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Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

17,550.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

17,550.

18,700.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 163,000. 163,000.

تكاليف الدعم

18,700. 0.

36,250.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 182,000. 0. 182,000.

تكاليف الدعم

18,700. 17,550.

16,900.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 182,000. 163,000. 345,000.

تكاليف الدعم

7,540. 9,360.

72,000. 130,000.

8,190. 19,350.

91,000. 215,000.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
124,000.

تكاليف الدعم 11,160.

UNEP               تكاليف المشروع
58,000.

تكاليف الدعم

8. 8. الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون).0 CFC 8.

8. 8. حدود استهالك بروتوآول مونتريال.0 CFC 8.

2010 رابعا - معطيات المشروع:المجموع 2007 2008 2009

Others

TCA0

Methyl Bromide

0

Halons

0

CTC

0

CFC

0

1.71.7

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2008 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

UNDP, UNEP CFC phase out plan

عام: 2008 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

غيانا

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

2
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  و�� ا����وع

-1 ��� ����� �	 ���
����
��
��م ������ ا��� ا�����ة ��� ،) �
���( ،�
!
إ�* ، �'$�& ا��آ��� ا���$#ة ا��"

� وا���12ا��0�� ا���$
#�� /. ا-���	,� ا�!�4 �
 �� 9<� إدارة ا;زا�� ا��,�"
�وا�9
�ة  ���8 �����7 ا��6��� ا��5�


@ ا�,�اء
�Aو ��ع ا�����>���ره� ���EFء 	�* ا���اد ا��!��$�ة �Dوزون /.  �
 دوLر أ����. 72 000 ����$� إ-���

@ د	� ا��آ��� و��ره� ���A ر9 360زا"�اLا دو
�، و� أ����
��

@ د	� ��ره�  دوLر 000 91 �����A . زا"�ا��أ��

190 8�� �

# 9<� إدارة ا;زا�� ا��,�"
� T9ل .
�"����. دوLرا أ����$�A �	 �
 و�7�6 ا�<�� أ��FA �E��ا ����
 �
��Uم 2009 و2008ا��U� #
 .2010، و������ ا���$

  �	����ت أ�����


���<� إدارة ا;زا�� ا��,�"
� � وا��4!
� 	�* W�9وا/VF ا��0�� ا���$
#�� /. ا-���	,� ا��5 2-X زا��; Yوذ� ،

W ا����أ ��A�T . 2009اT,�1ك ا���اد ا����رو/��روآ����
� /. ا���� ����A ����ل ا��Uم � �� ��#
وأ��ت ا��0�� ا���$

��ر[  �>4�� �

@ د	� ا��آ��� ����` 345 000إ-������A .، زا"�ا��ر أ��L36 250 دو�
 �$a و/..  دوLرا أ����

@ د	� ا��آ��� ����` 58 000اL-���ع، أ��ت ا��0�� ا���$
#�� ا	���د ���` ���A .، زا"�ا��ر أ��Lرا 7 540 دوLدو 

 �
�، و���` أ����
��

@ د	� ا��آ��� ����` ��000 124���A . زا"�ا��ر أ��L11 160 دو �
 دوLرا أ����
 Yوذ� ،.����"�

# ا��6��� ا�و�* �� ا���4$����>. 


# ا��6��� ا�و�* �� $�A �	 .���� ���FA�
  9<� إدارة ا;زا�� ا��,�"

-3 #�� ،�

# ا��6<� ا����
� إ��ار ا��0�� ا���$
#�� �4<� إدارة ا;زا�� ا��,�"$�A �A : �F	 7�	 ت�F�� a�9

� �e�$�ذ ا���0آ.  �� ��d$. ا���0رك، و��6رآ� آ��ر �!cو�. ا���0رك /. ا-���ع ا����6 ا;��A62ر��
� ��Uد �
�


# ���F 	�7 ���ر�� ا���ر�
� �ـ)�����($�A 32؛ �,

� ا�9h�� /. ا����، ��� /
�F2 ا��
�- �1
����ن �Aر� ،�
�FA 

,� ا�4�1ام / ��� ،�

� ��7�6 ���ر�1ت إ	�دة ا��,�
�Fا�� �
� ا���1.؛ ��A�W و��ة �Aر�ا�����Uن /. ا�F<�ع 


���، ا��. �EA  ا�,
�روآ�������زات ا��
@ ا�,�اء وا������ وا��,��� /. 
�A �>دة إ��6ء را��	; �	ا�� ���FA ؛�
��
�� ���/�� 7	�Eا �!�0
�؛ �iاء أدوات ا����4 ا�40اhن  �,U�ز�A ض�X� ،�

�F��� �
. �6A2009�� ا�1�1/ .��5


� /. ��0ل ا������ و�� ��أت أ��E ا���6ورات �2 وزارة ا��Xiل ا����U ورا�<� ا������ ;�lا
�F��� m
ر ا���ا9
��'�د ا���ر��. ا��ا��و�1ف ���� إ-�اء إ�lار ا���ا9
m ه#ا ��n ��<���ت (L)ا�!�ق وا ��م -,� ا�6�1ر�
�، و

�
�0
2 أ�6<� 9<� إدارة ا;زا�� ا��,�"� �Aا����ا �l���� �
��� Yة �� و��ة ا�وزون، وذ��	�!��. 

-4 &
7 159 618�� �l �Aف ���` ، آ�ن ��A2009ز //. ���lام �& �� أqــ��Lـ� أو ا
 000 دوLرا أ����

,� ���6��� ا�و�*182�	 r/. ��ا��ر أ��Lا����` .  دو �
lف ا���l �0ي
��7 �,��� 22 382و1 �
 دوLرا أ����
 .2009	�م 

�>9 �
  ا�7�U ���6��� ا��5�
� �� 9<� إدارة ا;زا�� ا��,�"

-5  ���

# ا��6<� ا����
� /. إ�8ر ������ ا�7�U ا�q��A�5م ����� $���7�6Aو �
: �. �4<� إدارة ا;زا�� ا��,�"

@ ا�,�اء، و
�Aو ���0ل ���9 ا����� ./ �

�F7 ا��
0!Aو m
9�A ��6ط�2 ��6A اد�	إ-�اء ا�إT��U��F/ت و � �	ا�F�

��67
ا����
� ���و�Aآ�ل �������ل 

� ��!cو�.  ا���ارد ا�,
�روآ��رو/��روآ����/�nإ �
�؛ و�FA�� ��ا�� �Aر��

� ��Uد �ا���0رك �u6ن ا/�nإ �

# �F�� a�9ت 	��A 7ر��$�A وزون؛D� $�ة�ا���اد ا��!� ./ �
����Fا� �
 �0�120رة 

�>Fا� �� �

�Fا�� *�	 q

� 	�* ���ر�1ت ا������ ا�0
�ة، �2 ا���آ�FA.�1ا�� �
و�1ف �!��� أ��A �Eز�2 . ع 
 �

�ا���Uات وأدوات ا����4 ا�1�1
�F/. ��0ل�� � ��ا�,�اء وا���� @

�A �>ا��� �	ا�� ���FA Y�#، وآ��ا���� 


���؛ و
�م �وا��,��� /. Fا��

Fوا�� �l6<� ا���u . 
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  ������ت ا���
	 و�����ـــ��

  ا�������ت

-6  ����� �����	�
� � ا$�"#آ"� �!��اد ��
� أن�
�	�ت �� ��و��آ�ل ��	����ل  7ا���دة  ���
�
إ����4 �� ا��آ���
� ا��3��1
� (�� إذا آ�	�  ا,��	� ا���+�و. 2008&* (�م آ�ن '��ا  ا��!�رو&!�روآ���	


= ا��>�&;� (!: ا$�"#ك ��ر6 '�� �� ا���اد ا��!�رو&!�روآ���	
� ��5 (�م >�+�$ �	�
�� @#ل  �����2009 �
�
A�"3زا�� ا�Cة �� @<� إدارة ا�

�م �"� &* ا���D>� ا,@Eم ا�F�5�ُ *ا�� �>D	,ا . H� I	J� �
	�
�ر أي �Kوأ&�د ا�

. ات �
��"� '�� �� ا���اد ا��!�رو&!�روآ���	
�درا��ا ���� (!
I أن، ا,�� ا�1ي 2009ا$�
�اد ��5م �ت 	وذأ
 ��N ،Oوة (!: ذ�#)� �� �

� ا�<!� ا��>!* ����!I؛ و���FP �;3و	�ت آ�&R!�� �!Rا� *& �
ا���اد ا��!�رو&!�روآ���	

3
�ن �W(�دة . �H ��5 ا$�
�اده� ��+�� ��Uوى ا���!�����اد "61 ا� �
إ�: اS$�5ر ا�>��Eم ا���E� ،ا��رش �� �
Yو&* آ

�ه� �� @#ل&�� H�� *ام ا���5ات ا���P�$�� �
 .��زات ا�����R @<� إدارة ��و�� ا���اد ا��!�رو&!�روآ���	


� إ�:  7-	�

�، أ�Zر ا�	�Yا� �<��Dداد وإ(�دة ا���و�� ا��<!��� &* إ]�ر ا���$S�5ات ا� ���R�� �![ :!) �3ء�
]
^Dا�� �
. أن ا���5ات $�ف �+��Pم &* ا$��داد وإ(�دة ��و�� ا���اد ا��!�رو&!�روآ���	
� �� ا�H;3 ا��* �� زا�� �


�"� @#ل ا���D>� ا,و�: �� ا���Dوع �ا��F� Eو��و$
�Uي >^� H�� H� *ا�� �

� أو ا���5��Uت ا��>!
�,دوات ��� 3

"� �<= ا�^
�ر وا,&#� �!��Eرشك$�"#'�ل ا��!�  . I��U
�ت $�
��#� H

E� :ه61 ا���5ات إ� �
و�+��3 ��&

 .�+aول ا,وزون

-8 *& �E&��1 وا

� (!: ����[ أ�Zرت ا,��	� إ�: أن ا�!�3U ا��3�+�Pوا� b��Pا� �")���إ(�اد @<� إدارة  ا
 �>@ �� �
���Pا� �<��D1 ا�

� @#ل �3�	�
إزا�� ا���اد ا�"
�روآ!�رو&!�روآ���	
�، وا����� أ��4 أن �3;� ا�

 c5R� م�
Eن ا�JD� ����<!� رة�Dا�� H��E� *& �
A�"3زا�� ا�Cإدارة اCاءات ا��
A�Rإزا�� ا���ا�� �
+
اد  ��

� ا,	D<� ا����
� ا��Uري �3�
1ه�. ا�"
�روآ!�رو&!�روآ���	
� &* ا���� ا��$�3�	�
��أت ا���Dورات �= : وأ�[ ا�


>�ت (!: 	;�م إ'�ار ��ا@
f ا���اد ا��+�3��ة ��eآ[ �E3� د@�لW� g!5�� ��
& �
وزون  ا��آ�Sت ا�>���
� ا��35

ر ا��زراء ا��+aو�H إ@<��&!�روآ���	
�؛ و�
�D[ ا���اد ا�"
�روآ!�رو H"ا���F���� ل����	و��آ�ل ���� �) �

ا���W� �E!5زا�� ا���اد ا�"
�روآ!�رو&!�روآ���	
�؛ و(�Eت ا���(�ت �= را�<� ا�����R و�+��ردي 
�ت ��(
� آ��F� .O�1دة ا��(* �JDن ��<!�Rت إزا�� ا���اد ا�"
�روآ!�رو&!�روآ���	
� ا�"
�روآ!�رو&!�روآ���ن 

Eركا����Uو�* ا�a+و� �

إزا�� ا$�"#ك ا���اد ا�"�روآ!�رو&!�روآ���	
� JDن  @#ل ��ا�h ا���ر�� �3
 �

�ت ا������ �O�1، وأ	D<� ا���(
� ا����5 &* @<� إدارة إزا�� ا���اد ا�"
�روآ!�رو&!�روآ���	وا������3


�ت ا������، و$��رج أ	D<� ا���(
� ا����5 &* @<� إدارة ا .���اد ا�"
�روآ!�رو&!�روآ���	
�وا������3

  �����ـا�
  
-9 *!� ��� ��1
 : ��'* أ��	� ا��3Kوق ا�!�3U ا��3�


�	�؛  )أ (� *& �
A�"3زا�� ا�Cا,و�: �� @<� إدارة ا �<��D1 ا�
 أن �>
���E���� ��!) m ا����!* (� �3�

 .2010أن ��ا&�� :!) g	��h ا��3�
1 ا�+�3ي ��5م   )ب (

-10 ��� O�1آ �	ا,�� *'�� :!) �
���Dا� �E&ا�� �<��Dا��
	�Yا�  H)ا�� p

�	� و����^� �
A�"3زا�� ا�Cا �>@ ��
 �"� �	��E6ا���	ول أد�U�3 &* ا�
ّRت ا�����[ ا������+�� �) �

� وا�
����E� *R��3Aا ���!	�
، (!: أ$�س أن ��Eم ا�


1 ا��R	��h ا�+�3ي ��5م �3�2010 �")���  : ا��Y	* وا�+�
� إ�: ا�!�3U ا��3�
��1 &* ا
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���� ا����وع 
	�ان ا����وع  
 )دو�ر أ�����(

�
���� ا��  
 )دو�ر أ�����(

ا��آ��� 
 ا��	��ة

 ����� 9 360 72 000 )ا������ ا������(��� إدارة ا
زا�� ا�������  )أ(

����  8 190  91 000  )ا������ ا������(��� إدارة ا
زا�� ا�������  )ب(����  
-.-.-.- 

   




