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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 الكاميرون

 تدبير الرقابة االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه الوكالة ( عنوان المشروع1)

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 (الثانية)المرحلة 

 2025% بحلول عام 75 الثاني والثمانون )رئيسية(  اليونيدو

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 32.53 2020السنة:  المجموعة األولى()المرفق جيم  7( أحدث بيانات المادة 2)

 

 2020  السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(3)

األيروصوال كيميائي

 ت

مكافحة  الرغاوي

 الحريق

المذيب التبريد

 ات

عامل 

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

 إجمالي 

 االستهالك القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 32.53    31.65 0.58    22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

   

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

88.8 : 2010-2009خط األساس لفترة 

0 

77.5 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

6 

 من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل )طن 

54.0 موافق عليه بالفعل:

1 

23.5 المتبقي:

5 

 

 المجموع 2023 2022 2021 ( خطة األعمال5)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ  اليونيدو

 األوزون(

8.26 0 0 8.26 

 823 841 0 0 823 841 التمويل )دوالر أمريكي(

 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 المشروع( بيانات 6)

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

 )تقديرية(

 غير متوفر 28.86 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 79.92 79.92

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن 

 من قدرات استنفاذ األوزون(

 غير متوفر 22.20 22.20 24.80 27.50 30.10 32.70 35.40 38.08

التمويل 

المتفق عليه 

)دوالر 

 أمريكي(

 اليونيدو

 

تكاليف 

 المشروع

517 750 0 0 786 750 0 0 0 79 000 1 383 

500 

تكاليف 

 الدعم

36 243 0 0 55 073 0 0 0 5 530 96 846 

األموال الموافق عليها من 

قبل اللجنة التنفيذية )دوالر 

 أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

517 750 0 0 0     517 750 

تكاليف 

 الدعم

36 243 0 0 0     36 243 

إجمالي األموال المطلوب 

الموافقة عليها خالل هذا 

 االجتماع )دوالر أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

   786 750     786 750 

تكاليف 

 الدعم

   55 073     55 073 

 

 موافقة شمولية توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

الشريحة الثانية  الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل ا، بوصفهت اليونيدو، قدمالكاميرونبالنيابة عن حكومة  .1

دوالر أمريكي، زائد  786 750من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره  الثانيةالمرحلة  من

تقرير ويشمل الطلب تقريرا مرحليا حول تنفيذ الشريحة الثانية و. 2دوالر أمريكي 55 073تكاليف دعم الوكالة البالغة 

خطة تنفيذ الشريحة للفترة من و 2020إلى  2017التحقق عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

 .2025إلى  2021

 التقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد األوزون من  32.53عن استهالك يبلغ  الكاميرونأبلغت حكومة  .2

ثال. ويبين في المائة من خط األساس لهذه المواد لالمت 63.37، وهو أقل بنسبة 2020الهيدروكلوروفلوروكربون عام 

 .2020-2016استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1الجدول 

 (2020-2016للفترة  7)بيانات المادة  الكاميرونالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 

 خط األساس 2020 2019 2018 2017 2016 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 614.5 1 591.50 643.68 692.00 692.40 862.00 طن متري

 88.8 32.53 35.40 38.06 38.08 47.41 طن من قدرات استنفاد األوزون

 

تهالك الوحيد من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، وهو االس22-الهيدروكلوروفلوروكربونك ستهالا شهدي .3

يب فنيي وتنفيذ تدر المستهلك في الكاميروناالستيراد حصص و خيصاتر مبسبب تنفيذ نظا انخفاًضا في الكاميرون،

ى باإلضافة إل وفلوروكربونية.خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورخدمات التبريد وأنشطة المساعدة الفنية في إطار 

مزيج و كبونيةغازات التبريد الهيدروفلوروربشكل أساسي على  القائمة خال معدات التبريد وتكييف الهواء، فإن إدذلك

 .22-الهيدروكلوروفلوروكربون، قد ساهم أيًضا في تقليل استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية

في المائة من غازات التبريد  134a 64-ستثناء االستخدامات للتبريد المنزلي، يمثّل الهيدروفلوروكربونبا .4

 R-404A( )12.5و R-410Aفي المائة( والخالئط ) 21) 22-المستخدة في الخدمة، يليه الهيدروكلوروفلوروكربون

 .32-فلوروكربونوالهيدرو 290-هيدروكربونفي المائة(، بما في ذلك ال 3.5في المائة( وغازات التبريد األخرى )

 تنفيذ البرنامج القطري ر عن تقري

جب التقرير ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموالبيانات القطاعية الستهالعن  الكاميرونأبلغت حكومة  .5

روتوكول بمن  7المبلغ عنها بموجب المادة وقد كانت متسقة مع البيانات ، 2020عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

 .مونتريال

 تقرير التحقق

، تم إجراء التحقق افتراضيًا بواسطة استشاري دولي، بمساعدة 19-كوفيدها جائحة تنظًرا للقيود التي فرض .6

مستشار وطني لعملية جمع البيانات. أكد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتنفيذ نظام التراخيص والحصص لواردات 

إصدار "تقنية  يتطلب من وحدة األوزون الوطنية ،2006وكلوروفلوروكربونية منذ عام المواد الهيدروصادرات 

رقمي إلصدار اخيص محوسب/يجري تطبيق نظام ترو( قبل استيراد المواد المستنفدة لألوزون. تأشيرة تقنيةالتأشيرة" )

، وهي المحطة والمديرية العامة للجماركتندات بين وحدة األوزون الوطنية االتصال وتدفق المسيتم ، والتقنيةالتأشيرة 

المستورد و، (Guichet Unique Des Operation Du Commerce Extérieurالوحيدة للتجارة الخارجية )

                                                 
 .في الكاميرون إلى اليونيدو وزارة البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامةمن  2021اغسطس/آب  20حسب رسالة مؤرخة في  2
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بها وحدة األوزون الوطنية  أيًضا أن سجالت الحصص المخصصة تحتفظ الشخص المسؤول عن التحققأفاد وإلكترونيًا. 

لوطنية ، والتي يجب تقديمها سنويًا إلى وحدة األوزون ان بقائمة البائعين المحليينحتفظو، وأن المستوردين يجيدًا

، مما يجعل ة المنسقة على تصنيف مفصل للمواد، ال يحتوي النظام الوطني للرموز الجمركيألغراض المراقبة. مع ذلك

ة. ال يمكن توسيع الرموز من الصعب الحصول على بيانات سريعة من الجمارك من خالل الرموز الجمركية الحالي

أرقام للتمييز بين المواد المختلفة حيث يجب الموافقة على أي تغيير في الرموز  10لكاميرون إلى الخاصة باالجمركية 

ألغراض ، ثم إرساله إلى منظمة الجمارك العالمية لدول وسط إفريقيا ةالمجموعة االقتصادية والنقديأعضاء  كلمن قبل 

 .2023، ستعتمد الكاميرون رموز منظمة الجمارك العالمية الجديدة في عام اإلحاطة. وبالتالي

اسطوانة  99سطوانة من غازات التبريد )أي ا 217لـ الجمارك شحنة غير قانونية  ضبطت، 2019في عام  .7

(. R404Aأو  134a-الهيدروفلوروكربوناسطوانة تحتوي على  118و 22-الهيدروكلوروفلوروكربونتحتوي على 

من سجل  وتمت إزالته دوالر أمريكي 5 000 بقيمةودفع المستورد غرامة  غازات التبريد في المزاد العلنيتم بيع 

ستيراد غاز التبريد منذ ذلك الحين. تم خصم الكمية المضبوطة من الولم يحصل على ترخيص  المستوردين

أجهزة ثل توصية التحقق في مواصلة توفير . وتتم2019من الحصة المخصصة لعام  22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 .المواد المستنفدة لألوزون المحمولة للجمارك التعرف على

المواد أكد تقرير التحقق أيًضا أن األمر الوزاري بشأن إدارة المواد المستنفدة لألوزون يحظر استيراد  .8

. وعالوة 2020 كانون الثاني /يناير 1من اعتباًرا  22- الهيدروكلوروفلوروكربونبخالف الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يُحظر استيراد وبيع وتركيب وإنتاج األجهزة والمعدات التي تستخدم على ذلك

مفتشو البيئة والتجارة والجمارك  يضطلع، . في معرض تطبيق هذا األمر2020كانون الثاني /يناير 1اعتباًرا من 

 .روتينية وزيارات مرتجلة لمؤسسات مختلفة( للتحقق من االمتثالة من أنشطة المراقبة )مجدولة/ختلفبمستويات م

من  7المبلغ عنها بموجب المادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخلص التحقق إلى أن إجمالي استهالك  .9

، وأن الكاميرون أعاله( 1الجدول على النحو المبين في كان صحيًحا ) 2020إلى  2017بروتوكول مونتريال للفترة من 

 .والمحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح بهامتثلت ألهداف استهالك 

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولىتقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة  

 اإلطار القانوني

والحظر  22-استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غير الهيدروكلوروفلوروكربون دخل الحظر على .10

يناير/كانون  1على استيراد وبيع وتركيب وإنتاج المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيز التنفيذ في 

 .2021آب/اغسطس  21تعديل كيغالي في  (. وتم التصديق على2ح()( و)2)ج()82/59، تمشيًا مع المقرر 2020الثاني 

 قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

 ، تم تنفيذ األنشطة التالية:األولىخالل الشريحة  .11

 15شراء وتسليم و؛ ا لمراقبة البيئةمركزً  32: تم إنشاء ومفتشي البيئةتعزيز قدرات موظفي الجمارك  (أ)

التحكم بالمواد عمل تدريبية واحدة حول  ورشةتم تنظيم و؛ ات التبريدلغاز جهاز تعرف محمول

ً في  38ومنع االتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة لألوزون لـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية مشاركا

 ؛2020 أيلول/سبتمبر

وتحتوي على  للفنيينقاعدة بيانات  إعداد: يجري تدريب فنيي الخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء  (ب)

التبريد  ن القطاع الرسمي مسجلين عند االنتهاء من تدريبهم على الممارسات الجيدة في مجالفنيًا م 1 970

، وتم تنقيح مدونة ممارسات الخدمة الجيدة لتشمل بدائل المواد المستنفدة لألوزون وما وتكييف الهواء

ريبيتين لفنيي تم عقد ورشتي عمل تدو؛ ة وسيتم استخدامها كمواد تدريبيةيرتبط بها من قضايا السالم
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منخفضة على إحداث االحترار القدرة البديلة ذات لغازات التبريد الالخدمة )واحدة حول االستخدام اآلمن 

تشرين /، وواحدة حول كفاءة الطاقة في قطاع سلسلة التبريد في أكتوبر2020آب /العالمي في أغسطس

 ؛مشارًكا 75، كل واحدة بمشاركة (2020األول 

دراسة ميدانية لتحديد  إعدادتم  3،(1)ح()/82ا مع المقرر : تمشيً ينالنهائي ينالمستخدمبرنامج حوافز  (ج)

تم نشر دعوة و؛ أجهزة التبريد التجاريووحدة بين المبردات ومكيفات الهواء التجارية  71ة استبدال إمكاني

وتم إعداد خطة عمل ؛ ولى من المستفيدين النهائيينعامة للمركبين والمستخدمين وتم تحديد المجموعة األ

 ين.النهائي ينلمكون المستخدم

 وحدة تنفيذ ورصد المشروع

، المستدامة ماية الطبيعة والتنميةوزارة البيئة وحداخل وحدة األوزون الوطنية في  ،قامت وحدة تنفيذ ورصد .12

 توفيرتم وونية. وروكرببإدارة تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل

ام محددة تمت االستعانة باالستشاريين عند الحاجة ألداء مهوالدعم اإلداري واللوجستي من قبل موظفي الوزارة. 

 .دوالر أمريكي( 30 000)إجمالي النفقات: 

 مستوى صرف األموال

م صرف ، تحتى اآلن الموافق عليه  الر أمريكيدو 517 750، من أصل مبلغ الـ 2021 يونيه/حزيرانكما في  .13

 2021دوالر أمريكي في عامي  360 325وسيتم صرف الرصيد البالغ  في المائة( 30.4دوالر أمريكي ) 157 425

 .2022و

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةخطة تنفيذ الشريحة 

 :2025 كانون األول/ديسمبرو 2022ير/كانون الثاني يناسيتم تنفيذ األنشطة التالية في الفترة بين  .14

رية في رصد : تحديث قاعدة بيانات فنيي الخدمة واألنشطة الجاتحديث تشريعات المواد المستنفدة لألوزون (أ)

تنظيم و؛ ر قانوني العتماد معايير السالمةإصدار أمر وزاري كإطاووتحديد ورش الخدمة غير المسجلة؛ 

تنفدة مراقبة المواد المسالمتعلقة بالمحدثة  الالئحةورشتي عمل تشاوريتين ألصحاب المصلحة بشأن 

في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  المشاركاتالمصلحة  لصاحباتلألوزون وتقييم احتياجات 

 ؛حة األولى(دوالر أمريكي من الشري 35 000دوالر أمريكي و 70 000الهيدروكلوروفلوروكربونية )

 اتغاز للتعرف على جهاز إضافي 15: شراء وتسليم ومفتشي البيئةتعزيز قدرات موظفي الجمارك   (ب)

زون لحوالي المواد المستنفدة لألوبعمل تدريبية واحدة حول االتجار غير المشروع  ورشةالتبريد وتنظيم 

وتوكول تنفيذ بر اإلنفاذ بشأنمن موظفي الجمارك و 180عمل تدريبية لـ  ورشمشارًكا وتنظيم أربع  40

 109 575دوالر أمريكي و  100 000) أجهزة التعرفواستخدام  االتجار غير المشروعومنع  مونتريال

 ؛دوالر أمريكي من الشريحة األولى(

فني خدمة  335عمل تدريبية لـ  ورش: تنظيم سبع تدريب فنيي الخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء (ج)

فني  475ورش عمل تدريبية لـ  10وتنظيم  دة )التمويل من الشريحة األولى(ريد الجيعلى ممارسات التب

، مع التركيز بشكل خاص على ورشة دة )التمويل من الشريحة الثانية(خدمة على ممارسات التبريد الجي

دوالر  136 000دوالر أمريكي و  167 000والفنيات ) الماهرينالعمل غير المسجلة والفنيين غير 

                                                 
المشترك من  لك التمويلذ، بما في للمرحلة الثانية ينالنهائي ينُطلب إلى اليونيدو أن تستعرض مع حكومة الكاميرون خطة تنفيذ برنامج حوافز المستخدم  3

لشريحة اطلب الة بناًء على تقديم خطة عمل مفصلواألكثر تفصيالً  ينالنهائي ينتقييم المستخدم استنادًا إلى، بهدف النظر في األنشطة المستفيدين المحددين

 .الثانية
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 ؛ريكي من الشريحة األولى(أم

ريد لغازات التب االسترداد وإعادة التدوير: تحسين قدرات االسترداد وإعادة التدويرتعزيز مخطط  (د)

)لتوزيعها على  االسترداد وإعاة التدويرمجموعة من معدات  17، وشراء 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ك الوطنية مس خدمة وسبعة معاهد تدريب( وتركيب نظام إبالغ بحيث تتلقى وحدة األوزون شركات 10

يكي و دوالر أمر 34 750استخدامها ) والمعاد والمستردةلمواد المستخدمة السجالت التفصيلية بشأن ا

 ؛دوالر أمريكي من الشريحة األولى( 34 750

خدًما نهائيًا من قطاعات مصايد مست 12التزامات فردية مع : توقيع برنامج حوافز المستخدمين النهائيين (ه)

المواد والتبريد التجاري والمبردات الستبدال المعدات المركبة القائمة على  األسماك والصناعات الزراعية

بتكنولوجيا بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي )يُحتمل  الهيدروكلوروفلوروكربونية

( باتباع قواعد مشتريات اليونيدو 32-الهيدروفلوروكربونأو  الهيدروفلوروأوليفينأو  R-290 تتضمنأن 

المحددة من قبل الخبراء  لالستخداماتالمعدات المقترحة  ستتم معاينةوقرارات الصندوق متعدد األطراف. 

؛ ت السالمة المناسبةلضمان التقيد بإجراءاالتركيبات ستتم مراجعة للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية و

وإعادة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون، وسيتم استرداد دالها بشكل فعالسيتم تفكيك المعدات التي تم استبو

 40إلى  30سيساهم المستفيدون بنسبة تتراوح بين والمجمعين المشاركين في هذه العملية.  من قبلتدويره 

في المائة من التكلفة وسيتبادلون التقارير المرحلية ويحضرون ورش عمل التوعية إلظهار نتائج المبادرة 

المعرفة المكتسبة في التدريب  وستكون بالزيارات في الموقع إلظهار عملية استبدال المعدات. ويسمحون

ونقل الخبرة العملية  ينالنهائي ينمفيدة للتنفيذ الناجح لبرنامج المستخدم الفنيةة وبناء القدرات والمساعد

اإلبالغ سيتم إجراء و؛ درة على إحداث االحترار العالمي إلى فنيي الخدمةتكنولوجيا منخفضة القاللتركيب 

ل التقارير مع خال من خالل وسائل اإلعالم ومن ين على نطاق واسعالنهائي يننتائج برنامج المستخدمعن 

دعم التحول الذي يقوده السوق من خالل حظر استيراد وتركيب المعدات القائمة على و؛ بلدان المنطقة

دوالر أمريكي من الشريحة  30 000دوالر أمريكي و  360 000) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛ واألولى(

( لرصد األنشطة في بريد وتكييف الهواءالتفي  فني: تعيين موظف جديد )خبير تنفيذ المشروع ورصده (و)

؛ عنها وإعداد تقارير مرحلية سنويةإطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واإلبالغ 

دوالر أمريكي من  15 000دوالر أمريكي و  55 000تقديم تقرير التحقق مع طلب الشريحة التالية. )و

 .الشريحة األولى(

 

 األمانةتعليقات وتوصية 
 التعليقات

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

 اإلطار القانوني

وفقًا  2021بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  الكاميرونأصدرت حكومة  .15

 .فيذيةنللهدف في اتفاقها مع اللجنة الت

 قطاع خدمة التبريد

من أجل التعديل التحديثي النهائي لمعدات التبريد وتكييف  73/34و  72/17ما يتعلق بمتطلبات المقررين  في .16

من استبدال وحدات التبريد التجارية والمبردات  يتكون ينالنهائي ينالهواء، أوضحت اليونيدو أن برنامج المستخدم

تعديل  إجراء ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي وليس التبريدغازات  قائمةبمعدات جديدة تعتمد 

المرتبطة بتشغيل  والوفورات النقديةوفورات الطاقة  التدليل علىمعدات؛ تتمثل األهداف الرئيسية للبرنامج في تحديثي لل
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وروفلوروكربونية الموجودة منتهية المواد الهيدروكلاستبدال أنظمة و؛ غازات التبريد البديلةالمعدات الجديدة مع 

المنخفضة  غازات التبريدتزويد فنيي الخدمة والمجمعين بالتدريب على تركيب وصيانة المعدات ذات و؛ الصالحية بأمان

؛ واكتساب الخبرة تقييم لمخاطر القابلية لالشتعال واعتماد تدابير الوقايةالقدرة على إحداث االحترار العالمي وإجراء 

المواد ذ سياسة الحوافز المالية، مع مالحظة أن وزارة المالية قد تكرر البرنامج الستبدال المعدات القائمة على في تنفي

 .ينالنهائي ينفي قطاع المستخدم الهيدروكلوروفلوروكربونية

يين مرافق المستخدمين النهائناقشت األمانة مع اليونيدو القضايا المتعلقة بالخطة التشغيلية لالستبدال في  .17

يذ بالنظر إلى وتوقيت التنف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واألثر المباشر في 12المقترحين البالغ عددهم 

جود فنيين معتمدين. عدم وقدرة على إحداث االحترار العالمي وإدخال تكنولوجيا منخفضة الطلب السوق األولي على 

أربعة مرافق لمعدات في ل، على استبدال ست قطع مع حكومة الكاميرون، بالتشاور بعد المناقشة، وافقت اليونيدو

تبريد  بقدرة، أي غرفة تبريد واحدة )تم اقتراحه في األصل(مستخدًما نهائيًا كما  12مستخدمين نهائيين فقط )بدالً من 

 200بقدرة تبريد ) نمصايد األسماك ومبرديكيلو وات( في قطاع  40كيلو وات( وثالث صانعات ثلج )بقدرة تبريد  30

ستبدالها في ال، فقد تقوم الحكومة بتضمين وحدات إضافية تم تقييم التجربة على أنها ناجحةكيلو وات(. إذا  350و 

 925المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 

، مع معدل في المبردات 480مصايد األسماك و ا في قطاع التبريد التجاري الفرعي لقطعة من المعدات تعمل حاليً 

 .22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  195تسرب سنوي إجمالي يقدر بـ 

واد لمالة إدارة إزاة طفي خرى خ ةطنشأ مج معدم ينيلنهائا يندملمستخانامج ربأن ألمانة دت اکأ .18

برنامج تدريب فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء الذي يتم تنفيذه جوانب تصنيف  يتضمنونية. وبرکوروفلوروکلدرولهيا

سيتم عقد ورش عمل مع و؛ انة معدات التبريد وتكييف الهواءتركيب وصية في اآلمن والمناولةالتبريد  اتأمان غاز

. ستقوم وزارة معداتهمفوائد استبدال  ومع المستخدمين النهائيين إلظهار للتدليل على الخبرة العملية للتركيب،الفنيين 

استرداد سيتم والقابلة لالشتعال.  لمناولة غازات التبريداإلطار القانوني العتماد معايير  بإعدادالبيئة 

االسترداد في مخطط  ن المعدات التي تم إيقاف تشغيلها واستصالحه وإعادة استخدامهم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ما يتعلق بإمكانية  فيوفي إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  إعدادهالذي يتم  وإعادة التدوير

الفرعي بإدخال معدات  ات، من المتوقع أن يقوم بعض المستخدمين النهائيين في قطاع التبريد التجاري والمبردالتكرار

، بناًء على الفوائد البيئية 32-الهيدروفلوروكربون/R-290القائمة على غازات التبريد تبريد وتكييف الهواء ال

دوالر  13.60قد استقر عند  22-الهيدروكلوروفلوروكربونواالقتصادية المرتبطة بالبرنامج. على الرغم من أن سعر 

ستقوم حكومة و، فمن المتوقع أن يرتفع بسبب خفض حصص االستيراد. 2021و  2019مي أمريكي/كجم بين عا

من المستخدمين النهائيين للترويج الستبدال وحدات  الفنيينتواصل مع صناع القرار والمديرين والموظفين الكاميرون بال

ستقدم اليونيدو تقارير ومن وحدة األوزون الوطنية.  فني، بدعم لهواء اإلضافية على حساب الشركاتالتبريد وتكييف ا

 .)د(84/84ا مع المقرر ، تمشيً المشروع إنجازبمجرد  ينالنهائي ينمفصلة عن نتائج برنامج المستخدم

 ين، تم تعديل المبلغ المطلوب لبرنامج حوافز المستخدمالتي جرت أثناء استعراض المشروع المناقشاتعقب  .19

 260 000 بقيمة المبلغ المتبقي وتم تخصيص دوالر أمريكي؛ 100 000دوالر أمريكي إلى  360 000من  ينالنهائي

عمل خدمة التبريد  وابط المواد المستنفدة لألوزون وورشوض االسترداد وإعادة التدويردوالر أمريكي لتعزيز مخطط 

سيتم تحديد العدد الفعلي لعناصر المعدات التي سيتم شراؤها بعد تقييم االحتياجات الفعلية لقطاع ووتكييف الهواء. 

 التبريد ومحطات الشحن المحمولةغازات وآالت استرداد  وسيشمل، من بين أمور أخرى، وحدات االستصالح الخدمة،

مواد المستنفدة ال وأجهزة التعرف على حلقات القفل وأجهزة الكشف عن التسرب ومجموعات أدوات الخدمةومجموعات 

 .المعيارية للمعايرة وقطع الغيار غازات التبريد، بما في ذلك زجاجات لألوزون المحمولة

المواد أشارت اليونيدو كذلك إلى أن حصص استيراد  ،بمخطط االسترداد وإعادة التدويريتعلق في ما  .20

تُستخدم بالكامل في البلد في الوقت الحالي. ونتيجة النخفاض حصص االستيراد مع تقدم  الهيدروكلوروفلوروكربونية

-الهيدروكلوروفلوروكربونالبكر سوف يرتفع وستكون تكلفة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون، فإن سعر عملية اإلزالة

الستخراج  . باإلضافة إلى ذلك، سيتم استخدام معدات االسترداد وإعادة التدويرميسورة لمسترد والمعاد تدويرها 22

ستراقب وحدة األوزون الوطنية والتي يتم التخلص منها أو استبدالها.  التبريد وتكييف الهواءالتبريد من معدات  اتغاز
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لعملية وتحدد التوسع النهائي قييم ميداني الحتياجات المعدات ت ياالسترداد وإعادة التدوير وتجرأيًضا تشغيل مخطط 

للشريحة الثالثة في ضوء النتائج التي تحققت في الشريحة الثانية. ولهذه األسباب، فإن حكومة  االسترداد وإعادة التدوير

حيث من المتوقع أن تسترد  ،االسترداد وإعادة التدوير ستكون مكتفية ذاتيًاواثقتان من أن خطة  واليونيدوالكاميرون 

 .حتى نهاية عمرها االفتراضي 22-الهيدروكلوروفلوروكربونمبلغًا سيُستخدم في خدمة المعدات المتبقية القائمة على 

في  تم إدراجهکما ر لکبيواء الهف اتکيي فنييدات شهادار صطط إفي مخرز لمحدم التقن األمانة عت اسأل .21

لقانوني والترتيبات اوردت اليونيدو بأن اإلطار نية. وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلما

 ارة البيئةوقيع اتفاقيات بين وزسيتم توالمؤسسية ستوضع إلطالق خطة إصدار الشهادات كجزء من الشريحة الثانية. 

 وضعسيتم وتدريب.  ، وسيتم اختيار أربعة مراكزيم العالي ووزارة المراكز المهنيةووزارة التعليم الثانوي ووزارة التعل

حديث قاعدة ؛ وسيتم تالمنقحة لممارسات الخدمة الجيدة على أساس المدونة إصدار الشهاداتالمناهج الدراسية لخطة 

 .البيانات الحالية للفنيين المسجلين لتشمل الفنيين المعتمدين

 4نسانيةتنفيذ السياسة الج

ون ية للكاميرعندما تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون .22

، لم في هذا الصددوف قد اعتُمدت بعد. ، لم تكن السياسة الجنسانية للصندوق متعدد األطرافي االجتماع الثاني والثمانين

ع ذلك، أثناء في وثيقة المشروع. م االجتماعي اعي أو أهداف متعلقة بالنوعيتم تضمين أي اعتبار محدد للنوع االجتم

ناث اللواتي يحضرن ، ومعظمها تتبع عدد المشاركات اإلالعتبارات الجنسانية في االعتبار، تم أخذ اتنفيذ الشريحة األولى

، سواء لمرشحاتالحالية لمشاركة االحالة سيتم استخدام هذه األرقام إلجراء التقييم األساسي ووالدورات التدريبية. 

 .، في األنشطة المنظمة في إطار الشريحة الثانيةمقدمات أو كمشاركاتك

 استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لحكومة ، تواصل اروكلوروفلوروكربونية بمرور الوقتلضمان استدامة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيد .23

لدراسية ألربع مدونة ممارسات الخدمة الجيدة التي تم تحديثها مؤخًرا وسيتم تقديمها في المناهج اوتعزيز اللوائح؛ 

مواد ال أجهزة التعرف على؛ وتم تعزيز معاهد التدريب. ستغطي ب في مجال التبريد وتكييف الهواءمدارس تدري

ائل المتعلقة سلتدريب الجمركي المنتظم الم، ويشمل اكل نقاط الدخول الجمركية اتقريبً المستنفدة لألوزون المحمولة 

 .بشكل مستمر ، ويتم تحديث مواد تدريب موظفي الجماركببروتوكول مونتريال

 الخالصة

 عام ك؛ كان مستوى استهالقيد التشغيل ومؤتمت بالكاملحصص وتراخيص االستيراد في الكاميرون إن نظام  .24

مع اللجنة  في اتفاقها األقصى المسموح به لالستهالك المحدد تتبع الحد 2021، والحصة المحددة لعام منأقل  2020

 22-ونالهيدروكلوروفلوروكرببخالف  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويسري الحظر على استيراد التنفيذية

المواد تي تستخدم ؛ وتم حظر استيراد وبيع وتركيب وإنتاج األجهزة والمعدات ال2020كانون الثاني /يناير 1اعتباًرا من 

فنيي الخدمة . وسيستمر تعزيز قدرات الجمارك و2020 كانون الثاني/يناير 1اعتباًرا من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

، لشريحة الثانيةمخططة في إطار االاإلجراءات  وتستمر في البلد. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةللحفاظ على 

واستبدال  التبريد وتكييف الهواءتعزيز قدرة موظفي الجمارك وفنيي في ، إصدار الشهادات للفنيينمثل إطالق خطة 

 ريبمستخدمين نهائيين كمشروع توضيحي وتقديم الدعم لمؤسسات التدأربعة دى ل التبرد وتكييف الهواءمعدات 

د إزالة الموا تعزيز اإلنفاذ وأداء قطاع الخدمة الستكمال ةلإلى مواصدوات توزيع المعدات واألسيؤدي و

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
 .ورة المشروعداة المنظور الجنساني طوال تعميم مراعالسياسة التنفيذية بشأن  ق)د( من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبي84/92طلب المقرر   4
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 التوصية

من المرحلة  ولىاألتنفيذ الشريحة  عنبالتقرير المرحلي تأخذ علماً  اللجنة التنفيذية بأن توصي أمانة الصندوق .25

 :للكاميرون على أساس أن من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانية

برنامج الحوافز لتعزيز تحويل التبريد التجاري والمبردات إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث  (أ)

 و ؛االحترار العالمي يشمل التدريب وبناء القدرات لضمان التنفيذ المستدام

والحكومة وأي مصدر آخر محدد سيوفرون التمويل المشترك للمشاركة في  المستخدمين النهائيين  (ب)

 المخطط.

 

على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  الشموليةتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة  .26

، بمستوى التمويل قابلةالم 2025-2021 للفترة، وخطة تنفيذ الشريحة يدروكلوروفلوروكربونية للكاميرونالمواد اله

 :أن، على أساس المبين في الجدول أدناه

ستدرج في التقرير المرحلي الذي سيقدم عند طلب  ينالنهائي ينالمعلومات المتعلقة بتنفيذ برنامج المستخدم (أ)

 ؛الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قابلة المواد الفي التعديالت التحديثية والخدمات المرتبطة بها الستخدام  ستباشرإذا كانت الكاميرون   (ب)

، فإن البلد في األساس للمواد غير القابلة لالشتعاللالشتعال في معدات التبريد وتكييف الهواء المصممة 

ا للمعايير والبروتوكوالت ذات وفقً فقط المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك و كلذلك مع تحمل سيقوم ب

 .الصلة

 تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

إدارة إزالة المواد  خطططططططططططططططططططة  )أ(
الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة  

 الثانية(الشريحة الثانية، 

750 786  073 55  اليونيدو 

 

 

     
 


