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  راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو مساخالاالجتمــــــاع 

  2020أيار /مايو  29إلى  25  من  ،مونتريال
 *2020 تموز /يولية  22إلى  19 مؤجل: من

  

 التعاون الثنائي

  

الوكاالت الثنائية، وما إذا كانت مؤهلة على ضوء مستوى  من على طلباتتعرض هذه الوثيقة نظرة شاملة   1
 إلى وثائق الوثيقة . وتشير2020-2018أو لفترة الثالث سنوات  2020األقصي للتعاون الثنائي المتاح لعام الحد 

لتعاون ا مهمةفي سنة  توصيةاالجتماعات ذات العالقة التى تتضمن مناقشة بشأن الطلبات الثنائية، وتحتوى على 
  الثنائي.

  نظرة عامة

دوالر أمريكي كما   140 020قدم إلى االجتماع الخامس والثمانين خمسة مشروعات للتعاون الثنائي بقيمة   2
  .1يبين الجدول 
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. مشروعات التعاون الثنائي المقدمة إلى االجتماع الخامس والثمانين1الجدول   
التمويل المطلوب  عنوان المشروع البلد   الوكالة

 (دوالر أمريكي)
تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

المبلغ الموصي به 
 (دوالر أمريكي)

التدريجى أنشطة التمكين للتخفيض   بليز   كندا
 للهيدروفلوروكربون

40,000 2,800 42,800 

 42,800 2,800 40,000    المجموع الفرعى
جمهورية الوس    فرنسا

الديمقراطية 
 الشعبية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

4,500 585 (1) 

  585 4,500    المجموع الفرعى
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ليسوتو   ألمانيا

  (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة)
28,000 3,640 (2) 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ليبريا   ألمانيا
  (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

31,500 4,095 (3) 

 من تقرير التحقق  ليبريا   ألمانيا
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

30,000 3,900 33,900 

 33,900 11,635 89,500     المجموع الفرعى
 76,700 15,020 134,000    المجموع

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/33 )1  (   
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/34 (2) 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/35(3 ) 

 

  المستوى المسموح به للتعاون الثنائي

طلبه حكومات كندا وفرنسا وألمانيا في االجتماع الخامس والثمانين مع مبلغ التمويل تإن مبلغ التمويل الذي   3
المسموح لمستوى ا من في المائة 20ال يتجاوز نسبة  2020-2018الذي تمت الموافقة عليه خالل فترة الثالث سنوات 

  .2به للتعاون الثانئي كما يبين الجدول 

    (دوالر أمريكي) 2020- 2018. مستويات التمويل للتعاون الثنائي خالل فترة الثالث سنوات 2الجدول 

 الوكالة 
المستوى المسموح   التمويل 

 به 
المهمة سنة   

85االجتماع  الموافق عليه   المجموع  
 2020 4,416,800 1,054,762 42,800 1,011,962 كندا 

 2020 7,347,300 139,555 5,085 134,470 فرنسا 
 2020-2018 9,660,800 6,574,311 101,135 6,473,176 ألمانيا

  

  أنشطة التمكين للتخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربونبليز: 

  وصف المشروع

أنشطة التمكين للتخفيض التدريجى ، قدمت حكومة كندا طلب تمويل لتنفيذ 79/46تمشيا مع المقرر   4
. ويرد مقترح المشروع التفصيلي، بما 1في بليز باعتبارها الوكالة المنفذة كما ورد في الجدول  للهيدروفلوروكربون

دعم تنفيذ أنشطة التمكين في برنامج العمل في ذلك مشروع خطة التنفيذ واألنشطة والميزانية والترتيب المؤسسي ل
دوالر أمريكي زائدا  55 000الوكالة المنفذة الرئيسة، والذي يطلب مبلغ  باعتباره 1المقدم من قبل اليونيب 2020لعام 

  دوالر أمريكي. 3 850تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  تعليق األمانة
 

1   UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/15  
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، كما يرد 79/46أنه يوفى بجميع متطلبات  المقرر  استعرضت األمانة طلب ألنشطة التمكين واستنتجت  5
  أدناه:

قدم اليونيب رسالة موافقة من حكومة بليز تشير إلى نيتها بذل أقصي الجهود للتصديق على تعديل   (أ)
  كيغالى في أقرب وقت ممكن؛

التكاليف وجدول شمل مقترح المشروع وصفا لكل أنشطة التمكين والترتيبات المؤسسية وتفاصيل   (ب)
  التنفيذ؛

  شهرا. 18سيجرى تنفيذ المشروع خالل   (ج)

(ج) وتم حسابه على أساس خط أساس 79/46يتمشي التمويل المطلوب مع المقرر   6
  الهيدروكلوروفلوروكربون للبلد.

  توصية األمانة

تخفيض التدريجى أنشطة التمكين للجكومة كندا من أجل  من طلبالتوصي األمانة بالموافقة الشاملة على   7
  أعاله. 1لبليز عند مستوى التمويل الوارد في الجدول  للهيدروفلوروكربون

  (ألمانيا) الهيدروكلوروفلوروكربونليبيريا: مساعدة تقنية إلعداد تقرير تحقق عن استهالك 

  وصف المشروع

في اجتماعها السادس والسبعين، طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أن تدرج في   8
تعديالت برامج عملها الواجب تقديمها إلى االجتماع السابع والسبعين تمويل تقارير تحقق من المرحلة األولى من 

). ولم تقدم 76/17من البلدان بما في ذلك ليبيريا (المقرر ية لعدد الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة المواد 
طلبا إلى  ،لليبيريا خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحكومة ألمانيا، باعتبارها الوكالة المنفذة ل

  فقط. 2020لليبيريا كان واجبا في عام  االجتماع السابع والسبعين نظرا ألن تمويل الشريحة التالى

  عليقات األمانةت

قدمت حكومة ألمانيا طلبا من أجل تقرير تحقق لليبيريا مع طلب تمويل للشريحة األخيرة من المرحلة األولى   9
. وعند استعراض طلب الشريحة، الحظت األمانة، من بين خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

داد  عللسهو، لم تطلب حكومة ألمانيا التمويل إلتحقق؛ ومع ذلك، ونظرا جملة أمور، أنه كان ينبغى أن يصاحبه تقرير 
كان منخفضا بشكل كبير عن الهدف المحدد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير التحقق. ومالحظة أن استهالك 

كانت  روكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوفي اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وأن األنشطة بموجب 
خطة إدارة إزالة المواد جارية، اعتبرت األمانة أن هناك عالقة لمواصلة تنفيذ الشريحة النهائية من 

  2.الهيدروكلوروفلوروكربونية
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يوما على األقل من االجتماع حيث يطلب التمويل  60الحظت األمانة أنه يتعين تقديم تقرير تحقق بمدة   10
. ومع ذلك، وفي حالة ليبيريا، حيث قدمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللشريحة التالية من 

التحقق مع تقديم المرحلة الثانية من مانين، سيطلب الشريحة النهائية من المرحلة األولى إلى االجتماع الخامس والث
إلى السنة قبل تقديم المرحلة  2015وسوف تشمل الفترة من  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الثانية.

  توصية األمانة

إزالة المواد  خطة إدارة إعداد تقرير التحقق للمرحلة األولى من على توصي األمانة بالموافقة الشاملة   11
أعاله، على أن يكون من المفهوم  1لليبيريا عند مستوى التمويل المشار إليه في الجدول  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأن تقرير التحقق ينبغى تقديمه مع تقديم المرحلة الثانية من 
  لليبيريا.

  توصية عامة

اللجنة التنفيذية في أن تطلب من أمين الخزانة أن يعوض تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها  قد ترغب  12
  في االجتماع الخامس والثمانين كما يلى:

لك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد المساهمة الثنائية ذدوالر أمريكي (بما في   XXXمبلغ   (أ)
  ؛2020لعام  لحكومة كندا

لك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد المساهمة الثنائية ذدوالر أمريكي (بما في   XXXمبلغ   (ب)
 ؛2020لحكومة فرنسا لعام 

لك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد المساهمة الثنائية ذدوالر أمريكي (بما في   XXXمبلغ   (ج)
  .2020لحكومة ألمانيا لعام 

__________ 

  

 

 

 

 

 

 

  


