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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال   
   خمسونثالث والالاالجتماع 
  2007 تشرين الثاني/نوفمبر 30-26، مونتريال

 
 
  

 
  

  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة: مقترح مشروع
  

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

  
   التدريجيةاإلزالة

  

لكلوروفلوروكربونـات  مركبـات ا  لهائيـة   نالالتدريجية  اإلزالة  إدارة  خطة   ●
 )الشريحة الثالثة(

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 )اليونيدو(الصناعية 
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  وات متعددة السناريع مش–ورقة تقييم المشروع 
  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  
 الوكالة عنوان المشروع) أوال(

الشريحة  (كلوروفلوروكربوناتلركبات ام لنهائيةالالتدريجية اإلزالة إدارة خطة 
 )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )الثالثة

 
  2006: السنة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون( 7آخر بيانات المادة ) ثانيا(

 7: رم الميثيلكلوروفو  0.3: بروميد الميثيل 0 : هالونات  0   :رابع كلوريد الكربون 7 :الكلوروفلوروكربونات
  

 2006: السنة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(آخر البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

عامل المذيبات   التبريدالهالوناتالرغاوىاأليروسول المواد
تصنيعال

أجهزة 
االستنشاق

 أغراض
المختبر

ندف  بروميد الميثيل
التبغ

مجموع 
استهالك 
 القطاع

تطبيقات   الخدمةتصنيعال  
الحجر 
 الصحي

غير 
تطبيقات 
الحجر 
 الصحي

  

 الكلوروفلوروكربونات
                       
                     

    7       7 

 0          رابع كلوريد الكربون
 0   هالونات

 0          بروميد الميثيل

 0          كلوروفورم الميثيل
 

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 بيانات المشروع) رابعا(
أقصى استهالك مسموح 

أطنان من قدرات (به 
 )استنفاد األوزون

 

  .0 .0 .5 .10 .15 .25 49.3الكلوروفلوروكربونات

تكاليف المشروع  .279,081  .15,000 .15,000 .15,000 .79,871 .154,210  تكاليف المشروع
 .20,931  .1,125 .1,125 .1,125 .5,990 .11,566  تكاليف الدعم مريكيبالدوالر األ(

مجموع األموال الموافق  .279,081  .15,000 .15,000 .15,000 .79,871 .154,210  تكاليف المشروع
عليه من حيث المبدأ 

 )بالدوالر األمريكي(
 

 .20,931  .1,125 .1,125 .1,125 .5,990 .11,566  تكاليف الدعم

مجموع األموال التي  .234,081  .0 .0 .0 .79,871 .154,210  تكاليف المشروع
أفرجت عنها اللجنة 

بالدوالر (التنفيذية 
 )األمريكي

 
 

 .17,556  .0 .0 .0 .5,990 .11,566  تكاليف الدعم

مجموع األموال  15,000    15,000    تكاليف المشروع
المطلوبة للسنة الحالية 

 1,125    1,125    تكاليف الدعم )بالدوالر األمريكي(
  
 

 توصية األمانة) خامسا( موافقة شمولية
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  وصف المشروع
  

  
ت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ، قدمية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةجمهوربالنيابة عن حكومة   -1
لتعرض على  لكلوروفلوروكربوناتالنهائية لمركبات االشريحة الثالثة من خطة إدارة اإلزالة التدريجية ) اليونيدو(

، والر أمريكي د15.000 مبلغ المطلوباليبلغ مجموع و.  في اجتماعها الثالث والخمسيناللجنة التنفيذيةنظر 
 .  دوالر أمريكي1.125ليف دعم الوكالة وقدرها ا على تكباإلضافة

  

 الخلفيـة

جمهوريـة  ل لكلوروفلوروكربونـات مركبـات ا  لنهائية  تدريجية ال اإلزالة ال إدارة  تمت الموافقة على خطة       -2
ويبلغ مجموع األموال الموافق عليها     . ذيةللجنة التنفي ن  ربعيجتماع الخامس واأل  االفي   مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  

. أمريكـي  دوالر 20.931لى تكاليف دعم الوكالـة بمبلـغ   إ دوالر أمريكي، باإلضافة  279.081من حيث المبدأ    
مركبـات  مـن اإلزالـة التدريجيـة السـتهالكها مـن           جمهورية مقدونيا   وترمي هذه الخطة إلى تمكين حكومة       

ولتحقيـق  . 2008ديسمبر    /تكييف الهواء بحلول كانون األول    ات التبريد و  قطاعي خدم في   كلوروفلوروكربوناتال
المتعلقـة بالمشـاريع االسـتثمارية وغيـر        اليا بتنفيذ مجموعة من األنشطة      ذا الغرض، ستقوم اليونيدو وتقوم ح     ه

 .بناء القدراتاالستثمارية والمساعدة الفنية و
 

  برامج السنويةال

 طال أمدهم ا على نظافر حكومة مقدونياوتتو. 2007م انامج السنوي لعلبراتنفيذ عن بلغت اليونيدو أ  -3
، ثم 2005منذ عام و. لمواد المستنفدة لألوزون والمعدات التي تحتوي على المواد المستنفدة لألزونا دالستيرا

. المواد المستنفدة لألوزون والسلع التي تحتوي على هذه الموادستيراد اض الضرائب البيئية على إنشاء نظام يفر
نامج وواصلت الحكومة تنفيذ بر. لتبريد المستخدمةاد معدات ا، سنت الحكومة تشريعا يحظر استير2006وفي عام 
رس المهنية امعلمي المدية موجهة ل تدريبدورة تضمن ي2007 و 2006 عامي طوالفي قطاع التبريد  تدريبي
 مجموعة من 25 وتم شراء ما مجموعه. دورات موجهة لتدريب المتخصصين الفنيين في مجال التبريدوعدة 

ونُظمت دورتان تدريبيتان لفائدة موظفي . المدارس المهنيةتوزيعها على محال خدمات التبريد ومعدات االسترداد و
نسبة  تم االلتزام ب،2007سبتمبر /وفي أيلول. ضافياإ موظفا جمركيا 64 أهيلالجمارك مما أدى إلى تدريب وت

 .دوالر أمريكي 17.119 وتخصيص مبلغ )دوالر أمريكي 79.871 مبلغب(لشريحة الثانية ا من 99.5٪

 طنا من قدرات استفاد 15 نحو 2006بلغ حد االستهالل السنوي لعام وكما هو محدد في االتفاق،  -4
ويتلقى .  لوضع الحصصة والقانونية المؤسسيالبنيةصف ، ي2006 وقدمت اليونيدو تقريرا للتحقق لعام .األوزون

طلب تراخيص استيراد مركبات عبر نداء تنشره الصحف لكل سنة في لمعنيين الدعوة اجميع المستوردين 
وينبغي أن يقدم المستوردون، من بين الوثائق الرسمية األخرى، . لسنة التاليةفيما يخص ا كلوروفلوروكربوناتال
 طنا 49.4طلب المستوردون ووفقا لتقرير التدقيق، .  عن النوعية التي يحتاجونهاين النهائييننات من المستخدمابي

  تتعلق بنحوصدرت الحكومة تراخيص، وأ12 – كلوروفلوروكربوناتالمركبات  من من قدرات استنفاد األوزون
 ويبلغ .األوزوننفاد طنا من قدرات است 6.99 إلى استيراد ، مما أدى من قدرات استنفاد األوزوناطن 13.5

 . في االتفاق2006من االستهالك المستهدف لعام ٪ 50قل من أ 7 بموجب المادة استهالك مقدونيا المبلغ عنه
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مريكيا ألغراض اإلدارة والرصد وعمليات التدقيق  دوالر أ15.000 بمبلغ قدره ويتم طلب الشريحة التالية -5
وجب التشريعات المعمول بها حاليا، لتوسيع لمراقبة وتعزيزها بملحكومة الحفاظ على تدابير اا وتعتزم .والتبليغ

       .كلوروفلوروكربوناتنطاقها كي تشمل مركبات ال

  تعليقات األمانة وتوصياتها

 وبوجـه خـاص     ،ر توضيحا عن تشغيل نظام االسترداد وإعادة التدوي       مأن تقد  من اليونيدو    األمانةطلبت   -6
وتعتبـر  . لتدوير المكتسبة بموجب خطة إدارة اإلزالـة التدريجيـة النهائيـة      ت االسترداد وإعادة ا   مواصفات معدا 

 جهـازا وحـدات آليـة ومتعـددة الوظـائف قـادرة علـى معالجـة مركبـات                   34األجهزة المشتراة وعددها    
. 134a –مواد الهيدرو فلـورو كربـون       و, 22-المواد الهيروكلوروفلوروكربونية ، و 12-كلوروفلوروكربوناتال

 وحـدات   3 وحدة لالسترداد و     109، و    إلعادة التدوير   جهاز جديد  34 من    االسترداد وإعادة التدوير   ويتألف نظام 
يونيدو أن الحلقات التطبيقية المتعلقة بقطاع      لوأوضحت ا . خطة إدارة أجهزة التبريد   إلعادة التدوير متاحة في إطار      

كميات وقدمت اليونيدو معلومات مفصلة عن      . هاالت التبريد التي تم استردادها وأعيد استخدام      عن آ بلغت  أالتبريد  
ويبلغ . خاص بكل آلة تبريد   تقديم توزيع   مع   2006 و   2002للفترة المتراوحة بين عامي     المواد التي تم استردادها     

 . طنا من قدرت استنفاد األوزون8.2 نحو 2002 التي استرددها منذ عام كلوروفلوروكربوناتحجم مركبات ال

 2006حقق يوضح وجود تباين بين األحجام التي طلب استيرادها المستوردون في عام             غير أن تقرير الت    -7
عمليات و) ت استنفاد األوزون  ا طنا من قدر   13.5(والتصاريح الصادرة   )  طنا من قدرات استنفاد األوزون     49.4(

أوضـحت  األمانـة،   وردا على أسئلة     .طنا من قدرات استنفاد األوزون     6.99التي يبلغ حجمها    االستيراد الفعلية   
يمكن تفسيره بارتفاع مستوى الضرائب التي تفرضـها        رق في الكميات المطلوبة والمستوردة      اأن هذا الف  اليونيدو  

    . ةمستورجهات الالحكومة على ال

ومن ثم، وافقت األمانة    .  بالرصد اوترتبط األنشطة التي تتوخى مقدونيا تنفيذها في السنوات القادمة حصر          -8
الوارد في المرفق األول من  من جداول استعراض االتفاق متعدد السنوات 9 و 8استيفاء الجدولين على عدم طلب   

 .هذه الوثيقة

  التوصية

 الشريحة الثالثة لخطـة إدارة اإلزالـة التدريجيـة النهائيـة            توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على      -9
  :مويل الموضحة في الجدول أدناهبمستويات التذات الصلة تكاليف الدعم  لجمهورية مقدونيا مع

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

  الدعمتكلفة 
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

ة نهائيالالتدريجية اإلزالة إدارة خطة  )أ(
 )الشريحة الثالثة (كلوروفلوروكربوناتلل

 ونيدويال15.0001.125
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(1) PROJECT TITLE: Terminal Phase-out Management Plan for CFCs

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
CODE AGENCY Fulfilled? 

(Yes/No)
Comments

MDN/PHA/45/INV/21 UNIDO
MDN/PHA/50/INV/23 UNIDO
Source: Inventory 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 519.7 558.0 514.0 487.1 62.8 191.9 49.5 46.7 34.1 49.3 8.8 11.8 7.0
CTC 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Halons 32.1 30.0 30.0 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 12.2 12.0 12.0 12.0 12.9 27.2 23.4 19.9 5.3 0.0 0.0 0.0 -0.3
TCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 7.0 7.0
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

49.3 25.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0

11.8 7.0

11.8 7.0

24.3 10.0 5.0 5.0 5.0 49.3
10.0 5.0 15.0
10.0 0.0 10.0

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2005 2006 2007 2008 2009 Total

154,210 79,871 15,000 15,000 15,000 279,081
11,566 5,990 1,125 1,125 1,125 20,931

154,210 79,871 234,081
129,000 129,000

135,737 17,119 152,856
18,339 79,445 97,784
18,000 25,000 43,000

153,824 79,448 233,272
154,210 79,871 234,081

11,566 5,990 17,556

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

Funds Requested
Support Costs Requested
[Comments]

DRAFT OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Funds Obligated in Current Progress Report

Approved in accordance with the Agreement between the Government of Macedonia and the Executive Committee.

N/A

Consumption Reported in the Verification 
Report

Funding as per Agreement

Funds approved (Inventory)
Support Costs as per Agreement

Disbursement as per Annual Plan

Funds Disbursed in Current Progress Report

EXCOM PROVISION

Estimated Disbursement in Current Progress Report

Lab Use Methyl Bromide

Consumption Reported in Implementation 
Report submitted

UNIDO

Remaining Phase-Out to be Achieved

CFC

Calendar year

Estimated Disbursement in Previous Progress Report

Reduction Under Plan

MDI

Decision
Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)

Calendar year

Actual Phase-Out (Current Progress Report)
Approved Phase-Out (Inventory)

Annex I

TotalSubstances Aerosol Foam Halon Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent

1
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(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2005 2006 2007 2008 2009

Apr-05 Apr-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09
I II III

Nov-06 Nov-07
Apr-05 Nov-06

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.

1.1

1.1.1
1.1.1.1 Yes 3/1/1997 Yes
1.1.1.2 Yes 3/1/1997 Yes
1.1.1.3 Yes 3/1/1997 Yes
1.1.1.4 Yes 3/1/1997 Yes
1.1.2
1.1.2.1 Yes 1997 Yes
1.1.2.2 Yes 1997 Yes
1.1.3
1.1.3.1 Yes 3/1/1997 Yes
1.1.3.2 Yes 3/1/1997 Yes
1.1.4 Yes 2003 Yes
1.2
1.2.1
1.2.1.1 Yes 1/1/2009
1.2.1.2 No
1.2.1.3 No
1.2.1.4 No
1.2.1.5 No
1.2.2
1.2.2.1 Yes 1/1/2009
1.2.2.2 No
1.2.2.3 No
1.2.2.4 No
1.2.2.5 No
1.3
1.3.1
1.3.1.1 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.1.2 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.1.3 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.1.4 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.1.5 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.1.6 No
1.3.1.7 No
1.3.2
1.3.2.1 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.2.2 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.2.3 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.2.4 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.2.5 Yes 1/1/2007 Yes
1.3.2.6 No
1.3.2.7 No
2.
2.1 Yes 1997 Yes

Source: Country Programme and Verification Report

ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all  types of foam

MAC systems using CFC

Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all types of foam
Banining sale of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC

Banning import of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC

CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning import or sale of:

Methyl Bromide
Banning sale of bulk quantities of:
CFCs
Halons

CFCs
Halons
CTC
TCA

TYPE OF ACTION / LEGISLATION Country Programme - 2006

Planned submission as per Agreement

Date Approved
Revised Planned Submission (As per Submission Delays 

The ODS import licensing scheme functions
D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP

REGULATIONS:

Permit System in place for import of bulk ODSs
Permit System in place for export of bulk ODSs
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place
Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Banning import of bulk quantities of:

The CFC recovery and recycling programme functions

Verification 
Report 

(Yes/No)

Establishing general guidelines to control import (production and export) of 
ODSs
ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs
ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs
ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs

Requiring permits for import of bulk ODSs
Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs
Banning import or sale of bulk quantities of:

UNIDO

Tranche Number

2


