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 ألبانيا: مقترح المشروع
  

 
  :مقترح المشروع التالي بشأنتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق 

  
  :اإلزالة التدريجية

 
الشريحتان (الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون  •

  )دسة والسابعةالسا
  للتنمية الصناعيةة األمم المتحدة منظم
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2009 المجموع
6.6 

0. 

118,125. 
15,356. 

22,322. 535,000. 
1,674. 40,124. 

22,322. 653,125. 
1,674. 55,480. 

0. 608,481. 
0. 52,132. 

44,644. 44,644. 
3,348. 3,348. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

64,644. 

تكاليف الدعم 28,936. 0. 12,924. 5,424. 0. 4,848. 
0. 172,322. 72,322. 0. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 299,193. 

22,322. 

تكاليف الدعم 28,936. 12,924. 5,424. 3,174. 1,674. 1,674. 
172,322. 72,322. 42,322. 22,322. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 299,193. 

22,322. 

تكاليف الدعم 13,580. 12,924. 5,424. 3,174. 1,674. 1,674. 
172,322. 72,322. 42,322. 22,322. 

تكاليف الدعم 15,356. 
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يونيب
تكاليف المشروع 118,125. 

يونيدو
تكاليف المشروع 181,068. 

6.6 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC, CTC, MB

68. 61.2 36.2 15.2 6.2 2.2 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال 6.6 20.9 20.9 40.8 CFC, CTC, MB 40.8 

TCA 

رابعا - معطيات المشروع: 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Others 

0

Methyl Bromide

0

Halons 

0

CTC 

0

CFC 

0

0

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

خطة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة األوزون يونيدو  -  يونيب

عام: 2008 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

ألبانيا
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

2
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  وصف المشروع

، بوصفها الوآالة المنفذة )اليونيدو( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تقدم، ألبانيابالنيابة عن حكومة   -1
 و 2008 يلعام( والسابعة تمويل الشريحتين السادسةا لإلى االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية طلبة، ائدالر

زائد دوالر أمريكي،  44,644للخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون بتكلفة إجمالية تبلغ ) 2009
 وال. لخطةهذه ا دوالر أمريكي لليونيدو؛ والشريحة السابعة هي الشريحة النهائية ل3,348تكاليف دعم الوآالة بمبلغ 

الشريحة األولى من صرفها لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وهي الوآالة التعاونية الوحيدة، في إطار توجد أموال يمكن 
ا ، وبرنامج2008 خالل عام مذآورةتقريرا مرحليا عن تنفيذ الخطة الأيضا ويتضمن هذا الطلب المقدم . خطةهذه ال

  .االتفاق متعدد السنوات وجدول 2008 و 2007لتحقق لعامي ا عن ا، وتقرير2009لتنفيذ لعام ل
  

  خلفية الموضوع
وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثالثين على الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لإلزالة التدريجية   -2

ق في إطار المجموعة األولى من المرفق ألف، والمجموعة الثانية من المرففي ألبانيا الكاملة للمواد المستنفدة لألوزون 
من حيث المبدأ على التمويل اإلجمالي التنفيذية وافقت اللجنة و. 2009يناير / آانون الثاني1باء والمرفق هاء بحلول 

في وافقت اللجنة التنفيذية و.  دوالر أمريكي55,480 زائد تكاليف وآالة الدعم بمبلغ ،أمريكي دوالر 653,125بمبلغ 
 دوالر أمريكي لليونيدو 13,580 زائد تكاليف دعم الوآالة بمبلغ ،يكي دوالر أمر181,068االجتماع ذاته على مبلغ 

 دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 15,356 زائد تكاليف دعم الوآالة بمبلغ ، دوالر أمريكي118,125ومبلغ 
   .لتنفيذ الشريحة األولى من الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية

  
  التحقق

وفقا لمذآرة التفاهم و. 2005برنامج توزيع حصص التراخيص ساري النفاذ منذ عام قق بأن يفيد تقرير التح  -3
 سيجري تحسين ،2008يونيه /األخيرة بين وزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة الموقع عليها في حزيران

ووافقت وزارة البيئة . مستوى نظام توزيع حصص التراخيص والتشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون
شرآة واحدة من أصل ، ولم تتلق إال  على الترخيص الستيرادات المواد المستنفدة لألوزونوالغابات وإدارة المياه

وبلغت آمية هذه المواد المستوردة في عام . 2007شرآتين تراخيص الستيراد المواد المستنفدة لألوزون في عام 
، بالمقارنة مع حد أقصى متفق 12-اد األوزون من ثالث الفلوروآلوروميثان طنا من قدرات استنف4.1 نحو 2007

ولم تكن هناك أي تطبيقات خاصة بتراخيص استيراد ثالث .  طن من قدرات استنفاد األوزون6.2عليه من استهالك 
طة الوطنية  بموجب الخ2008ستورد أي مواد مستنفدة لألوزون في عام ُت ولم 2008عام في  12-الفلوروآلوروميثان
  .لإلزالة التدريجية

  
  2008 لعام المرحليالتقرير 

 األنشطةويجري تنفيذ .  المزمع تنفيذها للخطة الوطنية الحالية لإلزالة التدريجيةاألنشطةُأنجز حيز آبير من   -4
. ب المهني تعزيز مدارس التدرياستمروخالل الفترة المشمولة بالتقرير، . في قطاع خدمات التبريد وفي مجال الرصد

 بما في ذلك عمليات ،شمل عدة مواضيعبا يتدريونيه / التدريب المهني في حزيران مدارسمدرسون من تلقىو
وعقدت . التبريد، والتكنولوجيا القائمة على مرآبات الهيدروآربوناألنواع البديلة من غازات  والتدوير، واالسترداد

تقييم، تقرر توفير مزيد من األدوات لحلقات إجراء لى إ أساس الحاجة وعلى. 2009 في مطلع عام أخرىحلقة عمل 
  .2009ه يولي/تموزالخدمات؛ ويتوقع تقديم المعدات ذات الصلة بالموضوع في بشأن عمل ال
.  ويتضمن تنفيذ مشاريع إرشادية ودورات تدريبية2008أعد برنامج موجه للمستخدمين النهائيين في عام و  -5

إبراز إعادة تهيئة المواد المستنفدة لألوزون على أساس النظم المتعلقة باألنواع البديلة التي ال تتضمن ويرمي البرنامج 
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هذه من المزمع البدء في تنفيذ أنشطة إعادة التهيئة و, آلورو فلورو آربون هيدروال مرآباتثالث الفلوروآلوروميثان و
. الموافقة على الشرائح على النحو المطلوب رهنا ب، وذلكأغسطس/ب إلى شهر آيوليه/تموزمن شهر في الفترة 

ستخدام المواد المستنفدة لألوزون االخاص ب بما في ذلك نظام الرصد  السنوات السابقة،ذوتستمر أنشطة الرصد من
 22,656  نحو2009يناير / آانون الثاني1ويبلغ الرصيد غير المنفق من التمويل المعتمد في تاريخ . حسب القطاع

  . حتى اآلنوافق عليه في المائة من التمويل الم4نسبة  وهو ما يعادل أمريكي،دوالر 
  

  2009برنامج التنفيذ لعام 

ليلية والتدريبية معدات التداألنشطة بخصوص ال، من بينها 2009 في عام األنشطةمن المزمع تنفيذ عدد من   -6
ويرمي برنامج المستخدمين النهائيين . 2009ث من عام المتعلقة بمدارس التكوين المهني المزمع تنفيها في الربع الثال

. 2009تكييف الهواء والتبريد في الربع األخير من عام تتعلق بإلى دعم إعادة تهيئة ما بين نظامين إلى خمس نظم 
  .2010إلى نهاية عام سيتواصل مشروع التقييم والرصد إال أن ، 2009ومع أنه يتوقع إنجاز هذه األنشطة في عام 

  

  عليقات وتوصيات األمانةت
  التعليقات

 امتثل ويوضح التحقق أن هذا البلد .  في ألبانيا مرحلته النهائيةدخل مشروع الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية  -7
ثالث الفلوروآلوروميثان  التدريجية الستهالك مرآبات اإلزالةلالتفاق قبل الموعد المقرر بسنة واحدة، مما ساهم في 

. وُنفذت األنشطة المزمعة بالكامل تقريبا، أما األنشطة المتبقية فيتوقع تنفيذها السنة المقبلة. 2007ام في نهاية ع
، مما يتماشى مع الجدول 2009 و 2008وطلبت اليونيدو أن يوافق هذا االجتماع على الشريحتين المطروحتين لعامي 

آي يتسنى ئية على النحو المقرر وفي الوقت المناسب حة النهاي الشرطلقيوللموافقة على التمويل، المخصص الزمني 
وُأنفقت األموال الموافق عليها في الشرائح السابقة . ةكلياستخدام التمويل ألنشطة التنفيذ قبل اإلزالة التدريجية ال

    .بالكامل تقريبا
  

  التوصية
  :توصي األمانة أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -8

قرير المرحلي عن تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة اإلحاطة علما بالت  )أ(
 وتقرير التحقق 2008 و 2007في ألبانيا خالل السنتين ) ةخامسة والرابعالشريحتان ال(لألوزون 

  للسنتين نفسهما؛
  .2009الموافقة على برنامج التنفيذ لعام   )ب(

الفترة (، وهما الشريحتان النهائيتان ة على الشرائح السادسة والسابعةالموافقة الشموليأوصت األمانة أيضا بو  -9
للخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون في ألبانيا، مع تكاليف الدعم المرتبطة ) 2008-2009

  :بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  فة الدعمآل
  )دوالر أمريكي(

الوآالة 
  المنفذة

للمواد المستنفدة لألوزون زالة التدريجية وطنية لإلالخطة ال  )أ(
  ).الشريحة السادسة(

  يدواليون 1,674 22,322

للمواد المستنفدة لألوزون زالة التدريجية وطنية لإلالخطة ال  )ب(
  ).ةبعالشريحة السا(

  نيدواليو 1,674 22,322

------ 




