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  متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

   بلدان المحيط الھادئ الجزرية
 

 تدابير الرقابة االجتماع الذي ووفق عليه  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع 

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

 2020في المائة بحلول عام  35  الثالث والستون اليونيب (الوكالة الرئيسية)

 
 طن من قدرات استنفاد األوزون)(  12.97 2013  السنة:(المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 
 2013  السنة:(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

  إجمالي   االستخدامات المعملية  عامل تصنيع  المذيبات  التبريد
  االستھالك القطاعي

   ةالخدم  التصنيع  
 13.8   13.8      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 
(رابعا) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

60.62نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 60.62 2010-2009خط األساس لفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
39.40:المتبقي 21.22 فعل:موافق عليه بال

 
 المجموع 2018 201520162017(خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  اليونيب
  استنفاذ األوزون)

1.1  0.2 1.3 

 141,250 19,210  122,040 التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2020 2018 2017 201120122013201420152016 (سادسا) بيانات المشروع

 ال ينطبق 39.40 54.56 54.56 54.56 54.56 60.62 60.62 0 0   حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 
  استنفاذ األوزون)

 ال ينطبق 39.40 54.56 54.56 54.56 54.56 60.62 60.62 0 0

متفق التمويل ال
عليه (بالدوالر 

 األمريكي

 1,696,000 186,100 0 0 0 636,525 0 0 0 873,375  تكاليف المشروع اليونيب
 220,480 24,193 0 0 0 82,748 0 0 0 113,539  تكاليف الدعم

الموافقة على التمويل (بالدوالر 
 األمريكي)

 873,375 0 0 0 0 0 0 0 0 873,375  تكاليف المشروع

 113,539 0 0 0 0 0 0 0 0 113,539  دعمتكاليف ال

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة 
  من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 636,525 0 0 0 0 636,525 0 0 0 0  تكاليف المشروع

 82,748 0 0 0 0 82,748 0 0 0 0  تكاليف الدعم

 

 الموافقة الشموليةاألمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
 

كوك، وكريباتي، وجزر مارشال وواليات ميكرونزيا الموحدة، وناورو، ونيوي،  نيابة عن حكومة جزر .1
وباالو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو (ويشار إليھا فيھا بعد ببلدان المحيط الھادئ الجزرية)، قدم 

ل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، لالجتماع الرابع والسبعين طلبا لتموي
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  636,525خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 

دوالرا أمريكيا. ويتضمن التقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من  82,748
 .2020إلى  2015

 تقرير عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

طن بقدرات استنفاد األوزون  0.70أبلغت حكومات بلدان المحيط الھادئ الجزرية عن استھالك قدره يبلغ  .2
وخط  2014-2010استھالك ھذه المادة في الفترة  1. ويتضمن الجدول 2013من الھيدروكلوروفلوروكربون في 

 األساس المحدد لجميع ھذه البلدان.

  )2014 – 2010للفترة  7(بيانات المادة بلدان المحيط الھادئ الجزرية : استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في 1الجدول 

 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
       باألطنان المترية

 0.86 * 0.37 0.75 1.02 1.15 جزر كوك

 0.97 **0.00 0.60 0.51 0.09 1.26 كريباتي

 3.99 1.46 2.21 3.73 4.33 4.50 جزر مارشال

 2.55 * 0.61 1.14 1.17 3.34 واليات ميكرونزيا الموحدة

 0.18 * 0.09 0.13 0.11 0.26 ناورو

 0.15 **0.00 **0.00 0.00 0.00 0.30 نيوي

 2.97 2.18 2.23 3.00 3.06 3.38 باالو 

 4.60 1.50 1.97 2.31 5.20 5.70 ساموا 

 35.05 4.77 3.11 29.50 37.00 41.00 جزر سليمان 

 2.55 0.35 0.68 0.94 1.30 2.67 تونغا 

 1.64 * 0.01 0.37 0.20 1.65 توفالو 

 5.11 * 1.09 1.08 1.40 8.33 فانواتو
 60.87  12.97 43.46 54.88 74.04 المجموع (باألطنان المترية)

       باألطنان بقدرات استنفاد األوزون

 0.10 * 0.02 0.04 0.06 0.10 جزر كوك

 0.10 **0.00 0.03 0.03 0.01 0.10 كريباتي

 0.20 0.08 0.12 0.21 0.24 0.20 جزر مارشال

 0.20 * 0.03 0.06 0.06 0.20 واليات ميكرونزيا الموحدة

 **0.00 * **0.00 0.01 0.01 **0.00 ناورو

 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 نيوي

 ***0.20 0.12 0.12 0.17 0.17 0.20 باالو 

 0.30 0.08 0.11 0.13 0.29 0.30 ساموا 

 ***2.00 0.26 0.17 1.62 2.04 2.30 جزر سليمان 

 ***0.10 0.02 0.04 0.05 0.07 0.10 تونغا 

 0.10 * 0.00 0.02 0.01 0.10 توفالو 

 ***0.30 * 0.06 0.06 0.08 0.50 فانواتو

 3.60  0.70 2.40 3.04 4.10المجموع (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)
 خالل االجتماع الرابع والسبعين. 2014كانت االتصاالت في ھذه البلدان تمثل مشكلة نتيجة إلعصار بام. وسيجري تحديث بيانات استھالك  *

 لكاملة بل االستھالك بالغ االنخفاض حث أن تقريب األرقام إلى رقمين يسفر عن صفر.ال تتضمن اإلزالة ا  **
 الصادر عن اجتماع األطراف. 29/23بحسب المقرر  2009عدل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لعام  ***

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/42 
 
 

4 

لمبلغ طن بقدرات استنفاد األوزون ا 0.70البالغ  2013يمثل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لعام  .3
في المائة من استھالك خط األساس لبلدان المحيط الھادئ الجزرية. كذلك  81خفضا بالفعل بنسبة  7بموجب المادة 

في المائة عن استھالك خط  35فإن االستھالك الفردي في جميع ھذه البلدان، لنفس العام، ينخفض بما يزيد عن 
في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون يمكن  2013 األساس. وعلى وجه الخصوص، فإن التخفيضات الكبيرة في

 مشاھدتھا في جزر مارشال وواليات ميكرونزيا الموحدة وساموا وجزر سليمان.

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري

وأبلغت حكومات بلدان المحيط الھادئ الجزرية عن بيانات االستھالك القطاعي للھيدروكلوروفلوروكربون  .4
. وسوف تقدم 7تنفيذ البرنامج القطري،  وھو يتسق مع البيانات المبلغة بموجب المادة  بموجب تقرير 2013لعام 

 .2015في األول من مايو/ أيار  2014بيانات البرنامج القطري لعام 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المكون اإلقليمي

ونيب المكون اإلقليمي لمواصلة تعزيز تشريعاتھم وقواعدھم الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون نفذ الي .5
للرقابة على الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون والمعدات المعتمدة على 

ضع التشريعات الھيدروكلوروفلوروكربون من خالل تقديم المشورة السياساتية، والدعم السياسي الرفيع المستوى، وو
التابع لمنظمة الجمارك العالمية، والتسجيل واالستخدام  2012والقواعد. ويغطي ذلك اعتماد النظام الموحد لعام 

والتجديد السنوي للموافقة عن علم مسبق غير الرسمية، والمساعدة في وضع وإنفاذ حصص االستيراد والتصدير 
اريح السنوية لمناولة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتخزينھا السنوية من الھيدروكلوروفلوروكربون ونظم التص

وبيعھا. كما قدمت مواد إعالمية لدعم الضوابط التجارية على المواد المستنفدة لألوزون والتكنولوجيات المعتمدة على 
 المواد المستنفدة لألوزون.

)، وفي تونغا (مارس/ آذار 2011يو/ أيار واستكملت حلقتا عمل إقليميتان للتدريب على اإلنفاذ في فيحي (ما .6
) عقدتا بالتناوب مع اجتماعات الشبكة الخاصة بالموظفين المعنيين بالمواد المستنفدة لألوزون. وشارك في كل 2014

مشاركا (من بينھم أعضاء في وحدة األوزون الوطنية وموظفي الجمارك). وقد صممت حلقتا  50حلقة تدريبية نحو 
 تان لتكونا سلفا لحلقات العمل الوطنية المقرر عقدھا في كل بلد من بلدان المحيط الھادئ الجزرية.العمل اإلقليمي

ونظم اليونيب بالتعاون مع الكلية التقنية االسترالية للمحيط الھادئ في ساموا حلقتي عمل لتدريب المدربين  .7
عن الممارسات الجيدة في  )2014، وفي فيجي في أغسطس/ آب 2013(ساموا في نوفمبر/ تشرين الثاني 

التكنولوجيات البديلة للتبريد والطويلة األجل في قطاع التبريد وتكييف الھواء. وكان الھدف من حلقتي العمل المشار 
 إليھما ھو تنمية قدرات المدربين الذين يساعدون في التدريب الداخلي لوحدة األوزون الوطنية في البلد.

الھيدروكلوروفلوروكربونية أيضا في مناقشة نھج إقليمي لإلدارة الشاملة  وشرعت خطة إدارة إزالة المواد .8
لنفايات المواد المستنفدة لألوزون في كل بلد، وتتحمل وحدة األوزون الوطنية ورابطة الصناعة المسؤولية في تخزين 

 أن يتم تدميرھا. االسطوانات، ومواءمة مدونة ممارسات التدبير المنزلي، ومواصلة حصر الغازات المخزنة إلى

 تعزيز التشريعات والقواعد الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون

ينفذ كل بلد سياساته وقواعده لدعم إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون حيث يركز على تنفيذ نظام الحصص،  .9
ير واستيراد وغير ذلك من اإلجراءات ذات الصلة بالرقابة على تصد 2012واعتماد مدونة الجمارك الموحدة لعام 

 .2الھيدروكلوروفلوروكربون واستخدامه المنزلي على النحو الموجز في الجدول 
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 : حالة اإلجراءات الخاصة بالتشريعات والقواعد لدعم إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2الجدول 

 البلد

اعتماد 
المدونة 

الموحد لعام 
2012 

نظام 
حصص 
الھيدروكل
وروفلورو
 كربون

ح/ التراخيص المحلية متطلبات التصاري
 للھيدروكلوروفلوروكربون

الرقابة على استيراد 
وتصدير معدات 
التبريد وتكييف 

الھواء المعتمدة على 
الھيدروكلوروفلوروك

 ربون

 غير ذلك
 البيع التخزين المناولة

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم جزر كوك
 (حظر)

الحوافز الضريبية السلبية على 
كربون (قيد اإلعداد)، الھيدروكلوروفلورو

 الجزرية الھادئعضو في بلدان المحيط 

 الجزرية الھادئعضو في بلدان المحيط  تتقدم نعم نعم نعم نعم نعم كريباتي

جزر 
 مارشال

In 
progress 

 In نعم
progress 

 الجزرية الھادئعضو في بلدان المحيط  تتقدم نعم نعم

واليات 
ميكرونزيا 
 الموحدة

الحوافز الضريبية السلبية على  تتقدم نعم عمن نعم نعم تتقدم
الھيدروكلوروفلوروكربون (قيد اإلعداد)، 

 الجزرية الھادئعضو في بلدان المحيط 

 الجزرية الھادئعضو في بلدان المحيط  لم توضع لم توضع لم توضع لم نزضع نعم نعم ناورو

 الجزرية الھادئن المحيط عضو في بلدا لم توضع  لم توضع  لم توضع لم توضع نعم نعم نيوي

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم باالو 
 ( رقابة)

 الجزرية الھادئعضو في بلدان المحيط 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ساموا 
 )2016(حظر فى 

 الجزرية الھادئعضو في بلدان المحيط 

الحوافز الضريبية السلبية على  نعم(رقابة) نعم نعم نعم نعم نعمجزر سليمان 
ھيدروكلوروفلوروكربون (قيد اإلعداد)، ال

 الجزرية الھادئعضو في بلدان المحيط 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم تونغا 
 )2016(حظر فى  

الحوافز الضريبية السلبية على 
)، عضو نافذةالھيدروكلوروفلوروكربون (

 الجزرية الھادئفي بلدان المحيط 

 لرقابة على استيراد وتصديرا تتقدم تتقدم تتقدم تتقدم نعم نعم توفالو 
الھيدروكلوروفلوروكربون (قيد اإلعداد)، 

 الجزرية الھادئعضو في بلدان المحيط 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم فانواتو
 ( رقابة)

حوافز ضريبية سلبية على 
)، عضو نافذةالھيدروكلوروفلوروكربون (

 الجزرية الھادئفي بلدان المحيط 
 م مبادرة يقودھا اليونيب.الموافقة المسبقة عن عل *

وعقدت كل بلد من بلدان المحيط الھادئ الجزرية حلقة عمل تدريبية لمدة ثالثة أيام لموظفي الجمارك واإلنفاذ  .10
لتعزيز الرقابة على االستيراد والتصدير على الھيدروكلوروفلوروكربون والمعدات المعتمدة على 

سة عملية على استخدام أجھزة التعرف على الغازات إلطالع الھيدروكلوروفلوروكربون. وأدرجت في الحلقة جل
موظفي الجمارك على الجھاز كما عقدت دورات تدريبية تجريدية لمدة يوم واحد لتقدي/ معلومات/ مستكملة، ورصد 

من موظفي الجمارك واإلنفاذ، وجرى تدريب   275استخدام أجھزة التعرف على الغازات، وتم تدريب ما مجموعه 
 .3رين خالل الدورات التجديدية على النحو المبين في الجدول آخ 174

 : موجز حلقات العمل التدريبية الوطنية وحلقات العمل التدريبية التجديدية لموظفي الجمارك واإلنفاذ3الجدول 

 البلد
موظفو الجمارك 

 )2010(تقديرات عام 
 حلقات العمل التجديدية حلقات العمل التدريبية الوطنية

 المشاركون حلقات العمل المشاركون ات العملحلق

 9 1 33 2 13 جزر كوك

 0 0 23 1 26 كريباتي

 0 0 14 1 50 جزر مارشال

 69 3 31 1 53 واليات ميكرونزيا الموحدة

 0 0 15 1 6 ناورو

 0 0 22 1 4 نيوي

 0 0 14 1 37 باالو 

 0 0 25 1 100 ساموا 

 0 0 26 2 150 جزر سليمان 
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 البلد
موظفو الجمارك 

 )2010(تقديرات عام 
 حلقات العمل التجديدية حلقات العمل التدريبية الوطنية

 المشاركون حلقات العمل المشاركون ات العملحلق

 62 1 40 1 64 تونغا 

 20 1 23 1 11 توفالو 

 14 2 9 1 125 فانواتو

 174 8 275 14 639 المجموع

 
جھازا من أجھزة التعرف  وتوزيعھاعلى الغازات على بلدان المحيط الھادئ  16وقام اليونيب بشراء  .11

المواد المستنفدة  الجزرية. واتفق، لضمان استدامة حلقات العمل ھذه، على أن يدرج التدريب على الرقابة على
لألوزون في المنھج الدراسي التدريبي لموظفي الجمارك من خالل مكتب الجمارك الوطني لكل بلد من بلدان المحيط 

 الھادئ الجزرية.

 أنشطة في قطاع خدمة التبريد

ف الغاز الذي يكاد يكون الوحيد المستخدم في الخدمة، وخاصة في تكيي 22-يعتبر الھيدروكلوروفلوروكربون .12
ھواء الغرف، والى حد أقل في كبائن العرض الممتدة ووحدات الكبس،  وأجھزة تجميد اآليس كريم، وأجھزة التجميد 

 العميق والمخازن المبردة.

وكان كل بلد من بلدان المحيط الھادئ الجزرية مسؤوال عن تنفيذ حلقات عمل تدريبية لمدة ثالثة أيام بشأن  .13
ريد لتكييف الھواء ولتحديث السياسة الحكومية إزاء إزالة استھالك المواد الممارسات الجيدة في خدمة التب

من فنيي التبريد وتكييف الھواء وضمنت  418الھيدروكلوروفلوروكربونية. وكان نتيجة ذلك أنه تم تعزيز قدرات 
لعمل التدريبية فنيا آخر خالل أوقات ا 195ممارسات الخدمة الجيدة لمعدات التبريد وتكييف الھواء. وتم تدريب 

 .4التجديدية على النحو الوارد في الجدول 

 : موجز تنظيم حلقات العمل التدريبية الوطنية وحلقات العمل التدريبية التجديدية لفنيي التبريد وتكييف الھواء4الجدول 

 الفنيين في البلد البلد
 حلقات العمل التجديدية حلقات العمل التدريبية الوطنية

 عدد المشاركون عدد حلقات العمل عدد المشاركون لعملعدد حلقات ا

 17 2 30 1 11 جزر كوك

 28 1 30 1 20 كريباتي

 15 1 14 1 26 جزر مارشال

واليات ميكرونزيا 
 الموحدة

25 1 27 3 41 

 0 0 10 1 7 ناورو

 0 0 12 1 3 نيوي

 0 0 45 1 42 باالو 

 0 0 87 1 120 ساموا 

 0 0 66 2 150 جزر سليمان 

 25 1 40 1 40 تونغا 

 0 0 37 1 14 توفالو 

 69 2 20 1 100 فانواتو

 195 10 418 13 558 المجموع
 

وعالوة على ذلك، جرى توزيع العديد من مجموعات المعدات األساسية وأدوات الخدمة في كل بلد من بلدان  .14
 .5المحيط الھادئ الجزرية على النحو المبين في الجدول 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/42 
 

7 

 
 ألدوات التي قدمت لبلدان المحيط الھادئ الجزرية في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: ا5الجدول 

 نوع المعدات والعدد المقدم من كل بلد البلد
مجموع أدوات الخدمة  اسطوانات  آليات

 والمضخات الخھوائية
مجموعات استرجاع غازات 

 التبريد

 1 25 2 2 جزر كوك

 3 20 9 3 كريباتي

 2 26 12 4 جزر مارشال

واليات ميكرونزيا 
 الموحدة

3 9 25 3 

 3 7 9 3 ناورو

 4 4 12 4 نيوي

 2 42 6 2 باالو 

 5 50 15 5 ساموا 

 4 70 12 4 جزر سليمان 

 4 40 12 4 تونغا 

 3 14 9 3 توفالو 

 5 50 15 5 فانواتو

 39 373 122 42 المجموع

 

 نفذت المبادرات األخرى التي

جرى تشجيع البلدان، باستخدام النھج اإلقليمي، على االنخراط في األنشطة التالية التي لھا وصالت مع خطة  .15
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو تدعم وتديم عملية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ر برنامج معايير التوسيم جزءا من مبادرات معايير التوسيم لجزر المحيط الھادئ (الطاقة). ويعتب )أ (
التخفيف من تغير المناخ المتعددة األطراف بموجب مساھمة تمويل البداية السريعة الستراليا. 
وحظي برنامج معايير الترسيم بموافقة حكومات اإلقليم: ويعكف كل بلد من بلدان المحيط الھادئ 

مل برنامج معايير التوسيم ويدعم التدابير الجزرية باعتباره صاحب المصلحة الرئيسي، في ع
 السياساتية والتشريعية ذات الصلة بتكنولوجيات التبريد وتكييف الھواء؛

تطبيق الحوافز والحوافز السلبية الضريبية. وقد بدأ عدد من بلدان المحيط الھادئ الجزرية في  )ب (
ن. فعلى سبيل المثال، طبقت تطبيق تدابير مالية لدعم التحول الى بدائل الھيدروكلوروفلوروكربو

حكومتا جزر سليمان وفانواتو رسما على كل كيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون المستورد 
في بلدانھم. وسوف تدعم العائدات المجمعة نظام التراخيص لمناولة غازات التبريد وتخزينھا 

فرض ضريبية والتخلص منھا. وتعمل حكومة جزر كوك مع أصحاب المصلحة الوطنيين في 
 إلنشاء صندوق استئماني لمناولة الھيدروكلوروفلوروكربون وتخزينه والتخلص منه؛؛

ويمكن أن يشارك مشروع كفاءة الطاقة لجزر المحيط الھادئ لمصرف التنمية اآلسيوي في تمويل  )ج (
 22- االستعاضة عن معدات التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

ال تعتمد على المواد المستنفدة لألوزون فضال عن معدات كفاءة الطاقة التي يمكن أن تتآزر  بمعدات
 مع خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ستة من بلدان المحيط الھادئ الجزرية.

 تنفيذ المشروع ووحدة الرصد

قليمية اليونيب الذي أقام تعاونا وتنسيقا وثيقين يدير خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإل .16
مع برنامج البيئة اإلقليمي لجنوب المحيط الھادئ، ومنظمة جمارك أوسيانيا إلسناد األولوية لتوحيد وتنفيذ مدونة 

ا الصادر عن منظمة الجمارك العالمية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في اإلقليم. كم 2012النظام الموحد لعام 
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وفرت التوعية بأھمية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون على المستوى الوزاري من خالل اجتماعات برنامج البيئة 
 اإلقليمي لجنوب المحيط الھادئ.

وواصلت وحدة األوزون الوطنية العمل كوحدة إلدارة المشروع حيث تدعم تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة  .17
في كل بلد من بلدان المحيط الھادئ الجزرية. وكانت الوحدة مسؤولة عن جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 أشكال اإلدارة اليومية والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وعن التنسيق مع اليونيب لتنفيذ األنشطة المقررة.

 مستوى صرف األموال

غ الموافق عليه حتى اآلن دوالرا أمريكيا من المبل 792,272مبلغ  2015صرف اليونيب حتى مارس/ آذار  .18
 2015دوالرا أمريكيا في  81,103دوالرا أمريكيا. وسيجري صرف المبلغ المتبقي وقدره  873,375والبالغ 

 ).6(الجدول 

: التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المحيط الھادئ الجزرية 6الجدول 
 الرات األمريكية)(بالدو

 معدل الصرف (النسبة المئوية المبلغ المصروفالموافق عليه البلدان
 91 44,832 49,250 جزر كوك

 94 50,304 53,250 كريباتي

 87 46,862 54,000 جزر مارشال

 97 52,277 53,875 واليات ميكرونزيا الموحدة

 92 41,885 45,625 ناورو

 67 30,388 45,625 نيوي

 97 60,552 62,375 و باال

 95 72,477 76,250 ساموا 

 94 103,865 110,250 جزر سليمان 

 91 58,701 64,750 تونغا 

 93 44,335 47,875 توفالو 

 88 66,794 76,250 فانواتو
المجموع الفرعي لخطة إدارة إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية الوطنية
739,375 673,272 91 

 89 119,000 134,000 (آسيا والمحيط الھادىء/ اليونيب)اإلقليمي 
 91 792,272 873,375المجموع

 
 خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .7ستنفذ حكومات بلدان المحيط الھادئ الجزرية األنشطة الواردة في الجدول  .19

 في إطار الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) : األنشطة التي ستنفذ7الجدول 

 النشاط
  التكاليف 

 (بالدوالرات األمريكية)
  

الرقابة على إمدادات الھيدروكلوروفلوروكربون
 لتشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزونمواصلة إنفاذ نظام التراخيص والحصص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل ا

 .الجزرية الھادئفي جميع بلدان المحيط 
  الجزرية الھادئالمحيط تدعيم الفنيين الباقين الذين لم يحصلوا على تصاريح، للحصول على تراخيص من الحكومة في جميع بلدان. 
 في جميع بلدان(بما في ذلك (خدمات الحرائق والشرطة)  تنظيم حلقات عمل تجديدية لموظفي الجمارك واإلنفاذ على أساس سنوي

 .الجزرية الھادئالمحيط 

216,650 

 الھيدروكلوروفلوروكربون الطلب علىالرقابة على 

 تنظيم حلقة عمل مشتركة عن السياسات والمعايير لقطاع التبريد وتكييف الھواء بالتناوب مع االجتماع السنوي لشبكة بلدان المحيط
 ) (المكون اإلقليمي لليونيب)2017الجزرية ( الھادئ

117,000 

 تنظيم الدورات التدريبية الوطنية:
 .فنيو التبريد وتكييف الھواء الذين يعالجون غازات التبريد القابلة لالشتعال في بلدان المحيط الھادئ الجزرية 
  بلدان المحيط الھادئ الجزريةالتدريب التجديدي لفنيين التبريد وتكييف الھواء على أساس سنوي في جميع 

227,225 
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 النشاط
  التكاليف 

 (بالدوالرات األمريكية)
 .التعاون مع رابطة التبريد وتكييف الھواء لتيسير تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 االتصال وإقامة بيئة ممكنة
 موزعين وفنيي التبريد وتكييف التوعية بالھيدروكلوروفلوروكربون والمعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون للمستوردين وال

 الھواء.
  االتصال وتنظيم االجتماعات مع صانعي القرارات والموظفين المعنيين بالمشتريات واالستثمارات الخارجية 
  التوعية لموظفي الشرطة ومكافحة الحرائق والموظفين المعنيين بنقل وتخزين المعدات وغازات التبريد (وخاصة غازات التبريد

 الطبيعية)

75,650 

 636,525المجموع
  

 
 تعليقات األمانة وتوصياتھا

 التعليقات

 تقرير عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

و/أو استھالكھا لعام  2013أبلغت جميع بلدان المحيط الھادئ الجزرية االثنى عشر عن استھالكھا لعام  .20
في المائة من خط األساس الخاص بھا.   35عن  (بيانات أولية) وتبين ھذه البيانات حدوث خفض بنسبة تزيد 2014

وأظھر عدد قليل من البلدان (جزر مارشال وواليات ميكرونزيا الموحدة وجزر سليمان) تقلبات في استھالكھا من 
بالمقارنة بخط األساس الخاص بھا. وأشار اليونيب إلى أن  2013و 2011الھيدروكلوروفلوروكربون فيما بين 

ك جزر سليمان قد اعترف به ويجري حاليا تقييمه بواسطة الحكومة. وأكد اليونيب أن ذلك االنخفاض في استھال
يخضع لرقابة جيدة من جانب نظام التراخيص في جزر سليمان وعالوة على ذلك فإن البلدان األخرى (جزر مارشال 

ستھالك يتأثر بالتغييرات في وواليات الميكرونزيا الموحدة وساموا) لديھا مستويات استھالك ضئيلة ومن ثم فإن اال
 الطلب من عام آلخر.

 اإلطار القانوني

، تلقى تأكيد من حكومات بلدان المحيط الھادئ بأنه قد وضع نظام وطني عامل 17/63إعماال للمقرر  .21
للتراخيص والحصص الخاصة بالواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن ھذا النظام قادر على 

عند المستويات المسموح  2015ثال لبروتوكول مونتريال. وقد حددت حصة الواردات من ھذه المادة لعام ضمان االمت
 بھا بموجب بروتوكول مونتريال لكل بلد من بلدان المحيط الھادئ الجزرية.

 التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ظت األمانة التقدم الناجح الكبير في تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الح .22
 اإلقليمية لبلدان المحيط الھادئ الجزرية. وطلبت األمانة إيضاحات بشأن عدد قليل من القضايا التي تتضمن مايلي:

تثال، واألنشطة اإلقليمية بموجب الفرق بين الدعم المقدم من خالل برنامج المساعدات على االم )أ (
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لھذه البلدان. وأوضح اليونيب أن ھذه ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالنظر إلى مواعيد حلقات العمل التدريبية اإلقليمية التي تشكل جزءا من أنشطة خطة 

دان التي تنفذ بصورة مشتركة مع اجتماعات الشبكة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون لھذه البل
لمراعاة التكاليف فضال عن البعثات إلى ھذه البلدان إالّ أن ھذه التكاليف تخضع للرصد الوثيق 

 وتحمل على ھذا األساس؛

تدفق معدات التبريد وتكييف الھواء غير الفلورية إلى البلدان. وأوضح اليونيب أن ھذا الوضع ناجم  )ب (
لسوق؟ وھذه المعدات المستوردة إلى ھذه البلدان التي تستخدم غازات التبريد ھذه ھي عن حالة ا

بالدرجة األولى الثالجات المنزلية التي تعمل بالھيدروكربونات، وال يوجد منھا معدات من ھذا 
 النوع في قطاع تكييف الھواء؛
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ن بلدان المحيط الھادئ الجزرية استدامة التدريب لفنيي الخدمة. أبلغ اليونيب أنه ليس لدى الكثير م )ج (
كليات تقنية وطنية، ويجري تعليم المھارات المتعلقة بخدمة التبريد من بلدان المحيط الھادئ األكبر 
حجما أو استراليا ونيوزيلندا. وفي بلدان المحيط الھادئ الكبيرة التي لديھا كليات تقنية ال يقضي 

لخدمة. ولذا فإن دور رابطة التبريد تكتسي أھمية كبيرة العدد الصغير من الفنيين الدورات الكاملة ل
 بالنظر إلى استمرار التدريب في كل بلد من بلدان المحيط الھادئ الجزرية سوف تقوده ھذه الروابط.

 تعديل االتفاق الخاص بالھيدروكلوروفلوروكربون

الجزرية قبل وضع خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون لبلدان المحيط الھادئ ووفق على خطة إدارة إزالة  .23
الھيدروكلوروفلوروكربون لالمتثال. وعلى ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة لدى الموافقة على ھذه الخطة، 

ألف ("األھداف والتمويل") في االتفاق بأرقام الحد األقصى لالستھالك المسموح -2ضمن جملة أمور، تحديث التذييل 
وأي تأثيرات ذات صلة محتملة بشأن مستويات التمويل المؤھلة وفقا ويات الناشئة عن ذلك به، وإخطار اللجنة بالمست

(د)). واستنادا إلى البيانات المقدمة من حكومات بلدان المحيط الھادئ الجزرية بموجب المادة  39/63لذلك (المقرر 
لتذييالت باالتفاق وأضيفت فقرة جديدة ، وتعديل الجداول الزمنية لإلزالة المنقحة، والفقرة ذات الصلة، وعدلت ا7

لبيان أن اإلنفاق المنقح يحل محل االتفاق الذي توصل إليه خالل االجتماع الثالث والستين على النحو الوارد في 
 المرفق األول بھذه الوثيقة. وسوف يرفق االتفاق المنقح الكامل بالتقرير النھائي لالجتماع الرابع والسبعين.

 الخالصة

األمانة أن جميع بلدان المحيط الھادئ الجزرية االثني عشر كانت في حالة امتثال لبروتوكول الحظت  .24
، وتواصل التقدم في تنفيذ أألنشطة المقررة بموجب المرحلة األولى. ولدى جميع البلدان نظام 2013مونتريال في 

وح بھا في إطار بروتوكول بالمستويات المسم 2015تراخيص عامل، وأصدرت حصص االستيراد والتصدير لعام 
مونتريال. واستكمل التدريب الخاص بموظفي اإلنفاذ والفنيين، وجرى شراء وتقديم األدوات التي تساعد في تحقيق 
الممارسات الجيدة في الخدمة., كما انتھى العمل من المكونات اإلقليمية التي ينفذھا اليونيب، وأسھمت في نجاح 

في المائة. ولذا تحققت الشروط الخاصة بالموافقة  90في كل بلد. ويزيد معدل الصرف عن األنشطة المختلفة التي تنفذ 
 على الشريحة الثانية.

 التوصية

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن: .25

تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  )أ (
 ربون في بلدان المحيط الھادئ الجزرية؛الھيدروكلوروفلوروك

من االتفاق بين  2-وألف 1-والتذيليين ألف 1تالحظ أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرة  )ب (
حكومات بلدان المحيط الھادئ الجزرية (واليات ميكرونزيا الموحدة، وساموا، وجزر سليمان، 

ألساس المحدد للھيدروكلوروفلوروكربون وتونغا، وفانواتو)، واللجنة التنفيذية استنادا إلى خط ا
قد أضيفت لبيان أن االتفاق المنقح يحل مكان االتفاق الذي  16لالمتثال، وأن فقرة جديدة ھي الفقرة 

 توصل إليه خالل االجتماع الثالث والستين على النحو الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛

التجميعي المستدام من استھالك  وتالحظ كذلك أن نقطة البداية المعدلة للخفض )ج (
طن متري حسبت على أساس االستھالك الفعلي البالغ  60.62الھيدروكلوروفلوروكربون تبلغ 

 7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009طن متري أبلغت عن  74.04طن متري و 47.70
 من بروتوكول مونتريال؛

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة توصي بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من ا )د (
الھيدروكلوروفلوروكربون لبلدان المحيط الھادئ الجزرية، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 
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بمستويات التمويل الواردة في الجدول الوارد أدناه على أساس الفھم بأنه إذا قررت  2015-2020
ازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في ھذه البلدان المضي في إعادة تھيئة، وربط الخدمة بغ

معدات التبريد وتكييف الھواء المصممة في األصل للمواد غير القابلة لالشتعال، تتحمل بلدان 
المحيط الھادئ الجزرية جميع المسؤوليات والمخاطر ذات الصلة وأن ال تنفذ إالّ وفقا للمعايير 

 والبروتوكوالت ذات الصلة.

يل المشروع تمو اسم المشروع 
(بالدوالرات األمريكية)

تكاليف الدعم 
(بالدوالرات األمريكية

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  
 (المرحلة األولى الشريحة الثانية)

   

 اليونيب 5,180 39,850 جزر كوك )أ (

 اليونيب 5,831 44,850 كريباتي )ب (
 اليونيب 6,201 47,700 جزر مارشال )ج (
 اليونيب 6,100 46,925 واليات ميكرونزيا الموحدة )د (
 اليونيب 2,727 20,975 ناورو )ه (
 اليونيب 2,610 20,075 نيوي )و (
 اليونيب 5,931 45,625 باالو  )ز (
 اليونيب 7,462 57,400 ساموا  )ح (
 اليونيب 8,483 65,250 جزر سليمان  )ط (
 اليونيب 6,442 49,550 تونغا  )ي (
 اليونيب 4,540 34,925 توفالو  )ك (
 اليونيب 7,462 57,400 فانواتو )ل (
 اليونيب 13,780 106,000 مشروع آسيا والمحيط الھادىء اإلقليمي )م (

 اليونيب 82,748 636,525 المجموع 
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 المرفق األول
 

(جزر كوك، وكريباتي، وجزر مارشال وواليات ميكرونزيا نص يجب إدماجه في االتفاق بين حكومات 
ناورو، ونيوي، وباالو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو) واللجنة التنفيذية الموحدة، و

  للصندوق المتعدد األطراف بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
، جزر كوك، وكريباتي، وجزر مارشال وواليات ميكرونزيا الموحدة، وناورويمثل ھذا االتفاق بين حكومات  .1

"البلد") واللجنة التنفيذية فيما  (يشار لكل منھا بـ ونيوي، وباالو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو
ألف ("المواد") إلى - 1يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لالمتثال  2020يناير/ كانون الثاني  1ول قبل حل طن متري 39.40كمية ثابتة قدرھا 
 لبروتوكول مونتريال.

جزر كوك، وكريباتي، وجزر مارشال إن ھذا االتفاق المعدل يحل محل االتفاق المعقود بين حكومات  .16
وتوفالو، وفانواتو واللجنة وواليات ميكرونزيا الموحدة، وناورو، ونيوي، وباالو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، 

 .التنفيذية في االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية
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 التمويل الشامل -بلدان المحيط الھادى الجزرية

 
 ألف: المواد - 1التذييل 

 

 المجموعة المرفق المادة
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك (باألطنان 

 المترية)

 60.62 األولى جيم 22-ونالھيدروكلوروفلوروكرب

 
 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    

1-1 
 

جدول تخفيضات 
بروتوكول 

مونتريال لمواد 
المرفق جيم، 

المجموعة األولى 
(أطنان بقدرات 

 استنفاد األوزون)

  

60.62 60.62 54.56 54.56 54.56 54.56 54.56 39.40 N/A 

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي 
من مواد المرفق 
جيم، المجموعة 
األولى (أطنان 
بقدرات استنفاد 

 األوزون)

  

60.62 60.62 54.56 54.56 54.56 54.56 54.56 39.40 N/A 

2-1 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة 

الرئيسية (ألمانيا) 
 يكي)(دوالر أمر

873,375    636,525     186,100 1,696,000 

2-2 
تكاليف دعم الوكالة 

المنفذة الرئيسية  
 (دوالر أمريكي)

113,539    82,748     24,193 220,480 

3-1 
إجمالي التمويل 

المتفق عليه  (دوالر 
 أمريكي)

873,375  0 0 636,525 0 0 0 0 186,100 1,696,000 

3-2 
مجموع تكاليف 

عم  (دوالر الد
 أمريكي)

113,539  0 0 82,748 0 0 0 0 24,193 220,480 

3-3 
إجمالي التكاليف 

المتفق عليھا  
 (دوالر أمريكي)

986,914  0 0 719,273 0 0 0 0 210,293 1,916,480 

 21.22 درات استتفاد األوزون)المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بق 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 39.40 (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
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 اليات ميكرونزيا الموحدةحكومة و
 

 ألف: المواد - 1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك (باألطنان  المجموعة المرفق المادة
 المترية)

 2.55 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
1-1 
 

جدول تخفيضات 
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان بقدرات استنفاد 
 N/A 1.66 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.55 2.55    األوزون)

الحد األقصى المسموح  1-2
به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

درات استنفاد (أطنان بق
 N/A 1.66 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.55 2.55    األوزون)

2-1 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة الرئيسية 

(ألمانيا) (دوالر 
 112,000 11,200     46,925    53,875 أمريكي)

2-2 
تكاليف دعم الوكالة 

المنفذة الرئيسية (دوالر 
 14,560 1,456     6,100    7,004 أمريكي)

3-1 
إجمالي التمويل المتفق 
 112,000 11,200     46,925    53,875 عليه  (دوالر أمريكي)

3-2 
مجموع تكاليف الدعم 

 14,560 1,456     6,100    7,004 الوكالة (دوالر أمريكي)

3-3 
إجمالي التكاليف المتفق 
 126,560 12,656     53,025    60,879 عليھا  (دوالر أمريكي)

 0.89 المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 1.66 (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
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 حكومة ساموا

 
 

 ألف: المواد - 1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك (باألطنان  المجموعة المرفق المادة
 المترية)

 4.60 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
 

 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
1-1 
 

جدول تخفيضات 
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان بقدرات استنفاد 
 N/A 2.99 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.60 4.60   األوزون)

د األقصى المسموح الح 1-2
به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان بقدرات استنفاد 
 N/A 2.99 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.60 4.60    األوزون)

2-1 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة الرئيسية 

(ألمانيا) (دوالر 
 148,500 14,850     57,400    76,250 أمريكي)

2-2 
تكاليف دعم الوكالة 

المنفذة الرئيسية (دوالر 
 19,305 1,931     7,462    9,913 أمريكي)

3-1 
إجمالي التمويل المتفق 
 148,500 14,850     57,400    76,250 عليه  (دوالر أمريكي)

3-2 
مجموع تكاليف الدعم 

الوكالة (دوالر 
 19,305 1,931     7,462    9,913 أمريكي)

3-3 
إجمالي التكاليف المتفق 
 167,805 16,781     64,862    86,163 عليھا  (دوالر أمريكي)

 1.61 المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0 عين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان بقدرات استتفاد األوزون)التي يت 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 2.99 (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
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 حكومة جزر سليمان
 
 

 ألف: المواد - 1التذييل 
 

 المجموعة المرفق المادة
ي التخفيضات في االستھالك (باألطنان نقطة البدء إلجمال

 المترية)

 35.05 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    

1-1 
 

جدول تخفيضات 
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
 المجموعة األولى
(أطنان بقدرات 

 استنفاد األوزون)

  35.05 35.05 31.54 31.54 31.54 31.54 31.54 22.78 N/A 

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون)

  35.05 35.05 31.54 31.54 31.54 31.54 31.54 22.78 N/A 

2-1 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة 

الرئيسية (ألمانيا) 
 (دوالر أمريكي)

110,250    65,250     19,500 195,000 

2-2 
تكاليف دعم الوكالة 

المنفذة الرئيسية  
 (دوالر أمريكي)

14,333    8,483     2,535 25,350 

3-1 
إجمالي التمويل 

المتفق عليه  (دوالر 
 أمريكي)

110,250    65,250     19,500 195,000 

3-2 
مجموع تكاليف 
الدعم  (دوالر 

 أمريكي)
14,333    8,483     2,535 25,350 

3-3 
إجمالي التكاليف 

المتفق عليھا  
 (دوالر أمريكي)

124,583    73,733     22,035 220,350 

 12.27 بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استتفاد األوزون)المتفق علي تحقيقھا  22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 22.78 د األوزون)(أطنان بقدرات استتفا 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
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 حكومة تونغا
 

 ألف: المواد - 1التذييل 
 

 المجموعة المرفق المادة
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك (باألطنان 

 المترية)

 2.55 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    

1-1 
 

جدول تخفيضات 
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون)

  

  2.55 2.55 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 1.66 N/A 

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون)

  

  2.55 2.55 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 1.66 N/A 

2-1 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة 

الرئيسية (ألمانيا) 
 (دوالر أمريكي)

64,750       49,550         12,700 127,000 

2-2 
تكاليف دعم الوكالة 

المنفذة الرئيسية  
 (دوالر أمريكي)

8,418       6,442         1,651 16,510 

3-1 
إجمالي التمويل 

المتفق عليه  (دوالر 
 أمريكي)

64,750     49,550     12,700 127,000 

3-2 
مجموع تكاليف 
الدعم  (دوالر 

 أمريكي)
8,418     6,442     1,651 16,510 

3-3 
إجمالي التكاليف 

المتفق عليھا  
 (دوالر أمريكي)

73,168     55,992     14,351 143,510 

 0.89 المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0 اد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان بقدرات استتف 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 1.66 (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
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 حكومة فانواتو
 

 ألف: المواد -1التذييل 
 

 المجموعة المرفق المادة
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك (باألطنان 

 المترية)

 5.11 األولى جيم 22-ربونالھيدروكلوروفلوروك

 
 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    

1-1 
 

جدول تخفيضات 
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون)

    

5.11 5.11 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 3.32 N/A 

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون)

    

5.11 5.11 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 3.32 N/A 

2-1 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة 

الرئيسية (ألمانيا) 
 (دوالر أمريكي)

76,250       57,400         14,850 148,500 

2-2 
تكاليف دعم الوكالة 

المنفذة الرئيسية  
 (دوالر أمريكي)

9,913       7,462         1,931 19,305 

3-1 
إجمالي التمويل 

المتفق عليه  (دوالر 
 أمريكي)

76,250     57,400     14,850 148,500 

3-2 
مجموع تكاليف 
الدعم  (دوالر 

 )أمريكي
9,913     7,462     1,931 19,305 

3-3 
إجمالي التكاليف 

المتفق عليھا  
 (دوالر أمريكي)

86,163     64,862     16,781 167,805 

 1.79 المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-لة الھيدروكلوروفلوروكربونإزا 4-1-2

 3.32 (أطنان بقدرات استتفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
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