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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

  2018حزيران /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
  
 
  

 هندوراسمقترح مشروع: 
  

  
 

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
  

  اإلزالة
  
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة  •

  الرابعة) 
 

  يونيدو/يونيب
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 روعات متعددة السنواتمش –ورقة تقييم المشروع 
 هندوراس

 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة(أوال) عنوان المشروع

والستون الثالث  (الرئيسة) يونيب، يونيدوولى)إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األخطة إدارة  2020في المائة بحلول  35   
 

 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 13.44 2016السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

 2017السنة:  )القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد األوزونالبيانات أحدث  (ثالثا)

 مجموع استهالك القطاع استخدام المختبرات عامل تجهيز مذيبات التبريد مكافحة الحريق رغاوي أيروسول المادة الكيميائية

  الخدمة التصنيع  

         123 -هيدروكلوروفلوروكربون

   124 -هيدروكلوروفلوروكربون

 

      

          ب141 -هيدروكلوروفلوروكربون

ب الموجود في 141 -هيدروكلوروفلوروكربون
 ت سابقة الخلط المستوردةالبوليوال

         

          ب142 -هيدروكلوروفلوروكربون

 10.81    10.81      22 -هيدروكلوروفلوروكربون
 

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

9.19 : 2010 - 2009خط األساس  70.20 نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة:   

(أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل   

 المعتمد بالفعل:

 

79.6 73.13 المتبقي:   
 

 

 المجموع 2020 2019 2018(خامسا) خطة األعمال

 1.10 0.44 0.0 0.66 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو

 107,500 43,000 0 64,500 التمويل (دوالر أمريكي)

 0.83 0.28  0.55 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) يونيب

 84,750 28,250  56,500 أمريكي)التمويل (دوالر 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011-2012(سادسا) بيانات المشروع

 غير متاح 12.94 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 19.91 19.91 غير متاح حدود استهالك بروتوكول مونتريال

(أطنان من الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 قدرات استنفاد األوزون)

 غير متاح 12.94 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 19.91 19.91 غير متاح

التمويل 
 الموافق عليه

(دوالر 
 أمريكي

 380,000 40,000 0 60,000 0 90,000 0 0 90,000 100,000 تكاليف المشروع  يونيدو

 28,500 3,000 0 4,500 0 6,750 0 0 6,750 7,500 تكاليف الدعم

 250,000 25,000 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 75,000 تكاليف المشروع  يونيب

 32,500 3,250 0 6,500 0 6,500 0 0 6,500 9,750 تكاليف الدعم

األموال التى وافقت عليها اللجنة 
 التنفيذية (دوالر أمريكي)

 455,000 0 0 0 0 140,000 0 0 140,000 175,000 تكاليف المشروع

 43,750 0 0 0 0 13,250 0 0 13,250 17,250 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة للموافقة 
 في هذا االجتماع (دوالر أمريكي)

 110,000 0 0 110,000 0  0 0 0 0 تكاليف المشروع

 11,000 0 0 11,000 0  0 0 0 0 تكاليف الدعم

 

 الموافقة الشاملةتوصية األمانة
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  المشروعوصف 

الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة الرابعة  ا، بوصفهاليونيدو ت، قدمهندوراسنيابة عن حكومة  .1
دوالر  000 121 مجموعه من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلـغ

لليونيدو ومبلغ  دوالر أمريكي 500 4دعم الوكالة البالغة زائدا تكاليف  دوالر أمريكي 60 000يتألف من  أمريكي
ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن  1.دوالر أمريكي 6 500، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 50 000

 . 2018إلى عام  2016تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استهالك 

المواد طن من قدرات استنفاد األوزون من  13.44يبلغ عن استهالك  هندوراسأبلغت حكومة   .2
لعام ن طن من قدرات استنفاد األوزو 10.81واستهالك مقدر يبلغ  2016في عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

على ، متثالخط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالأقل من  في المائة  40و 33الذى يمثل نسبة  2017
  .2017-2013استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  1. ويرد في الجدول التوالى

 )2017-2013للفترة  7(بيانات المادة  هندوراسالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك 1الجدول 

 2013 هيدروكلوروفلوروكربون
خط  *2017 2016 2015 2014

 األساس
     أطنان مترية

 327.4 196.45 225.50 184.01 208.08 291.46 22 -هيدروكلوروفلوروكربون
 17.3 0 9.40 6.64 15.75 26.41 ب141 -هيدروكلوروفلوروكربون

 المجموع الفرعى/المجموع (أطنان مترية)
 

317.87 223.83 190.66 
234.9 196.45 

344.7 

د في البوليوالت سابقة الخلط ب الموجو141 -هيدروكلوروفلوروكربون
 *المستوردة

 غير متاح 0 10.1 3.08 8.07 28.01

 231.90 345.88 المجموع (أطنان مترية)
 193.7

4 
245  344.7 

         أطنان من قدرات استنفاد األوزون
 18 10.81 12.40  10.12 11.44 16.03 22 -هيدروكلوروفلوروكربون
 1.9 0 1.03 0.73 1.73 2.91 ب141 -هيدروكلوروفلوروكربون

 19.9 10.81 13.44 10.85 13.18 18.94 المجموع الفرعى/المجموع (أطنان مترية)
د في البوليوالت سابقة الخلط ب الموجو141 -هيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة**
 غيرمتاح 0 1.11 0.34 0.89 3.08

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون)( المجموع
 

22.02 14.06 11.19 14.55 
10.81 

19.9 

  
  بيانات البرنامج القطرى. وردت* 

  ** بيانات من تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

  
كانت  الحتياجات خدمة وصيانة قطاع التبريد وتكييف الهواء. 22- الهيدروكلوروفلوروكربونيستخدم البلد   3

في عام  طن من قدرات استنفاد األوزون 10.85من مقدار  الهيدروكلوروفلوروكربونهناك زيادة في استهالك 
-الهيدروكلوروفلوروكربون، باستثناء 2016في عام  طن من قدرات استنفاد األوزون 13.44إلى مقدار  2015
من  2016عام  عت حصةض، حيث ومستوردةالوليوالت سابقة الخلط بالموجود في ال ب141

إبتداء  ب141- الهيدروكلوروفلوروكربونطبقا الحتياجات السوق. وتحسبا لحظر استيراد  الهيدروكلوروفلوروكربون
من  مستوردةالسابقة الخلط  البوليوالتالموجود في  ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون، زاد استهالك 2017من عام 

                                                 
 من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة لهندوراس إلى اليونيدو. 2018نيسان/أبريل  13طبقا للرسالة المؤرخة في    1
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وتم . 2016في عام  طن من قدرات استنفاد األوزون 1.11إلى  2015في عام  طن من قدرات استنفاد األوزون 0.34
  .2017فقط في عام  22-الهيدروكلوروفلوروكربوناإلبالغ عن 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بناء على تقرير تنفيذ قطاع عن بيانات استهالك  هندوراسأبلغت حكومة   4
  ل مونتريال.من بروتوكو 7تمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة ت اأنهب 2016القطرى لعام البرنامج 

 نيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثالثة من 

  اإلطار القانوني
  
المواد المستنفدة  لرصد قواعداعتمدت حكومة هندوراس، من خالل وزارة الموارد الطبيعية والبيئة،   5

يو/أيار نذ مام قيد التشغيل مستنفدة لألوزونالمواد . ولدى البلد نظام ترخيص وحصص للوالرقابة عليها لألوزون
عدات ، يحظر استيراد الم2013م ، تم سنه في عا2012تموز/يولية  18وأصدرت الحكومة مرسوما في  . 2003

مت تسجيل وتخصيص ظ؛ ونلهيدروكلوروفلوروكربون؛ ووضعت حصصا للهيدروكلوروفلوروكربونالمستخدمة ل
اد موال ؛ وشملت تحسينات أخرى آللية فرض إزالةمواد مستنفدة لألوزونالحصص في ما بين شركات استيراد ال

وليوالت بالالنقى والموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونوبدأ نفاذ الحظر على استيراد  .مستنفدة لألوزون
  .2017كانون الثانى/يناير  1في  مستوردةالسابقة الخلط 

  
  قطاع خدمة التبريد

  
  :الرئيسية المنفذةاألنشطة  تشمل  6
  

 نلواردات معلى االرقابة الفعالة على  حدود نقطة 31 جمارك عندموظف  337 مجموع تدريب  )أ(
لى إالضافة . وباالهيدروكلوروفلوروكربونوالمعدات القائمة على  الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

خول دموظف جمارك عند نقاط  662ذلك، وفرت الوحدة الوطنية لألوزون التدريب والدعم لعدد 
نفدة مستالواد مموقعا ومنطقة حرة على رموز التعرف والتفتيش العملى على ال 11البالد في 

 ؛مواد مستنفدة لألوزون المعدات القائمة على ال/لألوزون
  

الجيدة مع  حلقة عمل للخدمة ومعاهد مهنية عن ممارسات التبريد 26 في مدربا وتقنيا 109تدريب    )ب(
رسات التركيز على استخدام األدوات وتنظيف شبكات التبريد واستخدام الهيدروكربونات ومما

 ؛ تدويرسترداد وإعادة الا
 

على  التدريبو تدويرالسترداد وإعادة الاتسليم المعدات المشتراة لإلرتقاء بمراكز التدريب على    )ج(
ريغ س التفكشف التسرب ومقايياإللكترونية ل اليدوية جهزةألاالستخدام الصحيح لألدوات (مثل، ا

 ؛كسح)ونظم ال اإللكترونية واسطوانات تخزين سوائل التبريد المستردة ومجموعات النيتروجين
  

، يشمل اسطوانات ووحدة مثالفي العاصمة به معدات وأدوات ( استرداد وإعادة تدويرإنشاء مركز   (د) 
لى يين عوتدريب التقن تخالص ووحدة استرداد سوائل التبريد وأجهزة تحديد سوائل تبريد متعددة)اس

تعملين المس عادة التدوير تستهدفاستخدام تلك األدوات والقيام بحملة وعى عام لتشجيع االسترداد وإ
  النهائيين الذين لديهم كميات كبيرة من سوائل التبريد؛
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مستنفدة المواد مشاركة الوحدة الوطنية لألوزون وموظفى الجمارك في حلقة عمل بشأن تحديد ال  (هـ) 
ة بشأن ) وحوار أمريكا االتيني2017واالتجار غير الشرعى فيها في المكسيك (آب/أغسطس  لألوزون

  في  هندوراس؛ مستنفدة لألوزونالمواد االتجار غير الشرعى في ال
  

والتكنولوجيات البديلة ذات احتمالية احترار عالمى  الهيدروكلوروفلوروكربونأنشطة الوعى بإزالة   (و) 
عام مهور الزين سوائل التبريد غير المرغوبة تستهدف، من بين جملة أمور، الجوتخاسترداد  منخفضة و

تبريد ئل الوالزبائن والتقنيين والموردين لمعدات التبريد وتكييف الهواء والجامعات ومستوردى سوا
 وتجار التجزئة وتحديث المواد التقنية وإيصال الوعى البيئي للجماهير.

  
 وحدة تنفيذ المشروع ورصده 

 
إدارة  بخطةالمتعلقة نشطة األورصد جميع مسؤولة عن تنفيذ في هندوراس  لألوزون التقنيةالوحدة  كانت  7

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
  

  مستوى صرف األموال

دوالر   455 000دوالرا أمريكيـا مـن مبلـغ   315 447، تـم صرف مبلـغ 2018حتى نيسان/أبريل   8
عليه حتى االن كما  تمت الموافقةلليونيب) دوالرا أمريكيـا  45 576لليونيدو و دوالرا أمريكيـا   269 871( أمريكي

  .2019و 2018في عامى  دوالرا أمريكيـا 129 424البالغ  . وسوف يصرف الرصيد2يبين الجدول 

  

ر (دوال وراسلهندروكلوروفلوروكربونية المواد الهيد: التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2الجدول 
  أمريكي)

  

 المجموع يونيب يونيدو الشريحة
 معدل الصرف الشامل (%)

 

 الشريحة األولى
 

 175,000 75,000 100,000 الموافق عليها
61 

 107,047 *7,047 100,000 المنصرفة
 الشريحة الثانية

 
 140,000 50,000 90,000 الموافق عليها

88 
 123,529 33,529 90,000 المنصرفة

 الشريحة الثالثة
 

 140,000 50,000 90,000 الموافق عليها
68 

 94,871 *5,000 89,871 المنصرفة

 المجموع
 455,000 175,000 280,000 الموافق عليها

69 
 315,447 45,576 269,871 المنصرفة

لب الشريحة الثالثة في طفي المائة، نظرا ألن التقرير المرحلى المقدم وقت  9تغيير، أي، معدل الصرف لمكون اليونيب للشريحة األولى دون   يظل *
  في المائة. 10االجتماع السادس والسبعين وللشريحة الثالثة هو 

  
  

    خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخطة تنفيذ الشريحة الرابعة 
  
 :2020وكانون األول/ديسمبر  2018بين تموز/يولية سيجرى تنفيذ األنشطة التالية   9

نقطة حدود على الرقابة الفعالة على  31 لتغطيةضافيين إموظف جمارك وإنفاذ قانون  300تدريب   (أ)
، الهيدروكلوروفلوروكربونوالمعدات القائمة على  الهيدروكلوروفلوروكربونالواردات من 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/37 
 
 

6 

واالنتهاء من نظام إلكترونى لتسجيل المستوردين والموردين والمستعملين النهائيين ووضع نماذج 
 30 000زائدا الرصيد البالغ  دوالر أمريكي 25 000( ب)ي(يون اإلنترنتللتعليم عن طريق 

         )؛ من شرائح سابقة دوالر أمريكي

جيع استخدامه وتنقيح المعايير التقنية بما في صياغة مخطط إلصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتش  (ب)
العام  للوعىتقنية و إعالميةذلك تدابير السالمة لسوائل التبريد القابلة لالشتعال وتحديث مواد 

 دوالر أمريكي من شرائح 30 000دوالر أمريكي زائدا الرصيد البالغ  25 000ب) (ي(يون
         سابقة)؛ 

دارس للتبريد وتكييف الهواء على الممارسات الجيدة  1800قنى تبريد وت 400لعدد  تدريبية اتحلق  (ج)
 اأمريكي ادوالر 69 424الرصيد البالغ (ب) ي(يونوالمناولة اآلمنة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون 

  من شرائح سابقة)؛ 

الترويج الستخالص سوائل التبريد والتدريب على االستخدام الصحيح لسوائل التبريد وتعزيز   (د)
 واء سوائلع احتبرنامج إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وإنشاء برنامج للمستعملين النهائيين لتشجي

ير التبريد لخفض استهالك الكهرباء من خالل خفض التسرب وممارسات التبريد الجيدة وتوف
ا في ذلك بم دوالر أمريكي 60 000لتحديث التقنى لمركز االسترداد وإعادة التدوير (يونيدو) (ا

  )؛وحدة تنفيذ المشروع ورصدهتكاليف 
          

  ).يونيدو(  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة تنسيق و  )هـ(

  

  تعليقـات األمانة وتوصيتـها
  

  التعليقات

   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقرير التحقق بشأن استهالك 

المتحقق منه لعامى  الهيدروكلوروفلوروكربونتم اإلبالغ عن أن استهالك في االجتماع السادس والسبعين،   10
 طن 0.96و طن من قدرات استنفاد األوزون 4.3بمقدار  7كان أقل من المبلغ عنه بناء على المادة  2014و 2013

وأبلغت اليونيدو أن حكومة هندوراس قد استعرضت وقبلت تقرير التحقق  2على التوالى. من قدرات استنفاد األوزون
وأبلغت اليونيدو أيضا أن . 2018وأرسلت طلبا إلى أمانة األوزون لتغيير البيانات بناء على ذلك في آيار/مايو 

القضايا التى تم تحديدها في تقرير التحقق المتعلقة بشكل الترخيصات؛ ودقة التخليص الجمركي؛ هندوراس قد تناولت 
واعتماد التعديل السادس على الترقيم المنسق للجمارك؛ ووضع حصص استيراد فردية لكل مادة من المواد 

  تنقيح إجراء ترقيم تراخيص االستيراد.وية؛ الهيدروكلوروفلوروكربون
  

   

                                                 
2   UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/34  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/37 
 

 

7 
 

  نيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربومرحلى عن تنفيذ الشريحة الثالثة من التقرير ال
  

  االطار القانونى
طن من  13.86تبلغ  2018لعام  الهيدروكلوروفلوروكربونحصص استيراد من  هندوراسأصدرت حكومة   11

وتوكول برمن هدف  أقلوهى  22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن مترى) من  252(قدرات استنفاد األوزون
  مونتريال لذلك العام.

  
  قطاع خدمة التبريد

  
 الوحدة التقنية لألوزون في هندوراسالتقدم المتحقق في أنشطته، أبلغ اليونيب أن توضيح بشأن  تقديموعند   12

عية إلدارة شخص سنويا في مرافق فر 100ومدربي الجمارك، بدعم مالى من إدارة الجمارك، قاموا بتدريب حوالى 
ريب دفه في تدهلبلد االجمارك خالل فترة تنفيذ الشريحة الثالثة. ونتيجة للتمويل المشترك من إدارة الجمارك، تجاوز 

  رجال الجمارك.
  

تم تضمينها في نشطة المتعلقة باليونيب والتى ألالقلق أن عددا من اومع ذلك، الحظت األمانة مع بعض   13
التقنية، بما  المعايير تنقيحبما في ذلك: تدريب التقنيين و ذالشريحة الثالثة باستخدام األرصدة من الشرائح السابقة لم تنف

عام. وأبلغ لتقنى والالوعى المتعلقة با لمواد االعالميةافي ذلك تدابير السالمة لسوائل التبريد القابلة لالشتعال وتحديث 
ممارسات الجيدة دارس للتبريد وتكييف الهواء على ال 1800تقنى تبريد و 400اليونيب أن تنفيذ حلقات تدريب لعدد 
ت ع التطورامتكامل لحاجة إلى تنقيح المناهج الدراسية لتاتأجيلها نتيجة  تم وبدائل المواد المستنفدة لألوزون قد

دراسية لمناهج الانقيح ية العالمية والمهارات الجديدة المطلوبة من تقنيي التبريد وتكييف الهواء. وسيجرى تالتكنولوج
دة الوحا أن ونيب أيضوبعد قبولها، سيبدأ البلد في تدريب قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وأبلغ الي 2018في عام 

ائل دولية لسوير البالمعايعايير في إنتظار المناقشات المتعلقة قررت تأجيل تنقيح الم التقنية لألوزون في هندوراس
سالمة لوطنية للايير ااحترار عالمى منخفضة، إال أن البلد يخطط لتنقيح المع احتماليةالتبريد القابلة لالشتعال ذات 

تمكن من ر للقطواالنتهاء منها من خالل مدونة إجبارية وطنية للممارسات الجيدة، زائدا مناقشات على مستوى ال
  االستخدام اآلمن للبدائل ذات احتمالية احترار عالمة منخفضة ودخولها إلى السوق.

  
قدم اليونيب شرحا بأن التأخيرات في التنفيذ ترجع أيضا إلى أسباب إدارية وتغييرات في وزارة البيئة. ويقوم   14

مع مؤشرات  2018م سابقة للتوقيع عليه في منتصف عااليونيب حاليا بإعداد اتفاق جديد لألموال المتبقية من شرائح 
الذي  ألمرا، وهو أداء واضحة. وفضال عن ذلك، سيوقع اليونيب على اتفاق مع معهد التدريب المهنى في هندوراس

 يونيب ومنات السيؤدى إلى تيسير تنفيذ أنشطة التدريب. وشرح اليونيب أن االتفاقين سيسمحان بتكثيف تنفيذ مكون
ألصلية في آذار/مارس ا(مقابل تواريخ اإلنتهاء  2019ع االنتهاء من الشريحتين األولى والثانية في تموز/يوليه المتوق
تاريخ اإلنتهاء  (مقابل 2019، على التوالى، والشريحة الثالثة في كانون األول/ديسمبر 2016وحزيران/يونية  2014

  ).2018األصلى في آيار/مايو 
  

ات عن ما إذا كان من الممكن لمكون اليونيدو بناء على الشريحة الرابعة لالستثمار في طلبت األمانة معلوم  15
خفض رف المنوالصنظرا للتأخيرات الكبيرة في األنشطة  ينفذأن  قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواءبناء قدرات 

ن مع ل بالتعاوستعم ت شرحا بأنهالشرائح اليونيب الموافق عليها. وأبلغت اليونيدو أن من الممكن مواصلة العمل وقدم
   ابعة.لإلرتقاء بتنفيذ المشروع بناء على الشريحة الر الوحدة التقنية لألوزون في هندوراس اليونيب و
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  خطة تنفيذ الشريحة الرابعة
  

منفذة، حصلت اليونيدو، باعتبارها الوكالة الرئيسة، على إلتزام قوى لعقب مناقشة بين األمانة والوكاالت ا  16
ف وى صرمن حكومة هندوراس بتكثيف الجهود للتقدم بمكونات مشروع اليونيب. وتم االتفاق على استخدام مست

بتمبر أيلول/س 30في المائة بحلول  50 بالنسبة لمكون اليونيب للشرائح الثالث األولى،شرائح اليونيب كما يلى: 
ولمكون  ،2019في المائة بحلول كانون األول/ديسمبر  100و 2019آذار/مارس  31في المائة بحلول  80و 2018

حلول بفي المائة صرف  50و 2019آذار/مارس  31في المائة صرف بحلول  20اليونيب للشريحة الرابعة نسبة 
  .2019كانون األول/ديسمبر 

  
وافق اليونيب على تقديم تقرير مرحلى لكل اجتماع للجنة التنفيذية بشأن األنشطة في المرحلة األولى من   17

النهائية والخامسة  شريحةالتى يقوم اليونيب بتنفيذها، حتى تقديم ال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
. 2020ي عام الواجب في أول اجتماع ف كلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروللمرحلة األولى من 

لمهمة االعالمات ونشطة وسيتألف التقرير المرحلى من: حالة الصرف واألموال المقدمة/الملتزم بها؛ التقدم في تنفيذ األ
 ن الشريحةماقية المتحققة (مثل، عدد الدورات التدريبية المنفذة وعدد المشاركين)؛ األنشطة المخططة للفترة الب

  .الرابعة مع اإلشارة إلى أي تعديالت؛ التحديات، إن وجدت، التى قد تؤخر تنفيذ األنشطة المخططة
  

  احتمالية احترار عالمى منخفضةاستخدام بدائل ذات 
  

هو البلد الرائد في أمريكا الوسطى في ما يتعلق باستخدام الهيدروكربون كسوائل تبريد. وأبلغت  إن هندوراس  18
ي ف، بما نيةوروكربودارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلإل تهاخطيدو أنها تروج للهيدروكربون كبديل في مكونات اليون

ونيدو تعارض ، وأن الي72/17ذلك بعض األنشطة التدليلية. وعلى الرغم من أن حكومة هندوراس على وعى بالمقرر 
بالهيدروكربون، أعربت األمانة عن القلق بأن البلد  22-لهيدروكلوروفلوروكربوناإعادة تهيئة المعدات القائمة على 

الة ة إدارة إزخطمن  الهيدروكربون بينما دورات تدريب التقنيين بناء على المرحلة األولىبينفذ عمليات إعادة تهيئة 
من  د صغيرعد صادرةخرت كثيرا. وأبلغت اليونيدو األمانة بأن كل عام يتم مأقد ت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة لتقنياالوحدة الوحدات بها معدات في حالة جيدة وتم تحولها إلى الهيدروكربون بواسطة خبراء تحت إشراف 
وضع على . وتاسالوحدة التقنية لألوزون في هندوروإتباع المبادئ التوجيهية التى أصدرتها  لألوزون في هندوراس

دمتها خعلى  هيلها وتشمل البطاقات مالحظة بوجوب أن يقومكل المعدات المتحولة بطاقات توضح أنه تم إعادة تأ
    هذا الصدد.في  الوحدة التقنية لألوزون في هندوراستقنيين مؤهلين واالتصال ب

  
 االستنتاج

طن من قدرات استنفاد  10.81البالغ  2017في عام  لهيدروكلوروفلوروكربونكان االستهالك المقدر من ا     19
والحد األقصي لالستهالك المسموح  لهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة أقل من خط أساس ا 40يمثل نسبة  األوزون

به بناء على االتفاق مع اللجنة التنفيذية لذلك العام. وتواصل الحكومة تنفيذ نظام الحصص والتراخيص لرصد ورقابة 
 لهيدروكلوروفلوروكربونعدات القائمة على ا، وقد حظرت الواردات من المالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الموجود في البوليوالت سابقة الخلط  ب141- الهيدروكلوروفلوروكربونو النقىب 141- لهيدروكلوروفلوروكربوناو
المستوردة وتشغل بنجاح مراكز االسترداد وإعادة التدوير. وفضال عن ذلك، تناولت الحكومة جميع القضايا التى 

وقدمت طلبا إلى أمانة األوزون لتغيير بياناتها  لهيدروكلوروفلوروكربونحقق بشأن استهالك احددت في تقرير الت
طبقا للمستويات المنخفضة لالستهالك المتحقق منه. وبالرغم من التأخير في  2014و 2013لعامى  7حسب المادة 

األنشطة بما في ذلك تدريب موظفى  مكونات اليونيب، أي تدريب تقنيي التبريد وتنقيح المعايير، يتواصل التقدم في
 69إنفاذ القانون وإنشاء مراكز لالسترداد وإعادة التدوير مع التدريب المالئم وزيادة الوعى. ويبلغ الصرف الشامل 

خطة إدارة إزالة المواد إن األوضاع في البلد تدعو إلى تكثيف تنفيذ مكونات اليونيب في في المائة. 
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خطة إدارة إزالة تمشيا مع أهداف الصرف المتفق عليها.وستواصل الحكومة تنفيذ أنشطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية
  االستدامة. لتحقيقمركزة على تدريب تقنيي الخدمة وتنقيح المعايير  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
 التوصية

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من   20
فقة بالموا ؛ وتوصي أيضاهندوراسفي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 راسلهندونية وكربوالة المواد الهيدروكلوروفلورالشاملة على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إز
  :في الجدول أدناه، على أن يكون من المفهوم ةالتمويل المبين اتعند مستوى 2020- 2018وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

أن اليونيب والحكومة سيكثفان الجهود لتنفيذ أنشطة التدريب لتقنيي التبريد المرتبطة بالمرحلة    (أ)
  ؛ ة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطاألولى من 

سيقدم اليونيب تقريرا مرحليا عن كل اجتماع بشأن تنفيذ األنشطة بناء على مكون اليونيب المرتبط   (ب)
 ملياتعبما في ذلك  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالمرحلة األولى من 

رة ة إداخطالصرف المتحققة وذلك حتى تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من 
  ؛إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أن أهداف الصرف للمبلغ اإلجمالى لألموال الموافق عليها لمكونات اليونيب للشرائح األولى والثانية   (ج)
هى  راسلهندو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةرحلة األولى من والثالثة من الم

 100و 2019آذار/مارس  31في المائة بحلول  80و 2018أيلول/سبتمبر  30في المائة بحلول  50
في المائة  20، ولمكون اليونيب للشريحة الرابعة نسبة 2019في المائة بحلول كانون األول/ديسمبر 

  ؛2019في المائة صرف بحلول كانون األول/ديسمبر  50و 2019آذار/مارس  31ل صرف بحلو

إذا قررت هندوراس مواصلة عمليات إعادة التهيئة والخدمة المرتبطة بسوائل التبريد القابلة   (د)
لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الهواء المصممة في األصل للمواد غير القابلة 

جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بها وفقط طبقا ب تضطلع على أن ذلكب تقوملالشتعال، 
  للمعايير والبروتوكوالت ذات العالقة.

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
األولى، الشريحة الرابعة)(المرحلة 

000 60500 4  يونيدو 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
 (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة)

000 50500 6  يونيب 
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