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 2007 تشرين الثاني / برنوفم 30-26، مونتريال
  

  

 

  األرجنتين: مشروعمقترح 

  
  :تتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع اآلتي

  
  

  اإلزالة
  
برنامج العمل السنوي : الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون  •

  2007لسنة 
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  دوليوالبنك ال
  

  
  اإلنتاج

  
 11استراتيجية اإلزالة التدريجية إلنتاج الكلوروفلوروكربون   •

  2007البرنامج السنوي لسنة : 12والكلوروفلوروكربون 
  البنك الدولي
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   مشروعات متعددة السنوات -ورقة تقييم المشــروع  

 البلــد
  

  :الوكالة  : عنــوان المشـــروع-أوال 
برنامج العمل السنوي : الة الكلوروفلوروكربونالخطة الوطنية إلز

  2007لسنة 
  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي

  
  2006 :عام  :7 آخر معطيات المادة - ثانيا 

CFC: 1654.2  CTC: 9.9  287.4 :بروميد المثيل   0:هالونات'  TCA: 15.3 
  

    2006:عام  :ري آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القط-ثالثا 
عوامل   مذيبات  تبريد  هالونات  رغاوي  ايروسول  المواد

  التصنيع
أجهزة 

االستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
  للجرعات

استعمال 
  مختبري

ندف   بروميد المثيل
  التبغ

  المجموع

-QPS  Non    الخدمات  الصناعة  
QPS  

  

CFC   80    20  094.1 1      173.1  0        367.2 1  
CTC           1.9      5.1        7.1  
  0                         هالونات

  302.1    270.9  31.2                   بروميد المثيل
TCA           15.3              15.3  

  
  المجموع  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  : معطيات المشروع-رابعا 

الحد األقصى 
لالستهالك المسموح به 

أطنان من القدرات (
  )المستنفدة لألوزون

  
CFC  

 220 3  047 2  997 1  686  636  586  0    

تكاليف 
وكالة األمم   6 860 850        1 167 350  1 103 500  1 850 000  2 740 000 المشروع

  المتحدة
  514 564        87 551  82 763  138 750  205 500 تكاليف الدعم

تكاليف 
  500 000            500 000   المشروع

تكاليف المشروع 
  )دوالر أمريكي(

وكالة األمم 
  المتحدة

  37 500            37 500   كاليف الدعمت
تكاليف 
مجموع األموال   7 360 850        1 167 350  1 103 500  2 350 000  2 740 000 المشروع

الموافق عليها مبدئيا 
 )دوالر أمريكي(

  

  552 064        87 551  82 763  176 250  205 500 تكاليف الدعم
تكاليف 
مجموع األموال التي   6 193 500        0  1 103 500  2 350 000  2 740 000 المشروع

سرحتها اللجنة 
والر د(التنفيذية  
 )أمريكي

  

  464 513        0  82 763  176 250  205 500 تكاليف الدعم

تكاليف 
مجموع األموال   1 167 350        1 167 350       المشروع

المطلوبة للعام الجاري 
 )دوالر أمريكي(

  

  87 551        87 551       تكاليف الدعم

  
  لموافقة الشموليةل  : تـــوصيـــة األمــانـــة-خامسا 
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  وصف المشروع
  

 بصفتها الوكالة الرئيسية إلى     ، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية      بالنيابة عن حكومة األرجنتين    -1
الخطة الوطنية إلزالة    الشريحة الرابعة واألخيرة من       طلبا بالموافقة على   االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية    

 دوالرا أمريكيـا  1 167 350 ويبلغ مستوى التمويـل المطلـوب      . للنظر فيه  الكلوروفلوروكربون من األرجنتين  
 2007تتعلـق بسـنة      بالطلب وثيقة    توأرفق.  أمريكيا ا دوالر 87 551باإلضافة إلى تكلفة مساندة للوكالة قدرها       

: الجـزء الثـاني  " و"البرنامج السنوي السـابق   إنجاز  : الجزء األول "من جزئين، تحمل العنوانين الفرعيين      وتتألف  
وباإلضافة إلى ذلك، قدمت منظمة     . 2006 تقرير تحقق لسنة     ، كما أرفق  ،  "برنامج التنفيذ السنوي؛ الشريحة الثالثة    

 مـن هـذه     1األمم المتحدة للتنمية الصناعية الجداول االستعراضية العامة المتعددة السنوات، وترد في المرفـق              
 .الوثيقة

  الخلفية

 في األرجنتين في     على اتفاق الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون      ألول مرة اللجنة التنفيذية   وافقت   -2
 وبدعم من   . دوالرا أمريكيا  7 360 850 قدره   بمستوى تمويل إضافي  ،  2004االجتماع الثاني واألربعين في سنة      

يق اإلزالة الكاملة الستهالكها من الكلوروفلوروكربـون بحلـول سـنة           هذه الخطة، تعتزم حكومة األرجنتين تحق     
كمـا وافقـت اللجنـة      .  األوزون استنفاد طنا من قدرات     3 220تبدأ من مستوى استهالك قدره      على أن   ،  2010

لوكالة  بدور ا من البلد إلى البنك الدولي لالضطالعالتنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين على قبول الطلب المقدم
 .المنفذة المتعاونة

 البرنامج السنوي

 علـى النحـو     2006أبلغت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي لسنة              -3
 :التالي

يوضح وعلى سبيل المثال، تم إعداد قرص مدمج للفنيين         .  التوعية أنشطةنفذ المشروع عددا من       )أ (
 أعـد دليـل     ،وتعزيزا ألنشطة الجمارك  . ج منه عشرة آالف نسخة     وأنت ممارسات التبريد الجيدة،  

 يناسـب الظـروف     مرجعي عن مراقبة التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لـألوزون          
وجرى التخطـيط لـدورات تدريبيـة       .  نسخة 1 000حلية، ونشرت منه    والقواعد التنظيمية الم  

   لمائة موظف، ولكنها لم تنفذ؛يةركمج

 ويتم توسـيع    . بصفة مستمرة  هاذيتنفيجري   إدارة المشروع ورصده تطورا كبيرا و      حققت أنشطة   )ب (
 وهي تسهل تحديد مستوى الدعم المؤهـل  .قواعد البيانات أو تحديثها، مع جمع البيانات وإدخالها       

 ؛ واستصالحهاللمشاريع، وتتابع استرداد غازات التبريد، وإعادة تدويرها

  قطاع صناعة التبريد؛الجزء الرئيسي من العمل فياكتمل   )ج (

 مـن   1 117 وتم تـدريب      دورة 44  المقدمة استمر تدريب فنيي التبريد حيث بلغ عدد الدورات         )د (
آب /  ومع نهايـة أغسـطس     .2006فنيي التبريد على الممارسات الجيدة لخدمة التبريد في عام          

 ؛ فنيا746  فيهاب دورة إضافية تدر26 ، نظمت2007

 على معدات أثناء فترة التبليغ، كان قد تم تحديدها وشراؤها فـي              مدينة 21 فنيا في    835حصل    )ه(
لورش عمل إضافية تعمل    ، تم تحديد احتياجات المعدات      وفي إطار برنامج جار   . ة السابقة المرحل

ية دورة التدريب المؤهلين الذين أتموا ال    عدد فنيي خدمة التبريد       أساس  على  وذلك في مجال الخدمة  
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 مضـخات دوات وعدد من األصناف األخرى، تشـمل        األ  من موعة مج 750وتم شراء   . بنجاح
  ؛2008 لتوزيعها في سنة 2007، ومعدات االسترداد، إلخ في سنة  تفريغ

عادة التدوير  إلمع أصحاب المصلحة بشأن نظام وطني       اتخذت االستعدادات وأجريت المشاورات       ) و(
  لمركـزين مـن مراكـز       وتم شراء معـدات    .، وتم االتفاق على عناصره الرئيسية     ستردادواال

 تم اسـترداد    ،وحتى اآلن .  وتسعة مراكز إلعادة التدوير واالسترداد ويجري تركيبها       االستصالح
  ؛2007تموز /  العمل في يوليووبدأ اثنان من مراكز االستصالح. CFC-12 أطنان من 6.6

ات النقـل   شـرك تم التعاقد مع خبراء عديدين لزيارة المستخدمين النهائيين كمخازن التبريـد، و             ) ز(
وسـوف  . جمع المعلومات عن معداتهم التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون       بالثالجات، إلخ و  

. يساعد هذا المسح على تحديد حجم المشاريع المستقبلية إلعادة التجهيز واإلحالل ومحتواها الفني
  وترد في الجدول أدناه نتائج المسوح التي أجريت حتى اآلن؛

رنامج للتحول عن استخدام مركبـات الكلوروفلوروكربـون، وتتـراوح           شركة في ب   72تشترك    )ح(
 طن مـن مركبـات      1.5 وأكثر من    ات كيلوغرام 4.5الكميات المستخدمة في هذه المرافق بين       

 60فـي   ل  وتم التحو .  أطنان 8 عن    مجموع هذه الكميات   يزيد، و الكلوروفلوروكربون لكل وحدة  
ي ينفذها البنك الدولي في قطاع أجهزة تبريد المباني          وتركز األنشطة الت   . فعال المشاريعمن هذه   

  .على جمع أموال إضافية لتحويل أجهزة تبريد المباني أو استبدالها

أشار التقرير إلى مستوى عال من التكامل بين األنشطة في إطار الخطة من خالل تنفيذ المشاريع الموافق                  -4
وكما حدث في السنوات السابقة، يؤدي تنفيـذ     . 2006ز في    ورسم صورة شاملة للحالة والتقدم المحر      عليها سابقا، 

وباستثناء عنصـر أجهـزة   . المخطط له في الميزانية   عدد من األنشطة إلى خفض التكاليف بدرجة أكبر كثيرا من           
 أي نفقـات     والذي لم يبلـغ عـن      الذي أنشئ عند الموافقة على الشريحة الثانية،       تبريد المباني التابع للبنك الدولي    

 قد  من األموال الموافق عليها    %49.62نشطة المتبقية تشير إلى أن       فإن األرقام الخاصة باأل    لها المستفيدون، يتحم
أيلـول  / سـبتمبر (، فعند تقديم طلب الموافقة على الشريحتين الثانية والثالثة          ذلكب وبالمقارنة. تم ربطها او إنفاقها   

يحتين األولى والثانية مجتمعتين قد     من الشر % 42سبة  نمن الشريحة الثانية و   % 38 ، كانت نسبة  )2006 و 2005
 .تم ربطها أو إنفاقها

 .النموذج الوارد في االتفاق بين األرجنتين واللجنة التنفيذيـة         2007 برنامج التنفيذ السنوي لسنة      يستخدم -5
 دوالر 100 000 الخطـة   خصصت ،2007 دوالرا أمريكيا المتوقع لبرنامج 350 167 1ومن مجموع مبلغ 

لمشروع وطنـي   %) 17.1( دوالر أمريكي    200 000لمشروع وطني لتدريب فنيي الخدمة، و     %) 8.6(أمريكي  
   لبرنامج قطاعي لصناعة التبريـد،     %)1.5( دوالرا أمريكيا    17 350السترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها، و     

 المبالغ المتبقية وقدرها    وترتبط .لبرنامج حوافز إلعادة التجهيز واإلحالل    %) 68.5( دوالر أمريكي    800 000و
 .بأنشطة إدارة المشروع ونقل المعلومات%) 4.3( دوالر أمريكي 50 000

، دخل نظام الترخيص في األرجنتين حيز       2005ومنذ سنة   . 2006تم التحقق من استهالك األرجنتين في        -6
 األوزون، وهو ما يتفـق مـع         طنا من قدرات استنفاد    1 654.3وأظهر التحقق استهالكا قدره     . التشغيل بالكامل 

 وكان االستهالك الفعلي وفقا للتحقق أقل كثيرا من الحد األقصى المسموح به .7البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 
 . طنا من قدرات استنفاد األوزون1 997من االستهالك بموجب االتفاق والبالغ 
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

 التعليقات

تنفـذ أنشـطة الخطـط السـنوية         إلى أنه بينما      منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية     لفتت األمانة نظر   -7
، بلـغ   2006ففـي   . بتأخيرات صغيرة فقط بشكل عام، فإن استهالك البلد مع ذلك ال ينخفض إال بـبطء شـديد                

 يصـل ما  ، بين 2005مقارنة بعام   % 1.3، بانخفاض قدره     طنا من قدرات استنفاد األوزون     1 654.2االستهالك  
 طنا من قدرات استنفاد األوزون فقط أو 686  إلى2007الحد األقصى المسموح به لالستهالك بموجب االتفاق في 

ضـخم  سببا فـي ت    بأن التخزين كان      وردت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية      .2006من استهالك   % 41.5
 ووفقا لما قالـت منظمـة       . مما يوحي به االستهالك    أقلهو  أرقام االستهالك بصورة مفتعلة وأن االستخدام الفعلي        

األمم المتحدة للتنمية الصناعية، فإن نظام الحصص والترخيص إذا ما أحسن استخدامه سـوف يكفـل االمتثـال                  
 .2007ألهداف االستهالك في 

ـ           أثارت األمانة قضية     -8 . ااالختالفات بين االستهالك المبلغ عنه في قطاعات مختلفة واألنشطة المخطط له
فإنه ال يتصدى فيما يبـدو لالسـتهالك فـي          ،  )من االستهالك % 80(وبينما يركز التنفيذ بقوة على قطاع الخدمة        

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من التقدم الطيب %). 5.9 طنا، 80(مجاالت أخرى، وبخاصة في قطاع الرغاوي   
  مليون دوالر2,872( بمبالغ كبيرة من التمويل    بشكل عام في تنفيذ خطط التنفيذ السنوية، ال يزال المشروع يحتفظ          

 ). موافق عليها حتى اآلن أمريكي مليون دوالر5,963من مبلغ % 50.4، أي أمريكي

 فوفقـا للبرنـامج     .أجهزة االستنشاق بالجرعـات المقننـة     أشارت األمانة إلى عدم وجود تقدم في قطاع          -9
 طنا ألجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة، 173 يبلغ االستهالك التقرير المتعلق ببرنامج التنفيذ السنوي القطري، و
كما يذكر التقرير دون تحديد للكميات أنه توجد كميات مخزنـة، وأن            . من االستهالك المتبقي  % 12.7ويمثل هذا   

 وينص  ".الكمية المخزنة سوف تشبع االحتياجات المستقبلية بما فيها تطبيقات أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة            "
 تمويل إضافي من ها التقدم بطلب ال يمكن [...] هتقبل أن"االتفاق بين األرجنتين واللجنة التنفيذية على أن األرجنتين      

، بخالف التمويـل    ]الكلوروفلوروكربون[فيما يتعلق بـ    أو الحصول على هذا التمويل      الصندوق المتعدد األطراف    
 ويحتفظ البلد بحقه في طلـب       .مقننة الذي لم ينظر فيه في هذا االتفاق       الالزم لقطاع أجهزة االستنشاق بالجرعات ال     

المتبعة في الصندوق    تمويل لقطاع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة في المستقبل وفقا لمعايير األهلية والتمويل           
شـروع للبنـك    د م ، على تمويل إلعدا    في اجتماعها الخامس واألربعين    ،ووافقت اللجنة التنفيذية  ". متعدد األطراف 

 بـأن   الدولي لخطة إزالة أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة في األرجنتين، وأحاط البنك الدولي األمانة بالتـالي              
 على المضـي قـدما فـي اإلعـداد          2006تشرين الثاني   /  أثناء بعثة أوفدت في نوفمبر     اوافققد  البنك  الحكومة و "

طلبا بهذا المعنى، وتعرب عن قلقهـا بشـأن توقيـت            األمانة   ولم تتلق " 2007لمشروع، يعرض على اللجنة في      
 قد يتأخر أكثر مما ينبغي بحيث ال يمكن أن يسهم           االستنشاق بالجرعات المقننة،  مشروع للتحويل في قطاع أجهزة      

 .2010في تحقيق هدف استهالك 

 التوصية

األخيـرة  / يحة الرابعـة   والشـر  2008توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على الخطة السنوية لعام           -10
 : وبمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناهزالة مع تكاليف المساندة اإلضافية في خطة اإل بهاالمرتبطة

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )بالدوالرات األمريكية(

  تكلفة المساندة
  )بالدوالرات األمريكية(

  الوكالة المنفذة

: وروفلوروكربونالخطة الوطنية إلزالة الكل  )أ(
  2007برنامج العمل السنوي لسنة 

منظمة األمم المتحدة   87 551  1 167 350
  للتنمية الصناعية
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 وصف المشروع

  الخلفية

على مبلغ إجمالي ، من حيث المبدأ، 2002وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والثالثين في سنة  -11
 الشريحة األولى طاع اإلنتاج في األرجنتين، وصرفتتفاق الخاص بق ماليين دوالر أمريكي لتنفيذ اال8,3قدره 

 للسنوات برامج العملاللجنة التنفيذية في وقت الحق على  ثم وافقت .للمشروعأمريكي مليون دوالر  0,5وقدرها 
، اقتنعت بنتيجة التحقق ماليين دوالر أمريكي بعد أن 6,3 بمستوى تراكمي إجمالي قدره 2006 إلى 2003من 

 الذي ينتج الكلوروفلوروكربون قد حقق أهداف إنتاج )فيازا(األدوات الزراعية مصنعالذي أشار إلى أن 
 ويرد في الجدول التالي موجز لحدود اإلنتاج السنوي من .المحددة في االتفاق الكلوروفلوروكربون

 :الكلوروفلوروكربون وشرائح التمويل التي نص عليها االتفاق

  1الجدول 

  المجموع  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنة
الحد األقصى 

المسموح به من 
طن (اإلنتاج 
  )متري

020 3  020 3  020 3  647 1  647 1  686  686  686  0*    

تمويل الصندوق 
المتعدد األطراف 
  بماليين الدوالرات

0.5  3.5  0  0.3  2  0  1  1    8.3  

رسوم الوكالة 
  بماليين الدوالرات

0.02  0.11  0.09  0.12  0.10  0.12  0.12  0.047    0.727  

  .الستعماالت الحيوية في األرجنتينكون األطراف قد وافقت عليه للكلوروفلوروكربون تباستثناء أي إنتاج ل(*) 

 في الكلوروفلوروكربونقدم البنك الدولي إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية التحقق من إنتاج  -12
 مليون دوالر كتكلفة 0,12 وقدرها 2007شريحة التمويل الخاصة بسنة  فيازا وطلب صرف  في مصنع2006

 البنك الدوليمن  الطلب المقدم  ويتضمن. للبرنامجيفلا أي تك2007 وال تشمل شريحة سنة .مساندة للبنك الدولي
، وهما 2007لسنة  رح المقتعملال وبرنامج  فيازا في مصنع2006 لسنة الكلوروفلوروكربونالتحقق من إنتاج 

 .ويمكن الحصول عليهما عند الطلببهذه الوثيقة غير مرفقين 

  فيازا في مصنع2006سنة ل الكلوروفلوروكربونمن إنتاج تحقق التقرير 

 . فريق يتكون من محاسب مالي وخبير استشاري فني2007تموز / نفذ التحقق في يوليو -13

ت حول عدد  معلومابمراجعة الحسابات في موقع العمل،، قبيل االضطالع  الماليالخبير االستشاريطلب  -14
 :اشتملت على وحصل على هذه المعلومات، التي مراجعة الحساباتمن المسائل الالزمة ل

 .CFC-12 وCFC-11تقارير اإلنتاج اليومية وملخصات اإلنتاج الشهرية الخاصة بإنتاج  •
 .زونمستخلصات المبيعات الخاصة بمنتجات المواد المستنفدة لألو •
 .مستخلصات المبيعات الخاصة بالمواد األولية •
 .مستخلصات التخليص الجمركي والموردين الخاصة بشراء منتجات المواد المستنفدة لألوزون •
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 .مستخلصات التخليص الجمركي والموردين الخاصة بشراء المواد األولية •

، كة، قام به المحاسب العامالحصول على جرد فعلي معتمد للشرأتيح للخبير االستشاري المالي أيضا  -15
 ويفرض قانون الضرائب المطبق في البلد اعتماد رصيد الشركة لدى السلطة المالية .ماركوس ليوبولدو فيرا

 . مرة واحدة كل سنة مالية محاسب معتمد مستقل عملية يقوم بهاوهيالوطنية، 

بعضها كمتابعة لتوصيات عمليات استعرض الخبير االستشاري الفني قائمة الوثائق التالية التي استحدث  -16
 .تحقق سابقة

  2الجدول 

  المالحظات  التقارير  رقم الملف  القطاع

1  

 Maria Systemالمعلومات المستخرجة باستعمال نظام  ماريا  -
   الهفنيوم ورابع كلوريد الكربونسجالت الجمارك الخاصة بوارداتل

  كربونرابع كلوريد الالتقارير الخاصة بواردات  -
   وم الهفنيالتقارير الخاصة بواردات -

   سنوية–جديدة 

2  
 من ميناء بوينوس أيرس رابع كلوريد الكربونالوثائق المتعلقة بنقل  -

  إلى المصنع
  

هذه الوثائق محفوظة في قسم 
  )وليس في المصنع(اإلدارة 

3  
لوثائق محفوظة في قسم هذه ا   من ميناء بوينوس أيرس إلى المصنع الهفنيومالوثائق المتعلقة بنقل -

  )وليس في المصنع(اإلدارة 

المواد 
  األولية

4  
للمواد األولية والمنتجات  (ات الصهاريجالسجل اليومي لمستوي -

  )الجاهزة
   يومية–جديدة 

   يومية–حالية   التقارير المتعلقة باإلنتاج اليومي -  5
  اإلنتاج  رية شه–حالية   ملخص شهري عن اإلنتاج في مقابل استهالك المواد األولية -  6
  كل ساعة –حالية    التشغيل في غرفة المراقبةبارامترات -  7

   يومية-حالية   التقارير اليومية المتعلقة بالتعبئة -  8  التعبئة
  جديدة -  التقارير المتعلقة بتوقف المصنع عن العمل -
  9  الصيانة  جديدة -  التقارير المتعلقة بالصيانة -
  تستعمل فعال -  )يةملف يتضمن البيانات التاريخ(سجالت المعدات  -

  تستعمل فعال -  سجالت مراقبة العمليات -  10  المختبر

11  
 CFC-12 وCFC-11 الت مراقبة الجرد اليومي لصهاريجسج -

  ) المنتجات الجاهزة صهاريج  -  درجة الحرارة –المستويات (
  جديدة -

مراقبة 
جرد 

المنتجات 
  12  الجاهزة

  الوثائق المتعلقة بتسليم منتجات المصنع -
  تعبئة إضافية وليس للبيع المباشرإلى قسم التعبئة ألعمال المنقولة 

o المبيعات  

  تستعمل فعال -

  جديدة -  )كاملة(قائمة بالمستخلصات ال تتضمن معلومات تجارية حساسة  -  13  المبيعات

 

 والمنتجات  التصدير الخاصة بالمواد األولية–استعرض مراجع الحسابات بيانات مراقبة االستيراد  -17
 فحص تقارير اإلنتاج اليومية التي كان أن كبير مهندسي المصنع قدوأكد المراجع . تدفق هذه المواد وتتبع الجاهزة

رابع  ة وتضمنت عملية االستعراض عمليات تحقق من نسب.إلنتاج، ووقع عليهايجري إعدادها أثناء عملية ا
واعتبرت . لكلوروفلوروكربون إلى مركبات اة الهفنيوم إلى مركبات الكلوروفلوروكربون ونسبكلوريد الكربون

 . للمصنعنسب استهالك المواد األولية في حدود المعيار الصناعي ومتفقة مع المتوسط التاريخي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/23 
 
 

8 

 يوما كان المصنع يقوم خاللها بإنتاج مركبات 116تم استعراض جميع التقارير اليومية عن  -18
ر اليومية ومضاهاتها بالتقارير الشهرية ولم  تم التحقق من هذه التقاري،وباإلضافة إلى ذلك. الكلوروفلوروكربون

 وفيما يتعلق باأليام التي لم يتم فيها إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون، استعرض المراجع أيضا .يظهر أي تفاوت
نه  وبناء على هذا االستعراض، تأكد أ.الهفنيوم ورابع كلوريد الكربونارير اليومية لرصد أي استعمال لجميع التق
، باستثناء التقارير المتعلقة بالتغيرات التي طرأت على  الهفنيوم أورابع كلوريد الكربونود أية استعماالت لعدم وج

عت هذه البيانات مراجعة دقيقة في ثم روج. HCFCإلنتاج  الهفنيوم الجرد بسبب شراء، أو بيع، أو استعماالت
 .التقارير الفنية وتقارير المراجعة المحاسبيةولم يعثر على أي تفاوت بين .  المحاسبية تقرير المراجعةضوء

بموافقة  وتشترط الحكومة الحصول على ترخيص الهفنيوم ورابع كلوريد الكربونكل من يتم استيراد  -19
 ويتم التفتيش الحكومي على الواردات عند ميناء الدخول للتأكد من أن .رابع كلوريد الكربونمسبقة على استيراد 

 .حالكمية في حدود التصري

 إلنتاج أبلغ المراجع عن تحسن في تنظيم نظام اإلبالغ واستثمار إضافي في ظروف تشغيل المصنع -20
HCFC-22. 

 ومقارنته بالحد المقرر في االتفاق، خلص 2006 في سنة  وفيما يتعلق بقياس إنتاج الكلوروفلوروكربون -21
، وهو ما يقل 2006لوروكربون في سنة  طنا متريا من مركبات الكلوروف1 645  أنتج  فيازاالتحقق إلى أن مصنع

 طنا متريا 52وتم تخفيض اإلنتاج إلى .  طنا متريا1 647 المستهدف في االتفاق البالغبطنين متريين عن الرقم 
 .CFC-12 طنا متريا لـ 1 593 وCFC-11بالنسبة لـ 

لخطوط التوجيهية  على بيانات عرضت بالشكل الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في ا2يحتوي المرفق  -22
 على أساس CFC-12 وCFC-11 كما يشمل إنتاج .المتعلقة بالتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون

 بيانات تتعلقكما يشمل .  المواد األولية إلى الكلوروفلوروكربونشهري، وعدد أيام اإلنتاج، ونسب استهالك
 إلى المصنع، واستهالك إنتاج  في الميناء، ونقلهماونرابع كلوريد الكرب وبالتوفيق بين شراء الهفنيوم

 . والمبيعات وتعديل الجردHCFC-22إنتاج واستهالك الكلوروفلوروكربون، 

 2007برنامج العمل السنوي لسنة 

  طنا متريا ويوضح686ض اإلنتاج إلى  على هدف خف2007يحتوي برنامج العمل السنوي لسنة  -23
 ويشمل الرصد المستمر من جانب الحكومة لمصنع .قيق الهدفاإلجراءات التي ستتخذ لكفالة تح

 .الكلوروفلوروكربون

  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

الحظت األمانة حدوث تحسن في نظام جمع البيانات واإلبالغ في المصنع، وأن عمليات التحقق المالية  -24
 .2006وروفلوروكربون في الكلوالفنية تؤكد أن المصنع لم يتجاوز هدفه المتعلق بإنتاج 
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 التوصيات

 :بما يليتوصي األمانة اللجنة التنفيذية  -25

   فيازا في مصنع2006الكلوروفلوروكربون سنة اإلحاطة بتقرير التحقق الخاص بإنتاج   )أ (
  .باألرجنتين

الكلوروفلوروكربون في إغالق إنتاج  لمشروع 2007الموافقة على برنامج العمل السنوي لسنة   )ب (
 . دوالر أمريكي كتكلفة مساندة للبنك الدولي120 000توى تمويل قدره األرجنتين بمس

----- 
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(1) PROJECT TITLE: CFC Phase-Out Plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
CODE AGENCY Fulfilled? 

(Yes/No)
Comments

ARG/PHA/42/INV/138 UNIDO n/a
ARG/PHA/47/INV/147 UNIDO n/a

ARG/PHA/50/INV/150 UNIDO n/a
ARG/PHA/47/INV/148 IBRD n/a

Source: Inventory 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 4,697.2 6,365.9 4,202.1 3,523.7 3,546.3 4,316.3 2,396.7 3,293.1 2,139.2 2,255.2 2,211.6 1,675.5 1654.3
CTC 187.2 2,854.5 0.9 194.3 134.5 13.8 413.3 59.3 20.8 58.8 25.9 20.4 10.0
Halons 167.8 360.0 143.4 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
MBR 411.3 265.8 409.8 465.0 504.6 468.0 465.6 358.8 168.6 353.1 362.5 285.2 287.4
TCA 65.7 99.1 105.7 90.5 90.2 52.7 54.3 30.9 12.8 20.9 24.0 21.4 15.3
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 80.0 20.0 1,094.1 173.1 0.0 1,367.2
CTC 1.9 5.1 7.1
Halons 0.0
MBR 31.2 270.9 302.1
TCA 15.3 15.3
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

3,220.0 2,047.0 1,997.0 686.0 636.0 586.0 0.0

98.5 200.0 400.0 400.0 350.0 359.5 1,808.0
0.0 100.0 200 300.0
0.0 100.0 225.7 325.7

-25.7

1.5 1.5
1.5 1.5
0.0 0.0

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

Annex I

Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent Lab Use Methyl BromideMDISubstances Aerosol Foam Halon

Reduction Under Plan

Total

N/A

Consumption Reported in the 
Verification Report

Approved Phase-Out (Inventory)

Consumption Reported in 
Implementation Report submitted

Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a 
chiller component, as proposed by the Government.

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
ARGENTINA

EXCOM PROVISION

Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee.
Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a 
chiller component, as proposed by the Government.

UNIDO

IBRD
Reduction Under Plan

Remaining Phase-Out to be Achieved

Actual Phase-Out (Current Progress 
Report)

Calendar year Decision
CFC

Remaining Phase-Out to be Achieved

Actual Phase-Out (Current Progress 
Report)

Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)

Approved Phase-Out (Inventory)

1
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(6a) PROJECT COSTS (US$)
2004 2005 2006 2007 Total

2,740,000 1,850,000 1,103,500 1,167,350 6,860,850
205,500 138,750 82,763 87,551 514,564

2,740,000 1,850,000 1,103,500 5,693,500
1 300,000 300,001

1,215,166 22,330 0 1,237,496
808,641 1,605 0 810,246
200,000 2,500 50,000 252,500

2,374,685 446,341 0 2,821,026
1,103,500

82,763

500,000 500,000
37,500 37,500

500,000 500,000
500,000 500,000

0 0
500,000 500,000
50,000 50,000

365,000 1,400,000
1,167,350

87,551

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2004 2005 2006 2007

Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07
I II III IV

Nov-06 Nov-07

Apr-04 Nov-05 Nov-06

Nov-05
I

Nov-05
Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Support Costs as per Agreement

Funds Requested
Support Costs Requested

Funds Requested

Funds Disbursed in Current Progress Report
Funds Obligated in Current Progress Report
Estimated Disbursement in Current Progress Report

Disbursement as per Annual Plan

Estimated Disbursement in Previous Progress Report

[Comments]

UNIDO

Funds approved (Inventory)
Estimated Disbursement in Previous Progress Report

Funds Disbursed in Current Progress Report

UNIDO

Tranche Number
Revised Planned Submission (As per Submission 
Delays Decisions)
Date Approved

Funds approved (Inventory)

Calendar year

Planned submission as per Agreement

Date Approved

Disbursement as per Annual Plan

Funds Obligated in Current Progress Report
Estimated Disbursement in Current Progress Report

[Comments]

IBRD

Support Costs Requested

Planned submission as per Agreement

Tranche Number
Revised Planned Submission (As per Submission 
Delays Decisions)

IBRD
Funding as per Agreement

Support Costs as per Agreement
Funding as per Agreement

2
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Yes Jan-05 Yes
1.1.1.2 Yes Jan-05 Yes
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1 Yes 1995 Yes
1.1.2.2 Yes Jan-05 Yes
1.1.3
1.1.3.1 Yes Jan-05 Yes
1.1.3.2 No
1.1.4 Yes Jan-05 Yes
1.2
1.2.1
1.2.1.1 No quota
1.2.1.2 Yes
1.2.1.3 No
1.2.1.4 No
1.2.1.5 No
1.2.2
1.2.2.1 No
1.2.2.2 No
1.2.2.3 No
1.2.2.4 No
1.2.2.5 No
1.3
1.3.1
1.3.1.1 No
1.3.1.2 No
1.3.1.3 No
1.3.1.4 No
1.3.1.5 No
1.3.1.6 Yes 1993
1.3.1.7 No
1.3.2
1.3.2.1 No
1.3.2.2 No
1.3.2.3 No
1.3.2.4 No
1.3.2.5 No
1.3.2.6 Yes 1993
1.3.2.7 No
2.
2.1 Yes Jan-05 Yes

Very Well Yes
Very Well

Source: Country Programme and Verification Report

D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP
The ODS import licensing scheme functions
The CFC recovery and recycling programme functions

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all  types of foam
ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all types of foam
Banining sale of:
Used domestic refrigerators using CFC

Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC

Methyl Bromide
Banning import or sale of:
Banning import of:
Used domestic refrigerators using CFC

CFCs
Halons
CTC
TCA

CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning sale of bulk quantities of:

Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:
CFCs
Halons

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs
Requiring permits for import of bulk ODSs
Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs

Permit System in place for export of bulk ODSs
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place

Country Programme - 2006 Verification 
Report 

(Yes/No)

REGULATIONS:
Establishing general guidelines to control import (production and export) of O

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs
ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs
ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs
Permit System in place for import of bulk ODSs
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(8) IMPLEMENTATION DETAILS

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan [%]*

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan 

[%]*

Carryover Planned Actual Planned Actual 

300,000         173,656        57.89% 126344
n/a n/a n/a
n/a n/a n/a

-           n/a n/a 241,831        n/a
none 2,986             n/a

5,313,000      2,115,675 39.82%
8              9                    112.50%

Reclaim Centre, establishment 2              2                    100.00%
1,500       1,206             80.40%

18            18 100.00% 360,000 206,975 57.49%
1              1 100.00% 120,000 82,889 69.07%

Incentive programme 1              0 0.00% 767,850 0 0.00%

*Refers to latest revision of overall plan

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED T

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan
[%]*

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan
[%]*

100,000 n.a.
200 n.a.

200,000 4%
400 27%

1 6% 17,350 5%
1 100% 50,000 42%
1 100% 800,000 104%

*Refers to latest revision of overall plan

Awareness promotion

PMU & Monitoring

Recovery & Recycling, establish R&R Centers
Refrigeration Service investment component

Service equipment supply other than R&R

Service equipment supply 

Training of Technicians by Trained Trainers

Activities

2,854 technicians were 
trained earlier as part of 
a UNEP project.

ExplanationsBudget

Good Practices in Refrigeration

Explanations

National and international consultants
Technical Assistance

Tranche currently implemented (preliminary data)Completed tranche covered by report submitted
Activities Budget

End-user retrofit and incentive programme

Training of Technicians by Trained Trainers 
Refrigeration Service investment component

Conversion of refrigeration enterprises

BudgetActivities Explanations

PMU & Monitoring

Good Practices in Refrigeration

Conversion of refrigeration enterprises
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