
  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/34 

3 May 2019 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثالث والثمانوناالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى 27من  ،مونتريال
 

  

  باكستان:  مشروع  مقترح

 

  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

، يةالثانالمرحلة بونية (إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرخطة   واليونيباليونيدو 
 )الثانيةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  باكستان
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  )الثانية

  2020% بحلول عام 50  السادس والسبعون  اليونيدو (رئيسية)اليونيب، 

 

(المرفق ج، المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  األولى)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 206.8  2017السنة: 

 

  2017  السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  يائيكيم

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 

  المعملية
  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمةالتصني  

 0.04    0.04    الهيدروكلوروفلوروكربون 
          الهيدروكلوروفلوروكربون
 55.46       55.46   الهيدروكلوروفلوروكربون
 2.99       2.99  الهيدروكلوروفلوروكربون
 148.33    101.69 44.95  1.69  الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 248.11  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 248.11  (تقدير): 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 96.03  المتبقي: 152.08  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(

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

27.35 6.17 33.52 

 2,596,432 477,990 2,118,442 التمويل (دوالر أمريكي)

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

2.76 1.42 4.18 

 342,354 116,378 225,976 التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2020 2019  *2018 2017 2016  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متوفر 161.27 223.30 223.30 223.30 223.30  (تقديرية) حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

 غير متوفر 124.06 223.30 223.30 223.30 223.30  )الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون

(دوالر  التمويل المتفق عليه
  أمريكي)

 503,000 103,000 0 200,000 0 200,000  تكاليف المشروع  اليونيب

 65,330 13,378 0 25,976 0 25,976  تكاليف الدعم

 4,776,772 446,720 0 1,979,852 0 2,350,200  تكاليف المشروع اليونيدو

 334,374 31,270 0 138,590 0 164,514  تكاليف الدعم

األموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية 
  (دوالر أمريكي)

 2,550,200 0 0 0 0 2,550,200  تكاليف المشروع

 190,490 0 0 0 0 190,490  تكاليف الدعم

 إجمالي األموال المطلوب الموافقة عليها خالل هذا
  االجتماع (دوالر أمريكي)

 2,179,852  *2,179,852 0 0 0  تكاليف المشروع

 164,566  164,566 0 0 0  تكاليف الدعم

 .2018كان ينبغي تقديم الشريحة الثانية في عام * 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ن الثانيةالشريحة  ، طلباً لتمويلرئيسية كوكالة منفذة اليونيدو ت، قدّمباكستانبالنيابة عن حكومة   -1 ة  م ةالمرحل  الثاني
ن ة،  م واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال درهخط الي ق غ إجم ي، 2,344,418 بمبل ن  دوالر أمريك ألّف م يت

ي،  1,979,852 ة دوالر أمريك ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك دو، و 138,590زائ د  200,000لليوني ي زائ دوالر أمريك
ة  ة البالغ دعم للوكال ب 25,976تكاليف ال ي لليوني ريحة . 1دوالر أمريك ذ الش ن تنفي ي ع ر مرحل دّم تقري ب المق من الطل يتض

ن األولى وتقرير التحقق من استهالك الم ى  2016واد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة م ذ الشريحة و 2017إل خطة تنفي
  . 2020 إلى 2019من للفترة 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

ة   -2 ت حكوم تانأبلغ تهالك  باكس ن اس تنفا 206.82ع درات اس ن ق ن م واد  األوزون دط ن الم م
ة فالهيدروكلوروفلوروكربون ام ي ي اس2017ع ط األس تهالك دون خ و اس نقح ، وه واد  الم ال للم لالمتث

د  الهيدروكلوروفلوروكربونية دد عن تنفاد األوزون 248.11المح درات اس ن ق ن م ـ  2ط ة،  17ب ي المائ ام ف ودون هدف الع
دول  في المائة. 7في االتفاق مع اللجنة التنفيذية بـ  2017 ين الج تهالك  1ويب واد اس ةالهيدروكلورالم رة  وفلوروكربوني  للفت

  .2017إلى  2014من 

  )2017-2014للفترة  7(بيانات المادة  باكستانالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 
 خط األساس 2017 2016 2015 2014 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد

   طن متري
 1,908.25 2,696.84 2,802.00 2,562.39 3,245.01  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00  123الهيدروكلوروفلوروكربون 

 1,259.10 504.16 552.89 555.75 546.50  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 71.55 46.02 16.50 16.42 18.44  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 3,238.90 3,249.11 3,371.39 3,134.56 3,809.95  المجموع (طن متري)

    طن من قدرات استنفاد األوزون

 104.95 148.33 154.11 140.93 178.48  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00  123الهيدروكلوروفلوروكربون 

 138.50 55.46 60.82 61.13 60.12  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 4.66 2.99 1.07 1.06 1.20  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 248.11 206.82 216.00 203.13 239.79  المجموع (طن متري)

ً  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكان االستهالك الكلي بينما   - 3 ك في عام ، فإن التقلبات في االستهاليشهد انخفاضا
لى هذه عفي العرض والطلب  الطبيعيةعزى إلى التغيرات ت 2016مقارنة بعام  2017عام في ، و2014مقارنة بعام  2015
ً ب، المواد يادة في زكانت هناك . الحكومة حددتهاالتي  داالستيراحصص أن مستويات االستهالك هذه كانت أقل من علما

 .لعزلل طبالضغ المسحوبة البوليسترينرغاوي بسبب زيادة الطلب على ألواح  ب142 الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 
أن  لمقدرا. ومن في خدمة معدات التبريد 2017المبلغ عنه في عام  المستهلك 123هيدروكلوروفلوروكربون ال تم استخدام
ى غرار ، علاستنفاد األوزون طن من قدرات 210لن يتجاوز  2018في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

  .2017الحصص المخصصة لعام 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ة ال باكستانأبلغت حكومة   -4 ات القطاعي تهعن البيان ن الس ر ع ب التقري ة بموج واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ك الم
ا وقد كانت هذه البيانات متسقة، 2017تنفيذ البرنامج القطري لعام  ول  7 دةمع البيانات المبلغ عنها بمقتضى الم ن بروتوك م

  .2019أيار/مايو  1بحلول  2018نامج القطري لعام مونتريال. وسيتم تقديم التقرير عن تنفيذ البر

                                                      
  من وزارة التغير المناخي في باكستان إلى اليونيدو. 2019آذار/مارس  13وفقاً للخطاب تاريخ  1
ب في قطاع 214لتشمل استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  2010و  2009كربونية لسنتي األساس تم تنقيح بيانات استهالك المواد الهيدروكلوروفلورو 2

   ).XXIX/16تصنيع الرغاوي (المقرر 
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  تقرير التحقق

ق   -5 ر التحق د تقري ة أّك واد الهيدروكلوروفلوروكربوني تهالك الم ن اس ص م راخيص وحص ام ت ذ نظ ة تنفّ أن الحكوم
ن ية وأن إجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لواردات وصادرات  للفترة م

تنفاد األوزون 206.81و  216.00بلغ  2017إلى  2016 درات اس ن ق والي طن م ى الت ى. عل ق إل ر التحق أن  وخلص تقري
امين  ة للع ة التنفيذي ع اللجن ا م ي اتفاقه ددة ف داف المح ة لأله تان ممتثل تخدام 2017و  2016باكس ض اس واد  وتخفّ الم

  افها.في البالد دون أهد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة  2017حيث تم تكليف هذا في عام  2018لم يتضمن التقرير التحقق من االستهالك لعام   -6 لدعم تقديم الشريحة الثاني
ً غير متوفرة  2018 لعام بيانات االستهالكإن . 2018عام مقررة لل تالتي كان ى موافبعد رسميا ى مستوى ، وتحتاج إل ة عل ق

ام المح صلن يكون أعلى من الحص 2018 عام أكدت اليونيدو أن استهالكو يصبح من الممكن تقديمها.قبل أن  يعال ددة لع
2018.  

ى   -7 نظم أوص وز ال تخدام رم ي اس تمرار ف ر باالس قةالتقري داوالً  المنس ر ت ورة األكث دائل المفل ة للب واد المعين للم
ة واد الكلوروفلوروكربوني ة والم ات ال الهيدروكلوروفلوروكربوني ع البيان ين جم تنفلتحس واد المس تيراد الم ألوزون س دة ل

  .ومزائجها

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

دير  تراخيص وحصصتزال أنظمة ال   -8 تيراد / تص ةاس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ام  الم ذ ع ل من ؛  2013تعم
تيوي ي تمحظر اس واد الت ا تراد الم ت  إزالته ي وق ابقف ة(أي  س واد الكلوروفلوروكربوني ات) ؛  الم  تتم إضافةسووالهالون

ب الالئح ب142الهيدروكلوروفلوروكربون  ة بموج عة للرقاب واد الخاض ة الم د الج،  SRO 634(1)ة إلى قائم ارك قواع م
ً . وتدرس الحكومة 2014الباكستانية المحدثة في عام  ىذ تشريعات تنفي أيضا ك فرض حظر عل ي ذل ا ف تيراد  إضافية بم اس

ى  وي عل تخدم أو تحت ي تس دات الت ات والمع ةالمنتج واد الهيدروكلوروفلوروكربوني واد  الم ط الم وخالئ
ة،  ى الهيدروكلوروفلوروكربوني ة عل ر القائم ات غي ى المنتج ريبية عل اءات ض واد الهيدروكلوروفلوروكوإعف ةالم  ربوني

لحكومة في ا بدأتكما  .، من بين أمور أخرىالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمنتجات القائمة على على  أعلىضرائب و
ا  ةروفلوروكربونيالقائمة على المواد الهيدمزائج الو المواد الهيدروفلوروكربونية إزالةاتخاذ إجراءات لوضع لوائح لدعم  بم

  .ليالحا الوارداتفي ذلك إدراج هذه المواد في نظام حصص 

ً  23 لـلتدريب اتم تقديم   -9 المواد المستنفدة لألوزون، ومناولة وتخزين ببشأن لوائح منع االتجار غير المشروع  موظفا
ى تم غازات التبريد وأجهزة تعرف على تم شراء ثماني والغازات القابلة لالشتعال ؛  وانئتوزيعها عل دخ م ية ؛ ال ول الرئيس

ا  شارك ثالثة من موظفي الجمارك فيو بحلقة عمل تدريبية إقليمية نّظمه أن  اليوني نيفبش اطر لتحدي تص رات المخ د مؤش
دودي وار الح ي الح ف جمرك ر موظ ألوزون ؛ وحض تنفدة ل المواد المس روع ب بشأن  المخاطر المرتبطة باالتجار غير المش

ألوزونفي ما يتعلق باالتجار ب التنسيق وتسوية البيانات تنفدة ل ع نظراالمواد المس ه ء، م تان ل ن أفغانس ة إ م ران وجمهوري ي
  .اإلسالمية

تانيقامت   -10 ايير الباكس ودة المع ع) PSQCAة (الوكالة الوطنية للحفاظ على الطاقة بالتعاون مع هيئة مراقبة ج  بوض
إلى  )BTU( وحدة حرارية بريطانية 12,000(من  النافذة والمنفصلةمكيفات في ما يتعلق ب معايير الحد األدنى ألداء الطاقة

ة 48,0000 ة بريطاني دة حراري ت)BTU( وح ة. تبن ات المنزلي تاني ) والثالج ايير الباكس ودة المع ة ج ة مراقب ً هيئ ا  ة أيض
المنظمة الدولية  بما يتوافق مع معايير الهواءاآلمنة لغازات التبريد لقطاع التبريد وتكييف  المناولةالمعايير ذات الصلة بشأن 

  .في البرنامج التدريبي للفنيين) ISO-45149و  ISO-3817المعيارين ( يناج هذسيتم إدرو للتوحيد القياسي.

  البوليوريثان تصنيغقطاع 

ة شملت   -11 واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ل لالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الم ات تحوي سبع شركات عملي
درات منطن  34.06 إلزالة القطع الحافظة للحرارة من البوليوريثانتصنع  ع شركات تصنع  ق تنفاد األوزون وأرب اس

                                                      
3ISO 817:2014 .بشأن تسمية وتصنيف سالمة غازات التبريد ،  
41:2014-ISO 5149 ارية.، بشأن متطلبات السالمة والمتطلبات البيئية لنظم التبريد والمضخات الحر  
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ع  .استنفاد األوزون من قدراتطن  24.64 إلزالةاأللواح المتقطعة  م توقي ع وقد ت ود م ركاتعق ي تصنّع  الش بع الت الس
منخفضة الجرعات  رغاوي، آلة مثلتم االنتهاء من شراء المعدات (و .جراءات اليونيدووفقاً إلالقطع الحافظة للحرارة 

م عالو ك لوحة تحك ي ذل ا ف اهية الضغط بم د المي ات تبري ا ومجموع ري تركيبه ليمها ويج م تس ا.) وت وفير و حالي يتم ت س
راء . تم 2019مايو أيار/وبدء التشغيل والتدريب من قبل مورد المعدات بحلول  التشغيل التجريبي اءاتإج ات عط  عملي

واح  ركات األل ية لش وارات الرئيس دات واإلكسس ة للمع عالمتقطع أخرو ؛األرب ةت راء  ت عملي ة ألالش ة مرتبط باب فني س
 .2019قبل نهاية النصف األول من عام  هذه العمليةمن المتوقع اآلن االنتهاء من و بالمواصفات النهائية للمعدات ؛

  طبالضغ المسحوبة البوليسترينقطاع رغاوي 

روعاً 5(و) 76/39مع المقرر تمشياً   -12 اً مش ةإلز، قدمت اليونيدو أيض ري ( 76.68 ال ن مت ن  4.68ط دراتط ن ق  م
شركة لرغاوي من خالل تحويل  22ب والهيدروكلوروفلوروكربون 142الهيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون) من 

غط حوبة بالض ترين المس ل  ( Symbol Industry) البوليس ائي ميثي ى ثن رإل ونو، اإليث يد الكرب اني أكس  ث
دروفلوروأوليفان.و ت  والهي ه بلغ م تقديم ا ت ة للمشروع كم ة اإلجمالي ي 871,527التكلف ال (  دوالر أمريك اليف رأس الم تك

افية ة  اإلض غيل  694,700البالغ اليف التش ي وتك افيةدوالر أمريك ة  اإلض ي 107,357البالغ ى ) دوالر أمريك افة إل باإلض
  .6كجمدوالر أمريكي/ 11.36 فعالية تكلفة المشروع كما تم تقديمه وبلغت .تكاليف الدعم لليونيدو

  قطاع خدمة التبريد

ً  91 لـالقابلة لالشتعال وتخزينها  ة لغازات التبريداآلمن والمناولةالتدريب على التقنيات الناشئة تقديم تم   -13 تمت و؛  فنيا
دالخاصة بمناولة  قواعد الممارسةصياغة مدونة  ا م غازات التبري تم مراجعته ل، وت ة وورش العم ي الخدم ة ن قبلفني ل لجن

ف وأجهزة الكش دغازات التبريشراء المعدات واألدوات التدريبية (مثل مضخات التفريغ ووحدات استرداد وتم البدء بفنية ؛ 
ي ي والتقن يح. عن تسرب الهيدروكربونات) للجنة الوطنية للتدريب المهن ة لفني ويجري تنق اهج التدريبي ة التبري المن د خدم ي

لة غازات التبريدعن  لتشمل معلومات وتكييف الهواء ات ذات الص دة والتقني ة، الجدي ازات ةاآلمن والمناول د لغ ة القا التبري بل
ينتنفيذ تجريبي لبرنامج إصدار الشهادات  حالياً إجراء يتمولالشتعال.  يم ال للفني ند للتعل س الس ع مجل يم و و)، SBTE( فن ه

رتبط يح م ية  بتنق اهج الدراس ف المن د وتكيي ى التبري دريب عل واء.للت ذا ليوي اله هادات ه ام الش ميم نظ ة تم تص ب العملي ناس
  .الوطنية لتنفيذ إطار التأهيل المهني

ة إمكانيةذات  البديلو دورات توعية لتعزيز التكنولوجياتتنظيم تم   -14 ازات  االحترار العالمي المنخفض ة غ ومناول
تع غازات التبريدن بشأ اليونيبترجمة دليل  وتمت القابلة لالشتعال وتخزينها ؛ التبريد ة لالش ةالقابل ى اللغ ة  ال إل المحلي

  .وتم توزيعه على الفنيين

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

اريع   -15 ن إدارة المش ؤولة ع اخي مس ر المن من وزارة التغي ة ض ة األوزون الوطني دة األوزون الوطنية/خلي إن وح
ادة الب صلوتنسيقها وتقييمها ورصدها. كما أنها مسؤولة عن تسهيل التوا يين وزي وعي بشأن ين أصحاب المصلحة الرئيس

ذ خبير استشاري من قبل وحدة األوزون الوط توظيفتم و .قضايا المواد المستنفدة لألوزون بين صانعي القرار نية لدعم تنفي
  .في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اليونيب بعنصراألنشطة المتعلقة 

  موالمستوى صرف األ

 2,350,200( دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن 2,550,200، من أصل مبلغ الـ 2019 مارس/آذاركما في    -16
دو و ي لليوني ب) 200.000دوالر أمريك ي لليوني رف دوالر أمريك م ص ي 619,469، ت ة) 24( دوالر أمريك ي المائ  ف

والر د 1,930,731. وسيتم صرف الرصيد البالغ ليونيب)دوالر أمريكي ل 132,000دوالر أمريكي لليونيدو و 487,469(
  .2020و 2019في عامي أمريكي 

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةخطة تنفيذ الشريحة 

                                                      
ً بأنه  5 ، يمكن لحكومة باكستان تقديم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأثناء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة قررت اللجنة التنفيذية أن تأخذ علما

هالك خط بشرط أن يكون است لضغطالبوليسترين المسحوبة با ب في قطاع تصنيع رغاوي142 الهيدروكلوروفلوروكربوناستخدام  إلزالةمشروع استثماري 
   .اجتماع األطراف وتمت الموافقة عليه من قبلب 142 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ليشمل تم تنقيحهقد األساس للبلد 

  .كجم /دوالر أمريكي  10.27 رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغطعتبة فعالية التكلفة التي حددتها اللجنة التنفيذية لقطاع تبلغ  6
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  2020:7كانون األول/ديسمبر  حتى 2019األنشطة التالية في الفترة من حزيران/يونيو سيتم تنفيذ   -17

زة تكييفمؤهلة واحدة في قطاع تصنيع  شركة: تحويل تكييف الهواء أجهزةتصنيع  )أ( واء أجه  Dawlance( اله
Industry (ا ن تكنولوجي دروكلوروفلوروكربون م ى  22-الهي دو) ( R-290إل دوالر  1,115,000(اليوني
  أمريكي) ؛

 
نّع تصنيع رغاوي البوليوريثان  )ب( ي تص بع الت ركات الس زة الحافظة: االنتهاء من عملية تحويل الش للحرارة ؛  األجه

ن عمليإكمال عملية شراء وتركيب المعدات للشركات األربع التي تصنخ ألواح البوليوريثان المتقطعة لالنته ة اء م
 دوالر أمريكي باإلضافة إلى األموال من الشريحة السابقة)؛ 570,352التحويل (اليونيدو) (

 
وظموظفاً  100: تدريب خدمة التبريدقطاع   )ج( ن م ر ام ار غي ع االتج وائح لمن ى ل اذ عل ارك واإلنف روع في الجم لمش

القابلة  ت التبريدلغازا ةاآلمن والمناولةفني إضافي على التقنيات الناشئة  500تدريب والمواد المستنفدة لألوزون ؛ ب
دريب و برامج بشأنحلقتي عمل للتوعية وعقد ؛  وتخزينها لالشتعال هاداتالت دار الش ات  إص ي المقاطع ألخرى اف

لغات المحلية الإلى القابلة لالشتعال  غازات التبريدترجمة دليل سريع عن وبلتستان) ؛  وغلغتختونخوا (أي خيبر ب
د ؛  غيلوعق راءات التش ة / إج د الممارس ة قواع ى مدون رة عل ات األخي ع اللمس ول وض اورية ح ل تش ات عم  حلق

ةورش لالقياسية  ق بمناول ا يتعل ي م ة ف ل الخدم د عم تعال ؛  غازات التبري ة لالش توى الالقابل ع مس دى وعي ورف ل
ور  اعالجمه أن  يذ والقط لة بش تخدامالص ة واالس د يناآلمن المناول ازات التبري تعال ( لغ ة لالش بالقابل ) اليوني

 ؛موال من الشريحة السابقة) ؛ واأل باإلضافة إلىدوالر أمريكي  170,000(
 

 .دوالر أمريكي) 294,500دوالر أمريكي؛ واليونيدو  30,000يب تنسيق وإدارة ورصد المشاريع (اليون )ح(

  

  تعليقات وتوصية األمانة

 التعليقات

  

  ة البداية وتعديل االتفاقطتنقيح نق

أن        - 18 اً ب ة علم ذت األمان ال أخ ول مونتري ي بروتوك راف ف اع األط ح 8اجتم د نقّ اس  ق ط األس واد خ ال للم لالمتث
  .أدناه 2على النحو المبين في الجدول  ب،142ليشمل الهيدروكلوروفلوروكربون  ،لباكستان الهيدروكلوروفلوروكربونية

  : تنقيح خط األساس لباكستان2الجدول 
  خط األساس المنقح (طن من قدرات استنفاد األوزون) خط األساس السابق (طن من قدرات استنفاد األوزون)  المادة

  ساسخط األ  2010  2009 خط األساس 2010 2009

 138.50 142.8 134.2142.8138.50134.2  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 4.65 4.68 4.62---  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 104.96 108.22 105.6112.2108.90101.69  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 248.11 255.7 239.8255247.4240.51 المجموع

  

تهالك  البدايةكومة باكستان اختارت خط األساس لالمتثال كنقطة حبما أّن         - 19 ي اس تدامة ف للتخفيضات المجمعة المس
ى التفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيةا تنقيحفمن الضروري  المواد الهيدروفلوروكربونية، ك،ذ. وبناًء عل ذلك ، يع ل رض ل

اق المحدث الكا سيتمعلى االتفاق. و إدخالها بهذه الوثيقة التغييرات المطلوب األول المرفق اق االتف لإرف ر  م اع ابتقري الجتم
  .الثالث والثمانين

  

                                                      
  سيتم استخدام األرصدة المتبقية من الشريحة السابقة باإلضافة إلى األموال التي يتم طلبها. 7
  .XXIX/16المقرر  8
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  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولىمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني

واد الهيدروكلور باكستانأصدرت حكومة   -20 ن الم واردات م ام بالفعل حصص ال ة لع والمحددة  2019وفلوروكربوني
  . أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال، وهي أقل من ستنفاد األوزونمن قدرات اطن  210 عند

  قطاع تصنيع رغاوي البوليورثان

ان اليونيدو أن التأخير في تنفيذ مشاريع رغاويأوضحت   -21 ة  البوليوريث ي وحدة األوزون الوطني ر ف ى تغيي يرجع إل
ا  تطلّب ار التكنولوجي ة اختي رح عملي افية لش ركاتمشاورات إض ة.  والش د المؤهل ذه المشكلة وق م حل ه زت ل  الوال ي تحوي

  .ذقيد التنفي مشاريع الرغاوي

ا   -22 ركات في م ل ش ي تحوي دود ف دم المح ق بالتق نّعيتعل ي تص اوي الت دو أن  الرغ حت اليوني ة، أوض واح المتقطع األل
ً رقت عملية تقديم العطاءات استغ ا ت، ويجري تقيأطول مما كان مقدراً في األصل ؛ ومع ذلك، فقد تم استالم العطاءا وقتا يمه

ن  ين م وظفين فني ل م ن قب ركاتم تفيدة الش ولالمس ا بحل اء منه تم االنته ع أن ي ن المتوق ران/ ، وم و  حزي ن 2019يوني . وم
حت اليون2020المتوقع أن يتم تحويل الشركات بحلول منتصف عام  دو . وأوض ً ي ا درك التزامه أيض ة ت ا بخفض أن الحكوم

قصارى  ، وسوف تبذل2020ول عام في المائة من خط األساس بحل 50بنسبة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 
  .جهدها لضمان إكمال هذه المشاريع االستثمارية

هعلومات المقدمة بشأن صرف األموالالمعند مراجعة   -23 ة أن ل  ، الحظت األمان تم تخصيص أي مخصصات لك م ي ل
غ مستفيدة شركة ن مبل الغ ع م اإلب ن ت ع، ولك ً . مجم ا دو ووفق دات، نظراً ، لليوني راء المع ن ش ؤولة ع ا مس إن صرفها  ألنه ف

ين يألنشطة التي لسيكون فقط  للشركاتالداخلي وإجراءاتها المالية تتطلب تجميع هذه التكاليف. إن التمويل المقدم مباشرة  تع
ه اعليه ذها بأنفس ة اتنفي ال المدني الي(أي األعم ون تك مان أن تك دو بض ة اليوني رت األمان أريض). وذّك الف ، الت  رأس الم

غيلية التكاليف و ركاتالتش ل الش ات تحوي ل  لعملي ه لك ة علي ت الموافق ا تم ع م قة م رشركةمتس دم تقري ة، وأن تق ى اللجن  اً إل
ً التنفيذية    .لذلك وفقا

  قطاع خدمة التبريد

من الشريحة  لها أن الوحدات المخطط تم التوضيح، وتسليمهافي ما يتعلق بأجهزة التعّرف على غازات التبريد   - 24
المرحلة  في إطار التي تم شراؤها أجهزة التعّرف تلكاستخدم  اليونيب، وأن 2019م تسليمها إال في أواخر عام األولى لن يت

سق لتحسين ال لرموز النظام المنموظفي الجمارك على التنفيذ الفعّ  سوف يركز تدريبوجمارك. لتدريب موظفي الاألولى 
 ن استهالك، بما يتمشى مع توصيات تقرير التحقق بشأومزائجهاالمواد المستنفدة لألوزون  بشأن وارداتجمع البيانات 

  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ً استفسرت   - 25 لتكنولوجيات البديلة، مشيرة إلى أنه لم يتم اإلبالغ إال ز اتعزي عنصرعن التقدم المحرز في  األمانة أيضا
، انريد في باكستاون مع جمعية التبأن وحدة األوزون الوطنية، بالتع اليونيبأوضح وعن ترجمة المواد إلى اللغة المحلية. 

ء كشك تضمن إنشا ، الذيءوالتهوية والتبريد وتكييف الهوا لتدفئةحول ا عمل كجزء من المؤتمر السنوي حلقاتعقدت 
  .ونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكرب الجهود التي تبذلها البالد من أجل إزالة حولمعلومات لنشر مواد التوعية 

على أن الروابط المؤسسية مع المدارس المهنية ومجلس  اليونيب، شدد تعلق باستدامة البرنامج التدريبيفي ما ي  - 26
  .عاديةالتعليم ستكفل دمجها في البرامج ال

  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغطقطاع 

من الهيدروكلوروفلوروكربون الرموز  قطاعالقتراح المشروع لتحويل  مراجعة شاملةاألمانة أجرت   - 27
 اإليثر/الهيدروفلوروأوليفان.ثنائي ميثيل  ثاني أكسيد الكربون ) إلى60:40(نسبة  22ب/الهيدروكلوروفلوروكربون 142

 ب142للهيدروكلوروفلوروكربون  الشركةاستهالك  يبدو أنه تم اإلبالغ عن :ما يلي، لوحظ المراجعة باختصار، بعد
لية تكلفة المشروع ؛ كانت فعا ب142للهيدروكلوروفلوروكربون  المنقحإلى استهالك خط األساس  استناداً وإنتاجها الناتج 

؛ قد ال تكون التكنولوجيا  البوليسترين المسحوبة بالضغط رغاويأعلى من عتبة فعالية التكلفة المحددة لقطاع  كما تم تقديمه
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ً متاحة  الهيدروفلوروأوليفان) على سبيل المثال،المختارة ( لم تكن  9؛ الشركةتحويل  الذي سيتم فيه في الوقت في البلد تجاريا
اليف البنود المماثلة في ، وكانت أعلى من تكوح مع المعدات األساسية الموصوفةمتسقة بوض رأس المالتكلفة  عناصر

  .المعتمدة ؛ ولم يتم توفير حسابات تكاليف التشغيل اإلضافية المشاريع

، وال سيما لحاجة إلى جميع المعدات المطلوبة، النظر في المناقشات بين اليونيدو واألمانة، في جملة أمورتضّمنت ا  - 28
على  إدخال تعديالت اقترحت األمانةو. والتجاربلمساعدة الفنية اوتكلفة البنود المتعلقة بالسالمة ؛ واستبدال خط الطارد ؛ 

، مع قة عليهالمماثلة التي تمت الموافا رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بما يتوافق مع مشاريع رأس المالتكاليف 
  .لقطاع الرموزمراعاة االحتياجات المحددة 

 لمستوىل األمانة أن الطلب كان للحصول على الحد األقصى، الحظت علق بتكاليف التشغيل اإلضافيةفي ما يت  - 29
ن تكاليف أ، لوحظ يم المعلومات اإلضافية عن الحسابعند تقدودون الحسابات الداعمة ؛  كجمدوالر أمريكي/ 1.4 البالغ

ً (على سبيل المالمعتمدة  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط النظام كانت أعلى من مشاريع عناصر  بلغت، الثسابقا
  ).كجمدوالر أمريكي/ 10في مشروعات أخرى  بلغتكجم بينما /دوالر أمريكي 20 الهيدروفلوروأوليفان تكلفة

، لم تتمكن اليونيدو واألمانة من التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة اإلضافية المكثفةالرغم من المشاورات على   - 30
ادة تقديم لب من اليونيدو إع◌ُ للتفاوض بشأن المشروع ؛ لذلك، طُ اإلجمالية المؤهلة للمشروع بحلول الموعد النهائي 

ؤثر على يماع مقبل لن . كما أشارت األمانة إلى أن تأجيل تقديم هذا المشروع إلى اجتاالجتماع الرابع والثمانيناالقتراح إلى 
 في 50بنسبة  لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكامتثال باكستان، حيث أن الحكومة قد وافقت بالفعل على تخفيض استهالك 

دارة إزالة إاألول والثاني من خطة  المرحلتينمن خالل األنشطة التي أدرجت في  2020المائة من خط األساس بحلول عام 
  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط). تضمن تحويل خطة قطاعتالهيدروكلوروفلوروكربونية (ولم  المواد

 الخالصة

ة باكس  -31 ةإن حكوم ال  تان ممتثل ول مونتري البروتوك ع  واتفاقه ةم ة التنفيذي واد . اللجن تهالك الم ان اس وك
ـ  2017الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ال ب ددة  17دون خط األساس لالمتث دود المح ة ودون الح ي المائ اق فف ي االتف

ديم ا 24يبلغ مستوى الصرف  في المائة. 7لذلك العام بـ  م تق ئة لفي المائة. ت ات الناش ى التقني دريب عل ةوت والتخزين  المناول
ع، القابلة لالشتعال لغازات التبريداآلمنين  اً وض ة  ويجري حالي دة لقواعد مدون ات الجي ي لممارس ة الف د. خدم م حل وتبري ت

اوي عمليات التأخيرات في غط تحويل شركات رغ حوبة بالض ترين المس ا البوليس اء منه ع االنته ن المتوق دم .اقريب، وم  وتتق
ا. القطع الحافظة للحرارةأنشطة تحويل شركات  ري تركيبه دات ويج راء المع طة المو، وتم ش أن األنش ن ش ط لم ي خط ا ف ه
ة ريحة الثاني ار الش ي ذإط ا ف اذ، بم ارك واإلنف وظفي الجم دريب م ك ت ي، ل دم ف ات  والتق ل عملي ركة ر 11تحوي اويش  غ

دريب يفات الهواءمك تصنيعوشركة ل، البوليسترين المسحوبة بالضغط د 500، وت ي التبري ن فني طم اء مخط إلصدار  ، وإنش
  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.استدامة ، ضمان الشهادات للفنيين

  

  التوصية

  بما يلي :علماً  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -32

ريحة  )أ( ذ الش ن تنفي ي ع ر المرحل ىالتقري ة  األول ن المرحل ةام واد  لثاني ة الم ة إدارة إزال ن خط م
  ؛ في باكستان الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
ت أن أمانة الصندوق   )ب( وارد بتحديثقام ى النحو ال ة، عل ة التنفيذي تان واللجن ة باكس ين حكوم اق ب ق  االتف ي المرف ف

د، ه التحدي ى وج ة، وعل ذه الوثيق رة  األول به ذييلين  1الفق ف-1والت اقأ-2و أل ن االتف ف م اس  ل ط األس ار خ إلظه
ىطن من قدرات استنفاد األوزون على النحو المبلغ عنه  248.11الخاص بالبلد والمحدد عند  ا بمقتض ن  7دة الم م

م محل اال حلي االتفاق المنقحأن  ىلإلشارة إل 16 الجديدة الفقرةوأنه تمت إضافة  بروتوكول مونتريال؛ ذي ت تفاق ال
  السبعين ؛ والسادس وفي االجتماع  هيالتوصل إل

                                                      
  ).5(أ) ( 77/35(أ) و  74/20المقرران  9
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ندوق   -33 ة الص ريحة توصي أمان ى الش مولية عل ة الش اً بالموافق ةأيض ة  الثاني ن المرحل ةم ة  الثاني ة إدارة إزال ن خط م
تانالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  رة ، باكس ذ الشريحة للفت ل ا 2020-2019وخطة تنفي توى التموي ا بمس ة له لمقابل

  المبيّن في الجدول أدناه: 

  

تمويل المشروع  وان المشروععن 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الهيدروكلوروفلوروكربوني

 )الثانية، الشريحة الثانية

  اليونيدو 1,979,852138,590

واد (ب) ة الم ة إدارة إزال خط
ة الهيدروكلوروفلوروكربون ة (المرحل ي

 )الثانية، الشريحة الثانية

  اليونيب 200,00025,976
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 األول المرفق

 
  فواللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرا باكستانبين حكومة المحّدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال

ارة إزالة المواد وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إد كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)ل(التغييرات ذات الص

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ (" باكستان يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة -1
يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  124.06ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1ة في التذييل المستنفدة لألوزون المحدّد

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2020كانون الثاني  /

نفيذية في االجتماع واللجنة الت باكستانان هذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16
  للجنة التنفيذية. والسبعين  السادس

  ألف : المواد-1التذييل 

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستهالك (طن من  المجموعة المرفق  المادة
  قدرات استنفاد األوزون) 

 I 104.96ج  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 I 138.50ج  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 I 4.65ج  ب142يدروكلوروفلوروكربون اله
 I 248.11ج المجموع

  

  األهداف والتمويلألف:  -2التذييل 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

المجموعة األولى (أطنان قدرات استهالك األوزون)
 غير متوفر 161.27 223.30 223.30 223.30 223.30

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المرفق  2.1
جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استهالك األوزون) 

 غير متوفر 124.06 223.30 223.30 223.30 223.30

) (دوالر اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 1.2
أمريكي)

2,350,200 0 1,979,852 0 446,720 4,776,772 

 334,374 31,270 0 138,590 0 164,514تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي) 2.2
) (دوالر اليونيبعليه للوكالة المنفذة المتعاونة (التمويل الموافق  3.2

أمريكي)
200,000 0 200,000 0 103,000 503,000 

 65,330 13,378 0 25,976 0 25,976لة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)تكاليف دعم الوكا 4.2
 5,279,772 549,720 0 2,179,852 0 2,550,200إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 399,704 44,648 0 164,566 0 190,490مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 5,679,476 594,368 0 2,344,418 0 2,740,690فق عليها (دوالر أمريكي)إجمالي التكاليف المت 3.3

 14.29 أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (لا 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 7.40 أطنان قدرات استهالك األوزون)روعات سابقة موافق عليها (التي يتعين تحقيقها في مش  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
 83.27 أطنان قدرات استهالك األوزون)(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4
 58.69 قدرات استهالك األوزون)أطنان تفاق (متفق على تحقيقها بموجب هذا االب ال141-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 71.70 أطنان قدرات استهالك األوزون)ي مشروعات سابقة موافق عليها (التي يتعين تحقيقها ف  ب141 –إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
 8.11أطنان قدرات استهالك األوزون)(  ب411 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4
0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون)تفاق (متفق على تحقيقها بموجب هذا االب ال142-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون)التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (  ب142 –إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.3.4
4.65 أطنان قدرات استهالك األوزون)(  ب142 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.3.4

    

    
     


