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 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة :مقترح مشروع
  

 
  :قترح المشروع التاليتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بم 

 
  اإلزالة

 
 اليونيـــدو )الشريحة الرابعة(خطة إدارة اإلزالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون  •
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ندف التبغ

2010 المجموع
0. 

0. 

279,081. 
20,931. 

279,081. 
20,931. 

249,081. 
18,681. 
15,000. 

1,125. 

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم 1,125.
15,000.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0.

تكاليف الدعم 11,566. 5,990. 1,125. 0. 0.
154,210. 79,871. 15,000. 0.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

15,000. 15,000.

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

1,125. 1,125. 1,125.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 154,210. 79,871. 15,000.
تكاليف الدعم 11,566. 5,990.

0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) UNIDO              تكاليف المشروع
154,210. 79,871. 15,000. 15,000. 15,000.

78. 78.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC

49.3 25. 15. 10. 5.

2007 2008 2009
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 519.7 259.9 259.9 78.

- معطيات المشروع: رابعا 2004 2005 2006

TCA

Methyl Bromide

0.

0.

Halons

CTC

0.

CFC

0.

الخدمات الصناعة

0.

Non QPS QPS

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

0  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

UNIDO CFC phase out plan

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  وصف المشروع
 
، )مقدونيا، الجمهورية اليوغوسالفية السابقة(بالنيابة عن حكومة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  .1

ة من خطة إدارة اإلزالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون للبت فيها من قبل قدم اليونيدو الشريحة الرابع
 دوالر أمريكي زائد 15 000إجمالي التمويل المطلوب هو  .اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين

 . دوالر أمريكي1 125تكاليف دعم الوكالة التي تبلغ 

  معلومات أساسية
 
ة إدارة اإلزالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون لجمهورية مقدونيا تمت الموافقة على خط .2

ويبلغ إجمالي  . في اإلجتماع الخامس واألربعين للجنة التنفيذية2005نيسان /اليوغوسالفية السابقة في أبريل
 دوالر 20 931 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 279 081التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 

تهدف الخطة إلى تمكين حكومة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من إزالة استهالك  .أمريكي
الكلوروفلوروكربون الخاص بها المتركز بشكل رئيسي في قطاعات خدمة التبريد وتكييف الهواء قبل الحادي 

ري تنفيذ سلسلة من أنشطة المساعدة التقنية ولتحقيق هذا الهدف، يج. 2008كانون األول /والثالثين من ديسمبر
  .وبناء القدرة االستثمارية وغير االستثمارية وسوف يستمر تنفيذها عن طريق اليونيدو

  تقرير التحقق
 
 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون وفقًا لما هو ُمحدد بموجب 10 2007يبلغ حد االستهالك السنوي لعام  .3

، حيث يصف الهيكل المؤسسي والقانوني لوضع حصص 2007قرير تحقق لعام وقد قدم اليونيدو ت .االتفاق
 10 بما يناهز 2007وحددت الحكومة حصة االستيراد لعام  .االستيراد والتصدير وأنظمة التراخيص والمراقبة

يتم علًما بأنه تتم دعوة كل المستوردين المعنيين كل سنة، من خالل دعوة  .أطنان من قدرات استنفاذ األوزون
لم  .نشرها في الصحف، لطلب الحصول على أذون االستيراد الخاصة بمركبات الكلوروفلوروكربون للسنة التالية

ووفقًا للبيانات المقدمة من وحدة . 2007تكن هناك أي طلبات الستيراد مركبات الكلوروفلوروكربون لعام 
بات الكلوروفلوروكربون أيًضا تم جلبها إلى األوزون الوطنية ومكتب الجمارك، لم تكن هناك أي واردات من مرك

وحيث أنه ال توجد منشآت إلنتاج الكلوروفلوروكربون في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية . 2007البالد في عام 
 .2007السابقة، كان مستوى استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون هو صفر في عام 

  البرامج السنوية
 
ويوجد لدى حكومة جمهورية مقدونيا  .2008-2007رنامج السنوي أبلغ اليونيدو عن تنفيذ الب .4

اليوغوسالفية السابقة نظاًما قائًما منذ فترة طويلة لتراخيص استيراد المواد المستنفذة لألوزون والمعدات التي 
، تم تأسيس نظاًما لفرض الضرائب البيئية على واردات 2005ومنذ عام  .تحتوي على مواد مستنفذة لألوزون

، أقرت الحكومة تشريًعا 2006أما في عام  .المستنفذة لألوزون والبضائع التي تحتوي على مواد مستنفذة لألوزون
 على استمرارية تدريب 2007وقد انصب تركيز برنامج التنفيذ لعام  .لحظر استيراد أجهزة التبريد المستعملة

كما توجد دورتي  .واعتماد فنيي خدمة التبريد وتسليم أجهزة االسترداد وإعادة التدوير وتدريب موظفي الجمارك
ن والُمعتمدين وصل إجمالي عدد الفنيين الُمدربي .تدريب إضافيتين لفنيي التبريد قد تم تنظيمهما أثناء فترة اإلبالغ

وبشكل  .وقد ُعقدت ورشتي عمل أخيرتين لتدريب موظفي الجمارك في نطاق عبور الحدود. ا فني227إلى 
وقد تم تسليم الشحنة األخيرة من  . موظف جمارك وقد حصلوا على شهادات االعتماد103إجمالي، تم تدريب 

يحتوي التقرير  .راكز التدريب وورش الخدمةأجهزة االسترداد وإعادة التدوير ومجموعات أدوات الخدمة إلى م
المرحلي على قائمة بأسماء المدارس المهنية وورش خدمة التبريد وعناوينها وأجهزة الحصر الُمقدمة لها بموجب 

 .خطة إدارة اإلزالة النهائية
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عة  دوالر أمريكي لتغطية أنشطة اإلدارة والرصد والمراج15 000ويتم طلب الشريحة التالية بتكلفة  .5
  .واإلبالغ من أجل التأكد من استمرارية اإلذعان لألهداف الُمحددة بموجب بروتوكول مونتريال واالتفاق

 
 

  تعليقات وتوصيات األمانة
 

  التعليقـات
 
أشارت األمانة إلى أن حكومة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة قد أبلغت كل من أمانة الصندوق  .6

 من بروتوكول 7بموجب المادة ( الخاص بها 2007 الكلوروفلوروكربون لعام وأمانة األوزون عن استهالك
 قد بلغ صفر أطنان من 2007كما أشارت األمانة أيًضا إلى أن استهالك الكلوروفلوروكربون لعام  ).مونتريال

 .2007 لعام قدرات استنفاذ األوزون، أي أقل بكثير من الحد األقصى لالستهالك المسموح به والُمحدد في االتفاق

ُيغطي تقرير التحقق كل المناطق المطلوبة وهو يؤكد على أن مستوى االستهالك كان صفر بالنسبة لعام  .7
كما ٌيشير تقرير التحقق إلى تنفيذ توصيات التقرير السابق بشأن البدء في تنفيذ التشريع الخاص بحظر . 2007

، وحظر واردات األجهزة التي 2009نون الثاني كا/واردات مركبات الكلوروفلوروكربون في األول من يناير
وقد تمت اإلشارة في  .علًما بأن كال جانبي التشريع ُمطبقين بالفعل .تحتوي على مركبات الكلوروفلوروكربون

تقرير التحقق إلى عدم تمكن إدارة الجمارك من الدخول المباشرة إلى قاعدة بيانات المواد المستنفذة لألوزون 
طلبت األمانة اإليضاح بشأن اإلجراءات التي تم تخطيطها لتحسين إمكانية  .ة األوزون الوطنيةالمؤسسة في وحد

وقد أوضحت اليونيدو أن التأخير في إمكانية دخول مكتب الجمارك على قاعدة  .الوصول إلى قاعدة البيانات
 .لوبة في المستقبل القريبالبيانات كان بسبب نقل مكتب الجمارك إلى مبنى آخر وسوف يتم إعداد الوصلة المط

واألنشطة المتوقعة بالنسبة لجمهورية مقدونيا  . بنجاح2007لقد تم تنفيذ برنامج العمل السنوي لعام  .8
  .اليوغوسالفية السابقة للسنوات القادمة ترتبط بشكل حصري بالرصد

  التوصيـات
 
إدارة اإلزالة النهائية لجمهورية توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على الشريحة الرابعة من خطة  .9

 :مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مع تكاليف الدعم المصاحبة بمستويات التمويل الُموضحة في الجدول التالي

تمويل  عنوان المشروع 
المشروع 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

ت الكلوروفلوروكربون خطة إدارة اإلزالة النهائية لمركبا )أ(
 )الشريحة الرابعة(

 اليونيـــدو 1,125 15,000

 
 
 

_ _ _ _ 
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