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UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/69 
 
 

2 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
   مھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً ج

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروع1(

خطة إزالة المواد 
(المرحلة الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  األولى)

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  
  (رئيسية)(اليونيدو) 

  2020% بحلول عام 35  الستين

  

(المرفق ج، المجموعة 7) أحدث بيانات المادة 2(
  األولى)

  وزون)(طن من قدرات استنفاد األ 0.57   2014السنة: 

  

  2014 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)3(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
  0.6    0.6      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)4(

  3.35  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  1.8  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  1.17  المتبقي: 2.18  موافق عليه بالفعل:
  

  عمال) خطة األ5(

 

  المجموع  2020  2019 2018 2017  2016  2015

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية 
  (اليونيدو)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون)

0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 1.0 

 559,000 80,625 80,625 80,625 140,825 88,150 88,150 التمويل (دوالر أمريكي)

  

 2016 2015 2014 2013*2012  2011  2010    ) بيانات المشروع6(

 

2017 

 

  المجموع  2020 2019 2018

حدود االستھالك في 
  بروتوكول مونتريال

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

غير  1.17 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.80 1.80
 متوفر

  غير متوفر

الحد األقصى 
لالستھالك المسموح به 

ن قدرات (طن م
  استنفاذ األوزون)

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

غير  1.17 1.26 1.35 1.44 1.53 1.62 1.80 1.80
  متوفر

  غير متوفر

التمويل 
المتفق 

عليه 
(دوالر 

  أمريكي)

منظمة 
األمم 

المتحدة 
للتنمية 
الصناع

ية 
(اليونيدو

(  

تكاليف 
المشرو

  ع

15,000 107,00
0 

294,95
5 

148,00
0 

82,000 82,000 82,000 131,00
0 

75,000 75,000 75,00
0 

1,166,95
5 

تكاليف 
  الدعم

1,125 8,025 22,122 11,100 6,150 6,150 6,150 9,825 5,625 5,625 5,625 67,522 

األموال الموافق عليھا 
من قبل اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
المشرو

  ع

15,000 107,00
0 

294,95
5 

148,00
0 

82,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 646,955 

تكاليف 
  الدعم

1,125 8,025 22,122 11,100 6,150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48,522 

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليھا خالل ھذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
المشرو

  ع

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

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 0 6,150 0 0 0 0 0 6,150 

  لتقرير االجتماع السابع والستين من أجل إظھار االستھالك الفعلي للبلدتصويب * تم إصدار 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

ة   -1 ة عن حكوم ّدمجبالنياب ابقاً، ق الفية س دونيا اليوغوس ة مق ة تمھوري دة  منظم م المتح ة الصناعيةاألم  للتنمي
ىوالسبعين طلباً لتمويل الشريحة  الخامس، إلى االجتماع معينة ) كوكالة منفذةنيدواليو( من  السادسة من المرحلة األول

ة،  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال غخط ة  82,000 بمبل دعم للوكال اليف ال د تك ي، زائ دوالر أمريك
ر التحقق بشأن قرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة دوالر أمريكي. يتضمن الطلب المقّدم ت 6,150البالغة  الخامسة وتقري
  . 2016 إلى 2015للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة  2014في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

ً أبلغت حكومة ج  -2 من  األوزون دطن من قدرات استنفا 0.57استھالك  عن مھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
دروكلوروفلوروكربون2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  . ويظھر الجدول 22-، متعلقة حصرياً بالھي

  .2010-2014للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك  1

 7مھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً (بيانات المادة جالھيدروكلوروفلوروكربونية في الك المواد : استھ1الجدول 
  )2014-2010للفترة 

  خط األساس   2014  2013 2012 20102011  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 32.8 10.4 23.916.313.513.1  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
در ي ب  141-وكلوروفلوروكربونالھي ف

  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
15.714.614.60 0 14.09 * 

 38.0 10.4 39.630.928.113.1  المجموع (بالطن المتري)
     طن من قدرات استنفاد األوزون

 1.8 0.57 1.30.900.740.72  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
دروكلوروفلوروكربون  ي ب 141الھي ف

  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
1.71.611.160 0 1.55 * 

تنفا درات اس ن ق الطن م وع (ب  دالمجم
 األوزون)

3.02.52.30.7 0.57   

  .2009و  2007*متوسط االستهالك بين 

ام   -3 تنفاد األوزو 0.57( 2014كان استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لع درات اس ل ن) طن من ق أق
طن من  1.6( 2015طن من قدرات استنفاد األوزون) من خط األساس وتدبير الرقابة لعام  1.8في المائة ( 64بنسبة 

داً في عامي  نخفض ج  2014و 2013قدرات استنفاد األوزون)، على التوالي. ومن المرجح أن يكون االستھالك الم
ة ( ريبة البيئي ن الض زيج م ى م داً إل غ) ع 1عائ ورو/ ك دابير ي ة والت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى واردات الم ل

ن  د م ع والح ة لمن د الرامي دوير والقواع ادة الت ترداد وإع ة باالس ك المتعلق ك تل ي ذل ا ف م وضعھا، بم ي ت ة الت التنظيمي
ب ه ال ذي طبقت ادة انبعاثات غازات التبريد خالل الخدمة. وقد أّدى برنامج إعادة التدوير واالسترداد الناجح ال ى إع الد إل

  ، على التوالي. 2014و 2013في عامي  22-ميغاطن من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2و  2.8تدوير 

  تقرير التحقق

واد   -4 ادرات الم واردات وص ص ل راخيص وحص نح ت ام م ذ نظ ة تنف ق أّن الحكوم ر التحق د تقري أّك
طن من  0.57بلغ  2014وروفلوروكربونية لعام الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأّن مجموع استھالك المواد الھيدروكل

ى أن  ق إل تنفاد األوزون. وخلص التحق درات اس ً جق ابقا الفية س دونيا اليوغوس ة مق ول  مھوري داف بروتوك دت باھ تقي
   ولديھا رقابة فعالة على الواردات وفقاً لنظام صارم للحصص.  2014مونتريال في عام 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ة أب  -5 ت حكوم ً جلغ ابقا الفية س دونيا اليوغوس ة مق واد  مھوري تھالك الم ة الس ات القطاعي ن البيان ع
، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  . 7البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 
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  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخامسةشريحة التقرير المرحلي عن تنفيذ ال

  اإلطار القانوني 

ً جوضعت   -6 ابقا دونيا اليوغوسالفية س ة مق واد  مھوري ة الم ال لخطة إدارة إزال ذ الفع دعم التنفي إطار تنظيمي ي
م 2011في عام  22-كربونالھيدروكلوروفلوروكربونية : تم خلق ضريبة بيئية على واردات الھيدروكلوروفلورو ، وت

ام 2012حظر استيراد وتصدير المعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون في عام  م في ع إدخال  2014، وت
ا  واء ؛ كم د وتكييف الھ تعديالت على القانون البيئي تدخل نظام منح تراخيص للھيئات التي تقوم بمناولة معدات التبري

انون  1ة غازات التبريد في أوعية غير قابلة للتعبئة المتكررة دخل حيز التنفيذ في وأن األمر الذي يحظر تجار يناير/ك
  .  2015الثاني 

  قطاع تصنيع الرغاوى

ة شركات رغاوى (  -7 وبرإن مشروع تحويل أربع و-ك ه دي  Koper-Negotino نيغوتين ايليكس إي وشركة س
و ا .Sileks AD Co ك ا راك ا Zlatna Raka وزالتن ى ) Frigoteknika وفريغوتكنيك تخدام إل اس

دروكلوروفلوروكربون والت ب 141-الھي ي البولي ابقة الف ارٍ س ركات و. ج ل الش يتم تحوي ةاألس ى ربع ا  إل تكنولوجي
ا Koper-Negotino نيغوتينو-(كوبر ، أنجزت شركتينخالل تنفيذ الشريحة الخامسةوفورمات الميثيل.   وزالتنا راك

Zlatna Raka (ول ة عملي نالتح فر ع ا أس ة  مم ن  1.35إزال دراتط ن ق ن  م تنفاد األوزون م اس
ه   شركة( الشركتين األخرتينتحويل  عملية . ومن المتوقع االنتھاء منب141-الھيدروكلوروفلوروكربون ايليكس إي س

  .2016) في عام Frigoteknika وفريغوتكنيكا .Sileks AD Co دي كو

  قطاع خدمة التبريد

فني تبريد إضافي على الممارسات  53قة على الشريحة الخامسة، نُفّذت األنشطة التالية : تم تدريب منذ المواف  -8
ة ورش عمل  222السليمة وقد بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص الذين تم تدريبھم بموجب المرحلة األولى  ؛ ونُظّمت ثالث

وفير من قبل وحدة األوزون الوطنية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين باال م ت دات ووسمھا ؛ وت اظ بسجالت المع حتف
مجموعة من معدات االسترداد وإعادة التدوير إلى متاجر الخدمة وقد بلغ العدد اإلجمالي لمعدات االسترداد وإعادة  38

ى   دويرھا 56التدوير التي تم تسليمھا خالل المرحلة األول ادة ت م استردادھا وإع ي ت د الت ة غازات التبري . وبلغت كمي
ام  21,872 ي ع غ ف ـ  2014كل ةً ب ام  14,042(مقارن ي ع غ ف يوعاً 2013ك ر ش د األكث ازات التبري ت غ د كان )، وق

دروكلوروفلوروكربون دروفلوروكربون 22-(الھي اً R-410Aو  R-407Cو  R-404Aا و 134-والھي ل تقريب ) تمثّ
  ).R-502و  R-403Bو  12-كل ھذه الكمية (تم أيضاً استرداد كميات صغيرة من الكلوروفلوروكربون

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

ات المخصصة   -9 ديل البرمجي م تع استمر تنفيذ السجالت بموجب التعزيز المؤسسي خالل الشريحة الخامسة وت
واء وتضم  د وتكييف ھ لتسجيل عدد الفنيين والمعدات وتحديثھا وفقاً للمتطلبات الحالية. وقد تم أيضاً إنشاء جمعية تبري

   عضواً.  30 بالفعل

  مستوى صرف األموال

ـ 2015كما في اكتوبر/تشرين األول   - 10 غ ال ى اآلن،  646,955، من أصل مبل ه حت دوالر أمريكي الموافق علي
غ  م صرف مبل الغ  546,138ت يتم صرف الرصيد الب ام  100,817دوالر أمريكي. وس ي ع  2016دوالر أمريكي ف

  ). 2(الجدول 

ةي عن المرحلة األولى من : التقرير المال 2الجدول  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة  خطة إدارة إزال لجمھوري
 ً   (دوالر أمريكي) مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه

ة م امنظم دة األم ة لمتح للتنمي
  )  اليونيدو(الصناعية

564,955474,91682,00071,222 646,955 546,138 

 %84 %87 %84 معدل الصرف
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  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية السادسةخطة تنفيذ الشريحة 

  :سيتم تنفيذ األنشطة التاليةخالل شريحة التمويل السادسة،   -11

 ؛ عملية تحويل شركات الرغاوى (التمويل من شرائح سابقة) اإلنتھاء من  ) أ(

اً  30تدريب حوالى   ) ب( ى التشريعات الموجودة وفق ديالت عل ك تع فنياً، وتعزيز نظام منح التراخيص بما في ذل
للوائح االتحاد األوروبي، ووضع نظام إلزامي لمنح التراخيص لفنيي الخدمة ؛ وتقييم االحتياجات على صعيد 

ل من شرائح معدات اال ابعة) (التموي ليمھا في الشريحة الس يتم تس ي س دوير اإلضافية (الت سترداد وإعادة الت
 سابقة) ؛

األنشطة المتصلة بالتعزيز المؤسسي : التعديالت على التشريعات وتنفيذ السجالت اإللزامية وزيارات منظمة    (ج)
 دوالر أمريكي) ؛ و 75,000وعية العامة (إلى متاجر الخدمة ورصد خطة االسترداد وإعادة التدوير والت

 دوالر أمريكي). 7,000(د) الرصد والتحقق (

  
  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخامسةمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني 
ة  -12 درت حكوم ة  أص دونيا اليجمھوري ً مق ابقا الفية س ل وغوس واردات ا بالفع ص ل واد حص لم

  طن من قدرات استنفاد األوزون. 1.62وقدرھا  2015لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

   قطاع تصنيع الرغاوى

دروكلوروفلوروكربون  -13 تيراد الھي تم اس م ي ه ل ة أن ي ا141-الحظت األمان ائل أو المتضمن ف وب الس ت اللبولي
ة  2014و 2013ي في عامالسابقة الخلط  إال أنه لم يتم بعد االنتھاء من عملية تحويل شركتين من بين الشركات األربع
ى ت السابقة الخلطاللبوليوب في ا141-الھيدروكلوروفلوروكربونالتي تستخدم  دو أن الشركات عل . وأوضحت اليوني

ب السائل والمتضمن 141-لوروكربونالھيدروكلوروفعلم بأن وزارة البيئة والتخطيط العمراني تخطط لحظر استيراد 
وفي ا ط اللبولي ابقة الخل ام ت الس ع في ع ا، المتوق ة تحويلھ اء من عملي د االنتھ . ومن المرجح أن الشركات 2016بع

  .ت السابقة الخلطاللبوليوب في ا141-الھيدروكلوروفلوروكربونتستخدم مخزونات 

  قطاع خدمة التبريد

أن الحكوم  -14 اً ب ة علم تخدم أخذت األمان ي تس دات الت تعال والمع ة لالش د القابل ازات التبري ي إدراج غ ة تنظر ف
اخي  أثير المن درك الت ة ت ى أن وحدة األوزون الوطني دو إل د. وأشارت اليوني غازات التبريد ھذه في تدريب فنيي التبري

جديدة (كتيبيات وأدلة) ستناقش  لغازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المرتفعة وقد بدأت بإعداد أدوات تدريبية
ون و / أ يد الكرب دروكربون.  ومسائل السالمة المتصلة بخدمة المعدات التي تحتوي على ثاني أكس ا و / أو الھي األموني

ً  الحالي فصالً  يويتضمن الكتيب التدريب   .الخطرة بشأن المناولة اآلمنة لغازات التبريد خاصا

ي الزيادة الكبيرة في  )، كانتاليونيدوة للتنمية الصناعية (ته منظمة األمم المتحدما أوضحك  -15 د الت غازات التبري
ـ  2014استردادھا وإعادة تدويرھا في عام  تم م ضافية اإل 38لوحدات االسترداد وإعادة التدوير ال ي ت ى الت ليمھا ال تس

  . 22-وفلوروكربونالھيدروكلور بيئية علىالضريبة الو غازات التبريدالخدمة، وارتفاع أسعار  متاجر
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عتقّدم تنفيذ الشريحة الخامسة وفقاً للخطة، كما أن أ  -16 دم، م ل في قطاع الرغاوى تتق اء من نشطة التحوي  االنتھ
دراتطن  1.35 شركتين من بين شركات الرغاوى األربعة مما أسفر عن إزالةتحويل  تنفاد األوزون.  من ق ان اس وك

ال و أقل 2014لعام استھالك البالد  الستھالك الحد القصى لبكثير من أھداف الرقابة التي يفرضھا بروتوكول مونتري
، تستمر 2014إلى  2013من المعاد تدويرھا  غازات التبريدفي المائة في  50مع زيادة بنسبة أكثر من ,المسموح به. 

دو اإلستعادة وإعادة التدوير في ا د  ةأن األنشطة في قطاع خدملمساھمة في االستھالك المنخفض في البالد. ويب التبري
بالدستعالج وفعالة. و جيداً  لھا مخطط ق خطة األنشطة المقترحة للعام المقبل التحديات في ال ي تعي ق الت ھداف األ تحقي

  .طموحة في االتفاقال

  التوصية

ذ الشريحة  -17 ي عن تنفي التقرير المرحل اً ب ة علم ة التنفيذي ذ اللجن أن تأخ ة الصندوق ب ة من  توصي أمان الخامس
ة إدارة ن خط ى م ة األول ة  المرحل ة لجمھوري واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ابقاً ؛ إزال الفية س دونيا اليوغوس مق

واد  ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة األول ن المرحل ة م ريحة السادس ى الش مولية عل ة الش ي بالموافق وتوص
دونيا اليوغوسال ة مق ة لجمھوري رة الھيدروكلوروفلوروكربوني ريحة للفت ذ الش ة لتنفي ة المقابل ابقاً والخط -2016فية س

 ، بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه.2015

  
تمويل المشروع  (دوالر عنوان المشروع 

 أمريكي)
تكاليف الدعم    (دوالر 

  أمريكي)
  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل ى، الھيدروكلوروفلوروكربوني األول

  )السادسةالشريحة 

للتنمية األمم المتحدة  منظمة  82,0006,150
  اليونيدو)( الصناعية

--------- 

  


