
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/47 

3 June 2013 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

   السبعوناالجتمـــاع 
 2013 يوليه/تموز 5-1، بانكوك

 
 

  مقترح مشروع: جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  

  تتضمن ھذه الوثيقة تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن المشروع التالي:   

 اإلزالة

  يونيدو  ولى، الشريحة الرابعة) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األ
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 اليونيدو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.7 2012السنة:  فق جيم المجموعة األولى)(المر 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

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

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

الي إجم
استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123الھيدروكلوروفلوروكربون

          124الھيدروكلوروفلوروكربون

          ب141الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في 141الھيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

 1.6      1.6 

          ب142الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.7    0.7     22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 3.35 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة1.8 2010-2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 1.17 المتبقي:2.18 علموافق عليه بالف
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2013201420152016 ) خطة األعمالخامسا(

  إزالة المواد المستنفدة لألوزون يونيدو
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

0.30.20.20.2 0.2 0.1 0.1 0.1 1.4 

 806,250 80,625 80,625 80,625 140,825 159,10088,15088,15088,150 التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 201120122013201420152016 2010 ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول 
 مونتريال

ال 
 ينطبق

  1.8 2.4 2.4 2.4 2.72.72.42.4 ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى لالستھالك 
ن قدرات المسموح به (طن م

 استنفاد األوزون)

ال 
 ينطبق

  1.2 1.3 1.4 1.4 1.81.81.61.5 ال ينطبق ال ينطبق

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

 أمريكي)

تكاليف  يونيدو
 المشروع

15,000 107,000294,955148,00082,00082,00082,000 131,000 75,000 75,000 75,000 1,166,955 

تكاليف 
 الدعم

1,125 8,02522,12211,1006,1506,1506,150 9,825 5,625 5,625 5,625 87,522 

المبالغ التي وافقت 
عليھا اللجنة 

التنفيذية (دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

15,000 107,000294,9550000 0 0 0 0 416,955 

تكاليف 
 الدعم

1,125 8,02522,1220000 0 0 0 0 31,272 

لمبالغ إجمالي ا
المطلوب الموافقة 

عليھا في ھذا 
(دوالر   االجتماع
  أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 148,000000 0 0 0 0 148,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 11,100000 0 0 0 0 11,100 

 

ةيلومللموافقة الش  توصية األمانة 
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  وصف المشروع
  
ية السابقة قدمت اليونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة المعينة، بالنيابة عن حكومة جمھورية مقدونيا اليوغوسالف  -  1

إلى االجتماع السبعين للجنة التنفيذية طلبا لتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
 11,100البالغة  دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 148,000الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 

دوالر أمريكي ليونيدو. ويشمل الطلب تقريرا مرحليا حول تنفيذ السنة الثالثة من الخطة، وخطة تنفيذ سنوية لعام 
2013 .  

  خلفيــة

لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قامت اللجنة التنفيذية بالموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا  -  2
ا اليوغوسالفية السابقة في اجتماعھا الستين، وذلك لخفض استھالك المواد مھورية مقدونيلج

. وقد تمت الموافقة على 2020في المائة من خط األساس بحلول نھاية عام  35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
ذلك التعزيز بشأن مسائل سياسة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المعلقة، بما في  60/44الخطة قبل المقرر 
دوالر أمريكي زائد  15,000. وفي االجتماع الستين وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 2020المؤسسي حتى عام 

تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ السنة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومن خالل المقرر 
دوالر أمريكي مقدم على الشريحة الثانية، وفي  26,000لغ التي تغطي وافقت اللجنة التنفيذية على المبا 63/64

دوالر أمريكي) من الشريحة الثانية،  81,000تمت الموافقة على المبلغ المتبقي ( 64/15االجتماع التالي بالمقرر 
لثة، قدم البلد دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة. ومع الشريحة الثا 107,000وذلك على مستوى إجمالي يبلغ 

ب الموجود في 141-طلبا لتمويل أنشطة إضافية تتعلق بتحويل أربع مؤسسات تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون
البولوالت المستوردة سابقة الخلط، وھو الطلب الذي تم التصديق عليه خصيصا في الموافقة األولى على خطة إدارة 

د. تمت الموافقة على الشريحة الثالثة، التي تشمل تمويال لقطاع الرغاوى، إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبل
مع االتفاق دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة، مقترنة  294,955في االجتماع السابع والستين على مستوى 

ي مستوى التمويل الموافق المعدل الذي يشمل التغييرات وتحديد خط األساس النھائي وبالتالي نقطة البداية. يبلغ إجمال
 1,666,955والستين  ععليه من حيث المبدأ، وشامال عنصر الرغاوى اإلضافي، كما تم تعديله في االجتماع الساب

  . دوالر أمريكي 87,522دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

يونيدو، بالنيابة عن حكومة جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، إلى االجتماع السبعين تقريرا قدمت   -  3
، وتقرير 2012ة السنوات المتعلقة بالتنفيذ عام بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة، وتقرير من خالل جداول االتفاقات متعدد

  . وقد تم تنفيذ األنشطة التالية:2012رصد ومراجعة حسابات لعام 

تم إعداد تعديل قانون البيئة، ينظم التزامات مستوردي ومصدري المواد المستنفدة لألوزون. كما   (أ)
إلى كتاب قواعد يجري حاليا  يشمل أيضا لوائح نظم االسترداد وإعادة التدوير. ويشير التشريع

اعتماده، يحدد القواعد العامة لالسترداد وإعادة التدوير، وااللتزام باإلبالغ عن المعدات المحتوية 
كيلوغرام أو أكثر من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وااللتزام باالحتفاظ بدفاتر سجالت  3على 

أمر يحظر األوعية غير القابلة إلعادة الملء وھو لھذه المعدات. وخالل العام السابق، تمت صياغة 
حاليا يجري اعتماده. وقد تم حظر استيراد وتصدير المعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون 

   ؛، بما في ذلك المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية2012منذ عام 

تلفة باإلبالغ عن كميات غازات التبريد المستردة قامت ثالثون ورشة خدمات من تسع مدن مخ  (ب)
، 22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.32، ومنھا 2012والتي أعيد تدويرھا عام 

طن من  1.2و  12- كغ من الكلوروفلوروكربون 151طن من غازات تبريد أخرى تشمل  9.69 و
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  كغ من النفايا؛  116األمونيا، و 

  لعطاءات لمجموعة جديدة من معدات االسترداد وإعادة التدوير؛ تجري حاليا عملية ا  (ج)

  تم البدء في تحويل قطاع الرغاوى من خالل زيارات للمؤسسات المعنية؛   (د)

فني  174تم تنظيم تسع ورش عمل لفنيي الخدمة في أربع مدن، وتم تدريب وإصدار شھادات لـ   (ھـ)
ريب إلى زيادة في حجم التدريب الذي تم توفيره متخطيا خدمة. وقد أدى االھتمام الكبير ببرنامج التد

. وتضمن التقرير قائمة بأسماء وانتماء وسن 2012فني خالل عام  100الھدف األصلي وھو 
   ؛ومدينة كل فني حصل على شھادة

جاري حاليا إعداد كتيب لتدريب موظفي الجمارك من قبل وحدة األوزون الوطنية، على أساس مواد   (و)
ب ومنظمة الجمارك العالمية باإلضافة إلى التشريعات الحالية في جمھورية مقدونيا اليوني

  اليوغوسالفية السابقة؛ 

 تم عقد ورشتي عمل لألطراف أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواصفات معدات االسترداد وإعادة  (ز)
اد كغ أو أكثر من المو 3التدوير، وقاعدة بيانات لمعدات التبريد المحتوية على 

الھيدروكلوروفلوروكربونية، وورشة عمل إعالمية حول جدول إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية المستھدف في مجتمع األعمال؛ و 

دوالر أمريكي  294,955في المائة) من إجمالي مبلغ  51.1دوالر أمريكي ( 150,639تم صرف   (ح)
  الموافق عليه للشريحة الثالثة.

   2013م الخطة السنوية لعا

من المخطط أن يتم نشر كتاب القواعد الخاصة باالسترداد وإعادة التدوير وكتاب القواعد الخاصة باإلبالغ   -  4
السنوي عن استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون واألمر الذي يحظر تجارة غازات التبريد في أوعية غير قابلة 

عقد مزيد من الدورات التدريبية لموظفي الجمارك وفنيي الخدمة،  للملء خالل األثني عشر شھرا القادمة. وسيتم
وسوف تغطي جميع موظفي الجمارك الذين تم اختيارھم للتدريب في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

تم استكمال الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتم شراء وتسليم معدات االسترداد وإعادة التدوير، ومن المتوقع أن ي
. كما أنه متوقع أيضا أن تعقد ورشتي عمل لألطراف 2014مشروع تحويل ثالث مؤسسات للرغاوى بحلول عام 

  أصحاب المصلحة خالل العام القادم. 

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

   2014التقدم المبلغ عنه والخطط حتى عام 

وتعزيز ممارسات خدمة  إقامةتوضح األنشطة نھجا شامال نحو تقدم تنفيذ الشريحة الثالثة وفقا للخطة. و  -  5
جيدة، وخفض االعتماد في المستقبل على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بوقف استيراد معدات تبريد وتكييف 
ھواء تعتمد على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويبدو أن نظم التراخيص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  د الھيدروكلوروفلوروكربونية. ابكفاءة وأنه قد تم حظر استيراد معدات جديدة قائمة على الموتعمل 

، بالمقارنة بخط األساس، انخفض استھالك المواد 2012الحظت األمانة أنه في عام   -  6
بدرجة كبيرة في في المائة. وقد أسھمت عملية االسترداد وإعادة التدوير  59الھيدروكلوروفلوروكربونية بحوالي 

. يبدو أن الخطة تعالج بشكل 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المنخفض في البلد، بتغطية خمس استھالك 
  فضال عن أھداف االتفاق األكثر طموحا.  2020و  2015و  2013جيد جدا تحديات البلد للوفاء بأھداف امتثال أعوام 
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   التوصية

مرحلة األولى من لل 2012ذ اللجنة التنفيذية علما بتقرير التنفيذ السنوي لعام توصي أمانة الصندوق أن تأخ  -  7
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛ وتوصي أيضا بالموافقة يدروكلوروفلوروكربونية لخطة إدارة إزالة المواد الھ

ھيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة الشاملة على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ال
  ة لھا، بتكاليف الدعم المتعلقة بھا على مستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه: المقابل 2013لتنفيذ السنوية لعام ا

 تمويل المشروع عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

لھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد ا (أ)
 الرابعة)

 يونيدو 11,100 148,000

  

‐‐‐‐‐


	مقترح مشروع: جمھورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة



