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  ترآيا: مقترح مشروع
  
  
  

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

   التدريجيةاإلزالة
  
ة  ● ة خطة اإلزال ة لالتدريجي اتلالكامل ة : كلوروفلوروآربون ذ حال امج تنفي البرن

 2007السنوي لعام 
البنك الدولي
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  وات متعددة السناريع مش–ة تقييم المشروع ورق
  ترآيا

  
 الوآالة عنوان المشروع) أوال(

 البنك الدولي 2007حالة تنفيذ البرنامج السنوي لعام : كلوروفلوروآربوناتلالكاملة لالتدريجية خطة اإلزالة 

 
  2006: السنة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون( 7آخر بيانات المادة ) ثانيا(

 0 : آلوروفورم الميثيل  20.4: بروميد الميثيل 30 : هالونات  0.9   :رابع آلوريد الكربون 0.2  :كلوروفلوروآربوناتال

 
 2006: السنة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(آخر البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

عامل  المذيبات   التبريدالهالونات الرغاوى األيروسول المواد
تصنيعال  

أجهزة 
 االستنشاق

 أغراض
ندف  بروميد الميثيل المختبر

 التبغ

مجموع 
استهالك 
 القطاع

تطبيقات    الخدمة التصنيع  
الحجر 
 الصحي

غير 
تطبيقات 
الحجر 
 الصحي

  

الكلوروفلوروآربونات                  0.3       0.3 

 0.9       0.9                  آلوريد الكربونرابع

 30                   30     هالونات

 33   20.4 12.6                   بروميد الميثيل

 0                         آلوروفورم الميثيل
 

 المجموع 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 بيانات المشروع) رابعا(
أقصى 

استهالك 
مسموح به 

أطنان من (
قدرات 

استنفاد 
 )األوزون

  آلوروفلورو  
    .0  .0  .0  .0  .150  .316  .534  .909  .977 آربون

1,000,000  .2,500,000  .3,500,000 تكاليف المشروع
تكاليف   .9,000,000        500,000  .750,000  .750,000  .

المشروع 
بالدوالر (

 )األمريكي

البنك 
الدولي 
لإلنشاء 
  .810,000  .25,000  .30,000  .30,000  .30,000  .30,000  .45,000  .150,000  .175,000  .295,000 تكاليف الدعم  والتعمير

1,000,000  .2,500,000  .3,500,000 تكاليف المشروع
مجموع   .9,000,000  .0  .0  .0  .500,000  .750,000  .750,000  .

 والماأل
ق عليه المواف

من حيث 
المبدأ 

بالدوالر (
 )األمريكي

  
  .810,000  .25,000  .30,000  .30,000  .30,000  .30,000  .45,000  .150,000  .175,000  .295,000 تكاليف الدعم

1,000,000  .2,500,000  .3,500,000 تكاليف المشروع
 مجموع  .9,000,000  .0  .0  .0  .500,000  .750,000  .750,000  .

التي األموال 
أفرجت عنها 

اللجنة 
التنفيذية 

بالدوالر (
 )األمريكي

  
  .725,000  .0  .0  .0  .30,000  .30,000  .45,000  .150,000  .175,000  .295,000 تكاليف الدعم

مجموع  غير متوفر     غير متوفر             تكاليف المشروع
األموال 

المطلوبة 
للسنة الحالية 

بالدوالر (
 )األمريكي

  
 30,000     30,000             تكاليف الدعم

 
 توصية األمانة) خامسا( موافقة شمولية
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  وصف المشروع
  
دولي          -1 ة رئيسية       بالنيابة عن حكومة ترآيا، قدم البنك ال امج السنوي           بوصفه وآال ذ البرن ة تنفي ر عن حال التقري

ام        خطة اإلزالة ا   ل 2007لعام   ر التحقق لع ك تقري ا في ذل ى نظر    2006لكاملة للكلوروفلوروآربونات، بم  ليعرض عل
ة ة التنفيذي ة، ي  . اللجن ة التنفيذي ا واللجن ة ترآي ين حكوم رم ب اق المب ي االتف اء ف ا ج دولي أوآم ك ال ب البن ن تقتصر طل

ى تكالي ة عل م الوآالـالموافق درها 2007ام ـة لعـف دع الغ ق ي دوالر أ000 30 والب ة ـواقترحت خط. مريك ة اإلزال
ة اإلزال ة وطني ة ال اتالتدريجي ة للكلوروفلوروآربون ات ، وا11 - الكامل  12 –لكلوروفلوروآربون

 . 2006 في البلد بحلول عام 115 – والكلوروفلوروآربونات
 الخلفيـة

ة ال  -2 ة اإلزال ى خط ة عل ت الموافق ة التم ة تدريجي ة  وطني ا لإلزال ل به اق المتص ة التدرواالتف ة يجي  الكامل
ات ين  للكلوروفلوروآربون امس والثالث اع الخ ي االجتم ا ف ي ترآي انون األول ف ي آ ة ف ة التنفيذي مبر /للجن ، 2001ديس

ة       .   مليون دوالر أمريكي   9.0بتكلفة إجمالية تبلغ     ة   إللوفي إطار الخطة الوطني ة   زال ات،  التدريجي الكلوروفلوروآربون
 :يا على أهداف المراقبة التاليةاتفقت اللجنة التنفيذية وحكومة ترآ

  12-تآلوروفلوروآربونا و 11-آلوروفلوروآربوناتاألهداف الوطنية لمراقبة استهالك 
  في ترآيا بأطنان قدرات استنفاد األوزون 115-آلوروفلوروآربونات و

  
 خط 1999  

  األساس
 وما 2006  2005  2004  2003  2002  2001

  ابعده
أقصى استهالك  
مسموح به من 

– روفلوروآربوناتآلو
قدرات من أطنان ( 12

  )استنفاد األوزون

736  700  650  334  166  100  0  

  
أقصى استهالك  
مسموح به من 
 – آلوروفلوروآربونات

أطنان قدرات ( 11
  )استنفاد األوزون

049 1  300  250  200  150  50  0  

أقصى استهالك 
مسموح به من  
-آلوروفلوروآربونات

أطنان قدرات  (115
  )األوزوناستنفاد 

9  9  9  0  0  0  0  

أقصى إجمالي 
وح به  لقدرات مسم

استنفاد األوزون 
أطنان قدرات استنفاد (

  )األوزون

  977  909  534  316  150  0  

 

ى الشرائح             -3 ذه الخطة، وعل ى من ه وافقت اللجنة التنفيذية في االجتماع الخامس والثالثين على الشريحة األول
امن والثال ات الث ي االجتماع ة ف ين، والرالتالي ادي واألربع ين، والح ين ث ين والخمس ابع واألربع ين، والس ع واألربع  . اب

التحقق ، و آلوروفلوروآربوناتأقصى استهالك  مسموح به من       ويتضمن االتفاق ثالثة مؤشرات رئيسية لألداء، وهي        
تقل ال تهالك المس اتس نة م آلوروفلوروآربون الل س دد خ ة ح ع  الة وقيم ود الموق اعق غ ا. عليه تهالك وبل س

تنفاد األوزون     صفر طنا من    2006 لعام   آلوروفلوروآربونات درات اس ان من ق ك     أطن د ذل بما يؤآ ر التحقق   حس تقري
ا          . 2007لعام   ع عليه ود الموق ى   وبلغت القيمة التراآمية للعق ة آب  حت ة    98.4نسبة    2007أغسطس   /نهاي  من    في المائ
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ام       أخرىوسيتم التوقيع على ثالثة عقود      .  ماليين دوالر أمريكي   9 البالغ   رصودمجموع التمويل الم   ة ع  2007 مع نهاي
 . مليون دوالر أمريكي9,4بلغ مجموع الموارد الملتزم بها يوبذلك 

  التقرير المرحلي

ونهاية  2006ديسمبر / آانون األول31 الفترة بين 2007حالة عن تنفيذ البرنامج السنوي لعام تقرير اليغطي  -4
 :على النحو التالي 2007 في عام نفذةاألنشطة المويمكن تلخيص . 2007أغسطس /آب

  .نشطة االسترداد وإعادة التدويرأبشأن  دراسة لوضع الئحة جديدة ُشـرع في إجراء  )أ (

 . رصد المشاريع المنجزةأنشطةواصلت وحدة األوزون الوطنية  )ب (

 1.996 وتلقى ما مجموعه.  الفنيين في قطاع التبريدتصينخ التوقيع على عقد بخصوص تدريب المتم  )ج (
 .2007أغسطس /آبإلى غاية ا فنيا تدريبا في هذا القطاع تصخم

 إسطنبولوتعمل ثالثة مراآز لالستصالح بالكامل في . يع معدات استرداد آالت التبريدتم مواصلة توز  )د (
 . مرآزا إلعادة التدوير24مجموعه  صل ما مرآزا العمل من أ19 وبدأ .وأنقرة وأزمير

تم إجماال، و.  تبريد المبانيأجهزة 7، تم التوقيع على عقود الستبدال 2007عام  غسطسأ/آبحلول مع   )ه(
.  مليون دوالر أمريكي4,24تبريد المباني بمبلغ   جهاز37 الستبدال شرآة 19عقود مع التوقيع على 
ض استهالك خفأطنان قدرات استنفاد األوزون وطنا من  18، تم إزالة 2007أغسطس /وإلى غاية آب
 . في قطاع أجهزة تبريد المباني في المائة30 – في المائة 20بين تتراوح ة الطاقة بنسب

  في المائة60وقد غطى هذا المشروع نسبة . مشروب آوآا آوال جهاز تبريد 941تم االنتهاء من تعديل   )و(
ت وقد تم االنتهاء من تعديل غرف التبريد وآال.  عالج نسبة الملكية المحليةحيثمن تكاليف التعديل، 

أدى  مما في فندق شيراتون فواياجير في أنطاليا مريكي  دوالر أ372 29ت قطع الثلج بمبلغ التبريد وآال
وتم نشر .  في المائة20 وخفض استهالك الطاقة بنسبة آلوروفلوروآربونات طنا من 1.0إلى إزالة 

  .ثلةت األخرى التي تشجع تنفيذ األنشطة الممامؤسساالتعديالت بين الالمعلومات عن 

  تقرير التحقق

ة، قامت                          -5 ا شرآة استشارية وطني ات في ترآي ر التحقق من استهالك الكلوروفلوروآربون قامت بإعداد تقري
راخيص       جالت الت توردين، واستعرضت س ات ومس ة والغاب ي وزارة البيئ وظفين ف ع م ية م ابالت شخص إجراء مق ب

ي الشرآات الم  ات والمخزون ف ات المبيع ارك، وفحصت بيان توردةوالجم ات . س ى أن الكمي ق إل ر التحق ير تقري ويش
ات ال طنا متريا و   93.7 التي تبلغ    كلوروفلوروآربوناتلاألخيرة ل  غ    يالت  11 – كلوروفلوروآربون ا     41.5 تبل ا متري  طن

 التي جمعها كلوروفلوروآربوناتالومنذ ذلك الحين، انخفض باستمرار مخزون . 2005تم استيرادها إلى البلد في عام 
تو ا  المس غ حالي ن   4.2ردون ويبل ا م ا متري اتال طن ن   0.383 و 12 – كلوروفلوروآربون ا م ا متري  طن

اتال م . 11 – كلوروفلوروآربون ام ول هد ع تيراد ل 2006يش ة اس د أي عملي اتلتحدي ر . كلوروفلوروآربون ّدر تقري وق
تيراد        وأوحى بعدم وجو  ع استخدام آالت التبريد البديلة      تكيفت بنجاح م  التحقق أن األسواق     ات االس د أي إشارة إلى عملي

 .ه ليس من الضروري إجراء مزيد من دراسات التحقق في ترآياوبناء على ذلك، يعتقد المحقق أن. غير المشروعة
  

  تعليقات األمانة وتوصياتها

 التعليقات
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ات اللى أن استهالك  إاستعرضت األمانة الوثائق المقدمة من البنك الدولي وخلصت         -6  11 – كلوروفلوروآربون
ام        115 – كلوروفلوروآربوناتال و 12 – كلوروفلوروآربوناتالو ا أن       .  2006 قد توقف في ع ة ترآي وأبلغت حكوم

تنفاد األوزون ل        0.3 بلغ   2006استهالك عام    درات اس ات ل طنا من ق  المخصصة ألغراض     113 – كلوروفلوروآربون
ادة  ر بموجب الم ال7المختب ول مونتري ر أن .  من بروتوآ اتكلورالغي اق113 – وفلوروآربون ذا االتف ملها ه .  ال يش

 .ومن ثم، فقد تحققت أهداف االستهالك

ة                         -7 وال المرصودة من خالل ثالث ع األم زام بجمي يتم االلت ه س دولي أن ويوضح تقرير التنفيذ المقدم من البنك ال
ام  ة ع ي نهاي ا ف ع عليه يتم التوقي ود إضافية س غ 2007عق ا.  دوالر أمريكي618.559 تبل ك، وبن ى ذل يتجاوز ء عل س

غ   رصد  مجموع االلتزامات التعاقدية     اق بنحو                    9مبل ة بموجب االتف ة التنفيذي ه اللجن ين دوالر أمريكي وافقت علي  مالي
ل                      .  مليون دوالر أمريكي   0.4 ود من خالل تموي ة العق وأوضح البنك الدولي أنه سيتم تغطية أي زيادة في مجموع قيم

 . ترآيا الدائرصندوق 

ى      اقترحت او -8 ب عل ن الطل ي ع يم آم أي تقي ا ب دولي أن يطلعه ك ال ى البن ة عل اتالألمان  كلوروفلوروآربون
ة سيهيئ     12 – كلوروفلوروآربوناتالعما إذا آان الطلب المتواصل على       لخاصة بخدمة التبريد و   ا  في السنوات المقبل

ات ن استهالك ال  مواصلة التحقق م  ثمة ما يبرر    الظروف لالتجار غير المشروع في ترآيا وبالتالي         . كلوروفلوروآربون
تقبل    كلوروفلوروآربوناتاله ال يوجد أي تقييم آمي محدد بالنسبة للطلب على           وقد رد البنك الدولي بأن     ان  .  في المس وآ

ذه ال        ات يتوقع أنه سُيلبى الطلب في المستقبل على ه ات االستص      مرآب ة وعملي ات المخزون ادة   من خالل الكمي الح وإع
 . إجراء تحقق في المستقبل حاجة إلىه الويرى البنك الدولي أن. ادالتدوير واالسترد

ي     نظرا    2009 و   2008وأعرب البنك الدولي عن نيته طلب تمويل تكاليف الدعم في عامي               -9 للمسؤوليات الت
ام                  ة ع ة نهاي ى غاي ر         . 2009يضطلع بها فيما يخص رصد امتثال ترآيا لالتفاق إل ديم تقري ه ينبغي تق ة أن رى األمان  وت

ى أساس سنوي   التحقق   اق وب   عل ا لالتف ة وفق ة التنفيذي ى اللجن تم ال   هدف  إل ه ي ة    توضيح أن ة التدريجي ى اإلزال اظ عل حف
 .كلوروفلوروآربوناتلل

دروس القيّ                  و -10 د من ال ه يمكن استخالص العدي ى أن ة           ـشدد البنك الدولي عل ة التدريجي ذ خطة اإلزال مة من تنفي
ر إنجاز المشروع في الوقت المناسب ويمكن أن ي             . رآيا في ت  كلوروفلوروآربوناتللالمستعجلة   وم وسيتم تقديم تقري  ق

 .األقدم أيضا بتقييم النتائج التي تم التوصل إليها الرصد والتقييم موظف

ة الرصد              رتبطوت 11- د      .  األنشطة المتوخى تنفيذها في ترآيا في السنوات القادمة بشكل حصري بعملي م، فق ومن ث
ى ع  ة عل ت األمان ب وافق تيفاءدم طل دولين اس ن 9 و 8 الج داول ال م ة ج رة عام ي تعطي نظ اق عن ا الت دد الالتف متع

 . األول من هذه الوثيقةلمرفق باةالموجود السنوات

  

  

  التوصية

  :بمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناهتكاليف الدعم توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على  12.

لمشروع تمويل ا عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

  الدعمتكلفة 
 )دوالر أمريكي(

 الوآالة المنفذة

: كلوروفلوروآربوناتلالكاملة لالتدريجية خطة اإلزالة  )أ(
 2006البرنامج السنوي لعام حالة تنفيذ 

 البنك الدولي30.000ال تنطبق
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Annex I

Annex I - Draft Overview Tables for Multi-Year Agreements
Turkey                                            

(1) PROJECT TITLE: CFC phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
Comments

TUR/PHA/35/INV/75 IBRD                Approved in accordance with the agreement between the Government of Turkey and the Executive Committee.

Code Agency Excom Provision Fulfilled? (Yes/No)

TUR/PHA/41/INV/81 IBRD                

TUR/PHA/38/INV/79 IBRD                

TUR/PHA/50/INV/89 IBRD                

TUR/PHA/44/INV/85 IBRD                

TUR/REF/47/INV/87 IBRD                Approved subject to all future annual programme approvals being dependent on strict compliance with the established 
performance criteria established in the approved agreement.

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CFC                          3,805.7 3,788.8 3,758.8 3,869.6 3,985. 1,791.1 820.2 731.2 698.9 440.9 257.6 132.8 0.2 

CTC                          105.1 134.2 110. 70.4 168.3 90.1 56.9 16. 13.2 13.2 0. 2.2 0.9 

Halons                      141. 88. 226. 109. 203. 0. 10. 147. 13. 40.9 22. 30. 30. 

Methyl Bromide          479.7 421.2 578.4 504. 415.2 342.6 342.6 43.8 280.8 185.4 90.6 28.8 20.4 

TCA                          37.4 113.6 172.2 8.7 45.8 44. 22.5 5.9 0.

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)       Year: 2006

11.4 10.8 10.8 4.

Chemical Aerosol Foam Fire Fighting Refrigerating  Solvent Process 
Agent

MDI Lab Use Methyl Bromide Tobacco fluffing Total Sector 
Consumption

Manufacturing Servicing QPS Non QPS
CFC                  0.3 0.3

CTC                 0.9 0.9

Halons              30. 30

Methyl Bromide 12.6 20.4 33

TCA                 0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Decision

CFC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

977 909 534 316 150 0 0 0 0

Compliance Action Target (MOP)

Consumption Reported in Implementation Report 
submittedConsumption Reported in the Verification Report

IBRD

Reduction Under Plan 68 375 218 166 150 977

Approved Phase-Out 97 375 218 150 150 990

Actual Phase-Out 97 375 218 166 150 1006

Remaining Phase-Out to be Achieved

1
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(6a) PROJECT COSTS (US$)
Calendar year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

IBRD Funding as per Agreement 3,500,000 2,500,000 1,000,000 750,000 750,000 500,000 9,000,000

Support Costs as per Agreement 295,000 175,000 150,000 45,000 30,000 30,000 30,000 30,000 25,000 810,000

Funds Approved (Inventory) 3,500,000 2,500,000 1,000,000 750,000 750,000 500,000 9,000,000

Estimated Disbursement in Previous Progress Report 690,911 363,242 300,000 350,000 1,704,154

Funds Disbursed in Current Progress Report 3,500,000 1,815,891 640,917 275,156 154,989 6,386,953

Funds Obligated in Current Progress Report 684,109 359,083 474,844 595,011 500,000 2,613,047

Estimated Disbursement in Current Progress Report 513,982 269,312 356,133 297,505 250,000 1,686,932

Disbursement as per Annual Plan

Funds Requested

Support Costs Requested

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Comments

Submission Year as per Agreement 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IBRD Planned Submission Dec-2001 Nov-2002 Dec-2003 Dec-2004 Nov-2005 Nov-2006 Nov-2007 Nov-2008 Nov-2009

Tranche Number I II III IV V VI

Revised Planned Submission

Date Approved Dec-2001 Nov-2002 Dec-2003 Dec-2004 Nov-2005 Nov-2006

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

TYPE OF ACTION / LEGISLATION (Yes/No) Since when 
(Date)

Verification 
Report(Yes/No)

1.1 Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs

1. REGULATIONS:

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs

1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs

1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs

1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

1.2.1.2 Halons

1.2.1.1 CFCs

1.2.1.4 TCA

1.2.1.3 CTC

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide
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1.2.2.2 Halons

1.2.2.1 CFCs

1.2.2.4 TCA

1.2.2.3 CTC

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide

1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC

1.3.1 Banning import of:

1.3.1.3 MAC systems using CFC

1.3.1.2 Used freezers using CFC

1.3.1.5 Chillers using CFC

1.3.1.4 Air conditioners using CFC

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

1.3.2.2 Used freezers using CFC

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC

1.3.2.4 Air conditioners using CFC

1.3.2.3 MAC systems using CFC

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

1.3.2.5 Chillers using CFC

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types of foam

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No)

The CFC recovery and recycling programme functions:

The ODS import licensing scheme functions:
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