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 السنواتمشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع 
  سيراليون

االجتماع الذي تمت فيه  الوكالة  )  عنوان المشروع1(
 الموافقة عليه

 معيار الرقابة

ة ن رو روفل ل رو اد اله ة إدارة إزالة ال (المرحلة  خ

 األولى)

 2020% بحلول عام 35 والستين الخامس ، اليونيدواليونيب (رئيسية)

 
 طن من قدرات استنفاذ األوزون  0.57 2018السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7)  أحدث بيانات المادة 2(

 
 2017السنة:  )  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)3(

مكافحة  رغوة إيروسول كيميائي
 الحرائق

عوامل  مذيب التبريد
 التصنيع

استخدام 
 المختبر

إجمالي 
استهالك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 0.57    0.57      22 - الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 )  بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)4(

 1.67  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 1.70 2010  -  2009 للفترة خط األساس

 استنفاذ األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات 

 1.09 :المتبقي 0.58 المعتمد بالفعل

 
  المجموع 2020  )  خطة األعمال5(

 0.06 0.06 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

 23,730 23,730 التمويل (دوالر أمريكي)

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  *)  بيانات المشروع6(

حدود االستهالك في بروتوكول 
 مونتريال

غير 
 متاح

غير 
 متاح

1.67 1.67 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.09 
 غير متاح

طن من أقصي استهالك مسموح به 
 قدرات استنفاذ األوزون)

غير 
 متاح

غير 
 1.09 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.67 1.67 متاح

 متاحغير 

التمويل 
المعتمد 
(دوالر 

 أمريكي)

تكاليف   اليونيب
 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   اليونيدو
 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 

األموال التي اعتمدتها 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

75,000 0 23,000 0 0 70,000 0 0 21,000 0 189,000 

تكاليف 
  الدعم

7,750 0 2,990 0 0 7,100 0 0 2,730 0 20,570 

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليها في هذا االجتماع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

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

تكاليف 
  الدعم

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

 لموافقة الشموليةا  توصية األمانة
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 وصف المشروع

، طلباً لتمويل الرئيسية، بصفته الوكالة المنفذة (اليونيب) قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالنيابة عن حكومة سيراليون      -1
دوالر  21,000 بقيمةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة 

تقريًرا مرحليًا عن تنفيذ  الطلب يتضمنو 1فقط.لليونيب  أمريكي دوالر 730,2 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة أمريكي
 .2021إلى  2020الشريحة الرابعة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهالك 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنفاد األوزون من من قدرات طن  0,56 ا قدرهقدرت حكومة سيراليون استهالك      -2
  1. ويبين الجدول المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتثالافي المائة عن خط  67يقل بنسبة ، وهو 2019لعام 

 .2019 - 2015المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة استهالك 

 )2019 - 2015 للفترة 7سيراليون (بيانات المادة في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  1الجدول 
 خط األساس   * 2019 2018 2017 2016 2015 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 30.91 10.18 10.28 10.35 11.00 18.02 طن متري 
 1.70 0.56 0.57 0.57 0.61 0.99 طن من قدرات استنفاذ األوزون 

 .2019بناًء على الحصص الصادرة في عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية * يُقدر استهالك 
 
لخدمة معدات  -ة المستورد ةالوحيد المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية هو - 22 -يستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون      -3

في عام   22 -الهيدروكلوروفلوروكربونتهالك يُعزى اس 2، الثالث والثمانيناالجتماع  في وحسبما أبلغالتبريد وتكييف الهواء. 
، يبوال. ومنذ ذلك الحيناإللألغراض الطبية بسبب وباء  مواد التبريدطن متري إلى ارتفاع الطلب على  26,70 وقدره 2014

المواد  ، ويُعزى ذلك إلى تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونانخفض استهالك 
دريب على ممارسات الخدمة وبرنامج الت نظام الترخيص والحصص إنفاذ، من بين أمور أخرى، الهيدروكلوروفلوروكربونية

لى إحداث االحترار  التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة عالوعي بشأن ، وإذكاء لقطاع التبريدالفنية المقدمة والمساعدة  الجيدة
األخرى في  غازات التبريد 22 - الهيدروكلوروفلوروكربونعلى  غير القائمةواستيعاب معدات التبريد وتكييف الهواء  العالمي،

  هذا القطاع.
 

  تنفيذ البرنامج القطريعن تقرير 
 
 البرنامج تنفيذعن بموجب تقرير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أبلغت حكومة سيراليون عن بيانات استهالك قطاع       -4

تنفيذ  عن سيتم تقديم تقريرومن بروتوكول مونتريال.  7مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  تتوافقي تال 2018القطري لعام 
  .2020 أيار /مايو 1بحلول  2019لعام القطري  البرنامج

 
 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
 قانونيالطار اإل
 
، أنشأت حكومة سيراليون نظام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةباإلضافة إلى نظام الترخيص والحصص لواردات       -5

جمعية التبريد والهندسة و. هابدائلالمواد المستنفدة لألوزون والمتعاملين مع اعتماد لفنيي التبريد ونظام تسجيل للمستوردين 
  ووزارة التجارة. الوطنية ألوزونالجنة المؤسسات األخرى المعنية هي ولتحكم في تشغيل جميع فنيي خدمة التبريد. با مخولة

  
استيراد جميع المواد المستنفدة  لمراقبة 2011لعام النظام المحدث للمواد المستنفذة لألوزون أكدت حكومة سيراليون أن       -6

تقوم هيئة اإليرادات في سيراليون (إدارة الجمارك) و؛ اساريمازال  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلألوزون بما في ذلك 

 
  من إدارة الشؤون البيئية في سيراليون إلى األمانة. المرسل 2020 آذار /مارس 5 المؤرخ للخطابوفقًا    1
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/35الوثيقة    2
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يتم رفض التصريح تلقائيًا إذا تم و، بما في ذلك تلك التي تم التخلص منها بالفعل. راد جميع المواد الخاضعة للرقابة برصد استي
ونية من هذه المواد.  ؛ ولم يتم اإلبالغ عن واردات غير قانتم التخلص منها بالفعل في الطلب تضمين مادة خاضعة للرقابة 

تم التخلص منها بالفعل في السوق المحلية.  غازات تبريدإذا الحظوا وجود  نيين تنبيه وحدة األوزون الوطنيةيُطلب من الفو
تسجيل المستوردين وعملية التقدم للحصول على تراخيص  -  نظام إدارة المساحية البيئية - النظام اإللكتروني الجديد وييسر

  مع الجمارك. نظام إدارة المساحية البيئيةالمناقشات جارية لتنسيق والحصص. االستيراد و
  

  قطاع خدمة التبريد
 
 تم تنفيذ األنشطة التالية:       -7
 

ورصد  أحد المعرفاتباستخدام  غازات التبريدجمارك على التعرف على في ال اموظف 60حوالي تم تدريب   )أ(
مسائل العامة وال  لألوزون، وإنفاذ نظام الترخيص والحصص ومنع االتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة 

 ؛لبروتوكول مونتريال
 

من السلطة المختصة   معتمدينمنهم  79، تبريد وتكييف في المعهد الفني الحكوميفنّي  100 حواليتم تدريب و  )ب(
للمواد المستنفدة  المحدث النظامفي وكالة حماية البيئة للقيام بممارساتهم على النحو المنصوص عليه في 

 ؛  2011لعام  لألوزون
 

بالنحاس وغيرها من  التقسيةوأدوات  دات التدريب (مثل مضخات التفريغ وكاشفات التسربتم شراء معو  )ج(
جراء سيتم استخدام هذه المراكز إلو؛ الحكومي الفنياالمتياز والمعهد ى مراكز األدوات األساسية) وتوزيعها عل

  والطالب المهنيين (رصيد التمويل من الشريحة الثالثة).التبريد والتكييف مزيد من التدريب لفنيي ال
  

  المشروع ورصدوحدة تنفيذ 
 
دوالر  3,000 قدره تتم إدارة المشروع من خالل وحدة األوزون الوطنية بمساعدة استشاري واحد (بإجمالي نفقات      -8

المحرز في ، تم رصد تنفيذ المشروع وجمع البيانات لقياس التقدم خالل الشريحة الرابعةو). 2020 آذار /أمريكي حتى مارس
  معايير األداء. ضوء

  
 مستوى صرف األموال

 
 دوالر أمريكي 186,280، تم صرف حتى اآلنالمعتمد دوالر أمريكي  189,000 المبلغ ، من2020 آذار /حتى مارس      -9

سيتم صرف و. 2موضح في الجدول على النحو ال، دوالر أمريكي لليونيدو) 100,000و  لليونيب أمريكي دوالر 86,280(أي 
  .  2020في عام  دوالر أمريكي 2,720 قدرهرصيد 
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التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسيراليون (بالدوالر  -2لجدول ا
 األمريكي) 

 معدل الصرف (%)  المجموع  اليونيدو  اليونيب  الشريحة 

  األولى
 75,000 50,000 25,000  المعتمد 

100 
 75,000 *50,000 25,000  المصروف

  الثانية
 100 23,000 0 23,000  المعتمد 

 23,000 0 23,000  المصروف

  الثالثة
 100 70,000 50,000 20,000  المعتمد 

 100,000 50,000 20,000  المصروف

  الرابعة
 21,000 0 21,000  المعتمد 

87 
 18,280 0 18,280  المصروف

 المجموع
 189,000 100,000 89,000  المعتمد

98 
 186,280 100,000 86,280  المصروف

 .في االجتماع الحادي والثمانين دوالر أمريكي 2,380 إعادة * بما في ذلك
 خطة تنفيذ الشريحة الخامسة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
  :2021 كانون األول /وديسمبر 2020 ه/ حزيراناألنشطة التالية بين يوني ستُنفذ      -10

 
المواد المستنفدة لألوزون  ونظم بروتوكول مونتريال مسائل علىموظف جمارك وإنفاذ  40 لتدريبعمل  احلقت  )أ(

دوالر  6,000) (اليونيب، وتحديد المواد المستنفدة لألوزون (األوزون بمسائلاألخرى المتعلقة  والتشريعات
 ؛أمريكي)

 
  للحصول على شهادة  تبريد وتكييف فني 60 عددممارسات خدمة التبريد الجيدة ل علىن تدريبيتان ادورتو  )ب(

 دوالر أمريكي) 10,000) (اليونيبالحقة ( اعتماد
 

دوالر  5,000) (اليونيبتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ( رصداستمرار و  )ج(
 ريكي للمستشار الوطني).أم

  
 األمانة  وتوصية تعليقات

 
 تعليقاتال
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

 قانونيالطار اإل
 

من طن  0,56 قدرها 2020لعام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد أصدرت حكومة سيراليون حصصاً الستيراد      -11
من طن  1,09 وقدرهأقل من المستوى األقصى المسموح به لالستهالك  يطن متري)، وه 10,18استنفاد األوزون ( قدرات
  بموجب بروتوكول مونتريال. المحدد استنفاد األوزون قدرات

 
أكد  3، ترخيص المقدم مع الشريحة الرابعةتقرير التحقق لتعزيز كفاءة رصد نظام الوفيما يتعلق بالتوصية الواردة في       -12

اإللكتروني الذي يوفر منصة على اإلنترنت لتسجيل  نظام إدارة المساحية البيئيةأن حكومة سيراليون قد وضعت ونفذت اليونيب 
 التي أوصى بهاغازات التبريد اإلضافية (سيتم تضمين توفير معرفات وتراخيص االستيراد والحصص.  وطلبالمستوردين 

  ) في طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.المتحقق
  

 
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/35من الوثيقة  5الفقرة    3
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  قطاع خدمة التبريد
 

شرط  التبريد والتكييف أن اعتماد فنيياليونيب ب أفاد، برنامج اعتماد الفنيين معلومات إضافية عنبناء على طلب       -13
، يجب تدريب جميع الفنيين واعتمادهم . وبالتالي2011لعام  لمواد المستنفدة لألوزونل المحدث النظامقانوني منصوص عليه في 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لى عصول حال البلدقصر يمع ذلك، لم من قبل السلطة المختصة في وكالة حماية البيئة. و
  ين المعتمدين فقط.على الفني

 
مل طاقته ويستخدم ، كان أحد مراكز االمتياز يعمل بكاشريحة الرابعة من المرحلة األولىفي وقت الموافقة على الو     -14

األمانة عما إذا كان قد  استفسرت، . وفي هذا الصددهمافقامر ي، بينما يواجه مركزان آخران تحديات تتعلق بموقعلتدريب الفنيين
 Kissyالحكومي الفنيبأن مركًزا واحدًا فقط (المعهد اليونيب . ورد ينكزالمر يندائمة لهذل طويل األجل ألماكن ح وضعتم 

Dockyard Freetown ًوأن معظم برامج التدريب عقدت في ذلك المركز. وقد تم تحديد موقع ويعمل) مجهز تجهيًزا كامال ،
، العمل ك. وستواصل وحدة األوزون الوطنية، بمساعدة من اليونيدوإيستر بوليتكنيدائم إضافي في المنطقة الشرقية في كلية 

  .كامال تشغيالعلى تشغيل المركزين اآلخرين 
 

من  14، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2021 كانون األول /ديسمبر 31المرحلة األولى هو إنجاز تاريخ       -15
  االتفاق.

 
  4تنفيذ السياسة الجنسانية

 
،  وخالل الشريحة الرابعةاألمانة أن حكومة سيراليون تنفذ بالفعل سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني.  ذكرت      -16

وحدة األوزون  تتبعتوف وسالمدربين).  الموظفينفي المائة من مجموع  28موظفة جمارك (أي  17واليونيب دربت الحكومة 
، لمعداتتوزيع األدوات وافي أنشطة التوعية وفي و في تدريب الجمارك وفنيي التبريد وبرنامج بناء القدرات ينالوطنية الجنس

  وسيتم اإلبالغ عن مؤشرات محددة كجزء من شرائح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
  

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة 
 

، في  المواد المستنفدة لألوزون بنظمتلك المتعلقة وخاصةً ، بروتوكول مونتريال مسائلحكومة سيراليون  دمجت      -17
الواردات ومنع االتجار غير  وضبط، وبالتالي تعزيز قدرتهم على رصد اإلنفاذوالجمارك في  نموظفيللم التدريب المنتظ

المزيد وتنسيق النظام مع إدارة الجمارك إلى  إدارة المساحية البيئيةسيؤدي تنفيذ نظام والمشروع بالمواد المستنفدة لألوزون. 
ن خالل خطة االعتماد المعمول نيين ميتم دعم استدامة تدريب الفوأنظمة الترخيص والحصص المعمول بها.  إنفاذتحسين من 
للمواد  ةالمستداماإلزالة تحقيق من الحكومة  ستتمكن، من مركز التميز. وبهذه التدابير ، وكذلك من خالل الدعم الفني المقدمبها

  في البلد.الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 

  استنتاج
 

المواد  واردات  ضبط، كان له دور فعال في يعمل بالفعل للتراخيص والحصص احكومة سيراليون نظام تملك      -18
 من قدراتطن  0,56وقدره  2019عام في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكان استهالك و. الهيدروكلوروفلوروكربونية

والمستوى  ربونيةالمحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكفي المائة أقل من خط األساس  63في المائة و  67 بنسبة استنفاد األوزون
يستمر وتم تنفيذ توصيات التحقق السابق. و، على التوالي. م بين الحكومة واللجنة التنفيذيةالمسموح به بموجب االتفاق المبر
، إلى جانب برنامج المعنيينبناء قدرات هؤالء  ، مما أدى إلىوفنيي خدمة التبريد واإلنفاذتقديم التدريب لموظفي الجمارك 

في المائة من اإلنفاق من الشريحة السابقة ومعدل   87أبلغ المشروع عن و، سير تنفيذ جميع األنشطة بشكل جيديو. ينفنيالاعتماد 
  في المائة لجميع التمويل المعتمد لجميع الشرائح.  98,5صرف إجمالي يزيد عن 
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 توصيةال
 

ط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة األولى  اتوصي أمانة الصندوق بأن تح      -19
ة على الشريحة الخامسة  يلوموصي كذلك بالموافقة الشتلسيراليون؛ و إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة 

نفيذ الشريحة المقابلة  ، وخطة تكلوروفلوروكربونية لسيراليونيدروواألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد اله
 مستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه:عند ، 2021-2020للفترة 

 
 

 عنوان المشروع
  تمويل المشروع
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

(المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد خطة إدارة  (أ)
  األولى، الشريحة الخامسة)

 اليونيب 2,730 21,000

 
     

  


