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  التالي: تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع 
 

  اإلزالة
 
 اليونيب/اليابان )ثانيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة ال 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  منغوليا
  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  اليابان، اليونيب (الرئيسية)  (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2.87  2012 السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

   2012 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 
           ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.9    1.34   1.53   22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 1.4  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1.4  :2010-2009خط األساس لفترة 

  قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل (طن من 

 0.9  المتبقي: 0.5  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 ) خطة األعمالخامسا(

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

0.1   0.1    0.1 0.2 

 193,230 41,810    77,970   73,450 التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2020 2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول 
  مونتريال 

  ال ينطبق 0.9 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4  ال ينطبق  ال ينطبق

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

  ال ينطبق 0.9 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل 
الموافق 

  عليه

(دوالر 
  أمريكي)

  اليابان

تكاليف 
  المشروع

130,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,000 

تكاليف 
  الدعم

16,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,900 

  اليونيب

تكاليف 
  المشروع

65,000 0 65,000 0 0 69,000 0 0 0 37,000 236,000 

تكاليف 
  الدعم

8,450 0 8,450 0 0 8,970 0 0 0 4,810 30,680 

المبالغ التي وافقت 
 عليھا اللجنة التنفيذية

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

195,000 0 0 0 0  0 0 0 0 195,000 

تكاليف 
  الدعم

25,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,350 

 المبالغ إجمالي
 عليھا المطلوب الموافقة

  االجتماع ھذا في

  )أمريكي دوالر(

تكاليف 
  المشروع

0 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0 65,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 8,450 0 0 0 0 0 0 0 8,450 

 

  الموافقة الشمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
 
ن بعيوالس حاديإلى االجتماع ال ،ةرئيسيالوكالة المنفذة ال بصفته ،اليونيب ، تقدممنغوليابالنيابة عن حكومة  .1

خطة إدارة إزالة المواد طلب لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من للجنة التنفيذية ب
 ادوالر 8,450تكاليف دعم الوكالة البالغة  ازائد ،اأمريكي ادوالر 65,000 بمبلغ وقدره 1الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من  . ويشمللليونيب فقط اأمريكي
 .2015إلى  2013 فترة، وخطة تنفيذ الشريحة للالھيدروكلوروفلوروكربونية

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

سبة لقطاع التصنيع الذي يتم تنفيذه بواسطة حكومة اليابان من خالل اليونيب، اشتملت األنشطة المنفذة بالن .2
 لترين المسحوبة بالضغط لالنتھاء من خطط التحويإلى شركتين منتجة لرغاوي البوليس على ست زيارات ميدانية

ل بنھاية عام يتين لالنتھاء من عمليات التحوكة اتفاق جديد بين الحكومة والشرعلى المواصفات. وتمت صياغ تفاقواال
في تصنيع  22-االتفاقات الموقع عليھا، أوقفت الشركتان استخدام الھيدروكلوروفلوروكربونھذه . وتمشيا مع 2013
، ولم يتم منح أي حصص الستيراد 2013ابتداءا من يونيو/حزيران  المسحوبة بالضغط البوليسترين رغاوي

. وأفادت حكومة اليابان أيضا أن شركة واحدة (بلغوب 2013بون لھاتين الشركتين في العام الھيدروكلولوفلوروكر
ولكنھا تستمر في  22-يا كبديل للھيدروكلوروفلوروكربونحالوتستعمله  (DME)أكسيد الميثيل ) قامت باختبار تريد

نيو وورم ذات الشركة اآلخرى (وقد أوقفت . أكسيد الميثيلبدائل أخرى بما في ذلك مزيج يستخدم  البحث عن
ولم تجد حتى اآلن تكنولوجيا  2013المسحوبة بالضغط منذ مايو/أيار البوليسترين ) إنتاج رغاوي المسؤولية المحدودة

 بديلة مناسبة.

ة نظام حصص  .3 ق الصحيح. وأنشأت الحكوم ى الطري د عل ة التبري ويسير تنفيذ األنشطة في إطار قطاع خدم
ة أوالسنوات الالحقة. و 2013عام وحددت الحصص ل فذاان ى قائم ة عل درجت أيضا المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

دريب  ة ت  255المواد الكيميائية السامة والخرطة التي سيتم حظر استخدامھا في البلد. وتشمل األنشطة األخرى المنتھي
دروكلوروفلوروكربون مسؤوليمن  واردات من الھي ة ال دريب  إنفاذ القانون على رقاب اذ نظام الحصص وت  145وإنف

از ع محدد واحد لغ دة، وتوزي د الجي دريب  اتمن تقنيي الخدمة على ممارسات التبري ز مراكز الت د، وتعزي عن التبري
دريب ضباط  وفيرت طريق معدات االسترداد وإعادة التدوير وأدوات أخرى، وإعداد نماذج التعلم اإللكتروني لكل من ت

ي د، وإجراء أنشطة لزيادة التوعية. الجمارك وتقنيي التبري ذ اآلن ى ضمان التنفي وكانت وحدة إدارة المشروع تعمل عل
  والسلس ألنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.

 التمويل اإلجماليدوالرا أمريكيا من أصل  138,000، تم صرف مبلغ وقدره 2013 سبتمبر/أيلولحتى و .4
دوالرا  57,000. وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ اأمريكي دوالرا 195,000 للشريحة األولى وقدره الموافق عليه
  .2014عام أوائل أمريكيا في 

 السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طالخط

إزالة المواد  خطة إدارةالمرحلة األولى من ية خالل الشريحة الثانية من تالاألنشطة ال سيتم تنفيذ .5
 :الھيدروكلوروفلوروكربونية

أنشطة إضافية لتعزيز سياسات/لوائح الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك إنشاء   (أ)
  دوالرات أمريكية)؛ 8,000قاعدة بيانات للمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون (

إنفاذ القانون من خالل تقديم تدريبين  مسؤوليبناء القدرات لضباط الجمارك واالستمرار في   (ب)
  دوالرا أمريكيا)؛ 13,000إضافيين (

                                                      
لتحقيق والستين  ثالثفي اجتماعھا ال لمنغولياوافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    1

  .2020بحلول أول يناير/كانون الثاني من خط األساس في المائة  35استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة في خفض 
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من إضافيتين ريبي إضافي عن الممارسات الجيدة للتقنيين الذي سيشمل تقديم مجموعتين دبرنامج ت  (ج)
ا معدات الخدمة، واستعراض المعايير الدولية المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلھ

  دوالرات أمريكية)؛ 9,000(

  ؛)دوالرات أمريكية 5,000زيادة التوعية والتواصل (  (د)

  دوالرا أمريكيا). 30,000وحدة إدارة المشروع (  (ھ)

  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقـات

  تفعيل نظام التراخيص

 وحصصللترخيص نافذ يفيد بوجود نظام وطني تأكيد من الحكومة  استالمتم ، 63/17تمشيا مع المقرر  .6
 ولكلبروتو متثالالا ضمان على وأن النظام له القدرة ربونيةكلوروفلوروكالھيدرو المواد من والصادرات الواردات
طن من قدرات استنفاد  1.3عند  2013لعام من الھيدروكلوروفلوروكربون حصص الواردات  تحديدوتم  .مونتريال

البلد. وبالنسبة للسنوات التالية، ستستند الحصة السنوية على المستويات األوزون، بما يعادل خط أساس استھالك 
 بروتوكول مونتريال. المسموح بھا بموجب

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد األوزون،  1.4الالزم لالمتثال عند  الھيدروكلوروفلوروكربونتم تحديد خط أساس  .7
على النحو  2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة استنادا إلى 

حكومة منغوليا على تحديد نقطة بدايتھا للتخفيضات وافقت ، والستين ثالثفي االجتماع ال. و1المبين في الجدول 
طن من قدرات استنفاد  1.31قديري البالغ المجمعة المستدامة الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون خط األساس الت

  طن من قدرات استنفاد األوزون. 0.09األوزون وھو أقل من خط األساس المحدد بمقدار 

  )7المادة ، 2012-2006( منغوليافي  22- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون – 1الجدول 

 السنة
 7بيانات المادة 

 أطنان مترية
أطنان من قدرات 

 زوناستنفاد األو
2006 19.12 1.1 

2007 28.25 1.6 

2008 39.88 2.2 

2009 20.95 1.2 

2010 26.5 1.5 

2011 21.09 1.16 

2012 52.17 2.87 

 1.4 23.73 خط األساس

  
  
طن من قدرات  1.16، زاد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون من 2012و 2011 تينوفيما بين السن .8

المستوردين، وذلك بعد لدى مخزونات الطن من قدرات استنفاد األوزون، بسبب زيادة  2.87استنفاد األوزون إلى 
لواردات . وحتى الوقت الحاضر، فقد صدر حظر أيضا على ا2013مناقشات حول إنشاء نظام حصص ابتداء من عام 

رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط؛ وبالتالي، المستخدم إلنتاج ألواح  22- ربونمن الھيدروكلوروفلوروكر
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لخدمة فقط. وشرح اليونيب أيضا أن التصاريح الستيراد المواد لحتياجات الستقتصر الواردات على ا
درات استنفاد األوزون فقط، وھو أقل من طن من ق 1.27كانت صادرة لـ 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  الحصص المحددة للعام.

  المسائل التقنية

سعت األمانة إلى توضيح عن أكسيد الميثيل كتكنولوجيا مختارة من شركة لرغاوي البوليسترين المسحوبة  .9
حال فعاال من حيث ). ووفقا لليونيب، تم اختيار ھذه التكنولوجيا ألنھا تشكل ون تريد المحدودةغبيلبالضغط (شركة 

 .التكلفة نظرا للتمويل المتاح. غير أن الشركة تستمر في البحث عن بدائل أخرى

) أوقفت إنتاج ألواح رغاوي ذات المسؤولية المحدودة ومع مالحظة أن الشركة األخرى (نيو وورم .10
األموال المتبقية التي  ضيح من حكومة اليابان عما إذا كانتوالبوليسترين المسحوبة بالضغط، سعت األمانة إلى ت

كن من الممكن تحديد ما إذا يم ل قدمت للتحويل سيتم إعادتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف. وكان من الواضح أنه
م المتطلبات لالنتھاء. وسيتم اإلبالغ يقدتكانت أي أموال سيتم إعادتھا إلى أن يغلق المشروع، الذي ما زال جاريا، و

  م.ن ذلك إلى اجتماع قادع

 مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمنغوليا قبل تحديد خط أساس  .11
التنفيذية إلى بت اللجنة الھيدروكلوروفلوروكربون الالزم لالمتثال. وبناء عليه، عند الموافقة على ھذه الخطة، طل

ألف ("األھداف والتمويل") في االتفاق بأرقام لالستھالك األقصى -2التذييل أن تحدث ، ضمن جملة أمور، األمانة
). واستنادا إلى البيانات المبلغة من حكومة 62/47المسموح به، وإخطار اللجنة بالمستويات الناتجة عن ذلك (المقرر 

ديدة جفقرة  أضيفتو ،ذات الصلة في االتفاق ةتحديث الفقر الة المراجع فيھا، تموجدول اإلز 7منغوليا بموجب المادة 
نحو المبين والستين، على ال ثالثلإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق التي تم التوصل إليه في االجتماع ال

لى التمويل الشامل لخطة إدارة إزالة وال يوجد أي أثر للتغير في خط األساس ع. الحالية الوثيقةفي المرفق األول ب
  .ي لالجتماع الحادي والسبعيننھائق االتفاق الكامل المنقح بالتقرير الارفوسيتم إالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

  الخالصة

تحقيق تخفيضات في االستھالك تمشيا ب سمحوسيالواردات ترخيص وحصص تفعيل نظام لالحظت األمانة  .12
البوليسترين رغاوي قطاع تحويل أنشطة في  طيبز تقدم يتم احرامع جدول اإلزالة في بروتوكول مونتريال. 

 22-وھناك حظر على واردات الھيدروكلوروفلوروكربون 2013المسحوبة بالضغط ومن المتوقع أن تنتھي في عام 
ترين المسحوبة بالضغط. وقد أعدت األنشطة لقطاع الخدمة مع مشاركة أصحاب لالستخدام في تصنيع رغاوي البوليس

من شأنه أن يضمن االستمرارية طويلة األمد المصلحة الرئيسيين. وكما أفاد اليونيب، فإن تعزيز مراكز التدريب 
  لألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 التوصيـات

 :بما يلي اللجنة التنفيذية توصي أمانة الصندوق .13

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة   )أ (
 ؛منغوليافي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ألف من االتفاق بين -2ألف و-1، من التذييلين 1أن تالحظ أن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة   )ب (
واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون لالمتثال  منغولياحكومة 

تم  لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق التي 16وأضيفت فقرة جديدة رقمھا ، راجعالم
 ؛والستين، على النحو المبين في المرفق األول بالوثيقة الحالية ثالثالتوصل إليه في االجتماع ال
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في استھالك المواد  ةالمستدام ات المجمعةلتخفيضلنقطة البداية المراجعة أن  أن تالحظ  )ج (
 طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستعمال 1.4الھيدروكلوروفلوروكربونية بلغت 

طن من قدرات  1.5وطن من قدرات استنفاد األوزون  1.2البالغ  2009عام ي لفعلالستھالك الا
 .من بروتوكول مونتريال 7المادة المبلغ عنه بموجب  2010استنفاد األوزون لعام 

توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة و .14
تكاليف الدعم  ، مع2016-2014 الشريحة تنفيذالمقابلة ل ةخطوال، منغوليالإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 :ا عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناهالمرتبطة بھ

  تمويل المشروععنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
(المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

  اليونيب 8,450 65,000
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 األول رفـقالم

  
  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذيةمنغوليا  حكومة بين  تّفاقاالنّص يجب إدماجه في 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
 والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ("  منغوليا جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  0,9واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

لجداول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع ا 2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتريال

 ثالثالواللجنة التنفيذية في االجتماع  منغولياان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   - 16
 والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 
  االستھالك نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
1,4 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

 قدرات استنفادان (أطن
 *األوزون)

 غير متوفر
غير 
 متوفر

1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 
غير 
 متوفر

الحد األقصى  1.2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

 قدرات استنفاد(أطنان 
 األوزون) 

 غير متوفر
غير 
 متوفر

1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 
غير 
 متوفر

التمويل المتفق عليه  2.1
للوكالة المنفذة 

) اليونيبالرئيسية (
 (دوالر أمريكي)

65,000 0 65,000 0 0 69,000 0 0 0 37,000 236,000 

تكاليف دعم الوكالة  2.2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 
8,450 0 8,450 0 0 8,970 0 0 0 4,810 30,680 

التمويل المتفق عليه  2.3
للوكالة المنفذة 
المتعاونة (حكومة 
اليابان) (دوالر 

 أمريكي)

130,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,000 

تكاليف دعم الوكالة  2.4
المنفذة المتعاونة 

 (دوالر أمريكي) 
16,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

إجمالي التمويل المتفق  3.1
 عليه (دوالر أمريكي)

195,000 0 65,000 0 0 69,000 0 0 0 37,000 366,000 

مجموع تكاليف الدعم  3.2
 (دوالر أمريكي)

25,350 0 8,450 0 0 8,970 0 0 0 4,810 47,580 

إجمالي التكاليف  3.3
المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)
220,350 0 73,450 0 0 77,970 0 0 0 41,810 413,580 

األوزون) قدرات استنفادأطنان المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22-روكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من الھيد 4.1.1  0,5* 

 0 األوزون) قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 0,9 األوزون) قدرات استنفادأطنان ( 22-وفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلور 4.1.3

  طن من قدرات استنفاد األوزون لالنجاز ضمن عنصر االستثمار.  0,54كمية اضافية قدرھا  *
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