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���ت أ���� ا����وق ��	� ���� �	���ح ا�	��وع ا�������������ت و �� ���!���&�% ه#" ا�:  

  ا)زا��
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المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

موزامبيق
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNDP, UNEP خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

0 :TCA بروميد المثيل: 0.4 هالونات: 0 0: CTC 2.3  :CFC

عام: 2008 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق عوامل  مذيبات تبريد هالونات رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

1.3 1.3

0

0

0.2 0.2

0

0

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 2.7 2.7 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 2.3 0. 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
100,500.

UNEP               تكاليف المشروع
75,000.

17,000. 117,500.

تكاليف الدعم 9,045. 1,530. 10,575.

59,000. 134,000.

تكاليف الدعم 9,750. 7,670. 17,420.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 175,500. 76,000. 251,500.

تكاليف الدعم 18,795. 9,200. 27,995.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 175,500. 0. 175,500.

تكاليف الدعم 18,795. 0. 18,795.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 76,000. 76,000.

تكاليف الدعم 9,200. 9,200.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
2
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  و�� ا����وع

 


	�� ���م ا��  .1� ����ز����، �����ع ا����� وا��� ������+�* !(&�) ا��آ��� ا��&%ة ا�#"����، !�����!� �� 
�روآ#!�ن 
�رو/
��ل ��&�% !#+��< ا�=> ا;ول /9 �78 إدارة ا4زا�� ا���2�3 �#آ��ت ا�� 9
�ا���&�#2#��! �2% �#

�ز���� !7
* � ).�78 إدارة ا4زا�� ا���3"��(� A���� �
&� آ�� 9���B! ��"�3وا�� ��+�Cا� D"ا#E2> ا��000 59 
 �Iآ��� ا������+�* و7 670دوMر أ�2#�9 زا"� �����K د�J ا��
� 9� دوMر أ�2#�9 زا"� �����K 17 000 دوMر أ�2#

 �Iآ��� ا������"��19�2 530د�J ا��
� 9� . دوMر أ�2#

�����  
 

�ا/�� �� �R> ا�
	�� ا���&��2% /  .2��T ا���أ �
S �78 إدارة ا4زا�� �A ا� �� ���9 ا�����3 ا���دس وا��
 V
��ز���� !�+�* 17 420 دوMر أ�2#�9 زا"� �����K د�J ا��آ��� !��ار 251 500ا���3"�� ��
� 9� دوMر أ�2#

�روآ#!�ن /9 ا���د10 575و
�رو/
��+��و، وذ�Y� Zزا�� ا���3��M ��"�3ك ا��
� 9��ل ��م  دوMر أ�2#
\! 2010 .
 ���! S2\� ا;و�#Eا� S
�ع، وا/�A ا�
	�� ا���&��2% ���M75 000و/9 +&[ ا J�د K���� دوMر أ�2#�9، زا"� �

 �Iآ��� ا������+�* و9 750ا��
� 9� 9 045 دوMر أ�2#�9 زا"� �����K د�J ا��آ��� ا�����I 100 500 دوMر أ�2#
#! %�&��� 9�2��"��
� 9� .+��< ا�=> ا;ولدوMر أ�2#


9 �� ��&�% ا�E#2\� ا;و�S �� �78 إدارة ا4زا�� ا���3"���#� #2#��  
 

�ا/�� �
S �78 إدارة ا4زا�� ا���3"�� /9   .3�ل ا;+�7E ا��J� 9 ��&�%ه� ��% ا�� ��ً
��Rم ا���+�* ��#2ً#ا �#
#�/�+/ 9+�Cا� �2#E�2008 .�8ل ه ���\> ا4+	�زات ا�#"���� ا�Eر2* و���� <�ل �dث ورش ��%e ا�&�#ة ا��

 A�#8 �2#�7ع ا���R 9/ ��

�d Aث ورش �> ���ر2*  . /�9 و��رب ��ر!��200ا�=���و�8ل ه%e ا�&�#ة ا��
 A�#8 T���316�g&9 ا�	�رك  S
�ز�2 8�� أ�i3ة �
�=#ف �� J، و��ر!��� �j#k l!�mرك و�� Kg�� 


\� !��m4/� إ�S ا��# ا�E#وع أ�n. oً2زات ا����2#)� /9 ��� ا�\�ارات وا����ERت �� ���
K أp\�ب ا�
�����اد ا����&%ة �sوزون أ�oً2 4دراج  .!=97k�+ q ا����! ��
=��ا"D ا�
و�8ل ه%e ا�&�#ة، �A �#ا�=� ا�

�روآ#!
�رو/
��ة �
S ا��=�روآ#!�ن وا�=�ات ا�
�رو/
�
S واردات �#آ��ت ا�� <����ل ا�\t# ا�
�ن !\
#2��2/ 9+�Cن ا���روآ#!�ن2010آ�+
�رو/
#آ��ت ا���3روآ� ������! ��Rا#  . و4د�8ل ���uت ا�

4.   �2#j �� e%�&�� ري�	ا� �ا���3"�� �������
�Rم ا����Cً2�\� #2# �\��� ا�����ة ا�&��� وا��#+��< ا��\&�iي �
9�2��"�> �kرك  .ا��� �k2# /�� ا+=��ت ور#��
�ن ا�(���� و������9 �3�/20 وو/ً�� �
C2 �)ً�k 

�روآ#!�ن ا;2#8� ����ER ا���دئ ا�������3 ��#+��< ا�����م ا���3"9
�رو/
�� !xن ه%e ا���دئ ا�������3  .ا�ً
�
���3 و��ف ُ�����م ��\��2 ��3< ه%ا ا��#+��<�  .J� �R ا��


���V ا����p 100\��� ا�(#ف !���� ، �J ا4!�غ �� �2009و!��2�3 ا�#!� ا��C+9 �� ��م   .5� �"� /9 ا�
 �Iوع وا����#E  . دوMر أ�2#�E��!500 1759#2\� ا;و�S �� ا�

  �78 ا�=> ا���E��! �p#2\� ا��C+�� �� �78 إدارة ا4زا�� ا���3"��

 

��* !#+��< ا�=> ا��C+9 ���7 إدارة ا4زا�� ا���3"��  .6! �7E+;ا �ًدا ���ز���� !��&�% �� ����� �3=��. 
�ل ا���ر2* ا����9 �&��9 ا���#�2 و��g&9 ا�	�رك وا���&�% ا����> ��#+��< ا�����ة ا�&��� �� �> ا��E� 9وه


S ا��#+��< ا��\&�iي �
����م ا���3"9� iا�#آ�. ���ف 2��# ا��
� أ�oً2 /9 ��&�% أ+�7E و!�/ �\2#Eا� e%ه *
�\
)���ت �
S أp\�ب ا�
=آ� أن ر�p وإدارة ه%e ا;+�7I� �7E) أ�oً2 ا�E#2\�  .ا������ ا�=��� و+E# ا�

 .ا��C+�� �� �78 إدارة ا4زا�� ا���3"��
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���ت و
	���ت ا������
  

 

  ا�����ـ�ت

 


��م ا���ك ا
	��رو���روآ���ن  .7 ��� ����ُ
� ا
��دة 2008 ا� ") 7 ") '�& %	�"$ "�ز"�!� ���
و��A ا
�@? ") أن ه=ا ا>���ك "�9وً;� 
����9ى  . أ��4ن ") '1رات ا���-�ذ ا+وزون2.3ا
��و*�آ�ل ��� 


� �!�� ;���� �	!�; F	D!-E* ( ذ
C إ
A ا!G�!

	) ا+"�H��4 $G "���"�ت ") ا ،1��
���9ى ا
���9ح �� 
�=ا ا

G�"R$ ا
�Qام ا
K	�"$ ا
	�"& ��PK!� ه1ف ا>���ك ��G N" �-L;$ ه=ا . ��K� �-L2010ل ��م  �!G�!
و'1 أآ1 ا

 $-S	" $��% T� �Uً;أ $"�	K

XZGR$ ا
�XY ��!�� &��Z* T$ إدارة اWزا
$ ا
���1P� $!V �1أت ا $��[Wم، و����
ا

��Uن *PK!� ه=ا ا
�1ف $!����
.  

8.  

��ز"�!� �H�*�����G T ا $!V���
. �Z*2008;) ا
TG�S /��ا�A�� $P ا
K;�Z$ ا+و
XY (" A$ إدارة اWزا
$ ا
 A

-�& ��D ا
�1Pم �T ا
��-!=، �T %!) أن ا+XZG$ ا+�Yى ���P;�4 T إ�� �P% 1' وع�Z�
وُ;Z!� ا
��P;� إ
A أن ا

 �� $L�E
1 ��
�Qا"�ت ا>"��Sل ا��
� ��و*�آ�ل "���G;�لا>��	��ل 
��Uن و��ء ا����. 

9.   ،T�;1�V�!
H��4 ا+"�G$ ا�U;Wح �!�� ;���� ����bب إ`��ر ��D ا
�	��Gت، "C�* &S ا
L�E$ ���-!= ا

? ;�? ا
�1ء ��
-�& إ> �T أXZG$ '�!�$100"��9ى �Lف ��1Pار  �Gأ (!% T� $V��
و�c-�� ا
�آ�
$ ا
�T� .  ،$!9!V ا

!�� %!d أن ًV�' �!G�!

e� Cن ا
��P;� رد ا=
 ،��

� '1 *? ا
������; ��!� ��� 1� ���Pد ا
��1ات ا
�gري ا��	�����
N ا

��	�ن &"�	

) ;1Kث %�A ا
��N ا+��h;ُ.  (" �!Y ا
�cف ا $XZGR
 &"�	
و"N ذ
1P� C *? إ;�Uح أن ا
��-!= ا

$�9

�F��E ا+XZG$  .ا $K[�" 1ًا�
���-!= �) �P;�4 ���ا�!1 آ�� '1م ا
!��c�E" &�� $XY T�;1�Vة  $�[�E
ا
 .1K"ُ $!V��Gدة 
��	��ل

� ;T*b "��ازً;� "N ا
�P�ُر   .10�X
 ") �G%!$ أن ا
�cف ") 57/15و'1 أ�jرت ا+"�G$ أ;�Uً إ
A أن ه=ا ا
 (" �Sأآ &S�; A
��ه�ً;� �T *�-!= ا
��Zوع، وأن أه1اف 20ا
K;�Z$ ا+و �"ً1P* �PK* 1' �Gوأ ،$V��
 �T ا

	
 .��رو���روآ���ن 
�=ا ا
��م 'HPPK* 1ا

 

  ا��	��ـ�ت

  

11.  T�; ��� $;=!-��
 :*�TL ا+"�b� $Gن *�Pم ا
��g$ ا

$4�% ��ً�� ��
��P;� ا
��%�T ا
�Eص ���-!= ا
K;�Z$ ا+و
XY (" A$ إدارة اWزا
$ ا
���T� $!V   ) أ(Wا
 $�9
 ، و2008"�ز"�!� 

 .2010-�2009ي 
��م ا
��ا�p"�G�� A�� $P ا
��-!= ا
�9  ) ب(

12.   N" �!�"ز��
 $!V���

!$ ��A ا
K;�Z$ ا
XY (" $!G�S$ إدارة اWزا
$ ا��Z

��ا�P$ ا�� $G�"+ا HLآ�� أو
� وا
!�T�;1�V ��ف !G�!

T و"N ا
�-�ه? ��A أن ا��

!F ا
�1? ا
��c%�$ ����9ى ا
���;& ا
��]T� r ا
1gول ا�	*


��g$ ا
��-!=;$2010-2009ا
��p"�G ا
��9ي *1Pم *�P;ً�ا "�%�ً!� %�ل *�-!=  (!�9
����ع ا
TG�S وا
 : 

 

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

 �
����� ا��
)دو�ر أ�����(

ا��آ��� ا��	��ة

� 7 670 59 000 )ا
K;�Z$ ا
XY)$!G�S$ إدارة اWزا
$ ا
���V!$  )أ(!G�!
 ا

 ا
!�T�;1�V 1 530 17 000 )ا
K;�Z$ ا
XY $!V)$!G�S$ إدارة اWزا
$ ا
���)ب(

  

 

-------- 




