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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثاني والثمانوناالجتمــــــاع 

 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال
 
  

 التعاون الثنائي
 

، وما إذا كانت مؤهلة في ضوء الحد الثنائيةات المقدمة من الوكاالت تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة على الطلب      -1
ضمن مناقشة حول وثائق االجتماعات ذات الصلة التي تتإلى  وتحيل. 2018لعام  احلتعاون الثنائي المتلاألقصى 

  .، وتحتوي على توصية بشأن سنة التكليف للتعاون الثنائيالطلبات الثنائية

 نظرة عامة

إلى االجتماع  اأمريكي ادوالر 5,277,018للتعاون الثنائي بقيمة  مشروعاتأربعة ما مجموعه تم تقديم        -2
  .1في الجدول المبين  على النحووالثمانين  الثاني
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  والثمانين الثانيمشروعات التعاون الثنائي المقدمة إلى االجتماع    -1لجدول ا
  

التمويل المطلوب  عنوان المشروع البلد الوكالة
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  البرازيل ألمانيا
(المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع خدمة 

 التبريد)

2,363,637 263,059 (1) 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد  الصين ألمانيا
(المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع خدمة التبريد 

 وتكييف الهواء والمكون التمكيني)

300,000 36,000 (2) 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الهند ألمانيا
(المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خطة قطاع خدمة 

 التبريد)

2,000,000 223,922 (3) 

  522,981 4,663,637  المجموع الفرعي
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الصين اليابان

(المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع خدمة التبريد 
 وتكييف الهواء والمكون التمكيني)

80,000 10,400 (2) 

  10,400 80,000  المجموع الفرعي
  533,381 4,743,637  المجموع
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 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/52 الوثيقة )3(

 

  ألمانياطلبات من حكومة 

 اأمريكي ادوالر 222,182الذي طلبته حكومة ألمانيا إلى جانب مبلغ  اأمريكي ادوالر 5,186,618يتجاوز المبلغ   -3
 وقيمته 2018في المائة لعام  20بنسبة  المسموح به التخصيصالموافق عليه في االجتماع الحادي والثمانين، 

 دوالر 9,660,800البالغة  2020-2018ا، ولكنه ال يتجاوز تخصيصات السنوات الثالث أمريكي ادوالر 3,220,267
 .أمريكي

 طلب من حكومة اليابان

دوالر أمريكي  90,400إلى جانب مبلغ  طلبته حكومة اليابان الذي أمريكيدوالر  90,400 مبلغاليتجاوز  مل      -4
 وقيمته 2018في المائة لعام  20نسبة ببه  المسموح التخصيص الموافق عليه في االجتماع الحادي والثمانين

 .اأمريكيدوالرا  4,879,033

 التوصية العامة

تعويض تكاليف المشروعات الثنائية المعتمدة في االجتماع بنة يأمين الخزمطالبة في  التنفيذيةقد ترغب اللجنة      -5
 على النحو التالي: والثمانين الثاني

 ؛2019-2018 للفترةالثنائية  ألمانيامساهمة  رسوم الوكالة) مقابل رصيد شامال( أمريكي دوالر XX  (أ)

  .2018الثنائية لعام  الياباناهمة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مس شامال( أمريكي دوالر  XX  (ب)
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