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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوكول مونتلایر 
  ــون األربعـالسابع  و اع ــــاالجتم

 2005تشرين الثاني / نوفمبر   25-21، مونتلایر
 
 
 

 

 تصويب

  البرازيل: مقترح مشروع 
  

 
من الوثيقة ) 2(ورقة تقييم المشروع في الصفحة  محلالمرفقة  الصيغة لتحلصدرت ھذه الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/24 ، من ) 9(و ) 8(الجدول الوارد بين الفقرتين  محل) 4(الجدول في الصفحة  ليحلو
  .لوثيقة نفسھاا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  البرازيل: البلد

  الوكالة المنفذة/ الوكالة الثنائية                          عنوان المشروع

 اليونيب وألمانيا  الشريحة الرابعة: CFCخطة وطنية إلزالة استھالك 

  عناوين المشروعات الفرعية

  اليوئنديبي  دة الفنية الستراتيجية االنتقال إلى أجھزة االستنشاق بالجرعاتالمساع  )أ(
 اليوئنديبي  مشروعات استثمارية/ المساعدة الفنية ألجھزة االستنشاق بجرعات  )ب(
 اليوئنديبي  CFC-113مذيبات  –مشروعات استثمارية   )ج(
 اليوئنديبي  CFC-12معقمات  –مشروعات استثمارية   )د(
 اليوئنديبيصناعة الرغاوى –وعات استثمارية مشر  )ھـ(
 اليوئنديبيصناعة التبريد التجاري –مشروعات استثمارية   )و(
 اليوئنديبي في تكييف ھواء السيارات CFC-12استرداد و اعادة التدويرلـمشروع  –مشروعات استثمارية   )ز(
ريد الصناعي وتكييف الھواء تبلل استرداد و اعادة التدوير مشروع –مشروعات استثمارية   )ح(

  المركزي
 اليوئنديبي

  ألمانيا  مشروع تدريب التقنيين: قطاع خدمة التبريد المنزلي والتجاري  )ط(
 اليوئنديبي CFC-12مشروع استرداد : قطاع خدمة التبريد المنزلي والتجاري  )ي(
 اليوئنديبي  CFC-12الح استص/ مشروع إقليمي السترداد: قطاع خدمة التبريد المنزلي والتجاري  )ك(
 ألمانيا  التدريب الجمركي  )ل(
 اليوئنديبي  وحدة التنفيذ ورصد المشروعات  )م(

  
  CONAMA  الوكالة المنفذة الوطنية

  
  والتي جرى تناولھا في المشروع (ODS)أحدث  البيانات المبلّغ عنھا الستھالك المواد المستنفدة لألوزون 

  )2005أيلول / سبتمبر 26، في ODP، 2004طن ( 7بيانات المادة : ألف

   CFCمواد ) المجموعة األولى(المرفق أ  1,870.50  
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  )2004أيار / ، في مايوODP ،2003طن (البيانات القطاعية للبرنامج القطري : باء

  . ODPطن   1,950:مليون دوالراً أمريكياً، مجموع اإلزالة  7.411:مجموع تمويل المشروع: خطة أعمال السنة الجارية
 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  بيانات المشروع

CFC 
طن (

ODP(  

حدود بروتوكول 
مونتلایر

 غير متوفر 0 1,578 1,578 1,578 5,261 5,261 10,521 10,521 

حدود االستھالك 
 غير متوفر 0 74 424 1,000 2,050 3,070 5,020 6,967 8,280 السنوي

اإلزالة السنوية من 
المشروعات 

الجارية
745 313 1,210 1,207 0 0 0 0 0 3,475 

اإلزالة السنوية 
التي جرى تناولھا 

 ً حديثا
251 1,000 737 743 1,020 1,050 576 350 74 5,801 

اإلزالة غير 
الممولة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

الواجب  ODSمجموع استھالك 
 إزالته

996 1,313 1,947 1,950 1,020 1,050 576 350 74 9,276 

الواجب  ODSمجموع استھالك 
 (HCFCs)إزالته

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

التكاليف النھائية للمشروع 
  )دوالر أمريكي(

          

التمويل للوكالة الرئيسة 
اليوئنديبي

7,860,000 5,720,000 0 6,826,400*1,190,000 870,000 250,000 100,000 0 22,816,400 

 3,883,600 0 0 0 0 **1,543,600 0 0 700,000 1,640,000ثنائي-تمويل أللمانيا

 26,700,000 0 100,000 250,000 870,000 2,733,600 6,826,400 0 6,420,000 9,500,000 مجموع تمويل المشروع

دوالر (مجموع تكاليف المساندة 
           )أمريكي

الرئيسية تكاليف المساندة للوكالة 
 اليوئنديبي

705,400 500,000 0 584,776 92,300 63,500 12,500 5,000 0 1,945,776 

 349,524 0 0 0 0 138,924 0 0 63,000 147,600ثنائي-تكاليف المساندة أللمانيا

 2,295,300 0 5,000 12,500 63,500 231,224 584,776 0 563,000 853,300 مجموع تكاليف المساندة

ع التكاليف للصندوق مجمو
دوالر (المتعدد األطراف 

 )أمريكي
10,353,300 6,983,000 0 7,411,1762,964,824 933,500 262,500 105,000 0 28,995,300 

كفاءة التكاليف النھائية للمشروع 
 )كغ/دوالر أمريكي(

4.60 

  

  .وئنديبي فقط كما ذكر أعالهألنشطة الي) 2006(على التمويل للشريحة الرابعة الموافقة : طلب التمويل
  باالضافة الى تكاليف المساندة بمبلغ , دوالر امريكي 1,970,000بمبلغ ) 2005(الشريحة الثالثة  2005يتضمن التمويل الى اليوئنديبي لعام *   
  .              لجنة التنفيذيةل 47ويجرى تقديم الشريحة الرابعة الى االجتماع , 45دوالر امريكي جرى تقديمه في االجتماع  342,500    
  . 2006وافقت الحكومة على تأخير الشريحة الثالثة والرابعة لمخصصات ألمانيا إلى اإلجتماع األول من عام ** 

  موافقة شمولية  توصية األمانـة

 ODS رغاوى تبريد أيروسوالت مذيبات
 CFC-11 0 0 0 غير متوفر
 CFC-12 0 3,149 55.33 غير متوفر

وفرغير مت 12 غير متوفر   CFC-113 غير متوفر
 CFC-114 غير متوفر 18.7 0 غير متوفر
غير متوفر غير متوفر غير متوفر  CFC-115 غير متوفر

  )ODPطن (المتبقي مؤھالً للتمويل CFCاستھالك  0
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المتبقية  الميزانية القطاع/ النشاط

 12.05لغاية 
 امريكي دوالر

 )الشريحة الرابعة( 2006عام  طلب
 المبلغ

 امريكي دوالر
 الجديد المجموع
 امريكي دوالر

 I&M( 495,474 500,000 995,474وحدة (إدارة المشروع  وحدة

 325,048 0 325,048 صناعة الرغاوى قطاع

 1,320,876 0 1,320,876صناعة التبريد التجاري قطاع

 439,036 0 439,036خدمة تكييف ھواء السيارات قطاع

يد الصناعي وتكييف الھواء المركزي خدمة التبر قطاع
 أجھزة تبريد المباني –

860,473 200,000 1,060,473 

 CFC 2,381,594 1,000,000 3,381,594 استرداد

 CFC 1,237,683 0 1,237,683استصالح  مركز

 445,062 400,000 45,062 االستنشاق بالجرعات أجھزة

 CFC-113 50.000 256,400 306,400 مذيبات

 CFC-12 50.000 500,000 550,000 ماتمعق

 943,692 0 943,692 *تقنيي خدمة التبريد  تدريب

 24,500 0 24,500* مسؤولي الجمارك  تدريب

 11,029,838 2,856,400 8,173,438 المجموع

 .تقوم حكومة ألمانيا بتنفيذه* 
  

  


