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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
   السبعوناالجتمـــاع الثالث و

  2014تشرين الثاني/نوفمبر  13-9باريس، 
 
  
 

 باكستانمقترح مشروع: 
 
 

 ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:  تتألف
 

 اإلزالة
 
 الشريحة الثالثة روفلوروكربونية (المرحلة األولى، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلو

  )والنھائية
  اليونيدو واليونيب   
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع     

 باكستان
 الوكالة نوان المشروع (أوال)   

  ، اليونيب(رئيسية) اليونيدو  (المرحلة األولى) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
طن من قدرات استنفاذ   247.02    2013السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7أحدث بيانات المادة (ثانيا)   

 األوزون
 

 2013السنة:   أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)(ثالثا)   

مكافحة رغوةإيروسولكيميائي
 الحرائق

عوامل  مذيبالتبريد
  التصنيع

استخدام 
  المختبر

إجمالي استھالك 
  القطاع

 الخدمةالتصنيع  

 0.02    0.02    123 -الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

          124-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ب141

    92.95    92.95 

-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ب142

    3.84    3.84 

 150.21    150.21      22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

  بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)(رابعا)   

 247.4  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 247.4  2010 -  2009خط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 168.3 :المتبقي 79.1  المعتمد بالفعل
 

 المجموع 2014  األعمالخطة    (خامسا) 

 0.5 0.5  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

 45,200 45,200  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.2 0.2  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)اليونيدو

 21,500 21,500  التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010  بيانات المشروع  (سادسا)   

 ال يوجد 222.66 247.4 247.4 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

 يوجدال  222.66 247.4 247.4 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  طن من قدرات استنفاذ األوزون)أقصي استھالك مسموح به 

التمويل المعتمد 
  (دوالر أمريكي)

 اليونيدو

 (رئيسية)

 5,008,849 0 20,000 80,000 0 0 4,908,849  تكاليف المشروع

 375,664 0 1,500 6,0000 0 0 368,164 تكاليف الدعم

 اليونيب
 

 440,000 0 40,000 200,000 0 0 200,000  تكاليف المشروع

 57,200 0 5,200 26,000 0 0 26,000 تكاليف الدعم

األموال التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية (دوالر 
  أمريكي)

 5,388,849 0 0 280,000 0 0 5,108,849  تكاليف المشروع

 426,164 0 0 32,000 0 0 394,164 تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب الموافقة عليھا في ھذا 
  االجتماع (دوالر أمريكي)

 60,000 0 60,000 0 0 0 0  المشروعتكاليف 

 6,700 0 6,700 0 0 0 0 تكاليف الدعم
 

 موافقة شمولية  األمانة تتوصيا
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  وصف المشروع
  
طلبا لتمويل  لث والسبعيناالثإلى االجتماع  الوكالة المنفذةبضفتھا اليونيدو قدمت  ،نيابة عن حكومة باكستان  -1

بإجمالي تكلفة  1إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة
 1,500 بقيمة دعم الوكالةتكاليف دوالر أمريكي، باإلضافة إلى  20,000تألف من تو دوالر أمريكي 66,700 قدرھا
لليونيب. ويشمل  أمريكي دوالر 5200 بقيمة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة 40،000لليونيدو، و أمريكي دوالر
تنفيذ خطة و إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارةعن تنفيذ الشريحة الثانية من  امرحلي اتقرير الطلب

  . 2015الشريحة لعام 
 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من 
   

 الذي نظام التراخيص والحصص ونفذتالمواد المستنفدة لألوزون  إنفاذ السياسة الوطنية إلزالةواصلت الحكومة   -2
  . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةصادرات ات ووارد يسيطر على

 
) وفاريولين الھور ،الھور وداو النس كراتشي، وھاير حيدر أباد، يوريل (شركات أربعة  تم االنتھاء من تحويلو  -3

ما سيتم ، فيالستينفي االجتماع التي تمت الموافقة عليھا تصنيع الثالجات المنزلية والتجارية، لمن أصل خمس شركات 
بحلول ) 2013 /أيلولفي سبتمبر االنتھاء منھاي كان من المتوقع تال ة (شادمان كراتشي،الشركة الخامس تحويل االنتھاء من
إزالة إلى  الشركاتتحويل ھذه  سوف يؤديالمؤسسة،  صعيدنظرا لزيادة اإلنتاج على و. 2014 /تشرين األولنھاية أكتوبر

المواد في المائة من مجموع استھالك  36,2(أي  ب141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطن من  89,4
الشركات عندما تمت الموافقة على التي استخدمتھا الكمية  من أعلى القيمة ھذهو). 2013لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

). من قدرات استنفاذ األوزون طن 71,7(أي  استنفاد األوزون من قدراتطن  17,7بقيمة  الستينالمشروع في االجتماع 
  أدناه:  1جدول الشركات الخمس في ال حالة وتم تلخيص

 
  الخمسة التصنيع شركات: حالة 1الجدول 
 شادمان  فايولين  ھاير  يوريل  داوالنس   األنشطة

 2013يونيه  2012نوفمبر  2012نوفمبر  2013يونيه  2013يونيه  تسليم المعدات

 2013يوليه  2013فبراير  2013فبراير  2013مارس  2013فبراير  تسليم اإلمدادات المحلية
 2014سبتمبر  2013ديسمبر  2013ديسمبر  2013ديسمبر  2013ديسمبر  التركيب والتشغيل
 2014أكتوبر  2014يناير  2014يناير  2014يناير  2014يناير  اإلنتاج التجاري
 2014نوفمبر  2014يوليه  2014يوليه  2014سبتمبر  2014سبتمبر  طرف ثالثلشھادة السالمة 

 2014نھاية  2014نھاية  2014نھاية  2014نھاية  2014نھاية  معداتالتدمير 

  
  
قدت ست حلقات عمل تدريبية نشطة غير االستثمارية التالية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء: عاألتم تنفيذ   -4

وتم عمل؛ نفاذ من خالل ثالث حلقات موظفي اإلضباط الجمارك ومن  75تدريب و؛ فنيا مدربا 175لعدد التبريد لفنيي 
صيانة (مثل المضخات الغازات التبريد المحمولة وأربع مجموعات من أدوات  معرفاتثالث وحدات وتوزيع شراء 

  وأنشطة التوعية.  ،وأجھزة قياس متعددة، الخ)
  
تنسيق وتقييم رصد ووزارة تغير المناخ التابع لاألوزون الوطنية برئاسة مدير البرنامج الوطني  واصلت غرفة  -5

التواصل المستمر مع الجھات المعنية من أجل حل وبعثات منتظمة إلى موقع المشروع، إرسال المشروع من خالل 
  موردين وشركات المعدات.يومية، بما في ذلك المشاكل ال
  

                                                      
المواد استھالك  لخفض الثاني والستينلباكستان في اجتماعھا إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارةاللجنة التنفيذية على وافقت    1

  .2015كانون الثاني يناير/ 1في المائة من خط األساس بحلول  10بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك ال الوطنية ھدافاألتقرير التحقق من 
  

الحصص التراخيص ونظام  تنفذمع طلب الشريحة. وأكد التقرير أن الحكومة  2013تم تقديم تقرير التحقق لعام   -6
لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوأن االستھالك الكلي من  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلواردات وصادرات 

 د. االستھالك للبلخط أساس  منأقل استنفاد األوزون،  من قدراتطن  247,02ن كا  2013
  مستوى صرف األموال 

 

األولى والثانية، تم صرف  تينللشريحدوالر أمريكي المعتمد  5,388,849 مبلغ ، من2013اعتبارا من عام   -7
دوالر  76,744 رصيد قدره سيتم صرف ولليونيب. دوالر أمريكي  370,000ولليونيدو دوالر أمريكي  4,942,105

  جمالي التمويل المعتمد لباكستان.إلالتقرير المالي  1الجدول ويبين . 2015في عام أمريكي 
  

  لباكستانإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارةاألولى والثانية من  تينلشريحل. التقرير المالي 1الجدول 

 الشرائح
 إجمالي المعتمد الشريحة الثانية الشريحة األولى

  مصروف معتمد مصروف معتمد  مصروف معتمد

 4,942,105 4,988,849 80,000 80,000 4,862,105 4,908,849 اليونيدو

 370,000 400,000 200,000 200,000 170,000 200,000 يباليون

 5,312,105 5,388,849 280,000 280,000 5,032,105 5,108,849 المجموع

 98.6 100 98.5 معدل الصرف (%)

  
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة واألخيرة من 

 
إزالة المواد  خطة إدارةاألنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثالثة واألخيرة من   -8

  :الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

  دوالر أمريكي) 9,000(اليونيدو) ( غازات التبريدمعرفات  شراء  ) أ(
 
تحسينات في نظام المخصصات لنظام الحصص والالسياسات وبناء قدرات اإلنفاذ، وتحديدا المشاورات بشأن و  ) ب(

  دوالر أمريكي). 10,000(اليونيب) ( الترخيص لدعم التوصيات الناتجة عن التحقق
 

(اليونيب)  ضباط الجماركمن  50و فني خدمة  100 لعدد مواصلة برنامج التدريب الوطني لفنيي الخدمةو(ج) 
   دوالر أمريكي). 10,000(

  
في محالت  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة توعية الستھداف فنيي الخدمة لتعزيز الوضع برامج و  (د)

دوالر  20,000(اليونيب) ( باللغة المحلية (األوردو) للجمھور العام للتوعيةالخدمة، وإعداد شريط فيديو 
  أمريكي).

  
  دوالر أمريكي). 11,000الفنية (اليونيدو) (والرصد والمساعدة المشروع، إدارة و  )ـ(ھ

  
  

 األمانة وتوصية تعليقات 
  تعليقات ال
 

   التشغيلينظام الترخيص 
 
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد لتراخيص والحصص لباكستان لديھا نظام  السبعين،في االجتماع  أبلغ حسبما  -9

 من قدراتطن  246,6كانت  2014الصادرة لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد حصص و. قابل للتنفيذ
، وأقل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  للتخفيضات المجمعة فياستنفاد األوزون أي ما يعادل نقطة البداية 
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لى الحدود إحصص االستيراد للسنوات المقبلة  استنفاد األوزون. وسوف تستند من قدراتطن  247,4 وقدرهخط األساس 
  المسموح بھا بموجب بروتوكول مونتريال. 

 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

  
  . 3في الجدول موضح في باكستان  2013-2009 للفترة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  -10

  )2013-2009للفترة  7بيانات المادة في باكستان ( اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمو. استھالك 3الجدول 
  

المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 خط األساس 2013 2012 2011 2010 2009

    طن متري
المواد 

 22- الھيدروكلوروفلوروكربونية
1,920.0 2,039.6 2,165.5 3,043.6 2,731.091,979.8 

المواد 
- الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ب141
1,220.0 1,298.2 1,426.8 1,434.5 845.001,259.1 

المواد 
- الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ب142
0.0 0.0 0.0 52.3 59.070.0 

المواد 
123- الھيدروكلوروفلوروكربونية

0.0 0.0 0.0 0.0 1.00.0 

 3,636.163,238.9 4,530.4 3,592.3 3,337.8 3,140.0 المجموع (طن متري)
      طن من قدرات استنفاذ األوزون

المواد 
 22- الھيدروكلوروفلوروكربونية

105.6 112.2 119.1 167.4 150.21108.9 

المواد 
- الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ب141
134.2 142.8 156.9 157.8 92.95138.5 

المواد 
- الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ب142
0.0 0.0 0.0 3.4 3.840.0 

المواد 
123- الھيدروكلوروفلوروكربونية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.020.0 

المجموع (طن من قدرات استنفاذ
  األوزون)

239.8 255.0 276.1 328.6 247.02247.4 

  
في  الالحق اھوانخفاض 2012في عام  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواردات األمانة زيادة الحظت   -11

مع نظام و. 2013تجميد االستھالك في للتحضير ل المخزون االحتياطي يعزى إلىاليونيدو أن ھذا وأوضحت . 2013
المواد استھالك في سيتم التحكم بشكل أفضل ، 2013عام ليبدأ في  الموضوعالحصص الصارم 

  د في السنوات المقبلة. في البل الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

   الفنيةالمسائل 
 

تسليم  على الرغم منالمتبقية، شادمان كراتشي، ذكرت اليونيدو أنه  الشركةتقديم إيضاحات عن حالة تحويل  عند  -12
التعديالت موقع (الالتقدم إلنجاز األعمال التحضيرية في كان ، 2013 ه/تموزالمحلية في يولي واإلمداداتالمعدات الرئيسية 

الذي كان سبب التأخير في إنجاز المشروع. أصال والمستفيد ما التزم به الخ) أبطأ م ...المرافق المحليةوتحديث المدنية 
بدأ يجديدة سالتكنولوجيا العلى ثقة من أن اإلنتاج التجاري باستخدام ھي رصد إنجاز األنشطة المتبقية، واليونيدو وتواصل 

  المتبقية. لھذه الشركة 2014عام من خير في الربع األ
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  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك ال الوطنية ھدافأللتقرير التحقق 
 

أبرز تقرير المراجعة الحاجة و. 2013 عام خالل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتحقق من استھالك  تم تنفيذ  -13
من أجل  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد سجل واردات تي تالموجودة في البلد البين قواعد البيانات  قالوثي إلى التنسيق

الجمارك، على وجه  وإدارةمشترك بين وحدة األوزون الوطنية العمل المطلوب وتقليل االختالفات بين قواعد البيانات. 
المواد / صادرات  نفاذ من أجل تعزيز دقة تسجيل وارداتواإللجمارك موظفي االتدريب لالمزيد من الخصوص، و

  .ھامقصدواستخدامھا و  ونيةالھيدروكلوروفلوروكرب
 

 ويحققنظام التراخيص والحصص  عندما يتم تشغيلعلى أنه  اواتفقت المسائلاألمانة واليونيدو ھذه  ناقشت  -14
  المحددة في تقرير التحقق. المسائلمواصلة معالجة  يضرورال من، 2013االمتثال لعام 

  
  استنتاج 

 
استھالك  من خفضمكن الحكومة وف يوس معمول به لالستيرادحصص الأن نظم الترخيص واألمانة ذكرت   -15

تحويل أربعة من أصل أدى . و2015في المائة من خط األساس بحلول عام  10بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لمواد لن استنفاد األوزو من قدراتطن  84,1 قدره إلى إجمالي اإلزالةتصنيع الثالجات المنزلية والتجارية لخمس شركات 

لمزيد من الخفض في استھالك بافي قطاع الخدمة  اإلزالةأنشطة  وسوف تسمح؛ ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونية
ب؛ وأفاد ضوابط التسر، بما في ذلك في الخدمة من خالل تنفيذ ممارسات أفضل 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

التي أثيرت  المسائلمعالجة بفي االتفاق؛ وأن البلد يتعھد في المائة  20صرف ما ھو أكثر من عتبة أنه مطلوب د أيضا البل
 لشريحة. االموافقة على تمويل بتوصي األمانة وتقرير التحقق المستقل، في 

  
  التوصية 

 
  : أنب الصندوق اللجنة التنفيذية أمانةتوصي   -16

 
المواد خطة إدارة إزالة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  تحاط  ) أ(

  لباكستان. الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

  اليونيدو: من طلبت(ب) 
  

خطة إدارة إزالة لمرحلة األولى من عن اقدم إلى اللجنة التنفيذية تقرير إنجاز المشروع تأن   )1(
  . الخامس والسبعينباكستان في موعد ال يتجاوز االجتماع ل الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

 
في  2015أھداف بروتوكول مونتريال لعام  حققأن البلد قد  الذي يؤكدتقرير التحقق  وأن تقدم  )2(

  . 2016عام  فيتجاوز االجتماع األول موعد ال ي
  
في  نظام التراخيص والحصص المحدد بشأنالمطروحة  وأن تعالج بشكل مرضي المسائل  )3(

المواد خطة إدارة إزالة تقرير التحقق لباكستان خالل إعداد المرحلة الثانية من 
  . الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
خطة إدارة الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من  على الشموليةأمانة الصندوق أيضا بالموافقة توصي   17-

، مع تكاليف الدعم 2015الموازية لعام لباكستان، وخطة تنفيذ الشريحة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 
  مبين في الجدول أدناه:البمستوى التمويل  المصاحبة
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 عنوان المشروع
 تمويل المشروع
(دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
(دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

(المرحلة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة  (أ)
  األولى، الشريحة الثالثة)

 اليونيدو 20,0001,500

(المرحلة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة  (ب)
 األولى، الشريحة الثالثة)

 اليونيب 40,0005,200

  
--------- 
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