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 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001 ديسمبر 7-5 ،مونتريال 

 
 
 

 
 منغوليا:   بمشروعمقترح

 
 : وتوصيات أمانة الصندوق حول مقترح المشروع اآلتي  تعليقات هذه الوثيقة من  تتكون

 
 :التربيد

 
 CFC-12                                               UNDPاسترداد ودوران غاز التربيد     �
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  المشروعتقييم ورقة

 
 منغوليا

 
 ODP طن 13.9         :)2000( القطاع في ODS مواد  استعمال        د التبري  القطاع
 غير متوفر                                        :    التكاليف في القطاع الفرعيآفاءة عتبات

 
 : المشروع عناوين

 
           CFC-12  استرداد ودوران غاز التبريد        )أ(

 
 الدوران/االسترداد

روع المشبيانات   

 )ODPطن ( المؤسسة استهالك 13.90
  )ODPطن ( المشروع وقع 5.61

 )باألشهر( المشروع مدة 36
 )بالدوالر األمريكي (المطلوب البدئي المبلغ 102,100

 ):بالدوالر األمريكي( النهائية للمشروع الكلفة 
 )أ( رأسمالية إضافية تكلفة 102,590

 )ب( طوارئ تكلفة 6,010
 )ج (إضافية تشغيلية  فتكالي 

 )ج+ ب + أ ( اإلجمالية للمشروع التكلفة 108,600
 (%) محلية ملكية 100%

 (%) تصدير مكّون 0%
 )دوالر أمريكي( المطلوب  المبلغ 108,600

 )آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 19.36
  نظير مؤّآد ؟تمويل 

                           الوطنية المنسقةالوآالة وحدة األوزون الوطنية
UNDP المنفذةالوآالة  

  
  األمانة توصيات 

  )دوالر أمريكي( الموصى به المبلغ 108,600
  )ODPطن ( المشروع وقع 5.61

 )آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 19.36
 )دوالر أمريكي( دعم الوآالة المنفذة آلفة 14,118

 )دوالر أمريكي(ندوق المتعدد األطراف  اإلجمالية للصالتكلفة 122,718
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 وصف المشروع
 
 
 CFC-12 استرداد ودوران غاز التبريد     
 
 في منغوليا RMP صادقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثالثين على مشروع      .  1

(UNEP/OzL-Pro/ExCom/32/25)  دوالر أمريكي لتنفيذ المشروعين     143,170 وخصصت 
 : التاليين الفرعيين

 
برنامج تدريب لموظفي الجمارك والمفتشين البيئيين من أجل ضمان التطبيق المناسب للحظر على      (أ)

 و .   إلى البالد CFCالواردات من المعدات المبنية على مواد      
 .لفنيي التبريد حول ممارسات اإلدارة الجيدة   " تدريب المدربين"برنامج  (ب)

 
رعي لمعدات استرداد ودوران غاز التبريد الذي سيتم تقديمه      أيضا على مشروع فRMP  اشتملت  .    2

 التجارية لسنة   UNDPتم إدراج المشروع في خطة   ( للدراسة من طرف اللجنة التنفيذية في اجتماع مستقبلي      
وحكومة منغوليا تقدم هذا المشروع الفرعي للدراسة من طرف اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس   ). 2001

 .والثالثين
 
 من آالت استرداد غاز التبريد و المعدات الملحقة  15 المشروعات الفرعية لالسترداد والدوران تضم       .    3

 من ورشات   3آما تشمل  .  من مراآز االسترداد  2 ، وتأسيس MACدوران لخدمة وحدات      / آالت استرداد 3بها، 
والكلفة اإلجمالية للمشروع    . اد والدوران     وتدريبهم على إجراءات االسترد  RMPالعمل لتعريف الفنيين بمشروع  

  RMP دوالر أمريكي لرصد جميع المشاريع داخل   13,000بما في ذلك  102,100 الفرعي هي دوالر أمريكي، 
 
 المدّورة، ستقوم به    CFC-12 ، بما في ذلك رصد آمية ونوعية مواد     RMP التنسيق لمجمل مشروع        . 4

 .والبيئةوحدة األوزون داخل وزارة الطبيعة      
 
 

 تعليقات وتوصية األمانة
     

 التعليقات
 
 األصلية لمنغوليا التي ُقدمت إلى االجتماع الثاني والثالثين للجنة التنفيذية، أعلمت  RMP أثناء مراجعة    .   5

UNDP    ؛ وآانت الحكومة ملتزمة، بدون    31/48 األمانة أن حكومة منغوليا قد ُأطلعت على مضمون المقرر 
و  % 50، بتحقيق ) باستثناء المشروع الفرعي الخاص باالسترداد والدوران    (RMPمن طلبات تمويل  المزيد 

 على التوالي؛ آما آانت تجري  2007 و 2005 مع حلول CFCتخفيض على األقل في استهالك مواد  % 85
ن المصادقة على     على أ UNDPباإلضافة إلى ذلك، فقد أآدت    . أيضا دراسة أحكام الرصد الكافي ورفع التقارير    

المشروع الفرعي الخاص باسترداد وتدوير غاز التبريد سيمثل إجمالي التمويل الذي ستسعى إليه منغوليا من أجل         
 .2007 و 2005 مع حلول  CFCتحقيق التخفيضات المطلوبة في استهالك مواد   

 
استهالك مواد    /ة على استيراد  أن التشريعات ذات العالقة بالسيطر UNDPبناء على طلب األمانة، أآدت .       6

CFCوآما .  في البالد قد صدرت ، وأن برامج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي خدمات التبريد قد بدأت بالفعل
 دوالر أمريكي و     4.5 يتراوح بين CFCتم اإلعالم  يذلك من طرف وحدة األوزون، فإن السعر الحالي لـ  

 . دوالر أمريكي لكل آغ5.5
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 MAC من آالت   3 من آالت االسترداد و   15 أيضا  أساس طلب   UNDP   ناقشت أمانة الصندوق و      .   7

وقد أحاطت    . ODP طن 13 في منغوليا هو فقط  CFC مستوى استهالك   لالسترداد والدوران باعتبار أن   
UNDP   380عرف على  األمانة علما بأنه خالل االستطالع الذي أجري من أجل إعداد مقترح المشروع، تم الت 

 في أهم مدينتين في CFC-12 مشغلة بوحدات مؤسسة على      مرآبة15,600صناعي و /منشأة تبريد تجاري
 .لهذا، فسيتم توزيع اآلالت المطلوبة على ورشات الخدمات الرئيسية في المدينتين   . منغوليا

 
 التوصية

 

ة          .        8 تزام حكوم بار ال د أخذت في االعت ة الصندوق، وق يا بأنه من خالل مشروع  إن أمان  RMPمنغول
يق          بالد من تحق تتمكن ال مع % 85 و تخفيض    2005 مع سنة     CFCمن التخفيض في خط أساس           % 50س

نة  راف ، توصي      2007س تعدد األط ندوق الم ن الص افية م اعدة إض دون مس ى   ، ب املة عل ادقة الش بالمص
  : أدناهفي الجدول  المبّينالتمويلالمشروع مع تكاليف الدعم المرتبط بذلك بمستوى 

 
 

الوآالة 
 المنفذة

تكلفة مساندة 
 )دوالر أمريكي(

تمويل المشروع  
 )دوالر أمريكي(

  عنوان المشروع

UNDP 14,118 108,600  استرداد ودوران غاز التبريدCFC-12 )أ( 

 
---- 


