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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  تركمانستان
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه   الوكالة  ) عنوان المشروع 1(

خطة إدارة إزالة المواد  
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  

  األولى) 

  2020% بحلول عام 35  والستين الثاني  (رئيسية) اليونيدو

  

المجموعة (المرفق جيم،  7) أحدث بيانات المادة 2(
  األولى)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 5.77  2018السنة:  

  

  2019 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)3(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة    الرغاوي

  الحريق 
المذيب   التبريد

  ات 
عامل 
  تصنيع

االستخدامات  
  المعملية

  إجمالي  

االستهالك  
  القطاعي

    الخدمة  التصنيع   
    22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 
4.36    4.36 

  

  ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)4(

  6.8 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:   6.8  : 2010- 2009خط األساس لفترة  

 قدرات استنفاذ األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل (طن من  

  4.42 المتبقي:   2.38  موافق عليه بالفعل: 

 

  

 المجموع 2020  ) خطة األعمال 5(

 0.01 0.1  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليونيب

 744 35 744 35 التمويل (دوالر أمريكي) 

  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  ) بيانات المشروع* 6(

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال (تقديرية)

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

 غير متوفر 4.42 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.8 6.8

الحد األقصى لالستهالك  
المسموح به (طن من قدرات  

 استنفاذ األوزون)

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

 غير متوفر 4.42 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.8 6.8

التمويل  
المتفق  

عليه 
(دوالر 

 أمريكي) 

تكاليف   اليونيدو
  المشروع 

309 
050 

0 0 94 
500 

0 0 215 
250 

0 0 0 33 
250 

652 050 

تكاليف 
 الدعم

23 
179 

0 0 7 087 0 0 16 
144 

0 0 0 2 494 48 904 

الموافق  األموال  
عليها من قبل اللجنة  

التنفيذية (دوالر 
  أمريكي) 

تكاليف 
  المشروع 

309 
050 

0 0 94 
500 

0 0 215 
250 

0 0 0 0 618 800 

تكاليف 
  الدعم

23 
179 

0 0 7 087 0 0 16 
144 

0 0 0 0 46 410 

إجمالي األموال  
المطلوب الموافقة  

عليها خالل هذا  
االجتماع (دوالر  

  أمريكي) 

تكاليف 
  المشروع 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
250 

33 250 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 494 2 494 

  

  

  موافقة شمولية توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

والنهائية من   الرابعةاليونيدو كوكالة منفذة معينة، طلباً لتمويل الشريحة    تبالنيابة عن حكومة تركمانستان، قدّم  -1
دوالر أمريكي، زائد  33 250المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 

 الثالثة. يتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 1دوالر أمريكي 2 494تكاليف الدعم للوكالة البالغة 
وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  2018إلى  2016وتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

  . 2021إلى  2020
 

 التقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المواد طن من قدرات استنفاد األوزون  4.36أبلغت حكومة تركمانستان عن استهالك   -2
، وهو استهالك دون خط األساس عن تنفيذ البرنامج القطريوفقاً للتقرير  2019ي عام الهيدروكلوروفلوروكربونية ف

 .2019-2015للفترة   ربونيةالهيدروكلوروفلوروكاستهالك المواد  1في المائة. ويبين الجدول  35.9لالمتثال بـ 

  )2019-2015للفترة  7(بيانات المادة  تركمانستانالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 
 خط األساس   * 2019  2018 2017 2016 2015  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 124.14 79.34 104.86 46.81 93.26 76.90    طن متري 
 6.80 4.36 5.77 2.57 5.13 4.23  استنفاد األوزونطن من قدرات 

  بيانات البرنامج القطري.*

ــتوى الرقابة البالغ 2015منذ عام   -3 ــتهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دون مس طن من  6.12، ظّل اس
ً  ذلك  كانوقد قدرات اســتنفاد األوزون؛  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من بتنفيذ أنشــطة خطة إدارة إزالة  مرتبطا

تهالك في و. العامةتوعية الدمة وخيص والحصـص، وتدريب فنيي الخا، أنظمة الترجملة أمور أخرى يعود ارتفاع االـس
ادي في البالد.  ، نتيجة للوـضع االقتصـ ك في الـسنوات الـسابقة ذات الـصلةإلى انخفاض االـستهال 2018و  2016عامي  

ســبب مشــاكل في قطاع النفط / الغاز، مما أثر  بشــكل كبير ب 2017، تم تخفيض ميزانية الدولة لعام باإلضــافة إلى ذلك
  غازات التبريد. ، بما في ذلك سوقاالقتصاد المحليعلى 

  تنفيذ البرنامج القطري   تقرير عن 

ـــتان عنأبلغت حكومة   -4 ــتهال تركـمانســ ك المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـية بموـجب  البـياـنات القـطاعـية الســ
ذ البرـنامج القطري لـعام  ادة ، 2018التقرير عن تنفـي ــى الـم ا بمقتضــ اـنات المبلغ عنـه ـــقة مع البـي من  7وـقد ـكاـنت متســ

،  البرنامج القطريفي بيانات  2016اختالف طفيف في االســــتهالك المبلغ عنه لعام كان هناك و بروتوكول مونتريال.
   حقًا من قبل الحكومة.ال تم تنقيحه

  تقرير التحقق

ً لـ   -5 ذ ـنظــامــا فــّ ـن ـحـكومــة ـت ـحـقق أن اـل ـت ـقرـير اـل د ـت ـمواد   ـخـيص وحصــــصاـترأكــّ ــادرات اـل واردات وصــــ
ــتهالك المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـية للفترة  بلغ   2018إلى  2016الهـيدروكلوروفلوروكربونـية؛ وأن إجـمالي اســ

ــتنـفاد  5.77و  2.57و  5.13 ـــتان امتثـلت  طن من ـقدرات اســ األوزون على التوالي. وخلص التحقق إلى أن تركـمانســ
ألهداف اـستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح به المحددة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية. باإلضافة إلى  

ك، خلص تقرير التحقق إلى أن  ة في وحـدة األوزون الوذـل ات اإللكترونـي اـن ــجالت والبـي ب األوراق والســ ة ومكـت طنـي
  ة.معايير مرضي تستوفيالجمارك 

   

 
  .اليونيدو إلى من وكالة الطبيعة وحماية البيئة في تركمانستان 2020يناير/كانون الثاني  30وفقاً للخطاب تاريخ  1
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  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةن تنفيذ الشريحة ع المرحليتقرير ال

  اإلطار القانوني

، والتي  إزالتها تقانون تركمانسـتان اسـتيراد وتصـدير وعبور جميع المواد المسـتنفدة لألوزون التي تميحظر   -6
ــمح إال ورصــدهاالمواد المســتخدمة  بمراقبةالتحكم البيئي  دائرة  وتقوم للجمارك ؛  مراقبتها مســؤولية تخضــع ، وال يُس

تحتوي على  اســـتيراد جميع المعدات التيوأصـــدرت الحكومة حظراً على . 22-الهيدروكلوروفلوروكربونباســـتيراد 
لم تكن و. 2016عام اعتباراً من  ، القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، بما في ذلك المعدات مواد مستنفدة لألوزون

على  الحكومة تكن، ولم تمت إزالتهاهناك أي حالة من حاالت االـستيراد غير المـشروع للمواد المـستنفدة لألوزون التي 
أي مخزونات وجود ، ولم تكن على علم بسوق البلد التي تمت إزالتها فيالمستنفدة لألوزون للمواد استخدام بوجود  علم 

  .  من هذه المواد

المواد من موظفي الجمارك واإلنفاذ على مراقبة استيراد / تصدير  اً موظف 173تدريب ما مجموعه تم   - 7
دريب المواد المستنفدة لألوزون من خالل برامج التبومنع االتجار غير المشروع  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ً  25، تم تدريب مركي. وباإلضافة إلى ذلكالج في تركمانستان  الحكوميةمختبرات الو التحكم البيئيمن دائرة  موظفا
  .المواد المستنفدة لألوزون أجهزة التعرف علىعلى استخدام 

  قطاع خدمة التبريد

 ما يلي:األنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها شملت   - 8

فنياً على ممارسات الخدمة الجيدة وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء  100مدرباً و 25تدريب   (أ)
  واستخدام غازات التبريد البديلة؛

و تصاريح العمل الصادرة عن   المفلورخمسة عشر مدرباً على شهادة دولية مثل معيار الغاز  حصل    (ب)
  ؛االتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية

، من خالل توفير أدوات التدريب جامعة عشق أباد إلنشاء مؤسسة تدريب ثانية فيتم توفير الدعم   )ج(
  التفريغ وأدوات اللحام بالنحاس)؛ و (مثل مضخات

المستنفدة لألوزون وأدوات الصيانة (مثل  زة التعرف على الموادشراء عدد إضافي من أجه  )د(
 لتوضيح) للمدربين االسترداد، والمشابكات ، وأسطوانالشفاطات ألخذ العينات والمرشحات

- الهيدروكلوروفلوروكربونعلى    غير القائمةممارسات الخدمة الجيدة لمعدات التبريد وتكييف الهواء  
أجهزة التعرف على غازات   ،التي تم شراؤها (على سبيل المثال: المستفيد من المعدات واألدوات  22

 لمعدات التبريد وتكييف الهواءأكبر شركة  شحات) هوالتبريد، والشفاطات ألخذ العينات والمر
التدريب بموجب خطة إدارة إزالة  البلد(مملوكة للدولة) حيث يتلقى جميع المدربين والفنيين في 

التحكم البيئي  دائرة تم إعداد قائمة المعدات واألدوات من قبل و؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ستقوم وحدة األوزون الوطنية بتوزيع المعدات واألدوات و؛ لوطنيةالشتراك مع وحدة األوزون ابا

  .19-كوفيد على الشركة المستفيدة بعد رفع القيود المفروضة على االجتماعات العامة بسبب

  المشاريعتنفيذ ورصد   وحدة 

ــاء  -9 ــاريع بموجــب المرحلــة األولى منوحدة  لم يتم إنشـــ ــد المشـــ خطة إدارة إزالة المواد   لتنفيــذ ورصـــ
خطة إدارة إزالة المواد  لتركمانســتان. وبما أن مشــروع التعزيز المؤســســي مدرج ضــمن  الهيدروكلوروفلوروكربونية
ــؤولياتها بموجب مشــــروع التعزيز  الهيدروكلوروفلوروكربونية ــافة إلى مســ ، تتولى وحدة األوزون الوطنية، باإلضــ

  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنشطة بموجب تنفيذ جميع األ المؤسسي، مسؤولية رصد
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 مستوى صرف األموال

ــ 2020كما في يناير/كانون الثاني    -10 دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن، تم   618 800، من أصل مبلغ الــ
دوالر  18 320الغ . وســـيتم صـــرف الرصـــيد الب2دوالر أمريكي على النحو المبين في الجدول  600 480صـــرف 

  .2020أمريكي في عام 

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركمانسـتان: التقرير المالي عن المرحلة األولى من 2الجدول 
  (دوالر أمريكي)

 معدل الصرف (%)  األموال التي تم صرفها  األموال الموافق عليها   شريحة التمويل
 100 308 980 309 050  األولى
 100 94 500 94 500  الثانية
 92 197 000 215 250  الثالثة

 97 600 480 618 800  المدموع
 

 خطة تنفيذ الشريحة الرابعة والنهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ــريـحة الرابـعة والنـهائـية من   -11 ـــطة المتبقـية للشــ   خـطة إدارة إزاـلة المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـيةإن األنشــ
، وســيتم تنفيذها حتى  دوالر أمريكي) 33 250عنصــر التعزيز المؤســســي ( بموجببالمســؤوليات   مرتبطة بمعظمها

  :2021 كانون األول/ديسمبر

، وبشـكل  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمواصـلة رصـد تنفيذ األنشـطة الجارية بموجب   )أ(
  الخدمة؛ أنشطة التدريب للجمارك وقطاعخاص 

 
، بما في ذلك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاسـتيراد وتصـدير  لمراقبةخيص والحصـص اتنفيذ نظام التر   )ب(

 ؛  عن كثب مع السلطات الجمركيةإصدار الحصص ورصد الواردات 
 

ـــندوق متـعدد األطراف وأـماـنة األوزونأل 7وبـياـنات الـمادة  البرـنامج القطريبـياـنات اإلبالغ عن   )ج( ، ـماـنة الصــ
 ؛  على التوالي

 
 للتبريد وتكييف الهواء؛خر التطورات في مجال التكنولوجيا البديلة لقدرات للحكومة بشأن آبناء اتوفير دعم   )د(

 
د   )ه ( اظ على عـق اســـــات الحـف ـــي ة الوطنيين بشـــــأن ســ ــلـح اب المصــ ـــح ة ألصــ ات توعـي اـع ة المواد  اجتـم إزاـل

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و
 

انيةتنفيذ   )و( ياسـة الجنـس طة  الخاصـة با الـس اركة المرأة في األنـش لصـندوق المتعدد األطراف من خالل ضـمان مـش
 .، بدعم من اليونيدوفي إطار الصندوق المتعدد األطرافالممولة 

 

ــمبر  31المرحلة األولى هو  االنتهاء منإن تاريخ   -12  14على النحو المحدد في الفقرة  2021كانون األول/ديســ
  من االتفاق مع اللجنة التنفيذية.

  
  

 عليقات وتوصية األمانةت

  التعليقات
  

  تقرير التحقق

تقرير التحقق في  ألنه في وقت إعداد نظراً  ،2019التحقق لم يشمل استهالك عام اليونيدو أن تقرير أوـضحت   -13
.  2020في الربع الثاني من عام توفيره إال  لجمارك وال يمكن لمتاًحا  2019، لم يكن االـستهالك لعام 2020أوائل عام 
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ً  أشــارتو   2020و  2019البيانات لعامي  يشــملإلى أن الحكومة كانت ملتزمة بتقديم تقرير تحقق منقح  اليونيدو أيضــا
  .وقت طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 2(أ) 72/19وفقًا للمقرر 

  

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  

  اإلطار القانوني

ــتان بالفعل حصــص الواردات من المواد الهيدروكلورو  -14   2020فلوروكربونية لعام أصــدرت حكومة تركمانس
  .طن من قدرات استنفاد األوزون وفقاً ألهداف الرقابة المحددة في بروتوكول مونتريال 4.42 والمحددة عند

  قطاع الخدمة  

المتعلقة بمركز التدريب وكيف ـساهم في تنفيذ واـستدامة عنـصر التدريب في خطة إدارة   المـسائلتوـضيح عند   -15
المواد  ، أوضحت اليونيدو أنه بتمويل من خطة إدارة إزالة على المدى الطويلإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ة المـعدات الهـيدروكلوروفلوروكربونـي ة الالزمـ  الـخدـمةأدوات و، تم تجهيز مركز الـتدرـيب ـب ة للـتدرـيب  والمواد الـتدريبـي
ب لفنيي التبريد ؤولة عن كوزارة التعليم  بدعم من المركز يحظى؛ كما المناـس مواد التدريب / التوعية   إعدادالجهة المـس

  .بشأن المسائل المتعلقة بحماية طبقة األوزون وتغير المناخ

 3تنفيذ السياسة الجنسانية

زون الوطنية في تركمانســتان تتألف فقط من النســاء. أشــارت اليونيدو إلى أنه في األمانة أن وحدة األو تالحظ  -16
انية للصـندوقحين تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل ا ة الجنـس ياـس ،  عتماد الـس

ــاني جزًءا من تنفيذ  ــمان أن يكون تعميم المنظور الجنسـ ــريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة  التزمت الحكومة بضـ الشـ
ــتخدام دلي ــا الدعم من خالل اســ ــتقدم اليونيدو أيضــ ل تعميم مراعاة المنظور  المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـية. وســ

  .مؤشرات محددة ستدرج في التقارير المرحلية المقبلة في المستقبل، وستكفل أن تشمل األنشطة الجنساني

 دروكلوروفلوروكربونيةاستدامة إزالة المواد الهي

في تركمانستان مدعومة بأنشطة خطة إدارة إزالة المواد   إزالة الموارد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة    إن  -17
والمعدات القائمة على  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والضوابط الحالية على استيراد 

ة إلزامي لمدموظفو الجمارك الجدد لتدريب يخضع و. 2016، السارية منذ عام الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
شهرين في مركز التدريب الجمركي حيث يتلقون معلومات حول تنفيذ التشريعات البيئية ومنع االستيراد / التصدير غير 

من خالل تدريب المدربين   معدات التبريد وتكييف الهواءاستمر تعزيز قطاع خدمة  والقانوني للمواد المستنفدة لألوزون.  
ع هذه ستكفل جميو، ودعم إنشاء مركز تدريب ثاٍن تديره وزارة التعليم. يبيةوفير المعدات واألدوات التدر، وتوالفنيين

  .على المدى الطويل الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد  استدامةالتدابير المذكورة أعاله 

 الخالصة

وأصـدرت البالد بالفعل حصـص   .في بروتوكول مونتريال الرقابة ألهداف االمتثال تركمانسـتان تواصـل       -18
ــتنـفاد األوزون،  4.42والمـحددة عـند  2020الورادات من المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـية لـعام  طن من ـقدرات اســ

ــتهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بـــــــ  ــاس الس وأكد تقرير التحقق أن نظام  في المائة.  35وهي من خط األس
وأن الحظر على واردات المعدات القائمة على المواد المســتنفدة لألوزون ســاري  خيص والحصــص قيد التشــغيل االتر

  إصـدار شـهادات؛ ويجري تنفيذ برنامج في مناهج برامج التدريب الجمركي الجمارك موظفيالمفعول. تم دمج تدريب 
ــريحة الثالثة وللفنيين.  ــروفات التمويل للش ــكل جيد. وبلغت مص ــريحة الثالثة بش ــير تنفيذ الش في المائة والحالة   92يس

  .في المائة 97اإلجمالية للصرف 

 
ع األول من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتما لتمويل شرائحالتي تقدم طلبات  الرئيسيةالوكاالت الثنائية والمنفذة لتشجيع   2

  .أهداف االستهالك الوطني للسنة السابقة مباشرة للسنة التي تم فيها تقديم الشريحة من تحققاللتضمين تقرير  السنة
  تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.شأن السياسة التنفيذية ب ق(د) من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبي84/92طلب القرار   3
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 التوصية

من المرحلة   الثالثةتنفيذ الشريحة  عنبأن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي  توصي أمانة الصندوق   -19
ــتاناألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    الشــــموليةافقة ؛ كما توصي أيضا بالمولتركمانســ

  2021-2020للفترة  ، وخطة تنفيذ الشريحةلتركمانستانمن المرحلة األولى من الخطة  والنهائية الرابعةعلى الشريحة 
توى المقابلة لها، مل  ، الجدول أدناه  التمويل المبين في بمـس على أنه من المتفق عليه أنه سـيتم تقديم تقرير تحقق منقح يـش

ن  ـي ــاـم ع ـل يــانــات ـل ـب ن  2020و  2019اـل يــة ـم ــاـن ث لــة اـل رـح ـم ــب اـل ل م ـط ــدـي ق ــت ـت ي وق خطة إدارة إزالة المواد  ـف
  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
  تمويل المشروع    عنوان المشروع   

  (دوالر أمريكي) 
  تكاليف الدعم 

  (دوالر أمريكي) 
  لمنفذة الوكالة ا

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خـــطـــة   (أ)
  )الرابعة(المرحلة األولى، الشريحة 

  اليونيدو  2 494  33 250

 
 
     

 

  

  

 

 

  


