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  كوستاريكا مقترح مشروع:
  

 
 

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي: 
 
  زالةاإل
 
  يوئنديبي           )الثالثةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة   
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  كوستاريكا
 تدابير الرقابة االجتماع التى تمت فيه الموافقة الوكالة (أوال)   عنوان المشروع

زالة المواد خطة إدارة إ
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

2020% بحلول 35 الرابع والستون يوئنديبي (رئيسية)  

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 12.6  2013السنة:   (المرفق جيم المجموعة األولي) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

2013السنة:  من قدرات لستنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن(ثالثا)   

مكافحة  الرغاوى األيروصول كيميائي
 الحريق

االستخدامات  عامل تصنيع المذيبات التبريد
 المعملية

اجمالى االستھالك 
 القطاعى

  الخدمة التصنيع  

 0.1    0.1     123 - الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.0    0.0     124 - الھيدروكلوروفلوروكربون 

 2.6    2.6     ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 
 في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

    0.0    0.0 

 0.2    0.2     ب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 10.0    10.0    22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

  من قدرات استنفاذ األوزون) ) بيانات االستھالك (طنرابعا(

 32.21  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 14.1  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 13.28  المتبقي: 18.93  موافق عليه بالفعل:
 

جموعالم 2019 2018 2017 2016 2015 (خامسا) خطة األعمال  

 3.7 0.9 0.0 1.7 0.0 1.0 (طن من قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يوئنديبي

 240,800 60,200 0 113,950 0 66,650 التمويل (دوالر أمريكي)

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 (سادسا)   بيانات المشروع
الك في بروتوكول حدود االستھ
 مونتريال

غير  غير متاح
 متاح

14.10 14.10 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 9.17 12.69 

الحد األقصي لالستھالك المسموح به 
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

غير  غير متاح
 متاح

14.10 14.10 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 9.17 12.69 

التمويل 
الموافق 

عليه 
الر (دو

 أمريكي)

تكاليف  يوئنديبي
 المشروع

761,523 0 168,000 0 62,000 0 106,000 0 56,000 0 1,153,523 

تكاليف 
 الدعم

57,114 0 12,600 0 4,650 0 7,950 0 4,200 0 86,514 

األموال التى وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

761,523 0 168,000 0 0.0 0 0 0 0 0 929,523 

تكاليف 
 الدعم

57,114 0 12,600 0 0.0 0 0 0 0 0 69,714 

اجمالى األموال 
المطلوبة للموافقة في 
ھذا االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 62,000 0 0 0 0 0 62,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 4,650 0 0 0 0 0 4,650 

 

  لشموليةالموافقة ا  :األمانة ةتوصي
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  وصف المشروع
 
الرابع والسبعين إلى االجتماع  المعينة، المنفذة صفه الوكالةوب اليوئنديبي قدم، كوستاريكاعن حكومة  نيابة .1

 عنـد مبلـغواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ـة المـة إدارة إزالـخططلبا لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولي من 
ا. ويشمل التقديم تقريرا مرحليا بشأن أمريكي ادوالر 4 650تكاليف دعم الوكالة البالغة  اائدز دوالر أمريكي 62 000

  .2017إلى  2015تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 

  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 
  

  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
  
المـواد طن من قدرات استنفاد األوزون من  12.59ومة كوستاريكا عن استھالك مقدر يبلغ أبلغت حك  2

في المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  1. ويرد في الجدول 2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .2014-2010الفترة 

  
  )2014-2010للفترة  7اريكا (بيانات المادة في كوست المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 1الجدول 

  
 خط األساس *2014 2013 2012 2011 2010 الھيدروكلوروفلوروكربون

       أطنان مترية
 181.88 178.27 178.161 308.67 338.62 170.95 22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.35 2.90 2.78 0.54 0.06 0.00 123 -الھيدروكلوروفلوروكربون 

 3.95 0.90 0.83 2.31 0.00 1.95 124 -روكلوروفلوروكربون الھيد

 32.58 23.14 23.41 48.62 28.43 36.89 ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 6.17 2.43 2.42 9.36 0.00 7.15 ب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 216.94 207.64 207.601 369.5 367.11 216.94 الھيدروكلوروفلوروكربون (طن مترى)مجموع المواد
 **164.61 0.00 0.00 0.00 170.00 161.56ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

             أطنان من قدرات استنفاد األوزون
 10.00 9.80 9.80 16.98 18.62 9.40 22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.01 0.06 0.06 0.01 0.00 0.00 123 -الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.09 0.02 0.02 0.05 0.00 0.04 124 -الھيدروكلوروفلوروكربون 

 3.58 2.55 2.58 5.35 3.13 4.06 ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.40 0.16 0.16 0.61 0.00 0.46 ب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

ن من قدرات استنفاد األوزون)أطناية (الھيدروكلوروفلوروكربون الموادمجموع 
 

13.96 21.75 23 12.62 12.59 14.08 

 **18.11 0.00 0.00 0.00 18.70 17.77 ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

  وال البرنامج القطري 7وال بيانات المادة  2014* لم تقدم بيانات عن االستھالك المقدر لعام 
   2009-2007توسط االستھالك للفترة ** م

  

في المائة من  10المبلغ عنھا خفضا بنسبة  2013لعام  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأوضحت بيانات   3
، على أساس نظام الترخيص، استھالكا مماثال ولكنه يحتاج 2014خط أساس كوستاريكا. وتبين البيانات المقدرة لعام 

، لم تكن ھناك أى واردات من البوليوالت سابقة الخلط القائمة 2012إدارة الجمارك. ومنذ عام إلى التحقق من بيانات 
من  2013و 2012ب. ويمكن توضيح االنخفاض في االستھالك بين عامى 141 – الھيدروكلوروفلوروكربونعلى 

 –وكلوروفلوروكربون الھيدرفي المائة، من  50خالل التنفيذ الصارم لنظام الحصص وخفض االستھالك، بحوالى 
  .2012بعد عام  ب141
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  تقرير تنفيذ البرنامج القطري
  
 2013لعام  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت حكومة كوستاريكا عن البيانات القطاعية الستھالك   4

رير بيانات البرنامج . وسيقدم تق7في تقرير تنفيذ البرنامج القطري الذي يتمشي مع البيانات المبلغ عنھا عمال بالمادة 
  . 2015مايو/آيار  1بحلول  2014القطري لعام 

  
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من

  
  اإلطار القانونى

 
المـواد بدأ تشغيل نظام ترخيص الصادرات/الواردات لحكومة كوستاريكا، الذي يغطى   5

وخالل تنفيذ  . 2013، وكان نظام الحصص قيد التشغيل منذ عام 2010، منذ عام وكلوروفلوروكربونيةالھيدر
الشريحة السابقة، قامت كل من المديرية العامة للجمارك والوحدة الوطنية لألوزون بوضع نظام إلكترونى لتيسير 

النظام آلية يمكن من خاللھا التأكد من . ويوفر ھذا المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةودعم رصد الواردات من 
التصاريح الصادرة من قبل وزارة البيئة ورصدھا إلكترونيا من قبل موظفي الجمارك. ويمكن أيضا تقديم طلبات 
الحصول على تصاريح استيراد إلكترونيا وتسمح للحكومة بتنظيم االستعراض المنتظم لنظام الحصص والقيام 

  دامة االمتثال لتدابير بروتوكول مونتريال.بتعديالت حسب الضرورة الست

  مستعمال لنظام بيانات الجمارك للتنفيذ الكامل لنظام الرصد اإللكتروني. 220تم توفير التدريب لعدد   6
  
  

  قطاع اإلنتاج
  
 ,Atlas Industrialتحول  خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةشملت المرحلة األولى من   7

SA وھى تابعة لـ ،Mabeلھيدروكلوروفلوروكربون ، المنتج الرئيسي لمعدات التبريد المنزلى وأكبر مستھلك ل– 
الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة في البلد. وتحولت الشركة إلى استخدام السيكلوبنتان كعامل  ب141

، وتم توقيع بروتوكول التسليم في 2013ع في يولية/تموز نفخ لرغاوى البوليوريثات العازلة. وتم االنتھاء من المشرو
  . وأبلغ اليوئنديبي أنه لم تواجه أي تحديات خالل تنفيذ المشروع.2013سبتمبر/أيلول 

  
  قطاع خدمة التبريد

  
كان تركيز الحكومة على تحسين قدرات المؤسسات الوطنية في تدريب تقنيي الخدمة، من خالل االنتھاء من   8

ي جديد للمارسات الجيدة الذي يصبح جزء من الدورات التى يقدمھا معھد التدريب الوطنى. وستتاح مثل منھج دراس
وما بعد ذلك. ويعمل معھد التدريب الوطنى عن كثب مع المعھد التقنى في  2015ھذه الدورات إبتداء من عام 

وتكييف الھواء، واالنتھاء من متطلبات  كولومبيا (خدمة التلمذة الصناعية الوطنية) المتخصص في التبريد الصناعى
مدربا شھادات تدريب من  17، تلقى 2014المنھج الدراسي وتقييم االحتياجات التعليمية وتدريب المدرسين. وفي عام 

. وبشراكة مع معھد تريب في البرازيل، يجرى حاليا تطوير دورة عن استخدام خدمة التلمذة الصناعية الوطنية
  ريد.األمونيا كسائل تب

  
، تم شراء خمس وحدات المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةومن أجل دعم قدرة استرداد وإعادة استخدام   9

   رطل ووزعت على معاھد التدريب التقنى. 1000رطل وواحدة سعة  30استرداد وعشر اسطوانات سعة 
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  وحدة تنفيذ المشروع ورصده
  

من خالل الوحدة الوطنية  واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطـة إدارة إزالـة المـتجرى إدارة وتنفيذ   10
لألوزون، بدعم من اللجنة المشتركة بين الوكاالت التى تترأسھا  إدارة البيئة ووكاالت أخرى مسؤولة عن تلبية 

خطـة ذ االمتثال لبروتوكول مونتريال. وتوفر اللجنة التوجيه إلى الوحدة الوطنية لألوزون لجدول عملھا المتعلق بتنفي
وتحديد المھام والمسؤوليات. وتتولى الوحدة الوطنية لألوزون التفاعل  إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطـة إدارة إزالـة مع األطراف الفاعلة بشأن تنفيذ المشروع وإيصال المعلومات البيئة واإلدارة اليومية ألنشطة 
  .المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  مستوى صرف األموال

 
في المائة) مـن المبـلغ المـوافق  86( اـدوالرا أمريكي 801 769، تم صرف مبلغ 2015حتى مارس/آذار   11

في المائة من المبلغ الموافق  39. وكان معدل صرف الشريحة الثانية عند نسبة دوالر أمريكي 929 523عليـه البـالـغ 
دوالر  127 754دوالر أمريكي). وسيصرف الرصيد البالغ  168 000غ دوالرا أمريكيا من مبل 66 998عليه (

  .2015أمريكيا في عام 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من
 

، سيجرى تنفيذ خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخالل تمويل الشريحة الثالثة من   12
  األنشطة التالية:

دعم قدرة تقنيي الخدمة من خالل التدريب على الممارسات الجيدة في المنھج الدراسي لمعاھد التدريب  (أ) 
وتعزيز استخدام سوائل التبريد الطبيعية ودعم روابط التبريد ومواصلة تدريب التقنيين من خالل معھد 

  )؛ دوالر أمريكي 50 000ى التقنيين (التدريب الوطنى واالنتھاء من عملية منح الشھادات إل
  

  )؛دوالر أمريكي 4 500موظف جمارك اضافيين على نظام الترخيص إلكترونيا ( 125تدريب عدد   (ب)
  

االنتھاء من وضع نظام لوضع البطاقات البيئية لمعدات التبريد وتكييف الھواء ذات كفاءة في الطاقة  (ج) 
نظم والحصول من أربع شركات على إلتزام باستيراد بواسطة الحصول على أربعة أنواع من ال

  )؛دوالر أمريكي 5 000معدات ذات كفاءة في الطاقة (
  

  دوالر أمريكي). 2 500مساعدة تقنية ألنشطة المشروع (وحدة تنفيذ المشروع ورصده)  ( (د) 
  

ستنفدة لألوزون غير سوف تستخدم األموال المتبقية من الشريحة السابقة لوضع نظام إلدارة المواد الم  13
 ، التى كانت جزء من خطة المرحلة األولى لكوستاريكا.المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرغوبة، بما في ذلك 
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  تعليقات األمانة وتوصيتھا
 

  التعليقـات
  

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من
  

  اإلطار القانونى
 

عند مقدار  2015لعام  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة كوستاريكا حصص واردات من    14
، أقل من الحد األقصي لالستھالك المسموح به عمال ببروتوكول مونتريال طن من قدرات استنفاد األوزون 11.29

  ن الحكومة واللجنة التنفيذية.) واالتفاق بيطن من قدرات استنفاد األوزون 12.89(

  قطاع خدمة التبريد
  

التبريد تعتقد الحكومة أن أنشطة وضع مناھج دراسية جديدة ذات موضوعات تدريب متخصصة بشأن   15
، يضمن استدامة ھذه التدريبات حتى بعد استنفاد تمويل معھد التدريب الوطنى، بالتعاون مع الصناعى وتكييف الھواء

. والھدف من المناھج الدراسية ھو تجھيز المؤسسات وتدريب ة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطـة إدارة إزالـ
. وبمجرد إنتھاء التبريد وتكييف الھواءالمدربين والمدرسين حتى يتمكنوا من توفير التدريب وإصدار شھادات لتقنيي 

، ستكون مؤسسات التدريب مسؤولة عن ربونيةخطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكالمرحلة األولى من 
  صيانة المعدات التى تقدم لھا.

  

الحظت األمانة أيضا أن برامج/دورات التدريب التى يجرى وضعھا حاليا تركز على استخدام سوائل التبريد   16
ذه المواد، وكذلك الطبيعية، خاصة األمونيا وسوائل تبريد أخرى مماثلة. وأشار اليوئنديبي إلى أنه يضمن استخدام ھ

  معدات الخدمة، بحيث تلتزم بصرامة بقواعد السالمة.
  

في نظم التنظيف في قطاع التبريد، أكد  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون وفيما يتعلق باستخدام   17
عضھا في اليوئنديبي أن المساعدة يجرى تقديمھا للتقنيين لمساعدتھم على التحديد الممكن لبدائل التنظيف، حيث يتاح ب

  المنطقة. ويجرى تناول المسألة في مواد التدريب التى ستتكامل في المركز الوطنى للتدريب.
  

  الخالصة
  

المـواد وأن االستھالك المقدر من  2013الحظت األمانة أن كوستاريكا ممتثلة لبروتوكول مونتريال في عام   18
به لتلك السنة، وأن األنشطة المخططة بناء على كان أقل من االستھالك المسموح  الھيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة األولى تتواصل مع تقدم ملحوظ. ولدى البلد نظام ترخيص قيد التشغيل (يدعمه نظام إلكترونى) سيزيد رصد 
وتمت إزالة  Atlas Industrial, SAنظام الحصص واستدامة االمتثال. وتم االنتھاء من المشروع االستثمارى لـ 

البوليوالت سابقة الخلط الموجود في  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون من  قدرات استنفاد األوزونطن من  14
  في المائة. ولھذا، قد تمت تلبية شروط اإلفراج عن الشريحة الثالثة. 86. ويبلغ المستوى الشامل للصرف المستوردة

  
  ةالتوصيـ

 

حاطة علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية باال اللجنة التنفيذية توصي أمانة الصندوق بأن تقوم  19
وتوصي أيضا بالموافقة  ؛في كوستاريكاخطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من المرحلة األولي ل

ة تنفيذ لكوستاريكا وخط خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالشاملة على الشريحة الثالثة من 
عند مستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه، على أن يكون من المفھود أنه إذا قررت  2017-2015الشريحة للفترة 

كوستاريكا مواصلة إعادة التھيئة والخدمة المرتبطة بسوائل التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد 
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قابلة لالشتعال، تفعل ذلك مع افتراض تحمل المسؤوليات والمخاطر  وتكييف الھواء المصممة في األصل لمواد غير
  وطبقا للمعايير والبروتوكوالت ذات العالقة فقط:

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

حلة (المر خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
 األولى، الشريحة الثالثة)

000 62  650 4  يوئنديبي 
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