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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  موريشيوس

  الوآالة  عنوان المشروع) 1(

  )رئيسية(ألمانيا   )الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 
  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 10.7  2009 :السنة   7أحدث بيانات المادة ) 2(

 
  2009 :السنة  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) 3(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  آيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

إجمالي 
الستهالك ا

  القطاعي
   الخدمة  التصنيع  

 0.0    0.0      123-الهيدروآلوروفلوروآربون 
           124- الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.1    0.1      ب141- الهيدروآلوروفلوروآربون
           ب142- الهيدروآلوروفلوروآربون
 14.1    14.1      22- الهيدروآلوروفلوروآربون

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

 10.2  :نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة  سيتم تحديدها  :2010-2009خط األساس لفترة 
  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 

 0  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  خطة األعمال) 5(
طن من (إزالة المواد المستنفذة لألوزون   ألمانيا

  )قدرات استنفاذ األوزون
1.9  3.0      0.5  5.4 

 503,500  50,000     0 278,000 0 175,500  )دوالر أمريكي(التمويل 
 

2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) 6(
-

2016 

2017 2018
- 

2019 

  المجموع 2030 2025 2024 2023 2022 2021 2020

حدود االستهالك في بروتوآول 
  )تقديرية(مونتريال 

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

10.2  10.2 9.1 9.1 9.1 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 3.3 0.2  

الحد األقصى لالستهالك المسموح 
طن من قدرات استنفاذ (به 

  )األوزون

ال 
  ينطبق

ال 
  ينطبق

10.2 10.2 9.1 9.1 6.6 5.1 4.0 3.0 2.0 1.0 0.2 0  

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
دوالر (

  )أمريكي

تكاليف   ألمانيا
 1,000,000 100,000   67,500   186,300  357,750  131,400   157,050  المشروع

تكاليف 
  الدعم

18,846   15,768  42,930  22,356   8,100   12,000 120,000 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة 
 1,000,000 100,000   67,500   186,300 0 357,750  131,400   157,050  )دوالر أمريكي(من حيث المبدأ 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من 
 120,000 12,000   8,100   22,356 0 42,930  15,768   18,846  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

مويل المطلوب من حيث إجمالي الت
  )دوالر أمريكي(المبدأ 

175,896   147,168  400,680 0 208,656   75,600   112,000 1,120,000 

 
  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) 7(

  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوآالة
 18,846 157,050  ألمانيا

 
  آما هو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل

  اعتبار إفرادي  :توصيات األمانة
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  وصف المشروع

 
تقدمت حكومة ألمانيا، بالنيابة عن حكومة موريشيوس، إلى االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية بخطة  .1

دوالر أمريكي  1,427,000لي تكلفة، آما هي مقدمة أصًال، إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بإجما
واإلزالة  2025في المائة بحلول عام  97,5دوالر أمريكي لإلزالة بنسبة  166,970زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 

عن  سوف يتم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية. 2030في المائة بحلول عام  100بنسبة 
وهي تقترح التمويل لمرة واحدة واإلزالة المعجلة الستهالك المواد  .طريق حكومة ألمانيا بشكل منفرد

  .2030الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة  225,500وبناء على الطلب المقدم أصًال، تطلب حكومة ألمانيا مبلغ  .2
 .ر أمريكي للشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةدوال 29,315البالغة 

  معلومات أساسية
 

  تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون
 
توجد لدى حكومة موريشيوس قوانين وتنظيمات ونظام حصص مطبقة لمراقبة استيراد وتوزيع المواد  .3

ات الحالية للمواد المستنفذة لألوزون تراقب استيراد جميع المواد والتنظيم .الهيدروآلوروفلوروآربون في اإلقليم
وآلوروفورم الميثيل وقد تم بموجبها  502-ور 22- الكلوروفلوروآربونية والهالونات والهيدروآلوروفلوروآربون

ة للمواد فرض حظًرا على استيراد جميع األجهزة القائمة على المواد الكلوروفلوروآربونية واأليروصوالت المستخدم
 .الكلوروفلوروآربونية آمادة دافعة، باستثناء ما يتعلق بالمنتجات الدوائية

وحدة األوزون الوطنية، الخاضعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، هي االهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ  .4
لة المواد ورصد وتقييم األنشطة ذات الصلة ببروتوآول مونتريال، بما في ذلك خطة إدارة إزا

وهي تقوم أيًضا بتنسيق األنشطة مع الوآاالت الحكومية والمشاورات مع أصحاب  .الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .المصلحة الرئيسيين المشارآين في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
في الغالب في قطاع خدمة التبريد  22-شيوس تستخدم الهيدروآلوروفلوروآربونيتضح من المسح أن موري .5
ب 141-، باإلضافة إلى آميات صغيرة من الهيدروآلوروفلوروآربون)يستورد من الصين بشكل رئيسي(

للمواد في المائة من الكمية اإلجمالية  25.2في المائة و 21.8وقد قام البلد بتصدير . 123-والهيدروآلوروفلوروآربون
زاد صافي استهالك المواد  .على التوالي 2009و 2008الهيدروآلوروفلوروآربونية المستوردة في أعوام 

 193.9إلى  2008في ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 6.9(طن متري  123.4الهيدروآلوروفلوروآربونية من 
 .ي شهدته منشآت البنية األساسية في البلدمع النمو الذ 2009في ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 10.7(طن متري 

في موريشيوس باستخدام معدل نمو  2010وقد تم تقدير استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لعام  .6
طن من قدرات استنفاذ  11.7(طن متري  213.3الخاص بها وصوًال إلى مستوى  2009في المائة من استهالك  10

على بيانات عن  1يحتوي جدول  .يكون بناء على النمو في قطاع تكييف الهواء والتبريد هذا الطلب المتوقع ).األوزون
  .من بروتوآول مونتريال 7استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الُمبلغ عنه بموجب المادة 
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  2009إلى  2006استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في الفترة من  :1جدول 
 

طن من قدرات (الهيدروآلوروفلوروآربونية  استهالك المواد  السنة
  )استنفاذ األوزون

  )طن متري(استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

اد 
مو
 ال
يع
جم

نية
بو
آر
رو
فلو
رو
آلو
رو
هيد
ال

  

ون
رب
وآ
ور
وفل
ور
وآل
در
لهي
ا

-
22  

ون
رب
وآ
ور
وفل
ور
وآل
در
لهي
ا

-
14

1
  ب

ون
رب
وآ
ور
وفل
ور
وآل
در
لهي
ا

-
12

3
  

اد 
مو
 ال
يع
جم

وآ
ور
وفل
ور
وآل
در
لهي
ا

نية
بو
ر

  

ون
رب
وآ
ور
وفل
ور
وآل
در
لهي
ا

-
22  

ون
رب
وآ
ور
وفل
ور
وآل
در
لهي
ا

-
14

1
  ب

ون
رب
وآ
ور
وفل
ور
وآل
در
لهي
ا

-
12

3
  

2006 7.6  7.5 0.1 0 137.9 136.7 0.4 0.8 
2007 8.6 8.5 0.1 0 156.6 155.6 0.7 0.3 
2008 6.9 6.7 0.2 0 123.4 121.0 2.2 0.2 
2009 10.7 10.6 0.1 0 193.9 192.1 1.4 0.4 

 

  زيع القطاعي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالتو

ُتستخدم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بشكل أساسي في قطاعات خدمة تكييف الهواء المنزلي والتبريد  .7
طن متري آما هو  158المطلوبة لخدمة األجهزة ُتقدر بـ  22-آمية الهيدروآلوروفلوروآربون .التجاري والصناعي

يتوقع نمو قطاع  .يمكن أن يكون تم استخدامه آمخزون 2009ومن الواضح أن جزء من واردات  .2ُمبين في جدول 
وقد أظهرت نتائج  .في المائة خالل السنوات القادمة إلى لم تتم السيطرة عليه 15إلى  10تكييف الهواء والتبريد بمعدل 

وحدة تكييف هواء مقسمة  350,000ابة المسح الذي تم إجراؤه على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وجود قر
  .2009حجرة مبردة عاملة في  400مجمد و 340وحدة حجرة تبريد و 400برَّادة و 30و

  المستخدم في أنظمة التبريد 22-توزيع الهيدروآلوروفلوروآربون :2جدول 
 

 القطاع

-الهيدروآلوروفلوروآربون
  )طن متري( 22

الهيدروآلوروفلوروآربون
ت طن من قدرا( 22-

  )استنفاذ األوزون

  التوزيع

 %32 2.750 50  تكييف الهواء المنزلي
 %2 0.165 3  البرَّادات
 %6 0.550 10  المجمدات

 %9 0.825 15  حجرات التبريد
 %6 0.550 10  الحجرات المبردة
 %6 0.550 10  معالجة الطعام

 %38 3.300 60  تأخيرات الشحن البحري
 %100 8.690 158   المجموع

 

وبعد الموافقة على  .ون في المائة من الطلب السنوي للخدمة ُتستخدم في معالجة تأخيرات الشحن البحريثالث .8
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، سوف تتواصل وزارة البيئة والتنمية المستدامة التابعة لحكومة 
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الة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المستخدمة في موريشيوس مع المنظمة البحرية الدولية حول آيفية معالجة إز
 .التعامل مع تأخيرات الشحن البحري

 
منخفضة نسبًيا بالمقارنة مع غازات التبريد البديلة مثل  22-ُتعتبر أسعار الهيدروآلوروفلوروآربون .9

أ 409-أ والهيدروآلوروفلوروآربون408-والهيدروآلوروفلوروآربون 123-الهيدروآلوروفلوروآربون
آما ُتستخدم غازات التبريد  .أ407-أ والهيدروفلوروآربون404-أ والهيدروفلوروآربون134-والهيدروفلوروآربون

أرخص من باقي غازات التبريد  2-ونتيجة لحقيقة أن الهيدروآلوروفلوروآربون .أ بكميات ضئيلة409-أ ور408-ر
 .مةالبديلة، فهو ُيستخدم على نطاق واسع في معظم متطلبات الخد

 
 .موظف جمارك مدربين ومعتمدين 60تقني تبريد و 150مدربون و 7يوجد في موريشيوس حوالي  .10

 
  حساب خط األساس الُمقدَّر

تم حساب خط األساس الُمقدَّر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لالمتثال آمتوسط لالستهالك الفعلي لعام  .11
واالستهالك ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 10.7(متري  طن 193.9البالغ  7الُمبلغ عنه بموجب المادة  2009

في  10بناء على النمو بنسبة ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 11.7(طن متري  213.3البالغ  2010الُمقدَّر لعام 
  ).طن من قدرات استنفاذ األوزون 11.2(طن متري  203.6المائة، وهو ما يؤدي إلى خط أساس ُمقدَّر 

 
  ة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاستراتيجي

 
وعالوة على  .أعلنت حكومة موريشيوس عن أن التغير المناخي ُيعتبر التحدي األهم فيما يتعلق بحماية البيئة .12

ذلك، ُيعتبر التغير المناخي من األولويات بالنسبة للحكومة بالنظر إلى أن موريشيوس هي جزيرة صغيرة معرضة 
وقد أظهرت موريشيوس القدرة على اتخاذ اإلجراءات المالئمة إلزالة المواد المستنفذة  .يةلظروف مناخية قاس

لألوزون قبل تواريخ االمتثال بوقت آاف، آما آان الوضع بالنسبة للمواد الكلوروفلوروآربونية حيث حقق البلد 
  .اإلزالة الكاملة قبل الجدول الزمني الموضوع بموجب بروتوآول مونتريال

 
أقرَّت حكومة موريشيوس منهًجا أحادًيا المرحلة لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  آما .13

  .3الهيدروآلوروفلوروآربونية آما هو موضح في جدول 
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  الجدول الزمني المقترح إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية :3جدول 

رة إزالة أهداف التخفيض لخطة إدا  أهداف بروتوآول مونتريال  الجدول الزمني
  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  مستوى خط األساس  خط األساس  2010-2009متوسط 

  التجمد عند خط األساس  التجمد عند خط األساس  2013آانون الثاني /يناير 1

في المائة  10التخفيض بنسبة   2015آانون الثاني /يناير 1
  من خط األساس

في المائة من خط  10التخفيض بنسبة 
  ساساأل

في المائة من خط  35التخفيض بنسبة    2018آانون الثاني /يناير 1
  األساس

في المائة  35التخفيض بنسبة   2020آانون الثاني /يناير 1
  من خط األساس

في المائة من خط  50التخفيض بنسبة 
  األساس

في المائة من خط  60التخفيض بنسبة    2021آانون الثاني /يناير 1
  األساس

في المائة من خط  70التخفيض بنسبة    2022آانون الثاني /يناير 1
  األساس

في المائة من خط  80التخفيض بنسبة    2023آانون الثاني /يناير 1
  األساس

في المائة من خط  90التخفيض بنسبة    2024آانون الثاني /يناير 1
  األساس

في المائة  67.5التخفيض بنسبة   2025آانون الثاني /يناير 1
  األساس من خط

في المائة من  97.5التخفيض بنسبة 
  خط األساس

% 2.5متابعة الخدمة بنسبة   2030آانون الثاني /يناير 1
  2040حتى 

بحلول (في المائة  100اإلزالة بنسبة 
  )2030آانون الثاني /يناير 1

 
مارية وغير تقترح حكومة موريشيوس تحقيق أهداف االمتثال الخاصة بها عن طريق تنفيذ األنشطة االستث .14

وهذه األنشطة تشمل التوعية العامة حول المواد . 2025إلى  2011االستثمارية على حد سواء خالل الفترة من 
المستنفذة لألوزون وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربون، وتعزيز شبكة االسترداد وإعادة التدوير 

أسطوانة، وبرامج التدريب للمدربين وتقنيي التبريد حول  50ير ووحدات إلعادة التدو 3وحدة استرداد و 30وتوريد 
أطقم وأدوات إعادة (أساليب إعادة التهيئة والممارسات السليمة في التبريد، وتوريد األجهزة المطلوبة للتدريب 

د المستنفذة ، وتدريب موظفي الجمارك على التغيرات المستقبلية في اإلطار القانوني الحاآم لواردات الموا)التهيئة
لألوزون واألجهزة القائمة على المواد المستنفذة لألوزون، ومراجعة المنهج الدراسي لتدريب موظفي الجمارك، 

آما أن الحكومة ُتخطط مشروًعا إيضاحًيا يشتمل على استبدال الثالجات  .وتنفيذ برنامًجا تحفيزًيا للمستخدمين النهائيين
مواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المتاجر الكبرى الواحدة بغاز التبريد ثاني أآسيد والبرادات الحالية القائمة على ال

ترى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أن ثاني أآسيد الكربون ُيعتبر من غازات التبريد  .الكربون
ال توجد أي التزامات السترداد أو وعالوة على ذلك،  .الرخيصة والمتوفرة على نطاق واسع والتي ال تخضع لقيود

 .استعادة أو إعادة تدوير ثاني أآسيد الكربون، مما يجعله حًال جذاًبا

  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

 1,427,000التكلفة اإلجمالية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آما هي مقدمة تبلغ  .15
دوالر أمريكي لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد  166,970الر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة دو

يوضح المبالغ الُمخصصة لكل نشاط في خطة إدارة إزالة  4جدول . 2030الهيدروآلوروفلوروآربون بحلول عام 
 .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
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  )دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  :4جدول 
 

  المجموع 2023 2020 2017 2014 2011  عنوان المشروع

 139,000 18,000 26,000 54,000 21,000 20,000  التوعية حول التوسع

 135,000   24,000 71,000 40,000  االسترداد وإعادة التدوير
 120,000   32,500  87,500  الُمدربين تدريب

 190,000 14,000 24,000 68,000 53,000 31,000  تدريب التقنيين
 110,000 12,000 15,000 30,500 35,500 17,000  تدريب الجمارك

 378,000 30,000 131,000 157,000 60,000   البرنامج التحفيزي
المشروع اإليضاحي للمتاجر 

 200,000   200,000    الكبرى

 155,000 19,000 32,000 37,000 37,000 30,000  تنسيق وإدارة المشروع

 1,427,000 93,000 228,000 603,000 277,500 225,500  المجموع
 

 
  تعليقــات األمانة وتوصياتـها

 

  التعليقـات
 

ق المبادئ استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لموريشيوس في سيا .16
ومعايير تمويل إزالة ) 54/39المقرر (التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

والمقررات الالحقة بشأن هذه ) 60/44المقرر (هذه المواد في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين 
 .2014-2011والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة الخطط والصادرة في االجتماع الثاني 

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

في المائة  55.6أثارت األمانة بعض المخاوف حول زيادة استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بنسبة  .17
في  9هذه الفترة نمت منشآت البنية األساسية بنسبة وقد أشارت ألمانيا إلى أنه خالل . 2009و 2008في الفترة بين 

في المائة، وهو ما أدى إلى زيادة آبيرة في  6المائة من مجموع الناتج المحلي آما شهد قطاع السياحة نمًوا بنسبة 
ومع ذلك، ُقدر النمو في استهالك المواد  .استيراد األجهزة القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .في المائة فقط 10بنسبة  2010يدروآلوروفلوروآربونية لعام اله

   نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

طن متري من المواد  193.9أشارت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى استهالك  .18
 .طن متري خالل نفس الفترة 158ت الطلبات على الخدمة ُتقدَّر بـ بينما آان 2009الهيدروآلوروفلوروآربونية في 

تمت إضافتها إلى ) طن متري 18( 2009في المائة من الفرق بين االستهالك وطلبات الخدمة في  50وقد افترض أن 
اتفقت ومن أجل حساب نقطة البداية إلجمالي التخفيض في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية،  .المخزون

طن  176وبناء عليه فإن  .األمانة وألمانيا على استثناء آمية المواد الهيدروآلوروفلوروآربون المضافة إلى المخزون
استخدمت في حساب نقطة البداية إلجمالي التخفيض في استهالك ) 2010(طن متري  193.6و) 2009(متري 

 ).طن من قدرات استنفاذ األوزون 10.2(متري  طن 184.8المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، مما أدى إلى 
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  اإلزالة المعجلة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

الذي قررت  60/15قيَّمت األمانة إستراتيجية اإلزالة المعجلة لموريشيوس ولفتت انتباه ألمانيا إلى المقرر  .19
ك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية يمكن البت اللجنة التنفيذية من خالله أن المشاريع التي عجَّلت من إزالة استهال

فيها حسب آل حالة على حدة بالنسبة للبلدان ذات االستهالك المنخفض التي يوجد لديها مستوى التزام وطني قوي 
 .لدعم اإلزالة المعجلة

م ُتظهر وقد رأت األمانة أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، آما هي مقدمة أصًال، ل .20
وبناء عليه، اقترحت األمانة على ألمانيا أن يقوم البلد  .التزاًما وطنًيا قوًيا باإلزالة قبل الجدول الزمني للبروتوآول

بإقرار منهًجا مرحلًيا تلتزم حكومة موريشيوس من خالله بتخفيض مستوى استهالك المواد 
وقد آان من المتوقع أنه خالل تنفيذ المرحلة األولى . 2020في المائة في عام  35الهيدروآلوروفلوروآربونية بنسبة 

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية سوف تكون حكومة موريشيوس في وضع أفضل لتقرير ما 
في الوقت نفسه، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة  .إذا آانت ستتابع تعجيل إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

الفائدة فيما يتعلق بإدخال أجهزة تبريد ذات /يسيين، يمكن للحكومة أن تقوم بجملة أمور منها إجراء تحليًال للتكلفةالرئ
فعالية مرتفعة في استهالك الطاقة واستعراض التكنولوجيات البديلة في قطاع التبريد وتعزيز المنهج الدراسي لمدارس 

 .زيز القدرات التقنية للتقنيين في البلدالتدريب لتقنيي التبريد وموظفي الجمارك وتع

تم استعراض المقترح الخاص باألمانة عن طريق ألمانيا التي أشارت إلى أن موريشيوس أثبتت التزاًما قوًيا  .21
ُتعتبر موريشيوس من أولى البلدان التي بادرت  .بالفعل من خالل اإلقرار الفوري لتعديالت بروتوآول مونتريال

وهي تقود المفاوضات فيما يتعلق بمراقبة المواد  2007-2006توآول مونتريال في بإقرار تعديالت برو
وأيًضا فإن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تلتزم  .الهيدروفلوروآربون بموجب البروتوآول

جزيرة إلى جزيرة الذي ُيعتبر سياسة طويلة المدى لتحويل ال" موريشيوس جزيرة مستدامة"بالبرنامج الحكومي 
آما أشارت ألمانيا إلى أنه نتيجة لتحديات التغير المناخي فإن الحكومة أصبحت أآثر التزاًما عما آانت في  .مستدامة
آان البلد قد شهد مؤخًرا ظروًفا مناخية أآثر قسوة من  .من أجل مواصلة النمو باستخدام بدائل صديقة للبيئة 2000

وقد أعلنت حكومة موريشيوس  .وصيف متأخر أآثر حرارة وفترات للجفاف الشديد سيول جارفة وشتاء أآثر برودة
آما طورت إستراتيجيات وخطط لتعزيز اقتصاد  .عن أن التحديات المتعلقة بالتغير المناخي ُتمثل أولوية بالنسبة للبلد

لحة استعدادهم للتعاون وباإلضافة إلى ذلك، أبدى أصحاب المص .أخضر ونمو مستدام لتحقيق مبدأ جزيرة مستدامة
ووفًقا أللمانيا فإن االلتزام من جميع أصحاب المصلحة آان العامل الرئيسي لإلزالة المبكرة الناجحة  .التام في العملية

وفي إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، تقترح حكومة  .للمواد الكلوروفلوروآربونية
في المائة بحلول عام  97.5والتخفيض بنسبة  2020في المائة بحلول عام  50نسبة موريشيوس تحقيق التخفيض ب

في  ).أعاله 3انظر جدول (، أي قبل انتهاء الجدول الزمني بعشر سنوات 2030واإلزالة الكاملة بحلول عام  2025
القائمة على المواد الواقع فإن حكومة موريشيوس أظهرت التزاًما قوًيا بالحد من واردات أجهزة تكييف الهواء 

 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

  المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة
 

قامت األمانة بالنظر في إلى أي مدى يمكن ترآيب أنظمة تبريد تعمل بغازات التبريد من ثاني أآسيد الكربون  .22
ألمانيا إلى أن إستراتيجية الحكومة  وقد أشارت .في المتاجر الكبرى وما الفائدة التي ستتحقق من برنامج إعادة التهيئة

تهدف إلى تعزيز استخدام غازات تبريد طبيعية بما في ذلك ثاني أآسيد الكربون والمواد الهيدروآربونية في المتاجر 
سوف يكون قد تم تحويل معظم أجهزة التبريد المستخدمة في  2025ترى حكومة موريشيوس أنه بحلول عام  .الكبرى

ومن المتوقع أن تقديم حوافز مثل  .إلى استخدام غازات تبريد طبيعية) وحدة 100ُيقدَّر عددها بـ (المتاجر الكبرى 
أشارت ألمانيا  .اإلعفاءات الضريبية سوف تشجع مالكي المتاجر الكبرى على االستثمار في تكنولوجيات صديقة للبيئة

يات غازات التبريد الطبيعية في قطاعات التبريد أيًضا إلى أن إعادة التهيئة سوف تتضح جزئًيا مع استخدام تكنولوج
طن  5إلى  2وقد ُقدر األثر المباشر للبرنامج التحفيزي بأنه سيؤدي إلى إزالة . التجاري وتكييف الهواء على حد سواء
 .22-متري من الهيدروآلوروفلوروآربون
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لمواد ونقطة البداية إلجمالي التخفيض في استهالك ا 60/44وبالتوازي مع المقرر  .23
، يبلغ )18آما هي محسوبة في الفقرة (طن متري  184.8الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة بمقدار 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لإلزالة الكاملة للمواد  1,000,000 2030مستوى التمويل المراجع حتى 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية في موريشيوس

  )دوالر أمريكي(جع للتمويل لإلزالة الكاملة المستوى المرا :5جدول 
 

  ألمانيا  عنوان المشروع

 25,000  التوعية والتوسع
 94,000  االسترداد وإعادة التدوير

 85,000  تدريب الُمدربين
 120,000  تدريب التقنيين
 90,000  تدريب الجمارك

 261,000  البرنامج التحفيزي
المشروع اإليضاحي للمتاجر 

 200,000  الكبرى

 125,000  تنسيق وإدارة المشروع

 1,000,000  المجموع
 

   األثر على المناخ
 

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن  .24
نية، ستؤدي إلى إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربو

من ) آغ(وآل آيلوغرام  .المستخدم لخدمة التبريد 22-خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
طن من  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
خ التي حسبتها موريشيوس في خطة إدارة إزالة وتشير التقديرات األولية لألثر على المنا .مكافئ ثاني أآسيد الكربون

طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون إلى  44,330المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاصة بها إلى عدم انبعاث 
الغالف الجوي في حال تحويل األجهزة القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى استخدام غاز التبريد ثاني 

وهذا الرقم يزيد عن األثر المحتمل على المناخ الوارد في خطة إدارة إزالة المواد  .لكربونأآسيد ا
طن من مكافئ ثاني  17,917البالغ  2014-2011الهيدروآلوروفلوروآربونية والمشار إليه في خطة أعمال الفترة 

 .أآسيد الكربون

ويمكن  .ناخ لألنشطة المنفذة في قطاع الخدمةوال يوجد في الوقت الحالي توقعات أآثر دقة عن األثر على الم .25
تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة 
سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن 

التي  22-وإعادة تدويرها وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون استردادها
  .أعيد تهيئتها

  التمويل المشترك
 

بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى ) ح(54/39استجابة للمقرر  .26
 XIX/6من المقرر ) ب(11إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقرة من المنافع البيئية من خطط 

دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة  1,577,500الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، طلبت حكومة موريشيوس 
 :6جدول  توزيع مساهمة الحكومة موضح في .في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
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  مساهمة الحكومة في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية :6جدول 
 

 

التمويل المشترك   الوصف
  للحكومة

 10,000 سياسات إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 43,500  التوعية والتوسع

 2,000  االسترداد وإعادة التدوير
 50,000  تدريب الُمدربين

 30,000  دريب التقنيينت
 20,000  تدريب الجمارك

 1,002,000  البرنامج التحفيزي
 350,000  المشروع اإليضاحي للمتاجر الكبرى

 70,000  تنسيق وإدارة المشروع
 1,577,500  المجموع

 
  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ  1,000,000بلغ ي 2030إن مستوى التمويل المراجع للفترة حتى  .27
 323,064البالغ  2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .دوالر أمريكي بما فيه دعم الوآالة في حدود إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال لهذه الفترة

 184.8لى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ واستنادا إ .28
دوالر أمريكي بما يتسق  350,000ينبغي أن تكون  2020طن متري، فإن مخصصات موريشيوس حتى إزالة عام 

 .وزونطن من قدرات استنفاذ األ 11.1وقد أشارت خطة األعمال إلى آمية . 60/44مع المقرر 

  مشروع االتفاق

يرد مشروع اتفاق بين حكومة موريشيوس واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  .29
 . المرفق األول بهذه الوثيقة

  التوصيـات
 

قد ترغب اللجنة التنفيذية  .تم تقديم خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون موريشيوس للبت فيها منفردة .30
 :أن تنظر في في

الموافقة، من حيث المبدأ، على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لموريشيوس   )أ (
دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  1,000,000، بمبلغ 2030إلى  2011للفترة 

المتاح من  دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا على أساس الفهم أن هذا هو التمويل اإلجمالي 120,000
الصندوق المتعدد األطراف لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .2030آانون الثاني /يناير  1 بحلول

مالحظة أن حكومة موريشيوس وافقت في االجتماع الثالث والستين على أن يكون خط األساس   )ب (
سوب باستخدام توقع االستهالك لسنة طن من قدرات استنفاد األوزون، المح 10.2المقدر والبالغ 

واالستهالك المقدر لسنة ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 9.7(طن متري  176البالغ  2009
، هو نقطة البداية إلجمالي )طن من قدرات استنفاذ األوزون 10.6(طن متري  193.6البالغ  2010

 نية في البلد؛التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربو
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الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة موريشيوس واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في   )ج (
 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آما هو موضح في المرفق الثاني بالوثيقة الحالية؛ 

ألف من االتفاق -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل   )د (
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 المؤهل، 

 مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛ و

وافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لموريشيوس الم  )ه(
دوالر أمريكي  157,050دوالر أمريكي، ويشمل  175,896وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

 .دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا 18,846وتكاليف دعم الوآالة البالغة 
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية موريشيوسحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

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

من قدرات استنفاد األوزون  طن 0و   2025آانون الثاني / يناير  1من قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  طن 0,2
يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول مونتريال على أساس أن هذا بما      2030آانون الثاني / يناير  1قبل حلول 

عند تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات  2011الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة  في 
 .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7المادة 

من  2-1االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  يوافق البلـد على االلتزام بحدود 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 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

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

ي ف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-2-4و  3-1-4 ةألفقيا وفالصف

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

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

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

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

في حالة عدم وفاء البلد  لى التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة ع 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 المعنّيةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

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

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األمن  يتم التحقق بشكل مستقلأن   ) 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
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التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
لموافق عليها قد في المائة وأن الشرائح األخرى ا 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-
المحّددة في التذييل  هاومسؤوليات هاوفقًا ألدوار هذا الرصدوتبلغ عن ") ؤّسسات الرصد واألدوارم("ألف  -5التذييـل 

 .)ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية . ألف -5

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 

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

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

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

 .األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

ة المت   )أ ( د تطرأ           أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف احة بموجب ه
 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 إدارة وتنفيذ هذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن  9-
كون تعلى أن  حكومة ألمانياوقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

وُيوافق البلد على . تفاقفيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا اال") الوآالة المنفذة الرئيسية("الوآالة المنفذة الرئيسية 
عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

  .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابإطار برنامج التقييم الت

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

 5لفرعية حقق المستقل وفقا للفقرة االمقدمة 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 الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 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 . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقني زملتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن 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، 
د وبع. 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 

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

تنفيذ هذا لتيسير  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 وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. 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-2حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيها 

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-4عليها في التذييل  وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص. 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-
ا المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق له. 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(

 10,1 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0,1 األولى جيم  ب141 –الهيدروآلوروفلوروآربون 

 
  

  األهداف والتمويل: ألف -2التذييل 
 المجموع 2030 2025 2023 2020 2017 2015 2014 2013 2011   

ل تخفيضات بروتوآول جدو 1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

أطنان (المجموعة األولى 
 )قدرات استهالك األوزون

 ال ينطبق 0.2 3.3 6.6 6.6 9.1 9.1 10.2 10.2 

الحد األقصى المسموح به  1.2
لالستهالك الكلي من مواد 
المرفق جيم، المجموعة األولى 

أطنان قدرات استهالك (
 ) األوزون

 ال ينطبق 0 0.2 2 5.1 9.1 9.1 10.2 10.2 

التمويل المتفق عليه للوآالة  2.1
حكومة (المنفذة الرئيسية 

 )دوالر أمريكي) (ألمانيا
157,050  131,400  357,750 186,300 67,500  100,000 1,000,000 

يف دعم الوآالة المنفذة تكال 2.2
 ) دوالر أمريكي(الرئيسية 

18,846  15,768  42,930 22,356 8,100  12,000 120,000 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 )دوالر أمريكي(

157,050  131,400  357,750 186,300 67,500  100,000 1,000,000 

دوالر (مجموع تكاليف الدعم  3.2
 )أمريكي

18,846 
 

15,768 
 

42,930 22,356 8,100 
 

12,000 120,000 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
 )دوالر أمريكي(

175,896 
 

147,168 
 

400,680 208,656 75,600 
 

112,000 1,120,000 

 10.1 )أطنان قدرات استهالك األوزون(بموجب هذا االتفاق  المتفق على تحقيقها 22-الهيدروآلوروفلوروآربوناإلزالة من إجمالي  4.1.1

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

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

أطنان قدرات استهالك (على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  المتفقب 141 –الهيدروآلوروفلوروآربون اإلزالة من إجمالي  4.2.1
 )األوزون

0.1 

أطنان قدرات استهالك (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ب 141 –الهيدروآلوروفلوروآربون إزالة  4.2.2
 )األوزون

0 

 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون( ب 141 –الهيدروآلوروفلوروآربون االستهالك المؤهل المتبقي من  4.2.3

  
 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

 
في السنة المحددة خير ل االجتماع األالشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبسيجري النظر في تمويل  1

 .ألف-2في التذييل 
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  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

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

قق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التح
) 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
ار   ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج 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 وين. المنظور أن تط ي أن يغطي ه نةبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح

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

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

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

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

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 
     
وكما هو الحال في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائيةحيث أجرت وحدة األوزون الوطنية عمليات رصـد   1

،سوف تواصل الوحدة العمل بنفس الطريقة فيمـا يتعلـق   . ألنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائية بمساعدة من ألمانيا
وإذا نهضت حاجة إلى مساعدة خاصة بشأن . إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةبرصد أنشطة خطة 

وهناك أشخاص عديدون يعملون في مكتـب  . الرصد، سيجري استخدام خبير استشاري مناسب للقيام بهذه المهمة
قادرا على االضطالع األوزون في موريشيوس ومن ثم فإن وحدة األوزون الوطنية على ثقة من أن البلد سيكون 
 .بأنشطة الرصد على النحو الذي تتطلبه خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -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
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-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-4على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

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

ذييل            )ه( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف  -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
د    روعات تمهي ام المش ارير إتم ة   وتق ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل ذ ل ا لتق مان تنفي ين   ض راء التقني الخب

 ؛ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة المستقل

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

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

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

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

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةلة المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزا
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من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذآورة في التذييل 
 .ألف-4

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

  


