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 البرازيل: مقترح المشروع
  

 
  :مقترح المشروع التالي بشأنتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق 

  
  :اإلزالة التدريجية

 
 البوليفي تصنيع رغاوى  إرغاء آعامل مرآبات الميثياللي للتحقق من  تجريبمشروع •

  )المرحلة األولى(يوريثان 
برنامج األمم المتحدة 

  )يوئنديبيال (اإلنمائي
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  مشروع غير متعدد السنوات �ورقة تقييم المشروع 
 

 البرازيل
 

 الوآالة الثنائية المنفذة  المشروع) عناوين(عنوان 

 
 البروزون/وزارة البيئة، اتفاق نقدي متعدد األطراف الوآالة الوطنية المنسقة

  أحدث بيانات االستهالك المبلغ عنها للمواّد المستنفدة لألوزون التي جرى تناولها في المشروع
  )2009 مايو/أيار تاريخ ، في2007، من قدرات استنفاد األوزونأطنان  (7بيانات الماّدة   :ألف

  )2009 مايو/أيار، في تاريخ 2008، من قدرات استنفاد األوزونأطنان  (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  :باء

 
  0.0  )نفاد األوزونقدرات استأطنان من (آلورو فلورو آربون الذي مازال مؤّهًال للتمويل استهالك مواّد 

  

 
  :عنوان المشروع

  ): استنفاد األوزونأطنان من قدرات(استخدام المواد المستنفدة لألوزون في الشرآة 
 ال ينطبق )نفاد األوزونتأطنان من قدرات اس( إزالتها تدريجيا واجباستخدام المواد المستنفدة لألوزون ال
 ال ينطبق ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(تطبيقها تدريجيا واجب استخدام المواد المستنفدة لألوزون ال

 9 ):األشهر(مدة المشروع 
 464,200 ):بالدوالر األمريكي(لوب في البداية المبلغ المط

 464,200  ):بالدوالر األمريكي(تكاليف المشروع النهائية 
:التكلفة الرأسمالية اإلضافية   422,000 
)٪10(تكلفة الطوارئ    42,200 
:اإلضافية التكلفة التشغيلية    
:مجموع تكاليف المشروع   464,200 

 100 ):٪(الملكية المحلية  
 100٪ ):٪(مكون الصادرات 
 0٪ ):بالدوالر األمريكي(المنحة المطلوبة 

 ال ينطبق ):آلغ/الدوالر األمريكي(الكفاءة من حيث التكاليف 
 34,815 ):بالدوالر األمريكي(تكلفة دعم الوآالة المنفذة 

 499,015 ):بالدوالر األمريكي(مجموع تكلفة المشروع للصندوق متعدد األطراف 
 ال ينطبق ):نعم/ال( تمويل النظراء حالة

 نعم ):نعم/ال(معالم رصد المشروع المتضمنة 
 

 للنظر على انفراد توصية أمانة الصندوق

  

اليوئنديبي )المرحلة األولى(ن ء في تصنيع رغاوى البولي يوريثااعامل إرغ آمرآبات الميثيالل للتحقق من مشروع تجريبي

 1,545.2مرآبات الهيدرو آلوروفلوروآربون
    
   

  المواد المستنفدة لألوزون
 0.4   123 - الهيدرو آلوروفلوروآربونمرآبات 1,183.3 22 -مرآبات الهيدرو آلوروفلوروآربون
 6.6 124 -مرآبات الهيدروآلوروفلوروآربون 141b 621.5 -مرآبات الهيدرو آلوروفلوروآربون
 1,813.1 المجموع 142b 1.3 -مرآبات الهيدرو آلوروفلوروآربون

 مخصصات خطة أعمال السنة الجارية اإلزالة التدريجية بأطنان من قدرات استنفاد األوزونالتمويل بماليين الدوالرات األمريكية
ال ينطبق)ه (55/43بناء على المقرر)أ(
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  وصف المشروع
إلى االجتماع الثامن والخمسين للجنة ، )يوئنديبيال (اإلنمائي برنامج األمم المتحدة قدمالبرازيل، بالنيابة عن حكومة   -1

في ) المرحلة األولى(رغاوى البولي يوريثان  آعامل إرغاء في تصنيع مرآبات الميثيالل للتحقق من تجريبيةخطة ة التنفيذي
 دوالر أمريكي زائد تكاليف وآالة الدعم 464,200ي لمشروع التجريبمن هذا امالية للمرحلة األولى وتبلغ التكلفة اإلج. البرازيل

  . دوالر أمريكي34,815بمبلغ 
مجال مادة آيميائية تتكون من مجموعة األسيتيل وتستخدم أساسا آمذيب وفي ) الدايميتوآسيميتان( الميثيالل اترآبمو  -2

يرد في المؤلفات وصف و. تصنيع العطور، والراتنجات، والمواد الالصقة، ومواد إزالة الدهان والطبقات المغطية الوقائية
لتطبيقات مرآبات الهيدروفلوروآربون   أوالمواد الهيدروآربونيةع مشارك م آعامل إرغاء مرآبات الميثياللستخدام ال

 لوحاتفي تصنيع الو.  اسُتخدمت في أي تطبيق للرغاوىغير أنه ال توجد معلومات عما إذا آانت قد. ئةالرغاوى الجاس
 فيمتزاج االشجع على ت، واألسطح المعدنيةلتحام ب تحسن قابلية اختالط البنتان واالمرآبات الميثياللذآر أن ، ُيالمتواصلة

، حيث أشيع استخدام  تصنيع اللوحات المتقطعةوفي. ، والرغاوى بشكل متطابق، مما يخفض حجم الخالياوحدات الخلط
يسمح  مرآبات الهيدروفلوروآربون إلى مرآبات الميثياللالعوامل غير القابلة لالشتعال، فإن إضافة آميات صغيرة من 

. لرغاوىأداء النيران في ا التي تؤثر سلبا علىبقدر أقل والقابلة لالشتعال   المتعددة الُزمر الهيدوليكسيةالموادبباالمتزاج المسبق 
, األسطح المعدنيةلتحام ب التكاليف، ويحسن من القابلية لالختالط، ومدى مطابقة الرغاوى واالمرآبات الميثياللويخفض 

   .الميثيالل آعامل إرغاءمرآبات ب محدودة المعرفة تبقىبالرغم من مراجع المؤلفات، و
 آعامل ا على نحو أمثل والتحقق منها واستغاللهمرآبات الميثيالل يقترح المشروع البدء بتطوير استخدام ،وبناء عليه  -3

في عدد ) في حالة التحقق منها(، وتطبيق التكنولوجيا )المرحلة األولى(رغاوى البولي يوريثان إرغاء في جميع تطبيقات 
). المرحلة الثانية (المعنية مقار النظمد من مصانع الرغاوى الالحقة التي تشمل عدة تطبيقات مختلفة، ثم نقلها إلى محدو
البولي ، لتوزيع المواد الكيميائية وأنشأت وحد إنتاج )أرينوس (أرينوس آويميكا المحدودة التكنولوجيا في شرآة ظهروست

 قاعدة زبائن أرينوسولدى شرآة . ى نقل الشرآةر عندما ج1997 في عام ينوسأر وتحول اسمها إلى 1993 في عام يوريثان
  . في مجال النظمالبولي يوريثان شرآة لتصنيع 250بنحو 

وخالل . هاالتحقق من لرغاوى التغليف؛ غير أنه لم يجر بعد مرآبات الميثيالل تكنولوجيا أرينوسوطورت شرآة   -4
  .هاالتحقق من واألمثلوير التطبيقات التالية واستخدامها على النحو المرحلة األولى من المشروع، سيجري تط

 ةالحاسمالمكونات  التطبيق نوع الرغوى
 سهولة التفت، السطح عجالت القيادة

 السطح  األحذية
 ذات األديم المندمج السطح )جاسىء(هيكلي 
 السطح شبه مرن

  تحامالعزل، االل أجهزة التبريد المنزلية
 العزل، االلتحام أجهزة التبر يد التجارية
 العزل، االلتحام أجهزة تسخين الماء

Trucks العزل، االلتحام 
 العزل، االلتحام ةاللوحات المتواصل
 العزل، االلتحام اللوحات المتقطعة

 العزل، االلتحام رشاش
 العزل ألواح

 العزل، االلتحام أجهزة حرارية

  ئالعازل الجاس

 العزل، االلتحام تعدد الرؤوسأنبوب م
 امتصاص الصدمات رغاوى التغليف ئشبه الجاس

 لمسالمظهر،   مقولبة فائقة المرونةاوىرغ
  مرنال لمسالمظهر،   لصنع األلواح فائقة المرونةاوىرغ

 منحنى المرونة المرونة المنخفضة

وُقدرت .  مع التقسيم المبين في الجدول أدناهأمريكيالر  دو464,200ُقدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى بمبلغ و  -5
  . التكاليف التشغيلية اإلضافيةدون دوالر أمريكي 629,700التكلفة األولية للمرحلة الثانية بمبلغ 

 األمريكيبالدوالر  الوصف
 30,000  اريعإعداد المش

 25,000 نقل التكنولوجيا والتدريب 
 85,000 )  لكل منها دوالر أمريكي5,000غ تبل تطبيقات 17( النظام تطوير

 51,000 )  لكل منها دوالر أمريكي3,000 تطبيقات تبلغ 17(عملية االستخدام األمثل 
 36,000 )  لكل منهاأمريكي دوالر 2,000 تبلغ  تطبيقات18 (التحقق

 150,000 المعدات المختبرية 
 20,000  إعداد المرحلة المقبلة/االستعراض فيما بين النظراء
 25,000 حلقات عمل نشر التكنولوجيا 

 42,200 )  في المائة10(حاالت الطوارئ 
 464,200 المجموع

  . أشهر9 تنفيذ المشروع قوسيستغر  -6
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  تعليقات وتوصيات األمانة
  التعليقات

لصلة التي تتعلق  ذات اكاليفتلقت األمانة المشروع في ضوء ورقة السياسات بشأن التحليل المنقح العتبارات الت  -7
 المعتمد 55/43 والمقرر ، إلى االجتماع الخامس والخمسينةبتمويل اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المقدم

 فورمات الميثيل في تطبيقات الرغاوى ذات األديم المندمج في لتحقق منمن اللجنة التنفيذية، وآذلك المشاريع التجريبية ل
  .   أيضا من اليوئنديبي إلى االجتماع السادس والخمسينةالبرازيل والمكسيك، والمقدم

أشارت ورقة تكاليف المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المقدمة من اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والخمسين و  -8
 للتحقق من التكنولوجيات الجديدة المتعلقة باستخدام الخامسةالمادة البلدان التي تسري عليها تطبيق مقار النظم في إلى أهمية 

مشاريع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أو المنقحة بشكل آبير في الوقت المناسب آي يتسنى للمشاريع االستثمارية االستفادة 
 يشبه المشروع الخاص بالتحقق من فورمات الميثيل الموافق عليه المشروع التجريبيأن إلى وبالنظر . فورا من ممارسة التحقق

في االجتماع السادس والخمسين، وأيضا أن مقري النظم المختارين للتحقق من التكنولوجيات يقعان في البرزايل، أثارت األمانة 
  :المسائل التالية، التي تناولها اليوئنديبي على النحو التالي

ت ُوضعفإن المعدات التي ، بناء عليهو. تلزم المعدات المختبرية نفسها للتحقق من المادتين الكيميائيتين  )أ
، مما يوفر على الصندوق مرآبات الميثيالل أيضا للتحقق من اتحقق من فورمات الميثيل يمكن استخدامهلل

 دوالر أمريكي لنقل 20,000 مع افتراض تخصيص مبلغ( دوالر أمريكي 130,000المتعدد األطراف نحو 
  ؛)المعدات بين مقري النظم

ويقتضي إنشاء موقع .  لم يكن مجديا تنفيذه إال أنه أن االقتراح آان جيدا،رأىوبالرغم من أن اليوئنديبي   
مستقل داخل إحدى الجامعات، أو جمعية معنية بالرغاوى، أو مختبر حكومي الختبار التكنولوجيات البديلة 

على النحو األمثل إبرام اتفاق مع المؤسسة، وتدريب موظفيها، واتخاذ ترتيبات لوجيسيتية واستخدامها 
 اختبار إذا ما أريدو. ويؤخر تنفيذ المشروع بشكل آبيرأطول ومن شأن هذا النهج أن يستغرق وقتا . أخرى

 قد إلى موقع آخرالمنتجات في مقر النظم حيث يجري التحقق من فورمات الميثيل، فإن أخذ عينات من موقع 
واتفقت مقار النظم المعنية مع . ، ويشكل مأزقا ليس بالسهل ويخفض وتيرة تنفيذ المشروعكلف آثيراي

اليوئنديبي بأن المعدات التي ينبغي تقديمها لن تستخدم إال في أغراض المشروع وليس في أي غرض 
     . تجاري آخر خارج نطاق المشروع

في   من طرف خبير مستقلمرآبات الميثيالليوئنديبي يقترح التحقق من تكنولوجيا تساءلت األمانة عما إذا ال  )ب
أو لجنة الخيارات الفنية للرغاوى التابعة لفريق الخبراء المعني بالتقييم الفني /مجال الرغاوى و

  ؛واالقتصادي
 داخل ميثياللمرآبات ال على صياغة بروتوآول للتحقق من في الوقت الراهنوأوضح اليوئنديبي أنه يعكف 
خط المتعلقة ب وقيمها كونات البروتوآول جميع معايير التشغيل والمذآروسي. لجنة الخيارات الفنية للرغاوى

آل تطبيق من تطبيقات الرغاوى، سيجري اختبار للتحقق بشأن معدات الرغاوى التي فيما يخص و. األساس
ممثل أو ممثلين ( ات الفنية للرغاوىلجنة الخيارمرخص لهم من هي جزء من المشروع، بحضور أعضاء 

 آبات الهيدرو آلوروفلوروآربونمروالتي ال تقوم على وسيجري اختبار المواد الناتجة عن ذلك ). اثنين
وسيترك األمر للجنة الخيارات الفنية للرغاوى لتحديد ما إذا آان ثمة . قيم خط األساسبوستقارن مكوناتها 

 طلع، سي)في غضون شهرين تقريبا (ل وبمجرد إعداد هذا البروتوآو.أي فوارق ضمن هامش السماح أم ال
  .  البروتوآول األمانة على اليوئنديبي

-مرآبات الهيدرو آلوروفلوروآربونستعاضة عن تي ُيحتمل أن تنطوي علها عملية االبالنظر إلى المنافع ال  )ج
141b ي بحث السبل الكفيلة بالسماح بتوسيع ، طلب من اليوئنديب)أو فورمات الميثيل/و(الميثيالل مرآبات ب

 مع مصانع الخامسة عليها المادة سرينطاق توزيع نتائج المشروعين التجريبيين في جميع البلدان التي ت
  ؛مرآبات الهيدرو آلوروفلوروآربونعلى تصنيع رغاوى باالعتماد 

لمعنية من خالل حلقات العمل أنه سيجري تبادل نتائج المشروع مع جميع األطراف اشار اليوئنديبي إلى أو  
، وممثين حكوميين، ) جميع أنحاء العالمفي(قار النظم م الجمهور المستهدف شملوسي. الخاصة بالنشر

واالقتصادي، وأمانة الصندوق، والوآاالت الثنائية والمنفذة وأعضاء فريق الخبراء المعني بالتقييم الفني 
مرآبات الهيدرو يل صغار مستخدمي رغاوى  ويمكن تمثوآذلك جهات تصنيع البولي يوريثان

 تبعونها في استخدامبواسطة موردي النظم التابعين لهم، ألنها هذه هي الطريقة التي سي  آلوروفلوروآربون
  البديلةإلعداد صحائف وقائع لمختلف التكنولوجياتواعتبر اليوئنديبي أيضا أن اقتراح األمانة . التنولوجيا
   . اإلعدادواصل هذاي، وسأمرا مهما

تشابهه قصر نظرا لالمشروع التجريبي في فترة زمنية أن على جدوى تنفيذ ووافق االجتماع السادس والخمس  )د
   . فورمات الميثيلالتحقق منمع المشروع الخاص ب

شرآة وبالنسبة ل.  للمشروع بعد موافقة اللجنة عليهتلقي أمواالكي ي شهرين لانتظروأفاد اليوئنديبي بأنه   
، التي ساهمت في إنجاز مرحلة إعداد نصف  الشرآةآسلف من مقدمة بأموال تنفيذ المشروع أ، بدومرآوب

  .أرينوسشرآة مع نفسه وسيتبع اليوئنديبي النهج . التطبيقات تقريبا
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لتوزيع الحصري ل) بلجيكا (المبيوتشرآة  اتفاقا مع أبرمت أرينوسآما ذآر في مقترح المشروع بأن شرآة و  -9
 عن إضافية يعتبر منتجا آيميائيا متاح تجاريا، فقد سعت األمانة إلى الحصول على معلومات هونظرا ألن. لميثياللامرآبات ل

 اليوئنديبي إلى أن شرآة وأشار. سعرهآذلك  والخامسةا المادة سري عليه في البلدان التي تمرآبات الميثياللمدى توافر 
 في البرازيل فقط، غير أن هناك خيار يقضي بضم جميع المبيوتمن شرآة لميثيالل لمرآبات ا لها تمثيل حصري أنرينوس

مرآبات المثيالل التي طورت أعماال الستخدام مرآبات  الجهة الوحيدة لتصنيع المبيوتوتعتبر شرآة .  الالتينيةأمريكابلدان 
 تأخذ التي الخامسةه المادة سري عليد ت، وشرآة أرينوس هي الشرآة األولى في بلرغاوى البولي يوريثانتطبيقات  في الميثيالل

آينبيستر في بلجيكا؛ وشرآة آالديك أي شرآة  (مرآبات الميثياللهناك جهات أخرى لتصنيع  و.هذه التكنولوجيا في االعتبار
إيكو ة شرآ(التوزيع في البرازيل /ستيرادوجهة واحدة معنية باال)  في الواليات المتحدةوسبيكتروم وألسم في الصين؛ وسينوشيم

  .البولي يوريثانغير أنها ال تمارس جميعها تجارة نظم )  المحدودةشلرآومو تاغ
 دوالر 25,000 مبلغ  الحصول علىف، وتشمل طلبيضا المسائل المتصلة بالتكاليأوناقشت األمانة واليوئنديبي   -10
ذلك موزعات الرغاوى بتكلفة إجمالية تبلغ بما في (نشر التكنولوجيا والمعدات المختبرية تتعلق بمريكي لتنظيم حلقات عمل أ

وأحيط علما بأن الشرآة تمارس بالفعل هذا النشاط التجاري وتشكل هذه المعدات جزءا من خط ).  دوالر أمريكي70,000
ساس  ال تشكل جزءا من خط أديبي بأن المعدات المطلوبة للتحققوأفاد اليوئن.  في البرازيلمقرا للنظماألساس، باعتبار الشرآة 

غير أنه بالنسبة للجهود الواسعة المبذولة للتطوير . من زبنائهاالمعدات ) لغابشكل متكرر مقابل دفع مب(تستخدم و. الشرآة
  . مجديمن شأن ذلك أال يكون بمثابة نهجي، ف والمرتبطة بها المشروع التجريبالتحققو

  التوصية
الت الثنائية والمنفذة، على سبيل االستعجال، إلعداد وتقديم الوآا) ه (55/43دعت اللجنة التنفيذية بموجب مقررها   -11

أو موردي المواد الكيميائية لتطوير النظم الكيميائية واستخدامها على / ومقار النظمعدد محدود من المشاريع المحددة التي تشمل 
هيدروآلوروفلوروآربونية، وفي ضوء ها ألغراض استخدام عوامل اإلرغاء غير القائمة على المواد الالتحقق منالنحو األمثل و

 مرآبات الميثيالل الموافقة على المشروع التجريبي للتحقق منالتعليقات التي أبدتها األمانة، قد ترغب اللجنة التنفيذية النظر في 
 إضافة يأمريك دوالر 464,200في البرازيل بتكلفة تبلغ ) المرحلة األولى(رغاوى البولي يوريثان آعامل إرغاء في تصنيع 

  .)يوئنديبيال(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  لأمريكي دوالر 34,815إلى تكاليف دعم الوآالة بمبلغ 

_____   
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