
  .دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها قد تصدر  ن وثائق ما قبل الدوراتإ
 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/33 

10 October 2008 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف
  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

   سادس والخمسونالجتمـــاع اال
 2008نوفمبر / تشرين الثاني12-8، الدوحة

  

 

 هندوراس: مشروعمقترح 
  

 
  :ة المشروع التالياتتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح

  
  غاز التبخير

 
  يونيدولا  )الشريحة الثالثة (ةالمرحلة الثاني، بروميد الميثيللزالة التدريجية إلالخطة الوطنية ل •
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   مشروعات متعّددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
  هندوراس

  

  المنفذة/الوكالة الثنائية                ان المشروع  عنو

 

  
   تناولها في المشروعىأحدث بيانات االستهالك المبلغ عنها للمواّد المستنفدة لألوزون التي جر

 2008سبتمبر /أيلول، في تاريخ 2007، )من قدرات استنفاد األوزونأطنان  (7بيانات الماّدة   :لفأ

  
  )2008سبتمبر /أيلول، في تاريخ 2007، قدرات استنفاد األوزونأطنان من (طري القطاعية بيانات البرنامج الق  :اءب
  

 
 0   )قدرات استنفاد األوزونأطنان من (كلورو فلورو كربون الذي مازال مؤّهالً للتمويل اّد استهالك مو

  

 
  

المجمو 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 بيانات المشروع
 ع

 المستوى األقصى المسموح به – 1
أطنان من قدرات استنفاد (لالستهالك 
  *)األوزون

295.8 255.0 207.5 183.6 163.2 132.6 81.6 - 

أطنان من ( التخفيض السنوي – 2
 .)قدرات استنفاد األوزون

31.8 40.8 47.4 23.9 20.4 30.6 51.0 81.6 

1.806.30 0 0 0 600.000800.000300.000106.3010 .يف المشروعتكال  – 3
1 

135.472  7.972 22.500 60.000 45.000  .  تكاليف دعم الوكالة– 4
الكلفة اإلجمالية للصندوق المتعّدد 

  .)دوالر أمريكي(األطراف 
 

645.000860.000322.500114.2731.941.77
3 

ية للمشروع كفاءة التكاليف النهائ
8.7 .)كغ/دوالر أمريكي(

  ). 50/30المقرر ( لالتفاق المعتمد في االجتماع الخمسين للجنة التنفيذية اوفق* 
  
  .كما هو مبين أعاله) 2008(الموافقة على تمويل للشريحة الثالثة  : لب التمويلط
  

موافقة شمولية  توصية األمانة
 

 اليونيدو )الشريحة الثالثة(إلزالة التدريجية لبروميد الميثيل، المرحلة الثانية الخطة الوطنية ل

 ة المنسقةالوكالة الوطني وحدة األوزون

   248.2  ، بروميد الميثيلهاءالمرفق 
  

اسم المواد المستنفدة 
 لألوزون

القطاع  الكمية/القطاع الفرعي
 الكمية/الفرعي

القطاع 
 الكمية/الفرعي

 الكمية/القطاع الفرعي

تطبيقات الحجر غير  بروميد الميثيل 
 252.4/الصحي

بالدوالر (التمويل  
 )األمريكي

أطنان من قدرات استنفاد (اإلزالة التدريجية 
 ) األوزون

 اعتمادات خطة أعمال السنة الجارية

322.50049.1 )أ(
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  وصف المشروع

 خطةللعن حكومة هندوراس تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية قدم اليونيدو بالنيابة   -1
لمشروع، لتعرض لهندوراس، وطلبا للحصول على التمويل للشريحة الثالثة في إلزالة التدريجية لبروميد الميثيل الوطنية ل

 دوالرا أمريكيا 300.000 التنفيذ المطلوب ويبلغ مستوى.  السادس والخمسيناجتماعهاعلى نظر اللجنة التنفيذية في 
  .  دوالرا أمريكيا22.5000باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 

   خلفية

اإلزالة التدريجية الستخدام إتمام ها السابع والثالثين في مقترح المشروع من أجل اجتماعنظرت اللجنة التنفيذية في   -2
)  طنا من قدرات استنفاد األوزون412.0أي (ة في زراعة البطيخ والموز والتبغ كغازات لتبخير الترببروميد الميثيل 

ومنذ إقرار ). 37/50المقرر  (ا أمريكيا دوالر1.977.454 على تمويل المرحلة األولى من المشروع بمبلغ تووافق
د الميثيل الذي اقترحته في المشروع، وافقت األطراف في بروتوكول مونتريال على تنقيح جدول اإلزالة التدريجية لبرومي

قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن واألربعين و).  XVII/34 و XV/35المقرران (البداية حكومة هندوراس 
  . لتحقيق اإلزالة التدريجية لبروميد الميثيلمقترحالموافقة على الجدول المنقح لإلزالة التدريجية وسمحت لليونيدو بتقديم 

 على المرحلة الثانية من خطة اإلزالة التدريجية ، من حيث المبدأ،لجنة التنفيذية في اجتماعها الخمسينووافقت ال  -3
 دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 1.806.301هندوراس بتكلفة إجمالية تبلغ في لبروميد الميثيل 

 في 20لثانية من المشروع، تعهدت حكومة هندوراس بتحقيق نسبة وفي إطار المرحلة ا.  دوالرا أمريكيا لليونيدو135.472
ووافقت . 2012 وإتمام اإلزالة التدريجية بحلول عام 2008المائة من تخفيض استهالكها من بروميد الميثيل بحلول عام 

للمشروع ) لث والخمسينفي االجتماع الثا(والثالثة ) في االجتماع الخمسين(اللجنة التنفيذية أيضا على الشريحتين الثانية 
   .  دوالرا أمريكيا105.000 تضاف إليه تكاليف دعم الوكالة بمبلغ ، دوالر أمريكي1.400.000بمبلغ إجمالي 

  التقرير المرحلي

 بتجديد االتفاق بشأن إدارة اإلمدادات وخدمات الرصد والدعم مع وحدة األوزون، 2007قام اليونيدو في عام   -4
وتضمنت األنشطة المنفذة في إطار .  على خطة عمل مع الشركات الثالث الرئيسية المعنية بالبطيخ في هندوراسووافق

وتشمل الصواني، وأطر التطعيم (المشروع أيضا شراء معدات إلنتاج عوامل بيولوجية، مع مواصلة تنفيذ تكنولوجيا التطعيم 
 دوالر 1,400.000 ، تمت الموافقة على مبلغ2008سبتمبر /أيلولوإلى غاية .  وإمدادات الطبقات)وأشرطة عن التطعيم

  . دوالرا أمريكيا أو دعت اليونيدو إلى االلتزام به1.306.261أمريكي، وتم صرف مبلغ 

  خطة العمل

عام في  طنا لبروميد الميثيل 23.9نحو نسبة إضافية من قدرات استنفاد األوزون ب تدريجية لإزالةُيـقترح إجراء   -5
  :وسيتحقق هذا الهدف من خالل األنشطة المحددة التالية. 2009

  توزيعها على ثالث جهات إلنتاج البطيخ؛بغرض شراء معدات إضافية ومواد زراعية   )أ(

تقديم عنى بتدريب التي ستلل وهي المؤسسة المحلية طن مع إدارة العلوم والتكنولوجيا،تعاقد من البا  )ب(
  ل تنفيذ المشروع؛ المساعدة الفنية والتدريب من خال

    .هذه المركباتمواصلة رصد مستخدمي بروميد الميثيل وأداء الحلول البديلة ل  )ج(

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

 طنا من قدرات 248.2 الذي أبلغت به حكومة هندوراس والمتمثل في 2007 الميثيل لعام بروميدإن استهالك   -6
ن المستوى األقصى المسموح به لهذه السنة عقل يفاد األوزون وهو مستوى نمن قدرات است طنا 6.8استنفاد األوزون يشكل 

، قّدرت حكومة هندوراس أن استهالك مستوى 2008عام بالنسبة لو. في إطار االتفاق بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية
 طنا من قدرات استنفاد األوزون ويقل عن 3.5  طنا من قدرات استنفاد األوزون، وهو مستوى يبلغ204 الميثيل بلغ بروميد

  . المذكوراالتفاقبروتوكول مونتريال المستوى المسموح به لهذه السنة في إطار 
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، أفاد اليونيدو أن  للجنةخالل المناقشة بشأن مشروع االستثمار المعروض على االجتماع السادس والخمسينو  -7
وميد الميثيل، ر بديلة لبةتكنولوجيوسائل م كطعيمضادات بيولوجية والتزارعي البطيخ في هندوراس اختاروا استخدام م

 بتعزيز الظروف الكيميائية والمادية إلنتاج األتربة من أيضاوقام المزارعون . إلدماجها في نظم المكافحة المتكاملة لآلفات
تدفع كما . بلي البالء الحسنوجيات المتبعة ت تحققت إلى يومنا هذا أن التكنولالتيوتفيد النتائج . خالل تطبيق المواد العضوية

       .  التكنولوجيات القائمة على المواد الكيميائيةبتعاد عن استخدامالمزارعين إلى االبسواق الدولية األ

 األجل في تكتسي أهمية بالغة لضمان استمرارية اإلزالة التدريجية التدريب إلى أن أنشطة أيضاوأشار اليونيدو   -8
وتلقى العديد من المزارعين . عنصرا مهما للمشروعوشكل الدعم الفني إلنتاج وتطبيق المضادات البيولوجية . الطويل

 ُيـعـّين فإسبانيا وكوبا وسوكل من  على إنتاج المضادات البيولوجية واستخدامها في إنتاج البطيخ في يةتدريبدورات 
وهناك مواضيع أخرى يغطيها البرنامج . حسين عملية اإلنتاجتمهمته خبير دولي في مجال إنتاج المضادات البيولوجية 

يقتضيها مختبر التركيب معدات  في الوقت الراهنيجري و. التدريبي تتضمن التطعيم والري والمكافحة المتكاملة لآلفات
ويتوقع أن . برإنتاج المضادات البيولوجية في مباني هذه اإلدارة، ويتلقى الموظفون التدريب الضروري على تشغيل المخت

 يغطي المشروع تمويل تشغيل هذه اإلدارة في وسوف. 2008 إدارة العلوم والتكنولوجيا جاهزة للعمل مع نهاية عام كونت
  .المرحلة، سيكون المزارعون مسؤولين عن استمرارية هذه اإلدارةانقضاء هذه  وبعد .2009 و 2008عامي 

  التوصية

زالة التدريجية إلمن المرحلة الثانية للخطة الوطنية للشريحة الثالثة على اشمولية توصي أمانة الصندوق بالموافقة ال  -9
لبروميد الميثيل في هندوراس على النحو الوارد في الجدول أدناه، على أساس أن صرف األموال الخاصة بها رهينة بتسلم 

 لم يتجاوز 2008 الميثيل في عام دبرومي أن مستوى استهالك ؤكدأمانة الصندوق رسالة رسمية من حكومة هندوراس ت
المبرم االتفاق إطار  طنا من قدرات استنفاد األوزون، وهو ما يمثل المستوى األقصى المسموح به لالستهالك في 207.5

  .بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية

 

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  

  )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم

  )دوالر أمريكي(

الوكالة 

  لمنفذةا

إلزالة التدريجية لبروميد الميثيل، المرحلة الثانية الخطة الوطنية ل  )أ(
  .)الشريحة الثالثة(

  اليونيدو  22.500  300.000

  
_______  
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