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  نيجيريا مقترح مشروع:
 
 

 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:

  اإلزالة

المرحلة األولى، ( يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة   •
  )الخامسةالشريحة 

 يوئنديبي ويونيدو
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  نيجيريا
  تدبير الرقابة  ي تمت الموافقة فيهذاالجتماع ال  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

(المرحلة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  األولى)

  2015في المائة بحلول عام  10  والستون الثاني  ، يونيدو(الرئيسية)  يوئنديبي

 

(المجموعة األولى من المرفق  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  جيم)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 304.11  2014السنة: 

 

  2014 ة:السن  قدرات استنفاذ األوزون) ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن منثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروسوالت  المادة الكيميائية

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
42.2152.2194.4  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

32.777.0109.7-الھيدروكلوروفلوروكربون

-الھيدروكلوروفلوروكربون
في البوليوالت  ب141

  المستوردة سابقة الخلط

35.135.1

 

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

 344.9  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 344.9  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 308  المتبقي: 90.2  موافق عليه بالفعل:ال

 

 المجموع 2016 2015  ) خطة األعمالخامسا(

 يوئنديبي

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

322,4720322,472  التمويل (دوالر أمريكي)

0.03.53.5  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) يونيدو

0208,451208,451  التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع *2015 2014 2013  2012 2011  2010  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متاحة 310.41 344.90 344.90 متاحة غير غير متاحة غير متاحة  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 غير متاح 310.41 344.90 344.90 غير متاح غير متاح غير متاح

التمويل 
 المتفق
عليه 

(دوالر 
  أمريكي)

يوئندي
  بي

855,603836,515503,829503,829299,97402,999,750  تكاليف المشروع

64,17062,73937,78737,78722,4980224,981  تكاليف الدعم

550,000550,000645,1720193,90801,939,080  تكاليف المشروع  يونيدو

41,25041,25048,388014,5430145,431  تكاليف الدعم

األموال التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

 أمريكي) (دوالر

1,405,6031,386,5151,149,001503,82904,444,948  تكاليف المشروع

105,420103,98986,17537,7870333,371  تكاليف الدعم

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليھا في ھذا 
االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

493,882493,882  تكاليف المشروع

37,04137,041  تكاليف الدعم

  ولكنھا لم تقدم إال إلى االجتماع السابع والخمسين. 2014* كانت الشريحة الخامسة واألخيرة مقررة في األصل لعام 

 

  موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع
 
، الرئيسية، بوصفه الوكالة المنفذة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي) قدم ،نيجيريانيابة عن حكومة بال -1

من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  الخامسة واألخيرةلشريحة التمويل  اطلب الخامس والسبعينإلى االجتماع 
دوالرا  299 974دوالرا أمريكيا، وتشمل  530  923قدرھا إجمالية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة 

زائد دوالرات أمريكية  193 908ا ليوئنديبي، وأمريكي اوالرد 22 498 عم الوكالة البالغةزائد تكاليف دأمريكيا 
الطلب مل تويش 1.ا لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)أمريكي اوالرد 14 543 تكاليف دعم الوكالة البالغة

في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةك المواد الرابعة وتقرير التحقق من استھالتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة على 
  .2016و 2015وخطة تنفيذ الشريحة لعامي  2014

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكتقرير 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استفاد األوزون من المواد  304.11أبلغت حكومة نيجيريا عن استھالك قدره  -2
  .1في الجدول  2014-2010. ويرد استھالك ھذه المواد للفترة 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  )2014-2010للفترة  7في نيجيريا (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -1الجدول 
 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية

     أطنان مترية
 4,518.77 3,535.12 3,887.91 5,958.20 5,244.83 4,739.22  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 875.90 997.08 1,096.59 1,142.75 1,035.07 979.2  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5,394.67 4,532.20 4,984.50 7,100.95 6,279.90 5,718.42 المجموع (أطنان مترية)
 *484.43 319.06 350.91 537.76 540.38 527.26  ب في البوليوالت سابقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5,879.10 4,851.26 5,335.41 7,638.71 6,820.28 6,245.68 المجموع (أطنان مترية)

      أطنان من قدرات استنفاد األوزون
 248.53 194.43 213.84 327.70 288.47 260.66  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 96.35 109.68 120.62 125.70 113.86 107.71  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 344.88 304.11 334.46 453.40 402.32 368.37 المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
 *53.29 35.10 38.60 59.15 59.44 58.00  ب في البوليوالت سابقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 398.17 339.21 373.06 512.56 461.77 426.37 المجموع (أطنان مترية)
 .2010و 2009* متوسط استھالك عامي 

استنفاد  من قدراتطن  304.11 البالغ 2014استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  وكان -3
من قدرات استنفاد طن  344.9 والبالغالستھالك المسموح به الحد األقصى ل من في المائة 12أقل بنسبة األوزون 
استھالك االنخفاض في في االتفاق المبرم بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذية. ويرجع المنصوص عليه  األوزون

إزالة إدارة إلى تنفيذ أنشطة خطة  2014إلى عام  2012 من عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أساسا في نيجيريا
أسعار النفط وحالة عدم اليقين السياسي قبل فقد أثر انخفاض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وباإلضافة إلى ذلك، 

 .إلى انخفاض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةذلك االنتخابات الرئاسية على اقتصاد البلد وأدى 

 تقرير التحقق

والصادرات من واردات على اللحصص واخيص اترإلصدار ال اتنفذ نظامالحكومة أن تحقق الأكد تقرير  -4
طن من قدرات  304.11 بلغ 2014في عام ھذه المواد  استھالكوأن إجمالي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

بروتوكول وأفاد تقرير التحقق بأن نيجريا في حالة امتثال ألھداف الرقابة المنصوص عليھا في استنفاد األوزون. 
 .2014مونتريال في عام 

                                                      
  ولكنھا لم تقدم إال إلى االجتماع السابع والخمسين. 2014كانت الشريحة الخامسة واألخيرة مقررة في األصل لعام  1
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 تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

 تنفيذ تقرير في إطاربيانات استھالك قطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن  نيجيرياأبلغت حكومة  -5
 .7البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  وكانت تلك البيانات متسقة مع 2014البرنامج القطري لعام 

 الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةي عن تنفيذ الشريحة تقرير مرحل

 قانونيالطار اإل

التراخيص والحصص. نظام إصدار إجراء إدارة  ووضعالتراخيص والحصص. إصدار نظام  يجري إنفاذ -6
الوكالة عناية إلى  تقلونُ  ةالوطنيوفقا لھدف اإلزالة الحصص وزارة البيئة التابعة لوحدة األوزون الوطنية وحددت 

 وتقوم دائرةالحصص. ب) إلصدار تصاريح االستيراد NAFDAC( والعقاقيراألغذية ومراقبة الوطنية إلدارة 
البيانات الجمركية إلى وحدة األوزون الوطنية  تميناء الدخول. ونقل عندنظام الحصص الجمارك النيجيرية بإنفاذ 

 .اإلبالغ عنھاو ھالتوحيد

بالمواد القضايا المتعلقة  إلدراج فيھاالمواد المستنفدة لألوزون القائمة المتعلقة بلوائح الجري استعراض وي -7
 .2016بحلول عام  وأن يبدأ تطبيقھاعليھا وزير البيئة  يوافق، ومن المتوقع أن الھيدروفلوروكربونية

 (يوئنديبي)فورمات الميثيل القائمة على إلنتاج البوليوالت سابقة الخلط  تحديث الشركات المعنية بالنظم

تم إنشاء جميع المرافق و. )Vitapur( الشركة المعنية بالنظم فيتابورتم االنتھاء من تركيب المعدات في  -8
/تشرين في نھاية أكتوبر الشركة المعنية بالنظمتحويل عملية ) COCشھادة إنجاز ( وستصدرالفرعية والمختبرات. 

الشركة المعنية  العاملة معمستخدمي المعدات الالحقة شركة من  23 في تحويلعملية ال. وقد بدأت 2015 األول
 شركة فيتابور الرش في غاويور الجاسئةكتل لل التصنيع. وتم التوقيع على مذكرة تفاھم لتحويل خطوط بالنظم

 .2016 ه/حزيرانالتحويل بحلول يونيإنجاز معدات الالحقة، ومن المتوقع الشركات الخمس المستخدمة للو

 2وبالنسبة للشركات الثمانية عشر المستخدمة للمعدات الالحقة العاملة مع الشركة المعنية بالنظم كوماج -9
)Komaj( ،نظم حويل كاملة للتحويل إلى تخطة أُعدت ، فيتابور للشركة المعنية بالنظم ةالتي أصبحت اآلن موزعو

من المتوقع إنجاز . و2015/أيار مايو وتم التحقق منھا في ميثيلالبوليوالت سابقة الخلط القائمة على فورمات ال
 .2016 ه/حزيرانيوني عمليات التحويل في الشركات الثماني عشرة المستخدمة للمعدات الالحقة في

 )يونيدوفي قطاع رغاوي التبريد (المستخدم  ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

-الھيدروكلوروفلوروكربون من ألجھزة التجميدتم تركيب المعدات الالزمة لتحويل تصنيع الرغاوي العازلة  -10
طن  86.35ما مجموعه  وتمت إزالة، وتوفير التدريب ونقل التكنولوجيا. ةشرك 30في  ب إلى فورمات الميثيل141

لالستعاضة معدات وتم تسليم . ب141- بونالھيدروكلوروفلوروكر) من من قدرات استنفاد األوزون طن 9.50متري (
الثلج من شركات تصنيع شركة  45في  المستخدم ب بعامل النفخ فورمات الميثيل141-الھيدروكلوروفلوروكربون عن
المشروع إلى  وسيؤديتدريب. تقديم التوزيع المعدات والتركيب وويجري الجمارك.  تخليصھا من قبلنيجيريا و إلى
 ).من قدرات استنفاد األوزونطن  14.36إضافي (طن متري  130.5 إزالة

                                                      
لى العمل كما أشير في طلب الشريحة الثانية، ساور يوئنديبي شكوكا حول القدرات التنظيمية والتقنية والمالية لشركة كوماج فيما يتعلق بقدرتھا ع 2

ة معنية بالنظم. وبالتالي ستقوم شركة كوماج بدال من ذلك بشراء نظم البوليوريتان القائمة على فورمات الميثيل من شركة فيتابور بصورة كاملة كشرك
  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/45وتوزع البوليوالت سابقة الخلط على عدد من مستخدمي المعدات الالحقة بوصفھا موزعا في السوق. (
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 )يوئنديبي( غازات التبريد من الھيدروكربوناتإلنتاج  تدليليمشروع 

في  99.5 ال يقل عن نقاءبإلنتاج الھيدروكربونات  )Pamaqueأنشئ المرفق التدليلي لشركة باماك ( - 11
 مل المنتجاتتمراقبة الجودة ووحدة تعبئة. وتشالختبار جھاز استشراب  لإلنتاج، ويشمل اجاھزأصبح المائة، و

غرام واسطوانات قابلة إلعادة  300حجمھا  عبواتفي معبأة وھي ، HC-600و HC-600aو HC-290 على
 م.غك 5- 3الشحن بحجم 

أنشطة توعية  ونُفذت. واألدوات ومناولتھالھيدروكربونات لعلى االستخدام اآلمن إلى التقنيين تدريب  قدمو -12
ي سيتم تنفيذه ذالتدريب اإلضافي المن حتياجات االتقييم بحكومة نيجيريا ويوئنديبي وتقوم المشروع. لإلعالن عن 

 .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل المرحلة الثانية من خطة

 هرصدومشروع الوحدة تنفيذ 

زيارات منتظمة لشركات وجرت عال. فه على نحو لضمان تنفيذ هأنشطة إدارة المشروع ورصد نُفذت -13
إدارة إزالة المواد  في خطةالمقرر التحويل لرصد التقدم وضمان تنفيذ األنشطة على النحو 

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 مستوى صرف األموال

تم  حتى اآلن، دوالرا أمريكيا موافق عليه 4 444  948ومن مبلغ ، 2015 /أيلولسبتمبر حسب الوضع في -14
ليونيدو). دوالرا أمريكيا  1 502  446و ليوئنديبي دوالرا أمريكيا 1 765 579( دوالرا أمريكيا 3 268 025صرف 

 ).2(الجدول  2016في عام  دوالرا أمريكيا 280 150البالغ وسيتم صرف الرصيد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا (دوالر أمريكي)إدارة إزالة المواد لمرحلة األولى من خطة لالتقرير المالي  -2الجدول 
 المجموع الموافق عليه الشريحة الرابعة الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة

 المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه
 1,765,579 2,699,776 103,479 503,829 251,035 503,829 555,462 836,515 855,603 855,603 يوئنديبي
 1,502,446 1,745,172 0 0 402,446 645,172 550,000 550,000 550,000 550,000 يونيدو

 3,268,025 4,444,948 103,479 503,829 653,481 1,149,001 1,105,462 1,386,515 1,405,603 1,405,603 المجموع

معدل 
الصرف 

(%) 

100 79.73             56.87 20.54 73.52 

  
 الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة 

/كانون بين ديسمبر إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيتم تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة -15
 ، وسيتم القيام باألنشطة التالية:2016 ه/حزيرانويوني 2015 األول

شركة من مستخدمي المعدات الالحقة لتستخدم التركيبات سابقة الخلط القائمة  23مواصلة تحويل   (أ)
 ؛دوالرا أمريكيا) 299 974(يوئنديبي) ( فورمات الميثيل على

بشأن  الثين المتبقية المصنعة ألجھزة التجميدات األربع والثشركإلى التقديم مساعدة تقنية وتدريب   (ب)
معدات الحماية الشخصية وتمويل ب وتزويدھا، فورمات الميثيلالقائمة على  استخدام التركيبات

 ؛دوالرات أمريكية) 193 908(يونيدو) (تكاليف التشغيل اإلضافية 

لثلج مصنعة لإضافية  شركة 45تدريب ونقل التكنولوجيا إلى تقديم توزيع وتركيب المعدات و  (ج)
 (تمويل من الشريحة الثالثة).(يونيدو) 
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 تھاتعليقات األمانة وتوصي

 تعليقاتال

 الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

 قانونيالطار اإل

حصة واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تصدروالحصص. وخيص االترإصدار نظام يجري إنفاذ  -16
المنصوص عليه في مع ھدف الرقابة  بما يتماشىاستنفاد األوزون  من قدراتطن  310.41 بمقدار 2015لعام 

 بروتوكول مونتريال.

 الھيدروكربوناتإنتاج 

، ومع ذلك 2014م اإلنتاج التجريبي في عامرحلة كان في  الھيدروكربونات مرفق إنتاجاألمانة أن  الحظت -17
ا في إدارة إجراء داخلي غير أنمرفق جاھز لإلنتاج الكامل. الأن بيوئنديبي  وأفاد. طاقته حتى اآلن كاملباإلنتاج  لم يبدأ
المرفق مرفق. ونظرا لطبيعة الإلنشاء دوالر أمريكي  50 000قدرھا يتطلب رسوم ترخيص ية البترول الموارد

قيد  المسألة، طلب يوئنديبي ووزارة البيئة التنازل عن ھذه الرسوم والناتجة عن تشغيلهية ة والمناخيالبيئوالمنافع 
لسماح بوصول حول المرفق لالبنية التحتية  تم تحديث. وباإلضافة إلى ذلك، يةالبترولإدارة الموارد  جانبالنظر من 

مع الشركاء المحتملين مناقشات  شركة باماك وتجرير اإلطالق التجاري للمصنع. يتأخ أدى ذلك إلىالشاحنات. و
 .اتالھيدروكربون غازات التبريد منالتجاري الكامل إلنتاج  لالستعداد لإلطالق

 االتفاق تنقيح

لالمتثال إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أمانة األوزون خط أساس نقحت  -18
استھالك في السنوات كي سجل ذة الخلط الفي البوليوالت المستوردة سابق ب الموجود141-الھيدروكلوروفلوروكربون
بين حكومة نيجيريا المبرم تفاق ألف من اال-2ألف و-1لين التذيو 1األمانة الفقرة  نقحت ،السابقة. وبناء على ذلك

في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط  ب الموجود141-الھيدروكلوروفلوروكربونواللجنة التنفيذية للتمييز بين 
 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون. ونظرا للصعوبات في تقدير كميات السائب ب141-والھيدروكلوروفلوروكربون

كل ينعكس خالل المرحلة األولى، تم االتفاق على أن ت إزالتھا في البوليوالت سابقة الخلط التي تموالموجودة  السائب
من  3- 2-4و 2- 2-4و 1- 2-4في الصفوف  لىاألومرحلة الفي  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون انخفاض في
في  ب الموجود141-الھيدروكلوروفلوروكربون اتكميإلى يوئنديبي بوضوح سيشير االتفاق. و من 2-التذييل ألف
التذييالت تم تحديث الفقرة ووفي المرحلة األولى عند تقديم المرحلة الثانية.  تمت إزالتھاالتي  سابقة الخلطالبوليوالت 

تم التوصل إليه في  االتفاق الذيتفاق المحدث يلغي االتشير إلى أن ل 16وتم تحديث الفقرة من االتفاق ذات الصلة 
لتقرير باالكامل  المنقحاالتفاق  إرفاقسيتم والوثيقة. ب، كما ھو مبين في المرفق األول السادس والستينجتماع اال

 .الخامس والسبعينالختامي لالجتماع 

 الخالصة

 ويجري إنفاذلنيجيريا. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ المرحلة األولى من خطة يتقدم  -19
عند مستوى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك على وتمت السيطرة  ؛خيص والحصصاترإلصدار النظام 

التي  الشركات المعنية بالنظممن تحويل  ن المستوى المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال. وقد تم االنتھاءعقل ي
الذين ، ويجري تحويل مستخدمي المعدات الالحقة القائمة على فورمات الميثيلرغاوي تركيبات التوريد ستقوم ب

شركة تصنيع رغاوي لتصنيع أجھزة  30تم االنتھاء من تحويل و. الشركة المعنية بالنظم سيوردون منتجاتھم من
وتم  اتلھيدروكربونالتدليلي لتم االنتھاء من اإلنتاج ومرحلة متقدمة.  إلى 45وصلت لج ووآالت صنع الث التجميد
 وأجري. ات ذات نوعية تصلح إلنتاج غازات التبريدھيدروكربون إلنتاج أصبح جاھزاتعبئة والتقطير ومرفق للتركيب 

المعدات وزعت وأنشطة التوعية أيضا خالل المرحلة األولى و ناتلھيدروكربوة لاآلمنالمناولة تدريب على 
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لخطة الشاملة، توصي لفي المائة  74في المائة للشريحة الرابعة و 21في ضوء التقدم المحرز وصرف وواألدوات. 
 األمانة بالموافقة على الشريحة الخامسة.

 التوصية

  بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي:توصي أمانة الصندوق  -20

إزالة من المرحلة األولى من خطة إدارة  الرابعةعلما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة  اإلحاطة  (أ)
 لنيجيريا؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بين المبرم  تفاقاال ألف من-2ألف و-1ين التذييلو 1أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرة  مالحظة  (ب)
لإلشارة  16الفقرة كذلك تحديث المعدل، و خط األساسلتنفيذية، على أساس حكومة نيجيريا واللجنة ا

، على النحو السادس والستينجتماع االتم التوصل إليه في يلغي االتفاق الذي  المحدث االتفاقإلى أن 
 ؛ھذه الوثيقةبالوارد في المرفق األول 

 تقديم ما يلي:بويونيدو  يوئنديبيحكومة نيجيريا  مطالبة  (ج)

إدارة إزالة المواد تقرير إنجاز مشروع المرحلة األولى من خطة   )1(
 ؛2017االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى

، عند 2015في البلد في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير تحقق من استھالك   )2(
 التنظر فيھالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزتقديم المرحلة الثانية من خطة 

 اللجنة التنفيذية.

كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من توصي أمانة الصندوق و -21
 2016و 2015خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا وخطة تنفيذ الشريحة ذات الصلة لعامي 

  على مستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه:

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

الوكالة 
 المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة  (أ)
 )الخامسة

 يوئنديبي 22,498 299,974

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة   (ب)
 )الخامسة

  يونيدو 14,543 193,908
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 األولمرفـق ال
  

  نيجيرياحكومة بين المعدل تّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  فلوروكربونيةكلوروبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)(التغييرات المعنية ھي 

 
("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  نيجيريايمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة   .1

 310.41إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("المواّد")  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2015يناير / كانون الثاني  1بحلول قدرات استنفاد األوزون  طن من
  .لمونتريا

واللجنة التنفيذية في االجتماع نيجيريا ("البلد") يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  المعدلان ھذا االتفاق   .16
  للجنة التنفيذية. السادس والستين

  
  ألف: المـواد -1ل التذيي

 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 248.5 األولى  جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 96.4 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 344.9    المجموع الفرعي
الوارد ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
 53.29 األولى جيم

 398.2   المجموع
  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات لصف 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 األوزون)استھالك 

 ال ينطبق 310.41 344.90 344.90ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

  قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق 310.41 344.90 344.90ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 )دوالر أمريكي( ((اليوئنديبي)

855,603 836,515 503,829 503,829 299,974 0 2,999,750 

 224,981 0 22,498 37,787 37,787 62,739 64,170  )تكاليف دعم الوكالة الرئيسية (دوالر أمريكي 2.2

المنفذة المتعاونة التمويل المتفق عليه للوكالة  3.2
  (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

550,000 550,000 645,172 0 193,908 0 1,939,080 

 145,431 0 14,543 0 48,388 41,250 41,250  تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي) 4.2

 4,938,830 0 493,882 503,829 1,149,001 1,386,515 1,405,603 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 370,412 0 37,041 37,787 86,175 103,989 105,420 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 5,309,242 0 530,923 541,616 1,235,176 1,490,504 1,511,023 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 10.6 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.1.4

 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 237.9 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.1.4

  79.5 *ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون1.2.4

 0 سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.2.4

  70.1 ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون3.2.4

  الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط. ب141-بما في ذلك الھيدروكلوروفلوروكربون  (*)
___________  


