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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
   والخمسونالخامساع ــــــاالجتم

 2008 تموز –  يوليو14/18بانكوك، 
 
 
  
  
  

  
  إضافـة

  2008خطط أعمال عام 
  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

  
  

  : بما يلي11استبدال الفقرة 
  

 دوالر 86.936.001تشمل التقديمات إلى االجتماع الخامس والخمسين أيضاً  قيمة المشروعات التي تبلغ   .11
، والتي تتجاوز المبلغ المضّمن لها )ن في خطط األعماللم تك.  دوالر أمريكي7.315.385بما في ذلك (أمريكي 

إعداد خطة إدارة إزالة : وهذه األنشطة التي ليست مضمَّنة في خطط األعمال هي . 2008في خطط أعمال عام 
وخطة إدارة إزالة نهائية )  دوالر أمريكي6.905.112( مشروعاً 29 لـ يةكربونالالمواد الهيدرو كلورو فلورو 

ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لمنغوليا ، واستراتيجية انتقال )والر أمريكي د115.540(لبنن 
، ) دوالر أمريكي43.600(، ومشروع مساعدة تقنية لبروميد الميثيل في كولومبيا ) دوالر أمريكي32.700(

).  دوالر أمريكي22.600(ن ومشروع مساعدة تقنية لتقرير تحقق من خطة إدارة اإلزالة النهائية في قيرغيزستا
وسانت )  دوالر أمريكي75.833(، كينيا ) دوالر أمريكي60.000( جمايكا –وثالثة مشروعات تعزيز مؤسسي 

وإذا تّمت الموافقة على كافة التقديمات إلى االجتماع الخامس والخمسين ).  دوالر أمريكي60.000(لوسيا 
 دوالر أمريكي أكثر من 35.885.595جنة التنفيذية قد وافقت على الموصى بها، تكون الل/ بالمستويات المطلوبة 

  . لهذه المشروعات2008إجمالي المبلغ المضمَّن في خطط أعمال عام 
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  :ي  بما يل3استبدال الجدول  •
  

  3الجدول 
  

  )دوالر أمريكي(، الموافقات والتقديمات 2008خطط أعمال عام 
 

قيمة خطط أعمال   االجتماع
  *2008عام 

التقديمات /فقاتالموا
في خطط أعمال عام 

2008  

التقديمات /الموافقات
التي ليست في خطط 

  2008أعمال عام 

زائد عن /(وفورات
  )الميزانية

 (248,612) 1,768,191 33,998,416 35,517,995  الرابع والخمسون
 (35,885,595) 7,315,385 79,620,616 51,050,406  الخامس والخمسون

 (36,134,207) 9,083,576 113,619,032 86,568,401  المجموع
 . المنقّحة، مع األخذ باالعتبار المقررات من االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية2010-2008استناداً إلى خطط أعمال  *
  
  : بما يلي 14استبدال الفقرة  •
  

 ورصيد 2008ام  كل وكالة ، قيمة الحسابات المضمَّنة في خطط أعمال ع حسب4يعرض الجدول   .14
 28.560.359ويبّين هذا الجدول أيضاً أن مبلغ . ، لم يتّم تقديمه2008المبالغ من مشروعات في خطط أعمال عام 

 2008ام ـال عـ دوالر أمريكي في ميزانية خطط أعم151.262.967غ الـ ـل مبلـدوالر أمريكي من أص
  .سينُيتوقَّع تقديمه إلى االجتماع السادس والخم)  بالمئة19(
  

  :يلي بما 4استبدال الجدول  •
  

  4الجدول 
  

  *)دوالر أمريكي(، الموافقات والتقديمات 2008خطط أعمال عام 
  

اإلجمالية في القيمة   بند الميزانية
أعمال القيمة خطط 
  **2008عام 

الموافقات في 
االجتماع الرابع 
  والخمسين

موصى به /مطلوب
لالجتماع الخامس 

  والخمسين

  الرصيد

 4,212,524  2,171,105     3,798,622 10,182,251  ***ثنائيةوكاالت 
 5,226,783  12,067,436   4,644,033 21,938,252  يوئنديبي
 11,132,689  13,654,361 2,044,064 26,831,114  يونيب
 (8,510,895)  40,731,970   4,945,845 37,166,920  يونيدو

 9,586,678  18,311,129   20,334,043 48,231,850  البنك الدولي
اللجنة /األمانة
  أمين الخزانة/التنفيذية

6,912,580     6,912,580 

 28,560,359 86,936,001 35,766,607 151,262,967  المجموع
  . بما في ذلك تكاليف الوحدة األساسية     *

  االجتماع الرابع والخمسين المنقّحة مع األخذ باالعتبار المقررات من 2008استناداً إلى خطط أعمال عام ** 
  .للجنة التنفيذية     
  . بالمال2008 – 2006 تزويد فترة ل للمساهمات الثنائية من أجل إعادة باستثناء األنشطة الثنائية التي لم تَُحمَّ*** 

  

  :جلة، كما يلي  داخل القسم بشأن االلتزامات اآل9والجدول ) ثالث (26و) مكّرر (26إضافة الفقرتين  •
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جلة مكّونة، من جملة أمور أخرى، من التمويل لالتفاقات المتعددة السنوات إن االلتزامات اآل  ).مكّرر (26
كالتعزيز المؤسسي، وميزانية أمانة الصندوق، وتكاليف اجتماعات أمين الخزانة واللجنة " أنشطة قياسية أخرى"و

.  األساسية ليوئنديبي ويونيدو والبنك الدوليةالتنفيذية، وبرنامج يونيب للمساعدة على االمتثال، وتكاليف الوحد
مرتكز على التقديرات في خطة الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد " أنشطة قياسية أخرى"والتمويل من أجل 

  .2010 – 2008المستنفدة لألوزون لفترة 
  

بأن الطلبات المقدمة إلى  المبالغ اإلجمالية لاللتزامات اآلجلة مع االفتراض 9يعرض الجدول   ).ثالث (26
وإذا تّمت الموافقة على االتفاقات المتعددة . االجتماع الخامس والخمسين ستحصل على الموافقة بالمستوى المطلوب

  أميركي ماليين دوالر5.9السنوات بقيمتها المقدمة إلى االجتماع الخامس والخمسين، ستكون هنالك حاجة لمبلغ 
 138.2 هو 2014 إلى 2009والمبلغ اإلجمالي لإللتزامات الموجودة لفترة . جلة لتغطية االلتزامات اآلإضافي

  .مليون دوالر أمريكي
  

  9الجدول 
  

  )أمريكيدوالر ) (2014-2008(االلتزامات اآلجلة 
    

  المجموع  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  الوصف
شرائح سنوية التفاقات 
متعددة السنوات موافق 

قات عام عليها بعد مواف
2007  

61,364,279 31,708,648 2,772,674 2,996,915 1,430,500 600,155 2,292,698 103,165,869 

شرائح سنوية من اتفاقات 
جديدة موافق عليها في 

االجتماع الرابع 
  والخمسين

5,774,432 1,224,980 2,708,527 0 1,298,411 463,205 0 11,469,555 

 114,635,424 2,292,698 1,063,360 2,728,911 2,996,915 5,481,201 32,933,628 67,138,711  )اتفاقات(مجموع فرعي 
 117,588,852       29,566,402 31,211,390 28,306,256 28,504,805  تمويل لألنشطة القياسية

المجموع المخّصص 
  لتاريخه

95,643,516 61,239,884 36,692,591 32,563,317 2,728,911 1,063,360 2,292,698 232,224,276 

شرائح سنوية التفاقات 
جديدة مقدمة إلى 
االجتماع الخامس 

  والخمسين

4,221,155 1,655,394           5,876,549 

المجموع مع تقديمات 
االجتماع الخامس 

  والخمسين

99,864,671 62,895,278 36,692,591 32,563,317 2,728,911 1,063,360 2,292,698 238,100,825 

  
  :داخل التوصيات لتصبح كما يلي ) ح (31ستبدال الفقرة ا •
  
مع اإلحاطة علماً بأن مستوى الشرائح السنوية المقّدمة للحصول على موافقة إلى االجتماع الخامس   ) ح(

ن المبلغ اإلجمالي لاللتزامات لفترة ونتيجة لذلك، فإ.  دوالر أمريكي5.876.549والخمسين، بلغت 
  .يون دوالر أمريكي مل138.2، سيكون 2009-2014

_____  
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