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  تعليقات وتوصية أمانة الصندوق
 
 
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة  327 082تطلب اليونيدو الموافقة من اللجنة التنفيذية على مبلغ   1

. ومرفق 1كما وردت في الجدول  2016الجراء تعديالت على برنامج عملھا لعام  دوالرا أمريكيا 23 496البالغة 
  التقديم بھذه الوثيقة.

  
   2016: تعديالت على برنامج عمل اليونيدو لعام 1الجدول 

المبلغ  النشاط/المشروع البلد
المطلوب 
(دوالر 
 أمريكي)

المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

بالموافقة الشاملة عليھا القسم ألف: األنشطة الموصي
: تجديد مشروعات الدعم المؤسسي1ألف 
 87,082 87,082 السنة الثانية) –(المرحلة الرابعة  تجديد مشروع الدعم المؤسسي ليبيا

 87,082 87,082 1المجموع الفرعى ألف 
 6,096 6,096 :1في المائة للدعم المؤسسي) ألف  7تكاليف دعم الوكالة (

 93,178 93,178 1مجموع ألف 
 : إعداد المشروعات2ألف 

(المرحلة الثانية) (قطاع  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة ةخطإعداد  األرجنتين
 خدمة التبريد)

90,000 90,000 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة (المرحلة الثانية) (قطاع إعداد  تونس
 خدمة التبريد)

60,000 60,000 

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة إعداد أنشطة استثمارية لخطة تونس
(المرحلة الثانية) (قطاع رغاوى البوليوريثان الجاسئة)

60,000 60,000 

 210,000 210,000 2المجموع الفرعى ألف 
 14,700 14,700 المشروع)في المائة إلعداد  7تكاليف دعم الوكالة (

 224,700 224,700 2مجموع ألف 
: مساعدة تقنية إلعداد تقارير التحقق3ألف 

إدارة إزالة المواد  ةخطتقرير تحقق من المرحلة األولى من  إكوادور
 الھيدروكلوروفلوروكربونيـة

30,000 30,000 

 30,000 30,000 3المجموع الفرعى ألف 
 2,700 2,700 في المائة للمساعدة التقنية) 9(تكاليف دعم الوكالة 

 32,700 32,700 3مجموع ألف 
 350,578 350,578 )3وألف  2وألف  1المجموع الكلى (ألف

  * للنظر على نحو منفرد

  
  

  القسم ألف: األنشطة الموصي بالموافقة الشاملة عليھا
  

  : الدعم المؤسسي1ألف 
  

  دوالرا أمريكيا 87 082ليبيا (المرحلة الرابعة، السنة الثانية):   (أ)  
  

  معلومات أساسية
  
. ويرد وصف المشروع 1قدمت اليونيدو طلبا لتجديد مشروع الدعم المؤسسي لليبيا كما ورد في الجدول   2

  في المرفق األول بھذه الوثيقة.
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في االجتماع الرابع والسبعين للجنة التنفيذية، إذ تعترف بالحالة الخاصة لحكومة ليبيا، وافقت على المرحلة   3
دون المساس  دوالرا أمريكيا دوالرا أمريكيا 68 033الرابعة من مشروع الدعم المؤسسي لليبيا لسنة واحدة بمبلغ 
ت الحكومة على العمل مع اليونيدو للعودة إلى االمتثال بتشغيل آلية بروتوكول مونتريال بشأن عدم االمتثال وشجع

  ).74/32(المقرر  1 2016وتقديم طلبھا لسنة ثانية لتمويل المرحلة الرابعة إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 
  
من أجل استخدام نظام الترخيص  228، أصدرت حكومة ليبيا القانون رقم 2015في يونية/حزيران   4

إدارة إزالة المواد  ةخط، الذي لبى الشرط المسبق لتقديم الھيدروكلوروفلوروكربونيـة للموادوالحصص 
. وتمت الموافقة فيما بعد على الخطة في االجتماع الخامس والسبعين على أن يكون من الھيدروكلوروفلوروكربونيـة

  ).75/50(المقرر  2عدم االمتثال لتى تتناولاتشغيل آلية بروتوكول مونتريال المفھوم أن تلك الموافقة ال تتعارض مع 
  
المواد من استھالك  طن من قدرات استنفاد األوزون 119.81البالغة  7أبلغت ليبيا عن بيانات المادة   5

طن من قدرات استنفاد  122.3، وھو أقل من مستوى االستھالك البالغ 2015في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
  تلك السنة. المسموح به في األوزون

  
  تعليقات األمانة

  
استعرضت األمانة طلب تجديد مشروع الدعم المؤسسي لليبيا مقابل المبادئ التوجيھية والمقررات ذات   6

العالقة بالتأھيل ومستويات التمويل. وتم التأكد من الطلب مقابل خطة العمل األصلية للدعم المؤسسي للمرحلة 
خطة إدارة إزالة المواد وآخر تقرير عن تنفيذ  7المادة  السابقة والبرنامج القطري وبيانات

. وتمت مالحظة أن ليبيا تمتثل ألھداف إزالة 27والتقرير المرحلى للوكالة والمقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
 وأن الطلب المقدم يشمل مؤشرات األداء 27في خطة العمل بناء على المقرر  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة

   3(ھـ). 74/51لألنشطة المخططة للمرحلة القادمة لمشروع الدعم المؤسسي طبقا للمقرر 
  

  توصيات األمانة
  
توصي الجنة التنفيذية بالموافقة الشاملة على طلب تمويل المرحلة الرابعة (السنة الثانية) لمشروع الدعم   7

عدم  بشأنآلية بروتوكول مونتريال  مساس بتشغيل، دون ال1المؤسسي لليبيا عند مستوى التمويل المبين في الجدول 
  . وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تقدم لحكومة ليبيا تعليقاتھا التى ترد في المرفق الثانى بھذه الوثيقة.االمتثال

  
  : إعداد المشروع2ألف 

  
(المرحلـة الثـانية) (استراتيجيـة شـاملة):  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةاألرجنتين: إعداد 

  دوالر أمريكي 90 000
  

  وصف المشروع

                                                       
للسنة الثانية لليبيا إلى االجتماع السادس والسبعين ولكن تم سحبه فيما بعد نظرا لعدم كفاية التمويل لتغطية الفترة من قدم مشروع الدعم المؤسسي  1

  .2016مارس/آذار إلى نوفمبر/تشرين الثانى 
المواد الرقابة على  ، أحيط االجتماع السابع والعشرون بخطة العمل لليبيا لضمان عودتھا إلى االمتثال لتدابيرXXVII/11في المقرر  2

الذي بموجبه، دون المساس بتشغيل االلية المالية للبروتوكول، تلزم ليبيا نفسھا بالعودة إلى االمتثال ببروتوكول  للبروتوكول الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
طن من  122.4من  لھيدروكلوروفلوروكربونيـةالمواد ابخفض استھالكھا من ) أ: (وتلزم ليبيا نفسھا. والسنوات التالية لذلك 2022مونتريال في عام 

طن من قدرات  118.4؛ 2015في عام  طن من قدرات استنفاد األوزون 122.3) 1إلى ما ال يزيد عن: ( 2014قدرات استنفاد األوزون في عام 
طن من قدرات  76.95) 4(؛ 2019و 2018في عامى  طن من قدرات استنفاد األوزون 106.5) 3؛ (2017و 2016في عامى  استنفاد األوزون
  والسنوات التالية. 2022) المستويات المسموح بھا بمقتضي بروتوكول مونتلایر في عام 5؛ (2021و 2020في عامى  استنفاد األوزون

المقرر (الستين قررت اللجنة التنفيذية مواصلة استخدام الشكل الحالى لتجديدات الدعم المؤسسي كما تمت الموافقة عليه في االجتماع الحادى و 3
ليشير إلى أن مؤشرات األداء ينبغى أن تردج، كما وردت في المرفق التاسع عشر من الوثيقة  10مع تعديل في القسم ) ج(61/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56  (ھـ)).74/51(المقرر  
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خطة إدارة قدمت اليونيدو، نيابة عن حكومة األرجنتين، طلبا إلعداد استراتيجية شاملة للمرحلة الثانية من   8

  . 1عند مستوى التمويل المبين في الجدول  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
  
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةوشمل التقديم تحديثا عن تنفيذ المرحلة األولى من   9

  وتبريرا للتمويل المطلوب واألنشطة التى تنفذ والميزانيات المتعلقة بھا.
  

  تعليقات األمانة
  

إدارة إزالة  مرحلة الثانية لخططاستعرضت األمانة ھذا الطلب على ضوء المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد ال  10
ونظرت فيه على ضوء المقرر  71/42الواردة في المقرر  5لبلدان المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة

لألرجنتين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةحيث تبلغ األموال إلعداد مشروع أنشطة استثمارية إلزالة  76/21
  دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة للبنك الدولى. 137 500(المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوى) مبلغ 

  
خطة إدارة إزالة المواد الحظت األمانة أن الطلب إلعداد مشروع الستراتيجية شاملة للمرحلة الثانية ل  11

واالستھالك المتبقى المؤھل  71/42دوالر أمريكي يتمشي مع المقرر  90 000البالغ  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
  طن من قدرات استنفاد األوزون. 293.98البالغ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةمن 

  
  توصية األمانة

  
ة إدارة إزالة خطتوصي األمانة بالموافقة الشاملة على طلب اليونيدو إلعداد مشروع المرحلة الثانية من   12

  .1(استراتيجية شاملة) لألرجنتين عند مستوى التمويل المبين في الجدول  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
  

دوالر  60 000(المرحلة الثانية) (استراتيجية شاملة):  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةتونس: إعداد إزالة 
  أمريكي

(المرحلـة الثانية) (قطـاع الرغـاوى):  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةلة تونس: إعداد أنشطة استثمارية إلزا
  دوالر أمريكي 60 000

  
  وصف المشروع

  
خطة إدارة إزالة للمرحلة الثانية من  مشروعإلعداد  ت، طلباتونسقدمت اليونيدو، نيابة عن حكومة   13

المواد ) وإعداد أنشطة استثمارية إلزالة دوالر أمريكي 60 000(المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة 
ند مستوى التمويل المبين في الجدول ع )دوالر أمريكي 60 000لقطاع الرغاوى ( لھيدروكلوروفلوروكربونيـةا

1.  
  

  تعليقات األمانة
  

والحظت أن التقديم شمل تحديثا بشأن تنفيذ  71/42استعرضت األمانة ھذا الطلب على ضوء المقرر   14
وتبرير التمويل المطلوب واألنشطة التى  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةألولى من المرحلة ا

  تنفذ والميزانيات المتعلقة بھا.
  

(د) و(و) و(ز) على أساس استھالك تونس 71/42إن الطلب ھو في نطاق الحدود التى وضعھا المقرر   15
الذي يسمح طن من قدرات استنفاد األوزون  35.08البالغ روكربونيـة المواد الھيدروكلوروفلوالمؤھل المتبقى من 

زائدا تكاليف دعم الوكالة إلعداد استراتيجية دوالر أمريكي  60 000لحكومة تونس أن تتلقى الحد األقصي البالغ 
مشروع ألنشطة . وكذلك طلب إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةشاملة للمرحلة الثانية من 
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) يتمشي مع االتفاق دوالر أمريكي 60 000لقطاع الرغاوى ( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةاستثمارية إلزالة 
التى سيؤجلھا ھذا القطاع إلى  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةخالل مناقشة المرحلة األولى من 

   المرحلة الثانية.
  

  توصية األمانة
  

إعداد مشروع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  اتتوصي األمانة بالموافقة الشاملة على طلب  16
لقطاع الرغاوى في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةوإعداد أنشطة استثمارية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربونيـة 

  .1عند مستوى التمويل المبين في الجدول  تونس
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةالمساعدة التقنية إلعداد تقلرير التحقق بشأن استھالك : 2ألف 
  

  ة دوالر أمريكي 03 000إكوادور: مساعدة تقنية لتقرير التحقق من أھداف االستھالك الوطنى: 
  

  وصف المشروع 
  

من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في تعديالتھا على برامج  76/17طلبت اللجنة التنفيذية في المقرر   17
إدارة إزالة  طخطعملھا التى تقدم إلى االجتماع السابع والسبعين تمويال لتقارير التحقق من المرحلة األولى من 

  يث اليونيدو الوكالة المنفذة الرئيسة.من بينھا اإلكوادور حالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة 
  

  تعليقات األمانة
  

الحظت األمانة أن التمويل المطلوب يتمشي مع األموال الموافق عليھا لعمليات تحقق مماثلة في اجتماعات   18
يوما على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية حيث  60سابقة. والحظت أيضا أن تقرير التحقق يتعين أن يقدم قبل 

  .دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةإل يجرى السعى للحصول على تمويل الشريحة لخطتھا
  

  توصية األمانة
  

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  تقرير التحقق منتوصي األمانة بالموافقة الشاملة على   19
على أن يكون من المفھوم أن  1لمبين في الجدول عند مستوى التمويل ا إلكوادورالھيدروكلوروفلوروكربونيـة 

يوما على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية حيث يجرى السعى للحصول على  60تقارير التحقق ينبغى تقديمھا بفترة 
  .دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةإل تھاخطتمويل الشريحة التالية من 
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  المرفق الثاني
  

  اآلراء التى أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات الدعم
  المؤسسي المقدمة إلى االجتماع السابع والسبعين

  
  ليبيا

  
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع دعم مؤسسي لليبيا (المرحلة الرابعة، السنة   1

تشير إلى أنھا كانت ممتثلة  2025الثانية) والحظت مع التقدير أن ليبيا أبلغت عن بيانات إلى أمانة األوزون عن عام 
مونتلایر. والحظت أيضا اللجنة التنفيذية أن في  لألطراف في بروتوكول XXVII/11اللتزاماتھا عمال بالمقرر 

. وتسلم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةاطار مشروع الدعم المؤسسي، حققت ليبيا تقدما كبيرا نحو الرقابة على 
اللجنة التنفيذية بأن الوحدة الوطنية لألوزون واصلت العمل بشكل مستمر بالرغم من الصعوبات التى واجھتھا منذ 

في  228، وتسلم أيضا مع التقدير بأن البلد أنشأ نظاما للترخيص والحصص عن طريق سن القانون رقم 2011م عا
لتقديمھا إلى لجنة التنفيذ وقدم  2018، ووضع خطة عمل للعودة إلى االمتثال بحلول عام 2015يونية/حزيران 

للتنفيذ الفعال لخطة العمل من خالل خفض  نيـةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوالمرحلة األولى من 
في قطاع تصنيع الرغاوى. ولھذا تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ليبيا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةاستھالك 

ومشروع الدعم المؤسسي بنجاح وأن توجه األولوية  دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةإل تھاخطتنفيذ 
بحيث يمكن لليبيا العودة إلى االمتثال لبروتوكول  XXVII/11ستدامة نحو االمتثال لألھداف الواردة في المقرر الم

      مونتلایر. 


