
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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 مقترح مشروع: ليبيا

 

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

 اإلزالة

  اليونيدو      )                 األولىخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  ليبيا
 الوكالة (أوال) عنوان المشروع

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة خطة إدارة إزالة المواد 
 األولى)

 اليونيدو (رئيسية)

  
( المرفق األول  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 من المدجموعة جيم)
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  122.40 2014السنة: 

 
 2014 السنة:(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

األيروصوال كيميائي
 ت

مكافحة  الرغاوى
 الحريق

المذي التبريد
 بات

عامل 
 تصنيع

االستخداما
 ت المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمةالتصن  
 87.20  2.1585.06 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
  35.20   32.452.75 -الھيدروكلوروفلوروكربون

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

118.3   2010 -  2009خط األساس للفترة 
8 

 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
113.6

6  

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

113.6 المتبقي: 0 الموافق عليه بالفعل:
6 

 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 األعمال(خامسا) خطة 

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

037.308.80 3.40 49.50 

01,361,00  التمويل (دوالر أمريكي)
0

335,00
0 

234,00
0 

1,930,000 

 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 (سادسا) بيانات المشروع

106.54106.5 االستھالك في بروتوكول مونتريالحدود 
4

 غير متاح 106.54 106.54

122.40118.3 *الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
8

 غير متاح 106.54 118.38

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
  المبدأ

1,717,95  تكاليف المشروع  اليونيدو
0

00 
190,88

4 
1,908,83

4 
 133,619 13,362 120,25700  تكاليف الدعم

1,717,95  إجمالي تكاليف المشروع المطلوب من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)
0

00 
190,88

4 
1,908,83

4 
 133,619 13,362 120,25700 المطلوب من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)تكاليف الدعم إجمالي 

1,838,20 من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)إجمالي األموال المطلوبة 
7

00 
204,24

6 
2,042,45

3 
 * حسب ما قدمت

  
  ) على النحو المبين أعاله2015( الموافقة على تمويل الشريحة األولى طلب التمويل:

 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة:
 
  

  )2015) طلب تمويل الشريحة األولى (7(
 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) التمويل المطلوب (دوالر أمريكي) الوكالة
 120,257 1,717,950 اليونيدو
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 وصف المشروع
 
في وقت الحق ألنه  تسحب ھاولكن االجتماع الثاني والسبعينليبيا إلى ل اإلزالة المرحلة األولى من خطةقدمت   .1

  السائد في البلد في ذلك الوقت.نظام الترخيص بكامل طاقته بسبب الوضع األمني  تشغيللم يكن من الممكن التأكد من 
 
الخامس والسبعين جتماع االمنفذة المعينة، إلى الوكالة بصفتھا الاليونيدو، قدمت نيابة عن حكومة ليبيا،   .2

، دوالر أمريكي 2,129,377بقيمة  ةإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني األولى من خطة إدارة الشريحة
في  10قدمت أصال، لتحقيق خفض بنسبة كما ، دوالر أمريكي 149,056 الوكالة بقيمةباإلضافة إلى تكاليف دعم 

  .2018في عام  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياستھالك 
 
دوالر  1,911,161المطلوبة في ھذا االجتماع  اإلزالة الشريحة األولى للمرحلة األولى من خطةتبلغ قيمة   .3

 قدمت أصال. كمالليونيدو،  دوالر أمريكي 133,781 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة أمريكي
  

 أساسية معلومات
 
بروتوكول ل التي أجريت تعديالتالليبيا، التي يبلغ عدد سكانھا نحو ستة ماليين نسمة، على جميع صدقت   .4

على من قدرات استنفاذ األوزون طن  122,4و  144استھالك  عن ليبيا أبلغت، 2014و 2013 يفي عامومونتريال. 
لالمتثال. ويعزى ھذا الوضع إلى عدم المحدد  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيتجاوز خط أساس  الذيالتوالي، 
أي  حال دون تنفيذ الذيالوضع السياسي الصعب في البلد  وزاده تعقيدا ،للتراخيص والحصص معتمدة وجود نظم

  .لإلزالة نشاط
  

  لوائح المواد المستنفدة لألوزون
 
الھيئة العامة للبيئة ھي السلطة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال. وأنشئت وحدة األوزون   .5

اتصال لتنسيق األنشطة مع جميع الوكاالت وأصحاب المصلحة  بصفتھا جھةالھيئة العامة للبيئة في إطار الوطنية  
  .التشغيلمستوى على 

 
إلدخال نظام التراخيص  228مرسوم بقانون رقم ال، أصدرت الحكومة الليبية 2015 ه/ حزيرانوفي يوني  .6

اإلطار وسوف يدعم . اإلزالة مسبق لتقديم خطةالشرط ال استوفى، الذي ةللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيوالحصص 
المواد لتراخيص والحصص لواردات االتنظيمية بما في ذلك نظم  اإلجراءاتالقانوني القائم تنفيذ 
 قائمة علىجديدة تصنيع  شركاتبدائل وحظر إنشاء ال وإطالق يھاوالمعدات القائمة عل ةالھيدروكلوروفلوروكربوني

  .ة أيضااإلزال . وسيتم تدعيم نظام الترخيص خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطةةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 

 والتوزيع القطاعي ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياستھالك 
 
و  22-الھيدروكلوروفلوروكربون في ليبيا وتشمل ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونييتم استيراد جميع   .7

التبريد وتكييف الھواء لصيانة أجھزة  22-الھيدروكلوروفلوروكربونيستخدم و. ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 جامدةالالبولي يوريثان رغوة  فقط لتصنيع ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونيستخدم والجديدة.  التركيباتولشحن 
تم إنشاء خط والتبريد التجارية ورغوة الرش.  ألجھزةرغوة العزل و الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلة أللواح
من قدرات استنفاذ  طن 118,38طن متري ( 1,869,1 عند له لالمتثال ةوكربونيالمواد الھيدروكلوروفلورأساس 
  في ليبيا. ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيمستوى استھالك  1). ويبين الجدول األوزون
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  ) 2014 - 2009للفترة  7في ليبيا (بيانات المادة  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني. استھالك 1الجدول 
 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ةالھيدروكلوروفلوروكربوني المادة

               طن متري
 1,586.00 1,585.50 1,658.14 1,200.00 1,802.00 1,900.00 1,272.00 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 283.07 320.00 480.00 710.00 298.02 316.04 250.10 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,869.07 1,905.50 2,138.14 1,910.00 2,100.02 2,216.04 1,522.10 )المجموع (طن متري
 طن من قدرات استنفاذ األوزون

 87.25 87.20 91.20 66.00 99.11 104.50 70.00 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 31.13 35.20 52.80 78.10 32.78 34.76 27.50 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 118.38 122.40 144.00 144.10 131.89 139.26 97.50 طن من قدرات استنفاذ األوزون)(المجموع 
  

 -و الھيدروفلوروكربونالبديلة المتاحة في ليبيا الھيدروكربون (البنتان)،  تشمل التكنولوجيات  .8
245FA)HFC-245faوخليط الھيدروفلوروكربون (- 36mfc/227ea )HFC-36mfc/227ea(  و

  .)HFC-134a/water and CO2أ/ ماء وثاني أكسيد الكربون (134- الھيدروفلوروكربون
 
البرنامج  تقرير تنفيذ في  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيبيانات استھالك قطاع عن أبلغت حكومة ليبيا   .9

المواد استھالك  2الجدول ويبين . 7المادة  في المذكورةمع البيانات  التي تتوافق 2014 القطري لعام
 .التبريد وتكييف الھواء في قطاع خدمات ةالھيدروكلوروفلوروكربوني

 
  2010)( التبريد وتكييف الھواء : توزيع االستھالك في قطاع خدمات2الجدول 

 فئة المنتج
 عدد الوحدات

متوسط التكلفة
 (كغم)

إجمالي التركيب 
 (طن متري)

نسبة 
التسرب 

(%) 

الطلب على 
  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  (طن متري) 

الخدمات القائمة جديدة قائمة
شحن التركيبات 

 الجديدة
وحدات تكييف الھواء للحائط 

  والنافذة
105,000 

 
0.75 79 3 2.36 0.00 

أجھزة تكييف الھواء الغير 
  أنبوبية أو المجزأة

4,150,000 
 

1.28 5,312 6 318.72 0.00 

الھواء أجھزة تكييف 
األنبوبية المجزأة السكنية 

  ومضخات التدفئة
655,000 58,823 3.40 2,427 6 133.62 200.00 

أجھزة تكييف الھواء 
األنبوبية المجزأة المغلفة 

  التجارية
600,000 57,077 11.50 7,556 6 414.00 656.39 

 0.83 0.85 10 9 17.00 49 500  التبريد الصناعي والتجاري
 0.99 0.85 10 10 15.50 64 550  معدات أخرى

 858.21 870.41 15,393 116,013 5,511,050 المجموع الفرعي
 1,728.61 5,627,063 المجموع

  

 غوةتصنيع الرقطاع 
 

، وثالثة والمتقطعة المتصلةلوحات التصنيع لغوة في ليبيا من تسع شركات: ستة تصنيع الريتكون قطاع   .10
ھناك أيضا بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتصنيع المادة العازلة لمعدات التبريد التجاري ومبردات المياه. ل

  .3حاليا. وترد قائمة الشركات واستھالكھا في الجدول  الغير محددة الھويةالحجم في القطاع الفرعي لرغوة الرش 
 

  رغوة في ليبياتصنيع ال: شركات 3الجدول 

 الشركات القطاع الفرعي
 خط األساس (طن متري) ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاذ األوزونطن متري 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 األلواح المتصلة
 10.5 95.8 100.7 100.1 99.5 98.9 95.8 95.8  اليم الھندسية، طرابلس
 11.6 105.4 98.9 98.3 97.7 97.1 114.9 95.8 شركة النجاح، طرابلس

 األلواح المتقطعة
شركة األمل األخضر، 

  طرابلس 
12.2 18.9 18.7 19.0 19.3 19.6 15.6 1.7 

 1.7 15.6 17.8 17.2 16.7 16.1 21.0 10.1  الشروق، مصراته
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 الشركات القطاع الفرعي
 خط األساس (طن متري) ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاذ األوزونطن متري 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 1.5 13.9 15.9 15.4 14.9 14.4 18.7 9.0  الشامي، بني غازي
 1.4 12.6 14.5 14.0 13.5 13.1 17.0 8.2  ناجم، بني غازي

 28.5 258.7 267.4 264.3 261.3 258.3 286.3 231.1 المجموع الفرعي

رغوة العزل 
  ألجھزة التبريد

األجھزة الكھربائية 
 تاجوراء، المنزلية

3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 

 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 شركة اإلخوة، طرابلس
تشاركيات مروة، 

  طرابلس
2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 

 0.7 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.0 المجموع الفرعي

 رغوة الرش

شركات صغيرة 
ومتوسطة الحجم غير 

محددة الھوية في قطاع 
  رغوة الرش

11.9 23.8 18.5 19.1 19.8 20.5 17.9 2.0 

 31.2 283.1 287.9 284.1 280.4 276.8 316.1 250.0 المجموع
  

وتم تحويل في المائة.  100ملكية محلية بنسبة ب 2006و  1990رغوة بين عامي ال شركاتأنشئت جميع   .11
 في طرابلس، منتشاركيات مروة شركة اإلخوة وواألجھزة الكھربائية المنزلية في تاجوراء  ،ثالث شركات

لم تتلق وبتمويل من الصندوق المتعدد األطراف.  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون إلى  11- الھيدروفلوروكربون
  من الصندوق. المتبقية تمويال الشركاتجميع 

 
 في المستقبل ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيتوقعات استھالك 

 
االضطرابات السياسية في السنوات القليلة الماضية، ولم تكن قادرة على الشروع في  في براثنليبيا وقعت   .12

. وتدرك الحكومة التزاماتھا بموجب بروتوكول الھيدروفلوروكربونية المواد لتخلص من استھالكلفعالة الاإلجراءات 
تعديالت وتوكول مونتريال وعودة إلى االمتثال، بما في ذلك التصديق على برالمونتريال، واتخذت إجراءات نحو 

طن  144,0وخفض استھالك من  2015 ه/ جزيران، وإنشاء نظام الترخيص في يوني2014 / نيسانبيجين في أبريل
تنفيذ وب. 2014استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  122,4إلى  2013 عام استنفاد األوزون في من قدرات

البلد إلى االمتثال ألھداف الرقابة  وعودةستھالك االخفض المزيد من يتم أن  يتوقع، اإلزالة المرحلة األولى من خطة
 المواداستھالك ستتم السيطرة على . وبعد ذلك، 2018بروتوكول مونتريال بحلول عام  الواردة في

  الستھالك المسموح به بموجب البروتوكول.لاألقصى لحد وفقا ل الھيدروفلوروكربونية
 

  الھيدروفلوروكربونية إزالة المواداستراتيجية 
 

تم تقديم خطة عمل والوضع الخاص في البالد.  الھيدروفلوروكربونية إلزالة الموادليبيا راعت استراتيجية   .13
 ذات أطر زمنية محددة إلى لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال للنظر فيھا في اجتماع

 المواد العاجل إلزالة لجدول الزمنيلمان عودة ليبيا السريعة إلى االمتثال ضمن أجل  السابع والعشرين األطراف
استنادا إلى خطة العمل المقترحة، وضعت و). 54/5(التوصية  5المادة  األطراف في بلدانلل الھيدروفلوروكربونية

 الھيدروفلوروكربونية ادالموالتي تشمل خفض استھالك  الھيدروفلوروكربونية شاملة إلزالة الموادليبيا استراتيجية 
 من قدراتطن  106,5، وإلى 2016استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  118,4 خط األساس قدرهإلى مستوى 

وبعد الجدول الزمني  ،لسيكلوبنيتينا إلى ثالثالرغوة المن خالل تحويل شركات  2018 عام استنفاد األوزون في
  فصاعدا. 2018 عام بروتوكول مونتريال منالوارد في  لإلزالة

  
 المواد التي تخفض ةنشطة الوحيداأل الھيدروفلوروكربونية إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من خطةتشمل   .14

 مشروع استثماري لتحويل شركاتو، 2018في المائة من خط األساس بحلول عام  10بنسبة  الھيدروفلوروكربونية
استنفاد  من قدراتطن  23,8طن متري ( 2,163,6 إزالةإلى  يؤديمما  السيكلوبنيتينإلى ثالث الرغوة ال تصنيع

  الجمارك والفنيين. ضباطوتدريب  ةوصياغة السياسات والتوعي ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناألوزون) من 
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  رغوةال لتصنيع تحويل ثالث شركات
 

، ةمتقطعال اللواحتنتج  الالتي وشركة النجاح اليم الھندسية التحويل إلى تكنولوجيا السيكلوبنيتين شركةيشمل   .15
وترد المعلومات األساسية عن  المتصلة، وجميعھا لتركيبات المباني. األلواحالتي تنتج  األخضر األملوشركة 

  .4الشركات الثالث في الجدول 
 

  زالةاإل رغوة لتحويلھا في المرحلة األولى من خطةتصنيع ال: المعلومات األساسية لشركات 4الجدول 
تحويل في ال سنة اإلنشاء التطبيق الشركات

 المرحلة الثانية
 ب141- الھيدروفلوروكربونإزالة 
 طن من قدرات استنفاذ األوزون طن متري

 10.5 95.8  ال 2006 األلواح المتصلة  أليم الھندسية
 11.6 105.4 ال 2006  شركة النجاح

 1.7 15.6 ال 2003 األلواح المتقطعة  شركة األمل األخضر 
 23.8 216.7المجموع

  

. والضغط اإلرغاءآلة وسيانات األيزولبوليوالت ول ةالمعدات األساسية خزانات وصھاريج يوميتشمل   .16
إجراء تقييم شامل  علىتكنولوجيا بديلة كاختيار السيكلوبنيتين  ويعتمد، إلى حد كبير. أوتوماتيكيةعملية اإلنتاج و

  عملية والجوانب البيئية.وسھولة تحول الاالعتبار خصائص العزل والتكلفة  فيللبدائل، مع األخذ 
 

. ب141-على الھيدروكلوروفلوروكربون نظام القائمالنظام اإلنتاج القائم على البنتان ضغط أعلى من يستخدم   .17
. باإلضافة اإلرغاء آلةوالخلط  وصھريجخزان القطع المعدات ذات الصلة، بما في ذلك يجب تغيير أو تعديل وبالتالي 

إجمالي التكاليف اإلضافية لتحويل ويبلغ الشتعال. لتدابير السالمة نظرا لقابلية السيكلوبنيتين  ضرورة وجودإلى ذلك، 
  .5مبين في الجدول ال على النحوقدمت أصال  كما، دوالر أمريكي 1,911,161ثالث الشركات ال
 

  (كما قدمت أصال) الرغوةتصنيع : تكلفة تحويل شركات 5الجدول 

 اسم النشاط
-الھيدروفلوروكربون

الواجب إزالته (طن  ب141
  متري)

 التكلفة التقديرية (دوالر أمريكي)

ICC IOC Total 

 762,902 2,657- 765,559 95.83  أليم الھندسية، طرابلس
 762,638 2,922- 765,559 105.37  شركة النجاح، طرابلس

 385,621 430- 386,051 15.53  شركة األمل األخضر، طرابلس 
 1,911,161 6,009- 1,917,170 216.73 المجموع

  
  

  األنشطة في قطاع الخدمات
 

  :دوالر أمريكي 218,216قدرھا في قطاع الخدمات بتكلفة إجمالية  لتنفيذھااألنشطة التالية اقترحت   .18
 

 علىجمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ القانون  ضابط 30 لعددتنفيذ برامج التدريب والتوعية   (أ)
  غير المشروع؛ اإلتجارالواردات ومنع  ورصدتشريعات المواد المستنفدة لألوزون 

 
  ؛ينفنياعتماد الوتنفيذ برنامج  افني 100وطنية وقواعد الممارسة الجيدة، وتدريب المعايير الوضع و  (ب)

 
  إنشاء مركز استصالح التبريد؛وطنية لتعزيز التوجيھية المبادئ الوضع و  (ج)

 
 التبريد وإعادة تدويرھا وإعادة استخدامھا.السترداد غازات ستصالح الإنشاء مراكز وطنية لو  (د)

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53 
 

7 

 الرصد والتنسيق
 

ھي وحدة األوزون الوطنية ومن المقرر أن تجرى مراقبة وتنسيق أنشطة المشروع طوال فترة التنفيذ.   .19
وحدة األوزون الوطنية بدعم من اليونيدو وستقدم . اإلزالة دم المحرز في تنفيذ خطةمسؤولة عن تنسيق ورصد التقال

  .أيضا تنفيذالعن التقدم المحرز خالل تقاريرا 
  
  اإلزالة لتكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطةا
 

في  10لتحقيق خفض بنسبة  دوالر أمريكي 2,129,377 بقيمة ليبيال اإلزالة خطةقدرت التكلفة اإلجمالية ل  .20
 26,34طن متري ( 262,16 إزالةإلى  ذلك يؤديس. 2018بحلول عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 

 8,12قيمته التكلفة من حيث  فعاليةمن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بإجمالي ) من قدرات استنفاذ األوزون طن
  أدناه. 6ألنشطة في الجدول افاصيل تكلفة سرد ت ويرد. غم/ كدوالر أمريكي

 
  ليبيا (كما قدمت أصال)ل اإلزالة : التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة6الجدول 

المواد إزالة  المادة التكلفة األنشطة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الوصف

طن من  طن متري (دوالر أمريكي)
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

 HCFC-141b 216.73* 23.84 1,911,161 الرغوةتحويل شركات 
 10.54 95.83 762,902  أليم الھندسية، طرابلس
 11.59 105.37 762,638  شركة النجاح، طرابلس

 1.71 15.53 385,621  شركة األمل األخضر، طرابلس 
  العناصر غير االستثمارية

HCFC-22 45.46 2.50 

 10,000  المعنيين بإنفاذ القانونضابط جمارك والموظفين  30تدريب 
فنيا على الممارسات الجيدة للصيانة واسترداد غازات  100تدرب 

  التبريد وإعادة استخدامھا وتنفيذ برنامج االعتماد بالشھادات
15,000 

 15,000  وضع المبادئ التوجيھية الوطنية الستصالح غازات التبريد
 174,216  شراء المعدات لمركز االستصالح

 4,000 الطوارئ
 218,216 المجموع الفرعي للصيانة

 26.34 262.16  2,129,377  المجموع
 .2010و  2009االستھالك في عامي * محسوبة باستخدام متوسط 

 
  

 تعليقات وتوصية األمانة 
 
 تعليقاتال
 

ليبيا في إطار المبادئ التوجيھية الھيدروكلوروفلوروكربونية لخطة إدارة إزالة المواد األمانة  تاستعرض  .21
في قطاع من خطة اإلزالة معايير لتمويل المرحلة األولى  وتمت الموافقة على)، 54/39(القرار  اإلزالة إلعداد خطط

دوق لصناوخطة عمل  اإلزالة الالحقة بشأن خطط والقرارات) 60/44( القرار  الستيناالستھالك في االجتماع 
  .2017-2015 للفترة المتعدد األطراف

 
  العاملالحصص ونظام الترخيص 

 
. ويدعم 1998الحصص الستيراد المواد المستنفدة لألوزون في عام ولتراخيص ل ھاأنشأت ليبيا نظام  .22

المواد ترخيص لواردات وصادرات النظام  2015 ه/ حزيرانالمرسوم الحكومي الصادر في يوني
حصص التراخيص والأن نظام يبين  خطابا، أرسلت الحكومة 63/17لقرار ل ووفقا. الھيدروكلوروفلوروكربونية
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لبلد اقادر على ضمان امتثال  القابل للنفاذ موجود وأنه المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوطني لواردات وصادرات ال
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. إلزالة للجدول الزمني

 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  إلجمالي خفض البدايةنقطة 

 
إلى  2009 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منتوضيح بشأن النمو الكبير في استھالك البناء على طلب   .23

ز التسوق جديدة في مراكتكييف الھواء ال تركيباتأساسا إلى استھالك  يعزىذلك سبب اليونيدو أن  تأوضح ،2010
  الترفيه والفنادق والمدارس والمستشفيات.مراكز و
 

 الذي خلقمنطقة الخليج العربي،  بلدان، كان ھناك تطور كبير في ليبيا للتنافس مع 2011إلى  2009من   .24
بعض المستوردين في ضوء  لدى مخزون يوجدجديدة. باإلضافة إلى ذلك، قد ال أجھزة تكييف الھواءالطلب على 

  .2013في عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تدابير الرقابة على واردات 
 

ي أجري خالل ذاليونيدو أن التقييم ال ذكرت، التبريد وتكييف الھواء االستھالك في قطاع خدمةبوفيما يتعلق   .25
طن متري من  171,4 بنحوويقدر  في قطاع الخدمات فقط، حدثتخزين الأن  أظھر اإلزالة إعداد خطة

مبين في ال على النحومن حساب نقطة البداية،  الكمية هتم خصم ھذو. 2010في عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ).7الجدول (

 
  إلجمالي الخفض: نقطة البداية 7الجدول 

 المادة
استھالك عام 

(طن  2009
 متري)

 البدايةنقطة  خط األساس (طن متري) 2010 استھالك عام

 (طن متري) استخدام تخزين استيراد
طن من قدرات

استنفاذ 
 األوزون

 (طن متري)
طن من قدرات

استنفاذ 
 األوزون

 82.52 1,500.3 87.2 1,586.0 1,728.6 171.4 1,900 1,272.0 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 31.14 283.1 31.1 283.1 316.1 0 316.1 250.1 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 113.66 1,783.4 118.4 1,869.1 2,044.7 171.4 2,216.1 1,522.1المجموع
  

الكلي  للخفض بدايتھااستنفاد األوزون كنقطة من قدرات طن  113,66تحقيق وافقت الحكومة الليبية على   .26
 118,4طن متري ( 1,585 قدرهعمل خط أساس الخطة  وأوضحت. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمستدام في 

  ).من قدرات استنفاذ األوزون طن
 

 بروتوكول مونترياللإلزالة الوارد في عدم االمتثال للجدول الزمني 
 

، الذي يضع ليبيا اإلزالة جدول التخفيض المقترح في خطة عناألمانة مناقشات مستفيضة مع اليونيدو أجرت   .27
عودة لل البلدلمساعدة  منھا واقترحت األمانة عدة خيارات في محاولة. 2017و 2016 يعدم االمتثال في عامحالة في 

  ، على النحو الموجز أدناه.2016إلى االمتثال في عام 
 

مستوى ال عندمن خالل نظام الحصص  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  بضبطفيما يتعلق   .28
، على هاليونيدو أن تتمكن من االمتثال، أوضحن أجل المبروتوكول مونتريال لأھداف الرقابة  بموجبالمسموح به 

ذلك ن ألالطلب الحالي، أقل من حصة  إنفاذالحكومة تستطيع ال  نظام التراخيص والحصص، إمكانية تنفيذالرغم من 
ك استھال وكان ضر التنمية االقتصادية في البلد.يشجع الصفقات غير القانونية، ويمكن أن ي، واإلمدادفي  انقص سيسبب

من قدرات طن  144,04إلى  5, 97بين  متأرجحا 2014و  2009بين عامي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
على ، مما يدل على مستوى الطلب من قدرات استنفاذ األوزونطن  129,86 قدره استھالكبمتوسط استنفاذ األوزون 

في المائة من خط األساس  90إلى ستھالك اال متوسطويعني خفض في البلد.  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لوضع الحالي في البلد، سيكون من المستحيل تحقيق ل ونظرااستنفاد األوزون. من قدرات طن  23,46تخفيض 
بإزالة المواد  تنفيذ أي أنشطة تتعلق منليبيا  ونظرا لعدم تمكن قصيرة. زمنية االستھالك خالل فترة  فيكبير  تخفيض
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الجمارك خالل  المزيد من بناء قدرات ضباطو نظام التراخيص والحصص يجب تعزيز، الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .اإلزالة تنفيذ خطة

 
 أو أيضا عما إذا يمكن استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية المخلوطة سابقااألمانة واستفسرت   .29

 وأفادتالتحول إلى السيكلوبنيتين.  إلى أن يتمثالث الرغوة ال شركاتبشكل مؤقت في   245FA-الھيدروفلوروكربون
، وأنه من غير المؤكد ما إذا كانت البنية التحتية لھذه المخلوطة سابقا مطلقاالبوليوالت  لم تستورداليونيدو أن ليبيا 

فة إلى ذلك، سوف بسھولة لمثل ھذا العمل. باإلضا ةكون جاھزتالواردات (المستوردين والتخزين والتوزيع) يمكن أن 
. المخلوطة سابقا لى البوليوالتع القائمالموقع  الخلط فيلتحول من نظام ل والمواءماتيلزم إجراء بعض التعديالت 

وعرضت . وقتا مؤقتةال اإلجراءاتتنفيذ التحول إلى  سوف يتسغرقونظرا لعدم االستقرار السياسي في البلد، 
الطلب  التكاليف اإلضافية فيمؤقتا   245FA-الھيدروفلوروكربوندو الستخدام اليونيالتي اقترحتھا التقديرات األولية 

 استخدمالتكاليف اإلضافية أعلى إذا وستكون . دوالر أمريكيمليون  4,8إلى مليون دوالر أمريكي  4,7بقيمة 
 الصعوبات التواجه، واألھم من ذلك، الكبيرة كإجراء مؤقت. ونظرا آلثار التكاليف 1233zd-الھيدروفلوروكربون

لتحويل المباشر إلى السيكلوبنيتين لتسريع العملية، بدال لالموارد تخصيص اليونيدو  اقترحتمؤقتة، ال اإلجراءاتتنفيذ 
  تغير أكثر من مرتين.المن 

  
المعاد  22-الھيدروكلوروفلوروكربون استيراد بعض من الممكنعما إذا كان  أيضااستفسرت األمانة و  .30

رغم اليونيدو أنه  وذكرتاالستھالك.  النقي وخفض 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالتالي تقليل واردات تدويره، وب
من استھالك، فإنه من غير المؤكد ما إذا كان بصفته المعاد تدويره  22-الھيدروكلوروفلوروكربون عدم احتساب
العديد من  ألنالمعاد تدويره،  22-بونمن واردات الھيدروكلوروفلوروكر ةمصدر ثابت لنوعية موثوقالممكن إيجاد 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون سيكون، و22-استيراد الھيدروكلوروفلوروكربونضوابط صارمة على تواجه  البلدان
غير  اإلمدادعلى ھذا  بناءإلزالة ل تھااستراتيجي من وضعليبيا ولن تتمكن قيمة لتكملة النقص المحلي. ذو  المعاد تدويره

  مؤكد.ال
 

استرداد ، بما في ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  لخفضأخرى  إجراءاتأيضا  تواقترح  .31
ستصالح في المرحلة األولى من االو االستردادأنشطة  ه تم اقتراحاليونيدو أن تواالستصالح. وأوضح غازات التبريد

استھالك خفض ، وبالتالي 22-ھيدروكلوروفلوروكربونالقلل الطلب على سي الذيلتنفيذ الفوري ا اإلزالة من أجل خطة
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  والتكلفة الفنيةالمسائل 

 
  ثالثالرغوة ال تحويل شركات

 
، نظرا ىمرحلة األولالفي  إدراج شركة األمل لتصنيع الرغوة ت تمت مناقشةمسألة ما إذا كاننوقشت   .32
) وتكلفة التحويل إلى 2014 عام في ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون متري منطن  19,6( ھا المنخفضستھالكال

ذكرت و. غم/ كدوالر أمريكي 9,79وقدرھا  فعالية من حيث التكلفةالتتجاوز عتبة التي تكنولوجيا السيكلوبنيتين 
المنتجة  ةئيسيالرالشركات  بصفتھا إحدى ألنھا حددتھذه الشركة في المرحلة األولى  ه يجب تحويلنأاليونيدو 

 يريتقدالبعد التشاور، وافقت الشركة على توفير التمويل المشترك وفي طرابلس. األخريين شركتين الرغوة مع لل
بقيمة األمل شركة التكلفة لتحويل  ة من حيثفعاليال لتخفيض، تعھد خطابمن خالل  دوالر أمريكي 172,200 بقيمة
  .غم/ كدوالر أمريكي 9,78

 
 الفنية. وستجرى المساعدة أيضا ترشيد ھيكل التكاليفتم لتحويل ولنوقشت تكاليف المعدات الالزمة و  .33

. دوالر أمريكي 120,000) بتكلفة إجمالية قدرھا شركة على حدةلكل  بدال من( الثالث شركاتللوالتدريب معا 
دوالر  1,690,627 ر أمريكي إلىدوال 1,911,161 منثالث الرغوة الالتكلفة اإلجمالية لتحويل شركات  وخفضت
  .غم/ كدوالر أمريكي 8,37قيمتھا فعالية من حيث التكلفة اإلجمالية ب، أمريكي
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  األنشطة في قطاع الخدمات
 

تم تنقيح ھذا وفي قطاع الخدمات. اإلزالة لحساب  غم/ كدوالر أمريكي 4,80 ه تم استخداماألمانة أنذكرت   .34
 4,50 فعالية من حيث التكلفةتكون ال، حيث 60/44المنصوص عليھا في القرار  األولى مرحلةالوفقا لمعايير تمويل 

توفير  األفضلعما إذا كان من  تستصالح وتساءلاالناقشت األمانة أيضا مسألة إنشاء مركز و. غم/ كدوالر أمريكي
عدم االستقرار قد ألن ستصالح، االلفنيين على الممارسات الجيدة بدال من محاولة تسھيل االمعدات واألدوات وتدريب 

قد  الصيانةاليونيدو أن توفير التدريب وأدوات  تإلى مركز االستصالح. وأوضح غازات التبريد المستردةحركة  يقيد
في المائة من  74قطاع الخدمات يستھلك ألن ، 22- الھيدروكلوروفلوروكربونللحد من الطلب على  اكون كافييال 

صالح وإعادة استخدام استو باسترداد المتعلقةفي ليبيا. وتعتقد الحكومة أن األنشطة  كربونيةالمواد الھيدروكلوروفلورو
  .النقيةمھمة للحد من واردات غاز التبريد  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 إلزالة دوالر أمريكي 1,908,843 اإلزالة بقيمة التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة على االتفاق وتم  .35

دوالر  7,19قدرھا التكلفة اإلجمالية من حيث فعالية باستنفاد األوزون) من قدرات طن  26,51طن متري ( 265,19
  ).8(الجدول  غم/ كأمريكي

 
  متفق عليه)ال حسبللمرحلة األولى الخطة ليبيا ( المعدلة: التكاليف 8الجدول 

 الوصف
 التكلفة (دوال أمريكي)

المادة 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 إزالة المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تمويل مشترك متفق عليه
طن 
 متري

استنفاد من قدرات طن 
 األوزون

   تحويل شركات تصنيع الرغوة
-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب141  
 10.54 95.83 715,137  أليم الھندسية، طرابلس
 11.59 105.37 714,967  شركة النجاح، طرابلس

 1.71 15.53 172,200 140,523 شركة األمل األخضر، طرابلس 
  120,000  المساعدة الفنية للشركات الثالث
 23.84 216.73  172,200 1,690,627  المجموع الفرعي لقطاع الرغوة

   العناصر غير االستثمارية

22-الھيدروكلوروفلوروكربون  48.49 2.67 

جمارك  ضابط 30تدريب 
والموظفين المعنيين بإنفاذ 

  القانون

10,000 

 

فنيا على  100تدريب 
ممارسات الخدمة الجيدة 

واسترداد غازات التبريد وإعادة 
االستخدام وبرنامج االعتماد 

  بالشھادات

15,000 

 

وضع مبادئ توجيھية 
  الستصالح غازات التبريد

15,000 
  

شراء معدات لمركز 
  االستصالح

174,216 
  

   4,000  وحدة إدارة المشروع
   218,216 المجموع الفرعي للخدمة

 26.51 265.22 172,200 1,908,843 المجموع
  
  

 طريقة التنفيذ
 

 لوضع األمني على تنفيذ المرحلة األولى من خطةل واألثر المحتملاألموال  تحويلطريقة التنفيذ وبفيما يتعلق   .36
وسوف تشتري ، بشكل أساسي تنفيذ المشروع االستثمارياليونيدو ستتحمل مسئولية أن باليونيدو  أفادت، اإلزالة
في تحويل  ليساعداستشاري وطني  تعيينتم والثالث.  وةالرغ شركاتالمعدات وتسلمھا إلى ليبيا وتحول إلى  اليونيدو

عقود وستبدأ القتھا األنشطة في قطاع الخدمات. تعمل بكامل طاالتي وحدة األوزون الوطنية وستنفذ شركات الرغوة. 
  فردية لبرامج التدريب من مقر اليونيدو.ال
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 تأثير على المناخال
 

بناء  ثاني أكسيد الكربون طن من مكافئ 157,129بكمية  رغوة الثالثالتحويل شركات ل قدر التأثر المناخي  .37
  أدناه. 9مبين في الجدول ال على النحو ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون على

 
  ثالثالرغوة التحويل شركات ل يالمناخ التأثر: 9الجدول 

 الشركة
- الھيدروكلوروفلوروكربون

الواجب إلزالته  ب141
 (طن متري)

 الفرق  إمكانية االحترار العالمي (مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

   السيكلوبنتين ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 69,477 0 725 95.83  طرابلس أليم الھندسية،
 76,393 0 725 105.37  شركة النجاح، طرابلس

 11,259 0 725 15.53  شركة األمل األخضر، طرابلس 
 157,129     216.73 المجموع

  
 للخدمة، التي تشمل إدخال ممارسات أفضل اإلزالة المقترحة في خطة الفنيةأنشطة المساعدة سوف تخفض   .38

 اتلخدم ةالمستخدم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون، كمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوإنفاذ ضوابط استيراد 
 إلىنبعث بسبب أفضل ممارسات التبريد غير الم 22-الھيدروكلوروفلوروكربونكل كيلوغرام من ويؤدي التبريد. 

ألنه لم يتم عب توفير بيانات موثوقة عن تأثر المناخ من الصو. ثاني أكسيد الكربون طن من مكافئ 1,8توفير حوالي 
في ھذا الوقت، وفي ھذه المرحلة.  بوضوحالتي سيتم استخدامھا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبدائل  تحديد نتائج

من خالل تأثير ال تحديديمكن وعلى المناخ.  اإلزالة كمي لتأثير خطةالتقدير اليمكنھا من ال  األمانة في وضع تكون 
 مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ خطة جملة أمور، في، تقييم تقارير التنفيذ عن طريق

، وعدد الفنيين المدربين والمعدات المبلغ عنھا وإعادة تدويرھا غازات التبريد الجاري استردادھا وكميات، اإلزالة
  .اوتعديلھ اتحديثھالجاري  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد على  القائمة

 
 التمويل المشترك

 
دوالر  172,200 ستساھم بقيمةواحدة، األمل،  شركةاليونيدو أن  ذكرت، 1(ح)54/39استجابة للمقرر   .39

لتمويل ل أخرى خيارات إيجادسيتم و. المنخفض العالمي االحترارذو إمكانية للتحويل إلى السيكلوبنيتين  أمريكي
  .اإلزالة المشترك خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة

 
 2017- 2015للفترة  متعدد األطرافاللصندوق اخطة عمل 

 
. اإلزالة زائد تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة األولى من خطة دوالر أمريكي 1,908,834تطلب اليونيدو   .40
مبلغ ال أعلى منتكاليف الدعم  شاملة دوالر أمريكي 1,838,207 وقدرھا لفترةھذه االقيمة اإلجمالية المطلوبة لو
  في خطة العمل. دوالر أمريكي الوارد 1,696,000قدره وجمالي اإل
 

  تفاقاالمشروع 
 

 5المادة  من البلدان األطراف في على تمويل ألي بلدالموافقة  تتمأنه لم  في ذكرقد ترغب اللجنة التنفيذية   .41
  بروتوكول مونتريال في وقت تقديم الطلب.الواردة في التي كانت في حالة عدم االمتثال لتدابير الرقابة 

 
استنفاد من قدرات طن  122,4و )2013من قدرات استنفاذ األوزون ( طن 144 قدره استنادا إلى استھالك  .42

للمواد ي تجاوز خط األساس ذال، 7المادة  فيحكومة ليبيا  أبلغت عنه الذي )2014األوزون (
بروتوكول  الواردة فيتزاماته لال االمتثال حالة عدم، يبدو أن ھذا البلد ھو في له لالمتثال الھيدروكلوروفلوروكربونية

(على  2016ليبيا بحلول عام  لكي تمتثلعدة خيارات في األمانة واليونيدو  نظرت، الحالة هفي ضوء ھذومونتريال. 
                                                 

الصادر عن  XIX/6 (ب) من المقرر 11عمال بالفقرة اإلزالة الفوائد البيئية من خطط  لرفعضافية اإلموارد لالمالية والفرص المحتملة لالحوافز    1
  االجتماع التاسع عشر لألطراف.
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المخلوطة سابقا التي ال تحتوي على  البوليوالتواستيراد حصص االستيراد الصارمة  سبيل المثال،
 استخدامواسترداد وإعادة  المعاد تدويره 22-الھيدروكلوروفلوروكربون استيرادو، ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في  غير ممكنھذه الخيارات ). ومع ذلك، في ظل الظروف السائدة في البلد، كان تنفيذ 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  الوقت المتاح.
 

/تشرين نوفمبر 5 -1(دبي، اجتماعھم السابع والعشرين األطراف في بروتوكول مونتريال في سوف ينظر   .43
محددة  معاييرالتي قدمتھا حكومة ليبيا مع  إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعمل ال)، في خطة 2015 الثاني
  .2018ودة إلى االمتثال في عام لعمن أجل ا الوقت

 
في  إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتفاق بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية االمشروع ينتظر   .44

نتائج مناقشة األطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بحالة امتثال ليبيا، وسيتم  اإلزالة المرحلة األولى من خطة
  .الخامس والسبعينتقديمه قبل االجتماع 

  
 التوصية

 
  .في انتظارھا  .45

  
  

________________  


