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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
   السبعوناالجتمـــاع الثالث و

  2014تشرين الثاني/نوفمبر  13- 9باريس، 
  
  

 حسابات التسوية 
 

 
قدم ت وھي. 1(د) 38/9استجابة للمقرر  الخزينةوأمين  قة بالتعاون مع الوكاالت المنفذةتم إعداد ھذه الوثي  -1

عن  2013 لعامالمرحلي  رالتقريالواردة في  لبيانات الماليةامع  2013 عام الدخل كما ھو مسجل في حسابات تسوية
في و 2013عام حسابات النفقات المبلغ عنھا في و ،المعتمدة اتعوقاعدة بيانات المشرل لوكاالت المنفذة واألمانةا جرد

 والتوصيات.  المرحليالتقرير 
 

  2013 عام مسجل في حساباتحسب الالدخل  تسوية
 
 . 1مع السجالت في الجرد كما ھو مبين في الجدول  اختالفات وجدتاستعراض التقارير المرحلية،  عند  -2

    
 األول  الجدول

  
 والجرد المرحليةتقارير البين  االختالفات

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)) شاملة المعتمدة األموال إجمالي(
  

 االختالف  الجرد 2013التقرير المرحلي لعام  الوكالة

برنامج األمم 
 145-745,978,228 745,978,083 المتحدة اإلنمائي

 248,755,7132 248,755,715 اليونيب
 766,637,0433 766,637,046 اليونيدو

 5-1,132,359,188 1,132,359,183 البنك الدولي
 147-2,893,730,173 2,893,730,027  المجموع

                                                      
  لالجتماع األخير من كل عام.والمرحلية مع التقارير المالية ضرورة إعداد تسوية كاملة للحسابات طلبت اللجنة التنفيذية    1
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المغاالة إلى  في التقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوالر أمريكي 144ويعزى االختالف بقيمة   -3
 دوالر أمريكي 1 وقدره الباقيو ،ليعدله برنامج األمم المتحدة اإلنمائيدوالر أمريكي  145في تكاليف الدعم في المبلغ 

  .2التقريب ھوللبنك الدولي وليونيب واليونيدو ل التقارير المرحلية اختالف وسبب. التقريب بسبب
  

  لوكاالت المنفذةل 2013 لعام حسابات الدخلو المرحليةتقارير الفي  االعتماداتصافي 
 
كما ھو  2013عام حسابات الصندوق لفي الدخل ولوكاالت المنفذة لاختالفات بين التقارير المرحلية وجدت   -4

 . 3المنفذة ذات الصلة في الجدول الوكاالت ھا تقدمالتي  لالختالفاتيظھر شرح و. 2مبين في الجدول 
 

 الثانيالجدول 
 

   2013الحسابات الختامية للصندوق لعام و 2013 لعام لوكاالت المنفذةل التقارير المرحلية الخالفات بين
  تكاليف الدعم والدخل (بالدوالر األمريكي)) شاملة(األموال المعتمدة 

  

 يلالتقرير المرح الوكالة
للحسابات الختامية الدخل إجمالي 

  )(نھائي
 االختالف

)1( )2( )3(  )4) = (3 (– )2(  
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
745,978,083 746,111,031 132,948 

 322,396- 248,433,319 248,755,715 اليونيب

 56,666 766,693,712 766,637,046 اليونيدو

 7,035,158- 1,125,324,025 1,132,359,183 البنك الدولي

 7,167,940- 2,886,562,087 2,893,730,027  المجموع

مما ھو مذكور أقل  المنفذة الوكاالتفي حسابات  مبلغ عنهال دخلالأن سالب الرقم اليعني ويعني المزيد من الدخل،  4مالحظة: الرقم اإليجابي في العمود 
 في التقرير المرحلي. 

 
 ثالث الالجدول 

 
 (دوالر أمريكي) 2013لعام حسابات الصندوق  وللوكاالت المنفذة  2013 لعام التقارير المرحلية المنطقي للفروق بين التبرير

  

 التعليقاتالصف
برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

 البنك الدولي اليونيدو اليونيب

 7,035,158- 56,666 322,396- 132,948  االختالف بين التقرير المرحلي والحساب الختامي 1
      التفسيرات التي قدمتھا الوكاالت المنفذة ذات الصلة 

2 
االختالف بين دخل الفائدة المؤقت والختامي ليعدله أمين الخزينة 

(تصرف أمين  بالمقابلة مع موافقات االجتماع الثالث والسبعين
  الخزينة)

-205,719  -17,064  

3 
المزيد من الفائدة الوارد في الحسابات المؤقتة لعام االختالف بين 

. (أجريت التعديالت 2013والفائدة المعدلة خالل عام  2013
  ، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني والسبعين)2014خالل عام 

  -61,086  

4 
 مكتب التعاون االقتصادي الخارجي الفائدة التي حصل عليھا

للصين مخصومة من اعتمادات االجتماع الحادي والسبعين في 
  )2014. أجرت اليونيدو التعديالت خالل عام 2013نھاية عام 

  21,468  

5 
 مكتب التعاون االقتصادي الخارجيفوائد الدخل العائدة من 

والتي عدلھا أمين الخزينة بالفعل وفقا العتمادات اليونيب  ،بالصين
  في االجتماع الحادي والسبعين.

72,771    

                                                      
  ا حسب الجرد.أرقامھوكاالت تنظم الأن  من المقترحدوالرات أمريكية  5فقط عندما يكون الفرق أعلى من    2
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 التعليقاتالصف
برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

 البنك الدولي اليونيدو اليونيب

6 
 2014مدفوعات االجتماع الحادي والسبعين التي تمت في عام 

  2013من فوائد الدخل من عام 
   19,635,910 

7 
مخصومة من  2013في الربع الرابع من عام  دخل االستثمار

  اعتمادات االجتماع الثاني والسبعين
   -55,029 

8 
ند لمشروع التبريد بتايل ةالمعلقالتسوية  بند

(THA/REF/26/INV/104)*  
   -1,198,946 

9 
للسويد الثنائية  ةالمعلقبند التسوية 

(THA/HAL/29/TAS/120)*  
   -225,985 

10 
للواليات المتحدة األمريكية الثنائية  ةالمعلقبند التسوية 

(CPR/PRO/44/INV/425)*  
   -5,375,000 

للواليات المتحدة األمريكية الثنائية  ةالمعلقبند التسوية  11
(CPR/PRO/47/INV/439)*  

   -5,375,000 

12 
لمساھمة اليابان الثنائية  ةالمعلقبند التسوية 

(THA/PHA/68/TAS/158)*  
   -342,350 

13 
للرصيد الغير موثق في الحساب الخاص  ةالمعلقبند التسوية 

  بالمواد المستنفذة لألوزون الذي أعادته حكومة الفلبين* 
   -28,434 

 7,035,166 56,682- 0 132,948-  )15إلى  2المجموع (الصفوف من  14
 (8) (16) 322,396- 0  )المعلقةبند التسوية االختالف ( 15

 . االنتھاء من أنشطة بروتوكول مونتريال للبنك الدولي للغلق عند* 
 
  للصندوق المتعدد األطراف أدناه:  2013 لعام بين التقارير المرحلية والحسابات الختامية للفروقشرح ويرد   -5
 

 على النحو التالي: دوالر أمريكي 132,948 بقيمةالفرق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيفسر   ) أ(
بصفته  الخزينةأمين  ليعدلهمؤقتة الھو الفرق بين الحسابات الختامية و دوالر أمريكي 205,719

جتماع اال وفقا العتمادات الخزينةأمين  وسيحجبه 2014لسنوات السابقة في عام ل 2013تعديل 
االقتصادي ردھا مكتب التعاون ھو إيرادات الفوائد التي  دوالر أمريكي 72,771و. الثالث والسبعين

 .الحادي والسبعينجتماع وعدله أمين الخزينة بالفعل وفقا العتمادات اال ،لصينبا الخارجي
  

 الذي ستراجعه اليونيب المعلقة للتسوية ابند دوالر أمريكي 322,396 اليونيب بقيمة فرقويبقى   ) ب(
  .الثالث والسبعينفي االجتماع  هتحديث بھدف

  
 3الجدول  في 4إلى  2 من في الصفوف دوالر أمريكي 56,666 بقيمةفرق اليونيدو  ويتم تفسير  (ج)

، تقريبفروق ال إلى اليونيدوأسندته الذي  أمريكي دوالر 16 وسيترك ھذا رصيدا قيمتهأعاله. 
  ).للتسويةلليونيدو (المعلقة التسوية بند ويشكل عنصر 

  
 تاركا بندللبنك الدولي على النحو التالي،  أمريكي دوالر 7,035,185 بقيمةالفرق  ويتم تفسير  (د)

  دوالر أمريكي: 8بقيمة التسوية المعلقة 
  

في  ةالمدفوع الحادي والسبعينجتماع االمدفوعات  مقابل أمريكي دوالر 19,635,910  )1(
و . 2013 عام لربعين الثاني والثالث منل 2014الدخل عام  صافي إيرادات فوائد

من  مخصوما 2013ھو دخل االستثمار للربع الرابع من عام  دوالر أمريكي 55,029
 . الثاني والسبعينجتماع اال اعتمادات

  
الذي  دوالر أمريكي 342,350 بقيمة: األول المعلقةبنود التسوية  ان منجديد بندانو )2(

خطة إدارة في إطار المرحلة األولى من  الفنيةلمساعدة ليمثل مساھمة اليابان الثنائية 
. (THA/PHA/68/TAS/158)ند تايلل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 
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المنحة  الخزينةأمين  حول، وبالتالي األموالھذه البنك الدولي  يديرطلبت اليابان أن و
 بقيمة. والبند الثاني 2013 الثاني/تشرين للبنك في نوفمبر بالكاملالدعم تكاليف و

 البيئة والموارد الطبيعية وزارة  أعادته وثقمغير  ارصيددوالر أمريكي يمثل  28,434
الوسيط  يحجبهي ذال خاصال الفلبين إلى حساب مشروع المواد المستنفدة لألوزونب )3(

تشرين أكتوبر/ 31ماليا في قد أغلق لمواد المستنفدة لألوزون امشروع  بما أنوالمالي. 
أمين وخصم ألوزون. لصندوق االستئماني تم تحويل األموال إلى ال، 2011األول 
مشروع التحديد ما ھو  وفور. الثاني والسبعينجتماع اال اعتماداتالمبلغ من  الخزينة

 وفقاالمرحلي  تقريرهالبنك الدولي يعدل ، ذلكإليه يعزى الذي المكتمل ) المشروعات(
 لذلك؛ 

 
حكومة  أعادتهالذي لقرض ل دوالر أمريكي 1,198,946 بقيمة التسوية المعلقةبند نفس و  )3(

، ه الدفعةمع ھذو. 2007 عام في مباشرة الخزينةند من خالل البنك الدولي إلى أمين تايل
من خالل  دوالر أمريكي 2,475,000 رصيد االعتماد األصلي للمشروع بقيمةأعيد 

ر المرحلي صفر في التقري الكلي ويظھر االعتماد. 2005عام للبنك في  اإلضافيةالنفقات 
صندوق متعدد األطراف. وبالتالي، األموال إلى ال وإعادةسداد ء، لحساب حسب االقتضا

  . التسوية المعلقةبند  ليصبحمن المتوقع أن يستمر ھذا 
 

في  التسوية المعلقةبند ھو  دوالر أمريكي 225,985 بقيمة التسوية المعلقةبند نفس و  )4(
في االجتماع  موافق عليھاسويدية مساھمة ثنائية السنوية السابقة. وھو يمثل لحسابات ا

معالجتھا بطريقة مماثلة وتمت  (THA/HAL/29/TAS/120) التاسع والعشرين
. وبالتالي، 3مساھمة الثنائية الواردة من الواليات المتحدة األمريكية المذكورة في الجدول لل

الصندوق المتعدد عادي من دخل معاملتھا بصفتھا ال يمكن  األنھ لتسوية المعلقةل ابند ستظل
  طراف في التقرير المرحلي للبنك.األ

  
 الواردةللمساھمات الثنائية من الواليات المتحدة األمريكية  التسوية المعلقةد ونفس بنو  )5(

 دوالر أمريكي 5,375,000 بقيمةفي الصين من اإلنتاج التخلص لتسريع مشروعات 
(CPR/PRO/44/INV/425)  5,375,000و (CPR/PRO/47/INV/439) .

ا كجزء مفي الحسابات ألن البنك الدولي أدرجھ التسوية المعلقةد وبنوسيظل كال المبلغين 
ا في الجرد للبنك م، في حين لم يتم تسجيلھ2008و  2006 عامي في حسابات من دخله

  وكالة الثنائية).ال بصفتھاالدولي ولكن للواليات المتحدة األمريكية (
  

 في التقرير المرحلي و 2013عام  اردة في حساباتالو النفقات
 
عام لفي الحسابات الختامية  الخزينةمين المبلغة بصفة مؤقته ألبين النفقات التراكمية  الفروق 4يبين الجدول   -6

 ويرد تفسير. 2013إلى  1991 من في التقارير المرحلية للفترة تكما ورد والملتزم بھا، واألموال المصروفة 2013
 . 5في الجدول رقم  المعنيةالمنفذة  قدمتھا الوكاالتللفروق التي 
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 الرابعالجدول 
 

 (دوالر أمريكي) التراكميةبين النفقات  الفروق
 

 الوكالة المنفذة

  التقرير المرحلي
مالي النفقات إج

  بلغ بھاتي أالتراكمية ال
  أمين الخزينة

األموال المصروفة شاملة   الفروق*
  تكاليف الدعم

األموال الملتزم بھا 
  شاملة تكاليف الدعم

إجمالي النفقات 
  التراكمية

)1( )2( )3( )4) = (2) + (3( )5( )6) = (4 (– )5( 
برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي
667,120,120 582,478 667,702,598 664,430,980 3,271,618 

 1,578- 215,573,244 215,571,666 1,983,378 213,588,288 اليونيب
 57- 689,160,896 689,160,839 23,386,860 665,773,979 اليونيدو

 71,741,357 1,057,242,820 1,128,984,177 77,902,176 1,051,082,001 البنك الدولي
في  الوارد نمقل األفي التقرير المرحلي  مشار إليهال نفاقاإلسالب يعني الرقم الفي حين أن  اإلنفاقيعني المزيد من  6(*): الرقم اإليجابي في العمود 

 الحسابات. 
 

 الخامسالجدول 
 

 وحسابات الصندوق (دوالر أمريكي) المرحليةتقارير الفي  الواردةفي النفقات  لفروقل منطقي تعليل
  

برنامج األمم  
المتحدة اإلنمائي

 البنك الدولي اليونيدو اليونيب

 71,741,357 57- 1,578- 3,271,618  والتقرير المرحليالفرق بين حسابات الوكاالت المنفذة    -1
      النفقات المقدمة من الوكاالت المنفذة المعنية

 2014االلتزامات اإلدارية لعامي  األموال المخصصة لتغطية   -2
. التي حصل عليھا ووردت في التقرير المرحلي، ولم تصرف 2015و

  2013بعد حسب البيان المالي لعام 

-2,749,257    

االلتزامات الواردة في التقرير المرحلي ولكنھا لم ترد في البيان    -3
  كنفقات حتى يتم صرفھا تدرجالمالي، ولم 

-582,478    

سيسجلھا ي ذن الحسابات المؤقتة والنھائية الاإلنفاق بي تخفيض في   -4
  )الخزينة أمينعمل ( الخزينةأمين 

157,470    

بند التسوية  رتبطيال و امات فترة السنتين السابقة.في التزوفورات    -4
 وزيادةأي مشاريع محددة. باإلنفاق في البيانات المالية  لتقليل المعلقة

رصيد األموال المستحقة للصندوق ولكن يمكن إرجاعھا عندما يتم إغالق 
  * فقط الصندوق االستئماني

-68,300    

أي باإلنفاق في البيانات المالية  لتقليل المعلقةبند التسوية رتبط يال    -5
رصيد األموال المستحقة للصندوق ولكن يمكن  وزيادة. مشاريع محددة

  * فقط إرجاعھا عندما يتم إغالق الصندوق االستئماني

-29,054    

 77,902,176-     للمشروعات المعتمدة بھا الملتزم القيمة  -6
 6,160,819     الخاصة صرف حسابات البنك الدولي  -7
 71,741,357- 0 0 3,271,619- المجموع  -8
 0 57- 1,578- 1- الفرق  -9
  التي يمكن إرجاعھا عندما يتم إغالق الصندوق االستئماني  بند التسوية المعلقة* 
 
المالحظات التالية ذات تكون ، 5جدول ال في 7إلى  2 وف منالمقدمة في الصف التفسيراتباإلضافة إلى   -7

  صلة:
  

دوالر  29,054و دوالر أمريكي 68,300 بقيمة انلغبقى المبيامج األمم المتحدة اإلنمائي سلبرن    ) أ(
الممولة من الصندوق المتعدد األطراف.  يتم إنجاز المشروعاتحتى  كبنود للتسوية المعلقة أمريكي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من  اتخذ، المالي نفقات ھذه المبالغ في بيانه تقليلعن طريق و
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يعزى ومتعدد األطراف. الھذه المبالغ إلى الصندوق  إلعادةالناحية النظرية، اإلجراءات الالزمة 
  دوالر أمريكي إلى التقريب. 1 بقيمة المتبقي الفرق

  
ذي سيواصل ال كبند للتسوية المعلقة دوالر أمريكي 1,578في اإلنفاق بقيمة  اليونيبفرق يبقى و   ) ب(

  . الثالث والسبعيناالجتماع  عنه غلمراجعته ويباليونيب 
 

في اليونيدو  الذي تستمر كبند للتسوية المعلقة دوالر 57 بقيمةالفرق يبقى ليونيدو، ا وبخصوص  (ج)
  .الثالث والسبعيناالجتماع  تبلغ عنهوسوف  مراجعته

  
 وفقاأنه إلى  دوالر أمريكي 71,741,357 بقيمةالفرق يعزى لبنك الدولي، ا وفيما يخص  (د)

 ال تسجل(أي  كنفقات" الملتزم بھاملزمة" أو "ال"ال تحسب األموال إلجراءات المحاسبية للبنك، ل
في البيانات المالية) حتى تتم ھذه المدفوعات. وبالتالي ال يتم تضمين الرقم في عمود "ملزمة" في 

 الشريكة والبلدان ينالمالي وكالء البنك يبلغباإلضافة إلى ذلك، و. 2013عام لالحسابات الختامية 
 وطنيةالخطط الو اتقطاعال(في حالة بعض التقرير المرحلي  الواردة فيصرف ال مبالغعن البنك 
في البيان المالي األموال التي الواردة النفقات  تمثلفي حين  .المواد المستنفدة لألوزون) إلزالة

ملزمة من الإذا أخذت األموال و). في النھاية إلى المستفيدوخاصة (الحسابات ال إلىتتدفق من البنك 
الفرق بين األموال المصروفة في التقرير المرحلي وتلك المصروفة من الصندوق سيكون ، التسوية

  حوالي واحد في المائة. التابع للبنك ألوزونلاالستئماني 
  
 توصيات ال
 
  : في اللجنة التنفيذيةقد ترغب   -8
 

، على النحو الوارد في الوثيقة 2013تسوية حسابات عام ب اإلحاطة علما  ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56،  

 
 بقيمةالمرحلي  في تقريرهالمعتمدة تكاليف الدعم  بتعديلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مطالبةو  ) ب(

 ،دوالر أمريكي 144
 

  :الخزينةأمين  منطلب تأن و  (ج)
  

برنامج األمم المتحدة إلى  يةالمستقبل هتحويالتن دوالر أمريكي م 205,719مبلغ  حجب  )1(
امج األمم المتحدة اإلضافية التي أبلغ عنھا برن الدخل فوائدمثل إيرادات الذي ياإلنمائي 

ھذا المبلغ  وتوضيح، الختاميالمالي  هبيانفي  لم برد هالمالي المؤقت ولكن هبياناإلنمائي في 
 ؛ 2014 لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائيحسابات في  لسابقةللسنة اتعديل بصفته 

 
برنامج األمم بيانات بين دوالر أمريكي  157,470مبلغ التسجيل انخفاض النفقات في و  )2(

 . 2014في عام  والختاميةالمالية المؤقتة المتحدة اإلنمائي 
 

يمثل الذي إلى اليونيدو  يةالمستقبل هن تحويالتدوالر أمريكي م 17,064مبلغ حجب و  )3(
لم  هولكنمؤقتة المالية الالتي أبلغ عنھا اليونيدو في بياناته اإلضافية  الدخل إيرادات فوائد

حسابات في للسنة السابقة تعديل بصفته ھذا المبلغ  وتوضيح الختامية، ةالمالي اتهفي بيان برد
  .2014عام لاليونيدو 
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  المعلقة على النحو التالي:بنود التسوية  2013أن يالحظ و  (د)
  

ليونيدو لبين التقرير المرحلي  النفقاتفي  أمريكي دوالر 57في الدخل و أمريكي دوالر 16  )1(
 والحسابات الختامية. 

 
في النفقات بين التقرير  أمريكي دوالر 1,578وفي الدخل  أمريكي دوالر 322,396و  )2(

  والحسابات الختامية. لليونيبالمرحلي 
 

 في الدخل بين التقرير المرحلي للبنك الدولي والحسابات الختامية.  أمريكي دوالر 8و  )3(
 

  على النحو التالي: المعلقةأن بنود التسوية  ومالحظة  )ـ(ھ
  

أمريكي  دوالر 68,300 بمبالغمحددة الغير  للمشروعاتبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )1(
 .أمريكي دوالر 29,054و

 
 التالية مع الوكاالت الثنائية األخرى عند االقتضاء:  المشروعاتالبنك الدولي لتنفيذ   )2(

 
 الغير موثقيمثل الرصيد  أمريكي الذي دوالر 28,434 مبلغ حكومة الفلبينأعادت  -

 ھو بند جديد؛ و، الخاص حساب المواد المستنفدة لألوزونل
 

 دوالر 1,198,946مبلغ ب (THA/REF/26/INV/104)ند تايللمشروع المبردات و -
  ،أمريكي

 
، وھو أمريكي دوالر 342,350مبلغ ب  (THA/PHA/68/TAS/158)اليابان الثنائية و -

 جديد؛بند 
 

 أمريكي، دوالر 225,985مبلغ ب  (THA/HAL/29/TAS/120)السويد الثنائية و  -
 

 5,375,000مبلغ ب  (CPR/PRO/44/INV/425)ةالواليات المتحدة األمريكية الثنائيو  -
 .أمريكي دوالر

 
 5,375,000مبلغ ب  (CPR/PRO/47/INV/439)ةالواليات المتحدة األمريكية الثنائيو  -

 .أمريكي دوالر
 

______ 


