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عام: 2009 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

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

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/36

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

دومينيكا
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

UNDP, UNEP خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2009 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0. CFC 

0. CTC 

0. Halons 

0. Methyl Bromide 

0. Others 

0. TCA 

رابعا - معطيات المشروع: 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

0.2 0. 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 0.7 0.2 0.2 0.2 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 0.8 0.2 0.2 

0. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
40,000. 45,000. 12,000. 6,000. 

UNEP                تكاليف المشروع
35,000. 45,000. 21,000. 13,000. 

تكاليف الدعم 4,550. 5,850. 2,730. 1,690. 

103,000. 

تكاليف الدعم 3,600. 4,050. 1,080. 540. 9,270. 

114,000. 

14,820. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 75,000. 0. 123,000. 

19,000. 217,000. 

تكاليف الدعم 8,150. 9,900. 3,810. 2,230. 24,090. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 75,000. 90,000. 33,000. 

0. 198,000. 

تكاليف الدعم 8,150. 0. 13,710. 0. 21,860. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

19,000. 19,000. 

تكاليف الدعم 2,230. 2,230. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
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  و�� ا����وع


	 ا��������م   -1��� � 	������� ،،�����
��	 ����� ا��آ��	 ا�����ة دو���ا�'�دي و ا%$#��ع !، إ�ا��#� ا�
:��)9 ا�.�)'	 ا��ا�8	 
 67	 إدارة ا5زا�	 ا���3��	 �*��اد ا��*�رو2*�روآ�����	 �#�*�	 0*/� �.,ن  �*(�	 ا�#����)	

�)�> زا�� :�13 000إ$����	 ��ره� 
�)��� �*�����، و1 ���690@ د�? ا��آ��	 ا�/��<	  دو%ر أ
 6 000 دو%را أ
�)�> زا�� :����@ د�? ا��آ��	 ا�/��<	 
���)/>540دو%ر أ��*� ���(�
� .  دو%را أ(�B: !*� �C(و).#�9 ا�6*� أ

��*> �.,ن :���� 67	 إدارة ا5زا�	 ا���3��	 F7ل ا��Dام 

G ا�#���� 2009 و2008 و2007���  .�8�2010م  و�

  ا������

ا�#��ت ا�*(�	 ا�#����)	 67	 إدارة ا5زا�	 ا���3��	 �*��اد ا��*�رو2*�روآ�����	 ��و
����� 2> ا�3���#$   -2
 	*

 واDر��8 5زا�	 اF3#Kك ا���اد ا��*�رو2*�روآ�����	 ��Iرة آ��Lم 2>ا��� 	2009 ا�/*� �'*�ل ��3) .

 M�� 
�)�> زا�� :����@ د�? ا��آ��	 217 000ا��/�أ إ$���> :��)9 ��رN وا�#��ت ا�*�)	 ا�#����(	 
 دو%ر أ
�)���24 090ا�/��<	 
35 ��000��، ا�#��ت ا�*(�	 ا�#����)	 
/*O و2> ا%$#��ع .  دو%را أ ���)�> زا
 دو%ر أ

�)��� �*����� و4 550:����@ د�? ا��آ��	 ا�/��<	 
�)�> زا�� 40 000 دو%را أ
:����@ د�? ا��آ��	  دو%ر أ
���)/> �#���� ا�.�)'	 اDو�! 
 67	 إدارة ا5زا�	 ا���3��	 �*��اد 3 600ا�/��<	 ��*� <�(�
 دو%ر أ

	����� ا����L	 وا�L��L	 �P$���> . ا��*�رو2*�روآ�#'(� ا�.���Qدس وا���وا�#��ت ا�*(�	 ا�#����)	 2> ا$#����3 ا�
�)�66 000:����@ ��ره� 
�)��� �*����� و8 580> زا�� :����@ د�? ا��آ��	 ا�/��<	  دو%ر أ
 57 000 دو%را أ

�)�> زا�� :����@ د�? ا��آ��	 ا�/��<	 
���)/>5 130دو%ر أ��*� ���(�
  . دو%را أ


 67	 إدارة ا5زا�	  	L��Lوا� 	���Lا� �#'(�� ا����*> �.,ن :���� ا�.(�B#ا�	��  ا���3

3-  �
 67	 إدارة ا5زا�	 ا���3��	 �*��اد ا��*�رو2*�روآ�����	، 2> أ��Bب ا�#��د ا�. 	L��Lوا� 	���Lن ا��#'(
 	�8�$ TU.ا���اد؛ وأ� Nه� W��$ <6>: <#وزون، وا�X� ة���#�� إ���ذ ا�#.�)�8ت وا�*�ا�Y ا��B*8#	 �����اد ا���#Kا

�أ)�ر / 
�)��19و
����� �#�ر)^ �آ�ت  وأ$3[ة :���@ ا��3اء وT*)Kُ ���$� ����ن ا�.�)�دو
����� �#��B> ا�#/

�`�> 49وإ$��%، :? :�ر)� . 2009 
 ��`�
9I�و �(��7
	 ا�#/�)� �*! �3aدات و��
T 22  ا�#/ <��B: 
 

	
�Q2> . إ��3? أدوات ا� ���B#�3 إ�! ا���*�: ?#�Kو 	
�Qى ���8ات ا���اء 
�اد وأدوات أ7a نcي ا�و)(
d6�eب /أf2010 .ا 	و��
 إ��3وأ��ت ���B#ر$�ع ا� 	��3�
	 وُ��رت a <2�9 آ#�� ��Q*� ت ا�(��ة�Kر����� .

��	 2> 67	 إدارة ا5زا�	 ا���3��	 �*��اد #Bا�� 	6.�Dة �*! :���� ا�����#.�رون 
'*��ن �*�
 و:? :��8
	�����  .ا��*�رو2*�روآ

�ف��2010��ن / أ��)109و�#!   -4� ?: ،O*/
�)�>  دو%ر000 160  

 أ�9 
/*O �#[ام �� وا% أ
000 198 <�(�
�ف ا����� ا�/��O .  �#! اcنا�#�� دو%ر أ� ?#�K2> ��م 38 000و <�(�
  .2010 دو%ر أ

	�����  67	 ��9 ا�.�)'	 ا��ا�8	 
 67	 إدارة ا5زا�	 ا���3��	 �*��اد ا��*�رو2*�روآ

5-   	��
 67	 إدارة ا5زا�	 ا���3 Wا��
G ا�9�8 ا����:*#[م ���
	 دو
����� �#���� ا�D.6	 ا�#���	 ���$� �
	�����8#�اض ا�*�ا�Y ا��B*8#	 �����اد ا���#���ة �Xوزون ���? ا�#�Iد ���? �*! ��م : �*��اد ا��*�رو2*�روآKا

�اءات ���ا�/	 ا���اد ا���3روآ*�رو2*�روآ�����	؛ و$�د اF3#Kك 
 ا���اد ا��*�رو2*�روآ�����	، وإدراج إ$
؛���B#*� �(�.@ � �eزات ا�#/�*� 	�2�kأ$3[ة إ � و
�ا�*	 د�? �8�$	 ��B:> ا�#/�)� وأ$3[ة :���@ و:��2

ا��3اء���B#ا� �� 	
�Q*� ت ا�(��ة�Kا����ر 	و��
�ح أ)�C :���	 ��رات 
�`�> .؛ و
�ا�*	 :8[)[ #Bا�� 
 و
� ا��.�وع �3�2ا�(��رك ��e ا%:(�ر W�
�ا�/	 ا�#(�رة 2> ا���اد ا���#���ة �Xوزون و
 آ�� K##? .*! ر�� و

?��B#وا� ���  .��*��ت �*
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�ت ا
	��� و������������  

  ا������ت 

��ك �� ا���اد ا����رو���روآ����� ��� ��م أ��دت 	���� دو������   -6��وأ��د ا�����# . 2007"!م و��د ا
��ك �� ا���اد ا����رو���روآ����� �& ��م %ن 	���+�* ا��(��)� ��' �!م و��د ا,�� ����2010 دو������ 

?ب / أ>,+;�	)� ا��اردات �� ا���اد ا��,��4!ة �9وزون ��(و�� "! ذ�6 �� �0ل إ��4ذ �)�م إ1!ار ا���ا�0/ 
��C(� �D ا��A�B! ا�)2006E وإ��دة ،����G��� C�!ا� �� !AHإ�' >�زات ، وا�� ������I�G ��' ا���اد ا����رو���روآ�

����  .A�BE! >�� ا���اد ا����رو���روآ�

���MA ا��Lص �J!اد 0+� إدارة إزا�� ا���اد   -7�� �A��4��و�* ��	)� ا����د ا����N ا�
��ح إ�!اء ا���Oرة ��(���� O%ن اُSأ ،��,�Lوا� *�� ا�,�����UV+�ع ا���!روآ��رو���روآ����� �& ا�

J��اءات ���,�� إزا�� ا���اد ا���!روآ��رو���روآ����� �& دو������ �0ل ��4�E ا�A�O(� ا��0Wة �� 0+� إدارة 
��I����Nب ا�����# وا���ZA�[ �� &BA!�I ا�YXرة إ�' . اXزا�� ا���أ�O+� ا��!رA# ا��0Wة ا��G!�� إ�' ��GE& أن وا

��M ��' إدارة ا���اد ا���!روآ��رو���روآ����� �� أ�M  & ا���Nركأ��Hة ���E[ ا���اء وا��A�B! و��\4OE
�و�Eآ�ل ������Aل #��� ^Eا��H���  .�,��!ة ا��B! ��' ا����ء 

  ا������ت

8-  E�&1  أ���� ا�`�!وق �A��4���� �A&ا����N ا�:  

��ن ا�����c وا�E�� �c��c(�b ���� أن   )أ()A�O��4 ا��E ن%O��A�G ا���	�& �� 0+� إدارة اXزا�� 
 ����  ؛و������د�& ا������I ����اد ا����رو���روآ�

����f ا�����4 ا�,��ي �"�م أن   )ب( !��"E2010  M`�  ��A�O(� ا��ا"�؛ا��

O%ن ��4�E ،أن E+�# إ�' 	���� دو������  )ج( &�	�� �A�GE CA!GE ،&BA!�Iة ا�����# وا���!��,� 
 M�"ا� f����M`���A�O(�ا��  ��I������اد  ا��ا"� وا��0Wة �� 0+� إدارة اXزا�� ا��

 �������ع ا�h��c وا�,��� ����N ا����A��4ا����رو���روآ��Vوز ا�N�A V !��� &�.  

9-   �����Y �G�ا�� ����W1& ا�E ��0ة �� 0+� 02010+� ��م ��' آ��Wوا �"��A�O(� ا��ا �+BEا��� 
��ى ا����MA إدارة اXزا�� ا������I ����ا,� '�� Cد� ]����E �� �� bBE�A �� *� ،و������!� ����د ا����رو���روآ�

jول أد��!Nا� &� ��Bا��:   

���� ا����وع  
	�ان ا����وع 
)دو�ر أ�����(

 �
����� ا��
)دو�ر أ�����(

 ا��آ��� ا��	��ة


�رو�
�روآ������  )أ(�
��اد ا �������� ا�ا���ا(��� إدارة ا�زا� ا���( 

000 13 690 1 ����� ا


�رو�
�روآ������ )ب(�
��اد ا �������� ا�ا���(��� إدارة ا�زا� ا��� )ا

000 6  540  "#�$����  ا
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