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 المكسيك:  مقترحات المشروع

 
 :تتضمن هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن اقتراح المشروع التالي

  
 المعّقمات

 
  البنك الدولي        CFC-12مشروع تعقيم الستبدال معدات التعقيم القائمة على تكنولوجيا  •

  جية في قطاع التعقيم الطبي في المستشفيات        ببدائل تكنولو   
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 ورقة تقييم المشروع

 المكسيك
 

 غير متوافرة : إستعمال المادة المستنفدة لألوزون في القطاع    المعّقمات: القطاع 
     غير متوافرة                      :عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي

: 

يم الس   (أ) روع تعق يا    مش ى تكنولوج ة عل يم القائم دات التعق اع   CFC-12تبدال مع ي قط ية ف بدائل تكنولوج  ب
 التعقيم الطبي في المستشفيات 

 
 أآسيد األثيلين

 

 بيانات المشروع

 ) معامل استنفاد األوزونطن(إستهالك المنشأة  15.40
 ) معامل استنفاد األوزونطن(وقع المشروع  15.40

 )رباألشه(مدة المشروع  24
 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المبدئي المطلوب  589,404

 ):بالدوالر األمريكي(تكلفة المشروع النهائية  
 )أ(          تكاليف رأسمالية إضافية  535,822

 )ب(          تكلفة طوارىء  53,582
 )ج(          تكلفة التشغيل اإلضافية  

 )ج+ب+أ(جمالية           تكلفة المشروع اإل 589,404
 %          الملكية المحلية  100%

 %          عنصر الصادرات  0%
 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المطلوب  589,404

 )آغ /بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف  38.30
 التأآيد على تمويل الجهة النظيرة؟ 

NAFIN الوآالة الوطنية المنسقة 
  المنفذةالوآالة البنك الدولي

 
 توصيات األمانة 

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ الموصى به 
 ) معامل استفاد األوزونطن(وقع المشروع 

 )آغ /بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف 
 )بالدوالر األمريكي(تكلفة دعم الوآالة المنفذة 

 )يكيبالدوالر األمر(مجموع التكلفة للصندوق الوطني المتعدد األطراف 
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 خلفية القطاع
 
ط، آجزء من مزيج مخلوط مسبقًا يحتوي على      CFC-12يستعمل قطاع المعّقمات        .1 % 12 و CFC-12من % 88 فق

ن  يد األثيلي ن أآس روف (م يم) 12/88المع ي آالت التعق تعمل ف ادة   . يس تهالك منفصل لم ى أي اس يك ال ر المكس ر تقاري م ُتِش ول
ا CFC-12. ف.ك.ك.م اع المعّقم ي قط ي   ف رنامجه الوطن يذ ب ول تنف نوية ح ره الس تهالك  . ت، ضمن تقاري ي اس غ إجمال د بل وق

CFC-12 2001وقد أشارت وثيقة المشروع الى استهالك العام . طنًا من معامل إستنفاد األوزون  2,350 ما يعادل 2000 عام 
غ              ذي بل نًا من معامل    350،2في قطاع المعّقمات ال لك، تورد الوثيقة نفسها إجمالي إستهالك      آذ. CFC-12 إستنفاد األوزون     ط

 .طنا من معامل إستنفاد األوزون  1,885.6 الذي بلغCFC-12 في المكسيك من 2001العام 
 
 

 وصف المشروع
 

يا        ى تكنولوج ة عل يم القائم دات التعق تبدال مع يم الس روع تعق ي      CFC-12مش ي ف يم الطب اع التعق ي قط ية ف بدائل تكنولوج  ب
 سيكالمستشفيات في المك

 
ز للقضاء على استهالك                .2 ير الحواف ى توف  في مجال التعقيم داخل مستشفيات القطاع العام        CFC-12يهدف المشروع ال

 آلة 14، تستخدمها .أ.أ. أطنان من معامل إستنفاد األوزون م 15.4غسوف يحقق المشروع إزالة تدريجية لكمية تبل.  في المكسيك 
ا المسته            ى أنه ا عل ّم تحديده يم ت ام في المكسيك              تعق فيات القطاع الع يد في مستش تشير وثيقة المشروع الى أّن المكسيك . لك الوح

ة المستشفيات                  ألوزون في آاف تنفدة ل ة تدريجية الستعمال المعّقمات المس اَم إزال تزٌم إتم ن العام والخاص  (مل وسنَّ ) في القطاعي
ى               ة عل يم القائم ر استعمال آآلت التعق ة تحظِّ وسوف يتّم تحويل أيٍّ من الَمواِطِن المتبقية حيث ُيستعمل ال           . CFC-12/EOأنظم

 .لعمليات التعقيم في المستشفيات من دون مساعدة الصندوق. ف.ك.ك.م
 
وقد احُتِسبت التكلفة الرأسمالية اإلضافية على أساس متوسط        . جرت صياغة المشروع على أنه مشروع مظّلي ختامي           .3

ثقلة للو       تكلفة الرأسمالية الم ائل التكنولوجية األربعة البديلة التي قبلت بها حكومة المكسيك      ال ُحدِّد المبلغ المخّصص لكّل واحدة . س
  589,404 دوالرًا أمريكيًا بحيث يصل إجمالي التكلفة الرأسمالية اإلضافية الى 38,273من المعدات المزمع استبدالها بما قدره 

د إضاف         ة عشرة، بع تكلفة الطوارىء   10ة نسبة  دوالر أمريكي للوحدات األربع ئة ل وسوف تختار المستشفيات المعدات .  في الم
يها            ي ترغب ف بديلة الت تار بعض المستفيدين وسائل تكنولوجية أآثر آلفة، فيسّددون            . والوسائل التكنولوجية ال توقع أن يخ من الم

ل المشروع والوسائل التكنولوجية التي وقع عليها اختيار                 ن مخصصات تموي ارق بي أما في ما يخّص المبادىء التوجيهية      . همالف
 .ذات الصلة، فلم ُتطلب بعد التكاليف التشغيلية اإلضافية

 
 . دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد 38.3تبلغ جدوى تكاليف المشروع  .4
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 مالحظات األمانة وتوصياتها
 المالحظات

 
 .د من النقاطلى ضرورة توضيح عدإأشارت التحاليل التي أجرتها األمانة  .5
 
 التي آانت 12/88ال تتوافر المعلومات حول السبل التي اعتمدتها سائر المستشفيات إلتمام اإلزالة التدريجية الستعمال         .6

ة الحجم بال شك نظرًا            ى عدد المستشفيات في المكسيك         إهائل ية لدى اختيار          . ل ذه أن تشّكل خلف ان من شأن معلومات آه د آ لق
يلة التكنولوجية   لى الحصول على تمويل في هذه      إ، وتحديد التكاليف الرأسمالية اإلضافية، وتبيان السبب الكامن وراء السعي           الوس

 .المرحلة التي شهد فيها القطاع الفرعي تحوُّال شبه آامل من دون مساعدة الصندوق
 
ن          الس إن ا  .7 تند، من بي ٌن يس هامة تشمُل متوسط قدرة ) امتربار(لى دقة التقديرات بشأن معالم   إخرى،  أمور   أتهالك تخمي

دات   تعمال المع دالت اس ط مع دات، ومتوس ن       . المع نك تأمي ن الب ب م د ُطِل ط، فق دة فق رة وح ة عش تعلق بأربع ر ي ا أن األم وبم
 .ستهالك الفعليالالمعلومات حول ا

 
باد     .8 ة الم ى الئح ة عل ة المدرج ية األربع ائل التكنولوج مل الوس دى  ئال تش بولة ل ية المق ة بخصوص   التوجيه الحكوم

يلَة التكنولوجية الوحيدة الممكن تطبيقها على المعدات الموجودة               ام، الوس فيات القطاع الع ، غير  HCFCوهذا يعني مزيج    . مستش
ى الئحة         ه وارٌد عل بديل عن التقاعد المبكر لآلالت الباهظة                         TEAPأن ية، آ ة التدريج ية اإلزال ّثله في عمل ذي يم دور ال  ألجل ال

 . قد اسُتعمل سابقًا أو مستعمًال حاليا في مستشفيات أخرى في المكسيكHCFCدِّد المشروع ما إذا آان مزيج وال يح. الثمن
 
ى ضو .9 دة عل مالية اإلضافية للوح تكلفة الرأس ّددت ال ن ارتكزت ءتح ية تخمي ثقلة إ عمل تكلفة الم ى احتساب متوسط ال ل

دات موضوع ا           ة نموذجية من المع تبدال اللقطع ى إونظرا   . س حجامها، والى عنصر الحساسية    أنواع المعدات و  أختالف في     ال ا ل
 .لى أساس سليمإلدى احتساب بعض التخمينات المعتمدة، يفتقر مستوى التكلفة 

 
نَة الفرعية الستعراض المشروعات ما إذا آان ممكنًا                            .10 ُم اللج ي؛ وسوف ُتعِل نك الدول ذه القضايا مع الب ة ه ناقش األمان ت

 .إصدار توصيٍة ما
 

 التوصية
 

 .معّلقة بانتظار البت بها .11
 

---- 


