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  راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي
  الخامس والثمانوناالجتمــــــاع 

  2020مايو/أيار   29إلى  25من  ،مونتريال
 *2020تموز /هيولي  22إلى  19مؤجل: من 

 

  حالة المساهمات والمصروفات
 

 تقرير أمين الخزانة 
 
  

(اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة  لدىعلى النحو المسجل  1تقدم هذه الوثيقة معلومات عن حالة الصندوق -1
 الوثيقة على الجداول التالية:هذه . ويحتوي المرفق األول ب2020مايو/أيار  31في 

  2020إلى  1991: حالة الصندوق من 1الجدول 
  2020-1991اآلخر للفترة  الدخلو المساهماتحالة  ملخص: 2الجدول 
  2020-1991للفترة  المساهمات: ملخص حالة 3الجدول 
  2020-2018: حالة المساهمات للفترة 4الجدول 
  2020: حالة المساهمات لعام 5الجدول 
  2019: حالة المساهمات لعام 6الجدول 
  2018 لعام : حالة المساهمات 7الجدول 
  2017-2015: حالة المساهمات للفترة 8الجدول 
  2017: حالة المساهمات لعام 9الجدول 

 
 .)19-بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد *
  
ال يزال سجل و. ))1((ب)40/2اإلنترانت (المقرر  عبرلمنهجية واالفتراضات التي يستخدمها أمين الخزانة ل توضيحطلبت اللجنة التنفيذية إتاحة  1

إليه أعضاء اللجنة  ليرجعمتاحا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/3/Rev.1 شر ألول مرة في وثيقة تقرير أمين الخزانةاالفتراضات والمنهجية الذي نُ 
  .متعدد األطرافاللصندوق ل مقيدالاإللكتروني الموقع التنفيذية في 
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  2016المساهمات لعام  : حالة10الجدول 
  2015: حالة المساهمات لعام 11الجدول 
  2014-2012: ملخص حالة المساهمات للفترة 12الجدول 
  2014: حالة المساهمات لعام 13الجدول 

 

 حالة الصندوق

جميع  مراعاة بعد  ،دوالرا أمريكيا نقدا 298,354,827 قدره  رصيد الصندوق كان، 2020مايو/أيار  31في  -2
 .والثمانين الرابعاالجتماع نهاية حتى  األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية

في المائة من   63 يشكل وهو ما ،إما كليا أو جزئيا 2020لعام  مساهماتهم وعشرون طرفا  تسعةسدد و -3
 2في المائة من تعهدات فترة الثالث سنوات. 86، و2020عام المدفوعات مقابل إجمالي تعهدات 

دوالرا أمريكيا  32,842,029 اآللية قدرها وتعكس خسارة ناجمة عن 3تم تحديث آلية سعر الصرف الثابتو -4
 والثمانين. الرابعدوالرا أمريكيا مبلغ عنه لالجتماع  32,493,656من قليال وهي أقل  ،منذ إنشائها

 غير المسددةإجراءات بشأن المساهمات 

عن   5المادة  موجب  فواتير إلى جميع األطراف غير العاملة ب  2020  الثانيكانون  /ينايرأرسل أمين الخزانة في   -5
 .حيثما ينطبق  4،تعهدات غير مسددة   عليهاوكذلك رسائل تذكير إلى األطراف التي    ،في الصندوق  2020مساهماتها لعام  

 توصياتال

 ترغب اللجنة التنفيذية في:قد  -6

الوارد في المرفق األول لهذه   ،والمصروفات  المساهماتعلما بتقرير أمين الخزانة عن حالة    اإلحاطة  (أ)
 ؛الوثيقة

بالكامل وفي أقرب وقت  الصندوق المتعدد األطرافحث جميع األطراف على دفع مساهماتها في   )ب(
 ؛ممكن

يها مساهمات علكبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األطراف التي  إلىطلب تأن   (د)
  .والثمانين السادساالجتماع في عن ذلك م تقرير يوتقد ،مستحقة لفترة ثالث سنوات أو أكثر

  

 
  غير المسددة لبعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية متاحة عند الطلب. المساهمات، ستكون قائمة 41/2استجابة للمقرر  2
  ب).( 1/ 81وفقا للمقرر  2020-2018 سنوات لفترة الثالثآلية سعر الصرف الثابت  طرفا استخدام 14اختار ما مجموعه  3
  5، الفقرة 17/41المقرر وفي أقرب وقت ممكن من السنة التقويمية)؛  مساهماتهادفع إلى (حث األطراف على السعي  7، الفقرة 11/6استجابة للمقرر  4

ساهماتها في (حث بعض األطراف التي لم تدفع أبدا م  16/37(حث األطراف على دفع مساهماتها في الصندوق بالكامل وفي أقرب وقت ممكن)؛ والمقرر  
  في أقرب وقت ممكن).  دفعهاالصندوق أو التي فعلت ذلك بمبلغ أقل من مساهمتها على 




























