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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  كينيا
االجتماع الذي وافق  الوكالة (أوال) عنوان المشروع

  عليه
  مدى السيطرة

الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 
 (المرحلة األولى)

  2017% بحلول عام 21,1  السادس والستون  (رئيسية) فرنسا

  
(المرفق ج   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 الفئة األولى)
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)     20.6 2015السنة: 

  
  2014 السنة:قدرات استنفاذ األوزون) (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من

األيروصوال كيميائي
 ت

الرغاو
 ى

مكافحة 
 الحريق

المذي التبريد
 بات

عامل 
 تصنيع

االستخداما
 ت المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع
  الخدمةالتصن

   20.6  20.6-الھيدروكلوروفلوروكربون
  استنفاذ األوزون)(رابعا) بيانات االستھالك (طن من قدرات 

  52.2 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  52.2   2010 - 2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  41.20 المتبقي:  11.00 الموافق عليه بالفعل:

  
 المجموع 2017 2016  (خامسا) خطة األعمال

المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ إزالة   فرنسا
  األوزون)

2.21.1 3.3 

   298,496 197,596100,900  التمويل (دوالر أمريكي)
 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 (سادسا) بيانات المشروع

غير حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 متاح

متاحغير  47.0 52.252.247.047.0  

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

غير 
  متاح

 غير متاح 41.2 52.252.247.047.0

التمويل 
الموافق 

 عليه 
(دوالر 

 أمريكي)

تكاليف   فرنسا
 المشروع

257,50
0

0200,000176,250176,250 90,000 900,000 

 109,000 10,900 31,186024,22221,34621,346تكاليف الدعم

 تاألموال التي وافق
عليھا اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

257,50
0

0200,000176,2500.0 0.0 633,750 

 76,754 0.0 31,186024,22221,3460.0تكاليف الدعم

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة عليھا 

 في ھذا االجتماع

تكاليف 
 المشروع

0000176,250 0 176,250 

  _ 21,346 0 000021,346تكاليف الدعم
 موافقة الشموليةال توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

منفذة المعينة، نيابة عن حكومة كينيا طلبا للحصول على تمويل الوكالة بصفتھا الحكومة فرنسا، قدمت       -1
 السابع والسبعينإلى االجتماع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة 

 الطلب. ويشمل 1دوالر أمريكي 21,346بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 176,250 بقيمة
وخطة تنفيذ الشريحة الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك  عنتقرير التحقق وعن تنفيذ الشريحة الثالثة  امرحلي اتقرير
 .2017لعام 

 الھيدروكلوروفلوروكربونتقرير عن استھالك 

 الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

في  استنفاد األوزون من قدراتطن  20,6 كربون وقدرهالھيدروكلوروفلورواستھالك عن حكومة كينيا  أبلغت      -2
 .1في الجدول  2015 -2011الھيدروكلوروفلوروكربون في الفترة يظھر استھالك والمذكور أدناه.  2015عام 

  )2015 -2011للفترة  7في كينيا (بيانات المادة  الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك  -1الجدول 

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 948.15 374.62 450.88 529.80 770.00 884.00طن متري

 52.20 20.6 24.80 29.14 42.35 48.62 طن من قدرات استنفاذ األوزون
  

زيادة في عدد معدات التبريد بسبب ال 2010في كينيا منذ عام الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك ينخفض       -3
، وتخفيض استخدام المستوردة في البلد 22-على مواد غير الھيدروكلوروفلوروكربون القائمةوتكييف الھواء 

في  مخزون الھيدروكلوروفلوروكربونمن خالل التدريب والتوعية والحد من  للغسيل 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
في المائة وأقل من  60 بنسبة خط األساسمن  أقل لھيدروكلوروفلوروكربونا، كان استھالك 2015في عام والسوق. 

 استنفاد األوزون). من قدراتطن  46,98في المائة (أي  56بنسبة المستوى المسموح به لتلك السنة 

 تقرير التحقق

كان  2015 في كينيا في عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلى أن استھالك التحقق يخلص تقرير       -4
وأبلغ  ،التراخيص الصادرة للمستوردين استنادا إلىاستنفاد األوزون)  من قدراتطن  20,60طن متري ( 374,62

تنفيذ البرنامج القطري. ومع ذلك، كان عن من بروتوكول مونتريال وتقرير  7المادة  في إطارھذه البيانات  عن
طن متري.  155,52 ،2015لسنة  الكينيةالتي سجلتھا ھيئة اإليرادات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد 

بروتوكول  لإلزالة فيلجدول الزمني للبالد اأن النظام المعمول به قادر على ضمان امتثال  إلىوخلص تقرير التحقق 
الجمارك،  تحكمالتي  الكينيةاألوزون مع ھيئة اإليرادات  ھيئاتحدد الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين  ولكنه ،مونتريال

 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواردات وصادرات  عنوتوفيق البيانات 

 البرنامج القطري تنفيذعن تقرير 

 تقرير عن تنفيذ في إطار المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبيانات قطاع استھالك عن أبلغت حكومة كينيا       -5
 من بروتوكول مونتريال. 7مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  افقالتي تتو 2015البرنامج القطري لعام 

   
                                                 

  المرسل من وزارة البيئة والموارد الطبيعية إلى حكومة فرنسا. 2016سبتمبر/ أيلول  30وفقا للخطاب المؤرخ    1
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 إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة

 قانونيالطار اإل

جميع تراخيص  صدورضمان من أجل نظام الترخيص  علىالوطنية إلدارة البيئة تغييرات  أدخلت الھيئة      -6
تقدم طلب بلمستوردين لصالحية لمدة سنة تقويمية فقط، والسماح ب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد/ تصدير 

الوطنية إلدارة البيئة أيضا على عمليات تعزيز التواصل مع  الھيئةتعمل و. اإلنترنت عبرتراخيص الللحصول على 
  ظام مراقبة االستيراد.تعزيز ن من أجل المزيد منالمستوردين 

 :المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تصديرواستيراد  ضبط ورصدتعزيز من أجل تم تنفيذ األنشطة التالية       -7

 مواد التبريدالمستوردين وكمية  أسماءاستالم  تؤكدإصدار خطابات الكينية على ھيئة اإليرادات وافقت   )أ (
 ،2016 لعام نيترخيص وتصريح صادرباستيرادھا  لكي يتم

المستنفدة  غازات التبريد ه ال يمكن استيرادأن 2016 / أيلولفي سبتمبرالكينية أبلغت ھيئة اإليرادات و  )ب (
 ،دون التراخيص الالزمةب القائمة عليھالألوزون والمعدات 

تجريبي مع واردات المواد  بشكلالنافذة الواحدة التشغيل ذو ترخيص للنظام الوطني اإللكتروني السيبدأ و  )ج (
ھيئة  بإجراءھذا النظام وسيتم دعم . 2016 / تشرين الثانيمن نوفمبراعتبارا المستنفدة لألوزون 

من والمزيد االستيراد  وكميات تراخيص بشأنالوطنية إلدارة البيئة  مع الھيئةاتصاالت الكينية اإليرادات 
 رصد.اللبيانات وجمع امن أجل  ينالمتابعة مع المستوردين المرخص

التبريد  فنيي اعتمادالقانونية في وزارة البيئة والموارد الطبيعية إدراج  واإلدارةوحدة األوزون الوطنية تدرس       -8
المواد المستنفدة لألوزون وتراخيص وحصص واردات  القائمة علىلمعدات على ا وفرض ضوابط، وتكييف الھواء

 نظمة القائمة.في األ المواد الھيدروفلوروكربونية

 قطاع خدمات التبريد

 تم تنفيذ األنشطة التالية:      -9

على في كينيا إنفاذ في مدرسة إدارة اإليرادات وجمارك ضابط  29 لعددأجرى برنامج تدريبي واحد    )أ (
التبريد ونظام إدارة بيانات غازات  والتعرف على الھيدروفلوروكربون استيراد وتصديرمراقبة ضبط و

تعزيز اإلنفاذ في المراكز  الكينية بشأنعقدت عدة اجتماعات مع ھيئة اإليرادات وجديد. الاالستيراد 
 ،متدربا 50 لعدد ةحدوديمواقع ، ستجرى تدريبات في ستة 2016تشرين الثاني  /وفي نوفمبر ،الحدودية

أجريت سبع دورات والطبيعية.  مواد التبريدلتعامل مع على ا لكي يتدربااثنين من المدربين  إرسالوتم    )ب (
جيدة للمعدات الخدمة الوممارسات  اتھيدروكربونلمدربين على االستخدام اآلمن ل افني 467 لعددتدريبية 

وتم . 2016في عام  تيندورتين تدريبيتين إضافيھناك خطط إلكمال و اتھيدروكربونالالتي تستخدم 
 شكل غير مباشر من خالل دورات دراسية في الجامعات.ب اإضافي افني 1400 تدريب

صيانة. الاسطوانات النيتروجين وأدوات و، R-600aأجھزة بمعاھد التدريب  زودتلتدريب الفنيين، و  )ج (
 التدريب؛  من أجلR-290 الھواء القائمة على أجھزة تكييفلديھا بالفعل  ھذه المعاھد

االحتفاالت باليوم العالمي لألوزون وأنشطة التوعية على اإلعالنات في الصحف المحلية واقتصرت   )د (
  .وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الحفاظ على طبقة األوزون عنحيث تم نشر معلومات 
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 مشروع الرصد ووحدة تنفيذ 

إدارة إزالة المواد المشروع وحدة األوزون الوطنية في تنفيذ أنشطة خطة  ورصد وحدة إدارةساعدت     -10
مع أصحاب  وإنشاء صالتمن خالل تسھيل إشراك المدربين وشراء المواد واإلعالنات  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .موغيرھفي ھذا المجال المصلحة 

 مستوى صرف األموال

 دوالر أمريكي 633,750 دوالر أمريكي من القيمة 545,375م صرف ت ،2016 / أيلولنھاية سبتمبر حتى       -11
(الجدول  2017 ه/ تموز يولي بحلول دوالر أمريكي 88,375 قدرهحتى اآلن. وسيتم صرف رصيد  الموافق عليھا

2.( 

  )دوالر أمريكيلكينيا ( إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةن المرحلة األولى من خطة عتقرير مالي  -2الجدول 

  المجموع الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة
 مصروف معتمد مصروف معتمد مصروف معتمد مصروف معتمد

633,750545,375 257,500200,000200,000176,25087,875 257,500 فرنسا
1005086 100 معدل الصرف (%)

  

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطة خطة لتنفيذ الشريحة الرابعة

 سيتم تنفيذ األنشطة التالية:      -12

لما ال يقل ثالث دورات تدريبية  :دوالر أمريكي) 47,000وتعديل لوائح المواد المستنفدة لألوزون ( إنفاذ  )أ (
روكربون والتعرف على الھيدروكلوروفلو مراقبةإنفاذ القانون على تدابير  وضابطجمارك  ضابط 40 عن
الوطنية إلدارة البيئة لرصد  الكينية والھيئةدعم ھيئة اإليرادات والتبريد ونظام إدارة بيانات االستيراد  مواد

مواد تشمل نظام التصاريح لجميع كي وتعديل األنظمة القائمة ل الھيدروكلوروفلوروكربون،نظام تصاريح 
 .التبريد

شراء وتوزيع خمس و ،فني تبريد 200تدريب  :دوالر أمريكي) 130,000( قطاع التبريد وتكييف الھواء   )ب (
ووحدات  تفريغومضخات  وصالت متشعبة، مثلخدمة الجيدة (الممارسات من أجل  أدواتمجموعات 
 .ات تبريد قائمة على ثاني أكسيد الكربونتدوير) وخمس زجاجالوإعادة  االسترداد

ألصحاب  على األقل عملحلقتي  ):دوالر أمريكي 25,000ومشاركة أصحاب المصلحة ( التوعية   )ج (
حلقة عمل واحدة لصانعي و وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،بشأن تدابير الرقابة  المصلحة

خالية البدائل الب المتعلقةوالقرارات  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ  بشأنالقرار 
من المواد المستنفدة لألوزون إزالة أنشطة التوعية العامة بشأن و روفلوروكربونية،المواد الھيدروكلومن 

 ؛ وجدوى أكبرزيادة مشاركة أصحاب المصلحة أجل 

من أجل المشروع ورصد دعم وحدة إدارة  :دوالر أمريكي) 38,054المشروع (ورصد وحدة إدارة       )د (
. 2016عام في االستھالك  التحقق منو وكربونية،إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور رصد تنفيذ خطة

  المشروع.ورصد تشغيل وحدة إدارة أجل من  مماثلوزارة البيئة والموارد الطبيعية تمويل قدمت و
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 تعليقات وتوصية األمانة 

 تعليقاتال

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

 المسائل المحددة في نظام التراخيص والحصص

في من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الشريحة الثالثة طلب تمت الموافقة على       -13
. ومع ذلك، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خيصاعلى أساس أنه سيتم تعزيز نظام تر الخامس والسبعيناالجتماع 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية راخيص استيراد وتصدير المتعلقة بنظام ت المسائل 2015حدد تقرير التحقق لعام 
التحديات  اإلزالة تأييد لطلب الشريحة الرابعة من خطةالونظام الرصد. وعالوة على ذلك، أقرت الحكومة في رسالة 

ن م 2016اعتبارا من عام  اتخاذھاالقائمة في تنفيذ نظام التراخيص والحصص وقدمت قائمة اإلجراءات التي سيتم 
 أدناه: الملخصةنظام التعزيز أجل 

 مواد التبريد ه ال ينبغي اإلفراج عنأنب ابلغھالكينية لكي تالوطنية إلدارة البيئة ھيئة اإليرادات  الھيئة خاطبت  )أ (
إجراء أي استيراد دون عدم  ھذا يضمنسدون تراخيص صادرة. ب القائمة عليھاالمستنفدة لألوزون والمعدات 

 التراخيص الالزمة.

نسخ من على استالم وحدة األوزون الوطنية  مراسلةعن طريق الكينية ھيئة اإليرادات وسوف تؤكد   )ب (
ذكر ھيئة تفي ھذه الرسالة، سوف و. 2016تراخيص وتصاريح االستيراد الصادرة للسنة التقويمية 

يح صادر. ومن كل ترخيص وتصرلي سيتم استيراده ذاسم المستورد وكميات غاز التبريد الالكينية اإليرادات 
ھيئة والوطنية إلدارة البيئة  والھيئة وحدة األوزون الوطنية بيانات مسائل التوفيق بين يعالج ذلكالمتوقع أن 
 .الكينيةاإليرادات 

اإلفراج عن جديد، ال يمكن الالنافذة الواحدة ذو ترخيص للنظام الوطني اإللكتروني المن خالل تنفيذ و  )ج (
 االستيراد؛ دون ترخيص البضائع المستوردة

الوطنية إلدارة البيئة  الواردة من الھيئةمعين للتعامل مع الوثائق  مسؤولھا ديلالكينية ھيئة اإليرادات و  )د (
المواد المستنفدة نزول أ يتوقع التيلتنسيق مع الموانئ ول ،المواد المستنفدة لألوزون بوارداتالمتعلقة 
 ،ولمراقبة الواردات فيھا، لألوزون

وسوف يستأنف نفاذ في المراكز الحدودية. اإلمتابعة على  مسؤوليھاالوطنية إلدارة البيئة  يئةالھدربت (ھـ) و
  جديد؛الالنافذة الواحدة ذو ترخيص للنظام الوطني اإللكتروني ال فور تشغيل الجمارك ضباط تدريب

ين من الوطنية إلدارة البيئة بانتظام مع المستوردين المرخص والھيئةوحدة األوزون الوطنية وسوف تتابع (و) 
 مسائل من خالل معالجةالبيانات  عن بالغاإلجميع الواردات بدقة. سيؤدي ھذا إلى تعزيز أجل ضمان توثيق 

  اختالف البيانات.

 عن 2015 التحقق لعام قريرالوطنية إلدارة البيئة في معالجة المسائل المحددة في ت الھيئةاألمانة تقدم أقرت       -14
التدريب والتدابير المذكورة أعاله، إلى جانب أنشطة التوعية تعالج نظام التراخيص والحصص. ومن المتوقع أن 

 لتراخيص والحصص.لالتحديات التي تواجه كينيا في تنفيذ نظام قوي  2017لعام  المقررة
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 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة

 قانونيالطار اإل

 تھا لعدد، وخصص2016استنفاد األوزون لعام  من قدراتطن  24,91 قدرھااستيراد  ةالحكومة حصأنشأت       -15
 .امستورد 15

 قطاع خدمات التبريد

 اعتمادنظام  وسائل تنظر فيالوطنية إلدارة البيئة  الھيئة أنب احكومة فرنس أفادتتوضيح، الطلب  بناء على      -16
ومن خالل تعديل لوائح المواد المستنفدة  ة على الھيدروكربونالقائم مواد التبريدمع لفنيي الصيانة المتعاملين لفنيين ا

 إجباريا.سيصبح اعتماد الفنيين ، المسائلھذه  وفور معالجةلألوزون. 

تشجيع  اتخاذھا عندالتي يتعين  على وعي تام بالتدابير االحترازيةن حكومة كينيا أعلى  اأكدت حكومة فرنس      -17
تأخذ جميع التدابير أن أنشطة قطاع الخدمات  على ت أيضافي البالد، وأكد 2القابلة لالشتعال مواد التبريداستخدام 

التدفئة والتھوية شركة زيادة مشاركة فنيي الخدمة من خالل من أجل  إجراءاتاتخاذ ويتم في االعتبار.  االحترازية
إجراء تدريب من أجل البنية التحتية بتزويد معاھد التدريب  وجاري)؛ HEVACھيفاك كينيا (في تكييف الھواء و

 يفاكشركة ھ مزج المشاركة النشطة من جانبوبالقابلة لالشتعال.  لمواد التبريدشمل االستخدام اآلمن ي الذيالفنيين 
، تتوقع الحكومة تحقيق التدريب إصدار الشھاداتلمعاھد التدريب والمشاورات الجارية بشأن قواعد  بالمعدات الدعمو

 لفنيين.لالمستدام 

 نة على الھيدروكربوالقائم مواد التبريدلمعدات التي تستخدم ل تعديل تحديثيإجراء لن يتم عالوة على ذلك،       -18
 لھذا التحويل حسب المعايير الدولية. المةالسدون تنفيذ معايير 

  ميزانية األنشطة المدرجة في المرحلة األولى مراجعة

ورصد وحدة إدارة  لعنصرتخصيص األموال المطلوبة  ا، عدلت حكومة فرنساالجتماع الرابع والسبعينفي       -19
من أجل تجنب تجاوز الميزانية األصلية المعتمدة  دوالر أمريكي 12,380إلى المشروع في إطار الشريحة الثالثة 

وحدة وأنشطة التوعية  التي صرفت علىالنفقات  أن. ويبين التقرير المالي الحالي دوالر أمريكي 100,000 بقيمة
، على التوالي مما يؤدي إلى دوالر أمريكي 99,100 دوالر أمريكي و 55,078 تبلغ قيمتھاالمشروع ورصد إدارة 

 .العناصرھذه  في إطارموارد لألنشطة المستقبلية محدودية ال

أنشطة زيادة ميزانية من أجل الميزانية  ه يجب مراجعةحكومة فرنسا أن أفادتطلب التوضيح،  بناء على      -20
ھذه وتدريب الفنيين وأنشطة دعم المعدات. ب المتعلقالتمويل  تعديلوفي نفس الوقت، المشروع تنفيذ ورصد ولتوعية ا

 .3في الجدول  المعدلةالميزانية  وتظھرلتحقيق األھداف المقترحة في حدود الميزانية المعتمدة.  الزمة التعديالت
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  )(دوالر أمريكيكينيا ل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة األولى من خطةالمعدلة التكلفة اإلجمالية  -3الجدول 

  الميزانية األصلية العناصر
 (دوالر أمريكي)

  الميزانية المعدلة
  (دوالر أمريكي)

 220,000218,000  اإلطار السياسي والتنظيمي
 520,000443,750  المساعدة الفنية لقطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء

 60,00093,000  برنامج التوعية
 100,000145,250  وحدة إدارة ورصد المشروع

 900,000900,000 المجموع
  

 استنتاج

وھو ما ، 2015استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  20,6 الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك كان       -21
التحديات القائمة في تنفيذ نظام باعترفت الحكومة وفي المائة أقل من المستوى المسموح به لھذا العام.  56حوالي  يمثل

 وصادرات وارداتضوابط على فرض إدارة البيانات و التراخيص والحصص، وحددت عدة إجراءات لتعزيز
مؤسسات التدريب على تم توزيع معدات والفنيين،  المزيد من تم االنتھاء من تدريبو. الھيدروكلوروفلوروكربون

إلدارة إزالة  الشاملة الخطةالميزانيات مع األخذ في االعتبار االحتياجات المحددة لتنفيذ  تعديلتم والخدمة.  على
 بنجاح.يدروكلوروفلوروكربون الھ

 توصيةال

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة  بإحاطةتوصي أمانة الصندوق       -22
وتالحظ التقدم الذي أحرزته حكومة كينيا في تحسين  ،لكينياإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  إدارة األولى من خطة

  .هحكومة كينيا على مواصلة جھودھا لتحسين وتحثلتراخيص والحصص ل ھانظام

 إدارةالشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة  على الشاملةتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة       -23
مبين في المستوى التمويل  عند، 2017الموازية لعام لكينيا، وخطة تنفيذ الشريحة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

 :هالجدول أدناه، على أساس أن

إزالة  إدارة شرائح المستقبلية من المرحلة األولى و/ أو المرحلة الثانية من خطةال سيتم النظر في  )أ (
استيراد  وحصص تراخيصبنظام المتعلقة  للمسائل يمرضالحل اللكينيا بعد  الھيدروكلوروفلوروكربون

 ،تقرير التحقق المستقل والتي أكدھافي تقرير التحقق، المحددة ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني وتصدير

بمواد  المصاحبةقرار المضي قدما في عمليات التعديل التحديثي وتقديم الخدمات ستتخذ إذا كانت كينيا و  )ب (
قابلة المصممة أصال للمواد غير الالقابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء  التبريد
وفقا للمعايير و المصاحبةجميع المسؤوليات والمخاطر تحملھا فعل ذلك على افتراض ست اتعال، فإنھلالش

  .فقط والبروتوكوالت ذات الصلة

  تمويل المشروع عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي) 

 الوكالة المنفذة

 إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون إدارة خطة (أ)
  (المرحلة األولي، الشريحة الرابعة)

 فرنسا 176,25021,346

  
___________________  


