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  اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف
  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

  الثالث والخمسون االجتماع 
 2007ين الثاني تشر/  نوفمبر 30-26 ،مونتريال

 
  
 
  هندوراس :مقترح مشروع

 

  :تتألف هذه الوثيقة على تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي

  غاز التبخير
 
اليونيـــدو )الشريحة الثانية(الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل، المرحلة الثانية  •
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   المتعددة السنوات المشاريع–ورقة تقييم المشروع 
  هندوراس

  
  الوكالة المنفذة/ الوكالة الثنائية         عنوان المشروع

 

 
  ها في المشروعأحدث البيانات المبلّغ عنها الستهالك المواد المستنفدة لألوزون  والتي جرى تناول

  )2007تشرين األول / ، بتاريخ أكتوبر2006 ، من قدرات استنفاد األوزونطن  (7 -بيانات الماّدة  :ألف

  )2007تشرين األول /، بتاريخ أكتوبر2006، من قدرات استنفاد األوزونطن (القطاعية للبرنامج القطري البيانات  :باء

 
  )من قدرات استنفاد األوزونطن (إستهالك الكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل 

 
 المجموع 2013 2012 200620072008200920102011بيانات المشـروع

الحد األقصى المسبوح به لالستهالك
)*من قدرات استنفاد األوزونطن (

295.8255.0207.5183.6163.2132.6 81.6 -  

التخفيض السنوي 
)من قدرات استنفاد األوزونطن (

31.840.847.423.920.430.6 51.0 81.6  

 1,806,301 0 0 600,000800,000300,000106,30100تكاليف المشروع
 135,472   45,00060,00022,5007,972تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة

ف الصندوق المتعدد جموع تكالي
)دوالر أمريكي( األطراف

645,000860,000322,500114,273   1,941,773 

فعالية كلفة المشروع النهائية  
8.7)كغ/دوالر أمريكي(

  )50/30المقرر ( في االجتماع الخمسين من اللجنة التنفيذية 0حسب االتفاق الموافق عليه*

  . أعالها هو ُمبينكم) 2007(الثانية يحة الشرالموافقة على تمويل  :طلب التمويل

 
موافقة شمولية توصيات األمانة

 اليونيدو)الثانيةالشريحة (بروميد الميثيلإلزالة وطنية خطة 

 وحدة األوزون :وكالة التنسيق الوطنية

  284.6  بوميد الميثيل–المرفق هاء 
  

العدد/القطاع الفرعيالعدد/القطاع الفرعيالعدد/القطاع الفرعي العدد/القطاع الفرعي  المستنفدة لألوزون ةّادالماسم   
  Non-QPS: 291.0QPS: 6.4  بروميد الميثيل

    

)دوالر أمريكي(التمويل   ) من قدرات استنفاد األوزونطن (االزالة   ةحاليمال السنة المخصصات خطة أع 
)أ(  860,000 131.0 
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  وصف المشروع
 
تقريًرا مرحلًيا ) اليونيدو(بالنيابة عن حكومة الهندوراس، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  .1

الخاصة ) MB(وميد الميثيل حول تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة بر
 فيه من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها لنظرحة الثانية من المشروع، وذلك لبالهندوراس، وطلب تمويل للشري

 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة التي تبلغ 800 000مستوى التمويل المطلوب هو  .الثالث والخمسين
 . دوالر أمريكي60 000

  خلفية
 
جتماعها السابع والثالثين، تناولت اللجنة التنفيذية مقترح مشروع لإلزالة الكاملة الستخدام بروميد في ا .2

 استنفاذ من قدرات "ODP طن 412.0(الميثيل كغاز تبخير للتربة في قطاع إنتاج الشمام والموز وشجيرات التبغ 
ت التكلفة اإلجمالية للمشروع، بلغ ).1 والملحق UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/38(هندوراس  في") األوزون

وكان تمويل المرحلة األولى الذي تم .  دوالر أمريكي3 783 755كما تم االتفاق عليه بين األمانة واليونيدو، 
ومنذ  ).37/50المقرر ( دوالر أمريكي 1 977 454االتفاق عليه أيًضا في االجتماع السابع والثالثين يساوي 

طراف بروتوكول مونتريال على مراجعة برنامج إزالة بروميد الميثيل المقترح الموافقة على المشروع، وافق أ
وقد قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها  ).XVII/34 وXV/35المقررات (أصالً من قبل حكومة الهندوراس 

طلب التمويل السماح لليونيدو بتقديم خطة العمل وعلى الثامن واألربعين الموافقة على برنامج اإلزالة المراجع و
 .وفقًا لذلك

وفي اجتماعها الخمسين، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إزالة  .3
 دوالر أمريكي، 1 806 301بتكلفة إجمالية ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/32(بروميد الميثيل للهندوراس 

وبموجب المرحلة الثانية من المشروع،  . دوالر أمريكي لليونيدو135 472زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 
م كها من بروميد الميثيل بحلول عا في المائة في استهال20تعهدت حكومة الهندوراس بتحقيق تخفيض بنسبة 

وقد وافقت اللجنة أيًضا على الشريحة األولى من المشروع . 2012كاملة بحلول عام  وتحقيق اإلزالة ال،2008
المقرر ( دوالر أمريكي لليونيدو 45 000 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 600 000بمبلغ 
30/50.( 

  التقرير المرحلي
 
 الموارد والرصد وخدمات الدعم، ، أبرمت اليونيدو اتفاقًا مع وحدة األوزون حول إدارة2007في عام  .4

تشمل األنشطة التي يغطيها  .وقد اتفقت مع الثالث شركات الكبرى إلنتاج الشمام في الهندوراس على خطة عمل
المشروع أيًضا إعداد البنود المرجعية وتنظيم العطاءات الدولية لتوريد معدات إنتاج العوامل البيولوجية، مع 

لتطعيم، ودعم تدريب الفنيين في كوبا إلنتاج العوامل البيولوجية، حيث تتمتع كوبا االستمرار في تطبيق تقنية ا
 دوالر أمريكي، من 597 019، تم صرف 2007آب /وفي أغسطس .بالخبرة الواسعة في استخدام هذه التقنية

 . دوالر أمريكي، أو ُألزمت اليونيدو به600 000التمويل اإلجمالي الموافق عليه بمقدار 

  عملخطة ال
 
وسيتحقق هذا . 2008 إضافية من بروميد الميثيل لعام ODP طن 47.5تمت الموافقة على إزالة  .5

  :المستوى المستهدف من خالل األنشطة المحددة التالية

مثل معدات إنتاج (توريد المعدات اإلضافية ومواد المزارع لتوزيعها على منتجي الشمام الثالثة   ) أ(
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 ،)ري المخصب وأدوات التطعيمالعوامل البيولوجية، وأنظمة ال

توريد المعدات والمواد الالزمة إلدارة العلم والتكنولوجيا، التي ستتولى مسؤولية توفير المساعدة   ) ب(
 الفنية والتدريب خالل تنفيذ المشروع،

 .وألداء بدائل بروميد الميثيل) MB(الرصد المستمر لمستخدمي بروميد الميثيل   )ج(

 
  تعليقات وتوصيات األمانة

 
  التعليقـات

 
من قدرات استنفاد  طن 254.7 2007بلغ االستهالك المقدر لحكومة الهندوراس من بروميد الميثيل لعام  .6

، وهو المستوى األقل بقليل من الحد األقصى المسموح به من االستهالك لهذا العام بموجب االتفاق المبرم األوزون
من قدرات استنفاد  طن 47.2وى من االستهالك أعلى بمقدار والزال هذا المست .بين الحكومة واللجنة التنفيذية

، بموجب بروتوكول  من قدرات استنفاد األوزون طن207.5 المستوى المسموح به من االستهالك، األوزون
 .مونتريال

وخالل مناقشة مشروع االستثمار المقدم في االجتماع الخمسين، أثارت األمانة عدة موضوعات مرتبطة  .7
نقص الخبرة  :حدد مقترح المشروع الموضوعات الرئيسية التاليةوقد  .يذ وأدوار أهم الشركاء في البلدبنماذج التنف

المحلية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، والحاجة إلى تعزيز اللجنة القومية بالنسبة لبرامج بروتوكول مونتريال، 
األساس، طلبت األمانة معلومات إضافية عن األنشطة وعلى هذا  .خاصة فيما يتعلق بإزالة استهالك بروميد الميثيل

أشارت اليونيدو  . المشروع لتعزيز اللجنة القومية في الهندوراس إلزالة بروميد الميثيل علىالمتخذة منذ الموافقة
ية دانية والمعمليإلى أنها قد اتصلت بالفعل بإدارة العلم والتكنولوجيا للبدء في برنامج التدريب والتحليالت الم

 .وقد تم بالفعل البدء في عملية التوريد الخاصة باألجهزة المعملية المطلوبة .وتعزيز التقنية

 
  التوصيـات

توصي األمانة بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة  .8
 .بروميد الميثيل في الهندوراس كما هو محدد في الجدول التالي

تمويل المشروع ُمسمى المشروع 
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

الوكالة المنفذة

الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل، المرحلة الثانية)أ(
 )الشريحة الثانية(

 اليونيـــدو 600 000 800 000

 

- - - - 

 
 


