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مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

135,000.

تكاليف الدعم 15,350. 15,350.

135,000.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

482,500.

تكاليف الدعم 47,737. 0. 47,737.

0.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 482,500.

642,500.

تكاليف الدعم 47,737.5 18,600. 66,337.5

160,000.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 482,500.

330,000.

تكاليف الدعم 27,300. 15,600. 42,900.

120,000.

312,500.

تكاليف الدعم 20,437.5 3,000. 23,437.5

40,000.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
272,500.

UNEP               تكاليف المشروع
210,000.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 58.7 20.3 20.3 20.3 0.

20.3 20.3 20.3 حدود استهالك بروتوآول مونتريال.0 CFC 67.7

TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

Others

0

Methyl Bromide

0

Halons

2.1 2.1

CTC

0

CFC

0

11.711.7

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول

11.7  :CFC

عام: 2008 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات

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

UNDP, UNEP خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

البحرين
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال
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  و�� ا����وع

1-   ����� �� ���	
�������� ا��� ا�����ة ، ��م ����ا���	���ا�	� (�	�(،�	�	! إ�' ، ��&#% ا��آ��� ا��
#"ة ا�
2
� ا��
#	"�� ا���0/ا.,���ع � �� ?<� إدارة ا;زا�� ا�
�9!	� وا�
�9!	�ا���8	� 7��� �����6 ا�5���  وا��3�	� �

 @��A B	���A C���,D�000 95  C���، 12 350 ا�����I زا!� ��A�	B د�� ا��آ���دو.ر أ�	��	�� �	�� دو.را أ�
���� ا��� ا�����ة ا;���!C 3 000 ا�����I زا!� ��A�	B د�� ا��آ��� دو.ر أ���C 40 000و�� C�� دو.ر أ�
)C���

#	" ?<� إدارة ا;زا�� ا�
�9!	� .)ا�	�!A نO5� C��� �PA '�� �Q�أ �� S?��� C 2008ل و�6��5 ا�<
  .2010م و����� ا��
#	" ��U، 2009و

  ا������

2-   ��"	#
2
� ا����' ?<� إدارة ا;زا�� ا�
!�9	�  CW ا,�����9 ا��3�	�واVPW ا�������;زا�� اS9�0ك ا���اد  �
��ل ��م �� ����روآ���	� ��Yرة آ���� CW ا��Wرو��2
� ا��
#	"�� و�� . 2009ا����� �	Z ا����أ ��' واVPW ا�

@��� 6���A C���,دو.ر642 500 إ  �I����ا ��آ���د�� ا B	���A �!زا C��وCW ا.,���ع .  دو.را أ���	�66 337 أ�
 @��� '�� ��"	#
2
� ا����، 27 300زا!� ��A�	B د�� ا��آ��� ا�����I   دو.ر أ���210C �000#�%، واVPW ا�	��	�� 


#	" ا�5��� ا�و�'�	 أ���ادو.ر 20 438 دو.ر أ���C زا!� ��A�	B د�� ا��آ��� ا�����I 272 500و�� C���
!�	��  
�	!�9
  . �� ?<� إدارة ا;زا�� ا�

 C��� �PA'�ا�و ���
#	" ا�5A ���	!�9
   �� ?<� إدارة ا;زا�� ا�

3-   �PWا�� �P� '�� ��"	#
2
� ا��� �� ��[#C ا���2رك و0	�� �A 150ر�� �A?<� إدارة ا;زا�� ا�
�9!	�، ا�
��ل��اد ا����
#�ة �_وزون �Aز�/ أدوات ا��B5 �� ا���5�� ا�ول / أآ���A2009�

�	c �/ ك؛ وآ�ن هA �� ه	

��اردات �� ا���اد ا����
#�ة �_وزون، وأدر,V ا���اد ا;�#�ذا���2رك ووآ�.ت � ���U#�ا��� ا ا�?ى ���Qن ا��
 �
اء ا��
#"ة �	� وزارة ا��	�ا����
#�ة �_وزون آ�Q3���2رك ا�درة ا��� CW ��� ا���2رك؛ و0	�� �Aر�� �� وه	

 %���2�180 C	
PA ��  ���?���9�� ����ل  ا����5�� ا�ول /أآ���A2009 اءg �Aة 104؛ وh9,�9ز �� أ, 
ا�� ا���ر��؛ � "	#
A لS? �9�	��A /��������8�� و�� ا�ات ا�U��داد وا�� وه
�ك ا.�0��� C!�9
���	� ا�����3م ا�

&� ?<� إدارة ا;زا�� �أ�5�V و��ة و؛ �2010<�/ /����2009/ ا.S>iع ��9 ����ل ��9�� �	� ا;��اد و�� ا�
�	!�9
   .ا�

ف ���@ ��A2009ز /���	%' و��  -4& �A ،019 463ا دو.ر	��W%، �� أ&6ـ أو ا.��� أ�Y� امh 
482.500  %	�� cWا�� C��5��� ا�و�' دو.ر أ�� CW � أ���	ا دو.ر19 481و0	�� &ف ا�&	� ا����@ . �

   .��2010م 

 ���   �� ?<� إدارة ا;زا�� ا�
�9!	� ا���8	�?<� ��6 ا�5

��hم �����   -5A��:  �� ?<� إدارة ا;زا�� ا�
�9!	�ا�CW C��8 إ�7ر ����� ا�6�U  ا����	� ��
#	" ا��5<�ا���
 C	
P�� �5 ��و�ا�����؛ وh�hUA ��رات ا���PA ���?0m�� ا��h�� �� ا���ر�
� �	
����ر�0ت ا�2	�ة ��' ��ت ا��7� �


		�؛P���9ا
��� c��P8	 ا��راC0 وZ���A ا��U���ا C
 وا��Oه	6 ا��9
C و25A	/ إ��اد �n>3 ;&�ار ا��95دات B ا��7
ة، وو��ات ا�0داد وإ��دة �Aو� أ,h9ة �A		B ا��9اء ا����آ	I& داد أ,h9ة ا�0	W�A؛ و��
	C ا���P�� �	
P��ا �

�		
P��
	� . وأدوات أ0�0	� �PA ة����م ��P�0 6(آ���� �P����اد ) �� ?Sل �� �		!�9
إ�' آ��ر ا������3	� ا�
��روآ���	� ������ أ6QW ا�3	�رات ا������ ���Uا�9A، وWرو��
#	" ?<� إدارة ا;زا�� 0	��� ا��A �	��UW �&ر

�'  �� اكا.S9�0ا�
!�9	�CW ��� ، ذ�#3A p	o ������ت � �ا�� ا���ر�� qوأ ،�	�����روآWرو�����اد ا��
   .ا;�0اA	2	� ا���5�� �rزا��
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�ت ا
	��� و������������  

  ا������ت

����� 2008آ�ن ا�����ك �� ا���اد ا����رو���روآ
	���� �� ��م   -6 � 	��*( ا�)'
&� ا�%ي أ	�"! ��
 �3 �� 8.6 �� ?4رات ا���;�د ا=وزون &95 	��;:9 	�45ار  11.7�3 �� 	
و/�آ�ل ����
&�ل وا�)��, 7ا���دة 

وأ�Dر . �3 �� ?4رات ا���;�د ا=وزون 20.3 ا����� ا����Bح 	�� ��%ا ا�:�م وا��� /)�, ��?4رات ا���;�د ا=وزون 
���	

ة &:Jى أ�ا�����( إ�G أن E;F ا�����ك �� ا���اد ا����رو���روآ�F=ا K�Lات ا���B4ار ا�� G��  ����

M�Fا
����� /إ�G ا�R;�ذ ا��Pرم ���Oم إ4Nار ا�� �5(T/ وزون ا�%يU� 4ة;��Bاد ا������	 V�:ا��� MP'ا�
�&

ة ���)'� �W أ*�J. ا�('�F=ات ا��Bا� �� ����	
 /���Y ا���اء ةآ�� ا�E;L ا�G�� )�T ا���اد ا����رو���روآ

����	
 و?4 أ*)
 /�ا�
 ��اد .ا���'
آ� وأ*�Jة /���Y ا��)��� ا��� /4L�Bم ا���اد ا����رو���روآ

ة�"P�5ت ا��(T��� 9Z4ام ا�)4اLر ا����F ]'	 G�� ����5دة �� ا=��اق ا���W[� ا�;L�� ����	
و	4أ . آ��رو���روآ

  .أ�Y �� ا��Bق ا��'��406-/�ا�
 ا���4رو���روآ
	�ن

7-   G�� أن وردا Gر ا�����( إ��Dوزون، أU� 4ة;��Bاد ا������	 V�:ا��� `&
a9 /'4&] ا���*b/ نba	 الc�

ا?)� ا�;:��� ���اردات���	 d�B& ���'ا� `&
a4ة /ا��;��Bدرات �� ا���اد ا���P% ا����ا ��'4ود&� �
O� وزونU�

�����ول � إدارة إزا�� ا���اد ا���4روآ��رو���روآ
	����، و�Fل إ�4اد TF). ����ءان ر��B�Zن �f5(ا��F4ل إ�G ا�)�4 

آ�تa�� دات��D 4ارNوإ ،���Fرة ا�4ا�Wا�'��� ا�� `&
aا�� d�5�// ل�P����5ت ا�:�9 ا��:��� 	����4L، وإ�Jا��� 

ا��5���� ����D Gدات، وا�
4N، �[� �� ا��9Z�B ا���:� �5	�����hل ��4ا	�
 ا�
?�	� ��G ا���اد 

 ا���
اد ا��lO ا�G�� ��Z�5 ه%j ا���اد	�� �� ذ�T���L� i(وآ��رو���روآ
	���� ا���4رO����� /�ا�
 	4ا9Z ��، و �� 

��Pت ذات ا�����Pا� �� ����	
  ).*�4ة، و/�l�O ا��4Lام ا���اد ا���4روآ��رو���روآ

8-  Rإدارة ا �TF �� ���hا�:�9 ا� m���
زا�� ا������Z، أ�Dرت و�5( ا?�
اح 	��d�5 ا=��Ta ا��اردة �� 	

آG�� J إ��دة ا�����n أو ا��)4ال ا=*�Jة ا��)�
ة ا��� /4L�Bم ا���اد �� ��B�Z
ا��آ����ن إ�G أن ا=��Ta ا��5��� ا�

  . �4ى ����Z ا�)4ا9Z و���?�a ه%ا ا=�
آ�� ���l��5/ l. ��رو���روآ
	����ا��

9-   �'&
a�� )ا����� � دو�ر 25 000 	��, ا��TF �� ����h إدارة اRزا�� ا������Zو&��B� 95ى ا����&9 ا�%ي �3)
وآ�ن ا�����( ?4 ا?�
ح ه%ا ا��: 9&4	/ 4:� d�5	E: ا=��Ta ا��اردة �� ا��TL . أ�
&�� �� ا��)�, ا��'4د �� ا�/;�ق

9(5�Bق �� ا��
;��	 �(��Tا�� l�& و�� ،���N=ا.  

10-  �q�/ G�� ل�P'ا� Gا��آ�����آ�� �:! ا=���� أ&[ً� إ� �� d%;�ا�� ��/ ����� ا�)'
&� 	baن �� إذا آ��! 
 وا��'��G�� �O ه%ا V�5'/ `�T�B��2009 اRزا�� ا������ �� ا���اد ا����رو���روآ
	���� 	'��ل ���&� ��م 

 �'&
aا� �� ��
 وأآ�TF ��  .4 إدارة اRزا�� ا������Zا������Zا����Bى �� ا�����ك �� �Fل ا=��Ta ا���5
  .ا���اد ا����رو���روآ
	����tزا�� ا�����( ا��Jام ا�'���� 	�'V�5 أه4اف ا�)
و/�آ�ل ا���:��5 	

11-   u�ا���اد أن ا��W�� ا���;�%&� ?4 وا�G�� !5 /��&9 إ�4اد �TF إدارة إزا�� ا=���� وإذ /�
����	
�5
ح ،  �� ا*������� ا�K��L وا���B�Lا���4روآ��رو���روآ/ ���tأ&[� أن� 
O�& );�% ا������ل /�F ،

 �'&
aا���Z���9 ا���B�� اءات ا=و���
*Rا E:(	 ع�Tq��	 ����'غ ا��	إ �� ،��Z���زا�� ا�Rإدارة ا �TF �� 
و�� ه%ا ا�4Pد، أ�Dر ا�����( إ�G أ�� &:�Jم ا���5م . ا��'4د����� إزا�� ا���اد ا���4روآ��رو���روآ
	���� �� ا��?! 

�B( ا�?� ،i�%	ول . [�ء��/ ��hأ� �� ��h� وزونU� 4ة;��Bاد ا������	 V�:ا��� `&
a��� ���'اض ا�
و&:4 ا���:
��Z���زا�� ا�Rإدارة ا �TF %�;�/ �� ����	
�� ا��4Lام �آ�� ��)'] ا�����( �� إذا آ�ن &. ا���اد ا���4روآ��رو���روآ

ة اRزا�� ا����J* �W��:�� ��Zء �� ا����ك ا���اد �:4ات ا���
داد وإ��دة ا��4و&
 ا���ردة �� �Fل �TF إدار
����	
، و��'4ث ا����m ا�4را�� ا��5�� ا��3�� آ� &�[�� ا��9Z�B ا���:��5 	����اد ا���4روآ��رو���روآ
����	
  .ا���4روآ��رو���روآ
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  ا������ت

  : ��� ���ا����� ا���������ن 	��م 	��� ا�����   -12

���� ��������أن 	�  )أ( ��  �34�5 إدارة ا+زا�� ا��'�&�� �% ا�و�#ا�"���� �� ا���!�� ������ � ا���

  ؛ ا�%���6

  .�2010!�م  ا�>��ي أن 	�ا5� ��# �����9 ا������و  )ب(

13-   #��، ��� ا����6%�% �34 إدارة ا+زا�� ا��'�&�� �5 ا�����B ا�"���� آ�� 	��� ا����� ���ا5�� @����� 
 D���E	 %� �'� �6	����<� #�� F� ا��'F أن ا�����P وا���&��6�J أ�Oس، ��#  ا�����M ا���KL �5 ا��Jول أد��Hىد
����  :� إ�# ا���RSع ا����B وا�>��% ����� ا�������2010 �"ن �����9 ا������ ا�>��ي �!�م �O���Jن 	����ا ��

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

 �
����� ا��
)��دو�ر أ���(

 ا��آ��� ا��	��ة

 ا������ 12 350 95 000 )ا������ ا������(�� إدارة ا�زا�� ا������� � )أ(

  ا���������  3 000  40 000 ) ا������ا������(�� إدارة ا�زا�� ا������� �)ب(

  

_____ 

  

  

  

    


	� � � وع: ا �� ح �� 

