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 ـة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــرافاللجنـ

 لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
 والستون التاسعاالجتمــــــاع 

  1053 نيسان/ أبريل 51-51، مونتريال

 

 
 

 

 التعاون الثنائي

 
 

 

 الطلبات التالية من أجل التعاون الثنائي:أمانة الصندوق  تلقت
 

 
 ثنائيةالوكالة ال عنوان المشروع

 لشريحة الثانية(اخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، 

 رغوة بوليستيرين مسحوبة بالضغط(خطة قطاع )

 ألمانيا

 

 

 

 

 مالحظة عن تنظيم الوثيقة

فقة اللجنة التنفيذية تقدم هذه الوثيقة نظرة شاملة على الطلبات من الوكاالت الثنائية، وما إذا كانت مؤهلة لموا 5

وثائق االجتماع الذي يشمل مناقشة إلى  تشير. وهي 1053على ضوء المستوى األقصي للتعاون الثنائي المتاح لعام 

 الطلبات الثنائية، وتحتوى التوصية المعيارية بشأن السنة المعينة للتعاون الثنائي.

 

 مقدمة

 

)بما في ذلك تكاليف  دوالر أمريكي 834 030ئي بقيمة ورد إلى األمانة مشروع واحد فقط للتعاون الثنا 1

 .5للموافقة في االجتماع التاسع والستين من حكومة ألمانيا كما يرد في الجدول الوكالة( 
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 الجدول 5

 

 قيمة وعدد المشروعات للتعاون الثنائي، حسب الوكالة الثنائية )بما في ذلك تكاليف الوكالة(
 

مطلوب )بالدوالر األمريكي(المبلغ ال الوكالة الثنائية  عدد المشروعات 

 1 438,036 ألمانيا

 1 438,036 المجموع

 

 طلب من حكومة ألمانيا

 مقدمة

 

 834 030موجزا لطلب تعاون ثنائي من حكومة ألمانيا. وال تتجاوز قيمة هذا الطلب ) 1يعرض الجدول  3

الموافقة عليهما في  تتم دوالر أمريكي 3 118 101ومبلغ  دوالر أمريكي 5 105 801مبلغ  يضما(، أمريكي ادوالر

 لثالث 1058-1051االجتماعين السادس والستين والثامن والستين، على التوالي، مساهمة ألمانيا الثنائية للفترة 

 (.دوالر أمريكي 4 541 438سنوات )

 1الجدول 

 

 تقديم من حكومة ألمانيا
 

 المبلغ المطلوب البلد عنوان المشروع

)بالدوالر 

 األمريكي(

المبلغ الموصي به 

 )بالدوالر األمريكي(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة 

 )خطة قطاع رغوة بوليستيرين مسحوبة بالضغط( الثانية(

 (1) 390,977 الصين

  47,059  تكاليف الوكالة

  438,036   المجموع
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ة )خطة قطاع رغو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة الثانية(الصين: 

 (دوالر أمريكي 073 799بوليستيرين مسحوبة بالضغط( 

 

 

 تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق. UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/23ترد في الوثيقة  8

 ةتوصية عام
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية: 1

 

أن تطلب من أمين الخزانة أن يعوض تكاليف المشروع الثنائي الموافق عليه في االجتماع التاسع  ( أ)

 والستين كما يلي:

 

)بما في ذلك تكاليف الوكالة( مقابل رصيد مساهمة ألمانيا الثنائية للفترة  دوالر أمريكي   … مبلغ (5)

1051-1058. 
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