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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

  2018حزيران  /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
 
 
  

 التعاون الثنائي

 

ي ضوء ف، وما إذا كانت مؤهلة ثنائيةات المقدمة من الوكاالت التقدم هذه الوثيقة نظرة عامة على الطلب      -1
ضمن مناقشة تي تتوثائق االجتماعات ذات الصلة ال وتحيل. 2018الحد األقصى من التعاون الثنائي المتوفر لعام 

  .اون الثنائي، وتحتوي على توصية بشأن سنة التكليف للتعحول الطلبات الثنائية

 نظرة عامة

إلى االجتماع الحادي والثمانين  ريكيدوالر أم 2,894,312مشروًعا للتعاون الثنائي بقيمة  13تم تقديم        -2
  .1في الجدول المبين  على النحو
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  والثمانينمشروعات التعاون الثنائي المقدمة إلى االجتماع الحادي    -1الجدول 
التمويل المطلوب  المشروععنوان  البلد الوكالة

 (دوالر أمريكي)
تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد  بنغالديش كندا
  الهيدروفلوروكربونية

75,000 5,250 80,250 

األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد  باكو كندا
  الهيدروفلوروكربونية

75,000 5,250 80,250 

الجمهورية  كندا
 الدومنيكية

 

والمادة  134a- التحويل من الهيدروفلوروكربون
R-404A في  290-إلى الهيدروكربون

  المستقلة في شركة فاركوالثالجات التجارية 

80,000 10,400 (1) 

للمواد األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي  السلفادور كندا
 الهيدروفلوروكربونية

50,000 3,500 53,500 

 المكسيك كندا
 

إلى  134a- التحويل من الهيدروفلوروكربون
الثالجات كغاز تبريد في تصنيع  نبيوتااأليزو

االعتماد على المنزلية وضواغط التحريك من 
االعتماد على  إلى 134a- الهيدروفلوروكربون

  في شركة مابي المكسيك ناأليزوبيوتا

584,988 74,349 (2) 

األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد  بنما كندا
 الهيدروفلوروكربونية

50,000 3,500 53,500 

 267,500 102,249 914,988   المجموع الفرعي
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   الصين  ألمانيا

الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع رغوة 
البولسترين المسحوبة بالضغط) (الشريحة 

  الثانية) 

3,988 475 4,463 

خطة إدارة إزالة المواد  كولومبيا  ألمانيا
(المرحلة الثانية،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الشريحة الثانية)

162,900 20,919 (3) 

خطة إدارة إزالة المواد  إعداد ليسوتو  ألمانيا
  )(المرحلة الثانية الهيدروكلوروفلوروكربونية

30,000 3,900 33,900 

 38,363 25,294 196,888    المجموع الفرعي
خطة إدارة إزالة المواد  إعداد غانا إيطاليا

األولى،  (المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية
  الشريحة الخامسة)

60,000 7,800 (4) 

خطة إدارة إزالة المواد  إعداد نيجيريا  إيطاليا
الثانية،  (المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الشريحة األولى)

269,025 34,937 (5) 

  42,737 329,025   المجموع الفرعي
خطة إدارة إزالة المواد  الصين اليابان

الثانية،  (المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية
الشريحة الثانية) (خطة قطاع خدمات التبريد 

  وتكييف الهواء وعنصر التمكين)

80,000 10,400 (6) 

  10,400 80,000    المجموع الفرعي
 اسبانيا

 
 المكسيك

 
خطة إدارة إزالة المواد 

الثانية،  (المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية
  الثالثة) الشريحة

1,070,000 122,731 (7) 

  122,731 1,070,000   المجموع الفرعي
 305,863 303,411 2,590,901  المجموع 

 .UNEP / OzL.Pro / ExCom / 81/31 الوثيقة )1(
 .UNEP / OzL.Pro / ExCom / 81/45 الوثيقة )2(
 .UNEP / OzL.Pro / ExCom / 81/30 الوثيقة )3(
 .UNEP / OzL.Pro / ExCom / 81/35 الوثيقة )4(
 .UNEP / OzL.Pro / ExCom / 81/47 الوثيقة )5(
 .UNEP / OzL.Pro / ExCom / 81/29 الوثيقة )6(
 .UNEP / OzL.Pro / ExCom / 81/45 الوثيقة )7(
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 طلبات من حكومة كندا

 20نسبة موح بالمس تخصيصال الذي طلبته حكومة كنداأمريكي  دوالر   1,017,237مبلغاليتجاوز  لم       -3
 .دوالر أمريكي 1,472,267 وقدره 2018 لعامفي المائة 

 للمواد الهيدروفلوروكربونيةاألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي 

 وصف المشروع

بصفتها ذ أنشطة تمكينية في أربعة بلدان ، قدمت حكومة كندا طلبات تمويل لتنفي79/46لمقرر ل وفقا       -4
الذي  2018. وترد المقترحات التفصيلية في برنامج العمل لعام 1متعاونة على النحو المبين في الجدول ال وكالةال

خطط  مشروعات الطلباتالوكالة المنفذة الرئيسية. وشملت  بصفته 1قدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  نشطة التمكينية.لترتيبات المؤسسية لدعم تنفيذ هذه األا أوصاف وكذلك، وموازنات تفصيلية

 تعليق األمانة

 بتقديم طلبات المعنيالدليل إصدار األمانة  أعادت، وتقديم طلبات األنشطة التمكينية تيسير إعدادمن أجل        -5
إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة في  وقدمته 2للمواد الهيدروفلوروكربونيةتمكينية للتخفيض التدريجي النشطة األ

 هذا والحظت األمانة أن الطلبات المقدمة لألنشطة التمكينية اتبعت 3اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت.
 الدليل.

المادة بلدان بلداً من  60، نيابة عن ثنائية)، والوكاالت المنفذة األربعالوكالة ال بصفتهاة كندا (حكوم قدمت      -6
، قررت المقررهذا ي الفقرة الفرعية (هـ) من فو. 79/46لمقرر ل وفقا، تمويل لألنشطة التمكينيةطلبات ل، 5

االجتماع الثمانين من المساهمات الطوعية اإلضافية  فياللجنة أن يتم تمويل طلبات األنشطة التمكينية المقدمة 
متفق عليها في المقرر طريقة التمويل ال في ضوءو. قدر اإلمكان 5المادة أطراف أطراف غير ة من المقدم

، ة إلى االجتماع الحادي والثمانينألنشطة التمكينية المقدملطلبات ال، أدرجت األمانة قائمة بجميع (هـ) 79/46
خالل  تبينهاعامة على القضايا التي تم بنظرة  المعنية، في الوثيقة تويات التمويل والوكاالت المعنيةمس التي تبين

 4.اتعوالمشراستعراض 

، 79/46رر المق شروطاستعرضت األمانة طلبات األنشطة التمكينية وخلصت إلى أنها استوفت جميع       -7
 موضح أدناه:ال على النحو

بلدان ات حكوم من تأييدخطابات الوكالة المنفذة الرئيسية قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفته   )أ(
قرب أى تعديل كيغالي في للتصديق عل مدهوبذل قصارى جه تبين عزمهم على األربع 5المادة 

 ؛وقت ممكن

رتيبات لكل من األنشطة التمكينية والت أوصافا مفصلة األربعالمشروعات تضمنت المقترحات و  )ب(
 التكلفة والجدول الزمني للتنفيذ؛  وتفاصيل المؤسسية

  شهرا. 18سيتم تنفيذ جميع المقترحات في غضون و   (ج) 

                                                 
   ./81/16UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة   1
  .19/1/2018بين الوكاالت  المتعدد األطراف/ اجتماع التنسيق المشترك الصندوق  2
  .2018مارس/ آذار  8 – 6مونتريال،   3
   .UNEP/OzL.Pro/ExCom//1481الوثيقة   4
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د المواأساس سب على أساس خط (ج)، وحُ  79/46لمقرر ل وفقاكان التمويل المطلوب لكل بلد    -8
  لكل بلد.الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 زءاً ج رسيُعتب، يةذلتنفيا للجنةا ليهع تفق، إذا وايةنلتمکيا لألنشطة وبلطلما ليولتمأن ا داکن مةوحک ذكرت      -9
 .طرافألا ددلمتعا دوقللصن لثنائيةا مخصصاتها نم

التي وافقت على تقديم  5المادة  بلدانغير  من 17تالحظ األمانة أن حكومة كندا كانت من بين البلدان الـ      -10
في بلدان للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيض من أجل دعم البدء السريع لتنفيذ 5مساهمات إضافية

 دوالر أمريكي لكندا. 1,300,000فية . وبلغ مستوى المساهمة اإلضا5المادة 

 األمانة توصية

للمواد ي التدريج للتخفيضطلبات األنشطة التمكينية األمانة بالموافقة الشاملة على توصي        -11
ي سياق مناقشتها أعاله، ف 1لتمويل المبين في الجدول مستوى اباألربع  5لبلدان المادة  الهيدروفلوروكربونية

ثناء أ تبينهاتم  القضايا التي بنظرة عامة على المعنيةوثيقة الالموضحة في  يةاألنشطة التمكينتمويل لطريقة 
 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14)استعراض المشروع 

  

 من حكومة ألمانيا طلبات

لعام  المسموح بهص التخصي الذي طلبته حكومة ألمانياأمريكي  دوالر 222,182مبلغ اليتجاوز  لم      -12
 .أمريكيدوالر  3,220,267 وقيمتهفي المائة  20نسبة ب 2018

لسترين ة البولوروكربونية في الصين (قطاع رغوالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف المرحلة
 )) (رصيد الشريحة الثانيةالمسحوبة بالضغط

 خلفية

 أمريكي ردوال  1,345,715على مشروعات تبلغ قيمتها الثمانيناجتماعها وافقت اللجنة التنفيذية في       -13
 يصالتخصنيا مة ألما، تجاوزت حكوألمانيا. وبهذا التمويل المعتمد تنفذها حكومةلكي تكاليف دعم الوكالة)  شاملة(

 بمبلغ 2017 - 2015 سنوات لفترة الثالث يكيأمر دوالر  8,659,025وقيمتهفي المائة  20نسبة ب المسموح به
لغ خصيص المب، طلب ممثل حكومة ألمانيا في االجتماع الثمانين تالصدددوالر أمريكي. وفي هذا  4,463 قدره

 ونسيک يالجار روعلمشا وأن) 2020 -  2018الثالث سنوات  لفترةالزائد لالجتماع الحادي والثمانين (أي 
 وادلما لةرة إزاإدا ةطخ نم لثانيةا حلةرللم طبالضغ بةولمسحا نيرستلولبا ةوغر عاطق ةطخ نم لثانيةا يحةرلشا
ً طلب مانينوالثالحادي  االجتماع حكومة ألمانيا إلىقدمت ، وفقا لذلك .نللصي نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا لرصيد ل ا

  .سالف الذكرالمتبقي من المشروع 

 توصية األمانة

طلب الرصيد المتبقي من الشريحة الثانية من خطة قطاع رغوة على شاملة الموافقة بالاألمانة توصي       -14
للصين إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية من خطة إدارة المسحوبة بالضغط من  البولسترين

 أعاله. المذكور 1مبين في الجدول المستوى التمويل ب

                                                 
   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/5الوثيقة   5
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 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة ليسوتو: إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 وصف المشروع

شاملة الستراتيجية االعداد طلبا إلالوكالة المنفذة بصفتها حكومة ألمانيا قدمت نيابة عن حكومة ليسوتو،       -15
 . وشمل1ل ي الجدومبين فعلى النحو ال، إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمرحلة الثانية من خطة إدارة 

 اً ررمبو ،يةنوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما ذتنفي بشأن يثادتح الطلب
 .لمقابلةا تنيازالميوا ذستنف لتيا ةطألنشوا وبلطلما للتمويل

 األمانة تعليقات

 وادلما لةإدارة إزا ةطخلمرحلة األولى من ل وفقااألمانة طلب إعداد المشروع  تاستعرض  -16
بروتوكول  في الرقابةتدابير  الرابع والستين من أجل تحقيقفي االجتماع  المعتمدة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 وادلما لةإدارة إزاخطط عداد تمويل المرحلة الثانية من والمبادئ التوجيهية إل 2020،6لعام  مونتريال
 وادلمل سساأ خطلها  ليسوتوو. 71/42الواردة في المقرر  5لبلدان المادة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 راتقد من طن 0,71 قدره كستهالاو، وزونألا دستنفاا راتقد من طن 3,5 قدره نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
طن  0,70 قدره ، واستهالكمن بروتوكول مونتريال 7 المادةمبلغ عنه بموجب  2016 معا في وزونألا دستنفاا

 بيانات البرنامج القطري. بموجبمبلغ عنه  2017من قدرات استنفاد األوزون لعام 

 عالجتماا في فيها ظرللن نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثالثةا يحةرلشا تدمق      -17
 وادلما كستهالا في لکليا ضللتخفي يةدالبا ةطنق تعديل لیإ لحاجةا أوضحت لتيا، نلثمانيا
 ).80/69 ررلمق(ا وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  1,54 لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 وادلما لةارة إزاإد ةطخ نم لثانيةا حلةرلما دادعإ لجأ نم ليولتما نبأ ألمانةا رفتعت      - 18
 ليوتمل لیوألا حلةرلما في دأتب لتيا لةزاإلا ةطنشأ مةداستا نلضما روريض نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 لتيا ددولحا نضم ةنيوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرللم لشاملةا االستراتيجية
تالحظ و. وزونألا دستنفاا دراتق نمطن  1,54 وقدرها المعدلة البداية ةطنق علی ءً بنا، 71/42 ررلمقا اددهيح

 وفقاحلة األولى دوالر أمريكي للمر 70,000 انخفاض في التمويل قدرهتغيير نقطة البداية أدى إلى األمانة أن 
الة طة إدارة إزخ؛ وأن تسويات التمويل ستتم أثناء الموافقة على المرحلة الثانية من )12(و) ( 60/44لمقرر ل

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد.

 األمانة توصية

إدارة طة خثانية من للمرحلة ال ب حكومة ألمانيا إلعداد المشروعتوصي األمانة بالموافقة الشاملة على طل     -19
  .1مستوى التمويل المبين في الجدول بليسوتو لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  طلبات من حكومة إيطاليا

 20بنسبة  المسموح به التخصيص الذي طلبته حكومة إيطاليا أمريكي دوالر 371,762 مبلغاليتجاوز  مل     -20
 .أمريكي دوالر 1,889,100 وقيمته 2018في المائة لعام 
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 طلبات من حكومة اليابان

 20نسبة بالمسموح به  التخصيص طلبته حكومة اليابان الذي أمريكيدوالر  90,400 مبلغاليتجاوز  مل      -21
 .أمريكيدوالراً  4,879,033 وقيمته 2018في المائة لعام 

 طلبات من حكومة اسبانيا

نسبة بوح به المسم التخصيص الذي طلبته حكومة إسبانيا أمريكي دوالر 1,192,731 مبلغاليتجاوز  مل     -22
 أمريكي. دوالر 1,231,367وقيمته في المائة  20

 التوصية العامة

ي لثنائية المعتمدة فاتعويض تكاليف المشروعات بنة يالخزأمين مطالبة قد ترغب اللجنة التنفيذية في      -23
 على النحو التالي: والثمانيناالجتماع الحادي 

 ؛2018مساهمة كندا الثنائية لعام  رسوم الوكالة) مقابل رصيد شامال( أمريكي دوالر XX  )أ(

 ؛2018الثنائية لعام  اهمة ألمانيارسوم الوكالة) مقابل رصيد مس شامال( أمريكي دوالر  XX و   (ب)                  

 ؛2018يا الثنائية لعام رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة إيطال شامالا ( أمريكي دوالر  XXو   (ج)                  

 ؛ 2018الثنائية لعام  ة اليابانرسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهم شامال( أمريكي دوالر  XXو    (د)                  

  .2018ا الثنائية لعام رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة إسباني شامال( أمريكي دوالر  XXو   (هـ)                  

____________ 


