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  متعددة السنوات يعرامش –ورقة تقييم المشروع 

  جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً 

  الوكالة  عنوان المشروع(أوال) 

المرحلة (خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  )األولى

   )رئيسية(اليونيدو 

  

  )طن من قدرات استنفاد األوزون(  0.72  2013: السنة  )1لمجموعة ا –المرفق ج ( 7أحدث بيانات المادة (ثانيا) 
  

2013: السنة )من قدرات استنفاذ األوزون اطن(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (ثالثا)   

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

 إجمالي
االستھالك 
 القطاعي

  الخدمة التصنيع 

 0.7    0.7       المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

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

 3.35 :والمستدامة  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة 1.8 :2010- 2009خط أساس 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون( للتمويل االستھالك المؤھل

 1.17 المتبقي: 2.18  الموافق عليه
  

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

إزالة المواد  اليونيدو
المستنفدة لألوزون 

من قدرات  اطن(
 )استنفاذ األوزون

0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 1.4 

دوالر (التمويل 
 )أمريكي

88,150 88,150 88,150 140,825 80,625 80,625 80,625 806,250 

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 بيانات المشروع(سادسا) 

غير  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 متاح

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

طنا (الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
 )من قدرات استنفاد 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 

دوالر (
 )أمريكي

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

15,000 107,000 294,955 148,000 82,000 82,000 82,000 131,000 75,000 75,000 75,000 1,166,955 

 87,522 5,625 5,625 5,625 9,825 6,150 6,150 6,150 11,100 22,122 8,025 1,125 تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف 
 المشروع

15,000 107,000 294,955 148,000 0 0 0 0 0 0 0 564,955 

 42,372 0 0 0 0 0 0 0 11,100 22,122 8,025 1,125 تكاليف الدعم

المبلغ اإلجمالي 
لموافقة عليه امطلوب ال

 في ھذا االجتماع
 )دوالر أمريكي(

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 82,000 0 0 0 0 0 0 82,000 

 6,150 0 0 0 0 0 0 6,150 0 0 0 0 تكاليف الدعم

 

 

 الشموليةللموافقة  :توصية األمانة
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  صف المشروعو

، قّدمت اليونيدو، بصفتھا الوكالة المنفذة الرئيسية المعيَنة، جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقانيابة عن حكومة  .1
إلى االجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية لتمويل الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد طلبا 

دوالر  6,150دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكاالت بقيمة  82,000بكلفة قيمتھا  1الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد ويتضمن الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ مراحل السنة الرابعة من  .أمريكي

  .2014وخطة تنفيذ سنوية خاصة بعام   2013خاص بعام الحسابات الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتقرير رصد وتدقيق 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من 

ومنذ الموافقة على الشريحة الرابعة، تم تنفيذ األنشطة التالية: توفير أجھزة التبريد ألغراض التدريب لصالح ثالث  .2
موظفا من الجمارك  في  96تقنيا إضافيا في مجال التبريد، وتنظيم ست دورات تدريبية لصالح  25مدارس مھنية، وتدريب 

 18االسترداد وإعادة التدوير إلى  معدات، قَُدمت ثمانية عشر مجموعة من ست نقاط تفتيش تابعة للجمارك. إضافة إلى ذلك
شركة تقدمت بطلب في ھذا الصدد. وقد تم تسليم جھاز منخفض الضغط جديد لصناعة  25شركة تم اختيارھا من بين 

نة المتكوَ و ا المستوردةالرغاوي لشركة كوبر، وھي أكبر شركة في ھذا المجال في البلد (تستخدم البوليوالت الممزوجة مسبق
). وترَكزت األنشطة في الشركات األخرى المختصة في صناعة الرغاوي على 141ب  الھيدروكلوروفلوروكربون من

االختبارات. وسيتم االنتھاء من أنشطة التحويل بحلول منتصف و األساسية، ونقل التكنولوجيا والتدريب معداتإعادة تھيئة ال
 .2015عام 

نظام ، وإنشاء القانون البيئي تعديالت علىإدخال  التعزيز المؤسسي مايلي: في إطارنجزت التي أُ  األنشطةتشمل و .3
  الوعي العام وإذكاءبھؤالء، الھواء وإلصدار شھادات اعتماد خاصة  وتكييف التبريد ن المختصين فيتقنييالإلزامي لتدريب 

 العاشرة بالذكرى تحتفل، التي اوآسيا الوسطى أوروبالألوزون الخاصة بمنطقة  اإلقليميةشبكة للاالجتماع السنوي  من خالل
والتي شھدت  المواد المستنفدة لألوزون إدارةالمتعلقة ب التشريعات الوطنية بشأنعمل  حلقةتنظيم  وكذلك من خالل، إلنشائھا
 .أمورجملة ، من بين مشاركا  48حضور

. شريحة الرابعةالمعتمد لل والر أمريكيد 148,000 مبلغمن  )المائةفي  42.7 (والر أمريكيد  63,200 صرف تم .4
      دوالر أمريكي.   564,955 تهقيمالذي التمويل  إجماليمن  )في المائة 65.4 ( دوالر أمريكي 369,263 صرفكما تم 

  السنوية ة التنفيذ خط

، وميزانية   )يدوالر أمريك 75، 000(إلى حد كبير التعزيز المؤسسي أنشطة تمويل الشريحة الخامسة شملت .5
 لتنفيذ السابقة من الشرائح التمويل المتاح مع الميزانية التشغيلية سيتم دمجو دوالر أمريكي. 7، 000قدرھا صغيرة تشغيلية 

 دوراتوتنظيم ؛ المستخدمين النھائيينى توزيعھا عل، وإلعادة التدوير واالسترداد معدات إضافية شراء :األنشطة التالية
ذات األنشطة  وتشمل ي.في قطاع الرغاو تنفيذ األنشطةمواصلة ، وةلخدملفائدة التقنيين المختصين في ا إضافية تدريبية

المواد المستنفدة  على والمعدات التي تحتوي غازات التبريد وتصدير استيرادمراقبة ما يلي:  الصلة بالتعزيز المؤسسي
إلى  زيارات منتظمةوالقيام ب؛ الكبيرةالتبريد  جھزةنظام السجالت اإللزامية ألالعمل بو؛ ھذه العمليات ، واإلبالغ عنلألوزون

إدارة  خطةبشأن  الوعي العامإذكاء و؛  إعادة التدوير واالسترداد نظام رصدو؛ خدمة التبريدالمختصة في  المحالت التجارية
   .وأمانة األوزون للصندوق إبالغ البياناتو ؛إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

                                                            
، بما في ذلك أنشطة مقدونيا اليوغوسالفية سابقا لجمھورية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى خطة  في اجتماعھا الستينوافقت اللجنة التنفيذية  1

السابع  اجتماعھا. وفي 2020بالمائة من خط األساس بحلول األول من كانون الثاني/ يناير  35التعزيز المؤسسي، بھدف تخفيض استھالك ھذه المواد بنسبة 
فيما يتعلق  14 ب الھيدروكلوروفلوروكربون  الممزوجة مسبقا التي تحتوي على وليوالتالب استخداملوقف  إضافي عنصرعلى  وافقت اللجنة التنفيذية والستين،

  .بأربعة مشروعات
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  والحصص نظام التراخيص

وفقا ويبيَن تقرير التحقق أن ثمة مراقبة فعلية لعمليات االستيراد  وظائفه بالكامل. لتراخيص والحصص انظام  يؤدي .6
  اإلنفاذ في ھذا المجال.لنظام حصص صارم. ويساعد تدريب عدد كبير من موظفي الجمارك على تعزيز قدرات 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استھالك

استھالك ھذا حيث بلغ مستوى  22 الھيدروكلوروفلوروكربونحصريا باستھالك  2013في عام  تعلَق االستھالك .7
لعام  بهلالستھالك المسموح  الحد األقصى وُحَدد ).طن متري (13.056من قدرات استنفاد األوزون  طنا  0.72بالمركَ 

البيانات الخاصة  أبلغت الحكومة وقد .من قدرات استنفاد األوزون طن  1.8، أي خط األساس مستوىب االتفاق في 2013
  . السابقةألعوام او 2013لعام ستھالك بيانات االنظرة عامة عن  1الجدول رقم  يتيحو .2013لعام  7بالمادة 

   2013إلى  2009 من ستھالك بيانات اال: 1الجدول 

خط  2013 2012 2011 2010 2009السنة
 األساس

الھيدروكلورو
فلوروكربون 

-22 

 32.78 13.06 13.46 16.32 23.94 41.63 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 األوزون

2.3 1.3 0.9 0.74 0.72 1.8 

  %3.0- %17.5- %31.8- %42.5- غير متاح التغيير مقارنة بالسنة السابقة
  %60.2- %58.9- %50.2-  بخط األساسالتغيير مقارنة 

 

  ةقطاع الخدم فيما يخص متبعالنھج ال

مستوى أن يكون لدى ھؤالء  يضمن نيينتقلل اإللزامي نظام الترخيصف .ةقطاع الخدم في نھجا شامال الحكومةتتَبع  .8
التي تحوي  سطواناتاال التخلص من تم حظرإضافة إلى ذلك،  ر األدوات الالزمة.يباإلضافة إلى توف مھاراتال كاف من

تقنيا  280  ليشمل ،بشكل كبير ارتفاع الطلب ، بسببالتقنيين تدريبتم كذلك توسيع نطاق برنامج ومواد مستنفذة لألوزون. 
 التبريد أجھزةجھزة بمُ  مھنيةمدارس  إنشاءيتم  باإلضافة إلى ذلك، .تقنيا  200تشير إلى ليةوالتقديرات األ بينما كانت
في مجال دريس التقنيين كما ينبغي لت درسينالم تدريبكذلك يتم ، ولتدريبغراض األ تكييف الھواءومعدات  األساسية

التبريد التي تستخدم أساسا أجھزة  استيرادحظر  كما تم .مستنفدة لألوزونغير مواد التي تستخدم  الجديدة التكنولوجيات
في  الھيدروكلوروفلوروكربونيةات ذات الصلة بالمواد خدمعلى ال خفض الطلب، وذلك لالھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
  . إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  استدامة ضمانتساعد على  األنشطة ھذه وجميع  .المستقبل

عمليات إزالة  خالل المعدات التي تم شراؤھا، تقوم أساسا على فعالة شبكة استرداد وإعادة تدويرعلى  يتوفر البلد .9
 طن  (0.15 متري طن  2.81 ما مقداره إعادة تدويرتم  الطلب، الواردة في وفقا للمعلوماتو المواد الكلوروفلوروكربونية.
النسبة  في المائة من  21.5 نسبة عادل، ما ي22 فلوروكربونومركبات الھيدروكلوري من )من قدرات استنفاد األوزون

في  تدويرھا وتتمثل غازات التبريد األخرى التي أعيد. في البلد 22 الھيدروكلوريوفلوروكربون ستھالكاإلجمالية ال
أ،  404 -والھيدروكلوروفلوروكربون، أ  134وفلوروكربون الھيدروكلور، و )كغ 575  (12الكلوروفلوروكربون 

باإلضافة  502 والھيدروكلوريوفلوروكربونأ،  410ج، والھيدروكلوريوفلوروكربون  407 -والھيدروكلوريوفلوروكربون
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نفايات كغ من  482غازات التبريد، وتجميع ما حجمه متر طني من  14.04، مَما سمح باسترداد ما قدره R-403bإلى غاز 
  .)في المائة 3.4التبريد ( 

، سريعة االلتھاب كمبرداتي تُستخدم تالَ  22 لھيدروكلوريوفلوروكربونا بدائل عددا منثمة أن  أشارت األمانة إلىو 10.
نظَم لفائدة التي تُ  الدورات التدريبيةا إذا كانت عمَ  سألتو االحترار العالمي، نخفضة علىإمكانية م تلك التي لديھاوخاصة 

في الوقت  ھذا األمر غير متاح أن اليونيدو وأبلغت .سريعة االلتھابالمعالجة غازات التبريد  علىكذلك  التقنيين ترَكز
 .لمستقبلفي ھذه المسألة في ا نظرتم السي هولكن ،الراھن

  ستنتاج اال

. تسير على ما يرام قطاع الرغاوى التحويل في نشطةكما أَن أوفقا للخطة.  الشريحة الرابعة تنفيذفي  تقدمأُحرز لقد  11.
 منخفض الضغط جھاز تسليم أحرز تقَدما وصل إلى مرحلةقد  ،كوبر أنشطة شركةتحويل المتمثل في  ،النشاط الرئيسيف

واعد الق كتبد من عد في نشر الطفيفة بعض التأخيرات وُسَجلت .2014مارس  ، وذلك في شھر آذار/لصناعة الرغاوي
   .ھذا العامصدورھا إلى  تاريخ أَُجلحيث ،2والمعايير

خطة الخاص ب تفاقاال المحددة في األھداف وكذلك مع بروتوكول مونتريالالواردة في  تحَكمال البلد ألھدافيمتثل و 12.
تخفيض  في بيرت عمليات االسترداد وإعادة التدوير بشكل كساھم. وإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المستخدمة والمقَدرة بحوالي الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إجمالي  منفي المائة  17.7إذ أن  في البلد االستھالك
فيما يتعلق  جيدة ممارسات رساءإ شامل فيوتُظھر األنشطة أنه تَم اتباع نھج  .تدويرھاھي مواد أُعيد  طن متري 15.87
 التبريدأجھزة  استيراد وقف من خالل في المستقبل الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد على االعتماد الحَد منو ،بالخدمة

 الخاص بالمواد خيصاالتر نظام يبدو أنو الھيدروكلوروفلوروكربونية. ستخدم أساسا الموادالتي ت وتكييف الھواء
 تستخدم أساسا المواد جديدة استيراد معدات كما أنَ ، عمل بشكل جيدي الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة و الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد  تنفيذ أن يبدوعموما، . وقد تم حظره الھيدروكلوروفلوروكربونية

، فضال عن 2020و   2015 الخاصة بعامي أھداف االمتثالسمح بمواجھة التحديات الرامية إلى تحقيق  للعام المقبل األنشطة
 .في االتفاق الواردة ةطموحال ھدافاأل

 التوصية

المرحلة  منرابعة الشريحة ال تنفيذ عنبالتقرير المرحلي  علماباإلحاطة  التنفيذية اللجنة الصندوق أمانة توصي 13.
توصيھا كذلك و، جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقافي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  األولى من

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  المرحلة األولى من من خامسةالشريحة ال الشاملة على الموافقةب
ذات  تكاليف الدعم باإلضافة إلى، الموافقة لھا  2014سنوية لعام تنفيذ الال وعلى خطة، جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقال

  .الجدول أدناه الصلة المبينة في

  تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

  تكاليف الدعم 
  )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)
 )خامسةالمرحلة األولى، الشريحة ال(

 دواليوني  6،150 82،000

 

      --------- 

                                                            
وبالبيانات والتقارير السنوية الخاصة باستيراد وتصدير المواد المستنفدة تتضمن اللوائح الحكومية المتعلقة باالسترداد وإعادة التدوير في ھذه الحالة،  ھذه الكتب  2

  قابلة إلعادة التعبئة.  غير في حاويات غازات التبريد، باإلضافة إلى اللوائح المتعلقة بحظر االتجار بلألوزون
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