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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  آول مونتريال لتنفيذ بروتو
  األربعون الحادي واالجتماع
  2003ديسمبر  / آانون األول 19-17،مونتريال

  تصویب
  قيرغيزستان : مشروعمقترح 

  . المرفقة2 بصفحة 2 صفحة تستبدل
  : بما يلي15 و 14 الفقرتان تستبدل

جود واردات غير تلقى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معلومات إضافية من حكومة قيرغيزستان تفيد بو  14
 طن من قدرات 54مجموعه (رسمية من بروميد الميثيل باإلضافة إلى االستهالك الرسمي المبلغ عنه في قيرغيزستان 

وفي هذا الصدد، صاغ البرنامج المشروع باعتباره برنامج مساعدة تقنية لوضع تدابير للسياسية ). استنفاد األوزون
لقضاء التدريجي على استهالك بروميد الميثيل المبلغ عنه رسميا بحلول عام لدعم االستدامة طويلة األجل وتحقيق ا

مثال ( في الوقت المحدد 2005وأقر البرنامج أيضا أن الحكومة وافقت على تلبية هدف القضاء التدريجي لعام . 2008
نتهاء من القضاء وال تتجاوز االستهالك في السنوات التالية حتى اال) ن قدرات استنفاد األوزونJ  طن م11.4

ولن تسعى حكومة قيرغيزستان إلى طلب .  دوالر300 000ويبلغ مجموع تكاليف البرنامج . 2008التدريجي في عام 
  .تمويل إضافي للقضاء التدريجي على استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة

  توصية
قيرغيزستان لن تسعى للحصول على تمويل إذ تالحظ أن مسائل التكاليف والتأهيل قد تم حلها، وأن حكومة   15

إضافي من الصندوق متعدد األطراف للقضاء التدريجي على استخدامات بروميد الميثيل، وعلى ضوء التعليقات التي 
قدمتها أمانة الصندوق، قد ترغب اللجنة التنفيذية النظر في الموافقة على برنامج المساعدة التقنية لقرغيزستان بتكلفة 

. أمريكي دوالر22 500 زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة  أمريكي دوالر300 000تبلغ 



 
 

2 

  

  ورقة تقييم المشروع

  انـقيرغيزست

  

   طن من قدرات استنفاد األوزون 14.2  )2002(استخدام المواد المستنفدة لألوزون في القطاع   مواد التبخير  :القطاع

  ال تتاح          :اع الفرعيبدايات فعالية التكاليف في القط

  :عنوان المشروع

  مشروع مساعدة تقنية لترآيب بدائل بروميد الميثيل والقضاء التدريجي عليه)  أ(
 مواد التبخير بيانات المشروع

 بروميد الميثيل  

 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك الشرآة 
 )تنفاد األوزونأطنان من قدرات اس(أثر المشروع 
 )أشهر(مدة المشروع 

 )بالدوالرات(المبلغ المطلوب مبدئيا 

 
14.2 
48 
638,150 

 
  ) األمريكية بالدوالرات(التكلفة النهائية للمشروع 

 )أ(التكاليف الرأسمالية اإلضافية  
 )ب(تكاليف الطوارئ  

 

  )ج(تكاليف التشغيل اإلضافية  
 )ج+ب+أ(مجموع تكاليف المشروع  
 (%)الملكية المحلية  
 (%)عنصر التصدير  

 ) األمريكيةبالدوالرات(المبلغ المطلوب 
 )آج/ أمريكيدوالر(فعالية التكاليف 

300,000 
100% 
0% 
300,000 
21.12 

 هل تأآد التمويل من الجهة النظيرة؟
 وزارة البيئة وحاالت الطوارئ وآالة التنسيق الوطنية

م المتحدة اإلنمائيبرنامج األم الوآالة المنفذة  
   

 توصيات األمانة
 ) األمريكيةبالدوالرات(المبلغ الموصي به 

 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(أثر المشروع 
 )آج/ أمريكيدوالر(فعالية التكاليف 

 ) األمريكيةبالدوالرات(تكاليف دعم الوآالة المنفذة 

300,000 
14.2 
21.12 
22,500 
 

 322,500 ) األمريكيةبالدوالرات(اليف على الصندوق متعدد األطراف مجموع التك
  

---  

 


