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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 االجتماع السابع و الثالثون 
 2002 تموز 19-17 ،مونتريال 

 
 تايلند:  مقترحات المشروع

 
 :تتضمن هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن اقتراح المشروع التالي

 اإلزالة التدريجية
 ) الشريحة الثانية (CFC. خطة اإلزالة التدريجية الوطنية لمادة ال �

 البنك الدولي  
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 وصف المشروع
 
يذية     . 1 انون االول                 صادقت اللجنة التنف ي آ د ف ذي انعق ن ال تماعها الخامس والثالثي ي اج ام    /، ف ، على 2001ديسمبر من الع

ادة ال                       ية لم ية وطن ة تدريج نها حول خطة إزال ند وبي ة تايل ن حكوم ية بي ند   . CFC.اتفاق ك، صادقت اللجنة على   . في تايل آذل
دره        بلغ وق ة الدعم البالغة           540.000تخصيص م د تكلف  دوالر أميرآي إلنجاز الشريحة األولى      27.000 دوالر أميرآي زائ

 .2001من الخطة، وذلك لتغطية برنامج أشير اليه باإلسم على أنه مخصص للعام 
 
ل لكّل برنامج سنوي يتم توفيره قبل الفترة التي يشملها البرنامج السنوي أو ضمنها                     . 2 ية تخصيص تموي آذلك . تلحظ اإلتفاق

ى أن المدفوعات           ية ال رامج سنوية غير الشرائح األساسية العائدة للعامين             تشير اإلتفاق تقديم ب بطة ب لقد . 2002 و   2001مرت
ة، خالل اإلجتماع السابع والثالثين، على الرقم المتفق عليه، والبالغ                   ي الموافق نك الدول  دوالر أميرآي   5.149.380طلب الب

 .2002للشريحة الثانية التي تغطي فترة 
 
ية مستوى      . 3 ّدد اإلتفاق يذه بنسبة        تح ة دعم أنشطة رصد المشروع وتنف ة دعم آافة األنشطة     5تكلف ئة ومستوى تكلف  في الم

بة   طة بنس ن األنش يرها م تثمارية وغ ئة9اإلس ي الم ى أن  .  ف ي ال نك الدول ار الب د أش د 4.994.380وق ي زائ  دوالر أميرآ
ة دعم الوآالة إنما هي لتنفيذ األنشطة اإل               449.494 ي تكلف ستثمارية وغير اإلستثمارية، في حين أن رصيد   دوالر أميرآي ف
 . دوالر أميرآي في تكلفة دعم الوآالة إنما هي ألنشطة تنفيذ المشروع ورصده10.000 دوالر أميرآي زائد 200.000

 
ى قانون العام            . 4 ة عل واردات، القائم ى أّن العمل بسياسة ضبط ال ي ال نك الدول   بشأن المواد الخطرة، جاٍر1992وأشار الب

تاريخ، لمراقبة إستيراد مواد م     ذا ال افذ حتى ه  CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115. ف.ك.ك.ون
ربون    د الك ع  آلوري تان-1،1،1، و CTCوراب ة      . تريكلوروي ب رخص بة بموج عة للمراق واد الخاض ذه الم تيراد ه تّم اس ي

ناعية    غال الص رية األش ن مدي ادرة ع تيراد ص ي ا  . إس اء ف ا ج تهالك األقصى   وبحسب م توى اإلس تعدى مس ية، ال ي إلتفاق
رفق أ، المجموعة          ه والملحوظ في الم -1،1،1 طنًا متريًا من معامل إستنفاد األوزون لمادة 3.066، آيميائي، 1المسموح ب

 .CTC طنًا متريًا من معامل إستنفاد األوزون لرابع  آلوريد الكربون 7.52تريكلورويتان و
 

 اتهامالحظات األمانة وتوصي
 المالحظات

 
 .طلب التمويل متناسق مع أحكام اإلتفاقية المبرمة بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية. 5
 

 التوصيات
ى . 6 ة عل بالغة 5.149.380الموافق م ال ة الدع د تكلف ي زائ ريحة 459.494 دوالر أميرآ ا للش يًا موصى بهم  دوالرًا أميرآ

 .في تايلند. CFC.ية لمادة الالثانية من خطة اإلزالة التدريجية الوطن
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