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 نيجيريا:  مقترحات المشروع

 
 :تتضمن هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن اقتراح المشروع التالي

  
 الهالونات

 لمانياأ  تأسيس بنك هالونات : برنامج قطاعي لإلزالة التدريجية �



UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/49 

 2 

 
 ورقة تقييم المشروع

   نيجيريا
 

 .  طنًا من معامل استنفاد األوزون 485): 2000(إستعمال المادة المستنفدة لألوزون في القطاع  الهالونات : القطاع 
 

 غير متوافرة                        :عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي
  

: 

 تأسيس بنك هالونات: برنامج إزالة تدريجية قطاعي) أ(
CTC 

HUICHON 
 بيانات المشروع

 
 
 

36 
499,000 

 
 
 
 
 
 

499,000 
100% 

0% 
499,000 

 غير متوافرة
 غير متوافرة

 وحدة األوزون الوطنية
 لمانياأ

 )معامل استنفاد األوزونأطنان (استهالك المنشآه 
 )معامل استنفاد األوزونأطنان (وقع المشروع 
 )باألشهر(مدة المشروع 

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المبدئي المطلوب 
 )بالدوالر األمريكي(فة المشروع النهائية تكل

 )أ(تكاليف رأسمالية إضافية 
 )ب(تكلفة طورائ 

 )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 
 ) ج+ب+ أ (تكلفة المشروع اإلجمالية 

 %الملكية المحلية
 %عنصر الصادرات

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المطلوب 
 )آلغ/بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف 

 تمويل الجهة النظيرة؟تأييد 
 الوآالة الوطنية المنسقة

 الوآالة المنفذة

 توصيات األمانة 
 )بالدوالر األمريكي(المبلغ الموصى به  

 )معامل استنفاد األوزونأطنان (وقع المشروع 
 )آلغ/بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف 

 )بالدوالر األمريكي(تكلفة دعم الوآالة المنفذة 
 )بالدوالر األمريكي(فة للصندوق المتعدد األطراف مجموع التكل 
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 وصف المشروع
 

 وصف المشروع
 

ي نيجيريا                    .1 ات ف نك هالون ى تأسيس ب ذا المشروع عل نك الهالونات هذه تضمن        . سوف يعمل ه إّن خطة إدارة ب
تريال                برتوآول مون ًا ل ا وفق نوطة به تزامات الم اء نيجيريا باإلل ى تنظ         . وف ات عل نك الهالون  500يم عمل أآثر من     يعمل ب

ر للهالونات                       ادة تدوي ات ضمن شبكة إسترداد وإع ة من الحرائق بالهالون ة الحماي تؤمن الشبكة الخدمات   . مستعمل ألنظم
 :التالية

 
  تأسيس بنك هالونات �
 تعزيز إسترداد وإعادة تدوير الهالونات �
 ة من الحرائقتأمين خدمات إسترداد للهالونات في حاالت الصيانة الخاصة بنظام الحماي �
 تنظيف الهالونات التي أعيد تدويرها �
 تخزين الهالونات �
 توزيع الهالونات لإلستعماالت األساسية �
 المتاجرة بالهالونات �

 
 . سوف يعمل على تطوير بنك الهالونات فريق من الخبراء الدوليين والوطنيين في بنوك الهالونات .2
 

 الخيارات التكنولوجية
 

ي .3 رة ف ات منتش نوك الهالون يرةب دان آث ّدم .  بل يًا، يق ى  GTZحال يا عل نطقة غرب آس ي م يرة ف بلدان آث اعدة ل  المس
ات      نك هالون يريا من استخدام آامل طاقته التشغيلية بغية              . تأسيس ب ترح إنشاؤه في نيج ات المق نك الهالون سوف يتمكن ب

ا              تاجرة به نها والم رها وتخزي ادة تدوي ات وإع نك ا   . إسترداد الهالون بادل ب ي نيجيريا المعلومات مع    وسوف يت ات ف لهالون
 .البلدان المجاورة له في المنطقة

 
 الخيارات االقتصادية

 
ات            .4 ز لمستعملي الهالون ات الحواف نك الهالون ر ب وسوف يؤمن البنك خدمات إلعادة تدوير الهالونات، وتنظيف         .  يوفِّ

ن      واد ومنشآت التخزي بر با             . الم تمامًا أآ بدون اه ن ال ي ن الذي ا الزبائ ات أو غير المؤهلين لإلستعماالت الرئيسية،  أم لهالون
 .فيمكنهم بيع منتجاتهم في األسواق اإلقليمية والدولية

 
 خلفية القطاع

 
 : ُتستهلك الهالونات في نيجيريا بشكل رئيسي في المجاالت التالية .5
 
 اإلتصال؛ �
 البترول والغاز؛ �
 تجهيزات الكمبيوتر؛ �
 أساسي في مؤسسة الجيش والخطوط الجوية   المرّآزة بشكل : اإلستعماالت الدقيقة �

     حيث ال يمكن أبدًا استبدال الهالونات؛
 جهاز الدفاع العسكري والدفاع المدني وأفواج اإلطفاء؛ و �
 الطاقة �

 
ة             .6 ب أنظم يات ترآي ى عمل ات أو ال رائق بالهالون اء الح نِّعي آالت إطف تهالك لمص ى أي اس تراح ال ر اإلق م ُيِش  ل

 .الهالونات
 

بل  .7 ثالها لتدابير ضبط الهالونات الملحوظة في بروتوآول مونتريال                      ي ة امت ي نيجيريا لجه  طنًا  285غ خط األساس ف
ن سجّلت خالل العام                 تنفاد األوزون، في حي امل إس وقد ال .  طنًا من معامل إستنفاد األوزون485 إستهالك 2000من مع

يد إستهالك                 ة تجم تزاماتها لجه يق ال يريا من تحق  حول إستهالك نيجيريا    1994تتوافر بيانات العام    . الهالوناتتتمكن نيج
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ات  د أظهر اإلحصاء الذي ُأجرَي في معرض اإلعداد لهذا الطلب وجود       . للهالون  مستعمل أساسي ألنظمة الحماية 500وق
بلغ        بة ت ية مرّآ ة إجمال ع طاق ات       3,005من الحرائق م ترّية من الهالون  الهالونات  طنًا متريًا من334 و 1211أطنان م

1301. 
 

 مالحظات األمانة وتوصياتها
 المالحظات

 
بلغ    .8 بدو أن م رنامج تدريب خبراء            120,000ي ذا المشروع، سوف ُيخصَّص لتنظيم ب ي، الملحوظ له دوالر أمريك

دة خمسة أيام بإشراف مستشارين دوليين ، وتطوير قواعد السلوك، واإلرشاد الفني، وتفّحص المتاجرة با                 لهالونات، الحرائق م
 .لمانيا تحديد الميزانية التي ستستعمل للمستشارين الدوليينأوقد طلبت األمانة من . وتطوير اإلطار التشريعي القانوني

 
 .لى استعمال هذه األموال للمستشارين المحليين والدوليين لكنها لم تعرض لهذه النفقات بالتفصيلإلمانيا ألقد أشارت  .9
 

ك أشارت األمان .10 دات ا إة آذل ة المخصصة لوح نفقات العادي ترح ال م يق ى أّن المشروع ل تردادالل تدوير  /س ادة ال وإع
نقالة القادرة على تنظيف هالونات         وإعادة تغذيتها في الورشة، إذ ُيتوقَّع وضعها في البنوك داخل تجهيزات قائمة أآثر          1301ال
ن          ة من         . من وضعها في صهاريج التخزي ذا، طلبت األمان ا أن تعيد النظر في توزيع حصص الميزانية لتتالءم مع هذه        لمانيأل

 .النفقات
 

أآدت    .11 يا من أن نيجيريا تعي بأّن هذا هو المشروع األخير الذي تتلقاه في              أت قطاع الهالونات مع العلم بأن مشاريع      لمان
 .إطفاء الحرائق لم تكن متوافرة

 
 التوصية

 .معّلقة بانتظار البث بها .12


