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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

    بروتوكـول مونتريــاللتنفيـــذ 
  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2017/ تموز يوليه 7إلى  3من   ،بانكوك
  

  حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف
  (ج))78/1(المقرر 

  تقرير من أمين الخزانة
  
اإلضافية، التي تعھدت (ج) لتقديم معلومات عن حالة المساھمات 78/1أعدت الوثيقة الحالية كمتابعة للمقرر  .1

 بھا مجموعة من البلدان المانحة المقصود منھا تقديم دعم البدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون.

وبعد االجتماع الثامن والسبعين، تم إبالغ أمين الخزانة بأن حكومة لكسمبرغ وافقت أيضا على تقديم  .2
 بلدا. 17البلدان مساھمات إضافية، وبذلك بلغ مجموع 

دوالر أمريكي من خمسة  2,598,714، استلم أمين الخزانة مبلغا وقدره 2017يونيه/حزيران  3وحتى  .3
 بلدان. وترد قائمة المبالغ التي تعھدت بھا البلدان مع المدفوعات المستلمة في المرفق األول بھذه الوثيقة.

 التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .4

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات اإلضافية على النحو الوارد في الوثيقة   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44؛  

لبدء التقديم دعم  5غير أطراف المادة  التي سددتھا دفوعاتالماإلحاطة علما كذلك مع التقدير ب  (ب)
  ؛يع في تنفيذ التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربونالسر

لبدء دعم االمساھمات اإلضافية لحالة نة بتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية عن امطالبة أمين الخز  (ج)
السريع بشكل منفصل عن المساھمات المتعھد بھا األخرى للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع 

  الثمانين.
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 المرفق األول
 

 بلدا مانحا  17حالة المدفوعات مقابل التعھدات بالمساھمات اإلضافية إلى الصندوق المتعدد األطراف من جانب 
 2017يونيه/ حزيران  3 حتى

  
  البلدالتوزيع حسب  الطرف

دوالرات الواليات 
 المتحدة

المبلغ بالعملة 
 المحلية

المبلغ المستلم 
بدوالرات الواليات 

 المتحدة

 الحالة

 االتفاق جاھز لكي توقع عليه الحكومة920,000AUD 1,014,604أستراليا

 اختارت "خطاب نوايا"؛ في انتظار الخطاب1,300,000كندا

استالم المدفوعات300,000DKK 1,500,000214,516الدانمرك

في انتظار الرد 230,000EUR 200,000فنلندا

 في انتظار الرد2,500,000فرنسا

 / مناقشة جارية بشأن مبلغ المساھمةفي انتظار الرد3,200,000 ألمانيا

 استالم المدفوعات190,000190,000آيرلندا

 استالم المدفوعات2,000,0002,000,000إيطاليا

في انتظار الرد4,800,000اليابان

استالم المدفوعات0EUR 35,200 39,199لكسمبرغ*

في انتظار الرد730,000ھولندا

استالم المدفوعات110,000NZD 155,000 155,000نيوزيلندا

 في انتظار الرد380,000النرويج

 في انتظار الرد430,000السويد

 في انتظار الرد460,000سويسرا

 في انتظار الرد2,300,000المملكة المتحدة

 في انتظار الرد7,000,000الواليات المتحدة األمريكية

26,850,000إجمالي التعھدات

2,598,7142,598,714إجمالي المدفوعات

24,251,28624,251,286المدفوعات المستحقة

%9.68نسبة المدفوعات/التعھدات

 (*)  إضافة إلى تعھدات البلدان الستة عشر األصلية
 

     


