
 
 

   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى  27من   ،مونتريال
 

 الثنائيالتعاون 
  

وء الحد ؤهلة في ضمن الوكاالت الثنائية، وما إذا كانت مالمقدمة الطلبات  نة عامة علمحتقدم هذه الوثيقة  .1
ات ذات الصلة لوثائق االجتماع ة. وهي تستخدم إحاالت مرجعي2019لعام  احالتعاون الثنائي المت لمستوىاألقصى 

 لتعاون الثنائي.لتعيين الأن سنة التوصية بش وتتضمنالتي تشمل مناقشة حول الطلبات الثنائية، 

 ة عامةلمح

الثمانين على النحو ودوالرا أمريكيا إلى االجتماع الثالث  650.400تم تقديم مشروعين للتعاون الثنائي بقيمة  .2
 .1المبين في الجدول 

  المشروعات للتعاون الثنائي المقدمة إلى االجتماع الثالث والثمانين .1الجدول 
  التمويل المطلوب عنوان المشروع البلد الوكالة

 (دوالر أمريكي)
  تكاليف الدعم

 (دوالر أمريكي)
 المبلغ الموصى به
 (دوالر أمريكي)

إزالة المواد إدارة خطة  الصين ألمانيا
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، 
الشريحتان الثالثة والرابعة) (خطة قطاع خدمة 

  والمكّون التمكيني)التبريد وتكييف الهواء 

500,00060,000(1) 

 500,00060,000   المجموع الفرعي
إزالة المواد إدارة خطة  الصين اليابان

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، 
الشريحة الثالثة) (خطة قطاع خدمة التبريد 

  وتكييف الهواء والمكّون التمكيني)

80,00010,400(1) 

 80,00010,400   الفرعيالمجموع 
 580,00070,400   المجموع
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 طلب من حكومة ألمانيا

ر دوال 5.072.800، بجانب مبلغ قدره اأمريكي ادوالر 560.000قدره وحكومة ألمانيا  هطلبتإن المبلغ الذي  .3
بها  المسموحي المائة ف 20نسبة أمريكي الموافق عليه في االجتماعين الحادي والثمانين والثاني والثمانين، ال يتجاوز 

 دوالر أمريكي. 9.660.800البالغة  2020-2018فترة السنتين لألمانيا لمخصصات 

 طلب من حكومة اليابان

 المائة المسموح في 20دوالرا أمريكيا ال يتجاوز نسبة  90.400إن المبلغ الذي طلبته حكومة اليابان وقدره  .4
 دوالر أمريكي. 4.879.033البالغة  2019بها لمخصصات عام 

 توصية عامة

ا في يهموافق علال ةالثنائيمشروعات التكاليف  بتعويضترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة أمين الصندوق  قد .5
 االجتماع الثالث والثمانين على النحو التالي:

-2018للفترة  الثنائية رصيد مساهمة ألمانيادوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف الوكالة) مقابل ××   (أ)
  ؛2020

  .2019دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف الوكالة) مقابل رصيد مساهمة اليابان الثنائية لعام ××   (ب)

 
 
    
 


