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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 السابع و الثالثون االجتماع 
 2002وليه ي/ تموز 19-17،مونتريال 

 

 إضافة
 

 الهندوراس:  المشروعمقترح
 

  :19 مكررة أربعة أضعاف ولتعويض الفقرة 18 ثالثة أضعاف ومكررة 18 مكررة و18 هذه الوثيقة إلضافة الفقرات صدرت
 

ررة 18 روع    . مك ترح المش تهما لمق يدو دراس ة واليون ت األمان ى    . أنه ة عل رت الموافق د ج ةوق يمة   تكلف روع بق ترح المش  مق
 سيغطيوهو المبلغ الذي ) للكغ   دوالر أمريكي9.28( بروميد المثيل من  ODP طنا 407.5 إلزالة   دوالر أمريكي783,755

دات      نوات            ( ثمن المع يم بالنسبة للشمام والق يا التطع ئة في تكنولوج يوت الدفي  المزودة باألطباق العائمة بالنسبة لنباتات الدقيقةالب
بغ  ي   ( والتدريب   ) الت يم ات  في عمل واد            التطع بغ واستعمال الم باتات الت يقة بالنسبة لن نوات الدق ية  واستعمال الق بديلة في  الكيميائ  ال

بة مرض الموآو في محاصيل الموز       تكلفة    ). مراق تثنى من ال بلغ ويس  المبلغ المتصل بعنصر وهو ،  دوالر أمريكي73,670 م
 تكاليف التشغيل بالنسبة لمحصول في   دوالر أمريكي15,342 ومبلغ، الملكية األجنبية إلحدى الشرآات العاملة في إنتاج الشمام

 .الموز
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 الهندوراس وحكومة تنفيذية الموقع بين اللجنة الاإلتفاق

 
ررة  18  وحكومة التنفيذية اللجنة إلى الوصول إلى اتفاق بين يهدفتدعم اليونيدو حكومة الهندوراس في صياغة مقترح .  ثالثامك

ندوراس يحمل ا     ى إزالة              اله ة إل ترحة وخطة العمل الهادف تعهدات المق وقد ألحقت مسودة اإلتفاق    .  المثيل في الهندوراس   بروميدل
 .1بهذه الوثيقة تحت اسم الملحق 

 
ررة  18 ا مك ذي يجب أال تتعداه الهندوراس في استعمال بروميد      .  رابع  ، ODP طنًا 259.4 بكمية المثيلحدد الخط الرئيسي ال

تهالك   غ اس يدبروبل يل وم نة المث ية  2001 لس نًا 407.5 آم يقة    . ODP ط ي وث يها ف ار إل ام المش ا لألرق روعووفق إّن المش  ف
نخفض في سنة           ن ي  لن تكون قادرة على مواجهة حالة التجميد        الهندوراسواستنادًا إلى هذه المعلومات، فإّن      . 2002اإلستهالك ل

ة     . 2002في سنة      ًا لجدو      أيضاً وتسجل األمان ه ووفق  الدعمل إزالة بروميد المثيل الموجود في مقترح المشروع األصلي، فإّن            أّن
ندوراس من أن تكون في مستوى اإلمتثال قبل                 ن يخول اله يدو ل ترح من اليون % 20، وقد اقترح إنجاز تخفيض 2007 سنةالمق

يل              يد المث تاريخ      مع من الحد الرئيسي لبروم ذا ال ول ه د وافقت اليونيدو بعد      .  حل آثر عن سرعة تنفيذ المشروع على  أ دراسةوق
 .تسريع أهداف اإلزالة

 
 التوصية

   
ترح       . 19 ذ مق ي أخ يذية ف نة التنف ب اللج د ترغ روعق يقة         المش ي الوث ة ف يقات المقدم ى التعل تنادًا إل ذا اس بار وه ن اإلعت  بعي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/38  1 واإلضافة. 
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 I الملحق
 

 د المثيل في الهندوراس عليها إلزالة بروميالموافق الشروط
 )شروعالم(

 
ت. [ 1 ى      وافق بدأ عل ث الم ن حي ن م ابع والثالثي تماعها الس ي اج يذية ف نة التنف ي3,783,755 اللج بلغ  ، دوالر أمريك و الم  وه

ي ة اإلجمال ندوراس إلزال يتوافر لله ذي س نًا 407.5 ال زروعة من   ODP ط ير األرض الم ي تبخ تعمل ف يل المس يد المث  بروم
باتات   الصحي واإلاستخدامات الحجر والتبغ والذي يمثل اإلستعمال اإلجمالي لبروميد المثيل ما عدا استخدامات        والموز الشمام   بن

 ).]ODP طنًا 4.6(السابقة للشحن 
 
ندوراس                         . [2 نوح لله إّن الخط األساسي المم ة، ف ة العام ا جرى إبالغه لألمان ًا لم د ووفق ية    ق نًا  259.4 حدد بكم وقد . ODP ط
ية   أب تهالك آم ًا باس ندوراس أيض ت اله نًا 407.5لغ ي ODP ط نة ف حي   2001 س ر الص تخدامات الحج تثناء اس ع اس ، م

ابقة للشحن      ا   . واإلاستخدامات الس رر وآم ه يتعين على الهندوراس أن تخفض من استهالآها من          ق تريال، فإّن روتوآول مون  في ب
يد ي بروم يل بحوال نا 199,9 المث نة ODP ط ذا لت2005 س بة   وه يض نس دف تخف ثالها له يق امت ا  % 20حق ي يحدده الت

 .]البروتوآول
 
توافقة مع آجال المشروع المشار إليه أعاله ومع التعهدات            ستضمن . [ 3  في وثيقة المشروع للهندوراس المقدمة التخفيضات الم

دول التخفيضات المسجل   ة ج ى مواجه درة عل اهالق ن  . أدن ندوراس ع تعهد اله ار، ت ذا اإلط ي ه روع  وف ذا المش يذ ه ريق تنف ط
زيد عن                    الوطني بتخفيض اإلستهالك      ا ال ي ى م يل إل يد المث بة من بروم ي من اإلستعماالت المراق  اآلتية من المستويات اإلجمال

 :اإلستهالك في السنوات المذآورة أدناه
 ODP طن 407.5 2002
 ODP طن 370.0 2003
 ODP طن 305.0  2004
 ODP طن 207.0  2005
 ODPطن 115.0  2006
 ]ODP طن 0.0  2007

 
 : أساس سنوي آما هو موضح فيما يأتي وفقستتولى اليونيدو اإلنفاق على المشروع [. 4

 )اإلنفاق األولي (  دوالر أمريكي1,000,000 2002
  دوالر أمريكي900,000  2003
 دوالر أمريكي 900,000  2004
 دوالر أمريكي 750,000  2005
 ]دوالر أمريكي 225.7555  2006

 
ل المشروع مشروطًا           . [5 اق تموي د سيكون إنف ه الهامة وجدول التخفيض المشار إليه أعاله        إنجاز م   بع وفي حالة أّي تأخر    . عالم

برر،      تقوم غير م ية                      س بالغ المال زيد من الم يلغى إطالق أّي م يذية وس إعالم اللجنة التنف يدو ب ى  اليون ة حّل المشاآل العالقة   إل  غاي
 ].بدون مبرروقد يلغى المشروع في حالة اإلستمرار في التأخر .  الموضوعبالجدول واإللتزام

 
ذا         . [6 ندوراس وه ة اله تتمتع حكوم اق س يذ عناصر المشروع والتي تعتقد أنها                باإلتف رونة في تنظيم وتنف يدو بالم  أآثر مع اليون

ذا بهدف اإللتزام بالتعهدات الخاصة بإزالة بروميد المثيل المذآورة              ية وه وتوافق اليونيدو على إدارة تمويل المشروع   . أعالهأهّم
 ].  الخاصة من بروميد المثيل الموافق عليها قبل التخفيضاتسومة لضمان إنجاز بطريقة مر

 
----- 


