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 مشروع: جمهورية مولدوفامقترح 

 

 مقترح المشروع التالي: بشأنهذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات األمانة  تتألف 

 اإلزالة

  وبرنامج   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة

 األمم المتحدة للبيئة ، الشريحة الثالثة()المرحلة الثانية

 

   

 

 

 

                                                 
 (19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب     1

  األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلايرإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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 لسنواتمتعددة امشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

 مولدوفاجمهورية 

 معيار الضبط االجتماع الذي اعتمد فيه الوكالة ( عنوان المشروع1)

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 (الثانية)المرحلة 

 2020% بحلول عام 35 السابع والسبعين اليونيدو )رئيسية(

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(  0.53 2019السنة:  لى()المرفق جيم، الفئة األو  7( أحدث بيانات المادة 2)

 

 2019 السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(3)

مكافحة  الرغاوي والتساأليرو كيميائي

 الحريق

المذيبا التبريد

 ت

عامل 

 تصنيع

االستخداما

 ت المعملية

 إجمالي 

االستهالك 

  الخدمة التصنيع   القطاعي

الهيدروكلوروفلوروكربون 

22 

    0.53    0.53 

 

 ( بيانات االستهالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون(4)

 1.0 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1.0 :2010 -2009فترة لخط األساس ل

 قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل )طن من 

 0.65 المتبقي: 0.35 موافق عليه بالفعل:

 

 2020 ( خطة األعمال5)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ  اليوئنديبي

 األوزون(

0.03 

 19,020 التمويل )دوالر أمريكي(

 

 المجموع 2020 *2019 2018 2017 2016 ( بيانات المشروع6)

 غير متاح 0.65 0.9 0.9 0.9 0.9 االستهالك في بروتوكول مونتريال )تقديرية(حدود 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاذ 

 األوزون(

 غير متاح 0.65 0.9 0.9 0.9 0.9

)دوالر التمويل الموافق عليه 

 أمريكي(

104,85 تكاليف المشروع اليوئنديبي

0 

0 0 0 17,450 122,300 

 11,007 1,570 0 0 0 9,437 تكاليف الدعم

 52,200 0 0 26,100 0 26,100 تكاليف المشروع اليونيب 

 6,786 0 0 3,393 0 3,393 تكاليف الدعم

 األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية

 )دوالر أمريكي(

130,95 تكاليف المشروع

0 

0 0 26,100 0 157,050 

 16,223 0 3,393 0 0 12,830 تكاليف الدعم

في  االموافقة عليهالمطلوب  األموالإجمالي 

 )دوالر أمريكي(هذا االجتماع 

 17,450 17,450     تكاليف المشروع

 1,570 1,570     تكاليف الدعم

 . 2018يم الشريحة الثانية في عام دمن المفروض تقكان * 

 

 الموافقة الشمولية األمانة: توصية
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 وصف المشروع
 

بصفته الوكالة المنفذة  ،)اليوئنديبي( م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، قدحكومة جمهورية مولدوفا نيابة عن  -1

إزالة المواد ، طلبًا لتمويل الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة الرئيسية

دوالر  1,570 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 17,450 بقيمة، الهيدروكلوروفلوروكربونية

تقريًرا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ  الطلب ويشمل. 2لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فقط أمريكي

 .2021إلى  2020الشريحة للفترة من 

 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهالك 

 

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  0.53أبلغت حكومة جمهورية مولدوفا عن استهالك   -2

اد المحدد للموفي المائة من خط األساس  47، وهو أقل بنسبة 2019في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

لفترة في ا ونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكرباستهالك  1ويبين الجدول . له لالمتثال الهيدروكلوروفلوروكربونية

2015-2019. 
 

  للفترة 7بيانات المادة في جمهورية مولدوفا ) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك   -1الجدول 

2015 -2019) 
 األساسخط  2019 2018 2017 2016 2015 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 17.00 9.68 5.58 0.00 0.00 14.90 طن متري

 1.00 0.53 0.31 0.00 0.00 0.82 طن من قدرات استنفاذ األوزون

 

خالل و؛ 2017 عام أو 2016في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الستيرادلم يتم تخصيص حصة   -3

على الرغم من أن ولتلبية الطلب المحلي.  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ، تم استخدام مخزونات تينتلك السن

طن  11.00) من قدرات استنفاذ األوزون طن 0.61كانت  2018في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحصة 

بسبب الموافقة المتأخرة من  2018 تشرين األول /، لم يتم تخصيصها للمستوردين الخمسة حتى أكتوبرمتري(

من قدرات  طن 0.31، تم استيراد ؛ وبناًء على ذلك3ار التنظيمي الوطني لتخصيص الحصصحكومة على اإلطال

 عامل تم تخصيص حصةوفي ذلك العام. فقط  22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري( من  5.58) استنفاذ األوزون

لنفس  22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري( من  10.995) من قدرات استنفاذ األوزون طن 0.60 قدرها 2019

في ذلك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما أدى إلى زيادة واردات 2019 شباط /لمستوردين الخمسة في فبرايرا

 .2018العام مقارنة بعام 

 

بب تنفيذ األنشطة بس 2019عام إلى  2015 عام من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةانخفض استهالك   -4

 ت القائمةلمعداا، والحظر المفروض على استيراد ييف الهواء، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وتكقطاع الخدمة في

ة على اعتماد المعدات القائمو؛ 2017 تشرين األول /منذ أكتوبر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى 

تم استيراد ) 22-وكربونللهيدروكلوروفلور منخفض السعركبديل  R-422Dمادة الاستيراد و؛ الهيدروفلوروكربون

؛ على التوالي( 2019و  2018و  2017 السنوات طن متري في 5.85طن متري و  2.36طن متري و  4.80

 للصيانة.ترد المس 22-الهيدروكلوروفلوروكربونواستخدام 

 

                                                 
الموجه من وزارة الزراعة والتنمية اإلقليمية والبيئة في جمهورية مولدوفا إلى برنامج األمم المتحدة  2020 آب /أغسطس 12المؤرخ  للخطابوفقًا    2

 اإلنمائي.
 .2018 ه/ حزيرانيوني 21 في 589تم اعتماد القرار الحكومي رقم    3
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 تنفيذ البرنامج القطري عن تقرير

 

بموجب  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت حكومة جمهورية مولدوفا عن بيانات استهالك قطاع   -5

من بروتوكول  7ة وهو ما يتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب الماد 2019لعام تنفيذ البرنامج القطري  عن تقرير

 مونتريال.

 

 زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إ

 

 قانونيال طاراإل

 

. ويحدد 2018 حزيران /يونيه 21اعتُمد اإلطار التنظيمي الوطني بشأن تخصيص الحصص اعتباًرا من   -6

راعة والتنمية اإلقليمية عمل اللجنة الوطنية التي تستضيفها وزارة الز التي تنظمالجوانب القانونية  4قرار الحكومة

. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتي تستعرض وتتحكم في تخصيص حصص الواردات السنوية من والبيئة

ونية التي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب 2025-2021 للفترة وافقت الحكومة على خطة العملو

سنوية أقل من أهداف بروتوكول مونتريال ، ووافقت اللجنة الوطنية على حصص استيراد 2040-2016تغطي الفترة 

لعام  من قدرات استنفاذ األوزون طن 0.48و ، 2021لعام  من قدرات استنفاذ األوزون طن 0.54على النحو التالي: 

، 2024لعام  من قدرات استنفاذ األوزون طن 0.36 و ،2023لعام  من قدرات استنفاذ األوزون طن 0.42 و ،2022

 .2025لعام  من قدرات استنفاذ األوزون طن 0.30و 

 

قانون االنضمام إلى تعديل ، وافقت حكومة جمهورية مولدوفا على مشروع 2020 ه/ تموزيولي 20في   -7

ِّم إلى البرلمان للموافقة عليه. ومن المتوقع أن كيغالي عد ذلك ، وب2021 ي عامصك تصديقه ف يودع هذا البلد، الذي قُد 

 في نظام الترخيص الوطني.الهيدروفلوروكربونية  الموادسيتم إدراج 

 

 قطاع خدمة التبريد
 

 5تم تنفيذ األنشطة التالية:  -8

 

ق" ي السوفنسخة اختبارية من "سجل المواد الكيميائية المطروحة  أعدت واستعرضت الجهات المعنية (أ)

وزون لترخيص المواد المستنفدة لأل على شبكة االنترنت كجزء من عملية تنفيذ نظام إلكتروني

ا هذتمل سيكوواإلبالغ عنها في إطار نظام المعلومات الحكومي بشأن سجل المنتجات الكيميائية. 

 ؛2020 كانون األول /النظام بحلول ديسمبر

 

اذ اللوائح الجمارك / اإلنفاذ على إنف ضباطمن  15 عدد 2020 أيلول /حلقة عمل في سبتمبردربت و  (ب)

 ل مماثلةعم حلقةمن المقرر عقد و؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالوطنية الستيراد وتصدير 

 حلقةي فقدم المشاركون و؛ 2020في الربع األخير من عام نفاذ اإلمن ضباط الجمارك /  15 عددل

ن مستشارا جمارك الذي أعدهسودة دليل إنفاذ التعليقات على م أيلول /في سبتمبرالمنعقدة العمل 

 ؛2020 كانون األول /، والذي سيتم االنتهاء منه وطباعته بحلول ديسمبروطنيان

 

                                                 
 .600a-R المادةو 34a1 -الهيدروفلوروكربون و 125-الهيدروفلوروكربون يحتوي على خليط من المواد الهيدروفلوروكربونية   4
التي ، 2021بحلول ديسمبر/ كانون األول  فلوروكربونيةكان من المقرر استكمال خطة الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو   5

 ،.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58من الوثيقة  11على النحو المبين في الفقرة  ،برنامج األمم المتحدة للبيئة ينفذها
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المعايير والطبيعية  دمواد التبرييشمل كي منهج التدريب ل الفنيةجامعة مولدوفا التقنية والكلية  وراجعت  )ج( 

قانون ل 2019 عام والتكنولوجيات غير المستنفدة لألوزون بناًء على تحديث الدولية والوطنية

 ؛2020اخر عام من المقرر االنتهاء من مواد التدريب بحلول أووالتبريد. مجال الممارسات الجيدة في 

 

 علىالهواء  تبريد وتكييففني  20 عددشهادات لأجريت االستعدادات لحلقة عمل تدريبية ومنح الو   )د( 

ت تموسامة. تعال والالقابلة لالش مواد التبريدالتعامل اآلمن مع  وعلىالممارسات الجيدة لخدمة التبريد 

-كوفيد  بسبب القيود المفروضة بسبب جائحة 2020العمل إلى أواخر عام  حلقة تحديد موعدإعادة 

 ؛ 19

 

ي ذلك قسم ، بما فلفنيي التبريدنت للرابطة العامة ر موقع على شبكة اإلنتروطواستشاري  وصمم  )هـ( 

ية عام حلول نهاالموقع بهذا من المقرر أن يتم تشغيل ويسرد فنيي التبريد وتكييف الهواء المعتمدين. 

2020. 

 

 إيضاحية للمستخدم النهائي الستخدام التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون مشروعات

 

لشرط الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  وفقا  -9

عن حالة تنفيذ مشروعين  اتقريربرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، قدم )أ(( 84/55فلوروكربونية )المقرر الهيدروكلورو

التبريد التجاري إلى االجتماع الخامس  الستخدام التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون في قطاع إيضاحيين

، وسيتم نشر 2020 ه/ تموزحيين وتشغيلهما اعتباًرا من يوليتم االنتهاء من كال المشروعين اإليضاو 6والثمانين.

خبرة عملية كبيرة مع  المشروعين ونتج عن هذين. 2020النتائج والدروس المستفادة في الجزء األخير من عام 

، بما التجزئة والمستودعاتللتبريد التجاري ب ينالفرعي ينقطاعالعلى ثاني أكسيد الكربون لكل من ة التكنولوجيا القائم

، والوفورات التشغيلية تطبيق التكنولوجيا وأداء المعدات، وإمكانية الالزمةالتكاليف الرأسمالية  توضيحفي ذلك 

، مع أكثر من ، أكبر بائع تجزئة وطني(Linella) الليني ، أبدت شركةتحقيقها. ونتيجة لهذا المشروعالممكن المحتملة 

 ، اهتمامها بتطبيق التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون.ميع أنحاء البالدسوبر ماركت في ج 100

 

 المشروع ورصد تنفيذ 
 

مسؤولة عن تنسيق خطة إدارة إزالة المواد ال، وهي المشروع إدارةوحدة بروتوكول مونتريال تتولى   -10

انية ى والثدوالر أمريكي في إطار الشريحتين األول 2,200تم تخصيص ما مجموعه والهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 1,200بالغ سيتم استخدام الرصيد الو. دوالر أمريكي منه 1000تم صرف و، لرصد واإلبالغمن أجل االستشاريين 

 ثة.األنشطة في إطار الشريحة الثال لرصدمستشار محلي  لتعيينريحتين األوليين دوالر أمريكي من الش

 

 مستوى صرف األموال

 

 133,558، تم صرف دوالر أمريكي المعتمد حتى اآلن 157,050مبلغ ال، من 2020 آب /أغسطس حتى  -11

لبرنامج  كيدوالر أمري 30,358لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و  دوالر أمريكي 103,200)أي  دوالر أمريكي

، سيعيد برنامج يدوالر أمريك 23,942من الرصيد البالغ و. 2موضح في الجدول ال على النحواألمم المتحدة للبيئة( 

ع السادس ى إلى االجتمافي الشريحة األول الخاص به العنصرمن  دوالر أمريكي 1,642األمم المتحدة للبيئة 

 .2021-2020 الفترة في دوالر أمريكي 21,850متبقي وقدره ، وسيتم صرف المبلغ الوالثمانين

 

                                                 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9من الوثيقة  127إلى  117الفقرات من    6
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الر ولدوفا )دومهورية مالتقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لج -2الجدول 

 أمريكي(

 إجمالي المعتمد الشريحة الثانية** الشريحة األولى الوكالة

 المصروف المعتمد المصروف المعتمد المصروف المعتمد

 103,200 104,850 0 0 103,200 104,850 اليوئنديبي

 30,358 52,200 5,900 26,100 *24,458 26,100 اليونيب

 133,558 157,050 5,900 26,100 127,658 130,950 المجموع

 85 23 98 معدل الصرف )%(
 إلى االجتماع السادس والثمانين. دوال أمريك 1,642مبلغ ال* سيعاد 

 /في أبريل مقدما ريكيدوالر أم 13,000تم تقديم و؛ بالكامل مبلغ الشريحة الثانيةل البلدمع  تمويل صغير الحجم اتفاقاليونيب ** وقع 

 على التوالي. 2021 يلولأ /روسبتمب 2020 كانون األول /الثانية والثالثة / النهائية في ديسمبر تين، ومن المقرر إجراء الدفع2020 نيسان

 

 خطة تنفيذ للشريحة الثالثة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 :2021سيتم تنفيذ األنشطة التالية خالل عام   -12

 

دوالر  17,450للتكنولوجيات الجديدة في القطاع التجاري )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ) إيضاح (أ)

 من الشريحة األولى(:المتبقي زائد الرصيد  أمريكي

 

 ن تنفيذيستهدف قطاع التبريد التجاري بشأن الدروس المستفادة م التوعيةبرنامج لزيادة  (1)

 ؛الطبيعية مواد التبريدت القائمة على مشروعين إيضاحيين بشأن التكنولوجيا

 

 ؛الهواءقطاع خدمة التبريد وتكييف في  االجتماعينوع الدراسة تحلل و (2)

 

 

د د التبريمواالتي توضح نتائج المشروعين اإليضاحيين بشأن أو الكتيبات  /و األدلةإعداد و (3)

 ؛لهواء وأصحاب المصلحة ذوي الصلةفنيي التبريد وتكييف االموجهة إلى الطبيعية 

 

 ردينالمستوونية لفنيي التبريد وتكييف الهواء ورابطة التبريد وتكييف الهواء حلقة عمل وطو (4)

مواد ن ، لنشر نتائج المشروعين اإليضاحيين بشأبما في ذلك الجماركالمعنية ات والمؤسس

 ؛ التوعيةالطبيعية ودراسة المساواة بين الجنسين وبرنامج زيادة  التبريد

 

نمائي دة اإلأنشطة رصد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )برنامج األمم المتحو (ب)

 (.دوالر أمريكي من الشريحة الثانية 1,200المتحدة للبيئة( )رصيد قدره وبرنامج األمم 
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 األمانة ةتعليقات وتوصي

 

 تعليقاتال

 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهالك 

 

، أبلغت جمهورية مولدوفا عن استخدام كمية تنفيذ البرنامج القطري عن تقرير في إطاراألمانة أنه  الحظت  -13

، لكن تقارير 2017ي قطاع خدمة التبريد في عام ف ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري( من  0.1صغيرة )

 ، ولم يتمب141-الهيدروكلوروفلوروكربونوالسنوات السابقة لم توضح أي واردات من  2017البرنامج القطري لعام 

أبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن و. 7موجب المادة بب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناإلبالغ عن أي استهالك 

قع على ، لم يتم استيراده رسميًا ولكن تم شراؤه من شركة تدم كمذيبالمستخ ،ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

لطة  تخضع لسال، ريارية اإلقليمية في تلك المنطقة، منطقة ترانسنيستدا، وأن الوحدات اإلالضفة اليسرى لنهر دنيستر

 اإلنمائي لمتحدةا، سيساعد برنامج األمم ار الشريحة الثالثةتم االتفاق على أنه في إطوحكومة جمهورية مولدوفا. 

ة المصدر مجهول بةاإلنفاذ لضمان عدم دخول أو مغادرة أي مواد خاضعة للرقاولجمارك ل آلياتها الحكومة على تعزيز

 جمهورية مولدوفا.أو من إلى 

 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 قانونيالطار اإل

 

 قدرها 2020لعام  الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة جمهورية مولدوفا حصًصا   -14

 تريال.بروتوكول مونلأقل من أهداف الرقابة  وهي، طن متري( 11.00) من قدرات استنفاذ األوزون طن 0.61

 

 قطاع خدمة التبريد
 

 لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم لثانيةا يحةرلشا ميدتق في رلتأخيا بسباأ دحأن أ ألمانةا ظتالح -15

أوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه و. مةولحکا لخدا لهيکليةا راتلتغييهو ا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

المسؤولة  (”PI “EPIU) البيئية" المشروعات يذ، تم إنشاء المؤسسة العامة "وحدة تنف2019 كانون الثاني /في يناير

والتنسيق بين الوحدات ، لتسهيل االتصال 7كيانات منفصلة ثمانيقًا ساب تديرهاحماية البيئة التي كانت  مشروعاتعن 

ؤثر على دور وحدة توال  (”PI “EPIU) الوحدة متعدد األطرافالال يمول الصندوق و. المنفصلة في إطار الوزارة

أو موظفيها. وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كذلك أن إعادة التنظيم هذه أخرت بدء األنشطة  نيةاألوزون الوط

التمويل الصغير الحجم بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة  في ذلك التوقيع على اتفاقة بما في إطار الشريحة الثاني

بعد  التعزيز المؤسسيباستخدام أموال  8تم تعيين موظفين في وحدة بروتوكول مونتريالوللبيئة واإلفراج عن األموال. 

خطة إدارة إزالة المواد  ، واستؤنفت أنشطة2020لبروتوكول مونتريال في عام  تعيين نقطة اتصال جديدة

 .2020 ه/ تموزبعد فترة وجيزة في يوليالهيدروكلوروفلوروكربونية 

                                                 
مكتب األمن الحيوي؛ ومكتب منع التلوث البيئي؛ ومكتب تمويل الكربون ومكتب تغير المناخ؛ ومكتب التنوع البيولوجي؛ و؛ وحدة األوزون الوطنية   7

 ؛ ومكتب اإلدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع للمؤسسة العامة.البيئية للمشروعاتوحدة التنفيذ الموحد و
، مكتب األوزونو، ، والمصطلح األصلي للوحدةيةبشأن المواد الهيدروفلوروكربونبتعديل كيغالي  تتعلقوظائف ستشمل وحدة بروتوكول مونتريال    8

 بإدارة المواد المستنفدة لألوزون. ةالمتعلق
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 19-جائحة كوفيد أثناءعمل للشريحة الثالثة والتنفيذ  خطة

 

أشارت األمانة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم   -16

. أثناء 19-يدكوف حةمتعدد األطراف أثناء جائالالمتحدة للبيئة لضمان استمرار تنفيذ األنشطة التي يدعمها الصندوق 

 إلى اإلنمائي برنامج األمم المتحدة وأشار؛ أو أقل خًصاش 30، اقتصرت اجتماعات جمهورية مولدوفا على الجائحة

حاول ستوانية. ة الثأنه كان من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوضع أثناء تنفيذ الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحل

 قدع، ورونيةمات من خالل الوسائل اإللكتبما في ذلك نشر المعلوبالكامل ألنشطة المخطط لها اتنفيذ الحكومة 

 شخًصا. 30أقل من باجتماعات 

 

 المرحلة الثانية إنجاز

 

أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  اإلنمائيالمتحدة  األممأكد برنامج   -17

من  14لفقرة ل وفقا 2021 األولكانون  /ديسمبر 31مولدوفا ستكتمل بحلول  الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية

، أدرج برنامج األمم مانينلقرار المتخذ أثناء عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع الخامس والثل ووفقا. االتفاق

االجتماع السادس والثمانين لتمويل تقرير التحقق للمرحلة المقدم إلى على  9المتحدة اإلنمائي في برنامج عمله تعديالت

، إذا أشار تقرير التحقق الذي سيتم تقديمه خيرة من المرحلة الثانيةريحة األنظًرا ألن الشريحة الثالثة هي الشوالثانية. 

لألهداف  تثالكن مميلم  البلدإلى أن  2020إلى  2015والذي يغطي استهالك البلد في الفترة من  2021في عام 

على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  الجزاءتطبيق شرط  في ستنظر اللجنة التنفيذيةالمحددة في اتفاقه، 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

 10المساواة بين الجنسينتنفيذ سياسة 

 

من وحدة  وموظفتينخمس موظفات جمارك  2020 أيلول /العمل التدريبية للجمارك في سبتمبر حلقةضمت   -18

طة إدارة إزالة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من ختتضمن ومشارًكا.  20إجمالي بين األوزون الوطنية من 

ستحدد  ؛وعيةالتدة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دراسة عن النوع االجتماعي كجزء من أنشطة التدريب وزيا

ث اإلنات لفنياام طرق تشجيع وازن بين الجنسين في القطاع وتقيالدراسة أدوار الجنسين وتبحث عن فرص لتحسين الت

اعتماد  تموات. وغيرها من أنشطة بناء القدرالتبريد وتكييف الهواء على المشاركة في الدورات التدريبية لخدمة 

 ،المشروع ي إطاروالوثائق المعدة ف، لى التوظيف(مؤشرات لتقييم النتائج من حيث إدارة الموارد البشرية )تركز ع

ت ية مقترحاوكربونن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورستتضمن المرحلة الثالثة مووإدارة / نشر المعرفة. 

 على أساس النتائج. يلتعميم مراعاة المنظور الجنسان

 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة 

 

 27اعتباراً من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البلد حظراً على استيراد المعدات القائمة على  فرض  -19

حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة التي تم التخلص منها بالفعل والمعدات  وكذلك، 2017تشرين األول  /أكتوبر

يتم دعم دائرة الجمارك من خالل مركز تدريب و 2002.11 شباط /فبراير 14التي تحتوي على تلك المواد اعتباراً من 

مسؤولي الجمارك الجدد والمتناوبين على اإلطار لتدريب  2007 تشرين األول /مخصص تم إنشاؤه في أكتوبر

يتم ضمان استدامة تدريب الفنيين من خالل اللوائح الخاصة بتدريب واعتماد والتنظيمي لتنفيذ بروتوكول مونتريال. 

. 2019 تشرين األول /في أكتوبر اعتمد( الذي 483حكومي رقم القرار ال)التبريد وتكييف الهواء  ن فيمتخصصيال

                                                 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/33الوثيقة    9

 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.تطبيق السياسة التشغيلية ب)د( الوكاالت الثنائية والمنفذة  84/92لب المقرر اط   10
 ، هو الوثيقة التشريعية األساسية المتعلقة بتنفيذ بروتوكول مونتريال في جمهورية مولدوفا.2002 شباط /فبراير 14، المؤرخ XV-852القانون رقم    11
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التدريب اإلجباري وإعادة ، مع مراكز التدريب والتقييم المؤهلة ئحة على التدريب المهني المستمر من قبلتنص الال

 كل ثالث سنوات. إصدار شهادات االعتماد

 

 استخدامب ال تعلمفي السوق وهي  مواد التبريد المتوافرةترصد وحدة األوزون الوطنية بانتظام استخدام   -20

. ذه الموادهية من ، أو أي واردات غير قانونمخزوناتالفي السوق أو  التي تم التخلص منها بةالمواد الخاضعة للرقا

جارة ، مثل التحدياتتمنطقة ترانسنيستريا تطرح  أفاد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأن حدود جمهورية مولدوفا معو

، كن ذلكيثما أمحفضل، األرصد الظام داخل الحكومة لضمان هذه التحديات بانت وتتم مناقشة؛ ة المحتملةغير المشروع

عالوة على  دوفا.جمهورية مول ومن خالل تعزيز آليات الجمارك واإلنفاذ ونشر المعلومات إلى الصناعة الموجودة في

ا يا وفقً نيستر، تدير جمهورية مولدوفا وأوكرانيا رقابة مشتركة على الجمارك والحدود على طول منطقة ترانسذلك

 .2017 تشرين األول /التفاقية أبرمت بين الحكومتين في أكتوبر

 

 استنتاج

 

استنفاد  من قدراتطن  0.53 وقدره 2019عام في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك يقل   -21

نة كومة واللجفي االتفاق بين الح المحدد في المائة عن الحد األقصى المسموح به لالستهالك 41األوزون بنسبة 

راقبتها ومونية المواد الهيدروكلوروفلوروكربتنفيذ نظام التراخيص والحصص لرصد  في الحكومة وتستمرالتنفيذية. 

ير في التأخ على الرغم منو. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتفرض الحظر على واردات المعدات القائمة على 

 2020 أيلول /سؤولي الجمارك واإلنفاذ في سبتمبرمعمل لتدريب  حلقة، ُعقدت 19-وجائحة كوفيدبدء الشريحة الثانية 

ي لترخيص نظام إلكترونبما في ذلك تشغيل ، 2020شطة األخرى بحلول نهاية عام ومن المقرر االنتهاء من األن

ارك ليل الجمدنشر و؛ ركاب الجممزيد من تدريوال؛ شبكة اإلنترنتواإلبالغ عنها عبر المواد المستنفدة لألوزون 

يف بريد وتكيالت معية؛ وتشغيل موقع جالتبريد وتكييف الهواءتدريب فني و؛ الطبيعية مواد التبريدومواد التدريب على 

لى إنفاذ علتركيز االمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع ستواصل الحكومة تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة و. الهواء

بلغ صرف وريال. االمتثال بموجب بروتوكول مونتب هلدعم البلد في الوفاء بالتزامات يي الخدمةوتدريب فن اللوائح

 في المائة. 23التمويل للشريحة الثانية 

 

 توصيةال

 

ط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من اتوصي أمانة الصندوق بأن تح -22

ة بالموافق صي كذلكلجمهورية مولدوفا، وتوإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية من خطة إدارة 

بونية روفلوروكروكلود الهيدرة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الموايلومالش

التمويل الموضح في الجدول  ستوىمعند ، 2021-2020 للفترة ، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلةلجمهورية مولدوفا

إلى  2015 فترة منال يغطي استهالك البلد فيو 2021سيقدم في عام الذي ، على أساس أنه إذا كان تقرير التحقق أدناه

ط الشرطبيق ذية في تستنظر اللجنة التنفيعندئٍذ  لألهداف المحددة في االتفاق، ن ممتثاًل أن البلد لم يك يبين 2020

 على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. الجزائي

 
 تمويل المشروع عنوان المشروع 

 )دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم

 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 خطة إدارة إزالة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )أ(

 )المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة(

 اليوئنديبي 1,570 17,450

 
 

____________________ 

 


