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  مشروعات متعددة السنوات– تقييم مشروع ورقة
 الجماهيرية العربية الليبية

 
 المنفذة/الوآالة الثنائية           عنوان المشروع

)أ( منظمة األمم المتحدة  الطماطم والخيار والفلفل وأخرى: القضاء التدريجي على بروميد الميثيل في البستنة 
 للتنمية الصناعية

 أسبانيا الطماطم والخيار والفلفل وأخرى: ثيل في البستنةالقضاء التدريجي على بروميد المي)ب(
 

 اللجنة الوطنية لتغير المناخ وآالة التنسيق الوطنية
 

 آخر بيانات االستهالك المبلغ عنها للمواد المستنفدة لألوزون التي تم تناولها في المشروع
 )2005سبتممبر /تى أيلول، ح2004بأطنان من قدرات استنفاد األوزون،  (7بيانات المادة :  ألف

 
  96  المرفق هاء

 
 )2005سبتممبر /، حتى أيلول2004بأطنان من قدرات استنفاد األوزون، (البيانات القطاعية للبرنامج القطري :  باء

اسم المادة المستنفدة 
 لألوزون

 يةالكم/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي

    96 بروميد الميثيل
 

 ال يتاح )بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك رابع آلوريد الكربون المتبقي المؤهل للتمويل 
 طن من قدرات 37.5مجموع القضاء التدريجي :  دوالر537 500) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(مجموع التمويل : خطة عمل السنة الحالية

 اد األوزوناستنف
 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 بيانات المشروع

        حدود بروتوآول مونتريال
  0 30 55 75 96 96 حد االستهالك السنوي

        القضاء التدريجي السنوي من المشروعات الجارية
 96 30 25 20 21 0 0 لسنوي الذي تم تناوله جديداالقضاء التدريجي ا

بروميد 
الميثيل 

بأطنان (
من قدرات 

استنفاد 
 )األوزون

        القضاء التدريجي السنوي غير الممول

مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين القضاء 
   التدريجي عليها

 
    

 1,415,697 )بالدوالرات(تكاليف المشروع المقدمة في األصل 
 1,243,000 ):الربالدو(تكاليف المشروع النهائية 

 743,000 0 0 0 0 0 743,000 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةتمويل الوآالة الرائدة 
 500,000 0 0 0 500,000 0 0 التمويل ألسبانيا

 1,243,000 0 0 0 500,000 0 743,000 مجموع تمويل المشروع
        )بالدوالر(دعم النهائية تكاليف ال

 55,725 0 0 0 0 0 55,725 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةتكاليف دعم الوآالة الرائدة 
 65,000 0 0 0 65,000 0 0 تكاليف دعم أسبانيا

 120,725 0 0 0 65,000 0 55,725 مجموع تكاليف الدعم

 1,363,725 0 0 0 565,000 0 798,725 )بالدوالر(مجموع التكاليف للصندوق متعدد األطراف 
 12.95 )آج/دوالر(فعالية تكلفة المشروع النهائي 

المشروع ومجموع تكاليف  الموافقة من ناحية المبدأ على مجموع القضاء التدريجي على المواد المستنفدة لألوزون ومجموع تمويل : طلب التمويل 
 .آما ورد أعاله) 2005(الدعم والموافقة على تمويل الشريحة األولي 

 
 انفرادللنظر على  توصية األمانة
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 وصف المشروع
 
قدمت حكومة أسبانيا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، نيابة عن حكومة ليبيا، مقترح مشروع للقضاء  1

 للتربة في البستنة تبخيرن قدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل المستخدم آمادة  ما طن96التدريجي على 
 لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع 2009بحلول نهاية عام ) الطماطم والخيار والفلفل وأخرى(

 .الميثيل في ليبياويمثل هذا مجموع استهالك االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد . واألربعين
 
ويقوم على تنفيذ ). آج/14.75( دوالر أمريكي 1 415 697ومجموع تكاليف المشروع، آما قدمت، هو  2

ومنظمة األمم المتحدة ) باعتبارها مساهمة ثنائية في الصندوق متعدد األطراف(المشروع آل من حكومة أسبانيا 
 دوالر أمريكي في االجتماع السابع 915 697: تين هوومجموع التمويل المطلوب في شريح. للتنمية الصناعية

 دوالر أمريكي بحلول 500 000واألربعين، تمثل مجموع تكاليف عنصر منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، و 
 .2007نهاية عام 

 
 . طن من قدرات استنفاد األوزون94.1وخط أساس بروميد الميثيل المتثال ليبيا هو  3
 

 يد الميثيلاستهالك بروم
 
وانخفض استهالك .  للتربةتبخيرلقد استخدم بروميد الميثيل في ليبيا خالل السنوات العشر الماضية آمادة  4

 طن من قدرات استنفاد 77.8 إلى 1999 من قدرات استنفاد األوزون في عام ا طن117بروميد الميثيل في ليبيا من 
، مع زيادة 2003 من قدرات استنفاد األوزون في عام ا طن90إلى ومع ذلك، زاد االستهالك . 2002األوزون في عام 

وتوزيع استهالك بروميد الميثيل الحالي حسب . 2004 من قدرات استنفاد األوزون في عام ا طن96اضافية إلى 
ل  هكتارات إلنتاج آل من الفلف5 هكتار إلنتاج الخيار؛ و85 هكتار إلنتاج الطماطم؛ و340: مساحة السطح آما يلي

 .والبطيخ
 

 السياسة الوطنية
 
 في المائة من مجموع مقدار 5حوالي (ينظم التشريع الليبي استخدام بروميد الميثيل ألغراض الحجر الصحي  5

، آان 1994وحتى عام . ولمكافحة اآلفات في االنتاج الزراعي والمنتجات المخزنة) بروميد الميثيل المستورد إلى البلد
ومع . استيراد بروميد الميثيل؛ ومنذ ذلك الوقت، فتحت تصاريح االستيراد ألي شرآة مهتمةمسموحا لشرآة حكومية ب

. ذلك، يمنح الترخيص فقط للشرآات التي حصلت على ترخيص صادر من لجنة البيئة وتلبي المتطلبات الناظمة
إال أن هذه القاعدة ال . لميثيلويؤآد التشريع الحالي في ليبيا على أن يستخدم تقنيون مدربون ومؤهلون جيدا بروميد ا

 .تتبع دائما من قبل جميع المزارعين
 

 مقترح المشروع
 
طلبت السلطات المحلية والمزارعون مساعدة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في تصميم خطة وطنية  6

ويمثل هذا المشروع .  في ليبياللقضاء التدريجي على بروميد الميثيل وتنفيذها مع األخذ في االعتبار األوضاع الخاصة
 .مشروعا استثماريا وحيدا تقدمه حكومة ليبيا للقضاء التام على استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة

 
التشميس مع جرعات منخفضة من مواد : والتكنولوجيات البديلة المقترحة للقضاء على بروميد الميثيل هي 7

وفي هذا النظام، توضع طبقة من  (soilless enarenado؛ ونظام )chloropicrin و teloneأساسا من (آيميائية 
 سنتيمتر؛ وتزرع النباتات في الرمل بين طبقات الروث والرمل؛ 5-3 طبقة من الروث سمكها ىالرمل المغسول أعل
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ل الحصول ومن أج. ؛ التطعيم إلنتاج الخيار؛ والتدخين الحيوي) سنوات، يجرى استبدال الرمل والروث4-3وآل 
على ثقة المزارعين في استخدام تكنولوجيات بديلة وتكييف التكنولوجيات على البيئة المحلية، سيجرى تنفيذ المشروع 

 . في مواقع تجريبية خالل السنة األولي
 
ويشمل المشروع أيضـا برامـج .  دوالر أمريكي947 735إن مجموع تكاليف رأس مال المشروع هو  8

 803( في المائة طوارئ 10؛ و) دوالر أمريكي45 000(؛ واستشاريون دوليون )والر أمريكي د184 000(تدريـب 
 697ويصبح مجموع تكاليف المشروع ).  دوالر أمريكي121 288(؛ تكاليف تشغيل عامة ) دوالر أمريكي979
 ). دوالر أمريكي1 415

 
 .واالطار الزمني المقدر لتنفيذ المشروع أربع سنوات 9
 

نفيذ المشروع آل من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وحكومة أسبانيا، تحت التنسيق الوطني تقوم بت 10
لوحدة األوزون الموجودة في اللجنة الوطنية لتغير المناخ، بالتعاون الوثيق مع مرآز مكافحة اآلفات وآلية الزراعة 

 .ومعهد البحوث الزراعية في وزارة الزراعة
 
 
 

  األمانةتعليقات وتوصيات
 

 التعليقات
 

 مسألة عدم االمتثال
 

 طن من قدرات استنفاد 94.1طبقا لمقترح المشروع، يكون خط أساس استهالك بروميد الميثيل في ليبيا  11
ولهذا، يبدو أن .  طنا من قدرات استنفاد األوزون96من بروميد الميثيل هو ) 2004(األوزون واالستهالك الحالي 

وفي هذا الصدد، تسترعي األمانة انتباه منظمة األمم المتحدة .  لبروميد الميثيل2002ير الرقابة لعام ليبيا ال تمتثل لتدب
 تطلب من 2005أغسطس / آب3للتنمية الصناعية إلى الرسالة التي أرسلتها أمانة األوزون إلى حكومة ليبيا في 

واقترحت . ماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذالحكومة تقديم شرح لسبب انحراف استهالك بروميد الميثيل إلى االجت
األمانة أيضا أنه إذا لم يقدم الشرح المطلوب إلى أمانة األوزون، يمكن لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تقدم 

 .المساعدة إلى الحكومة إلعداد المعلومات المطلوبة لتنظر فيها لجنة التنفيذ
 

ظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن ليبيا صدقت على تعديل آوبنهاجن وبناء على ذلك، أشارت من 12
وقبل ذلك التاريخ، لم تكن الحكومة ملتزمة بفرض أي رقابة على . 2004سبتمبر /لبروتوآول مونتريال في أيلول

جي على استهالك ، قدمت حكومة ليبيا مشروعا استثماريا للقضاء التدري2003وفي عام . استهالك بروميد الميثيل
ومع ذلك، وطبقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية، لم يكن المشروع مؤهال للتمويل نظرا ألن . بروميد الميثيل

وبالرغم من هذا القيد، واالنحراف بمقدار يقل عن طنين من قدرات استنفاد . ليبيا لم تكن بعد طرفا في تعديل آوبنهاجن
هي إشارة على )  في المائة من مجموع االستهالك2أي، أقل من (ساس بروميد الميثيل األوزون في استهالك خط أ

وتقدم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مساعدتها إلى حكومة . جهود ليبيا في التحكم في استهالك بروميد الميثيل
وقعت المنظمة أن يشكل مقترح وفضال عن ذلك، ت. ليبيا في إعداد شرح اإلنحراف عن خط أساس بروميد الميثيل

المشروع خطة عمل تمكن ليبيا من االمتثال اللتزامها بموجب البروتوآول وتحقيق القضاء التام على جميع 
 .االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل
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دت هيئة أي، استور(سعت األمانة، مالحظة أن بروميد الميثيل يستخدم ألغراض الحجر الصحي في ليبيا  13
، إلى الحصول على ) طن من قدرات استنفاد األوزون7.8حماية النباتات للحجر الصحي للصحة النباتية حوالي 

توضيح من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عما إذا آان هذا المقدار من بروميد الميثيل يعتبر جزء من مجموع 
وطبقا للمعلومات المتاحة للمنظمة، لم .  من البروتوآول7طبقا للمادة استهالك بروميد الميثيل الذي أبلغت عنه ليبيا 

استخدامات الحجر )  طنا من قدرات استنفاد األوزون96( الذي بلغ إلى أمانة األوزون 2004يشمل استهالك عام 
 .الصحي

 
 المسائل التقنية والتكاليف المتعلقة بقطاعي األزهار والبستنة

 
وفي هذا .  آتكنولوجيا بديلة لتبخير التربة ببروميد الميثيل”soilless “enarenadoألول مرة تم اقتراح  14

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن وشرحت . الصدد، طلبت األمانة مزيدا من المعلومات عن هذه التكنولوجيا
للرمل، وعدم تبخر المياه بسرعة آما بسبب الخاصة الشعرية (الميزة الرئيسية لهذه التكنولوجيا هي االقتصاد في المياه 

 .ويمكن تنفيذ التكنولوجيا باستخدام أدوات زراعية تقليدية. ، وهي ميزة مهمة ألوضاع ليبيا)في أنواع التربة األخرى
 

 و teloneآانت إحدى التكنولوجيات البديلة التي اختارتها جميع األطراف المؤثرة هي التشميس مع  15
chloropicrin .الصدد، الحظت األمانة أنه إذا لم تكن هذه الكيماويات مسجلة في البلد، ال يمكن ضمان وفي هذا 

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن هذه الكيماويات لم تسجل بعد في وأقرت . االستدامة طويلة األجل للمقترح
أن الجمع بين التشميس ومبيدات الديدان ومع ذلك، وطبقا للسلطات المختصة، لن تكون عملية التسجيل طويلة و. ليبيا

mocap) (المسجلة في ليبيا، يمكن أن تستخدم في هذه األثناء. 
 

ناقشت األمانة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية المسائل المتعلقة بالتكاليف، بما في ذلك التكاليف  16
 دوالر أمريكي للهكتار، وهو يزيد ثالث 4 131بمبلغ مقدرة (المرتفعة للمعدات المطلوبة لتنفيذ تكنولوجيا التطعيم 

 soillessوالتكاليف المرتفعة للمواد المطلوبة لتكنولوجيا ) مرات عن التسهيالت المماثلة في هندوراس أو جواتيماال
األمم المتحدة منظمة ونتيجة لذلك، عدلت . والتشميس، والتكاليف المرتفعة نسبيا لبرنامج التدريب نظرا للحالة في البلد

 12.95وفعالية تكاليف المشروع المنقح هي .  دوالر أمريكي1 243 000للتنمية الصناعية تكاليف المشروع إلى 
 .غآ/دوالر

 
 اتفاق بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية

 
 على يرد مشروع اتفاق بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية بشأن طرائق تنفيذ مشروع القضاء التدريجي 17

 .بروميد الميثيل في المرفق األول بهذه الوثيقة
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 التوصية
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في 18
 

 تبخيرالموافقة من ناحية المبدأ على مشروع القضاء التدريجي على بروميد الميثيل المستخدم آمادة  )أ(
 دوالر أمريكي 743 000ة تبلغ عند مجموع تكلف) الطماطم والخيار والفلفل وأخرى(في البستنة 

 دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، 55 725زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة 
 دوالر أمريكي لحكومة 65 000 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة 500 000ومبلغ 

خر من الصندوق متعدد األطراف للقضاء أسبانيا، على أن يكون من المفهوم عدم تقديم تمويل آ
التدريجي على االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل في ليبيا ودون المساس بتشغيل 

 آلية بروتوآول مونتريال عند تناول عدم االمتثال؛
 

ميد الميثيل الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية للقضاء التدريجي على برو )ب(
  للتربة في البستنة الوارد في المرفق األول؛تبخيرالمستخدم آمادة 

 
 دوالر أمريكي 55 725 دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة 743 000الموافقة على مبلغ  )ج(

 . من المشروعىلمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لتنفيذ الشريحة األول
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 ية العربية الليبيةالجماهير: البلد
 

 المنفذة/الوآالة الثنائية    عناوين المشروعات

 
 اللجنة الوطنية لتغير المناخ وآالة التنسيق الوطنية

 
 ت استهالك مبلغ عنها من المواد المستنفدة لألوزون الواردة في المشروعآخر بيانا

 )2005سبتمبر /، حتى أيلول2004بأطنان قدرات استنفاد األوزون،  (7بيانات المادة :  ألف

 )2005سبتمبر /، حتى أيلول2004ت استنفاد األوزون، بأطنان قدرا(البيانات القطاعية للبرنامج القطري :  باء  
اسم المواد 
المستنفدة 
 لألوزون

 الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي الكمية/القطاع الفرعي الهالون

 Halon-1211: 4.5    
 Halon-1301: 710    

 
  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( المتبقي المؤهل للتمويل CFCاستهالك 

 

 
 (أ) عنوان المشروع

  ):بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(استخدام المواد المستنفدة لألوزون في الشرآة 
 653.91 ):بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(ي يتعين القضاء التدريجي عليها المواد المستنفدة لألوزون الت

  ):بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين القضاء التام عليها 
 36 ):باألشهر(مدة المشروع 

 343,500 ):بالدوالرات األمريكية(المبلغ المبدئي المطلوب 
  :لمشروع النهائيةتكاليف ا

 302,500 )بالدوالرات األمريكية(تكاليف رأس المال االضافية  
 23,000 )بالدوالرات األمريكية(%) 10(الطوارئ  
 18,000 )بالدوالرات األمريكية(تكاليف التشغيل االضافية  
 343,500 )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف المشروع  

 100 ):ة المئويةالنسب(الملكية المحلية 
 0 ):النسبة المئوية(عنصر التصدير 

 343,500 ):بالدوالرات األمريكية(المنحة المطلوبة 
 ال تتاح ):آج/دوالر(فعالية التكلفة 

 25,763 ):بالدوالرات األمريكية(تكاليف دعم الوآالة المنفذة 
 369,263 ):كيةبالدوالرات األمري(مجموع تكاليف المشروع للصندوق متعدد األطراف 

 للتحديد فيما بعد ):ال/نعم(حالة التمويل النظير 
 نعم ):ال/نعم(عالمات رصد المشروع شاملة 

 
  بالتكاليف الواردة أعالهوليةموافقة شم توصية األمانة

 
 

 وصف المشروع
 

)أ( خطة للقضاء التدريجي على الواردات واالستهالك الصافي من الهالونات في قطاع مكافحة  
 الحرائق

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 الصناعية

    714.5: الهالون المرفق ألف، المجموعة الثانية
    

القضاء التدريجي بأطنان من قدرات  التمويل بماليين الدوالرات 
 استنفاد األوزون

 مخصصات خطة عمل السنة الحالية

 715 484,000 (أ)
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ربية الليبية في يهدف المشروع إلى وضع برنامج وطني إلدارة الهالون وتنفيذه بحيث يدعم الجماهيرية الع 19.
 .تلبية التزاماتها عمال ببروتوآول مونتريال

 
 25 763 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم تبلغ 343 500تطلب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مبلغ  20.

 :دوالر أمريكي لالضطالع باألنشطة التالية
 

 إنشاء مرفق وطني السترداد الهالون ومصرف له؛ * 
 قاعدة بيانات مستعملي الهالون ووضع جرد للهالون وتوقعات االحتياجات الحرجة منه؛إنشاء  * 
 لجنة توجيه إلدارة الهالون؛/إنشاء فريق استشاري * 

وضع تدريب تقني وتنفيذه بشأن إدارة الهالون وتكنولوجيات بديلة للهالون لمكافحة الحرائق ومعدات  *
ة الصناعات من الحرائق والمستعملين النهائيين الرئيسيين صيانة تستخدم الهالون آمنة بيئيا لحماي

 وسلطات الحماية من الحرائق؛
 وضع تدريب تقني وتنفيذه السترداد الهالون ولمشغلي معدات مصرف الهالون؛ * 
 توفير المساعدة التقنية وخدمات االستشارة للمستعملين النهائيين الرئيسيين والسلطات المنظمة؛ * 
 .دة الوعي العام وأنشطة تثقيفية وتنفيذهاتطوير زيا * 

 
 في نظم مكافحة الحرائق 1301 -هالون في أجهزة إطفاء الحرائق النقالي و 1211 -هالون في ليبيا، يستخدم 21.

الثابتة لحماية المنشآت والممتلكات القيمة في مختلف القطاعات من االقتصاد الوطني بما في ذلك معامل تكرير النفط 
 .لبتروآيماويات وصناعات الحديد والصلب والدفاعومصانع ا

 
 بكميات آبيرة 1211 -هالونويستورد . ال تنتج ليبيا هالونات وتعتمد بالكامل على استيرادها من بلدان أخرى 22.

وتستورد أيضا . ثم يستخدم في إعادة ملء أجهزة إطفاء الحرائق من قبل موزعي معدات مكافحة الحرائق المحليين
 . لنظم مكافحة الحرائق الثابتة1301 -هالونويستورد . 1211 -هالونطفاء الحرائق المستخدمة لـأجهزة إ

 
، تم القيام بمسح شامل لقطاع مكافحة الحرائق في ليبيا إلعداد 2005أغسطس /يوليه وآب/وفي شهري تموز 23.

ها صناعة حماية من الحرائق لها سوق وأشار المقترح إلى أن ليبيا لدي. خطة للقضاء التدريجي على استهالك الهالون
ويوجد مستوردون عديدون وموزعون وشرآات خدمة تعمل في مجال امداد وترآيب . مهمة لمعدات مكافحة الحرائق

 .وخدمة معدات مكافحة الحرائق المستوردة أساسا
 

طن  7 665 و 1211 -هالون طن من قدرات استنفاد األوزون من 446.7وتقدر القدرة الموجودة بحوالي  24.
 هو 7وآان آخر استهالك لليبيا آما تم اإلبالغ عنه بناء على المادة . 1301 -هالونمن قدرات استنفاد األوزون من 

 طن من قدرات استنفاد 633.07 متجاوزا خط أساسها البالغ 2004طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  714.5
 .األوزون
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 تعليقات األمانة وتوصياتها
 ليقاتالتع

 
 .18/22يتمشي هذا المشروع مع المبادئ التوجيهية لمصرف الهالون عمال بالمقرر  25.

 
واتفقت منظمة األمم . تحرت األمانة عن استدامة العملية واقترحت تناول هذه المسألة في تصميم المشروع 26.

صميم البرنامج لضمان استدامة طويلة المتحدة للتنمية الصناعية على استخدام مبالغ إعداد مشروع متبقية في إعادة ت
وفي هذا الصدد، اتفقت المنظمة على عدم وجوب صرف المبالغ على المشروع . األجل دون تكاليف اضافية للمشروع

 .حتى يتم إعادة تصميمه وحل مسالة االستدامة وإدراجها فيه
 

وضع نموذج عمل مستدام لمصرف خططت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية استخدام إعداد مشروع ل 27.
والجانب الرئيسي من . ويستنسخ نموذج العمل نماذج عمل مصارف الهالون الناجحة السابقة. الهالون المقترح في ليبيا

 .الخطة لالستدامة هو تحديد الشرآة المستضيفة
 

 التوصيات
 

 في المائة، 7.5ليف الدعم البالغة يوصي بالموافقة الشاملة على المشروع بمستوى التمويل، بما في ذلك تكا 28.
المشار إليه في الجدول أدناه على أن يكون من المفهوم عدم صرف أي مبالغ حتى تنتهي منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 :الصناعية من الخطة لضمان استدامة المشروع باستخدام مبالغ إعداد مشروع المتبقية الموافق عليها
 
روع تمويل المش عنوان المشروع 

 )بالدوالرات(
 الوآالة المنفذة )بالدوالرات(تكاليف الدعم 

خطة للقضاء التدريجي على الواردات  )أ(
واالستهالك الصافي من الهالونات في قطاع 

 مكافحة الحرائق

منظمة األمم المتحدة للتنمية  25 763 343 500
 الصناعية
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 المرفق األول
 

 ي على بروميد الميثيل فيالشروط المتفق عليها للقضاء التدريج
 )مشروع( الجماهيرية العربية الليبية 

 
وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين من ناحية المبدأ، دون مساس بتشغيل آلية البروتوآول  1

 المتحدة  دوالر أمريكي لمنظمة األمم743 000( دوالر أمريكي 1 243 000التي تتناول عدم االمتثال، على مبلغ 
 دوالر 120 725زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة )  دوالر أمريكي لحكومة أسبانيا500 000للتنمية الصناعية ومبلغ 

 دوالر أمريكي لحكومة 65 000 دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومبلغ 55 725(أمـريكـي 
 طنا من قدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل 96للقضاء التدريجي على آمجموع للمبالغ المتاحة لليبيا ) أسبانيا

ممثلة مجموع استهالك بروميد الميثيل، ) الطماطم والخيار والفلفل وأخرى( للتربة في البستنة تبخيرالمستخدم آمادة 
 .باستثناء استخدامات الحجر الصحي وما قبل الشحن

 
تمشيا مع المعلومات في وثيقة المشروع المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، تم وآما تم إبالغ أمانة األوزون، و 2

وأبلغت ليبيا أيضا استهالآا من .  طن من قدرات استنفاد األوزون94.1تحديد خط أساس بروميد الميثيل لليبيا عند 
 الحجر الصحي وما قبل ، باستثناء استخدامات2004 طنا من قدرات استنفاد األوزون لعام 96بروميد الميثيل مقداره 

ولهذا، ينبغي على ليبيا أن . 2002وبناء على ما نص بروتوآول مونتريال، تعتبر ليبيا غير ممتثلة لتجميد عام . الشحن
 طنا من قدرات استنفاد األوزون 21تخفض استهالآها من بروميد الميثيل بحوالي طنين من قدرات استنفاد األوزون و

 . في المائة، بناء على ذلك20متثال لتجميد بروتوآول مونتريال وخفض بنسبة  لتحقيق اال2005بحلول عام 
 
إن الخفض بناء على شروط هذا المشروع، مع االلتزامات األخرى المقدمة في وثيقة المشروع، تضمن أن  3

خدامات وفي هذا الصدد، سوف تخفض ليبيا استهالآها الوطني من االست. تلبي ليبيا جدول الخفض الوارد أدناه
 :الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل إلى أآثر من المستويات االستهالك التالية في السنوات الواردة أدناه

 
 طن من قدرات استنفاد األوزون  السنة 
 2005    96  
 2007    75  
 2008    55  
 2009    30  
 صفر    2010 

 
وبناء .  في هذا المشروع وهي على ثقة من أنها صحيحةاستعرضت حكومة ليبيا بيانات االستهالك الواردة 4

على ذلك، تدخل الحكومة في هذا االتفاق مع اللجنة التنفيذية على أن يكون من المفهوم، إذا تم تحديد استهالك اضافي 
من بروميد الميثيل الستخدامات خاضعة للرقابة في تاريخ الحق، تقع مسؤولية ضمان القضاء عليه على آاهل 

 .كومة فقطالح
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 :يطلب تمويل المشروع في الشريحتين التاليتين 5
 

 دوالر أمريكي  السنة 
 2005   000 743 
 2007   000 500 

 
وفي حالة . يكون صرف التمويل مشروطا بتحقيق عالمات المشروع وجدول الخفض الفردي الوارد أعاله 6

ناعية وحكومة أسبانيا اللجنة التنفيذية وتقوم بإلغاء تأخيرات غير مبررة، تخطر منظمة األمم المتحدة للتنمية الص
وإذا استمرت التأخيرات غير . اإلفراج عن أي مبالغ حتى تحل جميع المشاآل ويعود الجدول إلى مساره الطبيعي

 .المبررة، يجوز إلغاء المشروع
 
 أسبانيا، بالمرونة في تنظيم تتحلي حكومة ليبيا، باالتفاق مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وحكومة 7

وتنفيذ جميع عناصر المشروع التي ترى أنها مهمة لتلبية التزامات القضاء التدريجي على بروميد الميثيل الواردة 
وتوافق منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وحكومة أسبانيا على إدارة تمويل المشروع بالطريقة المصممة . أعاله

 .ت الخفض المحددة من بروميد الميثيل المتفق عليهالضمان تحقيق عمليا
 
تخطر منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وحكومة أسبانيا اللجنة التنفيذية سنويا بالتقدم المحرز في تلبية  8

 .عمليات الخفض التي يطلبها هذا المشروع
 

--- 
 
 
 
 
 


