المقرر م ح د  :7/2 -الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية
إن االجتماع العام،
إذ يرحب باملسامهات الواردة منذ إنشاء املنرب يف عام ،2102
وإذ يرحب أيضاً باملسامهات اإلضافية اليت قُدمت وتقدم عن طريق منظمات أخرى لدعم أنشطة املنرب،
واليت اعتربت مسامهات عينية من أولئك املسامهني يف املنرب،
وإذ حييط علماً مبشروع اإلجراءات اخلاصة باإلدارة املالية للمنرب الذي اشرتك يف وضعه املكتب
واألمانة ،وباملعلومات اليت قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومكتب الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء
لألمم املتحدة ،بشأن اخليارات املتاحة إلنشاء الصندوق االستئماين للمنرب،
 - 0يطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ صندوقاً استئمانياً للمنرب احلكومي الدويل
للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وفقاً للوارد يف اخليار  2باء من الفقرة
( 01ب) من مذكرة األمانة بشأن خيارات الصندوق االستئماين للمنرب( )1وأن يقوم بتحويل أي رصيد مايل من
هيكل الصندوق املؤقت إىل الصندوق االستئماين اجلديد اعتباراً من  0كانون الثاين/يناير 2102؛
 - 2يدعو احلكومات ،وهيئات األمم املتحدة ،ومرفق البيئة العاملية ،وسائر املنظمات احلكومية
الدولية األخرى وأصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املؤسسات واجلهات األخرى يف القطاع اخلاص ،إىل تقدمي
تربعات ومسامهات للصندوق االستئماين ،لدعم عمل املنرب؛
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يعتمد اإلجراءات املالية الواردة يف مرفق هذا املقرر.

المرفق
اإلجراءات المالية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية
النطاق
القاعدة 1
تنظم هذه اإلجراءات اإلدارة املالية للمنرب واألمانة .وتطبق وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية لألمم
املتحدة ،والقواعد املالية واإلجراءات املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

السنة المالية وفترة الميزانية
القاعدة 2
السنة املالية هي السنة التقوميية ،من  0كانون الثاين/يناير إىل  30كانون األول/ديسمرب .أما فرتة امليزانية
اليت ينظر فيها االجتماع العام فهي فرتة سنتني تقومييتني متتاليتني.
()1
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الصندوق االستئماني للمنبر
القاعدة 3
متول أنشطة املنرب وأمانته من الصندوق االستئماين للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال
َّ
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (ويشار إليه فيما بعد بـ ـ ـ ’’الصندوق االستئماين‘‘) .واالجتماع
العام هو املسؤول عن اعتماد ميزانية املنرب.
القاعدة 4
يفتح باب التربع للصندوق االستئماين من مجيع املصادر ،مبا يف ذلك احلكومات ،وهيئات األمم
املتحدة ،ومرفق البيئة العاملية ،وسائر املنظمات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة ،مثل القطاع اخلاص
واملؤسسات .وجيب أال يتجاوز مبلغ املسامهات من املصادر اخلاصة مبلغ املسامهات من املصادر العامة يف أي
فرتة سنتني.
القاعدة 5
وُتطر األمانة بكل مسامهة .وال يكون
ترسل املسامهات املالية للمنرب إىل الصندوق االستئماينُ ،
للتربعات شأن بتوجيه أعمال املنرب ،وال ُتصص ألنشطة حمددة ،أو تقدَّم من جهة مل تفصح عن هويتها،
( )2
وتكون متسقة مع وظائف املنرب ومبادئه التشغيلية وترتيباته املؤسسية.
القاعدة 6
ستكون املسامهات العينية من احلكومات ،واألوساط العلمية ،وسائر أصحاب املعرفة وأصحاب
املصلحة ،أساسية لنجاح تنفيذ برنامج العمل .ولن توجه املسامهات العينية عمل املنرب ،وستكون متسقة مع
وظائف املنرب ومبادئه التشغيلية وترتيباته املؤسسية.
القاعدة 7
كاستثناءً من القاعدة  ،5جيوز قبول مسامهات إضافية ألنشطة حمددة يوافق عليها االجتماع العام.
وتتطلب املسامهات الفردية اليت تتجاوز  311 111دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من كل مساهم
لنشاط حمدد ،احلصول على موافقة االجتماع العام .أما املسامهات الفردية اليت ال تتجاوز  311 111دوالر
من دوالرات الواليات املتحدة من كل مساهم لنشاط حمدد فتتطلب موافقة املكتب .وينطبق يف هذه احلالة
الشرط املقيد الوارد يف القاعدة .2

العملة
القاعدة 8
املتحدة.

تكون العملة املستخدمة يف إعداد امليزانية واإلبالغ عن اإليرادات والنفقات هي دوالر الواليات

الميزانية
( )2اعتمدت الدورة الثانية لالجتماع العام لتحديد الطرائق والرتتيبات املؤسسية للمنرب ،املعقودة يف بنما سييت يف الفرتة
من  61إىل  16نيسان/أبريل  ،)UNEP/IPBES.MI/2/9( 1161وظائف املنرب ،ومبادئه التشغيلية ،وترتيباته املؤسسية.

القاعدة 9
تعد أمانة املنرب اقرتاحاً للميزانية ،بالتشاور مع املكتب ،وحتيله إىل أعضاء املنرب قبل انعقاد دورة االجتماع
العام املقرر اعتماد امليزانية فيها بستة أسابيع على األقل.
القاعدة 11
جيب اعتماد امليزانيات بتوافق اآلراء يف االجتماع العام قبل بدء الفرتات اليت تغطيها تلك امليزانيات.
القاعدة 11
بتحمل التزامات وسداد
يشكل اعتماد االجتماع العام للميزانية إذناً لرئيس األمانة ،وفقاً للقاعدة ُّ ،0
مدفوعات لألغراض اليت أُقرت االعتمادات من أجلها ،ويف حدود املبالغ اليت أقرت هلا ،شريطة أن يغطّى رصيد
الصندوق االستئماين االعتمادات العامة للميزانية.
القاعدة 12
يؤذن لرئيس األمانة بإعادة ُتصيص األموال ضمن نطاق امليزانية ،إن اقتضى األمر ،ويف حدود  01يف
املائة من كل من أبواب االعتماد .وجيوز لالجتماع العام إعادة النظر يف هذه النسبة احلدية من وقت آلخر
بتوافق اآلراء .ويشكل باب االعتماد يف امليزانية فئة رئيسية من امليزانية لألنشطة أو املنتجات.
القاعدة 13
يف احلالة اليت يقل فيها مستوى الرصيد املتاح يف الصندوق االستئماين للمنرب عن امليزانية املعتمدة ،يؤذن
لرئيس األمانة ،بعد موافقة املكتب ،بتعديل املخصصات ،حبيث تواكب امليزانية التقلبات يف اإليرادات مقارن ًة
باملستوى املعتمد لبنود امليزانية .ويقدم رئيس األمانة تقريراً عن اإلجراءات املتخذة إىل االجتماع العام يف أقرب
دورة له بعد ذلك.

المساهمات
القاعدة 14
تتألف موارد املنرب مما يلي:
(أ)

تكاليف أي موظف يعار لألمانة؛

(ب)
واحلكومة املضيفة؛

تكاليف مقر أمانة املنرب املقدم من حكومة أملانيا عمالً باتفاق البلد املضيف املعقود بني املنرب

(ج)

التربعات النقدية املقدمة من أعضاء املنرب واجلهات األخرى املسامهة يف الصندوق االستئماين

(د)

املسامهات العينية املقدمة للمنرب؛

(ه)

الرصيد احلر املتبقي من االعتمادات املرصودة لفرتات مالية سابقة؛

(و)

أي مبالغ أخرى مستحقة القبض.

للمنرب؛

القاعدة 15

تُدفع مجيع املسامهات النقدية بعمالت قابلة للتحويل إىل احلساب املصريف الذي خيصصه برنامج األمم
املتحدة للبيئة.
القاعدة 16
تسارع األمانة إىل اإلفادة عن تلقي أي تعهدات مالية أو مسامهات ويتطلع االجتماع العام يف كل
دورة على حالة التعهدات املالية واملسامهات املدفوعة والنفقات .ويتضمن تقرير األمانة إشارة حمددة إىل
كم هذه املسامهات العينية إذا كان
املسامهات املقدمة وفقاً للقاعدة  ،6وكذلك املسامهات العينية ،وحيدد التقرير ّ
من املمكن قياسها على حنو موثوق.

احتياطي رأس المال المتداول
القاعدة 17
ُحيتفظ يف الصندوق االستئماين للمنرب باحتياطي لرأس املال املتداول نسبته  01يف املائة من متوسط
امليزانية السنوية لفرتة السنتني ،ويقوم االجتماع العام بتعديله وفقاً للضرورة .ويكون الغرض من احتياطي رأس
املال املتداول هو ضمان استمرارية العمليات عند حدوث مشاكل قصرية األجل يف السيولة ،وحلني استالم
املسامهات .ويقوم رئيس األمانة بالسحب من احتياطي رأس املال املتداول ،بالتشاور مع املكتب ،وبعد إخطار
أعضاء املنرب بذلك .وجيدد احتياطي رأس املال املتداول من املسامهات يف أقرب وقت ممكن.

الحسابات والمراجعة
القاعدة 18
تُـ َع ُّد البيانات املالية للصندوق االستئماين للمنرب وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واملعايري
ذات الصلة اليت يطبقها برنامج األمم املتحدة للبيئة ،وُتضع للمراجعة الداخلية واخلارجية ،عمالً بقواعد برنامج
األمم املتحدة للبيئة .وتعرض هذه الكشوف املالية وأي تقارير ملراجعة احلسابات على االجتماع العام .وتقع
مسؤولية تقدمي التقارير املالية واملساءلة عنها على عاتق برنامج األمم املتحدة للبيئة.

أحكام عامة
القاعدة 19
عند اُتاذ قرار بإهناء عمل الصندوق االستئماين للمنرب ،يُبلَغ أعضاء املنرب بذلك قبل تاريخ إهناء عمل
الصندوق بستة أشهر على األقل .وتسدد للمسامهني احلصة التناسبية من األرصدة غري املستخدمة يف فرتة
السنتني بعد سداد مجيع مصروفات تصفية الصندوق.

القاعدة 21
عند اُتاذ قرار حبل أمانة املنربُُ ،تطَر املؤسسة اليت تدير األمانة بذلك قبل سنة على األقل من التاريخ
حل األمانة .ويتحمل الصندوق االستئماين كامل املسؤولية والتكاليف املرتتبة عن تلك التصفية.
ّ
القاعدة 21

يعتمد االجتماع العام أي تنقيحات هلذه اإلجراءات بتوافق اآلراء.

