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على  في االجتماع التاسع والستين، قررت اللجنة التنفيذية أن "تحث الوكاالت المنفذة وأمين الصندوق  -  1

الصرف إلجراءات التنفيذ، بما في ذلك سبل إعادة عملية حول كيفية تسجيل  اق مع أمانة الصندوقالتوصل إلى اتف
مرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين لالمتبقية المستخدمة ل األرصدة

صندوق وحسابات الصندوق، واإلبالغ ومشروعات مشابھة وذلك في التقارير السنوية المرحلية والتقارير المالية لل
  . (ج)) 69/24عنھا إلى االجتماع السبعين" (المقرر 

لب من الوكاالت أن تحدد إذا ما كانت تستطيع أن تنفذ اقتراح األمانة أو إذا كانت لديھا اقتراحات أخرى طٌ   -  2
سابات التي لدى الصين. وقدم الصرف على مستوى المؤسسة والمراجعة السنوية للفائدة والحعملية لتحقيق تسجيل 

  . اليوئنديبي واليونيدو إجابات

  التنفيذ في تقارير الصندوق المرحلية السنوية والمالية لطريقة عملية الصرفكيفية تسجيل 

من البلد إلى المستفيدين النھائيين من الشركات لمشاريع عملية الصرف وافق اليوئنديبي على إدخال   -  3
ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تقاريره المرحلية السنوية وتقريره المالي ولم االستثمار في خطط إدار

  . توفر الوكاالت األخرى أي تعليق أو آراء حول ھذه المسألة

أشارت اليونيدو كمساھمة في الوثيقة المتعلقة بھذا الموضوع والمقدمة إلى االجتماع السابق   -  4
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/35 إلى أنھا لم توافق على عامود إضافي في تقريرھا المرحلي ألن ذلك (

نظرا ألن التوفيق مع الحسابات لن يكون قائما على  ولكن ھذا لم يحدثسيجعله غير متسق مع الحساب السنوي. 
طلب الشريحة الخاصة برغاوي البوليسترين  فيالعامود اإلضافي. فضال عن ذلك، وفرت اليونيدو معلومات 

لمسحوبة بالضغط المقدم إلى االجتماع التاسع والستين. ويمكن بالتالي إتاحة المعلومات في نھاية العام. وتجدر ا
للمستفيد عملية الصرف المالحظة أن اتفاقات الوكاالت المنفذة تتيح لھا أن تطلب تقارير مالية سنوية يمكن أن تشمل 

  . النھائي

الوطني للمستفيدين النھائيين من الشركات  لعملية الصرف) نبرمز ( ذطريقة التنفي ينبغي أن يكون تعريف  -  5
لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. والمشروع الوحيد المطلوب له ھذا التعريف ھو خطة إدارة 

لسنوي والتقرير إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، ولكن التعريف يجب أن توفره الوكالة في تقريرھا ا
  . المالي

في التقرير السنوي المرحلي للصندوق  طريقةھذه الاألرصدة المتبقية التي تمت إعادتھا بموجب سبل تسجيل 
  وتقريره المالي

المتبقية ستتم إعادتھا إلى الصندوق من البلد من خالل الوكالة كما  األرصدةأن أشار اليوئنديبي واليونيدو إلى   -  6
  . لنسبة لجميع المشروعاتجرت العادة با

  ة التنفيذ في حسابات الصندوقطريقف لعملية الصر كيفية تسجيل

تشمل حسابات الصندوق البيانات التي تمت مراجعتھا للوكاالت المنفذة. وھي تتضمن المعلومات حتى تاريخ   -  7
كما توفر  تبقي والفائدة.وعملية الصرف والمصروفات والرصيد الم كانون األول/ديسمبر من العام حول الدخل 31

الذي حصل كانون أول/ديسمبر حول الدخل  31أيضا التقارير المالية السنوية المراجعة من البلد معلومات حتى تاريخ 
للمستفيد النھائي من الشركات، والمتبقي من المبالغ لدى البلد، والفائدة المتراكمة للبلد على عملية الصرف عليه البلد، و
   .أساس الوكالة

أشار اليوئنديبي إلى أن تقديم التقارير المالية يتم على مستوى الصندوق االستئماني ويعبر عن إجمالي الدخل   -  8
المتلقي وإجمالي المبالغ المصروفة لبرنامج بروتوكول مونتريال. وھذا يعني أيضا أن الحسابات المالية لليوئنديبي 
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من البلد للمستفيد النھائي من المؤسسات أو الفائدة التي حصل  عمليات الصرفبيمكن أال توضح المعلومات الخاصة 
  . عليھا البلد على المبالغ المقدمة إليه. وأشارت اليونيدو إلى أن ذلك ال يمكن أن يكون جزءا من حسابات الوكالة

أمين الصندوق اقترح  في حسابات الصندوق. إال أنعملية الصرف لم تقدم أي وكالة آراء حول كيفية تسجيل   -  9
أنه ينبغي على الوكاالت المنفذة تقديم المعلومات في صورة بيانات مالية سنوية مراجعة من البلد. وأوصت األمانة 
الوكاالت بھذا خالل االجتماع التنسيقي بين الوكاالت ھذا العام. وتتيح اتفاقات الوكاالت المنفذة لھا أن تطلب بيانات 

  . ن البلدمالية سنوية مراجعة م

وتجدر التذكرة بأن اللجنة التنفيذية قد الحظت أن الصين قد أكدت أن الفائدة المتحصلة يمكن إعادتھا إلى   - 10
إلى تفضيلھما )). وأشار اليوئنديبي واليونيدو 3(أ) ( 69/24الوكاالت المنفذة أو تعويضھا من الشرائح التالية (المقرر 

مالية لحسابات الصندوق الفائدة التي تم السجالت ال أن تظھر لتعويض لن يؤدي إلىإال أن ھذا ا لتعويض تلك المبالغ،
كل ثالث سنوات وميزانية زود بالمال تحصيلھا من البلد كجزء من الفائدة السنوية للصندوق، وھو عنصر في إعادة الت

 الرصيد المتبقيمعلومات حول الصندوق المتعدد األطراف. ويمكن لبيان مالي سنوي تمت مراجعته من البلد أن يوفر 
فضال عن المبالغ النھائية المصروفة من سنوي والفائدة المتراكمة على ھذا الرصيد على أساس  ذي تم احتجازهال

موارد الصندوق للمستفيد النھائي من المؤسسات. وسوف يتعين على أمين الصندوق أن يتخذ تدابير لتسجيل الفائدة 
تنفيذ، بتسجيل الفائدة المحددة في التقرير المالي السنوي الذي تمت مراجعته من البلد في المتحصلة من بلد مع آلية ال

حسابات الصندوق بصفتھا، وأن يفرق بينھا وبين الفائدة المبلغ عنھا من الوكاالت المنفذة في التقارير المالية السنوية 
أن تقدم ألمين الصندوق ن على الوكاالت المنفذة يتعيالتي تمت مراجعتھا. وباإلضافة إلى البيان المالي المراجع، س

الرصيد المتبقي بيان مالي سنوي تمت مراجعته من البلد مما يسمح بإجراء تسجيل منفصل للفائدة المتحصلة على 
   لديه. المتراكم

لد سوف المقدم للمستفيدين النھائيين من المؤسسات أن الب ةف الوطنيصرلعملية اويعني تعريف اآللية (ن) ل  - 11
  . قدم تقريرا ماليا سنويا إلى أمين الصندوق من خالل الوكالةي

  التوصية

   :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن  - 12

للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة عملية الصرف تأخذ علما بالتقرير الخاص بكيفية تسجيل   (أ)
وارد في الوثيقة (ج) ال 69/24المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 
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  تطلب من الوكاالت المنفذة أن:   (ب)

لتمويل خطط إدارة إزالة المواد  ةلصرف الوطنيعملية االتنفيذ (ن) ل تحدد طريقة  )1(
الھيدروكلوروفلوروكربونية حيث يصرف البلد بنفسه إلى المؤسسات المستفيدة النھائية 

  لمشروعات االستثمار؛ 

 ةف الوطنيعملية الصرتوفر عامود إضافي في تقاريرھا المرحلية السنوية والمالية ل  )2(
  لمستفيد نھائي؛ 

تقدم بيان مالي سنوي مراجع من البلد المعني إلى أمين الصندوق بجميع المشروعات التي   )3(
  بھا آلية تنفيذ صرف وطني؛ و

   .ن آلية تنفيذ وطنية في حسابات الصندوقتطلب من أمين الصندوق أن يسجل الفائدة المتحصلة م  (ج)

  




