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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  تركمانستان
  

 (أوال) عنوان المشروع
  

 
االجتماع الموافق فيه على   الوكالة

 المشروع
  

  
 تدابير الرقابة

  
خطة إدارة إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى)

 

 اليونيدو (الوكالة الرئيسة)
  

 
 والستون الثانى

  

  
  2020في المائة بحلول  35

  
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان( 2.7  2014السنة:   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  
 2014السنة:  )من قدرات استنفاد األوزون أطنانالبيانات القطاعية للبرنامج القطري (أحدث  (ثالثا)

 مكافحة رغاوي أيروسول الكيميائية المادة
 حريقلا

عامل  مذيبات التبريد
 تجھيز

استخدام 
 المختبرات

مجموع استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
123 -ھيدروكلوروفلوروكربون           

124-ھيدروكلوروفلوروكربون           

 -ھيدروكلوروفلوروكربون
ب141  

         

 -ھيدروكلوروفلوروكربون
ب142  

         

22 -ونھيدروكلوروفلوروكرب      0.15    0.15 

  
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان(رابعا) بيانات االستھالك (

 6.8 جمالي التخفيضات المستدامة:إلنقطة البداية  6.8 : 2010 -  2009خط األساس 

  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل 

 4.42  المتبقي: 2.38  المعتمد بالفعل:
  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 (خامسا) خطة األعمال
إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من  اليونيدو

 قدرات استنفاد األوزون)
0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 

231 394 التمويل (دوالر أمريكي)  0 0 0 744 35  138 267  
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010(سادسا) بيانات المشروع
 ال يوجد 4.42 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.8 6.8ال يوجدال يوجدال يوجد حدود االستھالك وفقا لبروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (أطنان من قدرات استنفاد 
 األوزون)

 ال يوجد 4.42 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.8 6.8ال يوجدال يوجدال يوجد

 التمويل الموافق عليه

 
 652,050 33,250 0 0 0 215,250 0 0 94,500 0 0 309,050 تكاليف المشروع يونيدو

 48,904 2,494 0 0 0 16,144 0 0 7,087 0 0 23,179 تكاليف الدعم
األموال التى وافقت عليھا اللجنة 

 التنفيذية (دوالر أمريكي)

 

 403,550 0 0 0 0 0 0 0 94,500 0 0 309,050 المشروعتكاليف 

 30,266 0 0 0 0 0 0 0 7,087 0 0 23,179 تكاليف الدعم
مجموع األموال المطلوبة للموافقة في 

 ھذا االجتماع (دوالر أمريكي)
 

 215,250 0 0 0 0 215,250 0 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع

 16,144 0 0 0 0 16,144 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم
  
 
  موافقة شمولية  :توصية األمانة
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 وصف المشروع

، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بوصفھا الوكالة تركمانستانبالنيابة عن حكومة  .1
خطة إدارة من  المرحلة األولىمن  الشريحة الثالثة طلبا لتمويل ،السادس والسبعين، إلى االجتماع المعينة لذلكالمنفذة 

 16 144زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة ، ـاأمريكي ادوالر 215 250 بمبلغإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المواد دوالرا أمريكيا. ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير تحقق بشأن استھالك 

 .2020إلى عام  2016للفترة من عام  فيذ الشريحةوخطة تن الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استھالك 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

المواد من  طن من قدرات استنفاد األوزون 4.2أبلغت حكومة تركمانستان عن استھالك   .2
في الفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  1ين الجدول . ويب2015في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

2011-2015. 

  )2015-2011للفترة  7في تركمانستان (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: استھالك 1الجدول 

 خط األساس *2015 2014 2013 2012 2011 22-ھيدروكلوروفلوروكربون
 124.14 76.59 49.12 75.60 140.63 106.00 أطنان مترية

 6.80 4.2 2.7 4.16 7.73 5.83 أطنان من قدرات استنفاد األوزون
  * بيانات من تقرير التحقق

  
إلى التخزين توقعا لتدابير الرقابة  2012في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةترجع ذروة استھالك   .3

أقل من خط األساس مع استھالك عام  د الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموا، كان استھالك 2013. ومن عام 2013لعام 
بتنفيذ نظام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة. ويرتبط االنخفاض الكبير في استھالك  38أقل من  2015

دت من الترخيص والحصص وتدريب التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة وأنشطة زيادة الوعى الجماھيرى، التى ح
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالواردات وخفضت الطلب على 

  
  تقرير التحقق

المواد أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام الترخيص والحصص على الواردات والصادرات من   .4
طن  4.2ن كا 2015في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوأن مجموع استھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  من قدرات استنفاد األوزون. واستنتج التحقق أن تركمانستان تمتثل ألھداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.
  

  تقرير تنفيذ البرنامج القطرى
  
بناء على تقرير تنفيذ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت حكومة تركمانستان أن بيانات استھالك قطاع   5

. وسيقدم تقرير البرنامج القطرى لعام 7يتمشى مع البيانات المبلغ عنھا بناء على المادة  2014 البرنامج القطرى لعام
 .2016مايو/آيار  1في  2015
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  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من 

  اإلطار القانوني 

المواد والحصص وتشغيله للواردات/الصادرات من باالضافة لوضع نظام للترخيص   .6
ودعم  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، يجرى التخطيط لوضع برنامج محفز لبدائل الھيدروكلوروفلوروكربونية

موظف جمارك على الرقابة على  40استخدام مدونات الجمارك المنسقة لجميع سوائل التبريد. وتم تدريب 
من خالل برامج تدريب الجمارك الروتينية؛ وتم توزيع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالواردات/الصادرات من 

  محددات سوائل التبريد.

  قطاع خدمة التبريد

  شملت األنشطة الرئيسة المنفذة:  .7
  

دعم مراكز التدريب من خالل توفير معدات للتدريب على استخدام البدائل بما في ذلك الھيدروكربون  ) أ(
 ثانى أكسيد الكربون؛ تطوير مواد تدريبية لتقنيي الخدمة والمستعملين النھائيين؛واألمونيا و

  
تقنى على ممارسات الخدمة الجيدة وصيانة المعدات باستخدام مراكز  100متدرب و 25تدريب   ) ب(

 التدريب وتحسين نظام إصدار الشھادات لتقنيي الخدمة؛
 

 ودعم إنشاء رابطة صناعية؛ روفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلوأنشطة زيادة الوعى بشأن إزالة  ) ج(
  

  وتنسيقھا واإلبالغ عنھا. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة (د) رصد األنشطة المنفذة في 
  
  

  مستوى صرف األموال

دوالرا أمريكيا   403 550دوالرا أمريكيـا، مـن مبلـغ  383 408، تـم صرف مبلـغ 2016حتى مارس/آذار   .8
دوالرا أمريكيا في عام  20 142. وسوف يصرف الرصيد البالغ 2الجدول تمت الموافقة عليه حتى اآلن كما يبين 

2016. 

لتركمانستان (دوالر  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2الجدول 
  أمريكي)

 المجموع الموافق عليهثانيةالشريحة الالشريحة األولى الوكالة
الموافق 
عليھا

 الموافق عليھا المنصرفة
 

 الموافق عليه المنصرفة
 

 المنصرف

309 050 يونيدو  980 308  500 94  428 74  550 403  408 383  
   95   79   100معدل الصرف (%)

  

  كربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من

ستركز الشريحة الثالثة على استرداد سوائل التبريد وإعادة استخدامھا وتحسين احتواء سوائل التبريد لخفض   .9
االنبعاثات في الجو؛ تعزيز استخدام سوائل تبريد بديلة من خالل تدريب التقنيين؛ تطوير السياسات وبرامج محفزة 

  ران سوائل التبريد. وسيجرى تنفيذ األنشطة المحددة التالية:وأنشطة زيادة الوعى لتشجيع استرداد وإعادة دو
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مركز تدريب التقنيين وتحديث دليل التدريب ليشمل سوائل التبريد القابلة لالشتعال و إنشاء تعزيز   (أ)
  )؛  دوالر أمريكي 50 500مركز تدريب ثان (

معدات واستخدام سوائل تقنى على ممارسات الخدمة الجيدة وصيانة ال 100مدربا و 25تدريب   (ب)
  )؛دوالرا أمريكيا 71 250؛ توفير أدوات ومعدات (تبريد بديلة

مواصلة تدريب موظفى الجمارك من خالل برنامج تدريب الجمارك (ليس مطلوبا تمويل ھذا   (ج)
تم تكاملھا في المنھج  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمكون نظرا ألن الرقابة على واردات 

  لتدريب موظفى الجمارك)؛الدراسي 

دوالر  93 500رصد المشروع وإدارته وأنشطة زيادة الوعى الجماھيري وتحسين السياسية (  (د)
   ).أمريكي

  

  ـھاتتعليقـات األمانة وتوصي
  

  التعليقات

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من 

  القانونىاإلطار 

طبقا ألھداف  2016لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة تركمانستان حصص استيراد   .10
  الرقابة لبروتوكول مونتلایر. 

 قطاع خدمة التبريد

الحظت األمانة أن التدريب على استخدام سوائل تبريد الھيدروكربون كان شامال في برنامج تدريب التقنيين  .11
المواد البلد بمقررات اللجنة التنفيذية ذات العالقة بشأن إعادة تھيئة المعدات القائمة على وذكرت 

أن الحكومة على وعي كامل  أوضحت اليونيدو. و1باستخدام سوائل تبريد الھيدروكربون الھيدروكلوروفلوروكربونية
يد القابلة لالشتعال ليست ممارسة شائعة بھذه القرارات. والحظت أيضا أن إعادة تھيئة المعدات لتالئم سوائل التبر

خطة إدارة إزالة في تركمانستان، حيث من المعتقد عدم إمكانية تنفيذ ھذا بسالمة، وليس ھناك ما يدعم ذلك بناء على 
وتغطى برامج التدريب  . وتتاح المعلومات التقنية عن استخدام الھيدروكربونالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  مة في استخدام سوائل التبريد بالھيدروكربون.جوانب السال

المواد وفي ما يتعلق بمركز تدريب التقنيين، شرحت اليونيدو أن مركز التدريب قام بدور مھم في إزالة   .12
. إن تعزيز مراكز التدريب بالمعدات ومواد تدريب جديدة سيؤدى إلى تحسين نوعية الھيدروكلوروفلوروكربونية

وبالتزامن مع برنامج إصدار الشھادات لتقنيي التبريد الذي تم تنفيذه، سيضمن ھذا استدامة برامج تدريب التقنيين. 
  التدريب.

                                                 
   1 73/34و  72/17المقرران  
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  االستنتاج

يتواصل التقدم في تنفيذ الشريحة الثانية على نحو جيد. إن تركمانستان تمتثل ألھداف الرقابة لبروتوكول   .13
لحصص قيد التشغيل. وتم تكامل تدريب موظفى الجمارك في مونتريال؛ وأكد تقرير التحقق أن نظام الترخيص وا

المنھج الدراسي لبرامج تدريب الجمارك؛ ويجرى تنفيذ برنامج إصدار شھادات للتقنيين، األمر الذي يضمن 
  في المائة. 95استمرارية تنمية القدرات طويلة األجل. وبلغ صرف التمويل الشامل 

  

  التوصية

تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من توصي أمانة الصندوق بأن   14
لتركمانستان؛ وتوصي أيضا بالموافقة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من 

 روفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوالشاملة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من 
  ، عند مستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه:2020-2016لتركمانستان، وخطة تنفيذ الشريحة خالل الفترة 

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
أمريكي)

(دوالرتكاليف الدعم 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(أ)
لمرحلة األولى، الشريحة الثالثة)(ا

250 215144 16  يونيدو 

  

 -----  


