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  جنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـرافالل

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  خمسـون  والالسابعاالجتمـــاع 
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 نيجيريا  :مقترح مشروع 
  

 
  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية من أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي 

 
   التدريجيةاإلزالة

  

 اليوئنديبي )الدفعة السادسة(الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لمركبات الكلوروفلوروكربون   •
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ندف التبغ

2008 2009 2010 المجموع
547,5 547,5 0, 

286,1 86,1 0, 

341.200, 113.000, 12.193.400, 
28.228, 8.290, 1.078.710, 

937.386, 
115.671, 

341.200, 113.000, 13.130.786, 
28.228, 8.290, 1.194.381, 

1.286.303, 0, 12.291.586, 
111.407, 0, 1.125.093, 

385.000, 385.000, 
32.770, 32.770, 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

نيجيريا

الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNDP, UNIDO

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 17.5  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

17.5 17,5 CFC

0 CTC

0 Halons

0 Methyl Bromide

0 Others

0 TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2002 2003 2004 2005 2006 2007
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 3.650, 3.650, 3.650, 1.825, 1.825, 547,5

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC

3.352,7 3.137, 1.725,4 1.015,9 507,6

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)
UNDP               تكاليف المشروع

5.013.929,

UNIDO              تكاليف المشروع
682.386,

2.976.827, 2.077.141, 797.122, 489.181, 385.000,

تكاليف الدعم 449.318, 264.834, 183.863, 69.261, 42.146, 32.770,

تكاليف الدعم 82.521, 33.150,
255.000,

797.122, 489.181,
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 5.696.315, 385.000,

تكاليف الدعم 531.839, 297.984, 183.863, 69.261, 42.146, 32.770,
3.231.827, 2.077.141,

0, 0,
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 5.696.315, 0,

تكاليف الدعم 531.839, 297.984, 183.863, 0, 0, 0,
3.231.827, 2.077.141,

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

للنظر على انفراد - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع
 

تقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيابة عن حكومة نيجيريا، بطلب للجنة التنفيذية في اجتماعها  .1
من الخطة الوطنية إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون، ) 2007(السابع والخمسين لتمويل الدفعة السادسة 

وقد أرفق .  دوالر أمريكي 770 32 دوالر أمريكي إضافة إلى تكلفة دعم الوكالة البالغة 000 385والبالغة 
مع الطلب تقرير مرحلي حول تنفيذ الخطة الوطنية إلدارة إزالة مركبات الكلوروفلوروكربون عن الفترتين 

وإضافة لذلك، قّدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البرنامج التنفيذي للعام . 2008-2007 و 2006-2007
2009 . 

  خلفية
 

يهدف االتفاق حول الخطة الوطنية إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون بين حكومة نيجيريا واللجنة  .2
ات األيروسول والرغاوى التنفيذية إلى اإلزالة الكلية لمركبات الكلوروفلوروكربون المستخدمة في قطاع

وقد تمت الموافقة المبدئية على االتفاق . 2009ديسمبر / كانون األول31وصناعة التبريد وخدماتها بحلول 
 دوالر أمريكي يتم تحريرها 786 130 13في اجتماع اللجنة التنفيذية الثامن والثالثين وبمستوى تمويل قدره 

دة اإلنمائي، بصفته الوكالة المنفذة، مسؤوال عن نشاطات التنفيذ يكون برنامج األمم المتح . دفعاتثمانعلى 
تكون منظمة األمم المتحدة . في قطاعي صناعة الرغاوى وخدمة التبريد، وكذلك عن اإلدارة الكلية للخطة

 .للتنمية الصناعية مسؤولة عن قطاعي األيروسول وصناعة التبريد

دفعات حيث جرت الموافقة على دفعتين منها في لقد تمت بالفعل الموافقة على التمويل لخمسة  .3
 من أول منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةوقد تم تمويل جميع نشاطات . االجتماع الرابع والخمسين

هنالك دفعتين أخريين . دفعتين مما جعل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوكالة التنفيذية الوحيدة بتمويل معلّق
 .    معلقتين

  2008-2007 و 2007-2006التقارير المرحلية للفترتين 
 

لقد جرى تنفيذ العديد من النشاطات خالل الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، أي الفترة ما بين  .4
 : 2008ديسمبر / و كانون أول2006سبتمبر /أيلول

 صندوقية  ماكنة رغاوى15جرى تسليم خمس وثالثون ماكنة رغاوى؛ ومن المتوقع تسليم   )أ(
، ومن غير المتوقع أن يتم تخصيص المزيد 2009مارس /أخرى مستعملة في البلد بحلول آذار
  من التمويل لنشاطات في هذا القطاع؛

 متدرب، وجرى تسليم معدات تبريد 60لقد تم في قطاع خدمة التبريد تنظيم ورشتي عمل لـ   )ب(
الممارسات الجيدة في إدارة "تدريب على  ال2008 في العام  ء مركز تدريب، كما تم البد30لـ 

   فني؛273 4في جميع أنحاء البلد حيث شارك فيها لحد اآلن  " المبردات

 وشارك فيها ما يزيد 2006جرى تنظيم ورشات تدريب المدربين لموضفي الجمارك في العام   )ج(
 لخدمات  مجموعة من أدوات التعّرف على المبردات25 مشاركاً؛ وتم شراء وتسليم 60عن 

 ؛ 2008 و 2007 موظف جمارك في العامين 577؛ كما تم تدريب 2008الجمارك في العام 

تم عقد ورشة عمل ألصحاب المصالح  .جرى اطالق برنامج حوافز للمستخدمين النهائيين  )د(
 . شركة49 شارك فيها 2008لتحفيز المستخدمين النهائيين في العام 
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             من التمويل الذي تم إقراره2008ديسمبر /حتى كانون أولبلغ مقدار األموال التي لم تصرف  .5
 .اآلن في المائة من مجموع ما تم إقراره حتى 15.3 دوالر أمريكي، وهو ما يعادل 630 874 1

    2009برنامج التنفيذ السنوي لعام 
 

وتشتمل . 2009م هنالك العديد من النشاطات المتوقع أن يشتمل عليها برنامج التنفيذي السنوي لعا .6
األنشطة على المزيد من تدريب الفنيين على الممارسات الجيدة إلدارة المبردات والتي تهدف لتدريب ما 

المستخدمين النهائيين   موظف جمارك، وكذلك مواصلة تنفيذ برنامج حوافز400 فني و  200 5مجموعه
ي العام بما في ذلك تقديم إيجاز حول ، والنشاط الموجه للوع) مستخدم نهائي80سيتم تقديم حوافز إلى (

 .   المواضيع المرتبطة بالتجمع الوطني لحماية األوزون

  
  تعليقات األمانة والتوصية

  التعليقات
 

وكان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قد قّدم في األصل طلباً للحصول على الدفعات السادسة والسابعة  .7
، نتيجة للتأخير 2009رح طلباً للحصول على الدفعة الثامنة في العام على الرغم من أن االتفاق  يقت. والثامنة

في الحصول على الموافقات في السنوات السابقة فإن جدول الموافقة على تمويل الخطة هو حالياً ضمن 
 حيث أنه، وحسب تفسير 2007لم يقّدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحققاً لالستهالك في العام . المتأخرات

قد قّدم ) 2006 و 2005(البرنامج لالتفاق، يجب تقديم التحقّق كل عامين فقط، وقد كان التحقق األخير 
وقد كانت قناعة األمانة أنه على األقل يجب أن يرفق . 2008الجتماع اللجنة الرابع والخمسين في العام 

 السابقة، وبناًء عليه فإن التقّدم تحقّق مع كل طلب ثاٍن يتم تقديمه للحصول على دفعة تمويل يغطّي السنوات
إن لغة صياغة هذا االتفاق . لهذا االجتماع بطلب ألكثر من دفعة تمويل واحدة بدون تحقّق لن يكون ممكناً

، ولإلطالعاألولي هي بحق غامضة خاصة فيما يتعلّق بمتطلبات التحقق لغرض تحرير الدفعات السنوية؛ 
 . أول كمرفق يرفق االتفاق األصلي مع هذه الوثيقة

بعد مداوالت اتفق كال من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالنيابة عن حكومة نيجيريا، واألمانة على  .8
وبذلك، وبناًء على أنه قد تم تقديم . أنه يجب تقديم التحقق من االستهالك بعد كل ثاني طلب لتمويل الدفعات

ة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين للحصول على تقرير تحقّق مستقل عندما تم التقدم بطلب لدى اللجن
غير أن . الدفعة األخيرة، فإنه يمكن التقّدم بطلب الحصول على تمويل الدفعة الحالية بدون تقرير تحقّق مستقل

 سيتم تقديمه فقط مرفقاً معه تقرير تحقّق - أو بعده2009سواء في العام –أي طلب تمويل دفعات إضافية 
تى اآلن، حصلت اللجنة التنفيذية على تقارير التحقق من االستهالك لجميع السنوات حتى العام وح. مستقل
والتوضيح أعاله سيقود إلى تقديم مجموعة أخرى من تقارير التحقق تغطي، في الحد األدنى، العامين . 2006
تم تقديمه إلى اللجنة وقد تمت مراجعة المشروع بناًء على التفسير الوارد أعاله، والذي . 2008 و 2007

 .  التنفيذية من خالل المقرر المقترح أدناه

جرت مناقشات بين األمانة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ألجل التوصل إلى اتساق بين األرقام  .9
وقد نتج عن هذا عدد كبير من . المعنية، وفي التقارير المرحلية وجداول االتفاقات متعددة السنوات

 . ي يقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتوضيحات الت

، ومن المحتمل ما 2009ناقش برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألمانة النشاطات التي جرت في العام  .10
بعد ذلك، وكذلك التطلعات نحو االمتثال بتحقيق استهالك صفر من مركبات الكلوروفلوروكربون بحلول العام 
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ى زخمها الذي تحقق بفضل الجهود التي بذلت، مثل االسترداد وإعادة وسوف تواصل نشاطات أخر. 2010
التدوير، وتحوالت المستخدم النهائي، والتدريب وإصدار الشهادات للممارسات الجيدة ودورات التنشيط 

يتوقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وجود إمكانية عدم صرف جميع . الخاصة بموظفي الجمارك
 إلى قائمة النشاطات التي ما زالت مطلوبة، فإن حدوث وباإلشارة، ولكن، 2009للعام المخصصات المالية 

.  من غير المرجح أن يكون له تأثيراً عكسياً على متطلباتها2010تأخير في تنفيذ بعض هذه النشاطات للعام 
عد النهائي إلزالة لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ثقة راسخة بأن البلد سوف يتمكن من االلتزام بالمو

 . 2010مركبات الكلوروفلوروكربون في العام 

  التوصية
 

 :توصي األمانة العامة بأن تقوم اللجنة التنفيذية .11

التوضيح فيما يتعلّق باالتفاق بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذية الذي أقر في اجتماعها الثامن   )أ(
م تحقق من االستهالك في كل ثاني طلب للحصول والثالثين، إذا ما كان هنالك حاجة فعلية لتقدي

 على دفعة تمويل؛    

ن تاخذ علماً بتقرير التنفيذ السنوي للخطة الوطنية إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون في   )ب(
 ؛ و2008نيجيريا خالل العام 

 .2009الموافقة على البرنامج التنفيذي للعام   )ج(

المخصصة ) 2007(التنفيذية بالموافقة على الدفعة السادسة وعالوة على ذلك، فقد ترغب اللجنة  .12
للخطة الوطنية إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون في نيجيريا مع تكاليف الدعم المصاحبة لها ووفق مستوى 

 : التمويل المبين في الجدول أدناه

  

تمويل المشروع  اسم المشروع  
 )دوالر أمريكي(

تكاليف المساندة
)يكيدوالر أمر(

الوكالة المنفذة

الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لمركبات  )أ(
 )الدفعة السادسة(الكلوروفلوروكربون   

 اليوئنديبي 32,770 385,000
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  المرفق األول

  لنيجيرياCFCاتفاق للخطة الوطنية إلزالة مواد 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1) 

  

 دوالر أميركي، بإستثناء تكاليف 13,130,786توافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على ما مجموعه  .1
 في 1مساندة الوكالة، بتمويل للخفض التدريجي واإلزالة الكاملة الستهالك مواد المرفق ألف المجموعة 

، هو 38ي لليابان الذي تمت الموافقة عليه في االجتماع وهذا التمويل باإلضافة إلى المشروع الثنائ. نيجيريا
مجموع التمويل الذي سيكون متوفراً إلى نيجيريا من الصندوق المتعدد األطراف لإلزالة الكاملة الستخدام 

أما مستوى التمويل المتفق عليه فسوف يدفع على أقساط بالمبلغ .  في نيجيريا1مواد المرفق ألف المجموعة 
وتقوم اللجنة .  وعلى أساس التفاهم الوارد في هذا االتفاق2دوالر األمريكي المحدد في الفقرة الصحيح بال

  .التنفيذية بالموافقة على هذا االتفاق دون المساس بتشغيل آليات بروتوكول مونتريال لتناول عدم االمتثال

، سوف تعمل على 1 في الجدول بموجب هذا االتفاق تلتزم نيجيريا أنه مقابل مستوى التمويل المحدد أدناه   .2
 وفقاً لحدود االستهالك السنوية الوارد في CFC من مواد 1إزالة استهالكها من مواد المرفق ألف المجموعة 

 . وأهدف األداء في هذا االتفاق وكما جرى تفصيله في برامج التنفيذ السنوية1الجدول 
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 CFC إلزالة مستويات التمويل ووصفه بموجب الخطة الوطنية: 1الجدول 
 

  المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

طن(حدود االستهالك في بروتوآول مونتريال 
  )معامل استنفاد األوزون

 

3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 1,825 1,825 547.5 547.5 547.5 0 n/a 

المتوقع، طن معامل/ االستهالك المبّلع عنه
 - - - - - - - - - 3,686.2 4,115.5*4094.8 د األوزوناستنفا

الحد األقصى المسموح به لكامل االستهالك
 - 0 86.1 286.1 507.6 1,015.9 1,725.4 3,137.0 3,352.7 - - - )طن معامل استنفاد األوزون(

طن معامل(الخفض من المشروعات الجارية 
 1689 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.7 194.2 333.5 429.3 171.3 )استنفاد األوزون

طن معامل(الخفض الجديد بموجب الخطة 
 2,489.7 0 64.6 200.0 200.0 491.8 688.0 845.3 0.0 0.0 0.0 0.0 )استنفاد األوزون

الخفض غير المؤهل للمواد المستنفدة لألوزون
 16.5 0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 )طن معامل استنفاد األوزون(

 ISالخفض لعنصر 

  آغ/  دوالر12.1 

  )طن معامل استنفاد األوزون(
 

0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 21.5 0.0 21.5 0.0  21.5 0 91.7 

 4,286.8 0 86.1 200.0 221.5 508.3 709.5 1,411.6 215.7 333.5 429.3 171.3 مجموع الخفص السنوي 

التمويل الموافق عليه
 12,193,400 0 113,000 341,200 385,000 489,181 797,122 2,077,141 5,013,9292,976,827 - - لليوئنديبي

 1,078.710 0 8,290 28,228 32,770 42,146 69,261 183,863 264,834 449,318 - -تكاليف مساندة اليوئنديبي
التمويل الموافق عليه

 937,386 0 - - - - - - 255,000 682,386 - - لليونيدو

 115,671 0 - - - - - - 33,150 82,521 - - تكاليف مساندة اليونيدو
مجموع التمويل الموافق

 13,130,786 0 113,000 341,200 385,000 489,181 797,122 2,077,141 5,696,3153,231,827 - - عليه

مجموع تكاليف مساندة
 1,194.381 0 8,290 28,228 32,770 42,146 69,261 183,863 297,984 531,839 - - الوآالة

أقساط التمويل
كنالسنوي حيث يم

تطبيق ذلك بالدوالر
  األمريكي

 

مجموع التكاليف
للصندوق المتعدد

 األطراف

- - 6,228,1543,529,811 2,261,004 866,383 531,327 417,770 369,428 121,290 0 14,325,167 

 طناً من أطنان معامل 4,268.8 والبالغة 1999الستهالك هو البيانات المبلّغ عنها عام نقطة البدء للتخفيضات في ا* 
  .استنفاد األوزون

  . في نهاية االتفاق2جرى تقسيم الجدول أعاله بحيث يبين التفاصيل بالنسبة للقطاع وذلك في الجدول : مالحظات
  
 ضمن البالد، وفي تحقيق أهداف الخفض لعام بغية تقديم المساعدة إلى نايجيريا في إعداد هيكلها للتنفيذ   .3

، 1 في نيجيريا، وللمبادرة بالتدابير الضرورية للوفاء باألهداف األخرى للخفض الواردة في الجدول 2003
 دوالرأميركي باإلضافة إلى تكاليف مساندة 5،725،915 تقديم 38قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها 

  .الوكالة إلى نيجيريا
  
 والسنوات الالحقة بالمبلغ الصحيح 2003 اللجنة التنفيذية أيضاً من حيث المبدأ على الدفعات لعام توافق   .4

  :، مع مراعاة ما يلي1الوارد في الجدول 
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 ومتطلبات األداء األخرى الواردة في 1تحقيق حدود االستهالك والتخفيضات المحددة في الجدول   ) أ(

  هذا االتفاق؛
  واردة في برنامج التنفيذ السنوي ذي الصلة؛االمتثال لمؤشرات األداء ال  ) ب(
  .الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي للسنة التالية  ) ت(

  
وسوف .  وهكذا2003 سوف تكون لألنشطة الواجب تنفيذها عام 2002وبذلك، مثالً، فإن الدفعة المبينة عام  .5

  .تسعى اللجنة التنفيذية إلى تقديم التمويل المحدد في االجتماع األخير للسنة المعنية
  
ناداً إلى ، فسوف يجري تحريرها است2003 و2002، غير دفعات عام 1إن الدفعات الواردة في الجدول  .6

 بالنسبة 1جرى تحقيق الحد األقصى من أهداف االستهالك الموافق عليها والواردة في الجدول : تأكيد بأن
 قد تم تحقيقها وأن النسبة الملموسة من CFCللسنة السابقة، وقد تم التحقق من أن الكميات المحددة إلزالة 

  . لخطة التنفيذ السنويةاألنشطة المحددة للسنة السابقة قد تم القيام بها وفقاً
  
 سوف يكون مشروطاً بالتحقق الجيد 2005 لبرنامج التنفيذ لعام 2004على سبيل المثال، فإن الدفعة في عام  .7

، 1 كما هو محدد في الجدول 2003بالوفاء بأهدافها لالستهالك لعام : بأن نيجيريا قد قامت، بالحد األدنى
 المحددة لالستكمال قبل تاريخ 2003 وأنشطة عام 2002ام واستكملت نسبة هامة من أنشطة التنفيذ لع

 فسوف يتم تحريرها استناداً إلى 2006 لخطة التنفيذ لعام 2005أما الدفعة في عام  .2003اإلبالغ لعام 
  .  قد تم الوفاء بها وهكذا بالنسبة للسنوات التالية2004التأكيد بأن أهداف االستهالك لعام 

  
 وتقدم حكومة نيجيريا تقارير منتظمة، حسب ا .الرصد الدقيق لإلزالةلى ضمان توافق حكومة نيجيريا ع .8

وسوف تكون أرقام االستهالك المبلّغ عنها . تتطلبه إلتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال وهذا االتفاق
المرفق بموجب هذا االتفاق، كحد أدنى، منسجمة مع امتثال نيجيريا لبروتوكول مونتريال بالنسبة إلى مواد 

 من بروتوكول مونتريال في موعد 7 والتي سوف يبلّغ عنها إلى أمانة األوزون تبعاً للمادة 1ألف المجموعة 
  .سبتمبر من كل سنة/  أيلول30أقصاه 

  
توافق حكومة نيجيريا أيضاً أن تسمح بتدقيق التحقق المستقل كما ينص عنه هذا االتفاق، والتحقق الثنائي الذي  .9

ء من برنامج العمل السنوي المتعلق بذلك للرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف، يجب تنفيذه كجز
وباإلضافة إلى ذلك القيام بالتقييم الخارجي حسب توجيهات اللجنة التنفيذية، للتحقق من أن أهداف خفض مواد 

CFC يذ الخطة الوطنية  وأن تنف1 ومستويات االستهالك المقابلة لتلك األهداف الموافق عليها في الجدول
  .  تسير حسب الجدول الزمني وحسب ما هو متفق عليه في برامج التنفيذ السنويةCFCإلزالة 

  
 لنيجيريا تقديرات لألموال المحددة التي يعتقد أنها الزمة لبنود CFCقد تشمل الخطة الوطنية إلزالة  .10

حد األقصى من المرونة في استخدام وبالرغم من ذلك، ترغب اللجنة التنفيذية تزويد نيجيريا بال. محددة
وتشترط اللجنة . 1األموال الموافق عليها للوفاء بأهداف الخفض وحدود االستهالك المتفق عليها في الجدول 

التنفيذية أنه خالل التنفيذ، يمكن استخدام األموال الموافق عليها إلى نيجيريا وفقاً لهذا االتفاق بأي شكل الذي 
 بأكبر حد من السالسة، وذلك بشكل ينسجم مع CFCعمل على تحقيق اإلزالة للمواد تعتقد نيجيريا أنه ي

اإلجراءات التشغيلية كما هو متفق عليها بين نيجيريا وبرنامج األمم المتحدة للتنمية بصفته الوكالة المنفذة 
في الخطة الوطنية إلزالة الرئيسية، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بصفتها الوكالة المنفذة المشاركة، 

CFCوبإقرار اللجنة التنفيذية للمرونة .  لنيجيريا كما جرى تنقيحها وكما هو مبين في برامج التنفيذ السنوية
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، تجدر اإلشارة بأن نيجيريا تلتزم باإلسهام بمستوى CFCالمتوفرة إلى نيجيريا لتحقيق اإلزالة الكاملة لمواد 
  . من هذا االتفاق1ولتحقيق حدود االستهالك الواردة في الجدول الموارد الالزمة لتنفيذ الخطة 

  
توافق حكومة نيجيريا أن التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ من جانب اللجنة التنفيذية في اجتماعها  .11

 هومجموع التمويل الذي سيكون متوفراً إلى 1 لإلزالة الكاملة الستهالك مواد المرفق ألف المجموعة 38
 للسماح بإمتثالها الكامل للتخفيضات في االستهالك واإلزالة كما هو متفق عليه مع اللجنة التنفيذية نيجيريا

للصندوق المتعدد األطراف وأنه ليس هناك أي موارد إضافية للصندوق المتعدد األطراف يمكن توقعها ألي 
 أنه إلى جانب رسوم الوكالة ومن المفهوم أيضا. 1نشاط إضافي يتعلق بإزالة مواد المرفق ألف المجموعة 

 أدناه، تقوم حكومة نيجيريا والصندوق المتعدد األطراف، ووكاالته الثنائية ووكاالته 13المشار إليها في الفقرة 
المنفذة بعدم طلب أو تقديم أي تمويل آخر يتعلق بالصندوق متعدد األطراف لتحقيق اإلزالة الكاملة لمواد 

  .1المرفق ألف المجموعة 
  

فق حكومة نيجيريا أنه إذا قامت اللجنة التنفيذية بالوفاء بإلتزماتها بموجب هذا االتفاق ولكن نيجيريا لم توا .12
، والمتطلبات األخرى الواردة في هذه 1عمل على الوفاء بمتطلبات اإلزالة والخفض الواردة في الجدول 

على حجز التمويل للشرائح التالية من الوثيقة، فإن الوكاالت المنفذة والصندوق المتعدد األطراف سيعمالن 
ومن المفهوم بشكل واضح أن .  حتى يتم الوفاء بالخفض المطلوب1التمويل المنصوص عنه في الجدول 

وباإلضافة . الوفاء بهذا االتفاق يتوقف على األداء الجيد اللتزامات حكومة نيجيريا وإلتزامات اللجنة التنفيذية
، كما هو محدد في 2003لنسبة إلى جميع أهداف السنة التقويمية التي تبدأ بعام إلى ذلك، تفهم نيجيريا أنه با

 من هذا االتفاق، فسوف يعمل الصندوق المتعدد األطراف على خفض الشريحة التالية وبذلك مجموع 2الفقرة 
اد  دوالر أميركي بالطن معامل استنف10،540 على أساس 1التمويل إلزالة مواد المرفق ألف المجموعة 

  .األوزن للخفض غير المحقق في أي سنة من السنوات، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك
  

من % 9من التمويل السنوي لتنفيذ المشروع ورصده و% 5بالنسبة لليوئنديبي، تم االتفاق على رسوم  .13
 كما هو مبين في التمويل السنوي لجميع األنشطة األخرى وذلك وفقاً ألحكام هذا االتفاق، ويجري توزيعه

وبما أن أنشطة اليونيدو تتكون من مشروعين نهائيين بدون عناصر اإلدارة، فإن تكاليف المساندة . 1الجدول 
بعد ذلك لكل مشروع % 11 دوالر أميركي األولى و500،000لمبلغ % 13حسبت بشكل منفصل، بإستخدام 

  .مشروع التبريدل% ) 6(فردي، بالتعديل المطلوب للعنصر ذي المفعول الرجعي 
  

 لخطة اإلزالة لقطاع صناعة الرغاوى ولقطاع خدمة CFCجرى إعداد عناصر الخطة الوطنية إلزالة  .14
التبريد بمساعدة اليوئنديبي أما خطة اإلزالة لقطاع صناعة التبريد وقطاع األيروسول فقد جرى إعدادها 

لمنفذة الرئيسية، على مساعدة حكومة نيجيريا وسوف تعمل اليوئنديبي، بوصفها الوكالة ا. بمساعدة من اليونيدو
للقيام بجميع أنشطتها المطلوبة لتحقيق األهداف المذكورة أعاله وتنفيذ الخطة الوطنية بكاملها إلزالة مواد 

CFCواليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة .  واألنشطة المتعلقة بإعداد السياسة العامة وإعداد التنظيمات
مل على تقديم الدعم الالزم والمساعدة إلى نيجيريا ألنشطتها المتعلقة بقطاع صناعة المشاركة، فسوف تع

  . التبريد وقطاع األيروسول
  

  :إن اليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، سيكون مسؤوالً عن األمور التالية .15
  
ومتطلبات اليوئنديبي ضمان أن يكون األداء والتحقق المالي وفقاً لهذا االتفاق ووفقاً إلجراءات   )أ (

   لنيجيريا كما جرى تنفيحها؛CFCالمحددة كما هو محدد في الخطة الوطنية إلزالة 
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 واألنشطة 1تقديم التحقق إلى اللجنة التنفيذية من أن أهداف االستهالك الواردة في الجدول   )ب (
  السنوية ذات العالقة قد تم الوفاء بها؛

  لسنوية؛مساعدة نيجيريا في إعداد برامج التنفيذ ا  )ج (
  ضمان أن تكون إنجازات البرامج السنوية السابقة منعكسة في البرامج الالحقة؛  )د (
 الذي 2004اإلبالغ عن تنفيذ برامج التنفيذ السنوية التي تبدأ مع تقديم برنامج التنفيذ السنوي لعام   )ه (

  ؛2003يجب إعداده وتقديمه عام 
ديبي قد أجراها خبراء تقنيون مستقلون ضمان أن تكون االستعراضات الفنية التي يقوم بها اليوئن  )و (

  مالئمون؛
  القيام ببعثات اإلشراف المطلوبة؛  )ز (
ضمان وجود آلية تشغيلية للسماح بتنفيذ البرنامج بشكل فعال وواضح واإلبالغ عن البيانات شكل   )ح (

  دقيق؛
يريا  لنيج1تقديم التحقق إلى اللجنة التنفيذية أن االستهالك الوطني لمواد المرفق ألف المجموعة   )ط (

  ؛1قد تم استناداً إلى الجداول الزمنية الواردة في الجدول 
ضمان أن تكون المصروفات قد تمت إلى نيجيريا استناداً إلى أهداف األداء الموافق عليها في   )ي (

  برنامج العمل السنوي وبالنسبة لألحكام الواردة في هذا االتفاق؛
  .لكتقديم المساعدة في إعداد السياسة العامة حيث يطلب ذ  )ك (
  

  :سوف تقوم اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة المشاركة، بما يلي .16
  

 وهي إزالة –تقديم المساعدة إلى حكومة نيجيريا في تنفيذ والتحقق من األنشطة التي مولتها اليونيدو ) أ 
  المواد في قطاع صناعة التبريد وفي قطاع األيروسول؛

  
  . األنشطة إلدراجها في التقارير المجمعةتقديم التقارير إلى اليوئنديبي حول هذه) ب 

  
يجب عدم تعديل عناصر التمويل في هذا االتفاق على أساس مقررات اللجنة التنفيذية في المستقبل التي من . 17

  .شأنها أن تؤثر على تمويل أي مشروعات قطاعية أخرى لالستهالك وأي أنشطة أخرى ذات عالقة في البالد



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/46 
Annex I 

 

 6

 CFCستويات التمويل في فئات ووصفها بموجب الخطة الوطنية إلزالة وضع تفاصيل م: 2الجدول 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

طن(حدود االستهالك بموجب بروتوآول مونتريال 
 N/a 0 547.5 547.5 547.5 1,825 1,825 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 )معامل استنفاد األوزون

 - - - - - - - - - 3,686.2 4,115.5 *4094.8 المتوقع/ االستهالك المبّلع عنه

الحد األقصى المسموح به لمجموع االستهالك
 - 0 86.1 286.1 507.6 1,015.9 1,725.4 3,137.0 3,352.7 - - - )طن معامل استنفاد األوزون(

 1636 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 552.1 179.3 310.5 426.3 167.8 قطاع الرغاوى–الخفض من المشروعات الجارية 

 53 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 14.9 23.0 3.0 3.5  قطاع التبريد–الخفض من المشروعات الجارية 

 قطاع–الخفض من المشروعات الجارية 
 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 األيروسول

مجموع الخفض من جميع المشروعات الجارية
 1689 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.7 194.2 333.5 429.3 171.3 )طن معامل استنفاد األوزون(

 1607.7 0 0.0 0.0 0.0 291.8 538.0 777.9 0.0 0.0 0.0 0.0  قطاع الرغاوى–الخفض الجديد بموجب الخطة 

 829.6 0 64.6 200.0 200.0 200.0 150.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0  قطاع التبريد–الخفض الجديد بموجب الخطة 

 58 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 قطاع األيروسول–الخفض الجديد بموجب الخطة 

طن(ط مجموع الخفض الجديد بموجب الخط
 2,489.7 0 64.6 200.0 200.0 491.8 688.0 845.3 0.0 0.0 0.0 0.0 )معامل استنفاد األوزون

–خفض المواد المستنفدة لألوزون غير المؤهل 
 16.5 0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 قطاع الرغاوى

–خفض المواد المستنفدة لألوزون غير المؤهل 
 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  التبريدقطاع

–خفض المواد المستنفدة لألوزون غير المؤهل 
 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 قطاع األيروسول

مجموع خفض المواد المستنفدة لألوزون غير
 16.5 0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 )وزونطن معامل استنفاد األ(المؤهل 

طن معامل استنفاد(مجموع الخفض السنوي 
 3,254.6 0 0.0 0.0 0.0 308.3 480.0 1,382.4 179.3 310.5 426.3 167.8  قطاع الرغاوى–) األوزون

طن معامل استنفاد(مجموع الخفض السنوي 
 882.6 0 64.6 200.0 200.0 200.0 150.0 23.6 14.9 23.0 3.0 3.5 ريد قطاع التب–) األوزون

طن معامل استنفاد(مجموع الخفض السنوي 
 58 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0  قطاع األيروسول–) األوزون

 ISالخفض لعنصر 

  آغ/  دوالر12.1 

  )وزونطن معامل استنفاد األ(
 

0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 21.5 0.0 21.5 0.0 21.5 0 86 

طن معامل استنفاد(مجموع الخفض السنوي 
 4,286.9 0 86.1 200.0 221.5 508.3 709.5 1,411.7 215.7 333.5 429.3 171.3 جميع القطاعات) األوزون

 طن معامل استنفاد 4268.8 والبالغة 1999بلّغ عنها لعام نقطة البدء للتخفيضات في االستهالك هي البيانات الم* 
  .األوزون
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

التمويل الموافق عليه من اليوئنديبي
 8,150,000 0 - - - - - 1,500,000 2,420,000 4,230,000 - -  قطاع الرغاوى–

ن اليوئنديبيالتمويل الموافق عليه م
 4,073,000 0 113,000 341,200 385,000 489,181 797,122 577,141 556,827 813,529 - -  قطاع خدمة التبريد–

مجموع التمويل الموافق عليه
 12,223,000 0 113,000 341,200 385,000 489,181 797,122 2,077,141 2,976,827 5,043,529 - - )دوالر(لليوئنديبي 

 قطاع–تكاليف المساندة لليوئنديبي 
 729,500 0 - - - - - 133,800 216,600 379,100 - - الرغاوى

 قطاع–تكاليف المساندة لليوئنديبي 
 349,210 0 8,290 28,228 32,770 42,146 69,261 50,063 48,234 70,218 - - خدمة التبريد

ف مساندة اليوئنديبيمجموع تكالي
 1,078,710 0 8,290 28,228 32,770 42,146 69,261 183,863 264,834 449,318 - - )دوالر(

–التمويل الموافق عليه لليونيدو 
 682,386 0 - - - - - - - 682,386 - - قطاع صناعة التبريد

–التمويل الموافق عليه لليونيدو 
 255,000 0 - - - - - - 255,000 - - - قطاع األيروسول

مجموع التمويل الموافق عليه
  937,386 0 - - - - - - 255,000 682,386 - - )دوالر(لليونيدو 

 قطاع–تكاليف مساندة اليوئنديبي 
 82,521 0 - - - - - - - 82,521 - - صناعة التبريد

 قطاع–تكاليف مساندة اليونيدو 
 33,150 0 - - - - - - 33,150 - - - األيروسول

مجموع تكاليف مساندة اليونيدو
 115,671 0 - - - - - - 33,150 82,521 - - )دوالر(

 13,160,386 0 113,000 341,200 385,000 489,181 797,122 2,077,141 3,231,827 5,725,915 - - مجموع التمويل الموافق عليه

 1,194,381 0 8,290 28,228 32,770 42,146 69,261 183,863 297,984 531,839 - - مجموع تكاليف مساندة الوآالة

  
 

_____  
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