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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

  األربعــــــون الحادي و اع ــــــجتماال
 2003ديسمبر / آانون األول  19-17مونتريال، 

 
 
 
 

 باآستان: مقترحات لمشروعات

  
  : تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترحات المشروعات التاليةمنتتألف هذه الوثيقة 

ى  • املة عل ـمشروعات النظرة ش ة لل ة التدريجي ة باإلزال ة  الCFCالمتعلق ين للجن د واألربع اع الواح ى االجتم ة إل ُمقدم
  التنفيذية

  الرغاوي

 : وهيمنشآت الرغاوي المتبقية في CFCاستخدام الـالقضاء التدريجي على  •

,Simpson Wire, HEPCO, Indus Plastic, Workman and Thermocraft engineering  Pakistan Insulation  
  البنك الدولي                  

   الهالونات

   اليونيدو  مكافحة الحرائقللقضاء التدريجي على االستيراد واالستهالك الصافي للهالونات في قطاع طة خ •
 التبريد

 
ى       (تنفيذ خطة إدارة التبريد      • ي تنطوي عل اتي،    الت ارك،   وإطار مؤسس ة،    ومساعدة الجم ي الخدم دريب تقن ى جانب   ت إل

 يدواليون            )المرحلة األولى) (سترداد وإعادة التدويراال
  

ـ   • تخدام ال ى اس دريجي عل اء الت ـ وCFC-11القض ي   CFC-12ال د ف دات التبري نيع مع ي تص آت   ف ن منش ل م آ
Dawlance, Unitd Refrigeration, Ice Age البنك الدولي           منشأة صغيرة29 وفي 

  المذيبات
 اليونيدو             من القطاعCFCالقضاء التدريجي على الـ •
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  الُمقدمة إلىCFCعات المتعلقة باإلزالة التدریجية للـنظرة شاملة على المشرو

   االجتماع الواحد واألربعين للجنة التنفيذیة
  

  يل المتبقيول للتمهاالستهالك المؤ
ل المتبقي لباآستان             ة للجنة التنفيذي  57/35ا إلى المقرر    استناًد .1  من   ODP طن    487.1، آان االستهالك المؤهل للتموي
ـ ًا لإلخت CFCsال ال   (1 اريوفق ول مونتري اس بروتوآ ط أس ن   250.9أو ) خ ًا لإلختODPط تهالك  (2ار ي وفق دث اس  ،)أح
 .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/61 الوثيقة(
 
ـ  ODP طن 14.2االجتماع الخامس والثالثين، على مجموع      منذ  صادقت اللجنة التنفيذية،     .2 .  في باآستان  CFCs من ال

 .ODP طن 472.9للتمويل المؤهل  CFCالـ ستهالكاأقصى ما تبقى من وبالتالي، يبلغ 
  

  مقترحات المشروعات الُمقدمة إلى االجتماع الواحد واألربعين
ة من أجل         مقترحات المشروعات     عين للجنة التنفيذية،  بقّدمت حكومة باآستان، إلى االجتماع الواحد واألر       .3 ة التالي الثالث

  :CFCs من الـODP طن 1,063.6على تدريجيًا لقضاء ا
  

ـ    القض  )أ ( ى استخدام ال دريجي عل ة    CFCاء الت  ,Pakistan Insulation:  وهي ، في منشآت الرغاوي المتبقي
Simpson Wire, HEPCO, Indus Plastic, Workman and Thermocraft engineering)   البنك

 ؛ODP طن 104.8 يبلغ مجموعها CFCبإزالة للـ، )الدولي
 
ـ  CFC-11القضاء التدريجي على استخدام الـ     )ب ( د في آل من منشآت                 CFC-12 وال دات التبري  في تصنيع مع

Dawlance, Unitd Refrigeration, Ice Age ك(   منشأة صغيرة29 وفي دولي البن ة  ،)ال بإزال
 ؛ODP طن 344.8 ها مجموع يبلغCFCللـ
  
 مُستخدمال CFCsمن الـ  ODP طن   614 يبلغ مجموعها    CFCبإزالة للـ ،  )اليونيدو (،تنفيذ خطة إدارة التبريد    )ج (

 .في قطاع خدمة التبريد
  
ل      CFC مجموع إزالة الـ   تم طرح من   .4 غ   لمقترحات المشروعات الثالثة ما تبقى من االستهالك المؤهل للتموي ا يبل  بم

ى   آستان لبا القطري  تحديث البرنامج    لبنك الدولي بخصوص  ل  التقديم وتبًعا لذلك، صّرحت رسالة   . ODP طن   590 عل
 :أن

  
ة، تلق "...  )أ ( ن الحكوم ة م ا بموافق ات ين تان    تعليم ب باآس ي يرغ ة الت ن الطريق رر   ع ا بخصوص المق توخيه

أن االستهالك     س، على أسا  1 ختيارإلإختار باآستان ا  و. 57/35 غ       الفهم ب ل يبل  MT طن    503.14  المتبقي للتموي
ODP .   ى د الُملغ روع التبري تهالك مش ذا اس مل ه فية و .)PAK/REF/26/INV/31(ويش ن تص الرغم م  ب

هذا ما فتئ و. 2002 قدرة اإلنتاج ظلت قائمة وهي اآلن ُمستَغلة من فريق ألربعة شرآاء منذ نهاية            المنشأة، إال أنّ  
  .بعدد ُمقّلص من الموظفين القدماء الذين سيضطلعون باإلنتاج هذه السنةيعمل الفريق 

 
امج القطري،               )ب ( ة لتحديث البرن تان، في النسخة النهائي ة باآس ذا، أشارت حكوم ى ه ا تخطط   وباإلضافة إل أنه

ة في نفس الوقت       CFCلجعل من اإلزالة التدريجية للـ     مجموع  ( أولوية باستهداف آافة المنشآت الُمصنِعة المتبقي
288 ODP MTة إلتاحة وقت آاف من أجل  ) من االستهالك المؤهل ي أنشطة قطاع الخدم ا تشرع ف ، بينم

د  ة إدارة التبري اء خط ى MT 184.79(إرس ن  MT 214.99 إل تهم رر  االس ي، بحسب المق ل المتبق الك المؤه
ـ        ). المعني بالمشروع الملغى اآلنف الذآر     ة ال ألة آمي تم    CFCوهذا يمت بالصلة، بطبيعة الحال، إلى مس د ي ي ق  الت

 .تمويلها في االجتماع القادم للجنة التنفيذية
  
ا للنموذج     التي قدODPيختزل المسألة فقط إلى قضية أطنان من الـ]يفضل البنك الدولي، على أن       )ج ( ّول وفق  ُتم

ى                               و عل ا يرب ك م ى أن هنال ة إل اه األمان أن يسترعي انتب ة، ب ة التنفيذي ين للجن اع الواحد واألربع  1000في االجتم
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ODP MT ومع تنفيذ المشروعات المقترحة، ستكون الكمية المزالة أآبر . المتبقي" غير الممول" من االستهالك
ى              فس . من الكمية المحدودة التي قد تمول      ثًال بالقضاء عل د م رح التبري  في حين أّن      MT 369.4وف يضطلع مقت

181.3 MT   ذه لضمان الضلوع                و.  فقط يمكن تعويضها ة ه يتعين البدء على التو في تنفيذ عملية اإلزالة التدريجي
 ".بكافة مراحل العملية وفقًا للمخطط المسطر للسنوات القليلة المقبلة

  
د  .5 الكين )PAK/REF/26/INV/31(الملغى وبخصوص استهالك مشروع التبري الة من الم دولي رس ك ال ّدم البن ، ق

ة لالستمرار           أة قابل ى       ) وإن يكن باسم مختلف   (الجدد والتي أّآدت على أّن المنش د عل ردات تعتم اج مب م بصدد إنت وأنه
 .CFCالـ

 
ـ      .6 ن ال ي م تهالك المتبق اعي لالس ع القط ى التوزي تنادا إل ل CFCاس ل للتموي ت ، المؤه ات     قام يح مقترح ة بتنق األمان

 .اآلنفة الذآرالمشروعات الثالثة 
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 ورقة تقييم المشروع
  باآستان

تنفدة ل    الرغاوى : القطاع  واد المس تخدام الم ة ااس ألوزون طبق
  ): 2002(في القطاع 

 ODP  طن 260.77

  رغوة ذات أديم مندمج  :عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي

  ينبوليثيل/بوليسترين

  رعوة جاسئة

  آلغ/ دوالر أمريكي16.86

  آلغ/ دوالر أمريكي8.22

  آلغ/ دوالر أمريكي7.83

  : ات المشروععناوین

ـ   ) أ( ة وهي     CFCالقضاء التدريجي على استخدام ال  PAKISTAN INSULATION, SIMPSON:  في منشآت الرغاوي المتبقي
WIRE, HEPCO, INDUS PLASTIC, WORKMAN AND THERMOCRAFT ENGINEERING  

                 
 بيانات المشروع     متعددة

 6 منشآت 
 ODP(  106.9طن (استهالك المنشأة 

 ODP(  104.8طن (وقع المشروع 

 25 )أشهر(مدة المشروع 
 948,353 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 

   )دوالر أمريكي(الكلفة النهائية للمشروع 
 870,503  )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية     

 77,850  )ب(تكلفة الطوارئ      
   )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية      
 948,353  )د+ج+ب+أ( مجموع تكلفة المشروع      
 100  )%( الملكية المحلية      
 0   )%( عنصر التصدير       

 658,973  )دوالر أمریكي (المبلغ المطلوب 
 6.29  )آغ/دوالر(جدوى التكاليف 

   تمويل من الجهة النظيرة ؟هل تأيد ال
 وزارة البيئة الوآالة الوطنية المنسقة 

  البنك الدولي الوآالة المنفذة 
 

   توصيات األمانة 
 658,973  )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به 

 104.8  )طن(وقع المشروع 
 6.29  آغ/دوالر التكاليف جدوى

 49,423  )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 
 708,396  )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 
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  وصف المشروع
  نيابة عن حكومة باآستان، مشروع مظلة من أجل اإلزالة التدريجية          قّدم البنك الدولي إلى االجتماع الواحد واألربعين       .7

ن    ي  م تهالك المتبق ـ  لالس ـ     CFCال ِدد ب ذي ُح اوي وال اع الرغ ي قط ن 106.9ف ة  ODP ط ة إجمالي غ  بتكلف تبل
 . دوالر أمريكي948,353

 
واع   آل من من رغاويويشمل المشروع ست منشآت ُتنتج   .8 دمج  ذات ، وجائسة ال األن م من ان   ، وأدي  ةمصبوب بوليوريت

حوبة بالضغط  ، وةمرن تيرين المس وع   والبوليس ن ن ل  م د البوليفيني آ ).PVC(آلوري ي المنش ا يل مولة ت وفيم  المش
 :شروعبالم
    استهالك ااـ  النشأة

CFC)  طن
ODP(  

القطاع الفرعي 
  للرغاوي

تكلفة 
  المشروع

جدوى 
  التكلفة

  التطبيق/المنتجات

Pakistan 
Insulation 

رش   6.23  165,660  جائسة  28.0 وة ال طوحع(رغ زل )زل الس ، ع
  آتل من الرغاوي الجائسةاألنابيب، 

Thermocraft 5.5  هياآل الشاحناتائسة لرغاوي ج  10.99  57,160  جائسة   

Simpson Wire 10.5   بوبة ة، مص جائس
  مرنة

، مقاعد   عزل التخزين البارد واألنابيب      11.29  114,008
  الدرجات والقفازات

Workman 2.9    ،ة بوبة مرن مص
  أديم مندمجوذات 

  األثاثيةتطبيقات  12.76  37,010

Hepco 15.0   تيرين البوليس
  المسحوبة بالضغط

  ليب األغذيةتع  13.45  201,703

Indus Plastic 45.0  اف المصنوعة من     /األحذية  8.28  372,812  غير متاحة د   خّف  آلوري
  البولفينيل

      3299    106.9  المجوع

  
  الرغوة الجائسة

وع     تشغيل عدادًا من ُموزعيPakistan Insulation منشأة ىتتول .9 ل الرغاوي     Gusmer رغاوي الرش من ن تج ُآت وتن
وسيتم . ذات ضغط منخفضآالت Thermocraft     و  Simpson Wire  منشأتي تستخدم، بينما بواسطة الخلط اليدوي

ًا مُ      . HCFC-141bستخدام  إلى ا  الجائسة   بوليوريتان ال  رغوة إنتاجتحويل   وزعات ذات ضغط     وأينما ُتشغل المنشآت حالي
راح    قُّ ت في خط األساس،     لم توجد أّي معدا   حيثما   و وزعات ذات ضغط عالٍ    عنها بمُ  ة سيتم االستعاض  منخفض بشأن  دم اقت

 ذات الضغط    ُموزعات الدة تهيئة أو االستعاضة عن       إعاسيتم  .  من الجهة النظيرة   مُموزع ذي ضغط عاٍل مع التمويل الالز      
 . حسب اإلقتضاءالعالي لرغاوي الرش

  
  b141-HCFCستخدام الـاتبرير 

  
تا            بعدُ لم تتلقى  .10 ة باآس ى استخدام     تحمل موا  ن   األمانة رسالة إبالغ من طرف حكوم ا عل ـ    فقته -HCFC الشرآات ل

141b. 
  
  أديم مندمجذات غوة الر
أة   .11 تخدم منش نخفض آ Simpson Wireتس انون ذات الضغط الم اجالت آ ا  إلنت ة بينم ا المصبوبة المرن رغاويه

وع إالستوغران       موزعًا ذا ضغط عالٍ     Workmanتستخدم منشأة    اج الرغاوي المصبوب         .  من ن ل إنت يتم تحوي  ةس
مع   Workmanالنفخ بالمياه مع إعادة تهيئة موزع خط األساس في منشأة  إلى تكنولوجيا    ديم مندمج ذات أ المرنة و 

 .مالئم للتحويل دون أّي إعادة تهيئة Simpsonوزع خط األساس لمنشأة وُيعتقد أّن ُم. مراقبة للحرارة
  

  البوليستيرين المسحوبة بالضغطرغوة 
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ان     لبوليستيرين المسحوبة بالضغط  اسيتم تحويل إنتاج رغوة      .12 زة          .  إلى استخدام البوت ة أجه ادة تهيئ ذا إع وسيتطلب ه

 .، والتنبيه إلى جانب مرافق الحماية من الحرائقعوادموأنظمة ال سحب الضغط والتهوية المجودة،
  

   آلوريد البوليفينيلرغوة
زة سحب الضغط    9 بواسطة لوريد البوليفينيلمن آ) خّفافا غالبًا(  ُتنتج أحذية)Indus Plastics(ّن شرآة أم ُعِل .13  أجه

خ       CFC-11 أسيتات البوتيل في الصيف والـ     مباستخدا تاء آعوامل نف وال، تُ      . في الش ى نفس المن اف   ص وعل بغ الخّف
 آما ٌعِلم بأن استهالك الشرآة للـ . في الشتاءCFC-11 في سائل الـسيتات البوتيل في الصيف وغطسًا في سائل األ

CFC-11 ًا و 30تطبيق المذيبات آان تاج رغاوي آلوريد البوليفينيل و  في إن والي   15طن ى الت ًا عل ل  يس .  طن تم تحوي
ة   اج الشرآة لألحذي زة سحب الضغط وصبغها  /إنت اف بواسطة أجه دار   الخّف ى م ل عل يتات البوتي ى استخدام أس  إل

نة دولي . الس ك ال رح البن ذا، اقت ة وومن أجل ه ًا للتدفئ وادم نظام وفير ع اطلت غ ) خمس غرف(اإلقصاء ق من بمبل
ة48,000 ي للغرف ه  بم، دوالر أمريك ي240,000ا مجموع غ  دوالر أمريك ة الصبغ بمبل  دوالر 60,000 ومنطق
ي غ يو. أمريك ة ابل وع التكلف ا،   مجم ل التكنولوجي ارب ونق راء التج د إج مالية اإلضافية، بع  دوالر 325,000لرأس

ـ      ا(أمريكي، بينما تكلفة التشغيل اإلضافية  ل وسعر ال يتات البوتي ين سعر أس ى   CFC-11 لفرق ب ة  باإلضافة إل تكلف
ة افية للتدفئ غ ) إض ي15,312تبل روع  .  دوالر أمريك ة للمش ة اإلجمالي غ التكلف ع 372,812وتبل ي م  دوالر أمريك

 .آلغ/ دوالر أمريكي8.28 بمستوى فترضةتكاليف ُمجدوى 
  

  تعليقات وتوصيات األمانة
  التعليقات
  ف اإلضافيةيلاحساب التك

ا   . للمشروعات   التكاليف اإلضافية   حددت األمانة عددًا من المسائل التقنية والمسائل الُمتصلة بحساب         .14 لمناقشة  لوتبًع
ة  التي جمعت األمانة والبنك الدولي بشأن هذه المسائل، ُأعيد حساب التكاليف اإلضافية              م    . للمشروعات المعني ا ت آم

اعدة لشرآة  ديم المس ى تق اق عل ـ Indus Plastics االتف تخدام ال تخلص من اس ي ال اندتها ف ي إطار CFC لمس ف
 هي العامل األساسي في     اإلرغاء والصباغة، نظرًا إلى أّن الظروف السيِّئة لخط أساس الشرآة  عملياتها المتعلقة ب  

 .رغاوي آلوريد البوليفينيل في الشتاء القياسية في إنتاج اعدم قدرتها على استخدام التكنولوجي
 ..آمنح مؤهلة للمشروعاتتبًعا لذالك، تمت الموافقة على ما يلي و .15
  

المنحة   وقع المشروع    نشأةمال
المؤهلة 

دوالر (
  )أمریكي

  جدوى التكلفة
دوالر (

  )آلغ/أمریكي

Pakistan Insulation 28.0  26.6  157,410  5.92  
Hepco 15.0  15.0  123,300  8.22  

Workman  2.9  2.9  37,010  12.76  

Thermocraft  5.5  5.2  55,593  10.69  

Simpson Wire  10.5  10.1  110,660  10.96  
Indus Plastic 45.0  45.0  175,000  3.89  

  6.29  2630  104.8  106.9 وعمالمج

  
 . دوالر أمريكي6.29جدوى تكلفة ب دوالر أمريكي 658,973للمجموعة وهكذا تكون تكلفة المشروع  .16

  
  التوصيات
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ـ     توصي أمانة الصندوق بالمو    .17 ة الستخدام ال ة التدريجي  في منشآت   CFCsافقة الشاملة على مشروع باآستان لإلزال
 .في الجدول التالين بي آما هو ُم الُمتصلةوتكلفة المساندةتمويل الالرغاوي المتبقية بمستوى 
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 تمویل المشروع  عنوان المشروع  

دوالر (
  )أآمریكي

  تكلفة المساندة
 )دوالر أمریكي(

الوآالة 
  المنفذة

ة     CFCs التدريجية الستخدام الـةاإلزال  )أ(  Pakistan:في منشآت الرغاوي المتبقي
Insulation ،Simpson Wire ،Hepco ،  

Indus Plastic،   Workman  وThermocraft Engineering .  

ك   49,423  658,973 البن
  الدولي

  
  

 ورقة تقييم المشروع
  باآستان

واد ا  الهالونات : القطاع  تخدام الم تنفدة لاس ة المس ي ألوزون طبق ف
  ): 2001(القطاع 

 ODP  طن 28.8

  غير متاحة   : جدوى التكاليف في القطاع الفرعي اتعتب

  : ات المشروععناوین

  لالستيراد واالستهالك الصافي للهالونات في قطاع مكافحة الحرائقخطة لإلزالة التدريجية) أ(
 بيانات المشروع     البنك

   
 غير متاحة  )ODPطن (ة استهالك المنشأ
 ODP( 24.2طن (وقع المشروع 
 36 )أشهر(مدة المشروع 

 473,500 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 

   )دوالر أمريكي(الكلفة النهائية للمشروع 

 174,000  )أ( التكلفة الرأسمالية اإلضافية 
 12,400  )ب(تكلفة الطوارئ  

 23,000  )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 
 209,400  )د+ج+ب+أ( مجموع تكلفة المشروع 

 100%  )%( الملكية المحلية 
 0%  )%( عنصر التصدير 
   )دوالر أمریكي (المبلغ المطلوب 
 8.65  )آغ/دوالر(جدوى التكاليف 

   هل تأيد التمويل من الجهة النظيرة ؟
 خلية األوزون الوآالة الوطنية المنسقة 

   اليونيدومنظمة الوآالة المنفذة 
     

   توصيات األمانة 
 209,400  )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به 

 24.2  )طن(وقع المشروع 
 8.65  آغ/دوالر التكاليف جدوى

 18,846  )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 
 228,246  )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 
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  عوصف المشرو
  

ا في                          .18 اء بالتزاماته اند باآستان في الوف ذي سيس ات ال وطني إلدارة الهالون يهدف المشروع إلى وضع وتنفيذ البرنامج ال
 .إطار بروتوآول مونتريال

  
غ      .19 ة               209,400تطلب باآستان مبل اندة البالغ اليف المس ى جانب تك  دوالر أمريكي من أجل        18,846 دوالر أمريكي إل

 :يةاالضطالع باألنشطة التال
  

 إنشاء مرفق وطني إلعادة تدوير الهالونات ومرفق للتخزين •
 إنشاء قواعد بيانات لمستخدمي الهالونات، والقيام بجرد الهالونات الُمثّبتة والتنبؤ باحتياجات الهالونات الحرجة؛ •
 لجنة توجيهية؛/إنشاء فريق استشاري إلدارة الهالونات •
دات               وضع وتنفيذ تدريب تقني بشأن إدارة الهالون         • ات لمكافحة الحرائق وصيانة مع ة للهالون ات البديل ات، والتكنولوجي

يي                  ائيين الرئيس تهلكين النه  نالهالونات غير الضارة للبيئة لصالح الصناعات المتعلقة بمكافحة الحرائق، إلى جانب المس
 وسلطات مكافحة الحرائق؛

 دات مرفق التخزين؛وضع وتنفيذ تدريب للتقنين العاملين على استصالح الهالونات ومع •
ة        • لطات المعني ات والس يين للهالون ائيين الرئيس تهلكين النه الح المس ارية لص دمات االستش ة والخ اعدة الفني ديم المس تق

 بالتنظيم؛ و
 .وضع وتنفيذ أنشطة خاصة بتوعية الجمهور والتعليم •

  
ة لمكافحة الحرائق     في1301 في أجهزة اإلطفاء المحمولة  وهالون 1211في باآستان، ُيستخدم هالون      .20  األنظمة المثّبت

د                     دفاع، وتولي ك ال ا في ذل وطني بم من أجل حماية التجهيزات والممتلكات الهامة في مختلف القطاعات من االقتصاد ال
 .الطاقة، والطيران المدني والبنوك

 
ات   يتم استيراد ه  . باآستان غير ُمنتجة للهالونات وتعتمد آليًا على االستيراد من بلدان أخرى           .21 رة     1211الون ات آبي  بكمي

ين                 دات مكافحة الحرائق المحلي وزعي وُمصنعي مع تم    . ثم يتم تعبئتها في أجهزة اإلطفاء المحمولة من ِقبل ُم ه ي ا أّن آم
ات         . 1211استيراد أجهزة اإلطفاء المحمولة المعتِمدة على هالونات         ة في     2402آما أّن آميات صغيرة من هالون  ُمثّبت

 .ةالطائرات المستورد
  

وثّمة عدة . وأشار المقترح إلى أّن لدى باآستان صناعة قائمة لمكافحة الحرائق مع سوق هامة لمعدات مكافحة الحرائق          .22
ق         ة الحرائ دات مكافح ة مع ت وخدم ديم، وتثبي طلعون بتق ة، يض رآات خدم وزعين وش توردين، وم ّنعين، ومس ُمص

 .الُمستوردة بالدرجة األولى
ـ       .23 ة ب درة الُمقام ات      MT 399ُتقّدر الق ات      MT 62، و 1211 بالنسبة لهالون  بالنسبة   MT  0.6، و 1301 بالنسبة لهالون

ام    ODP  طن 28.8، 7 آما هو ُمبلغ به وفقًا للمادة ،وآان استهالك باآستان األخير للهالونات. 2042لهالونات  في ع
2001. 

  
  تعليقات وتوصيات األمانة

 التعليقات
 

رر  .24 ا للمق ت22/18وفًق ر باآس توى متوسط ، ُيعتب ة بمس درة ُمثّبت ع بق د يتمت ة بل ال، . ان بمثاب اليف رأس الم وتتناسب تك
درة     ن الق توى م ذا المس ل ه ع بمث ي تتمت دان الت ا للبل روعات المصادق عليه ع المش ة م رآات الُبرعم غيل، والش والتش

 .الُمثّبتة
 

ى االج         .25 ة إل ات الُمقّدم يم الهالون ائج تقي ى ضوء نت م تصميم المشروع عل د ت ة   لق ة التنفيذي ين للجن اع األربع وأشارت . تم
تنادًا        ق، اس ة بمكافحة الحرائ منظمة اليونيدو إلى أّن مرفق تخزين الهالونات سُيقام في منشأة من قطاع الصناعة المتعلق

رة الشرآة، واالتصاالت                   ار خب ى    مع إلى توصية الفريق االستشاري بشأن الهالونات اآلخذ في عين االعتب ائن، إل   الزب
اتب جان الهم التزام وظفين للضلوع بأعم ت وللم ة للتثبي ق الالزم وفير المراف رة.  الشرآة بت ة مباش تتولى الحكوم  وس
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ى                   لبًا عل ات، س رصد آافة المشروعات لضمان عدم تأثير حالة االحتكار، الممارسة من ِقبل العامل على تخزين الهالون
ه     يتو   . عرض قطاع الصناعة المطالب ب رح، س تنادًا للمقت ه        واس ات آجزء صغير من عمليات تدامة العملي لى العامل اس

 . التكلفة بالنسبة للهالونات الُمسترّدة ومن خالل البرنامج بالنسبة للُمخّزنةةالعادية ومن خالل مردودي
  

ة بمكافحة                   .26  وأشارت أيضًا منظمة اليونيدو إلى أّن ممثلين من الحكومة، والمستهلكين النهائيين في قطاع الصناعة المعني
وإذا ما تبّين   .  إداري يالحرائق والقطاع الحرج سُيشارآون مباشرة في إنشاء مخزن للهالونات من خالل فريق استشار            

ة        ن الحكوم ُيطلب م ات، س زين الهالون ات تخ تدامة عملي ة الس ر آافي اله غي ا أع ار إليه ة الُمش ترداد التكلف ة اس أّن آلي
ة      تناد . والمستهلكين النهائيين تقاسم التكلف رة      واس ى الفق وفير المستوى         5ًا إل ة بت زم الحكوم ات المقترحة، تلت  من االتفاق

زام                           مالالز ة األوزون وااللت تنفدة لطبق واد المس ة للم ة التدريجي ذ خطة اإلزال ة تنفي  من الموارد وفًقا لما قد تقتضيه عملي
 .بحدود االستهالك الُمبّينة في الجدول المعني

  
ات    القشيبلى استيراد هالونات وُيشير المقترح إلى أّن الحظر ع   .27 ات تخزين الهالون داء عملي .  سيدخل حيِّز النفاذ ُبعْيَد ابت

تيراد          االمتثالوُتشير أيضًا إلى أّن       لتدابير مراقبة الهالونات سيتم تحقيقه من خالل التخفيض المناسب في حصص اس
 .1994الهالونات في عام 

  
 التوصيات

ّين       9وع في مستوى التمويل، بما في ذلك تكاليف مساندة الوآالة بـ           يوصى بالموافقة الشاملة على المشر     .28 ة، الُمب  في المئ
 :في الجدول التالي

  
تمویل المشروع   عنوان المشروع  

  )دوالر أمریكي(
تكلفة المساندة 

  )دوالر أمریكي(
  الوآالة المنفذة

تيراد واالستهالك الصافي   )أ( دريجيًا االس ة ت خطة إلزال
   مكافحة الحرائق للهالونات في قطاع

  اليونيدو  18,846  209,400
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 ورقة تقييم المشروع
  باآستان

تنفدة ل   قطاع خدمة التبريد : القطاع  واد المس تخدام الم ة ااس ي ألوزون طبق ف
  ): 2001(القطاع 

 ODP  طن 563

  غير متاحة   : جدوى التكاليف في القطاع الفرعي اتعتب

  : عنوان المشروع

 ة غازات التبريدتنفيذ خطة إدار) أ(
  خطة إدارة التبرید بيانات المشروع   
   )ODPطن (استهالك المنشأة 

 ODP( *215.0طن (وقع المشروع 
  )أشهر(مدة المشروع 

 2,942,200 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 
   )دوالر أمريكي(الكلفة النهائية للمشروع 

   )أ( التكلفة الرأسمالية اإلضافية 
   )ب(ة الطوارئ تكلف 

   )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 
 1,139,500**  )د+ج+ب+أ( مجموع تكلفة المشروع 

 100%  )%( الملكية المحلية 
 0%  )%( عنصر التصدير 
 191,500  )دوالر أمریكي (المبلغ المطلوب 
***5.3  )آغ/دوالر(جدوى التكاليف   

   هل تأيد التمويل من الجهة النظيرة ؟
 وزارة البيئة، الحكومة المحلية والتنمية الريفية الوطنية المنسقة الوآالة 

  منظمة اليونيدو الوآالة المنفذة 
  

   توصيات األمانة 
 191,000  )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به 

 36.0  )طن(وقع المشروع 
 5.3  آغ/دوالر التكاليف جدوى

 14,325  )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 
 205,325  )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 

  .ODP طن 36وقع المرحلة هو . جمالي للمشروعاالالوقع   *
  جمالية للمشروعاالالتكلفة   **

  ح المشروع المنقلمقترحجدوى التكاليف   ***
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  وصـــف المــشروع
  قطاع خدمة التبريد

  
ام            من أجل إعداد خطة إدارة ال      .29 ، 2001تبريد، تم إجراء دراسة استقصائية واسعة في باآستان في النصف األول من ع

ر من      ملتش تنادًا للدراسة،     .  ورشة  6,500 أآث ـ       واس غ استهالك ال د بل ام      CFCفق ة     ت الُمس  2002 في ع خدم في خدم
د   دات التبري ن770مع ك و،  ODP ط م ذل ي  ت والي  ف ة ح ي   1.53خدم رد منزل ون مب ن460( ملي  ،)ODP  ط

يارات         143,000و  ) ODP طن    122 ( من معدات التبريد الصناعي والتجاري      26,000و واء للس  وحدة تكييف اله
 ).ODP طن 188(، وشاحنات وحافالت  سياراتفي آل من

 
ة،      .30 ة التنفيذي ين للجن د واألربع اع الواح ي االجتم تان، ف ة باآس ّدمت حكوم تان   ق ري لباآس امج القط ديث البرن تح

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/75( .  ـ   بلغهذه الوثيقة،   إلى  واستنادًا ة ا       CFC استهالك ال د  ربتل في قطاع خدم ي
 .2002 في عام ODP  طن 614

  
أنّ  2001استنادًا إلى الدراسة االستقصائية التي ُأجريت في        .31 در ب ك  ، ُيق د    ورشة  10,000 هنال ة في البل ا   ( خدم من بينه

ورش    . ) توجد في البنجاب والسيخ    8,000 دل     صغيرة الحجم،     أغلبية ال ى   3تستخدم مع ين  .  أشخاص 4 إل الجدول  ُيب
  :َخَدمتهاالتي   ومعدات التبريدةبحسب حجم الورشالتالي توزيع الخدمات الُمقدمة 

 
 CFC-12االستخدام السنوي للـ  )بالمئویة(عدد المحالت   الورش

تخدام   الفئة  R-12  اس
  )سنة/آلغ(

ف  زة تكيي أجه
واء  اله

  للسيارات

المبردات 
  لمنزليةا

ة  األنظم
  نفصلةالم

ف  زة تكيي أجه
واء  اله

  للسيارات

ردات  المب
  المنزلية

ة  األنظم
  المنفصلة

  0.8  2.6  0.2  2.8  15.2  1.1   آلغ10 <  صغيرة جدًا

  16.8  30.7  9.2  15.4  31.5  7.9   آلغ100-10  صغرة
  MT1   1.8  16.4  1.2  12.7  13.1  8.2  - آلغ100  متوسطة

  MT1  0.1  0.01  0.01  2.8  1.9  0.7أآثر من   آبيرة

ر     0.8  2.2  0.5  غير ُمبلغ به غي
  متاحة

  

  26.5  48.3  25.2  23.3  65.3  11.4 المجموع
  

ة    100يوجد في باآستان أآثر من       .32 دى .  مؤسسة تقنية ومهني رامج       ول ردات ب يارات والمب دريب ل هم بعض ُمصنعي الس  ت
 .ورش الخدمة والعمال المتعاقدين معهم

 . لتقني خدمة التبريدات وترخيصاتلمنح شهادحكومي  ن نظامحاليًا، ال يوجد في باآستا .33
  

  ر السياسيةبيالتدا
ام  .34 رين   ق ي تش اري ف س االستش انيالمجل وفمبر /الث ة   2000ن ى سياس ادقة عل واد   بالمص ى الم دريجي عل اء الت القض

ى   بشأن هذه المواد ومكونات بتعريفات عاليةوتنطوي على أحكام تتعلق  . المستنفدة لطبقة األوزون   المنتجات القائمة عل
 . 2003ديسمبر / آانون األول31سيدخل نفاذها اعتبارا من ، CFCوقيود على إنتاج منتجات الـهذه المواد، 

 
واد              أصدر   2001سبتمبر  / أيلول 7وفي   .35 ات وم ى مكون ة عل راد الئحة إلزاحة الرسوم اإلمتيازي المجلس المرآزي لإلي

 على مكونات ومواد الخام إلنتاج    درسوم االستيرا أن ترتفع   ُيتوقع  ؛  و  CFCلـالخام للمبردات والمجمدات التي تستخدم ا     
 . في المئة35 في المئة إلى 25-10من ، CFCوخدمة المعدات القائمة على الـ
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ـ                          .36 تيراد ال ى حصص اس ة عل ة بالمصادقة والموافق اج ووزارة البيئ ك، قامت وزارة الصناعة واإلنت  CFCإلى جانب ذل
ة خالل        10:  وخدمة معدات التبريد آما يلي     المستخدم في تصنيع   ة خالل        15؛  2003-2002 في المئ -2003 في المئ

 .2005يناير / آانون الثاني1 في المئة بحلول 50؛ و2005-2004 في المئة خالل 25؛ 2004
  

  االحتياج الذي تم تحديده في قطاع الخدمة
 : قطاع خدمة التبريد فيCFCتم اقتراح األنشطة التالية من أجل تخفيض استهالك الـ .37

 
دريب  ):  دوالر أمريكي   277,000( اإلطار القانوني والتنظيمي     تعزيز  )أ ( وفير    موظف  200ت  30جمرآي، وت

ارك،         من أدوات التعرف     ة األوزون لموظفي الجم ى         على المواد المستنفدة لطبق رخيص؛ إل ؛ وإنشاء نظام للت
 جانب برنامج للتوعية؛

 
ي التبر        )ب ( ة لتقن د   تحسين ممارسات الخدم دريب لصالح         ):  دوالر أمريكي   532,000(ي دات الت زة ومع  20أجه

ة           معهدًا للتدريب،    اطق النائي ين المتواجدين في المن ة للتقني دريب متنقل رار   بما في ذلك وحدة ت دريب واإلق ؛ ت
ل  ة  تقن3,000بتأهي ذين ُد(ي خدم ؤالء ال ل ه ن ِقب ين م ائر التقني دريب س يتم ت ي إطار خطة إدارة رِّس وا ف ب

 .سيتم إنشاؤه في إطار المشروعبريد أو عن طريق نظام وطني للتدريب الت
  

دوير   )ج ( ادة الت ترداد وإع بكة لالس اء ش ي2,152,500(إنش وفير : ) دوالر أمريك ادة 2,000ت ترداد وإع ة اس  آل
ة    3,000آيس و   1,000، و )ُصمِّمت وصنعت محلياً   (التدوير ورش         مضخة خوائي ة ال دات أخرى لخدم ومع
 ز إلعادة التدوير؛ و مراآ4وإنشاء 

  
في  تشكيل هيئة إقليمية لتنسيق األنشطة : تنسيق ورصد المشروعات الفرعية المنطوية في خطة إدارة التبريد          )د (

 .المقاطعات واألقاليم
  

  شروط التنفيذ
  

تان .38 ة لباآس ة الفدرالي ا  ستضطلع وزارات الحكوم وطني، بينم توى ال ى المس روع عل يق المش ؤولية تنس تكون  بمس س
يم    (وستتولى أربع فرق تنفيذية     . حدة األوزون المؤسسة الرئيسية للتنسيق    و د   فرقة لكل إقل ة من    ُمكوَّ)رئيسي في البل ن

ن  ين م اتممثل ات المقاطع ة و( حكوم دوائر البيئي ر الصناعةال ارك، و)دوائ ب الجم رآات ، ومكات ات والش المؤسس
 .وى اإلقليمي قيادة التنفيذ على المستالمنخرطة في التعليم والتدريب،

  
 

  تعليقات وتوصيات األمانة
  التعليقات

ابع والثالث   قّدمت حكومة باآستان مقترح مشروع خطة إدارة التبريد        .39 اع الس ة    يإلى االجتم ين للجن اع األربع ن واالجتم
ة رًا  . التنفيذي ه، نظ ر أن ة بخصوص  للغي ائل الُمعَلق ـمس تهالك ال ة  CFCاس ت منظم ل، طلب ل للتموي ي المؤه  المتبق

 .اجتماع ل آمنيونيدو سحب مقترح المشروع ال
 

 آخذين في االعتبار العدد الكبير قامت األمانة واليونيدو بمناقشة المسائل المتعلقة باستدامة مشروع خطة إدارة التبريد           .40
ـ  لمعدات التبريد القائمة على ي مافتئت ُتصَنع     CFC ال د   الت ين سعر     ، و) وحدة 300,000(في البل ارق الشاسع ب الف

ة      ). آلغ/ دوالر أمريكي  8.40-9.30 (HFC-134a وسعر الـ  )آلغ/ دوالر أمريكي  CFCs) 3-4ـال ا ناقشت األمان آم
دات       (سائل التكلفة إلى جانب م   بعدد آالت االسترداد   المتعلقة المسائلاليونيدو   ة  مثل تكلفة بعض عناصر المع المطلوب

 ).عات مماثلة تمت المصادقة عليها إلى حد اآلن مماثلة في مشرو والتي آان سعرها أعلى من معداتفي المقترح
  

تان بشأن  .41 رر باآس ات الخاصة بمق ا للمعلوم ذلك، ووفًق ًا ل ي تبع ول ف تخصيص أقصى مستوى من االستهالك المم
تان د  باآس ة إدارة التبري رح خط يح مقت دو بتنق ت اليوني رح المُ . ، قام ل للمقت توى التموي تند مس توى نقحويس ى مس  إل

ا تهالك الب ن 215لغ االس افية  . ODP ط ة اإلض غ التكلف نقح للموتبل رح الُم ي1,139,500 قت دوي.  دوالر أمريك  عتم
دد    نظام  ى  علمستوى التكلفة اإلضافية     اآس لجدوى التك   / دوالر أمريكي 5.30الحصص بالنسبة لع غ الع ذي   آل ة ال لف
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ابع   تنقيح مقترح المشروبشأنه من طرف األمانة واليونيدو بعد       تمت مؤخرا الموافقة     اع الس ع الُمقدم أصًال إلى االجتم
ة                      . والثالثين واالجتماع األربعين   ى االستهالك المتبقي في قطاع خدم دريجيًا عل ة باآستان القضاء ت تتولى حكوم س

 .دون مساعدة إضافية من الصندوق المتعدد األطرافالتبريد 
  

  التوصيات
ذلك  لمساندة المتصلة  توصي أمانة الصندوق بالموافقة على المشروعات مع تكاليف ا         .42 ين في        ب ل المب  في مستوى التموي

 :الجدول التالي
  

تمویل المشروع   عنوان المشروع  
  )دوالر أمریكي(

تكلفة المساندة 
  )دوالر أمریكي(

  الوآالة المنفذة

  اليونيدو  14,325  191,000     )المرحلة األولى (تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  )أ(
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 ورقة تقييم المشروع
  باآستان

تنفدة ل   التبريد : القطاع  واد المس تخدام الم ة ااس ي ألوزون طبق ف
  ): 2002(القطاع 

 ODP  طن 702.7

  التجارية  : جدوى التكاليف في القطاع الفرعي اتعتب

 المنزلية

   دوالر أمريكي15.21

 
 13.76 دوالر أمريكي 

  : ات المشروععناوین

، Dawlance ،United refrigerationصناعة معدات التبريد في آل من    في CFC-12 والـ CFC-11للـ إلزالة التدريجيةا) أ(
Ice Age منشأة صغيرة 29  وفي  

 بيانات المشروع     المنزلية/التجاریة
  

 Dawlance ،United  ،Ice age     منشأة صغيرة29و 
 ODP(  369.40طن (استهالك المنشأة 

 ODP(  181.25طن (وقع المشروع 
 36 )أشهر(ع مدة المشرو

 1,798,680 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 
   )دوالر أمريكي(الكلفة النهائية للمشروع 

 2,184,850  )أ( التكلفة الرأسمالية اإلضافية 
 89,935  )ب(تكلفة الطوارئ  

   )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 
 2,274,785  )د+ج+ب+أ( مجموع تكلفة المشروع 

 100  )%(ية  الملكية المحل
 0  )%( عنصر التصدير 
 1,798,680  )دوالر أمریكي (المبلغ المطلوب 
 9.92  )آغ/دوالر(جدوى التكاليف 

   هل تأيد التمويل من الجهة النظيرة ؟
 وزارة البيئة الوآالة الوطنية المنسقة 

  البنك الدولي الوآالة المنفذة 
     

   توصيات األمانة 
   )الر أمريكيدو(المبلغ الموصي به 

   )طن(وقع المشروع 
   آغ/دوالر التكاليف جدوى

   )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 
راف    دد األط ندوق المتع ى الص ة عل وع التكلف مجم

  )دوالر أمريكي(
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  وصف المشروع
  

د لصناعة التب   في القطاع الفرعي       CFCsيهدف هذا المشروع إلى اإلزالة التدريجية للـ       .43 واء في باآستان         ري  وتكيف اله
ـ   2007 و2005ألهداف  باآستان امتثالبما يساهم في تحقيق    ألف الخطة من أنشطة     . CFC للتخفيض من ال إل وتت  جزء (رة دال

 ).جزء استثماري(مواد المستنفدة لطبقة األوزون باإلضافة إلى مشروعات فردية وجماعية لإلزالة التدريجية للـ) غير استثماري
 

دد األطراف                      تلقت آافة  .44 ويًال للمشروعات من طرف الصندوق المتع ا  ( منشآت التبريد الرئيسية في باآستان تم مجموعه
ع شرآات     .  القطري  جالبرنامد سبع منها في البداية في       ي تحد  تم وقد). أربع عشرة  ل استهالآ    ،وألغت أرب  طن   171حوالي   ب اتمث

ODP،       م تكن          مشروعاتها قبل أن يبدأ التنفيذ ا ل ا إم ود وشروط       ألنه ة بقي ة       قانع ة التدريجي ا مشروعاتها لإلزال  آانت بصدد    وإم
د  .إغالق مصانعها   أة واحدة وهي       وق درتها الصناعية     .Refrigerators Manufacturing Coتمت تصفية منش ، وبقيت ق

د            2002وفي نهاية   . حتى عهد قريب  قفة  ومت ة  ماء من أجل       تم شراؤها وقام مالآها الجدد بإعادة توظيف بعض الموظفين الق بداي
ي ألغت مشروعاتها      ت، بسرعة،  استرجع آما .اإلنتاج من جديد   رة    ،اثنتي من المنشآت األخرى الت د   من حصة آبي  سوق التبري

ذا   . السوق DAL و Refrigerators Manufacturing Coعندما ترآت شرآتي   ، CFCم للـالمنزلي والتجاري المستخِد وه
الصندوق المتعدد األطرف الذين خشوا على قدرتهم التنافسية إذا   من ن بالنسبة للمستفيدي  يلحوالتحفيز على الت  ما أثر على سرعة     

 فارق السعر مع   وأصبح   ، يرتفع تدريجياً  HCFC-141bلـ وا HFC-134aنفكى استيراد الـ  اما. ما شرعوا توًا في عملية التحويل     
ـ ل  CFCsال اعًاأق الي، أصبح. اتس ي وبالت ذ المشروع ف رة تنفي د تتسارع، وت وتي ي قطاع التبري ا ف دي المنشآت اآلن رغبته تب

 .الشروع في مشروعات التحويل
  

 . في هذا المشروع وتوزيع االستهالك المؤهل للتمويل المتبقيةُمشمليبين الجدول أدناه االستهالك الفعلي للمنشآت ال .45
   التبرید غير الممولة المتبقيةتمنشآ

 في CFCاستخدام الـ  القطاع الفرعي  المنشأة
 ODP طن 2002

CFC-11  CFC-12   اإلزالة التدریجية
  * المؤهلCFCللـ

م 29 غيرة الحج أة ص زة ( منش أجه
يارات،       واء للس ردات آهر   تكييف اله مب

  ) للمثلوجات للماء، آالت ةبائي

  9.65  9.65  9.65  10,585  تجاري

  37.9  11.56  53.02  64.58  تجاري   Dawlanceمنشأة 

  96  48.26  203.07  251.33  منزلي    United Refrigerationمنشأة 

  37.7  6.55  37.28  43.83  منزلي  Ice Ageمنشأة 
  181.25  76.02  293.37  369.39   المجموع

ا     ، إلى جانبIce Age و  Dawlance ، و United : آحصيلة إجمالية للمشروعات المقدمة آنفًا لكل مناالستهالك المؤهل * غ به ة المبل الكميات الفعلي
  ة للمصنعين الصغاربالنسب
دريجي    القضاءستتمثل استراتيجية    .46 ـ      الت ى استهالك ال د         CFCعل  الصناعة وتكييف    المتبقي في القطاع الفرعي لتبري

 :لية بصفة متتالية وأحيانًا في نفس الوقتاالهواء في اتخاذ اإلجراءات الت
 

ديم المساعدة           صناع توفير الموارد الالزمة إلدارة اإلزالة التدريجية الشاملة في قطاع            )أ ( ى جانب تق د إل ة التبري
 مشروع الفرقة للمنشآت الصغيرة؛لمنسق 

 
ـ       )ب ( تخدام ال ى اس اء عل ل القض ن أج واء م ف اله د وتكيي ة لمصنعي التبري ة والمالي اعدة الفني ديم المس  CFCتق

 .المتبقي
  

واحدة  ل ى مستوى آ   من خالل مشروعات فرعية فردية عل      CFCsيهدف المشروع إلى اإلزالة التدريجية الستخدام الـ       .47
يتم تنس   .  منشأة 29من الشرآات الثالث، وعن طريق مشروع فريق واحد يشمل           ة    يس ود اإلزال ة ق جه ق   مل التدريجي شروع الفري

دولي     مراقبة تنفيذ المشروع، و  بواسطة خبير محلي الذي سيتولى       ة والبنك ال اليف المقترحة   . العمل عن آثب مع وزارة البيئ التك
 :هي آالتاليللمشروعات الفرعية 
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ى  وآافة المنشآت الصغيرة الحجم United Refrigeration  ، وDawlance إختارت آل من  .49 التكنولوجيا القائمة عل

HCFC-141b ة بإلعتر أنها لم ُتعتمد  غي،لقد تمت دراسة تكنولوجيا السيكلوبانتان. لعمليات الرغاوي ارت  .ارات أمني  Ice إخت
Age    ى      لكافة المنش   لعمليات التبريد  والتكنولوجيا المختارة .  التكنولوجيا القائمة على السيكلوبانتان ة عل ا القائم آت هي التكنولوجي

HCFC-141b. 
 

تبعًا لمناقشة دارت   ِقبل المنشآت تم اتخاذه من ،مؤقتةتكنولوجيا آ،HCFC-141b  إختيار الـأشار البنك الدولي إلى أّن .50
ة بخصوص استخدام       بمعيتها بشأن البدائل المتاحة و     ة التنفيذي ديل هامقررات اللجن خ الرغاوي   مؤقت    آب ر  . لعامل نف في  والتبري

ة  لم تتلق األمانة بعُد رسالة إبالغ من طرف حكوم           . للمقترح ب المصحو 8ض في الملحق     معرو االنتقاليةستخدام التكنولوجيات   ا
 .HCFC-141bلـالشرآات لتوافق فيها على استخدام باآستان 

ة   .51 ة المطلوب الي المنح غ إجم ي1,798,680يبل دوى التك.  دوالر أمريك در ج ة وُتق ـلف ة ب ي9.92العام غ / دوالر أمريك آل
ODP. 

  
  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات
ى   ت المصادقة    تم   سبق وأن     يشمل مقترح القطاع الفرعي لصناعة التبريد شرآتين        .52 تثمارية   ال ا ها مشروعات  عل لكن  س

اني             دوالر أمريكي  Dawlance 477,894 تلقت   .ُألغيت وفمبر   / في االجتماع السادس والعشرين في تشرين الث  وتلقت   1997ن
United Refrigeration 457,817ي ي أذار  دوالر أمريك رين ف ابع والعش اع الس ي االجتم ارس / ف اء . 1998م م إلغ ت

ق     يمكن دراسة    ،  8/29لمقرر  إلى ا  واستنادًا   .اتفاق متبادل دون إنفاق أموال    المشروعات ب  ادة التطبي ي        إع من طرف المنشآت الت
 .United Refrigerationو Dawlance وهذه هي الحال بالنسبة لـ. ألغيت مشروعاتها بعد انقضاء فترة سنتين

 
ة    وأوضحت. طلوبة في المقترح  اإلضافية الم  و الرأسماليةتكاليف  الاستعرضت األمانة من جديد      .53 دولي أّن      األمان للبنك ال

ل 1996  في عام United Refrigerationو  Dawlance  اإلضافية المقامة في اإلنتاجخطوط   و يبدو . لم تكن مؤهلة للتموي
ات و          ة بالكيماوي اج أجزاء ُاستخدمت     أن تكاليف التشغيل اإلضافية المتعلق ذه الخطوط اإلضافية       لإلنت ر  في ه ل   غي ة للتموي  مؤهل

زة ض   نظرا لكن.  لفترة سنتينDawlance ُطلبت تكاليف التشغيل لـو .أيضًا ى    ةغطاألّن هذه الشرآة تستخدم أجه درة أدن ذات ق
رة  .  ينبغي إعتبارها آمنشأة للتبريد المنزلي   واط 250من   ا  . ستة أشهر  وبالتالي، فإّن تكاليف التشغيل اإلضافية مؤهلة فقط لفت آم

ا   ة في مشروعات     فاقت التك زة  United Refrigeration  وDawlanceليف اإلضافية المطلوب تبدال األجه   الضـاغطة الس
ذة          ُمعترف بها   المقاييس ال  االت المنف ة مع الوآ غ المنحة                  . والتي اتفقت عليها األمان ادة حساب مبل دولي إع ى البنك ال د ُطلب إل وق

 .المطلوبة وفقًا للمقاييس المعترف بها
  

ـ   المنشأة  CFCاستخدام ال
  )ODPطن (

تكلفــة المشــروع   عدد المنشآت
  )دوالر أمريكي(

دوالر (المنحـة  طلـب  
  )أمريكي

Dawlance 64.58  1  635,736  477,894  
United Refrigeration 251,33  1  776,078  457,815  

Ice Age 43.83  1  551,879  551,879  
 منشـأة  29مشروع مظلـة لــ     

 لحجمصغيرة ا

9.65  29  236,092  236,092  

  75,000        تكلفة اإلدارة
  4476  2,199,785  32  369.4  المجموع
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ذه        . اإلضافية المؤهلة للتمويل   بين البنك الدولي واألمانة بشأن مستوى التكلفة         يجري النقاش  .54 ائج ه ى نت سيتم اإلعالن عل
 .على نحو مناسبقبل اجتماع اللجنة الفرعية بشأن استعراض المشروع النقاشات 

  
  التوصيات

  
 .في االنتظار .55
  

 ورقة تقييم المشروع
  باآستان

واد      المذيبات : القطاع  تنفدة ل  استخدام الم ة ا  المس في  ألوزون  طبق
  ): 2002(القطاع 

 ODP  طن 660

 جدوى التكاليف في القطاع الفرعي        اتعتب
:  

 غير متاحة 

  : عنوان المشروع

  في القطاع CFC للـاإلزالة التدريجية) أ(
 بيانات المشروع     المذیبات

 اإلزالة التدریجية  
   )ODPطن (استهالك المنشأة 

 ODP(  *413.7طن (وقع المشروع 
 48 )أشهر(مدة المشروع 

 3,609,122 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 
   )دوالر أمريكي(الكلفة النهائية للمشروع 

   )أ( التكلفة الرأسمالية اإلضافية 
   )ب(تكلفة الطوارئ  

   )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 
 3,609,122  )د+ج+ب+أ( مجموع تكلفة المشروع 

 100%  )%( المحلية  الملكية
 0%  )%( عنصر التصدير 

وب  غ المطل ى المبل ة األول دوالر  ( للمرحل
  )أمریكي 

1,199,848 

 8.70  )آغ/دوالر(جدوى التكاليف 
 غير متاحة  هل تأيد التمويل من الجهة النظيرة ؟

، والحكومة المحلية والتنمية الريفيةوزارة البيئة الوآالة الوطنية المنسقة   
  اليونيدو  المنفذة الوآالة

 
   توصيات األمانة 

   )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به 
   )طن(وقع المشروع 

   آغ/دوالر التكاليف جدوى
   )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 

دد     ندوق المتع ى الص ة عل وع التكلف مجم
  )دوالر أمريكي(األطراف 

 

  . ODPطن  116.0وقع المرحلة األولى  يبلغ * 
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  وصف المشروع
  

ة األوزون    ،لإلزالة التدريجية للمذيباتقدمت حكومة باآستان خطة وطنية    .56 تنفدة لطبق واد المس ا من   ( المستخدمة للم أغلبيته
 .، إلى اللجنة التنفيذية لدراستها في اجتماعها الواحد واألربعين)خطة المذيبات) (CTCرابع آلوريد الكربون 

  
  للمواد المستنفدة لطبقة األوزون مةستخِداستهالك المذيبات الم

 الذي أبلغت به حكومة باآستان بموجب المادة 2002-1997في فترة CTC  والـTCA يعرض الجدول التالي استهالك الـ .57
 .ODP طن 412.9لالمتثال  CTCيبلغ خط أساس الـ. 7

  المواد المستنفدة لطبقة األوزون  االستهالك

1997  1998  1999  2000  2001  2002  
TCA 2.9  2  2.5  2.5  3.5  0.0  
CTC  

CFC-113  
734.8  
65.6  

110  
0  

564.3  
0  

564.3  
0  

655.6  
32  

636.9  
0  

  
   واالستهالك المتبقيالمصادقة على المشروعات

  
ذيبات                 .58 ى المشروعات في قطاع الم ة عل ة التنفيذي ى           صادقت اللجن ي ستقضي عل ، CFC-113 من    60.9في باآستان الت
ـ  ODP طن  1.1 و)مستخدمة آعامل إنتاج ODP  طن80منها (CTC ـ من الODP طن  158.3و اراً وا. TCA من ال  من  عتب

ى    ، 2002ديسمبر /آانون األول م القضاء عل ى  و .CFC-113 من   ODP طن  59.6ت تنادًا إل ام      اس ه في ع غ ب  االستهالك الُمبل
ـ  فيةإضا ليس هناك ضرورة إلزالة ، 2002 ـ TCA بالنسبة لل أل  و CFC-113  وال ة   األستهالك  الاة تظل مس  478.6قصى لكمي

 .محل الدراسة CTC من الـODPطن 
 

دمت .59 ًاو ق ين   أيض د واألربع اع الواح ى االجتم تان إل ة باآس ري   حكوم امج قط ديث برن ة تح ة التنفيذي للجن
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/75( .       ات ومنشآت للحصول       ومن أجل إعداد تحديث البرنامج القطري، تم االتصال  بجمعي

 .لجميع التطبيقات المعروفة ونماذج CTCيانات مفصلة عن مستويات استهالك الـعلى ب
  

امج القطري أّن   .60 ديث البرن ي تح اء ف تهالك ج وع اس ن مجم ـم ه CTCال غ ب ط ، )ODP طن 636.9( الُمبل  طن 46.4فق
ODP  من إجمالي االستهالك في المئة 7 حولي يلبمن ق(يمكن التعرف عنها ومعاينتها(. 

  
اني منشآت محددة        CTC من الـODP طن 67.1 مجموع يقة المشروع إلى أن  وُتشير وث  .61 ده آاستهالك في ثم م تحدي د ت .  ق

ق      ، آاستهالك مؤهل  ODP طن   364.5 آمية أخرى تبلغ     ،وُحددت ا      عن طري ام به دى    دراسة استقصائية ق وطني ل المستشار ال
 منشأة في القطاع غير الرسمي       921تستهلكها   ODP طن   346.5ُيشار إلى أّن آمية     و. خطة قطاع المذيبات  أثناء إعداد    ليونيدوا

والذ المحصون من الصدأ ي صناعة الف يمن م (المنخرطة ف ينطقت اد وف واال ووازيرب ور، وآاراشي،  غيرن يالكوت، واله  س
ه  هديدتحتم  ِقبل منشآت صغيرة أخرى     من ODPطن   64.9ستهالك اإلضافي لكمية    الاوأشارت اليونيدو إلى أّن     ). ادبوهيدرأ  بأن

ه في    CTCوازي هذه الكميات استهالك الـ     وفي المجموع تُ   .غير مؤهل للتمويل   الذي هو في انتظار دراسته آما تمت اإلشارة إلي
 . أعاله58الفقرة 

  
  اإلجراء المقترح من الحكومة

  
ـ             .62 تيراد ال ذ نظام صارم للحصص من أجل تخفيض اس ـ  CTCتقترح حكومة باآستان تنفي ة في    89ب . سنة واحدة   في المئ

ذيبات القضاء المباشر          CTCالقضاء التدريجي على الـ   وبهدف تيسير    ة     ، ستستهدف خطة الم ى آمي  من   ODPطن     413.7عل
ذيبات من خالل      . في القطاع غير الرسمي ODP طن 64.85باإلضافة إلى  ، في المنشآت المؤهلة  CTCالـ ذ خطة الم يتم تنفي  س
ادا ةسل تح اندةياس ة ومس اعدة، و إداري آت مس بعض المنش تثمار ل ة واس ا   فني دها ومعاينته م تحدي ي ت  PEL, Dawood( الت

Herculis, Pakistan Steel(. ي  يتم تحويل هذه المنشآت وأّي منشأة أخرى صغيرة الحجم  ينبغي أن إلى استخدام المذيبات الت
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ـ   ى ال د عل ة  ،CTCال تعتم ل نهاي اء  . 2004 قب يتم القض ا س دريجيًاآم والي   ت ى ح ن90 عل ي  ODP  ط الل  2004ف ن خ  م
 .ضمان بأن تتم المشروعات الجارية في الوقت المحدد لهاالفي  األولية وضعسُت. المشروعات الجارية

ى أنشطة              من االستهالك المؤهل      ODP طن   346.5وبما أّن    .63 ز أيضا عل يتم الترآي ر الرسمي، س م في القطاع غي ادة  ت زي
 .الوعي، ونهج سياسات و تقديم المساعدة الفنية

  
  التكنولوجيات البديلة والتكاليف اإلضافية 

  
 ).آلغ/ دوالر أمريكي9.92( دوالر أمريكي 3,519,015 لخطة المذيبات، آما تم تقديمها، بمبلغ ةرت التكلفة اإلجماليُقّد .64

 
تثمار         سيتم دراسة المنشآت الثماني المحددة       .65 ة لالس ة،  ونظرًا لصغر حجم المنشآت المتب        . من خالل المشروعات الفرعي قي
ة اليف تتصل بالمصنع و    تم الطلب على تك    قدرات تقنية محدودة،  ب ة، والتجارب    التغيرات التي ستطرأ على العملي  والمساعدة الفني

في إطار خطة اإلزالة التدريجية في       ن في المنشآت غير المؤهلة    وألوزطبقة ا  المستنفدة ل  الموادزالة  إل عملية   لن ُتموَّ و .والتدريب
ن المن،القطاع ة  وم ة اإلزال تم عملي ة ةبواسطتظر أن ت ن طرف الحكوم ة م ة الممارس راءات  المراقب ة واإلج ا السياس بانتهاجه

 . التنظيمية
  

 :يلالعناصر الرئيسية للمشروعات الفرعية لخطة المذيبات هي آالتا .66
  

ة     )أ ( ة لكمي ة التدريجي ـ ODP طن 46.0اإلزال ق  .PEL Coشرآة  بCTC من ال دة ل  ، عن طري ة جدي ة آل فإقام  لتنظي
تكاليف التشغيل . اراتب، إلى جانب إجراء تجارب وإخت   الشحوم، وُمبرد وجهاز ضاغط ومعدات أخرى      وإزالة   الخوائي

 لفترة سنتين مطلوبة؛
ة   ي لتهوافي سبع منشآت تم تحديدها ومعاينتها بواسطة          CTC من الـ  ODP طن   20.9اإلزالة التدريجية لكمية     )ب ( ة وأنظم

 تكاليف التشغيل لفترة سنتين مطلوبة؛. رد ومعدات أخرى، وإجراء تجارب وإختبارات ُمحّسنة، وإقامة مباستخراج
 
دات      921 في CTC من الـ ODP طن   346.5اإلزالة التدريجية لكمية     )ج ( ة المع ادة تهيئ  منشأة صغيرة الحجم بواسطة إع

ودة،  نوات       يوتهوالموج س س دة خم ة لم اعدة الفني امج للمس نة و برن اس   ة ُمحّس ى أس وب عل  دوالر 560محس
 السنة والمنشأة؛/أمريكي

  
 .) سنوات5مرتين في السنة لمدة (تدريب للخبراء الوطنيين، والتقنيين في الورش وموظفي الجمارك   )د (

  
دات، و             .67 دة،        سُتقدم المساعدة الفنية من أجل تحضير المواصفات للمع دات جدي اج بمع معالجة  وإشارة االنطالق في اإلنت

 .الجديدةوالتجارب معدات عمل بال في البالشروعالمسائل التقنية 
ات و    .68 ع السياس امج لوض اء برن يتم إنش ذس ف   التنفي م مختل راءات اإليض ريعيةالج ة وال وتش ةالتنظيمي ة ال/تحفيزي رادع
ا يخص    االمتثال اللتزاماتغية ضمان  من أجل تمكين حكومة باآستان من الحصول وممارسة الواليات المطلوبة بُ   عقابيةالو ا فيم ه

واد      زيادة الوعي ورصد القواعد التنظيمية    وتضم أيضا خطة المذيبات برنامجًا ل     . تدريجيةاإلزالة ال  ة للم ة التدريجي ة اإلزال ومعاين
 .ة في إطار خطة المذيباتللمشروعات الفرعية المتّم المستنفدة لطبقة األوزون

  
  اإلدارة

 .دعمة بممثلين وخبراء من اليونيدوُمستتولى وحدة األوزون إدارة خطة المذيبات بواسطة وحدة إدارة مخصصة  .69
  

  تعليقات وتوصيات األمانة
  التعليقات

  
  CTCالـمسائل تتعلق باستهالك 

  
ة          .70 ـ    ODP طن    572أشارت الدراسة االستقصائية لليونيدو إلى استهالك آمي ة مع      CTC من ال غ     بالمقارن ات المبل البيان

ى   7بها بموجب المادة    وارد      ةوأشارت األمان  . 636.9 والتي ُتشير إل ى أّن جزءا من االستهالك ال  من  الدراسة  في  إل
دو   .على سبيل المثال، إلى أّن المنشآت آانت حديثة   ويعود ذلك، المتوقع أن يكون غير مؤهل،        تبعًا لذلك، أشارت اليوني
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م تحدد إالّ         ارق    االستهالك المؤهل وأّن       إلى أّن الدراسة االستقصائية ل ات ال    ODPطن    65ف ين بيان دراسة  المالحظ ب
 . االستهالك غير المؤهلُيمثلالذي هو في انتظار المعالجة  CTCوإجمالي استهالك الـ

  
  PEL Co. منشاة في CTCاإلزالة التدريجية للـ

  
 للمذيبات مشروع لإلزالة التدريجيةرسل مقترح ُأوقد . والوحيدة في خطة المذيباتآبر المنشأة األ .PEL Coُتعد منشاة  .71

ة  .PEL Co  فيلمستنفدة لطبقة األوزونلمواد االمستخِدمة ل اع  إلى األمان ين    لالجتم ابع والثالث اع  الس امن والث واالجتم ين، الالث  ث
اع ات واالجتم اقض البيان ته بسبب تن ة من أجل دراس ة التنفيذي ى اللجن ه إل ًا تقديم م يكن ممكن ه ل د أن ين، بي ل  ( التاسع والثالث مث
وفي غضون استعراض المشروع  . )7 التي أبلغت بها الحكومة بموجب المادة  TCAبيانات الـ  في المشروع و   TCAاستهالك الـ 
 . واليونيدو على مستوى التكلفة اإلضافية الصندوقوافقت أمانة

 
اليف    أشارت األمانة إلى أّن خطة القطاع آما تم تقديمها أصًال اقترحت           و .72 ة   ضّم التك ة  با  المتعلق ة إلزال ـ التدريجي  TCA لل

دو  و. ان االستهالك الوطني الُمبلغ به يساوى صفرأً  آ حتى ولو    PELبمنشأة   ى وافقت اليوني ـ     عل ق بال  TCA إزاحة الجزء المتعل
اليف المشروع       بيد أّن اليونيدو راجعت     . من المشروع  ى تصميم وتك واز  حت ة      يُت ة المتبقي ـ ا لجزء  التكلف ة األصلية    CTCل التكلف

ه ينبغي       . لكامل المشروع  ى أساس   تأن تكون ال اقترحت األمانة بأن ة عل اليف  كلف ا بالفعل     اإل التك بتخفيض  ضافية المصادق عليه
  . غير المؤهلة للتمويلTCA آمية الـ إزاءنسبي

  
   في المنشآت الصغيرة الحجمCTCاإلزالة التدريجية للـ

  
يما االستهالك       أشارت األمانة إلى أّن الخطط  القطاعية ال تحدد    .73 ا االستهالك بشكل ُمفصل، الس ِتم  دائم في المنشآت   الُم

ل من   (صغيرة بالمقارنة مع االستهالك الكامل للقطاع  الصغيرة الحجم اُلمقدر عادة بنسبة مئوية        ة  10مثال، أق ر أّن  . ) في المئ غي
ه في خطة المذيبات الُمقدمة أصالً  غ    ، االستهالك الوحيد الذي تم تحديده ومعاينت ى مستوى يبل ا يساوي    (ODP طن  59.5 عل مم

اني استهلكتها  ) المدرج تحت خطة المذيباتCTCالـجموع  م مئة من بال 14.4 وفَ   و. آت منش ثم دة الم ة الوحي  في إطار   رةالمعلوم
. الوسيط ، هي اسم الشرآة واسم         ODP طن   346.5باستهالك يبلغ    ، منشأة 920بالغة  الالمتبقية  منشآت  للخطة المذيبات بالنسبة    

ذيبات              األساس الذي تم  وفي هذا الصدد، انشغلت األمانة بشأن        ة اإلضافية لخطة الم اده لحساب االستهالك والتكلف وطلبت   . اعتم
اء إجراء الدراسة؛            تاألمانة إلى اليونيدو معلومات إضافية بشأن، من بين جملة أمور أخرى، عدد المنشآ             ا أثن  التي تمت زيارته

دا      اإلنتاجية المعدات وأهلية القدرة     ساسأوخطوط   ى الت اء، باإلضافة إل ة و    وتاريخ اإلنش ة دق ة المعلومات   بير المتخذة لمعاين وثاق
 .المستقاة

 
ة،  .74 ذه الناحي ن ه ة أّن   وم ارة   أوضحت األمان ام بزي د ق ارها ق ين  59مستش ن ب ة  921 م أة مؤهل ن  6.5( منش ة م  بالمئ

ارة         )المجموع اموا بزي دو ق والذ المحصون من        شرآات صغيرة  9 وأّن الموظفين الخاصين باليوني   تعمل في قطاع صناعة الف
ل     . الصدأ ه  / تموز 15وأشارت اليونيدو إلى أّن آافة الشرآات المؤهلة ُأنشأت قب دو أنّ    . 1995يولي ا أوضحت اليوني آجزء   ،هآم

ل CTCستهالك للـ من اODP طن   64.9  شرآة بمجموع  177 آشفتم  ،   االستقصائية ةالدراسمن    . على أنها غير مؤهلة للتموي
ى      للوحدة ستهالك االآان ُمقدرًا على أساس معدل     CTC الـ آما أبلغت اليونيدو بأّن مجموع استهالك      تنادًا إل تقراءه اس م اس ذي ت ال

ات          . عدد المستهلكين  ك آالت    (واستشفت اليونيدو أّن آافة المنشآت التي تمت زيارتها تستخدم نفس المعدات والعملي ان ذل سواء آ
 .)في الصهاريجتنظيف مفتوحة أو التنظيف اليدوي 

ذيبات        ،ف اإلضافية للمنشآت الصغيرة      تم حساب التكالي   .75 دة أو              في إطار خطة الم وفير آالت تنظيف جدي ى أساس ت ، عل
د         وفي هذا الصدد،     . آافة المنشآت، بما في ذلك التكاليف التشغيلية اإلضافية       إعادة تهيئة    نهج ق ذا ال ل ه ى أّن مث ة إل أشارت األمان

وفير      .آالت التنظيف   لزوم  لتبرير ساساألخطوط  ب لمتعلقة ا شروطاليمكن اإلقرار بتوفر    يكون مؤهًال للمنشآت حيث      ع ت ا ُيتوق آم
ذين س     من أجل شمل آمية آبيرة من استهالك        بطاقات نموذجية عن استهالك القطاع     ذيبات ال ولِّفي الم ي   غيُِّيم تهم بتبن رون منهجي

ن       ين ذل والمستهلكين الصغار األوزونطبقة ا المستنفدة لالموادمنهجيات أخرى ال تعتمد على      ي ل ة، الت م المساعدة الفني ُتوفر له س
درج في الخطة            .تكاليف التشغيل اإلضافية   وأآالت التنظيف   تشمل   م ُت ذه العناصر ل ر          . ه ى تغيي دو عل ذلك، وافقت اليوني ًا ل وتبع

 350 مجموع على  ،  921بالغ عددها   الـ ،الشرآات المتبقية  تحصل    الشرآات الثماني األساسية،   إلى جانب لكي،  مقترح المشروع   
ة،   متواضعة  خاصة بمعدات وتغييرات   دوالر أمريكي  ى ضمان      ألنظمة التهوي ذلك عل ة واالستشارة    وستحصل آ للمساعدة الفني

المستوى ح أّي أساس من أجل تحديد       لم ُيتَ .  مليون دوالر أمريكي في المجموع     2,9:  الواحدة نشأةللمكي  ي دوالر أمر  2,800بمبلغ  
ا  . في إطار الضمانات     المقترح للمساعدة الفنية     ة للمشروع      آم ة المطلوب ة اإلجمالي ة التكلف  دوالر 3,519,015 من  تمت مراجع

 . دوالر أمريكي3,615,340أمريكي إلى 
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  تنفيذ المشروع

  
ة في     أشارت األمانة إلى أّنه   .76 ديم تفاصيل قليل رح المشروع األصلي بشأن     تم تق ة    مقت ُنهج والطرائق العملي بخصوص  ال

الجزء الرئيسي لالستهالك في المنشآت الصغيرة،                     تنفيذ خطة قطاع   ق ب ا يتعل يما فيم ة حدود       المذيبات، الس اس ومعاين بشأن قي
 .أهداف األداء لخطة المذيباتب خاص  ووافقت اليونيدو على تقديم قسم.االستهالك واإلزالة التدريجية

 
ان   .77 دو تناقش ة واليوني ت األمان ائل مازال يما المس ة، الس ائل المعَلق أن   المّتصلة بالمس وفرة بش دودة المت ات المح المعلوم
أة  921 ةالتابعة للمنشآت الصغيرة الحجم البالغ        خطوط األساس   الخاصة ب شروط  ال ة المحدودة للمنشآت المستقصاة     ،   منش والعيِّن

رحة لنظام الضمانات   التكاليف اإلضافية المقتحساب التكلفة اإلضافية لقطاع المذيبات و   عليه   والتي آانت بمثابة األساس الذي تم     
 .إلى اللجنة الفرعية المعنية باستعراض المشروعنتائج المناقشات ب اإلبالغسيتم .  منشأة صغيرة921لصالح 
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