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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

 لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 الثاني والخمسوناالجتماع
2007 تموز/يهليو 27-23،مونتريال

 كوستاریكا:مقترح مشروع 

 :تتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي

 
 إزالــة

 
لمواد المجموعة األولى،النهائيةزالةاإلخطة إدارة•

 )الشريحة األولى(المرفق ألف
 )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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 واتددة السن مشروعات متع–يم المشروعورقة تقي

 كوستاريكا
 المنفذة/الوكالة الثنائية          عنوان المشروع

 )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المجموعة األولى، المرفق ألف

  الفرعيةالمشروعاتعناوين
 يوئنديبي  المساعدة التقنية لقطاعي أجهزة تكييف الهواء المتنقلة والتبريد بغرض تحويلهما إلى بدائل سريعة اإلحاللتقديم )أ(

 يوئنديبي برنامج حوافز لتحويل القطاع الثاني لتبريد أسطول صيد األسماك )ب(

 يوئنديبي فلوروكربونيةإنفاذ نظام حصص االستيراد ومنع التجارة غير القانونية في المواد الكلورو )ج(

 يوئنديبي التنفيذ والرصد والرقابة فيما يتعلق بخطة إدارة اإلزالة النهائية )د(
 

وزارة البيئة،ألوزون لالوطنيمكتبال :الوكالة الوطنية المنسقة

 أحدث البيانات المبلغ بها عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع
 )2007حزيران/، في يونيه2006، استنفاد األوزونقدراتمقدرة بأطنان (7انات المادةبي:ألف

55,7 كلوروفلوروكربون
  

 ))2007حزيران/، في يونيه2006، استنفاد األوزونقدراتمقدرة بأطنان(بيانات البرنامج القطري القطاعية:باء
مادة تبخيرعامل تصنيعمذيباتخدمة تبريد مبرداتنيعتصرغاوىأيروصوالتمواد مستنفدة لألوزون

1255,7-كلوروفلوروكربون
  

 

) استنفاد األوزونقدراتمقدراً بأطنان( الذي ما زال مؤهالً للتمويلكلوروفلوروكربونيةاستهالك المواد ال
   استنفاد األوزونمن قدرات طنا18,8ًاإلزالة اإلجمالية:أمريكي دوالر303 688:التمويل اإلجمالي :خطة أعمال السنة الجارية

المجموع2007200820092010بيانات المشروع
37,537,537,50,0 حدود بروتوكول مونتريال

37,537,537,50,0حد االستهالك السنوي
 إلزالة السنوية من المشاريع الجاريةا

0,00,037,50,037,5 اإلزالة السنوية الجديدة التي يتم تناولها

مواد
كلوروفلوروكربونية

مقدرة بأطنان(
 استنفادقدرات

 )األوزون

 غير الممولةاإلزالة السنوية

 مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون الذي تتوجب إزالته
إدخالهبتوجيمجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون الذي

 )مواد هيدروكلوروفلوروكربونية(

):دوالر أمريكي (تكاليف المشروع النهائية
565 165000 200000 200000 000ليوئنديبيل    تمويل

565 165000 200000 200000 000التمويل اإلجمالي للمشروع  
)دوالر أمريكي (ةدعم النهائيالتكاليف

42 12375 15375 15000 000  تكلفة دعم اليوئنديبي 

42 12375 15375 15000 000مجموع تكاليف الدعم 
607 177375 375 215 215000 000)دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف

قال ينطب)كغ/دوالر أمريكي(الجدوى النهائية لتكاليف المشروع

 .كما هو مبين أعاله)2007(الموافقة على تمويل الشريحة األولى :طلب التمويل

موافقة شموليةةـتوصية األمان
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 وصف المشروع
 
 اإلزالة النهائيةدارةإلخطة)يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، قدمكوستاريكا مةبالنيابة عن حكو .1

تبلغوس.ي والخمسينثانالتنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعهاكيلالمرفق ألفلمواد المجموعة األولى من
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 565 000 كوستاريكال نهائيةكلفة اإلجمالية لخطة إدارة اإلزالة التال

 نهايةبحلول يةالكلوروفلوروكربونموادلويقترح المشروع اإلزالة الكاملة ل. ليوئنديبياً أمريكياً دوالر42 375
 استنفادقدراتمقدرة بأطنان يةالكلوروفلوروكربونموادالمن اً طن250,2 و هوخط أساس االمتثال.2009العام

 .األوزون
 

 خلفيــة
 

 مشروعات سبقت الموافقة عليها
 
وتشمل تلك.يد في كوستاريكا في قطاع التبرالمشروعاتوافقت اللجنة التنفيذية على القيام بعدد من .2
 ثنائياً عن أجهزة تكييفتدليلياً، ومشروعاً)االجتماع الثامن( وإعادة التدويرسترداد برنامجاً وطنياً لالمشروعاتال

، ومشروعاً استثمارياً لتحويل الثالجات)االجتماع التاسع عشر (وسائل النقل المزودة بمبرداتالهواء المتنقلة و
االجتماع السابع(ات التجاريةمبرد استثمارية لتحويل المشروعات، وثالثة)تماع الثامن عشراالج(المنزلية

 طناً من المواد40,3 االستثمارية األربعة مما أدى إلى إزالةمشروعاتوقد تم إنجاز ال).والعشرون
في اجتماعها الحادي وأقرت اللجنة التنفيذية. استنفاد األوزونقدراتالكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان

ة قدرهاـ، وذلك بتكلفة إجمالياريكاـ لكوستيقوم اليوئنديبي بتنفيذهاس التية إدارة غازات التبريدـخطواألربعين
 .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/32( دوالر أمريكي686 700

 
 ممارسات الخدمةبريد على تقنياً لخدمة الت125تمخض تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد عن تدريب .3

 أجهزة لتحديد المواد المستنفدة لألوزون، وإنشاءثمانيةكما أدى إلى توزيع. من موظفي الجمارك640الجيدة و
 أجهزة تكييفتدويرإعادة/سترداد وحدة ال34، وسترداد آلة لال64 وإعادة التدوير تتألف منستردادشبكة لال

عدة أنشطة لنشر عن مراكز إلعادة التدوير، فضال4ًسفن الصيد وخدمةلإلعادة التدوير  آالت3و الهواء المتنقلة،
 مقدرة12- أطنان من الكلوروفلوروكربون8,1 وإعادة تدوير ما يقرب مناسترداد  وتم.الوعي العام واإلعالم

حويل نظمتعملين النهائيين إلىتوأدى النجاح في تنفيذ برنامج الحوافز للمس. استنفاد األوزونقدراتبأطنان
 قدراتبأطنان أطنان مقدرة6,3ترتب عليه إزالة مباشرة لنحومماالتبريد في سفن الصيد على نطاق واسع،

التي يقدمهاوتشمل الدراسة النظرية الموسعة.طبيقوما زال برنامج الحوافز المذكور قيد الت. األوزوناستنفاد
 معداتتبديل/عادة تهيئةبرامج الحوافز إلاني والخمسين عنالمسؤول الرئيسي للرصد والتقييم إلى االجتماع الث

 دراسة الحالة المتعلقة بكوستاريكاعلى الصعيدين التجاري والصناعيالتبريد في قطاعات المستعملين النهائيين
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/8.( 
 

 السياسة والتشريعات
 
ديالته في كوستاريكا من عدة صكوك قانونية، منهالف اإلطار المنظم لتنفيذ بروتوكول مونتريال وتعأيت .4

لواردات الموادخيصاعلى ترمذكرة تقنية صادرة عن إدارة الجمارك، تشترط الحصول من وحدة األوزون
تقوم وحدة األوزون للحصصالواردات نظامتراخيصإلصدارنظامهذا ال يدخل ضمنوال.مستنفدة لألوزونال

 يتجاوز وستتم الموافقة قريباً على مرسوم بحظر استيراد السيارات المستعملة التي. على أساس تقديريهبتطبيق
وترى وحدة األوزون أيضاً أنه إذا اقتضى األمر إصدار أي صكوك قانونية إضافية خالل. خمس سنواتعمرها
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ها إما عن طريق في كوستاريكا، فسوف يجري استحداثيةالكلوروفلوروكربونالموادالمرحلة النهائية من إزالة
 .مراسيم أو بأي وسيلة أخرى سريعة

 
 قطاع خدمة التبريد

  
مقدرة  طنا48,4ًوقدره 2006عاممن إجمالي الكلوروفلوروكربون المستخدم في قطاع خدمة التبريد .5

ات لخدمة الثالج األوزون استنفادقدراتبأطنان مقدرة أطنان7,2، تُستخدم األوزون استنفادقدراتبأطنان
 طناً مقدرة21,2، و لنظم التبريد التجاري والصناعياألوزون  استنفادقدراتبأطنان مقدرة أطنان9,2والمنزلية،
 10,8، وووسائل النقل المزودة بمبردات لوحدات أجهزة تكييف الهواء المتنقلة األوزون استنفادقدراتبأطنان

وعلى مدى السنوات الخمس .لتبريد المركّبة في سفن الصيد األوزون لنظم ا استنفادقدراتبأطنانأطنان مقدرة
الماضية، زاد عدد الثالجات المنزلية التي يستخدم فيها الكلوروفلوروكربون في البلد وذلك لزيادة طرأت على عدد
السكان بسبب الهجرة من البلدان المجاورة واستيراد عدد كبير من الثالجات المستعملة التي يستخدم فيها

 .ة للغاية، وال يوجد سجل رسمي بهارخيصسعارأ، تباع ب) وحدة80 000يصل عددها إلى(لوروفلوروكربونالك
 
 المستخدم فيها الكلوروفلوروكربون تباع في كوستاريكا بصفة رئيسية لنظم أجهزةكباساتالما زالت .6

وتدرك الحكومة أن حظر.التجاريةالمبرداتتكييف الهواء المتنقلة وبدرجة أقل في مجال الثالجات المنزلية و
. المعتمدة على المواد الكلوروفلوروكربونية من التدابير الرئيسية للحد من استهالك هذه الموادكباساتاستيراد ال

رام من خالل إب2008ومن المتوقع أن تتمكن الحكومة من فرض حظر على استيراد هذه المعدات بحلول عام
 . دون اللجوء إلى التدابير القانونيةناتفاقات طوعية مع المستوردي

 
ومنهم الذين لم رسميتعليمن علىو الحاصلمنهم تقني تبريد1 800يوجد في هذا البلد ما يقرب من .7

وهي تغطي نظم تكييف،مؤسسة رسمياً ورشة خدمة600توجدو .يحصلوا إال على تدريب في مواقع العمل
 .ييف الهواء المتنقلةالهواء المنزلية والتجارية وأجهزة تك

 
،12- دوالراً أمريكياً للكلوروفلوروكربون18,39:رام الواحدر الحالية لغازات التبريد للكيلوغتبلغ األسعا .8
،22-للهيدروكلوروفلوروكربون ة أمريكيات دوالر3,45أ، و134-ة للهيدروفلوروكربون أمريكيت دوالرا10,76ًو
الذي ال يتطلب سوى نصف ( HC12aلـ دوالراً أمريكيا31,30ًأ، و404 ريدلغاز التب  دوالراً أمريكيا13,09ًو

 دوالرا11,00ً، وج407 لغاز التبريد دوالراً أمريكيا16,25ً، و)12-الشحنة بالمقارنة بالكلوروفلوروكربون
 .406أمريكياً لغاز التبريد

 
 أنشطة مقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

 
توفير المساعدة التقنية وتنفيذ: مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائيةمقترحة في إطاروتشمل األنشطة ال .9

؛ واالستمرار في برنامج تقديم تكييف الهواء المتنقلة والتبريدجهزةأل ن الفرعيينقطاعيالبرامج التدريب في
وإنفاذ نظام ؛الخدمة الجيدةالحوافز لتحويل نظم التبريد المستخدمة في أسطول الصيد الوطني مع تعزيز ممارسات

 وإنشاء آلية للتنفيذ والرصد والمراقبة؛ تراخيص االستيراد من خالل تدريب موظفي الجمارك وتوعيتهمارإصد
 .خطة إدارة اإلزالة النهائية بفيما يتعلق

وقد.2010يكانون الثان/ يناير1 بحلول يةالكلوروفلوروكربونموادال إتمام إزالةكوستاريكاتعتزم حكومة .10
 . مع اقتراح خطة إدارة اإلزالة النهائية2007تم تقديم خطة عمل تفصيلية لعام
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 تهاتعليقات األمانة وتوصي
  .اتـالتعليق

 
 من بروتوكول مونتريال، كان7 بموجب المادةكوستاريكاوفقاً لبيانات االستهالك التي أفادت بها حكومة .11

 استنفاد األوزون يقلقدرات طناً مقدرة بأطنان96,1  البالغ2005 في عامنيةاستهالك المواد الكلوروفلوروكربو
 استنفاد األوزون عن الحد األقصى المسموح به لمستوى االستهالكقدرات طناً مقدرة بأطنان29,0بالفعل بمقدار

وقدرت مستويات.ن استنفاد األوزوقدرات طناً مقدرة بأطنان125,1في العام المذكور بموجب البروتوكول وهو
أي( استنفاد األوزونقدرات طناً مقدرة بأطنان55,7 بـ2006استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في عام

 .)2007 االستهالك المسموح به لعام استنفاد األوزون زيادة على مستوىقدرات طناً مقدرة بأطنان18,2
 

 المتعلقة بالمستويات الحالية الستهالك الموادناقشت األمانة واليوئنديبي المسائل التقنية .12
 الجديدة التي يستخدم فيها الكلوروفلوروكروبونكباساتالكلوروفلوروكربونية حسب نوع المعدات، ومدى توافر ال

 وإعادة التدوير التي تم شراؤها عن طريق الصندوق، والجدوى الفنيةستردادباألسواق، وحالة معدات اال
وجرى بالتالي تناول جميع هذه.في كوستاريكاالسريعة اإلحالل البديلةالتبريدعمال غازاتواالقتصادية الست

.المسائل وإدراجها في االقتراح النهائي للمشروع
 

بالنظر إلى كبر حجم الكميات المستخدمة من المواد الكلوروفلوروكربونية لخدمة سفن الصيد وقلة عدد .13
اقترحت األمانة أن يدرس،) وحدة57(باستخدام الكلوروفلوروكربون نسبياًالسفن المجهزة بنظام للتبريد

ضمن حدود مستوى التمويلأو تحويلها جميع سفن الصيدعادة تهيئةاليوئنديبي مزايا توفير مزيد من الموارد إل
أدوات/توزيع معدات وطلبت األمانة إلى اليوئنديبي أيضاً أن ينظر في جدوى.المتاح لخطة إدارة اإلزالة النهائية

لتدريب التقنيين على االستخدام الصحيحخاصةأساسية على تقنيي خدمات التبريد، وجدوى االضطالع بدورات
وأفاد اليوئنديبي بأن حكومة كوستاريكا وافقت على العمل باالقتراح المقدم من األمانة ومن.لغازات التبريد البديلة

 اللجنة التنفيذية في مقترحاتتوفرهاواستناداً إلى المرونة التي.قترح المشروعثم أدخلت التعديالت المقابلة على م
 إدارة اإلزالة النهائية، سوف يحدد تقييم النتائج المترتبة على كل مبادرة أي إمكانية إلعادة توزيع األنشطةطخط

 . من حيث التكلفة عامة بصفةتمويل خطة إدارة اإلزالة النهائيةفعاليةومستويات التمويل من أجل زيادة
 

 تفاقاال
 

 اإلزالةتمامإالمتعلقة بشروطال يحدد مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيةكوستاريكاقدمت حكومة .14
 .في المرفق بهذه الوثيقةمشروع االتفاق ويرد.كوستاريكاالتدريجية للمواد الكلوروفلوروكربونية في

 
 ةتوصيـال
 

 لفلمواد المجموعة األولى بالمرفق أ بالموافقة الشمولية على خطة إدارة اإلزالة النهائيةاألمانةتوصي .15
 : التنفيذية في أنقد ترغب اللجنةو.لكوستاريكا

 
دوالر 565 000غـ، بمبللكوستاريكا نهائية على خطة إدارة اإلزالة ال، من حيث المبدأ،توافق )أ(

 ؛ديبيوئنـاً لي أمريكياًدوالر 42 375الة البالغةــ تكاليف دعم الوكمضافا إليه ،أمريكي

اإلزالةإدارةتنفيذ خطةل واللجنة التنفيذيةكوستاريكا االتفاق بين حكومةمشروعتوافق على )ب(
 هذه الوثيقة ؛ب األول في المرفقالنهائية على النحو الوارد
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طة خالل تنفيذ خ49/6 و41/100ناليوئنديبي على المراعاة الكاملة لمتطلبات المقرريتحث )ج(
 إدارة اإلزالة النهائية؛

:خطة بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناهلمن اتوافق على الشريحة األولى )د(
 

 مشروعتمويل المشروععنوان ال
)دوالر أمريكي(

 كلفة الدعمت
)دوالر أمريكي(

الوكالة المنفذة

لمواد المجموعة األولى بالمرفق ألف النهائيةزالةاإلخطة إدارة )أ(
 )الشريحة األولى(

 يوئنديبي 15 000 200 000
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 األولالمرفق
 

 كوستاريكااتّفاق بينمشروع
 متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق

 بشأن اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون
 
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال")البلد ("ريكاكوستاحكومةمثّل هذه االتفاق التفاهم بيني .1

 2010كانون الثاني/ أول ينايرقبل حلول")المواد ("لفأ -1 التذييلالمراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في
 .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

لـ من التذيي2  في الصفعلى النحو المبينك السنوي للمواديوافق البلد على االلتزام بحدود االستهال.2
تعهداتهابء اللجنة التنفيذيةوفا االتفاق واقبوله هذبأنّه،ويقبل البلد.ا االتفاقفي هذ")األهداف والتمويل ("لفأ -2
المتعدد األطرافتلقّي مزيد من التمويل من الصندوقيفقد الحق في طلب أو،3لتمويل المحددة في الفقرةبا

 ".للمواد"بالنسبة
 
توفيرعلى ث المبدأ من حيـ، توافق اللجنة التنفيذيةرهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا.للبلد")األهداف، والتمويل(" ألف-2 من التذييل4التمويل المحدد في الصف
 ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف-3مويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييلالت

وسوف يقبل.لفأ -2كما هو مبين في التذييلمن الموادعلى البلد أن يلتزم بحدود االستهالك لكّل مادة .4
، على النحو المبين فيهذهن تحقيق حدود االستهالكملصلةالوكالة المنفّذة ذات اجانبمستقّل منالتحقّقالأيضاً ب
 . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعيةالفقرة

 
ما لم يِف البلدستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل .5

 على النحو المبين في الجدول الزمنيعنيذية الماجتماع اللجنة التنفيمن يوماً على األقل60 قبلبالشروط التالية
 :للموافقة على التمويل

 
ة؛عنيللسنة المالمحددةفاهدأن يكون البلد قد حقّق األ ) أ(
 
)د(ذلك بمقتضى الفقرةهداف لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذيةتحقيق هذه األيخضعأن ) ب(

؛45/54من المقّرر
 

 المحددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛اإلجراءات كافّةلى حد كبيرإزجالبلد قد أنيكونأن ) ج(
 
)"امج التنفيذ السنوينبرشكل" (لفأ -4أن يكون البلد قدم برنامج تنفيذ سنوي وفقاً لشكل التذييل ) د(

 هذال اللجنة التنفيذيةإقرار وأن يكون قد حصل علىالشريحة فيهاتمويلطُلبيبالنسبة للسنة التي
.نامجالبر

 سوف ترصد المؤسساتو .ا االتفاقه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
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والمسؤوليات وفقاً لألدوارهك الرصد وتبلغ عنلذ")مؤسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5لـالمحددة في التذيي
وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل.") بهمؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة(" لفأ -5 في التذييلالمبينة

 .)ب(5الفرعيةعلى النحو المبين في الفقرة
 
، تقبلا االتفاقاته بموجب هذلتزامات تنفيذ البلد الاحتياجفي حين أن التمويل قد حدد على أساس تقديرات .7

وفقاًزء من هذه المبالغ،جموافق عليها، أواللجنة التنفيذية بأن تكون للبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ ال
وإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت. االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحددة في إطار هذ،الظروفلتغير

رئيسية يجب أن تُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما هو مبين
يمكن إدماجها في برنامج التنفيذفمصنّفة كتعديالت رئيسيةال غيرإعادات التخصيصأما).د (5ي الفقرة الفرعيةف

عن تنفيذالمقدمفي التقريربشأنهاللجنة التنفيذيةاإبالغلذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتم وا،السنوي الموافق عليه
 .السنويالتنفيذبرنامج

 
 :وبصفة خاصة،التبريد ةلخدملفرعيقطاع االهتمام خاص لتنفيذ األنشطة فيسوف يولى ا .8
 

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قدا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحةسوف ) أ(
؛مشروعتطرأ خالل تنفيذ ال

 
احل، بحيثعلى مرللقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنيةبرنامج يكون تنفيذسوف ) ب(

، شراء أدوات خدمةوأأخرى كالتدريب اإلضافيإزالةألنشطةالمتبقيةيمكن تحويل الموارد
وفقاًرصد عن كثبلخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قدذلكو
؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييلل

 
 41/100عتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررينسوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين اال )ج(

 . خالل تنفيذ الخطة49/6و
 
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أواإدارة وتنفيذ هذشاملة عنلاالمسؤوليةتحمليوافق البلد على .9

كوني أنئنديبي علىاليو قوافقدو. االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجليضطلع بهاالتي
وستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة.)"الوكالة المنفذة الرئيسية("الوكالة المنفذة الرئيسية

 المستقّل على النحو الوارد في الفقرةلتحقّقا،لف، بما في ذلك، ولكن ليس حصراًأ -6المدرجة في التذييل
ل الرصداعمأجري في إطار برامجتُالتي قددوريةالتقييماللد أيضاً على عملياتويوافق الب.)ب(5الفرعية

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة.لتابعة للصندوق المتعدد األطرافوالتقييم ا
 .لفأ -2لـمن التذيي 5 الصفة فيـالرئيسية بالرسوم المبين

 
 المرفقزالة المواد فيإل المحددة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهدافم تمكّن البلدفي حال عد .10
عندئذ يقبل البلد بأنهف االتفاق،اهذل، عن االمتثالعلى أي وجه آخر،، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2

، أنتقديرهاحق للجنة التنفيذية، حسبوي.لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 علىالبلد أن يبرهنموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعدللمنقّحتعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول

ةـ التمويل التالية في إطار جدول الموافقشريحة أن تتحقّق قبل تسلُّممن المقرر بكافّة التزاماته التي كانهئوفا
غ المحددة فيـل بمقدار المبالـ التمويأن تخفّض قيمةةـللجنة التنفيذيه يجوز البلد بأنعترفوي.التمويلعلى
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 قدراتبأطنان مقدراً،سنة من السنواتأيمنجز فيالكّل طن من تخفيض االستهالك غيرعن،لفأ -7التذييل
 . األوزوناستنفاد

 
ق للتعديل على أساس أي قرار مستقبلي للجنة التنفيذية قد يؤثر االتفاالن تخضع عناصر التمويل في هذ .11

 .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات، أو أياالستهالكقطاعات لات أخرىأية مشروععلى تمويل
 

 يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية من أجل تسهيلسوف .12
 وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق.ا االتفاقتنفيذ هذ

 . االتفاقاهذلمن االمتثال
 

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيناتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحددة في هذ .13
ما لم يتم االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول،اتعملة في هذوكافة المصطلحات المس.ا االتفاقفي هذ
 . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

 
 تذييالت

 
 وادـالم: ألف-1التذييل

،13-كلوروفلوروكربونو  ،12-كلوروفلوروكربونو  ،11-كلوروفلوروكربون األولىالمجموعة  :المرفق ألف
15-كلوروفلوروكربونو  ،14-وكلوروفلوروكربون

  

األهداف والتمويل: ألف-2التذييل

 المجموع 2010 2009 2008 2007 
 

حدود االستھالك من مواد المجموعة األولى بالمرفق.1
وفقًا ) استنفاد األوزونقدراتمقدرة بأطنان(ألف

 لبروتوكول مونتریال

37,5 37,5 37,5 0,0

 مواد المجموعةالكالستھالحد األقصى المسموح بھ.2
 استنفادقدراتمقدرًا بأطنان(األولى بالمرفق ألف

 )األوزون

37,5 37,5 37,5 0,0

أطنانمقدراً ب (التخفيض الجديد بموجب الخطة.3
 ) استنفاد األوزونقدرات

 

0,00,037,50,037,5

لوكالة المنفذة الرئيسيةلمتفق عليه لاتمويلال.4
 )دوالر أمريكي(
 

000 200000 200000 165000 565

دوالر(تكاليف دعم وكالة التنفيذ الرئيسية.5
 )أمريكي

 
000 15000 15375 12375 42

 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه.6
000 215000 215 375 177375 607 
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  على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل
 
 . المعنية في برنامج التنفيذ السنويلسنةل الثالثفي االجتماع تمويلنظر في الموافقة على السيجري ال .1
 

 شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل
 
  البيانات .1
 ______________________ البلد 
 ______________________ سنة الخطة 
 ______________________ التي ُأكملتعدد السنوات 
 ______________________ عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة 
 ______________________ االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة 
 ______________________ االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة 
 ______________________ وبمستوى التمويل المطل 
 ______________________ وكالة التنفيذ الرئيسية 
 ______________________ المتعاونة)الوكاالت(الوكالة 
 
 األهــداف .2

 الخفض سنة الخطة السنة السابقة المؤشرات
 الموادالعرض من    استيراد

    )1(المجموع المستنفدة لألوزون

    تصنيع
    خدمة

    تخزين
لى الموادالطلب ع

 المستنفدة لألوزون
    )2(المجموع

 
 

  في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء .3
 

 -االستهالك القطاع

السنة السابقة

)1( 

 -االستهالك

 سنة الخطة

) 2( 

التخفيض ضمن

 سنة الخطة

(2)-(1)

عدد المشروعات

 المنجزة

عدد أنشطة

الخدمة ذات

 الصلة

إزالة مواد

مستنفدة

مقدرة(لألوزون

 قدراتبأطنان

استهالك

 )األوزون

       تصنيع

       المجموع

 

       تبريد

       المجموع

       المجموع العام
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 المساعدة التقنية .4
 

 :ط المقترحالنشا
 :الهدف

 :الفئة المستهدفة
 :تأثيرال

 
  من جانب الحكومةإجراءات .5
 

 جدول التنفيذ النشاط المقرر/اسة العامةالسي
  .، إلخالخدمـة:يراد المـواد المستنفـدة لألوزونستنوع مراقبة السياسة العامـة ال

  توعية عامة
  أمور أخرى

 
 الموازنة السنوية .6
 

 )دوالر أمريكي(النفقات المقررة النشاط
  

  المجموع
 
 الرسوم اإلدارية .7
 

 مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف-5التذييل
 
سيجري القيام برصد المبادرات المضطلع بها ضمن خطة إدارة اإلزالة النهائية واالمتثال لحدود استهالك .1

 ."تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة اإلزالة النهائية"المواد الكلوروفلوروكربونية في إطار المشروع
 
فيذية فصلية بغرض التعرف في الوقت المناسب على المشاكل أو العوائقسوف يصدر المشروع تقارير تن .2
تقرير"وسيتم إدماج التقارير الفصلية في تقرير مرحلي سنوي، يشكل بدوره أساساً لـ. التدابير التصحيحيةرسمو

اللذين سيقدمان"ئيةخطة التنفيذ السنوي لخطة إدارة اإلزالة النها"و"التنفيذ السنوي لخطة إدارة اإلزالة النهائية
 .للجنة التنفيذية

 
 التحقق واإلبالغ

 
 تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار،)د (45/54وفقاُ للمقرر .3

  إلى التشاور مع الوكالة المنفذةواستناداً. إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةكوستاريكااللجنة التنفيذية على
لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق)مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلةكوستاريكاالرئيسية، ينبغي أن تختار

 .خطة إدارة االزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد
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 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل
 
على مشروع في وثيقة السيجري تحديدها أنشطةستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة .1

 :التاليالنحو
 

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخليةهذااألداء والتحقّق المالي بمقتضىمنتحقّقالضمان ) أ(
، على النحو المبين في خطة اإلزالة الخاصة بالبلد؛ بهالخاصة

مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ ) ب(
 
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ) ج(

وفي حالة.ألف-5 بما يتمشى مع التذييلأُكملت على النحو المبين في برنامج التنفيذ السنوي
دم اللجنة سوف تق،45/54من المقرر)د(اختيار اللجنة التنفيذية لكوستاريكا تمشياً مع الفقرة

  للقيام بهذه المهمة؛التنفيذية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
 
االعتبار في برنامج التنفيذعين المنجزات في برامج التنفيذ السنوية السابقة بأخذالتأكّد من )د(

؛المقبلالسنوي
 
ر لبرنامج التنفيذ السنوي لسنةتحضي، والج التنفيذ السنوي للسنة السابقةغ عن تنفيذ برنامبالاإل )ه(

 ،2009امج التنفيذ السنوي لعامتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءاً ببرنل الطلب تمهيداًتقديم
؛2008-2007 للفترة التقرير عن برنامج التنفيذ السنويباإلضافة إلى

 
 بها الوكالةتضطلعقنية التيلمراجعات التل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤهلينتنفيذضمان )و(

المنفذة الرئيسية؛
 

 المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهام ) ز(
 
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمةضمان وجود آلية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا ) ح(

 الدقيق عن البيانات؛واإلبالغ بالشفافية
 
، في حال طلب اللجنةواد قد ُأزيل وفقاً لألهدافمن أن استهالك المللجنة التنفيذيةالتحقّقتوفير ) ط(

؛التنفيذية ذلك
 

؛إلى استعمال المؤشرات  فيهاديستن للبلدالمبالغ المدفوعةضمان أن )ي(

. الطلبعند  والتقنياإلداريالدعمدعم السياسات العامة وب فيما يتعلقتقديم المساعدة ) ك(
 
 تعاونةدور الوكالة المنفذة الم: باء-6التذييل

 

 .ال ينطبق
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 تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل
 
دوالر أمريكي10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدارهذا من10 للفقرةوفقا .1

 .د األوزون استنفاقدرات، مقدرة بأطنان المعنية خالل السنةتتحققلمالتيمن تخفيضات االستهالك عن كّل طن

---------- 
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(1) PROJECT TITLE:  Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CFC 250.2 158.5 497.2 94.8 -204.2 152.3 105.9 144.6 137.4 142.5 111.5 96.1

CTC 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Halons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MBR 342.5 251.6 275.9 405.6 436.7 454.1 390.0 390.0 280.0 337.3 288.2 258.0

TCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2005

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 96.1 96.1

CTC 0.0

Halons 0.0

MBR 274.0 274.0

TCA 0.0

Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

TotalSubstances Aerosol Foam Halon Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent MDI

[Comments]

Disbursement as per Annual Plan

Tranche Number

Calendar year

Process 
Agent

UN Agency

Calendar year
Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

Compliance Action Target (MOP)

Remaining Phase-Out to be Achieved

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
COSTA RICA

Annex II

Reduction Under Plan

CFC

UN Agency
Funding as per Agreement

Decision

Lab Use Methyl Bromide

N/A

Planned submission as per Agreement

1
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS
2005

Country 
Programme

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes

Very Well

Satisfactory
Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche

(9) Annual plan submitted compared to overall plan

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

Planned (future
tranche)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan [%]

PMU & Monitoring

(10) EXECUTIVE SUMMARY

Narrative Executive Summary of 255 characters that assesses for the MYA what milestones are planned for the following year.

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

Train the Trainers

Training of Customs Officers

MAC systems using CFC

Qualitative assessment of the operation of RMP

Registration of ODS importers

CFCs

Halons

Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)

Used domestic refrigerators or freezers using CFC

Air conditioners and chillers using CFC

Good Practices in Refrigeration

Use of CFC in production of some or all types of foam

Quota system in place for import of bulk ODSs

ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Banning import or sale of bulk quantities of:

The ODS import licensing scheme functions

The CFC recovery and recycling programme functions

Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS

Enforcement of ODS import controls

Banning import or sale of:

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Unforeseen Activities

Train the Trainers

Training of Technicians by Trained Trainers

Strengthening vocational schools

Refrigeration Service investment component

Solvent Phase-Out Project

Conversion, …

Recovery & Recycling, establish R&R Centers

Service equipment supply other than R&R

Explanations

Methyl Bromide Component
Methyl Bromide Workshop

Budget

Customs Training

Activities

2


