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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/61/44

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

UNDP, UNEP خطة ازالــة المواد المستنفدة لطبقة األوزون

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: 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0. 0. 

0.3 0.3 0. 
CTC 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
CFC 0.9 0.9 0.3 

0. 0. 0. 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC 1.4 0.8 0.5 0.2 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال
TCA 0. 0. 0. 

0.1 0. 
CTC 0. 0. 0. 

تكاليف الدعم

0. 
0. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)
UNDP                

تكاليف المشروع 101,000. 21,000. 6,000. 
TCA 0. 0. 0. 0. 0. 

8,710. 1,820. 1,820. 1,820. 

تكاليف الدعم 9,090. 1,890. 540. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 168,000. 0. 

20,000. 14,000. 

55,000. 0. 

UNEP                
تكاليف المشروع 67,000. 14,000. 14,000. 14,000. 

تكاليف الدعم 17,800. 3,710. 2,360. 1,820. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 168,000. 35,000. 

تكاليف الدعم 17,800. 0. 6,070. 0. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

14,000. 
تكاليف الدعم 1,820. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
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 و�� ا����وع


ع  ��م ا������ .1��� و����
د��، ���
 إ�� ا����� ��
� !"�#$ �% !&
�� ،!��&�-*, ا��آ
�! ا���*(ة ا��'�
  ����اد ا�#��رو���رآ�&���!;:! إدارة ا8زا�! ا��6
'�!ا�0
دي وا����� ���4! ا���*�(�! �����3 ا�0��2! ا��ا&/! "� 

 

��@ د%? ا��آ
�! أ"��#= زا'�ا دو�ر 14,000&�#�*! ��ره#A  !B�

أ"��#� ادو�ر 1,820ا�� ������� .��C�� 
 آ�

 "�$��ا����DA ?��Dا� )�*�A �%  إدارة !:; ="
�=��*�( ا� &��
"K  و2008 و 2007ا8زا�! ا��6
'�! ;Fل % 2010-

2011. 

 �����ا�

2.  ��
� ��ا���4! ا���*�(�! آD�� و����
د��  ا8ز ;:! إدارة %��وا���� ��
�� !�'
6%
 ;Fل ا�! ا��6
��ا

&N واMر&/����=�  ا���"� �Qزا�! ا��6
'�! ���F6ك ا�#��رو���روآ�&�ن، ا� !�
6� 2009 .S�
��%�� A���3  وو� إ

 T���& أ���ا� U�$ �"237 000 =#��"ا زا'�دو�ر أ !�

��@ د%? ا��آ#A T���& 25,690 
*V و�= � دو�را أ"��#�
�D�
ع وا��
��@ د%? ا��آ
�! ازا'� دو�ر أ"��#= T��" ��%67,000 .  ا���4! ا���*�(�!ا�#A !B�
دو�رات  8,710 ا��


��@ د%? ا��آ
�! ازا'� دو�ر أ"��#= 101,000 ������� و"��T أ"��#�!#A !B�
، ����'��&= دو�را أ"��#�
  9,090ا��
���.8زا�! ا��6
'�!ا ;:! إدارة���*�( ا�0��2! اMو�� "� �Xدس وا�
�
ع ا���� ا���4! ا���*�(�!  و;Fل ا�D�، وا



��! ��ره�
�Z! &�#�*! إZوا� !��
Zزا'�ا  أ"��#= دو�ر 28,000,%�� ا�0��2��� ا�  !�

��@ د%? ا��آ#A !B�
 3,640ا��

��@ د%? ا��آ
�! ازا'� دو�ر أ"��#= 27,000، و ������� �
 أ"��#ادو�ر#A ا!B�
�� 2,430 
 دو�را أ"��#�

=����'����.  

!�'

�Z! "� ;:! إدارة ا8زا�! ا��6Zوا� !��
Zا�0��2��� ا� )�*�A �% =�$��ا� ���D�ا� 

 

3. �D% ى� ��% !D�
�Z! "�ا�0��2��� ا���اZوا� !��
Zإدارة ا� !:;  ،!�'
"�_*= "�  �A 65ر�� ا8زا�! ا��6
ا����� ا�8#��و�= ، و�!ا�4��آا8�اءات �*
ذ F; �"8ل ا��2#! ا���8��!  ا�4�
رك إدارة "� آ���ا�4�
رك و"�_@ 

 =�
 "�  �A  �0�120ر�� �ىو. ا�4�
رك ا��CXاءو"�
درة أ"��#
 ا����AF! وا���0 ا�#
ر��= ��4�
رك ��� =���

ت ا������، ا������ "�X� ا���4ة ���
�Mت %�� ا

ع وإ%
دة ا���و��و%���
 و-�رت �6?  29 وا%���، ا�������

8�اء %���
ت b�6A! ا��/�ات c�;ا�A ،د

 34 و���4ي ا%�����  ���;e =��= � ا���4ة ��
ر�
ت"4
ل ا� !"�X�
 ?f�!�
Dت ا��6اء ا��

دي �. "#�*gت ا���4ة و-�ر آ��� إر
� را&:! �.%�� ا�*����ووزع ��و�! ا���
ر�b2وأ�� =�

 @��#A�6اء ا�ا������ و!����
  &��D�!b�6"�ن ������= ا������ ا�(و�ى ���0A . 2008 أ���ل/ �������=  &�hرة �
�= "/�ات ا������  !:2�Mا )�*�A ر &�ء�D�روآ�&���! و"� ا����
���اد ا�#��رو& !�"
6
�! ا�/���
( و�*. 2010 أ�
ر/ "


رة ا��%= ا�/
مZا��ا�/��� "� أ�2:! .  


ن / و�= أ&��3 .4� T��" 223،000"�  دو�را أ"��#�
 k 189 545م &���Tآ
ن �� -�ف أو ا��، ��2010
!Z�
Zوا� !��
Zو�� وا�Mا l'�2ا�� ,��% S�و���4ي -�ف ا����T ا��
�= و��رm . دو�ر أ"��#= ا�(ي آ
ن �� وو

33,455 
  .F; 2010ل %
م دو�را أ"��#�

 

!�'
 ;:! ا�/�3 ��0��2! ا��ا&/! "� ;:! إدارة ا8زا�! ا��6

  
5.  �"k�د�� $ا�
� و�������� ��
� !"�#& !��
� ��*�( ا2�M:! ا����& N&3 ا��ا�ا�/ K"
�X:! إدارة &��

ت ا��0h! ا��= ���Aه
 #��رو���روا�  "/��� %������Aم 
 �b�6A  15f! �8:�0زا�! ا��6
'�!ا��o�ا� =�آ�&�ن 


رة ا��%="���k!، و"�ا-�! �A*�( أ�����A  !:2أk6ة  "� 100ا�0#�"! وZ��ما
  ;:! إدارة، و ر-� أ�2:! ا�/
!�'
 .ا8زا�! ا��6
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 ������ت ا�
�	� و�������

 ا�������ت


�	�� و�����د��  .6 ���� �ك �� إزا�أ���� ������ وإزا� ��2008$ ا�#�اد ا����رو
��روآ�����  ا�
�ك را�' آ��ر�& ا�����ن و�������+ وأ�1ر ا. ������ل �� ��و/�آ�ل �7 �#�,+ ا�#�دة ���2005ر
�رم ��$ ��)��ا�

�ك ا�#�اد ا����رو
��رآ����� أن ا����4 إ�3��را�' آ��ر�& ا�����ن ، و��ف /�#�� �� /&��9 إزا� ا�
/&ر�+ 
��D ز��دة ��#�اد ا�#	��@&ة �Cوزون، و� ا���<� B��Aم إ�@�ذ �� <�ل 2009 �>& ��م و��)�����ر
�رم

 ،&��E�  وإ��دةا�F��/ &��E�وا  ا��)I�H، و�#�تآ���نو�#>�#&ة ��3 ا����رو
��را�>&ات ا������  . ا�>��

7. �A�ن اوJ  K������ أز��� &L  ��Nدة 
Mن ، ��2008$ ا�#�اد ا����رو
��روآ��������I#ا� OP�Jا F��/
 و�$ا . ا�#>�#&ة ��3 ا����رو
��روآ���ن ر�#� ��Q &</ 9ور�ا�#>&ات ��&� OP�$ أ�ح /�@��L9 ا��&�إزا� ا�#�اد �

�3 اSن، وا����رو
��روآ������ �II4/ D� إزا� ا���&روآ��رو
��روآ���ن��	�� � ا���#�  -22 ���Eوأ�1ر . & ا�
��ردأن ر�9  أ�U ا�����+ إ�3	/ &</ 9� ��Xا و�W�� ��#�اد ا�#>�#&ة ه��ك 
Mن 
D ا��E&،  ا�#�اد ا����رو
��روآ�����

�ح �>&ات و. ��ج إ�3 <&��تا��D /4ا����رو
��روآ���ن ��3 Z9 إ��#&ة ��3 ا����رو
��روآ���ن، ��&�� �<�
�� ��>#K ���أ�[� �\�ي �F�� /&ر�+ ا�@���� ,�ىوL& . ا�#>�#&ة ��3 ا����رو
��روآ���ن��� ��زات إ��دة /


M�U ، ذ�`و��وة ��3 . ��زات ا����E& ا�#>�#&ة ��3 ا���&روآ��ر
��روآ���ن��_&م وأ�4EZا ��3 درا� �>&م ا
�
�>�M� aدارة #�� �&ر�+ا���ا�c وا���DE�&�b ، �	�ت و�&ة اJوزون ا�#�اد ا���&روآ��رو
��روآ����� Nا �#��L

����@��3��  3�� dآ�/ D�اfه�#�م ، �' إ��ء  
D ا�#&ى ا�E>�&د ا���&روآ��رو
��روآ������&اKb ا�#�ا ا�E&اKb ا�
 . ��3 ا�#��خات���gh��ا�#���+ 

 ����تا���

 �hن .8�$�@�� :/�DZ أ��� ا��X&وق ا��\� ا�

 �4/  )أ (�b�� إدارة اNزا� ا��O> �� 4��� ا�)��� وا�)��)��Pا� $�@�/ �� D���#ا� ���I�ط ��#� ���

�	�� و�����د��
��روآ����� ��#�اد ا����رو ���� D
 ؛

 ؛ ا��ا�> ا�#�/20114��P��� rE-2010/�ا
�� 3�� a���c ا���@�$ ا�	��ي ��@��ة   )ب (

   )ج (���� �� +�O/ و�����د�� ��	�
أن /I&م، �#	��&ة �� ا�����+ وا������I/ ،DE�&�bا ���� 
�b�� إدارة اNزا� ا��O> �� �b��4 ا��ا�> وا����P��� rE/�#ا� K#<ا� c����� $�@�/ �� ������ 

�$�@�� ا��\�� ����#�ع ا�)��s وا�	,fوز ا�\��f &��� D
. 

 ا�@��ة آ#� /�DZ ا .9O> 3�� ���#Pا� I
 ���#�ا���J2010-2011 �b��4 ا��ا�> وا����P��� OE/�#ا� 
 ���	� �b�� إدارة اNزا� ا��O> و�����د���� ��	�
 D
��ى ا��#��K ا��ارد 	#� �Xا�&�9 ذات ا� H����/ '� 

D��� :ا�\&ول ا�

���� ا����وع  
	�ان ا����وع  
)����و�رات ا�������(

 �
����� ا��
)����و�رات ا�������(

�ة�ا��آ��� ا��	


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

14,000 1,820 ����� ا
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