صفحه معلوماتی کیگالی(شماره )۸

مراحل بعدی :مشارکت با جوانب ذیدخل
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مقدمه:
برای حصول اطمینان از انجام دقیق تصویب و تطبیق تعدیالت کیگالی به مؤثرترین روش ممکنه ،این امر الزامی است تا یک میکانیزم برای
مشارکت مداوم با جوانب ذیدخل فعلی ایجاد گردد .هریکی از طرفین اعضا قبالً اقداماتی را برای اجرای پروتوکول مونتریال در نظر گرفته
اند .برای اکثریت ازکشورها این مناسب خواهد بود تا همان تیم را که فعالیتهای پروتوکول مونتریال فعلی را انجام می دهند  ،منحیث فوکل
پاینت برای اجرای تعدیالت کیگالی نیز گماشته شود (به عنوان مثال واحد ملی اوزون) این تیم باید با گروپ های مختلف جوانب ذیدخل
که قرار ذیل اند همکاری کند:
الف) سایر مقامات دولتی
ب) کارشناسان سکتور خصوصی و نمایندگان جامعه مدنی
ج) کارشناسان و نهاد های حمایوی کشورهای دیگر

مشارکت با مقامات دولتی:
نیاز به اتخاذ قوانین و اداری در برگه معلوماتی  ۷ام کیگالی شرح داده شده است .این مراحل با همکاری نزدیک مقامات دولتی از طریق نهاد
های ذیل انجام میگردد:


واحد معاهدات وزارت امور خارجه (یا مشابه آن)  ،بمنظور حمایت از پروسه تصویب.



وزارت تجارت (یا مشابه آن) غرض حمایت از پروسه جواز دهی  HFCیا هایدروفلوروکاربن،تعیین سهمیه و نظارت بر تولیدات
 ،واردات و صادرات  HFCها.



وزارت محیط زیست (یا مشابه آن) برای حمایت از اوردن اصالحات در قوانین ملی موجود برای گنجانیدن موضوعات پروتوکول
مونتریال.



حمایت گمرکات و کنترول مرزی بمنظور نظارت بر واردات  HFCهای مربوطه.

در برگه معلوماتی  ۱۱ام کیگالی پیرامون موانع متعدد درقبال کاهش تدریجی موفقیت آمیز  HFCها بحث شده است .برای رفع این
موانع ها  ،این امر مفید خواهد بود ،تا موضوعات کلیدی را با مسئوالن مربوطه در جریان قرار داد بشمول :
 کارشناسان ایمنی برای حمایت از قوانین ملی،کود های ایمنی و ستندرد های مربوطه که ممکن است کاربرد برخی از گزینه
های بدیل با  GWPکمتری را جلوگیری کند.
 آموزش کارشناسان بمنظورحمایت از آموزش تخنیکران مربوطه.
کاهش تدریجی  HFCسهم مهمی را دربدست اوردن اهداف ملی کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای ایفا خواهد کرد .تقابل بین تعدیالت
کیگالی و سایر پالیسی های تغییراقلیم در برگه معلوماتی  ۱۲ام کیگالی مورد بحث قرار گرفته است .این موثر خواهد بود تا همکاری شود
با:
 مقامات که مسئول تطبیق چارچوب کاری ملل متحد باالی تغیر اقلیمی یا ) (UNFCCCتوافقنامه پاریس در مورد تغییرات
اقلیمی می باشند
 کارشناسان مثمریت انرژی برای حمایت پالیسی های تقابلی جهت تقلیل مصرف  HFCها و تأثیراتی را که ممکن است
باالی پالیسی های مثمریت انرژی داشته باشد.

مشارکت با سکتور خصوصی و جامعه مدنی:
اولین گام مثبت در پروسه اجرای تعدیالت کیگالی ،انکشاف استراتیژی ملی کاهش تدریجی  HFCاست .این پروسه در برگه معلوماتی ۶
ام کیگالی شرح داده شده است .این استراتیژی نیاز کامل به درک بازارهای فعلی  HCFCها و  HFCها را دارد  ،با شناسایی مناسب
ترین و مقرون به صرفه ترین اقدامات یکجا می توان تقاضا  HFCها را کاهش داد .مشارکت با سکتور های خصوصی منحیث یک بخش
ضروری و مهم درپروسه انکشاف و اجرای یک استراتیژی کاهش تدریجی بشمار میرود .قسمیکه در برگه معلوماتی  ۶ام کیگالی بحث شده
است  ،این یک "پروسه دو طرفه" است.


برخی ازجوانب ذیدخل میتوانند با فراهم کردن بینش در مورد بازارهای فعلی و ارایه نظریات در مورد انتخاب بهترین گزینه های
تخنیکی توام با زمان بندی ها آن  ،در انکشاف استراتیژی سهم مثبتی داشته باشند.



برخی از جوانب ذیدخل برای شناسایی محصوالت و تکنالوژی های جدید ،به حمایت نیاز دارند .به ویژه  ،ممکن است انها به
آموزش وهمکاری غرض راه اندازی ساختار های جدید برای فراهم کردن بدیل های با  GWPپایین تر نیاز داشته باشند.

این توصیه می شود که هر یکی از طرفین اعضا یک انجمن مشاوریت را برای مشارکت با کارشناسان کلیدی در سکتور خصوصی ایجاد
کنند .نهاد ها و شرکتهایی که باید در همچو انجمن های دعوت شوند نسبت به شرایط هریکی از کشورها ممکن است بسیار متفاوت باشد.
موارد ذیل ممکن است مناسب باشند:
جوانب ذیدخل احتمالی
تولیدکنندگان و واردکنندگان  HCFCها HFC ،ها و گازاتی با  GWPپایین تر
سایر شرکت ها در زنجیره ای عرضه  HCFCها و  HFCها (مانند شرکتهایی که سلیندرهای گاز ات را پر
میکنند و عمده فروشان گازات)

سکتور
تأمین مواد بشمول گازات
سردکننده  ،عامل پوف
کننده فوم

شرکتهایی که گازات استفاده شده را بازیافت  /بازیابی و از بین می برند
انجمن های صنفی نمایندگی بخش های مختلف بازار RACHP
تولید کنندگان وسایل و واردکنندگان که تجهیزات  RACHPرا عرضه می کنند
پیمانکاران نصب و حفظ و مراقبت برای وسایلRACHP

یخچال  ،ایرکندیشن و پمپ های
حرارتی (RACHP)،

مصرف کننده گان نهایی ( RACHPبخصوص سوپرمارکیت ها)
سایر کارشناسان  RACHPبه عنوان مثال مشاورین دیزاین ،متخصصان ایمنی)
انجمن های صنفی نمایندگان سایر بازارهایHFC
تولید کنندگان و واردکنندگان محصول در این بازارها
سازمان های غیردولتی و سایر ارگان ها که دارای تخصص مربوط به  HFCها و مسائل مربوط به اقلیم/
اوزون اند

سایر بازارهای  : HFCعایق
فوم ،ایروسل ،آتش نشانی
جامعه مدنی

در مراحل اولیه تطبیق تعدیالت کیگالی ،نقش کلیدی یک انجمن مشاوریت استفاده از تخصص سکتور های خصوصی و سازمان های غیر
دولتی برای حمایت از انکشاف استراتیژی ملی کاهش تدریجی  HFCخواهد بود .زمانیکه استراتیژی واضع گردید  ،این انجمن می تواند
به عنوان وسیله ای برای افزایش آگاهی در بین طیف گسترده ای ازجوانب ذیدخل و شناسایی حمایت بیشتر مورد نیاز مورد استفاده قرار
گیرد.

مشارکت با کارشناسان /نهاد های حمایوی از کشور های دیگر:

اکثریت از کشورها استراتیژی های کاهش تدریجی  HFCخود را انکشاف خواهند داد .در بسیاری از این موارد  ،این استراتیژی ها مؤلفه
های مشابهی خواهند داشت .مشارکت با متخصصان سایر کشورها و سازمان های بین المللی خود به نحوه یکنوع صرفه جویی در وقت و
تالش های چشمگیری خواهد بود .سکرتریت اوزون و چهار نهاد اجرایوی صندوق چند جانبه ( ،UNDP ،UNEP OzonAction
 UNIDOو بانک جهانی) به طور مرتب منابع مفیدی را در مورد تعدیالت کیگالی ایجاد خواهند کرد (مانند این برگه های معلوماتی
کیگالی) .دو مکان خوب برای جستجوی مواد متذکره وجود دارد که عبارتند از:
وب سایت عمل در مقابل اوزون www.unep.org/ozonaction:UNEP
وب سایت سکرتریت اوزون پروتوکول مونتریالwww.ozone.unep.org :
گرایش تکنالوژی ها با آخرین بدیل های با  GWPپایین تر را می توان از طریق اطالعات چاپ شده و به طور مرتب بروز شده را در وب
سایت های باال نظارت کرد .که شامل اطالعات در مورد بدیل های قابل دسترس در هر یکی از سکتور و سکتور های فرعی در بازار های
 HFCاست.
حمایت از انکشاف استراتیژی های ملی که بیشتر به یک کشور خاص اختصاص داده شده است  ،از طریق کارشناسان مستقل بین المللی
که از طریق صندوق چند جانبه تأمین می گردند ،ممکن است قابل دسترس باشد.
برخی از کشورهای غیرعضو ماده  ۵ام در حال حاضر پالیسی های ملی را برای سرعت بخشیدن استفاده سریع  HFCدر پیش گرفته اند.
به عنوان مثال  ،در اتحادیه اروپا تا سال  ۲۰۱۸میالدی مصرف  HFCحدودآ  ٪۴۰کاهش خواهد یافت .طراحان و تولیدکنندگان وسایل به
سرعت محصوالت جدید را که با بسیاری از بدیل های با  GWPپایین تر کاربرد دارند و در بازار قابل دسترس اند معرفی می کنند .معلومات
موثر از تولید کنندگان وسایل و تهیه کنند گان مواد با  GWPپاینتر قابل دسترس اند  .برخی از این معلومات از طریق وب سایتهای فوق
قابل دسترس اند .برای دریافت منابع و لینک های بیشتر این مواد ها  ،به برگه معلوماتی کیگالی  ۱۴مراجعه گردد.

