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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
 
 

  نيجيريامقترح مشروع: 
  
 

  تتألّف هذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
  

  اإلزالة
  الثانية، الشريحة األولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة (المرحلة(  

 
  دو وحكومة إيطاليااليؤنديبي واليوني
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  تعددة السنواتممشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

 نيجيريا
 

 الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

 اليؤنديبي (الوكالة الرئيسيّة)، اليونيدو، حكومة إيطاليا الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)خطة إدارة إزالة المواد 

  
  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  (الملحق ج المجموعة ل)

  األوزون) (طن من قدرات استنفاذ 265.82   2017السنة: 

 
  2017 السنة:  قدرات استنفاذ األوزون) ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن منثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت كيميائي  
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123-الهيدروكلوروفلوروكربون 

  7.45     7.45      124-الهيدروكلوروفلوروكربون 

- الهيدروكلوروفلوروكربون 
141

 23.53  55.42      78.95  

- الهيدروكلوروفلوروكربون 
ب في البوليوالت المسبقة 141

ة ت ال الخلط

 25.26        25.26  

- الهيدروكلوروفلوروكربون 
142

           

  179.42     140.49 38.94     22-الهيدروكلوروفلوروكربون 

 
  االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ) بياناترابعا( 

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

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 308  المتبقي: 90.2  موافق عليه بالفعل:

 
  المجموع  2020بعد  ما 2020 2019  2018 ) خطة األعمالخامسا(

 179.10 50.00 78.05 0  51.05  ن)وزوإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األ  اليؤنديبي

 8,089,935 4,915,532 1,937,286 0 1,237,117  التمويل (دوالر أمريكي)

 22.40 0 3.40 0 19.00  ن)وزوإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األ اليونيدو

 1,213,075 0 23,201 0 1,189,874  التمويل (دوالر أمريكي)

 7.50 0 3.55 0 3.95  ن)وزوإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األ  إيطاليا

 215,833 0 100,494 0 115,339  التمويل (دوالر أمريكي)
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 المجموع  2025  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  ) بيانات المشروعسادسا(

 ال ينطبق 112.09 224.19 224.19 224.19 224.19 224.19 310.41 310.41  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 112.09 224.19 224.19 224.19 224.19 224.19 310.41 310.41

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

  المبدأ
والر (د

  )أمريكي

 

تكاليف   اليؤنديبي
 المشروع

2,356,638 0 1,971,093 0 2,123,500 0 1,071,591 687,650 8,210,472 

تكاليف 
 الدعم

164,965 0 137,977 0 148,645 0 75,011 48,136 574,733 

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

1,426,837 0 1,060,000 0 1,832,966 0 67,000 0 4,386,803 

تكاليف 
 الدعم

99,879 0 74,200 0 128,308 0 4,690 0 307,076 

حكومة 
 إيطاليا

تكاليف 
 المشروع

269,025 0 234,400 0 0 0 0 0 503,425 

تكاليف 
 الدعم

34,937 0 30,440 0 0 0 0 0 65,377 

المطلوبة من إجمالي تكاليف المشروع 
 دوالر أمريكي)حيث المبدأ (

  

4,052,500 0 3,265,493 0 3,956,466 0 1,138,591 687,650 13,100,700 

دعم المطلوبة من حيث إجمالي تكاليف ال
  )والر أمريكيالمبدأ (د

299,780 0 242,617 0 276,953 0 79,701 48,136 947,186 

مويل المطلوب من حيث المبدأ إجمالي الت
  )والر أمريكي(د

4,352,280 0 3,508,109 0 4,233,419 0 1,218,293 735,786 14,047,886 

 
  )2018) الطلب لتمويل الشريحة األولى (سابعا(

  تكاليف الدعم (د.أ)  )والر أمريكيالتمويل المطلوب (د  الوكالة

 164,965 2,356,638  اليؤنديبي

 34,937 269,025  حكومة إيطاليا

 99,879 1,426,837  اليونيدو

 ) كما هو وارد أعاله2018الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  طلب التمويل:

  للموافقة الشموليّة  توصية األمانة:
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  وصف المشروع
  

  الخلفيّة
  
 
ا لتمويل طلبً  انين،ع الثمفي االجتما ،فّذة األساسيّة، نيابةً عن حكومة نيجيريا، بصفته الوكالة المناليؤنديبيقدّم  . 1

 ركي،دوالر أمي 21,661,626 إجماليّة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، بقيمةل الثانية المرحلة
 ميركيدوالر أ  868,934زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة دوالر أميركي، 12,413,345وهو مبلغ يتألّف من 

، ونيدولليدوالر أميركي   510,970تكاليف دعم الوكالة بقيمةدوالر أميركي زائد  7,299,575لليؤنديبي، و
  لحكومة إيطاليا. دوالر أميركي  65,377دوالر أميركي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 503,425و

  

حب جتماع. فسد اال. في خالل عمليّة مراجعة المشروع، لم يكن من الممكن التطّرق إلى المسائل الناشئة عند انعقا2
لتحقّق، كانت أعلى ا، التي، وفق تمرين 2015اليؤنديبي طلبه. شملت المسائل المطروحة: دقّة بيانات االستهالك لعام 

؛ والتقدّم 2016ام بكثير مّما تّم اإلبالغ عنه؛ وغياب التحقّق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لع
اد المو من المرحلة األولى؛ وأهليّة مشروع مقترح إلنتاجل مؤسسات رغاوى البوليوريتان ضالبطيء في تحوّ 

ونيّة وفلوروكربوكلورالهيدروكربونيّة؛ والتكاليف اإلضافيّة لمشروعات التحّول؛ وحجم األنشطة وإزالة المواد الهيدر
زالة إإدارة  طةمن خ إلى إعادة تقديم المرحلة الثانية ،من جهته ،ذات الصلة في قطاع خدمة التبريد. أشار اليؤنديبي

  افةً.ائل كالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة إلى االجتماع الحادي والثمانين، متى تّم التطّرق إلى المس

  

  إعادة تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
  

 1تقديمالثمانين، و الحادي حكومة نيجيريا، في االجتماع . أعاد اليؤنديبي، بصفته الوكالة المنفّذة األساسيّة، نيابةً عن3
 قدرها لتمويل المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، بقيمة إجماليّة طلب

دوالر أميركي، زائد تكاليف دعم الوكالة  13,319,995دوالر أميركي، وهو مبلغ يتألّف من   22,631,742
   510,970دوالر أميركي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 7,299,575دوالر أميركي لليؤنديبي، و  932,400بقيمة

دوالر أميركي لحكومة   65,377دوالر أميركي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 503,425دوالر أميركي لليونيدو، و
طنا من قدرات استنفاذ األوزون للمواد  221.23أصالً. من شأن تنفيذ المرحلة الثانية إزالة  ا، كما جرى تقديمهإيطاليا

روفلوروكربونيّة التي تّمت و. سيساوي مجموع المواد الهيدروكل2025روفلوروكربونيّة مع حلول عام والهيدروكل
  اس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة. في المائة من الخط األس 74.84إزالتها ضمن المرحلتَْين األولى والثانية 

  

تألّف من يدوالر أمريكي، وهو مبلغ  7,400,731. يُطلب تمويل الشريحة األولى من المرحلة الثانية بقيمة 4
 2,929,000دوالر أمريكي لليؤنديبي، و  259,245دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 3,703,495

ر أمريكي زائد دوال 269,025دوالر أمريكي لليونيدو، و  205,030ليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكا
  أصالً. ادوالر أمريكي لحكومة إيطاليا، كما تّم تقديمه  34,937تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  

   

                                                 
 .2018مارس/آذار  12بموجب الكتاب الصادر عن وزارة البيئة االتحاديّة في نيجيريا، في تاريخ  1
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  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّةلمرحلة األولى من خطة احالة تنفيذ 

  

   خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّةمرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من تقرير 

  

  اإلطار الناظم

إلدارة المواد المستنفذة لألوزون، بما في ذلك المواد  ناظًماوضعت حكومة نيجيريا إطاًرا . 5
توجيهيّةً لتصنيع المواد المستنفذة لألوزون،  ) خطوًطا2009الهيدروكلوروفلوروكربونيّة. يلحظ قانون البيئة الوطني (

ليشمل  2016واستيرادها، وبيعها، واستخدامها، وبروتوكوالً لنظام حصص وتراخيص. تّم تعديل القانون في عام 
  المسائل المرتبطة بمراقبة المواد الهيدروفلوروكربونيّة، وفق أحكام بروتوكول مونتريال األخيرة.

وزون حدة األو تُحدّدص قيد التنفيذ، كما تّم تحديد إجراء إلدارة الحصص والتراخيص. نظام الحصص والتراخي. 6
مراقبة يّة للوطنلوكالة ااتّم تحويلها إلى يلوزارة البيئة، وفق أهداف اإلزالة الوطنيّة، الحصص التي التابعة  يّةالوطن

ةً يّة مسؤوللنيجيروتُعتبر دائرة الجمارك ا األدوية واألغذية وإدارتها، التي تُصدر تراخيص االستيراد مع الحصص.
سنة دةً في ال واحالدخول. ويتّم تحويل بيانات الجمارك إلى وحدة األوزون الوطنيّة مرةً  ةعن إنفاذ الحصص عند نقط

  ألهداف اإلبالغ والتجميع.
  

  ي)(اليؤنديب ميثيلال تحسين النظم المحليّة إلنتاج البوليوالت المسبقة الخلط القائمة على فورمات
  
من أجل تركيب بوليوالت قائمة على فورمات األولى مشروًعا استثماريا لتحسين نظام محلي المرحلة   . شملت7

- من الهيدروكلوروفلوروكربون) طنا متريا 412.8طنا من قدرات استنفاذ األوزون ( 45.41الميثيل وإزالة استخدام 
. لكن، نظًرا إلى وجود صعوبات مرتبطة 2015حلول ديسمبر/كانون األول ب من قبل مستخدمين الحقين مع 141

. وفي 2017 بسعر الصرف ومسائل فنيّة عدّة، لم يتّم تكليف النظام المحلي سوى في نوفمبر/تشرين الثاني
وزون طنا من قدرات استنفاذ األ 25.84مستخدمين الحقين وجرت إزالة  9ل تّم استكمال تحوّ ، 2018أبريل/نيسان 

ب). يُتوقَّع تحّول المستخدمين الالحقين المتبقّين في 141- طنا متريا) من الهيدروكلوروفلوروكربون 234.93(
  .80/224، عمالً بالمقرر 2018يُتوقَّع استكمال المشروع في نهاية عام و. 2018النصف األول من عام 

  
  ليوريتان في قطاع التبريد التجاري (اليونيدو)ب المستخدم لرغاوى البو141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

  
طنا  34.12 شركة تستهلك 109ل تصنيع رغاوى العزل للتبريد إلى فورمات الميثيل في هدف المشروع إلى تحوّ . 8

 75ل ب. حتى هذا التاريخ، تّم تحوّ 141-طنا متريا) للهيدروكلوروفلوروكربون 310.2من قدرات استنفاذ األوزون (
طنا متريا)  216.50طنا من قدرات استنفاذ األوزون ( 23.82مؤّسسة وتّمت إزالة مجموع 

ا متريا) طن  93.70طنا من قدرات استنفاذ األوزون المتبقية ( 10.30ة وستتّم إزال ب.141- للهيدروكلوروفلوروكربون
شخصيّة لحماية الزات اة الفنيّة، بما في ذلك تأمين تجهيمن قبل الشركات األربع والثالثين المتبقية من خالل المساعد

  وورشة تدريبيّة حول إستخدام تركيبات فورمات الميثيل الجديدة.
  

   

                                                 
، مع العلم أنّه لن 2018ديسمبر/كانون األول  31من أجل الموافقة على تمديد المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة إلى  2

 .2019يُطلب تمديد إضافي لتنفيذ المشروع وأنه سيتّم تقديم تقرير استكمال المشروع في خالل االجتماع األول في عام 
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  المشروع التدليلي إلنتاج غازات التبريد الهيدروكربونيّة (اليؤنديبي)
  
ي شركة فالمنشأة  إنشاء تّم استكمال المشروع التدليلي إلنشاء منشأة تجريبيّة إلنتاج المواد الهيدروكربونيّة. تمّ . 9

Pamaque Nigeria Limited  طن متري في السنة ويمكنها إنتاج  200، وهي تتمتّع بقدرةR-290 وR-600a 
 5.00إلى  3.00 من ازات التبريد الهيدروكربونيّةسعر السوق لغ ويتراوحفي المائة.  99.5مع نقاوة دنيا قدرها 

  دوالر أمريكي/كغم.
 

المعايير المعترف بها عند استخدام غازات التبريد الهيدروكربونيّة (بشكل خاص تّم التشديد على أهميّة اتّباع . 10
لغازات التبريد الهيدروكربونيّة، التي نشرتها  اآلمنوالخطوط التوجيهيّة لالستخدام   EN 378المعيار األوروبي 

وتّم تأمين التدريب حول االستخدام اآلمن للمواد  باستمرار في خالل تنفيذ المشروع. )3الشركة األلمانيّة للتعاون الدولي
على فني عامل  100الفنيّين. كما تّم تنظيم ورشة تدريب للمدّربين وجرى تدريب  العاملين الهيدروكربونيّة إلى

تسعى حكومة نيجريا حاليا إلى تحسين معاييرها الوطنيّة حرًصا على والمناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالشتعال. 
احترام شروط السالمة الضروريّة. وعلى أساس المعايير الدوليّة، جرى إعداد مجموعة شاملة لخطوط السالمة 

 يد الهيدروكربونيّة ونقلها، يُمكن تشاطرها مع شركات أخرى لنسخها.التوجيهيّة لتشغيل منشأة إنتاج غازات التبر
 

  وحدة رصد المشروع وتنفيذه
  

 لمواد. جرى تنظيم أنشطة توعية/تحسيس وورش تدريب للجهات المعنيّة حرًصا على تحقيق أهداف تخفيض ا11
تفيدة حرًصا إلى الشركات المس. كما تّم تنظيم زيارات منتظمة 2015و 2013الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لعامي 
  في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة. اعلى تنفيذ األنشطة كما هو مخطط له

  
  مستوى صرف األموال

  
ديبي دوالر أمريكي لليؤن 2,383,249دوالر أمريكي (  4,320,743، تّم صرف مبلغ2018في مارس/آذار . 12

 4,938,830لبالغ ، من أصل المبلغ الموافَق عليه ا1يونيدو) كما هو وارد في الجدول دوالر أمريكي لل 1,937,494و
  . 2018دوالر أمريكي في عام   618,087دوالر أمريكي. سيتّم صرف رصيد  
  

 ي)أمريكر . التقرير المالي للمرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لنيجريا (دوال1الجدول 
 المبلغ المتبقي نسبة الصرف (%))والر أمريكزياألموال المصروفة (د)والر أمريكياألموال الموافق عليها (د الوكالة
  616,501  79.5  2,383,249  2,999,750 اليؤنديبي
  1,586 99.9  1,937,494  1,939,080 اليونيدو
  618,087  87.5  4,320,743  4,938,830المجموع

  

                                                 
 3 dfhydrocarbon.p-of-use-safe-guidelines-ne-http://www.giz.de/expertise/downloads/giz2010 
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  المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
  

  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة وتوزيع القطاع
  

  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
 

طنا من قدرات استنفاذ األوزون للمواد  265.82أشارت حكومة نيجيريا إلى استهالك . 13
في المائة دون الخط األساس للمواد  23، ما يشّكل 2017الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في عام 

ارد في و 2017و 2013الهيدروكلوروفلوروكربونيّة. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة بين عامي 
  .2  الجدول

  
) 2017 – 1320للفترة  7انات المادة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في نيجيريا (بي. 2الجدول   

 الخط األساس 2017 2016 2015 2014 2013 الهيدروكلوروفلوروكربون
  أطنان متريّة

 4,518.77 3,262.24 3,554.30 3,657.75 3,535.12 3,887.91 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 875.90 717.69 311.37 238.55 997.08 1,096.59 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 8.90 202.82 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 - 10.60 0.00 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 338.46 200.90 313.11 0.00 0.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 5,394.67 4,318.39 4,075.47 4,422.83 4,532.20 4,984.50  المجموع الفرعي (طن متري)
  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

قة الخلط في البوليوالت المسب 
 المستوردة

350.91 319.06 362.40 523.00 229.66 484.43* 

        أطنان من قدرات استنفاذ األوزون
 248.53 179.42 195.49 201.18 194.43 213.84 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 96.35 78.95 34.25 26.24 109.68 120.62 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.58 13.18 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 7.45 4.42 6.89 0.00 0.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

الفرعي (طن من قدرات المجموع 
  استنفاذ األوزون)

334.46 304.11 247.70 234.74 265.82 344.88 

  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
قة الخلط في البوليوالت المسب 

 المستوردة

38.60 35.10 39.86 57.53 25.26 53.29* 

  .2010-2009* متوسط االستهالك للفترة 

  
طفيف في عام  ، إنّما ارتفع بشكل2016و 2013الهيدروكلوروفلوروكربونيّة بين عامي انخفض استهالك المواد . 14

ق إلى ل في السوالتحوّ وويعود توّجه التراجع العام في االستهالك إلى تنفيذ أنشطة اإلزالة في المرحلة األولى، . 2017
دنية ومسائل لنفط المتاسعار يرة التي سبّبتها أالبدائل غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، واألزمة االقتصاديّة األخ

  سعر الصرف.
  

لنقيّة والواردة في بوليوالت مسبقة الخلط ومستوردة، ا ب141-الهيدروكلوروفلوروكروبنمادة تستهلك نيجيريا . 15
- وكلوروفلوروكربونب والهيدر142-البوليوريتان. إلى ذلك، تّم استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ىفي قطاع رغاو

كمكّونات ألمزجة غازات التبريد أو كغازات تبريد  2016و 2015في عامي  124-والهيدروكلوروفلوروكربون 123
  مبّردات المباني.نقيّة لخدمة 
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  تقرير التحقّق
  

لصادرات  تؤّكد أن الحكومة تنفّذ نظام حصص وتراخيص 2016و 2015تحقّق لعامي . قدّم اليؤنديبي تقارير 16
 اَمْينال في العونتريالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة ووارداتها وأن البلد امتثل ألهداف المراقبة في بروتوكول م

  .معًا
  

د واع الموايز بين أنلجديدة من أجل التمي، بدأت دائرة الجمارك النيجيريّة تطبيق قوانين الجمارك ا2015في عام . 17
فسه. نالقانون  ل ضمنالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة كلّها تُسجَّ  تالهيدروكلوروفلوروكربونيّة. في السابق، كان

مواد أن نظام الحصص والتراخيص لم يأخذ بعين االعتبار واردات الإلى  2015أشار تمرين التحقّق لعام 
دول أخرى تُظهر  في المائة من الواردات ُمحدّدة من خالل سجالت 30، مع حوالى اوكربونيّة كلّهالهيدروكلوروفلور

 7لمادة عمالً با ابقًاصادرتها إلى نيجيريا. وعلى هذا األساس، طلبت حكومة نيجيريا تصحيح البيانات الُمبلَّغ عنها س
 من بروتوكول مونتريال.

 
  توزيع القطاع

  
نه في عّم اإلبالغ تالقطاعات كما بين توزيع استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في ما  3يعرض الجدول . 18

ة عند إعداد ، وهو العام الذي تّم استخدامه كمرجع للمشروعات االستثماريّ 2016بيانات البرنامج القطري لعام 
  المرحلة الثانية.

  
  )2016( يدروكلوروفلوروكربونيّة حسب القطاع والمادة. توزيع استخدام المواد اله3الجدول 

  المادة
التصنيع

 المجموع الخدمة
نسبة مئويّة من 

المجموعالتبريدىالرغاو المجموع
      أطنان متريّة

 77.29 3,554.30 2,541.32 1,012.98 1,012.98 0.00 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 6.77 311.37 0.00 311.37 39.70 271.67 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المسبقة الخلط المستوردة
501.64 21.36 523.00 0.00 523.00 11.37 

 100.00 4,598.47 2,751.12 1,847.35 1,074.04 773.31 المجموع (طن متري)
      المجموع (%)

       األوزونطن من قدرات استنفاذ 
 66.89 195.49 139.77 55.71 55.71 0.00 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 11.72 34.25 0.00 34.25 4.37 29.88 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المسبقة الخلط المستوردة
55.18 2.35 57.53 0.00 57.53 19.68 

متري من قدرات المجموع (طن 
 استنفاذ األوزون)

    292.27 100.00 

  
  يتّم استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في قطاعات التصنيع التالية:. 19

  
و الوارد في البوليوالت الُمسبقة أب، النقي 141- : ال يزال الهيدروكلوروفلوروكربونرغاوى البوليوريتان  )أ(

غاوى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تصنيع تطبيقات ر الخلط المستوردة، يُستخدم من قبل
) يُمكنه Vitapurظام (البوليوريتان الجائسة، بما في ذلك األلواح والتبريد التجاري. ثّمة نظامان محليان، ن

 يل؛تأمين تركيبات فورمات الميثيل، بينما يعمل النظام اآلخر كموّزع لتركيبات فورمات الميث
 

ا طن  1,012.98( نفاذ األوزونطنا من قدرات است 55.71حوالى  يتّم استخدام لتجاري والصناعي:التبريد ا   )ب(
رة ومتوّسطة الحجم شركة، غالبيّتها شركات صغي 150في  22-) من الهيدروكلوروفلوروكربونامتري 

 ؤّهلة للتمويل؛شركة منها فقط م 84آالت صنع الثلج، أو الغرف المبّردة، أو الثالجات.  عيلتصنيع أو تجم
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ا متريا من طن  140.00و 14.00يتألّف هذا القطاع من الشركات التي تستهلك في ما بين تكييف الهواء:    )ج(

كات عديدة إلى تنفيذ المرحلة األولى، تحّولت شرفي السنة. في خالل  22- الهيدروكلوروفلوروكربون
تُنتج مكيّفات  ).HPZ Ltdاستخدام المواد الهيدروفلوروكربونيّة أو لم تعد تُنتجها أصالً. تبقى شركة واحدة (

من  طنا متريا) 52.25طنا من قدرات استنفاذ األوزون ( 2.87هوائيّة مع مجموع استهالك 
حويل خط التصنيع لديها في غضون األعوام مؤّهل للتمويل وهي مستعدّة لت 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

  الخمسة الُمقبلة.
  

دمة التبريد في معدّات وتجهيزات تكييف الهواء والتبريد في قطاع خ 22- يتّم استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون. 20
 2016و 2015في عامي  124- والهيدروكلوروفلوروكربون 123-كلّها. وقد تّم استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

لمواد تهالك ا. باإلضافة إلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، يتّم اسبشكل أساسي المبانيمبّردات لخدمة 
في التبريد  R-404Aأ و134-الهيدروفلوروكربونيّة وأمزجة الهيدروفلوروكربون (مثالً الهيدروفلوروكربون

  في قطاع تكييف الهواء). R-407Cو R-410Aالتجاري، و
  

لفنيّين لعاملين ااة لدى قطاع الخدمة من عدٍد كبيٍر من ورش العمل الصغيرة. تُعتبر القدرة والمعرفة الفنيّ  يتألّف. 21
ثمة ومسّجلون.   80,000عامل فني فقط من أصل   36,000متدنيّة ويُعتبَر عدد المهندسين المؤّهلين قليالً. حوالى 

ؤسسات في ذه المتّم إنشاء عدد كبير من هوتؤّمن التدريب في مجال التبريد وتكييف الهواء؛  مؤسسة تدريب فني 26
من خالل المساعدة  عامل فني  1,400، تّم تدريب 2010خالل خطة إزالة الكلوروفلوروكربون الوطنيّة. ومنذ عام 

برامج مختلفة. من خالل مبادرات و عامل فني إضافي  10,800التي يؤّمنها الصندوق المتعدّد األطراف وتّم تدريب
هيزات. د من التجالتبري إلى تسّرب كبير لغازاتمعدّات السيئة وتقلّبات التيار الكهربائي بوتيرة عالية الوأدّت صيانة 

  ة.فال بدّ من تأمين بناء القدرات والتدريب اإلضافي من أجل دعم إزالة هذه المواد من قطاع الخدم
  

  ةاالستراتيجيّة األساسيّ 
   

في  74.84ة . تقترح حكومة نيجيريا تخفيض الخط األساس الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة بنسب22
ة لثانية من خطة إدارا، من خالل استكمال المرحلة األولى وتنفيذ المرحلة 2025يناير/كانون الثاني  1مع حلول المائة 

ي ذلك ما فبلمعنيّة، الجهات تّم إعداد االستراتيجيّة األساسيّة بالتشاور مع اوإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة. 
  على الخطوط االستراتيجيّة الخمسة التالية: يمن قطاع الصناعة، وهي تحتو

  
 141- ذلك الهيدروكلوروفلوروكربون ب (بما في141- اإلزالة التامة الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  )أ(

تيراد حظر اسقة الخلط المستوردة) في قطاع تصنيع الرغاوى (مشروعات أربعة)؛ وب في البوليوالت الُمسب
ليوالت المسبقة ب في البو141-ذلك الهيدروكلوروفلوروكربون ب (بما في141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 ها؛، بعد استكمال مشروعات التحّول كلّ 2023يناير/كانون الثاني  1الخلط المستوردة) مع حلول 
 
صنيع تجهيزات التبريد وتكييف الهواء في قطاع ت 22- لة التامة الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربوناإلزا   )ب(

 141-كربون(مشروعان)؛ وحظر استيراد وحدات تكييف الهواء المستقلّة القائمة على الهيدروكلوروفلورو
 حدات تكييف الهواء الصغيرة األخرى، بعد استكمال مشروعات التحّول؛ب وو

 
من  ة األولى،ي المرحلقدرة منشأة اإلنتاج القائمة على غاز التبريد الهيدروكربوني التي تّم إعدادها فتعزيز    )ج(

  طن متري سنويا؛ 600إلى  200
  

  تعزيز نظام الحصص والتراخيص والمساعدة الفنيّة في قطاع خدمة التبريد؛(د) 
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  (ه) تنسيق المشروع، ورصده، واإلبالغ عنه.

  
  ب في قطاع رغاوى البوليوريتان411-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

  
  (اليؤنديبي) Slavitعمليّة تحّول في مجموعة 

  
 Lange and Grant و .Sparcle and Crystal Ltdالتي تضّم شركتَْين فرعيتَْين  Slavit Groupشركة . 23

ل السقوف، ورّش عزتجهزيات . تُنتج هذه الشركة ألواح سندويش معزولة، و2006تملكها الدولة وتّم تأسيسها في عام 
ون) ا من قدرات استنفاذ األوزطن  12.76طنا متريا ( 116.00الجدران، وعزل المركبات، فتستهلك 

ألساس: موّزع رغاوى عالي الضغط . تشمل معدّات الخط ا2015ب في عام 141- روكلوروفلوروكربونديلله
ة توزيع أجهز 4وموّزع رغاوى منخفض الضغط لأللواح؛ وموزَعْين بضغط عاٍل للرغاوى الموّزعة في مكانها و

ميثيل فورمات العزل ولواح الالتكنولوجيا البديلة الُمختارة ألعالية الضغط للرغاوى الرذاذة. يُعتبَر السيكلوبنتان 
  للرغاوى الرذّاذة. 

  
لواح وإلى ة إلى األالنسبتشمل التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة لتحّول الشركتَْين الفرعيتَْين إلى السيكلوبنتان ب .24

والر أمريكي)؛ د 480,000( ةفورمات الميثيل بالنسبة إلى الرغاوى الرذّاذة استبدال أجهزة توزيع الرغاوى األربع
غليف تبما في ذلك  دوالر أمريكي)؛ وسالمة المنشأة، 20,000وإعادة تهيئة أجهزة توزيع الرغاوى الرذّاذة األربعة (

لمساعدة الفنيّة دوالر أمريكي)؛ والتجارب والتلزيم، وا 180,000التجهيزات والمعدّات والتعديالت الكهربائيّة (
لغ التكاليف وتبدوالر أمريكي).  80,000دوالر أمريكي)؛  وحاالت الطوارئ ( 120,000وعمليّات تدقيق السالمة (

لفة اءة الككما تبلغ كف دوالر أمريكي؛ ولم تُطلب تكاليف التشغيل اإلضافيّة. 880,000الرأسماليّة اإلضافيّة المطلوبة 
التكاليف ذات وعلى التجهيزات التعديالت المقترحة  4دوالر أمريكي/كغم. يُلّخص الجدول  7.59لعمليّة التحّول 

  الصلة.
  

  Slavit Group. التكاليف المقّدرة لعمليّة التحّول في مجموعة 4الجدول 
)والر أمريكيالكلفة (د الوصف  

 480,000 إعادة تهيئة أو استبدال أجهزة توزيع الرغاوى (مصنعان)
 180,000 بنود السالمة (مصنعان)

 20,000 رغاوى رذّاذة (مصنعان) اتإعادة تهيئة وحد
 50,000 (مصنعان) والتلزيمالتجارب 

 50,000 اإلشراف والمساعدة الفنيّة (مصنعان)
 20,000 عمليّات تدقيق السالمة (مصنعان)

 800,000 المجموع الفرعي
 80,000 حاالت الطوارئ

 غير مطلوبة تكاليف التشغيل اإلضافيّة
 880,000 المجموع

 116 ب (طن متري/سنة)141-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة 
 7.59 كغم)/والر أمريكيكفاءة الكلفة (د
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  شركة تصنيع رغاوى (اليؤنديبي) 37عمليّة تحّول في 
  

فاذ األوزون) طنا من قدرات استن 41.81طنا متريا ( 380.10شركة التي تستهلك  37تتألّف مجموعة الـ .25
 20وشركات تُنتج ألواح العزل؛  7ة تُنتج األلواح والرغاوى الرذّاذة؛ وب من: شرك141- للهيدروكلوروفلوروكربون

 لحرارة.حافظة ل قطعًاتج اذة للغرف المبّردة وشركتَْين تُنشركات تُنتج الرغاوى الرذ 7شركة تُنتج الرغاوى الرذّاذة؛ و
  شركة أجهزة توزيع وتفتقر الشركات الثمانية المتبقية إلى التجهيزات في خّطها األساس. 29لـ
  

دوالر  99,000. تشمل التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة دعم النظام المحلي من أجل تطوير تركيبات الرغاوى (26
أجهزة توزيع جديدة  جهاز توزيع الرغاوى والكلفة الجزئيّة لثمانية 29إعادة تهيئة  للمستخدمين الالحقين: أمريكي)؛

كل مستخدم دوالر أمريكي ل 1,000دوالر أمريكي)؛ و 111,000دوالر أمريكي)؛ واالختبار والتجارب ( 468,600(
دوالر أمريكي.  1,216,320يف التشغيل اإلضافيّة بـالحق إلدارة المشروع مع مساعدة النظام المحلي. تّم تقدير تكال

  . 5في الجدول  كما هو وارد كغم/5.08 مع كفاءة الكلفة قدرها 1,931,920كما تّم تقدير مجموع كلفة التحّول بــ
  

  تصنيع رغاوى شركة 37. التكاليف التقديريّة لعمليّة التحّول لدى 5الجدول 
)والر أمريكيالكلفة (د الوصف  

  المحلي النظام
 90,000 إدخال التكنولوجيا
 9,000 حاالت الطوارئ

  المستخدمون الالحقون
 426,000 مستخدًما 37إعادة تهيئة أجهزة توزيع الرغاوى لـ

 42,600 حاالت الطوارئ
 111,000 التجارب واالختبار

 37,000 شركة 37إدارة المشروع لـ
 715,600 مجموع التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة

 1,216,320 مجموع تكاليف التشغيل اإلضافيّة
 1,931,920  المجموع

 380.10 ب (طن متري/سنة)141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.08 كغم)/والر أمريكيكفاءة الكلفة (د

  
  لشركات رغاوى صغيرة جدا (اليؤنديبي) المشروع الفرعي

  
كغم) لم يتم  300سنوي دون ال هجدا (استهالك امستخدم رغاوى صغيرً  50من شأن المشروع الفرعي مساعدة . 27

الكلفة تستخدم تكنولوجيا ذات رغاوى متدنية  ياراتخولحظ مشروع تدليلي حول التطّرق إليهم في مشروعات أخرى. 
ى إنتاج خياًرا للتطّرق إلى المستخدمين الصغار جدا. يهدف المشروع إل 4ل احترار عالمي منخفض في مصرممعا

تركيبة  تحسينتبلغ التكاليف المطلوبة، التي تشمل وكغم) من أجل تخفيف السعر. /3م35تركيبات متدنية الكثافة (دون 
دوالر  825,000ورش عمل للتوعية والتدريب، تنظيم ، وتأمين تجهيزات السكب، وإلى أقصى حدّ  فورمات الميثيل

  المشروع إلى إزالة االستهالك. المكّون من . ال يهدف هذا6أمريكي، كما هو وارد في الجدول 
  

                                                 
4EGY/FOA/76/DEM/129. 
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  . التكاليف التقديريّة للمشروع الفرعي لشركات الرغاوى الصغيرة جدا6الجدول 
)الكلفة (دوالر أمريكي الوصف  

 25,000 تجهيزات الخلط
 25,000 التجهيزات المخبريّة

 200,000 مجموعات) 10التجارب (
 75,000 التطبيقات الميدانيّة

 350,000 التجهيزات للمستخدمين الصغار جدا الخمسين المقدّرين
 75,000 )5ورش عمل التوعية (

 750,000 المجموع الفرعي
 75,000 الحاالت الطارئة

 825,000 المجموع
  

  شركات تبريد تجاري (اليونيدو) 4عمليّة تحّول 
  

من أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)  3.36طنا متريا ( 30.50سيُزيل هذا المشروع . 28
دة. شركات تنتج الرغاوى الرذّاذة ورغاوى العزل للغرف المبرّ  في أربع ب المستخدم141- لوروكربونلهيدروكلوروفا

ى العزل ب في رغاو141-كربوناليونيدو مشروًعا إلزالة استهالك الهيدروكلوروفلورو تفي المرحلة األولى، نفّذ
 22- روكربونلوروفلوالثلج، ال الرغاوى الرذّاذة والغرف المبردّة. كما أُدرجت إزالة الهيدروكصنع للثالجات وآالت 

مختارة لبديلة الجيا امن قبل الشركات األربع هذه ضمن المرحلة الثانية. فورمات الميثيل هي التكنولو في نظم التبريد
ضافيّة بقيمة دوالر أمريكي) وتكاليف التشغيل اإل 60,000المطلوبة تأمين أربعة أجهزة توزيع (وتشمل التكاليف 

كلفة قدره  دوالر أمريكي/كغم، مّما يؤدّي إلى إجمالي 3.80دوالر أميركي، التي تُحتَسب على أساس  115,900
الت المقترحة التعدي 7ص الجدول دوالر أمريكي/كغم. يُلخّ  5.77دوالر أمريكي، مع كفاءة كلفة نسبتها  175,900

  بالنسبة إلى التجهيزات والتكاليف ذات الصلة.
  

  . التكاليف التقديريّة لتحّول أربع شركات تبريد تجاري7الجدول 
)والر أمريكيالتكاليف كما هي مطلوبة (دالوصف

 60,000           أجهزة التوزيع (أربع وحدات)
 115,900         كغم)/والر أمريكيتكاليف التشغيل اإلضافيّة (د

 175,900         المجموع
 30.50             ب (طن متري/سنة)141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 5.77               كغم)/والر أمريكيكفاءة الكلفة (د
  

  في قطاع التصنيع 22- اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون
  

  شركة (اليونيدو) 84قطاع تصنيع التبريد التجاري في التحّول في 
  

زون) الستهالك طنًا من قدرات استنفاذ األو 43.56طنا متريا ( 791.98إلى هذا  المجموعةمشروع يتطّرق . 29
صنّع آالت تصنيع ثلج وغرف مبّردة. من الشركات األربع والثمانين تُ شركة  84في  22- الهيدروكلوروفلوروكربون

ستنفاذ األوزون)، اطنا من قدرات  32.67طنا متريا ( 594.00 لمشروع، تستهلك شركات كبيرة ثالثالمشمولة في ا
طنا من  10.89ا متريا (طن  197.98األخرى تستهلك الكمية المتبقية البالغة األصغر الشركات الحادية والثمانون بينما 

  .2007ا ملك للدولة وتّم تأسيسها قبل عام قدرات استنفاذ األوزون). الشركات كلّه
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/47 
 
 

13 

ج حسب المنتجات النهائيّة  أو ثاني أكسيد الكربون فائق الحر  HC-290التكنولوجيا البديلة المختارة هي. 30
ت الدنيا جهيزاوالظروف االقتصاديّة والفنيّة لكل شركة. يهدف هذا المشروع إلى تأمين األدوات األساسيّة والت

مطلوبة.  افيّة غيراإلض الجة قابليّة االشتعال أو الضغط التشغيلي لثاني أكسيد الكربون. تكاليف التشغيلالضروريّة لمع
كي/كغم، كما هو دوالر أمري 7.30دوالر أمريكي، مع كفاءة كلفة قدرها  5,784,000 يبلغ إجمالي التكاليف المطلوبة

  . 8وارد في الجدول 
  

  شركة في قطاع التبريد التجاري 84 . التكاليف المطلوبة لتحّول8الجدول 

 الكميّة البند
)كلفة الوحدة (دوالر أمريكي  

مجموع الكلفة 
)(دوالر أمريكي  HC-290 

ثاني أكسيد 
 الكربون

 مناولة غازات التبريد رزمة

 

 8410,00015,000 تجهيزات الشحن (بما في ذلك مضّخة اإلمداد)
 8410,0002,000 تأمين/تخزين غازات التبريد

 8415,00015,000 اإلخالء قبل الشحن
 8412,00012,000 رصد التسّربات

Lokring  841,500 مجموعة 
 841,5006,000 آلة تهوئة/استرداد

 4,200,000 8450,00050,000 المجموع الفرعي لرزمة مناولة غازات التبريد
 840,000 8410,00010,000 رزمة السالمة

 5,040,000 المجموع الفرعي لكلفة التجهيزات
 504,000 في المائة) 10حاالت الطوارئ (

 5,544,000 مجموع التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة
 240,000 1210,00010,000 ورشة عمل حول المساعدة الفنيّة

 0  تكاليف التشغيل اإلضافيّة (غير مطلوبة)
 5,784,000  المجموع

 791.98 (طن متري/سنة) 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 7.30 كغم)/(دوالر أمريكيكفاءة الكلفة 

  
 HPZ Ltdتكييف الهواء  تجهيزات ي شركة تصنيعف 22-ل الهيدروكلوروفلوروكربونتحوّ 

  
تكييف  تجهيزات صنيع، هي الشركة الوحيدة في قطاع ت2001التي تّم تأسيسها في عام  HPZ Ltd. شركة 31

في المائة) وتبيع  25ة ملكيّة صينيّة بنسب ، معفي المائة 75(مملوكة محليا بنسبة  Haierعمل بالشراكة مع ت ،الهواء
درتها عيّة قللشركة خط تصنيع واحد يُنتج وحدات تكييف هواء مستقلّة وَجمامنتجاتها على السوق المحلي فقط. 

ر للنماذج . ولهذه الشركة أيًضا خط تصنيع ُمصغَّ بريطانيّةحرارة  وحدة 24,000، و18,000، و12,000، و9,000
من قدرات  طن 0.02طن متري ( 0.40التي تستهلك دون )، الحرارة البريطانيّة وحدة 96,000و  48,000األكبر (

 22- . بلغ مجموع استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونوياسن 22-هيدروكلوروفلوروكربونمن الاستنفاذ األوزون) 
  . 2016طّن من قدرات استنفاذ األوزون) في عام  2.87طنا متريا ( 52.25

  
رارة حوحدة  24,000و  9,000تكييف الهواء بقوة  اتتحّول خط التصنيع الذي ينتج وحد . يقترح المشروع32

ة في لشركة إلى تكنولوجيا بديلا. بالنسبة إلى وحدات تكييف الهواء األكبر، ستتحّول R-290إلى تكنولوجيا  بريطانيّة
ي الوقت دام فوقٍت الحق، مستخدمةً تمويلها الخاص، في غياب توفّر أي بديل ذي معامل احترار عالمي منخفض مست

ن طنا متريا م 52.25دوالر أمريكي إلزالة   1,049,675المطلوبة يبلغ مجموع التكاليفالحالي. 
 التعديالت 9كغم. يُلّخص الجدول /والر أمريكيد 20.10الكلفة نسبتها  ع كفاءةم، 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

  المقترحة للتجهيزات والتكاليف ذات الصلة.
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 HPZ Ltdالتكاليف التقديريّة للتحّول في شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء . 9الجدول 
تكاليف الوحدة  الكميّة الوصف

)والر أمريكي(د  
مجموع التكاليف 

)والر أمريكي(د  
  25,000          125,000 المساعدة الفنيّة لتعديل المنتجات
  25,000          125,000  المساعدة الفنيّة لتصميم المنشأة

  80,000          180,000 التبريد اتمحطة تأمين غاز
     التبريد اتمناولة غاز رزمة

  10,000           10,000           1 التبريد اتآالت شحن غاز
  35,000           17,500           2 اتأجهزة كشف التسّرب

  30,000           30,000           1 الصوتيّةآلة لحام بالموجات فوق 
  125,000         125,000         1 نظام الكشف عن تسّرب الهيليوم
  200,000           المجموع الفرعي لكلفة التجهيزات

  200,000           السالمة، والتهوئة، واالسترداد لمنطقة التصليح
  25,000          125,000 تعديل خط التجميع

  70,000          282,500 تعديالت منطقة اختبار األداء
  30,000          130,000 المصادقة وتدقيق السالمة

  655,000           مجموع الكلفة
  65,500             في المائة) 10الحاالت الطارئة (

 720,500   اإلضافيّةمجموع التكاليف الرأسماليّة
والر د 6.30نسبة تكاليف التشغيل اإلضافيّة ب

 كغم/أمريكي
1         329,175         329,175  

 1,049,675  مجموع كلفة المشروع
 52.25   (طن متر/سنة) 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

  20.09               كغم)/والر أمريكيكفاءة الطاقة (د
  

  اإلنتاج التجاري لغازات التبريد الهيدروكربونيّة
  

لمرحلة يسها في اّم تأستتقترح المرحلة الثانية توسيع نطاق منشأة إنتاج المواد الهيدروكربونيّة التجريبيّة التي . 33
في السنة. من شأن  طن متري 600األولى لتشكل منشأة شاملة إلنتاج المواد الهيدروكربونيّة التجارية تتمتّع بقدرة 

 على غازي لحصولائب وفصل المكّونات من غازات النفط الُمسيَّل لعمليّة التقطير إلى جانب االمتزاز إزالة الشو
بما في ذلك التصميم، وبناء يكي، دوالر أمر 4,944,000. تُقدَّر الكلفة اإلجماليّة بـR-600aو R-290التبريد النقيَْين 

والتصميم،  سوق،دوالر أمريكي لدراسات   1,530,000المصنع، وتدقيق السالمة، وإدارة المشروع. تطلب الحكومة 
طنا لقدرات استنفاذ األوزون)  18.70طن متري ( 340.0والبناء، وتكاليف دعم أخرى إلزالة 

رةً دوالر أمريكي/كغم. صحيح أن المشروع ال يُزيل مباش 4.50لفة بنسبة مع كفاءة ك ،22- للهيدروكلوروفلوروكربون
  لمنخفض.المي اغازات التبريد ذات معامل االحترار العأي مواد هيدروكلوروفلوروكربونيّة، إنّما يُسّهل إدخال 
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  أنشطة قطاع الخدمة
  

ة عتبر حكومتريد، . نظًرا إلى كميّة االستهالك الكبيرة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في قطاع خدمة التب34
ثّر على ظمة أن يؤاألنسياسات ونيجيريا األنشطة في هذا القطاع عنصًرا أساسيا من المرحلة الثانية. من شأن تعزيز ال

الستهالك م تخفيض ا، ودعالجهات المعنيّة وأن يولّد حوافز لتغيير السلوكيّات، وإدامة عمليّة اإلزالة في قطاع التصنيع
 معالجة نظام في قطاع الخدمة. من شأن تعزيز القدرات في قطاع الخدمة من خالل التدريب وآليّة اعتماد وتأسيس

ل ن يسهّ أانب بذل الجهود الالزمة من أجل تعزيز قدرات ضباط الجمارك وضباط إنفاذ آخرين واسترداد، إلى ج
. وكربونيّةوفلورن مراقبة واردات المواد الهيدروكلورحسّ يواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة وتخفيض الطلب على الم

مواد لمفرطة للاردات ف الهواء ومنع الوامن شأن تنفيذ هذه األنشطة تعزيز اعتماد تجهيزات أكثر كفاءة للتبريد وتكيي
  .لتحديات المستقبليّة المرتبطة بتعديل كيغاليلالهيدروفلوروكربونيّة، مّما يُعدّ قطاع الخدمة 

  
بناء وظمة؛ . تقترح الحكومة خمس مجموعات من األنشطة في قطاع الخدمة، مرتبطة بـ: إعداد السياسات واألن35

مج ؛ وبرناهاتردادواس غازات التبريد ومعالجةالقدرات لدائرة الجمارك؛ وتعزيز قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء؛ 
ن متري من ط  1,785دوالر أمريكي إلزالة  8,032,500 . يبلغ إجمالي الكلفة10توعية؛ كما هو وارد في الجدول 

  كغم./والر أمريكيد 4.50، مع كفاءة الكلفة بنسبة 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 

  . تكاليف األنشطة لقطاع خدمة التبريد10الجدول 
)والر أمريكيالتكاليف (د الوصف  

لة ة والقابالمسمّ  ممارسات وطنيّة لغازات التبريدالسياسات واألنظمة: تعزيز نظام التراخيص؛ إعداد مدّونات 
 ة لألوزونالمستنفذ لموادلالشتعال؛ دعم السياسات العتماد العاملين الفنيّين؛ إعداد نظام مراقبة متكامل إلدارة ا

450,000 

غازات فني على  عامل 10,000مدّربًا و 60تعزيز القدرة التدريبيّة في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ تدريب 
قائًما؛ إعداد  مركز تدريب 30التبريد المسّمة والقابلة لالشتعال؛ تأسيس مركزي تدريب أساسيَْين وتحسين 

 مخطط اعتماد العاملين الفنيّين؛ دعم الجمعيّات الصناعيّة

2,550,500 

 400,000 ّرد وتاجرمو 300محدّدًا لغازات التبريد؛ تدريب  40قوانين؛ تأمين ضابط جمارك وضابط إنفاذ  340يب تدر

داة خدمة من أ 1000؛ تأمين معالجةمراكز  5غازات التبريد واستردادها؛ تأمين التجهيزات لتأسيس  معالجة
نوعية  ورشة تدريبيّة لورش خدمة صغيرة؛ تنظيم حملة توعية حول 20أجل تطوير شبكة الخدمة؛ تنظيم 

 غازات التبريد

3,782,000 

لى ئمة عحترار العالمي المنخفض، بما في ذلك أجهزة تكييف الهواء القاعرض التقنيات ذات معامل اال
ئمة غيرة القاالص التبريد جهيزاتالهيدروكربون والتبريد القائم على ثاني أكسيد الكربون في السوبرماركات وت

  النشادرعلى 

850,000 

 8,032,500 المجموع
 

  تنسيق المشروع وإدارته
  

لمواد ارة إزالة طة إدايُقتَرح رصد المشروع وتنسيقه حرًصا على التنفيذ الفاعل لألنشطة الُمخطَّط لها في إطار خ. 36
 المتوّسطةوغيرة الهيدروكلوروفلوروكربونيّة. في المرحلة الثانية، سيتّم التطّرق إلى عدد كبير من الشركات الص

التالي بع، تقتضي مرتف سواًء قابلة لالشتعال، أو ُمسّمة، وذات ضغط الحجم. أّما التكنولوجيّات البديلة المختارة فهي
ة) ن كل وكالاحد ماإلدارة والتخطيط المتأنيَْين. ينوي كل من اليؤنديبي واليونيدو تكليف خبراء دوليّين (خبير و

  دوالر أمريكي.  914,000للمساعدة في التنفيذ. يبلغ إجمالي التكاليف المطلوبة لهذا العنصر 
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  يمها تقدإجمالي الكلفة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة كما تمّ 
  

ونيّة وفلوروكربروكلوراألنشطة المقترحة والتكاليف ذات الصلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد. 37
  .11لنيجيريا معروضة في الجدول 

  
عن األنشطة المقترحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة . موجز 11الجدول 
  لنيجيريا

 التكنولوجيا المشروع
تكاليف 

المشروع 
 (د.أ)

الهيدروكلوروفلوروكربونيّة (دوالر  تخفيض المواد
)أمريكي  

إجمالي 
 التخفيض

كفاءة الكلفة 
(دوالر 
كغم)/امريكي  

 الوكالة
الهيدروكلوروفلوروكرب

ب141- ون  
الهيدروكلوروفلوروكر

22- بون  

(طن من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون)

رغاوى 
 :البوليوريتان

تحّول 
  Groupفي

Slavit 

سيلكوبنتان/فورما
 ت الميثيل

880,000 116.00 0 12.76 7.59 

 اليؤنديبي

رغاوى 
 :البوليوريتان 

 35تحول في 
شركة 

  رغاوى

 اليؤنديبي 5.08 41.81 0 380.10 1,931,920 فورمات الميثيل

رغاوى 
  :البوليوريتان

مشروع 
 فرعي 

 اليؤنديبي ال ينطبق 0.00 0 0 825,000 فورمات الميثيل

رغاوى 
 :البوليوريتان 

 4تحّول 
شركات 
تصنيع 

تجهيزات 
 تبريد تجاري

 5.77 3.36 0 30.50 175,900 فورمات الميثيل

 اليونيدو

المجموع 
الفرعي 

لقطاع تصنيع 
 رغاوى

 البوليوريتان

 3,812,820 526.60 0 57.93 7.24 

 

تصنيع 
تجهيزات 

تكييف الهواء 
والتبريد: 

 84تحّول 
شركة في 

قطاع التبريد 
 التجاري

ثاني أكسيد 
 R-290الكربون/

5,784,000 0 791.98 43.56 7.30 

 اليونيدو

تصنيع 
تجهيزات 

تكييف الهواء 
والتبريد: 

تحّول خط 
تصنيع تكييف 

- الهيدروكربون
290 
 

1,049,675 0 52.25 2.87 20.09 

 اليونيدو
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 التكنولوجيا المشروع
تكاليف 

المشروع 
 (د.أ)

الهيدروكلوروفلوروكربونيّة (دوالر  تخفيض المواد
)أمريكي  

إجمالي 
 التخفيض

كفاءة الكلفة 
(دوالر 
كغم)/امريكي  

 الوكالة
الهيدروكلوروفلوروكرب

ب141- ون  
الهيدروكلوروفلوروكر

22- بون  

(طن من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون)

الهواء في 
HPZ Ltd*  
إنتاج المواد 

الهيدروكربون
 يّة

 4.50 18.70 340 0 1,530,000 الهيدروكربون
 اليؤنديبي

المجموع 
الفرعي 

لقطاع تصنيع 
تجهيزات 

التبريد 
وتكييف 

 الهواء

 8,363,675 0 1,184 65.13 7.06 

 

أنشطة قطاع 
 الخدمة

اليؤنديبي/إيطال 4.80 98.18 1785 0 8,032,500 المختلفة
 يا

تنسيق 
المشروع 

 وإدارته

 ال ينطبق 0 0 0 914,000 ال ينطبق
اليؤنديبي/اليوني
 دو

المجموع 
 العام

 21,122,99
5 

526.60 2,969 221.23 6.04 
 

  
  

 تعليقات األمانة وتوصيتها
  

  التعليقات
  

ء يا على ضونيجيرلاستعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة  .38
لمواد ل إزالة اتموي المرحلة األولى، والسياسات والخطوط التوجيهيّة للصندوق المتعدّد األطراف، بما في ذلك معايير

مرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في قطاع االستهالك لل
  المتعدّد األطراف. للصندوق 2020-2018) وخطة األعمال للفترة 74/50الهيدروكلوروفلوروكربونيّة (المقّرر 

  
  تشغيل نظام الحصص والتراخيص

  
الجمارك في تّم تحديد عدّة مسائل مرتبطة بتشغيل نظام الحصص والتراخيص، بما في ذلك: عدم تدوين دائرة . 39

؛ واستيراد بعض الشركات مواد 2015في المائة من واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في عام  30البلد 
هيدروكلوروفلوروكربونيّة من دون رخصة؛ وعدم فرض أي عقوبة في الحاالت التي تجاوز فيه المستوردون حصة 

بشأن فاعليّة نظام عن شواغلها ت األمانة إلى جانب اليؤنديبي . أعربةمختلف دائرةاالستيراد؛ وإصدار التراخيص من 
أن هذه المسألة تّمت مناقشتها أصالً في خالل الموافقة على الشريحتَْين األولى والثالثة بالحصص والتراخيص وذّكرت 

إلى أن التحسينات التي أشار اليؤنديبي كما . .5للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
محدودة حتى اآلن، ويعود ذلك جزئيا إلى عدم تخصيص أي تمويل  كانت أُدخلت إلى نظام الحصص والتراخيص

                                                 
 ./44UNEP/OzL.Pro/ExCom/71من الوثيقة  13و 12والفقرتَْين  xCom/62/43`UNEP/OzL.Pro/Eمن الوثيقة  26تّمت مناقشة المسألة في الفقرة  5
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لمعالجة هذه المسألة في المرحلة األولى، بما أّن األولويّة أُعطيت إلى األنشطة االستثماريّة إلزالة 
  بي إلنتاج الهيدروكربون.ب وإلى مشروع تجري141- الهيدروكلوروفلوروكربون

  
يز نظام ن أجل تعزمانية ا في المرحلة الثهلقابلة للتطبيق التي يُمكن تنفيذ. إثر النقاشات التي دارت حول األنشطة ا40

  الحصص والتراخيص، يقترح اليؤنديبي ما يلي:
  

ناحية من المن أجل إعطاء مقترحات إلدخال تحسينات  فيذ نظام الحصص والتراخيص القائماستعراض تن  )أ(
 القانونيّة؛

 
ألدوية المراقبة  لوطنيّةاوضع آليّة تنسيق عاديّة (اجتماَعْين في السنة) بين وحدة األوزون الوطنيّة، والوكالة    )ب(

 واألغذية وإدارتها ودائرة الجمارك لمناقشة مخّصصات الحصص، والرصد، وإبالغ البيانات؛
 

  نويا؛سراقبتها الجمارك حول تحديد المواد المستنفذة لألوزون وملضباط دورة تدريبيّة واحدة على األقل    )ج(
  

ألوزون  لتنفذة دورة تدريبيّة مشتركة واحدة على األقل سنويا للمستوردين والتجار كافةً للمواد المس   )د(
ول نظام حخلط، والتجهيزات القائمة على المواد المستنفذة لألوزون، بما في ذلك البوليوالت الُمسبقة ال

  الحصص والسياسات ذات الصلة؛
  

واألوجه  لتشغيلزيارة تبادل مع بلد آخر من بلدان المادة الخامسة من أجل إجراء استعراض شامل لعمليّة ا  )ه(
  القانونيّة لنظام تراخيصه؛

  
رًصا لتحقّق، حارير االرصد المنتَظم لتنفيذ األنشطة الواردة أعاله، مع المعلومات ذات الصلة إلدراجها في تق  )و(

  ى ضمان التقدّم من حيث إنفاذ السياسات.عل
  

التراخيص حصص واألمانة أن األنشطة الواردة أعاله من شأنها مساعدة البلد على تحسين تشغيل نظام ال . تعتبر41
ردة أعاله نشطة الواذ األلديها وإنفاذه، واتفقت مع اليؤنديبي على أن تكون الموافقة على الشريحة الثانية مشروطة بتنفي

  .قّققرير التحتّل في الوقت الُمحدّد وبالتشغيل الُمرضي لنظام الحصص والتراخيص الذي أّكد عليه الُمحقّق المستقفي 
  

  االستراتيجيّة األساسيّة للمرحلة الثانية
  

الة التامة شأن اإلز . مننفيذيّة. تتماشى االستراتيجيّة التي تقترحها حكومة نيجيريا مع الخطوط التوجيهيّة للجنة الت42
، وفرض لهواءاالستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في قطاع الرغاوى وتصنيع تجهيزات التبريد وتكييف 

طة المقترحة في قطاع خدمة التبريد، استدامة اإلزالة ب، واألنش141-الحظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون
  في المرحلة الثانية.

  
. في خالل عمليّة استعراض المشروع، نشأت مسألة عند سحب شركة تصنيع تجهيزات التبريد وتكييف الهواء 43

HPZ Ltd.  )52.25 (لتكنولوجيا المقترحة عدم التأّكد من االواردة في المرحلة الثانية مشروعها بسبب   طنا متريا
كلّها لمرحلة ما من خطة إدارة إزالة المواد بما أنّه من الضروري تقديم األنشطة في السوق المحلي. 

الهيدروكلوروفلوروكربونيّة والموافقة عليها مع بعضها البعض، كان أحد الخيارات المناقَش تنفيذ المرحلة الثانية حتى 
 HPZ، بما في ذلك تحويل 2021)، مّما يسمح بتقديم طلب إلعداد المرحلة الثالثة في عام 2025(بدل  2023عام 
Ltd..  لكن، فّضلت حكومة نيجيريا االبقاء على االستراتيجيّة للمرحلة الثانية كما تّم التخطيط لها أصالً من أجل تحقيق

على استيراد  وفرض حظر 2025اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في قطاع التصنيع قبل عام 
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قبل تلك السنة من أجل التأكيد على  22-وروفلوروكربونتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلتجهيزات التبريد و
ضمن المرحلة الثانية، تّم االتفاق على اتباع نهج  .HPZ Ltdبعد مناقشة كيفيّة إدراج تحّول الصناعة وعلى السوق. 

 الموافقة عليهونيّة في مصر تّمت لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربعلى اشبيه يُطبّق 
في وقت الحق في المرحلة  HPZ Ltd .، للسماح بتقديم طلب تمويل لتحقيق تحّول 6في االجتماع التاسع والسبعين

في  22- . وبالتالي، ستحظر الحكومة استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون2020يناير/كانون الثاني  1الثانية، إنّما قبل 
تجهيزات تكييف الهواء المستقلّة ووحدات تكييف الهواء الصغيرة مع حلول قطاع تصنيع تجهيزات التبريد وواردات 

في  HPZ Ltdبما أنّه أُبقي تحّول . HPZ Ltdمتى تّم استكمال مشروع التحّول لدى  2024يناير/كانون الثاني  1
بريد وتكييف الهواء في قطاع تصنيع تجهيزات الت 22-المرحلة الثانية، تبقى اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون

طنا  55.71 22- جزًءا من االستراتيجيّة للمرحلة الثانية. وبالتالي، يشمل احتساب تخفيض الهيدروكلوروفلوروكربون
المستخدم في قطاع تصنيع تجهيزات التبريد وتكييف  22- من قدرات استنفاذ األوزون للهيدروكلوروفلوروكربون

  الهواء.
  

من أجل منع نمّو  HPZ Ltdمن قبل  22-ع سقف الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربونوض كما اقترحت األمانة. 44
، سيتّم تحديد االستهالك المؤّهل على أساس HPZ Ltdتحّول في الاالستهالك. تّم االتفاق على أنّه، عند تقديم مشروع 
طنا من قدرات استهالك  3.82 المستوى المؤّهل األقصىسيكون الخطوط التوجيهيّة القائمة للجنة التنفيذيّة، لكن 

  .  7طنا متريا) 69.54األوزون (
  

  أنشطة اإلزالة المقترحة في المرحلة الثانية
  
  ب في قطاع رغاوى البوليوريتان141-اإلستهالك المؤّهل للهيدروكلوروفلوروكربون 
  

أو في بوليوالت مسبقة الخلط مستوردة)  بب (بشكل سائ141-وكلوروفلوروكربونتّم استخدام استهالك الهيدر. 45
اد مشروعات كمرجع إلعد 2016طنا من قدرات استنفاذ األوزون) في عام  91.78طنا متريا ( 834.36بنسبة 

ة في ب المقترح141-رغاوى البوليوريتان. عند استعراض المشروعات من أجل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
  مانة المسائل التالية:المرحلة الثانية، حدّدت األ

  
طنا من قدرات استنفاذ األوزون)  42.52طنا متريا ( 386.55تّم استهالك مجموع   )أ(

دد كبير من شركات الرغاوى الممّولة ضمن المرحلة األولى عب من قبل 141- للهيدروكلوروفلوروكربون
. 2016ب في عام 141-روفلوروكربونالتي لم تُستكَمل عمليّات التحّول لديها وال تزال تستهلك الهيدروكلو

 بما أن هذه االستهالك سيُحتَسب مّرتَْين، تّم حسمه؛
  

 .Frigoglas (A.Jشملت مجموعة شركات الرغاوى السبع والثالثين التمويل لتحويل شركتَْين،    )ب(
Leventis)  و Femtej، ع  همااستهالك استنفاذ طنا من قدرات  2.20طنا متريا ( 20.00قدره المجمَّ

ار اليؤنديبي إلى أن ب). لكن، في خالل عمليّة االستعراض، أش141- األوزون للهيدروكلوروفلوروكربون
درجتا عن طريق الخطأ في المرحلة الثانية، بما أنّهما تلقيتا التمويل لتحّولهما في خالل المرحلة أُ ْين الشركتَ 
ب والتكاليف ذات الصلة للشركتَْين من 141-جرى حذف استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون. لذلك، األولى

؛ وتّم تخفيض استهالك المؤسسات 35إلى  المجموعةالمرحلة الثانية؛ وتّم تقليص عدد الشركات في مشروع 
 طنا متريا؛ 360.10طنا متريا إلى  380.10من 

 

                                                 
6UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/32. 
، مع اعتماد نمو الشركة في السنوات الثالث 2019في المائة حتى عام  10، ما يسمح بمعدّل نمو قدره 2016طنا متريا في عام  52.25يُمثّل استهالك  7

 في المائة). 12الماضية مرجعا (متوسط 
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من ) طنا من قدرات استنفاذ األوزون 44.72طنا متريا ( 406.55بعد حسم إجمالي استهالك    )ج(
 ْين (أ)في الفقرتَْين الفرعيتَ  اب المرتبط بالشركات الممّولة أصالً الُمشار إليه141- لهيدروكلوروفلوروكربونا

طنا متريا  427.81المرحلة الثانية المتبقي الذي يُمكن تمويله ضمن  المؤّهلو(ب) أعاله، يبلغ االستهالك 
  ب)؛141-طنا من قدرات استنفاذ طبقة األوزون) للهيدروكلوروفلوروكربون 47.06(

  
طنا متريا  486.65ب للتمويل في المرحلة الثانية 141-بلغ إجمالي استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون   )د(

طنا من  6.47طنا متريا حتى اليوم ( 58.82). لكن، تّم تمويل 8طنا من قدرات استنفاذ األوزون 53.53(
أطنان  6.47 استهالكاألولى. وبالتالي، وافق اليؤنديبي على حسم  المرحلةقدرات استنفاذ األوزون) ضمن 

من مشروع مستخدمي الرغاوى الصغار جدا ومجموعة طنا متريا)  58.82من قدرات استنفاذ األوزون (
طنا متريا من قدرات  41.81طنا متريا ( 360.10وى. وتّم تقليص االستهالك الذي يجب إزالته من الرغا

  طنا من قدرات استنفاذ األوزون). 35.34طنا متريا ( 301.32استنفاذ األوزون) إلى 
  

 (اليؤنديبي)   Slavit Group عمليّة تحّول لدى شركة
 

طنا من  8.25ا (طنا متري  75.00 2015في عام  Slavit Group. بلغ استهالك الشركتَْين الفرعيتَْين لمجموعة 46
طنا من قدرات استنفاذ األوزون)  1.10تريّة (مأطنان  10وSparcle and Crystal Ltd قدرات استنفاذ األوزون) لـ

الجتماع ابلغ االستهالك المبلّغ عنه في المشروع والمقدّم إلى  تماع الثمانين، بينمافي االجLange and Grant لـ
الستهالك للسنوات اطنا من قدرات استنفاذ األوزون). وبعد استعراض  12.76طنا متريا ( 116الحادي والثمانين 

طنا من  10.56متريا ( طنا 96.00استخدام استهالك قدره  مّ لشركات الذي قدّمه اليؤنديبي، تالثالث الماضية من قبل ا
  قدرات استنفاذ األوزون) الحتساب اإلزالة.

  
دوالر   480,000نم. عند المناقشة مع اليؤنديبي، تّم تعديل كلفة االستبدال أو إعادة التهيئة ألجهزة التوزيع 47

ى ل شركات رغاوت الخط األساس وكلفة تحوّ ص تجهيزائدوالر أمريكي، مع أخذ خصا 300,000أمريكي إلى 
إجمالي   ، بلغكمرجع. ولم يتّم تطبيق تكاليف الحاالت الطارئة سوى على التجهيزات. وبالتالي بوليوريتان أخرى
يا) طنا متر 96.00طنا من قدرات استنفاذ األوزون ( 10.56دوالر أمريكي إلزالة   664,000التكاليف المعدّلة 

  .12دوالر أمريكي/كغم كما هو وارد في الجدول  6.92ءة كلفة نسبتها ب، مع كفا141- روفلوروكربونللهيدروكلو
  

                                                 
  طنا متريا). 20متريا) ومشروع المجموعة (طنا  Salvit Group )20  يأخذ هذا االستهالك بعين االعتبار التعديالت لشركة  8
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  Slavit Group. الكلفة المتّفق عليها لتحّول مجموعة 12ٍالجدول 
)الكلفة المتفق عليها (دوالر أمريكي الوصف  

 300,000 إعادة تهيئة أو استبدال أجهزة توزيع الرغاوى (مصنعان)

 180,000 السالمة (مصنعان) بنود

 20,000 رغاوى رذّاذة (مصنعان) اتإعادة تهيئة وحد

 40,000 (مصنعان) والتلزيمالتجارب 

 50,000 اإلشراف والمساعدة الفنيّة (مصنعان)

 20,000 عمليّات تدقيق السالمة (مصنعان)

 610,000 المجموع الفرعي

 54,000 حاالت الطوارئ
 غير مطلوبة اإلضافيّةتكاليف التشغيل 

 664,000 المجموع

 96.00 ب (طن متري/سنة)141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 6.92 كغم)/والر أمريكيكفاءة الكلفة (د

  
  شركة تصنيع رغاوى ومشروع فرعي لشركات الرغاوى الصغيرة جدا (اليؤنديبي) 37تحّول 

  
للنظام  لالحقيناهي من المستخدمين  مشروع المجموعةإلى أن الشركات التي سيتّم تحويلها ضمن  . أشارت األمانة48

لة في المرح وكربونيّةالذي تّم تحويله أصالً إلى تكنولوجيا غير قائمة على المواد الهيدروكلوروفلور Vitapurالمحلي 
، تّم تكييف تكاليف . إلى ذلكVitapurدوالر أمريكي) لـ 90,000( ااألولى. وبالتالي، تّم حسم كلفة إدخال التكنولوجي

 ماثلةمرحات إعادة تهيئة أجهزة توزيع الرغاوى للمستخدمين الالحقين بحسب مستوى األموال الموصى بها في مقت
دد الشركات عمن المرحلة الثانية، تراجع إجمالي  Femtej و  Frigoglas (A.J. Leventis)سابقة. بعد استبعاد 

 .35يّة بهذا المشروع إلى المعن
  

لبوليوالت، اادة كلفة ل وزي. شملت تكاليف التشغيل اإلضافيّة، كما تّم تقديمها، زيادة الكثافة الستخدام فورمات الميثي49
لى عإلضافيّة غيل االتي لم تكن ضروريّة من قبل عند تطبيق هذه التكنولوجيا. جرى االتفاق على احتساب تكاليف التش

ّهلة لسعة المؤاتخدام كلفة اعتماد البدائل، واس زيادة في سعر البوليوالت، وإزالةيادة في الكثافة، وعدم أساس عدم ز
استبعاد االستهالك الذي  ) بعد45طنا من قدرات استنفاذ األوزون) (راجع الفقرة  35.34طنا متريا ( 301.32البالغة 

  دوالر أمريكي. 451,980إلى إجمالي تكاليف تشغيل إضافيّة قدرها  تّم تمويله أصالً ضمن المرحلة األولى. أدّى ذلك
  

مجموعة عنى ب. عند استعراض المشروع الفرعي الذي يُعنى بمستخدمي الرغاوى الصغار جدا والمشروع الذي يُ 50
ي احد فضمن طلب والمستخدمين الصغار الخمسة والثالثين، اعتبرت األمانة أنّه من خالل دمج المشروَعْين 

التجهيزات وتجهيزات الخلط، يُمكن ترشيد استخدام ، ممكنةتركيبة التوّصل إلى أفضل المشروع الفرعي من أجل 
ف كلفة لنهج وكيّ اهذا  . وبناًء على هذا المقترح، وافق اليؤنديبي علىالمخبريّة، والتطبيقات الميدانيّة، وورش العمل

إلضافيّة)، ادوالر أمريكي لتكاليف التشغيل   451,980أمريكي (بما في ذلك دوالر   1,440,480المشروع لتبلغ 
 لة للتمويل (مع كفاءةطنا من قدرات استنفاذ األوزون) المؤهّ  33.14طنا متريا ( 301.32على أساس استهالك قدره 

كاليف ذات جهيزات والتالتعديالت المقترحة على الت 13كغم). يُلّخص الجدول /والر أمريكيد 4.78 كلفة قدرها
  الصلة.
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 ومشروع المستخدمين الصغار جدا معًا المجموعةلمشروع الكلفة المتفّق عليها . 13الجدول 
)الكلفة (دوالر أمريكي البند  

   النظام المحلي
 - إدخال التكنولوجيا

 دانيّة،والتطبيقات الميوالتجارب، الخلط، والتجهيزات المخبريّة، تجهيزات 
 اجد  وتحديد تركيبات فورمات الميثيل الفُضلى للمستخدمين الصغار لتطوير

325,000 

 25,000 حاالت الطوارئ
  قونحالمستخدمون الال

 385,000 مستخدًما 37إعادة تهيئة أجهزة توزيع الرغاوى لـ
 38,500 حاالت الطوارئ

 105,000 ر والتجارباباالخت
 35,000 إدارة المشروع

 75,000 التوعية للمستخدمين الصغار جداورش عمل 
 988,500 اإلضافيّة الرأسماليّةتكاليف المجموع 

 451,980 مجموع تكاليف التشغيل اإلضافيّة
 1,440,480 مجموع التكاليف اإلضافيّة

 301.32 ب (طن متري/سنة)141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 4.78 كغم)/كفاءة الكلفة (دوالر أمريكي

  
  ب في شركات التبريد التجاري األربع (اليونيدو)141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

  
إثر  الجديدة ىلرغاو. في استعراض احتساب تكاليف التشغيل اإلضافيّة لهذا المشروع، تّمت اإلشارة إلى أن كثافة ا51

ي، لم يكن ب وبالتال141-التحّول إلى فورمات الميثيل يجب أن تكون نفسها بالنسبة إلى الهيدروكلوروفلوروكربون
في المائة من  50عندئذ، أُعيد احتساب تكاليف التشغيل اإلضافيّة على أساس تحويل طلب زيادة الكثافة إضافيا. 

 96,838يّة بقيمة لمائة إلى مياه، مّما يولّد إجمالي تكاليف تشغيل إضاففي ا 50االستهالك إلى فورمات الميثيل و
 ،ا هو مطلوبكل جهاز كم دوالر أمريكي  15,000بقيمة  ةدوالر أميركي. مع إدراج تكاليف أجهزة التوزيع األربع

رات استنفاذ دق أطنان من 3.35طنا متريا ( 30.5دوالر أمريكي، إلزالة  156,838بلغ إجمالي كلفة المشروع ي
  .14كغم كما هو وارد في الجدول /والر أمريكيد 5.14 تهاكلفة نسباألوزون)، مع كفاءة 

  
  . التكاليف المتفَّق عليها لتحّول أربع شركات تبريد تجاري14الجدول 

)الكلفة المتفق عليها (دوالر أمريكي)الكلفة المطلوبة (دوالر أمريكي الوصف
 60,000                             60,000                        وحدات)أجهزة التوزيع (أربع 

 96,838                             115,900                     كغم)/(دوالر أمركي مجموع تكاليف التشغيل اإلضافيّة
 156,838                           175,900                     المجموع

 30.50                               30.50                         ب (طن متري/سنة)141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.14                                 5.77                           كغم)/كفاءة الكلفة (دوالر أمريكي

  
تصنيع الرغاوى ليس إال وتّم  ب في قطاع141-. كما أشارت األمانة إلى استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون52

مؤّهل ستهالك الي االالتطّرق إليه من خالل مشروعات التحّول الواردة في المرحلة الثانية. وبالتالي، يجب حسم إجمال
 ل المتبقيستهالك المؤهّ من نقطة البداية. وبالتالي، سيكون اال نطنا من قدرات استنفاذ األوزو 70.19المتبقي البالغ 

  لالتفاق صفًرا. أ-2من المرفق  4.3.3و 4.2.3في الصف 
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  في قطاع التصنيع 22- اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون
  

  في قطاع تصنيع تجهيزات التبريد التجاري (اليونيدو) 22-ونبإزالة الهيدروكلوروفلوروكر
  

طنا متريا  208.44. بناء على طلب توضيح، تّم التأكيد على أن مستوى االستهالك لثالث شركات كبيرة يبلغ 53
ى أدنى بكثير من ، وهو مستو22- طنا من قدرات استنفاذ األوزون) للمواد الهيدروكلوروفلوروكربون 11.46(

ك وعدد الستهالتراجع مستويات اأنّه، نظًرا إلى  مستوى االستهالك الوارد في المشروع. كما أشارت األمانة إلى
كغم، ما /والر أمريكيد 27.75الشركات المرتفع مع استهالك محدود ضمن المشروع، ارتفعت كفاءة الطاقة إلى 

بالغة لكلفة الق عتبة اكغم للمشروعات في قطاع التبريد التجاري. من خالل تطبي/والر أمريكيد 15.21تجاوز عتبة 
 ر العالمي عمالً ذات معامل االحترا تفي المائة إضافيّة للتكنولوجيا 25كغم والسماح بنسبة /والر أمريكيد 15.21

طنا متريا  208.44دوالر أمريكي إلزالة   3,962,966)، أُعيد احتساب إجمالي الكلفة ليبلغ 3(ج)(74/55بالمقرر 
ة في كغم. التكاليف المتفق عليها وارد/والر أمريكيد 19.01فاءة كلفة بنسبة ك، مع 22-من الهيدروكلوروفلوروكربون

  .15الجدول 
  

  شركة تبريد تجاري 84. التكاليف المتفق عليها لتحّول 15الجدول 

البند    الكميّة 

تكاليف الوحدة 
)دوالر أمريكي(  

إجمالي 
التكاليف 
(دوالر 
)أمريكي  

المبلغ المؤّهل 
 (د.أ)

R-290
ثاني 
أكسيد 
 الكربون

رزمة مناولة غازات التبريد، بما في ذلك 
آالت الشحن، والتصريف ما قبل الشحن، 

،  lokringورصد التسّربات، ومجموعة 
84 وآلية التهوئة واالسترداد

 
50,00

0 
 

50,000 
  

4,200,000  

  
3,962,966  

رزمة السالمة، بما في ذلك أجهزة 
ة التهوئة، واألرضياالستشعار، ونظام 
84 ونظام المراقبة المركزيّة المضادة للسكون،

10,00
010,000

  
840,000  

 5,040,000    المجموع الفرعي لتكاليف التجهيزات
 504,000    في المائة) 10حاالت الطوارئ (

 5,544,000    مجموع التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة
 1220,000240,000 حول المساعدة الفنيّةورشة عمل 

 0غير مطلوبة تكاليف التشغيل اإلضافيّة
 5,784,000   المجموع

(طن  22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 791.98    )سنة/متري

208.44  

 7.30    كغم)/اءة الكلفة (دوالر أمريكيكف
  

19.01  
  

في قطاع تصنيع تجهيزات  22- إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون المجموعةمشروع . أشارت األمانة إلى أّن 54
يُغطيان القدرة التصنيعيّة كلّها في البلد.  HPZ Ltdالتبريد التجاري وتحّول خط تصنيع تجهيزات تكييف الهواء لدى 
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من استهالك   9طّن متري) 1,013طنا من قدرات استنفاذ األوزون ( 55.71مع تنفيذ هذين المشروَعْين، سيتّم حسم 
في قطاع تصنيع تجهيزات التبريد وتكييف الهواء من نقطة البداية. عند تقديم مشروع  22- الهيدروكلوروفلوروكربون

  ، لن يتّم حسم االستهالك من نقطة البداية بما أنّه تم حسم االستهالك في قطاع التصنيع أصالً.HPZ Ltdل لدى التحوّ 
  

  إنتاج المواد الهيدروكربونيّة
  

. باإلضافة إلى 10. تُشير األمانة إلى تقديم مشروع مماثل إلى االجتماع التاسع والسبعين وعدم الموافقة عليه55
 869,000في االجتماع التاسع والسبعين، تلقّت نيجيريا أصالً تمويالً ضمن المرحلة األولى (األسباب التي أُعطيت 

األمانة  وكربونيّة. لهذه األسباب، لم توِص دوالر أمريكي) بشكل استثنائي للمشروع التجريبي حول إنتاج المواد الهيدر
  هذا المشروع.ب
  

  قطاع خدمة التبريد
  

في المائة  74.8تقترح تخفيض الخط األساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة نسبة صحيح أن حكومة نيجيريا . 56
المواد  ، إنّما جرى االتفاق على أن يكون الهدف للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة2025مع حلول عام 

جدول اإلزالة  ط، وفقفق 2025في المائة مع حلول عام  67.5الهيدروكلوروفلوروكربونيّة تخفيض هذه المواد بنسبة 
دّ من تخفيض ، ال ب2025في المائة مع حلول عام  67.5لبروتوكول مونتريال. ومن أجل تخفيض هذه المواد بنسبة 

ل أنشطة قطاع طنًا متريا) من خال 1,274.05طنا من قدرات استنفاذ األوزون ( 70.07إضافي لالستهالك قدره 
ات ي تصنيع تجهيزعاا من قدرات استنفاذ األوزون التي ستتّم إزالتها من قططن  125.81احتساب كميّة  بعدالخدمة، 

  التبريد والرغاوى.
  

دّ من يّة. ال بروكربونباستثناء اإلنتاج التجريبي للمواد الهيدلم تؤّمن المرحلة األولى التمويل لقطاع الخدمة، . 57
واد ايالء أهميّة طارئة إلى تدريب ضباط الجمارك على رصد واردات الموتعزيز نظام الحصص والتراخيص 

لعاملين دريب الى غرار تعاألساسيّة في قطاع الخدمة،  األنشطةالمستنفذة لألوزون ومراقبتها. إلى ذلك، من شأن 
اد خفيض الموتإلى  ة، مساعدة البلد على دعم الجهود اآليلواستردادها غازات التبريد ومعالجةالفنيّين، واالعتماد، 

لي، ال بدّ ض. وبالتالمنخفاالهيدروكلوروفلوروكربونيّة ودعم عمليّة االنتقال إلى التقنيّات ذات معامل االحترار العالمي 
 جرى االتفاق ليفها،في قطاع خدمة التبريد ضمن المرحلة الثانية. وعند مناقشة األنشطة المقترحة وتكا متينمن تدخل 

هج ن المناسية بتحاملين الفنيّين المدّربين في مراكز التدريب، واالستفادة من التكاليف الخاصعلى زيادة عدد الع
دليلي برنامج ت تنفيذووإعداد مدّونة ممارسات؛ وجعل اعتماد العاملين الفنيّين إلزاميا؛  إلى أقصى حدّ  التدريبيّة

  ائة.في الم 50إلى  40للمستخدمين النهائيّين مع تمويل مشترك بنسبة 
  

نا من قدرات ط 70.07 دوالر أمريكي من أجل إزالة   6,115,417. تّم احتساب إجمالي التمويل لقطاع الخدمة بـ58
والر د 4.80، مع كفاءة طاقة نسبتها 22- طنا متريا) للهيدروكلوروفلوروكربون  1,274.05استنفاذ األوزون (

  أدناه. 16الجدول كغم. توزيع التكاليف المفّصل معروض في /أمريكي
   

                                                 
 .2016مجموع االستهالك في قطاع تصنيع تجهيزات التبريد وتكييف الهواء في نيجيريا في إطار البرنامج القطري في عام  9

 مشروع إنتاج الهيدروكربون. UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/32 من الوثيقة  53و 52تُناقش الفقرتان  10
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  . األنشطة المفّصلة والتكاليف ذات الصلة في قطاع خدمة التبريد16الجدول 
)الكلفة (دوالر أمريكي وصف األنشطة  

 كما تّمت مراجعتها كما تّم تقديمها
د لتبرياالسياسات واألنظمة: تعزيز نظام التراخيص؛ إعداد مدّونات ممارسات وطنيّة لغازات 

مل إلدارة بة متكام مراقوالقابلة لالشتعال؛ دعم السياسات العتماد العاملين الفنيّين؛ إعداد نظاالمسّمة 
 المواد المستنفذة لألوزون

450,000 479,946 

عامل فني  10,000مدّربًا و 60تعزيز القدرة التدريبيّة في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ تدريب 
مركز  30سين لالشتعال؛ تأسيس مركزي تدريب أساسيَْين وتح على غازات التبريد المسّمة والقابلة

 تدريب قائًما؛ إعداد مخطط اعتماد العاملين الفنيّين؛ دعم الجمعيّات الصناعيّة

2,550,500 2,500,500 

 300ريب محدّدًا لغازات التبريد؛ تد 40قوانين؛ تأمين ضابط جمارك وضابط إنفاذ  340يب تدر
 موّرد وتاجر

400,000 520,000 

أداة  1000 ؛ تأمينمعالجةمراكز  5غازات التبريد واستردادها؛ تأمين التجهيزات لتأسيس  معالجة
حملة  ورشة تدريبيّة لورش خدمة صغيرة؛ تنظيم 20خدمة من أجل تطوير شبكة الخدمة؛ تنظيم 

 توعية حول نوعية غازات التبريد

3,782,000 1,754,971 

ائمة اء القاالحترار العالمي المنخفض، بما في ذلك أجهزة تكييف الهوعرض التقنيات ذات معامل 
لتبريد ا زاتجهيعلى الهيدروكربون والتبريد القائم على ثاني أكسيد الكربون في السوبرماركات وت

  النشادرالصغيرة القائمة على 

850,000 860,000 

 6,115,417 8,032,500 المجموع
 

  رصد المشروع وإدارته
  

ة طة المرحللى أنشإعلى أساس التعديالت التي أُدخلت إلى أنشطة اإلزالة ومستويات التمويل ذات الصلة بالنسبة . 59
دوالر أمريكي   761,000تّم تكييف التكاليف المطلوبة لرصد المشروع وإدارته، لليونيدو واليؤنديبي، لتبلغ الثانية، 

  دوالر أمريكي لليونيدو). 267,000دوالر أمريكي لليؤنديبي و  494,000(أي 
  

  واالستهالك الكميّة المؤّهلة المتبقية
  

ألولى ارحلتَْين ي الم. بعد أخذ االستهالك اإلضافي الذي يجب حسمه من المرحلة اللثانية بعين االعتبار، اإلزالة ف60
  .17في الجدول  نتبقي في نيجيريا معروضاموالثانية واالستهالك المؤّهل ال

  
تخفيضات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة واالستهالك المؤّهل المتبقي في نيجيريا (أطنان من . 17الجدول 

  قدرات استنفاذ األوزون)
إزالة  نقطة البداية المادة

المرحلة 
 األولى

النسبة 
المتبقية بعد 

المرحلة 
 األولى

النسبة المتبقية بعد تخفيض المرحلة الثانية
 الحسم النسبة الممولَّة المرحلة الثانية

- الهيدروكلوروفلوروكربون
22 

248.50 10.62237.8884.41*125.79 112.09 

- الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

149.69 79.5370.1947.0670.19 0.00 

 112.09 90.15308.07131.47195.98 398.19 المجموع
يناير/كانون  1قت الحق قبل وسيُقدَّم مشروع بشأنها في  HPZ Ltdطنا متريا) إلزالتها من قبل شركة  52.25طنا من قدرات استنفاذ األوزون ( 2.87شمل ذلك  *

  .2020الثاني 
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  ةالتكاليف المتفَّق عليها للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّ 
  

لمواد خطة إدارة إزالة امن تبلغ التكاليف المتفّق عليها لألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية  .61
 2025ام عفي المئة في الخط األساس في  67.5الهيدروكلوروفلوروكربونيّة من أجل تخفيض هذه المواد بنسبة 

كغم، كما /مريكيوالر اد 6.86كلفة نسبتها ، مع كفاءة دوالر أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)  13,100,700
  .18هو وارد في الجدول 

  
خطة إدارة إزالة المواد من المطلوبة للمرحلة الثانية  ا. التكاليف المتفق عليه18الجدول 

  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لنيجيريا
والر الكلفة (د الهيدروكلوروفلوروكربون المشروع

 )أمريكي
 كفاءة الكلفة اإلزالة

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

والر (د 
 كغم)/أمريكي

رغاوى البوليوريتان في تحّول 
Slavit 

- الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

664,00096.0010.566.92

تحول رغاوى البوليوريتان في 
  شركة رغاوى 35

- الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

1,440,480301.3233.154.78

فرعي لرغاوى مشروع 
 البوليوريتان

- الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

--

 4تحّول رغاوى البوليوريتان لـ
شركات تصنيع تجهيزات تبريد 

 تجاري

- الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

156,83830.503.365.14

المجموع الفرعي لقطاع تصنيع 
 الرغاوى

 2,261,318427.8247.065.29

قطاع شركة في  84تحّول 
 التبريد التجاري

3,962,966208.4411.4619.01 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

تحّول خط تصنيع تكييف الهواء 
  *HPZفي 

n/a--0 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

0--0 22-الهيدروكلوروفلوروكربون إنتاج المواد الهيدروكربونيّة
المجموع الفرعي لقطاع تصنيع 

 وتكييف الهواء تجهيزات التبريد
 3,962,966208.4411.4619.01

6,115,4171,274.0570.074.80 22-الهيدروكلوروفلوروكربون أنشطة قطاع الخدمة
761,00000n/a  تنسيق المشروع وإدارته
13,100,7001910.31128.606.86 المجموع العام

  طنا متريا. 69.54البالغ  المؤّهل األقصى الذي يجب تمويله مع االستهالك 2020يناير/كانون الثاني  1* يجب تقديمها مع حلول 
  

  للشريحة األولى من المرحلة الثانية أنشطة
  

ة، التي وروكربونيّ وروفل. سيتّم تنفيذ شريحة التمويل األولى للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل62
لشريحة . تشمل هذه ا2020و 2018دوالر أمريكي، بين  4,052,500تّمت الموافقة عليها بمبلغ إجمالي قدره 

  األنشطة التالية:
  

ب إلى 141- من الهيدروكلوروفلوروكربون Slavit Group  لمجموعةل شركات تصنيع الرغاوى تحوّ   )أ(
 دوالر أمريكي)؛  199,113دوالر أمريكي) (إيطاليا،  464,887السيكلوبنتان (اليؤنديبي، 
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ب إلى 141- شركة صغيرة جدا من الهيدروكلوروفلوروكربون 50شركة رغاوى الحقة و 35ل تحوّ    )ب(
 دوالر أمريكي)؛  893,000فورمات الميثيل (اليؤنديبي) (

 
مات ب إلى فور141- شركات مصنّعة لرغاوى التبريد التجاري من الهيدروكلوروفلوروكربون 4ل تحوّ    )ج(

  دوالر أمريكي)؛  156,838الميثيل (اليؤنديبي) (
  

تجهيزات؛ صميم التللتبريد التجاري: إطالق تقييم المستفيدين؛ والمساعدة الفنيّة إلعادة  المجموعةمشروع    )د(
- بونلوروكروتوريد المجموعة األولى من التجهيزات؛ التركيب وتحويل تشغيل التصنيع من الهيدروكلوروف

  )؛دوالر أمريكي 1,200,000أو ثاني أكسيد الكربون (اليؤنديبي) ( R-290ب إلى 141
  

كزي تدريب؛ مدّربًا، وتحسين مر 60تعزيز األنظمة والسياسات؛ وتدريب شطة في قطاع الخدمة تشمل: األن  )ه(
جمعيّات الصناعيّة؛ متدّرب)؛ دعم ال 100نيّين والتدريب من أجل االعتماد (فوإعداد مخطط اعتماد العاملين ال

حول  إجراء دراسة جدوىمحدّد غازات تبريد؛ و 25وتأمين ا مستوردً  150ضابط جمارك، و 100تدريب 
وثاني أكسيد  R-290ذات معامل االحترار العالمي المنخفض ( ت؛ وعرض التكنولوجيامعالجةمخّطط ال

  )؛دوالر أمريكي 69,911دوالر أميركي) (إيطاليا،  875,251) (اليؤنديبي، النشادر الكربون و
  

دوالر  70,000دوالر أمريكي) (اليونيدو،  123,500الرصد والتنسيق لضمان التنفيذ الفاعل (اليؤنديبي،    )و(
  أمريكي).

  
  األثر على المناخ

  
بديل. من نخفض كماختارت المشروعات كلّها المشمولة في المرحلة الثانية تكنولوجيا ذات معامل احترار عالمي . 63

-ت تصنيع رغاوى البوليوريتان والهيدروكلوروفلوروكربونب في شركا141-شأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
غالف الجوي االنبعاثات في ال ) تفاديHPZ Ltdفي قطاع تصنيع تجهيزات التبريد وتكييف الهواء (باستثناء  22

   .19طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كما هو معروض في الجدول   2,861,734بنسبة 
  

وقع األنشطة االستثماريّة على المناخ المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد . 19الجدول 
  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
معامل  المادة

االحترار 
 العالمي

طن متري من مكافئ ثاني أكسيد  طن/سنة
 الكربون/سنة

 قبل التحّول
1,8101,534.742,683,298 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
310,170 427.82          2,310 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

2,898,895   إجمالي األثر قبل التحّول
   بعد التحّول

-Rن، فورمات الميثيل، ثاني أكسيد الكربون، اتالسيكلوبن
290 

~ 20
       1,858.06 37,161

 ارةاألثر الصافي على المناخ للمرحلة الثانية من خطة إد
  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة

 (2,861,734)

  
التبريد التجاري مع عدم تحديد بعد اختيار  على ضوء مجموعة التجهيزات المصنّعة في قطاع تصنيع تجهيزات. 64

ل في قطاع تصنيع تجهيزات لمنافع المناخيّة لعمليّات التحوّ تكنولوجيا ذات معامل احترار عالمي منخفض، ال تُقدَّر ا
من شأن والمباشرة.  22-ثات الهيدروكلوروفلوروكربوناالتبريد وتكييف الهواء سوى على أساس التخفيضات في انبع
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تحسين كفاءة الطاقة أن تولّد منافع مناخيّة إضافيّة. تشمل األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التي تشمل احتواًء 
أفضل لغازات التبريد من خالل التدريب وتأمين التجهيزات، تخفيض الطلب بشكل أكبر على 

ض األنشطة التي خّططت لها حكومة نيجيريا في خدمة التبريد. من الُمحتَمل أن تخفّ  22- الهيدروكلوروفلوروكربون
في هذا القطاع، بشكل خاص الجهود التي بذلتها من أجل تعزيز البدائل ذات معامل االحترار العالمي المنخفض، 

، أن تخفّض واستردادها غازات التدريب ومعالجةومراقبة تسّرب غازات التبريد من خالل ممارسات خدمة جيّدة، 
  منافَع مناخيّة. يولّدتبريد في الغالف الجوي، مّما انبعاثات غازات ال

  
  التمويل المشترك

  
ريد يذ مبادرة "تبدوالر أمريكي من برنامج كيغالي لكفاءة التبريد من أجل تنف  620,000. أّمنت حكومة نيجيريا 65

 رضالتي تعت اتّوقالمعى أكبر واستهالك أقل". من شأن هذا المشروع أن يُعيد تعزيز أداء كفاءة الطاقة، للتطّرق إل
د الة الموارة إزالتنفيذ وتسهيل تحّول السوق إلى تجهيزات تتمتّع بكفاءة الطاقة من أجل استكمال تنفيذ خطة إدا
والمناهج  دريب،الهيدروكلوروفلوروكربونيّة. تشمل المبادرة األنشطة من أجل تحسين ممارسات الخدمة من خالل الت

  .اتبين إجراءات الصيانة والتشغيل وتقليص التسرّ الُمعّززة، ومدّونات الممارسات الجديدة من أجل تحس
  

ات مع جمعيّ  تعاون. تنظر الحكومة في فرص تمويل مشترك أخرى، ال سيّما: تدريب العاملين الفنيين في الخدمة بال66
واد تاج متبريد وشركات أجنبية لديها مصلحة في تعزيز ممارسات خدمة أفضل في نيجيريا؛ وشراكة مع مصنع إن

  لتحّول المستخدمين النهائيّين. التدليليبونيّة؛ وضمن البرنامج هيدروكر
  

  للصندوق المتعّدد األطراف 2020-2018خطة األعمال المجّمعة 
  

عم الوكالة بقيمة ددوالر أمريكي، زائد تكاليف  13,100,700. يطلب اليؤنديبي، واليونيدو، وحكومة إيطاليا مبلغ 67
ي بلغ إجماليربونيّة. خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكمن دوالر أمريكي لتنفيذ المرحلة الثاني   947,186

أكثر من دوالر أمريكي   2,206,839، 2020- 2018دوالر أمريكي للفترة   7,860,389الكلفة المطلوبة، من أصل 
  المبلغ المشمول في خطة األعمال.

  
  االتفاق شروعم
  

لة في المرح بونيّةاالتفاق بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذيّة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر مشروع. 68
  قة.لوثيمن هذه ا األول قرففي الم الهيدروكلوروفلوروكربونيّة وارد الثانية من خطة إدارة إزالة المواد

 
  التوصية

  
 د ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:ق -69

  
ي فكربونيّة وفلوروالموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور  )أ(

في  67.5قليص استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة بنسبة تمن أجل  2025-2018نيجيريا للفترة 
ر أمريكي دوال 8,210,472لّف من دوالر أمريكي، تتأ  14,047,887المائة من الخط األساس للبلد، بقيمة

ريكي زائد دوالر أم 4,386,803دوالر أمريكي لليؤنديبي، و 574,733زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
ائد تكاليف دعم دوالر أمريكي ز 503,425دوالر أمريكي لليونيدو، و  307,076تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 لحكومة إيطاليا؛ دوالر أمريكي  65,377الوكالة البالغة 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/47 
 
 

29 

 اإلحاطة علًما بالتزام حكومة نيجيريا بـ:   )ب(
 

ألساس للبلد افي المائة من الخط  67.5المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة بنسبة تخفيض استهالك  )1(
 ؛2025مع حلول عام 

 
لمواد من ا حظر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة وغازات التبريد القائمة على خليط )2(

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربونيّة كافة، باستثناء الهيدروكلوروفلوروكربون
 ؛2020يناير/كانون الثاني  1مع حلول  22- والهيدروكلوروفلوروكربون

 
ذلك  ب، بما في141-حظر استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون )3(

دة، عمالً بالمقّرر ت المسبقة الخلط المستورب في البوليوال141- الهيدروكلوروفلوروكربون
 ؛2023يناير/كانون الثاني  1) مع حلول 4(ج)(61/47

 
لتصنيع؛ واستيراد وحدات مكيّفات في قطاع ا 22- حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون )4(

يناير/كانون  1يد مع حلول كغاز تبر  22- التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون المستقلّة الهواء
 ؛2024الثاني 

  
مكن لحكومة نيجيريا، ، يُ 2020يناير/كانون الثاني  1أنّه متى تّم اختيار تكنولوجيا ما وما قبل  إلى اإلشارة   )ج(

ار عالمي ل احترمن خالل اليؤنديبي، تقديم مقترح لتحّول قطاع تكييف الهواء المنزلي إلى بدائل ذات معام
أطنان من  3.82للتمويل سيبلغ مع العلم أن االستهالك األقصى المؤّهل منخفض ضمن المرحلة الثانية، 

  قدرات استنفاد األوزون؛
  

لمواد ستهالك ااطنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة من  195.98حسم    )د(
  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة المتبقية المؤّهلة للتمويل؛

  
مواد االتفاق بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذيّة لتخفيض استهالك ال مشروعالموافقة على    )ه(

ة روكربونيّ روفلولهيدروكلوالهيدروكلوروفلوروكربونيّة، ضمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ا
  لهذه الوثيقة؛ رفق األولالوارد في الم

  
 وكربونيّةروفلورالموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلو   )و(

 2,356,638ن دوالر أمريكي، التي تتألّف م 4,352,280لنيجيريا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بقيمة 
دوالر  1,426,837كي لليؤنديبي، ودوالر أمري  164,965دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة

أمريكي زائد  دوالر 269,025دوالر أمريكي لليونيدو، و  99,879أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
  دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا؛  34,937تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  
سوية تادفة إلى طة الهيد على تنفيذ األنشإلى أّن الموافقة على الشريحة الثانية ستكون رهنًا بالتأك اإلشارة   )ز(

  .لمستقلّ ااالختالالت الُمحدَّدة في نظام الحصص والتراخيص والتحقّق منها كجزء من تمرين التحقّق 
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  األولالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف نيجيرياحكومة اتّفاق بين مشروع 
  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال (" نيجيريا يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 طن من 112.09ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2025 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

-2ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2
عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال في هذا االتفاق ألف ("األهداف والتمويل") 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في -1المشار إليها في التذييل 
راف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األط3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستهالك المتبقي المؤهل  3-3-4 و 3-2-4، و3-1-4 فوفالصلكل مادة في 

رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  .3
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في  -2من التذييل  1-3 المحدّد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستهالك 
 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.بالتحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5
 ني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمعلى األقل  ثمانية أسابيعقبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  )أ(
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف  )ب(
 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل نفيذ الشريحة تقريرا عن تأن يكون البلد قد قدم   )ج(
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20ها سابقا يزيد عن الشريحة الموافق علي
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .حة األخيرةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشري

 الرصد

 التذييلفي  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5

  في نفس التذييل. المحددةألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

 السنويةتنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة  يات إعادةعمل  )أ(
قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 رات الرئيسية بما يلي:أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغيي

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةيل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ التقديم تمو )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة  30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

  و موافق عليها؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 
استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

ي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ؤدي أت
 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
ذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبالغ اللجنة التنفي

 الالحق؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )ج(
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 

ئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنش
 ) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛2007
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مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي  مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعهد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملها ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطهابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوللتطبيق من الناحية الفنية 

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   (ه)
ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 
والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل 

ل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مجدية التكلفة تقل
  و حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو   (و)
  في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 التبريد اعتبارات لقطاع خدمة

، وبصفة خاصة الواردة في الخطة التبريـد ةولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـي .8
 يلي: لما

البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل أن يستعمل   )أ(
 و تنفيذ المشروع؛

لمقررات ذات الصلة بشأن قطاع االمنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطةالتبريد خدمة 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  يوئنديبيوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

("الوكاالت المنفذة  ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتا كونتعلى أن  إيطالياوافقت يونيدو وحكومة والمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على عمليات وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة المتعاونة") 

الوكالة برنامج و في إطار برنامج تقييم التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أ
 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتو/ أو  الرئيسيةالمنفذة 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10
وستدعم (ب).  5ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال

المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة  الوكالةالمنفذة المتعاونة  تالوكاال
باء، على  -6ألف والتذييل  -6 المنفذة المتعاونة في التذييل أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت الرئيسية. وترد

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة التوالي. 
 ألف. -2في التذييل  6-2و 4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفوف 

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له -2من التذييل  2-1األفقي 

التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على 
وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته 
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وافقة على التمويل. ويعترف البلد التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الم
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب  -7بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من من  قدرات استنفاذ األوزون عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
ف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ قرارات السنوات، وسو

 شرائحلل التمويل تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنها
  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتعناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي لن تخضع  .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

المنفذة المتعاونة الوكاالت والوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكاالت المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

ية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالاليتم إنجاز  .14
الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2االستهالك في التذييل 

نشطة المتبقية. حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األ الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
ألف إلى حين -4من التذييل (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

 صحة االتفاق

وعلى النحو المبيّن في  ضمن سياق بروتوكول مونتريال على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

وق المتعدد يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصند .16
 .األطراف
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
 إلجمالي التخفيضات في االستهالك البدايةنقطة  المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 248.50 األولى جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 96.40 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 344.90    الفرعيالمجموع 

ب الوارد في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 53.29 األولى جيم

 398.20    المجموع
  

ألف: األهداف والتمويل -2التذييل   
 Total 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 الوصف الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات من األولى (أطنان 

 استهالك األوزون)

310.41 310.41 224.19 224.19 224.19 224.19 224.19 112.09  

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات من األولى (أطنان 

 استهالك األوزون) 

310.41 310.41 224.19 224.19 224.19 224.19 224.19 112.09  

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

2,356,638 0 1,971,093 0 2,123,500 0 1,071,591 687,650 8,210,472 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 (دوالر أمريكي)  الرئيسية

164,965 0 137,976 0 148,645 0 75,012 48,136 574,733 

التمويل الموافق عليه  3.2
المتعاونة لوكالة المنفذة ل
(دوالر  )حكومة إيطاليا(

 أمريكي)

269,025 0 234,400 0 0 0 0 0 503,425 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 دوالر أمريكي)المتعاونة (

34,937 0 30,440 0 0 0 0 0 65,377 

التمويل الموافق عليه  5.2
للوكالة المنفذة المتعاونة 

 (يونيدو) (دوالر أمريكي)

1,426,837 0 1,060,000 0 1,832,966 0 67,000 0 4,386,803 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  6.2
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

99,879 0 74,200 0 128,307 0 4,690 0 307,076 

إجمالي التمويل الموافق  1.3
 (دوالر أمريكي)عليه 

4,052,500 0 3,265,493 0 3,956,466 0 1,138,591 687,650 13,100,700 

دعم التكاليف إجمالي  2.3
(دوالر  الموافق عليها

 أمريكي) 

299,780 0 242,616 0 276,953 0 79,702 48,136 947,186 

3.3 
 إجمالي التكاليف المتفق

  (دوالر أمريكي) عليها
4,352,280 0 3,508,109 0 4,233,419 0 1,218,293 735,786 14,047,886 

 125.79  بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) المتفق على إزالته 22-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع  1.1.4

 10.62  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (في المرحلة السابقة  الذي يتعين إزالته 22-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 112.09  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤهل  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 41.90  بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) المتفق على إزالته ب 141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 54.50  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (في المرحلة السابقة  الذي يتعين إزالته ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00  تنفاد األوزون)من قدرات اسباألطنان (المؤهل المتبقي  ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.2.4

ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (

28.30  

من قدرات باألطنان (يتعين إزالته في المرحلة السابقة  الذيب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
  استنفاد األوزون)

25.00  

  0.00  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنان(ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.3.4
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  لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

  
-2ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثانياع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 ألف.

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير  .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير   )أ(
بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي أن االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة في النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بلط يس

المعلومات األخرى ذات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالخطة، 
 التنفيذ(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والصلة. 

المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم
من هذا االتفاق، أو  7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي 

 وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل

كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق 5لصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية ا

  عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
جارب المكتسبة والتقدم أخذ التمع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

بالتفصيل ما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. ك
. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها التغييرات التي أدخلت

  ؛المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو لسنويةبجميع تقارير التنفيذ امجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  و ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ه)

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  توازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:م

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها   (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -2التذييل 

  األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

  ألدوار المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد وا -5التذييل 
 
ستقوم وحدة األوزون الوطنية برصد تنفيذ أنشطة المشروع وتعد تقارير مرحلية عن المشروع كل ثالثة شهور.   .1

وسيضمن برنامج الرصد بالتالي فاعلية جميع المشروعات المقترحة في إطار الخطة من خالل الرصد المستمر 
  حقق مستقل بواسطة مستشار ترتب له الوكالة المنفذة الرئيسية.واالستعراض الدوري ألداء كل مشروع. وسيتم ت

ستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في رصد الترتيبات بسبب واليتها لرصد واردات المواد المستنفدة   .2
. كما لألوزون، وسيتم استخدام سجالتها كمرجع مقارنة في رصد جميع البرامج لمختلف المشروعات في إطار الخطة

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية مع الوكاالت المنفذة المتعاونة بمهمة صعبة أال وهي رصد واردات وصادرات المواد 
  المستنفدة لألوزون وتعطي المشورة المناسبة للوكاالت الوطنية من خالل وحدة األوزون الوطنية.

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 تشمل على األقل ما يلي: الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةستكـون  .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ(
 ؛الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب(
 ألف؛-4  التذييل

المرتبطة بها قد  الشرائحأنشطة ذية من أن األهداف قد تحققت وأن إلى اللجنة التنفيمستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4لتذييل بما يتمشى مع االشرائح أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

لتنفيذ والخطة الشاملة على النحو وخطط ا السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 
 ؛المنفذة المتعاونة تالتي تنفذها الوكاال

هدف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد   (و)
لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 للمراجعات التقنيَّة؛ ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين  (ز)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق   (ط)
  عن البيانات؛
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 وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ المنفذة المتعاونة، الوكاالتتنسيق أنشطة   (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 ؛وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  ؛تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

 ج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.اإلفرا  (س)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
لهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد ا

-4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة، ن األنشطةمجموعـة مستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  تابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق الت

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
  و ألف؛-4الوارد في التذييل 

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (د)
  لتيسير تنفيذ الخطة.بالغ الزمة واإل

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  اأمريكي دوالرا 194من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من التذييل  2-1 فالصمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

، على أساس الفهم بأن الحد األقصى ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2
من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي 

 متعاقبتين.يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين 
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وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس 

تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي 
  أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

_________________  


