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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  ن وبعســالاالجتمـــاع 
 2013 تموز/يوليه 5-1، بانكوك

 
 

  التعـــــــــاون الثنـــــــائي

  

  تلقت أمانة الصندوق الطلب التالي للتعاون الثنائي:

 الوكالة الثنائيـــــة عنوان المشروع

 ألمانيا ــة) في سيشيلخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانيــ

  

  مالحظة بشأن تنظيم ھذه الوثيقـــة

تتضمن ھذه الوثيقة استعراضا عاما للطلبات الواردة من الوكاالت الثنائية، وما إذا كانت ھذه الطلبات مؤھلة   -1
ثائق تحيل إلى و. وھي 2013لموافقة اللجنة التنفيذية في ضوء المستوى األقصى للتعاون الثنائي المتاح لعام 

االجتماعات ذات الصلة التي تشتمل على مناقشة لطلبات التعاون الثنائي، وتحتوي على التوصية الموحدة بشأن سنة 
  التكليف بالتعاون الثنائي.

  مقدمـــة

دوالرا  180 267سوى مشروع واحد للتعاون الثنائي وقيمته للموافقة في االجتماع السبعين لم تتلق األمانة   2
  .األولوذلك من حكومة ألمانيا، على النحو المبين في الجدول   رسوم الوكالة)أمريكيا (شامال
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  ألولاالجدول 
  قيمة مشاريع التعاون الثنائي وعددھا، حسب الوكالة الثنائية 

  (شاملة رسوم الوكالة)

 عدد المشروعات المبلغ المطلوب (بالدوالر األمريكي) الوكالة الثنائية
 1 180 267 ألمانيا

 1 180 267 المجموع
  

  طلب مقدم من حكومة ألمانيــــــــــا

  مقدمــــة

دوالرا  180 267مقدم من حكومة ألمانيا. وقيمة ھذا الطلب (اللتعاون الثنائي اموجزا لطلب  2يقدم الجدول   3
 ،دوالرا أمريكيا 438 036دوالرا أمريكيا و 3 554 902دوالرا أمريكيا و 1 501 405مضافا إليھا مبلغ أمريكيا)، 

الموافق عليھا في االجتماعات السادس والستين والثامن والستين والتاسع والستين، على التوالي، ال تتجاوز قيمة 
  دوالرا أمريكيا). 8 182 837وھي ( 2014-2012مساھمة ألمانيا الثنائية لفترة األعوام الثالثة 

  لثانياالجدول 
  طلب مقدم من حكومة ألمانيــــا

 غ المطلوبالمبل البلد عنوان المشروع
(بالدوالر 
 األمريكي)

المبلغ الموصى 
  به

(بالدوالر 
 األمريكي)

(الشريحة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 الثانية)

 )1( 160 000 سيشيل

  20 267  رسوم الوكالة
  180 267 المجموع

)1  ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/43 

  

 دوالر أمريكي) 160 000الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية) ( سيشيل: خطة إدارة إزالة المواد

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/43ترد تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا في الوثيقة   4

  توصيـــة عامــــة

ي الموافق قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يقوم بتسوية تكاليف ھذا المشروع الثنائ  5
  عليھا في االجتماع السبعين على النحو التالي:

 .2014- 2012دوالرا أمريكيا (بما في ذلك رسوم الوكالة) خصما من مساھمة ألمانيا الثنائية للفترة  ×× مبلغ •

 ------




