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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف
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2007تموز /يوليو 27-23،مونتريال
 

 
 حالة المساهمات والمصروفات

 2007 حزيران/ يونيو22فيحالة الصندوق

 تقرير مقدم من أمين الخزانة

ت به فيـة الصندوق على النحو الذي سجلـتقدم الجداول الواردة في الصفحات التالية معلومات عن حال .1
 بلـغ رصـيد الصـندوق،خـففي ذلك التاري.2007 حزيران/يونيو 22 في)يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة

 جميع األمـوال التـي وافقـتحسبانؤخذ في التوهذا هو صافي الرصيد بعد أن.ا أمريكيا دوالر76 100 160
 .رة انعقادهين وطيلة فتخمسحادي والالعليها اللجنة التنفيذية حتى تاريخ انعقاد االجتماع

الحادي عشـر اجتماع األطرافالصادر عن XI/6 من المقرر7رة األطراف أهمية الفقينبغي أن تتذكرو .2
السعي لسداد مساهماتها في وقت مبكر من السنة التقويميـة قـدر اإلمكـان وبمـا ال" على"األطراف"حثتيتوال

 بحلـوليتعين على األطراف التي ال تتمكن مـن سـداد مسـاهماتها"وأنه ،"حزيران من كل سنة/ يونيه1يتجاوز
حزيران أن تخطر أمين خزانة الصندوق بالموعد الذي تتمكن فيه مـن سـداد مسـاهمتها خـالل السـنة/هيوني 1

تشـرين الثـاني/ نوفمبر1التقويمية أو المالية، لكن يتعين على األطراف أن تسعى لسداد مساهماتها بما ال يتجاوز
األطراف على سـداد" التي تحثXVII/41 من المقرر5ذكر األطراف أيضا الفقرةت أننبغيوي."من ذلك العام

  ".XI/6 من المقرر7مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي وقت مبكر قدر اإلمكان وفقا للفقرة

رافـ لوحظ أن بعـض األطـ،ي اجتماعها السادس عشرف األطرافالصادر عن XVI/37وفي المقرر .3
أو ،اتها في الصـندوق المتعـدد األطـراف لم تقم أبدا بسداد مساهم5دة من الما1التي ال تتصرف بموجب الفقرة

 راف تلك األطـراف علـى سـدادـاع األطـوحث اجتم.ة واحدةـة سنويـن مساهمعداد مبلغ يقلـقامت بس



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/3

2

في ضوء مقتضيات االمتثـال الحاليـة مساهماتها المتأخرة إلى الصندوق المتعدد األطراف في أقرب وقت ممكن،
 . من بروتوكول مونتريال5المادةاف التي تتصرف بموجبلألطر

إلبالغهـا إلى جميع األطراف2007 كانون الثاني/أوائل ينايرأرسل أمين خزانة الصندوق إخطارات في .4
وأرسلت أيضـا إخطـارات تـذكر األطـراف . ومذكرا إياها بالتزامها2007 لعامهاالمساهمات التي تعهدت بب

 مساهمتها إمادتمن األطراف قد سد نوستة وعشركان ،2007 حزيران/ يونيو22 حتىو.رةبمساهماتها المتأخ
وعلـى.2007عـاملاتتعهدال مجموعالمدفوعات مقابلمن مبالغ %43.84، بما يمثلبشكل جزئيبالكامل أو

قتصـاداتن ذات االبعض البلـدالـةتـأخر الطلب قائمة بالمساهمات المعند ، ستتاح41/2سبيل المتابعة للمقرر
 .االنتقالية

ليـة سـعرآل مسـتحقاكسـبا وهي تعكس،ثابت المعلومات المتعلقة بآلية سعر الصرف الجرى تحديث .5
 مـن المقـرر2 و 1 الفقرتـاننصتـ  و. منذ بدء اآلليـة دوالر أمريكي 26 551 289 بمقدار ثابتالصرف ال
41/XVII ن خزانة الصندوق إلى توسيع نطاق آلية سعر الصـرفتوجيه أمي "اجتماع األطراف إلىالصادر عن

األطراف التي تختار السداد بعمالتهـا "وطبقا للمقرر ذاته، فإن".الثابت لفترة تجريبية أخرى مدتها ثالث سنوات
ة لفترة الشهور الستة التيالوطنية تحسب مساهماتها استنادا إلى متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحد

  ".2004تموز/ يوليو1تبدأ في

األطراف المؤهلة الستعمال خيار آلية سعر الصرف  "حث، الذي)ب(48/1  اللجنة التنفيذيةمقرروعمال ب .6
 أمـا ."الثابت على إعالم أمين الخزانة بعزمها على ذلك، مع حلول االجتماع التاسع واألربعين للجنـة التنفيذيـة

اسـتخدام آليـة سـعر والتي لم تخطر أمين الخزانة بتفضيلها2006لسنةطراف التي لم تقم بسداد مساهماتهااأل
 أي اجتماع لفترة تجديـد المـوارد،لفيجب أن تالحظ أن الموعد النهائي لمثل هذا اإلخطار كان أوالصرف الثابت

 .2006آذار/مارس

 16 البلدان البالغ عـددهاقائمةهذا التقريرب 1 المرفقيرد في ،)ج(48/1مع مقرر اللجنة التنفيذيةوتمشيا .7
 .ستستخدم آلية سعر الصرف الثابتأكدت أنهابلدا التي

أن يوزع على األمانة والوكاالت"الذي يطلب من أمين خزانة الصندوق‘1‘)و(45/59واستجابة للمقرر .8
، ولبيـان حالـة"ويل وورود وصرف السندات اإلذنيةمواعيد تحالمنفذة قبل كل اجتماع للجنة التنفيذية، سجال يبين

  ويـرد.2007 حزيـران/ يونيو22 أضيف إلى هذا التقرير جدوالن يتعلقان بالسندات اإلذنية في،السندات اإلذنية
 .أيضا جدول ثالث يقدم معلومات عن السندات اإلذنية المتأخرة وبيان قبضها

 والخمسين للجنة التنفيذيةثانيالة الصندوق والمقدم إلى االجتماع الجرى تلخيص التقرير الراهن عن ح .9
 : بيانا تحتوي على الجداول التالية12في

 ؛2007 إلى1991حالة الصندوق من :1الجدول )أ(

 ؛2007-1991لفترةلموجز حالة المساهمات واإليرادات األخرى :2الجدول )ب(

  ؛2007-1991فترةلموجز حاالت المساهمات ل :3الجدول )ج(

 ؛2007حالة المساهمات لسنة :4الجدول )د(

 ؛2006حالة المساهمات لسنة :5الجدول )ه(

 ؛2005-2003حالة المساهمات للفترة :6الجدول )و(

 ؛2005حالة المساهمات لسنة :7الجدول )ز(
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 ؛2004حالة المساهمات لسنة :8الجدول )ح(

 ؛2003ةحالة المساهمات لسن :9الجدول )ط(

 ؛2007 حزيران/ يونيو22فيحالة السندات اإلذنية :10الجدول )ي(

 ؛2007-2004 عن الفترة2007 حزيران/ يونيو22سجل السندات اإلذنية في :11الجدول )ك(

 .بيان قبض السندات اإلذنية المتأخرة :12الجدول )ل(

ا األربعين إتاحةنة التنفيذية في اجتماعهلبت اللج، ط40/2من المقرر)1( البند )ب (وبموجب الفقرة .10
وقد نشر سجل.نتا شبكة اإلنترلى الصندوق، عتراضات التي يستخدمها أمين خزانةح المنهجية واالفشر

 UNEP/OzL.Pro/Excom/39/3/Rev.1االفتراضات والمنهجية ألول مرة في وثيقة تقرير أمين خزانة الصندوق
 .لجنة التنفيذية على شبكة اإلنترانت للصندوق المتعدد األطرافوال يزال متاحا كمرجع ألعضاء ال

 توصياتال

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في اتخاذ اإلجراءات التالية .11

 فـيحالة المساهمات والمصروفات على النحو الـواردبتقرير أمين الخزانة عنتحيط علماأن )أ(
 علومات إضافية عن السندات اإلذنية؛؛ والذي يقدم مUNEP/OzL.Pro/Excom/51/3الوثيقة

على سداد مسـاهماتها بالكامـل إلـى الصـندوق المتعـدد مرة أخرى جميع األطرافأن تحث )ب(
 .األطراف في أقرب وقت ممكن

 

 


