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 مولدوفا :مقترح مشروع

 :تها بشأن مقترح المشروع التالياتتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصي

 
 اإلزالة

 
 باليونياليوئنديبي و  )الشريحة األولى(كربونولكلوروفلورالنهائية لزالةإدارة اإلخطة•
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  مشروعات متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع
 اـمولدوف

 

المنفذة/ الوكالة الثنائية        عنوان المشروع

         ات الفرعية المشروعوينعنا

 
 شأن استهالك المواد المستنفدة لألوزون التي يعالجها المشروعأخر البيانات المبلغ عنها ب

)2007 أيار/مايو، في2006بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون، (7بيانات المادة:ألف

 )2007شباط/، في فبراير2006بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون،(البيانات القطاعية للبرنامج القطري:باء

غير متوفر)بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون( المتبقي المستحق للتمويلCFCاستهالك

  إجمالي اإلزالة: لليونيبدوالر أمريكي 000 319 وليوئنديبي لدوالر أمريكي 000 152 الي التمويلإجم:خطة أعمال العام الحالي
ODP ا طن 24.00

اإلجمالي2007200820092010بيانات المشروع
11.011.011.00.0 حدود بروتوكول مونتريال
11.011.011.00.0 حدود االستهالك السنوي

1.00.00.00.01.0 المشروعات الجاريةاإلزالة السنوية من

CFC) بأطنان
القدرات

المستنفدة
0.00.010.00.010.0 اإلزالة السنوية التي بحثت مؤخراً )لألوزون

1.00.010.00.011.0إجمالي استهالك المواد المستنفدة لألوزون التي ستزال
  )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع

74,500140,50000215,000   اليونيب:           التمويل لوكالة التنفيذ الرئيسية
152,500152,50000305,000 اليوئنديبي:المتعاونةالتمويل لوكالة التنفيذ

227,000293,00000520,000إجمالي تمويل المشروع
 )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للدعم

9,68518,2650027,950 اليونيب:تكاليف الدعم لوكالة التنفيذ الرئيسية
11,43811,4380022,875 اليوئنديبي:تكاليف الدعم لوكالة التنفيذ المتعاونة

21,12329,7030050,825إجمالي تكاليف الدعم
248,123322,70300570,825)دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف للصندوق المتعدد األطراف

 غیر متوفر)كغم/دوالر أمريكي(لية النهائية لتكاليف المشروعاالفع

 . كما هو موضح أعاله)2007( األولى التمويل للشريحة    اعتماد:طلب التمويل

  شموليةموافقة توصية األمانة

اليوئنديبي واليونيب)الشريحة األولى(كربونوخطة إدارة اإلزالة النهائية للكلوروفلور

اليونيب راقبة المواد المستنفدة لألوزونمالخاصة بقواعدالاستعراض وتحديث)أ(
 اليونيب التبريدخدمةالتدريب على)ب(
 اليوئنديبي ين النهائيينمشروع المستخدم)ج(
 اليونيب الرصد والتقييم)د(

 أمانة البیئة-مكتب األوزون الوطني:وكالة التنسيق الوطنية

12.0 CFC

دة المستنفدةالما
 لألوزون

 غاز تبخيرعامل تصنيعمذيبات  الخدمةمرجع مرجع التصنيعرغوةأيروسول

CFC-11 
CFC-1211.6
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  المشروعوصف

،وكالة التنفيذ الرئيسية بوصفه،)باليوني(بيئةاألمم المتحدة للبرنامجقدم ، مولدوفانيابة عن حكومةبال – 1
تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثانيكيل كربونوللكلوروفلور)TPMP(النهائيةزالةخطة إدارة اإل

 ةجماليالتكلفة اإلبلغتو).ييبدنئاليو (اإلنمائي ةالمتحدبمساعدة من برنامج األممأيضانفذ المشروعوسي.والخمسين
 البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة000 550 ، في األصل كما تم تقديمها،النهائيةزالةخطة إدارة اإلل

إزالةإلىويهدف المشروع. دوالر أمريكي لليوئنديبي375 24و دوالر أمريكي لليونيب250 29
 73,3المتثالالكلوروفلوروكربون لويبلغ خط أساس.2009نهاية عام معالكلوروفلوروكربون بصورة نهائية

 . من القدرات المستنفدة لألوزونطن

 الخلفية

في اجتماعها خصصت اللجنة التنفيذية التبريد،خدمةفي قطاع لكلوروفلوروكربوناإزالةفيما يتعلق ب – 2
 التبريدخدمة تقني ليةتدريبيونيب لتنفيذ برامجالو دوالر أمريكي لليوئنديبي972 436مبلغ والعشرينالخامس

 تعمل لرصد ومراقبة الكلوروفلوروكربون والمعدات التيوبرنامجوبرنامج لالسترداد وإعادة التدوير
دوالر أمريكي إضافي 580 211 مد مبلغواعتُ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/40(الكلوروفلوروكربونب

 غازات التبريدالرابع واألربعين للجنة التنفيذية من أجل تحديث خطة إدارةلليوئنديبي واليونيب في االجتماع
)RMP(الكلوروفلوروكربون القائمة على معدات التبريدتبديل أول لتحويللحوافز ابرنامج تضمنتيتوال
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/45.( 

الخدمةتبريد على ممارساتال خدمةل ياًتقن 330 التبريد إلى تدريبخدمةوأدى تنفيذ األنشطة في قطاع – 3
وأدى تنفيذ األنشطة أيضاً .الجماركموظفي من135اً على عمليات االسترداد وإعادة التدوير وتقني 115الجيدة و

القياممن أدوات تحديد المواد المستنفدة لألوزون وإنشاء شبكة لالسترداد وإعادة التدوير وأداة 18إلى توزيع
 طن من الكلوروفلوروكربون وإعادة تدوير11,8 وتم استرداد نحو.المعلوماتنشرو لجمهورلتوعية اأنشطةب

 .2000طن من الكلوروفلوروكربون في عام 7,1 نحو

 طن4  مباشرة لنحوفز للمستخدمين النهائيين إلى تحويل عدة أنظمة تبريد وإزالةواوأدى تنفيذ برنامج الح – 4
 وقامت شركتان من الشركات التي اشتركت في برنامج المستخدمين النهائيين.من القدرات المستنفدة لألوزون

بإعادةوقامت إحدى شركات تعبئة المشروبات الغازية.بإعادة تهيئة نظامين إضافيين للتبريد بمواردهما الخاصة
مج بشأن براوسعةمالنظرية الوتتضمن الدراسة.HFC-134aصندوق عرض تعمل بغاز التبريد 25 تهيئة

ل معدات التبريد في قطاعي المستخدمين النهائيين التجاريين والصناعيينتبدي/إعادة تهيئةالخاصة ب فزواحلا
 .)UNEP/DZL.Pro/ExCom/52/8(مولدوفاالمتعلقة بحالةالالمقدمة لالجتماع الثاني والخمسين دراسةو

 والتشريعاتالعامةالسياسات

، عممت حكومة مولدوفا عدة قوانين وقواعد تمثل1996يال في عامبعد تصديقها على بروتوكول مونتر – 5
تصدير المواد/ البرلمان نظام إصدار التراخيص الستيرادوأعتمد .اإلطار القانوني إلزالة المواد المستنفدة لألوزون

 .2002المستنفدة لألوزون في عام
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  التبريدخدمةقطاع

لخدمة 2006في عامفدة لألوزون من الكلوروفلوركربونطن من القدرات المستن 11,4 تم استخدام – 6
النقل المزودةدات المحلية وأنظمة التبريد التجارية والصناعية وأنظمة أجهزة تكييف الهواء المتحركة ووسائلاالبر

 .رسمي على تدريب،ياًنتق 750غ عددهمالبال ، التبريدخدمة تقني في المائة من44 وحصل تقريباً.بمبردات

 14,00 وCFC–12 دوالر أمريكي للـ14,00 : الواحدغراملكيلولتبلغ األسعار الحالية لغازات التبريدو – 7
  R404a دوالر أمريكي للـ18,50 وHCFC-22 دوالر أمريكي للـ7,10 وHFC–134aدوالر أمريكي للـ

 لكمية المعروضة منها ارتفاعه بسبب انخفاضCFC-12ومن المتوقع أن يواصل سعر الـ.R410a وR407cو
 . الحصص وفقاً للجدول الزمني لإلزالةنتيجة تطبيق نظام

 أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

القائمة علىيروسوالتبتصدير أو إدخال ال/ استيراد2002الصادرة في عامالوطنيةالتشريعات تُحظر – 8
 وتقوم الشركات متعددة الجنسيات باستيراد.المة السكان باستثناء المنتجات الالزمة لصحة وس،الكلوروفلوركربون

 معظم هذه األجهزةموتستخد.جميع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة في مولدوفا
  .في مولدوفالورو الكانفهيدروال علىانالسالبوتامول والفلوتيكاسون القائم ولكن تم إدخال،الكلوروفلوركربون

 لمقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةاألنشطة ا

يهدف مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائية إلى تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون وإلى – 9
 ،لمستخدم النهائيلفزواويهدف أيضاً إلى تنفيذ برنامج ح. التبريدخدمة تقني الجمارك وموظفيتدريبمواصلة

 ووضع إستراتيجية انتقالية ألجهزة، المستردالكلوروفلوركربونتحتية لتحليل وإعادة استخداموتحسين البنية ال
 .المشروع ورصده  وتنفيذ،االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

كانون الثاني/ بصورة نهائية بحلول األول من ينايرالكلوروفلوركربونوتخطط حكومة مولدوفا إلزالة – 10
 .النهائيةمشروع خطة إدارة اإلزالةب 2007مل مفصلة لعام خطة عوأرفقت.2010

 تعليقات األمانة وتوصياتها

 التعليقات

 من7الذي أبلغت عنه حكومة مولدوفا بموجب المادة 2006في عام استهالك الكلوروفلوروكربونبلغ – 11
فيصى لالستهالك المسموح بهمن الحد األقبالفعلأقل وهو، من قدرات استنفاد األوزون طنا12ً البروتوكول
 من قدرات استنفاد طن36,6أي ( من قدرات استنفاد األوزونطن 24,7 لهذا العام بكمية تبلغالبروتوكول

 طناً من القدرات المستنفدة11 غوالبال 2007 االستهالك المسموح به لعامى مستوعناالستهالكوزاد ،)األوزون
  .طن واحدب لألوزون

وكاالت التنفيذ المسائل التقنية المتعلقة بمستويات االستهالك الحالية منمعألمانةوناقشت ا – 12
 قائمة علىالجديدةالكباساتالتوفرمدى و، في مولدوفا حسب نوع المعداتالكلوروفلوروكربون
 ،دوقصناللتي تم شراؤها من خاللا وحالة معدات االسترداد وإعادة التدوير،في السوق الكلوروفلوركربون

القائمة علىويل أنظمة التبريد التجارية والصناعيةحتالخاص ب زوافحالالمسائل المتعلقة ببرنامجو
والجدوى التقنية من استخدام غازات ،الكلوروفلوركربونغير قائمة علىإلى غازات تبريد الكلوروفلوركربون
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 وتم معالجة.CFC-12عر يقل عن سعر الـ التي تم توفيرها مؤخراً في هذه المنطقة بسسهلة اإلحاللالتبريد
 .لمشروع وفقاً لذلكلالنهائيمقترحالوإدماج هذه المسائل في

أجهزة االستنشاقستخداموالحظت األمانة أيضاً أن المعلومات المقدمة لوضع إستراتيجية انتقالية ال – 13
 لم،في مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائيةوالواردة ،الكلوروفلوركربونال تعمل بلتياالمزودة بمقياس للجرعات

 ه وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والخمسين أن. هذه اإلستراتيجيةلمثلظهر بصورة كاملة الحاجةتُ
الخاصة باالستراتيجيات االنتقالية من خالل تقديم معلومات مفصلة للسنوات الثالثق الطلباتيح وتوثيتوضينبغي

المساحيقتعمل بلتياجهزةاألو ه والتي ال تعمل بالكلوروفلوركربونب التي تعمل أجهزة االستنشاقعنالسابقة
 وسيقوم.في الوقت الحاليغير مطلوب وتم إبالغ األمانة بعد ذلك بأن هذا المكون.)51/34المقرر(الجافة

 المزودة بمقياس للجرعات باستخداماليوئنديبي بتجميع معلومات إضافية عن القطاع الفرعي ألجهزة االستنشاق
قدم طلباً إلعداد إستراتيجية وسي،إعداد مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائيةالتمويل الخاص بالتمويل المتبقي من

 . إذا لزم األمر،انتقالية الجتماع قادم للجنة التنفيذية

 مستوى التمويل ومنهجيات التنفيذ

 التبريدخدمة تقني أن ، ضمن أمور أخرى،خطة إدارة اإلزالة النهائيةالحظت األمانة عند استعراض – 14
لطلب علىكبير ل وأن مخطط االسترداد وإعادة التدوير الحالي لم يؤدي إلى تخفيض،المعدات األساسيةتنقصهم

علىتعتمد الكلوروفلوركربونالقائمة على وبما أن معظم المعدات، إلى ذلكوباإلضافة .الكلوروفلوركربون
 االستخدامنأ رأت األمانة،تبديلأن االتجاه السائد هو إعادة التهيئة والبمالتي يمكن تحديثها واالتكنولوجيا القديمة

 لم يتمCFC-12المتوفرة حالياً في المنطقة بسعر يقل عن سعر الـ وسهلة اإلحاللغازات التبريدلالمحتمل
 .اإلزالة النهائيةالنظر فيه بصورة كاملة في مقترح خطة إدارة

الموادالخاصة بالحاليةقواعدالتشريعات وال ومع األخذ في الحسبان، أعالهالمذكورة الظروفظلوفى – 15
نُخدمة ييتقن الجمارك وموظفي وبرامج التدريب ل،المستنفدة لألوزون في مولدوفا  وكذلك،فذتالتبريد التي

قترحت األمانة أن يدرس اليونيب واليوئنديبي الفوائد من تقديم ا،49/6 و41/100الشروط الواردة في المقررين
 :الدعم الالزم لحكومة مولدوفا للقيام بما يليكل

من المواد المستنفدةالصادرات/لوارداتلمواصلة تطبيق نظام إصدار التراخيص )أ(
لةومواص الكلوروفلوركربونالقائمة علىالمواد والمعداتهذهلمراقبة جميعلألوزون

  . إذا لزم األمر، الجماركموظفيتدريب

بما في ذلك المواد (سهلة اإلحالل تبريدالاستخدام غازات عن يةوتنفيذ برامج تدريب )ب(
القائمة علىوإعادة تهيئة أنظمة التبريد التجارية والصناعية)الهيدروكربونية

؛الكلوروفلوركربون

 ييتقنن تقديم أدوات الخدمة األساسية إلىيتضمتقنيةالمساعدةلل صحيحووضع برنامج )ج(
 تعتمد علىالتي ال سهلة اإلحالل وإجراءات لتشجيع استيراد البدائل؛التبريدخدمة

 ومواصلة إعادة تهيئة أو تحويل أنظمة؛المتوفرة حالياً في المنطقةو الكلوروفلوركربون
ى أساس حالة بحالة وعندعل الكلوروفلوركربونالقائمة علىالتبريد التجارية والصناعية

  .الحاجة

خطة إدارةالمشروعات الفرعية لونظر اليونيب واليوئنديبي في اقتراحات األمانة وقاما بتعديل مكونات – 16
 .اإلزالة النهائية وفقاً لذلك
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 اقـاالتف

 هائيةالنقدمت حكومة مولدوفا مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية يبين شروط اإلزالة – 17
 .وهذا المشروع وارد في المرفق بالوثيقة الحالية، في مولدوفاكربونولكلوروفلورل

 التوصيات

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية.توصي األمانة بموافقة شمولية على خطة إدارة اإلزالة النهائية في مولدوفا – 18
 :فيما يلي

 000 520  بمبلغ،نهائية في مولدوفا على خطة إدارة اإلزالة ال، من حيث المبدأ،الموافقة )أ(
دوالر أمريكي لليونيب 950 27 ةـالبالغةـر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالدوال

 .لليوئنديبيدوالر أمريكي 875 22و

تفاق بين حكومة مولدوفا واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارةاوالموافقة على مشروع )ب(
 ؛رفق األول بالوثيقة الحاليةاإلزالة النهائية كما جاءت في الم

 بصورة كاملة خالل49/6 و41/100مراعاة المقررينعلىوحث اليونيب واليوئنديبي )ج(
 ؛تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية

والموافقة على الشريحة األولى من الخطة على مستويات التمويل الواردة في الجدول )د(
  :أدناه

 تمويل المشروععنوان المشروع
)بالدوالر األمريكي(

تكاليف الدعم
)بالدوالر األمريكي(

وكالة التنفيذ

الیونیب74,5009,685) األولىةالشريح(خطة إدارة اإلزالة النهائية)أ(
الیوئندیبي152,50011,438) األولىةالشريح(خطة إدارة اإلزالة النهائية)ب(
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 األولالمرفق
 
 مولدوفااتّفاق بين

  التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافواللجنة
 )مشروع(بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون

 

واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال المراقب")البلد ("مولدوفا  االتفاق التفاهم بينمثّل هذاي - 1
 بمقتضى2010كانون الثاني/ أول ينايرقبل حلول ")المواد ("لفأ -1 التذييلللمواد المستنفدة لألوزون المحددة في

 .الجداول الزمنية للبروتوكول

 من التذييل2  في الصفعلى النحو المبينوي للموادـالك السنـيوافق البلد على االلتزام بحدود االسته- 2
تعهداتهابء اللجنة التنفيذيةوفا االتفاق واقبوله هذبأنّه،ويقبل البلد.ا االتفاقفي هذ")األهداف والتمويل ("لفأ -2
تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطرافيفقد الحق في طلب أو،3لتمويل المحددة في الفقرةبا

 ".للمواد"بالنسبة

توفيرعلى بدأث الم من حيـ، توافق اللجنة التنفيذيةرهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق - 3
وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا.للبلد")األهداف، والتمويل(" ألف-2 من التذييل8التمويل المحدد في الصف

 ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف- التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل

وسوف يقبل.لفأ -2كما هو مبين في التذييلمن المواداالستهالك لكّل مادةعلى البلد أن يلتزم بحدود - 4
، على النحو المبين فيهذهن تحقيق حدود االستهالكم ذات الصلةتنفيذوكالة الجانبمستقّل منالتحقّقالأيضاً ب
 . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعيةالفقرة

ما لم يِف البلدويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التم - 5
 على النحو المبين في الجدول الزمنيعنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن يوماً على األقل60 قبلبالشروط التالية

 :للموافقة على التمويل

ة؛عنيللسنة المالمحددةفاهدأن يكون البلد قد حقّق األ ) أ(

)د(ذلك بمقتضى الفقرةهداف لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذيةحقيق هذه األتيخضعأن ) ب(
؛45/54من المقّرر

 المحددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛اإلجراءات كافّةإلى حد كبيرزجالبلد قد أنيكونأن ) ج(

)"امج التنفيذ السنوينبرشكل" (لفأ -4أن يكون البلد قدم برنامج تنفيذ سنوي وفقاً لشكل التذييل ) د(
هذال اللجنة التنفيذيةإقرار وأن يكون قد حصل علىالشريحة فيهاتمويليطُلببالنسبة للسنة التي

.نامجالبر

المحددة سوف ترصد المؤسساتو .ا االتفاقه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف - 6
 فيوالمسؤوليات المبينة وفقاً لألدوارهك الرصد وتبلغ عنلذ")د واألدوارمؤسسات الرص ("لفأ -5لـفي التذيي
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وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو.")مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به(" لفأ -5التذييل
 .)ب(5الفرعيةالمبين في الفقرة

، تقبلا االتفاقاته بموجب هذلتزامات تنفيذ البلد الاحتياجفي حين أن التمويل قد حدد على أساس تقديرات - 7
وفقاًزء من هذه المبالغ،جاللجنة التنفيذية بأن تكون للبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو

يالتوإعادات التخصيص المصنّفة كتعد. االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحددة في إطار هذ،الظروفلتغير
رئيسية يجب أن تُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما هو مبين

يمكن إدماجها في برنامج التنفيذفمصنّفة كتعديالت رئيسيةال غيرإعادات التخصيصأما).د (5في الفقرة الفرعية
عن تنفيذالمقدمفي التقريربشأنهاللجنة التنفيذيةاإبالغيد التنفيذ آنذاك، ويتملذي يكون ق وا،السنوي الموافق عليه

 .السنويالتنفيذبرنامج

 :وبصفة خاصة،التبريد ةلخدملفرعيقطاع االسوف يولى اهتمام خاص لتنفيذ األنشطة في - 8

ت الخاصة التي قد االتفاق لمعالجة االحتياجاا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحةسوف ) أ(
؛مشروعتطرأ خالل تنفيذ ال

على مراحل، بحيثللقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنيةبرنامج يكون تنفيذسوف ) ب(
، شراء أدوات خدمةوأأخرى كالتدريب اإلضافيإزالةألنشطةالمتبقيةيمكن تحويل الموارد

وفقاًرصد عن كثبلخضع لي، وستحققتترحة قدفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقذلكو
؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييلل

 41/100بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررينتنفيذسوف يأخذ البلد ووكاالت ال )ج(
 . خالل تنفيذ الخطة49/6و

كافة األنشطة التي يقوم بها أو االتفاق واإدارة وتنفيذ هذشاملة عنلاالمسؤوليةتحمليوافق البلد على  - 9
كوني أناليونيب على قوافقدو. االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجليضطلع بهاالتي

وكالة("ووافق اليوئنديبي على أن يكون وكالة التنفيذ المتعاونة)"ذ الرئيسيةيفتنوكالة ال("ذ الرئيسيةيفتنوكالة ال
.في هذا االتفاقالواردة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلدذوأن يعمل تحت قيادة وكالة التنفي")ونةالتنفيذ المتعا

لف، بما في ذلك، ولكن ليسأ -6مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييلذ الرئيسيةيفتنوكالة الوستكون
تقييمالويوافق البلد أيضاً على عمليات.)ب(5ية المستقّل على النحو الوارد في الفقرة الفرعلتحقّقا،حصراً

 وكالةكونوست.لتابعة للصندوق المتعدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامجتُالتي قددوريةال
لمبدأ،وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث ا. باء-6باألنشطة الواردة في التذييلمسؤولة عن القيامالتنفيذ المتعاونة

لـمن التذيي 10 و9 ينالصفة فيـ بالرسوم المبينةـذ المتعاونـة التنفيـ ووكالذ الرئيسيةيفتنوكالة العلى تزويد
 .لفأ -2

 المرفقزالة المواد فيإل المحددة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداففي حال عدم تمكّن البلد - 10
عندئذ يقبل البلد بأنهف االتفاق،اهذل، عن االمتثالعلى أي وجه آخر،عجز، أو إذالف من بروتوكول مونتريالأ-2

، أنتقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب.لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 علىالبلد أن يبرهن بعدموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذيةللتعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح

 التمويل التالية في إطار جدول الموافقة علىشريحة أن تتحقّق قبل تسلُّممن المقرر بكافّة التزاماته التي كانوفائه
 -7 التمويل بمقدار المبالغ المحددة في التذييلأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذيةه يجوز البلد بأنعترفوي.التمويل
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  استنفادقدراتبأطنان مقدراً،سنة من السنواتأيمنجز فيالن من تخفيض االستهالك غيركّل طعن،لفأ
 .األوزون

 االتفاق للتعديل على أساس أي قرار مستقبلي للجنة التنفيذية قد يؤثرالن تخضع عناصر التمويل في هذ - 11
 .صلة في البلدتأنشطة أخرى ذا، أو أياالستهالكقطاعات لات أخرىأية مشروععلى تمويل

ووكالة التنفيذ المتعاونةذ الرئيسيةيفتنوكالة ال البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومنيمتثل سوف - 12
االطالّع على المعلومات الضرورية للوكالتين عليه أن يتيحة، خاصصفةوب.ا االتفاقمن أجل تسهيل تنفيذ هذ

 . االتفاقاهذلللتحقّق من االمتثال

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيناتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحددة في هذ - 13
ما لم يتم االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول،اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ.ا االتفاقفي هذ
 . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  تذييالتال

 وادـالم: ألف-1التذييل
،113-كلوروفلوروكربونو ،12-كلوروفلوروكربونو  ،11-كلوروفلوروكربون األولىالمجموعة  :المرفق ألف

115-وكلوروفلوروكربون

األهداف والتمويل: ألف-2 التذييل
 المجموع 2010 2009 2008 2007 

 
ألفحدود االستهالك من مواد المجموعة األولى بالمرفق.1
 وفقاً لبروتوكول مونتريال)بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون(

11.011.011.00.0

الحد األقصى المسموح به الستهالك مواد المجموعة األولى.2
 )بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون(بالمرفق ألف

11.011.011.00.0

 بأطنان القدرات(التخفيض من المشروعات الجارية.3
 )المستنفدة لألوزون

1.00.00.00.01.0

بأطنان القدرات المستنفدة(التخفيض الجديد بموجب الخطة.4
 )لألوزون

0.00.010.00.010.0

1.00.010.00.011.0 )بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون(أجمالي التخفيض.5
74,500140,50000215,000 )ر أمريكيدوال(التنفيذ الرئيسيةلوكالةالتمويل المتفق عليه.6
152,500152,50000305,000 )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه لوكالة التنفيذ المتعاونة.7
227,000293,00000520,000 )دوالر أمريكي(أجمالي التمويل المتفق عليه.8
9,68518,2650027,950 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم وكالة التنفيذ الرئيسية.9

11,43811,4380022,875 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم وكالة التنفيذ المتعاونة.10
21,12329,7030050,825 )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم.11
248,123322,70300570,825 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه.12
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  على التمويلالجدول الزمني للموافقة:ألف -3التذييل

 . المعنية في برنامج التنفيذ السنويلسنةل الثالثفي االجتماع تمويلسيجري النظر في الموافقة على ال - 1
 طلب اللجنة التنفيذية التحقق من أهداف خطة إدارة اإلزالة النهائية، من المحتمل أن تتأخر الموافقة علىفي حالةو

 .ة وأن يتأخر صرفها حتى االنتهاء من التحقق واستعراضهيالتلالشريحة ا
 

  التنفيذ السنويبرنامجشكل: ألف-4التذييل

  البيانات - 1
 ______________________ البلد 
 ______________________ سنة الخطة 
 ______________________ التي ُأكملتعدد السنوات 
 ______________________ طار الخطةعدد السنوات المتبقية في إ 
 ______________________ االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة 
 ______________________ االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة 
 ______________________ مستوى التمويل المطلوب 
 ______________________ لة التنفيذ الرئيسيةوكا 
 ______________________ المتعاونة)وكاالتال(الوكالة 

 األهــداف - 2

 الخفض سنة الخطة السنة السابقة المؤشرات
 الموادالعرض من    استيراد

    )1(المجموع المستنفدة لألوزون

    يعتصن
    خدمة

    تخزين
الطلب على المواد
 المستنفدة لألوزون

    )2(المجموع
 

 اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة - 3

 -االستهالك القطاع

السنة السابقة

)1( 

 -االستهالك

 سنة الخطة

) 2( 

التخفيض ضمن

 سنة الخطة

(2)-(1)

عدد المشروعات

 المنجزة

عدد أنشطة

الخدمة ذات

 الصلة

إزالة مواد

مستنفدة

رةمقد(لألوزون

 قدراتبأطنان

 استنفاد

 )األوزون

       تصنيع

       المجموع

 

       تبريد

       المجموع

       المجموع العام
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 المساعدة التقنية - 4

 :ط المقترحالنشا
 :الهدف

 :الفئة المستهدفة
 :تأثيرال
 

 إجراءات من جانب الحكومة - 5

 لتنفيذلزمني لاجدولال النشاط المقرر/السياسة العامة
  .، إلخالخدمـة:يراد المـواد المستنفـدة لألوزونستنوع مراقبة السياسة العامـة ال

  توعية عامة
  أمور أخرى

 الموازنة السنوية - 6

 )دوالر أمريكي(النفقات المقررة النشاط
  

  المجموع

 الرسوم اإلدارية - 7

 علقة بهمؤسسات الرصد واألدوار المت: ألف-5التذييل

ستقوم وحدة األوزون الوطنية وفريق مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائية بتنسيق وإدارة جميع أنشطة - 1
 .الرصد

د نظرا لتكليفها برصدص بالرة في وضع الترتيبات الخاصبارزا الرئيسية دوراذوستلعب وكالة التنفي - 2
لسجالت كمرجع للتحقق المتبادل في جميع برامج الرصدالواردات من المواد المستنفدة لألوزون وستستخدم هذه ا

 مع وكالةكوستقوم هذه المنظمة باالشترا.في المشروعات المختلفة التي تتضمنها خطة إدارة اإلزالة النهائية
اد المستنفدةو بالتحدي الكبير وهو مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المعالتنفيذ المتعاونة باالضطال

 . الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطنيةتلألوزون وإبالغ الوكاال

 التحقق واإلبالغ

 تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار،)د (45/54وفقاُ للمقرر - 3
ذيفتنوكالة الإلى التشاور مع واستناداً. إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةمولدوفااللجنة التنفيذية على

لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق خطة)مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلةمولدوفا، ينبغي أن تختارالرئيسية
 .إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد

 وكالة التنفيذ الرئيسيةدور: ألف-6التذييل

على مشروع في وثيقة السيجري تحديدهامسؤولة عن مجموعة أنشطةيسيةذ الرئيفتنوكالة الستكون - 1
 :التاليالنحو
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االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخليةهذااألداء والتحقّق المالي بمقتضىمنتحقّقالضمان )أ(
، على النحو المبين في خطة اإلزالة الخاصة بالبلد؛ بهالخاصة

اد برنامج التنفيذ السنوي؛مساعدة البلد على إعد )ب(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد )ج(
وفي حالة.ألف-5 بما يتمشى مع التذييلأُكملت على النحو المبين في برنامج التنفيذ السنوي

 سوف تقدم اللجنة،45/54من المقرر)د ( تمشياً مع الفقرةلمولدوفااختيار اللجنة التنفيذية
 للقيام بهذه المهمة؛ذ الرئيسيةيفتنوكالة اللالتنفيذية تمويالً منفصالً

االعتبار في برنامج التنفيذعين المنجزات في برامج التنفيذ السنوية السابقة بأخذالتأكّد من )د(
؛المقبلالسنوي

ر لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة، والتحضيلسنوي للسنة السابقةج التنفيذ اغ عن تنفيذ برنامبالاإل )ه(
 ،2007امج التنفيذ السنوي لعامتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءاً ببرنالطلب تمهيداً لتقديم

؛2008 عامل التقرير عن برنامج التنفيذ السنويباإلضافة إلى

ذيفتنوكالة ال بهاتضطلعلمراجعات التقنية التيللين الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤهتنفيذضمان )و(
 ؛الرئيسية

 المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهام )ز(

مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمةن وجود آلية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برناضما )ح(
 الدقيق عن البيانات؛واإلبالغ بالشفافية

، في حال طلب اللجنةمن أن استهالك المواد قد ُأزيل وفقاً لألهدافنفيذيةللجنة التالتحقّقفيرتو )ط(
 ؛التنفيذية ذلك

تنسيق أنشطة وكالة التنفيذ المتعاونة؛ )ي(

؛إلى استعمال المؤشرات  فيهاديستن للبلدلمبالغ المدفوعةانضمان أ )ك(

. الطلبعند  والتقنيدارياإلالدعمدعم السياسات العامة وب فيما يتعلقتقديم المساعدة )ل(

 المتعاونةوكالة التنفيذدور: باء-6التذييل

 :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي

 المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(
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  ومساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ )ب(

   .وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعةإلىن هذه األنشطةوتقديم تقارير ع )ج(

 تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل

دوالر أمريكي10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدارهذا من10 للفقرةوفقا - 1
 . المعنية خالل السنةتتحقق لمالتيمن تخفيضات االستهالك 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

CFC 73.3 85.4 51.5 83.1 40.5 11.1 31.7 23.5 29.6 18.9 20.0 14.4
CTC 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Halons 0.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 7.0 0.7 20.8 5.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TCA 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2005

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 16.0 16.0
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

36.7 11.0 6.0 3.0

3.0 2.2 3.2 3.0 11.4
11.4 9.2 6.0 3.0

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

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

247,000   303,000   550,000

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

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jul-07 Jul-08 Jul-09
                   1                      2  Report 

only 
Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

TotalSubstances Aerosol Foam Halon Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent Process 
Agent

Reduction Under Plan

[Comments]

Remaining Phase-Out to be Achieved

CFC

UN Agency
Funding as per Agreement
Disbursement as per Annual Plan

Maximum Allowable Consumption (Agreement; per substance if valid)

Compliance Action Target (MOP)

MDI Lab Use Methyl Bromide

N/A

Decision

Tranche Number

Calendar year

Calendar year

Planned submission as per Agreement

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
MOLDOVA
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS
2005

Country 
Programme

Yes
Yes
Yes
Yes

No
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Very Well
Satisfactory

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 [%]

2,500
5,000

Budget in 2008
5,000
25,000
10,000
5,000

Budget in 2008
Budget in 2008
Budget in 2008

2,000
12,500
10,000   

10,000
5,000
5,000
5,000
1,000

114,000

8,000
8,000
4,000
10,000

Budget in 2008
Budget in 2008

(10) EXECUTIVE SUMMARY

Narrative Executive Summary of 255 characters that assesses for the MYA what milestones are planned for the following year.

Monitoring (UNEP)

Legislation update (UNEP)
Code of Practice/ Clearing house (UNEP)
Promotion, printing and distribution cost
Training centre Upgrade of existing work force (UNEP)
Training center upgrade at vocational school level (UNEP)
Update and production of training materials - (UNEP)
Training of technicians (UNEP)

• Projects documents and memorandum of understanding signed
• CFC consumption level for 2007 of 9.2 ODP tons confirmed as reported to the MLF Secretariat (CP Reporting).
• Activities contained in 1st annual work programme initiated
• Annual Progress Reports, Annual Implementation Plans prepared.

    Awareness and demonstration workshops (UNDP)
    Documentation and information material (UNDP)
    Local travelling (UNDP)
End-user projects Incentives to retrofit and replace projects (UNDP)
Program on MDI (UNDP)
    National consultant
    International consultant
    Promotion and distribution costs 

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

Sub-contract with recycling center to upgrade analysing capability in re-use scheme 
including  acquiring a GC and a moisture meter as well as executing appropriate 
activities to initiate and monitor the scheme (UNDP)

    International consultant (UNDP)

Training hydrocarbon /Blends (UNEP)

Custom training (UNEP)

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Banning import or sale of bulk quantities of:

MAC systems using CFC

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Budget

Use of CFC in production of some or all types of foam

The CFC recovery and recycling programme functions

Qualitative assessment of the operation of RMP
The ODS import licensing scheme functions

Registration of ODS importers

CFCs
Halons
Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)

Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS

Enforcement of ODS import controls

Banning import or sale of:
Used domestic refrigerators or freezers using CFC

Air conditioners and chillers using CFC

Quota system in place for import of bulk ODSs

ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs

Unforeseen Activities

Solvent survey (UNDP)
Solvent workshop (UNDP)

Activities

    Stakeholder workshops

End user project -Incentives to retrofit and replace CFC equipment
    National consultant (UNDP)

Equipment kit Training (UNEP)

International Consultant  (UNDP)

Explanations
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