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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذیة للصندوق 
 یال لتنفيذ بروتوآول مونتر

 األربعــــــون اع ــــــاالجتم
 2003تموز /  یوليه18-16مونتریال، 

 
 

 اضــــافــــة
  و لغایة 2003تخصيص الـموارد المنّقحــة لفتـرة السنـوات الثـالث الممتدة من العام 

 2005العام
 )39/5المقّرر (

 
 .والسوید وسویسراُأصدرت هذه االضافة إلدخال معلومات إضافّية قّدمتها حكومات فرنسا  

  
 : یلي بما 2 الفقرة استبدال •
 

 من البلدان التي ال تنتمي إلى 42 وّجهت األمانة رسائل إلى 2003أبریل / نيسان17في  .2
أو خطة أعمال لثالث سنوات ، / و2003 ، تطالبها فيها بتقدیم خطة أعمال سنویة للعام 5بلدان الماّدة 

 قّدمت آّل من آندا والجمهوریة 2003یوليه /  تموز 2التاریخ ، وحتى هذا . إلى االجتماع األربعين 
التشيكّية وفرنسا والمانيا وهنغاریا وإسبانيا والسوید وسویسرا والوالیات المتحدة األمریكية خطط 

وبموجب هذه التقدیمات اإلضافية . أو تعدیالت على خطط أعمالها لفترة السنوات الثالث /أعمال و
 مليون دوالر 41,5  2005-2003ألنشطة الثنائية خالل فترة السنوات الثالث یبلغ مجموع قيمة ا

 .أمریكي
 
 : بالجدول التالي 1 الجدول استبدال •
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 1الجدول 

 2005 - 2003أنشطة ثنائية لفترة السنوات الثالث 
 

 المجموع 2005 2004 2003 الوآالة
 2.123.000 600.000 600.000 923.000 آندا

 135.248 34.579 34.579 66.090 الجمهوریة التشيكية
 7.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 فرنسا
 11.348.664 3.782.888 3.782.888 3.782.888 *ألمانيا
 139.482 46.494 46.494 46.494 هنغاریا
 3.922.368   1.961.184 1.961.184 إیطاليا
 218.090     218.090 اليابان

 16.523     16.523 الجمهوریة السلوفاآية
 2.926.791 975.597 975.597 975.597 إسبانيا
 1.193.079 397.693 397.693 397.693 السوید
 1.468.581 489.527 489.527 489.527 سویسرا

 500.000     500.000 المملكة المتحدة
الوالیات المتحدة 

 األمریكية
6.952.000 3.048.000   10.000.000 

 41.491.826 8.826.778 13.835.962 18.829.086 المجموع
  بالمئة20یقتصر تخصيص ألمانيا على إسهامها السنوي البالغ *
 
 : الفقرة التالية إضافة •
 

 فرنسا
 
قّدمت حكومة فرنسا تعدیًال على خطة أعمالها تشير إلى ضرورة إرصاد مبلغ إضافّي ) .  مكّرر (5

  .2005 و 2004ن العامين  مليون دوالر أمریكي لكّل م2,5قدره 
 

 السوید 
 

قدّمت حكومة السوید تعدیًال على خطة أعمالها التي ُرفعت إلى االجتماع التاسع ) مكّرر (18
 بالمئة من إسهاماتها للصندوق المتعّدد األطراف 20وأشارت إلى أّنها خططت لتخصيص . والثالثين 

  . للمشروعات الثنائية2005 و 2004 ، 2003في السنوات 
 

 سویسرا 
 

 بالمئة 20رفعت حكومة سویسرا إلى األمانة خطة أعمال تفيد أّنها ستخّصص ) ثالثي (18
 ، 2003من إسهاماتها للصندوق المتعّدد األطراف في آّل من السنوات )  دوالر أمریكي489.527(

 . ، لقطاع خدمات التبرید وتكييف الهواء في الهند 2005 و 2004
 
 : یلي بما 19ولى من الفقرة  الجملة األاستبدال •
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 مليون دوالر 5.9في أعقاب التقدیمات التي ُرفعت إلى االجتماع األربعين ، ثّمة مبلغ  .19

 .أمریكي لم ُیّخّصص في خطط أعمال الوآاالت الثنائية 
 
 : یلي بما التوصيات استبدال •
 

 رفعتها حكومتا  ، التي2005 – 2003أن تأخذ علمًا مع التقدیر برسائل خطط أعمال فترة  .1
إسبانيا وسویسرا والوالیات المتحدة األمریكية وبالتعدیالت التي ُأجریت على خطط أعمال فترة 

 لكّل من آندا والجمهوریة التشيكّية وفرنسا وألمانيا وهنغاریا والسوید ، على النحو 2005 – 2003
  .1اجعة  المر2 و 1 واالضافتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/11المبّين ف الوثيقة

 
 مليون دوالر أمریكي من التخصيص الثنائي إلى نـافذة تمویل للحفاظ على  5,9إعادة توزیع  .2

  .ODSقّوة الدفع والتعجيل في إزالة مواّد 

_______ 


