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  تانزسقيرغي: مقترح مشروع 
  

  :تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي 
  

  :إزالة تدريجية 
  
  )يونيب(للبيئة برنامج األمم المتحدة         خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواّد •

  )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       )انيةالشريحة الث (كلورو فلورو كربون
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ندف التبغ مذيبات

موافقة شمولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

128.100,

تكاليف الدعم 13.188, 13.188,

128.100,
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

336.600,

تكاليف الدعم 33.088, 0, 0, 33.088,

0, مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر ,0
أمريكي)

تكاليف المشروع 336.600,

550.000,

تكاليف الدعم 33.088, 13.188, 7.789, 54.065,

128.100, 85.300,
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي)

تكاليف المشروع 336.600,

233.000,

تكاليف الدعم 18.538, 8.463, 3.289, 30.290,

23.775,

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة

تكاليف المشروع 142.600, 65.100, 25.300,

تكاليف الدعم 14.550, 4.725, 4.500,
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

تكاليف المشروع 194.000, 63.000, 60.000, 317.000,

0,

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون) CFC

7, 6, 5, 3, 0,

2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 36,4 10,9 10,9 10,9

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008

TCA0

0بروميد المثيل

0هالونات

CTC0

CFC4,24.2

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

5.3  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات

0 :TCA بروميد المثيل: 2.7 هالونات: 0 0: CTC

برنامج األمم المتحدة للبيئة - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2006 ثانيا - آخر معطيات المادة 
7

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

قيرغيزستان

الوآالة: عنــوان المشـــروع: - أوال

2
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  وصف المشروع
  
بصفته الوكالة الرئيسية، وبرنامج ) يونيب ( للبيئةتان، قّدم برنامج األمم المتحدةزسنيابة عن حكومة قيرغي  .1

مسين للشريحة الثانية بصفته الوكالة المتعاونة، طلباً إلى االجتماع الخامس والخ) يوئنديبي(األمم المتحدة اإلنمائي 
 دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة 128.100من خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواّد كلورو فلورو كربون، يبلغ 

 وقد أرفق الطلب بتقرير عن تنفيذ الشريحة األولى، وببرنامج التنفيذ . دوالر أمريكي13.188الوكالة وقدرها 
  .السنوي للشريحة الثانية وبتقرير تحقّق

  
  خلفيـــة

  
 مع تمويل قيرغيزستانوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخمسين على خطة إدارة اإلزالة النهائية ل  .2

 دوالر أمريكي ليوئنديبي، 23.775 دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة وقدرها 317.000مرتبط بها بقيمة 
وقد تّم تحرير .  دوالر أمريكي ليونيب30.290ة وقدرها  دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة الوكال233.000و

وقد استهدفت .  دوالر أمريكي في االجتماع الخمسين في موعد الموافقة على الخطة336.600شريحة أولى قدرها 
 طن من قدرات استنفاد األوزون من استهالك مواد كلورو فلورو 8.1موع جخطة إدارة اإلزالة النهائية إزالة م

  .كربون
  
 بأن يجري على أساس سنوي التحقّق من عّينة مختارة عشوائياً لخطط إدارة إزالة 45/54يطالب المقرر   .3
أي عشرة بالمئة من خطط إدارة اإلزالة (نهائية موافق عليها لبلدان االستهالك المنخفض، التي هي قيد التنفيذ ال
لتحقّق إلى برنامج العمل المعني التابع للوكالة ، على أن تضاف التكاليف المرتبطة با)ة الموافق عليهانهائيال

وقد تّم اختيار خطة إدارة اإلزالة النهائية في قيرغيزستان لمثل هذا التحقّق، وقد أوعزت األمانة إلى . الرئيسية
ونتيجة لذلك ضّمنت . يونيب أن تقّدم على هامش االجتماع الرابع والخمسين طلباً بتمويل ذي عالقة بالموضوع

  . دوالر أمريكي لهذه الغاية30.000 في تعديالت برنامج عملها الجتماع اللجنة التنفيذية هذا، مبلغ يونيب
  

  2007تحقّق االستهالك للعام 
  
على ضوء المعلومات الواردة أعاله، يتّضح أن يونيب لم تكن تستطيع تقديم تقرير تحقّق في الوقت   .4

هة أخرى، فإن الجدول الزمني للتقديم وحالة التنفيذ يحتاجان من ج. المناسب إلى االجتماع الخامس والخمسين
وقد اقترحت يونيب بالتالي تقديم التحقّق مع الشريحة الثالثة لخطة . كالهما إلى تقديم الشريحة إلى هذا االجتماع
مجموع  بالمئة من 15.5 دوالر أمريكي أو 85.300انبية قدرها جإدارة اإلزالة النهائية التي احتسبت تكاليف 

  .وقد أّمنت يونيب مع هذا التقديم تحقّقاً لألنشطة والنفقات لتاريخه. تكاليف خطة إدارة اإلزالة النهائية
  
 طن من 5.3، استهالك 2006 لعام 7أظهرت البيانات التي أبلغت عنها قيرغيزستان بمقتضى المادة   .5

 من مجموع االستهالك المسموح به بمقتضى  بالمئة75.7(قدرات استنفاد األوزون لمواد كلورو وفلورو كربون 
 طن من قدرات استنفاد األوزون من كلورو فلورو 4.2، فيما أظهرت بيانات البرنامج القطري استهالك )االتفاقية
واستهالك كلورو فلورو كربون لعام ).  بالمئة من مجموع االستهالك المسموح به بمقتضى االتفاقية70(كربون 
  .2008ألقصى المسموح به لعام اأقّل من االستهالك )  بالمئة16(درات استنفاد األوزون  طن من ق0.8 هو 2007
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  2007قرير التنفيذ السنوي للعام ت
  
يد التقرير المرحلي عن تأخيرات أولّية حصلت بالنسبة للتنفيذ، وأن األنشطة لم تبدأ إالّ بعد سبعة أشهر يف  .6

 كانت بعض األنشطة قد تعاقبت 2007تموز /  ورغم ذلك، وابتداء من يوليو.تقريباً من الموافقة على المشروع
 تقنّياً قد تلقّوا تدريباً في مجال خدمات التبريد الجيدة، كما 170وفي موعد تقديم التقرير، كان أكثر من . بسرعة

 80 دفعة أخرى من وتلقّت.  تقنياً تدريباً في مجال خدمات أجهزة تكييف الهواء المتحّركة120تلقّى أكثر من 
موظفاً للجمارك تدريباً في مجال األنظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون بالنسبة لصادرات وواردات المواد 

وقد أوشكت استراتيجّية تحويل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات أن تكمل تداخل . نالمستنفدة لألوزو
مزودة بمقياس الستنشاق الجهزة األ اثنين وحلقة عمل بشأن تنفيذ بدائل ي عمل اجتماَععقدالجهات المعنية مع 

  .معتمدة على مواد كلورو فلورو كربون، وهي بصدد وضع اللمسات األخيرةالللجرعات 
  

  2008برنامج التنفيذ لعام 
  
  : هي على النحو التالي2008األنشطة المزمعة لعام إن   .7
  

 ال الممارسات الجيدة وإنشاء جمعية تبريد وطنية؛تدريب متواصل لتقنّيي التبريد في مج  ) أ(
  
تدريب متواصل لتقنّيي أجهزة تكييف الهواء المتحركة في مجال الممارسات الجيدة، وتصليح   ) ب(

 وإعادة تهيئة وحدات أجهزة تكييف الهواء المتحركة، واسترداد وإعادة تدوير وتوفير قطع الغيار؛
 

نظيم غازات التبريد ومكافحة االتجار غير تدريب متواصل لموظفي الجمارك في مجال ت  ) ج(
 مواد كلورو فلورو كربون؛بالمشروع 

  
برنامج للترويج الستعمال وخدمة الهيدر كربون وخالئط غازات التبريد البديلة غير المستنفدة   ) د(

 لألوزون والتي ال تحتاج إلى تعديل للمعّدات؛ و
  
  .تنفيذ ورصد األنشطة المشار إليها أعاله  )ه(
  
  

  ت األمانة وتوصيتهاتعليقا
  

  التعليقات
  
لقد أنجزت خطة إدارة اإلزالة الختامية في قيرغيزستان تقّدماً ملحوظاً خالل األشهر الستة األخيرة، وذلك   .8

ولى من خطة إدارة اإلزالة ولكّن مثل هذا التأخير ليس مستبعداً خالل السنة األ. بعد تأخير أولي في بدء التنفيذ
واألنشطة المتعلّقة بكافة .  التحتية للتنفيذ، مازالت قيد اإلنشاءالترتيبات المؤسسية والُبنىون ية، عندما تكالنهائ

العناصر الرئيسية للمشروع قد بدأت اآلن، مع حلقات عمل عّدة ُعقدت لعناصر التبريد والتطبيق، إضافة إلى عدد 
وفي اعتقاد . رعات المزودة بمقياس للجشاقمن االستشارات بالنسبة الستراتيجية التحّول الخاصة بأجهزة االستن

األمانة أن خطة إدارة اإلزالة النهائية تتقّدم بسرعة توحي بالعودة في مستقبل قريب إلى التنفيذ في مواعيده 
  .المحددة
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ر والمقّر. ، وفقاً للمعلومات المتوافرة، التزاماً كلياً حتى اآلن بأحكام هذه االتفاقيةقيرغيزستانلقد التزمت   .9
ومقّرر اللجنة التنفيذية .  على اختيار خطة إدارة اإلزالة النهائية في قيرغيزستان إلجراء تحقّق الحق نّص45/54

ال يدعو بنوع خاص إلى إقران الشريحة التالية بمثل هذا التحقّق، وفي هذه الحالة بالذات، فإن طلب إقران التحقّق 
وبما أنه ستكون هنالك . نظراً لظروف خارجة عن مسؤولية البلدبهذه الشريحة قد يتسّبب بتأخير في الموافقة 

شريحة الحقة لتمويل جذري، من المحتمل أالّ يتعارض طلب تقديم التحقّق مع الشريحة التالية مع أحكام االتفاقية 
  .بالنسبة لحجب التمويل إذا حصل أي عدم امتثال بها

  
  ةـالتوصي

  
صندوق المتعدد األطراف بموافقة شمولية على الشريحة الثانية على ضوء هذه الظروف توصي أمانة ال  .10

  :من خطة اإلزالة التدريجية بتكاليف المساندة المرتبطة بها بمستويات التمويل المبّينة في الجدول أدناه
  

  تمويل المشروع  عنوان المشروع
  )دوالر أمريكي(

  كلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

رة اإلزالة النهائية لمواد خطة إدا  )أ(
الشريحة (كلورو فلورو كربون 

  )الثانية

  يوئنديبي  4.725 63.000

خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد   )ب(
الشريحة (كلورو فلورو كربون 

  )الثانية

  يونيب  8.463  65.100

  
_____  




