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  التعاون الثنائي 

  

  :ت أمانة الصندوق طلبات التعاون الثنائي التاليةـّتلق
  

 الوكالة الثنائية  عنوان المشروع
يد  إلزالة المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون في قطاع التبرالختاميةخطة إدارة اإلزالة 

  في سانت لوسيا) الشريحة الثانية(وتكييف الهواء 
  كندا

في ) الشريحة الثانية(لمواد المجموعة األولى من المرفق أ الختامية خطة إدارة اإلزالة 
  أورغواي 

  كندا

 خدمة التبريد وتكييف قطاع (الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحضير خطة إدارة إزالة المواد 
  في الهند ) الهواء

 األماني

 قطاعي المساعدة الفنية، (الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحضير خطة إدارة إزالة المواد 
 في جمهورية إيران اإلسالمية ) خدمة التبريد وتكييف الهواء والرغوة

  ألمانيا

  ألمانيا   في اليمن) الشريحة األولى(لبروميد الميثيل في تبخير التربة الختامية اإلزالة 
  إسرائيل   فيما يتعلق ببروميد الميثيلدولياعدة على تحقيق االمتثال الورشة عمل حول المس

مشروع جامع لإلزالة الختامية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون في قطاع المذيبات 
  في جمهورية الكونغو الديمقراطية) الشريحة الثانية(

  إيطاليا

 غير القائمة مقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق المزّودة باستراتيجية وطنية للتحول إلى 
ية في تصنيع أجهزة كلوروفلوروكربون، وخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونعلى ال

  االستنشاق الصيدالنية المزّودة بمقياس للجرعات في الهند 

  إيطاليا

النباتات غاز تبخير للتربة في إنتاج الحبوب الخضراء وإزالة بروميد الميثيل المستخدم ك
  في المغرب) الشريحة األولى(لة الفرعية من الفصي

  إيطاليا

  إيطاليا  مشروع اإلزالة الختامية لرابع كلوريد الكربون في صربيا 
الشريحة (الطماطم، الخيار، الفلفل وغيرها : إزالة بروميد الميثيل في أعمال البستنة

 في الجماهيرية العربية الليبية) الثانية
 إسبانيا

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/14 
 
 

2 

  لوثيقةمالحظة حول تنظيم ا
  
ما إذا كانت مؤهلة للحصول على تبحث فيتقّدم هذه الوثيقة موجزاً للطلبات الُمقّدمة من الوكاالت الثنائية، و .1

وهي تقاطع بين وثائق . 2008موافقة اللجنة التنفيذية في ضوء المستوى األعلى من التعاون المتوافر لعام 
القياسية تحتوي أيضاً على التوصيات ، كما  الطلبات الثنائيةاالجتماع المرجعية ذات الصلة التي تتضمن نقاشاً حول

  .  في نهاية الوثيقة الواردةعامةال اتوصي إضافة إلى التسنة تكليف التعاون الثنائيالصادرة في 
 
بخصوص هناك ثالثة طلبات تم تناولها بشكل كامل في هذه الوثيقة؛ اثنين منها هما من حكومة ألمانيا  .2

 خدمة التبريد وتكييف الهواء في الهند وجمهورية إيران  في قطاعالهيدروكلوروفلوروكربونية تحضير خطط المواد
أما الطلب الثالث فهو ُمقّدم من قبل حكومة إسرائيل حول إقامة .  أنظمة الرغوةبيوتاإلسالمية، ويشمل ذلك أيضاً 

 . الميثيل فيما يتعلق ببروميددوليورشة عمل حول المساعدة على تحقيق االمتثال ال
  

  مقّدمة
 
ـُّدم إلى األمانة  .3  ات دوالر4 338 708ما مجموعه أحد عشر طلباً للتعاون الثنائي بقيمة مقدارها ق

هذه الوثيقة بّين وت. عليها في االجتماع السادس والخمسينتم الموافقة لت) بما في ذلك رسوم الوكالة (ةأمريكي
ـّدة بحسب الوكاالللدإلى اللجنة التنفيذية المشروعات الُمقّدمة   .ت الثنائيةراسة ُمفن

 
ـّدة  موجزاً حول قيمة الطلبات وعددها1يقّدم الجدول رقم  .4 ـّذةُمفن   . بحسب الوكاالت الُمنف
  

   1الجدول رقم 
  

ـّدة بحسب الوكاالت الثنائية قيمة وعدد المشروعات الُمقّد   ) بما في ذلك رسوم الوكالة(مة للتعاون الثنائي ُمفن
  

  المبلغ اإلجمالي المطلوب  ثنائيةالوكالة ال
 ) دوالر أمريكي(

  عدد المشروعات

 2 102 830  كندا
 3  757 517  ألمانيا

 1  114 356  إسرائيل 
 4  2 799 005  إيطاليا 
 1  565 000  إسبانيا 

 11  4 338 708  اإلجمالي 
  
  

  م من حكومة كندا التقدي
 مقدمة

البالغة (إن قيمة هذا الطلب . ن الثنائي الُمقّدم من حكومة كندا موجزاً حول طلب التعاو2 الجدول رقم يقّدم .5
إضافة إلى المشروعات الموافق عليها في االجتماعين الرابع والخمسين والخامس )  دوالراً أمريكيا102ً 830

ة ـلغالبا (2008 مساهمة كندا لعام  منةـبالمائن ـ العشريتتجاوز بنسبة)  دوالراً أمريكيا855ً 152(والخمسين 
من ناحية أخرى، لم تتجاوز كندا مخصصاتها . ة أمريكي دوالرات17 909أي بمبلغ )  أمريكياً دوالرا940ً 073

  . ، وبالتالي فإن التمويل الُمتبقي لديها كاٍف لتغطية كلي المشروعين2008 و2006للفترة ما بين عامي 
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   2الجدول رقم 
  

   من حكومة كندا والتوصيات  الُمقّدمالطلب
  

المبلغ اإلجمالي البلد  عنوان المشروع
  المطلوب

)دوالر أمريكي(

المبلغ الُموصى به
 )دوالر أمريكي(

خطة إدارة اإلزالة الختامية إلزالة المواد الُمستنفدة لطبقة 
الشريحة (األوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء 

  في سانت لوسيا) الثانية

 )1(49 000  سانت لوسيا

زالة الختامية لمواد المجموعة األولى من خطة إدارة اإل
  في أورغواي ) الشريحة الثانية(المرفق أ 

 )2(42 000  أورغواي

 11 830   رسوم الوكالة
 102 830   اإلجمالي

)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/46  
)2 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/54 
  

ُمستنفدة لطبقة األوزون في قطاع التبريد وتكييف خطة إدارة اإلزالة الختامية إلزالة المواد ال: سانت لوسيا
  )  دوالر أمريكي49 000) (الشريحة الثانية(الهواء 

  
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/46 في الوثيقة رقم مقّدمةتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق  .6
  
  

 دوالر 42 000) (ثانيةالشريحة ال(خطة إدارة اإلزالة الختامية لمواد المجموعة األولى من المرفق أ : أورغواي
  )أمريكي

  
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/54 في الوثيقة رقم مقّدمةتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق  .7
  
  

  من حكومة ألمانياالتقديم 
  

  مقّدمة
  
 وفي حال .ُمقّدمة من حكومة ألمانيا موجزاً حول طلب مشروعات التعاون الثنائي ال3يقّدم الجدول رقم  .8

 2006فاً للفترة ما بين عامي إلى المبلغ الُموافق عليه سل)  دوالراً أمريكيا757ً 517(طلب ذا الـقيمة هأضيفت 
وإذا أرادت ألمانيا أال تتجاوز مستوى نسبة . مستوى التعاون الثنائي لهذه الفترةكون ألمانيا قد تجاوزت ، ت2008و

مستوى األعلى يكون العندها ، 2008 و2006العشرين بالمائة من المساهمات الثنائية للفترة ما بين عامي 
 دوالراً 191 436 للمشروعات اإلضافية التي يمكن دراسة الموافقة عليها في االجتماع السادس والخمسين

  .أمريكياً
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   3الجدول رقم 
  

  الطلب الُمقّدم من حكومة ألمانيا والتوصيات 
 

المبلغ اإلجمالي  البلد  عنوان المشروع
  المطلوب

 )دوالر أمريكي(

مبلغ الُموصى به ال
 )دوالر أمريكي(

 قطاع (الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحضير خطة إدارة إزالة المواد 
  )خدمة التبريد وتكييف الهواء

  (*) 211 270  الهند 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحضير خطة إدارة إزالة المواد 
 )خدمة التبريد وتكييف الهواء والرغوةقطاعي المساعدة الفنية، (

هورية إيران جم
 اإلسالمية

250 258 (*) 

 )1( 201 450  اليمن)الشريحة األولى(اإلزالة الختامية لبروميد الميثيل في تبخير التربة 
  86 547   رسوم الوكالة 

  757 517   اإلجمالي
  ُمعلّق/ دراسة إفرادية (*) 

)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/55  
  

 )قطاعات خدمة التبريد وتكييف الهواء (الهيدروكلوروفلوروكربونية تحضير خطة إدارة إزالة المواد: الهند
  ) دوالراً أمريكيا211ً 270(
  

  وصف المشروع
  

  للُمقترح الكلي)قائدةالوكالة باعتباره ال(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التقديم الخاص بجزٌء من  التقديمهذا  .9
اعتبارها ب(التي تطلب ألمانيا من أجلها   في الهندلوروكربونيةالهيدروكلوروفتحضير خطة إدارة إزالة المواد حول 

 دوالراً أمريكياً إضافة إلى كلف الدعم لتحضير استراتيجية لقطاع التبريد 211 270مبلغ ) الوكالة المتعاونة
  .وتكييف الهواء

 
ـّل فتبين ألمانيا في الُمقترح التفصيلي الُمقّدم لهذا الطلب هدفها الرئيسي .10 ي وضع استراتيجية  الُمتمث
 وهي ستطّور .خدمات ما بعد البيع في قطاع التبريد وتكييف الهواء بما في ذلك االستخدام واالستبدال والطرحل

إعادة التدوير وبرامج  التي تبحث في تقديم خدمة الصيانة والتدريب على الممارسات الجيدة واالستعادة والتدخالت
دة التهيئة الممكنة، إضافة إلى المساعدة الفنية في دعم قواعد السياسة تحفيز المستخدم النهائي لعمليات إعا

ذكرت ألمانيا أيضاً أنها ستعتمد على الدروس الُمستقاة في تنفيذ النشاطات في قطاع الخدمة فيما يتعلق . والرصد
تنفيذ المشروع ضمن  من أجل )وهو المجال الذي كانت الوكالة القائدة له ( في الهندكلوروفلوروكربونباستهالك ال

  . إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارةخطة 
  

  تعليقات أمانة الصندوق 
 

وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والخمسين على الكلف القياسية لتمويل تحضير خطط إدارة  .11
هالك المواد التي يراوح است بلدانلاحيث تعتبر ؛ الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد 

تصنيع مثل  والتي فيها قطاع  من قدرات استنفاد األوزونطن 1 200 و120 فيها بين الهيدروكلوروفلوروكربونية
 لتغطية كامل عملية وضع  أمريكي دوالر195 000مؤهلة للحصول على تمويل مقداره ذلك الموجود في الهند، 

  .  باستثناء الكلف المتعلقة بقطاع التصنيعوكربونيةالهيدروكلوروفلوراستراتيجية خطة إدارة إزالة المواد 
 

بناًء على االتفاقات والمناقشات الجارية خالل االجتماع الخامس والخمسين، تم التوصل إلى تفاهم على أن  .12
، سيتناول جميع مكونات خطة )د(55/13الجزء األول من اإلستراتيجية، باستثناء قطاع التصنيع المشمول بالقرار 

ستثمارية، وذلك لتمكين البلد من االلتزام االنشاطات غير ال الُمتمثلة بالهيدروكلوروفلوروكربونيةالة المواد إدارة إز
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.  وفق المرحلة األولى من الخطة2015 و 2013 في عامي الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد بإجراءات ضبط
 خطة إدارة إزالة المواد مشتمل في األدلة اإلرشادية حولويتضمن ذلك قطاع الخدمة كما هو 

  يمكن أن يقع طلب ألمانيا،ذلكجل أل.  الموافق عليها في االجتماع الرابع والخمسينالهيدروكلوروفلوروكربونية
لقطاع الخدمة ضمن المبلغ الموافق عليه للجزء األول من مشروع تحضير خطة إدارة إزالة المواد المخصص هذا 

المطلوب من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأمريكي  دوالر 195 000 البالغو الهيدروكلوروفلوروكربونية
  . باعتباره الوكالة القائدة

 
 ونظراً لحجم البلد والتحديات المفروضة على قطاع ،بعد التناقش مع الوكالة القائدة، تم التأكيد على أنه .13

 القطاع الفرعي وذلك لتمكين البلد من تحضير المشروع لهذا من أجل حاجة لتمويل منفصلالخدمة، ستكون هناك 
ستؤكد الوكالة أيضاً أن ذلك سيشمل كافة . الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمتعلقة بالمواد االلتزام بأهداف االمتثال 

متطلبات المرحلة األولى لهذا القطاع الفرعي في البلد، وأنه لن يتم طلب أي تمويل إضافي ألغراض التحضير في 
  . المستقبل

  
  وصيات أمانة الصندوقت

 
بطلب ألمانيا للحصول على تمويل لقطاع خدمة التبريد في الهند نظراً األمانة غير قادرة على التوصية  .14

غ ـ البالالهيدروكلوروفلوروكربونيةة المواد ـخطة إدارة إزالألن هذه النشاطات مشتملة سلفاً في تمويل تحضير 
  . نامج األمم المتحدة اإلنمائي أمريكي والمطلوب من قبل بر دوالر195 000

  
  

المساعدة الفنية،  (الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحضير خطة إدارة إزالة المواد : جمهورية إيران اإلسالمية
  ).أمريكياً اً دوالر258 250 ()قطاعي خدمة التبريد وتكييف الهواء والرغوة

  
  وصف المشروع 

  
 للُمقترح الكلي )قائدةالكالة باعتباره الو (األمم المتحدة اإلنمائيجزٌء من التقديم الخاص ببرنامج  التقديمهذا  .15

 في جمهورية إيران اإلسالمية التي تطلب ألمانيا من الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتحضير خطة إدارة إزالة المواد 
ة إلى كلف الدعم لتحضير  دوالراً أمريكياً إضاف258 250 مبلغاً إجمالياً مقداره )الوكالة المتعاونةباعتبارها  (أجلها

هذا الطلب ُمتضمن أيضاً في تحضير خطة قطاعية . المساعدة الفنية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواءمشروع 
  . األنظمةبيوت في قطاع الرغوة لالهيدروكلوروفلوروكربونيةإلزالة المواد 

 
 من اً كبيراًعددضم طاع الخدمة يتحضير المشروع أن ق لمن أجعم لطلب التمويل اد الألمانيا تقديمبين ي .16

 من  طن72.1 إلى 2005ولقد وصل االستهالك الُمبلغ عنه في قطاع التبريد لعام . الشركات الصغيرة والمتناثرة
من % 7.5 و،2010 إلى عام 2006من عام % 10 مع نسبة نمو سنوي متوقعة تصل إلى قدرات استنفاد األوزون

استهالك ونمو المواد تم ضبط من األهمية بمكان أن يفإنه ى هذه التقديرات، وبناًء عل. 2013 إلى عام 2001عام 
 في هذا القطاع الفرعي وذلك من خالل تقديم نشاطات االحتواء وضبط التسّرب وإعادة الهيدروكلوروفلوروكربونية

 حول العناصر تفاصيل أيضاً التقديم يعطي. واالستبدال في البلد السيما في قطاع التبريد التجاريالتهيئة 
  . والمكونات الخاصة التي سيتم تناولها في عملية التحضير

 
السيما الرغوات الجاسئة الخاصة المستخدمة في العزل  ( تطبيقات الرغوةتستخدمفي حالة قطاع الرغوة،  .17
ي ب ف141 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد ) المستخدمة في صناعة السياراتمندمجالديم األذات ات رغووال

ويشير الُمقترح إلى . إزالة هذه الموادمن جراء  شركة وخمسة بيوت أنظمة 70  تتأثر ومن الُمتوقّع أن؛عملياتها
من أجل تحسين ضبط  وضع إستراتيجية قطاعية لالستبدال طويل األمد لإلنتاج الحالي  من األهمية بمكانأنه
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أيضاً تفاصيل حول العناصر  التقديميعطي . رغوة في قطاع الالهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك ونمو المواد 
ذكر أن التحضير سيتضمن مراجعة ي ووه. والمكونات الخاصة التي سيتم أخذها بعين االعتبار في عملية التحضير

 وإتمام قوائم جرد المخازين الموجودة لدى الشركات ومنتجاتها وممارساتها ،الحاليةواالستبيانات لجميع البيانات 
تطبيق إجراءات تقييمية وإنشاء ، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية والهيدروكلوروفلوروكربونيةالمستهلكة للمواد 

ووضع جهات المعنية قاعدة بيانات وطنية موّحد، وتحليل النتائج ومراجعة الخيارات والبدائل والتشاور مع ال
  .  في قطاع الرغوة الفرعيالهيدروكلوروفلوروكربونيةمسودة إستراتيجية نهائية إلزالة المواد 

  
  تعليقات أمانة الصندوق 

 
  . على هذا الطلب أيضا12ً و11تنطبق تعليقات األمانة في الفقرتين  .18

 
ل ذلك قائمة على المناقشات بالنسبة لطلب تحضير خطة قطاعية لقطاع الرغوة، ستكون أية توصيات حو .19

تحضير المشروع فيما يتعلق بالمشروعات كلفة  هيكلالذي سُيحدد من جدول األعمال ) ب(7الجارية وفق البند 
  .الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد االستثمارية كجزء من تحضير 

 
 في كل من قطاعي الرغوة  الجاريةأن األعمالمع الوكالة القائدة على وأكدت النقاشات الجارية مع ألمانيا  .20

 لعامي الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالبريد تعتبر مطلوبة للبلد من أجل االلتزام بإجراءات الضبط الخاصة بالمواد 
ولقد أفادت الوكاالت بأن ذلك سيشمل كافة متطلبات المرحلة األولى لهذين القطاعين في البلد، . 2015 و2013

  . طلب أي تمويل إضافي ألغراض التحضير في المستقبلوبأنه لم يتم
  

  توصيات أمانة الصندوق 
 

األمانة غير قادرة على التوصية بطلب ألمانيا للحصول على تمويل لقطاع خدمة التبريد في جمهورية  .21
خطة إدارة إزالة المواد إيران اإلسالمية نظراً ألن هذه النشاطات مشتملة سلفاً في تمويل تحضير 

  . دوالر أمريكي والمطلوب من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي195 000 البالغ دروكلوروفلوروكربونيةالهي
  

) ب(7بالنسبة لطلب تمويل ألغراض التحضير المتعلق بقطاع الرغوة، يبقى ذلك ُمعلقاً على مناقشة البند  .22
  . من جدول األعمال

  
  

  ) دوالًر أمريكيا201ً 450) (الشريحة األولى(بخير التربة اإلزالة الختامية لبروميد الميثيل في ت: اليمن
 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/55الوثيقة رقم تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها مقّدمة في  .23
  
  
  

   حكومة إسرائيل قبلالطلب الُمقّدم من
  

  مقّدمة
  

البالغة (قيمة هذا الطلب . ئيل موجزاً حول طلب التعاون الثنائي الُمقّدم من حكومة إسرا4ُيقدم الجدول رقم  .24
ة ـالبالغ (2008ا لعام ـة من مساهمتهـبالمائ العشرين ةـ، وإسرائيل ال تتجاوز نسب) دوالراً أمريكيا114ً 356
  ).  دوالراً أمريكيا156ً 066
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   4الجدول رقم 
  

  حكومة إسرائيل والتوصيات تقديم
  

المبلغ اإلجمالي  البلد  عنوان المشروع
  المطلوب

 )أمريكيدوالر (

المبلغ الُموصى به 
 )دوالر أمريكي(

ورشة عمل حول المساعدة على تحقيق االمتثال فيما يتعلق ببروميد 
  الميثيل

 (*)  101 200 عالمي

  13 156   رسوم الوكالة 
  114 356   اإلجمالي

  ُمعلّق/ دراسة إفرادية (*) 
  

  )  دوالر أمريكي101 200(علق ببروميد الميثيل ورشة عمل حول المساعدة على تحقيق االمتثال فيما يت: عالمي
  

  وصف المشروع 
  

تقّدمت حكومة إسرائيل إلى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية بمقترح مشروع إلقامة ورشة  .25
 دوالر 101 200عمل حول المساعدة على تحقيق االمتثال فيما يتعلق ببروميد الميثيل بكلفة إجمالية قدرها 

  . دوالراً أمريكيا13ً 156افة إلى كلف الدعم البالغة أمريكي إض
 

 التي تحتاج إلى 5 يوماً في إسرائيل لبلدان المادة 14يشمل ُمقترح المشروع إقامة ورشة عمل مدتها  .26
ستكون ورشة . مساعدة في إزالة بروميد الميثيل والتي لم تتلق بعد أية مساعدة مادية من الصندوق متعدد األطراف

بلدان مة على تقديم إسرائيل لخبرتها في مجال تطوير وتطبيق بدائل بروميد الميثيل إلى ممثلي هذه الالعمل قائ
وستبدأ الورشة بعروض تقديمية حول . وذلك من خالل مجموعة من المحاضرات والنقاشات والزيارات الميدانية

زالة بروميد لتحقيق د ومنطقة مناطق اإلشكاليات في كل بلد، وسينتج عنها وضع استراتيجيات خاصة بكل بل
ستناقش ورشة العمل أيضاً آلية ُمبكّرة لرصد وتقييم مجاالت المشكالت الفنية الناجمة عن التطبيق الكلي . الميثيل

أية قضايا مستقبلية تحتاج إلى وصياغة  سيتم أيضاً تحديد .لبدائل بروميد الميثيل في سياق نهج موحد إلدارة اآلفات
هذا وسُيدعى إلى ورشة العمل . القيام بالمزيد من العمل والتشبيك والتطبيقوذلك بغرض اصة مساعدة ثنائية خ

  . ثالثة مشاركين من كل بلد كحد أقصى لتشجيع التعاون بين مختلف البلدان والمجاالت
 

  . الوقت الُمتوقّع لتنفيذ المشروع ثالثة أشهر .27
  

  تعليقات األمانة 
 

ثاني الُمقّدم من قبل حكومة إسرائيل في سياق التعاون الثنائي إلى مالحظة أن هذا هو المشروع المع  .28
الصندوق متعدد األطراف، شرحت األمانة باختصار اإلجراء الُمتخذ من قبل اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتقديم 

ساعدة وبرامج الم حول مشروعات بروميد الميثيل االستثمارية موجزةمقترحات المشروعات، وقّدمت نظرة عامة 
  . الفنية ونشاطات التدريب التي وافقت عليها اللجنة حتى اآلن

 
 5المادة بلدان فيما يتعلق بالُمقترح الُمقّدم إلى االجتماع السادس والخمسين، ركّزت النقاشات على قائمة  .29

لتحقيق اإلزالة ها من ورشة العمل مع األخذ بعين االعتبار المساعدة المحدودة التي تلقتستستفيد أكثر المحتمل بأنها 
 5المادة بلدان ونتيجة لهذه النقاشات، راجعت حكومة إسرائيل الُمقترح وضّمنته . الكلية الستهالك بروميد الميثيل

التي أفادت بأن استهالكها لبروميد الميثيل ال يتجاوز خط األساس والتي لم )  ثمان دولأي(المتوقع مشاركتها 
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األخرى التي ما يزال فيها استهالك لبروميد الميثيل بلدان دوق، إضافة إلى التحصل بعد على أية مساعدة من الصن
ـّذة من العاملين .  للحصول على التمويلمؤهالً اقترحت أيضاً أن يكون بين المشاركين خبراء من الوكاالت الُمنف

  . في مشروعات إزالة بروميد الميثيل
 

مع أخذ عدد مشروعات ونشاطات إزالة و لُمقترحة،بناًء على طلب لتقديم مسوغات إقامة ورشة العمل ا .30
بروميد الميثيل الموافق عليها سلفاً بعين االعتبار، أوضحت حكومة إسرائيل أن تحضير ورشة العمل هذه يعتمد 

 2002 أقيمتا في عامي على الخبرة السابقة التي تم جمعها من خالل ورشتي عمل دوليتين حول بروميد الميثيل
لمشاركون في هاتين الورشتين إلى أن مكّون التدريب كان الرابط الضعيف في عملية إزالة وأشار ا. 2005و

ولقد تم التأكيد على هذه الفكرة من قبل الخبراء اإلسرائيليين الذين شاركوا في .  في بالدهمبروميد الميثيل
عالوة على ذلك، وبناًء على الخبرة . 5المشروعات التدليلية واالستثمارية إلزالة بروميد الميثيل في بلدان المادة 

مثل ( ظهرت مشاكل فنية هامة بعد تقديم بدائل بروميد الميثيل على نطاق واسع ،5لدان المادة المتوافرة في ب
ويعتبر هذا ). الُمْمرِّضة الجديدة الُمقاومة لبروميد الميثيلالكائنات الُمْمرِّضة الثانوية، وظهور بعض الكائنات 

من كذلك وميد الميثيل والناجمة عن إزالة بر للتأقلم مع هذه المشكالت الفنية الجديدة والُمعقّدة التدريب ضرورياً
إلى تدريب العاملين الفنيين تحتاج  5بلدان المادة ، إضافة إلى أن .ة التعّرف إلى المنهجيات السليمةأجل مواصل

  .  الميثيلالزراعيين لمعالجة مناطق اإلشكاالت التي تنجم عن إزالة بروميد
 

 بالنظر في ، ورشة العمل الدوليةعقد بدالً من ،سألت األمانة أيضاً عن إمكانية أن تقوم حكومة إسرائيل .31
، أو المشاركة في تنفيذ 5إلزالة استهالك بروميد الميثيل في بلدان المادة تقديم برنامج مساعدة فنية أكثر تحديداً 

مة إسرائيل فيما يتعلق بهذه المسألة إلى أن اللجنة التوجيهية وأشارت حكو. مشروع استثماري مع وكالة أخرى
في إقامة مشروعات مساعدة فنية خاصة ما أن يتم عقد ورشة العمل الُمكّونة من ممثلين عن عدة وزارات ستنظر 

لي على أساس التعاون الثنائي مع بعض البلدان المشاركة في ورشة العمل أو مع بلدان أخرى بعد التشاور مع ممث
ـّذة   . الوكاالت الُمنف

 
طلبت األمانة أيضاً نصيحة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية التي شاركت في ورشة العمل الدولية  .32

وأشارت المنظمة إلى أن ورشة العمل كانت في غاية االحترافية وقّدمت . 2003حول بروميد الميثيل الُمنعقدة عام 
ولقد طّورت إسرائيل تقنيات مختلفة بديلة . 5ب الحاجات الفعلية لبلدان المادة تقنيات وحلوالً عملية ُمعّدلة بحس

التشميس والتطعيم واستخدام الحرارة لبروميد الميثيل تم تطبيقها في العديد من البلدان نذكر منها على سبيل المثال 
 الشركات في إسرائيل اركة بعضمشأشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أيضاً إلى و .في معالجة التمور

أي الدفيئات الُمركّبة في غواتيماال وهندوراس (مناقصات توريد معّدات مختلفة تُستخدم في أعمال البستنة في 
  ).  التي تم توفيرها من قبل إسرائيلوبعض المواد البالستيكية لمشروع كرواتيا

 
ي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها  دوالر أمريكي الذ98 300تالحظ األمانة أنه من أصل مبلغ  .33

  . إلى الصندوق دوالراً أمريكيا64ً 177، أعيد مبلغ السابع والثالثين لنشاط مماثل لحكومة إسرائيل
  

  توصيات األمانة
 

إضافة إلى كلف الدعم  دوالر أمريكي 101 200ة ـقد ترغب األمانة بالموافقة على المشروع أعاله بكلف .34
  . دوالراً أمريكيا13ً 156البالغة 
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  الطلب الُمقّدم من حكومة إيطاليا 
  

  مةمقّد
 

البالغة (قيمة هذا الطلب .  موجزاً حول طلب التعاون الثنائي الُمقّدم من حكومة إيطاليا5يقّدم الجدول رقم  .35
بقيمة (ع والخمسين ـق عليها في االجتماع الرابـإضافة إلى المشروعات المواف)  دوالرات أمريكية2 799 005

 غـةالبال (2008ا لعام ـ مساهمة إيطاليـة منالعشرين بالمائة ـال تتجاوز نسب)  دوالر أمريكي000 120 1
، ونظراً ألن إيطالياً لم تتجاوز الحد األقصى من التعاون الثنائي من ناحية أخرى).  دوالراً أمريكيا1ً 632 512

باإلضافة إلى ذلك، قامت إيطاليا . راً لتلبية طلب إيطالياً، سيكون التمويل متواف2008-2006للفترة ما بين عامي 
  .2008 و2007 و2006بالفعل بتقديم خطة عملها لألعوام 

  
   5الجدول رقم 

  
  حكومة إيطاليا والتوصيات تقديم 

  
المبلغ اإلجمالي  البلد  عنوان المشروع

  المطلوب
)دوالر أمريكي(

المبلغ الُموصى به
 )دوالر أمريكي(

ع لإلزالة الختامية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون في قطاع مشروع جام
  ) الشريحة الثانية(المذيبات 

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

220 144)1( 

 أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعاتاستراتيجية وطنية للتحول إلى 
، وخطة إزالة المواد كلوروفلوروكربونغير القائمة على ال

ية في تصنيع أجهزة االستنشاق الصيدالنية المزّودة فلوروكربونكلوروال
  بمقياس للجرعات 

)2(  2 000 000  الهند

إزالة بروميد الميثيل المستخدم كغاز تبخير للتربة في إنتاج الحبوب الخضراء 
  ) الشريحة األولى(النباتات من الفصيلة الفرعية و

)3(  310 000  المغرب

)4( 19 324  صربيا   لرابع كلوريد الكربون مشروع اإلزالة الختامية
  295 461   رسوم الوكالة

   2 799 005   اإلجمالي
)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/27  
)2 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/34  
)3 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/39  
)4 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/48  

  
  

  ياالطلب الُمقّدم من حكومة إسبان
  

  مقّدمة
  

البالغة (قيمة هذا الطلب . ياسبان موجزاً حول طلب التعاون الثنائي الُمقّدم من حكومة إ6ول رقم يقّدم الجد .36
 562 166بقيمة (إضافة إلى المشاريع الموافق عليها في االجتماع الرابع والخمسين )  دوالر أمريكي565 000

 دوالراً 842 156البالغة  (2008 ال تتجاوز نسبة العشرين بالمائة من مساهمة إسبانيا لعام) دوالر أمريكي
  ). أمريكياً
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  6الجدول رقم 
  

  تقديم حكومة إسبانيا والتوصيات 
  

المبلغ اإلجمالي  البلد  عنوان المشروع
  المطلوب

 )دوالر أمريكي(

المبلغ الُموصى به 
 )دوالر أمريكي(

الطماطم، الخيار، الفلفل : إزالة بروميد الميثيل في أعمال البستنة
  ) شريحة الثانيةال(وغيرها 

الجماهيرية العربية 
 الليبية

000 500 )1(  

 65 000   رسوم الوكالة
565 000   اإلجمالي

)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/36  
  

  

 500 000) (الشريحة الثانية(الطماطم، الخيار، الفلفل وغيرها : إزالة بروميد الميثيل في أعمال البستنة: إسبانيا
  ) دوالر أمريكي

  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/36قات أمانة الصندوق وتوصياتها مقّدمة في الوثيقة رقم تعلي
  

  

  توصيات عامة
  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي .37
  

أمين الخزانة استنزال قيمة كلف المشروعات الثنائية الموافق عليها في االجتماع الطلب إلى   )أ (
 : السادس والخمسين كما يلي

 

مقابل رصيد مساهمة كندا ) بما فيها رسوم الوكالة(اً أمريكياً  دوالر102 830مبلغ  -1
 84 921 و،2007 دوالرات أمريكية في عام 17 909في التعاون الثنائي البالغة 

 ؛2008دوالراً أمريكياً في عام 
  

مقابل رصيد مساهمة ) بما فيها رسوم الوكالة( دوالراً أمريكياً 114 356مبلغ  -2
 ؛ 2008ائي في عام إسرائيل في التعاون الثن

  

مقابل رصيد مساهمة ) بما فيها رسوم الوكالة( دوالرات أمريكية 005 799 2مبلغ  -3
، 2006ام ـ دوالراً أمريكياً في ع1 290 028ة ـإيطاليا في التعاون الثنائي البالغ

 دوالراً أمريكياً في عام 512 512، و2007 دوالراً أمريكياً في عام 764 499و
 ؛ 2008

  

مقابل رصيد مساهمة إسبانيا ) بما فيها رسوم الوكالة( دوالر أمريكي 565 000مبلغ  -4
 .2008في التعاون الثنائي في عام 

 
بما فيها رسوم ( دوالراً أمريكياً 191 436الطلب إلى أمين الخزانة عدم استنزال أكثر من   )ب (

نيا مخصصاتها مقابل رصيد مخصصات ألمانيا في التعاون الثنائي كي ال تتجاوز ألما) الوكالة
  .2008 و2006للفترة ما بين عامي 

  
  

______  
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