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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف
  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

   سادس والخمسونالجتمـــاع اال
 2008نوفمبر / تشرين الثاني12-8، الدوحة

  

  

  صربيا: مشروعمقترح 
 

  :ة المشروع التالياتتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح
  

  المذيبات
 
  إيطاليا   رابع كلوريد الكربونزالة التدريجيةإللمشروع النهائي ال •
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   مشروعات متعّددة السنوات–تقييم المشروع ورقة 
 صربيا

  
                     الوكالة الثنائية المنفذة                                 عنوان المشروع

 
وزارة حماية البيئة، إدارة حماية الجو سقة المنوكالة الوطنيةال

  أحدث بيانات االستهالك المبلغ عنها للمواّد المستنفدة لألوزون التي جرى تناولها في المشروع
  )2008 أكتوبر/تشرين األول، في تاريخ 2007، من قدرات استنفاد األوزونأطنان  (7بيانات الماّدة   :ألف

  )2008ر أكتوب/تشرين األول، في تاريخ 2007، قدرات استنفاد األوزونأطنان من (بيانات البرنامج القطري القطاعية   :باء
المواد المستنفدة 

 لألوزون
القطاع 

 الكمية/الفرعي
 الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي

   1.1 رابع كلوريد الكربون
     
 

ال ينطبق )قدرات استنفاد األوزونأطنان من (كلورو فلورو كربون الذي مازال مؤّهالً للتمويل استهالك مواّد 
  

 
 )أ( :عنوان المشروع

ال ينطبق :)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استخدام المواد المستنفدة لألوزون في الشركة 
نفاد :أطنان من قدرات اس(استخدام المواد المستنفدة لألوزون التي ينبغي إزالتها تدريجيا 

 )األوزون
0.9

ن قدرات استنفاد أطنان م (ا تدريجياهالتي ينبغي تطبيقاستخدام المواد المستنفدة لألوزون 
 :)األوزون

0

12 ):رشهاأل(مدة المشروع 
49.324 ):بالدوالر األمريكي(المبلغ المطلوب في البداية 
 ):بالدوالر األمريكي(تكاليف المشروع النهائية 

44.840 :تكلفة رأس المال اإلضافية 
4.484 )٪10(الطوارئ  
0 : التكاليف التشغيلية اإلضافية 
49.324 :لمشروع اإلجماليةتكلفة ا 

٪100 ):٪ (الملكية المحلية 
٪0 ):٪(مكون الصادرات 

49.324 ):بالدوالر األمريكي( المطلوبة ةالمنح
ال ينطبق ):كلغ/الدوالر األمريكي(الكفاءة من حيث التكاليف 
6.412 ):بالدوالر األمريكي(تكلفة دعم الوكالة المنفذة 
55.736 ):بالدوالر األمريكي(صندوق متعدد األطراف مجموع تكلفة المشروع لل

نعم ):نعم/ال(النظراء حالة تمويل 
نعم ):نعم/ال(معالم رصد المشروع المتضمنة 

 
للموافقة الشمولية توصية أمانة الصندوق

 
 

إيطاليا المشروع النهائي لإلزالة التدريجية لرابع كلوريد الكربون) أ(

 1.1 رابع كلوريد الكربون
  
  

بالدوالر (التمويل  
 )األمريكي

أطنان من قدرات استنفاد (اإلزالة التدريجية 
 ) األوزون

 اعتمادات خطة أعمال السنة الجارية

40.0000 )أ(
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  وصف المشروع

اع السادس والخمسين عرضت حكومة إيطاليا، في إطار المساهمة الثنائية ونيابة عن صربيا، على االجتم  -1
 دوالرا أمريكيا إضافة إلى تكاليف 49.324للجنة التنفيذية مشروع للمساعدة الفنية إلى جانب طلب تمويل بمبلغ 

 دوالر أمريكي لتحقيق اإلزالة التدريجية الكاملة الستهالك رابع كلوريد الكربون في 6.412دعم الوكالة بمبلغ 
 لرابع األساسية تباالستعماالكلغ أو أقل من االستهالك الضروري للوفاء  200صربيا باستثناء ما يتعلق بنحو 

التي تشملها حاليا القائمة التوضيحية لألغراض إجراء التحاليل  واتالمختبركلوريد الكربون الستعمالها في 
   . من اجتماع األطراف والتعديالت الالحقة لهذه القائمةVII/11المختبرية وفقا للمقرر 

  وضوع المخلفية

. إلجراء التحاليل والمختبراتاستعمال رابع كلوريد الكربون في ناقش اجتماع األطراف في عدة مناسبات   -2
، بالنسبة لألطراف التي ال 1997 و 1996في عامي  "ه أنVI/9وقرر االجتماع السادس لألطراف بموجب المقرر 

 كمية اإلنتاج واالستهالك الضرورية للوفاء  من بروتوكول مونتريال، فإن5 من المادة 1تعمل بموجب الفقرة 
 مسموح بها على النحو إلجراء التحاليل والمختبرات غراضأل للمواد المستنفدة لألوزون األساسيةباالستعماالت 

في عدة  وتم تمديد الفترة المشار إليها في هذا المقرر ."الوارد في المرفق الثاني بتقرير االجتماع السادس لألطراف
 VII/11ف بموجب المقرر وقرر االجتماع السابع لألطرا. موجب المقررات الصادرة في اآلونة األخيرةت بمناسبا

 على تحديد واستعراض هذه المعايير التي تفوض باستخدام المواد الوطنية المعنية بوضع المعاييرتشجيع المنظمات 
وجيات الخالية من المواد المستنفدة لألوزون  المذيبات والتكنولستطاع اعتماد قدر المهدفالمستنفدة لألوزون ب

  . المختبرات ألغراضواعتماد قائمة توضيحية 

تنص معايير االختبار الحالية ت حاال عدة فيخالل إعداد هذا المشروع، علمت حكومة إيطاليا بأنه و  -3
 حكومة إيطاليا شفتكتوا. إجراء التحاليلالملزمة قانونا على استخدام رابع كلوريد الكربون في بعض أغراض 

  :لمختبرات الصربية لدى إعداد هذا المشروعتها إلحدى اعند زيارعددا من هذه الحاالت 

  ؛ذوبان البيوتمين  )أ(  

  ؛قياس كمية الرصاص في البنزين  )ب(  

  ؛كميات الرصاص في المنتجات النهائية  )ج(  

    . في مياه الفضالتةقياس مركبات الفينول الموجود  )د(  

 من XI/15، ال سيما بموجب المقرر في مناسبات كثيرة VII/11يل القائمة الواردة في المقرر وتم تعد  -4
إجراء  والمختبراتاالجتماع الحادي عشر لألطراف، الذي ألغى االستعماالت التالية من اإلعفاء في أغراض 

  : على المستوى العالمي بالنسبة للمواد الخاضعة للمراقبةالتحاليل

  ؛والمركبات الهيدروكربونية النفطيةزيوت والشحوم ومجموع اختبار ال  )أ(  

  .تعبيد الطرقالمستخدمة في مواد القطران في الاختبار   )ب(  

 التي تعمل بموجب طرافاأل ه يجب على أنXVII/13أخذت األطرف في اعتبارها لدى اعتماد المقرر و  - 5
 في المائة فيما 85ض استهالك رابع كلوريد الكربون بنسبة ي من بروتوكول مونتريال تخف5 من المادة 1الفقرة 

، غير أن رابع كلوريد 2010 في المائة بحلول عام 100 وبنسبة 2005 بحلول عام األساسييخص خطها 
 هذه لبعض، وأن الحلول البديلة غير متاحة بعد إجراء التحاليل واتالكربون يكتسي أهمية في عمليات المختبر

 على تقليص استهالك 5 من المادة 1 الفقرةاألطراف التي تعمل بموجب " XVII/13لمقرر وحث ا. العمليات
 من خالل تطبيق المعايير واالجراءات  وإجراء التحاليلات في استعماالت المختبربالمواد الكلوروفلورية الكربونية،

 إجراء التحاليل والمختبراتاستعماالت المتعلقة باإلعفاء على المستوى العالمي للمواد الكلوروفلورية الكربونية في 
  ."5 من المادة 1 التي ال تعمل بموجب الفقرة طرافاألالتي وضعتها حاليا 
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  النطاق واألنشطة

 اتوزون المستخدمة حاليا في تطبيقات المختبرنفدة لألجمالي المواد المستيمثل رابع كلوريد الكربون إ  -6
ولم تقترح صربيا أي مشاريع محددة . شتى غراضألخدم في مختبرات  في صربيا، وال يزال ُيستإجراء التحاليلو

استهالك رابع كلوريد الكربون، في  يومنا هذا، نظرا لالنخفاض الكبير إلى تنفذها أوتتعلق برابع كلوريد الكربون 
  .الطرائق التحليليةعلى  حاليا ه ماستخدقتصر االذي ي

 طن 1.1 بما يقدر بنحو 7 بموجب المادة 2007يد الكربون لعام البلد عن استهالكه لرابع كلورهذا بلغ وأ  - 7
غراض  أن هذا االستهالك يرتبط فقط بأيطاليا طن متري، وأفادت حكومة إ1.0، أي من قدرات استنفاد األوزون

ن لى تحقيق اإلزالة التدريجية لرابع كلوريد الكربوإويرمي مشروع المساعدة الفنية . إجراء التحاليل والمختبرات
هذه  في صربيا، التي ال تشكل حاليا جزءا من اإلعفاء العالمي من استعماالت المختبرات وإجراء التحاليلفي 

  .اجتماع األطراففي إطار  االستعماالت

في أكثر فأكثر وتزمع التحقيق . األنشطةيطاليا تنفيذ عدد من إجل تحقيق هذا الهدف، تنوي حكومة ومن أ  - 8
ييم كميات رابع كلوريد وسوف يقوم هذا المشروع بتق. بع كلوريد الكربون في صربيا لراالمختبراتاستخدام 
تحديد طرائق بديلة ممكنة وبوجه خاص اختبار كمية الزيوت الموجودة  في المختبرات، وشتىغراض الكربون أل

كذلك، . ختبرات هذهفي المياه والتحقيق في العراقيل التي تحول دون استبدال رابع كلوريد الكربون في أغراض الم
 وفي مرحلة ثانية، ستبلغ .مقبلة بخصوص رابع كلوريد الكربون عن السياسات الاألساسيةالمعلومات سيتم تجميع 
نه سيطلب من بعض كما أ. ن بالمواد البديلة المجديةالكربو استبدال رابع كلوريد إمكانياتن أالمختبرات بش

 التوزيع الوطنية تقديم المعلومات عن المستخدمين إمداداتسلسلة الشركات المعنية باالتجار التي تستفيد من 
  . النهائيين لرابع كلوريد الكربون

 التغيير وكذلك إلى جانبية على إذكاء الوعي بالحاجة آثارا هذا المشروع إطارة في ذ المنفاألنشطة تركتو  - 9
  .اإللزاميةييرات على معايير االختبار  الحلول البديلة بين المستخدمين وبالتالي تبسيط وتسريع التغإيجاد

  أهم مكونات التمويل

 أعمال أساس المشروع، على إعداد إطارسوف يمدد المشروع الدراسة االستقصائية الذي بدأت بالفعل في   - 10
 األولى الزيارة ستستغرقالبلد؛ هذا  إلى بزيارتين يندوليين المستشارأحد ال وسوف يقوم .المستشار المحلي

  .ن الحلول البديلةأ المشورة بشوإسداء لتفقد المختبرات، ومناقشة استعمال رابع كلوريد الكربون ينأسبوع

 مشارك من المؤسسات المعنية بالمختبرات وإجراء التحاليل في 50ومن المزمع تنظيم حلقة عمل لنحو    - 11
يا في التأكد أن األنشطة المنفذة وترغب حكومة إيطال. وسوف يحضر حلقة العمل هذه أيضا خبراء دوليون. البلد

نحو تحقيق اإلزالة التدريجية غير سليمة من الناحية الفنية فحسب بل قابلة لالستمرار وتتماشى مع أولويات 
إن هذه األنشطة التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف في إطار هذا المشروع سوف تكملها الجهات . الحكومة

بون، التي ينبغي أن تقوم باالستثمارات الضرورية للتأثير على التغييرات في عمليات المستخدمة لرابع كلوريد الكر
  .االختبار

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

ات وإجراء هذا المشروع هو أول مشروع للصندوق المتعدد األطراف المرتبط باستعماالت المختبر  -12
 اإلزالة خالل عدة سنوات التحدي الذي تمثله عملية طرافاألمؤتمر قر أو.  فقط للمواد المستنفدة لألوزونالتحاليل

اقتراحا يقضي بتنفيذ صربيا إلى المشروع قدم هذا و. التدريجية للمواد المواد المستنفدة لالوزنن لهذه االستعماالت
يتوفر حاليا    هذا الجزء من استهالك رابع كلوريد الكربون في القطاع الذيإلزالة المستهدفة األنشطةعدد من 

  .حلول بديلةعلى 
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  التوصية

مشروع اإلزالة التدريجية لرابع كلوريد الكربو ومركبات على توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية   -13
زلة التدريجية الإلهذا المشروع سيقوم بعلى أساس أن كلوريد الكربون بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، 

 طن من قدرات استنفاد 0.2ك مركبات كلوريد الكربون في صربيا باستثناء وحيد يتمثل في لجميع أنواع استهال
  . والمرفق ذي الصلةVII/11األوزون لألغراض المنصوص عليها في المقرر 

 

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم
  )دوالر أمريكي(

الوكالة 
  المنفذة

رابع كلوريد زالة التدريجية لمشروع النهائي لإلال  )أ(
  .13-الكربون ومركبات كلوريد الكربون

  إيطاليا  6.412  49.324

  
- - - -  
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