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  اللجنة التنفيذیة للصندوق المتعدد األطراف

  یال لتنفيذ بروتوآول مونتر
  األربعــــــون الحادي و االجتمــــــاع 

 2003دیسمبر / آانون األول  19-17مونتریال، 
 
 
 

  تصویب
  التعاون الثنائي

  
  1 ما يلي من الجدول على الصفحة حذف •
  

 الوآالة الثنائية عنوان المشروع
ء  في القطاع الهندي لخدمة التبريد وتكييف الهواCFC-12خطة قطاعية إلزالة استهالك 

  )مكّون ألماني(في الهند ) الشريحة األولى(
 ألمانيا

  
  1 ما يلي إلى الجدول على الصفحة إضافة •
  

 الوآالة الثنائية عنوان المشروع
 ألمانيا  في البرازيل) الشريحة الثانية( على صعيد وطني CFCخطة إزالة 

  
على السطر " يكي دوالر أمر15.588.262"بـ "  دوالر أمريكي28.371.925" المبلغ استبدال •

  .1األول من الفقرة 
  
على السطر الثاني "  دوالر أمريكي4.344.163"بـ "  دوالر أمريكي3.254.163" المبلغ استبدال •

  .1من الفقرة 
  
  : بما يلي 1في الجدول " المجموع"و " ألمانيا"  الصفَّين لـ استبدال •
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في المبلغ المطلوب المبلغ اإلجمالي المطلوب الوآالة الثنائية
االجتماع الحادي 

 واألربعين 
 )دوالر أمریكي(

 عدد المشروعات

 12  3.119.261  10.658.119 *ألمانيا
 20  4.344.163  15.588.262المجموع

 قبل النظر في طلبات ألمانيا 2003 بالمئة من إسهامها لعام 20 دوالر أمريكي متبقية في تخصيصها الثنائي البالغ  847.393لدى ألمانيا *
   .لالجتماع الحادي واألربعين

  
في الجملة الثانية "  دوالر أمريكي 3.119.261"بـ "  دوالر أمريكي 2.029.261" المبلغ استبدال •

   .9 و 8من الفقرتين 
  

أتعاب " صف للبرازيل ، واستبدال الصفَّين لـ وإضافة" الهند"للـ ) 1(حاشية  الّصف والحذف •
  بما يلي" المجموع"و " الوآالة

   :4في الجدول 
  

المبلغ اإلجمالي  البلد عنوان المشروع
دوالر (المطلوب 

 )أمریكي

المبلغ المطلوب في 
االجتماع الحادي 

دوالر (واألربعين 
 )أمریكي

المبلغ الموصى به 
 ) أمریكيدوالر(

 على CFCخطة إزالة مواّد 
  )الشريحة الثانية(صعيد وطني 

 (9)  1.000.000  1.000.000البرازيل

  5.160  318.756  1.067.652 أتعاب الوآالة
  44.853  3.119.261  10.658.119  المجموع

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/25ورد في الوثيقة ) 9(
  

  : النحو التالي على) مكّرر (10 الفقرة إضافة •
  

  ) دوالر أمریكي 1.000.000( على صعيد وطني CFCخطة إزالة مواّد : البرازیل 
  

إن تعليقات أمانة الصندوق المتعدّد األطراف وتوصياته واردة في الوثيقة ) مكّرر (10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/25  

  
  . والعنوان الذي يتقّدمها 11 الفقرة حذف •

______  
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