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الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 

وصندوق البيئة ومسائل  6102-6102
 الميزانية األخرى

 إدارة الصناديق االستئمانية والمساهمات المخّصصة
 من المدير التنفيذيتقرير 

 موجز
من ادلدير التنفيذي لربنامج  34/41ه برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف مقرر طلب رللس إدارة 

إدارة الصناديق االستئمانية العديدة اليت تنطوي عليها تحّديات الاألمم ادلتحدة للبيئة أن يُِعد تقريراً ُيرِبز 
أيلول/سبتمرب  32وأن يقًترح خطوات ميكن اختاذىا لتقليل العبء اإلداري لتشغيل ىذه الصناديق. ويف 

للجنة ادلمثّلني الدائمني يف برنامج األمم ادلتحدة ىل اللجنة الفرعية التابعة ، قدَّمت األمانة إ3242
للبيئة يف اجتماعها السنوي مذكرة بشأن الصناديق االستئمانية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة وإدارهتا. 

مج وكذلك وقدَّمت ىذه ادلذكرة عرضًا عامًا دلختلف أنواع الصناديق االستئمانية اليت يديرىا الربنا
. وتصف ىذه إليهامعلومات تتعّلق بالزيادة يف عدد ىذه الصناديق االستئمانية وادلساعلات ادلقدَّمة 

وإدارة ىذه  لصناديق االستئمانية اليت يديرىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئةلادلذكرة أيضًا اذليكل احلايل 
 ني هبدف حتسني إدارة ىذه الصناديق.تنظر فيها جلنة ادلمثّلني الدائملتوصيات  وتعرض الصناديق

ويدير برنامج األمم ادلتحدة للبيئة صناديق استئمانية ذات مانح وحيد أو متعدِّدة ادلاضلني. ويف 
حالة النوع األول من ىذه الصناديق تدار كل مساعلة سلصصة من ادلانح باعتبارىا صندوقًا استئمانياً 

االستئمانية ادلتعّددة ادلاضلني جتري إدارة ادلساعلات ادلقّدمة من منفصاًل؛ يف حني أنو يف حالة الصناديق 
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ادلاضلني ادلتعّددين يف جتميع مشًتك لألموال. وصندوق البيئة ىو الصندوق االستئماين ادلتعّدد ادلاضلني 
 .للبيئةالرئيسي لربنامج األمم ادلتحدة 

انح إىل إنشاء عدد كبري من وقد أّدت طلبات ادلاضلني بإنشاء صناديق استئمانية وحيدة ادل
نسبيًا بسبب تباين متطلبات ادلاضلني  معامالهتاالصناديق االستئمانية الصغرية نسبيًا اليت ترتفع تكاليف 

بشأن الرصد والتبليغ. وزادت الصناديق االستئمانية اليت يديرىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مع مرور 
إن  .3242يف كانون األول/ديسمرب صندوقًا  431 إىل 4643الوقت من صندوق واحد يف عام 

حجم ادلساعلات يف الصناديق االستئمانية يفوق بكثري حاليًا حجم ادلساعلات يف صندوق البيئة، 
مليون دوالر مقارنًة  423بلغت ادلساعلات يف صندوق البيئة  3242-3243فخالل فًتة السنتني 

باستثناء الصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مليون دوالر للصناديق االستئمانية،  442بـ
دتويل برنامج البيئة  هنجتغريًا يف ىذه الصناديق االستئمانية الوحيدة ادلانح  ويشكل تزايد عددمونًتيال. 

 مع تزايد مستويات ادلساعلات اليت ختصص ألنشطة زلددة. 
الية بفضل تقليل نفقات ادلعامالت وتعزِّز الصناديق االستئمانية ادلتعّددة ادلاضلني من الفع

وختفيف درجات ادلخاطرة العالية ادلتأّصلة يف إدارة الصناديق االستئمانية الوحيدة ادلانح والصناديق 
إىل  3242-3241االستئمانية ادلخّصصة. ويهدف برنامج العمل الذي دتت ادلوافقة عليو للفًتة 

ىل صندوق البيئة مع االسًتشاد بالقرارات الربنارلية االنتقال بصورة متزايدة من ادلصادر ادلخّصصة إ
 اجلماعية للدول األعضاء.

 اإلجراء المقَترح لجمعية األمم المتحدة للبيئة -أواًل 
 على نسق اخلطوط ادلقًتحة أدناه: مقررقد ترغب مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف اعتماد  - 4

 والمساهمات المخصصة /]...[: إدارة الصناديق االستئمانية0المقّرر 
 ،إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة

 إدارة الصناديق االستئمانية، بشأنيف تقرير ادلدير التنفيذي وقد نظرت 
 أوالً 

 األمم المتحدة للبيئة عمل برنامج الصناديق االستئمانية الداعمة لعمل برنامج
الدورة السابعة والعشرين جمللس  إنشاء الصناديق االستئمانية التالية منذ وتوافق علىتالحظ  - 4

 اإلدارة:
 صناديق استئمانية عامة - ألف

الصندوق االستئماين للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوُّع  :PES )أ(
 بدون تاريخ انتهاء؛ 3241البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، الذي أنشئ يف 

 التقني صناديق استئمانية للتعاون - باء
: الصندوق االستئماين لدعم أنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا ادلناخ، الذي أنشئ يف CLL (ب)

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24بتاريخ انتهاء يف  3242
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الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ برنامج االقتصادات اخلضراء يف بلدان أوروبا : GRL (ج)
 بدون تاريخ انتهاء؛ 3242(، الذي أنشئ يف عام EaP-GREENالشرقية ووسط آسيا )

على دتديد الصناديق االستئمانية التالية رىنًا بتلّقي ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة  وافقت - 3
 من احلكومات أو األطراف ادلتعاقدة ادلعنية: بذلكللبيئة طلبات للقيام 

 صناديق استئمانية عامة -جيم 
حىت  ُمدِّدوق االستئماين العام بشأن ادلؤدتر الوزاري األفريقي ادلعين بالبيئة الذي : الصندAML )أ(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24
حىت ُمدِّد الذي  ،: الصندوق االستئماين العام بشأن رللس الوزراء األفريقي ادلعين بادلياهCWL )ب(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24
  24حىت  ُمدِّد العام بشأن دعم أنشطة الزئبق ومرّكباتو، الذي : الصندوق االستئماينMCL )ج(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب 
: الصندوق االستئماين العام بشأن برنامج البداية السريعة للنهج االسًتاتيجي لإلدارة SML )د(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدالذي  ،الدولية للمواد الكيميائية
صندوق االستئماين العام لتوفري الدعم لنظام رصد البيئة العادلية/مكتب برنامج ادلياه : الWPL )ىـ(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدوالًتويج ألنشطتو، الذي 
 صناديق استئمانية للتعاون التقني -دال 

ة للبيئة، : الصندوق االستئماين للتعاون التقين ألغراض أنشطة برنامج األمم ادلتحدAFB ()و
كانون األول/ديسمرب   24إىل هناية  ُمدِّد باعتباره كيانًا منفِّذًا متعّدد األطراف جمللس صندوق التكيُّف، الذي

 ؛3244
لتنفيذ االتفاق مع بلجيكا )شلوَّل من حكومة : الصندوق االستئماين للتعاون التقين BPL (ز)

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدالذي  ،بلجيكا(
: الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية لألنشطة العالجية CIL (ح)

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدالذي  كوت ديفوار،  يدجان،عقب حادثة ادلخّلفات السامة يف أب
لعمل العادلي حلماية : الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم مكتب تنسيق برنامج اGNL (ط)

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدالذي  ،البيئة البحرية من األنشطة الربية )شلوَّل من حكومة ىولندا(
للمساعدات ادلتعّددة  االيرلندي: الصندوق االستئماين للتعاون التقين اخلاص بالصندوق IAL (ي)

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24 يوم إىل هناية ُمدِّد( الذي لنداإير األطراف للبيئة يف أفريقيا )شلّول من حكومة 
: الصندوق االستئماين للتعاون التقين للمساعدة يف تنفيذ بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد IPL (ك)
كانون   24حىت  ُمدِّدلطبقة األوزون يف البلدان النامية )شلوَّل من حكومة السويد(، الذي  ادلستنفدة

 ؛3244 األول/ديسمرب
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: الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن تنفيذ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لصندوق MDL (ل)
 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24إصلاز األىداف اإلظلائية لأللفية، الذي ُمدِّد حىت 

األبيض االستئماين للتعاون التقين لتعزيز الطاقة ادلتجّددة يف منطقة البحر : الصندوق REL (م)
 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24ادلتوسط )ادلمّول من حكومة إيطاليا(، الذي ُمدِّد حىت 

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق ادلعقود مع السويد، الذي ُمدِّد حىت SEL (ن)
 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24

تنفيذ االتفاق اإلطاري بني إسبانيا وبرنامج الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن : SFL (س)
 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24األمم ادلتحدة للبيئة، الذي ُمّدد حىت 

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين دلساعدة البلدان النامية يف اختاذ إجراءات حلماية VML (ع)
كانون   24ل من حكومة فنلندا(، الذي ُمدِّد حىت طبقة األوزون مبوجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونًتيال )ادلموَّ 

 ؛3244األول/ديسمرب 
 ثانياً 

 واالتفاقيات والبروتوكوالتبرامج للالصناديق االستئمانية الداعمة 
 والصناديق الخاصة المتعلقة بالبحار اإلقليمية

شرين جمللس الصندوق االستئماين التايل منذ الدورة السابعة والعإنشاء  وتوافق علىالحظ ت - 2
 اإلدارة:

SMU الصندوق االستئماين لدعم أنشطة أمانة مذكرة التفاىم بشأن احلفاظ على أمساك القرش :
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24مبوعد انتهاء يف  3242يف عام  الذي أنشئادلهاجرة، 

ي لربنامج األمم ادلتحدة رىناً بتلّقي ادلدير التنفيذ ،على دتديد الصناديق االستئمانية التالية وافقت - 1
 اإلظلائي لطلبات للقيام بذلك من احلكومات أو األطراف ادلتعاقدة ادلعنية:

 عامة ستئمانيةاصناديق    
: الصندوق االستئماين العام للمساعلات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة ادلوافرق عليها BEL )أ(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24 حىت ُمدِّدمبوجب اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي 
: الصندوق االستئماين العام دليزانية الربامج األساسية لربوتوكول السالمة اإلحيائية، الذي BGL )ب(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّد
: الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمساعلات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة BHL )ج(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدوتوكول السالمة اإلحيائية، الذي ادلعتمدة لرب 
: الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمساعلات الطوعية لتيسري مشاركة األطراف، وال BIL )د(

نتقال سيما أقل البلدان ظلوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية من بينها واألطراف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة ا
 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّد)بروتوكول السالمة األحيائية(، الذي 
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كانون   24إىل  ُمدِّد، الذي حفظ اخلفاش األورويب الصندوق االستئماين العام التفاق: BTL )ىـ(
 ؛3244يسمرب داألول/

كانون   24حىت  دِّدمُ : الصندوق االستئماين العام التفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي BYL )و(
 ؛3244األول/ديسمرب 
: الصندوق االستئماين العام للمساعلات الطوعية لتيسري مشاركة األطراف يف عملية BZL )ز(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24إىل  ُمدِّداتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي 
ية ادلتعّلقة حبماية التنمية للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطار الصندوق االستئماين : CAP )ح(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدادلستدامة يف جبال الكاربات والربوتوكوالت ادلتعّلقة هبا، الذي 
: الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل لربنامج البيئة يف منطقة البحر CRL )ط(

 ؛3244مرب كانون األول/ديس  24حىت  ُمدِّدالكارييب، الذي 
كانون   24حىت  ُمدِّد، الذي شرق أفريقيا نطقةدلللبحار اإلقليمية  : الصندوق االستئماينEAL )ي(
 ؛3244األول/ديسمرب 

حرية لتنفيذ خطة العمل حلماية وتنمية البيئة الب ةاإلقليميللبحار : الصندوق االستئماين ESL (ك)
 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدبحار شرق آسيا، الذي لوادلناطق الساحلية 

  24حىت  ُمدِّد: الصندوق االستئماين حلماية البحر األبيض ادلتوسط من التلّوث، الذي MEL )ل(
 ؛3244كانون األول/ديسمرب 

الصندوق االستئماين لربوتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون، الذي : MPL )م(
 .3244ول/ديسمرب كانون األ  24حىت  ُمدِّد

  24حىت  مددالذي  ،: الصندوق االستئماين التفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرةMSL )ن(
 ؛3244انون األول/ديسمرب ك

: الصندوق االستئماين العام للمساعلات الطوعية لدعم اتفاقية حفظ أنواع احليوانات MVL )س(
 ؛3244ن األول/ديسمرب كانو   24حىت  ُمدِّدالربية ادلهاجرة، الذي 

: الصندوق االستئماين العام حلماية وإدارة وتنمية البيئة الساحلية والبحرية دلنطقة مشال PNL )ع(
 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدغرب احمليط اذلادئ ومواردىا، الذي 

بشأن تطبيق إجراء ادلوافقة : الصندوق االستئماين العام للميزانية التشغيلية التفاقية روتردام ROL )ف(
سبقة عن 

ُ
  24حىت  ُمدِّدخطرة متداولة يف التجارة الدولية، الذي  معينة آفات مبيداتعلى مواد كيميائية و علم ادل

 ؛3244 ديسمربكانون األول/ 
سبقة عن ئتس: الصندوق االRVL )ص(

ُ
ماين اخلاص التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء ادلوافقة ادل

كانون   24حىت  ُمدِّدة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، الذي نآفات معيّ  تعلم على مواد كيميائية ومبيدا
 ؛3244األول/ديسمرب 
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ادلتعلقة باتفاقية  : الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحث وادلالحظة ادلنهجيةSOL )ق(
 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدفيينا، الذي 
أمساك : الصندوق االستئماين لدعم أنشطة أمانة مذكرة التفاىم ادلعنية باحلفاظ على SMU )ر(
 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّد، الذي ةالقرش ادلهاجر 
مشاركة اجملتمعات األصلية واحمللية يف عمل اتفاقية  : الصندوق االستئماين الطوعي لتيسريVBL )ش(

 ؛3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّدالتنوُّع البيولوجي، الذي 
كانون   24حىت  ُمدِّدطبقة األوزون، الذي حلماية : الصندوق االستئماين التفاقية فيينا VCL (ت)

 ؛3244األول/ديسمرب 
غريب وتنمية البيئة البحرية وادلناطق الساحلية يف منطقيت  : الصندوق االستئماين حلمايةWAL )ث(
 .3244كانون األول/ديسمرب   24حىت  ُمدِّد، الذي ووسط أفريقيا

 ثالثاً 
 لبرمجة مرنةنموذج تمويلي 

ّث الدول األعضاء على دعم ظلاذج الصناديق حتاالقًتاحات اليت عرضتها األمانة و الحظ ت - 2
تنفيذ برنامج العمل لربنامج األمم ادلتحدة للية التكاليف وادلرونة واألكثر مالءمة االستئمانية اليت تتسم بفعا

 للبيئة.
 إدارة الصناديق االستئمانية والمساهمات المخّصصة -ثانيًا 
 اإلدارة الحالية للصناديق االستئمانية -ألف 

صناديق متعّددة  يف شكل صناديق وحيدة ادلانح أو يف شكلإّما الصناديق االستئمانية ميكن إدارة  - 3
جتري إدارة ادلساعلات الواردة يف صندوق استئماين منفصل؛ ويف احلالة الثانية يتم  ففي احلالة األوىل،ادلاضلني. 

ألموال. ويقوم برنامج األمم ادلتحدة ل جتميع واحدجتميع ادلساعلات الواردة من أكثر من مانح وإدارهتا يف شكل 
على السواء. والصندوق الرئيسي ادلتعّدد ادلاضلني ىو دة ادلانح وصناديق متعددة ادلاضلني للبيئة بإدارة صناديق وحي

صندوق البيئة. ويتم تشغيل الصناديق االستئمانية وحيدة ادلانح ألغراض مساعلات سلّصصة من ادلاضلني دلشاريع 
 أو برامج زلّددة.

 المتعددة المانحينالصناديق االستئمانية  - 0
يئات األمم ادلتحدة أن تستخدم الصناديق االستئمانية ادلتعّددة ادلاضلني إلدارة موارد سلتلطة ميكن ذل - 2

صندوق استئماين لتمويل رلموعة من أولويات ادلشاريع أو الربامج. وكما لوِحظ أعاله، ميّثل صندوق البيئة أىم 
ا الصندوق باعتباره صندوقًا متعّدد ادلاضلني فعالية متعدد ادلاضلني يف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة. وتُعزِّز إدارة ىذ

وختفيف وإدارة ادلخاطر الكامنة يف إدارة الصناديق االستئمانية  ادلعامالتالصندوق من خالل تقليل تكاليف 
ت ادلتعّددة. وميّثل صندوق البيئة أداة ىامة لتعبئة موارد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وللحوار على مستوى السياسا

أفضل ”العامة وإدارة ادلخاطر وادلعلومات. واستعمال الصناديق االستئمانية ادلتعددة ادلاضلني يُعتررب واحدة من 
ذلك يتمّشى مع إعالن باريس بشأن فعالية ادلعونة. ويف منظومة األمم ادلتحدة أصبحت ألن “ ادلمارسات

ُتستخدرم لتوجيو ورفع ادلوارد دعماً لألنشطة الربنارلية و ل الصناديق االستئمانية ادلتعددة ادلاضلني آليات ىامة للتموي
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والتقييم يكفل إجراء عمليات التقييم ادلشًتكة لتنفيذ  صدبطريقة فّعالة ومنّسقة. واستخدام إطار متفق عليو للر 
، ادلؤّشر 13-12االلتزامات ادلتفق عليها بشأن فعالية ادلعونة )انظر إعالن باريس بشأن فعالية ادلعونة، الفقرات 

44.) 
 وحيدة المانحالالصناديق االستئمانية  - 6

صندوق استئماين وحيد ادلانح لتلّقي تربعات منفصلة ألغراض  أيكما لوِحظ أعاله، يتم إنشاء  - 1
ربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ل اليت توفرأنشطة مشاريعية أو برنارلية زلّددة. ونتيجة لذلك، يتم االحتفاظ بادلوارد 

دارهتا يف صناديق استئمانية عديدة. وميكن رصد االستعماالت اليت توجَّو إليها ادلساعلات ادلوجودة يف كل وإ
صندوق استئماين رصدًا منفصاًل، وىذا الرصد ادلنفصل يطلبو ادلاضلون يف بعض األحيان عندما يرغبون يف كفالة 

ئمانية وحيدة ادلانح ستويسمح استخدام صناديق ا استخدام تربّعاهتم لألغراض اليت ُخصِّصت ذلا ىذه التربعات.
بالوفاء مبختلف األولويات لدى سلتلف ادلاضلني، وميكن تتّبع األموال ادلخصصة يف رلموعات فرعية زلّددة من 

 النتائج يف برنامج العمل.
دة ادلانح إىل وإذا ضّلينا جانبًا بعض االستثناءات الواضحة، تؤّدي طلبات إنشاء صناديق استئمانية وحي - 2

 تكوين عدٍد كبري من الصناديق الصغرية نسبياً. ويثري ذلك التحّديات التالية:
وتنسيقها والتبليغ  صارمةالصناديق االستئمانية وحيدة ادلانح أو ادلخصصة بصورة  ينطوي رصد )أ(

 ؛إلدارة ادلِنرحدة عادة استخدام نُظم معقّ  وتتطلَّبأنشطة عالية التكلفة كثيفة استخدام الوقت على عنها 
ميكن أن يؤّدي تأخري دفع ادلساعلات يف أحد الصناديق االستئمانية إىل أثر حرج على التنفيذ  )ب(

 لنفس الغرض؛أخرى  سلتلفة الربنارلي نظراً ألنو ال ميكن استخدام األموال من صناديق استئمانية
أن يستحوذ أحد جوانب برنامج ب ترتفع ادلخاطرو يقل التنسيق والتماسك بني سلتلف ادلاضلني  )ج(

 العمل على دتويل أكثر على حساب جانب آخر؛
يصبح االمتثال دلبدأ ادلساءلة ادلتبادرلة الوارد يف إعالن  ،الطرائق التمويليةىذه  عند استخدام )د(

 باريس بشأن فعالية ادلعونة حتّدياً؛
اضلني بشأن الرصد والتبليغ، وىو ما تزيد تكاليف العمليات نظراً الختالف مقتضيات سلتلف ادل )ىـ(

 يؤّدي إىل ارتفاع معدالت اسًتداد التكاليف؛
أحد ادلساعلني قد ال يُدرك ما يقوم مساىم  حيث إنتقل الشفافية الشاملة ادلتاحة للمساعلني  )و(
 آخر بتمويلو.

 مقترحة في إدارة الصناديق االستئمانية تحسينات -باء 
إىل حتسني تتّبع كل  أوموجانظام اغة وحدة متخّصصة إلدارة ادلِنح عن طريق صيمن ادلنتظر أن تؤّدي  - 3

صندوق استئماين والتبليغ عنو. وباإلضافة إىل ذلك، ورىناً بنظر جلنة ادلمثلني الدائمني يف ىذا ادلوضوع، يستطيع 
ق االستئمانية، دتشيًا مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أن يقّلل العبء اإلداري الذي تنطوي عليو إدارة الصنادي

 ، من خالل تطبيق التدابري التالية عند إنشاء صناديق استئمانية جديدة:34/41مقّرر رللس اإلدارة 
 دتويلية دنيا للصناديق االستئمانية اجلديدة، حسب الغرض من كل صندوق؛ عتباتحتديد  )أ(
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يد وحيد ادلانح )إذا طلبت ذلك ادلوافقة على معايري شّفافة إلنشاء أي صندوق استئماين جد )ب(
 إحدى احلكومات(؛

 تزويد كل مانح يرغب يف إنشاء صندوق استئماين وحيد ادلانح مبا يلي: )ج(
معلومات عن وضع احلالة ادلالية العامة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة فيما يتصل بثغرات  ‘4’

 تحدة للبيئة؛ادلوارد اليت تؤثّر على تنفيذ برنامج عمل برنامج األمم ادل
بالصناديق االستئمانية ادلوجودة اليت توفّر دتوياًل ألنشطة تشبو النشاط الذي قائمة  ‘3’

يرغب ادلانح يف دتويلو، وذلك لتمكني ادلانح من النظر يف ادلساعلة يف الصناديق 
 ادلوجودة بداًل من ادلطالبة بإنشاء صندوق استئماين جديد؛

، على تقليل صارمةادلخصصة بصورة غري  والصناديقدلخّصصة ا الصناديقالعمل، يف حالة  )د(
بشأن استخدام تربعاهتم  ازلون عن احلصول على تقرير منفردالذين يتن رسوم الدعم الربنارلي على ادلتربعني

 هتم؛امج الذي يطّبقو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كأداة للمساءلة عن تربعانالرب وادلوافقة على استعمال تقرير أداء 
يوافقون على إنشاء صناديق استئمانية متعددة دلتربعني الذين على تقليل رسوم الدعم الربنارلي  )ىـ(

 ادلاضلني؛
 إدماج الصناديق االستئمانية اليت دتّول أنشطة متشاهبة من أجل تقليل تكاليف ادلعامالت. )و(

ألمم ادلتحدة للبيئة بتقدمي معلومات دورية وباإلضافة إىل اخلطوات ادلذكورة أعاله ستقوم أمانة برنامج ا - 4
إىل الدول األعضاء بشأن حالة ادلساعلات يف صناديقها االستئمانية، حسب كل برنامج فرعي وحسب كل إصلاز 

حتصل على  واليت مل تكنالعمل متوّقع، حبيث ميكن توجيو أي مساعلات إضافية إىل اجملاالت ادلذكورة يف برنامج 
 اًل من تقدمي موارد إضافية لعمليات شلّولة دتويالً كامالً.التمويل الكايف بد

 نُهج التحسينات المقترحة - 0
أوالً،  عموماً، مت أو سيتم تطبيق ثالثة نـُُهج لتنفيذ التحسينات ادلقًتحة يف إدارة الصناديق االستئمانية: - 5

، التنسيق وادلوافقة من مقر األمم ادلتحدة؛ اإلجراءات اإلدارية الداخلية يف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة؛ وثانياً 
 وثالثاً، التوجيو وادلوافقة من مجعية البيئة.

وقد عمد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مؤخرًا أيضًا إىل تعزيز ترتيبات احلوكمة يف بعض الصناديق  - 6
وتشمل التدابري ادلتخذة إنشاء استخدام ىذه الصناديق. ب فيما يتعلَّقاالستئمانية لتحسني الشفافية وادلساءلة 

نفيذ اسًتداد التكاليف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بت قامجلان توجيهية وتنظيم مشاورات سنوية للماضلني. كما 
لصناديق االستئمانية لتجّنب ادلعاوضة من ادليزانية العادية لألمم ادلتحدة أو صندوق البيئة أو الصناديق لبالكامل 

 خرى، دتشياً مع ادلبادئ التوجيهية اليت أصدرىا مؤخراً ادلراقب ادلايل لألمم ادلتحدة.االستئمانية األ
وباإلضافة إىل ذلك، اخّتذرت أو سوف تتَّخذ إجراءات إدارية يف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة استعداداً  - 42

ذه اإلجراءات على سبيل ادلثال لتنفيذ ادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوموجا. وسوف تشمل ى
وإغالق ادلشاريع اليت اسُتكِملرت بشأهنا اإلجراءات اإلدارية ادلطلوبة مبوجب  اخلاملةاستعراض مجيع ادلشاريع 

يف نظام  مشروعًا خامالً  422القواعد ادلالية. وقام برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بتنظيف دفاتره وإغالق أكثر من 
حدة يف نريويب إغالق الصناديق االستئمانية ادلتكامل وسوف يطلب من مكتب األمم ادلت ادلعلومات اإلدارية
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أرصدهتا. وباإلضافة إىل ذلك، واتّباعًا للمبادئ التوجيهية الفعلية للمعايري  بالتصرُّف يف اإلذناخلاملة بعد 
-3243ف الثاين من فًتة السنتني يف النص ،احملاسبية الدولية للقطاع العام نفَّذ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة

 وتسجيل االلتزامات ادلتصلة مبشاريع السنوات القادمة. لتمييزمعايري أكثر صرامة  ،3242
قسم الصناديق االستئمانية يف نيويورك للحصول على ويقوم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالتنسيق مع  - 44

اديق االستئمانية اليت مت تعيينها لنشاط واحد، مثل تصريح من مكتب ادلراقب ادلايل من أجل جتميع الصن
صندوقًا استئمانيًا منفصاًل أنشئت ألغراض ادلوظفني الفنيني ادلبتدئني يف نفس الربنامج. ومبوجب ىذه  41

 الصندوق. ميوِّذلاادلتربعني وتسجيلها حتت مشاريع قطرية زلّددة أفراد  اتمساعل بتمييزاخلطة، سيستمر العمل 
رنامج األمم ادلتحدة للبيئة شلّثل أيضًا يف الفريق العامل الذي أنشئ على صعيد األمانة العامة لألمم وب - 43

ادلتحدة وُكلِّف مبهمة استعراض إدارة وتنظيم ادلساعلات الطوعية ادلقدَّمة إىل الصناديق االستئمانية واحلسابات 
 نشرة منّقحة لتبسيط إدارة الصناديق االستئمانية. حقةيف مرحلة الاخلاصة. ومن ادلتوّقع أن ُيصِدر األمني العام 

وسوف يتطّلب األمر إصدار قرارات من مجعية البيئة وجلنة ادلمثلني الدائمني بشأن التدابري ادلقًتحة  - 42
أعاله مثل حتديد العتبات التمويلية الدنيا للصناديق االستئمانية اجلديدة واعتماد معايري إلنشاء صناديق 

 ادلانح )إذا طلبت ذلك إحدى احلكومات(.نية وحيدة استئما
 التخصيص مقابل المرونة في البرمجة - 6

أو بصورة  صارمةادلقّدمة إىل الصناديق االستئمانية ىي مساعلات سلّصصة )بصورة معظم ادلساعلات  - 41
التخصيص يقّيد مرونة ن  أن ادلساعلات مطلوبة بأي شكل، إاّل أفضفاضة( دلشاريع أو برامج زلّددة. ويف حني

األمانة يف دتويل برنامج العمل. ويتسم صندوق البيئة بدرجة أكرب من ادلرونة يف ىذا الصدد، ومع ذلك فإن 
ادلساعلات كنسبة مئوية من رلموع التمويل )مبا يف ذلك الصناديق االستئمانية ولكن باستثناء االتفاقات البيئية 

-3243يف ادلائة يف الفًتة  22إىل  3244-3242يف ادلائة يف الفًتة  25ادلتعددة األطراف( قد اطلفضت من 
مليون دوالر يف  44. ومع ذلك ارتفعت ادلساعلات ادلقدَّمة إىل صندوق البيئة أثناء فًتة السنتني من 3242
 .3242مليون دوالر يف  52إىل  3243

_____________ 


