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  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

  مقدمــة

عليھا  تعرض ھذه الوثيقة موجزا للتعديالت المالية التي أشارت إليھا الوكاالت الثنائية والمنفذة حسبما وافقت 1
من المشروعات ، 56/2و 28/7ن االمقرر يقتضيه، حسبما إحصائيةشتمل الوثيقة على بيانات أمانة الصندوق. وت

شھرا بعد  12بھا البالغة ألكثر من الفترة المسموح أرصدة ب والمحتفظ فيھاالتي تنفذھا الوكاالت الثنائية والمنفذة 
 كل من ىوتشتمل عل 31/2 استكمال المشروع. وتستند البيانات المقدمة إلى نموذج اإلبالغ المعد عمال بالمقرر

إلى مستوى الموارد (ب)، تشير ھذه الوثيقة أيضا  41/92األرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم بھا. وعمال بالمقرر 
بحالة المساھمات  في الوثيقة المتعلقة يردخزانة حسبما نقدية أو أذونات في صورة المتاحة للجنة التنفيذية سواء 

التي يتناولھا ھذا  صل مجموع األموال المقرر إعادتھا. وي)UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/3(والمصروفات 
أعادتھا التي  اأمريكي دوالرا 2 098 012 وقدرھاتكاليف الدعم  بما في ذلك ،دوالرا أمريكيا 2 212 058التقرير 

 إلى االجتماع السابع والستين.  ،من الوكاالت الثنائيةدوالرا أمريكيا  114 046مبلغ و ،الوكاالت المنفذة

 والستين بعالتي ستعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السا المبالغ

 دوالرا أمريكيا، 1 958 285تشير المعلومات التي قدمتھا الوكاالت المنفذة إلى أنه سيتم إعادة مبلغ  2
 .1 والستين، حسبما ھو مبين في الجدول بعبخالف تكاليف دعم الوكالة، إلى االجتماع السا

  

  

  

  1الجدول 
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  (بالدوالر األمريكي) المبالغ التي ستعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السابع والستين

المبالغ المعادة من مشاريع  الوكالة
مستكملة

مجموع المبالغ التي ستعاد إلى االجتماع  المبالغ المعادة من مشاريع جارية
 السابع والستين

 1 190 304 صفر 1 190 304 اليوئنديبي

 296 503 صفر 296 503 اليونيب

 295 883 268 988 26 895 اليونيدو

 175 595 صفر 175 595 البنك الدولي

 1 958 285 268 988 1 689 297 المجموع

دوالرات أمريكية  1 190 304أن اليوئنديبي واليونيب سيعيدان إلى الصندوق مبلغ  1يتبين من الجدول  3
دوالرات أمريكية، على التوالي، من المشاريع المستكملة. ويتعلق المبلغ المعاد من اليونيب بميزانية  296 503ومبلغ 

(د) الذي ينبغي بموجبه أن تعاد المبالغ الموافق  35/36 تماشيا مع المقرر 2011برنامج المساعدة على االمتثال للعام 
برنامج المساعدات القطرية ولكنھا لم تنفق إلى الصندوق المتعدد األطراف لتعاد برمجتھا في االجتماع لعليھا سنويا 

دوالرا  26 895غ الثاني للجنة التنفيذية في العام التالي للعام الذي تمت الموافقة عليھا فيه. وسوف تعيد اليونيدو مبل
دوالرا أمريكيا من مشروع جاٍر واحد على سبيل المتابعة لمقرر  268 988أمريكيا من المشاريع المستكملة ومبلغ 

من  ب141-وذلك لطلب متوافق عليه بإلغاء مشروع إزالة الھيدروكلولوفلولكربون )4(ب)( 66/4اللجنة التنفيذية 
). وسيعيد البنك الدولي مبلغ CRO/FOA/59/INV/34روع بافوسين (ة في مشتصنيع رغاوى البوليوريثان الجاسئ

 دوالرا أمريكيا من ثالثة مشاريع مستكملة. 175 595

  المشروعات ذات األرصدة حسب سنة االستكمال

والسنة التي  ،عدد المشاريع التي لھا أرصدة ما زالت تحتفظ بھا الوكاالت المنفذة 2ويعرض الجدول  4
(على مدى  2011مايو/أيار  31أنه بالنسبة للمشاريع المستكملة حتى نھاية  المشاريع. ويتبين منهت فيھا تلك استكمل

دوالرا أمريكيا، بخالف  2 778 554ا ھشھرا األخيرة على األقل)، كان لدى الوكاالت المنفذة أرصدة مجموع 12الـ
  تكاليف الدعم.
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  2الجدول 

  اريعاألرصدة المحتفظ بھا بحلول سنة استكمال المش

وفي االجتماع السابع واألربعين، طلبت اللجنة التنفيذية إلى أمانة الصندوق أن تواصل رصد الشرائح السنوية  5
 )).2(ب)( 47/50المتعددة السنوات في سياق الوثائق المتعلقة بحاالت التأخير في التنفيذ وأرصدة المشاريع (المقرر 

دوالرا أمريكيا يعزى إلى  195 860دوالرا أمريكيا، منه مبلغ  859 044ويحتفظ اليوئنديبي برصيد يبلغ  6
)، فاليونيدو 34)، يليه اليونيب (49اتفاقا متعدد السنوات. كما أن لديه أكبر عدد من المشاريع ذات األرصدة ( 18

 أرصدة.لديه أية  البنك الدولي فليست). أما 32(

الوكاالت األربع مشاريع تم استكمالھا منذ أكثر من عامين وبھا أرصدة متبقية. ويوجد لدى وتوجد لدى  7
مشروعا. وقد تقلص  15إلى  23اليوئنديبي أكبر عدد من المشاريع المستكملة قبل أكثر من عامين، ولكنه انخفض من 

ا إلى ــــدوالرا أمريكي 362 381ع اليوئنديبي من ـن في مشاريـمستوى األرصدة التي مضى عليھا أكثر من عامي
مشروعا، توجد خمسة اتفاقات متعددة السنوات بھا أرصدة ملتزم بھا قدرھا  15دوالرا أمريكيا. ومن أصل  282 707
 دوالرا أمريكيا. 145 433

 (ب)، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى الوكاالت التي لديھا أرصدة واجبة التسديد66/2وبموجب المقرر  8
أن تعيد ھذه األرصدة بأسرع ما يمكن.  2007و 2006و 2005ملتزم بھا لمشاريع أكملت في السنوات  مدة طويلة منذ

ولھا رصيد. وفيما يتعلق بالمشاريع التي  2005ولم بتم إبالغ االجتماع السابع والستين عن أي مشاريع أكملت في عام 
التفسير المقدم في االجتماعات السابقة وھو أن األرصدة  فياليوئنديبي  استمر، 2007و 2006استكملت في العامين 

 عدد المشاريع وكمية األرصدة التي أبلغت بھا الوكالة سنة االستكمال 

 المجموع البنك الدولي اليونيدو اليونيب اليوئنديبي 

(دوالر العدد 
أمريكي)

(دوالر العدد
أمريكي)

(دوالر العدد
 أمريكي)

(دوالر العدد
 أمريكي)

(دوالر العدد
 أمريكي)

2006 0 
0 

2 022 72 0 0 00 2 022 72 

2007 4 
761 93 

1 000 8 1 285 46 00 6 046 148 

2008 4 
980 8 

3 350 103 2 740 292 00 9 070 405 

2009 7 
966 179 

2 281 16 9 982 250 00 18 229 447 

مايو/أيار  31إلى  2010يناير/كانون الثاني  1
2010 

0 0 0 0 1 146 1 00 1 146 1 

 1 073 513 36 00 591 13153 199 653 8 282 15707 تتجاوز العامينمشاريع مستكملة قبل مدة 

 31إلى  2010يونيه/حزيران  1
 2010ديسمبر/كانون األول 

34 
 

337 576 12 
 

696 125 18959 382 00 64 992 084 1 

2011 

0 0 14688 616 1 361 3 00 15 049 620 

المجموع

49044 859 34037 942 32473 977 00 115554 778 2 
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ما زالت ملتزما بھا ألن اإلجراءات المالية لليوئنديبي تقتضي إصدار تنقيح تعتبر التي مضى عليھا أكثر من عامين 
لمشروع في للمشروع المعني بين اليوئنديبي والوكالة المنفذة وإلغالق ا يللداللة على اإلغالق الرسمختامي للميزانية 

تعتبر  لذلكوالوكالة المنفذة الوصول إلى ھذه األموال، أن بإمكان ر عتبيُ  ديبي. وإلى حين اتخاذ ھذه الخطوةنظم اليوئن
 مبالغ ملتزما بھا.

 2007أرصدة ثمانية مشاريع مستكملة في العامين  اعتباروفي رده على طلب األمانة تبرير السبب في  9
إلى االجتماع السابع والستين، وإلعطاء مؤشر للوقت الذي تعاد فيه األرصدة في  تھاعادعدم إملتزما بھا و 2008و

دوق، قدم اليوئنديبي تفسيرا إضافيا يدل على أنه مستمر في جھوده المبذولة للحصول نإطار ھذه المشاريع إلى الص
صدر التنقيحات الختامية وتغلق على ميزانيات ختامية موقع عليھا من الوكاالت المنفذة وأن األرصدة ستعاد حالما ت

يتوقع اليوئنديبي أن يعيد األرصدة الخاصة ، 2008و 2007 ينعامالالمشاريع. ومن أصل ثمانية مشاريع أكملت في 
بسبعة مشاريع إلى االجتماع الثامن والستين. وال يزال اليوئنديبي يعمل مع المكتب القطري والحكومة لتسوية بند 

المتبقي ويتوقع أن تحل ھذه المسألة ويغلق المشروع في وقت يسمح بإعادة أي رصيد متبٍق مستحق التسديد للمشروع 
إغالق المشاريع السبعة المكتملة ماليا في يعمل على كان بحلول االجتماع التاسع والستين. وأشار اليوئنديبي إلى أنه 

عة على األقل ستعاد إلى االجتماع الثامن ويمكنه أن يؤكد في ھذه المرحلة أن األرصدة لمشروعين من السب 2009عام 
والستين. وأضاف أن متابعة إغالق جميع المشاريع المكتملة جارية أيضا لضمان أن يمكن أيضا إعادة أرصدة 

 .2011و 2010المشاريع المكتملة في العامين 

ية مشاريع. مشروعا إلى ثمان 13المستكملة قبل مدة تزيد عن عامين من  وقد نقص عدد مشاريع اليونيب 10
دوالرا أمريكيا الذي أُبلِغ به االجتماع السادس  266 972المتعلق بالمشاريع المستكملة من  نيبانخفض رصيد اليوو

 2006دوالرا أمريكيا. وطلبت األمانة إيضاحا بشأن المشروعين المستكملين في عام  199 653والستون إلى 
م بھا عن السبب في أن رصيد ھذه المشاريع ما زال ملتزما لديه أرصدة ملتزو 2007ومشروع واحد أكمل في عام 

بأي إجراء يكون قد اتخذه للحصول على المعلومات المطلوبة من الشركاء به. وطلبت األمانة إلى اليونيب إفادة اللجنة 
معقولة. وأوضح اليونيب أنه يبذل  زمنية ع من الوجھة المالية في غضون مھلالمنفذين للسماح بإغالق ھذه المشاري

بالفعل إلى كل من وحدات  ُسلفقد ُدفعت أضاف أنه قصارى وسعه إلعادة األرصدة المتعلقة بمشاريع مستكملة. و
لكي يعيدھا اليونيب إلى . ولذلك فإن ھذه المبالغ لم تعد متاحة األوزون الوطنية في جميع المشاريع للقيام باألنشطة

ألطراف. وقال إن اليونيب يعمل بالتعاون مع كل من الشركاء التنفيذيين على وضع التقارير المالية الصندوق المتعدد ا
دوالرا أمريكيا ھو في إطار المشروع  76 350في صيغتھا النھائية. وأوضح أن أكبر رصيد وقدره 

ALG/SEV/48/INS/64لى الجزائر من . وفي ھذا الصدد أضاف أن اليونيب ينظم بعثة مشتركة مع اليونيدو إ
المقرر القيام بھا بحلول منتصف العام لتسوية أي من البنود العالقة. كما أن اليونيب يستعرض حاليا بالتفصيل 

دوالرا أمريكيا في محاولة  82 022 إجماليهاألرصدة المتعلقة بمشاريع خطط اإلدارة اإلقليمية في رواندا وبھا رصيد 
ام. وسيواصل اليونيب أيضا عملية المتابعة مع البلدان المتبقية بالنسبة لباقي إلغالق ھذه المشاريع ماليا ھذا الع

 المشاريع.

منذ  وقد انخفض الرصيد المحتفظ به لدى اليونيدو عن مشاريع مضى على استكمالھا أكثر من سنتين 11
أمريكيا ونقص عدد دوالرا  591 153دوالرا أمريكيا إلى  606 446سادس والستين للجنة التنفيذية من االجتماع ال

يھا أرصدة ملتزم فمشروعا، توجد ثمانية اتفاقات متعددة السنوات  13مشروعا. ومن أصل  13إلى  16المشاريع من 
ولديه أرصدة ملتزم  2007دوالرا أمريكيا. ويوجد لدى اليونيدو مشروع واحد مستكمل في عام  517 499بھا قدرھا 

وات فقد طلبت األمانة إلى اليونيدو تقديم مبررات إضافية للسبب في بقاء بھا. ورغم أنه يتعلق باتفاق متعدد السن
الرصيد رھن ھذا المشروع ملتزما به وفي عدم إعادته إلى االجتماع السابع والستين وبيان موعد إعادته. وطلبت 

وبة للسماح باإلغالق األمانة أيضا إلى اليونيدو تقديم إيضاح بشأن اإلجراء الذي اتخذ للحصول على المعلومات المطل
مشروعا في  13المالي لھذه المشاريع في غضون فترات زمنية معقولة. وأوضحت اليونيدو في ردھا أنه من أصل 
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قائمة المشاريع التي استكملت منذ أكثر من عامين، ھناك ثمانية مشاريع التفاقات متعددة السنوات وخمسة مشاريع 
المتعددة السنوات، أشارت اليونيدو إلى أنه من غير المتوقع إعادة المبالغ حتى  فردية. وفيما يتعلق بمشاريع االتفاقات

أن اليونيدو مع ذلك تبذل قصارى جھدھا لتصفية جميع االلتزامات سواء في االتفاقات المتعددة نھاية أجل االتفاق، و
شروعا. أما األرصدة المتبقية م 13السنوات أو فرادى المشاريع. وبسبب ھذه الجھود، أمكن خفض عدد المشاريع إلى 

 .جميع االلتزاماتھذه المشاريع فال يمكن إعادتھا إلى أن يتم إغالقھا ماليا وتصفية  في

قسائم الصرف بمجرد تلقي  ا، أوضحت اليونيدو أنھ2007بالمشروع الواحد الذي أكمل في عام  وفيما يتعلق 12
. وأكدت متبقٍ  رصيدسوف تتمكن من تصفية االلتزامات وإغالق ھذا المشروع ماليا وإعادة أي  الداخلية من اليوئنديبي

اليونيدو مجددا أنھا تتابع ھذه المسألة باستمرار من أجل إغالق ھذا المشروع ماليا قبل االجتماع الثامن والستين للجنة 
مانة إلى اليونيدو اإلفادة عن اإلجراءات التي اتخذتھا التنفيذية. وفيما يتعلق بالمشاريع المستكملة المستقلة، طلبت األ

للحصول على المعلومات الالزمة للسماح باإلغالق المالي لھذه المشاريع في غضون مھل زمنية معقولة. وأشارت 
أنھا للحصول على قسائم الصرف الداخلية التي من ش في الميدانالعاملين اليونيدو إلى أنھا تجري المتابعة بانتظام مع 

السماح بتصفية معظم االلتزامات. كذلك أفادت اليونيدو بأنھا في حالة االلتزامات طويلة األمد التي انقضى عليھا عدة 
سنوات تحدد مھال زمنية لتصفية تلك االلتزامات؛ وإال فإن االلتزامات ستلغى. وأضافت اليونيدو أنھا تبذل قصارى 

 االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية أو قبله.وسعھا إلغالق تلك المشاريع ماليا بحلول 

  األرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم بھا

 وفيما يلي مستوى األرصدة المصنفة على أنھا أرصدة ملتزم بھا وأرصدة غير ملتزم بھا للوكاالت المنفذة 13

 األربع:

 3الجدول 

 للمشروعات ذات األرصدةاألرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم بھا حسب الوكالة المنفذة 
  (بالدوالرات األمريكية)

 المجموع األرصدة غير الملتزم بھااألرصدة الملتزم بھا الوكالة
 859 044 صفر 859 044 اليوئنديبي
 942 037 صفر 942 037 اليونيب
 977 473 صفر 977 473 اليونيدو

 صفر صفر صفر البنك الدولي
 2 778 554 صفر 2 778 554 المجموع

دوالرا أمريكيا من المشاريع المستكملة والمستمرة، ھناك مبلغ  2 778 554ومن المبلغ اإلجمالي وقدره  14
جد أي أرصدة من المتوقع أن تنفق ھذه األموال). وال تو ندوالرا أمريكيا ملتزم به (األمر الذي يعني أ 2 778 554

 غير ملتزم بھا.

دة الملتزم بھا بالنسبة للمشاريع المستكملة. إذ انخفض العدد وأفاد اليوئنديبي بأن انخفاضا طرأ على األرص 15
مشروعا يبلغ بھا  49مشروعا أبلغ بھا االجتماع السادس والستين إلى  67اإلجمالي لمشاريعه ذات األرصدة من 

إلى  اـــدوالرا أمريكي 1 059 230ام لألرصدة الملتزم بھا من ــاالجتماع السابع والستين. وقد نقص المستوى الع
سنوات ولديھا أرصدة ملتزم  4مشاريع تم إنجازھا منذ أكثر من  4دوالرا أمريكيا. ويوجد لدى اليوئنديبي  859 044
 بھا.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4 
 
 

6 

دوالرا  942 037مشروعا مستكمال، وھو يحتفظ بمبالغ ملتزم بھا قدرھا  34ويوجد لدى اليونيب  16
مشروعا  33اإلجمالي للمشاريع ذات األرصدة من أمريكيا وليست لديه أي أرصدة غير ملتزم بھا. وقد زاد العدد 

مشروعا يبلغ بھا االجتماع السابع والستين. وزاد المستوى اإلجمالي  34أبلغ بھا االجتماع السادس والستين إلى 
دوالرا أمريكيا. وتوجد لدى اليونيب ثالثة مشاريع  942 037لى إدوالرا أمريكيا  435 915لألرصدة من 

ھذه المشاريع  اثنان من 2006في عام أرصدة ملتزم بھا، وقد استكمل مستكملة منذ أكثر من أربع سنوات وفيھا 
 .الثالثة ذات األرصدة الملتزم بھا

دوالرا أمريكيا. وقد  977 473بھا مبالغ ملتزم بھا قدرھا مشروعا مستكمال  32وأفادت اليونيدو بوجود  17
مشروعا  32مشروعا أبلغ بھا االجتماع السادس والستون إلى  42ت األرصدة من نقص العدد اإلجمالي للمشاريع ذا

دوالرا أمريكيا إلى  1 060 666يُبلغ بھا االجتماع السابع والستون، وانخفض المستوى اإلجمالي لألرصدة من مبلغ 
 أرصدة ملتزم بھا. بهتتعلق و 2007دوالرا أمريكيا. ويوجد لدى اليونيدو مشروع واحد استكمل في عام  977 473

إلى الوكاالت المنفذة أن تعيد جميع تكاليف  وكانت اللجنة التنفيذية قد طلبت خالل اجتماعھا الخامس والثالثين 18
المصروفات من ھذه كان قد تم تكبد إذا دعم الوكاالت المقترنة بمبالغ متبقية من المشاريع المستكملة. وفي حالة ما 

 4)). ويبين الجدول (ك35/13قرر المنفذة تفسيرا لذلك وأن تعيد قيمة الرصيد (الم الوكاالتلتكاليف، ينبغي أن تقدم ا
والستين. ويشمل  دوالرا أمريكيا من تكاليف دعم الوكالة سوف يعاد خالل االجتماع السابع 139 727أن ما مجموعه 

دوالرا أمريكيا من  20 174ة و دوالرا أمريكيا من مشروعات مستكمل 2 100ھذا المبلغ إعادة اليونيدو مبلغ 
 البنك الدوليدوالرا أمريكيا و 25 094 اليونيبو دوالرا أمريكيا 72 986إعادة اليوئنديبي مبلغ و ،مشروعات جارية

 .مشروعات مستكملة مندوالرا أمريكيا  19 373

  4الجدول 

  ألمريكي)تكاليف الدعم اإلداري التي ستعاد إلى االجتماع السابع والستين (بالدوالر ا

مجموع المبالغ التي ستعاد إلى االجتماع  مبالغ من مشاريع جاريةمبالغ من مشاريع مستكملة  الوكالة
 السابع والستين

 72 986 صفر 72 986 اليوئنديبي
 25 094 صفر 25 094 اليونيب
 22 274 20 174 2 100 اليونيدو

 19 373 صفر 19 373 البنك الدولي 
 139 727 20 174 119 553 المجموع

  المبالغ الجاري إعادتھا إلى االجتماع السابع والستين من الوكاالت الثنائية

أن تقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية باألوضاع المقترحة  56/2طُلب إلى الوكاالت الثنائية بموجب المقرر  19
الردود المتلقاة بشأن األرصدة المعادة من المشاريع التي  5ألرصدتھا من المشاريع المستكملة. ويقدم الجدول 

يبلغ مجموعه من تكاليف المشاريع ماع السابع والستين استكملتھا حكومة السويد. ويتبين منه أن ما سيعاد إلى االجت
 دوالرا أمريكيا. 114 046
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  5الجدول 

  (بالدوالر األمريكي) األموال التي ستعيدھا الوكاالت الثنائية إلى االجتماع السابع والستين

 المجموع تكلفة دعم المشروع تكلفة المشروع 

 114 046 صفر 114 046 السويد

 114 046 صفر 114 046 المجموع

في االجتماع السابع والستين عن مشروع  114 046إعادة مبلغ  باعتزامھاوقد أفادت حكومة السويد األمانة  20
 ) على النحو الوارد في المرفق الثاني.PHI/PHA/41/TAS /72واحد مستكمل في الفلبين (

  المشاريع الثنائية ذات األرصدة حسب سنة االستكمال

المشروعات.  األرصدة التي تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية والسنوات التي استكملت فيھا ھذه 6يعرض الجدول  21
على األقل خالل األشھر االثنى عشر ( 2011أيار مايو/ 31ويتبين منه في حالة المشروعات المستكملة حتى نھاية 

 .تكاليف الدعمبما في ذلك  دوالرا أمريكيا، 221 261لدى الوكاالت الثنائية أرصدة يبلغ مجموعھا  ه كانأن )األخيرة

  6الجدول 

  األرصدة المحتفظ بھا لدى الوكاالت الثنائية

  
وأفادت حكومة فرنسا األمانة بأنھا ستبقي األرصدة المستحقة السداد عن المشاريع المستكملة إلى االجتماع  22

السابع والستين عند نفس مستوى استحقاقھا لالجتماع السادس والستين وأنھا لن تعيد أي أرصدة إلى االجتماع السابع 
 سوى مشروع واحد مضى عليه أكثر من عامين.والستين. وال تشمل أرصدة حكومة فرنسا 

وأفادت حكومة اليابان األمانة بأنھا لن تعيد األرصدة المرتبطة بالمشاريع المستكملة إلى االجتماع السابع  23
 والستين وأنھا سوف تستخدم الرصيد غير المنفق في أغراض أخرى في إطار التعاون الثنائي لليابان.

من جانب حكومة ألمانيا بخصوص األنشطة الثنائية في فترة السنوات الثالث ونتيجة لإلفراط في البرمجة  24
من المتوقع أن تستخدم ألمانيا الرصيد من المشاريع المستكملة لتغطية العجز في إطار المشاريع الثنائية  2012-2014

 الموافق عليھا األخرى.

فرنسا (دوالر  سنة اإلكمال
أمريكي)

اليابان (دوالر 
أمريكي)

  المجموع ألمانيا
 )(بالدوالر األمريكي

2008 440 78 0 0 440 78 
2009 0 0 0 0 

مايو/أيار  31إلى  2010يناير/كانون الثاني  1
2010 

0 0 0 0 

 78 440 0 0 78 440 المشاريع المستكملة منذ أكثر من سنتين

 117 828 291 52 906 64 631 2011مايو/أيار  31إلى  2010يونيه/حزيران  1

 196 268 52291 143906 071 صافي المجموع
 24 993 733 17150 810 تكاليف دعم المشروع

 221 261 324 60 056 160 881 المجموع
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  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقات

ات إضافية عن األرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم بھا حسب الوكالة. ومن مبلغ يعرض المرفق األول معلوم 25
مليون دوالر  1.02مليون دوالر أمريكي في المشاريع ذات األرصدة المذكورة في ھذا التقرير، يوجد حوالي  2.78

ى اليونيدو، ومنھا ويوجد أكبر قدر من األرصدة لدمشروعا.  37اتفاقات متعددة السنوات عددھا مشاريع أمريكي ل
دوالرا أمريكيا واليوئنديبي بمبلغ  942 037دوالرا أمريكيا ملتزم به، ويليھا اليونيب برصيد قدره  977 473مبلغ 
دوالرا أمريكيا. وليس لدى البنك الدولي أي مشاريع ذات أرصدة. وال توجد أي وكاالت لديھا ارصدة غير  859 044

 1 073 513المشاريع المستكملة منذ أكثر من عامين التي تحتفظ بھا الوكاالت  ملتزم بھا. وتبلغ قيمة الرصيد من
، ويحتفظ اليوئنديبي واليونيدو 2007دوالرا أمريكيا، ويحتفظ اليونيب بأرصدة لثالثة مشاريع مستكملة بحلول عام 

وجيه االھتمام لھذه . وما زال يلزم ت2007بارصدة عن أربعة مشاريع ومشروع واحد مستكمل لكل منھما منذ عام 
االلتزامات المستحقة السداد منذ أمد طويل بھدف إعادة األرصدة إلى الصندوق بأسرع ما يمكن. وال توجد أرصدة 

. ويوجد لدى إحدى الوكاالت الثنائية أرصدة تشمل لدى أي من الوكاالت غير ملتزم بھا لمدة أطول من عامين وأكثر
 كملة عمرھا سنتان وأكثر.تكاليف الدعم المتعلقة بمشاريع مست

إلى أن لدى أمين الخزانة رصيدا متاحا  2012حزيران /يونيه 8في حالة المساھمات والمصروفات تشير و 26
. ويبلغ مجموع الرصيد الصافي الذي أعادته الوكاالت 2012يونيه/حزيران  8دوالرا أمريكيا في  38 271 333يبلغ 

أما المستوى دوالرا أمريكا.  2 212 058لمبالغ المعادة من الوكاالت الثنائية، المنفذة، بما فيه تكاليف دعم الوكاالت وا
من اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السابع والستين، بعد أخذ رصيد الصندوق على  اتاإلجمالي للموارد المتاحة للموافق

ومجموع المبالغ التي أعادتھا الوكاالت المنفذة، فيبلغ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/3النحو الوارد في الوثيقة 
 دوالرا أمريكيا. 40 483 391

 5وبالنظر إلى المستوى اإلجمالي لتمويل المشاريع واألنشطة المقدمة لكي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية في في  27
فإن الموارد المتاحة في االجتماع مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الدعم،  93.5ويبلغ  2012يونيه/حزيران 

 .للموافقات السابع والستين غير كافية

  التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي: 28

أن تحيط علما بالتقرير المتعلق باألرصدة والموارد المتاحة الوارد في الوثيقة   )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4؛ 

تھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السابع والستين أن تحيط علما بأن صافي مستوى المبالغ التي أعاد  )ب (
دوالرات  1 190 304دوالرا أمريكيا مقابل مشاريع، وھو يشمل إعادة مبلغ  1 958 285يبلغ 

دوالرا أمريكيا من  295 883دوالرا أمريكيا من اليونيب، و 296 503أمريكية من اليوئنديبي، و
 بنك الدولي؛دوالرا أمريكيا من ال 175 595اليونيدو، و

أن تحيط علما بأن صافي مستوى تكاليف الدعم التي أعادتھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السابع   )ج (
دوالرا  72 986دوالرا أمريكيا مقابل مشاريع، وھو يشمل إعادة مبلغ  139 727والستين يبلغ 

را أمريكيا من دوال 22 274دوالرا أمريكيا من اليونيب، و 25 094أمريكيا من اليوئنديبي، و
 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 19 373اليونيدو، و
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دوالرا أمريكيا،  1 073 513أن تحيط علما بأن الوكاالت المنفذة يوجد لديھا أرصدة مجموعھا   )د (
ن، وھي تشمل ـــع المستكملة قبل مدة تزيد على السنتيــبخالف تكاليف الدعم، وذلك من المشاري

دوالرا  591 153دوالرا أمريكيا لليونيب، و 199 653كيا لليوئنديبي، ودوالرا أمري 282 707
 لليونيدو؛أمريكيا 

أن تحيط علما بالردود المتلقاة من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو بشأ المشاريع ذات األرصدة   )ه (
، وأن 2007و 2006و 2005الملتزم بھا مستحقة السداد منذ مدة طويلة المستكملة في األعوام 
إعادة األرصدة  2007و 2006تطلب إلى الوكاالت المنفذة التي لديھا مشاريع مستكملة في العامين 

 في أسرع وقت ممكن؛

دوالرا  78 440أن تحيط علما بأن حكومة فرنسا ما زال لديھا أرصدة غير ملتزم بھا مجموعھا   )و (
 عامين؛أمريكيا، بخالف تكاليف الدعم، تعزى إلى مشروع أكمل قبل مدة تتجاوز ال

حكومة السويد إلى االجتماع السابع والستين يبلغ  هديعتالذي المستوى الصافي أن أن تحيط علما ب  )ز (
دوالرا أمريكيا، وأن تطلب إلى أمين الخزانة أن يتابع مع حكونة السويد مسألة إعادة ھذه  114 046

 المبلغ نقدا إلى الصندوق.

 ----- 

 
 
 
 
 

 


