
 
 

 
مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   

قد تصدر دون أخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران  /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
 

  حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد 

  (ج))80/74(المقرر 

  نةيالخزتقرير من أمين              

 

حة وعة من البلدان المانتقدم هذه الوثيقة معلومات عن حالة المساهمات اإلضافية، التي تعهدت بها مجم       -1
  .)(ج 80/74المقرر ، عمالً بللمواد الهيدروفلوروكربونيةتنفيذ التخفيض التدريجي في سريع اللبدء اتقديم دعم  بغرض

وبعد الموافقة . ستة عشر بلداً  من دوالر أمريكي 23,410,162نة ي، تلقى أمين الخز2018 أيار /مايو 24في       -2
 رفصثمانين، ماع الالمعتمدة في االجت للمواد الهيدروفلوروكربونيةأنشطة دعم البدء السريع للتخفيض التدريجي  على

 ن هوالجتماع الحادي والثماني، والرصيد المتاح للبرمجة في ادوالر أمريكي 12,588,623أمين الخزينة 
حسب  دفعاتال شاملةهذه الوثيقة حالة المساهمات اإلضافية بيعرض المرفق األول و. ريكيأم دوالر 10,821,539

 .البلد والمصروفات حسب الوكالة

يتم تقديم سو؛ (اليونيب) مم المتحدة للبيئةمع برنامج األ الصيغة النهائية التفاقهافي طور وضع حكومة فرنسا و       -3
  .والثمانينتحديث بشأن إيداع المساهمة اإلضافية من حكومة فرنسا في االجتماع الحادي 
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 توصياتال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:         -4

توافر وطراف د األمتعداللصندوق لنة عن حالة المساهمات اإلضافية ياإلحاطة علماً بتقرير أمين الخز  )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/5في الوثيقة  الموارد الوارد

ً الحظ تو  )ب( توفير دعم لعات دف تقدم 5المادة بلدان قدير أن هناك ستة عشر بلداً من غير مع الت أيضا
 ؛للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض تنفيذ في سريع اللبدء ل

 من أجللمستلمة عن حالة المساهمات اإلضافية ا تقديم تقرير يستمر فينة أن يأمين الخز منطلب وت   (ج)  
ف إلى متعدد األطراالللصندوق  المتعهد بهاعن المساهمات األخرى  ةدعم البدء السريع منفصل

  .والثمانيناالجتماع الحادي 
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US$  Local currency

Australia 920,000 AUD 1,014,604 775,334 775,334

Canada 1,300,000 CAD 1,500,000 1,175,364 1,175,364

Denmark 300,000 DKK 1,500,000 214,516 214,516

Finland 230,000 EUR 200,000 222,160 222,160

France 2,500,000 0

Germany 3,200,000 EUR 2,832,000 3,355,354 304,950 3,050,404

Ireland 190,000 190,000 190,000

Italy 2,000,000 2,000,000 208,650 1,791,350

Japan 4,800,000 USD 4,800,000 4,800,000 4,800,000

Luxembourg 39,199 EUR 35,200 39,199 39,199

Netherlands 730,000 USD 730,000 730,000 730,000

New Zealand 110,000 NZD 155,000 108,004 108,004

Norway 380,000 NOK 2,300,000 276,575 276,575

Sweden 430,000 SEK 2,008,166 238,144 238,144

Switzerland 460,000 460,000 460,000

United Kingdom 2,300,000 1,825,512 1,825,512

United States of America 7,000,000 7,000,000 7,000,000

Subtotal 26,889,199 23,410,162 513,600 22,896,562

Amount disbursed to implementing 
agencies
UNDP 5,060,683

UNEP 3,483,920

UNIDO 2,595,820

World Bank 834,600

Consultant fee (Sustainable options of 
HFC-23 destruction (decision 79/47(e)) 

100,000

Total amount disbursed -12,075,023

Balance available 10,821,539

Balance (US$)

Annex I

ADDITIONAL CONTRIBUTIONS TO THE MULTILATERAL FUND BY 17 DONOR COUNTRIES

As at 24 May 2018

Bilateral assistance (US$)Parties Amount received (US$)
Additional contribution
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