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 جمهورية مولدوفا: مقترح مشروع

  

  : تعليقات وتوصية أمانة الصندوق حول مقترح المشروع التالي تتضمن هذه الوثيقة  

  اإلزالة

 يوئنديبي      )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  •
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  نواتمشروعات متعددة الس –مشروع ورقة تقييم ال
  جمهورية مولدوفا

 الوآالة عنوان المشروع) أوال(
 )الوآالة القائدة(يوئنديبي  )المرحلة األولى( إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إدارة خطة

  

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 1.2  2009: العام  7آخر بيانات المادة )  ثانيا(

  

 2009: العام  )قدرات استنفاد األوزون(ج القطري أحدث بيانات قطاعية للبرنام) ثالثا(
 إجمالي استهالك القطاع استخدام المعامل عامل تصنيع مذيبات التبريد مكافحة الحريق رغاوى إيروسول مواد آيميائية

  الخدمة التصنيع  
HCFC123          
HCFC124          

HCFC141b          
HCFC142b          

HCFC22     2.3    2.3 
  

  )طن من قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستهالك ) رابعا(
 2.3 :نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام 2.3 :2010-2009) مقدر(خط أساس 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
 0.2 :المتبقي 0.0 : الموافق عليه بالفعل

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  عمالخطة األ) خامسا(
إزالة المواد المستنفدة  يوئنديبي

طن من قدرات (لألوزون 
 )استنفاد األوزون

0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

بالدوالر (التمويل 
 )األمريكي

86,328 0 0 9,592 0 0 0 0 0 0 95,920 

  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  انات المشروعبي) سادسا(
  2.0 2.3 2.3 ال ينطبق ال ينطبق )مقدرة(استهالك بروتوآول مونتريال  حدود

  2.0 2.3 2.3 ال ينطبق ال ينطبق )طن من قدرات استنفاد األوزون(أقصى استهالك مسموح به 
 88,000 8,800    79,200 تكاليف المشروع يوئنديبي )كيبالدوالر األمري(من حيث المبدأ  ةتكاليف المشروع المطلوب

 7,920 792    7,128 تكاليف الدعم
 88,000 8,800 0 0 0 79,200 )بالدوالر األمريكي(من حيث المبدأ  ةمجموع تكاليف المشروع المطلوب

 7,920 792 0 0 0 7,128 ) بالدوالر األمريكي(مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
 95,920 9,592 0 0 0 86,328 )بالدوالر األمريكي(مجموع المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ 

  
  

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(
 )بالدوالر األمريكي(تكاليف الدعم  )بالدوالر األمريكي(المبالغ المطلوبة  الوآالة
 7,128 79,200 يوئنديبي

  

 آالمشار أعاله) 2011(وافقة على تمويل الشريحة األولى الم :طلب التمويل
 للدراسة بشكل فردي : توصية األمانة
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  وصف المشروع

الثالث ، بالنيابة عن حكومة جمهورية مولدوفا، إلى االجتماع ةقدم يوئنديبي، بوصفه الوآالة المنفذة الرئيسي  -  1
هيدروآلوروفلوروآربونية بتكلفة إجمالية، آما قدمت في البداية خطة إدارة إزالة المواد الوالستين للجنة التنفيذية 

دوالر أمريكي ليوئنديبي وذلك لتنفيذ المرحلة األولى من  7,920دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة  88,000
 بالمائة في 10بنسبة  وخفض 2013بتجميد االستهالك عام  وتغطي الخطة استراتيجية وأنشطة للوفاء. الخطة

  . 2015استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

دوالر أمريكي زائد  79,200ويصل مبلغ الشريحة األولى للمرحلة األولى المطلوبة في هذا االجتماع إلى   -  2
  . دوالر أمريكي ليوئنديبي، آما قدم في البداية 7,128تكاليف دعم الوآالة 

  الخلفيـة

. بعد أن آانت في السابق جزء من االتحاد السوفيتي 1991دوفا دولة مستقلة عام أصبحت جمهورية مول  -  3
وبعد . ، آان األداء االقتصادي للبلد مشهودا، بالمقارنة بالسنوات السابقة من استقالله2008و  1999وفيما بين عامي 

تحقيق نمو في إجمالي الناتج بالمائة، أمكن  6بنسبة تزيد عن  2009ي عام محلانخفاض آبير في إجمالي الناتج ال
على تعديالت لندن وآوبنهاجن ومونتريال وبكين على  وقد صدق البلد. 2010بالمائة عام  3.1ي بنسبة محلال

  . مونتريالبروتوآول 

  لوائح المواد المستنفدة لألوزون

ستيراد المواد ، ويخضع ا2002خيص الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون عام اتم إدخال نظام لمنح التر  -  4
آما أن المواد . لم ينفذ بعد تحديد حصص ولكن ذلكومن المتوقع : المستنفدة لألوزون لنظام التراخيص

  . الهيدروآلوروفلوروآربونية مدرجة بشكل منفصل في قوانين الجمارك

  استهالك المواد المستنفدة لألوزون

مستوردة، ذلك ألنه ليس هناك أي قدرة إنتاج لبالد وروآربونية المستخدمة في اجميع المواد الهيدروآلوروفل  -  5
وأظهرت الدراسة التي تمت أثناء إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أن . في البلد

هو المادة الوحيدة المستوردة واستخدامها مقصور على قطاع خدمة التبريد وتكييف  22 –الهيدروآلوروفلوروآربون 
طن من  1.16(طن متري  21.1، آان االستهالك 7، وهو العام المتاح له آخر بيانات المادة 2009ي عام وف. الهواء

بالمائة فقط من  40؛ وهذا االستهالك يشكل نسبة 22 –من الهيدروآلوروفلوروآربون ) قدرات استنفاد األوزون
طن  2.05(طن متري  37.3قدر بـ ي 2009و  2007وآان متوسط السنوات الثالث ما بين . 2008االستهالك عام 

  . 2009بالمائة أعلى من استهالك الهيدروآلوروفلورو آربون لعام  75أو أآثر من ) من قدرات استنفاد األوزون

  التوزيع القطاعي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

حديد أي استخدام لها في يتم تلم آما . س هناك استهالك لمواد الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع التصنيعيل  -  6
بالمائة  37من المقدر أن حوالي وفي قطاع الخدمة . اوى والمذيباتقطاعات اإليروسول وأجهزة إطفاء الحريق والرغ

بالمائة من االستهالك  24ومن المفترض أن حوالي . من االستهالك يستخدم في خدمة معدات تكييف الهواء الثابتة
بالمائة من االستهالك مرتبط بخدمة  12و  16معدات التبريد المنقولة، على حين أن مرتبط بتكييف الهواء المتنقل و

الهيدروآلوروفلوروآربون في  بالمائة من استهالك مواد 11آما أن . والصناعي على التوالي معدات التبريد التجاري
للمعدات التي يتم تجميعها في  22 – هيدروآلوروفلورو آربون البلد يستخدم في شحن معدات التبريد الجديدة باستخدام

وفي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تتم اإلشارة إلى أن آمية آبيرة من معدات التبريد  .البلد
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قد تم ترآيبها في السنوات الخمس  22 –فلوروآربون آلوروالمستخدمة للهيدروو الموجودة فعال وتكييف الهواء
لخدمة معدات التبريد وتكييف  22 -نه من المفترض أن استهالك الهيدروآلوروفلورو آربون؛ وتبعا لذلك فإالسابقة

سوف  2010ومن المتوقع أنه في عام . الهواء سوف يتزايد بشكل آبير في السنوات القادمة مع تقادم أساس المعدات
، وهو أآثر من االستهالك 2008ن عام عبالمائة  20أعلى بنسبة  22 –يكون استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون 

و  2011بالمائة سنويا لألعوام  13و  12وهناك توقع بزيادات بنسب . 2009المطلوب لتعويض الخفض الكبير عام 
ويبين . 2012ولم تتضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تقديرا للسنوات ما بعد عام . 2012

الهيدروآلوروفلوروآربونية، وهو سيناريو قائم على أساس العرض اإلجباري توقعات استهالك المواد  1الجدول 
  .بموجب بروتوآول مونتريال

  الهيدروآلوروفلوروآربونيةاالستهالك اإلجباري للمواد  – 1الجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

استهالك 
HCFC-22 

 61.1 21.1 17.212.138.651.3 طن متري
نفاد قدرات است
 3.36 1.16 0.90.72.122.88 األوزون

 السنة
خط 

 2015 2014 201120122013األساس

استهالك 
HCFC-22 

  37.3 41.5 68.475.141,5 41.1 طن متري
قدرات استنفاد 

 2.05 2.28 2.283.764.132.28 األوزون
  . 2009إلى  2005لألعوام من  7االستهالك المبلغ عنه بموجب المادة  -  :ملحوظة

   2015إلى  2010المتوقع لألعوام من /االستهالك المقدر -          

  خط أساس استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

من ) طن من قدرات استنفاد األوزون 2.28(طن متري  41.5تم حساب خط األساس المقدر لالستهالك على   -  7
طن  1.2(طن متري  21.1المبلغ عنه وهو  2009ك عام باستخدام متوسط استهال 22 –الهيدروآلوروفلوروآربون 
طن من قدرات استنفاد  3.36(طن متري  61.1المقدر وهو  2010واستهالك عام ) من قدرات استنفاد األوزون

إال أنه . 2010و االستهالك المقدر لعام  2009واختار البلد آنقطة بداية متوسط االستهالك الفعلي لعام ). األوزون
جمهورية مولدوفا من البالد ذات حجم االستهالك المنخفض وليس بها استهالك في غير قطاع الخدمة، فإن نظرا ألن 

  . هذا االختيار لن يكون له أي أثر على تأهل البلد

  استراتيجية وتكلفة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

مونتريال للمواد الهيدروآلوروفلورو  تقترح حكومة جمهورية مولدوفا أن تتبع جدول إزالة بروتوآول  -  8
بالمائة في  10والغرض من األنشطة المدرجة في الطلب الحالي هو مساندة البلد في تحقيق نسبة خفض . آربونية

ية على قطاع الخدمة بصفته حصر، والترآيز بصفة 2015استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 
  . البلد قطاع االستهالك الوحيد في

وفي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية سيحدد البلد نظاما للحصص   -  9
وتدرس الحكومة حظر استيراد . دات هذه المواد فور تحديد خط األساس لالستهالكلتوفير قيود آمية على وار

وحاليا يتوقع . وما بعدها 2013المعدات المحتوية على هيدروآلوروفلوروآربون سواء الجديدة أو المستعملة من عام 
  . 2040تحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عام 
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م تحديد التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية ت  - 10
المواد  بالمائة في 10وستساند أنشطة الخطة البلد في تحقيق نسبة خفض . دوالر أمريكي 88,000مولدوفا بمبلغ 

طن من قدرات استنفاد  0.23(طن متري  4.15زالة دى إلى إيؤ، مما 2015الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 
  . قائمة تفصيلية باألنشطة مع تقسيم التكاليف 2ويرد في الجدول . 22 –من هيدروآلوروفلوروآربون ) األوزون

  التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية – 2الجدول 

النشاط
  المبلغ حسب النشاط

 )األمريكيبالدوالر (
  المجموع

 )بالدوالر األمريكي(
 مشروع مدرسة التأهيل المهني

 2,000  
 2,000 تحديث المواد التدريبية/إعداد

 تدريب التقنيين
 55,000 

تقني وفقا للمتطلبات القانونية للوائح االتحاد  50تدريب 
15,000 )و –المعروفة بالئحة غاز ( 842/2006األوروبي 

مجموعة بمبلغ  20(أدوات الخدمة /داداالستر معدات
آالت االسترداد ومضخات () دوالر أمريكي 1,700

فراغية واسطوانات وأجهزة اآتشاف التسرب وأدوات 
 34,000 )الخدمة
 2,000 تحديث المواد التدريبية/إعداد

ونة أفضل الممارسات في إصدار شهادات دتحديث م
لفئة األولى والثانية التبريد وتكييف الهواء للتقنيين من ا

 4,000 842/2006 وفقا للمتطلبات القانونية لالتحاد األوروبي
 التشريع

 2,000 
 التشريع مثل نظام حصص استيراد الهيدرو

ر استيراد حظو) 2011/2012(آلوروفلورو آربون 
المعدات المحتوية على المواد الهيدروآلوروفلورو 

أجهزة تكييف  الجديدة والمستعملة وخصوصا(آربونية 
 2,000 )الهواء

 أنشطة التوعية
 4,000  

 3,000 آتيبات)/إنتاج(لقطات فيديو /اإلذاعة
 1,000 )صحافة وتليفزيون(إعالنات تجارية 

 تعزيز االتحاد العام لتقنيي التبريد
 4,000  

    تعزيز االتحاد العام لتقنيي التبريد
 250  الموقع على شبكة اإلنترنت 
 1,000  ورش عمل 
 2,750  أدوات الخدمة 

 مشروع تدريب مسؤولي الجمارك
 18,000  

محدد لغازات التبريد المتعددة ذو مصدر توفير آهرباء 
  11,000 قطع 3) بطارية(مستقل 
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النشاط
  المبلغ حسب النشاط

 )األمريكيبالدوالر (
  المجموع

 )بالدوالر األمريكي(
  1,000 تحديث مواد التدريب

  6,000 )شخصا 25(تدريب مسؤولي الجمارك 
  3,000  مراقبة األنشطة

 3,000 )مستشارين(شار وطني مست
  88,000 )بالدوالر األمريكي(المجموع 

  

  األمانة ةتعليقات وتوصي

  التعليقات

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية مولدوفا في إطار الخطوط   - 11
إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع االستهالك  ومعايير تمويل) 54/39المقرر (التوجيهية إلعداد هذه الخطط 

والمقررات التالية حول خطط إدارة إزالة المواد ) 60/44المقرر (والموافق عليها في االجتماع الستين 
للصندوق متعدد  2014-2011الهيدروآلوروفلوروآربونية المعتمدة في االجتماع الثاني والستين وخطة أعمال 

  . األطراف

  تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وخط األساس لالمتثال ليداية الجمانقطة الب

واالستهالك  2009وافقت حكومة مولدوفا على تحديد متوسط مستوى االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام   - 12
ة إلجمالي تخفيض استهالك طن من قدرات استنفاد األوزون آنقطة البداي 2.28والذي تم تقديره بـ  2010المقدر لعام 

. طن من قدرات استنفاد األوزون 1.2وحددت خطة األعمال خط أساس مقداره . يةالمواد الهيدروآلوروفلوروآربون
بالمائة  60بنسبة  2009والفارق يتعلق باالنخفاض الكبير في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عام 

وتفترض خطة األعمال . ل اقتصادية آبيرة ولكنها ذات مدى قصير في البلدبسبب مشاآ 2008بالمقارنة بقيم عام 
، على حين تفترض خطة إدارة إزالة المواد 2009حدوث نمو على أساس المستوى المنخفض لعام 

لنمو طويل المدى المفترض لالهيدروآلوروفلوروآربونية أن االستهالك سوف يعود ويرتفع دون انقطاع إلى االتجاه 
  . 2008بالمائة أعلى من عام  16.6إلى استهالك  2010عام  بالمائة سنويا، مما يؤدي 8وهو 

   األثر على المناخ

سوف تخفض أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية،   - 13
دروآلوروفلوروآربون، آمية والتي تتضمن إدخال أفضل ممارسات الخدمة وتعزيز مراقبة واردات الهي

من ) آغ(وسوف يؤدي آل آيلوغرام . المستخدم في خدمة التبريد 22 –الهيدروآلوروفلوروآربون 
طن من  1.8الذي لم يتم انبعاثه بسبب ممارسات تبريد أفضل إلى توفير حوالي  22 –الهيدروآلوروفلوروآربون 
ر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد وبالرغم من أن حساب األث. مكافئ ثاني أآسيد الكربون

ه من المتوقع أن البلد لن الهيدروآلوروفلوروآربونية، إال أن األنشطة التي خططت لها جمهورية مولدوفا تشير إلى أن
، ذلك 2014-2011آما قدر في خطة أعمال  مكافئ ثاني أآسيد الكربون في االنبعاثات إلى الجو 769حقق خفض ي

بدال من ذلك تتوقع خطة إدارة . رار عالمي منخفضاحتلتكنولوجيات البديلة ال تشمل تكنولوجيات ذات احتمال ألن ا
إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية استخدام تكنولوجيات ذات احتمال احترار عالمي مشابه أو، في حاالت مثل 

إال أنه في هذه الفترة، فإن األمانة . 22 –لوروآربون أ؛ أعلى بكثير من الهيدروآلوروف 404 –الهيدروفلوروآربون 
ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم لتقارير التنفيذ وذلك من خالل، من جملة . ال تستطيع أن تقدر آمًا األثر على المناخ

أمور، مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
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روآلوروفلوروآربونية، والكميات المبلغ عنها من غازات التبريد التي يتم استردادها وإعادة تدويرها، وعدد الهيد
  . التي أعيد تأهيلها 22 –التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدرآلوروفلوروآربون 

   التمويل المشترك

لية المحتملة وإمكانيات الموارد اإلضافية لالستفادة القصوى حول الحوافز الما) ح( 54/39استجابة للمقرر   - 14
 XIX/6من المقرر ) ب( 11من المزايا البيئية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وفقا للفقرة 

لالجتماع التاسع عشر لألطراف، شرح يوئنديبي أن وزارة الزراعة والصناعات الغذائية في حكومة جمهورية 
. ولدوفا يمكن أن تسهم من خالل برامجها، بما في ذلك المساعدة التي تقدمها المنظمات الدولية والصناديق المختلفةم

آما شملت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية معلومات حول المساندة غير المالية من الوآاالت 
  . الوطنيةوحدة األوزون غير الحكومية 

   2014-2011صندوق المتعدد األطراف للفترة خطة أعمال ال

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  88,000يطلب يوئنديبي مبلغ   - 15
دوالر أمريكي بما  86,328البالغ  2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  . لوآالة في حدود إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال لتلك الفترةفيه دعم ا

 41.5واستنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ   - 16
بما دوالر أمريكي  88,000ينبغي أن تكون  2015طن متري، فإن مخصصات جمهورية مولدوفا حتى إزالة عام 

  . 60/44يتسق مع المقرر 

   مشروع االتفاق

يرد مشروع اتفاق بين حكومة جمهورية مولدوفا واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   - 17
  . في المرفق األول بهذه الوثيقة

  التوصية 

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  - 18

دأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلورو الموافقة من حيث المب  )أ(
ف دوالر أمريكي زائد تكالي 88,000غ ، بمبل2015إلى  2011آربونية لجمهورية مولدوفا للفترة 

  دوالر أمريكي ليوئنديبي؛  7,920دعم الوآالة بمبلغ 

ثالث والستين على أن يكون خط مالحظة أن حكومة جمهورية مولدوفا وافقت في االجتماع ال  )ب(
طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك  2.28األساس المقدر والبالغ 

وهو  2010طن من قدرات استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام  1.2وهو  2009الفعلي لعام 
تخفيض المستدام في استهالك طن من قدرات استنفاد األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي ال 3.36

  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛ 

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية مولدوفا واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك   )ج(
  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛ 

ألف من  – 2لصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل مطالبة أمانة ا  )د(
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االتفاق إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من 
تغيير في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 

  ي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛ و المؤهل، مع أ

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
دوالر  86,328الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية مولدوفا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

دوالر أمريكي  7,128اليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي وتك 79,200أمريكي، ويشمل مبلغ 
  . ليوئنديبي
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  جمهورية مولدوفاحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق ") البلد("  جمهورية مولدوفا جمهورية هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
إلى آمية ") واّدالم("ألف  -1بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول  2015آانون الثاني / يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  2,05ثابتة قدرها 
عند تحديد خط  2011ا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة  في الزمنية لبروتوآول مونتريال على أساس أن هذ

 .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7األساس لالستهالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف-1المشار إليها في التذييل 
و تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أ3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
يضات بموجب هذا االتفاق لجميع طوة النهائية في التخفباعتباره الخ) الهدف": مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-1-4ألفقي ا الصف

توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

فقة على جدول زمني للموا("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك  تحّقق مستقّل بتكليف من الوآالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1للمواد آما يأتي في تاصف  المذآورة

 .االتفاق من هذا) ب( 5المبّين في الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةالبلد قد حقأن يكون   ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية
 انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ 

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
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عليها قد  في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى هيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة   سنة  آل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه تموي

ع      بما في ذلك هذه السنة نفسها،   ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اآتم أو حت
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق 6-

وفقًا ألدوارها  تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابقةوتبلغ عن ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 
ضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة وسيخضع هذا الرصد أي. ألف - 5ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 ).ب(5الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-
وإعادات . ألف-1هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليها اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5آما هو مبّين في الفقرة الفرعية 

تمويل آخر شريحة موافق عليها، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  في المائة أو أآثر من 30على 
أما إعادات التخصيص غير . الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من هذا االتفاق

والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم  المصّنفة آتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها،
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير عن تنفيذ الشريحة

 .األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـالفرعي لخدماع ـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ              )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ه أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب ( ذة المعني المقررين       الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
برنامج األمم (اليوئنديبي وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ")  الوآالة المنفذة الرئيسية("كون الوآالة المنفذة الرئيسية تعلى أن )المتحدة االنمائي

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة . هذا االتفاق
  .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابقييم التللصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج الت

ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ر الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتعديالت الموافق عليها في إطا

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
بالرسوم المبّينـة في الصف األفقي  وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية ).ب(
 .ألف-2من التذييـل   2-2

المحددة في  إزالة الموادحال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب في 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 
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ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . تمويليحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على ال
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. فقة على التمويلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول المواأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف
ألف، عن ّآل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونتخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

 .5اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  تمويل هذا االتفاق للتعديل على عناصر خضعتلن  12- 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

لتيسير تنفيذ هذا  من الوآالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية ليه أن يتيح للوآاوبنوع خاص ع. االتفاق

 .لهذا االتفاق

في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2االستهالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 
حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

إلى ) ه(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في التذييل . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-
البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها  وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في. هذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

2,28 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 
  

  والتمويل األهداف: ألف -2التذييل 
   2011 2012 2013 2014 2015  

 المجموع
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المجموعة األولى 
ال ال ينطبق

 2.05 2.28 2.28 ينطبق
 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد  1.2
أطنان قدرات استهالك (المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) األوزون

ال ال ينطبق
 ينطبق

2.28 2.28 2.05 

 ال ينطبق

) اليوئنديبي(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية  2.1
 88,000 8,800 0 0 0 79,200 )دوالر أمريكي(

 7,920 792 0 0 0 7,128 ) دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  2.2
 88,000 8,800 0 0 0 79,200 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 7,920 792 0 0 0 7,128 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3.2
 95,920 9,592 0 0 0 86,328 )أمريكيدوالر (إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
أطنان قدرات استهالك (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 22-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1

)األوزون  0.23 
22-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4.1.2 استهالك أطنان قدرات (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  

)األوزون  0.00 
)أطنان قدرات استهالك األوزون( 22-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.1.3  2.05 

  
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
في السنة المحددة  األولل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 

 
  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 

  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة            )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

اطات المدر     ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء آ ي  الض ة ف ج
ن          ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص             ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك     7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ررات حدوثها    دم مب ع السنوات ذات الصلة       . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري
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عن  من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد          )ب( تهالك الم ة واس واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة       -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5ألف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

ح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائ
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به    )ج( اطات الت ي للنش ذ     اوصف خط ا وأخ رابط بينه راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ارب المكت ار  التج ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ي أن يتضمن . س وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن     رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف . المنظور أن تط ي أن يغطي ه نةوينبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح

آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالها . االتفاقمن ) د(5الفرعية 
  ها؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت   بيان  .عل
ة و وب     وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ق بالشكل المطل ا يتعل ديم   فيم ، ينبغي تق

مع  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  ة    (، آال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله ) أ(1انظر الفق

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنه ة والنشاطات؛ آم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة     رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل           . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ومع أن المعلومات الكمي
ات إ   ديم معلوم ار تق كل خي ة    الش د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ذة  ض المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 
البيئة المسؤولية عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بمساعدة وحدة تتولى وزارة   1

وتبين الخبرات المكتسبة حتى اآلن أن اإلشراك المباشر للمستخدمين النهائيين وشرآات الخدمة . األوزون الوطنية
وفي هذا السياق، فإن مساعدة االتحاد العام . جوالموردين الذين يتعاملون مع التبريد وتكييف الهواء يحقق أفضل النتائ

لفنيي التبريد من جمهوري مولدوفا سوف تقوم بمعرفة أعضاء االتحاد مع األخذ في االعتبار خبراتهم وتعاونهم مع 
وسيكون هذا االتحاد مسؤوال عن وضع نظام جديد إلصدار الشهادات والتعاون مع وزارة التشييد . الشرآاء الخارجيين

 .مية اإلقليمية ومؤسسات التدريبوالتن

ستنفذ عملية توحيد بعض اإلجراءات القانونية الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون مع تشريعات االتحاد  2
وستواصل  .األوروبي بمشارآة المعهد الوطني للتوحيد القياسي والمقاييس وغيرها من الوآاالت الحكومية المعنية

وزارة البيئة ووحدة األوزون الوطنية التعاون الوثيق مع إدارة الجمارك لضمان التنفيذ الفعال لنظام إصدار التراخيص 
وسيقدم . ورصد عمليات استيراد وتصدير الهيدروآلوروفلوروآربون والمعدات والمنتجات المعتمدة على هذه المادة

وقد تضيف وزارة الزراعة والصناعات الغذائية . تنفيذ التشريعات البيئيةالدعم في رصد  مفتشي الدولة االيكولوجي
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. أيضا إسهاما قيما من خالل برامجها بما في ذلك المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية والصناديق المختلفة
 .وسيجري إشراك وسائط اإلعالم والمنظمات غير الحكومية في أنشطة التوعية العامة

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوآالـستك  1

  :التالي
ة    )أ( ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحّق ق م ضمان التحّق

 المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ الخاّصة به، على النحو

-4 لـن في التذيي  ـعلى النحو المبي   ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

د ُأآملت     )ج( تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 .ألف-4لمبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل على النحو ا

املة وفي      يالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل          الوفاء بمتطلبات   )ه( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف  -4اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
  .ا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمهيد

ذة       الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 راء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛إج  )ز(

فافية      )ح( ة ومتسمة بالش ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

رة    )ط( ا للفق د، بالتشاور مع الب      11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق اق، تحدي د من االتف ، ل
 تمويل آل وآالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ي(

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

وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  بعد التشاور مع البلد 2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

من التذييل ) ب(1فاق والفقرة الفرعية من االت) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذآورة في التذييل 
 .ألف-4
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  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن آّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف يتجاوز الذي االستهالك من  آيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون
  .ألف-2من التذييل  2-1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 

  


