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ايروسول المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

بوتسوانا

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0.6 0: CTC

ألمانيا خطة  اإلزالة للكلوروفلوروآربون

عام: 2008 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0.3  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0.4

تبريد

هالونات

0.6

0

.6

0

0

0

رابعا - معطيات المشروع: 2009 2010 المجموع

0. 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 1. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) Germany           تكاليف المشروع
155,000. 

0. 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 1. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 155,000. 

50,000. 205,000. 

تكاليف الدعم 20,150. 6,500. 26,650. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 155,000. 

50,000. 205,000. 

تكاليف الدعم 20,150. 6,500. 26,650. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0. 155,000. 

تكاليف الدعم 20,150. 0. 20,150. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:
QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

50,000. 50,000. 

تكاليف الدعم 6,500. 6,500. 
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  و�� ا����وع
  


	��� �����ا��   .1 �� ����، ���

	��� أ��� أ����  ا��������ع ا� إ������� ا����� 
��!� "���� ��4�5�زا�� �2,�%� ا���0� وا-+,ة �� +*� إدارة ا&� ��%$�ل ����� ا�	�� 

.  دو�ر أ�,�	50069. ����= زا74ا �	��> د�; ا��آ��� ، دو�ر أ�,�	78.000509ره� 
اأ�?� �<,�,ا&
��� �2" �و�
� +*� إدارة ا&� �,��4�5� +Aل ��م زا��  �� �� 2009ا�

 E���,م ا�و��F� ����2010.  
  

 	
��  
  
2 .   ������� ا�����9G ا������5 واG<� ا���Hوا� Iا���� �4�5� زا�� +*� إدارة ا&� ��ا�

� ������ا�� Jك إزا���A5�Lروآ,��ن  ��اد ا��Gرو����ل ����5 ��م ا���ه�ا 9G ���	��" ا�	%� 7

N ا���7أ واG<� 78 و. 2009 �� ������� ا������ ا�� "����O205.000 إ����9 78ر 

 ����عو9G ا�. دو�ر أ�,�	9 26.650زا74ا �	��> د�; ا��آ��� ����= ، دو�ر أ�,�	9
������� ا����زا74ا �	��> د�; ، دو�ر أ�,�	9 155.000  ��� ����" 78رR���O، واG<� ا�

 =�� دو�ر أ�,�	9 20.150ا��آ��� �������-.  
  

� ا�2,�%� ا-و�� �� +*� إدارة ا&��� �� 9�
4�5�زا�� �<,�, �,�  ا�
  
3 .   �>G7 ��اF� ������� ا����4�5�، زا�� ��� +*� إدارة ا&ا������R �; �7ر�T ا�� ��

�1009 و ��U> ��,آ9 136G  .ت +��7; اد+�ل و�Lر��� "?Gتأ� Eه�� ا���,�9G 7 ا��
 �Lا���ا�7را ��LW��� 9G �����ا���
7ة ا��9 �7رب ا�� .�*Lدادا� *� +آ�� �; ��ا,�L /

�� ا����Fل �9G �5 ا���7 ا�L,داد�7و�, ا�إ��دة � 7�Z� �� 90 �� =آ  Tآ,�
��روآ,��نGرو��, ا�2�Lري وا
7 �,\7 ا-�2*� > �Uو�; �. 9G2009 ��م  12 - ا�	�+

4�5�زا�� ا��7ر�� 9G +*� إدارة ا&�
�� ����5 أ�2*� ، و�Lف �ا� R���7+ ;�7>� "\ا�
4�5�زا�� ا&�, �I 8*�ع ا���,�7 ا����ري إ�� أن ا��9 أ�,�� ��2ورات ا�+�$�  و.ا�G��

 ZGا�%�ا,
N `,وري، _ ;� ,�� ;a� b����� �7F� 7 ه� 7��Fروآ,��ن��اد���Gرو��.  ا�	
��روآ,��ن �9,آ�,داد  �9G�L أآ0, ا-
�ن�L,داد ا�و
7ات و��,ي ا7H�Lام G7رو - ا�5

�=دو�ر F�� 9,40,( أ 134	���روآ,��ن)  �Gرو�� دو�ر F��4,00,  (22 - وا�57روآ
=�	�� ( g��روآ,��ن  ,داد��Lو�Gرو�� اA5�Lك ه�ا ا-+, +�i �; ذإ ،12 -�,آT ا�	

,  .إ�� 
7 آ�
   

دو�ر  155.000 أ\" ���= ا�ـ ��   �;،2009 آ���ن ا-ول/ د����,ا����را ��   . 4
� اا��ي أ�,�	9 a
R �2,�%� ا-و���� �>Gف �����ا,\ =�، دو�ر أ�,�	109.002 9 ��
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	ام � ا أ�� ��أو�� ��"� "!���ي دو�ر أ�����  45.998 ا����� ا����أ�� . ��ا ا����
  .2010&%ل #�م 

  
  ا�;��:�'زا�' &,' إدارة ا/�- &,' #�+ ا�*��(' ا�)���' 

  
5.   ��
B,' إدارة ������A ا�@�+ ا�)��� ا��*�>�' �
;?�� ا<�*,' �' �>�!>ا�� =�>�	م 
�;K ا����ر �  '�J��I<?� ا����رك ' إ�G"��ت��ر��إ�Eاء  وا��;,>�' #�Cا�;��:�' زا�' ا/

 إزا�'  #���'إQ;�د ��J' �?;�� &���ت ا�
���� وأ&�ى  ا���>رو"�>روآ��>ن�>اد���M ا��*�وع 
ا��Bص ����!
@���- �����A ا�(>ا"	 !
�� �وQ>ف . ���ت ا�
���� "� T,�ع &�>اده�R ا�


���� ا�
��ر�����Bت ا ا�;��:��-�' C�#ة و��JW�ن ا���ا �" '=�
 "� ا�
�آ�	 #�C ا�;�X ا��
 C�# (?�ظ�داد' ا�,&ا�
Q و��و�

@�] �أ�*,' � �ا��Z �;?���ي Q>ف و. إ#�دة ا�� �����

[\)
  .وا�
  


	��ت ا����� و��	�����  
  

	��ت ا���  
  

�%ك   . 6Qء ا�E>رو"�>روآ��>ن  �>اد���@�م ا�و"] �� ،2008 '�<�= �;# _Jأ�� 


;?�د  � �- �@�دل d;0,3 وه> ، �- ��و�>آ>ل �>�
���ل�7>�!>ا�� ��>E` ا���دة Qا 'T�d

;?�د ا<وزون � d;0,7 أT+ ��\�ار ،ا<وزونQا 'T�d !�>ح ���  �- �@�دل��' ا����ا C�إ '�!�

'J����@�م وا�ا f��� 1.0;d � د ا<وزون�?;
Qا 'T�d . �- �@�دل� ��ادو��
Qا �
 �>اد أي �- 
=�>�' ا�
	ام  =�>�' أ������وأآ�ت . 2009ا����>��ت "� #�م  وأ ا���>رو"�>روآ��>ن


�%ك  �g\�ء��>�!>ا�� Q>رو"�>روآ��>ن  �>ادا���ى  ;�#ا<
!�@� �?W��2009 #�م ا -� 

���ل K��E ا<�*,' Q' �&%ل ا�*�>��إدارة ا/ا ',B '�;��:�'زا�ا.  

  
���>اد ا��!
;?�ة 
@�] �"� �� � �=����@�>ل �� =�>�' أ������ أن ا�
*��K ا� _أوG(و   .7


�%ك ��hوزون � Qول ا�;
' >ا"\إ��ار ا�� ه��' �- ا<=�i آ�ن ،ا����روآ�>رو"�>روآ��>ن
 ،ا�;��:�'زا�'  ا��>ا"\' #�C &,' إدارة ا/��J' إ��=' 2009 #�م "� �,�K@�ت 
*��#�C ا�

ة أن �lدي �
f���&j ا���=�' ا� ���M' ا<�C�# �" '�X ت���Jاأي � �Eاءآ�ن �- jkن إو
 C�إ �&j��ا"ا<�،����# '\���
 إد&�ل �@��%ت >ف ���يQو. ا�;��:�'زا�'  ا/ #�C &,' و���

 C�#م�X�!��>اد ا��وزون  اh� ة�?;
 �>اد �B,' إدارة إزا�' ا�
(��Z#���'  &%ل
  .ا����روآ�>رو"�>روآ��>ن

  

@�G_ ا<���'   .8Qا وا�ا �" '=�
زا�'  ا�;��:�' �- &,' إدارة ا/*��('<�*,' ا��\


�%ك �� �@�=�i  ،�\,�ع &���ت ا�
���� "� �>�!>ا�� ' ا��اه;'ا�(��ا�;��:�' "� G>ء Qاد ا<� 
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 %()'�ه� �� %$آ� أ�#� أ!�ت �� ا�����ر ����� ا����� ا�.  	�������روآ
	�ن ا����رو��
 و�:':� أن ا���93 ،ا�(#�7'�زا�� ا5إدارة !�� 4 و�3
�اد ا����2 ا1ن �0 !/ل !�� إدارة �

ا���'0 <��ع >4 أ�'9 إ�2 ا� ا�#'4روآ��رو���روآ
	�ن ��اد!�� إدارة إزا�� ا�/زم 4�5اد 

ر،ا�B(�دا ا�2 ا�/��Aت ا��اردة أ�/@و. ��()'����3?(� ا: 03 و�� �Dء ������ت ا�

����� أ���'� درا�B ا��>�L7 ا����D'� %���2  أن ا����� K ا>�
�،49/6 و 41/100

آ��' M �N3
 إ	:�ءأ���� �4Nدة ��OP 0#� ��2 ا�(#�7'� زا�� ا�(#�7'� �0 !�� إدارة ا5ا��


 ����ى  (���4روآ
	�ن ا����رو� ��ادا�B#/ك (Sا� 
 ��اد إزا����'� و%'�'

43 وU7�B   ا���4رد����� O3ن ه(�ك إ����'� �	K أ���'� أ	�T و.ا�#'4روآ��رو���روآ
	�ن�%

�'��	
%��ن و>��Z�!  . 4ت!�4	Yـ4ِد �('� ا���
M% 43و�B  43ف M�3م ،�� ه�@ ا����N. ه'4روآ

داد�اد ا���
43 ا��� %$ �'� � Z#�ر3[ %�03M إ�D إ�2ه(��\ أ3]� ��<��Bه�ا.  

  
  ا������

  
9 .   �Z�%�3�'()4وق ا��?(� ا��)Sأ���� ا� ��3 �	:  
  

� �0 %()'� ا��
�N3 ا�و�2 �0 !�� إدارة %أن   ) أ(��
3
 ا�
:���	 ��� U'N
  ا5زا�� ا�(7�#'� �� 	�%��ا�� ؛

  

%�U 2010ا��(�ي ��Yم 	
���[ ا��()'� �ا�d أن %  ) ب(  و ���
�N3 ا���g'� ؛	 ا�
  
3
ا، 	���4ة �0 ����� أ���'�،:4م%أن   ����� 	�%��ا��إ�i��2 %أن   ) ج(
:%  

 U�%
9 ا�Yا� ]���
	 �'()% 0� �'��

�N3 ا���g'� وا�!'
ة �0 !�� 	����
ا�j��g وا���'0 <��ع ا�Y:�د ا� ����4?�وز % �  �4ةا�(7�#'� ��زا�� إدارة ا5

  .��?(� ا��()'��3
  

10 .  �Z�% ا�:� ا��ا��������	 �'��
%�� ا�2010!�� ��م ��2   �	 �'��gا� �N3
���
%���'� د�$ ��2 �� 3:�
ن 	��\ �L�  0 ،ا�(#�7'� ���%��ا��زا�� وا�!'
ة �0 !�� إدارة ا5

 93�0 �� ا�?4ول أد��@ ا�����ى ا��'�:  
  

ا��آ��� 
 ا�
	��ة

�� ������ ا�
 (دو�ر أ�����)


�	�� ا����وع 
 (دو�ر أ�����)

��وع
  ا�� ا�

) �����ا������ ا�(ا������� ��� إدارة ا	زا��  50.000 6.500 أ������
 

)أ(  

 

_____ 


