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ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC 

CTC 

Halons

Methyl Bromide

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

هندوراس
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

يونيب و يونيدو خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2006 ثانيا - آخر معطيات المادة 
7

0 :TCA بروميد المثيل: 284.6 هالونات: 0 0: CTC 94.7  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات
رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

39.7 39,7

0

0

256.6 252,4 4,2

0

رابعا - معطيات المشروع: 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 49,7 49,7

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون) CFC

39,7 39,7

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

تكاليف المشروع 146.000,

منظمة الألمم المتحدة 
للتنمية الصناعية

تكاليف المشروع 301.000,

52.000, 198.000,

تكاليف الدعم 18.980, 6.760, 25.740,

37.500, 338.500,

تكاليف الدعم 22.575, 2.813, 25.388,

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)
تكاليف المشروع 447.000, 447.000,

تكاليف الدعم 41.555, 41.555,

موافقة شمولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع

 إلى باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، ، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبالنيابة عن حكومة هندوراس -1
كما .  للنظر فيهالكلوروفلوروكربونل  للجنة التنفيذية خطة إلدارة اإلزالة الختاميةاالجتماع الخامس والخمسين

لخطة إدارة اإلزالة وتبلغ التكلفة اإلجمالية . نفيذ المشروع أيضا في ت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةتساعد 
 لبرنامج األمم  كتكاليف مساندة دوالرا أمريكيا25 740  زائدا دوالر أمريكي536 500  في هندوراسالختامية

  االمتثال ويبلغ خط أساس. دوالرا أمريكيا لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية25 388 والمتحدة اإلنمائي
 .قدرات استنفاد األوزون طنا من 331.6للكلوروفلوروكربون 

  خلفية

في  خصصت اللجنة التنفيذية  في قطاع خدمة التبريد،الكلوروفلوروكربونفيما يتعلق بإزالة مركبات  -2
 لخطة إلدارة  دوالرا أمريكيا لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية354 150مبلغ اجتماعها الثامن والعشرين 

 دوالر 305 000 إضافي وقدره مبلغعلى وافقت اللجنة في اجتماعها الرابع واألربعين كما . التبريدزات غا
 التبريدغازات أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة لتحديث خطة إدارة 

تدريب واعتماد  في قطاع خدمة التبريد عن ةوقد أسفر تنفيذ األنشط). UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/38الوثيقة (
  من ضباط500داد وإعادة التدوير و وعمليات االستر على ممارسات الخدمة الجيدةتبريدالي خدمة يفنمن  2000

 وإنشاء  لفنيي التبريد، مركزا تدريبيا13 كما أسفر تنفيذ هذه األنشطة عن إنشاء .الجمارك وضباط شرطة الحدود
 وتم اإلبالغ عن .المساعدة لها آلة استرداد والمعدات 72ا لالسترداد وإعادة التدوير وتوزيع  مركز22شبكة تضم 

 كميات إضافية من ، فضال عن12-الكلوروفلوروكربون أطنان من قدرات استنفاد األوزون من 7استرداد 
 .أ134- والهيدروفلوروكربون22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 السياسة والتشريعات

ر القانوني الذي يحكم تنفيذ بروتوكول مونتريال في هندوراس في الالئحة العامة الستعمال يرد اإلطا -3
 وتنشئ هذه الالئحة، ضمن أشياء أخرى، سجال لموردي .2002 التي بدأ تنفيذها في عام المواد المستنفدة لألوزون

د المستنفدة  المواصديراستيراد وتوالحصص يتعلق ب للترخيص ومصدري المواد المستنفدة لألوزون ونظاما
أي األيروسوالت أو  (الكلوروفلوروكربونالمعدات والمنتجات القائمة على استيراد  ا علىحظرو ؛لألوزون
/ مايووقد بدأ تنفيذ نظام الترخيص للمواد المستنفدة لألوزون منذ شهر . فنيي خدمة التبريدل اتدريبو؛ )الهالونات

 . الهيدروكلوروفلوروكربون بصورة منتظمةويتم اإلبالغ عن استهالك. 2003 أيار

 قطاع خدمة التبريد

 طنا من 38.5 استعملت ،بناء على دراسة استقصائية أجريت أثناء إعداد خطة إدارة اإلزالة الختامية -4
 طنا من قدرات 12.0 : موزعة على النحو التالي2007  عام  لخدمة معدات التبريد فيقدرات استنفاد األوزون

 طن من قدرات استنفاد األوزون ألنظمة التبريد التجارية 1.7، وزون لخدمة أجهزة التبريد المنزليةاستنفاد األو
 طنا من قدرات استنفاد 19.8 في الحاويات المبردة، و من قدرات استنفاد األوزوننطناأ 5.0والصناعية، و

  ورشة خدمة؛350د يعملون في  فني تبريد في البل3 500 ويوجد حوالي السياراتاألوزون ألجهزة تكييف هواء 
 من  لكل كيلوغرام واألسعار المتوسطة الحالية.من الفنيين تدريبا على ممارسات الخدمة الجيدة% 57وقد تلقى 

، 12- دوالرا أمريكيا للكلوروفلوروكربون19و، 11- دوالرا أمريكيا للكلوروفلوروكربون19:  هيغازات التبريد
، 22- دوالرا أمريكيا للهيدروكلوروفلوروكربون7.25أ، و134-لوروكربون دوالرا أمريكيا للهيدروف12.50و
 .R-502 دوالرا أمريكيا لـ 22و
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 األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة الختامية

تشمل المشاريع الفرعية التي تحتوي عليها خطة إدارة اإلزالة الختامية في هندوراس المساعدة الفنية لمنع  -5
 من فنيي خدمة التبريد 1 500ضافية لـ اإل التدريب وبرامج ،ني بمركبات الكلوروفلوروكربوناالتجار غير القانو

للممارسات الجيدة،   سلوك وإعداد مدونة، خطة إدارة غازات التبريدالذين لم يتلقوا تدريبا من خالل مشروع
 وأجهزة تبريد المباني، والصناعيةوأنشطة تتعلق بالتوعية العامة، وبرنامج حوافز لتحويل أنظمة التبريد المنزلية 

 . ومراقبةتنفيذ ورصدأنشطة ووإنشاء أربعة مراكز إضافية لالسترداد وإعادة التدوير، 

كانون الثاني /  يناير1 بحلول الكلوروفلوروكربونوتخطط حكومة هندوراس لإلزالة الكاملة لمركبات  -6
 .إدارة اإلزالة الختامية مع مقترح خطة 2008 تم تقديم خطة عمل تفصيلية لعام و.2010

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

 من 7 المبلغ عنه من حكومة هندوراس بموجب المادة استهالك الكلوروفلوروكربونكان ، 2006في عام  -7
الحد  طنا من قدرات استنفاد األوزون عن 71.1 ، يقل طنا من قدرات استنفاد األوزون94.7 البالغو ،البروتوكول
  وفي. طنا من قدرات استنفاد األوزون لذلك العام165.8 في البروتوكول والبالغ لالستهالك المسموح به األقصى

التقرير المرحلي الخاص  المبلغ عنه من حكومة هندوراس بموجب الكلوروفلوروكربونكان استهالك ، 2007 عام
 أطنان من قدرات استنفاد 10.0  يقل طنا من قدرات استنفاد األوزون 39.7بتنفيذ البرنامج القطري والبالغ 

 . طنا من قدرات استنفاد األوزون49.7 والبالغ 2007  عام في لالستهالك المسموح بهالحد األقصىاألوزون عن 

 .قدمت خطة إدارة اإلزالة الختامية في هندوراس ألول مرة إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية -8
شاريع الفرعية التي ووفق عليها بموجب مشروع خطة إدارة غازات التبريد كان ال ونظرا إلى أن العديد من الم

والمشروع الفرعي  وبخاصة برنامج المساعدة الفنية لنشر الممارسات الجيدة، يزال في ذلك الوقت في طور التنفيذ،
دوراس على سحب  وبرنامج اعتماد وترخيص فنيي التبريد، فقد وافقت حكومة هن،لالسترداد وإعادة التدوير

 خطة إدارة غازات التبريد جميع األنشطة التي ووفق عليها بموجب مشروع يجري تنفيذومنذ ذلك الوقت، . الطلب
 دوالر أمريكي من التمويل اإلجمالي 281 500 وتم صرف .2008حزيران / وسوف تكتمل بحلول شهر يونيو

 . دوالر أمريكي305 000المعتمد وقدره 

 بالمستويات الحالية الستهالك الوكاالت المنفذة المسائل الفنية المتعلقةمع ناقشت األمانة  -9
 القائمة على  وفقا لنوع المعدات؛ والمعدل السنوي للتخلص من معدات التبريدالكلوروفلوروكربون
  تشغيل مراكز التدريب التيوطرائقها؛ تفلتبريد البديلة في األسواق وتكلوتوفر غازات ا؛ الكلوروفلوروكربون

  وعالقة هذه األنشطة2010طة اإلزالة بعد سنة واستدامة أنشأنشئت من خالل خطة إدارة غازات التبريد؛ 
 تبعا لذلك  وقد تصدت الوكاالت المنفذة.باألنشطة المستقبلية األخرى إلزالة مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون

 .لكل هذه المسائل وأدرجتها في مقترح المشروع الختامي

 دوالر أمريكي إلنشاء أربعة 322 000ح المقدم إلى االجتماع الثالث والخمسين، طلب مبلغ في المقتر -10
، وبرنامج حوافز يستهدف المستخدم النهائي في جديداستصالح مراكز إضافية لالسترداد وإعادة التدوير، ومرفق 

عتبار خطة االسترداد وإعادة وبعد أن وضعت في اال.  وقطاع أجهزة تبريد المبانيالقطاعات المنزلية والصناعية
والثالثة عشر مركزا لتدريب الفنيين، والكمية المحدودة نسبيا من مركبات التدوير المنفذة في البلد، 

 التي يمكن استردادها وإعادة تدويرها، والوقت المحدود المتاح لتحقيق اإلزالة الكاملة الكلوروفلوروكربون
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أعاد برنامج األمم المتحدة  في األسواق،   البديلةظاهر في غازات التبريد، والنقص الالكلوروفلوروكربونلمركبات 
 للمساعدة الفنية ا فيه برنامجا أكثر شموالللبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تصميم المشروع وأدرج

 بريد التجارية القائمةذات جدوى تكاليفية ومستدامة لعدد مختار من أنظمة الت تحويل/ لتنفيذ عملية إعادة تجهيز
 وإدخال برنامج لغازات التبريد البديلة بما فيها النقل المبرد وأجهزة تكييف السيارات، الكلوروفلوروكربونعلى 

وباإلضافة . آلالت االسترداد وإعادة التدوير المستخدمة حاليا وشراء معدات مساعدة  من الناحية الفنيةقابل للتنفيذ
  رائد لتشجيع إحالل إدارة اإلزالة الختامية حكومة هندوراس على إنشاء برنامجإلى ذلك، سوف تساعد خطة

الطاقة المبردات المنزلية ذات  تعتمد على مواد غير مستنفدة لألوزون محل  عالية الكفايةطاقةوحدات ذات 
راس مبلغا هندو الوطنية في وسوف تقدم شركة الكهرباء. الكلوروفلوروكربونعلى التي تعتمد  المنخفضة الكفاية

 المستعمل  المواد غير المستنفدة لألوزون، فيسددلى النهائيين لشراء مبرد جديد يعتمد عنقديا كحافز للمستخدمين
وفي الوقت نفسه، وقبل . حصصال بنظام ويدفع الباقي من التكلفة اإلجمالية للجهاز، %20النهائي دفعة مقدمة تبلغ 

وتبلغ تكلفة هذا البرنامج .  المشحون في الجهاز12-وروفلوروكربونالكلسوف يتم استرداد تفكيك الجهاز، 
 دوالرا أمريكيا بينما تبلغ تكلفة األنشطة األخرى غير االستثمارية لخطة إدارة اإلزالة 338 500للمساعدة الفنية 

 . دوالر أمريكي198 000الختامية 

 اتفاق

لتنفيذية يتضمن شروط اإلزالة الكاملة قدمت حكومة هندوراس مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة ا -11
 . الوثيقةمع هذهمرفق  في هندوراس، يرد كالكلوروفلوروكربونلمركبات 

 التوصية

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية .توصي األمانة بموافقة شمولية على خطة إدارة اإلزالة الختامية في هندوراس -12
 :في

 دوالر 536 500بمبلغ ختامية في هندوراس الموافقة من حيث المبدأ على خطة إدارة اإلزالة ال  )أ (
 دوالر أمريكي 338 500 دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و198 000(أمريكي 

 دوالرا 51 128، زائدا تكاليف دعم الوكالة والبالغة )لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 دوالرا أمريكيا 25 388حدة للبيئة، و دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المت25 740(أمريكيا 

  ).لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة الموافقة على مشروع االتفاق  )ب (
 . من هذه الوثيقة1 على النحو الوارد في المرفق الختامية

ألمم المتحدة للتنمية الصناعية على أن يضعا في حث برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة ا  )ج (
 . أثناء تنفيذ خطة إدارة اإلزالية الختامية49/6 و41/100اعتبارهما متطلبات المقررين 

 :الموافقة على الشريحة األولى للخطة بمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه  )د (

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  لمساندةتكلفة ا
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

  برنامج األمم المتحدة للبيئة  18 980  146 000  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )أ(
منظمة األمم المتحدة للتنمية   22 575  301 000  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )ب(

  الصناعية
  



 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/32 
Annex I  
 

1 

  األولالمرفق 
  

  هندوراس اتّفاق بينمشروع 
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية

  المواد المستنفدة لألوزونبشأن خطة إزالة 
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("هندوراسحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييل لألوزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من التذييل  2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . االتفاقا في هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق،   .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2  من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").مويلالجدول الزمني للموافقة على الت(" ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهداألأن يكون البلد قد حقّق   ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل انامجأن يكون البلد قّدم بر  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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ات المحّددة وسوف ترصد المؤّسس.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجقديرات في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس ت  .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

 المصنّفة وإعادات التخصيص.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفاق ا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتتكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال ذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اارة وتنفيذ هذإدشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة تعلى أن يونيب  وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
الوكالة (كة  قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشارنيدويوو) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) المنفذة المتعاونة

، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل الوكالة المن
التي دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5 الفقرة الفرعية  المستقل على النحو الوارد فيلتحقّقا

الوكالة المنفذة سوف تكون (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 
 اللجنة التنفيذية من حيث وتوافق) ألف–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة

من   8 و 7ين ـة في الصف بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2ل ـالتذيي

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10
 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 يلالتذي

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهنة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
لغ المحّددة في  التمويل بمقدار المباأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكت أخرىاأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
  المنفذة المتعاونةالوكالةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإل
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم ى المنسوب إليها في البروتوكول،  االتفاق لها المعناوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها
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  تذييالت

  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
  12-كلوروفلوروكربون و 11-كلوروفلوروكربون

 115-كلوروفلوروكربون و
  

  ألهداف والتمويلا:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

 بمواد المجموعة ة بروتوكول مونتريال الخاصحدود االستهالك في. 1
  0.0  49.7  49.7 )أطنان قدرات استهالك األوزون(األولى للمرفق ألف 

 

 من مواد المجموعة األولى ألقصى المسموح به لالستهالكالحد ا. 2
  0.0 39.739.7   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (للمرفق ألف

 

 39.7 0.0 39.7  0.0  )قدرات استهالك األوزونأطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 3
 000 ,198 0000 ,00052 ,146  )دوالر أمريكي( التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4
 338,500 0 500 ,301,00037  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 5
 536,500 0 447,00089,500 )دوالر أمريكي( مجموع التمويل المتفق عليه . 6
 25,740 0 18,9806,760  )دوالر أمريكي( تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 25,388 0 22,5752,813  )دوالر أمريكي( دعم الوكالة المنفذة المتعاونة ةف تكل. 8
 51,128 0 41,5559,573  )دوالر أمريكي(  تكاليف الدعم مجموع. 9

 587,628 0 488,55599,073 )دوالر أمريكي (إجمالي التمويل. 10

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  

التمويل للموافقة عليه في موعد ال  سيجري النظر في ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1
  .2009 لسنة  الثانيالجتماع  ايتجاوز

   شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 

    البيانات  .1
  ــــــــــــــــــ  البلد  
  ــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ــــــــــــــــــ  هدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المست  
  ــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
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  األهــداف  .2
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات  

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  

   في مجال الصناعةالمتخذإلجراء ا  .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

  
  المساعدة التقنّية  4
  

  _________________      :النشاط المقترح  
  _________________        :الهدف  
  _________________      :الفئة المستهدفة  
 _________________        :تأثيرال  

 
   من جانب الحكومةإجراءات  .5

  ول التنفيذجد  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
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  ة به مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلق: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع  .1

 .(NOU)األوزون الوطنية 
 
 ها فيسوف تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز بشكل خاص في ترتيبات الرصد نظرا إلى واليت .2

ت الخاصة بها كمرجع للفحص المتقاطع في جميع م السجالاخدتسلمواد المستنفدة لألوزون، وارصد واردات ا
، مع كما تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية. برامج الرصد المعنية بالمشاريع المختلفة في إطار خطة اإلزالة الختامية

هيئات الوكالة المنفذة المتعاونة بالمسؤولية الهائلة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات غير القانونية مع إبالغ ال
  .الوطنية المعنية عنها من خالل وحدة األوزون الوطنية

  
  التحقق واإلبالغ

تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر  .3
لوكالة المنفذة واستناداً إلى التشاور مع ا.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةهندوراس اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة هندوراسختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

   دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدملة عن مجموعة أنشطة ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤو  .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 لسنوي؛ على إعداد برنامج التنفيذ امساعدة هندوراس  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

 حالة وفي. ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د(  تمشياً مع الفقرة هندوراسلاختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ، 2008ج التنفيذ السنوي للسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
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مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة كّن من القيام بتنفيذ برناضمان وجود آلّية تشغيلية تم  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛     )ي (
 
 مان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ض  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  ر السياسات العامة عند الطلب؛المساعدة في تطوي  )أ(

  تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛  في تنفيذ وتقييم األنشطة التي هندوراس ومساعدة  )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 
  
 دوالر أمريكي  10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
  

-------- 




