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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  الثاني والثمانوناالجتمــــــاع 

 2018ديسمبر/كانون األول  7إلى  3من  ،مونتريال
 

  

  الكاميرونمقترح مشروع: 
  

  األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  ةتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصي

  اإلزالة

  األولى، الشريحة الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة(

  

 يونيدو

  

  
  

   

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد   
 .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 الكاميرون

 

 الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)إزالة خطة   يونيدو 

 

2017السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحد بيانات المادة ثانيا( (طن من قدرات استنفاد األوزون)   38.08 

 

2017السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(  

مكافحة الرغاوياإليروصوالت كيميائي
الحريق

عامل المذيبات التبريد
تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي 
استهالك 

 القطاع

 الخدمةالتصنيع  
-الهيدروكلوروفلوروكربون

22 
   0.87 36.77 0.44   38.08 

 

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

2010-2009خط األساس للفترة  المستدامةنقطة البداية للتخفيضات المجمعة  88.80   77.56 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 57.06 المتبقي 20.50 موافق عليه بالفعل:

 

ما بعد  2020 2019 2018 ) خطة األعمالخامسا(
2020 

 المجموع

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

4.35 0.00 15.00 15.00 34.35 

 541,104 0 419,144 0.00 121,900 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 ) بيانات المشروعسادسا(
 ال ينطبق 28.86 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 79.92 79.92 االستهالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 22.2 22.2 24.8 27.5 30.1 32.7 35.4 38.08

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
 حيث المبدأ

تكاليف  يونيدو
 المشروع

517,75
0 

0 0 786,75
0 

0 0 0 79,000 1,383,500 

 96,846 5,530 0 0 0 55,073 0 0 36,243 تكاليف الدعم

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث مجموع 
 المبدأ (دوالر أمريكي)

517,75
0 

0 0 786,75
0 

0 0 0 79,000 1,383,500 

مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث 
 المبدأ (دوالر أمريكي)

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

 1,480,346 84,530 0 0 841,820 0 553,990 إجمالي المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ 

 

)2018) طلب تمويل الشريحة األولى (سابعا(
 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)المبالغ المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 517,75036,243يونيدو
 517,75036,243المجموع

) كالمبين أعاله2018الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( طلب التمويل

 
 للدراسة الفردية األمانة:توصية 
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  وصف المشروع

، طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المعينةبالنيابة عن حكومة الكاميرون، قدمت يونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة   - 1
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,497,000إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إدارة خطة 

طن  15.03. وسوف يؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة إلى إزالة 1دوالر أمريكي كما قدمت في األصل 104,790
في المائة خفض في استهالك  75المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق هدف نسبة من قدرات استنفاد األوزون من 

  ، كما قدمت في األصل.2025ساس لهذه المواد بحلول عام خط األ

ائد تكاليف دوالر أمريكي، ز 347,000تبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية المطلوبة في هذا االجتماع   -  2
  .دوالر أمريكي، كما قدمت في األصل 30,590دعم الوكالة البالغة 

  حادي والثمانينالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدم إلى االجتماع الطلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

ون قد قدمت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالكاميركانت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة   - 3
 324,940بالغة وكالة الدوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم ال 4,642,000من قبل إلى االجتماع الحادي والثمانين بمبلغ 

طن متري  1,187المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدر والمبلغ عنه في ذلك الطلب أمريكي. ويبلغ استهالك  دوالر
  .1كما يوضح الجدول 

سب التطبيقات كما قدم إلى االجتماع الحادي ح 2017عام  22-. استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 
  والثمانين

(طن متري) 2017استهالك عام  التطبيقات  
 197.0 التبريد المنزلي

 590.2 أجهزة سبليت للمساكن
 0.0 أجهزة شباك للمساكن
 14.5 أجهزة تكييف تجارية
 207.0 أجهزة تكييف أخرى

 72.0 وحدات عرض –تبريد تجاري 
 31.0 تركيبات ذات درجة حرارة متوسطة –تبريد تجاري 
 51.8 تبريد صناعي

 15.5 تبريد في عربات النقل
 8.0 تكييف هواء في عربات النقل

  1,187.0 المجموع

لمواد ا، الحظت األمانة أن استهالك ةخالل استعراض خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني  - 4
ان أعلى ك، 2017من بروتوكول مونتريال لعام  7المبلغ عنه في الخطة وبموجب المادة  ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

تجاهات بدرجة كبيرة بالنسبة للتطبيقات المستخدمة ولم يكن من الممكن تبريره على أساس الجوانب الفنية واال
ا للتبريد المنزلي كانت ضعيفة المبلغ عنه 22-طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون 197الديمغرافية. مثال فإن كمية 

  االحتمال نظرا ألن المبردات المنزلية ال تستهالك تلك المادة.

ونيدو أشارت يأجرت األمانة مناقشات تفصيلية مع يونيدو بشأن معالجة القضايا المتعلقة باالستهالك؛ إال أن   - 5
لهواء، وطلبت احكومة وجمعيات التبريد وتكييف إلى أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتأكد من بيانات االستهالك مع ال

إلى  سوف يعاد تقديمها ةسحب المشروع على أساس تفهم أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
  االجتماع الثاني والثمانين بعد معالجة هذه المسائل.

____________________ 
  من وزارة البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة في الكاميرون إلى يونيدو. 2018أغسطس/آب  17حسب رسالة مؤرخة في   1
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  2017المنقح لعام  ةاستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

مانين والتي لالجتماع الثاني والث ةت يونيدو تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيأعاد  - 6
. ويبين 2017و  2016و  2015للسنوات  22-تضمنت، من جملة أمور، تنقيحا الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

  .2017االستهالك المنقح للهيدروكلوروفلوروكربون لعام  2الجدول 

  2017المنقح حسب التطبيقات لعام  22-. استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون2الجدول 

 عدد األجهزة التطبيقات
 استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

أطنان من قدرات  طن متري
 استنفاد األوزون

نسبة % من 
 المجموع

 29.2 11.14 202.50 300,000 منزليةأجهزة سبليت 

 20.2 7.70 140.00 280,000 أجهزة شباك منزلية

 1.9 0.73 13.20 1,650 تكييف هواء تجاري

 17.8 6.78 123.20 5,030 مبردات

 21.2 8.09 147.00 250,000 وحدات عرض –تبريد تجاري 

 2.3 0.86 15.70 10,450 تركيبات ذات درجة حرارة متوسطة –تبريد تجاري 

 1.5 0.56 10.10 450 تبريد صناعي

 2.1 0.81 14.70 5,880 عربات النقلتبريد في 

 1.2 0.44 8.00 ال ينطبق المذيبات

 2.6 0.99 18.00 ال ينطبق تطبيقات أخرى

 100 38.08 692.40   المجموع

ر إلى أن قام مستشار خارجي بالتحقق من بيانات االستيراد، لغرض إعادة تقديم المرحلة الثانية، وقد أشا  - 7
طن من  53,79طن متري ( 978قد بلغ  2017و  2016و  2015لألعوام  22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 

 38.08طن متري ( 692.4طن من قدرات استنفاد األوزون) و  47.41طن متري ( 862قدرات استنفاد األوزون)، و 
  طن من قدرات استنفاد األوزون) على التوالي.

وحدة  التحقق السابق قد أكد الواردات على أساس تأشيرات فنية أصدرتهاأوضحت الحكومة أيضا أن تقرير   - 8
كدت الحكومة األوزون الوطنية وتراخيص االستيراد؛ وبعد التعديل للحساب المزدوج لواردات "القطاع غير الرسمي"، أ

 7نقحة للمادة نات الم. وعلى هذا األساس، تم تقديم البيا2017و  2016و  2015على كميات الواردات الفعلية لألعوام 
ى إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق عل 2018في أغسطس/آب  2017إلى  2015والبرنامج القطري للفترة من 

مات المنقحة الخاصة التوالي. والحظت األمانة بالتقدير جهود الحكومة ويونيدو واألطراف الوطنيين بالنسبة لتقديم المعلو
  ويات االستهالك في البلد وتستخدم كأساس الستعراض المشروع.باالستهالك والتي تعبر عن مست

لنهائي في وعلى أساس استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنقح، وهو متفق وتقديرات االستخدام ا  - 9
  زون).طن من قدرات استنفاد األو 38.08طن متري ( 692.4البلد، يصل االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل إلى 

  حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

في المائة من خط  20للوفاء بنسبة خفض  2تمت الموافقة على المرحلة األولى في االجتماع الرابع والستين  - 10
طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  20.5مما أدى إلى إزالة  2017األساس بحلول عام 

طن  10.8و  22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 9.7الهيدروكلوروفلوروكربونية (أي 
دوالر أمريكي، زائد تكاليف  1,182,725ب)، بمبلغ 141-من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون

  دعم الوكالة.

____________________ 
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/26.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/43 
 
 

5 

  التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الذي أجري خالل المرحلة الثانية من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التحقق أكد   - 11
أن حكومة الكاميرون قد استمرت في تنفيذ نظام الترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد 

أقل من الهدف  2017و  2016و  2015نية. وكان مجموع استهالك هذه المواد لألعوام الهيدروكلوروفلوروكربو
  طن من قدرات استنفاد األوزون.  38.08بقيمة  2018وصدرت حصة عام   الوطني في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.

  د المستنفدة لألوزون واإلطار التنظيمياالموسياسة 

. وتم تحديد 2006بدأ العمل بنظام ترخيص وحصص واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام   - 12
والذي تم تحديثه لكي يشمل  )MINDIC/CAB/0064قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة في جدول التجارة العام (المقرر رقم 
الطبيعة والتنمية المستدامة من خالل وحدة األوزون المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأصدرت وزارة البيئة وحماية 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمستوردين المرخصين. وتم حظر استيراد الوطنية تراخيص الستيراد 
هذه المادة إلى فورمات  منبعد التحويل  2015ب السائب بدأ من يناير/كانون الثاني 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

-والمرنة. وجاري حاليا عملية اعتماد لوائح حظر الهيدروكلوروفلوروكربون الجافئةطاعات الرغاوي ق فيالميثيل 
  ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط.141

موظف جمارك وإنفاذ في المجموع على اإلطار القانوني  165، تم تدريب 2018بتاريخ يوليه/تموز   - 13
ارة المواد المستنفدة لألوزون، ونظم الترميز المنسقة ومتطلبات وضع العالمات والتنظيمي، والجوانب الرئيسية في تج

  بشكل سليم واستخدام أجهزة تحديد المواد المستنفدة لألوزون.

  قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان

تم تحويل ست مؤسسات لتصنيع رغاوي العزل لألنابيب بنجاح إلى تكنولوجيا فورمات الميثيل، مما أدى إلى   - 14
ب، وثالث من 141-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون 6.15طن متري ( 55.90إزالة 

ت الميثيل مما أدى إلى إزالة كمية إضافية هذه المؤسسات تقوم أيضا بتصنيع منتجات تبريد تجاري وتحولت إلى فورما
طن من قدرات استنفاد األوزون). فضال  4.11طن متري إضافي ( 37.4ب بلغت  141-من الهيدروكلوروفوروكربون

ب التي  141-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون 0.54طن متري ( 4.90عن ذلك فإن 
لمذيبات وإلزالة الدهون في ثالث مؤسسات قد تمت إزالتها. وأدى تحويل كل هذه المؤسسات كانت تستخدم في تطبيقات ا

ب كما 141-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون 10.80طن متري ( 98.20إلى إزالة 
  .3يبين الجدول 

  ب حسب المؤسسة 141-. إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون3الجدول 

 المؤسسة
 ب المزال حسب االستخدام (طن متري) 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

رغاوي البوليوريتان 
أنابيب –الصلبة 

المذيبات وإزالة 
الدهون

عزل البوليوريتان في 
 تركيبات التبريد التجاري

 المجموع (طن متري)

Equatorial froid 13.90 2.30 16.60 32.80 
Pictet 16.80 1.80 0.00 18.60 

Lifroidcam 6.90 0.00 12.50 19.40 
Ets Ze Eboudena 9.30 0.00 8.30 17.60 

Cofic 4.20 0.80 0.00 5.00 
Technoclim 4.80 0.00 0.00 4.80 

 98.20 37.40 4.90 55.90المجموع
         10.80المجموع بأطنان قدرات استنفاد األوزون

  التوعية بشأن استخدام فورمات الميثيل لضمان استدامة اإلزالة.تم إجراء أنشطة تدريب وتوضيح وزيادة   - 15
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  قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

فني خدمة من خالل سبع ورش عمل تدريبية على ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك خفض  520تم تدريب   - 16
مستنفدة لألوزون، ومن المتوقع تدريب  انبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد تكنولوجيات بدون مواد

بشأن  73/34و  72/17. وأكدت حكومة الكاميرون أنها على علم تام بالمقررين 2018فني إضافي قبل نهاية عام  150
إعادة تأهيل معدات تكييف الهواء بغازات تبريد بديلة قابلة لالشتعال. وتغطي برامج التدريب في قطاع الخدمة االستخدام 

غازات التبريد القابلة لالشتعال ولكنها ال تشمل إجراءات إعادة التأهيل باستخدام تلك الغازات. وأدى تنفيذ األنشطة اآلمن ل
في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء باإلضافة إلى تدابير السياسات األخرى والتوعية في المرحلة األولى إلى إزالة 

  طن أكثر مما كان قد اقترح في األصل.  18.98طن من قدرات استنفاد األوزون، أي  28.68

  صرف األموالحالة 

دوالر أمريكي موافق عليه حتى اآلن، تم صرف  1,182,725، من إجمالي مبلغ 2018بتاريخ أغسطس/آب   - 17
. وستكون 2018دوالر أمريكي بنهاية عام  81,281دوالر أمريكي. وسيتم صرف الرصيد المتبقي  1,101,444

؛ وسيقدم 2018المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد استكملت تشغيليا بنهاية عام 
وينبغي إعادة األرصدة في تاريخ ال يتجاوز  2019تقرير استكمال المشروع في تاريخ ال يتجاوز يونيه/حزيران 

  لرابع والثمانين.االجتماع ا

. التقرير المالي بشأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون 4الجدول 
  (دوالر أمريكي)

 الوكالة
 المجموعالشريحة الرابعةالشرائح من األولى إلى الثالثة

 المنصرف الموفق عليه المنصرفالموافق عليهالمنصرف الموافق عليه
 1,101,444 1,182,725 14,624 59,136 1,086,820 1,123,589 يونيدو

 93.1 24.7 96.7 نسبة الصرف (%)

  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

طن  15.03من خالل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستتم إزالة   - 18
  في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. 22-من قدرات استنفاذ األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون

  باقي االستهالك المؤهل للتمويل

 39.48يبلغ إجمالي الخفض في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي تحقق في المرحلة األولى   - 19
-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 28.68طن من قدرات استنفاد األوزون وهي تشمل 

طن من  39.48ب. وبعد خفض  141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوركربون 10.80و  22
طن من قدرات استنفاد األوزون، فإن االستهالك المتبقي المؤهل  77.56قدرات استنفاد األوزون من نقطة البداية البالغة 

  .5طن من قدرات استنفاد األوزون كما يتضح من الجدول  38.08للتمويل يكون 

واد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهل للتمويل (بأطنان . نظرة شاملة على االستهالك المتبقي من الم5الجدول 
  قدرات استنفاد األوزون)

 المتبقي بعد المرحلة األولى الخفض في المرحلة األولى*نقطة البدايةالمادة
 38.08 28.68 66.76 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 10.80 10.80 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 38.08 39.48 77.56المجموع

طن من قدرات استنفاد األوزون إضافية، بعد إعادة تقييم  18.98شامل التعديل في االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل بكمية   * 
  .2017لعام  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
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  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من بروتوكول  7طن من قدرات استنفاد األوزون بموجب المادة  38.08أبلغت حكومة الكاميرون عن استهالك   - 20
طن من قدرات استنفاد األوزون لذلك العام.  65.9في المائة من هدف  42.2وهو أقل بنسبة  2017مونتريال عام 

اوي . واالستهالك يتناقص بسبب تنفيذ أنشطة اإلزالة في قطاع الرغ2017-2013استهالك الفترة  6ويوضح الجدول 
  وخدمة التبريد المدرجة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

  )7بيانات المادة  2017-2013. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الكاميرون (الفترة 6الجدول 
 خط األساس 2017 2016 2015 2014 2013 المادة

       طن متري
 1,213.83 692.40 862.00 978.00 1,222.50 1,221.00 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 200.43 0.00 0.00 0.00 9.30 138.00 ب 141-الهيدروكلوروفلوروربون

 1,414.26 692.40 862.00 978.00 1,231.80 1,359.00 المجموع الفرعي (طن متري)
 0 0 0 0 11.70 0.00 المستورة سابقة الخلط*ب في البوليوالت  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

       طن من قدرات استنفاد األوزون
 66.80 38.08 47.41 53.79 67.24 67.16 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 22.00 - 0.00 0.00 1.02 15.18 ب 141-الهيدروكلوروفلوروربون

 88.80 38.08 47.41 53.79 68.26 82.34(طن من قدرات استنفاد األوزون) المجموع الفرعي
 0 0 0 0 0.001.29 ب في البوليوالت المستورة سابقة الخلط* 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  .بيانات البرنامج القطري  * 

يتم حاليا استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل أساسي في قطاع التبريد وتكييف الهواء. ويبين   - 21
طن متري) ووحدات العرض في  123.2طن متري) والمبردات ( 342.5تكييف الهواء المنزلية ( أن أجهزة 2الجدول 

في المائة من إجمالي  88.4طن متري) هي أكبر ثالثة تطبيقات تستهلك هذه المواد ما يمثل  147التبريد التجاري (
  االستهالك.

طن من قدرات استنفاد األوزون) من  0.87طن متري ( 15.90واستهلكت مؤسسات التجميع   - 22
مؤسسة تقوم بتجميع وبيع الثالجات التجارية وفتارين العرض ووحدات  12، والذي استخدمته 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ركات ). وتقوم ش7التكثيف ونظم تكييف الهواء سبليت وغرف التبريد ومخازن التبريد لمعالجة وتخزين األسماك (الجدول 
وعناصر أخرى لمنتجاتها وهي غالبا ما يتم تصنيعها حسب الطلب، باإلضافة إلى معدات تبريد ذه باستيراد كباسات التجميع ه

طن من  0.44طن متري ( 8عن ذلك، تستخدم هذه المؤسسات حوالي  تجارية أخرى وتوفر الخدمة لهذه المنتجات. فضال
لغسيل. وبالتالي من غير الممكن التفرقة ما بين استخدامات ل 22-قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنشطة التجميع وتلك المستخدمة كجزء من الخدمة.

  . شركات تجميع معدات التبريد التجاري في الكاميرون7الجدول 

 المنتجات المؤسسة
 2017اإلنتاج عام 

 (وحدات)

 االستهالك**

 طن متري
طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

Equatorial Froid 0.21   3.80  760 غرف تبريد، وحدات تكثيف مبردات  
Cofic 0.22   4.00  382 مبردات غرف تبريد  
Mce  0.05   0.90  72 مبردات غرف تبريد  
Mci  0.07   1.20  150 مبردات  

Lifroicam 0.08   1.50  300 مبردات غرف تبريد  
Uce Socem* 0.18   3.20  2,500 وحدة تكثيف غرف تبريد  

Froidcam  0.01   0.20  80 وحدة تكثيف غرف تبريد  
Froid-Emi  0.02   0.30  121 غرف تبريد  

Cofrelec 0.01   0.10  15 معدات صناعة الثلج  
Ets Ze Eboudena 0.01   0.10  - معدات صناعة الثلج  

Tecnoclim    0.02   0.45  180 صناعة الثلجمعدات  
Pictet  0.01   0.15  30 وحدة تكثيف غرف تبريد  

  0.87  15.90  4,590 المجموع
  .المؤسسة الوحيدة التي كان لديها عمليات تجميع مستمرة لمدة تزيد عن العام  * 

  االستهالك الوارد أعاله.طن متري) ليست مشمولة في  8استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في الغسيل (  **
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  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة

ورشة خدمة صغيرة غير مسجلة، غالبا ما  1,200ورشة عمل للخدمة مسجلة وما يقدر بعدد  327هناك   - 23
خدمة له صفة  يعملون في قطاع 1,100فني خدمة منهم  4,700تستخدم من شخص إلى ثالثة أشخاص. ويعمل بالقطاع 

رسمية أكبر (مؤسسات صغيرة أو متوسطة) على حين أن الباقي ال يعملون بصفة دائمة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي 
  .2025في القطاع غير الرسمي) وذلك بحلول عام  6,970في القطاع الرسمي و  1,510(أي  8,480عدد فنيي الخدمة 

أساسية تشمل بعض آالت الشحن وأجهزة اكتشاف التسرب ويتوفر لدى الورش الكبرى معدات خدمة   - 24
اإللكترونية. إال أن أغلب فنيي الخدمة يعملون فقط باستخدام األدوات األساسية (مثل مقياس غاز التبريد واألدوات 
 الميكانيكية األساسية) مما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من غازات التبريد إلى الجو. وتركز جمعيات العمال مثل
الجمعية الوطنية لمهندسي التبريد وجمعية الكاميرون لفنيي التبريد أنشطتها في المدن الكبرى مثال دواال وياوندي، وتضم 

ميسر للتكنولوجيا ونشر المعلومات. ونظرا ألن قطاع الخدمة غير الرسمي كوكاالت خدمة عديدة كأعضاء وتعمل 
في  بفاعليةفي الجمعية. ونتيجة لذلك، ال يمكن استخدام الجمعية واسع، فإن أغلب الفنيين الممارسين ليسوا أعضاء 

  التدريب ونشر المعلومات في مناطق أخرى.

تمت مساندة أربعة مراكز للتدريب في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   - 25
لالشتعال ذات إمكانية احترار عالمي  الهيدروكلوروفلوروكربونية بمعدات يمكن استخدامها في التدريب على بدائل قابلة

وسوف تستمر هذه المراكز في أن تستخدم لتوفير التدريب للفنيين. كما تخطط الحكومة أيضا لتنفيذ نظام اعتماد  ةمنخفض
  فنيي الخدمة لضمان نوعية خدمة أفضل.

  ونيةأنشطة مقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

تشمل األنشطة التي سيتم تنفيذها خالل المرحلة الثانية تحديث السياسات ذات الصلة واللوائح، ونظم حوافز   - 26
لتكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في التطبيقات التجارية والصناعية للتبريد وتكييف الهواء، وأنشطة 

  تدريب لإلنفاذ والجمارك وإدارة المشروع.

  أنشطة تنظيمية

سيتم تحديث الصكوك التنظيمية من أجل تيسير إدخال غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة   - 27
ونوعية أفضل من معدات التبريد وتكييف الهواء تكون كفؤة من حيث الطاقة وزيادة الوعي لدى األطراف أصحاب 

ع التبريد حتى تتمكن الحكومة من نشر المعلومات حول البدائل المصلحة والجماهير. وسيتم إعداد قاعدة بيانات لقطا
ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة وبصفة خاصة مواد الهيدروكربون ورصد تنفيذ أنشطة إزالة المواد 

  دوالر أمريكي). 200,000الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة (

في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء  ةجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضبرنامج حوافز للمستخدم النهائي للتكنولو
  التجاري والصناعي

جاء تنفيذ مشروعات الحوافز للمستخدم النهائي للتحول إلى غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة   - 28
من قطاع التجميع الفرعي. وسوف تتضمن هذه المشروعات مشروعين في قطاع  22-إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
جاري والصناعي. وسيتم إجراء دراسة جدوى من قطاعي التبريد وتكييف الهواء الت المصايد ومشروع واحد في كل

لتحديد التكنولوجيا المناسبة وغاز التبريد (مثل األمونيا أو ثاني أكسيد الكربون أو الهيدروكربون). ويشمل المشروع 
تم تحديدهم وهم  نأربعة مستفيديحوافز مالية لتنفيذ تكنولوجيات غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لدى 

وف يقدمون تمويال مشتركا متساويا في القيمة ومساعدة فنية في تصميم المشروع ومساندة للتنفيذ والرصد والتواصل س
  دوالر أمريكي). 600,000بالمعلومات (
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  أنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

  ستشمل المساعدة الفنية في قطاع الخدمة ما يلي:  - 29

موظف جمارك وإنفاذ على إنفاذ لوائح المواد المستنفدة لألوزون ورصد  200بناء القدرات وتدريب   (أ)  
  دوالر أمريكي)؛ 200,000الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (

تحديث كتيب "مدونة ممارسات التبريد وتكييف الهواء" الحالي لكي يشمل اللوائح المعدلة والتطورات   (ب)  
دوالر  60,000المعدات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة والمواد ( التقنية األخيرة وجوانب من

  أمريكي)؛

ورشة عمل  28الخدمة/الورش المسجلين ومقدمي الخدمة غير الرسميين من خالل  يبناء قدرات مقدم  (ج)  
فني بما في ذلك جوانب األمان المتعلقة بخدمة  700تدريبية حول ممارسات الخدمة الجيدة واآلمنة لعدد 

المعدات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛ ونظم اعتماد الفنيين الستكمال أنشطة التدريب؛ وثالث 
مدربا وتغطي جوانب األمان لغازات الهيدروكربون والتطورات  75ندوات لتدريب المدربين تشمل 

أساسية للفنيين المشاركين (من أجهزة قياس  توفير معداتالخاصة بإزالة الهيدروفلوروكربون؛ و
  دوالر أمريكي)؛ و 200,000ومضخات فراغية) (

بتوفير معدات استرداد واستصالح تشمل  22-تعزيز استرداد واستصالح الهيدروكلوروفلوروكربون  (د)  
 52,000أسطوانات االسترداد لعشر مؤسسات خدمة كبرى وسبعة مراكز تدريب/مؤسسات فنية (

  دوالر أمريكي).

  وحدة إدارة المشروع

بإدارة تنفيذ المرحلة الثانية  ،ستقوم واحدة إدارة المشروع، من داخل وحدة األوزون الوطنية في وزارة البيئة  - 30
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستركز على اإلشراف على المشروع، واإلدارة المالية 

 185,000وتطوير وصيانة نظام معلومات اإلدارة والمهام اإلدارية المتعلقة بتنفيذ المشروع. وطلب مبلغ  للمشروعات
دوالر أمريكي إلدارة المشروع تشمل أنشطة التوعية والتواصل بما في ذلك إقامة مركز للتوعية بالتكنولوجيات في 

  إطار وحدة إدارة المشروع المقترحة.

  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةانية من خطمجموع تكلفة المرحلة الث

تبلغ التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون   - 31
 15.03طن متري ( 287.92كما قدمت في األصل (باستثناء تكاليف الدعم) وذلك إلزالة دوالر أمريكي  1,497,000

؛ وتبلغ 2025بحلول أول يناير/كانون الثاني  22-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون
  األنشطة التفصيلية والتكلفة. 8. ويوضح الجدول 74/50دوالر أمريكي للكجم وفقا للمقرر  4.8نجاعة تكاليف المشروع 

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. الميزانية المقترحة للمرحلة الثانية 8الجدول 

 التكلفة المتفق عليها (دوالر أمريكي)التفاصيل
  200,000 تحديث السياسات واللوائح

  200,000 التدريب وبناء القدرات لموظفي الجمارك واإلنفاذ
  260,000 تدريب فنيي الخدمة شامل تحديث مدونة الممارسات

  600,000 النهائي للترويج لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة حوافز للمستخدم
  52,000  ترويج االسترداد وإعادة االستخدام

 1,312,000 المجموع الفرعي
 185,000 وحدة إدارة المشروع

 1,497,000المجموع
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  أنشطة مخطط لها في الشريحة األولى من المرحلة الثانية

فلوروكربونية سيتم تنفيذ شريحة التمويل األولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو  - 32
  :، وسوف تشمل األنشطة التالية2021دوالر أمريكي حتى ديسمبر/كانون األول  437,000بمبلغ إجمالي قدره 

لمواد اجديدة للمعدات القائمة على البدء في أنشطة إلنفاذ اللوائح تشمل إعداد تدابير تنظيمية   (أ)  
لجمارك ورقابة واردات هذه المواد باإلضافة إلى أنشطة تدريب موظفي ا الهيدروكلوروفلوروكربونية

  دوالر أمريكي)؛ 200,000واإلنفاذ (

  دوالر أمريكي)؛ 100,000البدء في أنشطة التدريب في قطاع خدمة التبريد (  )ب(  

ي والصناعي وافز المستخدم النهائي لتطبيقات التبريد وتكييف الهواء التجارإعداد خطة تنفيذ لنظام ح  (ج)  
  دوالر أمريكي)؛ 60,000العتماد بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة (

  دوالر أمريكي)؛ و 52,000تنفيذ برنامج استرداد وإعادة استخدام (  (د)  

  كي).دوالر أمري 25,000أنشطة إدارة المشروع والرصد (  (هـ)  

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

ميرون على استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكا  - 33
ويل إزالة ضوء المرحلة األولى، والسياسات والخطوط التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك معايير تم

ة أعمال الفترة ) وخط74/50الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستهالك للمرحلة الثانية من الخطة (المقرر المواد 
  راف.للصندوق المتعدد األط 2018-2020

  لوائح إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

رت يونيدو حلة الثانية، أشابناء على طلب لمزيد من المعلومات حول التدخالت التنظيمية المقترحة في المر  - 34
اد إلى أن الحكومة تخطط لتنفيذ حظر على استيراد وتركيب وبيع معدات تبريد وتكييف هواء قائمة على المو

ام . فضال عن ذلك، سوف تستمر في تنفيذ نظ2020ديسمبر/كانون األول  31الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 
مع مالحظة  التحقق من الواردات الفعلية والرصد واإلبالغ المتعلق بها،حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و

ها الحكومة أن هذا األمر مهم لتحقيق أهداف الخطة بشكل مستدام. وستقوم يونيدو باإلبالغ عن الخطوات التي اتخذت
  .63/17لتعزيز رصد وإبالغ واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 

الحكومة أيضا لتنفيذ نظام للجودة ووضع العالمات لفرض الرقابة على شراء معدات ذات نوعية عالية تخطط   - 35
المستوردين على الترويج لتلك المعدات في السوق؛ ونظام اعتماد الفنيين سيكون منفذا بالكامل بحلول  وتشجيع 3وكفؤة
عتماد، يقترح أيضا أن يقوم الفنيون المعتمدون بشراء وسيتم ربطه بالتدريب المقدم للفنيين؛ ومن خالل عملية اال 2022

غازات التبريد، واقترح أيضا تنفيذ مدونة لممارسات الخدمة الجيدة في البلد. ومن المتوقع لبرنامج االسترداد وإعادة 
في  22-االستخدام الذي سيبدأ خالل المرحلة الثانية أن يزداد بسبب انخفاض المعروض من الهيدروكلوروفلوروكربون

  البلد.

. وتم تخفيض تكاليف تحديث السياسات 2025من خالل تلك التدابير، تلتزم الحكومة بتحقيق أهدافها لعام   - 36
دوالر أمريكي، كما  150,000إلى  دوالر أمريكي 200,000واللوائح واالنتهاء من قاعدة بيانات مؤسسات الخدمة من 

____________________ 
  سيتم إعداد التفاصيل المحددة خالل التنفيذ.  3
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دوالر  275,000إلى دوالر أمريكي  200,000تم تعديل تكاليف التدريب وبناء القدرات لموظفي الجمارك واإلنفاذ من 
  جهاز كشف. 25موظف جمارك ومفتش وتوفير  260أمريكي، وذلك لتدريب 

  ترويج تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة

عتماد غازات تبريد قائمة على الهيدروكربون وضمانها، شرحت بناء على طلب إيضاحات بشأن مدى سالمة ا  - 37
خالل المرحلة األولى وسوف يستمر خالل  هيونيدو أن تدريب الفنيين على االستخدام اآلمن للهيدروكربون قد تم توفير

ير قابلة المرحلة الثانية. فضال عن ذلك ال يتم تشجيع إعادة تأهيل معدات تكييف الهواء المصممة لغازات تبريد غ
بشأن االستخدام اآلمن لمواد الهيدروكربون  73/34و  72/17لالشتعال بالهيدروكربون، وتعي الحكومة تماما المقررات 

  وهي حاليا بصدد إعداد معايير اعتماد الستخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال.

  مسائل فنية وخاصة بالتكلفة متعلقة بقطاع الخدمة

  وجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في المبردات والتبريد التجاري والصناعيبرنامج حوافز لتكنول

طلبت األمانة إيضاحات إضافية بشأن مستويات األنشطة والتكاليف المتعلقة بها بما في ذلك التمويل المشترك   - 38
المستويات الحالية من األنشطة  واألثر المتوقع على خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع مالحظة أن

ال يتفق مع متطلبات التمويل وأثره. أوضحت يونيدو أنها أجرت مشاورات بشأن هذا العنصر مع الحكومة وأنها أعادت 
مبردا أو ما يساويها في التبريد التجاري والصناعي الكبير، ومحالت السوبر  12النظر في مستويات األنشطة لكي تشمل 

مصايد العتماد تكنولوجيات األمونيا أو القائمة على ثاني أكسيد الكربون أو الهيدروكربون وذلك ماركت وصناعة ال
مع مبلغ مساٍو من التمويل دوالر أمريكي  30,000حسب متطلبات المستخدم. ويبلغ الحافز المقدر لمساندة كل مستفيد 
عنصر الحوافز لمستخدمي المعدات، والمساندة الفنية المشترك من المستفيدين. وعلى هذا األساس، فإن التكاليف المقدرة ل

دوالر أمريكي. ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الحوافز هذا إلى إزالة  420,000للتخطيط والرصد والتواصل بلغت 
لدى المستفيدين والتشجيع على اعتماد هذه التكنولوجيات في تطبيقات التبريد  22-مباشرة للهيدروكلوروفلوروكربون

. كما الحظت األمانة أيضا أن 2017طن متري عام  156.9اري والصناعي والتي من المقدر أن تستهلك حوالي التج
يونيدو سوف تنظر في خطة التنفيذ وتقدم خطة عمل تفصيلية، مع اآلخذ في االعتبار متطلبات المشروع وتقييمات 

  المستخدم النهائي. 

  في قطاع الخدمة والمساندة بالمعداتالتدريب 

طلبت األمانة معلومات إضافية بشأن مستويات مساندة التدريب مع مالحظة أن بالكاميرون أعداد متزايدة من   - 39
الفنيين وكيف يتم ربط برنامج التدريب ببرنامج اعتماد الفنيين. وأشارت يونيدو إلى أنه سيتم تقديم الشهادات إلى الفنيين 

لية لبرنامج التدريب. باإلضافة إلى ذلك، ذكرت يونيدو أنه سيتم هيكلة بعد مشاركتهم في التدريب واالختبارات التا
المعدات البرنامج لتوفير المساندة التقنية للتشغيل اآلمن للمعدات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لشركات تجميع 

 910ي للمتدربين إلى العدد اإلجمالالتجارية. وعلى أساس مزيد من الدراسة والتشاور مع الحكومة، نقحت يونيدو 
  دوالر أمريكي. 354,000والتكلفة اإلجمالية لبرنامج التدريب لتبلغ 

  مشروع االسترداد واالستصالح

طلبت األمانة إيضاحات بشأن خطة تنفيذ االسترداد واالستصالح نظرا ألن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   - 40
وضحت يونيدو أن النشاط سوف يركز على استرداد غاز التبريد . وأ2025ما زالت متاحة وستبقى متاحة حتى عام 

وإعادة استخدامه؛ والمستفيدون مؤسسات خدمة كبرى ومؤسسات فنية بناء على متطلباتها الفنية واستخدامها المقدر 
 دوالر أمريكي. 69,500. وتبلغ التكلفة اإلجمالية للبرنامج 22-للهيدروكلوروفلوروكربون

  المشروعوحدة إدارة 

استعرضت يونيدو تكاليف إدارة المشروع على ضوء التغييرات في احتياجات التنفيذ للمرحلة الثانية. ونظرا   - 41
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وأنه سيشمل أنشطة تغطي مؤسسات  2019ألنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على مدى سبع سنوات بدءا من عام 
رير تحقق لشريحتين، فقد تم االتفاق على تكاليف إدارة المشروع عديدة في القطاع غير الرسمي موزعة جغرافيا وتقا

في المائة من تكاليف المشروع). وال يدخل مركز التوعية بالتكنولوجيا في هذا  9دوالر أمريكي ( 115,000تبلغ 
  العنصر.

  إجمالي تكلفة المشروع واألثر

رحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد اإلجمالية للم على أساس كل ما تقدم، بلغت تكاليف المشروع   - 42
 بإزالةوهو متعلق  9دوالر أمريكي، كما يتضح من الجدول  1,383,500الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون 

طن من قدرات استنفاد األوزون) بنجاعة تكاليف تبلغ  14.53( 22-طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون 264.27
من خط األساس  في المائة 75قيق خفض م (باستثناء تكلفة وحدة إدارة المشروع) وذلك لتحدوالر أمريكي للكج 4.8

  .2025أول يناير/كانون الثاني بحلول 

. مجموع التمويل الموافق عليه للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 9الجدول 
  للكاميرون

عليها بالدوالر األمريكيالتكلفة المتفق التفاصيل
 150,000 تحديث السياسات واللوائح

 275,000 تدريب وبناء قدرات موظفي الجمارك واإلنفاذ
 354,000 تدريب فنيي الخدمة

 420,000 حوافز للمستخدم النهائي للترويج لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة
 69,500 الترويج لالسترداد وإعادة االستخدام

 1,268,500 المجموع الفرعي
 115,000 وحدة إدارة المشروع

 1,383,500المجموع

  األثر على المناخ

األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، والتي تشمل احتواء أفضل لغازات التبريد من خالل تدريب الفنيين ستؤدي   - 43
المستخدم في خدمة التبريد. وبالرغم من أنه  22-الهيدروكلوروفلوروكربونوتوفير المعدات، إلى مزيد من خفض كمية 

نشطة المخطط لم يتم إدراج حساب لألثر على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إال أن األ
لبدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة في تطبيقات التبريد  جلها في المرحلة الثانية، وبصفة خاصة جهود التروي

وتكييف الهواء، واسترداد وإعادة استخدام غاز التبريد، تشير إلى أن تنفيذ الخطة سوف يؤدي على خفض انبعاثات 
-فلوروكربونمن الهيدروكلوروغازات التبريد إلى طبقات الجو، مما يؤدي بالتالي إلى مزايا للمناخ. فكل كيلو جرام 

  طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 1.8ال يتم انبعاثه بسبب ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات تصل تقريبا إلى  22

  التمويل المشترك

ذكرت يونيدو أن عنصر المشروع لحوافز الترويج لبدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في التبريد   - 44
دوالر أمريكي، وسيتم توفير المبلغ بالقيمة  360,000سوف يتضمن تمويال مشتركا مقداره التجاري والتبريد الصناعي 

  الدقيقة خالل طلب الشريحة الثانية عندما تقدم خطة تفصيلية لتنفيذ هذا العنصر.

  للصندوق المتعدد األطراف 2020-2018مشروع خطة أعمال الفترة 

د تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة دوالر أمريكي، زائ 1,385,500تطلب يونيدو   - 45
دوالر أمريكي شاملة  553,993إزالة الموارد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتزيد القيمة اإلجمالية المطلوبة وهي 

ة دوالر أمريكي عن المبلغ الموجود في هدف خطة أعمال الفتر 12,889بمبلغ  2020-2018تكاليف الدعم للفترة 
2018-2019.  
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  مشروع اتفاق

يرد مشروع اتفاق بين حكومة جمهورية الكاميرون واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   - 46
  في المرحلة الثانية من الخطة في المرفق األول لهذه الوثيقة.

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:   - 47

توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (أ)  
في المائة من خط األساس  75لخفض استهالك هذه المواد بنسبة  2025إلى  2018للكاميرون للفترة من 

دوالر  96,845دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,385,500، بمبلغ 2025عام 
  أمريكي ليونيدو؛ 

تحققت خالل المرحلة  22-طن متري إضافي من الهيدروكلوروفلوروكربون 18.98تأخذ علما بإزالة   (ب)  
  األولى من الخطة؛

  تأخذ علما بالتزام حكومة الكاميرون بأن:  (ج)  

من خط األساس في المائة  75تخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة   )1(           
  ؛ و2025بحلول عام 

تصدر حظرا على استيراد وبيع وتركيب معدات قائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   )2(           
  ؛2020ديسمبر/كانون األول  31بحلول  22-ومواد أخرى غير الهيدروكلوروفلوروكربون

  تأخذ علما أيضا بأن:  (د)  

  استهالك في قطاع الخدمة فقط؛ و االكاميرون لديه  )1(    

نظام الحوافز المالية سوف يعزز استدامة اعتماد تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي   )2(           
  منخفضة وسيتم تمويله بشكل مشترك مع المستخدمين المشاركين؛

بونية من االستهالك طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكر 14.53تخصم   (هـ)  
  المتبقي لهذه المواد المؤهل للتمويل؛

توافق على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية الكاميرون واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد   (و)  
  للمرحلة الثانية من الخطة، والوارد في المرفق الثاني من هذه الوثيقة؛  االهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق

افق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تو  (ز)  
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  517,750وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ  للكاميرون

بدأ في عملية إعادة تأن الكاميرون  تدوالر أمريكي ليونيدو، على أساس أنه إذا ما قرر 36,243البالغة 
التبريد وتكييف الهواء التهيئة وما يرتبط بها من خدمة إلى غازات تبريد قابلة لالشتعال وسامة لمعدات 

سيقوم بذلك مع تحمل كافة المسؤولية والمخاطر  االمصممة أصال لمواد غير قابلة لالشتعال، فإنه
  وتوكوالت ذات الصلة؛ المتعلقة بذلك وأن يتم هذا فقط وفقا للمعايير والبر
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  تطلب إلى يونيدو عند تقديم الشريحة الثانية:  (ح)  

أن تستعرض مع حكومة الكاميرون خطة تنفيذ برنامج حوافز للمستخدم النهائي في المرحلة   )1(           
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك التمويل المشترك 

جانب المستفيدين الذين تم تحديدهم، وذلك بغرض دراسة األنشطة القائمة على تقييم أكثر من 
  تفصيال للمستخدمين النهائيين وتوفير خطة عمل تفصيلية؛

  أن تقدم تقريرا بشأن حالة تنفيذ الحظر المذكور في الفقرة الفرعية (ج)؛ و   )2(           

ات التي تم اتخاذها لتعزيز رصد واإلبالغ عن استيراد المواد أن تقدم تقريرا بشأن الخطو  )3(          
  .63/17الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 
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  ألولالمرفق ا
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمهورية الكاميرونحكومة اتّفاق بين مشروع 
  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء (" جمهورية الكاميرون يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة  -1تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2025 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 22.20قدرها 
 لبروتوكول مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع اق في هذا االتفألف ("األهداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 
دّد األطراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع3المحدّدة في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستهالك المتبقي المؤهل  3- 1-4 الصفالمستوى المحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رهنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث  -2ذييل من الت 1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

الهيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.اله وسيجرى التحقيق المشار إليه أع

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا
 الزمني للموافقة على التمويل: من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدولعلى األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  )أ(
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها رامج القطرية الب تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف  )ب(
 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم   )ج(
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20الموافق عليها سابقا يزيد عن من الشريحة 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .حالة الشريحة األخيرة اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. ةالمحددالسابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

ً إما في خطة  ليات إعادةعم  )أ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ )2(

السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  التغييرات في المستويات )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  ؛شريحة موافق عليها

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 
استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل  ؤديت
 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
فيذية بشأنها في تقرير التنفيذ الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التن

 السنوي الالحق؛

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   )ج(
صد لى: رالهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة ع

لمعايير ائح وااآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوتوافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد 
بدائل  عتمادوالحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية ا

ة، وروكربونيوروفلمجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل
  ؛ذ الشرائحتنفي غ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقاريرحسب االقتضاء، وإبال
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إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و  )د(
  ق.في إطار هذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الثنائية والوكاالت وأن يأخذ البلد   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 والمنفذةالوكاالت الثنائية 

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  اليونيدووافق وزامات بموجب هذا االتفاق. لوفاء بااللتمن أجل ا

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  المنفذة الرئيسية") 
 الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج ار برنامج تقييم إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إط

 المشاركة في هذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10
رد دور يو(ب).  5رعية بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الف

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة ألف.  -6الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل 
 ألف. -2في التذييل   2-2 الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف

 عدم االمتثال لالتفاق

تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن 
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف ("تخفيضات في  -7التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة
تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من

متثال البلد لهذا االتفاق على حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم ا
 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 

  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  راتمقرلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.  الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا  االطالعة المنفذة الرئيسية عليه أن يتيح للوكال ،وبنوع خاص

 االتفاق.
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 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة تمام، فسيرجأ إ7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
من (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

اق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل هذا االتف .16
 .األطراف
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  66.76 األولى جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  10.80 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 77.56    المجموع
  
  

ألف: األهداف والتمويل -2التذييل   
 Total 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 صفوال الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

من المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استهالك األوزون)

 غير متوفر 28.86 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 79.92 79.92

الحد األقصى المسموح به  1.2
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات من األولى (أطنان 

 استهالك األوزون) 

 غير متوفر 22.20 22.2 24.8 27.5 30.1 32.7 35.4 38.08

التمويل المتفق عليه للوكالة  2.1
) (يونيدو المنفذة الرئيسية

 (دوالر أمريكي)

517,750 0 0 786,750 0 0 0 79,000 1,383,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 (دوالر أمريكي)  الرئيسية

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

إجمالي التمويل الموافق عليه  3.1
 (دوالر أمريكي)

517,750 0 0 786,750 0 0 0 79,000 1,383,500 

الموافق دعم التكاليف إجمالي  3.2
 (دوالر أمريكي)  عليها

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

 إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3
  (دوالر أمريكي)

553,993 0 0 841,823 0 0 0 84,530 1,480,346 

 14.53  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  22-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 28.68  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 23.55  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الوارد المؤهل المتبقي  22-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.1.3
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1
 10.80  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الوارد المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.2.3

  2018ديسمبر/كانون األول  31حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى * 

 
 

  لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثانياع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/43 
Annex I 

 

6 

  ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير   )أ(
بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية أن يتضمن التقرير ينبغي والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بلومات عن أية تغييرات ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معوذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من هذا  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، ل لمستقتقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5ت الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية السنوات ذا

  تسلم تقرير تحقق عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
التجارب المكتسبة والتقدم أخذ مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو ذ السنويةبجميع تقارير التنفيمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

داف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أه  (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد -2إطار التذييل 

الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس 
  للتحقيق المستقل.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/43 
Annex I 
 

7 

 دوار المتعلقة بهاألوألف: مؤّسسات الرصد  -5التذييل 
  

إن وحدة األوزون الوطنية هي وحدة التنسيق التي تغطي كافة أنشطة رصد المواد المستنفدة لألوزون،  .1
ووارداتها واستهالكها والتراخيص والحصص بالتعاون مع شركة المراقبة العامة وإدارة الجمارك. وتقوم وحدة 

المواد المستنفدة لألوزون للمستوردين وذلك قبل االستيراد. كما األوزون الوطنية أيضا بإصدار تصريحات استيراد 
سنويا إلى أمانة األوزون وإبالغ البرنامج  7ستكون الوحدة مسؤولة أيضا عن اإلبالغ اإللزامي عن بيانات المادة 

 القطري إلى الصندوق المتعدد األطراف.

ائدة وأنشطة التدريب، فإن وحدة األوزون الفني لدراسات الجدوى والمشروعات الر فيما يتعلق بالتنفيذ2 .2
الوطنية هي التي تتحمل المسؤولية الشاملة لإلبالغ الدقيق في الميعاد المحدد. أما وحدة إدارة المشروع المقترحة 
والتي تعمل بالتعاون الوثيق مع وحدة األوزون الوطنية، فستكون مسؤولة عن جميع البيانات الفنية باستخدام قاعدة 

  ت الجديدة المقترحة والتي تغطي قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء.البيانا

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بتجميع تقارير الشريحة باإلضافة إلى تقارير التحقق بمساندة خبراء خارجيين  .3
مشروع مستقلين. وستقوم هذه التقارير على أساس مشاورات مستمرة مع وحدة األوزون الوطنية ووحدة إدارة ال

 وجمعية التبريد وتكييف الهواء واألطراف األخرى أصحاب المصلحة.

.    
 

  لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق   )أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب(
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1ذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفي

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
 . ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

يحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف في حال طلب التمويل للشر  (و)
لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

  وكربون؛الهيدروكلوروفلور

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات القنيَّة؛  (ز)
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 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11ة عدم االمتثال وفقا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيج  (ي)
 ؛الرئيسية منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

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

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (ن)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  االمتثال ف: تخفيضات في التمويل بسبب عدمأل -7التذييل 

 
عن كّل  اأمريكي ادوالر  190من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 
، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2- 1 الصفألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في -2التذييل 

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في 
 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين  .2
الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 و إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أ

  


