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القضايا المتعلقة بتسجيل المبالغ المنصرفة ومواعيد اإلنجاز المقررة
لشرائح االتفاقات المتعددة السنوات )المقرر )10/75ج((
خلفيــة
في االجتماع الخامس والسبعين للجنة التنفيذية ،وخالل المناقشة حول التقرير المرحلي المج ّمع حتى 31
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ديسمبر /كانون األول  ،2014أبلغت األمانة أنه في وقت استعراض البيانات المالية في التقارير المرحلية ،تمت
مالحظة أنه على الرغم من تقديم الوكاالت المنفذة تقارير عن الصرف حسب الشريحة ،تم في بعض الحاالت تحميل
المصروفات التي تمت لنشاط محدد على الشريحة التي لم تتم الموافقة على النشاط المدرج في إطارھا .وقال عدة
أعضاء إن مطالبة الھيئات المنفذة بتسجيل األموال المنصرفة تحت الشريحة التي تتعلق باألنشطة الموافق عليھا يمكن
أن تؤدي إلى صعوبات لتلك الھيئات وقد تتطلب السعي إلى الموافقة من اللجنة التنفيذية لكل تأجيل في مواعيد اإلنجاز.
غير أن أعضاء آخرون أشاروا إلى أن كل شريحة بھا أنشطة ترتبط بھا وأن التحقق من التقدم المحرز في تلك
األنشطة ھو الذي سمح بالموافقة على الشرائح الالحقة للتمويل .وأشارت الوكاالت المنفذة إلى أنه ألسباب ترجع إلى
الفاعلية ،أرجأت بعض الوكاالت تمويل الشرائح ،ولذلك ،لم تتمكن من االمتثال لمتطلبات اإلبالغ المقترحة عن
الشرائح .وردا على ذلك ،شرحت األمانة أنه من الضروري ربط الصرف مع األنشطة في شريحة ما بسبب مطلب
تحقيق الصرف بنسبة  20في المائة من الشريحة قبل الموافقة على الشرائح الالحقة .وأشار أيضا إلى أن مواعيد
اإلنجاز المقررة قدمتھا الوكاالت المنفذة وأن األمانة أبرزت العدد الكبير من الشرائح التي تغير فيھا مواعيد اإلنجاز
المقررة.
وباإلضافة إلى المناقشات التي دارت في الجلسة العامة وفي فريق غير رسمي ،طلبت اللجنة التنفيذية ،ضمن
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جملة أمور إلى األمانة أن تعد ورقة لتقديمھا إلى االجتماع السادس والسبعين إلعالم اللجنة التنفيذية بالمسائل المتعلقة
1

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12
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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بتسجيل المبالغ المنصرفة لألنشطة المقترنة بشرائح االتفاقات المتعددة السنوات ومواعيد اإلنجاز المقررة للشرائح
)المقرر )10/75ج((.
واستجابة للمقرر )10/75ج( ،ناقشت األمانة المسألة مع الوكاالت المنفذة في اجتماع التنسيق بين الوكاالت.2
-3
واستنادا إلى نتائج المناقشات والمعلومات اإلضافية المج ّمعة ،أعدت األمانة الوثيقة الحالية .وتصف منھجيات تسجيل
األموال المنصرفة التي تستخدمھا الوكاالت المنفذة؛ وتناقش مواعيد اإلنجاز المقررة للشرائح في االتفاقات المتعددة
السنوات؛ وتقدم مقترحا لتبسيط قاعدة بيانات التقارير المرحلية؛ وتوصيات للجنة التنفيذية.
منھجيات لتسجيل األموال المنصرفة
في الوقت الراھن ،تستخدم الوكاالت المنفذة المنھجيتين التاليتين إلدارة األموال وتسجيل األموال المنصرفة
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المتعلقة باألنشطة:
)أ(

تتألف أحد المنھجيات ،التي يستخدمھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي( والبنك الدولي ،من
فتح حساب واحد لكل واحدة من المراحل األولى في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد لتلقي التمويل لجميع الشرائح في المرحلة عندما يتم الموافقة
عليھا .وتيسر ھذه المنھجية تنفيذ الخطة بالسماح بمرونة أكبر في استخدام األرصدة المتوافرة بين
الشرائح .غير أن ھذا يشكل عبئا عند اإلبالغ عن التقدم المحرز في األنشطة في إطار الشريحة ذات
الصلة ،إذ أن الوكاالت المنفذة ينبغي أن تحدد كل واحدة من المدفوعات بطريقة يدوية وتحملھا
مقابل الشريحة التي تم الموافقة على النشاط فيھا؛

)ب(

والمنھجية األخرى ،التي يستخدما برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب( ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية )اليونيدو( ،تتألف من فتح حساب واحد لكل شريحة موافق عليھا لمرحلة من مراحل خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .ويمكن أن ينتج عن ھذه المنھجية أرصدة متبقية من
الشرائح الفردية بمجرد االنتھاء من الشرائح .ونظرا ألن األرصدة ألحد المراحل في خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال يتم إعادتھا إال بعد إنجاز المرحلة األخيرة ،فإن أي
إعادة برمجة ينبغي أن تحدث عند استكمال الشريحة أو إذا كان معروفا أن األرصدة المتبقية لم يتم
استخدامھا.

وعند تحليل كال المنھجيتين ،خلصت األمانة أن المحاسبة المنفصلة على أساس الشريحة ستكون ضرورية
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للتأكيد من أن عتبة الصرف البالغة  20في المائة لشريحة ما قد تم الوفاء بھا .وبينما قدم اليوئنديبي والبنك الدولي
تقديرات لتقدير ما إذا كان قد تم الوفاء بعتبة الصرف البالغة  20في المائة على مستوى الشريحة ،فإن المستوى الفعلي
للصرف ال يمكن تأكيده .وكان استعراض للبيانات المالية المبلغ عنھا في التقارير المرحلية السنوية مع تلك البيانات
المبلغ عنھا بموجب التقارير المرحلية لتنفيذ الشرائح قد أشار إلى أن  13خطة من بين  29خطة إلدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي لديھا ثالثة شرائح أو أكثر موافق عليھا كان لديھا شريحة واحدة موافق عليھا بمعدل
صرف التمويل يقل عن نسبة الـ 20في المائة المطلوبة.
وسيستلزم تغيير في تسجيل األموال المنصرفة على مستوى الشريحة تغييرا في المنھجية التي يستخدمھا
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اليوئنديبي والبنك الدولي .وأشار اليوئنديبي إلى أن ذلك سيزيد من الصعوبات إذ أن عملياته ال -مركزية على مستوى
المكاتب القطرية .وينبغي أن تنقسم عقود الخبراء االستشاريين والمعدات المشتراة للتنفيذ الشامل للمرحلة من خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بين الرموز المتعلقة بمختلف الشرائح عند إدخالھا في النظم المحاسبية
لليوئنديبي.
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وأشارت الوكاالت المنفذة إلى أن إصدار قرار من اللجنة التنفيذية قد يكون الزما لضمان أن جميع الوكاالت
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تبلغ عن الصرف على مستوى الشريحة ،وأن ھذه النظم ينبغي إنشائھا ،إن لم تكن موجودة ،للمرحلة الثانية والمراحل
الالحقة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
مواعيد اإلنجاز المقررة
في االجتماع الخامس والسبعين ،أفادت األمانة أن من بين التقارير المرحلية البالغ عددھا  482للمشروعات
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الجارية في فترة السنتين  2013و) 2014باستثناء مشروعات التعزيز المؤسسي وطلبات إعداد المشروعات( ،تم
تمديد مواعيد اإلنجاز المقررة في  284منھا .واقترحت األمانة أن على الوكاالت المنفذة أن تقدر على نحو أفضل فترة
تنفيذ الشرائح وتقترح مواعيد أكثر واقعية إلنجازھا .والحظت كذلك أنه بالنسبة لمواعيد اإلنجاز المقررة ،وھي ركائز
نظام الرصد ،يمكن أن تقوم اللجنة التنفيذية بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة وتتخذ التدابير العالجية حسب
االقتضاء لتعجيل تنفيذ وإنجاز األنشطة.
وينبغي أن تقدم الوكاالت المنفذة "موعد اإلنجاز المقرر لكل مقترح" عند وقت تقديم طلب الشريحة وال يمكن
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تغييره بعد أن توافق اللجنة التنفيذية على طلب الشريحة .وعلى ھذا األساس ،اتفقت الوكاالت المنفذة على تقديم "موعد
اإلنجاز المقرر لكل مقترح" في مقترح تقديم الشريحة بينما تحديثات آخر مواعيد لإلنجاز المقررة ينبغي االستمرار
في تقديمھا في التقارير المرحلية السنوية ،مع ما يصاحبھا من تفسيرات للتأخيرات.
تبسيط قاعدة بيانات التقارير المرحلية
 -10لدى مراجعة التقرير المرحلي المقدم إلى االجتماع الخامس والسبعين ،الحظت األمانة أن شكل التقرير
المرحلي يمكن تبسيطه أيضا بحذف جداول بيانات "االتفاقات المتعددة السنوات" لتجنب االزدواجية في المعلومات مع
جداول" 3قاعدة بيانات" المشروع .ورحبت الوكاالت الثنائية والمنفذة بالتغيير المقترح إذ أنه سيؤدي إلى تجنب
االزدواجية في المعلومات ،ويقلل خطر عدم اتساق البيانات ،ويقلل الوقت المطلوب إلعداد التقارير المرحلة السنوية
والتقارير المالية.

التوصيات
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قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

أن تالحظ الورقة بشأن القضايا المتعلقة بتسجيل المبالغ المنصرفة ومواعيد اإلنجاز المقررة لشرائح
الوثيقة
في
الواردة
)10/75ج((
)المقرر
السنوات
المتعددة
االتفاقات
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/11؛

)ب(

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة:
)(1

إنشاء نظام ،إن لم يكن موجود بالفعل ،لضمان أن عتبة الصرف البالغة  20في المائة من
شريحة ما قد تم تحقيقھا ،بالنسبة لجميع المراحل الثانية والمراحل الالحقة في خطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)(2

اإلبالغ عن نفس بيانات صرف التمويل في طلب شريحة وفي التقارير المرحلية السنوية؛

)(3

اإلشارة إلى "مواعيد اإلنجاز المقررة" عند تقديم طلبات الشريحة من خطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تعكس متى يتوقع أن تنجز األنشطة في الشريحة،

 3التقدم المحرز في التنفيذ المبلغ عنه في "عمود المالحظات" و/أو "عمود أحدث المالحظات" مطابق لـ"قاعدة بيانات" المشروع وجداول بيانات
"االتفاقات المتعددة السنوات".
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على أساس الفھم بأن أي تغيير ينبغي أن توافق عليه اللجنة التنفيذية ،وأن تحديثات آخر
مواعيد اإلنجاز المقررة للشرائح سيستمر اإلبالغ عنھا في التقارير المرحلية السنوية؛
)ج(

مالحظة أيضا أن حذف جداول بيانات االتفاقات المتعددة السنوات الواردة في شكل التقرير المرحلي
والتقرير المالي ألن المعلومات عن األنشطة واألموال المنصرفة الواردة فيه كانت قد قدمت أيضا
بشأن الشرائح في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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