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  مقدمــة

  :ديد موارد الصندوق المتعدد األطراف، قّرر االجتماع العشرون لألطرافتجب هفي أعقاب نظر .1

، 2011-2009 ميزانية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لفترة أن يقّر<<  .1
سيوفَّر من من تلك الميزانية   دوالر73.900.000غ مبلدوالر على أساس أن  490.000.000 تبلغ

المساهمات المتوقّع أن تكون مستحقة الدفع للصندوق ومن مصادر أخرى عن فترة السنوات الثالث 
 دوالر سيوفّر من الفائدة العائدة للصندوق أثناء فترة السنوات 16,100,000 وأن مبلغ 2006-2008

وتشير األطراف إلى أن المساهمات غير المسّددة من بعض األطراف التي تمر . 2011-2009الثالث 
   دوالراً؛5.604.438 تبلغ 2008-2006اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عن الفترة 

لموارد بمبلغ على أساس تجديد للصندوق المتعدد األطراف  في ا مقّررةأن يعتمد جدول مساهمات  .2
 133.333.333مبلغ  و،2010 دوالراً لسنة 133.333.333  ومبلغ2009 سنةلاً  دوالر133.333.334

كما ترد في المرفق الثالث بتقرير االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا  ،2011 دوالراً لسنة
واالجتماع العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة لحماية طبقة األوزون 

  ؛ألوزونا

- 2009ينبغي أن تتخذ إجراء لتكفل، قدر اإلمكان، أن تكون ميزانية الفترة  اللجنة التنفيذية أن  .3
 من المادة 1  وأن األطراف غير العاملة بموجب الفقرة2011 قد ألزمت بكاملها بحلول نهاية عام 2011

  ).XX/10المقرر  (>>؛XI/6 من المقرر7تها في حينها، وفقاً للفقرة  ينبغي أن تقدم مدفوعا5

. XX/10لقد أعّدت األمانة هذه الوثيقة لمساعدة اللجنة التنفيذية على البحث في هذه العناصر من المقرر   .2
 وفي اإلسهامات الثنائية وتوافر الموارد على ،وهي تستعرض االلتزامات والموارد المتاحة من أجل أنشطة جديدة

الثالث، وتزّود اللجنة التنفيذية بميزانيات سنوية مقترحة وتوصيات أخرى ضوء التدفق النقدي خالل فترة السنوات 
  .لتنظر فيها

  2011-2009االلتزامات والموارد المتوافرة لألنشطة الجديدة خالل فترة 

 مع التزامات سبق وحصلت في 2011-2009 الصندوق المتعّدد األطراف فترة السنوات الثالث دخل  .3
 لالتفاقات المتعددة التمويلمن  جملة أمور أخرى،وتتكّون هذه االلتزامات من . ابقةفترة السنوات الثالث الس

كالتعزيز المؤسسي، والميزانية الجتماعات اللجنة التنفيذية والتكاليف التشغيلية ( لألنشطة القياسية السنوات وتمويل
امج المساعدة على االمتثال ليونيب، ألمانة الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك أنشطة الرصد والتقييم، وبرن

والفئة اإلفرادية التي لها أكبر ). تكاليف أمين الخزانة وتكاليف الوحدة األساسية ليوئنديبي، وليونيدو والبنك الدوليو
.  مليون دوالر أمريكي، هي من أجل تمويل تنفيذ االتفاقات الجارية المتعددة السنوات55.4مبلغ ملتزم به، وهو 

وهذا الوضع .  مليون دوالر أمريكي94موع التمويل ألنشطة قياسية أخرى خالل فترة السنوات الثالث ويبلغ مج
 مليون دوالر أمريكي من الموارد القابلة للبرمجة ألنشطة جديدة خالل فترة السنوات 340.6يسفر عن ترك مبلغ 

  ).1 الجدول (2011-2009الثالث 
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  1الجدول 

  شطة جديدةالتزامات وموارد متوافرة ألن
  )دوالر أمريكي(

  
  المجموع  2011  2010  2009  الوصف

)2009-2011(  
 490,000,000 163,333,333 163,333,333 163,333,334  الّدخل

      التزامات سابقة
وية من اتفاقات متعددة شرائح سن
  موافق عليهاالسنوات 

45,069,636 7,272,498 3,020,911 55,363,045 

      امات تمويل أخرىالتز
 26,641,121  10,705,430  5,230,261  10,705,430  تعزيز مؤسسي
 20,028,733 6,880,862  6,672,944     6,474,927        اللجنة التنفيذية/تكاليف األمانة

برنامج المساعدة على االمتثال 
 29,192,993  10,020,009  9,728,164  9,444,820  ليونيب

الوحدة األساسية للوكاالت 
  )يوئنديبي، يونيدو والبنك الدولي(

5,378,619  5,539,977  5,706,177  16,624,773 

 1,500,000  500,000         500,000         500,000         أمين الخزانة
  المجوع

 93,987,620 33,812,478 27,671,346 32,503,796  )التزامات أخرى(

 149,350,665 36,833,389 34,943,844 77,573,432  مجموع االلتزامات
  موارد قابلة للبرمجة

  )الدخل ناقص االلتزامات السابقة(
85,759,902 128,389,489 126,499,944 340,649,335 

  

المقّرر (، من المساهمات المتعهد بها من أجل التعاون الثنائي  عشرين بالمئة، كحّد أقصىيمكن استعمال  .4
8/II على 2011-2009ويجري حساب المساهمات الثنائية لفترة السنوات الثالث ). 8، الفقرة الرابع، التذييل 

 490من أصل ميزانية الـ ( مليون دوالر أمريكي وهو مبلغ المساهمات الجديدة 400 بالمئة من الـ 20أساس 
  ).2011-2009ون دوالر أمريكي لفترة السنوات الثالث ملي

يعرض المرفق األول مستويات المساهمات الثنائية وااللتزامات الثنائية لالتفاقات المتعددة السنوات خالل   .5
 مليون 80 وهو يفيد أن البلدان المساهمة تستطيع أن تخّصص حتى مبلغ. 2011-2009فترة السنوات الثالث 

  مليون دوالر أمريكي3.7وقد تّم حتى اآلن االلتزام بمبلغ . ات جديدة للتعاون الثنائي بشكل مساهمدوالر أمريكي
، ومن حيث المبدأ، يمكن اعتبار حتى بالتالي.  للموافقة من أجل الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنواتتقريباً
مريكي بشكل موارد تمويل لألنشطة الجديدة  مليون دوالر أ340.6 مليون دوالر أمريكي من الـ 76.3مبلغ 

ومن أجل ضمان أالّ تتجاوز التزامات اللجنة التنفيذية لألنشطة الجديدة للوكاالت المنفذة الحقّ . كمساهمات ثنائية
 بالمئة من التعاون الثنائي، قد ترغب اللجنة في التفكير بمطالبة الوكاالت الثنائية بتحديد تكاليف 20في الـ 
 في خطط أعمالها السنوية وأن تبقى ضمن حدود هذه التقديرات في تقديمات المشروعات خالل فترة األنشطة

  .2011-2009السنوات الثالث 
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  الموارد بمقتضى الصندوق المتعدد األطرافزام لإالتدفق النقدي و

ها والمتفق تلقي المساهمات المتعّهد ب:  النقدي على الصندوق المتعدد األطراف صادر عنإن التدفق  .6
ت المتأخرة المتضّمنة في لمة في السنة التي تّم التعّهد بها؛ تسديد المساهما أذونات الصرف المستوقبضعليها، 

؛ الفائدة من األرصدة المحتفظ بها في حسابات أمين الخزانة 2008-2006الترحيالت من فترة السنوات الثالث 
  لم تقّدم قطة؛ تسديد المساهمات من بلدانية أسعار الصرف الثابتالخسائر نتيجة آلل/والوكاالت المنفذة؛ المكاسب

  .ومتّممة  األرصدة من مشروعات ملغاةلصندوق المتعدد األطراف؛ واسترجاع مساهمات لمن قبل

تقرير االجتماع الرابع لألطراف في بروتوكول (بمقتضى صالحيات الصندوق المتعدد األطراف   .7
ال يجوز الدخول في التزامات قبل استالم <<، )، المرفق التاسعUNEP/OzL.Pro/ExCom/4/15مونتريال، 

طة التي لم تنفذ إلى السنة المساهمات، إالّ أنه يجوز ترحيل العائد الذي لم ُينفق من الميزانية في سنة ما واألنش
صندوق حدوث نقص في حالة ما إذا توقع كبير موظفي أمانة ال<<و). 20الفقرة  (>>ة خالل الفترة الماليةالتالب

في الموارد خالل الفترة المالية ككل، يجوز له تعديل الميزانية التي وافقت عليها األطراف بحيث يمكن تغطية 
وبالتالي ُأجري تحليل للتدفق النقدي من ). 19الفقرة  (>>النفقات بالكامل في جميع األوقات من المساهمات الواردة

  .2011-2009زام خالل فترة السنوات الثالث ون متوافرة لإللموارد التي قد تكأجل تحديد مستوى ال

  استالم المساهمات المتعّهد بها والمتفق عليها

 ة قد تم استالمها في الوقت المناسب، كمعّدل، من مجموع التعّهدات التي ُأجريت خالل السن بالمئة85إن   .8
وعلى هذا األساس ُيقَّدر بأن يكون . يها التعهداتمن أجل االجتماع األخير للجنة التنفيذية للسنة التي ُأجريت ف

  . مليون دوالر أمريكي مع الرصيد المستًلم في السنة التالية113.3مستوى المساهمة المستلمة في السنة المستحقة 

 تسديد الدفعات لكل سنة في حدود  علىقد ترغب اللجنة التنفيذية في حثّ األطراف المساهمة  .9
 لالجتماع الحادي عشر لألطراف، إلتاحة االلتزام الكامل بميزانية XI/6 من المقرر 7للفقرة حزيران وفقاً /يوليو
 لالجتماع العشرين XX/10، كما هو متوقّع في المقرر 2011-2009 مليون دوالر أمريكي خالل فترة 490الـ 

  ).3الفقرة (لألطراف 

  قبض أذونات الصرف

اعات اللجنة التنفيذية أوردت معلومات عن مستوى أذونات ات الصندوق لتقارير اجتمقإن حالة مرف  .10
 التخصيصات 2ويعرض الجدول . الصرف والنقدية المتاح لكل اجتماع خالل فترة السنوات الثالث األخيرة

الصافية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية والرصيد المتوافر لتخصيصات جديدة استناداً إلى النقدية وأذونات 
  .الصرف
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  2الجدول 

تخصيصات صافية وافقت عليها اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الثامن واألربعين، ورصيد األموال المتوافرة من 
  )دوالر أمريكي(أجل تخصيصات جديدة بشكل نقدية وأذونات صرف 

تخصيصات صافية   االجتماع
من موافقات اللجنة 

  التنفيذية

أذونات   النقدية
  صرفال

لمتوافر الرصيد الكامل ا
  لتخصيصات جديدة

  )أذونات صرف+ نقدية (
 104,509,589 29,761,206 74,748,383 66,073,243  السادس والخمسون

 112,468,472 39,344,647 73,123,825 37,708,798  الخامس والخمسون

 85,999,567 39,344,647 46,654,921 35,088,001  الرابع والخمسون

 102,114,781 31,459,790 70,654,991 44,858,534  الثالث والخمسون

 82,838,630 37,734,395 45,104,235 34,359,110  الثاني والخمسون

 57,516,295 30,419,395 27,096,900 54,795,070  )أ(الحادي والخمسون 

 57,603,936 27,902,082 29,701,854 47,433,013  )أ(الخمسون 

 26,672,599 26,672,599 0 16,257,209  )ب) (أ(التاسع واألربعون 

 42,354,191 42,354,191 0 66,536,221  )ج) (أ(الثامن واألربعون 
  .لقد تّم تسديد تخصيصات اللجنة التنفيذية جزئياً أو كلياًبواسطة أذونات صرف  ) أ(
 . دوالر أمريكي26.672.599مبلغ االلتزام بها كلها باستثناء / بها، وقد تم إسنادها دوالر أمريكي احتُفظ95.637.792 أذونات صرف مجموعها   ) ب(
  . دوالر أمريكي42.354.191االلتزام بها كلها باستثناء مبلغ / دوالر أمريكي احتُفظ بها وقد تّم إسنادها88.729.849أذونات صرف مجموعها   )ج(

  

ربعين في كل اجتماع منذ االجتماع الثامن واألمتوافراً  أن مستوى كافياً من الموارد كان 2يفيد الجدول   .11
وبعد أن لحظت اللجنة التنفيذية أن . من أجل الموافقة على كافة التخصيصات الجديدة التي أجرتها اللجنة التنفيذية

هذه األرصدة الكبيرة قد احتفظ بها بشكل إذونات صرف في اجتماعها التاسع واألربعين، حثّت البلدان التي لديها 
 المقرر ( في قبضها قبل االجتماع الخمسين للجنة التنفيذية جيلللتعأذونات صرف أن تتخذ الخطوات الضرورية 

ومنذ .  في قبض أذونات الصرف عن زيادة جذريةالطلب، أيضاً ، بعد ذاك 2ويفيد الجدول "). ه" الفقرة 49/2
 ا فقط لتغطية كافة التخصيصات التي وافقت عليهنقدي الحادي والخمسين كانت هنالك مبالغ كافية بشكل االجتماع

  .اللجنة التنفيذية

 الذي لم يقبضه االجتماع األخير للجنة  صرف دوالر أمريكي بأذونات29.761.206من رصيد مبلغ   .12
 دوالر أمريكي ألذونات صرف من ألمانيا ليست قابلة للقبض فوراً ويجب قبضها 20.263,206التنفيذية، هنالك 
 لن تكون الترحيالت كلها متوافرة ،و جزء من الترحيالت وبما أن قبض هذه األذونات ه. معّينوفقاً لجدول زمني

وفي حين أن كافة . 2011، وسدسها عام 2010، وثلثها عام 2009 متوافراً عام  نصفهاسيكونوعلى الفور 
سنوات  تُقبض خالل فترة السوف) 2008-2006( فترة السنوات الثالث السابقة منأذونات الصرف من ألمانيا 

  .2011ن ثلثي األذونات لمساهمات فترة السنوات الثالث الحالية لن تُقبض إالّ بعد عام الثالث الجارية، فإ

 على اللجنة التنفيذية في اجتماعها ت حيث ُعرض1994 منذ عام ةموجودإن الجدولة الزمنية للقبض   .13
وكما (ستقبل ولكن، إذا استمّرت هذه الجدولة في الم. UNEP/OzL.Pro/ExCim/12/4الثاني عشر في الوثيقة 
وحيث أن . تمل أن يحصل قبض أذونات صرف ألمانيا بعد سنتين من إتمام الصندوقح، ُي)كانت عليه في الماضي

التخطيط للمساهمات في الصندوق المتعدد األطراف من جانب العديد من البلدان الواهبة، بما في ذلك ألمانيا، 
 في النظر بمطالبة األطراف المساهمة التي ال تؤّمن القبض يحصل مسبقاً بعدة سنوات، قد ترغب اللجنة التنفيذية
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قبض أذونات المستعجل ألذونات الصرف أن تفكّر إّما في جدول قبض زمني مستعجل، أو في تعديل جدولها ل
وسيساهم هذا األمر على ضمان عدم . توافق مع السنة التي تستحق فيها تلك المساهماتالصرف في المستقبل لي

  .ت من أذونات الصرف لفترة السنوات الثالث القادمةوجود ترحيال

   المتضَّمنة في الترحيالتتسديد متأخرات المساهمات

 مليون دوالر أمريكي ، التي 73.9لقد بلغت قيمة الترحيالت من فترة السنوات الثالث السابقة قرابة   .14
والر أمريكي بمتأخرات من فترة  د43.215.092 دوالر أمريكي نقداً وبأذونات صرف، و30.676.630تضّمنت 

لم تسّدد ن موارد من بلدان ضّمت مليون دوالر أمريكي بمتأخرات ال ي43ومبلغ . 2008-2006السنوات الثالث 
وبالتالي فإن كافة األموال المضّمنة في الترحيالت تُعتبر قابلة .  أو من بلدان أفادت أنها لن تسّددقط من قبل
  سنواتوقد ترغب اللجنة التنفيذية في حث تلك األطراف المساهمة التي لديها متأخرات من فترة الثالث. للتحصيل

 مليون دوالر أمريكي من 43.2 مبلغ ، بحيث أنها تأخذ بالحسبان2009 أن تسّددها خالل عام 2006-2008
  .2008-2006 مليون دوالر أمريكي من فترة السنوات الثالث 73.9  الـترحيالت

  الفائدة المستقبلية

سوف يكون هنالك انعكاس على التدفق النقدي إذا كانت الفائدة التي ستتجّمع خالل فترة السنوات الثالث   .15
واستناداً إلى .  دوالر أمريكي التي سبق وُأدخلت في الميزانية مليون16.1 هي أقّل من الـ 2009-2011

، 2009كانون الثاني / يناير27-26الوكاالت المنفذة خالل اجتماع التنسيق ما بين الوكاالت خالل المشاورات مع 
هذه األرصدة و. 2009يتوقّع من الوكاالت أن تسّدد مبلغاً هاماً من رصيد األموال لالتفاقات المتعددة السنوات عام 

ويمكن بالتالي أن يكون الرصيد الذي تحتسب عليه . تؤمن فائدة للصندوق المتعدد األطراف إلى أن يتم صرفها
 مليون 40الفائدة أقّل خالل فترة السنوات الثالث هذه، مّما كان عليه خالل الفترة السابقة التي أنتجت أكثر من 

 مليون دوالر أمريكي المتضمَّنة في تجديد الموارد لعام 16.1ومع أن مبلع الـ . دوالر أمريكي من الفوائد
 سيشكّل أدنى تقدير للفائدة التي يتم الحصول عليها من الصندوق على مدى فترة سنوات ثالث منذ 2009-2011
، فقد يكون لألزمة االقتصادية الراهنة ولهبوط نسب الفائدة انعكاس على قدرة الصندوق في الحصول 1994عام 
مستوى الفائدة المتوقّع في وقت مبكر من فترة السنوات الثالث فضالً عن ذلك، فإن مستوى الفائدة خالل فترة على 

من التخفيض بقدر ما تختار البلدان التسديد بأذونات صرف  مزيداُ د سوف يشه2011-2009السنوات الثالث 
  .لصرفة تُجنى من أذونات ادعوضاً عن التسديد النقدي، إذ ليست هنالك فائ

  الخسائر نتيجة آللية أسعار الصرف الثابتة/المكاسب

ويصعب . إن التدفق النقدي قد يتأثر أيضاً بسبب المكاسب أو الخسائر نتيجة آللية أسعار الصرف الثابتة  .16
ثالث وقد كانت هنالك خسائر نتيجة أللية أسعار الصرف الثابتة خالل فترة السنوات ال. التكّهن بهذا التأثير المحتمل

، بلغت 2008-2006 و2005-2003، ولكن كانت هنالك مكاسب خالل فترتي السنوات الثالث 2000-2002
وقد جرى استيعاب هذا الكسب في الترحيالت من فترة السنوات . 38.573.6471كسباً صافياً للصندوق قدره 

صرف الثابتة إلى فترة السنوات األطراف تمديد آلية أسعار الوفي اجتماعهم العشرين قّرر . 2008-2006الثالث 
  ).XX/11المقرر  (2011-2009الثالث 

____________  

، تقرير االجتماع UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 وفقاً للمرفق األول من الوثيقة 2008تشرين الثاني / نوفمبر7بتاريخ  1 
  .السادس والخمسين



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/5 
 
 

7 
 

ف الثابتة لتلك البلدان التي استعملتها في فترة ر الصرايقّدر المرفق الثاني التأثير المحتمل آللية أسع  .17
ويفيد أن أسعار . 2011-2009، المؤهلة الستعمالها لفترة السنوات الثالث 2008-2006السنوات الثالث 

 فإن 2009، إذا بقيت مستقّرة عام 2009شباط /كما كانت في أول فبرايرالصرف الخاّصة باألمم المتحدة 
وإذا بقيت أسعار . 2009 دوالر أمريكي عام 10.175.039 خسارة قدرها واجه يالصندوق المتعدد األطراف

 دوالر 30.525.118 قد ترتفع الخسارة إلى 2011-2009الصرف هذه ثابتة خالل فترة السنوات الثالث 
  لهذا االحتمال قد ترغب اللجنة التنفيذية في التفكير بتخصيص ميزانيات أدنى للجزءومن أجل التدبير. أمريكي

األول من فترة السنوات الثالث وتخصيص مزيد من األموال لنهاية فترة السنوات الثالث عندما تتحّسن معرفة 
  .انعكاس آلية أسعار الصرف الثابتة على التدفّق النقدي

  مساهمات من بلدان لم تقّدم أية مساهمات من قبل

 بيالووس واالتحاد(مرحلة انتقالية صاد في  التدفق النقدي قد يتأثر أيضاً إذا تخلّفت بلدان ذات اقتإن  .18
  .2008-2006 ولم تسّدد قط من قبل، عن تسديد مساهماتها خالل فترة السنوات الثالث )الروسي

  2008-2006وقد بلغ المستوى األجمالي للمساهمات المتعّهد بها لتلك البلدان لفترة السنوات الثالث 
  2011-2009متعّهد به لفترة السنوات الثالث ويبلغ المستوى ال.  دوالر أمريكي5.604.348
 للتعّهدات غير المسددة من الفوائد المكتسبة واسترجاع ويجري في الغالب التدبير.  أمريكي دوالر5.924.635

األرصدة، ولكن قدرة مكاسب الفائدة لتكييف أية مدفوعات غير مسددة قد تكون محدودة خالل فترة السنوات 
رغب اللجنة التنفيذية في تشجيع البلدان التي لم تسّدد أبداً من قبل أن تسّدد مساهماتها لفترة لذلك قد ت. الثالث هذه

  .السنوات الثالث الجارية

  استرجاع األرصدة

. من المحتمل أن يتأثر التدفق النقدي إيجابياً من استرجاع األرصدة من المشروعات الملغاة أو المتممة  .19
رصدة المرتجعة من مشروعات إفرادية أقّل عدداً، بحيث أن األموال المتبقية سيوافق ولكن من المتوقع أن تكون األ

  .عليها لالتفاقات المتعددة السنوات التي ليست هنالك أرصدة مستحقة من أجلها

  2011-2009افتراضات بالنسبة للتخصيص الكامل لميزانية 

 تكون لها انعكاسات على عمل الصندوق، وستقضي إن مصادر التشكيك في استالم المبالغ النقدية فعلياً قد  .20
وقد تكون . ة وجود موارد كافية لألنشطة المخططالضرورة برصد الميزانية في سياق تخطيط األعمال للتأكّد من

 متوافرة للبرمجة خالل فترة 2011-2009 مليون دوالر أمريكي الكاملة لفترة السنوات الثالث 490ميزانية الـ 
  : استناداً إلى االفتراضات التاليةالسنوات الثالث

حزيران من /يو فترة السنوات الثالث مع حلول يونالتعّهدات المتفق عليها قابلة للتسديد كلياً خالل  )أ(
  ؛XI/6 من المقرر 7كل سنة وفقاً للفقرة 

 قبض أذونات الصرف حسب الحاجة لتجنّب أي عجز في التدفق النقدي خالل فترة بتيّسر  )ب(
  الثالث؛السنوات 

أن تستّمر األطراف التي سّددت المساهمات المتعّهد بها في الماضي، في التسديد، وأن تسّدد مبلغ   )ج(
 مليون 73.9 مليون دوالر أمريكي من ترحيالت فترة السنوات الثالث السابقة البالغة 43.2الـ 

  دوالر أمريكي؛
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غير ذلك من المصادر خالل فترة  مليون دوالر أمريكي من الفائدة و16.1أن يتّم تحصيل   )د(
  ؛ق االلتزام بتجديد الموارد، لتحقي2011-2009السنوات الثالث 

نات  أسعار الصرف الثابتة أو لقبض أذوأن ال تكون هنالك خسائر لموارد الصندوق نتيجة آللية  )ه(
  الصرف؛ و

، 2011-2009تعّهداتها لفترة تلبية  أبداً مساهماتها المتعّهد بها، بأن تقوم األطراف التي لم تسّدد  )و(
  . دوالر أمريكي5.924.635المقّدرة بـ 

  الميزانيات السنوية

ت إلى أن الوكاالت المنفذة ضّمن) UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/7(تشير خطة األعمال المجمّعة   .21
همات  بالمئة من المسا85وعلى ضوء معّدل . 2009 مليون دوالر أمريكي في خطط أعمالها لعام 128قرابة 

 مليون دوالر أمريكي يجب أن تكون هنالك نقدية 73.9وترحيالت قدرها )  مليون دوالر أمريكي113.3(المسّددة 
 مليون دوالر أمريكي 187.2زام حتى مستوى  أن كافة الترحيالت متوافرة لإللكافية لتكييف هذه الميزانية، بحيث

 ويكون التوزيع المتساوي لميزانية فترة .والر أمريكي ماليين د10 ستكون كلها متوافرة للقبض باستثناء التي
ويمكن أيضاً تكييف هذا .  مليون دوالر أمريكي سنويا163.3ً مليون دوالر أمريكي 490السنوات الثالث البالغة 

  .الوضع نظراً لحجم الترحيالت

الث هي ذات صلة بالتشكيك  األسباب الرئيسية القتراح ميزانية أدنى للسنة األولى من فترة السنوات الثإن  .22
 2009 خالل  فلورو كربون، والحاجةبالنسبة لتمويل إتالف المواد المستنفدة لألوزون وأنشطة هيدرو كلورو

 مع معظم المشروعات التدليلية واالستثمارية للمواد المستنفدة لألوزون  على األكثرلتغطية التكاليف التحضيرية
. 2011 و2010لهيدرو كلورو فلورو كربون التي ستقّدم خالل عاَمي  وخطط اإلزالة واألنشطة االستثمارية

قد تساعد على تحصيل المساهمات وبنوع خاص بإنتاج فائدة من  2009ميزانية أدنى لعام وفضالً عن ذلك، فإن 
ية من شأنها أن توازن أية خسائر نتيجة لعدم تسديد المساهمات أو للخسارة بسبب آلاألرصدة المحتفظ بها التي 

  .أسعار الصرف الثابتة

 مليون دوالر أمريكي 362 من شأنها أن تترك 2009 مليون دوالر أمريكي عام 128إن ميزانية قدرها   .23
، على افتراض أن أية مبالغ غير مخصصة سوف تخصص الحقاً 2011 و2010من ميزانية تجديد الموارد لسنتَي 

 مليون دوالر أمريكي المستّحق من 5.9 الـ تّم تسلّم مبلغ ي ال قدوبما أنه. خالل فترة السنوات الثالث الحالية
 مليون دوالر أمريكي 16.1البلدان التي لم تسّدد أية تعّهدات على اإلطالق، وأن الحصول الكامل على مبلغ الـ 

)  مليون دوالر أمريكي22مجموع (من الفوائد، حتى آخر سنة من فترة السنوات الثالث، فقد يتّم تخصيص ذلك 
 مليون دوالر 170ويفترض ذلك ميزانية قدرها . للسنة األخيرة من فترة السنوات الثالث ألغراض تخطيطية

وقد ترغب اللجنة التنفيذية بالنظر في توافر التدفق . 2011 مليون دوالر أمريكي لعام 192 و2010أمريكي لعام 
ل الفائدة، وتسديد المساهمات من البلدان  على ضوء تحصي2011 في االجتماع األول من 2011النقدي لميزانية 

  .التي لم تسّدد سابقاً، وأية خسائر أخرى نتيجة لعدم التسديد أو آللية أسعار الصرف الثابتة

من المرّجح أن تشكّل أنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون معظم تخصيص الموارد الجديدة خالل فترة   .24
وتوزيع . و كلورو فلورو كربونية مع تخصيص مستويات تمويل سنويةوستُقدَّم المواد الهيدر. السنوات الثالث

مرتفعة التكاليف في اتفاق لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية يمكن أن يخصص شرائح سنوية 
رتفعة التقدير ، وأن يوّزع القيمة اإلجمالية بالتساوي، أو أن يترك الشرائح السنوية الم)تسبيق(التقدير في البداية 
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 اللجنة التنفيذية تسبيق المبالغ في توإذا قّرر). إرداف، أو اإلنفاق الزائد في نهاية الفترة(لقرب نهاية االتفاق 
وفي . ، سيكون هنالك انعكاس قوي على الميزانية خالل فترة السنوات الثالث في االتفاقاتاالتفاق أو إردافها

ييف القيمة المتوقعة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، قد يكون اإلرداف ضرورياً لتكالواقع 
 ماليين 208حيث أن خطط أعمال الوكاالت المنفذة تشير مسبقاً إلى احتمال تجاوز ميزانية السنوات الثالث بـ 

طة هيدرو كلورو فلورو وسبب هذه الزيادة يعود إلى حّد بعيد للتشكيك بالنسبة لتمويل أنش. دوالر أمريكي تقريباً
وبالتالي، وفي سياق تخطيط األعمال، ينبغي على اللجنة التنفيذية أن ترصد بدقّة انعكاس تخصيص . كربون

 مليون دوالر 340.6التمويل السنوي للشرائح في االتفاقات المتعددة السنوات بالنسبة للتخصيص الجديد لمبلغ الـ 
، بحيث يمكن تيسير أكبر عدد من خطط إدارة إزالة 2011-2009ث أمريكي في ميزانية فترة السنوات الثال

  .المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية ألكبر عدد من البلدان، خالل فترة السنوات الثالث

  التوصيات

  :قد ترغب اللجنة التنفيذي في أن  .25

، كما ورد في 2011-2009تحيط علماً بالتقرير عن التخطيط المالي لفترة السنوات الثالث   )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/5الوثيقة 

تطالب بأن تحّدد الوكاالت الثنائية تكاليف األنشطة المخطّطة في خطط أعمالها السنوية، وأن   )ب(
تبقى ضمن حدود هذه التقديرات لدى تقديمها هذه المشروعات خالل فترة السنوات الثالث 

  ؛2009-2011

 7حزيران، وفقاً للفقرة / لكل سنة مع حلول يونيوتسديد المدفوعات األطراف المساهمة على تحثّ  )ج(
  م الكامل لميزانيةحادي عشر لألطراف، إلتاحة التلزي لالجتماع الXI/6من المقرر 

 XX/10، كما هو متوقع في المقرر 2011-2009 مليون دوالر أمريكي خالل فترة 490الـ 
  ؛)3الفقرة (لالجتماع العشرين لألطراف 

 أن تسّددها 208-2006ثّ األطراف المساهمة التي لديها متأخرات من فترة السنوات الثالث تح  )د(
   مليون دوالر أمريكي من ترحيالت43.2 تأخذ بالحسبان مبلغ ، حيث أنها2009خالل 

  ؛2008-2006 مليون دوالر أمريكي من فترة السنوات الثالث 73.9 الـ

بالنظر إّما ديها وسيلة للقبض المستعجل ألذونات الصرف تطالب األطراف المساهمة التي ليست ل  )ه(
في إتاحة برنامج زمني للقبض المستعجل، أو في تعديل برنامجها الزمني لقبض أذونات الصرف 

  في المستقبل ليتوافق مع السنة التي تستحق فيها هذه المساهمات؛

م تسّدد سابقاً، أن تسدد مساهماتها تحثّ البلدان التي يمّر اقتصادها في مرحلة انتقالية والتي ل  )و(
  للصندوق المتعّدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثالث

  ؛2009-2011

 مليون دوالر 170، و2009 مليون دوالر أمريكي عام 128 تخصيص موارد قدره تعتمد  )ز(
لغ غير مخصصة ليتّم ، مع مبا2011 مليون دوالر أمريكي عام 192، و2010أمريكي عام 

  تخصيصها الحقاً خالل فترة السنوات الثالث الحالية؛
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 على ضوء 2011 خالل االجتماع األول من عام 2011تنظر في توافر التدفق النقدي لميزانية   )ح(
تحصيل الفائدة، وتسديد المساهمات من البلدان التي لم تسّدد سابقاً، وأية خسائر نتيجة لعدم 

  ة أسعار الصرف الثابتة؛ والتسديد أو آللي

ترصد، في سياق التخطيط المالي، انعكاس تخصيص تمويل الشرائح السنوية في االتفاقات   )ط(
 مليون دوالر أمريكي في الميزانية 340.6المتعددة السنوات على التخصيصات الجديدة البالغة 

ة إزالة المواد ، لتكييف أكبر عدد ممكن من خطط إدار2011-2009لفترة السنوات الثالث 
  .الثالثالهيدرو كلورو فلورو كربونية ألكبر عدد ممكن من البلدان خالل فترة السنوات 
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BILATERAL CONTRIBUTIONS AND BILATERAL COMMITMENTS FOR MULTI-YEAR 
AGREEMENTS DURING THE 2009-2011 TRIENNIUM (US $) 

 
Country 20% of Agreed Pledged 

Contributions  
(2009-2011) 

Annual Tranches of Multi-
Year Agreements to be 

Approved in 
 2009-2011 

Balance 

Australia 1,735,627   1,735,627 
Austria 861,500   861,500 
Azerbaijan 4,856   4,856 
Belarus 19,425   19,425 
Belgium 1,070,319   1,070,319 
Bulgaria 19,425   19,425 
Canada 2,891,416 987,362 1,904,054 
Cyprus 42,735   42,735 
Czech Republic 272,922   272,922 
Denmark 717,755   717,755 
Estonia 15,540   15,540 
Finland 547,786   547,786 
France 6,119,856 495,037 5,624,819 
Germany 8,330,425 1,139,654 7,190,771 
Greece 578,866   578,866 
Hungary 236,985   236,985 
Iceland 35,936   35,936 
Ireland 432,207   432,207 
Israel 406,954   406,954 
Italy 4,932,987 152,550 4,780,437 
Japan 16,146,086   16,146,086 
Latvia 17,483   17,483 
Liechtenstein 9,713   9,713 
Lithuania 30,109   30,109 
Luxembourg 82,556   82,556 
Malta 16,511   16,511 
Monaco 2,914   2,914 
Netherlands 1,819,154   1,819,154 
New Zealand 248,640   248,640 
Norway 759,519   759,519 
Poland 486,597   486,597 
Portugal 511,850   511,850 
Romania 67,988   67,988 
Russian Federation 1,165,502   1,165,502 
Slovakia 61,189   61,189 
Slovenia 93,240   93,240 
Spain 2,882,675 893,000 1,989,675 
Sweden 1,040,210   1,040,210 
Switzerland 1,181,042   1,181,042 
Tajikistan 971   971 
Ukraine 43,706   43,706 
United Kingdom 6,451,053   6,451,053 
United States of America 17,600,000   17,600,000 
Uzbekistan 7,770   7,770 
Total 80,000,000 3,667,603 76,332,397 
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POSSIBLE IMPACT OF THE FIXED EXCHANGE RATE MECHANISM (FERM) BASED ON 
CURRENT RATES OF EXCHANGE FOR THOSE COUNTRIES THAT QUALIFY AND USED 

THE FERM IN THE 2006-2008 TRIENNIUM 
 

Country Adjusted2 
United 

Nations scale 
of 

assessment 

Annual 
Contributions 

2009-2011 

Qualifying 
FERM Use 

FERM 
2009-
2011 

UN  
exchange 

rates as at 1 
February 

2009 (US$) 

Value of annual 
contributions 

using UN 
exchange rate as 

at 1 February 
2009 (US$) 

Difference3 

Australia 2.170 2,892,711 Yes 1.088 1.506 2,090,461 (802,250) 
Austria 1.077 1,435,834 Yes 0.657 0.762 1,237,982 (197,851) 
Belgium 1.338 1,783,865 Yes 0.657 0.762 1,538,057 (245,808) 
Canada    3.614 4,819,027 Yes 0.995 1.216 3,941,219 (877,808) 
Denmark 0.897 1,196,258 Yes 4.898 5.677 1,032,177 (164,081) 
Finland 0.685 912,976 Yes 0.657 0.762 787,173 (125,804) 
France 7.650 10,199,760 Yes 0.657 0.762 8,794,281 (1,405,479) 
Germany 10.413 13,884,041 Yes 0.657 0.762 11,970,886 (1,913,155) 
Greece 0.724 964,777 Yes 0.657 0.762 831,835 (132,942) 
Hungary 0.296 394,976 Yes 166.500 217.000 303,057 (91,918) 
Slovakia 0.076 101,981 Yes 0.657 0.762 87,929 (14,053) 
Spain 3.603 4,804,458 Yes 0.657 0.762 4,142,426 (662,032) 
Sweden 1.300 1,733,684 Yes 6.173 8.060 1,327,867 (405,817) 
Switzerland 1.476 1,968,403 Yes 1.070 1.145 1,839,468 (128,935) 
United 
Kingdom 

8.064 10,751,755 Yes 0.504 0.699 7,744,647 (3,007,107) 

T O T A L  57,844,506    47,669,467 (10,175,039) 
 

------ 

                                                      
2 Adjusted so that no Party has a contribution rate of greater than 22 per cent. 
3 Parentheses (  )  denotes a negative value. 
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