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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

قطر
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNEP, UNIDO خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

عوامل 
التصنيع مذيبات

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

رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات

13 13. CFC

0 CTC

0 Halons

0 Methyl Bromide

0

0

Others

TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 15.2 15.2 15.2 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 15. 12. 8. 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP               تكاليف المشروع
65,000.

تكاليف الدعم 8,450.

UNIDO              تكاليف المشروع
242,500.

تكاليف الدعم

55,000. 120,000.

7,150. 15,600.

70,000. 312,500.

18,188. 5,250. 23,438.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 307,500. 125,000. 432,500.

تكاليف الدعم 26,638. 12,400. 39,038.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 307,500. 0. 307,500.

تكاليف الدعم 26,638. 0. 26,638.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

للنظر على انفراد - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن
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  و�� ا����وع

1-   ����� �� ���	
����
��� ا��� �، ����� �	��
 ا��آ��� ا��
�"ة � ��!��،)ا�	��	�و( ا�����ة ���
�	� ا��
���: ا�8�9 ا�ول �� 6� إدارة  وا�$�3	� ��2
� ا��
�	"�0 ا���/. إ�+ ا*'���ع ،ا��%	$	��� "	�
;>�0�ا ����	� �� ;

�	���%	� ����اد ا����رو=��روآ���
�	� ا��B�C ����80 ا�A���0 آ�� ���� ا�	��	�و . ا?زا�� ا��D�	%��
 ���'G���; F�	E وا�
 H�B;000 125 F�0�دو*ر أ� ��
� ،000 55F�0�دو*ر أ�  ��آ���د�� ا E	���; �%زا �M��B�7 150 ا �	دو*را أ���0 

���: ا��� ا�����ة ��B�O	B��) P	� ا دو*ر5 250 ا��B��M زا%� ;���	E د�� ا��آ��� دو*ر أ��F�0 70 000 و)ا�	�
   .و��	��	� �أ���0	

  ا������

2-   �0"	�
��%	� ا��3$	� ا��D�Q و=F ا'������ �� �	Q ا���Bأ وا=>� ا��2
� ا��
6� إدارة ا?زا�� ا� +���� F= 
 Rر�� H�B� F���'G�500 432  �M��B�ا ��آ���د�� ا E	���; �%زا F�0�15 600دو*ر أ�F�0�و دو*ر أ� P	��	�� 438 23 

و=F . 2010  ��م ا���B ����ل=Fا/��Xك ا���اد ا����رو=��روآ����	� ���رة آ���� ��	��	�و ?زا��  � أ���0	ادو*ر
 H�B; F��+ ا���0 ا�و�A��0 ��+ ا"	�
 دو*ر أ��F�0 زا%� ;���	E د�� ا��آ��� 65 000ا*'���ع ��$Z، وا=>� ا��2
� ا��

 �M��B�و8 450ا P	� دو*را أ���0	� E188 18 د�� ا��آ��� ا��B��M  دو*ر أ��F�0 زا%� ;���	242 500 دو*را أ���0	� ��	�
���: ا�8�9 ا�ول�� "	�
�	�و ���	��.   

 F���� �0�<;+���0 ا�و�A�ا "	�
; ���	%��
6� إدارة ا?زا�� ا� ��   

� و��� �� 8��0ُ أ\�ر ا��>�0� ا�����= ،F	�� �� [�9�0�A���0 ا�و�+، إ�+  -3A�
�	" '�	. ا�; F= ع�\ Z� أ
 ��
��اآa � ��9ات  ا�"ي ُ/�� =F إ�CرRوأه� إ��2ز ;�>] ه"R ا����ة ه� �
�� ا��$���ة ا��>
	�.  ��د ��	8 '�اإ*�

 �� Xb= P0ر����0 ��م �����2ا��� F= 8�9�>�ت ا��� �	2008 ا�دوات ا�/�/ . �A�آ�� أ\�ر ا��>�0� إ�+ أن ا�
  .�� ُ;�زع ��9 ا���9اتو. A;2009��0 ا�ول /ا����9>� �����ر�B�/ P0أ =F أآ����

�� ا��>�0� أ��� Z���g �� ��م ;�رf�� P0�F ا���2رك، =>� ;� ا���!8 إ�+   -4fإ'�اء وأ F�/ر �	g P	;�;
�	� ه	�O ا���2رك ووزارة ا�B	�O ��$��ح ����	E ا���f�	� ا��kXD ا����9	� ���� آ��F= 8 ا���ا�j ا�XDث ا��%	$	� 


�ول �$n�� m�= '�	. ا���اد ا���F= ��� ،�6ل���� ��� o0����وا �	%�	�	�p�وزون ذr� ة��

�ت ا���اد ا��$��\  
��s� �0 . ��+ أ/�س�B��زات ا�g �� EA��� ةa�إ'�اء �����	� �� و;� ;aوP��� �0 ه	�O ا���2رك �nر��9 أ'

m���ت ا�	���.  

�F �� ��م   -5�D�. ا����0 ا��� F=2009و H�B0 �	!وع ر�A��� +<B; ،500 141*أ!8  دو �� F�0�307 500ر أ� 
F�0�ة دو*ر أ������ H�B��8 ا��	2010-2009، و/ُ �=�u?�� ،+���0 ا�و�A�ا �� �	<B���ا �A��+ ا��H�B إ ��
�	" ا�

�	��D���0 ا�A�� ب��   .ا��

 ��0�A�8 ا�� �6�	��D�ا �	%��
6� إدارة ا?زا�� ا� ��   

�;��aم �����   -6� "	�
���د ��  ��A��F=F إ�Cر �����: ا�8�9  ا��D�ا�	%��
6� إدارة ا?زا�� ا� ��  .

Cو w
	F ا��B��0 وا��
�	" ا���� 8��3<�� F<B���ا P0ر���إآ��ل ا +�� �A���دات Fو;8��A ه"R ا�A�ار ا�!? 

�ت �� و;�=	� ��2��>
	F ا��B��0، و;����B\ Q0 ا*/��داد وإ��دة ا���وF= �0 ا���B، و;�رf�� P0�F ا���2رك
�ع ���6 ا��B��0 وا��s�/ Fدي إ�+ � F= ��
;ُ F��8�9 ا�ت ا�<�� a0a9�� ز��X�ا�دوات ا "	�
; �O	����: إ��دة ا����

� ا����	� و�A� ا������9ت ��+ أ!��ب ;
�	" وX6ل . وا���9اتA�
�	" أ; �b0أ ��B�ا!8 ا�	��0، /�A�ا R"ه
6� . ا������ �� �	��D���0 ا�A�8 ا��A�/ آ���A���%	� ��+ ر!� وإدارة ه"R ا�
   .إدارة ا?زا�� ا�
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�ت ا
	��� و������������  

  ا������ت

����� 2007آ�ن ا�����ك �� ا���اد ا����رو���روآ
	���� �� ��م   -7 � �� 7 	��*( ا���دة '&
 ا�%ي أ	�"! ��
�� ���Dى ا�����ك ا��B=د �� A&� إدارة ا?زا��  <� �� '=رات ا����6د ا;وزون 489 	��456 13,
و/�آ�ل وا�,��+ ا�

  . <� �� '=رات ا����6د ا;وزون 15ا������E وا�,��+ 


�B9 ا;و�A �� I&� إدارة ا?زا��   -8Jا� I�� �8و'= /�! ا���ا���E���ا�
,���� �� 
&' �� / ���L�9 ا�
J/2007 .
Iإ� ���
9
 ا��

از /8=م و�Aل ه%O ا��6
ة، أ�Mر ا��8�
�B9 ا;و�Iا��Q�5R ���R����=��D �� ا;�J&�  إJ��  . و��


وع آ��! ����U أ�J&� إ����R ، ُأ	�"! ا;����وا�����=و�S ا�����( ا��� *
ت ا����'�Jت J�6% ا���ات �� /
�AWن ا��W	 

ى �� '&
 �Aل ��م Aاف وا*�����ت أ
>Y� �9
J5ا�*���ع ا� Z�[�/ I�� 4��J/ �5'��� 
�\2008��� ، Iأدى إ� 


ة �Lد�9 أ�,�ء ��4 آ�� 
   .��I و�=ة ا;وزون ا��<���و\�

9-   I�� م أو ُ/�زع=_�D/ُ Z�� ،456��	 4�5�8ت ا��B� ا��5=ات Z��D/اء و
M Z/ ��� �� �و��]! ا;���� أ�
��I و'! إ�=اد ه%O ا��`��8 �6=�9�Dا�� .Iإ� 
a�5و�� �� ه%ا ا�bD��6 ا��آ��� ا��c�	 ا�����=و !BRوأو � ا;���� أ�


U9ي Z�D�ُ� وأن ا��5=ات ،���Bا��'! ا� �� S9ا���ز �&A �� ل  ا�����ء�Aا��8د�� 
�M�5 أ	أو ا;ر 
�Mأ �`�Lا� .
�D6� !'ا��=ر9( �� ا�� d���
,	 S�&e�ُو�.  


وع ��I ا�*���ع ا;ول وا�����=وو�� ه%O ا�]
وف، <�,! ا;���� �� ا�����(   -10J4 ه%ا ا���*W/ ���  م�
2010�&J�;9= �� اf���9 إآ��ل ا�� g�B	  	!'ا�� h�% . ،ا;����، <�,! ا��آ����ن S� ت ا�������J'��ا�� �� �
 أ��\


و��ت، 	����ا�I�� �8 ا����49 ا���,�8 �� ه%ا ا�*���ع �� أ*4 ا���Dح ��,�= J�6% ا���ات �� /
�AW���	 اف
�S ا���

وع 	�����4 	=ون Jا�� 
c��� %�6�/ ������Rات إ
�AW/ . �� آ�������� ����Lا� �B9
Jف أ��ال ا�
c j�Dو��

وأ�Mرت ا��آ����ن إ�I أن /W*�4 ه%ا ا;�
 ��=ة .  ا��
/�,�ت ا��S��U� �9='�5 ا;�J&� 	=وم و*�د أي ��Uةا�����ء ��

ات ��g أن ا�����5 ا?دار�9 ا���5�AW9= �� ا��f��� را=a� ى ���9 أن ��9ن
Aأ 
�Mا;��ال `�`� أ 
�eB�	 �8�


ق و'�� <��9"�D/ =' =�,ا� I���9 إ��B/و.J'�� =8� ،رة � وو��8 ���آ������a	 ��	 امfا��� Zا�,�= و��� S� 4�� �&A �
  . آ��� 	��eن إآ��ل *��S ا;�J&� �� أ'
ب و'! �����آ����، و����fم ا�,�= ا��fا�

9
 ا��ارد أ��O، <�,! ا;���� �و�� �Rء  -11
  أه=اف �B=دة/�A Z9=8/ ��a6� ��e&� ��4 �ا��آ�����  ا��,
J/4 �و� I�� �9 ��م��� I�� �&J�;ا S��*2010 . ن��Rب و
' �� �&J�;ا =c
	 O%ا�4�5 ه �&A j�Dو��

 ا���Jر إ���� وا����8B ا����a6و'=�! ا�����=و، 	���6c ا��آ��� ا�
A ،��D�E&� ا�4�5 . إآ����� �� ا��'! ا�����(
 m�
  .ا;ول 	�%O ا��`��8	���

�n ا;���� و  -12�/ �e9ر أ

�B9 ا;و�9f9 I= 57/15أن ه%ا ا�&�( S� mD�9 ا��8Jف �� ا�
aأن ا� g�� �� 
 ��20� ����	
  .�D���O% ا �� ا����E، و/88B! ا;ه=اف ا����8�5 	����اد ا����رو���روآ


���d ا�8ُ�8ُآ�� /��n ا;���� أن '&
 �Z /8=م 	5= 	����ت 	
�����U ا  -13,��	 m�5ي ا���

ي ��5م &&2008 
  ).و(52/5ا��&��ب 	��*( ا��8
ر 

  ا������ت

  : 	�� ��9ا��U�� ا����9%�6	Wن /�8م /��c ا;����   -14

��أن /B  )أ(
9
 ا��
8���	 ���� s %�6��	 m�5ا��� �� �B9
Jا�Iا;و� �� ��E���إدارة ا?زا�� ا� �&A��  

  ؛ 2008'&
 ��5م 
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2009-2010
��	�ة  ا
���ي �ا�� ��� ����� ا
	����أن �و  )ب(.  

15-  � ����� ا�� ا
&���� ا
%�$#� ��ا�"� ��� �
آ�� ��� ��'�*�
8 :�68 �67 إدارة ا,زا
� ا �*� ;<��$ ��� ،
�	�� ا
DEول أد��Bى�@�
�? د�< ��� � FG��
  : ا
	��$H ا

� ا
ُ"  )أ(���<
��D ا�R"�د اQ	��ع ا
���E �#��ل �ص �"�6 �6ي ا
Nره�� ��
#�Lل ��� �����ت ا
 �$����	
   و ؛)52/5ا
�"�ر (ا

� ا
���ي س��� أ�U  )ب(���<
�ن �"�$�ا ����W �8 ����� اD"�U وD����
-2009 ا
�*< أن ا
����X وا
2010�$����	

���E ا 8�	�
� وا��&
  . إ
� اQY	��ع ا

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

� �
���� ا��
)دو�ر أ�����(

 ا��آ��� ا��	��ة

 ا������ 7 150 55 000 )ا������ ا������(�� إدارة ا�زا�� ا������� � )أ(

  ا������و  5 250  70 000 ) ا������ا������(�� إدارة ا�زا�� ا������� �)ب(

  

------ 

  

  

  

    




