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 مقدمـــــــــــــة

بعد أن نظر االجتماع الثالث والعشرون لألطراف في تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة  1

 :أن، قرر 2112-2112

 2112 - 2112ال للفترة د ميزانية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونترييعتم-  1 ’’

 42 011 111دوالر بدوالرات الواليات المتحدة على أساس الفهم بأن  251 111 111ـا قدرهــ

دوالر من دوالرات الواليات المتحدة من تلك الميزانية سوف تَُدبَر من مساهمات متوقعة مستحقة 

، وأن مبلغ 2111 - 2110المتعدد األطراف ومن مصادر أخرى لفترة الثالث سنوات  للصندوق

دوالر سوف يتم تدبيرها من الفوائد المستحقة للصندوق أثناء فترة الثالث سنوات  15 111 111

وتشير األطراف إلى أن المساهمات المستحقة من بعض األطراف التي تمر . 2112 - 2111

دوالراً بدوالرات  5 022 545تَبلُغ  2111 - 2110قال خالل الفترة اقتصاداتها بمرحلة انت

 الواليات المتحدة؛ 

دره ـــــوارد قــد مــاس تجديــراف على أســــدد األطــات للصندوق المتعــيعتمد جدول االشتراك-  2

، 2114لعام  144 444 444و 2112دوالراً بدوالرات الواليات المتحدة لعام  144 444 442

كما يظهر في المرفق الثالث لتقرير االجتماع التاسع لمؤتمر  2112لعام  144 444 444و

 األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع الثالث والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال؛

 2112 تتخذ اللجنة التنفيذية من التدابير ما يضمن، بقدر اإلمكان، ربط الميزانية ككل للفترة -  4

من  1، وأنه ينبغي لألطراف غير العاملة بموجب الفقرة 2112في موعد غايته نهاية  2112- 

المقرر )‘‘ .XI/5من المقرر  7أن تسدد اشتراكاتها في مواعيدها المحددة طبقاً للفقرة  5المادة 

XXIII/15.) 

الذكر الواردة في المقرر  وقد أعدت األمانة هذه الوثيقة لمساعدة اللجنة التنفيذية على تناول العناصر السالفة 2

XXIII/15 .في  وهي تستعرض االلتزامات والموارد المتاحة لألنشطة الجديدة، والمساهمات الثنائية، وتوافر الموارد

ضوء التدفقات المالية المتوقعة خالل فترة السنوات الثالث، وتزود اللجنة التنفيذية بمقترحات للميزانيات السنوية 

 .فيهاوتوصيات أخرى للنظر 

 0212-0210ألنشطة الجديدة خالل الفترة ت والموارد المتاحة لااللتزاما

التزامات مقطوعة بالفعل في  هولدي 2112-2112ة السنوات الثالث يدخل الصندوق المتعدد األطراف فتر 4

السنوات، وتمويل  وتتألف تلك االلتزامات، في جملة أمور، من تمويل االتفاقات المتعددة. فترة السنوات الثالث السابقة

من قبيل التعزيز المؤسسي، وميزانية اجتماعات اللجنة التنفيذية، وتكاليف تشغيل أمانة الصندوق )األنشطة الموحدة 

، (اليونيب)بما فيها أنشطة الرصد والتقييم، وبرنامج المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

ومنظمة األمم ( اليوئنديبي)اليف الوحدات األساسية لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي وتكاليف أمين الخزانة، وتك

مليون  170.5وتتمثل الفئة التي تنفرد بأكبر مبلغ ملتزم به، وهو (. والبنك الدولي( اليونيدو)المتحدة للتنمية الصناعية 

أما تمويل األنشطة الموحدة األخرى . الجارية دوالر أمريكي، في التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات

مليون دوالر أمريكي  175وهذا يترك حوالي . مليون دوالر أمريكي 05.5خالل فترة السنوات الثالث فيبلغ مجموعه 

 (.األولالجدول ) 2112-2112للموارد التي يمكن برمجتها لألنشطة الجديدة خالل فترة السنوات الثالث 
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 األولالجدول 

 لموارد المتاحة للقيام باألنشطة الجديدةااللتزامات وا

 (بالدوالر األمريكي)

 المجموع 0212 0212 0210 الوصف

(0210-0212) 

 251 111 111 151 111 111 151 111 111 151 111 111 الدخل

     االلتزامات السابقة

   170 204 111   21 122 111   77 252 111  51 085 111 الشرائح السنوية من اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها

     التزامات التمويل األخرى

   25 502 111   0 042 111   5 241 111   11 428 111 التعزيز المؤسسي

   18 454 111   5 252 111   5 121 111   5 001 111 اللجنة التنفيذية/تكاليف األمانة

   41 011 111   11 515 111   11 207 111   0 007 111 برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال

اليوئنديبي واليونيدو والبنك )الوحدات األساسية للوكاالت 

   18 121 111   5 157 111   5 115 111   5 827 111  (الدولي

 1  511 111   511 111   511 111   511 111 أمين الخزانة

   272 050 111   72 512 111   115 818 111   04 551 111 مجموع االلتزامات

 الموارد التي يمكن برمجتها 

   175 141 111   75 208 111   24 182 111   55 451 111 (الدخل مطروحا منه االلتزامات السابقة) 

 االلتزامات الثنائية

لمرفق ، اII/8المقرر )في المائة من المساهمات المعلنة للتعاون الثنائي  21يمكن استخدام ما يصل الى  2

في المائة من  21على أساس  2112-2112وتُحتسب المساهمات الثنائية لفترة السنوات الثالث (. 8الرابع، الفقرة 

مليون دوالر أمريكي لفترة  251من الميزانية البالغة )مليون دوالر أمريكي  211المساهمات الجديدة وقدرها 

 (.2112-2112السنوات الثالث 

ستويات المساهمات الثنائية وااللتزامات الثنائية لالتفاقات المتعددة السنوات خالل وترد في المرفق األول م 5

مليون دوالر  81وهو يشير إلى أن البلدان المساهمة قد تخّصص مبلغا يصل إلى . 2112-2112فترة السنوات الثالث 

دوالر أمريكي للموافقة  12 427 111وقد تم االلتزام بالفعل بمبلغ . أمريكي في شكل مساهمات جديدة للتعاون الثنائي

ولذلك، يمكن من الناحية النظرية المطالبة بمبلغ ال يتجاوز . على الشرائح السنوية من االتفاقات المتعددة السنوات

الموارد اإلجمالية للصندوق المخصصة لألنشطة الجديدة  البالغة من كمساهمات ثنائية  أمريكيمليون دوالر 57.7

 التنفيذية نسبة وكاالت للجديدة الألنشطة للتزامات اللجنة التنفيذية تتجاوز ا الضمان أول. أمريكيمليون دوالر  175

الوكاالت الثنائية تحديد تكاليف  النظر في أن تطلب إلىللتعاون الثنائي، قد ترغب اللجنة في المقررة في المائة  21

مشروعات خالل ب الطلبات المقدمةهذه التقديرات في د حدوضمن  البقاءفي خطط أعمالها السنوية، والواردة األنشطة 

 .2112-2112فترة الثالث سنوات 

 التدفقات النقدية وااللتزام بالموارد في إطار الصندوق المتعدد األطراف

تلقي المساهمات المعلنة المتفق : تأتي التدفقات النقدية إلى الصندوق المتعدد األطراف من الجهات التالية 5

من  الترحيلعملية المساهمات المتأخرة المدرجة في أذون الصرف المتلقاة في سنة التعهد بها؛ وسداد  عليها، وصرف

؛ والفوائد على األرصدة المحتفظ بها في حسابات أمين الخزانة والوكاالت المنفذة؛ 2111-2110فترة السنوات الثالث 

المساهمات المستحقة من بلدان لم تقدم أي مساهمات الخسائر الناجمة عن آلية سعر الصرف الثابت؛ وسداد /والمكاسب

 .في الصندوق المتعدد األطراف من قبل؛ وإعادة األرصدة من المشروعات الملغاة أو المكتملة
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تقرير االجتماع الرابع لألطراف في بروتوكول )وبموجب اختصاصات الصندوق المتعدد األطراف  7

‘‘ ...ال يجوز الدخول في التزامات قبل استالم المساهمات ’’، (، المرفق التاسعUNEP/OzL.Pro.4/15مونتريال، 

في حالة ما إذا توقع كبير موظفي أمانة الصندوق حدوث نقص في الموارد خالل الفترة المالية ككل، ’’و ( 21الفقرة )

وقات من يجوز له تعديل الميزانية التي وافقت عليها األطراف بحيث يمكن تغطية النفقات بالكامل في جميع األ

وعليه، فقد أجري تحليل للتدفقات النقدية لتحديد مستوى الموارد التي قد تتاح (. 10الفقرة )‘‘ المساهمات الواردة

 .2112-2112لاللتزام بها خالل فترة السنوات الثالث 

 تلقي المساهمات المعلنة المتفق عليها

في موعد يسبق لي للتعهدات المعلنة خالل السنة في المائة، في المتوسط، من المبلغ اإلجما 85تم تلقي نسبة ي 8

صدر تحسن معدل المساهمات المتلقاة خالل السنة التي قد و. االجتماع األخير للجنة التنفيذية في سنة تقديم التعهدات

في  02تم تلقيها في سنة استحقاقها يبلغ نسبة التي يالتعهدات فأصبح معدل  2التعهد فيها على النحو المبين في الجدول 

 .2111في المائة في عام  02و 2111في عام المائة 

 الثانيالجدول 

 (0211-0222)التعهدات المتلقاة في سنة استحقاقها 

 2111 2111 2110 السنة

   144 425 281   144 152 152   144 422 212 مجموع التعهدات

   122 712 528   122 521 145   112 548 510 مجموع المبالغ المتلقاة

 في المائة 02.1 في المائة 04.7 في المائة 82.2 نسبة المئوية للسداد في سنة االستحقاقال

دوالرا أمريكيا خالل فترة السنوات  12 257 770وقد تم تلقي جميع المبالغ المستحقة االستالم فيما عدا  0

-2110رة السنوات الثالث في المائة في المتوسط خالل فت 01وكان معدل التعهدات المتلقاة . 2111-2110الثالث 

مليون دوالر أمريكي من القيمة المتعهد  121مبلغ  استالمتتوقع اللجنة التنفيذية  يمكن أنوعلى هذا األساس، . 2111

 .مليون دوالر أمريكي 144.4بها في العام وقدرها 

بحلول شهر وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحث األطراف المساهمة على سداد المبالغ في كل عام  11

لالجتماع الحادي عشر لألطراف، تمكينا من االلتزام الكامل بالميزانية  XI/5من المقرر  7حزيران وفقا للفقرة /يونيه

في المقرر  المتوخىعلى النحو  2112-2112مليون دوالر أمريكي خالل فترة السنوات الثالث  251البالغة 

XXIII/15 ( 4الفقرة )ث والعشرين لألطرافالصادر عن االجتماع الثال. 

 السحب من أذون الصرف

ت المرفقات الخاصة بحالة الصندوق في تقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية معلومات عن مستوى أذون تضمن 11

صافي المخصصات  4ويرد في الجدول . الصرف والنقدية المتاحة لكل اجتماع خالل فترتي الثالث سنوات الماضيتين

 .تنفيذية والرصيد المتاح العتمادات جديدة بناء على النقدية وأذون الصرفالتي أقّرتها اللجنة ال



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/1 

 

 

5 

 

 الثالثالجدول 

 صافي االعتمادات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية منذ

 االجتماع الثامن واألربعين ورصيد المبالغ المتاحة العتمادات جديدة

 (بالدوالر األمريكي)من حيث النقدية وأذون الصرف 

المخصصات من المبالغ  صافي االجتماع

التي وافقت عليها اللجنة 

 التنفيذية

إجمالي الرصيد المتاح  أذون الصرف النقدية

أذون + نقدية )العتمادات جديدة 

 (صرف

   55 585 542   22 822 425   21 722 417   47 001 520 الخامس والستون

   104 155 715   42 274 212   158 804 202   152 525 458 الرابع والستون

   121 858 045   45 172 402   115 582 522   24 524 024 الثالث والستون

   182 281 477   21 757 424   124 714 152   25 271 002 الثاني والستون

   151 725 452   51 405 200   111 420 854   22 522 520 الحادي والستون

   117 752 081   41 571 258   87 184 524   44 548 505  الستون

   121 517 718   45 281 011   85 125 818   40 514 217 التاسع والخمسون

   02 841 127   47 841 512   55 000 524   18 202 401 الثامن والخمسون

   51 251 852   28 278 282   44 174 570   28 111 228 السابع والخمسون

   112 510 580   20 751 215   72 728 484   55 174 224 السادس والخمسون

   112 258 272   40 422 527   74 124 825   47 718 708 الخامس والخمسون

   85 000 557   40 422 527   25 552 021   45 188 111 الرابع والخمسون

   112 112 781   41 250 701   71 552 001   22 858 542 الثالث والخمسون

   82 848 541   47 742 405   25 112 245   42 450 111 الثاني والخمسون

   57 515 205   41 210 405   27 105 011   52 705 171 (أ)الحادي والخمسون 

   57 514 045   27 012 182   20 711 852   27 244 114 (أ)الخمسون 

   25 572 500   25 572 500 1   15 257 210 (ب()أ)التاسع واألربعون 

   22 452 101   22 452 101 1   55 545 221 (ج()أ)الثامن واألربعون 

 .ُسددت اعتمادات اللجنة التنفيذية جزئيا أو بشكل كامل عن طريق أذون الصرف(  أ)

 .دوالرا أمريكيا 25 572 500بها بالكامل  ما عدا  االلتزام/دوالرا أمريكيا وكان قد سبق تخصيصها 05 547 702بلغت قيمة أذون الصرف المحتفظ بها (  ب)

 .دوالرا أمريكيا 22 452 101فيما عدا بها االلتزام /دوالرا أمريكيا وكان قد سبق تخصيصها 88 720 820بلغت قيمة أذون الصرف المحتفظ بها (  ج)

 

جتماع التاسع واألربعين إلى وجود مستوى كاٍف من الموارد المتاحة في كل اجتماع منذ اال 4ويشير الجدول  12

ومنذ االجتماع الثاني والخمسين، كانت تتوافر . للموافقة على جميع المبالغ الجديدة التي تخصصها اللجنة التنفيذية

مبالغ كافية من النقدية وحدها للوفاء بصافي المخصصات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية جميعها اللهم إال في 

مليون دوالر  152.5التي تم إقرارها في االجتماع وقدرها  ين، الذي أتيح فيه نقدا جميع المبالغاالجتماع الرابع والست

 .ماليين دوالر أمريكي 5.5أمريكي فيما عدا 

دوالرا أمريكيا في صورة أذون صرف لم يسبق صرفها في  22 822 425ومن الرصيد البالغة قيمته  14

دوالرا أميريكيا من ذلك المبلغ للواليات المتحدة التي سمحت  5 215 557االجتماع األخير للجنة التنفيذية، كان 

دوالرا أمريكيا هو أذون صرف من ألمانيا غير قابلة للصرف  10 247 558والرصيد البالغ . بالتعجيل بالصرف

ل، فلن ونظرا ألن صرف هذه األذون يمثل جزءا من المبلغ المرحّ . الفوري وال بد من سحبها وفقا لجدول زمني محدد

، والسدس 2114، والثلث في عام 2112ل متاحا على الفور، بل سيكون نصفه متاحا في عام يكون كل المبلغ المرحّ 

سيتم ( 2111-2110)ورغم أن جميع أذون الصرف األلمانية من فترة السنوات الثالث السابقة . 2112في عام 

الصرف للمساهمات في فترة السنوات الثالث الحالية لن صرفها خالل فترة السنوات الثالث الحالية، فإن ثلثي أذون 

 .2112يتم صرفها إال بعد عام 
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حين ُعرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني  ،1002الجدول الزمني لصرف االذون منذ عام طبق يو 12

كما كان )بل غير أنه في حال استمرار هذا الجدول في المستق. UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/4 الوثيقة عشر في

وبما أن . الصندوقعمل أذون الصرف األلمانية في نهاية المطاف بعد سنتين من إتمام مكن صرف سيف( في الماضي

التخطيط للمساهمات في الصندوق المتعدد األطراف من جانب كثير من البلدان المانحة بما فيها ألمانيا يتم قبل سنوات 

في النظر في أن تطلب إلى األطراف المساهمة التي ال تنص على الصرف من موعدها، فقد ترغب اللجنة التنفيذية 

المعجل ألذون الصرف أن تنظر هذه األطراف إما في السماح بجدول معجل للصرف أو بتعديل الجدول الزمني 

ذون وهذا من شأنه أن يكفل عدم وجود أ. ألذون الصرف المقبلة ليتوافق مع السنة التي تستحق فيها تلك المساهمات

 .صرف مرّحلة إلى فترة السنوات الثالث المقبلة

 سداد المساهمات المتأخرة المدرجة في المبالغ المرّحلة

مليون دوالر أمريكي، تشمل مبلغ  42.0كانت قيمة المبالغ المرحلة من فترة السنوات الثالث السابقة حوالي  15

، ومبلغ 55/4بموجب المقرر مبردات التايلندي دوالرا أمريكيا من األرصدة المتبقية من مشروع قرض ال 254 727

دوالرا أمريكيا على هيئة متأخرات من  12 257 770دوالرا أمريكيا على هيئة أذون صرف، ومبلغ  22 187 505

دوالرا أمريكيا إضافيا من  1 018 472، تم دفع مبلغ 2112آذار /مارس 1وفي . 2111-2110فترة السنوات الثالث 

وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم . دوالرات أمريكية 11 420 217الرصيد الذي يتعين جمعه  المتأخرات مما جعل

( مليون دوالر أمريكي 12.4) 2111-2110 ي مبالغ نقدية وأن مستوى المتأخرات من فترة السنوات الثالثأترحيل 

 24.2وقدره  2118-2115مليون دوالر أمريكي عن مبلغ المتأخرات من فترة السنوات الثالث  41.0يقل بمبلغ 

كما تجدر اإلشارة إلى أن مستوى المتأخرات ال يشمل موارد من البلدان التي لها تاريخ في عدم . مليون دوالر أمريكي

ومن ثم فإن جميع المبالغ المدرجة في المتأخرات تعّد قابلة . سداد أو من البلدان التي أشارت إلى عدم اعتزامها السدادال

 2111-2110وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحث األطراف المساهمة التي عليها متأخرات من الفترة . للتحصيل

 2111-2110المبالغ المرحلة من الفترة  رصيد 2112آذار /مارس 1مثل في ، ألنها ت2112على تسديدها خالل العام 

 .دوالرات أمريكية 11 420 217وقدره 

 الخسائر الناجمة عن آلية سعر الصرف الثابت/الفوائد والمكاسب

مليون دوالر  15.1عن مبلغ   2112-2112في حال ما إذا قلّت الفائدة المستحقة خالل فترة السنوات الثالث  15

واستنادا إلى المشاورات التي أجريت . ي أدرج بالفعل في الميزانية، سيكون لذلك أثر على التدفقات النقديةأمريكي الذ

شباط /فبراير 0إلى  7مع الوكاالت المنفذة خالل اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت الذي عقد في الفترة من 

لى إلضمان تحصيلها خالل هذه الفترة بالنظر ( 2112أي )، قد تبرمج الفوائد للسنة األخيرة من الفترة 2112

ماليين دوالر أمريكي من مبلغ  11.2وينبغي اإلشارة إلى أنه تم  تحصيل . األوضاع االقتصادية الراهنة في العالم

مليون  21أكثر من بينما بلغ المستحق  2111-2110مليون دوالر أمريكي المدرج في تجديد الموارد للفترة  15.1

وقد يُحدث استمرار معدالت الفائدة المنخفضة تأثيرا على . 2118-2115ريكي خالل فترة السنوات الثالث دوالر أم

عالوة على ذلك، . قدرة الصندوق على الحصول على مستوى الفائدة المتنبأ به في وقت مبكر من فترة السنوات الثالث

ه البلدان التسديد بأذون الصرف بدال معتفضل  إلى الحد الذي 2111-2110سيتم خفض مستوى الفائدة خالل الفترة 

 .من النقدية نظرا لعدم الحصول على أي فوائد على هذه األذون

ومن . سعر الصرف الثابت آليةويمكن أن تتأثر التدفقات النقدية أيضا بالمكاسب أو الخسائر التي تعزى إلى  17

سعر الصرف الثابت خالل فترة السنوات الثالث  فقد تكبدت خسائر بسبب آلية. الصعب التنبؤ بهذا األثر المحتمل

، مما أسفر عن مكسب صاٍف 2118-2115و 2115-2114ولكن تحققت مكاسب خالل الفترتين  2111-2112

دوالرا أمريكيا 48 574 527للصندوق قدره 
1
دوالرا أمريكيا خالل  11 821 222 اغير أنه تكبدت خسارة قدره .

                                                 
1

والخمسين للجنة   السادس،تقرير االجتماع UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64وفقا للمرفق األول من الوثيقة  2110تشرين الثاني /نوفمبر 7 في 

 .التنفيذية
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مكسبا  2111-2111مما يجعل األثر اإلجمالي آللية سعر الصرف الثابت للفترة  ،2111-2110فترة السنوات الثالث 

ةأمريكي تدوالرا 25 752 215صافيا قدره 
2

من فترة  تالخسارة في قيمة الترحيال/وقد تم استيعاب هذا المكسب. 

بآلية سعر الصرف واتفقت األطراف في اجتماعها الثالث والعشرين على تمديد العمل . 2111-2110السنوات الثالث 

 (.XXIII/15المقرر ) 2112-2112الثابت إلى فترة السنوات الثالث 

م المرفق الثاني األثر المحتمل آللية سعر الصرف الثابت على البلدان التي استخدمتها في فترة السنوات ويقيّ  18

صرف األمم  أسعار وهو يبين أنه إذا بقيت. 2112-2112والمؤهلة الستخدامها في الفترة  2111-2110الثالث 

ل إلى ـــارة ستصـــــ، فإن الخس2112-2112ثابتة خالل فترة السنوات الثالث  2112ار ذآ/مارس 1المتحدة في 

أشار إلى إمكان تكبد خسارة  2110لى أن تحليال مماثال في عام إوينبغي اإلشارة .  )دوالرا أمريكيا 4 525.882

اب هذه اإلمكانية، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في تخصيص الستيعو(. ماليين دوالر أمريكي 11قدرها 

ميزانيات أقل للجزء األول من فترة السنوات الثالث، وتخصيص مبالغ أكبر لنهاية الفترة عندما تُعرف بشكل أفضل 

لى التدفقات التأثيرات الناجمة عن أي مدفوعات سنوية متأخرة وعن أسعار الفائدة وعن آلية سعر الصرف الثابت ع

 .النقدية

 المساهمات من البلدان التي لم تقدم من قبل مساهمة قط

التي لم تسدد قط ( االتحاد الروسي وبيالروس)يمكن أن تتأثر التدفقات النقدية أيضا إذا لم تقدم البلدان  10

 نة لهذه البلدان وقد بلغ المستوى اإلجمالي للمساهمات المعل. 2112-2112مساهماتها خالل فترة السنوات الثالث 

 8 488 001يبلغ  2112-2112والمستوى المعلن للفترة . 2111-2110دوالرا أمريكيا عن الفترة  5 022.545

وكثيرا ما يجري . مليون دوالر أمريكي تقريبا 2.5دوالار أمريكيا، أي ما يزيد عن فترة السنوات الثالث السابقة بمبلغ 

المكاسب المتحققة في الفوائد ومن إعادة األرصدة، ولكن  وذلك عن طريقل عدم تسديد المبالغ المتعهد بها تحمّ 

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تشجع البلدان . المكاسب من الفائدة قد تكون محدودة خالل فترة السنوات الثالث هذه

 .التي لم تسدد قط من قبل على تقديم مساهماتها للفترة الحالية

 إعادة األرصدة

غير أن من . التدفقات النقدية تأثرا إيجابيا بإعادة األرصدة من المشروعات الملغاة أو التي تم إنجازهاقد تتأثر  21

ت المتوقع أن تقل األرصدة المعادة من فرادى المشروعات ألن معظم المبالغ المتبقية تجري الموافقة عليها لالتفاقا

 .ها أرصدة مستحقةالمتعددة السنوات التي ليست ل

 2112-2112التخصيص الكامل لميزانية الفترة  افتراضات

قد يكون لمصادر عدم اليقين في النقدية الفعلية المتلقاة تأثير على عمل الصندوق وسيكون من الضروري  21

ويمكن أن يتاح كامل . رصد الميزانية في سياق تخطيط األعمال لضمان وجود ما يكفي من الموارد لألنشطة المقررة

خالل الفترة المذكورة  امجللبر 2112-2112مليون دوالر أمريكي لفترة السنوات الثالث  251الميزانية البالغة 

 :ات التاليةفتراضاستنادا إلى اال

حزيران من كل /إمكان تسديد المبالغ المتعهد بها كاملة خالل فترة السنوات الثالث بحلول شهر يونيه (أ )

 ؛XI/5من المقرر  7عام وفقا للفقرة 

لصرف عندما تدعو الضرورة لذلك تجنبا ألي عجز في التدفقات النقدية خالل السحب من أذون ا (ب )

                                                 
2

،تقرير االجتماع الخامس والستين للجنة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60وفقا للمرفق األول من الوثيقة  2111تشرين الثاني /نوفمبر 11في  

 .تنفيذيةال
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 فترة السنوات الثالث؛

أن تواصل األطراف  التي سددت المساهمات المعلنة في الماضي تسديد تلك المساهمات وتدفع  (ج )

 مليون دوالر أمريكي؛ 42.0المبلغ المرّحل من فترة السنوات الثالث السابقة وقدره 

خرى خالل فترة السنوات ر أمريكي من الفوائد والمصادر األمليون دوال 15.1حصيل مبلغ أن يتم ت (د )

 للوفاء بااللتزامات في عملية تجديد الموارد؛ 2112-2112الثالث 

عدم تكبد اي خسائر في موارد الصندوق بسبب تطبيق آلية سعر الصرف الثابت أو السحب من  (ه )

 أذون الصرف؛

وتقدر  2112-2112بق لها قط سداد مساهماتها المعلنة بتعهداتها للفترة أن تفي األطراف التي لم يس (و )

 .دوالرا أمريكيا 8 488 001بمبلغ 

 في المرحلة النهائية من البرنامج /ز المصروفات في البدايةالميزانيات التي ترك

 2112-2112للفترة  خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطرافكما أشير في  22

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7)مليون دوالر أمريكي في خطط  211.2ت الوكاالت المنفذة حوالي ج، فقد أدر

مليون دوالر أمريكي قبل  151بما يتجاوز ثلث الميزانية المتاحة لفترة السنوات الثالث، وهو  2112أعمالها للعام 

 .ن األوليين من الفترةالنظر فيها من اللجنة التنفيذية، ولها أحتياجات تمويل في البداية للسنتي

، وإذا لم 2112في  2112داية ممكنا لو استلمت جميع مساهمات العام وقد يكون تركيز المصروفات في الب 24

استالم  2112تم في عام تكبد أي خسارة أو إذا تحقق مكسب من خالل آلية سعر الصرف الثابت خالل العام، وإذا م تي

مليون  15.1دوالرات أمريكية، وثلث مبلغ الـ 11 420 217مرحلة  وقدرها جميع المتأخرات المتبقية في المبالغ ال

دوالر أمريكي المتوقع للفوائد خالل فترة السنوات الثالث، وجرى التعجيل بصرف أذون الصرف أو تم قبول األذون 

 2112م مليون دوالر امريكي لعا 174.4فهذا من شأنه أن يمّكن من تفعيل ميزانية قدرها . في صورة نقدية

 .2112و 2114لسنتين لمليون دوالر أمريكي  148.4وميزانيتين قدرهما 

غير أن األخذ بنهج أكثر تحفظا كما اقترح في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت من شأنه اقتراح  22

لة تحصيل مليون دوالر أمريكي ألول عامين من فترة السنوات الثالث من أجل تقييم حا 15.1ميزانيات أقل بمقدار 

وأي خسارة أو مكسب من آلية سعر الصرف الثابت لتحديد  ،من األرصدة المحتفظ بهاالمتأتية فوائد والالمساهمات، 

مليون دوالر أمريكي قيمة الفائدة المتوقعة خالل عملية تجديد الموارد  15.1مبلغ الـيمثل و. 2112ميزانية نهائية لعام 

ماليين دوالر  4.5)لثابت ب بسبب آلية سعر الصرف التقريستُفقَد على وجه ا أيضا كمية التمويل التييمثل ولكنه 

وهذا من شأنه أن ينتج (. مليون دوالر أمريكي 14.4مليون دوالر أمريكي إلى  11.2من )وعدم السداد  (أمريكي

دوالر أمريكي  مليون 151وميزانية قدرها  2114و 2112مليون دوالر أمريكي لكل من العامين  125ميزانية قدرها 

 .2112للعام 

 التوصيـــــــــات

 :يلي ماقد ترغب اللجنة التنفيذية في 25

على النحو  2102-2102تحيط علما بالتقرير عن التخطيط المالي لفترة السنوات الثالث أن  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/5الوارد في الوثيقة 

 :تطلبأن  (ب)
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األنشطة المقررة في خطط أعمالها السنوية وتبقى تكاليف أن تحدد الوكاالت الثنائية من  (0)
ضمن حدود التقديرات المحددة لدى تقديم طلبات هذه المشروعات خالل فترة السنوات 

 ؛2102-2102الثالث 

في أن تنظر األطراف المساهمة التي ال تنص على الصرف المعجل ألذون الصرف من  (2)
لزمني لصرف أذون الصرف في السماح إما بجدول معجل للصرف أو بتعديل جدولها ا

 المستقبل ليتطابق مع السنة التي تستحق خاللها تلك المساهمات؛

 :تحثأن  (ج)

حزيران وفقا /األطراف المساهمة على تسديد مدفوعاتها عن كل عام بحلول شهر يونيه (0)
لالجتماع الحادي عشر لألطراف، تمكينا من االلتزام الكامل  XI/6من المقرر  7للفقرة 

 2102-2102مليون دوالر أمريكي خالل فترة السنوات الثالث  251لميزانية البالغة با
لالجتماع الثالث والعشرين ( 3الفقرة ) XXIII/05على النحو المتوخى في المقرر 

 لألطراف؛

على  2100-2112األطراف المساهمة التي عليها متأخرات من فترة السنوات الثالث  (2)
ماليين دوالر أمريكي من قيمة  01.3، ألنها تمثل مبلغ 2102تسديدها خالل العام 

مليون دوالر  32.2وهي  2100-2112المبالغ المرحلة من فترة السنوات الثالث 
 مليون دوالر أمريكي لالرتباط؛ 22.6أمريكي، مع مالحظة توافر مبلغ 

تسديد مساهماتها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ولم تسدد في الماضي على  (3)
إلى الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير لفترة السنوات الثالث 

 ؛2102-2102

في  2102في أول اجتماع للعام  2102تنظر في مدى توافر التدفقات النقدية لميزانية العام أن  (د)
ق لها التسديد، وأي ضوء المتحصالت من الفوائد، وتسديد المساهمات من البلدان التي لم يسب

 خسائر بسبب عدم السداد أو بسبب آلية سعر الصرف الثابت؛

مليون  025، و2102مليون دوالر أمريكي في العام  025تعتمد تخصيص موارد قدرها أن  (هـ)
مع تخصيص أي  2102مليون دوالر أمريكي في العام  061، و2103دوالر أمريكي في العام 

 .حق خالل فترة السنوات الثالث نفسهامبالغ غير مخصصة في وقت ال
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Annex I 
 

BILATERAL CONTRIBUTIONS AND BILATERAL COMMITMENTS FOR MULTI-YEAR 
AGREEMENTS DURING THE 2012-2014 TRIENNIUM (US $) 

 
Party 20% of Agreed Pledged 

Contributions (2012-
2014) 

Annual Tranches of 
Multi-Year Agreements 
to be Approved in 2012-

2014 

Balance 

Andorra                           7,144                             7,144 
Australia                  1,972,739                    1,972,739 
Austria                      868,495                        868,495 
Azerbaijan                        15,308                          15,308 
Belarus                        42,863                          42,863 
Belgium                  1,097,100                    1,097,100 
Bulgaria                        38,781                          38,781 
Canada                     3,272,931                    3,272,931 
Cyprus                        46,946                          46,946 
Czech Republic (the)                      356,175                        356,175 
Denmark                      751,131                        751,131 
Estonia                        40,822                          40,822 
Finland                      577,636                        577,636 
France                  6,248,879                    6,248,879 
Germany                  8,182,837 11,047,000  -2,864,163 
Greece                      705,206                        705,206 
Holy See (the)                           1,021                             1,021 
Hungary                      296,982                        296,982 
Iceland                        42,863                          42,863 
Ireland                      508,238                        508,238 
Israel                      391,894                        391,894 
Italy                  5,101,771 147,000  4,954,771 
Japan                12,787,596 240,000  12,547,596 
Latvia                        38,781                          38,781 
Liechtenstein                           9,185                             9,185 
Lithuania                        66,336                          66,336 
Luxembourg                        91,850                          91,850 
Malta                        17,349                          17,349 
Monaco                           3,062                             3,062 
Netherlands (the)                  1,893,136                    1,893,136 
New Zealand                      278,612                        278,612 
Norway                      888,906                        888,906 
Poland                      845,022                        845,022 
Portugal                      521,505                        521,505 
Romania                      180,639                        180,639 
Russian Federation (the)                  1,634,934                    1,634,934 
San Marino                           3,062                             3,062 
Slovakia                      144,919                        144,919 
Slovenia                      105,118                        105,118 
Spain                  3,242,314 893,000  2,349,314 
Sweden                  1,085,874                    1,085,874 
Switzerland                  1,153,231                    1,153,231 
Tajikistan                           2,041                             2,041 
Ukraine                        88,789                          88,789 
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Party 20% of Agreed Pledged 
Contributions (2012-

2014) 

Annual Tranches of 
Multi-Year Agreements 
to be Approved in 2012-

2014 

Balance 

United Kingdom                  6,739,767                    6,739,767 
United States of America (the)                17,600,000                  17,600,000 
Uzbekistan                        10,206                          10,206 
Total                80,000,000       12,327,000  67,673,000 
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Annex II 
 

POSSIBLE IMPACT OF THE FIXED EXCHANGE RATE MECHANISM (FERM) BASED ON 
CURRENT RATES OF EXCHANGE FOR THOSE COUNTRIES THAT QUALIFY AND USED 

THE FERM IN THE 2012-2014 TRIENNIUM 
 

Parties Adjusted 
United 

Nations scale 
of 

assessments 
with no party 
contributing 
more than 

22% 

Total 
Contributions 

2012-2014 
(US$) 

FERM 
Users’ 

currencies 
rates of 

exchange 
(2012-
2014) 

UN  
exchange 
rates as 

at 1 
March 
2012 
(US$) 

Value of Total 
Contributions 
as at 1 March 
2012 UN Rates 

of Exchange 
(US$) 

Difference 
(US$) 

Australia 2.465924145         9,863,697 0.967 0.931       10,245,107  381,410 
Austria 1.085618959         4,342,476 0.7203 0.746         4,192,876  -149,600 
Belgium 1.371375301         5,485,501 0.7203 0.746         5,296,523  -188,978 
Canada    4.091163338       16,364,653 0.9802 0.997       16,088,900  -275,753 
Czech Republic (the) 0.445218586         1,780,874 17.71 18.61         1,694,749  -86,125 
Estonia 0.051027918            204,112 0.7203 0.746            197,080  -7,032 
Finland 0.722045042         2,888,180 0.7203 0.746         2,788,681  -99,499 
France 7.811098572       31,244,394 0.7203 0.746       30,168,012  -1,076,382 
Germany 10.2285462       40,914,185 0.7203 0.746       39,504,675  -1,409,510 
Greece 0.881507286         3,526,029 0.7203 0.746         3,404,556  -121,473 
Ireland 0.635297581         2,541,190 0.7203 0.746         2,453,645  -87,545 
Luxembourg 0.114812816            459,251 0.7203 0.746            443,430  -15,821 
New Zealand 0.348265541         1,393,062 1.2873 1.196         1,499,405  106,343 
Norway 1.111132918         4,444,532 5.637 5.587         4,484,307  39,776 
Sweden 1.357342623         5,429,370 6.4202 6.595         5,285,465  -143,905 
Switzerland 1.441538688         5,766,155 0.9134 0.897         5,871,578  105,424 
United Kingdom 8.424709288       33,698,837 0.6223 0.632       33,181,624  -517,213 
TOTAL     170,346,499       166,800,615  -3,545,884 
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