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 األرجنتين :مقترح مشروع
  

 
  :تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي

 
  اإلنتاج

 
 11-راتيجية اإلزالة التدريجية إلنتاج الكلوروفلوروكربونإست•

  2009البرنامج السنوي لعام  :12-والكلوروفلوروكربون
 البنك الدولي 
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  وصف المشروع
 

  خلفيـة
 
 مليون 8.3 من حيث المبدأ على إجمالي 2002 اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والثالثين لعام وافقت  -1

 لتنفيذ االتفاق الخاص بقطاع اإلنتاج في األرجنتين، وبالتالي وافقت على البرامج السنوية للفترة من دوالر أمريكي
 ترتب على التنفيذ الناجح لخطة اإلزالة وقد . مليون دوالر أمريكي6.3 بمستوى تراكمي إجمالي 2007 إلى 2003

وروفلوروكربون، فريو إنداسترياس أرجنتينا تخفيض إنتاج الكلوروفلوروكربون في الشركة الوحيدة الُمنتجة للكل
، كما تم التحقق منه 2006 طن متري في 1 645 إلى 2002 طن متري في 3 020، من )FIASA. (إيه. إس

  .عن طريق البنك الدولي

 على االتفاق الخاص 2007عالوة على ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين في   -2
لة إنتاج الكلوروفلوروكربون في األرجنتين وفقًا للجدول الُمراجع إلزالة اإلنتاج والتمويل كما هو  إزاعجيلبت

 مليون دوالر أمريكي إضافية زائد تكاليف الدعم المصاحبة 2.3كما أفرجت اللجنة في االجتماع عن  .موضح أدناه
  . لإلنتاجُمعجللإليقاف ال

  1جدول 
 

  )ت استنفاذ األوزونأطنان من قدرا(أهداف اإلنتاج 
 

 الوصف السنة
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 0 686 686 686 1 647 1 647 3 020  3 020  3 020 المستهدف بموجب االتفاق الحالي. 1
 - - - - 1 645 1 645 3 016  3 018  3 015 اإلنتاج الُمدقق. 2
 0 0 0 686      ُمعجلةاإلنتاج الُمقترح بموجب خطة اإلزالة ال. 3

 
 

  2جدول 
 

  ) دوالر أمريكي000(التمويل 
 

 السنة
 الوصف

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.3 0.0 3.5 0.5 التمويل بموجب االتفاق الحالي. 1
 0.0 0 047 0 120 )1(0 120 0 100 0 120 0 090 0 110 0 020 تكاليف الدعم بموجب االتفاق الحالي. 2
إجمالي التمويل المضبوط لخطة اإلزالة . 3

 الُمعجلة
     2.3)2( 1.0 1.0 0.0 

تكاليف دعم البرنامج لخطة اإلزالة . 4
  الُمعجلة

     173 0)3( 0.0 0.0 0.0 

إجمالي التمويل الذي سيتم صرفه للبلد . 5
 والوكالة المنفذة

     593 2 1.12 047 1 0.0 

  :مالحظات
  .2007 كجزء من برنامج العمل لسنة 2007 مليون دوالر أمريكي تكلفة دعم البرنامج لعام 0.12 سيتم صرف )1(
 2008 طن متري من مركبات الكلوروفلوروكربون في 1.372 مليون دوالر أمريكي لعدم إنتاج 2.3 التمويل المضبوط لخطة اإلزالة الُمعجلة يساوي )2(

 2008بالنسبة للشرائح المتبقية ألعوام  .رف مبلغ التمويل هذا بالكامل عن طريق اللجنة التنفيذية في االجتماع الثالث والخمسينوسوف يتم ص. 2009و
  .، سوف يتم صرف التمويل في أول اجتماع في السنة وفقًا للشروط واألحكام الُمحددة في االتفاق األصلي بين األرجنتين واللجنة التنفيذية2009و

 . مليون دوالر أمريكي2.3من المبلغ % 7.5كاليف دعم البرنامج تساوي  ت)3(
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بالنيابة عن حكومة األرجنتين، يتقدم البنك الدولي لالجتماع السابع والخمسين بتقرير تحقق بشأن إنتاج   -3
ائية ، وشريحة التمويل النه2009 وطلب صرف المبلغ الُمحدد لعام FIASA في 2008الكلوروفلوروكربون لعام 

علًما بأن تقرير  . دوالر أمريكي تكاليف دعم البنك الدولي47 000 مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى 1البالغة 
 . عند الطلبهالتحقق غير ُمرفق لكن يمكن توفير

  FIASA في 2008 التحقق إلنتاج الكلوروفلوروكربون لعام تقرير

 وتم إبالغ االجتماع 2007تشرين األول / في أكتوبرFIASAلقد تم التحقق من إيقاف اإلنتاج في شركة   -4
كانون / إلى ديسمبر2007تشرين األول /ُيغطي هذا التحقق الفترة من أكتوبر .الرابع والخمسين للجنة التنفيذية بذلك

  . عن طريق ُمحاسب مالي2009 و2008كانون الثاني / وقد تم إجراءه في يناير2008األول 

الميدانية، طلب المستشار المالي من الشركة المعلومات المطلوبة للمراجعة وقد وقبل إجراء المراجعة   -5
 :حصل عليها، بما في ذلك ما يلي

-الكلوروفلوروكربون/11-تقارير اإلنتاج اليومية والملخصات الشهرية إلنتاج الكلوروفلوروكربون  ) أ(
 ،22- والهيدروكلوروفلوروكربون12

 الكربون وإشعار الشحن، بطاقة انتقال رابع كلوريد   )ب(

  فواتير المبيعات لمنتجات المواد المستنفذة لألوزون،  )ج(

 فواتير المبيعات للمواد الخام،  ) د(

  التخليص الجمركي وفواتير الموردين لشراء منتجات المواد المستنفذة لألوزون،  ) ه(

 التخليص الجمركي وفواتير الموردين لشراء المواد الخام، و  ) و(

فاتر ضريبة القيمة المضافة، مع بيانات عن مبيعات ومشتريات وحصر وأرصدة ضريبة القيمة  د  )ز(
 .المضافة

تم حيث لمستشار المالي أيًضا حصًرا مادًيا ُمعتمًدا للشركة، توفر ل، سابقة في السنة الهو الحالوكما   -6
ب قانون الضرائب في البلد ومن الضروري بموج .إجراءه عن طريق المحاسب العام ماركوس ليوبولدو فيرا

اعتماد الرصيد الحصري للشركة من قبل السلطة المالية الوطنية، وهو النشاط الذي يتم إجراءه مرة واحدة في 
  .السنة عن طريق ُمحاسب ُمعتمد مستقل

قام المستشار بالتحقق من سجالت اإلنتاج اليومية والملخصات الشهرية إلنتاج الكلوروفلوروكربون   -7
وقد تأكد من كميات اإلنتاج واستهالك المواد  .والهيدروكلوروفلوروكربون وسجالت استهالك ومبيعات المواد الخام

واد المستنفذة لألوزون في مقابل السجالت الخام من سجالت اإلنتاج والمبيعات والتوريدات الُمدققة لمنتجات الم
مقارنة الهفنيوم في بداية ونهاية السنة المالية، كما قام بتدقيق مخزون الكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون و

  .السجالت الماليةب

لب وكما تمت اإلشارة إليه في السنة الماضية، ُيستورد كل من رابع كلوريد الكربون والهفنيوم وتط  -8
وقد تم إجراء التفتيشات الحكومية على  .الحكومة ترخيص موافق عليه مسبقًا الستيراد رابع كلوريد الكربون

كما أبلغ الُمراجع عن أن جميع خزانات  . الدخول للتأكد من أن الكمية في الحدود المسموح بهاميناءالواردات في 
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ا وكانت تتم إعادة تهيئتها الحتواء الكلوروفورم الخاص رابع كلوريد الكربون الموجودة في المصنع قد تم تفريغه
كما تم فصل لوحة التحكم الخاصة بإنتاج الكلوروفلوروكربون وإزالتها من  .22-بإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

  .غرفة التحكم كما هو ُمحدد في االتفاق الُمراجع

  2009برنامج العمل السنوي لعام 

 على التأكد من اإليقاف المستدام إلنتاج 2009نوي لعام  ُيركز برنامج العمل السسوف -10
 بما في ذلك الرصد والتحقق على مستوى المصنع والتحكم ،FIASAالكلوروفلوروكربون في شركة 

 يشمل عنصر المساعدة الفنية الدعم وسوف .الكلوروفلوروكربون على مستوى الحكومة في واردات
  .2009 لعام FIASA ومراقبة اإلنتاج في شركة لتعزيز القدرة المحلية والتوعية العامة

 
  تعليقات األمانة وتوصياتها

 
  التعليقـات

 
أشارت األمانة في تقريرها الُمقدم إلى االجتماع الرابع والخمسين إلى أنه، بعد حملة إنتاج   -10

عاد تهيئة  إنتاج الكلوروفلوروكربون الخاص به وقد أFIASA، أغلق مصنع 2007الكلوروفلوروكربون لعام 
وحيث أن المصنع كان ُمصمًما إلنتاج كل من مركبات . 22-نفسه إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

الكلوروفلوروكربون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، لكن لن يؤدي تفكيك المعدات في غرفة التحكم إلى 
والفرصة الوحيدة لمنع هذا المصنع  .اإلزالة الكاملة إلمكانية إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون مرة أخرى

المتحول من العودة إلى إنتاج الكلوروفلوروكربون هي من خالل عدم تمكينة من الحصول على رابع كلوريد 
 كان هناك مخزون 2007وحتى نهاية عام  .الكربون، وهي المادة الخام األساسية إلنتاج الكلوروفلوروكربون

وكما تم اإلبالغ عنه  .بون متروك في الميناء، لكن تمت إزالته من المصنع طن متري رابع كلوريد كر335بمقدار 
، حيث أن المصنع لم يسبق وأن أنتج رابع كلوريد الكربون وكان يعتمد بشكل كلي على الواردات، 2008في عام 

، لكن 2004وأن الحكومة قد قدمت ضوابط فعالة تماًما فيما يتعلق بترخيص واردات رابع كلوريد الكربون منذ 
كانت هناك ضمانات باستدامة إيقاف إنتاج رابع كلوريد الكربون من خالل التحكم في واردات رابع كلوريد 

  .الكربون

 في اجتماعها الرابع والخمسين، طالبت اللجنة التنفيذية 2008 موافقتها على الشريحة الخاصة بعام وفي  -11
 بما في ذلك إجراء التحقق في ،FIASAصد الوضع في شركة حكومة األرجنتين والبنك الدولي باالستمرار في ر

 والتحكم في حصولها على إمداد رابع كلوريد الكربون، لضمان اإليقاف المستدام إلنتاج رابع كلوريد 2009
أشار البنك الدولي إلى أن الحكومة قد منعت استيراد رابع كلوريد الكربون بالفعل، كما كانت تتم و .الكربون

  . عن قرب من قبل الحكومةFIASAزون رابع كلوريد الكربون في شركة مراقبة مخ

 طن متري الُمتحفظ عليها في الميناء قد تم 335 طن متري من الكمية 329أشار تقرير التحقق إلى أن   -12
 أيًضا إلى فرق في المخزون بمقدار مع اإلشارة لكن،  طن متري3.66وقد أشار إلى مخزون نهائي بمقدار  .بيعها
 طن متري 3.66كما أشار البنك الدولي إلى أنه قد تم بيع كل الكمية  . طن متري من رابع كلوريد الكربون2.8

 .وشحنها إلى المكسيك

، )26، الملحق UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67(وكما هو موضح في المرفق الثاني من االتفاق   -13
وقد طلبت . 2010بات الكلوروفلوروكربون حتى عام سوف يستمر األرجنتين في المراقبة الميدانية إلنتاج مرك

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في ُمطالبة  .األمانة تقارير تحقق للسنتين التاليتين لإلزالة الكاملة في قطاع اإلنتاج
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حكومة األرجنتين والبنك الدولي بتقديم تقرير تحقق ومعلومات حول التحكم في إمداد رابع كلوريد الكربون إلى 
  .2010جتماع األول لعام اال

  التوصيـات

 :توصي األمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -14

اإلحاطة علًما بتقرير التحقق من إنتاج الكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون لعام  ) أ(
   باألرجنتين،FIASA في شركة 2008

لمشروع إنهاء إنتاج الكلوروفلوروكربون في  2009الموافقة على برنامج العمل السنوي لعام  ) ب(
  دوالر أمريكي كتكلفة دعم للبنك الدولي، و47 000 مليون دوالر أمريكي و1األرجنتين بمستوى 

ُمطالبة حكومة األرجنتين والبنك الدولي بتقديم تقرير تحقق ومعلومات حول التحكم في إمداد رابع  ) ج(
  .2010عام كلوريد الكربون إلى االجتماع األول ل

 
----- 
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