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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *جدول األعمال املؤقتمن  ٦ البند

 ٢٠١٥  -  ٢٠١٤الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 
  وصندوق البيئة ومسائل الميزانية األخرى

  إدارة الصناديق االستئمانية والمساهمات المخصصة

  )١(تقرير المدير التنفيذي

  موجز
ورته السابعة والعشرين لتوفري يُعرض هذا التقرير على جملس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف د

معلومات واقرتاح إجراء بشأن إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة، على حنو يدعم برنامج 
  عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة.

                                                      
*  UNEP/GC.27/1.  
  .يصدرت بدون حترير رمس  ١)(
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  من مجلس اإلدارة اإلجراء المقترح اتخاذه  -أوًال 
حو الذي قدمته جلنة املمثلني الدائمني ضمن  أن يعتمد مقررًا على النقد يرغب جملس اإلدارة يف  - ١

  .UNEP/GC.27/L.1الوثيقة 
  إدارة الصناديق االستئمانية  - ثانياً 

يوضح هذا الفرع خمتلف اإلجراءات اليت اختذها املدير التنفيذي أو ينوي اختاذها فيما يتعلق   - ٢
ا يبني النفقات الفعلية للصناديق بالصناديق االستئمانية اليت يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة، كم

، ٢٠١٣  - ٢٠١٢، والنفقات التقديرية املنقحة لفرتة السنتني ٢٠١١ - ٢٠١٠االستئمانية لفرتة السنتني 
  .٢٠١٥  - ٢٠١٤والنفقات املتوقعة لفرتة السنتني 

  معلومات أساسية  -ألف 
لصناديق االستئمانية للتعاون لدى منظومة األمم املتحدة نوعان من الصناديق االستئمانية مها: ا  - ٣

التقين والصناديق االستئمانية العامة. وتوفر الصناديق االستئمانية للتعاون التقين املساعدة اإلمنائية االقتصادية 
واالجتماعية للبلدان النامية. ويف برنامج األمم املتحدة للبيئة تشمل هذه الفئة الصناديق االستئمانية اليت 

فنيني مبتدئني وكبار موظفي الربامج. وأما الصناديق االستئمانية العامة فتدعم األنشطة  متول توظيف موظفني
  اليت تكون ذات طابع غري طابع التعاون التقين احملض.

  الصناديق االستئمانية  -باء 
  ية:لصناديق االستئمانمن اوباإلضافة إىل ذلك، مييز برنامج األمم املتحدة للبيئة بني الفئات التالية   - ٤

  الصناديق اليت توفر دعماً مباشراً لربنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة؛  (أ)
الصناديق اليت توفر الدعم لالتفاقيات والربوتوكوالت وبرنامج البحار اإلقليمية اليت يديرها   (ب)

  برنامج األمم املتحدة للبيئة؛
يت يدعمها برنامج األمم املتحدة الصناديق اليت تنتمي إىل الفئة اخلاصة من األنشطة ال  (ج)

  للبيئة.
صندوقًا استئمانيًا نشيطاً، موزعة على  ٩٧، كان هناك ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٣١ حبلولو   - ٥

  :١النحو املبني يف اجلدول 
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  ١اجلدول 
  ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٣١ حتىالصناديق االستئمانية النشيطة 

  الوصف
الصناديق 

  االستئمانية العامة

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (عامة)

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  اجملموع  التقين (موظفون)
الدعم املباشر لربنامج عمل برنامج 

 ٥٧ ١٦ ٢٥ ١٦  األمم املتحدة للبيئة

الدعم لالتفاقيات وبرامج البحار 
 ٣٤ -  ٣ ٣١  اإلقليمية والربوتوكوالت

الفئة اخلاصة من الصناديق 
 ٦  -  ٦ -   االستئمانية

 ٩٧ ١٦ ٣٤ ٤٧  المجموع

وتشمل فئة الصناديق االستئمانية اخلاصة الصندوق االستئماين للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ   - ٦
بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة كأمني خزانة 

اف ويقدم حساباً باملقبوضات واملدفوعات من املوارد (اليت تشمل السندات اإلذنية). الصندوق املتعدد األطر 
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة هو أيضًا أحد الوكاالت املنفذة لربنامج الصندوق املتعدد األطراف وقد أنشأ 

فيذ برنامج األمم املتحدة صندوقًا استئمانيًا مستقًال هو الصندوق االستئماين للتعاون التقين فيما يتعلق بتن
للبيئة ألنشطة الصندوق املتعدد األطراف. ويقع داخل هذه الفئة الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن 
إدارة برنامج العمل الوطين للتكيف التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية واملوجه إىل أقل 

ستئماين للتعاون التقين لربنامج مرفق البيئة العاملية القائم على تقاضي الرسوم، البلدان منواً؛ والصندوق اال
الذي يوفر الدعم اإلداري فيما يتعلق بتنفيذ برنامج األمم املتحدة للبيئة لربنامج مرفق البيئة العاملية؛ 

ناخ التابع لربنامج األمم والصندوق االستئماين للتعاون التقين للصندوق بشأن إدارة الربنامج اخلاص بتغري امل
املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية؛ والصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن إدارة صندوق تنفيذ بروتوكول 

  ومرفق البيئة العاملية.للبيئة ناغويا املشرتك بني برنامج األمم املتحدة 

أنشأ املدير التنفيذي لوزاري العاملي، /املنتدى البيئي االدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة ومنذ  - ٧
  ).٢نظر اجلدول أصناديق استئمانية جديدة ( عشرة
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  ٢اجلدول 
  اإلدارة الصناديق االستئمانية الجديدة المنشأة منذ الدورة السادسة والعشرين لمجلس

  الوصف
الصناديق 

 عامةالاالستئمانية 

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (عامة)

االستئمانية  الصناديق
للتعاون التقين 

  اجملموع  (موظفون)
الدعم املباشر لربنامج عمل برنامج 

 ٨  -   ٧  ١  األمم املتحدة للبيئة

الدعم لالتفاقيات وبرامج البحار 
  ١ -   -  ١  اإلقليمية والربوتوكوالت

الفئة اخلاصة من الصناديق 
 ١  -  ١  -   االستئمانية

 ١٠ - ٨ ٢  المجموع

ة لفرتة السنتني ــــات الفعليــــــلمصروفات لــــملخصعلى التوايل  ٥و ٤و ٣داول ــــرد يف اجلــوت  - ٨
، والنفقات املتوقعة لفرتة السنتني ٢٠١٣  - ٢٠١٢، والنفقات املقّدرة لفرتة السنتني ٢٠١١  - ٢٠١٠
  ، مقّسمة حسب فئات الصناديق االستئمانية.٢٠١٥  - ٢٠١٤

مليون دوالر، منها  ٧٣٤,٣، بلغت النفقات ٢٠١١ - ٢٠١٠وفيما يتعلق بفرتة السنتني   - ٩
مليون دوالر تتصل بالصناديق االستئمانية اليت تدعم بصورة مباشرة برنامج عمل برنامج األمم  ١٦٢,٦

مليون دوالر  ١٩٢,٣املتحدة للبيئة، بينما بلغت حصة االتفاقيات والربوتوكوالت وبرامج البحار اإلقليمية 
  .)٣نظر اجلدول أمليون دوالر ( ٣٧٩,٣يق االستئمانية اخلاصة وحصة احلسابات والصناد

  ٣اجلدول 
  ٢٠١١ -  ٢٠١٠مانية لفترة السنتين النفقات الفعلية للصناديق االستئ

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  الوصف

الصناديق 
االستئمانية 

  العامة

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (عامة)

الصناديق 
نية للتعاون االستئما

  اجملموع  التقين (موظفون)
الدعم املباشر لربنامج عمل برنامج 

١٦٢ ٦٢٠ ٨ ٩٧٠ ٨٣ ٥٥٥ ٧٠ ٠٩٥  األمم املتحدة للبيئة
الدعم لالتفاقيات وبرامج البحار 

١٩٢ ٣٢٩ -   ٣٥ ١٥٧١٢١ ٢٠٨  اإلقليمية والربوتوكوالت
الفئة اخلاصة من الصناديق 

٣٧٩ ٣٣٧ -  - ٣٧٩ ٣٣٧  االستئمانية
 ٧٣٤ ٢٨٦ ٨ ٩٧٠ ١١٨ ٦٠٦٦٧٦ ٦٤٠  المجموع
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 ٧٧٧,٤، ميكن تقسيم إمجايل النفقات املقدرة البالغ ٢٠١٣ - ٢٠١٢وفيما يتعلق بفرتة السنتني   -  ١٠
مليون دوالر للصناديق االستئمانية اليت تدعم بصورة مباشرة برنامج  ١٥٧مليون دوالر لفرتة السنتني إىل 

مليون دوالر للصناديق االستئمانية لالتفاقيات والربوتوكوالت  ١٨٦,٣عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
نظر أيق االستئمانية اخلاصة (مليون دوالر للحسابات والصناد ٤٣٤,١وبرامج البحار اإلقليمية، و

  ).٤ اجلدول
  ٤اجلدول 

  ٢٠١٣ -  ٢٠١٢النفقات المقّدرة للصناديق االستئمانية لفترة السنتين 
  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  الوصف

الصناديق 
االستئمانية 

  العامة

الصناديق 
االستئمانية 

للتعاون التقين 
  (عامة)

الصناديق 
االستئمانية 
 للتعاون التقين

  اجملموع  (موظفون)
الدعم املباشر لربنامج عمل برنامج األمم 

١٥٧ ٠١٣ ١٣ ٦٦٤ ٨٧ ٠٩٨ ٥٦ ٢٥١  املتحدة للبيئة
الدعم لالتفاقيات وبرامج البحار 

١٨٦ ٢٧٨ -  ٤٠ ١٤٥٧٥٨ ٥٢٠  اإلقليمية والربوتوكوالت
٤٣٤ ١٠٨ -  - ٤٣٤ ١٠٨  الفئة اخلاصة من الصناديق االستئمانية

٧٧٧ ٣٩٩ ١٣ ٦٦٤ ١٢٧ ٦٣٥٨٥٦ ٨٧٩  المجموع

مليون دوالر، منها  ٦٦٣,٣ توقعة، تبلغ النفقات امل٢٠١٥ - ٢٠١٤وفيما يتعلق بفرتة السنتني   -  ١١
ماليني دوالر تتصل بالصناديق االستئمانية اليت تدعم مباشرة برنامج عمل برنامج األمم  ١٠٩,٥مبلغ 

مليون دوالر  ٣٦٧,٥يات وبرامج البحار اإلقليمية، ومليون دوالر لالتفاق ١٨٦,٣املتحدة للبيئة، ومبلغ 
  ).٥نظر اجلدول أللحسابات والصناديق االستئمانية اخلاصة (

  ٥اجلدول 
  ٢٠١٥ - ٢٠١٤النفقات المتوقعة للصناديق االستئمانية في فترة السنتين 

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  الوصف

الصناديق 
االستئمانية 

  العامة

الصناديق 
ستئمانية للتعاون اال

  التقين (عامة)

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  اجملموع  التقين (موظفون)
الدعم املباشر لربنامج عمل 
 ١٠٩ ٥٠٠ ٨ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٤١ ٥٠٠  برنامج األمم املتحدة للبيئة
الدعم لالتفاقيات وبرامج 

 ١٨٦ ٢٧٨ - ٤٠ ٧٥٨ ١٤٥ ٥٢٠  البحار اإلقليمية والربوتوكوالت
اخلاصة من الصناديق الفئة 

 ٣٦٧ ٥١٣ -  -  ٣٦٧ ٥١٣  االستئمانية

 ٦٦٣ ٢٩١ ٨ ٠٠٠ ١٠٠ ٥٥٤٧٥٨ ٥٣٣  المجموع
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  المساهمات المخصصة  -جيم 
)، جيوز ٢-٢٠٤و ١- ٢٠٤وفقًا للقواعد املالية لصندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة (املادتان   -  ١٢

ات متفق عليها من احلكومات أو الوكاالت للمدير التنفيذي أن يقبل مسامهات خمصصة يف شكل مسامه
املتعاونة أو املنظمات الداعمة أو من جهات أخرى تقدم إما نقدًا أو عينًا لدعم أنشطة وخدمات 

  يف وثائق فرادى املشاريع. ملا هو مبني، وفقاً خاصةوتسهيالت 
، ُقدم مبلغ ٢٠١١ - ٢٠١٠مليون دوالر يف فرتة السنتني  ١١٢ومن بني إمجايل النفقات البالغ   -  ١٣

 ٢١,٤مليون دوالر يف شكل دعم مباشر لربنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، وأُنفق مبلغ  ٨٨,٨
مليون دوالر أنفقت  ١,٨مليون دوالر على أنشطة االتفاقيات وبرامج البحار اإلقليمية والربوتوكوالت، منها 

مليون دوالر مقارنة بفرتة السنتني  ١٢,٢ة عامة قدرها ميثل زياد وهذا .على أنشطة مرفق البيئة العاملية
  مليون دوالر. ٩٩,٨، اليت بلغ فيها جمموع النفقات من املسامهات املخصصة ٢٠٠٩  - ٢٠٠٨
 لفرتة السنتنيإىل أن نفقات املسامهات املخصصة برنامج األمم املتحدة للبيئة وتشري تقديرات   -  ١٤

لدعم برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة ستكون  ٢٠١٥  - ٢٠١٤ فرتة السنتنيو  ٢٠١٣  - ٢٠١٢
وستنخفض املسامهات املخصصة مليون دوالر على التوايل.  ٩٢,٥مليون دوالر و ٨٤,٩يف حدود 

 فرتة السنتنييف مليون دوالر  ٢١,٤من لالتفاقيات وبرامج البحار اإلقليمية والربوتوكوالت بصورة طفيفة 
مليون  ٢٣,٩وستزداد إىل  ٢٠١٣ - ٢٠١٢ فرتة السنتنييف ون دوالر ملي ١٩إىل  ٢٠١١  - ٢٠١٠

. ويتوقع أن تنخفض النفقات املخصصة لربامج الفئة اخلاصة ٢٠١٥  - ٢٠١٤ فرتة السنتنيدوالر يف 
مليون دوالر، وأن تواصل اخنفاضها إىل  ١,٦إىل  ٢٠١٣ - ٢٠١٢(مرفق البيئة العاملية) لفرتة السنتني 

  .٢٠١٥ - ٢٠١٤ فرتة السنتنييف مليون دوالر  ١,٥
فرتة لوالنفقات املقدرة  ٢٠١١ - ٢٠١٠توزيع النفقات الفعلية لفرتة السنتني  ٦ويبني اجلدول   -  ١٥

  .٢٠١٥ - ٢٠١٤ فرتة السنتنيو  ٢٠١٣  - ٢٠١٢ السنتني
  ٦اجلدول 

وفترة  ٢٠١٣ -  ٢٠١٢ السنتين  فترةو  ٢٠١١ - ٢٠١٠ فترة السنتينلالمساهمات المخصصة 
  ٢٠١٥  - ٢٠١٤ نتينالس

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  املسامهات املخصصة ملا يلي:
النفقات الفعلية للفرتة 

٢٠١١-٢٠١٠  
النفقات التقديرية املنقحة 

  ٢٠١٣-٢٠١٢للفرتة 
النفقات املتوقعة للفرتة 

٢٠١٥- ٢٠١٤  
الدعم املباشر لربنامج عمل برنامج

 ٩٢ ٥٠٠ ٨٤ ٨٧٢ ٨٨ ٧٧٦  األمم املتحدة للبيئة

أنشطة االتفاقيات وبرامج البحار
 ٢٣ ٩٠٠ ١٩ ٠٩٦ ٢١ ٤٤٣  اإلقليمية والربوتوكوالت

الفئة اخلاصة من الصناديق
  ١ ٥٠٠  ١ ٥٦٣  ١ ٨٤٨  االستئمانية (مرفق البيئة العاملية)

 ١١٧ ٩٠٠ ١٠٥ ٥٣١ ١١٢ ٠٦٧  المجموع
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خلارجة عن امليزانية لثالث فرتات من أدناه ملخصًا للنفقات على أساس املوارد ا ٧ويقدم اجلدول   -  ١٦
ويدعم التخفيض يف الدعم املباشر لربنامج عمل برنامج األمم  .٢٠١٥  - ٢٠١٤إىل  ٢٠١١  - ٢٠١٠

اجتاهاً حنو زيادة يف ميزانية صندوق البيئة هلذه الفرتة،  ٢٠١٥ - ٢٠١٤ فرتة السنتنيلاملتحدة للبيئة واملتوقع 
  عند نفس املستوى املتفق عليه. اليةاإلمجبينما حيافظ على امليزانية 

  ٧اجلدول 
  ٢٠١٥  - ٢٠١٤إلى  ٢٠١١ - ٢٠١٠الثالث من  المالية للفتراتموجز النفقات 

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

   فرتة السنتني

الصناديق 
االستئمانية 

  العامة

الصناديق 
االستئمانية 

للتعاون التقين 
  (عامة)

الصناديق 
االستئمانية 

ن التقين للتعاو 
  (موظفون)

املسامهات 
 اجملموع  املخصصة

٢٠١١-٢٠١٠ 
الدعم املباشر لربنامج عمل 
  ٢٥١ ٣٩٦  ٨٨ ٧٧٦  ٨ ٩٧٠  ٨٣ ٥٥٥  ٧٠ ٠٩٥ برنامج األمم املتحدة للبيئة

  

أنشطة االتفاقيات وبرامج 
البحار اإلقليمية 
  ٢١٣ ٧٧٢ ٢١ ٤٤٣   ٣٥ ١٢١  ١٥٧ ٢٠٨ والربوتوكوالت

  
ناديق الفئة اخلاصة من الص

  ٣٨١ ١٥٨  ١ ٨٤٨      ٣٧٩ ٣٣٧  االستئمانية 
 ٨٤٦ ٣٥٣  ١١٢ ٠٦٧ ٨ ٩٧٠  ١١٨ ٦٧٦  ٦٠٦ ٦٤٠ المجموع  

٢٠١٣-٢٠١٢ 
الدعم املباشر لربنامج عمل 
  ٢٤١ ٨٨٥  ٨٤ ٨٧٢  ١٣ ٦٦٤  ٨٧ ٠٩٨ ٥٦ ٢٥١ برنامج األمم املتحدة للبيئة

  

أنشطة االتفاقيات وبرامج 
البحار اإلقليمية 
  ٢٠٥ ٣٧٤ ١٩ ٠٩٦    ٤٠ ٧٥٨  ١٤٥ ٥٢٠ والربوتوكوالت

  
الفئة اخلاصة من الصناديق 

  ٤٣٥ ٦٧١  ١ ٥٦٣      ٤٣٤ ١٠٨  االستئمانية 
  ٨٨٢ ٩٣٠  ١٠٥ ٥٣١ ١٣ ٦٦٤ ١٢٧ ٨٥٦  ٦٣٥ ٨٧٩ المجموع  

٢٠١٥-٢٠١٤ 
الدعم املباشر لربنامج عمل 
  ٢٠٢ ٠٠٠  ٩٢ ٥٠٠ ٨ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠  ٤١ ٥٠٠ برنامج األمم املتحدة للبيئة

  

التفاقيات وبرامج أنشطة ا
البحار اإلقليمية 
  ٢١٠ ١٧٨  ٢٣ ٩٠٠   ٤٠ ٧٥٨  ١٤٥ ٥٢٠ والربوتوكوالت

   
الفئة اخلاصة من الصناديق 

  ٣٦٩ ٠١٣  ١ ٥٠٠      ٣٦٧ ٥١٣  االستئمانية 
  ٧٨١ ١٩١  ١١٧ ٩٠٠ ٨ ٠٠٠  ١٠٠ ٧٥٨  ٥٥٤ ٥٣٣ المجموع  

النفقات الفعلية لفرتة السنتني  جداول تقدم تفاصيًال عن UNEP/GC.27/INF/6وتتضمن الوثيقة   -  ١٧
والنفقات املتوقعة لفرتة السنتني  ٢٠١٣  - ٢٠١٢، والنفقات املقدرة لفرتة السنتني ٢٠١١ - ٢٠١٠
  جلميع الصناديق االستئمانية اليت يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة. ٢٠١٥ -  ٢٠١٤

_______________  


