

	 ��� ا��ورات ��	  . '�وره	%� �$�ر دون ا"!ل ��ي ��ار ����� ا����� ا�������� � �� ان و

EP  

 ا	�� ا�����ة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/21 

23 October 2009 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������ 
 ا�� ا�
	��ة

������ 

 

 

  

  �افـ�د ا��ــ�وق ا���ـ� ����ـ�
ـا����� ا�����

ـ� ��و��آـــ�����������ل ــ�ل   

  ـ�ن ــ�� و ا���
ــ	ا�ا����ـــ�ع 
�/  ������14-10  ، ���،ء �ـ�����ـ������ ا���!" 2009  

 

  

  

  ا��از	�: ���وع����ح 
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2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

5,262.9 1,578.9 1,578.9 1,578.9 0. 

2,050. 1,000. 424. 74. 0. 

243,600. 3,883,600. 
21,924. 349,524. 

2,856,400. 1,190,000. 870,000. 250,000. 100,000. 22,816,400. 
242,276. 92,300. 63,500. 12,500. 5,000. 1,945,776. 

3,100,000. 1,190,000. 870,000. 250,000. 100,000. 26,700,000. 
264,200. 92,300. 63,500. 12,500. 5,000. 2,295,300. 

2,733,600. 870,000. 250,000. 0. 0. 26,600,000. 
231,224. 63,500. 12,500. 0. 0. 2,313,385.8 

100,000. 100,000. 
5,000. 5,000. 

- تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

6,826,400. 

تكاليف الدعم 762,727.8 563,000. 95,658. 584,776. 
8,437,137. 6,420,000. 1,062,863. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

5,270,000. 

تكاليف الدعم 739,642. 95,658. 563,000. 459,500. 
8,437,137. 1,062,863. 6,420,000. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

4,270,000. 

تكاليف الدعم 687,700. 473,000. 369,500. 
7,860,000. 5,420,000. 

1,000,000. 

تكاليف الدعم 51,942. 95,658. 90,000. 90,000.
577,137. 1,062,863. 1,000,000. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)
ألمانيا تكاليف المشروع

اليوئنديبي تكاليف المشروع

5,262.9

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

9,276. 9,276. 8,280. 6,967. 5,020. 3,070.

حدود استهالك بروتوآول مونتريال 10,525.8 10,525.8 10,525.8 10,525.8 CFC 10,525.8 

TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

Methyl Bromide

0 Others

Halons

131.3 131.3

CTC

0

CFC

0

ايروسول

290.4 290.4

الخدمات الصناعة

0 :TCA

Non QPS QPS

عام: 2008 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

تبريدالمواد

هالونات

بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 -11: CTC

- آخر معطيات المادة 7: ثانيا

عوامل 
التصنيع مذيبات رغاوي

290.4  :CFC

لقد تتم الموافقة على شريحة 2010 خالل االجتماع األخير لسنة 2009 (*)

غي عام 2003، لم تتم الموافقة اال على أموال الشريحة األولى غير الموافق عليها (**)

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

البرازيل
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

ألمانيا و اليوئنديبي CFC phase out plan

عام: 2008

2
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 و�� ا����وع

� ا�����ة ا������، ������ر� ا��آ��� ا����ة ا�������، إ��   -1��� ا���از%$، #�م �����! ا��'( )� �������
� وا�*��ة �ا�3=� ا��0�� �زا��  �() 2010(ا���78ع ا���45 وا����3( �/2� ا�����%� 0/�� ����%$ ا�.�%�� ا�,�

�����ة �/�آ��� #�ره� 100 000@  ���/ا�'/�رو?/�روآ���ن ��/'B إ�� �?�C��� �'%�� دو8ر أ��%'� 5 000 دو8ر أ
� ا�����ة ا���������� أ������ #� اI�/�5، ������ره� ا��آ��� ا����Hو. �����! ا��'( Iوآ�� �J� KL3� @/�� �*M ،��

Nت ا�.�ا��LL3� )������Q 4ف ا�.�%�� ا��3  .����وأر?�RB S/=��� IRر%� B )� ��/(�  ��ا�3=� ا��0
2008 ?� 5� �زا�� ا�'/�رو?/�روآ���ن �5 )�� 2009 وV7ء �� ���5� 2010، و*=� ا�� )� XR�B �%�RBو ،

  . و�7اول B8��#�ت ���Hدة ا���ات،2008

  ا�3/���

2-  �/� )�Z[,ا����4 وا� �J����7ا �? �%���/�رو?/�روآ���ن ?� ا�3=� ا��0�� �زا�� ا�' وا?IR ا�/2� ا��
 �و%L$ ا�����ى ا�����7 . 2010ا���از%$ وذ�^ �[زا�� ا�'��/� J�58]ك ا�'/�رو?/�روآ���ن ?� ا��/� ��/�ل 5

�����ة �/�آ��� 26 600 �000/���%$ ا���ا?a�/� X �/.�ا�N ا���4 ا�و�� إ��  ��/'B إ�� �?�C��� �'%�� دو8ر أ
  .  %'�� دو8را أ��2 313  385.80#�ره� 

 ��  2009 و 2008ا���Rر%� ا���)/�� ��

)V%�ان / �����2 أدوات ا��5داد ?� %���3000a اآ��/�e ��/�� Iاء ?� #=��� ا����%� ا����V وا���2ري  -3
2009 ��?�B ه�ف ^��� �RR���( ه�� ا�دوات �060 3،  ����2��� �زا�� ا�'/�رو?/�روآ���ن �Hا� ��. /3=� ا��0

 �/� ان �Bزع ا��)�ات B2009.�%( ا�ول / و)�ة ?� أآ�����B 550زع �( ه�� ا������2ت و�( ا��g=3 أن
 ���اآS2% V إ�.�ؤه� ���S7 ا�3=� . 2010ا������R ?� ��ا%� 5 �J/ح، وه� آ[L�5ا Vاآ�� ���* Ij.وأ�

� ���I ?� و#�l�RB ��/Q I إ�.�ء �.�ة ��اآV، و�'Jا��0�� �زا�� ا�'/�رو?/�روآ���ن؛ وآ��I ا�3=� ا�
X(8 . ��/�B 360وآ�ن )�� ا��ورات ا���ر%���، و�Bز%4 ا�'����ت ا���اV7 ��H�Cءا �mBو%�، و�B ا��5داد وإ��دة ��M 

����eو?� إ�0ر �.�ط %���Jف . ا��.�ء��/��  $'.� �5 �? �B ،ا������ �%��B ةVJ7ز%4 �.� 2008 #=�ع أ�B 
 4� 11 –آ/�رو?/�روآ���ن (VJ7ة ��B%� ا������ � ا5=�ا�� �8M40  �LL3ت �]��5داد وإ��دة ا���و%� 

���2ع ا�'��� ا����S7��� �?�J)12 –وآ/�رو?/�روآ���ن  $,�B ، زا�� ا�'/�رو?/�روآ���ن� ��. ا�3=� ا��0
 �l%أ g=3ا�� )��. و)�ة إ��دة �Bو�e200%اء وآ�ن  )�� 12 –'/�رو?/�روآ���ن ا� �وع إ��دة �Bو%�� آV2ء B ،

e �5 $�# �J�� �eاء �2008اء I5 و)�ات B و)�ة114 آ��  p=�qإ�� ا��/� ?� أ I/Qب /وM2009.   

4-   �? )��1 902?�� �Bر%S . 2009 و 2008ا�B ���5ر%S ا�� �5 �? )��� ?� 2 102، و 2008 �( ا��? 
�%�% )�ا����( ا���ر��( ���S7 ، و���^ %L$ ا��Hد ا�����7 �M2009 )ب /آ���ن ا�,��� ��( أp=�q/ا����ة 

��23 657ا�3=� إ�� ?  . S%ر�B 4#ا���� )�5�  M*�%( ?� ا�1 660و )� ��Rا���� �Je2009 .و �5 �?2008 ،
 �.� �/� I�2ل ا����%� ووز��و���R/( I�mن . ا�����7 ا�'��ى*���ن أ�t آ��S �( ا����ر�5ت ا���2ة ?� 

2009 ?� 5�  ا����%��ل ا���%/� ?� ���2ا�4ا�درا���5ن )�ل ���Cع  . �R?ا��/� I��� و#�Rا�� ��%�Hإ��اد ا�� �Bو
�J�/� . ���% �%�7 ا��.�وع"و��أ �.�ط ��q �2رB8ا#�� ا�� " �5 �?2008 S%ا، وه� %'�$ ا���ر����� وV%8ال 

����� ا���qوي وا���%��ت وأآ�/I ا��.=� ا���R� �R/H=���. ا����l� �/Hط ا���2رك ا��ي ا�5'�$ #�$ ?��ة ا���/�@ ا�
 �5 $�#2008 . �? ��?�Cأ�.=� إ ���B 4#��%و ،�Rق ������2 ا���.آ�� اI/�'�5 ا��5ا��2�B ا�� ����R�VJ7ة ا�58

5�  #=�ع �? �Rق ������2 ا���.  .2010أVJ7ة ا�58

5-   �5 ���ة )/�Rت ��$  �2008/2009و�I�m ?� ا����ة . �HB2002$ و)�ة ا����� وا���Q ?� ا��/� 
�Qاض ا���q� )�%��3اء ا�58.�ر��� ���H�58ا I�Bت درا��5، و�R/(أ�.=� إ��اد، . و ���Hا������ ا� I/�eو

��H�Cت وا�'����ت ا���ا�RL/ز%4 ا���Bط /و?� ?��ا%�. و����0، و��e2009 t��'Bض ا��و�� �/���%�، و�Hا�� �m� ،
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، و��دة ا���اء��
  ���ع ا���ا���اء، وا����� 
� ���ل ����� 
������ر ,"+ أ�ث ا)'&#
 ا��� %$#"! ��� ا�
  .ا)وزون

 دوGرا 7 916 794 إ�+ 2009%��ز / ����31�3=5 ا�:>3 ;3: ا��489 �7 ا�����5 ا���ا�4 ,"23 ��+   -6

29.8أ�:�� ،�3��� ��Hدل Jا��� ����O ا����N! >:���، �7 ا�����5 ا���ا�4 ,"23 ��+ اMن، ��� �23 اL��Gا��ت وا��  �

�3 �! '���
 هPا ا��Hم 5 141 595و�Tف ���"R هPا ا���"O �3=5 إ�+ �  .دوGرا أ�:�

4��  ا��

89ة �]وزون ;��Z� :3ح �2 �� ا��:از�5، وه�Pا �Xن آ5   -7�Z4 إ�+ أن إ'��ج ا���اد ا�����&3: %�:�: ا��

 ��:ي ا3�T:اده�؛ و��"��Zا���اد ا���
 إ�+ ذ�_، ����a�����3��Gون اLbل ا����H�T7 ا�� وا3�T:اد .  إ�+ �


� N#�ع أ��Lة ا9�TG&�ق ����:,
 ا���99� d�� 2� ح��Z� 
و����ي %�:�: ا����4 . ا��:آ��ت ا��"�رو�"�روآ:��'3
:�89ة �]وزونا�� ,"+ �H"���ت �8="
 ,7 إ�:اءات ا3�T:اد و%=�Zت �"��اد . �اد ا����Z� 5ا��:از� e8��و%

ة ���Z9% وزارة ا��3�9
 وا�=�9,
 وا����رة وا��9_ �, 
89ة �]وزون ا����Zردة ��f 7ل أدوات إ���:و'3�Zا��

 وا���ارد ا�#�. دوات ���h' 5�, :3Z3م ا��:R3fو%5�H�Z هgP ا). ا��:آLي�3�"� � ا��:از�"�H5 ا���H�Zو� 
3H3

:�
 ا3�T:اد و%=�Nا)دوات ��:ا gPة �]وزون ه89�Zا���اد ا��
 %��ر�: %:5T إ�+ وزارة ا��3�Hو�  . �Hا�� i9و��
j':�'53 ,7 �:�4 ا��Zا�� H� 3:اد�TGا R3f:% 
3H3�#وا���ارد ا� 
�3�"� � ا����Zرد، ، ا�Pي ���م �2ا��:از�"

�R أه"2�3� H�أ�$.و :�وو��� ���:�: . � ��f 7ل '�hم ا�'�:'j و��#"53�Z% l ا�=�درات و��3Z3% k: ا��=
4، �� %k ا3�T:اد ��رات ا�89�Tد ا)وزون �290.47ا��N 7� �9�   �ا��:آ��ت ا��"�رو�"�روآ:��'3
 إ�+ ا��:از�5 �

 
9T2008 �� –ن وآ"�رو�"�روآ:�� ،12 –، وآ"�رو�"�روآ:��ن 11 –آ"�رو�"�روآ:��ن ، وه� ,"+ و�2 ا��
رت . 114< 2Z8' م�Hا� �رات ا�89�Tد ا)وزون �7  آ3"�;:ا�� �7 20و�N  ن��113 –آ"�رو�"�روآ: . _�P�و

 �رات ا�89�Tد ا)وزون، وه� �� ���H�290.4�9�   7� 5nدل ا���TGك ا�����N68.5 +=N7 أ� 
Jا��� �� 
 O"�� يP2 ا��ح ��Z� ك���T�89د ا)وزون 424ا�Tرات اN 7� �9�.  


 ا#f� 
9Z� P389�2010  

8-  , 
�oد 
9T �3
 و%�ز���Hو�Tف. 2010 �7 ا)'&#
 ���P389% !Nه� ���aات إH� اء:p k�� : 500 

 ا�T:داد �"&:آ�ت ا��� %Gr 5�H�Zت ا�TG:داد����300,
 أدوات ��:اآL ا�TG=�ح و,����  . 5���Z� ف�Tو

ا�%ر�l ا�73398 و�7 ا����N! ا��>�ل إ�+ هف �lات إ,�دة .  �7 ا�2673398 000  وه�ر�و�Tف ��k %:آl3 و�
ده� , Oو�: ا��&�:اة  وا������k3h9 ��:ي ا��d3#b و. s�f k �"��ت ,�5 ��ل ا����aع3 و�ة و114h9%ا��

 ا�Pي ��s�f i3 �"��ت ,�5 �� إ��ر �&:وع ا�TG=�ح� �! s�f �"��ت ,�5 ��ل ا��H�Tل '�hم ا�:> ا��
3
 �" O3����H�Tل�"&:آ�ت ا������
 ا���N:"� !$b� ر وا�=� .� 4"H�% ى:f5 أ�, 
�"� k3h9% :h�9و� 
��TG:ا3�3%


3
 )��Lة ا9�TG&�ق ����:,
 ا���99����'Gا .
3
 ا���39����'Gا 
و��Tا>5 . و%�ز���H و�Tف ��k '&: ا�TG:ا3�3%
��"�,  .و�ة ا��P389 وا�:>

  ������ت ا�
�	� و�������

  ������تا�

9-   P389% م
 ا���39
 �زا�
 ا��"�رو�"�روآ:��ن%�#bا�3� 5�� اG%�8ق ,"+ .  �� ا��:از�5 �&� ووا�4 ا��"
دة �� �:و%�آ�ل ��'�:��ل �"�"�رو�"�روآ:��ن ��38b%)578.9 1 �9�  7$�ت آ�3:ة 5�% ,7 �ود ا���TGك ا��

رات ا�89�Tد ا)وزونN(  رات ا1 000، أيN 7� 7�  
9T 7, �89د ا)وزون�T2007رات  ��9 424، وN 7�
 
9T 7, �89د ا)وزون�T�9 74، و 2008ا�  
9T 7, �89د ا)وزون�Tرات اN 7�2009 . k% يPا� _"��TGوو>5 ا

 
9T �� 29� 4��
 �7 أN=+ ا���Tك ���Zح �2 �� 68.5 ��9، وه� �� ��Hدل 290.4 إ�+ 2008ا��Jا��� �� 
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�	ف ا����� ا����ة ���� 2008ا ا�����ك ���� ا��
	ق؛ ��� أن ه��
) ا�'&% $#" أر��� ا) *+ �,-, 2009 . ��و,
4
�3 +* ا���'ات ا��4)  $#" ا����',�1 ا��;#: وا���6* أ&20085 و 2007�4
�3 ا�����ك ��1 ���* � 

 =���& %>#� ?�@ ،������ أن ا��6از,5 . م ا��	�: 1F &��� ا��	1F8.7 &�رات ا���
	د اDوزون أو  �B	 27.7ا��	
 H�#6ا�� ��� ��Fءة، و	
�� 5��, J�K��#� 	F	L) ،�6و, 	��+ ،M#��)2008( *+ ل	��، � ,��R �	�����اد إ� ����

���Sا�� �$�T�	� ق	U����ة ا-�Vأ.  

10-   ��� ��Y��	� :#��, 	��+ 	���'� �)	FD6% ا#B��'#;ا�� ��+	�Zا �;U)Dوا :
" ا\ن إ$�اد +#] ,�] @�. ا���
��د آ1F ��6 اDر�Yة، آ�	 أ(�	 ��� �FرK *+ �V;� ا���
�� ا���',� ���� � �Y	4ا� ^F2010ا��6ا . �)	FDا %#Kود

��S6ال ا���'FD	� �#_ذات ا� �
 وأc	ر ��(	�F *+. ^F	U&	ت  bF��)	F^ اFD] ا�����ة ا�)Z	a* @'ل ا��4	رات ا��#�4
 ا�4	ذ &�ار �eUن ا���
	دة 1F اFD'ال ا�����S6 +* ا�'&% ا���	� 56& d��S,] "�1 ,���اFD] ا�����ة ا�)Z	a* إ�" أ(= 

�,��
و$#" ذ� �& ،M���d ا�#��T ا���
��,� +* ا���L +* ا��'ا+�S $#" ا� bF ،��,�U�5�Ve ا�_�ف . ا�'f	��T#� :a ا���
  .ا�� "�@�__4��Sم  �;K�5�U اFD'ال ��� 

  ا������

  :�#��T ا���
��,� �	��	�*�'Y* اFD	(� ا  -11

) ا��U,�� ا��	���(ا�4;� ا�'Z ���Bزا�� ا��#'رو+#'روآ��'ن  ا@Z	 �B�	���S,� ا���@#* 1$ ��
��  )أ(
  ؛2008 و��S,� ا���S: ���� 2008+* ا��6از,5 +* ��� 

  ؛2010ا��'ا+K "#$ �S;� ا���
�� ����   )ب(

 دو�ر أ�F,�* آ��#
� �F	(�ة 5 000* و  دو�ر أ�F,�100 000ا��'ا+�S $#" ��',5 &�رj   )ج(
ا�4;� ا�'Z ���Bزا��   )�6�)2010(1F	F^ اFD] ا�����ة ا�)Z	�U#� *a,�� ا�l	��F وا��KDة 

  ا��#'رو+#'روآ��'ن +* ا��6از,5؛

أن �;# 1F d��)	F^ اFD] ا�����ة اZ(�	a* أ� ,�6أ +* �Yف ا���',5 ا��'ا+: $#�= ��'dV ه�ا   )د(

�� ��',� F'ا+: $#��	 إ� ��� F'ا+�S ا���Sر أو�� �;K *+ ا\ن "�@ J_4, [� �Km 5,'�� اي 

 �;U)5 أ�U� ��
��#� �;K "#$ ،:@� ع	��Vا *+ ،�,��
�#: �	ا�#��T ا�����FD *+ 	�� ،��S6ال ا���'
�;U)Dا jه� %�&'� M؛ ذ�  

  :أن �;# 1F d��)	F^ اFD] ا�����ة اZ(�	a*  )ه(

   ا��S	ر,� ا���',� $1 اU)D;� وا��
S	ت و+S	 ��U#	ل ا���Sرة؛F'اY#� إ$�اد  )1(

)2(  1F :S�� [,�S� 5,'ن +* ا��6از�زا�� ا��#'رو+#'روآ�Z ���B'س ��'ي  ا�4;� ا�	أ� "#$
  ؛ [�, *�@ ،2010� [,�S��1F :S ا����ك ��� 

�r �م ا����ز +* ا��4;أن �;#1F d اFD	(� إ��غ ا�#��T ا���
��,� +* ا��V	$�	 ا����1 $1 ا��S  )و(
��	ل اFD'ال ��� ا��4__����. 
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