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تسوية الدخل على النحو المسجل في : خلفية؛ والقسم الثاني: القسم األول: تتضمن هذه الوثيقة أربعة أقسام  – 1
  مع البيانات المالية للتقرير المرحلي للوكاالت المنفذة وقائمة أمانة الصندوق بالمشروعات الموافق2006حسابات 

  .توصيات: النفقات المبلغ عنها في الحسابات وفي التقرير المرحلي؛ والقسم الرابع: عليها؛ والقسم الثالث

  خلفيـة  : القسم األول

 إلى الصندوق، طلبت اللجنة التنفيذية 2001في أعقاب االجتماع الثامن والثالثين وتقديم حسابات العام   – 2
 المرحلي والتقارير المالية لتقديمها إلى االجتماع األخير من كل سنة إجراء تسوية كاملة للحسابات مع التقرير

 وقد قدمت جميع الوكاالت المنفذة إلى أمين الخزانة بياناتها المالية الختامية للفترة المنتهية في .))د (38/9المقرر (
  .2006كانون األول /ديسمبر

يانات المالية الواردة بالتقرير المرحلي للوكاالت مع الب 2006تسوية الدخل المدون بحسابات   : القسم الثاني
  المنفذة وقائمة أمانة الصندوق بالمشروعات الموافق عليها

مكتب األمم المتحدة في )/اليونيب(ات يجري تنفيذها في حسابات برنامج األمم المتحدة للبيئة تسويتقترح   – 3
   . رهنا بقرار اللجنة التنفيذية2007نيروبي للعام 

   التقرير المرحلي وقائمة المشروعات الموافق عليهابيانات

 بيانات التقرير المرحلي للوكاالت المنفذة مطابقة لقائمة األمانة بالمشروعات 1الجدول ب كما هو مبين  – 4
 دوالرا أمريكيا بين قائمة االمانة بالمشروعات الموافق 6 060ره دفهناك فارق ق. الموافق عليها، فيما عدا اليونيب

بما أن المصدر النهائي للموافقات و. يها والتقرير المرحلي لليونيب، إذ تظهر سجالت اليونيب موافقة بمبلغ أكبرعل
 دوالرا 122 981 921الخاصة بالوكاالت المنفذة هو القائمة التي تحتفظ بها األمانة، ُيقترح أن ُيستخدم مبلغ 

 .2006لعام اجراء عملية تسوية حسابات  وفقا للقائمة بغرض إ2006الموافق عليه لعام  أمريكيا

  1الجدول 
  

  مقارنة بين التقارير المرحلية وقائمة المشروعات الموافق عليها
 )بالدوالر األمريكي(

 -2006التقرير المرحلي لعام   الوكالة
مجموع المبالغ الموافق عليها 

  بما فيها تكاليف الدعم

 مجموع المبالغ –القائمة 
ا تكاليف الموافق عليها بما فيه

  الدعم

  الفرق

  6  805 146 523  811 146 523  اليوئنديبي

  060 6  921 981 122  981 987 122  اليونيب

  5-  423 404 470  418 404 470  اليونيدو

  5-  929 406 876  924 406 876  البنك الدولي

  056 6  078 940 992 1  134 946 992 1  المجموع
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الرا أمريكيا بين القائمة والمبالغ الموافق عليها في التقارير المرحلية دو 6 056 قدره اختالفا 1الجدول ويبين 
دخل التصحيحات  المرحلية وُيهتقاريرما جاء في  اليونيب بأن يستعرض أرقام القائمة مقابل ويوصَى. للوكاالت

  .الضرورية التي تمثل المبالغ الواردة في تقارير اللجنة المركزية

   المقدمة من الوكاالت المنفذة2006ا في التقارير المرحلية وحسابات الدخل لعام صافي المبالغ الموافق عليه

في التقرير المرحلي والدخل الوارد في حسابات الصندوق الواردة تتعلق المبالغ الصافية الموافق عليها   -5
  .2غير أنه توجد اختالفات بين التقريرين، كما هو مبين في الجدول .  بنفس الفترة2006لعام 

  2الجدول 

  المبالغ–االختالفات بين التقارير المرحلية وحسابات الصندوق 
  )بالدوالر األمريكي(الموافق عليها والدخل 

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

التقرير المرحلي لعام   الوكالة
 مجموع – 2006

المبالغ الموافق 
عليها بما فيها 
 تكاليف الدعم

لصندوق حسابات ا
إلجمالي الدخل لعام 

المؤقتة كما ( 2006
ترد في تقارير 
 )أمين الخزانة

حسابات 
الصندوق 

إلجمالي الدخل 
2006لعام  وفقا ( 

للبيانات 
)الختامية  

 
الفرق بين 
الحسابات 

المؤفتة والتقرير 
  المرحلي

 
الفرق بين 
الحسابات 

الختامية والتقرير 
  المرحلي

 644 456 516 475-455 603 295523 671 522 811 146 523  اليوئنديبي
 012 616 2- 779 2,646-969 371 202120 341 120 *981 987 122 اليونيب

 173 391 2 173 391 5912 795 591472 795 472 418 404 470 اليونيدو
 210 786 3 210 786 1343 193 134880 193 880 924 406 876 البنك الدولي

  ن التحقق من جانب اليونيبهذا الرقم ره*

 رقم السالب يعني أن الدخل المبـين      وال.  الرقم الموجب في العمود األخير يعني أن الدخل المبين في حسابات الوكالة يزيد على المبين في التقرير المرحلي                 : مالحظة
  .في حسابات الوكالة يقل عن المبين في التقرير المرحلي

  

التقارير المرحلية وإجمالي دخل الوكاالت في الحسابات الختامية لعام  الفروق بين 3ويشرح الجدول   -6
  .2 المبين في الجدول 2006
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  3الجدول 

  األساس المنطقي لالختالفات بين صافي المبالغ الموافق عليها في التقارير المرحلية والدخل
  2006 في حسابات الصندوق الختامية لعام

  الدوليالبنك اليونيدو  اليونيب  اليوئنديبي  

  االختالف بين الحسابات المراجعة للوكالة والتقرير المرحلي- 1

456 644-2 616 012 2 391 173 3 786 210 
موافق عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية الثامن واألربعين  مبلغ - 2

ولكنه محتجز وفقا لتعليمات اللجنة التنفيذية إلى أن تفرج عنه أمانة 
 )7 انظر الفقرة(الصندوق 

1 088 800    1 265 642 
في موافق عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية الخمسين  مبلغ - 3

 من أمين الخزانة في همستال وتم ا2006تشرين الثاني /نوفمبر
 )8انظر الفقرة  (2007كانون الثاني /يناير

3 000 000   
لى متفق مع الوكالة في اجتماع اللجنة التنفيذية الخمسين ع مبلغ - 4

 أمين الخزانة قام). ز (50/44المقرر . أن يسويه أمين الخزانة
  )9انظر الفقرة  (2007في عام بخصمه 

-373 357   
تراكمية العائدة إلى الصندوق نتيجة ألسعار الصرف  مكاسب - 5
 )10انظر الفقرة (

  2 046 819 
م فرق في الدخل من الفوائد بين الحسابات المؤقتة والختامية لعا - 6

 )11انظر الفقرة  (2007 في عام همتم خص و2005

-613 285 -365 276  
 وتم 2006في الربع األخير من عام بلغ عنها  فائدة إضافية أ- 7

 )12انظر الفقرة  (2007 في عام خصمها
-932 159 -1 472 546 -1 497 383 

مخصوم من التحويل إلى اليونيدو فيما يتعلق بموافقات  مبلغ - 8
) 13انظر الفقرة ( التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين اللجنة

  735 32   47/47المقرر 
 303-    )14انظر الفقرة  ( فرق تلزم تسويته- 9

        قترح أن يقوم بها أمين الخزانة تسويات ُي -10
 مبلغ الدخل الزائد وفقا لحسابات اليونيب ويتعين أن يعوضه -11

   631 10- )15انظر الفقرة  (2007غ مقابل في عام أمين الخزانة بمبل
  585 22-  )16انظر الفقرة ( إيرادات متنوعة سبق خصمها مقابل الفائدة -12
  987 268-  )16انظر الفقرة ( متنوعة سبق خصمها مقابل الفائدة نفقات -13
  514 294-  )16انظر الفقرة (ات متنوعة سبق خصمها مقابل الفائدة نفق -14
    :معلقة بنود تسوية -15
انظر الفقرة ( اتفاق الواليات المتحدة الثنائي للتعجيل باإلزالة -16
17(   -5 375 000 
انظر الفقرة ( مساهمة السويد الثنائية المدرجة بوصفها دخال -17
18(      -225 985 
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 دوالرا أمريكيا لكل 1 265 642ي و دوالر أمريك1 088 800تمت الموافقة على المبلغين : 2الصف   -7
نيسان /من اليوئنديبي والبنك الدولي على التوالي في اجتماع اللجنة التنفيذية الثامن واألربعين المعقود في أبريل

غير أن الموافقة تضمنت شرطا بعدم اإلفراج عن التمويل إلى حين .  وذلك لخطة اإلزالة الوطنية إلندونيسيا2006
عتماد ندوق رسميا من حكومة إندونيسيا، عن طريق اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، باإبالغ أمانة الص

واستنادا إلى التعليمات التي تلقاها أمين . واردات المواد المستنفدة لألوزون والقيام بتنفيذهااألنظمة الجديدة لمراقبة 
  .2007الخزانة فقد أفرج عن هذه المبالغ في عام 

، لم يتمكن أمين الخزانة من أن يدفع لليونيب كامل المبلغ الموافق توافر أموال كافيةنتيجة لعدم : 3 الصف  -8
 3 لذلك مبلغ قدره ىبقّتو. 2006كانون األول /عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية الخمسين المعقود في ديسمبر
  .2007ون الثاني كان/ماليين دوالر أمريكي دون سداد إلى حين توافر أموال في يناير

 دوالرا أمريكيا من اليونيب 373 357، استحق مبلغ 2005نتيجة لتسوية الحسابات في عام : 4الصف   -9
وأجرى أمين الخزانة هذا . بوصفه دخال زائدا بالمقارنة بالتقرير المرحلي عن المبالغ الموافق عليها للمشاريع

  ).ز(50/44 وفقا للمقرر 2007الخصم من قيمة التحويالت إلى اليونيب في عام 

 دوالرا أمريكيا بالمكاسب التراكمية الناجمة عن أسعار الصرف التي 2 046 819يتعلق مبلغ : 5الصف   -10
، 2006وفي عام . 2005كانون األول /حققها البنك الدولي على أذونات الصرف المحتفظ بها لديه حتى ديسمبر

لمشاريع الموافق عليها للبنك في االجتماع الثامن واألربعين للجنة قام أمين الخزانة بخصم هذا المبلغ من قيمة ا
  .التنفيذية

) اليونيدو( دوالرا أمريكيا 365 276و ) اليوئنديبي( دوالرا أمريكيا 613 285يتعلق المبلغان : 6الصف   -11
وقد خصم أمين الخزانة . 2005بالدخل اإلضافي الذي حققته الوكالتان من الفوائد وفقا لحساباتهما المراجعة لعام 

  .2007هذين المبلغين من المشاريع الموافق عليها للوكالتين في عام 

 1 497 383و) اليونيدو (1 472 546و) اليوئنديبي( دوالرا أمريكيا 932 159المبالغ : 7الصف   -12
 الخزانة في نهاية الربع من الفوائد بين ما أبلغت به الوكاالت أمينالمتحصل تمثل الفرق في الدخل ) البنك الدولي(

وخصم أمين الخزانة هذه المبالغ من إجمالي المبلغ الموافق . 2006 وبين أرقامها الختامية لعام 2006الثالث من 
  .2007آذار /عليه للوكاالت في االجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية في مارس

 دوالرا أمريكيا قد سبق خصمه من 32 735مبلغ  كان ال47/47عمال بمقرر اللجنة التنفيذية : 8الصف   -13
  .واآلن ينبغي إعادة هذا المبلغ إلى اليونيدو. المبالغ المحولة إلى اليونيدو بينما كان ينبغي تحويله إلى اليونيدو

 في سجالت البنك الدولي، ووافق البنك على مقيدا دوالرا أمريكيا دخال زائدا 303يمثل المبلغ : 9الصف   -14
  .وينتظر من البنك الدولي أن يقدم مزيدا من التفسير لهذا المبلغ. هإعادت

  تسويات ُيقترح أن يقوم بها أمين الخزانة

ن ـاستنادا إلى التسوية المذكورة أعاله، سيقوم اليوئنديبي واليونيدو بإعادة المبلغي: 12 و11الصفان   -15
ويمثل هذان . لصندوق المتعدد األطرافى الإلي،  دوالرا أمريكيا، على التوا22 585 دوالرا أمريكيا و10 631
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 بمستوى الموافقات الصادرة لهما على امقارن 2006بته الوكالتان في عام المبلغان قيمة الدخل اإلضافي الذي اكتس
وعند . ونتيجة لذلك سيقوم أمين الخزانة بخصم هذين المبلغين من الموافقات في االجتماع الحالي. المشاريع

دخل أمين الخزانة في حسابه المبلغ  دوالرا أمريكيا من قيمة المبلغ الموافق عليه، سُي22 585 المبلغ التعويض عن
  . أعاله13 دوالرا أمريكيا الذي كان ينبغي إعادته إلى اليونيدو على النحو الوارد شرحه في الفقرة 32 735

الرا أمريكيا يتعلقان بنفقات  دو294 514 دوالرا أمريكيا و268 987المبلغان : 14 و13الصفان   -16
، 50/44و) ب(48/38وبعد امتثال اليونيدو لمقرري اللجنة التنفيذية . متنوعة سبق خصمها مقابل الفوائد المكتسبة

  . يتعين استردادها من قيمة التحويالت القادمة لليونيدوأصبح هذان المبلغان من المدفوعات الزائدة التي

  :معلقةبنود تسوية 

 2006 دوالرا أمريكيا مساهمة ثنائية تلقاها البنك الدولي في عام 5 375 000يمثل المبلغ : 16الصف   -17
وتمت الموافقة . الصين يتولى البنك تنفيذه-من الواليات المتحدة األمريكية لصالح مشروع ثنائي للواليات المتحدة

 ألن البنك تهاتسويتي تلزم بنود الال المبلغ من وهذا. على هذا المبلغ في االجتماع السابع واألربعين للجنة التنفيذية
 ليس مدرجا في قائمة األمانة بالمشروعات الموافق عليها هو، بينما 2006أدرجه كجزء من دخله في حسابات 

  .للبنك نظرا ألنه مساهمة ثنائية

. 2005ام  دوالرا أمريكيا أحد بنود التسوية في تسوية حسابات الع225 985كان المبلغ : 17الصف   -18
وهذا البند . وهو يمثل مساهمة ثنائية سويدية تمت الموافقة عليها في االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية

 تهتسويا معلقا تلزم وعليه، سوف يظل بند. مماثل للمساهمة الثنائية المستلمة من الواليات المتحدة المذكورة أعاله
  . كدخل عادي من الصندوق المتعدد األطراف معاملته في دفاتر البنكألنه ال يمكن

  النفقات المبلغ عنها في الحسابات وفي التقرير المرحلي: القسم الثالث

 الفروق بين النفقات التراكمية التي تم إبالغ أمين الخزانة مؤقتا بها في حسابات الصندوق 4يبين الجدول   -19
، ومجموع المبالغ المنصرفة والمبالغ الملتزم بها المبلغة إلى أمانة الصندوق في التقارير المرحلية 2006للعام 

  .2006 إلى 1991السنوية للوكاالت المنفذة عن الفترة من 

  4لجدول ا

  )بالدوالر األمريكي(النفقات 

   التقرير المرحلي 

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

إجمالي النفقات 
 التراآمية

المبالغ المنصرفة   {(4)-(5)}
بما فيها تكاليف 

 الدعم

المبالغ الملتزم بها 
بما فيها تكاليف 

 {(2)+(3)} الدعم

إجمالي النفقات 
التراآمية المبلغة إلى 

 )انظر المالحظة( *أمين الخزانة
 999 554 5 104 652 103426 207 654432 821 3 449 385 428 اليوئنديبي
 782 880 2- 624 175 842103 294 685100 351 3 157 943 96  اليونيب
 519 355- 613 454 094421 099 837421 980 24 257 118 396  اليونيدو

 605 171 111 861 665 466764 837 222875 953 124 244 884 750 البنك الدولي
 

أما األرقام السالبة .  حسابات الصندوق في ةمبينال من أكبر النفقات المبينة في التقرير المرحليتعني أن في العمود األخير األرقام الموجبة : مالحظة
  .الحسابات في ةمبينال من أقل النفقات المبينة في التقرير المرحليفتعني أن 

   بموجب سجالت أمين الخزانة المبلغ عنها في الحسابات المؤقتة  *
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الـواردة فـي     في التقارير المرحلية للوكـاالت و      الُمبلّغ عنها  االختالفات بين النفقات     5ويلخص الجدول     -20
  .حسابات الصندوق

  

  5الجدول 

   النفقات الُمبلغ عنها في التقارير المرحليةبيناألساس المنطقي لالختالفات 
  )بالدوالر األمريكي(بين حسابات الصندوق و

  
 البنك الدولي  اليونيدو  اليونيب اليوئنديبي

 
  
999 554 5  الفرق بين حسابات الوكالة والتقارير المرحلية للوكالة-1

 
-2 880 782 

 
-355 519 

 
111 171 605 

 المبالغ المخصصة لتغطية االحتياجات اإلدارية وغير المنصرفة في -2
559 135 5- )21انظر الفقرة (كاليف دعم البرامج المكتسبة مقابل ت

   

النفقات عن طريق إلغاء االلتزامات غير المصفاة بعد في  خفض -3
 )25الفقرة (الحسابات المؤقتة 

 
2 570 776 

  

فترة السنتين السابقة لم تتم إضافتها بعد إلى  وفورات من التزامات -4
300 68- )26قرة انظر الف(التقارير المرحلية 

   

 وليس لها تأثير مباشر رصيد الصندوق في البيان المالي تسويات في -5
054 29- )26انظر الفقرة (على النفقات 

   

 وفقا لتسوية 2007ا في عام تسويته نفقات متنوعة ستقوم الوكالة ب-6
  )27انظر الفقرة  (2005حسابات العام 

 
60 556 

 
 

 

انظر الفقرة (ات بين البيانات المالية المؤقتة والمراجعة  إضافة في النفق-7
28(   -327 760

  
 

 

انظر الفقرة ( مبالغ ملتزم بها لمشاريع موافق عليها ولم يتم صرفها بعد -8
29( 

   
-124 953 222 

   685 5 )30انظر الفقرة ( أخطاء في مستويات المشاريع -9
   11-  فرق بسبب تقريب األعداد-10
منصرفة لحسابات خاصة تابعة للوكالة ولم يتم صرفها للجهة  مبالغ -11

 )29انظر الفقرة  (2006كانون األول / ديسمبر31المستفيدة في 
   

13 781 617 
 ارتفاع في النفقات في حسابات اليونيب يقتضي مزيدا من التحقق -12

 )31انظر الفقرة (والتوثيق 
 

105 494 
  

 في دفاتر 2007اليف دعم البرامج المعدلة في عام  اختالف في تك-13
 ).27انظر الفقرة  (2005اليونيب وفقا لتسوية عام 

 
143 956 

  

ا في عام تسويتهستقوم الوكالة ب.  تكلفة الدعم محسوبة بشكل مختلف-14
 ).32انظر الفقرة  (2007

  
-6 448 

 

 وفقا 2007 سجالت اليونيدو في عام على سيتم إجراؤها تسويات -15
  )33انظر الفقرة . (2005لتسوية عام 

  
361 967 

 

  

 دوالرا أمريكيا تكاليف دعم البرامج المتحصلة لليوئنديبي مقابل 5 135 559يمثل مبلغ : 2الصف   -21
وبالرغم من أن هذا المبلغ يعد متحصال وأبلغ عنه في .  واألعوام السابقة2006مشروعات تم تنفيذها في عام 

وسوف تستخدم هذه المبالغ خالل عام . 2006المرحلي، فإنه لم يتم صرفه بعد وفقا للبيانات المالية لعام التقرير 
 والفترات المقبلة لتغطية التكاليف اإلدارية، ألن اليوئنديبي يشترط تحصيل تكاليف الدعم بناء على التنفيذ 2007
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ة الوحيدة التي تبلغ عن تكاليف دعم البرامج بها على ويالحظ أن اليوئنديبي هو الوكال. صرف المبالغأن يمكن قبل 
وأشار اليوئنديبي إلى أن جميع رسوم . أنها نفقات في تقاريرها المرحلية وعلى أنها لم تنفق بعد في بياناتها المالية

الوكالة وتمويل الوحدة األساسية ألنشطة الصندوق المتعدد األطراف يحتفظ بها في حساب صندوق ائتماني 
وقد أكد البنك . صل، وأنه ال يتم الجمع بينها وبين الدخل اإلداري ألغراض اإلدارة العامة الخاصة باليوئنديبيمنف

الدولي أن إجراءاته مماثلة إلجراءات اليوئنديبي، ولكنه لم يقدم أي تفسير آخر للكيفية التي يبلغ بها البنك عن 
  .مشاريع موافق عليهاالنفقات في مقابل تكاليف دعم البرامج المتحصلة عن 

فيما يتعلق باليونيدو، ال تحتسب تكلفتها اإلدارية وصرف تكاليف دعم البرامج على أنها نفقات إال بعد   -22
ولم يقدم أي تفسير آخر للكيفية التي تبلغ بها اليونيدو عن ). باألموالأو االلتزام /الصرف و(تنفيذ المشروعات 

  .المتحصلة عن مشاريع موافق عليهاالنفقات مقابل تكاليف دعم البرامج 

لم يقدم اليونيب تفسيرا لكيفية اإلبالغ عن النفقات مقابل تكاليف دعم البرامج في التقارير المرحلية وفي   -23
  .حسابات الصندوق

استنادا إلى هذه النتائج المبدئية بخصوص هذه المسألة، يوصى بأن تبلغ الوكاالت كال من أمين الخزانة   -24
يان المالي واألمانة في التقرير المرحلي عن المنهجية المتبعة لإلبالغ عن النفقات مقابل تكاليف دعم البرامج في الب

  .المتحصلة بهدف اعتماد نهج متسق واكتشاف أي تضاربات في اإلبالغ بنفقات تكاليف دعم البرامج

بلغ بها اليونيب في أزامات إضافية  قيمة الت وهو  دوالرا امريكيا    2 570 776 فيما يتعلق بمبلغ  : 3 الصف  -25
 اليونيب القواعد المالية لألمم المتحدة التي تشـترط إلغـاء           ي، وليس في التقرير المرحلي، يتبع     بيانه المالي الختام  

وباتباع هذا اإلجراء، ألغيـت     . جميع االلتزامات غير المصفاة للسنوات السابقة قبل إغالق حسابات أي سنة مالية           
 وأضيفت علـى نفـس السـنة        2006 قبل إغالق حسابات     2006السنوات السابقة الخاصة بالعام     التزامات جميع   

وتعين على اليونيب اإلبقاء على التزامات السنة السابقة غير مصفاة إلى حين إلغائها، لتأخر كثيـر مـن                  . المالية
 ولكنهـا   2006ي ألغيت في عام     وكانت قيمة االلتزامات غير المصفاة الت     . في اإلبالغ بنفقاتهم  مدة طويلة   شركائه  

  . دوالرا أمريكيا2 570 776 مبلغ 2007أعيدت في حسابات 
  

  :ةــمعلقبنود تسوية 

 دوالرا أمريكيا بمثابة بندين 29 054 دوالر أمريكي و68 300سوف يبقى المبلغان : 5 و4الصفان   -26
لممولة من الصندوق المتعدد األطراف وال معلقين للتسوية بالنسبة لليوئنديبي حتى يتم االنتهاء من المشروعات ا

 في بيانه المالي بقيمة هذين المبلغين قد ويالحظ أن اليوئنديبي بتخفيض نفقاته. يمكن ربطهما بأي مشروع محدد
اتخذ، من الوجهة النظرية، اإلجراء الالزم إلعادة هذين المبلغين إلى الصندوق، ولكنه لن يفعل ذلك إال عند إغالق 

ولذلك سيبقى هذان المبلغان من بنود التسوية .  اليوئنديبي الممولة من الصندوق المتعدد األطرافجميع أنشطة
  .المعلقة

 دوالرا أمريكيا، 60 556، فإن نفقات اليونيب المتنوعة بمبلغ 2005وفقا لتسوية عام : 13 و6الصفان   -27
 عملية الرسوم في إطارعلى تسويتها رسوما وافق اليونيب / دخالتمثل، 2007ا في عام تسويتهالتي سيجري 

، على اليونيب أن يخفض 2005ووفقا لتسوية عام . 2007المتنوعة وتكلفة دعم البرامج في حساباته في عام 
  .2007 دوالرا أمريكيا في دفاتره لعام 143 956تكاليف دعم برامجه بمبلغ 

 إلى أمين الخزانة، تكبد رسوما 2006 عام بعد أن قدم اليوئنديبي بياناته المالية المؤقتة عن: 7الصف   -28
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، وهذا المبلغ مدون في التقرير المرحلي ولكنه غير 2006 دوالرا أمريكيا في عام 327 760إضافية قدرها 
  .2007وسيقوم أمين الخزانة بتسجيل الفرق في عام . مدون في حسابات أمين الخزانة

 دوالرا 124 953 222صافي القيمة ( أمريكية  دوالرات111 171 605المبلغ : 11 و8 و1الصفوف   -29
هو قيمة الفرق بين حسابات الوكالة والمنصرف في عام )  دوالرا أمريكيا13 781 617أمريكيا مطروحا منها 

جميع . ، يعزى إلى سببين2006، مضافا إليه التمويل الملتزم به المبين في التقرير المرحلي للبنك عن عام 2006
غير أنه وفقا إلجراءات البنك . مشروع ما يلتزم بها بمجرد إبرام اتفاق مع الجهة المستفيدةالمبالغ المخصصة ل

، كمبالغ منصرفة وبالتالي فهي غير مدرجة في البيان "المرتبطة"الدولي الحسابية، ال تحسب المبالغ الملتزم بها، أو 
رحلي هي في معظمها أرقام مبلغة إلى أرقام المنصرف المدرجة في التقرير المو. 2006المالي المراجع لعام 

البنك من وكالئه الماليين أما النفقات المدونة في البيان المالي فتمثل المبالغ التي تتدفق من البنك إلى حسابات 
  ).لى الجهة المستفيدةإوبالتالي (خاصة 

إزالته من التقرير  دوالرا أمريكيا خطأ في مستوى المشاريع تم تحديده و5 685يمثل المبلغ : 9الصف   -30
 في تسويتهوسوف يقوم اليوئنديبي ب. 2006 بعد في البيان المالي لعام تسويته ولكن لم يتم 2006المرحلي لعام 
  .2007حسابات عام 

 دوالرا أمريكيا هي الفرق بين مجموع النفقات المسجلة في 105 494هذه التسوية بمبلغ : 12الصف   -31
ومطلوب من اليوئنديبي التحقق من هذا .  التراكميةهحساباتنة بالمجموع المبين في قارالتقرير المرحلي لليوئنديبي م

  .الفرق والعودة إلبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين

 وفقا لحسابات في حساب تكاليف الدعم ة مطلوبتسوية دوالرا أمريكيا يمثل 6 448المبلغ : 14الصف   -32
  .2007 في عام سويتهتاليونيدو وسيجري 

بين تكـاليف   فيما   2007ت اليونيدو تسوية هذا المبلغ في عام        عتزم، ا 50/44وفقا للمقرر   : 15الصف    -33
 إلى مبلغ   2005وأشار بيان التسوية لعام     . مشروعاتها وتكاليفها اإلدارية وأن تذكر المشروعات على وجه التحديد        

  . بناء على تفسير اليونيدو361 967
  

  توصيات: لرابعالقسم ا

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي  -34

ــة 2006أن تحــيط علمــا بتســوية الحســابات لعــام   )أ( ــوارد فــي الوثيق  علــى النحــو ال
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/65؛  

أن يجري مقارنة بالتقارير المرحلية والواردة بالقائمة رقام األأن تطلب إلى اليونيب أن يستعرض   )ب( 
  فقا للموافقات المسجلة في تقارير اللجنة التنفيذية؛التصويبات و

أن تطلب إلى اليونيب أن يقدم إلى االجتماع التالي للجنة التنفيذية تقريرا بالنتائج التـي يتوصـل                 )ج(
ـ ) ات( دوالرا أمريكيا واإلجراء   105 494 مبلغ التسوية بقيمة     بشأنإليها    ذي يعتـزم اتخـاذه    ال

  لمرحلي مع البيانات الواردة في بيانه المالي الختامي؛لتسوية البيانات في تقريره ا
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أن تحيط علما بالتفسيرات المقدمة من كل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الـدولي بخصـوص                 )د(
 المتحصلة فيما يتعلق بمشروعات موافق عليهـا، وأن تطلـب إلـى             البرامجنفقات تكاليف دعم    

دم لتحسين التفاهم بشأن النفقات التي تتكبدها الوكالـة         اليونيب أن يحذو حذوها في االجتماع القا      
  مقابل تكاليف دعم البرامج التي تحصلها؛

أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يقدم إلى االجتماع القادم تقريرا عن المنهجيـة التـي تسـتخدمها       )هـ(
لة فيما يتعلـق    الوكاالت عند اإلبالغ عن النفقات المتكبدة في مقابل تكاليف دعم البرامج المتحص           

  بالمشاريع الموافق عليها؛

 دوالرات أمريكيـة تمهيـدا      303أن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم تفسيرا للدخل الزائد بمبلغ              )و(
  لخصم هذه القيمة من التحويالت في المستقبل، عند االقتضاء؛

ـ   ة المطلوب سويةأن تطلب إلى أمين الخزانة وإلى الوكاالت إجراء الت          )ز(  2007ابات العـام     في حس
  :، وذلك على النحو التالي2006نتيجة لعملية التسوية الخاصة بعام 

  
  1الجدول 

  

  2006 على حسابات العام 2007لعام ات تدخلها الوكاالت في بياناتها المالية تسوي
  )بالدوالر األمريكي(

  

  النفقات  الدخل 
685 5- اليوئنديبي

 
-  اليونيب

60 556
143 956

 
-  دواليوني

6 448 
361 967

--  البنك الدولي
  

  2الجدول 
  

  )بالدوالر األمريكي( ات يجريها أمين الخزانةتسوي
  

 الدخل 
يجري تعويض (

التحويالت 
المقبلة /الحالية

 :)بالمبالغ

  النفقات
يتعين تسجيلها في عام (

2007( 

 327 760 - اليوئنديبي
 

  اليونيب
 

631 10 
 
- 

 
 

 اليونيدو

585 22 
987 268 
514 294 

 
 
- 

 - -  البنك الدولي

------  




