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االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية

 الدورة السادسة
 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 

 *من جدول األعمال املؤقت 9البند 

 واملتعلقة ابمليزانية للمنرب الرتتيبات املالية

 لمنربلالرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية 

 مذكرة من األمانة

 مقدمة
، املتعلق ابلرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية، دعا االجتماع العام 5/6-د.ح.من املقرر م 2يف الفقرة  -1

دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، إىل اإلعالن الكومي احلللمنرب 
عن تربعات ومسامهات للصندوق االستئماين للمنرب، وأيضًا إىل تقدمي مسامهات عينية. ويعرض الفرع األول من 

اليت ُحف َِّزت إضافة إىل قائمة ابألنشطة ، اللذين تلقامها املنربهذه املذكرة حالة املسامهات النقدية والدعم العيين 
 والية املنرب. دعماً لتنفيذ

 وقدرها 201٧من املقرر نفسه، اعتمد االجتماع العام امليزانية السنوية املنقحة لعام  4ويف الفقرة  -2
االجتماع  ، طلب إىل األمينة التنفيذية أن تقدم، بتوجيه من املكتب، تقريراً إىل٣دوالراً، ويف الفقرة  8 ٧٣2 ٧٧2

. وبناًء عليه، يقدَّم ذلك التقرير يف الفرع الثاين 201٧-2016العام يف دورته السادسة عن النفقات لفرتة السنتني 
 من هذه املذكرة.

ماليني  5 قدرها 2018من املقرر نفسه، اعتمد االجتماع العام ميزانية سنوية منقحة لعام  6ويف الفقرة  -٣
، طلب إىل األمانة أن تبحث آاثر ٧دوالر، على أن يعيد النظر يف هذه املسألة يف دورته السادسة، ويف الفقرة 

ثالثة  تُقدَّمماليني دوالر، وآاثر تطبيق خيارات أخرى فوق هذا املبلغ أو دونه. وبناًء عليه،  5امليزانية البالغة 
 .2019م الفرع الثالث مشروع ميزانية لعام ثالث. وإضافة إىل ذلك، يقد ِّ يف الفرع ال 2018خيارات مليزانية عام 
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من املقرر نفسه، أشار االجتماع العام إىل أنه سينظر يف دورته السادسة، رهناً بتوافر األموال  5ويف الفقرة  -4
الكافية، يف التقييم املواضيعي املنتظر لالستخدام املستدام لألنواع الربية، والتقييم املنهجي املنتظر املتعلق ابملفاهيم 

أيخذ  ،. ومن مثألنواع الدخيلة املغريةاملتعلق ابها، والتقييم املنهجي املنتظر املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافع
يف احلسبان التقييمات املنتظرة، مبا يتماشى مع االعتبارات الواردة يف  2019و 2018 لعاميمشروعا امليزانية 

 .(IPBES/6/8)مذكرة األمانة بشأن التقييمات املنتظرة 
كرة فيعرض حملة عامة عن التكاليف اإلمجالية للمنرب وتقديرًا لألموال اليت أما الفرع الرابع من هذه املذ  -5

برانمج العمل األول. واستناداً إىل حتليل مفصل، خيلص الفرع إىل أن األموال املتاحة يف  إلجنازمازال يتعني مجعها 
العتبار املسامهات الواردة ماليني دوالر. وخيلص الفرع كذلك، أخذاً يف ا 5,6تبلغ  2018كانون الثاين/يناير  1

، إىل أن التمويل الذي يلزم مجعه إلجناز برانمج العمل األول 201٧كانون األول/ديسمرب   21املعلنة يف  والتربعات
مليون دوالر أخرى إمجاالً لعامي  2,6، و2019ماليني دوالر لعام  6,2، و2018دوالر لعام  400 000يبلغ 

 ماليني دوالر. 5مببلغ يتجاوز  2018ر املطروح مليزانية عام ، استناداً إىل اخليا2012و 2020
، وافق االجتماع العام على اسرتاتيجية مجع األموال للمنرب، وطلب 5/6-د.ح.من املقرر م 9ويف الفقرة  -6

تماع إىل األمينة التنفيذية أن تشرع يف تنفيذ االسرتاتيجية وأن تقدم تقريرًا عن التقدم احملرز يف تنفيذها إىل االج
 العام يف دورته السادسة. وبناًء عليه، يقدم الفرع اخلامس من هذه املذكرة هذا التقرير املرحلي.

 ويقرتح الفرع السادس من هذه املذكرة جمموعة من اإلجراءات اليت قد ينظر االجتماع العام يف اختاذها. -٧
 حالة املسامهات النقدية والعينية املقدمة إىل املنرب -أوالً 
 املسامهات املقدمة إىل الصندوق االستئماين - ألف

منذ إنشاء الواردة واملتعهد هبا لصندوق االستئماين املقدمة إىل احالة املسامهات النقدية  1يبني اجلدول  -8
. ويتضمن هذا اجلدول العديد من املسامهات النقدية 201٧كانون األول/ديسمرب   21، حىت 2012املنرب يف عام 

، املخصصة لألنشطة اليت تشكل جزءاً من برانمج العمل املعتمد ومن امليزانية املعتمدة، والواردة اواملتعهد هبالواردة 
، تلقى املنرب يف 201٧. ويف عام 201٧دوالراً لعام  ٣02 498، وقدرها 2اجلدول من  1الباب ابلتفصيل يف 

 وقدرها 201٧ري املسددة لعام املعلنة غ التربعاتدوالراً. وحبساب  ٣ 9٧6 940صندوقه االستئماين مبلغ 
املعلنة  التربعاتدوالراً. أما  4 106 288 قدره 201٧دوالراً، يصبح الدخل احملتمل لعام  129 ٣48

 دوالرات. 2 ٣9٧ 610 فتبلغ 2018واملسامهات اليت وردت حىت الوقت الراهن لعام 
املخصصة املقدمة إىل الصندوق االستئماين لألنشطة اليت  املسامهات 2من اجلدول  1 البابويبني  -9

املؤلفة ، و 2021-201٧للفرتة  تعهد هباتشكل جزءاً من برانمج العمل املعتمد ومن امليزانية املعتمدة، الواردة وامل
ة مشمول املسامهات. وهذه 201٧لعام  التعهد هبادوالراً مت  105 615دوالراً مت تلقيها و 196 88٣ من مبلغ

وفقًا لإلجراءات  وقد ُمنَِّحت هذه املسامهات املخصصة(. *شار إليها بنجمة )يو  1يف املبالغ املبينة يف اجلدول 
 من أملانيا قدرمها مسامهتني. وهي تشمل ٣/2-د.ح.وم 2/٧-د.ح.املالية للمنرب املنصوص عليها يف املقررين م

البلدان النامية املشاركني من دعم ل للتقييم العاملي و لدعم التقينل موجهتنيدوالراً  90 ٧26و اتدوالر  106 15٧
من أجل التقييم العاملي،  دوالراً  2٣ ٣28 امن كندا قدره ، كما تشمل مسامهةيف الدورة اخلامسة لالجتماع العام

 Agence Française pourدوالراً من فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي  264 494قدرها وأربع مسامهات 

la Biodiversité).من أجل التقييم العاملي والثالثة تقييمات املنتظرة، إذا ما قرر االجتماع العام أن يشرع يف إجرائها ، 
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 املسامهات العينية - ابء
، 201٧دوالراً لعام  6٣٧ 94٣املسامهات املخصصة الواردة نقداً وقدرها  2من اجلدول  2 البابيبني  -10

يف امليزانية املعتمدة. وأقر املكتب هذه  مل ُتدرَجواليت ة يف تنفيذ نواتج برانمج العمل ألغراض األنشطة املسامهِّ 
املسامهات، الواردة من أملانيا والنرويج واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والوالايت املتحدة 

عارف الشعوب ي، مبا يف ذلك األعمال املتعلقة مباألمريكية، لدعم اجتماعات إضافية للخرباء من أجل التقييم العامل
ملكان انعقاد الدورة اخلامسة لالجتماع  الالزمةتكاليف ال، وأيضًا ألنشطة االتصاالت و األصلية واملعارف احمللية

 العام.
ما يقابلها من قيم تقديرية مع  201٧املسامهات العينية األخرى املتلقاة يف عام  ٣ويوضح اجلدول  -11

الوالايت املتحدة، على النحو الذي ُقدمت أو ُقدرت به، حيثما أمكن، وفقاً ملا يعادهلا من تكاليف يف  بدوالرات
مليون دوالر، من دعم  2,8يف حال توافرها. وتتألف هذه املسامهات العينية، وتقدر قيمتها مببلغ  ،برانمج العمل

الستئماين: لألنشطة املقررة كجزء من برانمج العمل مقدم مباشرة من اجلهة املاحنة، ومن مث ال يتلقاها الصندوق ا
( أو لألنشطة اليت تنظم دعمًا لربانمج العمل، مثل الدعم التقين ومرافق االجتماعات والدعم احمللي 1)الباب 
 (.2)الباب 

رقة ، قدم مجيع اخلرباء من مجيع أحناء العامل )مبن فيهم اخلرباء املشاركون يف التقييمات وأف201٧ويف عام  -12
عمل املنرب ترتاوح قيمتها لاخلرباء وفرق العمل وأعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات(، مسامهات عينية 

يف املائة من وقتهم  20و 10ماليني دوالر، وذلك ابلعمل ملدد ترتاوح بني  9.٧ماليني دوالر و 4.9التقديرية بني 
 19مببلغ يرتاوح بني  2014 متثلها هذه اخلدمات اجملانية منذ عام ويقدَّر جمموع املسامهات اليت .(1)بدون مقابل

مليون دوالر، وهو مبلغ يعادل جمموع اإليرادات املتربع هبا نقدًا إىل الصندوق االستئماين يف  ٣8مليون دوالر و
 .(2)201٧و 2012الفرتة بني عامي 

نرب يف جمال املعارف والبياانت بدعم وعالوة على ذلك، قدمت منظمات عديدة دعماً عينياً إىل عمل امل -1٣
 Biodiversity)استخدام املؤشرات يف تقييمات املنرب. ومن هذه املنظمات شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي 

Indicators Partnership) وشركة ،BioTime وجامعة سانت أندروز، ومؤسسة بريداليف الدولية حلماية الطيور ،
(BirdLife International) ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية ،(CSIRO) ومنظمة األغذية والزراعة ،

، واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي (Forest Stewardship Council)لألمم املتحدة، وجملس اإلشراف احلرجي 
(GBIF) وشبكة بصمة االستهالك العاملية ،(Global Footprint Network)ريق املعين برصد األرض بشبكة ، والف

، واملركز األملاين لبحوث التنوع البيولوجي التكاملية، وبرانمج مؤشرات من (GEO-BON)مراقبة التنوع البيولوجي 
، ومعهد اإليكولوجيا االجتماعية جبامعة ألنب أدراي يف فيينا، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة (IndiSeas)أجل البحار 

(IUCN) خريطة احلياة ، ومنظمة(Map of Life) وجملس اإلشراف البحري ،(MSC) ومنظمة التعاون والتنمية يف ،
، (PEFC)، وبرانمج إقرار إصدار الشهادات احلرجية (PBL) اهلولنديةامليدان االقتصادي، ووكالة التقييم البيئي 

                                                           
دوالر استناداً إىل متوسط املرتب عند تعادل القوة الشرائية املطب ق  52 000التقديرات ابستخدام مرتب أكادميي سنوي قدره (  1)

بلداً من البلدان املمثلة للتنوع اجلغرايف للبلدان األعضاء يف املنرب. وميكن االطالع على متوسط املرتبات عند تعادل القوة  28على 
 Philip G. Altbach and others, eds., Paying the Professoriate: A Globalيف الدراسة التالية:  28لـ الشرائية للبلدان ا

Comparison of Compensation and Contract (Routledge, 2012). 
خبرياً لعام  984، و2016لعام  اً خبري  1 1٧2، و201٧خبرياً لعام  940تستند هذه التقديرات إىل عدد من اخلرباء يبلغ (  2)

 .2014خبرياً لعام  559، و2015
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، ومبادرة حبوث (PREDICTS)تغرية واملشروع التعاوين لتوقع استجاابت التنوع اإليكولوجي يف النظم األرضية امل
، وشبكة تقييم ورصد اإليكولوجيا املدارية Terralinguaالبحار احمليطة بنا، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة 

(TEAM) وشعبة اإلحصاءات ابألمم املتحدة، واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربانمج األمم املتحدة ،
، والصندوق (WRI)، وشبكة بصمة استهالك املياه، والبنك الدويل، ومعهد املوارد العاملية (UNEP-WCMC)للبيئة 

، ومركز جامعة ييل للقانون البيئي والسياسات البيئية، ومجعية علم احليوان يف لندن (WWF)العاملي لألحياء الربية 
(ZSL). 

عة متدربني ال يتقاضون أجرًا يعملون بدوام ، استفاد املنرب أيضًا من مسامهات سب201٧وخالل عام  -14
كامل لفرتة ترتاوح بني ثالثة أشهر وستة أشهر لكل منهم، لدعم عمليات التقييم اجلارية، وأدوات دعم السياسات، 

 واالتصاالت، وإشراك أصحاب املصلحة.
ه، وخباصة فيما ، استمر املنرب بشكل مباشر يف حتفيز األنشطة اليت تدعم أهدافه وغاايت201٧ويف عام  -15

مليون  ٣2,9أمثلة معروفة لدى األمانة، بقيمة تقدر مببلغ  4يتعلق ببناء القدرات وتوليد املعارف. ويعرض اجلدول 
 .201٧دوالر لعام 

إلعالم  201٧وأخرياً، قامت حكومات وجهات صاحبة مصلحة بتنظيم عدد كبري من املناسبات يف عام  -16
املستهدفة جبوانب خمتلفة للمنرب على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية، مما أسهم جمموعة متنوعة من اجلهات 

بدرجة كبرية يف زايدة الوعي ابملنرب واملشاركة يف أعماله. ويبذل املنرب جهودًا إلدراج تلك األنشطة على موقعه 
 الجتماعي اخلاصة ابملنرب.الشبكي بغرض حتقيق االعرتاف هبذه األنشطة والرتويج هلا عرب قنوات التواصل ا
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 1اجلدول 
 (٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٢١إىل  ٢٠١٢أاير/مايو  ١)من  ٢٠١٢املعلنة منذ إنشاء املنرب يف نيسان/أبريل  والتربعاتحالة املسامهات النقدية الواردة 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

                                                           
 .1من الباب  2مسامهة اجلهة املاحنة تتضمن عناصر خمصصة. لالطالع على تفاصيل العناصر املخصصة، يرجى الرجوع إىل اجلدول   )أ(

 .201٧و 2016مسامهات لعامي  2016تشمل مسامهة نيوزيلندا لعام   )ب(

 

 اجملموع املعلنة التربعات املسامهات
–2019 2018 201٧ اجملموع 2018 201٧ 2016 2015 2014 201٣ 2012

 اجملموع 2021

1 2 ٣ 4 5 6 ٨ ٧ 9 10 11 ( = ١٣) ١٢
(١٢(+)٨) 

 ١٦٦ ٥٦٦ -    ١٦٦ ٥٦٦   68 ٧06   9٧ 860  أسرتاليا
 ١٩٦ ٤٤٢ -    ١٩٦ ٤٤٢  ٧8 199 118 24٣     بلجيكا

 ١٨٨ ٧٤٣ ٢٣ ٣٦٤   2٣ ٣64 ١٦٥ ٣٧٩  29 255 ٣0 616 ٣0 098 ٣6 496 ٣8 914  (أ)كندا
 ٥١ ٨١٢ -    ٥١ ٨١٢  1٣ ٧10 14 966 2٣ 1٣6    شيلي
 ٦٢٠ ٠٠٥ -    ٦٢٠ ٠٠٥  ٣98 000 2 005 60 000 160 000   الصني

 ٧٦ ٣٤٨ -    ٧٦ ٣٤٨  ٣9 ٣11   ٣٧ 0٣٧   الدامنرك
 ٣١٠ ٩٤٥ -    ٣١٠ ٩٤٥  9 4٣4   2٧5 626 25 885  فنلندا 
 ٢ ٣٤٠ ١٠٧ ١ ١١٧ ٢١٩ 62٣ 0٣1 ٣52 659 82 28٧ ١ ٢٨٢ ١٣٠  24٧ ٣10 252 218 264 291 24٧ 6٣1 2٧0 680  )أ(فرنسا
 ٩ ٩١٩ ٢٢٥ ١ ٠٦٠ ٤٤٥  1 060 445  ٨ ٨٥٨ ٧٨٠  1 2٧0 99٧ 1 119 991 1 582 840 1 850 129 1 298 ٧21 1 ٧٣6 102 )أ(أملانيا
 ٢٠ ٠٠٠ -    ٢٠ ٠٠٠     10 000 10 000  اهلند

 ١ ٤٠١ ٢٣٣ -    ١ ٤٠١ ٢٣٣  20٣ ٣٣٣ ٣00 000 ٣00 000 ٣٣0 000 26٧ 900  الياابن
 ١٥ ٨٥٨ -    ١٥ ٨٥٨  ٣ ٧26 ٣ 889 ٣ 944 4 299   التفيا
 ١٠٠ ٠٠٠ -    ١٠٠ ٠٠٠    100 000    ماليزاي

 ٢٣ ٦٩٧ ٢٣ ٦٩٧   2٣ 69٧ -        موانكو
 ١ ٣١٥ ٣٦٩ -    ١ ٣١٥ ٣٦٩   6٣6 94٣  6٧8 426   هولندا

 ١٠٣ ٠٩٣ -    ١٠٣ ٠٩٣ 1٧ 04٧  (ب)٣4 091 18 ٧2٧ 1٧ 1٣4 16 094  نيوزيلندا
 ٩ ٦٣٦ ١٧٥ ٢٩٥ ٠٠٠  295 000  ٩ ٣٤١ ١٧٥  651 080 ٣٧2 420 58 ٣5٧ 8 118 860 140 458  النرويج

 ٢٠ ٠٠٠ -    ٢٠ ٠٠٠      20 000  مجهورية كوراي
 ٣٠ ٠٠٠ -    ٣٠ ٠٠٠     ٣0 000   جنوب أفريقيا
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 .2من اجلدول  1املخصصة، يرجى الرجوع إىل الباب عناصر خمصصة. لالطالع على تفاصيل العناصر تتضمن مسامهة اجلهة املاحنة  *
 

 ٩٢٣ ١١٨ -    ٩٢٣ ١١٨  255 445 116 421 128 5٣5 194 ٣68 228 ٣49  السويد
 ٤٩٦ ١٤٤ ٨٣ ٢٠٧  8٣ 20٧  ٤١٢ ٩٣٧  84 000 84 000 84 000 84 ٧9٣ ٧6 144  سويسرا

يرلندا ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأامل
 الشمالية

 694 285 1 145 046 1  956 228 140 19٢ ٧٥٣ ٩٣٥  ٣  252 589  ٣ ٣٤٣ ١٨٧ ٥٨٩ ٢٥٢ 

 ٢ ٩٩٣ ٨٠٦ -    ٢ ٩٩٣ ٨٠٦  500 000 516 ٣06 4٧٧ 500 500 000 500 000 500 000 الوالايت املتحدة األمريكية
 ٣٤ ٢٩١ ٨٧٣ ٣ ١٣٢ ٩٤٢ ٦٢٣ ٠٣١ ٢ ٣٨٠ ٥٦٣ ١٢٩ ٣٤٨ ٣١ ١٥٨ ٩٣١ ١٧ ٠٤٧ ٣ ٩٧٦ ٩٤٠ ٣ ٨٩٩ ٧٧١ ٣ ١٣١ ٤٢٨ ١٣ ٦٢٠ ٩٤٤ ٤ ٢٧٦ ٦٩٩ ٢ ٢٣٦ ١٠٢ اجملموع
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 2اجلدول 
 ٢٠٢١حىت  ٢٠١٧املعلنة لعام  والتربعات ٢٠١٧حالة املسامهات املخصصة الواردة نقدًا يف عام 

 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
 الواردة املسامهات

 201٧ عام يف

 التربعات
املعلنة لعام 

201٧ 

التربعات 
املعلنة لعام 

2018 

التربعات 
املعلنة للفرتة 

2019-
 اجملموع 2021

 املسامهات املخصصة الواردة نقداً لدعم األنشطة اليت تشكل جزءاً من برانمج العمل املعتمد ومن امليزانية املعتمدة  -١

 أملانيا 
املشاركة من جانب البلدان النامية يف الدورة 

  106 15٧      106 15٧  اجتماعات اخلامسة لالجتماع العام يف بون، أملانيا

 أملانيا 
لوحدة  ٣-استشاري برتبة فخبري تكلفة 

  90 ٧26      90 ٧26  دعم تقين الدعم التقين للتقييم العاملي 
  2٣ ٣28     2٣ ٣28  نواتج )ج(( 2التقييم العاملي )الناتج  كندا

  264 494   ٧6 409   105 ٧98   82 28٧  نواتج )ج((  2التقييم العاملي )الناتج  فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي(

 فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي(
ألنواع الدخيلة التقييم املواضيعي املتعلق اب

  264 494   182 20٧   82 28٧   نواتج ‘(2’)ب(  ٣)الناتج  املغرية

 فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي(

التقييم املواضيعي املتعلق ابالستخدام 
 ٣املستدام لألنواع الربية )الناتج 

  264 494   182 20٧   82 28٧   نواتج ‘( ٣’)ب( 

 فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي(
ملفاهيم املتنوعة اباملنهجي املتعلق  التقييم
  264 494   182 20٧   82 28٧   نواتج للقيم

  ١ ٢٧٨ ١٨٨   ٦٢٣ ٠٣١   ٣٥٢ ٦٥٩   ١٠٥ ٦١٥   ١٩٦ ٨٨٣      اجملموع الفرعي 
        
 يف امليزانية املعتمدة  واليت مل تدرجاملسامهات املخصصة الواردة نقداً لدعم األنشطة املتعلقة بربانمج العمل املعتمد  -٢

 أملانيا 
تكاليف مكان انعقاد الدورة اخلامسة 

  466 569      466 569  اجتماعات لالجتماع العام 
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
 الواردة املسامهات

 201٧ عام يف

 التربعات
املعلنة لعام 

201٧ 

التربعات 
املعلنة لعام 

2018 

التربعات 
املعلنة للفرتة 

2019-
 اجملموع 2021

 أملانيا 
الرتويج ألعمال املنرب وتطوير املوقع 

  21 ٣45      21 ٣45  توعية الشبكي وإنشاء تطبيق هاتفي

 أملانيا 

 بطاقةتكاليف إضافية لتوسيع نطاق وظيفة 
ساعد شؤون نظم نصف موظف مل

( اليت اعتمدها 6-ع.املعلومات )خ
االجتماع العام يف دورته اخلامسة، إىل 

  60 000    ٣0 000    ٣0 000  موظفون موظف كامل بطاقةوظيفة 

 أملانيا 
اجتماع صياغة الفصول املتعلقة ابلتقييم 

  56 564      56 564  اجتماعات )ج(( 2العاملي )الناتج 
يرلندا أالعظمى و اململكة املتحدة لربيطانيا 

 الشمالية
اجتماع صياغة الفصول املتعلقة ابلتقييم 

  ٣8 466      ٣8 466  اجتماعات )ج(( 2العاملي )الناتج 

 الوالايت املتحدة األمريكية
اجتماع صياغة الفصول املتعلقة ابلتقييم 

  25 000      25 000  اجتماعات )ج(( 2العاملي )الناتج 

 النرويج

الجتماع املعقود لصياغة لدعم تقدمي ال
ابلتقييم  اخلاصموجز مقرري السياسات 

  44 952    44 952   نواتج )ج(( 2العاملي )الناتج 
 ٧١٢ ٨٩٥ – ٧٤ ٩٥٢ – ٦٣٧ ٩٤٣     اجملموع الفرعي

 ١ ٩٩١ ٠٨٤ ٦٢٣ ٠٣١ ٤٢٧ ٦١١ ١٠٥ ٦١٥ ٨٣٤ ٨٢٦     اجملموع
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 ٣اجلدول 
 ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٨املسامهات العينية الواردة حىت 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
القيمة املقابلة 
املقدرة يف عام 

201٧ 
 املسامهات العينية املقدمة دعماً ألنشطة برانمج العمل املعتمدة احملسوبة تكلفتها  -١

برانمج األمم املتحدة 
 للبيئة

 4-إعارة موظف برامج من الرتبة ف
  222 100  دعم املوظفني للمنرب )رئيس برانمج العمل(

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية  النرويج
  2٣0 000  دعم تقين )أ( و)ب(( 1)الناجتان ببناء القدرات 

 النرويج
ستضافة االجتماع الدعم تقدمي ال

اخلامس لفرقة العمل املعنية ببناء 
، 201٧القدرات، نيسان/أبريل 

 )أ(( 1تروندهامي، النرويج )الناتج 
 مرافق اجتماعات

 500 ٧  

منظمة األمم املتحدة 
 للرتبية والعلم والثقافة

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية 
معارف الشعوب األصلية بنظم 

 )ج(( 1)الناتج  واملعارف احمللية
 دعم تقين

 000 150  

 كولومبيا

ستضافة االجتماع الدعم تقدمي ال
عارف اخلامس لفرقة العمل املعنية مب

، الشعوب األصلية واملعارف احمللية
، برييرا، كولومبيا 201٧أاير/مايو 

 )ج(( 1)الناتج 

مرافق اجتماعات 
وخدمات مطاعم ودعم 

 حملي 
 200 5  

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية  مجهورية كوراي
  ٣00 000  دعم تقين )د(( 1ابملعارف والبياانت )الناتج 

 مجهورية كوراي
جتماع فرقة العمل الدعم تقدمي ال

 بشأناملعنية ابملعارف والبياانت 
املؤشرات، كانون األول/ديسمرب 

 )د((1، سول )الناتج 201٧

جتماعات مرافق ا
وخدمات مطاعم ودعم 
يف جمال السفر ودعم 

  88 50٧  حملي 

 جامعة ريدنغ
جتماع فرقة العمل الدعم تقدمي ال

 توليد بشأناملعنية ابملعارف والبياانت 
 )د((1املعارف )الناتج 

مرافق اجتماعات 
وخدمات مطاعم ودعم 

  20 1٣٧  حملي 

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي  جنوب أفريقيا
  150 000  دعم تقين )ب(( 2ألفريقيا )الناتج 

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي  كولومبيا
  150 000  دعم تقين )ب(( 2ألمريكتني )الناتج ل

 الياابن
للتقييم اإلقليمي  وحدة الدعم التقين

 2ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ )الناتج 
 )ب((

 دعم تقين
 000 150  
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
القيمة املقابلة 
املقدرة يف عام 

201٧ 

 الياابن
الجتماع الثالث لدعم تقدمي ال
لتقييم اإلقليمي اخلاص ابللمؤلفني 

 )ب(( 2آلسيا واحمليط اهلادئ )الناتج 
مرافق اجتماعات 
  66 000  وخدمات مطاعم

اإلقليمي  وحدة الدعم التقين للتقييم سويسرا 
  150 000  دعم تقين )ب(( 2ألورواب ووسط آسيا )الناتج 

 جنوب أفريقيا
الجتماع الثاين للمؤلفني لدعم تقدمي ال

اخلاص بفريق خرباء التقييم العاملي 
 )ج(( 2)الناتج 

مرافق اجتماعات ودعم 
  55 4٧0  حملي 

منظمة األغذية 
 والزراعة لألمم املتحدة

الثالث الجتماع لدعم تقدمي ال
للمؤلفني اخلاص بتقييم تدهور 

 ٣األراضي واستصالحها )الناتج 
 ‘(1’)ب( 

مرافق اجتماعات 
وخدمات مطاعم ودعم 

  15 000  حملي 

 هولندا 
وحدة الدعم التقين للتقييم املتعلق 

 والنمذجةبتحليل السيناريوهات 
 )ج(( ٣)الناتج 

 دعم تقين
 519 5٧2  

 نيوزيلندا
الجتماع املتعلق لدعم تقدمي ال

ابلسيناريوهات والنماذج يف أوكالند، 
 201٧نيوزيلندا، أيلول/سبتمرب 

 )ج(( ٣)الناتج 

مرافق اجتماعات 
وخدمات مطاعم ودعم 

  55 000  حملي 

 املكسيك

جامعة الذي قدمته الدعم التقين 
للعمل املكسيك الوطنية املستقلة 

الوكالة األملانية ساعدة مباملتعلق ابلقيم، 
للتعاون الدويل/مشروع فاليوز 

(ValuES)  إلدراج خدمات النظم
اإليكولوجية يف السياسات والتخطيط 

 )د(( ٣)الناتج  اتواملمارس

 دعم تقين

 000 55  

برانمج األمم املتحدة 
املركز العاملي  -للبيئة

 لرصد حفظ الطبيعة

الدعم التقين للعمل املتعلق بفهرس 
وفهرس التقييمات وفهرس التقييمات 

أدوات ومنهجيات دعم السياسات 
 )ج(( 4)أ( و 4)الناجتان 

 دعم تقين
 000 60  

برانمج األمم املتحدة 
املركز العاملي  -للبيئة

 لرصد حفظ الطبيعة

واصلة تطوير فهرس ملدعم تقدمي ال
أدوات ومنهجيات دعم السياسات 

 )ج(( 4)الناتج 
 دعم تقين 

 000 48  

 4تقدمي الدعم لالتصاالت )الناتج  ديزاين بالسشركة 
  1 500  خدمات تصميم بياين )د((

 4تقدمي الدعم لالتصاالت )الناتج  آان بيلوسيو
 )د((

دعم االتصاالت 
  ٧00  اإلقليمية

 اجملموع الفرعي
  

٢ ٣٣٠ ٥٣٣ 
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
القيمة املقابلة 
املقدرة يف عام 

201٧ 
  املسامهات العينية املقدمة دعماً لربانمج العمل املعتمد -٢

 

الدعم إىل خرباء املنرب للمشاركة تقدمي  كورايمجهورية  
  8٣ 89٧  دعم يف جمال السفر  يف املناسبات ذات الصلة ابملنرب

 النرويج
الدعم يف جمال السفر بواسطة خرباء 

-201٧املنرب النروجييني للفرتة 
2018 

 دعم يف جمال السفر 
 2٧5 24  

 النرويج
تقدمي الدعم الجتماع احلوار اإلقليمي، 
كاراتخينا، كولومبيا، آب/أغسطس 

 )ب(( 1)الناتج  201٧
 ترمجة شفوية

 12٧ 4  

 النرويج
تقدمي الدعم الجتماع احلوار اإلقليمي، 

 201٧أديس أاباب، آب/أغسطس 
 )ب(( 1)الناتج 

 ترمجة شفوية
 224 4  

منظمة األمم املتحدة 
 للرتبية والعلم والثقافة

طباعة مداوالت حلقة لدعم  الميتقد
عارف الشعوب العمل املتعلقة مب

آلسيا  األصلية واملعارف احمللية
 واألمريكتني

 تتوعية واتصاال
 ٣٣٧ 6  

برانمج األمم املتحدة 
املركز العاملي  -للبيئة

 لرصد حفظ الطبيعة

دليل الواصلة وضع ملدعم تقدمي ال
 2لتقييمات واملسرد )الناتج املتعلق اب

 )أ((
دعم تقين وتوعية 

  46 000  واتصاالت

 النرويج
تنمية  لقة عملحلدعم تقدمي ال

القدرات، تقييم أفريقيا، جنوب 
)الناتج  201٧أفريقيا، شباط/فرباير 

 )ب(( 2

مرافق اجتماعات ودعم 
 يف جمال السفر

 ٣44 ٣0  

فرنسا )وزارة شؤون أورواب واخلارجية( 
(Ministère de l'Europe et des 

affaires étrangères) 

تقدمي الدعم للتقييم اإلقليمي ألفريقيا 
 خلبري استشارييف شكل إعارة مؤقتة 

انطق ابلفرنسية إىل وحدة الدعم التقين 
 )ب(( 2)الناتج 

 ترمجة شفوية وحتريرية
٣00 11 

 جامعة برين، سويسرا
تقدمي الدعم لالجتماع الثالث 

ابلتقييم اإلقليمي  اخلاصللمؤلفني 
 )ب(( 2ألورواب ووسط آسيا )الناتج 

مرافق اجتماعات 
  2 60٣  وخدمات مطاعم

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

 )ب(( 2)الناتج 

مرافق اجتماعات 
 وخدمات مطاعم

 800 1  

 النرويج
تقدمي الدعم الجتماع صياغة الفصول 

 2يف سياق التقييم العاملي )الناتج 
 )ج((

مرافق اجتماعات 
وخدمات مطاعم ودعم 

  48 550  حملي 
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
القيمة املقابلة 
املقدرة يف عام 

201٧ 
فرنسا )وزارة شؤون أورواب واخلارجية( 

(Ministère de l'Europe et des 

affaires étrangères) 

تقدمي الدعم الجتماع صياغة الفصول 
 2سياق التقييم العاملي )الناتج يف 

 )ج((

مرافق اجتماعات ودعم 
ودعم  يف جمال السفر

 12 000 حملي
فرنسا )مؤسسة حبوث التنوع 

 Fondation pour la)البيولوجي( 

Recherche sur la Biodiversité) 

تقدمي الدعم الجتماع صياغة الفصول 
 2يف سياق التقييم العاملي )الناتج 

 )ج((

اجتماعات ودعم مرافق 
يف جمال السفر ودعم 

 12 ٣50 حملي
 الوكالة األملانية للتعاون الدويل/

إلدراج  (ValuES)مشروع فاليوز 
خدمات النظم اإليكولوجية يف 

 اتالسياسات والتخطيط واملمارس

تقدمي الدعم لالجتماع املشرتك املتعلق 
عارف الشعوب األصلية واملعارف مب

ت يف سياق والقيم واملؤشرا احمللية
 )ج(( 2التقييم العاملي )الناتج 

 دعم يف جمال السفر 
 690 11  

 هنغاراي
تقدمي الدعم لالجتماع املشرتك املتعلق 

عارف الشعوب األصلية واملعارف مب
والقيم واملؤشرات يف سياق  احمللية

 )ج(( 2التقييم العاملي )الناتج 

مرافق اجتماعات 
وخدمات مطاعم ودعم 

  1٧ 000  حملي 

الربانمج السويدي الدويل للتنوع 
 (SwedBio)البيولوجي 

تقدمي الدعم لالجتماع املشرتك املتعلق 
عارف الشعوب األصلية واملعارف مب

والقيم واملؤشرات يف سياق  احمللية
 )ج(( 2التقييم العاملي )الناتج 

 دعم يف جمال السفر 
 510 ٣1  

 (Oppla)منرب أوبال 
جاهزة لالستعمال  توفري بنية شبكية

لتكون أساسًا لفهرس أدوات 
 4ومنهجيات دعم السياسات )الناتج 

 )ج((
 براجميات ودعم تقين

 000 150  
االحتاد الدويل حلماية 

 الطبيعة
تقدمي الدعم إلشراك أصحاب 

  ٧5 000  دعم تقين )د(( 4املصلحة )الناتج 
  ٤٨٩ ١١٠      اجملموع الفرعي 
  ٢ ٨١٩ ٦٤٣      (١+٢اجملموع الكلي )

 4اجلدول 
 ٢٠١٧أمثلة لألنشطة اليت أدى املنرب دورًا يف حتفيزها يف عام 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
احلكومة املاحنة/املؤسسة 

 املاحنة
 النشاط قائد املشروع 

مشروع دعم بناء القدرات من أجل املنرب احلكومي  جامعة بون  أملانيا/مبادرة املناخ الدولية
الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية يف غرب أفريقيا 

(WABES 2.5؛ )مليون يورو 
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منتدى بلمونت/ومنظمة 
بيوديفرسا لبحوث التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية يف عموم أورواب 

(BiodivERsA) 

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

 مليون يورو( 25اإليكولوجية )

أملانيا/الوكالة االحتادية حلماية 
 الطبيعة

ابملنرب يف أورواب  املتعلقةحلقات عمل بناء القدرات  شبكة معهد التنوع البيولوجي  
 دوالر( 460 000الشرقية ووسط آسيا )

 مليون دوالر ٣٢.٩   اجملموع
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 ٢٠١٧و ٢٠١٦النفقات لعامي  -اثنياً 
 ٢٠١٦النفقات النهائية لعام  - ألف

اليت اعتمدها االجتماع العام  2016، مقابل ميزانية عام 2016النفقات النهائية لعام  5يبني اجلدول  -1٧
 (.4/2-د.ح.الرابعة )املقرر ميف دورته 

 5اجلدول 
 ٢٠١٦النفقات النهائية لعام 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة( 
امليزانية  بنود امليزانية

املعتمدة لعام 
2016 

نفقات عام 
2016 

 الرصيد

       اجتماعات هيئات املنرب -١
       دورات االجتماع العام ١-١

تكاليف سفر املشاركني يف الدورة الرابعة لالجتماع العام )السفر وبدل اإلقامة 
  114 ٣16  ٣85 684  500 000 اليومي( 

 (9 689)  ٧٧4 689  ٧65 000 خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(
  12 201  52 ٧99  65 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام

  96 ٧٣2  ٣ 268  100 000 خدمات األمن لالجتماع العام
 ٢١٣ ٥٦٠ ١ ٢١٦ ٤٤٠ ١ ٤٣٠ ٠٠٠ ، دورات االجتماع العام١-١اجملموع الفرعي 

        
       دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ٢-١

  1٣ 006  5٧ 894  ٧0 900 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتب
  95 129  144 8٧1  240 000 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

  ١٠٨ ١٣٥  ٢٠٢ ٧٦٥  ٣١٠ ٩٠٠ ، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات٢-١اجملموع الفرعي 
        

  ٢٥ ٠٠٠ صفر  ٢٥ ٠٠٠ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب ٣-١
  ٣٤٦ ٦٩٦  ١ ٤١٩ ٢٠٤  ١ ٧٦٥ ٩٠٠ ، اجتماعات هيئات املنرب١اجملموع الفرعي 

        
       تنفيذ برانمج العمل  -٢
: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى الرتابط بني ١اهلدف  ١-٢

  ٣٩١ ٠٥٥  ٩٢٦ ٤٤٥  ١ ٣١٧ ٥٠٠ العلوم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية
  111 ٣65  119 885  2٣1 250 )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
  56 ٧01  ٣9٣ 299  450 000 )ب( أنشطة بناء القدرات 1الناتج 
  92 846  ٣82 154  4٧5 000 معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية)ج(  1الناتج 
  1٣0 14٣  ٣1 10٧  161 250 )د( املعارف والبياانت 1الناتج 
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امليزانية  بنود امليزانية
املعتمدة لعام 

2016 

نفقات عام 
2016 

 الرصيد

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع ٢اهلدف  ٢-٢
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستوايت دون اإلقليمية 

  ٤٣١ ٩٣٠  ١ ١٦٦ ٨٢٠  ١ ٥٩٨ ٧٥٠ واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
  50 000 –  50 000 )أ( دليل التقييم 2الناتج 
  9٣ 619  918 881  1 012 500  )ب( التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية 2الناتج 
  288 ٣11  24٧ 9٣9  5٣6 250 )ج( التقييم العاملي 2الناتج 

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

  ٣٠٣ ٥٧٧  ٣٤٧ ٩٢٣  ٦٥١ ٥٠٠ واملنهجية
  11٣ 960  ٣ 040  11٧ 000 )أ( تقييم عمليات التلقيح ٣الناتج 
  64 80٧  122 69٣  18٧ 500 تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ 1’)ب(  ٣الناتج 
 – – – األنواع الدخيلة املغريةتقييم  ‘2’)ب(  ٣الناتج 
  29 150  50 850  80 000 تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية‘ ٣’)ب(  ٣الناتج 
  ٧5 168  141 8٣2  21٧ 000 لسيناريوهات والنماذجاملتعلقة اب)ج( أدوات دعم السياسات  ٣الناتج 
  20 492  29 508  50 000 لقيماب املتعلقة( أدوات دعم السياسات د) ٣الناتج 

  ٢١٥ ٧٠٦  ٥٩ ٢٩٤  ٢٧٥ ٠٠٠ وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته: نشر ٤اهلدف  ٤-٢
  22 901  ٧ 099  ٣0 000 )أ( فهرس التقييمات 4الناتج 
  15 000  15 000  ٣0 000 )ج( فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
  1٧٧ 805  ٣٧ 195  215 000 االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة)د(  4الناتج 
 – – – )هـ( استعراض املنرب 4الناتج 

 ١ ٣٤٢ ٢٦٨  ٢ ٥٠٠ ٤٨٢  ٣ ٨٤٢ ٧٥٠ اجملموع الفرعي ٢، تنفيذ برانمج العمل
        

       األمانة -٣
  604 ٧81  1 20٧ 519  1 812 ٣00 موظفو األمانة 1-٣
  ٧0 ٣1٧  192 18٣  262 500 املتعلقة ابملوظفني(تكاليف التشغيل )غري  2-٣

  ٦٧٥ ٠٩٧  ١ ٣٩٩ ٧٠٣  ٢ ٠٧٤ ٨٠٠ ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(٣اجملموع الفرعي 
  2 ٣64 061  5 ٣19 ٣89  ٧ 68٣ 450 ٣+2+1اجملموع الفرعي، 

  189 125  425 551  614 6٧6 يف املائة( 8) تكاليف دعم الربامج
  ٢ ٥٥٣ ١٨٥  ٥ ٧٤٤ ٩٤١  ٨ ٢٩٨ ١٢٦ التكاليف للصندوق االستئماينجمموع 

 صفر  126 8٧٣  126 8٧٣  العاملاملسامهة يف احتياطي رأس املال 
  ٢ ٥٥٣ ١٨٥  ٥ ٨٧١ ٨١٤  ٨ ٤٢٤ ٩٩٩ جمموع االحتياجات النقدية
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 دوالراً، مبا ميثل وفورات قدرها 5 8٧1 814مقدار  2016لعام  النهائيةالنفقات  بلغ جمموع -18
دوالراً. وقد تسىن ذلك  8 424 999دوالراً مقارنة ابمليزانية اليت اعتمدها االجتماع العام وقدرها  2 55٣ 185

 أساساً من خالل حتقيق وفورات فيما يلي:
ب التكاليف املتعلقة خبدمات األمم يلي: جتن انجتة ممادوالراً(،  ٣46 696اجتماعات املنرب ) )أ(

كواالملبور عند املستوى األمين األول   ة تصنفاملتحدة األمنية للدورة الرابعة لالجتماع العام، نظراً ألن األمم املتحد
)املستوى األدىن(، ومت توفري خدمات األمن على نفقة احلكومة املضيفة؛ وإدراج بند يف امليزانية عن طريق اخلطأ 

تصحيحه يف الدورة  متية املنرب لتمويل اجتماع سنوي اثلث لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وهو خطأ منذ بدا
يرلندا الشمالية لسفر رئيس أاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و الذي قدمته الدعم و اخلامسة لالجتماع العام؛ 

 احملققة يف تكاليف سفر املشاركني يف دورة االجتماع العام بفضل التخطيط املسبق؛ الفريق؛ والوفورات
ا يلي: الوفورات احملققة يف أماكن انعقاد ممدوالراً(، انجتة أساسًا  1 ٣42 268برانمج العمل ) )ب(

م املتحدة يف بون؛ وعقد االجتماعات يف جممع األم ،البلدان واملنظماتالذي قدمته املؤمترات بفضل الدعم العيين 
، 2016وإنفاق أقل مما كان متوقعًا على السفر وبدل اإلقامة اليومي ابلنسبة لالجتماعات اليت نُظمت يف عام 

نظراً ملشاركة عدد من اخلرباء أقل مما كان متوقعاً، وأتهل عدد من اخلرباء أقل مما كان متوقعاً للحصول على متويل 
ة من املشاركني(؛ وحضور عدد من اخلرباء املؤهلني أقل مما كان متوقعاً يف املائ ٧5)تلقى الدعم أقل من 

 ؛لالجتماعات، واستغراق بعض االجتماعات مدة أقصر من األايم اخلمسة املقررة هلا
دوالراً(، انجتة عن إدراج احتياطي كبري  6٧5 09٧موظفو األمانة وتكاليفها التشغيلية ) )ج(

 .2016لكامل يف عام الستحقاقات املوظفني مل ينفق اب
دوالرًا من الصندوق  126 8٧٣قدره  2016بتحويل مبلغ يف عام  العاملزاد احتياطي رأس املال و  -19

دوالراً. وتبلغ النفقات، حسبما وردت يف البياانت املالية  925 096االستئماين ليصبح مستوى االحتياطي 
، دوالراً  5 9٣2 906ري احملاسبية الدولية للقطاع العام، مقدار املراجعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة واملمتثلة للمعاي

 . ويعزى الفرق بني هذا املبلغ وقدره2016مبا ميثل املبالغ اليت صرفها الصندوق االستئماين يف عام 
دوالراً إىل أن املبلغ األول ميثل مجيع  5 8٧1 814وقدره  5دوالرات، واملبلغ الوارد يف اجلدول  5 9٣2 906

بنود من ميزانيات سنوات سابقة، يف حني أن املبلغ األخري يف  فيها املنصرفمبا ، 2016فقات املنصرفة يف عام الن
 .2016ال يتضمن سوى البنود املوافق عليها يف ميزانية عام 

 ٢٠١٧النفقات املقدرة لعام  - ابء
، مقارنة مبيزانية 201٧كانون األول/ديسمرب   ٣1، حىت 201٧النفقات املقدرة لعام  6اجلدول  يبني -20

دوالراً اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته اخلامسة. وتشمل هذه النفقات  8 ٧٣2 ٧٧2البالغة  201٧عام 
املسددة املتصلة أبنشطة عام ، إىل جانب االلتزامات غري 201٧يف عام  املتكبدةالنفقات  201٧املقدرة لعام 

 دوالراً، مبا ميثل وفورات قدرها 6 ٧49 5٣٣مبلغًا تقديراًي قيمته  201٧. وبلغت النفقات يف عام 201٧
دوالرًا مقارنة ابمليزانية اليت اعتمدها االجتماع العام. وقد تسىن ذلك أساسًا من خالل حتقيق  1 98٣ 2٣9

 وفورات فيما يلي:
دوالراً(، انجتة أساسًا من الوفورات احملققة يف تكاليف  65٣ 919املنرب ) اجتماعات هيئات )أ(

الرتمجة الشفوية للمشاورات اإلقليمية، ويف تكاليف الرتمجة التحريرية بفضل تقليل حجم الواثئق، وانجتة أيضاً من 
، ومن الدعم 2اجلدول من  1ب الباأملانيا للدورة اخلامسة لالجتماع العام، على النحو املبني يف الذي قدمته الدعم 
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اململكة املتحدة لتغطية تكاليف سفر رئيس املنرب، ومن الوفورات احملققة يف تكاليف السفر بفضل الذي قدمته 
 التخطيط املسبق؛

دوالراً(، انجتة يف املقام األول عن الوفورات احملققة يف أماكن انعقاد  418 629برانمج العمل ) )ب(
البلدان واملنظمات؛ وإنفاق أقل مما كان متوقعاً على السفر وبدل اإلقامة الذي قدمته بفضل الدعم العيين  اتاملؤمتر 

، نظراً ملشاركة عدد من اخلرباء أقل مما كان متوقعاً، وأتهل 201٧اليومي ابلنسبة لالجتماعات اليت نُظمت يف عام 
يف املائة من املشاركني(؛ وحضور  ٧5)تلقى الدعم أقل من  عدد من اخلرباء أقل مما كان متوقعاً للحصول على متويل

عدد من اخلرباء املؤهلني أقل مما كان متوقعًا لالجتماعات، واستغراق بعض االجتماعات مدة أقصر من األايم 
 ؛اخلمسة املقررة هلا

ي دوالراً(، انجتة عن إدراج مبلغ احتياط ٧6٣ ٧85موظفو األمانة وتكاليفها التشغيلية ) )ج(
 لالستحقاقات مل ينفق ابلكامل.

 6اجلدول 
 ٢٠١٧النفقات املقدرة لعام 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
امليزانية  بنود امليزانية

املعتمدة 
لعام 
201٧ 

النفقات 
املقدرة لعام 

201٧ 

الرصيد 
 املقدر

       اجتماعات هيئات املنرب -١

       دورات االجتماع العام  ١-١

تكاليف سفر املشاركني يف الدورة اخلامسة لالجتماع العام )السفر وبدل 
  195 048   ٣04 952   500 000  اإلقامة اليومي( 

  ٣14 81٧   515 18٣   8٣0 000  خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(
  18 ٧٧0   46 2٣0   65 000  خدمات إعداد تقارير االجتماع العام

  6٧ 2٧1   ٣2 ٧29   100 000  خدمات األمن لالجتماع العام
 ٥٩٥ ٩٠٦ ٨٩٩ ٠٩٤ ١ ٤٩٥ ٠٠٠ ، دورات االجتماع العام١-١اجملموع الفرعي 

        

       دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ٢-١

  22 610   48 290   ٧0 900  دورات املكتبتكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من 
  10 40٣   159 59٧   1٧0 000  تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد ٢-١اجملموع الفرعي 
 ٣٣ ٠١٣ ٢٠٧ ٨٨٧  ٢٤٠ ٩٠٠ التخصصات

        

  ٢٥ ٠٠٠  –  ٢٥ ٠٠٠ لتمثيل املنربتكاليف سفر الرئيس  ٣-١
 ٦٥٣ ٩١٩ ١ ١٠٦ ٩٨١  ١ ٧٦٠ ٩٠٠ ، اجتماعات هيئات املنرب١اجملموع الفرعي 
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امليزانية  بنود امليزانية
املعتمدة 

لعام 
201٧ 

النفقات 
املقدرة لعام 

201٧ 

الرصيد 
 املقدر

       تنفيذ برانمج العمل  -٢

: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى ١اهلدف  ١-٢
  ٦٩ ٦٥٦   ٧٢٨ ٣٤٤   ٧٩٨ ٠٠٠  الرتابط بني العلوم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية

  26 0٧5   10٧ 6٧5   1٣٣ ٧50  )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
  –  ٣٧5 500   ٣٧5 500  )ب( أنشطة بناء القدرات 1الناتج 
  2٧ ٣٣1   19٧ 669   225 000  معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية)ج(  1الناتج 
  16 250   4٧ 500   6٣ ٧50  والبياانت)د( املعارف  1الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع ٢اهلدف  ٢-٢
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستوايت دون 

  ٢٦٨ ٨٧٤   ٢ ٣٦٦ ٨٧٦   ٢ ٦٣٥ ٧٥٠  اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
  –  –  – التقييم)أ( دليل  2الناتج 
 (٣6 540)   2 086 540   2 050 000  )ب( التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية 2الناتج 
  ٣05 414   280 ٣٣6   585 ٧50  )ج( التقييم العاملي 2الناتج 

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

  ٥٦ ٩٣٥   ٤٣٣ ٠٦٥   ٤٩٠ ٠٠٠  املواضيعية واملنهجية
  –  –  – )أ( تقييم عمليات التلقيح ٣الناتج 
  59 15٣   280 84٧   ٣40 000  تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ 1’)ب(  ٣الناتج 
  –  –  – األنواع الدخيلة املغريةتقييم  ‘2’)ب(  ٣الناتج 
  –  –  – تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية ‘٣’)ب(  ٣الناتج 

لسيناريوهات اب املتعلقة)ج( أدوات دعم السياسات  ٣الناتج 
 (2 218)   102 218   100 000  والنماذج

 –  50 000   50 000  ( أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيمد) ٣الناتج 
  وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته: نشر ٤اهلدف  ٤-٢

 ٢٣ ١٦٤   ٢١١ ٨٣٦   ٢٣٥ ٠٠٠  
 –  ٣0 000   ٣0 000  )أ( فهرس التقييمات 4الناتج 
 –  ٣0 000   ٣0 000  )ج( فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
  2٣ 164   151 8٣6   1٧5 000  *االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة)د(  4الناتج 
  –  –  – )هـ( استعراض املنرب 4الناتج 

 ٤١٨ ٦٢٩ ٣ ٧٤٠ ١٢١ ٤ ١٥٨ ٧٥٠ اجملموع الفرعي ٢، تنفيذ برانمج العمل

       األمانة -٣

 ٧19 285 1 19٧ ٧15  1 91٧ 000  موظفو األمانة 1-٣

 44 500 204 ٧50  249 250  تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 2-٣

  ٧٦٣ ٧٨٥  ١ ٤٠٢ ٤٦٥ ٢ ١٦٦ ٢٥٠ ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(٣اجملموع الفرعي 
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امليزانية  بنود امليزانية
املعتمدة 

لعام 
201٧ 

النفقات 
املقدرة لعام 

201٧ 

الرصيد 
 املقدر

 1 8٣6 ٣٣٣ 6 249 56٧ 8 085 900 ٣+2+1اجملموع الفرعي، 

 146 90٧ 499 965 646 8٧2 يف املائة( 8) تكاليف دعم الربامج

 ١ ٩٨٣ ٢٣٩ ٦ ٧٤٩ ٥٣٣ ٨ ٧٣٢ ٧٧٢ جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

 العاملاملسامهة يف احتياطي رأس املال 
 

    

 ١ ٩٨٣ ٢٣٩ ٦ ٧٤٩ ٥٣٣ ٨ ٧٣٢ ٧٧٢ جمموع االحتياجات النقدية

دوالر لتقييم  1٧ 000)ب(( و 2للتقييمات اإلقليمية )الناتج دوالر  68 000مت حتويل املبالغ املتعلقة ابالتصاالت، وقدرها   *
 )د((. 4، إىل ميزانية االتصاالت العامة )الناتج ‘(1’)ب(  ٣األراضي واستصالحها )الناتج تدهور 

 ٢٠١٩و ٢٠١٨امليزانيتان املنقحتان املقرتحتان لعامي  -اثلثاً 
وقدرها  2018، اعتمد االجتماع العام كذلك امليزانية السنوية املنقحة لعام 5/6-د.ح.مبوجب املقرر م -21

أن يعيد النظر يف هذه املسألة يف دورته السادسة لبحث اآلاثر املرتتبة على تطبيق ميزانية ماليني دوالر، على  5
ماليني دوالر وعلى تطبيق خيارات أخرى فوق هذا املبلغ أو دونه على السواء، وهو األمر الذي طُلِّب  5قدرها 

 إىل األمانة أن تدرسه.
بلغ مل مساوية، حيث يعرض ميزانيات 2018ام ويقدم هذا الفرع ثالثة خيارات للميزانية السنوية لع -22

. وتتضمن مقرتحات امليزانية املقدمة 2019ودونه، إضافة إىل ميزانية سنوية مقرتحة لعام وفوقه ماليني دوالر  5
فاهيم تنفيذ التقييم املواضيعي املنتظر املتعلق ابالستخدام املستدام لألنواع الربية، والتقييم املنهجي املنتظر املتعلق ابمل

، وفقاً لالفرتاضات ألنواع الدخيلة املغريةاملتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، والتقييم املواضيعي املنتظر املتعلق اب
 2-وألف 1-، للنظر فيها يف الدورة احلالية لالجتماع العام. ويرد يف اجلداول ألفIPBES/6/8الواردة يف الوثيقة 

 وما بعده. 2018املذكرة حبٌث أكثر تفصياًل هلذه اخليارات الثالثة املطروحة لعام  املبينة يف مرفق هذه ٣-وألف
 ٢٠١٨التعديالت املقرتح إدخاهلا على امليزانية املعتمدة لعام  -ألف 

-وألف 1-، تـُتَـَناَول مبزيد من التفصيل يف اجلداول ألف2018ثالثة خيارات مليزانية عام  ٧اجلدول  يقدم -2٣
 : ، كما يلي٣-وألف 2

دوالراً( يناظر صيغة منقحة قلياًل من امليزانية النهائية اليت  8 5٧٣ ٧5٣اخليار ألف )اجملموع:  )أ( 
نوقشت يف إطار فريق االتصال املعين ابمليزانية يف الدورة اخلامسة لالجتماع العام، ولكن مل يعتمدها االجتماع العام. 

النهائية للتقييمات اخلمسة اليت مت حبثها يف الدورة اخلامسة  ويتضمن اخليار )أ( التكاليف املتصلة بوضع الصيغة
لالجتماع العام )االتصاالت واملنشورات(، ومواصلة التقييم العاملي، والشروع يف اثنني من التقييمات الثالثة املنتظرة، 

 (؛1-وتنفيذ مجيع النواتج األخرى لربانمج العمل األول )انظر اجلدول ألف
، لصيغة النهائية للتقييمات اخلمسةوضع ا لن يتيح إالماليني دوالر(  5اخليار ابء )اجملموع:  )ب( 

التقييم العاملي )ابخنفاض كبري يف ميزانية االتصاالت(، ولكنه لن ميول أية أنشطة أخرى. وعالوة على مواصلة و 
 2019وأن جُتدَّد موارده يف عام  2018ذلك، سيتعني مبوجب هذا السيناريو استخدام احتياطي رأس املال يف عام 

 (؛2-)انظر اجلدول ألف
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لصيغة وضع ا ولن يتيح إالدوالراً(، يقل قليالً عن اخليار ابء،  4 585 ٧12اخليار جيم )اجملموع:  )ج( 
 يف، واستمرار التقييم العاملي )ابخنفاض كبري يف ميزانية االتصاالت(. وكما هو احلال النهائية للتقييمات اخلمسة

)انظر اجلدول  2019وأن جُتدَّد موارده يف عام  2018خليار ابء، سيتعني استخدام احتياطي رأس املال يف عام ا
 (.٣-ألف
وتتخذ اخليارات الثالثة مجيعها خط أساس اثبت هلا هو التكاليف املقدرة الجتماعات هيئات املنرب  -24

واملكتب( واألمانة، عند املستوى الذي مت اقرتاحه )االجتماع العام واجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
ومناقشته يف إطار فريق االتصال املعين ابمليزانية يف الدورة اخلامسة لالجتماع العام. وبناء عليه، تنتج الفروق بني 

 اخليارات الثالثة عن التعديالت يف برانمج العمل.
التقييمات الثالثة املنتظرة ستبدأ يف أقرب وقت وإضافة إىل ذلك، تفرتض مجيع اخليارات الثالثة أن مجيع  -25

برانمج العمل الثاين. وترد معلومات إضافية بشأن هذه النقطة  يف إطارممكن، وقبل الشروع يف أي تقييم جديد 
 ، للنظر فيها يف الدورة احلالية لالجتماع العام.IPBES/6/8يف الوثيقة 

اجتماعيه التاسع والعاشر املعقودين يف حزيران/يونيه  ويقرتح املكتب، بعد استعراض احلالة املالية يف -26
 ر يف اخليار ألف، ابعتباره اخليار األول للمناقشة.نظَ أن يُ ، على التوايل، 201٧وتشرين األول/أكتوبر 

 ٧اجلدول 
ماليني دوالر،  ٥ماليني دوالر، ومبلغ أعلى من  ٥)خيارات ملبلغ  ٢٠١٨امليزانيات املنقحة املقرتحة لعام 

 ماليني دوالر( ٥ومبلغ أقل من 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

بدون مبلغ و دوالراً.  925 096ملحوظة: اخلياران ابء وجيم يف هذا اجلدول يستفيدان من احتياطي رأس املال وقيمته 
 ٧86 150قدره  احتياطي رأس املال املذكور، يصبح املبلغ املتبقي لربانمج العمل، مع َتَساوي مجيع التكاليف األخرى،

 دوالراً للخيار جيم. ٣٧1 862دوالراً للخيار ابء، و
 ألف بنود امليزانية

ميزانية عام 
)أعلى  2018

ماليني  5من 
 دوالر(

 ابء
ميزانية عام 

2018 
 ماليني دوالر( 5)

 جيم
ميزانية عام 

)أقل من  2018
 ماليني دوالر( 5

   اجتماعات هيئات املنرب -١
 

  
   دورات االجتماع العام  ١-١

 
  

تكاليف سفر املشاركني يف الدورة السادسة لالجتماع العام 
 )السفر وبدل اإلقامة اليومي( 

000 500  000 500   000 500  

  1 065 000   1 065 000  1 065 000 خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(
  65 000   65 000  65 000 تقارير االجتماع العامخدمات إعداد 

  100 000   100 000  100 000 خدمات األمن لالجتماع العام
 ١ ٧٣٠ ٠٠٠ ١ ٧٣٠ ٠٠٠ ١ ٧٣٠ ٠٠٠ ، دورات االجتماع العام١-١اجملموع الفرعي 

    
 

  
   دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ٢-١
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 ألف بنود امليزانية
ميزانية عام 

)أعلى  2018
ماليني  5من 

 دوالر(

 ابء
ميزانية عام 

2018 
 ماليني دوالر( 5)

 جيم
ميزانية عام 

)أقل من  2018
 ماليني دوالر( 5

واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من تكاليف السفر 
 دورات املكتب

900 ٧0  900 ٧0   900 ٧0  

تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من 
 دورات الفريق

000 1٧0  000 1٧0   000 1٧0  

، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد ٢-١اجملموع الفرعي 
 التخصصات

٢٤٠ ٩٠٠ ٢٤٠ ٩٠٠ ٢٤٠ ٩٠٠ 

    
 

  
  ٣٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب ٣-١

 ٢ ٠٠٠ ٩٠٠ ٢ ٠٠٠ ٩٠٠ ٢ ٠٠٠ ٩٠٠ ، اجتماعات هيئات املنرب١اجملموع الفرعي 
    

 
  

   تنفيذ برانمج العمل  -٢
 

  
: تعزيز أسس القدرات واملعارف على ١اهلدف  ١-٢

لتنفيذ مهام املنرب مستوى الرتابط بني العلوم والسياسات 
 الرئيسية

٨٦١ ٢٥٠ – – 

 – –  1٣٣ ٧50  )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
 – –  450 000  )ب( أنشطة بناء القدرات 1الناتج 
 – –  21٣ ٧50  )ج( معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 

 – –  6٣ ٧50  )د( املعارف والبياانت 1الناتج 
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف ٢اهلدف  ٢-٢

جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 
 املستوايت دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها

٨١٧ ٥٠٠ ١ ٢٠١ ١٠٠ ١ ٣١٠ ٠٠٠ 

 - - - )أ( دليل التقييم 2الناتج 
  285 000   285 000   285 000  اإلقليمية)ب( التقييمات اإلقليمية/دون  2الناتج 

  5٣2 500   916 100   1 025 000  )ج( التقييم العاملي 2الناتج 
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف ٣اهلدف  ٣-٢

جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما 
 يتعلق ابلقضااي املواضيعية واملنهجية

٧١ ٢٥٠  ٧١ ٢٥٠  ٩٧١ ٢٥٠ 

 - - - )أ( تقييم عمليات التلقيح ٣الناتج 
  ٧1 250   ٧1 250   ٧1 250  تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ 1’)ب(  ٣الناتج 
 - - - )أ(تقييم األنواع الدخيلة املغرية‘ 2’)ب(  ٣الناتج 
تقييم االستخدام املستدام لألنواع ‘ ٣’)ب(  ٣الناتج 

 )أ(الربية
- - - 

)ج( أدوات دعم السياسات املتعلقة  ٣الناتج 
 ابلسيناريوهات والنماذج

 000 100  - - 

 - - )ب(50 000   )أ()د( أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيم ٣الناتج 
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 ألف بنود امليزانية
ميزانية عام 

)أعلى  2018
ماليني  5من 

 دوالر(

 ابء
ميزانية عام 

2018 
 ماليني دوالر( 5)

 جيم
ميزانية عام 

)أقل من  2018
 ماليني دوالر( 5

 - -  ٣٧5 000  )السنة األوىل( 1التقييم املنتظر رقم 
 - -  ٣٧5 000  )السنة األوىل( 2التقييم املنتظر رقم 
 - (2019)البداية يف عام  ٣التقييم املنتظر رقم 

 
  

: نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته ٤اهلدف  ٤-٢
 واستنتاجاته

٥٢٦ ٦٦٠ - - 

 - -  10 000  )أ( فهرس التقييمات 4الناتج 
 - -  ٣0 000  )ج( فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 

 - -  ٣11 000  االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة)د(  4الناتج 

 - -  1٧5 660  )هـ( استعراض املنرب 4الناتج 
 ٨٨٨ ٧٥٠ ١ ٢٧٢ ٣٥٠ ٣ ٦٦٩ ١٦٠ اجملموع الفرعي ٢، تنفيذ برانمج العمل

    
 

  
   األمانة -٣

 
  

  1 96٣ ٧00   1 96٣ ٧00   2 01٧ 600  موظفو األمانة 1-٣
  249 250   249 250  251 000 تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 2-٣

 ٢ ٢١٢ ٩٥٠ ٢ ٢١٢ ٩٥٠ ٢ ٢٦٨ ٦٠٠ ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(٣اجملموع الفرعي 
 5 102 600 5 486 200 ٧ 9٣8 660 ٣+2+1اجملموع الفرعي، 

 408 208 4٣8 896 6٣5 09٣ يف املائة( 8) تكاليف دعم الربامج
 ٥ ٥١٠ ٨٠٨ ٥ ٩٢٥ ٠٩٦ ٨ ٥٧٣ ٧٥٣ جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

 (925 096)  (925 096)     العاملاملسامهة يف احتياطي رأس املال 
 ٤ ٥٨٥ ٧١٢ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨ ٥٧٣ ٧٥٣ جمموع االحتياجات النقدية

. ولتجنب اخللوص إىل أي 2019، وواحد يف عام 2018هذا اجلدول يفرتض إجراء تقييمني من التقييمات املنتظرة يف عام  )أ(
مبالغ مقابلة لثالثة  بداًل من ذلك استنتاج بشأن أي التقييمات سيبدأ أواًل، ال يدرج اجلدول املبالغ مقابل التقييمات، بل يتضمن

 تقييمات عامة منتظرة.
 .2018املبلغ لن يكون ضرورايً إذا أجري تقييم بشأن القيم يف عام  هذا )ب(

 اخليار ألف - ١
دوالراً( إىل امليزانية املقرتحة على االجتماع العام يف دورته  8 5٧٣ ٧5٣يستند اخليار ألف )اجملموع:  -2٧

إىل الدروس املستفادة  أيضاً و  اخلامسة واملناقشات اليت جرت يف إطار فريق االتصال املعين ابمليزانية يف تلك الدورة،
 فيما يتعلق أبنشطة برانمج العمل املختلفة املضطلع هبا منذ ذلك احلني. 

 وتتضمن التنقيحات املقرتح إدخاهلا على ميزانية برانمج عمل مقارنة مبا اقرُتِّح يف الدورة اخلامسة ما يلي: -28
دوالر،  9٧ 500درة سابقًا بقيمة حذف امليزانية الالزمة ملنتدى أكرب لبناء القدرات، املق )أ( 

واالستعاضة عن ذلك االجتماع مبنتدى أصغر يُعَقد ابلتزامن مع اجتماع خمتصر لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات، 
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يف إطار امليزانية املقدرة الجتماع عادي من اجتماعات أفرقة العمل )انظر مذكرة املعلومات األساسية بشأن 
لالطالع على مزيد من التفاصيل(  - IPBES/6/INF/12الوثيقة  –املتعلقة ببناء القدرات  املعلومات عن األعمال

 )أ((؛ 1)الناتج 
دوالر بداًل من ختفيضها  450 000امليزانية املقررة ألنشطة بناء القدرات عند مستوى  إبقاء )ب( 

الدورة اخلامسة، حىت تشمل عددًا من على النحو الذي متت مناقشته يف إطار فريق االتصال املعين ابمليزانية يف 
االجتماعات التشاورية اإلقليمية لدعم استعراض التقييم العاملي ووضع برانمج العمل الثاين )انظر الوثيقة 

IPBES/6/INF/12 ب((؛ 1؛ الناتج( 
 مبقدار عارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةخفض تكاليف اجتماع فرقة العمل املعنية مب )ج( 

مصغرة هتدف  اتاجتماععدة دوالراً(، ابالستعاضة عنه ب 6٣ ٧50دوالر إىل  ٧5 000دوالراً )من  11 250
)انظر مذكرة املعلومات األساسية بشأن املعلومات  معارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةإىل النهوض بتنفيذ هنج 
 )ج((؛ 1؛ الناتج IPBES/6/INF/13الوثيقة  - عارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةعن األعمال املتعلقة مب

 حذف امليزانية املتعلقة ابجتماع أكرب للحوار يف جمال توليد املعارف، املقدرة سابقًا بقيمة )د( 
دوالر، على النحو الذي متت مناقشته يف إطار فريق االتصال املعين ابمليزانية يف الدورة اخلامسة؛  9٧ 500

العمل املعنية ابملعارف والبياانت ابجتماعني مركََّزين أقصر لفرقيت عمل بشأن املؤشرات  واالستعاضة عن اجتماع فرقة
وبشأن توليد املعارف، دون أي تغيري يف التكاليف املقدرة )انظر مذكرة املعلومات األساسية بشأن املعلومات عن 

 )د((؛ 1، الناتج IPBES/6/INF/14 الوثيقة -األعمال املتعلقة ابملعارف والبياانت 
 دوالر إىل 22 500دوالر )من  15 000ختفيض التكاليف املقدرة للتقييم العاملي مبقدار  )ه( 

دوالر(، ابالكتفاء حبضور الرؤساء املشاركني لذلك التقييم إىل الدورة السادسة، وعدم حضور أي من  ٧ 500
دوالر( عن  4٣5 000دوالر إىل  500 000دوالر )من  65 000مؤلفيه الرئيسيني املنسقني؛ وكذلك مبقدار 

طريق خفض ميزانية االتصاالت اخلاصة به، على حنو ما متت مناقشته يف إطار فريق االتصال املعين ابمليزانية يف 
 )ج((؛ 2الدورة اخلامسة )الناتج 

، رهنًا بقرار 2019وواحد يف عام  2018الشروع يف تقييمني من التقييمات املنتظرة يف عام  )و( 
 دوالر إىل 99٧ 000دوالر )من  448 000االجتماع العام، وزايدة التكلفة لكل تقييم مبقدار يتخذه 

دوالر( إلضافة املزيد من املؤلفني واملزيد من موظفي الدعم التقين واملزيد من القدرات للتصميم  1 445 000
 )د((؛ ٣و‘ ٣’)ب(  ٣و‘ 2’)ب(  ٣اتج و ، النIPBES/6/8الشكلي والطباعة واالتصاالت )انظر الوثيقة 

دوالر ملواصلة العمل املضطلع به بشأن السيناريوهات والنماذج،  100 000إدراج ميزانية قدرها  )ز( 
مبا يشمل حلقة عمل ألصحاب املصلحة من أجل مواصلة تعزيز وتطوير السيناريوهات والنماذج املتعلقة ابلتنوع 

ت املمارسني املعنية )انظر مذكرة املعلومات األساسية بشأن البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتعزيز مجاعا
 )ج((؛ ٣، الناتج IPBES/6/INF/15الوثيقة  -املعلومات عن األعمال املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج 

لقيم ضمن التقييم املنهجي املتعلق ابلقيم، اب املتعلقةإلرشادات املنهجية ا تكلفةوميكن استيعاب  )ح( 
 )د((؛ ٣دوالر )الناتج  50 000، مما يقلل امليزانية مبقدار 2018يف هذا التقييم يف عام إذا ُشرِّع 
 دوالر إىل ٣0 000دوالر )من  20 000خفض تكلفة الدعم التقين لفهرس التقييمات مبقدار  )ط( 

بشأن  اإلعالميةدوالر(، حيث إنه أُدرِّج حاليًا يف البوابة اإللكرتونية لدعم السياسات )انظر املذكرة  10 000
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)أ(  4، الناجتان IPBES/6/INF/16الوثيقة  –املعلومات عن العمل املتعلق أبدوات ومنهجيات دعم السياسات 
 )ج((؛ 4و

دوالر من  41 000دوالر، وحتويل مبلغ  15 000ختفيض امليزانية العامة لالتصاالت مبقدار  )ي( 
دوالر؛ انظر مذكرة املعلومات  ٣11 000دوالر إىل  285 000)من  2018إىل ميزانية عام  201٧ميزانية عام 

 .(IPBES/6/INF/19الوثيقة  -األساسية عن تنفيذ سياسات املنرب املتعلقة بتضارب املصاحل 
ساعد إلدارة املعارف امللموظف ل، 2-ويف إطار اخليار ألف، يُقرَتَح كذلك ترقية وظيفتني من الرتبة ف -29

فتني لتالئما طبيعة ي، لتمكني تعديل الوظ٣-وظيفتني ملوظف برامج من الرتبة فساعد، إىل املربامج الوموظف 
العمل الذي حتتاجه األمانة وتضطلع به حالياً، وهو يتطلب حتلي املوظفني مبجموعة مهارات تتيح هلم اختاذ 

يفتني من شأنه أن ميثل املبادرات والقيام ابملهام أبنفسهم، بداًل من تقدمي الدعم إىل اآلخرين. وترقية هاتني الوظ
 دوالر. 52 400زايدة إمجالية يف تكاليف املوظفني قدرها 

 اخليار ابء - ٢
دوالر. وابفرتاض أن تكاليف دورات االجتماع العام واجتماعات فريق  5 000 000يبلغ اخليار ابء  -٣0

تغيري، سيتعني إجراء اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب وتكاليف األمانة األساسية ستبقى على حاهلا دون 
ُيسَتخَدم احتياطي رأس املال يف هذه امليزانية، وسيتعني أن جُتدَّد موارده يف و التخفيضات الالزمة يف برانمج العمل. 

 السنة التالية.
دوالر آاثٌر كبرية يف  5 000 000وسترتتب على التخفيضات الالزمة للبقاء يف حدود ميزانية قدرها   -٣1

ن تسمح إال ابستكمال التقييمات اخلمسة، ومبواصلة التقييم العاملي ولكن مع اخنفاض كبري برانمج العمل: فهي ل
يف ميزانية االتصاالت اليت تركز على التقييم العاملي فقط. ولن يتسىن متويل أي من األنشطة األخرى. ولن يتسىن 

 .2018إجراء التقييمات املنتظرة يف عام 
 اخليار جيم - ٣

دوالر، يقوم اخليار جيم على أساس اخليار ابء ولكن بدون  5 000 000نية تقل عن من أجل بلوغ ميزا -٣2
دوالراً. وُيسَتخَدم أيضاً احتياطي رأس املال يف هذه امليزانية،  4 585 ٧12أي ميزانية لالتصاالت، ويبلغ جمموعه 

 وسيتعني أن جُتدَّد موارده يف السنة التالية.
التقييمات اخلمسة اليت نُظِّر فيها يف الدورة  علىلميزانية أن يؤثر ومن شأن عمل املزيد من التخفيض ل -٣٣

 التقييم العاملي. على السادسة أو
 ٢٠١٩امليزانية املقرتحة لعام  - ابء

املوضوعة وفقاً و ، 2018، املقابلة للخيار ألف لعام 2019امليزانية املقرتحة لعام  8يعرض اجلدول  -٣4
 لالفرتاضات التالية:

، اً عام اً اجتماع وتشمل، 2018التكاليف املقدرة الجتماعات هيئات املنرب تكاليف عام ل متاثِّ  )أ( 
 لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، وتكاليف سفر الرئيس؛ واجتماعني
 ؛2018تكاليف عام التكاليف التقديرية لألمانة ل متاثِّ  )ب( 
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يف الفقرة التالية، يف الوقت الراهن، على تنفيذ تقتصر التكاليف املقدرة لربانمج العمل، املفصلة  )ج( 
النواتج املتصلة بربانمج العمل األول؛ وسيلزم إضافة تكاليف مجيع أنشطة برانمج العمل الثاين بعد أن يقرها 

 .2019االجتماع العام يف دورته السابعة يف أاير/مايو 
 8اجلدول 

 ٢٠١٩امليزانية املقرتحة لعام 
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 2019ميزانية عام  بنود امليزانية
   اجتماعات هيئات املنرب -١

   دورات االجتماع العام  ١-١

  500 000 تكاليف سفر املشاركني يف الدورة السابعة لالجتماع العام )السفر وبدل اإلقامة اليومي( 
  8٣0 000 خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(

  ٧0 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
  100 000 خدمات األمن لالجتماع العام

  ١ ٥٠٠ ٠٠٠ ، دورات االجتماع العام١-١اجملموع الفرعي 
    

   دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ٢-١

  ٧0 900 املكتبتكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات 
  1٧0 000 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

  ٢٤٠ ٩٠٠ ، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات٢-١اجملموع الفرعي 
    

  ٢٥ ٠٠٠ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب ٣-١
  ١ ٧٦٥ ٩٠٠ ، اجتماعات هيئات املنرب١اجملموع الفرعي 

    

   تنفيذ برانمج العمل  -٢

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

٩١ ٦٦٧  

  29 16٧ )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
  – )ب( أنشطة بناء القدرات 1الناتج 
  62 500 معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية)ج(  1الناتج 
 – )د( املعارف والبياانت 1الناتج 

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

١١٣ ٧٥٠  

  – )أ( دليل التقييم 2 الناتج
  – )ب( التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية 2الناتج 
  11٣ ٧50  )ج( التقييم العاملي 2الناتج 
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 2019ميزانية عام  بنود امليزانية
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات ٣اهلدف  ٣-٢

 النظم اإليكولوجية فيما يتعلق ابلقضااي املواضيعية واملنهجية
١ ٢٦٥ ٠٠٠  

  – )أ( تقييم عمليات التلقيح ٣الناتج 
  – تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ 1’)ب(  ٣الناتج 
  – *األنواع الدخيلة املغريةتقييم  ‘2’)ب(  ٣الناتج 
  – تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية* ‘٣’)ب(  ٣الناتج 
  100 000  لسيناريوهات والنماذجاب املتعلقة)ج( أدوات دعم السياسات  ٣الناتج 
 – *)د( أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيم ٣الناتج 

  ٣95 000  )السنة الثانية( 1التقييم املنتظر رقم 
  ٣95 000  )السنة الثانية( 2التقييم املنتظر رقم 
  ٣٧5 000  )السنة األوىل( ٣التقييم املنتظر رقم 

  ١٢٠ ٠٠٠ أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته : نشر وتقييم٤اهلدف  ٤-٢
  – )أ( فهرس التقييمات 4الناتج 
  – )ج( فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
 112 500 االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة)د(  4الناتج 
 ٧ 500 )هـ( استعراض املنرب 4الناتج 

  ١ ٥٩٠ ٤١٧ اجملموع الفرعي ٢، تنفيذ برانمج العمل
    

   األمانة -٣

  2 01٧ 600 موظفو األمانة 1-٣
  251 000 تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 2-٣

  ٢ ٢٦٨ ٦٠٠ ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(٣اجملموع الفرعي 
  5 624 91٧ ٣+2+1اجملموع الفرعي، 

  449 99٣ يف املائة( 8) الربامجتكاليف دعم 
  ٦ ٠٧٤ ٩١٠ جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

    

  ٦ ٠٧٤ ٩١٠ جمموع االحتياجات النقدية
. ولتجنب اخللوص إىل أي 2019، وواحد يف عام 2018هذا اجلدول يفرتض إجراء تقييمني من التقييمات املنتظرة يف عام   *

مبالغ مقابلة لثالثة  بداًل من ذلك سيبدأ أواًل، ال يدرج اجلدول املبالغ مقابل التقييمات، بل يتضمناستنتاج بشأن أي التقييمات 
 تقييمات عامة منتظرة.

 ما يلي: 2019وتشمل التكلفة التقديرية لتنفيذ برانمج العمل األول لعام  -٣5
، األصلية واملعارف احملليةمعارف الشعوب استمرار فرق العمل الثالث املعنية ببناء القدرات، و  )أ(

دوالرًا )وهو ما يعادل مخسة أشهر من الدعم  91 66٧، مببلغ قدره 2019واملعارف والبياانت حىت أاير/مايو 
 )د((؛ 1)ج( و 1)أ( و 1التقين؛ النواتج 
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وضع الصيغة النهائية للتقييم العاملي، مبا يف ذلك تكاليف إحضار الرؤساء املشاركني واملؤلفني  )ب(
لرئيسيني املنسقني إىل الدورة السابعة، فضالً عن توفري الدعم التقين على مدى ثالثة أشهر بعد تلك الدورة، مببلغ ا

 )ج((؛ 2دوالراً )الناتج  11٣ ٧50قدره 
أبكمله، مببلغ  2019طوال عام  2018استمرار التقييمني املنتظرين اللذين ُشرِّع فيهما يف عام  )ج(

 دوالر(، رهناً بقرار يتخذه االجتماع العام؛ ٣95 000×  2)دوالر  ٧90 000 تقديره
دوالر للسنة األوىل  ٣٧5 000يف التقييم املنتظر الثالث لربانمج العمل األول، مببلغ قدره  عالشرو  )د(

 منه، رهناً بقرار يتخذه االجتماع العام؛
ملشاركة موظفي االستعراض دوالر  ٧ 500وضع الصيغة النهائية لالستعراض اخلارجي، مببلغ قدره  )ه(

 اخلارجيني يف الدورة السابعة؛
 دوالر. 112 500مببلغ قدره  2019استمرار أنشطة االتصاالت العامة حىت أاير/مايو  )و(

 املنرب وتقدير األموال اليت يتعني مجعها عرض عام لتكاليف -رابعاً 
 تكاليف املنربل عرض عام –ألف 

 2014أجرت األمانة حتلياًل مفصالً للنفقات املتكبدة وااللتزامات اليت مل تسدد والتقارير املالية من عام  -٣6
مليون دوالر(  ٣٣,9) 201٧-2014الفرتة  على امتداد. ولدى مقارنة امليزانية اإلمجالية املعتمدة 201٧إىل عام 

االلتزامات غري املسددة املتصلة أبنشطة  يشمل، مبا مليون دوالر( 22,٧مبجموع النفقات املتكبدة لتلك الفرتة )
مليون  11,2مليون دوالر. وهذه الوفورات البالغة  11,2وفورات عامة قدرها حوايل  حتقيق، يتبني 201٧عام 

ماليني دوالر  6,25 حوايلدوالر نشأت على مدى السنوات املاضية من الفئات الثالث للميزانية، حيث مت توفري 
 مليون دوالر من اجتماعات هيئات املنرب. 2,٣مليون دوالر من األمانة، و 2,65العمل، ومن برانمج 

ماليني دوالر كمبلغ  ٧ بوجودابلفعل الجتماع العام امليون دوالر، أُبلغ  11,2 وقدرهومن هذا املبلغ   -٣٧
 ن الوفورات اليت حتققت يفماليني دوالر م 4,2غري منفق يف السنوات السابقة. وينتج جزئيًا املبلغ املتبقي وقدره 

مليون دوالر  2,2(، وجزئيًا من وفورات إضافية قدرها ابء-الثاينمليون دوالر؛ انظر الفرع  1,98) 201٧ عام
، مل يبلغ عنها سابقًا إىل االجتماع العام. والسبب يف ذلك هو تغيري النظام 2016و 2014حتققت بني عامي 

، ابالنتقال من تطبيق املعايري احملاسبية لألمم املتحدة 2015ة يف حزيران/يونيه احملاسيب الذي استحدثته األمم املتحد
إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، مما عدل طريقة اإلبالغ عن االلتزامات غري املسددة. وأُبلغ عن بعض 

ة أقل بكثري مما كان مدرجًا يف االلتزامات غري املسددة بوصفها مصروفات فعلية، ولكن انتهى األمر بتكبد تكلف
مليون دوالر  2,2امليزانية أصاًل، مما أسفر عن حتقيق وفورات غري مبلغ عنها. وحتققت الوفورات اإلضافية وقدرها 

 دوالر(. 400 000) 2016مليون دوالر(، وعام  1,٧8) 2015دوالر(، وعام  60 900) 2014يف عام 
 ، اليت تقتصر على برانمج العمل األول، مقدار2019و 2018وتبلغ التكاليف املقدرة لعامي  -٣8

(، على التوايل، استناداً 8)اجلدول  اتدوالر  6 0٧4 910، اخليار ألف(، و٧)اجلدول  اً دوالر  8 5٧٣ ٧5٣
 مبلغ تقديري آخر قدرهتوفري ، سيلزم 2021و 2020إىل االفرتاضات الواردة يف الفرع الثالث. ويف عامي 

اجملموع هلذين العامني، لتغطية استكمال النواتج املتعلقة ابلتقييمات الثالثة املنتظرة لربانمج دوالر يف  2 61٣ 600
 العمل األول، رهناً بقرار يتخذه االجتماع العام بشأن االضطالع هبذه التقييمات املنتظرة.
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 األموال اليت يتعني مجعها تقديرات -ابء 
 دوالراً، متأتية مما يلي: 5 660 ٧81مببلغ  2018ر كانون الثاين/يناي  1يقدر الرصيد النقدي يف  -٣9

الصندوق االستئماين  إىل 2012املسامهات النقدية الواردة منذ عام  كافة  مجعالبدء حباصل  )أ(
 (؛1دوالراً )اجلدول  ٣1 158 9٣1وقدرها 

 201٧كانون األول/ديسمرب   ٣1و 2012خصم مجيع النفقات املتكبدة يف الفرتة بني عام  )ب(
 دوالراً. 25 498 150وقدرها 

مع بيان برانمج األمم املتحدة  2018كانون الثاين/يناير   1يف  التقديري لرصيد النقدييتوافق هذا او  -40
ستخَدم هذا . ويُ 201٧كانون األول/ديسمرب   4للبيئة بشأن املبالغ النقدية املتاحة يف الصندوق االستئماين يف 

 .2019و 2018لرتاكمي لألموال لعامي لتقدير الرصيد ا 9الرصيد يف اجلدول 
 9اجلدول 

 ٢٠١٩-٢٠١٨جمموع االحتياجات النقدية للمنرب والرصيد الرتاكمي املقدر لألموال املتاحة للفرتة 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

  2018 2019 
جمموع   

االحتياجات 
 النقدية

الرصيد الرتاكمي 
 (-لألموال املتاحة )+/

جمموع 
االحتياجات 

 النقدية

الرصيد الرتاكمي 
لألموال املتاحة 

/+(-) 
كانون   1رصيد النقدية املقدر يف 

 (40٣ 061)     5 660 ٧81    الثاين/يناير من السنة احلالية
للسنة  املتعهد هبااإليرادات اإلضافية 
 (1احلالية )انظر اجلدول 

  

٣48 129 (201٧) 
56٣ ٣80 2 

(2018) 
    2 509 911اجملموع: 

٧٣9 252 
(2019) 

التكاليف املقدرة للسنة احلالية 
    4 ٣5٧ 260     4 611 060  الجتماعات املنرب واألمانة 

التكاليف املقدرة للسنة احلالية لربانمج 
    1 ٧1٧ 650     ٣ 962 69٣  العمل األول

كانون   ٣١الرصيد املقدر يف  -ألف
األول/ديسمرب من السنة احلالية استناداً 

 (6 225 2٣2)   (40٣ 061)   املتلقاةاملعلنة  التربعاتإىل 
املسامهات اإلضافية احملتملة من املسامهني 

  5 000 000     ٣ 000 000    العاديني )مل يُعَلن عنها بعد(
كانون   ٣١الرصيد املقدر يف  -ابء

األول/ديسمرب من السنة احلالية استناداً 
 1 ٧٧4 ٧68    2 596 9٣9    املفرتضة التعهداتإىل 

تصورًا متحفظًا جدًا يتضمن رصيدًا تقديرايً  9: يعرض السطر ألف من اجلدول التقديرات املتحفظة -41
. ووفقاً 2019و 2018لعامي  201٧كانون األول/ديسمرب   21املعلنة يف  التربعاتَيستخدِّم كإيرادات إال  ال

 6,2، سيزداد ليبلغ 2018دوالر لعام  400 000هلذا السيناريو املتحفظ، يصبح لدى املنرب عجز قدره حوايل 
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 يقارب ميثل مبلغلذلك، )دون إدراج التكاليف املتصلة بربانمج العمل الثاين(.  2019ماليني دوالر لعام 
مليون  2,6 الـ مبلغ جانب إىل ،األموال اليت يتعني مجعها إلجناز برانمج العمل األولحجم ماليني دوالر  8,8

 .2021و 2020دوالر املطلوب يف عامي 
تصورًا أكثر واقعية يتضمن رصيدًا تقديراًي منقحاً،  9: يطرح السطر ابء من اجلدول السيناريو الواقعي -42

، 2019و 2018لعامي  201٧كانون األول/ديسمرب   21املعلنة يف  التربعاتفَيستخدِّم كإيرادات، إضافة إىل 
امهون العاديون، وإىل إعالن أية مسامهات إضافية حمتملة استناداً إىل اخلربة السابقة مع املسامهات اليت يقدمها املس

. ووفقاً هلذا السيناريو األكثر 2018مليون دوالر سنوايً، بدءاً من عام  1.5االحتاد األورويب ابلتربع مستقبالً مببلغ 
مليون دوالر غري منفق يف هناية  2,6، ليفضل بذلك مبلغ 2018واقعية، سيتمكن املنرب من تغطية تكاليف عام 

مليون دوالر غري منفقة  1,8، ليفضل لديه حوايل 2019يضاً من تغطية تكاليف عام ، وسيتمكن أ2018عام 
 )ال تشمل أية تكاليف متصلة بربانمج العمل الثاين(. 2019يف هناية عام 

 التقدم الـُمحَرز يف تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال - خامساً 
يورو( من الوكالة الفرنسية  900 000دوالر )، ورد تربع كبري مببلغ جمموعه حوايل مليون 201٧يف عام   -4٣

 للتنوع البيولوجي.
ألمانة املنرب. وبعد موافقة املكتب على هذا ستقدم جامع أموال حمرتف وعرضت حكومة فرنسا أن ت  -44

عقب اإلعالن عن الوظيفة، ابلتشاور مع األمينة التنفيذية. وأُبرِّم  ةالعرض، وقع اختيار حكومة فرنسا على مرشح
خارج األمم املتحدة بني فرنسا وبرانمج األمم املتحدة من دمات شخصية من مصادر ال ترد خلترتيب إعارة بنجاح 

 .2018إىل األمانة يف شباط/فرباير  ةاألموال احملرتف ةصل جامعتللبيئة، ومن املقرر أن 
تابعني للمنرب وقد بدأت األمينة التنفيذية يف إجراء مناقشات ابهلاتف مع عدد من مسؤويل التنسيق ال -45

وشركاء آخرين ممن لديهم استعداد للمساعدة يف مجع األموال. وستتابع جامعة األموال هذا العمل مبجرد استالمها 
 مهام منصبها.

مليون  1,45جديدة ووردت مسامهات، عقب الدورة اخلامسة، متثل مبلغاً إضافياً قدره  تربعاتوأُعلَِّنت  -46
وقت الدورة اخلامسة، ليصل بذلك جمموع اإليرادات لعام  201٧أو تلقيه لعام  دوالر، إضافة إىل ما مت التعهد به

ماليني دوالر، وهو مستوى أعلى  4,1دوالر( إىل  188 000)ابفرتاض سداد التعهدات املالية البالغة  201٧
 مليون دوالر املتوقع يف الدورة اخلامسة. 2,6بكثري من مبلغ الـ 

ابع عام عن املنرب، وعلى حنو أكثر حتديداً عن بعض منتجاته، موجهة إىل وأُعِّدَّت مواد إعالمية ذات ط -4٧
 :ما يليشمل هذه تاملاحنني والشركاء احملتملني. و 

م املنرب والفرص املتاحة لتقدمي الدعم له واملشاركة يف أعماله، جبميع اللغات الرمسية كتيب عام يقد ِّ  )أ(
 الست لألمم املتحدة واألملانية؛

فيلم فيديو للتوعية مصحوب برتمجة جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، يسلط الضوء  )ب(
مت إنتاجه أيضًا بوصفه مادة  -على نتائج تقييم عمليات التلقيح الذي أجراه املنرب، موجه إىل مجيع صناع القرار 

 منفصلة لوسائط التواصل االجتماعي؛
ة جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، يسلط الضوء فيلم فيديو للتوعية مصحوب برتمج )ج(

على نتائج تقييم السيناريوهات والنماذج الذي أجراه املنرب، موجه إىل مجيع صناع القرار، مت إنتاجه أيضًا بوصفه 
 مادة منفصلة لوسائط التواصل االجتماعي؛
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تقييمات املنرب املقرر النظر  عبارة عن مذكرات إحاطة بشأن -ست رسائل أساسية عن املنرب  )د(
 البدء فيها يف الدورة السادسة لالجتماع العام، جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛و 

 إىل الرسائل األساسية؛ مستندةالنطاق على وسائط التواصل االجتماعي،  ةمحلة متصلة واسع )ه(
 مصاحبة ومواد تروجيية؛  موادإعداد عمال املنرب وأيضاً أب للتعريف مواد حمدثة )و(
الستخدام اسم املنرب وعالمته التجارية، بغرض تيسري قدر أكرب من املرونة حمدثة مبادئ توجيهية  )ز(

 يف التعامل مع املنرب للشركاء االسرتاتيجيني الرئيسيني وشبكات أصحاب املصلحة.
 اإلجراء املقرتح أن يتخذه االجتماع العام -سادساً 

 العام النظر يف اختاذ اإلجراءات التالية: قد يود االجتماع -48
 الرتحيب ابملسامهات النقدية والعينية الواردة منذ الدورة اخلامسة لالجتماع العام للمنرب؛ )أ(

 اإلحاطة علماً حبالة املسامهات النقدية والعينية الواردة حىت الوقت الراهن؛ )ب(
 ؛والفرتة التالية له 2018املعلنة لعام  ابلتربعاتاإلحاطة علماً أيضاً  )ج(
، وأيضًا مبستوى الوفورات 201٧-2016اإلحاطة علماً كذلك حبالة النفقات يف فرتة السنتني  )د(

 أثناء فرتة السنتني؛ احملققة
، إىل جانب سامهات للصندوق االستئماين للمنرباملو املعلنة  التربعات املزيد منالدعوة إىل  )ه(

ألمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية وسائر املنظمات احلكومية وأجهزة ااحلكومات  اليت تقدمهاينية عالسامهات امل
هذه املسامهات لدعم أعمال املنرب، مبا يشمل مثل الدولية وأصحاب املصلحة وغريهم من القادرين على تقدمي 

 والقطاع اخلاص واملؤسسات؛ ةمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي
الطلب إىل األمينة التنفيذية، اليت تعمل بتوجيه من املكتب، أن تقد ِّم تقريرًا إىل االجتماع العام  )و(

 ؛2018-201٧بفرتة السنتني  املتعلقةيف دورته السابعة بشأن النفقات 
[ دوالر، مع مالحظة أن ميزانية  وقدرها ] 2019-2018اعتماد امليزانية املنقحة لفرتة السنتني  )ز(

 ستُـَتناَول مبزيد من التنقيح يف دورته السابعة، بعد النظر يف برانمج العمل الثاين؛ 2019عام 
الطلب إىل األمينة التنفيذية، وفقًا للقواعد املالية للمنرب وعماًل حتت توجيه املكتب بدعم من  )ح(

دم احملرز يف هذا الصدد إىل البلدان األعضاء، أن تواصل تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال وأن تقدم تقريرًا عن التق
 االجتماع العام.
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 املرفق

 التكاليف املقدرة إلجناز برانمج العمل األول: ثالثة خيارات 
 ١-اجلدول ألف

 برانمج العمل األول: اخليار ألف إلجنازالتكاليف املقدرة 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول
  التكاليف املقدرة  جملموعموجز 

2018 2019 2020 2021 
 تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية

            

 اجتماعات اهليئات 1 اجتماعات اهليئات 1 اجتماعات اهليئات 1 اجتماعات اهليئات 1
االجتماع العام 

  1 ٧٣0 000 )آذار/مارس(
االجتماع العام 

  1 500 000 االجتماع العام  1 500 000 االجتماع العام  1 495 000 )أاير/مايو(
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900  التخصصات/املكتب
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900  التخصصات/املكتب
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900 التخصصات/املكتب
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900 التخصصات/املكتب
            

 األمانة ٣ األمانة ٣ األمانة ٣ األمانة ٣
  2 268 600 األمانة  2 268 600 األمانة  2 268 600 األمانة  2 268 600 األمانة

            

 برانمج العمل 2 برانمج العمل 2 برانمج العمل 2 برانمج العمل 2
  6٧5 000 برانمج العمل األول  1 ٧45 000 برانمج العمل األول  1 590 41٧ برانمج العمل األول  ٣ 669 160 برانمج العمل األول

 – برانمج العمل الثاين – برانمج العمل الثاين – برانمج العمل الثاين    
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  6٧5 000 جمموع برانمج العمل  1 ٧45 000 جمموع برانمج العمل  1 590 41٧ جمموع برانمج العمل  ٣ 669 160 جمموع برانمج العمل
            

 جمموع تقديرات التكاليف التكاليفجمموع تقديرات  جمموع تقديرات التكاليف جمموع تقديرات التكاليف
  4 ٧14 500 ٣+2+1اجملموع   5 ٧84 500 ٣+2+1اجملموع   5 624 91٧ ٣+2+1اجملموع   ٧ 9٣8 660 ٣+2+1اجملموع 

 8) تكاليف دعم الربامج
  6٣5 09٣  يف املائة( 

 8) تكاليف دعم الربامج
  449 99٣ يف املائة( 

يف  8) تكاليف دعم الربامج 
  462 ٧60 املائة( 

 تكاليف دعم الربامج 
  ٣٧٧ 160 يف املائة(  8)

   احتياطي رأس املال     احتياطي رأس املال     احتياطي رأس املال    احتياطي رأس املال 

  ٥ ٠٩١ ٦٦٠ اجملموع    ٦ ٢٤٧ ٢٦٠ اجملموع    ٦ ٠٧٤ ٩١٠ اجملموع    ٨ ٥٧٣ ٧٥٣ اجملموع
  موجز التكاليف املقدرة لربانمج العمل

 عناصر برانمج العمل عناصر برانمج العمل عناصر برانمج العمل عناصر برانمج العمل
وحدة الدعم التقين 

 – لمعارف والبياانتل
وحدة الدعم التقين 

 – لمعارف والبياانتل
أول التقييمات املنتظرة )السنة 

  6٧5 000 الثالثة(
اثلث التقييمات 

  6٧5 000 املنتظرة )السنة الثالثة(
وحدات الدعم التقين 

  150 000  للتقييمات اإلقليمية
وحدة الدعم التقين 

  80 000 للتقييم العاملي
اثين التقييمات املنتظرة )السنة 

      6٧5 000 الثالثة(

 اتإحضار مؤلفي التقييم
إىل الدورة  ةاإلقليمي

  1٣5 000  السادسة للمنرب

إحضار مؤلفي التقييم 
إىل الدورة  العاملي

  ٣٣ ٧50 السابعة للمنرب
اثلث التقييمات املنتظرة )السنة 

      ٣95 000 الثانية(

وحدة الدعم التقين لتقييم 
تدهور األراضي 

  ٣٧ 500  واستصالحها
أول التقييمات املنتظرة 

          ٣95 000  )السنة الثانية(

إحضار مؤلفي تقييم 
تدهور األراضي 

واستصالحها إىل الدورة 
  ٣٣ ٧50  السادسة للمنرب

اثين التقييمات املنتظرة 
          ٣95 000  )السنة الثانية(
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وحدة الدعم التقين للتقييم 
  120 000  مليالعا

اثلث التقييمات املنتظرة 
          ٣٧5 000  )السنة األوىل(

اجتماع املؤلفني الثالث 
          112 500  االتصاالت العامة  412 500  املتعلق ابلتقييم العاملي

البالغ األول للتقييم 
  ٣8٣ 600  العاملي

وحدة الدعم التقين لبناء 
          29 16٧ القدرات

البالغ الثاين للتقييم 
  51 400  العاملي

وحدة الدعم التقين 
          62 500 للمعارف األصلية واحمللية

  1٧5 660  استعراض املنرب
السيناريوهات والنماذج 

          100 000  2ملرحلة ا

          ٧ 500 استعراض املنرب  ٣11 000  االتصاالت العامة

وحدة الدعم التقين لبناء 
              ٧0 000  القدرات

              450 000  أنشطة بناء القدرات

وحدة الدعم التقين 
ألدوات دعم السياسات 

 نيفهرس والدليل اخلاصالو 
              ٣0 000  هبا

وحدة الدعم التقين 
              150 000  للمعارف األصلية واحمللية

اجتماع اآللية التشاركية 
              6٣ ٧50  للمعارف األصلية واحمللية

أول التقييمات املنتظرة 
              ٣٧5 000  )السنة األوىل(
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اثين التقييمات املنتظرة 
              ٣٧5 000  )السنة األوىل(

السيناريوهات والنماذج 
              100 000  2ملرحلة ا

              50 000  ات املتعلقة ابلقيمهالتوجي

معارف حلقات عمل 
الشعوب األصلية 

اخلاصة  واملعارف احمللية
              50 000  ابلتقييم العاملي

اجتماع فرقة العمل املعنية 
              6٣ ٧50  ببناء القدرات

اجتماعات فرقة العمل 
              6٣ ٧50  املعنية ابملعارف والبياانت

إحضار الرؤساء املشاركني 
للتقييم العاملي إىل الدورة 

              ٧ 500 السادسة للمنرب

وحدة الدعم التقين 
              10 000  لفهرس التقييمات

اجتماع املنتدى املعين 
              – ببناء القدرات

  ٦٧٥ ٠٠٠ جمموع برانمج العمل  ١ ٧٤٥ ٠٠٠ جمموع برانمج العمل  ١ ٥٩٠ ٤١٧ جمموع برانمج العمل  ٣ ٦٦٩ ١٦٠ جمموع برانمج العمل
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 2-اجلدول ألف
 برانمج العمل األول: اخليار ابء إلجنازالتكاليف املقدرة 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
 برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول

  موع التكاليف املقدرةجملموجز 

2018  2019 2020 2021 
 تقديرات التكاليف امليزانيةبنود  تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية

            

 اجتماعات اهليئات 1 اجتماعات اهليئات 1 اجتماعات اهليئات 1 اجتماعات اهليئات 1
االجتماع العام 

  1 ٧٣0 000 )آذار/مارس(
االجتماع العام 

  1 500 000 االجتماع العام – االجتماع العام  1 495 000 )أاير/مايو(
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900 التخصصات/املكتب
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900 التخصصات/املكتب
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900  التخصصات/املكتب
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900 التخصصات/املكتب
            

 األمانة ٣ األمانة ٣ األمانة ٣  األمانة ٣
  2 212 950 األمانة  2 212 950 األمانة  2 212 950 األمانة  2 212 950 األمانة

            

 برانمج العمل 2 برانمج العمل 2 برانمج العمل 2 برانمج العمل 2
  2 025 000 برانمج العمل األول  1 185 000 برانمج العمل األول  1 442 91٧ برانمج العمل األول  1 2٧2 ٣50 برانمج العمل األول

 – برانمج العمل الثاين – برانمج العمل الثاين – برانمج العمل الثاين    
  2 025 000 جمموع برانمج العمل  1 185 000 جمموع برانمج العمل  1 442 91٧ جمموع برانمج العمل  1 2٧2 ٣50 جمموع برانمج العمل

            

 جمموع تقديرات التكاليف جمموع تقديرات التكاليف جمموع تقديرات التكاليف جمموع تقديرات التكاليف
  6 008 850 ٣+2+1اجملموع   ٣ 668 850 ٣+2+1اجملموع   5 421 ٧6٧ ٣+2+1اجملموع   5 486 200 ٣+2+1اجملموع 
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 برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول
  موع التكاليف املقدرةجملموجز 

 تكاليف دعم الربامج 
  4٣8 896  يف املائة(  8)

 تكاليف دعم الربامج 
  4٣٣ ٧41 يف املائة(  8)

يف  8) تكاليف دعم الربامج 
  29٣ 508  املائة( 

 تكاليف دعم الربامج 
  480 ٧08 يف املائة(  8)

   احتياطي رأس املال     احتياطي رأس املال    925 096 احتياطي رأس املال   (925 096) احتياطي رأس املال  

  ٦ ٤٨٩ ٥٥٨ اجملموع    ٣ ٩٦٢ ٣٥٨ اجملموع    ٦ ٧٨٠ ٦٠٤ اجملموع    ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ اجملموع  
                

         موجز التكاليف املقدرة لربانمج العمل

 عناصر برانمج العمل عناصر برانمج العمل عناصر برانمج العمل عناصر برانمج العمل
وحدة الدعم التقين 

 – لمعارف والبياانتل
وحدة الدعم التقين 

 – لمعارف والبياانتل
أول التقييمات املنتظرة )السنة 

 ٣95 000  الثانية(
أول التقييمات املنتظرة 

  6٧5 000 )السنة الثالثة(
وحدات الدعم التقين 

  150 000  للتقييمات اإلقليمية
وحدة الدعم التقين 

  80 000 للتقييم العاملي
اثين التقييمات املنتظرة )السنة 

 ٣95 000  الثانية(
اثين التقييمات 

  6٧5 000 املنتظرة )السنة الثالثة(
إحضار مؤلفي 

إىل  ةاإلقليمي اتالتقييم
  1٣5 000  الدورة السادسة للمنرب

إحضار مؤلفي التقييم 
إىل الدورة  العاملي

  ٣٣ ٧50 السابعة للمنرب
اثلث التقييمات املنتظرة )السنة 

 ٣95 000  الثانية(
اثلث التقييمات 

 املنتظرة )السنة الثالثة(

000 6٧5  

وحدة الدعم التقين 
األراضي  لتقييم تدهور
  ٣٧ 500 واستصالحها

أول التقييمات املنتظرة 
        ٣٧5 000 )السنة األوىل(

  

إحضار مؤلفي تقييم 
تدهور األراضي 

واستصالحها إىل الدورة 
  ٣٣ ٧50 السادسة للمنرب

اثين التقييمات املنتظرة 
        ٣٧5 000 )السنة األوىل(

  

وحدة الدعم التقين 
  120 000  للتقييم العاملي

اثلث التقييمات املنتظرة 
        ٣٧5 000 )السنة األوىل(
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 برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول
  موع التكاليف املقدرةجملموجز 

اجتماع املؤلفني الثالث 
        112 500 االتصاالت العامة  412 500  املتعلق ابلتقييم العاملي

  

البالغ األول للتقييم 
  ٣8٣ 600  العاملي

وحدة الدعم التقين لبناء 
        29 16٧ القدرات

  

البالغ الثاين للتقييم 
 – العاملي

وحدة الدعم التقين 
        62 500 للمعارف األصلية واحمللية

  

             – استعراض املنرب

             – االتصاالت العامة

وحدة الدعم التقين لبناء 
           – القدرات

  

             – أنشطة بناء القدرات

وحدة الدعم التقين 
ألدوات دعم السياسات 

فهرس والدليل الو 
           – هبا نياخلاص

  

وحدة الدعم التقين 
           – للمعارف األصلية واحمللية

  

اجتماع اآللية التشاركية 
           – للمعارف األصلية واحمللية

  

أول التقييمات املنتظرة 
           – )السنة األوىل(

  

اثين التقييمات املنتظرة 
           – )السنة األوىل(
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 برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول
  موع التكاليف املقدرةجملموجز 

السيناريوهات والنماذج 
           – 2ملرحلة ا

  

ات املتعلقة هالتوجي
           – ابلقيم

  

معارف حلقات عمل 
الشعوب األصلية 

اخلاصة  واملعارف احمللية
           – ابلتقييم العاملي

  

اجتماع فرقة العمل 
           – املعنية ببناء القدرات

  

اجتماعات فرقة العمل 
ابملعارف املعنية 

           – والبياانت

  

إحضار الرؤساء 
املشاركني للتقييم العاملي 

إىل الدورة السادسة 
           – للمنرب

  

وحدة الدعم التقين 
           – لفهرس التقييمات

  

اجتماع املنتدى املعين 
           – ببناء القدرات

  

  ٢ ٠٢٥ ٠٠٠ جمموع برانمج العمل ١ ١٨٥ ٠٠٠ جمموع برانمج العمل  ١ ٤٤٢ ٩١٧ جمموع برانمج العمل  ١ ٢٧٢ ٣٥٠ جمموع برانمج العمل
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 ٣-اجلدول ألف

 إلجناز برانمج العمل األول: اخليار جيمالتكاليف املقدرة 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

   برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول 

    التكاليف املقدرة موعجملموجز 

2018 2019 2020 2021 
 تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية

            

 اهليئاتاجتماعات  1 اجتماعات اهليئات 1 اجتماعات اهليئات 1 اجتماعات اهليئات 1
االجتماع العام 

  1 ٧٣0 000  )آذار/مارس(
االجتماع العام 

  1 500 000 االجتماع العام  1 500 000  االجتماع العام  1 495 000 )أاير/مايو(
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900 التخصصات/املكتب
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900 التخصصات/املكتب
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900 التخصصات/املكتب
فريق اخلرباء املتعدد 

  2٧0 900 التخصصات/املكتب
            

 األمانة ٣ األمانة ٣ األمانة ٣ األمانة ٣
  2 212 950 األمانة  2 212 950  األمانة  2 212 950 األمانة  2 212 950  األمانة

            

 برانمج العمل 2 برانمج العمل 2 برانمج العمل 2 برانمج العمل 2
  2 025 000 برانمج العمل األول  1 185 000  برانمج العمل األول  1 442 91٧ برانمج العمل األول  888 ٧50 برانمج العمل األول

 – برانمج العمل الثاين – برانمج العمل الثاين – برانمج العمل الثاين    
  2 025 000 جمموع برانمج العمل  1 185 000  جمموع برانمج العمل  1 442 91٧ جمموع برانمج العمل  888 ٧50 جمموع برانمج العمل

            

 جمموع تقديرات التكاليف جمموع تقديرات التكاليف جمموع تقديرات التكاليف جمموع تقديرات التكاليف
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   برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول 

    التكاليف املقدرة موعجملموجز 

2018 2019 2020 2021 
 تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية

            

  6 008 850 ٣+2+1اجملموع   5 168 850  ٣+2+1اجملموع   5 421 ٧6٧ ٣+2+1اجملموع   5 102 600  ٣+2+1اجملموع 
 تكاليف دعم الربامج 
  408 208 يف املائة(  8)

 تكاليف دعم الربامج 
  4٣٣ ٧41 يف املائة(  8)

يف  8) تكاليف دعم الربامج 
  41٣ 508 املائة( 

 تكاليف دعم الربامج 
  480 ٧08 يف املائة(  8)

   احتياطي رأس املال     احتياطي رأس املال    925 096 احتياطي رأس املال   (925 096) احتياطي رأس املال  

  ٦ ٤٨٩ ٥٥٨ اجملموع    ٥ ٥٨٢ ٣٥٨  اجملموع    ٦ ٧٨٠ ٦٠٤ اجملموع    ٤ ٥٨٥ ٧١٢  اجملموع  
   موجز التكاليف املقدرة لربانمج العمل 

 عناصر برانمج العمل عناصر برانمج العمل عناصر برانمج العمل عناصر برانمج العمل
وحدة الدعم التقين 

 – لمعارف والبياانتل
وحدة الدعم التقين 

 – لمعارف والبياانتل
أول التقييمات املنتظرة )السنة 

  ٣95 000 الثانية(
أول التقييمات املنتظرة 

  6٧5 000 )السنة الثالثة(
وحدات الدعم التقين 

  150 000 للتقييمات اإلقليمية
وحدة الدعم التقين 

  80 000  للتقييم العاملي
اثين التقييمات املنتظرة )السنة 

  ٣95 000 الثانية(
اثين التقييمات املنتظرة 

  6٧5 000 )السنة الثالثة(
إحضار مؤلفي 

 ةاإلقليمي اتالتقييم
إىل الدورة السادسة 

  1٣5 000 للمنرب

إحضار مؤلفي التقييم 
إىل الدورة  العاملي

  ٣٣ ٧50 السابعة للمنرب
اثلث التقييمات املنتظرة )السنة 

  ٣95 000 الثانية(
اثلث التقييمات 

  6٧5 000 املنتظرة )السنة الثالثة(
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   برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول 

    التكاليف املقدرة موعجملموجز 

2018 2019 2020 2021 
 تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية

            

وحدة الدعم التقين 
لتقييم تدهور األراضي 

  ٣٧ 500 واستصالحها
أول التقييمات املنتظرة 

          ٣٧5 000 )السنة األوىل(

إحضار مؤلفي تقييم 
تدهور األراضي 

واستصالحها إىل 
  ٣٣ ٧50 الدورة السادسة للمنرب

اثين التقييمات املنتظرة 
          ٣٧5 000 )السنة األوىل(

وحدة الدعم التقين 
  120 000 للتقييم العاملي

اثلث التقييمات املنتظرة 
          ٣٧5 000 )السنة األوىل(
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   برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول 

    التكاليف املقدرة موعجملموجز 

2018 2019 2020 2021 
 تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية

            

اجتماع املؤلفني 
الثالث املتعلق ابلتقييم 

          112 500 االتصاالت العامة  412 500 العاملي

البالغ األول للتقييم 
 – العاملي

وحدة الدعم التقين لبناء 
          29 16٧  القدرات

البالغ الثاين للتقييم 
 – العاملي

وحدة الدعم التقين 
          62 500  للمعارف األصلية واحمللية

             – استعراض املنرب

             – االتصاالت العامة

وحدة الدعم التقين 
             – لبناء القدرات

             – أنشطة بناء القدرات

وحدة الدعم التقين 
ألدوات دعم 
فهرس الالسياسات و 

             – هبا نيوالدليل اخلاص

وحدة الدعم التقين 
للمعارف األصلية 

             – واحمللية
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   برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول 

    التكاليف املقدرة موعجملموجز 

2018 2019 2020 2021 
 تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية

            

اجتماع اآللية 
التشاركية للمعارف 

             – األصلية واحمللية

أول التقييمات املنتظرة 
             – )السنة األوىل(

اثين التقييمات املنتظرة 
             – )السنة األوىل(

السيناريوهات 
             – 2ملرحلة اوالنماذج 

ات املتعلقة هالتوجي
             – ابلقيم

معارف حلقات عمل 
الشعوب األصلية 

 واملعارف احمللية
             – اخلاصة ابلتقييم العاملي

اجتماع فرقة العمل 
             – املعنية ببناء القدرات
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   برانمج العمل الثاين برانمج العمل األول 

    التكاليف املقدرة موعجملموجز 

2018 2019 2020 2021 
 تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية تقديرات التكاليف بنود امليزانية

            

اجتماعات فرقة العمل 
املعنية ابملعارف 

             – والبياانت

إحضار الرؤساء 
املشاركني للتقييم 
العاملي إىل الدورة 

             – السادسة للمنرب

وحدة الدعم التقين 
             – لفهرس التقييمات

اجتماع املنتدى املعين 
             – ببناء القدرات

مشاورات بشأن 
             – برانمج العمل الثاين

  ٢ ٠٢٥ ٠٠٠ جمموع برانمج العمل  ١ ١٨٥ ٠٠٠  جمموع برانمج العمل  ١ ٤٤٢ ٩١٧ جمموع برانمج العمل  ٨٨٨ ٧٥٠ جمموع برانمج العمل
 

______________ 


