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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوآـــلتنفي

  ن توســال و الثالثاالجتمـــاع 
  2011 نيسان/ أبريل  8 – 4  مونتريال،

 
  تصويب

  التعاون الثنائي

  :تصدر هذه الوثيقة لكي

  .المشروع التالي إلى قائمة المشروعات الثنائية الواردة في صفحة الغالف يضاف •

  الوآالة الثنائية  اسم المشروع

ب 141-ي على التحول من التكنولوجيا القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربونمشروع تدليل
ألغراض التنظيف في تصنيع األجهزة   (KC-6)إلى تكنولوجيا اإليسوبارافين والسيلوآسان 

  الطبية في شرآة زيجيانغ آيندلي لألجهزة الطبية المحدودة في الصين

  اليابان

 :ليبما ي 1والجدول  3الفقرة  عنيستعاض  •

شاملة (دوالرا أمريكيا  8 258 477ما مجموعه سبعة عشر مشروعا للتعاون الثنائي بقيمة  تلقت األمانة  -3
نها مشروع واحد مقدم من حكومة استراليا، ، مالتماسا للموافقة عليها في االجتماع الثالث والستين) رسوم الوآالة

سا، وتسعة من حكومة ألمانيا، وواحد من حكومة وواحد من حكومة الجمهورية التشيكية، وواحد من حكومة فرن
  .األولمن حكومة اليابان، آما هو موضح في الجدول  أربعةإيطاليا، و
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  1الجدول 

  مة مشروعات التعاون الثنائي وعددها، حسب الوآالة الثنائيةيق
  )شاملة رسوم الوآالة(

  عدد المشروعات  )بالدوالر األمريكي(المبلغ المطلوب   الوآالة الثنائية

  1  339 900  استراليا
  1  90 965  الجمهورية التشيكية

  1  565 000  فرنسا
  9  5 171 246  ألمانيا
  1  361 600  إيطاليا
  4  1 729 766  اليابان

  17  8 258 477  المجموع
 

 .بما يلي 7والجدول  35الفقرة  يستعاض عن •
 

اوز قيمة هذه ـــوال تتج. انــة اليابــة من حكومــموجزا لطلبات التعاون الثنائي المقدم 7ويقدم الجدول   -35
دوالرا  5 382 029( 2011في المائة من مساهمة اليابان لعام  20نسبة ) دوالرا أمريكيا 1 729 766(ات ـــالطلب

  ).أمريكيا
  7الجدول 
  كومة اليابانالطلب المقدم من ح

المبلغ المطلوب   البلد  اسم المشروع
بالدوالر (

  )األمريكي

المبلغ 
 الموصى به

بالدوالر (
  )األمريكي

على مادةمشروع تدليلي للتحول من التكنولوجيا القائمة 
إلى تكنولوجيا نفخ البوتان في تصنيع 22–الهيدروآلوروفلوروآربون

ينزاواآسفي شرآة شنغهاي  المسحوبة بالضغطرغاوي البوليستيرين 
  للبالستيك المحدودة 

  )1(  1 000 000  الصين

لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وإزالتهادارة اإلمشروع تجريبي 
  في قطاع خدمة التبريد 

  )1(  204 000  الصين

مشروع تدليلي على التحول من التكنولوجيا القائمة على
إلى تكنولوجيا اإليسوبارافين ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون

ألغراض التنظيف في تصنيع األجهزة الطبية  (KC-6)والسيلوآسان 
  يجيانغ آيندلي لألجهزة الطبية المحدودة في شرآة ز

  )1(  205 616  الصين

المرحلة األولى،(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
  ) الشريحة األولى

  )2(  130 000  منغوليا

    190 150    رسوم الوآالة
    1 729 766    المجموع

)1( UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26 
)2( UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/43 
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 :مكررا رابعا، على النحو التالي 35مكررا ثالثا، و 35مكررا ثانيا، و 35مكررا، و 35الفقرات  تضاف •

إلى تكنولوجيا  22- الهيدروآلوروفلوروآربونالقائمة على تكنولوجيا المشروع تدليلي على التحويل من : الصين
ة شنغهاي اآسينزاو للبالستيك ـــالضغط في شرآة بـــن المسحوبــاوي البوليستريـــع رغــان في تصنيــالنفخ بالبيوت

  )دوالر أمريكي 1 000 000(دودة ـــالمح

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في الوثيقة   -مكررا 35

 204 000( مشروع تجريبي إلدارة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وإزالتها في قطاع خدمة التبريد: الصين
  )دوالر أمريكي

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في الوثيقة   -مكررا ثانيا 35

ب إلى تكنولوجيا 141- مشروع تدليلي على التحول من التكنولوجيا القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون: الصين
في تصنيع األجهزة الطبية في شرآة زيجيانغ آيندلي  ألغراض التنظيف  (KC-6)اإليسوبارافين والسيلوآسان 

  )دوالرا أمريكيا 205 616( لألجهزة الطبية المحدودة

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في الوثيقة   -مكررا ثالثا 35

 130 000( )األولى، الشريحة األولىالمرحلة (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : منغوليــــأ
  )دوالر أمريكي

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/43ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في الوثيقة   -مكررا رابعا 35

 --------
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