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 األمم المتحدة

  للبيئة

 
 

  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 

   السبعوناالجتمـــاع الثالث و
  2014تشرين الثاني/نوفمبر  13-9باريس، 

  

 التعاون الثنائي
 
  

 

 أمانة الصندوق الطلب التالي للتعاون الثنائي: استلمت
  

 عنوان المشروع
الوكالة 
 الثنائية

لتمكين) في قطاع خدمات التبريد وبرنامج اإعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (
  الصين

 ألمانيا

(قطاع رغوة البوليسترين المسحوبة  إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
  بالضغط) في الصين

  ألمانيا

تطبيق والتدريب على (خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) 
  في المكسيك )الھيدروكربونات

 ألمانيا

المتعددة  -(دولة في بوليفيا  روكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدتقرير التحقق للمرحلة األولى من 
  القوميات)

 ألمانيا

 ألمانيا  في ليسوتو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير التحقق للمرحلة األولى من 
 ألمانيا  في ناميبيا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير التحقق للمرحلة األولى من 

 ألمانيا  في بابوا غينيا الجديدة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير التحقق للمرحلة األولى من 

 ألمانيا  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) في ليسوتو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

استصالح غازات التبريد (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) ( الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد 
   الھيدروكلوروفلوروكربونية) في المكسيك

 إيطاليا
 

في  لتمكين)قطاع خدمات التبريد وبرنامج اإعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (
  الصين

 اليابان

  
إذا كانت مؤھلة للحصول على ما تقدم ھذه الوثيقة لمحة عامة عن الطلبات المقدمة من الوكاالت الثنائية، و  -1

وثائق  تحيلھي . و2014عام ى لمستوى التعاون الثنائي المتاح لموافقة اللجنة التنفيذية في ضوء الحد األقص
للتعاون التكليف سنة حتوي على توصية بشأن تالثنائية، وطلبات الاالجتماعات ذات الصلة التي تشمل مناقشة بشأن 

 الثنائي. 
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 نظرة عامة 
 

) إلى ةرسوم الوكال شاملة( دوالر أمريكي 1,081,831للتعاون الثنائي بقيمة  مشروعات ةعشرقدمت   -2
  . 1كما ھو مبين في الجدول  الثالث والسبعيناالجتماع 

 
  الثالث والسبعينإلى االجتماع  المقدمةلتعاون الثنائي، ل مشروعات: 1الجدول 

  

 عدد المشروعات المبلغ المطلوب (دوالر أمريكي)* الوكالة الثنائية
 8 724,525 ألمانيا
 1 317,756 إيطاليا
 1 39,550 اليابان
 10 1,081,831 المجموع

 تكاليف دعم الوكالة  شامل* 
 

 من حكومة ألمانيا مقدم طلب 
 

 724,525قيمة طلب ألمانيا (ومن حكومة ألمانيا. المقدمة لطلبات التعاون الثنائي  املخص 2الجدول يقدم   -3
 للفترة مساھمة ألمانيا الثنائية في المائة من 20تجاوز ت 2014-2012الفترة  المبلغ المعتمد فيب مقترنة) دوالر أمريكي

 عامي في المائة من 100 كنسبة دوالر أمريكي 673,690 دوالر أمريكي بحوالي 8,182,837 بقيمة 2012-2014
ھو األخير لفترة الثالث  2014عام  وحيث أن. 2014عام لمخصصات ألمانيا من جزء  وتم استخدام 2013و  2012

برنامج المساعدة الثنائية أللمانيا في ل الذي سيعتمدالحد األقصى للمبلغ يتجاوز أن ال ينبغي ، 2014-2012سنوات 
  . دوالر أمريكي 50,835 بقيمة مبلغ لث والسبعيناالثاالجتماع 

 

  المقدمة من حكومة ألمانيا المشروعات: 2الجدول 

 البلد عنوان المشروع
المبلغ المطلوب 
 (دوالر أمريكي)

  المبلغ الموصي به
 (دوالر أمريكي)

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  وبرنامج التمكين)(المرحلة الثانية) (قطاع خدمات التبريد 

 (*) 57,500 الصين

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد 
(قطاع رغوة  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

  البوليسترين المسحوبة بالضغط)

 (*) 72,000 الصين

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
(تطبيق والتدريب على الھيدروكربونات)الثانية، الشريحة األولى) 

 (**) 325,000 المكسيك

خطة إدارة إزالة المواد تقرير التحقق للمرحلة األولى من 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

المتعددة  -(دولة بوليفيا 
 القوميات)

30,000 30,000 

خطة إدارة إزالة المواد تقرير التحقق للمرحلة األولى من 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 30,000 30,000  ليسوتو

خطة إدارة إزالة المواد تقرير التحقق للمرحلة األولى من 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 30,000 30,000 ناميبيا

إدارة إزالة المواد خطة تقرير التحقق للمرحلة األولى من 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 30,000 30,000 بابوا غينيا الجديدة

(المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  األولى، الشريحة الثانية)

 (***) 68,000  ليسوتو

 15,600 82,025   تكاليف دعم الوكالة
 135,600 724,525  المجموع

  بصفة فردية للنظر فيه(*) 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43الوثيقة (**)

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/42الوثيقة  (***)
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(قطاع رغوة البوليسترين  إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

  دوالر أمريكي 72,000( المسحوبة بالضغط)
  

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع خدمات التبريد وبرنامج الصين: إعداد خطة 
  دوالر أمريكي) 57,500( التمكين)

 
 وصف المشروع 

  
خطة إدارة إزالة المواد لمعلومات ذات الصلة بشأن طلب إعداد المرحلة الثانية من ل وفقا  -4

، قدمت 20141تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام في للصين  الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من بتتعلق التي  يةنشطة االستثمارلألحكومة ألمانيا طلبا إلعداد المشروع 

دوالر  72,000 قدرھافي الصين بتكلفة  المسحوبة بالضغط لبوليسترينقطاع رغوة ال الھيدروكلوروفلوروكربونية
بصفتھا اليونيدو ا تطلبه . ھذا باإلضافة إلى مدوالر أمريكي 9,360 بقيمةدعم الوكالة تكاليف ، باإلضافة إلى أمريكي

  .المسحوبة بالضغط لبوليسترينرغوة القطاع  الرئيسية الوكالة المنفذة
  
 7,475بقيمة الوكالة تكاليف ، باإلضافة إلى دعم دوالر أمريكي 57,500 للحصول على آخر وقدمت طلبا  -5

خطة لمرحلة الثانية من باتعلق الذي يتمكين المشروع لقطاع خدمة التبريد وبرنامج ال، كجزء من إعداد دوالر أمريكي
 لصين. ل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
وقطاع الخدمات في تعديالت  المسحوبة بالضغط لبوليسترينرغوة المشروع الأنشطة إعداد تفاصيل وتدرج   -6

 ، على التوالي. 2014عام ل 3واليونيب 2اليونيدو برنامج عمل
   

  الصندوق أمانةتعليقات 
   
خطط إدارة إزالة المرحلة الثانية من  إعداد تمويللمع المبادئ التوجيھية  تتفقاألمانة أن ھذه الطلبات  ذكرت  -7

في القرار الواردة اإلضافية  والشروط، 71/42في المقرر  ةالوارد 5لبلدان المادة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
72/18.  

  
  توصية أمانة الصندوق 

 
إدارة إزالة خطة لمشروع الطلب حكومة ألمانيا إلعداد عناصر لموافقة على في اقد ترغب اللجنة التنفيذية   -8

(المرحلة الثانية)  زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألنشطة االستثمارية إل/  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
، باإلضافة إلى تكاليف دعم دوالر أمريكي 72,000 قدرهتمويل مستوى ب المسحوبة بالضغط البوليسترينقطاع رغوة ل

، دوالر أمريكي 57,000 قدرهتمويل مستوى ب تمكينالرامج ب. وقطاع الخدمات ودوالر أمريكي 9,360 بقيمةالوكالة 
  لحكومة ألمانيا. دوالر أمريكي 7,410بقيمة دعم الوكالة تكاليف باإلضافة إلى 

  
تطبيق والتدريب (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) ( إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمكسيك: خطة 

  دوالر أمريكي) 325,000( )على الھيدروكربونات
 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43تعليقات وتوصيات األمانة في الوثيقة وتوجد   -9

                                                      
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/26الوثيقة   1
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/28الوثيقة    2
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/27الوثيقة    3
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إدارة إزالة المواد خطة  متعددة القوميات): تقرير التحقق للمرحلة األولى منال - بوليفيا (دولة 

 دوالر أمريكي)  30,000( الھيدروكلوروفلوروكربونية
دوالر  30,000( إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  للمرحلة األولى منليسوتو: تقرير التحقق 

  )أمريكي
دوالر  30,000( إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  ناميبيا: تقرير التحقق للمرحلة األولى من

 )أمريكي
 30,000( دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  بابوا غينيا الجديدة: تقرير التحقق للمرحلة األولى من

 )دوالر أمريكي
 

 وصف المشروع 
 

في أن تدرج ب المعنيةالمنفذة و الثنائيةالوكاالت ، جملة أمورفي  ،72/22في القرار اللجنة التنفيذية طالبت   -10
خطط ى من تقارير التحقق للمرحلة األولتمويل  الثالث والسبعين،إلى االجتماع التي تقدمھا  ھاامج عملتعديالت بر

) وليسوتو وناميبيا وبابوا غينيا متعددة القومياتال -بوليفيا (دولة ل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 . الرئيسية حكومة ألمانيا ھي الوكالة الثنائية تكون الجديدة حيث

  
 تعليقات األمانة 

  
حكومة ألمانيا لكل بلد من البلدان كان يتفق مع األموال التي  الذي طلبتهأن التمويل إلى األمانة أشارت   -11

تقارير التحقق  ه ينبغي تقديمأن وذكرت أيضامماثلة في االجتماعات السابقة. ال لتقارير التحققاللجنة التنفيذية  اعتمدتھا
 طھمخطمن طلبات الشريحة المستقبلية  عند تقديماجتماع اللجنة التنفيذية  منيوما على األقل  60 البلدان قبللھذه 
  .دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإل
  

 توصية األمانة 
 

إدارة إزالة المواد خطط تقارير التحقق للمرحلة األولى من شاملة لالموافقة التوصي األمانة ب  -12
مستوى بمتعددة القوميات)، وليسوتو وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة ال -لبوليفيا (دولة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

انعقاد من يوما على األقل  60 قبل تقارير التحقق ميينبغي تقد ه، على أن يكون مفھوما أن1مبين في الجدول الالتمويل 
ة المواد دارة إزالإل طھمخطمن  ةطلبات شريحة التمويل القادم تقديم عنداجتماعات اللجنة التنفيذية 
استھالك  لخفضالتنفيذية اللجنة المعنية و البلدانبين المبرم (ب) من االتفاق 5وفقا للفقرة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

دوالر  68,000( (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخطليسوتو: 
  أمريكي)

 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/42تعليقات وتوصيات األمانة في الوثيقة توجد   -13

 
 من حكومة إيطاليا مقدم طلب 

 
 قيمة ھذا الطلب تتجاوز الو. اإيطاليمن حكومة المقدم لتعاون الثنائي املخصا لطلب  3الجدول يقدم   -14

دوالر  1,700,590( 2014عام الثنائية ل من مساھمة إيطاليا في المائة 20 نسبة دوالر أمريكي) 317,756(
  ).أمريكي
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  امشروع المقدم من حكومة إيطاليال: 3الجدول 

 البلد عنوان المشروع
  المبلغ المطلوب
 (دوالر أمريكي)

  المبلغ الموصي به
 (دوالر أمريكي)

(المرحلة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخط
المواد بالثانية، الشريحة األولى) (استصالح غازات التبريد 

  )الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (*) 281,200 المكسيك

  36,556   تكاليف دعم الوكالة
  317,756    المجموع

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43الوثيقة  (*)
 

غازات  (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (استصالح الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد  ةخطالمكسيك: 
 دوالر أمريكي) 281,200بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) (التبريد 

 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43تعليقات وتوصيات األمانة في الوثيقة توجد   -15

 
  

 من حكومة اليابان مقدم طلب 
 

قيمة ھذا الطلب  تتجاوز الومن حكومة اليابان. المقدم ملخصا لطلب التعاون الثنائي  4الجدول يقدم   -16
 ). دوالر أمريكي 4,262,532( 2014عام لمساھمة اليابان الثنائية من المائة في  20 نسبة دوالر أمريكي) 39,550(
 

  مشروع المقدم من حكومة اليابانال: 4الجدول 

 البلد عنوان المشروع
  المبلغ المطلوب
 (دوالر أمريكي)

  المبلغ الموصي به
 (دوالر أمريكي)

(المرحلة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخطإعداد 
  ) (قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين)الثانية

 (*) 35,000 الصين
 

  4,550   تكاليف دعم الوكالة
  39,550    المجموع

 فردية للنظر فيه بصفة(*) 
 

 ) (قطاع خدمة التبريد وعنصر التمكين)(المرحلة الثانية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخطإعداد 
 دوالر أمريكي)  000,35(
 

 وصف المشروع 
 

إدارة إزالة المواد  ةخطلمعلومات ذات الصلة بشأن طلب إعداد المرحلة الثانية من ل وفقا  -17
، 20144للصين الواردة في تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 4,550 بقيمةدعم الوكالة تكاليف دوالر أمريكي باإلضافة إلى  35,000قدمت حكومة اليابان طلبا للحصول على 
 ةخطالمرحلة الثانية من بتعلق يي الذتمكين الوبرنامج مشروع لقطاع خدمة التبريد الكجزء من إعداد دوالر أمريكي 

 . المنفذة الرئيسية الوكالة تكون اليونيب ھي لصين، حيثل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

                                                      
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/26الوثيقة    4
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تعديالت برنامج في مشروع لقطاع الخدمات التفاصيل األنشطة التي يتعين االضطالع بھا إلعداد وتدرج   -18
  .20145لعام  اليونيب عمل

  
 تعليقات األمانة 

 
إدارة إزالة خطط المرحلة الثانية من  إعداد تمويللمع المبادئ التوجيھية  يتفقاألمانة أن ھذا الطلب ذكرت   -19

في القرار الواردة اإلضافية  والشروط، 71/42في المقرر  ةالوارد 5لبلدان المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
72/18 . 

  
  توصية أمانة الصندوق 

 
إدارة إزالة مشروع لخطط الإعداد عنصر لموافقة على طلب حكومة اليابان لفي االلجنة التنفيذية قد ترغب   -20

 35,000 قدرهتمويل مستوى ب تمكينال(المرحلة الثانية) لقطاع الخدمات وبرامج  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 لحكومة اليابان.  دوالر أمريكي 4,550 بقيمةدعم الوكالة تكاليف دوالر أمريكي باإلضافة إلى 

  
 توصية عامة 

 
في االجتماع  المعتمدةتكاليف المشروع الثنائي  بمعادلة الخزينةأمين  في مطالبةاللجنة التنفيذية قد ترغب   -21

 على النحو التالي:  الثالث والسبعين
 

 و 2014-2012لفترة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية ل شامل( دوالر أمريكي 50,835  ) أ(
XX  2017-2015لفترة مساھمة ألمانيا الثنائية ل مقابل معادلته ليتمدوالر أمريكي. 

  ؛2014لثنائية لعام رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة إيطاليا ا شامل(دوالر أمريكي  XX و     ) ب(
 

  .2014رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة اليابان الثنائية لعام  شامل(دوالر أمريكي XXو     (ج)
  

------ --  
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