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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *ألعمال املؤقتمن جدول ا ٦ البند
 ٢٠١٥ - ٢٠١٤زانية وبرنامج العمل لفترة السنتين المي

  وصندوق البيئة ومسائل أخرى ذات عالقة بالميزانية

  إدارة الصناديق االستئمانية والمساهمات المخصصة
  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.  
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  من مجلس اإلدارة اإلجراء المقترح اتخاذه  -أوًال 
 لصيغة املقرتحة أدناه:قد يرغب جملس اإلدارة يف أن يعتمد مقرراً وفقاً ل  - ١

  /[...]: إدارة الصناديق االستئمانية والمساهمات المخصصة٢٧
  ،إن جملس اإلدارة

  يف تقرير املدير التنفيذي عن إدارة الصناديق االستئمانية، وقد نظر

  أوالً 
  الصناديق االستئمانية الداعمة لعمل برنامج األمم المتحدة للبيئة

سادسة منذ اختتام الدورة ال ةالتالي ةق االستئمانياديالصنعلى إنشاء  ويوافق يشري إىل  -١
 ن جمللس اإلدارة:والعشري

  الصناديق االستئمانية العامة  -ألف 
الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية   - CAP  (أ)

على أن تنتهي  ٢٠١٢الذي أنشئ يف عام  ،االتنمية املستدامة يف جبال الكاربات والربوتوكوالت املتعلقة 
 ؛٢٠١٤األول/ديسمرب شهر كانون  مدته يف

الصندوق االستئماين لدعم أنشطة التحالف املعين باملناخ واهلواء النظيف الرامية   - SLP  (ب)
كانون   ٣١، على أن تنتهي مدته يف ٢٠١٢الذي أنشئ يف عام  ،إىل خفض ملوثات املناخ القصرية العمر

 ؛٢٠١٧/ديسمرب األول

  الصناديق االستئمانية للتعاون التقني  -باء 
األمم املتحدة  - الصندوق االستئماين للتعاون التقين املعين بأنشطة برنامج  - AFB  (ج)

على أن  ٢٠١١تابع جمللس صندوق التكّيف، الذي أنشئ يف عام  للبيئة ككيان منّفذ متعدد األطراف
  ؛٢٠١٤سمرب كانون األول/دي  ٣١تنتهي مدته يف 

الصندوق االستئماين للتعاون التقين املعين بدعم إجنازات اتفاق املسامهة رقم   -  ECL  (د)
21.0401/2011/608174/SUB/E2 واتفاق التعاون االسرتاتيجي بني املديرية العامة للبيئة لدى املفوضية ،

ملستدامة للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األوروبية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (الذي يشمل البيئة واإلدارة ا
، على أن تنتهي مدته يف ٢٠١١)، الذي أنشئ يف عام ‘‘تعزيز احلوكمة البيئية’’ ١ -  ٣الطاقة واألولوية 

  ؛٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣١
خطة العمل  الصندوق االستئماين للتعاون التقين املتعدد املاحنني املعين بتنفيذ  -  EAP  (ه)

  دون أن حيدد تاريخ انتهائه؛ ٢٠١١الفيل األبيض، والذي أنشئ يف عام املتعلقة ب
الصندوق االستئماين للتعاون التقين الرامي إىل دعم تنفيذ اتفاق املسامهة رقم   -  EUL  (و)

DCI-ENV/2010/258-800 واتفاق التعاون االسرتاتيجي بني املديرية العامة للتنمية والتعاون لدى املفوضية ،
الذي يشمل البيئة واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ( األوروبية
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، على أن تنتهي مدته يف ٢٠١١)، الذي أنشئ يف عام ‘‘دعم اإلدماج’’ ٣-٣و ٢- ١تان الطاقة واألولوي
  ؛٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   ٥

ناغويا بشأن إدارة صندوق تنفيذ بروتوكول  الصندوق االستئماين للتعاون التقين  -  NPL  (ز)
دون أن حيدد تاريخ  ٢٠١١املشرتك بني برنامج األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية، الذي أنشئ يف عام 

  انتهائه؛
اإلطار العشري للربامج املعنية بأمناط الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن   -  SCP  (ح)

كانون الثاين/يناير   ٢٣، على أن تنتهي مدته يف ٢٠١٢الذي أنشئ يف عام  امةاالستهالك واإلنتاج املستد
  ؛٢٠٢٣

رهنًا بتلقي املدير التنفيذي لربنامج األمم على متديد الصناديق االستئمانية التالية،  يوافق  -٢
ذا الشأن من احلكومات    اجلهات املتربعة ذات الصلة: وأاملتحدة للبيئة طلبات 

  االستئمانية العامةالصناديق   -جيم 
الصندوق االستئماين العام للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، الذي ُمدد  -  AML  (أ)

 ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت غاية 

الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية   - CAP  (ب)
ا، الذي ُمّدد حىت التنمية املستدامة يف جبال الكار  كانون األول/ديسمرب   ٣١بات والربوتوكوالت املتعلقة 

  ؛٢٠١٥
ُمّدد الصندوق االستئماين العام للمجلس الوزاري األفريقي املعين باملياه، الذي  -  CWL  (ج)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١ حىت
ومرّكباته، الذي ُمدد  لألنشطة يف جمال الزئبق الصندوق االستئماين العام دعماً  -  MCL  (د)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت 
لنهج االسرتاتيجي ربنامج البداية السريعة التابع لالصندوق االستئماين العام ل – SML  (ه)

    ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،
ري الدعم لنظام الرصد البيئي العاملي التابع الصندوق االستئماين العام لتوف -  WPL  (و)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١ملكتب برنامج املياه ولتعزيز أنشطته، الذي ُمدد حىت 
  اديق االستئمانية للتعاون التقنيالصن  -دال

األمم املتحدة للبيئة   -  الصندوق االستئماين للتعاون التقين املعين بأنشطة برنامج - AFB  (ز)
كانون األول/ديسمرب   ٣١منّفذ متعدد األطراف تابع جمللس صندوق التكّيف، الذي ُمّدد حىت ككيان 
  ؛٢٠١٥

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق املعقود مع بلجيكا (املمول  - BPL  (ح)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت من حكومة بلجيكا)، 
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مج األمم املتحدة للبيئة ارنبشأن تنفيذ ب ستئماين للتعاون التقينالصندوق اال  - ESS  (ط)
  ؛٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت للتكيف القائم على النظم اإليكولوجية، 

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لألنشطة  -  CIL  (ي)
  ٣١الذي ُمّدد حىت السامة اليت وقعت يف أبيدجان، بكوت ديفوار،  العالجية يف أعقاب حادثة النفايات

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
التعاون التقين لدعم مكتب التنسيق التابع لربنامج العمل العاملي حلماية البيئة  -  GNL  (ك)

  ؛٢٠١٥سمرب كانون األول/دي  ٣١الذي ُمّدد حىت البحرية من األنشطة الربية (املمول من حكومة هولندا)، 
الصندوق االستئماين للتعاون التقين للمعونة األيرلندية لصندوق البيئة متعدد  - IAL  (ل)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت يرلندا)، أاألطراف ألفريقيا (املمول من حكومة 
ني البيئة تحساملشاريع ذات األولوية لالصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن   - IEL  (م)

كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية (املمول من مجهورية كوريا)، 
  ؛٢٠١٥

الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن تنفيذ برنامج األمم املتحدة للبيئة  – MDL  (ن)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت لصندوق إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية، 

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتعزيز الطاقة املتجددة يف منطقة البحر  - REL  (س) 
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت األبيض املتوسط (املمول من حكومة إيطاليا)، 

الذي عقود مع السويد، الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق امل -  SEL  (ع)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١ُمّدد حىت 

الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن تنفيذ االتفاق اإلطاري بني إسبانيا    - SFL  (ف)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، 

  ثانياً 
ج المعنية بالبحار اإلقليمية واتفاقياتها وبروتوكوالتها الصناديق االستئمانية لدعم البرام

  وصناديقها الخاصة
على متديد الصناديق االستئمانية التالية، رهنًا بتلقي املدير التنفيذي لربنامج األمم  يوافق  -٣

ذا الشأن من احلكومات أو   األطراف املتعاقدة: املتحدة للبيئة طلبات 
  لعامةة ايالصناديق االستئمان  -ألف 

الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية املتعلقة باالتفاق بشأن حفظ  - AVL  (أ)
كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت الطيور املائية املهاجرة بني أفريقيا واملنطقة األوروبية اآلسيوية، 

  ؛٢٠١٧
أفريقيا واملنطقة األوروبية  الصندوق االستئماين العام للطيور املائية املهاجرة بني - AWL  (ب)

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت اآلسيوية، 
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الصغرية يف حبري البلطيق والشمال،  االستئماين العام حلفظ احليتانالصندوق  -  BAL  (ج)
  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت 

حكم يف نقل النفايات اخلطرة الصندوق االستئماين التفاقية بازل بشأن الت -  BCL  (د)
  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت والتخلص منها عرب احلدود، 

الصندوق االستئماين ملساعدة البلدان النامية وغريها من البلدان احملتاجة إىل  -  BDL  (ه)
تخلص منها عرب احلدود، املساعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة وال

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت 
الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة  - BEL  (و)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت املعتمدة مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي، 
ام مليزانيات الربنامج األساسية لربوتوكول السالمة الصندوق االستئماين الع - BGL  (ز)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت األحيائية، 
الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم  - BHL  (ح)

  ؛٢٠١٥مرب كانون األول/ديس  ٣١الذي ُمّدد حىت األنشطة املعتمدة لربوتوكول السالمة األحيائية، 
كانون   ٣١الذي ُمّدد حىت الصندوق االستئماين العام التفاقية التنوع البيولوجي  -  BYL  (ط)
  ؛٢٠١٥األول/ديسمرب 
الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة األطراف يف  -  BZL  (ي)

  ؛٢٠١٥سمرب كانون األول/دي  ٣١الذي ُمّدد حىت عملية اتفاقية التنوع البيولوجي، 
الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل لربنامج البيئة يف منطقة البحر  - CRL  (ك)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت الكارييب، 
تفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية الصندوق االستئماين ال – CTL  (ل)

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت ، املهددة باالنقراض
الذي ُمّدد الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية اخلاص مبنطقة أفريقيا الشرقية  – EAL  (م)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت 
الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل حلماية وتنمية البيئة البحرية    - ESL  (ن)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت لساحلية يف حبار شرق آسيا، واملناطق ا
الذي ُمّدد الصندوق االستئماين حلماية البحر األبيض املتوسط من التلوث،  -  MEL  (س)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت 
لذي ُمّدد االصندوق االستئماين التفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة،  - MSL  (ع)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت 
الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لدعم اتفاقية حفظ أنواع  -  MVL  (ف)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت احليوانات الربية املهاجرة، 
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لية والبحرية ملنطقة الصندوق االستئماين العام حلماية وإدارة وتنمية البيئة الساح - PNL  (ص)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت مشال غرب احمليط اهلادئ ومواردها، 

الصندوق االستئماين العام للميزانية التشغيلية التفاقية روتردام بشأن تطبيق  - ROL  (ق)
لة يف التجارة الدولية، إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداو 

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت 
حلماية وتنمية البيئة البحرية واملناطق الساحلية يف منطقيت  الصندوق االستئماين -  WAL  (ر)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت ، أفريقيا الغربية والوسطى
  تقنياديق االستئمانية للتعاون الالصن  -باء

الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة  - BIL  (أ)
ا  األطراف، وال سيما أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية من بينها واألطراف اليت متر اقتصادا

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت مبرحلة انتقال (بروتوكول السالمة األحيائية)، 
الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة  - RVL  (ب)

  ٣١الذي ُمّدد حىت عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، 
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

الصندوق االستئماين الطوعي لتيسري مشاركة اجملتمعات األصلية واحمللية يف عمل  -  VBL  (ج)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ُمّدد حىت اتفاقية التنوع البيولوجي، 

  إدارة الصناديق االستئمانية  - ثانياً 
اذها فيما يتعلق يوضح هذا الفرع خمتلف اإلجراءات اليت اختذها املدير التنفيذي أو ينوي اخت  - ٢

بالصناديق االستئمانية اليت يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة، كما يبني النفقات الفعلية للصناديق 
، ٢٠١٣ - ٢٠١٢، والنفقات التقديرية املنقحة لفرتة السنتني ٢٠١١ -  ٢٠١٠االستئمانية لفرتة السنتني 

  .٢٠١٥ -  ٢٠١٤والنفقات املتوقعة لفرتة السنتني 
  معلومات أساسية  -ألف 

لدى منظومة األمم املتحدة نوعان من الصناديق االستئمانية مها: الصناديق االستئمانية للتعاون   - ٣
الصناديق االستئمانية للتعاون التقين املساعدة اإلمنائية االقتصادية وتوفر التقين والصناديق االستئمانية العامة. 
ج األمم املتحدة للبيئة تشمل هذه الفئة الصناديق االستئمانية اليت واالجتماعية للبلدان النامية. ويف برنام

. وأما الصناديق االستئمانية العامة فتدعم األنشطة الربامجموظفي كبار متول توظيف موظفني فنيني مبتدئني و 
  اليت تكون ذات طابع غري طابع التعاون التقين احملض.

  الصناديق االستئمانية  -باء 
  ىل ذلك، مييز برنامج األمم املتحدة للبيئة بني الفئات التالية للصناديق االستئمانية:وباإلضافة إ  - ٤

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

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

على صندوقًا استئمانيًا نشيطاً، موزعة  ٩٧كان هناك   ،٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٣١ حبلولو   - ٥
  :١يف اجلدول  النحو املبني

  ١اجلدول 
  ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٣١انية النشيطة في الصناديق االستئم

الصناديق   الوصف
 االستئمانية العامة

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (عامة)

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (موظفون)

  اجملموع

الدعم املباشر لربنامج عمل برنامج 
 ٥٧ ١٦ ٢٥ ١٦  األمم املتحدة للبيئة

ت وبرامج البحار الدعم لالتفاقيا
 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
األوزون. ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة كأمني خزانة بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة 

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

برنامج األمم املتحدة بتنفيذ  فيما يتعلقدوقًا استئمانيًا مستقًال هو الصندوق االستئماين للتعاون التقين صن
بشأن  الصندوق االستئماين للتعاون التقين قع داخل هذه الفئةاألطراف. وي نشطة الصندوق املتعددألللبيئة 
تحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية واملوجه إىل أقل برنامج العمل الوطين للتكيف التابع لربنامج األمم امل إدارة

 ،ومرسالالصندوق االستئماين للتعاون التقين لربنامج مرفق البيئة العاملية القائم على تقاضي و  البلدان منواً؛
 ؛ربنامج مرفق البيئة العامليةلبرنامج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق بتنفيذ الذي يوفر الدعم اإلداري 

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

  .ئة العامليةاملشرتك بني برنامج األمم املتحدة ومرفق البيناغويا 
ة والعشرين جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري الفاصلة بني الدورة السادسوعلى امتداد الفرتة   - ٧

(انظر  ة صناديق استئمانية جديدةسبع، أنشأ املدير التنفيذي ٢٠١٢ أكتوبر/األولتشرين  ٣١والعاملي 
  .)٢اجلدول 
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  ٢اجلدول 
  اإلدارة أة منذ الدورة السادسة والعشرين لمجلسالصناديق االستئمانية الجديدة المنش

الصناديق   الوصف
 عامةالاالستئمانية 

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (عامة)

الصناديق االستئمانية 
للتعاون التقين 

  (موظفون)

  اجملموع

الدعم املباشر لربنامج عمل برنامج 
 ٥  -  ٤  ١  األمم املتحدة للبيئة

وبرامج البحار الدعم لالتفاقيات 
  ١ -   -  ١  اإلقليمية والربوتوكوالت

الفئة اخلاصة من الصناديق 
 ١  -  ١  -   االستئمانية

 ٧ - ٥ ٢  المجموع

برامج وأهداف تقع هلا  أن برنامج األمم املتحدة للبيئة يُنشئ صناديق استئمانية وجتدر اإلشارة إىل  - ٨
  ضمن برنامج عمله.

، ٢٠١١- ٢٠١٠التوايل املصروفات الفعلية لفرتة السنتني على  ٥و ٤و ٣وترد يف اجلداول   - ٩
، ٢٠١٥ - ٢٠١٤ة لفرتة السنتني توقع، والنفقات امل٢٠١٣ - ٢٠١٢والنفقات املقّدرة لفرتة السنتني 

  حسب فئات الصناديق االستئمانية. ةمقّسم
نها مليون دوالر، م ٧٣٤,٣ بلغت النفقات، ٢٠١١ - ٢٠١٠فرتة السنتني ب وفيما يتعلق  -  ١٠

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 

  .)٣انظر اجلدول ( مليون دوالر ٣٧٩,٣وحصة احلسابات والصناديق االستئمانية اخلاصة 
  ٣اجلدول 

  ٢٠١١ -  ٢٠١٠مانية لفترة السنتين النفقات الفعلية للصناديق االستئ
  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

الصناديق   الوصف
االستئمانية 
  العامة

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (عامة)

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (موظفون)

  اجملموع

م املباشر لربنامج عمل برنامج الدع
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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 ٧٧٧,٤إمجايل النفقات املقدرة البالغ  ميكن تقسيم، ٢٠١٣ - ٢٠١٢فرتة السنتني ب وفيما يتعلق  -  ١١
مليون دوالر للصناديق االستئمانية اليت تدعم بصورة مباشرة برنامج  ١٥٧مليون دوالر لفرتة السنتني إىل 

انية لالتفاقيات والربوتوكوالت مليون دوالر للصناديق االستئم ١٨٦,٣عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
(انظر اجلدول  مليون دوالر للحسابات والصناديق االستئمانية اخلاصة ٤٣٤,١وبرامج البحار اإلقليمية، و

٤(.  
  ٤اجلدول 

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

الصناديق   الوصف
مانية االستئ

  العامة

الصناديق 
االستئمانية 

للتعاون التقين 
  (عامة)

الصناديق 
االستئمانية 

للتعاون التقين 
  (موظفون)

  اجملموع

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 توقعةتبلغ النفقات امل، ٢٠١٥ -  ٢٠١٤فرتة السنتني وفيما يتعلق ب  -  ١٢
ة اليت تدعم مباشرة برنامج عمل برنامج األمم  دوالر تتصل بالصناديق االستئمانيماليني ١٠٩,٥مبلغ 

مليون دوالر  ٣٦٧,٥التفاقيات وبرامج البحار اإلقليمية، ومليون دوالر ل ١٨٦,٣مبلغ ، و املتحدة للبيئة
  .)٥(انظر اجلدول لحسابات والصناديق االستئمانية اخلاصة ل

  ٥اجلدول 
  ٢٠١٥ - ٢٠١٤فترة السنتين  فية للصناديق االستئمانية النفقات المتوقع

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  الوصف
الصناديق 
االستئمانية 
  العامة

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (عامة)

الصناديق 
االستئمانية للتعاون 

  التقين (موظفون)
  اجملموع

الدعم املباشر لربنامج عمل 
 ١٠٩ ٥٠٠ ٨ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٤١ ٥٠٠  برنامج األمم املتحدة للبيئة
الدعم لالتفاقيات وبرامج 

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

 ٣٦٧ ٥١٣ صفر صفر ٣٦٧ ٥١٣  االستئمانية

 ٦٦٣ ٢٩١ ٨ ٠٠٠ ١٠٠ ٥٥٤٧٥٨ ٥٣٣  المجموع
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  المخصصة المساهمات  -جيم 
)، جيوز ٢-٢٠٤و ١- ٢٠٤م املتحدة للبيئة (املادتان وفقًا للقواعد املالية لصندوق برنامج األم  -  ١٣

متفق عليها من احلكومات أو الوكاالت  مسامهاتخمصصة يف شكل  مسامهاتللمدير التنفيذي أن يقبل 
املتعاونة أو املنظمات الداعمة أو من جهات أخرى تقدم إما نقدًا أو عينًا لدعم أنشطة وخدمات 

  ثائق فرادى املشاريع.مبني يف و اً للوتسهيالت حمددة، وفق
مبلغ  ُقدم، ٢٠١١ -  ٢٠١٠مليون دوالر يف فرتة السنتني  ١١٢ومن بني إمجايل النفقات البالغ   -  ١٤

 ٢١,٤مبلغ أُنفق و  ،شكل دعم مباشر لربنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئةيف مليون دوالر  ٨٨,٨
مليون دوالر أنفقت  ١,٨، منها والربوتوكوالت يةموبرامج البحار اإلقلي على أنشطة االتفاقياتمليون دوالر 

فرتة السنتني مقارنة بمليون دوالر  ١٢,٢زيادة عامة قدرها  على أنشطة مرفق البيئة العاملية، مما ميثل
  مليون دوالر. ٩٩,٨املخصصة  سامهاتجمموع النفقات من امل فيها بلغاليت ، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨
ولفرتة السنتني  ٢٠١٣ -  ٢٠١٢املخصصة للفرتة  سامهاتأن نفقات امل تشري التقديرات إىلو   -  ١٥

مليون دوالر  ٨٤,٩كون يف حدود ل برنامج األمم املتحدة للبيئة ستبرنامج عملدعم  ٢٠١٥ -  ٢٠١٤
املخصصة  سامهاتأن املتشري التقديرات إىل  مليون دوالر على التوايل. ويف الوقت ذاته، ٩٢,٥و

مليون دوالر  ٢١,٤من  تنخفض على حنو طفيفية والربوتوكوالت سوف لالتفاقيات وبرامج البحار اإلقليم
مليون  ٢٣,٩ وستزداد إىل ٢٠١٣ - ٢٠١٢مليون دوالر يف الفرتة  ١٩إىل  ٢٠١١ -  ٢٠١٠الفرتة يف 

يتوقع أن تنخفض النفقات املخصصة لربامج الفئة اخلاصة (مرفق البيئة . و ٢٠١٥ -  ٢٠١٤دوالر يف الفرتة 
 يونمل ١,٥وأن تواصل اخنفاضها إىل  دوالر، يونمل ١,٦إىل  ٢٠١٣ -  ٢٠١٢السنتني العاملية) لفرتة 

  .٢٠١٥ -  ٢٠١٤الفرتة دوالر يف 
 والنفقات املقدرة للفرتتني ٢٠١١ - ٢٠١٠لنفقات الفعلية لفرتة السنتني توزيع ا ٦ويبني اجلدول   -  ١٦

  .٢٠١٥ -  ٢٠١٤و ٢٠١٣ -  ٢٠١٢
  ٦اجلدول 

  ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣-٢٠١٢و ٢٠١١-٢٠١٠السنتين  المخصصة لفترات مساهماتال
  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

 للفرتةالنفقات الفعلية   ملا يلي:املخصصة  سامهاتامل
٢٠١١-٢٠١٠  

 النفقات التقديرية املنقحة
  ٢٠١٣-٢٠١٢ للفرتة

للفرتة  املتوقعةالنفقات 
٢٠١٥- ٢٠١٤  

الدعم املباشر لربنامج عمل برنامج
 ٩٢ ٥٠٠ ٨٤ ٨٧٢ ٨٨ ٧٧٦  دة للبيئةاألمم املتح

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

_______________  


