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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  ال لتنفيذ بروتوكول مونتري
   والخمسـون السادساالجتمـــاع 

  2008 الثاني تشرين/نوفمبر 12-8، الدوحة
  
  
  

  إضافة
   2008خطط أعمال عام 

  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

  : يليبما 11 الفقرة استبدال •

جتماع وكان إجمالي األموال الواردة في الطلبات المتعلقة بالمشروعات وبرنامج العمل المقدمة إلى اال  -11
 17 848 877ويزيد هذا المستوى من التمويل بمبلغ .  دوالرا أمريكيا79 853 565السادس والخمسين قدره 

بما في ذلك أنشطة تبلغ قيمتها ( 2008عام دوالرا أمريكيا عن األموال المتبقية لهذه األنشطة في خطط أعمال 
إعداد :  األعمال هيططة غير المدرجة في خطواألنش). دوالرا أمريكيا لم تدرج في خطط األعمال 3 304 385

ن اعو، ومشر)ا أمريكيادوالر 656 923( مشروعات لخمسةخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
، ) لزامبيااالرا أمريكي دو311 264و للمغرب ا أمريكيادوالر 741 750( الميثيل دن يتعلقان ببروميااستثماري
، وخطة وطنية لإلزالة )ة أمريكيت دوالرا36 810) (الثالثةة الشريح(لة النهائية في دومينيكا ن إلدارة اإلزااوخطت

ن إلدارة اإلزالة النهائية في سانت كيتس ونيفس ا، وخطت) دوالرا أمريكيا76 325) (الشريحة الخامسة(في بنما 
ئية في سانت فنست وجزر غرينادين ن إلدارة اإلزالة النهاا، وخطت) دوالر أمريكي44 800) (الثالثةة الشريح(
دوالر  113 000(، وخطة إدارة اإلزالة النهائية في سورينام ) دوالرا أمريكيا22 360) (الثالثةة الشريح(

 ان تتعلقناتانتقالين ات، وإستراتيجي) دوالرا أمريكيا84 750(، وخطة إدارة اإلزالة النهائية في سوازيلند )أمريكي
 دوالر أمريكي 32 700 دوالرا أمريكيا إلندونيسيا و166 625(ودة بمقياس للجرعات بأجهزة االستنشاق المز

، ) دوالرا أمريكيا162 969(ومشروع استثماري يتعلق بالمذيبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ؛ )نيكاراغوال
 دوالرا 523 753(، وتسعة مشروعات تعزيز مؤسسي ) دوالرا أمريكيا330 356(ن للمساعدة التقنية اومشروع
 وإذا تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع السادس والخمسين على المستويات المتفق ).أمريكيا
األموال المدرجة في خطط الموصى بها، فإن اللجنة التنفيذية ستكون قد وافقت على مبلغ يزيد عن إجمالي /عليها

  . دوالرا أمريكيا17 848 877لمشروعات بمبلغ لهذه ا 2008أعمال عام 
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 : يليبما 3 الجدول استبدال •

  3الجدول 

  )دوالر أمريكي (والطلبات والموافقات 2008خطط أعمال عام 

قيمة خطط أعمال   االجتماع
2008*  

 الطلبات/موافقاتال
في خطط أعمال 

2008  

 الطلبات/موافقاتال
مدرجة في الغير 

  2008خطط أعمال 

التجاوزات (/الوفورات
  )يزانية المفي

 (248,612) 35,517,99533,998,4161,768,191  االجتماع الرابع والخمسون
 (7,035,793) 32,120,28135,671,8413,484,233  **االجتماع الخامس والخمسون

 (17,848,877) 62,004,68876,549,1803,304,385   والخمسونالسادساالجتماع 
 (25,133,282) 129,642,964146,219,4378,556,809  المجموع

  .االعتبار مقررات االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذيةفي ، مع األخذ 2010-2008 للفترة المنقحة عمالاأل إلى خطط ااستناد   *
  .تماع السادس والخمسينأعيد احتسابها في ضوء الطلبات اإلضافية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االج** 

  : يليبما 14 الفقرة استبدال •

 ورصيد المبالغ من 2008، حسب الوكالة، قيمة الحسابات المدرجة في خطط أعمال عام 4يبين الجدول   -14
، التي لم يتم تقديمها، فضال عن أثر الطلبات المقدمة إلى االجتماع السادس 2008مشروعات خطط أعمال عام 

- 2006 مليون دوالر أمريكي لفترة السنوات الثالث 470يد المتبقي من الميزانية البالغة والخمسين على الرص
  . استنادا إلى توصيات األمانة4وتم تحديث الجدول . 2008

  : يليبما 4 الجدول استبدال •

  4الجدول 

  )*دوالر أمريكي (والطلبات والموافقات 2008خطط أعمال عام 
  القيمة اإلجمالية  بنود الميزانية

في خطة أعمال 
2008**  

الموافقات في 
االجتماع الرابع 
  والخمسين

الموافقات في 
االجتماع الخامس 

  والخمسين

المو/المستعرض
الجتماع ل صى به

السادس 
  والخمسين

  الرصيد

 960,269 10,182,2513,798,6221,084,6524,338,708  ***ثنائيةالوكاالت ال
 6,787,299- 23,030,9524,644,0335,660,95419,513,264  اليوئنديبي
 5,742,796 26,989,3142,044,0645,998,61113,203,843  اليونيب
 7,103,189- 37,252,9204,945,8458,543,41230,866,852  اليونيدو

 1,901,536- 48,231,85020,334,04317,868,44511,930,898  البنك الدولي
 66,240 6,846,340  6,912,580  انةأمين الخز/اللجنة التنفيذية /األمانة

 9,022,719- 152,599,86735,766,60739,156,07486,699,905  المجموع الفرعي
- 2008-2006السنوات الثالث 

    غير مخصصةاألموال
33,350,674 

 - 2008-2006السنوات الثالث 
 470 البالغة الميزانيةمن رصيد ال

مليون دوالر أمريكي إذا تمت 
موافقة على جميع الطلبات حسبما ال

      قدمت

24,327,955 

  . الوحدة الرئيسية تكاليفبما في ذلك     *
  .االعتبار مقررات االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية في ، مع األخذ2010–2008للفترة  إلى خطط أعمال المنقحة ااستناد   **

  .2008-2006تجديد الموارد للفترة إعادة المتعلقة بمل للمساهمات الثنائية باستثناء األنشطة الثنائية التي لم تَُح*** 
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  :كما يلي  تحت قسم االلتزامات اآلجلة9 والجدول )ثالثا (24و) مكرر (24 الفقرتين إضافة •

األنشطة "تتكون االلتزامات اآلجلة ضمن أمور أخرى على تمويل االتفاقات المتعددة السنوات و  -)مكرر (24
، وميزانية أمانة الصندوق، وتكاليف اجتماع أمين الخزانة واللجنة مثل التعزيز المؤسسي" ة األخرىالقياسي

التنفيذية، وبرنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب، وتكاليف الوحدة األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك 
ات في خطط الصندوق المتعدد األطراف المتعلقة األنشطة القياسية األخرى إلى التوقع"ويستند تمويل . الدولي

  .2010-2008بإزالة المواد المستنفدة لألوزون للفترة 

 يقدم  مجموع مبالغ االلتزامات اآلجلة بافتراض أن تتم الموافقة على الطلبات المقدمة 9الجدول   -)ثالثا (24
الموافقة على االتفاقات المتعددة السنوات وإذا تمت . إلى االجتماع السادس والخمسين على المستويات المقترحة

 مليون دوالر 7.5بالمبالغ المقدمة إلى االجتماع السادس والخمسين، ستكون هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 
وإجمالي قيمة . 2014-2009 مليون دوالر أمريكي للفترة 4.7أمريكي لتغطية االلتزامات اآلجلة، منه مبلغ 

 مليون دوالر 186.5 مليون دوالر أمريكي، منها مبلغ 240.4 تبلغ 2014 إلى 2009فترة من االلتزامات الحالية لل
  .أمريكي لألنشطة القياسية

 9الجدول 

 )دوالر أمريكي) (2014-2009(االلتزامات اآلجلة 
 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الوصف

الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة 
عليها بعد موافقات عام السنوات الموافق 

2007

31,708,6481,879,6742,996,915537,500600,155 2,292,698 40,015,590 

الشرائح السنوية من االتفاقات الجديدة 
الموافق عليها في االجتماعين الرابع 

والخمسين والخامس والخمسين

2,869,0863,601,527 2,191,411463,205   9,125,229 

 49,140,819 2,292,698 34,577,7345,481,2012,996,9152,728,9111,063,360)اتفاقات(لفرعي المجموع ا
 186,518,620 33,976,677 28,274,00631,271,39029,534,15232,576,48730,885,908تمويل األنشطة القياسية

 235,659,439 36,269,375 62,851,74036,752,59132,531,06735,305,39831,949,268إجمالي المبلغ الملتزم به حتى اليوم
الشرائح السنوية لالتفاقات الجديدة 

المقدمة إلى االجتماع السادس والخمسين
2,523,7351,990,7390225,325    4,739,799 

المجموع مع طلبات االجتماع السادس 
والخمسين

65,375,47538,743,33032,531,06735,530,72331,949,268 36,269,375 240,399,238 

  :، تحت التوصيات لتكون كالتالي)ج(28استبدال الفقرة  •

 شريحة سنوية لالتفاقات المتعددة السنوات التي كانت مستحقة 64 من 34اإلحاطة علما بأن   )ج(
للتقديم، قُدمت في الوقت المناسب إلى االجتماع السادس والخمسين، ولكن لم تقدم الشرائح 

   شريحة؛30 المتبقية البالغة السنوية

  :، تحت التوصيات لتكون كالتالي)ز(28استبدال الفقرة  •

اإلحاطة علما بأن مستوى الشرائح السنوية التي قُدمت للموافقة عليها إلى االجتماع السادس    )ز (
، ونتيجة لذلك، سوف يصل المستوى اإلجمالي  دوالرا أمريكيا7 546 163والخمسين بلغت 

  . مليون دوالر أمريكي240.4إلى مبلغ  2014 إلى 2009ت للفترة من لاللتزاما

---  
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