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  برنامج
  األمم المتحدة

  للبيئة

 
 

  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

  الحادي واألربعون االجتماع 
 2003ديسمبر / آانون األول19-17 مونتريال،

 
  إضافة وتصویب

  الجماهيریة العربية الليبية : مقترح مشروع
  

  :تصدر هذه الوثيقة لألغراض التالية
  

  : في التعليقات7الفقرات التالية الواردة في الصفحة إضافة   
  

عليقاتها األولية عن الخطة اختمت األمانة مناقشتها مع اليونيدو بشأن القضايا التي أثيرت في ت  )مكررًا (22
 بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية آما جاءت في الوثيقة ODSالوطنية لإلزالة التدريجية لـ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/44.   

  
سحبت اليونيدو من الخطة الوطنية المكونات المتعلقة باإلزالة التدريجية لبروميد   )مكررًا ثالثًا (22

 وسيتم تناول استهالك بروميد الميثيل والهالونات من خالل تقديم مقترحات التمويل في .الميثيل والهالونات
 في قطاعات الرغوة المرنة والجاسئة وفي قطاعات خدمة CFCويتناول المقترح استهالك الـ . مرحلة الحقة

ترح المنقح إلى ويرمي المق. ODP طنا 450,5معدات التبريد التجاري والنقل بإزالة تدريجية يبلغ مجموعها 
 في ليبيا خالل 1 في المرفق ألف المجموعة CFCاإلزالة التدريجية لمجموع االستهالك المتبقي لمواد الـ 

 وفقا لخطة العمل من أجل العودة إلى االمتثال الذي أعدته حكومة الجماهيرية العربية 2009-2003الفترة 
، تلتزم CFCجب الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لـ وبمو. 15الليبية واعتمدته األطراف في اجتماعها الـ 

 : ليبيا على وجه الخصوص بما يلي
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  : آما يلي2001 في عام ODP طنا 985 من CFCتخفيض استهالك الـ   )أ(
  

  ؛2003 في عام  ODP أطنان 710,0إلى   ) 1
  ؛2004 في عام ODP أطنان 610,0إلى   )2
  ؛2005 في عام  ODP أطنان 303,0إلى   )3
  ؛2007 في عام ODP أطنان 107,0إلى   )4
 وفق 2010يناير / بحلول أول آانون الثانيCFCاإلزالة التدريجية الستهالك الـ   )5

متطلبات بروتوآول مونتريال باستثناء االستعماالت الجوهرية التي قد تأذن بها 
  األطراف؛

  
   يشمل الحصص؛،ODS لتراخيص استيراد وتصدير الـ 2004وضع نظام بحلول عام   )ب(

  
 يتصل باستهالك الـ بماتناولت اليونيدو جميع القضايا التي أثيرت في تعليقات األمانة     )مكررًا رابعًا (22

CFCونتيجة لهذا، أجريت التعديالت الالزمة على حساب التكاليف .  في قطاعات تصنيع وخدمات التبريد
 اليونيدو أيضا حساب مبالغ الِمنح في قطاع الرغوة وأعادت. اإلضافية في النسخة المنقحة للخطة الوطنية

. واتفقت األمانة واليونيدو على التكاليف اإلضافية جميعها. المرنة باستعمال عتبات جدوى التكاليف الموجودة
 دوالرا CFC 2.497.947ويبلغ مجموع التكلفة اإلضافية المؤهلة للخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لـ 

وتبلغ جدوى التكاليف الكلية .  دوالر أمريكي150.000أمريكيا، بما في ذلك عنصر إدارة المشروع بمبــلغ 
وتِرد مفردات المبلغ اإلجمالي للتكاليف اإلضافية المطلوب والمتفق . ODPآج / دوالر أمريكي5,54للمقترح 

  :عليه بين األمانة واليونيدو في الجدول التالي
  

  
 القطاع

  
  *ODPأطنان  

  تكلفة المشروع
  بالدوالر األمریكي

 1.056.600 262  البوليوريتان المرنةرغاوي 
 354.800 46,3  البوليوريتان الجاسئةرغاوي 

تصنيع معدات التبريد 
 النقل/التجاري

40,6 412.057 

 524.430 101,6  خطط إدارة غازات التبريد
 2.347.947 450,5 المجموع الفرعي

 150.000  اإلدارة
 2.497.947  المجموع

 
 في HCFC-141b بـمرآبات CFC-11 نظرًا إلى االستعاضة عن مرآباتODPروعيت األهداف الفعلية لإلزالة التدريجية لـ * 

  .القطاعات الفرعية الخاصة بتصنيع معدات التبريد والرغوة المرنة
  

المتوسطة على المشروعات في قطاعات الرغوة المرنة  وتغلب المؤسسات الصغيرة و    )مكررًا خامسًا (22
وتم النظر في تكنولوجيا .  في عمليات الرغوةHCFC-141bواختارت المشروعات تكنولوجيا . والتبريد

وأشارت اليونيدو إلى أن . السيكلوبنتان ولكنها لم ُتقبل على أساس اعتبارات أمنية واقتصادية
 بشأن البدائل مؤقتة قد جرت من ِقبل المشروعات عقب مناقشة معها بوصفها تكنولوجيا HCFC-141bاختيار
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 آعامل لنفخ الرغاوي HCFC-141bالمتاحة ومقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة فيما يخص استعمال 
ووفقا لمقررات اللجنة التنفيذية بشأن . ويِرد في الخطة مبرر استعمال التكنولوجيات االنتقالية. المؤقت البديل

-HCFC، أرفقت حكومة الجماهيرية العربية الليبية خطاب إحالة ُتؤيد فيه استعمال HCFCعمال مرآبات است
141b .  

  
وتحتوي وثيقة المشروع على برنامج التنفيذ السنوي األول يتطابق واالستنتاجات   )مكررًا سادسًا (22

  .مهاويجري حاليا إعداد مشروع اتفاق وسيعمم فور إتم. المشار إليها أعاله
  

  :، في التوصيات بما يلي7، الواردة في الصفحة 23الفقرة االستعاضة عن   
  

بناء على التعليقات المشار إليها أعاله، ورهنا بالشرط جيد التوقيت من مشروع االتفاق، قد تود اللجنة   .23
  :التنفيذية النظر فيما يلي

  
 دوالرا 187.346ريكيا ومبلغ  دوالرا أم2.497.947اعتماد من حيث المبدأ تمويل بمبلغ  )أ(

 CFCأمريكيا في تكاليف دعم الوآالة فيما يخص الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لـ 
  للجماهيرية العربية الليبية؛

   
  ؛CFCاعتماد مشروع اتفاق فيما يخص الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لـ   )ب(  

  
 دوالر أمريكي فيما يخص 112.500مبلغ  دوالر أمريكي و1.500.000اعتماد تمويل بمبلغ   )ج(

  .تكاليف الدعم لليونيدو من أجل برنامج التنفيذ السنوي األول


