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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

 لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 الثاني والخمسوناالجتماع
2007 تموز/يهليو 27-23،مونتريال

فنزويال :مقترح مشروع

:تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي

اإلنتاج

البنك الدولي)الشريحة الرابعة(الخطة الوطنية إليقاف إنتاج الكلوروفلوركربون•
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  PRODUVENي ف2006لعام)CFC(التحقق من إنتاج الكلوروفلوركربون
 2007وبرنامج التنفيذ السنوي لعام

 مقدمة

 من حيث المبدأ على ما مجموعه2004وافقت اللجنة التنفيذية في إجتماعها الرابع واألربعين في عام .1
 في فنزويال، وصرفت(CFC)الكلوروفلوروكربون مليون دوالر أمريكي لتنفيذ اإلتفاق لقطاع إنتاج16,5

وفيما بعد وافقت اللجنة التنفيذية على برنامج العمل.لمشروعل مليون دوالر أمريكي3,3لبالغةالشريحة األولى ا
 مليون دوالر أمريكي إضافي، وذلك بناء على قناعتها بالتحقق9,85 وقامت بصرف مبلغ2006-2005السنوي

 هذا االتفاق، تتعهدوبموجب.2005 و2004، في عاميProduvenمن إنتاج الكلوروفلوروكربون في مصنع ،
، المصنع الوحيد إلنتاجProduvenحكومة فنزويال بإنهاء القدرة اإلنتاجية لغاز الكلوروفلوركربون في

. العناصر الرئيسية لالتفاق1يوضح الجدول.2006الكلوروفلوركربون في البلد حتى نهاية عام

 1الجدول

المجموع20042005200620072008السنة
ألقصى لإلنتاج السنوي المسموحالحد ا

)طن متري(به
400 4913 2913 2 0010.226

مجموع منحة الصندوق المتعدد
)مليون دوالر أمريكي(األطراف

3.308.11.752.31.0516.50

PRODUVEN(*) 2.381.652.2116.05
TA (FONDOIN)0.10.10.10.10.050.45

 0.07871.2375 0.13120.1725 0.24750.6075رسوم الوكالة
 .Produvenسوف يتم دفع التعويض لليد العاملة وفقاً لمتطلبات القوانين الفنزويلية، وسوف تتحملها(*)

 التي تبلغ2007تقدم البنك الدولي بطلب لهذا االجتماع، بالنيابة عن حكومة فنزويال، لصرف شريحة عام .2
ووفقًا لبنود االتفاق التي. دوالر أمريكي172 500اليف الدعم المصاحبة بقيمة مليون دوالر أمريكي وتك2,3

، قدم البنك الدولي تقريرا حول التحقق2006تنص على إجراء تحقق مستقل للتأكيد من تحقيق األهداف في عام
ا برنامج عملكما يشمل تقديم البنك الدولي أيض.2006 في عامProduvenمن إنتاج الكلوروفلوروكربون في

 من الكلوروفلوروكربن وبرنامج عمل عام2006تقرير التحقق الخاص بإنتاج عام.2007سنوي مقترح لعام
. غير مرفقة لكن يمكن توفيرها عند الطلب2007

 Produven في2006 في عام)CFC(التحقق من إنتاج الكلوروفلوروكربون

فوجلسبيرغ اإلبن، استشاري تقني قام بإجراء/ن طريق السيد ع2007شباط/تم إجراء التحقق في فبراير .3
 في السنة األولى لصالح البنك الدولي، باإلضافة إلى شركة محاسبة أخرىProduvenالتحقق الخاص بمصنع

.عنيت بالسجالت المالية للشركة

ع يغطي توفير الموادقدم المراقب وصفًا مختصرا للعملية المتبعة إلنتاج الكلوروفلوروكربون في المصن .4
الخام األساسية، والمسار التقني الفعلي إلنتاج الكلوروفلوركربون، ونقل المنتج النهائي للتخزين، وتعبئة المنتجات

كما كان هناك وصفًا لعملية حفظ السجالت في المصنع فيما يتعلق بالمواد الخام.النهائية في حاويات قابلة للنقل
)CTC(استورد المصنع جميع المواد الخام األساسية، رابع كلوريد الكربون.هائيةالمستخدمة والمنتجات الن

وقد تم توثيقها جميعا بفواتير استالم بأرقام .، وقام بنقلها بالشاحنات من الموانئ إلى المصانع)HF(والهفنيوم
 .تسلسلية
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يسية إلثبات مستوى إنتاجركز التحقق على مشتريات واستهالك الكلوروفلوروكربون كنقطة فحص رئ .5
 تكان .الكلوروفلوروكربون، حيث تفرض الحكومة قيودا صارمة جدا على استيراد الكلوروفلوروكربون

Produvenالجهة الوحيدة المرخص لها باستيراد الكلوروفلوروكربون إلنتاج مواد الكروبون الكلوريةي ه 
وقبل السماح. قبل أي عملية استيرادCTC باستيراد التقدم بطلب ترخيصا وكان يجب عليه)CFCs(الفلورية

 عن طريق مفتشي الحكومة واعتمادها من قبل القائم بالمسحCTCللسفينة بتفريغ حمولتها، يجب فحص كل حمولة
 وقد2006 في عامCTC بسبع عمليات الستيرادProduvenقام .وفقًا للكمية الفعلية التي يتم إنزالها على الشاطئ

 .يل الكمية بالكامل مع حساب كمية الفقد أثناء المعاملةتم تسج

، واستهالكHFقام المراقب بفحص سجالت اإلنتاج اليومي الخاصة ببارامترات التشغيل، واستهالك .6
CTCواستهالك الكلوروفورم في إنتاج مركب ،HCFC-22والمنتجات النهائية ومخزون المنتج، حيث تم تخزين ،

وقد تمت معالجة هذه البيانات بشكل إضافي في البيانات . على صفحة كمبيوتر لكل يومجميع هذه السجالت
كما راجع المراقب سجل إجمالي.الشهرية والسنوية التي تم التحقق منها مقارنة بالبيانات المبلغ عنها من المصنع

.، وأوقات التوقفHCFCs وCFCsعدد أيام اإلنتاج بالنسبة للمركبات

 إلرضاء الطلب المستقبلي لعمليات التبريد، قامCFC-12لى طلب الحكومة بتخزين المركبوبناء ع .7
ونتيجة لذلك. الخاص به2006 من إنتاجCFC-12 لتحويله إلىCFC-11 طن متري195.8المصنع بتحويل

طن 295.5 طن متري من مستوى اإلنتاج اإلجمالي الخاص به بلغ99.7 يساويCFC-11كان صافي إنتاج
مقارنة بالمبادئ التاريخية للمصنع ووجد HF/CFC وCTC/CFCتمت مراجعة نسبة إنتاج.2006متري في

.أنها تعتبر مقبولة

 التي2006 في عامCFC طن متري من مواد2,876.3 قد أنتجProduvenأظهرت نتائج التحقيق أن .8
وكان ذلك أقل بشكل.CFC-12 طن متري من مادة2.776.6و CFC-11 طن متري من99.7تُقسم إلى

 طن متري كما هو مبين في اإلتفاق2.913محسوس من الحد األقصى السنوي المسموح به لمستوى اإلنتاج البالغ
.2006لعام

 من31بحلول CFC-12 وCFC-11 عن إنتاج الموادت قد توقفProduvenأبلغ المراقب عن أن .9
وحيث أن. على أساس اإلنتاج المحددHCFC-22، وسيستمر في تشغيل مصنع2006ون األولكان/ديسمبر

، أدى ذلك إلى وجود2006 في عامCFC-12 الخاص به إلىCFC-11المصنع قد قام بتحويل بعض من إنتاج
تخلصومن ضمن خيارات ال. يلزم التخلص منه)CTC( طن متري من رابع كلوريد الكربون127رصيد بمقدار

. الخاص بهاCFC في األرجنتين حيث أنها مستمرة في تشغيل مصنعfiasa الرصيد بيعه لامن هذ

كانت هناك قائمة بالمعدات واإلجراءات التي سيتم اتخاذها لتقليل فرص عودة هذا المصنع إلنتاج مركبات .10
إال أن المراقب قد.نسبة للغرض المنشود، وهو ما اعتبره المراقب مالئما بال)CFCs(الكربون الكلورية الفلورية

أوضح أن المصنع كان بانتظار اتفاق من البنك الدولي بشأن إغالقه، وبناء عليه أقر المراقب بعدم اكتمال أنشطة
 .اإلغالق حتى وقت إجراء التحقق

طوط التوجيهيةجرى تقديم البيانات التي قام بتجميعها فريق التحقيق بإستعمال الصيغة المبينة في الخ .11
 CFCللتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون، التي تضمنت اإلنتاج لكل شهر على حدة من مادتي

 وتغيرHCFC-22 وCFC، وعدد أيام اإلنتاج، ونسب اإلستهالك من المواد األولية إلى إنتاجHCFC-22و
.)CFC(الكلوروفلوروكربونتاج كطريقة للتحقق من صحة إنHF وCTCمخزون المواد األولية من
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 2007برنامج العمل المقترح لعام

 على نشاطين، استكمال إنهاء القدرة اإلنتاجية للكلوروفلوروكربون2007ركز برنامج العمل المقترح لعام .12
نصرسيشمل الع. ومراقبة والمحافظة على اإليقاف الدائم إلنتاج الكلوروفلوروكربون في المصنعProvudenفي

كما سيتم .األول تنفيذ عمليات تفكيك المعدات مما يترتب عليه صعوبة وتكلفة العودة إلنتاج الكلوروفلوروكربون
، والتخلص)CFC(تحقيق العنصر الثاني من خالل متابعة السياسة الخاصة بمراقبة واردات الكلوروفلوروكربون

إجراء التحقق الخاص بمصنع الكلوروفلوروكربونمن المخزون المتبقي من الكلوروفلوروكربون والتأكد من
.2009-2008لضمان إيقاف إنتاج الكلوروفلوروكربون في

 تعليقات األمانة وتوصياتها

 التعليقـات

تم إجراء التحقق عن طريق استشاري يتمتع بالمعرفة المالئمة والخبرة الممتدة في إجراء مثل عمليات .13
في عملية حفظ السجالت في المصنع كما أوصى به المراقب خالل ممارسةالحظنا وجود تحسن.التحقق هذه

توضح النتائج أن فنزويال قد حققت الهدف .التحقق السابق له، مما جعل التحقق أكثر معيارية وسهل المتابعة
 تعمل على اإلغالق الدائم لمنشآت إنتاجProduven كما ينص عليه االتفاق وأن2006المنشود في عام

.لوروفلوروكربون الخاصة بهاالك

 )CFC(إال أنه قد تمت اإلشارة في تقرير التحقق إلى عدم اكتمال عملية إنهاء إنتاج الكلوروفلوروكربون .14
كانت هناك قائمة باإلجراءات الواجب اتخاذها الستكمال اإلغالق ال تزال.في المصنع حتى وقت إجراء التحقق

 هي آخر سنة يسمح فيها للبلد بإنتاج مواد الكربون الكلورية الفلورية، سيكون2006وحيث أن.في انتظار التنفيذ
 بعدCFCمن الهام بالنسبة للحكومة والبنك الدولي اقتراح مجموعة من اإلجراءات للرصد المستمر إلنتاج

ثامن واألربعون الذي على الشريحة الرابعة في االجتماع الةكان ذلك هو طلب اللجنة التنفيذية عند الموافق.2006
 بالنسبة2007مطالبة البنك الدولي وحكومة فنزويال بإدراج مقترحا في برنامج العمل السنوي لعام"نص على

 للمحافظة على إنهاء اإلنتاج بعد إيقاف اإلنتاجProduvenلمشروع مراقبة مستمرة إلنتاج الكلوروفلوروكربون في
).(d)48/29المقرر" (2006بحلول نهاية

 عدد من اإلجراءات التي تشمل متابعة جميع السياسات الحالية للتحكم في2007اقترح برنامج عمل .15
.Produven للحفاظ على اإلنهاء الدائم إلنتاج الكلوروفلوروكربون فيCTCاستيراد

 التوصيـات

:توصي األمانة أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي .16

؛2006 في فنزويال لعامProduven فيCFCير التحقق من إنتاجاإلحاطة علماً بتقر )أ(

 في الوقت المحدد؛Produvenمطالبة البنك الدولي باستكمال أنشطة التفكيك في منشأة )ب(

 مليون دوالر أمريكي وتكاليف2.3 بقيمة2007الموافقة على شريحة التمويل الخاصة بعام )ج(
ي بالنسبة للبنك الدولي؛ دوالر أمريك172 500الدعم بقيمة 

 لضمان2009 و2008 فيProduvenمطالبة البنك الدولي بمتابعة التحقق الخاص بمنشأة )د(
 .للقدرة اإلنتاجية للكلوروفلوروكربون في المصنع اإلنهاء الدائم 

-----


