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 ھندوراسمقترح مشروع: 
  

  
  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشان مقترح المشروع التالي:

  اإلزالة التدريجية
  
 ) اليونيباليونيدو  )ة، الشريحة الثانياألولى المرحلةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية/ 
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  متعددة السنوات مشروعات –ورقة تقييم المشروع 
  ھندوراس

  الوكالة  المشروع عنوان (أوال)

  اليونيب)، الرئيسة( اليونيدو  (المرحلة األولي) الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة الموادخطة إدارة 

  

  قدرات استنفاد األوزون)من ن ط( 22.56  2011السنة:    7بيانات المادة   أحدث (ثانيا) 

  

  2012السنة:   لبيانات القطاعية للبرنامج القطري (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ا أحدث (ثالثا)

مكافحة   الرغاوى  أيروسول  كيميائية
  الحرائق

عوامل   المذيبات  التبريد
  التصنيع

ستخدام الا
  المختبرى

  إجمالي استھالك القطاع

    الخدمة  التصنيع   

                   123- الھيدروفلوروكربون

 124- الھيدروفلوروكربون

 

                  

  3.13        3.13         ب141- الھيدروفلوروكربون

ب في 141- الھيدروفلوروكربون
البوليوالت سابقة الخلط 

المستوردة

  3.54              3.54  

                   ب142- الھيدروفلوروكربون
  21.00        21.00         22- الھيدروفلوروكربون

  

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

  20.70  للخفض المجمع المستدامنقطة البداية   19.9   :خط األساس  2010 -  2009

  قدرات استنفاد األوزون) طن مناالستھالك المؤھل للتمويل (

  13.73  المتبقي  6.97    الموافق عليھا:
  

  اإلجمالي  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  (خامسا)   خطة األعمال

إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو
من قدرات  لألوزون (طن

  )استنفاد األوزون

1.00  0.0  0.0  1.00  0.0  0.66  0.0  0.49  3.15  

  301 000  43 000  0  64 500  0  96 750  0  0  96 750  التمويل (دوالر أمريكي)

تنفدة إزالة المواد المس  اليونيب
من قدرات  لألوزون (طن

  )استنفاد األوزون

0.55  0.0  0.0  0.55  0.0  0.28  0.0  0.28  166  

  197 750  28 250  0  56 500  0  56 500  0  0  56 500  التمويل (دوالر أمريكي)
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011  2010  (سادسا)    بيانات المشروع

غير   موجب بروتوكول مونتريال حدود االستھالك ب
  متوفر

غير 
  متوفر

19.90  19.90  17.91  17.91 
  

17.91 
  

17.91 
  

17.91 
  

12.94  

  غير متوفر
الحد األقصى لالستھالك المسموح به (باألطنان 

  من قدرات استنفاد األوزون)
غير   غير متوفر

  متوفر
19.90 

  
19.90 

  
17.91 

  
17.91 

  
17.91 
  

17.91 
  

17.91 
  

12.94 
  

  متوفرغير 
التمويل الموافق 
عليه (دوالر  

  أمريكي)

تكاليف   اليونديبي
  100 000  المشروع

0  000 90  

0  

0  

000 90  

0  

000 60  

0  

000 40  000 380  
تكاليف 
  7 700  الدعم

0  750 6  

0  

0  

750 6  

0  

500 4  

0  

000 3  500 28  
تكاليف   اليونيب

  75 000  المشروع

0  000 50  

0  

0  

100 50  

0  

000 50   

0  

000 25   000 250  
  32 500  3 250  0    6 500  0  6 500  0  0  6 500  0  9 750تكاليف 
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  الدعم

المبالغ التى وافقت عليھا اللجنة 
  التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

تكاليف 
 الدعم

175,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  000 175  

250 17 
  

0  0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  
250 17 

  
لموافقة مجموع المبالغ المطلوبة ل

عليھا في ھذا االجتماع  (دوالر 
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع 

تكاليف 
  الدعم

0  0  000 140  
0  0  0  0  0  0  0  000 140  

0  

0  250 13 
  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  
250 13 

  

  

  الموافقة الشاملة  توصية األمانة:
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  وصف المشروع

للجنة التنفيذية  السبعينفذة، إلى االجتماع الوكالة المن ا، بصفتھاليونيدو ت، قّدمھندوراسنيابة عن حكومة  .1
 250   دارھاـمق ةـة إجماليـة بتكلفـخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيالثانية من  الشريحةطلبا لتمويل 

 دوالر أمريكي  6 750 ةـالبالغة ـدعم الوكال فـتكالي دوالر أمريكي زائـدا 90 000تتالف من دوالر أمريكي  153
وتضمن التقديم  لليونيب.دوالر  6 500الوكالة البالغة  دعمتكاليف دوالر أمريكي زائدا  50 000ومبلغ  لليونيدو

 تنفيذال طاألولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخط الشريحةتقريرا مرحليا عن تنفيذ 
  .2016إلى  2013 السنوية للفترة من 

  خلفيــة
  
 الثالثفي اجتماعھا لھندوراس اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  وافقت  2

في المائة من خط األساس بحلول عام  35والستين لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
دوالر أمريكي زائدا  380 000(أي،  دوالر أمريكي 691 000يبلغ من ناحية المبدأ  بمستوى تمويل كلى 2020

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  250 000لليونيدو و  دوالر أمريكي 28 500تكاليف دعم الوكالة البالغة 
، وافقت اللجنة التنفيذية أيضا الثالث والستين . وفي نفس االجتماعدوالر أمريكي لليونيب) 32 500الوكالة البالغة 

 192 250ن المرحلة األولي لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ على الشريحة األولي م
 لليونيدو دوالر أمريكي 7 500دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  100 000(أي، دوالر أمريكي 

  )ي لليونيب.دوالر أمريك 9 750دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  75 000ومبلغ 

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  
عقب الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تم االنتھاء من األمر التنفيذي   3

للمواد المستنفدة لألوزون ووافق عليه رئيس ھندوراس  الذي قام بتحسين اإلطار القانوني لإلزالة التامة 06/2012
التشريع المعدل، من بين جملة أمور، نظام حصص المواد  ويسنووزير الموارد الطبيعية والبيئة. 

، الذي يطلب تقريرا الزاميا عن 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي أصبح قيد التشغيل إبتداء من مايو/آيار 
اد المستنفدة لألوزون وإصدار شھادات لتقنيي خدمة التبريد. ويطلب أيضا تراخيص تصدرھا الواردات وبيع المو

على مراحل بشأن استيراد  اعدات التبريد وتكييف الھواء المستعملة والجديدة؛ ويشمل قيودموحدة األوزون الستيراد 
ب 141- ات الھيدروكلوروفلوروكربونعلى استيراد حاوي الطاقة. وسيصدر حظرا عدات الجديدة القائمة على كفاءةالم

ب المستخدم في رحض نظم التبريد بمجرد توافر الخيارات التقنية 141-وحظر استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون
  في ھندوراس.

عقدت اجتماعات مع مديرية الجمارك لتنسيق دورات التدريب على اإلطار القانوني الجديد. وتم تنقيح برامج   4
ي الجمارك لتشمل نظام حصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: حضر موظفان من وحدة تدريب العاملين ف

وتعمل حاليا الوزون حلقة عمل أمريكا الوسطى للوحدات الوطنية لألوزون وسلطات الجمارك التى نظمھا اليونيب. 
م االضطالع بتحليالت كيمايئية وت خطة إدارة اإلزالة النھائيةشبكة االسترداد وإعادة الدوران التى أنشأت من خالل 

ردة. وتم وضع مبادئ توجيھية الستخدام الھيدروكربون كسوائل تبريد بديلة ونشرت من خالل ولسوائل التبريد المست
وسيعقد برنامج التدريب باستخدام عوامل تنظيف بديلة بدال من دليل كيميائي لقطاع خدمة التبريد.

. وباالضافة إلى ذلك، تم تحول بعض معدات التبريد 2013ة/حزيران ب في يوني141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ومنحت إلى مؤسسات  R-290التجارى القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التى صادرتھا السلطات إلى 

وتم استرداد  R-290نظام لتكيييف الھواء إلى  30ومدارس تدريب مختلفة؛ وتم إعادة تھيئة 
  الموجود في النظم. وأصبحت وحدة إدارة ورصد المشروع قيد التشغيل. 22-وروكربونالھيدروكلوروفل
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دوالر أمريكي من المبالغ الموافق عليھا للشريحة األولي،  175 000، من مبلغ 2013وحتى أبريل/نيسان   5
يكي في عام دوالر أمر 85 879دوالر أمريكي. وسيجرى صرف الرصيد البالغ  89 121تم صرف أو االلتزام بمبلغ 

2013.  
  

  الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

تشمل األنشطة الرئيسة التى تنفذ خالل الشريحة الثانية من المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد   6 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية:

طات من سوائل التبريد وإدراج مدونات المواد (أ) استعراض الواردات لتشمل مخلو
الھيدروكلوروفلوروكربونية المنقحة في نظم الترخيص؛ نشر االصالحات التشريعية للمواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية والقيود على استيراد النظم القائمة على المواد 

تنفدة لألوزون خالل ممارسات الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وضع قواعد للمناولة الصحيحة للمواد المس
دوالر  26 000الخدمة بما في ذلك التركيب واستخدام نظم تبريد عالية الكفاءة في الطاقة (اليونيب، 

  أمريكي)؛
  

موظف جمارك على الرقابة على واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات  100تدريب (ب) 
للتدريب على رقابة استھالك  المواد المستنفدة لألوزون؛ القائمة عليھا؛ وضع نموذج على األنترنت 

تصميم نظام تسجيل للموردين والمستعملين النھائيين واألطراف الفاعلة األخرى؛ أنشطة زيادة الوعي 
تحبذ استھالك غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمعدات؛ وضع معايير لشراء الحكومة لمعدات 

  دوالر أمريكي)؛ 24 000(اليونيب، التبريد وتكييف الھواء 
  

تقنى على  100(ج) مساعدة تقنية للمستعملين النھائيين في قطاع التبريد وتكييف الھواء بما في ذلك تدريب 
ب المستخدم في رحض دوائر التبريد؛ تصميم وبدء 141-المنھجيات البديلة للھيدروكلوروفلوروكربون

ين بما في ذلك إنشاء مركز لتدريب التقنيين المحليين وبيان إعادة تنفيذ برنامج حوافز للمستعملين النھائي
مجموعة أدوات على التقنيين  50تھيئة المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ توزيع 

على الممارسات الجيدة للخدمة وعلى المناولة اآلمنه للمواد القابلة لالشتعال وتحديث التى تم تأھيلھم 
تقنى لمراكز االسترداد وإعادة الدوران المنشأة خالل إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (اليونيدو، 

  دوالر أمريكي)؛ 65 000
  

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (د) أنشطة تنفيذ ورصد ورقابة لضمان التنفيذ الناجح لخطة إدارة
  دوالر أمريكي). 25 000وتمكين امتثال البلد لاللتزامات بمقتضي بروتوكول مونتريال (اليونيدو، 

  
دوالر أمريكي)، ينفذ اليونيب األنشطة التالية  71 000( خطة إدارة اإلزالة النھائيةمع التمويل المتبقي من   7

نفيذھا بناء على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: تنسيق االجتماعات التى يجرى تاألنشطة لدعم 
والدورات االعالمية مع عمالء الجمارك من القطاع الخاص؛ إصدار تصاريح الستيراد المواد مع موظفي الجمارك 

في الممارسات الجيدة مع التأكيد  الھيدروكلوروفلوروكربونية على اإلنترنت. مواصلة تنفيذ إصدار الشھادات للتقنيين
على اي تدريب رسمي؛ مواصلة رصد شبكة االسترداد وإعادة الدوران والمعدات التى تم إعادة  يحصلعلى من لم 

تھيئتھا في السابق لسوائل تبريد من غير المواد المستنفدة لألوزون لتقييم أدائھا وتشغيلھا اآلمن. وسيجرى االنتھاء من 
  .2013لول نھاية عام ھذه األنشطة بح
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  تعليقات األمانة والتوصية
  التعليقات

  

  نظام تشغيل الترخيص
  

 اليونيب أن أكدوكما تطلب االتفاق بين حكومة ھندوراس واللجنة التنفيذية، ، 63/17تمشيا مع المقرر   8
لصادرات والواردات من المواد من افرض الترخيص والحصص ل وطنى نظامقد أنشأت حكومة ال

لبروتوكول  متثال لجدول إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاإلوكلوروفلوروكربونية قادر على ضمان الھيدر
مونتريال خالل فترة االتفاق. ويجب على المستوردين طلب تصريح الزامى من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة على 

لمستورد من الوزارة للترخيص باالستيراد. تصريحا يقدم إلى ااساس الحصص القائمة. وتطلب سلطات الجمارك 
 .2015الحصص من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام  1ويرد في الجدول 

  . حصص الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھندوراس1الجدول 

 السنة
 *طن مترى)(استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
 الحصص المحددة** على بروتوكول مونتريالالمسموح به بناء 

2013 344.70 275.76 
2014 327.47 261.97 
2015 310.23 248.18 
  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونو  22الھيدروكلوروفلوروكربون_ (*) يشمل

  .مثل المستعملين النھائيين آخرينفي المائة في حاالت استثنائية أو لمستوردين  20(**) يحتفظ بنسبة 
  

   استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد األوزون  19.9وضع خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال عند   9
. إن خط  2010-2009من بروتوكول مونتريال لعامى  7على أساس االستھالك الفعلي المبلغ عنه عمال بالمادة 

وعلى  ولھذا، ال يطلب أي تعديل على االتفاق.تفاق بين حكومة ھندوراس واللجنة التنفيذية؛ مساو لذلك في االاألساس 
). وتم 2طن من قدرات استھالك األوزون (الجدول  24.11عند  2012األولية، قدر االستھالك في عام  األرقامأساس 

ب في نظم البوليوالت سابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استھالك األوزون من  3.54استيراد 
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.الخلط؛ التى ستزال خالل تنفيذ المرحلة الثانية من 

 )مقدر 2012، 7المادة  2011-2006(. استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2الجدول 
 الھيدروكلوروفلوروكربون

 خط األساس *2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

        طن مترى
الھيدروكلوروفلوروكربون_

22 
196.9 252.7 295.6 290.5 364.3 372.00 381.48 327.4 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب141

12.7 30.2 39.2 16.7 17.8 19.10 28.45 17.3 

 344.7 409.93 391.10 382.1 307.2 334.8 282.9 209.6 المجموع (طن مترى)
نان من قدرات استھالك أط

 األوزون
        

الھيدروكلوروفلوروكربون_
22

10.8 13.9 16.3 16.0 20.0 20.46 
20.98 

18.0 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب141

1.4 3.3 4.3 1.8 2.0 2.10 
3.13 

1.9 

أطنان من قدرات المجموع (
 )استھالك األوزون

12.2 17.2 20.6 17.8 22.0 22.56 
24.11 

19.9 

  ) مقدر(*

  

 المسائل التقنية التى تمت مناقشتھا
 

حكومة ھندوراس  أنأبلغ اليونيب عقب الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   10
بتعديل قانون المواد المستنفدة لألوزون الذي يسمح برقابة أفضل وإدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. قامت 

(مثل تحول المبردات  خطة إدارة اإلزالة النھائيةمن األنشطة االستثمارية المعلقة من  االنتھاءالفترة، تم  وخالل تلك
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إلى سوائل تبريد قائمة على الھيدروكربون، والمساعدة التقنية إلزالة  12-كلوروفلوروكربونالمنزلية القائمة على ال
ذلك، لم يتم االنتھاء من األنشطة المتعلقة بتدريب اضافي ين عموميتين). ومع يفي مستشف 12- الكلوروفلوروكربون

سارى  لرجال الجمارك والتقنيين وأنشطة زيادة الوعى العام. وبما ان قانون اإلطار الجديد للمواد المستنفدة لألوزون 
  .2013ام بحلول نھاية ع خطة إدارة اإلزالة النھائيةالمفعوا، فسيجرى االنتھاء من األنشطة المعلقة بناء على 

المبلغ عنھا بشأن استخدام الھيدروكربون كسائل تبريد بديل في معدات التبريد  باألنشطةوفي ما يتعلق   11
التجارى ونظم تكييف الھواء، طلبت األمانة معلومات اضافية بشأن االستخدام الحالي لسوائل التبريد القائمة على 

-Rإلى     22الھيدروكلوروفلوروكربون_يئة المعدات القائمة على الھيدروكربون في البلد، بما في ذلك مدى إعادة تھ
والقوانين السارية والقيود للسماح باستخدام نظم التبريد وتكييف الھواء القائمة على الھيدروكربون. وشرح  290

لم  الھيدروكربون لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أن استخداماليونيب، باعتباره الوكالة الرئيسة 
س بمبادرة، بالتعاون مع ا. وقامت حكومة ھندورخطة إدارة اإلزالة النھائيةيعتبر بديل صالح للبقاء خالل تنفيذ 

، الذي R-600aاليونيدو، بتنفيذ برنامج تدريب بسيط لتقنيي الخدمة وإجراء تجارب وتحول مبردات منزلية إلى 
الھيدروكربونات أو نظم تكييف الھواء القائمة على فإن سوائل التبريد من فئة يجرى تشغيله حاليا في البلد. ومع ذلك، 

R-290  نظم التبريد وتكييف الھواء القائمة على غير متاحة في السوق المحلية. وال تقترح الحكومة إعادة تھيئة
تقنيين والمستعملين الھيدروكربون، ولكن لخلق وعي فيما بين البإلى سوائل تبريد  22الھيدروكلوروفلوروكربون_

النھائيين بشأن التكنولوجيات البديلة وتدريب التقنيين بشكل صحيح، واألھم من ذلك، دعم التشريع الذي يشجع على 
 استخدام معدات مصممة بسوائل تبريد من الھيدروكربون.

  
ي البلد اشتملت الخوف من أبلغ اليونيب أيضا أن من بين القيود على استخدام سوائل التبريد القابلة لالشتعال ف  12

 ؛ عدم توافر سوائل التبريد. ويمكناالنفجارات؛ االفتقار إلى المعرفة بالتكنولوجيات؛ االفتقار إلى تدريب تقنيي التبريد
تناول ھذه القيود من خالل مشروعات تجريبية وتدريب المدربين وبعض تقنيي التبريد على االستخدام الصحيح 

  الھيدروكربون.وإجراء تعديالت على التشريع لتشجيع استخدام سوائل تبريد لقابلة لالشتعال، للتكنولوجيات البديلة ا

تالحظ األمانة أن الحكومة دعمت إطارا ناظما للرقابة الفعالة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   13
مشيا مع جدول وأصبحت نظم ترخيص الواردات والحصص قيد التشغيل وسوف تتمكن من خفض االستھالك ت

اإلزالة لبروتوكول مونتريال. وتطورت األنشطة في قطاع الخدمة بمشاركة األطراف الفاعلة. ويتطلب تشريع المواد 
المستنفدة لألوزون كما عدل، من بين جملة أمور، إصدار شھادات الزامية لجميع تقنيي التبريد وتكييف الھواء 

لك، ت فقط وحظر بيع سوائل التبريد لغير التقنيين المؤھلين. وفضال عن ذوااللتزام بتوظيف التقنيين من ذوى الشھادا
التبريد وتكييف الھواء من خالل تقييم كفاءة الطاقة الذي تقوم به اللجنة الوطنية  تجرى إدارة الواردات من معدات

األنشطة  الة النھائيةخطة إدارة اإلزللطاقة حسب كل حالة على حدة. وستكون األنشطة التى تنفذ بموارد متاحة من 
بناء على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مما ينتج عنھا دعم شبكة االسترداد وإعادة الدوران 

  وبرنامج قوى إلصدار الشھادات لتقنيي الخدمة.
  
  
  
  

  التوصية
  

تنفيذ الشريحة األولي من خطة  تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن أن ةتوصيى أمانة الصندوق اللجنة التنفيذي  14
ھندوراس، وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھندوراس، وخطط تنفيذ الشريحة مع تكاليف الدعم 
تمويل كما يوضح الجدول أدناه، على أن يكون من المفھوم أن تمويل الشريحة الثالثة من  المرتبطة بھا عند مستويات

المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يمكن أن تقدم بعد أن يقدم تقرير إنتھاء 
 لھندوراس إلى اللجنة التنفيذية.النھائية مشروع خطة إدارة اإلزالة 
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المشروع عنوان  تمويل المشروع  

 (دوالر أمريكي)
تكاليف الدعم 
 (دوالر امريكي)

 الوكالة المنفذة

(المرحلة األولي، الشريحة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
 الثانية)

90,000 750 6  اليونيدو 

ولي، الشريحة (المرحلة األ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (ب)
 الثانية)

50,000 500 6  اليونيب 

  
---  
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