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مقترح مشروع :كينيا
تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي:
اإلزالة
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى ،الشريحة األولى

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

فرنسا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/39
ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
كينيا
الوكالة

(أوال) عنوان المشروع

فرنسا (رئيسية)

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
السنة0202 :

(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7

(ثالثا ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
مكافحة
الرغاوي
األيروسوالت
كيميائي
الحريق

( 6..4طن من قدرات استنفاد األوزون)
السنة2010 :
عامل
المذيبا
تصنيع
ت

التبريد
التصنيع

الهيدروكلوروفلوروكربون 001
الهيدروكلوروفلوروكربون 006
الهيدروكلوروفلوروكربون 060ب
الهيدروكلوروفلوروكربون 060ب
الهيدروكلوروفلوروكربون 060ب
الهيدروكلوروفلوروكربون 00

االستخدامات
المعملية

إجمالي
االستهالك القطاعي

الخدمة

6..4

6..4

(رابعا) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
50.05

تقدير خط األساس للفترة :0202-022.

50.05

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
2

موافق عليه بالفعل:
(خامسا) خطة األعمال
ألمانيا

2013

2012

المتبقي:
2015

2014

2016

2018

2017

60.05
2020

2019

إزالة المواد المستنفذة لألوزون
(طن من قدرات استنفاذ
األوزون)

4.7

0

6.2

0

0

5.2

0

2.2

التمويل (دوالر أمريكي)

291,000

0

381,000

0

0

391,000

0

138,000

المجموع
18.3

0

1,129,000

(سادسا) بيانات المشروع

2012

2013

2014

2015

2016

2017

المجموع

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

ال ينطبق

50.05

50.05

64..1

64..1

64..1

ال ينطبق

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

ال ينطبق

50.05

50.05

64..1

64..1

60.05

ال ينطبق

تكاليف
المشروع

257,500

200,000

176,250

176,250

90,000

900,000

تكاليف
الدعم

31,186

24,222

21,346

21,346

10,900

109,000

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر
أمريكي)

257,500

200,000

176,250

176,250

90,000

900,000

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث
المبدأ (دوالر أمريكي)

فرنسا

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

31,186

24,222

21,346

21,346

10,900

109,000

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

288,686

224,222

197,596

197,596

100,900

1,009,000

(سابعا) طلب التمويل للشريحة األولى ()0211
الوكالة
اليونيب
طلب التمويل:

تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)

المبالغ المطلوبة (دوالر أمريكي)

31,186

257,500
الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( )0200كما هو ُمبين أعاله
ينظر فيه بشكل إنفرادي

توصيات األمانة:
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وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة كينيا ،تقدمت فرنسا ،بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع السادس والستين
-1
للجنة التنفيذية بالمرحلة األولى من خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 000
 1 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  120 000دوالر أمريكي ،كما هي مقدمة أصال ،لتنفيذ
األنشطة التي ستمكن البلد من االمتثال لبروتوكول مونتلاير بإحداث تخفيض بنسبة  53في المائة في استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام .2020
وتبلغ قيمة الشريحة األولى من المرحلة األولى المطلوبة في هذا االجتماع  235 300دوالر أمريكي زائد
-2
تكاليف دعم الوكالة البالغة  50 900دوالر أمريكي لحكومة فرنسا ،كما هي مُقدمة أصالً.
خلفيـة
إن كينيا ،ويبلغ عدد سكانها حوالي  40مليون نسمة ،قد صدقت على جميع التعديالت لبروتوكول مونتلاير
-1
فيما عدا تعديل بيجين .وتدرك حكومة كينيا المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها عدم التصديق ،وبدأت في عملية
التصديق وتتوقع أن تستكمل هذه العملية في غضون األشهر القادمة.
لوائح المواد المستنفدة لألوزون
إن أنشطة حماية األوزون جزء من قانون إدارة وتنسيق البيئة ) (EMCAالصادر في عام  .1999ونصت
-4
الئحة إدارة وتنسيق البيئة منذ عام  2005على تراخيص إجبارية الستيراد وتصدير أو مناولة المواد المستنفدة
لألوزون ،بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .والسلطة الوطنية لإلدارة البيئية ) ،(NEMAتحت سلطة
وزارة البيئة والموارد المعدنية ،هي الهيئة التي عينتها حكومة كينيا إلصدار التراخيص وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة
لألوزون بالتعاون مع مصلحة خدمات الجمارك والوكاالت الحكومية األخرى .وينص القانون أيضا على تطبيق
حصص استيراد المواد المستنفدة لألوزون .ومن المتوقع أن يتم إنفاذ حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
بحلول أول يناير/كانون الثاني  2015كجزء من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
ووحدة األوزون الوطنية في كينيا ،تحت سلطة وزارة البيئة والموارد المعدنية ،هي المسؤولة عن اإلدارة
-5
التشغيلية للبرنامج القطري وبرامج التعزيز المؤسسي إلزالة المواد المستنفدة لألوزون .وتشمل األنشطة تحت
مسؤولية وحدة األوزون الوطنية اإلبالغ عن البيانات إلى أمانة الصندوق في إطار البرنامج القطري وإلى أمانة
األوزون بموجب المادة  5من بروتوكول مونتلاير ،وصياغة وتنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون ،وصياغة
سياسات لمراقبة المواد المستنفدة لألوزون ،والتشجيع على برامج التوعية العامة.
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيعها حسب القطاعات
تستهلك كينيا الهيدروكلوروفلوروكربون 22-حصريا .وفي األعوام من  2005إلى  ،2002تم استيراد
-6
 5.5طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلولوفلوروكربون141-ب لتصنيع الرغوة الصلبة ،وفي عام
 2010تم استيراد كميات صغيرة ( 0.11طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون22-
والهيدروكلولوفلوروكربون142-ب والهيدروكلوروفلوروكربون 124-في خالئط (،R-408a ،R-406a ،R-402a
و R-409aولكنها لم تبلغ عنها بموجب المادة  .5وتزايد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا
بانتظام منذ أوائل التسعينيات حتى عام  ،2002عندما بدأ االتجاه التنازلي ،بتأثير من الوضع االقتصادي واستبدال
صناعة الرغوة بالواردات .ويبلغ خط األساس المنصوص عليه لالمتثال  942.16طن متري ،أو  32.13أطنان
من قدرات استنفاد األوزون .ويبين الجدول  1استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا للسنوات الست
الماضية.
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الجدول  – 0استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا المبلغ عنها بموجب المادة  7من بروتوكول
مونتلاير
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أطنان مترية
HCFC-22
HCFC-141b
مجموع األطنان المترية
أطنان من قدرات استنفاد األوزون
HCFC-22
HCFC-141b
مجموع أطنان من قدرات استنفاد األوزون

2005

2006

2007

2008

2009

2010

خط األساس

549.51
30.00
579.51

710.41
31.00
741.41

820.13
30.50
850.63

991.21
30.00
1,021.21

995.00
995.00

901.31
901.31

948.16
948.16

30.22
3.30
33.52

39.07
3.41
42.48

45.11
3.35
48.46

54.52
3.30
57.82

54.73
54.73

49.57
49.57

52.15
52.15

وهناك سبعة مستوردين رئيسيين للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا ،واستورد أحدهم أكثر من 52
-7
في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون 00-في عام  .0202وتستورد هذه الشركات أيضا وتقدم الخدمة لمعدات
ومكابس التبريد وتكييف الهواء .ويستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون 00-لخدمة  0.5مليون جهاز تبريد وتكييف
هواء تقريبا .ويقوم حوالي  0222من الفنيين بخدمة هذه النظم ،تلقى منه حوالي  602تدريبا من خالل خطة إدارة
غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائية .غير أنه استنادا إلى التقديرات من المسح لحوالي  052,222شخص من
غير المؤهلين ،الذين يتعاملون مع المعدات الكهربائية ،هناك أيضا خدمة عرضية للتبريد وتكييف الهواء في كينيا.
ويبين في الجدول  0النسبة المئوية لتوزيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة حسب نوع المعدات.
الجدول  .0توزيع الهيدروكلوروفلوروكربون 00-المستخدم في قطاع الخدمة في كينيا (0202
الهيدروكلوروفلوروكربون  00المستخدم في
نوع المعدات
الخدمة*
عدد الوحدات
أطنان استنفاد
أطنان مترية
األوزون
نظم تكييف الهواء المنزلية
27.3
13.57
246.90
1,767,938
نظم التبريد الصناعي/التجاري
69.2
34.38
625.10
723,545
وحدات النقل المبرد
3.5
1.73
31.40
4,915
المجموع
100
49.68
903.4
2,496,398
* تشير التقديرات إلى أن أكثر من  022.22طن متري من الكمية اإلجمالية للهيدروكلوروفلوروكربون 00-المستخدمة
معدات التبريد وتكييف الهواء ( 5.52طن من قدرات استنفاد األوزون  ،تستخدم في شطف دوائر التبريد.

 %من مجموع
الهيدروكلوروفلوروكربون
00-

في خدمة

وأعدت حكومة كينيا التنبؤات للفترة  0202-0200الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع
-0
افترا ض معدل نمو سنوي متحفظ يبلغ  0.71في المائة كما يبين الجدول  . 1غير أنه نظرا لقدم المعدات المركبة
ومعدالت التسرب فإن الكمية الالزمة من الهيدروكلوروفلوروكربون 00-للخدمة يتوقع أن تتزايد .وتشير التقديرات
إلى عدم اتخاذ أي إجراء حتى اآلن لتخفيض الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون ،00-وسيبلغ النمو في
االستهالك حوالي  5في المائة بحلول عام . .0205
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الجدول  .1تنبؤات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا
السنوات
أطنان مترية
غير مقيد
مقيد
أطنان من قدرات استنفاد األوزون
غير مقيد
مقيد

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

919.0
919.0

934.9
934.9

951.1
949.2

967.6
949.2

984.6
854.3

1,001.3
854.3

1,018.6
854.3

1,036.3
854.3

1,054.2
854.3

1,072.4
616.9

50.5
50.5

51.4
51.4

52.3
52.2

53.2
52.2

54.1
46.9

55.1
46.9

56.0
46.9

57.0
46.9

57.9
46.9

58.9
33.9

وتبلغ األسعار الحالية لكل كيلوغرا من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد البديلة في البلد:
-.
 4.4.دوالر أمريكي للهيدروكلوروفلوروكربون ،00-و 02.17دوالر أمريكي للهيدروفلوروكربون016-أ؛ و01.10
دوالر أمريكي للـR-404a؛ و 00.24دوالر أمريكي للـ R-407aوبين  01.22دوالر أمريكي و 00.22دوالر أمريكي
للخالئط األخرى .وال تتوافر في الوقت الحاضر أسعار لبدائل الهيدروكربون.
إستراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -10يتمثل الهدف من االستراتيجية الشاملة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا في إزالة
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لجداول التخفيض في بروتوكول مونتلاير من خالل خطة لقطاع
خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء التي تشجع على كفاءة الطاقة واستخدام البدائل ذات اإلمكانية المتدنية لالحترار
العالمي .وتهدف المرحلة األولى إلى الوفاء بأهداف رقابة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام  ،2020بينما
ستركز المرحلة الثانية على إزالة االستهالك المتبقي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستبدال المعدات وإعادة
تهيئتها إلى غازات تبريد طبيعية.
-11

وتمشيا مع االستراتيجية الشاملة ،تقترح حكومة كينيا تنفيذ األنشطة المحددة التالية خالل المرحلة األولى:
(أ

صكوك سياسية وتنظيمية بما في ذلك تعزيز نظام إصدار التراخيص ،وفرض حظر على تركيبات
وواردات المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وحظر على واردات الخالئط
القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتدريب  152من ضباط الجمارك ومسؤولي إنفاذ
القانون اآلخرين ،وتعزيز مدارس التدريب الجمركي؛

(ب

المساعدة التقنية لقطاع خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء بما في ذلك تدريب  722من فنيي
ال خدمة على الممارسات الجيدة للتبريد وإصدار التراخيص لهم؛ وتعزيز قدرات الكليات التقنية؛
وتقديم  02وحدات استرداد تجارية ،و 12وحدة متنقلة لالسترداد وحزم أدوات لالسترداد وإعادة
استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإدخال نظام إلعادة التأهيل إلزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون 00-في  022وحدة تجارية للتبريد وتكييف الهواء؛

(ج

زيادة التوعية بين المستهلكين والصناعة بشأن اللوائح والضوابط وجداول اإلزالة ،والبدائل
الناشئة ،ومنافع إدخال معدات التبريد وتكييف الهواء ذات الطاقة الفعالة؛

(د

وإنشاء وحدة لتنفيذ ورصد المشروع لمساعدة وحدة األوزون الوطنية في التنفيذ .وستقوم هذه
الوحد ة بشراء جميع المعدات واألدوات المطلوبة ،واإلشراف على أنشطة التدريب ،والعمل مباشرة
مع السلطة الوطنية لإلدارة البيئية ومصلحة الجمارك والتأكد من المتابعة للوائح االستيراد،
والمساعدة في إعداد نظام إلصدار تراخيص الفنيين ،وإعداد التقارير الدورية.
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تكلفة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -00وقد قدرت التكلفة اإلجمالية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
بمبلغ  002220222دوالر أمريكي ،حسب التوزيع التالي:
الجدول  .6تكلفة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا
الوصف
أدوات السياسة واألدوات التنظيمية ،وتدريب ضباط الجمارك وتعزيز المدارس الجمركية
المساعدة التقنية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
 تدريب فنيي التبريد وإصدار تراخيص لهم تقديم أدوات الخدمة للفنيين ومعدات إضافية لالسترداد وإعادة االستخدام للموادالهيدروكلوروفلوروكربونية
 برنامج إعادة التأهيلبرنامج التوعية
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
المجموع

التكلفة (دوالر أمريكي)

220,000
280,000
140,000
200,000
60,000
100,000
1,000,000

تعليقات األمانة وتوصياتها
التعليقـات
 -15استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا في سياق المبادئ التوجيهية
المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر  ، 59/34ومعايير تمويل إزالة هذه
المواد في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين (المقرر  ، 44/60والمقررات الالحقة بشأن هذه
الخطط ،وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  .2014-2012وناقشت األمانة المسائل المتعلقة
بالمساعدة التقنية والتكاليف مع حكومة فرنسا ،والتي تم تناولها على النحو الموجز أدناه.
المسائل المتعلقة باستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -14طلبت األمانة معلومات إضافية عن أسباب ارتفاع مستوى خط أساس استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية باألطنان المترية إلى أربع مرات عن مستوى المواد الكلوروفلوروكربونية ،وخصوصا
النمو السريع الذي حدث في الفترة من  2003إلى  .2002وأشارت حكومة فرنسا إلى أن كينيا مرت بنمو كبير في
قطاع الخدمات لديها منذ منتصف السنوات  ،2000السيما في االتصاالت والسياحى والنقل واإلنشاءات .وبما أن
المواد الكلوروفلوروكربونية كانت قد تمت إزالتها بالفعل ،تم تحديث أنظمة تكييف الهواء القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون المركبة في المكاتب والمباني الجديدة التجارية والنظم القديمة للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ما زالت تستخدم هذه المواد .وخالل هذه الفترة زاد تركيب المعدات الجديدة
للهيدروكلوروفلوروكربون 22-بين  20و 23في المائة سنويا .وهناك عامل نهائي يعزى إلى االستهالك المتزايد
للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وهو استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 22-كعامل شطف للنظم أثناء خدمتها
(بين  10و 20في المائة وفقا للتقديرات  .وبناء على المعلومات المستلمة ومع األخذ في الحسبان عوامل مثل
المعدات المركبة ،وعدد السكان ،ومعدالت الصعق بالكهرباء والناتج المحلي اإلجمالي ،قارنت األمانة هذه األرقام
بأرقام بلدان أخرى وخلصت إلى أن البيانات والتفسيرات لتزايد استهالك كينيا كانت واقعية.
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 -13وطلبت األمانة أيضا تفاصيل أكثر عن االستهالك لكمية تبلغ في المتوسط  5.5طن من قدرات استنفاد
األوزون للهيدروكلوروفلوروكربون141-ب بين السنوات  2005و ،2002وما إذا كان هذا االستهالك قد يبدأ مرة
أخرى بعد الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وأشارت حكومة فرنسا إلى أن بعض
شركات التبريد التجاري التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلنتاج الرغاوى الصلبة استبدلت إنتاج
الرغوة عن طريق واردات من المعدات للتجميع المحلي .وتم التأكد من ذلك من حقيقة عدم استيراد أي
هيدروكلوروفلوروكربون141-ب سائب أو في خالئط البوليوالت السابقة الخلط في كينيا .وعالوة على ذلك ،تلتزم
حكومة كينيا بعدم إصدار أي تراخيص أو إنشاء حصص لواردات الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب وعدم
الموافقة على أي طلبات إلنشاء إنتاج جديد يستعمل فيه الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،سواء النقي أو كخالئط
البوليوالت السابقة الخلط.
نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -16الحظت األمانة أن البيانات الرسمية بموجب المادة  ،5حسبما تنعكس في خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ال تشمل كميات صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-والهيدروكلوروفلورو
كربون142-ب والهيدروكلوروفلوروكربـون 124-المستـوردة في خالئـط ( ،R-408a ،R-406a ،R-402aوR-
 409aخالل عام  .2010وأكدت حكومة فرنسا أن حكومة كينيا لن تطلب مراجعة لالستهالك المبلغ عنه في عام
 .2010واستنادا إلى ذلك ،تحدد خط أساس استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند  942.16طن متري
(أو  32.13طن من قدرات استنفاد األوزون  ،محسوبا كمتوسط استهالك قدره  993طن متري (أو  34.55طن
من قدرات استنفاد األوزون لعام  2009واستهالك بمقدار  901.51طن متري (أو  49.35طن من قدرات
استنفاد األوزون لعام  2010المبلغ عنه بموجب المادة  .5واستنادا إلى المقرر  ،14/65فإن هذه القيمة هي أيضا
نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
المسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية والتكاليف
 -15كانت كينيا قد ُ
ص نفت في السابق كبلد من بلدان االستهالك المنخفض استنادا إلى استهالكها من المواد
الكلوروفلوروكربونية .ومع تجاوز خط أساس استهالك كينيا من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  560طن
متري وهو حصريا في قطاع الخدمة ،قدمت حكومة فرنسا المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للوفاء بتخفيض قدره  53في المائة من خط األساس بحلول عام  2020وفقا للمقرر
 .11/62وشرحت حكومة فرنسا أنه أثناء إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،أجريت
اجتماعات بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب السوبر ماركت ،حيث اقترح إعادة تهيئة معداتها إلى غازات تبريد
ال تعمل بالهيدروكلوروفلوروكربون ،من أجل تخفيض مخزونات المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون
وما يرتبط بها من طلب متزايد على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-للخدمة .وقُدرت التكلفة على الصندوق المتعدد
األطراف إلعادة تهيئة المعدات بمبلغ وقدره  490,000دوالر أمريكي ،مع تمويل مناظر محتمل من أصحاب
المعدات ،ويجري مناقشته حاليا .وبينما تمت الموافقة على المقترح ،من حيث المبدأ ،من جانب أصحاب المعدات،
فلم يتمكنوا من اختيار التكنولوجيا البديلة النهائية من التكنولوجيات المحدودة المتاحة حاليا .وبناء عليه ،لم يندرج
الطلب لهذا العنصر المهم من االستراتيجية الشاملة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 -12واسترعت األمانة انتباه حكومة فرنسا إلى أنه بالرغم من أن الكمية البالغة  100.00طن متري (3.30
طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-التي تستخدم سنويا لشطف دوائر التبريد ،لم
تندرج أي أنشطة في خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمعالجة هذه العملية التي ينتج عنها انبعاثات
عالية .كما كان برنامج التدريب يقتصر على  500من الفنيين فقط من مجموع الفنيين في البلد البالغ  2,000فني،
الذين يقدمون خدمات عرضية لمعدات التبريد وتكييف الهواء .وعالوة على ذلك ،فإن االستمرار الطويل األجل ألي
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عملية إلعادة التهيئة مشكوك فيه نظرا للسعر المتدني الحالي للهيدروكلوروفلوروكربون 22-بالعالقة إلى غازات
التبريد البديلة المتاحة (الهيدروكلوروفلوروكربون 22-أقل من نصف السعر في كل الحاالت  .وبالتالي ،اقترح
استعراض خطة العمل واألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمعالجة هذه القيود من أجل زيادة استمرار التخفيضات.
 -19واستجابة للمسائل المثارة من األمانة والمقترحات التي قدمتها ،وافقت حكومة فرنسا على تعديل المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،التي تغطي فقط الفترة من  2012إلى 2013
للوفاء بنسبة التخفيض بمقدار  10في المائة في خط أساس استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة
التبريد
إجمالية تبلغ  900,000دوالر أمريكي وأن تدرج صراحة نشاطا إلزالة شطف دوائر
بالهيدروكلوروفلوروكربون 22-وتدخل وسائل بديلة .ودعما لهذا النشاط ،ستنظر حكومة كينيا أيضا في إمكانية
حظر هذه الممارسة أثناء المرحلة األولى باستخدام اإلطار القانوني القائم وتقديم الدعم لإلنفاذ .وتم تعديل برنامج
التدريب لفنيي الخدمة ليشمل عددا أكبر من الفنيين في البلد في فترة زمنية أقصر .وباإلضافة إلى  53دورة تدريبية
ستقدم إلى  500من الفنيين ،فإن كل مؤسسة تدريب تحصل على معدات ستوقع مذكرة تفاهم توافق فيها على إجراء
دورات تدريبية إضافية تتراوح بين دورة واحدة وثالث دورات (بمجموع  600إلى  200من الفنيين سنويا مما
ينتج عنها تدريب  2,200من الفنيين بحلول عام  .2013وعالوة على ذلك ،سيتم إضفاء الطابع الرسمي على نظام
إصدار الشهادات وستتلقى رابطة التبريد دعما لتنفيذه ،وإعداد مدونة ممارسات للصناعة ،وتساعد السلطة الوطنية
لإلدارة البيئية في الرقابة على أن الفنيين المرخصين فقط هم الذين يتمكنون من شراء غازات التبريد.
 -20وسيكفل برنامج التدريب لضباط الجمارك اإلنفاذ السليم إلجراءات الرقابة الجديدة على المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وسيقدم مساعدة للسلطة الوطنية لإلدارة البيئية لتحسين المتابعة والتفتيش على
المستوردين المرخصين ،وإنشاء نظام لنقل المعلومات بين الجمارك والسلطة الوطنية ،ورصد ممارسات الخدمة،
وزيادة التنسيق مع مصلحة الجمارك ووحدة األوزون الوطنية ،وإشراك إدارتها القانونية في تعديل اللوائح الحالية.
وسيتم أيضا إضفاء الطابع الرسمي على نظام إصدار تراخيص الفنيين بالتنسيق مع السلطة الوطنية لإلدارة البيئية.
 -21وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم دعم إدخال غازات التبريد البديلة (بصفة أساسية ذات اإلمكانية المتدنية لالحترار
العالمي من خالل التدريب واللوائح بين األعوام  2012و ،2014على أساس الفهم بأن نظام إعادة التهيئة سيبدأ
فقط في عام  2013إذا كانت غازات التب ريد البديلة في وضع أفضل في السوق .وفي هذه الحالة ،ستتبع عملية إعادة
التهيئة نهجا مشابها للنهج في خطة إدارة اإلزالة النهائية ،الذي حول بنجاح  24غرفة باردة ،من خالل نظام للحوافز
يغطي تكلفة األجزاء التي سيتم دفعها عند التحقق من التحويل إلى مقدمي الخدمة بدال من أصحاب المعدات .وسيتم
استهداف الوحدات األكبر للحصول على أكبر أثر من األموال المنصرفة.
 -22ووافقت األمانة على هذا النهج ألنه سيؤدي إلى تدريب عدد أكبر من الفننين ،وإزالة عمليات الشطف
باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-وتعزيز السلطة الوطنية لإلدارة البيئية وتنسيق أكبر فيما بين أصحاب
المصلحة الرئيسيين ،ونهج محتمل أكثر استدامة إلعادة تهيئة معدات التبريد أثناء المرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وسينتج عن هذا البرنامج النقح إزالة  200طن متري ( 11طن من قدرات
استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-مما يمثل  21.1في المائة من خط أساس االمتثال
للهيدروكلوروفلوروكربون .ويبين الجدول  3األنشطة والتكاليف المنقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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الجدول  .3التكلفة العامة المنقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا
التكلفة (دوالر أمريكي)

الوصف

أدوات السياسة واألدوات التنظيمية ،وتدريب ضباط الجمارك وتعزيز المدارس الجمركية ،وتعزيز السلطة
الوطنية لإلدارة البيئية )(NEMA
المساعدة التقنية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء:
 تدريب فنيي التبريد على الممارسات الجيدة للخدمة وإصدار تراخيص لهم ،وإزالةالهيدروكلوروفلوروكربون 00-من الشطف ،وإعادة التأهيل
 تقديم أدوات الخدمة للفنيين ومعدات إضافية لالسترداد وإعادة االستخدام للموادالهيدروكلوروفلوروكربونية
 برنامج إعادة التأهيل (الجزء األول)برنامج التوعية
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
المجموع

220,000
280,000
140,000
100,000
60,000
100,000
900,000

 -25والتزمت حكومة كينيا بإزالة  11.00طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول عام  ،2015وهو ما يعادل
 21.1في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
األثر على المناخ
 -24إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،التي تتضمن
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ستؤدي إلى
خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدم لخدمة التبريد .وكل كيلوغرام (كغ من الهيدروكلورو
فلوروكربون 22-ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو  1.2طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون .وبالرغم من عدم إدراج حساب األثر على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فإن األنشطة التي تعتزم كينيا تنفيذها ،السيما التزامها بإدخال استخدام المواد
الهيدروكربونية في قطاع الخدمة وجهودها فوق المتوسطة لتحسين ممارسات الخدمة وتخفيض االنبعاثات المرتبطة
بغازات التبريد ،تشير إلى أنه من المرجح أن البلد سيحقق تخفيضا بمقدار  60,205طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون الذي لن ينبعث في الغالف الجوي حسب تقدير خطة األعمال للفترة  .2014-2012وستتفادى إزالة شطف
دوائر التبريد بالهيدروكلوروفلوروكربون 22-انبعاثات سنوية بمقدار  152,000طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون الذي لن ينبعث في الغالف الجوي .غير أنه في الوقت الحالي ،ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ
كميا .ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد
المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وكميات غازات التبريد التي
أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها ،وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-التي أعيد تهيئتها.
التمويل المشترك
 -23استجابة للمقرر (59/34ح بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة للحصول على موارد إضافية
لتحقيق الحد األقصى من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،عمال بالفقرة
(11ب من المقرر  6/XIXالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف ،فإن حكومة كينيا ،خالل تنفيذ المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بمساعدة من حكومة فرنسا ،ستحدد المصادر
المحتملة للتمويل الذي سيفيد حماية األوزون والتخفيف من أثر تغير المناخ .وبصفة خاصة ،سيتم تنفيذ خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتنسيق مع معايير وبرنامج الملصقات الممول من مرفق البيئة العالمية
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ل ضمان أن المعدات الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون التي تدخل إلى البلد نتيجة إلزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون ستمتثل ل لمقاييس المتوقعة للطاقة والبيئة .وبناء على المناقشات الجارية ،سيقدم التمويل
المشترك أيضا من أصحاب المعدات المستفيدين المشتركين في نظام إعادة التهيئة .وباإلضافة إلى ذلك ،ستساهم
مؤسسات التدريب بمرافقها ومعداتها ،وسيتاح التدريب لديها لمساعدة البرنامج حسب الضرورة.
خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 0206-0200
 -26تطلب حكومة فرنسا مبلغا وقدره  1,009,000دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة  2014-2012البالغ
 512,908دوالر أمريكي بما فيه تكاليف دعم الوكالة يقع ضمن إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال.
مشروع االتفاق
 -25يرد مشروع اتفاق بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق
األول بهذه الوثيقة.
التوصيات
-22

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:
(أ

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا للفترة من  2012إلى  ،2015بمبلغ  900,000دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  109,000دوالر أمريكي لحكومة فرنسا ،لتحقيق
تخفيض بنسبة  21.1في المائة في خط استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب

مالحظة أن حكومة كينيا وافقت على أن يكون خط األساس  32.13طن من قدرات استنفاد
األوزون ،المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة  5من بروتوكول
مونتلاير بمقدار  34.55طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  2009وبمقدار  49.35من
قدرات استنفاد األوزون في عام  ،2010هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ج

خصم كمية تبلغ  11.00طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(د

مالحظة أن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ال تمنع كينيا من تقديم اقتراح قبل عام  ،2013لتحقيق تخفيض في هذه المواد يتجاوز التخفيض
الذي تمت معالجته في المرحلة األولى من هذه الخطة؛

(ه

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،كما هو موضح في المرفق األول بالوثيقة الحالية؛

(و

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا وخطة التنفيذ ذات الصلة ،بمبلغ  257,500دوالر أمريكي،
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  31,186دوالر أمريكي لحكومة فرنسا.
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المرفـق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ي ّ
مثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة كينيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
-1
االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف ("الموا ّد") إلى كمية ثابتة قدرها 51.14
من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  7112بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتلاير.
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  7-1من
-2
التذييل  -7ألف ("األهداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلاير لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أ ّنه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المح ّددة
في الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تل ّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك
للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  7-1من التذييل -7ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات
بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز
المستوى المحدد لكل مادة في الصف األفقي ( 3-1-5االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من المواد.
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -7ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث
المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
-4
ووفقا للفقرة الفرعية (4ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تح ّقق مستق ّل من تحقيق حدود االستهالك
المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  7.1من التذييل -7ألف من هذا االتفاق .وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله
بتكليف من الوكالة الثنائية أو المن ّفذة المعنية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف  7-1من التذييل -7ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي يوجد فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة
التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق
غير مطلوب؛

(ج)

أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل -5ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ")
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  71في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت
بالكامل؛
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(د)

أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل  -5ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد اكتمال
جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين
( ه)
وما بعده ،بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول
مونتريال لمدة هذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
التذييـل  -4ألف ("مؤسّسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارها ومسؤولياتها المح ّددة في التذييل -4ألف .وسيخضع هذا الرصد أيضا ً للتح ّقق المست ّقل على النحو
المبيّن في الفقرة  5أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها ،أو
-7
ً
جزء من هذه المبالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة ل لمواد المحددة في
التذييل -1ألف:
(أ)

-8
لما يلي:

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة تنفيذذ سذنوية مقدمذة
حسذذبما هذذو متوقذذع فذذي الفقذذرة الفرعيذذة ( 4د) أعذذاله أو كتنقذذيح لخطذذة تنفيذذذ سذذنوية قائمذذة تقذذدم ثمانيذذة
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛

()7

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

()3

التغييرات فذي المسذتويات السذنوية للتمويذل المخصذص لفذرادى الوكذاالت الثنائيذة أو المنفذذة
لمختلف الشرائح؛

()5

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحاليذة،
أو إزالذذة أي نشذذاط مذذن خطذذة التنفيذذذ السذذنوية ،تزيذذد تكاليفذذه عذذن  31فذذي المائذذة مذذن مجمذذوع
تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

(ب)

إعذذادات التخصذذيص غيذذر المص ذنّفة كتعذذديالت رئيسذذية ،فذذيمكن إدماجهذذا فذذي خطذذة التنفيذذذ السذذنوية
الموافذق عليهذا ،والتذي تكذون عندئذذ قيذد التنفيذذ ،ويذت ّم إبذالغ اللجنذة التنفيذيذة بشذأنها فذي تقريذر التنفيذذذ
السنوي الالحق؛

( ج)

سذذوف تعذذاد أي مبذذالي متبقيذذة إلذذى الصذذندوق المتعذذدد األطذذراف لذذدى االنتهذذا مذذن الشذذريحة األخيذذرة
المتوقعة بموجب هذا االتفاق.

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

أن يستعمل البلذد المرونذة المتاحذة بموجذب هذذا االتفذاق لمعالجذة االحتياجذات الخاصّ ذة التذي قذد تطذرأ
خالل تنفيذ المشروع؛
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(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائيذة والمنفذذة المعنيذة بعذين االعتبذار الكامذل الشذروط الذواردة بذالمقررين
 111/51و 6/54خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو
-9
التي يُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .وقد وافقت حكومة فرنسا على أن تكون
الوكالة المنفذة الرئيسية ( "الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو
في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في هذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 4ب) .ووافقت
اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي  7-7من
التذييـل -7ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  7-1من التذييل -7ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه
ّ
يحق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد
لن
التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده 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 .ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -2ألف
("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير المُنجزة في أي سنة
من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال
البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية
عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  4أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا
االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال
لهذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في
نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستهالك في التذييل -7ألف .وفي
حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (4د) والفقرة ،2
فسيرجأ إتمامها حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في
الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -5ألف إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف
ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلاير وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/39
Annex 1

تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

الهيدروكلوروفلوروكربون77-

جيم

األولى

نقطة البد إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
47.14

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف
1-1
7-1
1-7
7-7
1-3
7-3
3-3
1-1-5
7-1-5
3-1-5

2102
ال يوجد

2102

المفردات
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى (أطنان قدرات
استهالك األوزون)
56.43
56.43
47.14
47.14
ال يوجد
الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي
من مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
(أطنان قدرات استهالك األوزون)
176,250
176,250
200,000
0
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 257,500
(حكومة فرنسا) (دوالر أمريكي)
21,346
21,346
24,222
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر 31,186
أمريكي) %2.4
176,250
176,250
200,000
0
257,500
إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي)
21,346
21,346
24,222
0
31,186
مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)
197,596
197,596
224,222
0
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر 288,686
أمريكي)
إجمالي اإلزالة من [المادة ] 1المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استهالك األوزون)
إزالة [المادة  ]1التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استهالك األوزون)
االستهالك المؤهل المتبقي من [المادة ( ]1أطنان قدرات استهالك األوزون)
47.14

2102

47.14

2102

56.43

2102

56.43

56.43

المجموع
ال يوجد

2102

41.15

ال يوجد

90,000

900,000

10,900

109,000

90,000

900,000

10,900

109,000

100,900

1,009,000
11.00
0.00
41.15

التذييل  -2ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1
-7ألف.

سيجري النظر في تمويل الشرائـح المقبلة للموافقـة عليه في االجتماع األول في السنـة المحددة في التذييـل

التذييل  -2ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

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

تقرير مسرود ،ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية ،بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقريذر
السذذابق ،وتعليذذق علذذى حالذذة البلذذد فيمذذا يتعلذذق بوزالذذة المذذواد ،وكيفيذذة إسذذهام مختلذذف النشذذاطات فيهذذا،
وكيفية ارتباط بعضها ببعض .وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لذألوزون التذي أزيلذت
كنتيجة مباشرة لتنفيذذ األنشذطة ،حسذب المذادة ،والتكنولوجيذا البديلذة المسذتخدمة والبذدائل ذات الصذلة
التي أدخلت ،للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج مذن تغييذر فذي االنبعاثذات ذات
الصذذلة بالمنذذا  .وينبغذذي أن يسذذلط التقريذذر الضذذو كذذذلا علذذى اإلنجذذازات والخبذذرات والتحذذديات
المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة ،وأن يعلذق علذى أي تغييذرات تطذرأ علذى الظذروف
فذذي البلذذد ،وأن يقذذدم غيذذر ذلذذا مذذن المعلومذذات ذات الصذذلة .وينبغذذي أن يشذذتمل التقريذذر أيضذذا علذذى
معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطذط) التنفيذذ السذنوية السذابق تقذديمها ،كحذاالت التذأخير،
4
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وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالي خذالل تنفيذذ الشذريحة ،علذى النحذو المنصذوص
عليه في الفقرة  2من هذا االتفاق ،أو غير ذلا من التغييرات ،وأن يقذدم مبذررات حذدوثها .وسذيغطي
التقرير المسذرود جميذع السذنوات ذات الصذلة المحذددة فذي الفقذرة الفرعيذة (4أ) مذن االتفذاق ،ويمكذن
باإلضافة إلى ذلا أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛
(ب)

تقريذذر للتحقذذق مذذن نتذذائج خطذذة إدارة إزالذذة المذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة واسذذتهالك المذذواد
المشار إليها في التذييل -1ألذف ،كمذا هذو مبذين فذي الفقذرة الفرعيذة (4ب) مذن االتفذاق .ومذا لذم تقذرر
اللجنة التنفيذية خالف ذلا ،يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشذرائح ويتعذين
أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعيذة (4أ)
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

(ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها حتذى نهايذة السذنة المزمعذة لتقذديم طلذب الشذريحة التاليذة،
مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذذ الشذرائح السذابقة
بعذذين االعتبذذار؛ وسذذتقدم البيانذذات الذذواردة فذذي الخطذذة حسذذب السذذنة التقويميذذة .وينبغذذي أن يتضذذمن
الوصذذف أيضذذا اإلشذذارة إلذذى الخطذذة الشذذاملة والتقذذدم المحذذرز ،فضذذال عذذن أي تغييذذرات ممكنذذة مذذن
المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .وينبغذي أن يغطذي هذذا الوصذف السذنوات المحذددة فذي الفقذرة
الفرعية (4د) من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلذت علذى الخطذة
الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجز من نفذ الوثيقذة بوصذفه
التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطذط التنفيذذ السذنوية المقدمذة
من خالل قاعدة بيانات علذى اإلنترنذت .وسذتعدل هذذه المعلومذات الكميذة ،التذي يتعذين تقذديمها حسذب
السذذنة التقويميذذة مذذع كذذل طلذذب شذذريحة ،كذذال مذذن السذذرود والوصذذف الخذذاص بذذالتقرير (انظذذر الفقذذرة
الفرعيذذة (1أ) أعذذاله) والخطذذة (انظذذر الفقذذرة الفرعيذذة (1ج) أعذذاله) ،وخطذذة التنفيذذذ السذذذنوية وأي
تغييرات في الخطة الشاملة ،وستغطي نف الفترات الزمنية والنشاطات؛

( ه)

موجز تنفيذي من حوالي خم

فقرات ،يلخص الفقرات الفرعية من (1أ) إلى (1د) أعاله.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة ب
التذييل  -2ألف :مؤ ّ
سيتم رصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل مكتب رصد المشروع
1
الحالي الذي أنشئ بموجب مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائية .وسيتم تعيين خبراء إضافيين بصفة منتظمة للمساعدة
في المتطلبات األكثر تحديدا والمتطلبات التقنية للمشروع .وستعمل وحدة رصد المشروع مع وحدة األوزون الوطنية
لصياغة التقارير المرحلية الالزمة وللوفاء بجميع متطلبات اإلبالغ عن المشروع.
وعالوة على ذلك ،فإن دور سلطة إدارة البيئة الطبيعية ،وهي السلطة التي تصدر تراخيص المواد المستنفدة
7
لألوزون في كينيا ،سي تم أيضا إعادة النظر فيه للتأكد من أن هذا الجانب المهم من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة لألوزون ،يتم على نحو فعال.
التذييل  -2ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1
التالي:

ستكـ ون الوكالـة الرئيسيـة مسؤ ولة عن مجموعـ ة من األنشطة تحدد في وثيقـ ة المشروع على النحو
(أ)

ضذذمان التحقّذذق مذذن األدا والتحقّذذق المذذالي بمقتضذذى هذذذا االتفذذاق واإلجذذرا ات والمتطلّبذذات الداخليذذة
5
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الخاصّ ذذة بذذه ،علذذى النحذذو المب ذيّن فذذي خطذذة إدارة إزالذذة المذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة الخاصّ ذذة
بالبلد؛
(ب)

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -5ألف؛

(ج)

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشذطة السذنوية المرتبطذة بهذا
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -5ألف؛

(د)

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبذار فذي اسذتكماالت الخطذة الشذاملة وفذي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين (1ج) و(1د) من التذييل -5ألف؛

( ه)

الوفا بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطذة الشذاملة علذى
النحو المحدد في التذييل -5ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛

(و)

ضمان تنفيذ الخبرا التقنيين المستقلين المذؤهّلين للمراجعذات التقنيَّذة التذي تعهّذدت بهذا الوكالذة المنفذذة
الرئيسية؛

(ز)

إجرا مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ح)

ضذذمان وجذذود آليّذذة تشذذغيلية تم ّكذذن مذذن تنفيذذذ خطذذة التنفيذذذ بطريقذذة فعالذذة ومتسذذمة بالشذذفافية واإلبذذالغ
الدقيق عن البيانات؛

(ط)

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثذال وفقذا للفقذرة  11مذن االتفذاق ،تحديذد ،بالتشذاور مذع البلذد،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

( ي)

ضمان َّ
أن المبالي المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

( ك)

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

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
7
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية (4ب) من االتفاق والفقرة الفرعية (1ب) من التذييل
-5ألف.
التذييل  -2ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  165دوالر أمريكي عن ك ّل
1
كيلوغرام من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  7-1من التذييل -7ألف لكل سنة لم يتحقق فيها
الهدف المحدد في الصف  7-1من التذييل -7ألف.
----------

6

