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  رافــدد األطتعـدوق المـة للصنـذيـة التنفيـاللجن
  ال ــتريول مونـذ بروتوآـــلتنفي

  ن توســالو الثالثاالجتمـــاع 
  2011 نيسان/ أبريل  8 – 4  مونتريال،

 
  

 منغوليا: مشروعمقترح 
  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن مقترح المشروع التالي  
 اإلزالة

المرحلة األولى، (خطة إدارة إزالة الهيردوآلوروفلوروآربون    •
  )ولىالشريحة األ

  اليابان/برنامج األمم المتحدة للبيئة  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  بوتان

 الوآالة المنفذة عنوان المشروع: أوال
 )الوآالة الرئيسية(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )المرحلة األولى، الشريحة األولى( خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

  

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 1.2 2009: العام 7آخر بيانات المادة : انياث
  

 2009: العام )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(آخر البيانات القطاعية للبرنامج القطري : ثالثا

مكافحة  رغاوي أيروسوالت المادة الكيميائية
عوامل  مذيبات التبريد النيران

 التصنيع
االستخدام في 
 االستهالك اإلجمالي للقطاع المختبرات

  خدمة تصنيع 
          123هيدروآلوروفلوروآربون 
           124هيدروآلوروفلوروآربون

          ب141هيدروآلوروفلوروآربون 
          ب142هيدروآلوروفلوروآربون 
 1.2    1.2     22هيدروآلوروفلوروآربون 

  

 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(ك بيانات االستهال: رابعا
 1.3 نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة 1.3 ):المقدر( 2010 – 2009خط األساس  للفترة 

 ) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
 0.8 المتبقي 0.0 الموافق عليه فعال

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال: خامسا

أطنان من قدرات((إزالة المواد المستنفدة لألوزون  ابانالي
 )استنفاد األوزون

0.1          0.1 

 303 000          303 000 )بالدوالرات األمريكية(التمويل  

أطنان من قدرات((إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيب
 )اد األوزوناستنف

0.2  0.2   0.2   0.2  0.6 

 372 950  56 500   152 600   96 050  67 800 )بالدوالرات األمريكية(التمويل  
  

  بيانات المشروع: سادسا
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

حدود االستهالك وفقا لبروتوآول مونتريال 
 )المقدرة(

ال  ال ينطبق
  0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 ينطبق

أطنان من قدرات (أقصى استهالك مسموح به 
 )استنفاد األوزون

ال  ال ينطبق
  0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 ينطبق

تكلفة المشروع المطلوبة 
من حيث المبدأ 

 )بالدوالرات األمريكية(

 ابانالي

تكلفة 
 المشروع

000 130          000 130 

تكلفة 
 المساندة

900 16          900 16 

 نيباليو

تكلفة 
 المشروع

000 65  000 65   000 69    000 37 000 236 

تكلفة 
 المساندة

450 8  450 8   970 8    810 4 680 30 

دأ     ث المب ن حي ة م روع المطلوب ة المش وع تكلف مجم
 )بالدوالرات األمريكية(

000 195  000 65   000 69    000 37 000 366 

دأ        ث المب ن حي ة م اندة المطلوب ة المس وع تكلف مجم
 بالدوالرات األمريكية(

350 25  450 8   970 8    810 4 580 47 

دأ      ث المب ن حي ة م وال المطلوب وع األم مجم
 بالدوالرات األمريكية(

350 220  450 73   970 77    810 41 580 413 

  

 )2011(لى طلب تمويل الشريحة األو: سابعا
 )بالدوالرات األمريكية(تكلفة المساندة  )بالدوالرات األمريكية(األموال المطلوبة  الوآالة

 16 900 130 000 ابانالي
 8 450 65 000 نيباليو

  

 على النحو الموضح أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  التمويل المطلوب
 ةللنظر بصورة فردي توصية األمانة
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  وصف المشروع  
 

، باعتباره الوآالة المنفذة الرئيسية، إلى )اليونيب(بالنيابة عن حكومة منغوليا قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة  .1
االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 

دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة  632 500دمت به في األصل، قدرها بتكلفة إجمالية على النحو الذي ق
وتطلب حكومة . وسوف تنفذ الخطة باالشتراك مع حكومة اليابان. دوالرا  أمريكيا 82 225للوآالة قدرها 
دوالر  أمريكي لليونيب  42 900دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوآالة قدرها  330 000 منغوليا مبلغ

دوالرا  أمريكيا لحكومة اليابان لتنفيذ أنشطة تحقق  39 325زائدا تكلفة مساندة للوآالة قدرها  302 500و
 .2020في عام  في المائة في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون 35االمتثال للتخفيض بنسبة 

زائدا تكلفة  دوالر أمريكي 600 000مبلغ  ، على النحو الذي قدم به الطلب في األصل،يطلب اليونيب  .2
دوالرا   39 325زائدا تكلفة مساندة للوآالة قدرها  302 500دوالر  أمريكي و 7 800مساندة للوآالة قدرها 

 .هذه يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد أمريكيا لحكومة اليابان للشريحة األولى من خطة إدارة إزالة 

   الخلفية

 القواعد التنظيمية للمواد المستنفدة لألوزون

وتماشيا مع التزام البلد ببروتوآول . صدقت منغوليا على اتفاقية فيينا، وبروتوآول مونتريال وآل تعديالته  .3
صدر قانونان بشأن نوعية  1995وفي عام . مونتريال، أعدت ونفذت إطارا شامال لحماية طبقة األوزون

المواد  بما فيها( ستنفدة لألوزونالهواء والمواد السمية شمال أحكاما تتعلق بتنظيم استعمال المواد الم
لحماية طبقة األوزون  وافقت الحكومة على البرنامج الوطني 1999وفي عام . )الهيدروآلوروفلوروآربونية

آما أنشأت في العام نفسه نظاما تنفيذيا للترخيص . وهو اإلطار القانوني في منغوليا لحماية طبقة األوزون
المواد  وطبق هذا النظام على الواردات من. مستنفدة لألوزونوالحصص الستيراد وتصدير المواد ال

؛ غير أن البلد ال يطبق نظاما لحصص 2000آانون األول / الهيدروآلوروفلوروآربونية منذ نهاية ديسمبر 
على استيراد المعدات التي  وتطبق منغوليا أيضا ضوابط. الواردات من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةا تعتمد على

لتنسيق جميع السياسات وأنشطة  أنشأت منغوليا اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة األوزون  .4
وتضم اللجنة ممثلين إلدارة الجمارك والوزارات والمؤسسات . االمتثال تنفيذا لبروتوآول مونتريال

عتبر وزارة الطبيعة والبيئة والسياحة الهيئة الرئيسية المنوط بها مسؤولية وت .األآاديمية األخرى ذات الصلة
تنفيذ القواعد التنظيمية السالفة الذآر، ورصد التقدم الذي يحرزه البلد في مجال االمتثال لبروتوآول 

حدة والذراع التنفيذي لهذه الوزارة ه هي هيئة األوزون الوطنية في منغوليا، واتي تعتبر و. مونتريال
 .األوزون الوطنية الرسمية

 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

لتعيين استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، تم جمع المعلومات بناء على البيانات الجمرآية،  .5
ومعلومات وحدة األوزون الوطنية المقدمة من المستوردين الذين تقدموا بطلبات للحصول على أذون 

وباإلضافة إلى ذلك، أجريت دراسة استقصائية شملت مستوردي المواد . راداالستي
الهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات القائمة على هذه المواد، وورش الخدمة والمستخدمين النهائيين 

 في إطار إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربون 2009اآلخرين في النصف األول من عام
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، وتصنيع رغاوي تكييف الهواءريد والتب معدات في خدمة 22 –منغوليا هيدروآلوروفلوروآربون  دمتستخ .6
مستويات استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون  1ويوضح الجدول . البوليستيرين المقذوف ألغراض العزل

 . 2009 - 2005في منغوليا في الفترة 

 بون في منغوليامستويات استهالك الهيدروآلوروفلوروآر :1الجدول 

 –هيدروآلوروفلوروآربون   
بيانات الدراسة   22

  االستقصائية

 22 –هيدروآلوروفلوروآربون   7بيانات المادة 
رغاوي البوليستيرين  المستخدم في

  المقذوف

  المجموع

طن من قدرات   طن متري  العام
  استنفاد األوزون

طن من   طن متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

ت استنفاد طن من قدرا  طن متري
  األوزون

طن 
  متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

2005 7  0.4  10.84  0.6  0  0  7  0.6  
2006 19.12  1.05  19.12  1.1  0  0  19.12  1.095  
2007 28.25  1.55  28.25  1.6  0  0  28.25  1.55  
2008 39.88  2.2  39.38  2.2  0  0  39.38  2.2  
2009 24.75  1.36  20.95  1.2  0  0  24.75  1.36  
  1.46  26.5  0.21  3.8  ال ينطبق  ال ينطبق  1.25  22.7 2010

 
 متوسط االستهالك الفعلي المبلغ إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خطةاستخدمت منغوليا في  .7

) طنا متريا 21.1(طنا من قدرات استنفاد األوزون  1.16والبالغ  )7بموجب المادة ( 2009في عام  عنه
آانون / على أساس أرقام االستيراد الفعلي حتى ديسمبر ( 2010ستهالك الفعلي في عام باإلضافة إلى اال

لتقدير خط أساسها على ) طنا متريا 26.5(طنا من قدرات استنفاد األوزون  1.46والبالغ ) 2010األول 
نا من ط 1.31(طنا متريا  23.8وأسفر ذلك عن خط أساس  مقدر قيمته . النحو الموضح في الجدول أدناه

في المائة في المتوسط سنويا في السنوات التالية  10ويتوقع حدوث زيادة تبلغ . قدرات استنفاد األوزون
 .للتجميد

 استهالك خط األساس المقدر: 2الجدول 
 

  خط األساس  2010  2009  قطاع المواد
  االستيراد الفعلي  )2010 – 2009متوسط (

  )7بيانات المادة (
  االستيراد الفعلي

ن من قدرة ط  
  استنفاد األوزون

طن 
  متري

طن من قدرة 
  استنفاد األوزون

طن 
  متري

طن من قدرة 
  استنفاد األوزون

طن 
  متري

رغاوي ( 22 –هيدروآلوروفلوروآربون 
  )البوليستيرين المقذوف

0  0  0.21  3.8  0.10  1.9  

قطاع ( 22 –هيدروآلوروفلوروآربون 
  )الخدمة

1.16  21.1  1.25  22.7  1.21  21.9  

  23.8  1.31  26.5  1.46  21.1  1.16  مجموعال
 

 قطاع الخدمة 

في خدمة معدات التبريد وتكييف  هو في منغوليا الستخدام الرئيسي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةا  .8
وتمثل المعدات الصناعية والتجارية نسبة مئوية آبيرة من هذا االستخدام، تليها أنظمة تكييف الهواء . الهواء
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التوزيع القطاعي الستخدام المواد  3ويلخص الجدول . مع نسبة للمبردات، المنزلية
 .في منغوليا في قطاع الخدمة الهيدروآلوروفلوروآربونية

  
 في خدمة أنظمة التبريد 22 –توزيع الهيدروآلوروفلوروآربون  : 3الجدول 

 

 تقدير الخبير المحلي أثناء الدراسة االستقصائية: المصدر

وتوجد لدى هذه  .رصمة، أوالن باتوقع معظمها في العاشرآة خدمة تبريد رئيسية في منغوليا، ي 17توجد  .9
ويوجد في . الشرآات نظم التدريب الخاصة بها، وتفتح واحدة من هذه الشرآات مدرستها التدريبية للجمهور

وتلق آثير من أولئك الفنيين تدريبا في إطار . فني خدمة ينتسب معظمهم إلى شرآات الخدمة 600البلد نحو 
ضافة إلى ذلك، يوجد عدد غير معروف من ورش الخدمة واإلصالح غير وباإل. خطة إدارة اإلزالة الختامية

من الفنيين وال يوجد  2 – 1وتتكون آل من هذه الورش غير الرسمية من . الرسمية مبعثرة في آل أنحاء البلد
وعلى الرغم من أنه ال يمكن ضمان جودة الخدمة في هذه الورش لعدم . بها برامج تدريب بمعنى الكلمة

األدوات أو التدريب المالئمين ، فإنها مستمرة في العمل لسهولة الوصول إليها والنخفاض /معدات وجود ال
شهادة معتمدة لتداول المواد /وال يشترط في منغوليا حصول الفنيين على رخصة. سعر الخدمة فيها

  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

طن من قدرات  1.21(طنا متريا  21.9دمة بـ أعاله، يقدر خط األساس في قطاع الخ 2وبناء على الجدول   .10
    ).استنفاد األوزون

  

 قطاع التصنيع
 

. تعمالن في منغوليا 22 –توجد في الوقت الحاضر شرآتان للتصنيع تستخدمان هيردوآلوروفلوروآربون  .11
لومات وترد المع. ض العزل في صناعة البناء واإلنشاءوتنتج الشرآتان رغاوي البوليستيرين المقذوف ألغرا
  :األساسية الخاصة بهاتين الشرآتين في الجدول التالي

  )باألطنان(الخدمة  الوحدات اإلجمالية  النوع
  د األوزونطن من قدرات استنفا طن متري

  0.33  6.0  4 100  تكييف الهواء المنزلي
  0.61  11.0  10 100 الصناعية/المعدات التجارية

  0.06  1.0  23  المبردات
  0.99  18.0  14 223  المجموع
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 المعلومات األساسية عن منتجي البوليستيرين المقذوف: 4الجدول 

 
شرآة نيو وورم ذات المسؤولية   شرآة بيلجون تريد المحدودة  اسم الشرآة

  المحدودة
  2006أيار  / مايو  8  1996 شباط/ فبراير  21  تاريخ إنشاء الشرآة

تاريخ ترآيب المعدات القائمة على 
  الهيدروآلوروفلوروآربون

  2006  2007آب / أغسطس 

رغاوي البوليستيرين المقذوف   المنتجات الرئيسية المصنعة
  )ألواح العزل(

ألواح (رغاوي البوليستيرين المقذوف 
  )العزل

مستويات االستهالك الحالي من الهيدروآلوروفلوروآربون 
- 22  

  )يالفعل( 0: 2010
2009 :0  
  طنا متريا 24: 2008
  طنا متريا  15: 2007

  )الفعلي(طن متري  3.8: 2010
2009 :0  
  طنا متريا 2: 2008
  طنا متريا 0: 2007

التمويل السابق للتحول إلى تكنولوجيا تعتمد على 
  الهيدروآلوروفلوروآربون

  ال يوجد  ال يوجد

  0  0  5مستوى الصادرات إلى بلدان غير عاملة بالمادة 
في  90في المائة منغولية  و  10( 0  )في المائة منغولية 100( 0  5عنصر الملكية من البلدان غير العاملة بالمادة 

  )المائة صينية
 

طنا متريا من  26تقترح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المقدمة إزالة استخدام  .12
ك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الشرآتين في على أساس استهال 22 –هيدروآلوروفلوروآربون 

ن المقذوف الحالية التي تعتمد معدات صنع رغاوي البوليستيري)  ةإعادة تهيئ(وسوف يتم تحويل . 2008عام 
ن المقذوف تعتمد على إلى آالت لصنع رغاوي البوليستيري 22  –على هيدروآلوروفلوروآربون 
لتزام البلد بتجميد استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام الهيدروآربون، وبذلك تسهم في ا

وتم اختيار  .2020في المائة بحلول  عام  35ونسبة  2015في المائة بحلول عام  10وتخفيضه بنسبة  2013
بالتكنولوجيا القائمة على  آتكنلوجيا مستهدفة مقارنة  التكنولوجيا القائمة على الهيدروآربون

وبناء عل أرقام . المباشرة للبديل روفلوروآربون نظرا إلى القيم األقل إلمكانيات االحترار العالميالهيد
يعتبر آبيرا مقارنة  22  –هيدروآلوروفلوروآربون  ، فإن استهالك الشرآتين من2008االستهالك في عام 

طة إدارة إزالة المواد خ ، وتشيرباالستهالك اإلجمالي للبلد من المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونية
الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى أنه من المتوقع أن يمثل التخفيض الناتج عن تحويل هاتين الشرآتين الجزء 

   .2020و 2015األآبر من التزام البلد بالتخفيض في 

 طن من قدرات 0.10(طن متري  1.9در خط األساس لقطاع التصنيع بـ أعاله، يق 2وبناء على الجدول   .13
  .2010و  2009باستخدام متوسط أرقام استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون  في عامي ) استنفاد األوزون

 استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتكلفتها
 

بموجب هذه الخطة إلدارة إزالة  2020تخطط حكومة منغوليا لمعالجة االمتثال لتدابير المراقبة في عام    .14
 :ة التاليةيلهيدروآلوروفلوروآربونية من خالل األهداف االستراتيجالمواد ا
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أو طلب المواد /تعزيز تنفيذ صكوك السياسات المتعلقة بخفض عرض و  )أ 
المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  الهيدروآلوروفلوروآربونية من خالل إدخال حصة الستيراد

وإعداد نظام للترخيص  2015بحلول عام والمعدات التي تعتمد على هذه المواد  2011بحلول عام 
  باالستيراد عن طريق اإلنترنت لرصد حرآة المواد المستنفدة لألوزون مباشرة؛

التنسيق مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة لتعظيم الفوائد المناخية إلزالة المواد   )ب 
ع آفاءة طاقة المعدات المستوردة  التي الهيدروآلوروفلوروآربونية أثناء اختيار البدائل ولكفالة وض

خطة إدارة  تعتمد على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمنتجات البديلة في االعتبار أثناء تنفيذ
 إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

التبريد التي تنفيذ تدابير في قطاع الخدمة تشمل تقديم الدعم لمرفق لالسترداد وإعادة التدوير لغازات ) ج
، وتدريب فنيي الخدمة لتمكين ممارسات تبريد أفضل، تعتمد على الهيدروآلوروفلوروآربون

للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتدريب الجمرآي لتيسير التنفيذ الصارم للقواعد التنظيمية 
  بونية؛والتثقيف العام لكفالة فهم أوسع للحاجة إلى إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآر

إلى تكنولوجيا ال تعتمد على  صنع رغاوي البوليستيرين المقذوف تحويل شرآتين لتصنيع) د
 .من خالل مشروع استثماري الهيدروآلوروفلوروآربون

 قطاع الخدمة 
 

سوف يكون الترآيز الرئيسي لقطاع خدمة التبريد الذي يعتمد على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في   .15
عند المستوى الحالي في  22 –السيطرة على الزيادة في استهالك هيدروآلوروفلوروآربون منغوليا على 

وتشمل األنشطة المتوقعة تعزيز السياسات المتعلقة بالمواد . 2020المرحلة األولى حتى عام 
 يذوسوف تنفذ أيضا األنشطة المتصلة بالتدريب الجمرآي لكفالة تنف. الهيدروآلوروفلوروآربونية وإنفاذها

وسوف يحسن هذا العنصر . وإنفاذها بمنتهى الشدة التشريعات المعززة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
المواد أيضا قدرة موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون اآلخرين على رصد، ومراقبة، والكشف عن 

درة المدربين ومدارس آما تعزز ق. والمعدات التي تحتوي على هذه المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .التدريب الجمرآي من خالل توفير مواد التدريب وأطقم أدوات الكشف الالزمة

، باستخدام البنية األساسية الموجودة حاليا والتي أنشئت أثناء سوف يستمر أيضا تدريب فنيي خدمة التبريد  .16
طة تحسين الممارسات الجيدة للحد من وتشمل األهداف الرئيسية لهذه األنش. تنفيذ خطة إدارة اإلزالة الختامية

. التسرب، وتوفير أدوات إضافية لفنيي الخدمة لتمكينهم من اتباع الممارسات الجيدة بعد انتهاء التدريب
وستجرى أيضا أنشطة التوعية التي تضاف إلى األنشطة المنفذة في إطار التعزيز المؤسسي وذلك لدعم 

  .تحقيق أهداف االمتثال في البلد

 التصنيع قطاع
 

يتوقع مشروع قطاع التصنيع تحويل آالت صنع رغاوي البوليستيرين المقذوف التي تعتمد على    .17
حيث يتوقع زيادة الطلب على رغاوي البوليستيرين  2012بحلول نهاية عام  22 –هيدروآلوروفلوروآربون 

طوات، في ضوء الجوانب ويقترح تنفيذ التحويل على ثالث خ. المقذوف استجابة للنمو في قطاع اإلنشاء
وتهتم الخطوة األولى بالتعديل التقني لمعدات . المتعلقة بسالمة البديل التي يجب وضعها في االعتبار

ويلي ذلك تدريب على االستخدام اآلمن للهيدروآربونات آعامل . الستخدامها مع معامل نفخ قابل لالشتعال
والمتصور أنه بمجرد . أ آغاز مؤقت للتجارب152بون نفخ، على أن يستخدم في بداية األمر هيدروفلوروآر

التدليل بشكل آمن على التناول واالستعمال اآلمنين لعامل نفخ قابل لالشتعال في شرآات صنع رغاوي 
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البوليستيرين المقذوف يتم التحول الكامل إلى استخدام عامل النفخ الهيدروآربوني على أن يكون ذلك مسبوقا 
  . بتدريب في الموقع

وتطلب إحدى الشرآتين تكلفة إضافية إلحالل آالت القذف األولية والثانوية الموجودة حاليا من أجل التحول   .18
وفيما يتعلق بالشرآة الثانية، فإنها تطلب التكلفة . إلى استخدام عامل نفخ قابل لالشتعال آالهيدروآربونات،

وال تطلب . دات الكشف عن الغازاتالمرتبطة بإحالل مضخة عامل النفخ وتحسين نظام التهوية ومع
  .الشرآتان تكلفة تشغيل إضافية

 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

دوالر  632 500في منغوليا  تبلغ التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .19
 :أدناه 5أمريكي يرد تحليلها في الجدول 

 آما قدمت) بالدوالر األمريكي(التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : 5ول الجد
 

  المجموع  حكومة اليابان  اليونيب  النشاط
  أنشطة في قطاع الخدمة
  35 000    35 000  تحسين اإلطار التشريعي

  47 000    47 000  تدريب فنيي التبريد
  55 000    55 000  تدريب موظفي الجمارك

  43 000    43 000  نشر الوعي
  180 000    180 000  المجموع الفرعي
  35 000      مشروع استثماري

اإلزالة في شرآتين لصنع البوليستيرين المقذوف الذي يعتمد على 
  الهيدروآلوروفلوروآربون

  500 302  500 302  

  302 500  302 500    المجموع الفرعي
  150 000    150 000  تنسيق المشروع ورصده

  632 500  302 500  330 000  المجموع الكلي
 

 
 تعليقات األمانة وتوصيتها

 

   التعليقات 
 

في سياق المبادئ  آلوروفلوروآربونية لمنغوليااألمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدرواستعرضت      .20
ومعايير ) 54/39المقرر (ربونية التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآ

والمقررات ) 60/44المقرر (تمويل إزالة هذه المواد في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين 
الالحقة بشأن هذه الخطط والصادرة في االجتماع الثاني والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف 

   .2014-2011للفترة 
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 إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  نقطة البداية 

 2010و 2009المبلغ في عام على أن يكون متوسط مستوى االستهالك الفعلي  منغولياحكومة وافقت     .21
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض  )طن متري 23.8( طن من قدرات استنفاد األوزون 1.31المقدر والبالغ 

لغ وتشير خطة األعمال إلى خط أساس يب. الك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلدالمستدام في استه
  طن من قدرات استنفاد األوزون 1.2

       المسائل المتعلقة باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وخط األساس المقدر لها

وفي حساب  2010عن المنهجية المستخدمة في تقدير استهالك عام  طلبت األمانة إيضاحا مبدئيا من اليونيب  .22
، على النحو الذي قدمت به، قدرت على اساس البيانات 2010ورد اليونيب بأن بيانات عام . خط األساس
من السلطات الجمرآية بناء على  2010بيد أن البلد تمكن من تجميع بيانات عن عام . 2009المبلغة لعام 

ومن . 2010آانون األول / آانون الثاني إلى ديسمبر / الفعلية المستوردة إلى البلد من يناير أساس الكميات 
هذه البيانات التي تعتبر أحدث لى أن إوأشار اليونيب  .لتمثل ذلك 2010ثم، فقد تم تنقيح األرقام الخاصة بعام 

تكون أساسا لتقديم البلد الخاص البيانات البد أن تكون صورة دقيقة لالستهالك في ذلك العام، ويمكن أن 
 .2010لعام  7ببيانات المادة 

طلبت األمانة أيضا من اليونيب أن يفسر التفاوت بين الكمية المشار إلى إزالتها في قطاع التصنيع والبالغة   .23
 2009مع مالحظة أن متوسط االستهالك الفعلي لعام  2008طنا متريا باستخدام استهالك الشرآات في  26

 26(وإذا استخدم هذا الرقم . أعاله 2طن متري آما هو موضح في الجدول  1.9 يبلغ فقط 2010الك واسته
طنا  49.8هيدروآلوروفلوروآربونية يبلغ ال، فإن إجمالي اإلزالة في خطة إدارة إزالة المواد )طنا متريا

لتشاور مع حكومة اليابان وبا. طنا متريا 23.8متريا، وهو ما يزيد على خط األساس المقدر للبلد والبالغ 
قد استخدمت لعمل  2008المسؤولة عن المشروع االستثماري، أشار اليونيب إلى أن بيانات استهالك عام 

حساب مبدئي ألهلية الشرآتين للتمويل نظرا إلى أن ذلك يمثل رقما أآثر دقة للقطاع على اعتبار أن 
، وبالتالي أي ولم تسجل الشرآتان أي إنتاج. لفترةالشرآتين قامت بعملياتهما بصورة طبيعية أثناء تلك ا

لم  2010وأنتجت شرآة واحدة فقط بعض اإلنتاج في عام . استهالك للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
وذآر اليونيب ان هذا النقص في . أطنان مترية من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 3.8يستهلك فيه إال 

عة اإلنشاء في منغوليا في هذه االقتصادي الحاد الي أدى إلى هبوط في صنا اإلنتاج يرجع إلى الهبوط
وأن الشرآات يمكن أن تبدأ اإلنتاج  2011غير أنه يتوقع أن يعاود هذا القطاع نشاطه بعد عام . عواماأل

 .2011بالمعدالت الطبيعية بعد عام 

الزيادة في إنتاج هاتين الشرآتين على  عبرت األمانة عن قلقها من األثر المحتمل الذي يمكن أن تحدثه   .24
. 2008في هذا القطاع بمستوى إنتاجه في عام  امتثال البلد إذا استؤنف استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون 

وذآر اليونيب أن ذلك يبرز أهمية تحول الشرآتين في هذا الوقت تجنبا لحالة من عدم االمتثال المحتمل في 
يدرك هذا االحتمال وأنه سوف يبذل قصارى جهده لضمان عدم من جديد أن البلد  وأآد. منغوليا في المستقبل

 . حدوث حالة عدم امتثال

 قطاع الخدمة
 

المسائل المتعلقة بالقواعد التنظيمية المطبقة بالنسبة إلى المواد المستنفدة لألوزون، بصورة مرضية عولجت   .25
اليونيب ان الحصص سوف تنفذ قبل نهاية هذا  وذآر. وإنشاء حصص للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

رح وردا على استفسار حول استعمال معدات االسترداد المقدمة أثناء خطة إدارة اإلزالة الختامية، ش. العام
المتنقلة  ن المقصود من هذه المعدات بشكل عام آان ورش خدمة معدات تكييف الهواءاليونيب أنه في حين أ

ادة لقطاعات التبريد وتكييف الهواء األخري، فإن استخدامها بدال من المواد التي ال تقدم خدماتها ع
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وأشار اليونيب إلى أن . الهيدروآلوروفلوروآربونية سوف يصل إلى الحد األقصي حيث يكون ذلك ممكنا
المعدات اإلضافية المطلوبة سوف تمكن الفنيين من التعامل بشكل أفضل مع المواد 

 . نية والعمل بفعالية اآبرالهيدروآلوروفلوروآربو

، 2020في المائة في عام  35للوصول إلى التخفيض بنسبة  عند مناقشة التكلفة اإلجمالية لقطاع الخدمة  .26
على أساس  دوالر أمريكي 210 000الحظت األمانة أن منغوليا ستكون مؤهلة لمستوى تمويل حده األقصى 

آما ). طن من قدرات استنفاد األوزون 1.21(طنا متريا  21.9استهالآها المقدر في قطاع الخدمة والبالغ 
الحظت األمانة أيضا أن المبلغ المطلوب في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لقطاع 

واقترحت األمانة . الخدمة  أعلى من هذا الحد األقصى للتمويل بسبب التكلفة المرتفعة لوحدة إدارة المشاريع
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  نيب في الرقم اإلجمالي الشامل المطلوبأن ينظر اليو

وعقب هذه . لتعيين أقصى مبلغ يمكن تخصيصه لوحدة إدارة المشاريع على أساس المباديء التوجيهية القائمة
قطاع الخدمة في خطة المناقشة، قام اليونيب بتعديل التمويل المطلوب، وتمت الموافقة على تكلفة عنصر 

      . 6إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمنغوليا على النحو الموضح في الجدول 

مستوى التمويل المنقح لقطاع الخدمة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمنغوليا : 6الجدول 
 )بالدوالر األمريكي(

 
  المجموع  اليونيب  النشاط

  أنشطة لقطاع الخدمة
  35 000  35 000  تحسين اإلطار التشريعي

  47 000  47 000  تدريب فنيي التبريد
  55 000  55 000  تدريب موظفي الجمارك

  43 000  43 000  نشر الوعي
  30 000  30 000  تنسيق المشروع ورصده

  210 000  210 000  المجموع
 

 قطاع التصنيع
 

لمقترح المشروع االستثماري المقدم لشرآتي رغاوي البوليستيرين  اضطلعت األمانة باستعراض مفصل  .27
وبناء على نتائج هذا االستعراض ابلغت األمانة . المقذوف القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون في منغوليا

مبدئيا حكومة اليابان، المسؤولة عن مشروع التحويلن أنه ينبغي معاملة الشرآتين باعتبارهما مشروعا 
 :وشملت المسائل التي أثارتها األمانة ما يلي. ا، ألنهما تغطيان وبطريقة فعالة استهالك القطاع برمتهمظلي

الحظت االمانة أن الشرآتين رغم : استخدام الهيدروآربونات والبنية األساسية الموجودة في منغوليا  )أ 
ناعة رغاوي إنشائهما منذ وقت طويل، فإنه يبدو أنهما ال تزاالن في مرحلة التعلم في ص

فاستخدام الهيدروآربون آعامل نفخ ينطوي على مخاطر جسيمة، . البوليستيرين المقذوف
وباإلضافة إلى الصعوبات والمخاطر المرتبطة باستخدام مواد سريعة االشتعال، فإن األلواح 

بعد ، حتى المتمددة بفعل الهيدروآربونات تواجه صعوبة خطيرة فيما يتعلق بمعايير تصنيف النيران
فإن استخدام آميات آبيرة من اإلضافات المثبطة للنيران  وباإلضافة إلى ذلك،. تخزينها لوقت طويل

  . لتقليص القابلية لالشتعال قد تسبب مشكالت خطيرة تتعلق بتأآل البراميل

انظر الجدول (لوحظ أيضا أن مستوى اإلنتاج في الشرآتين غير منتظم : انخفاض مستويات اإلنتاج  )ب 
وان آمية المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي سيتم إزالتها قد تكون أقل من الكمية  )أعاله 4
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ويبدو ايضا أن . 2010 – 2007المذآورة إذا استخدم متوسط االستهالك في السنوات الثالث 
 .الشرآتين تعمالن أقل من طاقتهما بكثير

إذا استخدم مع آميات صغيرة من حتى (أ  152أوصت األمانة بأن استخدام الهيدروفلوروآربون   )ج 
  .سيكون خيارا أآثر أمنا للشرآتين )DMEاإليثانول أو 

إعادة أبلغت األمانة اليونيب أنه عند استعراض المعلومات المقدمة عن معدات خط األساس، ال يبدو أن تكلفة   .28
وامل القذف معالجة تصميم خط األساس لعامل القذف في إحدى الشرآتين التي سيترتب عليها إحالل ع

. أما الشرآة األخرى فال يبدو أنها تعهدت بتغيير معدات خط األساس. األولية والثانوية هي تكلفة إضافية
 ونتيجة لهذه المالحظات، وبناء على المعلومات األخرى المقدمة، اقترحت األمانة أن تستخدم الشرآتان

 .مل نفخ في وقت الحق، إذا ارتأتا ذلكأ وإدخال استخدام الهيدروآربون آعا 152الهيدروفلوروآربون 

وفي مناقشات إضافية مع حكومة اليابان، طلبت األمانة معلومات إضافية عن تكلفة مقدرة ألرخص اختيار   .29
إلعادة تهيئة الشرآتين من مورد المعدات األصلي، على أن يوضع في االعتبار أن آلتي اإلرغاء جديدتان 

 :لواردة في الجدول التاليوقدمت اليابان المعلومات ا. نسبيا

 )أسعار مقدمة من موردي المعدات(التكلفة المقدرة لمعدات إعادة التهيئة : 7الجدول 

  

، 23طلبت األمانة أيضا إيضاحات إضافية عن حالة الشرآتين فيما يتعلق بإنتاجهما، آما ورد في الفقرات   .30
وآان إنتاجهما ضئيال في  2009تاج في عاموبخاصة حقيقة أن الشرآتين لم يكن لهما إن) ب( 27، و24و

والجظت أنه وفقا للمباديء . ، وهما عامان مهمان في تحديد خط أساس االستهالك في الشرآتين2010
التوجيهية للجنة التنفيذية فيما يتعلق بتعيين التكلفة َاإلضافية المؤهلة، يمكن األخذ باستهالك الشرآتين في 

. أن يوضع في االعتبار االتجاه التاريخي والتقلبات المحتملة ألسباب اقتصاديةالسنوات الثالث الماضية على 
وإذا طبق ذلك على الشرآتين، فإن االستهالك المؤهل اإلجمالي القائم على متوسط االستهالك في السنوات 

    .طنا متريا آما هو مطلوب 26طن متري وليس  9.9سيكون )  4الجدول (في الشرآتين  2010 – 2008

األمانة من حكومة اليابان تقديم معلومات عن االستهالك المتوقع المقدر لهاتين الشرآتين للفترة طلبت   .31
وبينت . وفقا للطلب المحتمل على رغاوي البوليستيرين المقذوف في البلد في هذه األعوام 2013 – 2011

ي تقريبا الستهالك طن متر 200المعلومات التي تلقتها األمانة تنبؤا إجماليا متوسطا قدره 
الهيدروآلوروفلوروآربون في الشرآتين، وهو ما يضع البلد بشكل مؤآد في حالة عدم امتثال حتى إذا 

  .طن متري 23.8فخط األساس المقدر حاليا في منغوليا هو . استخدم فعال ربع هذا الرقم فقط 

، فإن آون )أ( 60/44شيا مع المقرر يضا أنه في حين أن الشرآتين مؤهلتان للتمويل تماالحظت األمانة أ  .32
بينما آان مستوى االستهالك في األخرى صغيرا جدا في  2009إحدي الشرآتين لم يكن بها استهالك في 

  )بالدوالر األمريكي(التكلفة   الصنف
  10 000  آلة توريد المواد الخام وإعادة تهيئة نظام خلط المواد الخام

  15 000  وإعادة تهيئة المضخات) 135/30طراز (عامل النفخ /النظام الداخلي لتوريد غاز التبريد
  15 000  إعادة التهيئة الميكانيكية الداخلية لنظام ملء البالستيك/ آلة ملء البالستيك 

  7 000  تجديد وإعادة تهيئة قطع معدات اإلنتاج الرئيسية
  800  جمارك التصدير، والنقل، والتكاليف األخرى –قطع مرافق اإلنتاج 
  4 200  جواز السفر، والتأشيرة، والنقل، واإلعاشة، والتأمين، إلخ للعامل الفني –ق الميكانيكية ترآيب وتعديل المراف

  52 000  المجموع
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بسبب  2011، يبقى مسألة لم تحل،  ألن المتوقع هو أن تبدأ الشرآتان اإلنتاج في وقت مبكر هو عام 2010
ين المقذوف في صناعة اإلنشاء وألن هذا اإلنتاج المستقبلي يمكن تجدد الطلب على العزل برغاوي البوليستير

وأبلغت األمانة اليونيب وحكومة اليابان أنه نظرا لى أن هذه هي المرة . أن يضع البلد في حالة عدم امتثال
اك إعادة تهيئة شرآات لم تحقق استهالآا في العامين األخيرين، فإن هن/األولى التي يطلب فيها تمويل لتحويل

وعلى ذلك، فقد أدرجت . حاجة إلى توجيه من اللجنة التنفيذية يقبل إصدار توصية بشأن تحول قطاع التصنيع
نظرة عامة على القضايا التي تّم  " UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/16األمانة هذه المسألة في الوثيقة 

ت التي تقدم للجنة التنفيذية للنظر بوصفها من المسائل المتعلقة بالسياسا" تبّينها أثناء استعراض المشروعات
 .فيها

الرغم مما تقدم، ومع مالحظة ان اللجنة التنفيذية ال تزال في حاجة إلى النظر في مسألة عدم اإلنتاج، على      .33
فإن الحد األدنى لتكلفة التحول في آل من  7فقد اتفق اليونيب وحكومة اليابان مع األمانة في أنه وفقا للجدول 

في المائة إضافية لتغطية  25وإذا وضعت في االعتبار نسبة . دوالر أمريكي 52 000و الشرآتين ه
االعتبارات المتعلقة بالسالمة نظرا إلى استخدام بديل قابل لالشتعال، فإن آل شرآة ستكون مؤهلة لتمويل 

لمنتجتين ولذلك فإن التكلفة اإلجمالية لتحول الشرآتين ا. دوالر أمريكي لكل منهما 65 000بمستوى 
دوالر أمريكي زائدا  130 000للبوليستيرين المقذوف القائم على الهيدروآلوروفلوروآربون لن تزيد على 

دوالر أمريكي إضافية لرصد  26 000طن من قدرات استنفاد األوزون و  0.54تكلفة مساندة لمعالجة 
 .المشروع

 :في الجدول التالي مستوى التمويل اإلجمالي الشامل المنقح  .34

  التمويل المنقح للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة: 8الجدول 
  المواد الهيدروآلوفلوروآربونية في منغوليا

  المجموع حكومة اليابان  اليونيب  النشاط
  أنشطة في قطاع الخدمة
  35 000    35 000  تحسين اإلطار التشريعي

  47 000    47 000  تدريب فنيي التبريد
  55 000    55 000  تدريب موظفي الجمارك

  43 000    43 000  نشر الوعي
  30 00    30 00  تنسيق المشروع ورصده

 210 000   210 000  المجموع الفرعي
        مشروع استثماري

 130 000  130 000   إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في شرآتين لصنع البوليستيرين المقذوف في منغوليا
  26 000    26 000  تنسيق المشروع ورصده

 156 000      لمجموع الفرعيا
 366 000  130 000 236 000  المجموع الكلي

  

  األثر على المناخ 
 

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن   .35
وروفلوروآربونية، ستؤدي إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآل

من ) آغ(وآل آيلوغرام . المستخدم لخدمة التبريد 22-إلى خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
 1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو  22-الهيدروآلوروفلوروآربون

المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة وعلى الرغم من أن األثر على . طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون
المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األنشطة التي تعتزم منغوليا تنفيذها، وخاصة اقتراحها بأن تتحول 
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إلى المواد الهيدروآربونية في قطاع الخدمة وجهودها الكبيرة لتحسين ممارسات الخدمة وخفض ما يرتبط 
من خالل إعادة استخدام غاز التبريد الهيدروآلوروفلوروآربون تشير إلى بها من انبعاثات لغازات التبريد 

طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون الذي لن ينبعث في الغالف الجوي  1 974احتمال تحقيق البلد لمستوى 
غير أنه في الوقت الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر . 2014-2011حسبما هو مقدر في خطة أعمال الفترة 

ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة . ألثر على المناخ آمياا
مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

ا وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويره
  .التي أعيد تهيئتها 22-القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

عند حساب األثر المحتمل على المناخ لتحول الشرآتين المنتجتين، مع مراعاة أن آل آيلوغرام من   .36
من مكافيء  1.6توفير  أ ينتج عنه 152 –يحل محله هيدروفلوروآربون  22 –هيدروآلوروفلوروآربون 

، فإن )0.12أ قيمتها  152 –أي، باستخدام إمكانية احترار عالمي للهيدروفلوروآربون (ثاني أآسيد الكربون 
طن  15 840يمكن ان يؤدي إلى وفورات قيمتها  22 –طن متري من هيدروآلوروفلوروآربون  9.9تحويل 

  .من مكافيء ثاني أآسيد الكربون –

  التمويل المشترك 
 

لموارد  البلدان والوآاالت على استكشاف الحوافز المالية والفرص المحتملة) ح( 54/39المقرر يشجع  .37
إضافية لتحقيق الحد األقصى من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

طراف، أوضح اليونيب أن الصادر عن االجتماع التاسع عشر لأل XIX/6من المقرر ) ب(11عمال بالفقرة 
حكومة اليابان ملتزمة بتوفير موارد مالية محتملة لدعم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

بيد أنه ال يمكن حتى االن . بما يجاوز اشتراآها في الصندوق المتعدد األطراف وجزءا من تكلفة المشروع
  .تحديد المبلغ المحدد للمساعدة وطبيعتها

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من  366 000يطلب اليونيب  وحكومة اليابان مبلغ  .38
 البالغ 2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .دوالر أمريكي بما فيه دعم الوآالة في حدود إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال 293 800

  21.9واستنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ   .39
ينبغي ] 2020عام [، فإن مخصصات منغوليا حتى إزالة )طن من قدرات استنفاد األوزون 1.21(طن متري 

  60/44دوالر أمريكي بما يتسق مع المقرر  210 000أن تكون 

 مشروع االتفاق
 

مشروع اتفاق بين حكومة منغوليا واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرفق يرد   .40
 .األول بهذه الوثيقة

 ةلتـوصيا  
 

طة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمنغوليا، في ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في خقد   .41
نظرة عامة  "من جدول األعمال ) أ(ضوء تعليقات األمانة المتقدمة والمناقشات المدرجة تحت البند الثامن 

  ".على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعات
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لى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المالحظة مع التقدير لتقديم المرحلة األو  )أ(
في المائة في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول  35لمنغوليا لتحقيق تخفيض بنسبة 

 ، على أساس فهم)باستثناء تكلفة مساندة الوآالة(دوالر امريكي  366 000عام بتكلفة مقدرة تبلغ 
 :أن

في  35دوالر أمريكي  لقطاع الخدمة وصوال حتى تخفيض نسبته  210 000بلغ قدم   )1(
 ؛60/44بما يتسق مع المقرر  2020المائة في عام 

 0.54(طن متري  9.9دوالر أمريكي للمشروع االستثماري إلزالة  156 000مبلغ قدم   )2(
قطاع [المستخدم في  22- الهيدروآلوروفلوروآربون[من ) طن من قدرات استنفاد األوزون
 .تصنيع التبريد وتكييف الهواء

مالحظة أن حكومة منغوليا وافقت في االجتماع الثالث والستين على أن يكون خط األساس المقدر    )ب(
 2009طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي لعام  1.31والبالغ 

ي التخفيض المستدام في استهالك المواد هو نقطة البداية إلجمال 2010واالستهالك المقدر لعام 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛

الموافقة على تمويل تحويل الشرآتين المنتجتين لبوليستيرين المقذوف القائم على   )ج(
بناء على  2010و  2009الهيدروآلوروفلوروآربون واللتين لم يوجد فيهما استهالك في عامي 

نظرة عامة على القضايا التي تّم تبّينها  "من جدول األعمال ) أ(ند الثامن المناقشة المدرجة في الب
  ؛أثناء استعراض المشروعات

 :أعاله على) الموافقة من حيث المبدأ تماشيا مع الموافقة الواردة في الفقرة الفرعية ج  )د(

 2020إلى  2011للفترة [إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمنغوليا خطة   )1(
دوالر أمريكي وتكاليف  236 000دوالر أمريكي، ويشمل  413 580بمبلغ إجمالي قدره 
دوالر أمريكي وتكاليف  130 000دوالر أمريكي لليونيب و  30 680دعم الوآالة البالغة 

دوالر أمريكي لحكومة اليابان لتغطية قطاعي الخدمة  16 900دعم الوآالة البالغة 
   والتصنيع؛

 أو        
 

، 2020إلى  2011خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمنغوليا للفترة   )2(
 27 300دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  210 000بمبلغ إجمالي قدره 

في المائة في  35دوالر أمريكي لليونيب تغطي فقط  قطاع الخدمة لتحقيق التخفيض بنسبة 
 ؛2020عام 

الموافقة على االتفاق بين حكومة منغوليا واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد   )ه(
الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة، وتماشيا مع الفقرتين 

  ؛ أعاله) و د) الفرعيتين ج
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ألف من االتفاق -2تعديل مشروع التذييل مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، ب  )و(
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير 
في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، 

 حة التاليةمع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشري

والشريحة األولى من المرحلة األولى من   2012 - 2011الموافقة على خطة التنفيذ األولى للفترة   )ز(
  :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمنغوليا بمبلغ

دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  65 000دوالر أمريكي، ويشمل  220 350  )1(
دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  130 000الر أمريكي لليونيب، ودو 8 450
دوالر أمريكي لحكومة اليابان لقطاعي التصنيع والخدمة تماشيا مع الفقرتين  16 900

 ؛)و د) الفرعيتين ج

  أو
دوالر أمريكي لقطاع الخدمة  8 450دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  65 000  )2(

 .أعاله) و د) تماشيا مع الفقرتين الفرعيتين ج فقط
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذيةمنغوليا  حكومة بين اّتفاق مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ") البلد("  منغوليا جمهورية هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
 0,85إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل في 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020آانون الثاني / يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
عند تحديد خط األساس  2011تنقيحه مرة واحدة  في  لبروتوآول مونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف يجري

 .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7لالستهالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف-1المشار إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ف أل-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع باعتباره الخ) الهدف": مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

ي ف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي(  3-1-4ألفقي ا الصف

رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3-
ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك  تحّقق مستقّل بتكليف من الوآالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1للمواد آما يأتي في تاصف  المذآورة

 .من هذا االتفاق) ب( 5المبّين في الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  التالية بالشروط

 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
ة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خط

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن هذا التحقق  التنفيذيةت اللجنة قررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

رائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الش
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد  20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى هيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة   سنة  آل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه تموي

ع      بما في ذلك هذه السنة نفسها،   ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اآتم أو حت
  الخطة؛ على هذهتها موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق 6-

وفقًا ألدوارها  تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابقةوتبلغ عن ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 
هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة وسيخضع . ألف - 5ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 ).ب(5الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-
وإعادات . ألف-1هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليها اللجنة التنفيذية، التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5آما هو مبّين في الفقرة الفرعية 

سات في المائة أو أآثر من تمويل آخر شريحة موافق عليها، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سيا 30على 
أما إعادات التخصيص غير . الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من هذا االتفاق

المصّنفة آتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . قرير عن تنفيذ الشريحةإبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في الت

 .األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

ة المت   )أ ( د تطرأ           أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف احة بموجب ه
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب ( ذة المعني المقررين       الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن  9-
برنامج األمم المتحدة (اليونيب وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

 تكونعلى أن  اليابان مةحكو تآما وافق") الوآالة المنفذة الرئيسية("كون الوآالة المنفذة الرئيسية تعلى أن ) للبيئة
تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد ) الوآالة المنفذة المتعاونة(الوآالة المنفذة المتعاونة 

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم . بموجب هذا االتفاق
في هذا  ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابللصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التالتابعة 
  .االتفاق

ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
روفلوروآربونية والتعديالت الموافق عليها في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلو

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
ئمين لألنشطة وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المال ).ب(

وستقوم الوآالة المنفذة المتعاونة بدعم الوآالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها . في التنفيذ
وقد أبرمت الوآالة المنفذة . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6في قائمة التذييل 
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المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق الرئيسية والوآالة المنفذة 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

من  4-2و   2- 2 ةاألفقي وفبالرسوم المبّينـة في الصف والوآالة المنفذة المتعاونة على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2التذييـل 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-
يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل آان من المقرر ة التزاماته التيبكاف
ألف، عن ّآل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  .درة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمقتخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

 .5اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

وآالة المنفذة من الوآالة المنفذة الرئيسية وال و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. لتيسير تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

ة حتى نهاية السن هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
إلى ) ه(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في التذييل . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

ّين في االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المب جميعذ تنف 15-
وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها . هذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

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

 )قدرات استنفاد األوزونبأطنان (
1,31 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 
  

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

جدول تخفيضات  1.1
بروتوآول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات استهالك (
 )األوزون

  

1.31 1.31 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 0.85 

 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح  1.2
به لالستهالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات استهالك (
 ) األوزون

 

 1.31 1.31 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 0.85 

 ال ينطبق

التمويل المتفق عليه  2.1
المنفذة الرئيسية للوآالة 

دوالر ) (اليونيب(
 )أمريكي

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

تكاليف دعم الوآالة  2.2
دوالر (المنفذة الرئيسية 

 ) أمريكي
8,450  8,450   8,970    4,810 30,680 

التمويل المتفق عليه  2.3
للوآالة المنفذة المتعاونة 

دوالر ) (حكومة اليابان(
 )أمريكي

130,000          130,000 

تكاليف دعم الوآالة  2.4
دوالر (المنفذة المتعاونة 

 ) أمريكي
16,900          16,900 

إجمالي التمويل المتفق  3.1
 366,000 37,000    69,000   65,000  195,000 )دوالر أمريكي(عليه 

مجموع تكاليف الدعم  3.2
 47,580 4,810    8,970   8,450  25,350 )دوالر أمريكي(

إجمالي التكاليف المتفق  3.3
 413,580 41,810    77,970   73,450  220,350 )دوالر أمريكي(عليها 

)أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 22-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1  0.5* 
 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها 22-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4.1.2
 0.85 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 22-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.1.3

  .طن من قدرات استنفاد األوزون اضافي لالنجاز ضمن عنصر االستثمار 0,54*

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 

يس قب           1 ه في موعد ل ة علي ة للموافق ل الشرائح المقبل اع األ سيجري النظر في تموي ر  ل االجتم في  خي
 .ألف-2السنة المحددة في التذييل 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاتق شكل: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة            )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
ي أن يسلط التقرير وينبغ. المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

ي        ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء آ الض
ن          ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص             ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك     7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ررات حدوثها    دم مب ع السنوات ذات      . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي الصلة  وسيغطي التقري

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن  ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد          )ب( تهالك الم ة واس واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ين ف    -1المشار إليها في التذييل  ا هو مب ة   ألف، آم رة الفرعي اق  ) ب(5ي الفق رر    . من االتف م تق ا ل وم

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛ اللجنة تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به    )ج( اطات الت ي للنش ذ     اوصف خط ا وأخ رابط بينه راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ار   ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض رز، فض  رإلش دم المح املة والتق ة الش ى الخط ن  ة إل ة م رات ممكن ن أي تغيي ال ع
املة ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف . المنظور أن تط ي أن يغطي ه نةوينبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح

آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالها . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ها؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باومات الكمية المعل مجموعة من  )د( ى اإلنترنت   بيان  .عل
وب     و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  ة    (، آال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله ) أ(1انظر الفق

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنه ة والنشاطات؛ آم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
رة    ا للفق ة  ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ) ج(1الفرعي

ة، سوف يشمل           . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ومع أن المعلومات الكمي
ة       د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1ات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلوم  )ه(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 
     
 .سيكون الرصد الشامل مسؤولية وحدة األوزون الوطنية في وزارة الصناعات  1

ة     2 ن اإلدارات الحكومي ة م ات المجمع ى البيان تنادا إل تهالك اس يجري رصد االس ة  س راء مراجع ة وإج المعني
 .مشترآة مع البيانات المجمعة من الموزعين والمستهلكين

 :ستتولى وحدة األوزون الوطنية مسؤولية اإلبالغ وتقديم التقارير التالية بطريقة حسنة التوقيت 3

 .تقارير سنوية عن استهالك المواد تقدم ألمانة األوزون )أ(

 .هذا االتفاق تقدم للجنة التنفيذ للصندوق المتعدد األطراف تقارير سنوية عن التقدم في تنفيذ )ب(

 .تقارير تتعلق بالمشروع تقدم للوآالة المنفذة الرئيسية )ج(

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

ى النحو    ة المشروع ـفي وثيق  ة من األنشطة تحدد   ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوآالـستك  1 عل
  :التالي

ة    )أ( ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحّق ق م ضمان التحّق
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ى النحو المب   ةـر الالحق ــ يراوالتق ةـذ الشريح ـتنفي  ةداد خط ـمساعدة البلد في إع    )ب( ل ـن في التذيي  ـي عل
 ؛ألف-4

د ُأآملت     )ج( تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 .ألف-4على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي      ن االعتبار يالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل            )ه( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف  -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ات مل توتش .ة التنفيذيةا لتقديمها إلى اللجنوتقارير إتمام المشروعات تمهيد الغ  متطلب ى   اإلب ديم  عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوآالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

ذة       الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

فافية      )ح( ة ومتسمة بالش ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(
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ا لل     )ي( ال وفق رة  في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د        11فق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل آل وآالة منفذة أو لوالوآاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 .السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم   )ل(

ة   2 بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظم
واد    ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفه ةمس تهالك  الهيدروآلوروفلوروآربوني واس

ة     -1واد المذآورة في التذييل الم الفقرة الفرعي ا جاء ب ة     ) ب(5ألف، وفقا لم رة الفرعي اق والفق ) ب(1من االتف
 .ألف-4من التذييل 

 
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

ة         .تكون الوآالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ذه األنشطة في وثيق د ه ويمكن مواصلة تحدي
  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
ة            )ب( ى الوآال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوآال ي تموله مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت

    الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛المنفذة 
تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوآالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   )ج(

      .ألف-4الوارد في التذييل 
 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن آّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  آيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون
  .ألف-2من التذييل  2-1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 

  




