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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 
  2017يوليه / تموز 7إلى  3من   ،بانكوك

  
  إضافة

 تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق 
  2019-2017المتعدد األطراف للفترة 

 
  

التمويل اإلجمالي المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة تحديث المعلومات عن تصدر ھذه الوثيقة من أجل 
مع مستويات التمويل على النحو الموصى بھا  2017يونيه/ حزيران  19إلى االجتماع التاسع والسبعين حتى 

رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وااللتزامات اآلجلة المرتبطة بالمرحلة الثانية الجديدة من خطط إدا
  والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

 بما يلي 2والجدول  2الفقرة  استبدال:  

 /هيوني 19الطلبات المقّدمة من الوكالة إلى االجتماع التاسع والسبعين (حسبما ورد في  2يبيّن الجدول    -2
، استنادا إلى توصيات األمانة بشأن 2017) ورصيد األموال من المشروعات في خطط أعمال عام 2017 حزيران

  المشروعات المقدمة إلى االجتماع التاسع والسبعين.
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ر (دوالوالتمويل الموصى به في االجتماع التاسع والسبعين، والرصيد ، 2017المجّمعة لعام  عمالخطة األ – 2الجدول 
  أميركي)*

القيمة اإلجماليّة في  بنود الميزانيّة
 خطة األعمال

الطلبات المقدمة إلى 
 تاسعاالجتماع ال

 والسبعين**

الرصيد (أعلى)/أقل من مستويات 
 خطة األعمال

 2,743,010958,0901,784,920 الوكاالت الثنائيّة
 35,928,607 7,412,184 43,340,791 اليوئنديبي

 25,836,773 1,738,795 27,575,568 المتحدة للبيئةاالمم 
 38,882,660 6,302,049 45,184,709 اليونيدو

 (14,949,537)40,363,27555,312,812 البنك الدولي
إدارة إزالة المواد  طتقارير التحقق من خط

 588,60032,700555,900 الھيدروكلوفلوروكربونيّة

 159,795,95371,756,63088,039,323 وكاالت)الالمجموع الفرعي (
تكاليف األمانة/اللجنة التنفيذيّة/الرصد والتقييم (باستثناء 

 التمويل المماثل الكندي)
6,505,8746,505,874 

 500,000500,000 الخزانةأمين 
 7,005,87407,005,874 المجموع الفرعي (التكاليف القياسيّة)

 95,045,197***166,801,82771,756,630 المجموع
  الرئيسيّة.شاملة تكاليف الوحدة    *

  .2017حزيران  /هيوني 19حتى   **
دوالر أمريكي من تطبيقات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في ألواح رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في  1,390,575ستعبد مبلغ ي***  

ية. ولكن المكسيك التي من المقرر تمويلھا من خالل الوفورات المحققة من المرحلة األولى من خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
في النظرة العامة على  73,147,205ولمبالغ للنظر فيھا على نحو إفرادي بمقدار  عليه لموافقة الشموليةباالمبلغ الموصى في  يدرجھذا المبلغ 

  من أجل بيان تكاليف المشروعات بعد االستعراض. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19) اتالتي تم تبينھا أثناء استعراض المشروع قضاياال

  مكررا تحت القسم بشأن االلتزامات اآلجلة على النحو التالي: 4 مكررا والجدول 10الفقرة أضف 

ھو  2031إلى  2017والمبلغ اإلجمالي لاللتزامات اآلجلة لالتفاقات المتعددة السنوات للفترة   -مكررا 10
تم تن سمليون دوالر أمريكي، مع افتراض أن الشرائح لالتفاقات الجديدة المقدمة إلى االجتماع التاسع والسبعي 904.2

  الموافقة عليھا من حيث المبدأ، على النحو الموصى به.

  ) (دوالر أمريكي)2031-2017مكررا. االلتزامات اآلجلة ( 4الجدول 
 المجموع 2031 2030 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 الوصف

شرائح االتفاقات المتعددة 
السنوات الموافق عليھا بعد 

االجتماع الموافقات في 
 *السابع والسبعين

86,728 129,761 70,024 95,755 76,522 40,248 31,192 26,059 26,048 30,093 112 57 612,598 

 الجديدةالتفاقات اشرائح 
في المقدمة /الموصى به 

 والسبعين** االجتماع السابع

59,331 51,460 60,453 22,770 27,239 23,807 23,357 22,770 449    291,636 

المجموع مع التقديمات/ 
الموصى به في االجتماع 

 التاسع والسبعين**

146,059 181,221 130,477 118,525 103,761 64,055 54,550 48,829 26,496 30,093 112 57 904,233 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.*  باستثناء تكاليف الدعم للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
  **  باستثناء تكاليف الدعم للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

  
  
  

    
 


