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اللجنة التنفيـذية للصندوق المتعـدد األطـراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع الثاني والسبعون
مونتريال 16 -12 ،مايو /أيار 2014

صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للصين
)المقرر (44/71

في اجتماعھا الحادي والسبعين طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة وبالتعاون مع الوكاالت المنفذة وأمين
.1
1
الخزانة ،متابعة العمل ،عمالً بالمقرر ) 24/69ب( ) ، (1وتبليغ أي معلمات إضافية للجنة التنفيذية في اجتماعھا
الثاني والسبعين )المقرر ) 44/71ب((.
وعمالً بالمقر َرين المذكو َرين أعاله ،بحثت األمانة في خيارات ع ّدة التي قد تستطيع إنجاز ھدف صرف
.2
األموال لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي/ووزارة حماية البيئة ) (FECO/MEPلحكومة الصين في أقرب وقت
ممكن من الوقت الذي تكون فيه حاجة إلى األموال ،وأجرت تقييما ً لصالحية تطبيقھا ،مع األخذ باالعتبار خصوصيات
المشروع الصيني ،واالتفاقات بين  FECO/MEPوالوكاالت المنفذة.
وأثناء اجتماع التنسيق فيما بين الوكاالت ) (IACMالمنعقد في مونتريال بين  11و 13فبراير/شباط ،2014
.3
اقترحت األمانة
الخيارين الرئيسيﱠين التاليَين لتنظر فيھما الوكاالت:
َ
)أ(

حساب خاصّ  .أن تفتح حكومة الصين حسابا ً مصرفيا ً خا ّ
صاً ،تُحتَسب من أجله مستويات األموال
القصوى استناداً لخصوصيات الشريحة/األنشطة التي ستُنفذ .وبإمكان الحكومة عندئذ أن تطلب إعادة
تموين ذاك الحساب ،في الوقت الذي تكون قد صُرفت فيه نسبة ما )يجب تحديدھا( من التمويل ال ُمو َدع
في الحساب الخاص .وباستطاعة  FECO/MEPأن تطلب من الوكاالت المنفذة أن تواصل

" 1بإعداد ورقة للنظر فيھا في االجتماع الحادي والسبعين بشأن الخيارات المتعلقة بكيف يمكن صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو
فلورو كربونية في الصين ،في أقرب وقت ممكن من الوقت الذي تكون فيه حاجة إلى األموال ،مع مراعاة االتفاقات ذات الصلة بين اللجنة التنفيذية وأمين
الخزانة ،واللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة ،وبين حكومة الصين والوكاالت المنفذة".
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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المدفوعات من قبلھا للمستفيدين النھائيين ،من أجل تخفيف الضغط على الموارد في الحساب الخاص.
وھذا النوع من المدفوعات يحتاج إلى تصديق بين  FECO/MEPعلى اإلجراءات والخدمات؛ و
)ب( مدفوعات نصف سنوية أو سنوية .واستنادا ً إلى برنامج العمل السنوي يمكن تحرير المبالغ
لعمليات ستة أشھر أو اثني عشر شھرا ً لـ  ،FECO/MEPتت ّم تسويتھا بواسطة كمية المبالغ التي
قد تطلب  FECO/MEPمن الوكاالت المنفذة أن تسددھا من قِب َله للمستفيدين النھائيين ،بھدف
تخفيف الضغط على الموارد في الحساب الخاص .وھذا النوع من المدفوعات يحتاج إلى تصديق
 FECO/MEPعلى اإلجراءات والخدمات.
ولكن ،بعد مناقشة بشأن ھذين الخيارين ،لم تتوصّل األمانة والوكاالت المنفذة إلى اتفاق .واألسباب التي
.4
أعطتھا الوكاالت المنفذة لعدم الموافقة على ھذين الخيارين متع ّددةـ وتشمل ضرورة توفير المبالغ مسبقا ً لـ /MEP
 ،FECOوالواقع أن ھذين الخيارين ليسا متوافقَين مع المدفوعات المعتمدة على األداء ،التي يستخدمھا يوئنديبي
ويونيدو .وبالنتيجة نظرت األمانة عندئذ في الطرق المختلفة التي تستخدمھا الوكاالت المنفذة بمقتضى ظروف الوضع
الراھن ،من أجل تقييم الظروف الممكنة لتحسين عملية تحويل المبالغ للمستفيدين النھائيين ،عند الحاجة.
وبالنسبة لحالة يوئنديبي ،يفيد استعراض االتفاق مع  FECO/MEPأن الطريقة المعتمدة على األداة تُستخدَم
.5
لصرف األموال .والمدفوعات مستندة إلى مراحل إنجاز ثابتة ليس لديھا أي عالقة ظاھرة باحتياجات الصرف
للمستفيدين النھائيين.
وبالنسبة ليونيب تُعقد االتفافات مع  FECO/MEPعلى أساس الستة أشھر ،ومدفوعات فصلية لدى تلقّي
.6
التقارير المرحلية وعرض الصرف المعتزم .وھذه الطريقة تضمن أن التمويل يُصرف في مھلة ال تتجاوز ستة أشھر
مسبقا ً لحاجات المستفيدين النھائيين.
بالنسبة ليونيدو يشير االتفاق إلى أن المبالغ تُحرّر في أربع شرائح 10 :بالمئة )عقد ُمص ّدق( ،و 40بالمئة
.7
)تقديم خطة عمل مفصلة والموافقة عليھا( ،و 40بالمئة )تقديم تثبيت العقود المعتمدة على األداء والموافقة عليھا(،
و 10بالمئة )تسلﱡم التقرير النھائي والموافقة عليه(.ومع ذلك ،فإن تحرير النسبة المئوية من األموال التي حرّرتھا
يونيدو لـ  FECO/MEPقد ُع ّدل خالل تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
مص ّدق( 30 ،بالمئة )تقديم خطة عمل مفصلة والموافقة عليھا( 40 ،بالمئة )تقديم تثبيت
كربونية إلى  20بالمئة )عقد َ
ﱡ
العقود المعتمدة على األداء والموافقة عليھا( ،و 10بالمئة )تسلم التقرير النھائي والموافقة عليه( .وتصرف يونيدو
أيضا ً أمواالً من حساباتھا الرئيسية في حاالت تُعنى فيھا بالحصول على ِسلَع و/أو خدمات معيّنة .وأفادت يونيدو أن
مرحلة األحداث الھامة الثالثة ھي ذات صلة بالصرف ،أي ذات مطلب لمستوى معيّن من الصرف من /MEP
FECOإلى المستفيدين .وقبلت يونيدو  FECO/MEPبمرحلة األحداث ھذه بعد أن اتخذت اللجنة قراراً ذا صلة
بالصرف للمستفيدين النھائيين ،عند الحاجة ،حسب يونيدو .وفي اجتماع التنسيق بين الوكاالت اقترحت يونيدو أيضا ً
أن إضافة مراحل إلنجاز الصرف مع مراحل إنجاز معتمدة على األداء ،قد تسفر عن صرف األموال للمستفيدين
النھائيين في وقت أقرب إلى الوقت المناسب.
بالنسبة للبنك الدولي ،يبي ّن االتفاق مع  FECO/MEPبشأن قطاع اإلنتاج ،أن الموال ُح ّر رت في
.8
أربع شرائح:
)أ(

 30بالمئة )توقيع اتفاق المنحة الفرعية(؛

)ب(

 20بالمئة )حصول  FECO/MEPعلى تقرير من المؤسسة المستفيدة المعنية ،يؤكد أن تلك
المؤسسة قد أنجزت التخفيض ال ُمرضي في إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون ،خالل األشھر الستّة
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األولى من سنة البرنامج ،وفقا ً ألحكام اتفاق المنحة الفرعية؛
)ج(

 30بالمئة )حصول  FECO/MEPعلى تقرير من المؤسسة المستفيدة المعنية ،يؤكد أن تلك
المؤسسة قد أنجزت التخفيض ال ُمرضي في إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون ،خالل سنة البرنامج،
وفقا ً ألحكام اتفاق المنحة الفرعية(؛ و

)د(

 20بالمئة )حصول  FECO/MEPوالبنك الدولي على تقرير من مراجع مستق ّل للتحقق ،يُرضي
البنك ،يشھد بأن إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون للشركة المستفيدة المعنية خالل سنة البرنامج
ھي من ضمن حدود حصة إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون للسنة المذكروة ،حسب ما أُدرج في
اتفاق المنحة الفرعية(.

بالنسبة لقطاع االستھالك ،بلّغ البنك الدولي لالجتماع التاسع والستين أن األموال في الحساب المح ّدد ال يمكن
.9
سحبھا حتى يت ّم تكبّد النفقات )أي المدفوعات األولية لدى توقيع اتفاقات المنحة الفرعية ،والصروفات الالحقة وفقا ً
لبيان النفقات( .والجدول الزمني من أجل الصرف لبيان النفقات مستند إلى مراحل إنجاز على النحو التالي 50 :بالمئة
من الشريحة السنوية للتمويل لدى موافقة اللجنة التنفيذية على الخطة السنوية ،و 30بالمئة إضافي عندما يت ّم التزام 80
بالمئة من الدفعة األولى ألنشطة اإلزالة؛ و 20بالمئة األخيرة لدى التزام  60بالمئة من الشريحتين األوليّين ألنشطة
اإلزالة.
وباختصار ،فإن الوكاالت المنفذة تستخدم ،إ ّما مدفوعات معتمدة على األداء ،أو طرائق مدفوعات معتمدة
.10
على األداء وعلى الصرف ،مع صرف مباشر من المق ّر الرئيسي لبعض عمليات الشراء .وبموجب الوضع الراھن،
تضمن عملية تحويل يونيب لألموال أن األموال تُح ﱠول في فترة قريبة من الوقت المناسب؛ ويتبيّن أن عملية البنك
الدولي لھا بعض العالقة باحتياجات الصرف؛ وأن تضمين يونيدو لمراحل اإلنجاز معتمدة على األداء في المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،يجب أن يسفر عن تحويل األموال في أقرب فترة
من الوقت المناسب؛ وأن عملية يوئنديبي المعتمدة على األداء ال يبدو أن لھا أي عالقة باحتياجات الصرف للمستفيد
النھائي .وطرائق المدفوعات المعتمدة على الصرف التي تستخدمھا الوكاالت المنفذة ،تستطيع ،إلى ح ّد بعيد ،وفي
بعض الحاالت ،إتاحة تحرير المبالغ للمستفيدين النھائيين ،عند الحاجة ،بواسطة تحديد مراحل اإلنجاز ،بھدف توفير
األموال للمستفيدين النھائيين ،عند الحاجة ،بدءاً بالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية.
التوصية
.11

قد ترغب اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما ً:
) (1بالتقرير بشأن صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للصين
)المقرر  ،(44/71كما أُدرج في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/38؛
) (2بأن رصيد األموال المح ﱠولة من الوكاالت المنفذة إلى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة
حماية البيئة ) ،( MEP/FECOومن  MEP/FECOإلى المستفيدين النھائيين ،سيخضع
للرصد المستم ّر في تقارير مراجعة الحسابات المالية التي يق ّدمھا  MEP/ FECOإلى أمين
الخزانة بواسطة الوكاالت المنفذة ،عمالً بالمقرر 20/70؛ و
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)ب( بتشجيع الوكاالت المنفذة على تحديد المراحل الھا ّمة بھدف توفير األموال للمستفيدين النھائيين عند
الحاجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية.
-------

4

