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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 ألبانيا

   (أوال) عنوان المشروع   الوكالة    االجتماع الذي تمت فيه الموافقة   تدابير الرقابة 

اليونيب واليونيدو    والستون   الرابع   2020في المائة بحلول  35
  (رئيسية)

 خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)  

    

   ألولى) ا(المرفق جيم، المجموعة   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة      2018 السنة:  (طن من قدرات استنفاد األوزون)   3.88

السنة:  
2019   

   (طن من قدرات استنفاد األوزون)(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري    

إجمالي استهالك 
 القطاع  

 االستخدامات  
 المعملية 

 عامل 
 تصنيع 

مكافحة  التبريد   المذيبات  
 الحريق  

 كيميائي  اإليروصوالت   الرغاوي  

    التصنيع   الخدمة       

- فلوروكربونكلوروالهيدرو         3.41       3.41 
22   

   بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)(رابعا)  

   2010-2009خط األساس للفترة  6.0 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة   6.0

   االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) 

 موافق عليه بالفعل:    2.1 المتبقي:   3.9

   األعمال (خامسا) خطة  2020

 اليونيب إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)   0.06

 التمويل (دوالر أمريكي)  605 9

 اليونيدو  إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)   0.15

   التمويل (دوالر أمريكي)  070 25

    (سادسا) بيانات المشروع  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020     المجموع
ينطبق ال   ال  6.0  6.0  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  3.9 

    ينطبق
 ال

    ينطبق
     مونتلایر بروتوكول في االستهالك  حدود

ينطبق ال   ال  6.0  6.0 5.4  5.4  5.4  5.4 5.4  3.9 
    ينطبق

 ال
    ينطبق

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

  اليونيب    المشروع  تكاليف 000 25 0 000 20 0 000 23 0 0 500 8 0 500 8 000 85
  
  
  

 

التمويل 
الموافق  

 عليه
  دوالر(

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

    اليونيدو    المشروع  تكاليف  000 45  0  000 92  0  000 40  0  0  000 30  0  000 23  000 230
    الدعم  تكاليف  050 4  0  280 8  0  600 3  0  0  700 2  0  070 2  700 20
  وافقت  التي المبالغ    المشروع  تكاليف  000 70  0  000 112  0  000 63  0  0  500 38  0  0  500 283

  التنفيذية اللجنة عليها
)   أمريكي دوالر(     الدعم  تكاليف  300 7  0  880 10 0  590 6  0  0  805 3  0  0  575 28 

 التمويل إجمالي    المشروع  تكاليف                   500 31 500 31
  هذا في المطلوب 
  دوالر( االجتماع
)  أمريكي  

    الدعم  تكاليف                   175 3 175 3

   توصية األمانة: موافقة شمولية  
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  وصف المشروع

  

ً لتمويل  ،الوكالة المنفذة الرئيسية بصفتهايونيدو، البالنيابة عن حكومة ألبانيا قدّمت  -1 الخامسة لشريحة اطلبا
 675 34من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها  واألخيرة من المرحلة األولى

دوالراً أمريكياً ليونيدو،   070 2لوكالة وقدرها   لدعم  الدوالر أمريكي زائد تكاليف    000 23دوالراً أمريكياً، مؤلفة من   
قدم أيضاً طلب الم. وتضّمن ال1ليونيبدوالر أمريكي     1051  البالغة  وكالةلدعم لالزائد تكاليف دوالر أمريكي   500 8و

 منتحقق التقرير من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و الرابعةتنفيذ الشريحة  عنتقريراً مرحلياً 
    .  2021-2020لفترةلشرائح التنفيذ  ةخطو 2019إلى  2017فترة لل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    استهالك عنتقرير ال

طن من قدرات استنفاد  3.41عن استهالك يبلغ  ألبانيا، بموجب تقرير التنفيذ للبرنامج القطري،أبلغت حكومة  -2
في  43 بـ لالمتثالوهو استهالك دون خط األساس  ،2019عام في  يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد األوزون من 

 . 2019-2015استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1المائة. ويبين الجدول 
  

 )  2019-2015 للفترة 7بيانات المادة ( ألبانيافي  الهيدروكلوروفلوروكربونية. استهالك المواد 1الجدول 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    2015 2016 2017 2018 *2019 خط األساس
 طن متري        

  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 46.97 67.97 54.35 70.58 61.98 102.3
  124-الهيدروكلوروفلوروكربون 0.00 0.00 0.00 0 0 0.6
  142b-الهيدروكلوروفلوروكربون 0.00 0.00 0.00 0 0 4.6

  المجموع (طن متري) 46.97 67.97 54.35 70.58 61.98 107.4
 طن من قدرات استنفاد األوزون        

  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.58 3.74 2.99 3.88 3.41 5.70
  124-الهيدروكلوروفلوروكربون 0.00 0.00 0 0 0 0.01
  142b-الهيدروكلوروفلوروكربون 0.00 0.00 0 0 0 0.30
  )طن من قدرات استنفاد األوزونالمجموع ( 2.58 3.74 2.99 3.88 3.41 6.00

 *بيانات البرنامج القطري

مع اتجاه تنازلي بشكل عام. أدت  ية في الفترة المذكورة الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك المواد  بةت نستقلب -3
انخفضت نسبة . كذلك  2015سنة    بشكل خاص  ستهالكاال  نسبة  إلى انخفاض  2015و  2014في    اناالقتصاديت  اناألزمت

، ال سيما إنفاذ نظام منح التراخيص خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالستهالك بفضل تنفيذ أنشطة 
المواد القائمة على األجهزة واردات  على التوالي على 2018و 2011المطبق منذ  حظرالوتحديد الحصص و

وبرامج التدريب وأنشطة المساعدة الفنية. عالوة على ذلك، تم إدخال المستعملة والجديدة  الهيدروكلوروفلوروكربونية
 إلى السوق المحلية. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتبريد وتكييف الهواء غير القائمة على أجهزة 

  
  تنفيذ البرنامج القطري   عن تقرير

عن تقرير الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب القطاعية ال بياناتعن ال ألبانياأبلغت حكومة  -4
 من بروتوكول مونتريال. 7المادة المبلغ عنها بموجب وقد كانت متسقة مع البيانات  2018تنفيذ البرنامج القطري لعام 

 
 .اليونيدو إلى ألبانيا في السياحة والبيئةمن وزارة  2020شباط/فبراير  6وفقاً للخطاب تاريخ    1
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  تقرير التحقق

واردات وصادرات المواد  حصص وتحديد االستيراد تصاريحلمنح لتحقق أن الحكومة تنّفذ نظاماً أّكد تقرير ا -5
من  7الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلّغ عنه بمقتضى المادة 

 امتثلت  ألبانيا أعاله)؛ وأن  1كان صحيحاً (على النحو المبيّن في الجدول   2018إلى    2017بروتوكول مونتريال للفترة  
التحقق بتعزيز . ويوصي تقرير 2019إلى  2017ترة للف اتفاقها مع اللجنة التنفيذيةوتريال لبروتوكول مون كل االمتثال

، كما يوصي بمتابعة تدريب الفنيين وإعادة التدوير واالستخالص سترداداال التعاون بين متاجر الخدمة بشأن مخطط
 .في الشريحة الخامسة تنفيذ هذه التوصيات اليونيدو توقد أّكد والمسؤولين عن إنفاذ القوانين.

  

  التقرير المرحلي من تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  بالمواد المستنفدة لألوزون واإلطار القانونيالسياسة الخاصة 

شغاًال منذ   الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد ل االستيراد  حصص وتحديد  االستيراد تصاريحنظام منح ال يزال  -6
المواد استيراد  تصاريحبموجبها تم تأسيس وحدة األوزون الوطنية السياحة والبيئة التي . تصدر وزارة 2013سنة 

وتحدد الحصص للمستوردين وترصد عمليات استيراد المواد المستنفدة لألوزون بالتعاون  الهيدروكلوروفلوروكربونية
عالوة على ذلك، ألزمت ألبانيا المستوردين والمصدرين باإلبالغ اإلجباري وفرضت  مع الهيئة العامة للجمارك.

اد مستنفدة لألوزون. دخل الحظر الضرائب البيئية على استيراد المواد المستنفدة لألوزون واألجهزة المحتوية على مو
الحظر كما دخل    2011حيز التنفيذ سنة    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمفروض على استيراد األجهزة القائمة على  

 .2018حيز التنفيذ سنة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمفروض على استيراد األجهزة الجديدة القائمة على 

الصادر عن  10المواد المستنفدة لألوزون المنقحة بموجب القرار رقم تنظم اد الئحة ، تم اعتم2019سنة  -7
بهدف المواءمة التامة مع تشريعات االتحاد األوروبي في ما يخص تنظيم استيراد واستخدام وتجارة  مجلس الوزراء

المواد المستنفدة لألوزون وتحديث شروط التبليغ عن المواد المستنفدة لألوزون وتوفير التدريب المناسب والشهادات 
المواد المستنفدة لألوزون وحسنت شروط  إتالف للمستخدمين النهائيين. كما أضافت الالئحة إجراءات قانونية تحظر

حديد صكين قانونين إضافيين بشأن توضع البطاقات التعريفية على واردات المواد المستنفدة لألوزون. وتم اعتماد 
، ومن المتوقع أن يتم اعتماد ثالثة صكوك قانونية أخرى صاريح اإلستيرادتص واإلجراء الخاص بتعليق/إلغاء الحص

بشأن ضبط تسرب الغازات المبردة واستخدام المواد المستنفدة لألوزون واإلبالغ عن البيانات  2020 يوليةفي تموز/
 وتدريب الفنيين والمستخدمين النهائيين ومنحهم الشهادات.

. يعمل البلد حاليا من أجل إدراج ضبط المواد 2018صدقت ألبانيا على تعديل كيغالي سنة  -8
 وتحديد الحصص.صاريح ام منح التفي نظ الهيدروفلوروكربونية

 قطاع خدمة التبريد

 تم تنفيذ األنشطة التالية: -9

 
ستخدام شهادات وشملت الورشتان مواضيع كإعلى فنيا حازوا  36تم تنظيم ورشتَي عمل وتدريب   )أ(

وكفاءة الطاقة في سياق بروتوكول مونتريال ومعايير السالمة وإدارة المخاطر   ةليلبدغازات التبريد ا
 والشروط واألساليب المعيارية لضبط التسرب؛

تم إجراء دراسة حول ضبط التسرب حددت اإلجراءات التالية من أجل تقليص التسرب وتحسين   )ب(
إعتماد د غازات التبريد وح الفوري واسترداالتبريد: الفحوصات المتكررة والتصلي احتواء غازات
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مشاغل الخدمة خالل معايير السالمة والتدريب والتوعية. سيتم تعميم توصيات الدراسة على الفنيين و
 الشريحة الخامسة؛

 6.9 إجمالي استرداد وإعادة تدوير واستخدام غازات التبريد شغالة وقد أعيد استخدام أصبحت شبكة   )ت(
  .2019طنًا متريًا منه سنة  12و 2018في  22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري من 

  
  وحدة تنفيذ المشروع والرصد

؛ تم توظيف هي المسؤولة عن إدارة المشروع والرصد وإعداد التقارير المرحلية وحدة األوزون الوطنية إنّ  -10
وضع  على صعيدوطنيين لمساعدة وحدة األوزون الوطنية في رصد إنفاذ القوانين وتقييم التقدم المحرز  استشاريين

نظام إصدار الشهادات والمساعدة في التحقق من االستهالك. كما تم تنظيم أنشطة توعية بهدف نشر المعلومات المتعلقة 
دوالر  000 35 التنفيذ والرصدوحدة ل التراكمية نفقاتال تبلغ ية.الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الخالية من بدائل الب

ً  أمريكياً دوالر 462 27 منذ الشريحة األولى حتى الشريحة الرابعة، وأتى البيان التفصيلي على النحو اآلتي: أمريكي  ا
 .دوالراً أمريكياً لنفقات السفر 538 7ولمصروفات الموظفين واالستشاريين 

 
  مستوى صرف األموال  

دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه حتى اآلن، تم  500 283مبلغ  أصل، من 2020 فبراير/شباطبتاريخ  -11
ً اً دوالر 434 281  صرف على النحو  دوالر أمريكي لليونيب) 500 76دوالر أمريكي لليونيدو و 000 207(  أمريكيا

ً اً دوالر 066 2صيد البالغ سيتّم صرف الرو. 2المبين في الجدول   .2020 العام  في  أمريكيا
  

أللبانيا لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن ا الماليّ . التقرير 2الجدول 
 (دوالر أمريكي)  

  معدل الصرف (%)  المجموع  اليونيب  اليونيدو  شريحة ال
 965 68 954 24 011 44 األموال التي تم صرفها 99 000 70 000 25 000 45 األموال الموافق عليها  األولى
 000 112 000 20 000 92  األموال التي تم صرفها 100 000 112 000 20 000 92  األموال الموافق عليها  الثانية
 969 61 000 22 969 39  األموال التي تم صرفها 98 000 63 000 23 000 40  األموال الموافق عليها  الثالثة

 500 38 500 8 000 30  األموال التي تم صرفها 100 500 38 500 8 000 30  األموال الموافق عليها  الرابعة
 434 281 454 75 980 205 األموال التي تم صرفها 99 500 283 500 76 000 207 األموال الموافق عليها  المجموع

 

    الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة  خطة من واألخيرة  الخامسة الشريحة تنفيذ خطة

 :2021وكانون األول/ديسمبر  2020 يونيه/حزيران بين التالية األنشطة تنفيذ سيتم  -12

تنفدة  متابعة عملية اعتماد الصـ   )أ( أن المواد المـس كوك القانونية الخاصـة بضـبط التـسرب واإلبالغ عن البيانات بـش
ـــهادات لفنيي الـخدـمة ــدار الشــ وتـحدـيث   ؛لألوزون واألجهزة الـقائـمة عليـها وإجراءات الـتدرـيب والتقييم وإصــ

التـشريعات الخاـصة بمـشاركة القطاع الخاص في إـصدار الـشهادات وباالـسترداد وإعادة التدوير واالـستخالص  
 دوالر أمريكي)؛ 000 5(اليونيدو) (
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د المـستخدمة لتدريب فنيي الخدمة؛ إنـشاء نـسق بيانات لتـسجيل مـشاغل حيازة الـشهادة في المواإدراج ـشروط    )ب(
وتعميم نســـق البيانات على عدد محدود من المشـــاغل على أســـاس   2المنظور الجنســـانيالتي تراعي  الخدمة

 دوالر أمريكي)؛ 000 10تجريبي (اليونيدو) (
 

ــة الـخدـمة الجـيدة واحتواء ـغازات التبرـيد، بـما في  30تـحدـيث مواد الـتدرـيب وـتدرـيب    )ت( فني ـخدـمة على مـمارســ
ــهــادة و ــروط حيــازة الشــ ــرب وشــ ــبط التســ ــات تخص ضــ المواد  الخــاليــة من بــدائــل الذلــك ممــارســـ

ــالـمة وإدارة المـخاطر؛  الهيدروكلوروفلوروكربونية دعم هيـئات الجـمارك على ووكـفاءة الـطاـقة ومـعايير الســ
التدريب العادي واإللزامي ب الخاصــةالدراســية  المناهجإدراج مســائل مرتبطة بالمواد المســتنفدة لألوزون في 

 دوالر أمريكي)؛ 500 8لموظفي الجمارك (اليونيب) (
 

سيتم توظيف استشاريين لمساعدة وحدة األوزون الوطنية    إدراة المشروع والرصد وإعداد التقرير المرحلي:    )ث(
على متابعة الجانبَين القانوني والفني لألنشــطة؛ تنفيذ األنشــطة المخطط لها؛ التنســيق مع أصــحاب المصــلحة  

من أـجل إـعداد التقرير (اليونـيدو)    بشــــأن اإلجراءات التي تتـخذـها وـحدة األوزون الوطنـية؛ جمع المعلوـمات
ــاريين و 000 6دوالر أمريكي ( 000 8( ــتشـ نفقات  دوالر أمريكي ل 000 2دوالر أمريكي للموظفين واالسـ
 سفر)).ال
  

 
  
 

 
  السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.  قمن الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيالذي طلب  (د)  84/92القرار    تماشيًا مع 2
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  األمانة  ةوتوصيتعليقات 

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   الرابعةتنفيذ الشريحة  عنمرحلي التقرير ال

  اإلطار القانوني

 2020لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام الخاصة بها حصص البالفعل  ألبانياأصدرت حكومة  -13
 .في بروتوكول مونتريالالمحددة وفقا لألهداف 

الخاصة بالتدريب العادي هج الدراسية التدريب الجمركي في المنا إدراجلم تالحظ األمانة أّي تقدم من ناحية  -14
كان واإللزامي لموظفي الجمارك، على النحو الذي تمت مناقشته عند الموافقة على الشريحة الرابعة واستفسرت عما إذا  

أوضحت اليونيدو أّن وحدة األوزون الوطنية ال تزال تعمل على هذه المسألة  تخصيص ميزانية لهذا النشاط.باإلمكان 
نت منسقًا معنيا بالمسائل المتعلقة بضبط المواد ن على نحو وثيق مع إدارة الجمارك التي عيّ مع الجمارك، فهي تتعاو

ستشارك إدارة الجمارك في إعداد وتوفير التدريب الجمركي وفي تحديث المواد والمناهج التدريبية؛   المستنفدة لألوزون.
   .بالتالي، ال تدعو الحاجة إلى تخصيص ميزانية إلنجاز هذه المهمة

  

  قطاع خدمة التبريد

في ألبانيا المسار المتبَع في بلدان أخرى من المنطقة، ال الهيدروكلوروفلوروكربونية   إزالة المواد  اتبعت خطة   -15
التكنولوجيا الرئيسة البديلة المتوفرة حاليا الستبدال  الهيدروفلوروكربونيةالمواد  تمثل .سيما بلدان االتحاد األوروبي

اعتمدت الحكومة إجراءات تنظيمية لضبط تسرب وانبعاث المواد المستنفدة  .الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
غازات التبريد العادمة وركزت لألوزون وحسنت اإلجراءات الخاصة باسترداد المواد المستنفدة لألوزون والتخلص من  

الطلب على  خفضعلى األنشطة المتعلقة بضبط التسرب واسترداد وإعادة تدوير واستخالص غازات التبريد من أجل 
. وفرت الدراسة التي تم إجراؤها حول ضبط التسرب في مشاغل الخدمة سلسلة من الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  

إجراء فحوصات جراءات على سبيل الذكر ال الحصر اإلجراءات التي تم تعميمها على فنيي الخدمة؛ وشملت هذه اإل
غازات التبريد المستنفدة لألوزون   استردادح الفوري للتسربات ويصلة بناء على شحنة غاز التبريد، والتالمتكرر  التسرب

 ح التي تم إجراءها على األجهزة.تصليبسجالت تتضمن الفحصوات وعمليات الاألجهزة واالحتفاظ عند صيانة 

بالتقدم المحرز من حيث إنشاء مخطط منح الشهادات للفنيين، أوضحت اليونيدو أنّه تم تحديد كافة في ما يتعلق   -16
لمنح الشهادات الصك القانوني الداعم  مشروع صياغة تالشروط الخاصة بتدريب الفنيين وحيازتهم الشهادات، كما تم

 .2020متوقع بدء العمل بالمخطط بحلول نهاية العام من ال .للفنيين وهو حاليا مطروح للموافقة األخيرة عليه
  

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   خطةاستدامة 

واسترداد  للفنيين من أجل تسهيل ممارسات الخدمة الجيدة  التدريب واألجهزة واألدوات األساسيةتم توفير  -17
إّن شبكة استرداد وإعادة   .الهيدروكلوروفلوروكربونيةالطلب على المواد    خفضوإعادة استخدامها بهدف  غازات التبريد  

. الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد غازات التبريد المعاد استخدامها واردات لت كمّ استخدام غازات التبريد شغالة وقد 
لجهود المبذولة من أجل بناء بهدف ضمان االستدامة الطويلة األمد ليتم العمل على وضع نظام منح الشهادات للفنيين 

تدريب موظفي الجمارك على المسائل المتعلقة بالمواد المستنفدة قدرات فنيي الخدمة. عالوة على ذلك، يتم إدراج 
تسعى كافة الجهود السالفة البيان إلى ضمان استدامة خطة إزالة المواد  لألوزون في التدريب الجمركي العادي.

 في البلد. الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 الخالصة

لواردات وصادرات المواد الخاص بها الحصص تحديد و تصاريحال منح نظام  بتنفيذحكومة التقوم  -18
وفقا للجدول الزمني  الهيدروكلوروفلوروكربونيةما سيسمح بتقليص استهالك المواد  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

في المائة من  37بـ بالفعل أقل 2019لعام في ا وكان االستهالك الخاص باإلزالة المحدد في بروتوكول مونتريال؛
يتم إحراز تقدم في األنشطة الخاصة بخطة  .األهداف المحددة في بروتوكول مونتريال وفي االتفاق مع اللجنة التنفيذية

 عملية تسجيل مشاغل الخدمة المقترحة بموجب الشريحة الخامسةإن . الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد 
صرف األموال  مستوى بلغو . تم صرف كافة األموال الموافق عليها للشريحة الرابعةمنظور الجنسانيال ستراعي

التقدم المحَرز حتى تاريخه  كّل من ضمنيس .اآلنالمائة من األموال الموافق عليها حتى في  99نسبة للمرحلة األولى 
إدارة إزالة للمرحلة األولى من خطة األمد الطويلة  ستدامةواألنشطة المخطط تنفيذها بموجب الشريحة الخامسة اال

خطة إدارة إزالة المواد البلد المرحلة األولى من وسوف يكمل . الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
 االجتماع الحالي. فيالثانية  المرحلة وهو يقدم اللجنة التنفيذية مع وفقا لالتفاق المعقود الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  

  التوصية

من المرحلة   الرابعةتنفيذ الشريحة  عن  علما بالتقرير المرحلي    التنفيذيةتوصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة   -19
؛ كما توصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة أللبانيااألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

، على المقابلة لها 2021-2020 للفترة ، وخطة تنفيذ الشريحة أللبانيامن المرحلة األولى من الخطة  واألخيرة الخامسة
    .الجدول أدناه في  بيّنالمتمويل الوى مست

  

   عنوان المشروع تمويل المشروع  (دوالر أمريكي) تكاليف الدعم  (دوالر أمريكي)  الوكالة المنفذة 

ــة  000 23 070 2 اليونيدو ــدروكلوروفلوروكربوني ــة المواد الهي ــة إدارة إزال خط
 ) الخامسة(المرحلة األولى، الشريحة 

 (أ) 

ــة  500 8 105 1 اليونيب ــدروكلوروفلوروكربوني ــة المواد الهي ــة إدارة إزال خط
  )الخامسة(المرحلة األولى، الشريحة 

  (ب)
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  ألبانيا

   (أوال) عنوان المشروع   الوكالة

 ) الثانيةخطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة    اليونيب واليونيدو (رئيسية)

      

   ألولى) ا(المرفق جيم، المجموعة   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة      2018 السنة:  (طن من قدرات استنفاد األوزون)   3.88

   (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)      2019لسنة:  

إجمالي استهالك 
 القطاع  

 االستخدامات  
 المعملية 

 عامل 
 تصنيع 

مكافحة  التبريد   المذيبات  
 الحريق  

 كيميائي  اإليروصوالت   الرغاوي  

    التصنيع   الخدمة       

- فلوروكربونكلوروالهيدرو         3.41       3.41 
22   

   (رابعا) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاد األوزون) 

   2010-2009خط األساس للفترة  6.0 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة   6.0

   للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)االستهالك المؤهل  

 موافق عليه بالفعل:    2.1 المتبقي:   3.9

   (خامسا) خطة األعمال  2020 2021 2022 2022 ما بعد  المجموع 

 اليونيدو إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)   0.80 0 1.00 0.21 2.01

 التمويل (دوالر أمريكي)  045 66 0 000 68 000 31 045 165

 اليونيب  إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)   0.21 0 0 0.84 1.05

   التمويل (دوالر أمريكي)  952 31 0 0 402 127 354 159

    (سادسا) بيانات المشروع  2020  2021  2022  2023  2024  2025     المجموع
     مونتلایر بروتوكول في االستهالك  حدود 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 1.95  ال ينطبق
  استنفاذ  قدرات  من طن ( به المسموح لالستهالك األقصى الحد 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 1.95 ال ينطبق

 )   األوزون
تكاليف  اليونيدو    المشروع  تكاليف 000 88 0 250 81 0 0 250 32 500 204

المشروع  
المطلوبة من  
حيث المبدأ  

(دوالر  
 )أمريكي

    الدعم  تكاليف 920 7 0 313 7 0 0  173 3 406 18

    اليونيب    المشروع  تكاليف 500 39 0 500 39 0 0 000 9 000 88
    الدعم  تكاليف 135 5 0 135 5 0 0 170 1 440 11

(دوالر   تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأإجمالي  500 127 0 750 120 0 0 250 44 500 292
  أمريكي)

29 846   4 343  0 
  

0  12 448   0  13 055 
  

(دوالر   تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأإجمالي 
 أمريكي)

  (دوالر أمريكي) المطلوبة من حيث المبدأ  إجمالي األموال 555 140 0 198 133 0 0 593 48 346 322

 ) 2020) طلب تمويل الشريحة األولى (سابعا(
(دوالر أمريكي)  ة المطلوب األموال الوكالة   تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)  

 920 7 000 88 اليونيدو

 135 5 500 39 اليونيب

 ) على النحو المبين أعاله 2020ة األولى ( ح لموافقة على تمويل الشريا التمويل المطلوب: 
  بشكل فردي يتم النظر فيها  توصية األمانة: 
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  المشروعوصف 

  

من خطة   الثانيةتمويل المرحلة  وكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لبالنيابة عن حكومة ألبانيا قدّمت يونيدو، بصفتها ال -20
 500 204دوالراً أمريكياً، مؤلف من     346 322قدره  مبلغ  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ب
دوالر أمريكي  000 88دوالر أمريكي ليونيدو، و 406 18دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها  

سيسمح تنفيذ المرحلة الثانية . 3مقدَّم أصالً  كما هو، دوالر أمريكي لتكاليف دعم الوكالة ليونيب 440 11زائد 
وسيساعد ألبانيا على تحقيق  22-وروكربونالهيدروكلوروفلطن من قدرات استفاد األوزون من  1.95بإزالة 
 .2025في المائة بحلول العام  67.5بنسبة  خفضالهدف 

خطة بلغ التمويل المطلوب خالل االجتماع الخامس والثمانين من أجل الشريحة األولى من المرحلة الثانية من  ي -21
دوالر  000 106دوالًرا أمريكيًا، ويتألف من  175 160 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 5ئددوالر أمريكي زا 500 39و ،ونيدودوالًرا أمريكيًا لي 540 9تكاليف دعم الوكالة وقدرها أمريكي زائد 
 .أصالً مقدَّم كما هو ، لتكاليف دعم الوكالة ليونيب اأمريكيً  ادوالرً  135

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تنفيذ المرحلة األولى من 

خالل االجتماع  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد تمت الموافقة على المرحلة األولى من  -22
بمستوى تمويل   2020  بحلول العام  األساسبالمئة من خط    35  بنسبة  خفضل  التوصلمن أجل   4الرابع والستين
ً  750 31دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة قدرها  000 315إجمالي قدره  ، بغية إزالة دوالراً أمريكيا

في قطاع الخدمة فحسب. تمت  الهيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  2.1
الموافقة على أربع شرائح من أصل الخمسة المخطط لها في المرحلة األولى؛ وتم تقديم الشريحة الخامسة إلى 

ا عن التقدم المحَرز في تنفيذ من هذا المستند عرضً  19إلى  1االجتماع الخامس والثمانين. تتضمن الفقرات 
والتقارير المرحلية والمالية  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى، بما في ذلك تحليل الستهالك المواد 

 الخاصة بالتنفيذ وطلب تمويل الشريحة الخامسة واألخيرة المقدَّم إلى االجتماع الحالي.

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من 

  في ألبانياللتمويل المؤهل المتبقي االستهالك 

المنسوبة إلى المرحلة   الهيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من المواد    2.1  استنزالبعد   -23
 3.9ي المؤهل للتمويل يبلغ االستهالك المتبق، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من 

 .3، على النحو المبين في الجدول 22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون من 

خطة إدارة إزالة المواد االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل في المرحلة الثانية من . 3الجدول 
 )  استنفاد األوزونطن من قدرات (أللبانيا  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المرحلة األولى  المرحلة الثانية 
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  نقطة البداية 

 االستهالك الموافق عليه  االستهالك المتبقي  االستهالك الموافق عليه  االستهالك المتبقي 
  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 5.70 1.80 3.90 1.95 1.95

 124-الهيدروكلوروفلوروكربون 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
  142b-الهيدروكلوروفلوروكربون 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإجمالي  6.00 2.10 3.90 1.95 1.95

  

 
  .اليونيدو إلى ألبانيا في السياحة والبيئةمن وزارة  2020شباط/فبراير  6 وفقاً للخطاب تاريخ 3
4  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/23.  
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  بحسب القطاعات الهيدروكلوروفلوروكربونيةتوزع استهالك المواد 

 للفترة الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن هذا المستند تحليًال لالستهالك المبلغ عنه للمواد  3و 2تعرض الفقرتان  -24
 .2019و 2015

ال سيما عدد واردات غازات التبريد البديلة،  أنّ المسح الذي تم إجراؤه خالل إعداد المرحلة الثانية،  يُظهر -25
في  .بشكل ملحوظيزداد  ،وتكييف الهواء لخدمة أجهزة التبريدبشكل أساسّي،  الهيدروفلوروكربونيةالمواد 
في المائة من إجمالي واردات غازات  14نسبة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون، شكلت واردات 2019العام 

وغازات   يةأوليفينفي المائة منها؛ أّما المواد الهيدروفلورو  82نسبة    الهيدروفلوروكربونيةالتبريد وشكلت المواد  
 في المائة منها. 4التبريد القابلة لالشتعال فشكلت نسبة 

حاليًا بشكل كامل عند صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء في  22-الهيدروكلوروفلوروكربونيتم استخدام  -26
تكييف الهواء المنزلية، وأجهزة التبريد والثالجات في المائة) وهي أجهزة  97.7استعماالت ثالثة (تشكل 

 وسائل النقل.في تبريد اليتم استخدامها في التبريد التجاري و في المائة) 2.3الصناعية، مع نسبة  صغيرة (

يضم كل منها أربعة أو خمسة فنيين (يبلغ عدد الفنيين مشغل خدمة  145 حوالي يتألف قطاع الخدمة حاليًا من -27
) يقومون بصيانة وتركيب أجهزة وأنظمة التبريد وتكييف الهواء، ويبلغ عدد معاهد 140المسجلين رسميًا 

الخدمة، وفقا لالئحة االتحاد  يفنيل إلزاميةالتدريب المهني تسعة. الحكومة في صدد وضع مخطط شهادات 
 زات المفلورة.األوروبي بشأن الغا

  االستراتيجية الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة اإلزالة 

ا على ما تم تحقيقه خالل خالل تنفيذ المرحلة الثانية، سيتم التركيز على األنشطة في قطاع الخدمة. تأسيسً  -28
تعزيز إنفاذ اللوائح المرحلة األولى، سيتم تنفيذ المرحلة الثانية باالستناد إلى المسارات االستراتيجية التالية: 

الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون وتعزيز قدرات فنيي الخدمة؛ وتنفيذ خطة استرداد وإعادة تدوير 
؛ وإشراك أصحاب فلوروكربونيةكلوروالهيدروطلب على المواد خفض الواستخالص يحركها السوق بهدف 

االعتبارات في خطط أعمالهم؛ وتعميم  فلوروكربونيةكلوروالهيدروالمصلحة وإدماج خطة إدارة إزالة المواد 
 الجنسانية في المرحلة الثانية بكافة جوانبها.

  األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية

 التالية: تم التخطيط لتنفيذ األنشطة -29

وتحديد الحصص، مع  صاريحعملية إنفاذ السياسات واللوائح، بما في ذلك نظام منح الت مواصلة  )أ(
وضع البطاقات التعريفية على العبوات وحظر استيراد األجهزة القائمة على التركيز على 

نطاق/تعديل اإلطار الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وإنفاذ نظام الشهادات اإللزامية للفنيين؛ وتوسيع 
قوانين متعلقة بالصحة والسالمة من أجل اعتماد   ية ويُدخلالتنظيمي ليشمل المواد الهيدروفلوروكربون

لالشتعال البديلة عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيدو)  والقابلةغازات التبريد السامة 
 دوالر أمريكي)؛  500 51(

 منعمة خمس ورش تدريب لمئة موظف جمارك ومفتش بيئي حول تحديث المواد التدريبية وإقاو  )ب(
عبوات غازات التبريد ووضع بطاقات التعريف المضللة عليها، باإلضافة إلى ب  االتجار غير المشروع

 دوالر أمريكي)؛ 000 18الرصد وإبالغ البيانات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون (اليونيب) (

؛ وتحسين مهارات المدربين الوطنيين من معاهد تدريب مهني ةالخاصة بتسعتحديث مناهج التدريب   )ت(
خاصة؛ وإقامة عشر ورش تدريب لتدريب مئتي فني على ممارسات الخدمة تدريبية خالل حلقات 

الجيدة، بما في ذلك تركيب وصيانة األجهزة وضبط التسرب واسترداد وإعادة تدوير واستخالص 
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دوالر   000 70مناسبة لغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة (اليونيب) (غازات التبريد والمناولة ال
 أمريكي)؛

وتصميم وتنفيذ برنامج خاص باسترداد وإعادة تدوير واستخالص غازات التبريد يُشرك القطاع   )ث(
الفنية والوعي لدى مشاغل الخدمة؛ وإقامة أنشطة توعية وسبع  اتالخاص ويرتكز إلى مسح للقدر

فنًيا على االسترداد وإعادة التدوير واالستخالص باستخدام األجهزة التي  140لتدريب  بورش تدري
تم توفيرها خالل المرحلة األولى؛ وإقامة حلقات تدريبية خاصة للنهوض بمشاركة المرأة في أنشطة 

 دوالر أمريكي)؛ 000 57االسترداد وإعادة التدوير واالستخالص (اليونيدو) (

؛ وتحليل احتمال استخدام خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناءى لتقييم وإجراء دراسة جدو  )ج(
والعوائق القانونية والمنافع البيئية وتوفير الطاقة؛ وإجراء التخطيط المالي لتنفيذ  الطاقة المتجددة

 دوالر أمريكي)؛ 000 46الخيارات المجدية (اليونيدو) (

في ما يخص إدارة المشروع والتنسيق والرصد وإعداد التقارير، تكون وحدة األوزون الوطنية هي   )ح(
لتنسيق مع أصحاب المصلحة اآلخرين. سيتم توظيف المسؤولة عن تنفيذ المشروع بشكل عام، با

وحدة األوزون الوطنية على تنفيذ األنشطة والتنسيق مساعدة  بغية    لفترة قصيرة خبراء قانونيين وفنيين  
بين أصحاب المصلحة وإقامة التدريب وتنسيق عملية التحقق من االستهالك ورصد التقدم وجمع 

دوالر أمريكي  000 40دوالر أمريكي ( 000 50اليونيدو) (التقارير المرحلية (البيانات وإعداد 
 )).دوالر أمريكي للسفر 000 4للموظفين واالستشاريين و

  التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

مبلغ أللبانيا بـ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة قُدَرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من  -30
طن من قدرات استنفاد األوزون من  1.95، زائد تكاليف الدعم، إلزالة 500 292قدره 

 التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية: 4الجدول  يلخص .22-الهيدروكلوروفلوروكربون

(دوالر  أللبانيا إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة . 4 الجدول
  أمريكي)

 التكلفة اإلجمالية 2025 2022 2020 الوكالة النشاط
 500 51 250 3 250 18 000 30 اليونيدو التشريعات والسياسات

 000 57 000 7 000 30 000 20 اليونيدو استرداد وإعادة تدوير واستخالص غازات التبريد
 000 18 000 3 500 7 500 7 اليونيب أنشطة لبناء قدرات موظفي الجمارك والمفتشين البيئيين

تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة باستخدام 
ذات القدرة المنخفضة على إحداث غازات التبريد القابلة لالشتعال 

 000 70 000 6 000 32 000 32 اليونيب االحترار العالمي
 000 46 000 10 000 13 000 23 اليونيدو دراسة الجدوى لتقييم خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناء

 000 50 000 10 000 20 000 20 اليونيدو إدارة المشروع والتنسيق والرصد وإعداد التقارير
 500 204 250 20 250 78 000 106 اليونيدو المجموع الجزئي
 000 88 000 9 500 39 500 39 اليونيب المجموع الجزئي

 500 292 250 29 750 117 500 145   المجموع

  

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألنشطة المخطط تنفيذها في الشريحة األولى من المرحلة الثانية من  

دوالر أمريكي بين  500 145سيتم تنفيذ شريحة التمويل األولى للمرحلة الثانية، بمبلغ إجمالي قدره  -31
 األنشطة التالية:، وستشمل 2023وحزيران/يونيو  2020حزيران/يونيو 
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لمواد لبدائل  التحديث الالئحة الوطنية الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون للتطرق إلى مسألة استخدام    )أ(
؛ وتنفيذ مخطط الشهادات منظور الجنسايالمستنفدة لألوزون، مع مراعاة كفاءة الطاقة والمعايير وال

 دوالر أمريكي)؛ 000 30لفنيي الخدمة (اليونيدو) (

 االتجار غير المشروعمنع  مواد التدريب وتدريب أربعين موظف جمارك ومفتًشا بيئيًا على    وتحديث  )ب(
عبوات غازات التبريد ووضع بطاقات التعريف المضللة عليها، باإلضافة إلى الرصد وإبالغ البيانات ب

 دوالر أمريكي)؛ 500 7(اليونيب) ( الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون

الفنية لمشاغل الخدمة؛ وتدريب ستين فنيًا على عمليات استرداد وإعادة تدوير  اتللقدروإجراء مسح   )ت(
األجهزة التي تم شراؤها في المرحلة األولى؛ وإقامة حلقات  ، باستعمالغازات التبريد واستخدام

 000 20تدريبية خاصة حول االسترداد وإعادة التدوير واالستخالص مع دعوة فنيات (اليونيدو) (
 الر أمريكي)؛دو

تحديث مواد التدريب وإقامة أربع ورش تدريب لثمانين فنيًا حول ممارسات الخدمة الجيدة ورصد   )ث(
المناسبة لغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة التسرب واإلزالة واالستبدال والمناولة وضبط 

 دوالر أمريكي)؛ 000 32(اليونيب) (

بغية تقييم خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناء وإجراء تحديد موقع إلجراء دراسة جدوى   )ج(
االستشارات مع أصحاب الشأن ووضع االختصاصات وتوظيف استشاري للبدء بدراسة الجدوى 

 دوالر أمريكي)؛ 000 36(اليونيدو) (

 20يدو) (وإدارة المشروع والتنسيق والرصد واإلبالغ وجمع البيانات وإعداد التقرير المرحلي (اليون  )ح(
دوالر أمريكي  000 4دوالر أمريكي للموظفين واالستشاريين و 000 16دوالر أمريكي ( 000

 للسفر)).

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

على ضوء  أللبانيا ةراجعت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني -32
معايير المرحلة األولى والسياسات والخطوط التوجيهية الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك 

تمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستهالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة 
الخاصة بالصندوق  2022-2020) وخطة العمل للفترة 74/50المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

 المتعدد األطراف.

  لمرحلة الثانيةخاصة با شاملةاستراتيجية 

سنة طن من قدرات استنفاد األوزون    3.41  البالغ  22-الحظت األمانة أن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون -33
قادرة على فرض حصة كانت الحكومة  استفسرت عما إذافي المائة من خط األساس، و 43كان أقّل بـ 2019

استيراد أقل من االستهالك المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال خالل المرحلة الثانية. ردت اليونيدو أن 
ال تخطط بالقوى السوقية الخارجية؛  بشكل رئيسي لمواد المستنفدة لألوزون في ألبانيا يتأثرل ائلبدالاختيار 

الحكومة لتسريع عملية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من اللزوم، سعيًا منها إلى توفير الوقت 
الالزم من أجل أن تبلغ التكنولوجيات الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية مرحلة النضج وتصبح أكثر 

 جهة اعتمادها في السوق.لاستقطابًا 

التي غازات التبريد الهيدروفلوروكربونية  ادة كبيرة خالل المرحلة األولى في استيرادزيالحظت األمانة  -34
في المائة من إجمالي غازات التبريد المستوردة واستفسرت عن الطريقة التي ستتبعها  82أصبحت تشكل 
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أن ألبانيا ال تزال   المواد الهيدروفلوروكربونية في المرحلة الثانية. أوضحت اليونيدو  الكهاست  لحد نموالحكومة  
، من أجل استيفاء الشروط القانونية لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، بما في ذلك 2014تسعى جاهدة، منذ 

بقدر المواد الهيدروفلوروكربونية    استهالك  نمومن  حد  للالئحة الغازات المفلورة. تم اتخاذ عدد من اإلجراءات  
عدم تسريع عملية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من اللزوم؛ وصياغة اإلمكان، بما في ذلك: 

لمواد لبدائل التشريعات جديدة خاصة بالغازات المفلورة؛ وتوعية أصحاب المصلحة بشأن تعديل كيغالي و
ت ألبانيا إلى تعديل كيغالي وهي تنوي انضمعلى المدى المتوسط والبعيد. الهيدروفلوروكربونية وربحيتها 

 رسمي. بشكلتقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لمعالجة هذه المواد 

  مسائل فنية

ناقشت األمانة دراسة الجدوى لتقييم خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناء. يبدو أن الدراسة تنوي  -35
بغية   معززة بالطاقة الشمسيةاالمتصاص الحراري وأنظمة االمتصاص القائمة على المياه المبردة الاستكشاف  

الهواء المركزية. أشارت األمانة إلى ثالث  تحديد الخيار الذي سيكون أكثر فائدة لالستخدام في أنظمة تكييف
. عالوة على ذلك، غير واضحةالقيمة المضافة للدراسة المقترحة  وال تزالالصندوق دراسات جدوى أجراها 

 لمعالجةفرضت الحكومة حظًرا على استيراد وتركيب األجهزة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
على الرغم من أن الدراسة ستوفر تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. زيادة عدد األجهزة التي 

، إال أنها ال تؤثر مباشرة على حول الخيارات التكنولوجية لتلبية الطلب المستقبلي على التبريد  إضافية  معلومات
 46ى استخدام مبلغ  عملية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بعد مناقشات إضافية، وافقت اليونيدو عل

دوالر أمريكي المخصص لدراسة الجدوى بهدف توفير التدريب واألدوات لمعالجة استهالك المواد  000
 .ة والتجار ةالصناعفي قطاعي المستخدمين النهائيين  الهيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى كبار

  التكلفة اإلجمالية للمشروع

بعد استبدال دراسة فصيلي لتكلفة المرحلة الثانية، األنشطة النهائية الموافق عليها والبيان الت 5يلخص الجدول  -36
المستخدمين  الجدوى لتقييم خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناء بتوفير التدريب واألدوات لكبار

 .في قطاعي الصناعة والتجارة النهائيين 

 أللبانيا  للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  المنقحة واألنشطة  التكلفة. 5  الجدول
  (دوالر أمريكي)

 التكلفة اإلجمالية 2025 2022 2020 الوكالة النشاط
 500 51 250 8 250 18 000 25 اليونيدو التشريعات والسياسات

 000 57 000 7 000 30 000 20 اليونيدو استرداد وإعادة تدوير واستخالص غازات التبريد
 000 18 000 3 500 7 500 7 اليونيب أنشطة لبناء قدرات موظفي الجمارك والمفتشين البيئيين

تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة باستخدام 
ذات القدرة المنخفضة على إحداث غازات التبريد القابلة لالشتعال 

 000 70 000 6 000 32 000 32 اليونيب االحترار العالمي
كبار   لدىوضع مواد التدريب وتوفير التدريب لفنيي خدمة الصيانة  

 000 46 000 10 000 13 000 23 اليونيدو كالمبردات والثالجات التجارية والصناعيةالمستخدمين النهائيين 
 000 50 000 10 000 20 000 20 اليونيدو إدارة المشروع والتنسيق والرصد وإعداد التقارير

 500 204 250 35 250 81 000 88 اليونيدو الجزئيالمجموع 
 000 88 000 9 500 39 500 39 اليونيب المجموع الجزئي

 500 292 250 44 750 120 500 127   المجموع

 

  التأثير على المناخ

ستؤدي األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التي تشمل تحسين احتواء غازات التبريد عبر التدريب وتوفير  -37
بشكل أكبر. يؤدي كل  المستخدمة في خدمة التبريد 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربوناألجهزة، إلى خفض 
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الفضلى إلى توفير حوالي  بفضل ممارسات التبريد 22-كيلوغرام غير منبعث من الهيدروكلوروفلوروكربون
على الرغم من عدم وجود احتساب للتأثير على المناخ في خطة إدارة   ثاني أكسيد الكربون.مكافئ  طن من    1.8

، ال سيما استرداد وإعادة تدوير ، تشير األنشطة التي خططت لها ألبانياالهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد  
ستخفض انبعاث   الهيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  إلى أن  واستخالص غازات التبريد،  

 فوائد مناخية.غازات التبريد في الغالف الجوي، ما يؤدي إلى 

  التمويل المشترك

ستستمر أبلغت اليونيدو األمانة أن ألبانيا لم تحدد أي موارد للتمويل المشترك. إال أن وحدة األوزون الوطنية  -38
في استكشاف فرص لحشد محتمل ألموال إضافية من أجل ضمان التنفيذ الناجح لخطة إزالة المواد 

 ، بمساعدة الوكالتَين المنفذتَين.الهيدروكلوروفلوروكربونية

   2022-2020للفترة  الصندوق المتعدد األطراف ملخطة ع مشروع

دوالر أمريكي، زائد تكاليف الدعم، من أجل تنفيذ المرحلة  500 292تطلب اليونيدو واليونيب مبلغًا قدره  -39
البالغة المطلوب  إن المبلغ اإلجمالي أللبانيا.  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

دوالر أمريكي من  822 5، أقل بـ2022-2020تكاليف الدعم للفترة بما فيه ، دوالر أمريكي 175 160قيمته 
 لمبلغ الوارد في خطة العمل.ا

  مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد هذا المستند مشروع االتفاق بين حكومة ألبانيا ليتضمن الملحق األول  -40
 .الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية

    التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في ما يلي: -41

أللبانيا  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالموافقة المبدئية على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
 67.5بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن أجل خفض استهالك المواد  2025و 2020للفترة بين 

  204500من    دوالًرا أمريكيًا، مؤلف    346 322في المائة من خط األساس الخاص بالبلد، بمبلغ قيمته  
دوالر  000 88دوالر أمريكي و  406 18دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيدو بقيمة 

 دوالًرا أمريكيًا؛ 440 11بقيمة  كاليف دعم الوكالة لليونيبأمريكي زائد ت

من استهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن قدرات استنفاد األوزون من المواد  طن 1.95 استنزال  )ب(
 ؛المتبقي المؤهل للتمويل الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

والموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة ألبانيا واللجنة التنفيذية بشأن خفض استهالك المواد   )ج(
، وفقًا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 هذا المستند؛ل، مع العلم بأن االتفاق وارد في الملحق األول الهيدروكلوروفلوروكربونية

الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة على  )د(
دوالًرا  555 140تنفيذ الشريحة المقابلة لها، بمبلغ قيمته أللبانيا وخطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

دوالًرا أمريكيًا  920 7بقيمة وكالة للدعم الدوالر أمريكي زائد تكاليف  000 88أمريكيًا، مؤلف من 
  دوالًرا أمريكيًا لليونيب. 135 5بقيمة لوكالة لدعم الدوالر أمريكي زائد تكاليف  500 39لليونيدو و
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  األولالمرفق 
 

  للصندوق المتعدد األطراف  ةيذيواللجنة التنف ألبانيا جمهورية حکومة نياتفاق بمشروع 
   ةيوفقا للمرحلة الثان ةيکلوروفلوروکربوندروياستهالك المواد اله ضيبشأن تخف

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله
   

 غرضال
 
بتخفيض االستخدام المراقب  تعلقي مايف ةيذي("البلد") واللجنة التنف ألبانياحکومة بين  تفاهم الهذا االتفاق  مثلي -1

ً طن   1.95ألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام قدره    -1  لييللمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذ من قدرات استنفاد   ا
  مونتريال.بروتوكول الزمني للجدول لامتثاال  2025 كانون الثاني /يناير 1األوزون بحلول 

  
من  2-1في الصف األفقي  نيالنحو المب یااللتزام بحدود االستهالك السنوي للمواد عل یالبلد عل وافقي  -2

 عيجمل للتخفيضالزمني  اليجدول بروتوکول مونتر") في هذا االتفاق وکذلك في ليألف ("األهداف والتمو -2لييالتذ
 ةيليالتمو اللتزاماتها ةيذيهذا االتفاق وأداء اللجنة التنف بقبوله على أنهالبلد  ويوافقألف.  -1في التذييل  المذكورة المواد 

إضافي من الصندوق المتعدد األطراف أو الحصول   ليتمو یطلب للحصول عل  م يمن تقد منعي، 3الموصوفة في الفقرة  
خطوة باعتباره    ،ألف  -2من التذييل    2-1  األفقي  تجاوز المستوى المحدد في الصفيبأي استهالك للمواد    تعلقيما  في  هيعل

ادة ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك لكل م -1التخفيض النهائية بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل
  (االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).3-3-4و 3-2-4و  3-1-4 ةاألفقي وفيتجاوز المستوى المحدد في الصف

 
 ليالتمو  ريتوف  یالمبدأ، عل  ثيمن ح  ة،يذيالمحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنف  هرهنا بامتثال البلد اللتزامات -3

المبدأ، في  ثيمن ح ل،يهذا التمو ةيذيألف للبلد. وستوفر اللجنة التنف -2 لييمن التذ 1-3المحدد في الصف األفقي 
  ").ليالتمو یألف ("الجدول الزمني للموافقة عل -3 لييالتذ يالمحددة ف ةيذياجتماعات اللجنة التنف

 
 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله ةيهذا االتفاق وفقا للمرحلة الثان ذيتنف یالبلد عل وافقي -4

حدود   قيالبلد إجراء تحقق مستقل من تحق  قبلي(ب) من هذا االتفاق، سوف    5  ةيووفقا للفقرة الفرع  .("الخطة")  المعتمدة 
الوکالة   ستكلفوألف من هذا االتفاق.    -2  لييمن التذ  2-1في الصف األفقي    نيالنحو المب  یاالستهالك السنوي للمواد عل

 التحقق المذکور أعاله.بإجراء  المعنيةأو المنفذة  ةيالثنائ
 

 شروط اإلفراج عن التمويل
 

 ةيالشروط التالالبلد  يستوفيعندما  ليالتمو یوفقا للجدول الزمني للموافقة عل ليالتمو ةيذيستقدم اللجنة التنف -5
 فقط: األقل یعل عيأساب ةيثمانبمدة  ليالتمو یالمحدد في الجدول الزمني للموافقة عل ةيذياجتماع اللجنة التنف قبل

 
السنوات  عيألف لجم -2 لييمن التذ 2-1البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف األفقي  کونيأن   )أ(

. وتعفى االتفاق اة التي تمت فيها الموافقة على هذهي جميع السنوات منذ السن المعنية. والسنوات المعنية
في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية  لمستحقةالسنوات التي ال توجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية ا

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
 
أن  ةيذي، ما لم تقرر اللجنة التنفالمعنيةالسنوات  عيهذه األهداف لجم تحقيقمن  المستقل التحقق تم يأن و  )ب(

 مطلوب؛ ريهذا التحقق غ
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 ذيوخطط تنف ريتقار شكلألف (" -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيتنف ريالبلد قد قدم تقر کونيأن و  )ج(
األنشطة التي بدأت مع  ذيمن تنف رايمستوى کب حقق هسابقة؛ وأن ةيميکل سنة تقو يشملالذي ") حةيالشر

ابقا کان س هايعل الموافق حةيالمتاح من الشر ليسابقا؛ وأن معدل صرف التمو هايالشرائح الموافق عل
 في المائة؛ 20أکثر من 

 یحت ةيميکل سنة تقو تشملالتي ألف  -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيالبلد قد قدم خطة تنف کونيأن و  )د(
 ة،يالنهائ حةيأو في حالة الشر ةيالتال حةيالشر م يتقد ليالجدول الزمني للتمو هايف توقعيالتي السنة 

 .ويشمل تلك السنة أيضا استكمال جميع األنشطة المتوقعة
 

 الرصد
 
 لييفي التذ المذكورة بموجب هذا االتفاق. وستقوم المؤسسات  هألنشطت قيالبلد إجراء رصد دق ضمنيسوف  -6
وفقا وتقديم تقارير عنها السابقة  حةيالشر ذياألنشطة في خطط تنف ذيألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") برصد تنف -5

  .هنفس لييالمحددة في التذ اتهايألدوارها ومسؤول
 

 في إعادة تخصيص األموال المرونة
 

وفقا  ،المعتمدةجزء من أو کل األموال  صيمرونة في إعادة تخصبالالبلد  يتمتعأن  یعل ةيذيتوافق اللجنة التنف -7
  ألف: -1 لييلمواد المحددة في التذاإزالة أسلس خفض في االستهالك و قيتحقمن أجل للظروف المتطورة 

 
 ذيإما في خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنها المصنفة  التخصيصاتعادة التوثيق المسبق إل جبي  )أ(

 حةيالشر ذيلخطة تنف كتعديلأعاله، أو المذكورة  (د)  5 ةيفي الفقرة الفرع المتوقعالنحو  یعل حةيالشر
التغييرات   ستتعلق، للموافقة عليها. وعيأساب  ةيثمانبمدة   التي ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية ةيالحال

 الرئيسية بما يلي:
 

  بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ تعلقهاالمسائل التي يحتمل 

 ؛االتفاق ال أي بند من بنود هذتعدسالتغييرات التي و

  منفذة لمختلف الشرائح؛أو  وكالة ثنائيةالمخصصة لکل  ةيالسنو ليلتموا اتيمستوفي  التغيراتو

خطة   مننشاط    حذفأو    ،المعتمدة  ةيالحال  حةيالشر  ذيالمدرجة في خطة تنف  ريلألنشطة غ  ليتمو  وتوفير
  ؛معتمدة حةيآخر شر فيفي المائة من مجموع تکال 30تکلفة تتجاوز ب حة،يالشر ذيتنف

التكاليف اإلضافية   قبيلهذا ال  منمقدم  أي طلب  يحدد  التغييرات في التكنولوجيات البديلة، على أساس أن  
المرتبطة بها، والتأثير المحتمل على المناخ، وأي اختالفات في أطنان قدرات استنفاد األوزون 

 البلد على أن الوفورات المحتمل ةوافقم كذلكد كوأن يؤ، عند االقتضاء إزالتها،التي يتعين 
 امن مستوى التمويل الكلي بموجب هذبالتالي بتغيير التكنولوجيا ستقلل  تعلقا يمتحقيقها في

  ؛االتفاق

 حةيالشر ذيفي خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنها المصنفة  ريغ التخصيصاتإدراج إعادة  مکنيو  )ب(
 الالحق؛  حةيالشر  ذيتنف  ريفي تقرعنها    ةيذياللجنة التنفوإبالغ  في ذلك الوقت،    الجاري تنفيذها  ،المعتمدة 

الصندوق  یأو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إل ةيتحتفظ بها الوکاالت الثنائ ةيأي أموال متبق عادت  (ج) 
  المتوقعة بموجب هذا االتفاق. رة ياألخ حةياالنتهاء من الشر بعدالمتعدد األطراف 
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 دياعتبارات لقطاع خدمة التبر
 
  ، وبصفة خاصة:ديفي قطاع خدمة التبر المدرجة في الخطةاألنشطة  ذيلتنفخاص اهتمام  یوليسوف  -8
 

الخاصة التي  اجاتيمعالجة االحتمن أجل بموجب هذا االتفاق له البلد المرونة المتاحة  ستعمليسوف   )أ(
 المشروع؛ ذيقد تنشأ أثناء تنف

 
خالل  ديقطاع خدمة التبربالقرارات ذات الصلة  المعنيةأو المنفذة   /و ةيالبلد والوکاالت الثنائ  ويراعي   )ب(

 الخطة. ذيتنف
  

الثنائية والمنفذة الوكاالت  
 
 تنفذأو  ينفذهاهذا االتفاق عن کافة األنشطة التي  ذيعن إدارة وتنف الكاملة ةيتحمل المسؤول یالبلد عل وافقي -9
الوکالة المنفذة  کونتأن  یعل اليونيدو تاالتفاق. ووافقبموجب هذا المحددة لوفاء بااللتزامات من أجل ا هعن ابةينبال

بأنشطة البلد  تعلقي مايف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ بقيادة الوکالة المنفذة المتعاونة  کونيأن  یعل بيونيووافق ال ةيسيالرئ
 مييإجراؤها في إطار برامج عمل الرصد والتق  مکنيالتي    مييالتق  اتيعمل  یالبلد عل  وافقيبموجب هذا االتفاق. والمحددة  

الوکالة المنفذة المتعاونة   و  ةيسيالمنفذة الرئ  بالوكالةالتقييم الخاص  األطراف أو في إطار برنامج    ددالتابعة للصندوق المتع
  المشارکة في هذا االتفاق.

 
األنشطة   عيعن جم  وتقديم تقارير  ينالمنسق  ذيوالتنف  طيمسؤولة عن ضمان التخط  ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ -10

(ب). وستدعم الوکالة   5  ةيالمثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرع  ليسب  یعل  التي تشملبموجب هذا االتفاق،  
. وترد ةيسيلوکالة المنفذة الرئمن االعام    قيالخطة في إطار التنس  ذيمن خالل تنف  ةيسيالمنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئ

التوالي. وتوافق اللجنة   یباء عل  -6  لييألف والتذ  -6  لييوالوکالة المنفذة المتعاونة في التذ  ةيسيأدوار الوکالة المنفذة الرئ
 الصفينفي  نةيفذة المتعاونة بالرسوم المبالمن الةوالوک ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ديتزو یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالتنف
 ألف. -2 لييمن التذ 4-2و  2-2 نيياألفق

  
 عدم االمتثال لالتفاق

 
ألي سبب ألف  2- لييمن التذ 2-1البلد أهداف إزالة المواد المحددة في الصف األفقي  تحقيقفي حالة عدم   -11

التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة يستحق لن  هأن یعلالبلد  وافقي عندئذ،لهذا االتفاق،  همن األسباب أو عدم امتثال
المعدل الذي حددته   ليالتمو  یزمني للموافقة علالجدول  لوفقا ل  ليالتمو  سيعاد  ة،يذياللجنة التنف  ريعلى التمويل. ووفقا لتقد

 ةيالتال حةيقبل استالم الشر ستيفاؤهااالتي کان من المقرر ه التزامات عياستوفى جم هالبلد أن ثبتيبعد أن  ةيذياللجنة التنف
 ليالتمو  مبلغأن تخفض    ةيذيللجنة التنف  جوزي  هبأنالبلد    قريومن التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل.  

من قدرات  لوغرام يبکل ک تعلقي مايعدم االمتثال") فبسبب  ليفي التمو ضاتيتخفألف (" -7 لييبالمبلغ المحدد في التذ
 نةيمع  ةکل حال  ةيذي. وسوف تناقش اللجنة التنفسنةفي أي    التي لم تتحققفي االستهالك    ضاتياستنفاد األوزون من التخف

حالة عدم االمتثال لهذا لن تکون اتخاذ القرارات،  وبعدالبلد لهذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة.  هايف متثليلم 
 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبليةللشرائح  ليالتمو م ياالتفاق عائقا أمام تقد

 
 یفي المستقبل قد تؤثر عل ةيذيجنة التنفللتصدرها اأساس أي قرارات  یهذا االتفاق عل ليتمو ليتعد تم يلن  -12
  مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. أي ليتمو
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والوکالة المنفذة المتعاونة  ةيسيوالوکالة المنفذة الرئ ةيذيالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف بيستجيسوف  -13
إمكانية والوکالة المنفذة المتعاونة ب ةيسيزود الوکالة المنفذة الرئيهذا االتفاق. وبصفة خاصة، س ذيتنف ريسيتمن أجل 

 االتفاق. ذاللتحقق من االمتثال له الالزمةالمعلومات  یلعصول حال
  

 اإلنجاز موعد
 

 همسموح ب یحد أقص هايف حدديآلخر سنة  ةيالسنة التال ةيإنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نها تم يس -14
في خطة   كانت متوقعةو،  ذلك الوقتفي    معلقةالتزال  أنشطة    وإذا وجدتألف.    -2  لييفي التذالوارد  إلجمالي االستهالك  

السنة  ةيإنجاز الخطة حتى نها تأخري، س7(د) والفقرة  5 ةيالالحقة وفقا للفقرة الفرع األخيرة وتعديالتها حةيلشرا ذيتنف
) من ـ(ه 1(د) و  1(ب) و  1(أ) و  1اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية  شروطتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر  التي تلي
 .خالف ذلكالتنفيذية  اللجنة تحددألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم  -4التذييل 

 
  صالحيةال
 

  یوعل  اليبروتوکول مونتر اقيضمن س على حدةفي هذا االتفاق  هايالشروط المنصوص عل عيجم ذيتنف تم ي   15
لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول  فاقاالت اجميع المصطلحات المستخدمة في هذوالنحو المحدد في هذا االتفاق. 

 مونتريال ما لم يحدد خالف ذلك هنا.
 

 ه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعددؤال يجوز تعديل هذا االتفاق أو إنها  16
 األطراف.

 
 التذييالت

 
 ألف: المواد -1 التذييل

 

نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك (طن من  المجموعة  الفئة المادة
 قدرات استنفاذ األوزون)

22 -الهيدروكلوروفلوروكربون  5.70 األولى جيم 

124-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.01 األولى جيم 

ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.29 األولى جيم 

 6.00   المجموع 
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  ألف: األهداف و التمويل  -2التذييل 
 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 التفاصيل  الصف
 اليجدول بروتوکول مونتر 1.1

لمواد  االزمني لخفض 
  م،يالمدرجة في المرفق ج

قدرات   طن من( یاألول الفئة
 استهالك األوزون)

 غير متاح 1.95 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90

 هالمسموح ب یالحد األقص  1.2
استهالك المواد جمالي إل

  م،يالمدرجة في المرفق ج
قدرات   طن من( یاألول الفئة

 استهالك األوزون)

 غير متاح 1.95 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90

التمويل (دوالر أمريكي)  2.1
الموافق عليه من الوكالة  

 المنفذة الرئيسية (اليونيدو) 

88,000 0 81,250 0  0 35,250 204,500 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

7,920 0 7,313  0  0 3,173 18,406 

التمويل (دوالر أمريكي)  2.3
الموافق عليه من الوكالة  

 المنفذة المتعاونة (اليوئنديبي) 

39,500 0 39,500  0  0 9,000 88,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2.4
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

5,135 0 5,135  0  0 1,170 11,440 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 (دوالر أمريكي) 

127,500 0 120,750  0  0 44,250 292,500 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر   3.2
 أمريكي) 

13,055 0 12,448  0  0 4,343 29,846 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
 (دوالر أمريكي) 

140,555 0 133,198  0  0 48,593 322,346 

المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1  1.95 

 1.80   ةً سابقحلة الالتي يتعين تحقيقها في المر 22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

مويلالمتبقي المؤهل للت 22 -استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3  1.95 

فق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استهالك األوزون) ت التي ا 124 -كربون وفلورو الهيدروكلور إزالةإجمالي  4.2.1  0.00 
(أطنان قدرات استهالك األوزون) المرحلة السابقةً  التي يتعين تحقيقها في 124  -كربون وفلوروالهيدروكلور إزالة 4.2.2  0.01 

) أطنان قدرات استنفاد األوزون(  124 -كربون  وفلورواالستهالك المؤهل المتبقي للهيدروكلور 4.2.3  0.00 
ي تمت الموافقة على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استهالك ذب ال214 -كربون وفلورو الهيدروكلور إزالةإجمالي  4.3.1

 األوزون) 
0.00 

(أطنان قدرات استهالك األوزون) المرحلة السابقةً   ب التي يتعين تحقيقها في214  -كربون وفلوروالهيدروكلور إزالة 4.3.2  0.29 

) أطنان قدرات استنفاد األوزون(ب  214 -كربون  وفلورواالستهالك المؤهل المتبقي للهيدروكلور 4.3.3  0.00 
 2021ديسمبر/ كانون األول 31 * موعد إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى: 
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  
 ألف. -2 لييمن السنة المحددة في التذ  األولافي االجتماع  يهالشرائح المقبلة للموافقة عل  ليالنظر في تمو تم يس         -1
 

 الشرائح ذيوخطط تنف ريألف: شکل تقار -4 لييالتذ
 
  من خمسة أجزاء: حةيلکل طلب شر حةيالشر ذيوخطة تنف ريتقر سيتألف          -1
 

حالة  ويبينالسابق،  ريصف التقدم المحرز منذ التقري حة،يمقدمة من الشر اناتيسردي، مع ب ريتقر  )أ(
البعض.  ابعضهبتتعلق  فيتساهم مختلف األنشطة في ذلك، وک فيوک بإزالة المواد تعلقي مايالبلد ف

تنفيذ لكمية المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت كنتيجة مباشرة أيضاً التقرير  يشملوينبغي أن 
، بدائلاإلدخال التدريجي للمن  يتعلق بهاوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما  حسب المادةاألنشطة، 

في االنبعاثات ذات الصلة  الناتج تغيرالمعلومات عن  باللجنة التنفيذية  تزويد  منألمانة  ا  من أجل تمكين
والتحديات المتعلقة باألنشطة المختلفة المدرجة في  اتالنجاحات والخبر يوضحأن  نبغييبالمناخ. و

صلة. الخرى ذات األلومات معال قدميوفي الظروف السائدة في البلد،  راتييتغ ويبين أيالخطة، 
 حةيالشر ذيبخطة (خطط) تنف تتعلق راتييمعلومات عن أي تغأيضا  ريالتقر ملشيأن  وينبغي أيضا

 ذياألموال خالل تنف صيواستخدامات المرونة إلعادة تخص راتيتأخمثل ال ،المقدمة سابقا ومبرراتها
 ، أو تغييرات أخرى؛االتفاق امن هذ 7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،يالشر

 
(ب) من االتفاق. وإذا لم  5 ةيالمواد، وفقا للفقرة الفرع واستهالكنتائج الخطة عن  تحقق مستقل  ريتقر  )ب(

 قاتحق ويجب أن يقدم حةيهذا التحقق مع کل طلب شر م يتقد نبغييخالف ذلك،  ةيذيتقرر اللجنة التنف
النحو  یعل ،بعدبشأنها تحقق تقرير استالم اللجنة التي لم تعلن  المعنيةالسنوات  عيمن االستهالك لجم

 (أ)؛ 5 ةيالفرع لفقرة المحدد في ا
 

 ذيمعالم التنف يوضحالمطلوبة،  حةيالشر المشمولة فيخالل الفترة  ستنفذلألنشطة التي  كتابيوصف   )ج(
 شرائحال ذيوالتقدم المحرز في تنف المكتسبةالخبرات ويراعي األنشطة،  نيوالترابط ب اإلنجاز وموعد
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا لتقويميةستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة او ،السابقة

. كما  ةعامفي الخطة الومتوقعة  تغييرات محتملة أي  وكذلكة والتقدم المحرز، عامإشارة إلى الخطة ال
هذا يشرحها بالتفصيل. ويمكن تقديم وة امعهذه التغييرات في الخطة الل ا مفضالوصفينبغي أن يحدد 

 الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعية (ب) فسوصف األنشطة المقبلة كجزء من نال
 أعاله؛ المذكورة 

 
 اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار عيلجم ةيمجموعة من المعلومات الکم  )د(

 اإلنترنت؛ یعل
 

(أ) إلى  1 تينالفرعي ينتيلخص المعلومات الواردة في الفقر، تقريبا خمس فقراتمن تنفيذي  ملخص   (هـ) 
  أعاله.المذكورتين (د)  1

 
 نة،يفي سنة معمعا  بالتوازي  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله مرحلتين ذيفي حالة تنف        -2
  :حةيالشر ذيوخطط تنف ريعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال مراعاة  جبي
 

األنشطة واألموال  یحصرا إل کجزء من هذا االتفاق م هيالمشار إل حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار ريستش  )أ(
 هذا االتفاق؛  المشمولة في
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التنفيذ تحتوي علی أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروکلوروفلوروکربونية  قيدوإذا کانت المراحل   )ب(

 سيتم استخدام الهدف األدنى الستهالك الموادلكل اتفاق في سنة معينة،  ألف -2التذييل بموجب 
  .المستقل ن أساس التحققلالمتثال لهذه االتفاقات وسيکو كمرجعالهيدروکلوروفلوروکربونية 

 
  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار -5التذييل 

إدارة تضطلع وحدة األوزون الوطنية بمسؤولية رصد التقدم في تنفيذ األنشطة في المرحلة الثانية من خطة  -1
لمساعدة وحدة خبير فنّي وقانونّي بدوام جزئي ب االستعانة. سيتّم ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد اله

سيكون صلة الوصل مع أصحاب المصلحة وسينفّذ أنشطة متعلّقة و األوزون الوطنية على رصد التقدم
   بالمشروع.

سيتم إجراء الرصد والتنسيق خالل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  -2
وإشراك   بمجملهلمشروع  ل  الشامل  نسيقتالالهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل ضمان التنفيذ الفعّال والنّاجع و

أصحاب المصلحة والتنسيق معهم والتنفيذ الّسلس لألنشطة المخّططة بموجب الشرائح المختلفة وإجراء التّدريب 
 المتوقعة وتنسيق عملية التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. األخرى وتحقيق النتائج

وية بشأن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى سيتم تقديم تقارير مرحلية سن -3
الوكاالت المنّفذة. سيتّم تقديم التقارير المرحلية الخاصة بالشرائح إلى اللجنة التنفيذية من خالل الوكالة المنفذة 

 الرئيسية.
مهمة رصد األنشطة الخاصة بخطة ين باستشارّي/استشارّيين مستقّل/مستقلّ الوكالة المنفذة الرئيسية  ستُكلف -4

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من إنجاز أهداف األداء، على النحو المحدد في خطة 
  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

  

 
  ةيسيألف: دور الوکالة المنفذة الرئ -6 لييالتذ

 
  :األقل یعل لييما  تشملمسؤولة عن مجموعة من األنشطة،  ةيسيالوکالة المنفذة الرئستکون           -1
 

في  نيالنحو المب یمحددة عل داخلية وشروطإجراءات وبالتفاق لوالتحقق المالي وفقا   التنفيذضمان   )أ(
 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد اله

 
 ألف؛ -4 لييوفقا للتذ حةيالشر ذيوخطط تنف ريمساعدة البلد في إعداد تقار  )ب(

 
 یعل  أنشطة الشرائح المرتبطة بها وإنجازاألهداف  من تحقيقالتحقق المستقل  ةيذيجنة التنفللإلى ا تقدم   )ج(

 ألف؛ -4 لييمع التذ يتوافقبما  حةيالشر ذيفي خطة تنف نيالنحو المب
 

الشرائح  ذيتنفالخطة الشاملة وخطط  ثيفي تحد نينعکساالتأکد من أن التجارب والتقدم المحرز   )د(
 ألف؛ -4 ليي(د) من التذ 1(ج) و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت يتوافقالمقبلة بما 

 
 لييالنحو المحدد في التذ یوالخطة الشاملة عل حةيالشر ذيوخطط تنف لتقاريراإلبالغ  استيفاء شروط  (هـ)

األنشطة التي تنفذها الوکالة المنفذة  تشملأن  جبيو ة،يذياللجنة التنف یإل اتقديمهمن أجل ألف  -4
  المتعاونة؛
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، بسنة أو أكثر كهدف استهال لها دحدالتي  رةيقبل السنة األخ رةياألخ ليالتمو حةيشرفي حالة طلب   (و)
 ةيذلك، عن المرحلة الحال نطبقي ثماي، ح التحقق وتقارير ةيالسنو حةيالشر ذيتنف ريأن تقدم تقار نبغيي

  ؛الهيدروكلوروفلوروكربونأهداف استهالك    تحققتو  أن تكتمل جميع األنشطة المتوقعة  من الخطة، إلى
  

  المستقلين المناسبين االستعراضات التقنية؛ الفنيينالخبراء  إجراء ضمان  (ز)
 

 ؛الالزمةاإلشراف  مهام  تنفيذ  )ح(
 

عن  الدقيقواإلبالغ  حةيالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آل  (ط)
  انات؛يالب

 
  ؛ألنشطةل تسلسل المناسبالنة، وضمان أنشطة الوکالة المنفذة المتعاو قيتنس  (ي) 

 
بالتشاور مع  حدد،تمن االتفاق، أن  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  ليتموال ضاتيتخففي حالة   (ك)

الوکالة المنفذة  ليتمولو الميزانيةلمختلف بنود  ضاتيالتخف صيالبلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخص
  متعاونة؛المنفذة اللوکالة او ةيسيالرئ

 
  المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى استخدام المؤشرات؛التأكد من أن   (ل) 

 
  ؛اللزوم عند  الفنيتقديم المساعدة في مجال السياسات واإلدارة والدعم      (م) 

 
 قيوالتنس طيللتخط باتيتوافق في اآلراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترت یالتوصل إل    (ن) 

  الخطة؛ ذيتنف ريسيلت الزمةواإلبالغ 
 

استكمال األنشطة من أجل المشاركة المؤسسات /  للبلداإلفراج عن األموال في الوقت المناسب    (س) 
  المتعلقة بالمشروع.

  
 ةمستقل هيئة ةيسيالوکالة المنفذة الرئوتفوض ، ستختار صدرتبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء  2-         

 -1 لييفي التذ المذكورةالمواد  واستهالك ةيدروکلوروفلوروکربونيالتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد اله ذيلتنف
 .ألف -4 ليي(ب) من التذ 1 ةيع(ب) من االتفاق والفقرة الفر 5لفقرة وفقا لألف، 

 
  المنفذة المتعاونة لتباء: دور الوکاال -6 لييالتذ

 
، العامة في الخطةمحددة هذه األنشطة وستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة.            -1

 :ما يلي على األقل وتشمل
 

 ؛اللزوم تقديم المساعدة لوضع السياسات عند    )أ(
 
الوکالة   والرجوع إلىاألنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة،  م ييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو  )ب(

 ألنشطة؛للضمان تسلسل منسق  ةيسيالمنفذة الرئ
 

الموحدة وفقا   ريفي التقار إلدراجهاهذه األنشطة  عن ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ريتقار م يتقدو  )ج(
  .ألف -4 لييللتذ
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التوّصل إلى توافق مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أّي ترتيبات خاصة بالتخطيط والتنسيق وإعداد   )ح(

 التقارير، الضرورية لتسهيل تنفيذ الخطة. 
 

 
 بسبب عدم االمتثال ليفي التمو ضاتيألف: تخف -7 لييالتذ

 
ً أمريكي اً دوالر 180 بقيمةمن االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم  11وفقا للفقرة  -1 لكل كيلوغرام من  ا

ألف لكل  -2من التذييل  2-1 األفقي يتجاوز المستوى المحدد في الصفالذي قدرات استنفاد األوزون من االستهالك 
األقصى التخفيض يتجاوز  االعلى  .ألف -2 لييمن التذ 2-1 األفقي في الصف لم يتحقق فيها الهدف المحددسنة 

الطلب. يمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيها عدم ، موضوع لشريحةاللتمويل مستوى تمويل 
 .االمتثال لمدة سنتين متتاليتين

 
خطة إدارة اتفاقان حيز التنفيذ (أي تنفيذ مرحلتَين من  خاللهاالعقوبة لمدة سنة يكون  فرضفي حال ضرورة  -2

العقوبة  فرضبالتوازي) بمستويات مختلفة من العقوبات، يتّم تحديد طريقة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
د قطاع  على أساس الحالة، مع األخذ باالعتبار القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. في حال تعذر تحدي

 ر قيمة.بالعقوبة األك فرضأو كانت المرحلتان تعالجان القطاع عينه، يتعيّن  معيّن
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