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ــدويل     ــومي الـ ــرب احلكـ ــام للمنـ ــاع العـ االجتمـ
ــال التنــــــوع   ــوم والــــــسياسات يف جمــــ للعلــــ

  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  الدورة األوىل

  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٦ - ٢١أملانيا، بون، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ( ٨البند 

      إلجراءات املاليةا: الترتيبات املالية للمنرب وميزانيته
للعلـوم والـسياسات     للمنـرب احلكـومي الـدويل     املالية  مشروع اإلجراءات       

  اإليكولوجية يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
  

  النطاق    
  ١القاعدة     

تــنظم هــذه اإلجــراءات اإلدارة املاليــة للمنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف   
ينطبـق النظـام املـايل والقواعـد     و). املنـرب (وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة   جمال التنوع البيولوجي    

فيمـا مل ُيـنص   ] الـيت سـتدير الـصندوق االسـتئماين      ) املؤسـسات (يدرج اسـم املؤسـسة      [املالية لـ   
  .عليه حتديدا يف هذه اإلجراءات

  
  الفترة املالية والسنة املالية    
  ٢القاعدة     

ــسنتني،  ا   ــرة ال ــة هــي فت ــرة املالي ــسنتني لــدى املؤســسة    لفت ــرة ال  الــيت تكــون مطابقــة لفت
  . السنة املالية هي السنة التقومييةو. القائمة بإدارة الصندوق االستئماين)  املؤسسات(
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  الصندوق االستئماين للمنرب    
  

  ٣القاعدة     
واالجتمــاع العــام هــو املــسؤول عــن  . ميــوَّل املنــرب وأنــشطته مــن صــندوقه االســتئماين    

  . ة الصندوق االستئماين للمنرباعتماد ميزاني
  

  ٤القاعدة     
ــربالتــربع للــصندوق االســتئماين  جيــوز   ــع املــصادر، مبــا فيهــا احلكومــات    للمن  مــن مجي

وهيئات األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واجلهـات                  
  .القطاع اخلاص واملؤسسات اخلاصة مثل ،املعنية األخرى

  
  ٥القاعدة     

ــرب أو ختــصص           ــال املن ــه أعم ــا شــأن بتوجي ــة وال يكــون هل ــات إىل األمان ترســل التربع
. وال تأيت التربعـات مـصحوبة بـشروط       . ألنشطة حمددة أو تقدَّم من جهة مل تفصح عن هويتها         

 العلميــة وغريهــا مــن والــدوائروتــأيت التربعــات العينيــة غــري مــصحوبة بــشروط مــن احلكومــات 
  .  واجلهات املعنية وستكون ُمقوِّما أساسيا لنجاح تنفيذ برنامج العملرفيةاألوساط املع

  
  ٦القاعدة     

جيــوز علــى ســبيل االســتثناء، ورهنــا مبوافقــة االجتمــاع العــام، قبــول تربعــات إضــافية      
  .خارج الصندوق االستئماين، مثل الدعم املباشر املقدم ألنشطة حمددة يف برنامج عمل املنرب

  
  العملة    
  ٧القاعدة     

تكــون العملــة املــستخدمة يف إعــداد امليزانيــة واإلبــالغ عــن اإليــرادات والنفقــات هــي     
العملــة الــيت تــستخدمها املؤســسة القائمــة بــإدارة الــصندوق  /دوالر الواليــات املتحــدة/اليــورو[

  .وجيوز لالجتماع العام إعادة النظر يف هذه العملة بتوافق اآلراء]. االستئماين
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  امليزانية    
  ٨القاعدة     

تعد أمانة املنرب، بالتـشاور مـع املكتـب، ميزانيـة مقترحـة وحتيلـها إىل أعـضاء املنـرب قبـل                
  .دورة االجتماع العام املقرر اعتماد امليزانية فيها بستة أسابيع على األقل

  
  ٩القاعدة 
بـدء الفتـرة    ينظر االجتماع العام يف امليزانية املقترحة، ويعتمد ميزانية بتوافق اآلراء قبل              

   . تلك امليزانيةاملالية اليت تغطيها
  

   ١٠القاعدة 
يـــشكل اعتمـــاد االجتمـــاع العـــام للميزانيـــة إذنـــا لألمـــني بتحمُّـــل التزامـــات وســـداد    

مــدفوعات لألغــراض الــيت أقــرت االعتمــادات مــن أجلــها ويف حــدود املبــالغ الــيت أقــرت هلــا،    
  .صلة هباى هذه االلتزامات باإليرادات املتشريطة أن تغطّ

  
  ١١القاعدة     

 يف املائـة مـن      ٢٠يؤذن لألمني بإعادة ختصيص األمـوال، إن اقتـضى األمـر، يف حـدود                 
ــة   ــد االعتمــادات املرصــود يف امليزاني ــسبة    . بن ــام إعــادة النظــر يف هــذه الن وجيــوز لالجتمــاع الع

ة فئــة ويــشكل بنــد االعتمــادات املرصــود يف امليزانيــ . القــصوى مــن وقــت آلخــر بتوافــق اآلراء 
  .رئيسية من فئات األنشطة أو املنتجات داخل امليزانية

  
  ١٢القاعدة     

يف حالة نقـصان مـستوى الرصـيد املتـاح يف الـصندوق االسـتئماين للمنـرب عـن امليزانيـة                       
  امليزانيــةاملعتمــدة، يــؤذن لألمــني، بعــد موافقــة املكتــب، بتعــديل املخصــصات، حبيــث تواكــب  

ــرادات مقارنــ  ــات يف اإلي ــة  التقلب ــود امليزاني ــرا عــن   و. ةً باملــستوى املعتمــد لبن يقــدم األمــني تقري
  . بعد ذلكاإلجراءات املتخذة إىل االجتماع العام يف أقرب دورة له

  
  املسامهات    
  ١٣القاعدة     

  :تتألف موارد املنرب مما يلي  
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  ؛)٢([  ] املقدمة من )١([ ]تكاليف الشخص سنويا لـ   )أ(  
ملنــرب، املقــدم مــن حكومــة أملانيــا عمــال باتفــاق البلــد   تكــاليف إســكان أمانــة ا  )ب(  
  بني املنرب واحلكومة املضيفة؛ املعقود املضيف 
  التربعات النقدية السنوية املقدمة من أعضاء املنرب إىل صندوقه االستئماين؛  )ج(  
املــسامهات العينيــة املقدمــة مــن أعــضاء املنــرب ومراقبيــه، مثــل الــدعم املقــدم إىل   )د(  
ــات ــا      اهليئ ــه، وم ــه وحلقــات عمل ــه واجتماعات ــشطة الترمجــة في ــشوراته وأن ــة للمنــرب ومن  الفرعي

  ذلك؛ إىل
  املسامهات النقدية والعينية املقدمة إىل الصندوق االستئماين للمنرب؛  )هـ(  
  الرصيد احلر املتبقي من اعتمادات مرصودة لفترات مالية سابقة؛  )و(  
  .إيرادات متنوعة  )ز(  

  
   ١٤القاعدة     

دفع مجيـع املـسامهات النقديـة بعمـالت قابلـة للتحويـل إىل حـساب مـصريف ختصـصه                    ُت  
  .املؤسسة القائمة بإدارة الصندوق االستئماين

  
  ١٥القاعدة     

 وُيطلـع االجتمـاع   أو مـسامهات يسارع األمني إىل اإلفادة عن تلقي أية تعهدات ماليـة      
ويتـضمن تقريـر    . واإلنفـاق  املدفوعـة    اتواملسامهالعام يف كل دورة على حالة التعهدات املالية         

 العينيـة وحيـدد كميتـها بقـدر مـا يتـسىن ذلـك بـشكل ميكـن                   املسامهاتاألمني إشارة حمددة إىل     
  .التعويل عليه

  
  احتياطي رأس املال املتداول    
  ١٦القاعدة     

ُيحتفظ داخل الصندوق االستئماين للمنرب باحتياطي لرأس املال املتداول حيدد مـستواه              
ويكون الغرض من احتياطي رأس املال املتـداول        . جتماع العام من وقت آلخر بتوافق اآلراء      اال

هو ضمان استمرارية العمليات عند حدوث مشاكل قـصرية األجـل يف الـسيولة، حلـني اسـتالم                
__________ 

 .تدرج الوظائف املعارة إىل أمانة املنرب، حسب االقتضاء  )١(  
 .اليت تزود أمانة املنرب هبذه الوظائف) املؤسسات(يدرج اسم املؤسسة   )٢(  
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 إىل احتياطي رأس املال املتـداول يف أقـرب وقـت ممكـن املبـالغ                املسامهاتوُتردُّ من   . املسامهات
  .ت منهاليت سحب

  
  احلسابات واملراجعة    
  ١٧القاعدة     

ُتَعدُّ البيانات املالية للصندوق االستئماين للمنرب وفقا للمعايري اليت تـستخدمها املؤسـسة             
 ،القائمــة بــإدارة الــصندوق االســتئماين، وختــضع للمراجعــة الداخليــة واخلارجيــة  ) املؤســسات(

وتقـع علــى عــاتق  .  الــصندوق االســتئماينالقائمــة بـإدارة ) املؤســسات(عمـال بقواعــد املؤسـسة   
ولية اإلبــالغ املــايل وُتــساءل القائمــة بــإدارة الــصندوق االســتئماين مــسؤ) املؤســسات(املؤســسة 

  .أيضا عنه
  

  أحكام عامة    
  ١٨القاعدة     

عند اختاذ قرار بإهناء عمل الصندوق االستئماين للمنـرب، ُيبلَـغ أعـضاء املنـرب بـذلك قبـل          
ويبــت االجتمــاع العــام، بالتــشاور مــع . لــصندوق بــستة أشــهر علــى األقــلتــاريخ إهنــاء عمــل ا

 أي رصيد حـر يتبقـى      أمر توزيع  القائمة بإدارة الصندوق االستئماين، يف    ) املؤسسات(املؤسسة  
  . الصندوقبعد سداد مجيع مصروفات تصفية

  
  ١٩القاعدة     

  .اتذه اإلجراءهليعتمد االجتماع العام بتوافق اآلراء أية تعديالت   
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	المساهمات
	القاعدة 13

	تتألف موارد المنبر مما يلي:
	(أ) تكاليف الشخص سنويا لـ [ ]() المقدمة من [  ]()؛
	(ب) تكاليف إسكان أمانة المنبر، المقدم من حكومة ألمانيا عملا باتفاق البلد المضيف المعقود بين المنبر والحكومة المضيفة؛ 
	(ج) التبرعات النقدية السنوية المقدمة من أعضاء المنبر إلى صندوقه الاستئماني؛
	(د) المساهمات العينية المقدمة من أعضاء المنبر ومراقبيه، مثل الدعم المقدم إلى الهيئات الفرعية للمنبر ومنشوراته وأنشطة الترجمة فيه واجتماعاته وحلقات عمله، وما إلى ذلك؛
	(هـ) المساهمات النقدية والعينية المقدمة إلى الصندوق الاستئماني للمنبر؛
	(و) الرصيد الحر المتبقي من اعتمادات مرصودة لفترات مالية سابقة؛
	(ز) إيرادات متنوعة.
	القاعدة 14 

	تُدفع جميع المساهمات النقدية بعملات قابلة للتحويل إلى حساب مصرفي تخصصه المؤسسة القائمة بإدارة الصندوق الاستئماني.
	القاعدة 15

	يسارع الأمين إلى الإفادة عن تلقي أية تعهدات مالية أو مساهمات ويُطلع الاجتماع العام في كل دورة على حالة التعهدات المالية والمساهمات المدفوعة والإنفاق. ويتضمن تقرير الأمين إشارة محددة إلى المساهمات العينية ويحدد كميتها بقدر ما يتسنى ذلك بشكل يمكن التعويل عليه.
	احتياطي رأس المال المتداول
	القاعدة 16

	يُحتفظ داخل الصندوق الاستئماني للمنبر باحتياطي لرأس المال المتداول يحدد مستواه الاجتماع العام من وقت لآخر بتوافق الآراء. ويكون الغرض من احتياطي رأس المال المتداول هو ضمان استمرارية العمليات عند حدوث مشاكل قصيرة الأجل في السيولة، لحين استلام المساهمات. وتُردُّ من المساهمات إلى احتياطي رأس المال المتداول في أقرب وقت ممكن المبالغ التي سحبت منه.
	الحسابات والمراجعة
	القاعدة 17

	تُعَدُّ البيانات المالية للصندوق الاستئماني للمنبر وفقا للمعايير التي تستخدمها المؤسسة (المؤسسات) القائمة بإدارة الصندوق الاستئماني، وتخضع للمراجعة الداخلية والخارجية، عملا بقواعد المؤسسة (المؤسسات) القائمة بإدارة الصندوق الاستئماني. وتقع على عاتق المؤسسة (المؤسسات) القائمة بإدارة الصندوق الاستئماني مسؤولية الإبلاغ المالي وتُساءل عنه أيضا.
	أحكام عامة
	القاعدة 18

	عند اتخاذ قرار بإنهاء عمل الصندوق الاستئماني للمنبر، يُبلَغ أعضاء المنبر بذلك قبل تاريخ إنهاء عمل الصندوق بستة أشهر على الأقل. ويبت الاجتماع العام، بالتشاور مع المؤسسة (المؤسسات) القائمة بإدارة الصندوق الاستئماني، في أمر توزيع أي رصيد حر يتبقى بعد سداد جميع مصروفات تصفية الصندوق.
	القاعدة 19

	يعتمد الاجتماع العام بتوافق الآراء أية تعديلات لهذه الإجراءات.

