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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  قيرغيزستان
االجتماع الذي تمت خالله الموافقة   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  عليه
  تدبير الرقابة

خطة إدارة إزالة المواد 
  )الثانيةالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  2020% بحلول عام 97.5  الرابع والسبعين  اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب

 
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 1.73  2016السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 
  2009 السنة: ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

األيروصوال  كيميائي
  ت

مكافحة   الرغاوي
  الحريق

المذيبا  التبريد
  ت

عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
القطا    الخدمة  التصنيع  

 1.37    1.11 0.26     22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 

  ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

 4.1  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 4.1  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 0  المتبقي: 4.1  عليه بالفعل:موافق 

 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليونيب
  األوزون)

0.7 0.0 0.0 0.7 

 183,060 7,006 0 176,054  التمويل (دوالر أمريكي)

من قدرات استنفاذ إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن  اليوئنديبي
  األوزون)

0.8 0.0 0.2 1.0 

 246,100 58,850 0 187,250  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع *2020 2019 2018 2017 2016 2015  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متوفر 2.67 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

لالستهالك المسموح به (طن من قدرات الحد األقصى 
  استنفاذ األوزون)

 غير متوفر 0.10 0.41 1.32 2.05 2.67 3.08

(دوالر  التمويل المتفق عليه
  أمريكي)

اليوئند
  يبي

تكاليف 
  المشروع

170,000 0 0 175,000 0 55,000 400,000 

 28,000 3,850 0 12,250 0 0 11,900  تكاليف الدعم

تكاليف  اليونيب
  المشروع

150,000 0 0 155,800 0 6,200 312,000 

 40,560 806 0 20,254 0 0 19,500  تكاليف الدعم

األموال الموافق عليها من قبل اللجنة 
  التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

320,000 0 0 0 0 0 320,000 

 31,400 0 0 0 0 0 31,400  تكاليف الدعم

الموافقة عليها  إجمالي األموال المطلوب
  خالل هذا االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 330,800 0 0 330,800 

 32,504 0 0 32,504 0 0 0  تكاليف الدعم

 .2025سيصل حتى عام طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السنة للخدمة  0.10*االستهالك المتبقي البالغ 

 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

تانبالنيابة عن حكومة   -1 ية كوكالة منفذة اليوئنديبي، قدّم قيرغيزس ريحة  ، طلباً لتمويلرئيس  من الثانيةالش
ة  ةالمرحل اني ة،  الث دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال الي بمبلغمن خط دره إجم دوالر  363,304 ق
لليوئنديبي، دوالر أمريكي  12,250زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  دوالر أمريكي، 175,000يتألّف من  أمريكي،

من الطلب المقدّم . 1ي لليونيبدوالر أمريك 20,254دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  155,800و يتض
ريحة  تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولىتقرير مرحلي عن تنفيذ الش للفترة من  وتقرير التحقق من اس

  .2020 إلى 2018للفترة من خطة تنفيذ الشريحة و 2015إلى  2012

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

ة   -2 ت حكوم ان أبلغ ت تهالك  عنقيرغيزس ا 1.73اس تنف درات اس المواد من  األوزون دطن من ق
تهالك لعام  2016في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية تنف 1.37بلغ  2017وقدّرت أن االس اد طن من قدرات اس

يبين الجدول و. في المائة 67بـ  لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوهو استهالك دون خط األساس األوزون، 
  .2017-2013للفترة   الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهالك  1

  )2017-2013للفترة  7(بيانات المادة  قيرغيزستانالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 
 خط األساس  *2017 2016 2015 2014 2013 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد

       طن متري
 57.40 24.91 31.50 28.75 43.60 60.40  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

-الهيدروكلوروفلوروكربون
  ب141

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.61 

-الهيدروكلوروفلوروكربون
  ب142

10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 

 66.61 24.91 31.50 28.75 43.60 70.70  المجموع (طن متري)

        طن من قدرات استنفاد األوزون
 3.16 1.37 1.73 1.58 2.40 3.32  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
-الهيدروكلوروفلوروكربون

  ب141
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.73 
-الهيدروكلوروفلوروكربون

  ب142
0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.17 
 4.05 1.37 1.73 1.58 2.40 3.99  المجموع (طن متري)

 .2018آذار/مارس  27*بيانات البرنامج القطري المقدّمة في 

تهالك   -3 كلٍ يرجع االنخفاض في االس يٍ  بش ارم لنظم التر رئيس ص، وتنفيذاإلى التطبيق الص  خيص والحص
دربين ل الفنيين الم ة من قب دم دات الخ دة في مع ات الجي ارس ال المم دات غير ، وإدخ ةمع ائم المواد على  ق

الية من مركبات ؛ وتأثير االتحاد األوروبي (الذي أدى إلى اعتماد أسرع للتكنولوجيات الخالهيدروکلوروفلوروکربونية 
إلزالة لزمني د الجدول ايحدّ  اً ، اعتمدت الحكومة قرار2016في عام و .في البالدالمواد الهيدروکلوروفلوروکربونية 

    .وروکربونيةالمواد الهيدروکلوروفلردات ، مما أدى إلى زيادة طفيفة في واالمواد الهيدروکلوروفلوروکربونيةكافة 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تان عن البيانات القطاعية ال  -4 تهأبلغت حكومة قيرغيزس وجب ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمالس
قة مع البيانات المبلغ ، 2016التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  ى المادةعنوقد كانت هذه البيانات متس  ها بمقتض

  من بروتوكول مونتريال.  7

                                                 
  من الوكالة الحكومية لحماية البيئة والغابات في قيرغيزستان إلى األمانة. 2018نيسان/ابريل  23وفقاً للخطاب تاريخ  1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/41 
 
 

4 

  تقرير التحقق للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ياً مع المقرر   -5 تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام من  أكدّ تقرير التحقق، 76/17تمش من اس
تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من هذه نأ المحددة في المقرر، 2015إلى  2013 ه تم الوفاء بأهداف اس

، وهي القتصادي للمنطقة األوروبيةاألعوام. فضالً عن ذلك، تعمل نظم التراخيص والحصص وفقاً لسياسات االتحاد ا
  اللتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. قادرة على ضمان امتثال البالد

   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

تيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداًء من حظرت حكومة ق  -6 تان اس  1يرغيزس
بتمبر  هادات2015أيلول/س دار ش عت لوائح تتطلّب إص ائيي التبريد الذين يتعاملون مع المواد  ؛ ووض وطنية ألخص

هادات من خالل  الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية، وتجديد هذه الش
  تدريبات كل سنتين. إن إصدار الشهادات إلى الفنيين إلزامي لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء.  

المة بعد   -7 أن متطلبات الس ٍة لقطاع التبريد من قبل وحدة األوزون الوطنية، تم اعتماد الئحة فنية بش دراس
درجت متطلبات أُ . ووالمضخات الحرارية" لنظم التبريد EN 378-3-2014ة بتشعيل معدات التبريد والمعيار "قالمتعل

بشأن ، والتي تستند إلى معايير االتحاد األوروبي نالموظفي وإجازة األحكام الخاصة بتدريب السالمة وحماية البيئة في
  .معدات التبريدل يناآلمن والخدمة لتشغيلا

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  -8

بعين تم تدريب   )أ( بعة وس مائة وس ين والحدودمن موظفي الجمارك موظفاً خمس  عمل حلقة 18في  والمفتش
تنفدة لألوزون والمعدات المحتوية على  دير ونقل المواد المس تيراد وتص أن اللوائح المتعلقة باس تدريبية بش

 ؛ المواد المستنفدة لألوزون ومنع االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون

التوافر واالستخدام اآلمن  حلقة عمل تدريبية بشأن 14من فنيي التبريد في فنياً تدريب خمسمائة وأربعمائة تم    )ب(
بما في ذلك  ةمنخفضإمكانية احترار عالمي  وذات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللبدائل الخالية من 

امة ؛  غازات التبريد تعال والس التم تحديث منهج والقابلة لالش مل معايير الس أن مة تدريب والفنيين ليش بش
 ؛تكييف الهواءالتبريد وتصميم وتصنيع وتركيب معدات 

ترداد لفنيي خدمات التبريد ؛ ووزعت تم توفير   )ج( ت مجموعات من معدات وأدوات االس مجموعة من  11س
بيل المثال،المعدات واألدوات ( حن) على س خات التفريغ ومحطات الش ترداد ومض على مراكز  آالت االس

بيل المثال 61 ووزعتالتدريب ؛  خمجموعة من مجموعات األدوات (على س قاطعات و، ات التفريغ، مض
وتم مدارس مهنية ؛  10اتصال إلى وقدمت أجهزة عرض وأجهزة الخراطيم) على فنيي الخدمة ؛ و، األنابيب

 ؛قابلة لالشتعاللغازات التبريد الاآلمنة  المناولةلدعم التدريب على  R-290 إيضاحية لـوحدة تدريب  شراء

تكنولوجيات  وإصدار الشهادات لهم بشأنمن أخصائيي التبريد  أخصائي تدريب ست مئة وتسعة وأربعينتم   )د(
ً   248 و التبريد بالتعاون مع رابطة التبريد والجامعة التقنية الوطنية ؛ أن فنيا الح معدات  بش غيل وإص تش

   ألنظمة التبريد والمضخات الحرارية ؛ "EN 378-3-2014" المعيار اً بشأنفني 20و التبريد ؛ 

ث مواد التم   )ه( دي أن تح دة بش دي يع ج ة إلدراج مواض ب وتم تطوير األدل دري دت ازات التبري ة غ ، والبيئ
ة االحترار العالمي  إمكانيةوالتكنولوجيات البديلة الجديدة ذات  وغير الهيدروفلوروكربونية ؛ وتم المنخفض

 زات التبريدغالتشمل معلومات عن  للفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء تحديث مدونة الممارسات الجيدة
 لألوزون والمناخ ؛ و  المراعيةالطبيعية والمعايير الدولية والوطنية للتكنولوجيات 
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ر مواد التوعيةتم إعداد   )و( قونش حائف الوقائع و، بما في ذلك الملص ورات وص فيديو عن حماية طبقة ات والمنش
تخدامهااأل تخدام اآلمن وزون وتوافر البدائل واس تعال  التبريدلغازات ، بما في ذلك االس امة والقابلة لالش الس

  .تكييف الهواءالتبريد و وغير ذلك من المعلومات عن استخدام معدات

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

الوكالة الحكومية لحماية البيئة والغابات، مسؤولة عن تنفيذ ورصد برنامج ضمن إّن وحدة األوزون الوطنية،   -9
  الهيدروكلوروفلوروكربونية.خطة إدارة إزالة المواد 

  مستوى صرف األموال

ان/ابريل كما في   -10 رف، 2018نيس حتى اآلن دوالر أمريكي الموافق عليه  320,000مبلغ الـ كامل  تم ص
  دوالر أمريكي لليونيب).  150,000دوالر أمريكي لليوئنديبي و 170,000(

  لهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة المواد ا الثانيةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2020كانون األول/ديسمبر  حتى 2018األنشطة التالية في الفترة من تموز/يوليو سيتم تنفيذ   -11

 القتصادي للمنطقة األوروبيةاالتحاد اوقاً لمتطلبات بروتوكول مونتريال وتحديث القوانين التنظيمية وفوضع   )أ(
لحة بما في ذلك  حاب المص اورات مع أص أن ثالثة مش دوالر  43,300( (اليونيب) تنفيذ اللوائح المحدثةبش

 ؛أمريكي) 
 

أن تنفيذ نظام ترموظف  50خمس حلقات عمل تدريبية لـ إجراء    )ب( خيص امن موظفي الجمارك واإلنفاذ بش
د ومراقبة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما  المواد الهيدركلوروفلوروكربونيةواألنظمة الوطنية لرص

 ) ؛دوالر أمريكي 41,000( وإعادة إنتاجها (اليونيب)في ذلك تحديث المواد التدريبية 
 

فنياً من  75لـ  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخمس حلقات عمل تدريبية بشأن البدائل الخالية من إجراء   )ج(
ـ  عمل تدريبيتين، وحلقتي لتبريدفنيي ا نفدة للمواد المست الحكوميمن مديري الشركات بشأن سجل مديراً  40ل

 (اليونيب) المعماريينالمهندسين من مخططي المباني /  25، وحلقة عمل تدريبية واحدة لـ لألوزون والبدائل
 أمريكي) ؛  دوالر 33,000(
 

ايير السالمة الوطنية ؛ التبريد الطبيعية بما في ذلك مع المناولة اآلمنة لغازاتمواد التدريب ودليل عن تحديث   )د(
جالت المعدات اإللزامية (التفتيش،  تطبيق عملية إصدارمواصلة و هادات اإللزامية للفنيين، وس ومخزون الش

 دوالر أمريكي) ؛ 27,600ة (اليونيب) (المعدات) لدعم قطاع الخدم
 

حن  ةوأدوات خدم معدات تدريبمجموعات   10توفير  )ه( بيل المثال محطة ش التبريد الطبيعية،  لغازات(على س
ة فحص اللحام و ي التفريغ، ومحلل ومنص اس ) إلى مراكز التدريب والمدارس لغازات التبريد المتعددةأس

 ؛ دوالر أمريكي) 25,000) (اليوئنديبيالمهنية (
 

تخدمبرنامج حوافز تنفيذ   )و( تبدال  التحديثي النهائي على عمليات التعديل المس تنفدة غير لمواد با/ االس المس
ة سبدائل بوزون لأل عمل توعوية  حلقاتعقد ويتم تحديدها أثناء التنفيذ ؛ ذات إمكانية احترار عالمي منخفض

 ؛دوالر أمريكي) 60,000) (اليوئنديبيتعيين خبير وطني للبرنامج (وبشأن عنصر المستخدم النهائي ؛ 
 

تيراد   )ز( ية والتجميع في اس آت التجارية تأو اثن ةموقع واحدالمكونات الرئيس أن غازات التبريدين من المنش  بش
يد الكربون  دوالر  90,000) (اليوئنديبيالبديلة ( غازات التبريدعلى  للتدليلالطبيعية مثل األمونيا وثاني أكس

 أمريكي) ؛ و
 

د خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (  )ح( طة رص لة أنش دوالر  10,900مواص
  أمريكي).
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكتقرير ال

  

  اإلطار القانوني

ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   -12 تان بالفعل حص درت حكومة قيرغيزس  2018أص
الحد األقصى  إلى ثالثة مستوردين وفقاً ألهداف) ستنفاد األوزونمن قدرات اطناً  1.32طن متري ( 24 والمحددة عند

  .المسموح به بموجب اتفاقها مع اللجنة التنفيذية لالستهالك

  قطاع خدمة التبريد

شأن متطلبات السالمة لمختلف غازات التبريد القابلة لالشتعال   -13 سيتم تقديم دورة ب ل خالأوضح اليوئنديبي أنه 
زات غادام ة باستخطتبرلمطر المخان اعن لفنييغ اإلبالد يرلتبا أخصائييل قبن م سيةدرالت الحلقاوايبية درلتدورات الا
كما  .73/34و  72/17مع المقررين ً تمشيا، لغازات التبريد هذهلمصممة ر اغيدات لمعافي ل لقابلة لالشتعاد ايرلتبا

ر الرابطة الوطنية لخدم تخدام  تحذيريةٍ  التبريد معلوماتٍ  ةتنش بما في ذلك المواد القابلة مختلف غازات التبريد الس
  ة.الخدم قطاعالشتعال ألعضائها في ل

إلى  30أن برنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين سيحدد المستفيدين الذين سيحصلون على أوضح اليوئنديبي   -14
ة بهم تكييف الهواءمعدات التعديل التحديثي لفي المائة من تكلفة  50 تب الخاص ذات إمكانية احترار بدائل الدالها بواس

يع ة. وس كلٍ  غازات التبريدتمد اختيار عالمي منخفض تفيدين بش يٍ  من قبل المس اس على التوافر والتكاليف في وقت  أس
  .التعديل التحديثياالستبدال / 

تدامة تدريب الفنيين إّن   -15 مونة بمااس هادات إلىأن  مض دار الش دارس مدم تقوف سوالفنيين إلزامي ؛  إص
  .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن م مٍ عدب إلصدار الشهاداتب يدرلتالمهني ب ايدرلتا

 الخالصة

طن من قدرات استنفاد األوزون  1.37والمقدّر بـ  2017لعام  لوروفلوروكربونيةاستهالك المواد الهيدروك إن  -16
الحد األقصى لالستهالك المسموح به بـ في المائة ودون  67بـ  روفلوروكرونيةأساس المواد الهيدروكلوكان دون خّط 

د ومراقبة المواد . في المائة 33 ص لرص ل الحكومة تنفيذ نظم التراخيص والحص الهيدروكلوروفلوروكربونية وتواص
طة بما في ذلك تدريب موظفي  تيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتقدّم األنش وتحّظر اس

تعال والبدائل الجمارك وإنفاذ القانون والفنيين مع التركيز على خدمة  تخدام غازات التبريد القابلة لالش المعدات باس
وتّطبق الحكومة أيضاً نظام إصدار شهادات إلزامي للفنيين، مما يؤدي  .يةالخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

رف كافة المبالغ التي تمت  تدامة التدريب. وقد تم ص من اس ات خدمة المعدات ويض ل على ممارس إلى رقابة أفض
ة المواد  ة إدارة إزال ط ذ أنش ة تنفي ل الحكوم تواص ة األولى. وس ريح ب الش ا بموج ة عليه الموافق

ية منالهيدروك خال ئل ال بدا ماد ال يذ اللوائح وتدريب فنيي الخدمة واعت ية مع التركيز على تنف المواد  لوروفلوروكربون
ة من خالل برامج الحوافز والتوعية من أجل تحقيق  تنفدة لألوزون وذات إمكانية احترار عالمي منخفض لة زاإلاالمس

  .2020 عام ولنية بحلوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المعجلة للما
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  التوصية

علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -17
مولية على  ا بالموافقة الش ي أيًض تان؛ وتوص الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيس

ريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قي تان، الش وخطة رغيس
  دول أدناه، على أنه من المفق عليه: المقابلة لها بمستويات التمويل المبيّنة في الج 2020-2018تنفيذ الشريحة للفترة 

اركة في برنامج الحوافز للتعديل التحديثي لمعدات   )أ( ترك للمش يقدّمون التمويل المش تخدمين النهائيين س أّن المس
 يات قائمة على غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة ؛ وتكييف الهواء أو استبدالها بتقن

 
رة بعمليات التعديل التحديثي والخدمة المرتبطة بها لغازات التبريد القابلة    )ب( تان المباش أنّه إذا قررت قيرغيس

ت اس للمواد غير القابلة لالش ممة في األس امة في معدات التبريد وتكييف الهواء المص تعال والس عال،  لالش
 المرتبطة بذلك وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة .تتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر س

 
  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم    
  (دوالر أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) م ة ال ة إدارة إزال ط خ
ة  ة (المرحل دروكلوروفلوروكربوني الهي

 )الثانية، الشريحة الثانية

  اليوئنديبي175,00012,250

واد (ب) م ة ال ة إدارة إزال ط خ
ة  ة (المرحل دروكلوروفلوروكربوني الهي

 )الثانية، الشريحة الثانية

  اليونيب155,80020,254

  

     
 


