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 التعاون الثنائي
  

  استلمت أمانة الصندوق الطلبات التالية للتعاون الثنائي:
  

 الوكالة الثنائية عنوان المشروع

 إيطاليا غانا) في الثانيةزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة إخطة إدارة 

 اليابان تجريبي بشأن إدارة فضالت المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا في الصين يمشروع تدليل
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  مالحظة بشأن تنظيم ھذه الوثيقة

واردة من الوكاالت الثنائية وما إذا كانت ھذه الطلبات مؤھلة الطلبات ال توفر ھذه الوثيقة نظرة عامة على  -1
إحاالت الوثيقة وترد في . 2012أقصى مستوى متاح للتعاون الثنائي في عام  في ضوءلموافقة اللجنة التنفيذية عليھا 

تحتوي على التوصية طلبات التعاون الثنائي و بشأنإلى وثائق االجتماعات ذات الصلة التي تتضمن مناقشة مرجعية 
  القياسية لسنة التعيين للتعاون الثنائي.

 وترد وھناك مشروعان ثنائيان مقدمان إلى االجتماع السابع والستين يتم تناولھما بموجب الوثيقة ذات الصلة  -2
  ا فقط في ھذه الوثيقة.مإليھمرجعية إشارة 

  مقدمة

دوالر أمريكي  1 076 800اون الثنائي بقيمة لتعامشروعات  استملت األمانة ما مجموعه مشروعين من  -3
 إيطالياوالستين. وورد مشوع واحد من حكومة  السابع(بما في ذلك رسوم الوكالة) للموافقة عليھا في االجتماع 

  .1، على النحو المبين في الجدول اليابانمن حكومة خر اآل مشروعالو

  1الجدول 

  (بما في ذلك رسوم الوكالة) الثنائيةقيمة وعدد مشروعات التعاون الثنائي، حسب الوكالة 

 عدد المشروعات المبلغ المطلوب (دوالر أمريكي) الوكالة الثنائية
 1 67,800 إيطاليا

 1 1,009,000 اليابان

 2 1,076,800 المجموع

  

  إيطالياطلب من حكومة 

  مقدمة

. وال تتجاوز قيمة ھذا الطلب إيطاليالطلب التعاون الثنائي المقدم من حكومة  موجزا 2يعرض الجدول   -4
  دوالرا أمريكيا). 1 700 590( 2012لعام  إيطاليافي المائة من مساھمة  20دوالر أمريكي)  67 800(

  2الجدول 

  إيطالياالطلب المقدم من حكومة 

 البلد عنوان المشروع
المبلغ المطلوب
(دوالر أمريكي)

المبلغ الموصى به 
 (دوالر أمريكي)

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
 )الثانيةالشريحة 

 (1)60,000 غانا

 7,800  رسم الوكالة

 67,800  المجموع

)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/25 
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دوالر  60 000( )الثانية: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة غانا
 أمريكي)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/25ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا في الوثيقة   -5

  اليابانطلب من حكومة 

  مقدمة

. وال تتجاوز قيمة ھذا الطلب اليابانموجزا لطلب التعاون الثنائي المقدم من حكومة  3يعرض الجدول   -6
   دوالرا أمريكيا). 4  262 532( 2012لعام  اليابانفي المائة من مساھمة  20دوالر أمريكي)  1 009 000(

  3الجدول 

  اليابانالطلب المقدم من حكومة 

 البلد عنوان المشروع
المطلوبالمبلغ 

(دوالر أمريكي)
المبلغ الموصى به 

 (دوالر أمريكي)

 (1)900,000 الصين مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة فضالت المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا

 109,000  رسم الوكالة

 1,009,000  المجموع

)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/23  

 دوالر  900 000( إدارة فضالت المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھامشروع تدليلي تجريبي بشأن : الصين
 )أمريكي

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/23ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا في الوثيقة   -7

  عامة توصية

  في: ةقد ترغب اللجنة التنفيذي  -8

 السابعمطالبة أمين الخزانة باستنزال تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليھا في االجتماع   (أ)
  والستين على النحو التالي:

)1(  ]XXX  للتعاون الثنائي في  إيطاليادوالر أمريكي] (بما في ذلك رسوم الوكالة) من رصيد
  ؛2012عام 

)2(  ]XXX  اليابان للتعاون الثنائي في دوالر أمريكي] (بما في ذلك رسوم الوكالة) من رصيد
  .2012عام 

 ----  
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