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 مقترح مشروع: ليبيا

 

 :المشروع التالي مقترح بشأنهذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة  تتألف

  اإلزالة

 ليونيدوا            )         لثانيةا يحةرلش، الیوألا حلةرلم(ا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  ليبيا

  معيار الرقابة  االجتماع الذي وافق الوكالة عنوان المشروع)  أوال(

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  (المرحلة األولى)

  2018% بحلول عام 10  الخامس والسبعين  اليونيدو (رئيسية)

 
طن من قدرات استنفاذ   117,68    2017السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7أحدث بيانات المادة )  ثانيا(

 األوزون

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

مكافحة  رغوة إيروسول كيميائي
 الحرائق

عوامل  مذيب التبريد
  التصنيع

استخدام 
  المختبر

إجمالي 
استهالك 

  القطاع

  الخدمة التصنيع  

 85,64    85,64       22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

  32,5        32,5   ب  141 -الهيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 113.66  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 118.37  2010 - 2009 للفترة خط األساس

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 87.15 :المتبقي 26.51  المعتمد بالفعل
  

 2018 )  خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن  اليونيدو
  من قدرات استنفاذ األوزون)

2.65 

 204,256 التمويل (دوالر أمريكي)
  

 المجموع 2018 2017 2016 2015 )  بيانات المشروعسادسا(

 غير متاح 106.54 106.54 106.54 106.54  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

 غير متاح 106.50 118.40 118.40 122.30  طن من قدرات استنفاذ األوزون)أقصي استهالك مسموح به 

التمويل 
المعتمد 
(دوالر 

  أمريكي)

 1,908,843 190,893 0 0 1,717,950  تكاليف المشروع اليونيدو

 133,619 13,362 0 0 120,257 تكاليف الدعم

 اللجنة التنفيذيةاألموال التي اعتمدتها 
  (دوالر أمريكي)

 1,717,950 0 0 0 1,717,950  تكاليف المشروع

 120,257 0 0 0 120,257 تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب الموافقة عليها 
  في هذا االجتماع (دوالر أمريكي)

 190,893 190,893     تكاليف المشروع

 13,362 13,362    تكاليف الدعم

 للنظر فيه بصفة فردية  األمانة توصية
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 وصف المشروع

 رةألخيوا لثانيةا يحةرلشا ليولتم لباًط المعينة المنفذة کالةوبصفتها ال، ليبيا مةوحک نعقدمت اليونيدو، بالنيابة        -1
باإلضافة  يکيرمأ رالدو 190,893 بقيمة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم

 لیوألا يحةرلشا ذتنفي نع مرحلي ريرتق الطلب ويشمل. دوالر أمريكي 362,131 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  إلى
 2018 نمللقترة  يحةرلشا ذتنفي ةطخ، و2017 لعام نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا نم قلتحقا ريرتقو
 .2019 لیإ

 خلفية

 الصادر عن اجتماع األطراف XXVII/11للمقرر  االمتثال

 وقدره ويلسنا نيةوبرکورولفوروکلدرولهيا وادلما كستهالأن ا نيرلعشوا لسابعا مجتماعها في طرافألاالحظ      -2
 وزونألا داستنفا دراتق نمطن  122,4و  2013 ملعا ليبيا عنه تبلغأ الذي وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  144.0

 وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  118,38 داربمق طرفلل به وحلمسما كلالستهال ألقصیا دلحا وزتجاقد  2014 ملعا
 وادالماستهالك  لرقابة علىلبروتوكول التدابير ل ممتثلةليبيا غير لذلك و لتلك السنتين قابةرلل لخاضعةا وادللم

ً مع التقدير تقديم ليبيا األطرا والحظ. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا  متثالإلى اال عودتهاخطة عمل لضمان ف أيضا
ض ديد بتخفيالتحفسها بنوالتي بموجبها تلزم ليبيا  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماعلى لرقابة لبروتوكول اللتدابير 

لى ما ال إ 2014في عام  وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  122,4من  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمااستهالك 
 يزيد عن:

 ؛2015في عام  وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  122,3  )أ(

 ؛2017و  2016في عامي  وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  118,4 و  )ب(

 ؛2019و  2018في عامي  وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  106,5 و      (ج) 

 ؛ 2021و  2020في عامي  وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  76,95 و       (د) 

  حقة.والسنوات الال 2022 سنةبروتوكول مونتريال في  بموجبالمستويات المسموح بها  و      ) ه(

 نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما علی كلذ دبع يةذلتنفيا للجنةا تفقوا     -3
ة داف الرقابواستخدمت أه .لالمتثاا لیإ ودةللع للعما ةطخ ذتنفي للتسهي نلسبعيوا سلخاما عالجتماا في لليبيا

اد الة المواألولى من خطة إدارة إز لمرحلةبروتوكول مونتريال لفي بة اقرالالمقترحة في خطة العمل كأهداف 
 .لليبياالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماعن استهالك  تقرير

 دستنفاا دراتق نمطن  117,68 رهقد نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا عن ليبيا حكومة بلغتأ     -4
 دوللجا يبينو. لذلك العام لعملا خطة في دلمحدا لرقابةا هدف من طن 0,70اقل بقيمة  وهو، 2017 معا في وزونألا

 .2017 - 2013 ية في الفترة ونبرکوروفلوروکلدرولهياالمواد  كستهالا 1

 

 
                                                 

  المرسل من الهيئة العاملة لوزارة البيئة الليبية إلى األمانة. 2018سبتمبر/ أيلول  29حسب الخطاب المؤرخ    1
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  )2017 - 2013للفترة  7(بيانات المادة  في ليبيا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك    -1 الجدول

 خط األساس 2017 2016 2015 2014 2013 نوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 دستنفاا دراتق نمطن ) 27/11(المقرر بموجب تم تعديله 

  *وزونألا
 118.38 118.38 118.38 122.3 غير متاح غير متاح

    (طن متري) يةونبرکوروفلوروکلدرولهياالمواد  كستهالا
 1,586.00 1,557.00 1,560.45 1,631.00 1,585.50 1,658.14 22 -نوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 283.07 291.35 295.73 273.64 320.00 480.00 ب 141 -نوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 1,869.07 1,848.35 1,856.18 1,904.64 1,905.50 2,138.14 المجموع (طن متري)
(طن من قدرات  يةونبرکوروفلوروکلدرولهياالمواد  كستهالا

   استنفاذ األوزون)
 

  
 

 87.25 85.63 85.82 89.71 87.20 91.20 22 -نوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 31.13 32.05 32.53 30.10 35.20 52.80 ب 141 -نوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 118.38 117.68 118.35 119.81 122.40 144.00 استنفاذ األوزون)(طن من قدرات المجموع
 .XXVII/11 األطرافقرار بموجب  تم تعديله* 

 لةإدارة إزا ةطخ ذتنفي لیإ كلذ ويعزى. 2013 معا ذمن نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا ينخفض     -5
اردات و أدي إلى محدودية مما، صلحصوا صخيرالتا ماظن وبخاصة، أساسا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما
 وادلماالمعتمدة على  رغي داتللمع يجيدرت لخاوإد دلبلا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما
 .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 تنفيذ البرنامج القطري تقرير

 ذتنفي ريرتق راطإ في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما عاطق كستهالا تبيانا عن ليبيا مةوحک أبلغت      -6
 .ليارنتوم لوکوتروب نم 7 دةلماا راإط في المبلغ عنها تلبياناا معالذي يتوافق  2017 ملعا يطرلقا مجانرلبا

 التحقق تقرير

 وادلما دراتصاو وارداتل صلحصوا صخيرالتا ماظن ذتنف مةولحکأن ا قلتحقا ريرتق دکأ     -7
 ملعا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا جماليوأن إ 2015 معا ذمن فعليا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

ي االتفاق للهدف المحدد ف لخلص التحقق إلى أن ليبيا تمتثو. وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  117,68هو  2017
  .XXVII/11مع اللجنة التنفيذية ومستويات االستهالك المسموح بها بموجب المقرر المبرم 

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

 قانونيالطار اإل

 صلحصوا صخيرالتا ماظن إلدخال 2015 يونيه/ حزيران في 228 مقر بقانون مرسوما ليبيا مةوحک درتصأ     -8
 صنيعيةت درةق ءشانإ ظرح يضاًأ يميظلتنا راطإلا معديو عليها. لقائمةا داتلمعوا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادللم
لت ، أدخولىالشريحة األ وخالل. لئدالبا إرخاء وجوب ويبين نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما دامباستخ دةيدج

ان ما إذا ك لمعرفة فحص اإلطار القانوني وجاري. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماالرموز الجمركية المنسقة لتتبع 
امة، تعال والسلالش ةلالقاب بغازات التبريدمتطلبات السالمة المرتبطة  تشملتدابير تنظيمية إضافية،  إلى إدراجيحتاج 

ظر على ناء الخدمة، وفرض حأث نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما عن المراقبوفرض حظر على اإلفراج غير 
 .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمااستيراد المنتجات والمعدات التي تستخدم 

  الرغاوىتصنيع  قطاع

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما في ويغارلا لتصنيع تکارش ثثال ليوتحأُدرج      -9
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-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  23,8 لةزاإمن أجل  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
السائدة في ليبيا  ةالظروف األمني تؤخر ولكنلشركتين (النجاح واألمل األخضر)؛  تم تصنيع المعداتو .ب 141

التحويالت بحلول  إنجاز، وسيتم 2018تم التسليم بحلول نهاية عام إرسالها إلى الشركات المستفيدة. ومن المتوقع أن ي
 .2019 آذار /ارسنهاية م

اعية نظمة األمم المتحدة للتنمية الصنطلبت وحدة األوزون الوطنية وموعمل. ت، عليم، ةالثالث الشركة تعدلم      -10
 715,137روع (بالمش المرتبط دوالر أمريكي 747,533 وبناًء على ذلك، سيعاد المبلغ(اليونيدو) إلغاء المشروع. 

ف دعم الوكالة لمساعدة الفنية والتدريب)، باإلضافة إلى تكاليل دوالر أمريكي 32,396و للتحويل  دوالر أمريكي
  .الثاني والثمانين ، إلى االجتماعدوالر أمريكي 52,327 بقيمةاألمريكية 

  

 التبريد اتقطاع خدم

 ط على النحو التالي:، تم تنفيذ أنشطة محدودة فقفي البلدالسائد بسبب الوضع األمني        -11

يئة لعامة للبادارة في اإل الفنيقدمت اليونيدو تدريباً في فيينا لموظفي وحدة األوزون الوطنية والخبير   )أ(
ي امج (بما فنوالبر المشروعتخطيط وتنفيذ و؛ الحصصوإصدار التراخيص  ة إجراءاتإدار على

 ؛لك المشتريات واإلدارة المالية)ذ

ن التعاوبنية وبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماتم تعزيز نظام الترخيص والحصص لمراقبة استيراد و  )ب(
 عدلو؛ اركالصناعة واإلدارة العامة للجموزارة االقتصاد و وتشملمع اإلدارات الحكومية األخرى 

 ؛نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمابين  لكي يميز نظام التشفير المنسق

ين التاسع اجتماعات مختلفة (مثل االجتماع الفنيوحضر موظفو وحدة األوزون الوطنية والخبير     (ج)
العمل  حلقات، وضوية التابع لبروتوكول مونتريال)للفريق العامل المفتوح الع واألربعين والثالثين

 فيضللتخمل ع وحلقة، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإلزالة المرتبطة ببرامج مواضيعية مختلفة 
لصلة بعد في فيينا واألنشطة ذات ا 2018 آذار /مارس فينية وبرکوروفلدرولهيا للموادالتدريجي 

 التصديق على تعديل كيغالي.

 المشروع  ورصد تنفيذ

 تبلغوأ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ ذتنفي نيةوطلا وزونألا دةحو ونسقت دتصر     -12
 .ذلتنفيا في المحرز دملتقا نع

 صرف الصندوق مستوى

، عليمشركة  إلغاء تحويلالمرتبطة ب إعادتها الواجب، بعد خصم األموال 2018 أيلول /اعتباراً من سبتمبر     -13
 رالدو  169,169 رفص مت، لمبلغهذا ا نمدوالر أمريكي. و 970,417سيكون التمويل المتبقي للشريحة األولى هو 

 يکيرمأ رالدو 13,853 و لألنشطة االستثمارية يکيرمأ رالدو 155,316 نمويتألف ، )لمائةا في 17,4( يکيرمأ
 .2019في عام  دوالر أمريكي 801,248 وسيتم صرف الرصيد المتبقي وقدره. مةدلخا عاطق ةطألنش

 لشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاتنفيذ  خطة 

 كانون األول /وديسمبر 2018 كانون األول /، سيتم تنفيذ األنشطة التالية بين ديسمبرخالل الشريحة الثانية      -14
2019: 
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 ؛(دون تكلفة إضافية) تصنيع الرغاوي شركاتاستكمال تحويل   )أ(

 16,677( غازات التبريد واستصالحوضع مبادئ توجيهية وطنية لتشجيع إنشاء مراكز السترداد و  )ب(
 ؛)أمريكي دوالر

  )؛أمريكي دوالر 161,616وإعادة التدوير ( االستردادشراء معدات لمراكز و   (ج) 

 ).أمريكيدوالر  12,600شراء وحدات استرداد محمولة (و    (د) 
  

 األمانة  ةوتوصيتعليقات 

 تعليقاتال

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 نيوقانالطار اإل

طن  105,66 قيمةب 2018 ملعا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما رادستيا صحص ليبيا مةوحک درتصأ      -15
 به وحمسملا وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  106,5 وقدره قابةرلهدف ا نم لقأ ي، وهوزونألا دستنفاا دراتق نم
 .XXVII/11 ررلمقا بجوبم

التي ، 27/11ي المقرر العمل المذكورة ف استفسرت األمانة عن تنفيذ تدابير الرقابة األخرى الواردة في خطة     - 16
المواد فرض حظر على شراء معدات تكييف الهواء المحتوية على  ، من بين أمور أخرى،تضمنت

درس تكومة الح أن. وردت اليونيدو بالمعدات فرض حظر على استيراد هذهوالنظر في  الهيدروكلوروفلوروكربونية
تصديق ة بسبب اللمتوقعفي اإلطار القانوني الحالي في ضوء التغييرات ا الالزمةحالياً الحاجة إلى التدابير اإلضافية 

 ، أولعالمياالحترار اث االية على إحد، فإن البدائل المتاحة حالياً إما ذات قدرة عتعديل كيغالي. باإلضافة إلى ذلك على
لفنيين اعد تدريب لم يتم بولى. غاألبالقابلية لالشتعال أو السمية أو التعقيد التقني أو التكاليف  تتعلق مشكالت بها توجد

قد و. ر العالميحترافي مجال السالمة وتقديم الخدمات الالزمة الستخدام البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث اال
  .2020الحالي عمليًا قبل عام  قانونيبير اإلضافية في اإلطار الال يكون فرض هذه التدا

 يواقطاع تصنيع الرغ

 ةطألنشا ذتنفي صلةوام علی درةقا ودنيوليا تکانإذا  عما ألمانةا رتستفس، اليبيا في ألمنيةا للحالة اظرن      -17
استأنف و تحسنيمني ليونيدو أن الوضع األأفادت او. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ في جةدرلما

 ملياته فيعركي) لجمالمعدات ومساعد للتخليص ا هو متعهد لتسليم( اإلنمائيالمكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة 
ليونيدو ا أفادتو. عليهاوالتدريب  تهاوتجرب وفحصها هاتركيبخطة لتوصيل المعدات و وبدء، تم اقتراح طرابلس. لذلك

 ن المتوقعم، كان خطةإلى ليبيا. ووفقاً لل(النجاح)  الرغاوي ة لتصنيعواحد بشركةالمعدات الخاصة  ه تم شحنأنبكذلك 
ات شركة األمل تم تصنيع معد. كما 2018 كانون األول /نهاية ديسمبرحلول ب إنتاج الرغاوياالنتهاء من تحويل خط 

. لتركيبا شروط من أجل استيفاءنتهاء من إعداد الموقع في انتظار اال ولكن تم االحتفاظ بها لدى المورد، الخضر
 .2019 آذار /بحلول نهاية مارس ضرخاألمل األشركة من المتوقع أن يتم االنتهاء من تحويل و

الخطوط  تركيب يفلكي يساعدوا  ليبيا إلى فنيين خبراء بأن مورد المعدات سيرسل أيضا اليونيدو وأفادت     -18
 قباسترين. والتدريب على تشغيل وصيانة خطوط الرغوة الجديدة للمشغل سيقدم وكذلك. وتجربتهاالجديدة وفحصها 

 .لتنفيذا عملية لوطنيةا وزونألا ةحدو
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 التبريد اتخدم قطاع

استرداد  ثانية تركز علىأنه تم تنفيذ أنشطة محدودة فقط في قطاع الخدمات وأن الشريحة الاألمانة  وإذ تالحظ     -19
 ممارسات الجمارك من أجل تحسين وضباطاقترحت إعطاء األولوية لتدريب الفنيين فريد، التب غازات واستصالح

، لكناء على ذ. وبيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربون استيراد اقبةوتعزيز القدرة الوطنية على مر دائما الخدمة فنيي
 ة:األنشطة التالية في الشريحة الثاني وأدرجتاليونيدو الخطة  عدلت

ً يعمل إلك الحصصوتحديث اإلطار القانوني وإنفاذ اللوائح ووضع نظام إلدارة الترخيص   )أ(  ترونيا
 ،)أمريكي دوالر 20,000(

اردات و مراقبةلجمارك  ضابط 20، بما في ذلك: تدريب ثالثة مدربين و تعزيز قدرة الجماركو  )ب(
مواد تيراد الدمج مراقبة اسو؛ بها غير المشروع اإلتجارومنع  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ريدلغازات التبمعّرفات  ربعشراء أو؛ الجمارك ضباطتدريب مناهج لألوزون في المستنفدة 
 ؛ولى)دوالر أمريكي من الشريحة األ 13,470 شاملة، دوالر أمريكي 48,000الوظائف ( ةمتعدد

في ذلك  ، بمامؤسسات التدريب وجمعيات التبريد تعزيزو؛ تدريب الفنيينمناهج  وتطوير ووضع   (ج) 
 ؛دوالر أمريكي) 36,000ترجمة مواد التدريب إلى اللغة العربية (

يد وتكييف معدات التبر وصيانة على ممارسات الخدمة الجيدة افني 50تدريب ثالثة مدربين و و   (د) 
دوالر  50,000لالشتعال والسامة (ومسائل السالمة المتعلقة بغازات التبريد القابلة الهواء 
 ؛)أمريكي

دات للفنيين ومع الصيانةأدوات ومعدات و تدريب نموذجية لمؤسسات التدريب شراء معداتو  (هـ) 
 دوالر أمريكي)؛ 40,000( الفحص واالختبار

رة دنخفضة القوإدخال تكنولوجيات مبإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة التوعية و    (و) 
   ).أمريكي دوالر 10,363ورصد وتنسيق المشروع ( على إحداث االحترار العالمي

بأنه إذا  وليونيدا أفادت، يبرلتدا تمؤسساو للفنيين شراؤها سيتم لتيا اتلمعدوا دواتباأل يتعلق فيماو      -20
 تعليق ، سيتموإال ،مهااستخدا وترصد دواتألا لوطنيةا وزونألا ةحدو ستوزع، لبلدا في ألمنيةا عضاوألا سمحت
 الشراء. عملية

 األموالصرف  مستوى

المرحلة  از تقدم في تنفيذم إحرقد ت، في البلدالسائدة لرغم من الحالة األمنية أشارت األمانة إلى أنه على ا      -21
 دتکفي المائة. وأ 20 المقدرة بنسبة عتبةالأقل من كان في المائة)  17,4مستوى اإلنفاق ( على الرغم من أن، األولى

، ملتسليا راظنتا في محجوب التصنيع لقطاع داتمع راءلش صلمخصا يکيرمأ رالدو 304,100المبلغ أن  دونيوليا
 وأشارتي المائة. ف 49. وهذا من شأنه أن يزيد اإلنفاق إلى دةلمستفيا تکارلشا لیإ داتلمعا تسليم فور وسيفرج عنه

 يکيرمأ رالدو 27,323 المبلغ لصأ نم )لمائةا في 50,7( أمريكي رالدو 13,853 رفص مت نهأإلى  يضاأ ألمانةا
. مةدلخا عاطلق مقررا لثانيةا يحةرلشا في ليولتما كل نکاو. لیوألا يحةرلشا في مةدلخا عاطق ةطألنش المعتمد

هذا  في لثانيةا يحةرلشا علی فقةوالمأن ا دويب، دلبلا في ألمنيا ضعولا نتحسي عن دونيوللي رألخيا ريرلتقا لیإ داستناوا
 وادلما لةإدارة إزا ةطلخ للشاما ذلتنفيا فعد وعلى مةدلخا عاطق في رلمبکا األنشطة ذتنفي على دلبالا ستساعد عالجتماا
 .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
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 استنتاج

 وادلماراقبة استيراد وتصدير ملتراخيص والحصص لانظام الحكومة الليبية  تنفذ     -22
أقل من هدف  كان 2017في عام  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماكما أن استهالك   ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 ويغارلا صنيعت طوطخ تيالوتح وتحرزبين الحكومة واللجنة التنفيذية. المبرم الرقابة المنصوص عليه في االتفاق 
 فيوظلم صصلحوا صخيرلتا ماظنإدارة  علی بيدرلتا تقديم متو. 2019 مارس/ آذار لقب ستکمالهاا قعويتوتقدما 

 كيلتحسن لمن المتوقع أن يستمر في او الوضع األمني  يتحسن، واستناداً إلى تقارير اليونيدو. نيةوطلا وزونألا دةحو
 ولصو دبع يقهتحق ينبغي ذيلا لمائةا في 49 رفصو رزلمحا دمللتق ظرانفي قطاع الخدمات. و نشطةبتنفيذ األيسمح 

 نيةوبرکوورفلوروکلدرولهيا وادلمامن  وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  117,68 كستهالأن اوإذ تالحظ ، داتلمعا
 بجوبمبه  وحلمسما كالستهالا وىمست من فقط وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  0,70 اقل بقيمة 2017 معا في

لى عقة ي الموافالتنفيذية بالنظر ف، توصي األمانة اللجنة عدم امتثال البلد) خطراحتمال  مع( XXVII/11 ررلمقا
 ىيحة األولي الشرفالصرف  صليالتمويل إلى اليونيدو عندما  ه سيتم تحويل، على أساس أناستثنائيا، الشريحة الثانية

  في المائة. 20إلى 

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:       -23

زالة إدارة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إ اإلشارة إلى  )أ(
 ؛ليبيال نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

عم الوكالة ، باإلضافة إلى تكاليف ددوالر أمريكي 747,533مبلغ الاليونيدو  إعادة واإلشارة إلى  )ب(
 يفل الرغوة ثمانين، بسبب إلغاء مشروع تحويإلى االجتماع الثاني وال دوالر أمريكي 52,327 بقيمة

 ؛شركة عليم

يحة لمرتبط بالشراتقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل بواليونيدو  ةليبيالحكومة مطالبة الو   (ج) 
 ؛حتى االنتهاء من المرحلة األولى النهائية وتقرير تحقق عن االستهالك كل عام

لمشروع ار إنجاز المتبقي عند االنتهاء من المرحلة األولى وتقديم تقريطلب إعادة رصيد التمويل و    (د) 
 ؛2020اني اجتماع للجنة التنفيذية في عام إلى ث

مواد الموافقة على الدفعة الثانية واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الو ) ه(
 بقيمة، 2019 - 2018 لموازية للفترة الشريحة اتنفيذ ليبيا، وخطة لهيدروكلوروفلوروكربونية ال

ي دوالر أمريك 13,362 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 190,893
 انظرنتريال متثال لبروتوكول مواالعدم  لخطرهذا البلد يتعرض يمكن أن  ه، مع مالحظة أننيدولليو

كول من بروتو 7عنه بموجب المادة المبلغ  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمان استهالك أل
 قرار األطرافه بموجب االستهالك المسموح ب توىمس أقل من كان 2017مونتريال في عام 

11/XXVII  يتم تحويل ه لن على أساس أن ،فقط استنفاد األوزون من قدراتطن  0,70بقيمة
  المائة.في  20إلى الشريحة األولى عندما يصل صرف إال التمويل إلى اليونيدو 

____________________  

  

  

  

  


