
 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

 د صدورها.قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بع
 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/43 

15 March 2012 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج

 األمم المتحدة

 للبيئة

(i) ل 

 

 

 

 التنفيـذيـة للصنـدوق المـتعـدد األطـرافاللجنـة 

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

 الســتون السادس واالجتمـــاع 

   2011 أبريل / نيسان 20 – 16مونتريال، 
 

 

 

 نيكاراغوا مقترح مشروع:

 
 

 تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي:

 الةاإلز

 )اليونيب/اليونيدو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى 

 

 

 

 

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/43 
 

 

2 

مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   

 نيكاراغوا

 الوكالة ( عنوان المشروعأوال)

  ونيب )رئيسية(، اليونيدوالي خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 7.7 2010 السنة: )المجموعة األولى من المرفق جيم( 7( أحدث بيانات المادة ثانيا)

 

 2010 السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(ثالثا)

افحة مك الرغاوي األيروصوالت كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

إجمالي 

االستهالك 

 القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 0.0    0.0     321-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.1    0.1     321-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.9    0.9     ب313-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب في 313-ونالهيدروكلوروفلوروكرب
 البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط

 0.1       0.1 

          ب312-الهيدروكلوروفلوروكربون

 6.6    6.6     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 ( بيانات االستهالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون(رابعا)

 7.05 فيضات المستدامة:نقطة البداية إلجمالي التخ 6.74 :2030-2002خط األساس لفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 4.38 المتبقي: 0.0 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ( خطة األعمالخامسا)

 1.2 0.3 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0.3 زون(إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األو اليونيب

 116,000 14,000 0 28,000 0 0 29,000 0 0 45,000 التمويل )دوالر أمريكي(

 1.8 0.2 0 0.4 0 0 0.4 0 0 0.8 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( اليونيدو

 268,880 23,980 0 59,950 0 0 59,950 0 0 125,000 التمويل )دوالر أمريكي(

 

201 2013 2012 ( بيانات المشروعسادسا)
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 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015

 ال ينطبق 4.38 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.74 6.74 ال ينطبق حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاذ 

 ون(األوز
 ال ينطبق 4.38 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.74 6.74 ال ينطبق

تكاليف المشروع المطلوبة من 
 حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 108,000 10,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 38,000 تكاليف المشروع اليونيب

 14,040 1,300 0 3,900 0 0 3,900 0 0 4,940 تكاليف الدعم

 222,000 25,500 0 50,000 0 0 50,000 0 0 96,500 ليف المشروعتكا اليونيدو

 19,980 2,295 0 4,500 0 0 4,500 0 0 8,685 تكاليف الدعم

 330,000 35,500 0 80,000 0 0 80,000 0 0 134,500 إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 34,020 3,595 0 8,400 0 0 8,400 0 0 13,625 حيث المبدأ )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من 

 364,020 39,095 0 88,400 0 0 88,400 0 0 148,125 إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 

 (2102( طلب التمويل للشريحة األولى )سابعا)

 ليف الدعم )دوالر أمريكي(تكا المبالغ المطلوبة )دوالر أمريكي( الوكالة

 4,940 38,000 اليونيب

 8,685 96,500 اليونيدو

 

 ( كما هو ُمبين أعاله2032الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) طلب التمويل:

 اعتبار إفرادي توصيات األمانة:
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 وصف المشروع
 

الرئيسية إلى االجتماع السادس والستين بالنيابة عن حكومة نيكاراغوا، تقدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة  .3

للجنة التنفيذية بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية كما هي مقدمة 

دوالر أمريكي  30,206دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  03,600دوالر أمريكي،  162,053أصالً 

دوالر أمريكي لليونيدو كما هي مقدمة  33,351دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  263,600ولليونيب 

في المائة من استهالك المواد  16أصالً، لتنفيذ األنشطة التي ستمكن البلد من االمتثال لخطوة التخفيض بنسبة 

وكول مونتريال. تبلغ الشريحة األولى من كما ينص عليها بروت 2020الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

 1,510دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  23,000المرحلة األولى الجاري طلبها في هذا االجتماع 

 دوالر أمريكي لليونيدو. 0,233دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  305,600دوالر أمريكي لليونيب، و

 خلفيــة

 

  مليون نسمة لم تقر تعديالت مونتريال وبكين لبروتوكول مونتريال. 6.2كاراغوا البالغ عدد سكانها ني .2

 تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون

 

 وقد أدى إلى 2002دخل التنظيم الخاص بمراقبة المواد المستنفذة لألوزون في حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول  .1

ردات وصادرات المواد المستنفذة لألوزون والتسجيل والتفويض اإلجباري المطلوب تأسيس سجالً لواجملة أمور منها 

السيتراد وتصدير المواد المستنفذة لألوزون وحظر استيراد أجهزة التبريد الجديدة أو المستعملة المعتمدة على 

المطلوب للمواد  الكلوروفلوروكربون وتأسيس حصص استيراد الكلوروفلوروكربون والتحديد والتصنيف اإلجباري

تعتمد استراتيجية االمتثال الخاصة  كما يوجد نظام لتراخيص المواد المستنفذة لألوزون عامل. المستنفذة لألوزون.

بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونة على سياسة وإطار تنظيمي يشمل التنظيم الجديد لمراقبة المواد المستنفذة 

واردات  يراقبوروفلوروكربونية وأحدث تدابير المراقبة الخاصة بها، ولألوزون، الذي يشمل المواد الهيدروكل

وقد تم إرسال التنظيم إلى رئاسة الجمهورية ويتوقع  األجهزة المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 .2032الموافقة عليه في نهاية أبريل/نيسان 

لموارد الطبيعية هي المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول وحدة األوزون الوطنية التي توجد في وزارة البيئة وا .1

تضم وحدة األوزون الوطنية هيئة لالستشارات وتقديم المشورة ولجنة األوزون، التي تدعم عملية اتخاذ  مونتريال.

 القرار بها وتتشكل من ممثلين لمختلف وزارات الحكومة، والقطاعات الصناعية والتجارية واألكاديميات.

 د الهيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعياستهالك الموا

 

. وقد تم 3 الجدولمن بروتوكول مونتريال موضحة في  0مستويات االستهالك المبلغ عنها بموجب المادة  .6

 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون. 5.01حساب خط األساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على 
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 كلوروفلوروكربونية في نيكاراغوا. استهالك المواد الهيدرو0جدول 

 خط األساس 2010 2009 2008 2007 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

      طن متري

 111.18 119.63 102.72 66.00 2.72 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 5.36 8.00 2.72 2.00 - ب313-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.5 1.00 - - - 321-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.36 2.27 0.45 2.72 - 321-الهيدروكلوروفلوروكربون

 118.39 130.90 105.89 70.72 2.72 المجموع )طن متري(

      طن من قدرات استنفاذ األوزون

 6.11 6.58 5.65 3.63 0.15 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.59 0.88 0.30 0.22 - ب313-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.01 0.02 - - - 321-لوروكربونالهيدروكلوروف

 0.03 0.05 0.01 0.06 - 321-الهيدروكلوروفلوروكربون

اإلجمالي )طن من قدرات استنفاذ 

 6.74 7.53 5.96 3.91 0.15 األوزون(

 

في المائة تقريبًا  23المستخدم في خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء  22-يمثل الهيدروكلوروفلوروكربون .5

. ويستخدم 2ستهالك )باألطنان من قدرات استنفاذ األوزون(، كما هو موض  في جدول من إجمالي اال

ادات الخاصة بالمستشفيات والهيدروكلوروفلوروكربون 321-الهيدروكلوروفلوروكربون  321-كغاز تبريد في البرَّ

يات صغيرة من . كما تُستخدم كم32-هو أحد مكونات خالئط التبريد المستخدمة كبدائل للكلوروفلوروكربون

تقني يعملون  3000هذه األجهزة تتم خدمتها بواسطة  ب في شطف أجهزة التبريد.313-الهيدروكلوروفلوروكربون

في المائة تقريبًا من الورش مخصصة لخدمة أنظمة تكييف الهواء المتحركة، في  36 ورشة خدمة. 600في حوالي 

 واع أجهزة التبريد.المتبقية تستخدم في خدمة كل أن 36حين أن نسبة الـ 

 (2101في نيكاراغوا ) 22-. توزيع الهيدروكلوروفلوروكربون2جدول 

 القطاع الفرعي
 االستهالك )أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( االستهالك )طن متري(

 تكييف الهواء التبريد المجموع تكييف الهواء التبريد المجموع

             منزلي

 0.39 - 0.39 7.18 - 7.18 تكييف الهواء

 - - -    تجاري

 0.88 0.12 1.00 15.96 2.18 18.14 المستشفيات

 0.67 0.09 0.77 12.25 1.67 13.92 الفنادق

 0.17 0.13 0.29 3.01 2.27 5.29 المطاعم

 0.38 0.14 0.52 6.99 2.46 9.45 المتاجر الكبرى

 - 0.91 0.91 - 16.47 16.47 محال الجزارة

 0.16 0.16 0.32 2.91 2.91 5.82 ىأخر

 - - -    صناعي

  26.33 22.38 3.95 1.45 1.23 0.22 

 - - 0.92 - - 16.81 مخزون

 2.87 2.77 6.57 52.25 50.33 119.40 المجموع

 

ب أيًضا في البوليوالت المسبقة الخلط من 313-باإلضافة إلى ذلك، يتم استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون .0

زيل، إلنتاج الرغاوي الجاسئة، وبشكل رئيسي بالنسبة لإلصالحات الصغرى في العوامات والقوارب األرجنتين والبرا

يتركز االستهالك في شركات تصنيع المراكب الصغيرة ومجمعات  المستعملة، أو حوائط عزل الحجرات المبردة.

المستخدم كعامل  33-وروفلوروكربونذلك مع العلم بأنه لم تتم الموافقة على إزالة الكل الحجرات المبردة للتبريد.

 إرغاء في نيكاراغوا.
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 ب المستورد في البوليوالت المسبقة الخلط040-. الهيدروكلوروفلوروكربون3جدول 

 2010 2009 2008 2007 السنة

  المتوسط

(2117-2112) 

 2.82 1.16 0.61 1.30 6.56 طن متري

أطنان من قدرات 

 استنفاذ األوزون
0.72 0.14 0.07 0.13 0.31 

 

إلى التحسن الشديد في قطاع السياحة، وهو ما  22-ترجع الزيادة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون .3

يترتب عليه تركيب وخدمة أعداًدا ضخمة من أجهزة تكييف الهواء في الفنادق الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى 

والزيادة في استهالك  جديدة التي تستورد فارغة.الحاجة إلى تعبئة أجهزة التبريد وأجهزة تكييف الهواء ال

ب ترتبط بشطف أجهزة التبريد، وهو ما كان يتم إجراؤه باستخدام 313-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2020-2033. التنبؤ الخاص باستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفترة 2030قبل  33-الكلوروفلوروكربون

 .1موض  في جدول 

 بالنسبة الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 2121-2100لتنبؤ الخاص بفترة . ا4جدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

           طن متري

 684.43 580.02 491.55 416.56 353.02 299.17 253.53 214.86 182.08 154.31 غير ُمقيَّد

 76.93 106.52 106.52 106.52 106.52 106.52 118.36 118.36 182.08 154.31 ُمقيَّد

أطنان من قدرات 

                     استنفاذ األوزون

 39.41 33.4 28.3 23.99 20.33 17.23 14.6 12.37 10.48 8.89 غير ُمقيَّد

 4.38 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.74 6.74 10.48 8.89 ُمقيَّد

 

للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد البديلة بالكيلوغرام في البلد تكون األسعار الحالية  .2

أ 311-دوالر أمريكي للهيدروفلوروكربون 30.03و 22-دوالر أمريكي للهيدروكلوروفلوروكربون 0.13 كالتالي:

 دوالر أمريكي 0.10ج و100-دوالر أمريكي لـ ر 20.313أ و101-دوالر أمريكي لـ ر 31.50و

 ب.313-للهيدروكلوروفلوروكربون

  استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

االستراتيجية الشاملة المقترحة في خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون تعتمد على البنية األساسية  .30

أهداف بروتوكول مونتريال تهدف المرحلة األولى إلى تحقيق  التنظيمية والمؤسسية والتقنية المؤسسة حتى األن.

، من 2020في المائة في عام  16لمراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حتى وبما في ذلك التخفيض بنسبة 

 خالل تنفيذ األنشطة التالية:

تحسين مراقبة تجارة المواد المستنفذة لألوزون، بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمارك عن طريق  (أ )

انوني لدعم االستراتيجية الشاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تعديل اإلطار الق

-تأسيس حصص االستيراد والتنظيمات الجديدة مثل حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون

ب لالستخدام في تطبيقات الشطف والرغاوي، وتعديل قانون الجمارك العام ألمريكا الوسطى 313

مكاتب األوزون في الدول المجاورة، وتدريب موظفي الجمارك والموظفين  والتعاون المستمر مع

األخرين الذين تشملهم إجراءات استيراد المواد المستنفذة لألوزون، ورصد نظام حصص استيراد 

 المواد المستنفذة لألوزون،

اعتماد وتدريب المساعدة التقنية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء لتعزيز القدرة التقنية من خالل  (ب )

 التقنيين والمهندسين على الممارسات السليمة وحفظ غاز التبريد والتقنيات البديلة،

برنامج تحفيزي لتحويل أنظمة التبريد وتكييف الهواء، وتأسيس مركًزا للتميز في التبريد وتكييف  (ج )
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ة التدوير والحفاظ الهواء، مع بناء القدرة للخبراء الوطنيين، وتشغيل وتحديث شبكة االسترداد وإعاد

ب في دوائر 313-عليها باستمرار، والمساعدة التقنية إلزالة استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

 شطف التبريد،

ب الذي تحتوي 313-المساعدة التقنية في قطاع الرغاوي إلزالة استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون (د )

تمدة على المواد عليه البوليوالت المستوردة من خالل إدخال بدائل غير مع

الهيدروكلوروفلوروكربونية والمساعدة التقنية للمستخدمين، مدعومة بضوابط االستيراد والتنظيمات 

 والتدريب، و

 تنفيذ ورصد ومراقبة األنشطة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. )ه(

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقنيات تعزيز بدائل ا ، سوف تعتمد االستراتيجية على:2020بعد عام  .33

البديلة، والسيما غازات التبريد الطبيعية في قطاع تكييف الهواء، والممارسات السليمة للخدمة، وخطط الحفظ 

والتحويل للمستخدم النهائي لالستجابة إلى احتياجات أنظمة استرداد وإعادة تدوير غاز التبريد، والتفكيك النهائي 

  لمعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.لألجهزة ا

 التكلفة بالنسبة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 110,000تبلغ التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .32

 .6دوالر أمريكي كما يوضحه جدول 

 . إجمالي التكلفة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيكاراغوا7جدول 

 الوكالة النشاط

 التكلفة 

 ) دوالر أمريكي (

 47,000 اليونيب تحسين مراقبة تجارة المواد المستنفذة لألوزون،

 34,500 يونيدوال المساعدة التقنية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

 170,500 اليونيدو البرنامج التحفيزي لتحويل أنظمة التبريد وتكييف الهواء

 15,000 اليونيدو  المساعدة التقنية في قطاع الرغاوي

 63,000 اليونيب/اليونيدو  رصد ومراقبة التنفيذ

 330,000   المجموع

 
 تعليقــات األمانة وتوصياتـها

 التعليقـات

 

انة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيكاراغوا في سياق المبادئ استعرضت األم .31

( ومعايير تمويل إزالة 61/12التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 

( والمقررات الالحقة بشأن هذه 50/11 هذه المواد في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين )المقرر

وقد ناقشت األمانة المسائل التقنية والمتعلقة  .2031-2032الخطط وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 بالتكاليف مع اليونيب واليونيدو والتي تم تناولها كما هو موض  باختصار أدناه.

 حالة التنفيذ لخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية

 

وحتى ديسمبر/ كانون األول  تم تنفيذ كل األنشطة التي تشملها خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية. .31

دوالر أمريكي الموافق عليه لخطة إدارة  620,000دوالر أمريكي من المبلغ  602,000، كان قد تم صرف 2033

دوالر أمريكي هو رصيد غير متعهد به. أبلغ اليونيب عن أن هذا  33,000ئية، المبلغ المتبقي البالغ اإلزالة النها

التمويل كان قد تم التعهد به بالفعل من خالل اتفاق مع المؤسسة المهنية في نيكاراغوا لبدء برنامًجا تدريبيًا على 
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وذات إمكانيات منخفضة لالحترار العالمي في قطاع تكنولوجيا بديلة غير معتمدة على المواد المستنفذة لألوزون 

  التبريد وتكييف الهواء.

 حالة التصديق على تعديالت مونتريال وبكين

 

مع اإلشارة إلى أن حكومة نيكاراغوا لم تقر بعد تعديالت مونتريال وبكين على بروتوكول مونتريال،  .36

المشاركة كطرف في هذه التعديالت مع السلطات الحكومية إقترحت األمانة أن تناقش اليونيب واليونيدو تداعيات عدم 

ورًدا على هذا االقتراح، أشارت الوكالتان  ذات الصلة، وتقديم كل المساعدة الضرورية للحكومة من أجل التصديق.

لفرع إلى أن الوثائق المتعلقة بالتصديق على التعديلين تم إرسالها عن طريق وزارة البيئة والموارد الطبيعية إلى ا

 .2032. ومن المتوقع أن توافق الجمعية الوطنية على الوثائق في الربع الثاني من عام 2030التنفيذي في 

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

كما هو موض  في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كان استهالك المواد  .35

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( المبلغ عنه بموجب  0.36طن متري ) 2.02الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 

، والذي كان أقل بكثير من االستهالك المبلغ عنه فيما بعد، نتيجة لخطأ في اإلبالغ ألن االستهالك 2000لعام  0المادة 

ومع اإلشارة إلى أن  ون(.أطنان من قدرات استنفاذ األوز 2.30طن متري ) 60.20الفعلي بالنسبة لهذه السنة كان 

طن متري كان صحيًحا بالفعل بناء على أعداد األجهزة المعتمدة على المواد  60.20االستهالك البالغ 

الهيدروكلوروفلوروكربونية العاملة والمستويات التاريخية لالستهالك المبلغ عنه عن طريق البلد، قامت اليونيدو 

عدة الحكومة في تقديم طلبًا رسميًا إلى أمانة األوزون لتغيير استهالك المواد واليونيب، بموجب اقتراح األمانة، بمسا

 .2032فبراير/ شباط  21. وقد تم إرسال الخطاب الرسمي في 2000الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه لعام 

 نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون  5.01خط األساس البالغ  يكون أن راغوا علىوافقت حكومة نيكا .30

أطنان من قدرات  0.61أطنان من قدرات استنفاذ األوزون و 6.25المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

تريال، زائد من بروتوكول مون 0على التوالي بموجب المادة  2030و 2002استنفاذ األوزون المبلغ عنه ألعوام 

ب في أنظمة البوليوالت المستوردة 313-أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الهيدروكلوروفلوركربون 0.13

 المستدام التخفيض إلجمالي البداية أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، هو نقطة 0.06المسبقة الخلط، مما يؤدي إلى 

 البلد. في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك في

 المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف

 

أشارت األمانة إلى عقد اجتماعات تشاورية مع كل أصحاب المصلحة خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد  .33

كما تمت مناقشة اإلدخال  الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتي خاللها تم شرح الجدول الزمني إلزالة هذه المواد.

ة تبريد عالية الفعالية في استهالك الطاقة بشكل مختصر مع التوصل بشكل رئيسي إلى أن ذلك سيكون المحتمل ألجهز

وتم إبالغ األمانة أيًضا بأن مكتب األوزون يعمل على تنسيق  حسب السوق، وحسب توافر التقنيات وتكاليفها أيًضا.

كما  عالية الطاقة بالنسبة لكل األجهزة والمعدات.تدابير السياسة مع وزارة المناجم والطاقة، التي تعزز برنامًجا لف

يناقش مكتب األوزون مقترًحا مع وزارات التنمية والصناعة والتجارة والمالية واالئتمان العام لتعزيز آلية التحفيز 

الحالية لقطاع السياحة إلدخال أجهزة تكييف هواء غير معتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مستوردة 

 بموجب هذه اآللية.

تمت مناقشة استدامة البرنامج التحفيزي للمستخدمين النهائيين في ضوء السعر المنخفض  .32

بالمقارنة مع أي غازات تبريد بديلة أخرى وحاالت الفقدان الكبرى لغازات التبريد  22-للهيدروكلوروفلوروكربون

ن طريق اليونيب واليونيدو فإن اإلجراء األول واألكثر وكما تمت اإلشارة إليه ع الناتجة عن ممارسات الخدمة السيئة.

إلحاًحا هو متابعة تنفيذ برامج التدريب على الممارسات السليمة للخدمة، يتبعها تحديث مراكز االسترداد وإعادة 
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كان سوف يتم الحرص قدر اإلم التدوير لتوفير إمكانية إعادة التدوير )أو ربما االستصالح( للمستخدمين النهائيين.

كما سيتم تقديم المهارات  على السماح ببقاء كل األجهزة الحالية في الخدمة حتى نهاية عمرها التشغيلي الطبيعي.

التقنية إلعادة تهيئة األجهزة المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام بدائل قابلة للبقاء. ومع ذلك، 

وبينما يكتسب التقنيون المعرفة، سوف يمكنهم إعادة  في حذ ذاته في هذه المرحلة. لن يتم تطبيق برنامًجا إلعادة التهيئة

وإذا تسببت ظروف السوق في جعل المعروض من  تهيئة األجهزة عندما يطلب منهم المالكون ذلك.

المعتمدة  أقل من الطلب، سوف يكون أمام التقنيين المدربين خيار إعادة تهيئة األجهزة 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

طن متري  6.15تقترح المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة  .20

 0ب المبلغ عنها بموجب المادة 313-أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 0.62)

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( من  0.13طن متري ) 2.32مة التبريد، ووالمستخدمة في شطف أنظ

ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط المستخدمة عن طريق عدد قليل من 313-الهيدروكلوروفلوروكربون

ر واردات وفي مناقشات إضافية، أشارت اليونيدو إلى أن حكومة نيكاراغوا تعهدت بحظ المستخدمين الصغار للغاية.

ب، كمادة خام وفي البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط، بمجرد إدخال التقنيات 313-الهيدروكلوروفلوروكربون

 .2035البديلة في قطاعات خدمة الرغاوي والتبريد بنهاية عام 

ونيدو، في ضوء المسائل التقنية التي تمت مناقشتها، وفي حدود مستوى التمويل المتاح، قامت اليونيب والي .23

 بالتشاور مع الحكومة، بمراجعة األنشطة المطلوب تنفيذها في المرحلة األولى على النحو األتي:

تأسيس وتنفيذ حصًصا  المساعدة التقنية للمراقبة الموافق عليها لتجارة المواد المستنفذة لألوزون: (أ )

عتمدة على المواد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وضوابط االستيراد على التكنولوجيا الم

ب، ومنع التجارة غير 313-الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدامات الهيدروكلوروفلوروكربون

المشروعة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تدريب موظفي الجمارك وتطوير وتنفيذ 

 مواد التوعية،التنظيمات الخاصة بالعمليات المستخدمة لغازات التبريد، وتطوير المعلومات و

تدريب تقنيي الخدمة على الممارسات السليمة  المساعدة التقنية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء: (ب )

للخدمة، وعمليات االسترداد وإعادة التدوير، واستخدام غازات تبريد بديلة ذات إمكانيات منخفضة 

 لالحترار العالمي، ووضع برنامًجا لالعتماد،

تأسيس مركًزا للتميز في التبريد وتكييف  تحويل أنظمة التبريد وتكييف الهواء:البرنامج التحفيزي ل (ج )

الهواء، وتحديث أجهزة شبكة االسترداد وإعادة التدوير، وتقديم الدعم التقني إلزالة 

 ب المستخدم في شطف أنظمة التبريد،313-الهيدروكلوروفلوروكربون

البوليوالت المسبقة الخلط غير المعتمدة على  المساعدة التقنية في قطاع تصنيع الرغاوي إلدخال (د )

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و

رصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنسيق ورصد وتقييم كل أنشطة  )ه(

 الخطة فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

ى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ إجمالي التمويل الموافق عليه للمرحلة األول .22

 .5جدول الدوالر أمريكي موزعة كما هو موض  في  110,000
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 . إجمالي التكلفة الموافق عليها للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيكاراغوا6جدول 

 الوكالة النشاط

 التكلفة 

 كي () دوالر أمري

 48,000 اليونيب تحسين مراقبة تجارة المواد المستنفذة لألوزون

 36,500 اليونيدو المساعدة التقنية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

 170,500 اليونيدو البرنامج التحفيزي لتحويل أنظمة التبريد وتكييف الهواء

 15,000 اليونيدو  المساعدة التقنية في قطاع الرغاوي

 60,000 اليونيب  صد ومراقبة التنفيذر

 330,000   المجموع

 
 األثر على المناخ

 

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن  .21

لمواد إدخال ممارسات أفضل للخدمة واسترداد وإعادة تدوير غازات التبريد وإنفاذ ضوابط استيراد ا

 المستخدم في خدمة التبريد. 22-الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات  22-وكل كيلوغرام )كغ( من الهيدروكلوروفلوروكربون

طن متري من  3.35ذلك، سوف تؤدي إزالة  وعالوة على طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 3.3قدرها نحو 

ب التي تحتوي عليها البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط عن طريق شركات 313-الهيدروكلوروفلوروكربون

أطنان من ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي 302الرغاوي إلى تجنب انبعاث 
1

طن  3.00، بينما ستؤدي إزالة 

أطنان  6,300ب المستخدمة في شطف دوائر التبريد إلى تجنب انبعاث 313-كربونمتري من الهيدروكلوروفلورو

هذه األرقام أقل من األثر المحتمل على المناخ الوارد في خطة  إضافية من ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي.

طن  2,516البالغ  2031-2032إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشار إليه في خطة أعمال الفترة 

 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

ويمكن  وال يوجد في الوقت الحالي توقعات أكثر دقة عن األثر على المناخ لألنشطة المنفذة في قطاع الخدمة. .21

تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة 

ا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد التي أبلغ عن سنوي

التي  22-استردادها وإعادة تدويرها وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

  أعيدت تهيئتها.

 التمويل المشترك

 

)ح( المتعلق بالحوافز المالية المحتملة وفرص توفير موارد إضافية لزيادة الفوائد  12/ 61استجابة للمقرر  .26

 XIX /5)ب( من المقرر  33البيئية التي تحققها خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقًا للفقرة 

زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لالجتماع التاسع عشر لألطراف، خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إ

سوف تقوم حكومة نيكاراغوا، بمساعدة اليونيدو واليونيب، بتحديد المصادر المحتملة للتمويل التي ستفيد في حماية 

وحتى األن، لم تنج  وحدة األوزون والوكاالت المنفذة في البحث  األوزون وتقليل األثر على المناخ على حد سواء.

ومع ذلك فإن أي موارد إضافية مطلوبة خالل المرحلة األولى ال يغطيها  ر المحتملة لتمويل المشروع.عن المصاد

الصندوق المتعدد األطراف سوف يتم طلبها من مصادر أخرى للتعاون الثنائي بالتوازي مع السياسة الوطنية لحماية 

 البيئة.

 2031-2032خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي )شاملة تكاليف دعم الوكالة( لتنفيذ المرحلة  151,020لب كل من اليونيب واليونيدو مبلغ يط .25

                                                           
1
 بناء على قيم إمكانية االحترار العالمي لعوامل اإلرغاء ومستوى استهالكها قبل وبعد التحويل فقط. 
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البالغة  2031-2032وإجمالي القيمة المطلوب للفترة  األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

دوالر أمريكي الوارد في خطة  300,000المبلغ دوالر أمريكي شاملة تكاليف الدعم أقل من إجمالي  313,326

وعالوة على ذلك، استنادا إلى خط أساس استهالك المواد  األعمال المطلوب من قبل اليونيب واليونيدو.

طن متري، فإن مخصصات نيكاراغوا حتى إزالة  333.12الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة البالغ 

 .50/11دوالر أمريكي بما يتسق مع المقرر  136,000ينبغي أن تكون  2020

 مشروع االتفاق

 

يحتوي المرفق األول بالوثيقة الحالية على مشروع اتفاق بين حكومة نيكاراغوا واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  .20

 الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 التوصيـات

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في: .23

بدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث الم (أ )

في  16لتحقيق التخفيض بنسبة  2020إلى  2032الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيكاراغوا للفترة من 

دوالر  151,020المائة من خط األساس في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية، بمبلغ 

دوالر أمريكي  31,010ئد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زا 303,000أمريكي، يشمل 

دوالر أمريكي  32,230دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  222,000لليونيب، و

 لليونيدو، مع التفاهم على أن:

دوالر أمريكي للتعامل مع استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  136,000تم تقديم  (3)

بما يتسق  2020في المائة في عام  16التبريد وصوال حتى تخفيض نسبته في قطاع خدمة 

 ، و50/11مع المقرر 

أطنان من قدرات استنفاذ  0.13دوالر أمريكي لعنصر االستثمار إلزالة  36,000تم تقديم  (2)

 األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع الرغاوي،

أطنان من  5.01خط األساس البالغ  يكون أن اراغوا وافقت علىاإلحاطة علمصا بأن حكومة نيك (ب )

أطنان من قدرات استنفاذ  6.25قدرات استنفاذ األوزون المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

على التوالي  2030و 2002أطنان من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه ألعوام  0.61األوزون و

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من  0.13كول مونتريال، زائد من بروتو 0بموجب المادة 

ب في أنظمة البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط، مما يؤدي إلى 313-الهيدروكلوروفلوركربون

 استهالك في المستدام التخفيض إلجمالي البداية أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، هو نقطة 0.06

 البلد، في كربونيةالهيدروكلوروفلورو المواد

ب، سواء 313-اإلحاطة علًما بتعهد حكومة نيكاراغوا بحظر واردات الهيدروكلوروفلوروكربون (ج )

 ،2030يناير/ كانون الثاني  3كانت نقية أو في البوليوالت المسبقة الخلط، في موعد أقصاه 

من نقطة طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  2.50خصم  (د )

 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة نيكاراغوا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك  )ه(

 ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما هو موض  في المرفق األول بالوثيقة الحالية
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الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )و( 

دوالر أمريكي،  313,326الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيكاراغوا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

دوالر أمريكي لليونيب،  1,210دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  38,000

 دوالر أمريكي لليونيدو. 3,536الر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دو 25,600و
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 المرفـق األول

 

 متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  نيكاراغواحكومة اتّفاق بين مشروع 

 كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
 

 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في )" نيكاراغوا هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مثّلي 1-

من  83.4واّد"( إلى كمية ثابتة قدرها ألف )"الم -1ال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  0202يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 

 3مونتريال

 

من  0-1ستهالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود اال 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف )"األهداف والتمويل"( -0التذييل 

داتها بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّ  ألف3-1المشار إليها في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد .الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-0من التذييل  0-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألمواد هذا االتفاق لجميع ال

)االستهالك المؤهل المتبقي( من  .-5-8و .-8-8و .-.-8و .-0-8و .-1-8 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد

 3كل من المواد

 

ق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفا 3-

ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد3 وستوفألف ل -0من التذييل  1-. التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(3 -.في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية3  4-

 من تحقيق حدود االستهالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل )ب( من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  3من هذا االتفاق ألف-0من التذييل  031صف الللمواد كما يأتي في 

 3المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددة التنفيذية قبل اجتماع اللجنثمانية أسابيع  بالشروط التالية

 

لجميع السنوات المعنيّة3  ألف-0من التذييل  0-1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق ( أ)

3 وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة د فيها يوجالسنوات التي 

 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ( ب)

 غير مطلوب؛

"( تنفيذالارير وخطط ألف )"شكل تق-8على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق )ج(

تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  02ا يزيد عن الشريحة الموافق عليها سابق

 بالكامل؛

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -8التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط )د( 

اكتمال أو حتى موعد  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي يُ السنة 

 جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد (ه)

وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بوعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، والهيدروكلوروفلوروكربونية، 

البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

 مونتريال لمدة هذا االتفاق3

المحّددة في  سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق3 وسوف ترصد المؤّسسات 6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ألف3 وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 3أعاله 8في الفقرة 
 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما ب أن تًُوثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يج )أ(

أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  )د( 5في الفقرة الفرعية  حسبما هو متوقع

 ما يلي:ب3 وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

 ؛ لق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتع (1)

 ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من  (0)

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في  (.)

 لمختلف الشرائح؛ 

لمدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير اتقديم  (8)

في المائة من مجموع  2.أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

 ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة  )ب(

التنفيذ ، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير الموافق عليها

 و ؛الالحقالسنوي 

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة   )ج(

 3المتوقعة بموجب هذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـد لتنفيذ األنشطة في القطسوف يُولى االهتمام على وجه التحدي 8-

 :لما يلي
 

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  )أ(

 خالل تنفيذ المشروع؛
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الكامل الشروط الواردة بالمقررين بعين االعتبار الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن  )ب(

 خالل تنفيذ الخطة3 84/6و 81/122

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-

كون الوكالة تلى أن ع اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق3  نيابة عنه التي يُضطلع بها

كون الوكالة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة اليونيدو على أن ت توافقوالمنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( 

ويُوافق البلد على فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق3  المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

م الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقيي

 في هذا االتفاق3 ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

 

تنفيذها واإلبالغ عنها ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل هذه  )ب(3 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب هذا االتفاق، 

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ3 

ة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة وستقوم الوكالة المنفذ

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية3 وقد –6التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات ين الوكالتين المتعلقة بالترتيبات ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  3الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

سوم المبيّنـة في بالر والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 3ألف-0من التذييـل  8-0و   0-0 ةاألفقي وفالصف

 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-

البلد بأنه لن  ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبلألف-0من التذييل  0-1الصف األفقي 

يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل3 ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد 

 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل3 أن تتحقق قبل تسل من المقرر ة التزاماته التي كانبكاف

)"تخفيضات في  ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

الك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، من تخفيضات االسته كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال"(

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون3

ئح على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة3 وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرا

 3أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 

 

تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد3

 

 والوكالة المنفذة المتعاونةالوكالة المنفذة الرئيسية و ةنة التنفيذيسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللج 13-

على  اإلطالع والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق3 وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 3ق من االمتثال لهذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق

 

في واالتفاق المقترن بها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولى من المرحلة األإنجاز  تمي 14-

ألف3 وفي حالة -0االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية3 وماحتى نهاية السنة ال هاإتمام

 ذلك3 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -8من التذييل ( ه)1)د( و1)ب( و1)أ( و1 الفرعية
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المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد هذا االتفاق3 وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم 

 3اللجنة التنفيذية غير ذلك

 ألف: المـواد -1التذييل 
 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة لمرفقا المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 6311 األولى جيم 00-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2354 األولى جيم ب181-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2321 األولى جيم .10-الهيدروكلوروفلوروكربون

 .232 لىاألو جيم 108–الهيدروكلوروفلوروكربون

 6378 األولى جيم المجموع الفرعي

ب في البوليوالت 181–الهيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة

  23.1 

 7325   المجموع
 

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

-2102 2102  المفردات الصف

2102 

2102 2102-

2102 

 المجموع 2121 2102 2102

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1

لمواد المرفق جيم،  مونتريال

المجموعة األولى )أطنان قدرات 

 استهالك األوزون(

 ال يوجد 83.4 6327 6327 6327 6327 6378 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-0

لالستهالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى )أطنان 

 قدرات استهالك األوزون( 

 ال يوجد 83.4 6327 6327 6327 6327 6378 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  0-1

 ( )دوالر أمريكي(اليونيبالرئيسية )

.40222 2 .20222 2 .20222 2 120222 1240222 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  0-0

 %735)دوالر أمريكي( 

80482 2 .0422 2 .0422 2 10.22 180282 

كالة المنفذة التمويل الموافق عليه للو .-0

( )دوالر اليونيدوالمتعاونة )

 أمريكي(

460522 2 520222 2 520222 2 050522 0000222 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  0-8

 )دوالر أمريكي( 

40645 2 80522 2 80522 2 00045 140442 

إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر  1-.

 أمريكي(

1.80522 2 420222 2 420222 2 .50522 ..20222 

مجموع تكاليف الدعم )دوالر  0-.

 أمريكي(

1.0605 2 40822 2 40822 2 .0545 .80202 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  .-.

 )دوالر أمريكي(

1840105 2 440822 2 440822 2 .40245 .680202 

 1377 أطنان قدرات استهالك األوزون(ها بموجب هذا االتفاق )المتفق على تحقيق 00-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  8-1-1

 2 أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) 00-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  8-1-0

 83.8 ك األوزون(أطنان قدرات استهال)  00-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  .-8-1

 2354 أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) ب181-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  8-0-1

 2 ون(أطنان قدرات استهالك األوزالتي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) ب181-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  8-0-0

 2 أطنان قدرات استهالك األوزون() ب181-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  .-8-0

 2 أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) .10-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1-.-8

 2 أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) .10-نإزالة الهيدروكلوروفلوروكربو 0-.-8

 2321 أطنان قدرات استهالك األوزون() .10-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون .-.-8

 2 أطنان قدرات استهالك األوزون(وجب هذا االتفاق )المتفق على تحقيقها بم 108-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 8-8-1

 2 أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) 108-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 8-8-0

 .232 ون(أطنان قدرات استهالك األوز) 108-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون .-8-8

ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 181-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 8-5-1

 أطنان قدرات استهالك األوزون()

23.1 

 2 استهالك األوزون( أطنان قدراتإزالة البوليوالت التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) 8-5-0

 2 أطنان قدرات استهالك األوزون(االستهالك المؤهل المتبقي من البوليوالت ) .-8-5
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -2التذييل 

 

ددة في التذييل ـفي السنة المح رـخياالجتماع األة عليه في ـة للموافقـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبل -1

 ألف0-3

 

 تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -2التذييل 
 

 من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف  -1

 

 السنة السابقة للتقريررمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود )أ(

يتعلررق بإزالررة المررواد، وكيفيررة إسررهام مختلررف النشرراطات فيهررا، السررابق، وتعليررق علررى حالررة البلررد فيمررا 

 التري أزيلرتوينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لرألوزون وكيفية ارتباط بعضها ببعض3 

لتنفيرذ األنشرطة، حسرب المرادة، والتكنولوجيرا البديلرة المسرتخدمة والبردائل ذات الصرلة  جة مباشرةينتك

يرر فري االنبعاثرات ذات يلألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج مرن تغالتي أدخلت، للمساح 

وينبغرري أن يسررلط التقريررر الضرروء كررذلك علررى اإلنجررازات والخبرررات والتحررديات  الصررلة بالمنررا 3

تغييررات تطررأ علرى الظرروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلرق علرى 

علررى  أيضررادم غيررر ذلررك مررن المعلومررات ذات الصررلة3 وينبغرري أن يشررتمل التقريررر فرري البلررد، وأن يقرر

السرابق تقرديمها، كحراالت الترأخير، التنفيرذ السرنوية  مقارنة بخطة )خطرط(معلومات عن أي تغييرات 

وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خرالل تنفيرذ الشرريحة، علرى النحرو المنصروص 

من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقردم مبرررات حردوثها3 وسريغطي  7عليه في الفقرة 

)أ( مرن االتفراق، ويمكرن 5التقرير المسررود جميرع السرنوات ذات الصرلة المحرددة فري الفقررة الفرعيرة 

 باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

ة إدارة إزالررة المررواد الهيدروكلوروفلوروكربونيررة واسررتهالك المررواد تقريررر للتحقررق مررن نتررائج خطرر )ب(

)ب( مرن االتفراق3 ومرا لرم تقررر 5ألرف، كمرا هرو مبرين فري الفقررة الفرعيرة -1المشار إليها في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشررائح ويتعرين 

)أ( 5من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعيرة أن يقدم التحقق 

 إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

الشرريحة التاليرة،  لتقرديم طلرب ةمزمعرنهايرة السرنة الحترى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع به )ج(

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيرذ الشررائح السرابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

3 وينبغرري أن يتضررمن ؛ وسررتقدم البيانررات الررواردة فرري الخطررة حسررب السررنة التقويميررةبعررين االعتبررار

ة إلررى الخطررة الشرراملة والتقرردم المحرررز، فضررال عررن أي تغييرررات ممكنررة مررن رإلشررااالوصررف أيضررا 

المحرددة فري الفقررة  السرنواتاملة3 وينبغري أن يغطري هرذا الوصرف المنظور أن تطرأ على الخطة الش

علرى الخطرة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلرتالوصف ينبغي أن يحدد )د( من االتفاق3 كما 5الفرعية 

بوصرفه  3 ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفرس الوثيقرةهاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي

 ؛الفقرة الفرعية )ب( أعاله التقرير السردي بموجب

ط التنفيرذ السرنوية المقدمرة خطرو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من )د(

سرتعدل هرذه المعلومرات الكميرة، التري يتعرين تقرديمها حسرب و 3علرى اإلنترنرت قاعدة بياناتمن خالل 

والوصررف الخرراص بررالتقرير )انظررر الفقرررة  ، كررال مررن السرررودمررع كررل طلررب شررريحة السررنة التقويميررة

وخطررة التنفيررذ السرررنوية وأي )ج( أعرراله(، 1)أ( أعرراله( والخطررة )انظررر الفقرررة الفرعيررة 1الفرعيررة 

 وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 
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 ( أعاله3د)1)أ( إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي  (ه)

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -2التذييل  
     

 

وحدة األوزون الوطنية لنيكاراغوا، التي توجد في وزارة البيئة، سوف تقوم بتنسيق تنفيذ المشروع وسوف  -1

كربونية بمساعدة تكون الجهة المسؤولة عن التنسيق الوطني لكل برنامج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو

الوكاالت المنفذة3 وأيًضا فإن وحدة األوزون الوطنية سوف تتولى المسؤولية عن رصد خطة تنفيذ اإلزالة ومتابعة 

النشر وتنفيذ السياسات والقوانين3 كما ستقدم الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في إعداد خطط 

 ير المرحلية لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية3التنفيذ السنوية والتقار

 

سوف تكون هناك حاجة إلى موائمة تنفيذ خطة اإلزالة وتنسيقه عن قرب مع مختلف التعليمات العامة  -2

االتساق بين حكومة نيكاراغوا، لضمان  خلق القدرة والتوعية التي تنفذهاأنشطة واإلجراءات القانونية والمالية و

ية3 كما ستتم إدارة اإلزالة بواسطة فريق ُمخصص ألداء هذه المهمة يتكون من منسق يتم تعيينه عن األولويات الحكوم

طريق وحدة األوزون الوطنية ويحصل على الدعم من ممثلي وخبراء الوكاالت المنفذة باإلضافة إلى البنية األساسية 

توزيع المحلي ألجهزة الخدمة التي سيتم شراؤها الداعمة الضرورية3 وباإلضافة إلى ذلك، سوف يقوم المنسق أيًضا بال

 من خالل إجراءات االكتساب الخاصة بالوكالة المنفذة المتعاونة3

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -2التذييل 

 

 :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك -1

ان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضم )أ(

الخاّصة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-8 لـن في التذييـلمبيعلى النحو ا ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع )ب(

للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها مستقل إلى اتحقّق  تقديم )ج(

 ألف؛-8بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

تبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي ن االعيالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د(

 ألف؛-8)د( من التذييل 1)ج( و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة  (ه)

تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش ها إلى اللجنة التنفيذية3لتقديمألف -8النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

ين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعهّدت بها الوكالة المنفذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و(

 الرئيسية؛

 المطلوبة؛ إجراء مهاّم اإلشراف )ز(

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة  )ح(

 الدقيق عن البيانات؛
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 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ )ط(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11ة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقر (ي)

تمويل كل وكالة منفذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

  ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات (ك)

 سياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب3تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم ال (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  -2

واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  كيان

)ب( من 1)ب( من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل المواد 

 ألف3-8التذييل 

 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -2التذييل 

 

، وتشتمل على الخطة الشاملةتحدد هذه األنشطة في وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة3  -1

 األقل على:

 تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

الة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوك )ج(

  ألف3-8الوارد في التذييل 

 

 ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -2التذييل 

 

عن كّل  دوالر أمريكي 142 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة  -1

ألف لكل سنة -0من التذييل  0-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف ك المواد المستنفذة لألوزون استهالمن  رامغيلوك

 ألف3-0من التذييل  0-1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم 

 
 

- - - - - 
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