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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  خمسـون  و الالسادساالجتمـــاع 

 2008تشرين الثاني / رنوفمب  8 - 12، دوحةال
  
 
 
  

 الجماهيرية العربية الليبية: مشروعمقترح 
  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن مقترح المشروع التالي  
  

  مواد التبخير
  
الطماطم، والخيار، والفلفل، وغيرها : إزالة بروميد الميثيل في الزراعة البستانية •

 )ةالشريحة الثاني(
إسبانيا، منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 الصناعية
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   مشروعات متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع                                           
  الليبيةالجماهيرية العربية 

  

  الوكالة الثنائية المنفذة                      عنوان المشروع
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةإسبانيا،  الطماطم، والخيار، والفلفل، وغيرها: بستانيةالزراعة الإزالة بروميد الميثيل في ) أ(
  

  تغير المناخالمعنية باللجنة الوطنية  :الوكالة الوطنية القائمة بالتنسيق
  

  آخر بيانات االستهالك المبلغ عنها بشأن المواد المستنفدة لألوزون التي يعالجها المشروع
  )2008 أيلول/ سبتمبر، حتى 2007، بيانات ان من قدرات استنفاد األوزونطنأ (7انات الواردة بموجب المادة البي  :ألف

   67.6  المرفق هاء
  

  )2008 أيلول/ سبتمبر، حتى 2007، بيانات ان من قدرات استنفاد األوزونطنأ(البيانات القطاعية للبرنامج القطري   :باء

اسم المادة المستنفدة 
 لألوزون

الكمية/ القطاع الفرعيالكمية/ القطاع الفرعيالكمية/ القطاع الفرعي الكمية/ القطاع الفرعي  

    67.6 بروميد الميثيل
  

متاحغير   )أطنان من قدرات استنفاد األوزون( والمؤهل للتمويل  المتبقي الكلوروفلوروكربوناستهالك
  

   طنا من قدرات استنفاد األوزون96 اإلزالة الكلية:  دوالر أمريكي500 000 )إسبانيا (مجموع التمويل: خطة أعمال السنة الجارية
 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005  بيانات المشروع

      حدود بروتوكول مونتريال
  0 30 55 969675  االستهالك السنويحد

      وية من المشروعات الجاريةاإلزالة السن
 96 30 25 20 0021 اإلزالة السنوية المتناولة مؤخرا

بروميد الميثيل 
أطنان من (

قدرات استنفاد 
  )األوزون

      اإلزالة السنوية غير الممولة
       مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون الواجب إزالته

 1,415,697  ):دوالر أمريكي(تكاليف المشروع كما قدمت أصال 
 1,243,000  ):دوالر أمريكي(لنهائية تكاليف المشروع ا

تمويل الوكالة الرئيسية منظمة األمم المتحدة للتنمية   
 743,000 0 0 0 00 743,000  الصناعية

 500,000 0 0 0 0500,000 0  تمويل إسبانيا  
 1,243,000 0 0 0 0500,000 743,000  إجمالي تمويل المشروع  

        ):ريكيدوالر أم(تكاليف المساندة النهائية 
تكلفة المساندة للوكالة الرئيسية منظمة األمم المتحدة   

  للتنمية الصناعية
55,725 00 0 0 0 55,725 

 65,000 0 0 0 065,000 0  تكلفة المساندة إلسبانيا  
 120,725 0 0 0 065,000 55,725 إجمالي تكاليف المساندة 

دوالر ( األطراف مجموع التكاليف التي يتحملها الصندوق متعدد
 1,363,725 0 0 0 798,7250565,000 )أمريكي

12.95 )كغ/ دوالر أمريكي(فعالية تكاليف المشروع النهائية 
  .على النحو الموضح أعاله) 2008(الثانية الموافقة على تمويل الشريحة   :طلب التمويل

  
موافقة شمولية توصية األمانة
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  وصف المشروع

قدمت حكومة إسبانيا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تقريـرا مرحليـا            ة ليبيا،   بالنيابة عن حكوم   -1
بشأن تنفيذ الشريحة األولى من مشروع إزالة بروميد الميثيل المستخدم كمادة تبخير للتربة في الزراعة البسـتانية                 

إلى اللجنة التنفيذيـة للنظـر      مشروع،   لتمويل الشريحة الثانية من ال     ا، وطلب )الطماطم، والخيار، والفلفل، وغيرها   (
 دوالر أمريكي زائـدا تكـاليف       500 000 ومستوى التمويل المطلوب هو      .ها السادس والخمسين  عفيهما في اجتما  

 . دوالر أمريكي لحكومة إسبانيا65 000مساندة من الوكالة قدرها 

  خلفية

 طنا من قدرات    96.0 مشروع إلزالة    في مقترح في اجتماعها السابع واألربعين،     نظرت اللجنة التنفيذية،     -2
 وهو  ،2009استنفاد األوزون من بروميد الميثيل المستخدم كمادة تبخير للتربة في الزراعة البستانية بحلول نهاية               

تنفـذه حكومـة إسـبانيا    الستخدامات الخاضعة للرقابة في ليبيا، في امن بروميد الميثيل  ما يمثل االستهالك الكلي     
 وقد وافقت اللجنة التنفيذية فـي       .باالشتراك مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية      ) للصندوقكمساهمة ثنائية   (

 دوالر أمريكـي زائـدا تكـاليف     1 243 000 قدرها    بتكلفة إجمالية  من حيث المبدأ   ذلك االجتماع على المشروع   
 األمم المتحدة    دوالرا أمريكيا لمنظمة   55 725 دوالر أمريكي لحكومة إسبانيا و     65 000مساندة من الوكالة قدرها     

م أي تمويل إضافي إلزالة االستخدامات الخاضعة للرقابة مـن          على أساس أن الصندوق لن يقد      للتنمية الصناعية، 
   دوالر أمريكي زائدا تكـاليف مسـاندة قـدرها         743 000 كما وافقت اللجنة أيضا على       .ثيل في البلد  بروميد المي 

 . لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتنفيذ الشريحة األولى من المشروع دوالرا أمريكيا55 725

 .اد األوزون طنا من قدرات استنف94.1خط أساس االمتثال الخاص ببروميد الميثيل في ليبيا هو  -3

 التقرير المرحلي

مزارع صغيرة   (ق وطني وإدخال تقنيات بديلة في مواقع دليلية       بإنشاء فري ،  2005بدأ تنفيذ المشروع في      -4
إدخـال  تـم   ولمـزارع   الالزمـة ل  مواد  ال وقد تم توزيع المعدات و     .في ثالث مناطق إنتاج مختلفة في ليبيا      ) الحجم

 . لكفالة استدامة اإلنتاج القائم على التقنية البديلة المختارةفاتاألساليب الفنية المتكاملة لمكافحة اآل

بين  في المئة من مجموع المدرِّ     55با، يمثلون تقريبا     فنيا ومدرِّ  165تم تقديم التدريب بصورة أساسية إلى        -5
، فـي   )، وكلوروبيكرين D-3، و D-1مثل  ( ويجري العمل حاليا في تسجيل مواد التبخير البديلة          .الواجب تدريبهم 

آب / أغسـطس   وحتـى شـهر    ).وموكابالميتام  مثل صوديوم   (في السوق بالفعل مواد كيميائية أخرى       توجد  حين  
 دوالرا  612 976مبلـغ    التزمـت بصـرف   ت أو    المتحدة للتنمية الصناعية قد صرف     ت منظمة األمم  كان،  2008

 .دوالر أمريكي 743 000لبالغ قدره أمريكيا، من التمويل الكلي الموافق عليه حتى اآلن ا

 خطة العمل

سوف تحقق حكومة ليبيا، بتنفيذ الشريحة الثانية من المشروع، اإلزالة التامـة لالسـتخدامات الخاضـعة              -6
 وسوف يتحقق هذا الهدف بالتنفيذ الكامل للتقنيات البديلة، بمـا فيهـا             .2009للرقابة لبروميد الميثيل بحلول نهاية      

 . وتدريب المزارعين والفنيينالمتكاملة لمكافحة اآلفاتنظم العََّمة، إلى جانب النباتات الُمطَدفيئة إلنتاج  إنشاء
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

 من بروتوكول   7 من بروميد الميثيل الذي أبلغت عنه حكومة ليبيا بموجب المادة            2007يقل استهالك عام     -7
 الحد أطنان من قدرات استنفاد األوزون عن        7.4 بمقدار   ، طنا من قدرات استنفاد األوزون     67.6 والبالغ   ،مونتريال

 وفي رسالة رسـمية مـن وحـدة         .األقصى المسموح به لذلك العام في ظل االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية           
الحد األقصى الـذي    سيتوافق مع    2008األوزون الليبية، أكدت الحكومة أن مستوى استهالك بروميد الميثيل في           

 . طنا من قدرات استنفاد األوزون55تفاق والبالغ يحدده اال

ناقشت األمانة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، باعتبارها الوكالة المنفذة الرئيسية، قضايا تتعلـق               -8
وبرامج التدريب المقدمة، وتوافر المـواد الكيميائيـة        باالستدامة طويلة األجل للعديد من التقنيات البديلة المدخلة،         

 .كل هذه القضايا بنجاحالتعامل مع  وتم .البديلة في البلد

طلبت األمانة من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إيضاحا بشأن الحاجة لتعزيز القوانين المنظمـة                -9
إلزالة بروميد الميثيل في سبيل المحافظة على االستهالك الصفري لالستخدامات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل              

 وأشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن المراجعة النهائية للتشريع            .المشروع انتهاء بعد 2010ن  م
وإذا ثبتت الحاجة   . سوف تتم مناقشتها مع وحدة األوزون ومع الخبير الوطني المسؤول عن تنفيذ ورصد المشروع             

 . الالزمين الخبراءسوف يتم تعيينإلى مثل هذه المراجعة، 

 التوصيات

توصي األمانة بموافقة شمولية على الشريحة الثانية من المشروع إلزالة بروميد الميثيل المستخدم كمـادة                -10
 على النحو الموضع في الجدول      في ليبيا ) الطماطم، والخيار، والفلفل، وغيرها   (تبخير للتربة في الزراعة البستانية      

 أن   بيانا رسميا من حكومة ليبيا يذكر فيه       سلم أمانة الصندوق   عملية الصرف مشروطة بأن تت     على أساس أن  أدناه،  
 طنا من قدرات استنفاد األوزون وهو ما يمثل الحـد           55 كان أقل من     2008مستوى استهالك بروميد الميثيل في      

 .لمسموح به حسب االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيةستهالك الالاألقصى 

 تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )والر أمريكيد(

 تكلفة المساندة
 )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

إزالة بروميد الميثيل المستخدم كمادة تبخير للتربة في   )أ(
) الطماطم، والخيار، والفلفل، وغيرها(الزراعة البستانية 

  )الشريحة الثانية(

  إسبانيا 65,000 500,000

  

______  
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