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  متعددة السنواتمشروعات  –ورقة تقييم المشروع 
  سيراليون

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
  ، يونيدويونيب (الوكالة الرئيسية)  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة خطة 

 
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 1.87  2011السنة:   )(المرفق جيم، المجموعة األولى 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 
  2011 السنة:   أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروسوالت  كيميائي
  الحريق

االستخدامات   عامل تصنيع  المذيبات  التبريد
  المعملية

  إجمالي 
ستھالك ا

  القطاع

   الخدمة  التصنيع
           123الھيدروكلوروفلوروكربون 
            124 الھيدروكلوروفلوروكربون
            ب141الھيدروكلوروفلوروكربون
            ب142الھيدروكلوروفلوروكربون
  1.87     1.87     22 الھيدروكلوروفلوروكربون

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

 1.67  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1.7  :2010-2009خط األساس للفترة تقدير 
  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  1.09  المتبقي: 0.58  موافق عليه بالفعل:
  
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة   يونيب
قدرات (طن لألوزون 

  استنفاد األوزون)

0.06   0.06 0 0.06  0.06 0.24 

 96,050 23,730 0 23,730 0 22,600 0 0 25,990  التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة  يونيدو
(طن قدرات لألوزون 

  استنفاد األوزون)

0 0 0 0.14 0 0 0 0 0.14 

 54,500 0 0 0 0 54,500 0 0 0  التمويل (دوالر أمريكي)
  
 Total 2020 2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستھالك بموجب بروتوكول 
 مونتريال 

 ال ينطبق 1.09 1.50 1.50 1.50 1.501.50 1.67 1.67 ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك 
 األوزون)(أطنان قدرات استنفاد 

 ال ينطبق 1.09 1.50 1.50 1.50 1.501.50 1.67 1.67 ال ينطبق ال ينطبق

التمويل المتفق 
عليه (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف   يونيب
 المشروع

25,000 023,000 0020,000 0 21,000 0 21,000 110,000 

تكاليف 
 الدعم

3,250 0 2,990 002,600 0 2,730 0 2,730 14,300 

تكاليف   يونيدو
 المشروع

50,000 000050,000 0 0 0 0 100,000 

تكاليف 
 الدعم

4,500 0 0004,500 0 0 0 0 9,000 

التمويل الموافق عليه من 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

75,0000 00000 0 0 0 0 75,000 

تكاليف 
 الدعم

7,750 00000 0 0 0 0 7,750 

إجمالي التمويل المطلوب 
للموافقة عليه في ھذا 

 االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 023,000 000 0 0 0 0 23,000 

تكاليف 
 الدعم

0 02,990 000 0 0 0 0 2,990 

  
  الموافقة الشمولية  توصيات األمانة
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  وصف المشروع

، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، سيراليونبالنيابة عن حكومة  .1
خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من إلى االجتماع السبعين للجنة التنفيذية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من 

 2 990، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 23 000الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرھا 
 الشريحة خطة تنفيذمع . وشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من ھذه الخطة، نيبدوالر أمريكي ليو

 .2016إلى  2013 من للفترة

 خلفيــة

والستين على خطة إدارة إزالة المواد  خامسوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا ال .2
في  35بنسبة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خفض من أجل  سيراليونالھيدروكلوروفلوروكربونية ل

(أي  دوالر أمريكي 233 300موافق عليه من حيث المبدأ بلغ إجمالي تمويل عند مستوى ، 2020بحلول عام المائة 
دوالر  100 000دوالر أمريكي ليونيب، و 14 300زائدا تكاليف دعم الوكالة بمقدار دوالر أمريكي،  110 000

، الخامس والستين أيضا . وفي االجتماعليونيدو) دوالر أمريكي 9 000زائدا تكاليف دعم الوكالة بمقدار أمريكي 
، مريكيأ دوالر 82 750بلغت  ھذه الخطة بقيمةالمرحلة األولى من قت اللجنة التنفيذية على الشريحة األولى من واف

 دوالر 50 000ليونيب، و أمريكي دوالر 3 250عم الوكالة بمقدار ددوالر أمريكي، زائدا تكاليف  25 000(أي 
 .نيدو)ا ليويكيأمر دوالرا 4 500مقدار زائدا تكاليف دعم الوكالة ب ،أمريكي

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

إلدراج تدابير  2011، ونقحتھا في عام 2008أصدرت سيراليون لوائح المواد المستنفدة لألوزون في عام  .3
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتراقب اللوائح رقابة إضافية على إزالة المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك 

امي ظواردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون والمعدات التي تستخدم المواد المستنفدة لألوزون، وتنص على ن
ا مع وحدة األوزون الوطنية في وكالة حماية البيئة) وتسجيل جميع أصحاب مالحصص والتراخيص (ويتم تنسيقھ

ھم، بما فيھم فنيي خدمة التبريد ومستوردي المواد المستنفدة لألوزون. وكانت حكومة سيراليون قد رخيصتالمصلحة و
واستخدام غازات  ترويجمن خالل الھيدروكلوروفلوروكربونية، ة للمواد لوضعت استراتيجيات لتحقيق اإلزالة الكام

ھا طاقة عالية الكفاءة مع إمكانية منخفضة لالحترار التي لدي األخرى التبريد الطبيعية وبدائل التكنولوجيات الواعدة
 العالمي.

من فنيي التبريد على ممارسات  40وفيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد، أنجزت األنشطة التالية: تم تدريب  .4
-Rو R-290ازان ـالتبريد الجيدة، وعلى استخدام غازات التبريد التي تستخدم الھيدروكربون وسالمة مناولتھا (الغ

600a  أساسا)، وتم تزويدھم بأدوات الخدمة. وأعدت رابطة مھندسي وتقنيي التبريد، التي تم تفعيلھا اآلن، مبادئ
لفنيي التبريد، وساعدت في تنفيذ أنشطة التدريب. وتم تدريب تسعين من ضباط الجمارك توجيھية لمدونة سلوك 

لألوزون واللوائح األخرى المتعلقة بالمواد المستنفدة على رصد واردات المواد المستنفدة القانون وضباط إنفاذ 
إلعادة تھيئة المراكز وتم شراء المعدات حديد المواد المستنفدة لألوزون. تلألوزون، وقدمت خمس مجموعات ل

اإلقليمية (المنشأة من خالل خطة إدارة اإلزالة النھائية) وأجريت حمالت توعية بين الفنيين للحصول على ماكينات 
التي تم توفيرھا سابقا من خالل خطة إدارة اإلزالة النھائية. وتم اآلن تفعيل وحدة إدارة  رسترداد وإعادة التدوياال

 .المشروع ورصده

دوالر أمريكي من التمويل اإلجمالي الموافق عليه  49,000تم صرف مبلغا وقدره ، 2013وحتى مايو/أيار  .5
 .2013دوالر أمريكي في عام  26,000صيد البالغ وسيتم صرف الر دوالر أمريكي. 75,000البالغ 
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 الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خالل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ية تالاألنشطة ال سيتم تنفيذ .6
 :اليدروكلوروفلوروكربونية

إضافيا من ضباط الجمارك وضباط إنفاذ القانون اآلخرين، وتعزيز مدارس  ضابطا 40تدريب   (أ)
  دوالر أمريكي)؛ 9,000التدريب في مجال الجمارك (

على ممارسات التبريد الجيدة؛ وتعزيز قدرات المعاھد التقنية فنيي الخدمة فني من  50تدريب   (ب)
لغازات التبريد، وأدوات التبريد األساسية، ؛ وشراء وتوزيع محددات إضافية تقنيي التبريدورابطة 

  دوالر أمريكي)؛ 8,000وحاويات غاز لتخزين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (

 .دوالر أمريكي) 6,000( وكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور وتقييم أنشطةرصد   (ج)

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

 تشغيلهنظام التراخيص تم 

وحسبما نص عليه االتفاق بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية، تم استالم تأكيد ، 63/17تمشيا مع المقرر  .7
من الحكومة بوضع نظام وطني نافذ للتراخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

يال. ويشمل نظام التراخيص الذي أنشأته الحكومة ھذا النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونترأن و
 ، وھي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة التي تستھلك في البلد.22- واردات الھيدروكلوروفلوروكربون

طنا  30.0طن من قدرات استنفاد األوزون ( 1.65التي أنشأتھا حكومة سيراليون  2013وكانت حصة عام  .8
. وسيتم البت في حصص للسنوات الالحقة على أساس سنوي اعتمادا على 22-وفلوروكربونمتريا) من الھيدروكلور

 تة وتمقانونيمستوى الواردات من السنوات السابقة والمخزونات أو الكميات التي تم استيرادھا بطريقة غير 
 مصادرتھا.

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

من قدرات استنفاد األوزون،  طن 1.7تم تحديد خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المطلوب لالمتثال عند  .9
، على النحو 2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7استنادا إلى االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

كور في االتفاق بين حكومة سيراليون واللجنة يساوي خط األساس المذ. وخط األساس المحدد 1المبين في الجدول 
 .أية تعديالت على االتفاقإجراء ال يتطلب األمر وبناء عليه،  التنفيذية؛

، 2011-2006للسنوات  7في سيراليون (بيانات المادة  22-: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون1لجدول ا
  )2012وتقديرات عام 

 *2012 2011 20062007200820092010 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
خط 

األساس**
 30.37 47.00 34.00 25.0028.0026.0028.0032.73 أطنان مترية

 1.67 2.59 1.87 1.381.541.431.541.80  طن من قدرات استنفاد األوزون 
  تقديرات. )*(

 عشري قدرات استنفاد األوزون (استنادا إلى رقمطن من  1.7(**) خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المطلوب لالمتثال يبلغ 
 واحد).

ومع مالحظة أن الھدف الرئيسي من التدريب كان تزويد فنيي التبريد بالمعارف والمھارات الضرورية في  .10
مجال إعادة التھيئة، وعن تكنولوجيات الھيدروكربون وممارسات التبريد الجيدة، طلبت األمانة معلومات إضافية عن 
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م الحالي لغازات التبريد التي تعمل بالھيدروكربون في البلد، بما في ذلك مدى إعادة تھيئة المعدات التي االستخدا
، ووصفا موجزا لألربعة مرافق محلية للتبريد التي تم تحويلھا إلى 22- تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

بريد التي تستخدم الھيدروكربون. واقترحت الھيدروكربون وأيضا عن اللوائح الموجودة للسماح باستخدام غازات الت
األمانة أيضا أن يخطر اليونيب السلطات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة ذوي الصلة بإعطاء االعتبار 
الواجب لمعالجة الحواجز أمام إدخال التكنولوجيات البديلة وغازات التبريد البديلة (بما في ذلك الجوانب األخرى 

ات، مثل كفاءة الطاقة)، وذلك خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وردا المتعلقة بالمعد
في المائة من المعدات تستند  90على ذلك، أشار اليونيب إلى أن التكنولوجيا التي تستخدم الھيدروكربون جديدة إذ أن 

يد استخدام غازات التبريد الھيدروكربونية في السنوات توقع أن يزمن الم ه. غير أن22-إلى الھيدروكلوروفلوروكربون
معدل نمو اقتصادي عالي، وتوسعت تشھد سيراليون القليلة القادمة كما كانت الحالة في معظم البلدان في المنطقة. و

لى قائمة عصناعة البناء ومن المتوقع أن معدات التبريد وتكييف الھواء التي سيتم استيرادھا إلى البلد، ستكون 
الھيدروكربون (مثال، المبردات المنزلية، ومبردات المياه، وفترينات العرض، ووحدات تكييف الھواء المجزأة 

الغرف). وتمثلت الجوانب الرئيسية لبرنامج التدريب الذي أجراه اليونيب على المسائل المتعلقة  ات تكييفووحد
، R600aاز التجميد العميق باستخدام غاز التبريد بالسالمة. وقدم خبير استشاري من اليونيب عرضا عمليا لجھ

وأشار اليونيب  وغاز البروبين. R-290ولوحدة تكييف ھواء الغرف ووحدة تكييف ھواء مجزأة باستخدام غاز التبريد 
أيضا إلى أن حكومة سيراليون ستضع آليات من شأنھا أن تعالج الحواجز أمام إدخال التكنولوجيات الجديدة، وتقدم 
حوافز للتشجيع على استخدام التكنولوجيات التي توفر في استخدام الطاقة، وتضمن أن يتم استيراد المعدات التي 

 تستخدم الھيدروكربون إلى البلد.

نظام تراخيص وحصص الواردات يعمل بالفعل وسيمكن من إحداث تخفيضات في األمانة أن  الحظت .11
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون تمشيا مع جدول اإلزالة بموجب بروتوكول مونتريال. وتم إعداد األنشطة في 

السلوك الستخدام نظم قطاع الخدمة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين. ويتم إعداد مسودات للمعايير ومدونات 
اليونيب، فإن حكومة سيراليون تتعاون مع مركز  فاد. وكما أالتبريد وتكييف الھواء التي تعمل بالمواد الھيدروكربونية

التدريب المھني ومصلحة الجمارك لضمان اإلدراج الكامل لنماذج بروتوكول مونتريال في المنھج الدراسي للتدريب. 
صات الميزانية من وزارة المالية أمواال للتدريب المستدام لفنيي التبريد وضباط وعالوة على ذلك، تعكس مخص

الجمارك. وتم أيضا تعزيز رابطة مھندسي وفنيي التبريد بغرض تمكينھا من تقديم أنشطة التدريب والتراخيص، 
وروفلوروكربونية. والتفتيش والرصد ألنشطة بروتوكول مونتريال بعد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل

إضافية لغازات التبريد وأدوات الخدمة  تدداحوسيستخدم جزء من التمويل المتاح من الشريحة الثانية لتقديم م
 األساسية.

 ةالتوصي

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من بتوصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية  .12
في سيراليون، وتوصي أيضا بالموافقة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من 

وعلى خطة شريحة التمويل ذات الصلة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من ھذه الخطة لسيراليون، 
 لجدول أدناه:عند مستوى التمويل على النحو المبين في ا ،يرتبط بھا من تكاليف الدعموما 

  تمويل المشروع عنوان المشروع  
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

 يونيب 2,990 23,000 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)  (أ)
 

 ---- 
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