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جمعية األمم المتحدة 
برنامج لالتابعة للبيئة 

  األمم المتحدة للبيئة

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةل

  الدورة األولى
  ٢٠١٤ ونيهي/حزيران ٢٧  - ٢٣نريويب، 

  *من جدول األعمال املؤقت ٧البند 

 ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 
  وصندوق البيئة ومسائل الميزانية األخرى

  تنقيح القواعد المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  تقرير المدير التنفيذي

  معلومات أساسية  -أوًال 

 اعتباراً العام،  معايري احملاسبة الدولية للقطاعمعية العامة بتطبيق اجلالذي اختذته قرار الب اعقيف أ - ١
 ،، أصبح من الضروري تنقيح القواعد املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١من 

 .العام معايري احملاسبة الدولية للقطاعمبا ُحيقق ُمواءمتها مع 

نتقال ن، باحلاجة إىل ايالسابعة والعشر  يف دورته املتحدة للبيئة،َسلَّم جملس إدارة برنامج األمم  - ٢
، ووجوب إجراء تنقيحات أخرى للقواعد املالية العام معايري احملاسبة الدولية للقطاعناجز وكفؤ حنو تطبيق 

 قد يستدعيها رفع مستوى برنامج األمم املتحدة للبيئة وفعاليته ومساءلته واستجابته، وطَلب إىل املدير
التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة وجلنة املمثلني الدائمني، باختاذ 

  اخلطوات الالزمة وتقدمي تقرير بذلك إىل جملس اإلدارة يف دورته القادمة.

                                                      
UNEP/EA.1/1  .  



UNEP/EA.1/6 

2 

  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ٢٥اإلحاطة الُمقدمة إلى لجنة الُممثلين الدائمين، بتاريخ 
أيلول/سبتمرب  ٢٥لجنة الفرعية التابعة للجنة املمثلني الدائمني، واملعقودة يف يف اجللسة السنوية ل - ٣

تخذة للموافقة على تنقيحات القواعد املالية لربنامج ل، َقدَّم ُممثل ٢٠١٣
ُ
حرز واخلُطوات امل

ُ
ألمانة عرضاً للتقدم امل

 ٤من  فريقًا عامًال ُمشرتكاً  ٢٠١٣بريل أقد أنشأ يف نيسان/ املراقب املايلاألمم املتحدة للبيئة، الفتًا إىل أن 
أعضاء يضم إدارة الشؤون اإلدارية، ومكتب األمم املتحدة يف نريويب، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية (موئل األمم املتحدة)، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وذلك لوضع مشروع تنقيحات القواعد املالية 

بأن املراقب املايل قد طلب علماً املتحدة للبيئة وموئل األمم املتحدة. وأحاط املمثل اللجنة اخلاصة بربنامج األمم 
إىل مكتب األمم املتحدة يف نريويب أن يضع مصفوفة تتضمن مقارنة النظام املايل لألمم املتحدة وقواعدها املالية 

ا يف برنامج األم عتمدة ُمؤخرًا مع القواعد املالية املعمول 
ُ
م املتحدة للبيئة بغية التوصل يف النهاية إىل ُمقرتح امل

بالتغيريات الالزمة لضمان حتقيق املواءمة. هذا، واستعرض برنامج األمم املتحدة للبيئة هذه املصفوفة وأجرى 
 .٢٠١٣التعديالت اليت ُقدمت إىل مكتب املراقب املايل يف حزيران/يونيه 

يف وقت الحق، مشروع  التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة،َوَضع مكتب العمليات واخلدمات الداعمة  - ٤
ُمذكرة لتقدميها إىل جلنة املمثلني الدائمني، وتتناول معاجلة األسئلة املتعلقة باملسألة اليت طرحها أعضاء اللجنة يف 

ذكرة تأجل تقدميها حىت تاريخ  ٢٥جلستها املعقودة يف 
ُ
/ديسمرب كانون األول  ٥أيلول/سبتمرب. بيد أن امل

قرتحة للقواعد املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة مل يَرِد من مكتب  ٢٠١٣
ُ
نظرًا ألن مشروع التنقيحات امل

 .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣املراقب املايل إال يف 

  المراقب المالي هعمم الذيمشروع تنقيحات القواعد المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
مشروع تنقيحات القواعد املالية  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣املراقب املايل يف  َعمَّم مكتب  - ٥

قدم ملراجعتها من ِقبل القائمني على إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة. واتفق مشروع التنقيحات مع اال
ُ
قرتاح امل

دارة الشؤون اإلدارية التابعة من إ من برنامج األمم املتحدة للبيئة، مع استثناء واحد: أنه تضمن اقرتاحَا ُمقدماً 
اخلدمات والسلع،  مناملشرتيات تأمني عقود سلطة املدير التنفيذي على بإلغاء  لألمانة العامة لألمم املتحدة

 من شأنه أن مثل هذا التغيريا. و اوتنقيح لربنامج األمم املتحدة للبيئة املاليةالقواعد املنصوص عليها حاليا يف 
عن األنشطة املمولة من صندوق البيئة ته مساءلمدى لمدير التنفيذي و لرافا كبريا عن السلطة احلالية ل احنكِّ شَ يُ 

 .والصناديق االستئمانية املرتبطة به

 بشأن املسائل مكتب الشؤون القانونية يف احلصول على آراء األمم املتحدة للبيئة هذا، وَرِغب برنامج - ٦
عام الذي أبداه يف  رأيه ٢٠١٣سبتمرب أيلول/ ٢٠ مؤرخة يف يف مذكرةكتب شرتيات. وأكد املاملاملتعلقة بتأمني 

. التنفيذي سلطة املديرضمن  يف الوقت الراهن ال تزال صندوق البيئة املمولة من أن املشرتياتوُمفاده  ٢٠٠٧
يف  ياتاملشرت تأمني بشأن  ٢٠١١لعام  تقريرهم عنه يف واأعرب ذيال املدققني الداخليني رأي وهذا يتفق مع
 .املتحدة يف نريويب مكتب األمم

على  ا، وشدداملراقب املايلب وموئل األمم املتحدة لبيئةاألمم املتحدة للربنامج  نان التنفيذيااملدير  لتقىاو  - ٧
 املتطلبات(ج) و؛ األمني العام مع اتفاقهما(ب)  ا؛مإدارا يجملسمن قبل  تهمامساءلإمكانية  )أ: (أمهية ما يلي
وتقدمي  سلطة الشراءب اخليارات املتعلقة ملناقشةوجوب أن جيتمع فريق عامل يهما. وتقرر اجمنرب ل التشغيلية
األمم التنفيذي لربنامج  واملدير وفريقه العام للشؤون اإلداريةوكيل األمني املسؤولني (إىل  يف هذا الصدد توصيات

 ).البيئةللمتحدة 
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األمم برنامج ن عوحضره ممثلون  ،٢٠١٤يناير اين/كانون الث ٢٣يوم اجتماعه قد الفريق العامل عَ  - ٨
ومكتب خدمات املايل، ومكتب األمم املتحدة يف نريويب، ومكتب املراقب  ،وموئل األمم املتحدة ،املتحدة للبيئة

تمثل يف ضرورة  الربنامج موقف األمم املتحدة للبيئةبرنامج ر ممثل رَّ الدعم املركزية. وكَ 
ُ
نفيذي  املدير التُميارس أن امل

أن برنامج األمم  وضحاً أصحاب املصلحة، مُ أمام سؤوليته هام ماالضطالع مب عندالشراء التفويض ب كامل
حىت برنامج األمم املتحدة للبيئة يُفوض  إنشاء خدمات الشراء اخلاصة به. وأشار إىل أن مل يعتزم املتحدة للبيئة

عتمد يف يدارية ومكتب األمم املتحدة يف نريويب، و إىل إدارة الشؤون اإلبسلطة الشراء على نطاق واسع و  اآلن
 األمركان و قدمي اخلدمات داخل منظومة األمم املتحدة. ا، فضال عن غريهم من مُ ماملقام األول على خدما

للربنامج يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك  االسرتاتيجيمبختلف أشكال التواجد فيما يتعلق  أيضاً  نفسههو 
 اسنادسلطة باألمم املتحدة للبيئة برنامج تفظ حيأن  وجوبمفاده الذي رأي الوأعرب عن . ليميةمكاتبه اإلق

، يبرنامج األمم املتحدة اإلمنائإىل قدم للخدمات و مُ باعتباره مكتب األمم املتحدة يف نريويب  إىلحاالت الشراء 
الذين استوفوا لألمم املتحدة  ابعنيمن التُمقدم آخر للخدمات ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وأي 

ا التشغيلية بشكل أكثر توفرياً   لقيام بذلك امتثاالً للبيئة اسيواصل برنامج األمم املتحدة هذا، و وكفاءة.  احتياجا
 لشراء.لاملبادئ التوجيهية ة و املاليوقواعدها لألمم املتحدة نظام املايل لل

 اتسلطمبنح  اتإصدار تفويضتعني عليه لبيئة م املتحدة لاألموأشار إىل أن املدير التنفيذي لربنامج  - ٩
 هي تلك ملديري أمانات االتفاقيات البيئية، و 

ُ
نشأة مبوجب معاهدات منفصلة عن اجلمعية العامة (على اهليئات امل

املدير التنفيذي حتديداً، إىل  ،األعضاءطلبت الدول اليت من خالهلا و حنو ما أكده مكتب الشؤون القانونية)، 
لربنامج اهليئة اإلدارية  عرب الدول األعضاءووافقت ، اتألمانالالزمة لدمات اخلوفري ت للبيئة ربنامج األمم املتحدةل

املدير  . وبالتايل أصبحاألمم املتحدة للبيئة عن طريق برنامجهذه اخلدمات  وفريعلى ت األمم املتحدة للبيئة
على سبيل املثال ذلك ومن إدارة األمانات، عن األخرى أمام الدول األعضاء واألطراف  التنفيذي مسؤوالً 

 .أنشطة الشراء

شراء الأن مستوى املخاطر اليت تعرضت هلا املنظمة من خالل للبيئة برنامج األمم املتحدة ممثل ذكر و  -  ١٠
من  مليون دوالر ٢١,٥ ، كان مبلغ املشرتيات السنوية٢٠١٣في عام . فكان حمدودا للغايةمبعرفة الربنامج  

قل األإجراءات الشراء ب خاصةمن دوالرات الواليات املتحدة مليون دوالر  ٨,٣، منها دوالرات الواليات املتحدة
منخفضة مشرتيات ’’ ، ونصف عمليات الشراء هذه كانتمن دوالرات الواليات املتحدة دوالر ٤٠ ٠٠٠من 
اليت معظم املشرتيات ذات القيمة العالية ( ا). أممن دوالرات الواليات املتحدة دوالر ٤ ٠٠٠ (أقل من ‘‘القيمة

استئجار أماكن العمل، فكانت يف ) من دوالرات الواليات املتحدة مليون دوالر ٨,٤ مجاليةاإل تهاقيمبلغت 
 .عقود اإلجيار احلالية ما كانت يف شكل توسعات يفوعادة 

األمم املتحدة للبيئة نامج بر من  تقتضيحاجة ملحة مثة يف بعض األحيان كانت هناك  هإىل أن وَلفت -  ١١
اعات والكوارث، فيما يتعلق صر يف سياق ما بعد الاليت تتم عمليات ال، وخاصة يف إطار القيام مبشرتيات عاجلة

 منالكثري ارتكز باإلضافة إىل ذلك، . األسواق احمللية والقدرة على الشراء السريعباملعرفة بضرورة توافر 
موقع يف مجيع أحناء  ٤٠حنو املشرتيات على املتطلبات احمللية يف من لبيئة األمم املتحدة لبرنامج احتياجات 

 ُجمهزاً  مكتب األمم املتحدة يف نريويب مل يكن ويف الغالب،. يف املناطقاملقامة شاريع املالعامل، باإلضافة إىل 
برنامج مشرتيات من اجلزء األعظم ن أعلى الرغم من . و املشرتياتاملتعلقة بتأمني مثل هذه اخلدمات  قدميلت

املدير ارتأى إدارة الشؤون اإلدارية ومكتب األمم املتحدة يف نريويب،  كانت تتم عن طريقاألمم املتحدة للبيئة  
قدمي اخلدمات، مُ غريمها من على العمل مع  تهدر على قُ  برنامج األمم املتحدة للبيئةحيافظ أن  ضرورةالتنفيذي 
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مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات على األرض،  القائمةسيما تلك  وال
 .املشاريع

سلطة الشراء فقط إىل  يُفوض من حيث إدارة املخاطر،، املمثل إىل أن املدير التنفيذي أشاركما  -  ١٢
األمم امج وَقدم برنالتدريب املناسب قبل ممارسة هذه السلطة. ُيشرتط فيهم تلقي املوظفني املؤهلني، الذين 

سؤوليات املشرتيات (مت مبللموظفني املكلفني على يد ُمدربني  وأالتدريب سواء على االنرتنت هذا املتحدة للبيئة 
 ).٢٠١٣يف عام  موظفاً  ١٤٥تدريب 

  ُسبل الُمضي ُقدماً   -  ثانياً 
ني العام القواعد صدر األملإلطار التنظيمي القائم، لوائح األمم املتحدة ويُ  وفقاً  ،اجلمعية العامة ضعتَ  -  ١٣

مني يف نشرات األ يت َترِدوالقواعد من خالل اإلجراءات واملبادئ التوجيهية ال لوائحال طبيقيتم تعريف تو املالية. 
 .ءات والسياساتأدلة اإلجراوالتعليمات اإلدارية و  ،العام
كانون  ٣بتاريخ ة الواردلقواعد املالية تنقيحات اأن مشروع إىل األمم املتحدة للبيئة  وُيشري برنامج -  ١٤

 و  ٢٠١٣ديسمرب األول/
ُ
لسلطة تفويض امصدر  ١- ٢٠١ يف البندأوضحت مكتب املراقب املايل،  قرتحة منامل

 بصيغته املنقحة من قبل املراقب املايل: ١-٢٠١لدى املدير التنفيذي. وفيما يلي نص البند 
فيما يلي باسم  لبيئة (املشار إليهنظم هذه القواعد اإلدارة املالية لصندوق برنامج األمم املتحدة لتُ 

 و ) الصندوق
ُ
. من املوارد خارج امليزانية ذلك ) وغري٢٧  - د( ٢٩٩٧نشأ مبوجب قرار اجلمعية العامة امل

الصندوق مبوجب قرار بللنظام املايل لألمم املتحدة بصيغته املعدلة فيما يتعلق  يتم إصدارها وفقاً و 
األمني العام إىل املدير التنفيذي لربنامج هذا البند، يُفوض  . ومبوجب)٢٨  -  د( ٣١٩٢اجلمعية العامة 

سلطة ومسؤولية تنفيذ هذه القواعد املالية، من أجل اإلدارة السليمة للصندوق  األمم املتحدة للبيئة
سلطة أن يُفوض غريه من ُموظفي األمم املتحدة بجيوز للمدير التنفيذي بدوره و واألموال املرتبطة به. 

. وجيب أن تُبني هذه التفويضات بالسلطة ما إذا كان جيوز ة من هذه القواعد املاليةنُمعيجوانب 
ضي يف تفويض غريهم 

ُ
كلفني امل

ُ
  ذه السلطة.للمسؤولني امل

سلطة  على أيضاً  يسري تطبيقه أن وجوب، ويرى هذا احلكمعلى  األمم املتحدة للبيئةبرنامج  يوافق -  ١٥
 زيد منامل خاللاإلجراءات من  توضيحزيادة كن ميُ ، سلطة الشراءب ملتعلقةالقاعدة ا من تغيري بدالً ف. الشراء

 دد شروطحتُ هلا أن  ميكنو  .ألمم املتحدةيف االداخلية  الرتتيبات غري ذلك من أشكال أو العام نشرات األمني
ا.والتدريب واحلتفويض اآلخرين،   دود املسموح 

، ومكتب األمم إدارة الشؤون اإلدارية بني ،٢٠١٤ مارسآذار/ ٢٧ ، يفإضافية مشاوراتُعقدت  و -  ١٦
إدارة  أنمدير إدارة املشرتيات فيها  كرذَ ، موئل األمم املتحدةلبيئة و األمم املتحدة لوبرنامج  املتحدة يف نريويب
وكالء األمني العام  ينظر فيه لكي ،٢٠١٤أبريل نيسان/ حبلول منتصف اقرتاحا صدروف تُ س الشؤون اإلدارية

 ٣. وبتاريخ املراقب املايل فضال عنإدارة الشؤون اإلدارية، و  وموئل األمم املتحدة مم املتحدة للبيئةربنامج األل
  .التدخمُ  حتوي املشرتيات إىل مدير ذكرةمُ  األمم املتحدة للبيئةبرنامج  أرسل ،٢٠١٤ /أبريلنيسان
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  الُمرفق
 )،٣- ٢٠٣( القاعدة الماليةبشأن  إلى لجنة الممثلين الدائمينذكرة من المدير التنفيذي ُمقدمة مُ 

  ٢٠١٣نوفمبر تشرين الثاني/ ٢٠بتاريخ 

أيلول/سبتمرب  ٢٥السنوي للجنة الفرعية التابعة للجنة املمثلني الدائمني، بتاريخ االجتماع اشتمل 
بناء ، كرةقدم هذه املذ تُ . و األمم ملتحدة للبيئةلربنامج مناقشة بشأن التنقيح املقرتح للقواعد املالية  ، على٢٠١٣

 ٣- ٢٠٣ من املعلومات األساسية وشرحا عن التعديل املقرتح للقاعدة املالية اً فرعية، مزيداللجنة العلى طلب 
جتدر اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل هذه املذكرة، . و غري احلكوميةالمن املنظمات اليت َترِد سامهات امل بشأن

ي سيناقش بندا ذ، ال٢٠١٤يناير كانون الثاين/ ١٤عقده يف  الجتماع املقررلورقة  العامةاألمانة  عدسوف تُ 
النصوص من  ٣-٢٠٣. وتنص القاعدة جدول األعمال بشأن التنقيحات على القواعد املاليةبنود من 

جيوز  ال’’على ما يلي:  ٢٠٠٣التشريعية واملالية املنقحة املتعلقة بربنامج األمم املتحدة للبيئة، وصندوق البيئة 
من مصادر غري من دوالرات الواليات املتحدة دوالر  ٥٠٠ ٠٠٠تتجاوز امهات الطوعية اليت املسقبول 

  .‘‘احلصول على موافقة مسبقة من جملس اإلدارة أو هيئته الفرعية حكومية إال بعد
قبول الول دون حتأعاله املذكورة احلكومة إىل أن القاعدة  أن يسرتعي نظريود املدير التنفيذي و 
  .وال من مصادر غري حكوميةالفعال لألم

من املصادر غري احلكومية لسياسات برنامج األمم املتحدة للبيئة ومبادئه الواردة املسامهات  ختضع
 اجلهات اليت تشرتط أن يتم استعراض هذه و التوجيهية املتعلقة بالشراكات 

ُ
ا من جانب جلنة  ةسامهامل وإجاز

العناية الواجبة من  بُذلتاألمم املتحدة للبيئة و برنامج مانات ستعرضت ضأُ وقد . الشراكات قبل تسلم األموال
، وهو أعلى تصنيف ‘‘رضيةمُ ’’ وأُعتربت ،ملكتب خدمات الرقابة الداخليةالتابعني سابات احلقبل مدققي 

  .ممكن
اهذه القاعدة مع اجلداول الزمنية تعارض  قد يثبتباإلضافة إىل ذلك،  سامهة ذا

ُ
مما  ،للجهات امل

  استخدامها.و هذه األموال قبول وأحياناً حيول دون  يُؤخر
 هاألمم املتحدة وقواعدل النظام املايلاحلكومة إىل أن  نظر يسرتعيأن  املدير التنفيذي أيضاً كما يود 

تُقبل ’’اليت تنص على:  ٢-٢٠٣فإن القاعدة باإلضافة إىل ذلك، . و قاعدة مماثلة تُوجد فيهما املالية ال
سامهات الطوع

ُ
خصصة امل

ُ
وفيما يتعلق باملسامهات ها. قيود على استخدامأي ملشروع أو غرض حمدد دون ية امل

قدم يُ أن و القاعدة هذه من استثناءات  أن مينحاحلكومات، جيوز للمدير التنفيذي  الواردة من جهات غري
ا  جلنة املمثلني  خطارجية إبصورة منهو تضمن ، ‘‘تقريرا إىل اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئةبشأ

  .يتم استالمها األموال اليت بكافةالدائمني 
أحد املمثلني خالل  قدمهاستعالم  فقد أجرت األمانة حتقيقًا إضافياً، عقبوعالوة على ذلك، 
إىل الطلب ، وال تعلم األمانة أية واقعة أُرسل فيها مثل هذا لجنة املمثلني الدائمنيجلسة اللجنة الفرعية التابعة ل

  .يف موضع شك القيمة املضافة من هذه القاعدة ، األمر الذي يضع أيضاً مل يـَُؤيَّداللجنة و 
  .٣- ٢٠٣القاعدة لغاء إيقرتح املدير التنفيذي ، لذا

___________ 


