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التعاون الثنائي

:تسلمت أمانة الصندوق الطلبات التالية للتعاون الثنائي

الوكالة الثنائيةعنوان المشروع
الهواءلمواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبريد وأجهزة تكييفإلزالة اخطة إدارة اإلزالة النهائية

ياسفي سانت لو)الشريحة األولى(
كندا

فرنسا في الهند2007البرنامج السنوي لعام:لوريد الكربون في قطاعي االستهالك واإلنتاجرابع كخطة إزالة
ألمانيا في الهند2007البرنامج السنوي لعام:خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي االستهالك واإلنتاج

ايطالياالكاميروناإلزالة النهائية لبروميد الميثيل المستخدم في تبخير السلع المخزنة في
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 على تنظيم الوثيقةاتمالحظ

إذا كانت مؤهلة لالعتماد من قبل اللجنة التنفيذيةماقدم هذه الوثيقة نظرة عامة لطلبات الوكاالت الثنائية وتُ – 1
قوثائإلىوتقوم أيضاً باإلشارة التبادلية.2007 لعاماح التعاون الثنائي المتى لمستواألقصىفي ضوء الحد

 بنودالوثائق التي تم اإلشارة اليها تبادلياً فيمعالجة موت. الطلبات الثنائيةمناقشةالتي تتضمنذات الصلةالجتماعا
 طلبات ردوباإلضافة إلى ذلك، ت. والخمسينالثانيظر فيها في االجتماعنُسيجدول األعمال التيمن أخرى

 .جدول األعمال من أخرى  في وثائق تتعلق ببنود الثنائيةالتمويل

واألنشطة)MYAs( اعتماد للشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنواتىوحصلت ألمانيا بالفعل عل – 2
أن تقوم، ابتداءوقررت اللجنة التنفيذية.2007و 2006 يبالكامل لعام األماني مخصصاتنفدتالتي استو األخرى،

 من%20 فيها التعاون الثنائي نسبةىديتعطراف بالحاالت التيإبالغ مؤتمر األب اجتماعها الثامن واألربعينمن
تفاقاتالخاصة باال بااللتزامات، وخاصة التي تتعلقإعادة التزويد بالمال الحالية في فترة السنة الحاليةإسهامات
  .متعددة السنواتالحالية ال

 المقدمة

تشمل(دوالر أمريكي 1 412 256 متها طلبات للتعاون الثنائي تصل قي4تسلمت األمانة إجمالي – 3
وتقدم هذه الوثيقة. والخمسينالثاني في االجتماعالعتمادها) ورسوم الوكالةاالتفاقات المتعددة السنوات
  .لثنائية، المطروحة أمام اللجنة التنفيذية للنظر فيهااالمشروعات، حسب الوكالة

. الثنائيةكالةسب الوالطلبات حوعدد ملخصاً لقيمة1ويقدم الجدول – 4

 1الجدول
 

 قيمة وعدد المشروعات للتعاون الثنائي،
)بما فيها رسوم الوكالة(حسب الوكالة الثنائية

إجمالي المبلغ المطلوبالوكالة الثنائية
)دوالر أمريكي(

عدد المشروعات

1761 280كندا
5851 000فرنسا
3571 500ألمانيا
2931 476ايطاليا

14 412 256 جموعالم
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 مقدم من حكومة كنداالطلبال

 المقدمة

  الطلباوال تتعدى قيمة هذ.ومة كنداـ ملخصاً لطلبات التعاون الثنائي المقدمة من حك2يقدم جدول - 6
 145 770(، بما في ذلك المشروعات المعتمدة في االجتماع الحادي والخمسين) دوالر أمريكي176 280(

، ولم تتعدى كندا) دوالر أمريكي073 940 (2007من إسهامات كندا لعام%20  نسبة)دوالر أمريكي
 .2006مخصصاتها لعام

2الجدول

 تقديم من حكومة كندا وتوصياتها
 

إجمالي المبلغالبلدعنوان المشروع
المطلوب

)دوالر أمریكي(

المبلغ الموصي
بھ

)دوالر أمریكي(
لمواد المستنفدة لألوزون فيلة اإلزاخطة إدارة اإلزالة النھائیة

)الشریحة األولى(الھواءقطاع التبرید وأجھزة تكییف
)1(156 000یاسسانت لو

20 280رسوم الوكالة
176 280المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/47بموجب)1(

 

ي قطاع التبريد وأجهزة تكييفلمواد المستنفدة لألوزون فإلزالة اخطة إدارة اإلزالة النهائية:سانت لوسيا
 ) دوالر أمريكي156 000) (الشريحة األولى(الهواء

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/47 الوثيقة رقم  فيوتوصياتهاالصندوق أمانةتتعليقاترد - 6
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مقدم من حكومة فرنساالطلبال

 المقدمـة

وال تتعدى قيمـة هذا الطلب.ومة فرنساـ ملخصاً لطلب التعاون الثنائي المقدم من حك3   يقدم الجدول– 7
 169 500(، بما في ذلك المشروعات المعتمدة في االجتماع الحادي والخمسين) دوالر أمريكي585 000(

 ولم تتعدى فرنسا،)دوالر أمريكي 2 015 159  (2007من إسهامات فرنسا لعام%20  نسبة،)دوالر أمريكي
 .2006مخصصاتها لعام

3الجدول

 من حكومة فرنسا وتوصياتهاتقديم

إجمالي المبلغالبلدعنوان المشروع
المطلوب

)دوالر أمریكي(

المبلغ الموصي بھ
)دوالر أمریكي(

خطة إزالة رابع كلورید الكربون في قطاعي االستھالك
 2007البرنامج السنوي لعام:واإلنتاج

(1)500 000الھند

85 000رسوم الوكالة
585 000المجموع

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/35بموجب)1(

 

 2007البرنامج السنوي لعام:اعي االستهالك واإلنتاجـربون في قطـخطة إزالة رابع كلوريد الك:الهند
 ) دوالر أمريكي500 000(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/35ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في الوثيقة رقم - 8
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 مقدم من حكومة ألمانياال طلبال

 المقدمة

ا مشروعقدمت حكومة ألمانياو. ملخصاً لطلب التعاون الثنائي المقدم من حكومة ألمانيا4يقدم الجدول – 9
لهذا االجتماع من أجل االعتماد من قبل اللجنة)بما في ذلك رسوم الوكالة(دوالر أمريكي 357 500  بقيمةواحدا

من المخصصات الثنائية الخاصة بها%20، استخدمت ألمانيا بالفعل أعاله2 الفقرةوكما ذكر في.التنفيذية
 تم تعيين مبلغو. في فترة إعادة التزويد بالمال الحالية)دوالر أمريكي 2 894 744 (2007 و2006 ينلعامل

)دوالر أمريكي 357 500(وال يتعدى المبلغ المطلوب.2008دوالر أمريكي للتعاون الثنائي لعام 572 817
)دوالر أمريكي 572 817 (2008 بالفعل أللمانيا من أجل التعاون الثنائي لعامالمخصصباإلضافة إلى المبلغ

 2008من مخصصات ألمانيا لعام%20نسبة

 

 4الجدول

 تقديم من حكومة ألمانيا وتوصياتها

إجمالي المبلغالبلدعنوان المشروع
المطلوب

)دوالر أمریكي(

 الموصي بھالمبلغ
)دوالر أمریكي(

خطة إزالة رابع كلورید الكربون في قطاعي االستھالك
 2007البرنامج السنوي لعام:واإلنتاج

(1)300 000الھند

57 500رسوم الوكالة
357 500المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/35بموجب)1(

 

 2007البرنامج السنوي لعام:عي االستهالك واإلنتاجاـربون في قطـخطة إزالة رابع كلوريد الك:الهند
 ) دوالر أمريكي300 000(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/35ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في الوثيقة رقم - 10
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مقدم من حكومة ايطالياالطلبال

 المقدمـة

 وال تتعدى قيمة هذا الطلب.ومة ايطالياـحك ملخصاً لطلب التعاون الثنائي المقدم من5يقدم الجدول - 11
 325 937(بما في ذلك المشروعات المعتمدة في االجتماع الحادي والخمسين ،) دوالر أمريكي293 476(

ولم). دوالر أمريكي512 632 1 (2007  أو عام2006 عاملمن إسهامات ايطاليا%20  نسبة)دوالر أمريكي
 .2006 طلبات لعاماتقدم ايطالي

 

 5الجدول

 تقديم من حكومة ايطاليا وتوصياتها
 

إجمالي المبلغالبلدعنوان المشروع
المطلوب

)دوالر أمریكي(

المبلغ الموصي
بھ

)دوالر أمریكي(
اإلزالة النھائیة لبرومید المیثیل المستخدم في تبخیر السلع

المخزنة
(1)259 713الكامیرون

33 763رسوم الوكالة
293 476المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/29بموجب)1(
 

 259 713 (اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل المستخدم في تبخير السلع المخزنة في الكاميرون:الكاميرون
 )دوالر أمريكي

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/29ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها في الوثيقة رقم - 12

 

-------------

 


