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ندف التبغ

2009 2010 المجموع

45.2 0. 

21. 0. 

1,689,800. 
126,135. 

1,689,800. 
126,135. 

1,671,466. 
124,759.5 

18,334. 
1,375. 

خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة: - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

18,334.

تكاليف الدعم 1,375.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0.

تكاليف الدعم 58,299.5 32,349. 17,055. 17,056. 0.
439,319. 227,410. 227,411.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 777,326.

227,411. 18,334.

تكاليف الدعم 58,300. 32,349. 17,055. 17,056. 1,375.

17,055. 17,056. 1,375.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 777,326. 439,319. 227,410.
تكاليف الدعم 58,300. 32,349.

21.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) IBRD                 تكاليف المشروع
777,326. 439,319. 227,410. 227,411. 18,334.

45.2 45.2

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

246. 235. 150. 80. 42.

2006 2007 2008

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 301.4 301.4 150.7 150.7

- معطيات المشروع: رابعا 2003 2004 2005

TCA

Methyl Bromide

0

122.4 122.4

Halons

CTC

0

CFC

0

28.2

الخدمات الصناعة

28.3 0.1

Non QPS QPS

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

28.3  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل
التصنيع

مذيبات تبريد

0 :TCA بروميد المثيل: 122.4 هالونات: 0 0: CTC

IBRD CFC phase out plan

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

إآوادور
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال
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 وصف المشروع

 
  خلفية

 
 ألف دوالر أمريكي، إضافة إلى 334 18نيابة عن حكومة اإلكوادور، تقدم البنك الدولي بطلب قيمته  .1

 دوالر أمريكي للدفعة الخامسة من الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية 375 1تكاليف الوكاالت بمبلغ 
كما رفع البنك الدولي تقرير التحقق الذي أعدته شركة استشارية وطنية حول متابعة نظام   .للكلوروفلوروكربون
ر المرحلي ، إلى جانب التقري2007تصدير المواد المستنفدة لألوزون وحصص االستيراد لعام /الترخيص الستيراد

 .2008 وبرنامج التنفيذ السنوي لعام 2007لعام 

 خطة 2003ديسمبر /لقد أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي واألربعين المنعقد في كانون األول .2
 دوالر أمريكي إلزالة استهالك 800 689 1اإلكوادور الوطنية لإلزالة التدريجية للكلوروفلوروكربون بمبلغ 

ولتحقيق ذلك، يجري حالياً تنفيذ سلسلة من النشاطات االستثمارية وغير  .روكربون نهائياً من البالدالكلوروفلو
ولم يتم سابقاً تمويل أية نشاطات مرتبطة بخطة إدارة   .االستثمارية والمساعدة التقنية ونشاطات لبناء القدرات

ة لتدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك ووضع التبريد، ولذلك فإن خطة اإلزالة الوطنية قد تضمنت مساعدة تقني
 .نظام ترخيص الواردات

  تقرير التحقق

لقد قامت شركة إينيا بأعداد التقرير عن التدقيق السنوي لخطة اإلكوادور الوطنية إلزالة  .3
 41.5 قد وصلت إلى 2007ويشير التقرير إلى أن حصص الواردات لعام  ).تقرير التحقق(الكلوروفلوروكربون 

 42 متري من الكلوروفلوروكربون، أي أقل من الحد المسموح الستهالك الكلوروفلوروكربون السنوي وهو طن
 1.4 استيراد 2007ويظهر التقرير أنه قد تم في عام   .طن من القدرات المستنفدة لألوزون التي حددتها االتفاقية

 طن من القدرات المستنفذة لألوزون 20.3، و 11-طن من القدرات المستنفذة لألوزون من الكلوروفلوروكربون
 موضحاً 113- طن من القدرات المستنفذة لألوزون من الكلوروفلوروكربون0.1 و 12-من الكلوروفلوروكربون

 طن من القدرات المستنفدة لألوزون أي  21.8 كان 2007وبناء على ذلك فإن االستيراد لعام  .مصدر االستيراد
  .لمسموح به في االتفاقيةأدنى بكثير من الحد األعلى ا

  2007التقرير المرحلي لعام 

 الذي أقر في االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية النشاطات 2007حدد برنامج التنفيذ السنوي لعام  .4
 :وقد جرى القيام بالنشاطات التالية .التي ستنفذ ومؤشرات األداء لتسهيل مراقبة التقدم المتحقق

الشركات المصنعة في قطاعات الرغاوى والتبريد، التي صنفت مبدئياً في لقد وجد أن معظم   )أ (
خطة اإلزالة الوطنية، غير مؤهلة للتمويل حيث أنها قد أوقفت عملياتها أو تحولت تلقائياً إلى 

 .وقد حّولت المصادر المتوافرة إلى نشاطات أخرى مبّينة أدناه .بدائل غير كلوروفلوروكربونية
حويل ثالث شركات مصنعة مؤهلة في قطاع الرغاوى، وبدأ تصنيع الرغاوى تم االنتهاء من ت

وقد اكتمل مكون االستثمار في هذا . 2006سبتمبر /الخالية من الكلوروفلوروكربون في أيلول
 ؛2007القطاع في عام 

لخمسة عشر من المدربين المحترفين في " تدريب المدربين"  تنفيذ برنامج 2004تم في عام   )ب (
ومنذ ذلك الحين جرى تنفيذ نشاطات تدريب منتظمة على الممارسة الجيدة في . بريدقطاع الت



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/29 
 
 

4 

 45 تم عقد 2006/2007وخالل عام  .التدوير/االستردادخدمة التبريد، بما في ذلك عمليات 
 من الفنيين 418وسوف ينتهي تدريب .  فني تبريد590ورشة تدريب مما أدى إلى تدريب 

 الجتماع السادس والخمسين تقريباً؛المتبقين مع موعد انعقاد ا

 آلة استرداد وتدوير بناء على هذا البرنامج، سيتم تسليمها في نهاية 130كان من المقرر توفير   )ج (
، بينما تم تسليم دفعة 2008يناير / آلة للورشات في كانون الثاني40وقد سلمت . 2008عام 

، وسوف 2008أغسطس / آب ليجري توزيعها في2008يونيو / آلة في حزيران48ثانية من 
 ؛2008ديسمبر / بحلول كانون األول34تسلم المعدات المتبقية وعددها 

 دوالر 565 39وافق البنك الدولي على شراء جهاز لفصل الغاز ومولد هيدروجين بمبلغ   )د (
وقد تم االنتهاء من بناء مختبر وانتهى تركيب  .أمريكي لصالح مكتب الجمارك في غوياغويل

 تها؛المعدات وتجرب

 طن من القدرات 1.78جرى القيام ببحث في قطاع تبريد المباني أظهر استهالك حوالي   )ه (
 دوالر أمريكي لبرنامج حوافز استبدال 000 360وقد تم تخصيص حوالي  .المستنفدة لألوزون

وتجري حالياً محادثات مع أحد المستفيدين  .مبردات المباني العاملة على الكلوروفلوروكربون
 وقد اقترح أحد المستفيدين اآلخرين  .يبات المالية الستبدال اثنين من مبردات المبانيحول الترت

استبدال اثنين من مبردات المباني العاملة بالكلوروفلوروكربون بمائة وعشرين مكيف هواء 
 وتجري حالياً دراسة حول تأثير هذا الخيار على كفاءة الطاقة؛ .المخصصة للنوافذ

 المعلومات الخاصة بسياسات حكومة اإلكوادور إلزالة وقد جرى نشر وتعميم  )و (
 الكلوروفلوروكربون إلى القطاعات الصناعية والجمهور بشكل عام من خالل وسائل مختلفة؛

لقد تم إلغاء شراء عمود التقطير لمركز استخالص الكلوروفلوروكربون حيث أن الطلب المحلي   )ز (
على غاز الميثان ثنائي الكلوروفلور قد تناقص بدرجة كبيرة في السنوات األخيرة نظراً لوجود 

 انخفاض بديل في غازات التبريد؛ و

 .مةلقد تأجل التصديق على  تعديل بكين بسبب إعادة تشكيل الحكو  )ح (

وفي سنة  . 2006-2004 دوالر أمريكي في السنوات من 155 478من مجموع التمويل، تم توزيع   .5
 دوالر 136 443 دوالر أمريكي أخرى، وبقي فائض مقداره 175 750 موضوع التقرير، تم صرف 2007

 .أمريكي، إضافة إلى المبالغ المطلوبة للمدة المتبقية من المشروع

   2008لعام برنامج التنفيذ السنوي 

وتطلب اإلكوادور  . طن من القدرات المستهلكة لألوزون أو أقل21، ظل االستهالك عند 2008في عام   .6
أما النشاطات التي ستنفذ .  دوالر المتبقية لتحقيق هذا الغرض، مما يجعل هذه هي الدفعة األخيرة334 18صرف 

 وحصص االستيراد، وإعداد وتنفيذ برنامج االستيراد/ هي عبارة عن متابعة لنظام الترخيص2009-2008في 
يضاف إلى ذلك أنه سوف يتم تنفيذ مكّون  .التدوير وورشة تدريب على الممارسات الجيدة/االستردادالتدريب على 

وسوف تشمل النشاطات  .استبدال مبردات المباني ودورة تدريبية على صيانة مبردات المباني والممارسات الجيدة
، مما يزيد 2008مات المتعلقة بإزالة الكلوروفلوروكربون في القطاع الصناعي مع نهاية األخرى جمع المعلو

 .الوعي العام ويشجع توظيف الفنيين المعتمدين فقط إلصالح أنظمة التبريد
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 تعليقات األمانة والتوصية
 

 التعليقات
 

وروفلوروكربون في عام لقد الحظت األمانة من تقرير التحقق الذي أعدته شركة إينيا أن واردات الكل  .7
 طن 42 كانت أدنى من الحصص المتراكمة وأقل من حدود االستهالك السنوي للكلوروفلوروكربون وهو 2007

 .االتفاقيةمن القدرات المستنفدة لألوزون التي حددتها 

. 2009لقد تضمن الطلب األصلي إحصاء عن الهيدروكلوروفلوروكربون كجزء من الخطة السنوية لعام   .8
 للجنةوقد يتطلب هذا األمر استصدار مقرر  . أثارت األمانة قضية استخدام التمويل للهيدروكلوروفلوروكربونوقد

قد يسمح بالمرونة لهذا البلد في إعادة تخصيص "التنفيذية، وربما إحداث تغيير في االتفاقية حيث ينص على أنه 
كما تحدد االتفاقية أيضاً  ".ص عليها في هذه االتفاقيةلتحقيق األهداف المنصو ]...[األموال المقررة أو جزء منها 

، وليس المواد األولى، المجموعة اء، والملحق باألولى، المجموعة ألففقط المواد في الملحق ألف   1-في المرفق
وبناء على ذلك، قام البنك الدولي بتغيير العناصر ذات العالقة في ). الهيدروكلوروفلوروكربون (هاءفي الملحق 

 . وخصص التمويل لمكّون مبردات المنازل2009خطة 

 736 676بتكلفة (التدوير الذي نفّذ في اإلكوادور على نطاق واسع /االستردادلقد كان تنفيذ برنامج   .9
وقد أوردت األمانة تعليقاتها على أهداف البرنامج في  .مثار اهتمام األمانة في السنتين األخيرتين) دوالر أمريكي

 الذي يطلب تقديراً 41/100من االتفاقية والمقرر ) ب (8على التوالي، مشيرة إلى المادة  2007 و 2006
صحيحاً للطلب المحتمل لمعدات االسترداد والتدوير وشراء وتوزيع المعدات على مراحل مختلفة، وكذلك مراجعة 

 .الطلباستغالل المعدات لضمان مزيد من 

وقد طلبت  .ة لألمانة بضرورة متابعة التوصيات ذات العالقةلقد استمر البنك الدولي في إسداء النصيح .10
األمانة معلومات حول حجم الكلوروفلوروكربون المستردة والمعاد استعمالها وكيف أن ذلك الرقم قد أخذ بعين 

ولم يتم تسلم مثل هذه البيانات حتى وقت إصدار  .االعتبار عند تقرير شراء مزيد من معدات االسترداد والتدوير
وقد أوضح البنك الدولي أن عدد اآلالت المطلوبة قد تقرر على أساس عدد الورشات المعتمدة . هذه الوثيقة

وتحت بند منفصل، أفاد البنك الدولي بأن شراء عمود تقطير لتقوية طاقة االستخالص في . واألموال المتوافرة
  .داتالبالد قد ألغي بسبب تدني الطلب على الكلوروفلوروكربون في المبر

 وهو آلة -يتعلق أحدها بصيانة جهاز فصل الغاز . وقد طلبت األمانة إيضاحات تتعلق بعدد من القضايا .11
ومع أن هذه القضية قد حلّت، إال أن األمانة أفادت أن مكتب الجمارك  . مركب في مكتب للجمارك-تحليل معقدة

ة أجهزة قياس الطيف؛ كما تقترح الخطة شراءها نفسه يحتاج إلى مزيد من التحديث لقدرته التحليلية ليشمل مجموع
أما القضية األخرى المثارة من . 2009يونيو /في حال وجود أموال متبقية بقرار نهائي يتخذ في شهر حزيران

 مكيف هواء مخصصة للنوافذ، وتأثير ذلك على 120 ـاألمانة فهي إمكانية استبدال اثنين من المبردات المنزلية ب
وقد أوضح رد البنك الدولي أن هناك دراسة تجري حاليا، . ، وكذلك اختيار مواد التبريد البديلةاستهالك الطاقة

تغطي، من بين أمور أخرى، تقدير الستهالك الطاقة، والتأثير المحتمل للسيناريوهات المختلفة النبعاث مواد 
إن دعم هذا التعهد  .لدعم الخدمة والصيانةالتبريد على الطقس، أنظمة التحكم المطلوبة والبنية التحتية داخل البالد 

 .من خالل الخطة الوطنية لإلزالة سوف يقرر مع األخذ بعين االعتبار نتائج الدراسة

إن المعلومات الخاصة بمواد التبريد المستردة والمعاد تدويرها وتأثيرها على تمويل معدات االسترداد  .12
وحيث أن هذا يتعلق ببند خاص في االتفاقية، فإن  .كتوبرأ/والتدوير سوف لن تتوفر قبل منتصف تشرين األول



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/29 
 
 

6 

وفي الوقت ذاته، لن تحاول األمانة التوصل إلى تفاهم  .األمانة ال تستطيع في الوقت الحاضر اتخاذ توصية نهائية
على نتائج الدراسة بخصوص إمكانية استبدال المبردات المنزلية العاملة بالكلوروفلوروكربون بمكيفات هواء 

 .أكتوبر/صصة للنوافذ، والذي يمكن أن يتوفر في منتصف تشرين األولمخ

 التوصية

 .معلّقة .13

---- 
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