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  كوستاريكا: مقترح مشروع 
  

  :تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي 
  

  :إزالة تدريجية 
  
  )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       "أ"خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواّد المرفق  •

  )ريحة الثانيةالش (Iالمجموعة 
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ندف التبغ مذيبات المواد

CFC

CTC

هالونات
بروميد الميثيل

TCA

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

كوستا ريكا

الوكالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

يوئنديبي خطة  ازالة الكلوروفلوروكربون

عام: 2007 آخر معطيات - ثانيا
المادة 7

0 :TCA بروميد المثيل: 238.1 هالونات: 0 0: CTC 27.9  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

مجموع 
استهالك 
القطاع

بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل
التصنيع

تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

27.9 27,9

0

0

238.1 238,1

0

- معطيات المشروع: رابعا 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوكول مونتريال CFC 37,5 37,5 37,5 0,

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

37,5 37,5 37,5 0,

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) يوئنديبي
تكاليف المشروع 200.000,

تكاليف الدعم 15.000,

200.000, 165.000, 565.000,

15.000, 12.375, 42.375,

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر 
أمريكي)

تكاليف المشروع 200.000,

تكاليف الدعم 15.000,

200.000, 165.000, 565.000,

15.000, 12.375, 42.375,

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة 
التنفيذية  (دوالر أمريكي)

تكاليف المشروع 200.000,

تكاليف الدعم 15.000,

0, 0, 200.000,

0, 0, 15.000,

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري 
(دوالر أمريكي)

تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

200.000, 200.000,

15.000, 15.000,

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع
  
  
، نيابة عن حكومة كوستاريكا، إلى االجتماع الخامس )يوئنديبي(قّدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   .1

. والخمسين للجنة التنفيذية تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ برنامج العمل األول لخطة إدارة اإلزالة النهائية لكوستاريكا
 دوالر أمريكي زائد تكاليف 200.000طلب لتمويل برنامج العمل الثاني بكلفة إجمالية قدرها وقد ُأرفق التقرير ب

  . دوالر أمريكي15.000مساندة الوكالة البالغة 
  

  خلفيـــة
  
كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت من حيث المبدأ وفي اجتماعها الثاني والخمسين على خطة إدارة اإلزالة   .2

 دوالر 42.375 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغة 565.000ا بكلفة قدرها النهائية لكوستاريك
. 2009أمريكي، وذلك من أجل اإلزالة الكاملة الستهالك مواد كلورو فلورو كربون في ذاك البلد مع حلول عام 

 ةد تكاليف مساندة الوكالة البالغ دوالر أمريكي زائ200.000وفي االجتماع نفسه وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 
  . دوالر أمريكي من أجل تنفيذ برنامج العمل األول15.000

  
  التقرير المرحلي المتعلّق ببرنامج العمل األول

  
تّمت مراجعة األنظمة والمعايير : لقد تّم تنفيذ عدد من األنشطة خالل برنامج العمل األول، وبنوع خاّص   .3

؛ تم توقيع العقد مع المدّربين  الكاملهو قيد التنفيذ) الكوتا(فدة لألوزون؛ نظام الحصص المتعلّقة بالمواد المستن
الذين سيديرون حلقات العمل بشأن غازات التبريد البديلة، وعملية اختيار التقنّيين جارية حالياً؛ كما يجري حالياً 

وقد تّم أيضاً تنظيم .  للممارسات الجيدةألدوات ومعّدات الخدمة التي ستوزَّع كتحفيزاالختيار وتقديم العروض 
برنامج التدريب للقطاع الفرعي لصيد األسماك والقطاعين الفرعيَّين الصناعي والتجاري، وانتهى تدريب ثالثين 

من أجل سطول الصيد في كوستاريكا أ بالمئة من 58وقد ًأعيدت تهيئة خمسة وثالثين قارباً، أي ما يعادل . تقنّياً
وأخيراً، تّم إنشاء .  منذ أن تّمت الموافقة على أول برنامج تحفيز22-هيدرو كلورو فلورو كربونغاز التبريد 

  .وحدة إدارة المشروع وتزويدها بالموظفين
  
 دوالر أمريكي قد ُصرف أو التُزم به، مع رصيد قدره 151.952 يكون مبلغ 2007مع نهاية عام   .4

  .2008الستعمال عام  دوالر أمريكي ل48.048
  

  برنامج العمل الثانيلخطة العمل 
  
 حكومة كوستاريكا بتنفيذ عدد من األنشطة في نطاق برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة تتعّهد  .5

حلقات العمل التقنية وتوزيع األدوات على التقنيّين المتدّربين؛ إعادة توزيع : وتتضّمن هذه األنشطة . النهائية 
ة التدوير، استناداً إلى األصداء العملية من أنشطة الّرصد؛ مساعدة تقنية ومالية إلعادة معّدات االسترداد وإعاد

يد تهيئة معّدات التبريد المعتمدة على مواد كلورو فلورو كربون في سفن الصيد من أجل استعمال غازات تبر
وإعادة التدوير لقطاع صيد /ثماني حلقات عمل بشأن الخدمة الجّيدة واالسترداد؛ و22-هيدرو كلوروفلورو كربون

  تطبيق نظام كوتا االستيرادوسُيغًطََّّى أيضاً. األسماك المتبقي الذي مازال يعتمد على مواد كلورو فلورو كربون
خالل عمليات تفتيش متواصلة لمستودعات ومكافحة االتجار غير المشروع بمواد كلورو فلورو كربون من 

وسوف تستمر أنشطة الرصد . ، يشمل أيضاً تدريب موظفي التطبيقألوزونعي المواد المستنفدة لموّزمستوردي و
  .والتبليغ والتفتيش
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  
  التعليقات

  
 7 بمقتضى المادة 2007 استهالك مواّد كلورو فلورو كربون الذي أبلغت عنه حكومة كوستاريكا لعام إن  .6

تنفاد األوزون دون مستوى االستهالك األقصى الذي يسمح به  طن من قدرات اس9.6من البروتوكول سبق وكان 
وتخفيض استهالك كلورو فلورو كربون الذي .  طن من قدرات استنفاد األوزون لتلك السنة37.5البروتوكول، أي 

 كان نتيجة الستراتيجية اإلزالة المطابقة التي نفّذتها الحكومة، والتي دعمها نظام الترخيص 2007تحقّق عام 
  .ابتالث
  
 على سؤال من األمانة، أفادت يوئنديبي أن نظام الترخيص يسّجل ايضاً واردات عّدة فئات من مواّدورّداً   .7

؛ هيدرو 124-هيدرو كلورو فلورو كربون ، 22-هيدرو كلورو فلورو كربون( هيدرو كلورو فلورو كربون
 هذا النظام ال يضع في الوقت الراهن ولكّن). 142b- وهيدورو كلورو فلورو كربون141b-كلورو فلورو كربون

  .أي حدود الستيراد هذه المواّد
  
إن الغاية من برنامج حوافز المستعملين النهائيين هي تحويل أنظمة التبريد المعتمدة على كلورو فلورو   .8

وعنصر .  بنوع خاص22-كربون في أسطول صيد األسماك إلى غاز التبريد هيدرو كلورو فلورو كربون
 كان قد حصل على الموافقة في نطاق خطة إدارة غازات التبريد ع هذا هو استمرار لمشروع مماثلالمشرو

ولكّن األطراف في .  فقط2040لكوستاريكا، عندما كان مقّرراً إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون عام 
 في إزالة مواد هيدرو  التعجيل على،2007أيلول / البروتوكول وافقت في اجتماعها التاسع عشر في سبتمبر

 بالمئة من خط 10 وتخفيض 2013كلورو فلورو كربون مع تجميد في استهالك خط األساس مع حلول عام 
 التبريد  نظاماً من أنظمة13ومع األخذ بالعلم بأن المشروع يقترح إعادة تهئية . 2015حلول عام ساس باأل

، اقترحت األمانة أن تمضي يوئنديبي في 22-رو كربون هيدرو كلورو فلوإلىالمعتمدة على كلورو فلورو كربون 
التفكير بالصالحية التقنية والقابلية االقتصادية للحياة الختيار غازات تبريد ال تكون مستنفدة لألوزون لتحّل مكان 

  .12-كلورو فلورو كربون
  
د بديلة أخرى غير أشارت يوئنديبي بشأن هذا الموضوع بالذات إلى أنها ماضية في تقييم غازات تبري  .9

 منذ سنوات عديدة، ولكنّها تفعل ذلك أكثر وأكثر منذ أن اعتمدت األطراف 22-هيدرو كلورو فلورو كربون
وبالنسبة لموضوع . 2007أيلول عام / الجدول الزمني المنقّح إلزالة هيدرو كلورو فلورو كربون في سبتمبر

طة إدارة اإلزالة النهائية، تّم التحقيق جذرياً في غازات برنامج الحوافز ألسطول صيد األسماك الذي ُأدرج في خ
 أفضل غاز تبريد بديل 22-التبريد البديلة غير تلك المستنفدة لألوزون، واعتُبرت مادة هيدرو كلورو فلورو كربون

غاز وفي الوقت الراهن، وحتى لو كان التحويل الذي يستعمل . بالنسبة للشروط والمعّدات الحالية في كوستاريكا
 هو قيد االختبار في البلد ، ، المستنفد لألوزون، وال يحتاج إلى تعديل المعّدات المستعملمعادل للغازتبريد بديل 

  .ل للمستعملين النهائيين نظراً لسعره المنخفض الخيار المفض22ّّ-لورو فلورو كربونيبقى هيدرو ك
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  التوصية

  
 بموافقة شمولية على الشريحة الثانية من الخطة مع تكاليف صي أمانة الصندوق المتعّدد األطرافتو  .10

  :المساندة المرتبطة بها، بمستوى التمويل المبّين في الجدول أدناه 
  

 تمويل المشروع  عنوان المشروع
  )دوالر أمريكي(

  كلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

 " لفأ" خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المرفق   )أ(
  )الشريحة الثانية (األولىالمجموعة 

  يوئنديبي  15.000 200.000

  
   




