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  سنواتمشروعات متعددة ال –ع ورقة تقييم المشرو

  ندوراسه
  الوآالة  المشروع عنوان) أوال(

المرحلة األولى، ( يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد إزالة خطة إدارة 
  )الشريحة األولى

  )الوآالة الرئيسية( ، اليونيدواليونيب

  
  )ألوزونمن قدرات استنفاد ا نطناأ( 17.8  2009: السنة  7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
  
 2009: السنة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون( البيانات القطاعية للبرنامج القطريأحدث  )ثالثا(

عامل  مذيبات التبريد إطفاء حريق رغاوي أيروسول المادة
 تجهيز

استهالك مجموع  مختبرات
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
HCFC-123          
HCFC-124          
HCFC-141b    1.8     1.8 
HCFC-142b          
HCFC-22     16.0    16.0 

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

 20.7 :ةالمستدام اتالتخفيضإجمالي بداية النقطة  19.9 :)تقديري( 2010 -  2009خط األساس 

  )األوزونأطنان من قدرات استنفاد (االستهالك المؤهل للتمويل 
 13.73  :المتبقي 0.0  :بالفعل المعتمد

  
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال) خامسا(

أطنان (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيب
 3.2  0.8   0.8  0.8   0.8 )من قدرات استنفاد األوزون

 356,000  36,000   106,000  107,000   107,000 )دوالر أمريكي(التمويل 

أطنان (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيدو
 3.2 0.4  0.4  0.6   0.5  1.2 )من قدرات استنفاد األوزون

 280,000 37,625  37,625  53,750   43,000  108,000 )دوالر أمريكي(التمويل 
  
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع) سادسا(

 الحدود القصوى لالستهالك وفقا لبروتوآول مونتريال
 )تقديري(

  12.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 19.9 19.9 ال يوجد ال يوجد

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

  12.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 19.9 19.9 ال يوجد ال يوجد

تكاليف المشروع 
المطلوبة  من حيث 

دوالر (المبدأ 
 )أمريكي

 250,000 25,000  50,000  50,000   50,000  75,000 تكاليف المشروع اليونيب
 32,500 3,250  6,500  6,500   6,500  9,750تكاليف الدعم

 380,000 40,000  60,000  90,000   90,000  100,000تكاليف المشروع اليونيدو
 28,500 3,000  4,500  6,750   6,750  7,500تكاليف الدعم
التكاليف اإلجمالية للمشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 630,000 65,000 0 110,000 0 140,000 0 0 140,000 0 175,000 )دوالر أمريكي(

دوالر (دأ المطلوبة من حيث المب للدعمالتكاليف اإلجمالية 
)أمريكي

17,250 0 13,250 0 0 13,250 0 11,000 0 6,250 61,000 

دوالر (التكاليف اإلجمالية المطلوبة من حيث المبدأ 
)أمريكي

192,250 0 153,250 0 0 153,250 0 121,000 0 71,250 691,000 
  
  )2011(طلب لتمويل الشريحة األولى ) سابعا(

 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم  )الر أمريكيدو(األموال المطلوبة  الوآالة
 75,0009,750 اليونيب

 100,0007,500 اليونيدو
 

  .حسبما يرد أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :التمويلطلب 
  .على أساس فردي البحث  :توصية األمانة
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 وصف المشروع

 ا، بوصفه)دويوني( تنمية الصناعيةللاألمم المتحدة  مةمنظ ت، قدمهندوراسجمهورية بالنيابة عن حكومة  .1
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  ،والستين للجنة التنفيذية ثالثإلى االجتماع ال الوآالة المنفذة الرئيسية،

 84 206بالغة زائد تكاليف دعم الوآالة الدوالر أمريكي،  863 875 الهيدروآلوروفلوروآربونية بتكلفة إجمالية تبلغ
ليونيدو، دوالر أمريكي  38 316دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  510 875أي (دوالر أمريكي 

، حسبما قدمت في األصل، لتنفيذ األنشطة )يونيبل 45 890يف دعم الوآالة البالغة وتكالدوالر أمريكي  353 000و
حداث تخفيض حتى نسبة إللمنصوص عليها في بروتوآول مونتريال أهداف المراقبة ابالتي ستمكن البلد من االمتثال 

  .2020وفلوروآربونية بحلول عام رفي المائة في استهالك المواد الهيدروآلو 35

دوالر أمريكي زائد  308 500الشريحة األولى للمرحلة األولى المطلوبة في هذا االجتماع قيمة وتبلغ   .2
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة  159 000و دويونيدوالر أمريكي ل 23 138تكاليف دعم الوآالة البالغة 

 .، حسبما قدمت في األصلبيونيدوالر أمريكي ل 20 670البالغة 

  خلفيـة

ة، على جميع التعديالت المدخلة على مماليين نس 8صدقت هندوراس، التي يبلغ عدد سكانها حوالي   .3
  .بروتوآول مونتريال

  مستنفدة لألوزونلوائح المواد ال

مراقبة المواد رصد ول لوائح هندوراس، من خالل وزارة الموارد الطبيعية والبيئة،جمهورية  اعتمدت  .4
منذ ، حصصال لتحديد خيص المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك نظاماويسري نظام تر. المستنفدة لألوزون

جملة بعملية تعديل اللوائح الجارية لتشمل، ضمن حاليا وتقوم الحكومة . ويعمل على نحو سليم ،2003أيار /مايو
خيص تقنيي التبريد؛ وإدراج المواد اترإصدار ، معلومات عن بيع واستيراد المواد المستنفدة لألوزون؛ وأمور

؛ وفرض 2013آانون الثاني /أول ينايرفي في نظام الحصص، الذي سينتهي إعداده الهيدروآلوروفلوروآربونية 
تحسينات على آلية اإلنفاذ للمساعدة في اإلزالة الكاملة للمواد إدخال تيراد معدات تبريد مستعملة؛ وحظر على اس

  .2011حزيران /تم الموافقة على التعديالت بحلول يونيوتومن المتوقع أن . المستنفدة لألوزون في البلد

  وتوزيعها على القطاعات استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

، 22-إلى البلد، وهي الهيدروآلوروفلوروآربون تانالمستورد نالهيدروآلوروفلوروآربو اتخدم مادتتس  .5
ب في قطاع التبريد آعامل تنظيف 141-لخدمة أنظمة التبريد وتكييف الهواء، وأيضا الهيدروآلوروفلوروآربون

في أيضا ب 141-وروفلوروآربونويستورد الهيدروآل). واحد آيلوغرامآل منها وتباع هذه المادة في علب عبوة (
وفي . من بروتوآول مونتريال 7؛ غير أنه لم يتم اإلبالغ عنه بموجب المادة البويوالت المستوردة سابقة الخلطأنظمة 
من ) من قدرات استنفاد األوزون نطناأ 16.0(أطنان مترية  290.5، استهلكت هندوراس 2009عام 

طنا من قدرات  1.8(ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون من ةمتري نطناأ 16.7، و22-الهيدروآلوروفلوروآربون
طن من  0.8(طن متري  7.0آمية إضافية بمقدار واستخدمت ست شرآات رغاوي صغيرة ). استنفاد األوزون

 التي تحتوي على البويوالت المستوردة سابقة الخلطأنظمة وردت في ) قدرات استنفاد األوزون
طنا متريا من  348.4وتشير البيانات األولية لالستهالك إلى استيراد . ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون
طنا متريا من  17.8و ،)طنا من قدرات استنفاد األوزون 19.2(، 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
  ).1الجدول ( 2010في عام  )طنا من قدرات استنفاد األوزون 2.0(ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون
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 )*2010-2007( ية في هندوراسالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد استهالك : 1الجدول 

 المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
2007 2008 2009*

* 2010 

         باألطنان المترية
HCFC-141b(*) 30.2 39.2 16.7 17.8 
HCFC-22 252.7 295.6 290.5 364.3 

 382.1 307.2 334.8 282.9 )أطنان مترية(المجموع 
     من قدرات استنفاد األوزون أطنان

HCFC-141b(*) 3.3 4.3 1.8 2.0 
HCFC-22 13.9 16.3 16.0 20.0 

 22.0 17.8 20.6 17.2 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المجموع 
  

  .تقديرية 2010وبيانات االستهالك لعام . 2009إلى  2007للفترة من  7بيانات المادة  (*)
  ).طنا من قدرات استنفاد األوزون 0.8(يا متر طنا 7.0على آمية إضافية تبلغ  2009في عام المستوردة  يوالت سابقة الخلطأنظمة البواحتوت  (**)

  
ة نظمفي أ 22- لهيدروآلوروفلوروآربونل في المائة من السعة المرآبة اإلجمالية 90حوالي في البلد وجد يو  .6

ة التبريد التجاري نظمسعة المرآبة المتبقية بصورة متساوية على أوتوزع ال. تكييف الهواء في الفنادق والمستشفيات
وبالرغم من ثبات واردات معدات التبريد . 2البحري ولمصايد األسماك، حسبما يظهر في الجدول ووالصناعي 

 280ة تكييف الهواء زادت بنسبة نظم، أظهرت سجالت الجمارك أن واردات أاألخيرة وتكييف الهواء خالل السنوات
ن ظروف مختلفة، تشمل تحسوترجع هذه الزيادة في الواردات إلى عوامل . 2010و 2009في المائة بين عامي 

أثرت األزمة الداخلية (المعيشة بدعم من تعافي االقتصاد الوطني بعد األزمة السياسية الوطنية واألزمة المالية العالمية 
 ).سكانالتي شهدتها هندوراس بشدة في األنشطة االقتصادية لل

  
 )2009(معدات التبريد في هندوراس المرآبة لسعة ال: 2الجدول 

  
 )باألطنان المترية(السعة المرآبة  نظام التبريد

HCFC-22 CFC-12 R-404A HFC-134a R-410 
 - 91.90.46.6194.9 الصناعي/التبريد التجاري
 0.7 673.80.20.90.9 تكييف الهواء

 0.7 765.70.67.4195.8 السعة اإلجمالية المرآبة
  
 .22-توزيع للسعة المرآبة للمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون 3ويرد في الجدول   .7
  

  )2009(في هندوراس  22- السعة المرآبة لمعدات التبريد القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون: 3الجدول 

 المجموع تكييف الهواء التبريد أنظمة التبريد
       ن متريةأطنا

 218.4 186.3 32.1 التجاري
 37.8 8.7 29.1 الصناعي

 30.7 - 30.7 البحري ومصايد األسماك
 478.7 478.7 - المحلي

 765.6 673.7 91.9 )باألطنان المترية(المجموع 
    أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 12.0 10.2 1.8 التجاري
 2.1 0.5 1.6 الصناعي

 1.7 - 1.7 يد األسماكالبحري ومصا
 26.3 26.3 - المحلي

 42.1 37.0 5.1 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المجموع 
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واستنادا إلى االستقصاء الذي أجري خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   .8
استهالك  ريقّد، 2010-2005ترة آربونية خالل الفوالكميات المستوردة من المواد الهيدروآلوروفلورو

طنا من  24.6( طنا متريا 448.0 بحوالي ب141-والهيدروآلوروفلوروآربون 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
  .2013، على التوالي بحلول عام )طنا من قدرات استنفاد األوزون 3.4(طنا متريا  31.2و) درات استنفاد األوزونق

ش صغيرة رفي المائة منها و 60، وأآثر من مسجلة لخدمة التبريدعمل  ةورش 350 في هندوراس ويوجد  .9
في إطار مشروعات إزالة المواد ( ةتدريب تقني رسمي محدودولديها برامج تقنيين؛  5ها تقنيي واحد إلى يعمل ب

مة منهم في الممارسات الجيدة لخد 80من التقنيين وتم اعتماد  3 000الكلوروفلوروآربونية، تم تدريب أآثر من 
 140وتشكل (وإعادة تدوير غازات التبريد  ردادمرآزا الست 23وتعمل حاليا أيضا شبكة من ). التبريد وتكييف الهواء

  ).إعادة التدوير/ردادورشة عمل للخدمة جزءا من شبكة االست

دوالر أمريكي  8.36: آما يليالهيدروآلوروفلوروآربونية ويبلغ سعر الكيلوغرام من المواد   .10
دوالر أمريكي  10.29أ؛ و134-دوالر أمريكي للهيدروآلوروفلوروآربون 15.00؛ و22-وآلوروفلوروآربونللهيدر
؛ R-410Aكي للــدوالر أمري 9.27؛ وR-404Aدوالر أمريكي للـ 18.46ب؛ و141-روآلوروفلوروآربوندللهي
  .R-414Aللـدوالر أمريكي  16.29؛ وR-409Aللـدوالر أمريكي  7.56و

  وتكلفتها المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإزالة إدارة  خطةإستراتيجية 

: اعتماد االستراتيجية التالية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلدقررت حكومة هندوراس   .11
، وخفض 2013في عام  وفقا للبرنامج الزمنيتجميد استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لالمرحلة األولى، 

في المائة من خط األساس بحلول عام  35، وخفض بنسبة 2015في المائة من خط األساس بحلول عام  10بنسبة 
  .2030؛ والمرحلة الثانية تتمثل في اإلزالة التامة الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 2020

  :مة لإلزالة الشاملةإجراءات اإلزالة التالية إستراتيجية الحكوتنفيذ دعم يوس  .12

تعزيز مراقبة المواد المستنفدة لألوزون فيما بين أصحاب المصلحة، فضال عن إدخال معدات ذات   )أ(
  حل محل المعدات القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛تلفي استهالك الطاقة آفاءة عالية 

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمديد العمر االقتصادي للمعدات المشغلة والقائمة على  )ب(
  دة في البلد؛وجئة الموها تدريجيا بالمعدات المجدية اقتصاديا والصديقة للبيستبدالاو

االستمرار في الترويج لتنفيذ الممارسات الجيدة في قطاعي التبريد وتكييف الهواء، وبذلك خفض   )ج(
  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة مراقبة   )د(
أي وحدة األوزون، وضباط (لألوزون من خالل التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلد 

الجمارك، وشرطة الطرق السريعة وحرس الحدود، واألطراف المرتبطة بالعدالة البيئية، بما في 
  ؛)لمدعي العامالخاص للبيئة التابع لتب مكالذلك 

استعراض وإرسال المعلومات بين أصحاب المصلحة  سهيلمع نظام الجمارك لت اتصالإنشاء   )ه(
  الرئيسيين؛

ما تستخدمه بما في ذلك ( في البلد إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةبخصوص زيادة التوعية   )و(
اد تقنيات الحاجة إلى اعتموب ،)ب141-وآلوروفلوروآربونشرآات الرغاوي الصغيرة من الهيدر

  الحترار العالمي؛للتسبب في المواد المستنفدة لألزون وذات إمكانية منخفضة بديلة غير قائمة على ا
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السعي إلى الحصول على دعم من الحكومة في جميع مبادرات إزالة المواد المستنفدة لألوزون التي   )ز(
  المقترحة في اإلستراتيجية الشاملة؛ستنفذ لتحقيق األهداف 

  .تنفيذ خطة اإلزالة نجاح رصد جميع األنشطة المقترحة للتأآد من  )ح(

وأعدت إستراتيجية اإلزالة لالمتثال لمستويات المراقبة المنصوص عليها في البروتوآول وإحداث خفض   .13
، 2020يدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام وبما في ذلك نسبة استهالك المواد اله ،في المائة 35بنسبة تصل إلى 

  :، ومنع الطلب في المستقبل، وتتكون هذه اإلستراتيجية من العناصر األربعة التاليةقائموذلك وفقا للطلب ال

بالمواد المستنفدة  ذي الصلة ياإلصالحات وربطها حسب القطاع، داخل اإلطار القانونتعزيز   )أ(
استخدام المواد عدم ناصر للتشجيع على وسيتم إدراج أو تحديث ع. لألوزون

الهيدروآلوفلوروآربونية والمعدات القائمة على هذه المواد ومراقبتها، وذلك في القوانين أو اللوائح 
  السارية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون؛

منها رصد الواردات  جملة أمور من أجلالمساعدة التقنية والمؤسسية للحكومة وقطاع خدمة التبريد   )ب(
من المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة على هذه المواد؛ وتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية 

  ؛عامة الناسفي قطاع خدمة التبريد، وزيادة التوعية لدى المستخدمين النهائيين و

تنفيذ برنامج للحوافز أنشطة استثمارية للمستخدمين النهائيين وقطاع خدمة التبريد من خالل   )ج(
ة التبريد القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وإنشاء مرآز نظمللمستخدمين النهائيين أل

  وإعادة التدوير؛ ردادامتياز بشأن التبريد وتكييف الهواء، والمساعدة التقنية لمراآز االست

  .د الهيدروآلوروفلوروآربونيةرصد وتقييم األنشطة المقترحة في خطة إدارة إزالة الموا  )د(

، حسبما قدمت، مع التوزيع اأمريكي ادوالر 863 875وتبلغ التكلفة اإلجمالية لعناصر اإلستراتيجية األربعة   .14
  :التالي

 ذي الصلةدوالر أمريكي لتعزيز اإلصالحات وربطها حسب القطاع داخل اإلطار القانون  26 000  )أ(
  ؛)نفذها اليونيبست( بالمواد المستنفدة لألوزون

ستنفذها (ة وقطاع خدمة التبريد دوالر أمريكي للمساعدة التقنية والمؤسسية للحكوم 327 000  )ب(
  ؛)يونيبال

ستنفذها (ن وقطاع خدمة التبريد دوالر أمريكي لألنشطة االستثمارية للمستخدمين النهائيي 375 875  )ج(
  ؛)يونيدوال

األنشطة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد دوالر أمريكي لرصد وتقييم  135 000  )د(
  ).يونيدوالستنفذها (دروآلوروفلوروآربونية الهي

  هاـات األمانة وتوصياتـتعليق
  

  التعليقات

في سياق المبادئ  لهندوراساستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   .15
ومعايير تمويل  ،)54/39المقرر (إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة 
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والمقررات الالحقة بشأن  ،)60/44المقرر (إزالة هذه المواد في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين 
  .2014-2011رة ـلفتهذه الخطط والصادرة في االجتماع الثاني والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف ل

 يةالكلوروفلوروآربون الموادالتأخير في تنفيذ أنشطة إزالة 

أشارت وثيقة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى أن الصعوبات السياسية في البلد  .16
فلوروآربونية، مع تاريخ لمواد الكلوروزالة ار تنفيذ األنشطة المزمعة إليختأإلى دى أ 2010وتغيير الحكومة في عام 

وأبلغت اليونيدو أن أنشطة المواد الكلوروفلوروآربونية التي تنفذ حاليا . 2011لالنتهاء منها في النصف الثاني لعام 
إلى غازات التبريد القائمة على  12- االنتهاء من تحويل المبردات المنزلية القائمة على الكلوروفلوروآربون: هي
أدوات  توريدو ين من المستشفيات العامة،تاثن في 12-دة التقنية إلزالة الكلوروفلوروآربونيدروآربون؛ والمساعهال

خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائية؛  الموردة بموجب إعادة تدوير/الستردادلماآينات اوقطع غيار 
دروآربون؛ وبدء تشغيل مراآز التخزين إعادة التدوير والتدريب على تكنولوجيا الهي/وتعزيز مراآز االسترداد

الجمارك، وتحديث دليل الجمارك والتعاون  ضباطلتدريب إضافي وتنظيم وشبكات الرصد على المستوى الوطني؛ 
  .اإللكتروني مع وحدة األوزون

الطلب على خدمة المبردات المنزلية والتجارية التي تحتوي على  ، تتم تلبيةوفي الوقت الحاضر  .17
وتبريد  تجميعمراآز  مثل(المستعملة في التطبيقات الصناعية  المبردات ، فضال عن12- فلوروآربونالكلورو
، من خالل مراآز االسترداد وإعادة التدوير ومن المخزونات المستوردة في السابق التي ما زالت متاحة في )الحليب
المباشرة سهلة االستعمال محل حالل غازات التبريد إن أيضا بين النهائييويقوم بعض المستخدم. السوق

غير أن معظم ماآينات االسترداد وإعادة التدوير المشتراة من خالل خطة إدارة غازات . 12- الكلوروفلوروآربون
والتقنيين المعتمدين ومراآز  ،ها موزعة على مراآز االسترداد وإعادة التدويرلآو(وخطة إدارة اإلزالة النهائية  التبريد
  .12- الكلوروفلوروآربونغاز التبريد فقط استرداد تستطيع  )التدريب

أصحاب المصلحة الرئيسيين على التحول من المواد من موافقة وجود ت حكومة هندوراس ظوالح  .18
 ،في قطاع خدمة التبريد يوقد عالج آخر برنامج تدريب. الكلوروفلوروآربونية إلى المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

تكنولوجيات سهل التحول إلى آان من الالمتعلقة بغازات التبريد الطبيعية، وبناء عليه  مشكالتال ،الذي نفذ في البلد
وذآر اليونيدو أيضا أنه ال يتوقع أي تأخيرات في تنفيذ خطة إدارة إزالة  .غير قائمة على المواد المستنفدة لألوزون

األنشطة تنفيذ عليها بالرغم من أن البلد ينتهي حاليا من  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بعد موافقة اللجنة التنفيذية
وتلتزم الحكومة باالنتهاء من خطة إدارة اإلزالة النهائية وبتنفيذ األنشطة . المتبقية في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائية

  .المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الموعد المحدد

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالمستدام في تخفيض البداية إلجمالي نقطة ال

. أطنان من قدرات استنفاد األوزون 19.9للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بمقدار أساس االمتثال  ر خطقّد  .19
 عامفي  7لمادة بموجب االمبلغ عنه الفعلي ستهالك المستوى امتوسط على أن يكون  هندوراسوافقت حكومة و

من قدرات  اطن 22.0( 2010واالستهالك التقديري في عام ) من قدرات استنفاد األوزون انطنأ 17.8( 2009
ب الذي يرد في 141-من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون انطنأ 0.8، زائد )استنفاد األوزون

من بروتوآول مونتريال، مما ينتج عنه  7مبلغ عنه بموجب المادة وغير ال ،البويوالت المستوردة سابقة الخلطأنظمة 
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد  أطنان من قدرات استنفاد األوزون، 20.7

 .طن من قدرات استنفاد األوزون 18.5وتشير خطة األعمال إلى خط أساس يبلغ . الهيدروآلوروفلوروآربونية
حسبما أبلغ عنه  2010الفرق إلى حقيقة أن االستهالك الفعلي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عام ويرجع 

رسميا بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية هو أعلى من مثيله في خطة األعمال، وقد تم 
حساب نقطة ، في المستوردة سابقة الخلط البويوالتأنظمة ب الذي يرد في 141- الهيدروآلوروفلوروآربونإضافة 

  .اد الهيدروآلوروفلوروآربونيةوالبداية إلجمالي التخفيض في خطة إدارة إزالة الم
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  بالتكاليفالمتعلقة بالمساعدة التقنية والمسائل 

 ةمتري أطنان 17.8شرحت اليونيدو أن حوالي ، ب141- الهيدروآلوروفلوروآربونفيما يتعلق باستهالك   .20
آانت قد استوردت إلى البلد في عام  ب141- الهيدروآلوروفلوروآربونمن ) من قدرات استنفاد األوزون أطنان 2.0(

) من قدرات استنفاد األوزون أطنان 0.8( ةمتري أطنان 7.0ية إضافية تبلغ موآانت آ. لخدمة معدات التبريد 2010
من جانب  2009المستوردة في عام  سابقة الخلطالبويوالت ة في أنظمة حتويم ب141-الهيدروآلوروفلوروآربونمن 

؛ غير أن هذه الكمية لم يبلغ عنها باعتبارها استهالآا )2010ال توجد بيانات عن عام (شرآات رغاوي صغيرة 
البويوالت في أنظمة  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربونوتعتزم الحكومة معالجة . بروتوآولالمن  7بموجب المادة 
  .المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةخالل  سابقة الخلط

ومع مالحظة االستهالك . وتمت مناقشة عدد من المسائل التقنية وتسويتها بعد ذلك من جانب الوآاالت المنفذة  .21
من قدرات استنفاد  أطنان 2.0(تنظيف أنظمة التبريد في المستخدم  ب141-هيدروآلوروفلوروآربونالمرتفع نسبيا للـ

، وبالنظر إلى أن هذه )2010ندوراس في عام مائة من االستهالك اإلجمالي في هفي ال 9األوزون مما يمثل أآثر من 
بعد موافقة اللجنة التنفيذية الكمية بكاملها تصل إلى الغالف الجوي بمجرد انبعاثها، اقترح تنفيذ فوري ألنشطة اإلزالة 

وسيتم تنسيق تنفيذ أول برنامج عمل في هذه الخطة مع . واد الهيدروآلوروفلوروآربونيةعلى خطة إدارة إزالة الم
وإلى أقصى قدر ممكن، سيسمح بتشغيل جميع . األنشطة الجارية الموافق عليها في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائية

ريد القائمة على الهيدروآربون غير أنه نظرا لتوافر غازات التب. فتراضيالمعدات القائمة حتى نهاية عمرها اال
والتدريب المقدم في مجال تقنيات إعادة التهيئة، ستمثل إعادة تهيئة المعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون 

واستنادا إلى االعتبارات المذآورة أعاله، وفي . خيارا طوعيا للمستخدمين النهائيين بالتشاور مع التقنيين المدربين
، تم تعديل مستوى التمويل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 60/44ضوء المقرر 

  :توزيع التاليدوالر أمريكي، مع ال 630  000إلى  اأمريكي ادوالر 863 875الهيدروآلوروفلوروآربونية من 

ذي دوالر أمريكي لتعزيز اإلصالحات وربطها حسب القطاع داخل اإلطار القانون  26 000  )أ(
  ؛الصلة

  دوالر أمريكي للمساعدة التقنية والمؤسسية للحكومة وقطاع خدمة التبريد؛ 224 000  )ب(

دوالر أمريكي لألنشطة االستثمارية للمستخدمين النهائيين وقطاع خدمة التبريد، بما في  290 000  )ج(
  المستخدم في خدمة أنظمة التبريد؛ ب141- لهيدروآلوروفلووآربوناإزالة ذلك 

ر أمريكي لرصد وتقييم األنشطة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد دوال 90 000  )د(
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

  األثر على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن   .22
استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستؤدي إلى  إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة

وآل . لخدمة التبريد ةالمستخدمب 141-والهيدروآلوروفلوروآربون 22-خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها  22-من الهيدروآلوروفلوروآربون) آغ(آيلوغرام 

طن متري من االستخدام الذي ينبعث عنه  6.1، بينما ستؤدي إزالة ن مكافئ ثاني أآسيد الكربونطن م 1.8نحو 
من مكافئ ثاني أآسيد طن  4 340ب وفي قطاع الخدمة إلى وفورات قدرها أآثر من 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

مواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن وعلى الرغم من أن األثر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة ال. الكربون
جهودها لتحسين ممارسات الخدمة وخفض غازات التبريد وانبعاثات تنفيذها، وخاصة  هندوراساألنشطة التي تعتزم 

طن من مكافئ ثاني أآسيد  21 023.1احتمال تحقيق البلد لمستوى تشير إلى  ،ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون
غير أنه في الوقت . 2014-2011الغالف الجوي حسبما هو مقدر في خطة أعمال الفترة الكربون الذي لن ينبعث في 
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ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق . الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ آميا
نفيذ خطة إدارة إزالة المواد جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء ت

وعدد التقنيين الذين تم  ،وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها ،الهيدروآلوروفلوروآربونية
  .التي أعيد تهيئتها 22-تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة  630  000مبلغ واليونيب تطلب اليونيدو   .23
دوالر  345 500البالغ  2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

باإلضافة إلى ذلك، واستنادا و. مالي المبلغ الوارد في خطة األعمالدعم الوآالة في حدود إجتكاليف أمريكي بما فيه 
طن متري، فإن  19.9إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ 

  .60/44دوالر أمريكي بما يتسق مع المقرر  630 000ينبغي أن تكون  2020حتى إزالة عام  هندوراسمخصصات 

  مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  هندوراسجمهورية يرد مشروع اتفاق بين حكومة   .24
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرفق األول بهذه الوثيقة

  التوصية

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  .25
  

ة إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خط  )أ(
دوالر أمريكي،  691 000 ، بمبلغ2019إلى  2011للفترة  لهندوراسالهيدروآلوروفلوروآربونية 

، دودوالر أمريكي لليوني 28 500 دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة 380 000 ويشمل
 ؛بيكي لليونيدوالر أمر 32 500دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  250 000و

  
على أن يكون خط  الثالث والستينوافقت في االجتماع  هندوراسجمهورية مالحظة أن حكومة   )ب(

طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك  19.9األساس المقدر والبالغ 
ض المستدام في هو نقطة البداية إلجمالي التخفي 2010واالستهالك المقدر لعام  2009الفعلي لعام 

طن من قدرات استنفاد األوزون  0.8، زائد استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد
، مما ينتج البويوالت المستوردة سابقة الخلطأنظمة ب المحتوي في 141-وآربونللهيدروآلوروفل

 ؛طنا من قدرات استنفاد األوزون 20.7عنها 
  

واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  هندوراسن حكومة الموافقة على مشروع االتفاق بي  ) ج(
 الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

  
مشروع ألف من -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل   )د(

ستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من االتفاق إلدراج أرقام الحد األقصى من اال
تغيير في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 

 المؤهل، مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛
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طة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خ  )ه(
دوالر  192 250بمبلغ  ،وخطة التنفيذ ذات الصلة ،هندوراسلالهيدروآلوروفلوروآربونية 

دوالر أمريكي  7 500دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  100 000أمريكي، ويشمل 
  .بريكي لليونيدوالر أم 9 750دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  75 000، ودولليوني
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية ھندوراسحكومة اتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ") البلد("  ھندوراس جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل تخفيض في 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020كانون الثاني / يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  12,94
عند تحديد خط األساس  2011لبروتوكول مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة  في 

 .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

من  2-1بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفي .ألف-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخ) الھدف": جيم، المجموعة األولى مواد المرفق

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .من كل من المواد )االستھالك المؤھل المتبقي( 3-2-4و  3-1-4 ةألفقيا وفالصف

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوف. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ
 ").التمويل

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو من ھذا االتفاق") األھداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف  المذكورة

 .من ھذا االتفاق) ب( 5المبيّن في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع الل 60قبل  بالشروط التالية جنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني يوما
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية ھي جميع . ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا وتستثنى السنوات التي . الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل ابلد قد قدم تقأن يكون ال  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

تاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل الم
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اكتم أو حت
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاقسوف يضمن البلد إجراء رصد  6-

وتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا  خطة التنفيذ التابعة للشريحة ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحقّق المستقّل على وسيخضع ھذا الرصد أي. ألف -5السابقة وفقا ضا

 ).ب(5النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  وإعادات . ألف-1ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير . الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق

ماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إد
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة

 .األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـلى وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف يُولى االھتمام ع 8-
 :لما يلي

د تطرأ   )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب ( ذة المعني ين االعتالت الثنائية والمنف المقررين بع واردة ب ار الكامل الشروط ال ب
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
منظمة األمم المتحدة (اليونيدو وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي يُضطلع بھا
برنامج (اليونيب  تكما وافق") الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )للتنمية الصناعية

تحت إشراف الوكالة المنفذة ) الوكالة المنفذة المتعاونة(الوكالة المنفذة المتعاونة  تكونعلى أن  )األمم المتحدة للبيئة
ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في . رئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاقال

ع ألي من ابإطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت
  .في ھذا االتفاق الوكاالت المنفذة المشتركة

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المثال ال الحصر التالمقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل 
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة  ).ب(

طة المنصوص عليھا وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنش. في التنفيذ
وقد أبرمت الوكالة المنفذة . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6في قائمة التذييل 
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الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .كل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقتيسيرا لتنفيذ الخطة بش

من  4-2 و  2-2 ةاألفقي وفبالرسوم المبيّنـة في الصف والوكالة المنفذة المتعاونة على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2التذييـل 

المحددة في  إزالة المواداألسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل تقديرھا، أن تعيد ويحق للجنة التنفيذية، حسب . يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  .نمقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزوتخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لى أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل ھذا االتفاق للتعديل ع عناصر خضعتلن  12- 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

ة السنة التالية في نھايواالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
إلى ) ھ(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل . تبقيةلية لتنفيذ األنشطة المماال

 .حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا . ھذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  مـوادال: ألف -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 18,01 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

  ب141
 2,69 األولى جيم

 
  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
   2011-

2012 
2013- 
2014 

2015 2016-
2017 

2018-
2019 

  المجموع 2020

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
أطنان (المرفق جيم، المجموعة األولى 

 )قدرات استھالك األوزون

 ال ينطبق 12.94 17.92 17.92 17.92 19.91ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  1.2
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) أطنان قدرات استھالك األوزون(

 ال ينطبق 12.94 17.92 17.92 17.92 19.91ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2.1
 )دوالر أمريكي) (اليونيدو(

100,000 90,000 0 90,000 60,000 40,000 380,000 

دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 ) أمريكي

7,500 6,750 0 6,750 4,500 3,000 28,500 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  2.3
 )دوالر أمريكي) (اليونيب(

75,000 50,000 0 50,000 50,000 25,000 250,000 

دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2.4
 ) أمريكي

9,750 6,500 0 6,500 6,500 3,250 32,500 

 630,000 65,000 110,000 140,000 0 140,000 175,000 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 61,000 6,250 11,000 13,250 0 13,250 17,250 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3.2
دوالر (إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3

 )أمريكي
192,250 153,250 0 153,250 121,000 71,250 691,000 

 6.30 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق   22-الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من 4.1.1
 0.00 )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا    22-الھيدروكلوروفلوروكربون  إزالة 4.1.2
 11.71 )أطنان قدرات استھالك األوزون(   22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.1.3
 0.67 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.2.1
 0.00 )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.2.2
 2.02 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب   141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.2.3

  
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
في السنة المحددة  الثانيل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2التذييل في 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة   )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

اطات المدر ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف ج
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

عن من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب اق) ب(5ألف، كم رر . من االتف م تق ا ل وم

قق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التح
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

طلع بھ  )ج( ي سيُض اطات الت ي للنش ذ  اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ار ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف وين. المنظور أن تط ي أن يغطي ھ نةبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى ا بيان تعل  .إلنترن
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير كل طلب شريحة ة انظر الفق(، كال من السرود والوصف الخاص ب ) أعاله) أ(1رة الفرعي

ا )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة إال بالنسبة. أعاله ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل  ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل للسنوات الس
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 
     

 
ستقوم وحدة األوزون التقنية الھندوراسية التابعة ألمانة الموارد الطبيعية والبيئة بتنسيق تنفيذ المشروع بما   1

  .في ذلك األنشطة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لتقنية الھندوراسية، بوصفھا نقطة اتصال، مسؤولية التنسيق الوطني لكامل برنامج وستتولى وحدة األوزون ا  -2

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة اليونيدو بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية واليونيب 
بعة نشر وإنفاذ السياسات العامة وستكون الوحدة مسؤولة عن رصد خطة تنفيذ اإلزالة ومتا. بوصفه الوكالة المتعاونة

  .وستدعم الوحدة اليونيدو واليونيب في إعداد خطط التنفيذ السنوية والتقارير المرحلية للجنة التنفيذية. والتشريعات
وستُقيم الحكومة تحالفات استراتيجية مع مؤسسات التدريب المتخصصة لالضطالع ببرنامج التدريب بأكمله   -3

  .ي استعمال غازات التبريد التي يتعين إزالتھا وذلك لجميع مقدمي الخدمةللقطاعات المشتركة ف
وُسيدير عملية اإلزالة فريق مخصص لھذا العمل يتألف من منسق ستُعينه وحدة األوزون التقنية الھندوراسية   -4

يشتمل عنصر دعم وس. وسيحظى بدعم من ممثلي وخبراء الوكاالت المنفذة وستوفر له البنية التحتية الالزمة للدعم
  :اإلدارة وتحديث الصكوك القانونية لخطة اإلزالة على األنشطة التالية

  إدارة وتنسيق تنفيذ الخطة؛  )أ(
وضع برنامج لتطوير السياسات العامة والتطبيق للسماح للحكومة بممارسة الواليات المطلوبة   )ب(

  المواد المستنفدة لألوزون؛وضمان وفاء الصناعة بااللتزامات المتعلقة بخفض استھالك 
وضع وتنفيذ أنشطة تدريب وتوعية وبناء للقدرات لضمان التزام رفيع المستوى بأھداف والتزامات   )ج(

  الخطة؛
  إعداد خطط تنفيذ سنوية بما في ذلك تحديد تسلسل مشاركة الشركات في األنشطة؛  )د(
  المستنفدة لألوزون من قبل المستعملين؛بدائل المواد /إنشاء وتشغيل نظام إبالغ بشأن استعماالت  )ھ(
  اإلبالغ عن التقدم في تنفيذ الخطط للصرف السنوي استنادا إلى األداء؛  )و(
إنشاء وتشغيل آلية ال مركزية لرصد وتقييم نتائج الخطط، باالشتراك مع الكيانات البيئية المحلية   )ز(

  .لضمان االستدامة
  

 الرئيسيةدور الوكالة المنفذة : ألف -6التذييل 

  
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1

  :التالي

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة 

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

د أُكملت   )ج( تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 .ألف-4يحة بما يتمشى مع التذييل على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشر
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املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4والخطة الش
اتمل توتش .ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمھيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة  ين المؤھّلينالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

فافية   )ح( ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة   )ط(

رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

-4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5الفرعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة - 1المذكورة في التذييل 
 .ألف

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
ة . تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ذه األنشطة في وثيق د ھ ويمكن مواصلة تحدي

  :علىالمشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل 
  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
ة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت

    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
منفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة ال  )ج(

      .ألف-4الوارد في التذييل 
 
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/33 
Annex I 

 

8 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون 
  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 

  




