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  2007 و 2006 عامينال حسابات تسوية
  )56/67المقرر (

  

  ـةخلفي

 إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين المعقود في 2006قدمت عملية تسوية حسابات عام   -1
 األمم برنامج حاجة كانت ستكتمل لوال 2006 وانتهت إلى أن تسوية حسابات عام ،2007تشرين الثاني /نوفمبر
المالي وليس في  بيانه في النفقات المدونة بين  دوالرا أمريكيا105 494 البالغ التفاوت إلى تفسير للبيئة المتحدة

إلى أمين  هإيرادات في أمريكية اتدوالر  303 البالغة زيادة للتفسير تقديمى لإالدولي  البنك تقريره المرحلي، وحاجة
  .المقبلة التحويالت من المبلغ هذا خصم من الخزانة ن أمينحتى يتمكالخزانة 

 ، تناولت الوثيقة2008وفي االجتماع السادس والخمسين المعقود في عام   -2
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60  ورة ضر، وأشارت إلى 2006البنود العالقة من عملية تسوية حسابات عام

ولذلك، الحظت اللجنة .  عن بندي التسوية المعلقة المذكورين أعالهبتقديم تقريرأن يقوم اليونيب والبنك الدولي 
 األمم برنامج يقوم أن  من الضروري2006أنه لالنتهاء من عملية تسوية عام ) ب(56/67التنفيذية في مقررها 

 غـات بمبلـة في تكلفة دعم المشروعــأن النفقات اإلضافيبش آخر استكمال بإعداد الدولي والبنك للبيئة المتحدة
  .الدولي البنك إيرادات في أمريكية دوالرات 303 وقيمته الفائضمبلغ و لليونيب أمريكيا دوالرا 105 494

  أيضا UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60لى تناول بندي التسوية المعلقين، عرضت الوثيقةوباإلضافة إ  -3
طابق سجالت المبالغ الموافق عليها للوكاالت تقريبا ت، التي أسفرت عن 2007حسابات عام نتائج عملية تسوية 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/65 
 
 

2 

غير أن المقارنة بين الموافقات التي أوردتها الوكاالت المنفذة في تقاريرها المرحلية وحسابات . مع سجالت األمانة
ي إيرادات البنك والرا أمريكيا ف د2 686 741 دلت على وجود عجز قدره 2007إيرادات الوكاالت المنفدة لعام 

يحقق في قيد أيضا وكان اليونيب ما زال .  دوالرا أمريكيا في إيرادات اليونيب45 161 قدره الدولي وفائض
يتعين أن كما اقتضى األمر أيضا بعض تعديالت . 2007 دوالرا أمريكيا في نفقاته الختامية لعام 93 622بمبلغ 

  .2008يقوم بها اليوئنديبي في عام 

  : قررت ما يلي56/67من المقرر ) ز(إلى ) ج(ولذلك فإن اللجنة التنفيذية بموجب الفقرات   -4

بشأن  الدولي البنك من تفسير بورود مرهونة 2007 عام حسابات تسوية ممارسة أن مالحظة   )ج"(
 ئضالفا بشأن يونيب من وآخر إيراداتها، في أمريكيا دوالرا 2 686 741قيمته البالغة العجز
 اإلبالغ الدولي والبنك يونيب إلى الطلبوإيراداتها؛  في أمريكيا دوالرا 45 161 قيمته البالغة
  السابع والخمسين؛ االجتماع إلى المبلغين هذين عن

 نفقاتها حساب في ُقيد أمريكيا دوالرا 93 622  قدره مبلغ في تحقق تزال ال يونيب أن مالحظة  )د(
 بيانها وفي المرحلية تقاريرها في النفقات بين الفارق تفسير بغية وذلك ، 2007 لعام النهائية
 االجتماع السابع والخمسين؛ في البند هذا عن تبلغ وسوف المؤقت،

 دوالرا 6 445 قدره بمبلغ 2007 لعام نفقاتها بتعديل 2008 عام في تقوم أن يونديبي إلى الطلب  )هـ(
   أمريكيا؛

 قيمتـها البالغة 2007 امـع راداتـإي دـبقي 2008 عام في وميق أن الخزانة أمين إلى الطلب  )و(
 633 576و ليونيب،  أمريكيا دوالرا 187 233 و ،ليوئنديبي أمريكيا دوالرا 1 320 670
  ؛الدولي للبنك أمريكيا دوالرا 1 838 022و  ليونيدو، أمريكيا دوالرا

 ةـالبالغ 2007 امـلع ييبدنئيو فقاتن دبقيـ 2008 عام في ومـيق أن ةـالخزان أمين إلى الطلب  )ز(
  ."أمريكيا دوالرا 299 485

عملية تسوية حسابات اليونيب والبنك الدولي من  من هذه الوثيقة لبنود التسوية المعلقة األوليتطرق القسم   -5
ب والبنك  بنود التسوية المعلقة في حسابات اليونيالثانيويتناول القسم ). ب(56/67 في متابعة للمقرر 2006لعام 

 بعض تعديالت من المقرر أن الثالثويتناول القسم ). د(و) ج(56/67 في متابعة للمقرر 2007الدولي لعام 
ويقدم . )ز(و ) و(و ) هـ(56/67 في متابعة للمقرر 2008يجريها اليوئنديبي وأمين الخزانة في حسابات العام 

  .يذية للنظر فيها توصيات األمانة المعروضة على اللجنة التنفالرابعالقسم 

  2006تسوية حسابات عام : القسم األول

 وغير 2006 دوالرا أمريكيا في نفقات اليونيب المدونة في بيانه المالي لعام 105 494وِجد تفاوت قدره   -6
 دوالرا أمريكيا يرتبط 105 494وأوضح اليونيب أن هذا المبلغ بقيمة . 2006المدونة في تقريره المرحلي لعام 

ونظرا . 2006 التي ُدوًِنت سهوا لبعض مشروعاته في عام 2006ف الدعم عن األعوام السابقة لـي تكالبنفقات
فإن النفقات المتعلقة بتكلفة ، مطلوبةتكلفة دعم البرامج لمشروعات التعزيز المؤسسي التي لم تعد لتلقائي اللتوليد ل

ية المتكامل تظهر نفقات لتكلفة دعم البرامج أعلى دعم البرامج المدرجة في نظام حسابات نظام المعلومات اإلدار
وذكر اليونيب أنه تمكن من تحديد المشروعات التي ترتبط بها هذه النفقات . من الواردة في التقرير المرحلي

 من خالل إدخال تعديل على حسابات 2006وأشار إلى أنه سيجري التصويبات الضرورية على حساباته لعام 
 التفصيل المتعلق بهذا التعديل على نظام حسابات اليونيب في نظام المعلومات اإلدارية وقدم لألمانة. 2008
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وبذلك تكون عملية تسوية . المتكامل مبينا فيه أرقام المشروعات ذات الصلة في نظام المعلومات اإلدارية المتكامل
  . قد اكتملت بالنسبة لليونيب2006حسابات عام 

البنك الدولي، أشار البنك إلى أنه ما زال إيرادات  دوالرات أمريكية في 303الغة زيادة البوفيما يتعلق بال  -7
شتبه في أنه يمكن أن يعزى إلى ، وأنه ي2006يحقق في هذا التفاوت الذي يرجع تاريخه إلى تسوية حسابات عام 

، 2006حسابات عام ومن ثم سيظل هذا المبلغ بندا معلقا في عملية تسوية . تعديل أجري على التقرير المرحلي
  . في االجتماع التاسع والخمسين2008وسيتم الرجوع إليه في عملية تسوية حسابات العام 

  2007تسوية حسابات عام : القسم الثاني

  اليونيب

 قـدرهاق ـإنفمبلغ قا بشأن ـلدى انعقاد االجتماع السادس والخمسين، كان اليونيب ما زال يجري تحقي  -8
. 2007 وليس في تقاريره المرحلية لعام 2007مدون في حساباته الختامية لعام ا  دوالرا أمريكي93 622

قسائم صرف داخلية تم وأوضح اليونيب أن ذلك المبلغ يتعلق بخصومات تراكمية خاصة باألعوام السابقة من بينها 
إلنفاق المذكور وأبلغ اليونيب األمانة بأن مبلغ ا. 2007، وأدرجت في حسابات العام 2007تجهيزها في عام 

  .2007 من حسابات نفقات اليونيب لعام 2008سيجري إلغاؤه ويخصم في عام 

 دوالرا أمريكيا، أوضح اليونيب أن هذا 45 161وفيما يتعلق بالفائض في حسابات اليونيب وقدره   -9
لمستردة، الفائض نجم عن رصيد مبالغ ناتج عن التوقيت في تسجيل الموافقات على المشروعات، واألرصدة ا

 بدال من التحويالت 2007وأوضح اليونيب أنه تلقى أربع تحويالت بمبالغ في عام . واإليرادات المتأتية من الفوائد
وأحد هذه المدفوعات هو رصيد المبلغ المستحق لليونيب . الثالثة المعتادة المتعلقة بموافقات اللجنة التنفيذية الثالث

كانون الثاني / المحول في أواخر يناير2006كانون األول /يذية في ديسمبربعد االجتماع الخمسين للجنة التنف
، 2007أعاد بعض مبالغ خالل عام وأشار اليونيب إلى أنه . 2007، ومن هنا إدراجه في إيرادات عام 2007

غ وأبل. قيدت لحساب بعض موافقات مما أدى إلى ظهور زيادة في إيرادات اليونيبوأن بعض الفوائد المتحصلة 
  .اليونيب األمانة بأن هذه الزيادة ستجري تسويتها في مقابل بعض اإليرادات المقبلة

 قد اكتملت بالنسبة 2007وبهذه اإليضاحات وبعد إجراء التعديالت المقترحة تكون تسوية حسابات العام   -10
  .لليونيب

  البنك الدولي

ريكيا في حسابات إيرادات البنك مصدره  دوالرا أم2 686 741أوضح البنك الدولي أن العجز البالغ   -11
  :ثالثة عناصر

وهو يقابل أرباحا تراكمية متحققة من أسعار صرف العمالت  دوالرا أمريكيا 2 046 819مبلغ   )أ(
على أذونات الصرف منذ االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذية التي سبق خصمها من 

الجتماعات الثامن والثالثين والحادي واألربعين الموافقات على مشروعات البنك الدولي في ا
والخامس واألربعين، وأعيد خصمها من جديد من الموافقات الجديدة من االجتماع الثامن 

  .واألربعين مما نتج عنه خصم مزدوج

 دوالرا أمريكيا من حذف خسارة حدثت في إيرادات 640 224نتج المبلغ اآلخر وقيمته   )ب(
وتم خصم الخسارة في إيرادات االستثمار . ء التغيير في نظام حسابات البنكاالستثمار خالل إجرا

، غير أنه أعيدت إضافتها عند اإلبالغ بإيرادات 2005بالقيمة التي أبلغ بها أمين الخزانة في عام 
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ولذلك لم تدخل في االعتبار الخسارة غير المتحققة في قيمة إيرادات . 2007استثمار العام 
قدمة إلى أمين الخزانة، مما أدى إلى خصم مزدوج من التحويالت إلى البنك في االستثمار الم

  .المستقبل

 دوالرات أمريكية بين 8وأخيرا، سبق أن أبلغ البنك الدولي عن متحصالت إضافية قدرها   )ج(
 ترتب عليها تفاوت بنفس هذه القيمة، وقام أمين الخزانة بخصمها من 2006 و2005العامين 

  .لمرسلة إلى البنكالتحويالت ا

 دوالرا أمريكيا حدث على أساس 1 176 270 وجود خصم مزدوج بمبلغ أن يؤكد أمين الخزانة استطاع  -12
  أنغير أنه يلزم.  من خالل طلب بتأكيد المراجعة2006، وفي 2004البيانات المالية المراجعة للبنك الدولي لعام 

دره ـك الدولي وقـز المتبقي إلى البنـادة مبلغ العجـضي في إعد من التحقق قبل المـمزيبة ـأمين الخزانيقوم 
ستجري  2007ويمثل هذا المبلغ بند تسوية معلق في عملية تسوية حسابات عام .  دوالرا أمريكيا1 510 471

  . في االجتماع التاسع والخمسينتهمواصلة متابع

  2008في عام إجراؤها الخزانة  المطلوب من اليوئنديبي وأمين 2007تعديالت عام : القسم الثالث

 نفقاته لعام على دوالرا أمريكيا 6 445تعديال بقيمة  2008في حساباته لعام أكد اليوئنديبي أنه نفذ   -13
 دوالرا 1 320 670إيرادات قدرها  2008لليوئنديبي في عام وبالمثل، أكد أمين الخزانة أنه سجل . 2007

 ولكنه أبلغ بها في بياناته المالية الختامية بعد ذلك في 2007انه المؤقت لعام أمريكيا لم يبلغ بها اليوئنديبي في بي
، على 2007جميع التعديالت الضرورية على حسابات العام إجراء تم  هوأكد أمين الخزانة أيضا أن. 2008عام 

جازها من بما فيها المبالغ التي يتعين احت، UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60النحو الموصى به في الوثيقة 
" 2007 و 2006تسوية حسابات " من تقرير 3 كما يرد في الجدول 2008موافقات الوكاالت المنفذة في عام 

  .المقدم إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين

  التوصيــات: القسم الرابع

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي  -14

 على النحو الوارد في 2007 و2006  العامينة بتسوية حساباتأن تحيط علما بالوثيقة المتعلق  )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/65الوثيقة 

   قد استكملت بالنسبة لليونيب؛2007 و2006أن تحيط علما بأن تسوية حسابات العامين   )ب(

لب  دوالرا أمريكيا وتط45 161ليونيب بمبلغ في حالة اأن تحيط علما بإعادة الفائض المستحق   )ج(
  ؛المقبلة إلى اليونيب التحويالت في هذا المبلغ تسويةإلى أمين الخزانة 

 دوالرا أمريكيا وتطلب إلى أمين 2 686 741أن تحيط علما بتفسير البنك الدولي للعجز البالغ   )د(
   إلى البنك؛ دوالرا أمريكيا1 176 270الخزانة إعادة مبلغ 

 قد استكملت بالنسبة لليوئنديبي 2007-2006سابات أن تحيط علما بأن إجراءات المتابعة لح  )ه(
  :واليونيب واليونيدو، وهي مرهونة بتقديم تقرير إلى االجتماع التاسع والخمسين
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   دوالرات أمريكية؛303  الـمن البنك الدولي بخصوص مبلغ  )1(

 دوالرا أمريكيا قد تم 1 510 471 أمين الخزانة من أن مبلغ الذي يجريهعن التحقق   )2(
  .خصمه مرتين من التحويالت التي أرسلت إلى البنك الدولي

----  
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