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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
  ال لتنفيذ بروتوآول مونتري

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

 
 

  إضافة

  باآستان: مقترحات المشروعات

  
  )  األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة (في القطاعلرابع آلوريد الكربون اإلزالة التدريجية 

  
   .المشفوعة بهذه الوثيقةة تقييم المشروع ورقب 19 ورقة تقييم المشروع في الصفحة ُتستعاض

  
  : الفقرات التاليةُتضاف

  
دة،          . مكررة77 ة          ،PELفيما يخص مشروع التحويل للمنشأة الفري د مناقشات أخرى وافقت األمان ة  و وبع  منظم

ناعية  ة الص دة للتنمي م المتح ت األم افية س اليف اإلض ى أّن التك ى كون عل ي   عل تويات الموضوعة ف اس المس اأس ر إط
ة الصناعية        منظمة  بين األمانة و   استعراض المشروع الذي ُأتم سابقاً     م المتحدة للتنمي ة     ،   األم المتناسبة  بالحصة المؤهل

ة   ة المؤهل ع الكمي ن م ون م د الكرب ع آلوري ذيب راب الطن ، م ن طرف  ODPب تهلكة م أة، المس ة .المنش غ التكلف  وتبل
ذات خطوط   فيما يخص استهالك مجموعة سبع منشآت صغيرة          و.  دوالر أمريكي  79,805 اإلضافية الناتجة عن ذلك   

ل إال    م التوص ددة، ت اس مح اقأس أن مجاتف افية  م بش اليف اإلض غ   وع التك ل بمبل ة بالتحوي  دوالر 249,805المتعلق
  .أمريكي

  
تهالآها يتم اس   ODP طن346.5 أّن تبّين، إْذ  القطاع فيستهالكاللجزء األآبر من مجموع انظرًا ل  . ثالثًا مكررة77

م المتحدة     منظمةمناقشات األمانة مع    رّآزت  قد  فمعاينة،  خضعت لدراسة استقصائية و    منشأة   920من ِقبل حوالي      األم
إّن مجموع استهالك        . على آهلية االستهالك الُمبَلغ به     للتنمية الصناعية  ذي     ومن هذه الناحية ف ون ال د الكرب ع آلوري راب

ان     المرحلية مع تنفيذ البرنامج القطري،      ارير والتق 7 بموجب المادة    ان في آال التقريرين،   غت به باآست  بّل ًا طوال     آ ثابت
ا،      إ .عدة سنوات  غ به ات الُمبّل ى البيان د        ضافة إلى هذا، واستنادًا إل ع آلوري ة بتخفيض استهالك راب إّن باآستان مطالب  ف

ة  لكي تبق  2005يناير / بحلول آانون الثاني ODPطن  350بما يربو عن الكربون  ع     ى ممتثل ادة راب ة م لجدول مراقب
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ال ول مونتري ار بروتوآ ي إط ون ف د الكرب الي،. آلوري إّنوبالت ل الصندوق   ف ن ِقب اعدة م ى مس ة إل ي حاج تان ف  باآس
  . في الوقت المناسبالمتعدد األطراف

ارت   .رابعًا مكررة  77  ةأش ناعية  منظم ة الص دة للتنمي م المتح ين االعتب     األم ي ع ذ ف م أخ ه ت ى أن ي ار إل  ف
والي   ل لح ر المؤه تهالك غي روع االس ة . ODP طن 64.9المش ارت األمان ى أنإوأش ي بعل دان األخرى ضه ف  البل

راءات المع  رت إج ةاأظه ائية   ين ات االستقص ار الدراس ي إط ذة ف بة    المتخ ددة أّن نس آت المح أن المنش ن  بش رة م آبي
قبل شآت  المن عدم وجود هذه  اآتشاف  ، إما ألّنه تم الحقًا      االستهالك الُمبّلغ به أصًال من طرف المنشآت آان غير مؤهالً         

درتها    1995يوليه  / تموز 25 ة ، وق ت،            اإلنتاجي ك الوق د ذل د ارتفعت بع ا ألسباب أخرى    ق وفي مشروعات أخرى     .إم
ادًة   آانت   ر المؤهل في المنشآت المُ       ع ين  ستقصاة  نسبة االستهالك غي ة  20 و15ب ذا      .  في المئ د ه تم تحدي ا ي ادًة م وع

ة آانت        ،ومع ذلك . عملية االستقصاء والمعاينة  الستهالك غير المؤهل أثناء     ا ذه الحال ة صغيرة       ففي ه ات الُمعاين  . العين
ارة سوى      ت  منشأة، لم    700 لحوالي   ةعلى سبيل المثال، ففي أآبر مجموعة جغرافي      و ة أو     2.6تم زي  شرآة   18  في المئ

اذ لماسة   وعلى ضوء حاجة باآستان ا       . من ِقبل المستشار المحلي    ون،             التخ د الكرب ع آلوري إجراء بشأن استهالك راب
ة  دابير اقترحت األمان اذ ت ين اتخ ي المشروع يتع تم الشروع ف ه لكي ي يص خطر أن ة أو تقل ة  من أجل إزال دم أهلي ع

ى تخفيض مستوى      األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة ووافقت .االستهالك المقترح للتمويل االستهالك المؤهل   عل
ة من      في   أة صغيرة بنسبة   900المجموعة المتكون ة   20  منش ى  في المئ ى أساس   بحساب  ODPطن     277.2  إل  عل

  .إحصائي لالستهالك غير المؤهل
  

إلى تقدير االستهالك المؤهل للمجموعة المكونة      وعليه، استندت التكلفة اإلجمالية للمشروع        .خامسًامكررة  77
ك أعاله،                   ب منشأة،   900من   ى ذل ا تمت اإلشارة إل وبجدوى  اإلضافة إلى استهالك العنصرين الصغيرين للمشروع آم

اليف  ابق ُتالتك ة ب  ط روعات المتعلق اليف للمش دوى التك ام لج دل الع ذيباتالالمع تخِدم ون   المس د الكرب ع آلوري مة لراب
والمبلغ هو  . التكاليف غير االستثمارية  وع و آلغ، بما في ذلك تكاليف إدارة المشر      / دوالر أمريكي  7.97والبالغة حوالي   

الي   2,745,665 ى تك افة إل ي، باإلض اندة ف دوالر أمريك بة  المس ن   7.5بنس ة م ي المئ ي 205,924 ف  دوالر أمريك
ة    وتبلغ.  األمم المتحدة للتنمية الصناعية    منظمةل ة  التكلف تثمارية،      ونشطة إدارة المشروع      أل اإلجمالي ر االس األنشطة غي

ة       يبلغ  ذلك  يجعل مما دوالر أمريكي،    253,050  تدريب خبراء وطنيين ومسؤولي الجمارك     كبما في ذل    تسعة في المئ
   .من إجمالي التكاليف للجزء االستثماري

  
ة الصناعية  منظمةتقوم   .سادسًامكررة  77 امج     األمم المتحدة للتنمي ذ يتناسب مع     بوضع برن سنوي أول للتنفي

  . وع اتفاق سيتم توزيعه حين استكمالهمشرجري إعداد وي. االستنتاجات اآلنفة الذآر
  

  : التاليب 78 الفقرة ُتستعاض
  

، قد ترغب اللجنة التنفيذية رهن توفر مشروع اتفاق في الوقت المناسباستنادًا إلى المعلومات الواردة أعاله و  .78
  :في
  

ون في باآستان          على خطة القطاع لإلزالة التدريجي    النظر فيما إذا توافق من حيث المبدأ          )أ ( د الكرب ة لرابع آلوري
غ    الي يبل ل إجم توى تموي ة    2,745,665بمس ة البالغ اندة الوآال اليف مس ى تك افة إل ي إض  دوالر أمريك

 دوالر أمريكي؛  205,924
 
 النظر فيما إذا توافق على مشروع االتفاق؛ و  )ب (
 
لٍ          )ج ( ى تموي غ    النظر فيما إذا توافق عل ة          دوالر أمريكي باإلضا     1,200,000بمبل اندة البالغ اليف المس ى تك فة إل

 .بالنسبة للمرحلة األولى للمشروع دوالر أمريكي 90,000
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 ورقة تقييم المشروع
  باآستان

  

 ODP  طن 660  ): 2002(في القطاع ألوزون طبقة ااستخدام المواد المستنفدة ل المذيبات : القطاع 

  غير متاحة    :عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي

  : ن المشروععنوا

  في القطاعرابع آلوريد الكربوناإلزالة التدريجية ل    ) أ(
 

 بيانات المشروع     المذیبات
 اإلزالة التدریجية 

   )ODPطن (استهالك المنشأة 
 ODP(  *344.5طن (وقع المشروع 
 48 )أشهر(مدة المشروع 

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

   )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية     
   )ب(تكلفة الطوارئ      
   )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية      
 2,745,665  )د+ج+ب+أ( مجموع تكلفة المشروع      
 100%  )%( الملكية المحلية      
 0 %  )%( عنصر التصدير       

 1,200,000  )دوالر أمریكي (   للمرحلة األولىالمبلغ المطلوب 
 7.97  )آغ/دوالر(جدوى التكاليف 

 غير متاحة  هل تأيد التمويل من الجهة النظيرة ؟
، والحكومة المحلية والتنمية الريفيةوزارة البيئة الوآالة الوطنية المنسقة   

   األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة الوآالة المنفذة 
 

   توصيات األمانة 
   )دوالر أمريكي(لمبلغ الموصي به ا

   )طن(وقع المشروع 
   )غلآ/دوالر( التكاليف جدوى

   )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 
   )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 

  ODP طن 20يبلغ وقع المرحلة األولى * 
  

------  


