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مقترح مشروع :نيجيريا
تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:
اإلزالة
•

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة الثالثة(

اليوئنديبي واليونيدو

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
نيجيريا
الوكالة المنفذة

)أوال( عنوان المشروع

اليوئنديبي )الوكالة الرئيسية( واليونيدو

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(
العام2012 :

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

) 512.56طن من قدرات استنفاد األوزون(

)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

المادة الكيميائية

أيروسوالت

رغاوي

العام2012 :

مكافحة النيران

التبريد
تصنيع

مذيبات

عوامل
التصنيع

االستھالك اإلجمالي
للقطاع

االستخدام في
المختبرات

خدمة

الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
55.09

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب

184.86

129.77

الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
71.11

الھيدروكلوروفلوروكربون22-

327.70

256.59

)رابعا( بيانات االستھالك )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

398.2

خط األساس للفترة :2010 – 2009

398.2

نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة:

االستھالك المؤھل للتمويل )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

90.2

الموافق عليه بالفعل:

المتبقي
2013
11.77
693,560
18.38
1,083,232

)خامسا( خطة األعمال

اليونيدو
اليوئنديبي

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
التمويل )بالدوالرات األمريكية(
إزالة المواد المستنفدة لألوزون )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
التمويل )بالدوالرات األمريكية(

)سادسا( بيانات المشروع

حدود االستھالك وفقا لبروتوكول مونتريال
أقصى استھالك مسموح به )بأطنان قدرات
استنفاد األوزون(
تكاليف
اليوئنديبي المشروع
التمويل المتفق
تكاليف الدعم
عليه
)بالدوالرات
تكاليف
األمريكية(
المشروع
اليونيدو
تكاليف الدعم
تكاليف
األموال التي وافقت عليھا اللجنة المشروع
التنفيذية )بالدوالرات األمريكية(
تكاليف الدعم
مجم وع األم وال المطلوب ة تكاليف
للموافقة عليھا في ھ ذا االجتم اع المشروع
)بالدوالرات األمريكية(
تكاليف الدعم

2010

2011

2012

308.0
المجموع
15.31
902,011
23.85
1,405,704

2014
3.54
208,451
5.47
322,472

2013

2015

2014

المجموع

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

398.2

398.2

358.4

غير متاحة

غير متاح

غير متاح

غير متاح

398.2

398.2

358.4

غير متاح

855,603

836,515

503,829

503,829

299,974

0

2,999,750

64,170

62,739

37,787

37,787

22,498

0

224,981

550,000

550,000

645,172

0

193,908

0

1,939,080

41,250

41,250

48,388

0

14,543

0

145,431

1,405,603

*1,386,515

0

0

0

0

2,792,118

105,420

*103,989

0

0

0

0

209,409

0

0

**1,149,001

0

0

0

1,149,001

0

**86,175

0

0

0

86,175

0

* مخطط لعام  2011ولكن موافق عليه في االجتماع السادس والستين.
** مخطط لعام  2012ولكن لم يقدم إال في االجتماع الحادي والسبعين.

موافقة شمولية

توصية األمانة:
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وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة نيجيريا ،قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية،
-1
إلى االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 1بتكلفة قدرھا  1 235 176دوالرا أمريكيا ،وتشمل  503 829دوالرا أمريكيا
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  37 787دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 645 172دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم
الوكالة البالغة  48 388دوالر أمريكيا لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( .ويشتمل الطلب على تقرير
مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وخطط تنفيذ الشريحة لعام
 .2014وعلى النحو المطلوب بموجب المقرر )58/62و( 2،يشتمل الطلب المقدم من اليوئنديبي على تقرير تحقق من
نظام إصدار التراخيص والحصص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في نيجيريا.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
تشتمل األنشطة المقررة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا
-2
على ما يلي :تحديث شركتين محليتين من شركات النظم لتوريد نظامين من المركبات مجھزين تماما بفورمات الميثيل
لتطبيقات رغاوى البوليوريتان المستخدمة في التبريد )اليوئنديبي( ،ومجموعتين من مشروعات الرغاوى إلزالة
استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في تطبيقات األواني الحرارية والتطبيقات المتنوعة )اليوئنديبي(؛ وخطة
قطاع فرعي لنفخ الرغاوى في القطاع الفرعي لتصنيع معدات التبريد التجارية )اليونيدو(؛ ودعم ألحد مصانع إنتاج
الرغاوى ذات األديم المندمج إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في تطبيقات الرغاوى ذات األديم
المندمج )اليوئنديبي(؛ ومشروع تدليلي إلنتاج مواد ھيدروكربونية بنقاء يسمح باستخدامھا كغازات تبريد ومساعدة
تقنية للمستخدمين في المصب في صناعة خدمة التبريد )اليوئنديبي(؛ وأنشطة متصلة بالرصد والتنسيق واإلدارة
)اليوئنديبي واليونيدو(.

اللوائح
وضعت اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون في نيجيريا في عام  1998في إطار برنامج تتبع المواد
-3
الكيميائية الخطرة ورصد إغراق النفايات السامة الذي وضع في إطاره نظام تراخيص استيراد/تصدير المواد
المستنفدة لألوزون .وجرى تعديل اللوائح في عام  2010إلدماج المزيد من تدابير رقابة الموارد
الكلوروفلوروكربونية ثم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر  6/19الصادر عن اجتماع األطراف.

تحديث شركات النظم إلنتاج البوليوالت سابقة الخلط القائمة على فورمات الميثيل
عند الموافقة على الشريحة الثانية ،طلبت نيجيريا التغيير من تحديث شركتين من شركات النظم إلى شركة
-4
واحدة فقط وھي شركة فيتابور ) (Vitapurإلنتاج نظم البوليوالت سابقة الخلط القائمة على فورمات الميثيل.
وستشتري شركة النظم الثانية وھي كوماج ) (Komajرغاوي سابقة الخلط من فيتابور التي ستعمل كموزع حيث إن
مصانعھا غير مناسبة للعمل كشركة نظم .وفي مارس/آذار  ،2012زار فريق خبراء من اليوئنديبي موقع اإلنتاج
الرئيسي لشركة فيتابور ووضع مواصفات للمعدات )الخالطات وخزان الخلط والملحقات( .واقترح فريق خبراء أيضا
بعض التعديالت على عملية اإلنتاج للتكيف مع فورمات الميثيل كعامل نفخ .وعقب الزيارة ،تم االنتھاء من عملية
الشراء ووصلت المعدات إلى البلد في أغسطس/آب  .2013ويجري حاليا تركيب المعدات.

 1ووفق على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا في االجتماع الثاني والستين لخفض استھالك ھذه المواد بنسبة  10في المائة
من خط األساس بحلول  1يناير/كانون الثاني  .2015وكان من المقرر أصال تقديم طلب الشريحة الثالثة في عام  2012ولكنھا لم تقدم إال إلى االجتماع
الحادي والسبعين.
 2أن يطلب كشرط مسبق لتقديم الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وجود نظام عامل إلصدار التراخيص/الحصص
يشمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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مشروع فردي للرغاوى ذات األديم المندمج المستخدمة في السيارات
أكدت زيارة خبير دولي إلى الشركة المستفيدة وھي شركة صناعة قطع غير السيارات المحدودة أن الشركة
-5
انتھت من التحويل الكامل لعملية إنتاجھا في تطبيق الرغاوى ذات األديم المندمج إلى نظام إرغاء يقوم تماما على
المياه وخالي من المواد المستنفدة لألوزون ،مما أدى إلى إزالة  4.93طن متري ) 0.54طن من قدرات استنفاد
األوزون( من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب .ويجري حاليا إعداد وثائق إنجاز المشروع.

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في قطاع رغاوى التبريد
وضعت مواصفات تقنية تفصيلية واختصاصات لتوريد اآلت حقن الرغاوى منخفضة الضغط )تضمنت
-6
التسليم والتركيب واختبار التشغيل والتدريب والتعاقد( لعدد  53شركة تغطي ما يقرب من  50في المائة من
المستفيدين المؤھلين .وأكملت عملية المناقصة الدولية وسيتم توريد وحدات للرغاوى المنخفضة الضغط إلى 30
مستفيدا بحلول أوائل عام  .2014وسينتج عن تحويل ھذه الشركات إزالة  96.35طن متري ) 10.6طن من قدرات
استنفاد األوزون( من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب.
وأشارت اليونيدو إلى أن األموال الموافق عليھا للقطاع الفرعي لرغاوى التبريد التجاري )تصنيع اآلت إنتاج
-7
الجليد( تبدو غير كافية الستيعاب المؤسسات المؤھلة البالغة  109مؤسسات المدرجة في المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نظرا ألن أدنى سعر لوحدة إرغاء وقطاع غيارھا )بدون تكاليف
التسليم والتركيب والتدريب والتشغيل( تم الحصول عليه من خالل المناقصة الدولية قدره  25 000دوالر أمريكي،
وھو فوق التكاليف اإلضافية الموافق عليھا والبالغة  15 000دوالر أمريكي.

مشروع تدليلي إلنتاج غازات التبريد من المواد الھيدروكربونية
لقد أحرز تقدم في ھذا المكون .وتم االنتھاء من بناء وحدة تقطير بما في ذلك البناء والبنية التحتية ،وتركيب
-8
برج تقطير ،ووحدة تكثيف ومرافق مساعدة .كما تم إنشاء مختبر لمراقبة جودة المنتجات .وأجريت مراجعة كاملة
للسالمة باعتبارھا شرطا مسبقا لبدء تشغيل المصنع ووضعت خطة سالمة .ووصل المصنع اآلن إلى مرحلة التجربة
واالختبار .ومن المتوقع أن يعمل المصنع بكامل طاقته اإلنتاجية في أوائل عام .2014

رصد المشروع وتقييمه
أصبحت وحدة إدارة المشروع عاملة ونسقت عدة بعثات إلى نيجيريا .وأجريت عملية تحقق من نظام إصدار
-9
التراخيص والحصص وقدم تقرير التحقق مع طلب الشريحة.

التقرير المالي
 -10وصل صرف التمويل حتى  7أكتوبر/تشرين األول  ،2013إلى  66في المائة للشريحة األولى و 27في
المائة للشريحة الثانية ،كما ھو مبين في الجدول  1أدناه.
الجدول  :1حالة صرف التمويل
الشريحة
األولى
الثانية

المبلغ الموافق عليه
)دوالر أمريكي(
1,405,603

المبلغ المنصرف
)دوالر أمريكي(
930,227

66%

1,386,515

371,143

27%

4

النسبة المنصرفة

الرصيد )دوالر
أمريكي(

المبلغ الملتزم به
)دوالر أمريكي(
460,000

0

540,000

490,748
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الخطط السنوية للشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
-11

من المقرر تنفيذ األنشطة التالية في الشريحة الثالثة:
)أ(

استكمال تحديث شركة النظم فيتابور )تركيب المعدات واالختبار والتجربة( ،وبدء اإلنتاج الكامل
للبوليوالت سابقة الخلط القائمة على فورمات الميثيل؛

)ب(

تحويل المستخدمين عند المصب إلى إنتاج البوليوالت سابقة الخلط القائمة على فورمات الميثيل
)تغيير المعدات لتتناسب مع فورمات الميثيل واالختبار والتجربة والتعاقد على اإلنتاج باستخدام
البوليوالت سابقة الخلط القائمة على فورمات الميثيل(؛

)ج(

االنتھاء من تجربة تشغيل مرفق التقطير ،وبدء اإلنتاج الكامل لمواد ھيدروكربونية ذات نقاء يسمح
باستخدامھا كغازات تبريد؛ والمساعدة التقنية للمستخدمين عند المصب )معدات التبريد التجاري
وتكييف الھواء( على استخدام غازات التبريد من المواد الھيدروكربونية ،والتدريب على أفضل
الممارسات وإعادة التھيئة إلى غازات التبريد من المواد الھيدروكربونية؛

)د(

تقييم شركات الرغاوى المؤھلة المتبقية في قطاع التبريد وتكييف الھواء وتقديم المعدات والمساعدة
التقنية إلى ھذه الشركات لتحويلھا إلى عملية إنتاج خالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

تعليقات األمانة وتوصيتھا
التعليقات
نظام عامل إلصدار التراخيص
 -12قدمت حكومة نيجيريا ،على النحو المطلوب بموجب المقرر  ،58/62تقرير تحقق من نظام إصدار
الترخيص والحصص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في نيجيريا .ويتضمن التقرير معلومات عن اإلطار القانوني
القائم ،وإجراءات تطبيق نظام إصدار تراخيص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والحصص وفعالية النظام في
رقابة استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وأكد تقرير التحقق أن الالئحة المنقحة ) (2010ساندت تعجيل
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن نظام إصدار التراخيص القائم يتضمن المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وأجريت حمالت توعية وأبلغ المستوردون بتدابير رقابة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وإجراءات تقديم طلبات الحصول على تراخيص الستيراد ھذه المواد .وعلى المستوردين
تقديم ترخيص يتضمن الحصص لإلفراج عن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة من الجمارك .وبناء على
اإلجراءات المعمول بھا وإنفاذھا بصورة فعالة يبدو أن نظام التراخيص يعمل.
 -13وقدمت وحدة األوزون الوطنية رسالة لتأكيد أن ھناك نظاما وطنيا يعمل إلصدار التراخيص والحصص
للواردات والصادرات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لجدول إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في بروتوكول مونتريال .وقد أصدرت حصص الواردات لعام  2013على
مستوى خط األساس وفقا ألھداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
قضايا التكنولوجيا
 -14استفسرت األمانة عن جودة منتج غاز التبريد من المواد الھيدروكربونية وخصائص سالمة العملية
واالستدامة المالية لإلنتاج .وأفاد اليوئنديبي بأنه يتم التحكم في نوعية غاز التبريد من خالل اختبار االستشراب الغازي
للمنتج النھائي .وعلى رغم عدم وجود معيار رسمي لغازات التبريد من المواد الھيدروكربونية في الوقت الحاضر،
فإنه يتم التحكم في نقاء المنتج ليصل إلى  99.5في المائة وھو مستوى النقاء المستخدم على نطاق واسع كما ھو مبين
من خالل استعراض المؤلفات العلمية .وسيكون سعر غاز التبريد حوالي  3.12دوالر أمريكي/كغ لتحقيق االستدامة
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المالية لعملية اإلنتاج وفقا لحجم اإلنتاج الحالي ) 200طن متري في السنة( .ووضعت إجراءات السالمة للتقطير
والتعبئة واستعرضھا استشاريون دوليون .وسيركز التدريب للمستخدمين عند المصب على تدابير السالمة في استخدام
غازات التبريد من المواد الھيدروكربونية.
 -15والحظت األمانة أن االتفاق بين اللجنة التنفيذية وحكومة نيجيريا فضال عن خطة التنفيذ الشاملة لخطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يشيران إلى أن تحويل شركات إنتاج رغاوى  RAC 109الذي تنفذه
اليونيدو سيؤدي إلى إزالة  34.12طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب عن طريق
تحويل عمليات اإلرغاء فيھا إلى نظم سابقة التركيب قائمة على فورمات الميثيل بتكلفة إضافية قدرھا
 1 759 080دوالرا أمريكيا .وأشارت األمانة أيضا إلى أن التكاليف اإلضافية آللة الرغاوى المنخفضة الضغط
المستخدمة لحساب التكلفة اإلجمالية قدرھا  15 000دوالر أمريكي .وأشارت األمانة كذلك إلى أن عددا من الشركات
تستخدم الخلط اليدوي .وبناء على ما سبق ،أبلغت األمانة اليونيدو بأنه في حين أن توفير اآلت رغاوى لكل شركة قد
يكون إحدى الطرائق لتنفيذ المشروع ،فإن نھج بديل يتمثل في توفير مساعدة تقنية ومعدات حماية )التھوية وتروس
الوقاية( للشركات التي ال تستخدم حاليا إال الخلط اليدوي .وأفادت األمانة أيضا أنه إذا لم يكن بوسع اليونيدو تغطية
جميع الشركات ،فإنه يجب إعادة التمويل وفقا لذلك .وقد طُلب إلى اليونيدو إبالغ األمانة بما تعتزم القيام به ،وتقديم
خطة تنفيذ محدثة بما في ذلك ميزانية لتحويل تصنيع الرغاوى في الشركات العاملة في صناعة التبريد .وبعد التشاور
مع حكومة نيجيريا ،أبلغت اليونيدو األمانة بأن عنصر المشروع سوف يغطي كافة الشركات المستفيدة ويحقق إزالة
قدرھا  310.2طن متري ) 34.12طن من قدرات استنفاد األوزون( من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب كما كان
مقررا أصال .وسوف يقدم المشروع اآلت إرغاء منخفضة الضغط إلى  46شركة كبيرة )باستھالك فوق  2.2طن
متري( وسيقدم مساعدة تقنية إلى الشركات الصغيرة بما في ذلك التدريب على استخدام تركيبات قائمة على فورمات
الميثيل ومعدات الحماية الشخصية وتكاليف التشغيل اإلضافية .وستقدم خطة تنفيذ مفصلة ،تشمل معلومات عن
الشركات والمساعدة المقدمة إليھا ،واألنشطة المقرر االضطالع بھا وتخصيص التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ
والجدول الزمني إلى األمانة في أوائل عام .2014
الخالصة
 -16الحظت األمانة وجود نظام عامل إلصدار التراخيص والحصص وسيسمح بتحقيق تخفيضات في االستھالك
بما يتماشى مع الجدول الزمني لإلزالة الوارد في بروتوكول مونتريال .وتسير عملية تحديث شركات النظم وتحويل
شركات الرغاوى في قطاع التبريد تسير على ما يرام ،مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في تصنيع الرغاوى .ووصل المشروع التدليلي إلى مرحلة متقدمة،
ويتوقع أن ينتج غازات التبريد من المواد الھيدروكربونية في أوائل عام  .2014ومن المقرر تقديم تدريب إلى التقنيين
والمستخدمين عند المصب على استخدام غازات التبريد من المواد الھيدروكربونية ،وإعادة تأھيل المعدات لتتناسب
مع المواد الھيدروكربونية في الشريحة الثالثة .وفي ضوء النتائج التي تحققت حتى اآلن واألنشطة المقررة ،توصي
األمانة بموافقة شمولية على التمويل للشريحة الثالثة.

التوصية
-17

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في نيجيريا؛

)ب(

مطالبة اليونيدو بأن تقدم خطة تنفيذ ،في موعد ال يتجاوز  15فبراير/شباط  ،2014لتحويل تصنيع
الرغاوى في شركات صناعة التبريد ،فيما يتعلق باستھالك  310.2طن متري ) 34.12طن من
قدرات استنفاد األوزون( من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،بما في ذلك معلومات عن
الشركات المشمولة ،وتخصيص التمويل ،واألنشطة التي يتعين االضطالع بھا والجدول الزمني لھا.
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وتوصي األمانة بموافقة شمولية على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في نيجيريا ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لھا لعام  ،2014وتكاليف الدعم المرتبطة بھا
على مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:
عنوان المشروع
)أ(

تمويل المشروع
)بالدوالرات
األمريكية(
503,829
645,172

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون )المرحلة
األولى ،الشريحة الثالثة(

----
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تكاليف الدعم
)بالدوالرات
األمريكية(
37,787
48,388

الوكالة المنفذة
اليوئنديبي
اليونيدو

