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  إضافة

  التعاون الثنائي
  

  4 الصفين التاليين في الجدول استبدال •

  المبلغ المطلوب المشروع/النشاط البلد 
 )دوالر أمريكي(

المبلغ 
  به الموصى

 )دوالر أمريكي(
 األنشطة الموصى بالنظر فيها منفردة: القسم باء

   : وروفلوروكربونيةإعداد مشروعات خطط إزالة المواد الهيدروكل: 1باء 
  75 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  موريشيوس

  75 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  ناميبيا

  

  يلي بما

  المبلغ المطلوب المشروع/النشاط البلد
 )دوالر أمريكي(

المبلغ 
  به الموصى

 )دوالر أمريكي(
 األنشطة الموصى بالنظر فيها منفردة: القسم باء

   : إعداد مشروعات خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: 1باء 
75 000 75 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  موريشيوس  

50 000 75 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  ناميبيا  
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  : بالفقرات التالية28 و27 الفقرتين استبدال •

  توصيات أمانة الصندوق

، عقب ةواصلت ألمانيا واألمانة مناقشة تكاليف إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني  -27
الوكالة بوصفها  وخاصة للبلدين التي تعمل فيهما ألمانيا ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/18صدور الوثيقة 
المناقشات، وافقت ألمانيا على النهج الذي اقترحته األمانة ووافقت أيضا على إعادة هذه وأثناء . المنفذة الوحيدة

النظر في تكاليف الطلبات المقدمة لناميبيا وموريشيوس بما يتسق مع جدول التكاليف القياسية الذي اقترحته 
 أن ناميبيا قد أبلغت عن استهالك من المواد تالحظيا إلى األمانة أن وخالل المناقشات، طلبت ألمان. األمانة

غير أنها تدرك أن هذه البيانات لم تُقدم بعد . 2007الهيدروكلوروفلوروكربونية في بيانات برنامجها القطري لعام 
 التي ال يوجد لديها أي استهالك من المواد  مجموعة البلدانضمن وبالتالي سيكون البلد 7وال ترد في بيانات المادة 
 دوالر 50 000 سوى للحصول على مستوى تمويل يبلغ كون مؤهالي وبذلك ال ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

 للحصول على تمويل إضافي وفقا للتكاليف  على أنها ستقوم بتقديم طلب غير أن ألمانيا أعادة التأكيد.أمريكي
بالنسبة إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وذلك إذا أظهرت المقترحة من جانب األمانة 

  .واعتبرت األمانة هذا الطلب مقبوال ووافقت عليه.  وجود استهالك من هذه المواد7بيانات المادة 

  إلعدادييكف دوالر أمريكي 75 000وفي حالة موريشيوس، تعتقد ألمانيا أن طلبها الحالي لمبلغ   - مكرر27
  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وفيما يتعلق بطلبات إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان األخرى   - ثالثا27
ذه ، وحيث أن ه)أي بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والصين والهند وإيران(المدرجة في تعديل برنامج عمل ألمانيا 

الطلبات تشمل أيضا وكاالت أخرى ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المبلغ النهائي إلعداد خطط إدارة إزالة المواد 
  .الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن هذه الطلبات ال تزال معلقة

لمواد  إدارة إزالة اتيخطإعداد وفي ضوء ما ذكر أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن توافق على   -28
  . أعاله4المبالغ التي أوصت بها أمانة الصندوق في الجدول بالهيدروكلوروفلوروكربونية لناميبيا وموريشيوس 

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بأن الطلبات المتبقية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد   - مكرر28
  .اتفاق بشأنها ال تزال معلقةالتي لم يتم التوصل إلى  الهيدروكلوروفلوروكربونية

_____  

  


