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 مقدمة
الوكاالت المنفذة وأمين  ، بالتعاون معلبت اللجنة التنفيذية من األمانة، طالتاسع والستيناجتماعھا في  -1

صرف األموال تعلق بكيفية التي تبشأن الخيارات  الحادي والسبعينإعداد ورقة للنظر فيھا في االجتماع الصندوق، 
، مع أموال إلى االحتياجفي أقرب وقت ممكن لوقت  في الصينإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخطة 

جنة التنفيذية والوكاالت والل ،بين اللجنة التنفيذية وأمين الصندوقالمبرمة األخذ بعين االعتبار االتفاقات ذات الصلة 
 .))1((ب) 69/24االت المنفذة (المقرر بين حكومة الصين والوكالمنفذة، و

األمانة مع أمين الصندوق والوكاالت المنفذة بشأن الخيارات  اورتتش، )1((ب) 69/24استجابة للمقرر و -2
في أقرب وقت  في الصينإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخطة التي تتعلق بكيفية صرف األموال 

الوكاالت بشأن كيفية إعادة النظر في إجراءات الصرف من أمين الصندوق إلى أموال، وإلى ممكن لوقت االحتياج 
 .لصينالوكاالت المنفذة إلى امن المنفذة و

من  تحويل األموال: تحويل األموال من اللجنة التنفيذية إلى الصين  المتضمنتينالمعاملتين الوثيقة  وتتناول -3
  .لوكالة المنفذة ذات الصلةن أمين الصندوق إلى ام والتحويللى الصين الوكالة المنفذة ذات الصلة إ

 من الوكالة المنفذة إلى الصينتحويل األموال 

حتى 1998استعرضت األمانة البيانات المالية التاريخية للتحويالت من الوكاالت المنفذة إلى الصين من  -4
حتى عام  متناقصاتجاه  يليه 2005إلى  1998 من سنويالاألموال  رصيد، والحظت اتجاھا متزايدا في 2012
كلوريد الكربون  يعباوالھالونات ورالمواد الكلوروفلوروكربونية تخفيضات في استھالك وإنتاج التمشيا مع  2010

من الموافقة على المرحلة األولى  2011األموال في عام  رصيدالزيادة الحادة في  ونتجتوفقا لبروتوكول مونتريال. 
من  محتسب السنوياألموال  توافر رصيد 1ويبين الشكل . 1إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة 

 .السنوية الماليةالتقارير المرحلية 

  1الشكل 

  *2012 حتى 1998رصيد األموال للصين من 

 

اعي البنك الدولي كل ما تبقى من األموال المتاحة إلى الصين للتنفيذ النھائي لمشاريع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية، والھالونات ورب حول  *
 .في الرسم البياني أعاله وھي غير محتسبةمليون دوالر أمريكي  27كلوريد الكربون التي بلغت قيمتھا 

  

في االجتماع التنسيقي المشترك بين الوكاالت الذي عقد في مونتريال في  أجريتاستنادا إلى المناقشات التي  -5
                                                 

خطة إدارة إزالة المواد )، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة األولى من المرحلة األولى من 2011يوليو تموز/( الرابع والستين ھااجتماعفي    1
  مليون دوالر أمريكي. 133للصين بمبلغ  الھيدروكلوروفلوروكربونية
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استعراض تقارير عن إجراءات الصرف المقدمة من الوكاالت المنفذة و 2013أيلول/سبتمبر  25إلى  24الفترة من 
 :ما يليلى أن تلفت انتباه اللجنة إاألمانة  تود، االجتماع التاسع والستينفي 

الحاجة المتوقعة في المائة من الشريحة األولى على  50ما يصل إلى  ه يمكن صرفأنب اليونيب أوصىأ) (
لى تقديم تقارير مرحلية األخرى إمدفوعات ال. وتستند مخطط لھا في األشھر الستة األولىنشطة اللأل

 ؛اإلنجاز)على  ةالتقرير المالي (القائمة عن النواتج المنجزة والنتائج واإلنجازات ونصف سنوي

من خالل القرار األخير للصين لطلب معرب عنه اللجنة التنفيذية  اھتمامبأن أبلغت اليونيدو وب) (
 ، وليس بالضرورة على الفور بعد الوفاءعات التعاقدية من اليونيدو عند االحتياج إلى األموالالمدفو

  حيث تعاد الفائدة؛، التعاقدية لكل دفعة بالتزاماتھا

التوقيع  عندفي المائة من اتفاقية المنحة الفرعية  30ما ال يزيد عن  الدولي بتحويل سمح اتفاقات البنكتو) (ج
/ االتفاقاتمخرجات في ال/ المعالم تحديديتم و. غ الالحقة على أساس بيان المصروفاتتدفع المبالا، وعليھ

ألمانة أنه سيكون لالبنك الدولي  كما أوضح. تقرير الشريحة/ / تقارير/ وثيقة المشروع مذكرة تفاھم
البولي يوريثان ( قطاع رغاوي األموال في  تتحويال ھناك خفض في

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/30  شرائح التمويل للشركات المشمولة في توقيع عقد ال) من خالل
قادرا على استخدام كان البنك الدولي  موال المتاحة من الشرائح السابقة. وھذا يعني أناألب يةالمستقبل

  .عن األموال من اللجنة التنفيذية فراجية في وقت سابق لإلموال المخصصة لعدة شرائح مستقبلاأل

جھود اليونيب واليونيدو والبنك الدولي لتحويل األموال إلى ب أن تحاط علماقد ترغب اللجنة التنفيذية في  -6
إدارة خطة صرف األموال للمستفيد النھائي للمرحلة األولى من إلى الصين في أقرب وقت ممكن إلى وقت االحتياج 

في ھذا  عن جھوده على تقديم تقريربرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  وحثإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 الصدد.

 وكالة المنفذة ذات الصلةتحويل األموال من أمين الصندوق إلى ال

نيابة عن حكومة الصين  الحادي والسبعينمن الوكاالت المنفذة إلى االجتماع  استنادا إلى الوثائق المقدمة -7
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/30 ،(من الموافق عليھا للمرحلة األولى مليون دوالر أمريكي  159,5 بقيمة

مكتب مليون دوالر أمريكي إلى  42,6 تم تحويل، هتاريخحتى  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة 
لى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي إمليون دوالر أمريكي من  34,1 ف مبلغصرالتعاون االقتصادي الخارجي و

تلك تراكمت مليون دوالر أمريكي، بينما  9الصين  التي تحتفظ بھاكانت أرصدة األموال والمستفيدين النھائيين. 
مليون دوالر أمريكي (من األموال المحولة من أمين  117الت المنفذة إلى ما ال يقل عن الوكا األرصدة التي تحتفظ بھا

 .الحادي والسبعينمليون دوالر أمريكي في االجتماع  32,9يتم طلب مبلغ إضافي قدره سوالصندوق). 

المواد إدارة إزالة خطة األرصدة التي تحتفظ بھا الوكاالت المنفذة نيابة عن  تزايدعلى الرغم من  -8
حسابات  وتبينبلدان. جميع اللتحتفظ بھا الوكاالت  كبيرةھناك أيضا أرصدة للصين،  الھيدروكلوروفلوروكربونية
ي فائض اإليرادات ) أن إجمالي صافUNEP/OzL.Pro/ExCom/71/60( 2012لعام الصندوق المتعدد األطراف 

مستوى اإليرادات الواردة في ويتجاوز دوالر أمريكي. مليون  361 الوكاالت المنفذة بلغ تحتفظ به يعلى النفقات الذ
مليون دوالر  4,1 بقيمة) أمريكي دوالرمليون  124,5) نفقات الصندوق (أمريكي دوالرمليون  128,6( 2012عام 

إلى ما يقرب من ثالثة أضعاف  2012األرصدة التي تحتفظ بھا الوكاالت المنفذة في نھاية عام  قيمة أمريكي. وبلغت
المطلوبة في األموال رصدة األ أضعاف ةثالثالمنفذة بالوكاالت  تحتفظ األموال الالزمة للصرف من الوكاالت، أي

 .2012لعام  للصرف
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جملة  متضمنةالدراسة من جانب اللجنة التنفيذية  وھذا يثير العديد من المسائل التي قد تستحق المزيد من -9
 أمور منھا:

لفترة ستة أشھر األرصدة النقدية إلى الشركاء المنفذين بوجوب دفع  ينالمراجعمجلس  مالحظةأ) ( 
 إنجاز فوريال مطلوبة من أجل على أن األمو عندما يوجد دليل كافيتقديم ھذه األموال ويجب 

 ؛الحقامشاريع للتأخير تتعرض الھذه األموال حيثما استعادة ، ولتكاليف المشروع

أن تبدأ  ه ال ينبغيأنالموافقة وجميع األموال بعد  تحويلات بين اللجنة التنفيذية تقتضي االتفاقوب) (
لوكالة أن تحتفظ ا، وأنه ينبغي تحويل المواردالصندوق قبل  مدعوم منالوكاالت أي نشاط 

المتحملة  والمسئولياتجميع االلتزامات وتنھي  تستوفيتى ح ةجميع المساھمات غير المستخدمب
 ؛في تنفيذ المشاريع

 مماأكبر  فائدةالفائدة إذا تلقى أمين الصندوق رفع يأمين الصندوق  لدىرصدة االحتفاظ باألو) (ج
 ؛انات الالزمة لتقييم ھذا غير متوفرة حاليابيتنتج من الوكاالت المنفذة ولكن ال

أي تغيير في و 2014ي االجتماع األخير من عام مين الصندوق فالحالية أل تنتھي الواليةو) د(
لموافقة على أمين ا عند مراعاتهينبغي المتعدد األطراف سياسة تحويل األموال من الصندوق 

 ؛الصندوق المقبل

 ؛اإلضافي إن وجدداري اإلعبء لأثر التغير في سياسة تحويل األموال تقييما لسيتطلب و) ـ(ھ

إدارة إزالة المواد خطة اتفاقات الثانية من  مرحلةالالصندوق المتعدد األطراف في سيدرج وو) (
، وينبغي أن يؤخذ أي تغيير في 2014بدأھا في عام المحتمل الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 في الحسبان للمرحلة الثانية،سياسة تحويل األموال 

من تحويل األموال على أساس الحاجة المتوقعة ناجم العلى تنفيذ المشروع  و ينبغي تقييم التأثير) ز(
المستخدمة الوكاالت و 2المالية األخرى تجربة اآلليات على أساسمقدما  األموال تحويلبدال من 

  لوقت الالزم للتنفيذ.ممكن ل نھج تحويل األموال في أقرب وقت

 التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -10

 (أ) إذ تشير إلى:

 المقررللصين ( إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) وثيقة صرف األموال لخطة 1(
 )؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/58)) (1(ب) (  69/24

واليونيدو والبنك الدولي لتحويل األموال إلى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي   اليونيب) جھود 2(
إدارة خطة للمستفيد النھائي من أجل األموال االحتياج إلى صرف في أقرب وقت ممكن لوقت 

  في الصين؛ إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
وكاالت لتنفيذ المشروع خالل األشھر المن المطلوب التمويل  على أساسالمنفذة  هاألموال لوكاالتعن  مرفق البيئة العالمييفرج على سبيل المثال،    2

  .التاليةالستة 
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مكتب التعاون االقتصادي الخارجي  لتحويل األموال إلى  تقرير عن جھودهحث اليونيب على تقديم و(ب) 
إدارة إزالة لنھائي من أجل خطة في أقرب وقت ممكن لوقت االحتياج إلى صرف األموال للمستفيد ا

 في الصين، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مواصلة النظر في تأثير تحويالت الصندوق، باألمانة، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة وأمين  ومطالبة(ج) 
األموال إلى الوكاالت المنفذة من أمين الصندوق في ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71 / 58. 

------  


