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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثالث والثمانوناالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى  27من   ،مونتريال
 

  

  سيراليونمقترح مشروع: 
  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  اإلزالة

  الشريحة، األولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  )الرابعة

 ويونيدو يونيب

  

  
  

   

بروتوكول مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ   
 .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  سيراليون

 

 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 (المرحلة األولى)

والستون الخامس ، يونيدويونيب (رئيسية) 2020في المائة بحلول عام  35   

 

7201السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا( (طن من قدرات استنفاد األوزون) .570   

 

2018السنة:  استنفاد األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات ثالثا(  

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 0.57    0.57     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 األوزون)) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاد رابعا(

2010-2009خط األساس للفترة   1.67 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 1.67 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 1.09 المتبقي 0.58 موافق عليه بالفعل:

 
 المجموع 2020 2019 2018 ) خطة األعمالخامسا(

 0.12 0.06 0.00 0.06 لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) إزالة المواد المستنفدة يونيب

 47,460 23,730 0 23,730 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2020 2019 *2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستهالك في بروتوكول 
 مونتريال

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 1.09 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.67 1.67

الحد األقصى لالستهالك 
المسموح به (طن من قدرات 

 استنفاد األوزون)

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 1.09 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.67 1.67

التمويل 
الموافق 

عليه 
(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف  يونيب
 المشروع

25,000 0 23,000 0 0 20,000 0 21,000 0 21,000 110,000 

تكاليف 
 الدعم

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

تكاليف  يونيدو
 المشروع

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

تكاليف 
 الدعم

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

المبالغ التي وافقت 
عليها اللجنة 

(بالدوالر التنفيذية 
 األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

75,000 0 23,000 0 0 70,000 0 0 0 0 168,000 

تكاليف 
 الدعم

7,750 0 2,990 0 0 7,100 0 0 0 0 17,840 

إجمالي المبالغ 
المطلوبة في هذا 
االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 0 0 0 0 21,000* 0 21,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 0 0 0 0 2,730 0 2,730 

 .2018* الشريحة الرابعة كان ينبغي تقديمها عام 

 الشموليةللموافقة ا توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 
 

ً طلب ،الرئيسية، قدم يونيب بصفته الوكالة المنفذة سيراليونبالنيابة عن حكومة   - 1 لتمويل الشريحة الرابعة من  ا
دوالر أمريكي زائد تكاليف  21,000بمبلغ  ةالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

ويشمل الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة وتقرير . 1ليونيب فقط دوالر أمريكي 073,2دعم الوكالة البالغة 
 وخطة تنفيذ الشريحة لألعوام 2017إلى  2013من  لألعواماستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  بشأنتحقق 
  .2020و  2019

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة   - 2 ت حكوم يراليون عن أبلغ تهالك يبلغ س اد األوزون من المواد  0.57اس تنف درات اس طن من ق
تهالك تقديري يبلغ ، 2017 روكربونية عامالهيدروكلوروفلو تنفاد األوزون لعام 0.56واس  2018 طن من قدرات اس
بة  اس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال. ويبين الجدو 67وهو أقل بنس تهالك  1ل في المائة من خط األس اس

  .2018-2014المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

 )7انات المادة بي 2014-2018( سيراليون. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

 خط األساس *2018 2017 2016 2015 2014 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 30.91 10.11 10.35 11.00 18.02 26.70 طن متري

 1.70 0.56 0.57 0.61 0.99 1.47 طن من قدرات استنفاد األوزون

  بيانات من تقرير التحقق بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.* 

على غازات التبريد  المرتفعالطلب  إلى 2014عام  22-يرجع االستيراد العالي من الهيدروكلوروفلوروكربون  - 3
لعام. فضال عن الألغراض الطبية بسبب وباء اإليبوال. ومع التنفيذ الكامل لنظام الترخيص، انخفض االستهالك بعد ذلك 

ريد على الخدمة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تعزيز قدرة فنيي التب ذذلك، ساهم تنفي
وجيات لتبريد مما خفض من نسب التسريب على أساس الممارسات الجيدة واستخدام التكنولوالمحافظة على معدات ا

  .البديلة التي يتم استيرادها في البلد

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

يراليونأبلغت حكومة   - 4 تهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن  س نفيذ تتقرير  بموجببيانات اس
 وسيتم تقديم من بروتوكول مونتريال. 7تم اإلبالغ عنه بموجب المادة ما مع وهي متسقة  2017لعام  البرنامج القطري

  .2019نيسان/أبريل  30بحلول  2018تقرير البرنامج القطري لعام 

  تقرير التحقق

ادرات المواد   - 5 ص لواردات وص ام ترخيص وحص ذ نظ ة تقوم بتنفي د تقرير التحقق أن الحكوم أك
دروكلو هذه المواد لألعوامالهي تهالك  الي اس ة وأن إجم  1.49و  0.84كان  2017إلى  2013من  روفلوروكربوني

تنفاد األوزون على التوالي.  0.57و  0.61و  1.00 و وكان هناك اختالف طفيف ما بين البيانات طن من قدرات اس
ادة  ا بموجب الم ا والمبلغ عنه امي  7المتحقق منه نامج القطري لع ب خطأ في اإلبالغ.  2015و  2014والبر ب بس

وخلص التحقق إلى أن سيراليون لديها نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
ثال البلد بالتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال. وشملت توصيات تقرير التحقق ضرورة عامل وقادر على ضمان امت

وضع نظام إلكتروني لتعزيز فاعلية رصد نظام الترخيص والحصص؛ ونظام باإلنترنت لتسجيل المستوردين وتطبيق 

____________________ 
  من هيئة حماية البيئة في سيراليون إلى األمانة. 2019آذار/مارس  15حسب رسالة مؤرخة في   1
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د الواردات تيراد والتراخيص؛ وتعزيز قدرة الجمارك وتدريب الموظفين على رص ات االس ص روعة  مخص غير المش
  جميع نقاط الدخول وذلك بتوفير أجهزة إضافية للتعرف على غازات التبريد. دعن

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

ص المواد   - 6 . وفي بداية كل 2010الهيدروكلوروفلوروكربونية عام أقامت الحكومة نظاما لترخيص وحص
عام، يتعين على جميع مستوردي المواد المستنفدة لألوزون أن يقدموا طلبات بنوعية وكمية المواد المستنفدة لألوزون 
اس هذه الطلبات، وفقا  ص كل عام على أس در وحدة األوزون الوطنية التراخيص والحص تيرادها. وتص يتم اس التي س

  فاق الحكومة مع اللجنة التنفيذية.الت

تنفدة لألوزون ومنع   - 7 ة بالمواد المس ات واللوائح الخاص ياس د وإنفاذ الس عقدت ثالث دورات تدريبية حول رص
ملت  روع في هذه المواد وش تخدام  198االتجار غير المش تمر اس الموظفين موظف جمارك وإنفاذ القانون. وقد اس

ابقة جهزة التعرف علىالمدربين أل ريحة الس ونتيجة لزيادة القدرة  .غازات التبريد التي كانت قد تم توفيرها في الش
اف الواردات المريبة، مما أكده تعليق  بحوا اآلن قادرين على اكتش ؤولي الجمارك، فقد أص التقنية والمعرفة لدى مس

صول على إيضاح من وحدة األوزون االستيراد عندما لم تكن المعلومات التي تم توفيرها كافية، والح مخالصاتبعض 
  الوطنية قبل اإلفراج عن الشحنات.

  قطاع خدمة التبريد

فني تبريد على ممارسات خدمة التبريد الجيدة و االستخدام  130تم تعزيز قدرة فنيي التبريد من خالل تدريب   - 8
دروكربون ( د الهي ازات تبري ا تم توفير حوافظ أدواR-600aو  R-290اآلمن لغ ل ). كم اس منوعة ت (مث أجهزة قي

ترداد وو طوانات االس ترداد، وأدواته وأس  إحراق أدواتمجموعة أجهزة التعرف على غازات التبريد، وآالت اس
  بعض الفنيين المختارين ألغراض التدريب.لوقواطع لألنابيب ومضخات فراغية) 

المعايير الوطنية التي سيوافق عليها مكتب  اعتمدت جمعية التبريد مدونة سلوك تنفذ للفنيين وقد تم إدخالها في  - 9
 35المعايير في سيراليون. وعندما تتم الموافقة عليها، فإنها سوف تدعم عملية اعتماد الفنيين والتي اعتمدت حتى اآلن 

  فنيا. كما يتم أيضا إعداد قاعدة بيانات للفنيين ويجري تقييم لقدرات مؤسسات التدريب.

اء   - 10 كل كامل وهو ملحق بمعهد حكومي،  زز امتيامراك ثالثةتم إنش لتدريب الفنيين. وقد بدأ أحدها العمل بش
ثل وحدتين تكييف هواء  عدات (م قد تم توفير الم قدرات. و يادة ال ما زاال في مرحلة ز على حين أن االثنين اآلخرين 

بليت قائمة على  ترداد غاز التو R-290س تخدام مع أجهزة التعرف على غازات التبريد ووحدات اس بة لالس بريد مناس
تعال، وأجهزة إلكترونية الكتش رب واغازات قابلة لالش مامات لخدمة الهيدروكربون أجهزة قياس منوعة وف التس ص

ين  ص طوانات البروبان) لهذه المراكز ألغراض التدريب وذلك لتعزيز كفاءة الفنيين وتدريب المدربين المتخص وأس
  ائمة على الهيدروكربون ومكوناتها المتوفرة في السوق.وتعريف األطراف بأحدث المعدات الق

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع 

سيراليون هي وحدة األوزون   - 11 المؤسسات المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل
ي التبريد وإدارة الجمارك ووزارة  التجارة. وكجزء من تنفيذ الوطنية ولجنة األوزون الوطنية وجمعية فنيي ومهندس

ورصد المشروع قامت وحدة األوزون الوطنية بتعيين مستشار للمساعدة على جمع البيانات الدقيقة ورصد تنفيذ كافة 
  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ميعادها.أنشطة 
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  مستوى صرف األموال 

ارس   - 12 اريخ آذار/م رف الدوالر أمريكي  168,000، ومن مبلغ 2019بت ه حتى اآلن، تم ص موافق علي
يد 2ليونيدو) كما يبين الجدول  92,410دوالر أمريكي ليونيب و  63,000دوالر أمريكي ( 155,410 . أما الرص

  .2019دوالر أمريكي فسوف يتم صرفه خالل عام  12,590المتبقي البالغ 

دول  ة األولى من خ2الج الي للمرحل دروكلوروفلوروكربوني. التقرير الم ة المواد الهي ة إدارة إزال يراليون  ةط لس
  (بالدوالر األمريكي)

 نسبة الصرف (%) المجموع يونيدو يونيب الشريحة

 الشريحة األولى
 75,000 50,000 25,000 الموافق عليه

100 
 75,000 *50,000 25,000 المصروف

 الشريحة الثانية
 23,000 0 23,000 الموافق عليه

100 
 23,000 0 23,000 المصروف

 الشريحة الثالثة
 70,000 50,000 20,000 الموافق عليه

82 
 57,410 42,410 15,000 المصروف

 المجموع
 168,000 100,000 68,000 الموافق عليه

93 
 155,410 92,410 63,000 المصروف

  دوالر أمريكي في االجتماع الحادي والثمانين. 2,380مبلغ  * أعادت يونيدو

  خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  :2020وكانون األول/ديسمبر  2019سيتم تنفيذ األنشطة التالية ما بين تموز/يوليه   - 13

لة  45تدريب   (أ)   فاذ على إزا د من موظفي الجمارك واإلن ية والرص المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
الفعال لواردات هذه المواد والمعدات القائمة عليها، والتكنولوجيات البديلة المتاحة في البلد (يونيب) 

  دوالر أمريكي)؛ 6,000(

املة لمعالجة غازات تبريد الهيدروكربون،  60تدريب   (ب)   ات التبريد الجيدة الش فني تدريب على ممارس
  دوالر أمريكي)؛ و 10,000تمرار في تنفيذ نظام اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء (يونيب) (واالس

يب) (  (ج)   ية (يون يدروكلوروفلوروكربون لة المواد اله يذ خطة إدارة إزا د وتقييم تنف دوالر  5,000رص
  أمريكي).

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

  الهيدروكلوروفلوروكربونية في تقرير التحققاستهالك المواد 

نتين   - 14 تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للس  2015و  2014لوحظت اختالفات طفيفة في بيانات اس
(أي أن الكميات التي تم التحقق منها كانت أعلى بمقدار  7التحقق والبيانات المقدمة بموجب المادة عند مقارنة تقرير 

تنفاد األوزون و  طن من 0.02 تنفاد األوزون لكل عام على التوالي). وعلى حين  0.01قدرات اس طن من قدرات اس
أن هذه األرقام أقل من أقصى استهالك مسموح به، فقد حذرت األمانة يونيب بأن أي اختالف في األرقام بالنسبة للدول 

تهالك منخفض للغاية يمكن أن يؤثر على االمتثال. وأ توى اس كد يونيب أنه يتم إعادة النظر في هذه األرقام ذات مس
ميا من أمانة األوزون تغيير البيانات لتلك  وف تطلب رس يراليون س وعندما يكون رقم التحقق أعلى، فإن حكومة س

  األعوام.
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كرر يونيب أن التوصيات الصادرة في تقرير التحقق سيتم إدراجها في خطة عمل الشريحة الرابعة واألنشطة   - 15
ر كتيبات الم ة تلك المتعلقة بالتدريب ونش فة خاص قبلة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبص

وف يتم إدراجها فقط كجزء  ية بتوفير مزيد من المعدات لموظفي الجمارك س ار يونيب إلى أن التوص التدريب. كما أش
كلوروفلوروكربونية ذلك ألن األموال المتاحة محدودة للغاية. من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

  تلك المعدات التي تم شراؤها كجزء من خطة إدارة اإلزالة النهائية.بين فالعنصر الخاص بالمعدات في الخطة كان من 

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ريحة الرابعة والتي كان من المفروض تقديمها عام   - 16 بب في تأخر تقديم الش رح يونيب أن الس ، هو 2018ش
يقوم عوبة في تحديد الخبراء الذين س تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم اآلن  ونالص بالتحقق من اس

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تخطي تلك الصعوبات والتزمت الحكومة بضمان تنفيذ أنشطة خطة إدار
  مواعيدها.

  اإلطار القانوني

تيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   - 17 ص اس يراليون بالفعل حص درت حكومة س وتبلغ  2019أص
  طن من قدرات استنفاد األوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. 0.56

  التبريدقطاع خدمة 

تعملة   - 18 قائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات األخرى المس بة المعدات ال ما يتعلق برقا في
ا بطلب  توردين أن يتقدموا أيض رح يونيب أن نظام الترخيص الحالي يتطلب من المس تيرادها إلى البلد، ش والتي يتم اس

تيراد تلك المعدات. وهذ ول على ترخيص الس د هذه الواردات وأن تتأكد إذا ما كانت الحص ا يتيح للحكومة أن ترص
جة المعدات  ا تحدي معال لد أيض ها. كما تواجه الب ول ية أم ال عند وص مة على مواد هيدروكلوروفلوروكربون قائ

ئمة وبالتالي فإن الرصد الدقيق مطلوب لضمان أن هذه المعدات ال تحتوي على أو تستخدم غازات تبريد قا ؛المستعملة
  على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

تخدم لتدريب الفنيين. أما   - 19 كل كامل ويس رح يونيب أن هناك مركزا يعمل بش فيما يتعلق بمراكز االمتياز، ش
ألة بعد أن اقترحت الحكومة  أة، وحاليا يتم حل هذه المس المركزان اآلخران فهما يواجهان تحديات تتعلق بموقع المنش

غيل المراكز الثالثحال طويل  من إمكانية إيجاد أماكن دائمة لهذه المراكز. وعندما يتم تش من  ،بالكامل ةاألجل يتض
  المتوقع أن تسهم بشكل واضح في استدامة برنامج تدريب الفنيين وعملية اعتمادهم.

  الخالصة

تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه لعام   - 20 ح اس تهالك المقدر لعام  2017يوض  2018واالس
بة  تهالك البلد بالفعل أقل بنس اس تقرير التحقق أن اس اس. كما يؤكد تقرير التحقق  60على أس في المائة من خط األس

يراليون في حالة امتثاله بأهداف المواد الهي ا أن حكومة س تمر في اإلنفاذ الفعال أيض دروكلوروفلوروكربونية، وتس
لنظام الترخيص والحصص والذي أسهم في خفض استهالك هذه المواد. ويصل مستوى صرف األموال إلى أكثر من 

تدامة طويلة األجل ألنشطة فنيي الخدمة واألنشطة المخطط  90 اء مراكز االمتياز في االس اند إنش يس في المائة. كما س
ريحة الرابعة، لها في ال يمكن البلد من الوفاء بالتزامات االمتثال ش يات تقرير التحقق في االعتبار، مما س مع أخذ توص

  بموجب بروتوكول مونتريال واالتفاق مع اللجنة التنفيذية.
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  التوصية

ثالثة من المرحلة توصي أمانة الصندوق أن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة ال  - 21
املة على  ا بالموافقة الش ي أيض يراليون؛ كما توص األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لس

سيراليون، وخطة تنفيذ الشريحة  المقابلة على مستوى  2020-2019الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من الخطة ل
  لى أساس ما يلي:التمويل المبين في الجدول أدناه ع

ريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد   (أ)   أن تنفيذ الش أن يدرج يونيب كجزء من التقرير المرحلي بش
د  الهيدروكلوروفلوروكربونية تحديثا حول التقدم المحرز في إعداد نظام إلكتروني لتعزيز كفاءة رص

ديم  توردين وتق ل المس جي ت لتس اإلنترن ام ب ام الترخيص ونظ يص الواردات نظ ات تخص طلب
  والتراخيص؛ و

أن يتم طلب أجهزة إضافية للتعرف على غازات التبريد في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة   (ب)  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (أ)
 األولى، الشريحة الرابعة)

 يونيب 2,730 21,000

     

  


