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 59/45 رقم ExCom للمقررل األمانة آمتابعة ـمن قب UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/57ة ـيتم تقديم الوثيق .1
رفع تقرير بشأن التقدم في توثيق اإلجراءات والممارسات الداخلية ألمين "يطلب من أمين الصندوق الذي ) 2) (و(

 من المجموعة الفرعية حول دراسة اآللية المالية في 23والتوصية "  إلى أن يوثق آل شيء بالكاملالصندوق سنويًا
 التنفيذية، الذي يطلب من أمين الصندوق رفع  للجنةخامس واألربعين عشر إلى التقرير في االجتماع الالملحق السابع

سادس ية ألمين الصندوق في االجتماع التقرير بشأن التقدم النهائي حول توثيق اإلجراءات والممارسات الداخل
 .واألربعين

تقرير إلى األطراف حال توثيق اإلجراءات والممارسات  رفع" تطلب من اللجنة التنفيذية 23آما أن التوصية  .2
 ."خلية ألمين الصندوقالدا

التي تبين اإلجراءات والممارسات الداخلية ألمين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/Inf.2تم تقديم الوثيقة  .3
 ممارسات ن ععامة موجزة للجنة التنفيذية إلعطاء نظرة سادس واألربعين من قبل األمانة إلى االجتماع الالصندوق

لة للصندوق متعدد األطراف وتم تبنيه من قبل اللجنة التنفيذية آتقرير مؤقت إدارة الصندوق الجديدة والقائمة المستعم
  .بانتظار التقدم النهائي حول توثيق اإلجراءات والممارسات الداخلية

 وتبين التقدم النهائي في توثيق UNEP/OzL.Pro/46/Inf.2إن هذه الوثيقة هي نسخة مجددة للوثيقة  .4
ة ألمين الصندوق وعالقتها بالمسؤوليات اإلجمالية ألمين الصندوق في تقديم التقارير اإلجراءات والممارسات الداخلي

    :المنظمة والمجددة إلى اللجنة حول البنود التالية

  المساهمات والمصروفات؛حالة أ 

  حسابات الصندوق؛ ب 

  ، واإليصاالت والنقديات والمحجوزات؛أذونات الصرف ج 

 لثابت؛المكاسب والمخاسر آللية سعر الصرف ا د 

 الفوائد المتراآمة؛ ه

 ؛المبالغ المعجلة النقدية و

  التسويات على استعماالت الحسابات؛ ز

 .اإلطار القانوني لتشغيل وتقرير القضايا المالية للصندوق ح

 
 

   والمصروفاتحالة اإلسهامات )أ(

لصندوق للجنة  والمصروفات من قبل أمين احالة اإلسهاماتيتم تحضير تقرير أمين الصندوق حول  .5
 والمصروفات إلى أن تقدم حالة اإلسهاماتتهدف وثيقة  .التنفيذية، بالتنسيق مع األمانة والوآاالت المنفذة لكل اجتماع

   .للجنة التنفيذية معلومات حديثة حول وضع رصيد الصندوق المتوفر لتغطية االلتزامات

 طلبت توضيح ربعيناألنة التنفيذية، في اجتماعها ، فإن اللج)1(البند ) ب(الفقرة  2/40 المقررمن خالل  .6
المنهجية والفرضيات المستعملة من قبل أمين الصندوق في تحضير التقرير الذي يتم تقديمه من خالل الشبكة الداخلية 
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سجل الفرضيات والمنهجية هذا، والذي تم نشره أول مرة في وثيقة تقرير أمين الصندوق رقم  .لألمانة
UNEP/OzL.Pro/Excom/39/3/Rev.1ية عوهو يشكل وثيقة مرج . على الشبكة الداخليةةجعا للمر ما يزال متوفرًا

حول الممارسات واإلجراءات الداخلية ألمين الصندوق في توفير المعلومات الموجودة في وثيقة حالة اإلسهامات 
عر الصرف وعالقتها بقيمة والمصروفات بما في ذلك بعض الفرضيات األساسية بخصوص الخسائر والمكاسب في س

  .آللية سعر الصرف الثابت، والقيمة الموافق عليها لمشاريع التعاون الثنائي وأذونات الصرف

 للصندوق بصورة تقليدية على أساس مستمر ليعكس 5دول المادة من غير دول اليتم تحديث مساهمات  .7
لومات حول المساهمات للصندوق خالل اجتماع اللجنة ويتم أيضا تحديث المع .المعلومات األآثر حداثة حول الدفعات

 .التنفيذية للسماح للدول المتبرعة بتوجيه عناية أمين الصندوق ألي تعديالت قد تكون مطلوبة

، يتم توفير معلومات إضافية حول مكاسب وخسائر حادي واألربعيناللجنة التنفيذية في االجتماع البطلب من  .8
والدفعات المتبقية  آلية سعر الصرف الثابتتجنب الخلط بين المكاسب والخسائر بسبب ل آلية سعر الصرف الثابت

عندما يكون مكسب من المكاسب مستحقا (أو الدفعات الزائدة ) آلية سعر الصرف الثابتعندما تحصل خسارة في (
 5المادة دول غير من ل  على مخاوف من بعض الدوتم العمل بهذا التطبيق أول مرة ردًا ).آللية سعر الصرف الثابت

لضمان أن دفعات مساهماتهم في الصندوق موثقة بصورة دقيقة ولمزيد من  آلية سعر الصرف الثابتباستعمال مرفق 
يتم امتصاص  .المعلومات الراسخة حول المكاسب والخسائر في الصندوق بسبب تذبذب قيمة الدوالر األمريكي

 .دفعات الدول لتعهداتهاعلى كس عنالصندوق وال تمن قبل خسائر المكاسب وال

تعكس المخصصات والنصوص في وثيقة حالة اإلسهامات والمصروفات قرارات اللجنة التنفيذية حول  9.
المبالغ الموافق عليها وتوصيات األمانة حول العوائد من األرصدة والمشاريع الملغاة والمكّملة والمشاريع ذات 

مراجعة الوآاالت المنفذة  على ه وأمين الصندوق بالموافقة على أنالت المنفذةالوآا األمانة وقامت مؤخرًا .األرصدة
المبالغ التي يعكسها أمين الصندوق في وثيقة حالة اإلسهامات والمصروفات تحت بند المخصصات والنصوص قبل 

وم بها أمين الصندوق آما يجب تسجيل الحواالت التي يق .آل اجتماع للجنة التنفيذية آجزء من إجراء التسوية المستمر
 . قبل آل اجتماعتوزيعه على الوآاالت المنفذة في دفتر رئيسي ويتم الوآاالت المنفذةإلى 

أن يعمم "الذي يطلب من أمين الصندوق ) 1) (و(59/45  للمقرر واستجابة خامس واألربعينمنذ االجتماع ال 10.
أذونات  يشير إلى الوقت الذي تم فيه تحويل  رئيسيًافيذية دفترًاعلى األمانة والوآاالت المنفذة قبل آل اجتماع للجنة التن

المعنية ويرفق بجدول وآاالت المنفذة للأذونات الصرف ، ويتم تعميم دفتر رئيسي حول " واستالمها وصرفهاالصرف
  المودعةأذونات الصرفيوفر هذا الملحق معلومات مفصلة حول  .إضافي بوثيقة حالة اإلسهامات والمصروفات

المتوفرة في وثيقة حالة اإلسهامات  أذونات الصرفوالمسحوبة والمصروفة ويؤآد على المعلومات حول 
  .والمصروفات

 حسابات الصندوق )ب(

الوآاالت ، يوافق أمين الصندوق مع التنفيذيةلمواآبة إجراءات التقرير حول تقارير حسابات الصندوق للجنة  11.
الوآاالت وغلق حسابات للبيئة برنامج األمم المتحدة ات  على التداخل بين غلق حساب على إجراء داخلي للتغلبالمنفذة 
   .المنفذة

يتكون اإلجراء الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في ورشة عمل حول المصطلحات واإلجراءات العامة  12.
يناير من آل عام عقب / الثاني آانون30 أمين الصندوق في تقديمللصندوق متعدد األطراف الموضع لدى األمانة، من 

 للمواد  نهائيًا ماليًاسبتمبر من آل عام عقب فترة الحسابات آشفًا/ أيلول30 وفي  مؤقتًا ماليًانهاية فترة الحسابات آشفًا
، إلى للبيئةالقانوني، آما هو في نظام برنامج األمم المتحدة /التي يقدمها أمين الصندوق عن حساب الصندوق المدقق

يتم تحضير آل من الكشفين الماليين النهائي والمؤقت بما يتماشى مع الصيغة   .تماع للجنة التنفيذية في السنةآخر اج
  . وتقصي التقرير بشأن مشاريع المساعدة الثنائيةأذونات الصرفالمعيارية التي تبين المعلومات حول 
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ستقدم الوآاالت المنفذة وق، إال أن ومع أن صيغة الكشف المالي قياسية استجابة لحاجات أمين الصند 13.
لتظل متماشية مع إجراءاتها الداخلية المتعلقة للوآاالت المنفذة  آشوفات مالية رسمية باستعمال الصيغة الداخلية

 في في آشفها المؤقت، والمعلومات المسجلة سلفًاالوآاالت المنفذة قدمها تأي تباين من المعلومات التي  .بالتقارير
عكس آتعديل للسنة الماضية في آشف ين، يتم تعديلها في السنة التالية ولبرنامج األمم المتحدة للبيئةالحسابات الختامية 

  .فترة المحاسبة

 
  الفوائد المتراآمة )ج(

يتكون اإلجراء الداخلي الجديد بخصوص التقرير بشأن الفوائد المستحقة ألمين الصندوق من التقرير حول  14.
أآتوبر من السنة الحالية للسماح ألمين /تشرين األول 15أبريل و/ نيسان15فوائد المستحقة مرتين في السنة في ال

 .لوآاالت المنفذة الحواالت التي توافق عليها اللجنة التنفيذية ليالصندوق باقتطاع المبالغ المتكافئة من صاف

 
  المكاسب والخسائر حول آلية سعر الصرف الثابت )د(

يتم احتساب سعر صرف ثابت في السنوات الثالث آما يحدده األطراف في بروتوآول مونتريال من خالل  15.
 السنة التي تستحق فيها فواتير األطراف المساهمة، ويتم عمل مراسالت تسبقمعدل سعر الصرف في السنة التي 

المكاسب والخسائر المستحقة من آلية  .آلية سعر الصرف الثابتنها إلى األطراف المساهمة المؤهلة الستعمال أبش
نحرافات في دفعات الدوالر األمريكي التي تقدمها الدولة مقارنة بمبلغ الدوالر األمريكي إسعر الصرف الثابت تحدد آ

  . الدولة الطرف عند التحويل إلى العمالت المحلية باستعمال آلية سعر الصرف الثابتتعهداتالمحتسب في تحديد 

تم إدخال عمود  . أعاله8مبينة في الفقرة  آلية سعر الصرف الثابت والممارسات الداخلية حول اإلجراءات 16.
 حول حالة اإلسهامات في تقرير أمين الصندوق 1995-1991 من جدول ملخص األعوام 3منفصل في الجدول 

  . الدولةتعهد مقابل آلية سعر الصرف الثابتناجم عن ي مكسب أو عجز منفصل أللتوثيق 

 
  واإليصاالت والنقديات والمحجوزاتودائع أذونات الصرف، )ه(

 43/54  مبينة في الوثائقات الصرفـأذونم ـن الصندوق في تسليـة ألميـاإلجراءات والممارسات الداخلي 17.
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 43/54و/add 1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/   44/42و 4/41للمقررين آمتابعة .   

 يقدم تفاصيل حول اإليصاالت والحواالت أذونات الصرفآما هو مبين أعاله فإن دفتر رئيسي حول  18.
ل تاريخ وقيمة وعملة بتاريخ التقديم، وسنة المساهمات ودولة المنشأ والعملة وآذلك تفاصيل حوإلذونات الصرف 

ومعلومات اللجنة التنفيذية في آل اجتماع للجنة التنفيذية آجزء من الوآاالت المنفذة متوفر اآلن لكل من اإلذن النقد في 
 .تقرير أمين الصندوق

  ًا نقديةمعجلاللغ امبال )و(
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باتفاقيات الوآاالت المنفذة لمراجعة النواحي المتعلقة "، الذي يوجه أمين الصندوق  54/44للمقررآمتابعة  19.
، فإن "لمعالجة قضية األرصدة النقدية الجديدة الممنوحة عندما ال يتم إقرار المسؤولية الكاملة عن األرصدة القديمة

 آما هي مبينة في الوثيقة للوآاالت المنفذة ًا نقديةمعجلاللغ امبالوبخصوص  .أمين الصندوق يوضح اإلجراءات
UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/50 مر بحواالت األموال على المستوى الكلي تأي ت الي الصندوق هانةونظرا ألن أم

ألمين الصندوق، فإن أمين الصندوق ال يتعامل مع المعلومات المالية على مستوى المشروع لتحديد مستوى األموال 
قائمة على االت المنفذة الوآوستكون المخصصات والنصوص في  . غير المستعملة الوآاالت المنفذةالمحتجزة من قبل

ومن ثم، واستنادا إلى التسوية السنوية للحسابات،  .أساس صافي الحواالت المعتمدة على تقارير اجتماع اللجنة التنفيذية
 .فإن أية أخطاء في تعليمات الحواالت ومسك الدفاتر أو الكشوفات المالية للوآالة سيتم تحديدها ومعالجتها آما يجب

تأخذ في الوآاالت المنفذة يمكن ألمين الصندوق أن يضمن أن أية أرصدة مالية جديدة يتم تحويلها إلى وبهذه الطريقة، 
 .االعتبار حواالت األرصدة المالية القديمة

  المرحليةتقاريرالوفي المقابل، فإن األمانة تراقب األموال غير المستغلة من خالل المعلومات المبينة في  20.
   .وصي اللجنة التنفيذية باستعادة األموال من المشاريع المكّملة والملغاةوتللوآاالت المنفذة 

خالل اجتماعات اللجنة التنفيذية للوآاالت المنفذة يتم تعديل أموال المشاريع التي توافق عليها اللجنة التنفيذية  21.
ملحق حول صافي المخصصات في  إرفاق إجراءتم استخدام  .آما توصي بذلك األمانة، بما ينتج عنه صافي الحواالت

 .السجالت الرسميةالموافقة على التقارير النهائية للجنة التنفيذية استجابة للحاجة إلبقاء 

من ثم  .حق بتقارير اللجنة التنفيذيةلبعد آل اجتماع تنصح األمانة أمين الصندوق بصافي المبالغ المحّولة آم 22.
 الوآاالت المنفذةها تبعد األخذ في االعتبار الفوائد المتراآمة والتي قرراالت ويقوم أمين الصندوق بتعديل صافي الح

  .أعاله لعمل الحواالت النقدية) أآتوبر آما هي مبينة في ج/أبريل وتشرين األول/في نيسان

 
 التسويات على استعماالت الحسابات ) ز(

الية للصندوق متعدد األطراف، لمزيد من توثيق اإلجراءات والممارسات الداخلية في تناول المسائل الم 23.
التي وتلك الوآاالت المنفذة لدى التي جّمعت االمانة في آتيب آافة الوثائق ذات الصلة بتسوية سجالت األمانة مع تلك 

للوآاالت  المصروفة والمبالغ للوآاالت المنفذةلدى أمين الصندوق حول المبالغ التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية 
 .وقد تمت مناقشة هذا األمر في ورشة عمل حول المصطلحات واإلجراءات العامة .بل أمين الصندوق من قالمنفذة

 المعلومات حول اإلجراءات والممارسات الداخلية ألمين الصندوق ستتاح في الشبكة الداخلية الكتيب الذي يضم أيضًا
 .لألمانة وتشكل وثيقة مرجعية لالستعمال الداخلي

 .شغيل وتقرير القضايا المالية للصندوقاإلطار القانوني لت ) ط(

 1992وتعديالتها الالحقة في العام (الوآاالت المنفذة  بين اللجنة التنفيذية و1991باإلضافة إلى اتفاقيات العام  24.
ة ر اتفاقيف، تو)وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم المتحدة في حالة 

 بين أمين الصندوق واللجنة التنفيذية وملحقها معلومات إضافية حول دور أمين الصندوق واإلجراءات 2003العام 
 .المتصورة ألمين الصندوق في إنجاز هذا الدور
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اللجنة التنفيذية في  من قبل الوآاالت المنفذةتمت المصادقة على نص االتفاقيات بين أمين الصندوق وآل من  25.
 والتوثيق لإلجراءات والممارسات الداخلية ألمين التنسيق لمزيد من  إضافيًا ويوفر إطارًاسادس واألربعينا الاجتماعه

ورفع التقارير إلى اللجنة الوآاالت المنفذة ، واستالم التقارير من الوآاالت المنفذةالصندوق في تحويل األموال إلى 
يات قياسية، إال أن آل اتفاقية تأخذ في الحسبان اإلطار القانوني معظم الفقرات في االتفاقأن وفي حين  .التنفيذية

  .حول فقرات خاصة آفقرات التدقيق واإلنهاءللوآاالت المنفذة والمؤسسي 

 اتـالتوصي
 

النهائي حول توثيق اإلجراءات والممارسات الداخلية المرحلي تقرير النسترعي انتباه اللجنة التنفيذية إلى أن  26.
   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/57 دوق مبينة في الوثيقة رقم ألمين الصن


