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  دد األطـرافـتعـدوق المـة للصنـذيـة التنفيـاللجن
   الــريول مونتـذ بروتوكـــلتنفي

  ن توســالو الرابعاالجتمـــاع 
  2011تموز/  يوليه 29 – 25  مونتريال،

  
 

  التعاون الثنائي

  :تلقت أمانة الصندوق الطلبات التالية للتعاون الثنائي  

 الوكالة الثنائية عنوان المشروع

) خطة قطاع تكييف الھواء) (يالمرحلة األولي، الشريحة األول(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
في أندونيسيا

 أستراليا

) خطة قطاع تكييف الھواء) (المرحلة األولي، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
بوليفيافي 

 ألمانيا

) خطة قطاع تكييف الھواء() المرحلة األولي، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
في البرازيل

 ألمانيا

المرحلة (خطة قطاع إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط 
 في الصين) األولي

 ألمانيا

) خطة قطاع تكييف الھواء() المرحلة األولي، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
في ليسوتو

 ألمانيا

 اليابان مشروع تجريبي بشأن خطة إدارة وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد في الصين

برافين وسيلوكسان -أيزوإلى تكنولوجيا ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع بياني للتحول من تكنولوجيا 
(KC-6) ظيف في صناعة األجھزة الطبية في للتنZhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd في الصين 

 اليابان

رغاوى إلى تكنولوجيا نفخ البوتان في صناعة  22- الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع بياني للتحول من تكنولوجيا 
 في الصين Shanghai Xinzhao Plastic Enterprises Co. Ltdالبوليسترين المسحوبة بالضغط في 

 اليابان

في ) قطاع خدمة التبريد) (المرحلة األولي، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
الصين

 اليابان
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  مالحظة بشأن تنظيم الوثيقة

ؤھلة لموافقة الطلبات مھذه لطلبات من الوكاالت الثنائية، وسواء كانت لتعرض ھذه الوثيقة نظرة شاملة   1
وتشير إلى وثائق االجتماعات . 2011اللجنة التنفيذية على ضوء مستوى الحد األقصي للتعاون الثنائي المتاح لعام 

لتعاون امعيارية في سنة تعيين ال ةتوصيالذات العالقة التي تشمل مناقشات بشأن الطلبات الثنائية وتحتوى على 
  .الثنائي

كما روعات الثنائية في االجتماع الرابع والستين بناء على الوثيقة ذات العالقة يجرى تناول جميع طلبات المش  2
  .في ھذه الوثيقةتمت االشارة إليھا 

  مقدمة

بما في ذلك نفقات (ا أمريكي ادوالر 6 801 815مشروعات للتعاون الثنائي بقيمة  9تلقت األمانة مجموع   3
مشروع واحد من حكومة أستراليا وأربعة من حكومة ألمانيا وأربعة  .للموافقة في االجتماع الرابع والستين) الوكالة

  .1من حكومة اليابان كما يبين الجدول 

  1الجدول 

  )بما في ذلك نفقات الوكالة(قيمة وعدد مشروعات التعاون الثنائي، حسب الوكالة الثنائية 

تعدد المشروعا)بالدوالرات األمريكية(المبلغ المطلوب  الوكالة الثنائية  
 1 339,000 أستراليا
 4 4,651,661 ألمانيا

 4 1,811,154 اليابان
 9 6,801,815 المجموع

 

  طلب من حكومة أستراليا

  مقدمة

دوالر  339 900(وقيمة ھذا طلب . لب للتعاون الثنائي من حكومة أسترالياطموجز  2يعرض جدول   4
  ).دوالرا أمريكيا 578 542( 2011 في المائة من مساھمة أستراليا لعام 20ال تتجاوز ) أمريكي

  2الجدول 

  تقديم من حكومة أستراليا

 البلد عنوان المشروع

المبلغ المطلوب 
بالدوالرات (

)األمريكية  
 

المبلغ الموصي به 
)بالدوالرات األمريكية(  

المرحلة األولي، الشريحة(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
)تكييف الھواءخطة قطاع ) (األولي

 (1) 300,000أندونيسيا

  39,000 نفقات الوكالة
  339,000 المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/34(1)  
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 300 000) (المرحلة األولي، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية : أندونيسيا
  )دوالر أمريكي

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/34ندوق في الوثيقة توجد تعليقات وتوصيات أمانة الص  5

  

  طلب من حكومة ألمانيا

  مقدمة

دوالرا  4 651 661(وقيمة ھذا طلب . ألمانياموجز طلب للتعاون الثنائي من حكومة  2يعرض جدول   6
ذلك، وفضال عن  ).اأمريكي ادوالر 2 776 808( 2011لعام  ألمانيافي المائة من مساھمة  20ال تتجاوز ) أمريكيا

يتجاوز الحد األقصي  2011-2009فإن ھذا المبلغ مجمعا مع األنشطة الثنائية الموافق عليھا أللمانيا في الفترة 
ھو  2011ونظرا ألن عام . دوالرا أمريكيا 2 559 502بمبلغ  2011-2009ئية لفترة الثالث سنوات انللمساھمة الث

يتجاوز مبلغ الحد األقصي الذي يوافق عليه لبرنامج المساعدة  ، ينبغي أال2011-2009آخر عام لفترة الثالث سنوات 
  .دوالرا أمريكيا 2 092 159الثنائية أللمانيا في االجتماع الرابع والستين مبلغ 

  3الجدول 

  تقديم من حكومة ألمانيا

المبلغ المطلوب  البلد عنوان المشروع
بالدوالرات (

)األمريكية  
 

المبلغ الموصي به 
)مريكيةبالدوالرات األ(  

 (1) 189,000 بوليفيا) المرحلة األولي، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 (2) 2,209,091 البرازيل) المرحلة األولي، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

د الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوى البوليسترين زالة المواإل يةخطة قطاع
 ) المرحلة األولي(المسحوبة بالضغط 

 1,680,000 الصين
 

(3) 

 (4) 100,000 ليسوتو))المرحلة األولي، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  473,570 نفقات الوكالة

  4,651,661 المجموع
(1) UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/24 
(2) UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/25 
(3) UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29 
(4) UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/38  

 

دوالر  189 000) (المرحلة األولي، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية : بوليفيا
  )أمريكي

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/24 مانة الصندوق في الوثيقةتوجد تعليقات وتوصيات أ  7

 091) (يـة األولـي، الشريحـلة األولـالمرح(ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ـخط: البرازيل
  )دوالرا أمريكيا 2 209
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  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/25 توجد تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق في الوثيقة  8
  

زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط إل يةطة قطاعخ: الصين
 )دوالر أمريكي 1 680 000) (المرحلة األولي(
  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29 توجد تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق في الوثيقة  9

  

دوالر  100 000) (المرحلة األولي، الشريحة األولي(وكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور: ليسوتو
  )أمريكي

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/38 توجد تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق في الوثيقة  10

  طلب من حكومة اليابان

دوالرا  1 811 154(وقيمة ھذا طلب . اليابانموجز طلب للتعاون الثنائي من حكومة  4يعرض جدول   11
 029( 2011لعام  اليابانفي المائة من مساھمة  20ال تتجاوز  ،زائدا الموافقة في االجتماع الثالث والستين ،)ياأمريك
  ).اأمريكي ادوالر 5 382

  4الجدول 

  تقديم من حكومة اليابان

المبلغ المطلوب  البلد عنوان المشروع
بالدوالرات (

)األمريكية  
 

المبلغ الموصي به 
بالدوالرات (

)األمريكية  

مشروع تجريبي بشأن خطة إدارة وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة
التبريد 

 204,000 الصين
 

(1) 

- ب إلى تكنولوجيا أيزو141-الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع بياني للتحول من تكنولوجيا 
 Zhejiang Kindlyللتنظيف في صناعة األجھزة الطبية في  (KC-6)برافين وسيلوكسان 

Medical Devices Co. Ltd  
 

 205,616 الصين
 

(1) 

إلى تكنولوجيا نفخ البوتان 22-الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع بياني للتحول من تكنولوجيا 
 Shanghai Xinzhao Plasticرغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط في في صناعة 

Enterprises Co. Ltd  

 1,000,000 الصين
 

(1) 

قطاع) (المرحلة األولي، الشريحة األولي(ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط
) خدمة التبريد

 (1) 204,000 الصين

  197,538 نفقات الوكالة
  1,811,154 المجموع

(1)   UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29   

 000(فلوروكربونية في قطاع خدمة التبريـد مشروع تجريبي بشأن خطة إدارة وإزالة المواد الھيدروكلورو: الصين
 )دوالر أمريكي 204
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برافين -ب إلى تكنولوجيا أيزو141- الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع بياني للتحول من تكنولوجيا : الصين
 .Zhejiang Kindly Medical Devices Coللتنظيف في صناعة األجھزة الطبية في  (KC-6)وسيلوكسان 

Ltd )616 205 اأمريكي اردوال( 
  

إلى تكنولوجيا نفخ البوتان في صناعة  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع بياني للتحول من تكنولوجيا : الصين
 Shanghai Xinzhao Plastic Enterprises Co. Ltd )000رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط في 

 )دوالر أمريكي 1 000
  

قطاع خدمة ) (المرحلة األولي، الشريحة األولي(دروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھي: الصين
 )دوالر أمريكي 204 000() التبريد

  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29 توجد تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق في الوثيقة  12
  

  توصية عامة

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن  13

ليف المشروعات الثنائية الموافق عليھا في االجتماع الرابع تطلب من أمين الخزانة أن يعوض تكا  )أ(
  :والستين كما يلي

مقابل رصيد أستراليا من المساھمة ) بما في ذلك نفقات الوكالة] (دوالر أمريكي[......  )1(
  ؛2011الثنائية لعام 

مقابل  )بما في ذلك نفقات الوكالة(دوالرا أمريكيا  2 092 159مبلغ الحد األقصي البالغ   )2(
، لتكون في نطاق مخصصات 2011-2009للفترة من المساھمة الثنائية  ألمانيارصيد 
  للتخصيص الثنائي أللمانيا؛ 2011-2009الفترة 

من المساھمة  اليابانمقابل رصيد ) بما في ذلك نفقات الوكالة] (دوالر أمريكي[......  )3(
  .2011الثنائية لعام 

 


