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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  خمسـون  و الالسادساالجتمـــاع 

 2008تشرين الثاني / برنوفم  8 - 12، دوحةال
  

  

 ندتايل: مقترح مشروع

  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي

  التبخيرغازات 

  البنك الدولي  )الثالثةالشريحة  (إلزالة بروميد الميثيل  الوطنيةخطةال  •
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   مشروعات متعددة السنين–ورقة تقييم المشروع 
  دتايلن

  
  الثنائية/ الوكالة المنفذة                          عنوان المشروع

  البنك الدولي  )الشريحة الثالثة(زالة بروميد الميثيل الوطنية إلخطة ال
  

  ةمصلحة الزراع  :الوكالة الوطنية القائمة بالتنسيق
  

  مشروعآخر بيانات االستهالك المبلغ عنها بشأن المواد المستنفدة لألوزون التي يعالجها ال
  )2008 أيلول/ سبتمبر حتى ،2007أطنان من قدرات استنفاد األوزون، بيانات  (7بيانات المادة   -ألف

      0.0  بروميد الميثيل

  )2008 أيلول/ سبتمبر حتى ،2007أطنان من قدرات استنفاد األوزون، بيانات (بيانات البرنامج القطري القطاعي   -باء
   تبخيراتغاز  عوامل تصنيع  مذيبات  اد مستنفدة لألوزونوم  تبريد  رغاوي  تأيروسوال  اد مستنفدة لألوزونوم
  121.9      بروميد الميثيل        
  

    )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك الكلوروفلوروكربون المتبقي والمؤهل للتمويل 
  

  . طنا من قدرات استنفاد األوزون124.1لية اإلزالة الك:  مليون دوالر أمريكي1.01إجمالي التمويل  :خطة أعمال السنة الجارية
  

  المجموع  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2002  بيانات المشروع
          146.6 183.1   حدود بروتوكول مونتريال
  0 18.3 36.6 73.3 73.3 146.6 146.6 146.6 146.6 183.1 241.8  حدود االستهالك السنوي

بروميد الميثيل استهالك 
 241.8 18.3 18.3 36.7  73.3    36.5 58.7   الواجب إزالته

  تكاليف المشروع
              ):دوالر أمريكي(

  تمويل البنك الدولي
 2,901,600      942,395  1,412,214  546,991   ):دوالر أمريكي(

) البنك الدولي(تكلفة مساندة 
 217,620      70,680  105,916  41,024   ):دوالر أمريكي(

  إجمالي تكلفة التمويل
 3,119,220      1,013,075  1,518,130  588,015   )دوالر أمريكي(

  فعالية تكلفة المشروع
 12.00             )كغ/ دوالر أمريكي(

  
  .على النحو الموضح أعاله) 2008( الموافقة على تمويل الشريحة الثالثة :طلب التمويل

  
 مؤجلة  ةتوصية األمان
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  وصف المشروع

  الوطنيةلخطةلند، قدم البنك الدولي تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ البرنامج السنوي الثاني نيابة عن حكومة تايل  -1
إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيهما في طلب تمويل للشريحة الثالثة من المشروع، ند مع إلزالة بروميد الميثيل في تايل

 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف مساندة 942 395 ومستوى التمويل المطلوب هو .خمسيناجتماعها السادس وال
  . دوالرا أمريكيا70 680للوكالة قدرها 

  خلفية

، ندإلزالة بروميد الميثيل في تايل  الوطنيةخطةالعلى في اجتماعها الرابع واألربعين وافقت اللجنة التنفيذية   -2
 طنا من قدرات استنفاد 241.8(مات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل في البلد الستخداإلزالة االستهالك الكلي ل

 دوالر أمريكي، 2 901 600 وتمت الموافقة من حيث المبدأ على تمويل إجمالي قدره .2013قبل ) األوزون
 في اجتماعيها الرابع  كما وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحتين األولى والثانية.تكاليف المساندة للوكالةباستثناء 

  .واألربعين والخمسين

  2008 – 2007تقرير مرحلي بشأن تنفيذ برنامج عمل 

استهالك بروميد الميثيل على في لتخفيضات لند العديد من األنشطة لضمان االمتثال نفذت حكومة تايل  -3
  :وهذه األنشطة هيفي اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، النحو الموضح 

ومة ضوابط لالستيراد وأعدت حوافز تنظيمية لخفض استهالك بروميد الميثيل غير وضعت الحك  )أ(
 استخدام مع الحث على عدم؛ 2004حصص استيراد بروميد الميثيل منذ تحديد تم (الضروري 

وأعدت خطة اعتماد لمنتجي السلع المصنعة في أوائل عام بروميد الميثيل في السلع المصنعة؛ 
يجري إعداد المعايير الوطنية لمكافحة اآلفات وام بروميد الميثيل؛ خفض استخدل  كحافز2008
وسيتم االنتهاء من إعداد المعلومات اإلدارية واإلجراءات اإلجبارية  الصحة العامة؛ وشروط

  ؛)2009لإلبالغ عن المعلومات ورصدها في أوائل عام 

خدمة التبخير، ومالك أكبر عقدت اجتماعات عديدة بين الحكومة واتحادات الصناعة، وشركات   )ب(
مرافق التخزين، لمناقشة أكثر الوسائل فعالية لتقديم المساعدة إلى كل أصحاب المصلحة المعنيين 

  ببروميد الميثيل؛

 برامج تدريب المدربين وتم توفير التدريب في الخارج لمختلف أصحاب أجري العديد من  )ج(
 رسم يجري حالياو 2008أيلول /  في سبتمبراتوتم إنشاء مختبر لمراقبة مقاومة اآلفالمصلحة؛ 

وتم االنتهاء من عمل موقع على اإلنترنت لخطة إزالة خرائط للمقاومة في كل أنحاء البلد؛ 
  بروميد الميثيل ويتم تنفيذ العديد من أنشطة التوعية الجماهيرية؛

بما في ، 2008آب / بدأ الحصول على المعدات الالزمة لشركات خدمات التبخير في أغسطس  )د(
  .للتحويلالمشروع الفرعي مع شركات خدمة التبخير لمناقشة شروط ذلك ورشة عمل 

  2009خطة عمل برنامج عمل 

زالة إل  الوطنيةخطةال الخاص ب2009ند بتنفيذ األنشطة التالية في ظل برنامج عمل تلتزم حكومة تايل  -4
تخزين الإعداد وتنفيذ مقترحات فردية لمالك مرافق وتشغيل مختبر مقاومة الحشرات؛ : بروميد الميثيل الوطنية

؛ التدريب ذات الصلة برامج تملكالتي تبخير الوشركات خدمات لديها القدرة على التبخير في مقارها، التي كبيرة ال
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وإتمام نظام  لمالك المرافق التي ليست لديها القدرة على التبخير في مقارها؛ وإعداد خطة لتنفيذ المشروع
  .وإصدار معايير وطنية لمراقبة اآلفات واالعتمادمات اإلدارية الخاص ببروميد الميثيل وبدء العمل به؛ المعلو

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

ند ضمن التقرير المرحلي بشأن تنفيذ برنامج البلد المقدم إلى أمانة الصندوق، طبقا لما ذكرته حكومة تايل  -5
 121.9 إلى 2002 طنا من قدرات استنفاد األوزون في 470.52ثيل قد انخفض من فإن استهالك بروميد المي

 طنا من قدرات استنفاد 24.7 بمقدار 2007 ويقل استهالك عام .2007طنا من قدرات استنفاد األوزون في 
لحد وا)  طنا من قدرات استنفاد األوزون146.6(األوزون عن المستوى المسموح به في ظل بروتوكول مونتريال 

  .األقصى المسموح به في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية

 من مبلغ التمويل اإلجمالي 2008آب / حتى أغسطس  يصرفطبقا للتقرير المالي المقدم في المقترح، لم  -6
ة  في المئ12تمثل (دوالرا أمريكيا  227 112 دوالرات أمريكية الموافق عليه حتى اآلن إال 1 959 205البالغ 

 دوالرا 1 346 029، سوف يتم صرف 2009 وعالوة على ذلك، يقدر أنه مع نهاية .)من المبلغ اإلجمالي
 في المئة من 20أو حوالي ( دوالرا أمريكيا من الشريحتين األوليين 386 064مع بقاء رصيد قدره أمريكيا 

  ).إجمالي مبالغ التمويل الموافق عليها حتى اآلن

فإن األمانة غير  وما بعدها، 2009تمويل الذي ما زال متاحا للصرف حتى نهاية بالنظر إلى مستوى ال  -7
 .ند في هذا الوقتوع إزالة بروميد الميثيل في تايلقادرة على التوصية بالموافقة على الشريحة الثالثة من مشر

تنفيذ  بعدتنفيذية، للجنة ال ظر في المشروع إلى اجتماع الحقطلبت األمانة من البنك الدولي تأجيل النلذلك، 
بالشريحتين اللتين تمت الموافقة عليهما من قبل وصرف كل مبالغ التمويل المتاحة بالكامل أو األنشطة التي بدأت 

  .التعهد بها

 ينص على التزام ند واللجنة التنفيذية إلى أن االتفاق بين حكومة تايلردا على ذلك، أشار البنك الدولي  -8
استهالك بروميد الميثيل في المستويات المحددة في االتفاق، في مقابل مبالغ التمويل على  دائماالحكومة باإلبقاء 

 وأوفت .المتلقاة طبقا للجدول الزمني المحدد للتمويل الذي اتفقت عليه كل األطراف وقت الموافقة على االتفاق
وهي بناء ، 2004 منذ خاضعة للرقابةاالستخدامات الاستهالك بروميد الميثيل في خفض بند بالتزاماتها حكومة تايل
  ووفقا.، طبقا للجدول الزمني المحدد في االتفاق2008 في  صرف الشريحة النهائية من التمويلتتوقععلى ذلك 

وقد تعرض العمل الذي قامت به الحكومة على مدار ق مع شروط االتفاق،  الدولي فإن توصية األمانة ال تتفللبنك
 إلى إزالة بروميد الميثيل والتوصل  بالحاجةةوعيت ال ويشمل هذا العمل.حقيقي لخطر السنوات الثالث المنصرمة

وفي نفس الوقت تقليل آثار حول أكثر الطرق فعالية واستدامة لتحقيق هذا الهدف، إلى اتفاق بين أصحاب المصلحة 
 إلدارة  وحدة2008 وأنشئت في وقت سابق من عام .اإلزالة على قطاع له تأثير سياسي واقتصادي هائل

 لذلك، . لكي تنفذ بالتوازيالالحقة وجرى تصميم خطط العمل . ملحوظ منذ ذلك الوقتالمشروع وتم إحراز تقدم
 لقد خططت .فإن األنشطة التي تم تمويلها بموارد من شريحة سابقة لن تكتمل بالضرورة قبل طلب الشرائح التالية

تخفيضات تحقيق  افتراض أن مبالغ التمويل سوف تصرف عند أساس علىبالغة األهمية الحكومة اللتزامات مالية 
  . وطبقا للجدول الزمني المتفق عليهاالستهالك المستهدفة،

تمويل شريحة من مشروع متعدد السنين لب  المماثلة، عند طأنها في عديد من الحاالتتشير األمانة إلى   -9
أو المنفذة المعنية تأجيل مثل هذا /الت الثنائية وطلبت من الوكاعن مستوى منخفض للصرف، تم اإلبالغ فيه 

متفقا مع المستويات المتفق عليها ك المواد المستنفدة لألوزون مستوى استهالالطلب، بغض النظر عما إذا كان 
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أو المنفذة المعنية على تأجيل /توافق الوكاالت الثنائية ووعادة، . الستهالك المواد المستنفدة لألوزون في االتفاق
نظرت اللجنة التنفيذية في  وكذلك، كما هو الحال في خطة إدارة اإلزالة الختامية الخاصة بنيبال، .المقترح

كان مستوى الصرف للموافقة على شريحة من خطة إدارة اإلزالة الختامية في طلب اجتماعها الخامس والخمسين 
تقدم مادي في تنفيذ األنشطة الموافق عليها ثبوت إحراز فيها منخفضا، وقررت اللجنة تأجيل موافقتها إلى حين 

  ).55/38 المقرر(

  التوصية

بالنظر إلى ما ورد أعاله، فإن أمانة الصندوق غير قادرة على التوصية بالموافقة على الشريحة الثالثة من   -10
 اجتماع الحق، بعدة في إرجاء الطلب إلى ند، وتأمل اللجنة التنفيذيتايلالوطنية إلزالة بروميد الميثيل في خطة ال

  .تنفيذ األنشطة التي بدأت بالشرائح الموافق عليها سابقا وصرف كل التمويل المتاح بالكامل أو التعهد به

- - -  

  

 

 
 
 
 
 


	UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/52
	مقترح مشروع: تايلند
	مشروعات متعددة السنين
	وصف المشروع
	التعليقات
	التوصية



