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ا و���
دا :����ح ���وع�  أ��
  

 

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

  ا)زا��
 

�(زا�� ا���5رو��4روآ���ن 30� إدارة إ • ا�"�= ا��و�> )ا�:��9� ا���8
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2010 المجموع
0. 
0. 

97,300. 
8,757. 

97,300. 
8,757. 

69,400. 
6,246. 

27,900. 27,900. 
2,511. 2,511. 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

أنتيغوا وبربودا

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

البنك الدولي لالنشاء والتعمير؛ خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2009 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

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

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0.1 0.1 CFC 

0 CTC 

0 Halons 

0 Methyl Bromide 

0 Others 

0 TCA 

رابعا - معطيات المشروع: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 5.4 5.4 1.6 1.6 1.6 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 1.8 1.4 1. 0.5 0. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) البنك الدولي لالنشاء 
والتعمير؛

تكاليف المشروع 69,400. 27,900. 

تكاليف الدعم 6,246. 2,511. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 69,400. 27,900. 

تكاليف الدعم 6,246. 2,511. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 69,400. 0. 

تكاليف الدعم 6,246. 0. 

تكاليف الدعم
تكاليف المشروع

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)
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  و�� ا����وع
 

1.   ���� �����	
	� ا��� ��
��ا و����دا، ���
��ع ا���دي وا���
�*(%م ا�'	& ا�%و�$، ���	���� #� "!��� أ
 27 900> *���1 �;1 إ�: �� ,�� إدارة إزا�� ا�!��رو��7روآ���ن ��'�) 2006(*���1 ������0 ا�/���� وا-,��ة 

 ��آ�ن ا���� �;��ً�� �
(��� ��"�$ #� .  دو@ر أ���!$2 511دو@ر أ���!$ زا?% *!���< د#= ا��آ��� ا�'��
 �	B ل�, ��D�ا ���	ام 2009*�#- ���	
 و�%اول ا@*��ق ا��
H%د 2011 و�7�FG�� ،2010 إ�: �����E ا�

 .ا��	�ات

��B�Bت أ����H�  
 

2.   #�: ,�� إدارة إزا�� 2004  ا��ا�M وا-ر���H ا��	H(% 7$	� ا�
	����� 7$ ا�
��#�LواK)7 ا��

�Lك ا�!��رو��7رورآ���ن 7$ ا�'�% ����ل B@ ����!�ا ��زاGض ا����ا و����دا، وذ�& ��
�ا�!��رو��7روآ���ن -

 دو@ر أ���!$ زا?% *!���< 97 300آ�� واK)7 ا��	� ا�
	����� �� "�Q ا��'%أ #�: إ����$ *���1 �(��� . 2009
 �� دو@ر أ���!$ 69 400و$7 ��R ا@�
��ع، واK)7 ا��	� ا�
	����� #�:  . دو@ر أ���!$8 757د#= ا��آ��� ا�'��

 . دو@ر أ���!$ آ
!���< �%#= ا��آ��� �
	��� ا�����0 ا-و�: �� ا�6��D 246زا?% 

  2009ا�
(��� ا���"�$ ��Hم 
 

، �!� �= *'%أ أ���0 ا�
	��� 2004آ���ن ا-ول / ا�K�* ��D ا���ا�L��# �)7 7$ د���'�#�: ا��S= �� أن  .3

�Lك . 2009ا���H$ إ@ 7$ #�م Bى ا�
�� V�)�* :�إ ���	

	��ذ ا-وزون ��0�ُ0.1 *(��� ا�Bرات ا%X �� ن�	Yأ 

 �M آ1 �� �����ت 2008م ، وه� �� �
��� V�	� �'�72009�H$ " 0" و2008�� ��آ'�ت ا�!��رو��7روآ���ن $7 

 . ا�ُ�'�> #	�L و�����ت ا�'����E ا�(��ي7ا���دة Bا =L	!�� \)7 �����اد و��0�ُ ذ�& أ�ً[� إ�: أن ا���
�رد�� ا���


'M "�@ت إ#�دة *;%�� 7$ ا�'�د ��آ'�ت ا�!��رو��7روآ���ن 
� ^_�_H* =* %X اردات��ا �'Xا��م �`�وإ�: أن 
 .ا�!��رو��7روآ���ن

 *%ر�� ا���رك ���	�'� ����b$ ا���رك وا���
�رد�� وF'�ط ا��Y�0 وا�����ت ذات �*�� *= *آ��  .4
وX% �%أ ا�
%ر�� #�: ا����ر�Bت ا������ ���	�'� ��	�$ ا�
'��% وو"%ات *!��< ا��Lاء ا��
��آ� 7$  .ا�;�� ا-,�ى

  .2009أوا,� #�م 


�داد وإ#�دة ا�
%و�� *= إ��اء ��ً�� �
�%�% ا@"
����ت �� �H%ات   .5B@ا)R&R.(  1!0� ��D�ا KHX�* %Xو
 %��'

�داد وإ#�دة ا�
%و�� ��B�� ��
�dك و��

�داد وإ#�دة ا�
%و�� �
!��< ا��Lاء ا��B�� ت@d ث�f %$ *�ر��أو

K��/�ا. 	��� ��%D�ت ا����

�داد وإ#�دة ا�
%و�� ��'� ا"B@: ا�إ �)�
�'� ���'�دات آ�� آ�ن ه	�ك *�MX ������ ا��
 @�_ال ُ��
D%م 7$ ا�H%�% �� ا-�`�� 12 –ا��	_��� #�: و�i ا�D;�ص، ذ�& �M ا�g� =�Hن ا�!��رو��7روآ���ن 

��ً�ا �� اj@ت �� ��$  .ا�
�ر��k ن *���7 #%ًداg� ا-#[�ء �Hl ،%��'
و7$ ا��	��0Xت ا��ر�� ���X Mع ,%�� ا�
� Mز��
��� �� اj@ت ا����� ����� ,�� إدارة �Sزات ا�
'��% �� �mدي ��@"
����ت، "�Q أن �����E ا�k د%H


�?E آ���7���ت ����� ��0اء �H%ات  .إ�: �H� ��7�
و"�� *�[��ت �lآ�ت ��Xع ا�%D���B ،ف �(�م ا���0وع �

�داد وإ#�دة ا�
%و��B@ا.  


�#�� ا��H�� 7$ 7'�ا��  .6��1�#  �l`�= ور	ط /*= *�'l2009
�#�� ا��  ��D� ���	H���0آ�ء ا�ر وا�L�
��D�ا ����� �HX�
  .اGزا�� وا-���0 ا��

7.   :
" i��# V7ا���1 ا���
 دو@ر 49 900   2010آ���ن ا�/��$ / �	�����1> ا����S %�k ا�ُ�	�V �� ا�
 o7�!�ُ �� !$، أي���ا-ن72أ :
" i��# V7ا���1 ا���

: آ�� ��> ا����S %�k ا�ُ�	� . 7$ ا���?� �� ا�" V
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� (2010	���ن /أ����� �
� �� ا���&% �$ 55 دو!ر أ�����، أي �� ُ����� 38 400) ��� �� ذ�� ا������ ا�� �� ا�
 .ا����1 ا��1ا�0 .-�, +* ا'ن

  2011 و��2010	��7 ا�4�56 '.1ام 

81�% �����6% ���م   .8� %��� ���أ ��	��A 7.�دة =1ف �� ا=���ل ��ر�< ا���65$ و=1ف :2010ا'	:9% ا�
 �����داد وإ.�دة ا��و�� وا�=C� �Eً��	�� 4�56� ���� �� ذ�� ا���1	�ت (ا�Gه�� �� ا����� ا��Eري و=1ف �

و��  .و�K81 ا��ر�< .-* ا=J�ام و+�ات ا!=�داد وإ.�دة ا��و�� أ��Iً) ا�����% ����ات ا!=�داد وإ.�دة ا��و��
�% +�< ا'و��1%2011.�م �Jأ ا���� *-. �&�Lه�� ا�G .، =1ف �� ا=���ل ��	��7 إ.�دة ا�

 

 

���ت و
	���ت ا������
  
 

  ا�����ـ�ت
 

، وه1 �� ��KO إ�* ��NG ا�K�81 .-* ا!��5ق ا�ُ���م ��2009 ���أ أ	:9% ا�4�56 �:�� ر=�� إ! �� .�م   .9

% وO $�
% أ�Nى �� أوا�N ��$ أ	�1Pا و���1دا O $�و�K ذ��، ��أ ا��-� �� =��=, . 2008ا���6 ا��و�� 

 46��$ . 2004و���CN, ا����R6% ����.�ة ا���6 ا��و��  4Jو8� أ�Tر ا���6 ا��و�� إ�* أن ا��6
7 ا!+�ازي ا�ُ�
K�1ا�0 دا&ً�� �
Cك ا��-1رو�-1روآ��1ن 1ى ا=�� ��O *-. �.�= �8 $���9ا� C9-��ت ��و�1آ1ل ��8 آ� 

���ل وأه�اف 9N% اAزا�% ا�1اردة �� ا!��5ق	1�. 

�$ أL� �O��� ا���1	�ت ا�����%   .10 4�56�:�اء ���ات ا!=�داد ) ا����1 ا�XE&�(ُ��+< ا'��	% ���6ذج ا�
ة ا��و�� �K وإ.�دة ا��و��، +�\ �]�� أن ُ��
� ذ�� ا�1ز�K ا��L&� .-* ا!+��ج Z!ت ا!=�داد وإ.�د

�Lً+! %��J��  .ا!+����% ا�����% �6E< ����1 ا����ات ا�� �$ ��1ن 

�% ���ة �N[ =16ات، ��$ .-*   .11�J�9ع ا�L� �.أي د ���L� �و�� +�$ أن �4�56 ا�8 %9J� ��NG آ_�ً�ا و�� �
1�+ $�� ,�-. 05��6 ا��Xول ا��E��8 ا� *
Cك +�$ ذ�� �L� ا	5J` ا!= �a6% ا��E-1ا و���1دا وا�P��% أ	

%�4�56و8� أ�Tر ا���6 ا��و�� إ�* �1ا&� �4�56 ا�gAر ا��L	1	� و	�Rم ا��de1� \�+ ،f�N هc4 ا�]��% آ�b أن  .ا�
	�Rم ا��f�N و+�c و��ون أي إ�Oاءات إ���e% ���$ أن ُ�]�I�5J� 0Lت آ���ة 	��ً�� �� ا��Cد، وإن آ�ن ذ�� 

`5J6� 0-9�1ى ُ���. 

، ا�4ي ُ���� .$ �5
� ا�-6E% ا��4�56% 'ن ا�]�1�% =1ف �1Lم أ��Iً )أ (60/11و���TAرة إ�* ا���Lر   .12
 h-iروآ-1رو�-1روآ��1ن، إ���

�� إزا�% ��آ��ت ا��� 4�56و����.�ة ا�1آ�!ت ا��456ة ����R6 �� أ	:9% ا�

�$ ا���-1��ت ��Xو�� �9-< ا����6 ا����� %	����6 ا��و�� إ�* أ	, KET ا�]�1�% .-* ز��دة ���jG و8� أ�Tر ا� .ا'
_�+ �
� %k�Jا� %�&�
ا����ات �� �196ي إزا�% ا��1اد ا���456ة �lوزون ا�4ي �]� ,LL�CNت 9N% إدارة اAزا�% ا�6

 �
�$ ا�0��9 ا������.-* ا+��!ت وا��ر�< ���9� ��X�-�. إ�* ا� %�&�
]�5ظ �
�ف أ	:9N %9% إدارة اAزا�% ا�6
 ��
���آ��ت ا��-1رو�-1روآ��1ن �X�X�� K ا'	:9% ا'�Nى �� ا�h81 ذا�, � $� �5k كC
1ى ا!=�� *-.

J�م �� ا=�داد  .إزا�% ��آ��ت ا�
��روآ-1رو�-1روآ��1ن�ُ= �آ�� �� �:K�E ا�:�آ�ت �1ر�� ا����ات ا�
 Cًو�� آ�وإ.�دة � $�.-ً�� �G	, �$ ��1ن ه�6ك  .�
��روآ-1رو�-1روآ��1ن��آ��ت ا��-1رو�-1روآ��1ن و��آ��ت ا

*-. %�1وأ�Nً�ا  .ا�
��روآ-1رو�-1روآ��1ن أي أ	:A %9.�دة �Gه�� ا�
��روآ-1رو�-1روآ��1ن أو ا�n&CJ ا��]
 .�oن 	�Rم ا��K��O ��:� f�N ا��1اد ا���456ة �lوزون
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  ا�����ـ�ت

���� ��� ����	�� أ���� ا����وق �ن �
	م ا����� ا����  .13: 

�� ا�0��/� ا-و�, �+ *'� إدارة إزا�� ا�"�	رو!�	روآ��	ن   ) أ(�����2 1+ �� ا����
ا�1 �4�25ً�� ����
  !� أ���7	ا و���	دا،

�1, �����> ا������ ا�;�	ي -1	ام   ) ب( �
  ا����2< ��0��/� ا�=����، و2011 و2010ا��	ا!

�� ُ�'��@� 2"	�� أ���7	ا و���	دا �ن   ) ج(���1+  ��ً�2��ا �ً��
� B��

	م، ��;��1ة ا�@�C ا��و��، ���
�� �+ *'� إدارة إزا�� ا�"�	رو!�	روآ��	ن !� D�Eوا�� ������> ا�F�G ا����2< ��0��/� ا�=���

���� .�	�1 أL��M ا���JKع ا�;�دس وا�;��+ ����� ا����

14.   �'* ,�1 ���� �+ *'�  ا�2011 و2010�	�� ا-���� ����	ا!
� ا��0	�D�Eوا�� ��2@� ��0��/� ا�=�����
�P ا��B1 ا����2@� ��;�	ى ا���	�F ا�ُ�@�+ !� ا���ول ��"� Q� ،دا	��إدارة إزا�� ا�"�	رو!�	روآ��	ن -���7	ا و�

 :ا�����

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

 �
����� ا��
 )دو�ر أ�����(

 ا��آ��� ا��	��ة

� ا��و�� 2 511 27 900 )ا������ ا������( إزا�� ا���
رو��
روآ��
ن ��� إدارة )أ(� ا��

 

 

_ _ _ _ 




