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المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

62,500. 62,500.

تكاليف الدعم 8,125. 8,125.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0. 152,500.

تكاليف الدعم 19,825. 0. 19,825.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 152,500.

62,500. 215,000.

تكاليف الدعم 19,825. 8,125. 27,950.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 152,500.

62,500. 215,000.

تكاليف الدعم 19,825. 8,125. 27,950.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) France              تكاليف المشروع

152,500.

1.9 0.

CTC 0. 0. 0.
الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 1.9

1.9 0.

CTC 0.1 0.1 0.
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 1.9

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

0.

0.

0.

0.

0.

الخدمات الصناعة

0.

Non QPS QPS

تبريد هالونات رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق عوامل  مذيبات

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

France ODS phase out plan

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

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


	 ����� أو��  -1 �������ع ا����� وا����	 و ����� أ����� �ا، ���������
	 ����� "!��� إ�� ا �������
4�53 �!���2 ا��0/ ا.ول "+ *(� إدارة ا&زا�� ا������ �$��اد  	
 ��$��8 ا���4�63 75!6!ا �!�$

�� ��ره� ا�@!6?� ا�<��� وا.*!ة ���$آ�� ���� أ����� أ6=� >$;� ����6/. ا��$�رو"$�روآ!������� 62 �4500 إ
� دو8 125دو�ر أ�!�6+، زا�Fا �5$�4 �����ة �$�آ��� ��ره� �  .را أ�!�6

  ا������

2-  �$
H ا��;�أ � 	� 	
J� ا����I وا�������� "+ *(� إدارة ا&زا�� ا������ وا"�7 ا�$��8 ا���4�63 "+ ا
 K$;�� ا �5$�4 �����ة �215 000أو���ا�Fر أ�!�6+ زا� دو�را أ�!�6� �N� ���!4زا�� 27 950$�آ��� ��ره�  دو

� . 2010ا����$� ���RJك ا��$�رو"$�روآ!��ن "+ ا�;$� �?$�ل 
�م $
 S�4� ع�����ووا"�7 ا�$��8 ا���4�63 "+ ا
  دو�را أ�!�6�19 825 دو�ر أ�!�6+ زا�Fا �5$�4 �����ة �$�آ��� ��ره� U500 152!ف ا�@!6?� ا.و�� و��ره� 
4!��� ���43 �!���2 ا��0/ ا.ول� .���!" ����� 	
 ������� �  .*(� إدارة ا&زا�� ا������ و34�5 ����� أ����

	� �4�53 ا�@!6?� ا.و� 	
   *(� إدارة ا&زا�� ا������ا��7!6! ا��!�$+ 

3-  �$
� ا���34ة ��3 ا���ا"�7 �F!5@�/ ا.�@(� ا� �� � Z2009ب /� JW! أ��(I*(� إدارة ا&زا�� ا�����
� ا�$
	، و�5"! ا���0ات ��!آ^ ا���ر6]39;!�6 وا�3ي ا�4! 
	 �5ر6] �ا���J�ء �	 ا���ر6] وa5، أ`��ء .  �	 ا��4

هd3 ا��4!ة، W!اء 
@!ة أ�J^ة ��@c ��زات ا��;!�6 .�!اض ا���ر6]، �! أن �$7�ت ا��0/ ا���ر6;� �	 34�5، و"7� 
 +" � آ�� �5اU/ ا�?�ار وا�����@�ت �� .52009@!6	 ا.ول /أ6$�ل وأآ���!/JW!ي �;��;!�$�8ول ا�^��+، إ

+

	 �e0 ا.�@(� ا�!ا�� إ�� �@! ا�� R=" 	  .أU?�ب ا��f$?� ا����4$

�] *(� إدارة   -4��� /U.ا +" �h@دة ا���و6! ا��+ أ��
�W/ ا��7!6! أW ���?� �>6�?5 �=6;�� ا���!داد وإ
�^ءا �	��زات ا��;!�6 و �?;Uأ �
�م  ا��!دادوW a5!اء �;� 
@!ة و��ة. *(� إدارة ا&زا�� ا����� +" 2008 

�رiم �5"! �(� ا��
 �� �J�RUإ 	أن ��6 	دة أ��م ���	 أن ا����ات ا���;5 Hو��ف �5زع و��ات . �
� �!اآ^ إ
�دة ا���و6! ا��?�دة$
   .ا���!داد هd3 وأR` �=6ث و��ات &
�دة ا���و6! 

� ا���;7+ �$�@!وع 2009
�� �J��6 ا�!�� ا�<��+ �	 
�م   -5U!ا� K$� ،450 64/Uأ 	� � �;$K  دو�را أ�!�6
500 152S$
 k"ر أ�!�6+ وو�� إ�� ا��4!ة  دوU!ه3ا ا� /�!5 a�6 و��ف ،� 2010 – 2009 �$@!6?� ا.و�

43 ا.�@(� ا���;7� �	 ا�@!6?� ا.و�� ��&l�"� إ�� ا������   .;$K ا��($�ب �$@!6?� ا�<��

	� �
�/ ا�@!6?� ا�<�� �)* �   *(� إدارة ا&زا�� ا�����


�د �	 ا.�@(� "+ إ>�ر �!���2 ا��0/ ا�<��+ �	  -6 3. *(� إدارة ا&زا�� ا������ 5$�^م ����� أو���ا ���4
;�ط ا��8�رك وا��0^6^ ا�@��/ ��!آ^ �;7� �	 �5ر6] "�+ ا���ر6] وlا�� � ا���J�ء �	 ا�8^ء�@(و5@�/ هd3 ا.
^ وا���0ات *��� ا���ر6] �5^ "+ �8�لJ8دة ا���
4�53 �!���2 إ �و�6اU/ ا�;$�، أ`��ء 4�53 ه . d3��� n6دي إ�

4�53 أ�@(� ا���
� ا�0��� و�@! ا��0$���ت �	 أU?�ب ا��f$?�ا�@!6?� ، . 	� �*(� آ�� 5@�/ ا�@!6?� ا�<��
 �  .أ6=� ر�U هd3 ا.�@(� وإدارJ5�إدارة ا&زا�� ا�����
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  ������ت ا�
�	� و�������

  ا�������ت

 �� ا���و)�آ�ل 7	�� ا&%$#"ك ا����ي �����رو���روآ�	�ن ا����� ��� �� ����� أو��
ا 	���� ا���دة   -7
  . ,+�ا2008  و2007 �*��( 

وأ��ز . 2008)��ز / ا?زا�� ا�=$��>� �( أو��
ا �( ��4>�;:� إدارةوو�6 ��/ ا��34�5 ا1و�/ ��   -8

م �( )�+>A ���,� ;:� إدارة ا?زا�� ا�=$��>�C$ا� D*	 "*�و�J4ي �) ا��HI ا��اه� (�A<+ ا5F1:� . ا���5وع 

  .ا��$�C>� ��+��� ا�$�Lل ا���
 &�$Kا��)#� 	���� 	�و)�آ�ل ��F$��4ل


 ا%$*�اض ا�$  -9�� ،�F��1ا HP�&�4 ا�=�ص�C$�4 ا�����( وا����(، أن ا��C /ر إ��Rا ���S�ا�� �������	 
 D*	"�SS=ا?����>�  دو&را أ���4>�18 750وا�$( )��� " ا������ �>� ا�� �<FاK<ءا �� ا��K� XL�( )$وا� 

�� ا���
 ا�=�ص  	��وأ	�HZ أ���F>� ا�F��1 أن هYA ا������ ه( أ��ال )��� ا�����3 �( ا%$=
ا�#�. ���34�5 ا1و�/
�( ا&)+�ق �Fو����	و;:� ���>� )�[\ .  X�� �:; م
C( أن �<Fإ�/ أ��� ��^ ،�F��1�5ت أ;�ى �_ اI��� �Cو�

�� إ�/ ا5F1:� ا��3
دة ا�$( �]?�	 ،�#� ��	�Cا�� �<FاK<ا��ا�� ا%$����#� �� ا��34�5 ا&و�/ وا�� �<C�$5:� ا��F1ا

�H أ���F>� هYA ا�=: .b�A<+ه�%$�$=
م ا��1ال ا���5ر إ�>#� �$Iو.  

10-   �:5F1ا D*	رك و��Jر�4 [��ط ا�
( �;d( )�
�� �� ا�F��1 ��ل ا���� Cرات ا����ردا ��/ ا&%$+

م ا&%$�Cار ا��>�%( 	�Sرة �$C:*� أe��ء � �� )F�*4 آ�ن 
ا�+$�ة )��� �( هYA ا1;�ى، أ��دت أ��� �<F	dن ا���

A<+�$ا� )��) أآ$�	�و�_ ذ. d(;>�ات  A+�( X�*ت ا��C�� �� د
*� 

ول ز��( �gآ� 
4
3( h( 
C� ،i�/ �4�5 ا1ول(
�<C�$ر�4>� ا��
�( هYA ا��C�3ت ا�
ورات ا�$ X��$�( ل أن��dوا��.   


أت   -11	 
I �<��*رت إ�/ أن ا��Rوأ )j�#�ا� 

�H أ���F>� أ�l4 إ���l4 ��ل ���� 	�k��F ��ا�K ا���$+>I آ��
4
 ا�
3( h(نو�	روآ���� و%�ف l4:�_ ا)�3د .��$+>
�J<$F �4 &%$���ل ��د ا��*
ات ا�$( 4�$=
م �>#� ا����رو

K<#J$أ���ل إ��دة ا� A<+�( �� 6C3$و& �� ا�g�� �5ط و��4ن�ا ا�Aدة ه�<C	 ا
�( أو�� 

h4 . ا�4��$C( k��Fم ا���K$*4و
�( ا����j �� ا�$��+� ا?����>� ?��دة  �<��; �<:Z$� �3��K<#J$ا�  

 �� �>o آ�ن ا����� ا����Sف �� ا�n�"(57/15 �34�5 ا�F��1 ا�l4 أن هAا ا�:�� 4$+6 �_ ا���Cر   -12
 �� 
4K4 /4$*�6 20ا1و� ��<�
م آ�>� �( )�+>A ا���5وع، و)C3>6 أه
اف ا�*�م C( إ��از h( 
Iو ، �jا��� )� 

  . 	�����رو���روآ�	�ن

  ا������

13-   ��Jا�� �F��1ن)�,( اd	 �4A<+�$ا�:  

�( أو��
ا ;:� إدارة ا?زا�� ا�=$��>� ) ���� b<3	���4�C$ ا�����( �� )�+>A ا��34�5 ا1و�/ ��  )أ( 
  ؛�2008*�م 

  2010 - 2009)�ا� /�� 6	�k��F ا�$�+>A ا����ي ��+$�ة   )ب(

14-  �� �<F�Lا��34�5 ا� /�� �<���R �C��( أو��
ا �_ )��+� ;:� إدارة ا?زا�� ا�= آ�� )�,( ا�F��1 	��ا �<��$
 )F�Lم إ�/ ا&�$��ع ا�
C( ف�% ��F��
ول أدY�F ��/ أ%�س أن Jا� )�
ة ا���)�:� 	��$�ى ا�X4��$ ا���[\ F��ا��

  2010 - 2009وا��$>� ��J�� ا�$�+>�4�C( �4Aا ����>� �� )�+>A ا���k��F ا����ي ��+$�ة 
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	 ا����وع  ا�� ا����وع  ���  
)�
  )����و�ر ا���

  ����� ا������ة
)�
  )����و�ر ا���

�ة��  ا��آ��� ا��

  �����  8 125  62 500  )ا������ ا������(��� إدارة ا	زا�� ا�������   )أ(
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