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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثالث والثمانوناالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى 27من  ،مونتريال
 
 
 

  كوستاريكامقترح مشروع: 

  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي: 

  

  اإلزالة

  الشريحةاألولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ، 
  )الخامسة

 يؤئنديبي

  

  
  

   

مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   
 .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 كوستاريكا

 

 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 األولى) (المرحلة

والستون الرابع  (رئيسية) يوئنديبي 2020في المائة بحلول عام  35   

 

7201: السنة (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 10.10 

 
2018السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالث(  

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00    0.00      124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.20    1.20      ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

 0.40       0.40 

 0.03    0.03      ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 7.64    7.64      22-الهيدروكلوروفلوروكربون

          ca 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

          cb 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

2010-2009خط األساس للفترة   32.21 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 14.10 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 13.28 المتبقي 18.93 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2019 ) خطة األعمالخامسا(
 0.9 0.9 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يوئنديبي

 60,200 60,200 التمويل (دوالر أمريكي)

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

 ال ينطبق 9.17 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 14.10 14.10 ال ينطبق ال ينطبق بروتوكول مونتريالحدود االستهالك في 

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

 ال ينطبق 9.17 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 14.10 14.10 ال ينطبق ال ينطبق

التمويل 
الموافق عليه 

(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف  يوئنديبي
 المشروع

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

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

المبالغ التي وافقت عليها 
اللجنة التنفيذية (بالدوالر 

 األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

761,523 0 168,000 0 62,000 0 106,000 0 0 0 1,097,523 

 82,314 0 0 0 7,950 0 4,650 0 12,600 0 57,114 تكاليف الدعم

إجمالي المبالغ المطلوبة 
في هذا االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 0 0 0 0 56,000 0 56,000 

 4,200 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

  دوالر أمريكي لمعالجة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد فقط. 560.000تم توفير * 

 

 شموليةللموافقة ال :توصية األمانة
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 وصف المشروع
  

بالنيابة عن حكومة كوستاريكا، قدم يوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، طلباً لتمويل الشريحة الخامسة   - 1
دوالر أمريكي  56,000واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 

وشمل الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة وخطة . 1يدوالر أمريك 4,200الوكالة البالغة  دعم زائد تكاليف
 .2020إلى  2019تنفيذ الشريحة لألعوام 

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تهالك يبلغ   - 2 ا عن اس اريك ت ة كوس ت حكوم اد األوزون من المواد  10.14أبلغ تنف درات اس طن من ق
هو أقل و، 2018طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  8.88واستهالك مقدر  2017الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

وروفلوروكربونية استهالك المواد الهيدروكل 1في المائة من خط األساس لهذه المواد لالمتثال. ويبين الجدول  37بنسبة 
  .2018-2014للفترة 

 )7يانات المادة ب 2014-2018( كوستاريكايدروكلوروفلوروكربونية في . استهالك المواد اله1الجدول 

 خط األساس *2018 2017 2016 2015 2014 المادة
       طن متري

 181.88 138.99 153.38 155.40 155.69 178.16 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.36 0.00 0.00 0.00 2.45 2.91 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.95 0.14 0.14 0.45 0.67 0.91  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 32.59 10.88 15.22 20.30 19.93 23.15  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 6.17 0.48 0.48 1.50 2.10 2.43  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 - ca  0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 - cb 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 224.94 150.49 169.22 177.65 180.84 209.36  المجموع الفرعي (طن متري)

 **164.64 3.66 4.49 11.50 9.06 10.40ت المستوردة سابقة الخلط**ب في البوليوال141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 389.58 154.15 173.71 189.15 189.90 219.76  المجموع (طن متري)

          أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 10.00 7.64 8.44 8.55 8.56 9.80 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.09 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.58 1.20 1.67 2.23 2.19 2.55  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.40 0.03 0.03 0.10 0.14 0.16  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 - ca  0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 - cb 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 14.10 8.88 10.14 10.89 10.96 12.63  من قدرات استنفاد األوزون) المجموع الفرعي (أطنان

 **18.11 0.40 0.49 1.27 1.00 1.14ليوالت المستوردة سابقة الخلط**ب في البو141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 32.21 9.28 10.63 12.16 11.96 13.77  المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  .2019شباط/فبراير  21البرنامج القطري المقدمة في بيانات   * 
  .2009-2007على أساس بيانات البرنامج القطري، نقطة البداية الواردة في االتفاق على أساس متوسط استهالك   **

أخذ استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االنخفاض بسبب تنفيذ نظم ترخيص وحصص الواردات   - 3
واألنشطة األخرى المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما فيها بناء قدرات موظفي الجمارك 

ب في البوليوالت المستوردة 141-وروفلوروكربونوفنيي التبريد. ويرجع االنخفاض الكبير في استهالك الهيدروكل
كجزء من المرحلة األولى من الخطة؛ أما االستهالك  2013سابقة الخلط إلى تحويل أكبر مستخدم وهو شركة مابي عام 

____________________ 
  يوئنديبي.من وزارة البيئة والطاقة في كوستاريكا إلى  2019آذار/مارس  14حسب رسالة مؤرخة في  1
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المتبقي فهو متعلق بمستخدمين صغار للغاية من المخطط إزالته في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
  كلوروفلوروكربونية، وفقا الستراتيجية البلد الشاملة. الهيدرو

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقرير تنفيذ   - 4 تاريكا عن بيانات قطاع اس أبلغت حكومة كوس
 2017ت البرنامج القطري لعام طن من قدرات استنفاد األوزون. وتتفق بيانا 8.88وهي  2018البرنامج القطري لعام 

 7من بروتوكول مونتريال لنفس العام. ولم يكن قد تم بعد تقديم بيانات المادة  7والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة 
  عند إعداد الوثيقة. 2018لعام 

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

ادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربونية يعمل   - 5 ما زال نظام ترخيص واردات وص
. وتستمر الحكومة في تشغيل 2013، ونظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يعمل منذ عام 2010منذ عام 

سير وتعزيز رصد TICAنظام باإلنترنت ( شاملة ) لتي واردات المواد المستنفدة لألوزون وغازات التبريد األخرى (ال
فدة لألوزون  تن تيراد المواد المس بات اس مح بمراجعة المعلومات حول طل ية) مما يس للمواد الهيدروفلوروكربون
اركة في رقابة هذه المواد.  ات األخرى المش س توردين والمؤس ادرة عن الجمارك والمس ص والتراخيص الص والحص
يتم تدميرها وذلك من  وقد تم تعزيز القدرة الفنية لمعامل الجمارك من أجل تحليل عينات من غازات التبريد التي س

  خالل توفير المواد االستهالكية وقطع الغيار لمعدات المعامل.

معهد المعايير  تم اعتماد اللوائح الوطنية لتصميم وإنشاء وتفكيك نظم تبريد األمونيا بالدوائر المغلقة من خالل  - 6
تاريكا ( وم (رقم INTECOالفنية لكوس تروات) يتطلب معايير دنيا ألداء الطاقة 11)؛ كما تم اعتماد مرس العامة  للمش

  لمعدات التبريد وتكييف الهواء.

  .2018بروتوكول مونتريال في عام للقد وقعت حكومة كوستاريكا على تعديل كيغالي  7-

  تصنيع الرغاوي

ت   - 8 مل ة أطلش رك ل ش ة تحوي دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال ة األولى من خط  سالمرحل
ب في البوليوالت 141-الصناعية وهي أكبر مصنع لمعدات التبريد المنزلي وأكبر مستهلك للهيدروكلوروفلوروكربون

يكلوبنت تخدام الس ة إلى اس س ابقة الخلط في البالد. وقد تحولت المؤس توردة س ان كعامل نفخ لرغاوي العزل المس
ه  لي يو وز/ تم في  ان  يت ور لي و لب ة 2013ا لى إزال ا أدى إ مم من  14،  اد األوزون  ف ن ت درات اس من ق طن 

  ب المحتوى في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط.141-الهيدروكلوروفلوروكربون

تدامة للهيدروكلوروفلوروأكد   - 9 ة باإلزالة المس س ب المحتوى في 141-كربونيوئنديبي على التزام المؤس
  البوليوالت المستوردة سابقة الخلط.

  قطاع خدمة التبريد

ات التبريد الجيدة لعدد   - 10 فني تبريد وتكييف هواء من خالل المعهد الوطني  445تم توفير تدريب على ممارس
ناعة. وقام المعهد الوطني ICE) ومعهد الكهرباء (INAللتعلم ( فني تبريد وتكييف  418بتقييم  INA) وغرفة الص

ات الجيدة ومعالجة غاز التبريد في وزارة  373د اهواء من خالل برنامجه لرفع الكفاءات، وتم اعتم فنيا في الممارس
جمعية التبريد وتكييف الهواء وعملية اعتماد الفنيين،  تعزيز). وكجزء من التواصل من أجل MINAEالبيئة والطاقة (

ارك فيها تم عقد أربع ورش ع ترداد غاز التبريد وخزانات للتخزين لمعامل التبريد  90مل ش فنيا. وتم توفير معدات اس
ر معدات تبريد منزلي بغازات تبريد طبيعية ( لت أربع مدارس فنية على عش ة، كما حص تين للهندس -Rفي مدرس
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600a ات الجيدة ومعها  500) ألغراض التدريب؛ وتم توزيع طوانات مدمجة تفاعلية مجموعة كتيبات الممارس أس
  على ثالثة معاهد كجزء من برنامج التدريب.

ة عمل لعرض إمكانيات التبريد القطاعي ف  - 11 طة أخرى تم تنفيذها كجزء من قطاع الخدمة ورش ملت أنش ي ش
غالي ل ثل برنامج كي ية (م يدروكلوروفلوروكربون لة المواد اله خارج عن خطة إدارة إزا يل  كا بتمو تاري فاءة كوس ك

منتية لتدميرقالتبريد)؛ واعتماد محر تنفدة لألوزون غير المرغوب فيها في البلد، وا ة أس تفاق بين األطراف المواد المس
يتحملو ناعة والذين س ؤولية تدمير اوالص تنفدة لألوزون، والنهج الخاص بالتدمير؛ مس الت المواد المس وثالث  فض

  د غير المرغوب فيها التي يتم تحديدها.ذات قدرة على إدارة وتخزين الموا للنفاياتشركات 

روعات   - 12 احيةيتم حاليا تنفيذ المش بعين ويتم تمويلها  اإليض ادس والس التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الس
ا للمقرر  ة وفق دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال ارج خط د  72/402خ ام تبري إلحالل نظ

ثاني أكسيد الكربون) في مخزن للتخزين األمونيا/(تتالي  R-744/R-717بنظام غاز  22-بالهيدروكلوروفلوروكربون
ركة بينوفا  طة  Premezclas Industriales para Panadería S.A. (PINOVA)البارد في ش ويتم تنفيذه بالتوافق مع أنش

ارك فيها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك ركة بينوفا ش ية في موقع ش  50لوروفلوروكربونية. كما أجريت جولة دراس
ستة من الموظفين  ستكمال تدريب  طالبا ومستوردا للمعدات ومركبيها وذلك للتأكيد على نجاح عملية التحويل؛ كما تم ا

الكربون، وسيتم أيضا تدريب فنيين ثاني أكسيد األمونيا/الفنيين في شركة بينوفا على تشغيل وصيانة وأمن نظم التتالي 
  آخرين على هذه التطبيقات.

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

ة المواد   - 13 ة إدارة إزال د خط روع ورص ة عن إدارة المش ؤول ة هي المس دة األوزون الوطني إن وح
ل بالمعلومات  روع والتواص أن تنفيذ المش دارة اليومية واإلالهيدروكلوروفلوروكربونية وتقود التعامل مع األطراف بش

روع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقام  ق للمش طة لخطة. وقد تم تعيين منس توفير بألنش
  المساندة الفنية المباشرة لتنفيذ مختلف األنشطة.

  مستوى صرف األموال

رف  504,000، من مبلغ 2019بتاريخ آذار/مارس   - 14  428,220دوالر أمريكي موافق عليه حتى اآلن، تم ص
  .2019دوالر أمريكي فسيتم صرفه عام  75,780. أما الرصيد البالغ 2دوالر أمريكي كما يبين الجدول 

ي2الجدول  لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون مالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزا كالك ة. التقرير ال تاري  وس
  مريكي)(بالدوالر األ

 الوكالة
 إجمالي الموافق عليه الشريحة الرابعةالثالثة –الشرائح األولى 

الموافق 
عليه

الموافق  المصروف
عليه

الموافق  المصروف
 عليه

 المصروف

 1,021,653 1,097,523 991,523936,757106,00084,896يوئنديبي

   93  80  94 نسبة الصرف (%)

 

  

____________________ 
إمكانية احترار  قررت اللجنة التنفيذية أن تدرس في اجتماعيها الخامس والسبعين والسادس والسبعين مقترحات لمشروعات إيضاحية لبدائل ذات 2

لألطراف  شرينلالجتماع الخامس والع XXV/5عالمية منخفضة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لعدد محدد من المعايير، بموجب المقرر 
  (ب)). 72/40(المقرر 
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  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الخامسةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2020وكانون األول/ديسمبر  2019سيتم تنفيذ األنشطة التالية ما بين آذار/مارس   - 15

ادرات المواد  80تدريب   (أ)   د واردات وص تمرار رص موظف جمارك على اللوائح الجديدة، واس
  تمويل من شريحة سابقة)؛(وروكربونية (يوئنديبي) الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفل

دين   (ب)   دام اإللزامي لهؤالء الفنيين المعتم تخ ب االس د لوائح تتطل دي اد الفنيين بتح امج اعتم تعزيز برن
تخدام والتخلص النهائي من غازات  راء واس هادات وزارة البيئة والطاقة لرقابة ش لين على ش الحاص

  دوالر أمريكي)؛ 10,000) (إلزامية لتجديد شهادة الوزارة (يوئنديبي التبريد؛ وإعداد دورات جديدة

تخدام غازات طبيعية وذات إمكانية  ةعقد ورش عمل لفنيي الخدم  (ج)   تخدمين النهائيين للترويج الس والمس
طة رائدة في قطاع  12,000(يوئنديبي) ( ةمنخفض ةاحترار عالمي دوالر أمريكي)؛ إعداد أربعة أنش

ادر خارجة عن  التبريد وتكييف الهواء إلقامة معدات قائمة على غازات تبريد طبيعية بتمويل من مص
  الصندوق المتعدد األطراف؛

ة في   (د)   ص ركات متخص ق لتجميع نفايات غاز التبريد، بالتعاون مع جمعيات فنية وش تطوير نظام منس
يات؛ مساندة تدمير بنوك المواد المستنفدة لألوزن وغازات البريد األخرى الملوثة، وتوفير المعدات النفا

ير التجميع الفعال لنفايات المواد  اركة وذلك لتيس ركات معالجة النفايات المش (مثل الخزانات) لش
  والر أمريكي)؛ ود 21,000(يوئنديبي) ( ةاألسمنتي المحرقةالمستنفدة لألوزون لكي يتم تدميرها في 

  دوالر أمريكي). 13,000إدارة ورصد المشروع (يوئنديبي) (  (هـ)  

 

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

ص   - 16 تاريكا بالفعل حص درت حكومة كوس تيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام أص بمقدار  2019اس
تنفاد األوزون، وهو أقل من أهداف رقابة بروتوكول مونتريال واتفاق الحكومة مع اللجنة  8.88 طن من قدرات اس

  التنفيذية.

التقرير، شرح وإيضاحا ألسباب عدم القيام بتدريب موظفي الجمارك والذي كان مخططا له هذه المرحلة في   - 17
يتم  يوئنديبي أن ذلك يرجع إلى تغير الحكومة الذي أدى إلى حدوث تأخير في تخطيط الدورات التدريبية وأن ذلك س

  .2019تنفيذه في الربع الثالث من عام 

  قطاع خدمة التبريد

ة المواد   - 18 ة إدارة إزال ا كجزء من خط ة لم يتم تمويله ط ا أن إدراج أنش ديبي أيض ح يوئن أوض
ركة بينوفا، وتبريد المنال احي لش روع اإليض طق واعتماد اهيدروكلوروفلوروكربونية في التقرير المرحلي (مثل المش

منتي المحرقة طة كانت مكملة لتلك التي كان يتم تنفيذها كجزء من خطة إدارة إزالة المواد ةاألس رح أن هذه األنش ) وش
اند عملية إ تخدام بدائل لزاالهيدروكلوروفلوروكربونية ذلك ألنها تس ة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتروج الس
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تمرار في  ة. ورحبت األمانة بهذه المعلومات وحثت يوئنديبي على االس فر أو منخفض ذات إمكانية احترار عالمية ص
  توفير هذه المعلومات الحديثة والتي تبين تناسق األنشطة ذات الصلة في البالد.

ا أنه على ح فيما يتعلق باعتماد  - 19 ح يوئنديبي أيض هادات الفنيين يالفنيين، أوض در وزارة البيئة والطاقة ش ن تص
ات  س مية على الفنيين غير المعتمدين. إال أن مؤس الذين يفوا بالمتطلبات المحددة، فإنه ال توجد حاليا أي قيود رس

ة تتطلب أن يكون الفنيون معتمدين من أجل المش ركات الخاص اركة في العطاءات لتركيب الحكومة وبعض الش
  . وعليه من المتوقع أن يحظى نظام االعتماد بقبول واسع النطاق في المستقبل.ةخدمالالمعدات و

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

روع قد تخطى   - 20 د المش روفات المتعلق بوحدة تنفيذ ورص في  20الحظت األمانة أن التقرير الخاص بالمص
رف  دوالر أمريكي  150,455المائة من إجمالي تمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مثل ص

م الحسابات الداخلية التي تتطلب أن دوالر أمريكي مخصص له). وشرح يوئنديبي أن ذلك يرجع لنظ 112,000مقابل 
روع في الخطة حتى لو كان هذا  ق المش ف الوقت فقط لوحدة يتم دفع التكلفة الكاملة لمنس غيله لنص خص قد تم تش الش

ة، قدم يوئنديبي تقريرا منقحا  روع. وبعد المناقش ر أخرى في المش ف اآلخر لعناص روع والنص د المش تنفيذ ورص
موال التي استخدمتها الوحدة إلدارة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، للمصروفات يوضح بجالء األ

ح من الجدول  ات، كما يتض ص من المخص مان أن التقرير 3والتي تدخل ض تمر في ض وف يس . وأكد يوئنديبي أنه س
من فقط تلك المتعلقة بالخطة وليس وف يتض روع س د المش ر وحدة تنفيذ ورص يلي لعناص روعات أخرى  التفص لمش

  وذلك ألغراض المحاسبة السليمة لتمويل وحدة تنفيذ ورصد المشروع.

  . تقرير المصروفات المنقح لقطاع خدمة التبريد في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوستاريكا3الجدول 

التمويل  
الموافق عليه 
في االجتماع 
ين الرابع والست

(دوالر 
 أمريكي)

الميزانية 
 المنقحة* 

(دوالر 
 أمريكي)

التمويل 
الموافق عليه 

(الشرائح 
 -األولى 

الرابعة) 
(دوالر 

أمريكي)

المصروفات 
(الشرائح 

 -األولى 
الرابعة) 
(دوالر 

 أمريكي)

الرصيد 
(الشرائح 

 -األولى 
الرابعة) 
(دوالر 

 أمريكي)

التمويل 
المطلوب 
للشريحة 
الخامسة 

(دوالر 
 أمريكي)

ميزانية 
األنشطة 

ة في يالمتبق
الخطة 
(دوالر 

 أمريكي)

  25,628  10,000  15,628 49,372 65,000 75,000  48,000 بناء القدرات

آليات اختيار المعدات 
 الفعالة

60,000  63,000 51,000 46,400 4,600  12,000  16,600  

تحديث نظم رقابة 
 الواردات والصادرات

80,000  70,000 70,000 65,673 4,327  - 4,327  

تعزيز قدرة استرداد 
واستخدام المواد 

الهيدروكلوروفلوروكرب
 ونية

105,000  115,000 110,000 77,195 32,805  5,000  37,805  

إنشاء آلية لتخزين المواد 
المستنفدة لألوزن غير 

المرغوب فيها بما في ذلك 
المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

155,000  125,000 109,000 91,550 17,450  16,000  33,450  

 13,970 13,000 970 98,030 99,000 112,000 112,000 وحدة تنفيذ المشروع

 131,780 56,000 75,780 428,220 504,000 560,000 560,000 المجموع

  بين اللجنة التنفيذية وحكومة كوستاريكا من أجل استغالل الموارد بأكبر قدر من الفعالية.* معدل بناء على بند المرونة الوارد في االتفاق 
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  الخالصة

في المائة من الحدود التي  30بناء على تقرير البرنامج القطري أقل بنسبة  2018كان استهالك كوستاريكا عام   - 21
شار يوئنديبي إلى أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  37وضعها االتفاق لذلك العام و  في المائة من خط األساس. وأ

وف تقدم إلى  ص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية س تمرت الحكومة في تحديد حص االجتماع الخامس والثمانين. واس
اندة نظام  ص محدد وفعال لرقابة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمس اس نظام ترخيص وحص للواردات على أس

اندة الكاملة  تدامة برنامج التدريب بالمس مان اس ات وزارة البيئة والطاقة من خالل إدراج مممن باإلنترنت. ويتم ض ارس
ترداد وإعادة التدوير. كما أن  ية، وتدريب الفنيين ونظام االس ية للجامعات الفنية والهندس التبريد الجيدة في البرامج الدراس
تكمل خطة  ندوق المتعدد األطراف وهي تس طة أخرى بتمويل من خارج الص ا في أنش تاريكا قد بدأت أيض حكومة كوس

اندة اتخاذ غازات تبريد بديلة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك ة تبريد المناطق، وهي مفيدة لمس ربونية مثل دراس
 وسوف تسهم في اإلزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة 

 التوصية

  توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن:  - 22

ريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   (أ)   أن تنفيذ الش تأخذ علما بالتقرير المرحلي بش
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا؛ و 

تطلب إلى حكومة كوستاريكا ويوئنديبي أن يقدما تقريرا مرحليا إلى االجتماع الخامس والثمانين بشأن   (ب)  
روع إلى أول اجتماع للجنة تنفيذ برنامج العمل ا تكمال المش ريحة األخيرة وتقرير اس لمتعلق بالش

  .2022التنفيذية عام 

توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة   - 23
، على 2020-2019الشريحة المقابلة لألعوام إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا، وخطة تنفيذ 

  مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (أ)
 )الخامسةاألولى، الشريحة 

 يوئنديبي 4,200 56,000

   
 

  

  


