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ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

نيكاراغوا
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

UNDP, UNEP CFC phase out plan Proposal

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 3.7  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

تبريد

هالونات

رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

3.7 3.7

0

0

3.7 3.7

0

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 12.4 12.4

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

3.7 2.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP                تكاليف المشروع
130,000.

UNDP                تكاليف المشروع
320,000.

70,000. 200,000.

تكاليف الدعم 16,900. 9,100. 26,000.

320,000.

تكاليف الدعم 24,000. 24,000.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 450,000. 450,000.

تكاليف الدعم 40,900. 40,900.

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

2
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  وصف المشروع 
  
ـّذة ونيابة عن حكومة نيكاراغوا ،قام برنامج األمم المتحدة للبيئة .1  بتقديم خطة إدارة ،باعتباره الوكالة الُمنف

هذا  .اإلزالة النهائية للكلوروفلوروكربون كي يتم بحثها من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين
وتبلغ الكلفة اإلجمالية لخطة إدارة .  أيضاًسيتم تنفيذ المشروع بمساعدة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو

 دوالر أمريكي إضافة إلى كلف 200 000( دوالر أمريكي 520 000وا ـة بنيكاراغـة الخاصـة النهائيـاإلزال
 دوالر أمريكي إضافة إلى كلف 320 000دة للبيئة، و دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتح26 000الدعم البالغة 
خط األساس من الكلوروفلوروكربون ).  دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي24 000الدعم البالغة 

  . من أطنان من قدرات استنفاد األوزون82.8المطلوب لتحقيق االمتثال هو 

  خلفية 
 
وكربونية في قطاع خدمة التبريد، خصصت اللجنة التنفيذية في الكلوروفلورفيما يتعلق بإزالة المواد  .2

 خطة إدارة غازات تنفيذ لحكومة فنلندا من أجل دوالراً أمريكياً 225 430اجتماعها الخامس والعشرين مبلغ 
بلغ تم أيضاً في االجتماع الخامس واألربعين الموافقة على مو. التبريد مع التأكيد على تصميم السياسات والقوانين

 دوالر أمريكي لصالح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة من 170 000إضافي مقداره 
 من فنيي 200ونتج عن تنفيذ النشاطات في قطاع خدمة التبريد تدريب . أجل تحديث خطة إدارة غازات التبريد

، 2008وبحلول نهاية تشرين األول من عام . يدةخدمة التبريد ومنحهم شهادات في مجال ممارسات الخدمة الج
ولقد أدى تنفيذ النشاطات كذلك إلى توريد معدات وأدوات .  آخرون من الفنيين قد تلقوا التدريب ذاته100سيكون 

  .خدمة للفنيين في هذا المجالال

  السياسة والتشريع 
 
ستويات المواد الُمستنفدة لطبقة ُيطّبق في نيكاراغوا قانون لتنفيذ بروتوكول مونتريال، وهو يضبط م .3

ويتضمن ذلك نظام إصدار تراخيص المواد . األوزون ويتحكم بعملية تسجيل الشركات المستوردة لهذه المواد
  .2000المستنفدة لطبقة األوزون الُمطّبق منذ عام 

  قطاع خدمة التبريد
 
 إلى 2002 في عام  األوزون من قدرات استنفاداًطن 54.9تم تخفيض استهالك الكلوروفلوروكربون من  .4

وعلى الرغم من مستوى االستهالك . 2007 في عام طناً من قدرات استنفاد األوزون 3.7 و 2006 في عام 27.6
الُمتدني، هناك نسبياً عدد كبير من المعدات القائمة على مادة الكلوروفلوروكربون والتي تستخدم في المستشفيات 

 2000حوالي يوجد في البلد و. نادق والمطاعم وغيرها من المنشآت التجاريةوصناعات األغذية وصيد السمك والف
 بالمائة منهم تدريباً على ممارسات الخدمة 50 تلقى ما نسبته  ورشة خدمة600العاملين في من فنيي التبريد 

بالنسبة   دوالر أمريكي7.94: وتبلغ األسعار الوسطية للكيلو غرام الواحد من غازات التبريدهذا . الجيدة
 دوالر أمريكي بالنسبة 5.65، و12- دوالر أمريكي بالنسبة للكلوروفلوروكربون6.82، و11-للكلوروفلوروكربون
 22- دوالر أمريكي بالنسبة للهيدروكلوروفلوروكربون9.85، و )HFC-134a (أ134-للهيدروفلوروكربون

  .R-404aبة لـ ـ دوالر أمريكي بالنس8.90و

  خطة إدارة اإلزالة النهائية النشاطات الُمقترحة في 
 
تضم المشاريع الفرعية الُمتضمنة في خطة إدارة اإلزالة النهائية الخاصة بنيكاراغوا المساعدة الفنية  .5

بتحويل أنظمة التبريد الرئيسية القائمة المتعلقة  بمنح الشهادات لفنيي التبريد، وبرامج الحوافز المتعلقةاإلضافية 
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 المتعلقة، وبرنامج المساعدة الفنية  المناسبةوتبنّي الممارسات الجيدة وتقديم البدائلالكلوروفلوروكربون، على 
وتخطط حكومة نيكاراغوا . بتحسين ضبط المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون، إضافة إلى التنفيذ والرصد والضبط

 تم تقديم خطة عمل تفصيلية لعام ، ولقد2010 كانون الثاني عام 1إلتمام إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بحلول 
  .  مع ُمقترح خطة إدارة اإلزالة النهائية2008

  

  تعليقات األمانة وتوصياتها
  

  التعليقات 
  
  من البرتوكول، أن استهالك الكلوروفلوروكربون7أبلغت حكومة نيكاراغوا، وفق المادة ، 2007في عام  .6

 طناً من قدرات استنفاد األوزون 8.7، أي أقل بمقدار زونطناً من قدرات استنفاد األو 3.7إلى قد وصل ُمسبقاً 
طناً من  12.4والذي كان في ذلك العام عن الحد األعلى المقبول من االستهالك المحدد وفق بروتوكول مونتريال 

  . قدرات استنفاد األوزون

 
لوروكربون بحسب نوع المستويات الحالية من استهالك الكلوروف: ما يليأثارت األمانة قضايا فنية تتعلق ب .7

المعدات، ومدى فائدة واستدامة المساعدة الفنية الُمقّدمة في مجال منح الشهادات لفنيي التبريد مع األخذ بعين 
تم أيضاً بحث قضية اإلطار الزمني المحدود المتوافر قبل حلول موعد . االعتبار االفتقار الكبير للتدريب الرسمي

 وتأثير ذلك على تنفيذ نشاطات مثل إنشاء مخزون من 2010نون الثاني عام اإلزالة المحدد في األول من كا
 تحليل إجراءالمعدات القائمة في عملها على الكلوروفلوروكربون بغرض إعادة تهيئتها أو استبدالها، إضافة إلى 

لقطع  وإعالن المناقصات وشراء ايل كل من أنظمة التبريدوار لتح تحديد أفضل خيمن أجللجدوى الكلفة 
ولقد تم بناًء عليه تناول جميع هذه . مناسبةتقديم غازات التبريد اللبرنامج وضع الضرورية لعملية التحويل و

ـّذة   : إدراجها في المقترح النهائي للمشروع كما يليوالقضايا من قبل الوكاالت الُمنف

ئمة في مناهج أعيد تصميم عملية منح الشهادات لفنيي التبريد بغرض إدماج وحدة دراسية دا  )أ (
 اً،رسمياً تدريبالذين تلقواً التدريب الخاصة بمدارس التدريب الفني، وبرنامج تدريب للفنيين 

 ؛ا التدريب مثل هذالذين لم يتلقواوبرنامج تدريب خاص للفنيين 

لتحويالت التي ستتم في  قائداً ومرشداً لبرنامج الحوافز لمشروع المستخدمين النهائيينكون سي  )ب (
مثل المستشفيات وصناعات المواد الغذائية وصيد (الرئيسية للمستخدمين النهائيين القطاعات 
، كما سيعمل على توفير المساعدة الفنية إلى المستخدمين اآلخرين في قطاعات التبريد )األسماك

التجارية والصناعية بغرض إعادة تهيئة المعدات أو تحويلها، وسيساعد في تيسير تطبيق 
كبدائل  مناسبةغازات التبريد الة في التبريد والقيام بالخيارات الصحيحة واستخدام الممارسات الجيد

 ية؛الكلوروفلوروكربونللمواد 

تعزيز لتحسين ضبط المواد الُمستنفدة لألوزون الُمقّدمة من خالل برنامج المساعدة الفنية سيتم   )ج (
ي الدول المجاورة، إضافة ضبط استيراد وتصدير هذه المواد ودعم التعاون مع مكاتب األوزون ف

إلى إدراج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نظام حصص الواردات من المواد الُمستنفدة 
  . لطبقة األوزون

  االتفاقية
 

الشروط المتعلقة باإلزالة  مرفقة بقدمت حكومة نيكاراغوا مسودة اتفاقية بين الحكومة واللجنة التنفيذية .8
  .  هذه الوثيقةمرفق متضمنة في يروكربونية في نيكاراغوا، وهالكلوروفلوالتامة للمواد 
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  التوصيات 
 
توصى األمانة بموافقة شاملة على خطة إدارة اإلزالة النهائية الخاصة بنيكاراغوا، وقد ترغب اللجنة  .9

 : التنفيذية بما يلي

 000بمبلغ وذلك على خطة إدارة اإلزالة التدريجية الخاصة بنيكاراغوا أ، مبدمن حيث ال ،الموافقة  )أ (
 دوالر 320 000 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و  دوالر أمريكي200 000( دوالر أمريكي 520

 دوالر 50 000ة إلى كلف دعم الوكالة البالغة ـإضاف) أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
دوالر أمريكي  24 000ة و ـدة للبيئـم المتحـج األمـ دوالر أمريكي لبرنام26 000(أمريكي 

 ؛)لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 خطة إدارة اإلزالة النهائية الموافقة على مسودة االتفاقية بين حكومة نيكاراغوا واللجنة التنفيذية لتنفيذ  )ب (
 هذه الوثيقة؛ األول لمرفقكما هي متضمنة في ال

 أخذ متطلبات القرار رقم علىحث برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )ج (
  بعين االعتبار بشكل كامل خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛ و49/6 و41/100

 : الموافقة على الشريحة األولى من الخطة بمستويات التمويل المبّينة في الجدول أدناه  )د (

تمويل المشروع   عنوان المشروع  
) دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم 
)دوالر أمريكي(

ـّذة   الوكالة الُمنف

الشريحة(خطة إدارة اإلزالة النهائية   )أ(
  ) األولى

 برنامج األمم المتحدة  16 900  130 000

الشريحة(خطة إدارة اإلزالة النهائية   )ب(
  ) األولى

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  24 000  320 000
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   األولالمرفق

  فيذية للصندوق المتعدد األطرافواللجنة التن اتّفاق بين نيكاراغوامشروع 
  بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة نيكاراغوا يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين  -1

 2010كانون الثاني /أول ينايرقبل حلول ") المواّد("ألف -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 من التذييل 2يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف  -2
فيذية بتعّهداتها ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التن. في هذا االتفاق") األهداف والتمويل("ألف -2

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
 .بالنسبة للمواد

رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير  -3
وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 6 ي الصفالتمويل المحّدد ف

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

وسوف يقبل . ألف-2ّين في التذييل سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد كما هو مب -4
أيضاً إجراء تحقّق مستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين 

 .من هذا االتفاق) ب(5في الفقرة الفرعية 

ويل، ما لم يِف البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التم -5
 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية، قبل 
  :للموافقة على التمويل

 أن يكون البلد قد حقّق األهداف المحددة للسنة المعنّية؛  )أ (
  

ت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلب  )ب (
 ؛45/54من المقّرر ) د(

  
أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي   )ج (

 األخير؛ و
  

شكل برامج التنفيذ ("ألف -4أن يكون البلد قّدم برنامجا للتنفيذ السنوي وفقاً لشكل التذييل   )د (
بة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار بالنس") السنوية

 .اللجنة التنفيذية لهذا البرنامج
  

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق -6
 لألدوار والمسؤوليات المحّددة في وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف -5في التذييـل 

 ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية . ألف-5التذييل 

في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق،  -7
كون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه توافق اللجنة التنفيذية على أن ت
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وإعادات التخصيص المصنّفة . المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق
ل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحص

ص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في أما إعادات التخصي). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير 

 .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  :دمات التبريد، وبصفة خاصةسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخ -8

سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ (
 خالل تنفيذ الخطة؛

 
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل، بحيث   )ب (

نشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات خدمة، وذلك ألالمتبقية يمكن تحويل الموارد 
في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن كثب وفقاً للتذييل 

 أ من هذا االتفاق؛-5
 49/6 و41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج (

 .خالل تنفيذ الخطة
 
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  -9

 برنامج األمم المتحدة للبيئةويوافق . التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قد اتفقت على أن ") الوكالة المنفذة الرئيسية("الرئيسية على أن يكون الوكالة المنفذة 

شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد إتحت ) الوكالة المنفذة المتعاونة(تكون الوكالة المنفذة المشاركة 
ألف، -6لة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤو. في نطاق هذا االتفاق

وُيوافق البلد أيضاً ). ب(5بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، التحقّق المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 
لتابعة للصندوق المتعّدد على عمليات التقييم الدورّية التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم ا

- 6سوف تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل . (ألطرافا
 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة .)باء

 .ألف-2التذييـل من على التوالي  8 و7 ينبالرسوم المبّينـة في الصف

في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكورة في  - 10
، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل ألف من بروتوكول مونتريال-2التذييل 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . فقاً لجدول الموافقة على التمويلالبلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل و
تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن 

ل التالية في إطار جدول البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التموي
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في . الموافقة على التمويل

مقدرة بأطنان ألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
 .قدرات استنفاد األوزون

ع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد لن تخض - 11
 .يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

ن الوكالة وم (سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية - 12
وللوكالة المنفذة (وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق)المنفذة المتعاونة

 .اإلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق) المتعاونة
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سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن  - 13
وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم . في هذا االتفاق

  .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق

  تذييالت
  

  وادـالم: ألف-1التذييل 
  

 12-وكربونالكلوروفلور  األولىالمجموعة   :ألفالمرفق 
  

  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(للمرفق ألف 

12.4  12.4  0.0   

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
   )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (للمرفق ألف

3.7  2  0.0   

  3.7  0.0  2.0  1.7  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 3

  200 000    70 000  130 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4

  320 000     320 000  )دوالر أمريكي(فذة المتعاونة التمويل المتفق عليه للوكالة المن. 5

  520 000    70 000  450 000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 6

  26 000    9 100  16 900  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7

  24 000     24 000  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 8

  50 000    9 100  40 900  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 9
  570 000    79 100  490 900 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 10

  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3لتذييل ا
  
 سيجري النظر في تمويل الشريحة الثانية للموافقة ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009عليه في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني لسنة 
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 
  

    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة ل  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          
        تصنيع
        خدمة
        تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  

االستهالك   القطاع
السنة السابقة 

)1(  

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

 التخفيض
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 
قدرات بأطنان 

  )استنفاد األوزون
  التصنيع
              المجموع

  
              التبريد

              المجموع
المجموع 

  العام
            

  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
    :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
: نوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزون

  .الخدمـة، إلخ
  

    توعية عامة
    أمور أخرى

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/41 
Annex I 

 

5 

  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .8

  .(NOU)األوزون الوطنية 
 
الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة وستلعب الوكالة المنفذة   .9

الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد 
جنب مع الوكالة كما ستضطلع هذه المنظمة جنبا إلى . للمشاريع المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

المنفذة المتعاونة بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة 
  .لألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطنية

  
  التحقق واإلبالغ

  
ذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار تحتفظ اللجنة التنفي) د (45/54وفقاُ للمقرر   .10

واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة . اللجنة التنفيذية على نيكاراغوا إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
ق لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبي) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة نيكاراغوا الرئيسية، ينبغي أن تختار 

  .خطة إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد
  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  

  :ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو التالي  .11
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بنيكاراغوا؛

 
  على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛نيكاراغوامساعدة   )ب (

  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأكملت   )ج (

وفي حالة اختيار اللجنة . ألف-5ى النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل عل
، سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية تمويالً 45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة لنيكاراغوا التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقياممنفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية 
  

المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ السنوي التأكّد من أخذ   )د (
 المقبل؛
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، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي للسنة   )ه (

 ، تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛2009
  

ستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين الم  )و (
 الرئيسية؛

  
 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز (

  
ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   )ح (

 واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  

من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة لجنة التنفيذية لتوفير التحقّق   )ط (
 التنفيذية ذلك؛

  
 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛  )ي (

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

  
  .ة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العام  )ل (

  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  .12

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

  ؛ في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونةنيكاراغوا ومساعدة  )ب(

  . لوضعها في التقارير المجمعةالرئيسيةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ   )ج(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار10وفقا للفقرة   .13

  .ات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونعن كّل طن من تخفيض
  

-----  
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