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  تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها

لتعديالت  دوالر أمريكي 238 400مبلغ تخصيص يطلب البنك الدولي موافقة اللجنة التنفيذية على   -1
  .أمريكيا  دوالرا17 880زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة ، 2008برنامج عمله لعام 

  : أدناه1 برنامج عمل البنك الدولي في الجدول في تعديالت المقترحة األنشطةوترد   -2

  التعديالت المقترحة على برنامج عمل البنك الدولي: 1الجدول 

  المبلغ المطلوب المشروع/النشاط البلد
 )دوالر أمريكي(

المبلغ 
  به الموصى

 )دوالر أمريكي(
   تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: لفأ

*  88 400 )الرابعةالمرحلة السنة الثانية من (تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  إكوادور
    إعداد المشروع: باء

قطاعية لتخفيض االستهالك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ةخطإعداد  إندونيسيا
 في قطاع الرغاوي

000 150 * 

  238 400 :المجموع الفرعي للقسمين ألف وباء
التعزيز المؤسسي واألنشطة األخرى مشروعات ات و في المائة إلعداد المشروع7.5(تكاليف دعم الوكالة 

 في المائة لألنشطة األخرى التي تقل تكاليفها عن 9 دوالر أمريكي، و 250 000التي تزيد تكاليفها عن 
 ):يكي دوالر أمر250 000

880 17  

  256 280 :المجموع
   بصورة فردية أو معلقنظر فيهُي* 

   تجديد مشروع التعزيز المؤسسي-ألف

   دوالر أمريكي88 400): المرحلة الرابعةمن السنة الثانية (إكوادور 

  وصف المشروع

ب بالسنة الثانية من ويتعلق هذا الطل. مشروع التعزيز المؤسسي في إكوادورقدم البنك الدولي طلبا لتجديد   -3
تمت الموافقة على الطلب المتعلق بالسنة األولى في االجتماع الحادي والخمسين لمدة سنة قد والمرحلة الرابعة، 

ويرد في المرفق األول . دون اإلخالل بعمل آلية بروتوكول مونتريال التي تتناول مسألة عدم االمتثالفقط واحدة 
  .ز المؤسسي للبلد المذكور أعالهبهذه الوثيقة وصف لمشروع التعزي

، وجد أن إكوادور في 2008تموز /كوك في يوليهنوفي االجتماع األربعين للجنة التنفيذ الذي عقد في با  -4
البالغ  و2007لعام لتدابير الرقابة المتعلقة ببروميد الميثيل، حيث أن استهالكها المسجل محتمل  حالة عدم امتثال

اد األوزون يمثل انحرافا عن التزام البلد بموجب بروتوكول مونتريال الذي يتمثل في  طن من قدرات استنف122.4
 طن من 66.2 في المائة من مستوى األساس الذي يبلغ 80حد استهالكها من بروميد الميثيل بحيث ال يتجاوز 

ها عمال بالمقرر  موافق عليلوتالحظ األمانة أن البلد ليس لديه حتى اآلن خطة عم. قدرات استنفاد األوزون
23/XVIIIوسيتم مناقشة خطة العمل، فضال عن المسائل .  من اجتماع األطراف كي يعود إلى حالة االمتثال

إكوادور واالنتهاء منها في االجتماع الحادي واألربعين للجنة التنفيذ المعقود في امتثال األخرى المتعلقة بموقف 
  .جتماع العشرين لألطراف كي ينظر فيه اال2008تشرين الثاني /نوفمبر
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  نة الصندوق وتوصياتهاماتعليقات أ

ة التنفيذية في أن تنظر في الموافقة نجللفي ضوء المعلومات الواردة في تعليقات األمانة أعاله، قد ترغب ا  -5
على التمويل الخاص بالسنة الثانية من المرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي في إكوادور على مستوى 

 بوقد ترغ.  االمتثالمخالل بعمل آلية بروتوكول مونتريال بشأن عداإل دوالر أمريكي دون 88 400مويل يبلغ ت
  :اللجنة التنفيذية في أن تعرب لحكومة إكوادور عن التعليقات الواردة أدناه

. كوادوراللجنة التنفيذية التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في إاستعرضت 
 الرامية إلى إزالة المواد أنشطتهاوتالحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها حكومة إكوادور لمواصلة 

غير أن اللجنة التنفيذية .  خطتها الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزونلالمستنفدة لألوزون من خال
فيما يتعلق بتدابير الرقابة الخاصة ببروميد  المحتملتالحظ أيضا مع القلق استمرار عدم امتثال البلد 

وتدرك اللجنة التنفيذية أيضا أن البلد يعمل ما في وسعه لتحقيق . الميثيل بموجب بروتوكول مونتريال
.  ذلك تحديد بديل يتم اختباره في الوقت الحالييدل علىبما سبروميد الميثيل حبتدابير الرقابة المتعلقة 

وما . ض استهالكه من بروميد الميثيل إلى الحد المسموح بهيخفت من البلد يتمكنن أفي ولذلك تأمل اللجنة 
متثال لسياسات المن أجل اراك أصحاب المصلحة شإيشجع اللجنة أيضا هو نجاح البلد المتواصل في 

الرصد واإلنفاذ ورفع مستوى الجارية المتعلقة بنشطة أألإزالة المواد المستنفدة لألوزون، ومن خالل 
أن يواصل البلد تحقيق التقدم إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بصورة كاملة اللجنة لوعي العام، وتأمل ا

  .للبلد لجدول الزمنيل، فضال عن تخفيض المواد المستنفدة لألوزون األخرى وفقا 2010بحلول عام 

  :إعداد المشروع  -باء

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاويإعداد خطة قطاعية لتخفيض االستهالك من ا: إندونيسيا
  ) دوالر أمريكي150 000(

  وصف المشروع

 بوصفه الوكالة ،)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إن هذا الطلب هو جزء من الطلب الوارد من   -6
موال األيتعلق طلب البنك الدولي بو. إلعداد المشروع في إندونيسياالالزمة  بالتكاليف اإلضافية ويتعلق ،الرئيسية
  .قطاع الرغاوي الذي قامت فيه إندونيسيا بتعيين البنك الدولي بوصفه الوكالة المسؤولةلإلعداد خطة الالزمة 

 إجراء دراسة استقصائية عن ستغطيومن أجل دعم طلبه، أشار البنك الدولي إلى أن التكاليف المطلوبة   -7
 شركة، 250 إلى 200كات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي يقدر عددها من قطاع الرغاوي تشمل كل من الشر

على مستوى  وستخصص األموال المطلوبة أيضا لتنظيم حلقات عمل .من شركات هذا القطاع% 30  نسبةتمثلو
كما ستغطي . النتهاء من إعداد الخطة، فضال عن اجتماعات التنسيق األخرى المطلوبةبشأن اللتشاور القطاع 

ه من وتشير الوثيقة إلى أن. لميزانية تكاليف الخبراء الذين سيقدمون المساعدة في عملية إعداد هذه الخطة القطاعيةا
 طن من قدرات استنفاد األوزون من 200 و100 تنفيذ هذه الخطة القطاعية إلى إزالة ما بين التوقع أن يؤدي

  التزامات إندونيسيا المتعلقة بالمواداستيفاءرة في  بدرجة كبيوالمساهمةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 
  .2015 و2013الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 
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  نة الصندوقتعليقات أما

لالجتماع السادس ، إلى األمانة، ضمن أمور أخرى، أن تعد )د(55/13طلبت اللجنة التنفيذية، في المقرر   -8
، المصاحبةنشطة واألتمويل الالزمة إلعداد األنشطة االستثمارية هيكال للتكاليف، يحدد فيه مستويات الوالخمسين 

 بالخطط المتعلقة تهااربخ بشأنالمنفذة الوكاالت وذلك من خالل الحصول على مدخالت من الوكاالت الثنائية و
 إلى  من هذا المقرر)ه(وُيطلب أيضا في الفقرة . لمواد الكلوروفلوروكربونية وخطط اإلزالة الوطنيةلالقطاعية 

خاصة المصاحبة النشطة واألاألمانة أن تطبق هيكل التكاليف على أي طلب يتعلق بإعداد األنشطة االستثمارية 
  .إلى اإلجماع السادس والخمسين تقدمه الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالمواد 

وسيتم مناقشة مسودة الورقة التي أعدتها األمانة استجابة للطلب المقدم من اللجنة التنفيذية في إطار البند   -9
فئة المشاريع االستثمارية، من مسودة الورقة، أن الطلب مع وتالحظ األمانة، بما يتسق . من جدول األعمال) ب(7

 دوالر أمريكي، إذا 150 000للحصول على تمويل يبلغ وخاصة عملية إعداد الخطة القطاعية التي ستكون مؤهلة 
  .اللجنة ذلكقررت 

 لدى استعراضها لهذا الطلب، أن البنك الدولي قد أدرج المعلومات األساسية التي ،والحظت األمانة أيضا  -10
وقد .  أعاله7 ويرد موجز لهذه المعلومات في الفقرة .طلبتها األمانة والتي تسمح لها بتقييم الموقف بصورة أفضل

ناقشت األمانة هذا الطلب مع البنك الدولي، وال سيما ما إذا كان طلب إعداد المشروع يغطي قطاع الرغاوي 
لمواد ا من خطة إدارة إزالةالمرحلة األولى ه المتعلقة بالذي من شأنه أن يسمح للبلد من استيفاء التزاماتبأكمله و

يضا إلى الحصول على توضيح عن كيفية إدراج هذه الخطة القطاعية وسعت األمانة أ. الهيدروكلوروفلوروكربونية
الموافق وبصورة كاملة في الخطة النهائية إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستقدم إلندونيسيا، 

  .والخمسين في االجتماع الخامس ها بالفعلعلى تمويل

قطاع الرغاوي وأنه سيتم لالمرحلة األولى بصورة كاملة اول  الطلب سيتناأكد البنك الدولي أن هذقد و  -11
  .الخطة النهائية إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدت في عإدراج المشاريع التي أ

  أمانة الصندوقتوصيات 

  .من جدول األعمال) ب(7البند ب المتعلقةمعلقة ريثما تتم المناقشات   -12
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  المرفق األول

   مشروع التعزيز المؤسسيمقترح

  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: إكوادور
   القطريوالموجزموجز المشروع 
 البنك الدولي الوكالة المنفذة

  ):دوالر أمريكي(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
  1993 آذار/مارس: المرحلة األولى
  1999 تموز/يوليه: المرحلة الثانية

  2004 نيسان/أبريل: رحلة الثالثةالم
  2007 آذار/مارس: )السنة األولى (المرحلة الرابعة

المجموع

  
673 170  
300 97  
800 176  
400 88  
173 533 

 88 400 ):دوالر أمريكي) (الرابعةالمرحلة السنة الثانية من (المبلغ المطلوب للتجديد 
 88 400 ):دوالر أمريكي (الرابعةمرحلة لللسنة الثانية من االمبلغ الموصى بالموافقة عليه 

 6 630 ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 
دوالر ( بالنسبة للصندوق المتعدد اإلطراف الرابعةلمرحلة للسنة الثانية من االتكلفة اإلجمالية 

 ):أمريكي
030 95 

 من الرابعةلمرحلة ية من االسنة الثاننتيجة  المقدار المماثل من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
  ):طن قدرات استنفاد األوزون(كغم /دوالر أمريكي 12,1بواقع التعزيز المؤسسي، مشروع 

 غير متاح

 1992 شباط/فبراير :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
قدرات استنفاد طن ) (1989(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

 ):األوزون
742.1 

 ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(

1997:(  
 ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ):2000-1998متوسط ) (رابع كلوريد الكربون(ن المرفق باء المجموعة الثانية م) ج(
 ):2000-1998متوسط ) (كلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
  ):1998- 1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

  
301.4  

  
5.5  
0.5  
2.0  

66.2 
) قدرات استنفاد األوزونطن ) (2007(آخر استهالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون 

 :7بموجب المادة 
 

  ) ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 ) الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ) رابع كلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ) لوروفورم الميثيلك(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية( من المرفق جيم األولى المجموعة) و(

المجموع

  
  
  

28.3  
0  
0  
0  

122.4  
0  

150.7 
 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

  5 839 289  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 4 631 970 ):دوالر أمريكي) (2008 تشرين األول/أكتوبرحتى (المبلغ المنصرف 

 678.8  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
قدرات استنفاد طن ) (2008تشرين األول /أكتوبرحتى (المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

  ):األوزون
487.7 
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 :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -1

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

3 816 862  :مشروعات استثمارية )أ(  
533 173 :مؤسسيالتعزيز المشروع  )ب(  
1 489 254  :خرىاالستثمارية األإعداد المشروع، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير   )ج(  
5 839 289 :المجموع   

  

 التقرير المرحلي

السنة األولى من المرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المدرجة في نشطة األلم تنفذ إكوادور سوى   -2
لتدابير الرقابة المتعلقة ببروميد الميثيل خالل هذه محتمل المؤسسي لديها حيث أنها كانت في حالة عدم امتثال 

ية البلد هي تنفيذ األنشطة التي من شأنها أن تخفض االستهالك من بروميد و وخالل هذه المرحلة، كانت أول.الفترة
وتطلب إعداد الخطة عقد عدة . الميثيل كي يعود البلد إلى حالة االمتثال، وذلك من خالل خطة عمل أعدها البلد

المؤسسي دعم تقديم الميثيل، فضال عن اجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة وال سيما مستخدمي بروميد ال
وباإلضافة إلى هذه األنشطة، واصلت إكوادور تنفيذ . ستيراد البديل الذي يجب أن يخضع لالختبار في البلدال

 .الل هذه السنةخ والتبريد المذيباتاألنشطة في قطاع 

 خطة العمل

 مواصلة تنفيذ يادور هومؤسسي في إك السنة الثانية من المرحلة الرابعة من مشروع التعزيز الوأهداف  -3
بلغ عن استهالك من بروميد الميثيل يزيد عن خطة العمل المتعلقة ببروميد الميثيل حيث أن البلد ال يزال ُي

وسيتم االضطالع بأنشطة خالل هذه المرحلة لمواصلة تحسين صياغة السياسات العامة . االستهالك المسموح به
 وستواصل إكوادور أيضا . والمذيباتدعات األخرى في البلد في قطاع التبريوإنفاذها ولرصد تنفيذ المشرو

 التي تهدف إلى تنفيذ األعمالجهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي العام بشأن حماية طبقة األوزون، فضال عن 
 في أيضا إكوادور عستشر ،وخالل هذه الفترة. مكافحة األنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

  . إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمتعلقة ببعض األعمال القيام ب
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The World Bank 2008 – 2010 Business Plan was submitted for the consideration of the Executive 

Committee (ExCom) of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol at its 54th 
Meeting. At the same meeting, the 2008 Work Program containing a proposal for renewal of the 
Philippines’ Institutional Strengthening Project was submitted and approved by the ExCom. At the 
following meeting, the World Bank submitted for consideration of the ExCom an amendment of its 2008 
Work Program, to include requests for preparation funds for HCFC Management Plans and an ODS 
disposal study.  Project preparation funds for HCFC Management Plans in China, Ecuador, Philippines, 
Thailand, and Vietnam were approved by the ExCom, as well as a request for funds for the development 
of a strategy for ODS disposal.  

 
For the 56th Meeting of the ExCom, the Bank is submitting another work program amendment 

covering the request for: i) project preparation funds to develop a sector phase-out plan for the foam 
sector in Indonesia; ii) renewal of the institutional strengthening project (Phase IV) in Ecuador; and iii) 
core unit costs for the calendar year 2009.  As per Decision 51/26, the funding for the institutional 
strengthening project (Phase IV) of Ecuador was approved for one year.  This work program amendment 
is, therefore, requesting the ExCom to approve the funding balance for this phase of the project as the 
plan of action to return to compliance with control measures pertaining to Annex E substances has already 
been recommended by the 40th Meeting of the Implementation Committee for an approval of the 20th 
Meeting of the Parties. In addition, the Bank is providing an update on the status of the ODS disposal 
study including the issue relating to case studies. 

 
Amendments to the World Bank’s 2008 Work Program amounting to US$1,919,627 (including 

support costs) are being requested from the Excom at its 56th Meeting, as summarized below: 
 

Country  Request 
(US$)   Duration  Description 

Ecuador        88,400  December 2008 – 
November 2009 

Renewal of Institutional Strengthening Project 
(Phase IV) 

Indonesia 150,000  
December 2008 – 
December 2009  

Preparation of a sector plan to reduce HCFC 
consumption in the foam sector.  Detailed cost 
breakdown is included in Annex 1. 

Global 1,663,347  January – 
December 2009 

Core Unit Costs 

Sub total 1,901,747     

Support costs 17,130      

Total 1,919,627      

*7.5% support cost were applied to all the project preparation requests and the renewal of institutional 
strengthening project. 
 
 On the status of the Study on the Financing of the Destruction of Unwanted ODS through the 
Voluntary Carbon Market, which was approved at the 55th Executive Committee Meeting, the consultant 
selection process was initiated in August 2008.  As of early September, the selection process was at the 
stage where firms may submit their expression of interest for the work.  After a short list of firms is 
prepared by end of September, firms will be invited to submit their proposals.  The selection process, as 
per the World Bank’s procedures on consultants’ qualifications, is expected to be completed by 
November 2008. 
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In addition, Japan has provided written confirmation of its intention to support the ODS disposal 
study by sharing all relevant information pertaining to its ODS destruction project in Indonesia.  Sweden 
likewise has consulted with the Bank on coordinating its intended support of the study through another 
case study and related initiatives to be undertaken by the Nordic Environment Finance Corporation 
(NEFCO).  Specifically, it has informed the Bank that NEFCO’s contributions will include: (i) 
supplementary study to the ODS disposal study; (ii) development and financing of an ODS disposal 
project as a case study that generates voluntary carbon units (VCU) that would be eligible under the 
Voluntary Carbon Standard (VCS).  The case study will be carried out in a CEIT (countries with 
economies in transition) country.  In addition, NEFCO will finance the development of a private market 
strategy focusing on key stakeholders in the carbon markets including the private sector in general, final 
purchasers and suppliers of carbon credits, as well as intermediaries.  While activities will be carried out 
separately, NEFCO and the World Bank will work closely together to ensure that activities are fully 
complementary.   
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Annex 1 

Breakdown of Project Preparation Request for Foam Sector in Indonesia 

 
Activities Cost estimate assumptions Cost ($) 

The foam sector consist of 
over 200-250 small and mid 
size companies. The survey 
would cover at least 30%  
of the companies,   

The survey cost per 
company is estimated to be 
between $500 and $1,000. 
60 to 80 companies will 
have to be covered by the 
survey. In addition, sector 
data have to be established 

60,000 

Sector workshops A workshop when the 
survey is started will be 
conducted to inform 
companies about the HCFC 
phase-out planning and the 
data needed for the sector. 
A second workshop will be 
conducted when the survey 
has been completed 

25,000 

Project preparation and 
coordination meetings 

The agencies and KLH will 
be responsible for the 
preparation of the 
information and phase-out 
plans for the sector. The 
cost is based on two 
coordination 
meetings/missions and 
ongoing preparation work. 

45,000 

Indonesian PMO work and 
national consultant 

KLH work 20,000 

Requested Amount $  150,000 
The foam sector plan will result in elimination of 100 – 200 ODP tons of HCFC1.   

                                                 
1 Project impact will be confirmed during the HPMP preparation. 
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