
 2102 - 2102: حالة المساهمات والنفقات حتى تاريخه وميزانية فترة السنتين 2/6 - د ح م المقرر

 إن االجتماع العام،
االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف  إنشاءباملسامهات الواردة منذ  إذ يرحب

 ،2102جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف عام 
والتعهدات املعلن  ،2102و 2102حبالة املسامهات النقدية اليت تلقاها املنرب يف عامي  وإذ حييط علما  

، وفقا  2102ملسامهات العينية اليت تلقاها املنرب يف عام ، وايليهاوما  2102و 2102و 2102عنها لألعوام 
 للوارد يف مرفق هذا املقرر،

 ،، كما وردت يف مرفق هذا املقرر2102حبالة النفقات لعام  وإذ حييط علما  أيضا  
، وبامليزانية اإلرشادية لألعوام 2102-2102بامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني  وإذ حييط علما  كذلك

2102و 2102و 2102
(1)، 

املنظمات احلكومية سائر و  ،ومرفق البيئة العاملية ،وهيئات األمم املتحدة ،احلكومات يدعو - 0
، إىل اإلعالن عن تعهدات ومسامهات اخلاصة القطاع اخلاص واملؤسسات ومن بينها ،وأصحاب املصلحةالدولية 

 لدعم عمل املنرب؛ ، وعن مسامهات عينية أيضا ،لصاحل الصندوق االستئماين
إىل الرئيس أن يقدم إىل االجتماع العام، يف دورته الثالثة، تقريرا  عن أنشطته كممثل يطلب  - 2

 ؛2102للمنرب خالل عام 
إىل األمانة أن تُعلم االجتماع العام، يف دورته الثالثة، حبالة تنفيذ برنامج العمل نسبة  يطلب - 2

 إىل امليزانية؛
 2102دوالرا  لعام  2 202 222البالغة  2102-2102فرتة السنتني لية امليزان يعتمد - 2

، على أن يقوم باستعراض امليزانية يف دورته يف مرفق هذا املقرر تردكما   ،2102دوالرا  لعام  2 222 222و
 .الثالثة

 مرفقال

والتعهدات المعلنة  2102و 2102حالة المساهمات النقدية والعينية التي تلقاها المنبر في عامي  -أواًل 
 2102و 2102لعامي 

، وكذلك التعهدات 2102عام يف ملنرب منذ إنشائه ا تلقاهااملسامهات النقدية اليت  0يبني اجلدول  - 0
. وتبني املبالغ املسامهات النقدية كما وردت إىل 2102كانون األول/ديسمرب   01 تاريخ املعلنة املؤكدة حىت

. وقد ختتلف يف بعض احلاالت عن السنوات املالية احملددةبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف السنوات التقوميية 
 للمسامهات املقدمة من احلكومات.

 0اجلدول 

                                                      
(1)  IPBES/2/5. 



 2102-2102والتعهدات المعلنة للفترة  2102و 2102حالة المساهمات النقدية الواردة في عامي 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

التعهدات لعام  2102 2102 البلد
2102 

التعهدات  2102 2102 المجموع
للفرتة 
2102-

2102 
    068 79 - 221 79 - أسرتاليا

21 111 111 21 111 211 719 80 - 702 22 - كندا  
02 111  - شيلي  888 11  02 111   
    - تؤكد الحقا    - الصني

    - تؤكد الحقا    - مبياو كول
22 111  - منركاالد  888 86     

22 112 - لندانف  - 886 66  111 221    
   111 292 898 886  221 291 222 22 فرنسا

 711 2 111 211 0 111 211 0 668 678 8 - 921 272 0 211 772 0 أملانيا
111 

   111 01 888 18 - 111 01 - اهلند
    878 887 111 21 711 229 071 20 اليابان
    088 609 211 229   هولندا

    879 16 - 172 02 - نيوزيلندا
    111 986 0 111 211 2 227 20 272 022 النرويج

68 888  111 21 - مجهورية كوريا     
    888 88 111 21  - جنوب أفريقيا

    988 669 911 229  - السويد
 111 222 111 22 111 22 199 96 - 022 92 - سويسرا

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 

 يرلندا الشماليةآو 

207 221 0 227 277 - 6 667 897 222 111   

الواليات املتحدة 
 األمريكية

211 111 211 111  1 888 888 111 211    

 111 222 2 111 222 0 111 022 2 081 761 16 211 222 7 092 222 2 027 292 2 المجموع

 212 912 22 212 290 20 عهدات والمساهمات حتى تاريخهتال



 2102المساهمات العينية الواردة في عام  -ثانياً 
، مبا يف ذلك املستويات املقدرة للمسامهات 2102املسامهات العينية الواردة يف عام  2يبني اجلدول  - 2

 حيثما ينطبق ذلك.املالية، 

 2اجلدول 
 2102المساهمات العينية الواردة في عام 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
تقدير الدعم املايل،  نوع الدعم النشاط /املؤسسةاحلكومة

 إذا كان ينطبق
االجتماع التمهيدي لفريق اخلرباء املتعدد  أسرتاليا

 التخصصات، كامربيدج، اململكة املتحدة
االجتماعات، مشاركة البلدان مرافق 

 النامية املؤهلة
221 22 

مشاورة إقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر  الربازيل
 ، الربازيلالكارييب، ساو باولو

مرافق االجتماعات، مشاركة البلدان 
 النامية املؤهلة )أصحاب املصلحة(

111 22 

 211 111 مرافق االجتماعات والدعم احمللي أملانياالدورة األوىل لالجتماع العام، بون،  أملانيا
 -إيران )مجهورية 

 اإلسالمية(
االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثاين بشأن املنرب، 

 رامسار سييت، مجهورية إيران اإلسالمية
مرافق االجتماعات، الدعم احمللي، 

الدعم التقين، الدعم املقدم إىل 
املشاركني املؤهلني لتغطية نفقات 

 سفرال

111 012 

مرافق االجتماعات، مشاركة البلدان  حلقة عمل للخرباء بشأن نظم املعارف، طوكيو اليابان
 النامية املؤهلة

211 92 

االجتماعات األوىل لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات  النرويج
 واملكتب، بريغن، النرويج

مرافق االجتماعات، الدعم احمللي، 
 املؤهلةمشاركة البلدان النامية 

- 

مجهورية كوريا، شبكة آسيا 
ومنطقة احمليط اهلادئ 

 لبحوث التغري العاملي

ندوة وحلقة عمل سول الدوليتان بشأن التفسري 
 اإلقليمي لإلطار املفاهيمي للمنرب وتقاسم املعارف

مرافق االجتماعات، مشاركة البلدان 
 النامية املؤهلة 

- 

جنوب أفريقيا واليابان 
 املتحدةواململكة 

حلقة عمل للخرباء بشأن اإلطار املفاهيمي 
واالجتماع الثاين لكل من فريق اخلرباء املتعدد 

 التخصصات واملكتب، كيب تاون، جنوب أفريقيا

مرافق االجتماعات، الدعم احمللي، 
 مشاركة البلدان النامية املؤهلة

211 20 
 )اليابان(

211 22 
 )اململكة املتحدة(

مرافق االجتماعات، الدعم احمللي،  الثانية لالجتماع العام، أنطاليا، تركياالدورة  تركيا
نفقات اإلقامة ألعضاء املكتب وفريق 
اخلرباء املتعدد التخصصات من 

 البلدان النامية

211 222 

 
  



تقدير الدعم املايل،  نوع الدعم النشاط املؤسسة
 إذا كان ينطبق

منظمة األمم املتحدة 
 والزراعةلألغذية 

املسامهة يف عملية ما بني الدورات املفضية إىل الدورة 
 الثانية لالجتماع العام

 272 102 الدعم التقين

االحتاد الدويل حلفظ 
الطبيعة واجمللس الدويل 

 للعلوم

حلقة عمل بشأن اسرتاتيجية إشراك أصحاب 
 املصلحة، باريس

 إعداد اسرتاتيجية إلشراك أصحاب املصلحة

االجتماعات، الدعم التقين، مرافق 
 مشاركة املؤهلني

212 22  
)االحتاد الدويل 
 حلفظ الطبيعة(

222 22 
)اجمللس الدويل 

 للعلوم(
برنامج األمم املتحدة 

 اإلمنائي
املسامهة يف عملية ما بني الدورات املفضية إىل الدورة الثانية 
لالجتماع العام، ووضع اسرتاتيجية لشبكة التنوع البيولوجي 

 وخدمات النظم االيكولوجية

الدعم التقين، خرباء استشاريون يف تطوير 
شبكة بشأن اسرتاتيجية شبكة التنوع 

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

111 021 

منظمة األمم املتحدة 
 للرتبية والعلم والثقافة

مسامهة يف عملية ما بني الدورات املفضية إىل الدورة 
العام، دعم للعمل املتعلق باملعارف الثانية لالجتماع 

 األصلية واحمللية من أجل املنرب

الدعم التقين، مبا يف ذلك املسامهة يف 
حلقة عمل طوكيو؛ دعم صياغة الوثائق 
املتعلقة باملعارف األصلية واملعارف احمللية 
من أجل الدورة الثانية؛ التنسيق الشامل 

علم ملسامهة منظمة األمم املتحدة للرتبية وال
والثقافة يف وثائق الدورة الثانية، التخطيط 

 لربنامج العمل املستقبلي

221 202 

برنامج األمم املتحدة 
 للبيئة

املسامهة يف عملية ما بني الدورات املفضية إىل الدورة 
الثانية لالجتماع العام، استضافة املشاورات اإلقليمية 

الكارييب، ألفريقيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 وأوروبا الشرقية، وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

مرافق االجتماعات، مشاركة األعضاء 
واملراقبني من حكومات البلدان النامية 

 املؤهلة، الدعم التقين

222 222 

ت يف عام عالوة على ذلك، شارك أفراد كثر من احلكومات وأصحاب املصلحة يف خمتلف االجتماعات واألنشطة اليت جر  مالحظة:
 على نفقتهم اخلاصة. 2102

 2102النفقات لعام  -ثالثاً 
مقارنة  2102( لعام 2102تشرين الثاين/نوفمرب  22 تاريخ النفقات )حىت 2يبني اجلدول  - 2

قرر امل، املرفق السادس، (IPBES/1/12اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته األوىل  2102عام  مبيزانية
 (.0/2 - د ح م



 2اجلدول 
 2102تشرين الثاني/نوفمبر  22 تاريخ ، حتى2102النفقات لعام 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 بند امليزانية
امليزانية املعتمدة لعام 

2102 
النفقات يف عام 

 الرصيد 2102
    اجتماعات هيئات المنبر

 (2 712) 0 112 712 0 111 111 أيام( 2الدورة األوىل لالجتماع العام )
 02 111 02 111 21 111 أيام( 2) )أ(االجتماع األول للمكتب

 22 222 20 222 22 111 أيام( 2) )ب(االجتماع األول لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 - - - حلقة عمل اخلرباء املعنيني بنظم املعارف

 - - - حلقة عمل اخلرباء املعنيني مبشروع اإلطار املفاهيمي
 (912) 21 912 21 111 أيام( )كيب تاون( 2للمكتب ) االجتماع الثاين

أيام( كيب  2االجتماع الثاين لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات )
 تاون

111 22 102 22 722 22 

 221 227 222 020 222 211 أيام( 2) )ج(الدورة الثانية لالجتماع العام
 981 801 1 609 117 6 876 188 المجموع الفرعي

يف املائة من التكاليف السنوية للموظفني يف الفئتني  21) األمانة:
يف املائة من التكاليف السنوية للموظفني يف فئة  21الفنية والعليا و
 اخلدمة العامة(

   

 21 201 - 21 201 (0-رئيس األمانة )مد
 20 011 - 20 011 (2/2-موظف برامج )ف
 22 001 - 22 001 (2/2-موظف برامج )ف

 - - - (2/2-برامج )فموظف 
 - - - (0/2-موظف برامج معاون )ف

 22 121 21 021 22 021 (2-موظف دعم إداري )ع
 22 021 - 22 021 (2-موظف دعم إداري )ع
 - - - (2-موظف دعم إداري )ع

 698 678 88 188 888 068 المجموع الفرعي
 ترتيبات األمانة المؤقتة )تكاليف األفراد المكلفين بإعداد

 برامج العمل قبل استقدام موظفين لألمانة(
   

 صفر 291 111 291 111 2102تكاليف األمانة املؤقتة لدعم العملية ما بني الدورات لعام 
 صفر 898 888 )د(898 888 المجموع الفرعي



 بند امليزانية
امليزانية املعتمدة لعام 

2102 
النفقات يف عام 

 الرصيد 2102
المنشورات والتوعية واالتصاالت )الموقع الشبكي، مواد 

 التوعية واالتصاالت(التعريف، فعاليات التوعية، استراتيجية 
   

مواد التوعية للدورة الثانية لالجتماع العام )إدارة املوقع الشبكي 
 والطباعة(

111 21 970 2 217 22 

إىل الدورة الثانية لالجتماع  نشرة املفاوضات بشأن األرضتقرير 
 العام

111 21 202 22 (202 2) 

 96 879 19 686 188 888 المجموع الفرعي
    السفر

 07 922 22 222 92 111 سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
الرصد والتقييم )إعداد مشروع عملية الستعراض وتقييم كفاءة املنرب 

 وفعاليته(
111 21 - 111 21 

 022 111 - 022 111 يف املائة من جمموع امليزانية( 2الطوارئ )
 109 961 11 681 698 888 المجموع الفرعي

 787 688 6 688 878 8 187 868 المجموع
يف  02تكاليف دعم الربنامج من برنامج األمم املتحدة للبيئة )

 املائة(
202 212 102 222 - 

 - 6 906 186 8 118 186 المجموع الكلي

 يشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني. )أ(
 اهليئات الفرعية العلمية.باستثناء رؤساء  )ب(
، ومن املزمع أن تعقد املشاورات 2102كانون األول/ديسمرب   02إىل  9ستعقد الدورة الثانية لالجتماع العام يف الفرتة من  )ج(

 الدورة بدعم من حكومة تركيا. ومل تدرج تكاليف سفر املشاركني من البلدان النامية يف 2102كانون األول/ديسمرب   2و 2اإلقليمية يومي 
 الثانية كنفقات.

 .2ترد يف اجلدول و برنامج األمم املتحدة للبيئة التكاليف اإلضافية لألمانة املؤقتة يف شكل مسامهات عينية مقدمة إىل املنرب  وفر )د(

حىت تارخيه  2102دوالرا ، وبلغ اإلنفاق يف عام  221 022ما قيمته  2102وبلغ اإلنفاق يف عام  - 2
دوالر حىت هناية العام. وبذلك يصل  211 111دوالرا ، ويتوقع أن تبلغ املصروفات اإلضافية  2 222 012

دوالرا  شرط أن يتم تسديد  02 229 221إىل مبلغ  2102كانون الثاين/يناير   0الوضع النقدي املتوقع يف 
 .مجيع التعهدات املعلن عنها



 6811-6819ميزانية فترة السنتين  - رابعاً 
اجلدوالن العناصر اإلدارية . ويتضمن 2102 - 2102للفرتة امليزانية املقرتحة  2و 2يبني اجلدوالن  - 2

 .Add.1)و (IPBES/2/2والتكاليف املتوقعة املرتبطة بتنفيذ برنامج العمل األويل 
 2اجلدول 

 6819الميزانية المقترحة لعام 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 بلغامل التوزيع بند امليزانية

   اجتماعات هيئات المنبر

  )أ،ب(الدورة الثالثة لالجتماع العام 
 
 

 أيام( 2 منها)دورتان مدة كل  )ج(املكتب

 دوالر 211 111تكاليف االجتماع: 
ا (: مشارك 021تكاليف السفر )دعم 

 دوالر 221 111
 دوالر 01 111تكاليف االجتماع: 

أعضاء(:  9تكاليف السفر )دعم 
 دوالر 22 211

111 121 0 
 
 

111 27 

 )د(فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 أيام( 2 منها)دورتان مدة كل 

 دوالر 21 111االجتماع:  يفلاتك
عضوا (:  21تكاليف السفر )دعم 

 دوالر 21 111

111 021 

 1 887 888  المجموع الفرعي 
   6819تنفيذ برنامج العمل لعام 

بني  للصلةتعزيز القدرات واألسس املعرفية  0اهلدف 
العلوم والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف 

 الرئيسية للمنرب

111 022 0 

بني العلوم والسياسات يف جمال الصلة تعزيز  2اهلدف 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
على املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية 

 والعاملية وفيما بينها

211 222 

بني العلوم والسياسات يف جمال  الصلةتعزيز  2اهلدف 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 ة واملنهجيةاملواضيعيفيما يتعلق بالقضايا 

211 799 

 220 221 نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته 2اهلدف 
 8 816 618  المجموع الفرعي 

   األمانة
 (0-األمانة )مد رئيس 

 (2-موظف برامج )ف
 (هـ)(2-موظف برامج )ف

911 292 
021 092 

- 



 بلغامل التوزيع بند امليزانية
 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج معاون )ف
 (2-موظف دعم إداري )ع
 (2-موظف دعم إداري )ع
 (2-موظف دعم إداري )ع

221 022 
221 022 
221 022 

221 22 
221 22 

211 001 
 1 119 168  المجموع الفرعي 

   الترتيبات المؤقتة للدعم التقني

موظفي األمانة  تعينيقبل  املوظفنيتكاليف  الدعم املؤقت التقين/األمانة
للبدء الدعم التقين توفري أشكال أخرى من و 

 بتنفيذ برنامج العمل

111 221 

 608 888  المجموع الفرعي 

 التوعية واالتصاالت
 خدمات تقارير االجتماع العام

 

 خدمات التقارير

 

111 21 

 68 888  المجموع الفرعي 
 السفر

 سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
 

سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب 
 والسفر للمهام الضرورية األخرى

 
111 011 

 21 111 سفر الرئيس لتمثيل املنرب سفر الرئيس
 168 888  المجموع الفرعي 

 1 797 998  المجموع
 292 222  يف املائة( 2تكاليف دعم الربنامج )

 6 910 116 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني 
 01 املتداولاملسامهة يف احتياطي رأس املال 

 يف املائة(
 929 991  

 9 681 070  المجموع الكلي

 اإلقليمية قبل انعقاد الدورة.ستة أيام ويوم واحد للمشاورات تصل إىل دورة االجتماع العام ملدة خمصصات ل )أ(
 تشمل الدعم املقدم لعشرين عضوا  يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. )ب(
 تشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني. )ج(
 باستثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية. )د(
 ة للبيئة إىل أمانة املنرب.انتداب من برنامج األمم املتحد )هـ(



 2اجلدول 
 6811الميزانية لعام 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 املبلغ التوزيع بند امليزانية

   اجتماعات هيئات المنبر
 دوالر 211 111تكاليف االجتماع:  )أ(، )ب(الدورة الرابعة لالجتماع العام

 221 111مشاركا (:  021تكاليف السفر )دعم 
 دوالر

 
111 121 0 

 2 منهادورات مدة كل  2) )ج(املكتب
 أيام(

 دوالر 01 111تكاليف االجتماع: 
 دوالر 22 211أعضاء(:  9تكاليف السفر )دعم 

211 012 

 2) )د(فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 أيام( 2 منهادورات مدة كل 

 دوالر 21 111تكاليف االجتماع: 
 دوالر 21 111عضوا (:  21تكاليف السفر )دعم 

 
111 221 

 1 968 188  المجموع الفرعي 

   6811تنفيذ برنامج العمل لعام 

بني العلوم  للصلةتعزيز القدرات واألسس املعرفية  0اهلدف 
 والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنرب

211 222 0 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز  2اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويات 

 دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها

211 029 2 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز  2اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 

 ة واملنهجيةملواضيعيابالقضايا 

921 922 0 

 220 111 نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته 2اهلدف 
 1 987 918  المجموع الفرعي 

   األمانة
 (0-رئيس األمانة )مد 

 (2-موظف برامج )ف
 (ه)(2-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج معاون )ف
 (2-إداري )عموظف دعم 

 (2-موظف دعم إداري )ع
 (2-موظف دعم إداري )ع

211 222 
011 222 

- 
011 022 
011 022 
211 020 
111 002 
111 002 
111 002 

 1 897 988  المجموع الفرعي 
  



   التوعية واالتصاالت

 21 111 خدمات التقارير خدمات تقرير االجتماع العام
 68 888  المجموع الفرعي 

   السفر

سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب والسفر  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
 للمهام الضرورية األخرى

111 011 

 21 111 سفر الرئيس لتمثيل املنرب سفر الرئيس
 168 888  المجموع الفرعي 

 0 966 718  المجموع 
 292 222  يف املائة( 2تكاليف دعم الربنامج )

 التكاليف للصندوقمجموع  
 االستئماني

 906 876 7 

 صفر  املتداولتسوية احتياطي رأس املال 
 7 876 906  المجموع الكلي 

 أيام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. 2إىل مدهتا تصل الجتماع العام لدورة خمصصات ل )أ(
 املتعدد التخصصات.تشمل الدعم املقدم لعشرين عضوا  يف فريق اخلرباء  )ب(
 تشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني. )ج(
 باستثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية. )د(

 أمانة املنرب.إىل انتداب من برنامج األمم املتحدة للبيئة  (ه)

 2222222بلغت  2102يزانية عام دوالرا وأن م 2202222بلغت  2102ومبا أن ميزانية عام  - 2
 0222220مبلغ  2102كانون األول/ديسمرب   20دوالرا،  من املتوقع أن يصل مبلغ الوضع النقدي يف 

 ، إذا مل يتم اإلعالن عن أي مسامهات أو تعهدات إضافية. دوالرا  

 6810-6816الميزانية اإلرشادية للفترة  -خامساً 
اجلداول العناصر اإلدارية  وتتضمن .2102-2102امليزانية اإلرشادية للفرتة  2و 9و 2بني اجلداول ي - 9

 .(IPBES/2/5)والتكاليف املتوقعة املرتبطة بتنفيذ برنامج العمل األويل 



 2اجلدول 
 6816الميزانية اإلرشادية لعام 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 املبلغ التوزيع بند امليزانية

   المنبراجتماعات هيئات 
 دوالر 202 111تكاليف االجتماع:  )أ(، )ب(الدورة اخلامسة لالجتماع العام

 211 111مشاركا (:  021تكاليف السفر )دعم 
 دوالر

 
111 002 0 

 دوالر 01 221تكاليف االجتماع:  أيام( 2 منها)دورتان مدة كل  )ج(املكتب
 دوالر 22 211أعضاء(:  9تكاليف السفر )دعم 

711 91 

 )د(فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 أيام( 2 منها)دورتان مدة كل 

 دوالر 21 211تكاليف االجتماع: 
 دوالر 22 111عضوا (:  21تكاليف السفر )دعم 

111 022 

 1 818 788  المجموع الفرعي 

   6816 عامتنفيذ برنامج العمل ل

بني العلوم  للصلةتعزيز القدرات واألسس املعرفية  0اهلدف 
 والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنرب

921 022 0 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز  2اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 
املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما 

 بينها

211 292 2 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز  2اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 

 ة واملنهجيةاملواضيعيبالقضايا 

921 227 0 

 292 111 نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته 2اهلدف 
 9 908 888  المجموع الفرعي 

   األمانة
 (0-رئيس األمانة )مد 

 (2-)فموظف برامج 
 (ه)(2-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج معاون )ف
 (2-موظف دعم إداري )ع
 (2-موظف دعم إداري )ع
 (2-موظف دعم إداري )ع

 

911 271 
911 222 

- 
211 071 
211 071 
711 022 
711 002 
711 002 
711 002 

 1 919 688  المجموع الفرعي 



 املبلغ التوزيع بند امليزانية

   واالتصاالتالتوعية 

 22 111 خدمات التقارير خدمات تقارير االجتماع العام
 61 888  المجموع الفرعي 

   السفر

سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب والسفر  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
 للمهام الضرورية األخرى

111 021 

 22 111 سفر الرئيس لتمثيل املنرب سفر الرئيس
 191 888  المجموع الفرعي 

 18 961 188  المجموع 
 222 721  يف املائة( 2تكاليف دعم الربنامج )

مجموع التكاليف للصندوق 
 االستئماني

 968 670 11 

 699 179  املتداولتسوية احتياطي رأس املال 
 11 916 819  المجموع الكلي 

 أيام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. 2 إىل مدهتاتصل دورة لالجتماع العام ل خمصصات )أ(
 تشمل الدعم املقدم لعشرين عضوا  يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. )ب(
 تشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني. )ج(
 باستثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية. )د(

 أمانة املنرب.إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة  انتداب من (ه)

 9اجلدول 
 6819الميزانية اإلرشادية لعام 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 املبلغ التوزيع بند امليزانية

   اجتماعات هيئات المنبر
 دوالر 202 111تكاليف االجتماع:  )أ(، )ب(الدورة السادسة لالجتماع العام

مشاركا (:  021تكاليف السفر )دعم 
 دوالر 211 111

 
111 002 0 

 دوالر 01 221تكاليف االجتماع:  (أيام 2)ثالث دورات مدة كل منها  )ج(املكتب
 22 211أعضاء(:  9تكاليف السفر )دعم 

 دوالر

221 012 

)ثالث  )د(فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 (أيام 2 منهادورات مدة كل 

 دوالر 21 211تكاليف االجتماع: 
 دوالر 22 111عضوا (:  21تكاليف السفر )دعم 

211 229 

 1 960 018  المجموع الفرعي 



 املبلغ التوزيع بند امليزانية

   6819 عامتنفيذ برنامج العمل ل

بني العلوم  للصلةتعزيز القدرات واألسس املعرفية  0اهلدف 
والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية 

 للمنرب

921 172 0 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز  2اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 
املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما 

 بينها

211 229 2 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز  2اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 

 ة واملنهجيةملواضيعيابالقضايا 

921 222 0 

 227 111 نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته 2اهلدف 
 1 698 888  المجموع الفرعي 

   األمانة
 (0-رئيس األمانة )مد 

 (2-موظف برامج )ف
 (ه)(2-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج معاون )ف
 (2-إداري )عموظف دعم 

 (2-موظف دعم إداري )ع
 (2-موظف دعم إداري )ع

111 272 
211 222 

- 
211 072 
211 072 
111 091 
211 002 
211 002 
211 002 

 1 918 888  المجموع الفرعي 

   التوعية واالتصاالت

 22 111 خدمات التقارير خدمات تقارير االجتماع العام
 61 888  المجموع الفرعي 

   السفر

سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب والسفر  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
 للمهام الضرورية األخرى

111 021 

 22 111 سفر الرئيس لتمثيل املنرب سفر الرئيس
 191 888  المجموع الفرعي 

 2 272 221  المجموع



 املبلغ التوزيع بند امليزانية
 290 712  يف املائة( 2تكاليف دعم الربنامج )

 7 898 910  التكاليف للصندوق االستئمانيمجموع 
 صفر  املتداولتسوية احتياطي رأس املال 

 7 898 910  المجموع الكلي

 أيام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. 2إىل مدهتا لالجتماع العام تصل دورة ل خمصصات )أ(
 املتعدد التخصصات.تشمل الدعم املقدم لعشرين عضوا  يف فريق اخلرباء  )ب(
 تشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني. )ج(
 باستثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية. )د(

 أمانة املنرب.إىل انتداب من برنامج األمم املتحدة للبيئة  (ه)
 2اجلدول 

 6810الميزانية اإلرشادية لعام 
 يات املتحدة()بدوالرات الوال

 املبلغ التوزيع بند امليزانية
   اجتماعات هيئات المنبر

 دوالر 221 111تكاليف االجتماع:  )أ(، )ب(الدورة السابعة لالجتماع العام
مشاركا (:  021تكاليف السفر )دعم 

 دوالر 212 111

111 022 0 

 2 منها)ثالث دورات مدة كل  )ج(املكتب
 أيام(

 دوالر 01 211تكاليف االجتماع: 
 22 711أعضاء(:  9تكاليف السفر )دعم 

 دوالر

211 017 

)ثالث  )د(فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 أيام( 2 منهادورات مدة كل 

 دوالر 20 111تكاليف االجتماع: 
 دوالر 22 111عضوا (:  21تكاليف السفر )دعم 

111 222 

 1 970 688  المجموع الفرعي 

   6810 عاملتنفيذ برنامج العمل 

تعزيز القدرات واألسس املعرفية للصلة بني العلوم  0اهلدف 
 والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنرب

921 172 0 

تعزيز الصلة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  2اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويات 

 والعاملية وفيما بينهادون اإلقليمية واإلقليمية 

211 222 0 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز  2اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 

 ة واملنهجيةاملواضيعيبالقضايا 

111 222 

 222 111 نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته 2اهلدف 
 8 618 618  المجموع الفرعي 



 املبلغ التوزيع بند امليزانية

 األمانة
  

 (0-رئيس األمانة )مد 
 (2-موظف برامج )ف
 (ه)(2-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج معاون )ف
 (2-موظف دعم إداري )ع
 (2-موظف دعم إداري )ع
 (2-موظف دعم إداري )ع

211 212 
211 221 

- 
211 211 
211 211 
211 092 
211 020 
211 020 
211 020 

 1 906 988  المجموع الفرعي 

   التوعية واالتصاالت

 22 111 خدمات التقارير خدمات تقارير االجتماع العام
 61 888  المجموع الفرعي 

   السفر

سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب والسفر  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
 للمهام الضرورية األخرى

111 021 

 21 111 سفر الرئيس لتمثيل املنرب سفر الرئيس
 168 888  المجموع الفرعي 

 2 207 221  المجموع
 202 222  يف املائة( 2تكاليف دعم الربنامج )

 6 788 980  مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 (861 111 )  املتداولتسوية احتياطي رأس املال 

 6 680 868  المجموع الكلي 

 أيام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. 2 إىل مدهتاتصل دورة لالجتماع العام ل خمصصات )أ(
 تشمل الدعم املقدم لعشرين عضوا  يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. )ب(
 تشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني. )ج(
 استثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية.ب )د(

 أمانة املنرب.إىل انتداب من برنامج األمم املتحدة للبيئة  (ه)
 

 


