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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال ،من  2إلى  6نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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مؤجل :من  8إلى  12مارس /آذار 2021

مقترح مشروع :كينيا
تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
اإلزالة:
• خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة الثانية)

. 1بسبب فيروس كورونا (كوفيد)19-
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
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
كينيا
( )1عنوان المشروع
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية)

الوكالة

االجتماع الذي اعتمدت
فيه

معيار الضبط

فرنسا (رئيسية)

الثمانين

 %100بحلول عام 2030

السنة2019 :

( )2أحدث بيانات المادة ( 7المرفق جيم الفئة األولى)

( )3أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
مكافحة
األيروصو الرغاوي
كيميائي
الحريق
الت

( )4بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
خط األساس لفترة ( 2010-2009تقدير):

السنة2009:
عامل
المذيبا
تصنيع
ت

التبريد

التصني
ع

الهيدروكلوروفلوروكربون 22

( 5.95طن من قدرات استنفاد األوزون)
االستخداما
ت المعملية

إجمالي
االستهالك
القطاعي

الخدمة

5.95

5.95
نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

52.15

33.41

االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

موافق عليه بالفعل:

المتبقي:

33.41

( )5خطة األعمال
إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
فرنسا

التمويل
الموافق
عليه
(دوالر
أمريكي)

األموال التي وافق
اللجنة التنفيذية
عليها (دوالر
أمريكي)

7.61
687,810

7.61
687,810

2018
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027
2029

2023

المجموع

46.98

46.98

33.93

33.93

33.93

33.93

33.93

16.96

16.96

16.96

1.31

غير متاح

22.41

16.70

15.00

12.50

10.00

8.00

5.00

3.00

2.00

1.31

0.00

غير متاح

تكاليف
المشروع

456,500

0

616,500

0

0

601,50
0

0

0

0

0

89,350

1,763,850

تكاليف
الدعم

52,803

0

71,310

0

0

69,575

0

0

0

0

10,335

204,023

تكاليف
المشروع

456,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

456,500

تكاليف
الدعم

52,803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,803

0

0

616,500

0

0

0

0

0

0

0

0

616,500

0

0

71,310

0

0

0

0

0

0

0

0

71,310

حدود االستهالك في
بروتوكول مونتريال
(تقديرية)
الحد األقصى لالستهالك
المسموح به (طن من
قدرات استنفاذ األوزون)
فرنسا

المجموع

2020

التمويل (دوالر أمريكي)
( )6بيانات المشروع

0.0

إجمالي األموال المطلوب
الموافقة في هذا االجتماع
(دوالر أمريكي)

2017

الموافقة الشمولية

توصية األمانة:
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وصف المشروع
طلبـا لتمويـل الشـريحة الثانيـة
.1
بالنيابة عن حكومة كينيا ،قدمت حكومة فرنسا ،بصفتها الوكالة المنفذة المعينة ،ا
مــن المرحلــة الثانيــة مــن خطــة إدارة إزالــة المــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة ،بــالمبل  616,500دوالر أمريكــي،
تقريرا مرحلياا عن تنفيـذ الشـريحة
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها  71,310دوالر أمريكي 2.ويشمل الطلب
ا
األولى ،وتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة للفتـرة مـن  2017إلـى  ،2019وخطـة تنفيـذ
الشريحة للفترة من  2020إلى .2022
تقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغــــت حكومــــة كينيــــا عــــن اســــتهالك  5,95طــــن مــــن قــــدرات اســــتنفاد األوزون مــــن المــــواد
.2
الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ،2019وهـو مـا يقـل بنسـبة  88,6فـي المائـة عـن خـط األسـاس المحـدد للمـواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثـال لـه .ويبـين الجـدول  1اسـتهالك المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة فـي الفتـرة
.2019-2015
الجدول  -1استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا (بيانات المادة  7للفترة )2019-2015
الهيدروكلوروفلوروكربون22 -
طن متري
طن من قدرات استنفاذ األوزون

2015
374.62
20.60

2016
274.00
15.07

2017
96.16
5.29

2018
80.79
4.44

2019
108.27
5.95

خط األساس
948.15
52.15

3

إن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية آخذ في التناقص بسبب إنفاذ نظام ترخيص استيراد  /تصـدير
.3
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وانخفاض الطلب على المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة بسـبب انخفـاض عـدد
المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذ الممارسـات الجيـدة أثنـاد خدمـة المعـدات القائمـة علـى
المـــــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـــــة نتيجـــــة ألنشـــــطة التـــــدريب فـــــي إطـــــار خطـــــة إدارة إزالـــــة المـــــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وزيادة اعتماد بدائل خالية من المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة فـي تطبيقـات تكييـف
الهــواد والتبريــد التجــاري .ويعــ االنخفــاض الحــاد فــي االســتهالك منــذ عــام  2017إلــى اســتمرار اســتخدام
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المخ ون من قبل التجار  /الموزعين من السنوات السابقة.

تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت حكومة كينيا عن بيانات استهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة بموجـب تقريـر عـن تنفيـذ
.4
البرنامج القطري لعام  2019وهو يتسق مع البيانات المبل عنها بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق
أكــد تقريــر التحقــق أن حكومــة كينيــا تنفــذ نظــام تــراخيص وحصــص لــواردات وصــادرات مركبــات المــواد
.5
الهيدروكلوروفلوروكربونية .ومع ذلك ،فإن البيانات المبل عنها بموجـب المـادة  7لألعـوام  2017و  2018و 2019
كانت مختلفة عن البيانات التي أكدها المدقق على النحو الوارد في الجدول .2
 2وفقاا للخطاب المؤرخ  24أغسطس /آب  2020المرسل من وزارة البيئة والغابات في كينيا إلى األمانة.
 3أقرت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا المقدمة إلى االجتماع الثمانين
) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/41بأن خط األساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقدره  52,15طن من قدرات استنفاد األوزون
(الذي كان نقطة البداية للتخفيض الكلي المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أيضا ا) لم يكن يعكس االستهالك الفعلي للسنوات
األساسية .وعلى هذا األساس ،اقترحت الحكومة نقطة بداية معدلة قدرها  607,45طن متري ( 33,41طن من قدرات استنفاد األوزون) ،مما أد إلى
استهالك متبقي مؤهل للتمويل قدره  407,45طن متري ( 22,41طن من قدرات استنفاد األوزون) .وعلى هذا األساس ،وافقت اللجنة التنفيذية على
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

3
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الجدول  -2استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كينيا للفترة  2019-2017بموجب بيانات المادة 7
وتقرير التحقق
السنة

المادة 7
96.16
80.79
108.27

2017
2018
2019

طن من قدرات استنفاذ األوزون
تقرير التحقق
المادة 7
5.66
5.29
4.49
4.44
6.36
5.95

طن متري
تقرير التحقق
102.97
81.68
115.66

أفاد المدقق بأنه في بعض الحـاالت ،لـم تحـدد البيانـات المسـجلة بواسـطة بيانـات الجمـارك بالكامـل الكميـات
.6
الحقيقية التي تم استيرادها ،أو أن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم اسـتيرادها بـدون تـرخيص؛ وتتصـل الحكومـة
بهؤالد المستوردين وتتخذ تدابير وفقا للعقوبات المطبقة بموجب اللوائح الوطنيـة .وأاـار تقريـر التحقـق كـذلك إلـى أن
نظــــام النافــــذة اإللكترونيــــة الوحيــــدة لمــــنح التــــراخيص ســــهل رصـــداا أقــــو لــــواردات وصــــادرات المــــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأوصى بتع ي رصد البيانات واإلبالغ من خالل أمور من بينها زيـادة التنسـيق وتبـادل
المعلومــات بــين الهيئــة الوطنيــة إلدارة البيئــة ( تقــع تحــت إاــرا وزارة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة ،والهيئــة المعينــة
إلصدار التراخيص وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة لألوزون ،بالتعـاون مـع دائـرة الجمـارك ووكـاالت حكوميـة أخـر )
ومصـــلحة الضـــرائب الكينيـــة؛ وتنفيـــذ بـــرامج لنشـــر المعلومـــات باســـتمرار بشـــأن رصـــد ومراقبـــة المـــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمستوردين والوكـاالت التنظيميـة؛ وبـرامج التـدريب وبنـاد القـدرات لمـولفي الجمـارك
واإلنفاذ بشأن إبالغ البيانات ،واإلجرادات المتعلقة باستخدام أنظمة رصد البيانات اإللكترونية واإلبالغ.
بنا اد على تقرير التحقق والمشاورات اإلضافية مع السلطات المختصة ،في  18أكتوبر /تشـرين األول ،2020
.7
ا
طلبت حكومة كينيا من أمانة األوزون تنقيح البيانات التي أبلغت عنها سابقا بموجب المادة  ،7وقدمت بيانـات البرنـامج
القطري المنقحة إلى أمانة الصندوق.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اإلطار القانوني
تعد أنشطة حماية األوزون ج ادا من قانون اإلدارة والتنسيق البيئي الصادر فـي عـام  .1999وأنشـأت الئحـة
.8
اإلدارة والتنسيق البيئي لعام  2007تراخيص إل امية الستيراد أو تصدير أو تداول المواد المستنفدة لـألوزون ،بمـا فـي
حاليـا تعـديل
ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ولتطبيق حصص اسـتيراد المـواد المسـتنفدة لـألوزون .ويجـري ا
لوائح المواد المسـتنفدة لـألوزون لكـي تشـمل المـواد الهيدروفلوروكربونيـة وكـذلك الضـوابط المفروضـة علـى جميـع
غازات التبريد المستوردة والمصدرة في البلد ،بما فـي ذلـك فـرض حظـر علـى اسـتيراد جميـع المعـدات القائمـة علـى
اعتبارا من  1يناير /كانون الثاني .2021
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ا

قطاع خدمة التبريد
.9

تم تنفيذ األنشطة التالية:
(أ)

مساعدة الهيئة الوطنية إلدارة البيئة في تنسيق ورصد تراخيص االستيراد  /التصدير الصادرة
ومتابعتها مع وكالة مصلحة الضرائب الكينية بشأن بيانات استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريب واحد عبر اإلنترنت لعدد  21ضابط جمارك على مراقبة
4
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ورصد تجارة المواد المستنفدة لألوزون وعلى التغييرات المقترحة في لوائح المواد المستنفدة
لألوزون؛ ومشاورات مع مصلحة الضرائب الكينية بشأن تبادل المعلومات الخاصة باستيراد  /تصدير
المواد المستنفدة لألوزون؛ والتخطيط لبرنامجين آخرين عبر اإلنترنت ،أحدهما لوكالد التخليص
واآلخر لمولفي اإلنفاذ بشأن لوائح استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك الحظر
اعتبارا من  1يناير /كانون
المقترح على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ا
الثاني  ،2021ورصد واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واإلبالغ عنها ،الذي سيحدث قبل
ديسمبر /كانون األول 2020؛
(ب) و دورة واحدة لتدريب المدربين لمدة تسعة أسابيع لثالثة مشاركين في جنوب أفريقيا تغطي الجوانب
النظرية والعملية المتعلقة بتكنولوجيات التبريد والتعامل اآلمن مع مواد التبريد القابلة لالاتعال /
السامة؛ وأربع دورات تدريب لعدد  81فنياا على أفضل الممارسات والتعامل اآلمن مع مواد التبريد
القابلة لالاتعال  /السامة؛ ومعدات التدريب (مثل ،وحدات االسترداد وأسطوانات االسترداد ومقاييس
الفراغ ومعدات احن لمواد التبريد الهيدروكربونية) المقدمة إلى معاهد التدريب الفني من أجل فنيي
التبريد وتكييف الهواد؛ وطورت وحدات تدريبية حول استخدام المواد الهيدروكربونية في إطار
مشروع مبادرة التبريد األخضر بدعم من حكومة ألمانيا؛
(ج) و خبير مدرب على معايير مختلفة تتعلق بمعدات التبريد وتكييف الهواد في تطبيقات مختلفة وتقييم
كفادة استخدام المعدات للطاقة؛ والدعم الفني المقدم إلى المسؤولين في هيئة المعايير من أجل اعتماد
معايير جديدة للتدريب والتشغيل اآلمن لمعدات التبريد وتكييف الهواد؛
(د)

وتم االنتهاد من التقييم التقني وتحديد المواصفات لمشروع إيضاحي لمبرد واحد قائم على المادة
 glycol / R-290في هيئة تنمية المحاصيل البستانية الذي سيتم تشغيله بحلول أوائل عام ،2021
لبناد الدراية الفنية للفنيين المحليين من أجل تشغيل وصيانة هذه األنظمة ونشر المعلومات حول أداد
المعدات داخل البلد وفي المنطقة.

تنفيذ ورصد المشروع
يتولى إدارة المشروع مولف دائـم يعمـل فـي وزارة البيئـة والمـوارد الطبيعيـة ويشـترك فـي اإلدارة اليوميـة
.10
ألنشطة المشـروع .وبلغـت النفقـات حتـى أغسـطس /آب  12,366 2020دوالر أمريكـي (أي  7,320دوالر أمريكـي
للمـولفين واالستشــاريين ،و  947دوالر أمريكــي للســفر ،و  1,199دوالر أمريكــي لحلقــات العمــل واالجتماعــات ،و
 2,900دوالر أمريكي لتكاليف التشغيل األخر ).
مستو صر

األموال

حتــى أغســطس /آب  ،2020مــن أصــل المبل ـ  456,500دوالر أمريكــي المعتمــد حتــى اآلن ،تــم صــر
.11
 144,787دوالر أمريكــي ( 31,7بالمائــة) .ومــن المتوقــع صــر الرصــيد البــال  311,713دوالر أمريكــي بحلــول
يوليه /تموز  ،2022فور إزالة القيود المتعلقة بوباد كوفيد ،19-مما يسهل تنفيذ المشروع بالكامل.
خطة تنفيذ للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.12

سيتم تنفيذ األنشطة التالية بين ديسمبر /كانون األول  2020ويوليه /تموز :2022
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(أ)

تدريب  160مسؤوال عن اإلنفاذ ووكيل تخليص على لوائح المواد المستنفدة لألوزون ،ورصد
واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واإلبالغ عنها؛ ودعم الهيئة الوطنية إلدارة البيئة من أجل
تنسيق ورصد تراخيص االستيراد  /التصدير الصادرة والمتابعة الدورية مع مصلحة الضرائب الكينية
بشأن بيانات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودعم وحدة األوزون الوطنية إلجراد
مشاورات مع المستوردين من أجل تع ي جمع بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنع
التجارة غير المشروعة ( 42,100دوالر أمريكي)؛

(ب) و تدريب خمسة مدربين على الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بخدمة وصيانة معدات التبريد وتكييف
الهواد الجيدة واالستخدام اآلمن للتكنولوجيات البديلة؛ وتدريب  200فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة
ومعدات الخدمة باستخدام مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي؛ ودعم
المعدات لخمس مؤسسات تقنية (مثل ،آالت االسترداد وأجه ة القياس المتشعبة ومقياس رقمي
متنوع)؛ ودعم المعدات (مثل  ،المشعبات الرقمية ومضخات التفري ومقاييس الفراغ وأسطوانات
النيتروجين) لعدد  30وكالة خدمة العتماد ممارسات الخدمة الجيدة؛ ودعم جمعية وتكييف الهواد
بالتدفئة والتهوية لتطوير قاعدة بيانات لفنيي الخدمة المدربين ،ونشر المعلومات حول التدريب لقطاع
الخدمة والمشاورات المتعلقة بأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام الترخيص (119,478
دوالر أمريكي)؛
(ج) وإنشاد سلسلة إمداد لمكيفات الهواد القائمة على  R-290من خالل تحديد مستوردي المعدات ،وتدريب
 50مستورداا  /موزعاا ،واراد وتوزيع  500وحدة لكي يستخدمها المستهلكون إلثبات أدائهم الناجح (
 40,000دوالر أمريكي)؛
(د)

والتقييم التقني ومشاورات أصحاب المصلحة بشأن استخدام معدات التبريد ذاتية االحتواد باستخدام
 R-290في غر التبريد صغيرة الحجم المثبتة في المتاجر الصغيرة والمدارس وتطبيقات تخ ين
األغذية والمشروبات بحجم احن يصل إلى  0,5إلى  1كجم /وحدة (  20,000دوالر أمريكي)؛

(هـ) والتقييم التقني للعمليات وتحديد مواصفات المعدات ألنظمة التعاقب القائمة على ثاني أكسيد الكربون
الستخدامها في سوبر ماركت واحد؛ واراد وتركيب وتشغيل أنظمة الشالل القائمة على ثاني أكسيد
الكربون في محالت السوبر ماركت لتبريد وحدات العرض  /المجمدات للخضروات والمشروبات
وغيرها من المنتجات الغذائية؛ واراد األدوات وقطع الغيار الالزمة لألنظمة القائمة على ثاني أكسيد
الكربون؛ وتدريب  30فنيا على صيانة وخدمة األنظمة الجديدة ( 365,000دوالر أمريكي)؛
(و) والتوعية ونشر المعلومات بشأن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وحظر
اعتبارا
استيراد المعدات والمكونات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المخطط إنفاذها
ا
من  1يناير /كانون الثاني 2021؛ وبرامج الحواف والبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث
االحترار العالمي في تطبيقات تكييف الهواد والتبريد التجاري ألصحاب المصلحة في المجال (مثل
تجار التج ئة ووكاالت الخدمة والمنشآت الكبيرة)؛ وحلقات عمل للمسؤولين الحكوميين حول أنشطة
وأنظمة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بإزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ونتائج مشروعات حواف المستخدم النهائي (األموال من الشريحة األولى
المخصصة ألنشطة التوعية ونشر المعلومات)؛
(ز) وإدارة المشروع ورصده وإعداد التقارير عنه ( 29,922دوالر أمريكي) 12,268 :دوالر أمريكي
للمولفين  /االستشاريين ،و  3,590دوالر أمريكي للسفر ،و  4,488دوالر أمريكي لحلقات العمل
واالجتماعات 9,576 ،دوالر أمريكي لتكاليف التشغيل األخر .
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تعليقات وتوصيات األمانة
التعليقات
حالة إنجاز المرحلة األولى
اكتملت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة لكينيـا فـي ديسـمبر /كـانون
.13
األول  ،2018وتم تقديم تقرير عن إنجاز المشروع إلى األمانة.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اإلطار القانوني
أصدرت حكومة كينيا بالفعل حصـة السـتيراد المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة لعـام  2020قـدرها 15.0
.14
طن من قدرات استنفاد األوزون لعدد  16مستورداا ،التي تستند إلى المستويات المسموح بها بموجب اتفاقها مـع اللجنـة
التنفيذية.
ذكرت األمانة أن تقريـر التحقـق أوصـى ،فـي جملـة أمـور ،بـإجرادات إضـافية يتعـين تنفيـذها لتع يـ نظـام
.15
تراخيص االستيراد  /التصدير والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقاسم المعلومات بشأن اسـتيراد المـواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المتاحة فـي الوكالـة الوطنيـة إلدارة البيئـة مـع مصـلحة الضـرائب الكينيـة ،نظـرا لرصـد
البيانات اإللكترونية الجديدة واإلبالغ عنها .ووافقت حكومة كينيا علـى معالجـة التوصـيات الـواردة فـي تقريـر التحقـق
أثناد تنفيذ الشريحة الثانية وأنها ستقدم ،من خالل حكومة فرنسا ،تقريراا عن اإلجرادات المتخذة إلـى آخـر اجتمـاع فـي
عام .2021

تحسين المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر ( 58/80ح) ())1
طلبت األمانة توضيحات بشأن ما إذا تم إجراد التقييم لتحديد أنشطة أخـر غيـر تلـك المشـمولة فـي المرحلـة
.16
الثانية لتحسين فعاليتها المطلوبة في المقرر ( 58/80ح) ( .)1وأوضحت حكومة فرنسا أنـه ،اسـتجابة للمقـرر 58/80
(ح) ( ،)1تم إجراد م يد من المناقشات مع جمعيات التبريد وتكييف الهواد وأصحاب المصـلحة اآلخـرين فـي المجـال
(على غرار تلك التي عقدت أثناد التحضير للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة).
ومـــن بـــين الموضـ ـوعات التـــي تمـــت مناقشـــتها ،أهميـــة اســـتبدال معـــدات تكييـــف الهـــواد القائمـــة علـــى المـــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيــة ومعــدات التبريــد فــي المجــال التجــاري المســتخدمة فــي غــر التبريــد للبســتنة وتخـ ين
األغذية ،بمعدات تعتمد على مواد تبريد ذات قدرة منخفضة علـى إحـداث االحتـرار العـالمي .وعلـى هـذا األسـاس ،تـم
تصميم األنشطة في المرحلة الثانية لتع ي اعتماد المادة  R-290في تطبيقـات تكييـف الهـواد ومـواد تبريـد ذات قـدرة
منخفضة على إحداث االحترار العالمي مثل المـادة  R-290وثـاني أكسـيد الكربـون فـي تطبيقـات التبريـد فـي المجـال
التجــــاري .مــــع إنفــــاذ اللــــوائح لحظــــر اســــتيراد معــــدات التبريــــد وتكييــــف الهــــواد القائمــــة علــــى المــــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والميل نحو الصـناعة التـي تعتمـد علـى معـدات التبريـد وتكييـف الهـواد لتبنـي اسـتخدام
تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي ،ستسهل األنشطة المدرجة فـي المرحلـة الثانيـة تنفيـذها
الفعال وتساعد البلد على تحقيق اإلزالة المستدامة طويلة األجل.

7

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/57

قطاع خدمة التبريد
فيما يتعلق باألنشطة المتعلقة باستخدام غازات التبريد القابلة لالاتعال ،أكدت حكومة فرنسـا أن حكومـة كينيـا
.17
4
تعلم تماما الضمانات التي يتعين اتخاذها أثناد تع ي استخدام غازات التبريد القابلة لالاتعال ،وأكدت كـذلك أن تعـديل
وتحديث المعدات المصممة لغازات التبريد غير قابلة لالاتعال باستخدام بدائل قابلـة لالاـتعال غيـر محبـذ وأن أنشـطة
قطاع الخدمة تأخذ جميع الضمانات في االعتبار.
بنا اد على طلب توضيحات بشأن إيضاح مبـردات المبـاني القائمـة علـى المـادة  glycol / R-290المنفـذ فـي
.18
هيئة تنمية المحاصيل البستانية ،أوضحت حكومة فرنسا أن التكنولوجيا المقترحـة ستسـتخدم فـي التطبيقـات ال راعيـة،
مما يوفر تبريداا فعاالا يعتمد على مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحتـرار العـالمي .ومبـرد المبـاني الـذي
حاليـا مشـحون مسـبقاا فـي المصـنع بحـوالي  5كجـم مـن المـادة  R-290وتـم اختبـاره قبـل الشـحن؛ وأثنـاد
يتم اراؤه ا
التركيب ،يلـ م تعـديل األعمـال المدنيـة والمكونـات الكهربائيـة (بتكلفـة تقديريـة قـدرها  20,000دوالر أمريكـي) فـي
نظرا لحظر االستيراد المقتـرح علـى المعـدات القائمـة علـى المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة ومكوناتهـا
المنشأة .و ا
اعتبارا من  1يناير /كانون الثاني  ،2021ونتائج التكنولوجيا المقترحة ،يمكن اعتمادهـا فـي غـر التبريـد فـي مجـال
ا
تصدير ال هور والبستنة في كينيا .وأفادت حكومـة فرنسـا كـذلك بأنـه سـيتم اإلعـالن عـن نجـاح هـذه التكنولوجيـا فـي
المعــارض والبــرامج ال راعيــة اإلقليميــة والدوليــة ،ويمكــن تقــديمها فــي البلــدان المجــاورة (مثــل الصــومال وأوغنــدا
وجمهورية تن انيا المتحدة).
طلبت األمانة أيضاا معلومات عن قابلية التوسع وتوسيع نطاق اعتماد مكيفات الهـواد القائمـة علـى المـادة R-
.19
 290في كينيا ،بعد تنفيذ عنصر المشروع .وأفادت حكومة فرنسا بأن معظم مكيفات الهواد السـكنية وعـددها 70,000
التي يتم استيرادها حاليا ا قائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وسـو ي يـد حظـر اسـتيراد المعـدات القائمـة
اعتبارا مـن  1ينـاير /كـانون الثـاني  2021والتـدابير اإلضـافية للدعايـة ألداد
على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ا
مكيفات الهواد القائمة على المادة  R-290ست يد من اعتمادها؛ ومن المقدر أنه في األعـوام  2023و  2024و 2025
و  ،2026يتوقع بيع ما يقرب من  2000و  4000و  6000و  8000وحدة على التوالي .وعلى هـذا األسـاس ،اـملت
المرحلة الثانية التدريب والدعم الفنـي لفنيـي التبريـد بشـأن االسـتخدام اآلمـن للمـواد الهيدروكربونيـة أثنـاد خدمـة هـذه
ضا في تنفيذ تدابير إضافية إلدخال تكنولوجيات غـازات تبريـد ذات قـدرة منخفضـة
المعدات .وقد تنظر حكومة كينيا أي ا
على إحداث االحترار العالمي ،كج د من تنفيذ الحد األدنى من معايير أداد الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواد.
وفيما يتعلق بالتقييم التقني للترويج للمعدات القائمة على المادة  R-290في غر التبريد الصغيرة ،أوضـحت
.20
حكومة فرنسا أن المشروع سيهد إلى تع يـ أنظمـة التبريـد ذاتيـة االحتـواد ذات منخفضـة القـدرة المنخفضـة علـى
إحداث االحترار العالمي في المتاجر الصغيرة والمدارس وغيرها مـن تطبيقـات مخـازن األغذيـة والمشـروبات .ومـع
اعتبارا من  1ينـاير /كـانون الثـاني
حظر استيراد المعدات القائمة على القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ا
 ،2021من المتوقع أن تنمـو سـوق البـدائل الخاليـة مـن القائمـة علـى المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة ذات القـدرة
المنخفضة على إحداث االحترار العالمي؛ عالوة على ذلك ،سـيتم تـدريب الفنيـين علـى التركيـب اآلمـن لهـذه األنظمـة
وصيانتها وخدمتها .ومن المتوقع في األعوام  2023و  2024و  2025و  2026أن يـتم بيـع حـوالي  5و  10و  40و
 80غرفة تبريد ،على التوالي؛ وسيتم اإلعالن عن نتائج المشروعات في برامج التوعيـة الوطنيـة واإلقليميـة مـن أجـل
تع ي اعتماد هذه التكنولوجيا في غر التبريد.
إعماال للمقرر  ،84/84طلبت األمانـة معلومـات عـن تكـاليف المشـروع والتمويـل المشـترك واألثـر المتوقـع
.21
للمشروع فيما يتعلق بخطة الحواف للنظم التعاقبية القائمة على ثاني أكسيد الكربـون فـي المتـاجر الكبـر  .وأوضـحت
4

القراران  17/72و .34/73
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حكومة فرنسا أن هناك ما يقرب من  200سوبر ماركت متوسط إلى كبيـر الحجـم؛ وكانـت حكومـة كينيـا فـي مراحـل
متقدمــة مــن المشــاورات مــع ســوبر ماركــت كبيــر لتنفيــذ هــذا المشــروع .وتقــدر التكلفــة اإلجماليــة للتركيــب بحــوالي
 300,000دوالر أمريكي ومن المتوقع أن يبل التمويل المشترك  100,000دوالر أمريكي؛ وسيتم تدريب حوالي 30
فنياا على تركيب وصيانة وخدمة هذه األنظمـة .ومـن المتوقـع فـي األعـوام  2023و  2024و  2025و  2026أن يـتم
تثبيت حوالي  2و  4و  8و  16من هذه األنظمة ،على التـوالي؛ وسـيتم اإلعـالن عـن نتـائج المشـروعات فـي مختلـف
البرامج الوطنية واإلقليمية من أجل تع ي اعتماد هذه التكنولوجيا في محالت السوبر ماركت.
إعماال لمقرر ( 84/84د) ،ستقدم حكومة فرنسا تقاريرا مفصلة عن نتائج المشـروعات اإليضـاحية المـذكورة
.22
أعاله وخطط الحواف فور اكتمالها ،لكي تسمح لألمانة بإعداد صحائف وقائع إعالم المشروعات المستقبلية.
باإلاارة إلى نظام اهادات اعتماد فنيي التبريد ،أوضحت حكومة فرنسـا أن وحـدة األوزون الوطنيـة سـتعمل
.23
مع السلطات الوطنية لتنفيذ منهج الكفادات الذي تم االنتهاد منه في إطار مشـروع مبـادرة التبريـد األخضـر ،مـن أجـل
تدريب واختبار كفادة وترخيص فنيي الخدمة؛ سـتعمل جمعيـة تكييـف الهـواد بالتدفئـة والتهويـة مـع هيئـة إدارة البيئـة
للحفال على قاعدة بيانات للفنيين المعتمدين والتأكد تدريجيا ا من أن الفنيين المرخصين فقط يمكنهم التعامـل مـع غـازات
التبريد ذات مخاو السالمة المحتملة.
تأثير جائحة كوفيد 19-على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
في عام  ،2020أثر جائحة كوفيد 19-على الوتيرة اإلجمالية لتنفيـذ األنشـطة التجاريـة واالقتصـادية ،بمـا فـي
.24
ذلك أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فـي كينيـا .ورغـم أن الوضـع فـي الـبالد يشـهد بعـض
التحسن ،بالسماح للمتاجر والعمليات التجارية بالعمل مع الضمانات والقيود الالزمـة واسـتئنا المـدارس ،فـإن وتيـرة
العودة إلى الحياة الطبيعية الكاملة غير مؤكدة .وبأخذ ذلك في االعتبار ،تخطـط الحكومـة لتنفيـذ أنشـطة عبـر اإلنترنـت
لبرامج التدريب والمشاورات مع مصلحة الضرائب الكينية واألنشطة التحضيرية األخر مثل التخطيط للمعدات التـي
تستخدم المادة  R-290في غر التبريد صغيرة الحجم وأنظمة التعاقب القائمة على ثاني أكسيد الكربـون فـي األاـهر
القليلة األولى من تنفيذ الشريحة الثانية.
تنفيذ السياسة الجنسانية

5

أفادت حكومة فرنسا بأن حكومة كينيا تنفذ سياسة المساواة بين الجنسين وأنه يتم تنفيذ األنشطة المتعلقـة بتنفيـذ
.25
المشروعات التي تراعـي المنظـور الجنسـاني باسـتمرار ،ومـن بـين أمـور أخـر  ،زيـادة التـوازن بـين الجنسـين بـين
الخبراد  /المدربين الالزمين ألنشطة خطـة إدارة إزالـة المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة والمشـاركين فـي مختلـف
البرامج ،وعرض بيانات عن التوزيع الجنساني في مواد التدريب والتوعية والمعار  ،وجمع البيانات المصنفة حسـب
الجنس واإلبالغ عنها بشأن أنشطة المشروع .وبمرور الوقت ،اـمل تـدريب الفنيـين الم يـد مـن النسـاد ،فـي حـين أن
تدريب الجمارك بشكل عام اارك فيه ما بين  20إلى  30في المائة من النساد .وفي تقرير عن تنفيـذ الشـريحة الثانيـة،
تم بالفعل إدراج معلومات عن النساد في تدريب مولفي الجمارك وضباط اإلنفاذ في محتـو برنـامج التـدريب وسـيتم
جمع البيانات المصنفة حسب الجنس واإلبالغ عنها.

5

طلب المقرر ( 92/84د) من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.
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استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ستكفل استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خـالل :الـدعم المسـتمر المقـدم لمراكـ التـدريب
.26
الفني؛ وبناد قدرات المدربين والتنفيذ التدريجي إلصدار اهادات اعتماد فنيي التبريد وتكييـف الهـواد؛ واإلنفـاذ الفعـال
لنظام تراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والحظر المفروض على اسـتيراد المعـدات القائمـة علـى
المــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة؛ وأنشــطة التوعيــة والمعــار لتع ي ـ اعتمــاد تكنولوجيــات خاليــة مــن المــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات قدرة منخفضة على إحـداث االحتـرار العـالمي فـي تطبيقـات تكييـف الهـواد السـكني
والتبريد التجاري.
خاتمة
تواصـــل كينيـــا االمتثـــال ألهـــدا الرقابـــة فـــي بروتوكـــول مونتريـــال مـــن خـــالل خفـــض الطلـــب علـــى
.27
الهيدروكلوروفلوروكربون 22 -وتنفيذ اللـوائح الوطنيـة بمـا فـي ذلـك نظـام تـراخيص وحصـص واردات وصـادرات
المــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة .وكــان اســتهالك الهيــدروكلوروفلوروكربون 22 -المتحقــق منــه فــي عــام 2019
وقدره  6,36طن من قدرات استنفاد األوزون أقل بنسبة  62في المائة من الهد المحدد في االتفاق وقـدره  16,7طـن
مـــن قـــدرات اســـتنفاد األوزون لـــذلك العـــام .وأحـــرزت الحكومـــة تقـــد اما فـــي أنشـــطة خطـــة إدارة إزالـــة المـــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك بناد قدرات الجمـارك وفنيـي الخدمـة ،ودعـم المعـدات لمؤسسـات التـدريب،
وتشجيع اعتماد بدائل خالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العـالمي
صر أكثـر مـن  31فـي المائـة مـن األمـوال المعتمـدة .وسـو تسـاهم
في تكييف الهواد السكني والتبريد التجاري .و ُ
األنشطة المخطط لها للشريحة الثانية ،في ،من بين أمـور أخـر  ،تع يـ نظـام التـراخيص والحصـص وزيـادة تبـادل
المعلومات والتنسيق مع مصلحة الضرائب الكينية على النحو الموصي به في تقرير التحقـق ،وحظـر اسـتيراد معـدات
اعتبـارا مـن  1ينـاير /كـانون الثـاني ،2021
التبريد وتكييف الهواد القائمـة علـى المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة
ا
وتدريب ضباط الجمارك واإلنفاذ ،وتدريب واعتماد الفنيين ،وتنفيذ برامج حـواف المسـتخدم النهـائي وأنشـطة التوعيـة
والمعار لتع ي اعتماد تكنولوجيات بديلة خاليـة مـن المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة ذات قـدرة منخفضـة علـى
إحــــداث االحتــــرار العــــالمي فــــي قطــــاع الخدمــــة ،سيســــاهم فــــي التخفــــيض المســــتدام الســــتهالك المــــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصيات
.28

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
(أ)

أن تحاط علما ا بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا؛

(ب) وتطالب حكومة كينيا بأن تقدم ،عن طريق حكومة فرنسا ،تقرير حالة إلى آخر اجتماع في عام 2021
بشأن تع ي نظام ترخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتبادل المعلومات مع
مصلحة الضرائب الكينية بشأن واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضود التوصيات
الواردة في تقرير التحقق؛
(ج) وتطلب من حكومة فرنسا تقديم تقارير مفصلة عن نتائج المشروعات اإليضاحية  /مخططات الحواف
لتكييف الهواد السكني والتبريد التجاري فور اكتمالها ،لكي تسمح لألمانة بإعداد صحائف وقائع إعالم
المشروعات المستقبلية ،إعماال للمقرر ( 84/84د).
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وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشـريحة الثانيـة مـن المرحلـة الثانيـة مـن خطـة إدارة
.29
إزالة المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة لكينيـا ،وخطـة تنفيـذ الشـريحة المقابلـة للفتـرة  ،2023-2020عنـد مسـتو
التمويل الموضح في الجدول أدناه:
عنوان المشروع
(أ)

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية ،الشريحة الثانية)

تمويل المشروع
(دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم
(دوالر أمريكي)

616,500

71,310

____________________________
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