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ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع :اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
ﺗﺘﺄﻟﻒ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻹزاﻟﺔ
•

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ(

إن وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دورات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
ﻗﺪ ﺗﺼﺪر دون إﺧﻼل ﺑﺄي ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورهﺎ.

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
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ورﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع – ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

)أوﻻ( ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو )رﺋﻴﺴﻴﺔ(

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ2009:

)ﺛﺎﻧﻴﺎ( أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7
)ﺛﺎﻟﺜﺎ( أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ
اﻟﺮﻏﺎوي
اﻷﻳﺮوﺻﻮﻻت
آﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

) 104.2ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﺴﻨﺔ2010:
اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ

اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك

اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ

اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 124
12.4

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 142ب

3.5

15.9

28.

67.1

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 142ب
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22

33.2

5.0

)راﺑﻌﺎ( ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(
93.7

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻔﺘﺮة ) 2010-2009ﺗﻘﺪﻳﺮ(:

82.4

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(
0.0

ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:

)ﺧﺎﻣﺴﺎ( ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

2011

إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة ﻟﻸوزون )ﻃﻦ ﻣﻦ

2012

12.0

اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ:

2013

2014

0.8

0.2

2016

2015

2017

57.1

2018

2020

2019

اﻟﻤﺠﻤﻮع
13.0

ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(
0

0

1,035,387

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

89,206

0

2013

2014

2015

ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل )ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ(

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

93.7

93.7

84.3

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

82.4

82.4

74.2

)ﺳﺎدﺳﺎ( ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

21,102

0

0

2011

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

2012

0

0

1,145,695

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع

884,453

180,000

118,272

1,182,725

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ

66,334

13,500

8,870

88,704

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

884,453

0

180,000

0

118,272

1,182,725

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

66,334

0

13,500

0

8,870

88,704

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

950,787

0

193,500

0

127,142

1,271,429

)ﺳﺎﺑﻌﺎ( ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ )(2011
اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
66,334

884,453

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ) (2011آﻤﺎ هﻮ ﻣُﺒﻴﻦ أﻋﻼﻩ

ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:

اﻋﺘﺒﺎر إﻓﺮادي

ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ:

2
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وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
 .1ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ،ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ  2,479,196دوﻻر
ﻼ .ﺳﻮف ﻳﺆدي ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  185,940دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ آﻤﺎ هﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أﺻ ً
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ إزاﻟﺔ  28.9أﻃﻨﺎن ﻣﻦ
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ  21.1أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون
) 383.6ﻃﻦ ﻣﺘﺮي( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-و 7.8أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ) 71ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب .وهﻲ ﺗُﻐﻄﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2015و 35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2020
 .2ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺠﺎري ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع  1,084,696دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻼ.
دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  81,352دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو ،آﻤﺎ هﻲ ﻣُﻘﺪﻣﺔ أﺻ ً
ﺧﻠﻔﻴﺔ
 .3أﻗﺮﱠت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  19.4ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺨﻂ
أﺳﺎس اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ  256.9أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ،ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﺧﻂ أﺳﺎس اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  93.7أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ) 1,458.5ﻃﻦ ﻣﺘﺮي( ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون آﺄﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
 .4ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ,1995ﺳﻨﱠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة ﻟﻸوزون ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮارات وزارﻳﺔ ﺻﺎدرة
ﻋﻦ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺔ واردات اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة
ﻟﻸوزون واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة ﻟﻸوزون .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة
ﻟﻸوزون ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء رﺋﻴﺴﻴﺔ ،إدارة اﻟﺠﻤﺎرك وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣﺪة اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أوآﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد .وﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺤﻴﺚ
ﻳُﺮآﺰ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت
اﻟﺠﻤﺎرك ﻟﻴﺸﻤﻞ أﻳﻀًﺎ اﻟﺨﻼﺋﻂ وﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .آﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﻋﺎم .2013
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
 .5ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-واﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادهﺎ إﻟﻰ
اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ووﻓﻖ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺬي ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻩ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  2005و ،2010ﺗﺄرﺟﺢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﺑﻴﻦ
 63.2و 69.2أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻣﻦ 25
أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون إﻟﻰ  15.9أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة .ﺟﺪول  1ﻳﻮﺿﺢ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون آﻤﺎ هﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
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ﺟﺪول  .1اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون )(2010-2005
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺨﺎص ﺑﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
22

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
141ب

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

2005
2006
2007
2008
2009
2010

1,159
1,257
1,258
1,150
1,206
1,221

1,386
1,514
1,525
1,407
1,346
1,366

227
257
267
257
140
145

80
170
185
234
1,551
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ
اﻷوزون

2005
2006
2007
2008
2009
2010

63.7
69.1
69.2
63.2
66.3
67.1

88.7
97.4
98.5
91.4
81.7
83.1

25.0
28.3
29.3
28.2
15.4
15.9

4.4
9.4
11.6
14.8
104.2
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

 .6ﻳُﺴﺘﺨﺪم اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ) 93ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام( وﺗﺼﻨﻴﻊ أو ﺗﺠﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء .وﻳﺘﺮآﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﺮآﺔ ﺻﻐﻴﺮة
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ آﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺮآﻴﺐ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء أﻳﻀًﺎ .آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود
ﻣﻦ واﺟﻬﺎت اﻟﻌﺮض ووﺣﺪات اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻘﺴﻤﺔ واﻟﺤﺠﺮات اﻟﻤﺒﺮدة واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻳﺘﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻌﻤﻴﻞ .ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺟﻬﺰة ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة
ﺗﺪوﻳﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة .واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ورش ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات وأﺟﻬﺰة
ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ .وﺑﻌﺾ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻷآﺒﺮ ﺣﺠﻤًﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺤﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻀﺨﺎت اﻟﺨﻮاﺋﻴﺔ
وأﺟﻬﺰة ﻗﻴﺎس اﻟﻀﻐﻂ وأدوات اﻟﻘﻴﺎس ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣُﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺤﻦ.
 .7ﻳُﺴﺘﺨﺪم اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب آﻌﺎﻣﻞ إرﻏﺎء ﻹﻧﺘﺎج رﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻴﺎﻩ
اﻟﺒﺎردة ،أو ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري ،وآﻤﺬﻳﺐ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﺤﻢ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
اﻷﺟﺰاء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت .وﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻊ رﻏﺎوي ﻋﺰل اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻴﺎﻩ
اﻟﺒﺎردة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺖ ﺷﺮآﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ .ﺛﻼث ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﺼﻨﻊ أﻳﻀًﺎ أﻟﻮاح اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ وﺣﺪات
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﺨﻠﻂ اﻟﻴﺪوي وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺁﻻت إرﻏﺎء ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻀﻐﻂ .اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺜﻼث اﻷﺧﺮى آﺎﻧﺖ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ رﻏﺎوي اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺮﻧﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2008وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻻﺗﺰال ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب .ﺟﺪول
 2أدﻧﺎﻩ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﻓﻲ .2010
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ﺟﺪول  .2اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون )(2010
ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ
اﻷوزون

ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
)اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن(22-
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
)اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب(
أﻧﺎﺑﻴﺐ رﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ
اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت وإزاﻟﺔ اﻟﺸﺤﻢ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

1,070.62
26.62
64.48
59.30
1,221.02

58.88
1.46
3.55
3.26
67.16

65.93
46.99
32.09
145.01
1,366.03

7.25
5.17
3.53
15.95
83.10

 .8ﺟﺪول  3أدﻧﺎﻩ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻨﺒﻮء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة .2020-2011
ﺟﺪول  .3اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﺨﺎص ﺑﻔﺘﺮة  2020-2011ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ

ﺑﻘﻴﻮد

ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎذ
اﻷوزون

ﺑﺪون
ﻗﻴﻮد

ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎذ
اﻷوزون

2015

2011

2012

2013

2014

1,391

1,416

1,356

1,356

1220

85.0

86.0

82.4

82.4

74.2

1,391

1,416

1,441

1,467

1,493

85.0

86.0

88.0

89.0

91.0

2016

2017

2018

2019

2020

1220

1220

1220

1220

881

74.2

74.2

74.2

74.2

53.6

1,520

1,548

1,576

1,604

1,633

92.0

94.0

96.0

98.0

99.0

 .9اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺗﻜﻮن آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 5.88دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-و 10.29دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن134-أ و11.93
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟـ  R-404Aو 13.27دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟـ  R-407Cو 10.77دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟـ R-600A
)اﻷﻳﺰوﺑﻴﻮﺗﺎن(.
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 .10ﺗﺄﺗﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻺزاﻟﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺗﻘﺘﺮح ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر اﻟﺒﺎﻟﻎ  82.4أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ
اﻷوزون ﻓﻲ  ،2013واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار 28.9
أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2020
وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ( أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻣﺪاد واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛
)ب( اﻟﻤﻜﻮن ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري؛
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)ج( ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ؛
)د( ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﻋﺰل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ؛
)ه(

ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﻤﺮﻧﺔ؛ و

)و(

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء.

أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻣﺪاد واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﻤﻜﻮن ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
 .11هﺬان اﻟﻌﻨﺼﺮان ﻳﻬﺪﻓﺎن إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ .وهﻤﺎ ﻳﺸﻤﻼن ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،إدﺧﺎل ﺣﺼﺺ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
وﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻨﻴﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺣﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2013وﺣﻈﺮ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة وﺗﺮآﻴﺐ أﺟﻬﺰة
ﺗﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2013آﻤﺎ ﻳُﺤﺴﻨﺎن ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻤﺎرك وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.

ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
 .12ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻨﺸﺎط إزاﻟﺔ  88ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 4.84أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
 22اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﺮآﺔ ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء و 59ﻃﻦ
ﻣﺘﺮي ) 3.24أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وإزاﻟﺔ اﻟﺸﺤﻮم .ﺗُﻤﺜﻞ إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت
ﺗﺨﻔﻴﻀًﺎ ﺑﻤﻘﺪار  8أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .22-واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎرة هﻲ
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أ واﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن407-ج .وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات ﺷﺤﻦ
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أ واﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اآﺘﺸﺎف اﻟﺘﺴﺮب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
واﻟﻤﻀﺨﺎت اﻟﺨﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻻآﺘﺸﺎف اﻟﻐﺎز وأﻧﻈﻤﺔ ﻗﻴﺎس وﻣﻌﺎﻳﺮة اﻷداء وأﺟﻬﺰة اﺧﺘﺒﺎر
ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ وﺁﻻت اﻻﺳﺘﺮداد وأﺟﻬﺰة ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻷدوات واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﺮآﻴﺐ.

ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﻋﺰل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
 .13ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻨﺸﺎط إزاﻟﺔ  70.9ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 7.81أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺖ ﺷﺮآﺎت ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻟﻌﺰل أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ،
ﺛﻼث ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﻌﺰل اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري .ﺗﻤﺜﻞ إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻤﻘﺪار  7.81أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ) 7.26أﻃﻨﺎن
ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ و 0.55أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ آﻤﺬﻳﺒﺎت(.
وﻣﻦ آﻤﻴﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  7.81أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون اﻟﻤﻄﻠﻮب إزاﻟﺘﻬﺎ5.1 ،
أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟُﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ آﺎﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ
 .2010وﻗﺪ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ آﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﺰل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ واﻟﺨﻼﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ أو ﻋﻮاﻣﻞ إزاﻟﺔ اﻟﺪهﻮن أو اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ .ﻳﺸﻤﻞ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺁﻻت اﻟﺮﻏﺎوي اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻠﺤﻘﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ.
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ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﻤﺮﻧﺔ
 .14ﻳﻘﺘﺮح هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺜﻼث ﺷﺮآﺎت ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب إﻟﻰ
آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج رﻏﺎوي اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﺮﻧﺔ .آﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻨﺸﺎط إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﻣﻦ ﻣﻊ
آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻬﺎرﻳﺞ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ وﺁﻟﺔ دﻓﻌﺔ إرﻏﺎء واﺣﺪة وﻣﻌﺪات اﻟﺴﻼﻣﺔ وأﻧﻈﻤﺔ
ﻗﻴﺎس وﺿﺦ آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ .وﻳﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إدﺧﺎل
ﻻ
آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط ،ﻟﻜﻦ ﺑﺪ ً
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن131-ب إﻟﻰ آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻩ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺴﺘﺪام وﺁﻣﻦ .وﺧﻼل ﺁﺧﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ) ،(2008-2006اﺳﺘﻬﻠﻜﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻌًﺎ
 20ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
 .15ﺗﻘﺘﺮح ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠًﺎ ﻟﺨﻔﺾ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻻﺳﺘﺮداد وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ،ووﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠًﺎ وﻃﻨﻴًﺎ ﻻﺳﺘﺮداد
واﺳﺘﺼﻼح ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣًﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮآﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ .ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻨﺸﺄة وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺼﻼح ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻻﺳﺘﺼﻼح ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻴﻦ :دواﻻ وﻏﺎروا .وﻳُﻘﺘﺮح وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠًﺎ وﻃﻨﻴًﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣًﺎ
ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺠﻮدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮردﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻷن
ذﻟﻚ ﻻ ﻳُﺸﺠﻊ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤُﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮهﺎ .ﺳﻮف ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺼﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﺪروس
اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮداد وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮﻣًﺎ ﺑﻤﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 .16ﻗﺪرت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑـ 2,479,196
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ إزاﻟﺔ  28.9أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﺟﺪول  4أدﻧﺎﻩ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ.
ﺟﺪول  .4إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮون
اﻟﻌﻨﺼﺮ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

125,000
240,000
804,696
415,900
350,000
543,600
2,479,196

أﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﻋﺰل أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻠﺮﻏﺎوي اﻟﻤﺮﻧﺔ
أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘـﺎت
 .17اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮون ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺮر  (39/54وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ إزاﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ )اﻟﻤﻘﺮر  (44/60واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ
واﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ وﺧﻄﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻔﺘﺮة -2011
.2014
أهﺪاف ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 .18ﻟﻔﺘﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤُﻘﺪّر ﺑـ  1,458.5ﻃﻦ ﻣﺘﺮي أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ
 360ﻃﻦ ﻣﺘﺮي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆهﻞ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻘﺮر  44/66ﻣﺘﺎﺣًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﻌﺎم  2015ﻓﻘﻂ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮون ﺳﻮف ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم .2015
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 .19أﺷﺎرت اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤُﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  7وﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻓﺴﱠﺮت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄن أرﻗﺎم
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2005و 2008آﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﻲ
هﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ،اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن واﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ .وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009آﺎﻧﺖ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤُﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  104.2) 7أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ ) 81.7أﻃﻨﺎن
ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﻤﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﻬﻼك
ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤُﻘﺪﱠر ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  93.7) 7أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﱠر ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ) 82.4أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(.
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل ﻃﻠﺒًﺎ رﺳﻤﻴًﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﻟﻀﺒﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﻤُﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
1
ﻟﻠﻔﺘﺮة  2009-2005وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 .20واﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺎﻟﻎ  81.7أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ
اﻷوزون ﻓﻲ  2009و 83.1أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻓﻲ  2010هﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪام
ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ .وﻗﺪ أﺷﺎرت ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ان ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻳﺒﻠﻎ 108.4
أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  7ﻟﻌﺎم  104.2) 2009أﻃﻨﺎن ﻣﻦ
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ ﻋﻠﻰ واردات آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ آﺎﺳﺘﻬﻼك
ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
1أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻤﺎ آﺎن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2009ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺎدة  ،5ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أي ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤُﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ أﻃﺮاف
ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻟﻬﻢ )اﻟﻤﻘﺮر ) (19/XVﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ(.
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اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
 .21أﺛﺎرت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ إذا آﺎن ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺼﻨﻌﺔ أو ﻣﺠﻤﻌﺔ أو ﺷﺮآﺎت
ﺧﺪﻣﺔ .وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﺆدي أﻋﻤﺎل ﺗﺠﻤﻴﻊ
أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء .وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .آﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻼت  12ﺷﺮآﺔ،
واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ .وراﺟﻌﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ.
 .22أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ أن  59.3ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 3.26أﻃﻨﺎن
ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون( ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ  2009آﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﻴﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ/ﺗﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ/اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ .آﻤﺎ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أرﻗﺎم ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻮام  2008و .2010وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﺒﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﻴﻦ  5و 10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﻗﺘﺮاح
اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪهﺎ .آﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو إﻟﻰ أن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤُﺒﻠﻎ ﻋﻦ
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ .وﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ،
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ أﻳﻀًﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ،واﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ .وﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ،ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻓﺘﺮاض أن
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻳﻤﺜﻞ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،وﻗﺪ واﻓﻘﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺮﻏﺎوي
 .23ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻴﻮﻧﻴﺪو اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺳﺖ ﺷﺮآﺎت ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻟﻌﺰل
أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ  45,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ إﻟﻰ  15,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة وﻗﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ  100,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ إﻟﻰ
 66,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .وﻓﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ إﻣﺪاد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،أﺑﻠﻐﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻦ أن إﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻋﻠﻰ ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺪات اﻹرﻏﺎء اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻀﻐﻂ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻄﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﺮارﻳﺔ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﻤﺨﻠﻮط ﻳﺪوﻳًﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﺣﺎﻟﻴًﺎ .آﻤﺎ أآﱠﺪت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻋﻠﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟ ُﻤﺤﺪدة ﺗﻢ أﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح .وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮزﻋﺎت اﻟﺮﻏﺎوي ،ﺗﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ  214,900دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻹزاﻟﺔ
 7.81أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ  3.02دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﻎ.
 .24ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺗﻘﻮم ﺛﻼث ﺷﺮآﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﻣﺸﺮوع ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻋﺰل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ أﻳﻀًﺎ
ﺑﺈﻧﺘﺎج رﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﻤﻨﻔﻮﺧﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻋﺰل اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري؛
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ أي ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻹزاﻟﺔ هﺬا اﻻﺳﺘﻬﻼك .وردًا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻋﻦ أن
أﻏﻠﺐ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري وذات اﻟﺤﺠﻢ اﻷآﺒﺮ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻟﻮاح ﻋﺰل اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮردة.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﺗُﻨﺘﺞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺜﻼث رﻏﺎوي ﻋﺰل اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻂ اﻟﻴﺪوي و/أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺘﺨﺪام ﺁﻻت إرﻏﺎء ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ .وﻗﺪ واﻓﻘﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام  5.16أﻃﻨﺎن
ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل ﻋﺰل اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ
ﻣﺘﻰ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ،و/أو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات اﻹرﻏﺎء اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰودة ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻹﻧﺘﺎج ﻋﺰل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻏﺎوي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺪون أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
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ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أي دﻋﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ
ﻳﺴﺎوي  12.96أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون.
 .25ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸﺮوع ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺜﻼث ﺷﺮآﺎت ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي اﻟﻤﺮﻧﺔ ،آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ إﻓﺮادي
إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻪ ،ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ أﻳﻀًﺎ آﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺜﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻋﻦ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻤﻌﺪات
واﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮآﺎت أﺟﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام آﻠﻮرﻳﺪ
اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ .وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ
واﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ هﺬﻩ
اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﻘﻦ .وﻗﺪ ﻋﺒﱠﺮت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮص أن اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻢ
ﺗﻘﻢ ﺑﺈدﺧﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻠﻴﻦ وﻧﺼﺤﺘﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻌﺪات ﻗﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب.
ﻻ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاح ﻧﺸﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إدراج هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
 .26اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻧﻪ ﺑﺪ ً
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ،ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
وﻋﺪم ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
141ب ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺁﻣﻦ وﻣﺴﺘﺪام .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إدراج ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  96,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب
ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺳﺎﺋﺒﺔ وﻓﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻗﺒﻞ
ﻋﺎم  .2015وﺗﻌﻬﺪت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﺑﺤﻈﺮ واردات اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ وﻓﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﻗﺒﻞ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .2015
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
 .27راﺟﻌﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻷﺻﻠﻲ ﺣﻴﺚ
أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻮف ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ  2015ﻓﻘﻂ ،وﻟﻴﺲ  2020آﻤﺎ هﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أﺻﻼً ،وﻳﻮﺟﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎن ﻣﺼﻨﻌﺎن
ﺗﻢ إدراﺟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﺳﻮف ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎرك وﺗﺪرﻳﺐ
ﻼ
ﻓﻨﻴﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات اﻻﺳﺘﺮداد وأﺟﻬﺰة اآﺘﺸﺎف اﻟﺘﺴﺮب ﻓﻘﻂ .آﻤﺎ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺮآﺰ اﻻﺳﺘﺼﻼح اﻟﻤﻄﻠﻮب أﺻ ً
إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﺤﺘﻮي ﺟﺪول  5ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
.28
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺗُﺸﻴﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻦ اﻟﻤﺮاد إزاﻟﺘﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻄﻠﻮب إزاﻟﺘﻪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ) 9.37أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ،أو  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس( .وﻣﻊ ذﻟﻚ،
ﺗﻌﺘﺮف اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀًﺎ ﺑﺄن اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺘﺤﻔﻆ ﺟﺪًا ﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﻗﺘﺮﺣﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .وهﺬا أﻳﻀًﺎ
هﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ هﺬﻩ ﺳﻮف ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ.
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ﺟﺪول  .5اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻨﺼﺮ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﻋﺰل أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺌﺔ

12.96
2.74
8.00
1.65

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

25.35

214,900
96,000
570,825
176,000
125,000
1,182,725

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ﺑﺐ
إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺠﻤﺎرك(

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻘﺪر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ
 .29إن ﺣﺴﺎب اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﻤﻄﻠﻮب إزاﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻋﺰل اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻳﻮرﻳﺜﺎن اﻟﺠﺎﺳﺊ ﻳﻜﻮن آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺳﻮف ﺗﺘﻢ إزاﻟﺔ  112.8ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ،و 56.5ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﺐ اﻧﺒﻌﺎث  80,659ﻃﻦ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي.
ﺟﺪول  .6ﺣﺴﺎب اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻏﺎوي
اﻟﻤﺎدة

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﺣﺘﺮار
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻃﻦ/ﺳﻨﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
)ﻃﻦ/ﺳﻨﺔ(

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
رﻏﺎوي اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب – اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

725

)*(112.8

81,787

ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ  -اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ

20

56.5

1,128
)-(80,659

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
)*( ﺗﻮﺟﺪ  5ﻃﻦ ﻣﺘﺮي إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ

 .30إن ﺣﺴﺎب اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮآﺮﺑﻮن 22-اﻟﻤﻄﻠﻮب إزاﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻳﻜﻮن آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أ
ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺣﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ،ﻳﺰﻳﺪ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  5.7ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﻓﻲ وﺣـﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري وﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻓﻲ وﺣﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء
)ﺟﺪول .(7
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ﺟﺪول  .7ﺣﺴﺎب اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻤﺪﺧﻼت
ﻋﺎم
اﻟﺒﻠﺪ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮآﺔ )اﻻﺳﻢ ،اﻟﻤﻮﻗﻊ(

][-
][-

ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻨﻮع

ﻧﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤُﺤﺪد

]ﻗﺎﺋﻤﺔ[

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري/اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ/اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ

][-

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

آﻤﻴﺔ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات

]آﻎ[
][-

ﺑﻴﻦ  0.6و ،2.0اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 2.81
22,513

ﺑﻴﻦ  1و ،2.5اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 1.45
17,635

ﻗﺪرة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

]آﻴﻠﻮ واط[

ﺑﻴﻦ  1.95و ،75اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 8.13

ﺑﻴﻦ  3.15و ،9.1اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 4.85

]ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ[

0

0

اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أ،
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أ،
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء ﻣﺘﻨﻮع
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء /اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻊ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات )ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول(
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﻏﺎز ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﺪﻳﻞ )ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻞ واﺣﺪ(

]ﻗﺎﺋﻤﺔ[

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤُﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ أداء أﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ؛ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷداء اﺧﺘﻼﻓًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ.
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اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ دورة ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،22-وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة .ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ/ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ.
اﻟﺒﻠﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻊ أﻗﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ
]ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ،اﻷﻓﻀﻞ =
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪاﺋﻞ
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن600-أ ) 24-ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(
اﻷﻋﻠﻰ )اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن 20.1 -) 290-ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(
اﻷﻗﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﻟﻼﻧﺤﺮاف ﻋﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن([
اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن134-أ ) 5.8-ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن600-أ ) 24.3 -ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن 20.0 -) 290-ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن134-أ ) 6.2 -ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن407-ج ) 0.1 -ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ(

اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن407-ج ) 2.2ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أ ) 5.7ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(

اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410-أ ) 6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(

اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن404-أ ) 22.7ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(

اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن404-أ ) 21.8ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﻟﻠﻮﺣﺪة ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ )ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻘﻂ(:
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ )اﻟﻤﺎدة(
اﻷﺛﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ )اﻟﻄﺎﻗﺔ( :ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
اﻷﺛﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ )اﻟﻄﺎﻗﺔ(:
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

]آﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﺔ[
]آﻎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]آﻎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]آﻎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

131,415

24,114

21,209

3,858

88,048

16,157

0

0

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ  – 1اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻜﻠﻲ )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  -ﺧﻂ اﻷﺳﺎس(*
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﺒﻠﺪ(**
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ(**
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 410أ

]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[

12,912

1,840

126,277

19,875

0

0

126,277

19,875

]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[

139,189

ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ 2

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻜﻠﻲ )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  -ﺧﻂ اﻷﺳﺎس(*
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﺒﻠﺪ(**
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ(**
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ**
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن – 410أ

اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

21,715
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[

-475,299

-67,725

-19,061

-2,729

0

0

-19,061

-2,729

]ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[

-494,360

-70,454

*اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ :اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة.
**ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ذات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
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 .31إن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
إدﺧﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وإﻧﻔﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ
ﺧﻔﺾ آﻤﻴﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .وآﻞ آﻴﻠﻮﻏﺮام )آﻎ( ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻻ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺒﺮﻳﺪ أﻓﻀﻞ ﻳﺆدي إﻟﻰ وﻓﻮرات ﻗﺪرهﺎ ﻧﺤﻮ  1.8ﻃﻦ ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺣﺴﺎب اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻟﻢ ﻳﺪرج ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻤﻘﺪار  79,080ﻃﻦ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺪر ﻓﻲ ﺧﻄﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺘﺮة -2011
 .2014ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﺗﻘﺪر اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ آﻤﻴﺎ .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وآﻤﻴﺎت ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻎ ﻋﻦ اﺳﺘﺮدادهﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮهﺎ وﻋﺪد
اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ.
 .32ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻬﺎ – ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺮﻏﺎوي وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ،ﻳُﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﻷن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﻈﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﻏﺎوي وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ/ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻤﻘﺪار  80,245ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ.
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
 .33اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮر ) 39/54ح( اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻓﺮص ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ) 11ب( ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر  6/ XIXﻟﻼﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻸﻃﺮاف ،أﺷﺎرت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،
وهﻮ ﻳﺸﻤﻞ اﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺮﻏﺎوي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري.
ﺧﻄﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻔﺘﺮة 2014-2011
 .34ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو  1,182,725دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻔﺘﺮة  2014-2011اﻟﺒﺎﻟﻎ  1,144,287دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق
 .35ﻳﺮد ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ
اﻷول ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
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اﻟﺘﻮﺻﻴـﺎت
 .36ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ:
)أ( اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮون ﻟﻠﻔﺘﺮة  2011إﻟﻰ  ،2015ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,182,725دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 88,704دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو؛
)ب( ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر واﻟﺒﺎﻟﻎ  82.4أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ،اﻟﻤﺤﺴﻮب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻘﺪر اﻟﺒﺎﻟﻎ  81.7أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻟﻌﺎم  2009واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻘﺪر اﻟﺒﺎﻟﻎ  83.1أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻟﻌﺎم
 ،2010هﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪ؛
)ج( ﺧﺼﻢ  25.4ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛
)د( اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
)ﻩ( ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ،ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻹدراج
أرﻗﺎم اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ،وإﺧﻄﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ وأي أﺛﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆهﻞ ،ﻣﻊ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻳﺘﻌﻴﻦ
إﺟﺮاؤهﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ و
)و( اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮون وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  884,453دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 66,334دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو.
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المرفـق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة جمھورية الكامرون واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية الكامرون )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء
-1
تخفيض في االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا
 74,2من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2015بما يتماشى مع الجداول الزمنية
لبروتوكول مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك
الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة .7
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )"الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى"( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في
الصفين األفقيين  3-1-4و) 3-2-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
سوف يتمكن البلد من الوصول الى حدود االستھالك المذكورة لكل من المواد كما يذكر في التذييل -2ألف.
-4
ّ
وسوف تقبل كذلك تحقيق مستقل بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة المعنية حول تحقيق تلك الحدود المذكورة في
الفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
ً
بالشروط التالية قبل  60يوما على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛
1
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)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط تنفيذ
الشريحة"( تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من
التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح
من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد
صرفت بالكامل؛

)د(

أن يك ون البل د ق د ق ّدم إل ى اللجن ة التنفيذي ة خط ة تنفي ذ الش ريحة الس نوية عل ى ھيئ ة الت ذييل  -4أل ف
)"شكل تقارير وخطط تنفيذ الشريحة السنوية"( تغطي كل سنة تقويمية حت ى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا
تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه السنة نفسھا ،أو حتى موعد
اكتمال جميع األنشطة ال واردة في ه ف ي حال ة الش ريحة األخي رة ،وأن يك ون ق د حص ل عل ى موافقتھ ا
على ھذه الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ الشريحة السنوية
السابقة وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على
النحو المبيّن في الفقرة ) 5ب( أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ھذه المبالغ وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف.
إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ شريحة سنوية وأن توافق عليھا
اللجنة التنفيذية ،كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية ) 5د( أعاله .وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص يمس
مجموعھا  %30أو أكثر من تمويل الشريحة األخيرة الموافق عليھا أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو
سياسات الصندوق المتعدد األطراف أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ أما إعادات
التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة السنوية الموافق عليھا ،والتي
تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير المتعلق بتنفيذ الشريحة؛ وسوف تعاد أي مبالغ
متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.
-8
لما يلي:

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة
المنفذة الرئيسية الوحيدة )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق
عليھا في إطار الطلبات التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب(.
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وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي 2-2
من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
ّ
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل كيلوغرام
من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة.
وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية و من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا
االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال
لھذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د(
و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون – 141ب
المجموع

جيم
جيم

األولى
األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
66.7
15.7
82.4

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
1.1
1.2
1.2
2.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4

2011
غير متوفر

2012

2013
93.7

2014
93.7

2015
84.3

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق
جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
74.2
82.4
82.4
غير متوفر
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات
استھالك األوزون(
118,272
0 180,000
0
884,453
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية
))اليونيدو( دوالر أمريكي(
8,870
0
13,500
0
)تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي 66,334
118,272
0 180,000
0
884,453
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي(
8,870
0
13,500
0
66,334
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
127,142
0 193,500
0
950,787
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(

المجموع
غير متوفر
غير متوفر
1,182,725
88,704
1,182,725
88,704
1,271,429
9.6
غير متوفر
57.1
15.7
0
0

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع األخير في السنة المحددة
1
في التذييل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الش ريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا يتعل ق بإزال ة
المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغي أن يسلط التقرير
الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات المدرج ة ف ي
الخط ة ،وأن يعل ق عل ى التغيي رات الت ي تط رأ عل ى الظ روف ف ي البل د ،وأن يق دم غي ر ذل ك م ن
4
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المعلوم ات ذات الص لة .وينبغ ي أن يش تمل التقري ر أيض ا عل ى معلوم ات ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛
)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا حت ى الوق ت المزم ع لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة ،م ع
إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب ار.
وينبغ ي أن يتض من الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي
تغييرات ممكنة م ن المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة
المحددة في الفقرة الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيح ات اعتب ر م ن
الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛

)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
وحدة األوزون الوطنية ھي الوحدة اإلدارية المركزية المنشأة في الھيكل اإلداري لوزارة البيئة بالكاميرون
1
المسؤولة عن تنسيق األنشطة الحكومية المتعلقة بحماية طبقة األوزون وتيسير إزالة المواد المستنفدة لألوزون.
وستكون وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة البيئة بالكاميرون مسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة
2
الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
وستكلف وحدة األوزون الوطنية بإدارة تنفيذ أنشطة المشروع المزمعة بالتعاون مع اليونيدو بوصفھا الوكالة
3
المنفذة الرئيسية.
5
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التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1
التالي:

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛

)ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -4ألف؛

)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط تنفيذ الشريحة السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاص ة بالش رائح والخط ة الش املة عل ى النح و المح دد ف ي الت ذييل -4أل ف
و كذلك بالتقارير عن اتمام المشروعات لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ض مان وج ود آليّ ة تش غيلية تم ّك ن م ن تنفي ذ خط ة تنفي ذ الش ريحة بطريق ة فعال ة ومتس مة بالش فافية
واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق ا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

)ك(

ضمان أ ﱠن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يع َرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4
ألف.
التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار المبلغ  93دوالر أمريكي عن
1
ك ّل كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2
ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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