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  مشروعات متعددة السنوات  -رقة تقييم المشروع و
  المكسيك

 الوكالة المشروع ن) عنوا1(

 ة)ييوئنديبي، اليونيدو (رئيس ية (المرحلة األولى)الھيدروكلوروفلوروكربونخطة إزالة المواد 

 

 فاد األوزون)(طن من قدرات استن 1,083.4 2011السنة   (المرفق ج المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة 2(
 

 

  2011السنة:   ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)3(
مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
االستخدامات 
 المعملية

إجمالي االستھالك 
 في القطاع

  الخدمة التصنيع  

 1.3   1.3     123 –روكربون الھيدروكلوروفلو

 3.5   3.5     124 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 681.6    231.0 33.0417.6 ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب في البوليول 141- الھيدروكلوروفلوروكربون 
 المستورد سابق الخلط

         

 28.5      28.5  ب- 142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 368.8    47.9273.3 21.226.4 22- دروكلوروفلوروكربون الھي

 

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)4(

 1,214.8 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة1,148.8 2010-2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 797.5 المتبقي417.3 ليه بالفعلموافق ع

 

 المجموع 2015 201220132014 ) خطة األعمال5(

  إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يوئنديبي
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

88.188.10.0 26.0 202.2 

 9,376,691 1,206,691 4,085,0004,085,0000 التمويل (دوالر أمريكي)

  المواد المستنفدة لألوزون إزالة اليونيدو
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

16.113.42.8 5.3 37.6 

 1,741,145 243,291 747,137621,717129,000 التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2018 2015 2014 2009201120122013) بيانات المشروع6(
 ال ينطبق 1,033.9 1,148.81,033.9 1,148.8 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ستھالك في بروتوكول مونتريالالحدود ا

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 804.2 1,148.81,033.9 1,148.8  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

التمويل الموافق 
 عليه

 13,654,016 0 1,122,503 0 2,428,9872,502,5263,800,0003,800,000 تكاليف المشروع يوئنديبي
 1,024,051 0 84,188 0 182,174187,689285,000285,000 تكاليف الدعم

 4,412,195 0 120,000226,317 02,792,526695,011578,341 تكاليف المشروع اليونيدو
 330,915 0 16,974 9,000 0209,43952,12643,376 تكاليف الدعم

التكاليف المعتمدة من اللجنة 
 التنفيذية (بالدوالر األمريكي)

 7,724,039 0 0 2,428,9875,295,052000 تكاليف المشروع
 579,302 0 0 182,174397,128000 تكاليف الدعم

إجمالي التكاليف المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

 االجتماع (بالدوالر األمريكي)

 4,495,011 0 0 004,495,01100 تكاليف المشروع
 337,126 0 0 00337,12600 تكاليف الدعم

 

 بصفة فرديةالنظر فيھا  توصيات األمانة
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة المكسيك، قدمت اليونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الثامن والستين   - 1
لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو  للجنة التنفيذية، طلبا

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  695,011دوالر أمريكي، تشمل  4,832,137كربونية بتكلفة إجمالية 
ف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكالي 3,800,000دوالر أمريكي لليونيدو، و  52,126البالغة 

دوالر أمريكي لليوئنديبي. ويتضمن الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ السنة األولى من خطة إدارة إزالة  285,000
  . 2013و  2012المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى جانب خطط تنفيذ الشريحة فيما يتبقى من 

   معلومات أساسية

لھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالمكسيك، وافقت عليھا اللجنة التنفيذية في خطة إدارة إزالة المواد ا  - 2
في المائة من خط  30اجتماعھا الرابع والستين، بھدف خفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمقدار 

وباإلضافة إلى دوالر أمريكي.  16,250,031، بمستوى تمويل إجمالي مبدئي مقداره 2018األساس بحلول نھاية 
دوالر  182,174دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار  2,428,987ذلك تمت الموافقة على مبلغ 

 ب والمواد الھيدروكلوروفلورو141- الھيدروكلوروفلوروكربون لمشروع التحويل من استخداملليوئنديبي، أمريكي 
ي، في االجتماع التاسع بام شركة لمبردات المنزلية فيفي تصنيع رغاوى البوليوريثين العازلة في ا 22-كربون

دوالر أمريكي لليونيدو،  39,069دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار  520,916و  والخمسينت؛
ب في تصنيع األيروسول 141-الھيدركلوروفلوروكربونو 22-لمشروع إزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

اعتمدت في االجتماع الثالث والستين. وفي االجتماع الرابع والستين وافقت اللجنة التنفيذية على كس، مسيليشركة في 
دوالر أمريكي لليونيدو، ومبلغ  170,371زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار  أمريكيدوالر  2,271,610مبلغ 

ريكي ليوئنديبي لتنفيذ السنة دوالر أم 187,689زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار دوالر أمريكي  2,502,526
  األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو فلوروكربونية. 

   تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مكسيك إزالة المواد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ال إزالةتضم المرحلة األولى من خطة إدارة   - 3
وفيما يلي  .التبريد الرغاوى واأليروسول وفي قطاع خدمةالھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع تصنيع 

  وصف للنتائج التي تحققت حتى اآلن. 

   األنشطة في قطاع تصنيع الرغاوى

ب 141-لوروفلوروكربونالھيدروك و 22- مشروع التحويل من استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون تنفيذ  - 4
ال يزال  مابي شركة بردات المنزلية فيمإلى استخدام الھيدروكربون في إنتاج الرغاوي العازلة لالستخدام في ال

جزئيا لرأس المال األجنبي، فإن ھناك حاجة للحصول على تمويل نظير قبل  ةمملوك المؤسسةمستمرا. وحيث أن 
ملية، تمت االستفادة القصوى من مركبات جديدة تستند إلى مواد البدء في عملية التحويل. وخالل ھذه الع
وسوف يتم إزالة أكثر من . 2013لمعدات المطلوبة قبل تموز/يوليو السيكلوبنثين. وسوف يجري تسليم وتركيب ا

 طن من قدرات استنفاد األوزون) 66.8في المائة من إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أي  50
  . 2014تم إزالة االستھالك الباقي في ي، و2013خالل 

ب في النظم المركبة الموجودة في بيوت تلك األنظمة 141-وفيما يتعلق بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  - 5
وعمالء الرغاوي (يوئنديبي) فقد تم توقيع مذكرات تفاھم بين حكومة المكسيك وبيوت األنظمة المملوكة محليا. وقد 

). 1تيار عوامل نفخ بديلة من جانب كل بيوت األنظمة المملوكة محليا وتم إجراء تجارب في مرافقھا (الجدول تم اخ
حيث سيتم  2013ومن المتوقع أن تصرف بيوت األنظمة المملوكة محليا مبالغ كبيرة خالل النصف األول من 
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  تحويل معدات الرغاوي الموجودة في مشاريع تصنيع الرغاوي. 

   . ملخص األنشطة المنفذة في بيوت األنظمة1الجدول 

ملخص األنشطة ةنظماسم بيت األ
تم اختيار ونقل تكنولوجيا فورميت الميثيل؛ وتم إجراء تجارب في أحد بيوت األنظمة؛ وسيتم االنتھاء من عملية إعادة  أكسا

لى ع القائمة الخلط ةسابق تكون البوليوالت. وسوف 2012بحلول كانون األول/ديسمبر  التحويل ألوعية الخلط
 . 2013في  ةفورميت الميثيل متاح

تم اختيار ونقل تكنولوجيا فورميت الميثيل، وتم إجراء تجارب في بيت من بيوت األنظمة ولدى مستعملي المعدات  أيبسا
 .2012 ديسمبركانون األول/الالحقة، وسوف يجري االنتھاء من عملية إعادة تحويل أوعية الخلط بالكامل بحلول 

 . 2013في  ةفورميت الميثيل متاحقائمة على سابق الخلط ال تكون البوليوالتوسوف 
ملكية أجنبية. وقد تم تحديد تكنولوجيا  ةمملوك كةويل مباشر في ھذه الحالة حيث أن الشرمال يجري تقديم ت باير

  . 2013متوفرة بنھاية  ، وسوف تكونھيدروفلوروأوكسجينالھيدروفلوروكربون التي سيجري استبدالھا بال
تم اختيار ونقل تكنولوجيات الميثيالل وفورميت الميثيل، وأجريت تجارب في بيوت األنظمة، وسيجري االنتھاء من  كومسيسا

قائمة الخلط  ةسابق تكون البوليوال. وسوف ت2012ديسمبر كانون األول/عملية إعادة تحويل أوعية الخلط بحلول 
 . 2013في  ةرلى فورميت الميثيل متوفع

ملكية أجنبية. وقد تم تحديد تكنولوجيا  ةمملوك كةال يجري تقديم تمويل مباشر في ھذه الحالة ألن الشر داو
. كما أن بيت 2013توفر بنھاية ، وسوف تھيدروفلوروأوكسجينالھيدروفلوروكربون التي سيجري استبدالھا بال

  قد اختار تكنولوجيا النفخ بالماء.  ةنظماأل
وتم إجراء تجارب في أحد بيوت األنظمة  ؛تم اختيار ونقل تكنولوجيات النفخ بالماء وفورميت الميثيل والميثيالل إيفل

وخمسة من مستعملي المعدات الالحقة (رغاوي الرش)؛ وسوف يتم االنتھاء من إعادة تكوين أوعية الخلط بحلول 
. وستتم 2013في  ةكون متوفرترميت الميثيل فسوف فوقائمة على الخلط ال ةسابق ت. أما البوليوال2012ديسمبر 

 . 2013عمليات التطوير األخرى لتكنولوجيا النفخ بالماء والميثيالل في 
 ملكية أجنبية. ولم يجر حتى اآلن تحديد التكنولوجيا البديلة.  ةمملوك األنھ ا الشركةال يجري تقديم تمويل مباشر لھذ ھنتسمان
 ةسابق تتوفر البوليوالجارب في أحد بيوت األنظمة. وسوف تنولوجيا فورميت الميثيل؛ وأجريت تتم تحديد ونقل تك ماكسيما

 . 2013فورميت الميثيل في عام  قائمة علىالخلط ال
تم تقييم تكنولوجيات الھيدروكربون وفورميت الميثيل؛ وأجريت تجارب في أحد بيوت األنظمة. كما اختار بيت  بوليوليس

ي إعادة تكوين . ويجربالھيدروفلوروأوكسجيننولوجيا الھيدروفلوروكربون التي سيجري استبدالھا أيضا تك ةنظماأل
، كما أن النظم المستندة إلى 2013لى الھيدروكربون في قائمة عسابق الخلط ال تتوفر البوليوالأوعية الخلط وسوف ت
  سوف تتوفر في مرحلة الحقة.  الھيدروفلوروأوكسجين

؛ بيوت األنظمةالل وفورميت الميثيل؛ وأجريت تجارب في أحد يونقل تكنولوجيات الھيدروكربون والميث تم اختيار بوميكس
الھيدروكربون، والميثيالل  لىقائمة عالخلط ال ةسابق تتوفر البوليوالإعادة تكوين أوعية الخلط. وسوف ت ويجري

 . 2013وفورميت الميثيل في 
ميت الميثيل والميثيالل؛ وأجريت تجارب في أحد بيوت األنظمة ومستعملي المعدات تم اختيار ونقل تكنولوجيات فور زادرو

لى فورميت الميثيل قائمة عالخلط ال ةسابق تتوفر البوليوالإعادة تكوين أوعية الخلط. وسوف ت الالحقة؛ ويجري
 . 2013والميثيالل في 

 ةسابق تتوفر البوليوالب في أحد بيوت األنظمة. وسوف تجارتم اختيار ونقل تكنولوجيا فورميت الميثيل؛ وأجريت ت فالكوم
 . 2013لى فورميت الميثيل في قائمة عالخلط ال

  

تبريد تجاري وھي ميثال فريو وأوھيدا فريجوبانل،  مؤسساتبدأ العمل في تنفيذ مشروع تحويل ثالثة   - 6
 لمؤسسةة الخاصة بالمعدات المطلوبة وفرسا توري، إلى تكنولوجيا الھيدروكربون. وقد انتھى العمل في المناقص

. والمتوقع أن تنھي عملية التحويل الكامل 2013ميثال تريو وسوف يجري تركيبھا بحلول تشرين األول/أكتوبر 
انيل بفريجو  ؤسسة. وقد تم تأجيل تنفيذ المشروعين اآلخرين: وبالنسبة لم2013في كانون األول/ديسمبر  للمؤسسة

نوي تغيير التكنولوجيا التي ت المناقصة عندما بلغھا أن المؤسسة رحلة النھائية للتقييم، بإلغاءقام اليونيدو، خالل الم
. وتنوي كةفرسا توري، فإن اليونيدو لم تتمكن من زيارة الشر ؤسسةسبق اختيارھا. ونتيجة لتغير اإلدارة في م

لتقنية وما يتصل بھا من تكاليف، في موعد ال ين لمراجعة التكنولوجيا النھائية والمتطلبات اؤسستاليونيدو زيارة الم
 .)2013(قد يتم تقديم مقترح مشروع معدل إلى االجتماع األول أو الثاني للجنة التنفيذية في  2013يتجاوز مارس 

، قبل االنتھاء من 2014أن يتم االنتھاء من اإلزالة الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنھاية  متوقعالمن و
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  كمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. است

   األنشطة في قطاع تصنيع األيروسول

سيليمكس إلى مادة دافعة بديلة يسير على ما يرام. وقد تم استكمال المناقصة الخاصة بتوريد تحويل شركة   - 7
. والمتوقع االنتھاء من اإلزالة الكاملة للمواد 2013المعدات التي ينتظر تركيبھا بحلول أيلول/سبتمبر 
  . 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول كانون األول/ديسمبر 

   األنشطة في قطاع خدمة التبريد

تكييف الھواء والتبريد بمساعدة اليونيدو. وتم تحسين نظام الحصص  ةبدأت أنشطة عديدة في قطاع خدم  - 8
والبيع لكل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك  والتصديراالستيراد  والتراخيص لمعالجة كامل عملية

إعادة بيع وإعادة تصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخلصة والمستردة. وقد تم اعتماد مدونات التسجيل 
كيفية التعرف على  موظفا من موظفي الجمارك على 50الجمركي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب 

المواد المستنفدة لألوزون؛ وإجراءات االستخبارات، وإجراءات المحاكمات المحلية والدولية وغيرھا من المسائل 
صندوق أدوات خاصة بالتعرف على المواد المستنفدة لألوزون. كما صدر  12إلى جانب شراء  ،البيئية ذات الصلة

الھواء المنزلية، يسمح باستيراد وتصنيع معدات ال تستند إلى  معيار جديد للطاقة المستخدمة في مكيفات
. وقد تم إعداد دليل تدريبي بعنوان "الممارسات الجيدة في تنظيف نظم التبريد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  ستخدام في أنشطة التدريب في قطاع الخدمة. الوتكييف الھواء وبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية" وذلك ل

   األموال صرف حالة

دوالر أمريكي  5,649,426تم صرف أو االلتزام بصرف مبلغ  2012اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر   - 9
سيتم صرفه في  2,074,613دوالر أمريكي المعتمدة للشريحة األولى. والباقي مقداره  7,724,039من مبلغ الـ 

  ). 2الجدول ( 2013

. التقرير المالي الخاص بالشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2الجدول 
   الخاصة بالمكسيك

 الوصف
 األموال (بالدوالر األمريكي)

 الرصيد الباقي الملتزم بصرفھا** المصروفة*المعتمدة
 228,987 2,000,000 200,000 2,428,987 للرغاوي مابيمشروع 

 208,206 240,755 71,955 520,916 مشروع سيليمكس لأليروسول
 1,334,894 568,973 142,243 2,046,110 ثالثة مشاريع للتبريد التجاري

 302,526 1,500,000 700,000 2,502,526 بيوت األنظمة
 0 34,681 65,319 100,000 قطاع الخدمة

 0 1,876 123,624 125,500 عالمشاريمراقبة 
 2,074,613 4,346,285 1,303,141 7,724,039 المجموع

  . 2012اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر   )*(

  . 2013اعتبارا من كانون الثاني/يناير   )**(

   الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 التالي:  1في الجدول  2013و  2012تنفيذھا في الفترة الباقية من ترد األنشطة الرئيسية المقرر   - 10

، األمر الذي سيؤدي إلى مابيإكمال تحويل رغاوي العزل للمبردات المنزلية في مصنع   (أ)
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طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  55.70إزالة 
  ؛ 2013بحلول نھاية 

طن من  11.10وع األيروسول في سيليمكس، بما يؤدي إلى إزالة إكمال تحويل مشر  (ب)
  ؛ 2013وكلوروفلوروكربونية بنھاية قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدر

التحويل الكامل لرغاوي العزل التي تستعمل ألغراض التبريد التجاري في مصنع ميتال   (ج)
د األوزون من المواد طن من قدرات استنفا 9.00فريو، بما يؤدي إلى إزالة 

المشاريع الخاصة  تتقديم مقترحاإعادة و. 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية مع نھاية 
يل وفرسا (مع احتمال تغيير التكنولوجيا المختارة أساسا) بما يؤدي نبالتحويل في فريجو با

ھيدروكلوروفلورو طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد ال 14.00إلى إزالة 
   ؛2014ونية في كرب

مراجعات  إكمالمواصلة تنفيذ عناصر المشاريع المرتبطة ببيوت األنظمة حيث سيتم   (د)
السالمة والتجارب التي يشرك فيھا مستعملو معدات الرغاوي الالحقة. كما سيجري 

   ؤسسات الرغاوي؛تحويل العديد من م

ب 141-وروفلوروكربوناستنفاد األوزون من الھيدروكل دراتطن من ق 15.00إزالة   (ھـ)
   ؛المستخدم كمذيبات لتنظيف نظم التبريد

فني في  1500من المدربين الذين سيتولون تدريب  60تنظيم ثالث دورات تدريبية لـ   (و)
مجال ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك الشطف السليم لنظم التبريد أثناء خدمتھا. 

مجموعة شطف على األقل  200دليل تدريبي وشراء  4000باإلضافة إلى طبع 
ألغراض التدريب وتوزيعھا على فنيي الخدمة. وبعد ذلك تسجيل الفنيين المدربين في 

   عدة البيانات الخاصة بنظام الرصد؛قا

كشف عن تنظيم ورشة تدريب على الجمارك بما في ذلك شراء أربعة أجھزة من أجھزة ال  (ز)
  و  المواد المستنفدة لألوزون؛

يم المشاريع، بما في ذلك التحقق من استھالك المواد الھيدروكلوروفلورو رصد وتقي  (ح)
للتحقق من إنتاج واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  2014كربونية في عام 

  . 2013في 

  تعليقات وتوصية األمانة

  تعليقات

   نظام تراخيص التشغيل

ق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية، تم تلقي تأكيد ووفقا لمتطلبات االتفا 63/17انسجاما مع المقرر   - 11
من الحكومة بوجود نظام وطني قابل للتنفيذ خاص بالتراخيص والحصص لواردات وإنتاج وصادرات المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن ھذا النظام قادر على ضمان االمتثال لجدول إزالة المواد 

  دد في بروتوكول مونتلایر طوال مدة االتفاق. الھيدروكلوروفلوروكربونية المح

نظام التراخيص والحصص في المكسيك يستند إلى القواعد الوطنية لواردات وصادرات المواد الكيميائية   - 12
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يحا إلى المديرية العامة . ووفقا لھذا النظام يتعين على المستورد المرخص له أن يقدم طلبا صر2004الصادرة في 
- 2009الھواء، يطلب فيه السماح له بحصة استيرادية على أساس متوسط الكميات المستوردة في عام وعية إلدارة ن
. ويجري النظر في ھذا الطلب من جانب مكتب األوزون الوطني. وبعد الموافقة يتعين على المستورد أن 2010

إدارة المواد الخطرة بوزارة  يطلب تفويضا باالستيراد من وزارة الصحة. وينبغي تقديم طلب االستيراد من خالل
البيئة. ويتم تسجيل كمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سيجري استيرادھا، في نظام المعلومات والرصد. 
وبعد التأكد من أن كل تصاريح االستيراد سليمة، يجري تسجيل كميات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الداخلة 

علومات والرصد من قبل سلطات الجمارك ثم يتم إرسال المعلومات إلى وحدة األوزون إلى البالد في نظام الم
  الوطنية. 

بمقدار  2013 عامأصدرت حكومة المكسيك بالفعل حصص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل  - 13
ن من قدرات ط 7.65إلى  2013. وتصل الحصة اإلجمالية لعام 3طن كما ھو مبين في الجدول  1,141.14

  استنفاد األوزون تحت خط األساس ألغراض االمتثال. 

   2013. حصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 3الجدول 

المواد 
  الھيدروكلوروفلورو

 كربونية
  الھيدروكلورو
 22-فلوروكربون

 الھيدروكلوروفلورو
 ب141- كربون

 الھيدروكلوروفلورو
 123- كربون

 الھيدروكلوروفلورو
 124- كربون

 الھيدروكلوروفلورو
 المجموع ب142- كربون

 14,740.05 173.81 4.50 65.85 6,020.89 8,475.00 طن متري
قدرات  طن من

 1,141.14 11.30 0.10 1.32 662.30 466.13 استنفاد األوزون

  

   الھيدروكلوروفلوروكربونية المواداستھالك 

طن من قدرات استنفاد  1,148.8بـ لالمتثال بونية خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكرتم تحديد   - 14
 2010و  2009من بروتوكول مونتلایر لعامي  7استنادا إلى االستھالك الفعلي المبلغ به بموجب المادة  ،األوزون

. ويتساوى خط األساس المعتمد مع ذلك الوارد في االتفاق بين حكومة المكسيك 4كما ھو مبين في الجدول رقم 
ومع أنه قد حدثت تخفيضات بسيطة في استھالك تنفيذية؛ وبالتالي ليست ھناك حاجة إلى تعديل االتفاق. واللجنة ال

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات األيروسول، وتصنيع وخدمة المبردات نتيجة لألزمات االقتصادية، 
الھيدروكلوروفلوروكربونية.  ك الموادي أدى إلى انخفاض استھالفإن قطاع التصنيع خفض من إنتاجه األمر الذ

التصنيع (المحلية والمملوكة ملكية أجنبية) إلى أن تبيع أوال ما لديھا من مخزون  ؤسساتولھذا السبب، اضطرت م
 1,100.22قبل أن تبدأ اإلنتاج الجديد. واستنادا إلى بيانات أولية قدر استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بـ 

  . 2012رات استنفاد األوزون في طن من قد

؛ و 7على أساس المادة  2011-2007استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك ( .4الجدول 
   بشكل تقديري) 2012

 خط األساس 2012 2011 2010 2009 2008 2007 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
        طن متري

 73.1 50.00 63.29 92.1 54.0 13.9 50.1 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 8.0 10.00 161.30 10.9 5.0 2.7 46.4 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 6,123.9 6,000.00 6,196.20 6,744.2 5,503.5 7,459.7 6,951.5 ب141-وكربونالھيدروكلوروفلور
 89.2 1,000.00 437.70 158.3 20.0 16.0 4.4 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 8,505.1 6,800.00 6,704.53 7,591.2 9,419.0 7,142.0 11,958.9 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 14,799.1 13,860.00 13,563.0 14,596.7 15,001.5 14,634.3 19,011.2 )بالطن المتري(المجموع 
        بأطنان قدرات استنفاد األوزون
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 خط األساس 2012 2011 2010 2009 2008 2007 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 1.5 1.00 1.27 1.8 1.1 0.3 1.0 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.2 0.22 3.55 0.2 0.1 0.1 1.0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 673.6 660.00 681.58 741.9 605.4 820.6 764.7 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5.8 65.00 28.45 10.3 1.3 1.0 0.3 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 467.8 374.00 368.75 417.5 518.0 392.8 657.7 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

المجموع (بأطنان قدرات استنفاد 
 1,148.8 1,100.22 1,083.60 1,171.7 1,125.9 1,214.8 1,424.7 األوزون)

  

اليونيدو أن ھناك  تب، شرح142-الھيدروكلوروفلوروكربونللزيادة الكبيرة في استھالك بالنسبة   - 15
ب بشكل رئيسي في نظم التغليف لحماية المعدات. 142- روكربونالھيدروكلوروفلو تستخدمانين ترئيسي مؤسستين

 ة(المملوك ىخراأللم تزد المؤسسة ، بينما 2011العمل فقط في  تملكية أجنبية وقد بدأ ةمملوك ى المؤسساتحدإو
(أو قبل ذلك)  2018ملكية أجنبية بحلول  ةالمملوك ؤسسة. والمتوقع أنه سيتم تحويل الماملكية محلية) إنتاجھ

طن متري سوف يستخدم في السنوات المقبلة  1,000الخاصة. وقد بينت اليونيدو أن جزءا من الـ  اباستخدام مواردھ
  (المخزونات). 

  المنفذة  تالمسائل التي نوقشت مع الوكاال

يجو بانيل، شرحت ؤسسة فرير المحتمل في التكنولوجيا التي تم اختيارھا في البداية في ميبالنسبة للتغ  - 16
يم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كان المصنعان ملتزمين تماما قدليونيدو أنه في توقيت تا

يجو بانيل إلغاء المناقصة حيث فر ت مؤسسةبالتحول إلى تكنولوجيا السيكلوبنتين. ومع ذلك وخالل المناقصة طلب
والجدير بالذكر أن عملية المناقصة  تي سبق اختيارھا.جيا بخالف تلك الر استخدام تكنولومبحث في أت تكان نھاأ

فرسا لم تبدأ بعد وذلك بسبب تغيير اإلدارة بعد اعتماد خطة إدارة إزالة المواد  ؤسسةالخاصة بم
ريجو ف ؤسسةالھيدروكلوروفلوروكربونية، بفترة وجيزة. واستنادا إلى المعلومات األولية التي تلقتھا اليونيدو، فإن م

. ومع ھيدروفلوروأوكسجينفرسا استعمال ال تنوي مؤسسةث في أمر استخدام تكنولوجيا النفخ بالماء بينما بحتبانيل 
ذلك فإن تأكيد التكنولوجيا المختارة ال يمكن أن يتم إال بعد أن تقوم اليونيدو ووحدة األوزون الوطنية بزيارة 

فريجو  ؤسستينيدو أن التمويل لن يتم صرفه للم). وقد أكدت اليون2013(ربما خالل الربع األول من  ؤسستينالم
  بانيل وفرسا إال بعد تقديم مقترح منقح إلى األمانة وبعد موافقة اللجنة التنفيذية عليه. 

وبالنسبة لوضع ترتيبات تنفيذ المشاريع (أي مذكرات االتفاق) مع بيوت األنظمة، شرح يوئنديبي أن   - 17
ساس برنامج لألنشطة قائم على حجم اإلنجازات، وموضوع يناسب كل المشاركة على أ ؤسساتالمدفوعات للم

الرغاوي لمستعملي المعدات الالحقة عن طريق بيوت األنظمة، فإن  ؤسساتعلى حدة. ففي حالة تحويل م ؤسسةم
ھذا الترتيب يعطي بشكل جزئي حقوق التنفيذ لبيوت األنظمة ذات المعلومات األفضل من عمالئھا في مجال 

ت التقنية المطلوب إدخالھا على المعدات التي سوف تستخدم عوامل النفخ البديلة. وتتضمن كل مذكرة اتفاق التعديال
كام قانونية بين عليھا مع بيت األنظمة إلى جانب أحخطط تنفيذ مفصلة يجري مناقشة كل منھا على حدة واالتفاق 

الرصد لبرنامج التحويل لدى بيت األنظمة، بما ف المذكرة أيضا إجراءات مة المكسيك وبيت األنظمة. كما تصحكو
في ذلك عمليات صرف األموال. وسوف يتولى يوئنديبي إدارة األموال، تحت مراقبة حكومة المكسيك، وسوف 

في شكل شرائح عند إنجاز والتحقق من وصول اإلنجاز في مجال التنفيذ إلى مرحلة مفيدة (أي  ؤسساتتحول إلى الم
داد الرسوم الھندسية، وشراء علمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخط أساس المعدات؛ وإالتحقق من استھالك ا

والتجارب ومراجعة قواعد السالمة؛ وبدء اإلنتاج باستخدام عوامل  ؛وتركيب المعدات ومجموعات عدد إعادة التھيئة
تعد قابلة لم المعدات القديمة التي  وتدميرنفخ بديلة؛ والتحقق من إجمالي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  . ؤسسات. ويتولى يوئنديبي المراقبة الدقيقة لكل سياسات وقواعد الصندوق خالل عمليات تحويل الم)لالستعمال

شطة اإلزالة نمنفذة بالفعل، وأنھا ومعھا أ تراخيص وحصص االستيراد والتصدير تالحظ األمانة أن نظم  - 18
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لى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سوف تمكن الحكومة من المقترحة في المرحلة األو
، قبل فترة 2018في المائة من خط أساس  30تحقيق الخفض التدريجي الستھالكھا حتى يصل على األقل إلى 

عوامل النفخ  كبيرة من جدول اإلزالة في بروتوكول مونتلایر. وسوف تتوفر البوليوالت سابقة الخلط التي تستعمل
. وسوف 2013البديلة، لكي توفر احتياجات مستعملي المعدات الالحقة من الرغاوي، خالل النصف الثاني من 

ب 141- كربونريد إلى خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروتؤدي األنشطة الجاري تنفيذھا في قطاع خدمات التب
  المستخدم في الخدمة.  22-كلوروفلوروكربونالمستخدم كعامل مذيب لتنظيف دوائر التبريد وكذلك الھيدرو

   التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:   - 19

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة   (أ)
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك؛ 

 الموادية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموافقة على الشريحة الثان  (ب)
الھيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك، وخطط التنفيذ السنوية المقابلة، بمبلغ 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم  695,011دوالر أمريكي، تتضمن  4,832,137
زائد  دوالر أمريكي 3,800,000دوالر أمريكي لليونيدو و  52,126الوكالة بمقدار 

  دوالر أمريكي ليوئنديبي. 285,000تكاليف دعم الوكالة بمقدار 

  




