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للنظر على انفراد خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

345,395. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)

345,395. 

تكاليف الدعم 25,905. 25,905. 

تكاليف المشروع

790,000. 

تكاليف الدعم 59,250. 0. 59,250. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 790,000. 0. 

1,135,395. 

تكاليف الدعم 59,250. 25,905. 85,155. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 790,000. 345,395. 

1,135,395. 

تكاليف الدعم 59,250. 25,905. 85,155. 
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) البنك الدولي لالنشاء 

والتعمير؛
تكاليف المشروع 790,000. 345,395. 

130.5 0. 

HAL 42. 42. 42. 42. 0. 
الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 300. 130.5 130.5 

130.5 0. 

HAL 52.2 52.2 52.2 52.2 0. 
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 435.1 130.5 130.5 

TCA 

رابعا - معطيات المشروع: 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

Others 

0

Methyl Bromide 

0

Halons 

6.6 6.6

CTC 

0

CFC 

0

16.6 16.6

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

عام: 2009 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

عام: 2009 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 6.6 هالونات: 0 0: CTC 16.6  :CFC

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

تونس
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

البنك الدولي لالنشاء والتعمير؛ خطة ازالــة المواد المستنفدة لطبقة األوزون

2
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   و�� ا����وع
 

1. �� ����� �� ��	
��	�� ������ 	��� ���
، (&م ا���' ا�&و�% إ�# ا"!��	ع ا��	دي وا���
� ����� ا����
 دو"را 345 ��395 ا�>;� ا����
� :زا�� ا���اد ا������&ة �9وزون ����5 ) 2008(ا�0,��� ا�/	�
� وا.-
,ة  

K� L	ر�, �,��
� J���� �� وأرHI �	�;�.  دو"رات أ�,��
�25 905أ�,��
	 زاD&ا ����� ��	�&ة ���آ	�� (&ره	 
 %�	� %I �
�HK �� 2011 و 2010، و�,�	�N ا����
� �M	�% 2009 و �2008��
� -;� ا:زا�� ا����� ,�,Kو� ،


�U ��# اTن I% �	م . ، و!&اول ا��	ق ��M&د ا����ات2007 و �2006	�% ���� 	/�&�آ�	 (&م ا���' ا�&و�% �
2010 . 

�
��- 

�� ا�زا�� ا������ � ���� وذ�� ��زا�� ا����
� وا�� ا�
	�� ا��������  .2� �
� ا+�*�!(� ا���)' وا&ر$#�" !

�ل !�م /$ 0

�روآ6$�ن وا�(�����ت � ا�3ووا�� ا�
	�� ا�������� �" ?�< ا�*03أ !
� �*��> . 2010:)�(9ك ا��
�رو

وواVKI ا����� .  دو"را أ�,��
	85 155 (&ره	 زاD&ا ����� ��	�&ة ���آ	��  دو:را أ�1����6 135 395إ+*��� 0Aر@ 
 ا"!��	ع ��# ���5 �� %I ���
 دو"را 59 250زاD&ا ����� ��	�&ة ���آ	�� (&ره	   دو"ر أ�,��%790 000ا����


� ا�0,��� ا.و�#���� 	
�� ا�زا�� ا������  �"أ�,��� إ�� �6L/� ا�0A 0A ����Kم � وA� J$�(وآ�ن �
6H Iف ا�. 
� وA� ��H�� I�! J?: ا&���� وذ�� :���Oض أر�Aم ا�6Mفا: I/( P6 أ��Q "�R*Oع ا���)' وا��*�+.  

HK�  �K,�, ا��
  

�	 ��� H�M	XY�J"ك ا����ي ����اد  .3I HK�
�روآ6$���� وا�(�����تأ�& �K,�, ا�� و I 2006% �	�% ا��
�رو

 و 2006رات �� أي ��اد �����&ة �9وزون I% �	�% و�0
, ا��K,�, إ�# أ�\ �] ��� ه�	ك I% ا���& Z	د. 2007
2007 . ��	��� �

,اد ��	ء ��# �,-
^ �[&رU ا��آ	�� ا�����J"	� `ا���& و��� %I ^-,�م ا	a� H
و��,ي �;�

�b

�روآ����$6 � ?�" �U ��" ه��ك واردات �" ا�(�����ت �   ا�*�ادووKI	 ���K,�, آ	�V ه�	ك واردات ��. ا��ا��
�رو

�� وو+0ت $#Y  ا�����XAت � $����ت ا)��6اد . 2007 و 2006!��� �O*ت ا����
و�Aرن ا����M� "�$ 6�6در ا�*#

 �
�روآ6$�ن 
�روآ6$�ن 2006ا��
�رو���H $#�3ر ا��
�رو ��M$ ت�XAه�@ ا���� J
� !�م 12 –؛ و��# 2006 ،
� ا:!��3ر ا� ��
� $���ا��ي أ$
[ !�P $�!��3ر@ واردات دون أن �\M�*درات ا��M . أن ا)�(9ك !�م "� J�/ا�� U2006و� 

 ]

�روآ6$����  ا�*�اد��  ��� �" 0Aرات ا)����د ا&وزون$47.2��� �" 0Aرات  11.8، وه� �	 �K�� �K&ار ا��
�رو
� ���6�6 وو�. ��� �" 0Aرات ا)����د ا&وزون 59 وا��	�5 7 �� ا"XY�Jك ا��K,ر ���!L ا��	دة ا)����د ا&وزون

]
$ ،J�/روآ6$���� ا)�(9ك ا�*�اد ا���

�روآ6$�ن �� ��� �" 0Aرات ا)����د ا&وزون 17.7 ا��
�رو 12 – ا��
�رو
2007� !�م . 

 %�	M� %��,��ا ,�,K��2009 و 2008ا 

 

4.  �
��� %I ��� %I �

�ه	 و�] ��&أ ا.�0;�. ���2006ز /ووHI ��# -;� ا:زا�� ا������� �
!d� [و� 

Y	 إ" I% �	م I 2008ا��اردة .�
 (;	�	ت ا�,e	وي، وا.�,و�J"ت،  وا�Y	���	ت، و���0 -;� ا:زا�� ا����


	س ا��,�	تو-&�� ا���,�&؛ و���0 (;	ع ا.�,و�J"ت ا.�0;� ا���fY!d� �K�Mة ا"�J�0	ق ا��fودة K��. 

5. � ��	Y�� م	دة2007&�
,ت ���
	�Y	 I% (;	ع ا�,e	وي (& ، آ	�V آ� ا�0,آ	ت ا��e أو V���� . &M� [�و

�أن  ����رد آ�	 11ا����رو��Iروآ,��ن /

	ت ا:رe	ء �����M آ��ر�& ا����� �� ,
و���/� أ�I  . �;0% آ/

�

� وا�����K��&ة ا�	ا���  %I ع	;K�م . ا	� %I ع	;K�� �Jم 2008و�&أت درا	� %I VYآ& أن 2009 وا��i�� ،
؛ و�	:l	�I إ�# ذ�'، �K&ت ����M��� &M� [11 ��� �K ا����رو��Iروآ,��ن j,آ	ت ا�,e	وي إ�	 ����V أو �

 %I �
�K��&ة ا�	ا.��ال . 2009���� ^
واV����J ا.�0;� ا��&ر!� I% (;	ع ا�,e	وي و��,ي إ�	دة �>[
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���� ا���آ�ت  أو . ا������� �����م 
	 �����ت أ��ى� �و�/-� ,�رة (��)'� 
	 ���ع ا%$�و#�"ت، ��
0�-� وا�2-� 
	 ��م 2008
	 ��م  و3�أت ا��را#�ت ا���4'�� ����3	 ا%$�و#�"ت وا�-����2ت. ��ت (1 ��'��

2009 . 	
و�; .  �'�� ��: �'�����ة ا�����7 
	 ���ع ا%$�و#�"ت وأ��ى 
	 ���ع ا�-����2ت2009و2/�� 
�4�ات ا"#��داد وإ��دة ا���و$� 
	 ��م وأ��ت و)�BC ا���اء ا��,� 3. 2005$�; ا#���اد أي ه����2ت (7> ��م 

2009 	
����Hات �2010����/7، و�1F ا���اء ا�4E'	 �1 $�; إ"  I��3 Jع .  وذ���� 	
وا�2-� درا#� ������ 
 (��EO 60و
��� B'4�$ �����3$�4ت وإ�E2ذه�، 2/�� �'��� ��ر$EO��� I	 ا���Nرك �ـ . 2009
	 ��م ��(� ا����$� 

 	
2009 .<E2 م 2007ت أ���2 �'����� (1 ��م آ���� R�� 2009 . 	
 S)دارة ا���اT ة��و �U�2وأ���ا، أ
 .وا��,�ا��'� وه	 ���م ا���; %���2 اW3Tغ 

6.  R��1�$�7$ / 	2�Y2010آ��2ن ا� ، [�'� B
 دو"را 709 3975'\ ا��,�� ��0 ا��BE7 (1 ا����$: ا���ا

	 ا����C (1 ا���90أ(�$��F، أي (� $�4دل  �� [�'� B
3'\ ا��,�� ، 2010أ$�ر / (�$�1و��R . R ا^ن�$: ا���ا

 BE7669 ��0034 ا����F$�)ا^ن85أي (� $�4دل  ،  دو"را أ R�� [�'� B

	 ا����C (1 ا����$: ا���ا . 

 	)�4� <�E7ا�� S)�2�32010 2011 و  

7.  	

�� ���EO	 و(1 ه>b اa�� ���2% �'��ت. 2010)�� ��د (1 ا���2% 7�$/� ��E7>ه� �cر$��� إ�� 

�� (1 أg-hة آ�f �0زات ا����$�، �; ��د 
	 ا��� ا%,'��23ا���Nرك و�dاء �cزا إ�-h  . ���3ع B'4�$ ���
و

 ��
�� و��ة 23 و��ة (1 و��ات ا"#��داد وإ��دة ا���و$� %g-hة �f��F ا����رات و�15�(� ا����$�، #�ف $�; 
:j�����$� ,��kة �'R ا%دوات39 أ��ى �'���$� ا���7j	، و#�ف  �dور  . l�$ ،Jذ� Rإ� �
�cT�3و

T1� �#اء درا�h تأ���N'� ودة ����3سgة ا"#���7ق ا��g-h������2'�� ��: ا�م .  و�� 	
�l ��4� 2011و$ ،
 I$رك ���ر��Nا� 	EO��� أ��ى I$ر��
�7	 ا����$� �'R ا����ر#�ت ا��N�ة، و�dاء a��360 2 �'��ت  1) 


���1 �'�����ة ا�����7 
	 ���ع ا�-����2ت(4�ات �c: إ�� 	'���7/�; �g$1 ا�-����2ت و�و����� أ$T . �oدارة و
S)ة إدارة ا���ا��و g$g4�
	 ����	 ا���0وي وا%$�و#�"ت . أ���2 ا������ و <�E7رات ا���
�م و���و#�ف 

 I$ر��
�7	 ا����$� و�g$g4 ا�E2Tذ W� 1)  �,�� �Ej3ل  I$ع ا�-����2ت���ر��� 	
 وأ���ا. (�EO	 ا���Nرك، و

	 د�; ا#���ار ��: و��ة  �o$ا%(�ال أ b<م ه����  .  إدارة ا���ا(S#�ف 

 

 

  ������ت ا�
�	� و�������
 

 ا�������ت  

 

8.  	)�� 1� B��
�2007l و �2006�م ���$� ا�� . �)�F� 1�3 ق�E� وI��3 ا���$�� ا��	 ,�\ 3-� ا"
 ��$�d 1� اج�
q� �)زW3->$1 ا��4(�1 ا���وط ا� �,�
�ت 
	 ا����$��ت ا��� ��
 ،�$<�E7�7 ا��N'وا� a2��

��B ��� 43� ��م 2008����ر$�  I's R'� ق�E�و���v ا"��Eق . 2007 ا��	 ��'�-� ا���F(� ا^ن؛ 
'; t7$ ا"
 BE��'��o�Eت 
	 �3و��آ�ل (���2$�لإزا�� � 	7)gول ا��Nا� v) �)��� ��رة ا��'� 2007و$/-� ا#�-Wك ��م . 

 Rك إ�W-�#"ا wE
	 ا���l� 1) �C ا%#�س، 3�ءا (1 ذ�J ا��4مR'�15 ا"��gام 3 .   

9. �
�-� (���\ آ���ة دون إ�E2ق،  R������2 �,	 ا%(����� (v ا�hTاءات ا�����آ� ا�����4 
	 ا���"ت ا��	 
�$�7# B����jف ( 
	 ا��4م ا���دم، وI'�3 اW3Tغ  وا�� R�� J�4"�ا,'� ذ�
  .ا%(�ال 

 ��رت ا�'�7N ا���E7>$� أk�7$ " [2	 �'�آ�"ت ا���C�7Y وا��E7>ة أن ���م إ�R ا�'Ih��357/15 �7N ا����ر   .10
7�oE %���2 3�أت  ا��	 ��Fن�'s �/7'��ت ����$: �dاxC ا"����Eت ا���4�دة ا���7ات) �-�
 <�E74�"ت ا��) 

 ��

	 و�� B3�#، وا��	 $�: 
�-� (4�ل ,�ف ا����$: ا����ح (1 ا���$�� ا��	 #��� ا���ا �-�'� B
��3اxC (�ا
 1� �-�'�20 Rj1 أ�� �-�

	 ا��� �C��R إذا ا2�oE (���$�ت ا#�-Wك ا���اد ا����E7�ة �zوزون ا��	 7$/�  
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�	������ت ����ح �����ق ا����م ��� ا�����	 ا����	 وا���	 ا���و�� . �&� ���%$ ��و��آ�ل ��"����ل و�� ا
���ق 2010"���ن /"&��	 أ���'� و�;� �����: ا��9 ا�8و�� ��,�ف �����7ر5 –، ��3- "��	 ا�,�ف �� ه
ا ا

��8�����A �� Bت ا��9 ا�8و�� إ�? ا����ب ا�=�ص �� �� ا���E	15 –��' ا���8 ا��Cال ا�����	 ا��� . 

11.  F�Cا :����
ة ا�ICى �� ا�G=8ام ��LA اK�I��ت ��� ا��9 وا��آ��ت ا�� M"N� � وأ��د ا��9 ا�8و�
���وزت ����Nآ��R 8ط �Pف "��	  8T U"�� 20ا����8ة ��,�ف، وأ"M �� ا�G=8م ����: اF�C ا����8ة، ���Gن 

	Eا��� �� . 	"��Cا B�ا�� � ��A �
�	 و�������� �7? ه
5 ا��Vة، �;8 ا��Tح ا��9 ا�8و�� أن �;8م إ�? ا���	 ا��
I]	 ا������ و�;F�8 ا����Z	 ا�"�Y�	 �R ?�7ط أن �,' ا���Xا��ت ا�����8T	 آ�� �7��&� ا��C"	 وا�����W ا�����	 

 ?�7 8�X� W��� ?إ� 	��,� ا���E	 �� ا�����' ا��ارد �� ا����Z	 اCو�?20ا���  �� 	� �� I]	 ا[زا�	 ا��\
� ذ�9 ا���87. ا���م اCول �� ا�%���ع� F�8;9 ا��و�I ?�7��	 ا��;�ر . وإذا �F ��8ث ذ��G ،9ف ���$ ا��

�]�$ إدراج �RاeE ا�����' ا�=�P	 �d[= ا[زا�	 ا��\�	 أو d[I إدارة ا[زا�	 )ب( ا��;�ة 60/11 �، ا��
���%��;8م إ�? ا � �ع ا���دي وا����� �� d[I إدارة إزا�	 ا�&�8روآ��رو���روآ���ن، وا�;- ا��C"	 ا�=����	 ا��

 .ا��;��ح�7? ه
ا 

�Z�� إ�? �;F�8 ا��ZاeE ا�����	 ا�����;	 �=]d )أ( ا��;�ة 60/11 �F إ�Kغ ا��9 ا�8و�� ����;�ر  .12 �، ا��
�V ا������ت ا����	، ����87ة �� �
 ا[زا�	 ا��\�	 �7? أ�Gس �&F أن ��� �� ،	�
ة ا�����E�	 وا��Yت ا��ا��آ�

 �7? 87م و%�د اK&�Gك �� ا���اد ا����رو���روآ���"�	 واZ"C]	 ا�ICى ������ إزا�	 ا���اد أ"Z]	 �����ظ
و�Gف �lm ا��9 ا�8و�� ذ�9 �� ا���7ر5 �� أ"M�[Z ا�����;	 ����8ر�$ و��ر�8 . ا�&�8روآ��رو���روآ���"�	

  .ا���8ات


�	 أن ا�����	، ����87ة �� ��60/11 ا��;�ر ) أ([�Rرة إ�? ا��;�ة  �� .13������  �7�F& ا���	 ا�� � ا��
������ 	[Z"أ 
��� �� �mأ� �V�
ة، �Gف �، ��T- ا��C"	 إزا�	 ا���اد ا�&�8روآ��رو���روآ���"�	 ا��آ��ت ا��
�,�ل ����9 ا�8و�� �]�$ �8�X �� ا�������ت��� �m. أ��وأ �� �V�د ا��9 ا�8و�� �Nن �8ى ا��Xام ا���8 ���

����p� Bزا�	 ا�&�8روآ��رو���روآ���ن ���%$ I]	 ا[زا�	 ا��\�	 إ"�� ��8د5 ا���ر�C oن  	[Z"N� عK[q�ا
��آX �7? ا8�Gا�	 إزا�	 ا����رو���روآ���ن وا�&���"�ت �&� اCو���	 �� 7;8 . اZ"C]	 ا����� و\r� �� M"أ ��s

 �
 ��و��آ�ل ��"����ل 2009������G	 ا���ح �� إزا�	 ا����رو���روآ���ن وا�&���"�ت �� KIل �� 
 �و��Zو�7ت ا�,8وق ا����8د اC\�اف، آ�ن ا�����' �pزا�	 ا�&�8روآ��رو���روآ���ن أ8A ا����7�qت ا��

���rو�&� ا��������8؛ "�Vا إ�? ا���Aل 8Aوث أ�� ا��8ر�$ ا����آ� �&� أو�T�[" lG و��% '�Z��s lزات ا�. 
	�;�;A ��s 	����� ا����رك . ��7��ت ا�G��اد �=���	 ��;�"�ن وا����Gل �]��Tت �v��� �����و�
�9، ��$ أن 

����: . ا�;8رة �7? ا����ف �% ?�7�l ا���اد ا�����8ة �wوزون ا������	 '����� ��
� ا��8ر�$ ا����� "��;�A �� F�و
�Vم ا��xI، أ��W ا��9 ا�8و�� ا��C"	 أن . �����	 ��&�8روآ��رو���روآ���نا���Zرآ�� ��[زا�	 ا� B���� ����و

 �Iأوا �� -��\ 8T 	"�ت �7م 2009ا��������7 � 	P�I ت 2009 �� ا�����رد�� �'ء "��ذج������ $�[� 
��,���	 K�7 �7ء ا�����رد��، وآ���ت ا�&�8روآ��رو���روآ���ن ا��� أر�G- إ�? ا�;]�7 '�T ،o، إ�	ت ا��=����

�2010�&F رxI ا��G��اد ���م . 

 

 �ــا�����

 

�ء �7? ا�����;�ت وا�������ت ا��اردة أ5K7 وإ��دة   .14� ،�V�� أن � 	�
����s$ ا���	 ا�� 8T 
� :ا��C"	 ا�����;	 �8ANث ����ى ��,�ف �� ا��9 ا�8و��، وا�
ي G�;8م ا}�ء ا�%���ع، ���� ��


 ا����Z	 اCو�? �� ا�=]	 ا��\�	 [زا�	 ا���اد ا�����8ة ا[�A\	  )أ(��� �7 ��Aا��� ���;���� 
��"U؛ �  �wوزون �
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 ؛2007 و 2006ا����� �	��� ا
	��� �� ����   )ب(

�� ا
���ي 
����   )ج(��	
��؛2011 و 2010ا
$�ا#�� �"! ������ ا��%
�� ا�&
�� '*+�$
  ا

�3
*� ����1 +��/ �.ن  )د(� ������ ����+ �� ���ا ���"��+ ،�
 +�5م، �$���5ة �� ا
*�8 ا
5و
 �����
��، و+��� +��� �� ا���
�� وا=>��ة �� >�3 ا�زا
� ا��%
�� ا�&
�� '*+�$
ا
�$< ا

"	Bم ��A �	! �5ا� ��م 2009 و 2008 C

E آ*��ة �*� F�، >�3 2011، وأن +�5م، إذا ��
�� >�L�A� �M ا=��ال #���+�����	

"��N ا ��	�
	�Nوز اQR	$�ع ا
�ا�O وا R 5���  . 

� #� ا
$�ا#�� �"! >�3 ����  .15����	
�� 2011 و UV�+ 5W 2010 ا
"��N ا�&
�� �3*+�$
 ا
 XY�$
< ا�$	
�� ا
$���5ة ا
$�+*�3 �$�	�ى ا"1+ O� /��+ �# �����
�� وا=>��ة �� >�3 ا�زا
� ا��%
ا

L��5ول أدN
 :#� ا

�����ا��	��ة  آ	�� ا�����ةا��
 )�	��و�ر ا������(

ا����وع  �����
 )ا������ �	��و�ر(

� ا����وع� ا

 

ا���� ا������ �زا�� ا���اد ا������ة �
وزون  345 395 25 905 ا���� ا��و��
��� ا������(�� )ا�

 )أ(

 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

 




