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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

جيبوتي
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNDP, UNEP خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

عوامل 
التصنيع مذيبات

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

رغاوي ايروسول

0.9  :CFC

عام: 2008 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات

0.9 0.9 CFC

0 CTC

0 Halons

0 Methyl Bromide

0

0

Others

TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 3.2 3.2 3.2 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 3.2 3.2 3.2 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
147,000.

تكاليف الدعم 13,230.

UNEP               تكاليف المشروع
80,000.

تكاليف الدعم

147,000.

13,230.

58,000. 138,000.

10,400. 7,540. 17,940.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 227,000. 58,000. 285,000.

تكاليف الدعم 23,630. 7,540. 31,170.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 227,000. 0. 227,000.

تكاليف الدعم 23,630. 0. 23,630.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 58,000. 58,000.

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

7,540.

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

7,540.

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/28 

 

 

3 

 

  و�� ا����وع
  

� ����� ) �����(������ ا��� ا	���ة 	����� �ّ�م   .1�، إ	/ -���,+ �*$�' ا	�آ�	� ا	%$#ة ا	�"�!��، و����� 
� 	�2%� ا	�!��: 	���9�� ا	����8،�%$�#��ا7-��ع ا	��45 وا	3, ��;  ��AB إدارة ا<زا	� ا	%>�"�� ���$�  وا	%>�"�� �

� ا	����F . 	����� دو7ر أ����+7.540 و��ره� ا	!���ة دو7ر أ����+ زا"� ,��	�D 58.000إ-�	�� ��ره� ّG�و� 
 �ًGأ� #�$%, �� 2009+ ، و������ ا	�%$�# 	2008�َ�P و�AB2007 إدارة ا<زا	� ا	%>�"�� KBل ��َ�+ ,���Fًا �����ً� 

   .2010 و
  

  ����ـــ�
  
2.  Rآ�� /�� RFS%$�#�� �� وا�	2%� ا�	%>�"�� ا	ا �	إدارة ا<زا �ABT	�8	ا �<���  وا	3! 	S +,���2+ ا-�� ،��

وآ��R ا	�2%� ا	�%$�#�� �� . 2009أ-: ا<زا	� ا	����� K<�57ك آ��رو ��Sرو آ���ن S+ ذاك ا	��� �4 ���ل ��م 
RFSأ،وا��� ��T ا	� ،  Xر�� +	���: إ-, /�� دو7ر أ����+ زا"� ,��	�D �!���ة ا	�آ�	� و��ره� 285.000

 زا"� ,��	�D  دو7ر أ����+Y���  80.000وS+ ا7-��ع �$!' واRFS ا	�2%� ا	�%$�#�� ��/.  دو7ر أ����+31.170
���+ زا"� ,��	�D �!���ة  دو7ر أ�147.000 أ����+ 	�����، و��/ ���Y  دو7ر�10.400!���ة ا	�آ�	� و��ره� 

  . دو7ر أ����+ 	��"%���+، �� أ-: ,%$�# ا	��9�� ا�و	/ �� �AB إدارة ا<زا	� ا	%>�"��13.230ا	�آ�	� و��ره� 
  

 ���F�	/ا	ا�و ����9	ا #�$%, �� +���  �AB إدارة ا<زا	� ا	%>�"�� �� ا	
  
�Kم ا	!��رد�� ، ُأ��R	� ا	%>�"���AB إدارة ا<زا��/ ا	�2%� ا	�%$�#�� ��اS  �FS+ أ��Fب  .3> :� �F�� 

�اد ا	!�%$�ة 	[وزون، 	�� +%P آ��رو ��Sرو آ���ن، ا���اء �� و��	�_� ا	$�وض ��/ واردات��	�%_�� ا	%Fّ^ ا	
���اد 40و�� ,ّ� ,�ر�� . 2009آ���ن ا�ول /�>��� د�!�	 D9ّ�ات آ�� ��f$+ ا	2�رك، و,ّ� �eاء ُ� ���Bg 

 40 و,ّ� �eاء �Pّ�ات 	���Fت ا	��ر��؛ و,ّ� �eاء ؛ �� ,���B +�ّ%Fت ا	�����23!�%$�ة 	[وزون؛ و,ّ� ,�ر�� ا	
� 	��i أ��AB �A9 إدارة ا<زا	� ا	%>�"���j�%;و �  .�����P, �A وأدوات ���B؛ و,ّ� ا7,$�ق �4 �!��9ر�

  
4.  ��	�� lز /���ر��,2009 Y��� دو7ر أ����+ 191.393 آ�ن  Y��� :iأ ��� �iُف أو ا	ُ�mم �' �

���' 	���9�� ا�و	/227.000 oSا� دو7ر أ����+ �5ف ُ�*�ف KBل �� �35.607 �ورi.  دو7ر أ����+ ا	
��م  �� /F�,2009 م��  .2010 وKBل 

  
: 	���9�� ا	����8P	ا �AB �  �AB إدارة ا<زا	� ا	%>�"�� �

  
: ا	��8+ ��%$�# ا���A9 ا	� ����� -���,+,��mم  .5P	ق ������ ا�A� +S ��	� ��"�<%	ا �	إدارة ا<زا �A3	 : 

 +S�rـ ,�ر�� إ	240�����	ت ا���B +�ّ%F, �ّ���؛ وأ��A9 30 و �%F�	ا /�� ��S�rرك؛ ,�ز�4 أدوات إ�- Df�� 
otF�,و �iر.   

  

	
���  �����	ت ا��	�� و�
  ا������	ت

  
� ��اّد آ��رو ��Sرو آ���ن 	�Pم إن اK<�57ك ا	#ي أ�  .6� +,���- ����� '%� Rw�2008 دة�7 �G�F/ ا	 

� ��رات ا5�%$�د ا�وزون آ�ن دون �!��ى0.9	��و,�آ�ل �������ل، وه� � �� ��رات ا5�%$�د ا�وزون 3.2  ا	ـ ;� �; 
�ح �' 	��y ا	!%�!� ا�����، أ��Y ����� أن ا3�7$�ض S+ ا. ا	� ��; /�� آ��رو ��Sرو آ���ن �� ,�K<�5 oFّكو�%�ء 
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��+ *'( ��ا��� ��ر�) ا��'"ّ��� ا��ي ��أ �$ل �"!�� ��� إدارة �
زات ا������، و��� أ��ً
 ��ا��� ����� 
  .��07ردي ا�.�اد ا�.�0"!�ة �9وزون، و��ر�) 6�7!5 ا�4.
رك و���12ات ا��0ق ا�.-,�� وا��و���

  
7.  �<

درة �,C إ>4
ز ا�."!�ة �ّ.
 إذا آآ
@ت� ا�� ��?�-ً
 7 أ��ً
ا��.0< ا=7D 5����E �7��F ><
 إزا�� 


م � ��
H< I7 �72009اد آ,�رو *,�رو آ���ن �F��'.ا� ��M<=ك ��ا��� ا$H��@ا ا�.��0ى �7 ا�ه PQوأن ��ا 
��R
H"زا�� ا�Sإدارة ا ��T� ��R
H"ا� �-��Mزا�� ا�. *5 ا�U� >7Vأن ا�-���7 ا�� (�<�� W,ك آ,�رو *,�رو وأ�$H�


م � ��
H< I7 �,7

م 2009آ���ن إزا�� آ� �X� 
  .2010، وأن �-
*C,� Y ذاك ا�.��0ى �7 ا@��H$ك 7
  
8.   C,� ��0.T�7 وا�

7+ وا�T.��0 وا�\Tا� 
H��
.�Eوا*'< *5 ا ���2ن ا�,4"� ا��"!�� 
ً.,� �<
7
 أ��ت ا=7�X�

���Hرو آ,�رو *,�رو آ���>��، اF��D< ا=7
>� أ��ً
 أن �"[� ��>�) ا��.����S Pاد ��� إدارة إزا�� ا�.�اد ا
 ^X� اء�EU� �7��-ا� 

��R، *5 أن �"`-H"زا�� ا�Sإدارة ا ��� �7 ��R
H"ا� �-��Mا� �ل �"!�$� ،5���"R��و

(�
>�) أن ُ���M ووا*a ��. ا���Tات ا��.P�H0�� ����H إزا�� ا�.�اد ا���Hرو آ,�رو *,�رو آ���>�� *5 ا��D< ا�."
c��� �7��-ا� C,�. .  

  
  ا������

  
9.   �<
  :��5Q ا=7
  

2�� ا�,4"� ا��"!���� �,.ً
�2ن  ) أ(�  ���'��
� Cا=و� �-��Mا� �5 �� �"!�,F�.�7 ا� ���دارة اSزا��  إ

5����E 5* ��RاH"؛ و� 

  

م   ) ب(X� ا�0"�ي �ا��"!� i7
<�� C,� a*2�2010ن ��ا. 

  
10.  5Qذو�� �� $ً�* ،�<
���� C,� ����.j �'* �7 ا��M�-� ا�\
>��c، �.�ا ا=7 ��R
H"زا�� ا�Sإدارة ا 

5����4�<
07 k��
�� I7 ،
H� �'-,7 2ن �ة� lHّ!ا�� I7 ،m
 �'���ًا م'ّ���>�) �� �.��0ى ا��.��P ا�.�ّ�� *5 ا��4ول أد>

م X� ا�0"�ي �ا��"!� i7
<�� �� 
ً�,F�720104,� ���05 وا�<

ع ا�\.�E@ا C، إ����ا��"!� �":  

  
���� ا����وع  
	�ان ا����وع    

  )دو�ر أ�����(
  آ��� ا������ة

  )دو�ر أ�����(
  ا��آ��� ا��	��ة

��� إدارة   )أ( ��R
H"زا�� ا�Sا)�<
  ��>�)  7,540  58,000  )�ا��M�-� ا�\
  

-----  

  




