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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

تعديالت مقترحة على القواعد المالية لصندوق برنامج األمم المتحدة للبيئة واإلجراءات 
  العامة التي تنظم عمليات صندوق برنامج األمم المتحدة للبيئة

  )١(دير التنفيذيتقرير الم

  موجز
حتــدد هــذه الوثيقــة املقــرتح احملــدث املقــدم مــن املــدير التنفيــذي بشــأن التعــديالت املقرتحــة علــى 

 القواعد املالية لصندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة.

                                                      
* UNEP/GC.27/1.  
 .صدر دون حترير رمسي ١)(
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برنــامج  مبقتضــاه أنشــئالــذي  ١٩٩٧يف عــام الصــادر  ٢٩٩٧يف قرارهــا  اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدةت قــرر 
) أن يتــوىل جملــس إدارة برنــامج ٧(القســم الثالــث الفقــرة  تمــم املتحــدة للبيئــة إنشــاء صــندوق البيئــة، وقــرر األ

. كمـا ‘‘وضع اإلجراءات العامـة حسـب مقتضـى احلـال الـيت تـنظم عمـل صـندوق البيئـة’’األمم املتحدة للبيئة 
  القواعد املالية اخلاصة به. وضعبللربنامج  ١٩٧٣الصادر عام  ٣١٩٢القرار  وجبمباجلمعية العامة  ذنتأ

، وأصدر األمني العـام ١٩٧٣يونيه  األصل جملس اإلدارة يف حزيران/وكانت اإلجراءات العامة قد اعتمدها يف
. وتعرضــت اإلجــراءات العامــة والقواعــد املاليــة ١٩٧٥ديســمرب القواعــد املاليــة يف كــانون األول/لألمــم املتحــدة 

مقرريــه وكانــت موافقــة جملــس اإلدارة الســابقة قــد جــرت آخــر مــرة يف للتعــديل عــدة مــرات منــذ ذلــك الوقــت، 
(القواعـــــد  ٢٠٠٣فرباير شـــــباط/ ٧يف  ٢٢/٢٢عامـــــة) و(اإلجـــــراءات ال ١٩٩٧فرباير شـــــباط/ ٧يف  ١٩/١٥

  املالية).
، تقامســــت أمانــــة رنــــامج األمــــم املتحــــدة للبيئــــةبلــــدورة العامليــــة األوىل جمللــــس إدارة ا ،٢٠١٣لــــدورة  واســــتعداداً 

ج، بنــاء علــى طلــب جلنــة املمثلــني الــدائمني، املعلومــات املتعلقــة بــاإلجراءات احلاليــة بشــأن املوافقــة علــى الربنــام
القواعــد املاليــة يف العديــد مــن صــناديق وبــرامج األمــم املتحــدة األخــرى مبــا يف ذلــك تلــك امللحقــة بأمانــة األمــم 

  املتحدة.
لألمــم املتحــدة، ســوف تنفــذ أمانــة األمــم املتحــدة، مبــا يف  عــن اجلمعيــة العامــة الصــادر ٦٠/٢٨٣ للقــرار ووفقـاً 
لتحـل مكـان  ٢٠١٤مـن عـام  املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام اعتبـاراً  رنامج األمم املتحـدة للبيئـةبذلك 

نظـر جلنـة  رنامج األمـم املتحـدة للبيئـةباملعايري احلالية للمحاسبة يف منظومة األمم املتحدة. وقد اسرتعت أمانة 
تتســق مــع املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام،  مــن القواعــد املاليــة الاملمثلــني الــدائمني إىل أن بعــض أجــزاء 

وسيســـفر قـــرار اعتمـــاد هـــذه املعـــايري عـــن إجـــراء بعـــض التغيـــريات يف األســـاليب احملاســـبية ممـــا سيقتضـــي تعـــديل 
لجنـة مع مكتب األمـم املتحـدة يف نـريويب، حـددت وقـدمت ل لربنامجاالقواعد املالية. وبعد أن تشاورت أمانة 

املمثلني الـدائمني للنظـر احلـد األدىن مـن التغيـريات الالزمـة لضـمان اتسـاق القواعـد املاليـة مـع املعـايري احملاسـبية 
  الدولية للقطاع العام.
نظر جلنة املمثلني الدائمني إىل عدد من القواعد املالية املتقادمة أو غـري الواضـحة  لربنامجاكما اسرتعت أمانة 
اليت يتعـني مبقتضـاها  ٣-٢٠٣واحتمال التحديث. ويشمل ذلك على سبيل املثال املادة  اليت تتطلب مراجعة

احلصــول علــى موافقــة مســبقة مــن جملــس اإلدارة أو مــن جهــاز فرعــي بشــأن املســامهات الطوعيــة املقدمــة مــن 
بشــــــأن املســــــامهات  ١-٢٠٤دوالر أمريكــــــي، واملــــــادة  ٥٠٠ ٠٠٠ مصــــــادر غــــــري حكوميــــــة وتتجــــــاوز مبلــــــغ

ملشــروعات معينــة ممــا مييــز بصــورة غــري واضــحة وغــري ضــرورية بــني املســامهات الطوعيــة واملســامهات املخصصــة 
الـــيت يقضـــى تنفيـــذها عـــدم قبـــول املـــدير التنفيـــذي املســـامهات املخصصـــة مـــن  ٢-٢٠٤املخصصـــة أو املـــادة 

  املنظمات الساعية للربح إّال بعد موافقة مسبقة من جملس اإلدارة أو أي جهاز فرعي.
 املــدير التنفيــذي مشــاورات خــالل جلنــة املمثلــني الــدائمني وتلقــي توجيهــات بشــأن طريقــة املضــي قــدماً  وأجــرى

مـن  دعمتها تعليقات ومقرتحات من اللجان الفرعية للجنة املمثلني الـدائمني. وكـان مـن رأي اللجنـة أنـه بـدالً 
احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام علـى أسلوب التجزئة الذي يتم من خالله معاجلة القضايا ذات الصلة باملعـايري 

للموافقــة خــالل دورة تاليــة، فــإن مــن األفضــل معاجلــة  الفــور، وتقــدم أي تغيــريات حتتــاج إىل حتليــل أكثــر تعمقــاً 
مجيع التعديالت يف جمموعة واحدة من التعديالت اليت تطبق على صندوق البيئـة والصـناديق االسـتئمانية الـيت 

اإلدارة األكثر كفاءة ويزيـد مـن تيسـري  لربنامجامن حتقيق أمانة  مما سيمكن املتحدة للبيئة رنامج األممبيديرها 
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سيما مع العناصر الفاعلة غري احلكومية مبا يف ذلك القطاع اخلاص ويزيد مـن توضـيح مسـؤولية  الشراكات وال
 لربنـامج يف نفـس الوقـتلاتسـاق القواعـد املاليـة املدير التنفيذي أمام األمني العام والدول األعضاء مع ضـمان 

  .مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
وواصل املدير التنفيذي مشاوراته مع مكتب األمم املتحدة يف نريويب واملراقب املايل لألمـم املتحـدة الـذي قـدم 

أن ميضــي يف تنفيــذ املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام ضــمن إطــار القواعــد  لربنــامجاتأكيــدات بــأن بوســع 
ـا  ى القواعـد الـيتهـريات الضـرورية، و تطبيق قواعد األمـم املتحـدة بعـد إجـراء التغيـ احلالية مع جيـري تعـديلها ذا

لضـــمان االتســـاق مـــع املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام. وأكـــد االجتمـــاع أن الســـلطة النهائيـــة إلصـــدار 
  تقع على عاتق األمني العام لألمم املتحدة. امجنلرب لالقواعد املالية 

مج ربنـالإىل مـا تقـدم، يقـرتح املـدير التنفيـذي املضـي يف صـياغة التعـديالت الفنيـة علـى القواعـد املاليـة  واستناداً 
ني نيـة بـاإلدارة، واملـراجعني الـداخلبالتعاون مع إدارة األمم املتحـدة املع ٢٠١٣خالل عام  األمم املتحدة للبيئة

ك التحسينات املقرتحـة إىل واهليئات احلكومية الدولية حسب مقتضى احلال. وسوف يقدم بعد ذل نيواخلارج
ذه املهمة قبل تقدميها لألمني العامة للموافقة  لربنامجاجملس إدارة  أو اجلهاز الفرعي الذي يرغب يف تكليفه 

  يف إطار الالئحة املالية لألمم املتحدة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة.

    


