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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  والثمانون الرابعاالجتمــــــاع 

  2019ديسمبر/كانون األول  20 إلى 16من  ،مونتريال
  
 

 األرجنتينمقترح مشروع: 

  

  األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  ةتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصي

  اإلزالة

  يونيدو/إيطاليا  )الثانيةالشريحة ، الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة

  

  
  

   

 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 .بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورهاقد تصدر دون إخالل 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  األرجنتين

 
 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (المرحلة األولى)

  (رئيسية) يونيدو

 إيطاليا

 2020في المائة بحلول عام  50 التاسع والسبعون

 

2018: السنة (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 187.79 

 
2018السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(  

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 109.36 0.00 0.00 0.00 102.28 6.60 0.00 0.25 0.23  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.87 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.86 0.00 0.00  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 63.96 0.00 0.00 0.00 8.29 0.00 0.00 49.06 6.61  ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

0.00 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.94 

 4.28 0.00 0.00 0.00 3.39 0.00 0.00 0.89 0.00  ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)رابعا(

2010-2009خط األساس للفترة   377.51 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 400.70 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 178.79 المتبقي 198.72 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2021 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(
 83.06 45.05 0.0 38.01 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو

 7,670,663 4,160,214 0 3,510,449 أمريكي)التمويل (دوالر 

 
 المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 ) بيانات المشروعسادسا(

 ال ينطبق 260.45 260.45 260.45 360.63 360.63 360.63 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاد 
 األوزون)

 ال ينطبق 260.45 260.45 260.45 330.58 330.58 330.58

التمويل الموافق 
عليه (بالدوالر 

 األمريكي)

 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع البنك الدولي*

 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

 9,691,238 969,124 3,888,050 0 3,280,793 0 1,553,271 تكاليف المشروع يونيدو

 678,388 67,839 272,164 0 229,656 0 108,729 الدعمتكاليف 

 250,000 0 0 0 0 0 250,000 تكاليف المشروع إيطاليا

 32,500 0 0 0 0 0 32,500  تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليها اللجنة 
 (بالدوالر األمريكي) التنفيذية

 1,803,271 0 0 0  0 1,803,271 تكاليف المشروع

 141,229 0 0 0  0 141,229 الدعمتكاليف 

الموافقة  المطلوبالمبالغ إجمالي 
في هذا االجتماع (دوالر  عليها

أمريكي)

 3,280,793    3,280,793   تكاليف المشروع

 229,656    229,656   تكاليف الدعم

 ).80/31* في االجتماع الثمانين تم نقل جميع أنشطة المرحلة الثانية التي كان البنك الدولي سينفذها إلى يونيدو (المقرر  

 

 للدراسة الفردية :توصية األمانة
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  وصف المشروع
  

بالنيابة عن حكومة األرجنتين قدمت يونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من   - 1
دوالر أمريكي زائد تكاليف  3,280,793المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 

يشمل الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى،  .1فقط يدودوالر أمريكي ليون 229,656دعم الوكالة البالغة 
، وخطة تنفيذ الشريحة 2018إلى  2017وتقرير التحقق بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

  وطلبا لتمديد المرحلة األولى. 2022إلى  2020للفترة من 

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استهالك المواد 

ية يبلغ   - 2 يدروكلوروفلوروكربون تهالك المواد اله غت حكومة األرجنتين عن اس قدرات 187.79أبل  طن من 
تنفاد األوزون عام  بة 2018اس اس هذه المواد لالمتثال. ويبين ال 53، وهو أقل بنس  1جدول في المائة من خط أس

  .2018-2014ة للفترة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

 )7يانات المادة ب 2014-2018( األرجنتين. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

 خط األساس 2018 2017 2016 2015 2014 المادة
        طن متري

 4,859.5 1,817.45 2,463.96 2,324.60 3,043.23 2,904.33  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 74.7 46.28 162.37 109.55 111.38 77.96  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 47.9 0.0 7.78 21.05 38.66 28.56  124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1,031.1 766.28 958.28 829.54 978.73 951.71  ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 268.1 40.18 60.69 111.21 266.25 145.82  ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 6,281.3 2,670.19 3,653.08 3,395.95 4,438.25 4,108.38  المجموع (طن متري)
        أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 267.3 99.96 135.52 127.85 167.38 159.73  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.5 2.78 3.25 2.19 2.23 1.56  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.0 0.0 0.17 0.46 0.85 0.63  124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 113.4 84.29 105.41 91.25 107.66 104.69  ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 17.5 2.61 3.94 7.23 17.31 9.48  ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 400.7 187.79 248.29 228.99 295.42 276.09  المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

ا إلى ا  - 3 اس نوات األخيرة أس تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الس لتنفيذ يرجع االنخفاض في اس
طة في إطار المرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد ربونية بما في الهيدروكلوروفلوروك الناجح لألنش

نيع تكييف الهواء الوارد في المرحلة األولى وبرنامج تدريب فنيي التبريد تكمال التحويل في تص اهم ذلك اس . كما س
  . 2018عامأيضا التباطؤ االقتصادي الذي واجهته البالد في المستوى المنخفض من االستهالك المبلغ عنه خالل 

  ج القطريتقرير تنفيذ البرنام

تهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغ   - 4 ن من ط 198.42أبلغت حكومة األرجنتين بيانات اس
تنفاد األوزون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام  تهال2018قدرات اس ير الفارق في االس وب . وتفس ك المحس

  زون.دمة وفقا لبيانات البرنامج القطري هو استخدام المخوالكميات الفعلية المستخ 7وفقا لبيانات المادة 

  تقرير التحقق

ادرات المواد   - 5 ص لواردات وص عال للترخيص والحص ظام ف يذ ن كد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتنف أ
تهالك هذه المواد لعام طن من  187.8و  248.3كان  2018و  2017 يالهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي اس

______________ 
  .من وزارة العالقات الخارجية في األرجنتين إلى يونيدو 2019أكتوبر /األولتشرين  7حسب رسالة مؤرخة في  1
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موح به بموجب بروتوكول مونتريال ق تهالك مس ى اس تنفاد األوزون على التوالي، وهو أقل بكثير من أقص درات اس
  واالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

تنفدة لألوزن النقية والداخلة   - 6 ادرات المواد المس لدى األرجنتين نظام فعال على اإلنترنت لرقابة واردات وص
تنفدة  ة بوحدات تكييف هواء الغرف في نظام ترخيص المواد المس ا المعلومات الخاص في الخلطات. كما ترد أيض

ة بالم قة للجمارك خاص عة للرقابة في إطار تعديل كيغالي لألوزون. وتقوم الحكومة بإعداد قوانين منس واد الخاض
تعملة كغازات تبريد (مثل غاز  افة إلى مواد أخرى مس (المواد الهيدروفلوروكربونية والخلطات القائمة عليها) باإلض

R-290  وR-600a تعراض اإلطار افية. ويجري حاليا اس مل مواد إض )، كما تقوم بتحديث نظام الترخيص ليش
طة تمكين اإلزالة التدريجية للمواد القانوني الحالي ال تعال وذلك كجزء من أنش تخدام غازات التبريد القابلة لالش س

  الهيدروفلوروكربونية.

  قطاع التصنيع

  حالة تحويل مشروعات رغاوي البوليوريتان ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط. 2يلخص الجدول   - 7

  وي البوليوريتان ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط. حالة التقدم في مشروعات تحويل رغا2الجدول 

  المشروع
 المؤسسة

استهالك المواد 
المبالغ الموافق  الهيدروكلوروفلوروكربونية

عليها (دوالر 
 أمريكي)

 الحالة
 طن متري

طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

 مشروعات فردية لرغاوي البوليسترين
Friostar  38.92 4.28 336,050  تم إعداد شروط شراء المعدات وبدأت عملية المناقصة في

تصدر يونيدو العقد مع المورد . من المتوقع أن 2019تموز/يوليه 
 .2019بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 

Argenpur  21.61 2.38 211,524  قامت يونيدو بزيارة المؤسسة كما قدمت طلب القرض إلى بنك
 لعملية التحويلمحلي للتمويل المشترك 

  547,574 6.66 60.53 المجموع الفرعي للمشروعات الفردية
 والمستخدمون الالحقونبيوت النظم 

Alkanos (16) 96.02 10.56 999,647  تحققت يونيدو وأكدت أهلية كافة بيوت النظم المحلية. وتم تحديد
إجراءات تنفيذ المشروع وطلب من مستخدمي 

ب أن يقوموا بالتسجيل حتى يتم 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
ن. عقدت اجتماعات مع بيوت االتحويل إلى الهيدروفلوروأوليف

النظم لتحديد إجراءات مساعدة المستخدمين الالحقين وأبلغت 
بعض بيوت النظم أنها تستطيع الحصول على 

فقط وأعربت  ن للتجارب من بعض المورديناالهيدروفلوروأوليف
-الكبير بين الهيدروكلوروفلوروكربون عن قلقها إزاء الفارق

 ناب  والهيدروفلوروأوليف141

BASF (20)* 107.98 11.88 914,955 

Dow (8)* 45.35 4.99 446,140 

Ecopur (38) 46.59 5.13 510,763 

Huntsman (28)* 92.55 10.18 962,540 

Poliresinas San Luis (12) 22.03 2.42 241,438 

Quimica del Caucho (17) 56.50 6.21 588,344 

 4,663,827 51.37 467.02 المجموع الفرعي لبيوت النظم

  5,211,401 58.03 527.55 المجموع لرغاوي البوليوريتان
 رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

Celpack  

57.30 3.42 348,767 

 صعوبات اقتصادية تسببت في تأخير Celpackتواجه مؤسسة 
المشروع. وقد أعربت عن اهتمامها بتقييم البوتان بدال من ثاني 

 أكسيد الكربون
Perfiles Revestidos  تم شراء معدات للعمل بثاني أكسيد الكربون وجاري حاليا عملية

 التسليم
المجموع لرغاوي البوليسترين 

 المسحوبة بالضغط
57.30 3.42 348,767  

 . توفير التمويل فقط للمستخدم الالحق.5ملكية من غير المادة * بيوت نظم غير مؤهلة بسبب 

سا مدرجة في مجموعة المشروع  Briketبعد الموافقة على المرحلة الثانية، قررت مؤسسة   - 8 سا (التي كانت أ
اعدتها من خالل  تتم مس ببالتي س يكلوبنتان بدال من الهيدروفلوروأوليفان بس عدم  أحد بيوت النظم) أن تتحول إلى الس
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ترين بتكلفة مقدارها  نيع فيها لرغاوي البوليس تكملت تحويل خط التص عار هذه المواد، وقد اس إتاحته وارتفاع أس
في البداية أن تتحول  Briketدوالر أمريكي قبل أن يبدأ تنفيذ المشروع الخاص بالمجموعة. وكما اقترحت  557,000

بالغ ص وال بالغة  154,493 إلى الهيدروفلوروأوليفان بالتمويل المخص افية وال فة اإلض دوالر أمريكي، فإن التكل
  دوالر أمريكي سوف تسددها المؤسسة. 402,507

  قطاع خدمة التبريد

ل  2018و  2017خالل عامي   - 9 ات الجيدة في  704حص ع مدن على تدريب على الممارس فني تبريد في تس
  خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة. 

جامعة ال  - 10 يار ال باخت ماد الفنيين وذلك  يد العت عداد برنامج جد قدم في إ ئة وقد أحرز ت ية التكنولوجية كهي وطن
راء األدوات والمعدات لتجديد مراكز التدريب (مثل  غيرة،  20اعتماد؛ وش مجموعة من وحدات تدريب بموائد ص

افية) من المتوقع  حن الهيدروكربون، وحوافظ متعددة ومتنوعة وأدوات إض ترداد، ووحدات محمولة لش ووحدات اس
اير  اني/ين انون الث ا بحلول ك وله اد ؛ و2020وص اد  18توظيف واعتم اطق البالد. وتم اعتم ا من مختلف من درب م

ئل بدا تخدام برنامج التعليم مدى الحياة  باس يا  مدربين في إيطال لة  REAL2 ال قاب غازات التبريد ال للمعالجة اآلمنة ل
يكون  تعال وس تعال والذي سلالش غيله النظام الوطني لالعتماد في مجال اإلدارة اآلمنة للمواد القابلة لالش تقوم على تش

  أول نظام رسمي العتماد الفنيين في األرجنتين.الجامعة التكنولوجية الوطنية 

يقوم مكتب برنامج األوزون (  - 11 توى الوطني وس وف يقوم المدربون بتكرار الدورات على المس ) DPROZس
تماد سيحصل أجل الترويج لالع في المائة من تكلفة الدورة لكل فني. ومن 50بمراجعة نوعية الدورات ودعمها بنسبة 

تعال عند االنتهاء بنجاح من الدورة  أول ألف فني معتمد على حافظة أدوات للعمل على غازات التبريد القابلة لالش
هادة.  ول على الش ع في الحافظة التدريبية والحص توض كي تطرح لوقد أعدت يونيدو قائمة بالمعدات واألدوات التي س

  .للعطاءات

ة عمل لتمديدبدأ   - 12 وبر ماركت بورش رب غاز التبريد في محالت الس اعدة التقنية لخفض تس روع المس  مش
اركين المحتملين. وبعد ذلك، تم اختيار  ريب أعلى من  29المش ب تس وبر ماركت بها نس ة في المائ 30محال س

يانة ذات نوعيات مختلفة وذلك من بين  ات ص روع على 53وممارس ميم المش رحلة ثالث مراحل: الم مقترحا. وتم تص
تهالك الطاقة، وعلى أس رب غاز التبريد والتقليل من اس ملت إعداد خطة عمل لخفض تس تكملت) ش اس األولى (اس

وبر ماركت خالل فترة  رب الذي أقيم في كل س د التس تعراض نظام رص هرا؛ المرحلة الثانية (جارية) 12اس تشمل  ش
وب هر لمحالت الس بتمبر زيارات متابعة كل ثالثة أش مبر 2019ر ماركت (أيلول/س  2019، كانون األول/ديس

من زيارة ختامية للتحقق من نظام ا2020 )؛ والمرحلة الثانية (تموز/يوليه2020وآذار/مارس  وف تتض د ) وس لرص
تخدام  تفادة؛ والتكاليف المتكبدة؛ وتخفيض اس از التبريد غونتائجه والتقارير الختامية المحتوية على الدروس المس

اس؛ والوفورات المالية؛ والمزايا البيئة اب اس؛ والطاقة الموفرة مقارنة بخط األس لمترتبة على ذلك. المقارنة بخط األس
ات خدمة التبريد التجاري وا س وبر ماركت األخرى، ومؤس روع مع محالت الس اركة في نتائج المش تتم المش لفنيين وس

  المستقلين في ندوة ينظمها مكتب برنامج األوزون.

  حدة رصد وتنفيذ المشروعو

روع   - 13 د وتنفيذ المش رانلدى وحدة رص ، األول لقطاع الخدمة واآلخر لقطاع الرغاوي. وفي إطار عنص
شريحة األولى، صرف  20,000العنصر الخاص بقطاع الخدمة، من إجمالي مبلغ  دوالر أمريكي تم تخصيصه في ال

ارين  12,800مبلغ  تش لداخلي. وفي إطار  4,600و  محلييندوالر أمريكي على مس قل ا دوالر أمريكي على التن
دوالر أمريكي خصص في الشريحة األولى، تم صرف  66,000العنصر الخاص بقطاع الرغاوي ومن إجمالي مبلغ 

ارين محليين و  49,000 تش ارين دوليين و  5,800دوالر أمريكي على مس تش دوالر  6,400دوالر أمريكي على مس
تفيدة، وتم إعداد آلية تحويل  أمريكي على االنتقال؛ ات المس س وعقدت عدة اجتماعات مع بيوت النظم وزيارات للمؤس

______________ 
2 https://www.realalternatives.eu/partners  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39 
 

6 

  .2020بيوت النظم ومستخدميها الالحقين. وسيتم صرف الرصيد المتبقي من التمويل خالل عام 

 2017لعامي  FIASAفي شركة  22-باإلضافة إلى ذلك تم استكمال رصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  - 14
رف مبلغ إجمالي  7,500وتمت الموافقة على  2018و  رف  4,494دوالر أمريكي. وتم ص يتم ص دوالر أمريكي وس

  .2020الرصيد المتبقي خالل عام 

  مستوى صرف األموال

رين األول/أكتوبر   - 15 دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه حتى  1,803,271من إجمالي مبلغ  2019بتاريخ تش
رف  250,000دوالر أمريكي ليونيدو و  1,553,271(اآلن،   574,133دوالر أمريكي للحكومة اإليطالية) تم ص

دوالر أمريكي للحكومة اإليطالية).  150,688دوالر أمريكي ليونيدو و  423,445( )في المائة 31.8دوالر أمريكي (
  .2022-2020رة دوالر أمريكي خالل الفت 1,229,138وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ 

  خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :2022وكانون األول/ديسمبر  2020سيتم تنفيذ األنشطة التالية ما بين كانون الثاني/يناير   - 16

تكمال عملية   (أ)   غط: اس حوبة بالض ترين المس ات فردية لرغاوي البوليوريتان ورغاوي البوليس س مؤس
ات  س افي في تحويل  Perfiles Revestidosو  Friostarو  Briketتحويل مؤس وتحقيق تقدم إض

  دوالر أمريكي)؛  Celpack )560,291و  Argenpurمؤسستي 

روع جامع مع بيوت النظم: التوقيع على  (ب)   راء  مش العقود؛ تدريب على التكنولوجيا مع الموردين؛ ش
تخدمين الالحقين  يل الحراري لبيوت النظم الوطنية؛ تجارب واختبارات مع المس أجهزة اختبار التوص
تخدمين الالحقين عند  افية للمس غيل اإلض داد تكاليف التش تخدام الهيدروفلوروأوليفان؛ س للبدء في اس

  دوالر أمريكي)؛ 1,508,785بارات (الموافقة على التجارب واالخت

تخدام غازات التبريد القابلة   (ج)   إطالق برنامج االعتماد في الجامعة التكنولوجية الوطنية في مجال اس
ة ( دم ال لفنيي الخ تع ب  100,000لالش دري افي على  2,500دوالر أمريكي)، ت د إض فني تبري

  دوالر أمريكي)؛ 800,000عتمدين (حافظة أدوات للفنيين الم 550الممارسات الجيدة وشراء 

وبر ماركت بحلول تموز/يوليه   (د)   رب في محالت الس تكمال برنامج التقليل من التس يتم 2020اس ، وس
  طرح النتائج في تقرير ختامي وندوة لقطاع محالت السوبر ماركت (أموال من الشريحة السابقة)؛

ديد مركز االستصالح، وأنشطة جآلة إعادة تدوير لتأنشطة إضافية في قطاع خدمة التبريد تشمل شراء   (هـ)  
طة التي يتم تنفيذها في قطاع الخدمة في فعاليات متعلقة بالتبريد وتكييف الهواء  توعية للترويج لألنش

  دوالر أمريكي)؛ 47,217(

أنشطة وحدة رصد وتنفيذ المشروع: تحديث سنوي لنظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛   (و)  
دوالر أمريكي)؛ رصد التنفيذ  17,500( 22-للهيدروكلوروفلوروكربون FIASAد إنتاج شركة رص

غط ( حوبة بالض ترين المس ات رغاوي البوليوريتان والبوليس س  146,000الجاري لعملية تحويل مؤس
دوالر أمريكي لمستشار  8,000دوالر أمريكي لمستشارين فنيين و  108,000دوالر أمريكي شاملة 

د الحظر على  30,000دولي و  طة قطاع خدمة ورص تمر ألنش د المس فر)؛ الرص دوالر أمريكي للس
ميم وتنفيذ  تيراد أجهزة تكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية محليا وتص اس

دوالر أمريكي للمستشارين  30,000دوالر أمريكي تشمل  100,000أنشطة منتظمة للتوعية العامة (
ارين دوليين و  23,200ين و الفني تش اعدة  16,800دوالر أمريكي لمس دوالر أمريكي لبرنامج المس

  دوالر أمريكي للسفر). 30,000 و
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

  حالة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلب التمديد

أن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،   - 17 من الطلب تحديثا بش تض
ب لتحل محل 141-بالهيدروكلوروفلوروكربون الغسيلوإشارة إلى أن القضايا التي ظهرت خالل عملية شراء معدات 

ن تاريخ االنتهاء من قد تم حلها. إال أنه نظرا أل ب بمذيبات بديلة141-دوائر التبريد بالهيدروكلوروفلوروكربون غسيل
مبر  رورة طلب تمديد المرحلة 2018المرحلة األولى كان كانون األول/ديس ، فإن حكومة األرجنتين أكدت على ض

سمبر  شهر كانون األول/دي سليم المعدات في  2020األولى إلى  شاط، مما يتضمن ت حتى تتمكن من االنتهاء من هذا الن
غيل واختبار األداء. كما أكدت  2020ثاني/يناير كانون ال هر للتش تة أش وتوزيع المعدات والتدريب المتعلق بها وس

يد المتبقي من األموال من المرحلة األولى من الخطة مقداره  ا على أن الرص دوالر أمريكي وأنه  13,000يونيدو أيض
  سوف يستخدم في هذا النشاط.

يل الهيدروكلوروفلوروكربونأخذت األمانة علما بأن توزي  - 18 ب وتجربتها والتدريب المتعلق 141-ع معدات غس
طة الوحيدة المتبقية في إطار المرحلة األولى. ونظرا ألنه قد تم فعال طلب المعدات  ل بحلول بها هي األنش تص وس

لهيدروكلوروفلوروكربونية ، تساند األمانة تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ا2020كانون الثاني/يناير 
، على أساس تفهم أن يونيدو سوف تقدم تقارير سنوية بشأن حالة استكمال 2020لألرجنتين حتى كانون األول/ديسمبر 

يقدم في أول  روع س تكمال المش المرحلة األولى إلى أول اجتماع في العام وذلك حتى االنتهاء منها، وأن تقرير اس
  .2021اجتماع عام 

  مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير 

  اإلطار القانوني

تيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  - 19 درت حكومة األرجنتين بالفعل حصص إنتاج واس  2019 يأص
وفقا ألهداف بروتوكول مونتريال. وألن أهداف االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية أقل من تلك المحددة  2020 و

نوات (مثل  ص 2019و  2018و  2017في بروتوكول مونتريال لبعض الس ص أقل فقط )، فإن الحكومة تخص الحص
  من أقصى حد لالستهالك المسموح به والمحدد في االتفاق.

  طاع التصنيعق

  مشروع بيوت النظم 

حوبة   - 20 ترين المس طة في قطاع رغاوي البوليوريتان والبوليس أخذت األمانة علما بأنه بالرغم من أن األنش
بب تغير الوكالة المنفذة في االجتماع الثمانين، فإن بعض عمليات التحويل  كل بطئ، جزئيا بس غط قد بدأت بش بالض

ا حت يونيدو أنه حتى لو لم يكن هناك فت على االنترالفردية قد ش روع بيوت النظم، أوض هاء. وفيما يتعلق بمش
ية بيوت النظم قد تم التحقق من أهل نه  فإ عد  لة ب خدمين  ،تحويالت مكتم ت عات مع بيوت النظم والمس ما وعقدت اجت

در القرار رقم  يل التنفيذ، وص ناعة وهو يحدد إل 133/2019الالحقين لتحديد تفاص يه التنفيذ ويدعو من وزارة الص
المستخدمين للمشاركة في المشروع. فضال عن ذلك بدأت بيوت النظم بالفعل في العمل على إعداد تركيبات قائمة على 

) يمكن 2020الهيدروفلوروأوليفان. وبمجرد التوقيع على العقود بين يونيدو وكل بيت نظم (وهو المتوقع في بداية عام 
  تبارات وسيتمكن المستخدمون الالحقون من البدء في عملية التحويل الخاصة بهم.البدء في إجراء التجارب واالخ

املة وأن   - 21 ا على أنه ليس هناك أي تفكير في تمديد لتنفيذ عملية تحويل قطاع الرغاوي الش أكدت يونيدو أيض
يدروكلوروفلوروكربونية المخطط له على المواد الهالحظر  حكومة األرجنتين قد أكدت من جديد على التزامها بإصدار

  .2022لقطاع الرغاوي في أول كانون الثاني/يناير 
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تخدمين الالحقين لرغاوي البوليوريتان (  - 22 رورة 139نظرا للعدد الكبير من المس روع وض ارك في المش ) المش
وف تقدم كجزء  ريحة التحقق من أهليتهم، مثلما حدث في تنفيذ خطط أخرى في قطاع الرغاوي، فإن يونيدو س من الش

تخدمون الهيدروكلوروفلوروكربون تخدمين المؤهلين والذين ما زالوا يس وف 141-الثالثة قائمة محدثة من المس ب وس
  يحصلون على مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف.

  إتاحة التكنولوجيا البديلة

 يةوالمواد الهيدروفلوروأوليفان ب 141-تمت أيضا مناقشة الفارق في السعر ما بين الهيدروكلوروفلوروكربون  - 23
تدامة التحويل واحتمال اعتماد الهيدروفلوروأوليفان في  10(أعلى من  دوالرات أمريكية للكجم) وأثر ذلك على اس

اندة الواليات المتحدة األمريكية قد قامت  اعدتها. وذكرت يونيدو بأن حكومة األرجنتين بمس ات التي تتم مس س المؤس
يق اجتماعات مع  ألة؛ وإن يونيدو وممثلي وزارة اإلنتاج والعمل قد عقدتا بتنس ة هذه المس موردي التكنولوجيا لمناقش

ات بغرض زيادة إتاحة  تمر هذه المناقش وع. وتس ا عدة اجتماعات مع ممثلي الموردين في البلد لطرح هذا الموض أيض
  ويل مستدامة.المواد الهيدروفلوروأوليفانية في البلد بسعر السوق مما يجعل عملية التح

تخطط حكومة األرجنتين لتنظيم تدريب لبيوت النظم على تقنيات تطوير تركيبات من الهيدروفلوروأوليفان   - 24
وق  عر س ول إلى س ا مع موردي النظم القائمة على الهيدروفلوروأوليفان للوص تعمل أيض فعالة وناجعة التكلفة؛ كما س

ة، مع تع دام ت ة لالس ابل ل ق ة التحوي ل عملي ة للمواد يجع ب النس ائم ب ك الق ل ذل ص قوي مث ام حص زيز نظ
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لتالفي اعتماد المواد الهيدروفلوروكربونية.

  Briketتغيير التكنولوجيا في مؤسسة 

لرغاوي  Briketأبلغت يونيدو األمانة أن مؤسسة قبل تقديم طلب الشريحة الثانية لالجتماع الرابع والثمانين،   - 25
ة قد ال س يكلوبنتان، وأن المؤس ترين قد قررت تغيير تكنولوجيا الهيدروفلوروأوليفان المقترحة في البداية إلى الس بوليس

افية الزائدة على تلك الموافق عليها في  ة ووافقت على تغطية كافة التكاليف اإلض قامت بالتحويل بمواردها الخاص
ا أن كانت هناك إمكانية ل ألت يونيدو أيض ل. س توى المتفق عليه (األص رف مقابل التحويل على المس  154,493ص

ندوق ومع  ات الص ياس ة. ووفرت يونيدو تأكيدا مكتوبا لألمانة بأن التحويل قد تم باالمتثال لس س دوالر أمريكي) للمؤس
اس التي ت أن معدات خط األس يلية بش ترين؛ ومعلومات تفص م االلتزام بجميع معايير يونيدو لتحويل رغاوي البوليس

روع؛ واعتراف  تخدام عند انتهاء المش إحاللها (وحدة حقن الرغاوي) وتأكيد بأنه قد تم تفكيكها وجعلها غير قابلة لالس
  ). 2019بأن المراجعة األمنية قد تمت (صدرت شهادة للمؤسسة بعد ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 

ن في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية يحتاج ألالحظت األمانة أن تغيير التكنولوجيا يعتبر تغييرا كبيرا   - 26
افية للتكنولوجيا الجديدة المختارة. ومع  بقا، نظرا لألثر البيئي المحتمل والتكاليف اإلض يتم اإلبالغ عنه للجنة مس

ة وأن التكلفة األعلى قد تمت  ا ذات إمكانية احترار عالمية منخفض تغطيتها من مالحظة أن التكنولوجيا الجديدة أيض
جانب المؤسسة، وأن عملية التحويل قد تمت مع مراعاة كافة إجراءات يونيدو، وأن معدات خط األساس قد تم تدميرها 
كل  ديد القروض التي أخذتها لتمويل التحويل، وافقت األمانة بش كل ملح لتس ة تحتاج إلى التمويل بش س وأن المؤس

لمؤسسة بدال من االنتظار حتى االجتماع الرابع والثمانين. إال أن األمانة استثنائي على أن تقوم يونيدو بصرف المبلغ ل
أكدت أيضا على ضرورة أن تقوم يونيدو باإلبالغ سلفا عن الحاالت التي تقرر فيها إحدى المؤسسات أن تقوم بالتحويل 

ة على البي ار المترتب االت اآلث ا نظرا الحتم ك الموافق عليه ا تختلف عن تل دم إلى تكنولوجي ث تق ة، بحي ة والتكلف ئ
  التنفيذية لكي تدرسها. التكنولوجيا الجديدة إلى اللجنة

  Celpackمؤسسة 

لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط صعوبات اقتصادية، أدت إلى التأخير في  Celpackتواجه مؤسسة   - 27
ة قبل البدء في التنفيذ، وعدم  س روع. ونظرا لهذا وافقت يونيدو على أن تجري تقييما للقدرة المالية للمؤس البدء في المش

وف تقدم يوني رات باحتمال اإلفالس. وس روفات إذا كانت هناك أي مؤش دو تقريرا لالجتماع الخامس الدخول في مص
تقدم يونيدو  ة أو تتم إعادة األموال. كما س س أن نتائج التقييم لتحديد إذا ما كان من الممكن تحويل المؤس والثمانين بش

  أيضا تقريرا حول إذا ما كانت التكنولوجيا ستتغير إلى اإليزوبوتان.
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  FIASAي مؤسسة ف 22-رصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

واحتمال إغالقها قد درست في إطار مشروع رقابة انبعاثات  FIASAمع مالحظة أن القدرة المالية لمؤسسة   - 28
ة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 23-الهيدروفلوروكربون س الحظت األمانة أنه إذا  FIASA3 22-الثانوية في مؤس

ة وقف إنتاجها من الهيدروكلوروفلوروكربون س يد المتبقي من األموال الموافق عليها 22-ما قررت المؤس ، فإن الرص
د إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون ندوق وأن االتفاق الخاص بالمرحلة الثانية ينبغي أن  22-لرص ينبغي إعادته للص

  ا من حيث المبدأ لهذا الغرض.يعدل لحذف الموال الموافق عليه

  استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وعند  أصدرت حكومة األرجنتين لوائح تساند عمليات التحويل في قطاعات الرغاوي وتصنيع تكييف الهواء.  - 29
ستيراد اظرا على اكتمال تحويل قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف خالل المرحلة األولى، فرضت حكومة األرجنتين ح

دروكلوروفلوروكربون ة للهي دم تخ دات أجهزة تكييف هواء الغرف المس اج مع انو 22-وإنت اير (أول ك اني/ين ن الث
تخدام الهيدروكلوروفلوروكربون2013 تيراد واس دار حظر على اس افي 141-)؛ والتزمت بإص و في أب الص

نيع رغاوي البوليوريت ابقة الخلط لتص توردة س لثاني/يناير ان وذلك في ميعاد ال يتعدى أول كانون االبوليوالت المس
تخدام الهيدروكلوروفلوروكربون2022 تيراد واس نيع 142-والهيدروكلوروفلوروكربون 22-؛ وحظر على اس ب لتص

  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط.

  الخالصة

ص واردات   - 30 ام ترخيص وحص ال لنظ ذ الفع ة األرجنتين في التنفي تمرت حكوم ادرات المواد اس وص
تهالك هذه المواد لعامي  ةالهيدروكلوروفلوروكربوني ، كما 2018 و 2017وحققت بذلك االمتثال بأهدافها إلنتاج واس

ت البالد . وقد شارف22-أكد على ذلك تقرير التحقق المستقل والتقارير الخاصة برصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
ة وطلبت تمديدا لهيدروكلوروفلوروكربونيعلى االنتهاء تقريبا من تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ا

مبر  طة جارية حاليا في قطاع الخدمة. وفي إطار المرحلة ا 2020حتى كانون األول/ديس تكمال آخر أنش لثانية، الس
ة وا س غط وهناك مؤس حوبة بالض ترين المس حدة قد بدأت األرجنتين في تحويل قطاعات رغاوي البوليوريتان والبوليس

حوبة ويل وثالث مؤسسات وصلت إلى مراحل متقدمة. وهناك مؤسسة لرغاوي البوليسترين المساستكملت عملية التح
ارك في خطة إدارة إزال وف تش دها لتحديد ما إذا كانت س وف يتم رص ادية وس عوبات اقتص غط تعاني من ص ة بالض

طة في قطا ا في تنفيذ األنش يد بما في ذلك ع خدمة التبرالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما تقدمت األرجنتين أيض
و بصرف وقامت يونيد تدريب الفنيين وإعداد نظام العتماد الفنيين على اإلدارة اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالشتعال.

  في المائة من األموال المتفق عليها. 31.8

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:  - 31

ريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إداتأخذ علما بالتقرير المرحلي ب  (أ)   أن تنفيذ الش رة إزالة ش
ة إلى ك ة األولى من الخط د المرحل دي ب تم ة لألرجنتين وطل دروكلوروفلوروكربوني انون المواد الهي

  ؛2020األول/ديسمبر 

لة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب  (ب)   ية إلى توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزا ون
  على أساس أنه لن تتم الموافقة على أي تمديد إضافي؛ 2020كانون األول/ديسمبر 

تطلب إلى يونيدو وحكومة األرجنتين تقديم تقرير مرحلي على أساس سنوي بشأن تنفيذ برنامج العمل   (ج)  
لة المواد الهيدروكلوروفلوروكر بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزا تبالخاص  ية حتى اس كمال ون

______________ 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71.  
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  ؛ 2021المشروع، وتقرير انتهاء من المشروع إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية عام 

  تطلب إلى يونيدو:  (د)  

اعدها   )1(   ات الرغاوي الالحقة والتي يس س ريحة الثالثة والقائمة المحدثة لمؤس أن تقدم طلب الش
ة  ك إزال ا في ذل ة بم اني ة الث ار المرحل دد األطراف في إط دوق المتع ن ا الص تهالكه اس

دروكلوروفلوروكربون ا 141-للهي اس والتكنولوجي دات خط األس اع الفرعي ومع ب والقط
  المعتمدة؛

والقرار  Celpackأن تقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين تحديثا عن القدرة المالية لمؤسسة   )2(  
ندوق المتعدد األطراف اعدتها من جانب الص تتم مس ة س س ، على الخاص بإذا ما كانت المؤس

ة  س اس أن أموال التحويل لمؤس ندوق المتعدد األطراف في  Celpackأس تتم إعادتها للص س
  حالة استبعاد المؤسسة من المشروع؛ 

ة أن تتحول إلى تكنولوجيا مختلفة عن   )3(   س بقا بالحاالت التي تقرر فيها المؤس أن تبلغ األمانة مس
ة بالكلفة المترتبة على ذلك تلك الموافق عليها في اللجنة التنفيذية، نظرا لآل ثار البيئية والخاص

  بحيث يمكن عرض تلك التكنولوجيا الجديدة على اللجنة التنفيذية لدراستها؛ و

توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (هـ)  
ريحة المقابلة دوالر أمريكي  3,280,793بمبلغ  2020-2022للفترة  لألرجنتين، وخطة تنفيذ الش

  دوالر أمريكي ليونيدو. 229,656زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

     

  

 


