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2010 المجموع
0. 
0. 
0. 
0. 

462,000. 
60,060. 
80,319. 
10,441. 
43,453. 

5,649. 
1,559,228. 

116,942. 
2,145,000. 

193,092. 
2,501,228. 

247,982. 
156,000. 

11,700. 

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

156,000.

تكاليف الدعم 11,700.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0.

تكاليف الدعم 93,600. 67,890. 38,417. 48,075. 0. 0.
628,000. 512,228. 641,000. 0.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 720,000.

50,000.

تكاليف الدعم 82,807. 50,510. 34,575. 13,500. 7,950. 3,750.
628,000. 461,000. 180,000. 106,000.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 720,000.
34,575. 13,500. 7,950. 3,750.

461,000. 180,000. 106,000. 50,000.
UNDP               تكاليف المشروع

196,228. 566,000.

تكاليف الدعم 14,717. 42,450.

تكاليف الدعم 5,649.

تكاليف الدعم 10,441.

تكاليف الدعم 52,000. 8,060.
62,000.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

Canada             تكاليف المشروع
400,000.

France              تكاليف المشروع
80,319.

Germany           تكاليف المشروع
43,453.

0.

CTC 2.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
312.6 260. 93.8 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 498.5

93.8

CTC 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
312.6 312.6 93.8 93.8

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 625.1

TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Others

0

Methyl Bromide

0

Halons

0.9 0.9

CTC

0

CFC

0 0.

11.562.974.4

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول

74.4  :CFC

عام: 2008 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات

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

Canada, France, Germany, UNDP خطة ازالــة المواد المستنفدة لطبقة األوزون

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

آوبا
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

2
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  و�� ا����وع

 

"��,� �2 01/)� آ/,�، �ّ%م ,+"�)* ا()' ا���&%ة ا#"��!�، آ���� ����� ���د�� إ�� ا�����ع ا���� وا�	���� �����  .1
 �� ا�/���8 ���/اد ا������%ة �@وزون ا�	�<� )� :=� ا#زا�) ا(:�+ة(ا�������� 7�8ً� ���/�5 ا�%���34 ا�	�)�� وا���د

 دو�ر أ)+�0� �4�G#�, إ�� �F���0 )��"%ة ا�/آ��� ,�E�7 000 156,�+آ�7ت ا��0/رو�4/روآ+,/ن ,���0 إ������ )C%اره� 
و�5��L ا�=�C� ��2 K+�+ )+�1� 1/ل ����� :=� ا#زا��  . دو�ر أ)+�0� �7+"�)* ا()' ا���&%ة ا#"��!�700 11

زا�� ا�/���8 آ�� ��' ����� :=� ا#. 2010، و�C+�+ ا��&RC و,+"�)* ا������ ��3م 2009 و M: ���8/�2008ل �2)� ا
 .,���2%ة 01/)� آ�%ا

�����  
 

 000 145 2  �' ا���2د :=� ا#زا�� ا�/���8 �0/,� 4� ا�����ع ا�T��U وا(ر,��3 ����� ا�������� ,���0 إ������ .2
G#�, �0�+(ة ا�/آ��� �&0/)�ت أ���"�� دو�ر أ%"��( F���0� �4 إ���)ة%!�Cوآ�%ا و4+"��، و�7+"�)* ا()' )ا�/آ��� ا� ،

و�% �' ا���2د د�34� ا���/�5 ا(و�� وا��U"�� 4� ا�������2 ا�T��U وا(ر,��3 وا�	�)V وا(ر,��3 �����  .ا���&%ة ا#"��!�
 وا(ر,K�=, ��3 ��&/�5 ا��L+وع ا��	WX (���"�� وC� �=: K�/�, ��"+4ّ%م )�5U آ/,� 4� ا�����ع ا���,� .ا��������

ا#زا�� ا�/���8 إ�� ,+"�)* ا()' ا���&%ة ا#"��!�، و����3 ,+"�)* ا()' ا���&%ة ا#"��!� آ/آ��� ���د�� ������ :=� ا#زا�� 
 دو�ر أ)+�0� 4 ��,� E�7( W�550 645 و�% �' ا���2د ه�ا ا��&/�5 4� ا�����ع ا��U)� وا(ر,��3، )� �	X .ا�/���8

 .ذ�F���0� Z )��"%ة ا�/آ��� إ�� ,+"�)* ا()' ا���&%ة ا#"��!� وا���ق )3ّ%ل ,�� ا�&0/)� وا����� ا��������

3.  ����� �4 ������3�در[ ا����� ا�������� 4� ا�����ع ا��U"� وا�	���� 7�8ً� )� 01/)� آ/,� �L+اء )+آ���7 �
ا��/اK�8 ��2 �C4 ا�&K�/�, �(/0 ا����ه' ��2 أن ) 52/20ا��C+ر ر�' (و,������ �+رت ا����� .  ا�/���8:=� ا#زا��

و4� ا����2�� ا�T��U وا�	����،  .ا���Cر�+ ا��+���1 ا�������7C و�C+�+ إ���م ا��L+وع ���7 ا��	�W ا����!� )� ا��+آ���7
Uا����� ا�������� ��2 ��/�5 ا�%���34 ا� ]C4اره� وا%C( وا�+ا,�3 )� :=� ا#زا�� ا�/���8 ,���0 إ������ �U��641 000 دو�ر 

 E�7�, ة ا�/آ���%"��( F���0� �4 إ���G#�, �0�+(075 48أ�7+"�)* ا()' ا���&%ة ا#"��!� �ا�����ع  . دو�ر أ)+�0 �و4
 .أ�`ً�، واC4[ ا����� ��2 �%ول )+�1� )3ّ%ل )�`�� ا������ )� 01/)� آ/,�

RC&وا�� �ا��+�1 +�+Cا��  
 

، �+ّآb ����� :=� ا#زا�� ا�/���8 4� آ/,� ��2 �=��2ت ا��7+�% ا����ري و�F��0 2009 و M:2008ل ا��3)��  .4
)  �4�89(و�' ����� 2%د )� ا���8�Lت، ,�� 4� ذ�Z ,+ا)* �%ر�K ����� ا��7+�% 4� )��ل إ�2دة ا������  .ا��/اء ا��+��2

"��Xت :%)� ا��20077��7+ /و�' �	W�X )+آd '� ���7+ا!��� 4� أ��/ل ). �4�5300(� ا���%ة و)��ر ������3�� 
 �( +U%)� أآ	ا�&�� � Z220)�� ذ� �7+�% 4� R4+( 14�,/آ ��38 4�C( .  �"�7آ�� �' �&%�% )��/�2 )� )7+دات ا��

�� 4� ا��3م 11  -ا��3)�� ,�+آ�7ت ا��0/رو�4/روآ+,/ن����� )��ل ا��7+�% ا����b�، �' ا�7%ال أآU+ )� و4. 2008#�2دة �
�bة � �&�/ي ��2 000 260  )��/ن ���ز ��b�( %�+7� �5�3 ,���0/رو�4/روآ+,/ن و2.6�h, ��b�( ه/اء F��0� ز��� 

��3دة �iز ا��7+�% آ�bء )� ,+"�)* 01/)�80آ�� �' ����b . ا��0/رو�4/روآ+,/ن� b�8ت ا��/��2 .  )+آ�L" ]زا��(
�Mك وا��+اد ا��/اد ا������%ة �@وزون)���+� .ة، و�' �&��� ا���kم ا��C"/"� ا��ي ��kّ' ا

و,	X/ص X�2+ :=� ا#زا�� ا�/���8، ا��M: �( �(/2%ل ا���3ون ا���U!� )� 01/)� آ�%ا، C4% أ<�k" l7م  .5
��2  ���ز ا��3دة و�%و�+ آ��223و�' �/ز�� . 2005ا���3دة وا��%و�+ Mً(�2 4� ا��3م  Kورش �%ر� +L2 ت%C2 

آ�� �' �=/�+ و�/ز�� )/اد �/��2 و�%ر���7 ��2 ا������،  .ا��%و�+ وا���3ل �iزات ا��7+�% ا�7%���/)��ر�ت ا���3دة
ا���d[ ��2 آ���7ت 1/ل )��ر� إ�2دة ا������ وا����ر�ت ا���%ة 4� ا��7+�% و"L+ات )=�2/7 1/ل ا��oزات ا����%7 

 .ا��%و�+/ل إ�2دة ا������ وا���3دةوأM4م �%�4/ 1/
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 	� ا����� ��  .6� �� ا��� ا����
ة ا�����، و���� أ���� ��
� ا����� ا�"ي �ّ#��	 $وا'�&�%� ا���
�(ن ��� =?ل ,�> 	�ا=;> ا�'�;�اد )  �9 �� �
رات ا'��78د ا�وزون74.42ا�4��5$ (إ����1 واردات ا�.+(رو,+(آ

8
 ����ر#� ا���Aركوا�(اردات ا�7&+;$ �B	 ا���.  

�ف أو ا���Lام ��J+5 2009#(�;( / وا�5�Eرًا �� 	�(ز .7N �	 ،1 840 648 ONأ �� �.#� دو�ر أ�
  J+5�1 989 000Pا�و� $&,
 دو�ر 352 148وا��J+5 ا�����5 ا�J��5 .  دو�ر أ��#.� ا��&��
 ��P اQن �+

�,� ,� ا�&�م N ��;' �.#� .2010أ�


,&�;� ا�B��T$ وا��Bد'$ �� =S$ ا�زا�$ ا�(89;$ +� O�&ا� $S=  
 

��78;" ا��9�U8ت ا����;$ .8 �� ,�8 إ%�,� P+E ا�'��;W ا��E� $;87دة ا��Y;Z$؛ و	78;" 200	
ر#W  :ا����L �.(�$ آ(

 	�Aر#� إ#�
ات 	5&� $Y;Z	 دة�Eه�؛ وإ�#)S	 �	 وا'�&��ل ا�.�;�5ت ا��� $Y;Zدة ا���Eإ $;AZ8� $Y;Z	 دة�Eم إ��	وإ $;,�%

���.+(رو,+(روآ(ر�(ن O�&	 ا��� $;�L8دات ا���� إ�Eدة 	Y;Z$  .ا��5����ي �S[ \;�ر إ%�,;$ وأدوات �5�U�' آ��
�ا�$5 ��
 ا�5S;&;$ و	��;8	�Z؛ وا�'���ار ,� ��?ت ا��(E;$ ا�&��$؛ وا��;�م #��، وز#�دة ا'�&��ل \�زات ا��5���ا�5


اد ا�Eوع وإ�Uا��� .���ر#

	ت ا�
	�� وا����������  

 

  ا�����	ت

 

��(W1 ا���دة 2008و�
 آ�ن ا'�Z?ك ا�.+(رو,+(روآ(ر�(ن ا�"ي أ�+8E �4� �.(�$ آ(�� ,� �Eم  .9 7 �� 
 J��5ل وا��#���و	(آ(ل �(�
ار �� �
رات 74.4 �9��� O�رات ا'��78د ا�وزون �� 19.4 ا'��78د ا�وزون أ
� �� �9 

Bك ا��?Z�'ا� bر
��(W1 ا�5�و	(آ(ل و� $8Bا� c+�� ��وو,�ً� �+�&+(��ت  .�
رات ا'��78د ا�وزون�  �9 ��93.8(ح 
� �� #�� ا'�;�اد أ#$ آ�;�ت �� ا�.+(رو,+(روآ(ر�(ن ,� �Eم f, ،����� ا��� ا����
ة ا����� O5� �� $�
، 2009ا���

7�ًا ,� �Eم و	�(�[ �.(�$ آ(�� أن #.(ن ا'�Z?ك ا�.+(رو,+(روآ(ر�(ن N2009.  

10.  �E�Sل ���$ ا��78;" ,� ا��)� �g�T� �#��	 �#
�	 ����� ا��� ا����
ة ا����� �� �ًh#أ $آ�� 9+�5 ا���
����Eت ,� آ(A+� س�;���5�دات ا���5� وأLZ1ة ا�'��U8ق ا��Lودة � �;;E��وع أLZ1ة ا�'��U8ق  .ا�7U� <T# ��;,و

 J+���Eت، أA+� س�;����$ 	 O;4U	L;ZAات ا���ج �
 أLAتا��Lودة �A	و O#)�	 أن ����� ا��� ا����
ة ا�����. 

رو,+(روا�.�ن ;Zا� ��8� �#)S�,– (ل��	ت % 80( '��5(�E�A+� س�;���
 ) �� إ����1 إ��ج أLZ1ة ا�'��U8ق ا��Lودة �

�1� �5� وا�'���ار �n?ث و�51ت E�8N;$ آ��Tت ا���N)�, $A;��، وه(  .$أآ��O وأن �nا� �أ�� ا���8

رو,+(رأ�.�ن ;Zا���دم–ا� �ZUل ا�?= $;E�8gز ا�(�51ت ا��A�b أ#hً�، و#�(�[ إ#)S	 �	 
;.�زون، ,�)+, .  O�&�B# �

����Eت ,� آ(Aس ا��;����(ن ,� E�8N$ أLZ1ة ا�'��U8ق ا��Lودة ��ض �5�د  .ا�.+(ر,+(روآE وع�U�� $5B8���و
�� �
 ذآ�, ،��ي 	b";78 و,�ً� �ST$ ا�&�Oا���5A# وع�Uأن ا�� ����5�دات  .��� ا��� ا����
ة ا�� ]��آ;W أر	 �	 
و�

5�دات ��5� ,� ا�5?د � q�= نQ؛ وه�8ك اO��.ا� O;4Uا�� $+��� �, O=
�5� ��P اQن و#�� ا=��5ره� ���;ً� �O5 أن 	�
W;آ�
ر#W ا�87;;� ا�.(�;;� .وه� ,� '�Z+;5 إ�P ا��	 �	� . ,� آ8
ا ,� �rU8ة إ��ج �5�دات ��5

� ا��� ا����
ة ا����� �(ل ��
رة ا��.(�$ ا�.(�;$ P+E 	��;� إ	��م  .11���� �� �ً�;%)	 $آ�� 9+�5 ا���
�(ن �[ �E $#�Zم � وا����ء P+E ه"ا ا���B(ى �� ا�'�Z?ك =?ل ا��9�U8ت 2009ا�زا�$ ا���Z8;$ �+.+(رو,+(رآ


,&�ت ا�B��T$ وا��Bد'$ �� =S$ ا�زا�$ ا�(89;$ا������$ ,� ا�.  ����� ا��� ا����
ة ا�����و	&��
 ا��.(�$ ا�.(�;$ و
7� �� ا'�Z?ك gى ا�)�B� Pل إ�)N)ا���.� ا� �� �f, ،�;	�
,&�;� ا�=;+� W+S8$ ,� ا��h�9ت ا����U8ا� ]� ���(ة، أ

O5��Bا�� �, �;+E $�,ن وا����)�� .ا�.+(ر,+(رآ
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�*()� أن %��� ا$��اد 	#"� إدارة إزا	� ا	��اد ا	���روآ��رو���روآ������ �� ا���� �� �� ا	���� ا	������� و� .12
�7 ا��6-��- ا	4-دس وا	#���4، ا���(3 ا/�-�� أ�2-، و�� .*ل %���� ا	���0 ا/.��ة �� ."� إدارة ا$زا	� ا	��-,��، أن 

 ا$زا	� ا	��ر���� ��رس ���-�: ا/�9 ا	���8ة ا$��-,7 ���4�	 ������8�A ا	8@��� ا	?�-م ��0= ا$�6اءات ا	��
BC-��	3 ا��	روآ��رو���روآ���ن �7 ا���ذآ� ���-�: ا/�9 ا	���8ة ا$��-,7 أن إ��اد ."� إدارة إزا	� ا	��اد  .	�

K-ت ا	�?��(� �7 ا	��0-ت وان آ ا	�J-. 2009ا	���روآ��رو���روآ���ن  ����F أن %��أ �7 ا	��F ا/.�� �� �-م 
 .ا/.��ة �� ."� ا$زا	� ا	�����C ���K 	��9 ا	�8@9 ��4?�ً* �#"� إدارة إزا	� ا	��اد ا	���روآ��رو���روآ������

  ا������

 

 :%�7O ا/�-�� ا	 ��-0	���Aوق �Mن %?�م ا	���� ا	������� .13

� �� ."� ا$زا	� ا	��ر���� 	���اد أ.� ا	0�9 �-	�?��� ا	��(�7 (�ل %���� ا	��0-ت ا	-S	�S وا	�ا�0  )أ (
  ا	�����4ة 	Uوزون 	#"� ا$زا	� ا	����K 	�@��رو���روآ���ن �7 آ��-؛

�*ك ا	@��رو���روآ���ن   )ب (�Cا �� X?8�	0�9 ��?��� ا	؛2008أ.� ا 

 .2010ا	��ا�?� ��\ ا	����� ا	��4ي 	�0-م   )ج (

��4 وا	4-د�C 	#"� ا$زا	� ا	����K 	@��-، وذ	^ �F آ�- %�7O ا/�-�� أ�2- �-	��ا�?� ا	J-��� ��\ ا	��0-ت ا	#- .14
%@-	�b ا	�4-��ة ا	�A-(�� ��\ ���4ى ا	���� ا	��ّ�� �7 ا	��ول أد�-_، و(B4 ا	��M� 9ن ���-�: ا/�9 ا	���8ة ا$��-,7 

�*ك ا	@��رو���روآ���ن 	��C20100?ّ�م %?���ا ��(��- (�ل ا	����� ا	��4ي 	0-م �Cا �� X?8% ���?%2009-م  و 
 .��6d-ع ا	���� ا	������� ا	S-�7 وا	���4
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