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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  وتوكـول مونتريــال لتنفيـــذ بر
  الثمانوناالجتمــــــاع 

  2017تشرين الثاني  17إلى  13من  ،مونتريال
  
  

 الكاميرونمقترح مشروع: 
  

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

  
  اإلزالة

  
 يونيدو  )ةرابعال ةولى، الشريحروفلوروكربونية (المرحلة األوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل 
  
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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  مشروعات متعددة السنوات -ورقة تقييم المشروع 
 الكاميرون

 تدابير الرقابة  االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 (المرحلة األولى)

في المائة بحلول عام  20 الرابع والستون (رئيسية)يونيدو 
2017 

 

(طن من قدرات استنفاد  65.84 2016سنة: ال (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 األوزون)

 

 2016: السنة ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(
اإليروصوال كيميائي

 ت
الرغاو
 ي

مكافحة 
 الحريق

المذيبا التبريد
 ت

عامل 
 تصنيع

االستخداما
 ت المعملية

إجمالي 
استھالك 
 القطاع

  الخدمة تصنيعال  

- الھيدروكلوروفلوروكربون
22 

   2.85 62.99    65.84 

 

 ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)رابعا(
- 2009خط األساس للفترة 

2010 
 77.56 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:88.80

 ن)االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزو

 57.06 المتبقي:  20.50 موافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2017 )  خطة األعمالخامسا(

 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد يونيدو
 األوزون)

1.021.02

63,57163,571 التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ) بيانات المشروعسادسا(

ال  ال ينطبق د االستھالك في بروتوكول مونتريالوحد
 ينطبق

88.8 88.8 79.9 79.9 79.9  

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

ال  ال ينطبق
 ينطبق

82.4 82.4 74.2 74.2 65.9  

التمويل الموافق عليه 
 (بالدوالر األمريكي)

تكاليف  يونيدو
المشرو

 ع

884,453  180,000  59,136  59,136 1,182,725 

تكاليف 
 الدعم

66,334  13,500  4,435  4,435 88,704 

المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة 
 التنفيذية (بالدوالر األمريكي)

تكاليف 
المشرو

 ع

884,453 0 180,000 0 59,136 0 0.0 1,123,589 

تكاليف 
 الدعم

66,334 0 13,500 0 4,435 0 0.0 84,269 

إجمالي المبالغ المطلوبة في ھذا 
 االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
المشرو

 ع

      59,136 59,136 

تكاليف 
 الدعم

      4,435 4,435 

 موافقة شمولية وصية األمانة:
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 وصف المشروع
  

المعنية، إلى االجتماع الثمانين طلبا بالنيابة عن حكومة الكاميرون، قدمت يونيدو بوصفھا الوكالة المنفذة   - 1
لتمويل الشريحة الرابعة واألخيرة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 

. ويشمل الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ )1(دوالرا أمريكيا 4,435بالغة الدوالراً أمريكيا زائد تكاليف دعم  59,136
وخطة  2016و  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام ة الثالثة، وتقرير تحقق بشأن استھالك المواد الشريح

  .2018تنفيذ الشريحة لعام 

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن استھالك المواد  تقرير

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك المواد 

من قدرات استنفاد األوزون من المواد  اطن 65.84عن استھالك يبلغ  الكاميرونأبلغت حكومة   - 2
لمائة من افي  11من مستوى خط األساس و في المائة  26وھو أقل بنسبة  2016عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

. نة التنفيذيةمن قدرات استنفاذ األوزون في االتفاق بين الحكومة واللج اطن 74.2أقصى استھالك مسموح به وھو 
  .2016-2012ستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة ا 1ويبين الجدول 

  ) 7بيانات المادة  2016-2012(الكاميرون . استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 1 لالجدو

 خط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 المادة

       طن متري

 1,213.83 1,197.0 1,222.50 1,222.50 1,221.00 1,228.10 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 200.43 0.00 0.00 9.30 138.00 56.70 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,414.26 1,197.0 1,222.50 1,231.80 1,359.00 1,284.80  المجموع الفرعي (طن متري)

ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط*

88.27 0.00 11.72 0.00 0.00  

       طن من قدرات استنفاد األوزون

 66.80 65.84 67.24 67.24 67.15 67.54 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 22.00 0.00 0.00 1.02 15.18 6.24 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

المجموع الفرعي (طن من قدرات استنفاد 
األوزون)

73.78 82.33 68.26 67.24 65.84 88.80 

ب في 141-يدروكلوروفلوروكربونالھ
 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط*

9.71 0.00 1.29 0.00 0.00  

  *  على أساس بيانات البرنامج القطري. 

من قدرات استنفاذ  اطن 50.1في قطاع الصناعة من  22-الھيدروكلوروفلوروكربونانخفض استھالك   - 3
لى ماد معدات قائمة عبسبب اعت 2016نفاذ األوزون عام طن من قدرات است 2.85إلى  2014األوزون عام 

سبب بنخفض يفلوروكربون ورخيصة الثمن. إال أن االستھالك في خدمة معدات التبريد وتكييف الھواء لم الھيدرو
لى عائمة المعدات القديمة مما أدى إلى مستويات أعلى في استھالك الخدمة وزيادة في استيراد المعدات الق

ب تنفيذ ب ليصل إلى الصفر بسب141-. وانخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون22- روفلوروكربونالھيدروكلو
مشروعات التحويل وأنشطة المساعدة الفنية في قطاع الرغاوي. ولم تصدر أي رخصة لواردات 

  .2016  و 2015ب عامي 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

__________ 

  من وزارة البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة. 2017أيلول/سبتمبر  20حسب رسالة بتاريخ  )1( 
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ية لوروكربونوكلوروفات المجمعة المستدامة في استھالك المواد الھيدرتمت إعادة النظر في نقطة البداية للتخفيض – 4
من قدرات  اطن 77.65من قدرات استنفاذ األوزون إلى  اطن 88.80في الكاميرون في االجتماع الحادي والسبعين من 

بموجب المادة  نهالناتج عن دراسة واالستھالك المبلغ ع 2009استنفاذ األوزون على أساس استھالك ھذه المواد عام 
-لوروكربون. وعلى حين أنه لم يحدث أي تغيير في استھالك الھيدروكلوروف2010من بروتوكول مونتريال لعام  7

طن من  22.0ب (الصافي) من 141-في نقطة البداية المنقحة، فقد انخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22
فاذ األوزون؛ ولم يتم إدراج أي استھالك طن من قدرات استن 10.8قدرات استنفاذ األوزون إلى 

  ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط في نقطة البداية.141- للھيدروكلوروفلوروكربون

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

عن بيانات استھالك قطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقرير تنفيذ الكاميرون أبلغت حكومة   - 5
  . 7والبيانات المبلغ عنھا بموجب المادة متفق وھو  2016عام ج القطري البرنام

  تقرير التحقق 

حصص لواردات وصادرات المواد الترخيص ولل اأكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام  - 6
ن طن م 67.24كان  2016و  2015 يالمواد لعامھذه استھالك مستويات الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي 

ن الكاميرون طن من قدرات استنفاذ األوزون على التوالي. وخلص التحقق إلى أ 65.84و  قدرات استنفاد األوزون
لتنفيذية، والحظ مع اللجنة ا والمحدد في اتفاقھا 2016و  2015ي في حالة امتثال بأقصى حد استھالك مسموح به لعام

  . أن البلد به آلية قوية للرصد واإلبالغ

  ي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحل

  اإلطار القانوني 

إن نظام ترخيص وحصص واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يعمل وقام بضمان االمتثال بأھداف   - 7
في ب الصا141- وروفلوروكربون. وفرض حظر على واردات الھيدروكل2016و  2015بروتوكول مونتريال لعامي 

ظر على ح. وعقدت اجتماعات استشارية لفرض 2015أو في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط منذ أول يناير 
ن فرض ص بشأاستيراد المعدات المحتوية على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على حين يتم استعراض مشروع ن

   ونية.وروكربللتبريد وتكييف الھواء قائمة على المواد الھيدروكلوروفلحظر على تصنيع أو تركيب معدات جديدة 

الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتم إدماج مسؤول جمارك ومفتشين للبيئة على رقابة المواد  52تم تدريب    - 8
د دات الموات وارمتطلبات الوسم السليم، واستخدام أجھزة التعرف على المواد المستنفدة لألوزون في مدونة ممارسا

ضمان  ردينوالھيدروكلوروفلوروكربونية. وفي إطار اإلجراءات الجديدة التي سيتم تنفيذھا، سيتعين على المست
  التفتيش على شحنات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوثيق نوعيتھا قبل توزيعھا وتسويقھا.

  رغاوي البوليوريتانقطاع تصنيع 

سبع مؤسسات تصنيع رغاوي العزل لألنابيب بنجاح إلى تكنولوجيا فورمات الميثيل مما أدى إلى  تم تحويل  - 9
فنية إلى ب في رغاوي العزل؛ ووفر موردو المعدات المساندة ال141- الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة استخدام 

يثيل ورمات المفخدام ليل وتوعية باستالمستخدمين النھائيين لرغاوي العزل. كما تم أيضا القيام بالتدريب، وأنشطة تد
  وذلك لضمان استدامة اإلزالة.

كجزء من المساندة الفنية التي تمت الموافقة عليھا في المرحلة األولى، تم شراء معدات األمان في عمليات   -  10
في استخدام التصنيع لثالث مؤسسات لتصنيع الرغاوي المرنة باستخدام كلوريد الميثيلين وتم تسليمھا وذلك لتال

ب. وتم تنظيم مساعدة فنية إضافية بشأن البدائل المتاحة ومعايير األمان المطلوبة عند 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
. كما تم أيضا تنفيذ أنشطة مساعدة فنية إضافية العتماد 2015و  2014معالجة تكنولوجيا كلوريد الميثيلين خالل عام 
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دروكلوروفلوروكربونية في تطبيقات الرغاوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تكنولوجيات خالية من المواد الھي
- طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 10.8وأدت ھذه األنشطة إلى اإلزالة الكاملة لكمية 

  ب.141

  قطاع خدمة التبريد

ً على تدريب على 274، حصل 2017إلى  2016خالل الفترة من   -  11 ممارسات الخدمة الجيدة في قطاع  فنيا
دوات تبريد، وأاز الالتبريد وتكييف الھواء كما تم اعتمادھم. وجاري حاليا شراء معدات إضافية تشمل وحدة استرداد غ

تجرى لية وخدمة، ومضخة فراغية وأدوات خدمة أخرى لتحديث المنشآت؛ كما قامت يونيدو بعملية العطاءات الدو
  التجاري.حاليا عملية التقييم 

  والرصد وحدة تنفيذ المشروع

قامت وحدة األوزون الوطنية بتحمل مسؤولية وحدة تنفيذ المشروع والرصد ذلك ألن وحدة األوزون الوطنية   -  12
   شروع.لديھا القدرة الكاملة على رصد وتنسيق المشروع، بما في ذلك تعبئة الخبرة المطلوبة لتنفيذ الم

  األموالمستوى صرف 

دوالرا أمريكيا موافق عليه حتى اآلن، تم صرف  1,123,589، من إجمالي مبلغ 2017ول سبتمبر بحل  -  13
دوالرا  57,769 د المتبقي البالغي. ومن المتوقع أن يتم صرف الرص2دوالرا أمريكيا كما يبين الجدول  1,065,820

  .2018أمريكيا بنھاية الربع األول من عام 

 كاميرونللبونية لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر. التقرير المالي عن ا2الجدول 
  (بالدوالر األمريكي) 

 مجموع الموافق عليه الشريحة الثالثةالشريحتان األولى والثانية الوكالة
 المصروف الموافق عليه المصروف الموافق عليهالمصروفالموافق عليه

884,453872,135180,000172,24559,13621,440 يونيدو
98.6195.6936.30 نسبة المصروف (%)

  

  وكربونيةوروفلورمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلواألخيرة من المرحلة األولى خطة تنفيذ الشريحة الرابعة 

  : 2018سيتم تنفيذ األنشطة التالية عام   -  14

، وتطوير نظام وطني إلمساك الدفاتر والسجالت والتفتيش متابعة الموافقة على اإلجراءات القانونية  (أ)
تبة من ع اإلجباري على التسريبات في معدات التبريد المحتوية على كمية من غاز التبريد أعلى

 مسؤول جمارك على إنفاذ اللوائح ورصد واردات وصادرات 50معينة؛ وتدريب إضافي لعدد 
عدد بناء يد الجھزة التعرف على غاز التبريد (سيتم تحدالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوفير أ

  ؛ دوالر أمريكي) 10,000على الميزانية المتبقية) (

إضافي على ممارسات الخدمة الجيدة، واالسترداد واإلصالح، واعتماد فني  150تدريب سيتم   (ب)
املة، من شوير ة التدالفنيين وتسجيلھم في قاعدة البيانات، وتوفير مجموعات معدات االسترداد وإعاد

حديد جملة أمور، وحدة استرداد وأسطوانة ومقاييس منوعة، وخراطيم ومضخات فراغية (سيتم ت
مريكي)؛ أدوالر  40,000العدد بناء على التقييم الجاري) وشراء ستة أجھزة تعرف على الغازات (

  و
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ي إطار المرحلة األولى من خطة استمرار التنفيذ والرصد واإلبالغ عن األنشطة التي يتم تنفيذھا ف  (ج)
  . )دوالر أمريكي 9,136( إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات 

  تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعن تقرير مرحلي 

  اإلطار القانوني

 57على  2017حصص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام كاميرون بالفعل الحكومة أصدرت   -  15
لجنة مع ال تلك الواردة في بروتوكول مونتريال وأھداف اتفاقھامن قدرات استنفاد األوزون، وھي أقل من  اطن

  التنفيذية؛ وستعطى ھذه الحصص ألربعة وعشرين مستوردا. 

ب 141- شروع نص لوائح بشأن الحظر الشامل لواردات الھيدروكلوروفلوروكربونأكدت يونيدو أنه قد قدم م  -  16
مادة د لھذه الستيراابما في ذلك البوليوالت سابقة الخلط للموافقة عليه. ولم تصدر وحدة األوزون الوطنية أي ترخيص 

  . 2016عام 

  تصنيع رغاوي البوليوريتانقطاع 

ب في رغاوي البوليوريتان والرغاوي 141-دروكلوروفلوروكربوناستكملت األنشطة الخاصة بإزالة الھي  -  17
؛ وشرحت يونيدو أنه لضمان استدامة اعتماد تكنولوجيات خالية من المواد 2015المرنة بحلول عام 

بمواد  مليات، عقدت ورش عمل للمساعدة الفنية للعة ولتعزيز الوعي بمتطلبات األمانالھيدروكلوروفلوروكربوني
  جديدة.كيماوية ونھج 

  قطاع خدمة التبريد

بالنسبة لحالة إدخال بدائل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الھواء، أشارت يونيدو   -  18
ي ھي البدائل األكثر شيوعا ف A410-Rو  C407-Rو  A404-Rو أ 134- الھيدروفلوروكربونإلى أن غازات 

منزلي؛ وتستخدم محدود في التبريد ال a600-Rفنية واإلتاحة. واستخدام غاز قطاع التبريد بسبب السعر والخبرة ال
  تكنولوجيا األمونيا بدرجة محدودة في التبريد الصناعي.

طلبت األمانة إيضاحاً حول إذا ما كانت حكومة الكاميرون على علم تام بمتطلبات األمان والضمانات المتعلقة   -  19
. وأوضحت يونيدو أن استخدام الھيدروكربون في تطبيقات تكييف الھواء )2(لالشتعال باستخدام غازات التبريد القابلة

صفر؛ وبالرغم من أن أنشطة التدريب شملت معلومات عن غازات التبريد القابلة لالشتعال، إال أنھا لم تشمل إعادة 
دو أيضا أن المرحلة األولى من خطة تھيئة المعدات بھذه الغازات، ذلك ألنھا ال تعتبر آمنة في البلد. كما أوضحت يوني

، ومن المتوقع أن تقدم المرحلة الثانية 2018ستستكمل بحلول ديسمبر  الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد 
  .2018خالل عام 

__________ 

  .34/73و  17/72املقرران  )2( 
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  الخالصة

استھالك المواد إن حكومة الكاميرون في حالة امتثال ببروتوكول مونتريال واتفاقھا مع اللجنة التنفيذية. وكان   -  20
يال لذلك العام. في المائة من ھدف استھالك بروتوكول مونتر 11.2أقل بنسبة  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية عام 

خطوات  ب، واتخذت141-وقد استكملت الحكومة بمساعدة يونيدو تنفيذ أنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
ما لرغاوي، كطاع ااعدة الفنية لمستخدمي التكنولوجيات البديلة في قلضمان التحويل اآلمن والمستدام من خالل المس

ي تنفيذ ناجح فب من تطبيقات الرغاوي. والبلد مستمر 141- نفذت تدابير إلزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
يضمن س لذيألنشطة متعلقة بتعزيز اللوائح واستمرار تدريب مسؤولي الجمارك وفنيي الخدمة شاملة االعتماد ا

د االستدامة، وإدارة المشروع والتنسيق. وسيتم تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الموا
لبلد على استكمال . وستساعد ھذه الشريحة الرابعة واألخيرة ا2018الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع األول عام 

  األولى. أنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة

  التوصية 

  بأن:توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية   -  21

تأخذ علما بالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   (أ)
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون؛ و

ستكمال المشروع إلى االجتماع األول للجنة تطلب إلى حكومة الكاميرون ويونيدو أن يقدما تقرير ا  (ب)
 .2019التنفيذية عام 

توصى األمانة أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   -  22
  ي الجدول أدناه:ن فالمقابلة، على مستوى التمويل المبي 2018الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 

  

تمويل المشروع (دوالر   عنوان المشروع 
 )أمريكي

 الوكالة المنفذة تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني (أ)
 (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة)

 يونيدو 4,435 59,136

 
  

-------------- 
 
  


