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  ذية للصندوق المتعدد األطرافـاللجنة التنفي

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  السادس والسبعوناالجتمــــــاع 

  2016مايو / أيار  13 - 9 ،مونتريال
 

  

  التعاون الثنائي

  
  تلقت األمانة ھذا الطلب للتعاون الثنائي:     -1
  

 ةالوكالة الثنائي عنوان المشروع

 فرنسا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) في تونسخطة إدارة إزالة 
الشريحة األولى) (خطة قطاع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،

  خدمة التبريد وتكييف الھواء وعنصر التمكين) في الصين
 ألمانيا

 

 إيطاليا  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة) في غانا خطة إدارة إزالة المواد

الشريحة األولى) (خطة قطاع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
  خدمة التبريد وتكييف الھواء وعنصر التمكين) في الصين

 اليابان
 

(قطاع خدمة  الشريحة األولى) الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،خطة إدارة إزالة المواد 
  التبريد) في فيتنام

 اليابان
 

تطوير مركز تميز إقليمي للتدريب واالعتماد وتقديم غازات التبريد البديلة ذات إمكانية إحداث االحترار 
  العالمي المنخفض في منطقة أوروبا 

 االتحاد الروسي
 

  

إذا كانت مؤھلة في ضوء الحد األقصى ما تقدم ھذه الوثيقة لمحة عامة عن الطلبات المقدمة من الوكاالت الثنائية، و     -2
طلبات الثنائية الوثائق االجتماع ذات الصلة التي تشمل مناقشة بشأن  وتحيل. 2016لمستوى التعاون الثنائي المتاح لعام 

 للتعاون الثنائي. التعيينسنة  بشأنتوصية الوتتضمن 
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 عامة لمحة
 
شاملة ( دوالر أمريكي 1,874,882للتعاون الثنائي بقيمة  مشروعات 6قدمت إلى االجتماع السادس والسبعين      -3

 .1في الجدول  المبين على النحو) ةالوكال رسوم
 

  االجتماع السادس والسبعينقدمت إلى  التي لتعاون الثنائيا مشروعات -1الجدول 
 عدد المشروعات المبلغ المطلوب (دوالر أمريكي)* لة الثنائيةالوكا

 444,3541 فرنسا
 ألمانيا

 336,0001 

 73,4501 إيطاليا
 اليابان

 354,4022 

 االتحاد الروسي
 666,6761 

 1,874,8826 المجموع
 تكاليف دعم الوكالة شامال * 
 

 طلب من حكومة فرنسا
 
دوال  444,354ال تتجاوز قيمة ھذا الطلب (وطلب التعاون الثنائي من حكومة فرنسا. ل املخص 2الجدول يقدم      -4

 .دوال أمريكي 2,260,651 بقيمة 2016 لعام ثنائيةالفي المائة من مساھمة فرنسا  20 نسبة أمريكي)
 

  المقدمة من حكومة فرنسا اتعوالمشر -2الجدول 
  المبلغ المطلوب  البلد عنوان المشروع

 أمريكي)(دوالر 
  المبلغ الموصي به 

 (دوالر أمريكي)

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

 (1) 394,397 تونس

  49,957 تكاليف دعم الوكالة
  444,354    المجموع

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51الوثيقة  )1(
 

دوالر  394,397( (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة تونس: 
 أمريكي)

 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51  تعليقات وتوصيات األمانة في الوثيقة وجدت     -5
 

  طلب من حكومة ألمانيا
 
)، بعد دوالر أمريكي 336,000قيمة ھذا الطلب (وطلب التعاون الثنائي من حكومة ألمانيا. ل املخص 3الجدول  يقدم    -6

الثالث والسبعين والرابع والسبعين  االجتماعات الموافق عليه في) دوالر أمريكي 4,658,409األخذ في االعتبار المبلغ (
دوالر  2,886,342 بقيمة 2016 لعامثنائية الفي المائة من مساھمة ألمانيا  20 نسبة يتجاوزالذي ، 1والخامس والسبعين

دوالر  8,659,025( 2017 – 2015لفترة الثالث سنوات المخصصة في المائة  20في إطار نسبة  ه، ولكنأمريكي
 ).أمريكي

                                                 
دوالر أمريكي المعتمد في االجتماع الرابع والسبعين  323,021دوالر أمريكي المعتمد في االجتماع الثالث والسبعين والمبلغ  659,452خصص المبلغ   1

  الجتماع الخامس والسبعين.دوالر أمريكي في ا 3,675,936. وتمت الموافقة على المبلغ 2015لمساھمة  ألمانيا الثنائية لعام 
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  المقدمة من حكومة ألمانيا اتعوالمشر -3الجدول 

  المبلغ المطلوب  البلد عنوان المشروع
 (دوالر أمريكي)

  المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،خطة إدارة 
الشريحة األولى) (خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء وعنصر

  التمكين)

 (1) 300,000 الصين

  36,000 تكاليف دعم الوكالة

  336,000  المجموع

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25الوثيقة ) 1(
 

الشريحة األولى) (خطة قطاع خدمة التبريد  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،خطة إدارة إزالة الصين: 
  دوالر أمريكي) 300,000( وتكييف الھواء وعنصر التمكين)

 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25  تعليقات وتوصيات األمانة في الوثيقةتوجد      -7
  

 طلب من حكومة إيطاليا
 

دوالر  73,450ال تتجاوز قيمة ھذا الطلب (وطلب التعاون الثنائي من حكومة إيطاليا. ا لملخص 4الجدول  يقدم     -8
 .دوالر أمريكي 1,797,850 بقيمة 2016 لعامإيطاليا الثنائية  في المائة من مساھمة 20 أمريكي) نسبة

 
  مشروع المقدم من حكومة إيطالياال -4الجدول 

  المبلغ المطلوب  البلد عنوان المشروع
 (دوالر أمريكي)

  المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

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

 (1) 65,000 غانا

  8,450  تكاليف دعم الوكالة

  73,450 المجموع
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/32الوثيقة ) 1
 

 دوالر أمريكي) 65,000( (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةغانا: 
 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/32تعليقات وتوصيات األمانة في الوثيقة  توجد     -9
 

 طلب من حكومة اليابان
 

دوالر  354,402ال تتجاوز قيمة ھذا الطلب (وموجزا لطلب التعاون الثنائي من حكومة اليابان.  5الجدول  يقدم      -10
 ).دوالر أمريكي 4,378,622( 2016لعام في المائة من مساھمة اليابان الثنائية  20 أمريكي) نسبة

 
  مشروع المقدم من حكومة اليابانال -5الجدول 

  لمطلوب المبلغ ا البلد عنوان المشروع
 (دوالر أمريكي)

  المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
  األولى) (خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء وعنصر التمكين)

 (1) 80,000 الصين
 

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

 (2) 233,630 فيتنام
 

  40,772  تكاليف دعم الوكالة
  354,402  المجموع

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 الوثيقة  )1(
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/55  الوثيقة ) 2(
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الشريحة األولى) (خطة قطاع خدمة التبريد  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،خطة إدارة إزالة المواد الصين: 
  دوالر أمريكي)  80,000( وتكييف الھواء وعنصر التمكين)

 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25  تعليقات وتوصيات األمانة في الوثيقة توجد     -11
 

 (قطاع خدمة التبريد) الشريحة األولى) الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،خطة إدارة إزالة المواد : فييت نام 
  دوالر أمريكي) 233,630(
  

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/55تعليقات وتوصيات األمانة في الوثيقة  توجد     -12
  

 طلب من حكومة االتحاد الروسي
 

ال تتجاوز قيمة ھذا الطلب وملخصا لطلب التعاون الثنائي من حكومة االتحاد الروسي.  6الجدول  يقدم     -13
دوالر  985,422( 2016 لعام في المائة من مساھمة االتحاد الروسي الثنائية 20 نسبة دوالر أمريكي) 666,676(

  أمريكي).
 

  مشروع المقدم من حكومة االتحاد الروسيال -6الجدول 
  المبلغ المطلوب  البلد شروععنوان الم

 (دوالر أمريكي)
  المبلغ الموصي به 

 (دوالر أمريكي)

تطوير مركز تميز إقليمي للتدريب واالعتماد وتقديم غازات التبريد البديلة ذات
  إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض في منطقة أوروبا

 591,600 منطقة أوروبا
 

(1) 
 

 75,076  تكاليف دعم الوكالة
  

 666,676  المجموع
  

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/57) الوثيقة 1(
  

  

تطوير مركز تميز إقليمي للتدريب واالعتماد وتقديم غازات التبريد البديلة ذات إمكانية إحداث االحترار منطقة أوروبا: 
  دوالر أمريكي) 591,600العالمي المنخفض في منطقة أوروبا (

  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/57  تعليقات وتوصيات األمانة في الوثيقة توجد     -14
 

  توصية عامة
 

الثنائية المعتمدة في االجتماع  اتعوتكاليف المشر بموازنةأمين الصندوق  مطالبة فيقد ترغب اللجنة التنفيذية      -15
 على النحو التالي: السادس والسبعين

 

 ،2016 لعام االت) مقابل رصيد مساھمة فرنسا الثنائيةرسوم الوك شامال(دوالر أمريكي  XX    ) أ(
 

 – 2015 للفترةرسوم الوكاالت) مقابل رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية  شامال(دوالر أمريكي  XX و (ب)
2017، 

 

 ،2016 لعام الثنائية إيطاليارسوم الوكاالت) مقابل رصيد مساھمة  شامال( دوالر أمريكي XX و   (ج)
 

  ،2016 لعام رسوم الوكاالت) مقابل رصيد مساھمة اليابان الثنائية شامال( دوالر أمريكي XX و   (د)
 

 لعام رسوم الوكاالت) مقابل رصيد مساھمة االتحاد الروسي الثنائية شامال( دوالر أمريكي XX و   )ـ(ھ
2016.  

_____________________  
  


