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تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
اإلزالة


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

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )اليوئنديبي(
ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية )اليونيدو(

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

)أوال( عنوان المشروع
خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( )رئيسية( ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
)اليونيدو(

)ثانيا( أحدث بيانات المادة ) 7المرفق ج ،المجموعة األولى(

السنة2013 :

)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
مكافحة
الرغاوي
األيروصوالت
كيميائي
الحريق

46.4

الھيدروكلوروفلوروكربون 22
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب
في البوليوالت السابقة الخلط
المستوردة

38.6

السنة2013:
المذيبات

التبريد

التصنيع
35.9

) 334.46طن من قدرات استنفاد األوزون(

االستخدامات
المعملية

عامل
تصنيع

إجمالي
االستھالك القطاعي

الخدمة
213.8

167.4

120.6

84.7

38.6

)رابعا( بيانات االستھالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
398.2

خط األساس لفترة :2010-2009

398.2

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

االستھالك المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
90.2

موافق عليه بالفعل:
)خامسا( خطة األعمال
برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي
)اليوئنديبي(
منظمة األمم
المتحدة للتنمية
الصناعية
)اليونيدو(

المتبقي:

2014

308
المجموع

2015

إزالة المواد المستنفذة
لألوزون )طن من قدرات
استنفاذ األوزون(

9.2

5.5

14.7

التمويل )دوالر أمريكي(

541,616

322,472

864,088

إزالة المواد المستنفذة
لألوزون )طن من قدرات
استنفاذ األوزون(

0.0

3.5

3.5

التمويل )دوالر أمريكي(

0

208,451

208,451

2012

2013

2014

2015

المجموع

)سادسا( بيانات المشروع
حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال *

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

398.2

398.2

358.4

غير متوفر

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

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

398.2

398.2

358.40

غير متوفر

تكاليف المشروع

855,603

836,515

503,829

503,829

299,974

0

2,999,750

تكاليف الدعم

64,170

62,739

37,787

37,787

22,498

0

224,981

تكاليف المشروع

550,000

550,000

645,172

0

193,908

0

1,939,080

تكاليف الدعم

41,250

41,250

48,388

0

14,543

0

145,431

1,405,603

1,386,51
5

1,149,001

0

0

0

3,941,119

105,420

103,989

86,175

0

0

0

295,584

التمويل المتفق عليه
)دوالر أمريكي(

برنامج األمم
المتحدة
اإلنمائي
)اليوئنديبي(
منظمة األمم
المتحدة
للتنمية
الصناعية
)اليونيدو(

األموال الموافق
عليھا من قبل اللجنة
التنفيذية )دوالر
أمريكي(

تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

2010

2011

إجمال األموال
المطلوب الموافقة
عليھا خالل ھذا
تكاليف الدعم
االجتماع )دوالر
أمريكي(
* مخطط لھا للعام  2013إنما مقدمة فقط إلى االجتماع الثالث والسبعين.
تكاليف المشروع

موافقة شمولية

توصيات األمانة:

2

* 503,829

503,829

* 37,787

37,787
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وصف المشروع
بالنياب ة ع ن حكوم ة نيجيري ا ،ق ّدم برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( كوكال ة منف ذة ،إل ى االجتم اع
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الثال ث والس بعين طلب ا ً لتموي ل الش ريحة الرابع ة م ن المرحل ة األول ى م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة  ،1الب الغ  503,829دوالر أمريك ي ،زائ د تك اليف ال دعم للوكال ة البالغ ة  37,787دوالر
أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( .يتضمن الطلب المق ّدم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة للعامين  2014و .2015
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ترقية الشركات المعنية بالنُظُم من أجل إنتاج البوليوالت السابقة الخلط بفورمات الميثيل
تم بناء مختبر في فيتابور )إحدى الشركات المعنية بالنُظُم الت ي تعم ل عل ى تط وير البولي والت الس ابقة الخل ط
-2
بفورمات الميثيل في نيجيريا( وتركيب معدات التجارب على وشك االنتھاء .ت م ش راء مع دات ال تحكم بدرج ة الح رارة
والبرامي ل ؛ أُج ري تقس يم لت وفير فرف ة يمك ن ال تحكم بمناخھ ا م ن أج ل تكيي ف البرامي ل .س يتم تنفي ذ التع ديالت عل ى
صھريج الخلط في شھر تشرين األول/اكتوبر  .2014من المخطط ب دء المش روع والقي ام بتفت يش عل ى أنظم ة اس المة
ف ي أوائ ل ش ھر ك انون األول/ديس مبر  .2014تم ت ص ياغة اتف اق ب ين فيت ابور وكوم اج )الش ركة المعني ة ب النُظُم ف ي
البلد( ،ستسوق بموجبه كوماج تحت االسم التجاري الخاص بھا نُظُم البوليوالت الس ابقة الخل ط بفورم ات الميثي ل ،كم ا
ستقوم الشركتان بتط وير مع ا ً الس وق .ت م إع داد خط ط تحوي ل ل ـ  19ش ركة رغ اوي الحق ة لعم الء كوم اج وفيت ابور،
وسيتم البدء بتنفيذ ھذه الخطط بعد التوقيع على االتفاقية في شھر أيلول/سبتمبر .2014

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  141ب في قط اع رغ اوي التبري د )منظم ة األم م المتح دة للتنمي ة الص ناعية
)اليونيدو((
وصلت معدات تحويل رغاوي العزل العائدة لـ  30شركة تصنيع ثلج في حزيران/يونيو  2014؛ من المتوقع
-3
تركيب ھذه المعدات وإجراء تدريب على تشغيلھا في شھر تشرين األول/اكت وبر  .2014م ا أن ي تم االنتھ اء م ن ذل ك،
سيتم إزالة مجموع  86.35طن متري ) 9.50طن من قدرات استنفاد الوزون( من المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
 141ب .ت م اس تكمال العط اء الخ اص بمع دات المجموع ة الثاني ة لش ركات تص نيع ال ثلج ال ـ  45؛ م ن المتوق ع تس ليم
المعدات في أوائل العام  2015؛ وم ن المخط ط أن ي تم التركي ب والت دريب ف ي أواخ ر ش ھر آذار/م ارس  ،2015مم ا
سيؤدي إلى إزالة  130.5طن متري إضافي ) 14.36طن من قدرات استنفاذ األوزون(.

المشروع التدليلي إلنتاج غازات التبريد ھيدروكربون )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي((
ت م االنتھ اء م ن عملي ة مراجع ة الس المة لمرف ق انت اج الھي دروكربون ،ف ي ح ين أن االنت اج ھ و ف ي مرحل ة
-4
2
التجارب ،ومن المتوقع أن يصبح في مرحلة االنتاج التام بحلول نھاية العام .2014
بدأت عملية تسويق غازات التبريد ھيدروكربون وتدريب الخبراء التقننين .تم تنظيم ورش ة عم ل تدريبي ة ف ي
-5
الفترة الممتدة من  25إلى  27أيلول/سبتمبر  2013بمشاركة  100خبير تقني ،وقد ت م توزي ع ع دة أدوات لحس ن إدارة
غازات التبريد الھيدروكربون .عُقدت ورشتي عمل لنشر التوعية من أجل مواصلة اإلعالن عن المشروع.

1

تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا خالل االجتماع الثاني والستين من أجل خفض مستوى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة
 10في المئة عن خط األساس بحلول  1كانون الثاني/يناير  .2015كان من المخطط في األساس تنفيذ الشريحة الرابحة في العام  2013إال أنه تم تقديمھا إلى االجتماع الثالث والسبعين.
 2تم التخطيط لمشروع انتاج الھيدروكربون في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل معالجة مسائل متعلقة بالسالمة ناتجة عن استعمال "غاز الطبخ" المنتشر جداً
)مزيج من غاز البروبان والبوتان( كغاز تبريد في نيجيريا .كانت المبادرة تھدف إلى تزويد السوق بغازات تبريد ھيدروكربون ذات جودة عالية ،من أجل إظھار التكنولوجيا لدى الشركات
المصنعة لمعدات التبريد التجارية وتوفير التدريب في مجال اإلدارة المستصوبة لغازات التبريد بغية ضمان أن يتم استخدام الھيدروكربونات في السوق بطريقة آمنة.

3
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تقرير التحقق من أھداف االستھالك الوطنية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ت م تق ديم تقري ر تحق ق م ن اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي الع ام  .2013نظ ر التقري ر ف ي
-6
أن حكوم ة نيجيري ا تطّب ق نظام ا ً
بيانات واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وسجالت الموزعين .أك ّد التقرير ّ
ّ
للت رخيص ونظام ا ً للحص ص ف ي م ا يتعل ق ب واردات وص ادرات الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة وأن الحص ص
الصادرت بلغت  398.2طن من ق درات اس تنفاذ األوزون وبل غ اجم الي اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
للعام  2013بلغ  334,4طن من قدرات استنفاد األوزون.
مستوى صرف األموال
كما في أيلول/سبتمبر  ،2014من أصل مبلغ الـ  1,149,001دوالر أمريك ي المواف ق علي ه للش ريحة الثالث ة،
-7
تم صرف مبلغ  247,035دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( ،وس يتم ص رف الرص يد الب الغ
 256,794دوالر أمريكي في العام  .2015يظھر الجدول  1مستوى الصرف.
الجدول  :1وضع صرف األموال للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا
الشريحة
الشريحة األولى

الشريحة الثانية

الشريحة الثالثة

المجاميع

الوكالة
برن امج األم م المتح دة
اإلنمائي )اليوئنديبي(
منظم ة األم م المتح دة
للتنمي ة الص ناعية
)اليونيدو(
المجموع
برن امج األم م المتح دة
اإلنمائي )اليوئنديبي(
منظم ة األم م المتح دة
للتنمي ة الص ناعية
)اليونيدو(
المجموع
برن امج األم م المتح دة
اإلنمائي )اليوئنديبي(
منظم ة األم م المتح دة
للتنمي ة الص ناعية
)اليونيدو(
المجموع
برن امج األم م المتح دة
اإلنمائي )اليوئنديبي(
منظم ة األم م المتح دة
للتنمي ة الص ناعية
)اليونيدو(
المجموع

تم صرفه )دوالر
أمريكي(

موافق عليه )دوالر
أمريكي(

الرصيد )دوالر
أمريكي(

معدل الصرف )(%

ملتزم بھا )دوالر
أمركي(

855,603

855,603

100

0

550,000

537,330

98

12,670

1,405,603
836,515

1,392,933
554,257

99
66

12,670
282,258

550,000

499,681

91

50,319

1,386,515
503,829

1,053,938
247,035

76
49

332,577
256,794

645,172

0

0

645,172

645,000

1,149,001
2,195,947

247,035
1,656,895

21
75

901,966
539,052

645,000

1,745,172

1,037,011

59

708,161

3,941,119

2,693,906

68

1,247,213

645,000

خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
-8

خالل الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،نُفّذت األنشطة التالية:
)أ( سيتم االنتھاء من عملية ترقية الشركة المعنية بالنُظُم في فيت ابور بحل ول ش ھر تش رين الث اني/نوفمبر ،2014
ومن المتوقع أن يبدأ االنتاج التام لنُظُم البوليوالت السابقة الخلط بفورمات الميثيل في شھر كانون الثاني/يناير
 2015؛
)ب( ستتم عملية نق ل التكنولوجي ا وت وفير الت دريب إل ى  19مس تخدم الح ق للرغ اوي م ن أج ل التح ول إل ى نُظُ م
البوليوالت السابقة الخلط بفورمات الميثيل ،مما سيؤدي إلى إزالة  412.8طن متري ) 45.4طن م ن ق درات
استنفاد األوزون( من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 141ب ؛
)ج( س تُطلق عملي ة إنت اج غ ازات التبري د الھي دروكربون )ھي دروكربون  600وھي دروكربون  (290ف ي بام اك
بحل ول ش ھر ك انون األول/ديس مبر  . 2014س يتم توض يب غ ازات التبري د ف ي حاوي ات بس عة  300غ رام
4
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واسطوانات قابلة إلعادة التعبئة بسعة  3إلى  5كلغ وسيتم تزويدھا إلى الخبراء التقنيين المدربين .ستتم إعادة
تعبئة االسطوانات المستخدمة في آلة تعبئة شبه آلية مصممة خصيصا ً لھذا الغرض ،في باماك ؛ و
)د( سيتم تدريب خب راء التبري د التقني ين عل ى حس ن اس تخدام غ ازات التبري د الھي دروكربون وس يتم تنفي ذ أنش طة
توعية بدعم من منتجي الھيدروكربون.
يبلغ إجمالي التمويل المطلوب للش ريحة الرابع ة  503,829دوالر أمريك ي ،م ن بين ه مبل غ  467,829دوالر
-9
أمريك ي مخص ص لتحوي ل المس تخدمين النھ ائيين ف ي فيت ابور وكوم اج و 36,000دوالر أمريك ي مخص ص لتنس يق
المشروع.
تعليقات وتوصية األمانة
التعليقات
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ونظام منح التراخيص
 -10يظھر الجدول  2مستويات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في نيجيريا للفترة  .2013-2009في
العام  ،2013بلغ استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  334,46طن من قدرات اس تنفاد األوزون ،أي أق ل م ن
الحد األقصى لالستھالك المسموح به البالغ  398.2طن من ق درات اس تنفاد األوزون ف ي االتف اق المب رم ب ين حكوم ة
نيجيريا واللجنة التنفيذية .تبلغ حصة واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الصادرة للعام  241.51 ،2014ط ن
من قدرات استنفاد األوزون ،أي أقل من خط األساس.
الجدول  :2استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في نيجيريا )بيانات المادة  7للفترة (2013-2009
المواد
الھيدروكلوروفلوروكربون-
 ،22طن متري
الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب
المجموع )بالطن المتري(
الھيدروكلوروفلوروكربون-
 ،22طن من قدرات استنفاد
األوزون
الھيدروكلوروفلوروكربون
141ب ،طن من قدرات
استنفاد األوزون
المجم وع )ب الطن م ن
قدرات استنفاد األوزون(

2009
4,298.3

2010
4,739.2

2011
5,244.83

2012
5,958.20

2013
3,887.83

خط األساس
4,518.77

1,214.2

1,506.5

1,575.45

1,680.51

1,096.60

1,360.33

5,512.5
236.4

6,245.7
260.7

6,820.28
288.47

7,638.71
327.70

4,984.43
213.83

5,879.10
248.6

133.6

165.7

173.30

184.86

120.63

149.6

370.0

426.4

461.77

512.56

334.46

398.2

 -11إن االنخفاض في مستويات استھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي نيجيري ا م ن  2012إل ى 2013
كان عائداً بشكل رئيسي إلى تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة .وص لت عملي ة تحوي ل
عدة مشاريع استثمارية إلى مرحلة متقدمة .بدأًت الشركة المعنية بالنُظُم فيتابور باستخدام فورمات الميثيل في عملياتھ ا
الداخلي ة .ك ذلك ،ت م إدراج اس تھالك الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب الموج ود ف ي البولي والت الس ابقة الخل ط
المستوردة في بند االستھالك في تق ارير اإلب الغ ع ن بيان ات الم ادة  7ف ي س نوات س ابقة حت ى الع ام  .2012ف ي الع ام
 ،2013تم اإلب الغ ع ن مس توى ھ ذا االس تھالك ) 38.6ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون( إل ى أمان ة األوزون بش كل
منفص ل .بغي ة الحف اظ عل ى االتس اق ف ي تق ارير اإلب الغ ع ن البيان ات وقي اس التق دم ف ي تخف يض الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة بش كل ص حيح ،نص حت األمان ة حكوم ة نيجيري ا ب إبالغ أمان ة األوزون ع ن طبيع ة
الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة في سنوات األساس.
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المسائل التقنية
 -12في ضوء التزويد المحتمل لغازات التبريد ھيدروكربون بمساعدة من الصندوق المتعدد األطراف ،استفس رت
األمانة عن األسواق المحتمل ة والس المة ف ي اس تخدامھا والمع ايير ذات الص لة ب ذلك وإذا م ا ك ان س يتم اس تخدامھا ف ي
المع دات المص ممة لغ ازات التبري د الھي دروكربون .أوض ح برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( ّ
أن العم الء
المحتمل ين للھي دروكربون ق د يكون ون م ّ
ص نعي مع دات الھي دروكلوروفلوروكربون  22وورش الخدم ة ف ي نيجيري ا
وغيرھا من الدول في افريقي ا .بمس اعدة برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( ،وض عت الحكوم ة خط ة ش املة
لضمان اإلدخال اآلمن لغازات التبريد الھيدروكربون .ووتألف الخطة من العناصر التالية :
)أ( تطوير إج راءات تدريبي ة باالس تناد إل ى المع ايير األوروبي ة ) EN378والمب ادئ التوجيھي ة بش أن االس تخدام
اآلمن لغازات التبريد الھيدروكربون التي وضعتھا الوزارة الفدرالية للتع اون االقتص ادي والتنمي ة ف ي ألماني ا
) (GIZ؛
)ب( اعتماد المعايير ذات الصلة بذلك ونظام مصادقة الھيدروكربون الخاص بنيجيريا ؛
)ج( تطبي ق برن امج اإلج ازة الخ اص ب الخبراء التقني ين .س يتم ت دريب الخب راء التقني ين وتزوي دھم بالمھ ارات
والمعدات الالزمة إلعادة تھيئة وخدمة المعدات وإدارة غازات التبريد بشكل آمن ؛ و
)د( تزويد غازات التبريد الھيدروكربون فقط إلى ورش العمل والخبراء التقنيين الذين خضعوا لتدريب وحصلوا
على إجازة في ھذا الخصوص والذين تمت تھيئتھم للعمل كمدربين في مرحلة الحقة.
 -13استفسرت األمان ة بش أن عملي ات إع ادة تھيئ ة المع دات العامل ة ب المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة وذ ّك رت
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( بالمقرر  72/17بشأن إعادة تھيئة معدات التبريد والتكيي ف العامل ة ب المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لغازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة .ر ّد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئن ديبي(
ّ
بأن المشروع التجريبي في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ليس إال عرض تدليلي إلنت اج غ ازات
التبري د الھي دروكربون م ع مس اعدة تقني ة مح دودة للمس تخدمين الالحق ين ف ي المناول ة اآلمن ة لغ ازات التبري د
الھيدروكربون .ال يتضمن البرنامج التدريبي عنصراً متعلقا ً بإعادة تھيئة المعدات إال أنه سيقدم أفض ل الممارس ات ف ي
مجال إعادة التھيئة الستخدام الھيدروكربون بغية ضمان استخدام الھيدروكربون بشكل آمن .سيقتصر استخدام غ ازات
التبريد الھيدروكربون على التبريد التجاري المحلي والمحدود.
 -14استفسرت األمانة عما إذا كانت ستقوم حكومة نيجيريا بفرض حظر على واردات الھيدروكلوروفلوروكربون
141ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط ما أن يتم تحويل جميع شركات الرغاوي التي تس تخدم البولي والت .أف اد
برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( ب أن حكوم ة نيجيري ا مس تعدة لف رض حظ ر م ا أن ت تم إزال ة كاف ة
االس تھالكات .ف ي المرحل ة الراھن ة ،ي تم ض بط واردات الھي دروكلوروفلوروكربون 141ب الموج ود ف ي البولي والت
السابقة الخلط من خالل نظام منح التراخيص ونظام الحصص.
الخالصة
 -15أخذت األمانة علما ً بأن تطبيق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في نيجيريا يش ھد تط وراً.
وصلت عملية تحويل الشركات المعنية ب النُظُم إل ى مرحل ة متقدم ة .بمس اعدة م زود المع دات ،م ن المتوق ع أن ي تم ح ّل
المسائل التقنية المتعلقة بالتعديالت على صھريج الخلط بحلول نھاي ة الع ام  .2014إن عملي ة تحوي ل الع زل بالرغ اوي
ف ي  75ش ركة تص نيع ثل ج ف ي قي د التق دم ،مم ا س يؤدي إل ى إزال ة  86.35ط ن مت ري ) 9.5ط ن م ن ق درات اس تنفاد
األوزون( م ن الھي دروكلوروفلوروكربون 141ب بحل ول نھاي ة الع ام  2014و 216.5ط ن مت ري ) 23.8ط ن م ن
ق درات اس تنفاد األوزون( بحل ول ش ھر نيس ان/ابريل  .2015س تبدأ أنش طة المس اعدة التقني ة لش ركات تص نيع ال ثلج
المتبقية ما أن تتم الموافقة على الشريحة الخامسة .بدأت عملية إنتاج الھيدروكربون على اساس تجريب ي وم ن المتوق ع
أن يب دأ اإلنت اج التج اري ف ي أوائ ل الع ام  .2015ت م إج راء البرن امج الت دريبي للخب راء التقني ين عل ى اس تخدام
الھي دروكربون للخدم ة وسيس تمر ف ي الش ريحة الرابع ة .أش ارت عملي ة التحق ق إل ى ّ
أن اس تھالك الم واد
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الھيدروكلوروفلوروكربونية في العام  2013ك ان أق ل م ن الح د األقص ى المس موح ب ه لالس تھالك ف ي االتفاقي ة .نظ راً
للتقدم المحرز على صعيد تطبيق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومعدل صرف األموال ،توصي
األمانة بالموافقة على التمويل للشريحة الرابعة.
التوصية
 -16توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحل ة
األولى من خطة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي نيجيري ا ،كم ا وتوص ي أيض ا ً بالموافق ة الش مولية
على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة لنيجيري ا ،والخط ة
المقابلة لتنفيذ الشريحة  2015-2014زائ د تك اليف ال دعم ذات الص لة بھ ا بمس توى التموي ل المب يّن ف ي الج دول أدن اه،
على أنه من المتفق عليه بأن نيجيرا ت ّولت كافة المسؤوليات والمخاطر المتصلة بإعادة تھيئ ة مع دات التبري د والتكيي ف
العاملة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة والصيانة ذات الصلة بذلك:

)أ(

تمويل المشروع )دوالر
عنوان المشروع
أمريكي(
ة الم
ة إدارة إزال
خط
واد 503,829
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة )المرحل ة
األولى ،الشريحة الرابعة(

----------
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تكاليف الدعم )دوالر
أمريكي(
37,787

الوكالة المنفذة
برن امج األم م المتح دة
اإلنمائي )اليوئنديبي(

