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  لصندوق المتعدد األطرافا حسابات
 )ـ) و(ھد( 71/46(متابعة المقرر 

  
  خلفيــة

الحادى والسبعين، نظرت اللجنة التنفيذية في الحسابات النھائية للصندوق المتعدد األطراف لعام في االجتماع   1
ى قدمھا أمين الخزانة. وبعد مزيد من المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، أن تطلب من الت 1 2012

  أمين الخزانة تقديم تقرير إلى االجتماع الثانى والسبعين بشأن:
  

الدولية  الحسابيةمعايير الالصندوق المتعدد األطراف مع حسابات اليونيب بناء على توحيد حسابات   ) أ(
  لعام؛للقطاع ا

  
  المساھمات المتعھد بھا؛ علىالتخفيف من مخاطر أسعار الصرف    ) ب(
  

اإلجراءات التى أنشأھا معيار على نطاق اليونيب بشأن السلف النقدية واألثر المحتمل على تنفيذ   ) ج(
 (د). 71/46(المقرر المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف 

  
إدارة إزالة المواد  لخطةقة بشأن "صرف األموال نظرت اللجنة التنفيذية أيضا في الوثي  2

األموال من أمين  تحويلالتى تشمل، من بين جملة أمور، مسألة متعلقة بسياسة  2الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين"
المنفذة  طلبت الجنة التنفيذية من األمانة، بالتعاون مع الوكاالت 3المنفذة. وبعد مزيد من المناقشة،الخزانة إلى الوكاالت 

                                                       
1  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/60  
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/58  
 من جدول األعمال، حسابات الصندوق المتعدد األطراف. 14ة تحت البند تم نظر ھذه المسأل  3
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األموال إلى الوكاالت المنفذة من أمين الخزانة، بما في ذلك معلومات عن  تحويلوأمين الخزانة، النظر في أثر 
  (ھـ)).71/46المعدالت العائدة من الفائدة المصرفية، وتقديم تقرير إلى االجتماع الثانى والسبعين (المقرر 

  
  (د) و(ھـ).71/46ناول المقرر أعد ھذه الوثيقة أمين الخزانة مع األمانة لت  3
  
الصندوق المتعدد األطراف؛ مسائل بشأن حسابات  القسم األول، يتناول ثالث تتألف الوثيقة من قسمين:  4

  من أمين الخزانة إلى الوكاالت المنفذة. التحويالتويتناول القسم الثانى مسائل بشأن 
  

  الصندوق المتعدد األطرافمسائل حسابات   القسم األول:
  
  الدولية للقطاع العام الحسابيةمعايير الالصندوق المتعدد األطراف مع حسابات اليونيب بناء على حسابات وحيد ت
  
على التوصية بأن تعتمد  4، وافقت اللجنة عالية المستوى بشأن اإلدارة2005في نوفمبر/تشرين الثانى   5

، اعتمد اليونيب 2014يناير/كانون الثانى  1. وبداية من المعايير الحسابية الدولية للقطاع العاممنظومة األمم المتحدة 
المعايير الحسابية الدولية للقطاع العام. ويطبق البنك الدولي باعتباره كيان مؤسسي المعايير الدولية إلعداد التقارير 

وعات الصندوق المالية، وھى مماثلة للمعايير الحسابية الدولية للقطاع العام. ومع ذلك، يقدمان تقاريرھم عن مشر
  المتعدد األطراف باستخدام أساس نقدى معدل للمحاسبة لإلبالغ عن بياناتھم المالية.

  
وبناء على المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة، يدرج البيان المالي للصندوق المتعدد األطراف في   6

ر الحسابية الدولية للقطاع العام، سيجرى توحيد التقرير المالي لليونيب، باعتباره مرفقا منفصال. وبناء على المعايي
خرى من عمليات اليونيب. وبالرغم من أن من مسؤولية أالبيان المالي للصندوق المتعدد األطراف بالكامل مع أجزاء 

عتبر من الضروري أن يحصل على آراء من خالل مشاورات مع مكاتب األمم أاليونيب تحديد سياساته الحسابية، ف
 ي نيروبى وفريق  المعايير الحسابية الدولية للقطاع العام في مقر األمم المتحدة ومجلس مراجعى حساباتالمتحدة ف

األمم المتحدة. واستعرض فريق المعايير الحسابية الدولية للقطاع العام في مقر األمم المتحدة المقترح باستخدام معايير 
يات واستنتج أن منھج توحيد الصندوق المتعدد األطراف في إطار بشأن اختبارات للرقابة اإلدارية والفوائد والمسؤول

وشارك اليونيب أيضا مع فريق مجلس مراجعى حسابات األمم المتحدة، الصيغة الحافذة البيانات المالية لليونيب مالئم. 
الحسابية لثالث للبيانات المالية بالشكل الموحد التى أعدھا مكتب األمم المتحدة في نيروبي خالل فترة المراجعة 

ويتوقع اليونيب تأكيدا على االتفاق بالمنھج الموحد خالل المراجعة الحسابية . 2013سنوات في نوفمبر/تشرين الثانى 
  .2014مايو/آيار  9إلى  2014أبريل/نيسان  14من  2013-2012النھائية لفترة السنتين 

  
جزء من بيانات اليونيب.  ندوق المتعدد األطرافوبناء على المنھج الموحد، يشكل الموقف المالي وأداء الص  7

ومع ذلك، سيكون ھناك جزء منفصل لإلبالغ المحدد عن حسابات الصندوق المتعدد األطراف. وستكون ھناك جداول 
اضافية في البيانات المالية توفر معلومات مالية تفصيلية للصندوق المتعدد األطراف. وسيمكن الجزء الخاص 

إلى إلبالغ عن األداء المالي وموقف الصندوق المتعدد األطراف إاألطراف والجداول االضافية للصندوق المتعدد 
  لجنة التنفيذية.ا
  
، سيواصل أمين الخزانة في وثيقة حالة الصندوق توفير معلومات الثابتة أسعار الصرف بآليةوفيما يتعلق   8

، كما كان الحال في الماضي. وفيما يتعلق لثابتة بآلية أسعار الصرف اخسارات المرتبطة منفصلة عن المكاسب وال
إلبالغ عن حالة أذونات الصرف وسجل أذونات الصرف وجدول أذونات ابأذونات الصرف، سيواصل أمين الخزانة 

  الصرف المعلقة في كل اجتماع للجنة التنفيذية.
  

                                                       
تحدد وتحلل اإلصالحات اإلدارية بھدف تحسين كفاءة وتبسيط ممارسات األعمال. وتتألف اللجنة من كبار مديري اإلدارات من عدد من منظمات   4

 منظومة األمم المتحدة وتجتمع مرتين في السنة.
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في  5رنامج التعاون الثنائي، لم تنعكس مساعدة بلمنظومة األمم المتحدةوبناء على المعايير الحسابية   9
الحسابات (كدخل ومصروفات) نظرا ألن اليونيب لم تكن لديه معلومات تفصيلية عن الصرف الفعلي لألموال 
والمصروفات ذات العالقة باألنشطة الثنائية، ولھذا، لم يستطع تقديمھا لمراجعى الحسابات إذا قرروا مراجعة ھذه 

اجھا في البيانات المالية لليونيب. ونظرا للطابع المتفرد لبرنامج التعاون الثنائي األنشطة إلى المدى  الذي يمكن إدر
باإلبالغ من قبل الجھات المانحة)، تزام االلبناء على الصندوق المتعدد األطراف (حيث ال يوجد اتفاق ينص على أى 

  قدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية.سيسعى أمين الخزانة للحصول على رأي من مجلس مراجعى حسابات األمم المتحدة وي
  

  التخفيف من مخاطر معدالت الصرف على المساھمات
  

لى تغييرات غير متوقعة في إآلية أسعار الصرف الثابتة، يتعرض الصندوق المتعدد األطراف نتيجة لتشغيل   10
وفي اھمات المتعھد بھا. خرى التى تستخدم في تسوية المساألمعدالت صرف الدوالر ألمريكي إلى العمالت الوطنية 

، الحظ مجلس مراجعى حسابات 2011ديسمبر/كانون األول  31تقرير المراجعة الحسابية لفترة السنتين المنتھية في 
مليون دوالر أمريكي تتعلق بتشغيل آلية أسعار الصرف الثابتة.  10.3األمم المتحدة خسارة في أسعار الصرف تبلغ 

ى حسابات األمم المتحدة أنه ينبغي على اليونيب أن يجد طرقا للتخفيف من ونتيجى لذلك، أوصي مجلس مراجع
حتى اآلن، حققت آلية أسعار  2000ومع ذلك ينبغى مالحظة أنه منذ بدايتھا في عام  خسارات أسعار الصرف. 

  مليون دوالر أمريكي. 19.5حوالي بالصرف الثابتة مكاسب صافية 
  

المختلفة ألسعار التحوط ذه، ينبغى إيالء العناية إلى استراتيجيات للتخفيف من مخاطر أسعار الصرف ھ  11
األجنبية، بما في ذلك استخدام أسواق المال ومشتقات أسعار الصرف األجنبية مثل العقود اآلجلة والخيارات  الصرف

لذي عليه أن يوحد ا والمقايضات. إن وظائف خزانة اليونيب يقوم على إدارتھا حاليا مقر األمم المتحدة في نيويورك 
وبناء حافظة مخاطر منخفضة مالئمة لضمان سالمة االستثمارات. استثمارات كيانات األمانة بينما يأخذ في االعتبار 

د التزامات األطراف وتوضع مسبقا، وھو أمر مفيد لتخطيط مصروفاتھا. على آليات أسعار الصرف الثابتة، تحد
اليونيب بناء على ذلك من  وسيخطرويمكن إدارة التقلبات الناشئة من حركات معدل الصرف من خالل آلية الميزانية 

  أجل أن يستعرض ھذه التوصية ويغلقھا.
  

ف النقدية واألثر المحتمل على تنفيذ المشروعات الممولة اليونيب بشأن السل نطاقاإلجراءات التى أنشأھا معيار على 
  من الصندوق المتعدد األطراف

  
لم يفرض اليونيب استعادة النقد الذي قدمه لشركائه المنفذين ليس من اجل التمديد لمدة ستة أشھر سواء   12

ية التى قد تنشأ في تنفيذ مثل لمشروعاته أو المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف، نظرا للصعوبة العمل
ھذه التوصية. ومع ذلك، تقوم المصروفات التالية لذلك لمشروعات اليونيب على أساس توقع النفقات في ربع السنة 

  التالي. ويطلب اليونيب أيضا أن يقدم الشركاء المنفذين تقارير تبين استخدام السلف السابقة قبل النظر في تجديدھا.
  

  مالحظات عامة
  

 Umoja6بينما  2014يناير/كانون الثانى  1اعتمد اليونيب المعايير الحسابية الدولية للقطاع العام إبتداء من   13
. ولھذا، في ھذا الوقت من غير الممكن التحديد بدقة التغييرات المحتملة 2014من عام  األخيرسيجرى تنفيذه في الربع 

كون مطلوب إجراء تسويات لتناول مسائل قد تظھر يلك، قد في حسابات الصندوق المتعدد األطراف. وفضال عن ذ
. وبناء على ذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من أمين الخزانة أن يقدم تقريرا عن التمھيديةخالل الفترة 

حسابية حالة توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف إلى االجتماع الرابع والسبعين بمجرد أن تصبح المعايير ال
  قيد التشغيل الكامل. Umojaالدولية للقطاع العام و 

  

                                                       
 دوالرا أمريكيا. 150 162 962، بلغت المساھمة الثنائية إلى الصندوق المتعدد األطراف مبلغ 2014ن أبريل/نيسا 11حتى   5
  .Sunو  Mercuryو  IMISالنظام اإلدارى المركزى الجديد لألمم المتحدة، ليحل محل النظم الموروثة المتعددة والمتفرقة مثل  Umojaسيكون   6
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  من أمين الخزانة إلى الوكاالت المنفذة التحويالتمسائل بشأن   القسم الثانى:
  

المقدمة   7أخطرت الوثيقة بشأن صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين  14
ن أن مجموع الزيادة الصافية للدخل عن النفقات التى تحتفظ بھا الوكاالت المنفذة ھو إلى االجتماع الحادى والسبعب

 4.1الصندوق المتعدد األطراف بمبلغ  نفقات 2012مستوى الدخل في عام مليون دوالر أمريكي. وتجاوز  361
الثة أضعاف تقريبا ث 2012مليون دوالر أمريكي. وبلغت األرصدة التى تحتفظ بھا الوكاالت المنفذة حتى نھاية 

  األموال المطلوبة للصرف من ھذه الوكاالت. وأثار الوضع المسائل التالية التى تستحق مزيدا من النظر:
  

رصدة النقدية ينبغى أن تدفع للشركاء المنفذين مع فترة األالحظ مجلس مراجعى حسابات األمم المتحدة أن   ) أ(
كاف بأن األموال مطلوبة لبيان فورى لتكاليف  دليلستة أشھر وينبغى توفير األموال عندما يكون ھناك 

 مشروع، واإلشارة إلى ھذه األموال عندما تخضع المشروعات للتأخير بعد ذلك؛
  

تتطلب االتفاقات مع اللجنة التنفيذية أن جميع األموال تحول عند الموافقة وينبغى على الوكاالت عدم البدء    ) ب(
راف قبل تحويل الموارد، وينبغى على الوكالة االحتفاظ بجميع في أي نشاط يدعمه الصندوق المتعدد األط

تلبيتھا وجميع االلتزامات الملتزم بھا في تنفيذ المشروعات تصرف المساھمات غير المستخدمة حتى 
 واإلنتھاء منھا؛

  

أكبر عن  إن احتفاظ أمين الخزانة باألرصدة يزيد الفوائد المصرفية إلى أقصي حد إذا تلقى أمين الخزانة فوائد  ) ج(
 البيانات لتقييم ھذا ليست متاحة حاليا؛ إال أنالتى تولد من الوكاالت المنفذة 

  
  اإلدارى االضافي إن وجد؛(د) إن أثر التغيير في سياسة تحويل األموال تتطلب تقييما للعبء 

  
التحويل في البداية  (ھـ) إن األثر على تنفيذ المشروعات من تحويل األموال القائم على الحاجة المتوقعة بدال من

  مالية أخرى ووكاالت تستخدم منھج تحويل األموال في أقرب وقت للتنفيذ. 8ينبغى تقييمه على أساس خبرة آليات
  

ناقشت األمانة المسائل التى أثارتھا اللجنة التنفيذية مع أمين الخزانة والوكاالت المنفذة في اجتماع التنسيق   15
وطلبت األمانة من الوكاالت المنفذة . 2014فبراير/شباط  13- 11مونتريال في الفترة  فيما بين الوكاالت المعقود في

ألرصدة وخيارات معدالت ابيانات ومعلومات عن األرصدة التاريخية ومعدالت الفوائدة المتراكمة مقابل  اللجوء إلى
لوكاالت المنفذة وكذلك عن المتعدد األطراف واستراتيجيات وسياسات االستثمار ل للصندوقالفائدة التفضيلية 

خيارات في المستقبل على أساس  اللجوء إلىاحتياطيات األموال إن وجدت. وطلب من الوكاالت المنفذة أيضا 
  االحتفاظ بالحالة الراھنة أو استخدام تغييرات على االتفاقات الحالية بشأن تحويل األموال من أمين الخزانة.

  
جمعت من الوكاالت المنفذة مع أمين الخزانة. وعند استعراض المعلومات، شاركت األمانة المعلومات التى   16

غير كاملة  2014استنتج أمين الخزانة أن البيانات التاريخية الواردة من الوكاالت المنفذة بحلول نھاية فيراير/شباط 
ة من الوكاالت المنفذة عن مصدر البيانات المقدمة. وتحتاج بعض المعلومات المقدمفي بعض الحاالت وتتطلب تحققا 

إلى مزيد من التوضيح والتحقق قبل استخدامھا في تحليل شامل يقدم إلى اللجنة التنفيذية. ويتعين استعراض أثر ھذا 
التحليل أيضا في سياق االتفاقات الحالية بين اللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة واإلجراءات اإلدارية ذات العالقة. 

خبير مستقل قبل التقرير النھائي الذي يقدم إلى االجتماع الثالث  رأي الحصول علىر في ولھذا، يوصي بالنظ
  .2014والسبعين في توفمبر/تشرين الثانى 

  

                                                       
7  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/58 
 شھر التالية.، يفرج مرفق البيئة العالمية عن األموال إلى وكاالته المنفذة على أساس التمويل المطلوب من قبل الوكاالت لتنفيذ المشروع في الستة أمثال  8



UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/44 
  
  

5  

  توصيات
  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية:  17
  

بأن تحاط علما بحسابات الصندوق المتعدد األطراف الواردة في الوثيقة   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/44؛ 

  
لب من أمين الخزانة أن يقدم تقريرا عن حالة توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف إلى أن تط   ) ب(

قيد  Umojaاالجتماع الرابع والسبعين بمجرد أن تصبح المعايير الحسابية الدولية للقطاع العام و 
 التشغيل الكامل؛

 
خبير بشأن مسألة تحويالت أن تطلب من أمين الخزانة بالتشاور مع األمانة السعى للحصول على آراء   ) ج(

األموال من أمين الخزانة إلى الوكاالت المنفذة وتقديم تقرير إلى االجتماع الثالث والسبعين للجنة 
 التنفيذية.

  
  

 -----  
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