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  رافـدد األطـتعـدوق المـة للصنـذيـة التنفيـاللجن
   الــيول مونترـذ بروتوكــلتنفي

  ن توســال و ابعسالاالجتمـــاع 
  2012يوليه / تموز  20 – 16  ،بانكوك

 
  

 مقترح مشروع: جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

  

 تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي: علىھذه الوثيقة  تحتوي  
  

  اإلزالة
  

  يونيدو  )ةلثالثاالشريحة بقية (المرحلة األولي،  يةكربونكلوروفلوروالھيدروالمواد خطة إدارة إزالة 
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 
 الوكالة عنوان المشروع )أوال(

 اليونيدو (الرئيسية) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2.5 2011السنة:  (المرفق جيم، المجموعة األولى) 7نات المادة أحدث بيا )ثانيا(

   
  2011 السنة:أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) )ثالثا(

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

الستخدامات ا
 المعملية

إجمالي 
االستھالك 
 القطاعي

  الخدمة التصنيع  
          123الھيدروكلوروفلوروكربون 
          124الھيدروكلوروفلوروكربون 
          ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
  ب في141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 ةالمستوردالبويوالت السابقة الخلط 

 1.6       1.6 

          ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.9    0.9     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

2010-2009لفترة لخط األساس   3.35 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 2.70 

 ات استنفاد األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل (أطنان من قدر

 1.17  المتبقي: 0.63  الموافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  خطة األعمال )خامسا(

إزالة المواد المستنفذة  يونيدو
لألوزون (طن من قدرات 

   استنفاذ األوزون)

ير متاحغ 1.17 1.26 1.35 1.44 1.53 1.62 1.80 1.80 غير متاح  

 1,046,039 75,000 75,000 75,000 131,000 82,000 82,000 82,000 148,000 296,039 التمويل (دوالر أمريكي)
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع  مواصلة  

 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010) بيانات المشروعسادسا(
مونتريال لخفض مواد بروتوكول جدول  1.1

(طن من قدرات المجموعة األولي من المرفق جيم 
 استنفاذ األوزون)

 ال يوجد 1.76 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.70 2.70 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى لالستھالك المسموح به  من مواد  2.1
المجموعة األولي للمرفق جيم (طن من قدرات 

 استنفاذ األوزون)

 ال يوجد 1.17 1.26 1.35 1.44 1.53 1.62 1.80 1.80 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

الرئيسية التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 (اليونيدو) (بالدوالر األمريكي)

15,000 107,000 296,039 148,000 82,000 82,000 82,000 131,000 75,000 75,000 75,000 1,168,039 

والر د(الرئيسية تكايف الدعم للوكالة المنفذة  2.2
 أمريكي)

1,125 8,025 22,203 11,100 6,150 6,150 6,150 9,825 5,625 5,625 5,625 87,603 

 1,168,039 75,000 75,000 75,000 131,000 82,000 82,000 82,000 148,000 296,039 107,000 15,000 (دوالر أمريكي)مجموع التمويل المتفق عليه  1.3
 87,603 5,625 5,625 5,625 9,825 6,150 6,150 6,150 11,100 22,203 8,025 1,125 (دوالر أمريكي)مجموع تكاليف الدعم  2.3
 1,255,642 80,625 80,625 80,625 140,825 88,150 88,150 88,150 159,100 318,242 115,025 16,125 (دوالر أمريكي)مجموع التكاليف المتفق عليھا  3.3
 

 
 

 )2011تمويل المتبقي من الشريحة الثانية (ل) طلب سابعا(

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) المبالغ المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 22,203 296,039 اليونيدو

 
 

) كما ھو ُمبين أعاله2012الموافقة على تمويل المتبقي من الشريحة الثانية ( طلب التمويل:  

  فرادينللنظر فيه على نحو إ وصية األمانة:ت
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  صف المشروعو

 بصفتھا الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة،بالقدمت اليونيدو،   .1
واد ممن خطة إدارة إزالة الة لثالشريحة الثا إلى االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية، طلبا لتمويل

، جنبا إلى جنب مع طلب للتمويل، إلدراجه في خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ب في البوليوالت 141- الھيدروكلوروفلوروكربونية، لألنشطة المتعلقة بإزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم  296.039بلغ )، وذلك بتكلفة إجمالية ت1(ز)(60/38السابقة الخلط وفقا للمقرر 
ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ السنة الثانية من ھذه الخطة،  .دوالرا أمريكيا لليونيدو 22,203الوكالة بمقدار 

  .2012وخطة تنفيذ سنوية لعام 

  خلفيــة

فلوروكربونية لجمھورية مقدونيا على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو وافقت اللجنة التنفيذية  .2
في المائة  35لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  ، وذلكالستين ھاجتماعفي االيوغسالفية السابقة في 
دوالر أمريكي، من حيث  1,030,000، بمستوى تمويل يبلغ في مجموعه 2020عام نھاية من خط األساس بحلول 

أول خطة يتم الموافقة عليھا قبل الخطة  وكانت. اأمريكي ادوالر 77,250البالغة لة المبدأ، زائد تكاليف دعم الوكا
بشأن المسائل السياساتية المعلقة للھيدروكلوروفلوروكربون، وتضمنت تعزيرا مؤسسيا حتى عام  60/44المقرر 
ريكيا زائد تكاليف دعم دوالرا أم 15,000. وفي اجتماعھا الستين، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ وقدرة 2020

، وافقت اللجنة التنفيذية على أموال لتغطية مبلغا وقدره 63/64الوكالة لتنفيذ السنة األولى من الخطة. وفي المقرر 
دوالرا  81,000، وافقت على المبلغ المتبقي (64/15دما من الشريحة الثانية، وفي المقرر قدوالرا أمريكيا م 26,000

  دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة. 107,000انية، أي بمستوى مجمع يبلغ أمريكيا) للشريحة الث

  قطاع الرغاوي

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، طلب البلد أيضا  ةالشريحة الثانية لخططلب فيما يتعلق ب  .3
 سابقة الخلطالالبوليوالت ب الوارد في 141-تمويل قطاع الرغاوي الذي يستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

. 5. والمؤسسات األربع كلھا مملوكة ملكية محلية بالكامل، وال تصدر إلى البلدان غير العاملة بالمادة المستوردة
، وتحددت طاقة إنتاج الرغاوي بالمستوى الحالي في 1990إلى  1970وكانت المؤسسات قد نشأت في الفترة من 

  أدناه. 1كن االطالع على المعلومات ذات الصلة في الجدول . ويم2007جميع الحاالت قبل عام 

  قطاع الرغاويفي مؤسسات لالخصائص ذات الصلة ل – 1الجدول 

 Koper - Negotino Sileks AD Co. Zlatna Raka Frigoteknika االسم
رغوة صلبة لمعدات  المنتجات

التبريد الفردية، مثل 
الزجاجات ومبردي 

 النبيذ

رغاوي صلة ألبواب  لبةلوائح سندويتش ص
 العزل

صناديق العرض 
للتبريد التجاري 

 والمبردات

 ال ال نعم ال التحويل الثاني

 2007/2009استخدام 
ب 141- ھيدروكلوروفلوروكربون

(كيلوغرام)

8,917 3,400 1,000 780 

 2009/2010استخدام 
ب 141- ھيدروكلوروفلوروكربون

(كيلوغرام)

8,250 3,000 1,000 520 

- استخدام للھيدروكلوروفلوروكربون  أحدث
ب (كيلوغرام)141

11,250 3,000 1,000 520 

ماكينتان رغاوي ذات  المعدات الحالية
 ضغط منخفض

ماكينة رغاوي ذات 
 ضغط عالي

ماكينة رغاوي ذات 
 ضغط منخفض

 الخلط اليدوي
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 Koper - Negotino Sileks AD Co. Zlatna Raka Frigoteknika االسم
مدرج في الخطة اإلصلية إلدارة إزالة 
 الھيدرو كلوروفلوروكربون المقدمة

 جتماعين التاسع والخمسين والستين)(اال

 نعم نعم نعم نعم

  
وتضمن المقترح المقدم إلى االجتماع السابع والستين طلبا لتكاليف رأسمالية إضافية الستبدال إحدى ماكينات الرغاوي 

ب ونقل تدريالالتجارب، وإجراء األخرى المتبقية للرغاوي، والثالث ذات الضغط المنخفض، وإعادة تھيئة الماكينات 
-اليف التشغيلية اإلضافية، استنادا إلى احتياجات التحويل إلى الھيدروفلوروكربونكللت باإلضافة إلى طلبالتكنولوجيا، 

245fa  دوالرا أمريكيا. 149,811كعامل نفخ الرغاوي. وبلغت التكاليف المرتبطة بذلك  

  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة االتقرير ال

ة جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، إلى االجتماع السابع والستين، قدمت اليونيدو، بالنيابة عن حكوم  .4
، 2011تقريرا عن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقريرا عن جداول االتفاقات المتعددة األطراف بخصوص التنفيذ في عام 

  . وتم إدراج األنشطة التالية:2011قيق لعام وتقريرا للرصد والتد

مع أحكام االتحاد  كامال اتم إعداد كتيب قواعد عن إدارة المواد المستفدة لألوزون، يقدم تجانس  (أ)
 األوروبي وبروتوكول مونتريال، مثل اإلبالغ عن المواد المستنفدة لألوزون التي تم استيرادھا/

 3تدويرھا، وإدارة المعدات التي تحتوي على أكثر من  إعداةتصديرھا، وجمعھا واستردادھا و
تم االنتھاء سجالت. وقد دفاتر الكيلوغرامات من المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك محتويات 

. ويجري إعداد 2012ومن المتوقع أن تعتمد بحلول آخر يونيو/حزيران  إعداد الصياغةھذه  من
جالت. وقد وضعت مسودة لقانون لحظر استيراد الحاويات ر السالبرامجيات إلدارة البيانات من دفات

  ؛2012التي ال يمكن إعادة ملئھا، ومن المرجح أن يتم اعتماده بحلول آخر عام 

نيي الخدمة والمستخدمين النھائيين. تقتم تعيين مستشارين وطنيين إلعداد مواد التدريب للمدرسين، و  (ب)
. وأجريت ثالث دورات تدريبية لثالثين 2011آذار وأنجز تحضير مواد التدريب في مارس/

ثانوية. وأجرى الخبراء الوطنيون ست دورات تدريبية ليومين  مھنيةمشتركا من عشرة مدارس 
  فردا من تقنيي الخدمة؛ 81لتقنيي الخدمة وأسفرت عن تدريب 

يد في عام أبلغت خمسة وعشرون ورشة خدمة عن كميات مستردة ومعاد تدويرھا لغازات التبر  (ج)
مثل ما يكيلوغراما، أو  3,381 ،2011لعام  22- . وبلغت كمية الھيدروكلوروفلوروكربون2011
في البلد. وكانت غازات التبريد  22-في المائة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 20.7

كيلوغراما من  45و ،12- كيلوغراما من الكلوروفلوروكربون 271األخرى التي تم استردادھا 
 أ، والھيدروفلورو134-فضال عن كميات من الھيدروفلوالوكربون 502- لكلوروفلوروكربونا

 ألف، والھيدرو410- جيم، والھيدروفلوروكربون407-ألف، والھيدروفلوروكربون-404كربون
طنا، مع مخلفات  10.9باء. وبلغ مجموع كمية غازات التبريد التي تم استردادھا 403-فلوروكربون

في المائة. وأشار التقرير إلى تحقيق ھذه  8.6التدوير لغرض التخلص بنسبة  من عمليات إعادة
  ؛2005النتيجة باستخدام معدات عتيقة نسبيا، يرجع تاريخھا إلى ما قبل عام 

وفقا ألمر تقييد استيراد أجھزة تكييف الھواء التي تحتوي على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   (د)
وحدة  15,405وحدة من أجھزة تكييف الھواء، وتم استيراد  19,365صدرت تصاريح لعدد 

طن من  1.42طنا متريا ( 25.84، صدرت تصاريح لـ2011بموجب ھذه التصاريح. وفي عام 
طنا  13.32، تم استيراد بموجبھا 22-قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون

  وطنا من قدرات استنفاد األوزون)؛  0.90متريا (

في المائة) أو تم  84.7دوالرا أمريكيا ( 103,311، تم صرف مبلغا وقدره 2011بحلول نھاية عام   (ھ)
  دوالرا أمريكيا. 122,000األولى والثانية البالغ  نأصل المبلغ الموافق عليه للشريحي التعھد به من
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  2012خطة العمل السنوية لعام 

صحاب المصلحة لترويج خطة إدارة إزالة المواد مع أ أخريينمن المتوقع تنظيم ورشتين عمل   .5
الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومن المتوقع أيضا إصدار سجالت الدفاتر اإللزامية لمستخدمي المعدات التي تحتوي 

، واعتماد الحظر على استيراد 2013و 2012كيلوغرامات من غازات التبريد وذلك في عامي  3على أكثر من 
. ومن 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ال يمكن إعادة ملئھا من أول يناير/كانون الثاني  الحاويات ذات المواد

يومين لمائة تقنيي خدمة ومستخدمين نھائيين، فضال عن إعداد مواد كل منھا  ةالمخطط تنظيم ست دورات تدريبية مد
التدوير، وشراء المعدات وتسليمھا إلى التدريب لمسؤولي الجمارك. وسيتم إعداد خصائص معدات االسترداد وإعادة 

وإنجاز ھذا النشاط في  2013المستخدمين. وأخيرا، سيبدأ مشروع لقطاع الرغاوي، مع توقع تسليم المعدات في عام 
  .2014عام 

  تعليقات األمانة والتوصية

  التعليقات

  استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وتحديد خط األساس

 2.7بمقدار  جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقةكلوروفلوروكربون للھيدرولثال تم تحديد خط أساس االمت  .6
من بروتوكول مونتريال  7طنا من قدرات استنفاد األوزون، استنادا إلى االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

دارة إزالة المواد . وفي وقت الموافقة على خطة إ2على النحو المبين في الجدول  2010و 2009للسنيتن 
ھي المعروفة فقط، ولم يتم تحديد خط األساس  2009لعام  7بيانات المادة  تفلوروكربونية للبلد، كانروالھيدروكلو

التقديري القادم عند تقديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبناء عليه، اشتمل االتفاق الموافق 
على مراجع فقط إلى خط  ،مسموح بهاألقصى الستھالك االدال من أرقام لخط األساس وعليه في االجتماع الستين ب

- األساس في المستقبل. وبناء على الطلب، أكدت اليونيدو، بعد مشاورات مع الحكومة، أن الھيدروكلوروفلوروكربون
مستوردة، وعن عدم ال سابقة الخلطالبوليوالت في الكان  2007للسنوات منذ  7أ المبلغ عنه بموجب المادة 141

ب السائب. واستخدمت أرقام خط األساس لتحديث االتفاق وفقا لذلك. وطلب 141- استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون
الوارد في ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإلى اليونيد إشعار الحكومة بأن تبلغ أمانة األوزون عن اإلبالغ عن 

  وذلك على أنه استھالكا. المستوردة،سابقة الخلط البوليوالت ال

وخطة إدارة إزالة المواد  7استخدام واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون (المادة  – 2الجدول 
  )الھيدروكلوروفلوروكربونية

 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
خط 
 األساس

 أطنان مترية المادة
 32.8 16.3 23.9 41.6 36.9 22.7 )7(المادة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 7.9 14.6 0.0 15.7 13.0 14.5 )7(المادة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب الوارد في البوليوالت 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 استخدام من جانب الصناعة المؤھلة –السابقة الخلط المستوردة 
14.5 15.8 12.0 13.5 15.8 14.1 

 40.6 30.9 23.9 57.3 49.9 37.2 )7مجموع االستھالك (المادة 
 45.5 32.1 37.4 53.6 52.7 37.2 مجموع االستخدام

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون 
 1.80 0.90 1.31 2.29 2.03 1.25 )7(المادة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.87 1.61 0.00 1.73 1.43 1.60 )7(المادة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب الوارد في البوليوالت 141-نالھيدروكلوروفلوروكربو
استخدام من جانب الصناعة المؤھلة  –السابقة الخلط المستوردة 

 )2009- 2007(متوسط خط أساس الفترة 

1.60 1.74 1.32 1.49 1.74 1.55 

 2.7 2.51 1.31 4.02 3.46 2.85 )7مجموع االستھالك (المادة 
 3.21 2.64 2.80 3.61 3.77 2.85 مجموع االستخدام
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 2002ب في جميع السنوات من 141-إبالغا عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 7وتبين بيانات المادة   .7
. وأكدت اليونيدو أن ھذا اإلبالغ أشار إلى واردات الھيدروكلوروفلورو 2010، باستثناء اإلبالغ عن عام 2011إلى 

) عن 2009(واحدة أبلغ البلد في سنة خط األساس  ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط. وبناء عليه،141-كربون
). 2010ولم يفعل ذلك في السنة األخرى ( 7ب كجزء من بيانات المادة 141- استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

على ھذا التقديم، المتعلق باستخدام  61/47ية (ج) من المقرر عرمانة تطبيق الشروط في الفقرة الفوتقترح األ
  ب الذي لم يحسب على أنه استھالكا.141-وروكربونالھيدروكلوروفل

  التقديم األصلي لقطاع الرغاوي والخلفية

قدم في األصل مشروعا شامال لقطاع الرغاوي مع الخطة األصلية إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو   .8
ثالث التي تستخدم دوالرا أمريكيا، يغطي المؤسسات ال 550,000كربونية، مع مستوى تمويل مطلوب قدره 

ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة، الذي أبلغ بانتظام على أنه 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
. وخالل االجتماع الستين وعند مناقشة تقديم البلد، جادلت اللجنة التنفيذية ما إذا كانت 7استھالكا بموجب المادة 

تھالكا رسميا بموجب بروتوكول مونتريال، وإذا كانت مؤھلة بناء على ذلك. البوليوالت السابقة الخلط تشكل اس
ونتيجة لذلك، قررت اللجنة التنفيذية، عند الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أيضا في 

جنة التنفيذية في اجتماع قادم طلبا ) السماح لجمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة أن تقدم إلى الل1(ز)(60/38المقرر 
ب في 141-تدرج الحقا في خطتھا ھذه طلبا لتمويل األنشطة المتعلقة بإزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون لكي

  البوليوالت السابقة الخلط.

 ب في البوليوالت141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  أن، أكدت اللجنة التنفيذية 61/47وفي المقرر   .9
أنه في الحاالت  ت، كانت مؤھلة للمساعدة. وقرر7المادة  بالتي تم استيرادھا وحسابھا كاستھالك بموج السابقة الخلط

، أن نقطة البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك 7التي لم يحسب مثل ھذا االستخدام كاستھالكا بموجب المادة 
نظم في الوارد ب 141-لھيدروكلوروفلوروكربونسنوية لالھيدروكلوروفلوروكربون ينبغي أن تشمل الكمية ال

  .2009- 2007المستوردة، خالل الفترة  البوليوالت السابقة الخلط

  نقطة البداية

أعاله بأن حساب نقطة البداية للبلد باستخدام استھالك خط  7ومقترح األمانة في الفقرة  61/47يوحي المقرر   .10
ويمكن تحديد ھذه  .المستوردة ب في البوليوالت السابقة الخلط141- فلوروكربونالھيدروكلورواألساس، زائد كمية من 

، ناقصا كمية استھالك 2009إلى  2007الكمية كمتوسط استھالك المؤسسات المؤھلة في البلد في السنوات من 
  ب المبين في خط األساس.141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  ويااللتزام واإلدراجات المتعلقة بقطاع الرغا

أو استخدام النظم التي /أيضا التزام البلد بوضع قواعد أو سياسات لحظر استيراد و 61/47طلب المقرر   .11
مصنع آخر ب في البوليوالت السابقة الخلط، وذلك بحلول وقت تحويل 141- تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

ن. وقدم ھذا االلتزام من خالل اليونيدو. تصنيع الرغاوي إلى تكنولوجيا ال تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربو
(ج)، وھي أن تشمل 61/47وامتثل قطاع الرغاوي في البلد، على النحو المذكور في التقديم، بأحكام أخرى في المقرر 
ب في الخطة، واإلشارة 141-الخطة جميع المؤسسات ذات الصلة فضال عن استخدامھا للھيدروكلوروفلوروكربون

ستھالك الكلي في البلد. وفي حالة جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، كانت المؤسسات األربع إلى كيفية إزالة اال
  ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط في البلد.141- وفلوروكربونرتمثل جميع مستخدمي الھيدروكلو
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  التحويل الثاني

سيتم المؤھلة لتمويل الكامل للتكاليف اإلضافية (ب)، كانت اللجنة التنفيذية قد قررت بأن ا60/44في المقرر   .12
 في خطة إدارتھا إلزالة المواد الھيدروكلوروفلورو 5النظر فيه عندما تقدم إحدى البلدان العاملة بموجب المادة 

أن ھذه المشروعات ضرورية لالمتثال ألھداف الھيدروكلوروفلوروكربون في دليال واضحا على كربونية، 
 2020يناير/كانون الثاني أول في المائة بحلول  35ل حتى وبما في ذلك نسبة التخفيض البالغة بروتوكول مونتريا

و/أو تكون أكثر المشروعات المجدية من حيث التكلفة مقاسة بأطنان استنفاد األوزون التي يمكن للطرف المعني أن 
الثانية، سيكون يع مشروعات تحويل المرحلة جمليقوم بھا في قطاع التصنيع من أجل االمتثال بھذه األھداف. وبالنسبة 

التجارب والتدريب المرتبط بھذه المشروعات. وفي حالة عدم إجراء را على تمويل اإلنشاءات، ووصالتمويل مق
، فإن التزام جمھورية مقدونيا اليوغسالفية 7ب بموجب المادة 141- ن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونعاإلبالغ 

ص صراحة على شرط مسبق للحظر المطلوب على استيراد البوليوالت السابقة الخلط التي تحتوي السابقة ما زال ين
ب سيكون تحويل جميع مصانع تصنيع الرغاوي إلى تكنولوجيا ال تحتوي على 141-على الھيدروكلوروفلوروكربون

نية. وتجدر اإلشارة، مع المرحلة الثا يلمصنع واحد يجري فيه تحولمصروفات  سيتضمنالھيدروكلوروفلوروكربون؛ 
ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة يتم اإلبالغ عنه 141-ذلك إلى أن الھيدروكلوروفلوروكربون

طنا متريا من  41.1. ويقوم البلد حاليا باستخدام يبلغ 2011، بما في ذلك بالنسبة لعام 7بموجب المادة 
 67.4يؤدي إلى خفض استھالك البلد بنسبة سبالكامل،  وإذا تمت إزالتھا في السنة؛ ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ولوية األ. وتبدو الحالة مرضية لتحديد 2020فيذ في عام نفي المائة من خط األساس أو أعلى بقليل من خطوة الت
  لتحويل جميع المؤسسات.

  اختيار التكنولوجيا

كبديل. وأكدت اليونيدو بعد ذلك، أنه نظرا  245fa- روكربوناقترح التقديم األصلي استخدام الھيدروكلوروفلو  .13
بالنفخ بالماء. ونظرت  245mfc-ارسة الحالية، سيكون استبدال التكنولوجيا متمثال في الھيدروفلوروكربونمللم

م استخدا ما إذا كاناألمانة في منتجات المصنعين األربعة، وتوافر تكنولوجيات االستبدال في المنطقة، وتساءلت ع
وكذلك استخدام Frigoteknika و Koper-Negotinoتكنولوجيا فورمات الميثيل الستخدامات العزل في مؤسساتي 

، يشكل أفضل االختيارات، فيھا كلھاثاني أكسيد الكربون والماء في المؤسستين األخريين، أو استخدام فورمات الميثيل 
ى إحداث االحترار العالمي. ووافق البلد على تحويل جميع علmfc 245- نظرا لإلمكانية الكبيرة للھيدروفلوروكربون

  االستخدامات إلى فورمات الميثيل.

  التمويل

ناقشت األمان مع اليونيدو بنود التكاليف المختلفة، واتفقا على مستوى منقح منخفض للتكاليف الإلضافية قدره   .14
دوى التكلفة لقطاع رغاوي البوليوريتان البالغة دوالرا أمريكيا. غير أنه مع األخذ في الحسبان عتبة ج 139,632

في المائة عن  25) الذي يسمح بتمويل يزيد بحد أقصى بنسبة 4(و)(60/44دوالرا للكيلوغرام، وكذلك المقرر  7.83
عتبة جدوى التكاليف في حالة وجود حاجة إلى إدخال بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفض، ستزيد عتبة 

  أدناه تفاصيل حساب التكلفة. 3دوالرا أمريكيا. وبعرض الجدول  138,039افية المؤھلة إلى التكاليف اإلض

  التمويل الموافق عليه ألنشطة الرغاوي – 3الجدول 

 الشركة  البند
التكاليف الموافق 
عليھا (دوالرات 

 أمريكية)

  التكلفة الرأسمالية اإلضافية
  Sileks AD Co.  9,000 غط إعادة تھيئة ماكينة واحدة للرغاوي عالية الض
  Koper - Negotino  40,000 استبدال ماكينة رغاوي ذات ضغط منخفض

  Zlatna Raka 6,000 إعادة تھيئة ماكينة للرغاوي ذات ضغط منخفض
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 الشركة  البند
التكاليف الموافق 
عليھا (دوالرات 

 أمريكية)
  7,000 تدابير ضد التآكل

 دعم نقل التكنولوجيا

  مؤسسات 4

29,500  
  2,000  التجارب واالختبار

  8,000 التدريب
  2,500 ورشة عمل تقنية
  104,000 المجموع الفرعي

  10,400 الطوارئ
  114,400 ضافيةمجموع التكلفة الرأسمالية اإل

 التكاليف التشغيلية اإلضافية

 25,232 2011كيلوغرام في عام  15,770التكاليف التشغيلية اإلضافية الستخدام 

 139,632 مجموع التكاليف اإلضافية
 14.1 المؤھلة األطنان

 9.79 العتبة (دوالر أمريكي لكل كيلوغرام)
 138,039 التكاليف اإلضافية المؤھلة

  

ريكيا للشريحة الثالثة. دوالرا أم 158,000وكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت، من حيث المبدأ على مبلغ وقدره   .15
ما زال مطلوبا اآلن  138,039لموافق عليه وقدرھا التكاليف ابغير أن التمويل لإلزالة الكاملة في قطاع الرغاوي 

د تكاليف دعم ئدوالرا أمريكيا زا 296,039إلدراجھا في الشريحة الثالثة، مما يزيد بناء على ذلك من الشريحة إلى 
 ھاتحتوي خطة األعمال على أموال لھذا النشاط نظرا ألن اليونيدو لم تدرج ذلك في خدمة أعمال الوكالة لليونيدو. وال

  .التي قدمتھا

  األثر على المناخ

 ،في الغالف الجوي مكافئ ثاني أكسيد الكربونطنا من  11,118سيمنع تنفيذ مشروع الرغاوي انبعاث   .16
إلى فقط ب إلى تكنولوجيا النفخ بالماء (استنادا 141- المؤسسات العاملة بالھيدروكلوروفلوروكربون المرتبط بتحويل

  .4لمختلف عوامل النفخ)، على النحو المبين في الجدول ، يلمعااالحترار ال قيم إمكانية

  األثر على المناخ المرتبط بالتحويل في قطاع الرغاوي – 4الجدول 

 المادة
االحترار  ةإمكاني

 العالمي
طن متري 
 في السنة

  مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 (أطنان/ في السنة)

 قبل التحويل

 11,433 15.77 725 ب141- ھيدروكلوروفلوروكربون

 بعد التحويل

 315 15.77 20 فورمات الميثيل

 11,118 األثر الصافي

  

  2015التقدم المبلغ عنه والخطط حتى عام 

حدث تقدم في تنفيذ الشريحة الثانية وفقا للخطة الحديثة. وتبين األنشطة نھجا شامال نحو إنشاء ممارسات   .17
لمستقبل على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وذلك بتقييد استيراد الخدمة الجيدة وتقويتھا، وخفض االعتماد في ا

 معدات التبريد وتكييف الھواء. ويبدو أن نظم إصدار التراخيص للمواد والمنتجات التي تحتوي على الھيدروكلورو
  فلوروكربون تعمل جيدا.
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نسبة استھالك ، بالمقارنة إلى خط األساس، انخفضت 2011والحظت األمانة أنه في عام   .18
في المائة. وساھم االسترداد وإعادة التدوير بدرجة كبيرة في االستھالك  50بأكثر من  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

المنخفض في البلد. وتعتقد األمانة أن التقدم المحرز في التنفيذ كان مرضيا بالكامل، وأن الخطة تبدو أنھا تعالج على 
باإلضافة إلى األھداف األكثر طموحا في  2020و 2015و 2013وفاء بأھداف السنوات نحو جيد التحديات في البلد لل

  االتفاق.

  مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

منذ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة   .19
خطة إدارة إزالة المواد ، ولدى الموافقة على لھيدروكلوروفلوروكربونشاء خط األساس لالمتثال لقبل إن

). وقامت 60/38، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة تحديث االتفاق بناء على ذلك (المقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية
قطاع الرغاوي، وذلك من حيث التمويل المقدم  األمانة أيضا بتحديث االتفاق ليعكس الموافقة الموصى بھا لنشاط

وكذلك من حيث التخفيضات في االستھالك المؤھل المتبقي. وقد أضيفت فقرة جديدة إلى االتفاق لتشير إلى أن االتفاق 
المحدث يحل محل االتفاق الصادر في االجتماع الستين. ويعرض المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع االتفاق الجديد 

  اللجنة التنفيذية.لنظر 

  التوصية

  :في النظر في اللجنة التنفيذية قد ترغب  .20

خطة إدارة إزالة  لتنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من يالمرحلقرير تالاالحاطة علما ب ) أ(
 جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة؛ل يةكلوروفلوروكربونالھيدروالمواد 

 في استھالك الھيدروكلوروفلورو دة إلجمالي التخفيض المستداملبداية المحدمالحظة أن نقطة ا ) ب(
 الفعلي البالغ ستھالكاالطنا من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستخدام  3.35كربون كانت 

من قدرات استنفاد األوزون لعام  اطن 1.3وبمقدار  2009من قدرات استنفاد األوزون لعام  اطن 4.0
- من بروتوكول مونتريال، واستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 7مادة المبلغ عنه بموجب ال 2010

طنا من قدرات استنفاد األوزون الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة  0.65ب البالغ 141
 في المؤسسات المؤھلة؛ 7الذي لم يتم اإلبالغ عنه بموجب المادة 

ھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة واللجنة التنفيذية على االتفاق المنقح بين حكومة جمالموافقة على   (ج)
  النحو الوارد في المرفق األول بالوثيقة الحالية، وتتألف المراجعة مما يلي:

ليعكس خط األساس المحدد لالمتثال، والتغييرات (ھ) 60/38تحديث لالتفاق وفقا للمقرر   )1(
  ألف من االتفاق؛-2التذييل ألف و-1، التذييل 2و 1المرتبطة به في الفقرتين 

البوليوالت  فيب 141-تعديل على االتفاق إلزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(
ألف من -2بذلك في التذييل  ة) والتغييرات المرتبط1(ز)(60/38السابقة الخلط وفقا للمقرر 

كيا زائد تكاليف دوالرا أمري 138,039عكس التكاليف المرتبطة بذلك البالغة بما ياالتفاق، 
بالكامل إلى ، وأضيفت تكلفة ھذا النشاط ةأمريكي اتدوالر 10,353دعم الوكالة البالغة 

د تكاليف ئزا 296,039التكاليف السابقة في الشريحة الثالثة مما نتج عنه شريحة ثالثة تبلغ 
  ؛دوالرا أمريكيا 22,203دعم الوكالة البالغة 

إلى أن االتفاق المنقح يحل محل االتفاق الذي صدر في لإلشارة  16فقرة جديدة رقمھا   )3(
  االجتماع الستين؛
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الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو   (د)
، ايكيأمر ادوالر 296,039بمبلغ  ،وخطة التنفيذ ذات الصلةكربونية لجمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، 

  .لليونيدو اأمريكي ادوالر 22,203زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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  ولاألالمرفق 

  جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةاتفاق بين مشروع 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  بشأن خفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  
بخفض  لقالمتعواللجنة التنفيذية  جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةحكومة يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين   -1

 نسبتهألف ("المواد") إلى خفض مستدام -1االستخدام المراقب من المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
امتثاال للجداول الزمنية لبروتوكول  2020نون الثاني يناير/كا 1طن من قدرات استنفاد األوزون قبل  1.17

  مونتلایر.
 
-2من التذييل  2-1ستھالك السنوي للمواد على النحو المبين في الصف يوافق البلد على االلتزام بحدود اال  -2

ألف ("األھداف والتمويل") في ھذا االتفاق والجدول الزمني للتخفيض لبروتوكول مونتلایر. ويقبل البلد أنه، بقبوله 
في طلب أو تلقي مزيد من ، يفقد الحق 3ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھداتھا بالتمويل المحددة في الفقرة 

من  2-1التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة ألي استھالك من المواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
ألف بوصفھا أخر خطوة للتخفيض بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -2التذييل 

  .3- 2-4و 3-1-4تھالك من كل مادة من ھذه المواد يتجاوز المستوى المحدد في الصفين يتعلق بأي اس األف، وفيم-1
  
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير   -3 رھنا

ً ھذا  ألف ("األھداف والتمويل") للبلد.-2من التذييل  1-3التمويل المحدد في الصف  وستوفر اللجنة التنفيذية مبدئيا
  ألف ("الجدول الزمني للموافقة على التمويل").-3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

  
ألف. وسوف يقبل -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكل مادة من المواد حسبما ھو مبين في التذييل   -4

ً إجراء تحقق مست تحقيق حدود االستھالك ھذه، على النحو  للتأكد منقل من جانب الوكالة المنفذة ذات الصلة أيضا
  (ب) من ھذا االتفاق.5المبين في الفقرة الفرعية 

  
لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يف البلد بالشروط التالية،   -5

ً على 60قبل  األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبين في الجدول الزمني للموافقة على  يوما
  التمويل:

  
ة ھي جميع السنوات منذ نيأن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة للسنوات المعنية. والسنوات المع ) أ(

دما يكون ھناك التزام سنة الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن
باإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي ُيقدم فيه طلب 

 التمويل؛
  
تحقيق ھذه األھداف قد خضع لتحقق مستقل، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق يكون أن  ) ب(

 لن يكون مطلوبا؛
  

ى حد كبير جميع اإلجراءات المحددة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة وقدم أن يكون البلد قد أنجز إل ) ج(
ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ الشريحة") لكل سنة -4تقريرا عن تنفيذ الشريحة في شكل التذييل 

 ميالدية سابقة؛ 
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ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ - 4أن يكون البلد قدم خطة تنفيذ الشريحة وفقا لشكل التذييل  ) د(
لكل سنة ميالدية وحتى السنة التي يتوقع فيھا وحصل على تأييد من اللجنة التنفيذية ريحة") الش

في حالة الشريحة األخيرة، حتى إكمال جميع وتقديم الشريحة التالية وفقا للجدول الزمني للتمويل، 
  األنشطة المتوقعة.

  
سوف ترصد المؤسسات المحددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. و  -6

الرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات  ھذاوتقدم تقريرا عن ھذه األنشطة ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") -5التذييل 
  (ب).5ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً لتحقق مستقل على النحو المبين في الفقرة الفرعية -5المحددة في التذييل 

  
التزاماته بموجب ھذا االتفاق، توافق ب للوفاءل على أساس تقديرات احتياجات البلد في حين حدد التموي  -7

ً لتغير  ھااللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من وفقا
يات إعادة التخصيص المصنفة الظروف، من أجل تحقيق األھداف المحددة بموجب ھذا االتفاق. ويجب أن توثق عمل

ً في خطة تنفيذ الشريحة التالية وأن تؤيدھا اللجنة التنفيذية، حسبما ھو مبين في الفقرة  كتعديالت رئيسية مسبقا
(د). أما عمليات إعادة التخصيص غير المصنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة 5الفرعية 

نفيذ آنذاك، وإبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ الشريحة. وستعاد أي أموال متبقية إلى الموافق عليھا، قيد الت
  الصندوق المتعدد األطراف عقب انتھاء الشريحة األخيرة من الخطة.

  
  سوف ُيولى االھتمام الواجب بتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمة التبريد، وبصفة خاصة:  -8
  

التي قد تطرأ  المحددةالبلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لتلبية االحتياجات سوف يستعمل  ) أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

  
 49/6و 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل مقتضيات المقررين   )ب(

  خالل تنفيذ الخطة.
  
ة وتنفيذ ھذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي يوافق البلد على تحمل المسؤولية الكاملة عن إدار  -9

 ةُيضطلع بھا نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وتوافق منظمة األمم المتحدة للتنمي
عمليات  في إطار ھذا االتفاق. ويوافق البلد علىوعلى أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ألنشطة البلد  الصناعية

التقييم الدورية التي قد ُتجرى في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار 
  برنامج الرصد التابع ألي وكالة رئيسية تشارك في ھذا االتفاق.

  
سبما ھي مفصلة في ستتولى الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولية االضطالع باألنشطة المدرجة في الخطة ح  -10

يرات الموافق عليھا كجزء من طلبات يأول طلب متعلق بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع التغ
(ب). وتوافق اللجنة التنفيذية، 5الشرائح التالية، بما في ذلك دون أن تقتصر على التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

  .الوكالة المنفذة الرئيسيةألف إلى -2من التذييل  2-2الرسوم المحددة في الصف  من حيث المبدأ، على تقديم
  

في حال عدم تمكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المذكورة في   -11
عندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لھذا االتفاق، ألف-2من التذييل  2-1الصف 

يحق له الحصول على التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن 
ما يفيد عن البلد  يقدمتعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن 

لتزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على فائه بكافة او
ألف، -7التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحددة في التذييل 
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. استنفاد األوزون قدرات مقدرة بأطناننة من السنوات، عن كل طن من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي س
وستناقش اللجنة التنفيذية كل حالة خاصة لم يمتثل فيھا البلد لھذا االتفاق، وتتخذ مقررات ذات صلة. وفور اتخاذ 

  .5المقررات، لن تكون الحالة الخاصة عائقا أمام الشرائح القادمة وفقا للفقرة 
  

لجنة التنفيذية في المستقبل قد تتخذه افي ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار  لن تخضع عناصر التمويل  -12
  يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستھالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

  
تنفيذ ھذا سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتسھيل   -13

االتفاق. وبصفة خاصة، سيتيح للوكالة المنفذة الرئيسية سبل اإلطالع على المعلومات الالزمة للتحقق من االمتثال 
  لھذا االتفاق.

  
خر السنة التي تلي آواالتفاق المرتبط بھا في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةسُتكمل خطة إدارة إزالة   -14

ألف. وإذا كانت ھناك أنشطة ال تزال معلقة في - 2قصى إلجمالي االستھالك في التذييل أخر سنة حدد لھا الحد األ
(د)، فسيتأخر 5ذلك الوقت، وكان من المقرر تنفيذھا في الخطة وعمليات التنقيح الالحقة لھا وفقا للفقرة الفرعية 

ألف (أ) -4وفقا للتذييل سارية بالغ متطلبات اإل وتظلالتمويل حتى نھاية السنة التي تعقب تنفيذ األنشطة المتبقية. 
  ) حتى وقت اإلكمال إذا لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.ھو(ب) و(د) و(

  
فذ كافة االتفاقات المحددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبين في تن  -15

فاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االت
  تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

  
يحل ھذا االتفاق الحديث االتفاق المبرم بين حكومة جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة واللجنة التنفيذية   -16

  في االجتماع الستين للجنة التنفيذية.
  

  التذييالت
  

  : الموادألف- 1التذييل 
  

  نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستھالك المجموعة  المرفق  المادة
 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

  1.8  األولى  جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب الوارد 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة

  
  

1.55  

  3.35      المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل- 2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   
جدول تخفيضات بروتوكول  1-1

مونتلایر لمواد المجموعة األولى 
من المرفق جيم (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون)

غير 
 متاح

 غير متاح 1.76 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.70 2.70 غير متاح غير متاح

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المجموعة األولى من المرفق 
استنفاد قدرات (أطنان  جيم

 )األوزون

غير 
 متاح

 غير متاح 1.17 1.26 1.35 1.44 1.53 1.62 1.80 1.80 غير متاح غير متاح

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
ية (اليونيدو) المنفذة الرئيس

 (دوالر أمريكي)

15,000 107,000 296,039 148,000 82,000 82,000 82,000 131,000 75,000 75,000 75,000 1,168,039 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

1,125 8,025 22,203 11,100 6,150 6,150 6,150 9,825 5,625 5,625 5,625 87,603 

مجموع التمويل المتفق عليه  3-1
 (دوالر أمريكي)

15,000 107,000 296,039 148,000 82,000 82,000 82,000 131,000 75,000 75,000 75,000 1,168,039 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

1,125 8,025 22,203 11,100 6,150 6,150 6,150 9,825 5,625 5,625 5,625 87,603 

التكاليف المتفق عليھا  مجموع 3-3
 (دوالر أمريكي)

16,125 115,025 318,242 159,100 88,150 88,150 88,150 140,825 80,625 80,625 80,625 1,255,642 

 0.63 ھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استفاد األوزون)التي يتعين تحقيق 22-وكلوروفلوروكربونإجمالي إزالة الھيدر 4-1-1
 0 في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استفاد األوزون) تحققتالتي  22-لة الھيدروكلوروفلوروكربونإزا 4-1-2
 1.17 (أطنان قدرات استفاد األوزون) 22-االستھالك المتبقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-3
 1.55 قدرات استنفاد األوزون) أطنان( الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق المستوردة لطوليوالت السابقة الخب الوارد في الب141-لھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة الكاملة ل 4-2-1
 0 درات استنفاد األوزون)ق أطنانمن خالل المشروعات الموافق عليھا سابقا ( تي يتعين تحقيقھاالالمستوردة  لطب الوارد في البوليوالت السابقة الخ141-لھيدروكلوروفلوروكربونإزالة ا 4-2-2
 0  قدرات استنفاد األوزون) أطنانب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة (141-االستھالك المتبقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف: - 3التذييل 
  
  ألف.-2قة عليھا قبل االجتماع الثاني للسنة المحددة في التذييل لن ينظر في تمويل الشرائح القادمة للمواف  -1
  

  تقرير وخطة تنفيذ الشريحةألف: شكل - 4التذييل 
  

  يتكون الطلب المتعلق بتقرير وخطة تنفيذ الشريحة من خمسة أجزاء:  -1
  

لمواد، وكيف تقرير سردي يتعلق بالتقدم في الشريحة السابقة، يبين حالة البلد فيما يتعلق بإزالة ا  (أ)
تسھم مختلف األنشطة في اإلزالة وكيف ترتبط ببعضھا البعض. كما ينبغي أن يبرز التقرير حاالت 
النجاح والخبرات والتحديات المتعلقة بمختلف األنشطة المدرجة في الخطة، ويبين تغير الظروف 

يرات يأي تغفي البلد، ويقدم معلومات أخرى ذات صلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على 
مقابل خطة الشريحة المقدمة في وقت سابق وما يبرر ھذا التغيير، مثل وجود تأخيرات، أو 
استعمال بند المرونة الذي يسمح بإعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، حسبما ھو 

من ھذا االتفاق، أو حدوث تغييرات أخرى. ويشتمل التقرير السردي  7منصوص عليه في الفقرة 
(أ) من االتفاق ويمكن أن يتضمن 5لى جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية ع

  السنة نفسھا؛تتعلق بأيضا معلومات عن أنشطة 
  

تقرير تحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد   (ب)
(ب) من االتفاق. ويجب أن ُيقدم تقرير التحقق 5رعية ألف، وفقا للفقرة الف-1المذكورة في التذييل 

ھذا مع كل طلب شريحة ما لم تقرر اللجنة التنفيذية غير ذلك ويجب أن يشتمل على تحقق من 
(أ) من االتفاق 5االستھالك في جميع السنوات ذات الصلة حسبما ھو محدد في الفقرة الفرعية 

  ية بعد بتقرير التحقق؛جنة التنفيذللسنوات التي لم تعترف فيھا الل
  

لط الضوء على سُي◌ُ وصف خطي لألنشطة التي يتعين االضطالع بھا في الشريحة التالية،   (ج)
راعي الخبرات المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة. كما يو األنشطة الترابط بين

المحرز، فضال عن أي  ينبغي أن يشتمل الوصف على إشارة إلى الخطة الشاملة وإجمالي التقدم
السنة المحددة في على الوصف  يشتملتغييرات ممكنة في الخطة الشاملة المتوقعة. وينبغي أن 

(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف ويشرح أية عمليات تنقيح أدخلت 5الفقرة الفرعية 
  وجد أنھا ضرورية؛وعلى الخطة الشاملة 

  
للتقرير والخطة، تدخل في قاعدة البيانات على االنترنت، وفقا  مجموعة من المعلومات الكمية  (د)

وسُتحدث البيانات الكمية، التي  لق بالشكل المطلوب.عللمقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية فيما يت
) أ(1يتعين تقديمھا كل سنة ميالدية، السرد والوصف المشمول بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 

، وستغطي نفس الفترات الزمنية واألنشطة؛ (ج) أعاله)1الفقرة الفرعية  والخطة (انظر )أعاله
وستقدم أيضا المعلومات الكمية بخصوص أي مراجعات للخطة الشاملة على النحو الوارد في 

للسنوات السابقة سوى تكون المعلومات الكمية مطلوبة ال . وفي حين (ج) أعاله1 الفرعية الفقرة
على خيار تقديم معلومات إضافية تتعلق بالسنة الحالية إذا رغب سيشتمل الشكل إال أن والقادمة، 

  البلد والوكالة في ذلك؛
، يوجز المعلومات المشار إليھا في الفقرات الفرعية يتألف من حوالي خمس فقراتموجز تنفيذي   ھ)( 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/31 
Annex I 

 

 6

  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به- 5التذييل 
  
قدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد ست  -1

  الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيدو.
  
وستعين اليونيدو مسؤولية رصد إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من   -2

  ن محليين مستقلين.مستشاريى شركة محلية مستقلة أو إنجاز أھداف األداء المحددة في الخطة إل
  

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية- 6التذييل 
  
  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة ُتحدد في وثيقة المشروع على النحو التالي:  -1
  

جراءات والمتطلبات الداخلية ضمان التحقق من األداء والتحقق المالي وفقا لھذا االتفاق واإل  (أ)
 الخاصة به، على النحو المبين في خطة اإلزالة الخاصة بالبلد؛

 
 ألف؛-4إعداد خطة تنفيذ الشريحة والتقرير الالحق وفقا للتذييل  فيمساعدة البلد   (ب)

  
ة بھا قد يفيد بأن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبط ةتقديم تحقق إلى اللجنة التنفيذي  (ج)

 ألف؛ -4أكملت حسبما ھو محدد في خطة تنفيذ الشريحة بما يتماشى مع التذييل 
  

ضمان إدراج الخبرات والتقدم المحرز في تحديثات الخطة الشاملة وخطط تنفيذ الشرائح القادمة   (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1بما يتماشى مع الفقرتين الفرعيتين 

  
ألف فضال -4بالغ عن الشرائح والخطة الشاملة حسبما ھو محدد في التذييل استيفاء مقتضيات اإل  (ھ)

 عن تقارير إكمال المشروعات لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛
  

الوكالة  اضطلعت بھاخبراء تقنيين مستقلين مؤھلين المراجعات التقنية التي  يضمان أن يجر  (و)
 المنفذة الرئيسية؛

  
 راف المطلوبة؛االضطالع ببعثات اإلش  (ز)

  
لخطة تنفيذ الشريحة واإلبالغ عن ويتسم بالشفافية تنفيذ فعال تسمح ب تعملضمان وجود آلية   (ح)

 البيانات بشكل دقيق؛
  

 ضمان أن المبالغ المدفوعة تستند إلى استعمال المؤشرات؛  (ط)
 

 عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني   (ي)
  
وبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء معرب عنھا، ستختار الوكالة المنفذة الرئيسية شركة مستقلة   -2

وستكلفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالستھالك من المواد 
 ألف.-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ية ألف، وفقا للفقرة الفرع-1ة في التذييل مذكورال
  

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال-7التذييل 
  
دوالرا أمريكيا عن  50,000 من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدار 11وفقا للفقرة   -1

  .خالل السنة ك التي لم تتحققكل طن من قدرات استنفاد األوزون لتخفيضات االستھال

 ----  
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