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 بوسنة والهرسكال:مقترح مشروع

 :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي
 

 ةاإلزال

 مستنفدة لألوزونمواد الالخطة الوطنية إلزالة ال•
 )الشريحة الثالثة(

 ونيدوليا
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 السنوات مشروعات متعددة–ورقة تقييم المشروع
 البوسنة والهرسك

ةذالمنف/ الوكالة الثنائية  عنوان المشروع

 في المشروعتي جرى تناولها للمواد المستنفدة لألوزون ال المبلغ عنهاأحدث بيانات االستهالك
 )2007 يونيه/حزيراناعتبارا من،2005أطنان من قدرات استنفاد األوزون، (7بيانات المادة:ألف

 )2007يونيه/اعتبارا من حزيران،2006،قدرات استنفاد األوزونأطنان من(بيانات البرنامج القطري القطاعية  :اءب

غاز تبخيرعامل تصنيعذيباتم خدمات تبريد تبريدرغاوىأيروسولمواد مستنفدة لألوزون
مواد الكربون الكلورية

12 – الفلورية
31.47

مواد الكربون الكلورية
15 – الفلورية

0.13

0.0كلوروفورم الميثيلمواد

الً للتمويلاستهالك موادنطبقال ي)قدرات استنفاد األوزونأطنان من(كلورو فلورو كربون الذي مازال مؤه

 دوالر22,000 -كلوروفورم الميثيل، مواد دوالر أمريكي304,000 - لكلوروفلوروكربونيةمواد امجموع تمويل :خطة أعمال السنة الجارية
 طن من قدرات استنفاد األوزون41:مجموع اإلزالة التدريجية:أمريكي

المجموع2004200520062007200820092010*2003بيانات المشروع
 ال ينطبق24.224.212.112.13.63.63.60 بالنسبة للبلدحدود بروتوكول مونتريال

.ال ینطبق235.3167.0102.133.03.0000الستهالك السنويالمتفق عليها لحدودال

68.347.000000114.1لجاريةاإلزالة التدريجية السنوية من المشروعات ا

017.969.130.03.000120.0اإلزالة السنوية التي جرى تناولها حديثاً

مواد
كلورو
فلورو

بونكر
أطنان(

مواد من
(ODP68.364.969.130.03.000234.1اإلزالة السنویة متعددة التمویل

.1.71.71.100000بلد بالنسبة للحدود بروتوكول مونتريال

0.60000000.6اإلزالة التدريجية السنوية من المشروعات الجارية

01.1000001.1اإلزالة السنوية التي جرى تناولها حديثاً

كلورو مواد
 فورم الميثيل

أطنان من(
مواد

(ODP0.61.1000001.7اإلزالة السنویة متعددة التمویل

 الواجب إزالتهامجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون
67.766.069.130.03.000235.8)مواد كلورو فلورو كربون ومواد كلوروفورم الميثيل(

.ال ینطبق.ال ینطبقال ینطبق.ال ینطبقال ینطبقال ینطبق.ال ینطبق.ال ینطبقال ینطبق الواجب إزالتها المستنفدة لألوزونموادالمجموع استهالك

864,160-----265,300295,860303,000)الدوالر األمريكي(مالي للمشروعالتمويل اإلج
64,812-----19,89822,19022,725)الدوالر األمريكي(تكاليف الدعم النهائية

928,972-----285,198318,050325,725 )دوالر أمريكي(الكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف

)كلغ/الدوالر األمريكي(الكفاءة النهائية لتكاليف المشروع
القیمة التقدیریة*

 .كما هو مبين أعاله)2007(الموافقة على تمويل للشريحة الثالثة :طلب التمويل
 لم تصدر بعدتوصية األمانة

 

اليونيدو)الشريحة الثالثة(الخطة الوطنية إلزالة مواد الكربون الكلورية الفلورية

وحدة األوزون الوطنية، وزارة التجارةلوكالة الوطنية المنسقةا
والعالقات االقتصادية

0.0المرفق باء، المجموعة الثالثة50.8المرفق األول، المجموعة األولى
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 وصف المشروع
 
طلب تمويل)اليونيدو(ة للتنمية الصناعيةحكومة البوسنة والهرسك، قدمت منظمة األمم المتحديابة عنبالن -1

 بشأن الشريحة دوالر أمريكي22,725 دوالر أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ000 303بتكلفة
وقدمت اليونيدو أيضا تقريرا عن التحقق أعدته.المستنفدة لألوزونموادلالثالثة للخطة الوطنية لإلزالة التدريجية ل

، إلى2005 عاممواد كلوروفلورو كربون ومواد كلورو فورم الميثيل فيرية وطنية بشأن استهالكشركة استشا
 .جانب التقرير المرحلي عن الشريحة الثانية والبرنامج التنفيذي السنوي للشريحة الثالثة

 

 خلفية
 

كانونفيستنفدة لألوزونللمواد الملإلزالة التدريجية الوطنيةالبوسنة والهرسكتمت الموافقة على خطة -2
مع مراعاة خطة العمل الموصى بها في واألربعين للجنة التنفيذية،حادياالجتماع ال في2003ديسمبر/األول

. في االجتماع الخامس عشر لألطرافXV/30االجتماع الحادي والثالثين للجنة التنفيذ والموافق عليها في المقرر
 243.6فلورو كربون من  في خطة عملها بتخفيض استهالك مواد كلورووقد تعهدت حكومة البوسنة والهرسك

،2003 عاماد األوزون فيـ طنا من قدرات استنف235.3 إلى2002 عاماد األوزون فيـطنا من قدرات استنف
 عام طنا من قدرات استنفاد األوزون في102.1و،2004 عام طنا من قدرات استنفاد األوزون في167 و

 عام طنا من قدرات استنفاد األوزون في3، و2006 عام طنا من قدرات استنفاد األوزون في33، و2005
 1فلورو كربون بحلول وتعهدت حكومة البوسنة والهرسك أيضا باإلزالة التدريجية الستهالك مواد كلورو.2007

ووافقت البوسنة.ح بها األطرافيناير، باستثناء ما يتعلق باألغراض األساسية التي يمكن أن تسم/كانون الثاني
رخيص الصادرات والواردات من المواد المستنفدة لألوزونيعنى بت 2004والهرسك أيضا على إنشاء نظام بحلول

عامبما في ذلك الحصص، وعلى حظر الواردات من المعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون بحلول
 في االتفاق المبرم بين حكومة البوسنةكما جاء األهداف والتمويل الوارد أدناه1ويتضمن الجدول.2006

 .والهرسك واللجنة التنفيذية

2003(*)2004200520062007200820092010
 الحد األقصى لمجموع االستهالك المتفق-1

مرفق ألفمجموعة األولى من العليه لمواد ال
)أطنان من قدرات استنفاد األزون(

235.3167.0102.133.03.0000

68.347.000000 تخفيض من المشاريع الجارية-2

017.969.130.03.000تخفيض جديد في إطار خطة العمل -3

ـواد-4 ــنوي لمـ ــيض الس ــوع التخف  مجم
أطنان من(مرفق ألفمجموعة األولى في الال

)قدرات استنفاد األوزون
68.364.969.130.03.000

 الحد األقصى لالستهالك السنوي المسموح-5
به لمواد المجموعة الثالثة من المرفـق بـاء

)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
1.71.71.100000

0.6000000- تخفيض من المشروعات الجارية-6

01.100000- تخفيض جديد في إطار خطة العمل-7
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ـواد مجمــوع االســتهال-8 ك الســنوي لمـ
أطنـان(المجموعة الثالثة في المرفـق بـاء

)قدرات استنفاد األوزون
-0.61.100000

 المنفـذةوكالـةللمتفق عليـهالتمويل ال-9
)بالدوالر األمريكي( الرئيسية

265,300295,860303,000
00000

 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسـية-10
)ريكيبالدوالر األم(

19,89822,19022,72500000

بالـدوالر( مجموع التمويل المتفق عليه-11
)األمريكي

285,198318,050325,72500000

 لتقديرية لالستهالكرقام ااأل (*)

 
 طنا من قدرات استنفاد األوزون2.44 عن استهالك2004 عامت حكومة البوسنة والهرسك فيبلغأ -3

 البوسنة والهرسك الستهالكتثالوقد نوقشت مسألة ام.المقرراالستهالك األساسي فوقفورم الميثيل ي لمواد كلورو
 ض مواد كلوروم تحديد خطة العمل بشأن تخفيتو.الجتماع السابع عشر لألطراففورم الميثيل في ا مواد كلورو
؛ واستهالك قدره صفرا2005 عامن في طنا من قدرات استنفاد األوزو1.3في: على النحو التاليفورم الميثيل

ويحدد هذا المقرر مهلة زمنية جديدة .)XVII/28المقرر (2006 عامطنا من قدرات استنفاد األوزون في
صادرات والواردات من المواد المستنفدة لألوزون، ويتضمن حصص الواردات، مع نهايةتراخيص النشاء نظامإل

.2006يناير/كانون الثاني
 

رت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع واألربعين في الطلب الخاص بتمويل الشريحة الثانية في إطارنظ -4
بشأن XV/30وقد انصب اهتمام اللجنة التنفيذية على عدم امتثال البلد للمقرر.الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية

وقد أشار.2003 عامفورم الميثيل في رو ولتبريد مواد كلو2004 عام بحلولوارداتخيص الاوضع نظام تر
خيص على مستوىاترممثل اليونيدو في معرض توضيحه إلى الصعوبات التي ينطوي عليها اعتماد نظام ال

 لم يتحقق بسبب التقليل من شأن التوقعات2004 عامفورم الميثيل ل الدولة، موضحا أن هدف استهالك مواد كلورو
وقد وافقت اللجنة التنفيذية في.الموافقة على المشروعسنةصادفت، التيعامال ذلكالمتعلقة باالستهالك في

والشريحة الثانية وطلبت من اليونيدو وقف صرف)2005 عامل( برنامج العمل السنوي الثاني44/41مقررها
خيصام الترفورم الميثيل ووضع نظا هداف استهالك مواد كلورو دوالر أمريكي ريثما يتم تحقيق أ019 19مبلغ

.في البلد
 

 2006 و2005شطة المنفذة في عاميالتقرير المرحلي عن األن
 

 .برنامج العمل الثاني والهرسك تقريرا مرحليا عن تنفيذقدمت اليونيدو بالنيابة عن حكومة البوسنة -5

 :2006-2005نشطة في الفترةأوفقا للتقرير المرحلي، تم تنفيذ عدة -6

 طويلة بين الكيانين، اعتمد مجلس الدولة للوزراء بعد مفاوضات2006نوفمبر/في تشرين الثاني )أ(
الكرواتي للبوسنة/ن حكومة ثانية في البوسنة والهرسك، أي االتحاد البوسنياللذين يشكال

، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس2007مايو/ أيار15وفي.كاصربسلهرسك وجمهوريةاو
لصادراتاخيصان نظام تربما في ذلك قانون محلي عهذا القانون،نء الذي يسالوزرا

 .لمواد المستنفدة لألوزون والحصص المتعلقة بهامن اوالواردات

عزل الرغاوى الجاسئة إلى تكنولوجيا نفخفي قطاع الرغاوى، تم تحويل شركة تعنى بتصنيع )ب(
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وافر قطاع الرغاوى في البلد على أيوال يت.رغاوى من غير مواد كلوروفلورو كربون
 .فلورو كربون مواد كلورومتبقي مناستهالك

 في قطاع تصنيع المبردات، استُـكمل تركيب ووضع المعدات غير القائمة على مواد كلورو )ج(
وبالتالي، فقد أزيل تدريجيا استهالك.فلورو كربون في ست شركات لصناعة المبردات التجارية

 .ورو كربون في هذا القطاعكل مواد فلورو

في المعادن من غير مواد كلورو فلورو الكربونلمذيبات، تم تركيب المعدات تنظيففي قطاع ا )د(
وقد تحقق مجموع اإلزالة التدريجية.آخر شركة تستهلك مواد كلوروفورم الميثيل كمادة مذيبة

 .ين كحل بديلفورم الميثيل حيث تحولت إلى رباعي كلورو اإليثيل لمواد كلورو

 وإعادة التدوير في قطاع خدمات التبريد وتدريبوارداتلا لأنشطة تدريب الجمارك، التي تضع نظامأما -7
   .كما كان مقررا في برنامج التنفيذ السنوي الثانيفنيو خدمات التبريد فلم تُنفذ

وتمثل.لوطنية لإلزالة التدريجيةويتضمن التقرير المرحلي معلومات عن الحالة المالية لتنفيذ الخطة ا -8
وبلغ.من مجموع المخصصات الموافق عليها في إطار الشريحة األولى والثانية%69ة نحومدفوعالنفقات ال

 . دوالر أمريكي016 176الرصيد غير المستخدم

 تقرير التحقق

الحصول على البياناتوتم.أعد تقرير التحقق المركز اإلقليمي للبيئة في أوروبا الوسطى والشرقية -9
جهات االستيراد،والجمارك،هي(المواد المستنفدة لألوزون من ثالثة مصادر مختلفةمنوارداتالالمتعلقة

من جهات االستيرادوتم الحصول على المعلومات).ومؤسسات اإلحصاءات في الكيانين في البوسنة والهرسك
بخصوص استهالك عامتفتقر لالتساق هذه المصادر بياناتووفقا لتقرير التحقق، فقد قدمت.على أساس طوعي

 .كما هو وارد فيما يلي)أطنان من قدرات استنفاد األوزون (2005

التقارير المقدمة من  وحدةالمواد
األوزون الوطنية إلى الصندوق

 األطراف وأمانة األوزونمتعدد
)تقرير التحققوفقا ل(

مكتب
الجمارك

مؤسسة
اإلحصاءات

رير جهاتتقا
االستيراد

ـواد مـــــ
ــورو كلوروفل

كربون

51.226.563.340.3

ـواد مـــــ
كلوروفـــورم

الميثيل

0.70.00.00.0

 

10- بشأن أي مصدر من مصادر المعلومات يمكناستنتاج قاطع التقرير بأنه لم يكن ممكنا التوصل إلىويقر 
لمواد المستنفدة لألوزونبائمة رسمية غير وافية، تم تطبيق قا الحساباتقمدقووفقا ل.اعتباره أكثر مصداقية

غياب نظام وطني للصادراتأدىالصادرات، و/وتعريفات جمركية غير كافية على عملية تسجيل الواردات
تي أبلغت بهالق البيانات المتعلقة باستهالك المواد المستنفدة لألوزون ااتسامإلى عدوالواردات وحصص مقررة

 .الكيانات المعنية

عن استهالكها من موادت حكومة البوسنة والهرسك، أبلغووفقا لقاعدة البيانات التابعة ألمانة األوزون -11
فورم الميثيل ومقدارها صفر  طنا من قدرات استنفاد األوزون ومواد فلورو50.8فلورو الكربون بمقدار كلورو

م بالكامل مع المعلومات ذات الصلة الواردة فيوال تتوافق هذه األرقا.2005من قدرات استنفاد األوزون لعام
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 طنا من قدرات استنفاد102.1 فقد بلغت2005أما أهداف االستهالك الواردة في االتفاق لعام.تقرير التحقق
 طن من قدرات استنفاد األوزون فيما يتعلق بمواد كلورو1.1فلورو الكربون و األوزون فيما يخص مواد كلورو

 .فورم الميثيل

 برنامج التنفيذ السنوي الثالث

نشطة التخطيط التي ينبغي تنفيذها في قطاع تصنيع المبرداتأيتضمن برنامج التنفيذ السنوي الثالث -12
فلورو الكربون التي تبلغ مواد كلورواالستهالك التقديري لأما.والقطاعات الفرعية للخدمات وفي قطاع المذيبات

غير المتوافقة بالكامل معوفقا للتقرير السنوي و (2005 لألوزون  في عام طنا من المواد المستنفدة51.5
 طنا من قدرات استنفاد األوزون18.5بنحوشهدت انخفاضافي هذه القطاعات فيتوقع أنها)البيانات األخرى

مساعدةنشطة المقترحة تقديم الوتشمل األ.2006د األوزون في عام طنا من قدرات استنفا33.0مقارنة بنحو
التقنية في إدارة المشاريع، وتعزيز قدرات الجمارك، والقيام بأنشطة االستثمار الخاصة باسترداد وإعادة تدوير

وضعالمتعلقة بنشطةاألوستقوم.فلورو الكربون، وتدريب الفنيين في مجال المبردات مبردات مواد كلورو
فلورو الكربون، وتطبيق  لتيسير استهالك مواد كلوروالراميةالسياسات على المستوى الحكومي بتعزيز القواعد

نشطة التوعية العامة وإجراءأحظر على واردات المعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون، ومراقبتها، و
نشطة المقترحة وفقا للصيغة المذكورة فيوترد األ.2006نفدة لألوزون لعامالتحقق من استهالك المواد المست

 .قاالتفا

 
 تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات
 

 عنمحلينوناأخذت األمانة علما باعتماد التشريع البيئي اإلطاري في البوسنة والهرسك، إلى جانب ق -13
كومة البوسنةوقد أبلغت ح.لألوزون، بما في ذلك الحصصالمواد المستنفدةتراخيص الواردات مننظام

 9 و8 إلى االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذ في نيروبي فيXVII/28والهرسك بتنفيذ المقرر
 .2007يونيه/حزيران

ووضعالتشريع يمثل فقط أساسا إلنشاء آلية لمراقبة الواردات،هذابأن اعتمادأيضاالحظت األمانةو -14
خيصانظام الترم بعد إنشاءلم يتو.فدة لألوزون واستهالكهاـننظام للمعلومات ورصد االتجار في المواد المست

ة، ويتعين اتخاذ خطوات ملموسة من جانب كيانات البوسنة والهرسك والمكاتبعمليوالحصص من الناحية ال
والبد من اتخاذ.اإلدارية في البلد، بما في ذلك مكاتب الجمارك، والجهات المعنية األخرى في المستقبل القريب

ي حددها مراجع الحسابات المستقل أثناء التحقق من استهالك المواد المستنفدةاإلجراءات المالئمة لحل المشاكل الت
 .لألوزون في البلد

 :نشطة الموافق عليها في خطة التنفيذ األولى وفي برنامج التنفيذ الثاني بما يليوترتبط األ -15

  في مجال التبريد؛فنيينتعزيز قدرات الجمارك وتدريب ال )أ( 

 تدريب؛ مراكز للإنشاء )ب( 

 ؛ الصيانةتقديم أدوات ومعدات )ج( 

 .إعادة التدوير/توفير معدات االسترداد وإعادة التدوير وإنشاء مركز لالسترداد )د(
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ويقدر أن يبلغ استهالك مواد.2007ق األنشطة الواردة أعاله ولم يتم إرجاؤها إلى نهاية عامتتحقلم -16
 طنا من قدرات المواد المستنفدة لألوزون، المركزة في قطاع31.7 حوالي2006فلورو الكربون لعام كلورو

 فلورو الكربونمواد كلورومناإلزالة التدريجية لجميع االستهالك المتبقييالبلد تحديواجهو.خدمات التبريد
 كانون1كلورو الكربون قدره صفرا بحلول شهر الستة القادمة بغية تحقيق استهالك لمواد كلوروخالل األ

 الجتماع األطراف واالتفاق المبرم بينXV/30المقررنصوص عليه في، على النحو الم2008يناير/ثانيال
 .حكومة البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذية

تقدم التمويل وفقا لجدول مصروفات التمويل ما لملنأن اللجنة التنفيذيةعلى 5وينص االتفاق في الفقرة -17
 :لتالية، ضمن أمور أخرىيستوفي البلد الشروط ا

 أن يحقق البلد هدف السنة التطبيقية؛ )أ( 

  ؛9هذه األهداف بشكل مستقل كما هو مبين في الفقرةاستيفاءم التحقق منأن يت )ب(

 .ي األخيرنو البلد بالكامل جميع اإلجراءات المذكورة في برنامج العمل السوفيأن يست )ج(

تقريرالتي خلص إليهاستنتاجاتاال بالكامل ألنتحققلم ي)أ( 17في الفقرةويبدو أن الشرط المشار إليه -18
 .غير مستوفى)ج( 17الشرط الوارد في الفقرةفإنوكذلك.عينالتحقق ال تستطيع تأكيد أي استهالك م

م اإلزالةعدم االمتثال ما لم يتم التعجيل باتخاذ تدابير مالئمة تدعيواجه خطروفي غضون ذلك، فإن البلد -19
فلورو الكربون في القطاع الفرعي لخدمات التبريد وإنشاء مراقبة فعالة لواردات التدريجية الستهالك مواد كلورو

 فيحكومة البوسنة والهرسك ويساعدإلى توجهوقد طلبت األمانة من اليونيدو أن ي.المواد المستنفدة لألوزون
يناير/ كانون الثاني1فلورو الكربون قدره صفرا بحلول  كلورو خطة العمل المفصلة لتحقيق استهالك لموادوضع

  . األموالصرفتتضمن معالم وما يتصل بها من جدول ل 2008

أن عملية اختيار وتعيين مدير محلي معني بالمشاريع وموظف وحدة إدارةبغت األمانة اليونيدوـبِلُأو -20
ةوسيكون من أهم مسؤوليات وحدة إدار.2007ونيهي/ ومن المقرر أن تُستكمل في حزيرانةالمشاريع جاري

ومن.ن تحقيق اإلزالة التدريجية العاجلة في القطاع الفرعي لخدمات التبريدالمشاريع وضع خطة عمل مفصلة بشأ
 .2007أغسطس/يوليه وسيشرع في تنفيذها في آب/المقرر وضع خطة العمل وتنسيقها في تموز

 .ية بالتقدم المحرزوستُـبـلّغ اللجنة التنفيذ -21

 التوصية

 .لم تصدر بعد -22

- - - - 


