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  يت نام في:مقترح مشروع
 

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

  اإلزالة التدريجية

   البنك الدولي  )ةالدفعة الثالث( لمركبات الكلوروفلوروكربون والهالون الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية •
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/42

ندف التبغ مذيبات

المجموع

1.260.000, 
94.500, 

1.260.000, 
94.500, 

1.081.537, 
81.115, 

178.463, 
13.385, 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

فييت نام

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

البنك الدولي خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2006 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 96 هالونات: 0 0: CTC 148.7  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

42.8 0,3 37,6 5, CFC

0 CTC

0 هالونات
498.6 92,4 406,2 بروميد المثيل
0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2005 2006 2007 2008 2009 2010

حدود استهالك بروتوآول مونتريال
CFC 250, 250, 75, 75, 75, 0,
CTC 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,
HAL 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 0,

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

CFC 240, 200, 75, 40, 10, 0,
HAL 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 0,
CTC 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) البنك الدولي تكاليف المشروع 495.537, 586.000, 178.463,
تكاليف الدعم 37.165, 43.950, 13.385,

178.463,
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 495.537,

تكاليف الدعم 37.165, 43.950, 13.385,
586.000,

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر ,0
أمريكي)

تكاليف المشروع 495.537,
تكاليف الدعم 37.165, 43.950, 0,

586.000,

178.463,
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم 13.385,

موافقة شمولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع
  

 فييت نام، قدم البنك الدولي طلبا للموافقة على الدفعة الثالثة واألخيرة من خطة فييت نام عن حكومة نيابة .1
 دوالر أمريكي إضافة إلى تكاليف 463 178الوطنية للتخلص التدريجي من الكلوروفلوروكربون والهالون البالغة 

ر عن تنفيذ المرحلة الثانية، وبرنامج التنفيذ وقد أرفق الطلب بتقري.  دوالر أمريكي385 13دعم الوكالة البالغة 
  .2007 و 2006السنوي للمرحلة الثالثة وتقارير التحقق للسنوات 

  
  ةـخلفي

   
 بأنها بلد عالي االستهالك، مع صادرات من مركبات الكلوروفلوروكربون إلى الدول فييت ناملقد صنّفت  .2

لص التدريجي من مركبات الكلوروفلوروكربون قد أقرت  الوطنية للتخفييت ناموكانت خطة . األخرى في المنطقة
وكانت هذه الخطة .  دوالر أمريكي000 260 1في االجتماع الرابع واألربعين مع التمويل المصاحب لها والبالغ 

 طن من المواد المستنفدة لألوزون المستهلكة لمركبات 243.1ستنفذ من قبل البنك الدولي وهدفت إلى التخلص من 
ومنذ ذلك الحين، تم صرف الدفعتين . فلوروكربون، وتثبيت التخلص من الهالون في جميع القطاعاتالكلورو
 .   دوالر أمريكي على التوالي000 586 و 537 495 والبالغتين لفييت نام والثانية ىاألول

  
ات  واظهر تقرير التحقق عدم وجود أي طلب2007 و 2006وتضمن الطلب بيانات استهالك مثبتة لعامي  .3

أو تصاريح الستيراد الهالون ورابع كلوريد الكربون ومركبات كلوروفلوروكربون أخرى إضافة إلى 
 طن 148.7 استهالك ما مجموعه 2006وأشارت البيانات لعام .  خالل هذه الفترة12كلوروفلوروكربون ـ 

ه لمركبات للحد األقصى المتفق علي% 74.3 (12قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروكربون 
للحد األقصى % 50.4( طن قدرات استنفاد األوزون 37.8 فبلغ االستهالك 2007، أما لعام )كلوروفلوروكربون 

 طن من استهالك الكلوروفلوروكربون من اجل تحقيق التخلص 37.8ولذلك فهناك حاجة لتخفيض ). المتفق عليه
هالون، فقد ظل االستهالك من المواد المستنفذة لألوزون أما بالنسبة لرابع كلوريد الكربون وال.  2009بنهاية عام 

 طن قدرات استنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون 18.5بحدود صفر مقارنة بالحد األقصى المتفق عليه وهو 
 .  طن من الهالون 0.2و 
  

    2007 - 2006تقارير التنفيذ السنوية للسنوات 
  
م المكون الرغوي من المشروع من خالل إدخال معدات  تم بنجاح إتما2007 ـ 2006خالل عامي  .4

، حيث تم بشكل كما تحقق بعض التقدم في التبريد وأجهزة تكييف الهواء المتحركة. جديدة وإعادة تهيئة أخرى
.  فني وزودت الورش بمعدات خدمة259كامل تقديم أجهزة تدريب مقررة إلى عشرين مركز تدريب، وتم تدريب 

أما في قطاعات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والهالون، فبينما تم إنجاز الترتيبات التحضيرية، مثل 
 . أن تنفيذ النشاطات المقررة لم يبدأ بعد توقيع مذكرات تفاهم بين األطراف المعنية، إال 

  
   2009 ـ 2008البرنامج التنفيذي لألعوام 

  
 :  هي كالتالي2009 ـ 2008إن النشاطات المقررة لألعوام  .5

استمرار تزويد معدات الخدمة ألجهزة تكييف الهواء المتحركة وورشات خدمة التبريد، وتقديم ) أ(  
  .ة التكييف المتحركة وإتمام إصدار دليل كشف ونشرة المعلوماتمعّرفات التبريد لمراكز فحص أجهز  
أما في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، فقد قدمت مساعدة إلتمام إستراتيجية ) ب(

 .التخلص من مركبات الكلوروفلوروكربون ومشغل حول استراتيجيه االستشارات
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حماية من الحريق، وتدريب فنيي الخدمة وإنشاء منشأة في قطاع الهالون، تنظيم ورشات عمل لل) ج(

  استعادة وإعادة تدوير وتطوير بنك معلومات للهالون
   
  .إدارة ورصد النشاطات المذكورة أعاله) د(

  
  

  تعليقات وتوصية األمانة العامة
  التعليقات

  
لوروكربون كان مقبوال  الوطنية للتخلص التدريجي من مركبات الكلوروففييت نامإن التقدم في تنفيذ خطة  .6

وبشكل خاص فان النشاطات في قطاعات أجهزة . مع أن النشاطات في بعض القطاعات متأخرة عن الموعد
وفي قطاع التبريد فبينما كان . ةاالستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والهالون ما تزال في المراحل التحضيري

اء المتحركة كانت تسيير بدرجة بطيئة مما هو مقرر، إال تزويد المعدات للورش ومراكز فحص أجهزة تكييف الهو
. أما النشاطات في القطاع الرغوي فقد أنجزت بشكل كامل. أن النشاطات المرتبطة بالتدريب قد تقدمت بشكل جيد
 من االستمرار في االلتزام في برنامج التخلص بناء فييت ناموأثبتت التحقق أن نظام الترخيص قوي وسوف يمكّن 

وبشكل عام فإن مستوى التقدم المتحقق يكفي للتوصية بصرف الدفعة .  االتفاقية وكذلك بروتوكول مونتريالعلى
  .النهائية لتمويل الخطة الوطنية للتخلص التدريجي

   
  التوصية 

م توصي األمانة العامة للصندوق بالموافقة على الدفعة الثالثة والنهائية لخطة التخلص التدريجي مع تكاليف الدع
 المرتبطة بها حسب مستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه

 
تمويل المشروع   اسم المشروع

  بالدوالر األمريكي
تكاليف الدعم 

  بالدوالر األمريكي
الوكالة 
  المنفذة

الخطة الوطنية للتخلص من الكلوروفلوروكربون والهالون 
  )الدفعة الثالثة(

البنك   585$ 13   463$ 178 
  الدولي
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