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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

الجزائر
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

اليونيدو خطة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة األوزون

عام: 2008 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

عوامل 
التصنيع

مذيبات

3 :TCA بروميد المثيل: 2 هالونات: 67 2: CTC

رغاوي ايروسول

 149.6  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات

0.8 80.3 0.5 68. CFC 

1.1 0.9 CTC 

67. Halons 

2. Methyl Bromide 

0.1

1.5 1.5

Others 

TCA 

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال

CFC 317.9 

CTC 3.1 

HAL 118.7 

Other fully 
halogenated 
hydrocarbons

0.2 

317.9 317.9 0. 

3.1 3.1 0. 

118.7 118.7 0. 

0.2 0.2 0. 

TCA 4.1 4.1 4.1 1.7 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)

CFC 200. 150. 100. 0. 

HAL 80. 70. 50. 

1.5 

CTC 2. 2. 1. 

0. 

0. 

0. 

TCA 4. 

Other fully 
halogenated 
hydrocarbons

0.1 0.1 0.1 

3.5 2. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) اليونيدو تكاليف المشروع 723,500. 

تكاليف الدعم 54,263. 

198,000. 921,500. 

14,850. 69,113. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي)
تكاليف المشروع 723,500. 

تكاليف الدعم
54,263. 

198,000. 921,500. 

14,850. 69,113. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 723,500. 

تكاليف الدعم 54,263. 

0. 723,500. 

0. 54,263. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

198,000. 198,000. 

14,850. 14,850. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

2
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة الجزائر، تقدمت اليونيدو لالجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية بطلب تمويل الشريحة   -1
 أمريكي  دوالر198 000من خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفذة لألوزون بتكلفة إجمالية ) 2009(الثانية والنهائية 

وقد اشتمل التقديم أيًضا على تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة .  دوالر أمريكي14 850زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 
 باإلضافة إلى 2008 و2007 وتقرير تحقق لألعوام 2009 وبرنامج التنفيذ لعام 2008اإلزالة الوطنية خالل عام 
 .جداول االتفاق متعدد السنوات

  ةمعلومات أساسي
 
وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين على خطة اإلزالة الوطنية للجزائر لإلزالة الكاملة   -2

وأيًضا فإن المواد المستنفذة . 2010آانون الثاني /الستهالك الكلوروفلوروآربون في البلد بحلول األول من يناير
مرآبات (من المرفق ألف والمجموعة األولى ) تالهالونا(لألوزون األخرى بموجب المجموعة الثانية 

من المرفق باء ستتم إزالتها ) رابع آلوريد الكربون(من المرفق باء والمجموعة الثانية ) الكلوروفلوروآربون األخرى
م من المرفق باء فسيت) آلوروفورم الميثيل(أما بالنسبة للمجموعة الثالثة . 2010آانون الثاني /بحلول األول من يناير

وقد وافقت . 2015 على أن تتم إزالتها بشكل آامل في 2010 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في 1.5خفضها إلى 
 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 921 500اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على إجمالي تمويل بقيمة 

 تكاليف دعم  دوالر أمريكي زائد723 500للجنة التنفيذية على وفي نفس االجتماع، وافقت ا . دوالر أمريكي69 113
 . دوالر أمريكي لتنفيذ الشريحة األولى من خطة اإلزالة الوطنية54 263 الوآالة البالغة

  التحقق
 
وجاري تطبيق نظام  .ُيشير تقرير التحقق إلى أن الجزائر ال يقوم بإنتاج أو تصدير المواد المستنفذة لألوزون  -3

يحتوي التقرير على قائمة عامة بالشرآات المستوردة للمواد  . لمراقبة واردات المواد المستنفذة لألوزونترخيص
وقد . 2008 و2007المستنفذة لألوزون باإلضافة إلى قائمة بالشرآات التي قامت باستيراد مواد مستنفذة لألوزون في 

من الحد األقصى لإلستهالك المسموح به المنصوص تم تحديد الحصص من المواد المراقبة بمستوى يساوي أو أقل 
ُيقارن تقرير التحقق بين البيانات الُمبلغ عنها من قبل وحدة  .عليه في االتفاق الُمبرم بين الجزائر واللجنة التنفيذية

 وحدة ووفًقا لبيانات .األوزون الوطنية وبيانات الواردات التي تم جمعها من الجمارك الجزائرية والحصص الُمحددة
 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من مرآبات 200 يساوي 2007األوزون الوطنية، آان استهالك 

 أطنان من قدرات استنفاذ االوزون 0.1 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الهالونات و67الكلوروفلوروآربون و
 أطنان من قدرات 4بع آلوريد الكربون و أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من را2 و13-من الكلوروفلوروآربون

 أطنان من قدرات 149.6 ذات الصلة هي 2008آما أن أرقام استهالك  .استنفاذ األوزون من آلوروفورم الميثيل
 أطنان من 0.1 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الهالونات و67استنفاذ األوزون من الكلوروفلوروآربون و

 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من رابع آلوريد الكربون 2 و13- ن الكلوروفلوروآربونقدرات استنفاذ االوزون م
وهكذا فإن االستهالك الُمبلغ عنه يساوي الحصص  . أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من آلوروفورم الميثيل3و

ه يوجد تفاوت ضئيل بين بيانات علًما بأن .الُمحددة بالنسبة لكل المواد ولكلتا السنتين أو أقل منها بهامش صغير
الجمارك وبيانات وحدة األوزون الوطنية، حيث أن األرقام الُمبلغ عنها من قبل وحدة األوزون الوطنية بالنسبة لبعض 

وأيًضا فإن الواردات التي تم التحقق منها تفي بشروط االتفاق الُمبرم بين الصندوق المتعدد  .المواد أعلى بقليل
  .راألطراف والجزائ

   2008التقرير المرحلي لعام 
 
نتيجة للوضع السياسي غير المستقر في الجزائر، خاصة في منطقة العاصمة، آان هناك تأخير في بداية   -4

وبالنسبة لبعض العناصر، تم تنفيذ  . لم يتم تنفيذها2008ومعظم األنشطة الُمخططة في األصل للتنفيذ في  .المشروع
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، لكن بالنسبة للجزء األآبر من األنشطة فمن المتوقع تنفيذها 2009ربع األول من عام األنشطة بشكل جزئي خالل ال
  .2009أيار /بداية من مايو

، حيث تم 2008وفي عنصر التشريع والتنفيذ، جاري تحديث التشريع الخاص بالمواد المستنفذة لألوزون منذ   -5
ى ذلك أيًضا إلى تأجيل تدريب موظفي الجمارك وشراء ، وقد أد2009أيار /تأجيل تدريب آبار الُمدربين حتى مايو

وفيما يتعلق باالعتماد والترخيص، ال تزال مدونة قواعد الممارسات الوطنية تحت التطوير منذ  .المعدات ذات الصلة
  .، آما هو الحال بالنسبة لتحديث المناهج الدراسية للتبريد2009أيار / ومن المتوقع استكمالها في مايو2008عام 

بالنسبة لعنصر االستثمار ذي الصلة بخدمة التبريد، تأخر شراء المعدات الذي آان من الُمخطط إجرائه في   -6
 مجموعة أدوات خدمة 70 ومن المتوقع أن يتم توريد 2009نيسان /إآتملت الدعوة لتقديم العطاءات في أبريل :2008
 أسطوانة للمستخدمين النهائيين الكبار 60لنهائيين الكبار و وحدات لالستعادة وإعادة التدوير للمستخدمين ا10تبريد و

 آلة استعادة وإعادة تدوير لورش عمل وحدات تكييف الهواء المتحرآة في 20ومراآز االستعادة وإعادة التدوير و
  .2009تموز /يوليو

بمقياس للجرعات توجد أنشطة في قطاعات الرغاوي والُمذيبات واإليروصوالت وأجهزة االستنشاق المزودة   -7
آما قامت اليونيدو باإلبالغ عن أن وحدة األوزون الوطنية قد . 2008خطط لها في عام لم يمكن البدء فيها آما هو ُم

قررت استغالل الفقرة الخاصة بالمرونة إلعادة تخصيص المبالغ الخاصة بعنصر األيروصوالت لألنشطة األخرى 
روبان بسبب األسعار الب/في خطة اإلزالة الوطنية، حيث أن جميع الشرآات قد تحولت إلى استخدام خليط البوتان

وخالل السنة األولى للتنفيذ تولت اليونيدو ووحدة األوزون الوطنية إدارة  .العالية لمرآبات الكلوروفلوروآربون
 .2009 وتم تعيين ُمنسًقا في أوائل عام 2008آما تم تأسيس وحدة إدارة المشروع في  .المشروع

 دوالر 687 137 2009آانون الثاني / يناير1يه حتى بلغ الرصيد غير الُمنفق من التمويل الموافق عل  -8
ومع ذلك، تم تعجيل التنفيذ بشكل سريع في  . في المائة من التمويل الموافق عليه حتى األن95أمريكي، أي ما ُيكافئ 

 518 360 قد بلغ 2009أيار / مايو8، لذلك فإن الرصيد غير الُمنفق من التمويل الموافق عليه حتى 2009أوائل 
،  دوالر أمريكي إضافية جاري طرحها300 000عالوة على ذلك توجد  . في المائة72الر أمريكي، أي ما ُيكافئ دو

 .2009أيار / في المائة من التمويل الموافق عليه قد تم االلتزام بها حتى مايو70وهكذا فإن 

  2009برنامج التنفيذ لعام 
 
، حيث أن معظمها آان ُمخطط تنفيذه في 2009للتنفيذ في يوجد عدد من األنشطة في الوقت الحالي ُمخططة   -9

 100 تدريب ثالثة من آبار الُمدربين و2009وفيما يتعلق بالتشريع والتنفيذ، من الُمخطط أن يشهد عام . 2008
 وإنهاء مراجعة وتحديث التشريع الخاص غازاتريد خمسة أجهزة للتعرف على الموظف جمارك، باإلضافة إلى تو

ومن الُمخطط استكمال  .لمستنفذة لألوزون، وهو ما من شأنه أن ُيكمل األنشطة الخاصة بالتشريع والتنفيذبالمواد ا
وباإلضافة إلى أنشطة االستثمار المذآورة في  .مدونة قواعد السلوك الوطنية باإلضافة إلى المناهج الدراسية للتبريد

ومن  .ن أدوات خدمة التبريد وفًقا لالحتياجات الُمحددة مجموعة إضافية م70 أعاله، جاري البت في شراء 5الفقرة 
. 2009أيار / مايو15المتوقع البدء في عملية التوريد الخاصة بشراء الُمعدات لخمس عمليات تحويل للرغاوي قبل 

دة ومن الُمخطط أيًضا عقد ورشة عمل لزيادة الوعي لمستخدمي الُمذيبات وإعداد استراتيجية أجهزة االستنشاق المزو
بمقياس للجرعات، حيث أنه جاري إرجاء تلك األخيرة بسبب وجود مشروع استثمار ُمحتمل في قطاع أجهزة 
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، والتي قد تم تقديم الطلب الخاص بها عن طريق اليونيدو لالجتماعين الخامس 

 .ر في أنشطة تنفيذ ورصد المشروعذلك مع العلم بأنه سيتم االستمرا .والخمسين والسادس والخمسين
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  تعليقات وتوصيات األمانة

 
  التعليقـات

 
وبشكل عام، إتسم وضع  .طلبت األمانة معلومات إضافية من اليونيدو فيما يتعلق بالتأخيرات في المشروع  -10

ل من الصعب بالنسبة التنفيذ في الجزائر بالتعقيد بسبب مستوى األمم المتحدة األمني المرتفع بالنسبة للبلد، مما جع
قدمت اليونيدو معلومات تفصيلية من قبيل أنه آان ُيعتزم تدريب آبار الُمدربين لتدريب  .لليونيدو السفر إلى الجزائر

الجمارك بالخارج، لكن لم يمكن تحديد أي تدريب أجنبي مناسب حتى األن، علًما بأنه آان من الُمخطط إجراءه في 
د أفضى ذلك إلى تأخيرات في تدريب موظفي الجمارك، وفي شراء أجهزة التعرف وق .المكسيك خالل هذا الصيف

وبينما يخضع التشريع الخاص بالمواد المستنفذة لألوزون  .على غازات التبريد التي سيتم تسليمها بعد التدريب
رغاوي وقطاع بدأت األنشطة في قطاع خدمة التبريد وقطاع ال .للمراجعة والتحديث إال أنه يظل بانتظار السن

  .2009الُمذيبات بعد تشغيل وحدة تنظيم األداء بفترة وجيزة، في أوائل 

 آانت سنة ضائعة تقريًبا فيما يتعلق بالتنفيذ محتمل االرتباط بالوضع األمني في البلد 2008من الواضح أن   -11
 2009ر اليونيدو تعجيل التنفيذ في ومع ذلك، آان بمقدو .والمرتبط بشكل جزئي بالتأسيس المتأخر لوحدة تنظيم األداء

  .2009أيار /بشكل آبير جًدا، مما يؤدي إلى مستوى آافي تماًما من التنفيذ قبل مايو

بينما آان تقرير التحقق آافًيا بشكل جوهري، أشارت األمانة مع بعض القلق إلى أنه قد تم تقديم نفس األرقام   -12
وقد قدمت الجزائر  .لالستهالك بموجب االتفاق فيما يتعلق باالستهالك الفعليتقريًبا بالنسبة للحد األقصى المسموح به 

حيث من اض االستهالك بموجب االتفاق، التراخيص للكمية الكاملة من المواد المستنفذة لألوزون المسموح بها ألغر
بب أحجام عبوات المواد يعتبر ذلك األمر استثنائًيا للغاية بس .خدمت بالكامل في معظم الحاالتأنها اسُتالواضح 

ومن ناحية أخرى، إفترضت  .المستنفذة لألوزون التي تفترض وجود اختالف طفيف، وربما أقل، في الواردات
وقد أثارت األمانة  .النوعية العامة للتحقق والمصروفات السريعة ألنشطة التنفيذ المرتبطة بالوقت عدم تأجيل الشريحة

 من المواد المستنفذة 2009ترح بدورها إجراء تحقًقا إضافًيا فيما يتعلق باستهالك عام هذه المسألة مع اليونيدو التي تق
 .لألوزون ذات الصلة

  التوصيـات
 

 :توصي األمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -13

خالل في الجزائر ) الشريحة األولى(اإلحاطة علًما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية   ) أ(
  ،2008 و2007 وتقرير التحقق الخاص بأعوام 2008عام 

ُمطالبة اليونيدو بالتقدم لالجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية بتقرير تحقق إضافي فيما يتعلق   ) ب(
باستهالك آافة المواد المستنفذة لألوزون التي ُيغطيها االتفاق الُمبرم بين الجزائر واللجنة التنفيذية، مع 

لترآيز على وجه الخصوص على تسجيل الواردات في الجمارك وعملية تقديم هذه البيانات لوحدة ا
 األوزون الوطنية، و

   .2009الموافقة على برنامج التنفيذ لعام   ) ج(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/26 
 
 

6 

من خطة اإلزالة الوطنية ) 2009(توصي األمانة أيًضا بالموافقة الشمولية على الشريحتين الثانية والنهائية   -14
  :زائر مع تكاليف الدعم المصاحبة بمستوى التمويل الُمبين في الجدول التاليللج

  
 

تمويل  عنوان المشروع  
المشروع 

دوالر (
 )أمريكي

تكاليف الدعم 
دوالر (

 )أمريكي

الوآالة المنفذة

 اليونيدو 14 850 198 000 )الشريحة الثانية(خطة اإلزالة الوطنية  )أ(
 
 

- - - - 




