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  متعددة السنواتغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 
  المكسيك

  الوكالة الثنائية / المنفذة  عنوان المشروع

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   البوليسترين المسحوبة بالضغط  رغاويإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في استخدامات ألواح (أ) 
  (اليوئنديبي)

  
  SEMARNAT  الوطنية للتنسيقالوكالة 

  
  في المشروع  تناولھااالستھالك المبلغ عنھا للمواد المستنفدة لألوزون التي جرى أحدث بيانات 

 )2017مايو/أيار ، حتى 2016، (طن من قدرات استنفاد األوزون  7ألف: بيانات المادة 
  519.66  يدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الھ

  
  )2017ابريل/نيسان ، حتى 2016، األوزونالبيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ باء : 

 254.96  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 255.68  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 8.95  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.24  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.18-  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  262.9  للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتبقي المؤھل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 

  
  من قدرات استنفاذ األوزون باألطنان زالة اإل  التمويل بالدوالر األمريكي    مخصصات خطة األعمال للسنة الحالية

  غير متوفر  ير متوفرغ  (أ)

  
    عنوان المشروع:

 10.91  المواد المستنفدة لألوزون في الشركة (طن من قدرات استنفاد األوزون):استخدام 
- 2014(طن من قدرات استنفاد األوزون) (متوسط المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إزالتھا 

2016(:  
10.08 

 غير متوفر  (طن من قدرات استنفاد األوزون): ھاإدخالالمواد المستنفدة لألوزون التي يجب 
  24  مدة المشروع (باألشھر):

 *0  المبلغ األولي المطلوب (بالدوالر األمريكي):
   التكاليف النھائية للمشروع (بالدوالر األمريكي):

 980,000  :اإلضافية رأس المال تكاليف
 98,000  %):10الطوارئ (

 215,558  تكاليف التشغيل اإلضافية:
 1,293,558  مجموع تكاليف المشروع:

 %100  ):%الملكية المحلية (
 غير متوفر  ):%مكون التصدير (

 *0  المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):
  8.40الفعلية:   الفعالية من حيث التكلفة (دوالر أمريكي / كغ):

  10.28العتبة: 
 رةغير متوف  تكلفة دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):

  0  مجموع تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):
 غير متوفر  حالة التمويل النظير (نعم/كال):

  نعم  مراحل رصد المشروع الواردة (نعم/كال):
حلة األولى من خطة إدارة *مالحظة: ما من تمويل جديد مطلوب لھذا المشروع. سوف يتم استخدام الوفورات المحتملة من خطة قطاع الرغاوى للمر

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك.
  

  النظر بصورة فردية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

  خلفية

ة   -1 ذ المرحل ي السنوي عن تنفي خالل االجتماع السابع والسبعين، أدرجت حكومة المكسيك في تقريرھا المرحل
واألولى من  ة الم ةخطة إدارة إزال ذ 1اد الھيدروكلوروفلوروكربوني ورات من تنفي ادة تخصيص الوف ا إلع خطة ، طلبً

 البوليسترين المسحوبة بالضغط رغاويشركات المؤھلة في قطاع ثنين من ال، لتحويل االبولي يوريثان رغاويقطاع 
دروكلوروفل ام استخدام الھي ة بشمل ت ب في 142-وروكربونالتي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وإلزال

  البالد.

ى أن و  -2 ة إل ارت األمان راح، أش تعراض االقت د اس ة عن ة البداي ات نقط ةللتخفيض تھالك  المّجمع ي اس ف
ذا فقط) طن متري 15.38( ستنفاد األوزونا طنا من قدرات تبلغ 2ب142-فلوروكربونھيدروكلوروال ل ھ الحد . ويمث

ات  ى لتخفيض دروكلوروالاألقص ة  ب142-فلوروكربونھي ر أّن حكوم ندوق. غي ل الص ن قب ا م ن تمويلھ ي يمك الت
ديبي)، ائي (اليوئن دة اإلنم م المتح ندوق األم طة ص رحت بواس يك، ش دروكلوروفلوروكربونواردات  أنّ  المكس -الھي

ذي 142-ب والھيدروكلوروفلوروكربون141 ب تم تسجيلھا بشكل غير صحيح تحت نفس الرمز الجمركي، األمر ال
دروكلوروفلوروكربونخصص استھالك أكب ذا الخطأ؛ 141-ر للھي ا بتصحيح ھ ة المكسيك الحقّ د قامت حكوم ب. وق

  ومع ذلك، في وقت االجتماع السابع والسبعين، لم تكن أمانة األوزون قد قّدمت بعد بالغ بھذا التصحيح. 

ه  -3 ام  وحلّلت أمانة الصندوق بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأكّدت أن ذ ع ان 2005من ، ك
دروكلوروفلوروكربون ة للھي تھالك الحكوم اب 142-اس ع البين جم م ا بمقتضىينس غ عنھ ادة  ت المبّل ر 7الم  والتقري

امج القطري.  ذ البرن ىالخاص بتنفي ة  وعالوةً عل ك، أشارت الحكوم ه ذل ى أن ى إل ة عل خالل إجراء المناقشة للموافق
ة من خطة إدارة إزالة االمرحلة الثانية  بعينلمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني اني والس اع الث د خصم 3في االجتم ، وبع

ي تستخدم   دروكلوروفلوروكربوناستھالك جميع الشركات المؤھلة وغير المؤھلة الت ة، ب ب141-الھي من نقطة البداي
بأي من  ر مرتبطغيمن قدارت استنفاد األوزون ب 141-من الھيدروكلوروفلوروكربونا طنً  71.9 كان ال يزال ھناك

ه وفي حين .البولي اليوريثان، أو اإليروصوالت أو مؤسسة  المذيبات رغاوي ذه  أن م خصم ھ ةت من االستھالك  الكمي
ه يتوافق مع  يُعتقدالمؤھل المتبقي دون أي تكلفة للصندوق،  دروكلوروفلوروكربونأن جزءا من م 142-الھي ذي ت ب ال

   .ب141-وروكربونأنه ھيدروكلوروفلتصنيفه بشكل خاطئ على 

ا   -4 ة المكسيك، اقتراًح ة عن حكوم ّدم، بالنياب ديبي أن تق وبناًء على ذلك، قّررت اللجنة التنفيذية أنه يمكن لليوئن
ورات  يص الوف ادة تخص ن إع اع م اويقط انالبولي رغ ى يوريث ة اس، إل تثماري إلزال روع اس تخدام مش

دروكلوروفلوروكربونال اع ب 142-ھي ي قط نبعف غط  اويرغ تص حوبة بالض ترين المس ّردالبوليس ة بمج  مراجع
تھالك  دروكلوروفلوروكربونالاس ام 142-ھي ادة  2008ب لع ب الم رر  7بموج ال (المق ول مونتري ن بروتوك م

  )).3(أ)(25/77

  وصف المشروع

تثماري إلزا3(أ)(25/77تمشيًا مع المقرر   -5 اع التاسع والسبعين مشروع اس ى االجتم ديبي، إل ّدم اليوئن ة )، ق ل
تخدام  دروكلوروفلوروكربونالاس ي ب 142-ھي واحف تخدامات أل اوي اس غط رغ حوبة بالض ترين المس ي  البوليس ف

غ  ة تبل ة  2,269,000شركتين في المكسيك، بتكلف ة البالغ اليف دعم الوكال د تك دوالر  170,175دوالر أمريكي، زائ
ة  ى إزال روع إل ذ المش ؤدي تنفي ي. وسوف ي ري ( 153.97أمريك ن  10.01طن مت تنفاد األوزون) م درات اس ن ق م

دروكلوروفلوروكربون ام 142-الھي ي ع ع 2019ب ف اول جمي م تن د ت يكون ق روع، س ذا المش ذ ھ الل تنفي ن خ . وم
اع  ي قط ة ف ركات المؤھل اويالش حوبة بالضغط رغ ترين المس دار أي حصص البوليس دم إص ة بع زم الحكوم ، وتلت

  . 2020تداًء من األول من شھر يناير/كانون الثاني ب اب142-الستيراد الھيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
(أ) الذي يطلب من الحكومة واليونيدو واليوئنديبي تقديم تقارير مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة 29/75المقرر  1

  .2019، وتقديم التقرير عن إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع النھائي للجنة التنفيذية في عام النھائية حتى إنجاز المشروع
غ عنه في استندت نقطة البداية للتخفيضات المّجمعة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في المكسيك إلى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المبّل 2

  .2008عام 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/33من الوثيقة  59و  58الفقرتان  3
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ى من خطة إدارة   -6 ة األول ة بشأن المرحل بموجب بند المرونة من االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذي
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تطلب الحكومة النظر في إعادة تخصيص الوفورات المتوقعة من تنفيذ خطة 

  من أجل تنفيذ ھذا المشروع.  البولي يوريثان رغاويع قطا

  اختيار التكنولوجيا

استخدام ثنائي ميثيل اإليثر الوقود  زيت ويتطلبض ه كتكنولوجيا بديلة،  1234-تم اختيار زيت الوقود الثقيل  -7
ل لالشتعال بصورة مع) 40:60(بنسبة  ل قاب ة، فيشترط لضمان المزج الصحيح.  وبما أن اإليثر ثنائي ميثي وجود تدل
الي، بشكل كامل وارتفاع أ ض ه 1234-الوقود الثقيلوبسبب عدم ضمان تزويد  .السالمة معايير سعاره في الوقت الح

  أ على أساس مؤقت. 134-مة حاجة الستخدام الھيدروكلوروفلوروكربونقد تكون ث

   ةالشركات التي تتم مساعدتھا وأنشطة التحويل المتوقعة والتكلفة اإلضافي

ر العزل الحراري  البوليسترين المسحوبة بالضغط رغاوييتم حاليًا استخدام ألواح   -8 في قطاع البناء حيث يُعتب
ركتين: ب ل ش ن قب نيعھا م تم تص ة، وي ألة جوھري بومادوسمس تيكوس ايس دوت الس وم فاالدولي واح  .يرموف افس أل وتتن

  يثان والتي تُعتبر على أنھا أكثر فعالية إنما أكثر تكلفة. مع ألواح البولي يور البوليسترين المسحوبة بالضغطرغاوي 

  الستيكوس ايسبومادوسب

واح شركة مملوكة محليً  -9 ام البوليسترين المسحوبة بالضغط رغاويا وھي تصنع أل ذ ع  باستخدام 2004 من
عمل مع زيت المشروع إجراء تعديل تحديثي له كي ي ويتضمن. 1987 دافع حلزوني مزدوج مخروطي الشكل من عام

ل ود الثقي ر ( دوالر أمريكي)؛ 350,000( ض ه 1234-الوق ل اإليث ائي ميثي ي)  100,000وصھريج ثن دوالر أمريك
لات رأس واحد للسماح بقياس منفصل مضخة عاملة بالنفخ ذوتثبيت   دوالر 85,000( لثنائي ميثيل اإليثر/الوقود الثقي

روعن دوالر أمركي)؛ 5,000أمريكي)؛ وإعادة السباكة ( ل اإليث ائي ميثي  دوالر 85,000( اصر السالمة إلستخدام ثن
 وتدقيق السالمة دوالر أمريكي)؛ 50,000( وتجارب اإلنتاج دوالر أمريكي)؛ 50,000( والمساعدة التقنية أمريكي)؛

وارئ ( 20,000( ي) والط ي).  74,000دوالر أمريك ّدرتدوالر أمريك غيل اإلضافية وقُ اليف التش ـ  تك  362,000ب
   .سنة واحدةمدة ل دوالر أمريكي

  يرموفوم فاالدوليدت

واح ركة مملوكة محليًش  -10 ذ ال رغاويا وھي تصنع أل ام بوليسترين المسحوبة بالضغط من باستخدام  2005ع
ى إجراء  ويتضمن. 2005 من عامتم شرائھما  ينحلزوني ينافعد زونيينالمشروع إل دافعين الحل تبدال ال  كي يعمال اس

ت ال ع زي لم ود الثقي ي)؛ 80,000( ض ه 1234-وق ر ( دوالر أمريك ل اإليث ائي ميثي ھريج ثن دوالر  100,000وص
ت  ي) وتثبي النفخ ذأمريك ة ب خة عامل ل مض اس منفص ماح بقي د للس لات رأس واح ود الثقي ل اإليثر/الوق ائي ميثي  لثن

راصر السالمدوالر أمركي)؛ وعن 5,000دوالر أمريكي)؛ وإعادة السباكة ( 75,000( ل اإليث ائي ميثي  ة إلستخدام ثن
ي)؛ 180,000( ة دوالر أمريك اعدة التقني ي)؛ 50,000( والمس اج دوالر أمريك ارب اإلنت دوالر  30,000( وتج

اليف التشغيل  وقُّدرتدوالر أمريكي).  53,000دوالر أمريكي) والطوارئ ( 10,000( وتدقيق السالمة أمريكي)؛ تك
  .سنة واحدةمدة ل يدوالر أمريك 505,000بـ  اإلضافية

دول   -11 دروكلوروفلوروكربون 1ويعرض الج تھالك الھي ثالث 142-اس نوات ال ّدة الس ركتين لم ل الش ن قب ب م
  الماضية. 

دول  دروكلوروفلوروكربون:  1الج ل  ب142-استھالك الھي تيكوس ايسبومادوسبمن قب وموت الس -2014( يرموف
  ) (طن متري)2016

  2016- 2014متوسط   201420152016  الشركة
 52.00 55.55 40.08 60.44   الستيكوس ايسبومادوسب
 101.97 81.35 118.77 105.79 يرموفومت

 153.97 136.90 158.85 166.23 المجموع

  موجزعن التكاليف اإلضافية.  2يعرض الجدول   -12
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  في المكسيك البوليسترين المسحوبة بالضغط تصنيع رغاوي : التكاليف اإلضافية لتحويل شركتي2الجدول 
-2010االستھالك  الشركة

  (طن متري)* 2012
التكاليف الرأسمالية
اإلضافية (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف التشغيل 
اإلضافية (دوالر 

  أمريكي)

المجموع (دوالر 
  أمريكي)

الفعالية من حيث 
التكلفة (دوالر 
  أمريكي / كغ)

 13.12 1,181,000 362,000 819,000 90.00   الستيكوس ايسبومادوسب
 8.69 1,088,000 505,000 583,000 125.00 يرموفومت

 10.55 2,269,000 867,000 1,402,000 215.00 المجموع

م احتساب  رة *ت تھالك للفت ى متوسط االس تناًدا إل ّدمت، اس ا قُ ة، كم ن حيث التكلف ة م ون 2012-2010الفعالي ا لسياسات الصندوق، يجب أن تك . ووفقً
  إلى استھالك العام الماضي أو إلى استھالك متوسط السنوات الثالث الماضية.  المشروعات مستندة إًما

و سوف لن    2019يولية/تموز  1تاريخ استكماله المتوقع يكون شھرا و  24سوف تكون مدة المشروع  13.
  .2020جانفي/كانون الثاني  1ب بعد تاريخ 142-تصدر أية حصة الستيراد الھيدروكلوروفلوروكريون

  ات وتوصيات األمانةتعليق

  التعليقات

  التغييرات في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت على االتفاقات

دروكلوروفلوروكربون  - 14 أن استھالك الھي ام 142-تلّقت األمانة تأكيًدا من أمانة األوزون ب ه في ع غ عن ب المبّل
 167.97طن من قدرات استنفاد األوزون) إلى  1.04تري (طن م 15.97من قبل المكسيك قد تم تصحيحه من  2008

م تصحيحه 141-طن من قدرات استنفاد األوزون)، واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 10.91طن متري ( د ت ب ق
طن من  803.85طن متري ( 7,307.73طن من قدرات استنفاد األوزون) إلى  820.57طن متري ( 7,459.73من 

تنفاد األوز درات اس افة  .4ون)ق رات إض ذه التغيي ل ھ ن  9.88وتمثّ تنفاد األوزون م درات اس ن ق ن م ط
تنفاد األ 16.72ب، وحسم 142-الھيدروكلوروفلوروكربون دروكلوروفلوروكربونطن من قدرات اس -وزون من الھي

ة للتخفيضات 141 يّن الجدول  المّجمعةب من نقطة البداي دروكلوروفلوروكربون. ويب ي استھالك الھي ا 3ف ألحرف ب
  في نقطة البداية واالستھالك الذي تم تناوله بحسب كل مرحلة، واالستھالك المؤھل المتبقي. التغييرات ةالعريض

دول  دروكلوروفلوروكربون3الج تھالك الھي بب تصحيح اس ة بس لية والمنقح ة األص ة البداي ام 142-: نقط ي ع ب ف
  طن من قدرات استنفاد األوزون)( 2008

األصليةنقطة البداية  المادة
  منقّحة/ 

تم تناوله في
المرحلة األولى / 

  منقّح

االستھالك المؤھل 
المتبقي بعد المرحلة 

  منقّحاألولى / 

تم تناوله في 
المرحلة الثانية / 

  منقّح

االستھالك المؤھل 
المتبقي بعد 

المرحلة الثانية / 
  منقّح

 262.5 105.5 368.0 24.8 392.8  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
دروكلوروفلوروكربونالھ -ي

 - 428.1/411.4 428.1/411.4 392.5 820.6/803.9 ب141
دروكلوروفلوروكربون -الھي

 1.0/0 0 1.0/0 0/10.9 1.0/10.9 ب142
 0.3 0 0.3 0 0.3  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0 0.1 0 0.1  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 263.9/262.9 533.6/516.9 797.5/779.8 417.3/428.2 1,214.8/1,208.0 المجموع

ا مجموعه  البوليسترين رغاوي تصنيع إذا تم تحويل شركتي  -14 ة م تتم إزال طن  10.01المسحوبة بالضغط، س
دروكلوروفلوروكربون تنفاد األوزون من الھي ة 142-من قدرات اس ى من خطة إدارة إزال ة األول ب في إطار المرحل

واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تيراد الم ص الس دار أي حص دم إص زم بع يك تلت ة المكس اا أن حكوم ة. بم
دروكلوروفلوروكربون ام 142-الھي ن ع داًء م ـ 2020ب ابت ل ال م كام يتم خص ن  10.9، س ن م ط
دروكلوروفلوروكربون د  142-الھي ي بع ل المتبق تھالك المؤھ ينخفض االس ك، س ى ذل اًء عل ة. وبن ة البداي ي نقط ب ف

                                                 
طن متري. وبالنظر إلى  7,414.9طن متري إلى  7,566.9ب، والذي تغيّر من 141-تم التصحيح المحدد في رقم واردات الھيدروكلوروفلوروكربون 4

  طن متري. 7,307.73طن متري، يكون االستھالك الناتج  107.17ب البالغة 141- صادرات الھيدروكلوروفلوروكربون
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ـ  ة ب ة الثاني ن ( 1.0المرحل ن  262.9ط دالً م تنفاد األوزون ب درات اس ن ق ن م تنفاد  263.9ط درات اس ن ق ن م ط
  األوزون). 

ة المكسيك -2ألف و -1تمثّل التغيرات أعاله التعديالت على التذييلين   -16 ين حكوم ة ب ات المحّدث ألف من االتفاق
ة من خطة إدا ة. واللجنة التنفيذية من أجل تنفيذي المرحلتين األولى والثاني واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم رة إزال

يتم إنجاز  ه س ا أن والي. وبم ى الت ة، عل ات المحّدث ى االتفاق ديالت عل ة التع ويعرض المرفقان األول والثاني بھذه الوثيق
ى ( ة األول اريخ إنجاز المرحل ل ت انون األول  31المشروعات قب اق 2019ديسمبر / ك د االتف ة حاجة لتمدي يس ثم )، ل

  حلة األولى. وسيتم إرفاق االتفاقيات المنقّحة الكاملة بالتقرير النھائي لالجتماع التاسع والسبعين. للمر

  التكنولوجيا

ذي   -17 ر ال ركتين، األم ل الش ي وقت تحوي وفرة ف ون مت د ال تك ة ق ا المقترح أن التكنولوجي ا ب ة علًم أخذت اللجن
ة.  رة مؤقت دروفلوروكربون خالل فت تخدام الھي ب اس رارين يتطل ع الق يًا م ة، تمش ت األمان الي، طلب (أ) و 20/74وبالت

ل 5(أ)(35/77 ود الثقي ت الوق افي زي داد الك وفير اإلم اريخ ت ة وت ول طريق لة ح ات مفّص ض ه 1234 –)، معلوم
والمكونات المرتبطة به (على سبيل المثال، المواد المضافة وغيرھا) إلى المكسيك على نطاق تجاري من أجل السماح 

ا بتنف ل يشير فيھ ود الثقي يذ المشروع. وقّدمت حكومة المكسيك، بواسطة اليوئنديبي، خطابًا من مزود واحد لزيت الوق
وفر إلى أنه يتم حاليًا تسليم منتجھم  د المت ود في التزوي إلى زبائن في بلدان عّدة وأنھم ال يتوقعول حصول مشاكل أو قي

تيراد  500يبلغ  لعيّنة من الزبائن من المكسيك (الطلب المقّدر ا اس تم حاليً طن متري). وأشار اليوئنديبي أيًضا إلى أنه ي
ك  ا في ذل ام  1,300زيت الوقود الثقيل الستخدامات أخرى في المكسيك، بم ري في ع ، بحسب المسح 2015طن مت

  الخاص ببدائل المواد المستنفدة األوزون الذي قّدمته حكومة المكسيك.  

ة، وأّن وبعد مناقشة إضافية ح  -18 واد ھيدروفلوروكربوني تم إدخال أي م ن ي ه ل ديبي أن ّد اليوئن ول الموضوع، أك
د 142-حكومة المكسيك ستدري تزويد الھيدروكلوروفلوروكربون واردات من أجل التأك ب بواسطة نظام حصص ال

د يكون م ه ق ى أن ا إل ديبي أيًض ل. وأشار اليوئن ة التحوي ن الممكن استكمال من تلبية احتياجات الشركات خالل مرحل
  .      2019ديسمبر / كانون األول  31عملية التحويل الكاملة إلى زيت الوقود الثقيل بحلول 

دروكلوروفلوروكربون  -19 تم استخدام الھي ه ال ي واح  22-وعلى الرغم من أن البوليسترين  رغاويفي تصنيع أل
ديبي  ى اليوئن ة عل ة النظر في المسحوبةبالضغط في المكسيك، اقترحت األمان ة المكسيك إمكاني اقش مع حكوم أن ين

واح  نيع أل ي تص ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تخدام الم ى اس ر عل ع حظ اويوض حوبة  رغ ترين المس البوليس
دم ى ع افة إل غط باإلض دروكلوروفلوروكربون بالض واردات الھي دار حصص ل واد 142-إص ة الم مان إزال ب، لض

ى كامل  الھيدروكلوروفلوروكربونية بشكل ي تحّولت إل ى الشركات الت يّن عل في القطاع، ولتجنب نشوء حالة حيث تع
ل ود الثقي ت الوق تخدام 1234-زي دء باس ن الب ت م ى تمكنّ رى إل ركات األخ ع الش افس م ض ه التن

واح  22-الھيدروكلوروفلوروكربون ه ال  رغاويفي تصنيع أل ديبي أن البوليسترين المسحوبة بالضغط. وشرح اليوئن
في  22-للحكومة أن تضع حظًرا من ھذا القبيل؛ غير أنه أشار إلى أنه ال يتم استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون يمكن

تم تصنيعھا بواسطة  البوليسترين المسحوبة بالضغط رغاويقطاع تصنيع ألواح  ي ي واح الت ا أّن األل في المكسيك بم
  لدنيا لمعيار كفاءة الطاقة المستخدم من قبل القطاع. ال تمتثل لمتطلبات األداء ا 22-نالھيدروكلوروفلوروكربو

  ةالتكلفة اإلضافي

ة الرأسمالية اإلضافيةالستيكوس ايسبومادوسبل بالنسبة  -20 ى  ، رّكزت المناقشات حول التكلف بشكل أساسي عل
ة  ان ثم ره ونوعه، ك دافع وعم ى حجم ال النظر إل ه ب ديبي أن دافع. وأوضح اليوئن ى ال تكلفة إجراء التعديل التحديثي عل
حاجة لتعديالت عديدة من أجل تحسين ذوبانية عامل النفخ الجديد، بما في ذلك إضافة حلزون ثاني ومبّرد جديد بضغط 

 م تعديل تكلفة المعدات (أي تثبيت صھريج ثنائي ميثيل اإليثر والمصادقة عليه وتثبيتالمناقشات، ت وبعد إجراءمتغير. 
وإجراء التعديل التحديثي  لثنائي ميثيل اإليثر/الوقود الثقيلات رأس واحد للسماح بقياس منفصل مضخة عاملة بالنفخ ذ

ن  دافع) م ى ال ى  540,000عل ي إل د 435,000دوالر أمريك م تع ي؛ وت ة دوالر أمريك ر المرتبط ة العناص يل تكلف
ى  105,000بالسالمة من  اج من  60,000دوالر أمريكي إل ة وتجارب اإلنت ة المساعدة التقني دوالر أمريكي؛ وتكلف

ى  100,000 ي إل افية  60,000دوالر أمريك مالية اإلض ة الرأس الي التكلف ى إجم اق عل م االتف ي. وت دوالر أمريك
  دوالر أمريكي.  610,500الطوارئ، بـ  ، بما في ذلكالستيكوس ايسبومادوسبل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/36 
 
 

7 
 

ة كانت تكلفة العناصر المرتبطة بالسالمة مبررة بسبب استخدام دافعين ، لتيرموفوم بالنسبة  -21 والسقوف المرتفع
ع في المرفق، األمر الذي تطّلب مبادالت ھوائية إضافية للحد من خطر نشوب حريق.  وبعد إجراء مناقشات حول جمي

م االتف ود، ت ن البن المة م ة بالس يض العناصر المرتبط ى تخف ى  190,000اق عل ي إل دوالر  135,000دوالر أمريك
اج  215,000دوالر أمريكي إلى  260,000أمريكي، والمعّدات من  ة وتجارب اإلنت دوالر أمريكي، والمساعدة التقني

الي الت 75,000دوالر أمريكي إلى  80,000من  ى إجم ا دوالر أمريكي. وتم االتفاق عل ة الرأسمالية اإلضافية، بم كلف
  دوالر أمريكي.  467,500في ذلك الطوارئ، بـ 

اً للخطوط  1.40وتّم أيًضا تعديل تكلفة التشغيل اإلضافية لكلتا الشركتين إلى   -22 وغرام، وفق دوالر أمريكي / كيل
  )).  5(ج)(50/74) و 5و)((44/60التوجيھية بشأن التكلفة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرران 

دوالر أمريكي، مع  1,293,558واستناًدا إلى ما تقّدم، تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع، كما تم االتفاق عليھا،   -23
  . 4دوالر أمريكي / كيلوغرام، على النحو المبيّن في الجدول  8.40فعالية من حيث التكلفة بقيمة 

دول  ة اإل4الج ق: التكلف اوي  ضافية المتف ركتي تصنيع رغ ل ش ا لتحوي ي عليھ ترين المسحوبة بالضغط ف البوليس
  المكسيك

-2014االستھالك  الشركة
  (طن متري) 2016

التكلفة الرأسمالية
  اإلضافية (دوالر أمريكي)

التكلفة التشغيلية 
اإلضافية (دوالر 

  أمريكي)

المجموع (دوالر 
  أمريكي)

الفعالية من حيث 
التكلفة (دوالر 

  أمريكي)
 13.14 683,300 72,800 610,500 52.00  الستيكوس ايسبومادوسب

 5.98 610,258 142,758 467,500 101.97 تيرموفوم
 8.40 1,293,558 215,558 1,078,000 153.97 المجموع

  

من خطة إدارة إزالة البولي يوريثان المدرجة في المرحلة األولى رغاوي أشار اليوئنديبي إلى أّن خطة قطاع   -24
مليوني دوالر أمريكي. وبالتالي، سيتم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھي على وشك اإلنتھاء، مع وفورات مقّدرة ب

اع  ة قط ن خط ة م ورات المتبقي اع الوف نيع إرج اويتص روعات  رغ ة مش م تكلف د خص ان بع ولي يوريث اويالب  رغ
  أي تمويل مشترك مطلوب، في حال كان ضروريًا. إلى الصندوق وستقّدم الشركتان   البوليسترين المسحوبة بالضغط

  التأثير على المناخ

البوليسترين المسحوبة بالضغط في المكسيك إلى تجنب انبعاث حوالى رغاوي سيؤدي تحويل شركتي تصنيع   -25
  .  5ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا في الجّو، على النحو المبيّن في الجدول  354.7

  البولي يوريثان على المناخ رغاوي: تأثير مشروعات 5الجدول 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون   األطنان / السنة إمكانية االحترار العالمي المادة
  (طن / سنة)

     قبل التحويل
دروكلوروفلوروكربون -الھي

 355,671 153.97 2,310 ب142

    بعد التحويل
 924 153.97 6  ض ه1234-زيت الوقود الثقيل

 (354,747)   لتأثيرا

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في :  -26

ادة تخصيص  ) أ( ى إع ة عل اع  1,293,558الموافق ة قط ن خط ة م ورات المتوقّع ن الوف ي م دوالر أمريك
ة  رغاوي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ى من خطة إدارة إزال ة األول ان من المرحل ولي يوريث الب

ى يك إل ن  للمكس ركتين م ل ش ركاتتحوي نيع ش اوي تص غط رغ حوبة بالض ترين المس ن  البوليس م
 ض ه؛1234-ب إلى زيت الوقود الثقيل142-الھيدروكلوروفلوروكربون
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واد ط 1.0 سمح  ) ب( ة من استھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن من قدرات استنفاد األوزون من الم
  و ؛لتمويلالھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤھل ل

 اإلحاطة علًما:  ) ج(

ة من  رغاويبأنّه سيتم إرجاع الوفورات المتبقية من خطة قطاع   )1( وال متبقي ان وأي أم ولي يوريث الب
ة  اريخ إنجاز المرحل ول ت مشروع تصنيع ألواح البوليسترين المسحوبة بالضغط إلى الصندوق بحل

رة  ع الفق يًا م ى تمش ة األوھ(7األول أن المرحل اق بش ن االتف واد ) م ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ل
 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

ب 142-بالتزام حكومة المكسيك بعد إصدار أي حصص الستيراد الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(
 ؛ 2020ابتداًء من األول من يناير / كانون الثاني 

المستدامة في استھالك المواد  المّجمعةبأن نقطة البداية المنقّحة للتخفيضات   )3(
محتسبة استناًدا إلى طن من قدرات استنفاد األوزون،  1,208.0ھيدروكلوروفلوروكربونية تبلغ ال

- ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-البيانات المنقّحة بشأن واردات الھيدروكلوروفلوروكربون
 من بروتوكول مونتريال. 7والمقّدمة من قبل حكومة المكسيك بموجب المادة  2008ب للعام 142

قد تم تنقيح االتفاقات المحّدثة بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية بشأن المرحلتين األولى  بأنه  )4(
والثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا من أجل إظھار 

استھالك  ألف (نقطة البداية للتخفيضات المّجمعة المستدامة في- 2ألف و - 1التغييرات في التذييلين 
 16المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالستھالك المؤھل المتبقي) ومن أجل تنقيح الفقرة 

لإلشارة إلى أّن االتفاقات المحدثة المنقحة للمرحلتين األولى والثانية تحالن محل تلك التي تم 
النحو الوارد في والسبعين على التوالي، على  والسابعالتوصل إليھا االجتماعين الثالث والسبعين 

 المرفين األول والثاني لھذه الوثيقة.
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 المرفق األول

 
 

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف المكسيكبين حكومة المحّدث  المعّدل تّفاقنّص يجب إدماجه في اال
  (المرحلة األولى) كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

 عنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)(والتغييرات الم

  

واللجنة التنفيذية  المكسيكبين حكومة  المحّدث الذي تم التوّصل إليهان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق   .16
 للجنة التنفيذية.  والسبعين الثالثفي االجتماع 

  التذييالت

  ألف: المواد-1التذييل 

(بأطنان  إلجمالي التخفيضات في االستھالكالبدء نقطة ا  المجموعة  المرفق  المادة
  قدرات استنفاد األوزون)

 392.8  األولى  جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 803.9  األولى  جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 10.9  األولى  جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3  األولى  جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.1  األولى  جيم 124-وروفلوروكربونالھيدروكل
 1,208.0  األولى  جيم  المجموع
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  األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 صفوال الصف
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
من المجموعة األولى (أطنان 

 وزون)قدرات استھالك األ

 غير متوفر 1,033.9 1,033.9 1,033.9 1,033.9 1,148.8 1,148.8 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
قدرات استھالك من (أطنان 

 األوزون) 

 غير متوفر 746.72 1,033.9 1,033.9 1,033.9 1,148.8 1,148.8 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
) اليونيدو(المنفذة الرئيسية 
 (دوالر أمريكي)

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

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 (دوالر أمريكي)  الرئيسية

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

التمويل المتفق عليه للوكالة   3.2
) اليوئنديبي( المتعاونةالمنفذة 

 (دوالر أمريكي)

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

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   4.2
  (دوالر أمريكي) المتعاونة

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

إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

2,428,987 5,295,052 4,495,011 4,378,341 120,000 1,348,820 0 0 0 18,066,211 

الموافق دعم التكاليف إجمالي  2.3
 (دوالر أمريكي)  عليھا

182,174 397,128 337,126 328,376 9,000 101,162 0 0 0 1,354,966 

 إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3
  (دوالر أمريكي)

2,611,161* 5,692,180** 4,832,137 4,706,717 129,000 1,449,982 0 0 0 19,421,177 

 4.7  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 20.1  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 368.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 345.8  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع  1.2.4
 46.7  **من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 411.4  من قدرات استنفاد األوزون)ألطنان با(ب المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 10.9  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (بموجب ھذا االتفاق المتفق على إزالتھا  ب142-لھيدروكلوروفلوروكربونمجموع ا 1.3.4
 0.0  األوزون) من قدرات استنفادباألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 142-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  123-لھيدروكلوروفلوروكربونمجموع  ا  1.4.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-بونالھيدروكلوروفلوروكر 2.4.4
 0.3  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  123-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  3.4.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (فاق المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االت 124-لھيدروكلوروفلوروكربونمجموع  ا 1.5.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  124-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.1  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  124-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  3.5.4
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 الثانيمرفق ال

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف المكسيكبين حكومة المحّدث  المعّدل تّفاقنّص يجب إدماجه في اال
  )الثانية(المرحلة  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)

واللجنة  المكسيكبين حكومة  المحّدث الذي تم التوّصل إليهق المعدل يحّل محّل االتفاق ان ھذا االتفا  .16
 للجنة التنفيذية.  والسبعين السابعالتنفيذية في االجتماع 

  التذييالت

  ألف: المواد-1التذييل 

(بأطنان  إلجمالي التخفيضات في االستھالكانقطة البدء   المجموعة  المرفق  المادة
  د األوزون)قدرات استنفا

 392.8  األولى  جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 803.9  األولى  جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 10.9  األولى  جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3  األولى  جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.1  األولى  جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,208  األولى  جيم  المجموع
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  األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

صفوال الصف  المجموع 2022 2020 2018 2016 2015 2014 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1

من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون)

 غير متوفر 746.72 746.72 1,033.92 1,033.92 1,033.92 1,148.80

لحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من ا 2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

قدرات استھالك األوزون) من   

 غير متوفر 373.36 574.40 746.72 1,033.92 1,033.92 1,148.80

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيدو(  

2,404,412 0 1,165,509 2,139,719 1,612,350 450,600 7,772,590 

(دوالر  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 أمريكي) 

168,309 0 81,586 149,780 112,865 31,542 544,082 

 المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   3.2
) (دوالر أمريكي)ألمانيا(  

325,000 0 325,000 0 0 0 650,000 

(دوالر المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   4.2
 أمريكي)

40,750 0 40,750 0 0 0 81,500 

 المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  5.2
) (دوالر أمريكي)ايطاليا(  

458,191 0 0 0 0 0 458,191 

(دوالر المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   6.2
 أمريكي)

59,565 0 0 0 0 0 59,565 

 المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  7.2
) (دوالر أمريكي)اليونيب(  

0 0 40,000 0 40,000 0 80,000 

(دوالر المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   8.2
 أمريكي)

0 0 5,200 0 5,200 0 10,400 

 المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  9.2
) (دوالر أمريكي)اسبانيا(  

0 0 1,056,991 1,070,000 0 0 2,126,991 

(دوالر المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   10.2
 أمريكي)

0 0 121,238 122,731 0 0 243,969 

(دوالر أمريكي)إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3  3,187,603 0 2,587,500 3,209,719 1,652,350 450,600 11,087,772 

(دوالر  الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3
 أمريكي) 

268,624 0 248,774 272,511 118,065 31,542 939,516 

(دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3  3,456,227 0 2,836,274 3,482,230 1,770,415 482,142 12,027,288 

 105.5  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 24.8  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 262.5  من قدرات استنفاد األوزون)نان باألط(المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 411.4  ب المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 392.5  **األوزون)من قدرات استنفاد باألطنان (ب الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (بموجب ھذا االتفاق المتفق على إزالتھا  ب142-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 10.9  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 142-وكربونالھيدروكلوروفلور 2.3.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 142-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ا االتفاق المتفق على تحقيقھا بموجب ھذ 123-مجموع  الھيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.3  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  123-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  3.4.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  124-مجموع  الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  124-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.1  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  124-روفلوروكربوناستھالك الھيدروكلو  3.5.4

 

____________________  
  


