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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

غرينادا
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNDP, UNEP خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

عوامل 
التصنيع مذيبات

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

رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2008 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات

0. CFC

0. CTC

0. Halons

0. Methyl Bromide

0. Others

0. TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 3. 0.9 0.9 0.9 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 3. 0.9 0.9 0.9 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
40,000.

UNEP               تكاليف المشروع
37,000.

50,000. 30,000.

12,500.

120,000.

تكاليف الدعم 3,600. 4,500. 2,700. 10,800.

130,000.

تكاليف الدعم 4,810. 6,240. 4,225. 1,625. 16,900.

48,000. 32,500.

12,500.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 77,000. 250,000.

تكاليف الدعم 8,410. 10,740. 6,925. 1,625. 27,700.

98,000. 62,500.

0.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 77,000. 175,000.

تكاليف الدعم 8,410. 0. 10,740. 0. 19,150.

0. 98,000.

62,500.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 62,500.

تكاليف الدعم 6,925. 6,925.

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  و�� ا����وع
  

��دا، إ�� )�����(�ّ�م ����� ا�� ا�
	��ة ������   .1��� ��+*ة ا��'�&��، و����� $# "!�
، �/+	- ا��آ��� ا�
0�� ا��� #�&

��: ������9 ا�8��8ا67	
�ع ا�	�34 وا�2; ��< ��*�+�	'�=��� �!�+� � وا��=�'�� ��A2 إدارة ا?زا�� ا�

&���ة ا��آ��� و��ره� 32.500إ6
���� ��ره�  C���!; �'زا D!�� 30.000 دو7ر أ��!D ������، و4.225 دو7ر أ
&���ة ا��آ��� و��ره�  C���!; �'زا D!������D دو7ر أ��!2.700Dدو7ر أ'��� . �ًGأ� ���H	ا� #
ّG	ًا  و����H;

 *�+�; #$ �ً��"�  .2010، و����� ا�	�+�* ��Qم 2009 و2008�=�'�� LIل $�َ�AI D إدارة ا?زا�� ا�
  

  �����ــ
  
2.  Rآ�� ��$ RHSوا �� ��*�+�# أ6:  ا��0�� ا�	 ،#�Q34 وا�ر��	ا� �=$�
�AI إدارة ا?زا�� ا��=�'�� DS ا6	

# وآ��R ا��0�� . 2009ا?زا�� ا�!��� 47	L=ك آ��رو ��Sرو آ���ن DS ذاك ا���� 3 "��ل $�م  RHSوا �� ��*�+�ا�	
 Wر�� D��
&���ة ا��آ��� و��ره� X�"250.000 ا�
��أ $�� ;
��: إ6 C���!; �'زا D!�� دو7ر 27.700 دو7ر أ

D!��&���ة ا��آ��� و��ره�  دو7ر أ��!37.000DوDS ا67	
�ع �+&- واRHS ا��0�� ا�	�+�*�� $�� . أ C���!; �'زا 
4.810،������ D!��&���ة ا��آ��� و��ره� 40.000 و$�� ��Y  دو7ر أ C���!; �'زا D!�� 3.600 دو7ر أ

 ## أ6: ;�+�* ا�����9 ا�و��  ،D����'��� D!��وDS ا6	
�$=� ا��2�AI . Z إدارة ا?زا�� ا��=�'��دو7ر أ
ر أ��!D زا'� ;!���C  دو48.0007وا�2
&�# واRHS ا��0�� ا�	�+�*�� $�� ا�����9 ا�����8 �!�+� إ6
���� ��ره� 

&���ة ا��آ��� و��ره� 50.000 دو7ر أ��!D ������، و6.240&���ة ا��آ��� و��ره�  C���!; �'زا D!�� دو7ر أ
4.500D����'��� D!��  . دو7ر أ

  
 #�+�* ا�����9 ا�����8 ; #$ D�"�
  �AI إدارة ا?زا�� ا��=�'��ا�	���H ا�

  
�+�* ا���A9 ا�	��������9 ا��A2� ����8 إدارة ا?زا�� ا��=�'�� ا�
�ا�HS $�� ا�DS أ$�Hب  .3; �ّ; ،: H�" ر���; D	َ

�^+D ا�0
�رك،  #0
�رك و��ا"� و#��9$ �� ��
�9رآ� &aو��# # ا�0
�رك DS ا6	
�ع `�!� ا�	��A_ ا?���
)�
��+�ة �cوزون؛ )�	&
��ً� Lf80ث "��Hت $
: �	�ر�� ، وإ"Lل `�!� !���S ا7;�0ر ��� ا�
�9وع ���
�اد ا�H; 


�ل ��زات ;Q	4ا���0ة وا �
�ر�4ت ا��2�D�ّ ���� �����؛ ;���� &ّ�دة �
�ّو��$�� H	� ر�4 ا���0ة�

 �g9ن ا�

��(ا�	���� S�� 3 "��ل ���ّ��# )2009;��9# ا�D��8 /�	ّ� إ"�L=� آ�H	�� ��4�4ا� ��ُ	�ّزع 3 (؛ `�اء أدوات ا��2

&�$�ة و"�ة ا�وزون)�2009# ا�D��8 "��ل ;�9 3&	�9ر  :�� # ��'�=�  .؛ ر�k أ��AI �A9 إدارة ا?زا�� ا�
  
4.  ZA&�أو mر��	ب /�n2009 Y�� دو7ر أ��!�kُ �� Dف أو ا�ُ	oم �- # أk: 168.000، آ�ن 

175.000  .2010 دو7ر أ��!D �4ف ُ�/�ف $�م 7.000 ورD!��. ��k دو7ر أ
  

� :
Qا� �AI #  �AI إدارة ا?زا�� ا��=�'�������9 ا��8��8 
  

: ا��A2� X��8 إدارة ا?زا�� ا��=�'�� ;�	oم  .5Qا� ���دا �	�+�* ا���A9 ا�	���� �A� DSق ������� ��!"  :

�D�ّ ا�	����؛ إ�6اء &�"�ت H	� ��4�4ات أ�Q� إ��S�s و�I ؛ `�اء أدوات���H	وا� Y���	وا� �kو"�ة ا�� o�oQ;
��# �AI إدارة ا?زا��  �=��$ _Sا�

�ل Qّ�ات ا��2� ا�	�Sّ�; Dت ��ا�A4 ا��9ا't ا�&���H ا�Q	4ا��� $# ا

#��ّ�H	�� DS�sر�� إ�; #�g;؛ و��'�=�
�ل ��زات ;���� ����� ا�Q	4�� ،���=	ا���0ة وإ$�دة ا� ����	ر�4ت ا��
 �g9ن 
:��Aى ا��
# أ�Gً� ;�ر��ً� إS�s. $�� ا�a; و�4ف �kن ر���� ورg9� رك�
�+�ة ا7;�0ر�ً� �
�^+D ا�0	&

�اد ا���� 

�+�* ���n ا�
�ا�HS ا�
&��H $# $��، ��� ا��4
��؛ ; vذ� DS �
!���S ا7;�0ر ��� ا�
�9وع، � �!�` o�oQ; وزون؛c�

�ر�4 ا���0ة ا�	D ُ"ّ�رت LIل ا�����9 ا�����8 # �AI إدارة ا?زا�� ا��=�'��؛ إ"Lل ����� ;gه�: 
�ّو�� ا� *�+�;

�D�ّ ا�	����؛ H	����H;و �kر �A9وإ�6اء أ�.  
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  ������ت ا�
�	� و�������
  

  ا�������ت
  

���دا �� ��م ا����ك أي آ��� �� ��اد آ�رو ��رو آ	��ن ��� ��م   .6	� ����! "#وأو%$ . 2006أ�
� آ�ن -��,� +�*(�	ات إ�&�ر ��-�9 أن ا8زا+� ا+�/�	ة ����4ك آ�رو ��رو آ	��ن �3 ذاك ا+/Ivan .: <ّ=اء و	

���ة �F:	اف وإر:�د ��CD اBوزون، �ّ�� أ�@	 �� ا���	اد �?ّ�ات ��G ���ات =/	?�H آ�رو ��رو 	 �?���ة �
�ار ا+�	اI�J. آ	��نKم إ�L- <�!أ M+ذ �� �ًOوزونو�P+ ة�@��Q�+ا+�?�3 ��+��اد ا  �� Rّواردات آ H� ���S	+ا 

��ة +Pوزون وا+����+���Gت ا+�?��@��Q�+وزونا+��اد اP+ ة�@��Q�+ا+��اد ا Hو�3 !�ل ا���	اد �?ّ�ات �?���ة . ة �
H آ�رو ��رو آ	��ن �,9 إ��دة =���W ه�U ا+�?�ات +����َ?�ُ 	�� ��G�+���= H+إ ����Zرة��و ��رو  �H آ

��َ�َ?�ُ 3ّ�[= R/S �� ن��	آ�	وع +��اد آ�رو !�+" دون ا4=,�ر ��	 ا+�[وو��\R ا+	���S ه�R/S  . U ��?�� �3 ا+/
� إ�&�ر ?� �� ��رو آ	��ن وا+�?�ات ا+�?���ة �H آ�رو ��رو آ	��ن �Jل �	!�Ivan.  

  
� وBدوات إ%���� و�?�ات أ�����، �?� أن   .7��ر�9 إ%��3 +�]�3�ّ ا+�/	= 9ا+��Q" اZ�%�= �-��Bً� �[*ن `

��� ه��+M أي ا����ك +��اد آ�رو ��رو آ	��ن <+ a-أ "L!4 م�� ��� �وا��د ��-�9 أن ه��+M . 2006 �3 ا+/
� ا+�?���ة �H آ�رو ��ة �� �?�ات ا+�/	� �ً?bSR�?+ا ��S "+ن ��زا��	رو آ� إ��دة =���W ه�U ا+�?�ات �ّ>و=. �

ّ]�ا =�ر�/ً� �Jل =�@�� = ���ّ�[= R/S �� �ً�+�!إدارة ا8ز �bJ �� H+وBا �� وا+�	!�ا+� �bJ إدارة ��زات ا+�/	
  .وه�U ا+�?�ات %	ور�� �� أRG ا���ا�� ��R ا+�]�ّ���. ا+���\��

  
���دا �Sدرة �H ا���4	ار �?�م   .8	�ا+��Q" اZ�%�= �-��Bً� �� ا+�آ�4ت ا+��@�ة �ّ�� إذا آ�-" !���� 

+�e+�e ، ��ا��b أ-[�b �]�	!� �3 ا+[	��Z ا2009ا����ك أي آ��� �� ��اد آ�رو ��رو آ	��ن +�� �?� ��م 
�bf+��\���+9 .  إدارة ا8زا+� ا�-�� �  . ه3 آ�+Mأن ه�U ا+�Z+� وأّآ

  
9.  ���?� RGأ �� R�H ا+���� ��Q�f+وا g��f+ا ������Gوا�]" �3 ا ���ً� �*ن ا+,�� ا+��@��� �-��Bت ا�Jأ 

��-��J ،9ل =�@�� إ��اد �bJ إدارة إزا+� ا+��اد ا+���رو آ�رو ��رو آ	��-��، ا�S	!" ا��B-� أ�Oً� أن 	�ّ@� 
 �� �e+�e+ا �Z��� �� أR��Q= RG إزا+� ا+[	��bJ إدارة ا8زا+� ا+���\��، �*ن ��&$ ا+Z���� �[*ن ا=�fذ �bJة =���

� ا+��@��. ��اد ه��رو آ�رو ��رو آ	��ن �3 ا+�S" ا+����9�S 3ا+��+�� ا+�3 ه �b]-Bا H+9 إ�-���أت : وأ:�ر �
bQ+ا i� اد ا��4[�رات�� ��ّO��+ وزونP+ ة�@��Q�+ص ��+��اد ا�f+ا I�Jا	م ��$ ا+��L- $�[�= ن*]� ��ّ�?�+ت ا�

� و���Qردي ه��رو آ�رو ��رو آ	��ن �ه��رو آ�رو ��رو آ	��-��؛ ُ�]�ت ا�����Gت �i ا+,�?�� ا+�?��� ��+�/	
/�ت إزا+� ا+��اد ا+���رو آ�رو ��رو b�� إ(�رة ا+����� �[*ن RGأ �� l�!9 ُأ�آ	��-��؛ و�Jل �	ا�m ا+��ر

ا+�]���ن و��D@� ا+,��رك ��ً� �Fزا+� ا����ك ه��رو آ�رو ��رو آ	��ن؛ و��ف ُ=�رج أ-[�b ا+����� ا+?��� �3 
  .�bJ إدارة إزا+� ا+��اد ا+���رو آ�رو ��رو آ	��-��

  
  ا������

  

10.   �-��B3 اK�=:  
  

�ً� ���*ن  ) أ(� �� إدارة ا8زا+� +�]	�	 ا+�	!3 �[*ن =�@�� ا+[	��Z ا+�J*= �bf+ ��-�e ا+,�� ا+��@��
���دا؛ و	� ا+���\�� �3 

  
� H	m��- ا+��@�� ا+��Qي +?�م   ) ب(� s�2010*ن =�ا�. 
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� ا������ �و����  .11��� �� ذ��، ���ا��� ������ ��� ا�ً�� ،��-,� إدارة ا)زا�� ا�#&�%�� �$��#�دا،  ا!��
����� �&�، ��0=�ى ا�=���B ا��8ّ�� �� ا�A/ول أد��<، �4 ا�=>ّ&; �:ن ����9 و��%#/��8 ��7ّ/��ن �4 �2���3 ��0�/ة 

���H ا�=#>�G ا�0#�ي ��Eم �� �� �ً��I�� ًا����2010� �#A�� ��=0وا� ��  :ا�=#>�G��، إ�� اMN=��ع ا���
  
���� ا����وع  
	�ان ا����وع    

  )دو�ر أ�����(
  آ��� ا������ة

  )����دو�ر أ�(
  ا��آ��� ا��	��ة


� ا������(R,� إدارة ا)زا�� ا�#&�%��   )أ(����9  4,225 32,500  )ا���  

� ا������(R,� إدارة ا)زا�� ا�#&�%��  )ب(��  ��%#/��8  2,700  30,000  )ا�
  

-----  

  




