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  وصف المشروع
 

  خلفية

 ووافقت، من حيث لتايلند CFCوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثالثين على الخطة الوطنية إلزالة   .1
 إلزالة االستهالك 2009 إلى 2001 دوالر أمريكي يتم صرفها في الفترة ما بين 14 728 626المبدأ، على إجمالي تمويل 

 ODP طن 34 من مواد الكربون الكلورية الفلورية في المجموعة األولى من المرفق ألف، وODP طن 3 066ن المتبقي م
ومنذ موافقتها، تم تسليم سبع  . من رابع كلوريد الكربونODP طن 7.52و) TCA(رابع كلورو اإليثان –-1.1.1من 

 دوالر 13 793 626 الدولي، مع إجمالي صرف  للبنك2007 إلى 2001شرائح ممثلة لبرامج العمل السنوية للفترة من 
وفي كل برنامج من البرامج السنوية المستكملة، نجحت خطة اإلزالة النهائية في تخفيض استهالك المواد المستنفدة . أمريكي

 .إلى ما دون األهداف المحددة في االتفاق) ODS(لألوزون 

  تقديم المشروع
 
لدولي بالتسليم إلى االجتماع الخامس والخمسون طلب اإلفراج عن شريحة عام باالتساق مع االتفاق، يقوم البنك ا  .2

يتكون التقديم .  دوالر أمريكي49 500 دوالر أمريكي وتكاليف الدعم المصاحبة بقيمة 550 000 من التمويل البالغ 2008
االتفاق، الذي يجعل صرف عام وبناء على  .2008، وبرنامج العمل المقترح لعام 2007من تقرير حول تنفيذ برنامج عمل 

ند لهدف االستهالك الخاص بها بنك الدولي للتأكد من تحقيق تايل متوقفًا على التحقق من مستوى الرضاء عن طريق ال2008
علًما بأن برنامج العمل السنوي . 2006 لعام CTC وTCA وCFC، قدم البنك الدولي مراجعة تحقق لواردات 2006لعام 
  . غير مرفقة، لكن يمكن توفيرها عند الطلب2006ت التحقق من الواردات لعام  ومراجعا2008لعام 

اص بخطة اإلزالة  الخ2008يحتوي الجدول التالي على ملخص للبيانات األساسية في برنامج العمل السنوي لعام   .3
  .2007ند باالرتباط بالبرنامج السنوي لعام الوطنية في تايل

 ندتايل البلد
  ندلتايل) ODS(مشروع إزالة المواد المستنفذة لألوزون  :ععنوان المشرو

 )NCFCP(الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون 
  2008 سنة الخطة

 6 عدد السنوات المكتملة

 2 عدد السنين المتبقية بموجب الخطة

 من المواد المستنفدة لألوزون 2007السقف الخاص باستهالك عام 
  )ODPطن (

 2007ة لعام الخطة السنوي

في ) CFCs( من المواد الكيميائية ODP طن 912
  المجموعة األولى من المرفق ألف

  TCA من ODP طن 4.5
  CTC من ODP طن 1.13

 ODP طن 917.63 :المجموع
 من المواد المستنفدة لألوزون 2008السقف الخاص باستهالك عام 

  )ODPطن (
 2008الخطة السنوية لعام 

في ) CFCs( الكيميائية  من الموادODP طن 704
  المجموعة األولى من المرفق ألف

  TCA من ODP طن 4.5
  CTC من ODP طن 1.13

 ODP طن 709.63 :المجموع
إجمالي التمويل المتفق عليه من حيث المبدأ بالنسبة لخطة إزالة 

CFC 
  دوالر أمريكي14 728 626

  دوالر أمريكي13 793 626 2007كانون األول /إجمالي التمويل المفرج عنه حتى ديسمبر
  دوالر أمريكي550 000 2008مستوى التمويل المطلوب للخطة السنوية لعام 
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  2007تقرير حول برنامج العمل السنوي لعام 
 
 مقارنة باألهداف 2006ند في عام في تايل) ODS(توضح نتائج التحقق من واردات المواد المستنفذة لألوزون   .4

 بالنسبة لمركبات الكلوروفلوروكربون ODP طن 1 121 في مقابل ODP طن 389.21 :ما يليالُمحددة في االتفاق ك
 بالنسبة لرابع ODP طن 1.13وصفر في مقابل  )TCA( بالنسبة لكلوروفورم الميثيل ODP طن 4.5وصفر في مقابل 
 :ى استهالك أقل من األهداف مرة آخرى مستو2007وقد أظهرت النتائج التمهيدية لبرنامج عمل  ).CTC(كلوريد الكربون 

 طن 912 في مقابل األهداف CTC من ODP طن 0 005، و tca، وصفر بالنسبة لCFC من ODP طن 300 484
ODP من CFCطن 4.5، و ODP من TCAطن 1.13، و ODP من CTC.  يخطط البنك الدولي إلى إجراء تحقق من

 .2009 بالنسبة للتقديم في عام 2007نتائج برنامج عام 

 :ند، والتي تشملياسات المنفذة من قبل حكومة تايل في االستفاة من الس2007استمر تنفيذ خطة اإلزالة لعام   .5

عن )  في المائة من سعر االستيراد30(فرض الضرائب غير المباشرة على مركبات الكلوروفلوروكربون   ) أ(
 طريق وزارة المالية،

 ،)2004(ة لألوزون في قطاع التصنيع فرض الحظر على استخدام المواد المستنفذ  ) ب(

 ،)MAC) (2004(الفحص اإلجباري لوحدات تكييف الهواء المتحركة   ) ج(

فرض الحظر على واردات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون   ) د(
)2005(، 

 التبريد إلدارة الجمارك، وتدريب موظفي الجمارك وتوفير أجهزة التعرف على غازات   ) ه(

 .2006أيار /فرض الحظر على الثالجات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون بداية من مايو  ) و(

 ناتًجا بشكل جزئي عن حمالت الوعي العام الحالية 2007 و2006 في األعوام CFCيعتبر تحقيق تخفيض في   .6
 تأثيرات استخدام غازات تبريد (2)لمواد الكيميائية اآلخرى، و الملوث باCFC-12 تأثيرات استخدام (1)التي تركز على 

 غير المعتمدة على MAC في أنظمة CFC-12، خاصة فيما يتعلق باستخدام MACغير مالئمة في أنظمة 
المعتمدة على ) MAC( الحاجة إلى والميزة في إعادة تهيئة أنظمة تكييف الهواء المتحرك (3)الكلوروفلوروكربون، و

CFC-12  للتحول إلى أنظمةMAC معتمدة على HFC-134a.  ولتنفيذ برنامج فحصMAC وحدة من 209، تم توزيع 
 جهاز إضافي للتعرف 468على إدارة وحدات النقل البري وسوف يتم توريد ) Ris(أجهزة التعرف على غازات التبريد 

  . وحدة فحص خاصة في البالد2 000على غازات التبريد لعدد 

 ورشة 3 250 فني من 5 437 وقد تم تدريب MAC مراحل من ورش العمل العتماد فنيي خدمة ُعقدت خمس  .7
MACند التي تعهدت بها بموجب ، وهو ما يزيد عن التزامات تايلNCFCP ورشة 2 750 المتفق عليها بالنسبة لعدد 

 31 في MACادة تدوير لورش  آلة استعادة وإع111وتم تسليم إجمالي  ).MAC(خدمة لوحدات تكييف الهواء المتحركة 
 .2007كانون األول /ديسمبر

إكتملت معظم مشاريع التحويل الصناعي باستثناء عدد قليل منها في قطاع الرغاوي، والتي من المخطط استكمالها   .8
 .2008في عام 
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جراءات المنفذة ، واإل2007 من تقديم البنك الدولي على منجزات برنامج المساعدة الفنية لعام 3يحتوي الجدول   .9
 وتقرير األداء المالي الذي يحتوي على كل من 2007 ميزانية عام 5يقدم الجدول . 4من قبل الحكومة ُمدرجة في الجدول 

 مليون دوالر 13.79ومن إجمالي الموافقات البالغة  . واألرقام التراكمية منذ بداية الخطة2007وضع اإلنفاق السنوي لعام 
 مليون دوالر 7.8 هو 2007كاون األول /تعدد األطراف، كان الصرف التراكمي في ديسمبرمن الصندوق المأمريكي 

  . مليون دوالر أمريكي أخرى5.19أمريكي، مع االلتزام بمبلغ 

  2008برنامج عمل 

 عمليات لتخفيض االستهالك بشكل أسرع من تلك المحددة في االتفاق، 2008يقترح برنامج العمل السنوي لعام   .10
 . هو موضح في الجدول التاليوكما

  )ODPطن  (2008 واالستهالك المستهدف في عام 2007االستهالك الفعلي في عام 

 

السنة السابقة  المؤشرات
)2007( 

  سنة الخطة
 التخفيض )2008 (

 مركبات الكربون
 الكلورية الفلورية

912 704 208 

كلوروفورم الميثيل 
)TCA( 

الحد األقصى المسموح    0 4.5 4.5
 ODSبه من واردات 

 0 1.13 1.13 رابع كلوريد الكربون
مركبات الكربون 
 الكلورية الفلورية

484 300   250 484 50  

كلوروفورم الميثيل 
)TCA( 

 االستيراد  0 0 0

0 005 رابع كلوريد الكربون  0 005 0  
 -- -- -- -- اإلنتاج 

مركبات الكربون 
 الكلورية الفلورية

484 300  250 484 50  

كلوروفورم الميثيل 
)TCA( 

0 0 0 

إمداد المواد 
المستنفدة 
 لألوزون

 )1(اإلجمالي 

0 005 رابع كلوريد الكربون  0 005 0  
      

مركبات الكربون 
 الكلورية الفلورية

0 0 0 

كلوروفورم الميثيل 
)TCA( 

 التصنيع  0 0 0

 0 0 0 د الكربونرابع كلوري

مركبات الكربون  الخدمة
 الكلورية الفلورية

484 300  250 484 50  

 --- --- --- -- مخزون المواد األولية
مركبات الكربون 
 الكلورية الفلورية

484 300  250 484 50  

كلوروفورم الميثيل 
)TCA( 

0 0 0 

الطلب على 
ODS 

 )2(اإلجمالي 

0 005 رابع كلوريد الكربون  0 005 0  
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وستستمر البرامج الجارية اآلخرى في . 2008تهدف الخطة إلى استكمال مشاريع التحويل المتبقية في عام   .11
، وتوزيع األدوات األساسية ومعدات استرداد وإعادة MAC، واعتماد فنيي MACعمليات مثل الفحص اإلجباري لمركبات 

ومن أجل تحديد  .هزة التعرف على غازات التبريدغازات التبريد، وتدريب موظفي الجمارك وتوريد أج) R&R(تدوير 
الُمستخدم في المعامل في البالد، سوف يتم إجراء مسح على المعامل ) CTC(مدى الحاجة إلى رابع كلوريد الكربون 

  . عن طريق إشراك استشاري2008المستهدفة في عام 

وإدارة ) NOU(ألوزون الوطنية  عن طريق وحدة ا2008وسوف يتم تنظيم دورات تدريب جديدة في عام   .12
 موظف جمارك ومندوبين من قسم الموارد الطبيعية والجريمة البيئية ومسؤولين االرتباط في الدول 900الجمارك لعدد 

ندية في المشاركة في مشروع ترقيع ثقب األوزون الخاص باليونيب الذي قد أنشأ سوف تستمر الجمارك التايل .المجاورة
 .ار لالستمرار في تتبع الشحنات المريبة عبر حدود العديد من الدول في أسيا ومنطقة المحيط الهاديشبكة للرصد واإلخط

 دوالر أمريكي من المدخرات في المشاريع 507 544 إعادة تخصيص مبلغ 2008تقترح الخطة الخاصة بعام   .13
-2008ة وحدة األوزون الوطنية في الفترة المكتملة لتمويل األنشطة اإلضافية للتوظيف والتوعية العامة بموجب ميزاني

وسوف يتم إعادة تخصيص . 2007كانون الثاني /ة ينايرـي نهايـدة إدارة المشروع فـاء وحـ حيث أنه قد تم إنه2009
 أخرى تقريًبا من الرصيد المتبقي لعنصر االستثمار من أجل شراء المزيد من آالت االستعادة  أمريكي مليون دوالر1.1

 .لتدوير في وحدات تكييف الهواء المتحركة وأجهزة التعرف على غازات التبريد وأدوات خدمة التبريدوإعادة ا

  )ODS(مراجعة واردات المواد المستنفدة لألوزون 

وقد غطت  .ندن طريق محاسب عام ُمعتمد من تايل ع2006 لعام CTC وTCA وCFCتمت مراقبة واردات   .14
الصادرات يتم تنفيذه عن طريق الحكومة والتحقق من الواردات الفعلية في / في الوارداتالمراجعة فحًصا إلجراءات التحكم

 .مقابل نسب الواردات الصادرة وبيانات الجمارك من خالل فحص الوثائق المحفوظة من قبل اإلدارات المعنية

يق إدارة األعمال بشكل مشترك عن طر) ODS(صادرات المواد المستنفدة لألوزون /يتم التحكم في واردات  .15
وإدارة األعمال الصناعية هي المسؤولة عن تحديد حصص الواردات وفقًا  ).CD(وإدارة الجمارك ) DIW(الصناعية 

لألهداف السنوية للحد األقصى من االستهالك المحددة في خطة اإلزالة الوطنية، ويتم تكليف إدارة الجمارك بمهمة إدارة 
قام المرجع أوالً، على أساس العينة، بمراجعة والتحقق  . ذات الصلة على الحدودODSات اإلزالة الفعلية لواردات وصادر

من الحصص المحددة للمستوردين عن طريق مقارنة الحد األقصى من الكمية المسموح بها في خطة اإلزالة الوطنية 
ثائق المدعمة التي قدمها المستوردين بعدئذ تم التحقق من الو .والكميات المسموح بها كما هو موضح في تراخيص االستيراد

تشمل هذه الوثائق الواردات والصادرات  .والمصدرين لوزارة األعمال الصناعية عند طلب اإلزالة للتحقق من اتساقها
وفيما بعد قام  .، ونسخة من تراخيص االستيراد والتصدير، والفواتير، ووثائق الشحنDIWالموافق عليها من قبل 

 مع تلك التي قد تم تقديمها إلى إدارة DIWسجالت إدارة الجمارك للتأكد من اتساق الوثائق المقدمة إلى المراجعين بفحص 
  .وفي النهاية تمت مراجعة المنهجية المستخدمة من قبل الحكومة في جمع البيانات .الجمارك

وروكربون خاللها عن طريق وجد المراجعين أنه كان هناك عدد من الحاالت التي تم تصنيف مركبات الهيدروفل  .16
 والجمارك DIWالخطأ كمركبات كلوروفلوروكربون في سجالت بيانات الجمارك، لكن بشكل عام فإن البيانات المقدمة من 

خلص المراجعين أيًضا إلى أن اإلجراءات المتبعة في مراقبة واردات المواد المستنفذة  .كانت تتسم بالموثوقية واالتساق
 طن 14.22 كانت تساوي 2006ة وأن األرقام الخاصة بواردات المواد المستنفذة لألوزون لعام لألوزون كانت مرضي

ODP من CFC-11طن 374.99، و ODP من CFC-12 . لم تكن هناك أي واردات من موادTCAو CFC-113 
دات المراقبة وهكذا فإن الوار .، ولم تكن هناك أي صادرات لهذه المواد أيًضا2006 في عام CFC-115و CFC-114و

 . أعاله4كانت أقل بكثير من األهداف المسموح بها في االتفاق، كما هو ُمحدد في الفقرة 
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  تعليقات األمانة وتوصياتها
 

  اتالتعليق
 

 وفقًا 2007 وبرنامج العمل المقترح لعام 2007تم إعداد التقارير المرحلية حول برنامج العمل السنوي لعام   .17
الوطنية والقطاعية المعتمدة ) ODS(اصة بإعداد وتنفيذ وإدارة خطط إزالة المواد المستنفدة لألوزون للخطوط التوجيهية الخ

  .على األداء والتي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثامن والثالثون

ءات السياسة  لتطبيق إجرا2007ند والبنك الدولي في بذل الجهود الجديرة بالثناء في عام استمر كل من حكومة تايل  .18
من أجل تيسير تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية، وبالتالي كان هناك تناقص متسق وكبير في الطلب على مركبات 

  .الكلوروفلوروكربون والمواد المراقبة األخرى

 هي مرة أخرى أكثر طموًحا من تلك المحددة في االتفاق، وخطة العمل التي تشمل 2008واألهداف المقترحة لعام   .19
  .إلجراءات الحالية والمبادرات الجديدة تتمتع بالمصداقية وستُسهم في تحقيق هذه األهدافا

ند نظاًما عامالً للتحكم في حصص استيراد المواد المستنفدة لألوزون بموجب المسؤولية قدمت حكومة تايل  .20
ق مراجع مفوض جيًدا قام بفحص مدى  عن طري2006وقد تم التحقق من الواردات في عام  .المشتركة للعديد من اإلدارات

مالئمة سياسات وإجراءات التحكم في الواردات المطبقة من قبل الحكومة والسجالت المحفوظة عن طريق اإلدارات 
  .2006 في عام ODSالحكومية ذات الصلة حول واردات 

 
  التوصيـات

 
ند كانت أقل من في تايل 2006م  لعاCTC وTCA وCFCفي ضوء النتائج المرضية للتحقق من أن واردات   .21

  :أهداف االستهالك المحددة في االتفاق، توصي األمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذية بالتالي

، 2006ند لعام  في تايلCTC وTCA وCFCأخذ المالحظات، مع التقدير، على مراجعة التحقق من واردات ) أ(
 و

زالة الوطنية للكلوروفلوروكربون لتايالند بمستوى  الخاص بخطة اإل2008الموافقة على برنامج عمل ) ب(
 دوالر أمريكي عن 49 500 دوالر أمريكي وتكاليف الدعم المصاحبة بما يعادل 550 000التمويل المطلوب 
 .طريق البنك الدولي
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