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  السلفادور: مقترح مشروع

 
  :تها بشأن مقترح المشروع التالي من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتتكّون هذه الوثيقة

  

  إزالــة
  

  )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )الشريحة األولى(النهائية زالة اإلخطة إدارة  •
  )نيبيو(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
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  ددة السنين مشروعات متع–ورقة تقييم المشروع 

  السلفادور
  المنفذة/ الوكالة الثنائية                           عنوان المشروع

  )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 )يونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
  

 ة ي الطبيعالمواردوزارة البيئة و :ية المنّسقة الوكالة الوطن
  

  أحدث البيانات المبلغ بها عن استهالك المواّد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع
  

  )2007 تشرين األول/أكتوبر، في 2006،  استنفاد األوزونقدراتبأطنان  (7بيانات الماّدة :  ألف 
  

   64,4  كلوروفلوروكربون

    42,3  ثيلبروميد المي
  

  ))2007 تشرين األول/أكتوبر، في 2006،  استنفاد األوزونقدراتبأطنان ( القطري القطاعية البرنامجبيانات :  باء 
  

 ماّدة تبخير عامل تصنيع مذيبات خدمة تبريد  مبرداتتصنيع رغاوى  أيروصوالت  مواّد مستنفدة لألوزون
 42,3   64,4    كلوروفلوروكربون

          
  

  ) استنفاد األوزونقدراتبأطنان ( الذي ما زال مؤهالً للتمويل كلوروفلوروكربوناستهالك مواّد 
  

    استنفاد األوزونمن قدرات طناً 23,0اإلزالة اإلجمالية : ا أمريكيا دوالر311 844 : اإلجماليالتمويل  :  السنة الجاريةأعمالخطة 
  

 عالمجمو 2010 2009 2008 2007 بيانات المشروع
  0,0 46,0 46,0 46,0 حدود بروتوكول مونتريال

  0,0 15,0 30,0 46,0 حّد االستهالك السنوي

       اإلزالة السنوية من المشاريع الجارية

مواد 

 كلوروفلوروكربونية
 بأطنان قدرات(

 46,0  15,0 15,0 16,0 اإلزالة السنوية الجديدة التي يتم تناولها  )استنفاد األوزون

      ع استهالك المواّد المستنفدة لألوزون الذي تتوّجب إزالتهمجمو
     ):دوالر أمريكي (تكاليف المشروع النهائية

 515 000  55 000 230 000 230 000 اليوئنديبي: تمويل الوكالة المنفذة الرئيسية    
 50 000  10 000 20 000 20 000اليونيب:     تمويل الوكالة المنفذة المتعاونة 

 565 000  65 000 250 000 250 000 التمويل اإلجمالي للمشروع    
      ) دوالر أمريكي (تكاليف دعم نهائية

 38 625  4 125 17 250 17 250  اليوئنديبي: تكلفة دعم للوكالة المنفذة الرئيسية    
 6 500  1 300 2 600 2 600 اليونيب:     تكلفة دعم للوكالة المنفذة المتعاونة

 45 125  5 425 19 850 19 850 مجموع تكاليف الدعم    
 610 125  70 425  269 850 269 850)دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للصندوق المتعّدد األطراف

 ال ينطبق )كغ/دوالر أمريكي(الجدوى النهائية لتكاليف المشروع 
  

  .كما هو مبّين أعاله) 2007( األولى  الشريحةتمويلالموافقة على : طلب التمويل 
  

موافقة شمولية  ةـتوصية األمان
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  وصف المشروع

  
لوكالة الرئيسية ه ابوصف، )يوئنديبي (اإلنمائي، قّدم برنامج األمم المتحدة السلفادوربالنيابة عن حكومة   .1

 لثالثايها اللجنة التنفيذية في اجتماعها  لتنظر فالكلوروفلوروكربونيةمواّد ل للإلزالة النهائية، خطة إدارة المنفذة
كلفة اإلجمالية تتبلغ ال و).يونيب (للبيئةوسيكون تنفيذ المشروع أيضاً بمساعدة برنامج األمم المتحدة . والخمسين

 دوالر 515 000(دوالر أمريكي  565 000  أصال على النحو المقدملسلفادورإل نهائيةلخطة إدارة اإلزالة ال
 دوالر أمريكي 50 000و  ييبدنئيواً ل أمريكياً دوالر38 625ة ــة البالغــتكاليف دعم الوكال ازائدأمريكي 

مواّد لويقترح المشروع اإلزالة الكاملة ل. )يونيبل دوالر أمريكي 6 500زائدا تكاليف دعم الوكالةالبالغة 
وخط أساس االمتثال . 2009لعام  نهاية ابحلول ) استنفاد األوزونمن قدرات طناً 46,0 (الكلوروفلوروكربونية

  . استنفاد األوزونمن قدراتأطنان  306,6  هوالكلوروفلوروكربونيةمواّد لل
  

  خلفيــة
  
فيما يتعلق بإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد، خصصت الللجنة التنفيذية في   .2

اً لليوئنديبي واليونيب بغرض االضطالع بخطة إلدارة  دوالراً أمريكي491 425 مبلغ الخامس والعشريناجتماعها 
 دوالر أمريكي لليوئنديبي الستكمال خطة إدارة 350 000وتمت الموافقة على مبلغ إضافي قدره . غازات التبريد

ووافقت اللجنة التنفيذية ايضا في اجتماعها الثاني والعشرين .ي واألربعينثانغازات التبريد في اجتماع اللجنة ال
 طنا من المواد 22,4 لليوئنديبي للقيام بمشروع استثماري إلزالة ا دوالرا أمريكي306 229ى تخصيص مبلغ عل

التجميد المنزلية  أجهزةيع الثالجات ون، المستخدمة في تص استنفاد األوزونقدرات بأطنانالكلوروفلوروكربونية 
  .1999حزيران / في يونيه، وتم إنجاز هذا المشروعمتغيرالمال الذات رأس برادو في شركة 

  
 من التقنيين في مجال خدمة 210  واعتمادنتج عن تنفيذ بعض األنشطة في قطاع خدمة التبريد تدريب  .3

كما أدى .  من مسؤولي الجمارك50الجيدة، ووعمليات االسترداد وإعادة التدوير التبريد على ممارسات الخدمة 
 بالتطبيق الصحيح لنظام حصص استيراد المواد المستنفدة لألوزون إنشاء شبكة للمعلومات الجمركية المتصلةإلى 

 شبكة لالسترداد وإعادة التدوير تتألف من كما أنشئت. ومنع االتجار غير القانوني بالمواد الكلوروفلوروكربونية
 آلة في 100ويوجد في الوقت الحالي نحو .  مراكز إلعادة التدوير6وومعداته المساعدة، السترداد ا من آالت 142

.  آلة فهي تالفة تماما أو مفقودة22 آلة بحاجة إلى إصالح، أما اآلالت المتبقية وعددها 20حالة تشغيل جيدة، و
  . استنفاد األوزونقدرات بأطنان 12- طنا من الكلوروفلوروكربون2,7تم استرداد ، 2006في عام و
  

  السياسة العامة والتشريعات
  
فيذ بروتوكول مونتريال في السلفادور من قانون البيئة والئحته العامة، يتكون اإلطار القانوني لتن  .4

خيص وحصص االترمنح ، وهو يتضمن نظام )2000زيران ح/يونيه( الصادر من وزارة البيئة 38والمرسوم 
وقد حددت . االستيراد للمواد المستنفدة لألوزون، والخاتم األخضر للمنتجات الخالية من الكلوروفلوروكربون

استنفاد من قدرات  طنا 45:  بالمستويات التالية2009-2007صص المواد الكلوروفلوروكربونية للفترة ح
  .2009 أطنان لعام 4، و2008 طنا لعام 20، و2007األوزون لعام 
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  قطاع خدمة التبريد
  
تخدمت كمية استنادا إلى الدراسة االستقصائية التي أجريت خالل إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية، اس  .5

من قدرات  طنا 25: توزيعها كالتالي، 2006 التبريد في عام معداتخدمة  استنفاد األوزون لمن قدرات طنا 59,7
 استنفاد األوزون لنظم التبريد التجاري من قدرات طنا 13,6استنفاد األوزون ألغراض خدمة الثالجات المنزلية، و

وما زال . ون لوحدات أجهزة تكييف الهواء المتنقلة استنفاد األوزمن قدرات طنا 21,1والصناعي، و
 ورشة لخدمة التبريد في السلفادور يعمل بها 700وتوجد .  يستخدم لخدمة معدات التبريد11-الكلوروفلوروكربون

وتبلغ األسعار ).  تقنيا مسجلة داخل وحدة األوزون790 ورشة يعمل بها 190منها ( تقني 1 500ما يقرب من 
 36,57و، 11-لكلوروفلوروكربون لة أمريكيات دوالر8,61:  في المتوسطغازات التبريدمن وغرام لكيللالحالية 
 اًدوالر 2,88و،  أ134-لهيدروفلوروكربونل دوالرا أمريكيا 17,31، و12-للكلوروفلوروكربوناً  أمريكياًدوالر
لغاز  دوالراً أمريكيا 14,65و 502د  دوالراً أمريكياً لغاز التبري40,00و ،22-فلوروكربونكلورولهيدرواً لأمريكي
  . أ404التبريد 

  
  

  نهائيةأنشطة مقترحة في خطة إدارة اإلزالة ال
  
، سوف تركز حكومة 2009 نهاية عام بحلول الكلوروفلوروكربونيةمواد لل لتحقيق اإلزالة الكاملة  .6

ومعدات ن أو على الشاطئ، على صناعة صيد األسماك، وهي تتكون من غرف التبريد سواء على السف السلفادور
 لحفظ اللقاحات وفي االستعماالت األخرى بالمستشفيات ةستخدمالمالتبريد التي تعتمد على الكلوروفلوروكربون 

نقلها إلى أهم مراكز التدريب التقني على وفيما يتعلق بآالت االسترداد وإعادة التدوير، قررت الحكومة . العامة
وستعطى أولوية للمستعملين النهائيين في قطاعي صيد األسماك . التدوير بالمجانالتبريد، وتقديم خدمات إعادة 

  .والمستشفيات العامة الفرعيين الذين ال يستطيعون تحويل معداتهم
  

فيما يتعلق المساعدة التقنية تقديم وبتحديد أكثر، يعتزم مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائية االضطالع ب  .7
 في قطاع التبريد، وتنفيذ برنامج حوافز للقطاعين الرئيسيين المذكورين أعاله، حالللة اإللبدائل السريعة السهبا

وتعتزم . وتوفير المساعدة التقنية لمنع االتجار غير المشروع بالكلوروفلوروكربون، والقيام بأنشطة الرصد والرقابة
وقد قدمت خطة  .2010كانون الثاني /اير ين1حكومة السلفادور إتمام إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بحلول 

  . مع مقترح خطة إدارة اإلزالة النهائية2008عمل تفصيلية للعام 
  
  

  تهاوتوصيمانة األتعليقات 
  
    اتـلتعليقا
  
 من البروتوكول يقل 7 بموجب المادة السلفادورستهالك الذي أفادت به حكومة االكان  2006في عام   .8

 استنفاد األوزون عن الحد األقصى المسموح به في البروتوكول الستهالك ذلك دراتمن ق طنا 88,9بالفعل بمقدار 
 استنفاد األوزون عن الحد من قدرات طنا 18,4 استنفاد األوزون، ويزيد بمقدار من قدرات طنا 153,3العام وهو 

يوئنديبي إلى أن وأشار ال.  استنفاد األوزونمن قدرات طناً 46,0 وهو 2007المسموح به لالستهالك في عام 
حكومة السلفادور قد بدأت بالفعل عملية التصديق على تعديل بيجين لمونتريال بروتوكول وتتوقع االنتهاء منها 

  . 2008بحلول عام 
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الحظ اليوئنديبي أن غازات التبريد المنخفضة التكلفة لإلحالل السريع غير متاحة حاليا باألسواق في   .9
يجري في الوقت الحالي االستعاضة عن معدات التبريد التي تعتمد على ، وأشار إلى أنه السلفادور

ميل تقنيو خدمة التبريد بصفة عامة إلى رفض يو. أ134-وروكربونلالكلوروفلوروكربون بأخرى تستخدم الهيدروف
 هو 12-ون؛ وأن البديل الوحيد الدائم للكلوروفلوروكرب)أي االستعانة بالمواد السريعة اإلحالل(الحلول الوقتية 

. كما أن المعلومات المتوافرة لدى التقنيين محدودة عن غازات التبريد السهلة اإلحالل. أ134-الهيدروفلوروكربون
البدائل إلى تحويل لعلقة بغازات التبريد البديلة من خالل برنامج المساعدة التقنية لتوسيجري تناول المسائل الم

  .دارة اإلزالة النهائيةالسريعة اإلحالل الواردة في مشروع خطة إ
  

المستويات الحالية الستهالك : ناقشت األمانة أيضا المسائل التقنية المتعلقة بالمقترح، على النحو التالي  .10
؛ 11-الكلوروفلوروكربون حسب نوع المعدات، والممارسات الحالية لتنظيف نظم التبريد بالكلوروفلوروكربون

 الصرف الخاصة ببعض ياتوير المشتراة عن طريق الصندوق؛ ومستووحالة معدات االسترداد وإعادة التد
 جميعا من لوقد جرى بالتالي تناول هذ المسائ. إدارة غازات التبريدمكونات المشروع المتضمنة في تحديث خطة 

  .ِقبل الوكالتين المنفذتين وإدماجها في المقترح النهائي بالمشروع
  

 فيما يتعلق بتيسير االمتثال، اقترحت األمانة أن تنظر 49/6 و41/100مراعاة لمتطلبات المقررين   -11
الوكالتان المنفذتان في استخدام معظم الموارد المتاحة إلعداد برنامج قوي للمساعدة التقنية يحبذ إدخال غازات 

 إلعادة تبريد سريعة اإلحالل مناسبة، غير متاحة حاليا في األسواق، وتنفيذ عمليات ذات جدوى من حيث التكاليف
في ة في صناعة صيد األسماك وعتمد على الكلوروفلوروكربون، وخاصأو التحويل لمعدات التبريد التي ت/التهيئة و

إعادة التدوير من خالل البرنامج /عالة على ذلك، ينبغي أيضا دراسة تعزيز عمليات االسترداد. المستشفيات العامة
 واليوئنديبي بتعديل مكونات المشاريع الفرعية بخطة إدارة اإلزالة م اليونيباوق. الجاري تنفيذه في الوقت الراهن

  .النهائية وفقا لذلك
  

  االتفاق
  

 مشروعاً لالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية يتضمن شروط اإلزالة الكاملة السلفادورقدمت حكومة   .12
  . الوثيقة، ويرد المشروع في مرفق هذهالسلفادورللمواد الكلوروفلوروكربونية في 

  
  
  ةتوصيـال
  

قد ترغب اللجنة التنفيذية و. لسلفادورتوصي األمانة بالموافقة الشمولية على خطة إدارة اإلزالة النهائية إل  .13
  :في أن 

  
دوالر  565 000غ ـ، بمبللسلفادورإل نهائيةتوافق من حيث المبدأ على خطة إدارة اإلزالة ال  )أ(

 ـاً أمريكياًدوالر 38 625 تكاليف دعم الوكالة البالغة ادزائ دوالر أمريكي 515 000(أمريكي 
  دوالر أمريكي6 500 زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي50 000و  ليوئنديبي

  ؛)نيبليو
 

إدارة  واللجنة التنفيذية من أجل تنفيذ خطة السلفادور االتفاق بين حكومة مشروعتوافق على   )ب(
  هذه الوثيقة ؛ ب األول في المرفق لى النحو الواردالنهائية عاإلزالة 

 
 41/100 ةـة التنفيذيـات مقرري اللجنـعلى المراعاة الكاملة لمتطلباليونيب اليوئنديبي وتحث   )ج(

   خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛49/6و 
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 : جدول أدناهخطة بمستويات التمويل المبّينة في المن التوافق على الشريحة األولى   )د(

  
  مشروعتمويل ال مشروععنوان ال 

 )دوالر أمريكي(
  كلفة الدعمت
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 يوئنديبي 17 250 230 000 )الشريحة األولى (النهائيةزالة اإلخطة إدارة  )أ(
  نيبيو  2 600  20 000  )الشريحة األولى (النهائيةزالة اإلخطة إدارة   )ب(
 
 
 



 
 

  ألولاالمرفق 
  

  السلفادوراتّفاق بين مشروع 
   للصندوق متعدد األطرافواللجنة التنفيذية
  نالمواد المستنفدة لألوزوبشأن خطة إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة السلفادور  االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوز
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من التذييل 2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . قا االتفافي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
على توفير ث المبدأ، ـاللجنة التنفيذية، من حي وافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2من التذييل  6 التمويل المحّدد في الصف
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفاللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 

  
دة وسوف ترصد المؤّسسات المحّد.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 
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، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات حتياجافي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

ة وإعادات التخصيص المصنّف.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي  وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة ا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتا النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيهذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو ا هذإدارة وتنفيذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون  علىاليوئنديبي توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة   واليونيب)"الوكالة المنفذة الرئيسية("الوكالة المنفذة الرئيسية 

. بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقتحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) الوكالة المنفذة المتعاونة(
، بما في ذلك، ولكن لفأ -6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوكالة المن

تقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5قرة الفرعية  المستقل على النحو الوارد في الفلتحقّقا، يس حصراًل
 سوف تكون لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية ال

ة وتوافق اللجنباء –6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوكالة المنفذة المتعاونة
ة في ـ بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 

  .لفأ-2ل ـ من التذيي8 و7ين الصفّ
  

في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10
 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزف من بروتوكول مونترياللأ-2 التذييل

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهنلتمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة على الل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
ّددة في  التمويل بمقدار المبالغ المحأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات
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 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي لقطاعات االستهالك ات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 

  
الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12

  المتعاونةالوكالة المنفذةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية . ا االتفاقتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة
  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 

  
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

ما لم يتّم ب إليها في البروتوكول،  االتفاق لها المعنى المنسواوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 12-الكلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 

   
  

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

مواد الستهالك  حدود بروتوكول مونتريال . 1
 قدراتأطنان (المجموعة األولى من المرفق ألف

  )استهالك األوزون
  

46,0  46,0  46,0  0,0  
 

المجموعة مواّد  األقصى المسموح به الستهالكلحد ا. 2
   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (األولى من المرفق ألف

  
46,0  46,0  46,0  0,0  

 

قدرات أطنان (كمية الخفض الجديد بموجب الخطة . 3
  46,0    46,0  0,0  0,0 )استهالك األوزون

دوالر (التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4
 515 000  55 000 230 000 230 000 )أمريكي

دوالر ( متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 5
  50 000    10 000  20 000  20 000  )أمريكي

 565 000  65 000 250 000 250 000  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 6
دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7

  38 625  4 125  17 250 17 250  )أمريكي

  6 500    1 300  2 600  2 600  )دوالر أمريكي (متعاونةتكلفة دعم الوكالة المنفذة ال. 8
  45 125  5 425  19 850 19 850  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم للوكالتين . 9

  610 125    70 425  269 850  269 850  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 10
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 
  
عامين بكل من ال الثالثللموافقة عليه في االجتماع  الشريحتين الثانية والثالثة سيجري النظر في تمويل  .1

  .. على التوالي2009 و2008
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة   

)2007(  
________________________  

االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة   
)2008(  

________________________  

  ________________________  )دوالر أمريكي(  مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  الوكالة المتعاونة  
  
  األهــداف  .2

   
  السنة الّسابقة  المؤشرات

)2007(  
  سنة الخطة

)2008(  
  الخفض

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          
        تصنيع
        خدمة
        تخزين

على المواّد الطلب 
  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع
السابقة 

)2007()1(  

االستهالك 
سنة الخطة 

)2008()2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
 ذات الخدمات
  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 
  )األوزون

  تصنيعال
              المجموع

  
              تبريدال

              المجموع
              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
  من جانب الحكومة إجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  داريةالرسوم اإل  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
بالمشروع، التابعة " وحدة الرصد واإلدارة"سوف يتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل   .1

  .لوحدة األوزون الوطنية
  
لوالية المنوطة سوف تضطلع الوكالة المنفّذة الرئيسية بدور بارز بصفة خاصة في ترتيبات الرصد نظرا ل  .2

بها في رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها كمرجعية للتحقق في جميع برامج الرصد 
وستقوم هذه المنظمة أيضا، إلى جانب الوكالة . الخاصة بمختلف المشروعات الواقعة ضمن خطة اإلزالة النهائية

ة في رصد الواردات والصادرات غير القانونية من المواد المستنفدة المنفذة المتعاونة، بالمهمة الشاقة المتمثل
  .لألوزون مع تقديم بالغات عنها إلى الوكاالت الوطنية المختصة عن طريق وحدة األوزون الوطنية

  
  التحقق واإلبالغ

  
اختيار في حالة وقوع  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

 الوكالة المنفذة واستناداً إلى التشاور مع. اللجنة التنفيذية على السلفادور إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
تطبيق لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة السلفادور ختار ت ، ينبغي أنالرئيسية

  .المستقل للرصد وهذا البرنامج دارة االزالة النهائيةإخطة 
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهّصةالخا

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة اختيار . أ-5ع التذييل  بما يتمشى مُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية ،45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة لسلفادور اللجنة التنفيذية إل

  بهذه المهمة؛للقيام تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ عتبااالعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  
، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ج التنفيذ السنوي للسنة الّسابقةغ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

باإلضافة   ،2008امج التنفيذ السنوي لعام لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءاً ببرنتمهيداً التقديم، 
 ؛2007التنفيذ السنوي لعام  التقرير عن برنامج إلى

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
 ومتسمة مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالةضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال   ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

     وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ في تنفيذالبلدومساعدة   )ب(
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  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000المخّصص بمقدار االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل هذا  من 10 للفقرة وفقا  1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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(1) PROJECT TITLE:  Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 306.6 329.7 312.1 277.8 194.6 109.5 99.1 116.9 101.6 97.5 75.6 119.2 0.0
CTC 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
Halons 0.7 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 0.0 2.5 2.1 1.0 -9.1 -11.0 -17.0 -20.9 0.0 0.0 -14.8 0.0 0.0
TCA 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Manufacturing Servicing QPS Non-
CFC 36.5 36.5
CTC 0.8 0.8
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2007 2008 2009 2010 Total

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2007 2008 2009 2010 Total

250,000 250,000 65,000 565,000
250,000 250,000 65,000 565,000

Represents 
first year of 
execution

Represents 
second year 
of 

ti

Represents 
third year of 
execution

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2007 2008 2009 2010

ExCom 53 ExCom 56 ExCom 59
1 2 3

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent MDI

UN Agency
Funding as per Agreement

N/A

Disbursement as per Annual Plan

Tranche Number

Calendar year

Reduction Under Plan
Remaining Phase-Out to be 

UN Agency
Planned submission as per Agreement

CFC

[Comments]

Calendar year
Maximum Allowable 
Consumption (Agreement; per 
substance if valid)
Compliance Action Target 

EL SALVADOR

Decision

Lab Use Methyl Bromide TotalSubstances RefrigerationAerosol Foam Halon

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS

1
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 SI 2,000
1.1.1.2 Solicitud de Importación.   2000

1.1.1.3 SI 2000
1.1.1.4 SI 2000
1.1.2
1.1.2.1 ud de Impor 2000
1.1.2.2 ud de Impor 2000
1.1.3
1.1.3.1 Yes 2000
1.1.3.2 Yes 2000
1.1.4 Yes 2000
1.2
1.2.1
1.2.1.1 Yes 2000
1.2.1.2 Yes 2000
1.2.1.3 Yes 2000
1.2.1.4 Yes 2000
1.2.1.5 Yes 2000
1.2.2
1.2.2.1 Yes 2000
1.2.2.2 Yes 2000
1.2.2.3 Yes 2000
1.2.2.4 Yes 2000
1.2.2.5 Yes 2000
1.3
1.3.1

1.3.1.1 No
1.3.1.2 No
1.3.1.3 No
1.3.1.4 No
1.3.1.5 No
1.3.1.6 No
1.3.1.7 No
1.3.2
1.3.2.1 No
1.3.2.2 No
1.3.2.3 No
1.3.2.4 No
1.3.2.5 No
1.3.2.6 No
1.3.2.7 No
2.
2.1 Yes 2000

Very Well

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 

as 
compared to 
overall plan 

[%]

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievemen

t as 
compared 
to overall 
plan [%]

20,000 0 50,000
0

10,000
5,000
5,000

100,000 0 222,000

20,000
20,000
50,000
10,000
80,000 0 180,000

20,000
10,000
50,000

PMU & Monitoring 50,000 0 113,000

(10) SECRETARIAT'S RECOMMENDATION: 

Component 4 of TPMP: TPMP implementation, monitoring and control

Explanations

Component 3 of TPMP: Technical assistance for Prevention of Illegal CFC trade

Component 1 of TPMP: Technical assistance to the refrigeration sector for conversion to drop-in 
alternatives

Component 2 of TPMP: Incentive programme for conversion in key refrigeration sectors

Train the Trainers

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

REGULATIONS:
Establishing general guidelines to control import (production and ex
ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk O
ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs
ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs
Permit System in place for import of bulk ODSs
Permit System in place for export of bulk ODSs

Unforeseen Activities

Train the Trainers alternatives seminar
Training of Technicians by Trained Trainers

Technical publications
Refrigeration Service investment 
component

Solvent Phase-Out Project
Conversion costs

Methyl Bromide Component

Budget

Customs Training

Activities

Train-the-trainer conversion seminar
Training of Technicians by Trained Trainers

Good Practices in Refrigeration

Jncentives (set of tools)

Country Programme

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place
Requiring permits for import or sale of bulk ODSs
Requiring permits for import of bulk ODSs
Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs
Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:
CFCs
Halons
CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning sale of bulk quantities of:
CFCs
Halons
CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning import or sale of:
Banning import of:

Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC

Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC

MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Border campaigns

The ODS import licensing scheme functions
The CFC recovery and recycling programme functions

Use of CFC in production of some or all  types of foam
ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP

Not So Well

Training of Customs Officers
Blend analyzers

MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Use of CFC in production of some or all types of foam
Banining sale of:

2


