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 متعددة السنوات المشروعاتورقة تقييم المشروع: 

 السلفادور
 تدبير الرقابة االجتماع التى تمت فيه الموافقة الوكالة أوال: عنوان المشروع

إدارة إزالة المواد  خطة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

  2020% بحلول 35 الخامس والستون يوئنديبي (الوكالة الرئيسة)، يونيب

 

 طن من قدرات استنفاد األوزون)( 5.8  2015عام:  المجموعة األولى) (المرفق جيم 7ثانيا: أحدث بيانات المادة 

  

 2011عام:  القطاعية للبرنامج القطري (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا: أحدث البيانات 
مكافحة الرغاوياأليروسول المادة الكيميائية

 الحرائق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
استخدام 
 المختبر

مجموع استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  
 0.0    0.0 0.0     123-لھيدروكلوروفلوروكربون ا
 0.0    0.0 0.0     124 - لھيدروكلوروفلوروكربونا

 0.0    0.0 0.0     ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.0    0.0 0.0    ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 5.8    5.8 0.0     22-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  رابعا: بيانات االستھالك (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

 16.62  نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام 11.7    2010-2009األساس للفترة  خط

  االستھالك المؤھل للتمويل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

 7.6 :المتبقي 9.02  عليه بالفعل: الموافق

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016  خامسا: خطة األعمال

 

 اليونيب

المستنفدة لألوزون (باألطنان من إزالة المواد 
 قدرات استنفاد األوزون)

1.4 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 

 195,200 19,520 0.0 0.0 0.0 175,680 التمويل (بالدوالرات األمريكية)

 

 اليوئنديبي

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان من 
 قدرات استنفاد األوزون)

0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 

 118,250 17,200 0 0 0 101,050 التمويل (بالدوالرات األمريكية)

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 سادسا: بيانات المشروع

  n/a n/a 11.7 11.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.6 حدود إستھالك  بروتوكول مونتريال

(باألطنان من الحد األقصي لالستھالك المسموح به 
 قدرات استنفاد األوزون)

n/a n/a 11.7 11.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.6  

التمويل الموافق عليه 
(بالدوالرات 

 األمريكية)
 

تكاليف  يوئنديبي
 المشروع

530,349 0 0 0 58,928 94,000 0.0 0.0 0.0 16,000 699,277 

 52,446 1,200 0.0 0.0 0.0 7,050 4,420 0 0 0 39,776 الدعمتكاليف 

تكاليف  يونيب
 المشروع

166,500 0 0 0 18,500 171,000 0.0 0.0 0.0 19,000 375,000 

 11,700 520 0.0 0.0 0.0 4,680 650 0 0 0 5,850 تكاليف الدعم

األموال التى وافقت عليھا اللجنة 
 األمريكية)التنفيذية (بالدوالرات 

 

تكاليف 
 المشروع

696,849 0 0 0 77,428 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 774,277 

 50,696 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,070 0 0 0 45,626 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة 
للموافقة في ھذا االجتماع 

 (بالدوالرات األمريكية)

 0     265,000      تكاليف المشروع

 0     11,730      الدعمتكاليف 

 

 موافقة شمولية توصية األمانة
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  صف المشروعو
  
 السابع والسبعين، إلى االجتماع السلفادور، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، نيابة عن حكومة اليوئنديبيقدم  .1

بتكلفة إجمالية  1الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد طلبا لتمويل الشريحة الثالثة ل
 7 050 الغة ـالة البـم الوكـاليف دعـدوالر أمريكي زائدا تك 94 000ألف من ـدوالرا أمريكيا تت 276 730تبلغ 
دوالرا أمريكيا  4 680البالغة  الوكالة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم 171 000و يبيندئلليو اأمريكي ادوالر

  .2020إلى  2017شمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من  وي لليونيب.

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
 
المواد من  طن من قدرات استنفاد األوزون 5.82أبلغت حكومة السلفادور عن استھالك  .2

في المائة أقل من ھدف بروتوكول مونتريال لتلك السنة. ويرد  45ويمثل  2015في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .2015-2011في الفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  1في الجدول 

  )2015-2011للفترة  7في السلفادور (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: استھالك 1الجدول 

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
   أطنان مترية

 148.13 105.34 117.15 101.81 123.28 132.08  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.65 0.45 0.05 0.09 0.41 0.40 123-لھيدروكلوروفلوروكربون ا
 4.89 0.71 0.72 0.58 1.09 1.77 124 - لھيدروكلوروفلوروكربونا

 30.39 0.00 18.89 22.21 22.68 20.35 ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.47 0.00 0.04 0.33 0.11 0.0 ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 186.51 106.50 136.90 125.02 147.57 154.60 المجموع (طن مترى)
ب  في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة**141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 
     44.87*** 

       أطنان من قدرات استنفاد األوزون
 8.15 5.79 6.44 5.60 6.78 7.27  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 123-لھيدروكلوروفلوروكربون ا
 0.11 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 124 - لھيدروكلوروفلوروكربونا

 3.34 0.00 2.07 2.44 2.50 2.24 ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 11.7 5.82 8.54 8.08 9.32 9.55 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزونالمجموع (
 ***4.94     ب  في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة**141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

وال في تقرير تنفيذ البرنامج القطرى.  7ب  في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة بناء على المادة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون ** لم يتم اإلبالغ عن استھالك 
  .2013في عام  من قدرات استنفاد األوزون طن 8.31ومن المقدر أن ثالث شركات رغاوى في السلفادور استخدمت 

 .2009وعام  2007*** متوسط االستخدام بين عام 

 

في السلفادور نتيجة لسياسة كفاءة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكان ھناك اتجاه نحو انخفاض استھالك   3
في  22- الطاقة التى روج لھا مجلس الطاقة والعمل على تقييد شراء المعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

؛ األنشطة المنفذة في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتيراد المبانى العامة؛ تطبيق نظام الحصص الذي حد من اس
ب السائل والموجود في البوليوالت سابقة الخلط 141- الھيدروكلوروفلوروكربونقطاع الخدمة؛ حظر الواردات من 

 .2015يناير/كانون الثانى  1منذ 
 

                                                      
لوزارة البيئة والموارد الطبيعية للسلفادور إلى اليوئنديبي. 2016أكتوبر/تشرين األول  3بناء على الخطاب المؤرخ في   1   
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  تقرير تنفيذ البرنامج القطرى
 
بناء على تقرير تنفيذ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالك قطاع أبلغت حكومة السلفادور عن بيانات استھ  4

  من بروتوكول مونتريال. 7وھو الذي تمشي مع البيانات المبلغ عنھا عمال بالمادة  2015البرنامج القطرى لعام 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من 
  

  اإلطار القانونى والدعم المؤسسي
  
للمستوردين المسجلين في عامى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة السلفادور حصص   5

اجتماعات مع األطراف الفاعلة بشأن إدارة المواد المستنفدة لألوزون من خالل الرقابة  8؛ تم عقد 2016و 2015
شأن سوائل تبريد الھيدروكربون وتم توفير معدات وأدوات تصنيف التعريفة على الواردات؛ عقدت حلقة عمل تقنية ب

المواد موظف جمارك على اكتشاف الواردات غير القانونية من  20مستوردين؛ تم تدريب  10الصحيحة لعدد 
  .المستنفدة لألوزون

 قطاع رغاوى البوليوريثان   

خطة إدارة إزالة إنتھت بنجاح ثالث شركات تصنع رغاوى البوليوريثان الواردة في المرحلة األولى من   6
 طن من قدرات استنفاد األوزون 8.31نتج عنھا إزالة  فورمات الميثيلتحولھا إلى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  2المستوردة.  الخلط لبوليوالت سابقةالموجود في ا ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن 

  قطاع خدمة التبريد
  
تقنى  160مدربا على مناولة واستخدام سوائل تبريد الھيدروكربون وقاموا بدورھم بتدريب  20تم تدريب   7

 1400اسطوانة السترداد وإعادة استخدام سوائل التبريد لالستخدام في التدريب وكذلك  160تبريد. وتم شراء 
مجموعة سوف توزع خالل تنفيذ الشريحة  800التبريد وتكييف الھواء (حوالى  مجموعة من أدوات خدمة نظم

  الثالثة).
  

  وحدة تنفيذ المشروع ورصده
  
خطة إدارة إزالة المواد تدعم الوحدة الوطنية لألوزون في تنفيذ أنشطة  وحدة تنفيذ المشروع ورصدهإن   8

ات وزارة البيئة والموارد الطبيعية لوضع خطط عمل . وتعقد اجتماعات منتظمة مع سلطالھيدروكلوروفلوروكربونية
  سنوية ولرصد إدارة البرنامج؛ وتعد تقارير التنفيذ.

  
  مستوى صرف األموال

  
دوالرا أمريكيا تمت الموافقة عليه حتى اآلن، صرف مبلغ  774 277، من مبلغ 2016حتى سبتمبر/أيلول   9

لليونيب). وسيجرى  دوالرا أمريكيا 58 882لليوئنديبي و  دوالرا أمريكيا 554 490( دوالرا أمريكيا 613 372
  ).2(الجدول  2017بحلول منتصف عام  دوالرا أمريكيا 160 905صرف الرصيد البالغ 

  
  

                                                      
 وأشار. نيةفي االجتماع الرابع والسبعين، قدمت حكومة السلفادور طلبا من أجل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو   2

رمات الميثيل متاحة. ج أ كعامل نفخ، حيث لم تكن نظم فو245-بروفيل كانت تستخدم مؤقتا ھيدروفلوروكربون التقرير المرحلى إلى أن شركة الرغاوى 
   ومنذ ذلك الوقت، يقوم مكتب تكنولوجيا في المكسيك بدعم نظم فورمات الميثيل.
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  للسلفادور (دوالر أمريكي) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالى للمرحلة األولى من 2الجدول 
  

 المجموع الموافق عليهالشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
 المنصرف الموافق عليه المنصرفةالموافق عليھاالمنصرفةالموافق عليھا

 554,490 589,277 24,261 58,928 530,229 530,349 يوئنديبي
 58,882 185,000 2,015 18,500 56,867 166,500 يونيب

 613,372 774,277 26,276 77,428 587,096 696,849 المجموع
 79.2 33.9 84.3 معدل الصرف (%)

  
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة من 

  

  سيجرى تنفيذ األنشطة التالية:  10

): تقييم اعتماد محتمل دوالر أمريكي 171 000(يونيب) ( 3اإلطار القانونى والدعم المؤسسي  (أ)
؛ التحقق من الشروط المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمدونة مشتركة ألمريكا الوسطى لتشمل 

موظف جمارك وسماسرة على منع االتجار  40المسبقة لبرنامج اصدار شھادات للتقنيين؛ تدريب 
ونظام  لمستنفدة لألوزونالمواد ا؛ رصد حصص استيراد المواد المستنفدة لألوزونغير القانونى في 

من بروتوكول  7الترخيص بما في ذلك إبالغ البيانات بناء على البرنامج القطرى والمادة 
  مونتريال؛

  
تقنى على ممارسات  400: تدريب دوالر أمريكي) 38 000التدريب والمساعدة التقنية (يوئنديبي) (  (ب)

جموعة أدوات أساسية (مثل مشعل لالحام م 600الخدمة الجيدة في التبريد وتكييف الھواء وشراء 
  مقاييس وأجھزة كشف التسرب)؛

  
 40 000االسترداد وإعادة التدوير بما في ذلك دعم مراكز االسترداد وإعادة التدوير (يوئنديبي) (  (ج)

وحدة السترداد  20اسطوانة لسوائل االسترداد وإعادة التدوير و 80: شراء وتوزيع دوالر أمريكي
  دام سوائل التبريد لدعم شبكة استرداد وإعادة استخدام سوائل التبريد؛وإعادة استخ

  
: إدارة البرنامج ورصده لدعم تنفيذ دوالر أمريكي) 16 000وحدة إدارة البرنامج (يوئنديبي) (  (د)

  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأنشطة 

  
  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  

  التعليقات
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةر المرحلة بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من التقري
  

  اإلطار القانونى والدعم المؤسسي
 

على  9.54عند  2017لعام  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة السلفادور حصص استيراد ال  11
 أساس جدول خفض بروتوكول مونتريال.

                                                      
  3 .للسلفادور خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن الدعم المؤسسي تم تكامله في المرحلة األولى من  
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  التصنيعقطاع 

، أكد اليوئنديبي أن التجارب النھائية واختبار فورمات الميثيل كعامل نفخ للرغاوى 75/20تمشيا مع المقرر   12
قد تم االنتھاء منھا وأن مثل ھذه النظم تورد إلى البلد من مكتب تكنولوجيا في المكسيك. وعلى ھذا األساس، فقد تم 

  الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة. ب141-نالھيدروكلوروفلوروكربواالنتھاء من إزالة 

  قطاع خدمة التبريد
  

إن أحد المعوقات التى تم تحديدھا خالل التنفيذ كان عدم تمكن عدد كبير من التقنيين من حضور دورات  13
ب لتكون في التدريب ألنھا كانت تعقد وقت ساعات العمل. وسيجرى حل ھذه المشكلة عن طريق جدولة دورات التدري

  عطالت نھاية األسبوع لضمان الحد األقصي من مشاركة التقنيين.

  

  االستنتاج 
  

طن من قدرات استنفاد  5.82( 2015في السلفادور في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن استھالك  14
نفيذية. والحظت األمانة أن تنفيذ في المائة أقل من ھدف االستھالك الوارد في االتفاق مع اللجنة الت 44) ھو األوزون

للسلفادور يتقدم. وقد تم تحول جميع الشركات المصنعة للرغاوى  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
إلى النظم القائمة على فورمات الميثيل، وھناك تأكيد بأن مثل ھذه النظم ستتاح في البلد. وتدعو األنشطة في قطاع 

إلى األمل مع تدريب التقنيين وتوزيع أدوات خدمة لتقنيي التبريد وتكييف الھواء ومراكز االسترداد  خدمة التبريد
  في المائة من مجموع التمويل الموافق عليه حتى اآلن. 68ويعتبر مستوى الموال المنصرفة أكثر من وإعادة التدوير. 

  التوصية
  

توصي أمانة الصندوق أن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من   15
للسلفادور؛ وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من 

للسلفادور، وخطة  لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزاعلى الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من 
  ، مع تكاليف الدعم المرتبطة بھا عند مستويات التمويل الواردة في الجدول أدناه:2020-2017الشريحة للفترة  تنفيذ

  
تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 

 أمريكي)
تكاليف الدعم (دوالر 

 أمريكي)
 الوكالة المنفذة

(a)  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

 يوئنديبي 7,050 94,000

(b)  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

 يونيب 4,680 171,000

  
___________  


