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الدولي للعلوم حكومي المنبر للاالجتماع العام 
التنوع البيولوجي والسياسات في مجال 
  ةوخدمات النظم اإليكولوجي

  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٣ ديسمرب/كانون األول ١٤  - ٩ ،تركيا ،أنطاليا
  *من جدول األعمال املؤقت (ج) ٥ البند

الخاصة  الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية
  بالمنبر: اإلجراءات المالية

للعلوم والسياسات في مجال التنوع  مشروع اإلجراءات المالية للمنبر الحكومي الدولي
  يكولوجيةاإل البيولوجي وخدمات النظم

  مذكرة من األمانة

يرد يف مرفق هذه املذكرة مشروع القواعد اليت تنظم اإلجراءات املالية للمنرب احلكومي الدويل للعلوم   
  والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
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  المرفق

مجال التنوع مشروع القواعد المالية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في 
  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  النطاق
  ١القاعدة 
تنظم هذه اإلجراءات اإلدارة املالية للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع   

فيها نص حتديداً يف هذه اإلجراءات، يطبق  ويف احلاالت اليت مل يرد البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
يطبق النظام املايل والقواعد املالية النظام املايل والقواعد املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة و إدارة األمانة يف 
لربنامج األمم املتحدة  الشركاءومكتب الصندوق االستئماين املتعدد [[برنامج األمم املتحدة للبيئة]  لـ

  .على إدارة الصندوق االستئمايناإلمنائي] 

  لمالية وفترة الميزانيةالسنة ا
  ٢القاعدة 
كانون األول/ديسمرب. أما فرتة   ٣١كانون الثاين/يناير إىل   ١السنة املالية هي السنة التقوميية، من   

  . متتاليتنيفرتة سنتني تقومييتني  فهماامليزانية اليت ينظر فيها االجتماع العام 

لسياسات في مجال التنوع البيولوجي الصندوق االستئماني للمنبر الحكومي الدولي للعلوم وا
  وخدمات النظم اإليكولوجية

  ٣القاعدة 
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف  صندوق االستئماينالمن  وأمانتهاملنرب  أنشطة وَّلمت  

. ‘‘)الصندوق االستئماين’’(ويشار إليه هنا فيما بعد بـ  جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  ملنرب. ماد ميزانية اواالجتماع العام هو املسؤول عن اعت

  ٤القاعدة 
التربع للصندوق االستئماين من مجيع املصادر، مبا يف ذلك احلكومات وهيئات األمم  يفتح باب  

املتحدة ومرفق البيئة العاملية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واجلهات املعنية األخرى، مثل القطاع 
  واملؤسسات اخلاصة. )١(اخلاص

                                                      
ل املسامهات من القطاع اخلاص للشروط اليت يفرضها [االجتماع العام و] [برنامج األمم املتحدة للبيئة] و قد خيضع قب )١(

  تحدة اإلمنائي].الصندوق االستئماين املعدد الشركاء لربنامج األمم امل
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  ٥القاعدة 
الصندوق االستئماين وُختطر األمانة بكل تربع. وال يكون املسامهات املالية للمنرب إىل ترسل   

ختصص ألنشطة حمددة أو تقدَّم من جهة مل تفصح عن هويتها.  والللتربعات شأن بتوجيه أعمال املنرب 
العينية من احلكومات والدوائر العلمية وغريها من  ن املسامهاتكو صحوبة بشروط. وتامل تقبل املسامهات وال

وال تقبل إذا كانت مصحوبة  ُمقوِّمًا أساسيًا لنجاح تنفيذ برنامج العملو األوساط املعرفية واجلهات املعنية 
  . بشروط

  ٦القاعدة 
ارج الصندوق مبوافقة االجتماع العام، قبول تربعات إضافية خ جيوز على سبيل االستثناء، ورهناً   

  االستئماين، مثل الدعم املباشر املقدم ألنشطة حمددة يف برنامج عمل املنرب.

  العملة
  ٧القاعدة 
تكون العملة املستخدمة يف إعداد امليزانية واإلبالغ عن اإليرادات والنفقات هي دوالر الواليات   
  املتحدة.

  الميزانية
  ٨القاعدة 
تب، ميزانية مقرتحة وحتيلها إىل أعضاء املنرب قبل دورة االجتماع تعد أمانة املنرب، بالتشاور مع املك  

  العام املقرر اعتماد امليزانية فيها بستة أسابيع على األقل.

  ٩القاعدة 
ينظر االجتماع العام يف امليزانية املقرتحة، ويعتمد ميزانية بتوافق اآلراء قبل بدء الفرتة املالية اليت   

  تغطيها تلك امليزانية. 

   ١٠قاعدة ال
بتحمُّل التزامات وسداد مدفوعات  لرئيس األمانة يشكل اعتماد االجتماع العام للميزانية إذناً   

لألغراض اليت أقرت االعتمادات من أجلها ويف حدود املبالغ اليت أقرت هلا، شريطة أن يغّطى رصيد 
  الصندوق االستئماين االعتمادات العامة للميزانية.

  ١١القاعدة 
يف املائة  ٢٠، إن اقتضى األمر، يف حدود يف امليزانية بإعادة ختصيص األموال ئيس األمانةلر يؤذن   

د االعتماد. وجيوز لالجتماع العام إعادة النظر يف هذه النسبة القصوى من وقت آلخر بتوافق و بنمن  كل  من
  .ألنشطة أو املنتجاتامليزانية ل يف امليزانية فئة رئيسية من ةاآلراء. ويشكل بند االعتمادات املرصود
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  ١٢القاعدة 
يف حالة نقصان مستوى الرصيد املتاح يف الصندوق االستئماين للمنرب عن امليزانية املعتمدة، يؤذن   

، بعد موافقة املكتب، بتعديل املخصصات، حبيث تواكب امليزانية التقلبات يف اإليرادات مقارنًة ةناألمرئيس ال
عن اإلجراءات املتخذة إىل االجتماع العام يف  تقريراً  رئيس األمانةنود امليزانية. ويقدم باملستوى املعتمد لب

  أقرب دورة له بعد ذلك.

  المساهمات
  ١٣القاعدة 
  تتألف موارد املنرب مما يلي:  
الذي يوفره برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٢(السنوية ملوظف الربنامج [و] الفردتكاليف   (أ)  

  ؛)٣([و]
باتفاق البلد املضيف املعقود  تكاليف إسكان أمانة املنرب، املقدم من حكومة أملانيا عمالً   (ب)  

  بني املنرب واحلكومة املضيفة؛ 
التربعات السنوية والتربعات النقدية األخرى املقدمة من أعضاء املنرب واجلهات املسامهة   (ج)  

  إىل الصندوق االستئماين للمنرب؛
ة املقدمة من أعضاء املنرب ومراقبيه، مثل الدعم املقدم إىل اهليئات الفرعية املسامهات العيني  (د)  

  ذلك؛ للمنرب ومنشوراته وأنشطة الرتمجة فيه واجتماعاته وحلقات عمله، وما إىل
  .مرصودة لفرتات مالية سابقة كانت  الرصيد احلر املتبقي من اعتمادات  (ه)  

   ١٤القاعدة 
بعمالت قابلة للتحويل إىل احلساب املصريف الذي خيصصه [برنامج  ُتدفع مجيع املسامهات النقدية  

  لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي]. الشركاءاألمم املتحدة للبيئة] [مكتب الصندوق االستئماين املتعدد 

  ١٥القاعدة 
ل إىل اإلفادة عن تلقي أية تعهدات مالية أو مسامهات ويُطلع االجتماع العام يف ك ةناسارع األمت  

إشارة حمددة إىل  األمانةدورة على حالة التعهدات املالية واملسامهات املدفوعة واإلنفاق. ويتضمن تقرير 
  .ا ميكن من قياسها على حنو موثوقدد كميتها مبوحتاملسامهات العينية 

                                                      
  املعارة إىل أمانة املنرب، حسب االقتضاء. األخرى الوظائف تضاف  )٢(
 .لمنربل املعارة توفر الوظائف األخرىاسم املؤسسة (املؤسسات)/احلكومة (احلكومات) اليت  يضاف  )٣(
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  احتياطي رأس المال المتداول
  ١٦القاعدة 
املال املتداول [حيدد مستواه االجتماع  ُحيتفظ داخل الصندوق االستئماين للمنرب باحتياطي لرأس  

من دوالرات الواليات املتحدة]. ويكون الغرض من  انالعام من وقت آلخر بتوافق اآلراء] [قدره مليون
احتياطي رأس املال املتداول هو ضمان استمرارية العمليات عند حدوث مشاكل قصرية األجل يف السيولة، 

من احتياطي رأس املال املتداول بواسطة رئيس األمانة، بالتشاور مع  ويتم السحبحلني استالم املسامهات. 
  يف أقرب وقت ممكن. من املسامهات املكتب، وبعد إخطار أعضاء املنرب بذلك

  الحسابات والمراجعة
  ١٧القاعدة 
عام للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع ال تـَُعدُّ البيانات املالية للصندوق االستئماين للمنرب وفقاً   

 الشركاءواملعايري ذات الصلة اليت يطبقها [برنامج األمم املتحدة للبيئة] [مكتب الصندوق االستئماين املتعدد 
بقواعد [برنامج األمم املتحدة  لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي]، وختضع للمراجعة الداخلية واخلارجية، عمالً 

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي]. وتقع على عاتق  ءالشركاللبيئة] [مكتب الصندوق االستئماين املتعدد 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي]  الشركاء[برنامج األمم املتحدة للبيئة] [مكتب الصندوق االستئماين املتعدد 

  .أيضاً  مسؤولية اإلبالغ املايل وُتساءل عنه

  أحكام عامة
  ١٨القاعدة 
اء عمل الصندوق االست   اء عند اختاذ قرار بإ ئماين للمنرب، يُبَلغ أعضاء املنرب بذلك قبل تاريخ إ

عمل الصندوق بستة أشهر على األقل. ويبت االجتماع العام، بالتشاور مع [برنامج األمم املتحدة للبيئة] 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي]، يف أمر توزيع أي رصيد حر  الشركاء[مكتب الصندوق االستئماين املتعدد 

  عد سداد مجيع مصروفات تصفية الصندوق.يتبقى ب

  ١٩القاعدة 
قبل سنة على األقل من  بذلك ُختَطر املؤسسة اليت تدير األمانة ،عند اختاذ قرار حبل أمانة املنرب  

ويتحمل الصندوق االستئماين كامل التبعات والتكاليف املرتتبة من تلك  التاريخ الذي ُحتَل فيه األمانة.
  التصفية.

  ٢٠القاعدة 
  يعتمد االجتماع العام بتوافق اآلراء أية تعديالت على هذه اإلجراءات.  

____________  


