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  السنواتمشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع  

   نيكاراغوا

  الرقابةتدبير   االجتماع الذي تمت فيه الموفقة  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  األولى)

  2020في المائة بحلول عام  35  السادس والستون  اليونيدو، و(رئيسية)اليونيب 

 
  ن من قدرات استنفاد األوزون)ناطأ( 4,89   2016السنة:   المجموعة األولى)المرفق جيم (  7المادة ) أحدث بيانات ثانيا(

 

  2017 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيب  التبريد

  ات
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
القطا    الخدمة  التصنيع  

 4,22    4,22      22 -الهيدروكلوروفلوروكربون
في  ب 141 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
 0,02       0,02 

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

 7,11  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 6,8   2010-2009فترة لخط األساس ل

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 4,42  المتبقي: 2,69  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2020 2019 2018 ) خطة األعمالخامسا(

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

0.24 0 0,08 0,32 

 79 100 11 300 0 33 900 التمويل (دوالر أمريكي)

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

0,41 0 0,21 0,62 

 136 795 27 795 0 54 500 التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المشروع ) بياناتسادسا(

 غير متاح 4,42 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,80 6,80  غير متاح  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات 
  استنفاذ األوزون)

 غير متاح 4,42 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,80 6,80  غير متاح

 التمويل المتفق عليه
  (دوالر أمريكي)

 000 0 0 38 000 تكاليف المشروع  باليوني
30 

0 0 000 30 0 000 10 000 108 

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

 000 0 0 96 500 تكاليف المشروع  اليونيدو
50 

0 0 0000 50 0 000 25 000 222 

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

األموال التى وافقت عليها اللجنة 
  (دوالر أمريكي)التنفيذية 

 000 0 0 134 500 تكاليف المشروع
80 

0 0    500 214 

 22 025    0 0 8 400 0 0 13 625 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة للموافقة 
  (دوالر أمريكي)في هذا االجتماع 

 80 000   80 000       تكاليف المشروع

 8 400   8 400       تكاليف الدعم

 

  ةلموافقة الشموليــل  ة:ـاألمان ةـــتوصي
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  وصف المشروع
  

، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، (اليونيب) بالنيابة عن حكومة نيكاراغوا، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة  - 1
طلباً للحصول على تمويل للشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

دوالر أمريكي ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  30 000دوالر أمريكي، تتألف من  88 400بتكلفة إجمالية قدرها 
 4 500دوالر أمريكي ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  50 000، و  لليونيبدوالر أمريكي  3 900البالغة 

 من في الفترة ةحيتقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشر الطلب ويشمل. )1(دوالر أمريكي لليونيدو
  .2020 عام إلى 2018 عام

  
  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةب المتعلقتقرير ال
  
واد لمن اموزون ألد استنفادرات اقن مأطنان  4.89ك ستهالن اعوا غرامة نيکاوحکت بلغأ  - 2
ـ مقك ستهالوعن ا 2016م نية في عاوبرکوروفلوروکلدرولهيا ، 2017م عالوزون ألد استنفادرات اقن من ناأط 4.24دَّر ب

ك ستهالا 1دول لج. ويبيّن ايةونبرکوروفلوروکلدرولهيس االمتثال للمواد اساط أخن لمائة عافي  38بنسبة ل ما يقوهو 
 من هذه المواد..2017 - 2013 فترةلا

 

  )7012 - 2013 لفترةل 7. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نيكاراغوا (بيانات المادة 1الجدول 

*2017 2016 2015 2014 2013 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خط األساس 
       أطنان مترية

 111.18 76.69 53.8680.6779.3585.55 22-هيدروكلوروفلوروكربون
 1.36 0.00 1.610.360.940.54 124-هيدروكلوروفلوروكربون
 5.36 0.00 5.128.7011.921.56 ب141-هيدروكلوروفلوروكربون
 118.39 76.69 60.5989.7392.2187.65 المجموع (أطنان مترية)

ب في البوليوالت 141-هيدروكلوروفلوروكربون
 السابقة الخلط المستوردة

0.145.612.490.61 0.22 2.81**  

    أطنان قدرات استنفاد األوزون
 6.11 4.22 2.964.444.364.71 22-هيدروكلوروفلوروكربون
 0.03 0.00 0.040.010.020.01 124-هيدروكلوروفلوروكربون
 0.59 0.00 0.560.961.310.17 ب141-هيدروكلوروفلوروكربون

 6.80 4.22 3.565.415.694.89 )قدرات استنفاد األوزونالمجموع (أطنان 
ب في البوليوالت 141-هيدروكلوروفلوروكربون
 السابقة الخلط المستوردة

0.020.620.270.07 0.02 0.31**  

 .2018 أيار/مايو 18بيانات البرنامج القطري المقدمة في  *
 .2009وعام  2007متوسط االستهالك بين عام  **

 كستهالاال نکا، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم ومنذ الموافقة على المرحلة األولى  - 3
ترجع و. يةذلتنفيا للجنةوا مةولحکا نبي قالتفاوا ليارنتوم ولکوتروب حددها لتيا ةهدفلمستاالقيم  نم لقأ وادلمامن هذه 

االستهالك الكلي من  التحكم في يتم، ولكن كلوروفلوروكربونية إلى قوى السوقالتقلبات في استهالك المواد الهيدرو

                                                 
  تحدة للبيئة.وزارة البيئة والموارد الطبيعية في نيكاراغوا إلى برنامج األمم الممايو/أيار الموجهة من  12وفقاً للرسالة المؤرخة   )1(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/46 

 
 

4 

الستهالك المواد المسموح به بمستويات أقل من  ر حصص االستيراد دائماً صدوت. داريستحصص االخالل نظام 
ً طن 90.20 بـ 2017الحصص لعام  وُحدّدتالهيدروكلوروفلوروكربونية ؛  ً متري ا استنفاد  من قدرات انطنأ 4.96( ا

   األوزون).
  
 مةدلخا ءثناأ ديرلتبا ظمنلشطف ب  141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا رادستيا ، كان يجري2017وحتى عام   - 4

 وةغر جإلنتايُستورد  طلخلا سابقة تالوليولبا ذي تحتوي عليهلب ا 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا كان، و
 كستهالا نکا، 2017 معا فيو. رشلا تبيقاطتو رةلصغيا يةرلتجاا داتلمعا في نيثاورليولبا
 في نلمتضمب ا 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا كستهالاو، راً صف لنقيب ا 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا
ب  141- ونبرکوروفلوروکلدرولهيواردات ا علی ظرحفرض  ببسب ال يكاد يُذكر وردةلمستا طلخلا سابقة تالوليولبا
 .2017كانون األول بدأ نفاذه في ديسمبر/ طلخلا سابقة تالوليولبا فيأو  لنقيا
  

  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

 عاطق كستهالال ببيانات ،2016 ملعا طريلقا نامجرلبا ذتنفي ها عنريرتق في ،واغرانيکا مةوحکافادت   - 5
  .ليارنتوم ولکوتروب نم 7 دةلماا بجوبم عنها لمبلغا تلبياناا مع متسقة ونبرکوروفلوروکلدرولهيا
  

  ن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعالتقرير المرحلي 
  

  اإلطار القانوني
  
تحديد و منح التراخيص ماظن تنقيح جرى، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ ذتنفي لخال  - 6

قدرات  نناوأط ةريلمتا األطنانكل من ب مقيَّمة دةلماا وعن ببحس صلحصا صتخصي لهذه المواد ليشمل الحصص
، هيدروكلوروفلوروكربونيةتراخيص االستيراد لتسهيل مراقبة واردات المواد ال شكلتم تحسين و ؛وزونألا دستنفاا

فوتنقيح القانون الجمركي من أجل    البلد. إلىالمستوردة  على غازات التبريدبشكل أفضل  التعرُّ
  
الطاقة والمناجم على خطة وزارة البيئة والموارد الطبيعية و ة، وافقت وزار2016 كانون األول  /ديسمبر وفي  - 7

في  . واتُِّفقأثناء خدمة معدات التبريد وتكييف الهواءفي  22 - الهيدروكلوروفلوروكربونإلزامية السترداد 
عن  العاملقطاع بواسطة اجديدة تبريد وتكييف هواء ة لشراء معدات فنيعلى دليل ومعايير  2017 تشرين األول/أكتوبر

  طريق القطاع العام وفقًا للمعايير البيئية المعمول بها.
  
النقي وفي ب ( 141- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم وارداتلا علی ظراً ح ًيضاأ مةولحکا درتصأقد و  - 8
واردات  ظرح في ًحاليا ظرتنهي ، و 2017 كانون األول/ريسمبد نم راً عتباا بدأ سريانه، )طلخلا سابقة تالوليولبا

 تعريف. وتم لم يتحدد بعد في موعد 22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا تعتمد على لتيا واءلها فتکييو ديرلتبا داتمع
، مراقبة المواد المستنفدة لألوزونعلى الصكوك القانونية لالتي أُدِخلت التنقيحات بخمسة وثالثين من موظفي الجمارك 

  في ست نقاط دخول جمركية مختلفة. 2018 ه/حزيرانعمل إضافية في يوني حلقاتومن المقرر عقد 
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  قطاع خدمة التبريد
  
  ع باألنشطة التالية:ضُطالتم اال  - 9
  

 غازات والتعامل معاً في ثالث مدن على ممارسات خدمة التبريد الجيدة فنيتم تدريب مائة وأربعين   (أ)
باإلضافة إلى و. الهيدروكربونعلى  التي تعتمدأثناء خدمة أجهزة التبريد في  يةالهيدروكربونالتبريد 

 ؛ينفنيمن ال 300 باعتماد، قام المعهد الوطني للتكنولوجيا ذلك

 األلماني-وا) في مركز التدريب النيكاراغويفي العاصمة (ماناغ غازات التبريد ردادمركز الستأنشئ   (ب)
ً فني 50وتم تدريب  على ( غازات تبريد متعددة، التي يمكن أن تعمل مع ردادعلى استخدام وحدة االست ا

). ج407-رأ والغاز 134-روكربونووالهيدروفل،  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون سبيل المثال، 
الذين يتعاملون مع مجموعة متنوعة كل أساسي كبار المستخدمين النهائيين المركز أن يخدم بشبد قصيُ و

جمع كمية  بعد إال وتجهيزه غاز التبريدتخزين  ولن يجريوالفنيين المستقلين.  غازات التبريد،من 
ً رسم المركزفرض وسي. منه معينة  االستدامة؛ ذاتي نحوعلى عمل لكي ي ردادمقابل خدمة االست ا

لكشف لاإللكترونية المحمولة جهزة األ، ودوات التبريد (مثل مضخات التفريغتم شراء مجموعات أ  (ج)
، واألسطوانات 290-ور 600-غازي التبريد رالخاصة بـ ةخدملل واألنابيب المتفرعة، يبعن التسر

 ؛االستردادإلى مركز  وُسلّمت، وُمجففات المرشحات) 

ممارسات الخدمة الجيدة في  تعزيز، وينفنياعتماد البرنامج ل ترويجالتوعية العامة الشملت أنشطة   )د(
ة المتعلقة بجملة أمور منها فنيالبيانات ال ورقات، واستنساخ وتوزيع تكييف الهواءالتبريد ومجال 

 للبدائل. المأمونلي واالستخدام نزالتبريد الم
  

 تنفيذ ورصد المشروع وحدة 
    

رصد أنشطة المشروع و؛ المصلحة بين الجهات صاحبةتنسيق ال: على األمور التالية األنشطة الرئيسية اشتملت  - 10
المواد في استخدام السائدة تطوير التكنولوجيا والبدائل الناشئة واتجاهات السوق رصد ، وونتائجه

  ؛ وإعداد التقارير المرحلية السنوية.الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

  المبالغ الماليةمستوى صرف 
  

 962 هوالذي تم اعتماده حتى اآلن  أمريكي دوالر 214 500 من مبلغكان ما تم صرفه ،  2018 أيار/مايوفي   - 11
مبين في ال على النحولليونيدو)  أمريكيدوالراً  134 462و  لليونيب أمريكي دوالر 43 500دوالراً أمريكياً ( 177

ً أمريكي اً دوالر 36 538 صرف الرصيد البالغ حري. وسي2الجدول    .2018 عام في ا
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 بالدوالر( نيكاراغوا في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة المالي التقرير -2 الجدول
  )األمريكي

 إجمالي المبلغ الموافق عليه الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة
 المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه المنصرفالموافق عليه

68 5000 30500 38000 38000 000   اليونيب  500 43  
146 39500 50686 94000 96776 500  اليونيدو  462 134  

214 45500 80186 132000 134776 500  المجموع  962 177  
 83 57 99  )في المائة( معدل المنصرف

 

   خطة التنفيذ للشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

  :2020 ه/حزيرانإلى يوني 2018 ه/تموزذ األنشطة التالية في الفترة من يوليتنفَّ  وفس  - 12

 نشر مواصلة: على النحو التالي لألوزون المستنفدة المواد تجارة مراقبة لتحسين ةفنيال تقديم المساعدة  (أ)
 كتيب طباعةو العام؛ الجمهورفي أوساط و الصلة ذات المؤسسات بين فيما المحدَّث القانوني اإلطار

 التجارية؛ الرقابة تدابير بشأن األخرى الوطنية السلطات مع التنسيق مواصلةو ثة؛المحدَّ  اللوائح عن
 ؛)أمريكي دوالر 13 600) (اليونيب( ؛ينإضافي جمركي موظف 100 وتدريب

 مواصلة: على النحو التالي ينفنيواعتماد ال الهواء تكييفالتبريد و ةخدم لقطاع ةفنيال المساعدة تقديم  (ب)
 تعتمد أجهزة وجود إلى نظربال مواد الهيدروكربونيةلل السليم االستخدام على التدريب وتوفير تشجيع

 غازات معالجة في الوطنية للخبرات المستمر التطويرو المنزلي؛ التبريد في الهيدروكربون على
 خدمة ين في مجالفنيال اعتماد برنامج تحسينو ؛المنخفضة العالمي االحترار إمكانية ذات التبريد
) دانااغر( ثانية مدينة في جديد تدريب مركز إنشاءو ؛ينآخر فني 300 بنحو يقدر ما واعتماد التبريد
 لتنظيفا وعوامل النيتروجين استخدام ذلك في بما ، الجيدة التبريد ممارسات على التدريب وتوفير

 ؛)أمريكي دوالر 15 800) (اليونيدو( إضافيًين فنيا 120 لعدد قدره ،لألوزون المستنفدة غير األخرى

: تنفيذ ، وذلك على النحو  التاليألجهزة التبريد وتكييف الهواءاالستثمار في المستخدمين النهائيين   (ج)
غازات ومنتجي البطيخ ومقدمي الخدمات بشأن الحد من استهالك  للمتاجر الكبيرةبرنامج توضيحي 

، بما في ذلك احتواء ممارسات التبريد الجيدة وتعزيز؛ لحفاظ على األداء األمثل للمعداتوا التبريد
 ل منتقلياللهواء وتكييف االتبريد و ، من أجل إطالة عمر معداتالتبريد والحد من التسرب غازات

، بما مارسات الخدمة السيئةوعي بالتكاليف المرتبطة بم إيجاديهدف البرنامج إلى واستخدام الكهرباء. 
تحافظ على كفاءة  التي، ، وتعزيز ممارسات الخدمة الجيدةهاوتنفيسغازات التبريد في ذلك تسرب 

 أحد المتاجر الكبيرةل الخطة في إشراك من استهالك الطاقة. وتتمث حدّ ، مما يالمتوقع هاعمرولمعدات ا
أخرى (اليونيدو)  منشآتتوقع إمكانية تكرار هذا المفهوم مع  في ظل، ، على سبيل التجربةفي البداية

 ؛)أمريكيدوالر  25 700(

 بما ،فنيال الدعمإتاحة : على النحو التالي يوريثان البولي رغاوي تصنيع قطاعل ةفنيال المساعدة تقديم  (د)
سابقة  غيرمختلفة  تبوليوال استخدام في مجال هوتوفير التدريب الختبار عمل تنظيم حلقة ذلك في

 واردات على المفروض الحظر بعد وذلك ب، 141 - بالهيدروكلوروفلوروكربون طالخل
 ؛)أمريكي دوالر 8 500( )اليونيدو( البوليوالت سابقة الخلط في ب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون
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 المواد إزالة إدارة خطة نشطةأل الرصداستمرار : المشروع تنفيذ ورصد وحدة  (هـ)
 الذي تحدثه ثراألو نواتجها على والرقابة وتنفيذها وتقييم هذه األنشطة الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ).أمريكي دوالر 16 400) (اليونيب(

  
  تهاوتوصيـــ ةـــاألمان اتـــتعليق

  
  التعليقات 

  
 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الثانية الشريحة تنفيذب المتعلق مرحليال تقريرال
  

  قانونيال طاراإل
  

 قدرهبما  2018 لعام وكربونيةفلور الهيدروكلورو للمواد ادرياست حصص بالفعل نيكاراغوا حكومة أصدرت  - 13
 بروتوكول في موضوعة للمراقبةال هدافاأل من أقل وهو). األوزون استنفاد قدرات من أطنان 4,65( مترياً طناً 84,47

  .مونتريال
  

 تابعت البلد،هذا  في لالشتعال القابلة التبريد غازات مع للتعامل المالئمة الظروف ضمان إلى للحاجة نظراً و  - 14
 وتخزينها ونقلها ونوعيتها لالشتعال قابلة بديلة تبريد غازات وتصدير استيراد لتنظيم المقترح المعيار حالة األمانة

هذه  أن إلى اليونيب أشار وقد. الهيدروكربونيةالمواد  على تحتوي التي المنزلية الثالجات بالنظر إلى وجود وتسويقها
في هذا  معيار بشأن مقترح إلى التوصل تمأنه و البلد في الرئيسية المصلحة الجهات صاحبة بين المناقشة قيد المسائل
  .2018 عام نهاية قبل العمليةهذه  ملستكت أن المتوقع ومن المعيار مشروع الصناعة بتحليل وزارة تضطلع و. الصدد

  
  التبريد خدمة قطاع

 التدريب على الفنيين حصول استمرار كفالة ل لها، المخطط أو القيام بها الجاري األنشطة عن األمانة استفسرت  - 15
  ةالمحلي التدريب كزامرأحد  أن اليونيب أوضح الصدد، هذا وفي. البرنامج اكتمال دعب الذاتي االكتفاء على نحو من

 أحد ليصبح المركز النيكاراغوي األلماني من ومدربين تدريبلل وأدوات بمعدات الواجب على النحو تجهيزه سيجري
 والموارد البيئة ووزارة المركز النيكاراغوي األلمانييعمل  ، ذلك على عالوة. التبريد مجال في الرائدة التدريبية المراكز
 على تحتوي مناهجها أن من والتأكد األدوات وتوفير خرى،األ صغيرةال تدريبال مراكز تعزيز على الطبيعية

  .بالتبريد الصلة ذاتالهامة  الموضوعات
  

 ،على االعتماد الفعلي التشجيع فيه يجري الذي الوقت في أنه إلى اليونيب أشار ،الفنيين اعتماد بنظام يتعلق وفيما  - 16
ً  ليس فإنه   .المعتمدين الفنيين لىع غازات التبريد بيع االقتصار في من قبيل خطوات التخاذ خطط توجد وال بعد إلزاميا

  
التي  والمعدات المنخفضة عالميال حتراراال إمكانية ذات بديلةال تبريدغازات ال استحداث بحالة يتعلق فيماو  - 17

 أنب اليونيب أفاد ،هاتكاليف تحمل على ةقدرالو المحلية، السوق في المذكورةغازات التبريد  على تعتمد
ً  هو أ134- الهيدروفلوروكربون  في أ 404-الغاز ر استخدام بالفعل ويجري السوق؛ في الرئيسي غاز التبريد حاليا
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 بعضيستخدم و ؛ أ 410-ر و أ404-ر ألجهزة تكييف الهواء هما وال يزال غازا التبريد الرئيسيان المنزلية؛ الثالجات
  .الصناعي القطاع في أ 404-الغاز ر

  
 هذا فيو. التالية الشريحة في المدرجة النهائيين بالمستخدمين الخاصة األنشطة الوكالتين مع األمانة ناقشت  - 18

 وادلما علی معتمدةلا داتلمعا تهيئة دةعاإ ه ال يجري التشجيع علىأن دونيوليا تضحأو دد،لصا
 وبدالً . يجري اإلثناء عنها ذلك، من العكس علىف. للالشتعا لقابلةا ديرلتبا زاتغا لتستخدم نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 ،المنخفضة العالمي االحترار إمكانية ذات بدائلال إلى الهواء تكييفالتبريد و معدات وتحويل االستثمار على التركيز من
  .ذلكب المرتبطة المزايا وإظهار الموجودة المعدات في التبريدغازات  احتواء ضمان إلى المشروع يسعى

  

 ستنتاجاال

 بالمرحلة الخاص واالتفاق لمونتريا للبروتوكو ممتثلة نيكاراغوا كانت ، 2017 و 2015العامين  بين فيما  - 19
 بمقادير أدنى من 2018 و 2017 للعامين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استيراد حصص وتم تحديد. األولى

ً خالل والحصص لمنح التراخيص الوطني النظاما وشهد ،للمراقبة المقادير المستهدفة  ت السنواً  لهذه المواد تحسنا
 الجمارك موظفي من 35 و الفنيين من 140 تدريبيتم وفقاً لما هو مقرر، بما في ذلك  األنشطة تنفيذ وال يزال. الماضية

 حترارا إمكانية ذات بدائل إلى الهواء تكييفالتبريد و معدات تحويل على التركيز من وبدالً . ينفنيمن ال 300 اعتمادو
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على القائمة للمعدات أفضل إدارة ضمان على الحكومة تركز ،منخفضة عالمي
التي تعتمد  لمعداتا توافرقلة  إلى وبالنظر. النهج هذا النهائيين المستخدمين لخدمة ردادلالست مركز إنشاء ويكمل. العاملة

 ةمجديو حصيفة االستراتيجية هذه تبدو التطبيقات، لجميعالمنخفضة  العالمي االحترار إمكانية ذات غازات التبريد على
 ً   .الحالية للمعدات المتوقع العمر تمديد طريق عن الكبيرة االستثمارات ستؤجل ألنها ،النهائيين للمستخدمين اقتصاديا

  
  

  التوصيـــة
  

 حلةرلما نم لثانيةا يحةرلشا ذتنفي نع حليرلما ريربالتقعلماً  يةذلتنفيا للجنةا طتحي نبأ دوقلصنا مانةأ صيوت  - 20
 على ةيلوالشم بالموافقة كذلك وتوصي ؛واغرالنيکا  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا إدارة ةطخ نم لیوألا

 خطةعلى الو لنيكاراغوا، الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من ولىاأل المرحلة من الثالثة الشريحة
  :أدناه الجدول في المبينة التمويل بمستويات ،2020-2018 للفترةفي ا الشريحةهذه  تنفيذالمقابلة ل

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
(بالدوالر األمريكي)

تكاليف الدعم 
األمريكي)(بالدوالر   

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)
 (المرحلة األولى ، الشريحة الثالثة)

000 30900 3  اليونيب 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
 )(المرحلة األولى ، الشريحة الثالثة

000 50500 4  اليونيدو 

  
  

________________  


