
 

 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا
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  ة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــرافاللجنــ

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2017يوليه / تموز 7إلى  3من   ،بانكوك
  

 التعاون الثنائي
 
ء الحد ضوي ما إذا كانت مؤھلة فولمحة عامة عن الطلبات المقدمة من الوكاالت الثنائية،  تقدم ھذه الوثيقة .1

وثائق االجتماع ذات الصلة التي تشمل مناقشة بشأن . وتحيل 2017لمستوى التعاون الثنائي المتاح لعام  األقصى
  .الثنائي التعيين للتعاون بشأن  سنة الطلبات الثنائية وتتضمن التوصية

  لمحة عامة

دوالر أمريكي  958,090ئي بقيمة قّدم إلى االجتماع التاسع والسبعين مجموع ثالثة مشروعات للتعاون الثنا .2
 . 1على النحو المبيّن في الجدول 

  مشروعات التعاون الثنائي التي قّدمت إلى االجتماع التاسع والسبعين: 1الجدول 
التمويل المطلوب   عنوان المشروع  البلد  الوكالة

  (دوالر أمريكي)
تكاليف دعم 
  الوكالة

المبلغ الموصى به 
  (دوالر أمريكي)*

خطة إدارة إزالة المواد   موريشيوس  ألمانيا
الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة 

  الثالثة)
332,750 40,140 (1) 

خطة إدارة إزالة المواد   ناميبيا  ألمانيا
الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة 

  الثالثة)
270,000 32,700 (2) 

   72,840 602,750      المجموع
ة المواد خطة إدارة إزال  األرجنتين  ايطاليا

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، 
  الشريحة األولى)

250,000 32,500 (3) 

   32,500 250,000      المجموع
   105,340 852,750      المجموع الكلي

  يمكن العثور على تعليقات وتوصيات األمانة في الوثائق التالية:*
)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/35 .  
)2 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/37 .  
)3 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/27.  
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  طلب من حكومة ألمانيا
 
دوالر أمريكي)، بعد األخذ في االعتبار صافي المبلغ الموافق عليه  675,590ال تتجاوز قيمة ھذا الطلب ( .3

الجتماع ، واألرصدة من مشروع منقول سيتم إجراء المقاصة بينھا وبين الموافقات في ا20161و  2015في عامي 
 2017-2015في المائة من مساھمة ألمانيا لفترة الثالث سنوات  20دوالر أمريكي) نسبة  5,961التاسع والسبعين (

 دوالر أمريكي).  8,659,025(

 طلب من حكومة إيطاليا

 2017في المائة من مساھمة إيطاليا الثنائية لعام  20دوالر أمريكي)  282,500ال تتجاوز قيمة ھذا الطلب ( .4
 دوالر أمريكي. 1,797,850بقيمة 

 التوصيات
 
تكاليف المشروعات الثنائية  بإجراء المقاصة بينترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة أمين الصندوق  قد  .5

 ي:والسبعين على النحو التال التاسعفي االجتماع  الموافق عليھا

للفترة  الثنائية مة ألمانيا) وبين رصيد مساھبما في ذلك تكاليف الوكالة( والر أمريكيد XXبين  )أ (
 ؛ و2015-2017

لعام  الثنائية ) وبين رصيد مساھمة ايطاليابما في ذلك تكاليف الوكالة( والر أمريكيد XXين ب )ب (
2017. 
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.2016دوالرات أمريكية  في عام  1.989.735كية و دوالرات  أمري 4.658.409يساوي   2015إن مبلغ ألمانيا الموافق عليه  في عام  1  


