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  �افـ�د ا��ـ�وق ا��	ـا����� ا�	������ ����
�ل ــ�ل ���	��ـ� ��و��آـــ�	���  

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

 

  

  

  ا��أس ا�
	ـــ�: ���وع����ح 


 ه�� ا������ �����������ت أ���� ا����وق و ���  :�%� $��ن ����ح ا�!��وع ا����

  إزا�ــ�

  

����7 ا6�3 ا�!��1ة   )ا�����4 وا3-��ةا����12 (ا��%�/�� زا�� ا.-,� إدارة  •$ ���2;(���8�9(  

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/22

المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide

Others 

TCA 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

30,000. 30,000.

تكاليف الدعم 3,900. 3,900.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0. 70,000.

تكاليف الدعم 9,100. 0. 9,100.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 70,000.

30,000. 100,000.

تكاليف الدعم 9,100. 3,900. 13,000.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 70,000.

30,000. 100,000.

تكاليف الدعم 9,100. 3,900. 13,000.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) UNEP               تكاليف المشروع

70,000.

0.3 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 0. 0. 0.

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 0.3

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

0.

0.

0.

0.

0.

الخدمات الصناعة

0.

Non QPS QPS

تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

برنامج األمم المتحدة للبيئة  خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

الرأس األخضر
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/22 

 

 

3 

 و�� ا����وع

1  ����� �� ���	
�����ّ�م ������ ا��� ا�����ة ا��أس ا�� ،��	!"�) �#$	�(  ������ %	&
'*�#�ا ���"	� �� '
ا���?<  ا�"=
� ا��
&	%#� 9> ا;�����5 إ�:�"��اد ا��"�رو9"�روآ����	�  ا7زا�� ا�
4�5	��23 إدارة ا�.�- ا�ول �

��رهـ�� ـإ;���	� ����#- ا�D�#�� ا���C	� وا��	�ة �� ا��23 ���"&�  أ#� B"!	$�	�و��م ا�. وا��3@	� 30 000 
 . دوIر أ��#�>3 �900 ــ� ا�!��Kــ '���	J د�� ا��آ��ادوIر أ��#�> زا�4

�����  

�"�أس �": ��2 إدارة ا7زا�� ا�
4�5	� �� �	N ا��!�أ 	� ا��ا�< وا��3@واM*9 ا�"=
� ا��
&	%#� 9> ا;�����5  2
�Iا� ، >�وذ�Q  دوIر أ��#�> �"	��	$، 13 000 دوIر أ��#�> زا�4ا '���	J د�� ا��آ��� ��!"P 100 ��000ا

ا��
&	%#� W&� <9 وأ��ت ا�"=
� . 72010زا�� ا?�T5ك ا���اد ا��"�رو9"�روآ����	� 9> ا�!"� '���� ��"�ل ا�.�م 
 دوIر أ��#�> P"!�� �100 9 ـJ د�� ا��آ��ـ '���	 دوIر أ��#�>، زا�4اP"!�000 70 ا�D�#�� ا�و�: �اI;���ع 

 . �]�اض '
&	% ������ ا�.�- ا�ول�"	��	$

�	4�5
  ا��*�#� ا����"> �� '
&	% ا�D�#�� ا�و�: �� ��2 إدارة ا7زا�� ا�

3 W2@[و��: أ �	4�5
  إ'��م2009^ب /'�D- ا���2D ا��4	@	� ا��
&%ة �
% ا���ا9*� �": ��2 إدارة ا7زا�� ا�
.  ��ر�� ��ر�	�، ��� 9> ذ�d Q�اء ���2	� ���D" ���5	�روآ���ن13ا���ر#$ ا���."a ����!�#� ا�%ي أدى ��7اد 
�5d <9 �	�	9�eم �*� �"*�> ��- إf�.#ا�ول /أ#"�ل وأآ����/ ?!��!�يو �#�D'2009 . <9 Q�%وع آ�D��وا?��� ا

T9 �	
��Dت �< �J"�3 ا�=�5ت ا��.�
 . �� ا�*	�م �!.g أ��2D ا����	�إ;�اء ا���ارات وا��

 50وأ�dر إ�: أ�d �' j�اء . � �=����ت ا�دوات ا�Tز�� ��رش ا����3	��م ا��*�#� ا?����hD� Iن ���� '@" 4
 .�=���� أدوات و'@"	�T� �5ل '"Q ا�&��ة

أl-   دوIرا أ��#�	� ��39 595، آ�ن ا��l	� ا���!*> �"�D�وع 92009> ��5#� ا���< ا�ول �� ��م و 5

&	% ا���2D ا���!*	� 2010-2009 دوIر أ��#�>، و?	=�ي '��	"j إ�: ا�&��ة 70 000ا��!"P ا���ا"� a9	j وه� �� 

  . ���9�e7 إ�: ا��!"P ا��2"�ب �"D�#�� ا���C	�، وذ���Q ا�D�#�� ا�و�:

�	4�5
 ��2 ا�.�- �"D�#�� ا���C	� �� ��2 إدارة ا7زا�� ا�


&	% ��د �� ا���2D 9> إ�Bر ������ ا�.�- ا���C> �� ��2 إدارة ا7زا�� '"�fم ����� ا��أس ا�� 6�� �
�	4�5
و'�D- ه%o ا���2D إ'��م ا���ر#$ ا���!*> �"�*
		� 9> �=�ل ا��!�#� و���n&> ا�=��رك وا���ز#< ا����- . ا�

�: ا?���ار إزا�� ا���اد إي  ور�d 9> ا���#
�، ا��� ا�%ي ?	qد45��=����ت ا�دوات �": ا��رش ا�!��P ��ده� 

&	% أ��2D ا����	� ا�.��� . ا��"�رو9"�روآ����	� 9> ه%ا ا�!"�' �
�ء ه%o ا�D�#��، ?�ف #�اl- ا�!"� أ#sو9> أ
�	
 .ر�l ه%o ا���2D وإدار'�5و'2K> ا�D�#�� ا���C	� �� ا��23 أ#� . و�D� ا��."���ت �	� ا�&��ت ا��.
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  ������ت ا�
�	� و�������

  �تـا������


 	���� ا���دة  7�� �& 7آ�ن ا$#"!ك ا���اد ا����رو���روآ
	���� ا��ي أ��دت 	� ����� ا�
أس ا
 &���'� 	<ن 2008و0-�> ا�����1ت ا��اردة �; 	
���:"� ا�89
ي �'�م . 2007 و2006ا�1
و�0آ�ل .-
ا 	,�+ �*#() �


 أ?��-. ����	
 .ا$#"!ك ا���اد ا����رو���روآ


 �; أ	
?+�0@ ا�� 8��
أس ا�� ��A�"*زا�� ا�C�8 إدارة ا� &� Eو��E ا�,
?�F اG �9ن /�ا��I��2008 .
ا�,�8 ا�'�+ ��ر �; إ�:�ز و. و�*� ذ�M ا��F&، �-� ا��,
وع G>دا �& ا�,�8 وأ�
ز 	'J ا�#9>م �; ا�#*-��

�E ا$#"!آ� ا��ي ?'�دل .-
ا �& ا���ادا����91# G <� ا����رو���روآ
	���� وا$#�
ارO �; ����ن ���F(� ا�1
 .ا�R#�Qل P#�Qا���0 	���� 	
و�0آ�ل ���#
?�ل

9  E�G <'	 <�"� �) �0زع	ا������  �"S�و	'> أن و�"@ ا���� ا$#-�Iرات G& �0ز?�G��:� Tت ادوات، أ	

��
 �& �Gم . ا��رش �; ا�
أس ا��ا������ أ?�� إ�E وأ�Wر . 2009وا��#��E أن ?:
ي ا�#�ز?T �; ا�
	T ا

�G  50#$ �G��:�  E>ده�ات ا�Z��1و �:�� &� �G	��G��:� &ت اد45أنG زع� ،<�آ+ ور�W �& ا��رش �; ا�1

اض ا�#>ر?��أ�� ا�^�[ �:���Gت ا��1\�� ` . �Iف I0#^>م 

10 �Gا���ا &G ت �& ا�����������1@ ا���� أ?�� �'b<م اP#'�9ت ا�'�+ ا�#>ر?��1 ا���F� دة<F"� �;  ا��	��9م �

1�#1$/

 أن ا������ أآ> . 0,
?& اول، وأ	ِ�S@ 	<ن ا�1�> �) ?9>م 	'> ا���ا�G> ا��F>دة ��#>ر?�/أ?��ل وأآ#�	�`

 .\���� 	���#�	'� �T ا�1�> G& آ�R ����& إ��0م ���9ت ا�'�+ ا���آ�رة �; أ$
ع و\@ ���&


ف �& ا�,
?�F او�d�!057/15 �#1I� <?P0 E ا���� أ?�� أن ه�ا ا�8�� ?#�,T� E ا��9
ر  11fأن ا� ;� 
 &G20 اد����	�9 � �; ا����A، وأ�� 0) إ�
از 90>م ��G�h; �; 0*-�� ا��,
وع، وأ�� 0) ا����ء 	�ه>اف ا��#'

 .ا����رو���روآ
	���� �"�ا ا�'�م

  �����ـا�

 : ا��:*� ا�#*-��?� 	�� ?�;�0.; أ���� ا�f*>وق  12


 ا  )أ (?
9#��	 ���G m�F0 أس أن
�; G& 0*-�� ا�,
?�F او�E �& ��8 إدارة اCزا�� ا�*"���A �; ا��
��
�'�م � 
�� ؛2008ا

�E أن �0ا�p  )ب (G  ة
#-�
���q ا�#*-�� ا�I*�ي �	2009-2010. 

13  E�G �����,ا��9 ا�����	 Mآ�� ����
 �& ��8  ا�����Rا�,
?�F �0.; ا��
أس ا�� ��A�"*زا�� ا�Cا

���  &G	�I#�?�ت ا�#��?+ ا��1ّ�*� �; ا�:>ول أد����O 	"� وs����0 ا�>G) ا��#9�

ا �?
�E أ$�س أن ?9>م ا������ 90G ،

  :  إ�E ا��:*� ا�#*-��?� �; ا�#��G"� ا���R; وا�I#�&02010*-�� ا�1
���q ا�I*�ي �'�م 

 

���� ا����وع 
	�ان ا����وع  
 )دو�ر أ�����(

�
���� ا��  
)دو�ر أ�����(

�ةا��آ��� ا���	 

 )أ(

 ����� 3 900 30 000 )ا������ ا������(��� إدارة ا	زا�� ا������� 

-.-.-.- 




