
 

  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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  رافـدد األطـتعـدوق المـة للصنـذيـة التنفيـاللجن
   الــمونتري ولـذ بروتوكــلتنفي

  ن توســال و ابعسالاالجتمـــاع 
  2012يوليه / تموز  20 – 16  ،بانكوك

 
  

  ةإضاف

 سالفية السابقةومقترح مشروع: جمھورية مقدونيا اليوغ

  

 :الوثيقة من أجل ھذهصدرت   
  

  مكررا: 7الفقرة  إضافة

وزون األمانة بأنھا تلقت ، أبلغت أمانة األUNEP/OzL.Pro/ExCom/67/31بعد إصدار الوثيقة   -مكررا 7
ب 141- تقديما من جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يشير إلى أن بيانات واردات الھيدروكلوروفلوروكربون

كانت في بوليوالت سابقة الخلط،  2011إلى  2002من بروتوكول مونتريال للسنوات  7المادة  بالمبلغ عنھا بموج
غت أمانة األوزون أنھا صححت بناء على ذلك البيانات المسجلة في نظامھا الستبعاد ولم تكن ھناك واردات سابئة. وأبل

وكذلك  2008إلى  2002ب من حساب استھالك السنوات من 141-عنصر واردات الھيدروكلوروفلوروكربون
عنصر ألن ا نظر 2010. والحظت األمانة أنه ال ينبغي إجراء تعديل على البيانات المسجلة لعام 2011بالنسبة لعام 

، 2009القيام بمراجعة البيانات لعام  ھابالفعل. غير أن أمانة األوزون ال يمكنكان مستبعدا البوليوالت السابقة الخلط 
جراء مراجعة لبيانات إل اطلبذلك، أرسلت نظرا ألن ھذه السنة ھي سنة خط األساس. وبدال من 

إلى لجنة التنفيذ لكي تنظر فيه في اجتماعھا القادم. ، XIII/15، وفقا للمقرر 2009يدروكلوروفلوروكربون في عام الھ
ب الوارد 141-لھيدروكلوروفلوروكربونل اونتيجة لذلك، من المرجح أال يشمل خط أساس البلد في المستقبل استھالك

  في البوليوالت السابقة الخلط.
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  :بما يلي 15و 14الفقرتين  استبدل

  التمويل

إلضافية قدره على مستوى منقح منخفض للتكاليف ادو بنود التكاليف المختلفة، واتفقا مع اليوني ةناقشت األمان  .14
عتبة دوالرا أمريكيا للكيلوغرام. وكانت  9.72دوالرا أمريكيا. وسيؤدي ھذا التمويل إلى جدوى تكلفة تبلغ  136,955

لقطاع رغاوي البوليوريتان البالغة  قد تحددت مع األخذ في الحسبان عتبة جدوى التكلفة لھذا المشروعجدوى التكلفة 
في المائة  25نسبة يصل إلى ) الذي يسمح بتمويل 4(و)(60/44للكيلوغرام، وكذلك المقرر أمريكيا دوالرا  7.83

عتبة جدوى التكاليف في حالة وجود حاجة إلى إدخال بدائل ذات إمكانية احترار عالمي من أعلى كحد أقصى 
أدناه تفاصيل  3عرض الجدول يوللكيلوغرام. أمريكيا دوالرا  9.79وى تكلفة تبلغ مما يؤدي إلى عتبة جدمنخفض، 

  حساب التكلفة.

  الرغاوي ةطنشالتمويل الموافق عليه أل – 3الجدول 

 الشركة  البند
 التكاليف الموافق عليھا  
 (دوالرات أمريكية) 

 التكلفة الرأسمالية اإلضافية
  Sileks AD Co. 9,000ية الضغطإعادة تھيئة ماكينة واحدة للرغاوي عال

  Koper - Negotino  40,000 استبدال ماكينة رغاوي ذات ضغط منخفض

  Zlatna Raka6,000إعادة تھيئة ماكينة للرغاوي ذات ضغط منخفض

  7,000 تدابير ضد التآكل

 دعم نقل التكنولوجيا

  مؤسسات 4

29,500  

  2,000  التجارب واالختبار

  8,000 التدريب

  2,500 ورشة عمل تقنية

  104,000 المجموع الفرعي

  10,400 الطوارئ

  114,400مجموع التكلفة الرأسمالية اإلضافية

التكاليف التشغيلية اإلضافية

 201122,555كيلوغرام في عام14,097التكاليف التشغيلية اإلضافية الستخدام

 136,955 مجموع التكاليف اإلضافية
 14.1 ألطنان المؤھلةا

  9.72 جدوى التكلفة
 9.79العتبة (دوالر أمريكي لكل كيلوغرام)

 136,955 التكاليف اإلضافية المؤھلة

 
دوالرا أمريكي للشريحة  158,000على مبلغ وقدره  ،من حيث المبدأ ،وكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت  .15

دوالرا أمريكيا  136,955الموافق عليھا وقدرھا  بالتكاليفقطاع الرغاوي  الثالثة. غير أن التمويل لإلزالة الكاملة في
دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف  294,955اآلن إلدخاله في الشريحة الثالثة، وبالتالي تزيد الشريحة إلى  ما زال مطلوبا

في خطة  ذلكنيدو لم تدرج دعم الوكالة لليونيدو. وال تحتوي خطة األعمال على أموال لھذا النشاط نظرا ألن اليو
  .تي قدمتھاأعمالھا ال
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  :بما يلي(د) 20(ج) و20الفقرتين  استبدل

20.  .....  

مالحظة التزام حكومة جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بحظر واردات الھيدروكلوروفلورو   (ج)
تحويل مصنع  ب، النقي والوارد في البوليوالت السابقة الخلط على السواء، بمجرد141-كربون

تصنيع الرغاوي األخير إلى تكنولوجيا ال تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون، المقرر في عام 
  ؛2015

سالفية السابقة واللجنة التنفيذية واالتفاق المنقح بين حكومة جمھورية مقدونيا اليوغالموافقة على   (د)
  على النحو الوارد في المرفق األول بالوثيقة الحالية، وتتألف المراجعة مما يلي:

ليعكس خط األساس المحدد لالمتثال، والتغييرات (ھ) 60/38تحديث لالتفاق وفقا للمقرر   )1(
  تفاق؛ألف من اال- 2ألف والتذييل -1، التذييل 2و 1المرتبطة به في الفقرتين 

ب في البوليوالت 141-تعديل على االتفاق إلزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(
ألف -2) والتغييرات المرتبطة بذلك في التذييل 1(ز)(60/38السابقة الخلط وفقا للمقرر 

دوالرا أمريكيا زائد  136,955من االتفاق، بما يعكس التكاليف المرتبطة بذلك البالغة 
دوالرات أمريكية، وأضيفت تكلفة ھذا النشاط  10,272الوكالة البالغة  تكاليف دعم

بالكامل إلى التكاليف السابقة في الشريحة الثالثة مما نتج عنه شريحة ثالثة تبلغ 
  دوالرا أمريكيا؛ 22,122زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالرا أمريكيا  294,955

تم التوصل أن االتفاق المنقح يحل محل االتفاق الذي لإلشارة إلى  16فقرة جديدة رقمھا   )3(
  في االجتماع الستين؛ إليه

الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو   (د)
 294,955بمبلغ  ،وخطة التنفيذ ذات الصلةسالفية السابقة، وكربونية لجمھورية مقدونيا اليوغ

  .لليونيدو اأمريكي ادوالر 22,122زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة ، اأمريكي االردو
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  :بما يليألف من المرفق األول -2التذييل استبدل 
  ألف: األھداف والتمويل-2التذييل 

  
  لتسھيل الرجوع إليھا) الداكن(تظھر التغييرات باللون 

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   
جدول تخفيضات بروتوكول  1-1

مونتريال لمواد المجموعة األولى 
من المرفق جيم (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون)

غير 
 متاح

 غير متاح 1.76 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.70 2.70 غير متاح غير متاح

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

موعة األولى من المرفق المج
استنفاد (أطنان قدرات  جيم

 األوزون)

غير 
 متاح

 غير متاح 1.17 1.26 1.35 1.44 1.53 1.62 1.80 1.80 غير متاح غير متاح

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
المنفذة الرئيسية (اليونيدو) 

 (دوالر أمريكي)

15,000 107,000 294,955 148,000 82,000 82,000 82,000 131,000 75,000 75,000 75,000 1,166,955 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

1,125 8,025 22,122 11,100 6,150 6,150 6,150 9,825 5,625 5,625 5,625 87,522 

مجموع التمويل المتفق عليه  3-1
 (دوالر أمريكي)

15,000 107,000 294,955  148,000 82,000 82,000 82,000 131,000 75,000 75,000 75,000 1,166,955 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

1,125 8,025 22,122 11,100 6,150 6,150 6,150 9,825 5,625 5,625 5,625 87,522 

مجموع التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دوالر أمريكي)

16,125 115,025 317,077 159,100 88,150 88,150 88,150 140,825 80,625 80,625 80,625 1,254,477 

 0.63 التي يتعين تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استفاد األوزون) 22-إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0 درات استفاد األوزون)التي تحققت في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان ق 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 1.17 (أطنان قدرات استفاد األوزون) 22-االستھالك المتبقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-3

 1.55 قدرات استنفاد األوزون)ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان 141-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي يتعين تحقيقھا من خالل المشروعات الموافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استنفاد 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 األوزون)

0 

 0  ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة (أطنان قدرات استنفاد األوزون)141-ناالستھالك المتبقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربو 4-2-3

 -----  
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