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  رافـــدد األطــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي

   نتوســال و عتاسالاالجتمـــاع 
 2013 أبريل/نيسان 19-15، مونتريال

 
  

 الهند :مقترح مشروع

  

  تتكّون ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشان مقترح المشروع التالي:

  اإلنتاج

  البنك الدولي      الشريحة الثانية، القسم الثاني)   (إزالة معّجلة إلنتاج كلورو فلورو كربون   •
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  لي)البنك الدو ( اإلزالة المعّجلة إلنتاج كلورو فلورو كربون (ما تبّقى من الشريحة الثانية)الھند: 

الدولي القسم الثاني من الشريحة الثانية والنهائية لخطة اإلزالة المعجّلة لقطاع إنتاج . بالنيابة عن حكومة الهند، قّدم البنك 1
كلورو فلورو كربون، إلى اللجنة التنفيذية، للحصول على الموافقة. وقد ُقّدم تقرير التحقق من إنتاج كلورو فلورو كربون لعام 

  التقديم.  موجز لهذا 1إلى االجتماع الخامس والستين. وفي الجدول  2010

  1الجدول 

  موجز التقديم

  الهند  البلد
خطة اإلزالة المعّجلة لقطاع إنتاج كلورو فلورو كربون (الشريحة   عنوان المشروع

  الثانية/القسم الثاني)
  2013  سنة الخطة

  1  عدد الشرائح المنجزة
  0  ة طعدد الشرائح المتبقية في نطاق الخ

 2010و 2009كربون لعاَمي الحد األقصى إلنتاج كلورو فلورو 
  (باألطنان المترية)

  صفر أطنان مترية

مجموع التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ لخطة اإلزالة المعّجلة 
  اع إنتاج كلورو فلورو كربون (بما في ذلك أتعاب الوكالة)طلق

  مليون دوالر أمريكي  3.408

  مليون دوالر أمريكي 3.07  2009ديسمبر/كانون األول  بتاريخمجموع التمويل الذي ُحّرر 
من أجل خطة اإلزالة المعّجلة إلنتاج  بمستوى التمويل المطلو 

  كلورو فلورو كربون
  دوالر أمريكي 317,000

  دوالر أمريكي 24,032  مستوى التمويل لتكاليف المساندة
  
اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والستين، وتم تقديمها مجّددًا إلى يحة الثانية للحصول على موافقة ر لقد ًقّدمت هذه الش. 2

  والستين. عاالجتماعات الثاني والستين والخامس والستين والسادس والستين والساب

بالمئة من طلب التمويل للشريحة الثانية والنهائية  70. في اجتماعها السابع والستين قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على 3
دوالر أمريكي، زائد تكاليف مساندة  739,900بمقتضى خطة اإلزالة المعّجلة لقطاع إنتاج كلورو فلورو كربون في الهند بمبلغ 

دوالر أمريكي، زائد  317,000أن المبلغ المتبقي وقدره برًا أمريكيًا للبنك الدولي، مع التسليم دوال  213,968الوكالة وقدرها
للبنك الدولي، سوف يحصل على موافقة اللجنة التنفيذية بعدما يتم تدمير  اً أمريكي اً دوالر   24,032تكاليف مساندة الوكالة وقدرها

  ).67/22 الملّوثة (المقرر يةالمواد الكلورو فلورو كربون
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 Navin Fluorine Internationalمن قدرات استنفاد األوزون الملّوثة في عهدة شركة  11.74 الـاألطنان  . لقد كانت4

Limited . جانب كومة الهند وثائق تثبت تدمير المواد الكلورو فلورو كربونية الملّوثة منحأوردت و Navin Fluorine  

  د الكلورو فلورو كربونية الملّوثة.الشركة التي دّمرت فيها الموا، ACCو

  ، توصي األمانة بالموافقة الشمولية.67/22. وحيث أن هذا الطلب مّتسق مع متطلبات المقرر 5

  التوصية

. توصي األمانة بالموافقة الشمولية على القسم الثاني للشريحة الثانية والنهائية لخطة اإلزالة المعّجلة لقطاع إنتاج كلورو فلورو 6
  في الهند مع تكاليف المساندة المرتبطة بها بمستوى التمويل المبّين في الجدول أدناه: كربون

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  (دوالر أمريكي)

  تكلفة المساندة 
  (دوالر أمريكي)

  الوكالة المنفذة

اإلزالة المعّجلة إلنتاج كلورو فلورو كربون (الشريحة   (أ)
  الثانية/القسم الثاني)

  الدولي كالبن 24,032 317,000
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