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تسوية اإليرادات المقيدة   : معلومات أساسية؛ الجزء الثاني   : الجزء األول : تتضمن هذه الوثيقة أربعة أجزاء       -1 
ة في التقرير المرحلي للوكاالت المنفذة والجرد الذي قدمته أمانة           مع البيانات المالية الوارد    2007في حسابات عام    

النفقات التي تم اإلبالغ عنها فـي الحسـابات وفـي التقريـر      : الصندوق للمشاريع الموافق عليها؛ والجزء الثالث     
  .توصيات: المرحلي؛ والجزء الرابع

  خلفية   :الجزء األول

ة أن  ـ، طلبت اللجنة التنفيذي   2001ة حسابات الصندوق لعام     ـالفي أعقاب االجتماع الثامن والثالثين وإح        -2
المقـرر  (جتماع من كل سـنة      يتم إعداد تسوية كاملة للحسابات مع التقارير المرحلية والمالية وإحالتها إلى آخر ا            

لمنتهيـة فـي    وقد أحالت الوكاالت المنفذة جميعها إلى أمين الخزانة بياناتها المالية النهائية للفتـرة ا             )). د (38/9
وبناء عليه، قامت األمانة سنويا، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة ومع أمين الخزانـة،             . 2007كانون األول   /ديسمبر

  .بممارسة هذا اإلجراء واإلبالغ عن نتائجه في آخر اجتماع من السنة

تشرين الثاني /في نوفمبر إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية 2006وقُدمت تسوية حسابات عام    -3
 قد أنجزت، باستثناء ما يتعلق بيونيب التي ما زالت بحاجـة            2006، وخلصت إلى أن تسوية حسابات عام        2007

 دوالرا أمريكيـا    6 060إلى استعراض سجالتها المتعلقة بالمشاريع الموافق عليها إيضاحا للتفاوت البالغة قيمتـه             
 105 494وما زالت يونيب بحاجة إلى إيضاح التفاوت البالغة قيمته . ق عليها مقارنة بجرد األمانة للمشاريع المواف    

والحظت الوثيقة أيضا أن البنك الدولي بحاجـة        . دوالرا أمريكيا والمقيد في بيانها المالي ال في تقريرها المرحلي         
نة أن يعوض عـن هـذا        دوالرات أمريكية في إيراداته ليتسنى ألمين الخزا       303إلى توضيح الزيادة البالغ قيمته      
  . المبلغ من التحويالت المستقبلية

 وتتطرق أيضا إلى البنود العالقة منذ       2007وتعرض هذه الوثيقة للممارسة المتعلقة بتسوية حسابات عام            -4
  .2006ممارسة تسوية عام 

ة فـي التقريـر    مع البيانات الماليـة الـوارد  2007تسوية اإليرادات المقيدة في حسابات عام      :الجزء الثاني
  المرحلي للوكاالت المنفذة وجرد أمانة الصندوق للمشاريع الموافق عليها

، بالتشاور مـع    2008مكتب األمم المتحدة في نيروبي لعام       /ويقترح إدخال تعديالت على حسابات يونيب        -5
  .الوكاالت المنفذة وأمين الخزانة، رهنا بمقرر اللجنة التنفيذية

  لتقرير المرحلي وجرد المشاريع الموافق عليهاالبيانات الواردة في ا

، تأتي بيانات التقرير المرحلي للوكاالت المنفذة منسجمة والبيانـات          1على نحو ما هو مبين في الجدول           -6
وحيث أن المصدر النهائي لموافقات الوكاالت المنفذة يتمثل فـي        . الواردة في جرد األمانة للمشاريع الموافق عليها      

 930، والبالغة قيمتـه     2007 تجريه األمانة دوريا، يقترح استعمال المبلغ الذي تم الموافقة عليه لعام             الجرد الذي 
  .2007دوالرا أمريكيا حسب الجرد، ألغراض الممارسة المتعلقة بتسوية حسابات عام  2 123 581
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  1جدول ال

  )ات الواليات المتحدةبدوالر (المقارنة بين التقارير المرحلية وجرد المشاريع الموافق عليها

 مجموع األموال – 2007التقرير المرحلي لعام   الوكالة
   الدعمتكاليفالموافق عليها بما في ذلك 

 مجموع األموال الموافق –الجرد 
   الدعمتكاليفعليها، بما في ذلك 

  الفارق

  10  537 059 598  537 059 608  يوئنديبي

  -6  138 817 130  138 817 124  يونيب

  -6  498 449 598  498 449 592  يونيدو

  -5  949 255 611  949 255 606  البنك الدولي

  -7  2 123 581 937  2 123 581 930  المجموع

  

 دوالرات أمريكية بين سجالت يوئنديبي المتعلقة بالمشاريع الموافق عليهـا         6 فارقا قدره    1ويبين الجدول      -7
الذي يطلب إليها أن تستعرض األرقام الواردة في جرد         ) ب (53/42من هنا، ُعنيت يونيب بالمقرر      . وجرد األمانة 

المشاريع الموافق عليها مقابل تلك الواردة في التقارير المرحلية، وأن تُجري تصويبات وفقا للموافقات المسجلة في   
والبالغـة  ،  2006تقارير اللجنة التنفيذية، ذلك أن يونيب قادرة على تسوية الفارق الوارد في ممارسة تسوية عام                

  .  دوالرا أمريكيا6 060قيمته 

 دوالرات أمريكية بين الجرد والموافقات المبلغ عنها في التقارير المرحلية           7 فارقا قدره    1ويبين الجدول      -8
وفي الحاالت التي يكون فيها الفارق أعلى       .  دوالرات أمريكية منها إلى يوئنديبي     10للوكاالت، والتي يعزى مبلغ     

  .ة، يوصى بأن تسوي الوكاالت هذه األرقام مع أرقام الجرد الذي تجريه األمانة دوريايأمريك دوالرات 5من 

  2007الموافقات الصافية الواردة في التقارير المرحلية وحسابات إيرادات الوكاالت المنفذة لعام 

سابات الصندوق لعام   تغطي األموال الصافية الموافق عليها في التقرير المرحلي واإليرادات الواردة في ح              -9
  .، فروقا بين التقريرين2بيد أن ثمة، حسب ما هو مبين في الجدول .  الفترة نفسها2007
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  2جدول ال
   األموال – 2007الفروق بين التقارير المرحلية وحسابات الصندوق لعام 

  )بدوالرات الواليات المتحدة(الموافق عليها واإليرادات 

)1(  )2(  )3(  )4(  )5() = 3(-)2(  )6() = 4(-)2(  

التقرير المرحلي لعام   الوكالة
 مجموع – 2007

األموال الموافق عليها 
 تكاليفبما في ذلك 

  الدعم

إجمالي اإليرادات 
المتعلقة بحسابات 

 2007الصندوق لعام 
أرقام مؤقتة وفق ما (

  ) أبلغه أمين الخزانة

إجمالي اإليرادات 
المتعلقة بحسابات 

الصندوق لعام 
حسب  (2007

  )لبيانات النهائيةا

الفارق بين 
الحسابات 

المؤقتة والتقرير 
  المرحلي 

الفارق بين الحسابات 
النهائية والتقرير 

  المرحلي

  1 320 670  -3  538 380 277  537 059 605  537 059 608  يوئنديبي

  226 912  227 160  139 044 036  139 044 284  138 817 124  يونيب

  633 576  633 586  499 083 168  499 083 178  498 449 592  يونيدو

  6 040 898  6 040 891  955 296 504  955 296 497  949 255 606  البنك الدولي

  8 222 056  6 901 634  2 131 803 985  2 130 483 564  2 123 581 930  المجموع

  

التقريـر  ر من اإليرادات المشار إليها في         يعني الرقم الموجب الوارد في آخر عامود أن حسابات الوكالة أبلغت عن كم أكب               :مالحظة
  .التقرير المرحلي في اإليرادات المشار إليه كم أقل من حسابات الوكالة أبلغت عنأما الرقم السالب فيعني أن . المرحلي

 الفروق بين التقارير المرحلية واإليرادات اإلجمالية للوكاالت الواردة فـي الحسـابات             3يشرح الجدول      -10
 2007 أنه تسنى لجميع الوكاالت تسوية إيراداتها لعام         3ويبين الجدول   . 2 المبينة في الجدول     2007 لعام   النهائية

 دوالرا 2 686 741مع المبالغ الموافق عليها حسب الجرد، باستثناء البنك الدولي الذي عنى مـن نقـص قـدره            
  . دوالرا أمريكيا45 161أمريكيا، ويونيب التي تمتعت بفائض قدره 

  3جدول ال

 وراء الفروق بين الموافقات الواردة في التقارير المرحلية واإليرادات المبلغ عنها في حسابات الكامنالسبب 
  )بدوالرات الواليات المتحدة (2007الصندوق النهائية لعام 

  البنك الدولي  يونيدو  يونيب  يوئنديبي  
 الفارق بين حسـابات الوكالـة المراجعـة والتقريـر           .1

  المرحلي
670 320 1  912 226  576 633  898 040 6  

-تشـرين األول  / الفوائد المتراكمة خالل فترة أكتـوبر      .2
 والتي عوض عنهـا أمـين       2007كانون األول   /ديسمبر

  2008الخزانة في عام 

670 320 1-  233 187-  801 632-  022 838 1-  

 إيرادات متفرقة سوف يسجلها أمين الخزانة في عـام          .3
2008  

    776-    

      482 5    2007 أسعار الصرف المتعلقة بمدفوعات عام .4
   مشروع المبردات في تايالند.5
)THA/REF/26/INV/104(  

      124 353 1-  
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  البنك الدولي  يونيدو  يونيب  يوئنديبي  
  -8         التعديالت– إيرادات االستثمارات .6
   نقل الهالونات في شيلي.7
)CHI/HAL/42/TAS/156(  

      500 64  

   المساعدة الثنائية السودية.8
)THA/HAL/29/TAS/120(  

      985 225-  

   المساعدة الثنائية األمريكية.9
 –فــي الصــين  المعجلــة لإلنتــاج اإلزالــةمشــروع(

CPR/PRO/44/INV/425(  

      000 375 5-  

  -2 686 741  -1  45 161  0   فارق التسوية .10

  

 الموافق عليها في     إلى الفارق بين المداخيل الواردة في حسابات الوكالة المراجعة والمبالغ          1يشير السطر      -11
 مـع   2007، تمكنت الوكاالت جميعا من تسوية إيـرادات لعـام           3وكما هو مبين في الجدول      . التقارير المرحلية 

 دوالرا  2 686 741الموافق عليها حسب الجرد، باستثناء البنك الدولي الذي عانى عجزا في اإليـرادات قـدره                
  .والرا أمريكيا د45 161 قدره ا فائضسجلتأمريكيا، ويونيب التي 

 دوالرا أمريكيا الماثل بين التقرير المرحلي لعام        1 320 670وشرحت يوئنديبي أن الفارق البالغ قيمته          -12
، يناظر الفرق في إيرادات الفوائد بين البيان المؤقت والبيان 2، المبين في السطر 2007 والبيان المالي لعام 2007

مين الخزانة عنه من االجتماع السادس والخمسين أو مـن التحـويالت            ، وهو فارق سيعوض أ    2007المالي لعام   
 كتسوية من   2008وأكد أمين الخزانة أن المبلغ سيقيد في حسابات يونيب لعام           . النقدية المستقبلية لحساب يوئنديبي   

  .السنوات السابقة

إليرادات في بيانها المالي     تعكس زيادة في ا    2007 أيضا أن حسابات يونيب النهائية لعام        1ويبين السطر      -13
ذه الزيادة، يناظر مبلـغ  ـل مجموع هـومن أص. ة بتقريرها المرحلي  ـ دوالرا أمريكيا مقارن   226 912ا  ـقدره
وسوف يعكس أمين الخزانـة هـذا       .  دوالرا أمريكيا الفائدة المتراكمة التي لم يعكسها التقرير المرحلي         187 233

، سيناظر خسارة   4 دوالرا أمريكيا المذكور في السطر       5 482أما مبلغ   . 2008المبلغ في حسابات الصندوق لعام      
 ارتفاعا في اإليرادات كان قد      10 دوالرا أمريكيا في السطر      45 161تعزى إلى سعر الصرف، فيما يعكس مبلغ        

 مـن   وسوف يتم استعراض هذا المبلغ بالتشاور مع أمين الخزانة وهو يشكل بندا مستحقا            . قيد في حسابات يونيب   
  . بنود التسوية يستلزم مزيدا من التحقيق

 بين الموافقات الصافية فـي التقـارير        1أما في ما يتعلق بيونيدو فإن مجموع الفارق المبين في السطر               -14
.  دوالرا أمريكيـا   633 576 بالنسبة ليونيدو يبلغ     2007المرحلية واإليرادات في حسابات الصندوق النهائية لعام        

 والمتصل بالفائدة اإلضافية المتراكمـة      2 دوالرا أمريكيا المبين في السطر       632 801مبلغ من مبلغ    ويتكون هذا ال  
 والذي أبلغ عنها في بيان يونيدو المالي المؤقت لكن أمين الخزانة لم ينظر فيها فـي                 2007في الربع األخير لعام     

. 2008 حسابات أمين الخزانة لعام       في 2007وسوف ينعكس هذا المبلغ بشكل تعديالت خاصة بعام         . 2007عام  
، وسـوف   2007 دوالرا أمريكيا ليونيدو في بيانها النهائي لعام         776وكان أيضا قد تم تقييد إيرادات متفرقة بقيمة         

  .2008ينعكس هذا المبلغ في بيانات أمين الخزانة لعام 

الصافية الواردة فـي التقـارير       دوالرا أمريكيا بين الموافقات      6 040 898 فارقا قدره    1ويبين السطر      -15
ومـن أصـل هـذا    .  بالنسبة للبنك الـدولي 2007المرحلية واإليرادات الواردة في بيانات الصندوق النهائية لعام    

 دوالرا أمريكيا اإليرادات المتأتية من الفوائد في الربع األخير الممتـد مـن              1 838 022المجموع، يعكس مبلغ    
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، وهو مبلغ تم تبريره فـي موافقـات االجتمـاع الرابـع             2007كانون األول    /رتشرين األول إلى ديسمب    /أكتوبر
  . 2008آذار / والخمسين التي صدرت في مارس

 دوالرا أمريكيا والذي سدد في 1 353 124 التعويض البالغ قيمته 3 الوارد في الجدول 5ويعكس السطر    -16
وكان أمين الخزانة قد    . لمتعلقة بالمبردات في تايالند    مشروع  القروض التنازلية التساهلية ا      على ضوء  2007عام  

 مبلغ يمثل سداد لرصيد القرض المتعلق بالمشروع  من إيرادات البنك الدولي، وهو2008خصم هذا المبلغ في عام 
وربحا متأتيا مـن فـارق سـعر        ) 2 (55/2هو مالحظ في المقرر     ، على نحو ما     ) دوالرا أمريكيا  1 198 947(

وقد خصم أمين الخزانة المبلغين من موافقات االجتماع الرابـع          . مرتبطا به )  دوالرا أمريكيا  154 177(الصرف  
وبذلك يكون هذا التعديل قد أجري وال لزوم بعد اآلن ألي إجـراء             . 2008أيار  / والخمسين التي صدرت في مايو    

  .بشأنه

وهذا مبلـغ   . كية في شكل فارق تسوية     دوالرات أمري  8وكان البنك الدولي قد حدد إيرادا استثماري قدره            -17
 لكنه استثني من عملية اإلبالغ      2007حزيران  / ضئيل من إيرادات االستثمار التي اكتسبها البنك الدولي في يوليه           

 2007لذا، كان ثمة مجموع فارق في إيرادات الفوائد المبلغ عنها خالل عـام              . الفصلية عن إيرادات االستثمارات   
  . دوالرات أمريكية8ته  قيم2008ومطلع عام 

 ويتعلق بالتعديل المتصل    7 دوالرا أمريكيا يرد في السطر       64 500وحدد البنك الدولي أيضا مبلغا قدره          -18
الذي ُحّول إلى يوئنديبي، ) CHI/HAL/42/TAS/156(لفنية لشيلي في مجال الهالونات بمشروع تقديم المساعدة ا

المتعلق بخطـة عمـل     ) ب (51/10صم األموال مرتين عن طريق المقرر       ه تم خ  إضافة إلى تكاليف الدعم، بيد أن     
   .المتعلق باألرصدة) ج(و ) ب (52/2البنك الدولي والمقرر 

 2 686 741، ثمة فـارق تسوية يتعلق بالبنك الدولي قـدره          10وأخيرا، وحسب مـا هو مبين بالسطر          -19
وقد أوضح البنك أن هذا الفارق البالغة قيمتـه         . بنك الدولي دوالرا أمريكيا ما زال يتوقع ورود تفسير بشأنه من ال         

 دوالرا أمريكيا مكون من أرباح تراكمية  2 046 819 دوالرا أمريكيا يرجح أن يكون ذا صلة بمبلغ          2 686 741
 على ضوء موافقات    2006ُعدل في عام    ،  منوط بالبنك إذني  بآخر سند   متأتية من اختالف سعر الصرف ومتصلة       

 دوالرا أمريكيا على شكل إيرادات الفوائد لم يبلغ عنه حتـى            640 224الثامن واألربعين، وكذلك مبلغ     االجتماع  
وهذه المبالغ تظهر اآلن    . ، وعدله أمين الخزانة على ضوء موافقات االجتماع الحادي والخمسين         2007مطلع عام   

 دوالرا  2 686 741مل مبلـغ    ويش. ن االستعراض ـدا م ـات البنك وهي تستلزم مزي    ـعلى شكل عجز في حساب    
 دوالرات أمريكية على شكل فائض في األموال التي تلقاها البنك الدولي وحـددها              303أمريكيا أيضا مبلغا قدره     

 والتي طلب خاللها إلى البنك الدولي إلى تقديم تفسـير بموجـب             2006خالل عملية التسوية التي أجريت في عام        
يسوي أمـين    دوالرات أمريكية، لكنه يقترح أن       303لدولي يحقق في مبلغ الـ      وال يزال البنك ا   . 53/42المقرر  

وأشار البنك الدولي إلى أنه مستعد لتقـديم        . الخزانة هذا المبلغ في حال لم يتسن تحديده قبل انعقاد اللجنة التنفيذية           
  .استكمال إلى االجتماع اللجنة التنفيذية بشأن بند التسوية هذا

  مةبنود التسوية الدائ

 دوالرا أمريكيا والمتعلـق بمسـاهمة       5 375 000أبلغ البنك الدولي بنفس بند التسوية الدائم البالغ قدره             -20
 من الواليات المتحدة األمريكية لصالح المشروع المشترك بين الواليـات األمريكيـة             2006ثنائية وردت في عام     

وقد تم الموافقة على هذا المبلغ فـي االجتمـاع   . دولي بتنفيذهالمتعلق باإلزالة المعجلة لإلنتاج، والذي يقوم البنك ال   
 المبلغ بمثابة بند تسوية لكون البنك الدولي قد أدرجه في إطار إيراداته  هذاويعتبر. السابع واألربعين للجنة التنفيذية

 للبنك الدولي، ذلك    وافق عليها بالنسبة  في حين أنه لم يدرج في قائمة األمانة للمشاريع الم         ،  2006في حسابات عام    
  .أنه ُيشكل مساهمة ثنائية
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 دوالرا أمريكيا الذي كان بمثابة بند تسوية دائم في حسـابات            225 985وأبلغ البنك أيضا عن نفس مبلغ          -21
وهو عبارة عن مساهمة ثنائية سويدية تم الموافقة عليها في االجتماع التاسع والعشرين             . التسويات السنوية السابقة  

تنفيذية، وقد عومل بنفس الطريقة التي عوملت بها المساهمة الثنائية التي قمتها الواليات المتحدة على نحو                للجنة ال 
من هنا، سيبقى كال المبلغين بمثابة بندي تسوية دائمين، ذلك أنه ال يمكن معاملتهما في تقرير البنك                 . ما سلف ذكره  

  .ية من الصندوق المتعدد األطرافالمرحلي على أساس كونهما يشكالن إيرادات عادية متأت

  النفقات المبلغ عنها في الحسابات وفي التقرير المرحلي    :الجزء الثالث

التي أبلغ مؤقتا عنها أمين الصندوق في حسـابات          الفوارق الماثلة بين النفقات المتراكمة       4ويبين الجدول      -22
مولة بالتزامات حسب ما ُأبلغت به أمانة الصندوق        ، ومبلغ األموال المصروفة واألموال المش     2007الصندوق لعام   

  .2007 إلى عام 1991في التقارير المرحلية السنوية للفترة الممتدة من عام 

  4الجدول 

  )بدوالرات الواليات المتحدة(النفقات 

      التقرير المرحلي  

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

مجموع النفقات 
  التراكمية

األموال     })5(-)4({
المصروفة، بما 

 تكاليففي ذلك 
  الدعم

 األموال
المشمولة 

بالتزامات، بما 
 تكاليففي ذلك 

  الدعم
})2(+)3({  

مجموع النفقات 
التراكمية التي 
ُأبلغ بها أمين 

 )انظر المالحظة(  *الخزانة

  5 878 841  451 462 678  457 341 519  2 103 647  455 237 872  يوئنديب

  -668 947  117 335 219  116 666 272  7 371 482  109 294 790  يونيب

  -63 872  453 366 787  453 302 915  27 644 771  425 658 144  يونيدو

  84 172 019  862 924 424  947 096 443  91 543 674  855 552 769  البنك الدولي

  

 المشار إليهـا فـي حسـابات        نفقاتاليعني الرقم الموجب الوارد في آخر عامود أن التقرير المرحلي أشار إلى كم أكبر من                : مالحظة
  . المشار إليها في الحساباتنفقاتأما الرقم السالب فيعني أن التقرير المرحلي أشار إلى كم أقل من ال. الصندوق

  .وفقا لسجالت أمين الخزانة المبلغ عنها في الحسابات المؤقتة  * 

  

تقريـر الوكـاالت المرحلـي وحسـابات         المبلغ عنها في     نفقات موجزا للفوارق في ال    5يعرض الجدول      -23
  .الصندوق
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  5الجدول 

بدوالرات  ( المبلغ عنها في التقارير المرحلية وحسابات الصندوق نفقاتالسبب الكامن وراء الفوارق في ال
  )الواليات المتحدة

  البنك الدولي  يونيدو  يونيب  يوئنديبي  
وتقرير الوكالـة   الفارق بين حسابات الوكالة      .1

  المرحلي
841 878 5  947 668-  872 63-  019 172 84  

 اإلدارية  تكاليف األموال المخصصة لتغطية ال    .2
مـن   غيـر المصـروفة      2008 و 2007لعامي  
   المكتسبةدعم البرنامجتكاليف 

430 488 5        

 الفارق بين التقـارير المرحليـة والبيانـات         .3
  النهائية

485 299        

السـنتين  الوفورات المتعلقة بالتزامات فتـرة       .4
  السابقة غير المقيدة لحساب التقرير المرحلي

300 68        

تعديالت رصيد األموال في البيان المالي غير        .5
  المؤثرة مباشرة في النفقات

054 29        

        -6 445   األخطاء على مستوى المشاريع.6
        17   الفارق التقريبي.7
 االختالف بين الحسابات المؤقتة والحسـابات       .8
 الذي سيرد ذكره في حسابات      2007هائية لعام   الن

  2008عام 

  575 256*      

 التـي   2006 دعم البرنامج لعام     تكاليف مبلغ   .9
  2008ستخصم في عام 

        

      301 488     الوفورات المتأتية من المكاتب اإلقليمية.10
 المتراكمة لدعم البرنامج المعدلـة      تكاليف ال .11

  2005ت عام  وفقا لتسوية حسابا2007لعام 
  685 146      

      -35 801    2007 تسوية السنة السابقة وفقا لبيانات عام .12
    63 872      تكاليف الدعم المسجلة /نفقاتال .13
 المصروفات لحسابات الوكالة الخاصة غير      .14

كـانون  / ديسمبر 31المصروفة للمستفيد بتاريخ    
  2006األول 

      656 371 7-  

  91 543 674        مشاريع الموافق عليها القيمة المعتمدة لل.15
  -1  0  0  0  فارق التسوية

 دوالرا أمريكيا أشارت يونيب أنه بحاجـة        93 622 مجموع مبالغ قدرها     8 دوالرا أمريكيا الوارد في السطر       256 575 يشكل مبلغ    *
يشكل  ( دوالرا أمريكيا  105 494و) 2007 دعم البرنامج لعام     تكاليفيشكل   ( دوالرا أمريكيا  57 459إلى المضي في التحقيق بشأنه، و     

    ).2006 دعم البرنامج لعام تكاليف

تكـاليف دعـم     دوالرا أمريكيـا،     5 488 430، يمثل مبلـغ     5 من الجدول    2وكما هو مبين في السطر         -24
وأوضـحت   . وما سـبقه مـن أعـوام   2007البرنامج التي اكتسبتها يوئنديبي مقابل المشاريع التي نفذت في عام     
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يعتبر مكتسبا ومبلغا عنه في التقرير المرحلي، لم يتم صرفه بعد حسب البيانات             ئنديبي أنه رغم كون هذا المبلغ       يو
 نفقات في ما يتعلق بالفارق بين ال      2006وقد أعطت يوئنديبي التبرير نفسه خالل ممارسة عام         . 2007المالية لعام   

ة على المـداخيل    ، مما أثار مسألة المحاسب    2006مالي لعام    وفي بيانها ال   2006المقيدة في تقريرها المرحلي لعام      
 تكـاليف ويجري تناول هذه المسألة بمزيد من التفاصيل في الوثيقـة المتعلقـة بال            . دعم البرنامج المتعلقة بتكاليف   

  .البرنامج دعم تكاليف مقابل المداخيل المتعلقة بنفقاتاإلدارية بغية إيضاح كيفية تبرير الوكاالت المنفذة األخرى لل

بين بيان المالي ليوئنـديبي   دوالرا أمريكيا   299 485  البالغة قيمته  نفقات أن الفارق في ال    3ويبين السطر      -25
وسـوف  .  بين الحسابات المؤقتة والبيانات النهائية     2007 عام   نفقاتوالتقرير المرحلية ليوئنديبي يناظر الفرق في       

 التي قـدمها أمـين      2007 استنادا إلى الحسابات النهائية لعام       2008عام  يقوم أمين الخزانة بتقييد هذا الفارق في        
  .2008أيلول /الخزانة ليوئنديبي في سبتمبر

 مةبنود التسوية الدائ

كونه خطأ على مستوى المشروع أورده       دوالرا أمريكيا    6 445  إلى المبلغ البالغة قيمته    6ويشير السطر      -26
المبلغ في حسابات يوئنديبي لعام وسوف ينعكس تعديل هذا . 2007حسابات عام التقرير المرحلي لكنه لم يعدل في 

2008.  

 دوالرا أمريكيـا    29 054 أمريكـي و     دوالر 68 300  والمبلغين البالغة قيمتهما   5 و 4ويبين السطران      -27
مـن الصـندوق    اللذين سيتبقيان بوصفهما بندي تسوية مستحقين على يوئنديبي إلى حين إقفال المشاريع الممولـة               

ها بقيمـة   نفقاتويجدر اإلشارة إلى أن يوئنديبي، بخفضها       . المتعدد األطراف وال يمكن ربطهما بأي مشروع محدد       
هذين المبلغين في بيانها المالي، قد اتخذت نظريا اإلجراء الالزم إلعادة هذين المبلغين إلى الصندوق، لكنها لم تقوم 

  . يوئنديبي الممولة من الصندوق المتعدد األطرافبذلك فعليا إال عند إقفال جميع أنشطة

، 2007 المتكبدة فـي عـام   نفقاتوفي ما يتعلق بالفارق بين تقرير يونيب المرحلي وحساباتها المتعلقة بال        -28
 عما هـو وارد فـي تقاريرهـا          دوالرا أمريكيا  668 947  تزيد بمبلغ     نفقات في بيانها المالي عن      يونيبالأبلغت  
   .المرحلية

 من المبلغ اآلنف الذكر يشكل االختالف بـين البيـان            دوالرا أمريكيا  256 575وأبلغت يونيب أن مبلغ       -29
وأوضـحت  .  والتي لم يقيدها أمين الخزانة في الحسـاب        2007 والبيانات النهائية لعام     2007المالي المؤقت لعام    

 يشكل رقما يستلزم مزيدا مـن اإليضـاح، وأن         دوالرا أمريكيا  93 622يونيب، لدى تحليلها لهذا المبلغ، أن مبلغ        
 التي سوف تجد انعكاسا لها فـي        2007 دعم البرنامج لعام     تكاليف دوالرا أمريكيا يشكل فارقا في       57 459مبلغ  
 التي ستعدل في عـام      2006 دعم البرنامج لعام     تكاليف دوالرا أمريكيا    105 494، في ما يناظر مبلغ      2008عام  

الطلب إلى يونيب تقديم تقرير إلى اجتماع السادس        «الذي أوصي فيه    ) ب (55/46 المقرر    في إطار متابعة   2008
والخمسين للجنة التنفيذية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ تلك اإلجراءات في إطار ممارسة تسوية الحسـابات لعـام                  

2007«.  

المتعلقة بهذا المبلـغ     2008وفي معرض ردها، أشارت يونيب إلى أن اليومية ستعكس في حسابات عام               
 قـد نشـرت     2007 – 2006تسوية له وأشارت إلى أن البيانات المالية المراجعة المتعلقة بيونيب بفترة السنتين             

 على ضوء التقريـر المرحليـة   نفقات وأنه يجري حاليا اتخاذ إجراء لتسوية ال2008آب عام  /مؤخرا في أغسطس  
، الحظـت   2007لدى استعراض حسابات يونيب المراجعة لعـام        و. 2008بهدف إنجاز الممارسة قبل نهاية عام       

قد جمدت ريثما يصـدر      دوالرا أمريكيا    105 494 المتعلقة بمبلغ    2006األمانة أن التعديالت على حسابات عام       
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دعم  تكاليفمن هنا، ينبغي ليونيب أن تقدم المعدالت الصحيحة ل        . توزيع تفصيلي حسب المشاريع من جانب يونيب      
  . على ضوء كل مشروعالبرنامج

 دوالرا أمريكيا المتأتيـة مـن المكاتـب         301 488وأوضحت يونيب أيضا أن الوفورات البالغة قيمتها           -30
  .9اإلقليمية قد قيدت في الحسابات بعد إعداد الحسابات المؤقتة وأدرجت في الحسابات النهائية المبين في السطر 

يناظر التعديل الناتج من الفوارق التراكميـة        دوالرا أمريكيا    146 685 إلى مبلغ قدره     10ويشير السطر      -31
، فيما 2007 التي أجريت في عام 2006 حسب تسوية عام 2005 دعم البرنامج للفترة المنتهية في عام تكاليففي 

  .2006 دوالرا أمريكيا المتصل بتسوية العام السابق وفقا لحسابات عام 35 801 إلى مبلغ 11يشير السطر 

 63 872  أعلى بمبلغنفقات أظهر 2007بيانها المالي لعام ما يتعلق بيونيدو، أبلغت هذه األخيرة بأن  وفي   -32
وأوضحت يونيدو أن هذا يعزى إلى تنقيح       . 2007مقارنة بما هو وارد في تقريرها المرحلي لعام         دوالرا أمريكيا   

تفاق التصـفية   ن المؤقت المستند إلى األرقام األولى ال       الدعم المقيدة بين تاريخي إحالة البيا      تكاليف/نفقاتمجموع ال 
 أصـال   ةمتوافر التفاق التصفية وكانت األرقام النهائية    . التفاق التصفية والبيان النهائي المستند إلى األرقام النهائية       

  .، لكن ذلك ال ينطبق على البيان المؤقت2007بتاريخ إعداد التقرير المرحلي لعام 

  يقل عننفقات إلى أن البنك أبلغ في بيانه المالي عن مبلغ 1علق بالبنك الدولي، فيشير السطر أما في ما يت   -33
وأوضح البنك المالي أنه يستخدم أساسا      . أقل ما هو مشار إليه في التقرير المرحلي        دوالرا أمريكيا    84 172 019

حين سداد هذه المدفوعات، في حين أنهـا        نقديا للمحاسبة حين ال تكون المصروفات مقيدة في حساباته المالية إلى            
 أعلى مما هـو وارد فـي        نفقاتمبينة في تقاريرها المرحلية من هنا، سوف يعكس تقريرها المرحلي على الدوم             

  .بيانها النهائي

  توصيات   :الجزء الرابع

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في   -34

ــام    ) أ( ــابات ع ــوية حس ــة تس ــي 2007مالحظ ــروض ف ــو مع ــا ه ــب م ــة  حس  الوثيق
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60؛  

مالحظة ضرورة أن تقوم يونيب والبنك الدولي بإعداد استكمال آخر بشأن بند التسوية الدائمـة                  ) ب(
  : في ما يتعلق2006لعام 

مرهونا بورود قائمة مفصلة البنود للمشاريع،      الذي زال    دوالرا أمريكيا    105 494 مبلغ  ) 1(
م المشاريع المرتبطة بكل مشروع من المشاريع إذا ما أريد  دعتكاليفمشفوعة بمعدالت  

  ليونيب، بوصفها أمينا للخزانة، إدخال هذا التعديل على الحسابات؛

 بإيرادات البنك الـدولي إذا مـا      المتعلق دوالرات أمريكية    303بالفائض  البالغة قيمتها       ) 2(
  قبلية؛أريد ألمين الخزانة تعويض هذا المبلغ من التحويالت المست

 مرهونة بورود تفسير من البنك الدولي بشـأن         2007مالحظة أن ممارسة تسوية حسابات عام         ) ج(
 دوالرا أمريكيا في إيراداتها، وآخر من يونيب بشأن الفـائض           2 686 741العجز البالغة قيمته    

    دوالرا أمريكيا في إيراداتها؛45 161البالغة قيمته 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60 
 
 

11 
 

دولي اإلبالغ عن هذين المبلغين إلى االجتماع المقبل في حـال لـم             الطلب إلى يونيب والبنك ال      )د(
  يصدر أي استكمال عن االجتماع السادس والخمسين؛

 دوالرا أمريكيا قُيد في حساب نفقاتهـا        93 622مالحظة أن يونيب ال تزال تحقق في مبلغ قدره            )هـ(
ريرها المرحلية وفـي بيانهـا      تفسير الفارق بين النفقات في تقا     ، وذلك بغية    2007النهائية لعام   

  ؛2008حسابات لعام الوسوف تبلغ عن هذا البند في ممارسة تسوية المؤقت، 

 على ضوء 2008الطلب إلى أمين الخزانة والوكاالت إجراء التعديل المطلوب على حسابات عام   )و(
  : كما يلي2008ممارسة التسوية لعام 

 بمبلغ قـدره    2007ا لعام   ـهل نفقات يتعد ب 2008ام  ـتقوم في ع  الطلب إلى يونديبي أن       ) 1(
   دوالرا أمريكيا؛ 6 445

 البالغـة   2007 بتقييد إيرادات عـام      2008ام  ـالطلب إلى أمين الخزانة أن يقوم في ع         ) 2(
ـ   1 320 670ا  ـقيمته ـ   187 233ا ليوئنـديبي، و   ـ دوالرا أمريكي ا ـ دوالرا أمريكي

 دوالرا أمريكيـا للبنـك      1 838 022 دوالرا أمريكيا ليونيـدو و     633 576ليونيب، و 
  الدولي؛

 البالغة  2007عام  يونيب ل  نفقات بتقييد   2008الطلب إلى أمين الخزانة أن يقوم في عام           ) 3(
  . دوالرا أمريكيا299 485قيمتها 

  

- - - - -  
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