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ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

السلفادور

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 34.7  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

34.7 34.7 CFC

0 0. CTC

0 Halons

36 36. Methyl Bromide

0 Others

0 0. TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 46. 46. 46. 0.

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

46. 46. 46. 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 230,000.

تكاليف الدعم 17,250.

يونيب تكاليف المشروع 20,000.

تكاليف الدعم

230,000. 55,000. 515,000.

17,250. 4,125. 38,625.

20,000. 10,000. 50,000.

2,600. 2,600. 1,300. 6,500.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 250,000. 250,000. 65,000. 565,000.

تكاليف الدعم 19,850. 19,850. 5,425. 45,125.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 250,000. 0. 0. 250,000.

تكاليف الدعم 19,850. 0. 0. 19,850.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 315,000. 315,000.

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

25,275.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

25,275.
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  وصف المشروع

تقريرا مرحليا اعتباره الوكالة المنفذة، ، ب)اليوئنديبي ( برنامج األمم المتحدة للبيئةقدمبالنيابة عن حكومة السلفادور،   -1
المرفق ألف في السلفادور المجموعة األولى من ارة المرحلة النهائية لمواد النهائية إلداألول للخطة العمل برنامج عن تنفيذ 

النهائية وقدم اليوئنديبي أيضا طلبا لتمويل الشريحتين الثانية والثالثة للخطة . إلى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية
 دوالر 3.900إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  دوالر أمريكي 30.000بتكلفة إجمالية تبلغ إلدارة اإلزالة التدريجية 

 إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها أمريكي دوالر 285.000، ومبلغ )اليونيب(أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
   . دوالر أمريكي لليوئنديبي21.375

  الموضوعخلفية 

لسلفادور في ا خطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجيةالن على  والخمسيثالثفي اجتماعها الالتنفيذية وافقت اللجنة   -2
ووافقت اللجنة التنفيذية من . 2009في هذا البلد بحلول عام  الكلوروفلوركربون اتستهالك مركبمن أجل اإلزالة النهائية ال

 دوالر 45.125 مبلغبتكاليف دعم الوكالة إضافة إلى  يأمريك دوالر 565.000 يبلغحيث المبدأ على تمويل إجمالي 
 تكاليف دعم الوكالة بمبلغ يضاف إلى دوالر أمريكي 20.000في االجتماع ذاته على مبلغ التنفيذية ووافقت اللجنة . أمريكي
دوالر  17.250 تكاليف دعم الوكالة بمبلغ إضافة إلى أمريكي دوالر 230.000 دوالر أمريكي لليونيب، ومبلغ 2.600

  .خطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجيةاليذ الشريحة األولى من لليوئنديبي، لتنفأمريكي 

    النهائية إلدارة اإلزالة النهائيةتنفيذ الشريحة األولى للخطة عن التقرير المرحلي 

 نظام إصدار تراخيص استيراد المواد المستنفدة لألوزون تنقيح، جرى  الخطةبعد موافقة اللجنة التنفيذية على هذه  -3
لفنيين من ا موظفا جمركيا تدريبا؛ وأنجزت حلقات عمل لتدريب المدربين 60تخاذ تدابير تصحيحية، وتلقى ابغرض 

فنيا  200، أسفرت عن تدريب ما مجموعه للتدريبظمت عدة حلقات عمل ـ كما نُ،في مجال الخدمةالمتخصصين 
آذار /ها مع نهاية مارسسليم ويتوقع تةم أداة من أدوات الخد100وتم شراء التدريب؛ ال يزالون يتلقون أو متخصصا 

ظمت عدة أنشطة في ـ مستخدمين نهائيين؛ ون10ُ تبريد بديلة لفائدة غازاتويجري حاليا تحويل معدات التبريد إلى . 2009
وتجري تمارين رصد منتظمة على أساس ربع .  كتيبات إعالمية وبطاقات فنية وتوزيعشرجرى نمجال التوعية، كما 

  .ش النتائج وتتخذ إجراءات بشأنها في أثناء اجتماع اإلدارة المقابلفصلي، وتناق

 للشريحة األولى، وصرف مبلغ 250.000لى مبلغ  ع2008كانون األول /في ديسمبرووافقت اللجنة التنفيذية   -4
  .2009آذار / بحلول مارس دوالر أمريكي98.500وسيصرف مبلغ إضافي قدره .  دوالر أمريكي151.500

  .خطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجيةالثالثة للو ةالشريحتين الثانيخطة عمل 

في هذه األنشطة هذه الخطة، وتتمثل الثاني لعمل التتعهد حكومة السلفادور بتنفيذ األنشطة التالية في إطار برنامج   -5
تحسين بغية البلدان المجاورة زيادة عدد برامج تدريب موظفي الجمارك، وتعزيز أواصر التعاون مع موظفي األوزون في 

. مراقبة واردات المواد المستنفدة لألوزون قرب الحدود؛ وتنفيذ النظام المسجل لتوزيع حصص المواد المستنفدة لألوزون
 أداة فنية إضافية ومعدات أساسية 200في مجال خدمات التبريد؛ وتقديم ضافيا إمتخصصا فنيا  600 جري تدريبوسي

تنظيم  تبريد بديلة للمستخدمين النهائيين؛ إلى جانب غازات نظاما من نظم التبريد إلى 30 وتحويل ؛ المتخصصينللفنيين
  .أنشطة الرصد والتحقق
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  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

 من بروتوكول 7المادة  في إطار  حكومة السلفادورأبلغت عنه الذي مركبات الكلوروفلوركربونإن استهالك   -6
 طنا من قدرات استنفاد األوزون وهو ما يقل عن 11,3قدرات استنفاد األوزون بلغ بالفعل  طنا من 34.7ره مونتريال وقد

 30.0ر استهالك مركبات الكلوروفلوركربون بنحو ّدـقُو. تلك السنةفي  طنا من قدرات استنفاد األوزون المسموح به 46.0
  ).في التقرير المرحليمبلغ عنه لوهو التقدير األولي ا(وزون استنفاد األ طنا من قدرا ت

معلومات من األمانة، أوضح اليوئنديبي أن اللجنة التوجيهية المعنية بالمشروع طلب الحصول على بناء على و  -7
نظام منقح إلصدار تراخيص استيراد المواد المستنفدة وضع الداخلي التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية وافقت على 

ويفرض نظام إصدار التراخيص شرطا على المستوردين لإلبالغ عن وارداتهم . 2009كانون الثاني /لألوزون في يناير
. لجديدةلشحنات اعلى اتقديم نسخة عن الوثائق الكاملة بغية الحصول على الموافقة والفعلية من المواد المستنفدة لألوزون 

 الطالعهم على 2009 شباط/ فبراير5وعقد في وقت الحق اجتماع مع جميع المستوردين المسجلين وسلطات الجمارك في 
  .  المتخذهذا القرار

 إلى تحويلها تم أنظمة للتبريد 10 الفني وبالتكاليف مع اليوئنديبي بشأن ب األمانة القضايا المتعلقة بالجانتناقشو  -8
 مكون هذا المشروع جرى أن وأوضح اليوئنديبي . تبريد في الوقت الحالي في البلدغازاتلة، وتوفير  تبريد بديغازات

تخزين تستخدم في ( أجهزة تبريد 8 مستشفيات إقليمية، حيث تم تحويل المعدات التي تشتمل على 10كمشروع تجريبي على 
 ).  R-401a و R-413a و R-409( تبريد بديلة تغازا إلىوتم تحويل أجهزة التبريد .  وغرفتين للتبريد)األدوية واللقاحات

   . R-507 و R-404aوتم تحويل غرف التبريد إلى غازات التبريد 

 حكومة السلفادور ت كانإذاة بخصوص ما منفذ من الوكاالت الت الحصول على توضيحاإلىأيضا سعت األمانة و  -9
 على هذا المستوى قاءواإلب 2009 مع نهاية عام ت الكلوروفلوركربونمركبالالنهائية  التدريجية اإلزالةتحقيق ستتمكن من 

وأفاد اليوئنديبي . نهائية إلدارة اإلزالة التدريجيةللخطة النهائية  مقترحة في الشريحة الأنشطةتنظيم من االستهالك من خالل 
ت على سياسات اعتمد ،1997في عام  في البلد لألوزون التدريجية للمواد المستنفدة اإلزالة استراتيجية وضعبأنه منذ 

الجهات أهم  إلىالمساعدة الفنية تقديم  خدمات التبريد، والمتخصصين فيفنيين ال إلىومبادرات تتضمن تقديم التدريب 
واردات الت تبريد بديلة، ومراقبة غازا إلىفعالة من حيث التكاليف وقابلة لالستمرار بطريقة المعنية بعملية تحويل المعدات 

  . والتوعية بهامركبات الكلوروفلوركربون ومواصلة رصد مركبات الكلوروفلوركربون المشروعة من غير

د من معدات طلب اليوئنديبي الموافقة على الشريحتين الثانية والثالثة في هذا االجتماع، وستتضمن شراء مزييو  -10
 الموافقة الداخلية في وزارة إجراءاتلبداية نتيجة في االمذكورة  تنفيذ الخطة تأخير وبالرغم من . تقديم الخدماتوأدوات

 األولى الشريحة من الموافق عليها األموالجميع الكامل بويتوقع اليوئنديبي االلتزام ب. البيئة، يجري تنفيذ المشروع بكفاءة
ة من حيث أسرع وأكثر فعاليشراء ملية عوستسفر الموافقة على الشريحتين عن . 2009آذار /وصرفها مع نهاية مارس
مركبات ، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على خفض استهالك 2009 بين المستفيدين في عام المعداتالتكاليف، وتسمح بتوزيع 

 اللجنة التنفيذية ـبلّـغة بتنفيذ الشريحتين بأكفأ الطرق، وستُمنفذوتتعهد حكومة السلفادور والوكاالت ال. الكلوروفلوركربون
  . بنتائج ذلك2010في عام 
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وافقت عليه   الهيدرو الكلورو فلوروكربونيةلموادل التدريجية اإلزالة إدارة تمويل إعداد خطة أن األمانةتالحظ وإذ   -11
، خالل تنفيذ الشريحة النهائية للخطة نيب أن ينظر اليوأيضا اقترحت قداللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والخمسين، ف

ة للمواد تدريجي اللإلزالة تيسيرا األولية اإلجراءاتن اتخاذ بعض أ حكومة السالفادور بشإلى المشورة إسداءالمذكورة، في 
      .الهيدرو الكلورو فلوروكربونية في الوقت المناسب

  التوصية

لى ضيق الوقت إ للمشروع على نحو كامل، واألولى صرف مستوى التمويل الموافق عليه في الشريحة إلىبالنظر   -12
 المرتبطة واألنشطة، 2010كانون الثاني / يناير1 المحدد في مركبات الكلوروفلوركربونعد االمتثال لالمتاح قبل مو

  :بالشريحتين الثانية والثالثة التي تتضمن شراء المعدات واألدوات، توصي األمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي

  ى للخطة النهائية لإلزالة التدريجية في السلفادور؛األخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األول  )أ  

  . المرتبط بالشريحتين الثانية والثالثة2010-2009الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي للفترة   )ب  

 المرتبطة بالشريحتين الثانية والثالثة 2010-2009خطة الفترة موافقة الشمولية على ال بأيضاأوصت األمانة و  -13
 :في السلفادور، مع تكاليف الدعم المرتبطة بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناهائية إلدارة اإلزالة التدريجية النهللخطة 

  

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم
  )دوالر أمريكي(

الوكالة 
  المنفذة

ألولى لمواد المجموعة االخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية   )أ(
  ).تان الثانية والثالثةالشريح(لمرفق ألف من ا

  اليونيب  3.900  30.000

لمواد المجموعة األولى الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية   )ب(
  ) والثالثةثانيةتان الالشريح(لمرفق ألف من ا

  اليوئنديبي  21.375  285.000

  

______ 
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