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مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 297,000.

تكاليف الدعم 28,069. 0. 0. 38,610.
215,914. 0.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)
تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا
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 وصف المشروع

  
حكومة فرنسا، نيابة عن حكومة كينيا، إلى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية، تقريراً قّدمت   .1

وقّدمت حكومة فرنسا . مرحلياً بشأن تنفيذ برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة النهائية لكلورو فلورو كربون
 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة 179.086قدرها أيضاً طلباً لتمويل برنامج العمل الثالث واألخير بكلفة إجمالية 

  .وتقوم حكومة ألمانيا بتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية نيابة عن فرنسا.  دوالر أمريكي23.281 وقدرهاالوكالة 

  خلفيـــة

ربعين، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على خطة إدارة اإلزالة النهائية لكينيا في اجتماعها الرابع واأل  .2
ووافقت اللجنة . 2009وذلك من أجل اإلزالة الكاملة الستهالك كلورو فلورو كربون في ذاك البلد في حدود عام 

 دوالر 94.250 وقدرها دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة 725.000التنفيذية على تمويل إجمالي قدره 
 دوالر أمريكي، زائد تكاليف مساندة 215.914ة على مبلغ  وخالل االجتماع نفسه وافقت اللجنة التنفيذي.أمريكي

 دوالر أمريكي من أجل تنفيذ برنامج العمل األول، على أن يكون مفهوماً أن الصرف 28.069الوكالة وقدرها 
  .سيتّم بعد إحالل أنظمة المواد المستنفدة لألوزون

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من اطّلعت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين على   .3
  خطة إدارة اإلزالة النهائية لكينيا وعلى طلب لتمويل برنامج العمل للشريحة الثانية بكلفة إجمالية قدرها

 أن نظام ولحظت اللجنة.  دوالر أمريكي42.900 دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة وقدرها 330.000
ونتيجة لذلك تجاوزت مستويات . 2007أيار /ة لألوزون حصل على موافقة في مايوالترخيص للمواد المستنفد

.  تلك المسموح بها بموجب االتفاق بين حكومة كينيا واللجنة2005 و 2004استهالك كلورو فلورو كربون لعاَمي 
قيمة الشريحة المقّدمة احتُسب كعشرة بالمئة من (وبموجب ذلك طّبقت اللجنة التنفيذية بند العقوبة في ذاك االتفاق 

 دوالر أمريكي من الشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة 33.000يض ، مّما أّدي إلى تخف)ل على موافقةللحصو
 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 297.000النهائية، التي حصلت بالتالي على موافقة بمبلغ 

  ).54/34المقرر ( دوالر أمريكي 38.610

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية

 من موظفي الجمارك بما في 72تدريب : في أعقاب الموافقة على الشريحة الثانية تّم تنفيذ األنشطة التالية  .4
استرداد  تقنّياً لخدمات التدريب على ممارسات الخدمة الجّيدة، عمليات 356ذلك مسؤولون حدودّيون؛ تدريب 

وبقيت شبكة االسترداد وأعادة التدوير الموافق عليها في نطاق خطة إدارة غازات .  تهيئة وإعادة تدويروإعادة
وبرنامج الحفز لتحويل أنظمة التبريد المعتمدة على كلورو فلورو كربون، بدأ مع تحويل . التبريد صالحة للتشغيل

وباعتبار أن واردات كلورو فلورو كربون . ع كان محدوداًخمسة مخازن باردة؛ ولكّن الّدعم من جانب القطا
، ُينتظر أن يتّم تحويل عدد من أنظمة التبريد التجاري المعتمدة على 2009كانون الثاني / يناير1 ُحظرت ابتداء من

. اتمواد كلورو فلورو كربون في المستقبل القريب، بغية تخفيض الحاجة لمواّد كلورو فلورو كربون لخدمة المعّد
  .2008وأصبحت وحدة رصد المشروع تشغيلية عام 

   دوالر أمريكي قد ُصرف من مبلغ295.955، كان مبلغ 2008كانون األول /بتاريخ ديسمير  .5
 دوالر أمريكي إضافي 216.959وسيتّم صرف مبلغ . ين الموافق عليه للشريحتين األولَي دوالر أمريكي512.914

  .2009عام 
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  الثة لخطة إدارة اإلزالة النهائيةخطة العمل للشريحة الث

المساعدة : تلتزم حكومة كينيا بتنفيذ األنشطة التالية في نطاق الشريحة الثالثة لخطة إدارة اإلزالة النهائية  .6
على تطبيق حظر كلورو فلورو كربون من خالل التوعية في صناعة الخدمات ، ومساندة دائرة الجمارك في 

 دوالر 2.000للمواّد المراقبة، وأيضاً عن طريق مكافآت نقدية مباشرة قد تبلغ رصد الواردات المشكوك بها 
. أمريكي للموظفين الذين يوقفون واردات المواد المستنفدة لألوزون؛ شراء أدوات الخدمة لتقنّيي خدمات التبريد

  .الحكومة أيضاً في تنفيذ برنامج الحفز للمستعملين النهائيين؛ وفي إجراء أنشطة الرصد والتحققوستستمّر 

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

 حسب تبليغ حكومة كينيا بموجب 2007 طن من قدرات استنفاد األوزون المستهلكة عام 22.7إن كمية   .7
 طن من 30.0 طن من قدرات استنفاد األوزون من كمية الـ 13.2 لبروتوكول مونتريال، كانت أقل بـ 7المادة 

وقّّدر مستوى استهالك كلورو . قدرات استنفاد األوزون المسموح بها بموجب االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية
 أطنان من مستوى 3.0أي أقل بـ ( أطنان من قدرات استنفاد األوزون 7.0 بـ 2008فلورو كربون عام 

وأفادت حكومة ألمانيا أن التخفيض في استهالك كلورو فلورو كربون ). هالك المنصوص عليه في االتفاقاالست
أو استبدال المعّدات المعتمدة على كلورو / تهيئة الإعادة  السنوات القليلة الماضية سبُبه الذي لوحظ على مدى

ن إزالة مواد كلورو فلورو  تدرك أوصناعة خدمات التبريد، وبنوع خاص في المدن الكبرى،. فلورو كربون
  .كربون أصبحت وشيكة، لذلك فهي تقوم بإعادة تهيئة المعّدات بغازات تبريد بديلة

مع مالحظتها بأن برنامج الحفز للمستعملين النهائيين كان له تأثير محدود حتى اآلن، وأن سعر غازات   .8
الطريقة عن ، طالبت األمانة بتفسيرCFC-12 من هو أغلى) 134a-HFC و HCFC-22باستثناء (التبريد البديلة 

وأفادت .  السنوات القليلة الماضيةستهالك كلورو فلورو كربون على مدىالتي تّمت بها التخفيضات الرئيسية ال
 من أنظمة التبريد الكبيرة الحجم التي تستطيع اإلفادة من البرنامج، 150 و 100حكومة ألمانيا أن ثّمة حالياً ما بين 

وتّمت مناقشة إجراءات التنفيذ لخطة الحفز مع . اب هذه األنظمة على المشاركة  جهود تبذل لتشجيع أصحةوثّم
ومن أجل االلتحاق بالبرنامج، على كل مستفيد أن يقّدم ثالثة عروض يمكن تقديرها . الجهات المعنية الرئيسية

  .امج من خالل وحدة األوزون ووحدة إدارة المشروعوستتّم إدارة البرن. بمقتضى القواعد المرعّية للوكالة الثنائية

  ناقشت حكومة ألمانيا واألمانة مسائل تتعلّق بخطة الحفز المعتمدة على مكافأة مالية قد تصل إلى  .9
وقد .  دوالر أمريكي لموظفي الجمارك على المراكز الحدودية، لضمان حظر الواردات غير القانونية2.000

عّما إذا كان بإمكان مسؤولين حكومّيين أن يتلقّوا مكافآت : إدارة البرنامج، وبنوع خاصُأثيرت أسئلة حول كيفية 
. وزوننقدية، وعّما إذا كان قد جرى البحث عن آليات أخرى لمراقبة االتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة لأل

نة لمكافحة الواردات غير القانونية، وأفادت حكومة ألمانيا أن حكومة كينيا، في مجال اعتبارها لكافة الطرق الممك
وبناء على ذلك سوف يؤّمن المشروع بعض المعّدات الضرورية . أدركت أن تعاون موظفي الجمارك أمٌر حاسم

إضافة إلى ذلك عندما يضع . إلدارة الّدخل في كينيا بتعزيز أنظمة حفظ السجالت والتقّصي في مراكز الحدود 
 الوحدة المسؤولة على فدة لألوزون غير قانونية، سوف تتلقّىت مواد مستنموظفو الجمارك يدهم على واردا

  .المراكز الحدودية تقديراً بشكل ميداليات وصور تنشر في نشرة إدارة الدخل كجزء من المبادرة
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أن ة إدارة اإلزالة النهائية، الل تنفيذ الشريحة النهائية من خطاقترحت األمانة بأن تنظر حكومة ألمانيا، خ  .10
.  حكومة كينيا بالقيام بعمل تمهيدي لتسهيل إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون في الوقت المناسبحتنص

  وحول هذه المالحظة أفادت حكومة ألمانيا أن خطة إدارة اإلزالة النهائية تقوم بتشجيع استبدال غاز التبريد
CFC-12 ببدائل غير HCFC-22الصافي أو المخلوط .  

  ـةالتوصي

  :صي األمانةتو .11

  بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علماً بتنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية في كينيا؛ و  ) أ(

 . المرتبط بالشريجة الثالثة2010-2009بأن توافق اللجنة التنفيذية على تنفيذ برنامج العمل لفترة   ) ب(

  المرتبطة بالشريحة الثالثة من خطة إدارة2010-2009توصي األمانة أيضاً بموافقة شمولية على خطة   .12
  :يف مساندة ملحقة بمستوى التمويل المبّين في الجدول أدناهاإلزالة النهائية لكينيا مع تكال

  كلفة المساندة  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

خطة إدارة اإلزالة النهائية لكلورو   )أ(
  )ريحة الثالثةالش(فلورو كربون 

  فرنسا  23,281 179,086

  

______  
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