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الدولي للعلوم حكومي المنبر للاالجتماع العام 
التنوع البيولوجي والسياسات في مجال 
  ةوخدمات النظم اإليكولوجي

  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٣ ديسمرب/كانون األول ١٤ - ٩ تركيا، ،أنطاليا
*من جدول األعمال املؤقت )ب( ٥البند 

  

 :لمنبرالخاصة بابالميزانية والترتيبات المتعلقة الترتيبات المالية 
  لصندوق االستئمانيالخاصة باخيارات ال

  خيارات للصندوق االستئماني

  مذكرة من األمانة

مات النظم ملنرب احلكومي الدويل للسياسات والعلوم يف جمال التنوع البيولوجي وخدطلب ا  - ١
املزيد من املعلومات عن اخليارات املقدمة له بشأن استضافة الصندوق ، األوىلاإليكولوجية يف دورته 

أعضاء  ١/٤االستئماين للمنرب. وعقب مناقشات خالل دورته األوىل، دعا االجتماع العام، يف مقرر املنرب 
اية حزيران/يونيه   االستئماين الصندوقعن ما إذا كان مكتب  ٢٠١٣املنرب إىل تقدمي أسئلة لألمانة قبل 

ئماين، وطلب من األمانة تيدير الصندوق االس هو الذى أو برنامج األمم املتحدة للبيئة الشركاء املتعدد
جتميع وتقدمي معلومات تتناول هذه األسئلة لألعضاء، وللمكتب يف وقت مناسب يتيح نظرها واختاذ قرار 

ا من جانب  كندا جنوب أفريقيا و حكومات االجتماع العام خالل دورته الثانية. وتلقيت طلبات من بشأ
مبا يف ذلك معلومات عن مزايا ومثالب كل منهما  ،اليابان للحصول على مزيد من املعلومات عن اخليارينو 

رين، وتتضمن دوق. وتقدم هذه املذكرة املزيد من املعلومات عن هذين اخليانفيما يتعلق بإدارة الص
 الشركاء املتعدد االستئماينالصندوق إدارة االعتبارات املتعلقة بإدارة الصندوق من جانب كل من مكتب 

قائمة مراجعة للمقارنة  ١واليت ميكن استخدامها لتقييم مزايا ومثالب اخليارين. ويقدم اجلدول  وبرنامج البيئة
  بني اخليارين.
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ي سيتخذ فيما يتعلق برتتيبات استضافة الصندوق االستئماين عن املقرر الذي وخيتلف املقرر الذ  - ٢
وفقًا لقواعد الربنامج على الرغم من  برنامج البيئةسيوفرها  الىتاختذ بالفعل بشأن الرتتيبات اإلدارية لألمانة 

كان   أن القرار اخلاص باستضافة الصندوق االستئماين سوف ينطوي على انعكاسات من حيث ما إذا
ث مشروع اإلجراءات يسيتعني تقدمي اخلدمات املالية واإلدارية املعنية من جانب أمانة املنرب. كما سيتعني حتد

  يف ضوء املقرر املتعلق برتتيبات الصندوق. )IPBES/2/7املالية للمنرب (انظر الوثيقة 
  ١الخيار 

  الشركاءالصندوق االستئماني المتعدد 
الوكاالت ومتعددة عبارة عن آلية متويل متعددة  الشركاءالستئماين املتعدد صندوق األمم املتحدة ا  - ٣

/املاحنني تتيح للشركاء تعزيز االتساق والتنسيق والكفاءة يف حتقيق األهداف املشرتكة على املستويات الشركاء
سامهات اليت ترد من جهة أو . ومبوجب هذه اآللية، حيتفظ باملاملتسقالقطرية و/أو العاملية ولزيادة التنفيذ 

جهات ماحنة بصفة أمانة من جانب كيان من كيانات األمم املتحدة يعني على أنه الوكيل اإلداري 
للصندوق، وجيري حتويل التمويل املتلقي عقب صدور مقرر من اجلهاز الرئاسي للصندوق إىل هيئات األمم 

نشاء الصندوق لضمان أن توفر عمليات التمويل املتحدة املشاركة. ويتمثل أحد األهداف الرئيسية يف إ
  وطرائق التنفيذ الشفافية واملساءلة الكاملني.

أكثر من  التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي الشركاء املتعدد االستئماين الصندوقويدير مكتب   - ٤
، ويعمل هذا املكتب (/http://mptf.undp.org)وقت احلاضر خمتلفاً لألمم املتحدة يف الصندوقاً استئمانياً  ٦٠

ويرتكز على اخلربات الناجحة املتوافرة لدى  ٢٠٠٦كوكيل إداري لتلك الصناديق. وقد أنشئ املكتب عام 
فضًال عن الصناديق االستئمانية  ٢٠٠٤صندوق العراق االستئماين لفريق األمم املتحدة للتنمية بعد عام 

الصندوق االستئماين لدى األمم املتحدة مثل صندوق بناء السالم. ويوفر مكتب  الشركاء األخرى املتعددة
ركزة للحكومات وهيئات األمم املتحدة، واألفرقة املدمات اخلدعم و التتضن  آلية شاملة املتعدد الشركاء

. ولدى مكتب الشركاءمة بإنشاء صناديق استئمانية متعددة القطرية لألمم املتحدة، واجلهات املاحنة املهت
بشأن التنمية  الشركاءاآلن حافظة من الصناديق االستئمانية املتعددة  الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء

بلداً  ٩٤ليارات دوالر أمريكي تعمل يف م ٧والتحول والشؤون اإلنسانية والبيئية وتغري املناخ مببلغ يزيد على 
اليت تدار يف الوقت احلاضر يف  الشركاء(انظر قائمة الصناديق االستئمانية املتعددة 

http://mptf.undp.org/portfolio/fund(  الصندوق االستئماين املتعدد الشركاءهيئة يف  ٤٧وتشارك 
(http://mptf.undp.org/portfolio/agency).  

تطبيق فعالية مبادرة "أمم متحدة  الشركاءوجيسد تزايد استخدام الصناديق االستئمانية املتعددة   - ٥
به لدعم حتقيق األولويات إىل توفري التمويل املرن واملنسق الذي ميكن التنبؤ  للحاجةواحدة" وميثل استجابة 

أيضاً، بفضل حتسني التنسيق فيما بني مجيع  الشركاءالوطنية والعاملية. وتوفر الصناديق االستئمانية املتعددة 
أصحاب املصلحة، منتديًا حلوار السياسات والتنسيق والتوحيد يف جمال الربامج. وعموماً، أصبحت هذه 

م املتحدة للمساعدة يف توجيه األموال صوب حتقيق الرؤية الصناديق أداة متويل هامة متوافرة لألم
  الرباجمية وبالتشاور مع أصحاب املصلحة. احلقائقاالسرتاتيجية اليت جرى حتديدها يف ضوء حتليل 
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ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية  برنامج البيئةويشارك   - ٦
، الشركاءمج األمم املتحدة اإلمنائي بنشاط بالفعل يف كثري من الصناديق االستئمانية املتعددة والزراعة وبرنا

دولة، مسامهة أو مشاركة بالفعل  ١١٤عضواً من الدول األعضاء يف املنرب البالغة  ٤٠وهناك ما ال يقل عن 
الصندوق االستئماين ة مكتب يف الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء لألمم املتحدة اليت تدار بواسط

  .املتعدد الشركاء
  أصحاب المصلحة الرئيسيون

  سيكون أصحاب املصلحة الرئيسيون يف الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء ما يلي:  - ٧
يئات تابعة املنرب وأربع ه جلنة توجيهية للصندوق مثل هيئة تتشكل من ممثلني عن مكتب  (أ)

  الشركاء بوصفه عضواً حبكم منصبه؛ املتعدد ق االستئماينو دالصن لألمم املتحدة ومكتب
  ن من احلكومات واملنظمات غري احلكومية حسب مقتضى احلال؛الشركاء املنفذو   (ب)
  أمانة املنرب اليت تعمل بوصفها أمانة للصندوق؛  (ج)
  هيئات األمم املتحدة املشاركة؛  (د)
  بوصفه الوكيل اإلداري. الصندوق االستئماين املتعدد الشركاءتب مك  (ه)

  هيكل التكاليف
لألمم املتحدة ثالثة أنواع من  الشركاءالتكاليف جبميع الصناديق االستئمانية املتعددة  يشمل هيكل  - ٨

تكاليف تنفيذ الصندوق على و شغيل الصندوق، تكاليف تو التكاليف: تكاليف إنشاء الصندوق وإدارته، 
  النحو التايل:
يف املائة من املبلغ الذي  ١إنشاء الصندوق وإدارته: يفرض الوكيل اإلداري رمسًا قدره   (أ)

  هم به اجلهات املاحنة؛سست
يف املائة على  ٧قدره على رسم هيئات األمم املتحدة املشاركة  حتصل: تنفيذ الصندوق  (ب)

اليت تتوىل تنفيذها مع حتمل املسؤولية املالية والرباجمية الكاملة عن األموال اليت يصرفها الوكيل األنشطة 
  اإلداري، وتقدم رؤية متعمقة/تيسري فيما يتعلق بتنفيذ خمصصات املشروعات والربامج؛

تشغيل الصندوق: ميكن أن تضطلع أمانة املنرب بدور أمانة الصندوق حيث حتصل   (ج)
يف لبالعمل كأمانة للصندوق يف شكل تكاليف مباشرة للصندوق مما يسهم بفعالية يف تكا ملعنيةاالتكاليف 

دور حول يمتوسطًا  الشركاءاإلدارة املالية يف إطار أمانة املنرب. ومتثل تكاليف الصناديق االستئمانية املتعددة 
لصندوق يف توفري الدعم اإلداري تمثل املهام الرئيسية ألمانة اتيف املائة من جمموع حجم الصندوق. و  ٣

للجنة التوجيهية يف عمليات الصندوق. وتشمل الوظائف الرئيسية لألمانة: إعداد أدلة التشغيل وقواعد 
واستعراض مقرتحات  ،اللجنة التوجيهية، وإدارة التقدميات املقرتحة تاإلجراءات، وتيسري اجتماعا
تقييم للصندوق، واإلشراف على االتصاالت العامة وتنسيق عمليات ال ،املشروعات، ورصد املشروعات

ا فيما يتعلق بالصندوق. كما تقوم بالتنسيق مع الوكيل اإلداري إلعداد وتوزيع التقارير  النصية واملالية وإدار
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للجنة التوجيهية. وميكنها إذا اقتضت الضرورة، إجراء تقييم مباشر للمشروعات واملساعدة يف هذه املهمة 
  ق عامل تقين.بواسطة فري

  بوصفه وكيل إداري الصندوق االستئماني المتعدد الشركاءوظائف مكتب 
الطائفة الكاملة من وظائف الوكيل اإلداري،  الصندوق االستئماين املتعدد الشركاءيؤدي مكتب   - ٩

  املسؤولية عن:مبا يف ذلك حتمل 
دعم عمليات الصندوق مبا يف ذلك ما يتعلق باالتفاقات القانونية والواليات وسياسات   (أ)

  الصندوق وإجراءاته؛
  ضمان اجلودة والنتائج؛لوضع إطار متكامل   (ب)
تلقي وإدارة مسامهات اجلهات املاحنة (اخلزانة واالستثمارات وضمان اجلودة، واملصروفات   (ج)
  واإلبالغ)؛
صرف األموال لكل هيئة من هيئات األمم املتحدة املشاركة وفقًا ملقررات اجلهاز   د)(
  الرئاسي؛

للرصد واإلبالغ عن األداء الرباجمي  GATEWAYاحملافظة على املنرب العام اإللكرتوين   (ه)
  للصندوق؛ واملاىل

اإلداري من كل  جتميع البيانات والتقارير السنوية على أساس التقدميات املقدمة للوكيل  (و)
  منظمة مشاركة واألمانة وتقدميها للجهاز الرئاسي؛

قد  الشركاءتقدمي اإلبالغ النهائي مبا يف ذلك اإلخطار بأن الصندوق االستئماين املتعدد   (ز)
  استكمل من الناحية التشغيلية؛

هاز صرف األموال هليئات األمم املتحدة املشاركة عن أي تكاليف إضافية قد يقررها اجل  (ح)
  الرئاسي وفقاً لواليته مثل تكاليف األمانة.

الصندوق على طلب مكتب  بناءً  ،وعالوة على أداء الوظائف املعيارية الواردة أعاله، ميكن  -  ١٠
القدرات،  مبا يف ذلك دعم مبادرات تنمية ،أن تقدم خدمات إضافية للصندوق االستئماين املتعدد الشركاء

  ).تشغيلدليل مثل (وإعداد اسرتاتيجيات تعبئة املوارد، وتقدمي املشورة بشأن حتديد عمليات الصندوق 
يوفر اإلدارة الشاملة لألموال وصرفها  الشركاءويف حني أن ترتيب الصندوق االستئماين املتعدد   -  ١١

ى مثل املشرتيات والتنظيم، واملوارد البشرية، وإدارة هليئات األمم املتحدة، سيتعني تقدمي مجيع اخلدمات األخر 
الصندوق والدعم القانوين بواسطة أمانة املنرب مما سيتطلب توافر قدرات كافية لضمان تنفيذ هذه اخلدمات 

  بطريقة فعالة وتتسم بالكفاءة.
  الشركاءمزايا الصناديق االستئمانية المتعددة 

  عدداً من املزايا: الشركاءعددة توفر الصناديق االستئمانية املت  -  ١٢
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 الشركاءسيتيح الصندوق االستئماين املتعدد  .إدراج/مشاركة هيئات األمم املتحدة األربعة  (أ)
، واليونسكو، ومنظمة األمم برنامج األمم املتحدة للبيئةجلميع هيئات األمم املتحدة األربعة الداعمة للمنرب (

مم املتحدة اإلمنائي) املشاركة يف تنفيذ املنرب على قدم املساواة باستخدام املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األ
  املزايا النسبية ودون زيادة يف التكاليف اإلدارية؛

تكاليف املعامالت. سيتعني على اجلهات املاحنة مبوجب الصندوق االستئماين املتعدد   (ب)
تنفيذ أنشطة الصندوق بواسطة الكثري من التوقيع على اتفاق مسامهة واحد للصندوق. وميكن  الشركاء

هيئات األمم املتحدة املشاركة، والشركات املنفذين على املستوى الوطين يف الكثري من البلدان على أساس 
شري أعاله، حيصل أاتفاق واحد مع جتنب احلاجة إىل وضع ترتيبات متكررة أو خمصصة للتنفيذ. وكما 

يف املائة يف  ١(بوصفه الوكيل اإلداري) على رسوم إدارية بنسبة  الصندوق االستئماين املتعدد الشركاءمكتب 
يف املائة،  ٧من خالل تكاليف دعم الربنامج  يسرتجعحني تبلغ رسوم هيئات األمم املتحدة املشاركة اليت 

يف املائة)  ٨ضمن جمموع الرسوم (وتغطي تكاليف أمانة الصندوق التكاليف املباشرة للصندوق. وي
اخلدمات والتكاليف املباشرة ألمانة الصندوق أن مجيع األموال تستخدم لألغراض احملددة هلا من خالل 

  الكاملة للمسؤولية املالية واإلشراف واإلبالغ؛
شركاءه على علم  ين املتعدد الشركاءالصندوق االستئما يبقى مكتبالشفافية واملساءلة.   (ج)

يف مجيع األوقات ويوفر الشفافية واملساءلة فيما يتعلق باألموال  الشركاءالة الصندوق االستئماين املتعدد حب
ذلك اخلاص  اليت يديرها. وبالنسبة للصندوق احملتمل، ينشئ املكتب موقعًا على الويب (انظر، مثالً 

يوفر ألصحاب املصلحة يف  ،)(http://mptf.undp.org/factsheet/fund/PB000)بصندوق بناء السالم 
الصندوق معلومات يف الوقت احلقيقي (أقصى تأخري ملدة ساعتني) بصورة مباشرة من نظامه املايل. وتشمل 
املعلومات املقدمة املسامهات من اجلهات املاحنة، ومقررات اللجنة التوجيهية، ونقل التمويل املوافق عليه إىل 
برامج/بلدان حمددة واملصروفات السنوية لكل نشاط جيري متويله. وسيجري وضع إطار متكامل لضمان 
اجلودة والنتائج وإتاحته للجمهور على الويب مباشرة. وستتوافر املعلومات عن النتائج الناشئة عن األنشطة 

. وعالوة على ذلك، سوف املمولة من األموال ألصحاب املصلحة واجلمهور العام يف كافة أحناء العامل
يتضمن موقع الويب مجيع املعلومات ذات الصلة عن الصندوق مبا يف ذلك االختصاصات، ومذكرات 
التفاهم، والرتتيبات اإلدارية املعيارية، وحماضر اجتماعات اللجنة التوجيهية والتقارير السنوية عن األنشطة 

  لة وما إىل ذلك.املمولة وتقارير دورية ربع سنوية عن األنشطة املمو 
  إنشاء صندوق استئماني متعدد الشركاء

  يتطلب إنشاء صندوق استئماين متعدد الشركاء اخلطوات التالية:  -  ١٣
قرار بإنشاء صندوق استئماين متعدد الشركاء يصدر عن االجتماع العام وهيئات األمم   (أ)

  املتحدة املشاركة؛
ولويات الرباجمية، وهيكل اإلدارة، وضع اختصاصات الصندوق االستئماين، مع األ  (ب)

اية الصندوق وما إىل ذلك؛   ومعايري التخصيص، وبداية و
الصندوق إعداد مذكرة تفاهم يوقعها مكتب املنرب، وهيئات األمم املتحدة ومكتب   (ج)

  بوصفه الوكيل اإلداري؛ االستئماين املتعدد الشركاء
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  توقعه اجلهات املاحنة والوكيل اإلداري. موحدإداري اتفاق د إعدا  (د)
وميكن إنشاء الصندوق يف غضون أسبوع بشرط أن تكون أهداف الصندوق قد حددت، وأنه   -  ١٤

يها اللجنة التوجيهية. ومبجرد االتفاق على ليستند إىل االختصاصات اليت صاغتها ووافقت ع
الصندوق االستئماين املتعدد هيئات األمم املتحدة املشاركة ومكتب االختصاصات، ميكن ملكتب املنرب و 

 موحد ذلك إنشاء الصندوق وعندما يوقع أول اتفاق إداريب ويعلنأن توقع مذكرة التفاهم املوحدة.  الشركاء
  مع أحد املاحنني، يصبح الصندوق يف حالة تشغيل.

  ٢الخيار 
  )برنامج البيئةق االستئماني لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (الصندو 

لربنامج األمم يف حني أن برنامج البيئة هو املصدر الرئيسي لتمويل معظم الوظائف األساسية   -  ١٥
، يدير الربنامج أيضًا مسامهات طوعية يف شكل صناديق استئمانية ومسامهات نظرية لدعم املتحدة للبيئة
الصناديق االستئمانية  تشكلة اليت تتسق مع أهداف برنامج عمله. وعلى مر السنوات، األنشطة النوعي

واملسامهات املخصصة نسبة تتزايد باستمرار من املصروفات الشاملة للربنامج، وبلغت خالل الفرتة املالية 
وق يف املائة من مصروفات الصند ٤٦مليون دوالر أمريكي. وكانت نسبة  ٦٦٥مقدار  ٢٠١١- ٢٠١٠

(باستثناء تلك املتعلقة مبرفق البيئة العاملية) تتعلق باالتفاقات البيئية  ٢٠١١- ٢٠١٠االستئماين يف الفرتة 
يدير، بالنسبة لكل اتفاق (باستثناء الصندوق املتعدد األطراف  برنامج البيئةكان و  املتعددة األطراف.

ندوق استئماين أساسي وفقًا للوائح والقواعد لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون) ص
املالية لألمم املتحدة لتمويل وإدارة عمل األمانة املعنية ومؤمتر األطراف. وفيما يتعلق ببعض االتفاقات البيئية 

أيضًا صناديق استئمانية للتعاون التقين ملساعدة البلدان النامية والبلدان  برنامج البيئةاملتعددة األطراف، يدير 
  األخرى اليت حتتاج إىل املساعدات التقنية.

خلالفة وحدة األمم  ١٩٩٦كانون الثاين/يناير   ١وقد أنشئ مكتب األمم املتحدة يف نريويب يف   -  ١٦
وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات  برنامج البيئةاملتحدة للخدمات املشرتكة والشعبتني املنفصلتني إلدارة 

البشرية. ويتمثل اهلدف من إنشاء املكتب يف تعزيز وجود األمم املتحدة يف نريويب وحتقيق اقتصاديات 
وبرنامج األمم املتحدة  برنامج البيئةاحلجم. ويقدم املكتب وفقًا ملذكرة تفاهم واتفاقات خدمة نوعية مع 

مبا يف  لربنامج البيئة. نطاقًا عريضًا من اخلدمات اإلدارية وغريها من خدمات الدعم للمستوطنات البشرية
ذلك خمتلف اخلدمات املالية مثل إدارة الصناديق االستئمانية. كما يقوم املكتب، مبوجب اتفاقات خمتلفة مع 

ات دعم مشرتكة مكاتب هيئات منظومة األمم املتحدة األخرى اليت يوجد مقرها يف نريويب، بإدارة خدم
  لتلك املكاتب مثل تلك املتعلقة باملالية واملوارد البشرية واملشرتيات.

  وانعكاساتها على عمل المنبر وأمانته لبرنامج البيئةتكاليف دعم البرنامج 
 ةيف املائة من التكاليف املباشرة، وفقًا لقرار اجلمعية العام ١٣حتصل تكاليف دعم الربنامج البالغة   -  ١٧
ا حي، على املصروفات من الصناديق االستئمانية اليت ٣٥/٢١٧ وتدعم استعادة  .برنامج البيئةتفظ 

غطي تواستخدام تكاليف دعم الربنامج متويل وتنظيم خدمات دعم الربنامج اليت تتسم بالكفاءة والفعالية. و 
دف إىل املوارد التكاليف اإلضافية اليت تتكبد يف دعم األنشطة املمولة من املسامهات م ن خارج امليزانية، و

امليزانية العادية و/أو املوارد األساسية األخرى اليت تبقى متثل  على حتمل تكاليف دعم هذه األنشطة أن ال
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العنصر الرئيسي يف استعراض امليزانية وعملية املوافقة عليها من هيئات منظومة األمم املتحدة. ويف حالة 
خارج امليزانية الصناديق االستئمانية اليت ختتلف عن املوارد املدرجة يف امليزانية  تشمل املوارد من برنامج البيئة

وهي ميزانية صندوق البيئة الذي توافق عليه مجعية البيئة يف األمم املتحدة، وميزانية الربنامج اليت توافق عليها 
  اجلمعية العامة.

املباشرة هي تلك اليت ميكن أن تعزى  والتكاليف اإلضافية مباشرة وغري مباشرة. فالتكاليف  -  ١٨
بوضوح، سواء كلها أو جزء منها، إىل عملية أو برنامج أو مشروع ممول من املسامهات من خارج امليزانية. 
وتشمل التكاليف املتصلة بتوفري اإلدارة املباشرة وغري ذلك من مهام الدعم حيث ميكن حتديد الصلة املباشرة 

وخى متويل مجيع التكاليف املباشرة باعتبارها مكونات حمددة من برنامج أو مشروع بني التكلفة واملشروع. ويت
تتبع بصورة ميكن  وليس من خالل تكاليف دعم الربنامج. أما التكاليف غري املباشرة فهي تلك اليت ال

دارية نشطة أو مشروعات أو برامج حمددة وتتضمن التكاليف املتكبدة بواسطة املهام اإلشك فيها إىل أ ال
من تكاليف دعم توفري اخلدمات لطائفة من العمليات والربامج واملشروعات املمولة من طائفة من  اوغريه

جيري تنفيذ املهام التالية: تقدير املسامهات من خارج امليزانية. وقد يتم تكبد التكاليف غري املباشرة عندما 
ا، تعيني املوظفني واالستشاريني والزماالت وتقدمي  وصياغة وإعداد خطط العمل وامليزانيات ورصدها وإدارا

اخلدمات هلم، والشركاء والتعاقد على العمليات املالية وكشوف املرتبات واملدفوعات واحلسابات وحتصيل 
املسامهات، واستثمار األموال، واإلبالغ عنها ومراجعتها. والتكاليف غري املباشرة هي التكاليف الوحيدة اليت 

  ها من خالل تكاليف دعم الربنامج.يتوقع اسرتجاع
يدير أمانة املنرب بكامل  بأن لربنامج البيئةوجه يويف هذا السياق، ويف ضوء طلب لالجتماع العام   -  ١٩

  اً أن يقرتح خيار  لربنامج البيئةميكن  ،مسؤولية اإلدارة
  من ثالثة خيارات إلدارة الصندوق االستئماين للمنرب على النحو التايل: 

يف املائة كتكاليف دعم الربنامج  ١٣على نسبة  برنامج البيئةحيصل  ألف. -٢ الخيار  (أ)
، مبوجب هذا برنامج البيئةعلى مجيع املصروفات اليت تتكبد من الصندوق االستئماين. وسوف يضطلع 

) من ٥- ) ومساعد إداري (خ.ع٣- الرتتيب جبميع تكاليف وظيفتني يف أمانة املنرب ملوظف إدارة ومالية (ف
. ولدى االلتزام بأموال األمانة مع هيئة أخرى من برنامج البيئةيف املائة اليت حيصلها  ١٣البالغة  نسبةال

يف املائة للكيان املتلقي  ٧منظومة األمم املتحدة لتنفيذ نواتج حمددة، جيري تقسيم تكاليف دعم الربنامج (
  )؛لربنامج البيئةيف املائة  ٦و

يف املائة كتكاليف دعم الربنامج على مجيع  ٨على  مج البيئةبرناحيصل  باء. - ٢الخيار   (ب)
، ألنه ال ميكن تغطية الوظيفتني من النسبة ١كما هو احلال يف اخليار املصروفات اليت يتم تكبدها. ونظراً،  

، يتضمن جدول التوظيف يف أمانة املنرب وظيفة موظف إدارة برنامج البيئةيف املائة اليت حيصلها  ٨البالغة 
) حيمالن على الصندوق االستئماين للمنرب خلدمة االحتياجات ٥-) ومساعد إداري (خ.ع٣-مالية (فو 

، مبوجب هذه الرتتيبات مجيع املسؤوليات اإلدارية واملالية ذات برنامج البيئةاملالية واإلدارية لألمانة. ويتوىل 
من منظومة األمم املتحدة لتنفيذ نواتج معينة، الصلة بإدارة األمانة. ولدى االلتزام بأموال األمانة هليئة أخرى 

  )؛لربنامج البيئةيف املائة  ١يف املائة للكيان املتلقي و ٧جيري تقسيم تكاليف دعم الربنامج (
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عن جزء من سلطاته اإلدارية  لربنامج البيئة. يتخلى املدير التنفيذي جيم -٢الخيار   (ح)
تكاليف دعم الربنامج اليت تتحقق. ويف هذا الصدد، ميكن أن  حتتفظ جبزء منأن  ألمانة املنرب اليت ميكن

يف املائة) إىل األمانة يف شكل  ٨,٧١يف املائة (ما جمموعه  ١٣يف املائة من النسبة البالغة  ٦٧يذهب 
يف  ١٣يف املائة من النسبة البالغة  ٣٣تكاليف مالية وإدارية مباشرة مبا يف ذلك املوظفني وحيتفظ بنسبة 

ومكتب األمم املتحدة يف نريويب  برنامج البيئةيف املائة) بصورة جمتمعة من جانب  ٤,٢٩(ما جمموعه املائة 
، والتقييم واإلدارة والدراساتلتغطية اخلدمات املؤسسية للصندوق االستئماين مبا يف ذلك اإلبالغ واملراجعة 

ت واالتصاالت، واملشرتيات، واملسائل القانونية املالية واملسائل املتعلقة باملوارد البشرية، وتكنولوجيا املعلوما
هذا اخليار األسلوب املتبع يف مجيع أمانات االتفاقيات العاملية واإلقليمية اليت يديرها وما إىل ذلك. وكان 

(االتفاقات البيئية املتعددة األطراف). ويتحمل املدير التنفيذي، مبوجب هذا اخليار، املسؤولية  برنامج البيئة
أو يف مكتب األمم املتحدة يف  برنامج البيئةان توافر املوارد والنظم اإلدارية الكافية سواء داخل عن ضم

فيما يتعلق باإلدارة السليمة ملوارد أمانة  املوكلة إليه برنامج البيئةنريويب، ويف أمانة املنرب لتحقيق مسؤوليات 
  املنرب على النحو التايل:

يف املائة من الدخل السنوي الناجم عن  ٦٧انة خيصص املدير التنفيذي لألم  ‘١’
يف دعم الربنامج الذي يعزى إىل مجيع أموال املنرب. ويشمل ذلك متويل لتكا

)، ٣ - التكاليف الكاملة للوظيفتني يف أمانة املنرب ملوظف اإلدارة واملالية (ف
يف املائة من تكاليف  ٦٧البالغة  النسبة) من ٥ - واملساعد اإلداري (خ.ع

 ٣٣. وخيصص املدير التنفيذي برنامج البيئةالربنامج السنوية اليت حيصلها دعم 
يف املائة من الدخل الناشئ عن تكاليف دعم الربنامج اليت تعزى إىل مجيع 
احلسابات االستئمانية للمنرب لتمويل املهام اإلدارية املركزية على النحو املبني يف 

ا مكتب األمم املتحدة يف يأدناه، مبا يف ذلك تلك اليت ‘ ٥’الفقرة  ضطلع 
  نريويب، ومكتب األمم املتحدة خلدمات اإلشراف الداخلي وجملس املراجعني؛

كاليف دعم الربنامج يوفر املدير التنفيذي الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتوزيع ت  ‘٢’
  اإلدارية املركزية؛مانة واملهام بني مهام األ

مانة هليئة أخرى تابعة لألمم املتحدة لتنفيذ نواتج عندما جيري االلتزام بأموال األ  ‘٣’
يف املائة للكيان املتلقي،  ٧معينة، جيري تقسيم تكاليف دعم الربنامج (

  )؛لربنامج البيئةيف املائة  ١,٩٨يف املائة ألمانة املنرب و ٤,٠٢و
أعاله مبا ‘ ٢’يها يف الفقرة لباملهام اإلدارية املركزية املشار إ برنامج البيئةيضطلع   ‘٤’

  يف ذلك ما يلي وتقتصر عليه:
  عملية تعيني املوظفني وتصنيفهم واختيارهم؛  - أ 

كشوف املرتبات وإدارة استحقاقات املوظفني مبا يف ذلك منحة   - ب 
التعليم والتأمني الصحي (مبا يف ذلك التذييل دال) وإجازة زيارة 

  الوطن والعودة إىل الوطن؛
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فصاح املايل (الذي حيمله املقر الرئيسي برنامج األمم املتحدة لإل  - ج 
  لألمم املتحدة)؛

وظائف احملاسبة واملالية مبا يف ذلك إعداد الكشوف املالية، وإصدار   -د 
احلصص واملخصصات وحسابات الصرف والقبض وإدارة تدفقات 

  النقدية واخلزانة وحتصيل املسامهات وتسجيلها؛
اية اخلدمة وما بع  - ه  د التقاعد مبا يف ذلك إدارة إدارة استحقاقات 

عمليات اخلصم لصندوق املعاشات التقاعدية، والتأمني الصحي بعد 
  انتهاء اخلدمة؛

  إدارة أصول املمتلكات غري اهلالكة؛  -  و
  املراجعة الداخلية والتحريات والتفتيش واملراجعة اخلارجية؛  -  ز
  املشاركة يف إدارة العدالة يف منظومة األمم املتحدة؛  -  ح
  الشحن واحلقائب والتأشريات وجوازات املرور لألمم املتحدة؛  - ط
نت والربيد املؤسسية لألمم املتحدة ااإلنرت /نتالوصول إىل نظم اإلنرت   -  ي

  ؛وبرنامج البيئة
تتحمل أمانة املنرب تكاليف اخلدمات اليت يتم التعاقد عليها حمليًا (اخلدمات   ‘٥’

  ألمم املتحدة يف نريويب).اليت يتم التعاقد عليها خارج مكتب ا
  ١اجلدول 

  المتعلقين بإنشاء صندوق استئماني للمنبر نمقارنة بين الخياري
  الصندوق االستئماين لربنامج البيئة  الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء  

 /الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء  الوصف
املاحنني لألمم املتحدة عبارة عن آلية متويل 

شركاء من تعزيز االتساق والتنسيق متكن ال
والكفاءة يف التنفيذ ويف حتقيق األهداف 
املشرتكة على املستويات القطرية و/أو 

  العاملية

الصناديق االستئمانية لربنامج البيئة عبارة عن 
حسابات تنشأ باختصاصات حمددة أو 
مبوجب اتفاقات نوعية لتسجيل املتحصالت 

عية ألغراض واملصروفات من املسامهات الطو 
التمويل الكلي أو اجلزئي لتكاليف األنشطة 

ا   اليت تتسق مع أهداف اهليئة وسياسا
اخلدمات اليت تسدد 
  تكاليفها من املتحصالت

تنفيذ املشروعات من جانب هيئات األمم 
املتحدة املشاركة أو املسؤولة املوكلة هلا مبا 
يف ذلك اإلدارة املالية واحملاسبة واملراجعة 

قييم واخلدمات املؤسسية واملعامالت والت
اإلدارية والبشرية واملالية واملسائل القانونية 

  وغري ذلك

املسؤولية املوكلة هلا مبا يف ذلك احملاسبة 
واإلدارة املالية واخلدمات املؤسسية مثل جتهيز 
املعامالت اإلدارية واخلاصة باملوارد البشرية 

وغري  ةالقانونييات واملسائل ر واملالية والتح
، مثل إدارة املوارد ذلك. واخلدمات املباشرة

  البشرية واملالية 
خطوات لتفعيل 

  الصندوق االستئماين
مقرر لالجتماع العام واملوافقة على  - ١

  اختصاصات الصندوق
  ع العاممقرر لالجتما  - ١
  االختصاصات - ٢
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  الصندوق االستئماين لربنامج البيئة  الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء  
مذكرة تفاهم مع هيئات األمم  - ٢

  املتحدة
اتفاق إداري موحد مع اجلهة املاحنة  - ٣

  األوىل

  موافقة املدير التنفيذي - ٣
تصديق مجعية األمم املتحدة للبيئة  - ٤

ا   حبكم اختصاصا
 اتفاق بني برنامج البيئة وكل جهة ماحنة - ٥

الوقت الالزم إلنشاء 
  الصندوق

أسبوع إىل أسبوعني إلنشاء الصندوق 
  مبجرد موافقة االجتماع العام

التنفيذي يف غضون ميكن أن يوافق املدير 
أيام من مقرر االجتماع العام. وجتميع مجعية 

 ٢٠١٤األمم املتحدة للبيئة يف حزيران/يونيه 
  وميكن أن تصادق بعد ذلك

املمثلون املفوضون يف االجتماع العام   اإلدارة
  وهيئات األمم املتحدة

االجتماع العام (حسب التفويض ممثل من 
مم خالل املكتب) مع إشراف مجعية األ

املتحدة للبيئة على مجيع الصناديق 
  االستئمانية لربنامج البيئة

فرص التعاون املشرتك بني 
  الوكاالت

  نعم
إىل امليزات النسبية، وتنفيذ هيئات  استناداً 

األمم املتحدة الربامج/األنشطة اليت يوافق 
عليها االجتماع العام مع فرصة مشاركة 
 هيئات األمم املتحدة يف تشكل وتنمية

  الصندوق

  نعم
قد يرخص برنامج البيئة لوكاالت أخرى 
بتنفيذ األنشطة من خالل اتفاقات التعاون 

  املشرتك بني الوكاالت

مبلغ احلسابات حتت 
  اإلدارة

مليون دوالر أمريكي من املتحصالت  ٦٦٠  مليارات دوالر أمريكي ٧
  ٢٠١٢خالل 

عدد الصناديق 
االستئمانية العاملة 

  اخلاضعة لإلدارة

هيئة وإدارة مشاركة  ٤٠مع أكثر من  ٦٢
  يف األمم املتحدة

اية  ١٢٣   ٢٠١٢صناديق استئمانية يف 

نظم إدارة الصناديق 
  االستئمانية

  نعم
مجيع املعلومات املالية للصندوق متاحة 

 GATEWAYللجمهور على موقع الويب، 

(http://mptf.undp.org)   

  نعم
IMIS  ٢٠١٤من متوز/يوليه ،Umoja 
ة لالمتثال للمعايري الدولية حملاسبة (مطلوب

القطاع العام اعتبارًا من كانون الثاين/يناير 
٢٠١٤(  

يف املائة للوكيل اإلداري  ١يف املائة ( ٨  التكاليف الكلية
 ٧للصندوق االستئماين املتعدد الشركاء و

يف املائة للتنفيذ بواسطة هيئات األمم 
حتدث  املتحدة) زائداً التكاليف املباشرة اليت

يف املائة  ٣مقابل وظائف أمانة الصندوق (
موظفني  ٢يف املتوسط) اليت تنفذ بواسطة 

( لإلدارة واملالية) ألمانة املنرب مع متويل 
اجلزء املتبقي من تكاليف هاتني الوظيفتني 

  بواسطة الصندوق االستئماين

يف املائة تغطي مجيع  ١٣ ألف: - ٢الخيار 
ماين مبا يف جوانب إدارة الصندوق االستئ

  ذلك وظيفتني يف األمانة (لإلدارة واملالية)
يف املائة تغطي إدارة  ٨ باء: – ٢الخيار 

الصندوق االستئماين مع وظيفتني إضافيتني 
يف األمانة ميوهلا الصندوق االستئماين (اإلدارة 

  واملالية)
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  الصندوق االستئماين لربنامج البيئة  الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء  
يف  ٤,٣يف املائة ( ١٣ جيم: -٢الخيار 

ة برنامج املائة للتكاليف املؤسسية اإلداري
 ٨,٧البيئة/مكتب األمم املتحدة يف نريويب، 

يف املائة تعاد إىل أمانة املنرب للتكاليف املالية 
واإلدارية املباشرة مبا يف ذلك تغطية وظيفتني 

  )يف األمانة (لإلدارة واملالية)
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  ٢اجلدول 
  مقارنات إشارية للتكاليف السنوية ذات الصلة بخياري الصندوق االستئماني

  بدوالرات الواليات املتحدة)(
  ١اخليار  

الصندوق االستئماين املتعدد مكتب 
  الشركاء

  ألف ٢اخليار 
يف املائة  ١٣ ،برنامج البيئة

 تكاليف دعم الربنامج

  باء ٢اخليار 
يف املائة تكاليف  ٨برنامج البيئة، 
 دعم الربنامج

  جيم ٢اخليار 
لبيئة، تكاليف دعم برنامج ا

يف املائة  ٦٧الربنامج مع إعادة 
 منها

 ١٠ ٠٠٠ ٥٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٥٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ حجم الصندوق االستئماين

١ ١٥٠ ٤٤٢ ٥٧٥ ٢٢١ ٧٤٠ ٧٤٠ ٣٧٠ ٣٧٠ ١ ١٥٠ ٤٤٢ ٥٧٥ ٢٢١ ٧٤٠ ٧٤٠ ٣٧٠ ٣٧٠ تكاليف دعم الربنامج/الوكيل اإلداري

  (أ)١٥٠ ٠٠٠ التكاليف املباشرة للمنرب

 (ب)١٤٢ ٠٠٠

 -  -  ٢٩٢ ٠٠٠ ٢٩٢ ٠٠٠ -  -  (أ)٣٠٠ ٠٠٠

 ١ ١٥٠ ٤٤٢ ٥٧٥ ١٢٢١ ٠٣٢ ٧٤٠ ٦٦٢ ٣٧٠ ١ ١٥٠ ٤٢٢ ٥٧٥ ٢٢١ ١ ٠٤٠ ٧٤٠ ٦٦٢ ٣٧٠ التكاليف اإلجمالية للمنبر

 املتعدد الشركاء، واليت سوف حتمل بوصفها تكاليف مباشرة بواسطة أمانة املنرب اليت تعمل بوصفها أمانة الصندوق. متوسط التكاليف اإلشارية للحسابات اليت ميسكها الصندوق االستئماين  ) أ(

  التكاليف اإلضافية للصندوق االستئماين لتمويل املتبقي من تكاليف الوظيفتني (اإلدارة واملالية).  ) ب(
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يارات املطروحة. وقد عرض سيناريوهات ويعقد اجلدول مقارنة لتكاليف املنرب بشأن خمتلف اخل  -  ٢٠
للمنرب. املتوقعة من املصروفات السنوية  ةماليني دوالر أمريكي) تتوافق مع الطائف ١٠ماليني و ٥للميزانية (

) بنسبة ١ألف وباء وجيم) وتكاليف الوكيل اإلداري (اخليار  ٢وتتعلق تكاليف دعم الربنامج (للخيارات 
صروفات الكلية مبوجب كل خيار. وتتكبد التكاليف املباشرة للمنرب مبوجب التكاليف اليت تطبق على امل

باء لتغطية تكاليف أمانة املنرب لضمان أداء مهام اإلدارة واملالية فيما يتجاوز تلك اخلاصة  ٢و ١اخليارين 
  بوصفه مضيفاً للمنرب. برنامج البيئةبالوكيل اإلداري أو 

____________ 


