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  جمهورية مولدوفا: مشروعالمقترح 
 

  :ة المشروع التالياتتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح
  

  اإلزالة التدريجية
 
 كربون فلورو الكلورومركبات لزالة التدريجية إلدارة االخطة النهائية إل •

  .) الثانيةةشريحال( 
  اليوئنديبي اليونيب و
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ندف التبغ مذيبات المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

جمهورية مولدوفا

الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNDP, UNEP CFC phase out plan

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

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

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

9.2 9.2

0

0

0

0

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 11. 11. 11. 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون) CFC

11. 11. 11. 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP                تكاليف المشروع
152,500. 

تكاليف الدعم 11,438. 

UNEP                تكاليف المشروع
74,500. 

تكاليف الدعم

152,500. 305,000. 

11,438. 22,876. 

140,500. 215,000. 

9,685. 18,265. 27,950. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 227,000. 293,000. 520,000. 

تكاليف الدعم 21,123. 29,703. 50,826. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر 
أمريكي)

تكاليف المشروع 227,000. 0. 227,000. 

تكاليف الدعم 21,123. 0. 21,123. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 293,000. 293,000. 

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

29,703. 

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

29,703. 
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  صف المشروعو

، مولدوفا، نيابة عن حكومة  واليوئنديبي باعتباره الوكالة المتعاونةلرائدةااليونيب بوصفه الوكالة عرض   -1
 للخطة النهائية إلدارة جنة التنفيذية طلبا بشأن الشريحة الثانية واألخيرةاالجتماع السادس والخمسين للعلى 

 دوالر أمريكي 140.500 دوالر أمريكي لليوئنديبي ومبلغ 152.000الكلورو فلورو كربون، بمبلغ مركبات 
 دوالرا 18.265 دوالرا أمريكيا بالنسبة لليوئنديبي و 11.438 بمبلغلليونيب بما في ذلك تكاليف الدعم ذات الصلة 

لشريحة عن تنفيذ ابرنامج السنوي الالطلب بتقرير عن تنفيذ الشريحة األولى، و هذا أرفقو. أمريكيا بالنسبة لليونيب
   .الثانية

   ةـخلفي

لجمهورية مولدوفا في اجتماعها الثاني النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية وافقت اللجنة التنفيذية على الخطة   -2
 دوالرا 27.950ف دعم الوكالة بمبلغ ضاف إليه تكالي، ت دوالر أمريكي215.000إلى جانب مبلغ والخمسين 

 دوالرا أمريكيا 22.875لغ بإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بم،  دوالر أمريكي305.000 لليونيب، ومبلغ أمريكيا
  دوالر أمريكي في االجتماع الثاني والخمسين227.000 عن الشريحة األولى وقدرها اإلفراج وتم. لليوئنديبي

 10.0هو إجراء إزالة تدريجية لما مجموعه المذكورة وكان الغرض من الخطة . ى الخطة، بعد الموافقة علللجنة
 طن من 1.0الكلورو فلورو كربون، يليها تخفيض بنسبة أطنان من قدرات استنفاد األوزون من استهالك مركبات 

تماعها الرابع والخمسين اجفي  ما بعدفيووافقت اللجنة التنفيذية . قدرات استنفاد األوزون من المشاريع الجارية
وذلك يوئنديبي ينبغي أن ينفذها الالتي استراتيجية االنتقال إلى أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات على 
وتم منذ ذلك .  دوالر أمريكي2.700 دوالر أمريكي تضاف إليه تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 30.000قدره لغ ببم

  .في الخطة المذكورة  إلى أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتالحين إدراج استراتيجية االنتقال

 9.2 كت استهلبأنها  7بموجب المادة األوزون أمانة وحدة  2007في عام  جمهورية مولدوفا وأبلغت  -3
 في المائة من الحد 84، وهو ما يشكل نالكلورو فلورو كربومركبات  من قدرات استنفاد األوزون من نطناأ

  .2007تفاق عام االمسموح به من االستهالك في إطار األقصى 

  2007سنوي عن التنفيذ لعام التقرير ال

 دوالرا 156.537  لحد اآلنتبلغالنفقات   اليونيب واليوئنديبي أنمقدمة منتفيد بيانات الحسابات ال  -4
صل إلى مما ي، 2008 عام  وينبغي صرفه مع نهايةامنها ملزم دوالرا أمريكيا 60.611مبلغ حيث اعتبر  ،أمريكيا
 حاليا ويجري.  في المائة من الميزانية الكلية30.1 في المائة من األموال المفرج عنها للشريحة األولى و 69نسبة 

يتوقع و موظفا تابعا للجمارك تدريبا، 20وفيما يخص مكونات التدريب، تلقى نحو . تنفيذ جميع مكونات هذه الخطة
أكتوبر / لتدريب الفنيين على الممارسات الجيدة في مجال التبريد في تشرين األوللشروع في تنظيم حلقات عملا

في الوقت الراهن أيضا يجري و. ةالزمعملية شراء المعدات المن هاء تناال بعد، 2008نوفمبر /أو تشرين الثاني
كما جرى لحد اآلن سن لوائح تنظيمية بشأن استعراض اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون، 

     .المواد المستنفدة لألوزون والحلول البديلة لهذه الموادمتعلقة بالضرائب ال

التحويل في /تقديم حوافز إلى المنتفعين النهائيين بشأن عمليات إعادة التجهيزالقسم الخاص بوال يزال   -5
وتقييم الشركات عملية شراء المعدات الالزمة ، أما شاريناختيار مستعملية نتهاء من مع االطور اإلعداد، 

كذلك، فإن استراتيجية االنتقال إلى أجهزة االستنشاق . هي األخرى جاريةال تزال فالمحتملة للمنتفعين النهائيين 
مج ت وحدة إدارة البرائوأنش. ينمستشارأحد اليين مع تعفي مراحلها األولى، المزودة بمقياس للجرعات ال تزال 
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 التوعية العامة واألعمال أنشطةالرصد واإلبالغ، إلى جانب المتعلقة ب نشطةاألوهي جاهزة اآلن للتشغيل، وتمارس 
  .استراتيجية االنتقال إلى أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتالمرتبطة بإعداد 

  2009برنامج التنفيذ لعام 

  :2009فيما يلي األنشطة المزمع تنفيذها في عام   -6

عمول بها بشأن تقديم مزيد من التدريب إلى موظفي الجمارك ومواصلة تحديث التشريعات الم  )أ(
  المواد المستنفدة لألوزون؛

مواصلة العمل بشأن تدريب الفنيين في مجال التبريد على ممارسات العمل الجيدة، وتعزيز   )ب(
  حديد مدونة قواعد الممارسات؛الجمعية الحالية المعنية بالتبريد، وتطوير مواد التدريب وت

مواصلة العمل بشأن البرامج المحفزة للمنتفعين النهائيين بشأن عمليات إعادة التجهيز والتحويل   )ج(
  ؛الكلورو فلورو كربونمركبات إلى مواد غير قائمة على 

  ؛مواصلة تنفيذ استراتيجية االنتقال إلى أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  )د(

  .تنفيذ األنشطة الواردة أعاله ورصدها  )ه(

  وتوصيتهاالصندوق تعليقات أمانة 

  التعليقات

مهورية مولدوفا بالموافقة قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم التقرير جخطة الشريحة األولى من  تحظي  -7
 والخطوات األولى إلنجاز أعمال البدءيترك متسعا من الوقت م وهو ما ل،  بخمسة عشر شهراإلى هذا االجتماع
 عامها األول من  فيه معظم المشاريعهذا المشروع بالفعل تقدما أكبر مما حققومع ذلك، فقد حقق . الخاصة بالتنفيذ

أدت إلى وجود إدارة جيدة التنسيق تتعلق بالتنفيذ وتعتبر التقارير عن األنشطة المنفذة إيجابية وتوحي إلى . نفيذالت
 األقصى الحد دونوظل استهالك هذا البلد . 2009، التي ينبغي مواصلتها في عام األنشطةفي بدء ال بعجيلالت

علما بأن ذلك يشكل آخر شريحة الصندوق وأخذت أمانة . الستهالك المنصوص عليه في االتفاقمن االمسموح به 
  .هورية مولدوفاليس أمام اللجنة التنفيذية أي سيبل آخر في حال عدم امتثال جمبالتالي في الخطة المذكورة، و

  التوصية

للخطة النهائية  ة الثانيةريحشصندوق بالموافقة الشمولية على الأمانة الره، توصي ما تقدم ذككل بناء على   - 8
في جمهورية مولدوفا، على أساس أن هذا البلد سيواصل تقديم تقارير سنوية عن التقدم إلدارة اإلزالة التدريجية 

ة المتفق بشأنها خالل عملية حاليالخطة الفي حال إدخال تغييرات مهمة على جديدة خطة عمل  والمحرز في التنفيذ
 .التنفيذ

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم
  )دوالر أمريكي(

الوكالة 
  المنفذة

  اليونيب  18.265  140.500  .)ة الثانيةالشريح(الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية   )أ(

  اليوئنديبي  11.438  152.500  ) الثانيةةالشريح(الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية   )ب(

- - - - 


	UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/44
	مقترح المشروع: جمهورية مولدوفا
	ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
	وصف المشروع
	التعليقات
	التوصية




