
 

 

  مونتلاير إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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 رافــاألطـ ددــتعــالم دوقــللصن ةــــذيـالتنفي ةــاللجن

  الــمونتري ولـبروتوك ذـــلتنفي
 والثمانون سادسال االجتمــــــاع

 2020 الثاني تشرين/نوفمبر 6 إلى 2 من ،مونتريال

 20211 مارس/آذار 12 إلى 8 من :مؤجل
 

 موريشيوس :مشروع مقترح

 

 

 :التالي المشروع مقترح بشأن األمانة وتوصية تعليقات من الوثيقة هذه تتألف

 اإلزالة

 ألمانيا   (الرابعة الشريحة) الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة •

 

 

 

 

 

  

                                                 
 (19-بسبب مرض فيروس كورونا )كوفيد   1
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 السنوات متعددة مشروعات – المشروع تقييم ورقة

 موريشيوس
 الرقابة تدبير عليه وافق الذي االجتماع الوكالة المشروع عنوان (1)

 2030 عام بحلول في المائة 100 الستونو الثالث ألمانيا (األولى )المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة
 

 األوزون( استنفاد قدرات من )طن 4.75 2019 :السنة األولى( المجموعة يم،ج )المرفق 7 المادة بيانات أحدث (2)
 

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

األيروصوال الكيميائية المادة

 ت

الرغاو

 ى

 مكافحة

 الحريق

 عامل المذيبات التبريد

تصني

 ع

االستخداما

 المعملية ت

 إجمالي

 القطاع استهالك

  الخدمة التصنيع  

 0.0    0.0 0.0    123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.0 0.0    124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.0 0.0    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.0 0.0    ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 4.75    4.75 0.0    22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 8.0 :المستدامة المجمعة للتخفيضات البداية نقطة 8.0 :2010 – 2009 للفترة األساس خط

 (األوزون استنفاد قدرات من )طن للتمويل المؤهل االستهالك

 0.0 :المتبقي 8.0 :بالفعل عليه الموافق
 

 المجموع 2022 بعد 2020 األعمال خطة (5)

 2.03 0.54 1.49 (األوزون استنفاد قدرات من )طن لألوزون المستنفذة المواد إزالة ألمانيا

 368,463 187,705 180,758 أمريكي( )دوالر التمويل
 

 بيانات (6)

 المشروع

 

 2011 
2012-

2013 

2014 2015-

2016 

2017 2018-

2019 

2020 2021-

2022 

2023 

2024 
2025-

2029 
  المجموع 2030

 بروتوكول في االستهالك حدود

 مونتريال
 8.0 متاح غير

8.0 7.20 7.20 7.20 5.20 5.20 5.20 
 متاح غير 0.20 2.80 5.2

 لالستهالك األقصى الحد

 قدرات من )طن به المسموح

 (األوزون استنفاد

 8.0 متاح غير

8.0 7.14 7.14 7.14 4.00 4.00 1.57 

 متاح غير 0 0.16 1.57

 التمويل

 الموافق

 عليه

 )دوالر

 أمريكي(

 ألمانيا

 

 تكاليف

 المشروع
157,050 0 

131,400 0 332,750 0 161,300 0 67,500 

0 0 100,000 950,000 

  
 تكاليف

 الدعم

18,846 0 15,851 0 40,140 0 19,458 0 8,142 0 0 12,063 114,500 

 التي األموال

 عليها وافقت

 التنفيذية اللجنة

 أمريكي( )دوالر

 تكاليف

 المشروع

157,050 0 131,400 0 332,750 0 0 0 0 0 0 0 621,200 

 تكاليف

 الدعم

18,846 0 15,851 0 40,140 0 0 0 0 0 0 0 74,837 

 األموال إجمالي

 الموافقة المطلوب

 هذا في عليها

 )دوالر االجتماع

 أمريكي(

 تكاليف

 المشروع

0 0 0 0 0 0 161,300 0 0 0 0 
0 161,300 

 تكاليف

 الدعم

0 0 0 0 0 0 19,458 0 0 0 0 0 19,458 

 

 الشمولية الموافقة   :األمانة توصية
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 المشروع وصف

 من لرابعةا لشريحةا لتمويل اطلب ،المعينة المنفذة الوكالة اهتبصف ،موريشيوس حكومة عن نيابة ،ألمانيا تقدم -1

 وكالةال دعم تكاليف إلى باإلضافة ،أمريكي دوالر 161,300 بمبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة

 لفترةل الشريحة تنفيذ وخطة الثالثة الشريحة تنفيذ عن امرحلي اتقرير الطلب ويشمل. اأمريكي ادوالر 2 19,458 البالغة

2020-2023. 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك عن تقرير

 المواد من األوزون استنفاد قدرات من طن 4.75 قدره استهالك عن موريشيوس حكومة أبلغت -2

 بالمواد اصالخ االمتثال أساس خط نع المائة في 40.6 بنسبة يقل ما وهو ،2019 عام في الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .1 الجدول في 2019-2015 للفترة الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك ويرد. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (2019-2015 للفترة 7 المادة )بيانات موريشيوس في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك -1 الجدول
 األساس خط 2019 2018 2017 2016 2015 يةالهيدروكلوروفلوروكربون المادة

 متري طن

 143.09 86.33 124.31 106.10 109.66 120.58 22-وكربونالهيدروكلوروفلور

 0.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.40 123-وكربونالهيدروكلوروفلور

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.05) 124-وكربونالهيدروكلوروفلور

 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 ب141-وكربونالهيدروكلوروفلور

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.03) ب142-وكربونالهيدروكلوروفلور

 144.28 86.33 124.41 106.10 109.86 122.26 متري( )طن المجموع

 األوزون استنفاد قدرات من طن

 7.87 4.75 6.84 5.84 6.03 6.63 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 8.00 4.75 6.84 5.84 6.04 6.79 (األوزون استنفاد قدرات من )طن المجموع

 لمعداتا استيراد على مفروض حظر بسبب تنازليا اتجاها الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك يشهدو -3

 التراخيصإصدار  نظام تنفيذو ؛2013 الثاني كانون/يناير 1 من اعتبارا الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد علي القائمة

 ةالجيد الخدمة ممارسات على ينتقنيال وتدريب ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك خفضل والحصص

 وادالم على القائمة البدائل توافر وزيادة ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد لبدائل اآلمن واالستخدام

 بالبدائل المتعلقة لوالتواص التوعية وأنشطة التجاري؛ والتبريد منزليةال الهواء تكييف تطبيقات في الهيدروفلوروكربونية

 عام في كربونيةالهيدروكلوروفلورو المواد استهالك في الزيادة وتعزي. الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد من الخالية

 عن يضاأ اإلبالغ تم ،2019 عام وفي .الشحن صناعة في ةالخدم على الطلب في مؤقتة زيادة إلى رئيسي بشكل 2018

 .الميناء في ترسو التي الشحن حاويات وخدمة لشحن (متري طن 1.7) 23-الهيدروفلوروكربون استيراد

 القطري البرنامج تنفيذ تقرير

 تنفيذ رتقري إطار في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد قطاع استهالك بيانات عن موريشيوس حكومة أبلغت -4

 .لمونتريا بروتوكول من 7 المادة بموجب عنها المبلغ البيانات مع تتسق وهي 2019 لعام القطري البرنامج

                                                 
 .ةمن وزارة البيئة وإدارة النفايات الصلبة وتغير المناخ في موريشيوس إلى األمان 2020 أيلول/سبتمبر 4 المؤرخةوفقا للرسالة  2
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 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الثالثة الشريحة تنفيذ عن مرحلي تقرير

 القانوني اإلطار

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد من الواردات طلبات استعراض عن المسؤولة هي الوطنية األوزون وحدة -5

 ووزارة المناخ وتغير الصلبة النفايات وإدارة البيئة وزارة قبل من التصاريح تصدر االستيراد، قبلو عليها؛ والموافقة

 والحصص خيصاالترإصدار  نظام بتنفيذ موريشيوس حكومة وتقوم .(الخطرة الكيميائية المواد مراقبة مجلس) الصحة

 المواد إزالة إدارة خطة اتفاق في المحددة األهداف مع يتماشى بما الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 هيئةأعضاء  لتدريب موريشيوس أكاديمية طريق عن واإلنفاذ الجمارك لموظفيية تدريبدورات  تنظيم تمو -6

 للمواد الرصد ومتطلبات والضوابط اللوائح لألكاديمية التدريبي البرنامجيتضمن و الخاصة، ابموارده اإليرادات

 توزيعهما وسيتم التبريد اتغازأجهزة الكشف عن  من جهازين شراء وتم. مونتريال بروتوكول بموجب للرقابة الخاضعة

  .الحالي الشريحة طلب في إطار

 التبريد خدمة قطاع

 :التالية األنشطة تنفيذ تم -7

 (2020 عام نهاية بحلول إضافي تقني 100 تدريب سيتم) الهواء وتكييف لتبريدا من تقنيي 30 تدريب (أ)

 إحداث منخفضة القدرة على لالشتعال القابلة للبدائل اآلمن واالستخدام الجيدة الخدمة ممارسات على

 المثال، سبيل على) الجيدة الخدمة لممارسات الالزمة واألدوات المعداتتم شراء و العالمي؛ االحترار

 تسرب وأجهزة الكشف عن اإللكترونية، موازينالو ،االسترداد وأسطوانات االسترداد، وحدات

 تدريب؛ معاهد لخمسة وتوفيرها (الهيدروكربونات

 التبريد غاز على القائمة جهزة تكييف الهواءأل للترويج حوافز خطة تنفيذ إجراءات بشأن مشاورات (ب)

R-290 المستوردون يقدم أن اآلن المتوقع ومن األوزون؛ بيوم التوعية أنشطة في خطةلل والترويج 

 .R-290 التبريد غاز على القائمة الهواء تكييف أجهزةمن  160 لشراء عطاءهم

 ورصده المشروع تنفيذ

. المنفذة الوكالة مع والتنسيقورصده  المشروع إدارة ينتقنيال الخبراء بمساعدة الوطنية األوزون وحدة تتولى -8

 للموظفين اأمريكي ادوالر 51,526 أي) اأمريكي ادوالر 57,534 مقداره ما 2020 أيلول/سبتمبر حتى النفقات وبلغت

 986و ل،حلقات العمو لالجتماعات اأمريكي ادوالر 2,312و للسفر، ةأمريكي اتدوالر 2,710و االستشاريين،الخبراء و

 .2021 عام نهاية بحلول اأمريكي ادوالر 37,466 البالغ الرصيد إنفاق سيتمو. (األخرى يةالتشغيل للنفقات اأمريكي ادوالر

 األموال صرف مستوى

 دوالر 621,200قدره  مبلغ من اأمريكي ادوالر 361,077 صرف تمكان قد  ،2020 أيلول/سبتمبر حتى -9

 اأمريكي ادوالر 260,123 البالغ الرصيد صرف وسيتم. 2 الجدول في موضح هو كما اآلن، حتى موافق عليه أمريكي

 .الرابعة الشريحة تنفيذ أثناء 2022 عام نهاية بحلول
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 (األمريكي بالدوالر) لموريشيوس الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة لخطة المالي التقرير -2 الجدول
 )%( الصرف معدل المنصرف المبلغ عليه الموافق المبلغ الشريحة

 100 157,050 157,050 األولى

 100 131,400 131,400 الثانية

 21.8 72,627 332,750 الثالثة

 58 361,077 621,200 المجموع

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الرابعة لشريحةا تنفيذ خطة

 :2023 تموز/يوليوو 2020 األول كانون/ديسمبر بين التالية األنشطة تنفيذ سيتم -10

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، المواد لوائح إنفاذ على جماركي الموظفمن  50و مدربين خمسة تدريب (أ)

جهازين من أجهزة الكشف عن  وتوزيع ؛بها المشروع غير االتجار عنو عنها واإلبالغ هاورصد

 (؛أمريكي دوالر 13,000) غازات التبريد

غازات  باستخدام الهواء وتكييف التبريد معدات لخدمة الجيدة الممارسات على مدربين 10 تدريب  (ب)

 الخدمة ممارسات على تقني 300 تدريبو؛ العالمي االحترار إحداث على القدرة منخفضة تبريد

 استخدام وإعادة استردادو ،الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد على القائمة المعدات خدمة أثناء الجيدة

 االحترار إحداث على القدرة منخفضة للبدائل اآلمن واالستخدام الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد

غازات  تستخدم التي الصغيرة التجارية التبريد معدات من مجموعات ست وتوزيع شراءو ؛العالمي

 ؛(أمريكي دوالر 75,000) التدريب لمعاهد العملي للتدريب اتالهيدروكربونمن  التبريد

 غازات استرداد في الستخدامها األخرى واألدوات االسترداد وأسطواناتاالسترداد  وحدات شراء  (ج)

 الرقمية القياس أجهزة المثال، سبيل على) الخدمة يتقني من لثالثين الخدمة أدوات شراءو التبريد؛

 (؛أمريكي دوالر 28,000) (االسترداد وأسطوانات النيتروجين، وأسطوانات ،متعددة الصبابات

محالت السوبر  في الستخدامها الكربون أكسيد ثاني على القائمة التعاقبية النظم تشكيل وإكمال تصميم  (د)

تطبيق  لتشجيع األداء نتائج نشرو محدد؛ واحد ماركت سوبر في المعدات وتركيب شراءو ؛ماركت

 من اأمريكي ادوالر 260,123) األخرى ماركت السوبر محالت فيعلى نطاق أوسع  نظمال هذه

 (؛السابقة الشريحة

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة أنشطةونشر المعلومات فيما يتعلق ب التوعية  (ه)

 العالمي، االحترار إحداث منخفضة القدرة على التكنولوجيا تعزيز ومبادرات بالتدريب أساسا المتصلة

التخفيض التدريجي ب الخاصة واللوائح الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالةب الخاصة واللوائح

  (؛أمريكي دوالر 27,000) الهيدروفلوروكربونية لموادل

 للموظفين أمريكي دوالر 13,200 :(أمريكي دوالر 18,300) ورصده وتنسيقه المشروع إدارة (و)

 التشغيلية للنفقات أمريكي دوالر 2,100و للسفر، أمريكي دوالر 3,000و االستشاريين، والخبراء

 .األخرى
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 وتوصيتها األمانة تعليقات

 

 التعليقات

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

 اإلطار القانوني

 بمقدار 2020 لعام الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استيراد حصص بالفعل موريشيوس حكومة أصدرت -11

 فيالمنصوص عليها  الرقابة أهداف عن يقل ما وهو مستوردين، خمسة لحوالي األوزون استنفاد قدراتمن  طن 3.56

 اتفاقها في المحدد األوزون، استنفاد قدرات طن 4.00 البالغ الهدف عن المائة في 11 بنسبة وأقل مونتريال بروتوكول

  .التنفيذية اللجنة مع

 التبريد خدمة قطاع

 فترة مدى على (30) موريشيوس في المدربين ينتقنيال من المنخفض العدد بشأن توضيحات األمانة طلبت -12

 اإلضافي الوقت إلى يرجع هذا أن ألمانيا حكومة وأوضحت. الثالثة الشريحة على الموافقة منذ سنوات ثالث عن تزيد

القائمة  الهواء تكييفألجهزة  ةمحلي شراءعملية  وتنظيم الالزمة والمعدات لألدوات فجوات تحليل إجراء استغرقه الذي

 عام نهاية قبل خدمةال ييتقنمن  مائةل إضافية تدريبية أنشطة تنفيذ وسيتم للتدريب؛ الالزمة R-290 على غاز التبريد

 المتوقع ومن 2020 أيار/مايو منذ 19-كوفيد جائحة على السيطرة تمت أنه اأيض ألمانيا حكومة وأوضحت. 2020

 .البلد في شخصي تدريب إجراء

 اإلدارية التغييرات بسبب تأخرت التدوير وإعادة باالسترداد المتعلقة األنشطة تنفيذ أن ألمانيا حكومة أوضحتو -13

 وإعادة استرداد خطة تنفيذ في الحالي مقترحويتمثل ال؛ األنشطة على المطولة الموافقة وعملية موريشيوس، حكومة في

 على الخدمة يتقنيل التدريب توفير وسيتم؛ الخدمة يتقني قبل من كخدمة توفيرها سيتم التي التبريد غازات استخدام

 معدات تستخدم التي الكبيرة المؤسسات) المختلفة المعدات مستخدمي تشجيع وسيتم زات التبريدغا تدوير وإعادة استرداد

 ومن. الخدمات هذه استخدام بشأن المختلفة التوعية برامج خالل من (الكبيرة التجارية التبريد ومعدات، الهواء تكييف

 .الخدمة من وإخراجها المعدات خدمة أثناء ،22-الهيدروكلوروفلوروكربون استرداد يتم أن المتوقع

 أوضحت، R-290غاز التبريد  تستخدم التي جهزة تكييف الهواءأل النهائي المستخدم حوافز بخطة يتعلق فيماو -14

 من االنتهاء وعملية المطولة المفاوضات بسبب الثالثة الشريحة خالل المقررة األنشطة تنفيذ يمكن اله أن ألمانيا حكومة

 خطة خالل من ماركت السوبر محالت في التدليلي بالمشروع يتعلق فيماو. المعدات لهذه المحتملين الموردينتحديد 

 أكسيد ثاني على القائمة يةالتعاقب نظمال اعتماد تعزيز إلى يهدف المشروع أن أيضا ألمانيا حكومة أوضحت، الحوافز

 القائمة على نظملل األعلى األداء على وبناء ،(بلدال في 75 حوالي أي) الصغيرة ماركت السوبر محالت في الكربون

حلقات  خالل من عنها اإلعالن وسيتم 2022 عام أوائل بحلول متاحة النتائج تكون أن المتوقع من ،الكربون أكسيد ثاني

 التي تلك ذلك في بما اإلعالمية التوعية برامج من وغيرها التكنولوجيا وعروض المستخدمين، تستهدف التي لالعم

 ضرائب فرض في موريشيوس حكومة تنظر النشاطين، بهذين يتعلق فيماو. ياأفريق جنوب من التكنولوجيا مورد يقدمها

 غازات التبريد أساس على الطاقة استخدام في الكفاءة ذات وأجهزة تبريد المباني على أجهزة تكييف الهواء متباينة

 السوبر يتحملوس المعنيين؛ الوطنيين المصلحة أصحاب مع مناقشات بعد العالمي االحترار إحداث منخفضة القدرة على

 من الواردات حظر/لخفض إضافية لوائح تنفيذ في الحكومة تنظر كما. المعدات تكلفة من المائة في 30 المستفيد ماركت

 وسيناريوهات المتطورة السوق تقييم بعد الهيدروفلوروكربونية موادال على القائمة الهواء وتكييف التبريد معدات

من حيث استخدام  الفعال التبريد أداءالمتعلقة ب اإلعالمية التوعية أنشطة جانب إلى التدابير هذه خالل منو. التكنولوجيا

أجهزة تكييف  مبيعات تزداد أن المتوقع من للبيئة، تكنولوجيات مراعية اعتماد تفضل التي المحلية والظروف لطاقةا

 المقرر مع تمشيا. والكربون أكسيد ثاني على القائمة أجهزة تبريد المباني واعتماد R-290 على القائمة الهواء
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 حالت السوبر ماركتمو النهائيين للمستخدمين الحوافز خطط نتائج عن مفصلة تقارير ألمانيا حكومة ستقدم د(،)84/84

 .المستقبلية المشاريع إلرشاد وقائع صحائف بإعداد لألمانة للسماح اكتمالها، بمجرد الصغيرة

 ةإعادة تهيئ بشأن 73/34و 72/13 بالمقررين تام علم على موريشيوس حكومة أن ألمانيا حكومة أكدتو -15

غازات  ستخدامال مصممة معداتتتعلق ب التدريب أنشطة جميعأن و لالشتعال؛ القابلة غازات التبريد باستخدام المعدات

 .عمليات إعادة التهيئة تشجيع يتم وال لالشتعال؛ القابلة التبريد

 المساواة بين الجنسين سياسة تنفيذ

 المقرر مع تمشيا سياسة المساواة بين الجنسين تنفيذ على ألمانيا حكومة مع بالعمل موريشيوس حكومة تلتزم -16

 في المشاركة على النساء تشجيع سيتم الهيدروكلوروفلوروكربونية، المواد إزالة إدارة خطة تنفيذ أثناءو 3.(د)84/92

 المواد إزالة إدارة خطة شريحةعن  المرحلي التقرير من كجزء الصلة ذات األنشطة عن واإلبالغ األنشطة من العديد

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة تنفيذ على19-كوفيد جائحة أثر

 في بما واالقتصادية، تجاريةال األنشطة لتنفيذ اإلجمالية الوتيرة على 19-كوفيد جائحة أثرت ،2020 عام في -17

 معدل نخفاضا االعتبار في األخذ معو. موريشيوس في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة أنشطة ذلك

 ذلك في بما المشروع أنشطة بدأت أن المتوقع ومن لقيودا الحكومة أزالت ،بلدال في 19-كوفيد بفيروس حاليا اإلصابة

 .2020 تشرين األول/أكتوبر من اعتبارا الشخصي التدريب

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة استدامة

 لىع الهواء وتكييف التبريد يتقني تدريب ويتم والتطوير للتدريب موريشيوس لمعهد الدعم تقديم جريي -18

 اآلمن العتمادوا استخدامها، وإعادة الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استرداد ذلك في بما الجيدة الخدمة ممارسات

 تؤدي أن متوقعال من المقبلة، الثالث السنوات مدى وعلى. العالمي االحترار إحداث منخفضة القدرة على للتكنولوجيات

 إلى ماركت رالسوب محالت فيالمباني  زات تبريدغاو منزليةال الهواء تكييف لمعدات النهائي المستخدم حوافز برامج

 العالمي حتراراال إحداث على القدرة منخفضة غازات التبريد على القائمة الهواء وتكييف التبريد لمعدات أسرع إدخال

 والتنفيذ لتطويرا يؤدي أن المتوقع منو العالمي؛ االحترار إحداث على القدرة منخفضة تكنولوجياتالب العام الوعي بسبب

 إحداث على درةالق منخفضة للتكنولوجيات أسرع اعتماد إلى الهيدروفلوروكربونية بالمواد المتعلقة للوائح المرتقبان

 اإليرادات لهيئة التابعة التدريب أكاديمية من بدعم واإلنفاذ الجمارك موظفي تدريب برامج وستستمر. العالمي االحترار

وستضمن  .الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك على الفعالة الرقابة ييسر أن ذلك شأن ومن موريشيوس، في

 ادالمو على القائمة المعدات استيراد على المفروض الحظر إلى باإلضافة أعاله، المذكورة الجهود هذه كل

 .وكربونيةالهيدروكلوروفلور المواد إزالة استدامة ،2013 الثاني كانون/يناير 1 منذ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 االستنتاج

. الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد على الواردات من والحصص خيصاالترإصدار نظام  تطبيق تم أنه تالحظ -19

 بالمواد الخاص االمتثال أساس خط يقل عن 2019 عام في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك كانو

 في السنة لتلك لالستهالك به المسموح األقصى الحد من أقل كانو المائة في 40.6بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 2020 لعام استيراد حصص موريشيوس حكومة أصدرتو ؛المائة في 33.4بنسبة  التنفيذية اللجنة معالمبرم  االتفاق

 من الثالثة، الشريحة خالل بطيئا األنشطة تنفيذ كان بينماو. 2020 لعام الرقابة أهداف من أقل المائة في 31.5 بنسبة

                                                 
 وال دورة المشروعات  )د( إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم االعتبارات الجنسانية ط 84/92طلب المقرر   3
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 والتقدم الهواء، تكييف يتقني تدريب لتيسير المعدات دعم استكمال ضوء في أسرع بشكل األنشطة تتقدم أن المتوقع

 ماركت، السوبر في غازات التبريد واستخدام منزليةال جهزة تكييف الهواءأل النهائي المستخدم حوافز برامج في المحرز

 صرف نسبة وبلغت .الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة أنشطة بشأن الحكومة مع الوثيق والتنسيق

 الرابعة، الشريحة في المطلوبة األموال لصرف مسبق وكشرط. المائة في 21.83 الثالثة الشريحة إطار في األموال

أجهزة تكييف من  160شراء ل إصدار أمر تم أنه على ألمانيا، حكومة خالل من التأكيد، على موريشيوس حكومة وافقت

 مع للمناخ المراعية التبريد معدات التدليل على اتفاق على التوقيع تم قد وأنه ،R-290غاز التبريد  القائمة على الهواء

 .المشترك التمويل ترتيبات من االنتهاء وتم، المستفيد ماركت السوبر

 التوصية

 المرحلة من الثالثة الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير علما التنفيذية اللجنة تحيط بأن الصندوق أمانة توصي -20

 على الشمولية بالموافقة كذلك وتوصي. لمريشيوس الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى

 تنفيذ وخطة لموريشيوس، الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من الرابعة الشريحة

 :أن فهم أساس على أدناه، الجدول في الموضح التمويل بمستوى ،2023-2020 للفترة المقابلة الشريحة

 موريشيوس، حكومة من تأكيدا األمانة تتلقى حتى الرابعة لشريحةا تمويل لن يصرف الخزانة أمين (أ)

 :تم بأنه ألمانيا، حكومة خالل من

 ؛R-290 غاز التبريد على القائمة الهواء تكييف أجهزة من 160 لشراء إصدار أمر (1)

 المستفيد ماركت السوبر مع للمناخ المراعية التبريد معدات للتدليل على اتفاق على التوقيع (2)

 المستفيد؛ قبل من المعدات لتركيب المشترك التمويل ترتيبات من واالنتهاء

ومحالت السوبر  النهائيين للمستخدمين الحوافز خطط نتائج عن مفصلة تقارير ستقدم ألمانيا حكومة  (ب)

 المستقبلية، المشاريع إلرشاد الوقائع صحائف بإعداد لألمانة للسماح اكتمالها، بمجرد الصغيرة ماركت

 :(د)84/84 المقرر مع تمشيا

 المشروع تمويل  المشروع عنوان 
 أمريكي( )دوالر

 الدعم تكاليف
 أمريكي( )دوالر

 المنفذة الوكالة

     

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة )أ(

 (رابعةال الشريحة ،األولى )المرحلة

 ألمانيا 19,458 161,300

     

        

 


