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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  ال لتنفيذ بروتوآول مونتري
  األربعــــــون الحادي و االجتمــــــاع 

 2003ديسمبر / آانون األول  19-17مونتريال، 
 
  
  
  
 

  تصویـب

  موریشيوس: مقترح مشروع 

  

  : يلي بما  24 و 23 الفقرتين استبدال

وع  والتمويل المطلوب ، ليس هنالك اقتراح لمشرCFCباعتبار المستويات المنخفضة نسبّيًا الستهالك مواّد   .23
  . إزالة آاملة CFCوالتوصية أدناه تتضّمن الشروط المناسبة إلزالة مواّد . اتّفاقية 

  توصيــة

 في البلدان ذات االستهالك CFCإن تمويل خطط إدارة اإلزالة الختامية لمواّد  (38/64بموجب المقّرر   .24
 موريشيوسإلزالة الختامية ل، ُتعرض خطة إدارة ا) المنخفض قد يخضع للدرس على أساس آّل حالة على حدة

ومع األخذ باالعتبار بأنَّه قد تّم حّل مسائل السياسة العامة والتكاليف بين حكومة ألمانيا . لالعتبار بصورة فردّية 
وأمانة الصندوق المتعّدد األطراف ، قد ترغب اللجنة التنفيذية في التفكير بالموافقة على مشروع إدارة اإلزالة الختامية 

  : مع التسليم بأنَّ يوسموريشل

 دوالر أمريكي ، زائد آلفة 212.030مستوى التمويل اإلجمالي لمشروع إدارة اإلزالة الختامية هو   ) أ(
وهذا هو التمويل اإلجمالي الذي سيوفره الصندوق .  دوالر أمريكي 27.564المساندة البالغة 

   ؛موريشيوسة آاملة في  إزالCFC من أجل إزالة مواّد موريشيوسالمتعّدد األطراف لحكومة 
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، ألف بالتخفيض المزال وباإلزالة الكاملة الستهالك مواّد المرفق موريشيوستتعّهد حكومة   ) ب(
 ، بموجب الجدول الزمني التالي لإلزالة ، الذي يتوافق موريشيوس المستعملة في األولىالمجموعة 

  :CFCمع إجراءات رقابة بروتوآول مونتريال المتعّلقة بمواّد 

 2007 2006 2005 2004 السنة
طن  (CFCالهدف السنوي إلزالة مواّد 

ODP(  
2.0 1.0 1.0  0 

 

 2004 ، و 2003يمكن المطالبة بالتمويل  اإلجمالي في االجتماع األخير للجنة التنفيذية لعام   ) ج(
  : بموجب الجدول الزمني التالي 2005  و

 2005 2004 2003 السنة
 4.000 62.030 110.000 )دوالر أمريكي(آلفة المشروع 

 520 8.064 14.300 )دوالر أمريكي(آلفة مساندة الوآالة 
 4.520 70.094 124.300 الكلفة اإلجمالية

 
 على عدم المطالبة بموارد إضافية من الصندوق المتعّدد األطراف أو موريشيوستوافق حكومة   ) د(

وتوافق اللجنة التنفيذية على  . األولىة  المجموعألفالوآاالت الثنائية ، تتعّلق بإزالة مواّد المرفق 
 وحكومة موريشيوس المرونة الالزمة في استعمال المبالغ المّتفق عليها بين موريشيوسمنح حكومة 

  ألمانيا في مشروع إدارة اإلزالة الختامية ؛
  
ليه  على تأمين رصد دقيق لإلزالة ، وأن ترفع تقارير منتظمة ، آما تمموريشيوستوافق حكومة   )هـ(

  سبتمبر من آّل سنة ؛/  أيلول 30لبروتوآول مونتريال ، في حدود   7التزاماتها بموجب الماّدة 
  

ستكون الوآالة الثنائية مسؤولة عن التبليغ سنويًا عن تنفيذ األنشطة الممّولة في إطار مشروع إدارة   ) و(
 في CFCضات استهالك مواّد اإلزالة الختامية ، وتأمين التحّقق السنوي للجنة التنفيذية من أنَّ تخفي
  .مشروع إدارة اإلزالة الختامية قد ُأآملت وفقًا للجدول الزمني أعاله 

  
_______  

 


