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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  ماليزيا

االجتماع الذي تمت خالله الموافقة   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
  عليه

  تدبير الرقابة

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  )الثانية

  2022% بحلول عام 42.9  والسبعونالسابع   ئنديبيوالي

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 248.34  2018السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  

  2018 السنة: القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
القطا    الخدمة  التصنيع  

 198.34   104.5 93.82     22الهيدروكلوروفلوروكربون 
  1.29       1.29     123 الهيدروكلوروفلوروكربون
  48.58         48.58  الهيدروكلوروفلوروكربون
  0.14   0.14          225 الهيدروكلوروفلوروكربون

  

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

515.7  المجمعة المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات  515.8  :2010-2009خط األساس لفترة 
6 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

258.0  موافق عليه بالفعل:
9 

257.6  المتبقي:
7 

  

  المجموع 2021بعد عام  2021 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(

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

58.97 0 3.69 0 62.66 

 2,814,234 0 165,743 0 2,848,491 التمويل (دوالر أمريكي)

  

  المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متوفر 335.24 335.24 335.24 464.18 464.18 464.18 464.18  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

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

 غير متوفر 294.63 309.46 335.24 400.00 438.40 438.40 438.40

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث المبدأ 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف   اليوئنديبي
 المشروع

3,507,938 0 0 2,475,22
5 

0 154,900 0 6,138,063 

 429,665 0 10,843 0 173,266 0 0 245.556 تكاليف الدعم

األموال الموافق عليها من قبل اللجنة 
  التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

3,507,938  0  0  0  0  0  0  3,507,938  

  245,556  0  0  0  0  0  0  245,556  تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب الموافقة 
االجتماع (دوالر عليها خالل هذا 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

      2,475,22
5  

      2,475,225  

  173,266        173,266        تكاليف الدعم

  ) سيتم النظر في االتفاق المنقح في االجتماع الرابع والثمانين.*(
 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ية كوكالة منفذة اليوئنديبي، قدّم ماليزياعن حكومة بالنيابة   -1 ريحة الثانية  ، طلباً لتمويلرئيس المرحلة  منالش
زائد تكاليف  دوالر أمريكي، 2,475,225 بمبلغ قدرهخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  الثانية من

من الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنف. 1دوالر أمريكي فقط 173,266الدعم للوكالة البالغة  ريحة يتض األولى يذ الش
للفترة خطة تنفيذ الشريحة ، و2018إلى   2016وتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

   .2021 إلى 2019من 

  التقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المواد  األوزون دطن من قدرات استنفا 248.34استهالك  عن ماليزياأبلغت حكومة   -2
، وهو استهالك دون خط األساس لالمتثال للمواد 2018ي عام ية فالهيدروكلوروفلوروكربون

للفترة   نيةالهيدروكلوروفلوروكربوالمواد استهالك  1ويبين الجدول في المائة.  52بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية
2014-2018.   

  )2018-2014للفترة  7(بيانات المادة  ماليزياالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 
 خط األساس  2018  2017 2016 2015 2014 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

   طن متري

  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
5,913.75

5,425.284,557.953,213.59 3,606.22 6,355.19 

  123الهيدروكلوروفلوروكربون 
72.93 

65.48 60.13 36.68  64.58  56.65  

  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
1,239.97 

1,079.04 605.68 528.79  441.60  1,477.61  

  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 
4.47 

0.00 0.00 0.00  0.00  12.10  

  225الهيدروكلوروفلوروكربون 
0.00 

1.52 1.49 1.95  1.93  1.11  

  *7,934.74  4,115.83  3,781.01 5,225.24 6,571.32 7,231.12  المجموع (طن متري)
          طن من قدرات استنفاد األوزون

  349.54  198.34  176.75 250.69 298.39 325.26  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
  1.13  1.29  0.73 1.20 1.31 1.46  123الهيدروكلوروفلوروكربون 
  162.54  48.58  58.17 66.62 118.69 136.40  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
  0.79  0.00  0.00 0.00 0.00 0.29  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 
  0.08  0.14  0.14 0.10 0.11 0.00  225الهيدروكلوروفلوروكربون 

  *515.76  248.34  235.78 318.62 418.50 463.40 المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)
  .2011الذي كان استهالكه صفراً منذ عام  141طن من الهيدروكلوروفلوروكربون  0.94يتضمن *

سيتين المستهلكتين في البالد هما الهيدروكلور  -3 وفلوروكربون إن المادتين الهيدروكلوروفلوروكربونيتين األسا
نيع رغاوي141 تخدم في قطاع تص تخدم في قطاعي 22البوليوريثان والهيدروكلوروفلوروكربون  ب ، المس  المس

نيع وخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء.تُ  غرى من  تص تخدم الكميات الص  123الهيدروكلوروفلوروكربون س
دروكلوروفلوروكربون و ازات ك 225الهي ات وغ ذيب د م ل نفخدافع وموادتبري تهالك  وال يزال. ة وعوام اس

هد ب  141 لوروكربونالهيدروكلوروف ً انخفاضيش موجب بالبوليوريثان رغاوي بالنظر إلى تنفيذ تحويالت قطاع  ا
تهالك ال يزال، ؛ وبالمثل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  22 كربونالهيدروكلورورفلورو اس

هد ً انخفاض يش طة ال ا بب األنش نيع والخدمبس  على قائمة، وإدخال معدات جديدة غير ةمنفذة في قطاعي التص
تهالك بين عامي و. 22الهيدروكلوروفلوروكربون  ن ا عائدة إلى 2018و  2017كانت الزيادة الطفيفة في االس لتحس

  .في االقتصاد المحلي

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تهعن البيانات القطاعية ال ماليزياأبلغت حكومة   -4 التقرير  روفلوروكربونية بموجبك المواد الهيدروكلوالس
ى المادة  ،2018عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  قة مع البيانات المبلغ عنها بمقتض بروتوكول  من 7وقد كانت متس

  مونتريال.

                                                 
  .مانةاألإلى من وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ في ماليزيا  2019أيلول/سبتمبر  13وفقاً للخطاب تاريخ  1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54 
 
 

4 

  تقرير التحقق

تنفدة لأل  -5 ادرات المواد المس ص لواردات وص وزون أّكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظام تراخيص وحص
تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم اإليالغ عنه وأن ى إجمالي اس كل دقيق بمقتض من  7ادة بيانات الم بش

قابة المحددة ممتثلة ألهداف الر ماليزيا. وخلص تقرير التحقق إلى أن 2018إلى  2016بروتوكول مونتريال للفترة من 
  اللجنة التنفيذية.بين البلد واالتفاق  من 2.1العمود  في

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ً نظام لدى ماليزيرا  -6 ً  ا ص  لتراخيص تنفيذيا وهذا النظام قادر على  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوحص
  .ضمان امتثال البلد لألهداف المحددة في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية

در   -7 نيع الجديدة القائمة على ص يع قدرات التص اء وتوس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حظر على إنش
اريح الماليزيةلجنة الطاقة وتوقفت . 2013يناير كانون الثاني/ 1اعتباًرا من  دار التص تيراد ال، وهي وكالة إص س

تيراد مكيفات الهواء القائمة على معدات تكييف الهواء اريح اس دار تص  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عن إص
ان وأقل) منذ 2.5( مان المناولة لتحديث للوائح  وتقوم غرفة المدعي العام بمراجعة.2016يناير كانون الثاني/ حص ض

ليم من المعدات القائمة على البة لغازات التبريد أثناء المناس ، لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخدمة والتخلص الس
ياً مع المقرر 2020في أوائل عام  ومن المتوقع الموافقة عليه بح ال، )2((ب)  77/46. وتمش دير  على حظرأص تص

منب 141الهيدروكلوروفلوروكربون  ابقفي البوليوال المتض اري المفعول اعتباًرا من  ة الخلطت الس كانون  1س
  .2019يناير الثاني/

يتم إرجاع الشحنات المشبوهة التي تحتوي على مادة وتفتيش الواردات بشكل عشوائي من قبل الجمارك. يتم   -8
عة للرقابة  دار الترخيص له أو مختلفة عخاض ق الخاص به التي تختلفما تم إص  غازات التبريد(مثل  اعن الملص

لهاالمزيفة) إلى  بقة مرس در من خالل الموافقة المس مية ويتم إخطار البلد المص لم يتم و). iPIC( عن علم غير الرس
اف أي حاالت من  حنة 2016؛ في عام 12الكلوروفلوروكربون أو  11الكلوروفلوروكربون اكتش ، تم العثور على ش

ة  لوروكربون من مزعوم لوروف دروك هي ل ت22ا ان على  ك حتوي  لوروكربون ت دروف هي ل ا أن و. أ134ا بم
عة للرقابة في البلدلم  أ134الهيدروفلوروكربون  بب ايكن مادة خاض تورد بس ريح، فقد تمت معاقبة المس  الخاطئ لتص

  .وُطلب منه دفع ضريبة

. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن موظفي الجمارك واإلنفاذ على رصد ومراقبة موظفاً   85تدريب وتم   -9
سية: و ، واإلطار القانوني واإلجراءات الجمركية المتعلقة معلومات عن بروتوكول مونتريالشملت الموضوعات الرئي
، والروابط بين الجمارك ووحدة غازات التبريد، ووضع العالمات على  االستيراد والتصدي وحصص خيصاترنظام ب

تحديد البضائع ل، والتقنيات الالزمة غازات التبريدأجهزة التعرف على  عن استخدام تدليلياألوزون الوطنية، وعرض 
  المشبوهة وجمع العينات.

  البوليوريثان يقطاع تصنيع رغاو

منت ا  -10 نيع رغاويش 67لمرحلة الثانية تمويل تحويل تض ركة 57، منها البوليوريثان ركة لتص غيرة  ش ص
طة الحجم ة الحترار العالميا إمكانية ذات بدائلال، إلى ومتوس افية غير مؤهلة و؛ المنخفض ركات إض ر ش تقوم عش س

يؤدي إلى  بإزالة ندوق متعدد األطراف، مما س تهالكها دون دعم من الص  للهيدروكلوروفلوروكربون ةالتام اإلزالةاس
تقوم . 2022يناير كانون الثاني/ 1بحلول  البوليوريثان يب في قطاع رغاو 141 وقد تم اتباع نهج مرحلي، حيث س

ركات  تهلكالش يكلوبنتان أو الإلى  بالتحول أكثرطن متري أو  20 التي تس يكلوبنتان الس ابق الخلطس تقوم  بينما ؛س س
غر بالتحو ركات األص ريحتين الثانية والثالثة إلى  بموجبل الش ، على الرغم من أن المخفض الهيدروفلوروأوليفانالش

  .الميثياللبعضها قد يتحول إلى 

ركتان انتهيتا من عملية التحويل إلى  12ع على مذكرة تفاهم مع ونتيجة لذلك، تم التوقي  -11 ركة، من بينها ش ش
يكلوبنتان ( تنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون  12.32الس ب)؛ وتتقدم عملية تحويل 141طن من قدرات اس

افية ( ركات إض تنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون  28.99ثماني ش ب)، مع تاريخ 141طن من قدرات اس
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سمبر  31إنجاز متوقع بحلول  ستهلكان 2019كانون األول/ دي شركتين صغيرتين ت طن  2.54. ومن المتوقع أن تنجر 
  .2020من قدرات استنفاد األوزون عملية تحويلها في عام 

اعدة التقنيةبناًء   -12 اركة أكثر من  حلقةالمقدمة في إطار المرحلة األولى، عقدت  على المس ركة 50عمل بمش  ش
يكلوبنتان و اويرغ المة تكنولوجيا الس ة االحترار العالمي ذات إمكانيةبدائل الحول س عمل  حلقةعقدت و. المنخفض

اركة  ركة 36ثانية بمش ة االحترار العالمي إمكانيةحول البدائل ذات  رغاوي ش  1وتعزيز الوعي بحظر  المنخفض
  .2022يناير كانون الثاني/

  تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء اعقط

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  -13

روع فتم   )أ( بيل المثالالش راء المعدات (على س ترداد ، آلةي ش طوانةغازات التبريد محمولة الس  غازات ، واس
عبةاس يأجهزة قو، التبريد ف، التبريد اإللكتروني غازات ، ومقياسمتش رب اإللكتروني  وجهاز كش التس

تعال لغازات خة تفريغالتبريد القابلة لالش لة، المراحلمزدوجة  ، ومض وارات ذات الص س  ) لمركزيواالكس
 ؛امتياز

 
راء األدوات والمعدات (مثل عمل   )ب( خة ية ش ترداد غازات التبريدوآلة  تفريغمض عبة اس  وأجهزة قياس متش

مركز تدريب معتمد  41التدريب لـ  ذات الصلة) ألغراض واالكسسواراتالتسرب اإللكتروني  وجهاز كشف
 ؛التسليم في أوائل العام المقبل ومن المتوقع أن يتم، جارية

 
القابلة لالشتعال ؛ وتم تنظيم تدريب إضافي لـ  غازات التبريدمدرباً على  56الث دورات تدريبية لـ تم تنظيم ث  )ج(

، واستمرت األنشطة الترويجية المتعلقة المناولة الجيدة لغازات التبريدفي مركز تدريب معتمد مدربًا على 85
تقنيًا  6،890، تم اعتماد وتسجيل ما مجموعه 2017منذ عام وببرنامج نظام إصدار الشهادات عبر اإلنترنت. 

 ؛اإلنترنت عبر نظامالمن خالل تنفيذ واستخدام 
 

الح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتم توفير التد  )د( تص غيل مركز اس اء وبدء تش غيل إنش ريب على تش
 المركز وأصبح المركز عامال؛

 
الح  عقدت حلقة  )ه( تص وق (قطاع  غازات التبريدعمل حول "إعادة تدوير واس ئة في الس التبريد والبدائل الناش

اركة حوالي )" بوتكييف الهواء نعين.  ةمن فنيي الخدم 300مش العمل على  حلقةركزت ووالمقاولين والمص
 ؛ ودلة التدريبألالمنخفضة واستعراض  إمكانية االحترار العالميذات تبادل المعلومات حول البدائل 

 
 والقطاعمشارك من الحكومة  300حلقة دراسية عن صناعة األغذية والمشروبات شارك فيها حوالي عقدت   )و(

 .ومتعاقدي الخدمات والمصنعين والهيئات األكاديمية

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

اء  -14 د  تم إنش اريع وحدة تنفيذ ورص ؤؤلين عن مع المش روع في ا مس إطار وحدة األوزون الوطنية، والتي لمش
من وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ. وابتداًء من  بتمبر  29تقع ض ل 2019أيلول/س ، من أص

د  285,750مبلغ الـ  رف دوالر أمريكي الموافق عليه لوحدة تنفيذ ورص اريع، تم ص دوالر أمريكي  89,306المش
  ألنشطة التالية :ل

روعبدء   )أ( اور مع القطاعات، بما في ذالمش ودوليي ، واإلدارة  ، وتعيين خبراء محليينلك اجتماعات التش
 ؛اليومية للمشروع

 
اء اتفاقات تقديم   )ب( ركاتمع  تفاهمالدعم إلنش ركات، بما في ذلك الش يق مع الش تعراض المعايي التنس ر واس

 ؛القانونية والوثائق الداعمة
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يق   )ج( دارتنس ركات ا إص تفيدةالدفعات إلى الش ول على الوثائق الداعمة، ومراقبة جودة لمس إنجاز ، والحص
 ؛المعالم

 
راء، بما في ذلك تقديم   )د( اركة في الدعم في عمليات الش ة، والمش ات، ودعم عملية المناقص اص ياغة االختص ص

 و ؛للموردين الدفعات وإصدار، ورصد إصدار أوامر الشراء وتسليم المعدات، تقييم المقترحات
 

مع أصحاب المصلحة  والتنسيق، بما في ذلك تنظيم االجتماعات وترتيبات السفر العام لتنفيذ المشروعالتيسير   )ه(
 .األساسيين وإعداد التقارير اإلدارية

  مستوى صرف األموال

بتمبر كما في   -15 ل مبلغ الـ 2019 ايلول/س دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن، تم  3,507,938، من أص
رف  يد البالغ )في المائة 56( دوالر أمريكي 1,952,151ص رف الرص يتم ص  فيدوالر أمريكي  1,555,787. وس

  .2020عام 

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ة الثانيةخطة تنفيذ الشريح

  :2021و 2019في الفترة بين ألنشطة التالية تنفيذ اسيتم   -16

نيع رغاوي البوليوريثان:   )أ( تكمال قطاع تص د واس ركاتالجارية في  عمليات التحويلرص بدء و؛ الرغاوي ش
ركاتالتنفيذ في  ركاتتنظيم االجتماعات وبرامج بناء القدرات و؛ المتبقية الش دوالر  1,703,922( للش
 ؛أمريكي) 

 
الجمارك  موظفيمن موظفاً  220التدريب لحوالي قطاع خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء: مواصلة تقديم    )ب(

تمرواإلنفاذ رة ، ودعم المعدات المس افية لمراكز التدريب المعتمدة المتبقية العش ومعدات وأدوات تدريب إض
تعال  لغازات لةو؛ معتمدةلتدريب المراكز التميز ومراكز الالتبريد القابلة لالش ما يقرب لتدريب تقديم ال مواص

ات الجيدة 200فني و  2,500من  ي على الممارس إمكانية االحترار ، والدعم الفني للبدائل ذات مدرب رئيس
عالمي ة ال لة حولعمل  حلقتي، وتنظيم المنخفض بدي يات ال عة معدات التبريد وتكييف الهواء التقن نا  لص

  و ؛)دوالر أمريكي 627,053(
  

، واستعراض التقدم المحرز ومؤشراتها الشرائحورصد أهداف  المشروعإدارة وحدة رصد وتنفيذ المشاريع:   )ج(
وء المعالم المحددة في اتفاقات  دار التفاهمفي ض ية المتعلقة بإص حديد وتعيين الخبراء تو؛ الدفعات، والتوص

اعدة التقنية هيل تقديم المس ب الحاجة، وتس ارين، حس تش  واليوئنديبيدعم وحدة األوزون الوطنية و؛ والمس
روع بها الحكومة أو اللجنة التنفيذيةإلعداد التقارير التي تطل  144,250( ؛ والرقابة المالية والميزانية للمش

 دوالر أمريكي)؛ 
 

  

  تعليقات وتوصية األمانة

 التعليقات

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة األولىتنفيذ الشريحة مرحلي عن التقرير ال

  

  اإلطار القانوني

درت حكومة   -17 بالفعلأص عام  ماليزيا  ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل  2019حص
تنفاد األوزونمن قدرات اطن  325.98 والمحددة عند ومن  أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال وهي أقل من ،س
  .لالستهالك المسموح به بموجب االتفاق مع اللجنة التنفيذيةالحد األقصى 
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د و داتمع رادستيا علی وراتظلحا ولح مکثفة وراتمشا دارت نحيفي   -18 ل لتيا واءلها فتکييالتبري  تعم
 لتعم لتيا التبريد وتكييف الهواء داتلمع ديدلجا بکيرلتوا تصنيع وحول نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما باستخدام

دام تخ اس ا قعولمتا والتي من، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما ب ذه اير/لثانيا ونکان 1 في تنفي  تنظر ،2020 ين
سيؤدي إلى زيادة الواردات من  اترو، تشعر الحكومة بالقلق من أن تنفيذ الحظوعقب تقييمأخير تنفيذها. في ت مةولحکا

دات  ة المع اني المي احترار ذات إمك ةع ا ي، مرتفع ة المواد مم ة إدارة إزال ب خط ة بموج ا الحكوم ارض مع نواي تع
تخدام البدائل ذاتب وكلوروفلوروكربونيةالهيدر ة االحترار العالمي إمكانية تعزيز اس ى حد ممكن  المنخفض إلى أقص

ية عند لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون لة، بما في ذلك حظر جزئي أو نو. إزا بدي ظرت حكومة ماليزيا في حلول 
ماح للواردات؛ ومع ذلك ت ممكنة في الوقت الراهن. فترة س ل و، فإن هذه الخيارات ليس تواص أكدت الحكومة أنها س

  .طريقة أفضلبمشاوراتها من أجل تقييم متى وكيف يتم تنفيذ الحظر 

ة االحترار العالمي التبريد وتكييف الهواء ذات إمكانيةتتوفر معدات بينما   -19 تخداماتلعديد من ل المنخفض ، االس
وق محدودًا وتكاليف هذه المعدات أعلى عادةً من تكلفة المعدات   االحترار العالمي ذات إمكانيةال يزال تغلغلها في الس

ير، . وفقًا لذلكالمرتفعة إزالة أن تأخير تنفيذ الحظر من غير المرجح أن يؤثر على امتثال البلد ألهداف  إلى األمانة تش
شريحة الثالثة  يدرج اليوئنديبي، وتوصي بأن وروكربونيةالمواد الهيدروكلوروفل تحديثًا لحالة الحظر عند تقديم طلب ال

  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من

  قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان

، فإن التكنولوجيا المعتمدة كانت تحويلها إلى السيكلوبنتان؛ ومع ذلك Asia Roofingشركة أنهت   -20
ورغبة  وفلوروأوليفانللهيدر. ويعزى هذا التغيير في التكنولوجيا إلى محدودية التوافر التجاري الهيدروفلوروأوليفان

، أكد ) من االتفاق5(أ)( 7ب. على الرغم من الفقرة 141 للهيدروكلوروفلوروكربوناستخدامها  إزالةفي  الشركة
، إغفال غير مقصود. وبناًء على ذلكطلب لتغيير التكنولوجيا إلى اللجنة التنفيذية كان بمثابة  تقديمم أن عد اليوئنديبي

استعرضت األمانة التكاليف اإلضافية المؤهلة للتحويل إلى السيكلوبنتان وأكدت أن تلك التكاليف كانت أعلى من التمويل 
تتحمل التكاليف اإلضافية المرتبطة بالتغيير  الشركةأن  وئنديبياليأكد ودوالر أمريكي.  390,000البالغ  الموافق عليه

  .في التكنولوجيا

، والمخاوف في البلد نظم بيوتربعة ألالخلط  السيكلوبنتان سابق إلى التوافر التجاري الفوري ألنظمةبالنظر   -21
 و ،Allied Foam( شركاتسبع  تنظر، على المدى القريب وفلوروأوليفانالهيدربشأن اإلمداد المستقر لعوامل نفخ 

Astino، و Century، و Gai Hin، و Hewgant ، وInsulated Box ،و Roto Speed في تغيير التكنولوجيا (
، لم تتخذ تلك الشركات قراًرا بعد في ضوء ؛ ومع ذلكالخلط السابقإلى السيكلوبنتان  وفلوروأوليفانالهيدربالمثل من 

، تأخير في تنفيذ المرحلة الثانية ، ولتجنب أيبناًء على طلب البلدوعوامل نفخ مختلفة. ألنظمة  الجاريةاالختبارات 
سيكلوبنتان الاعتبرت األمانة أنه من المفيد إجراء تقييم مفصل للتكاليف اإلضافية المؤهلة لتحويل تلك الشركات إلى 

نة ، بحيث يمكن توفير المرور في التكنولوجيابمثل هذا التغييلن تكون هناك وفورات مرتبطة  ه، مما أكد أنسابق الخلط
أن  اليوئنديبيأكد و. السابق الخلطأو السيكلوبنتان  وفلوروأوليفانالهيدرل إما إلى للسماح للشركات باختيار التحو

ة ، وتوصي األمانة بتوفير المرونمرتبطة بالتغيير في التكنولوجيا ستشارك في تمويل أي تكاليف إضافية الشركات
سوف يقدم تقريراً إلى اللجنة التنفيذية عن التكنولوجيات التي  اليوئنديبي ، مشيرة إلى أنللشركات في اختيار التكنولوجيا

  .تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند شركةاختارتها كل 

  يةامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونداست

 منع، بما في ذلك وإزالتهاديل قانون الجودة البيئية ليشمل أحكاماً تتعلق بمراقبة المواد المستنفدة لألوزون تم تع  -22
المواد رة التصنيع الجديدة القائمة على حظر على إنشاء وتوسيع قدو؛ المواد الكلوروفلوروكربونية استخدام

؛ ت السابقة الخلطفي البوليوال المتضمنب 141 الهيدروكلوروفلوروكربونوعلى تصدير  الهيدروكلوروفلوروكربونية
وعلى تصنيع ، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالقائمة على  التبريد وتكييف الهواءعلى استيراد معدات  قادم حظرو

ت السابقة بوليوالفي ال متضمنب ال141 الهيدروكلوروفلوروكربون، وعلى استيراد واستخدام هذه المعدات وتركيبها
تساعد عمليات التفتيش و. البلدللتراخيص والحصص قادر على ضمان امتثال  معمول به . يوجد في البالد نظامالخلط

، باعتبارها تدعم وحدة األوزون الوطنيةوخيص والحصص. االعشوائية التي تقوم بها الجمارك على تطبيق نظام التر
واألنشطة الميدانية  ، تنسيق السياسات والتخطيط االستراتيجيية طبقة األوزونهية الوطنية لحماأمانة اللجنة التوجي

لدى ماليزيا لوائح توفر إطاًرا قانونيًا لضمان استمرار اإلجراءات المنفذة والمواد المستنفدة لألوزون. إزالة للحفاظ على 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54 
 
 

8 

التبريد  ، وكذلك فنييناء قدراتهمريب موظفي الجمارك وبتد إنبموجب إطار بروتوكول مونتريال مع مرور الوقت. 
  .اإلزالة بشكل أكبر في استدامة مراكز التدري ، يسهموتكييف الهواء و

 الخالصة

تهالك الإن       -23 نه ماالس تهالك المحدد في بروتوكول  2018حتى  2016 للفترة منتحقق م قل من االس أ
ص خيصامونتريال واتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية؛ ونظام تر يتيح  وحص غيل وس تيراد في البلد قيد التش االس

تهالك  تمرة في اس ات المس بروتوكول مونتريال.  اإلزالة في قبل جدول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتخفيض
مان البوليوريثانفي قطاع رغاوي  التحويل وتتقدم عمليات تمر أي تغييرات في التكنولوجيا المختارة في ض تس ، وس

تعتبر المرونة المطلوبة و؛ دون أي تكلفة إضافية على الصندوق المنخفضة االحترار العالمي إمكانية ائل ذاتبدالتقديم 
ماح بإجراء تغيير في التكنولوجيا  ركاتللس تمر  غاويالر لش مان التنفيذ المس تدامالمحددة آلية فعالة لض  إن .والمس

رف توى الص طة التي توفي المائة.  56 يبلغ مس تؤدي األنش م تنفيذها حتى اآلن وتلك التي تم التخطيط لها بموجب س
ريحة الثانية إلى زيادة بن مان ةوتعزيز قطاع الخدم ،اء قدرات موظفي الجمارك واإلنفاذالش اعد على ض ، مما يس

  .استمرار البلد في الوفاء بالتزاماته المتعلقة باالمتثال بموجب البروتوكول

  التوصية

  :بأناللجنة التنفيذية  توصي أمانة الصندوق  -24

خذ   )أ( ً تأ ما حة بالتقرير المرحلي  عل ري يذ الش يةمن المرحلة  األولىعن تنف ثان لة المواد من ال  خطة إدارة إزا
  ماليزيا؛ و الهيدروكلوروفلوروكربونية في

  
ركة    )ب( يكلوبنتان، وهو تكنولوجيا  Asia Roofingتأخذ علماً بأن ش ة بها إلى الس حولت التكنولوجيا الخاص

 ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، بدون أي تكلفة إضافية على الصندوق المتعدد األطراف.
 

توصي أمانة الصندوق أيضاً بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة   -25
ريحة للفترة  توى التمويل  2021-2019المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا، وخطة تنفيذ الش المقابلة لها بمس

  المبيّن في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه:

ات أن  )أ( رك ال قررت ش و  Hewgantو  Gai Hinو  Centuryو  Astinoو Allied Foamه في ح
Insulated Box  وRoto Speed  روطة  تغيير التكنولوجيا من تكون مش ريحة الثالثة س الموافقة على الش

خة العام  يكون لديها ا الهيدروفلوروأوليفانمن  2012بإدخال نس ابق الخلط، س يكلوبنتان الس لمرونة إلى الس
 للقيام بذلك، على أنه المتفق عليه أن عمليات التحويل لن تتأخر وأن الشركات ستغطي أية تكاليف إضافية؛ و

 
أن اليوئنديبي سيرفع تقرير عن تنفيذ التقنيات المختارة في الشركات في الفقرة الفرعية (أ) وعن حالة الحظر    )ب(

تخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعلى  تيراد معدات التبريد وتكييف الهواء التي تعمل باس على اس
عم ت تي  ل هواء ا ل يف ا ي ك د وت بري ت ل دات  مع ل د  دي لج ب ا تركي ل يع وا ن مواد تص ل دام ا تخ اس ل ب

ة المواد  ة إدارة إزال ة من خط الث ة الث ريح ب الش ديم طل د تق ة، عن دروكلوروفلوروكربوني الهي
  الهيدروكلوروفلوروكربونية:

   
تمويل المشروع  (دوالر عنوان المشروع 

 أمريكي)
تكاليف الدعم    (دوالر 

  أمريكي)
  الوكالة المنفذة

واد (أ) م ة ال ة إدارة إزال ط خ
، األولىالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  )الثانيةالشريحة 

  اليوئنديبي 2,475,225173,266

------------ 
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