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 األمم المتحدة

  للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
   السبعوناالجتمـــاع الثالث و

  2014تشرين الثاني/نوفمبر  13- 9باريس، 
  
  
 

 للصين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةصرف األموال لخطة إدارة 
 )72/38 المقرر(

 
 
، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة وأمين اجتماعھا الثاني والسبعينفي   -1

إزالة المواد توقيت صرف األموال في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة  بشأنلنظر في الخيارات ا، الخزينة
  ). 72/38 المقرر( الثالث والسبعينجتماع االإلى  المسألة هھذ عنللصين. وتقديم تقرير  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
نة. يمع الوكاالت المنفذة وأمين الخز مناقشات بشأن ھذه المسألةاألمانة  أجرت، 72/38لمقرر استجابة لو  -2
 3إلى  2من على وجه التحديد، من خالل االجتماع التنسيقي المشترك بين الوكاالت الذي عقد في مونتريال (و

مكتب  إلىاقترحتھا اللجنة التنفيذية، مثل توفير األموال التي صرف الخيارات تمت مناقشة )، و2014 ل/أيلوسبتمبر
على  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة لصين للمرحلة الثانية من ل الخارجي التعاون االقتصادي

صل إلى مستوى ال يتجاوز التي ت الخارجي التعاون االقتصاديلمكتب  األموالأساس نصف سنوي أو اإلفراج عن 
مع الشركات المبرمة العقود النھائية  الخارجي التعاون االقتصاديمكتب في المائة من الشريحة قبل تقديم  30

إزالة خطة إدارة ل صرفال طرقتقديم تقرير بشأن بالمستفيدة. وخالل االجتماع، تم تذكير الوكاالت المنفذة أيضا 
  .الثالث والسبعينفي الصين إلى االجتماع  لوروفلوروكربونيةالمواد الھيدروك

  
خطة صرف األموال في إطار المرحلة الثانية من خيارات في وفي وقت الحق، نظرت الوكاالت المنفذة   -3

  .1للصين، وقدمت تعليقات على النحو الوارد في الجدول  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة 
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  صرفالخيارات بشأن المنفذة الوكاالت تقرير : 1الجدول 
  في المائة 30عتبة الصرف بنسبة   طريقة الصرف نصف السنويالوكاالت

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

تحقيق باألموال يجوز عدم ربط اإلفراج عن 
صعوبات في  ذلك يسببسوف إنجازات األداء. 
التعاون األموال في مكتب إدارة استخدام 

برنامج االمتياز اإلداري. الخارجي /  االقتصادي
التعاون مكتب  اكتشفعلى سبيل المثال، إذا 

أن المستفيدين قادرون على الخارجي  االقتصادي
تحقيق المزيد من األھداف خالل نصف سنة 

 الواجب صرفھااألموال  تصرف لنمعينة، 
  .للشركات

 
 

جدول الدفع على اقترح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
موافقة اللجنة التنفيذية  عندفي المائة ( 20النحو التالي: 

برنامج األمم  واستالمالشريحة، عن إلفراج على ا
 أمين الخزينة الشريحة منتحويل المتحدة اإلنمائي 

 تنقيحند التوقيع على متعدد األطراف، وعالصندوق ب
 50ومشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي). ميزانية 

 التعاون االقتصاديمكتب أن على في المائة (تأكيد 
حمولة ال يمكنھا إزالة التي  الشركات حددقد  الخارجي
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن محددة بالطن ال

األداء مع ھذه  القائمة علىالعقود  توقيعيمكن و
خطة مفصلة لتنفيذ واالنتھاء من وضع ، اتالشرك

في المائة من  60 تم صرفولھذه السنة المشروع 
التعاون مكتب الذي استلمه تمويل الشريحة السابقة 

في المائة (عند تقديم  30و). الخارجي االقتصادي
من أنشطة تنفيذ  الشركةمستوى  عنتقرير مرحلي 

من المواد  االستھالك الوطنيوال يتجاوز المشروع، 
 ق الحدالعام الساب في الھيدروكلوروفلوروكربونية

األقصى المسموح به المنصوص عليه في االتفاق، كما 
  من خالل عملية التحقق المستقلة). ذكر

 التعاون االقتصاديمكتب اتفاقات مع  أبرمت اليونيب
على أساس  الخارجي / برنامج االمتياز اإلداري

التقارير  عند استالممدفوعات فصلية بستة أشھر 
 سوف تضمن. صرف المتوقعالالمرحلية وتقديم 

 في مدة ال تزيد عنالتمويل  صرفھذه الطريقة 
احتياجات المستفيدين  بناء علىستة أشھر مقدما 

  النھائيين.

غير قابلة للتطبيق ألن اليونيب  الصرف ھذه طريقة
 التعاون االقتصاديمكتب   مستفيدة. ليس لديه شركات

  ھو المستفيد النھائي.الخارجي 

 الزمنية مناليونيدو في ھذه المرحلة مكن تي نل اليونيدو
تتم لم  ألنهتأكيد االتفاق أو االختالف عليه، 

ھذا الخيار بشكل قاطع مع حكومة  مناقشة
محددة الوقت، مثل  ةالصين. ومع ذلك، دفع

 الجدول الزمنيال يبدو أن ، ةسنوينصف ال ةدفعال
حسب الدفع  ألن، يجعلھا خيارا مفضال

 كثيراأقرب من حيث المفھوم  هيبدو أناإلنجازات 
ويكون من األسھل حاجة إلى األموال. ال لوقت

مستويات التمويل، وبالتالي التحديد المسبق ل
 ويبدوا. حسب اإلنجازاتمع المدفوعات  تھاإدار

حافزا أقوى إلحراز تقدم  ستكون ھاأيضا أن
  سريع.

 اھذا موزع سيكونو حاليا أنه في التنفيذ الفعلي، يبد
النشاط، مع مستوى معين من  حسبد يعلى الرص
الميزانية ذات يتم تحويل عقود) وال تم توقيعاألنشطة (

 صل إلى مستوى الحد األقصىيالصلة لكل نشاط 
قبل تقديم العقد النھائي فقط في المائة  30 وقدره

لمكتب كل دفعة تعتمد والمستفيدة.  الشركةمع الخاص 
جازات على تحقيق إنالخارجي  التعاون االقتصادي

محددة. وعالوة على ذلك، وفقا لشروط العقد الحالي، 
التعاون لمكتب دفعات الثالث األولى البعد اإلفراج عن 

، المجملفي المائة في  50البالغة الخارجي  االقتصادي
 يتم صرف حتىأخرى  ةدفعأي عن  يفرج اليونيدو لن

مكتب من األموال المتاحة في على األقل في المائة  60
، حتى لو تحقق ھذا الخارجي التعاون االقتصادي

إضافية  بذلت جھود هاليونيدو أنترى و. ااإلنجاز الحق
أيضا  بلمستوى الدفعات األولى، لتحديد ليس فقط 
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  في المائة 30عتبة الصرف بنسبة   طريقة الصرف نصف السنويالوكاالت
الحقة من المراحل الللسيطرة على تدفق األموال في 

  تنفيذ الشرائح.
البنك 
 الدولي

صرف المن المحتمل أن يتم ذلك على أساس 
أن ھذا  وعلى الرغم منفترة ستة أشھر. المتوقع ل

في  30 بنسبة صرفالخيار أفضل من عتبة ال
في و. أيضا بعض القيودلديه المائة، ھذا النھج 

مطلوب ال منالمبلغ المتوقع أقل ما إذا كان حالة 
إلى تعطيل تنفيذ  ھذا سوف يؤديفي الواقع، 
في الحاالت التي يكون فيھا المبلغ والمشروع. 

لن مطلوب في الواقع، المن  كثيراالمتوقع أعلى 
 ولذلك، يقترحقلق اللجنة التنفيذية.  يعالج ھذا

خيار آخر وأن يكون ھناك بعض المرونة.  البنك
صرف على أساس ھو المع اتباع نھج مماثل 

صرف الكان . ومع ذلك، إذا فصلينصف سنوي 
، ينبغي المتوقعتجاوز يلفترة الفعلي خالل تلك ا

موال بدال من األ باستكماللصين لأن يسمح 
  صرف المقبلة.الانتظار دورة 

عند  أن يكونصرف المقبل لليس من العملي كشرط ل
 ھذا النھجومعينة. الشريحة ال لتلك األخيرتوقيع العقد 
. على سبيل المثال، الفعلي بالصرف صلةأي  ليس لديه

لدى بشكل جيد، قد ال يكون المشروع سير في حالة 
عقود في وقت سابق من العام  وقعتالشركات التي 

يمكن صرف أي وال أموال كافية للشروع في التحويل. 
لم يتم توقيع العقد الماضي  ألنه أموال إضافية للصين

جميع عدم االلتزام التام ب(أو  المحددةشريحة اللتمويل 
ويمكن أن ). المحددةلشريحة اتمويل ل الممنوحةموال األ

  تنفيذ.كبير للل يتعطيسبب ھذا 

  
استعراض التقارير المقدمة من الوكاالت المنفذة، أشارت األمانة إلى أن حكومة الصين والوكاالت  عند  -4

تقارير الأبرزت و. الخارجي التعاون االقتصاديمكتب في حسابات قدر اإلمكان بتقليل تراكم األموال  نالمنفذة تحاول
 أيأن تستخدم  ال يمكنو ،وكاالتالتحت مسؤولية  اتعوالمشر مواصفاتكل خيار مع مراعاة  مميزات وعيوب

على ھذا األساس، تقترح األمانة أن تواصل الوكاالت مراقبة صرف وكال الخيارين.  من الوكاالت المنفذة وكالة
للصين، وتقدم طريقة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة األموال المعتمدة خالل المرحلة األولى من 

عند صرف األموال لحكومة الصين بمحددة من أجل السماح اإلنجازات المع حكومة الصين مع  االمتفق عليھ ھاصرف
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، في وقت تقديم المرحلة الثانية من االحتياج إليھاوقت  اقتراب
  نظر فيھا اللجنة التنفيذية.تللصين ل

  
 توصية ال
 
  : في اللجنة التنفيذيةقد ترغب   -5
 

 : تحاط علماأن   (أ)
للصين خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أموال تقرير عن صرف ب  )1(

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/52) على النحو الوارد في الوثيقة 72/38 المقرر(
 

  الوكاالت المنفذة:  منتطلب و  (ب)
 

خطة إدارة إزالة المواد مواصلة مراقبة صرف األموال المعتمدة خالل المرحلة األولى من   )1(
  للصين.الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
خطة إدارة إزالة المواد أن تدرج، في وقت تقديم المرحلة الثانية من و  )2(

المتفق صرف ال طرق ،اللجنة التنفيذية نظر فيھاتللصين لالھيدروكلوروفلوروكربونية 
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صرف بمحددة من أجل السماح ال اإلنجازاتمع جنبا إلى جنب مع حكومة الصين  عليھا
  .االحتياج إليھا عند اقتراباألموال لحكومة الصين 

---------------- 


