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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  الكاميرون

 الوآالة عنوان المشروع) أوال(

 )رئيسية(اليونيدو  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 104.2 2009 :السنة  7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 2010 :السنة )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(
االستخدامات  عامل تصنيع المذيبات التبريد مكافحة الحريق الرغاوي األيروصوالت آيميائي

 لمعمليةا

إجمالي االستهالك 

 القطاعي

  الخدمة التصنيع  
          123الهيدروآلوروفلوروآربون 
          124الهيدروآلوروفلوروآربون 
 15.9   3.5    12.4  ب142الهيدروآلوروفلوروآربون 
          ب142الهيدروآلوروفلوروآربون 
 67.1  .28 33.2 5.0    22الهيدروآلوروفلوروآربون 

 

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

 82.4 :نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة 93.7 ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 

 57.1 :المتبقي 0.0 :موافق عليه بالفعل

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال )خامسا(

طن من (إزالة المواد المستنفذة لألوزون  اليونيدو

 )قدرات استنفاذ األوزون

12.0  0.8 0.2       13.0 

 1,145,695 0 0 0 0 0 0 21,102 89,206 0 1,035,387 )دوالر أمريكي(التمويل 

 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 المشروع بيانات) سادسا(

  84.3 93.7 93.7 ال ينطبق ال ينطبق )تقديرية(حدود االستهالك في بروتوآول مونتريال 

  74.2 82.4 82.4 ال ينطبق ال ينطبق )طن من قدرات استنفاذ األوزون(الحد األقصى لالستهالك المسموح به 

 1,182,725 118,272  180,000  884,453 تكاليف المشروع اليونيدو )دوالر أمريكي(بدأ تكاليف المشروع المطلوبة من حيث الم

 88,704 8,870  13,500  66,334 تكاليف الدعم

 1,182,725 118,272 0 180,000 0 884,453 )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 88,704 8,870 0 13,500 0 66,334 )دوالر أمريكي(حيث المبدأ إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من 

 1,271,429 127,142 0 193,500 0 950,787 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

 )يكيدوالر أمر(تكاليف الدعم  )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة  الوآالة

 66,334 884,453 اليونيدو

 

 آما هو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :طلب التمويل

 اعتبار إفرادي :توصيات األمانة
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  وصف المشروع
 
نة بالنيابة عن حكومة الكاميرون، تقدمت اليونيدو بصفتها الوآالة المنفذة المعينة إلى االجتماع الرابع والستين للج .1

دوالر  2,479,196التنفيذية بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بإجمالي تكلفة 
سوف يؤدي تنفيذ األنشطة  .دوالر أمريكي آما هي مقدمة أصًال 185,940أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 

أطنان من  28.9لة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى إزالة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزا
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون  21.1قدرات استنفاذ األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، تنقسم إلى 

 )طن متري 71(أطنان من قدرات استنفاذ األوزون  7.8و 22-من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن متري 383.6(
في المائة  35و 2015في المائة بحلول عام  10وهي ُتغطي التخفيض بنسبة  .ب141-من الهيدروآلوروفلوروآربون

 .2020من االستهالك بحلول عام 

دوالر أمريكي زائد تكاليف  1,084,696تبلغ الشريحة األولى للمرحلة األولى الجاري طلبها في هذا االجتماع  .2
 .الر أمريكي لليونيدو، آما هي ُمقدمة أصًالدو 81,352دعم الوآالة البالغة 

  خلفية

ومع التسليم بخط  .مليون نسمة، جميع تعديالت بروتوآول مونتريال 19.4أقرَّت الكاميرون، البالغ عدد سكانها  .3
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، تم تصنيف  256.9أساس االمتثال للكلوروفلوروآربون الخاص بها البالغ 

ومع ذلك، بالنظر إلى أن خط أساس االمتثال المقدر للمواد  .لى أنه من البلدان ذات االستهالك المنخفضالكاميرون ع
، لم يعد باإلمكان )طن متري 1,458.5(أطنان من قدرات استنفاذ األوزون  93.7الهيدروآلوروفلوروآربونية البالغ 

  .تصنيف الكاميرون آأحد البلدان ذات االستهالك المنخفض

  ات المواد المستنفدة لألوزونتنظيم

سنَّت حكومة الكاميرون تنظيمات المواد المستنفذة لألوزون من خالل قرارات وزارية صادرة , 1995منذ عام  .4
عن وزارة البيئة وحماية الطبيعة ووزارة التنمية الصناعية والتجارية، بما في ذلك مراقبة واردات المواد المستنفذة 

تشتمل العملية الخاصة باستيراد المواد المستنفذة  .دة على المواد المستنفذة لألوزونلألوزون واألجهزة المعتم
ووحدة األوزون الوطنية، التي أوآلت إليها  وجمعية الرقابة العامةلألوزون على ثالثة أجزاء رئيسية، إدارة الجمارك 

تنفيذ نظام التراخيص بنجاح بحيث  وتم .مسؤولية تنفيذ بروتوآول مونتريال، بما في ذلك تحديد حصص االستيراد
ُيرآز بشكل رئيسي على المواد الكلوروفلوروآربونية؛ ومع ذلك، توجد حاجة إلى المزيد من التحسين لنظام تصنيفات 
الجمارك ليشمل أيًضا الخالئط وتدريب موظفي الجمارك والمفتشين من أجل مراقبة المواد 

تم تشغيل نظاًما للحصص خاص بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية قبل آما سي .الهيدروآلوروفلوروآربونية بفعالية
 .2013عام 

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتوزيع القطاعي
 
ب الوحيدة التي يتم استيرادها إلى 141-والهيدروآلوروفلوروآربون 22-ُتعتبر مواد الهيدروآلوروفلوروآربون .5

ووفق المسح الذي تم إجراؤه إلعداد خطة إدارة إزالة المواد  .وفلوروآربونيةالبلد من المواد الهيدروآلور
بين  22- ، تأرجح استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون2010و 2005الهيدروآلوروفلوروآربونية، خالل الفترة بين 

 25ب من 141-أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، بينما انخفض استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون 69.2و 63.2
يوضح  1جدول  .أطنان من قدرات استنفاذ األوزون خالل نفس الفترة 15.9أطنان من قدرات استنفاذ األوزون إلى 

استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الكاميرون آما هي مقدمة في خطة إدارة إزالة المواد 
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية
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  )2010-2005(دروآلوروفلوروآربونية في الكاميرون استهالك المواد الهي. 1جدول 

  7بيانات المادة  البيانات من المسح الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية السنة

-الهيدروآلوروفلوروآربون  
22

-الهيدروآلوروفلوروآربون
ب141

   المجموع

     طن متري
2005 1,159 227 1,386 80 
2006 1,257 257 1,514 170 
2007 1,258 267 1,525 185 
2008 1,150 257 1,407 234 
2009 1,206 140 1,346 1,551 
 ال ينطبق 1,366 145 1,221 2010

طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون

    

2005 63.7 25.0 88.7 4.4 
2006 69.1 28.3 97.4 9.4 
2007 69.2 29.3 98.5 11.6 
2008 63.2 28.2 91.4 14.8 
2009 66.3 15.4 81.7 104.2 
 ال ينطبق 83.1 15.9 67.1 2010

 
في المائة من  93(بشكل رئيسي في خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء  22- ُيستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون .6

شرآة صغيرة ويترآز التصنيع في إثنى عشر  .وتصنيع أو تجميع أجهزة التبريد وتكييف الهواء) إجمالي االستخدام
آما يوجد عدد محدود  .ومتوسطة، حيث تعمل معظمها آمقاولين لخدمة وترآيب أجهزة التبريد وتكييف الهواء أيًضا

من واجهات العرض ووحدات التكثيف وأنظمة تكييف الهواء المقسمة والحجرات المبردة واألنظمة المخصصة يتم 
الًبا ما يكون ذلك مع تعديالت فردية لتلبية احتياجات تصنيعها وفق التصميم الخاص بالشرآة حسب الطلب، وغ

معظم األجهزة يتم إنتاجها باستخدام خليط من المكونات المستوردة والمصنعة محلًيا، وبعضها تتم إعادة  .العميل
والتجميع يتم في ورش عمل متعددة االستعماالت باستخدام أدوات وأجهزة  .تدويرها من األجهزة واألنظمة الزائدة

وبعض ورش العمل األآبر حجًما تمتلك أجهزة الشحن، بينما تستخدم األخرى المضخات الخوائية  .تصنيع أساسية
 .وأجهزة قياس الضغط وأدوات القياس لتحقيق مستويات ُمحددة للشحن

ه ب آعامل إرغاء إلنتاج رغاوي البولي يوريثان الجاسئة ألنابيب الميا141- ُيستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون .7
الباردة، أو لوحدات التبريد التجاري، وآمذيب إلزالة الشحم من أنظمة التبريد وتكييف الهواء بعد التصنيع ولتنظيف 

ويتم تصنيع رغاوي عزل البولي يوريثان الجاسئة ألنابيب المياه  .األجزاء اإللكترونية والميكانيكية في عدة قطاعات
هذه الشرآات تصنع أيًضا ألواح الرغاوي المطلوبة في وحدات ثالث من  .محليةالباردة عن طريق ست شرآات 

الشرآات الثالث األخرى آانت  .التبريد التجاري بالخلط اليدوي وباستخدام آالت إرغاء معدلة محلًيا منخفضة الضغط
يلين في ب في تصنيع رغاوي األلواح المرنة وقد تم تحويلها إلى آلوريد الميث141- تستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون

جدول  .ب141-، ومع ذلك فإن األجهزة الخاصة بها التزال قابلة للتشغيل على الهيدروآلوروفلوروآربون2008عام 
 .2010أدناه يوضح التوزيع القطاعي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الكاميرون في  2
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  )2010(ية في الكاميرون التوزيع القطاعي الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربون. 2جدول 

طن من قدرات استنفاذ  طن متريالتطبيق
 األوزون

   )22-الهيدروآلوروفلوروآربون(
 58.88 1,070.62 خدمة التبريد وتكييف الهواء

 1.46 26.62  تصنيع التبريد التجاري
 3.55 64.48 تصنيع التبريد وتكييف الهواء

 3.26 59.30 التطهير والتنظيف
 67.16 1,221.02 22- دروآلوروفلوروآربونمجموع الهي

   )ب141- الهيدروآلوروفلوروآربون(
 7.25 65.93 أنابيب رغاوي البولي يوريثان الجاسئة

 5.17 46.99 التبريد التجاري باستخدام رغاوي البولي يوريثان الجاسئة
 3.53 32.09 المذيبات وإزالة الشحم

 15.95 145.01 ب141- مجموع الهيدروآلوروفلوروآربون
 83.10 1,366.03 إجمالي المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
 .2020-2011أدناه يوضح التنبوء الخاص باستهالك المود الهيدروآلوروفلوروآربونية خالل فترة  3جدول  .8

  بالنسبة الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 2020-2011التنبؤ الخاص بفترة . 3جدول 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  السنة

  بقيود

 881 1220 1220 1220 1220 1220 1,356 1,356 1,416 1,391  طن متري
من قدرات 

استنفاذ 
 53.6 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 82.4 82.4 86.0 85.0  األوزون

بدون 
  قيود

 1,633 1,604 1,576 1,548 1,520 1,493 1,467 1,441 1,416 1,391  طن متري
من قدرات 

استنفاذ 
 99.0 98.0 96.0 94.0 92.0 91.0 89.0 88.0 86.0 85.0  األوزون

 
 :األسعار الحالية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وغازات التبريد البديلة بالكيلوغرام في البلد تكون آالتالي .9

 11.93أ و134- دوالر أمريكي للهيدروفلوروآربون 10.29و 22- دوالر أمريكي للهيدروآلوروفلوروآربون 5.88
 R-600Aدوالر أمريكي لـ  10.77وR-407C دوالر أمريكي لـ  13.27و R-404Aدوالر أمريكي لـ 

  ).األيزوبيوتان(

  استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

اصة بالحكومة بالتوازي مع الجدول الزمني لإلزالة تأتي استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخ  .10
وخالل المرحلة األولى، تقترح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تجميد  .في بروتوآول مونتريال

أطنان من قدرات استنفاذ  82.4استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على مستوى خط األساس المقدر البالغ 
 28.9، والتقليل تدريجًيا من استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاص بها بمقدار 2013وزون في األ

. 2020في المائة بحلول عام  35أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من خط األساس لتحقيق التخفيض بنسبة 
 :ةوبالتوازي مع هذه االستراتيجية، تقترح الحكومة تنفيذ األنشطة التالي

  أدوات السياسة لمراقبة إمداد والطلب على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛  )أ (

 المكون غير االستثماري؛   )ب (
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 في قطاع تصنيع التبريد؛ 22-مشروع استثمار إلزالة استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون   )ج (

 ب في عزل األنابيب؛141- مشروع استثمار إلزالة استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون  )د (

 ب في الرغاوي المرنة؛ و141- مشروع استثمار إلزالة استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون  )ه(

 .المساعدة لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء  )و(

  أدوات السياسة لمراقبة إمداد والطلب على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، والمكون غير االستثماري

نظيمات الحالية للتأآد من مراقبة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بشكل هذان العنصران يهدفان إلى تحسين الت  .11
وهما يشمالن، على سبيل المثال ال الحصر، إدخال حصص استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .أفضل

ظر استيراد وتصنيف حاويات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية واألجهزة المحتوية عليها وتسجيل فنيي التبريد وح
وحظر تصنيع األجهزة وترآيب أجهزة  2013األجهزة المحتوية على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

آما ُيحسنان من نظام . 2013تبريد وتكييف هواء جديدة معتمدة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 
 .درة وأنشطة التوعيةالتعريفة الجمرآية وتدريب الجمارك وبناء الق

  مشروع االستثمار في قطاع تصنيع التبريد
 

-من الهيدروآلوروفلوروآربون) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 4.84(طن متري  88يقترح النشاط إزالة   .12
طن  59المستخدم عن طريق إثنى عشر شرآة صغيرة ومتوسطة في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء و 22

المستخدم في عملية التصنيع  22-من الهيدروآلوروفلوروآربون) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 3.24(متري 
ُتمثل إزالة استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عن طريق هذه الشرآات  .الخاصة بالتنظيف وإزالة الشحوم

والبدائل المختارة هي . 22-وروآربونأطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الهيدروآلوروفل 8تخفيًضا بمقدار 
توفير معدات شحن  :وتشمل عملية التحويل ما يلي .ج407- أ والهيدروفلوروآربون410- الهيدروفلوروآربون
أ والمضاعفات وأجهزة القياس والمقاييس اإلضافية وأجهزة اآتشاف التسرب اإللكترونية 410- الهيدروفلوروآربون

اءة واألنظمة الثابتة الآتشاف الغاز وأنظمة قياس ومعايرة األداء وأجهزة اختبار والمضخات الخوائية العالية الكف
ضغط النيتروجين وآالت االسترداد وأجهزة تحليل غاز التبريد واألدوات والمساعدة الفنية وقطع الغيار والتسليم 

 .والتأمين والترآيب

  ي عزل األنابيبب ف141- مشروع استثمار إلزالة استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون
 

من ) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 7.81(طن متري  70.9يقترح النشاط إزالة   .13
ب المستخدم عن طريق ست شرآات مصنعة لعزل أنابيب البولي يوريثان الجاسئة، 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عن  تمثل إزالة استهالك .ثالث منها تنتج لوحات العزل الجاسئة للتبريد التجاري
أطنان  7.26(أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من استهالك الكاميرون  7.81طريق هذه الشرآات التخفيض بمقدار 

 ).أطنان من قدرات استنفاذ األوزون مستخدمة آمذيبات 0.55من قدرات استنفاذ األوزون مستخدمة في األنابيب و
 5.1أطنان من قدرات استنفاذ األوزون المطلوب إزالتها،  7.81ب البالغة 141-روفلوروآربونومن آمية الهيدروآلو

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون منها تكون في البوليوالت المسبقة الخلط المستوردة اُلمبلغ عنها آاستهالك في 
يع عزل األنابيب والخالئط التي يمكن أن وقد وقع االختيار على فورمات الميثيل آتقنية للتحويل بالنسبة لتصن. 2010

يشمل  .تحتوي على المواد الهيدروفلوروآربونية أو عوامل إزالة الدهون أو الهيدروآربونات ألغراض التنظيف
وقطع الغيار والتسليم والتأمين  في الموقعالتحويل آالت الرغاوي األساسية المحمولة المنخفضة الضغط للحقن 

 .التكاليف التشغيلية اإلضافية الستخدام أنظمة جديدة معتمدة على فورمات الميثيلوالتدريب واالعتماد و
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  ب في الرغاوي المرنة141- مشروع استثمار إلزالة استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون

ب إلى 141-يقترح هذا المشروع تقديم المساعدة لثالث شرآات محولة من استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون  .14
آما يقترح النشاط إجراء تعديالت في المصنع للتعامل األمن مع  .ميثيلين في إنتاج رغاوي األلواح المرنةآلوريد ال

آلوريد الميثيلين، بما في ذلك صهاريج التخزين وأنظمة التهوية وآلة دفعة إرغاء واحدة ومعدات السالمة وأنظمة 
ن التكاليف التشغيلية اإلضافية الناتجة عن إدخال ويشتمل أيًضا على تعويض جزئي ع .قياس وضخ آلوريد الميثيلين

ال يوجد أي تخفيض مباشر في المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مصاحب لهذا النشاط، لكن بدًال  .آلوريد الميثيلين
 ب إلى آلوريد الميثيلين الذي يتم إجراؤه عن131-من ذلك يقترح التأآد من أن التحويل من الهيدروآلوروفلوروآربون

، استهلكت هذه الشرآات مًعا )2008- 2006(وخالل آخر ثالث سنوات من اإلنتاج  .طريق الشرآات مستدام وآمن
  .ب في السنة141-طن متري من الهيدروآلوروفلوروآربون 20

  المساعدة لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

الخدمة عن طريق تنفيذ برنامًجا لخفض تقترح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية دعم قطاع   .15
االنبعاثات، بحيث يشجع على الممارسة السليمة واالسترداد وإعادة التدوير، ووضع برنامًجا وطنًيا السترداد 

يشمل هذا النشاط منشأة وطنية  .واستصالح غازات التبريد يكون متاًحا لجميع شرآات الخدمة والمستخدمين النهائيين
وُيقترح وضع برنامًجا وطنًيا مدعوًما  .دواال وغاروا :على مصانع االستصالح في مدينتين لالستصالح معتمدة

بمراقبة الجودة الرسمية واعتماد المنتج لمنع توزيع غازات التبريد سيئة الجودة عن طريق موردين غير معتمدين ألن 
يعتمد برنامج االستصالح على الدروس  سوف .ذلك ال ُيشجع الفنيين على استخدام غازات التبريد الُمعاد تدويرها

المستفادة في تنفيذ بعض أنشطة االسترداد وإعادة التدوير بموجب خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة 
  .النهائية وسوف يكون مدعوًما بمكون السياسة

  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

 2,479,196لية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بـ قدرت التكلفة اإلجما  .16
 .أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 28.9دوالر أمريكي، تنتج عنها إزالة 

 .أدناه يحتوي على توزيع تفصيلي للتكلفة 4جدول 

  رحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للكاميرونإجمالي التكلفة للم. 4جدول 
  الميزانية العنصر

 )دوالر أمريكي( 
  125,000  أدوات السياسة

  240,000 أنشطة غير استثمارية
  804,696 في تصنيع التبريد وتكييف الهواء 22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

  415,900 ب في عزل أنابيب البولي يوريثان الجاسئة141-لوروآربونإزالة الهيدروآلوروف
  350,000 استثمار آلوريد الميثيل للرغاوي المرنة

  543,600  أنشطة قطاع الخدمة
  2,479,196 المجموع
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقـات

ربونية للكاميرون في سياق المبادئ التوجيهية استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآ  .17
ومعايير تمويل إزالة هذه المواد ) 54/39المقرر (المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

والمقررات الالحقة بشأن هذه الخطط ) 60/44المقرر (في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين 
- 2011درة في االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة والصا
2014. 

  أهداف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

مية طن متري أعلى من الك 1,458.5لفتت األمانة انتباه اليونيدو إلى حقيقة أن خط األساس الحالي الُمقّدر بـ   .18
طن متري وبالتالي فهو ينقل الكاميرون إلى فئة البلدان غير منخفضة االستهالك، حيث يكون التمويل المؤهل  360

وبناء عليه تم االتفاق على أن المرحلة األولى  .فقط 2015متاًحا لتحقيق أهداف التخفيض لعام  66/44بموجب المقرر 
في  10ربونية للكاميرون سوف تتناول التخفيض بنسبة تصل إلى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآ

 .2015المائة قبل عام 

  االختالفات في بيانات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

وتلك  7أشارت األمانة إلى االختالفات بين بيانات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الُمبلغ عنها بموجب المادة   .19
فسَّرت اليونيدو المسألة بأن أرقام  .مسح المستخدم إلعداد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالتي تم جمعها في ال

آانت أقل من تلك الواردة في المسح بسبب وجود نقاط ضعف في  2008و 2005االستهالك المبلغ عنها بين عامي 
لتبريد المعتمدة على هياآل التعريفة الجمرآية وعملية رصد االستيراد، التي فشلت في تسجيل غازات ا
، آانت 2009وفي عام  .الهيدروآلوروفلوروآربون والمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البوليوالت المسبقة الخلط

أطنان  81.7(أعلى منها في المسح ) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 104.2( 7البيانات الُمبلغ عنها بموجب المادة 
حيث تم تسجيل استخدام آلوريد الميثيلين في الرغاوي المرنة بالخطأ على أنه استهالك  )من قدرات استنفاذ األوزون
ونتيجة لذلك، ُيعتبر خط األساس الُمقدَّر للهيدروآلوروفلوروآربون لالمتثال بناء  .ب141-للهيدروآلوروفلوروآربون

أعلى من المقدَّر عن ) ستنفاذ األوزونأطنان من قدرات ا 93.7( 7على بيانات االستهالك المبلغ عنها بموجب المادة 
 ).أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 82.4(طريق البلد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

الُمبلغ عنها  7سوف يتم إرسال طلًبا رسمًيا عن طريق حكومة الكاميرون إلى أمانة األوزون لضبط بيانات المادة 
 .1وفق البيانات المجمعة خالل تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 2009-2005للفترة 

  نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

أطنان من قدرات استنفاذ  81.7االستهالك البالغ  مستوى متوسط يكون أن الكاميرون على حكومة وافقت  .20
 المستدام التخفيض إلجمالي البداية نقطة هو 2010أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في  83.1و 2009األوزون في 

 108.4وقد أشارت خطة األعمال إلى ان خط األساس يبلغ  .البلد في الهيدروآلوروفلوروآربونية المواد استهالك في
أطنان من  104.2( 2009لعام  7من قدرات استنفاذ األوزون، بناء على البيانات المبلغ عنها بموجب المادة أطنان 

وقد اشتمل بشكل خاطئ على واردات آلوريد الميثيلين آاستهالك ) قدرات استنفاذ األوزون
 .ب، وبالتالي فهو أعلى من نقطة البداية141-للهيدروآلوروفلوروآربون

                                                           
ال ُيستخدم في حساب خط األساس لالمتث 2009أبلغت أمانة األوزون أمانة الصندوق بأنه لما آان استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لعام 1

، لذلك فإن أي مراجعة للبيانات الُمبلغ عنها يجب أن تتبع المنهجية الخاصة بمراجعة البيانات األساسية التي أقرها أطراف 5بالنسبة ألطراف المادة 
 ).فيذيعني ذلك أنه يجب تقديم الطلب للبت فيه عن طريق لجنة التن) (XV/19المقرر (بروتوآول مونتريال في االجتماع الخامس عشر لهم 
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  والمتعلقة بالتكلفة المصاحبة لقطاع تصنيع التبريد المسائل التقنية

أثارت األمانة مع اليونيدو المسألة المتعلقة بما إذا آان سيتم اعتبار الشرآات مصنعة أو مجمعة أو شرآات   .21
وقد أظهرت المعلومات المقدمة عن طريق اليونيدو والمناقشات أنه يجب اعتبار الشرآات تؤدي أعمال تجميع  .خدمة
وهو ما يجعلها ُتعتبر مؤهلة للحصول على التكاليف الرأسمالية اإلضافية، وليس على  .التبريد وتكييف الهواء أجهزة

شرآة،  12آما ناقشت األمانة مع اليونيدو عدد عناصر األجهزة الخاصة بتحويالت  .التكاليف التشغيلية اإلضافية
 .ناء على تعليقات األمانةوراجعت اليونيدو التكاليف العامة ب .والتكاليف المصاحبة

أطنان  3.26(طن متري  59.3أبلغت اليونيدو في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عن أن   .22
تجميع /آانت مرتبطة بالتطهير والتنظيف في قطاع تصنيع 2009من االستهالك في ) من قدرات استنفاذ األوزون

آما تم اإلبالغ عن أرقام مماثلة  .التجميع/ريًبا من االستهالك بالنسبة للتصنيعفي المائة تق 40التبريد، وهو ما يمثل 
مثل  22- وعادة ما يجب أن تكون االستخدامات التبخيرية للهيدروآلوروفلوروآربون. 2010و 2008بالنسبة ألعوام 

ة بالقدر الكافي القتراح في المائة من المجموع، حيث تكون تكاليف غاز التبريد عالي 10و 5التطهير والتنظيف بين 
آما أشارت اليونيدو إلى أن الرقم الخاص بالتطهير  .استخدام هذه المواد باعتدال ألسباب متعلقة بالتكلفة وحدها

والتنظيف عبارة عن قيمة محسوبة تم تحديدها على أنها تمثل الفارق بين الشحن المجمع لوحدات التبريد الُمبلغ عن 
وتبًعا لذلك،  .لجملة عن غازات التبريد المباعة للشرآات القائمة بعمليات التصنيع والتجميعإنتاجها ومعلومات تجار ا

تشمل الكمية المباعة أيًضا عمليات الشحن الخاصة باألجهزة المبنية والتي قد ال يكون تم اإلبالغ عنها، واالستخدام 
الظروف، قد يبدو من المناسب افتراض أن  وفي ظل هذه .المحتمل للخدمة خالل التصنيع أو عمليات ما بعد البيع

  .الرقم المجمع يمثل اإلزالة المحققة عن طريق التحويل، وقد وافقت األمانة واليونيدو على القيام بذلك

  المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة المصاحبة لقطاع تصنيع الرغاوي
 

لية والتكلفة فيما يتعلق بتحويل ست شرآات مصنعة لعزل ناقشت األمانة واليونيدو المسائل التقنية والمتعلقة باأله  .23
وبناء على تكاليف المعدات والمواد المطلوبة الستخدام تقنية بروميد الميثيل، انخفضت  .أنابيب البولي يوريثان الجاسئة

دوالر أمريكي للوحدة وقلت نسبة  15,000دوالر أمريكي إلى  45,000تكلفة الموزعات المنخفضة الضغط من 
دوالر أمريكي إلى  100,000التكاليف التشغيلية اإلضافية الممولة عن طريق الصندوق المتعدد األطراف من 

وفي شرحها لوضع إمداد التقنية، أبلغت األمانة عن أن إحدى الشرآات المعروفة من جنوب . دوالر أمريكي 66,000
استخدامه في معدات اإلرغاء المنخفضة الضغط أفريقيا تقوم بتوفير نظاًما معتمًدا على فورمات الميثيل يمكن 

األساسية التي ُتعطي خصائص حرارية وفيزيائية متوافقة على األقل مع البولي يوريثان المخلوط يدوًيا المستخدم 
آما أآَّدت اليونيدو على أن جميع المسائل المحتملة المرتبطة بالسالمة التي تكون مصاحبة الستخدام التقنية  .حالًيا
وبعد المناقشات الجارية حول المسائل التقنية والمتعلقة  .حددة تم أخذها بعين االعتبار بشكل آامل في المقترحالُم

دوالر أمريكي إلزالة  214,900بالتكلفة ذات الصلة بموزعات الرغاوي، تم ضبط التكلفة اإلجمالية للنشاط على 
 .آغ/دوالر أمريكي 3.02أطنان من قدرات استنفاذ األوزون بفعالية تكلفة  7.81

في الوقت الحالي، تقوم ثالث شرآات من التي يغطيها مشروع التبريد ومشروع تصنيع عزل األنابيب أيًضا   .24
ب لالستخدام في عزل التبريد التجاري؛ 141-بإنتاج رغاوي البولي يوريثان المنفوخة بالهيدروآلوروفلوروآربون

ورًدا على الطلب المقدم من األمانة، أبلغت اليونيدو عن أن  .الستهالكومع ذلك، لم يتم طلب أي تمويل إلزالة هذا ا
 .أغلب أجهزة التبريد التجاري وذات الحجم األآبر المصنعة في الكاميرون تستخدم ألواح عزل البوليسترين المستوردة

أو عن طريق /ليدوي ووفي الوقت الحاضر، ُتنتج هذه الشرآات الثالث رغاوي عزل البولي يوريثان الجاسئة بالخلط ا
أطنان  5.16وقد وافقت هذه الشرآات الثالث على إزالة استخدام  .استخدام آالت إرغاء منخفضة الضغط معدلة محلًيا

ب عن طريق إدخال عزل البوليسترين بشكل أآبر 141-من قدرات استنفاذ األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون
وبالتالي فإن  .ت اإلرغاء المحمولة المزودة بشكل رئيسي إلنتاج عزل األنابيبأو استخدام معدا/متى آان ذلك ممكًنا، و

تحويل نفخ الرغاوي في هذه الشرآات سوف يتم تنفيذه بدون أي تكاليف إضافية يتحملها الصندوق المتعدد األطراف 
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العام لنشاط الرغاوي الجاسئة  وبناء عليه فإن التأثير .باستثناء أي دعم يمكن تقديمه من خالل أنشطة المساعدة التقنية
 .أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 12.96يساوي 

يوجد مشروع يهدف إلى تقديم المساعدة لثالث شرآات مصنعة للرغاوي المرنة، آان قد تم تقديمه بشكل إفرادي   .25
اد إلى االجتماع الثالث والستين ثم تم سحبه، تم تقديمه أيًضا آجزء من خطة إدارة إزالة المو

واستجابة للمسائل المثارة عن طريق األمانة، أبلغت اليونيدو عن أنه تم ترآيب المعدات  .الهيدروآلوروفلوروآربونية
ب، لكن الشرآات أجرت عليها التعديل الستخدام آلوريد 141- واعتمادها الستخدام الهيدروآلوروفلوروآربون

للسماح باستخدام المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية السائبة وتم تعديلها أيًضا  .الميثيلين بسبب األسعار المرتفعة
ب عن طريق هذه 141-ال يمكن تحديد مستوى استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون .والبوليوالت المسبقة الخلط

وقد عبَّرت اليونيدو وحكومة الكاميرون عن مخاوفهما بخصوص أن الشرآات لم  .الشرآات بالقدر الكافي من التيقن
بإدخال إجراءات السالمة الكافية الستخدام تقنية آلوريد الميثيلين ونصحتا بأن المعدات قادرة من الناحية التقنية  تقم

 .ب141-على استخدام البوليوالت المسبقة الخلط المحتوية على الهيدروآلوروفلوروآربون

إدراج هذه الشرآات، باإلضافة إلى اقترحت األمانة أنه بدًال من اقتراح نشاط استثمار، قد يكون من المناسب   .26
ب، في نشاط للمساعدة التقنية 141-الشرآات الصغيرة والمتوسطة األخرى المستخدمة للهيدروآلوروفلوروآربون

- يهدف هذا النشاط إلى مساعدتها في تحقيق إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون .وعدم تناولها في نشاط االستثمار
تم االتفاق على إدراج نشاًطا للمساعدة التقنية في خطة إدارة إزالة المواد  وقد .ب بأسلوب آمن ومستدام141

ب 141-دوالر أمريكي لمساعدة مستخدمي الهيدروآلوروفلوروآربون 96,000الهيدروآلوروفلوروآربونية بتكلفة 
ب قبل 141-بونفي صورة سائبة وفي البوليوالت المسبقة الخلط على تحقيق اإلزالة الكاملة للهيدروآلوروفلوروآر

ب السائبة وفي البوليوالت 141-وتعهدت حكومة الكاميرون بحظر واردات الهيدروآلوروفلوروآربون. 2015عام 
 .2015آانون الثاني /يناير 1المسبقة الخلط قبل 

  المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة المصاحبة لقطاع خدمة التبريد
 

ة التبريد في سياق االستراتيجية العامة للمرحلة األولى من خطة راجعت األمانة المقترح الخاص بقطاع خدم  .27
وقد تم تقليص المساعدة الخاصة بالخدمة من المقترح األصلي حيث  .إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

صنعان آما هي مقدمة أصًال، ويوجد قطاعان م 2020فقط، وليس  2015أن المرحلة األولى سوف تغطي الفترة حتى 
سوف يشمل النشاط الخاص بقطاع الخدمة تدريب موظفي الجمارك وتدريب . تم إدراجهما في المرحلة األولى بالفعل

آما تم نقل مرآز االستصالح المطلوب أصًال  .فنيي التبريد وتوفير معدات االسترداد وأجهزة اآتشاف التسرب فقط
ة سوف يتم تنفيذها بالتنسيق مع تنفيذ الشريحة األخيرة من خطة واألنشطة التي تشملها المرحل .إلى المرحلة الثانية
 .إدارة اإلزالة النهائية

  التكلفة العامة المراجعة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

المواد على التكلفة العامة المراجعة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  5يحتوي جدول         .28
وُتشير األمانة إلى أن الكمية بالطن المراد إزالتها أعلى من االستهالك المطلوب إزالته . الهيدروآلوروفلوروآربونية

ومع ذلك،  ).في المائة من خط األساس 10أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، أو  9.37(بموجب المرحلة األولى 
قدمت سيناريو متحفظ جًدا لنمو االستهالك، وتناولت قطاع التصنيع  تعترف األمانة أيًضا بأن الكاميرون آانت قد

وهذا أيًضا  .بالكامل في المرحلة األولى الخاصة بها واقترحت تحقيق تخفيضات مستدامة بمستوى جيد لفعالية التكلفة
طلب الموافقة سوف يتهو السبب في اعتقاد األمانة أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية هذه 

  .تهاعلى جميع مكونا
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  التكلفة العامة المراجعة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية. 5جدول 
طن من قدرات (التأثير  العنصر

 )استنفاذ األوزون
 الميزانية

 214,900  12.96 ن الجاسئةب في عزل أنابيب البولي يوريثا141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
 96,000  2.74 بب141- المساعدة التقنية لبقية الشرآات المستخدمة للهيدروآلوروفلوروآربون

 570,825  8.00 في تصنيع التبريد وتكييف الهواء 22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
 176,000  1.65 )بما في ذلك عنصر الجمارك(أنشطة قطاع الخدمة 

 125,000 ال ينطبق سياسة واألنشطة غير االستثماريةتطوير ال
 1,182,725  25.35 المجموع

 
  األثر على المناخ المقدر عن طريق البلد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاصة به

ثمار في قطاع ب المطلوب إزالته من نشاط االست141-إن حساب األثر على المناخ للهيدروآلوروفلوآربون  .29
طن متري من  112.8سوف تتم إزالة  :تصنيع عزل البولي يوريثان الجاسئ يكون آالتالي

طن  80,659طن متري من فورمات الميثيل، وسوف يتم تجنب انبعاث  56.5ب، و141-الهيدروآلوروفلوروآربون
 .من مكافئ ثاني أآسيد الكربون في الغالف الجوي

  خ بالنسبة للرغاويحساب األثر على المنا. 6جدول 

المادة

إمكانية 
االحترار 
سنة/طنالعالمي

مكافئ ثاني أآسيد الكربون 
 )سنة/طن(

      قبل التحويل
األنابيب  –ب 141- رغاوي الهيدروآلوروفلوروآربون

  81,787 (*)112.8 725  والوحدات التجارية
      بعد التحويل

 1,128 56.5 20 األنابيب -فورمات الميثيل 
 (80,659)-     صافي التأثير

  طن متري إضافية تستخدم في التنظيف تم تناولها عن طريق هذا المشروع ولم يتم إدراجها في حساب األثر على المناخ 5توجد (*) 
 

المطلوب إزالته من نشاط االستثمار في قطاع تصنيع  22-إن حساب األثر على المناخ للهيدروآلوروفلوآربون  .30
أ 410-بالهيدروفلوروآربون 22-عن طريق استبدال الهيدروآلوروفلوروآربون :ف الهواء يكون آالتاليالتبريد وتكيي

في تصنيع وحدات التبريد وتكييف الهواء في الكاميرون، يزيد األثر على المناخ لكل وحدة على العمر االفتراضي 
مائة للوحدة في وحدات تكييف الهواء في ال 6.2دات التبريد التجاري وبمتوسط ـة في وحـفي المائ 5.7بمتوسط 

 ).7جدول (
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  حساب األثر على المناخ بالنسبة للتبريد. 7جدول 
   المدخالت

 عام
 الكاميرون [-] البلد

 تكييف هواء متنوع تجاري متنوع [-] )االسم، الموقع(بيانات الشرآة 

 ]قائمة[ نوع النظام الُمحدد
ع في التجمي/التبريد/التبريد التجاري

 الموقع

 التجميع في الموقع/ تكييف الهواء

معلومات عامة عن التبريد
 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 22-الهيدروآلوروفلوروآربون [-] الهيدروآلوروفلوروآربون المطلوب استبداله

 1.45، المتوسط 2.5و 1بين  2.81، المتوسط 2.0و 0.6بين  ]آغ[ آمية غاز التبريد لكل وحدة
 17,635 22,513 [-] دد الوحداتع

 4.85، المتوسط 9.1و 3.15بين  8.13، المتوسط 75و 1.95بين  ]آيلو واط[ قدرة التبريد

اختيار بديل مع أقل مستوى من التأثير على البيئة

 0 0 ]في المائة[ )جميع الدول(حصة الصادرات 

حساب التأثير المناخي

 ]قائمة[ )أآثر من بديل واحديمكن اختيار (غاز تبريد بديل 
أ، 410-الهيدروفلوروآربون

 290-الهيدروآربون
أ، 410-الهيدروفلوروآربون

 290-الهيدروآربون
مالحظة

  .عن أداء أحد البدائل؛ يمكن أن يختلف األداء اختالًفا آبيًرا حسب الحالة عامةمعلومات  وليستبالحالة محل التحقق  خاصةجميع البيانات الُموضحة 
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 المخرجات
، وعلى أساس الكمية 22-المخرجات محسوبة مثل التأثير المناخي ألنظمة غاز التبريد في دورة حياتها بالمقارنة مع الهيدروآلوروفلوروآربون :مالحظة

 .مختلفة متاحة/توجد مخرجات إضافية .المنتجة في سنة واحدة

 الكاميرون البلد
ممكن على المناخ تحديد تكنولوجيا بديلة مع أقل تأثير

بالبدائل  قائمة
لتحديد البديل 

األقل تأثيًرا على 
 المناخ

= قائمة مصنفة، األفضل [
النسبة المئوية (األعلى 

لالنحراف عن 
 )]الهيدروآلوروفلوروآربون

 )في المائة 24.3 -(أ 600-الهيدروآربون )في المائة 24-(أ 600-الهيدروآربون

 )في المائة 20.0 -( 290-الهيدروآربون )في المائة 20.1 -( 290-الهيدروآربون

 )في المائة 6.2 -(أ 134-الهيدروفلوروآربون )في المائة 5.8-(أ 134-الهيدروفلوروآربون

 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
في  0.1 -(ج 407-الهيدروفلوروآربون

 )المائة

 22-روفلوروآربونالهيدروآلو )في المائة 2.2(ج 407-الهيدروفلوروآربون

 )في المائة 6.2(أ 410-الهيدروفلوروآربون )في المائة 5.7(أ 410-الهيدروفلوروآربون

 )في المائة 21.8(أ 404-الهيدروفلوروآربون )في المائة 22.7(أ 404-الهيدروفلوروآربون

حساب التأثير المناخي

 ):للمعلومات فقط(للوحدة، على العمر االفتراضي 

 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 22-الهيدروآلوروفلوروآربون    

 24,114  131,415 ]آيلو واط ساعة[ استهالك الطاقة

 )المادة(األثر المباشر على المناخ 
آغ من مكافئ ثاني [

 3,858  21,209 ]أآسيد الكربون

 في البلد ):الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ 
آغ من مكافئ ثاني [
 16,157  88,048 ]سيد الكربونأآ

 ):الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ 
 المتوسط العالمي

آغ من مكافئ ثاني [
 0 0 ]أآسيد الكربون

  
حساب التأثير المناخي للتحويل

 أ410 –الهيدروفلوروآربون  أ410 –الهيدروفلوروآربون اختيار البلد – 1غاز التبريد البديل 

 )*خط األساس -بعد التحويل (لمباشر الكلي التأثير ا
طن من مكافئ ثاني [

 1,840 12,912 ]أآسيد الكربون

 )**البلد(التأثير غير المباشر 
طن من مكافئ ثاني [

 19,875 126,277 ]أآسيد الكربون

 )**خارج البلد(التأثير غير المباشر 
طن من مكافئ ثاني [

 0 0 ]أآسيد الكربون

 غير المباشر إجمالي التأثير
طن من مكافئ ثاني [

 19,875 126,277 ]أآسيد الكربون

 إجمالي التأثير
طن من مكافئ ثاني [

 21,715 139,189]أآسيد الكربون

  

 290-الهيدروآربون 290-الهيدروآربون 2غاز التبريد البديل 

 )*خط األساس -بعد التحويل (التأثير المباشر الكلي 
 طن من مكافئ ثاني[

 67,725- 475,299- ]أآسيد الكربون

 )**البلد(إجمالي التأثير غير المباشر 
طن من مكافئ ثاني [

 2,729- 19,061- ]أآسيد الكربون

 )**خارج البلد(إجمالي التأثير غير المباشر 
طن من مكافئ ثاني [

 0 0 ]أآسيد الكربون

 **إجمالي التأثير غير المباشر
طن من مكافئ ثاني [

 2,729- 19,061- ]الكربونأآسيد 

 إجمالي التأثير
طن من مكافئ ثاني [

 70,454- 494,360-]أآسيد الكربون
 .التأثير المختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة لالنبعاثات ذات الصلة بالمادة :التأثير المباشر*

تأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة النبعاثات ثاني أآسيد الكربون ذات ذات الصلة باستهالك االختالف في ال :تأثير غير مباشر**
 .الطاقة عند توليد الكهرباء
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إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن       .31
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستؤدي إلى 

من ) آغ(وآل آيلوغرام  .المستخدم لخدمة التبريد 22-خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
طن من  1.8درها نحو ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات ق 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
وعلى الرغم من أن حساب األثر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد  .مكافئ ثاني أآسيد الكربون

الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األنشطة التي تعتزم الكاميرون تنفيذها، وخاصة اعتمادها القوي على استخدام 
طن  79,080البديلة تشير إلى احتمال عدم تحقيق البلد التخفيضات بمقدار الهيدروفلوروآربون في في استراتيجيتها 

-2011من مكافئ ثاني أآسيد الكربون الذي لن ينبعث في الغالف الجوي حسبما هو مقدر في خطة أعمال الفترة 
األثر من خالل ويمكن تحديد  .غير أنه في الوقت الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ آميا .2014

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 

  .التي أعيد تهيئتها 22-المعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربونالتقنيين الذين تم تدريبهم و

يمكن تقدير التأثير العام لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بإضافة تأثير العناصر الرئيسية   .32
وبالنسبة لحالة  .تصنيع الرغاوي وتصنيع التبريد وتكييف الهواء وخدمة التبريد وتكييف الهواء –الثالثة لها 

الكاميرون، ُيعتبر ذلك تحدًيا ألن التأثير في قطاع الخدمة يظل غير معلوم؛ ومع ذلك، يمكن أن يزيد التأثير الكلي 
طن من مكافئ ثاني أآسيد  80,245تكييف الهواء بزيادة في االنبعاثات بمقدار /لقطاعات الرغاوي وتصنيع التبريد
  .ات اإلضافية في قطاع الخدمةالكربون بشكل أآبر بسبب االنبعاث

 
  التمويل المشترك

 
المتعلق بالحوافز المالية المحتملة وفرص توفير موارد إضافية لتعظيم الفوائد البيئية ) ح( 54/39استجابة للمقرر   .33

لالجتماع  XIX /6من المقرر ) ب( 11من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بموجب الفقرة 
ع لألطراف، أشارت اليونيدو إلى أنه تم البت في التمويل المشترك من حيث النوع عن طريق الشرآات الخاصة، التاس

 . ب في تصنيع الرغاوي بالنسبة لقطاع التبريد التجاري141-وهو يشمل اإلزالة التطوعية للهيدروآلوروفلوروآربون

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  1,182,725ب اليونيدو تطل  .34
دوالر أمريكي بما فيه  1,144,287البالغ  2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .عمالتكاليف الدعم في حدود إجمالي المبلغ الوارد في خطة األ

  مشروع االتفاق

يرد مشروع اتفاق بين حكومة الكاميرون واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرفق   .35
 . األول بهذه الوثيقة
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   التوصيـات

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  .36
 

  

إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة  )أ (
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  1,182,725، بمبلغ 2015إلى  2011للكاميرون للفترة 

  دوالر أمريكي لليونيدو؛ 88,704
أطنان من قدرات  82.4مالحظة أن حكومة الكاميرون وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ    )ب (

أطنان من قدرات استنفاد  81.7تنفاد األوزون، المحسوب باستخدام متوسط االستهالك المقدر البالغ اس
أطنان من قدرات استنفاد األوزون لعام  83.1واالستهالك المقدر البالغ  2009األوزون المبلغ عنه لعام 

وآلوروفلوروآربونية في ، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدر2010
 البلد؛

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من نقطة البداية  25.4خصم    )ج (
 إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

خفيض في استهالك المواد موافقة على مشروع االتفاق بين الكاميرون واللجنة التنفيذية لتحقيق التال  )د (
 الهيدروآلوروفلوروآربونية آما هو موضح في المرفق األول بالوثيقة الحالية؛ 

ألف من االتفاق إلدراج -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل   )ه (
بما ينتج من تغيير في مستويات  أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية

أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، مع أي تعديالت يتعين 
 إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛ و

 الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  )و (
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  884,453للكاميرون وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

  .دوالر أمريكي لليونيدو 66,334
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 األول رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  جمھورية الكامرون حكومة اتّفاق بين مشروع 
  فلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ") البلد("  جمھورية الكامرون ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  تخفيض

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2015كانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  74,2
تحديد خط األساس لالستھالك ، بعد ي تنقيحه مرة واحدةلبروتوكول مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجر

  .7الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال يضتخفلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليھا في التذييل 
ك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھال3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتأل-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل
  .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي( 3-2- 4و 3-1- 4 ينألفقياين الصف

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوف. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  - 2من التذييل  1-3 د في الصف األفقيالتمويل المحدّ 
جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 ").التمويل
 

 .ألف-2في التذييل  يذكرلمواد كما كل من ال الك المذكورةحدود االستھ الوصول الىيتمكن البلد من سوف  4-
حدود  المذكورة في تلك التحقيق حول  المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة مستقل تحقيق سوف تقبل كذلك و

 .من ھذا االتفاق) ب(5الفقرة الفرعية 
 

ً للجدول  5- في حالة عدم وفاء البلد  الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية يوما
 :التمويل للموافقة على

 
نية ھي جميع والسنوات المع. ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّةأن يكون البلد قد حق  ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا وتستثنى السنوات التي . الھيدروكلوروفلوروكربونية

 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األق بشكل مستقل من يتم التحقأن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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 تنفيذارير وخطط شكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
ق مستوى متقدم من تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حق") الشريحة

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ةأن يكون البل ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخط إل نويةالشريحة التنفي ة س ى ھيئ ذييل  عل ألف  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") السنويةالشريحة تنفيذ  طرير وخطاتقشكل (" ي يُ تقويمية حت ا لب طالت فيھ

أو حتى موعد  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة 
وار رةاكتمال جميع األنشطة ال ة الشريحة األخي ه في حال ى  ،دة في د حصل عل ا موافقوأن يكون ق تھ

  على ھذه الخطة؛
  

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
 السنويةالشريحة نفيذ ت طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحقّق المستقّل على . ألف -5السابقة وفقا وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله )ب( 5النحو المبيّن في الفقرة 

 
ا، أو جزء من اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھتوافق و 7-

. ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
ً في خطة تنفيذ  وأن توافق عليھا  سنويةشريحة إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا

بإعادات التخصيص يمس وتتعلق التغييرات الرئيسية . أعاله )د( 5في الفقرة الفرعية  اللجنة التنفيذية، كما ھو مبيّن
لمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو أو أكثر من تمويل الشريحة األخيرة الموافق عليھا أو ا% 30مجموعھا 

إعادات أما ؛ ھذا االتفاقشروط أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من  سياسات الصندوق المتعدد األطراف
الموافق عليھا، والتي  السنويةالشريحة يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ ص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فالتخصي

سوف تعاد أي مبالغ و ؛الشريحة تنفيذالمتعلق بتكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير 
  .ق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطةمتبقية إلى الصندو

 
 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-

 :لما يلي
 

ي  )أ( ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ د تطرأ  أن يستعمل البلد المرون ق
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

بھا أو  كافة األنشطة التي يقومعن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن اليونيدو  تقوقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي يُضطلع بھا
ويُوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق") الوكالة المنفذة الرئيسية("الوحيدة المنفذة الرئيسية 

التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في  عمليات التقييم الدوريّة
 .في ھذا االتفاق ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

 
عديالت الموافق والت الشاملةستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  10-

  ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
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  2-2 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي
 .ألف-2من التذييـل 

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . على التمويل يحّق له الحصول على التمويل وفقا

 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا
. ل الموافقة على التمويلم شريحة التمويل التالية في إطار جدوأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

 كيلوغرامألف، عن ّكل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

. كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلةتناقش اللجنة التنفيذية 
  .أعاله 5وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
تنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة ال عناصر خضعتلن  12- 

  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
 

لتيسير تنفيذ ھذا من الوكالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع منفذة الرئيسية لة الوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. االتفاق

 .لھذا االتفاق
 

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . فأل-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةوتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4ن التذييل م) ھ(1و
 

ن في المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّ  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 )األوزون بأطنان قدرات استنفاد(

66.7 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
15.7 األولى جيم ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

82.4   المجموع 
 
  

  األھداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011    

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 1.1
أطنان قدرات استھالك (ولى جيم، المجموعة األ

)األوزون

 غير متوفر 84.3 93.7 93.7  غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 1.2
أطنان قدرات (المرفق جيم، المجموعة األولى 

)استھالك األوزون

 غير متوفر 74.2 82.4 82.4  غير متوفر

نفذة الرئيسية التمويل المتفق عليه للوكالة الم1.2
)دوالر أمريكي) اليونيدو( )

884,4530180,000 0 118,272 1,182,725 

دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  22. ) 66,334013,500 0 8,870 88,704 

 1,182,725 118,272 0 884,4530180,000)دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه 1.3
 88,704 8,870 0 66,334013,500)دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم 2.3
 1,271,429 127,142 0 950,7870193,500)دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3

 9.6 )الك األوزونأطنان قدرات استھ(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.4
 غير متوفر )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
 57.1 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون3.1.4
أطنان قدرات استھالك (ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-زالة من الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإل1.2.4

 15.7 )األوزون
أطنان قدرات استھالك (ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.2.4

 0 )األوزون
 0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 141-متبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل ال3.2.4

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

  
في السنة المحددة خير ل االجتماع األسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 
  

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: لف أ -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ة  فيتقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . ببعض المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا

ي  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل الضوء ك
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط
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ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش ات عن  أيضاوينبغ ى معلوم رات عل خاصة أي تغيي
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع ا. من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي لسنوات ذات الصلة وسيغطي التقري

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة ألف، كم-1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق اق) ب(5ا ھو مب رر . من االتف م تق ا ل وم

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر من االتفاق التي لم

ي سيُضطلع بھ  )ج( ديم طلب اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع  حت الشريحة التالي
ار . إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا  من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ن أي ة رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط إل
املة ى الخطة الش ذا الوصف . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  السنةوينبغي أن يغطي ھ

ر من . من االتفاق) د(5المحددة في الفقرة الفرعية  كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ھا؛ا لريفسقدم تيالضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن 

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت بيان  .عل
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  تي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةستعدل ھذه المعلومات الكمية، الو. البيانات على االنترنت
التقرير كل طلب شريحة ة (، كال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله) أ(1انظر الفق

ا )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات ت رة الفرعي ا للفق ) ج(1جرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ومع أن المعلومات الكمي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

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

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف - 5التذييل  
     

 

وحدة األوزون الوطنية ھي الوحدة اإلدارية المركزية المنشأة في الھيكل اإلداري لوزارة البيئة بالكاميرون   1
  .عن تنسيق األنشطة الحكومية المتعلقة بحماية طبقة األوزون وتيسير إزالة المواد المستنفدة لألوزون المسؤولة

وستكون وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة البيئة بالكاميرون مسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة   2
  .وكربونيةالوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور

وستكلف وحدة األوزون الوطنية بإدارة تنفيذ أنشطة المشروع المزمعة بالتعاون مع اليونيدو بوصفھا الوكالة   3
  .المنفذة الرئيسية
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 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
على النحو  لمشروعة اـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة ة ـون الوكالـستك  1

  :التالي
ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ

ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراالتقو التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

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

املة وفي يسبة والتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكت  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةالشريحة خطط تنفيذ 

ذييل بالشرائح الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4والخطة الش
 ؛التقارير عن اتمام المشروعات لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةبكذلك  و

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ة تن  )ح( ذ خط ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ذ ضمان وج ريحة في فافية الش مة بالش ة ومتس ة فعال بطريق
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

رة   )ي(  ا للفق دمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي ، تف
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛نَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أ  )ك(

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد مست

- 4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 .ألف

 
  االمتثالضات في التمويل بسبب عدم تخفي: ألف -7التذييل 

  
عن  دوالر أمريكي 93المبلغ التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوككّل 
  .ألف-2من التذييل  2-1ف ھا الھدف المحدد في الصفي تحققيلم ألف لكل سنة 
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