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  قطــر: مقترح مشروع 
  
  

  :تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي 
  

  إزالة تدريجّية
  

 )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية       :خطة إدارة اإلزالة الختامّية •
  )اليونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة         الشريحة األولى
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  المشاريع المتعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 

  قطــر
 الوكالة المنفذة/ الوكالة الثنائية         عنوان المشروع

  لمشروععية لفرن يوعنا

  

 الك المواد المستنفدة لألوزون  والتي جرى تناولها في المشروعأحدث البيانات المبلّغ عنها السته

  )2007 أيلول/سبتمبر ، بتاريخ 2006 ، من قدرات استنفاد األوزونطن  (7 -بيانات الماّدة  :ألف

  )2007أيلول /ريخ سبتمبربتا، 2006، من قدرات استنفاد األوزونطن (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  :باء

  
 31.4 )درات استنفاد األوزونمن قطن ( المؤهل للتمويل  المتبقيالكلوروفلوروكربونإستهالك 

  من قدرات استنفاد األوزون طن 15.0إجمالي اإلزالة :  دوالر أمريكي000 314إجمالي التمويل  :خطة األعمال للسنة الحالية

 المجموع 2010 2009 2008  2007 2006 بيانات المشـروع
  0 15.2 15.2 15.2 50.7 ود بروتوكول مونتريالحد

  0 8.0 12.0 15.0 50.7 حدود االستهالك السنوي

 0 0 0 0 0  اإلزالة السنوية من المشروعات الجارية

 15 0 8.0 4.0 3.0   اإلزالة السنوية التي تم تناولها مؤخراً

المرفق ألف
لكلورو اال

فلورو 
طن(كربون 

من قدرات 
استنفاد 
 )األوزون

  غير الممولةاإلزالة السنوية
       

 15 0 8.0 4.0 3.0  ن إزالتهّد المستنفدة لألوزون الذي يتعياستهالك المواإجمالي 
        ):دوالر أمريكي(تكاليف المشروع النهائية 

 312,500   70,000 242,500  اليونيدو: التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 120,000   55,000 65,000  اليونيب: التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة المتعاونة 
 432,500   125,000 307,500  إجمالي تمويل المشروع 

       )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للدعم 

 23,438   5,250 18,188  اليونيدو: تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 15,600   7,150 8,450  يب اليون :تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة المتعاونة 
 39,038   12,400 26,638  إجمالي تكاليف الدعم 

 471,538   137,400  334,138  )دوالر أمريكي(إجمالي التكلفة للصندوق المتعدد األطراف 

    )كجم/دوالر أمريكي(فعالية التكلفة النهائية للمشروع 

 .كما هو ُمبين أعالهكي زائد تكاليف الدعم دوالر أمري 500 307الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :طلب التمويل
موافقة شمولية توصيات األمانة

 

  واليونيب اليونيدو )الشريحة األولى(:خطة إدارة اإلزالة الختامّية

 اليونيب  كبح التجارة غير الشرعيةو اسات انفاذ السي) أ 
  اليونيب  تدريبب التبريد ) ب
 اليونيدو  مساعدة فنية لقطاع الخدمات )  ج
 اليونيدو تنفيذ و رصد المشروع ) د

 -ة المجلس األعلى للبيئة و الموارد الطبيعي :وكالة التنسيق الوطنية
 وحدة األوزون

  31.4 الكلوروفلوروكربون
  

غازات الرغاوياإليروصوالتالمواّد المستنفدة لألوزون 
 التبريد

 غاز التبخير عامل التصنيع المذيباتخدمة التبريد

    4.3   11-الكلوروفلوروكربون
    27.1   12-الكلوروفلوروكربون
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  وصف المشروع
  
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، ونيابة عن قّدمت   .1

فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها حكومة قطر، خطة إلدارة اإلزالة الختامية لمواّد كلورو فلورو كربون لتنظر 
وتبلغ الكلفة اإلجمالية . وسُينفَّذ المشروع أيضاً بمساعدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة، اليونيب. الثالث والخمسين

 دوالر أمريكي زائد تكاليف 500 312( دوالر أمريكي 300 526اإلزالة الختامية كما قُّدمت لخطة قطر إلدارة 
 دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة 000 120 دوالراً أمريكياً لليونيدو و125 28كالة وقدرها مساندة الو

ويقترح المشروع اإلزالة الكاملة لمواد كلورو فلورو كربون مع نهاية ).  دوالر أمريكي لليونيب600 15وقدرها 
 طن من قدرات استنفاد 101.4و وخط األساس لمواّد كلورو فلورو كربون من أجل االمتثال ه. 2009عام 

  .األوزون
  

  خلفّيــة
  
 إلزالة مواد كلورو فلورو كربون في قطاع خدمات التبريد، خصّصت اللجنة التنفيذية         بالنسبة  .2

 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة، من أجل تنفيذ 000 470لليونيدو في اجتماعها الرابع والثالثين مبلغ 
نشطة في األوأسفر تنفيذ . دريب لتقنّيي خدمات التبريد وموظفي الجمارك، وبرنامج استرداد وإعادة تدويربرنامج ت

 60 من تقنّيي خدمات التبريد في مجال ممارسات الخدمة السليمة، من بينهم 160قطاع خدمات التبريد عن تدريب 
  . مدّرباً 15 موظّف جمارك بما في ذلك 55بصفة مدّرب ، و

  
 منها ُوّزعت وحدة استرداد وإعادة تدوير تّم شراؤها بموجب خطة إدارة غازات التبريد، 25أصل من   .3

 20 آلة استرداد، و90ت خطة إدارة غازات التبريد أيضاً وقد اشتر.  وحدة مخزونة 13ازالت  وحدة فقط، وم12
دو أنها وجدت صعوبة في توزيع وأبلغت اليوني. آلة متحركة لتحديد نوع غازات التبريد وألة واحدة لالستصالح
دمات التبريد وتكييف الهواء لهم معرفة ضئيلة خهذه المعّدات على مصانع الخدمة ألن معظم التقنيين في قطاع 

جداً باللغتين اإلنكليزية والعربية، وألن أّيا من هؤالء التقنّيين ال يملك ورشة العمل التي يعمل فيها ، وألن االتصال 
  .الً ليس سههابأصحاب

  

  السياسة العامة والتشريعات
  
وقد ضبطت استيراد المواد المستنفدة . 1996 حكومة قطر على بروتوكول مونتريال عام صّدقت  .4

، وبموجب التشريعات 2002لألوزون وتصديرها طوال سنوات تحت غطاء قانونها البيئي الوطني الذي نُشر عام 
). نظام مجلس التعاون الخليجي (2005 الخليج عام لألوزون في بلدانة التي تدير حركة المواد المستنفدة  ّحدالمو

ك البلد، كان يجري إصدار تراخيص للمستوردين موجوداً في ذا) الكوتا(ظام الحصص وحيث أنه لم يكن ن
  . الرئيسيين استناداً إلى بيانات سابقة وبالتدقيق المشترك مع سلطات الجمارك

  
اً ملكياً زاد من تعزيز نظام إصدار التراخيص، وأوجد إجراءات شاملة أصدرت الحكومة مؤخراً مرسوم  .5

ة المعتمدة على ع يشمل حظراً على المنتجات الجديدوهذا الوض. لتحقيق متطلبات نظام مجلس التعاون الخليجي 
مستنفدة  إن لم تكن هنالك موافقة سابقة من جانب سلطة البيئة، يحّد استعمال المواد المواد مستنفدة لألوزون

تفتيش المرافق وفرض عقوبات في حال عدم لصناعية، وتفويض سلطة البيئة ب في العديد من التطبيقات الألوزون
  .االمتثال
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  قطاع خدمات التبريد
  
 طن من قدرات استنفاد 28.5قطر لمواد كلورو فلورو كربون في قطاع خدمات التبريد بلغ  إن استهالك  .6

من قدرات استنفاد األوزون ألجهزة التبريد التجارية الكبرى، وطن واحد للمخازن  أطنان 4 (2006األوزون عام 
 أطنان من قدرات 7.5 طناً من قدرات استنفاد األوزون لخدمة أجهزة تكييف الهواء المتحّركة و16.0المّبردة، و

هم من لبلد هم في غالبيتتبريد في ذاك اوتقنّيو ال. استنفاد األوزون في نظام التبريد المنزلي والتجاري الخفيف
مرتفع الوظائف   حركةاألجانب العاملين بموجب عقود، والذين ال يتكلمون اإلنكليزية وال العربية، وحيث إجمالي

وليس هنالك نظام ترخيص اجباري للتقنيين في البلد، وهذا من شأنه أن يثير مشاكل وجود تقنيّين ليسوا . جّداً
وقد منح التفويض للتدريب التقني والمهني لمعهد . ممارسات التبريد السليمةحاصلين على تدريب كامل في مجال 

  .تدريب وحيد هو المعهد التقني القطري الذي بدأ العمل قبل سنتين فقط
  
 بلدّية في مختلف أنحاء البالد، تُعنى بخدمات 30 مشغالً صغيراً للخدمة ، موجودة في 691لدى البلد   .7

 مشغالً لخدمة 450ومن بين هذه المشاغل هنالك .  وأجهزة تكييف الهواء المتحّركة التبريد المنزلي والتجاري
وتعمل كافة مشاغل خدمات أجهزة تكييف الهواء المتحركة على تصليح كّل من . أجهزة تكييف الهواء المتحّركة

وفي البلد . 134a أجهزة تكييف الهواء المتحركة المعتمدة على مواد كلورو فلورو كربون وهيدرو فلورو كربون
ويبلغ .  شركة كبيرة تُعنى هي أيضاً بخدمة معّدات التبريد وتكييف الهواء63 شركات متوسطة الحجم و107أيضاً 

  . من مشاغل صغيرة المستوى959، من بينهم 1.659مجموع التقنّيين العاملين في كافة مراكز الخدمة هذه 
  
 دوالر أمريكي لمادة كلورو فلورو 7,41: لوغرام الواحد هيإن األسعار الحالّية لغازات التبريد وللكي  .8

هيدرو كلورو فلورو ل دوالر أمريكي 2,08  و،a-134هيدرو فلورو كربون ل دوالر أمريكي 6,67، و12-كربون
   .11- دوالر أمريكي لكلورو فلورو كربون4,81، و22-كربون

  
  أنشطة مقترحة لخطة إدارة اإلزالة الختامية

  
  :ح األنشطة التالية لتنفّذ من خالل مشروع خطة إدارة اإلزالة الختاميةتّم اقترا  .9
  

 ؛مشروع االتّجار غير الكبحتطبيق السياسات العامة و  ) أ(
  
 التدريب والترخيص في مجال التبريد؛  ) ب(

 
 مساعدة تقنّية لقطاع الخدمات؛ و  ) ج(
  
  .تنفيذ المشروع ورصده  ) د(
  

وقد . 2010كانون الثاني / كربون مع حلول أول يناير حكومة قطر إكمال إزالة مواد كلورو فلورو تعتزم  .10
  . مع مقترح خطة إدارة اإلزالة الختامية2008 لعام تّم تقديم خطة عمل مفّصلة
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   وتوصيتها المتعّدد األطرافتعليقات أمانة الصندوق
  

  التعليقات
  

 من 7قتضى المادة  كما بلّغت عنه حكومة قطر بم2006لعام  استهالك كلورو فلورو كربونيبلغ   .11
 سيصّعب الداللة 2007وبالتالي فإن االستهالك في قطر لعام .  طن من قدرات استنفاد األوزون31.4البروتوكول، 

  ). طن من قدرات استنفاد األوزون15.2أي ( بالمئة 85على مقدرة ذاك البلد في تحقيق هدف تخفيضه بنسبة 
  

المستويات الحالية الستهالك مواد كلورو : سية قضايا تقنّية مثل مع الوكالة المنفذة الرئيناقشت األمانة  .12
فلورو كربون، مستوى تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد، وبنوع خاص عندما تكون ذات صلة بأنشطة مماثلة 

ارة مقترحة في خطة إدارة اإلزالة الختامية ، وحالة معّدات االسترداد وإعادة التدوير التي تّم شراؤها عبر خطة إد
غازات التبريد، وقابلية الحياة التقنية لبرنامج تحفيز لقطاع أجهزة تكييف الهواء المتحّركة بنوع خاص؛ واالستدامة 
الشاملة لألنشطة ضمن خطة إدارة اإلزالة الختامية بهدف التأكيد على أن البلد سوف يحقّق إزالة مواّد كلورو 

رح المشروع ت وقد جرى التطّرق لهذه القضايا وُأدمجت في مق.2010 كاملة في حدود العام ةفلورو كربون إزال
  .النهائي حسب االقتضاء

  
  مستوى التمويل وإجراءات التنفيذ

  
  : مرحلة مراجعة خطة إدارة اإلزالة الختامية لحظت األمانة ما يلي خالل  .13
  

  إليه سابقاًأشير، كما ) بالمئة40قرابة (إن معظم استعمال كلورو فلورو كربون في ذاك البلد   ) أ(
ين أن ثّمة عدداً حوفي .  هو في قطاع تكييف هواء السيارات،بالنسبة لتوزيعه على كل قطاع

كبيراً من المشاغل التي تؤمن الخدمة لقطاع أجهزة تكييف الهواء المتحركة، فإن التقنّيين العاملين 
 فيها ليسوا مدّربين تقنياً أو حاصلين على ترخيص؛

  
، ومعرفة  عّمال أجانب يعملون بموجب عقود ثابتةأي(تعلّق بتقنّيي الخدمة الوضع الفريد المإن   ) ب(

طلّب تعهداً أقوى من شركات  مرتفعه تتحركة وظائفنسبة ، و)طفيفة للغتين اإلنكليزية والعربية
 ما قد يشّجع الحكومة على فرض مخطّط ترخيص وتدريب ،الخدمة الكبرى بالنسبة للتدريب

 للتقنيّين؛
 

تدريب ير ضمن خطة إدارة غازات التبريد باً أن يقوم برنامج االسترداد وإعادة التدوكان متوقّع  ) ج(
المشاغل المستفيدة على استعمال آالت االسترداد وإعادة التدوير، وعلى إنشاء مركزين إلعادة 

وفي حين أن التدريب قد ُأكمل، تّم توزيع النصف فقط من معّدات االسترداد وإعادة . التدوير
 نوع غازات التبريد مازال مخزوناً ديدحمن معّدات االسترداد وآالت توثّمة عدد كبير . التدوير

كز إعادة التدوير قد ُأنشئت بعد، وعوضاً عن ذلك تّم اولم تكن مر. مع وحدة األوزون الوطنية
شراء مزيد من المعدات في إطار هذا العنصر، ما زالت مخزونة، ولم يبلغ البلد في تقديمه عن 

 مواّد كلورو فلورو كربون ُأعيد استردادها؛أية 
  
 إدارة اإلزالة الختامية قد ُصّممت لتستوحي من في حين أن المشروعات المقترحة في نطاق خطة  ) د(

إدارة غازات التبريد، يبدو أنها مازالت تخضع للنظر على أساس كل مشروع الدروس في خطة 
 تحقيق االمتثال واستدامته من خالل تفاعل على حدة ، وهي ال توفّر استراتيجية شاملة عن كيفية
 العناصر المختلفة في خطة إدارة اإلزالة الختامية؛ و
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  بدائل غازات تبريد جاهزة متوافرة حاليا في المنطقة بسعر أدنى من سعر إن االستعمال المحتمل ل  )ه(

  .ختاميةاهتماماً كامالً في مقترح خطة إدارة اإلزالة ال كلورو فلورو كربون لم ُيمنح
  

.  الختاميةخطة إدارة اإلزالة اليونيدو إيضاحاً عن حالة المعّدات وعن كيفية دمج ذلك في إطار أوردت  .14
 بعد إنشاء مخطط النظام الوطني للترخيص نوأفادت الوكالة أن التوزيع واالستعمال الكاملين للمعدات سيحصال

وأوضحت أيضاً أنه لم .  حصلوا على تدريب كامل الستعماله واعتماد المشاغل، في وقت يكون التقنّيون قدنللتقنيي
يتّم بعد التماس المبالغ اإلضافية للمعّدات التي ما زالت تحتاج إلى توزيع ، بل هي تكفل باألحرى أن هذه تُعطى 

  .للمتلقّين المناسبين بموجب االتفاقيات المناسبة
  

 تشريعات المواد المستنفدة لألوزون واألنظمة القائمة في لظروف اآلنفة الذكر، ومع األخذ باالعتبارنظراً ل  .15
قطر، وبرامج التدريب لموظفي الجمارك وتقنيي التبريد التي نُفذّت حتى اآلن، وأيضاً مع األخذ باالعتبار متطلّبات 

 كافة ، اقترحت األمانة أن تحقق اليونيدو واليونيب في حسنات تقديم للجنة التنفيذية6/49 و100/41ن مقّرريال
  :الدعم الضروري لحكومة قطر، من أجل 

  
تصدير المواد المستنفدة لألوزون، لمراقبة كافة المعّدات /مواصلة تطبيق نظام الترخيص الستيراد  ) أ(

المعتمدة على المواّد المستنفدة لألوزون ومواّد كلورو فلورو كربون، وعند الحاجة، تقديم تدريب 
 ة الجمركية؛طبرنامج تدريب الجمارك في نطاق السلإضافي لموظفي الجمارك، بهدف مؤّسسية 

  
بواسطة معّدات ومواّد تدريب لتوفير ) المعهد التقنّي القطري(تعزيز معهد التدريب المهني   ) ب(

ء مخطط للترخيص التدريب الضروري للتقنيين على أساس مستدام، وفي الوقت نفسه إنشا
  برامج التدريب؛ وللتقنيين لتكملة

 
اعدة تقنّية متين يتضّمن مزيجاً من توفير أدوات الخدمة األساسية للمشاغل امج مسنإنشاء بر  ) ج(

الصغيرة والستكشاف الوسائل لتحسين تنفيذ برنامج التحفيز إلعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء 
  .المتحّركة ، ُيقرَّر على أساس كل حالة على حدة، وحسب االحتياجات الطارئة

  
والمبلغ النهائي . مناسبة لعناصر المشروع الفرعي لخطة إدارة اإلزالة الختاميةأجرت اليونيدو التسوية ال  .16

 038 39 دوالر أمريكي زائد تكاليف المساندة وقدرها 500 432المتفق عليه لخطة إدارة اإلزالة الختامية هو 
  .دوالراً أمريكياً

  
  اتّفاقيـــة

  
 التنفيذية تُرسي الشروط من أجل اإلزالة الكاملة لمواد قّدمت حكومة قطر مشروع اتفاقية بينها وبين اللجنة  .17

  .كلورو فلورو كربون في قطر، مدرجة في المرفق األول لهذه الوثيقة
  

  التوصية
  

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في . ي األمانة بموافقة شمولية لخطة قطر إلدارة اإلزالة الختاميةصتو  .18
  

 دوالر 500 312طر إلدارة األزالة الختامية، بمبلغ الموافقة من حيث المبدأ، على خطة ق  ) أ(
 000 120 دوالراً أمريكياً لليونيدو و438 23أمريكي، زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 

  دوالر أمريكي لليونيب؛600 15دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 
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جنة التنفيذية من أجل تنفيذ خطة إدارة الموافقة على مشروع االتفاقية بين حكومة قطر والل  ) ب(

 اإلزالة الختامية، كما هو مبّين في المرفق األول لهذه الوثيقة؛
 
، 6/49 و100/41ري اللجنة التنفيذية  على التقّيد بكامل متطلّبات مقّرحثّ اليونيدو واليونيب  ) ج(

 خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة الختامية؛ و
  
  :من الخطة بمستويات التمويل المبّينة في الجدول أدناهالموافقة على الشريحة األولى   ) د(
  

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

  اليونيدو  18,188 242,500  )الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة ختامية   )أ(
  اليونيب  8,450  65,000  )الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة ختامية   
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  األولالمرفق 
  

  قطراتّفاق بين مشروع 
   للصندوق متعدد األطرافواللجنة التنفيذية
  نالمواد المستنفدة لألوزوبشأن خطة إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة قطر  االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلّد المستنفدة لألوزون المحّددة في المراقب للموا
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من  2 في الصف على النحو المبّينوي للمواّد ـالك السنـد على االلتزام بحدود االستهـيوافق البل  .2

ء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاقفي هذ") مويلاألهداف والت ("لفأ -2التذييل 
لمتعّدد تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها ب

  .األطراف بالنسبة للمواد
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، ت هذا االتفاقاللتزاماته المحددة في البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2من التذييل  9التمويل المحّدد في الصف 
  ").وافقة على التمويلالجدول الزمني للم ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  .االتفاق ا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدبلد قد حقّق األأن يكون ال  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل البلد قّدم برنامجأن يكون ا  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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ترصد المؤّسسات المحّددة وسوف .  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجد على أساس تقديرات في حين أن التمويل قد ُحّد  .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

ادات التخصيص المصنّفة وإع.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،الموافق عليهبرنامج التنفيذ السنوي 

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد اهذ بموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اإدارة وتنفيذ هذاملة عن شلاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

منظمة األمم المتحدة للتنمية  توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
 ويوافق برنامج األمم )"الوكالة المنفذة الرئيسية(" أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية  على)اليونيدو(الصناعية 

تحت اشراف الوكالة ) الوكالة المنفذة المتعاونة(كون الوكالة المنفذة المشاركة يأن على  )اليونيب(المتحدة للبيئة 
فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام وستكون الوكالة المن. بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقالمنفذة الرئيسية 

 المستقل على النحو الوارد في لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6 التذييل باألنشطة المدرجة في
ل اعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5الفقرة الفرعية 
مسؤولة عن تنفيذ  ة المتعاونةالوكالة المنفذسوف تكون  (لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافالرصد والتقييم ا

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة ) ألف–6األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 11 و10 ينة في الصفّـ بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالمنفذة الرئيسية 

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف دفي حال عدم تمكّن البل  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
 للجنة التنفيذية، حسب ويحق. البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
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 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. لتمويلالموافقة على ا
 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبلللتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية االتفاق الن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 الوكالة المنفذة المتعاونةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاقاسهيل تنفيذ هذت لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 
  

النحو المبّين  االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
-، و كلوروفلوروكربون12-، و كلوروفلوروكربون11-كلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 

   115-، و كلوروفلوروكربون114-، كلوروفلوروكربون113
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  لاألهداف والتموي: لفأ -2التذييل 

  
  المجموع  2010  2009  2008  2007    

  
 األولالتابع للمرفق  جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال. 1  

  ) األوزوناستنفاذ قدراتأطنان (من مواد المجموعة األولى 
 

 ال ينطبق 0 15.2 15.215.2

للمرفق األول من  الكلي لالستهالكاألقصى المسموح به لحد ا. 2  
   ) األوزوناستنفادقدرات أطنان  (مواد المجموعة األولى

 ال ينطبق 0 8.0 15.012.0

 استنفادقدرات أطنان (التخفيض من مشاريع جارية . 3  
 )األوزون

00 0 0  

 استنفاةدقدرات أطنان (خطة التخفيض الجديد بموجب ال. 4  
  )األوزون

3.04.0 8.0  15 

  0 0 00  ) األوزوناستنفاةدقدرات أطنان (تخفيضات غير ممولة . 5  
 15  8.0 3.04.0 )قدرات استنفاد األوزونأطنان (مجموع الخفض السنوي . 6  
دوالر (التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7  

 312,500   242,50070,000 )أمريكي

دوالر ( متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 8  
 120,000   65,00055,000  )أمريكي

 432,500   307,500125,000  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9  
 23,438   18,1885,250  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10  
 15,600   8,4507,150  )دوالر أمريكي (متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال. 11  
 39,038   26,63812,400  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 12  
  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 13  

334,138137,400   471,538 

  
   على التمويل الزمني للموافقةالجدول: لفأ -3التذييل 

  
  .سنة البرنامج التنفيذي السنويفي  الثالثللموافقة عليه في االجتماع ، سيجري النظر في التمويل  .1
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   شكل برنامج التنفيذ السنوي :لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  د السنوات المتَّممةعد  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

ّد العرض من الموا        استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  ةالخط

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(المقررة النفقات   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: لفأ -5التذييل 
  
وحدة األوزون الوطنية واليونيدو بالتعاون مع  عن طريقسيكون تنسيق وإدارة كافة أنشطة الّرصد   .1

  . هذهنهائيةة إدارة اإلزالة الخطاليونيب من خالل تمويل المشروع، على النحو الذي تتضمنه 
  
في ترتيبات الرصد نظراً لتفويضها لرصد واردات المواّد المستنفدة لألوزون، بارز  دور لليونيدوسيكون   .2

ات المختلفة ضمن خطة إدارة مشروعالتي ستستَعمل سجالّتها كمرجع إلعادة التدقيق في كافة برامج الرصد لل
يدو، بالتعاون مع اليونيب ووحدة األوزون الوطنية والوكاالت الوطنية والسلطات وستقوم اليون. نهائيةاإلزالة ال

  .لمواّد المستنفدة لألوزونمن ا المشروعةرصد الواردات والصادرات غير الحكومية ذات الصلة، ب
  

  التحقق واإلبالغ
  
 حالة وقوع اختيار في إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

،  الوكالة المنفذة الرئيسيةواستناداً إلى التشاور مع. اللجنة التنفيذية على قطر إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
دارة إتطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة قطر ختار ت ينبغي أن

  .لمستقل للرصد وهذا البرنامج ااإلزالة النهائية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
على  مشروع في وثيقة الةحدَّدممسؤولة عن مجموعة أنشطة ) اليونيدو(ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية   .1

  :التاليالنحو 
  

داخلية االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الهذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5بما يتمشى مع التذييل  ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية ،45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة قطر اختيار اللجنة التنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقيام تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين ب المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة خذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  
، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ج التنفيذ السنوي للسنة الّسابقةغ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 باإلضافة إلى ،2008امج التنفيذ السنوي لعام لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءاً ببرنتمهيداً التقديم، 
 ؛2007رنامج التنفيذ السنوي لعام التقرير عن ب

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
 فعالة ومتسمة مج التنفيذ السنوي بطريقةضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 تعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى اس  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  

  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 
  

  :بما يلي) اليونيب(ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة   1.
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  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

    دة قطر في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ومساع  )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000يض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار االتفاق، يمكن تخفهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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(1) PROJECT TITLE:  Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 101.4 90.9 102.4 111 120.8 89 85.8 85.4 86.7 95.1 63.7 37 31.4
CTC 0.0 0 0 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Halons 10.7 9 9 13.9 43.9 41.4 35.2 30.7 13.6 8.2 0 0 0.0
MBR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TCA 0.5 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 31.4 31.4
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2007 2008 2009 2010 Total

15.2 15.2 15.2 0.0

N/A N/A N/A
3.0 4.0 8.0 15.0

12.0 8.0 8.0 0.0
Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2007 2008 2009 2010 Total

307,500 125,000 432,500
26,638.00 12,400.00 39,038

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2007 2008 2009 2010

Nov-07 Nov-07
One Two

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Support Costs as per Agreement

Funds Requested

Tranche Number
Planned submission as per Agreement

UN Agency
Funding as per Agreement

Calendar year

HalonAerosol Foam

Calendar year

Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent MDI

N/A
Reduction Under Plan
Remaining Phase-Out to be Achieved

UN Agency

CFC

Support Costs Requested
[Comments]

Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)

Disbursement as per Annual Plan

DRAFT OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
Qatar

Decision

Lab Use Methyl Bromide TotalSubstances Refrigeration

1
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Yes
1.1.1.2 Yes
1.1.1.3 Yes
1.1.1.4 Yes
1.1.2
1.1.2.1 Yes
1.1.2.2 Yes
1.1.3
1.1.3.1 Yes
1.1.3.2 No
1.1.4 Yes
1.2
1.2.1
1.2.1.1 No
1.2.1.2 No
1.2.1.3 No
1.2.1.4 No
1.2.1.5 No
1.2.2
1.2.2.1 No
1.2.2.2 No
1.2.2.3 No
1.2.2.4 No
1.2.2.5 No
1.3
1.3.1
1.3.1.1 Yes
1.3.1.2 Yes
1.3.1.3 Yes
1.3.1.4 Yes
1.3.1.5 Yes
1.3.1.6 Yes
1.3.1.7 Yes
1.3.2
1.3.2.1 No
1.3.2.2 No
1.3.2.3 No
1.3.2.4 No
1.3.2.5 No
1.3.2.6 No
1.3.2.7 No
2.
2.1 Yes

Satisfactorily
Unsatisfactory

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

1
1
1

30

1
1
1

20

500
150

NA
NA
NA

PMU & Monitoring 1

(10) SECRETARIAT'S RECOMMENDATION: 

Supply of training equipment
Develop a national compulsory certification scheme

Supply of Identification Sets
Awareness Campaign
Training Programm for related authorities
Good Practices in Refrigeration

Activities

Methyl Bromide

ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs
ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs
Requiring permits for import of bulk ODSs

TCA

CFCs
Halons
CTC

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

REGULATIONS:

ExplanationsBudget

Permit System in place for export of bulk ODSs
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place

Establishing general guidelines to control import (production and export) of 
ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

Methyl Bromide Workshop

Service Sets for small workshops

Policy Enfircement & Curbing Illegal Trade

Train the Trainers programme 
Refrigeration Service investment component

Solvent Phase-Out Project
Methyl Bromide Component

Permit System in place for import of bulk ODSs

Country Programme

Recovery and R&R equipment 
from RMP will distributed

Unforeseen Activities

Establishing Specialized Committee

Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs
Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:
CFCs
Halons
CTC

Banning sale of bulk quantities of:

TCA
Methyl Bromide
Banning import or sale of:
Banning import of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all types of foam
Banining sale of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC

Establishing National Enforcement committee

MAC retrofit incentive programme

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

The ODS import licensing scheme functions
The CFC recovery and recycling programme functions

Use of CFC in production of some or all  types of foam
ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP

2


