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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  نيكاراغوا
االجتماع الذي اعتمد   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  فيه
  مقياس التحكم

في المائة بحلول عام  35  السادس والستين  اليونيب (رئيسية، واليونيدو  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة 
2020  

 

 المجموعة(المرفق جيم  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  األولى)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)   3.56   2013السنة: 

 

  2013  السنة:  القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات ثالثا(
اإليروسوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوى

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
            123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.04    0.04      124الھيدروكلوروفلوروكربون 
  0.56    0.56    الھيدروكلوروفلوروكربون 
الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب في البوليوالت سابقة 141
 0.02        0.02  

الھيدروكلوروفلوروكربون 
142

          

  2.96    2.96      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 7.11  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 6.8  : 2010-2009خط األساس للفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  4.42  المتبقي: 2.69  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015  األعمال) خطة خامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليونيب
  األوزون)

0.2 0.0 0.0 0.2  0.0 0.1 0.6 

  79,100  11,300 0.0 33,900 0.0 0.0 33,900  التمويل (دوالر أمريكي)

 اليونيدو
  0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 1.0 

  54,500 0 0 54,500 0 27,795  136,795 

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ) بيانات المشروعسادسا(

 n/a 6.80 6.80 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 4.42 n/a حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

استنفاذ الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 
 األوزون

n/a 6.80 6.80 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 4.42 n/a 

  التمويل المعتمد

 (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 تكاليف المشروع اليونيدو

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

  التمويل الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية 

 (دوالر أمريكي)

 134,500 0 0 0 0 0 0 0 0 134,500 تكاليف المشروع

 13,625 0 0 0 0 0 0 0 0 13,625 تكاليف الدعم

التمويل المطلوب اعتماده في ھذا إجمالي 
  االجتماع (دوالر أمريكي)

 80,000 0 0 0 0 0 80,000 0 0 0 تكاليف المشروع

 8,400 0 0 0 0 0 8,400 0 0 0 تكاليف الدعم
  

 الشموليةالموافقة  توصية األمانة
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 وصف المشروع

إلى االجتماع الرابع والسبعين طلبا للحصول على نيابة عن حكومة نيكاراغوا، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة،   -1
تمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرھا 

ر أمريكي دوال 3,900دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  30,000دوالر أمريكي، تتألف من  88,400
دوالر أمريكي لليونيدو. ويشمل الطلب  4,500دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  50,000لليونيب، و

 .2017إلى  2015تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 

  تقرير عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   3.56أبلغت حكومة نيكاراغوا عن استھالك      -2
استھالك المواد  1. ويوضح الجدول 2014طن من قدرات استنفاد األوزون في عام   5.18وقدرت استھالك 2013عام 
 .2014-2010روكلوروفلوروكربونية في الفترة الھيد

  )2014-72010للفترة  7(بيانات المادة  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في نيكاراغوا -1الجدول 

 خط األساس *2014 2013 2012 2011 2010 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 طن متري

 111.18 76.93 53.86 183.95 81.06 119.7 22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.49 0.00 0 0 0 0.8 123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.36 3.31 1.61 3.27 2.74 2.3 124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 5.36 7.97 5.12 15.32 8.06 8.0 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 118.39 88.21 60.59 202.54 91.86 130.8 المجموع (طن متري)

 **n/a 2.81 0.14 4.10 1.90 1.2ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 طن متري

 6.11 4.23 2.96 10.12 4.46 6.6 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.03 0.07 0.04 0.07 0.06 0.1 124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.59 0.88 0.56 1.69 0.89 0.9 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 6.80 5.18 3.56 11.87 5.41 7.5 المجموع (طن متري)
 **n/a 0.31 0.02 0.45 0.21 0.1 ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 من بروتوكول مونتريال أو تقرير بيانات البرنامج القطري. 7بموجب المادة  * لم يبلغ بعد عن االستھالك المقدر

 .2009- 2007** متوسط االستھالك للفترة 

ھو قوى السوق التي  2012إلى عام  2010 من عام لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاسبب التقلبات في استھالك       -3
لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تم اتحاول الوصول إلى التوازن بين العرض والطلب. وفي بعض الحاالت، وصلت 

 شراؤھا في إحدى السنوات إلى البالد في السنة التالية وسجلت باعتبارھا شحنة واردة في تلك السنة.

  قطريتقرير تنفيذ البرنامج ال

في تقرير تنفيذ  2013لعام  أبلغت حكومة نيكاراغوا عن بيانات قطاع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية     -4
في  2014. سيقدم تقرير بيانات البرنامج القطري لعام 7البرنامج القطري وھو يتسق مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة 

  .2015أوائل مايو/أيار 
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 مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير

 اإلطار القانوني

) إلنشاء لجنة وطنية لتسجيل ومراقبة المواد السامة والخطرة بما في ذلك المواد 2014-04صدر المرسوم الرئاسي (رقم      -5
 التي غطت كال لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللنظام الترخيص والحصص  المستنفدة لألوزون. وأنشأ النظام الجديد إطارا

 .لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاوالمعدات القائمة على  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا من

شف عن موظفا مكلفا بإنفاذ القوانين على تطبيق نظام التراخيص والحصص والك 120ضابط جمارك، و 370تم تدريب      -6
ومنع اإلتجار غير المشروع. ويدمج المجلس الوطني للجامعات مسائل بروتوكول مونتريال  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا

  في مناھج الجامعات الحكومية. وسيتم تنفيذ ھذا العنصر بالكامل في الشريحة الثانية.

 قطاع خدمات التبريد

لقدرات الوطنية للعاملين في قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء. ويجري حاليا وضع يجري تنفيذ اعتماد الفنيين لتعزيز ا     -7
فنيا على الممارسات الجيدة  114وتم تدريب  2013معيار لكفاءة العمل وإجراء التصديق. ونظمت ثالث حلقات عمل في عام 

دامھا، وإدخال غازات التبريد في مجال تقديم الخدمات وتركيب المعدات واسترداد غازات التبريد وإعادة استخ
بالھيدروكربونات. وقدمت مدونة قواعد الممارسة وإجراءات االعتماد للفنيين ومن المتوقع اعتماد المجموعة األولى من الفنيين 

كعنصر  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون . وتمت برمجة التدريب على استخدام النيتروجين ليحل محل 2015في عام 
 . وتم توزيع أربعة مجموعات أدوات على الفنيين ومراكز خدمة التحويل ومراكز التدريب.2015للتنظيف في عام 

تم اختيار اثنتين من مؤسسات التدريب المھني بصفتھما مراكز التميز الوطنية لقطاع التبريد وتكييف الھواء. وأعدت      -8
  معدات الالزمة لكشف التسرب والصيانة واسترداد غازات التبريد إلى مركزي التدريب.كتيبات التدريب؛ وتم تقديم األدوات وال

 وحدة تنفيذ ورصد المشروع 

تتولى وحدة تنفيذ ورصد المشروع عملية تنسيق ورصد المشروع. وتشمل األنشطة الرئيسية: التنسيق بين أصحاب      -9
جراءات التصحيحية حسب الحاجة، ورصد تطور التكنولوجيا والبدائل المصلحة؛ ورصد أنشطة المشروع والنتائج، واقتراح اإل

، وإعداد التقارير المرحلية السنوية لتقديمھا إلى لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالناشئة؛ ورصد اتجاھات السوق في استخدام 
 اللجنة التنفيذية.

 مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي لليونيب  27,476في المائة)، ( 88الر أمريكي (دو 117,804، تم صرف 2015حتى فبراير      -10
دوالر  38,000دوالر أمريكي حتى اآلن ( 134,500دوالر أمريكي لليونيدو) من إجمالي المبلغ المعتمد وقدره  90,328و

 .2015دوالر أمريكي في عام  16,696دوالر أمريكي لليونيدو). وسيتم صرف رصيد قدره  96,500أمريكي لليونيب و

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة خطة تنفيذ الشريحة الثانية من

 ستنفذ حكومة نيكاراغوا األنشطة التالية خالل الشريحة الثانية من الخطة:     -11

 12,000ضابط جمارك (اليونيب) ( 130المساعدة الفنية لتحسين مراقبة تجارة المواد المستنفدة لألوزون وتدريب   ) أ(
     دوالر أمريكي)؛

 34,500فنيا على الممارسات الجيدة، واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامھا، واستخدام البدائل ( 150وتدريب   ) ب(
 دوالر أمريكي) (اليونيدو)؛

 دوالر أمريكي)، 9,000وتنفيذ نظام اعتماد فنيي خدمات التبريد وتكييف الھواء (اليونيدو) (  ) ج(

الوارد في البوليوالت  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون  لقطاع تصنيع الرغوة للتخلص من استخدامالمساعدة الفنية و   ) د(
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 دوالر أمريكي)، 6,500المخلوطة مسبقا المستوردة (اليونيدو) (

  دوالر أمريكي). 18,000التنسيق والمراقبة والضبط (اليونيب) ((ھـ) و

  

 تعليقات وتوصية األمانة 

 التعليقات

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك المواد 

أقل من االستھالك المسموح به في عام  2014و  2013في عامي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كان استھالك       -12
 .2015بعد عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومن المتوقع تحقيق تخفيض تدريجي في استھالك 2015

 تقرير التحقق

وسيقدم في  2014و  2013في عامي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةجاري االنتھاء من تقرير التحقق من استھالك      -13
، أضافت األمانة 72/19االجتماع الرابع والسبعين. ونظرا لعدم ورود تقرير التحقق في وقت كتابة ھذه الوثيقة، وفقا للمقرر 

نه سيتم تحويل أي أموال معتمدة للشريحة الثانية لليونيب واليونيدو بعد استالم تقارير التحقق الذي يؤكد شرطا في التوصية بأ
  االمتثال لبروتوكول مونتريال واالتفاق فقط.

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة

 لينظام التراخيص والحصص التشغي

، ورد تأكيد من الحكومة على وجود نظام وطني للتراخيص والحصص مطبق لواردات وصادرات 63/17وفقا للقرار      -14
وأن ھذا النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. وتم إنشاء حصص استيراد  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
طن من قدرات استنفاد األوزون وفقا لالتفاق. وللسنوات  6,12عند مستوى  2015لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الالحقة، سوف تستند الحصة السنوية إلى المستويات المسموح بھا بموجب بروتوكول مونتريال.

 ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا141 الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا المستوردة التي تستخدمھا 141 وكلوروفلوروكربونالھيدرفيما يتعلق بإزالة     -15
 قائمة على شركات الرغوة الصغيرة باستخدام تكنولوجيا الخلط اليدوي، ذكر اليونيب أن ذلك سيعتمد على توافر تركيبات غير

نيكاراغوا، سيتم إجراء التجارب وستقدم المساعدة الفنية لشركات . وبعد توافرھا تجاريا في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  2017ب في مطلع عام 141 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الرغوة. ومن المتوقع تنفيذ الحظر على استيراد

 قطاع خدمات التبريد

وكربونات والمسائل المتعلقة بالسالمة. ، وإدخال الھيدرالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستفسرت األمانة عن بدائل      -16
المواد بموجب نفس اللوائح المطبقة على  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوذكر اليونيب أنه يتم ضبط غازات التبريد غير 

ي في ھ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتديرھا وحدة األوزون الوطنية. وغازات التبريد غير  الھيدروكلوروفلوروكربونية
األساس مواد ھيدروفلوروكربونية. والھيدروكربونات غير متوفرة في السوق. وتم جلب بعض الكميات الصغيرة إلى البالد 
بغرض التجربة واالختبار والتدريب فقط. وأوضح اليونيب أن إدخال المبردات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض سيكون 

تصميمھا لتلك المبردات بدال من التعديل التحديثي. ومع ذلك، في ضوء وجود توجه قوي في من خالل المعدات الجديدة التي تم 
، تقوم الحكومة بالتوعية 290بالھيدروكربونات  22الھيدروكلوروفلوروكربون  المنطقة لتعديل وتحديث المعدات القائمة على

للحد من مخاطر السالمة. وتم وضع معيار لتنظيم  وتوفير التدريبللھيدروكربونات العامة حول االستخدام اآلمن والسليم 
الستخدامھا في قطاع التبريد وتكييف الھواء بما في ذلك: التداول اآلمن الھيدروكربونات الواردات وجودة غاز التبريد وتسويق 

  وصيانة وشحن األجھزة والتخزين والنقل وتوصيف الحاويات والمعدات.
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 استنتاج

 2015، وتم تعيين الحصص لعام 2014و  2013ألھداف الضبط لبروتوكول مونتريال في عامي امتثلت نيكاراغوا      -17
أقل من ھدف الضبط لمستوى االستھالك المسموح به لتلك السنة. وتم وضع نظام وطني واجب النفاذ لتراخيص وحصص 

نيين، وأنشئت مراكز التدريب المتخصصة والمعدات القائمة عليھا. وتم توفير التدريب للف المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ويجري تنفيذ برنامج إلصدار الشھادات لضمان االستدامة طويلة األجل لتنمية قدرات فنيي الخدمة. وسوف يقدم تقرير التحقق 

قة على في المائة، توصي األمانة بالمواف 88إلى االجتماع الرابع والسبعين. ونظرا للتقدم المحرز ومعدل صرف األموال بنسبة 
 تمويل الشريحة الثانية.

 التوصية

توصي أمانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى      -18
 لنيكاراغوا. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة 

افقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة نيكاراغوا إلدارة وتوصي أمانة الصندوق أيضا بالمو     -19
، عند مستويات التمويل المبينة في 2017-2015، وخطة التنفيذ الموازية للفترة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

 الجدول أدناه، على أساس:

التحديثي بغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة ألجھزة التبريد إذا قررت نيكاراغوا المضي قدما في التعديل   ) أ(
وتكييف الھواء المصممة أصال للمواد غير القابلة لالشتعال وتقديم الخدمات المصاحبة، ستفعل ذلك على 

  فرض تحمل جميع المسؤوليات والمخاطر المصاحبة ووفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة فقط؛

ويل األموال المعتمدة لليونيب واليونيدو إال بعد استعراض األمانة لتقرير التحقق والتأكد من أن ولن يتم تح   ) ب(
حكومة  نيكاراغوا كانت تمتثل لبروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية في عامي 

  .2014و  2013

  تمويل المشروع عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  الدعمتكاليف 
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة خطة إدارة إزالة  (أ)
  األولى، الشريحة الثانية)

 اليونيب 30,0003,900

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة خطة إدارة إزالة  (ب)
 األولى، الشريحة الثانية)

 اليونيدو 50,0004,500

 

______ 


