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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

  2019مايو/أيّار  31إلى  27مونتريال، من 
  

 اردمتعدد األطراف وتوافر المواللصندوق لالمساهمات اإلضافية  حالة
 )(ب)82/3(المقرر 

  
 أمين الخزانةتقرير من 

  
ي اإلضافية الت وهو ما يمثل المبلغ اإلجمالي للمساهمات ،اأمريكي ادوالر 25,513,071تلقى أمين الخزانة  -1

 .5المادة موجب العاملة ب البلدانمن غير بلدا  17دفعها 

 لتخفيضل ةالسريعللبداية بعد موافقة اللجنة التنفيذية على أنشطة الدعم ، و2018أغسطس/آب  7 فيو -2
يا للوكاالت دوالرا أمريك 25,503,180 قدرها ، صرف أمين الخزانة مبلغللمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

 9,891قدره  ى رصيدمما أدى إل ،بموجب التعاون الثنائي من ألمانيا وإيطاليا موافق عليهالمنفذة بما في ذلك تمويل 
 .اأمريكي ادوالر

جراء تقييم دوالر أمريكي إل 100,000 على اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والسبعين قد وافقتو -3
من مرافق إنتاج  23-الهيدروفلوروكربونللخيارات الفعالة من حيث التكلفة والمستدامة بيئيا لتدمير 

ا دوالر 81,997ها (هـ)). وتم االنتهاء من التقييم بتكلفة إجمالية قدر79/47(المقرر  22- وفلوروكربونرالهيدروكلو
 .ةأمريكي اتدوالر 18,003مما أدى إلى رصيد قدره  أمريكيا،

 مبلغ 2018 كانون األول/ديسمبر 31الفوائد المتراكمة المستحقة من المساهمات اإلضافية حتى  وبلغت -4
دان والبل انةين الخزأمتمشيا مع الممارسات المحاسبية القياسية واالتفاقات القياسية بين و. اأمريكي ادوالر 251,138

 ية يجب أناإلضاف إيرادات تنسب إلى المساهماتفوائد فإن أي  ،المانحة التي اختارت توقيع اتفاق مع أمين الخزانة
 .توجيهيةومبادئها ال سياسات اللجنة التنفيذيةلمتعدد األطراف وتُستخدم وفقا التقيد كإيرادات للصندوق 
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 ربونيةروفلوروكللمواد الهيدالتدريجي لتخفيض إضافية لفإن المبلغ اإلجمالي المتاح لبرمجة أنشطة  ،ولذلك -5
 دوالرا أمريكيا. 279,032 قدره

لبلد يعرض المرفق األول لهذه الوثيقة حالة المساهمات اإلضافية بما في ذلك المدفوعات حسب او -6
 والمصروفات والمبلغ المتاح للبرمجة.

 التوصيات

 ترغب اللجنة التنفيذية في:قد  -7

وافر طراف وتمتعدد األاللصندوق لعلما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية  اإلحاطة  )أ(
  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5الموارد الوارد في الوثيقة 

 2018 عام تكجزء من حسابا ،أن يقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين ،أمين الخزانة إلىطلب تأن   )ب(
 م البدءإليرادات ومصروفات المساهمات اإلضافية لدع امصدّق ابيان ،متعدد األطرافالللصندوق 
دية همات العابشكل منفصل عن المسا ،للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض نفيذ السريع لت
 متعدد األطراف. الللصندوق 
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  األول المرفق

 متعدد األطرافالالمساهمات اإلضافية للصندوق 
  امانح بلدا 17 قبل من

 
  2019أبريل/نيسان  30في 

 الطرف
المساهمة بالدوالر 

 األمريكي
  المبلغ الفعلي   العملة المحلية المستخدمة

 (دوالر أمريكي)

      ةالمساهم
 775,334  دوالر أسترالي 1,014,604 920,000 أستراليا

 1,175,364  دوالر كندي 1,500,000 1,300,000 كندا

 214,516  كرونة دانمركية 1,500,000 300,000 نمركاالد

 222,160  يورو 200,000 230,000 فنلندا

 2,102,909  يورو 1,824,175 2,500,000 فرنسا

 3,355,354  يورو 2,832,000 3,200,000 ألمانيا

 190,000  190,000 أيرلندا

 2,000,000  2,000,000 إيطاليا

 4,800,000  4,800,000 اليابان

 39,199  يورو 35,200 39,199 لكسمبرغ

 730,000  730,000 هولندا

 108,004  دوالر نيوزيلندي 155,000 110,000 نيوزيلندا

 276,575  كرونة نرويجية 2,300,000 380,000 النرويج

 238,144  كرونة سويدية 2,008,166 430,000 السويد

 460,000  460,000 سويسرا

 1,825,512  إسترلينيجنيه  1,381,917 2,300,000 يةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمال

 7,000,000  7,000,000 الواليات المتحدة األمريكية

 25,513,071  26,889,199 اتمجموع المساهم

    جتماع) (*)المصروفات (حسب اال

 100,000  (**)االستشارات في االجتماع التاسع والسبعين رسوم 

 12,488,623   نواالجتماع الثمان

 10,515,677   نواالجتماع الحادي والثمان

 2,398,880   والثمانوناالجتماع الثاني 

 25,503,180   المصروفاتإجمالي 

     الرصيد المتاح

 9,891   االجتماع الثاني والثمانينالرصيد في نهاية 

 251,138   2018ديسمبر/كانون األول  31 حتىالفوائد المكتسبة 

 18,003   اتالرصيد غير المنفق من رسوم االستشار

 279,032   والثمانين الثالثجتماع لالالرصيد المتاح 

  
  )اأمريكي ادوالر 208,650) وإيطاليا (اأمريكي ادوالر 304,950لحكومتي ألمانيا ( الموافق عليها(*) بما في ذلك المساهمة الثنائية 

نتاج إمن مرافق  23-لتدمير الهيدروفلوروكربونلتقييم الخيارات الفعالة من حيث التكلفة والمستدامة بيئيا  االستشارات(**) أتعاب 
 .(هـ)) 79/47(المقرر  22- فلوروكربونروالهيدروكلو

  
     
 


