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  مشروعات متعددة السنوات -تقييم المشروع  ورقة
 قيرغيزستان

عنوان المشروع) أوال(  الوآالة 
 ، اليونيب)الرئيسية(اليوئدنيبي  )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 

 )أطنان قدرات استنفاد األوزون( 4.4 2009: العام 7بيانات المادة آخر ) ثانيا(
 

2009: العام )أطنان قدرات استنفاد األوزون(آخر بيانات قطاعية في البرنامج القطري ) ثالثا(  
 استهالك القطاعمجموع  المعامل استخدامات عوامل التصنيع المذيبات التبريد مكافحة الحريق رغاوى أيروسوالت المادة الكيميائية

  الخدمة التصنيع  

          123 - هيدروآلوروفلوروآربون
          124 - هيدروآلوروفلوروآربون
 0.80  0.8   ب141 - هيدروآلوروفلوروآربون
 0.19  0.2   ب142 - هيدروآلوروفلوروآربون
 3.40  1.32.1   22 - هيدروآلوروفلوروآربون

 

)استنفاد األوزونقدرات أطنان (بيانات االستهالك ) رابعا(  
):تقديري( 2010-2009خط أساس  :نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة 4.42   4.42 

)استنفاد األوزونقدرات أطنان (االستهالك المؤهل للتمويل   
:الموافق عليه بالفعل :المتبقي 0.0   3.98 

 

خطة األعمال) خامسا(  المجموع 2014 2013 2012 2011 
 0.3 0 0.1 0.1 0.1 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليوئنديبي

)دوالرات أمريكية(التمويل   424 19  424 19  424 19  475 6  747 64  
 0.2 0.1   0.1 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيب

)دوالرات أمريكية(التمويل   000 40    000 5  000 45  
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 المشروع بيانات) سادسا(
 غير متاح 3.98 4.42 4.42 غير متاح غير متاح )تقديري(حدود االستهالك في بروتوآول مونتريال 

أطنان قدرات (الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 )األوزوناستنفاد 

 غير متاح 3.98 4.42 4.42 غير متاح غير متاح

تكاليف 

المشروع 

المطلوبة من 

حيث المبدأ 

دوالرات (

 )أمريكية

 ييبدنئاليو
 52 800 - 5 280 - - 47 520 تكاليف المشروع

 4 752 - 475 - - 4 277 تكاليف الدعم

 باليوني

 35 200 - 3 520 - - 31 680 تكاليف المشروع
 4 576 - 458 - - 4 118 تكاليف الدعم

دوالرات (مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 )أمريكية

200 79 - - 800 8 - 000 88 

 9 328 - 933 - - 8 395 )دوالرات أمريكية(مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
 97 328 - 9 733 - - 87 595 )أمريكيةدوالرات (مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ 

  

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(
 )دوالرات أمريكية( تكاليف الدعم )دوالرات أمريكية(األموال المطلوبة  الوآالة
 4 277 47 520 اليوئنديبي
 4 118 31 680 اليونيب

 

 أعاله على النحو المبين) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :التمويل المطلوب
 اإلفراديلنظر ل :توصية األمانة
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  وصف المشروع
 لث، بوصفه الوآالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع الثاييبدنئ، قدم اليوقيرغيزستانبالنيابة عن حكومة  1

دوالر  88 000قدرها  ةفلوالستين للجنة التنفيذية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بإجمالي تك
ويغطي الطلب . دوالر أمريكي 9 328تكاليف دعم الوآالة البالغة  مضافا إليه ،، وفقا للطلب األصلي المقدمريكيأم

 2013المقدم المرحلة األولى من الخطة للوفاء بفرض التجميد على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 
وستنفذ خطة إدارة . 2015حلول العام بفي المائة من مستوى خط أساسها  10بنسبة وخفض االستهالك من هذه المواد 

دوالر  52 800 طلب حكومة قيرغيزستان مبلغتو. ليونيبإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية باالشتراك مع ا
دوالر أمريكي زائدا  35 200ئنديبي ومبلغ دوالرا أمريكيا لليو 4 752تكاليف دعم الوآالة البالغة  اأمريكي زائد

   .لليونيب عن الشريحة األولى من هذه الخطةدوالرا أمريكيا  4 576تكاليف دعم قدرها 

  خلفية
  اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

وهي تطبق سياسة عامة للوفاء . وجميع تعديالتهبروتوآول مونتريال واتفاقية فيينا على  قيرغيزستانصدقت  2
ارات روأضفي عليها الطابع الرسمي من خالل التشريعات الوطنية وغيرها من الق المواد المستنفدة لألوزونبإزالة 

، وهي تفرض أنظمة عامة على إدارة المواد المستنفدة 2004وتطبق هذه التشريعات منذ عام . الحكومية الداعمة
غطي هذه المواد بجميع أنواعها، وتوجيهات التصدير ومنها نظام إلصدار التراخيص ي/لألوزون وشروطا لالستيراد

ط على روتطبق في الوقت الحالي أيضا أنظمة تشت. رسمية تصدرها السلطات المسؤولة عن المراحل الهامة لإلزالة
ألخصائيين العاملين في مجاالت المواد الكلوروفلوروآربونية والمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ااعتماد الدولة 

اشتراط  ذلك البديلة لبروميد الميثيل، بما في الطبيعية، ومبيدات اآلفات دروفلوروآربونية، وغازات التبريوالمواد الهيد
  . إآمال دورة تدريب تنشيطية آل سنتين

، تطبق قيرغيزستان نظاما إلصدار التراخيص للواردات من المواد 2004ومنذ عام  3
طبق بعد وسيدمج فورا في التشريع الحالي بعد إقرار غير أن نظام الحصص غير م .الهيدروآلوروفلوروآربونية

وسيشمل نظام الحصص المذآور مراقبة المعدات التي تعمل . خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 . بهذه المواد فضال عن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية السائبة

بين اإلدارات المعنية  ةئل حماية األوزون اللجنة المشترآوتوفر اإلشراف الشامل على األنشطة المتعلقة بمسا 4
وقد . بمسائل األوزون، التي تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في تنسيق األنشطة المؤدية إلى تنفيذ البرنامج القطري األسبق

اليومية المرتبطة مور تنسيق وإدارة األأما . حين حظي البرنامج القطري بالموافقة 2002أنشئت هذه اللجنة في عام 
فيقوم بها المرآز الوطني لألوزون، الذي يخضع إلشراف  ة بتنفيذهتصلببروتوآول مونتريال والبرامج االوطنية الم

مبادرات الوطنية، تقع على عاتق عام للتنسيق الالوعالوة على . اللجنة المشترآة بين اإلدارات المعنية بمسائل األوزون
بمثابة المسؤول الوطني للتنسيق لشؤون بروتوآول تعمل و، التقارير ألمانة األوزونة تقديم اللجنة أيضا مسؤولي

  .مونتريال وبرامج المساعدة الدولية

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
وحلت . ال تنتج قيرغيزستان أي مواد هيدروآلوروفلوروآربونية وتستورد هذه المواد للوفاء باحتياجاتها 5

في  22- باستخدام الهيدروآلوروفلوروآربون 12-فعليا محل الكلوروفلوروآربون الهيدروآلوروفلوروآربونيةالمواد 
بصفة رئيسية من الصين والهند واإلمارات العربية الهيدروآلوروفلوروآربونية وتستورد المواد . قطاع الخدمة

- بصفة رئيسية في الهيدروآلوروفلوروآربونويتمثل االستهالك في البلد . المتحدة عن طريق المستوردين المسجلين
وتستورد البوليوالت الكاملة التشكيل على أساس . ب141-والهيدروآلوروفلوروآربون 22

. ب بصفة رئيسية من ألمانيا، ولكن أحد دور الُنُظم في روسيا يقوم أيضا بتوريدها141-الهيدروآلوروفلوروآربون
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وإحالل منتج يعتمد على  2010ب في عام 141-نويجري وقف استيراد الهيدروآلوروفلوروآربو
  . الهيدروفلوروآربون مستورد من االتحاد األوروبي محله

، بما في التبريد ويقع االستهالك الرئيسي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قيرغيزستان في قطاع خدمة 6
 2008وفي العامين . دام مكونات مستوردةذلك تعبئة معدات التبريد وتكييف الهواء التي تم تجميعها محليا باستخ

ب في البوليوالت الكاملة التشكيل المستوردة 141- ، جرى بعض االستخدام للهيدروآلوروفلوروآربون2009و
تم التوقف عنهما بحلول عام ب في أحد تطبيقات المذيبات، ولكن آال التطبيقين 142-والهيدروآلوروفلوروآربون

فما بعدها، ألغراض خطة إدارة إزالة المواد  2011ك المقبل بدءا من عام ولذلك فإن آل االستهال. 2010
مستوى  1ويبين الجدول . فقط 22-الهدروآلوروفلوروآربونية، يفترض أن يقتصر على الهيدروآلوروفلوروآربون

  . في قيرغيزستان 2009-2003استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الفترة 

  في قيرغيزستانستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية امستوى  :1الجدول 

 العام

 )باألطنان( 7المادة بيانات 

-الهيدروآلوروفلوروآربون 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 ب141

-الهيدروآلوروفلوروآربون
 ب142

 المجموع

أطنان (
 )مترية

أطنان قدرات (
استنفاد 
 )األوزون

أطنان (
 )مترية

أطنان (
قدرات 
استنفاد 
)األوزون

أطنان (
 )مترية

أطنان (
قدرات 
استنفاد 
 )األوزون

أطنان (
 )مترية

أطنان (
قدرات 
استنفاد 
 )األوزون

2003 9.6 0.50000 9.6 0.5 
2004 12.9 0.710000 12.9 0.71 
2005 12.6 0.690000 12.6 0.69 
2006  15.1 0.830000 15.1 0.83 
2007  24.88 1.3720.2200 26.88 1.59 
2008  37 2.0447.225.192.50.16 86.72 7.4 
2009  61.76 3.407.260.8030.19 72.02 4.39 

وفي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، استخدمت قيرغيزستان معدالت محافظة لنمو  7
، 2016حساب االستخدام المتوقع من هذه المواد حتى عام مستمدة من المراجع الدولية في الناتج المحلي اإلجمالي 

ويقدم الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بهذا االستهالك  .2009مستعينة بمرجعية االستهالك الفعلي المبلغ عنه في عام 
 :المتوقع وفقا لإلسقاطات

  المترية االستهالك المتوقع من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية باألطنان: 2الجدول 

)باألطنان المترية( 22-االستهالك المتوقع من الهيدروآلوروفلوروآربون المادة
2009*2010201120122013 20142015 2016 

 90.51 84.50 78.90 73.70 68.85 64.80 62.47 61.76 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

 ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون+
10.26 10.26 0 0 0 0 0 0 

 90.51 84.50 78.90 73.70 68.85 64.80 72.73 72.02 )باألطنان المترية(إجمالي االستهالك 
بأطنان قدرات استنفاد (إجمالي االستهالك 

 )األوزون
4.39 4.44 3.56 3.79 4.05 4.34 4.65 4.98 

  االستهالك الفعلي*

  أساس االستهالكحساب خط 

قامت قيرغيزستان بتقدير خط أساس استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ألغراض االمتثال  8
من أطنان قدرات  4.39(طنا متريا  72.02البالغ  2009باستخدام متوسط االستهالك الفعلي المبلغ عنه في عام 

طنا متريا  72.73ويبلغ  2010البلد واالستهالك المقدر لعام  التي قدمها 7استنادا إلى بيانات المادة ) استنفاد األوزون
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وبناء على هذا، يقدر خط . أعاله 2و 1على النحو الوارد في الجدولين ) من أطنان قدرات استنفاد األوزون 4.44(
ستنفاد من أطنان قدرات ا 4.42( طنا متريا 72.37أساس استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لقيرغيزستان بـ

 ).األوزون

  قطاع خدمة التبريد

يوجد االستخدام الغالب للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قيرغيزستان في خدمة معدات التبريد وتكييف  9
وجميع المعدات التي تستخدم المواد . الهواء التي يتزايد حجمها بسبب النمو االقتصادي العام

فقط، وهذا باالستناد إلى عدم وجود بيانات  22-يدروآلوروفلوروآربونالهيدروآلوروفلوروآربونية تقتصر على اله
تقني  1 000ويوجد ما يزيد على . ةــاالستيراد عن المخلوطات ومعلومات من المستعملين النهائيين وشرآات الخدم

من خالل خطة إدارة  ، وقدم لهم التدريبتقنيين العاملين في قطاع خدمة التبريد الذين تلقوا تدريبا رسمياتقريبا من ال
من المختصين في الجمارك وفي مجال إنفاذ  114وباإلضافة إلى ذلك، تم تدريب . التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائية

قدمت لهم دروس عملية في التعرف على المواد وقد . القوانين وصرفت لهم شهادات تفيد إتمامهم الدورات التدريبية
، أنشئ مرآز لتدريب 2005وفي عام . وحدة من معدات اآتشاف هذه المواد 31ع المستنفدة لألوزون، وتم توزي

والمعتاد أن يكون لدى . المتخصصين في التبريد وزود بالمعدات الضرورية لتدريب التقنيين في مجال خدمة التبريد
يين وأنها تكون مزودة الشرآات الكبيرة لترآيب وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء برامجها الخاصة لتدريب التقن

وال يجري حاليا استرداد . اإلضافية، وليس الحال آذلك بالنسبة لورش الخدمة الصغيرة هالوازمالخدمة وبأدوات 
 .في هذا البلد 22-الهيدروآلوروفلوروآربون استعادةو

واد، وذلك وحددت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أيضا قطاعات أخرى تستخدم هذه الم 10
ويعّد استهالك المواد . ألغراض تجميع وترآيب معدات التبريد وللمذيبات على وجه التحديد

الهيدروآلوروفلوروآربونية من جانب قطاع التجميع جزءا من قطاع الخدمة ألن األنشطة فيه تستهدف بصفة رئيسية 
وال يجري . لمجمعة من مكونات مستوردةملء وترآيب مجموعات التبريد القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون ا

ي تصنيع محلي للمعدات أو مكوناتها في البلد، وبالتالي لم تدرج في خطة إدارة إزالة المواد أ
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية أي أنشطة خاصة بهذا القطاع

 .يرغيزستانأدناه التوزيع القطاعي الستخدام المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في ق 3ويوجز الجدول  11

  موجز الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة: 3الجدول 

)استقصاءات المستعملين النهائيين ومقدمي الخدمة(خدمة التبريد 

 الوحدات تصنيف استخدام المعدات
بنك 

ون بالهيدروآلوروفلوروآر
)طن متري(  

الخدمة السنوية 
)طن متري(المطلوبة   

تها التبريدية قدرمعدات التبريد التجاري التي تصل 
واط 3000إلى 

000 17  75.00 11.00 

تها قدرالصناعي التي تتجاوز /معدات التبريد التجاري
واط 3000التبريدية 

316 1  36.70 9.87 

75 000أجهزة تكييف الهواء  32.90 15.00 
 2.56 6.40 800المبردات المرآبة على شاحنات

94 116 المجموع  151.00 38.43 
       آخراستهالك 

 2007  
)طن متري(

2008 
)طن متري(  

2009 
)طن متري(  

-خدمة المعدات المجمعة بالهيدروآلوروفلوروآربون
22

6.62 12.1 23.27 

 48.4 47.2 2.00متضمن في (البوليول المستورد الكامل التشكيل 
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)استقصاءات المستعملين النهائيين ومقدمي الخدمة(خدمة التبريد 

 الوحدات تصنيف استخدام المعدات
بنك 

ون بالهيدروآلوروفلوروآر
)طن متري(  

الخدمة السنوية 
)طن متري(المطلوبة   

)0.34()ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون  )7.08(  )7.26(  
االستهالك في قطاع المذيبات 

)ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون(
 - 2.50 3.00 

 استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتكاليفها

وقدمت حكومة قيرغيزستان خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية هذه لتغطية المرحلة االولى  12
باالمتثال في إطار بروتوآول مونتريال، وستهدف إلى تجميد استهالآها من هذه المواد بحلول عام من أهدافها الخاصة 

اإلجراءات القانونية ) 1: (ولخطة التنفيذ ثالث عناصر. 2015في المائة في عام  10وخفضه بنسبة  2013
 .االستثمار) 3(في مجال التبريد؛  تعزيز القدرة التقنية عن طريق تدريب مسؤولي الجمارك والتقنيين) 2(والتنظيمية؛ 

وألجل الوفاء بأهداف االمتثال في إطار المرحلة األولى، تعتزم الحكومة استحداث حصص الستيراد المواد  13
وُيتوخى من نظام الحصص أال ُيسمح إال باستيراد . في أسرع وقت ممكن الهيدروآلوروفلوروآربونية
، ألن الواردات 2011روآلوروفلوروآربون األخرى بدءا من عام ومخلوطات الهيد 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 .2010ب ستكون قد انتهت في عام 142-ب والهيدروآلوروفلوروآربون141-من الهيدروآلوروفلوروآربون

التنفيذ وسترآز األنشطة على قطاع الخدمة وتتوقع استمرار تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة، بهدف  14
وسوف تشجع على تحسين ممارسات الخدمة باستخدام . تسجيل التقنيين واعتمادهملبرنامج ل الدقيق

 .هااستعادت، واسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها و22-الهيدروآلوروفلوروآربون

وسيجري أيضا تنفيذ األنشطة المرتبطة بتدريب الجمارك لضمان إمكانية تنفيذ تشريعات  15
قدرة موظفي الجمارك وغيرهم من وسيعزز هذا العنصر أيضا . ةدقوإنفاذها بالهيدروآلوروفلوروآربون المعززة 

مسؤولي إنفاذ القوانين على رصد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات المحتوية على هذه المواد، وضبطها 
ومجموعات  مسؤولي الجمارك من خالل توفير مواد التدريبوالمدربين مدارس تدريب وتحديدها، فضال عن قدرة 
 .أدوات االآتشاف الضرورية

وعالوة على تدريب التقنيين ومسؤولي الجمارك، سوف يتناول عنصر االستثمار االحتياجات المادية  16
وسيتمثل الترآيز المبدئي خالل المرحلة . ترقية قدرات خدمة التبريد في البلدللقدرات المرتبطة بالحاجة الماسة إلى 

وتشير . معدات استرداد غازات التبريد وأدواته لدعم تدريب هؤالء التقنيينمزيد من األولى في ضمان توريد 
التقديرات في الوقت الحالي إلى أن نسبة التقنيين المؤهلين المزودين على الوجه المالئم بالقدرة األساسية في مجال 

 .في المائة 50إعادة التدوير تقل عن 

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، سوف تكفل الحكومة أيضا أخذ وفي إطار استراتيجية خطة إدارة إزالة  17
المسائل البيئية العالمية األوسع نطاقا بعين االعتبار، من قبيل تغير المناخ واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية باعتبارها 

السلطات المسؤولة عن السياسة  مشارآةلألوزون  المرآز الوطنيوخالل التنفيذ، سيضمن . جزءا من هذا اإلطار
بصفتها من الجهات المؤسسية صاحبة المصلحة الرئيسية، وبذل الجهود لضمان إمكانية المتعلقة بتغير المناخ 

المواد الهيدروفلوروآربونية وتشجيع استعمال  مراقبةاستحداث أنظمة إلدارة غازات التبريد يمكن توسيع نطاقها ل
 .مكانية االحترار العالمي المنخفضةإذات  األخرى غازات التبريد

  تكلفة الخطة
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تقدر التكلفة اإلجمالية العامة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  18
وخفض االستهالك  2013دوالر أمريكي لتحقيق تجميد استهالك هذه المواد بحلول عام  88 000لقيرغيزستان بمبلغ 

 :وترد أدناه العناصر المدرجة في الخطة. 2015مائة بحلول عام في ال 10بنسبة 

  )بالدوالر األمريكي(التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لقيرغيزستان : 4الجدول 

 النشاط
 اليونيب

)بالدوالر األمريكي(
 اليوئنديبي

)بالدوالر األمريكي(
 المجموع

)األمريكيبالدوالر (  اإلطار الزمني 

 2015-2011 5 200 إجراءات قانونية وتنظيمية
 تعزيز القدرة التقنية
 2015-2011 12 500 البيئي/التدريب الجمرآي

 2015-2011 12 500 تدريب التقنيين في مجال خدمة التبريد
 2015-2011 5 000 رصد المشروعات
 35 35200 200 المجموع الفرعي

اإلعداد المبدئي لنظام إلدارة غازات 
 2015-2011 52 800 52 800 التبريد الهيدروآلوروفلوروآربونية

   88 52000 35800 200 المجموع

 
  تعليقات األمانة وتوصياتها

  
  التعليقات

في سياق المبادئ قيرغيزستان لاستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  19
ومعايير تمويل إزالة ) 54/39المقرر (التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

والمقررات الالحقة بشأن هذه ) 60/44المقرر (هذه المواد في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين 
 .2014-2011المتعدد األطراف للفترة  الصندوقأعمال  وخطةلثاني والستين الخطط والصادرة في االجتماع ا

  مسائل مرتبطة باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

والتمست األمانة إيضاحا من اليوئنديبي عن االستهالك المتوقع من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  20
، ألن مقترح المشروع استخدمت فيه 2016حديد معدالت النمو إلى سنة والمسلمات المستخدمة لت) 2الجدول (البلد 

وأشارت الوآالة إلى أن استخدام ثالثة . ثالثة سيناريوهات باستخدام معدالت نمو مختلفة من مصادر متنوعة
. سيناريوهات مّكن الحكومة من دراسة مختلف الخيارات بوضوح والتوصل إلى رقم أقرب إلى الواقع للتوقعات

. استخدمت الحكومة معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي المستمدة من مصادر دولية آأساس نهائي للحسابو
سنوات قادمة،  5إلى  3واستخدمت هذه المعدالت النخفاضها عن معدالت النمو الرسمي الحكومية للفترة المتدة من 

. قعات استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاألمر الذي أتاح للبلد أن يختار تقديرا أآثر واقعية وتحفظا لتو
طنا  72.73(طنا من قدرات استنفاد األوزون  4.44من هذه المواد بـ 2010واستنادا إلى هذا، قدر استهالك العام 

. )طنا متريا 72.02(من أطنان استنفاد األوزون  4.39وقدره  2009مقارنة بالرقم الفعلي المبلغ عنه لعام  )متريا
 ).طنا متريا 72.37(من أطنان قدرات استنفاد األوزون  4.42عن هذا حساب خط األساس بأنه  ونتج

ب، الذي أبلغ 141-واستفسرت األمانة أيضا عن الظروف المحيطة باستهالك الهيدروآلوروفلوروآربون 21
ثناء تحضير خطة وأوضح اليوئنديبي أنه في أ. 2010وأدرج في تقدير العام  2009عنه في إطار االستهلك في عام 

ب في 141-إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، آانت المؤسسة التي تستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون
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مخلوطات البوليوالت قد سبق لها إبالغ الحكومة بأنها ستقوم بالتحويل إلى بدائل لن تحتوي على مواد آيميائية 
م أن اليوئنديبي قد تلقى مبالغ إلعداد مشروع فردي لالستثمار لهذه لذلك، رغ. 2010مستنفدة لألوزون بعد عام 

وأوضح أن هذا . المؤسسة على وجه التحديد، فقد طلبت الحكومة إلغاء ذلك ألن الشرآة تقوم بالتحويل من تلقاء ذاتها
 .ت التبريدلخدمة معدا 22-يبرر السبب في أن الخطة الحالية ال تغطي سوى استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون

  نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 2010و 2009على أن يكون متوسط مستوى االستهالك الفعلي في عامي  قيرغيزستانوافقت حكومة  22
استهالك من قدرات استنفاد األوزون هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في  انطنأ 4.42المقدر والبالغ 

من قدرات استنفاد  انطنأ 4.07وتشير خطة األعمال إلى خط أساس يبلغ . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد
 .األوزون

  المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة

أثارت األمانة بعض مسائل فيما يتعلق بالتغييرات في اإلطار القانوني إلدارة المواد  23
ماده إلعداد السياسات خالل عملية تحضير خطة إدارة إزالة تعبالنسبة للتمويل الذي تم اونية الهيدروآلوروفلوروآرب

هذه المواد، وبما إذا آان نظام منح تراخيص المواد المستنفدة لألوزون الحالي يشتمل على ضوابط للتحكم في استيراد 
يمنح وأشار اليوئنديبي إلى أن النظام الحالي . المعدات المحتوية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمستخدمة لها

ة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات المحتوية شتملعمليات استيراد المواد الكيميائية الملتراخيص 
وأآد اليوئنديبي أيضا أن حصص استيراد هذه المواد هي من األدوات الهامة لمراقبة نمو استهالك المواد  .عليها
وذآر أن حصص االستيراد لهذه المواد سوف تحدد بعد تحديد خط األساس . روآلوروفلوروآربونية في البلدالهيد

وسيدعم الخطة أيضا فرض حظر، يبدأ سريانه اعتبارا من . الرسمي لها، وعندما يبدأ تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية
 لة التشكيل التي تستخدم فيها المواد، على استيراد البوليوالت الكام2012آانون الثاني /يناير 1

 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

وتتوقع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية القيام بأنشطة في قطاع الخدمة من قبيل تدريب   24
مجال التبريد ساسية واألدوات الالزمة للتقنيين في ارك والتبريد، وتوفير المعدات األالجم يالتقنيين في آل من مجال

وأشار اليوئنديبي إلى أن الحكومة ترى أن هذه اإلجراءات المبدئية . للتمكين من تطبيق إطار إدارة غازات التبريد
. سوف تسمح للبلد بالوفاء بأول مجموعة من تدابير الرقابة وصوال إلى إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

تخفيضات الالزمة لالمتثال التي الاصة على االستراتيجية العامة للوفاء بوأثارت األمانة بعض قضايا ترآز بصفة خ
أن الحكومة، رغم أنها آانت تعتزم في البداية التعجيل باإلزالة، تتجه  توالحظ. في هذه المواد يتعين على البلد اتباعها

وفلوروآربونية وإنفاذها وعلى اآلن إلى األخذ بنهج أآثر تحفظا يرآز على السياسة المتعلقة بالمواد الهيدروآلور
اتباع هذا النهج  ودوفي المناقشات مع اليوئنديبي، أشار إلى أن الحكومة ت. االقتصار على توفير األدوات األساسية

أن األنشطة المعتزم القيام بها حاليا سوف تسمح بإرساء أساس قوي وتطبيق إطار يمهد الساحة للمرحلة  ألنها ترى
األنشطة التي أنجزت خالل  فيد منئنديبي أنه وفقا لما تفيد به الحكومة، فإن هذا النهج المتحفظ يستوبّين اليو. التالية

 .إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية

ولدى مناقشة األنشطة الفردية والتكلفة الكلية المقابلة للطلب المبدئي المقدم بخطة إدارة إزالة المواد  25
الهيدروآلوروفلوروآربونية مع اليونيب واليوئنديبي، أشارت األمانة إلى أن التمويل الذي يطلبه اليوئنديبي للمرحلة 

مستويات التمويل للبلدان استنادا إلى استهالآها من المواد ، الذي يحدد 60/44من الخطة متوافق مع المقرر  األولى
 .طنا متريا في قطاع خدمة التبريد وحده 360الذي يساوي أو يقل عن الهيدروآلوروفلوروآربونية 

وبعد مزيد من المناقشة لألنشطة للتيقن من أنها ستسمح للبلد باالمتثال لتدابير اإلزالة لبروتوآول مونتريال،  26
 لمستوى المطلوب لتمويل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواداتفق على ا

دوالر أمريكي باستثناء تكاليف دعم  88 000الهيدروآلوروفلوروآربونية حسبما جاء في الطلب المقدم بمبلغ 
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أمور، أن تضمن أن الشريحة ، الذي قررت فيه اللجنة التنفيذية، في جملة 62/17ولدى النظر في المقرر . الوآالتين
في المائة من إجمالي التمويل لقطاع خدمة التبريد الوارد في االتفاق والمقرر تناوله في السنة  10األخيرة  تشتمل على 
فقت األمانة، بصفة استثنائية مع اليوئنديبي على أن توصي بشريحتين فقط لهذه الخطة، وأن ات، األخيرة من الخطة

ويرجع هذا إلى أن خطة إدارة إزالة المواد  .2015بدال من عام  2014األخيرة بعام  تحدد موعد الشريحة
وأن المبالغ المحدودة  2015في المائة بحلول عام  10الهيدروآلوروفلوروآربونية ال تغطي سوى التخفيض بنسبة

 .المتبقية مطلوبة لضمان إتمام البلد ألنشطته

  األثر على المناخ

التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن إن أنشطة المساعدة  27
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستؤدي إلى 

من ) آغ(وآل آيلوغرام . المستخدم لخدمة التبريد 22-خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
طن من  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو  22-الهيدروآلوروفلوروآربون

رغم عدم إدراج حساب لألثر على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد و. مكافئ ثاني أآسيد الكربون
ها، وال سيما تدخالتها التنظيمية القوية، زم قيرغيزستان القيام بتالهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األنشطة التي تع

إلى تشير وجهودها ذات المستوى فوق المتوسط للنهوض بممارسات الخدمة والحد من االنبعاثات المقترنة بها، 
لن تنبعث إلى الغالف الجوي من مكافئ ثاني أآسيد الكربون طنا  1 530.5 آمية قدرها احتمال أن يحقق البلد مستوى

غير أن األمانة ليست في هذا الوقت في وضع يسمح . 2014-2011الواردة في خطة األعمال للفترة التقديرات حسب 
األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها هذا ويمكن تحديد . لألثر على المناخلها بالتقدير الكمي 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ 
وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على 

  .التي أعيد تهيئتها 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة  ازائد دوالر أمريكي 88 000مبلغ  اليوئنديبي واليونيبطلب ي 28
 97 328البالغ  2014-2011رة ــوإجمالي المبلغ المطلوب للفت. إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .األعمالإجمالي المبلغ الوارد في خطة  هو في حدوددعم الوآالة  تكاليف بما فيه دوالرا أمريكيا

 72.57واستنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ  29
بما يتسق مع  دوالر أمريكي 88 000ينبغي أن تكون  2015عام قيرغيزستان حتى إزالة ، فإن مخصصات امتري اطن

  .للتكلفة ب لذلك هو في حدود المبادئ التوجيهية ذات الصلةوهذا الطل .60/44المقرر 

  مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  قيرغيزستانيرد مشروع اتفاق بين حكومة و 30
  .المرفق األول بهذه الوثيقة

  التمويل المشترك

بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى ) ح(54/39استجابة للمقرر  31
 XIX/6من المقرر ) ب(11من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقرة 

 وأوضح اليوئنديبي .أي معلومات عن التمويل المشترك لم تقدم الخطة الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف،
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هذه المرحلة األولى سوف تتم فقط من خالل المبالغ المطلوبة مع بعض المساهمات العينية من الحكومة في أنشطة أن 
 .وتبقى خيارات التمويل المشترك األخرى قابلة للتقصي في المراحل التالية. أثناء التنفيذ

 ةـوصيـالت

 :في أن تنظر فيقد ترغب اللجنة التنفيذية  32

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
دوالرا  97 328، بمبلغ 2015إلى  2011 من للفترة لقيرغيزستانالهيدروآلوروفلوروآربونية 

 ادوالرا أمريكي 4 752وتكاليف دعم الوآالة البالغة  دوالر أمريكي 52 800، ويشمل اأمريكي
 ؛لليونيب ادوالرا أمريكي 4 576وتكاليف دعم الوآالة البالغة  دوالر أمريكي 35 200، ولليوئنديبي

على أن يكون خط األساس  الثالث والستينوافقت في االجتماع  قيرغيزستانمالحظة أن حكومة   )ب (
ستخدام االستهالك الفعلي لعام من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب با انطنأ 4.42المقدر والبالغ 

هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك  2010واالستهالك المقدر لعام  2009
 المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛

واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  قيرغيزستانالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )ج (
 فلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛الهيدروآلورو

ألف من مشروع االتفاق -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د (
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير 

استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، في مستويات أقصى 
 مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
، ادوالرا أمريكي 87 595لة بمبلغ وخطة التنفيذ ذات الصقيرغيزستان لالهيدروآلوروفلوروآربونية 

، لليوئنديبيدوالرا أمريكيا  4 277وتكاليف دعم الوآالة البالغة  ادوالرا أمريكي 47 520ويشمل 
 .لليونيب دوالر أمريكي 4 118وتكاليف دعم الوآالة البالغة  ادوالرا أمريكي 31 680و
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  المرفـق األول
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  قيرغيزستان حكومة اتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  
ة ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1 د("  قيرغيزستان جمھوري إجراء ") البل ق ب ا يتعل ة فيم ة التنفيذي واللجن

ذييل  تخفيض في ّددة في الت ألوزون المح تنفدة ل واّد المس ة ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للم ة ثابت ى كمي إل
اير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  3,98قدرھا  اني / ين انون الث ا يتماشى مع الجداول  2015 ك بم

رة واحدة  في الزمنية لبروتوكول مونتلایر على أساس أن ھذا الرقم سوف يج د خط  2011ري تنقيحه م د تحدي عن
 .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7األساس لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

ّين في الصف األفقي  2 ى النحو المب واّد عل من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للم
ذييل  ف  -2الت ل("أل داف والتموي ن  ")األھ ي لفضال ع دول الزمن يضلالج ونتلایر تخف ول م واد  ببروتوك ع الم لجمي

ّددة  .ألف-1المشار إليھا في التذييل  ل المح داتھا بالتموي ة بتعّھ ة التنفيذي ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجن
د من ا3في الفقرة  ي مزي ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك ، يفقد الحق في طلب أو تلّق ل من الصندوق المتع لتموي

ذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  ه لالستھالك "(ألف -2من الت الحد األقصى المسموح ب
ى ة األول يم، المجموع ق ج واد المرف ي من م اره الخ) الھدف": الكل ذا باعتب ي التخفيضات بموجب ھ ة ف طوة النھائي

واد اال ع الم اق لجمي آلزون تف تنفدة ل ذييل المس ي الت ددة ف تھالك يت-1المح أي اس ق ب ا يتعل ف، وفيم توى أل اوز المس ج
 .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي(  3-1-4ألفقي ا في الصف لكل مادة المحدد

ة  3 اق، توافق اللجن ذا االتف وفير رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ ى ت دأ، عل ة، من حيث المب التنفيذي
توف. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي ذا وس ة ھ ة التنفيذي ر اللجن

ذييل  ّددة في الت ة المح ة التنفيذي ى ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجن ة عل ي للموافق جدول زمن
 ").لالتموي

د سوف يقبل  4 ة إجراءالبل تقّل بتكليف من الوكال ق مس ق حدود االستھالك  تحّق ذة ذات الصلة من تحقي المنّف
أتي في تاصف  المذكورة ذييل  2.1للمواد كما ي ل(" ألف-2من الت اق") األھداف والتموي ذا االتف ى النحو من ھ ، عل

 .من ھذا االتفاق) ب( 5المبّين في الفقرة الفرعية 

د  اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع  5 اء البل في حالة عدم وف
ي  60قبل  بالشروط التالية ّين في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي اع اللجن يوماً على األقل من اجتم
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية ھي جميع . المحددة لجميع السنوات المعنيّة ق األھدافأن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا وتستثنى السنوات التي . الھيدروكلوروفلوروكربونية
 نفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة الت

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من  تغطي كل سنة من") الشرائح

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع أو  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اكتم حت
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
ّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6 وسوف ترصد المؤّسسات المح

ابقتنوتبلغ عن ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل  ذ الشريحة الس ذ نشاطات خطة تنفي ا  ةفي اً ألدوارھ وفق
رة . ألف -5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  يّن في الفق ى النحو المب تقّل عل ق المس ذا الرصد أيضاً للتحقّ وسيخضع ھ

 ).ب(5الفرعية 

ا، أو جزء توافق و 7 الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع
وإعادات . ألف-1من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

ي  بقاً ف ق مس ب أن ُتًوثَّ ّية يج ديالت رئيس ّنفة كتع ة التخصيص المص ا اللجن ق عليھ ريحة وأن تواف ذ الش ة تنفي خط
ؤثر ). د( 5التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية  ي ت بصورة وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص الت

ق بقواعد أو  30إجمالية على  ي يمكن أن تتعل في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل الت
اقسيا ذا االتف ديل أي شرط من ھ ى تع ؤدي إل ي ت رات الت دد األطراف، أو التغيي ادات . سات الصندوق المتع ا إع أم

ي تكون  ا، والت ذ الشريحة الموافق عليھ ا في خطة تنفي يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس التخصيص غير المصّنفة كتع
ى . قرير عن تنفيذ الشريحةعندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في الت ة إل الغ متبقي اد أي مب وسوف تع

 .الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8
 :لما يلي

ة المتاحة  )أ ( د تطرأ  أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب ( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

ا أو عن نفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وت 9 وم بھ ي يق ة األنشطة الت كاف
ا ه التي ُيضطلع بھ ة عن اق نياب ذا االتف اء بااللتزامات بموجب ھ د وافت . من أجل الوف ديبي وق م (اليوئن امج األم برن
ذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )المتحدة االنمائي ة المنف ا وافق[") الوكال امج (اليونيب  تكم برن

ة(كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي )األمم المتحدة للبيئة ذة المتعاون ذة ) الوكالة المنف ة المنف تحت إشراف الوكال
د ُتجري في . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق ]الرئيسية ي ق ة الت يم الدورّي ات التقي وُيوافق البلد على عملي

يم التإطار برامج أعم امج التقي ّدد األطراف أو في إطار برن ة للصندوق المتع يم التابع ع ألي من ابال الرصد والتقي
  .في ھذا االتفاق الوكاالت المنفذة المشتركة

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10
ات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إ ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم زال

ال ال الحصر الت ة المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المث رة الفرعي ا للفق  5حقق المستقل وفق
مان  ).ب( ة لض ذة المتعاون ة المنف ع الوكال يق م ؤولية ضرورة التنس ذه المس مل ھ ين وتش ابع المالئم ت والتت التوقي

ذ ي التنفي طة ف طة . لألنش ذ األنش ق تنفي ن طري ية ع ذة الرئيس ة المنف دعم الوكال ة ب ذة المتعاون ة المنف تقوم الوكال وس
ذة الرئيسية–6المنصوص عليھا في قائمة التذييل  ة المنف د أبرمت . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكال وق
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ذة الرئ ة في الوكالة المنف الغ والمسؤوليات الداخل ا رسميا بشأن التخطيط واإلب ة اتفاق ذة المتعاون ة المنف يسية والوكال
ة للتنسيق د اجتماعات منتظم ك عق ا في ذل ذ الخطة بشكل منسق، بم يرا لتنفي اق تيس ذا االتف ة  .إطار ھ وتوافق اللجن

ـة في الصف كالة المنفذة المتعاونةوالو التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية  ينبالرسوم المبّين
 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي

ة ب 11 ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل وادفي حال عدم تمّك ة الم المحددة في  إزال
ه ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب ذا االتفاق، فعندئ

د . لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل ديرھا، أن تعي ة، حسب تق ويحق للجنة التنفيذي
ي لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا نقزمن ى م د عل رھن البل د أن يب ة بع ة التنفيذي ّدده اللجن ل تح ى التموي ة عل ح للموافق

ى أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي م شريحة التموي
ذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية . التمويل ّددة في الت ف، عن  -7ر المح أل

ر الُمنجزة في  تنفاد األوزونأي سنة من السنوات، ّكل طن من تخفيضات االستھالك غي درات اس ان ق درة بأطن  .مق
رارات  ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البل

 .5رة وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفق. ذات الصلة

ى  عناصر خضعتلن  12 تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر عل
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

ة التنفيذي 13 ول من اللجن ذة ال و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معق ة المنف ذة من الوكال ة المنف رئيسية والوكال
اق المتعاونة ذا االتف ذ ھ يح للوكا. لتيسير تنفي ه أن يت وع خاص علي ةوبن ذة المتعاون ة المنف ذة الرئيسية والوكال ة المنف  ل
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

ا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14 رن بھ اق المقت ة واالتف ة السنة التالي في نھاي
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

ة ا للفقرالتنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق رة  )د(5ة الفرعي اإتمام، فسيرجأ 7والفق ة السنة  ھ ى نھاي حت
ى ) ھ(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال إل

 .حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

اق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في االتفاقات المحّددة في ھذا االتف جميعذ تنف 15
اق تّم . ھذا االتف م ي ا ل ول، م ا في البروتوك ى المنسوب إليھ ا المعن اق لھ ذا االتف تعملة في ھ ة المصطلحات المس وكاف

 .تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 4,42 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010    

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1.1
أطنان قدرات استھالك (المجموعة األولى جيم، 
 )األوزون

 ال ينطبق 3.98 4.42 4.42ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  1.2
أطنان قدرات استھالك (المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) األوزون

ينطبقال  3.98 4.42 4.42ال ينطبقال ينطبقال ينطبق  

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2.1
 )دوالر أمريكي) (اليوئنديبي(

- 47,520 - - 5,280 - 52,800 

) دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
9% 

- 4,277 - - 475 - 4,752 

) اليونيب(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  2.3
 )دوالر أمريكي(

- 31,680 - - 3,520 - 35,200 

) دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2.4
13% 

- 4,118 - - 458 - 4,576 

 88,000 - 8,800 - - 79,200 - )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1

 9,328 - 933 - - 8,395 - )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3.2

 97,328 - 9,733 - - 87,595 - )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3

 0.44 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيددروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1

 0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيددروكلوروفلوروكربونإزالة  4.1.2

 3.98 )أطنان قدرات استھالك األوزون(  22- الھيددروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.1.3

  
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
ل 1 ي تموي يجري النظر ف يس قب س د ل ي موع ه ف ة علي ة للموافق رائح المقبل اع الش اني ل االجتم نة الث ي الس ف

 .ألف-2المحددة في التذييل 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة   )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

اطات المدر ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف ج
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

عن من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب اق) ب(5ألف، كم رر . من االتف م تق ا ل وم

قق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التح
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

طلع بھ  )ج( ي سيُض اطات الت ي للنش راز اوصف خط ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ذ  ف ا وأخ رابط بينھ الت
ار ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف . المنظور أن تط ي أن يغطي ھ نةوينبغ رة ا الس ي الفق ددة ف لمح

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت بيان  .عل
وبوفقا للمقررات ذات و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير كل طلب شريحة ة (، كال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله) أ(1انظر الفق

ا )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (ة والخط ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، س. أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي وف يشمل ومع أن المعلومات الكمي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  .أعاله) د(1
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  واألدوار المتعلقة بهمؤّسسات الرصد : ألف -5التذييل 
     

وستظل السلطات التي  .أظھرت جمھورية قيرغزستان خبرات في التنفيذ الناجح للبرنامج القطري حتى اآلن 1
ألوزون وطني ل ين . اضطلعت بھذا األمر في الحكومة وخاصة المركز ال ة المشتركة ب ه من الھيئ ذي يعمل بتوجي ال

واد  ة الم ة إدارة إزال يق مشروع خط ة بتنس ة االتصال المعني ل بصفتھا جھ ة بقضايا األوزون، تعم اإلدارات المعني
يقوم بھذا النشاط بصورة مباشرة مدراء المشروع المتمرسين الذين يعملون وس. الھيدروكلوروفلوروكربونية وإداراته

ة  ذين يعمل أيضا كجھ ة بقضايا األوزون ال ين اإلدارات المعني ة المشتركة ب يس الھيئ كجھة اتصال تحت إشراف رئ
ى المستوى  ذه عل ة بتنفي ة المعني المياالتصال الوطنية بشأن بروتوكول مونتلایر ومختلف الھيئات الدولي ينفذ . الع وس

ة وأصحاب المصلحة  االت الحكومي العمل من خالل التشاور على مستوى رفيع ألصحاب المصلحة مع كل من الوك
 .الخارجيين والجمھور العام

ة بقضايا األوزون،  2 ين اإلدارات المعني ة المشتركة ب يجري التنفيذ تحت اإلشراف المستمر من جانب الھيئ
ديبي بصفته  ة ويشرف وستشمل اليوئن ة الھيدروكلوروفلوروكربوني ية طوال خطة إدارة إزال ذة الرئيس ة المنف الوكال

تثمارية . على المكون االستثماري في المشروع ر االس ة لألنشطة غي ذة المعاون ة المنف وسيعمل اليونيب بصفته الوكال
ة درات التقني ز الق ريعات وتعزي ة بالتش ان اإل. المرتبط ان الوكالت تخدم ھات وف تس نظم وس ي ت ددة الت راءات المح ج

ة  ة وخاص ل الدولي ق التموي ة ومراف ذة المعني ة المنف د للوكال الغ والرص ة واإلب تريات واإلدارة المالي ات المش عملي
ة . الصندوق المتعدد األطراف ة في الحكوم ة والخدمي زة اإلداري دعم من مختلف األجھ د من ال ذ المزي وسيلقي التنفي
 .يين والوطنيين وموردي المعدات والخدمات والمنشئات المستفيدةوالخبراء االستشاريين الدول

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

ى النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1 عل
  :التالي

الي بم  )أ( ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف قتضى ھ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

د أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن   )ج( األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 .ألف-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1ع الفقرتين الفرعيتين خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا م

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
اتمل توتش .ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمھيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(
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فافية ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ   )ح( ة ومتسمة بالش خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(

رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 .الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند   )ل(

ار  2 ية باختي ذة الرئيس ة المنف تقوم الوكال ار، س ين االعتب ا بع َرب عنھ ذ أي آراء يع د وأخ ع البل اور م د التش بع
واد  ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ة مس ةمنظم تھالك  الھيدروكلوروفلوروكربوني واس

ذييل  ي الت ذكورة ف واد الم اء-1الم ا ج ا لم ف، وفق ة  أل الفقرة الفرعي ة ) ب(5ب رة الفرعي اق والفق ن االتف ن ) ب(1م م
 .ألف-4التذييل 

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  

ة . تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ذه األنشطة في وثيق د ھ ويمكن مواصلة تحدي
  :ى األقل علىالمشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل عل

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

ة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى   )ج(
      .ألف-4الوارد في التذييل 

 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
ّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1 عن ك

ذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  قدرات استنفاد األوزونكيلوغرام من  -2من الت
   .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة 


