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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع الثالث والسبعون

 2014نوفمبر / تشرين الثاني  13 - 9باريس، 
 

  2017-2015خطط أعمال الوكاالت الثنائية للسنوات 

  مقدمة

إلى االجتماع الثالث والسبعين: ألمانيا  2017-2015أعمال للسنوات قدمت الوكاالت الثنائية التالية خطط   -1
. وجرى تعديل خطتي أعمال إيطاليا واليابان إلدراج أنشطة االتفاقات المتعددة السنوات 1وإيطاليا واليابان وبولندا

ث المبدأ. وعلى الرغم المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تمت الموافقة عليھا من حي
، فإن ھذه الوثيقة تشتمل على جدول يتضمن 2017-2015من أن فرنسا لم تقدم رسميا خطة أعمال للسنوات 

تخصيص الموارد لفرنسا استنادا إلى أنشطة االتفاقات المتعددة السنوات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد 
  ث المبدأ.الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا من حي

، وھي: 5بلدا من بلدان المادة  23اإلقليمية) في  مشروعاتوتعتزم الوكاالت الثنائية تنفيذ أنشطة (بخالف ال  -2
والبرازيل والصين وكولومبيا وغانا والھند وإيران (جمھورية  وبوتسوانامتعددة القوميات)  -أفغانستان وبوليفيا (دولة 

الديمقراطية الشعبية وليسوتو وليبيريا وموريشيوس والمكسيك والمغرب وناميبيا اإلسالمية) وكينيا وجمھورية الو  -
 21 453 808 البوليفارية) وزمبابوي بقيمة - (جمھورية  سيشيل وتونس وتركيا وفنزويالووبابوا غينيا الجديدة 

إلى ما بعد عام  2018من عام  لفترةل اأمريكي ادوالر 13 231  020 مبلغ إضافي قدره. وسيُطلب ةأمريكي تدوالرا
  . 12على النحو المبين في الجدول  2020

                                                 
لبلد ما في الصندوق، بما  تعھد السنويالفي المائة من  20تصل إلى حتى قيمة متعدد األطراف اليمكن اعتبار التعاون الثنائي كمساھمة في الصندوق  1

الثنائية، وعات ستدون فيھا المشرمرونة في السنة التي أن تسمح بوجود قررت اللجنة التنفيذية ومقررات األطراف. بموجب معايير محددة أي يتفق مع 
خالل مناقشات خطط  اإلى اللجنة التنفيذية للنظر فيھ كي تحيلھالألمانة الالزم الوقت ليتاح لھا في بداية العام اعمأالوكاالت الثنائية خطط تقدم شريطة أن 

جمھورية و كنداو لثنائية التقليدية، مثل أستراليا(أ)). وتجدر اإلشارة إلى أن الجھات المانحة ا25/13نة األول من العام (المقرر األعمال في اجتماع اللج
خطط والواليات المتحدة األمريكية لم تقدم  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةو سويسراو إسبانياو البرتغالو فرنساو فنلنداو التشيك

 .تقديمھافي حالة يمكن أن تزيد ألنشطة الثنائية لاإلجمالية وأن القيمة أعمال ثنائية 
باستثناء أنشطة  األمانيوسيشيل تنفذھا موريشيوس وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة موافق عليھا لمتعددة السنوات التفاقات ھي  2020بعد عام ما كل أنشطة  2

 .ا أيضاألماني ھاذتنف والتي، ر أمريكي للصيندوال 150 000قيمتھا  تبلغمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي  المرحلة الثانية
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 (بالدوالر األمريكي) 2017-2015 للفترة : تخصيص الموارد في خطط أعمال الوكاالت الثنائية1الجدول 

 المجموع 2017 2016 2015 البند
( 2015 -2017 ) 

 المجموع
( 2018 -2020 ) 

 المجموع بعد
2020 

             المطلوب لالمتثال
 495,955 633,565 4,733,748 1,232,066 1,167,745 2,333,937 االتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليھا

المرحة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 
 0 146,000 120,000 0 120,000 0 الھيدروكلوروفلوروكربونية

المرحة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 150,000 11,567,500 11,059,360 4,589,360 1,300,000 5,170,000 الھيدروكلوروفلوروكربونية

إدارة إزالة المواد  طخطمن االعداد للمرحلة الثانية 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية 

173,900 0 0 173,900 0 0 

إدارة إزالة المواد التحقق من خطط 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

101,800 0 0 101,800 238,000 0 

البدائل منخفضة إمكانية االحترار  –لمشروع تدليلي عداد اإل
 العالمي

210,000 0 0 210,000 0 0 

 0 0 4,245,000 0 4,050,000 195,000 البدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي –مشروع تدليلي 
 0 0 810,000 270,000 270,000 270,000 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  -  المساعدة التقنية
 645,955 12,585,065 21,453,808 6,091,426 6,907,745 8,454,637 المجموع الكلي

 التعليقات

استعرضت أمانة الصندوق خطة أعمال كل جھة مانحة ثنائية وقدمت تعليقات على العديد من األنشطة   -3
  المقترحة.

  فرنسا

بافتراض نفس مستوى . و2في الجدول  2017-2015أعمال فرنسا للفترة  يرد تخصيص الموارد في خطة  -4
إلى  2015تصل نسبة عشرين في المائة من مساھمة فرنسا السنوية المتعھد بھا لعام المساھمة المتعھد بھا، 

   أمريكيا.دوالرا  2 082 960

  تخصيص الموارد لفرنسا (بالدوالر األمريكي)* :2الجدول 

 المجموع 2017 2016 2015 البند
)2015 -2017( 

 المجموع
)2018 -2020( 

           المطلوب لالمتثال
 3,814 1,053,539 179,669 197,596 676,274 االتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليھا

 3,814 1,053,539 179,669 197,596 676,274 المجموع الكلي
  أعمال فرنسا.مدرجة في خطة  2020* ال توجد أنشطة بعد عام 

  ألمانيا

. وبافتراض نفس مستوى 3الجدول في  2017-2015يرد تخصيص الموارد في خطة أعمال ألمانيا للفترة   -5
إلى  2015نسبة عشرين في المائة من مساھمة ألمانيا السنوية المتعھد بھا لعام المساھمة المتعھد بھا، تصل 

  دوالرا أمريكيا.  2 727 612
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  الموارد أللمانيا (بالدوالر األمريكي): تخصيص 3الجدول 

 المجموع 2017 2016 2015 البند
)2015 -2017( 

 المجموع
)2018 -2020( 

المجموع بعد 
2020 

             المطلوب لالمتثال
 495,955 561,951 3,516,359 1,052,397 896,699 1,567,263 االتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليھا

من خطط إدارة إزالة المواد المرحة األولى 
 0 146,000 120,000 0 120,000 0 الھيدروكلوروفلوروكربونية

االعداد للمرحلة الثانية من خطط إدارة 
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

140,000 0 0 140,000 0 0 

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية 

4,500,000 1,300,000 2,275,000 8,075,000 11,567,500 150,000 

إدارة إزالة المواد التحقق من خطط 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

101,800 0 0 101,800 238,000 0 

البدائل منخفضة  –اإلعداد لمشروع تدليلي 
 إمكانية االحترار العالمي

210,000 0 0 210,000 0 0 

البدائل منخفضة إمكانية  –مشروع تدليلي 
 االحترار العالمي

0 4,050,000 0 4,050,000 0 0 

 645,955 12,513,451 16,213,159 3,327,397 6,366,699 6,519,063 المجموع الكلي
 

مليون دوالر أمريكي لالتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليھا للمرحلة  4.57وتتضمن خطة أعمال ألمانيا   -6
للفترة من  دوالر أمريكي مليون 3.52بما في ذلك  ،إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طخطاألولى من 

أعمال ألمانيا لتعكس  ةخطقيمة االتفاقات متعددة السنوات في  لتخفيض. واقترحت األمانة تعديالت 2017إلى  2015
  .2017أي تعديل بعد عام عدم إجراء و ةأمريكي اتدوالر 26 005 سجالت األمانة وذلك بمبلغ

المرحلة الثانية من خطط  مشروعاتلإلعداد ل أمريكي دوالر 140 000 وتشمل خطة أعمال ألمانيا مبلغ  -7
إلى قدمت  مشروعاتھذه ال وبما أن. 2017إلى  2015إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

  ألمانيا. أعمالمن خطة  إزالتھا، اقترحت األمانة الثالث والسبعيناالجتماع 

خطط إدارة إزالة المواد ليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية من م 19.79 مبلغخطة أعمال ألمانيا  وتتضمن  -8
طن  71.4 ما مجموعه إلزالةذات حجم االستھالك المنخفض من غير البلدان بلدان  لستةالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 ماليصبح مجموع  2017إلى  2015مليون دوالر أمريكي للفترة من  8.08من قدرات استنفاد األوزون، بما في ذلك 
ألمانيا  أعمالالقيمة في خطة  لتخفيض. واقترحت األمانة تعديالت من قدرات استنفاد األوزون طن 46.2 تمت إزالته

مليون دوالر  2.92(بما في ذلك  2020إلى ما بعد عام  2015مليون دوالر أمريكي للفترة من عام  9.72بمبلغ 
  ).2017إلى  2015أمريكي للفترة من 

دوالر أمريكي لتقرير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد  339 800 خطة أعمال ألمانيا وتشمل  -9
 2015للفترة من دوالر أمريكي  101 800 (بما في ذلك 2020إلى  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

نظرا ألنھا قدمت إلى االجتماع الثالث من خطة أعمال ألمانيا  مشروعات). واقترحت األمانة إزالة ھذه ال2017إلى 
 . 72/22أو  70/15تكن مدرجة في المقرر ، أو لم والسبعين

 منخفضةدائل للب تدليليلمشروع دوالر أمريكي في خطة أعمال ألمانيا  مليون 4.26وأدرج مبلغ مجموعه   -10
لم تقدم ألمانيا قيمة ودوالر أمريكي إلعداد المشروع).  210 000 ) (بما في ذلكGWPالحترار العالمي (اإمكانية 
في خطة  دخولال إلدراجمن البلد تم استالم رسالة ما إذا كان  تشر إلىاستنفاد األوزون لھذه األنشطة، أو  قدرات

  من خطة أعمال ألمانيا. مشروعاتھذه الأعمال ألمانيا. واقترحت األمانة إزالة 
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  )ةمريكيبآالف الدوالرات األالحترار العالمي (منخفضة إمكانية ابدائل العن  التدليلية مشروعات: ال4الجدول 
القطاع والقطاع  البلد

 الفرعي
(بآالف القيمة 

  الدوالرات األمريكية)
2015* 

قدرات 
استنفاد 
 األوزون
2015 

(بآالف القيمة 
الدوالرات 
  األمريكية)

2016** 

قدرات 
استنفاد 
األوزون 

2016 
 0.0 1,000 0.0 60 تكييف ھواء الغرف الصين

 المنطقة: آسيا والمحيط الھادئ
تكييف ھواء 
 650 0.0 50 الغرف/الخدمة

0.0 

المنطقة: أمريكا الالتينية 
 وأفريقياوالكاريبي 

تكييف ھواء 
 600 0.0 40 الغرف/الخدمة

0.0 

جنوب شرق آسيا  المنطقة:
 1,800 0.0 60 تكييف ھواء الغرف  والمحيط الھادئ

0.0 

 0.0 4,050 0.0 210المجموع
 التمويل إلعداد المشروع  *

   التمويل للمشروع التدليلي **
  

  خطة أعمال ألمانيا.على نتائج التعديالت المقترحة من قبل األمانة  5ويعرض الجدول   -11
  

  (بالدوالر األمريكي)اللجنة التنفيذية  استنادا إلى مقرراتعلى خطة أعمال ألمانيا : التعديالت 5الجدول 
  المجموع 2017 2016 2015 البند

)2015 -2017(
  المجموع

)2018 -2020(
ما بعد المجموع

2020 

             مطلوب لالمتثال
 495,955 561,951 3,490,354 1,052,397 896,699 1,541,258 االتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليھا

المرحة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 
 0 146,000 120,000 0 120,000 0 الھيدروكلوروفلوروكربونية

االعداد للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

0 0 0 0 0 0 

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية 

1,453,027 1,721,745 1,977,108 5,151,881 4,871,154 51,073 

إدارة إزالة المواد التحقق من خطط 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

0 0 0 0 0 0 

البدائل منخفضة إمكانية االحترار  –اإلعداد لمشروع تدليلي 
 العالمي

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 البدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي –مشروع تدليلي 
 547,028 5,579,105 8,762,235 3,029,505 2,738,444 2,994,285 المجموع الكلي

  
، ستتجاوز مقرركما ھو  الثالث والسبعينإذا تمت الموافقة على خطة األعمال التي تم تقديمھا إلى االجتماع و  -12

مع األخذ في االعتبار و. اأمريكي ادوالر 673 690 بمبلغ 2014-2012ألمانيا التخصيص الثنائي لفترة الثالث سنوات 
بعد  2015في خطة أعمال  المقررةواألنشطة  2014-2012تم تجاوزه خالل فترة الثالث سنوات  الذيالمبلغ 

 ) بمبلغللموارد (على أساس التجديد الحالي التخصيص الثنائيألمانيا  ستتجاوزاألمانة،  أجرتھاالتعديالت التي 
ب إلى ل. ولذلك، سيتعين على ألمانيا إما أن تعيد برمجة أنشطة للسنوات المقبلة أو أن تطاأمريكي ادوالر 940 363

  في المائة. 20البالغ  ھاالتي تتجاوز تخصيص مشروعاتوكاالت ثنائية أو منفذة أخرى تنفيذ ال
 

، ال تزال تتجاوز المستوى الحالي من المعدلة من قبل األمانة ومع ذلك، فإن خطة أعمال ألمانيا، بصيغتھا  -13
قيمتھا  تزيدلمانيا التي أل إضافة األنشطة التدليليةاللجنة التنفيذية  إذا ما قررتو 2017و 2016 ياألنشطة الثنائية لعام

أن تتجاوز لمانيا الذي يمكن ألمستوى ويعتمد الخطة األعمال الميزانية بكثير.  ستتجاوز، أمريكي ماليين دوالر 4ن ع
لذلك، قد و. 2017-2015لفترة لموارد المخصصاتھا الثنائية لفترة الثالث سنوات المقبلة على مستوى تجديد به 

في ضوء  2017- 2015 ةلفترألمانيا لأعمال  ةفي خطالواردة نشطة األالنظر في مستوى في ترغب اللجنة التنفيذية 
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تجديد الموارد  مستوىبشأن اجتماع األطراف  مقرروثيقة التخطيط المالي التي ستقدم إلى اللجنة التنفيذية بعد صدور 
  . 2017-2015للفترة 

  
  إيطاليا

  
وبافتراض نفس مستوى  .6في الجدول  2017-2015يرد تخصيص الموارد في خطة أعمال إيطاليا للفترة   -14

إلى  2015نسبة عشرين في المائة من مساھمة إيطاليا السنوية المتعھد بھا لعام المساھمة المتعھد بھا، تصل 
  دوالرا أمريكيا. 1 700 590

  
  *(بالدوالر األمريكي): تخصيص الموارد إليطاليا 6الجدول 

  المجموع 2017 2016 2015 البند
)2015 -2017( 

  المجموع 
)2018 -2020( 

           مطلوب لالمتثال
 67,800 73,450 0 73,450 0 اتفاقات متعددة السنوات تم الموافقة عليھا

خطط إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من 
 0 670,000 0 0 670,000 الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 67,800 743,450 0 73,450 670,000 المجموع الكلي
  مدرجة في خطة أعمال إيطاليا. 2020أنشطة بعد عام * ال توجد 

  
خطط إدارة إزالة المواد دوالر أمريكي للمرحلة الثانية من  670  000 يطاليا مبلغإوتشمل خطة أعمال   -15

طن  7.8 ما مجموعه إلزالةحجم االستھالك المنخفض  بلدان من غير البلدان ذاتألربع الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 بمقداريطاليا إالقيمة في خطة أعمال  لتخفيض. واقترحت األمانة تعديالت 2015استنفاد األوزون في عام  من قدرات

  دوالر أمريكي/كغ لقطاع الرغاوي. 6.92 البالغةالتكاليف  تتجاوز عتبة جدوىالقيمة  نظرا ألن اأمريكي ادوالر 3 423
  

  *(بالدوالر األمريكي) إلى مقررات اللجنة التنفيذيةالتعديالت على خطة أعمال إيطاليا استنادا : 7الجدول 
  المجموع 2017 2016 2015 البند

)2015 -2017( 
  المجموع 

)2018 -2020( 
           مطلوب لالمتثال

 67,800 73,450 0 73,450 0 اتفاقات متعددة السنوات تم الموافقة عليھا
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية 
666,577 0 0 666,577 0 

 67,800 740,027 0 73,450 666,577 المجموع الكلي
  مدرجة في خطة أعمال إيطاليا. 2020* ال توجد أنشطة بعد عام 

  اليابان

وبافتراض نفس مستوى . 8في الجدول  2017-2015 للفترة يرد تخصيص الموارد في خطة أعمال اليابان  -16
 إلى 2015نسبة عشرين في المائة من مساھمة اليابان السنوية المتعھد بھا لعام المساھمة المتعھد بھا، تصل 

  دوالرا أمريكيا. 4 262 532
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  *(بالدوالر األمريكي): تخصيص الموارد لليابان 8الجدول 
  المجموع 2017 2016 2015 البند

)2015 -2017( 
         مطلوب لالمتثال

 90,400     90,400 اتفاقات متعددة السنوات تم الموافقة عليھا
البدائل منخفضة إمكانية االحترار  –مشروع تدليلي 

 195,000 0 0 195,000 العالمي
االعداد للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

 33,900 0 0 33,900 الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

 2,314,360 2,314,360 0 0 الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 2,633,660 2,314,360 0 319,300 المجموع الكلي

 مدرجة في خطة أعمال اليابان. 2017* ال توجد أنشطة بعد عام 

للبدائل العالمي التدليلي دوالر أمريكي في خطة أعمال اليابان للمشروع  195 000وأدرج مبلغ مجموعه   -17
اليابان قيمة قدرات استنفاد األوزون لھذا النشاط. ولم تقدم . 2015 عام االحترار العالمي في منخفضة إمكانية

 اقترحت األمانة إزالة ھذا المشروع من خطة أعمال اليابان. و

خطة إدارة إزالة إلعداد مشروع المرحلة الثانية من  دوالر أمريكي 33 900لغ مب وتشمل خطة أعمال اليابان  -18
بالفعل الموافقة على إعداد تمت بما أنه . و2017 إلى 2015للھند للفترة من عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اليابان.  أعمالمن خطة  مشروعاتاقترحت األمانة إزالة ھذه الفقد ، الثاني والسبعينفي االجتماع للھند  مشروعات

 اليابان.  أعمالخطة على نتائج التعديالت المقترحة من األمانة  9ويعرض الجدول   -19

 *(بالدوالر األمريكي)التعديالت على خطة أعمال اليابان استنادا إلى مقررات اللجنة التنفيذية : 9الجدول 
  المجموع 2017 2016 2015 البند

)2015 -2017( 
لالمتثال مطلوب          

 90,400     90,400 اتفاقات متعددة السنوات تم الموافقة عليھا
البدائل منخفضة إمكانية االحترار  –مشروع تدليلي 

 0 0 0 0 العالمي
االعداد للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

 0 0 0 0 الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

 2,314,306 2,314,306 0 0 الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 2,404,760 2,314,306 0 90,400 المجموع الكلي

 مدرجة في خطة أعمال اليابان. 2017* ال توجد أنشطة بعد عام 

  بولندا

وبافتراض نفس مستوى  .10في الجدول  2017-2015يرد تخصيص الموارد في خطة أعمال بولندا للفترة   -20
 إلى 2015نسبة عشرين في المائة من مساھمة بولندا السنوية المتعھد بھا لعام المساھمة المتعھد بھا، تصل 

 .اأمريكي ادوالر 281 674
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  *(بالدوالر األمريكي): تخصيص الموارد لبولندا 10الجدول 
  المجموع 2017 2016 2015 البند

)2015 -2017( 
         مطلوب لالمتثال

-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التقنيةالمساعدات   

270,000 270,000 270,000 810,000 

 810,000 270,000 270,000 270,000 المجموع الكلي
 مدرجة في خطة أعمال بولندا. 2017* ال توجد أنشطة بعد عام 

  دمةقاألعمال بصيغتھا الممقررات اللجنة التنفيذية القائمة على خطط  استنادا إلىالتعديالت 

 للفترةخطط أعمال الوكاالت الثنائية لبعد إجراء التعديالت المقترحة أعاله، فإن القيمة اإلجمالية    -21
  .11كما ھو موضح في الجدول  اأمريكي ادوالر 13 770  561 قدرھا 2015-2017

الحالية مقررات ال المعدل بموجب: تخصيص الموارد في خطط أعمال الوكاالت الثنائية، على النحو 11الجدول 
  (بالدوالر األمريكي)) 2017-2015للجنة التنفيذية (

 البند
  المجموع 2017 2016 2015

)2015 -2017( 
  المجموع 

)2018-2020( 
 بعد المجموع
2020 

             مطلوب لالمتثال
 495,955 633,565 4,707,743 1,232,066 1,167,745 2,307,932 اتفاقات متعددة السنوات تم الموافقة عليھا

المرحة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

0 120,000 0 120,000 146,000 0 

المرحة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

2,119,605 1,721,745 4,291,468 8,132,818 4,871,154 51,073 

االعداد للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية 

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 التحقق من إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
البدائل منخفضة إمكانية  –تدليلي مشروع اإلعداد ل

 االحترار العالمي
0 0 0 0 0 0 

البدائل منخفضة إمكانية االحترار  –مشروع تدليلي 
 العالمي

0 0 0 0 0 0 

 0 0 810,000 270,000 270,000 270,000 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  -  المساعدة التقنية
 547,028 5,650,719 13,770,561 5,793,534 3,279,490 4,697,537 المجموع الكلي

 التوصيات 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في اإلحاطة علما بما يلي:   -22

المقدمة من ألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا على النحو  2017-2015خطط أعمال الوكاالت الثنائية   (أ) 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/19الوارد في الوثيقة 

في ضوء تخصيص النشاط  2017-2015ألمانيا للفترة ينبغي إعادة النظر في خطة أعمال أنه   (ب)
  .2017-2015الثنائي في التخطيط المالي للسنوات الثالث 

  

-----  


