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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  خمسـون  والالثالثاالجتمـــاع 

  2007 تشرين الثاني / برنوفم  30-26، مونتريال
 
  

  

   2006ام ـــ لعةــختامي الاتــحسابال

 

لصندوق ل المؤقتة حساباتالتقرير يونيب عن سين في منظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخ   -1
 والذيي عرضه أمين الخزانة ذ ال)UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/53الوثيقة ( 2006لعام المتعدد األطراف 

ة ت المؤقحساباتأخذ العلم بال وقررت اللجنة في االجتماع. 2006 المؤقتة للوكاالت المنفذة لعام حساباتشمل ال
لى اللجنة في إ ستحال 2006 لعام ةختامي الحسابات، مالحظة أن ال2006للصندوق المتعدد األطراف لعام 

  .اجتماعها الثالث والخمسين

 تمشيا مع 2007أيلول /  إلى أمين الخزانة في سبتمبر2006  لعامختاميةها الحساباتوأحالت الوكاالت   -2
واالجراءات الموحدة التي عقدت في  العمل المعنية بالمصطلحات حلقةالمهلة المتفق عليها مع أمين الخزانة في 

مكتب األمم المتحدة في نيروبي قد أقفلت بحلول /  يونيبحساباتولما كانت . 2005شباط / األمانة في فبراير
.  الصندوق المتعدد األطرافحسابات على أي تغيير يطرأ للوكاالت المنفذة، لم ختامية الحساباتد إحالة الموع

صيغتها ب 2006عام المؤقتة ل الوكاالت حسابات أدناه الفوارق التي حددت بين 2 و 1وترد في الجدولين 
 حسابات والUNEP/OzL.Pro/ExCom/52/53 من الوثيقة 7-1 إلى 1–1المعروضة في الجـداول البيانية 

هذه الفوارق  وسوف تسجل .أيلول/ صيغتها المعروضة على أمين الخزانة في سبتمبرب للوكاالت المنفذة ختاميةال
  . السنوات السابقةلمتحدة في نيروبي على سبيل تعديل بيانات مكتب األمم ا/ حسابات يونيبفي 
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  1الجدول 

  )الرات األمريكيةوبالد(المداخيل : 2006 للوكاالت المنفذة لعام ةختاميالحسابات المؤقتة وال الفوارق بين
  

)1(  )2(  )3(  )4) = (2( -)3(  
المداخيل اإلجمالية لحسابات الصندوق   الوكالة

 ما أبلغ وفقبيانات مؤقتة  (2006لعام 
  )عنه أمين الخزائن

المداخيل اإلجمالية لحسابات 
وفقا  (2006الصندوق لعام 
  )ختاميةللحسابات ال

الفارق بين الحسابات 
  ختاميةالمؤقتة وال

  -932 160  523 603 455  522 671 295  يوئنديبي
  -30 767  120 371 939  120 341 202  يونيب
  -  472 795 591  472 795 591  يونيدو

  -  880 193 134  880 193 134  البنك الدولي
  

 
  2الجدول 

  )بالدوالرات األمريكية( اإلنفاق: 2006 للوكاالت المنفذة لعام ختاميةالفوارق بين الحسابات المؤقتة وال
  

)1(  )2(  )3(  )4) = (2(-)3(  
اإلنفاق اإلجمالي لحسابات الصندوق   الوكالة

 ما أبلغ وفقبيانات مؤقتة  (2006لعام 
  )عنه أمين الخزائن

اإلنفاق اإلجمالي لحسابات 
وفقا  (2006الصندوق لعام 
  )ختاميةللحسابات ال

ق بين الحسابات المؤقتة الفار
  ختاميةوال

  -327 760  426 979 864  426 652 104  يوئنديبي
  2 570 776   100 604 848  624 175 103  يونيب
  -  421 454 613  421 454 613  يونيدو

  -  861 665 764  861 665 764  البنك الدولي
  
االجتماع إلى  بالصيغة التي أحيلت بها 7-1 إلى 1-1يبين المرفق األول لهذه الوثيقة الجداول البيانية     -3

 التي استعرضها مراجعو 2006صندوق المتعدد األطراف لعام ل لختاميةالثاني والخمسين ويعرض البيانات ال
بأن يعير اجتماع األطراف في أوصى مراجعو الحسابات في مسودة تقريرهم قد و. الحسابات وصدقوا عليها

 التي طال أجل استحقاقهاإعالن أرصدة الديون الكبيرة مرة أخرى لضرورة  انتباههالصندوق المتعدد األطراف 
وجدير بالمالحظة أن هذه المسألة أثيرت في االجتماع الخمسين للجنة التنفيذية وأن اللجنة قررت أن . ةهالكديونا 

  )).ب (50/43المقرر (ات المستحقة مساهميعير اجتماع األطراف اهتمامه لضرورة سداد جميع ال

  توصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي    -4

كانون /  ديسمبر31أخذ العلم بالبيان المالي للصندوق المتعدد األطراف بصيغته المراجعة في   )أ(  
  ؛2006األول 

أخذ العلم بطلب مراجعي الحسابات أن يعير اجتماع األطراف في الصندوق اهتمامه مرة أخرى   )ب(  
  ؛هالكةديونا استحقاقها أجل تي طال ديون الكبيرة اللضرورة إعالن أرصدة ال
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 نظرا لكون اللجنة التنفيذية مإقفال مالحظة مراجعي الحسابات وتوصيتهالطلب إلى أمين الخزانة   )ج(  
  شر لألطراف؛ و عقد لفتت انتباه األطراف إلى المسألة في تقريرها المقدم إلى االجتماع التاسع

 ختاميةة للوكاالت وحساباتها الـالفوارق بين الحسابات المؤقتتسجيل ة الطلب إلى أمين الخزان  )د(  
  .2007 في حسابات عام الوثيقة هذه  من 2 و 1، بصيغتيهما المبينتين في الجدولين 2006 لعام
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الصفحة 2

الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

2006 -200620051991الدخل

128.959123.9382.055.740اإلسهام المتفق عليه

13.7748.006166.128الدخل من الفائدة

14.21113.04348.388دخل متفرق

156.944144.9872.270.256مجموع الدخل

13.05613.374102.980ألنشطة التي يديرها برنامج األمم المتحدة للبيئة 

24.74127.903426.652األنشطة التي يديرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

44.66038.964421.449األنشطة التي يديرها برنامج األمم المتحدة للتنمية الصناعية

86.14987.630764.665األنشطة التي يديرها  البنك الدولي

5.7545.50154.300األمانة

174.360173.3721.770.046مجموع المصروفات

500.210(28.385)(17.416)فائض الدخل على المصروفات

349(2.773)2.777تعديالت الفترات السابقة

500.559(31.158)(14.639)صافي فائض الدخل على المصروفات

515.198546.3560رصيد الصندوق ، بدء الفترة

500.559515.198500.559رصيد الصندوق ، نهاية الفترة

 من أجل تسهيل الّرصد وتجنُّب التأخيرات سّجل أمين الخزانة النفقات غير المدقّقة ليوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، 
التي قُّدمت لفترات محاسبتها المنتهية في 31 ديسمبر/كانون األول 2006، استناداً إلى اتفاق بأنها ستقّدم النفقات المدقّقة فوراً بعد توافرها. وعمد أمين 
الخزانة أيضاً، وفقاً لألصول المعتمدة المتّبعة للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف، على تسجيل النفقات من الوكاالت المنفذة وقدرها 130.000 

دوالر أمريكي خالل الفترة الحالية ، الناجمة عن تسوية الحسابات المدقّقة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون األول 2005 وما قبل ذلك.

 إن  تسويات الفترة السابقة لها صلة بالقيود المصحَّحة التي ُأجريت بالنسبة إلسهام للمشروعات الثنائية من اليابان، موافق عليها في ديسمبر/كانون 
األول 2005 ولكنّها لم تَُسجَّل خالل 2005-2004.

 من مجموع مبلغ 185.673 مليون دوالر أمريكي من مقبوضات المساهمات االختيارية، هنالك 108.079 مليون دوالر أمريكي أي 58 بالمئة تمثّل 
مبالغ مستحقّة من بلدان اقتصادها في مرحلة انتقالية. والصندوق يشّجع البلدان األطراف على تسديد مساهماتها المعلّقة بكاملها، وال يجري حالّياً اللجوء 

إلى التخفيضات أو إلى مخّصصات للديون للحسابات المشكوك في تحصيلها.

 بتاريخ 31 ديسمبر/كانون األول 2006 تضّمنت أذونات الصرف 5.354.442 دوالراً أمريكياً للوكاالت المنفذة.

المصروفات

بيان عام 2005 للدخل و المصروفات (بآالف الدوالرات األمريكية)

الجدول الزمني 1-1
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3 الصفحة

31.12.200631.12.2005األصول
1.77410.791نقدي ودائع ذات أجل
185.673165.179ذمم رهونات طوعية

03.750ذمم رصيد ضمن األموال
2.4080ذمم حسابات أخرى

203أصول أخرى - رسوم مؤجلة
41.00590.929أذونات صرف

274.427252.963أموال تشغيلية تقدم إلى الوكاالت المنفذة
505.307523.615مجموع األصول

الخصوم

4.1804.465مبالغ دائنة مؤجلة
308437احتيتطات من أجل االلتزامات 

1250مستحقات الدفع لرصيد ضمن األموال
1353.516مستحقات حسابات أخرى

00  مبالغ معجلة تقدمها الوكاالت المنفذة
4.7488.418مجموع الخصوم

االحتياطات و أرصدة الصندوق

500.559515.197فائض متراكم
500.559515.197مجموع االحتياطيات وأرصدة الصندوق

505.307523.615مجموع الخصوم واالحتياطات وأرصدة الصندوق

الجدول الزمني 2.1

الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

بيان  مؤقت لعام 2005 لألصول و الخصوم ( بآالف الدوالرات األمريكية)
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الصفحة 4

عناصر مالك المشروع10
مالك المشروع1100

1101*(D-2) (21.322)           201.754           180.432مدير عام
1102 (P-5) (تعاون اقتصادي) (21.136)           186.709           165.573نائب المدير العام
1103 (P-5) (تعاون فني) (85.481)           254.371           168.890نائب المدير العام
1104(P/5) (6.744)           167.654           160.910مسؤول إدارة المشروع
1105(P/5) 38.769           122.141           160.910مسؤول إدارة المشروع
1106(P/5) 20.730           140.180           160.910مسؤول إدارة المشروع
1107(P/5) (8.839)           169.749           160.910مسؤول إدارة المشروع
1108 (P-3) (30.815)           173.094           142.279مسؤول إدارة المعلومات
1109(P-4) (11.911)           156.281           144.370مسؤول عن االدارة و لدارة الصندوق
1110(P-5) (21.660)           182.570           160.910كبير مسؤولي الرصد والتقييم
1111(P-2) (14.396)             89.366             74.970مساعد تنفيذي للمدير العام
28.085             43.315             71.400موظف مسؤول عن تكنولوجيا االعالم1112
تعديالت السنة السابقة1188

(134.720)        1.887.184        1.752.464مجموع فرعي*1199
مستشارون1200

150.000119.98230.018استعراض المشروعات و استعراض فني1201
150.000119.98230.018مجموع فرعي1299
تكاليف مسؤولي الدعم اإلداري1300

1301(G-8) (6.599)79.738             73.139مساعد إداري
1302(G-7) (6.174)75.380             69.206مساعد خدمات المؤتمرات
1303(G-8) 72.565574             73.139مساعد برامج
1304(G-6)(نائب المدير ، تعاون اقتصادي)  (1.957)56.134             54.177 سكرتيرة  رئيسية
1305(G-6)(نائب المدير ، تعاون فني) 54.08196             54.177 سكرتيرة رئيسية
1306(G-7/G-8) 42.24530.894             73.139مساعد عمليات الحاسوب
1307(G-6)(لمسؤولي برامج)  (4.950)62.210             57.260 سكرتيرة
1308(G-5) 50.86310.562             61.425سكرتيرة / موظف - إدارة
1309(G-4) (15.216)62.015             46.799موظف تسجيل
1310(G-8) (11.516)84.655             73.139مساعد قاعدة المعلومات
1311(G-5/G-6) 48.1006.077             54.177سكرتيرة ، رصد وتقييم

689.777687.9861.791مجموع فرعي (تكاليف مسؤولي المساندة)1301-11

(67.513)667.513           600.000اجتماعات اللجنة التنفيذية 1333
(67.513)600.000667.513مجموع فرعي (خدمات المؤتمرات)1333
50.00048.6731.327مســـاعدة مــؤقتة1335

0                  -                   -تعديالت السنة السابقة1388
00                  -مجموع فرعي1388
(64.395)1.339.7771.404.172مجموع فرعي1399

*

الجدول الــزمنــي 3.1

MFL 2336-2211-2661  ألف - مصروفات 2006 للحساب الرئيسي لألمانة

سوف تعيد حكومة آندا إلى الصندوق مبلغ 978 471 دوالرا أمريكيا لتغطية الفروق في نفقات الموظفين لعام 2006 والذي سوف ينتج من خفض نفقات 
موظفي األمانة بنفس القيمة.
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5 الصفحة

الوفوراتالمصروفاتالميزانية
(االعجز)الفعليةالمعتمدة

السفر بمهمات رسمية1600
160.000159.325675تكاليف السفر1601
130.000130.0000تكاليف السفر (اللجنة التنفيذية 50)1602

290.000289.325675مجموع فرعي1699
(168.422)3.532.2413.700.663مجموع العنصر1999
عنصر العقود الفرعية20

عقود فرعية مع وكاالت األمم المتحدة2100
0           500.000500.000خدمات الخزانة2101

0           500.000500.000مجموع فرعي2199
0عقود فرعية مع مؤسسات بأرباح2300

000استشارات الشركات2301
00مجموع فرعي2399

0           500.000500.000مجموع العنصر2999
30

المساعدة إلى المشتركين من البلدان النامية3300
30.00011.01018.990سفر الرئيس / نائب الرئيس3301
225.000160.46964.531اجتماعات اللجنة التنفيذية 33022005
30.0002.27627.724اجتماعات غير رسمية لألفرقة الفرعية و اللجنة الفرعية3303
50.00033.12916.871اجتماع الخبراء الخاص بالمواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها3305

335.000206.884128.116مجموع فرعي3399
335.000206.884128.116مجموع العنصر3999
عنصر المعدات40

مواد قابلة لالستهالك4100
15.00014.131869قرطاسية المكاتب4101
9.0006.0262.974برامج ومواد قابلة لالستهالك4102

24.00020.1573.843مجموع فرعي4199
معدات غير قابلة لالستهالك4200

10.0005.6224.378حاسوب ،  مطابع الخ....4201
5.0002064.794أمور أخرى4202

15.0005.8289.172مجموع فرعي4299
إيجار المكاتب4300

(190.958)310.000500.958إيجار أماكن المكاتب**4301
(190.958)310.000500.958مجموع فرعي4399

(177.943)349.000526.943مجموع العنصر4999
عنصر المتفرقات50

العمليات والصيانة5100
9.0004.1294871أجهزة الحاسوب ومطابع والخ...5101
9.0004.1294.871أماكن المكاتب5102
15.00013.7911.209إيجار أجهزة ناسخة5103
9.0003.5435.457معدات اإلتصاالت5104
12.00012.0000إيجار معدات مختلفة5105

54.00037.59216.408مجموع فرعي5199
تكاليف التقارير5200

سوف تعيد حكومة آندا إلى الصندوق مبلغ 198 401 دوالرا أمريكيا لتغطية الفروق في نفقات إيجارات أماآن العمل لعام 2006 والذي سوف ينتج من خفض **
نفقات األمانة بنفس القيمة.

عنصر االشتراك في االجتماعات
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الصفحة 6

الوفوراتالمصروفاتالميزانية
(االعجز)الفعليةالمعتمدة

اجتماعات اللجنة التنفيذية5201
20.00019.747253التقارير (وغيرها)5202

20.00019.747253مجموع فرعي5299
متفرقات5300

(1.961)40.00041.961اتصاالت5301
(354)15.00015.354رسوم الشحن5302
5.0001.0253.975رسوم المصارف5303
000رسوم المصارف/نيو يورك 5304
38.0006.15731.843تدريب الموظفين5305

98.00064.49733.503مجموع فرعي5399
 الضيافة5400

10.0006.6753.325الضيافة الرسمية5401
10.0006.6753.325مجموع فرعي5499

182.000128.51153.489مجموع العنصر5999
(164.760)4.898.2415.063.001مجموع المشروع99

(17.281)317.491334.772تكاليف مساندة الرنامج

(182.041)5.215.7325.397.773المجموع الكلي***

MFL 2336-2212-2661  باء- مصروفات 2006 لحساب الرصد و التقييم

الوفوراتالمصروفاتالميزانية
(االعجز)الفعليةالمعتمدة

121.152104.15416.998استعراض المشروعات واستعراض فني1201
110.00087.65922.341استعراض المشروعات واستعراض فني/دراسات افرادية1202
115.48299.57915.903استعراض المشروعات واستعراض فني/دراسة نظرية موسعة 1203
000استعراض المشروعات واستعراض فني/دراسة نظرية1205
63.48663.4860السفر بمهمات رسمية1601
000قرطاسية المكاتب4101
4.00004.000معدات الحاسوب غير المستهلكة4201
000إيجار معدات مختلفة5105
000اجتماعات اللجنة التنفيذية5201
2.0002.0000االتصاالت5301

416.120356.87859.242مجموع الحساب

MFL 2336-2213-2661 جيم- مصروفات 2006 لحساب التحقيقات الفنية : قطاع االنتاج

عقود فرعية مع مؤسسات بأرباح2300
000استشارات الشركات2301

000مجموع الحساب

MFL 2336-2720-2661 2006 لحساب استراتيجية االعــالم مصروفات  دال-

الوفوراتالمصروفاتالميزانية
(االعجز)الفعليةالمعتمدة

000مستشار1201
000معدات الحاسوب المستهلكة4102
000معدات الحاسوب غير المستهلكة4201
000إيجار معدات مختلفة/صيانة الشبكة5105

000مجموع الحساب

(122.799)5.631.8525.754.651المجموع لجميع الحسابات



سوف تعيد حكومة آندا إلى الصندوق مبلغ 873 176 دوالرا أمريكيا لتغطية الفروق في نفقات إيجارات أماآن العمل لعام 2006 والذي سوف ينتج من خفض نفقات األمانة بنفس القيمة.***



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/64
7 الصفحة

2006-200620051991الدخل

13.579.69743.931.379447.808.045النقدي المحول من الصندوق المتعدد األطراف
0031.150.012 أذونات الصرف مقبوضة

3.231.0002.608.28543.713.238فائدة و دخل مختلف تم ربحهما و االحتفاظ بهما

16.810.69746.539.664522.671.295مجموع الدخل

24.806.24129.441.798426.652.104مجموع المصروفات
7.995.54417.097.86696.019.191-فائض الدخل على المصروف

7.995.54417.097.86696.019.191-صافي فائض الدخل على المصروفات

104.014.73586.916.8690رصيد الصندوق ، بدء الفترة
7.995.54417.097.86696.019.191-ضم فائض الدخل على المصروف

96.019.191104.014.73596.019.191رصيد الصندوق ، نهاية الفترة

4.1 الجدول الزمني
الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال

أنشطة أدارها برنامج األمم المتحدة االنمائي في الفترة 2006-1991
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الصفحة 8

2006-200620051991الدخل

9.724.93011.672.254114.007.390النقدي المحول من الصندوق المتعدد األطراف

9.724.93011.672.254114.007.390مجموع التحويالت

1.005.616589.9616.308.555فائدة تم ربحها واالحتفاظ بها

25.257025.257دخل آخـر

10.755.80312.262.215120.341.202مجموع الدخل

13.086.26513.658.659103.175.624مجموع المصروفات

1.396.44417.165.578-2.330.462- فائض الدخل على المصروفات

71.722-35.6880-تعديالت الفترات السابقة

1.396.44417.093.856-2.366.150-صافي فائض الدخل على المصروفات

19.460.00620.856.4500رصيد الصندوق ، بدء الفترة

1.396.44417.093.856-2.366.150-ضم فائض الدخل على المصروف

17.093.85619.460.00617.093.856رصيد الصندوق ، نهاية الفترة

الجدول الزمني 5.1

الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

أنشطة أدارها برنامج األمم المتحدة للبيئة في الفترة 2006-1991
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9 الصفحة

2006-200620051991الدخل

22.332.11768.800.452443.155.251النقدي المحول من الصندوق المتعدد األطراف

2.910.0771.488.68629.640.340فائدة و دخل مختلف تم ربحهما و االحتفاظ بهما

000قيمة أذونات الصرف المتحصل عليها

25.242.19470.289.138472.795.591مجموع الدخل

44.378.90838.955.235421.454.613مجموع المصروفات

19.136.71431.333.90351.340.978- فائض الدخل على المصروفات

19.136.71431.333.90351.340.978-صافي فائض الدخل على المصروفات

70.477.69239.143.7890رصيد الصندوق ، بدء الفترة

19.136.71431.333.90351.340.978-ضم فائض الدخل على المصروف

51.340.97870.477.69251.340.978رصيد الصندوق ، نهاية الفترة

الجدول الزمني 6.1

الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

تتضمن مصروفات فترة 1991-2006 مبلغ 361.967 دوالر أمريكي خاص بمصروفات متفرقة و رسوم مصاريف بانتظار لمقرر 
اللجنة التنفيذية.

أنشطة أدارتها منظمة  األمم المتحدة للتنمية في الفترة 2006-1991
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الصفحة 10 

2006-200620051991الدخل

112.118.96356.689.405634.118.140النقدي المحول من الصندوق المتعدد األطراف

05.140.137181.333.627أذنات صرف مقبوضة *

فائدة و دخل مختلف تم ربحهما و االحتفاظ بهما (دخل استثماري)
4.233.8493.444.54464.741.367

116.352.81265.274.086880.193.134مجموع الدخل

86.204.59387.630.177764.665.861مجموع المصروفات

22.356.091115.527.273-30.148.219 فائض الدخل على المصروفات

22.356.091115.527.273-30.148.219صافي فائض الدخل على المصروفات

85.379.054108.375.3700رصيد الصندوق ، بدء الفترة**

22.356.091115.527.273-30.148.219ضم فائض الدخل على المصروف

115.527.27386.019.279115.527.273رصيد الصندوق ، نهاية الفترة

7.1 الجدول الزمني

لقد أعاد البنك الدولي النظر في الرصيد االفتتاحي لصندوقه لعام 2006 ليتضمن الدخل االستثماري غير المنجز بتاريخ 31 ديسمبر 
(**).2005

المعلومات حول أذنات الصرف مقدمة من قبل حسابات البنك الدولي.(*)

الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

أنشطة أدارها البنك الدولي في الفترة 2006-1991




