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 مقدمة

والتي طلبت من خاللها اللجنة التنفيذية تقارير عن المشروعات ) أ(31/2 و28/7أعدت هذه الوثيقة امتثاال للمقررين  - 1
 .ذية شهرا وتتبقى أرصدة من األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفي12المنتهية بمدة 

 لتقارير الوآاالت المنفذة عن المشروعات المنتهية ذات األرصدة واألموال التي أعيدت من اوتقدم الوثيقة موجز - 2
وتتاح تقارير . وتتناول أيضا المسائل المثارة خالل االستعراض وتقدم توصيات للجنة التنفيذية للنظر فيها. المشروعات الملغاة

 . الوآاالت المنفذة عند الطلب

 ن األموال التي أعيدت إلى االجتماع السادس والثالثي   

 دوالر إلى االجتماع السادس والثالثين من 3 453 022أشارت الوآاالت المنفذة إلى أنها ستعيد مبلغ مجموعه  - 3
ستوى ويشير الجدول التالي إلى م. المشروعات المنتهية ذات األرصدة واألموال غير الملتزم بها للمشروعات التي ألغيت

 .موال التي أعيدت من آل وآالةألا

مجموع األموال التي أعيدت 
 36إلى االجتماع 

 )بالدوالرات(

األموال من المشروعات 
 الملغاة

 )بالدوالرات(

األموال من المشروعات 
 المنتهية

 )بالدوالرالمريكي(

 الوآالة

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 1,484,773 915,525 2,400,298
رنامج األمم المتحدة للبيئةب 0 0 0  

منظمة األمم المتحدة للتنمية  217,204 0 217,204
*الصناعية  

 البنك الدولي 303,284 532,200 835,484
 المجموع 2,005,261 1,447,725 3,453,022

 .تي أعيدت من العناصر الملغاة للمشروعات الجاريةتشمل األموال من المشروعات الملغاة األموال ال *

 المشروعات ذات األرصدة حسب السنة التي انتهى فيها المشروع

 . يشير الجدول التالي إلى عدد المشروعات ذات األرصدة والسنوات التي انتهت فيها - 4

 سنة اإلنتهاء عدد المشروعات ذات األرصدة حسب الوآالة
مم المتحدة منظمة األ البنك الدولي

 للتنمية الصناعية
برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
 

 1   1996 
 3   1997 

14 20 0 7 1998 
15 21 0 46 1999 
19 48 0 117 2000 

 مشروعا 41ظل وي. يبين الجدول أعاله وجود مشروعات عديدة انتهت منذ أآثر من سنة واحدة ولم يتم إغالقها ماليا - 5
مازالت ذات أرصدة ولكن انتهت قبل أآثر من سنتين مضت، وفي ثالث حاالت أآثر من ثالث سنوات مضت، وفي حالة واحدة 

 شهرا من انتهاء 12وقررت اللجنة التنفيذية وجوب إعادة جميع األرصدة المتبقية بعد . أآثر من أربع سنوات مضت
 .المشروعات

 األرصدة المتبقيةالمشروعات التي ألغيت ذات 
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ويوجد .  دوالر370 463يوجد لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروعات ملغاة ذات أرصدة ملتزم بها متبقية تبلغ  - 6
 827 840غ ـ دوالر منها مبل956 440لدى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ستة مشروعات ملغاة ذات أرصدة تبلغ 

 .أشارت الوآالتان إلى أنها في عملية إقفال هذه الحساباتو. دوالر غير ملتزم بها

 األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها

 :إن المبلغ اإلجمالي لألرصدة المصنفة على أنها ملتزم بها وغير ملتزم بها هي آما يلي بالنسبة للوآاالت األربع - 7

 أرصدة غير ملتزم بها
 )بالدوالراألمريكي(

 أرصدة ملتزم بها
 )بالدوالراألمريكي(

 
 الوآالة

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 4,316,367 0
 برنامج األمم المتحدة للبيئة 0 0

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 2,558,133 2,514,724
 البنك الدولي 13,697,161 115,879

 المجموع 20,571,661 2,630,603
 

وأشار آل من . أبلغت جميع الوآاالت عن مستوى األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها لمشروعاتها المنتهية والملغاة - 8
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بعدم وجود أرصدة غير ملتزم بها لديهما

 

 مسائل أخرى

 . وتكاليف دعم الوآالةغير مسجلةرير الوآاالت المنفذة تتعلق بأرصدة حددت األمانة مسائل ترتبط بتقا - 9

 األرصدة غير المسجلة

. وضعت الوآاالت واألمانة شكال للحسابات من أجل تدفق األموال من مستوى األموال الموافق عليها للمشروعات - 10
ي يمكن استكمالها في آل اجتماع، واألموال التي ومن المستوى الموافق عليه، يوفر هذا الشكل مداخل لألموال المنصرفة الت

، واألرصدة )بما في ذلك األموال التي ستعاد إلى االجتماع السادس والثالثين(أعيدت إلى آل اجتماع منذ االجتماع الثالثين 
بغي أن تساوي وعند طرح البنود من مستوى األموال الموافق عليها للمشروعات ين. الملتزم بها واألرصدة غير الملتزم بها

 .  دوالر1 674 295وفي حالة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، آانت هناك أرصدة غير مسجلة تبلغ . صفرا

وطلبت األمانة من المنظمة توضيح األرصدة غير المسجلة، ولكن المنظمة أشارت إلى أن في نهاية آل ربع سنة، تقدم  - 11
ف دعم الوآالة إلى أمين صندوق الصندوق متعدد األطراف آما ينعكس في تقرير أمين المنظمة تقريرا عن النفقات وتكالي

 .الصندوق المقدم إلى آل اجتماع للجنة التنفيذية

وال تشمل . ويقوم تقرير أمين الصندوق على أساس مجموع مبالغ األموال المحولة من الصندوق إلى الوآاالت - 12
. ن هذا هو غرض تقارير هذه الوثيقة التي أولتها مقررات اللجنة التنفيذية سابقة الذآراألرصدة على أساس آل مشروع منفرد أل

ويعتمد أمين الصندوق في تقاريره على المشروعات المنتهية ذات األرصدة لحساب التعديالت على مستويات األموال الموافق 
 .عليها في آل اجتماع

لب من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إعادة األرصدة غير المسجلة وقد ترغب اللجنة التنفيذية النظر في أن تط - 13
 .إلى الصندوق متعدد األطراف

 تكاليف دعم الوآالة
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قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثالثين أن تطلب من الوآاالت المنفذة إعادة جميع تكاليف دعم الوآالة  - 14
من المشروعات، وإذا آانت هناك نفقات قد تم تكبدها لهذا الدعم، ينبغي على الوآاالت المنفذة تقديم المرتبطة باألموال المتبقية 

وقدمت األمانة قائمة بالمشروعات الملغاة التي لم تعاد أرصدتها ). ك(35/13المقر (تفسير وإعادة الرصيد من األموال 
تبقية باإلضافة إلى عمود بمبلغ تكاليف دعم الوآالة التي تمت  شهرا مضت والتي لها أرصدة م12والمشروعات التي انتهت منذ 
وطلب من الوآاالت أن تقدم معلومات عن المصروفات مقابل هذه المبالغ وأي أرصدة قد تم إعادتها . الموافقة عليها للمشروعات

مج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي هذا وقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنا. أو ستعاد إلى االجتماع السادس والثالثين
المنظمة تحمل "ولم تستكمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية العمود المطلوب ولكنها ذآرت أن . المعلومات المطلوبة

ى األرصدة آلن تكاليف دعم الوآالة ال تحمل عل] نظرا[فقط ) المصروفات زائدا االلتزامات(تكاليف الدعم على النفقات الفعلية 
 .ويعرض الجدول التالي مستوى تكاليف دعم الوآالة التي يجري إعادتها إلى االجتماع السادس والثالثين" غير الملتزم بها

)بالدوالرات(تكاليف دعم الوآالة المعادة   الوآالة 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 318,183
 برنامج األمم المتحدة للبيئة 0

*مم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األ 25,732  
)أنظر أدناه(  البنك الدولي 

 المجموع 343,915
أرصدة المشروعات المعادة ما عدا مشروع واحد على  في المائة المطبقة 13على أساس تكاليف دعم الوآالة البالغة  �

 في المائة على األموال العائدة نظرا ألن 11بقت نسبة  دوالر ومن ثم ط500 000آانت ميزانيته األصلية أآثر من 
 . في المائة11هذه األموال أقل من الموافق عليها في األصل ألنها آانت جزء من تكاليف الوآالة بنسبة 

خالل استعراض األمانة والبنك الدولي لتكاليف دعم و. فبراير/أرسل البنك الدولي بعثة إلى األمانة في شهر شباط - 15
وآالة، تم الكشف عن أن تكاليف دعم األمانة قد تم خصمها مقابل عمليات التحويل للبنك الدولي للمشروعات الموافق عليها قبل ال

 في المائة الحالي آما عدل في 13أن يتحول البنك من نظام الدعم اإلداري للتكاليف التي تسدد إلى نظام رسوم الوآالة بنسبة 
 .  دوالر إلى البنك لحساب ذلك616 802وينبغي على أمين الصندوق أن يطلب منه تحويل مبلغ . االجتماع السادس والعشرين

، قدم البنك الدولي في تقريره شروحا عن مبلغ تكاليف دعم الوآالة المتكبدة مقابل )ك (35/13عمال بالمقرر  - 16
المحلي لألموال من أجل تقييم المشروعات بعد المشروعات الملغاة، والتي ترجع بصورة عامة إلى صرفها على الوسيط المالي 

من ميزانية في المائة  2 و1وتتراوح تكاليف ما بين . التنفيذبأن توافق اللجنة على المشروع، ولكن قبل أن يسمح البنك 
 .المشروع

 ينبغي أال تعاد أن تكاليف الوآالة التي تفرض مقابل وفورات في ميزانيات المشروعاتإلي وأشار البنك الدولي أيضا  - 17
نظرا لتنفيذ المشروع بالكامل ويطلب وجوب إعادة تكاليف دعم الوآالة مقابل الوفورات إلى البنك لهذه المشروعات حيث قامت 

 .األمانة بخصم تلك المبالغ من عمليات تحويل أمين الصندوق إلى البنك

تنمية الصناعية المتعلقة بتكاليف دعم الوآالة، تتقاضى آما أشير أعاله فيما يتعلق باستجابة منظمة األمم المتحدة لل - 18
وقد أعادت جميع وآاالت األمم المتحدة تكاليف دعم الوآالة من . منظمات األمم المتحدة تكاليف الدعم على النفقات الفعلية فقط

من الوفورات والمشروعات وينبغي أن يطلب من البنك الدولي إعادة تكاليف دعم الوآالة . لمشروعاتفي اأجل تحقيق وفورات 
 .الملغاة

19
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 .ويرد فيما يلي مجموع األموال الموافق عليها لتكاليف دعم البرنامج - 

تكاليف دعم الوآالة الموافق 
عليها في انتظار المصروفات

 13/12/2000حتى 
 )بالدوالر األمريكي(

مستوى األموال المتاحة 
الستخدام والوآالة على أساس 

)ألمريكيبالدوالر ا(الصرف 

 
تكاليف دعم الوآالة 

بالدوالر(الموافق عليها 
 )األمريكي

 

 الوآالة

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 40,916,287     25,668,165     15,248,122  
 برنامج األمم المتحدة للبيئة 6,968,310       4,208,134       2,760,176    
منظمة األمم المتحدة للتنمية  31,515,019     19,191,163     12,323,856  

*الصناعية  
 البنك الدولي 41,497,774     20,158,527     21,339,247  
 المجموع 120,897,390 69,225,989 51,671,401

وال يشمل الرقم .  في االجتماع السابع عشر1995يوليه / على تكاليف دعم الوآالة للبنك الدولي في تموزبدأت الموافقة *
 . طوال االجتماع السابع عشر1991التكاليف اإلدارية المقدمة إلى البنك من عام 

 الدعم الموافق عليها، ولهذا، إن مستوى األموال الموافق عليها لتكاليف الدعم ال تتاح حتى تسجل النفقات مقابل تكاليف - 20
، تظل مستويات مهمة لتكاليف الدعم، بالمقارنة بالمستوى األصلي الموافق عليه، 2000وعلى أساس المصروفات طوال عام 

ع وينبغي مالحظة أن قبل االجتما. توفر للوآاالت المنفذة التقدير الكامل عن آيفية استخدام هذه األموالي. لجميع الوآاالت المنفذة
ويشير الجدول التالي إلى المستوى الصافي إلعداد . السابع عشر، اعتبر البنك الدولي إعداد المشروعات تكاليف إدارية

 .المشروعات الموافق عليها للوآاالت المنفذة حتى اليوم

 التوصيات

 : قد ترغب اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والتمويل النظر في التوصية للجنة التنفيذية 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/7أن تحاط علما بالتقرير الوارد في  - 1

 2 400 298مبلغ بأن تحاط علما بمستويات األموال التي يجري إعادتها إلى االجتماع السادس والثالثين  - 2
 217 204 دوالر؛ ومبلغ 318 183م الوآالة البالغة دوالر من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وتكاليف دع

 484 دوالر؛ ومبلغ 25 732دوالر من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وتكاليف دعم الوآالة البالغة 
 . دوالر من البنك الدولي835

 1 674 295 أن تطلب من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تعيد الرصيد غير المسجل البالغ - 3
 .دوالر

 دوالر إلى البنك الدولي لتكاليف دعم الوآالة التي تم 616 208أن تتطلب من أمين الصندوق تحويل مبلغ  - 4
 .تحملها قبل االجتماع السابع عشر

 .أن تتطلب إلى البنك الدولي أن يعيد تكاليف دعم الوآالة من وفورات المشروعات والمشروعات الملغاة - 5

------ 

 


