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  معلومات أساسية

  ، من بينھا:، جملة أمورالثامن والستينقررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعھا  -1

مواصلة مناقشة الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(و) من بالوكاالت المنفذة واألمانة  مطالبة  (أ)
بشأن خطة إدارة إزالة المواد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/24/Rev.1من الوثيقة  31 الفقرة

التاسع إلى االجتماع  المسائلتوصيات بشأن تلك  بغية رفعللصين الھيدروكلوروفلوروكربونية 
وخاصة بشأن الصرف من الصين في ذلك تحديد الفرص المتاحة لتوفير المعلومات  ، بماوالستين

في أن تدرج في الوثيقة جدوال يقارن بين مختلف طرائق التنفيذ باألمانة ومطالبة ، الشركاتإلى 
المواد بخطط إدارة إزالة للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك تلك المتعلقة  الماضي

  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية

على  تحققتلعمل مع الصين للحصول على معلومات عن أي فوائد باالوكاالت المنفذة  مطالبة  (ب)
المواد خطة إدارة إزالة الصين للمرحلة األولى من التي تحتفظ بھا األموال 

 حقةشرائح الالالقادم للھذه المبالغ من التمويل  استنزالو الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ).68/22 المقرر(

من الوثيقة  31من الفقرة  و(د) و(و) من الفقرات الفرعية (ب) و(ج) منبثقتان تانرئيسي مسألتانھناك و -2
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/24/Rev.1: )1 ( أموال محولة إلى الصين أو اإلبالغ عن الصرف كينبغي ھل

 الشركاتموارد الصندوق المتعدد األطراف من الصين إلى  يتم صرفعندما إبالغ ينبغي أن يكون ھناك ھل 
 (ب)). 68/22المقرر  بموجبمطلوب اآلن ال( نالصي حصلتھاوائد التي تسجيل الف سيتم كيف )2(و، ةالنھائي ةالمستفيد

المواد خطة إدارة إزالة تنفيذ المرحلة األولى من باالتفاقات ذات الصلة على عامة بنظرة تبدأ ھذه الوثيقة و -3
تناول تللصندوق المتعدد األطراف، و في الماضيتنفيذ الستعرض طرائق تم . ثللصين الھيدروكلوروفلوروكربونية

تنظر في المستفيدة، و الشركاتصرف من الصين إلى ال نعلى وجه التحديد عولتوفير المعلومات المتاحة الفرص 
 ترفعق ووعلى نفقات الصند الرقابةتناقش الوثيقة بإيجاز . والصين التي تحتفظعلى األموال  التي تحققت مسألة الفوائد
 .نظر فيھا اللجنة التنفيذيةتتوصيات ل

بشأن  توصيات رفع بھدفالمعنية  الوكاالت الثنائية والمنفذة مناقشات مع عقدت األمانة ھذه الوثيقة، إلعدادو -4
 1-يناير/كانون الثاني 30(مونتريال،  المشترك بين الوكاالت اجتماع التنسيق في إلى اللجنة التنفيذية ھذه المسائل

 اأكدتھ ،مصفوفة عدت األمانة. وأ2013 شباطفبراير/ 14في  مؤتمر عبر الفيديو وتلى ذلك )،2013فبراير/شباط 
 التعاون االقتصادي(مكتب  والصين بين الوكاالت المنفذة لالتفاقات المالمح الرئيسية تصف، الوكاالت المنفذة

 .ھذه الوثيقةب المرفق األولبوصفھا  المصفوفةوترد ، )حماية البيئةوزارة ب الخارجي

خطة إدارة إزالة المواد تنفيذ المرحلة األولى من باالتفاقات ذات الصلة  علىعامة  نظرة
  للصين الھيدروكلوروفلوروكربونية

 طلب الشريحة الثانية المرتبطة بالمرحلة األولى من استعراضأثناء  طرحتالتي  المسائلاستعرضت األمانة  -5
 ة المبرمة بين:للصين في سياق االتفاقات التالي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ؛1ةاللجنة التنفيذية وكل وكالة منفذ  (أ)

                                                 
 (الوثائق اقترحت به الذي في الشكلالبنك الدولي واليونيب و  اليوئنديبي اتفاقات مشروع في اجتماعها الرابع اللجنة التنفيذيةاعتمدت  1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/7و ،9و 8، وRev.3 .(المرفق  مع اليونيدو تفاقاال على، الثامن في اجتماعها التنفيذية،ووافقت اللجنة  على التوالي)
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/29 من الوثيقة الرابع
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كل الخزانة و، وأمين 2الصندوق المتعدد األطرافخزانة أمين  اليونيب بوصفهاللجنة التنفيذية و  (ب)
 ؛3وكالة منفذة

   ؛4المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحكومة الصين واللجنة التنفيذية لخفض استھالك   (ج)

خطة إدارة إزالة المواد لمرحلة األولى من تنفيذ االصين والوكاالت المنفذة ل  (د)
االقتصادي األجنبي  التعاونمكتب فردية بين التفاقات االللصين (أي  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  تفاق بين حكومة الصين والبنك الدولي).االو ؛واليونيب واليونيدو اليوئنديبيوة بوزارة البيئ

 بين اللجنة التنفيذية اتفاقات، فال توجد والوكاالت بين اللجنة التنفيذية العديد من االتفاقات بالرغم من وجودو -6
ھو  المشاريعلخدمات  المتحدة مكتب األممكان  عندما على سبيل المثال،ة. ومنفذوكالة  ھاتاختارتنفيذية وكالة  وأي
. عالمشاريلخدمات  المتحدة األممومكتب  بين اللجنة التنفيذية لم يكن ھناك اتفاقالتنفيذية لليوئنديبي، فوكالة ال

ت رحطُ  إلى أنھا التنفيذية ووكاالت الوكاالت بينالمبرمة  تفاقاتالاأمانة الصندوق وباإلضافة إلى ذلك، لم تستعرض 
خطة إدارة إزالة من  المرحلة األولى الشريحة الثانية منطلب  سياق استعراض فيمسألة الصرف وطرائق التنفيذ 

 .للصين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  والوكاالت المنفذة بين اللجنة التنفيذية االتفاقات

وتتولى  .وأحكام مالية تشغيليةإجراءات  علىاالتفاقات المبرمة بين اللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة تشتمل  -7
 ونظمھا ھاقواعدوافق عليھا فضال عن إدارتھا، وذلك في إطار مالشؤون اإلدارية للمشروعات الوكالة منفذة  كل
مع المبادئ التوجيھية التي  وبما يتماشى، مستقل 5صندوق استئماني من خاللما يكون ذلك ، وعادة المالية ھاإجراءاتو

تودع في حساب الصندوق االستئماني ة. وأي إيراد من الفوائد يتحقق من المساھمات إلى اعتمدتھا اللجنة التنفيذي
والخارجية حسابات الوكاالت إلجراءات المراجعة الداخلية ة. وتخضع وفقا إلجراءات الوكاللصندوق االستئماني ا

 ية.المالوقواعدھا وتوجيھاتھا  نظمھاللحسابات المنصوص عليھا في 

  أمين الخزانة تفاقات معاال

 ويصرف، المساھماتتلقي وإدارة  يةأمين خزانة الصندوق المتعدد األطراف مسؤولبوصفه  ليونيبا يتولى -8
سؤولياته ة. ومن بين موالقواعد المالية لألمم المتحدوفقا للنظام المالي وللجنة التنفيذية، ات اھيتوجبناء على األموال 

تصرف األموال المحولة إلى تلك الوكاالت (إلى لوكاالت المنفذة ل اللجنة التنفيذية قت عليھافالتي واھي تحويل األموال 
إلى حسابات القديم ية تمسؤول مين الخزانةللوكالة المعنية). كما يتولى أ للنظام المالي والقواعد الماليةالوكاالت وفقا 

المقدمة من الوكاالت النفقات بيانات وأمانة الصندوق، استنادا إلى النفقات التي تتكبدھا الصندوق المتعدد األطراف 
إلى المراجعة الداخلية والخارجية إال الفوائد التي تحققت (ال تخضع الحسابات المنفذة، مع األخذ في االعتبار 

حسابات مع الوكاالت الثنائية التسوية  ھي أمين الخزانةوظائف الخاصة باألمم المتحدة لوكاالتھا). ومن بين  تللحسابا
على الملغاة والتعديالت  مشروعاتالمنجزة وال مشروعاتمن ال المعادةوالمنفذة، مع األخذ في االعتبار األموال 

 .المنفذةالوكاالت  المشروعات المحولة بينلموافقات، بما في ذلك ا

                                                 
 حل محله للجنة التنفيذية. وقد الخامس في االجتماع المؤقت متعدد األطرافال لصندوقاليونيب بوصفة أمين الخزانة ل مع تفاقاال الموافقة علىتمت  2

 ). 42/42 المقرر(االجتماع الثاني واألربعين  ) الموافق عليه في UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/54 بالوثيقةالمرفق الرابع عشر ( منقح اتفاق
 والبنك الدولي واليونيب واليونيدو أمين الخزانة واليوئنديبي بين تفاقاتاال مشروع نص، السادس واألربعين في اجتماعها اللجنة التنفيذية،أيدت  3
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/47من الوثيقة  على التواليالعاشر والحادي عشر والتاسع و  الواردة في المرفقات الثامن، )46/34 المقرر(
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39 بالوثيقة العاشر المرفق 4
 .الصندوق المتعدد األطراف ألنشطة مستقل صندوق استئماني ليس لها اليونيدو 5
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موقعة  مؤقتة سنوية بيانات مالية، أمين الخزانة اتفاقاتھا مع على النحو المطلوب في ،كل وكالة منفذة تقدمو -9
لإليرادات  لفترة سنتين بيان أو معتمد بيان سنوي وكذلك ،المعنية وكالةال في معتمدمن مسؤول حسب األصول 

 .مراجعي الحسابات مقدمة من ذات صلة أي تعليقات بما في ذلك ،للسنة (السنوات) الماضية جرى مراجعته والنفقات
 .كل وكالة منفذةل األمم المتحدة وإجراءاتقواعد وفقا لالمقدمة إلى أمين الخزانة المالية  البيانات ويجري مراجعة

  تفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذيةاال

في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةالخاص ب تفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذيةيصف اال -10
مكتب التعاون االقتصادي األجنبي كذلك ، والمعنية، والوكاالت الثنائية والمنفذة "البلد"الصين أدوار ومسؤوليات 

إزالة خطة إدارة ألنشطة التي يتعين االضطالع بھا في ل الشاملمسؤولة عن التنسيق المؤسسة بوصفه ال بوزارة البيئة
أنشطة التحويل في المرحلة األولى التي تقوم بالشركات على  ةالوثيق الرقابةة (المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

لتسھيل الرئيسية والمتعاونة الوكاالت المنفذة  معق يتنسوسيتم الالشركات قد تحقق، اإلزالة في ھذه ھدف  أنلضمان 
ألف (شكل إعداد التقارير -4) والتذييل 2((ب) 5 وإعداد التقارير وفقا للفقرةالتحقق من األھداف المحددة في االتفاق، 

 يؤدي دورا إشرافيا وفقا لالتفاق. كما ينص مكتب التعاون االقتصادي األجنبيوالخطط من االتفاق). وبالتالي، فإن 
 .فاقالشريحة األخيرة من االتعند إكمال الصندوق إلى أي مبالغ متبقية  االتفاق على إعادة

  والوكاالت المنفذة بين الصين تفاقاتاال

مكتب التعاون االقتصادي األجنبي والوكاالت التنفيذية مثل  6المنفذة اتفاقات الوكاالت تستعرض األمانةلم  -11
فھم ل هغير أن .المشروعمقترح على اللجنة التنفيذية موافقة  بعدھذه االتفاقات  ه يجري إعدادنظرا ألن بوزارة البيئة

، )متعدد األطرافالموارد الصندوق  منليون دوالر أمريكي م 270تشكل التفاقات التي اال سيما ( وكاالتالتقارير 
مكتب التعاون االقتصادي مع المبرمة نسخا من اتفاقات الوكاالت. وقدمت جميع الوكاالت اتفاقاتھا  األمانة تطلب

لم تستلم  ھانسخة غير محررة من اتفاق اليونيدو، ولكناألمانة . وطلبت )ةالمستفيدة (بوصفه الجھة األجنبي بوزارة البيئ
 ھذه النسخة حتى وقت إعداد ھذه الوثيقة.

 تعديل إمكانية، واالتفاق بما في ذلك نوع تفاقاتالل المالمح الرئيسية صفي مصفوفة مشروع أعدت األمانةو -12
، للترتيبات والميزانيات االتفاقات دارةة إلاألجنبي بوزارة البيئمكتب التعاون االقتصادي الخاصة ب رسوموال االتفاقات،
 تقلبات أسعار الصرف،و، متطلبات مراجعة الحساباتو، إعداد التقارير المالية، ومتطلبات لف النقديةالسُ ومعاملة 

بما في قطاع العام الدولية للالمعايير المحاسبية متطلبات المتعلقة بالمسائل المصفوفة  تناول. كما تإعادة األموالوآليات 
حسابات و، السنوية الماليةالمرحلية والتقارير ، وأثر لف النقديةالسُ ، ومعاملة االلتزاماتومعالجة أثر الصرف،  ذلك

 في المرفق األول الوكاالت المنفذةالمنقحة بمعلومات تفصيلية على النحو المتفق عليه مع  المصفوفة. وترد الصندوق
 .ھذه الوثيقةب

 ما يلي: ھي المصفوفة الرئيسية من المالحظاتو -13

مكتب التعاون االقتصادي األجنبي من  صرفال عن تلقي معلومات الوكاالت المنفذة يمكن لجميع  (أ)
 النھائية؛ المستفيدة الشركاتإلى  بوزارة البيئة

االقتصادي األجنبي مكتب التعاون  من مالية سنوية طلب تقاريرأن ت الوكاالت المنفذة جميعليمكن   (ب)
 المنفذة؛ اكالتھوة بوصفه بوزارة البيئ

وارد الصندوق المتعدد بممكتب التعاون االقتصادي بوزارة البيئة يحتفظ  جميع الحاالت،في   (ج)
  ؛وكالةمستقلة لكل  حسابات فيمن الوكاالت المنفذة المحولة/المصروفة  األطراف

                                                 
  .وكاالت الثنائية والمنفذةال اتفاقات تطلب لم 6
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   ؛تحصيلھاالتي تم  الفوائداإلبالغ عن وسائل الوكاالت المنفذة مع الصين تناقش   (د)

والوكاالت المنفذة  مكتب التعاون االقتصادي األجنبياالتفاقات بين يبدو أن ھناك حاجة إلى تعديل   (ھ)
 التي تحتفظ بھاعلى األموال  تحققتأي فوائد  بشأنلتنفيذية ا لجنة(ب) ل68/22لمراعاة المقرر 

  .األرصدة إعادةتمكين لالصين 

  للصندوق المتعدد األطراف في الماضيطرائق التنفيذ 

خطة إدارة من األمانة أثناء استعراض الشريحة الثانية من المرحلة األولى  طرحتھاالتي  المسائلمن بين  -14
أن الوكاالت المنفذة ھي  الثامن والستينالمقدمة إلى االجتماع وفي الصين  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الشركاتوليس إلى  مكتب التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة البيئةإلى عندما تم تحويلھا صرف األموال  عن أبلغت
مناقشة  التصنيع. وعندقطاعات لم يكن قد تم تحويل أي تمويل إلى الشركات في أي من ي ذلك الوقت، ة. وفالمستفيد

 .الشركاتإلى وخاصة بشأن الصرف من الصين  ،المعلوماتتحديد الفرص المتاحة لتوفير ، طلبت اللجنة المسألةھذه 

ما إذا كان  ، من بينھاوھذا يشمل جملة أمور .ةالسنوي الماليةو ةالمرحليلتقارير في اطرائق التنفيذ  وتحدد -15
ف. صرالوطرائق  ؛وكالة من قبلأو  اكان التنفيذ وطني وما إذا ؛افردي اأو مشروع متعدد السنوات االمشروع اتفاق

األمانة والوكاالت المنفذة  التي اتفقت عليھاالمبادئ التوجيھية التشغيلية تم تحديد في صرف، الطرائق بفيما يتعلق و
 بأثر رجعي للمشروعات أثناء التنفيذ؛ وصرفرف الثالث التالية للصرف: صالطرائق  2012 /شباطرايرفب 20ى حت
 .تنفيذالبعد وصرف  ؛)المستنفدة لألوزونالمواد إزالة بعد  الموافق عليھا مشروعاتأي ال(

؛ السنويةالمالية ھا المرحلية وتقاريرثالث في الصرف الطرائق المشروعات بإحدى وبناء عليه، ارتبطت   -16
خطة إدارة إزالة المواد لمرحلة األولى من لصرف الطريقة ق. غير أن حسابات الصندووتم تسوية ھذه التقارير مع 
مكتب  إلىمن الوكاالت المنفذة  المحولةاألموال ق. ذلك أن ختلف عن ما سبتللصين  يةالھيدروكلوروفلوروكربون

في الحسابات المالية للوكاالت، كصرف  تسجل) المستفيد النھائي بوصفه( التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة البيئة
تي المستفيدة في حال الشركاتمستوى  علىالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةألنشطة  افعلي اال تمثل تنفيذ ھاولكن

االقتصادي األجنبي  مكتب التعاونو. ولن يكون مستوى الصرف الفعلي من الحسابات الوسيطة لواليونيداليوئنديبي 
 .لتنفيذمن افي مرحلة الحقة معروفا إال لى الشركات ئة إبوزارة البي

  المستفيدة  الشركاتصرف من الصين إلى المعلومات عن 

من المقدمة المستفيدة في سياق التقارير المرحلية  الشركاتيمكن تقديم معلومات عن الصرف من الصين إلى  -17
 .عند تقديم طلبات التمويل الشريحةالمعنية الوكاالت الثنائية والمنفذة 

رغاوى  قطاع خطة الثانية من للشريحة التمويل طلب أن تالحظ أنفي  ترغب اللجنة التنفيذية قدو -18
األموال  تقرير عن اشتمل على، 7التاسع والستين تقديمه إلى االجتماع الذي أعيد، البوليستيرين المسحوبة بالضغط

ا (بوصفھما الوكالتين المسؤولتين عن الخطة) إلى وحكومة ألماني من اليونيدو الشريحة األولىب المرتبطة المصروفة
الوكاالت كما ستستطيع 8 ة.المستفيد الشركات إلىمكتب ال، ومن البيئةمكتب التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة 

ة إلى مكتب التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة البيئ من المصروفة لألموال المبالغ الفعليةتقدم أن األخرى المنفذة 
 مع، بما يتفق /كانون الثانييناير 1اعتبارا من  بالحالة التقريرة. وسيتعلق ھذا الخطط القطاعي لكافة المستفيدة الشركات

حيث إن التمويل للشريحة ، السنةمن  /أيلولسبتمبر. وعادة ما سيشير ھذا اإلبالغ إلى السنوية اإلبالغ عن الشرائح
 .للجنة التنفيذية االجتماع األخيرالتالية ينظر فيه في 

                                                 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/23. 
لقطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة  حتى اآلن الموافق عليهدوالرا أمريكيا  21 831 023 البالغ من مجموع التمويل ،2013يناير/كانون الثاني حتى  8

دوالرا أمريكيا  6 802 187صرف ، سيتم من هذا المبلغ. و تعاون االقتصادي األجنبيلمكتب ال دوالرا أمريكيا 11 075 023 مبلغ تم صرف، بالضغط
الموافق  إجمالي التمويل في المائة من 31أكثر من أي ( 2013مارس/آذار  نهاية بحلول المستفيدة تالشركامكتب التعاون االقتصادي األجنبي إلى  من
 ).عليه
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بھا في الفترة المشمولة  لعالمضطاألنشطة ذات الصلة عن الصرف الفعلي مقابل يمكن تقديم معلومات و  -19
ة بالنظر مكتب التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة البيئفي ھذه الحالة من قبل تكون و ،بالتقرير كجزء من االتفاقات

موضح في ال على النحو(على األقل اإلدارة المالية على أساس سنوي عن تقارير إلى أنه يمكن مطالبة المكتب بتقديم 
 ).الوثيقةھذه بالمرفق األول 

مسألة أيضا مانة ، طرحت األالثامن والستينخالل استعراض طلبات الشريحة الثانية المقدمة إلى االجتماع و -20
. )المائةفي  20 أي(تفاق مع حكومة الصين من اال 5الوارد في الفقرة ومستوى من الصرف  ىأدنالمتعلق بشرط ال

في المائة من  20مستوى إلى ن أن الوصول إلى أنه في حية الوكاالت المنفذأشارت ، المسألةمناقشة ھذه وعند 
خطة إدارة إزالة المواد لشريحة األولى من في امشكلة  كانالمستفيدة الصرف إلى الشركات 
 .خطةھذه الالمرحلة األولى من  القادمة منشرائح لليكون مشكلة بالنسبة  فإنه لن، الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد  من للمرحلة األولى الصين التي تحتفظ بھااألموال  على التي تحققتالفوائد 
   الھيدروكلوروفلوروكربونية

الوكاالت  التي تحتفظ بھاعلى األموال  التي تحققتالفوائد  أعيدتمتعدد األطراف، المنذ إنشاء الصندوق  -21
تحديدا على تفاقات المبرمة بين اللجنة التنفيذية وكل وكالة منفذة ق. وتشتمل االلصندوإلى االمنفذة وأمين الخزانة 

وإضافة إلى ذلك، . االخاص بھالمساھمات في الصندوق االستئماني تتحقق على التي الفوائد من يرادات بشأن اإلأحكام 
من بينھا جملة أمور،  إلىإلى اللجنة التنفيذية،  أمين الخزانةمن  ةتستند حسابات الصندوق المتعدد األطراف المقدم

الفوائد التي حققتھا، فضال عن الفوائد الوكاالت المنفذة، مع األخذ في االعتبار المقدمة من اإلنفاق المتعلقة بالبيانات 
 .خزانةكأمين  التي حققھا اليونيب على األرصدة التي يحتفظ بھا

 حصلتھاالتي  الفوائدالتقارير السنوية لمراجعة الحسابات المقدمة من الوكاالت المنفذة مقدار تبين وفقا لذلك، و -22
ال يتم الصندوق و تعاد إلىعلى األموال  غير أن الفوائد التي تتحقق 9.حسابات الصندوقوالتي تنعكس في  الوكاالت

حصلت الشريحة  سيبدو أنالشريحة،  فوائد من مبلغذا تم استنزال الإللموافقة عليھا (مقدمة شريحة معينة استنزالھا من 
  ).لشريحةمن الذي حصلت عليه بالفعل وبالتالي التعارض مع المستويات الموافق عليھا لأقل  تمويلعلى 

الثنائية والمنفذة  الوكاالتللصين، تصرف  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الةوفي ح  -23
وفقا لالتفاقات  مكتب التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة البيئةإلى األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية المعنية 

خطة إدارة إزالة المواد بمن الخطط القطاعية المرتبطة خطة محددة بين الصين والوكاالت الثنائية/المنفذة لكل ال
الثامن االجتماع ة المقدم إلى الثاني الشريحة طلبض ستعراذا الصدد، عند افي ھوة. الھيدروكلوروفلوروكربوني

مكتب التعاون االقتصادي األجنبي  إلىموال وقت تحويل األ منالفوائد التي ستتحقق أن " ت األمانةحظ، الوالستين
 متعددالحكومة الصين بدال من الصندوق لحتى يتم صرفھا بالكامل للشركات المستفيدة سوف تعود  بوزارة البيئة

الوكاالت المنفذة بالعمل مع الصين للحصول مطالبة " اللجنة التنفيذية ف." ولدى النظر في ھذه المسألة، قررتاألطرا
على معلومات عن أي فوائد تحققت على األموال التي تحتفظ بھا الصين للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 )(ب)).68/22(المقرر غ من التمويل القادم للشرائح الالحقة الھيدروكلوروفلوروكربونية واستنزال ھذه المبال

الفوائد التي خذ في االعتبار أاألمانة أن االتفاقات المبرمة بين الصين وكل من الوكاالت المنفذة لم ت والحظت  -24
، وكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور الصين للمرحلة األولى من التي تحتفظ بھالى األموال تتحقق ع
 اإعادتھمن المتوقع  كنيلم لكن والمالي السنوي  عن الفوائد في التقريرفي حالة البنك الدولي حيث تم اإلبالغ  باستثناء
الوكاالت المنفذة  إلىلب مناقشات بدأت من خالل اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت، طُ ق. وفي عدة لصندوإلى ا

 ة.إلى األمانعن ذلك معالجة ھذه المسألة بشكل ثنائي مع الصين وتقديم تقرير 

                                                 
األول المرفق دوالرا أمريكيا ( 207 648 829إلى  متعدد األطرافالالصندوق  التي حققها مجموع الفوائد وصل ،2012 تشرين الثاني/نوفمبر 30 حتى 9
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53 الوثيقةب
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واليونيدو إعادة الفوائد. ويحصل اليوئنديبي مسألة  مختلفة حول كيفية معالجة كاالت مقترحاتلدى الوكان و -25
بات السنوية بدال من خصم المبلغ من الحساا به أمين الخزانة في غالمحدد في الموافقة ويبلالمبلغ الصافي  على

ة. واقترح اليونيب اإلبالغ عن الفوائد في تقرير األرصدة، ولكن الصل يفي االجتماع ذ مشروعاتالموافقات على ال
بأن تعزى الفوائد إلى بند الفوائد التي سمح يللمشروع ولن سيؤدي ذلك إلى خفض المبلغ الصافي الموافق عليه بالفعل 

جزء  يمتعدد األطراف ھالالصندوق  يحصلھاالفوائد التي إلشارة إلى أن ف. وتجدر االصندوق المتعدد األطرااستلمھا 
تجديد موارد الصندوق االعتبار عند في األطراف  تضعھاي تالث سنوات للصندوق المتعدد األطراف الالثمن ميزانية 

ھا ألن أن يعيد الفوائد صادي األجنبي بوزارة البيئةمكتب التعاون االقتت. وسيطلب البنك الدولي من كل ثالث سنوا
في التقرير المالي السنوي  تدرجكتب الم يحصلھاالتي  الفوائدخارج حسابات البنك على الرغم من أن مبلغ ستكون 

 .لبنكإلى امكتب المقدم من ال

 التاسع والستينفي االجتماع  تقاريرالوكاالت المنفذة أن تقدم  إلىأن تطلب في رغب اللجنة التنفيذية وقد ت  -26
خطة إدارة إزالة المواد  من األولىمرحلة لالصين ل التي تحتفظ بھاعلى األموال  التي تحققتالفوائد  كيف ستعاد عن

 .متعدد األطرافالالصندوق  إلى الھيدروكلوروفلوروكربونية

  التقدم السنوي والتقرير المالي

على ما  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/24/Rev.1وثيقة ال من 31من الفقرة  (ج) الفقرة الفرعيةتنص  -27
 يلي:

إحدى الركائز التي يقوم عليھا الرصد، وھي اإلبالغ بالمعلومات عن الصرف القابل للمراجعة المالية في "
إطار التقرير المرحلي كتقريب للنشاط الذي يتم في البلد، تصبح محدودة االستخدام لھذا الغرض ألن تحويل 

سجل على أنه إنفاق يتم قبل تنفيذ األنشطة ذات الصلة، في حين أن صرف المبالغ عادة يكون األموال الم
  ."بعد التنفيذ

 إلى الشركاتالبيئة مكتب التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة صرف من على أن الوكاالت التوافق و -28
األموال مبلغ نب اإلى جيناير/كانون الثاني من كل عام  1اعتبارا من طلبات الشريحة  سيظھر فيالمستفيدة النھائية 

، ھو الوكالة التنفيذية لليوئنديبي مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعدما كان ت. وعنوكاالالمن  ةفوصرة/المالمحول
إزالة المواد خطة إدارة معاملة لنفس الوال يمكن إجراء المنفذة.  لوكالةلصرف كنعكس التنفيذية يكالة للورف الص كان

وفر ين أعمود إضافي في التقرير المرحلي يمكن لتفاقات مماثلة، ولكن الصين أو ة للالھيدروكلوروفلوروكربوني
مكتب  التنفيذية، وھومن الوكالة  ةالنھائي ةالمستفيدالتي وصلت إلى الشركة األموال بشأن بيانات على أساس سنوي 

خطة إدارة إزالة المواد لة. ولن تكون ھناك حاجة إلى ھذا العمود التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة البيئ
الالحقة لخطة والشرائح  2009شريحة عام ل واليونيدو، وكذلكلليوئنديبي في الصين  الھيدروكلوروفلوروكربونية
يونيدو على الة. ولم توافق الوحيدة التي تستخدم ھذه الطريقھي  مشروعاتألن ھذه النظرا قطاع المذيبات في الصين، 

 .صرف المبلغ عنه في حساباتھاالمع  اكون متسقيصرف لن ن مثل ھذا الضافي ألاإلعمود ال

 الحد األدنى للصرف شرط

على ما  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/24/Rev.1الوثيقة من  31ة الفقرة الفرعية (د) من الفقر تنص -29
 يلي:

الصين، الذي ُيقصد به أن يكون مؤشرا للتقدم من االتفاق مع  5شرط الحد أدنى للمدفوعات في الفقرة "
المحرز في التنفيذ، لم يعد له دور يؤديه وسوف يلزم تعديله ألن تحويل األموال المسجل على أنه إنفاق يتم 

  ."قبل تنفيذ أنشطة اإلزالة ذات الصلة، في حين أن صرف المبالغ يسجل عادة بعد التنفيذ

مكتب التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة من صرف الن عتوفير معلومات على ميع الوكاالت ووافقت ج  -30
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 20 الصرف البالغ مستوىال توجد وكالة ترى أن  هأنالرغم من المستفيد النھائي في طلبات الشرائح. وعلى إلى  البيئة
، يدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھالمرحلة األولى من  القادمة منللشرائح يكون مشكلة سفي المائة 

اللجنة  الذي وافقت عليهمستوى التمويل ة. ولم يكن يمكن أن يكون مشكلة للشريحة األولى من المرحلة الثانيفإنه 
ف تحقيق صرمن الصعب لى احتياجات االتفاق لألنشطة في السنة األولى، مما جعل يستند إالتنفيذية للشريحة األولى 

. وقد يكون من المناسب مراعاة اعتبارات إضافية أسبوعا 12قبل االجتماع األخير من السنة بمدة ة المائفي  20
 .تفاقات في المستقبلتحديد مستوى العتبة لال عندإلجمالي األموال الموافق عليھا من حيث المبدأ 

  صندوق على نفقات الرقابة

تم نقل الرقابة على إنفاق األموال، على األقل جزئيا، "مسألة أنه  الثامن والستين االجتماعفي مانة األطرحت  -31
(الفقرة  ف الوكاالت المنفذة على الحكومةمتعدد األطراف على الوكاالت المنفذة، إلى إشراالمن إشراف الصندوق 

في  ةالماليالرقابة تألف ت). وUNEP/OzL.Pro/ExCom/68/24/Rev.1الوثيقة من  31ة الفقر من الفرعية (و)
إلى  التي تقدمھاالمالية ھا المرحلية ومتعدد األطراف من المعلومات المقدمة من الوكاالت المنفذة في تقاريرالالصندوق 

ق. ويجري التحقق من أمانة الصندوق، وتقاريرھا في حسابات الصندوق المقدمة وفقا الختصاصات أمانة الصندو
يتم  المرحلية والمالية وبالعكس. وباإلضافة إلى ذلك،بموجب التقارير  تحصيلھااألرصدة المعادة والفوائد التي تم 

الموافق عليھا. وبدأ إجراء  مشروعاتقاعدة بيانات ال وجردمن الوكاالت المنفذة  ردةالوا التقاريرالتوفيق بين 
يا أخطاء المعامالت سنوصحح الشاملة. وتُ حسابات التقابل التسويات السنوية عندما اكتشف أن الموافقات الفردية ال 

مكنھا يعلومات موثوقة ويمكن التحقق منھا إلى اللجنة التنفيذية، مما ة. ويوفر نظام اإلبالغ ھذا مھذه العمليمن خالل 
 .حسب االقتضاءإجراءات من اتخاذ 

 التي تحتفظ بھاعلى األموال  التي تحققتوالفوائد النھائية المستفيدة  للشركاتذا سجلت المصروفات وإ  -32
 ةالمالي الرقابةفإنھا ستسجل خارج نظام وحسابات الصندوق،  ةالسنويالمالية ة والمرحليالتقارير الصين خارج 

 .منذ زمن طويلالثابت  لصندوق المتعدد األطرافل

  المالحظات

ذلك، لم يتم التوصل  الشرائح. ومعفي طلبات عن الصرف أن تقدم معلومات على فقت الوكاالت المنفذة وا  -33
 .بين التقارير متسقةفترات  وجود إلىيؤدي إلى اتفاق من شأنه أن 

 .قيد المناقشة وقت كتابة ھذه الوثيقة ھاواإلبالغ عنالفوائد  تحصيلوال تزال مسألة   -34

عند المائة في  20البالغة لصرف عتبة اتعريف أفضل لحاجة إلى النظر في مسألة  كويمكن أن تكون ھنا  -35
خالل مستوى كاف من تقدم كاف  إال بعد إثبات تحقيقشرائح التقديم عدم المستقبل كوسيلة لضمان في اتفاقات صياغة 

 .يةالمستقبلالشرائح ي فالنقدية /المصروفات لتحويالتإلى ايمكن إثباتھا كون ھناك حاجة توعندما  الصرفمن 

في التقارير السنوية صرف تسجيل المانة الصندوق والوكاالت المنفذة التوصل إلى اتفاق بشأن ولم تستطع أ  -36
األمانة  . ولم يتم التوصل أيضا إلى اتفاق على مقترحالمالية وحسابات الصندوقالمرحلية والتقارير وصندوق لل
التعاون االقتصادي األجنبي بوزارة  مكتبإضافة عمود إلى التقرير المرحلي السنوي، وتقديم تقرير سنوي مالي من ب

مكتب التعاون االقتصادي  التي يحتفظ بھااألموال  التي تحققت علىالمستفيدة والفوائد  للشركاتصرف ة بشأن الالبيئ
 .كجزء من حسابات للصندوق األجنبي بوزارة البيئة
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  التوصيات

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في -37

  مالحظة:  (أ)

تحويالت األموال ومعلومات عن أي فوائد تحققت على األموال التي تحتفظ بھا "ثيقة و   )1(
الصين للمرحلة األولى من خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وطرائق 

على النحو " (أ) و(ب))68/22التنفيذ في الماضي للصندوق المتعدد األطراف (المقرر 
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/35الوارد في 

اتفاقاتھا مع مكتب  بشأنواليونيب واليونيدو والبنك الدولي  اليوئنديبيمع التقدير، مدخالت   )2(
تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ة الخاصة بوزارة حماية البيئب التعاون االقتصادي

  للصين؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :مطالبة  (ب)

 على تحققتفوائد  معلومات عن أيعلى حتوي ي عن الحالة بتقديم تقريرالوكاالت المنفذة   )1(
خطة إدارة إزالة المواد  من للمرحلة األولى الصين التي تحتفظ بھااألموال 

  ؛التاسع والستين إلى االجتماع، )ب( 68/22 ضوء المقرر في الھيدروكلوروفلوروكربونية

لمرحلة الثانية من بشأن المبادئ التوجيھية ل ورقتھا في سياقبأن تنظر أمانة الصندوق   )2(
مستوى يفي  أن لضمانخيارات ة، في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

وأنه يمكن  المائةفي  20ة البالغ صرفال بعتبة المرحلة الثانية من للسنة األولى التمويل
   ؛عتبةتلك ال الوصول إلى واحتمال النقد بالحاجة إلى فيما يتعلق الشرائح الالحقةالنظر في 

طريقة ل صرفال بشأن تسجيل مع أمانة الصندوق لتوصل إلى اتفاقعلى ا الوكاالت المنفذةحث   (ج)
في  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمرحلة األولى منلالمستخدمة التنفيذ 

 تقديموحسابات الصندوق السنوية وفي التقارير المرحلية والمالية مماثلة ال مشروعاتالالصين و
  .السبعين االجتماع إلىعن ذلك تقرير 
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Annex I 

 
MATRIX ON AGREEMENTS BETWEEN IMPLEMENTING AGENCIES AND FECO 

 
    UNDP UNEP UNIDO WORLD BANK 

Agreement 

  Nature of Agreement MOU for 
performance-based 
payment mechanism 
(PBP) and Project 
Document 

Project Cooperation 
Agreement 

 MoU + individual 
subcontracts for each 
sector plan. The 
subcontracts were sole 
sourced. 

Grant Agreement with 
Government of People’s 
Republic of China, 
signed by Ministry of 
Finance 

  Type of Agreement National 
Implementation 
Modality (NIM), 
where government 
(represented by 
Ministry of 
Environment 
Protection or MEP) is 
the implementing 
partner (IP) and 
FECO is the 
executing agency 
designated by MEP. 

Agreement with 
supporting organization 
with Government of 
China represented by 
FECO 

FECO as contractor FECO is the executing 
agency designated by 
the government and as 
reflected in the 
agreement 

  Does disbursement for 
this implementation 
modality differ from 
other implementation 
modalities? 

It does not differ from 
the modality used for 
the CFC phase-out 
Solvents Sector Plan 
(from 2009). However 
it differs slightly from 
the modality used in 
other countries. 

This modality is used 
for all UNEP 
partnerships over 
US $200,000 

Unique to China. 
Implementation modality 
is unique to China, but 
disbursement is following 
the same procedure as for 
other sub-contracts. 

Similar to others. All 
agreements have a 
designated executing 
agency typically part of 
government. 

  Possibility to modify 
agreement 

Upon mutual 
agreement of the 
Parties reflected in 
writing (Article 3) 

Upon mutual agreement 
of the Parties reflected 
in writing 
(Clause XVIII) 

Upon mutual agreement 
of the Parties reflected in 
writing (Article 9.7). 
Article 3 of MOU. 

One way only: Upon 
request from the 
Government of China 
(Ministry of Finance).  
The Bank agrees or 
disagrees and makes 
modifications requested. 

  Fees to FECO  No fees to FECO 
from UNDP, but fees 
as executing agency 
charged to project. 

No fees or budget cost 
items for FECO 

Fee to FECO 
for contracting services 
with beneficiaries 

Budget cost item.  
Meaning that this is 
coming from the PMU 
budget, not from agency 
support costs. 

  Are project milestones 
linked to funding 
needs?  For example, 
are funds advanced 
according to needs? 

There are two sets of 
milestones: one set of 
milestones applies to 
performance-based 
payments (PBP) from 
UNDP to FECO and 
another set of 
milestones applies to 
PBP from FECO to 
enterprises. 
Milestones are based 
on implementation 
needs. There are no 
cash advances. 

1st tranche up to 50% 
based on projected need 
for activities planned 
for the first 6 months. 
Activities based on 
agreed project 
document and work 
plan. Next payments are 
performance based on 
submission of semi-
annual progress 
reporting on outputs 
delivered, results and 
achievements and 
financial report. 

Similar to UNDP, there 
are two sets of 
milestones: one set of 
milestones applies to 
performance-based 
payments from UNIDO to 
FECO and another set of 
milestones applies to 
performance based 
payments from FECO to 
enterprises. Milestones 
are based on 
implementation needs. 

Not more than 30% of 
sub-grants upon signing 
of the sub-grant 
agreement.  Subsequent 
payments made on the 
basis of statement of 
expenditures.  
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    UNDP UNEP UNIDO WORLD BANK 

  Must all funds for 
contracts with 
enterprises be 
advanced in full?  
Why? 

Yes. According to 
FECO financial rules, 
100% of the contract 
funds should be with 
FECO, before they 
can sign the contract. 
This is in line with 
UN rules. 

Not applicable to 
UNEP.  FECO is not 
considered the 
beneficiary 

As per common practices 
governing issuance of 
sub-contract by national 
authorities, FECO must 
hold 100% of contract 
funds before signing the 
contract. However, FECO 
is allowed to exercise 
some flexibility in signing 
contracts under the HPMP 
implementation on a case 
by case basis. 

Advance to the 
enterprises is limited at 
30% of the sub-grant 
amount.  However, for 
FECO to enter into 
sub-grants FECO must 
have all funds in full 
available. 

Budget structure 
  By component 

(milestone/deliverable) 
According to 
milestones in MOU 

Detailed project cost 
estimates by milestones 
and activities are 
included in the project 
document. 

According to milestones 
in contract 
By project component, in 
line with the table 
submitted as part of the 
tranche report 

According to milestones 
in grant agreement 

  By budget line Only for monitoring 
purposes 

Yes according to budget 
lines as in the CAP 
budget (staff, travel, 
etc.)  Detailed project 
cost estimates by 
milestones and 
activities are included in 
the project document. 

No No 

Cash advances 
  Standard percentages 

for cash advances for 
projects under 
$500,000 

No cash advances 
since all payments are 
performance based 

Performance-based Standard: 10% 
10% of the contract value 
was transferred to FECO 
upon contract signature as 
advance payment. 

 Funds in the designated 
account cannot be 
withdrawn until the 
expenditures are 
incurred (i.e., initial 
payments upon signing 
of sub-grant 
agreements, subsequent 
disbursements against 
SOEs).  The schedule 
for disbursement to 
SOEs is based on 
milestones: 50% of the 
annual funding tranche 
upon ExCom's approval 
of the annual plan; an 
additional 30% once 
80% of the 1st 
installment has been 
committed to phase-out 
activities; and the last 
20% once 60% of the 
first two tranches has 
been committed to 
phase-out activities. 

  Standard percentages 
for cash advances for 
projects over $500,000 

No cash advances 
since all payments are 
performance based 

For projects exceeding 
$200,000 - 50% 
supposed to cover 3 to 6 
month activities. 

There is no different 
standard for projects over 
$500,000. 

There is no different 
threshold standard for 
projects over $500,000 
related to cash 
advances. 
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    UNDP UNEP UNIDO WORLD BANK 

  Funds to FECO are 
considered cash 
advances 

No. These are 
considered as 
performance based 
payments, not cash 
advances. This is 
because they are 
subject to national 
level performance 
indicators. 

Yes for the purposes of 
financial reporting 
recorded once quarterly 
expenditure report 
received from FECO. 

No. Only the first 
payment to FECO is 
considered as advance 
payment. 

No, project 
disbursements. 

Financial reporting 
  From FECO to 

IA's**** 
Performance-based 
(MoU-Annex I - 1) 

Cash based (Clause XI-
(c)).  Cash Based 
Financial Report 
submitted with a 
narrative Performance 
Progress Report 
including status of 
activities, deliverables 
and results. 

Performance based upon 
strict technical and 
financial verification of 
activities implemented 
and milestones achieved.   
A financial report from 
FECO to UNIDO can be 
submitted before each 
tranche request. 

Semi-annual unaudited 
interim financial reports 
and annual audited 
financial reports.  In 
addition, semi-annual 
progress reports 
detailing commitments 
and disbursements 
through sub-grant 
agreements and other 
expenditures are 
provided to the Bank. 

  From IA to the 
MF***** 

In next tranche and in 
annual financial and 
progress report under 
separate disbursement 
column 

in next tranche request 
and in annual financial 
and progress report 
under existing 
disbursement column 

in next tranche request 
only 
Financial reporting of 
disbursements from 
UNIDO to FECO in the 
tranche report as well as 
in the PFR under the 
existing disbursement 
column. Financial 
reporting on 
disbursements effected by 
FECO as part of the 
tranche report. 

in next tranche request 
and in annual financial 
and progress report 
under existing 
disbursement column 

  From IA to treasurer Disbursements are 
reported to Treasurer 
but interest on funds 
held by China is 
currently not reported 

No separate reporting of 
China disbursement or 
interest to treasurer. 
China is included as 
part of the Financial 
Report of UNEP to the 
Treasurer. 

No reporting of China 
disbursement or interest 
to treasurer 
Expenditures at the 
portfolio/fund level are 
reported to the Treasurer. 

No reporting of China 
disbursement or interest 
to treasurer 

Periodicity of Financial Report 
  From FECO to IA's Semestrial Quarterly (Clause XI - 

2(a)) 
Annual and upon request, 
as per chapter 3.4. 

Semestrial 
(Section II.B.2) 

  From IA to the 
treasurer/Excom 
(accounts of the Fund) 

Annual*** Annual*** Annual*** Annual*** 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/35 
Annex I 
 

4 

    UNDP UNEP UNIDO WORLD BANK 

Interest 
  Reported by FECO to 

IA? 
Not currently. Not addressed: Need to 

modify agreement; 
started discussions with 
FECO to include 
amendment.  The PCA 
is a partnership and the 
agreement is modified 
by mutual agreement. 

Interest is not part of the 
contract - agrees that 
FECO has to report on 
that, but not in a position 
to modify anything on 
that issue. 
Currently not reported by 
FECO, but based on the 
ExCom's decision, FECO 
will have to report on the 
interest earned, the 
modality of this is still to 
be worked out. 

Not addressed: Not 
dealt with through 
agreement. Interest is 
captured and reported in 
financial audit of 
FECO's bank account. 

  From IA to the 
treasurer/MF? 

UNDP proposes that 
in the request for  the 
next funding tranche, 
FECO will report 
interest amount 
through  UNDP to 
Ex-Com.  Ex-Com 
approval will be net 
of  reported interest 
and UNDP will 
receive net funds from 
Treasurer  

Cumulative interest to 
be deducted from the 
tranche approved for 
China and to be 
returned to the MF as 
part of balances 
returned from 
completed projects. 

Provided that there is 
confirmation from FECO 
on the above item, at the 
time of tranche approvals, 
the actual cash transfer to 
UNIDO could be reduced 
by the interest earned 
reported by China, 
however, that should not 
affect the agreed funding 
level of the tranche. 

It would not be up to the 
Bank to report interest 
accrued in a recipient's 
account that is 
completely outside its 
accounts to the 
Treasurer. 

  Does FECO have a 
separate bank 
account? 

Yes.  Yes (Clause IX -1) Funds for the 
implementation of the 
RAC and XPS sector 
plans go in a common 
FECO pool. However, 
FECO applies a sound 
accounting system to that 
account and transactions 
are recorded on a sector 
by sector basis. 

Yes referred to as the 
Designated Account. 

  Is the bank account 
interest bearing? 

Likely, but we are 
awaiting information 
from FECO. 

Had not been specified 
as requirement of the 
PCA. The agreement 
with China is standard 
UNEP based on similar 
size. The project is not 
be large enough to 
consider a special 
agreement. 

The bank account for the 
RAC and XPS sector 
plans is interest bearing 
(variable). The actual 
average interest is 0.03%. 

Not specified in the 
agreement. 

Exchange rate fluctuation is addressed 
  How is it 

accommodated? 
Exchange fluctuations 
if any are absorbed by 
the project and 
included in total  
disbursements  

Reported in FR (clause 
XI - 2(b)) 

Despite bank account is 
managed and contracts 
are signed in USD, 
payment to beneficiaries 
and sub-contractors are 
performed in local 
currency. Fluctuations are 
absorbed by beneficiaries 
and sub-contractors.  

 See below. 
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    UNDP UNEP UNIDO WORLD BANK 

  How is it reported in 
the account/MLF? 

Exchange fluctuations 
if any are absorbed by 
the project and 
included  in total   
disbursements  

China project reported 
as part of Annual 
Progress Report to MLF 
and is part of the project 
cost. 

Despite bank account is 
managed and contracts 
are signed in USD, 
payment to beneficiaries 
and sub-contractors are 
performed in local 
currency. Fluctuations are 
absorbed by beneficiaries 
and sub-contractors.  

The account is in U.S. 
dollars, which is the 
Ozone Trust Fund’s 
functional and 
presentation currency. 
(OTF = the fund at the 
WB made up of receipts 
from the MLF.) The 
sub-grant agreement is 
signed on the basis of 
US dollars; hence, the 
exchange rate risk is 
passed on to enterprises. 

Mechanism foreseen to return funds 
   Currently, there is no 

provision in the MOU 
for return of unspent 
funds, as UNDP 
management cannot 
define "unspent", the 
timing of returning 
them, etc. If there is 
more specific 
guidance from 
ExCom on the 
definition and timing 
of return of unspent 
funds, then we can 
incorporate it in the 
next amendment to 
MoU (foreseen to 
address the issue of 
interest on unspent 
funds). 

Unspent funds shall be 
returned within two 
month of the 
termination of the 
agreement (Clause IX - 
4) at the end of Stage I 

In line with ExCom 
agreement, paragraph 7.d. 
Remaining funds to be 
returned after completion 
of the last tranche of the 
agreement. 

Returned at the 
agreement termination 
date, however, the 
termination date can be 
extended. Unspent 
balance shall be 
returned to the Bank at 
the completion of the 
Project (Financial 
Management Manual) 

IPSAS compliance 
  Impact on 

disbursements 
None expected. 
UNDP is already 
IPSAS compliant. 

Financial Report from 
FECO prepared on 
"Cash Basis" 

Only for the first 
advanced payment 

Not applicable. 

  Treatment of 
obligations 

Will be recorded as 
commitments 

Not defined yet: Still in 
discussion to comply 
with UNEP guidance 

Recorded as 
commitments 

Not applicable. 

  Treatment of cash 
advances 

No cash advances 
since all payments are 
performance based 

  Advance payment in 
accordance with IPSAS 
requirements. 

Not applicable. 

  Impact on the 
Accounts of the Fund 

Disbursement from 
UNDP to China will 
not have any 
obligations or 
commitments, but 
only disbursements. 

The payment to FECO 
is recorded as an 
accounts receivable and 
when the financial 
report is received it is 
then recorded as a 
disbursement. 

Obligations/Commitment
s in the progress reports 
will no longer be 
reconcilable with the 
Accounts of the Fund 
UNIDO can continue to 
report to the MLF based 
on the historical reporting 
mechanism and then there 
won't be any reconciling 
problem. 

Not applicable. 
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  Impact on the annual 
progress report 

Agree to add column Agree to add column Does not agree to add 
column 
Because it is not part of 
UNIDO's accounts. As 
mentioned above, UNIDO 
would be happy to report 
outside the PFR as part of 
the tranche request. 

Do not believe that 
adding a column that 
will transect all projects 
but will only apply to 
China is the best place 
for the data.     
Normally, audited 
reports of designated 
accounts are available 
six months after the end 
of the calendar year, 
possibly affecting the 
timing for progress 
report submission. 

  Treatment of 
collection of agency 
fees 

Only disbursements 
will release agency 
fees. 

Agency Fees for UNEP 
is calculated as before 
based on disbursement 
and commitments. In 
the event the 
commitments are 
cancelled the Agency 
fees is reimbursed. 

Disbursement and 
commitment amounts will 
release funds to agency 
Thus, there is no change 
to the historical 
methodology and it is 
accepted by UNIDO's 
external auditors. 

agency fees are 
immediately available 
but are considered in 
progress reporting 
according to the rules of 
the other agencies.   

Audit 
  periodicity Annual Annual (Clause XII - 1) Ad-hoc/Anytime Annual (Section II.B.3) 

  necessity At least once during 
Stage 1 

Automatic (Clause XII - 
1) 

Upon request by UNIDO 
(Clause 5.0) including the 
granting of access rights 
to the beneficiaries 

Automatic (Section 
II.B.3) with possibility 
to waive in any given 
year if disbursements 
are too low to justify it.  
In these cases the 
subsequent audit will 
cover two years. 

  International, national 
or independent audit? 

National government 
audit 

Issued by an 
independent audit 
authority - UNEP shall 
have the right to audit 
or review activity 
related books and 
records of the 
Government as 
necessary 

UNIDO may use its 
internal or external 
auditors, staff members 
and/or technical experts, 
who may carry out 
auditing and inspection 
functions in China. 

in accordance with the 
provisions of Section 
2.07(b) of the Standard 
Conditions 

Documentation 
  Any other relevant 

documents?  
Comments on: 
ExCom Pre-Meeting 
Document 
UNEP/OzL.Pro/ExCo
m/68/24 

Comments on: ExCom 
Pre-Meeting Document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom
/68/24 

Comments on: ExCom 
Pre-Meeting Document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/6
8/24 
Already provided before 
the 68th ExCom, but 
UNIDO's views were not 
reflected in the ExCom 
Pre-Meeting Doc. 

Comments on: ExCom 
Pre-Meeting Document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom
/68/24 

*** Based on the agreement between ExCom and IA's (E.) / Based on agreement that includes provisional and final report. 
**** Performance-based / Cash based / both. 
***** Disbursement to beneficiaries as reported by FECO or obligations or disbursements as transfers to FECO as final 
beneficiaries or as accounts receivable. 
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