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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  ألبانيا
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  المشروع) عنوان 1(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  )األولى(المرحلة 

  2020% بحلول عام 35  والستينالرابع   (رئيسية) اليونيب، اليونيدو

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 3.74  2016السنة:    7) أحدث بيانات المادة 2(

 

  2017 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)3(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيب  التبريد

  ات
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 2.99     2.99     22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 6.0  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 6.0  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 3.9  المتبقي: 2.1  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة األعمال5(

 0.12 0.06 0 0.06  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليونيب

 19,210 9,605 0 9,605  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.35 0.15 0 0.2  لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)إزالة المواد المستنفذة  اليونيدو

 57,770 25,070 0 32,700  التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروع6(

حدود االستهالك في بروتوكول 
  (تقديرية)مونتريال 

غير 
 متوفر

 غير متوفر 3.9 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 6.0 6.0 غير متوفر

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

غير 
 متوفر

 غير متوفر 3.9 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 6.0 6.0 غير متوفر

التمويل 
المتفق 

 عليه
(دوالر 

  أمريكي)

تكاليف   اليونيب
  المشروع

25,000 0 20,000 0 23,000 0 0 8,500 0 8,500 85,000 

 11,050 1,105 0 1,105 0 0 2,990 0 2,600 0 3,250  تكاليف الدعم

اليوني
 دو

تكاليف 
  المشروع

45,000 0 92,000 0 40,000 0 0 30,000 0 23,000 230,000 

 20,700 2,070 0 2,700 0 0 3,600 0 8,280 0 4,050  تكاليف الدعم

األموال الموافق 
عليها من قبل اللجنة 

التنفيذية (دوالر 
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

70,000 0 112,000 0 63,000 0 0    245,000 

 24,770    0 0 6,590 0 10,880 0 7,300  تكاليف الدعم

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليها خالل هذا 
(دوالر  االجتماع
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

       38,500   38,500 

 3,805   3,805         تكاليف الدعم

 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
  

ية كوكالة منفذة اليونيدو ت، قدّمألبانيابالنيابة عن حكومة   -1 ريحة  ، طلباً لتمويلرئيس المرحلة  من الرابعةالش
يتألّف  دوالر أمريكي، 42,305 قدره إجمالي بمبلغمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  األولى

دوالر أمريكي زائد تكاليف  8,500و، لليونيدو 2,700زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  دوالر أمريكي، 30,000من 
ريحة . 1ي لليونيبدوالر أمريك 1,105الدعم للوكالة البالغة  من الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الش  الثالثةيتض

  .2019 إلى 2018للفترة من خطة تنفيذ الشريحة و

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

ة   -2 وم ك ت ح غ ل اأب ي ان ب ن أل الك  ع ه ت ا 3.74اس ف ن ت درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م م ال
ة ي ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ام  ال ي ع اس  ،2017ف ط األس الك دون خ ه ت و اس واد وه م ل ال ل ث ت الم ل

تهالك  1. ويبين الجدول في المائة 50بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة   نيةالهيدروكلوروفلوروكربوالمواد اس
ام  .2013-2017 ذ ع دروكلوروفلوروكربون2012ومن ان الهي ادة ال 22-، ك ة في البالد وتم الم تهلك دة المس وحي

  ستخدامها فقط في قطاع خدمة التبريد.ا

  )2017-2013للفترة  7(بيانات المادة  ألبانياالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 
واد  م ال

 يةالهيدروكلوروفلوروكربون
2013 2014 2015 2016 2017*  

 خط األساس
       طن متري

 102.3 54.35 67.97 46.97 29.90 103.12  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

-الهيدروكلوروفلوروكربون
  ب142

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.6 

 107.4 54.35 67.97 46.97 29.90 103.12  المجموع (طن متري)

        طن من قدرات استنفاد األوزون
 5.70 2.99 3.74 2.58 1.64 5.67  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

-الهيدروكلوروفلوروكربون
  ب142

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 

 6.00 2.99 3.74 2.58 1.64 5.67  المجموع (طن متري)

 .2018 نيسان/ابريل 23بيانات البرنامج القطري المقدّمة في *

تهالك يرجع  -3 د في اس دي اض الش ام  االنخف ة في ع دروكلوروفلوروكربوني ة  2014المواد الهي إلى األزم
ادية؛ ومع ذلك، فإّن واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وياتها الطبيعية ب االقتص  2015ين عادت إلى مس

تهالك إلى النزولي عزى االتجاه يُ . و2017و طة  تطبيقاإلجمالي في االس ص، واألنش لمنفذة انظام التراخيص والحص
  بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون.زيادة التوعية التي تشجع إدخال في قطاع خدمة التبريد، وأنشطة 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تهعن البيانات القطاعية ال ألبانياأبلغت حكومة   -4 لتقرير عن ا ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجبالس
ى المادة، تنفيذ البرنامج القطري قة مع البيانات المبلغ عنها بمقتض بروتوكول  من 7 وقد كانت هذه البيانات متس

  مونتريال. 

   

                                                 
  .اليونيدوإلى  وزارة السياحة والبيئة في ألبانيامن  2018نيسان/ابريل  20وفقاً للخطاب تاريخ  1
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   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  الثالثةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

عت ألبانيا إطاراً قانونياً   -5 ادرات من المواد لدعم وض ص لمراقبة الواردات والص نظام تراخيص وحص
كٍل فعال.  مل الموارد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويتم تنفيذه بش ص ليش يع نظام التراخيص والحص وتم توس

   الهيدروفلوروكربونية والمخاليط التي تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية.

عم ت  -6 روع وض ين  مش ريع جديد لتحس تنفدة لألوزون وتوفير التدريب  مراقبةتش وخطة  المالئمالمواد المس
 .واإلطار القانوني األلباني بشأن الغازات المفلورة االتحاد األوروبي لوائحإلصدار الشهادات للفنيين، بما يتماشى مع 

. بسبب إعادة تشكيل الحكومة بعد االنتخابات البرلمانية بشأنه مشاوراتالو هذا وقد تأخر استعراض مشروع التشريع
ة المواد و ة إدارة إزال ة من خط ة الرابع ريح ذ الش اء تنفي د أثن دي ريع الج ان التش ري دأ س من المتوقع أن يب

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  -7

ـ   )أ( فتش وموظف من موظفي اإلنفاذ على رصد ومراقبة المواد المستنفدة م 60التحضيرات لدورتين تدريبيتين ل
 ؛ 2018لألوزون المقررتين خالل النصف الثاني من عام 

ترداد  53مدّرب و  25تدريب    )ب( ات الخدمة الجيدة ؛ واس هادات ؛ وممارس دار الش فني في مجال : نظام إص
الحها ؛ واحتواء غازات تص تخدام التقنيات  غازات التبريد وإعادة تدويرها واس التبريد ؛ وخدمة المعدات باس

 ؛البديلة، بما في ذلك غازات التبريد الطبيعية والمواد الهيدروفلوروكربونية

هادات الفنيتنقيح   )ج( ة بش ين المناهج ومواد التدريب الخاص هادات الفنية وتحس لتلبية  ينإجراءات منح الش
 بشأن إصدار الشهادات للفنيين ؛ روبياالتحاد األو طلبات الجديدة بعد اعتماد معاييرالمت

اء ل  )د( هادات لفنيين إنش دار الش لحة فيالخدمة جنة وطنية إلص حاب المص طة توعية ألص ما يتعلق  وإجراء أنش
   ؛ و إصدار الشهاداتبنظام 

راء   )ه( ترداد ومجموعات األدوات لمراكز الخدمة (مثل ش تر 18وتوزيع معدات االس خمس و؛  دادوحدة اس
أداة للكشف عن التسرب ؛  19وإعادة التدوير وإعادة الشحن ؛ وعشر مضخات تفريغ ؛ و  لالستردادوحدات 

 مختلفة) وقط غياروأربعة أدوات إحراق ؛ 
  

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

طة  -8 يق أنش د وتنس  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قاكت وحدة األوزون الوطنية برص
  .لضمان التنفيذ الفعّال

  مستوى صرف األموال

ان/ابريل -9 ل، 2018كما في نيس رف دوالر أمريكي الموافق عليه  245,000مبلغ الـ  من أص حتى اآلن، تم ص
دوالر أمريكي لليونيب)، على النحو المبيّن  55,450دوالر أمريكي لليونيدو و  131,967دوالر أمريكي ( 187,417

  .2018دوالر أمريكي في عام  57,583م صرف الرصيد البالغ . وسيت2في الجدول 
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دول  ة األولى من 2الج الي عن المرحل ة: التقرير الم دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال ا خط اني  أللب
  (دوالر أمريكي)

  معّدل الصرف (%)  المجموع اليونيب اليونيدو  الشريحة

 موافق عليها  األولى
45,000   25,000    70,000  

98.6 

 تم صرفها
  44,011    25,000    69,011  

 موافق عليها  الثانية
   92,000    20,000    112,000  

94.2 

 تم صرفها
   85,451   20,000   105,451  

  63,000    23,000  40,000  موافق عليها  الثالثة
20.6 

  12,955    10,450 2,505    تم صرفها

  68,000245,000  177,000  موافق عليها  المجموع
76.5 

  187,417  55,450  131,967  تم صرفها

  

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2020 حزيران/يونيه حتى 2018 يونيه/حزيراناألنشطة التالية في الفترة من سيتم تنفيذ   -10

ريعي، واإلنفاذ الالحق له عند الموافقة   )أ( اورات في ما يتعلق باإلطار التش تعراض والمش لة عملية االس مواص
 ؛دوالر أمريكي)  5,000( عليه (اليونيدو)

 
الجيدة واسترداد فني من فنيي الخدمة في مجال ممارسات الخدمة  30لـ تين وتدريبعمل تدريبي حلقتيإجراء    )ب(

 ) ؛دوالر أمريكي 8,500( غازات التبريد وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها (اليونيب)
 

ارات وطنية لتقديم  )ج( تش ترداد  اس اعدة في اس ، غازات التبريدالدعم الفني والتدريب لفنيي الخدمة للمس
 دوالر أمريكي) ؛ 15,000(اليونيدو) ( والممارسات الجيدة ومنع االنبعاثات في قطاع خدمة التبريد

 
 دوالر أمريكي). 10,000( أنشطة الرصد والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال (اليونيدو)  )د(

 

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالةعن  المرحلي تقريرال

  اإلطار القانوني

والمحددة  2018بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  ألبانياأصدرت حكومة   -11
  وفقاص لجدول اإلزالة بموجب بروتوكول مونتريال. ستنفاد األوزونمن قدرات اطناً  5.4 عند

طن  2.99 بلغ فقط 2017م نية في عاوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالا علماً بأنألمانة ابعد أن أخذت   -12
ل قراد أستيافي حصة ظر لنن ايمکن کاإذا عما ت لءتسا، س)ألساط اخن لمائة مافي  50وزون (ألد استنفادرات اقن م
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 أقلحصة رض لفطط تخم مة لولحکن ابأدو نيوليت اوردّ  .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المض اخفن مد يزلمل التسهي
يتّطلب إجراًء قانوب بسب ً ألن ذلك س دار  . إنّ رخآ نيا األولوية الحالية هي دعم اعتماد اإلجراءات القانونية لنظام إص

  .الشهادات

  قطاع خدمة التبريد

لوطنية  وزون األة احدو أن وليونيداضحت رك، أولجماا موظفي يبرتدمة استدن األمانة بشأر استفسااى علرداً   -13
لمنتظم  ايب رلتدج افي منهوزون لألة لمستنفداد ابالمولصلة ذات القضايا الدمج رك لعامة للجماالمديرية اتعمل حالياً مع 

  .من اللوائح الداخلية للموظفين جزءٍ كرك لجماامي لموظفي اإللزوا

، ال أخرى في المنطقة في ألبانيا المسار المعتمد في بلدانٍ وروفلوروكربونية تتبع عملية إزالة المواد الهيدروكل  -14
المواد محل  التكنولوجيات البديلة الرئيسية المتاحة حالياً لتحلّ  المواد الهيدوفلوروكربونيةتعد و .سيما االتحاد األوروبي

تهالك  تخفيض ويتم تحقيق الهيدروكلوروفلوروكربونية. من خالل تطبيق نظام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد اس
ص للحد من وخيص االتر ترداد غازات التبريد و؛  عرض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالحص تعزيز عمليات اس

 ؛ وتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة للحد من الطلب على تدويرها واستصالحهاوإعادة  استخدامهاوإعادة 
  .وتحسين أداء المعدات 22-روفلوروكربونالهيدروكلو

 الخالصة

وم ا  -15 ق قلحكومة ت ي ب ط ت اد لموامن درات لصاوا داتارلحصص للوواخيص اللترم نظا ب
ة دروكلوروفلوروكربوني دفقل من أهو  لبلدافي ك الستهالاو ،الهي ب بروتوكوللرقابة ا ه ك ل مونتريا بموج وذل

وص عليه في ل لتسهين ألساسية للفنييدوات األدات والمعب وايدرلتر افيوتم تد قو .لتنفيذيةاللجنة امع ق التفاا المنص
  .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد الماعلی ب لطلن ام دّ لحل اجن أمد يرلتبزات اغادة ستعادة والجيامة دلخت اسارمما

دار اليتم و ع عملية إص هادات وض تدامة الجهود على المدى الطويل لتطوير قدرات لش مان اس فنيي الخدمة. لفنيين لض
صلة ضايا المت شأن الق ستنفدة لألوزون في  ويجري دمج تدريب موظفي الجمارك ب  موظفي الجماركتدريب بالمواد الم

  20.5لثالثة (ايحة رلشالمائة في افي  20 الـ عتبةن ع الذي تم صرفهل يولتموى امست ويزيد .العادي لضمان االستدامة
دم لتقن اسيضمو .معال نية بشکوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزا ةطلمائة لخافي  76.5يبلغ ولمائة) افي 

واد لمالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رلمامة داستابعة رالايحة رلشر ااإطة في ططلمخاة طألنشن واآلاحتی رز لمحا
  .ليطولدى المانية علی وبرکوروفلوروکلدرولهيا

  التوصية

من المرحلة  الثالثةعلماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -16
مولية على أللبانيامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  األولى ا بالموافقة الش ي أيًض ؛ وتوص

ريحة  وخطة تنفيذ ، ألبانياكربونية في من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو األولىمن المرحلة  الرابعةالش
  : دول أدناهالمقابلة لها بمستويات التمويل المبيّنة في الج 2019-2018الشريحة للفترة 

  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) م ة ال ة إدارة إزال ط خ
ة  ة (المرحل دروكلوروفلوروكربوني الهي

 )الرابعة، الشريحة األولى

  اليونيدو 30,0002,700

واد (ب) م ة ال ة إدارة إزال ط خ
ة  ة (المرحل دروكلوروفلوروكربوني الهي

 )الرابعة، الشريحة األولى

  اليونيب 8,5001,105

 
 

    

 


