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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  المكسيك

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اليونيدو (رئيسية)  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  1,103.98  2012السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7أحدث بيانات المادة  )ثانيا(
 

  2012 السنة:   ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوى  والتاأليروس  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.7    0.7      123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.6    0.6      124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 634.0       382.6  32.5  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  في الوليول المستورد المخلوط سابقا
         

 47.2       47.2   ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 310.1    310.1 50.6  27.0 20.9  22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

 1,214.8  البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:نقطة  1,148.8  (تقدير): 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 797.5  المتبقي: 417.3  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2015 2014 2013  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات   اليونيدو
  األوزون)استنفاذ 

13.4 2.8 5.3 21.5 

 994,008 129,000 129,000 621,717  التمويل (دوالر أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات 
  استنفاذ األوزون)

88.1 0.0 26.0 114.1 

 5,291,691 1,206,691 0 4,085,000  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع  2018 2015 2014 2013 2012 2011 2009  ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
  (تقديرية)

n/a n/a n/a 1,148.8 1,148.8 1,033.9 1,033.9 n/a 

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

n/a n/a n/a 1,148.8 1,148.8 1,033.9 804.2 n/a 

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
(دوالر 

  أمريكي)

  اليونيدو

(الوكالة 
  الرئيسية)

تكاليف 
  المشروع

0 2,792,526 695,011 578,341 120,000 226,317 0  4,412,195 

 330,915  0 16,974 9,000 43,376 52,126 209,439 0  تكاليف الدعم

تكاليف  اليوئندبي
  المشروع

2,428,987 2,502,526 3,800,000 3,800,000 0 1,122,503 0  13,654,016 

 1,024,051  0 84,188  0 285,000 285,000 187,689 182,174  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع 
التي وافقت عليھا اللجنة 

التنفيذية (بالدوالر 
  األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

2,428,987 5,295,052 4,495,011 0 0 0 0  12,219,050 

 916,428  0 0 0 0 337,126 397,128 182,174  تكاليف الدعم

إجمالي التكاليف 
المطلوب الموافقة عليھا 
في ھذا االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0  0  0 4,378,341 0  0 0 4,378,341 

تكاليف 
  الدعم

0  0  0  328,376 0 0 0  328,376 

 

  شموليةموافقة   األمانة:توصيات 
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 وصف المشروع
 

والسبعين طلبا  الحادياليونيدو، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع  قدم نيابة عن حكومة المكسيك  -1
فلوروكربونية  بتكلفة الھيدروكلورو الموادلشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة اللحصول على تمويل 

بقيمة تكاليف دعم الوكالة  باإلضافة إلى، دوالر أمريكي 578,341دوالر أمريكي، تتألف من  4,706,717إجمالية قدرھا 
 دوالر أمريكي 285,000قيمتھا، زائد تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 3,800,000 و لليونيدو، دوالر أمريكي 43,376

 المواد خطة إدارة إزالةعن تنفيذ السنة الثانية من  امرحلي اتقرير الطلبلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ويشمل 
 .2014 و 2013 ي، مع خطة تنفيذ الشريحة للفترة المتبقية من عامفلوروكربونيةالھيدروكلورو

 فلوروكربونيةالھيدروكلورو المواد خطة إدارة إزالةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من 

المواد إزالة للمكسيك فلوروكربونية الھيدروكلوروخطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من تشمل  .2
لنتائج التي تحققت وفي قطاع خدمة التبريد. ويلي وصف ل تصنيع الرغاوي واأليروسول في قطاعفلوروكربونية الھيدروكلورو

 حتى اآلن أدناه.

 األنشطة في قطاع تصنيع الرغوة

دث حو. بة وتوقيع العقد مع مورد المعداتديم العطاءات للمعدات المطلوعملية تق ): تم إنجاز(ماب التبريد المنزلي .3
. وسيتم تسليم جميع ي سيتم توريدهالبوليول الذالمطلوبة بسبب تغيير نوع التعديالت مواصفات تأخير في تسليم المعدات حسب 

طن من  55,9إزالة إلى  يؤدي، مما 2014المشروع بحلول نھاية عام من سيتم االنتھاء و 2014ئل عام المعدات بحلول أوا
 . ب141فلوروكربونية والھيدروكلورالمواد قدرات استنفاد األوزون من 

فلوروكربونية الجديدة والھيدروكلورالمواد الخلط غير  ةات البوليول سابقغاصيجميع : وضعت النظمشركات   .  4
وقامت العديد من . األجل الطويلو لتقييم األداء المتوسطالمختارة الحقة المعدات المستعمل مرافق يجري حاليا اختبارھا في و

صياغات  . وسيتم توفير المعدات الالزمة إلدخالوأدوات السالمة وفقا لالتفاقات الموقعةالمعدات  بتركيببالفعل نظم ال شركات
 شركةكل ي ترد تفاصيل األنشطة المنفذة فس. ونظم المورد شركةتكنولوجيا وفقا ل الالحقةرغوة الالجديدة لشركات البوليول 

  :أدناه 1نظم في الجدول 

  . ملخص لألنشطة التي تنفذھا شركات النظم1الجدول 
 األنشطة التي نفذت شركة النظم

 صعيدعلى فلوروكربونية والھيدروكلورالمواد التركيبات الخالية من  وطورتاالنتھاء من إعادة تحويل خط اإلنتاج. تم  أكسا
الموافقة. وسوف تبدأ إعادة تحويل  علىعلى مستوى العمالء للحصول  التحسين الميداني حاليا جرىويالمختبر. 

  العمالء.
. ويجري رش دفعات سابقة الخلط التحويل الصناعي وتمت الموافقة على نظم فورمات الميثيلاالنتھاء من إعادة تم  إيبسا

تجھز نتائج المقارنة من تلك حالما ولمزيد من التحسين.  من قبل عمالء مختارين فورمات الميثيلأولية من بوليول 
  تجاريا. فورمات الميثيل صياغاتتتاح سوف التطبيقات، 

على الھيدروفلوروكربون (المزيد من الوقود الثقيل عندما يكون متاحا) متاحة تجاريا. وستجري الشركة  القائمةالنظم  باير*
  (التمويل الذاتي). 2014إعادة التحويل بحلول الربع األول من عام  سيشرعون في الذين مسحا بين العمالء

 من االنتھاءوتم . بالكامل على مستوى المختبر واعتمادھا فورمات الميثيل على القائمةاألنظمة تم تطوير واختبار  كومسيسا
فورمات الميثيل على  نظام فحصالشركة بصدد و. التعديلالخالطات في المرحلة النھائية من وللمصنع.  التعديل المادي

وقطع الخراطيم والمضخات  شراءو(لتعديل التطبيق الميداني للموزعات).  النھائيين المختارين المستخدمين مستوى
  لالختبار. المختارينالعمالء  بينآلالت الرش التي بدأت الغيار 

فلوروكربون (مزيد من الوقود الثقيل ھيدروعلى ال القائمةتعكف الشركة حاليا على إجراء تجارب على كل من النظم  داو*
 ءالخالل التنفيذ على مستوى العمالنتائج ضخ المياه على مستوى العمالء لتحديد  على القائمة نظمالعندما يكون متاحا) و

  (التمويل الذاتي).
وإتاحتھا تجاريا. وتجري الشركة  فورمات الميثيلعلى  القائمةتم االنتھاء من إعادة التحويل الصناعي. وتم اعتماد النظم  إيفيل

تقييما لما إذا كانت ستحتاج إلى مزيد من التحسين. ويجري حاليا تقييم لخط أساس المعدات على مستوى المستخدم 
 وضخالميثيالل  على القائمة نظمال. وفورمات الميثيلعلى  القائمةالنھائي لتحديد التغييرات الالزمة الستخدام النظم 

  احل النھائية من التحسين على مستوى المختبر.المياه في المر
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 األنشطة التي نفذت شركة النظم
على ضخ المياه على مستوى العمالء لتحديد الجدول الزمني للتنفيذ (التمويل  القائمةتجري الشركة تجارب للنظم  ھوندسمان*

  الذاتي).
بالكامل واعتمادھا على صعيد المختبر. ويجري تطوير إعادة تحويل  فورمات الميثيلتم تطوير الصياغات القائمة على  ماكسيما

في المراحل النھائية ت السالمة (بما في ذلك التھوية) وھي النفجار ومنشآالمضادة لالمحركات تم شراء خط اإلنتاج. و
 لكي يتم إنتاج/ ديسمبر وكانون األولنوفمبر تشرين الثاني/ شھري التدقيق بينإجراء  ومن المتوقع. التركيبمن 
  .2014في أوائل عام  ءالالختبار والتحسين على مستوى العمدفعات األولى وشحنھا لال

سوف تحل جاھزة للتسويق. وھي أساس ضخ المياه وفلوروكربون والقائمة على ھيدروالالنظم القائمة على تم تطوير  بوليولز
وسوف تكون متاحة في مرحلة  فلوروكربون الحاليةھيدرولالنظم القائمة على االنظم القائمة على الوقود الثقيل محل 

 صعيدعلى  فورمات الميثيلعلى  النظم القائمةويجري تحسين تكاليف الخاصة). مع ال تتالءملكي  تطويرھاالحقة (
  الشركة لخطة إعادة التحويل الصناعي وتنفيذ العطاءات األولية لتقدير مستوى التمويل المشترك.وتعد المختبر. 

وتم نابيب. األتحت األرض و بالخزانالنھائية المتصلة  وجاري االنتھاء من األعمالاالنتھاء من إعادة التحويل. تم  بومكس
خالل سوف يجرى التحسين الميداني والمختبر.  صعيدعلى  وفورمات الميثيلالصياغات القائمة على الميثيالل تطوير 

  على مستوى العمالء. 2014عام 
أوريثان 
 المكسيك

 للبدء في اتغاالمختبري للصي التحسيناالنتھاء من  بصدد الشركةوتم انتقاء ونقل تكنولوجيا فورمات الميثيل. 
  .2014التطبيقات الميدانية بحلول الربع الثاني من عام 

الصياغات تم اعتماد و. 2013بحلول نھاية عام إجراء تدقيق السالمة ومن المتوقع  اإلنتاجخط تم التحويل الكامل ل زادرو
متاحة للمستخدمين النھائيين. ھي على المستوى المختبري ووالقائمة على فورمات الميثيل القائمة على الميثيالل 

ومن . عدة التعديل التحديثيل من أجل إجراء مناقصة  انتاج عمالئھلمعدات إالشركة من بيانات خط األساس وتتحقق 
  .2014بحلول منتصف عام  الميدانيوالتحسين  ءالالمتوقع إجراء اختبار العم

تم تطويل الصياغات القائمة على فورمات الميثيل بالكامل واعتمادھا على صعيد المختبر. وتجري حاليا االختبارات  فالكوم
  .األجل اإلنتاج على أساس النتائج طويليتم تحسين الميدانية على مستوى العمالء حتى 

 مؤھلة للحصول على تمويل.* ملكية أجنبية، غير 

 

: استغرق توقيع العقد مع مورد المعدات الالزمة لشركة )فرسا، فريجوبانيل، ميتالفريو التبريد التجاري (  -5
كانون إلى المؤسسة في  ير أنه من المتوقع أن يتم تسليم المعداتوقتا أطول مما كان متوقعا، غميتالفريو 

طن من قدرات استنفاد  9,2 إزالة تقديرية قدرھامع  2014روع في عام المش إنجازسيتم و 2013ديسمبر األول/
 زيارة إلى شركتي فرسا وفريجوبانيل اليونيدو وأجرت. ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألوزون من 

التقنية الالزمة التكاليف المرتبطة بھا والمتطلبات المبلغ عنھا سابقا بشأن اختيار التكنولوجيا، و المسائللمناقشة 
تحديد  وانتھت شركة فريجوبانيل منالسيكلوبنتان. تكنولوجيا  بالتحويل إلى اأكدت كلتا الشركتين قرارھمو. تنفيذلل
المعدات تصل إلى قيمة  ألنالتمويل المشترك على تأكيد حاليا وتعمل عملية تقديم العطاءات، شروط المرجعية وال

بدأت عملية تقديم ، و2013أغسطس ت فرسا من الشروط المرجعية في آب/وانتھمستوى أعلى مما كان متوقعا. 
، 2013ديسمبر كانون األول/إصدار أوامر الشراء في ين تكلتا الشرك وتنتظر. 2013/سبتمبر العطاءات في أيلول

شروعين كال الم. ومن المتوقع أن يكتمل 2014وتركيبھا في نھاية عام  2014عام سبتمبر أيلول/المعدات في وتسلم 
المواد طن من قدرات استنفاد األوزون من  13,7 إزالة تقديرية قدرھامع  2015في عام 

 .ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونية

 األيروسول تصنيعاألنشطة في قطاع 

، بما في ذلك وتم تسليم المعدات التي تم شراؤھا. يسير على الدرب الصحيح شركة سيليمكس تحويلال يزال   -6
سيتم وتبدأت التجارب و، . وتم االنتھاء من تحويل المرافق2013وليو تموز /، في األيروسول ملءل كاملةمحطة 

 المواد . وتم تطوير صيغ خالية من2013عام  من األخيرربع الإجراء تدريب الموظفين في 
على المواد مواد دافعة قائمة تطلب الذي ال ي ھابعض منالھيدروكلوروفلوروكربونية، وجاري بالفعل توزيع 

طن من قدرات  11,0ية قدرھا تقديرإزالة مع  2014المشروع في عام  إنجاز. وسيتم الھيدروكربونية في السوق
  .ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونيةو 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من 
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 األنشطة في قطاع خدمة التبريد

للتدريب تكييف الھواء. وتم تجھيز عشرين مركزا في قطاع خدمة التبريد و نشطة الجاريةھناك العديد من األ  -7
الكسح آالت و، التسرب وكاشفات، التفريغومضخات ووخزانات االسترداد، ، االسترداد، وحدات (على سبيل المثال

إعداد دليل تدريبي  وجاري. مدربا تحديثا عن خدمة التبريد 60على  وتلقى، غيرھا من المواد الالزمة للتدريب)و
وتم االنتھاء . ظيف أنظمة التبريد وتكييف الھواء، وعلى بدائل للمواد الھيدروكربونيةحول الممارسات الجيدة في تن

باللغتين ، ي أساس أنشطة تدريب قطاع الخدمةھالجيدة، صيانة الممارسات  عنالدليل الجديد للفنيين من وضع 
 تم إعداد المواصفات الفنية لشراء المعدات ووافقت عليھاونسخة.  4,000جاري طبع و  واإلنجليزية اإلسبانية
لقاءات للتوعية مع أصحاب المصلحة، تم تنظيم عدة . و2013نوفمبر تشرين الثاني/، ويتوقع الشحن في الحكومة

 قطاع الخدمات ومراكز التدريب.و

 المشروع ورصد تنسيق 

المواد إنتاج مستويات استيراد وللسيطرة على اتخذت حكومة المكسيك سلسلة من اإلجراءات   -8
لكل شركة ولكل مادة تحديد حصص ب توجتعدة اجتماعات مع المستوردين وعقدت . الھيدروكلوروفلوروكربونية

 على أساليب اموظفي الجمارك تدريبمن ن ثالثو وتلق. 2010-2009الواردات للفترة كيميائية على أساس متوسط 
-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتم االنتھاء من الشروط المرجعية للتحقق من إنتاج التجارة غير المشروعة. و

 االجتماعات التي عقدت كشفت، باإلضافة إلى ذلك. 2014في أوائل عام  2013إنتاج عام ، وسيتم التحقق  من 22
بطء تأھيل األجھزة وأن إعادة مستوى الطاقة  صدلراألجھزة المنزلية رابطة مصنعي أجھزة تكييف الھواء ومع 

بمعدات جديدة القديمة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استبدال المعدات القائمة على  تمكن منلم  المخزونحركة 
  .الرصد وسيستمر. وفعالة

 حالة صرف األموال

لشريحتين األولى المعتمد لدوالر أمريكي  12,219,050 مبلغ ، من2013يونيو حزيران/اعتبارا من   -9
دوالر  6,366,004قيمته في المائة). وسيتم صرف رصيد  47( دوالر أمريكي 5,853,046صرف مبلغ والثانية، 
 ).2(الجدول  2015و  2014 يفي عام أمريكي

 وفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور الشريحتين األولى والثانية منب التقرير المالي المتعلق -2الجدول 
  للمكسيك

 الوصف
 

 األموال (دوالر أمريكي)
 الرصيد منصرفموافق عليھا

 2,428,9871,977,500451,487  مشروع ماب للرغوة
 520,916335,265185,651 مشروع سيليمكس لليروسول

 2,046,110747,6051,298,505 ثالثة مبردات تجارية
 6,302,5262,302,3454,000,181 شركات النظم

 920,511490,331430,180 قطاع الخدمة ورصد المشروع
 12,219,0505,853,0466,366,004المجموع

  

  الخطط السنوية للشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 :2014و  2013من عام نشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الفترة المتبقية وصف لأل فيما يلي  -10

وبدء اإلنتاج ، لشركة ماب 2014عام من بحلول الربع الثاني  وتجربتھامعدات الكامل للتركيب ال (أ)
 ؛2014من المشروع بحلول نھاية عام ، مع االنتھاء الصناعي لألجھزة
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شركات رحلة متقدمة من التنفيذ من قبل نجاز موإالنظم الوطنية  شركاتجميع لالتحويل الكامل و  (ب)
 ؛الرغوة

 ألجھزة الجديدة فيلوالبدء في اإلنتاج الصناعي  ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةو   (ج)
و فريجوبانيل بحلول شركتي فرسا وتركيب معدات جديدة ل وتسليم، 2014بحلول نھاية عام  ميتالفريو

 ؛2014نھاية عام 

 األيروسولوالبدء في إنتاج منتجات أنظمة السالمة لشركة سيليمكس معدات والتركيب  استكمالو (د)
 ؛2014ة بحلول الربع الثاني عام الجديد

في قطاع التبريد، الممارسات الجيدة  فنيا على 1,000تدريب مدرب و 80 وتقديم تدريب تحديثي لـ )ھ(
 لتسعة مراكز إضافية، ة الالزمة للخدمةطلب المعدات واألدوات األساسي، ومركز تدريب 11 وتجھيز

فرض أھداف االتفاق عن طريق الواردة في بروتوكول مونتريال و الضوابط  ضمان االمتثال لتدابير و(و) 
  .اإلتجار غير المشروع، بما في ذلك منع على الواردات ومستويات اإلنتاج ضوابط

 تعليقات وتوصية األمانة

 التعليقات

 التشغيليةنظام التراخيص 

 1,141,14أصدرت حكومة المكسيك بالفعل حصصا الستيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قدرھا   -11
طن  7,65. وحصة كل سنة ھي 3، كما ھو مبين في الجدول 2014و  2013طن من قدرات استنفاد األوزون لعامي 

 من قدرات استنفاد األوزون أقل من خط األساس لالمتثال.

  2014و  2013 يلعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحصص  -3الجدول 

 حصة السنة

المواد 
الھيدروكلوروفلورو

22- كربونية  

المواد 
الھيدروكلوروفلورو

 ب141-كربونية

المواد 
الھيدروكلوروفلو

123- روكربونية

المواد 
الھيدروكلوروفلو

124- روكربونية

المواد 
الھيدروكلوروفل
-وروكربونية

 المجموع ب124
      طن متري

20138,475.00 6,020.89 65.85 4.50 173.81 14,740.05 
20148,475.00 6,020.89 65.85 4.50 173.81 14,740.05 

طن من قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

2013466.13 662.30 1.32 0.10 11.30 1,141.14 
2014466.13 662.30 1.32 0.10 11.30 1,141.14 

  

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

من بروتوكول مونتريال  7المبلغ عنھا بموجب المادة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يظھر استھالك    -12
طن من قدرات  1,103,98 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كانت .4في الجدول  2012إلى  2007للفترة من 

المستوى  منطن من قدرات استنفاد األوزون  44,82 أقل بقيمة ھي بالفعلو، 2012استنفاد األوزون في عام 
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  .2013ستھالك في عام لالالمسموح به 

  )7(المادة في المكسيك  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  4الجدول 

المواد 
الھيدروكلوروفلوروك

  ربونية

 خط األساس 2012 2011 2010 2009 2008 2007

   طن متري
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 73.1 37 63.29 92.1 54.0 13.9 50.1 123-كربونية
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 8.0 29.33 161.30 10.9 5.0 2.7 46.4 124-كربونية
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 6,123.9 5,882.20 6,196.20 6,744.2 5,503.5 7,459.7 6,951.5 ب141-كربونية
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 89.2 725.53 437.70 158.3 20.0 16.0 4.4 ب142-كربونية
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 8,505.1 7,425.30 6,704.53 7,591.2 9,419.0 7,142.0 11,958.9 22-كربونية

 14,799.1 14,099.36 13,563.0 14,596.7 15,001.5 14,634.3 19,011.2 المجموع (طن متر)
قدرات استنفاذ طن من 
  األوزون
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 1.5 0.74 1.27 1.8 1.1 0.3 1.0 123-كربونية
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 0.2 0.64 3.55 0.2 0.1 0.1 1.0 124-كربونية
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 673.6 647.04 681.58 741.9 605.4 820.6 764.7 ب141-كربونية
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 5.8 47.15 28.45 10.3 1.3 1.0 0.3 ب142-كربونية
المواد 

الھيدروكلوروفلورو
 467.8 408.39 368.75 417.5 518.0 392.8 657.7 22-كربونية

المجموع (طن من قدرات 
 1,148.8 1,103.98 1,083.60 1,171.7 1,125.9 1,214.8 1,424.7 استنفاذ األوزون)

  

إلى زيادة استخدامھا في قطاع  2012في عام  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك ا تعزى زيادة  -13
المواد الزيادة الكبيرة في استھالك  نجمتبينما ، تزايد القدرة المركبة لتحقيقخدمات التبريد 
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غليف لحماية الت شركات غير المؤھلة المنتجة ألنظمةمن ال شركتينمن  عن ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .ل ذلك ) باستخدام مواردھا الخاصة( أو قب 2018الشركتين بحلول عام  إحدى تحويلالمعدات. ومن المتوقع 

 التي تمت مناقشتھا مع الوكاالت المنفذة المسائل

برنامج األمم  أوضح، دمي المعدات الالحقةمستخا يتعلق بالمساعدة التي قدمتھا شركات النظم إلى وفيم  -14
لتي قد تقوض لتجنب النزاعات التجارية ا ينفي البداية مع العمالء الحصريشركة نظم تعمل كل أن المتحدة اإلنمائي 

المواد خالية من الم التدريجي للنظدخال اإلمع وفور االنتھاء من ھذه المرحلة، و. عملية إعادة التحويل
ستتم إعادة تحويل  ،المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية)ئمة على تلك القاالھيدروكلوروفلوروكربونية (وتقليل 

 .نموردون متعددوالذين لديھم  مستخدمي المعدات الالحقة

على المقدر المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  القائمة علىنظمة ألا جنتاشركات النظم إل سوف يعتمد وقف  -15
الجودة المدركة بفيما يتعلق وجود مسائل رئيسية  وال يتوقع. وتعديلھا األنظمة البديلة تجاريا على نطاق واسعتوافر 

 وعالوة على ذلك، أفاد. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأداء التكنولوجيات الخالية من للنظم البديلة وجاري إدخال 
في منطقة أمريكا  الميثيل فورمات أنظمتھا القائمة علىتجري  بأن إحدى شركات النظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المرحلة  في إلطار مؤسسة واحدة في جامايكا عينات إلنھاء التجارب حيث اشترتمنطقة البحر الكاريبي، الالتينية و
خمس شركات في ترينيداد و  وتناقشجامايكا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل خطة إدارة إزالة  األولى من

  .الميثيل فورماتى غ قائمة علصي توريدات توباغو 

ب كمذيب للتنظيف في 141-وفيما يتعلق باالنخفاض المتوقع في استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  -16
قطاع خدمة التبريد، أوضحت اليونيدو أن المرحلة األولى تناولت نصف استھالك المواد 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  المواد ب في عمليات التنظيف. وسوف تشمل 141-الھيدروكلوروفلوروكربونية
 الھيدروكلوروفلوروكربونية االستھالك المتبقي.

لبديلة وتكييف في قطاع التبريد ا طورتأثناء مناقشة التكنولوجيات البديلة المتاحة في السوق وتلك التي   -17
بالرغم من و. متطلبات السوق الدولية علىاعتمادا كبيرا أن البدائل تعتمد اليونيدو  أوضحت، الھواء في المكسيك

التي تقوم جديدة ال القدراتجھود للحد من استخدام وتركيب الفي السوق، تبذل المواد الكلوروفلوروكربونية وجود 
خطة خالل تنفيذ المرحلة الثانية من بديل خيار النظر في استخدام الھيدروكربون في بعض القطاعات ك سيتمعليھا. و

المفروضة األنظمة ھو . وسيكون التحدي الرئيسي في ھذا الصدد لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة  ا
 .الھيدروكربونالقائمة على  األجھزةالتقنيات المناسبة للحفاظ على الھيدروكربون وعلى استخدام 

المواد  خطة إدارة إزالة في تنفيذ المحرز  الكبير إلى التقدم، أشارت األمانة وفي الختام  -18
شركات النظم.  مشاريعو األيروسول ، مع التركيز بشكل خاص علىالھيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك

ي التبريد رغوة في قطاعالمشاريع نمائي تفاصيل إضافية عن تنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلوقدمت اليونيدو و
اريع بحلول نھاية عام سيتم االنتھاء من المش وأنهحاالت الطوارئ الناشئة،  ت معالجةي أظھرالمنزلي والتجاري، الت

إحراز تقدم، وتستمر األنشطة في قطاع خدمة التبريد في . فرسا و فريجوبانيل)( 2015) و ميتالفريوو ( ماب 2014
استھالك و. ربونية بنجاحوإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكاألنشطة غير االستثمارية لضمان مراقبة واردات وتنفيذ 

  .أقل من خط األساس 2014و  2013 يحصص االستيراد لعام، و2012المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 التوصية

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة  بإحاطةتوصي أمانة الصندوق   -19
ة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة  المواد خطة إدارة إزالاألولى من 

الشريحة الثالثة من المرحلة األولى على  الشاملةموافقة بالفي المكسيك، وتوصي كذلك الھيدروكلوروفلوروكربونية 
، مع 2014-2013للفترة  تنفيذ الشريحةالمماثلة لخطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والخطة من 
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  مبين في الجدول أدناه:المستوى التمويل كاليف الدعم المصاحبة عند ت

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

 خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
  الشريحة الثالثة) –(المرحلة األولى 

578,341 43,376 UNIDO 

 خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (ب)
  الشريحة الثالثة) –(المرحلة األولى 

3,800,000 285,000 UNDP 

 --------- 
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