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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  الخمسـون السابع وـاع االجتمـ

  2009 نيسان/ ابريل 3-آذار/مارس 30مونتريال، 
  

  التعاون الثنائي

  : التاليةلتعاون الثنائياطلبات تلقت أمانة الصندوق 

  الوكالة الثنائية  عنوان المشروع
  كندا  في بوليفيا) الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

بلدان شبكة  في  المواد المستنفدة لألوزونمراقبة االتجارفيتدابير إلنفاذ  بدء التعاون اإلقليمي
  )الشريحة األولى (أوروبا وآسيا الوسطى

  جمهورية التشيك

  فرنسا  في كينيا) الشريحة الثالثة (واد الكلوروفلوروكربونيةلم النهائية لزالةخطة إدارة اإل
  ألمانيا  في بوتسوانا) الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

في ) قطاع رغاوي البوليستايرين االنبثاقية(فلوروكربون إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلورو
  البرازيل

  ألمانيا

تمويل (رغاوي البوليستايرين االنبثاقية : إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
  في الصين) إضافي

  ألمانيا

رية  في جمهو2009برنامج التنفيذ السنوي لعام : خطة إزالة الكلوروفلوروكربون الوطنية
  إيران اإلسالمية

 ألمانيا

في جمهورية إيران ) قطاع الرغاوي(إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
  اإلسالمية

 ألمانيا

 ألمانيا   في ليسوتوإعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 ألمانيا   في ليبيرياإعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 ألمانيا  في ناميبيا) تمويل إضافي (إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 ألمانيا   في بابوا نيو غينياإعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 ألمانيا  في اليمن) 2الشريحة األولى، الجزء (اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل 
في ) المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (المجموعة األولى(مرفق ألف اإلزالة الوطنية لمواد ال

  )زيمبابوي
 ألمانيا

  إيطاليا  في السنغال) الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية 
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   على تنظيم الوثيقةمالحظة

فقة اللجنة الطلبات مؤهلة لمواما إذا كانت هذه تقدم هذه الوثيقة عرضا عاما لطلبات الوكاالت الثنائية، و -1
 إشارات مرجعية إلى وتشمل. 2009 في عام للتعاون الثنائيمستوى ل التنفيذية في ضوء الحد األقصى المتاح

 التوصية الموحدة حوللطلبات الثنائية، كما تحتوي على  التي تحتوي على مناقشة لوثائق االجتماعات ذات الصلة
 .لتعاون الثنائي، كتوصية عامة في نهاية الوثيقةاالتكليف ب سنة

مقدم من حكومة جمهورية  هذه الطلبات، وهو حديتعلق أو. وتعالج هذه الوثيقة بصورة كاملة تسعة طلبات -2
أوروبا  شبكة  المواد المستنفدة لألوزون في بلداناالتجار في مراقبةتدابير إلنفاذ  التعاون اإلقليمي ببدء ،التشيك

إعداد مشروعات  طلبات أخرى مقدمة من ألمانيا بسبعةبينما تتعلق   في أوروبا،)الشريحة األولى(سطى وآسيا الو
إلدارة اإلزالة النهائية لبروميد واحدة مقدمة من المانيا لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، ، وخطة 

 .في اليمن) 2لى، الجزء الشريحة األو(الميثيل 

 مقدمة

بما في ( دوالر أمريكي 2 294 101 خمسة عشر طلبا للتعاون الثنائي بمبلغ إجمالي قدره ةتلقت األمان -3
ت المشروعاوترد في هذه الوثيقة، . ، وذلك للموافقة عليها في االجتماع السابع والخمسين)الوكالةرسوم  ذلك

 . للنظر فيهابحسب الوكالة الثنائية،  ،للجنة التنفيذيةالمقدمة 

 . الوكالة الثنائية موجز لقيمة الطلبات وعددها بحسب1يرد في الجدول  -4

 1الجدول 

  )بما فيها رسوم الوكالة(الوكالة الثنائية وعات التعاون الثنائي بحسب قيمة وعدد مشر

  المطلوب اإلجماليالمبلغ  الوكالة الثنائية
  )دوالر أمريكي(

  عدد المشروعات

  1  99 440  كندا
  1  90 965  جمهورية التشيك

  1  202 367  فرنسا
  11  1 748 779  ألمانيا
  1  152 550  إيطاليا

  15  2 294 101  المجموع

 
  طلب مقدم من حكومة كندا

 مقدمة

 99 440(وقيمة هذا الطلب .  لطلب التعاون الثنائي المقدم من حكومة كندا موجز2يرد في الجدول  -5
 ). دوالرات أمريكية963 805 (2009عام في  بالمئة من مساهمة كندا 20ال تتجاوز ) دوالرا أمريكيا
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  2الجدول 

  التزامات حكومة كندا وتوصيتها

  إجمالي المبلغ المطلوب  البلد  عنوان المشروع
  )دوالر أمريكي(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

  )1(  88 000  بوليفيا  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية 
    11 440    رسوم الوكالة

    99 440    المجموع
)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/25  

 ) دوالر أمريكي88 000) (الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية : بوليفيا

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/25  ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في -6

  مقدم من حكومة جمهورية التشيكالطلب ال

 مقدمة

وقيمة هذا الطلب . ائي المقدم من حكومة جمهورية التشيك لطلب التعاون الثن موجز3يرد في الجدول  -7
 دوالرا 90 974 (2009 بالمئة من مساهمة جمهورية التشيك في عام 20ال تتجاوز )  دوالرا أمريكيا90 965(

 ).أمريكيا

  3الجدول 

  صيتها حكومة جمهورية التشيك وتوالتزامات

  إجمالي المبلغ المطلوب  البلد  عنوان المشروع
  )مريكيدوالر أ(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

 المواد  االتجار فيمراقبةبدء التعاون اإلقليمي إلنفاذ تدابير 
أوروبا وآسيا الوسطى نفدة لألوزون في بلدان شبكة المست

  )الشريحة األولى(

  )*(  80 500  أوروبا

    10 465    رسوم الوكالة
    90 965    المجموع

  معلق/ للنظر على حدة (*) 
  

 أوروبا نفدة لألوزون في بلدان شبكةالمواد المستفي   االتجارمراقبةبدء التعاون اإلقليمي إلنفاذ تدابير : وروباأ
  ) دوالر أمريكي80 500) (الشريحة األولى(وآسيا الوسطى 

 وصف المشروع

ة إنفاذ ء شبكمشروعا إلنشاتقدم حكومة جمهورية التشيك، باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة للبيئة،  -8
 وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع من خالل النشاط الشبكي لبرنامج األمم .أوروبا وآسيا الوسطىإقليمية لشبكة 
 شبكة/ ستنفدة لألوزون مكافحة المواد المشبكة ب وربطه برنامج المساعدة على االمتثال، بموجبالمتحدة للبيئة 

 .أوروبا وآسيا الوسطى
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 في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، فإن الهدف  التي سبق أن ووفق عليهاوفقا لمفهوم مشروعات اإلنفاذ -9
حركة المواد المستنفدة لألوزون عبر الحدود بما فيها المواد لمراقبة الرئيسي للمقترح هو تعزيز التعاون اإلقليمي 

روبا وآسيا  أوارك واألوزون في بلدان شبكة عن طريق الجمع بين موظفي الجمالهيدروكلوروفلوروكربونية
شمل  كما ي). واالتحاد األوروبيبما فيها الصين، وروسيا،(الوسطى والبلدان المصدرة للمواد المستنفدة لألوزون 

الصادرات في البلدان األعضاء في الشبكة بحيث يتحقق منع /  الواردات مراقبةأيضا اإلنفاذ الكفء لتدابير 
 .ون في المنطقةاالتجار غير الشرعي في المواد المستنفدة لألوز

 من  أوروبا وآسيا الوسطىعشر التي تمثل جزءا من شبكةسوف تغطي الشبكة الحالية البلدان االثني  -10
موظفي المواد المستنفدة لألوزون التي يتولى تشغيلها برنامج المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة 

د  في إطار شبكة مكافحة الموا وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع. في باريسق فريق العمل التابع لهللبيئة عن طري
بعد اجتماعات الشبكة وسوف يتم تنظيمه  واالجتماعات اإلقليمية أوروبا وآسيا الوسطىشبكة / المستنفدة لألوزون 
وتقترح جمهورية التشيك وبرنامج . تعزيز التآزر عمل الجمارك الخضراء اإلقليمية من أجل وربما مع حلقات

 وموظفي  أن تكون شبكة إنفاذ الجمارك هذه مبادرة مدتها عامان وأن يعقد اجتماع واحدألمم المتحدة للبيئةا
 كما تقترح إعداد أدوات اإلنفاذ، واستعراض بيانات االستيراد وتحليلها، وكذلك إعداد .لجمارك واألوزون كل عاما

 .نظام معلومات إقليمي يمكن أن تستفيد منه المنطقة

 برنامج األمم  دوالرا أمريكيا لمدة سنتين يدير239 750  اإلجمالية المقترحة للمشروع ميزانيةلتبلغ ا -11
 دوالر 161 000حكومة جمهورية التشيك مبلغ  بينما تقدم  دوالرا أمريكيا78 750 منها مبلغ المتحدة للبيئة

المتحدة للبيئة تنظيم اجتماعات برنامج األمم   المقدم منعنصرال وسوف يمول .في شكل مساعدة ثنائية أمريكي
 تكاليف  وسوف تتحمل حكومة جمهورية التشيك. للمشاركينة اليومينفقات السفر والنفقاتاإلنفاذ بما في ذلك 
تبادل المعلومات ، وتكاليف إعداد نظام ، والدراسات النظرية وموارد المتحدثينالخبراءك العناصر األخرى
 . األخرىإلدارة اأدوات اإلنفاذ اإلقليمي، وإعداد

 تعليقات أمانة الصندوق

 أن ترجئ "قدم هذا المقترح بمشروع بصفة مبدئية إلى االجتماع الثالث والخمسين حيث قررت اللجنة   -12
النظر في مساندة شبكة األوزون اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى، وأن تطلب من اليونيب اعادة تقديم اقتراح أشد 

 ).)ج (19/53 المقرر" (ية في اجتماع قادم؛شموال الى اللجنة التنفيذ

 عن المنطقة فيما يتعلق باالتجار  معلومات أكثر واقعيةالطلب الحالي يحتوي علىتالحظ األمانة أن هذا  -13
 أمثلة للمناقشات والنتائج المستخلصة من االجتماعات الماضية التي تم فيها ، ويقدمفي المواد المستنفدة لألوزون

  مشاوراترية التشيك، األمانة بأن وقد أخطر برنامج األمم المتحدة للبيئة، نيابة عن جمهو.سائلالنظر في هذه الم
ر، بما في ذلك االتجار غير  االتجامراقبة مع عدد من البلدان تناولت التحديات والخبرات المتصلة بقد أجريت
 كما قدم برنامج األمم المتحدة .ه الموادهذ في المواد المستنفدة لألوزون والتكنولوجيات التي تحتوي على المشروع

 .للبيئة وجمهورية التشيك أيضا خطابات دعم من البلدان المشاركة

بيئة وحكومة جمهورية التشيك، الحظت  إلى برنامج األمم المتحدة للوفي تعليقات ومناقشات الحقة أرسلت -14
لمساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم  في سياق ميزانية برنامج ا النظر في هذا المشروعاألمانة أنه يتعين
 برنامج المساعدة على االمتثال، ويتم تمويله بالفعل على ألن النظام الشبكي هو نشاط ينفذ في إطارالمتحدة للبيئة، 
تشجع فإنها ، 2007 على تمويل برنامج المساعدة على االمتثال لعام  واللجنة التنفيذية، إذ توافق.هذا األساس

يونيب على مواصلة عملية ترتيب أولويات التمويل في إطار خطوط ميزانية برنامج المساعدة على ال  "بوضوح
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 وقد قدم كل من برنامج األمم المتحدة للبيئة وحكومة ).26/50المقرر " ( االمتثال بما يراعي تغير األولويات
شطة معينة سوف يتم تنفيذها عن طريق  أناألمم المتحدة للبيئة فيها برنامج يراعيجمهورية التشيك ميزانية 

 .عناصر أخرى من برنامج المساعدة على االمتثال لن يتم طلب تمويل لها

في ضوء هذه التعليقات، وعقب مناقشات بين األمانة وحكومة جمهورية التشيك وبرنامج األمم المتحدة  -15
مع عدم المساس بالموافقة على مشروع فقط، تم االتفاق على أنه يمكن التوصية بالتمويل للعام األول من الللبيئة، 

في ها ا وكفالة استدامة عمل تحتاج إليهلتزامات التي اال وسوف يتيح هذا للشبكة تحصيل .تمويل العامين المتبقيين
 .تقبلالمس

 توصية األمانة

هورية جم: توصي أمانة الصندوق بالموافقة على هذا المشروع لعام واحد فقط، بمستويات التمويل التالية -16
 دوالرا أمريكيا؛ وبرنامج األمم المتحدة 10 465 دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة قدرها 80 500التشيك، 
 دوالرا أمريكيا، مع عدم المساس بالموافقات 6 663ندة قدرها  دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف مسا51 250للبيئة، 

 .سنة المتبقية منه في ال لهذا المشروعالالحقة على التمويل  المقترح 

  طلب مقدم من حكومة فرنسا

 مقدمة

 202 367(وقيمة هذا الطلب .  لطلب التعاون الثنائي المقدم من حكومة فرنسا موجز4يرد في الجدول  -17
 ). دوالرا أمريكيا2 039 952 (2009 بالمئة من مساهمة فرنسا لعام 20ال تتجاوز ) دوالرا أمريكيا

  4الجدول 

  ا وتوصيتها حكومة فرنسالتزامات

  إجمالي المبلغ المطلوب  البلد  عنوان المشروع
  )دوالر أمريكي(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

لمواد لالنهائية  زالةاإلخطة إدارة 
  ) الثالثةالشريحة (الكلوروفلوروكربونية

  )1(  179 086  كينيا

    23 281    رسوم الوكالة
    202 367    المجموع

)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/39  

 ) دوالرا أمريكيا179 086) (الشريحة الثالثة(خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية : كينيا

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/39ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في  -18

  طلب مقدم من حكومة ألمانيا

 مقدمة

وقيمة هذا الطلب . ي المقدم من حكومة ألمانيا لطلب مشروعات التعاون الثنائ موجز5يرد في الجدول  -19
 ). دوالرات أمريكية2 776 808 (2009ال تتجاوز مستوى مساهمة ألمانيا لعام )  دوالرا أمريكيا1 748 779(
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  5الجدول 

   حكومة ألمانيا وتوصيتهاالتزامات

  إجمالي المبلغ المطلوب  البلد  عنوان المشروع
  )دوالر أمريكي(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

  )1(  155 000  بوتسوانا  ) األولىالشريحة(النهائية  زالةاإلخطة إدارة 
قطاع (إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

  )رغاوي البوليستايرين االنبثاقية
  42 000  42 000  البرازيل

رغاوي : إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
  )تمويل إضافي(البوليستايرين االنبثاقية 

  201 370  201 370  الصين

برنامج التنفيذ : خطة إزالة الكلوروفلوروكربون الوطنية
  2009السنوي لعام 

جمهورية إيران 
  اإلسالمية

208 512  )2(  

قطاع (فلوروكربون إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلورو
  )الرغاوي

جمهورية إيران 
  اإلسالمية

000 70  000 70  

  85 000  85 000  ليسوتو  إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
  85 000  85 000  ليبيريا  إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
تمويل (إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

  )ضافيإ
  55 000  55 000  ناميبيا

  85 000  85 000  بابوا غينيا الجديدة  إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
  91 710  91 710  اليمن  )2ولى، الجزء الشريحة األ(اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل 

) المجموعة األولى(اإلزالة الوطنية لمواد المرفق ألف 
  )ة، الشريحة الثالثةالمرحلة الثاني(

  )3(  175 000  زيمبابوي

  92 651  191 491    رسوم الوكالة
  807 731  1 748 779    المجموع
)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/26  
)2 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/37  
)3 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/57  

 )أمريكي دوالر 155 000) (الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية : بوتسوانا

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/26  ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في -20

  2009برنامج التنفيذ السنوي لعام : خطة إزالة الكلوروفلوروكربون الوطنية: جمهورية إيران اإلسالمية
  ) دوالرات أمريكية512 208(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/37ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في  -21

 175 000) (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (المجموعة األولى(اإلزالة الوطنية لمواد المرفق ألف : زيمبابوي
  )أمريكيدوالر 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/57ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في  -22
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  خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونلإعداد مشروع 

) تمويل إضافي (رغاوي البوليستايرين االنبثاقية: إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونإعداد خطة : الصين
 ) دوالرا أمريكيا201 370(

 اللجنة التنفيذية الموافقة من حيث المبدأ على الطلب الـذي قدمتـه              قررت "، بين جملة أشياء،     19/55في مقررها   
 في الصين على مستوى تمويـل يبلـغ         دروكلوروفلوروكربونيةالهي المواد إزالةألمانيا إلعداد مشروع خطة إدارة      

شـريطة عـدم   XPS  لتغطية قطاع رغاوي 52 356 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 402 739
  :موافقة اللجنة التنفيذية على تمويل إضافي إلعداد مشروع المرحلة األولى لهذا القطاع، ومع مالحظة ما يلي

ـ  ا دوالر 201 369  وقدره مبلغوافقة في االجتماع الخامس والخمسين على       تم الم   )أ(  زائـد  ا أمريكي
  ؛دوالرا أمريكيا 26 178وقدرها  ة الوكالتكاليف دعم

 دوالرا أمريكيـا زائـد       201 370ستطلب حكومة ألمانيا في االجتماعات القادمة مبلغا وقدره           )ب(
 ".يكيا دوالرا أمر26 178تكاليف دعم الوكالة وقدرها 

 . أعاله))ب( 19/55 المقرر(لمقرر تقدم ألمانيا هذا الطلب وفقا ل -23

 تعليقات أمانة الصندوق

 .19/55 أعاله، وترى أن التمويل المطلوب يتالءم مع المقرر استعرضت األمانة الطلب الوارد -24

 توصية أمانة الصندوق

 المتبقي إلعداد خطة إدارة إزالة توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على طلب حكومة ألمانيا للرصيد -25
 . من هذه الوثيقة5الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين بمستوى التمويل الموضح في الجدول 

 ) دوالر أمريكي55 000) (تمويل إضافي(إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون : ناميبيا

 وصف المشروع

  افية إلعداد مشروع الهيدروكلوروفلوروكربون تصل إلىقدمت حكومة ألمانيا طلبا لمبالغ تمويل إض -26
 مبالغ تمويل إلعداد خطة تماع الخامس والخمسين،في االجكان البلد قد تلقى  و. لناميبيا دوالر أمريكي55 000

كومة ألمانيا نظرا إلى إبالغها  دوالر أمريكي لح30 000إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدرها 
 7بيانات المادة  نظرا ألن 55/13لمقرر  ويقدم الطلب  وفقا ل. وقت التقدم بالطلبت عن استهالك  صفريأبلغ

 طنا من 11.8  بلغ22- الهيدروكلوروفلوروكربونها من تظهر أن استهالك2007التي قدمتها ناميبيا عن عام 
 .قدرات استنفاد األوزون

  تعليقات أمانة الصندوق

يصل لبلدان التي ه يمكن ل الذي ينص على أن19/55الطلب يتفق مع المقرر أفادت األمانة بأن هذا  -27
تمويل إضافي إلعداد خطة إلدارة إزالة المواد للحصول على أن تقدم طلبات إلى الصفر استهالكها 

 . وجود استهالك للهيدروكلوروفلوروكربون في البلدلهيدروكلوروفلوروكربونية إذا ظهرت بيانات جديدة تشير إلىا
 . هذا الطلب2007 التي قدمتها ناميبيا عن عام 7وتدعم بيانات المادة 
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 توصية أمانة الصندوق

على طلب التمويل اإلضافي إلعداد خطط إدارة إزالة توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية  -28
 . من هذه الوثيقة5الموضح في الجدول  في ناميبيا بمستوى التمويل الهيدروكلوروفلوروكربون

 42 000) (قطاع رغاوي البوليستايرين االنبثاقية(إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون : يلالبراز
  )دوالر أمريكي

 70 000) (قطاع الرغاوي(إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون : جمهورية إيران اإلسالمية
  )دوالر أمريكي

  وصف المشروع

 لقطاع رغاوي البوليستايرين االنبثاقية في ة فرعيتمويل إعداد خطة قطاعيةانيا طلبين لقدمت حكومة ألم -29
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو  وكان . في جمهورية إيران اإلسالميةالبرازيل وخطة قطاعية لقطاع الرغاوي

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/18 لدينلبطلبات ل ويشمل برنامج عمله  في البلدينالوكالة الرئيسية

، تفاصيل حول العناصر والمكونات المعينة التي سوف تؤخذ في االعتبار تقدم حكومة ألمانيا، دعما لطلبها -30
مل استعراضا لكل البيانات والدراسات  أن اإلعداد في كال البلدين سوف يش كما تذكر.في عملية اإلعداد

يشمل  كما .الكها، ومنتجاتها، وممارساتها المتاحة، والمخزونات الكاملة الموجودة في الشركات، واستهاالستقصائية
وتحليال للنتائج، واستعراضا دمج قاعدة بيانات وطنية، زيارات ميدانية وتقييما للتجهيزات، وإعداد وبأيضا القيام 

استراتيجية نهائية إلزالة ت مع أصحاب المصلحة، ووضع مشروع للخيارات والبدائل، ومشاورا
 .ع الرغاوي الفرعيالهيدروكلوروفلوروكربون في قطا

 تعليقات أمانة الصندوق

استعرضت األمانة الطلبات الواردة أعاله بالتفصيل، وانتهت إلى أن المعلومات المقدمة والتمويل المطلوب  -31
 . من األمانةمات مفصلة عن كل طلب عند الحاجةويمكن الحصول على معلو. 16/56تتفق مع المقرر 

 توصية أمانة الصندوق

 إلعداد الخطط القطاعية كجزء من  شمولية على طلبات حكومة ألمانياصندوق بموافقةتوصي أمانة ال -32
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البرازيل وجمهورية إيران اإلسالمية بمستوى التمويل 

 .16/56لمقرر وفقا ل من هذه الوثيقة، 5المشار إليه في الجدول 

  )جديد( إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون مشروع لخطط إدارةإعداد 

  ) دوالر أمريكي85 000(إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون : ليسوتو
  ) دوالر أمريكي85 000(إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون : ليبيريا

 ) دوالر أمريكي85 000(إعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون : بابوا نيو غينيا
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 وصف المشروع

قدمت حكومة ألمانيا طلبات إلعداد مشروع في بابوا نيو غينيا وليسوتو وليبيريا على النحو الموضح  -33
 .أعاله

 تعليقات أمانة الصندوق

، وكذلك مع االتفاق الذي تم التوصل إليه 16/56أن الطلبات الواردة أعاله تتفق مع المقرر تالحظ األمانة  -34
اع اللجنة التنفيذية الخامس والخمسين بأن البلدان التي يوجد فيها استهالك للهيدروكلوروفلوروكربون في اجتم

سوف تتلقى مبالغ لتمويل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة األولى من خطة 
فلوروكربون في  من الهيدروكلورو2007ك استهالقد بلغ و. إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيها

 . أطنان من قدرات استنفاد األوزون على الترتيب5، و1.9، و7.7 البلدان الثالثة 

 توصية أمانة الصندوق

توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على طلبات تمويل إعداد خطة إدارة إزالة  -35
 . من هذه الوثيقة5توى التمويل الموضح في الجدول الهيدروكلوروفلوروكربون في البلدان المذكورة أعاله بمس

  ) دوالرات أمريكية91 710) (2الشريحة األولى، الجزء (اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل : اليمن

 بمشروع لإلزالة النهائية لبروميد الميثيل في اليمن مقترحاقدمت حكومة ألمانيا بالنيابة عن حكومة اليمن   -37
  :وفيما بعد، وافقت اللجنة على ما يلي. لجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسينلكي تنظر فيه ال

  
 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف 601 450القيام بالمشروع، من حيث المبدأ، بتكلفة إجمالية قدرها   )أ(

ويل  دوالرا أمريكيا أللمانيا، على أساس أنه لن يقدم لليمن أي تم76 159دعم الوكالة بمبلغ 
  إضافي ألغراض إزالة استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للمراقبة؛

  
  اتفاق بين الحكومة واللجنة على إزالة استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للمراقبة؛  )ب(
  
 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف 201 450الشريحة األولى من خطة اإلزالة بتكلفة إجمالية قدرها   )ج(

 دوالرا أمريكيا، على أساس أن تتم الموافقة من هذا المبلغ على 25 509درها دعم الوكالة وق
 دوالرا أمريكيــا في االجتمــاع الحالي وأن تطلب حكومــة ألمانيــا 123 636

 دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، في 103 323الرصيــد المتبقي وقدره 
  ).56/57ر المقر(االجتماع السابع والخمسين 

  
 دوالرا 91 710، وبالنيابة عن حكومة اليمن، قدمت حكومة ألمانيا طلبا بمبلغ قدره 56/57عمال بالمقرر  -38

 دوالرا أمريكيا باعتباره الدفعة الثانية من الشريحة األولى 11 613أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
  .وافق اللجنة التنفيذية عليه في اجتماعها السابع والخمسينلإلزالةالنهائية لبروميد الميثيل، وذلك لكي ت
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  ةتعليقات األمانـ
  

 طنا من قدرات استنفاد األوزون في عام 32،6االستهالك المقدر من بروميد الميثيل الذي يبلغ حجمه   -39
نا من قدرات  ط35،7 أطنان من قدرات استنفاد األوزون عن االستهالك المبلغ به وقدره 3.1 يقل بمقدار 2008

  .2007استنفاد األوزون في عام 
  

 مزرعة للخيار 30بناء على طلب من األمانة، أشارت حكومة ألمانيا إلى أن أنشطة الرصد استمرت في   -40
  .وقد تمت اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل من هذه المزارع. أدخلت فيها تكنولوجيا التشميس

  
  توصية األمانة

  
الموافقة الشمولية على الدفعة الثانية من الشريحة األولى لإلزالة النهائية لبروميد الميثيل توصي األمانة ب  -41

 . أعاله5في اليمن بمستوى التمويل المبين في الجدول 
 

  طلب مقدم من حكومة إيطاليا

 مقدمة

 152 550(وقيمة هذا الطلب .  لطلب التعاون الثنائي المقدم من حكومة إيطاليا موجز6يرد في الجدول  -42
 .) دوالرا أمريكيا1 644 329 (2009 بالمئة من مساهمة إيطاليا لعام 20ال تتجاوز ) دوالرا أمريكيا

  6الجدول 

   حكومة إيطاليا وتوصيتهاالتزامات

  إجمالي المبلغ المطلوب  البلد  عنوان المشروع
  )دوالر أمريكي(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

للمواد  النهائية زالةاإلخطة إدارة 
  ) الثانيةالشريحة (الكلوروفلوروكربونية

  )1(  135 000  السنغال

    17 550    رسوم الوكالة
    152 550    المجموع

)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/51  

  ) دوالر أمريكي135 000) (الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية : السنغال

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/51انة الصندوق وتوصياتها في ترد تعليقات أم -43

  توصية عامة

 الخزانة إجراء مقاصة لتكاليف المشروعات الثنائية  أمينأن تطلب منقد ترغب اللجنة التنفيذية في  -44
 :الموافق عليها في االجتماع السابع والخمسين على النحو التالي
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  ؛2009مقابل رصيد مساهمة كندا الثنائية لعام ) ةبما فيها رسوم الوكال( دوالرا أمريكيا 99 440  )أ (

الثنائية جمهورية التشيك مقابل رصيد مساهمة ) بما فيها رسوم الوكالة( دوالرا أمريكيا 90 965  )ب (
 ؛2009لعام 

 الثنائية لعام فرنسامقابل رصيد مساهمة ) بما فيها رسوم الوكالة( دوالرا أمريكيا 202 367  )ج (
 ؛2009

 الثنائية لعام ألمانيامقابل رصيد مساهمة ) بما فيها رسوم الوكالة(يكيا  دوالرا أمر1 748 779  )د (
 ؛2009

ام  الثنائية لعإيطاليامقابل رصيد مساهمة ) بما فيها رسوم الوكالة( دوالرا أمريكيا 152 550  )ه(
2009. 

- - - - - -  


