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 يوسشموری:  مشروع مقترح
 

 :تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن اقتراح المشروع التالي 
 

 اإلزالة

 ألمانيا ODSتنفيذ خطة إلدارة إزالة نهائية لمواّد  •
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 ورقة تقييم المشروع
 موریشيوس

 ODP طن 7.3  2002خدام المواد المستنفدة لألوزون في القطاع است اإلزالة  : القطاع 
 غير متوفرة      عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي

 

 ODSتنفيذ خطة إلدارة إزالة نهائية لمواّد  ) أ(
 خطة إدارة اإلزالة النهائية بيانات المشروع

 )ODPطن (استهالك المنشأة  
 )ODPطن (   وقع المشروع 
 )شهور(مدة المشروع 

 )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب أصًال 
 )دوالر أمریكي(التكلفة النهائية للمشروع 

 )أ(      تكلفة رأسمالية إضافية 
 )ب(      تكلفة طوارئ 

 )ج(      تكلفة التشغيل اإلضافية 
 )ج+ ب + أ (       مجموع  تكلفة المشروع 

 (%)      الملكية المحلية 
 (%)   عنصر التصدیر       

 )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب للشریحة األولى    
 )آغ/دوالر أمریكي(   جدوى التكاليف 

     هل تأآد تمویل الجهة النظيرة؟
     الوآالة الوطنية المنسقة

    الوآالة المنفذة

 
*6.0 

36 
 

110,000 
 
 
 
 

212.030 
100% 

0 
110,000 

 
 وحدة األوزون الوطنية

 األماني
 
  

 )دوالر أمریكي(المبلغ الموصى به 
 )ODPطن (وقع المشروع 

 آغ/جدوى التكاليف دوالر أمریكي
 )دوالر أمریكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 

 

دوالر (مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 
 )أمریكي

 

 
  .ODP طن 2ع الشریحة األولى هو ووق . ODP طن 6.0إن الوقع اإلجمالي للخّطة هو *

 وصف المشروع

 أّدت إلى تخفيض مواّد خاضعة للرقابة ODS أنشطة عّدة إلزالة مواّد موریشيوسمنذ بدایة التسعينات نّفذت حكومة  .1
 هي موریشيوس الوحيدة المستعملة حالّيًا في ODSوماّدة  . 2002 عام ODP طن 7.3 إلى 1992 عام ODP طن 70من 

CFC-12 وخّط أساس .  التي تستعمل في مجال خدمات أجهزة التبریدCFC طن 34.1 لالمتثال هو ODP.  
 

 قطاع خدمات التبرید
 
 ، ُتَقدَّم الصيانة موریشيوس قيد االستعمال في CFC بّراد منزلي تعتمد على مواّد 160,000ُیَقدَّر بأن ثمة حالّيًا قرابة  .2
 ، وفي CFCجُّه في محيط السّكان الستبدال البّرادات بوسائل تبرید غير معتمدة على مواّد وهنالك تو.  منها آل سنة 10,000لـ 
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 رغم أنَّ الكلفة مرتفعة حاليًا ، ومجاالت االستعمال النهائي األوسع HFC-134aبعض الحاالت ، لتأهيل األجهزة لعامل التبرید 
وقطاع تكييف هواء الّسيارات ، ) سوبر مارآيت(والمخازن الكبرى مصانع التبرید وتبرید المباني ، أماآن التخزین المّبردة (

 من قبل هذه القطاعات في CFCومن المتوّقع أّال یكون هنالك طلب آبير على مواّد  . ODSتزیل تدریجيًا استعمال مواّد 
 .السنوات القادمة 

 
 الخارجي والداخلي المستقّلة أین ذات الجزومعظم مكّيفات . R-502لقد توّقف استيراد أجهزة التبرید المعتمدة على  .3

 . CFCویجري تشجيع المستوردین على التحُّول إلى معّدات ال تعتمد على مواّد  . HCFC-22تعمل بواسطة غاز التبرید 
  .CFCوفقط بعض أجهزة تكييف الهواء المرآزي في المباني الحكومية الرئيسية مازالت تعمل بواسطة غازات تبرید 

 
 من المشاغل 150 لدى مستوردي معّدات التبرید مشاغلهم الخاّصة للخدمات ؛ إضافة إلى ذلك هنالك قرابة إنَّ .4

وتستخدم ثالثمائة عامل فّني ,  آيلو غرامًا سنّویًا 50 و 20 تتراوح بين CFC-12الصغيرة والمتوسطة الحجم تستعمل آمّية من 
. 
 
 CFC-12 ، 6.29 دوالر أمریكي لـ 10.15:  هي حاليًا على النحو التالي إن أسعار غازات التبرید للكيلوغرام الواحد .5

  .HCFC-22 دوالر أمریكي لـ 2.40 و HFC-134aدوالر أمریكي لـ 
 

 المذیبات
 
 تستعمل حالّيًا وبنوع خاص في التطبيقات المخبریة وفي التنظيف الجاّف TCA و CTCإن آمّية قليلة من مواّد  .6

 .زالة النهائية سوف تتناول هذا القطاع لضمان اإلزالة الكاملة وخطة اإل. للمالبس 
 
 
 
 

 بروميد الميثيل
 
 هي التي تستعمل بروميد الميثيل بصورة رئيسية وخالل بضع سنوات في الماضي موریشيوسإن مطاحن الدقيق في  .7

ميثيل ألن الفوسفين آان یؤثر على المكّونات استعملت المطاحن الفوسفين آماّدة تبخير ولكنها قّررت العودة الستعمال بروميد ال
 .االلكترونية في المطاحن 

 
 التشریع

 ، و HCFC-22و ) CFC-12 و CFC-11وبنوع خاص  (CFCلقد بدأ التفكير بفرض رقابة على واردات مواّد  .8
TCA نون بقانون حمایة المستهلك  اسُتبدل هذا القا1998وعام  . 1974 بموجب قانون مراقبة التّوریدات لعام 1991 ، منذ عام

  :ODS، الذي تضّمن التنظيمات التالية المتعّلقة بمواّد ) رقابة األسعار والتوریدات (
 

وتحتاج هذه المواّد  . TCA و HCFC-22 ، والهالونات ، و CFCفرض رقابة على واردات آافة مواّد  ) أ(
 . صية من قبل وحدة األوزون إلى رخصة استيراد من قسم االستيراد في وزارة التجارة بموجب تو

 
الجدیدة ( بما في ذلك أجهزة تكييف هواء السيارات ODSحظر استيراد المعّدات المعتمدة على مواّد  ) ب(

 ؛ و) والمستعملة 
 

 . باستثناء المنتجات الصيدالنية CFCحظر منتجات األیروصوالت المعتمدة على  ) ج(
 

 ODS بالمئة على مواّد 40ة البيئة ، تّم فرض ضریبة قدرها  ، وعمًال بتوصية من وزار2002 – 2001في موازنة  .9
  .ODS، لزیادة تخفيض حجم الواردات ، وتشجيع استعمال البدائل غير المعتمدة على مواّد 

 
 وضع تنفيذ خطة إدارة شؤون التبرید

 
ة إدارة شؤون التبرید ،  على تنفيذ خطموریشيوسحكومة ) التعاون الثنائي( ، ساعدت حكومة ألمانيا 1999منذ عام  .10

المباشرة باإلجراءات التشریعية وإجراءات السياسة العامة التي تشمل األدوات االقتصادیة ؛ والتدریب على : التي تضّمنت 
  . CFCالممارسة الجيدة في مجال خدمات التبرید ؛ وتدریب المسؤولين في الجمارك ، واسترداد وإعادة تدویر مواّد 
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وقد . لمدّربين التابعين لمعهد التدریب المهنّي ولصناعة الخدمات ، على ممارسات الخدمة الجّيدة في ألمانيا تّم تدریب ا .11

وقد استمّر المدّربون .  تقّدم خدمات بعد مرحلة البيع  ومؤسّسات استيراد ،  فنّيًا من مشاغل صغيرة 60دّرب هؤالء المدّربون 
 .ة منتظمة في تقدیم التدریب من خالل حلقات دراسّي

 
ثنين من مدّربي الجمارك  ؛ وقد ُوّفر تدریب إضافي ال2000تّم تدریب موظفي الجمارك في ورشة عمل عقدت عام  .12

وقد نظمت وحدة األوزون أیضًا ثالث ورشات عمل مّدة آّل منها یوم واحد ، إلثارة . في ورشة عمل إقليمية عقدت في سيشيل 
التوعية إزاء المسائل المتعّلقة باألوزون بين مدراء ورشات العمل ومدراء الخدمات ، وصانعي القرار ، وموظفي الجمارك 

 .حاب الشأن وغيرهم من أص
 

وقد ُنظمت دورة دراسّية مسائية مّدتها عشرة أسابيع جرى فيها . لقد تّم ایضًا تنفيذ برنامج االسترداد وإعادة التدویر  .13
.  وحدة استرداد على المشارآين 35تدریب الفنيّين على آيفية استعمال وتصليح أجهزة االسترداد المتوافرة ، من خالل توزیع 

 قد ارتفع خالل السنة الماضية ، اختارت صناعة الخدمات إعادة تأهيل األجهزة الستعمال غازات تبرید CFC-12وبما أن سعر 
وقد آانت وحدات االسترداد وإعادة . ، أو االستبدال الكامل ، وبنوع خاص للبّرادات المنزلية ) حيث یمكن ذلك (CFCغير 

 .ید وتكييف الهواء التجاریة التدویر مفيدة في مجال خدمة الوحدات الكبيرة للتبر
 

حول المهارة التقنّية ) یكون نموذجًا لبقية الصناعة (لقد تضّمن مشروع االسترداد وإعادة التدویر أیضًا نشاطًا للتدليل  .14
وقد قّرر مجلس التسویق التجاري ،  . CFC الستعمال غازات تبرید غير CFCإلعادة تأهيل مخزن بارد یعتمد على مواّد 

عتماد على الخبرة المكتسبة وبنجاح عملية التدليل هذه ، أن یعيد تأهيل بقية الغرف الباردة ومعّدات التبرید التجاري بكلفة باال
 . مليون دوالر أمریكي 1تجاوزت 

 
 

 أنشطة إضافية مقترحة
 

 ًا مع حلول نهائيODS بهدف إزالة استهالك ODS خطة إدارة إزالة نهائية لمواّد موریشيوسقّدمت حكومة  .15
  .2007ینایر /آانون الثاني

 
تضّمنت خطة إدارة اإلزالة النهائية مساعدة فنية في مجال إجراءات السياسة العاّمة لتخفيض وإزالة واردات مواّد  .16

ODSمعتمدة  ؛ وتدریبًا إضافّيًا لموظفي الحمارك وفنّيي خدمات التبرید ؛ تحویًال للتكنولوجيا إلعادة تأهيل بعض األجهزة ال
 . ؛ ودورة تدریبّية لمستعملي المذیبات ، وبرنامج تحفيز لمساعدة هؤالء المستعملين على التحّول إلى البدائل CFCعلى 

 
 موریشيوس دوالر أمریكي ؛ ومن هذا المبلغ تطالب حكومة 995.000,00تبلغ آلفة تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية  .17

 . دوالر أمریكي 212.030,00الصندوق المتعّدد األطراف بـ 
 

 
 تعليقات األمانة وتوصيتها

 
 التعليقات

 
لفتت األمانة انتباه حكومة ألمانيا إلى المقّررات المعّينة التي اتخذتها اللجنة التنفيذیة والمتعلقة بتحّول خطط إدارة  .18

 ، الذي حثت اللجنة التنفيذیة من خالله ، من 21/40شؤون التبرید إلى خطط إلدارة اإلزالة النهائية ، وبنوع خاّص إلى المقّرر 
 قد ُطبّقت قبل تقدیم مشروعات لخطة 38/64 المعنية على التأآد من أنَّ آافة أحكام المقّرر 5أطراف الماّدة ‘ جملة أمور أخرى 

و الحفاظ على قّوة الدفع أ/وبشأن معایير اللجنة التنفيذیة لتمویل المشروعات للتعجيل في اإلزالة و. إدارة اإلزالة النهائية 
أي البلدان التي من ( من أصل المعایير الستة المدرجة في هذا المقّرر 5 و 4الحظت األمانة ، أن المعيارین ) 40/7المقّرر (

أجلها تّمت الموافقة على إعداد المشروع وتم استعماله ؛ والبلدان ذات مستوى االستهالك المتبقي المنخفض على أساس آل حالة 
  .موریشيوسیمكن تطبيقهما على ) ى حدةعل

 في وقت ODS قّررت إنهاء اإلزالة الكاملة لمواّد موریشيوسبالنسبة لهذا الموضوع أحيطت األمانة علمًا بأن حكومة  .19
تي یجب وخالل إعداد مقترح المشروع ، ُأعلمت الحكومة بكاّفة االلتزامات والمتطّلبات ال.  المقّرر لإلزالة 2010سابق لتاریخ 

 .أن یحققها البلد من أجل خطة إدارة اإلزالة النهائية 
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 لفنّيي خدمة التبرید المقترح آجزء من خطة إدارة اإلزالة النهائية ،  طالبت األمانة بتوضيح بالنسبة للتدریب اإلضافي .20
 سياسة بيئية وطنية وریشيوسموأفادت حكومة ألمانيا أن لدى . والذي یتضّمن التدریب على الهایدروآاربون آغاز تبرید 

 ، ولكن أیضًا إلى الحّد من استعمال تكنولوجيات ODSتفرض على البلد أن یهدف ، ليس فقط إلى إزالة آاملة الستعمال مواّد 
ونظرًا لكون األسرة الدولية والشرآات الكبرى ترّوج الستعمال . لدیها قدرة آافية على إحداث االحتباس الحراري 

 في تدریب صناعتها على استعمال غازات التبرید هذه موریشيوسن آغاز تبرید آحّل على المدى البعيد ، ترغب الهایدروآاربو
 الستعمال الهایدروآاربون HCFC و CFC إعادة تأهيل المعّدات المعتمدة على مواّد موریشيوسإضافة إلى ذلك ّقررت . 

 . إذا أمكن ذلك 2020لعام  بحدود اHCFCحيث یكون ذلك ممكنًا وإلنهاء إزالة مواّد 

تتضّمن خطة إدارة اإلزالة النهائية طلبات لوضع سياسات عامة إضافية وتدریب إضافي لموظفي الجمارك وفنّيي  .21
 الموجودة حاليًا وبرامج التدریب التي تّم ODSومع تذآُّر األنظمة المتعّلقة بمواد ) .  دوالر أمریكي85.000,00(التبرید 

 األمانة استعمال مستوى التمویل ذاته لتحسين تجهيز ورشات العمل المسّجلة ، عن طریق توفير أدوات أساسية تنفيذها اقترحت
وقد ُأفيدت األمانة علمًا بأنه قد تّم اختيار األنشطة ضمن خطة إدارة اإلزالة النهائية اعتمادًا . آفيلة بتعزیز إدارة غازات التبرید 

مع ذلك ُینتظر أن ) الصناعة ، دائرة الجمارك ووحدة األوزون ( وذوي الشأن الرئيسيين موریشيوسعلى محادثات بين حكومة 
 .تناقش وحدة األوزون اقتراح األمانة مع الوسط الصناعي 

ناقشت األمانة وحكومة ألمانيا أیضًا الكلفة اإلجمالية لخطة اإلزالة النهائية ، ووافقت عليها ، على ضوء المقّرر  .22
 من مشروعات خطط إدارة اإلزالة النهائية للبلدان ذات مستوى االستهالك المنخفض التي وافقت عليها اللجنة  وغيرها31/48

 .التنفيذیة حتى اآلن 

 واللجنة التنفيذیة لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة موریشيوسسيجرى وضع اللمسات األخيرة على االتفاقية بين حكومة  .23
 .الحادي واألربعين النهائية في وقت سابق لالجتماع 

 التوصية
 

ُتقّدم  ،)  للبلدان ذات مستوى االستهالك المنخفضCFCتمویل خطط اإلزالة النهائية لمواّد  (38/64بموجب المقّرر  .24
وقد ترغب اللجنة التنفيذیة النظر في هذا المشروع مع .  لالعتبار على حدة موریشيوسخطة إدارة اإلزالة النهائية من أجل 

 .االعتبار أنَّ آاّفة مسائل السياسة العامة والكلفة قد تّم حّلها بين حكومة ألمانيا وأمانة الصندوق المتعّدد األطراف األخذ ب
 

---- 


