
Decision IPBES-6/4 

K1800809 290518 

 الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب: 6/4-مشروع املقرر م ح د 
 إن االجتماع العام،

ابملسامهات النقدية والعينية اليت تلقاها منذ الدورة اخلامسة املنرب احلكومي الدويل للعلوم  إذ يرحب
 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،

على ومناذج األنشطة اليت مت حتفيزها حبالة املسامهات النقدية والعينية الواردة حىت اترخيه  وإذ حييط علماً 
 الواردة يف مرفق هذا املقرر، 4و 3و 2و 1النحو املبني يف اجلداول 

 ،٢٠١٧ابلتعهدات املعلنة لفرتة ما بعد عام  وإذ حييط علماً أيضاً 
 5، على النحو املبني يف اجلدولني 2017-٢٠١٦حبالة النفقات يف فرتة السنتني  وإذ حييط علماً كذلك

 لك مستوى الوفورات اليت حتققت أثناء فرتة السنتني،الواردين يف مرفق هذا املقرر، وكذ 6و

يف الصندوق االستئماين للمنرب مل يزد، بينما يعرتف ابلز�دة يف  نيأن عدد األعضاء املسامه وإذ يالحظ
 املسامهات العينية،
 على املدى احلاجة إىل استمرار املسامهات املالية والعينية املقدمة للمنرب لكفالة استمرارية املنرب وإذ يدرك

 الطويل،
إىل اإلعالن عن التعهدات واملسامهات للصندوق االستئماين للمنرب، وكذلك إعالن  يدعو -1

األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية وسائر املنظمات احلكومية الدولية  هيئاتو  املسامهات العينية من احلكومات
وأصحاب املصلحة وغريهم من القادرين على تقدمي املسامهات، لدعم أعمال املنرب، مبا يشمل منظمات التكامل 

 االقتصادي اإلقليمية والقطاع اخلاص واملؤسسات؛
من املكتب، تقريرًا إىل االجتماع العام يف دورته  إىل األمينة التنفيذية أن تقدم، بتوجيه طلب -2

 وعن األنشطة املتعلقة جبمع األموال؛ 2018-2017السابعة عن النفقات لفرتة السنتني 
، على النحو املبني يف اً دوالر  8 554 853البالغ قدرها  ٢٠١٨امليزانية املنقحة لعام  يعتمد -3
 ؛من مرفق هذا املقرر 7اجلدول 

، على النحو املبني اتدوالر  6 074 910البالغ قدرها  2019ميزانية مؤقتة لعام  أيضاً يعتمد  -4
يف  االجتماع العام من جانبمن مرفق هذا املقرر، مع مالحظة أ�ا ستتطلب مزيدًا من املراجعة  8يف اجلدول 

 .دورته السابعة يف سياق اعتماد بر�مج العمل الثاين

 



Decision IPBES-6/4 

2 

 6/4-مرفق املقرر م ح د

 والعينية اليت تقدم إىل املنرب حالة املسامهات النقدية -أوالً 
 1اجلدول 

 )2018أذار/مارس  22إىل  ٢٠١٢أ�ر/مايو  ١(من  ٢٠١٢املعلنة منذ إنشاء املنرب يف نيسان/أبريل حالة املسامهات النقدية الواردة والتربعات 
 (بدوالرات الوال�ت املتحدة)

 جملموعا  التربعات املعلنة  املسامهات البلد
-2020 2019 2018 اجملموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

2021 
  اجملموع

 ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 13)=8)+(12( 
 ١٦٦ ٥٦٦ -    ١٦٦ ٥٦٦   ٦٨ ٧٠٦   ٩٧ ٨٦٠  أسرتاليا
 277 ٤٤٢ 80 982   80 982 ١٩٦ ٤٤٢  ٧٨ ١٩٩ ١١٨ ٢٤٣     بلجيكا

 ١٨٨ ٧٤٣ -    188 743  52 619 ٣٠ ٦١٦ ٣٠ ٠٩٨ ٣٦ ٤٩٦ ٣٨ ٩١٤  )أ(كندا
 ٥١ ٨١٢ -    ٥١ ٨١٢  ١٣ ٧١٠ ١٤ ٩٦٦ ٢٣ ١٣٦    شيلي
 ٦٢٠ ٠٠٥ -    ٦٢٠ ٠٠٥  ٣٩٨ ٠٠٠ ٢ ٠٠٥ ٦٠ ٠٠٠ ١٦٠ ٠٠٠   الصني

 ٧٦ ٣٤٨ -    ٧٦ ٣٤٨  ٣٩ ٣١١   ٣٧ ٠٣٧   الدامنرك
 4 907 975 4 907 975 2 453 988 1 226 994 1 226 994 –        االحتاد األورويب

 ٣١٠ ٩٤٥ -    ٣١٠ ٩٤٥  ٩ ٤٣٤   ٢٧٥ ٦٢٦ ٢٥ ٨٨٥  فنلندا
 2 586 156 1 221 089 370 292 252 739 598 058 1 365 068  330 248  252 218  264 291  247 631  270 680  (أ)فرنسا
 119 991 1 582 840 1 850 129 1 298 721 1 736 102 (أ)أملانيا

1 
 997 270 1  353 876 133 735 9 118 621 627 79  745 700 878 435 10 

 ٢٠ ٠٠٠ -    ٢٠ ٠٠٠     ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠  اهلند
 1 591 687 -    1 591 687 190 454 ٢٠٣ ٣٣٣ ٣٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠ ٣٣٠ ٠٠٠ ٢٦٧ ٩٠٠  الياابن
 20 206 -    20 206 4 348  ٣ ٧٢٦ ٣ ٨٨٩ ٣ ٩٤٤ ٤ ٢٩٩   التفيا
 ١٠٠ ٠٠٠ -    ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ماليز�

 23 697 –    23 697  23 697      مو�كو
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 جملموعا  التربعات املعلنة  املسامهات البلد
-2020 2019 2018 اجملموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

2021 
  اجملموع

 ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 13)=8)+(12( 
 ١ ٣١٥ ٣٦٩ -    ١ ٣١٥ ٣٦٩   ٦٣٦ ٩٤٣  ٦٧٨ ٤٢٦   هولندا

 103 093 –    103 093 17 047 17 834 16 258 18 727 17 134 16 094  نيوزيلندا
 10 018 779 677 604   677 604 9 341 175  651 080 372 420 58 357 8 118 860 140 458  النرويج

 20 000 –    20 000      20 000  مجهورية كور�
 30 000 –    30 000     30 000   أفريقياجنوب 
 1 201 089 277 971   277 971 923 118  255 445 116 421 128 535 194 368 228 349  (أ)السويد
 496 937 –    496 937 84 000 84 000 84 000 84 000 84 793 76 144  سويسرا

اململكة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وأيرلندا الشمالية

  694 285 1 145 046 1  956 228 140 193 630 414 565 168 3 000 250 000 250  000 500 565 668 3 

 2 993 806 –      2 993 806  500 000 516 306 477 500 500 000 500 000 500 000 الوال�ت املتحدة األمريكية
 41 225 081 8 366 366 2 824 280 1 809 360 3 732 726 32 858 715 1 586 832 4 124 772 3 881 938 3 131 428 13 620 944 4 276 699 2 236 102 اجملموع

              

 .٢من اجلدول  ١مسامهة اجلهة املاحنة تتضمن عناصر خمصصة. لالطالع على تفاصيل العناصر املخصصة، يرجى الرجوع إىل الباب  (أ)

املسامهات  ٢من اجلدول  2يبني الباب  .2021 - 2017ا للفرتة املخصصة املقدمة إىل الصندوق االستئماين لألنشطة اليت تشكل جزءاً من بر�مج العمل املعتمد وامليزانية املعتمدة الواردة واملتعهد هباملسامهات  2من اجلدول  1يبني الباب  -1
ة مبعارف الشعوب األصلية هذه املسامهات، لدعم اجتماعات إضافية للخرباء من أجل التقييم العاملي، مبا يف ذلك األعمال املتعلق املخصصة الواردة نقداً ألغراض األنشطة املساِمهة يف تنفيذ نواتج بر�مج العمل واليت مل ُتدرَج يف امليزانية املعتمدة. وأقر املكتب

 واملعارف احمللية وألنشطة االتصاالت والتكاليف الالزمة ملكان انعقاد الدورة اخلامسة لالجتماع العام.
  



Decision IPBES-6/4 

4 

 2اجلدول 
 2021حىت عام  2017والتربعات املعلنة لعام  2017املسامهات املخصصة الواردة نقدًا يف عام 

 (بدوالرات الوال�ت املتحدة)

املسامهات الواردة يف  نوع الدعم النشاط ؤسسةاحلكومة/امل
 2017عام 

املسامهات الواردة 
 2018يف عام 

التربعات املعلنة 
 2018لعام 

التربعات املعلنة للفرتة 
 اجملموع 2019-2021

 املسامهات املخصصة الواردة نقداً لدعم األنشطة اليت تشكل جزءاً من بر�مج العمل املعتمد ومن امليزانية املعتمدة  -١
املشاركة من جانب البلدان النامية يف الدورة اخلامسة  أملانيا

 لالجتماع العام يف بون، أملانيا
 ١٠٦ ١٥٧ اجتماعات

   
١٠٦ ١٥٧ 

لوحدة الدعم التقين  3-تكلفة خبري استشاري برتبة ف أملانيا
 للتقييم العاملي 

 106 166 ٩٠ ٧٢٦ دعم تقين
 

627 79 520 276 

املشاركة من جانب البلدان النامية يف الدورة السادسة  أملانيا
 لالجتماع العام يف مديني، كولومبيا

 149 068   149 068  اجتماعات

  23 328 نواتج (ج)) 2 التقييم العاملي (الناتج كندا
  

٢٣ ٣٢٨ 

 ٢٦٤ ٤٩٤ ٧٦ ٤٠٩ ١٠٥ ٧٩٨  82 938 نواتج (ج))  2التقييم العاملي (الناتج  فرنسا (الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي)

التقييم املواضيعي املتعلق ابألنواع الدخيلة املغرية (الناتج  فرنسا (الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي)
 ‘)2’(ب)  3

  نواتج
 

٢٦٤ ٤٩٤ ١٨٢ ٢٠٧ ٨٢ ٢٨٧ 

التقييم املواضيعي املتعلق ابالستخدام املستدام لألنواع  فرنسا (الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي)
 ‘) 3’(ب)  3الربية (الناتج 

  نواتج
 

٢٦٤ ٤٩٤ ١٨٢ ٢٠٧ ٨٢ ٢٨٧ 

 3(الناتج  ابملفاهيم املتنوعة للقيمالتقييم املنهجي املتعلق  فرنسا (الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي)
 (د))

  نواتج
 

٢٦٤ ٤٩٤ ١٨٢ ٢٠٧ ٨٢ ٢٨٧ 

تكاليف وبدالت السفر للمشاركني من البلدان املتلقية  السويد
 بلمساعدة اإلمنائية الرمسية يف اجتماعات املنرب

 95 178  95 178   اجتماعات

 اجملموع الفرعي
  

150 303 235 255 837 447 658 702 879 708 1 
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املسامهات الواردة يف  نوع الدعم النشاط ؤسسةاحلكومة/امل
 2017عام 

املسامهات الواردة 
 2018يف عام 

التربعات املعلنة 
 2018لعام 

التربعات املعلنة للفرتة 
 اجملموع 2019-2021

 املسامهات املخصصة الواردة نقداً لدعم األنشطة املتعلقة برب�مج العمل املعتمد واليت مل تدرج يف امليزانية املعتمدة -٢
 ٤٦٦ ٥٦٩ اجتماعات تكاليف مكان انعقاد الدورة اخلامسة لالجتماع العام  أملانيا 

   
٤٦٦ ٥٦٩ 

املوقع الشبكي وإنشاء الرتويج ألعمال املنرب وتطوير  أملانيا 
 تطبيق هاتفي

 ٢١ ٣٤٥ توعية
   

٢١ ٣٤٥ 

تكاليف إضافية لتوسيع نطاق وظيفة بطاقة نصف  أملانيا 
) اليت ٦-موظف ملساعد شؤون نظم املعلومات (خ.ع

اعتمدها االجتماع العام يف دورته اخلامسة، إىل وظيفة 
 بطاقة موظف كامل

 ٣٠ ٠٠٠ موظفون
 

٣٠ ٠٠٠ 
 

٦٠ ٠٠٠ 

اجتماع صياغة الفصول املتعلقة ابلتقييم العاملي (الناتج  أملانيا 
 (ج)) 2

 ٥٦ ٥٦٤ اجتماعات
   

٥٦ ٥٦٤ 

اجتماع صياغة الفصول املتعلقة ابلتقييم العاملي (الناتج  اململكة املتحدة
 (ج)) 2

 ٣٨ ٤٦٦ اجتماعات
   

٣٨ ٤٦٦ 

ابلتقييم العاملي (الناتج  اجتماع صياغة الفصول املتعلقة الوال�ت املتحدة األمريكية
 (ج)) 2

 ٢٥ ٠٠٠ اجتماعات
   

٢٥ ٠٠٠ 

تقدمي الدعم لالجتماع املعقود لصياغة موجز مقرري  النرويج
 (ج)) ٢السياسات اخلاص ابلتقييم العاملي (الناتج 

 43 920 نواتج
 

 
 

٤٤ ٩٥٢ 

 711 863 – 30 000 – 681 863   اجملموع الفرعي

 2 420 743 702 658 477 837 255 235 985 013   اجملموع
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مع ما يقابلها من قيم تقديرية بدوالرات  2017املسامهات العينية األخرى املتلقاة يف عام  3يبني اجلدول  -2
املتحدة، على النحو الذي ُقدمت أو ُقدرت به، حيثما أمكن، وفقًا ملا يعادهلا من تكاليف يف بر�مج  الوال�ت

 العمل، يف حال وجودها. وتتألف هذه املسامهات العينية من الدعم الذي تقدمه اجلهة املاحنة مباشرة، ومن مث ال
) أو لألنشطة اليت ١كجزء من بر�مج العمل (الباب يتلقاها الصندوق االستئماين، وذلك لتمويل األنشطة املقررة  

 ).٢تنظم دعماً لرب�مج العمل، مثل الدعم التقين ومرافق االجتماعات والدعم احمللي (الباب 

 3اجلدول 
 2017كانون األول/ديسمرب   8املسامهات العينية الواردة حىت 

 (بدوالرات الوال�ت املتحدة)

القيمة املقابلة املقدرة  الدعمنوع  النشاط احلكومة/املؤسسة
 2017يف عام 

 املسامهات العينية املقدمة دعماً ألنشطة بر�مج العمل املعتمدة احملسوبة تكلفتها -١

للمنرب (رئيس  ٤-إعارة موظف برامج من الرتبة ف بر�مج األمم املتحدة للبيئة
 بر�مج العمل)

٢٢٢ ١٠٠ دعم املوظفني  

التقين لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات وحدة الدعم  النرويج
 (أ) و(ب)) 1(الناجتان 

٢٣٠ ٠٠٠ دعم تقين  

تقدمي الدعم الستضافة االجتماع اخلامس لفرقة العمل  النرويج
املعنية ببناء القدرات، تروندهامي، النرويج، يف 

 (أ)) 1(الناتج  ٢٠١٧نيسان/أبريل 

٧ ٥٠٠ مرافق اجتماعات  

املتحدة منظمة األمم 
 للرتبية والعلم والثقافة

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بنظم معارف 
 (ج)) 1الشعوب األصلية واملعارف احمللية (الناتج 

١٥٠ ٠٠٠ دعم تقين  

تقدمي الدعم الستضافة االجتماع اخلامس لفرقة العمل  كولومبيا
املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية، يف 

 (ج)) ١(الناتج  ٢٠١٧برييرا، كولومبيا، يف أ�ر/مايو 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

٥ ٢٠٠  

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية ابملعارف  مجهورية كور�
 (د)) 1والبيا�ت (الناتج 

٣٠٠ ٠٠٠ دعم تقين  

ابملعارف تقدمي الدعم الجتماع فرقة العمل املعنية  مجهورية كور�
والبيا�ت بشأن املؤشرات، يف سول، يف كانون 

 (د))1(الناتج  ٢٠١٧األول/ديسمرب 

مرافق اجتماعات وخدمات 
مطاعم ودعم يف جمال السفر 

 ودعم حملي 

٨٨ ٥٠٧  

، اململكة جامعة ريدنغ
 املتحدة

تقدمي الدعم الجتماع فرقة العمل املعنية ابملعارف 
 (د))1(الناتج والبيا�ت بشأن توليد املعارف 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

٢٠ ١٣٧  

 2وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ألفريقيا (الناتج  جنوب أفريقيا
 (ب))

١٥٠ ٠٠٠ دعم تقين  

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي لألمريكتني (الناتج   كولومبيا
 (ب)) 2

١٥٠ ٠٠٠ دعم تقين  

الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ملنطقة آسيا وحدة  الياابن
 (ب)) 2واحمليط اهلادئ (الناتج 

١٥٠ ٠٠٠ دعم تقين  
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القيمة املقابلة املقدرة  الدعمنوع  النشاط احلكومة/املؤسسة
 2017يف عام 

تقدمي الدعم لالجتماع الثالث للمؤلفني اخلاص ابلتقييم  الياابن
 (ب)) ٢اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ (الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم

٦٦ ٠٠٠  

للتقييم اإلقليمي ألورواب ووسط وحدة الدعم التقين  سويسرا
 (ب)) 2آسيا (الناتج 

١٥٠ ٠٠٠ دعم تقين  

تقدمي الدعم لالجتماع الثاين للمؤلفني اخلاص بفريق  جنوب أفريقيا
 (ج)) ٢خرباء التقييم العاملي (الناتج 

مرافق اجتماعات ودعم 
 حملي 

٥٥ ٤٧٠  

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم املتحدة

تقدمي الدعم لالجتماع الثالث للمؤلفني اخلاص بتقييم 
 )‘1’(ب)  3تدهور األراضي واستصالحها (الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

١٥ ٠٠٠  

وحدة الدعم التقين للتقييم املتعلق بتحليل  هولندا
 (ج)) 3السيناريوهات والنمذجة (الناتج 

٥٧٢ ٥١٩ دعم تقين  

تقدمي الدعم لالجتماع املتعلق ابلسيناريوهات والنماذج  نيوزيلندا
(الناتج  ٢٠١٧يف أوكالند، نيوزيلندا، يف أيلول/سبتمرب 

 (ج)) 3

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

٠٠٠ 77  

الدعم التقين الذي قدمته جامعة املكسيك الوطنية  املكسيك
املستقلة للعمل املتعلق ابلقيم، مبساعدة الوكالة األملانية 

إلدراج  )ValuES(للتعاون الدويل/مشروع فاليوز 
خدمات النظم اإليكولوجية يف السياسات والتخطيط 

وبتمويل من مبادرة املناخ (د))،  3واملمارسات (الناتج 
 وزارة البيئة االحتادية األملانيةالدولية، 

٥٥ ٠٠٠ دعم تقين  

بر�مج األمم املتحدة 
املركز العاملي لرصد  -للبيئة

 حفظ الطبيعة

الدعم التقين للعمل املتعلق بفهرس التقييمات وفهرس 
(أ)  4أدوات ومنهجيات دعم السياسات (الناجتان 

 (ج)) 4و

٦٠ ٠٠٠ دعم تقين  

بر�مج األمم املتحدة 
املركز العاملي لرصد  -للبيئة

 حفظ الطبيعة

تقدمي الدعم ملواصلة تطوير فهرس أدوات ومنهجيات 
 (ج)) 4دعم السياسات (الناتج 

٤٨ ٠٠٠ دعم تقين  

١ ٥٠٠ خدمات تصميم بياين (د)) ٤تقدمي الدعم لالتصاالت (الناتج  شركة ديزاين بالس  

 ٧٠٠ دعم االتصاالت اإلقليمية (د)) ٤تقدمي الدعم لالتصاالت (الناتج  آ� بيلوسيو

 اجملموع الفرعي
  

633 574 2  

 املسامهات العينية املقدمة دعماً لرب�مج العمل املعتمد -٢
  

تقدمي الدعم إىل خرباء املنرب للمشاركة يف املناسبات  مجهورية كور�
 ذات الصلة ابملنرب

 ٨٣ ٨٩٧ دعم يف جمال السفر 

الجتماع احلوار اإلقليمي، كاراتخينا، تقدمي الدعم  النرويج
 (ب)) 1(الناتج  ٢٠١٧كولومبيا، آب/أغسطس 

 ٤ ١٢٧ ترمجة شفوية

تقدمي الدعم الجتماع احلوار اإلقليمي، أديس أاباب،  النرويج
 (ب)) 1(الناتج  ٢٠١٧آب/أغسطس 

 ٤ ٢٢٤ ترمجة شفوية
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القيمة املقابلة املقدرة  الدعمنوع  النشاط احلكومة/املؤسسة
 2017يف عام 

منظمة األمم املتحدة 
 للرتبية والعلم والثقافة

لطباعة مداوالت حلقة العمل املتعلقة تقدمي الدعم 
مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية آلسيا 

 واألمريكتني

 ٦ ٣٣٧ توعية واتصاالت

بر�مج األمم املتحدة 
املركز العاملي لرصد  -للبيئة

 حفظ الطبيعة

تقدمي الدعم ملواصلة وضع الدليل املتعلق ابلتقييمات 
 (أ)) ٢واملسرد (الناتج 

 ٤٦ ٠٠٠ وتوعية واتصاالت دعم تقين

تقدمي الدعم حللقة عمل تنمية القدرات، تقييم أفريقيا،  النرويج
 (ب)) 2(الناتج  ٢٠١٧جنوب أفريقيا، شباط/فرباير 

مرافق اجتماعات ودعم يف 
 جمال السفر

٣٠ ٣٤٤ 

فرنسا (وزارة شؤون أورواب 
 Ministère de(واخلارجية) 

l'Europe et des affaires 

étrangères( 

تقدمي الدعم للتقييم اإلقليمي ألفريقيا يف شكل إعارة 
مؤقتة خلبري استشاري �طق ابلفرنسية إىل وحدة الدعم 

 (ب)) ٢التقين (الناتج 

 ١١ ٣٠٠ ترمجة شفوية وحتريرية

تقدمي الدعم لالجتماع الثالث للمؤلفني اخلاص ابلتقييم  جامعة برين، سويسرا
 (ب)) ٢آسيا (الناتج  اإلقليمي ألورواب ووسط

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم

٢ ٦٠٣ 

تقدمي الدعم لالجتماع املتعلق بكتابة موجز مقرري  جامعة برين، سويسرا
السياسات اخلاص ابلتقييم اإلقليمي ألورواب ووسط 

 (ب)) ٢آسيا (الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم

١ ٨٠٠ 

الفصول يف سياق التقييم  تقدمي الدعم الجتماع صياغة النرويج
 (ج)) ٢العاملي (الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

130 51 

فرنسا (وزارة شؤون أورواب 
 Ministère de(واخلارجية) 

l'Europe et des affaires 

étrangères( 

تقدمي الدعم الجتماع صياغة الفصول يف سياق التقييم 
 (ج)) ٢العاملي (الناتج 

مرافق اجتماعات ودعم يف 
 جمال السفر ودعم حملي

790 10 

فرنسا (مؤسسة حبوث 
التنوع البيولوجي) 

)Fondation pour la 

Recherche sur la 

Biodiversité( 

تقدمي الدعم الجتماع صياغة الفصول يف سياق التقييم 
 (ج)) ٢العاملي (الناتج 

مرافق اجتماعات ودعم يف 
 جمال السفر ودعم حملي

118 11 

الوزارة االحتادية للبيئة يف 
أملانيا عرب الوكالة األملانية 
للتعاون الدويل/ مشروع 

إلدراج  )ValuES(فاليوز 
خدمات النظم 
اإليكولوجية يف 

السياسات والتخطيط 
 واملمارسات

تقدمي الدعم لالجتماع املشرتك املتعلق مبعارف 
واملؤشرات يف الشعوب األصلية واملعارف احمللية والقيم 

 (ج)) ٢سياق التقييم العاملي (الناتج 

 ١١ ٦٩٠ دعم يف جمال السفر 
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القيمة املقابلة املقدرة  الدعمنوع  النشاط احلكومة/املؤسسة
 2017يف عام 

تقدمي الدعم لالجتماع املشرتك املتعلق مبعارف  هنغار�
الشعوب األصلية واملعارف احمللية والقيم واملؤشرات يف 

 (ج)) ٢سياق التقييم العاملي (الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

١٧ ٠٠٠ 

الرب�مج السويدي الدويل 
للتنوع البيولوجي 

)SwedBio( 

تقدمي الدعم لالجتماع املشرتك املتعلق مبعارف 
الشعوب األصلية واملعارف احمللية والقيم واملؤشرات يف 

 (ج)) ٢سياق التقييم العاملي (الناتج 

 ٣١ ٥١٠ دعم يف جمال السفر 

جاهزة لالستعمال لتكون أساساً توفري بنية شبكية  )Oppla(منرب أوبال 
 4لفهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات (الناتج 

 (ج))

 ١٥٠ ٠٠٠ براجميات ودعم تقين

تقدمي الدعم للمنرب لغرض التقييم العاملي، االجتماع  هولندا
 (ج)) 2املعقود يف الهاي (الناتج 

مرافق اجتماعات ودعم يف 
 جمال السفر

000 19 

حلماية االحتاد الدويل 
 الطبيعة

 4تقدمي الدعم إلشراك أصحاب املصلحة (الناتج 
 (د))

 ٧٥ ٠٠٠ دعم تقين

 49 000  (د)) 3تقدمي الدعم للعمل على التقييم (الناتج  مبادرة أرض املستقبل

تقدمي الدعم لفرقة العمل املعنية ابملعرفة والبيا�ت  مبادرة أرض املستقبل
 (د)) 1(الناتج 

 544 31 

 648 414   الفرعي اجملموع
 3 223 047   )1+2اجملموع الكلي (

، استمر املنرب يف حتفيز األنشطة اليت تدعم أهدافه، فيما يتعلق ببناء القدرات وتوليد املعارف. ٢٠١٧يف عام  -3
 .أمثلة معروفة لدى األمانة ٤ويعرض اجلدول 

 ٤اجلدول 
 ٢٠١٧عام  أمثلة لألنشطة اليت أدى املنرب دورًا يف حتفيزها يف

 النشاط قائد املشروع  احلكومة املاحنة/املؤسسة املاحنة

، وزارة البيئة أملانيا/مبادرة املناخ الدولية
 االحتادية يف أملانيا

مشروع دعم بناء القدرات من أجل املنرب احلكومي  جامعة بون 
الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

اإليكولوجية يف غرب أفريقيا وخدمات النظم 
)WABES مليون يورو 2.5؛(  

منتدى بلمونت/ومنظمة بيوديفرسا لبحوث 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

اإليكولوجية يف عموم أورواب 
)BiodivERsA( 

النداء الدويل املشرتك لتقدمي مقرتحات البحوث  حتالفات حبثية دولية 
البيولوجي وخدمات املتعلقة بسيناريوهات التنوع 

 5 مبا يف ذلك ،مليون يورو ٢٥النظم اإليكولوجية (
 ماليني يورو من اإلطار البحثي لالحتاد األورويب)

الوكالة االحتادية حلماية الطبيعة، وزارة البيئة 
 االحتادية يف أملانيا

أورواب حلقات عمل بناء القدرات املتعلقة ابملنرب يف  شبكة معهد التنوع البيولوجي  
 دوالر) ٤٦٠ ٠٠٠الشرقية ووسط آسيا (
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فريق اخلرباء املعين ابلعلوم   )UfZ( مركز الدراسات البيئية يف اليبزيغ
 والسياسات

سنوات على إنشاء  5ُمضي ’’ورشة عمل بعنوان 
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال 

 -التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
للتفكري يف اإلجنازات والتحد�ت والتعرف على 
االحتياجات الستعراضه من أجل وضع بر�مج عمل 

، اليبزيغ، أملانيا، تشرين األول/أكتوبر ‘‘اثن
2017. 

منتدى شبكات البحوث يف جمال   )UfZ(مركز الدراسات البيئية يف اليبزيغ 
التنوع البيولوجي يف أملانيا 

)NeFo( 

وظيفة املنرب يف جمال أدوات  ’’ورشة عمل بعنوان 
خيارات لألنشطة  -ومنهجيات دعم السياسات 

، اليبزيغ، أملانيا، كانون الثاين/يناير ‘‘املستقبلية
2018 

الوزارة االحتادية للتعليم والبحوث يف أملانيا، 
-MTA(واملركز اهلنغاري للبحوث البيئية 

ÖK( ومنصة العلوم والسياسات ،
ة للعلوم، والوكالة لألكادميية السويسري

 األملانية للتعاون الدويل. 

املؤسسة الفرنسية لبحوث التنوع  
، ومعهد البيئة (FRB)البيولوجي 

وعلم النبات للمركز اهلنغاري 
، (MTA-ÖK)للبحوث البيئية 

ومنتدى شبكات حبوث التنوع 
 )NeFo(البيولوجي يف أملانيا 

املشاورات األوروبية الرابعة ألصحاب املصلحة 
املعنيني ابملنرب: مجع أصحاب املصلحة يف جمال التنوع 
البيولوجي من أورواب وآسيا الوسطى دعمًا للمنرب 
احلكومي الدويل للتنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية، فكراتوت، هنغار�، حزيران/يونيه 

2017 
تقدمي الدعم لبناء القدرات اإلقليمية والوطنية يف  دعم تقين  بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي

سياق شبكة خدمات التنوع البيولوجي وخدمات 
(أ)  1) (الناجتان BESالنظم اإليكولوجية (شبكة 

 دوالر) 545 138و(ب)) (
تقدمي الدعم التقين والدعم على شبكة اإلنرتنت لبناء  دعم تقين  بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي

القدرات يف سياق شبكة خدمات التنوع البيولوجي 
) BESوخدمات النظم اإليكولوجية (شبكة 

 دوالر) 356 005(أ) و(ب)) ( 1(الناجتان 

 مليون دوالر 33,8   اجملموع
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 ٢٠١٦النفقات لعام  -اثنياً 
اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته  2016، مقابل ميزانية عام 2016النهائية لعام النفقات  5يبني اجلدول  -4

 ).4/2-الرابعة (املقرر م.ح.د

 5اجلدول 
 2016النفقات النهائية لعام 

 (بدوالرات الوال�ت املتحدة)

امليزانية املعتمدة  بنود امليزانية
 2016لعام 

نفقات عام 
2016 

 الرصيد

    املنرب اجتماعات هيئات -١

    دورات االجتماع العام ١-١

تكاليف سفر املشاركني يف الدورة الرابعة لالجتماع العام (السفر وبدل 
  ١١٤ ٣١٦  ٣٨٥ ٦٨٤  ٥٠٠ ٠٠٠ اإلقامة اليومي) 

 )9 689(  ٧٧٤ ٦٨٩  ٧٦٥ ٠٠٠ خدمات املؤمترات (الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية)

  ١٢ ٢٠١  ٥٢ ٧٩٩  ٦٥ ٠٠٠ تقارير االجتماع العامخدمات إعداد 

  ٩٦ ٧٣٢  ٣ ٢٦٨  ١٠٠ ٠٠٠ خدمات األمن لالجتماع العام

 ٢١٣ ٥٦٠ ١ ٢١٦ ٤٤٠ ١ ٤٣٠ ٠٠٠ ، دورات االجتماع العام1-1اجملموع الفرعي 

    

    دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ٢-١

  ١٣ ٠٠٦  ٥٧ ٨٩٤  ٧٠ ٩٠٠ للمشاركني يف دورتني من دورات املكتبتكاليف السفر واالجتماعات 

  ٩٥ ١٢٩  ١٤٤ ٨٧١  ٢٤٠ ٠٠٠ تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

 ١٠٨ ١٣٥  ٢٠٢ ٧٦٥  ٣١٠ ٩٠٠ ، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات2-1اجملموع الفرعي 

    

 ٢٥ ٠٠٠ صفر ٢٥ ٠٠٠ سفر الرئيس لتمثيل املنربتكاليف  ٣-١

 ٣٤٦ ٦٩٦ ١ ٤١٩ ٢٠٤ ١ ٧٦٥ ٩٠٠ ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 

    

    تنفيذ بر�مج العمل  -٢

: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى الرتابط بني 1اهلدف  ١-٢
 ٣٩١ ٠٥٥  ٩٢٦ ٤٤٥  ١ ٣١٧ ٥٠٠ العلوم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية

 ١١١ ٣٦٥ ١١٩ ٨٨٥ ٢٣١ ٢٥٠ (أ) احتياجات بناء القدرات ١الناتج 

 ٥٦ ٧٠١ ٣٩٣ ٢٩٩ ٤٥٠ ٠٠٠ (ب) أنشطة بناء القدرات ١الناتج 

 ٩٢ ٨٤٦ ٣٨٢ ١٥٤ ٤٧٥ ٠٠٠ (ج) معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 

 ١٣٠ ١٤٣ ٣١ ١٠٧ ١٦١ ٢٥٠ (د) املعارف والبيا�ت ١الناتج 
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امليزانية املعتمدة  بنود امليزانية
 2016لعام 

نفقات عام 
2016 

 الرصيد

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع 2اهلدف  ٢-٢
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستو�ت دون اإلقليمية 

  ٤٣١ ٩٣٠  ١ ١٦٦ ٨٢٠  ١ ٥٩٨ ٧٥٠ واإلقليمية والعاملية وفيما بينها

  ٥٠ ٠٠٠ –  ٥٠ ٠٠٠ (أ) دليل التقييم ٢الناتج 

  ٩٣ ٦١٩  ٩١٨ ٨٨١  ١ ٠١٢ ٥٠٠  (ب) التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية ٢الناتج 

  ٢٨٨ ٣١١  ٢٤٧ ٩٣٩  ٥٣٦ ٢٥٠ (ج) التقييم العاملي 2الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع 3اهلدف  ٣-٢
املواضيعية البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق ابلقضا� 

  ٣٠٣ ٥٧٧  ٣٤٧ ٩٢٣  ٦٥١ ٥٠٠ واملنهجية

  ١١٣ ٩٦٠  ٣ ٠٤٠  ١١٧ ٠٠٠ (أ) تقييم عمليات التلقيح 3الناتج 

  ٦٤ ٨٠٧  ١٢٢ ٦٩٣  ١٨٧ ٥٠٠ تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ ١’(ب)  ٣الناتج 

 – – – تقييم األنواع الدخيلة املغرية‘ 2’(ب)  3الناتج 

  ٢٩ ١٥٠  ٥٠ ٨٥٠  ٨٠ ٠٠٠ تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية‘ 3’(ب)  3الناتج 

  ٧٥ ١٦٨  ١٤١ ٨٣٢  ٢١٧ ٠٠٠ (ج) أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج ٣الناتج 

  ٢٠ ٤٩٢  ٢٩ ٥٠٨  ٥٠ ٠٠٠ (د) أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيم ٣الناتج 

  ٢١٥ ٧٠٦  ٥٩ ٢٩٤  ٢٧٥ ٠٠٠ أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته: نشر وتقييم 4اهلدف  ٤-٢

  ٢٢ ٩٠١  ٧ ٠٩٩  ٣٠ ٠٠٠ (أ) فهرس التقييمات ٤الناتج 

  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠ (ج) فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 

  ١٧٧ ٨٠٥  ٣٧ ١٩٥  ٢١٥ ٠٠٠ االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة(د)  4الناتج 

 – – – (هـ) استعراض املنرب 4الناتج 

 ١ ٣٤٢ ٢٦٨  ٢ ٥٠٠ ٤٨٢  ٣ ٨٤٢ ٧٥٠ اجملموع الفرعي 2، تنفيذ بر�مج العمل

    

    األمانة -٣

  ٦٠٤ ٧٨١  ١ ٢٠٧ ٥١٩  ١ ٨١٢ ٣٠٠ موظفو األمانة ١-٣

  ٧٠ ٣١٧  ١٩٢ ١٨٣  ٢٦٢ ٥٠٠ التشغيل (غري املتعلقة ابملوظفني) تكاليف ٢-٣

  ٦٧٥ ٠٩٧  ١ ٣٩٩ ٧٠٣  ٢ ٠٧٤ ٨٠٠ ، األمانة (املوظفون + تكاليف التشغيل)3اجملموع الفرعي 

  ٢ ٣٦٤ ٠٦١  ٥ ٣١٩ ٣٨٩  ٧ ٦٨٣ ٤٥٠ 3+2+1اجملموع الفرعي، 

  ١٨٩ ١٢٥  ٤٢٥ ٥٥١  ٦١٤ ٦٧٦ يف املائة) 8تكاليف دعم الربامج (

  ٢ ٥٥٣ ١٨٥  ٥ ٧٤٤ ٩٤١  ٨ ٢٩٨ ١٢٦ جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

 صفر  ١٢٦ ٨٧٣  ١٢٦ ٨٧٣ املسامهة يف احتياطي رأس املال العامل 

  ٢ ٥٥٣ ١٨٥  ٥ ٨٧١ ٨١٤  ٨ ٤٢٤ ٩٩٩ جمموع االحتياجات النقدية
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 2017النفقات املقدرة لعام  - اثلثاً 
، مقارنة مبيزانية 2017كانون األول/ديسمرب   31، حىت 2017النفقات املقدرة لعام  6يبني اجلدول  -5

. وتشمل هذه النفقات املقدرة )5/6-(املقرر م ح د اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته اخلامسة 2017عام 
 .٢٠١٧نشطة عام ، إىل جانب االلتزامات غري املسددة املتصلة أب٢٠١٧النفقات املتكبدة يف عام  ٢٠١٧لعام 

 6اجلدول 
 2017النفقات املقدرة لعام 

 (بدوالرات الوال�ت املتحدة)
امليزانية املعتمدة  بنود امليزانية

 2017لعام 
النفقات املقدرة 

 2017لعام 
 الرصيد املقدر

    اجتماعات هيئات املنرب -١
    دورات االجتماع العام  ١-١

تكاليف سفر املشاركني يف الدورة اخلامسة لالجتماع العام 
  ١٩٥ ٠٤٨   ٣٠٤ ٩٥٢   ٥٠٠ ٠٠٠ (السفر وبدل اإلقامة اليومي) 

خدمات املؤمترات (الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة 
  ٣١٤ ٨١٧   ٥١٥ ١٨٣   ٨٣٠ ٠٠٠ الشفوية)

  ١٨ ٧٧٠   ٤٦ ٢٣٠   ٦٥ ٠٠٠ خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
  ٦٧ ٢٧١   ٣٢ ٧٢٩   ١٠٠ ٠٠٠ خدمات األمن لالجتماع العام

 ٥٩٥ ٩٠٦ ٨٩٩ ٠٩٤ ١ ٤٩٥ ٠٠٠ ، دورات االجتماع العام1-1اجملموع الفرعي 
    

    دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ٢-١
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من 

  ٢٢ ٦١٠  ٤٨ ٢٩٠  ٧٠ ٩٠٠ دورات املكتب
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من 

  ١٠ ٤٠٣  ١٥٩ ٥٩٧  ١٧٠ ٠٠٠ دورات الفريق
، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد 2-1اجملموع الفرعي 

 ٣٣ ٠١٣ ٢٠٧ ٨٨٧  ٢٤٠ ٩٠٠ التخصصات
    

  ٢٥ ٠٠٠  -  ٢٥ ٠٠٠ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب ٣-١
 ٦٥٣ ٩١٩ ١ ١٠٦ ٩٨١  ١ ٧٦٠ ٩٠٠ ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 

    

    تنفيذ بر�مج العمل  -٢
: تعزيز أسس القدرات واملعارف على 1اهلدف  ١-٢

مستوى الرتابط بني العلوم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب 
  ٦٩ ٦٥٦   ٧٢٨ ٣٤٤   ٧٩٨ ٠٠٠ الرئيسية

 ٢٦ ٠٧٥ ١٠٧ ٦٧٥ ١٣٣ ٧٥٠ (أ) احتياجات بناء القدرات ١الناتج 
  – ٣٧٥ ٥٠٠ ٣٧٥ ٥٠٠ (ب) أنشطة بناء القدرات ١الناتج 
 ٢٧ ٣٣١ ١٩٧ ٦٦٩ ٢٢٥ ٠٠٠ (ج) معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 
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امليزانية املعتمدة  بنود امليزانية
 2017لعام 

النفقات املقدرة 
 2017لعام 

 الرصيد املقدر

 ١٦ ٢٥٠ ٤٧ ٥٠٠ ٦٣ ٧٥٠ (د) املعارف والبيا�ت ١الناتج 
بني العلوم والسياسات يف  : تعزيز الرتابط2اهلدف  ٢-٢

جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 
 ٢٦٨ ٨٧٤ ٢ ٣٦٦ ٨٧٦ ٢ ٦٣٥ ٧٥٠ املستو�ت دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها

 - - - (أ) دليل التقييم ٢الناتج 
 )٣٦ ٥٤٠( ٢ ٠٨٦ ٥٤٠ ٢ ٠٥٠ ٠٠٠ (ب) التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية ٢الناتج 
 ٣٠٥ ٤١٤ ٢٨٠ ٣٣٦ ٥٨٥ ٧٥٠ (ج) التقييم العاملي 2الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف 3اهلدف  ٣-٢
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما 

 ٥٦ ٩٣٥  ٤٣٣ ٠٦٥  ٤٩٠ ٠٠٠ يتعلق ابلقضا� املواضيعية واملنهجية
 - - - عمليات التلقيح(أ) تقييم  3الناتج 
 ٥٩ ١٥٣ ٢٨٠ ٨٤٧ ٣٤٠ ٠٠٠ تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ ١’(ب)  ٣الناتج 
 - - - تقييم األنواع الدخيلة املغرية‘ 2’(ب)  3الناتج 
 - - - تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية‘ 3’(ب)  3الناتج 

(ج) أدوات دعم السياسات املتعلقة  ٣الناتج 
 )2 218(  ١٠٢ ٢١٨ ١٠٠ ٠٠٠ ابلسيناريوهات والنماذج

 – ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ (د) أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيم ٣الناتج 
: نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته 4اهلدف  ٤-٢

 ٢٣ ١٦٤  ٢١١ ٨٣٦  ٢٣٥ ٠٠٠  واستنتاجاته
 –  ٣٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  (أ) فهرس التقييمات ٤الناتج 
 –  ٣٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  (ج) فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
  ٢٣ ١٦٤   ١٥١ ٨٣٦   ١٧٥ ٠٠٠  *االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة(د)  4الناتج 
 - - - (هـ) استعراض املنرب 4الناتج 

 ٤١٨ ٦٢٩ ٣ ٧٤٠ ١٢١ ٤ ١٥٨ ٧٥٠ اجملموع الفرعي 2، تنفيذ بر�مج العمل
    األمانة -٣
 ٧١٩ ٢٨٥ ١ ١٩٧ ٧١٥ ١ ٩١٧ ٠٠٠ موظفو األمانة ١-٣
 ٤٤ ٥٠٠ ٢٠٤ ٧٥٠  ٢٤٩ ٢٥٠ تكاليف التشغيل (غري املتعلقة ابملوظفني) ٢-٣

 ٧٦٣ ٧٨٥  ١ ٤٠٢ ٤٦٥ ٢ ١٦٦ ٢٥٠ ، األمانة (املوظفون + تكاليف التشغيل)3اجملموع الفرعي 
 ١ ٨٣٦ ٣٣٣ ٦ ٢٤٩ ٥٦٧ ٨ ٠٨٥ ٩٠٠ 3+2+1اجملموع الفرعي، 

 ١٤٦ ٩٠٧ ٤٩٩ ٩٦٥ ٦٤٦ ٨٧٢ يف املائة) 8تكاليف دعم الربامج (
 ٩٨٣١ ٢٣٩ ٦ ٧٤٩ ٥٣٣ ٨ ٧٣٢ ٧٧٢ جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

    املسامهة يف احتياطي رأس املال العامل
 ٩٨٣١ ٢٣٩ ٦ ٧٤٩ ٥٣٣ ٨ ٧٣٢ ٧٧٢ جمموع االحتياجات النقدية

دوالر لتقييم  17 000(ب)) و ٢دوالر للتقييمات اإلقليمية (الناتج  ٦٨ ٠٠٠مت حتويل املبالغ املتعلقة ابالتصاالت، وقدرها   *
 (د)). ٤، إىل ميزانية االتصاالت العامة (الناتج ‘)1’(ب)  ٣تدهور األراضي واستصالحها (الناتج 
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 2018 ميزانية عام -رابعاً 
 ٧اجلدول 

 ٢٠١٨عام  ةميزاني
 (بدوالرات الوال�ت املتحدة)

 2018ميزانية عام  بنود امليزانية
  اجتماعات هيئات املنرب -١
  دورات االجتماع العام  ١-١

 ٥٠٠ ٠٠٠ تكاليف سفر املشاركني يف الدورة السادسة لالجتماع العام (السفر وبدل اإلقامة اليومي) 
 ١ ٠٦٥ ٠٠٠ )والرتمجة الشفوية (الرتمجة التحريرية والتحريرخدمات املؤمترات 

  ٦٥ ٠٠٠ خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
 ١٠٠ ٠٠٠ خدمات األمن لالجتماع العام

 ١ ٧٣٠ ٠٠٠ ، دورات االجتماع العام1-1اجملموع الفرعي 
  

 دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ٢-١
 

  ٧٠ ٩٠٠ واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتبتكاليف السفر 
  ١٧٠ ٠٠٠ تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

 ٢٤٠ ٩٠٠ ، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات2-1اجملموع الفرعي 

 ٣٠ ٠٠٠ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب ٣-١
 ٢ ٠٠٠ ٩٠٠ ، اجتماعات هيئات املنرب1الفرعي اجملموع 

 تنفيذ بر�مج العمل  -٢
 

: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى الرتابط بني العلوم والسياسات لتنفيذ مهام 1اهلدف  ١-٢
 املنرب الرئيسية

250 861 

 133 750 (أ) احتياجات بناء القدرات ١الناتج 
 450 000 القدرات(ب) أنشطة بناء  ١الناتج 
 213 750 (ج) معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 
 63 750 (د) املعارف والبيا�ت ١الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 2اهلدف  ٢-٢
 والعاملية وفيما بينهاعلى املستو�ت دون اإلقليمية واإلقليمية 

00 310 1 

 - (أ) دليل التقييم ٢الناتج 
  ٢٨٥ ٠٠٠ (ب) التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية ٢الناتج 
 1 052 250 (ج) التقييم العاملي 2الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 3اهلدف  ٣-٢
 فيما يتعلق ابلقضا� املواضيعية واملنهجية

250 921 

 - (أ) تقييم عمليات التلقيح 3الناتج 
 ٧١ ٢٥٠ تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ ١’(ب)  ٣الناتج 
 - تقييم األنواع الدخيلة املغرية‘ 2’(ب)  3الناتج 
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 2018ميزانية عام  بنود امليزانية
  375 000 (السنة األوىل) تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية‘ 3’(ب)  3الناتج 
 100 000 (ج) أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج ٣الناتج 
 375 000  (السنة األوىل) (د) أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيم ٣الناتج 

 559 160 : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4اهلدف  ٤-٢
 10 000 التقييمات(أ) فهرس  ٤الناتج 
 10 000 (ج) فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
 311 000 االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة(د)  4الناتج 
 138 160 (هـ) استعراض املنرب 4الناتج 

 3 651 660 اجملموع الفرعي 2، تنفيذ بر�مج العمل

 األمانة -٣
 

 2 017 600 موظفو األمانة ١-٣
 251 000 تكاليف التشغيل (غري املتعلقة ابملوظفني) ٢-٣

 2 268 600 ، األمانة (املوظفون + تكاليف التشغيل)3اجملموع الفرعي 
 7 921 160 3+2+1اجملموع الفرعي، 

 633 693 يف املائة) 8تكاليف دعم الربامج (
 8 554 853 جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

  

 8 554 853 جمموع االحتياجات النقدية

 2019لعام  املؤقتةامليزانية  -خامساً 
 8اجلدول 
 2019لعام  املؤقتةامليزانية 

 (بدوالرات الوال�ت املتحدة)
 2019ميزانية عام  بنود امليزانية

  اجتماعات هيئات املنرب -١
  دورات االجتماع العام  ١-١

 ٥٠٠ ٠٠٠ تكاليف سفر املشاركني يف الدورة السابعة لالجتماع العام (السفر وبدل اإلقامة اليومي) 
 ٨٣٠ ٠٠٠ خدمات املؤمترات (الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية)

 65 ٠٠٠ خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
 ١٠٠ ٠٠٠ العامخدمات األمن لالجتماع 

 1 495 000 ، دورات االجتماع العام1-1اجملموع الفرعي 
  

  دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ٢-١
  ٧٠ ٩٠٠ تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتب
  ١٧٠ ٠٠٠ تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

  ٢٤٠ ٩٠٠ ، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات2-1اجملموع الفرعي 
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 2019ميزانية عام  بنود امليزانية
  30 ٠٠٠ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب ٣-١

    ١ ٧٦٥ ٩٠٠ ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 
 تنفيذ بر�مج العمل  -٢

 

مستوى الرتابط بني العلوم والسياسات : تعزيز أسس القدرات واملعارف على 1اهلدف  ١-٢
 لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية

٩١ ٦٦٧  

  ٢٩ ١٦٧ (أ) احتياجات بناء القدرات ١الناتج 
  – (ب) أنشطة بناء القدرات ١الناتج 
  ٦٢ ٥٠٠ (ج) معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 
 – (د) املعارف والبيا�ت ١الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 2اهلدف  ٢-٢
 اإليكولوجية على املستو�ت دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها

١١٣ ٧٥٠  

  – (أ) دليل التقييم ٢الناتج 
  – (ب) التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية ٢الناتج 
  ١١٣ ٧٥٠  التقييم العاملي(ج)  2الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 3اهلدف  ٣-٢
 اإليكولوجية فيما يتعلق ابلقضا� املواضيعية واملنهجية

١ ٢٦٥ ٠٠٠  

  – (أ) تقييم عمليات التلقيح 3الناتج 
  – واستصالحهاتقييم تدهور األراضي ‘ ١’(ب)  ٣الناتج 
 375 000 تقييم األنواع الدخيلة املغرية (السنة األوىل)‘ 2’(ب)  3الناتج 
   395 000 تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية‘ 3’(ب)  3الناتج 
  ١٠٠ ٠٠٠  (ج) أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج ٣الناتج 
  ٣٩٥ ٠٠٠  السياسات املتعلقة ابلقيم(د) أدوات دعم  ٣الناتج 

  ١٢٠ ٠٠٠ : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4اهلدف  ٤-٢
  – (أ) فهرس التقييمات ٤الناتج 
  – (ج) فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
 ١١٢ ٥٠٠ االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة(د)  4الناتج 
 ٧ ٥٠٠ (هـ) استعراض املنرب 4الناتج 

  ١ ٥٩٠ ٤١٧ اجملموع الفرعي 2، تنفيذ بر�مج العمل
  

   األمانة -٣
  ٢ ٠١٧ ٦٠٠ موظفو األمانة ١-٣
  ٢٥١ ٠٠٠ تكاليف التشغيل (غري املتعلقة ابملوظفني) ٢-٣

  ٢ ٢٦٨ ٦٠٠ ، األمانة (املوظفون + تكاليف التشغيل)3اجملموع الفرعي 
  ٥ ٦٢٤ ٩١٧ 3+2+1اجملموع الفرعي، 

  ٤٤٩ ٩٩٣ يف املائة) 8تكاليف دعم الربامج (
  ٦ ٠٧٤ ٩١٠ جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

  
  ٦ ٠٧٤ ٩١٠ جمموع االحتياجات النقدية
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