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 تايلند: مقترح مشروع

  

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

  غازات التبخير

  البنك الدولي  )الشريحة الثالثة(الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل   •
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ندف التبغ
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MB Consumption to be phase out

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

تايلند

الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

البنك الدولي لالنشاء والتعمير؛ بروميد المثيل

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

0 :TCA بروميد المثيل: 122 هالونات: 0 0: CTC 321.6  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

321.6 321.6 CFC

0 0. CTC

10.1 10.1 Halons

457 122. 335. Methyl Bromide

0 Others

0 TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2002 2003 2004 2005 2006 2007
حدود استهالك بروتوآول مونتريال بروميد المثيل 183. 183. 183. 146.4 146.4 146.4

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
بروميد المثيل

241.8 241.8 183.1 146.6 146.6 146.6

1,412,214.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) البنك الدولي لالنشاء 

والتعمير؛
تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

546,991.

1,412,214.
41,024. 105,916.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

546,991.

1,412,214.
41,024. 105,916.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

546,991.
41,024. 105,916.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

58.7 36.5
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  وصف المشروع

الدولي تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ البرنامج السنوي الثاني إلزالة بروميد حكومة تايلند، قدم البنك نيابة عن  1
، إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيهما في  للخطة الوطنيةالميثيل في تايلند مع طلب تمويل للشريحة الثالثة من المشروع

ئدا تكاليف مساندة  دوالرا أمريكيا زا 942,395ومستوى التمويل المطلوب هو .  والخمسينالسابعاجتماعها 
 . دوالرا أمريكيا70,680للوكالة قدرها 

  خلفية

وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع واألربعين على الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل في تايلند،  2
رات استنفاد  من قدطن  241.8(إلزالة االستهالك الكلي لالستخدامات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل في البلد 

 دوالر أمريكي من حيث المبدأ باستثناء تكاليف 2,901,600بمستوى تمويل إجمالي قدره . 2013قبل ) األوزون
كما وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحتين األولى والثانية في اجتماعيها الرابع واألربعين . المساندة للوكالة

 .والخمسين

وفي ذلك االجتماع الحظت اللجنة أنه . ى االجتماع السادس والخمسينوقدم طلب الشريحة الثالثة أوال إل 3
منذ الموافقة على المشروع، خفضت حكومة تايلند استهالكها من بروميد الميثيل إلى مستويات أقل من تلك 

 2008 آب/ أغسطسحتىكما الحظت أنه لم يتم . المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال، واالتفاق مع اللجنة
وعلى ذلك، قررت اللجنة إرجاء طلب تمويل الشريحة .  في المائة من مجموع المبلغ المعتمد12 سوى صرف

تنفيذ األنشطة التي بدأت بالشريحتين اللتين سبقت الموافقة عليهما وتم الثالثة في الخطة إلى اجتماع مقبل بمجرد 
 ).56/56المقرر (إنفاق األموال المتوافرة أو االلتزام بها 

عدت األمانة هذه الوثيقة على أساس تلك التي قدمت لالجتماع السادس والخمسين وقد أ 4
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/52( .وتيسيرا للمراجعة فإن أي نص منقح أو جديد وضع بالخطوط المائلة. 

  2008 – 2007تقرير مرحلي بشأن تنفيذ برنامج عمل 

ل للتخفيضات في استهالك بروميد الميثيل على نفذت حكومة تايلند العديد من األنشطة لضمان االمتثا 5
  :النحو الموضح في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وهذه األنشطة هي

وضعت الحكومة ضوابط لالستيراد وأعدت حوافز تنظيمية لخفض استهالك بروميد الميثيل غير   )أ(
  ).اد األوزون طنا بقدرات استنف 72.0 (2009وجرى تحديد حصص االستيراد لعام  .الضروري

ومن المتوقع أن يجري التدريب على استخدام هذا .  تطوير نظام معلومات اإلدارةتم التوسع فى  )ب(
لجميع محطات ) 30نحو (وستقدم أجهزة الحاسوب . 2009النظام في الربع األول من عام 

  .الحجر الزراعي لتشغيل النظام بالكامل

اب المصلحة الرئيسيين لمناقشة أكثر الوسائل فّعالية عقدت اجتماعات عديدة بين الحكومة وأصح  )ج(
  لتقديم المساعدة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين ببروميد الميثيل

أيلول /  اآلفات في سبتمبرلرصدأجرى العديد من برامج تدريب المدربين؛ وتم إنشاء مختبر   )د(
االنتهاء من عمل موقع على  ويجري حاليا رسم خرائط للمقاومة في كل أنحاء البلد؛ وتم 2008
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وعالوة اإلنترنت لخطة إزالة بروميد الميثيل ويتم تنفيذ العديد من أنشطة التوعية الجماهيرية، 
  .على كتيب التدريب وضعت مدونات الممارسات الجيدة بشأن التبخير بالفوسفين

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

حاليا اختبارات أداء المعدات التي اقترحها الموردون من جانب السلطات المعنية لضمان فّعالية 
 قبل ويتوقع استكمال اعتماد موردي المعدات. المعدات ودقتها في التحول بنجاح إلى الفوسفين

  .2009شباط / نهاية فبراير

  2009خطة عمل برنامج عمل 

 الخاص بالخطة الوطنية إلزالة 2009 برنامج عمل تلتزم حكومة تايلند بتنفيذ األنشطة التالية في ظل 6
 فردية لمالك مرافق التخزين تشغيل مختبر مقاومة الحشرات؛ وإعداد وتنفيذ مقترحات: بروميد الميثيل الوطنية

الكبيرة التي لديها القدرة على التبخير في مقارها، وشركات خدمات التبخير التي تملك برامج التدريب ذات الصلة؛ 
وإعداد خطة لتنفيذ المشروع لمالك المرافق التي ليست لديها القدرة على التبخير في مقارها؛ وإتمام نظام 

  .بروميد الميثيل وبدء العمل به؛ وإصدار معايير وطنية لمراقبة اآلفات واالعتمادالمعلومات اإلدارية الخاص ب

  الميزانية واإلنفاق المقرر

وسوف تسفر تكاليف األنشطة .  واإلنفاق المقرر2009-2008قدم البنك الدولي ميزانية مفصلة لمشروع  7
 لتحقيق إزالة بروميد الميثيل على النحو 2009بموجب التنفيذ الحالي وتكاليف األنشطة اإلضافية التي ستنفذ في 

  : دوالر أمريكي على النحو المبين في الجدول أدناه460,000المنصوص عليه في االتفاق عن عجز يزيد على 

 بالدوالرات األمريكية الوصف
 1,959,205 إجمالي التمويل المعتمد

 318,629 2009كانون الثاني /  يناير15إجمالي اإلنفاق حتى 
 681,779 ة اإلنفاق لألنشطة قيد التنفيذ عملي

 843,880 2009التمويل اإلضافي الملتزم به لعام 
 1,844,289 2009إجمالي اإلنفاق المتوقع في 

 577,068 2009التمويل اإلضافي المطلوب في 
 2,421,358 2009إجمالي التمويل المطلوب في 

 (462,153) 2009الرصيد المتوافر في نهاية 
  

 

  ليقات األمانة وتوصيتهاتع

  التعليقات

 من  البروتوكول 7بموجب المادة  الذي أبلغت عنه حكومة تايلند 2007كان استهالك بروميد الميثيل لعام  8
 طن 146.4 عن المستوى المسموح به لالستهالك والبالغ  يقل طنا بقدرات استنفاد األوزون 122.0والبالغ 

.  والمستوى األقصى المسموح به في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيةبقدرات استنفاد األوزون لذلك لعام،
 بقدرات  طنا 144.0 مقدار 2008وبلغ مجموع حصص استيراد بروميد الميثيل الذي أصدرته حكومة تايلند في 

 .استنفاد األوزون
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/  نفذت حتى يناير، قدم البنك الدولي تقريرا مستكمال عن األنشطة التي56/56واستجابة للمقرر ليس  9
وقد أوضح البنك أن ). بالخط المائل" وصف المشروع"يرد وصف لهذه األنشطة تحت القسم  (2009كانون الثاني 

  : لتنفيذ األنشطة التاليةىاإلفراج عن الشريحة النهائية خالل االجتماع السابع والخمسين ضرور

  شراء المعدات لمراكز التدريب؛  )أ(

لديها قدرات المتكاملة لآلفات التي ستوزع على أصحاب مرافق التخزين التي شراء حزم اإلدارة   )ب(
  تبخير ذاتية؛

  .تشغيل وحدة إدارة المشروع  )ج(

، أشار البنك الدولي إلى أن 2009وعلى الرغم من أنه لن يفرج عن تمويل الشريحة الثالثة بأكمله في  10
اإلزالة في المستقبل مع أصحاب المصلحة أنشطة  موقف قوي من تناقشالموافقة ضرورية للحكومة لكي 

 .الرئيسيين

  التوصية

 المسموح به لالستهالك  في تايلند يقل عن المستوى2007نظرا ألن مستوى استهالك بروميد الميثيل لعام  11
واألنشطة المنصوص عليه في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وأن مستوى تمويل جميع األنشطة الجاري تنفيذها حاليا، 

 ستكون أعلى من التمويل المخصص حتى اآلن، توصي األمانة اللجنة 2009إلضافية المقرر تنفيذها في ا
  :التنفيذية

 عن تنفيذ الشريحة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة 2008أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   )أ(
  بروميد الميثيل في تايلند؛

  ؛2009وي لعام أن توافق على برنامج التنفيذ السن  )ب(

رصد إزالة بروميد الميثيل في تايلند، وإبالغ أن تطلب من حكومة تايلند والبنك الدولي مواصلة   )ج(
  .لجنة التنفيذ سنويا بما تحقق من تقدم في تحقيق التخفيضات المطلوبة بمقتضى هذا المشروع

طنية إلزالة بروميد الميثيل  الشاملة على الشريحة الثالثة للخطة الووتوصي األمانة كذلك بالموافقة 12
  . التمويل المبين في الجدول أدناهبمستوى

  
تمويل المشروع  عنوان المشروع 

بالدوالرات 
 األمريكية

تكاليف المساندة
بالدوالرات 
 األمريكية

 وكالة التنفيذ

 البنك الدولي 70,680 942,395 )الشريحة الثالثة(الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل  )أ(
  
  

                          - --- -- ---
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