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  أمانة الصندوقةتعليقات وتوصي

 دوالر317 000 موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ)يونيدو(للتنمية الصناعية األمم المتحدةمنظمةطلبت.1
. دوالرا أمريكيا24 075 الوكالة بمقداردعم، زائد تكاليف2007 لعامالهبرنامج عمتعديالت علىللأمريكي

 .نيدوبرنامج عمل يوالتعديالت على أدناه األنشطة المقترحة في1ترد في الجدول .2

 يونيدوبرنامج عملتعديالت على:1الجدول

المشروع/النشاطالبلد
المبلغ

المطلوب
)الر أمريكيود(

المبلغ
الموصى به

)الر أمريكيود(
األنشطة الموصى بالموافقة الشاملة عليها:Aالقسم
A1 :تدقيق خطط إدارة اإلزالة النهائية

000 00020 20الرصد والتحقق من تقرير المدققكرواتیا
000 00020 20المجموع الفرعي

A2 تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي
247 247000 000ةثامن المرحلة ال: المؤسسيتجديد مشروع التعزيزالمكسيك

247 247000 000المجموع الفرعي
267 000 267 000 المجموع الفرعي للموافقة الشاملة

على حدةمنها كلاألنشطة الموصى بالنظر في: Bالقسم
B1  مشروعالإعداد

، بما في ذلك وضعإعداد مشروع يتعلق بأجهزة االستنشاق المقننة الجرعاتالمكسيك
استراتيجية انتقالية وطنية للقطاع

للنظر في كل000 50
منها على حدة

000 50:للنظر في كل نشاط على حدةلمجموع الفرعيا
B:317 000  و A للقسمينالمجموع الفرعي

التي تزيد قيمتها عن في المئة إلعداد المشروع والتعزيز المؤسسي، ولألنشطة األخرى7.5( الوكالةدعمتكاليف
:) دوالر أمريكي250 000نالتي تقل قيمتها ع في المئة لألنشطة9 دوالر أمريكي، و250 000

075 24325 20

287 341325 075:المجموع
 

 األنشطة الموصى بالموافقة الشاملة عليها:ألفالقسم

 تدقيق خطط إدارة اإلزالة النهائية :1.ألف

  دوالر أمريكي20 000:ارة اإلزالة النهائيةدالجارية إلخطةلاتدقيق :كرواتيا

 وصف المشروع

 أحد البلدان التي سيتمكرواتيافي االجتماع الخمسين، أخذت اللجنة التنفيذية علما بتوصية األمانة باعتبار .3
وجاء ذلك في أعقاب.ائي، استنادا إلى عملية االختيار العشوالجارية إلدارة اإلزالة النهائيةخطةالفيها تدقيق

 بالمئة10لنسبة مختارة عشوائيا قدرهاسنوي إلى إجراء تدقيق،ضمن أمور أخرى،، الذي يدعو45/54المقرر
، باعتباره الوكالةنيدو يوت اللجنةعود.ان االستهالك المنخفضمن الخطط الجارية إلدارة اإلزالة النهائية في بلد

وذلك، إلى تقديم طلب لتمويل إجراء هذا التدقيق،كرواتيارة اإلزالة النهائية فيالمنفذة المسؤولة عن خطة إدا
 .2007 لعامابرنامج عملهالتعديالت علىلنظر هذا االجتماع في سياق

 . دوالر أمريكي لعملية التدقيق هذه20 000 مبلغا وقدرهيونيدوطلبت .4
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  األمانةتعليقات وتوصية

أيضاتتمشىه التكاليفذوه.أن المبلغ المقترح المطلوب يتمشى والتكاليف الجارية األمانة بنيدويو تأبلغ .5
 في االجتماع الخمسين ليونيدو إلجراء تدقيق مشابه لخطة إدارة اإلزالة النهائية فيةالتدقيق المعتمدعمليةمع نفس

 .ترينيداد وتوباغو

 على هذا الطلبلة، وتوصي بالموافقة الشموليةمماث الطلب في حدود التمويل ألنشطةاتعتبر األمانة أن هذ .6
 .1 في الجدولبينعلى مستوى التمويل الم

 تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي :2.ألف

  دوالر أمريكي247 000):ةثامنالمرحلة ال(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي :المكسيك

 وصف المشروع

ويرد وصف مشروع التعزيز.المكسيكسي في طلبا لتجديد مشروع التعزيز المؤسيونيدو تقدم .7
 .المؤسسي في المرفق األول بهذه الوثيقة

  الصندوق أمانةتعليقات وتوصية

 علىالمكسيكتوصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في .8
 التعليقات التيالمكسيكة في أن تنقل إلى حكومةوقد ترغب اللجنة التنفيذي.1 في الجدولبينمستوى التمويل الم

 :أدناهتظهر

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في المكسيك وتالحظ
وأن هذه البيانات،2005ت بيانات إلى أمانة األوزون، حتى نهاية عامرسلد أقمع التقدير أن المكسيك

وتالحظ اللجنة.1998 في عام متوسط خطة أساس االمتثال للمواد الكلوروفلوروكربونيةكانت أقل من
 إزالة كبيرة2005التنفيذية أيضا أن المكسيك، ضمن إطار مشروع التعزيز المؤسسي، قد حققت في عام

ية مع التقديرتنفيذوتقر اللجنة ال.2004في استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون بالمقارنة إلى عام
المكسيك على تعديل مونتريال وتأمل أن يتم التصديق على تعديل بكين في المستقبلتصديق حكومة

وبالتالي، تأمل اللجنة التنفيذية أن تستمر المكسيك، خالل السنتين القادمتين، في تنفيذ برنامجها.القريب
ي تخفيض مزيد من مستويات االستهالكمع تحقيق نجاح كبير فخطة اإلزالة الوطنيةأنشطةالقطري و

 .الحالية للمواد الكلوروفلوروكربونية

 على حدةمنهاكل األنشطة الموصى بالنظر في:باءالقسم

 شروعمالإعداد : 1.باء

 معلومات أساسية

أنعلى"،ضمن أمور أخرى،51/34في اجتماعها الحادي والخمسين، وافقت اللجنة التنفيذية في مقررها .9
إعداد مشاريع لتحويل مرافق إنتاج أجهزة االستنشاق المقننةعلى أساس كل حالة على حدة، في طلبات نظر،ت
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الجرعات باستخدام المواد الكلوروفلوروكريونية على أساس أنه من المفهوم أن هذه الطلبات ينبغي أن تتضمن
 :م البلد على األقل المعلومات التفصيلية التاليةتبريرا شامال من البلد المعني لحاجته إلى تلقي المساعدة، وأن يقد

اسم مرافق صنع أجهزة استنشاق الجرعات المقننة باستخدام المواد الكلوروفلوروكربونية )أ(
نتاجية لكل خطالمملوكة وطنيا، وتاريخ إنشاء خطوط إنتاج الكلوروفلوروكربون والقدرة اإل

 إنتاج؛

ت المقننة باستخدام المواد الكلوروفلوروكربونية التي يتمنوع منتجات أجهزة استنشاق الجرعا )ب(
 ؛)وحدات في السنة(لة فيها ومقدار اإلنتاج السنويصنعها وعناصرها الفاعلة المستعم

أنماط نمو إنتاج أجهزة استنشاق الجرعات المقننة باستخدام المواد الكلوروفلوروكربونية خالل )ج(
 السنوات الخمس الماضية؛

جد أي مصنع ينتج أجهزة استنشاق الجرعات المقننة باستخدام المواد الكلوروفلوروكربونيةهل يو )د(
يقوم  بالنظر في التحول إلى بدائل ألجهزة استنشاق الجرعات المقننة باستخدام المواد

 الكلوروفلوروكربونية وما هي تلك البدائل؛

 وفلوروكربون؛خطط كل مرفق من مرافق اإلنتاج إلزالة استهالك الكلور )ه(

عدد أجهزة استنشاق الجرعات المقننة الخالية من الكلوروفلوروكربون وعدد أجهزة االستنشاق )و(
ذات المسحوق الجاف التي تباع أو توزع داخل البلد الطرف، مقسمة حسب المواد الفاعلة

 وماركة المنتج وصانع المنتج والمصدر؛

ويرد.الجرعات في المكسيكل في قطاع أجهزة االستنشاق المقننةقدم يونيدو طلبا إلعداد مشاريع التحوي .10
 . ملخص للبيانات المقدمة من يونيدو لكل طلب حسب الشروط المنصوص عليها في المقرر أعالهأدناه

إعداد مشروع أجهزة االستنشاق المقننة الجرعات، بما في ذلك وضع استراتيجية انتقالية:المكسيك
  دوالر أمريكي50 000:وطنية للقطاع

 وصف المشروع

 مننطناأ 5.0 إلى استهالك 1 خطة اإلزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية في المكسيكشارتأ .11
وقد ذكرت.قدرات استنفاد األوزون بالنسبة لهذه المواد المستخدمة في تصنيع أجهزة االستنشاق المقننة الجرعات

اإلزالة الوطنية، أن إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزةالمكسيك قبل ذلك، كجزء من خطة
غير أنه كمتابعة للمقرر.االستنشاق المقننة الجرعات يمكن تحقيقها بدون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف

زة االستنشاق يونيدو، بالنيابة عن حكومة المكسيك طلبا إلعداد مشروع لتحويل مرافق تصنيع أجهت، قدم51/34
 .المقننة الجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية في المكسيك

  
 ).42/32المقرر( (UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/39) ة في االجتماع الثاني واألربعينطاعتمدت اللجنة التنفيذية هذه الخ 1
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أجهزة االستنشاق المقننة الجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية "سالوس" أنتجت مختبرات .12
ة هي المصنّع الرئيسيوهذه الشرك.1999 في المائة منذ100، وهي شركة تمتلكها المكسيك بنسبةفي المكسيك

ألجهزة االستنشاق المقننة الجرعات التي تستخدم سلبوتامول، وبكلوماتوزون ديبروبينات، وصوديو كروجليكات
 الخدماتفيواالجتماعي في المكسيكنظام التأمين الصحيوهي أيضا المورد الرئيسي في.كفي المكسي

 . المائة من استهالكها في70 حوالي، التي تمثلالصحية الحكومية األخرى

. مليون وحدة في السنة6,9 وحدة في اليوم، أو حوالي57 000ولدى الشركة خط إنتاج وحيد بسعة .13
 . وحدة يوميا في كل نوبة تشغيل واحدة25 000ويتمثل الطلب الفعلي الحالي في إنتاج

وفلوروكربونية في قطاع تصنيعرلكلواستهالك المواد ابدرجة كبيرةخالل السنوات الخمس األخيرة، زاد .14
في نفس الفترة،أجهزة االستنشاق المقننة الجرعات بالعالقة إلى الزيادة في عدد وحدات هذه األجهزة المنتجة

 .ها في الجدول أدناهوالتي يرد موجز

200120022003200420052006*
ي تستخدم الموادأجهزة االستنشاق المقننة الجرعات التمن المصنعةالوحدات

الكلوروفلوروكربونية
Moiety

Salbutamol296 0911 168 966800 5941 174 3472 136 7502 902 704
Beclomethasone 50 mcg280 194366 963466 703546 893448 059475 729

Beclomethasone 250 mcg41 026---91 139108.11294 46499 517
Cromoglicate sodium125 206167 70055 76773,90938 73634.664

614 512 0133 718 4752612 2032 414 6291 703 5171 742المجموع
(ODP أطنان من( استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية

CFC-115.49.48.117.213.518.3
CFC-12122020403447.2

17.429.428.157.247.570.9تهالك السنويإجمالي االس

  أرقام أولية2006  أرقام سنة*
 

أجهزة االستنشاق المقننة الجرعات التي ال تحتوي على موادأيضاوتستورد المكسيك .15
والبيانات لسنة.رقام الواردات للسنوات الثالث األخيرةألويقدم الجدول أدناه ملخصا.كلوروفلوروكبرونية

 في المائة من أجهزة االستنشاق المقننة90وتمثل هذه المنتجات أكثر من.2007أيار/حتى مايوهي 2007
 .ة الجماركإدارالجرعات المستوردة في البلد، وجمعت البيانات المقدمة من
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الوحدات المستوردة المادة الدافعةفاسم الصناالسم الشائعختبراسم الم
200520062007

Aventis 
Pharma

Sodium 
cromoglycateIntal 59844,2280.0 2ال ينطبق

Boehringer 
Ingelheim 
Promeco

BudesonideNumarkHFA51 02153 48718 793

Beclometasone 
dipropionateBecotideHFA306 195294 968138 808

FluticasoneFlixotideHFA 134ª324 827340 527 119 644
Salbutamol 
sulphate

Ventolin 
InhalerHFA809 8101 009 564137 667

Salbutamol/beclom
ethasoneVentideHFA73 24467 44636 317

Glaxo-
Smithkline

Salmeterol 
Xinafoate

Serevent 
Inhaler

637 549.6163 543654 577نطبقال ي

866 770614 424 6242 145 2المجموع
 

 تتطلب خطط الشركة للتحويل نقل التكنولوجيا من بعض الشركات المتعددة الجنسيات المنشأة والتيفسو .16
 إنتاجوسوف تحتاج تكنولوجيات االستبدال المختارة أيضا عمليات.HFAتكنولوجيااستعماللديها خبرة في

تختلف عن تلك العمليات المستخدمة حاليا ألجهزة االستنشاق المقننة الجرعات التي تستعمل الموارد
ومن المتوقع أن تنتهي فترة التحويل المزمعة في سنتين، بعد الموافقة على المشروع.الكلوروفلوروكربونية

 .وتمويله

 تعليقات أمانة الصندوق

 طنا من قدرات استنفاد األوزون بالنسبة للمواد70شروع إلزالة أكثر منيتمثل المقترح في إعداد م .17
ومن.روفلوروكربونية التي يستخدمها قطاع التصنيع في أجهزة االستنشاق المقننة الجرعات في المكسيكوالكل

ماليونيدو علىالمالحظ أن الطلب المقدم بالنيابة عن المكسيك كان شامال جدا وتود األمانة أن تعرب عن تقديرها
 .51/34لمقررعمال بافيةاوثائق وقدمته من

تنص بالتحديد على أن إعادة تهيئة خط اإلنتاجالتي من يونيدو بخصوص الوثيقةاطلبت األمانة توضيح .18
 معHFC-227eaوأ HFC-134a المادةمالءمةعدم يونيدو أن ذلك يرجع إلىأفادتو.الحالي لم يكن ممكنا

 وبسبب الخصائص المادية لهذه المواد الدافعة، ستكون هناك،صماماتاألختام والخصوصاو الحالية،الماكينات
ؤكد يونيدو على ضرورة وجود مرافق تصنيع جديدةتو.حاجة إلى طرائق جديدة للملء، وتحضيرات مختلفة

لونية وذلك لتسهيل التحووفلوروكرب ألجهزة االستنشاق المقننة الجرعات ال تحتوي على المواد الكلورتماما
 .الفعال

وفي مناقشة إضافية لعناصر أخرى من المشروع مع اليونيدو، أشارت األمانة إلى أنه نظرا لكمية .19
 يجري النظر في واحد فقطختبرفي الواقع مفقد كان هناكاستهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في القطاع،

 كمية كبيرة من أجهزة االستنشاق المقننة الجرعات التي تحتوي علىاستبداله، وأن المكسيك لديها بالفعل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/24

7

التكلفة التي من شركات أخرى، وأن إعداد المشروع يمكن أن يتم بتكلفة تقل عنDPIs  وHFAتكنولوجيات
 .ها يونيدوتطلب

 أمريكي دوالر50 000 يونيدو على توصية األمانة بأال يتجاوز مستوى التمويل مبلغا وقدرهتوافق .20
 .للمكسيك

  أمانة الصندوقتوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في البت في الموافقة على طلب إعدادأعاله،ات المقدمةتعليقفي ضوء ال .21
وقد. أعاله1المشار إليه في الجدول دوالر أمريكي، على النحو50 000البالغ على مستوى التمويلالمشروع

ضا في تأكيد ما إذا كانت المعلومات المقدمة تتماشى والشروط المنصوص عليها فيترغب اللجنة التنفيذية أي
 .51/34المقرر

22. ي أن الحظت، أنالمشروع االستثماري لدى إعدادنيدوطلب من يوولدى الموافقة على هذا المشروع،
 االستنشاق المقننة الجرعات،الوثيقة الختامية يجب أن تتضمن عناصر الستراتيجية انتقالية لمساعدة قطاع أجهزة

لهذا القطاع لنمنفصلةالحظ أيضا أن األموال اإلضافية الستراتيجية انتقاليةتويجب أن.51/34لمقرروفقا ل
 .تكون متوافرة
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 المرفق األول

 ع التعزيز المؤسسييرا مشمقترح

 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي:المكسيك
 

موجز المشروع والبلد
يونيدو المنفذةالوكالة

 ):دوالر األمريكي(المبالغ المعتمدة سابقا للتعزيز المؤسسي
350,000 1992حزيران/يونيو:المرحلة األولى

95,000 1995تموز/يوليو:المرحلة الثانية

190,000 1996تشرين األول/أكتوبر:المرحلة الثالثة

190,000 1998تموز/يوليو:المرحلة الرابعة

194,456 2000تموز/يوليو:حلة الخامسةالمر

242,691 2002تموز/يوليو:المرحلة السادسة

247,000 2005نيسان/أبريل:المرحلة السابعة
1المجموع 509 147

247):دوالر األمريكي) (المرحلة الثامنة(المبلغ المطلوب للتجديد 000
247:)دوالر األمريكي(لمرحلة الثامنةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه ل 000

18:)دوالر األمريكي(تكاليف دعم الوكالة 525
265:)دوالر األمريكي(التكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف بالنسبة للمرحلة الثامنة من التعزيز المؤسسي 525

 دوالرا أمريكيا لكل كيلوغرام12.1 تكلفةبز المؤسسية من التعزيثامن بسبب المرحلة الCFC إلزالةة المعادلكميةال
:)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

ال ينطبق

1992:تاريخ الموافقة على البرنامج القطري فبراير
874 9:)أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (1989(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري

816.7 3:)أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2005(ستهالك األخير للمواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنهاال
:)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط األساس الستهالك المواد المراقبة

624.9 4)1997-1995متوسط ((CFCs))ألف(المجموعة األولى من المرفق )أ(
124.6)1997-1995متوسط()الهالونات) (ألف(لثانية من المرفقالمجموعة ا )ب(
0)2000-1998متوسط()رابع كلوريد الكربون) (باء(المجموعة الثانية من المرفق )ج(
56.4)2000-1998متوسط()كلوروفورم الميثيل) (باء(ة من المرفقثالمجموعة الثال )د(
130.8 1)1998-1995متوسط()بروميد الميثيل) (هاء(المرفق )ه(

 :)أطنان من قدرات استنفاد األوزون (2005االستهالك األخير للمواد المراقبة
1 604.0 (CFCs))ألف(المجموعة األولى من المرفق )أ(
52.8)الهالونات) (ألف(المجموعة الثانية من المرفق )ب(
89.5)يد الكربونرابع كلور) (باء(المجموعة الثانية من المرفق )ج(
0)كلوروفورم الميثيل) (باء(ة من المرفقالمجموعة الثالث )د(
891.1 )بروميد الميثيل) (هاء(المرفق )ه(
1 179.3)(HCHCs)المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية) (جيم(المرفقالمجموعة األولى من )و(

83:)دوالر األمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشاريع 598 636

59:)دوالر األمريكي) (2007آذار/حتى مارس(المبلغ المدفوع 676 626

16:)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(مواد استنفاد األوزون المقرر إزالتها 713.4

16:)أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2007 آذار/مارسحتى(مواد استنفاد األوزون المزالة 199.3
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 :موجز لألنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية .1

 

موجز عن األنشطة
 المبالغ المعتمدة

)دوالر األمريكي(

78:المشاريع االستثمارية)أ( 189 109
1:التعزيز المؤسسي)ب( 646 191
3:رىإعداد المشاريع، المساعدة التقنية، التدريب والمشاريع غير االستثمارية األخ)ج( 763 336

83:المجموع 598 636

 

 التقرير المرحلي

 (SEMARNAT)إن وحدة األوزون الوطنية في المكسيك هي جزء من أمانة البيئة والموارد الطبيعية .2
األوزونووحدة.طالق والتحويلإلوتتعاون على نحو وثيق مع الهيئة العامة إلدارة نوعية الهواء والسجل العام ل

تشمل اإلجراءات التشريعية الرئيسية المنجزة في إطارو.هي نقطة االتصال بالنسبة ألنشطة بروتوكول مونتريال
المعيار الرسمي للمواد الكلوروفلوروكربونية القريب من)ب(التصديق على تعديل مونتريال، )أ (:المرحلة الثامنة

القريب من مرحلة اإلتمام والذي تنفذ فيه حاليا (SISSAO)دنظام المعلومات والرص)ج( مرحلة اإلتمام، و
نُ.العمليات التجريبية األولية ظمت ورشة عمل دولية عن االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة  وقد

ة،ـ طنا من المواد الكلوروفلوروكربوني440.75):باألطنان المترية (2005وكان االستهالك في عام.لألوزون
د الميثيل،ـ طنا من برومي1 725.07 من رابع كلوريد الكربون، و81.37  قطاع الهالونات، ومن طنا17.60و

 .(HCFCs) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  من14 526.34و

 خطة العمل

إن وحدة األوزون الوطنية هي نواة هيكل إدارة المواد المستنفدة لألوزون وأنشئت ككيان متخصص داخل .3
د المستنفدة لألوزون من أجل تنفيذ ومتابعة استراتيجية إزالة الموا(SEMARNAT)وكالة البيئة والموارد الطبيعية

بمتابعة وحدة األوزون الوطنيةتقوموبالنسبة للمرحلة القادمة، س. خطة عمل البرنامج القطريحسبما وضعت في
ويعتزم البلد اتخاذ عدد من اإلجراءات لتحقيق خفض.الجديدالشيوخمسألة التصديق على تعديل بكين مع مجلس

. في المائة في استهالك بروميد الميثيل وتسهيل تدقيق إغالق مصنع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية20بنسبة
ية،وسيستمر تنفيذ االستراتيجية الوطنية التي تحتوي على مواعيد معجلة إلزالة استعمال المواد الكلوروفلوروكربون

ر استيرادحظوفي إطار مشاريع اإلزالة، من المعتزم.والهالونات، وبروميد الميثيل، والرغويات، والمذيبات
رابع كلوريد الكربون كمواد أولية وكذلك المعدات والمواد التي تحتوي على المواد الكروروفلوروكربونية،

 .امل تصنيعلى إزالة رابع كلوريد الكربون كعباإلضافة إ
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