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د مىا ال

CFC                                               

CTC                                               

Halons                                            

Methyl Bromide                                    

Others                                            

TCA                                               

مشروعات متعددة السنىات-  ورقة تقييم المشــروع  

جمهىرية أفريقيا الىسطى

انىكانت: : عىــىان انمشـــزوع- أوال 

France, UNEP خطة  إزالة الكلوروفلوروكربون

عاو: 2008 : 7آخز معطٍاث انمادة - ثاوٍا 

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالووات: 0 0: CTC 0  :CFC

عام: 2008 : ثا  ال قطزي- ث ج ال ام لبزن قطاعيت ل معطياث ال ز ال آخ

مجمىع ال تبغ نذف ال مثيل يذ ال زوم ب
ستعمال  ا

ختبزي م

هزة  أج

ستنشاق  اال

مزودة  ال

بمقياس 

عىامم 

انتصىٍع مذيباث بزيذ ت

هانىواث
ي او رغ سىل زو اي

Non QPS QPS خذماث ال ت صناع ال

0.

0.

0.

0.

0.

2008 2009 2010 انمجمىع

0.

CFC
1.7 1.7 0. 

:معطٍاث انمشزوع- رابعا 

(أطىان مه انقدراث انمستىفدة نألوسون)انحد األقصى نالستهالك انمسمىح به 
CFC

1.3 0.6 0. 

حدود استهالك بزوتىكىل مىوتزٌال

(دوالر أمزٌكً)تكانٍف انمشزوع 

France                                            
تكاليف المشروع

55,000. 45,000. 

UNEP                                              

100,000. 

تكاليف الدعم
7,150. 5,850. 13,000. 

105,000. 

تكاليف الدعم
7,800. 5,850. 13,650. 

تكاليف المشروع
60,000. 45,000. 

(دوالر أمزٌكً)مجمىع األمىال انمىافق عهٍها مبدئٍا 
تكاليف المشروع

115,000. 90,000. 205,000. 

تكاليف الدعم
14,950. 11,700. 26,650. 

(دوالر أمزٌكً)مجمىع األمىال انتً سزحتها انهجىت انتىفٍذٌت  
تكاليف المشروع

115,000. 0. 115,000. 

تكاليف الدعم
14,950. 0. 14,950. 

(دوالر أمزٌكً)مجمىع األمىال انمطهىبت نهعاو انجاري 
تكاليف المشروع

90,000. 

قــة شمــولية مـواف : تـــوصيـــة األمــاوـــة- خامسا 

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحه

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحه

90,000. 

تكاليف الدعم
11,700. 11,700. 
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 و�� ا����وع

1 -  ����� �� ���	
������ر� ا��آ��� ا��
��ة ����ر�� أ����	� ا������� ،�"	�، +$م ��(��) ا'�& ا���%$ة �#

� ا��
�	��� ;����ا ���#	� �� ;
�	� ��(��) ا�:�9 ا'ول �7 6� إدارة 	�، إ�� ا�4���ع ا�%�دي وا�,�	�ا��.	,<#� 

�� �����9 ا���B%� ا��A(. �#�رو����وآ���(	�زا�� ا���اد ا�ا=زا�� ا�<���	� =#C �"	�	� آ�� +$م ��(��) ا'�& ا���%$ة �#
 5 850ا ;�#�� �,�($ة �#�آ��� +$ره�  زا.$ دو4ر أ����457 000،  دو4ر أ����907 �000��#�� إ����	� +$ره� 

 5 850ا ;�#�� �,�($ة �#�آ��� +$ره�  أ����7 زا.$ دو4ر45 #000�	"� ودو4را أ����	� ���(��) ا'�& ا���%$ة �
  .� ���(,�دو4را أ����	

 ا������

6� إدارة ا=زا�� ا�<���	� �� �� 7	M ا���$أ  وا�<�,	� >
� ا��
�	��� �7 ا������� ا�<��Lوا��K ا�# - 2 �#�
� دو4را 13 650�� +$ره� ا ;�#�� �,�($ة �#�آ� دو4ر أ����7 زا.$205 000و+$ر�   ��#����Nر�� أ����	� ا���

 �Sزا�� ا����#� �4��Rك  دو4ر أ����7 ���(,�13 000���(��) ا'�& ا���%$ة �#�	"� و  أ����	�
 ا���B%� ا'و�� ووا��K ا�#>
� ا��
�	��� �L�) 7 ا�4���ع �#�. 2010ا��#�رو�#�روآ���ن �7 ا��#$ �%#�ل ��م 

�آ��� +$ره� زا.$ا ;�#�� �,�($ة �# دو4ر أ����7 60 000(  �,�($ة زا.$ا ;�#�� دو4ر أ����1157 000 و+$ره� 
زا.$ا ;�#�� �,�($ة �#�آ��� +$ره�   دو4ر أ����557 000 دو4ر أ����7 ���(��) ا'�& ا���%$ة �#�	"� و 7 800

�	� ��(��) ا�:�9 ا'ول)  دو4را أ����	� ���(,�7 150��.  

 و�� �� 6� إدارة ا=زا�� ا�<���	�ا������ ا����7# �� ;
�	� ا���B%� ا'

6� إدارة ا=زا�� ا�<���	�،    - 3 �#� ���	�

	� �$دا �� �7 أ���ب ��ا��� ا�#>
� ا��C��ت و�$ة ا'وزون ا��) 
$���
	7 ا��� Zر�$�� �B)'>��رك و�$أت �،ا�7 ا�[�� Z:�9 و;$ر��<$�� و�#��ت ا�7 ا	
و;& . 7 [�اء أدوات ��

 أ��aة ��B` _�زات 10 و;�ز�^  �� �
	7 6$�� ا�����$��93]�7 ا�>��رك و  ��61$ر�Z �7 ه�� ا����ة ;
$��� ;��	� أدوات ا�<$�� ��#	� ا�:�ءات ا���:#�� ��Bاء  �
�c ا��,��$ة ا��
	� ا��ي ��$ف إ�� وأآ�9.ا��

�	�
 .ا��:$ات، _	� أ(f وا�e:� f ا��6d	�ات �7 ا��

 000 دو4را أ����	� �� ��#N 66 290ف أو ا4��aام ���#2010�h &; ، N(	,�ن / ��� [�� أ���9 - 4
و4را  د48 710ا��h	$ ا�����7 و+$ر� و��ف ��cف .  �#��B%� ا'و�����ا�i �#	� دو4ر أ����7 115

 .2010أ����	� �7 ��م 

6� إدارة ا=زا�� ا�<���	� �� �	)�A�ا �%��B#� 9�� �6 

� ا��اردة �7 
 ������ر�� أ����	� ا����;#�aم �����  - 5B)'ا �	إدارة � �6 7� 7)�A�:�9 ا�ا (��)��
 و��ف ;��9 إ(��ذ ا���ا�$ ا��
��l �#��اد ا��,�
�$ة �kوزون ����� �:��� وإدراج ا��,�.9 ا���:#�� .ا=زا�� ا�<���	�

��	�و��ف ;,���9 أ��n ا�$ورات ا��$ر��	� ا��. ��'وزون �7 ا��
�) ا�$را�7 ��$ر�Z ��]�7 ا�>��رك�  7	
��

�	�ه� �7 ه�� ا���B%� ا��A(	���]�7 ا�>��رك6$�� ا�����$ و�� oآ�� ;#�aم .  ��=���p إ�� ا�$ورات ا��<

وات ا�Rز�� ��:a�a ا�:$�$ �� �#��ت ا�:�9 ��=��اع �������ل ا�:
�c ا�<�ص ����,��$ة ا��
	� و;��	� ا'د
�h�>�%� ا��$�� ا	��#�,�,��� �ا f,��$ة �#� و���و;�$�& ا $��� إ��دة ا��>�	a ا���� ��& ��#	� �� ��ا�)���
� �#�h$ وا��%�i. ;%$�$ه&B)أ �nأ� ��
 .و;
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 ������ت ا�
�	� و�������

  ا�������ت

�� ا����� �� ��و��آ�ل �������ل، أ���
 7ا���دة �����  - 6����  )� ا��"'ك %$�ي ����"�ر�� أ
و�>'ف ا�"�,روآ��رو���روآ���ن، �: �9�5 )� ا��"'ك ��اد أ�4ى ��1/$,ة . �2008+��رو���روآ���ن �( ا

1�� أن ه?ا . �<وزون �( ا�9�,�Aا��/$?ة ا�� �ا��آ�� B�9ر�(�� �C� ا��H"'ك ا�G$�ي وأ��F����� 5 ا�E: ا���D,ة ��9
��  )��( ���� آ9�� �/I 2008ا�+��رو���روآ���ن  J���  )�,/"� ,� ��( ة,�Kا� �إ�� إد�4ل ���ر��ت ا�>,�

�( ا����9, /��( ا�9�, وإ�$�ذ ��Pم ا��N4 إ�� ا��,ا��. ا��,ر���و R�"Kدة ا���(S ا��اه� F����9دي ا�T� ه?ا  و��ف 
 .2010ا��H"'ك ا�G$�ي �U, )�م 

�, أV"� ا������ و�� - 7��� �/$? )/�G ا��,ر�� �/�Kح، X )� Iأ� ����Eا 
PXH �G/( )�4��ات Y� د
?�$/� )�وأو\] �����F ا�E: ا���D,ة ��9�C� أ�I . �4� إدارة اSزا�� ا�>����� ا���1),ة ا�$/�� ا�?ي �R� ,Uءا �"�� 

 ����� ��
 ا���+D� �Yآ�,ات )�� أن )���,] ،�G/U�1 ا��( �/$? ه?ا ا���� ���+X J� 
�( ا��/�[^�ت ا��( أ���
�` �^�اء ا��U,ات و�/��P أن �/�"( ذ�_ �( ا�^"� ا���دم أو � ذ�_ �"
  و�/�ء )�ا���Uءات [, ا�KUف ��: ا����


��. �Xا�( ذ�_ ا��[��/��P أن �/�"( �J  ا��( �,أت، وا��) و��ف ��a` ذ�_ د��( ���ا%�� ��ا�F ا��,ر�� ا���9
�� �� ��ا�F إ) وا��/��P أ��c أن ��,م ا���1),ة. �2010"��� )�م ���Dا�� ��,�$�1��� d��aا� Jا��� )� R�"Kدة ا���

 ا���E� أ��c أن ه?ا ا���,�: ��9( �����9ت ا����ر . ��2010 )�م PXH) أ (61/11و �ا�,��H ��^و�^�` أ�

1�� إزا�� ا��H"'ك ا�G$�ي�، آ��رو���روآ������ا���اد ا�"�,رو ����اد ا�+��رو����وآ������ وأ�^�� أ�4ى ��
� ���Uدراج ا��$"���ت ا���iآ �� �"���Uات ا��( ��+� ا��,Uاء ا���jا��,ر�� و Fا��� )��,روآ��رو����وآ���ن "��

��آ��رو���روآ����"�,روا�  أ�` ا���اد. 

�� ��  �����F ا�E: ا���D,ة ��9�C�[,م - 8��( اH)��9ر ر%�, ا��Eال ا���9 
U\و �� �4� G$� `�(�� و��Rا�
�� إ�� ا��Eال ا�������\S�� ���( ه?ا ا����Hع وذ�_ ��Uض �,ول %�ف �E�� k�U�� `��j^�� ا�^��D� ا���1 �

�( )�م  `�Uا� F2010و�����. 

 ا������

9 - )�� ��� ��?� :��%( ا���E� ا��K/� ا��/$

�(   )أ ( ���? ا�^��D� اEو�� �� �4� إدارة اSزا�� ا�>���$/� �( )�Xا��� �������� �p�XSا �ر��"��
�� ا��������� ؛أ

�� )�� �����F  ) ب(���2010 ا�1/�ي ��Uم  ا��/$�?ا���ا��aا� �D��^��� s9ا���� . 

�� ا����� ���1),ة �� �����F ا�E: ا���D,ة ��9�C� و����1، أن )     ج(����ا���� �� X+��� ��"�ر�� أ
4��ة �� �4� إدارة اSزا�� Eوا ����aا� �D��^��� s9ا���� `�Uا� F����� ?�$/� �( ���X�� ا�����,م ��

 )� ��  .��), �K�� Hوز ا����Hع ا��ا�J وا��1�� ��K/� ا��/$�?��ا�>���

10-  ���� ا�^������2010 )�� �4� )�مآ�� ��%( ا���E� �����ا��aا� �D��^��� ��9ة ا������4Eوا  ��4 �� 
 )� ���� ا�����إدارة اSزا�� ا�>�������، �J �+�$� ا����1,ة ا�����9� ����1ى ا�����` ا���\] �( ��"�ر�� أ

Kا�Bول أد��,: 
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	 ا����وع ا�� ا����وع ���  
)�
 )����و�ر ا���

  ����� ا������ة
)�
 )����و�ر ا���

�ة�� ا��آ��� ا��


� إدارة ا�زا�� ا� )أ(� ��� ا��  5 850 45 000 )ا������ ا������(�������
����� ا�����ة �


)ب(� �� #��"� 5 850 45 000 )ا������ ا������(� إدارة ا�زا�� ا����

  

----------  

 

 

 

 

 

 

  




