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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال 

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الرابعة

 ٕٙٔٓشباط/فرباير  ٕٛ-ٕٕكواالدلبور، 
 *من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت ٙالبند 

الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة 
، 4108-4102بالمنبر: الميزانية والنفقات للفترة 

خبراء والمشاركين في بما في ذلك تقرير بشأن تمويل ال
 االجتماعات

 4108-4102الميزانية والنفقات للفترة 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة - أوالً 

بشأف الًتتيبات ادلالية كالًتتيبات ادلتعلقة بادليزانية اخلاصة بادلنرب تعرض  ٕ/ٖ - استجابة للمقرر ـ ح د - ٔ
دكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي عن تنفيذ برنامج عمل ادلنرب احلكومي ال ىذه ادلذكرة تقريران 

الة ادلسامهات النقدية كالعينية معلومات عن حادلذكرة توفر . ك كخدمات النظم اإليكولوجية، فيما يتعلق بادليزانية
-ٕٙٔٓ، كتقًتح ميزانية لفًتة السنتني ٕ٘ٔٓك ٕٗٔٓنفقات السنتني ادلاليتني عن االستئماين، ك  ولصندكق
لينظر فيها االجتماع، كتنتهي دبجموعة  ٜٕٔٓك ٕٛٔٓ يافقة عليها، كميزانية إرشادية منقحة لعامللمو  ٕٚٔٓ

 ع العاـ يف ازباذىا يف دكرتو الرابعة.ا يرغب االجتم من اإلجراءات اليت قد
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 حالة المساهمات النقدية والعينية المقدمة للمنبر - ثانياً 
، ككذلك ٕٕٔٓاـ اليت تلقاىا ادلنرب منذ تأسيسو يف عحالة ادلسامهات النقدية  ٔيعرض اجلدكؿ  - ٕ

 . ٕ٘ٔٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٘ٔ حىت التعهدات ادلعلنة
كما يقابلها من قيم تقديرية بدكالرات  ٕ٘ٔٓادلسامهات العينية ادلتلقاة يف عاـ  ٕكيوضح اجلدكؿ  - ٖ

ذلا من تكاليف يف برنامج العمل. كتتوافق عادقان دلا يعلى النحو الذم ُقدمت أك ُقدرت بو كف ،الواليات ادلتحدة
ادلسامهات العينية مع دعم األنشطة ادلقررة يف إطار برنامج العمل، أك تلك ادلنظمة لدعم برنامج العمل كمل يتلقَّها 

، كمرافق االجتماعات كالدعم احمللي(. كباإلضافة إىل فينالصندكؽ االستئماين )على سبيل ادلثاؿ، الدعم ال
متنوعة جهات إلطالع  ٕ٘ٔٓمن األنشطة يف عاـ  ان كبي   مت احلكومات كأصحاب ادلصلحة عددان نظ ،ذلك

تلك األنشطة ىنا، دبا أهنا  لوطين كاإلقليمي كالدكيل. كمل تدرجعلى الصعيد ا على جوانب متنوعة للمنرب
رفع الوعي بادلنرب  يف يةهنا سامهت مسامهة كبالذم سبت ادلوافقة عليو، بيد أج العمل مبرنا من تشكل جزءان  ال

 و.كادلشاركة في
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 ٔاجلدكؿ 
 )بدكالرات الواليات ادلتحدة( (4105تشرين الثاني/نوفمبر  05إلى  4104أيار/مايو  0 )من 4104حالة المساهمات النقدية التي تلقاها المنبر والتعهدات المعلنة بعد إنشاء المنبر في نيسان/أبريل 

 

 البلد

 المساهمات
  التعهدات

سعر الصرؼ ادلعتمد يف األمم ادلتحدة )  
 

(ٕ٘ٔٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٔ يف  
ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ ٕٙٔٓ  المجموع ٕ٘ٔٓ ٕٗٔٓ ٖٕٔٓ ٕٕٔٓ  المجموع الكلي المجموع 

(ٔ)  (ٕ)  (ٖ)  (ٗ)  (5 = )
(0(+)4(+)3(+)2)  

 (ٙ)  (ٚ)  (8=)  
(6(+)7)  

(9=)  
(5(+)8)  

ٜٚ ٓٙٛ  أسًتاليا    861 97 97 861 صفر      
ٔ ٖٙٚ ٕٓٔ أدلانيا  ٕٚٔ ٕٜٛ ٔ  ٕٜٔ ٛ٘ٓ ٔ  ٛٗٓ ٕ٘ٛ ٔ  794 267 6   ٜٗٔ ٜٓٙ ٔ  ٜٕٛ ٜٕٔ ٕ  273 489 3  465 757 9  

ٕٓ ٓٓٓ  مجهورية كوريا    111 41 41 111 صفر      
ٖٓ ٓٓٓ   جنوب أفريقيا   111 31 31 111 صفر      

ٖٚ ٖٚٓ   الدامنرؾ   137 37 37 137 صفر      
ٕٕٛ ٜٖٗ  السويد  ٖٙٛ ٜٔٗ  ٖ٘٘ ٕٔٛ  454 550 550 454 صفر      
ٙٚ ٗٗٔ  سويسرا  ٜٖٚ ٛٗ  ٓٓٓ ٛٗ  937 422   ٓٓٓ ٛٗ  ٕٓٚ ٔٙٚ  417 450  022 296  

ٖٕ ٖٙٔ    شيلي  036 43      036 43  
ٓٙٔ ٓٓٓ   الصني  ٓٓٓ ٙٓ  111 441 441 111 صفر      
ٕٓٚ ٓٛٙ  فرنسا  ٖٙٔ ٕٗٚ  ٕٜٔ ٕٙٗ  614 784 784 614 صفر      
ٕ٘ ٘ٛٛ  فنلندا  ٕٙٙ ٕٚ٘   500 310 310 500 صفر      
ٖٛ ٜٗٔ  كندا  ٜٗٙ ٖٙ  ٜٓٛ ٖٓ  518 015   ٜٓٛ ٖٓ  ٜٓٛ ٖٓ  096 61  712 065  
ٗ ٜٜٕ   التفيا  ٜٗٗ ٖ  423 8 8 423 صفر      
ٓٓٔ ٓٓٓ    ماليزيا  111 011 011 111 صفر      

ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا 
ٔ ٕ٘ٛ ٜٗٙ  العظمى كأيرلندا الشمالية  ٔٗ٘ ٓٗٙ ٔ   839 330 4 4 330 839 صفر      

ٓٗٔ ٛ٘ٗ  النركيج  ٛٙٓ ٔٔٛ ٛ  ٖ٘ٚ ٘ٛ  675 307 8 8 307 675 صفر      
ٙٔ ٜٗٓ  نيوزيلندا  ٖٔٗ ٔٚ  ٕٚٚ ٔٛ  955 50   ٚٓٓ ٔٙ   711 06  655 68  

ٓٔ ٓٓٓ  اذلند  ٓٓٓ ٔٓ   111 41 41 111 صفر      
ٛٚٙ ٕٙٗ   ىولندا   246 678 678 246 صفر      

ٓٓ٘ ٓٓٓ ألمريكيةالواليات ادلتحدة ا  ٓٓٓ ٘ٓٓ  ٓٓٓ ٘ٓٓ  ٘ٓٓ ٗٚٚ  511 977 0 0 977 511 صفر      
ٕٚٙ ٜٓٓ  الياباف  ٓٓٓ ٖٖٓ  ٓٓٓ ٖٓٓ  911 897 897 911 صفر      

4 436 014 المجموع  699 476 2  922 641 03  248 030 3  073 465 43   489 447 0  487 391 4  576 607 3  729 884 46  
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 4102ة في ة المتلقاالمساهمات العيني 4لجدول ا
 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 نوع الدعم النشاط احلكومة/ادلؤسسة

  ادلقابلةالقيمة 
كما قُدمت أك 

 قدرت
 المساهمات العينية المتعلقة بالدعم

 التقني
 

مستشار يف أمانة ادلنرب لدعم إجراء التقييمات اإلقليمية  الصني
 )ب(( ٕ)الناتج 

 ٓٗٔ ٓٓٓ دعم فين

كحدة دعم فين إلجراء التقييمات اإلقليمية اخلاصة  ياكولومب
 )ب(( ٕباألمريكتني )الناتج 

 دعم فين،
 مرافق االجتماعات

ٓٓٓ ٔٓ 

كحدة دعم فين إلجراء التقييمات اإلقليمية اخلاصة بآسيا  الياباف
 )ب(( ٕكاحمليط اذلادئ )الناتج 

 دعم فين،
 مرافق االجتماعات

ٚٔٗ ٕٛ٘ 

 ٖلتقييم ربليل السيناريو كالنمذجة )الناتج  كحدة دعم فين ىولندا
 )ج((

 ٕٓ٘ ٓٓٓ دعم فين

كحدة دعم فين لفرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات )الناذباف  النركيج
 )أ( ك)ب(( ٔ

 ٖٓٓ ٓٓٓ دعم فين

كحدة الدعم التقين لفرقة العمل ادلعنية بادلعرفة كالبيانات  مجهورية كوريا
 )د(( ٔ)الناتج 

 ٖٓٓ ٓٓٓ دعم فين

كحدة دعم فين إلجراء التقييمات اإلقليمية اخلاصة بأفريقيا  أفريقيا جنوب
 )ب(( ٕ)الناتج 

 دعم فين،
 مرافق االجتماعات

ٓٓٓ ٔ٘ٓ 

كحدة دعم فين إلجراء التقييمات اإلقليمية اخلاصة بأكركبا  سويسرا
 )ب(( ٕككسط آسيا )الناتج 

 دعم فين،
 مرافق االجتماعات

ٕٜٗ ٕٚٔ 

 دعم فين يتعلق ببناء القدرات يف سياؽ شبكة مم ادلتحدة اإلمناييبرنامج األ
Net BES-  أ( ك)ب((  ٔ)الناذباف( 

 ٜٖٓ ٓٓٓ دعم فين

منظمة األمم ادلتحدة للًتبية كالعلم 
 كالثقافة

كحدة دعم فين لفرقة العمل ادلعنية بأنظمة ادلعارؼ احمللية 
 )ج(( ٔكاألصلية )الناتج 

 ٔ٘ٔ ٓٔٓ دعم فين

 ٖدعم فين إلعداد تقارير ربديد النطاؽ لتقييم القيم )الناتج  مج األمم ادلتحدة للبيئةبرنا
 )د((

 ٓ٘ ٓٓٓ دعم فين

المساهمات العينية المتعلقة 
باالجتماعات المقررة في إطار برنامج 

 العمل المعتمد

 

 لربازيلا
 

بشأف ادللقحات، كالتلقيح، كإنتاج للمؤلفني االجتماع الثاين 
 )أ(( ٖيف بيليم، الربازيل )الناتج األغذية 

مرافق االجتماعات، 
 يالدعم احملل

– 

اجتماع اخلرباء بشأف أدكات الدعم السياسايت يف بودابست،  جامعة كورفينوس ببودابست، ىنغاريا
  )ج(( ٗىنغاريا )الناتج 

مرافق االجتماعات، 
 يدعم زلل

– 

مرافق االجتماعات،  )د(( ٖبشأف القيم، ىنغاريا )الناتج  اجتماع اخلرباء جامعة كورفينوس ببودابست، ىنغاريا
 يدعم زلل

– 
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/ادلؤسسة

  ادلقابلةالقيمة 
كما قُدمت أك 

 قدرت
 منظمة األمم ادلتحدة لألغذية كالزراعة، 
معهد ناصلني للعلـو البيئية )كزارة محاية 

 ، البيئة( كاألكادميية الصينية للعلـو
 بيجني،الصني،

اجتماع ادلؤلفني بشأف ادللقحات، كالتلقيح، كإنتاج األغذية 
 )أ(( ٖ)الناتج  ا، إيطاليايف ركم

مرافق االجتماعات، 
 دعم زللي

– 

 كالنمذجة ىاتاجتماع ادلؤلفني الثالث بشأف ربليل السيناريو 

 )ج((( ٖ)الناتج  يف بيجني، الصني
مرافق االجتماعات، 

 دعم زللي
– 

معهد احلياة الربية يف اذلند كاذليئة الوطنية 
 ، اذلندبيولوجيللتنوع ال

ادلنرب لبناء القدرات يف ديهرادكف، اذلند اجتماع منتدل 
 )أ(( ٔ)الناتج 

مرافق االجتماعات، 
 دعم زللي

– 

المساهمات العينية لدعم برنامج 
 العمل

 

ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا 
 الشمالية

الطبيعة التابع كادلركز العادلي لرصد حفظ 
 (ٔ)لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة

 السفر، اإلقامة،  بشأف ادللخص ادلعد لواضعي السياسات ؤلفنياجتماع ادل
مرافق االجتماعات، 

 الدعم احمللي

ٓٓٓ ٖٓ 

المساهمات العينية ذات الصلة 
  بأنشطة برنامج العمل األخرى

 

برنامج األمم ادلتحدة للبيئة/أمانة اتفاقية 
 حفظ األنواع ادلهاجرة

 ٗٚ ٓٓٓ دعم فين رمدعم األمانة يف رلاؿ العمل ادلايل كاإلدا

 4102نفقات السنة المالية  - ثالثاً 

 ٕٗٔٓمقارنة دبيزانية  ٕٗٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٖٔحىت  ٕٗٔٓنفقات العاـ  ٖيبني اجلدكؿ  - ٗ
مع ادلعايي احملاسبية الدكلية للقطاع  (، سبشيان ٙ/ٕ-اليت اعتمدىا االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية )ادلقرر ـ ح د

 العاـ.

                                                           

ة، ككانت يالذم خصصت لو ميزان(  كافق ادلكتب على حلقة العمل ىذه، اليت مل تكن مدرجة يف أنشطة برنامج العمل ٔ)
 ادلوافقة استجابة لطلب من الرييسني ادلشاركني للتقييم ادلواضيعي للملقحات كالتلقيح كإنتاج األغذية.
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 ٖاجلدكؿ 
 4102نفقات العام 

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 بند ادليزانية
ادليزانية ادلعتمدة لعاـ 

ٕٓٔٗ 
إنفاؽ عاـ 

 الرصيد ٕٗٔٓ
    اجتماعات هيئات المنبر -0
    الدورة الثالثة لالجتماع العام 0-0

 ٖٖٗ ٜٗٗ ٙٗ ٙ٘ٓ ٓٛٗ ٓٓٓ تكاليف السفر للمشاركني يف الدكرات العامة )سفر/بدؿ اإلقامة اليومي(
 ٔٔٗ ٜٚٗ ٛٛٔ ٖ٘ٓ ٓٓٙ ٓٓٓ خدمات ادلؤسبرات )الًتمجة كالتحرير(

 (ٖٗ ٜٕٗ) ٖٓٔ ٜٕٗ ٓٙ ٓٓٓ خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ
 814 264 337 538 0 021 111 االجتماع العام دورة ،0-0عي المجموع الفر 

اء المتعدد لمكتب وفريق الخبر الدورتان الثالثة والرابعة ل 0-4
    التخصصات

 ٖٕ ٕٗٚ ٘ٗ ٕٛ٘ ٜٙ ٓٓٓ تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركني يف دكرات ادلكتب
تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركني يف دكرات فريق اخلرباء ادلتعدد 

 (ٜ ٜٚٙ) ٜٙٔ ٜٚٙ ٓٙٔ ٓٓٓ التخصصات

دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد  ،4-0المجموع الفرعي 
 التخصصات

111 449 955 402 125 02 

 ٕٓ ٓٓٓ − ٕٓ ٓٓٓ تكاليف سفر الرييس لتمثيل ادلنرب
 836 519 554 294 0 389 111 ، اجتماعات هيئات المنبر0المجموع الفرعي 

 تنفيذ برنامج العمل -4
تعزيز أسس القدرات كادلعارؼ عل مستول  :0الهدف  4-0

 ٜٗٚ ٛٛٛ ٘ٓٗ ٕٔٔ ٔ ٘٘ٔ ٓٓٓ نرب الرييسيةالًتابط بني العلـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ ادل

تعزيز الصلة بني العلـو كالسياسات يف رلاؿ  :4الهدف  4-4
التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على ادلستويات دكف 

 اإلقليمية كاإلقليمية كالعادلية كفيما بينها
٘ٓٓ ٕٗٛ ٙ٘ٙ ٘ٓٛ (ٔ٘ٙ ٕٙ) 

علـو كالسياسات يف رلاؿ تعزيز الًتابط بني ال :3الهدف  4-3
التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا 

 ادلواضيعية كادلنهجية
٘ٓٓ ٜٜٚ ٗٛٔ ٕٙٙ ٜٓٔ ٖٖ٘ 

 ٕٛٗ ٜٔٙ ٕٚٔ ٜٕٛ ٕٔٗ ٕٓ٘ نشر كتقييم أنشطة ادلنرب كنواذبو كاستنتاجاتو: 2الهدف  4-2
 0 317 704 0 728 538 3 156 451 تنفيذ برنامج العمل ،4المجموع الفرعي 

    األمانة -3
 موظفو األمانة 3-0
    موظفو الفئة الفنية والعليا 3-0-0

 ٙٗ ٜٕٓ ٖٕٓ ٜٔٗ ٕٙٚ ٓٓٚ (ٔ-رييس األمانة )مد
 ٜٜ ٘ٗ٘ ٗٚ ٘ٔٙ ٗٚٔ ٓٙٔ (ٗ -موظف برامج )ؼ 
 − − − )أ((ٗ-موظف برامج )ؼ 
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 بند ادليزانية
ادليزانية ادلعتمدة لعاـ 

ٕٓٔٗ 
إنفاؽ عاـ 

 الرصيد ٕٗٔٓ
 ٖٛ ٖٛ٘ ٙٓٔ ٕٕٜ ٘ٗٔ ٕٓٛ (ٖ-موظف برامج )ؼ 

 ٘ٗٔ ٕٓٛ − ٘ٗٔ ٕٓٛ (ٖ-برامج )ؼ موظف 
 ٕٙٔ ٕٖٓ − ٕٙٔ ٕٖٓ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 

 255 703 204 147 867 721 الفنية والعليا الفئة موظفو ،0-0-3المجموع الفرعي 
    الموظفون اإلداريون 3-0-4

 ٜٖ ٖٓٛ ٛٗ ٓٙٛ ٛٛ ٕٓٗ (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٓٙ ٖٓٓ ٕٚ ٜٓٗ ٛٛ ٕٓٗ (٘-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٖٚ ٕٙٛ ٕٚ ٗٚٗ ٓٔٔ ٖٓٓ (٘-ع.موظف دعم إدارم )خ

 037 516 029 472 486 781 الموظفون اإلداريون ،4-0-3المجموع الفرعي 
    الترتيبات المؤقتة لدعم لألمانة 3-0-3

 (ٜٕٓ ٜٖٗ) ٜٛٗ ٜٖٗ ٕٓٛ ٓٓٓ الدعم ادلؤقت الفين/لألمانة
 (419 392) 289 392 481 111 تة لدعم لألمانةالترتيبات المؤق ،3-0-3المجموع الفرعي 
 383 845 0 151 695 0 232 541  موظفو األمانة ،0-3 المجموع الفرعي

    التكاليف التشغيلية لألمانة )غير الموظفين( 3-4
    موظفي األمانةسفر  3-4-0

 ٔٔ ٜٔٗ ٛٛ ٜ٘ٓ ٓٓٔ ٓٓٓ يف مهاـ رمسيةالسفر 
 00 920 88 159 011 111 ظفي األمانةسفر مو  ،0-4-3المجموع الفرعي 

تكاليف تشغيلية أخرى لألمانة )تشمل الهاتف، البريد،  4-4-ٖ
 (ٗٙ ٚٙٓ) ٗٙ ٚٙٓ − الخدمات المشتركة(

 (62 167) 62 167 − أخرى لألمانة تشغيلية تكاليف ،4-4-3المجموع الفرعي 
التكاليف التشغيلية لألمانة )غير  ،4-3الفرعي المجموع 

 (54 046) 054 046 011 111 ن(الموظفي

 330 699 0 414 840 0 532 541 األمانة )تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية( ،3المجموع الفرعي 
 4 275 941 3 513 851 5 979 771 ( 3( + )4( + )0وع الفرعي )مجالم

 ٜٛٔ ٗٚٓ ٕٓٛ ٖٛٓ ٛٚٗ ٕٖٛ ية(ايف ادل ٛ) الربنامجتكاليف دعم 
 4 673 992 3 782 058 6 258 054 يف للصندوق االستئمانيمجموع التكال

 ٚٚٚ ٚٗٚ − ٚٚٚ ٚٗٚ يف ادلاية( ٓٔادلسامهة يف احتياطات رأس ادلاؿ ادلتداكؿ )
 3 250 720 3 782 058 7 435 899 المجموع الكلي

 ، برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.ٗ-إعارة موظف من الرتبة ؼ  )أ(

 .ٕٗٔٓلعاـ  دكالر ٖ ٗٛٚ ٛ٘ٔ فقاتنيبلغ رلموع ال - ٘
غ بو االجتماع العاـ ، كمثلما بُػل  ٕٗٔٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٖٓ، حىت ٕٗٔٓبلغت النفقات لعاـ ك  - ٙ

النفقات عن دكالر بني ادلبلغني ادلذكورين  ٖٙ٘ ٕٖٓ فرؽُ قد صلم دكالر. ك  ٖ ٕٚٗ ٖٛٛيف دكرتو الثالثة، 
 فئات األربع التالية:يف ال ٕٗٔٓادلسجلة يف كانوف األكؿ/ديسمرب 
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تكلفة خدمات اإلبالغ للدكرة الثالثة لالجتماع العاـ  أُدرجتاجتماعات ىيئات ادلنرب:  )أ( 
  ٕٗٔٓ، يف نفقات كانوف األكؿ/ديسمرب ٕ٘ٔٓدكالر( اليت عقدت يف كانوف الثاين/يناير عاـ  ٚ٘ ٓٓٓ)

. كقد أدت إضافتها إىل تكاليف خدمات ٕٗٔٓنو  م التوقيع على االتفاؽ يف عاـ أل نظران كالتزاـ مستقبلي، 
، إىل رصيد سالب ذلذا البند من ادليزانية. ٕٗٔٓيف عاـ  أدرجت ىي أيضان اليت للدكرة الثانية،  إعداد التقارير

دكالر( يف كانوف  ٖ٘ ٓٓٓكأدرجت تكلفة بعض طلبات السفر من الوفود ادلشاركة يف الدكرة الثالثة )
 ؛ٕ٘ٔٓحني أدرج ما تبقى يف عاـ ، يف ٕٗٔٓاألكؿ/ديسمرب عاـ 

 وكالةالادلشاريع بني األمانة كحكومة ىولندا ) على برنامج العمل: يف سياؽ اتفاؽ التعاكف )ب( 

(، بشأف كحدة الدعم الفين لتقييم ربليل السيناريوىات كالنمذجة، كالتكاليف ‘‘PBL’’ اذلولندية للتقييم البيئي
(، ٕٗٔٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ٖٔ-ٕٚ، ىولندا )‘‘إغموند آف زم’’يف ادلتعلقة باالجتماع األكؿ للمؤلفني 

. ٕٗٔٓدكالر( يف كانوف األكؿ/ديسمرب عاـ  ٖ٘ٔ ٓٓٓكقد  م تسجيل موظفي كحدة الدعم الفين ادلعنيني )
إدراج الرصيد غي ادلصفَّى لتكاليف سفر اخلرباء الذين حضركا سلتلف االجتماعات اليت عقدت يف عاـ  ك م أيضان 
 ؛ٕٗٔٓالعمل، يف كانوف األكؿ/ديسمرب  بنود برنامج لكافة، ٕٗٔٓ

 ؛ٕٗٔٓدكالر لشهر كانوف األكؿ/ديسمرب  ٚ٘ ٓٓٓاألمانة: بلغت تكاليف ركاتب ادلوظفني  (ج) 
مع  ٕٗٔٓترتيبات الدعم الفين ادلؤقتة: دلواجهة نقص ادلوظفني، ازبذت ترتيبات مؤقتة يف عاـ  )د( 

رصد حفظ الطبيعة، كما كرد يف الوثيقة لالعادلي  للبيئة، كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة/ادلركزبرنامج األمم ادلتحدة 
IPBES/3/10 دكالر  ٗٛٔ ٓٓٓ . ك م صرؼ مبلغٕٗٔٓ، تغطي الفًتة من سبوز/يوليو إىل كانوف األكؿ/ديسمرب

 .ٕٗٔٓيف ىذا السياؽ يف كانوف األكؿ/ديسمرب 
دكالر(  ٖ ٗٛٚ ٛ٘ٔ) ٕٗٔٓمليوف دكالر بني نفقات العاـ  ٕ ٖٚٙ ٜٜٗكيُعلَّل الفرؽ البالغ  - ٚ

 :دكالر( بالعناصر التالية ٙ ٛ٘ٗ ٕ٘ٔ) ٕٗٔٓكادليزانية ادلعتمدة لعاـ 
كبية من التكاليف النامجة عن الدكرة الثالثة لالجتماع حصة   م ربويل دكرة االجتماع العاـ:  )أ( 

عقدت يف كانوف الثاين/يناير  ألف تلك الدكرة ، نظران ٕ٘ٔٓإىل  ٕٗٔٓدكالر( من  ٓٓٛ ٓٓٓ العاـ )حوايل
 ؛ٕ٘ٔٓ

 برنامج العمل:  م ربقيق كفورات يف باب الدعم الفين بفضل ادلسامهات العينية السخية )حوايل )ب( 
دكالر(، دبا أّف االجتماع العاـ مل يقّر بعد  ٓ٘ٗ ٓٓٓدكالر(؛ كمل ُتصرؼ ميزانية بناء القدرات ) ٓ٘ٔ ٓٓٓ

بناء القدرات؛ ك م تأجيل بعض االجتماعات أك االستعاضة عنها بادلؤسبرات اإللكًتكنية، دبا يف ذلك أكلويات 
ادلنتدل األكؿ لبناء القدرات التابع للمنرب كاجتماعات ربديد النطاؽ اخلاصة بتقييمات األنواع الغريبة الغازية، 

(؛ ك م ربقيق كفورات يف االتصاالت نظرا دكالر ٕٓ٘ ٓٓٓ كاالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي، )حوايل
 ؛دكالر( ٕٓ٘ ٓٓٓ لتأخر كصوؿ موظف االتصاالت )حوايل

دكالر( كذلك بسبب التأّخر يف  ٖٓٓ ٓٓٓ ادلتوقع )حوايلاألمانة: كاف اإلنفاؽ أقل من  )ج( 
 االستقداـ؛
 ٕٗٔٓلعاـ  تداكؿادلاحتياطي رأس ادلاؿ ادلتداكؿ: ادليزانية ادلتوقعة الحتياطي رأس ادلاؿ  )د( 

، إىل ٕ٘ٔٓ، كحولت إىل االحتياطي يف عاـ ٕٗٔٓمل يتم زبصيصها ذلذا الغرض يف عاـ  دكالر( ٚٚٚ ٚٗٚ)
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دكالر  ٜٛٚ ٖٕٕ إمجايل قدره يلترح دكالر(، األمر الذم أدل إىل ٕٓ ٙٚٗ) ٕ٘ٔٓجانب اعتمادات عاـ 
 (.ٗ)اجلدكؿ 

 4105النفقات للسنة المالية  - رابعاً 
، مقارنة دبيزانية ٕ٘ٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٖٔ، يف ٕ٘ٔٓالنفقات ادلقدرة لعاـ  ٗاجلدكؿ يبني   - ٛ
 (.ٕ/ٖ-اليت اعتمدىا االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة )ادلقرر ـ ح د  ٕ٘ٔٓلعاـ ا

 ٗاجلدكؿ 
 4105كانون األول/ديسمبر   30، في 4105النفقات المقدرة العام 

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 بند ادليزانية
ادليزانية ادلعتمدة لعاـ 

 الرصيد ادلقدر ٕ٘ٔٓإنفاؽ عاـ  ٕ٘ٔٓ
 − − − اجتماعات هيئات المنبر -0
    الدكرة الثالثة لالجتماع العاـ 0-0

 ٖٗ ٕٕٛ ٖٙٗ ٛٔٚ ٓٛٗ ٓٓٓ تكاليف السفر للمشاركني يف الدكرة العامة )سفر/بدؿ اإلقامة اليومي(
 ٔٚ ٖٛ٘ ٕٛ٘ ٕٗٙ ٓٓٙ ٓٓٓ خدمات ادلؤسبرات )الًتمجة كالتحرير(

 ٓٙ ٓٓٓ  – ٓٙ ٓٓٓ )أ(خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ 
 (ٜ٘ ٖٜٔ) ٜ٘ ٖٜٔ  – )ب(اع العاـ خدمات أمن االجتم

 ٛٚ ٕٚٚ ٔ ٔٙٓ ٖٕٚ ٔ ٓٗٔ ٓٓٓ ، دورة االجتماع العام0-0لمجموع الفرعي ا

الدورتان الخامسة والسادسة للمكتب وفريق الخبراء المتعدد  0-4
 التخصصات 

      

 ٖٗ ٖٓ٘ ٛٙ ٜٓٚ ٖٓٔ ٓٓ٘ تكاليف السفر كاالجتماعات للمشاركني يف دكرات ادلكتب
ف السفر كاالجتماعات للمشاركني يف دكرات فريق اخلرباء ادلتعدد تكالي

 التخصصات
ٓٓٓ ٕٗٓ ٜٕٓ ٖٔٓ ٜٓٛ ٜٔٓ 

دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد  ،4-0المجموع الفرعي 
 023 648 099 874 323 511 التخصصات

 ٕٓ ٓٓٓ   ٕٓ ٓٓٓ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر 0-3
 424 355 0 460 025 0 513 511 تماعات هيئات المنبر، اج0المجموع الفرعي 

       تنفيذ برنامج العمل -4
تعزيز أسس القدرات كادلعارؼ على مستول الًتابط  :0الهدف  4-0

 ٖٙٗ ٜٙٚ ٔ ٖٔٔ ٗٚٚ ٔ ٛ٘ٙ ٓ٘ٚ بني العلـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ ادلنرب الرييسية

سات يف رلاؿ التنوع تعزيز الصلة بني العلـو كالسيا :4الهدف  4-4
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على ادلستويات دكف اإلقليمية 

 كاإلقليمية كالعادلية كفيما بينها
ٕ٘ٓ ٛٚٔ ٔ ٜٜٙ ٜٙ٘ ٔ ٘٘ٔ ٔٚ٘ 

تعزيز الًتابط بني العلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع  :3الهدف  4-3
قضايا ادلواضيعية البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بال

 كادلنهجية
ٓٓٓ ٕٙٓ ٔ ٕ٘ٛ ٕٓ٘ ٔ ٗٔٛ ٘ٙٚ 

 ٖٚ ٔٔ٘ ٖٗٓ ٜٜٛ ٕٖٗ ٓٓ٘ نشر كتقييم أنشطة ادلنرب كنواذبو كاستنتاجاتو :2الهدف  4-2
 0 047 255 2 365 125 5 294 511  تنفيذ برنامج العمل ،4المجموع الفرعي 
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 بند ادليزانية
ادليزانية ادلعتمدة لعاـ 

 الرصيد ادلقدر ٕ٘ٔٓإنفاؽ عاـ  ٕ٘ٔٓ
       األمانة -3
       موظفو األمانة 3-0
       وظفو الفئة الفنية والعليام 3-0-0

 ٜٓ ٙٔٗ ٖٜٔ ٗٛٔ ٖٕٛ ٓٓٙ (ٔ-رييس األمانة )مد
 ٛ٘ٔ ٜٖٙ ٗٙ ٖٔٚ ٖٕٕ ٓٓٔ (ٗ -موظف برامج )ؼ 
 − − − )ج((ٗ-موظف برامج )ؼ 
 ٛٙٔ ٘٘ٙ ٚٔ ٘ٗٗ ٙٛٔ ٓٓٔ (ٖ-موظف برامج )ؼ 
 ٘ٔٔ ٕٔٔ ٓٚ ٜٛٛ ٙٛٔ ٓٓٔ (ٖ-موظف برامج )ؼ 

 ٖٜ ٕٕ٘ ٛٙ ٛٗ٘ ٔٙٔ ٓٓٛ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 
 ٖٜ ٖٖٜ – ٖٜ ٖٖٜ (ٕ٘ٔٓ( )بْدُء  اخلدمة يف أيلوؿ/سبتمرب ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 

 709 736 202 897 0 032 633 موظفوالفئة الفنية والعليا ،0-0-3المجموع الفرعي 
       الموظفون اإلداريون 3-4-0

 ٘ٗ ٚٙٛ ٚٙ ٖٖٔ ٖٔٔ ٓٓٓ (ٙ-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٙ٘ ٓٓ٘ –  ٙ٘ ٓٓ٘ (ٕ٘ٔٓ)بْدُء اخلدمة يف أيلوؿ/سبتمرب ( ٙ-ظف دعم إدارم )خ عمو 

 ٕٛ ٗ٘ٓ ٕٛ ٙٗٗ ٙ٘ ٓٓ٘ (ٕ٘ٔٓ)بْدُء اخلدمة يف أيلوؿ/سبتمرب ( ٘-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٘٘ ٖٕٓ ٚ٘ ٓٚٚ ٖٔٔ ٓٓٓ (٘-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٘٘ ٙٙ٘ ٚ٘ ٖٗٗ ٖٔٔ ٓٓٓ (٘-موظف دعم إدارم )خ ع

 420 407 401 783 254 111 الموظفون اإلداريون ،4-0-3الفرعي المجموع 
       ترتيبات الدعم المؤقتة 3-0-3

 (ٓٓٔ ٓٗٚ) ٓٓٔ ٓٗٚ  الدعم ادلؤقت الفين/لألمانة  
 (ٓٓٔ ٓٗٚ) ٓٓٔ ٓٗٚ صفر ترتيبات الدعم المؤقتة ،3-0-3 المجموع الفرعي
 861 402 746 209 0 586 633  موظفو األمانة ،0-3المجموع الفرعي

 التكاليف التشغيلية لألمانة )غير الموظفين( 3-4
       السفر في مهام رسمية 3-4-0

 ٕٛ ٕٕٔ ٔٚ ٛٛٚ ٓٓٔ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رمسية
 48 404 70 788 011 111 السفر في مهام رسمية  ،0-4-3المجموع الفرعي 

    تدريب ادلوظفني ٕ-ٕ-ٖ
 ٘ ٓٓ٘ ٗ ٓٓ٘ ٓٔ ٓٓٓ عتدريب مهين على إدارة ادلشاري

 ٚ ٓٔٛ ٗ ٜٓٔ ٕٔ ٓٓٓ تدريب ادلوظفني على نظاـ أكموجا كإجراء ادلقابالت القايم على الكفاءة
 03 301 8 691 44 111 تدريب الموظفين ،4-4-3المجموع الفرعي 

    المعدات ولوازم المكاتب  3-4-3
 (ٖٚٙ) ٘ ٖٚٔ ٗ ٓٓ٘ (دكالر ٓٓ٘ٔمعدات مستهلكة )بنود تقل قيمة كل كحدة منها عن 

 ٕ ٜٙٔ ٜ ٗٛٓ ٕٔ ٓٓٓ لواـز ادلكاتب
 4 479 02 440 06 511 المعدات ولوازم المكاتب ،3-4-3المجموع الفرعي 

    المقار ،3-4-2
ادلسامهة يف التكاليف ادلشًتكة )صيانة مساحات ادلكاتب، األمن 

 ادلشًتؾ، خدمات ادلوزع اذلاتفي، إخل(
ٓٓٓ ٗ٘ ٜٜٗ ٗ٘ (ٜٜٗ) 
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 بند ادليزانية
ادليزانية ادلعتمدة لعاـ 

 الرصيد ادلقدر ٕ٘ٔٓإنفاؽ عاـ  ٕ٘ٔٓ
 (ٜٜٗ) ٘ٗ ٜٜٗ ٘ٗ ٓٓٓ المقار ،2-4-3لمجموع الفرعي ا

    الطابعات وآالت النسخ وخدمات تكنولوجيا المعلومات  3-4-5
 ٕ ٜٙٗ ٕ ٗ٘ٓ ٘ ٓٓٓ تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها

شراء تراخيص بررليات مكتبية )أربعة برامج مايكركسوفت بركجيكت 
 كأربعة برنامج أدكب(

 (فرص) ٗ ٓٓٓ ٗ ٓٓٓ

 (٘ٔ ٜٕٚ) ٘ٔ ٜٕٚ –  )د(خدمات تكنولوجيا ادلعلومات
خدمات الطابعات وآالت النسخ و  ،5-4-3المجموع الفرعي 

 تكنولوجيا المعلومات
9111 354 40 (354 04) 

       الهاتف، والرسوم البريدية والنفقات المتنوعة 3-4-6
 ٔ ٛٚٗ ٛٔ ٕٕ٘ ٕٓ ٓٓٓ اذلاتف

 (ٖ ٛٚٗ) ٖ ٛٚٗ ٕ ٓٓٓ رسـو بريدية كنفقات متنوعة
 (صفر) 44 111 44 111 الهاتف، والرسوم البريدية والنفقات المتنوعة ،6-4-3المجموع الفرعي 

       الضيافة  3-4-7
 ٘ ٓٓٓ – ٘ ٓٓٓ الضيافة

 5 111 – 5 111 : الضيافة7-4-3المجموع الفرعي 
 35 511 082 111 409 511 تكاليف التشغيل )غير المرتبطة بالموظفين( ،4-3المجموع الفرعي 

 895 702 901 209 0 816 033 األمانة )الموظفون + التكاليف التشغيلية( ،3المجموع الفرعي 
 4 465 542 6 536 619 8 814 033 3+4+0 ،جموع الفرعيمال

 ٔٛٔ ٕٕٗ ٕٕ٘ ٜٕٜ ٗٓٚ ٔٚٔ يف ادلاية( ٛتكاليف دعم الربنامج )
 4 226 766 7 159 537 9 516 312 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني

 (ٚٚٚ ٚٗٚ) ٜٛٚ ٖٕٕ ٕٓ ٙٚٗ يف ادلاية( ٓٔادلسامهة يف احتياطات رأس ادلاؿ ادلتداكؿ )
 0 669 109 7 857 761 9 546 781 مجموع االحتياجات النقدية

 (.ٙ)انظر الفقرة  ٕٗٔٓ عاـ تكاليف خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ لنشرة مفاكضات األرض للدكرة الثالثة إدرجت يف أ( )
دكالر(، األمن احمللي الذم قدمو متطوعو األمم ادلتحدة كأمن  ٜ٘ ٖٜٔ) ٕ٘ٔٓمشلت نفقات األمن للدكرة الثالثة لالجتماع العاـ، ، ادلقيدة يف   )ب(

 األمم ادلتحدة من مكتب األمم ادلتحدة يف فيينا.
 تحدة للبيئة.، برنامج األمم ادلٗ-إعارة موظف من الرتبة ؼ  )ج(

اتفاؽ مستول اخلدمات. بواسطة قدـ متطوعو األمم ادلتحدة خدمات تكنولوجيا ادلعلومات دلكاتب برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ادلوجودة يف بوف   )د(
احمللية، كالطباعة، ، كالشبكات (Microsoft Office 365) ٖ٘ٙمني، كتراخيص برنامج ميكركسوفت أكفيس د  كتشمل اخلدمات مكتب مساعدة ادلستخ

 .سنويان  (ٕ٘ٔٓدكالر لعاـ  ٘ٔ ٜٕٚكسيتم فرض ادلبلغ اإلمجايل ) ٕ٘ٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ نًتنت، كبررليات احلماية. كأصبح االتفاؽ نافذا من كاإل

 ٕ ٙٗٗ ٙٙٚدكالر، ما ميثل كفورات قدرىا  ٚ ٜ٘ٓ ٖٚ٘ ما يقدر بػ ٕ٘ٔٓكبلغ اإلنفاؽ يف عاـ  - ٜ
إىل ربقيق كفورات يف برنامج العمل كيف تكاليف  زانية اليت اعتمدىا االجتماع العاـ. كيعود ىذا أساسان مقارنة بادلي

دكالر على التوايل، كما ىو مفصل أدناه )الفقرتاف  ٜ٘ٛ ٗٔٚدكالر ك ٔ ٕٚٔ ٘٘ٗموظفي األمانة قدرىا 
 ٕ٘ٔٓك ٕٗٔٓلعامي  كؿدلتدا، فقد  م ربويل احتياطي رأس ادلاؿ اٛ(. ككما كرد يف الفقرة ٔٔك ٓٔ

 .ٕ٘ٔٓدكالر( من الصندكؽ االستئماين إىل االحتياطي يف عاـ  ٜٛٚ ٖٕٕ)
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 يف برنامج العمل شلا يلي: ٔ ٕٚٔ ٘٘ٗبرنامج العمل: نشأت الوفورات ادلقدرة دببلغ  -ٓٔ
 ‘ٕ’)ب(  ٖبشأف األنواع الغريبة الغازية )الناتج  -االستعاضة عن اجتماعني لتحديد النطاؽ  )أ( 

 دكالر(؛ ٘ٙٔ ٓٓٓ دبؤسبرات إلكًتكنية )توفي -( ‘ٖ’)ب(  ٖكاالستخداـ  ادلستداـ للتنوع البيولوجي )الناتج 
إىل  ٕ٘ٔٓ)ج(( من  ٔتأجيل اجتماع احلوار بشأف ربفيز توليد معارؼ جديدة )الناتج  )ب( 

 (؛ٕٙٔٓدكالر إىل ميزانية  ٘ٙٔ ٓٓٓ لي) م ربو  ٕٙٔٓ
ن عقد ادلؤسبرات بفضل الدعم العيين من الدكؿ كادلنظمات كعقد ربقيق كفورات يف أماك )ج( 

 دكالر(؛ ٓٚ ٓٓٓ يف رلمع األمم ادلتحدة يف بوف )توفي االجتماعات رلانان 
على السفر كبدؿ اإلقامة اليومي بالنسبة لالجتماعات اليت نُظمت يف  إنفاؽ أقل شلا كاف متوقعان  )د( 

يف بعض األحياف؛ كعدد أقل من ادلتوقع من  اخلرباء شلا كاف متوقعان دلشاركة عدد أقل من  ، نظران ٕ٘ٔٓعاـ 
يف ادلاية من ادلشاركني(؛ كما أف بعض اخلرباء  ٘ٚاخلرباء ادلؤىلني للحصوؿ على سبويل )تلقى الدعم أقل من 

بداية أقصر من األياـ اخلمسة ادلقررة يف المدة ادلؤىلني ال حيضركف االجتماعات؛ كبعض االجتماعات تستغرؽ 
 دكالر(. ٙ٘ٙ ٓٓٓ )توفي

دكالر نامجة عن التأخر يف استقداـ  ٜ٘ٛ ٗٔٚ تكاليف موظفي األمانة: ربقيق كفورات دبقدار - ٔٔ
، الفرع الثالث(. فقد أدت األمانة ٕ/ٗ-ادلوظفني لشغل كظايف جديدة كاستبداؿ ادلوظفني ادلغادرين )ـ ح د 

  ادلناصب األحد عشرة ادلرصودة يف ادليزانية ذلذا العاـ.مهامها خبمسة مناصب من بني ٕ٘ٔٓيف معظم عاـ 

 4107-4106الميزانية المقترحة لفترة السنتين  - خامساً 
هبدؼ  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓبادليزانية ادلقًتحة لفًتة السنتني  ٕ/ٖ- دبوجب مقرره ـ ح د أحاط ادلنرب علمان  - ٕٔ

ادليزانية ادلقًتحة، على النحو الذم عرضت بو على تلك  ٘مواصلة استعراضها يف دكرتو الرابعة. كيبني اجلدكؿ 
 االجتماع يف دكرتو الثالثة، إىل جانب الصيغة ادلنقحة ادلقًتحة لالعتماد يف الدكرة احلالية.
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 ٘اجلدكؿ 
 4107-4106الميزانية المقترحة لفترة السنتين 

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 بنود ادليزانية

 ٕٙٔٓميزانية 
 ادلقدمة يف

 ٖ-د ح ـ

 ٕٙٔٓميزانية 
 ادلقدمة يف

 ٗ-د ح ـ

 ٕٚٔٓميزانية 
 ادلقدمة يف

 ٖ-د ح ـ

 ٕٚٔٓميزانية 
 ة يفػػػػػػػادلقدم

 ٗ -د ح ـ
         تماعات هيئات المنبراج -0
         الدورتان الرابعة والخامسة لالجتماع العام  0-0

تكاليف السفر للمشاركني يف دكرة االجتماع العاـ 
 ٓٓ٘ ٓٓٓ ٓٓ٘ ٓٓٓ ٓٓ٘ ٓٓٓ ٓٓ٘ ٓٓٓ  )سفر/بدؿ اإلقامة اليومي(

 ٘ٙٚ ٓٓٓ ٘ٔٙ ٓٓٓ ٘ٙٚ ٓٓٓ ٘ٔٙ ٓٓٓ خدمات ادلؤسبرات )الًتمجة كالتحرير(
 ٘ٙ ٓٓٓ ٘ٙ ٓٓٓ ٘ٙ ٓٓٓ ٘ٙ ٓٓٓ خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ

 ٓٓٔ ٓٓٓ   ٓٓٔ ٓٓٓ   من االجتماع العاـأتكاليف 
 0 231 111 0 081 111 0 231 111 0 081 111 دورات االجتماع العام ،0-0المجموع الفرعي 

    دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات  0-4
 ٙٓٔ ٖٓ٘ ٙٓٔ ٖٓ٘ ٓٚ ٜٓٓ ٓٚ ٜٓٓ  للمكتب  اجتماعنيفر كاالجتماع للمشاركني يفتكاليف الس

ريق اخلرباء يف دكرتني لفتكاليف السفر كاالجتماع للمشاركني 
 ٕٕٖ ٓٓ٘ ٕٕٖ ٓٓ٘ ٕٓٗ ٓٓٓ ٕٓٗ ٓٓٓ ادلتعدد التخصصات

المكتب وفريق الخبراء  دورات ،4-0 المجموع الفرعي
 248 851 248 851 301 911 301 911 المتعدد التخصصات

 ٕ٘ ٓٓٓ ٕ٘ ٓٓٓ ٕ٘ ٓٓٓ ٕ٘ ٓٓٓ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر 0-3
 0 633 851 0 633 851 0 765 911 0 505 911 اجتماعات هيئات المنبر ،0 المجموع الفرعي

         تنفيذ برنامج العمل -4
تعزيز أسس القدرات كادلعارؼ عل : 0الهدف  4-0

بني العلـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ ادلنرب مستول الًتابط 
 الرييسية

٘ٓٓ ٔٗٚ ٔ ٛ٘ٓ ٖٖٚ ٔ ٓٓٓ ٔٚٓ ٔ ٘ٓٓ ٓٙٚ ٔ 

تعزيز الًتابط بني العلـو كالسياسات يف  :4الهدف  4-4
رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على 

 ادلستويات دكف اإلقليمية كاإلقليمية كالعادلية كفيما بينها
ٚ٘ٓ ٕٜٚ ٕ ٓٓٓ ٙٛ٘ ٔ ٚ٘ٓ ٖٖٛ ٔ ٕ٘ٓ ٗٗٗ ٕ 

تعزيز الًتابط بني العلـو كالسياسات يف : 3الهدف  4-3
رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية فيما 

 يتعلق بالقضايا ادلواضيعية كادلنهجية
ٓٓٓ ٗٙٔ ٔ ٓٓٓ ٜٗٚ ٔ ٚ٘ٓ ٕ٘ٗ ٔ ٚ٘ٓ ٖٗٚ ٔ 

و نشر كتقييم أنشطة ادلنرب كنواذب :2الهدف  4-2
 ٖٜٗ ٓٙٔ ٜٖ٘ ٓٓٓ ٜٖ٘ ٖٖٓ ٖٔٙ ٓٓٓ كاستنتاجاتو

 5 224 661 2 067 511 2 933 081 5 699 451 تنفيذ برنامج العمل ،4المجموع الفرعي 
  موظفو األمانة 0-3         األمانة -3
     موظفو الفئة الفنية والعليا 3-0-0

 ٜٕٛ ٓٓٓ ٜٕٛ ٓٓٓ ٜٕٓ ٓٓٚ ٜٕٓ ٓٓٚ (ٔ-رييس األمانة )مد
 ٖٕٗ ٓٓٗ ٖٕٗ ٓٓٗ ٕٕٛ ٓٓٚ ٕٕٛ ٓٓٚ (ٗ-موظف برامج )ؼ
 − −  − )أ((ٗ-موظف برامج )ؼ
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 بنود ادليزانية

 ٕٙٔٓميزانية 
 ادلقدمة يف

 ٖ-د ح ـ

 ٕٙٔٓميزانية 
 ادلقدمة يف

 ٗ-د ح ـ

 ٕٚٔٓميزانية 
 ادلقدمة يف

 ٖ-د ح ـ

 ٕٚٔٓميزانية 
 ة يفػػػػػػػادلقدم

 ٗ -د ح ـ
 ٜ٘ٔ ٓٓٙ ٜ٘ٔ ٓٓٙ ٜٓٔ ٓٓٛ ٜٓٔ ٓٓٛ (ٖ-موظف برامج )ؼ
 ٜ٘ٔ ٓٓٙ ٜ٘ٔ ٓٓٙ ٜٓٔ ٓٓٛ ٜٓٔ ٓٓٛ (ٖ-موظف برامج )ؼ

 ٓٚٔ ٓٓٓ ٓٚٔ ٓٓٓ ٘ٙٔ ٜٓٓ ٘ٙٔ ٜٓٓ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ
 ٓٚٔ ٓٓٓ ٓٚٔ ٓٓٓ ٘ٙٔ ٜٓٓ ٘ٙٔ ٜٓٓ (ٕ-ؼموظف برامج معاكف )

 0 434 611 0 463 611 0 434 811 0 434 811 موظفو الفئة الفنية والعليا ،0-0-3المجموع الفرعي
     موظفو الدعم اإلداري 3-0-4

 ٛٔٔ ٓٓٛ ٛٔٔ ٓٓٛ ٘ٔٔ ٜٓٓ ٘ٔٔ ٜٓٓ (ٙ-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٛٔٔ ٓٓٛ ٛٔٔ ٓٓٛ ٘ٔٔ ٜٓٓ ٘ٔٔ ٜٓٓ (ٙ-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٛٔٔ ٓٓٛ ٛٔٔ ٓٓٛ ٘ٔٔ ٜٓٓ ٘ٔٔ ٜٓٓ (ٙ-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٛٔٔ ٓٓٛ ٛٔٔ ٓٓٛ ٘ٔٔ ٜٓٓ ٘ٔٔ ٜٓٓ (٘-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٛٔٔ ٓٓٛ ٛٔٔ ٓٓٛ ٘ٔٔ ٜٓٓ ٘ٔٔ ٜٓٓ (٘-موظف دعم إدارم )خ ع

 592 111 592 111 579 511 579 511 موظفو الدعم اإلداري ،4-0-3المجموع الفرعي 
 0 857 611 0 857 611 0 804 311 0 804 311 موظفو األمانة ،0-3المجموع الفرعي 

    األمانة: تكاليف التشغيل )غير المرتبطة بالموظفين( 3-4
     السفر في مهام رسمية ،3-4-0

 ٕٓٔ ٓٓٓ ٕٓٔ ٓٓٓ ٕٓٔ ٓٓٓ ٕٓٔ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رمسية
 041 111 041 111 041 111 041 111 ميةالسفر في مهام رس ،0-4-3المجموع الفرعي 

     تدريب الموظفين 3-4-4
 ٘ٔ ٓٓٓ − ٕ٘ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ تدريب ادلوظفني

 05 111 − 45 111 01 111 تدريب الموظفين ،4-4-3المجموع الفرعي 
     المعدات ولوازم المكاتب  3-4-3

دكالر  ٔ ٓٓ٘ستهلكة )بنود تقل قيمتها عن ادلعدات ادل
 ٗ ٓٓ٘ ٗ ٓٓ٘ ٗ ٓٓ٘ ٗ ٓٓ٘ للوحدة(

 ٕٔ ٓٓٓ ٕٔ ٓٓٓ ٕٔ ٓٓٓ ٕٔ ٓٓٓ لواـز ادلكاتب
 06 511 06 511 06 511 06 511 المعدات ولوازم المكاتب ،3-4-3المجموع الفرعي 

     المقار 3-4-2
ادلسامهة يف التكاليف ادلشًتكة )صيانة مساحات ادلكاتب، 

 ٘ٗ ٓٓٓ ٘ٗ ٓٓٓ ٘ٗ ٓٓٓ ٘ٗ ٓٓٓ األمن ادلشًتؾ، خدمات ادلوزع اذلاتفي، إخل(

 25 111 25 111 25 111 25 111 المقار ،2-4-3المجموع الفرعي 
     الطابعات وآالت النسخ والنفقات المتنوعة 3-4-5

 ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها
 ٗ ٓٓٓ ٗ ٓٓٓ ٗ ٓٓٓ ٗ ٓٓٓ الربرليات كالنفقات ادلتنوعة األخرل 
 ٕ٘ ٓٓٓ   ٕٓ ٓٓٓ   خدمات دعم تكنولوجيا ادلعلومات

الطابعات وآالت النسخ  ،5-4-3المجموع الفرعي 
 32 111 9 111 49 111 9 111 خدمات تكنولوجيا المعلوماتو 

         الهاتف والبريد والمتفرقات 3-4-6
 ٕٓ ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ اذلاتف
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 بنود ادليزانية

 ٕٙٔٓميزانية 
 ادلقدمة يف

 ٖ-د ح ـ

 ٕٙٔٓميزانية 
 ادلقدمة يف

 ٗ-د ح ـ

 ٕٚٔٓميزانية 
 ادلقدمة يف

 ٖ-د ح ـ

 ٕٚٔٓميزانية 
 ة يفػػػػػػػادلقدم

 ٗ -د ح ـ
 ٕ ٓٓٓ ٕ ٓٓٓ ٕ ٓٓٓ ٕ ٓٓٓ  رسـو بريدية كمتفرقات

 44 111 44 111 44 111 44 111 الهاتف والبريد والمتفرقات ،6-4-3المجموع الفرعي 
     الضيافة   3-4-7

 ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ الضيافة
 5 111 5 111 5 111 5 111 الضيافة ،7-4-3المجموع الفرعي 
تكاليف التشغيل )غير المرتبطة  :4-3المجموع الفرعي،

 457 511 407 511 464 511 447 511 ظفين(بالمو 

التكاليف األمانة )الموظفون +  ،3المجموع الفرعي 
 4 005 011 4 175 011 4 172 811 4 139 811 (يةالتشغيل

 9 220 601 7 876 251 8 773 881 9 452 951  3+4+0 ،المجموع الفرعي
 ٘٘ٚ ٜٕٖ ٖٓٙ ٙٔٔ ٔٓٚ ٜٓٔ ٓٗٚ ٜٖٙ يف ادلاية( ٛتكاليف دعم الربنامج )

 01 096 939 8 516 566 9 275 791 9 995 326 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 - - ٕٙٔ ٖٚٛ ٕٙٔ ٖٚٛ يف ادلاية( ٓٔادلسامهة يف احتياطات رأس ادلاؿ ادلتداكؿ )

 01 096 939 8 516 566 9 614 663 01 044 409 مجموع االحتياجات النقدية

 ، برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.ٗ-رتبة ؼإعارة موظف من ال  )أ(

 4107-4106عرض ميزانية الفترة  - ألف
، كما ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓللمنرب للفًتة كامل العمل البرنامج  بتنفيذ ٘تتعلق ادليزانية ادلقدمة يف اجلدكؿ  - ٖٔ

 .٘/ٕ-ـ ح د ىو موضح يف ادلرفق األكؿ بادلقرر 
من العناصر اليت يتوخى أف تستني هبا مناقشات االجتماع  أدناه، عددان  ٕٓإىل  ٘ٔكتتضمن الفقرات  - ٗٔ

من ادليزانية  ٕالبند على  ٙكيف اجلدكؿ  الفقرتنييف ىاتني  العاـ بشأف ادليزانية يف دكرتو الرابعة. كينصب الًتكيز
 ادليزانية. (( بالنظر إىل أف تكلفة التنفيذ سبثل السبب الرييسي للتغيات يفٗ-ٔ)تنفيذ برنامج العمل )األىداؼ 

دكالر  ٘ ٕٗٗ ٓٙٙك ٕٙٔٓدكالر لعاـ  ٗ ٖٖٜ ٓٛٔالتكلفة اإلمجالية لتنفيذ برنامج العمل بأكملو كتبلغ 
 .ٕٚٔٓلعاـ 
 ثالثة أجزاء:لمجموع ك ٙيف اجلدكؿ الواردة التكاليف كيُعرض إمجايل  - ٘ٔ

يف ك/أك تستمر ، ك ٕ٘ٔٓأك عاـ  ٕٗٔٓاألنشطة اليت بدأت يف عاـ  شملالذم ي ألفاجلزء  )أ( 
 الثالثة؛ دكرتو ميزانيتو يف ادليزانية اإلرشادية اليت نظر فيا االجتماع العاـ يف تكالذم أدرج ٕٙٔٓإىل ما بعد عاـ 

كاليت أدرجت كذلك يف  ٕٙٔٓاألنشطة اليت سيتم الشركع فيها يف عاـ  شملالذم ي باءاجلزء  )ب( 
 عاـ يف دكرتو الثالثة؛ادليزانية اإلرشادية اليت نظر فيها االجتماع ال

من  كاليت تشكل جزءان  ٕٙٔٓيف عاـ البدء فيها األنشطة اليت سيتم  شملالذم ي جيماجلزء  )ج( 
 .برنامج العمل كلكنها مل ُتدرج يف ادليزانية اإلرشادية اليت نظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة
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 6الجدول 
 )بدكالرات الواليات ادلتحدة( 4109إلى  4106من الميزانية المقترحة لتنفيذ برنامج العمل 

 اجملموع اجملموع ٜٕٔٓ ٜٕٔٓ ٕٛٔٓ ٕٛٔٓ ٕٚٔٓ ٕٚٔٓ ٕٙٔٓ ٕٙٔٓ  
ٖ -ـ ح د ٗ -ـ ح د ٖ -ـ ح د ٗ -ـ ح د ٖ -ـ ح د   ٖ -ـ ح د ٗ -ـ ح د  ٖ -ـ ح د ٗ -ـ ح د   ٗ -ـ ح د 

مواصلة  ة:يزانية المرجعيالم -ألف
3 724 751 األنشطة الجارية  511 176 3  751 628 4  511 807 3  511 777 0  111 751 0 401 207 صفر   111 069 8  207 852 8  

 3 -ح د  نظر فيها مأدرجت في الميزانية التي التي و  4106البدء فيها عام  يتوخىاألنشطة التي  -باء
 ٕاذلدؼ 

ٖٚٛ ٓ٘ٚ التقييم العادلي )ج( ٕالناتج   ٘ٓٓ ٕٕٙ  ٕ٘ٓ ٖ٘ٙ  ٕ٘ٓ ٖٕٙ  ٓٓٓ ٘ٗ٘ ٔ  ٘ٓٓ ٖٔٚ ٔ ٕٚٔ ٓٓ٘ صفر   ٓٓٓ ٚٚ٘ ٕ  ٚ٘ٓ ٕٖٔ ٕ  
                     ٖاذلدؼ 
 نواعتقييم األ‘: ٕ’)ب(  ٖالناتج 

ٗٛٔ ٓٓ٘ الغريبة الغازية  ٚ٘ٓ ٕٖٚ  ٓٓٓ ٔٛٙ  ٓٓٓ ٜٔ٘  ٓٓٓ ٕٜٚ  ٕ٘ٓ ٖٗٔ ٘ٙ ٓٓٓ صفر   ٘ٓٓ ٙٙٚ  ٓٓٓ ٜٗٚ  
االستخداـ ‘: ٖ’)ب(  ٖالناتج 

ٖٕٕ ٓٓ٘ بيولوجيلتنوع الاادلستداـ لتقييم   ٘ٓٓ ٕٕٙ  ٘ٓٓ ٕٕٙ  ٓٓٓ ٜٔ٘  ٓٓٓ ٕٜٚ  ٓٓٓ ٕٗٓ ٘ٙ ٓٓٓ صفر   ٓٓٓ ٖٚٛ  ٘ٓٓ ٜٕٗ  
التحليل سيناريور )ج(:  ٖالناتج 

ٕٖٕ ٓٓ٘ (ٕالنمذجة )ادلرحلة تقييم ك   ٚ٘ٓ ٕٕٛ  ٓٓٓ ٔ٘ٓ  ٕ٘ٓ ٔٙٔ  ٓٓٓ ٘ٓ  ٘ٓٓ ٖٚ ٕٖٗ ٓٓ٘ صفر صفر   ٘ٓٓ ٕٗٚ  

ٖٙ٘ ٕٓ٘ )د(: تقييم القيم ٖالناتج   ٘ٓٓ ٕٜٕ  ٓٓٓ ٗٛٓ  ٘ٓٓ ٕٜ٘  ٓٓٓ ٔٔٚ  ٘ٓٓ ٕ٘ ٖٜ٘ ٕٓ٘   صفر   ٘ٓٓ ٛٚٗ  

ٕٖٕ ٓٓ٘ صفر صفر صفر صفر (ٕ)د(: تقييم القيم )ادلرحلة  ٖالناتج   ٚ٘ٓ ٕٛٛ ٕٖٕ ٓٓ٘ صفر صفر   ٚ٘ٓ ٕٛٛ  
                     ٗاذلدؼ 

ٖٙ ٓٓٓ ض ادلنربا)ىػ(: استعر  ٗالناتج   ٘ٛٓ ٘ٙ  ٓٓٓ ٛٗ  ٗٔٓ ٔ٘ٗ ٕٓٔ ٓٓٓ صفر صفر صفر صفر   ٜٜٓ ٕٔٓ  
ٔ ٜٙٓ ٓٓ٘ اجملموع الفرعي باء  ٘ٛٓ ٖٚٙ ٔ  ٚ٘ٓ ٘ٔٛ ٔ  ٗٔٓ ٘ٙٔ ٔ  ٘ٓٓ ٖ٘ٛ ٕ  ٘ٓٓ ٖٖٔ ٕ ٕٚ٘ ٓٓ٘ صفر   ٚ٘ٓ ٜٖٙ ٘  ٜٜٓ ٛٛٙ ٘  

5 629 451 المجموع الفرعي ألف + باء  181 803 2  511 067 2  901 378 5  111 306 2  511 180 2 267 907 صفر   751 034 02  217 720 02  
 3 -ح د  م ميزانية التي نظر فيهاولكنها لم تدرج في ال 4106البدء فيها عام  يتوخى األنشطة التي -جيم 

ٙ٘ ٖٓ٘ صفر اآللية التشاركية: )ج( ٔالناتج  ٙ٘ ٖٓ٘ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر   
دعم )ج(: أدكات  ٗالناتج 

ٓ٘ ٓٓٓ السياسات  ٚ٘ٓ ٖٙ ٖٙ ٓ٘ٚ صفر  ٖٙ ٓ٘ٚ صفر  ٓ٘ ٓٓٓ صفر صفر   ٕ٘ٓ ٜٔٔ  
ٓ٘ ٓٓٓ وع الفرعي جيماجملم  ٔٓٓ ٕٔٓ ٖٙ ٓ٘ٚ صفر  ٖٙ ٓ٘ٚ صفر  ٓ٘ ٓٓٓ صفر صفر   ٙٓٓ ٕٗٙ  

5 699 451 المجموع ألف + باء + جيم  081 933 2  511 067 2  661 224 5  111 306 2  451 025 2 267 907 صفر   751 084 02  117 989 02  
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عن برنامج كلتكوين نظرة عامة (. زانيةمن ادلي ٕالبند تكاليف تنفيذ برنامج العمل ) ٙاجلدكؿ  بنيي - ٙٔ
أضيف العاـ قد . ك ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓلفًتة السنتني  ٜٕٔٓك ٕٛٔٓسبت إضافة العامني ، وكملبأعمل ال

 أمران  ٜٕٔٓعاـ يف عد إصداره يُ م ذال (،ٛ/ٗ-)ـ ح د بسبب اجلدكؿ الزمين ادلقًتح للتقييم العادلي ٜٕٔٓ
مايو أيار/تاريخ ك . ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓاالسًتاتيجية للتنوع البيولوجي اخلطة عن بالغ اإللتلبية احتياجات  ان ضركري

 .ٛ/ٗ-ـ ح د  ىذا اجلانب يف الوثيقةكمسوغات ميزانية مفصلة كتُعرض . مبديي ىو تاريخ ٜٕٔٓ
استمرار مجيع األنشطة اجلارية اليت  قايمة علىال ‘‘رجعيةادليزانية ادل’’ ٙألف من اجلدكؿ  اجلزءكيبني  - ٚٔ

. ٜٕٔٓ-ٕٙٔٓيف الفًتة يتم البدء فيها ، مع عدـ كجود أنشطة إضافية ٕ٘ٔٓكعاـ  ٕٗٔٓبدأت يف عاـ 
 ةفرقأنواتج ك ترميمها ، من بني أمور أخرل، التقييمات اإلقليمية األربعة، كتقييم تدىور األراضي ك ىذا كيشمل

 .العمل الثالث
قرر االجتماع العاـ دل ، كفقان ٕٙٔٓاـ أف تبدأ يف عيتعني األنشطة اليت  ٙمن اجلدكؿ  اجلزء باء كيبني - ٛٔ
يف ادليزانيات  اهسبويلدرج اليت أُ ك ، ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓالرابعة، من أجل التنفيذ الكامل لربنامج عمل  دكرتويف 

 .يف الدكرة الثالثةجرل النظر فيها اليت  ٕٛٔٓإىل  ٕٙٔٓ عواـاإلرشادية لأل
أصدره ر قر دل ، كفقان ٕٙٔٓأف تبدأ يف عاـ  تعنيمع األنشطة اليت ي ٙجلدكؿ من ا )جيم( اجلزء كيبني - ٜٔ

 اهسبويلمل يُدرج اليت ك ، ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓالرابعة، من أجل التنفيذ الكامل لربنامج عمل  االجتماع العاـ يف دكرتو
 .الدكرة الثالثةجرل النظر فيها يف اليت  ٕٛٔٓإىل  ٕٙٔٓعواـ يف ادليزانيات اإلرشادية لأل

 .ٙمن اجلدكؿ  جيمك  كباء لفأ رلموع األجزاء ٘عركضة يف اجلدكؿ دليزانيات ادلا كتتضمن - ٕٓ
 كيرد فيها، ما يلي )ٕٙٔٓأف تبدأ يف عاـ   يتوخى، اليتٙمن اجلدكؿ  كتشمل األنشطة يف اجلزء باء - ٕٔ

 (:بني قوسني ٕٔٓ-ٕٙٔٓرلموع التكاليف ادلنقحة للفًتة 
مايو يف أيار/نتهي كي ٕٙٔٓعاـ يف  أدحبيث يب، العادلي: الشركع يف التقييم ٕاذلدؼ  أ() 

 (؛دكالر ٕ ٖٕٔ ٓ٘ٚ) (ٕ)الناتج  ٛ/ٗ-ـ ح د يف الوثيقة ربديد النطاؽ الواردإىل تقرير  ، استنادان ٜٕٔٓ
 :ٖاذلدؼ  ب() 

 ٕٙٔٓعاـ حبيث يبدأ يف ، الغريبة الغازيةبشأف األنواع اضيعي الشركع يف التقييم ادلو  ‘ٔ’
ـ ح  يف الوثيقة ربديد النطاؽ الواردإىل تقرير  ادان ، استنٜٕٔٓمايو أيار/ يف نتهييك 
 دكالر(؛ ٜٚٗ ٓٓٓ‘ )ٕ’)ب(  ٖ)الناتج  ٓٔ/ٗ-د

حبيث يبدأ يف ، استدامة استخداـ التنوع البيولوجيبشأف اضيعي الشركع يف التقييم ادلو  ‘ٕ’
يف  ربديد النطاؽ الواردإىل تقرير  ، استنادان ٜٕٔٓمايو أيار/ يف نتهييك  ٕٙٔٓعاـ 

 دكالر(؛ ٕٜٗ ٓٓ٘‘ )ٖ’)ب(  ٖ)الناتج  ٔٔ/ٗ-د ح ـ ثيقةالو 
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أعماؿ بالقياـ باستجابة لطلب كالنمذجة،  صلة العمل ادلتعلق بتحليل السيناريوموا ‘ٖ’
حوؿ نشاطني: )أ( تقدمي ادلشورة بشأف استخداـ حبيث يتمحور ادلتابعة، 

ذلك تلك ادلتعلقة  ، دبا يفادلنربالسيناريوىات كالنماذج القايمة لتلبية احتياجات 
نماذج ادلرتبطة هبا السيناريوىات ك ضع الالتقييمات اإلقليمية كالعادلية؛ ك)ب( ربفيز ك ب

 ٖ)الناتج  ٘/ٗ-ـ ح د اجملتمع العلمي األكسع، كما ىو موضح يف الوثيقةعلى يد 
 (؛دكالر ٕٚٗ ٓٓ٘)ج(( )

 ٕٙٔٓيث يبدأ يف عاـ حبالتنوع البيولوجي، بشأف قيم عي يضاالشركع يف التقييم ادلو  ‘ٗ’
 يف الوثيقة ربديد النطاؽ الواردإىل تقرير  ، استنادان ٜٕٔٓمايو يف أيار/نتهي كي
 (؛دكالر ٗٚٛ ٓٓ٘)د(( ) ٖ)الناتج  ٜ/ٗ-د ح ـ

صدكر التقييم، دبا يف ذلك إعادة بعد  ٕٛٔٓعاـ القيم يف ادلتعلق ب مواصلة العمل ‘٘’
)د((  ٖالناتج ) تنهجيات دعم السياساأدكات كمكمواصلة تطوير النظر يف التوجيو 

 ؛دكالر( ٕٛٛ ٓ٘ٚ)
، على النحو كاالستعراضات النهايية للمنربمنتصف ادلدة استعراضات يف : الشركع ٗاذلدؼ  ج() 

 .دكالر( ٕٓٔ ٜٜٓ)ق(( ) ٗ)الناتج  ٙٔ/ٗ-ـ ح د ادلبني يف الوثيقة
لطلب من تستجيب  هاكلكنيف ادليزانية،  جيم اجلزءالواردة يف األنشطة يتم يف السابق إدراج كمل  - ٕٕ

 :كتشمل ىذه األنشطة. االجتماع العاـ
دلناقشة  ٕٙٔٓادلعارؼ األصلية كاحمللية يف عاـ  بشأف: عقد حلقة عمل كاحدة ٔاذلدؼ  )أ( 
-ـ ح د أنظمة ادلعرفة ادلختلفة، كما ىو موضح يف الوثيقةبتشاركية للعمل  الًتتيبات ادلؤسسية آلليةو النطاؽ ك 

 بناء على ٕٚٔٓلعاـ ميزانية ىذا النشاط  كسوؼ يتعني تنقيحدكالر(.  ٙ٘ ٖٓ٘)ج(( ) ٔ)الناتج  ٚ/ٗ
 ؛ٕٙٔٓنتايج األنشطة يف عاـ 

مرة باالجتماع دعم السياسات للسماح لفريق اخلرباء ادلتعلق ب: مواصلة العمل ٗاذلدؼ  ب() 
 ٗالناتج )دعم السياسات هرس بأدكات فكضع دلواصلة  ٕٛٔٓعاـ كمرة كاحدة يف  ٕٚٔٓيف عاـ كاحدة 
 دكالر(. ٜٔٔ ٕٓ٘))ج(( 

 يتعين جمعهاوتقدير األموال التي المنبر لمحة عامة عن تكلفة  - باء
 يكفل أكثر األجزاء ألف كباء كجيميف لبنود الواردة لسبويل أنو ستكوف ىناؾ حاجة إىل رل ادلكتب ي - ٖٕ

ج إىل الوضع ادلايل احلر االجتماع العاـ لفت انتباه يود  ادلكتب فبيد ألتنفيذ برنامج العمل. مالءمة الظركؼ 
 .الوارد أدناه للربنامج، كما ىو موضح

 ما رلموعو ،ٕ٘ٔٓنوفمرب تشرين الثاين/ ٘ٔاآلف، يف  مجيع ادلسامهات ادلتلقاة حىتتبلغ  - ٕٗ
 ٖ ٚٔٙ ٙٚ٘ ما رلموعو ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓالتعهدات ادلستحقة عن الفًتة دكالر. كتبلغ  ٖٕ ٕ٘ٙ ٖٚٔ
 (.ٔاجلدكؿ دكالر ) ٕٙ ٕٛٛ ٜٗٚ كيبلغ رلموع ادلوارد اليت  م تلقيها أك التعهد هبا إىل اليـو. دكالر
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التكاليف  رلموعإىل  استنادان  ،حاليان  كما ىو مقًتح كاملالعمل الالتكلفة لربنامج رلموع بلغ كي - ٕ٘
 دكالر. ٘ٗ ٖٕٚ ٔٓ٘ ،كاألمانة دلنربادبا يف ذلك اجتماعات ىيئات  ،ٚالسنوية الواردة يف اجلدكؿ 

 ٚاجلدكؿ 
 (4109-4104مجموع االحتياجات النقدية للمنبر )

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 اجملموع السنة

 ٓٛٗ ٖٕٔ )فعلي( ٕٕٔٓ
 ٕ ٕٖٙ ٗ٘ٚ )فعلي( ٖٕٔٓ
 ٖ ٗٛٚ ٛ٘ٔ )ففعلي( ٕٗٔٓ
 ٚ ٚ٘ٛ ٓٙٚ )تقديرم( ٕ٘ٔٓ
 ٜ ٕٓٙ ٖٙٙ )تقديرم( ٕٙٔٓ
 ٓٔ ٜٙٔ ٜٖٜ ديرم()تق ٕٚٔٓ
 ٚ ٕٜ٘ ٗٚٚ )تقديرم( ٕٛٔٓ
 ٖ ٖٙٓ ٖٖٓ )تقديرم( ٜٕٔٓ

 25 437 510 إجمالي التكلفة
 

دكالر، أم  ٛٔ ٖٗ٘ ٕ٘ٚىو مجعو  لغ التمويل الذم ما زاؿ يتعنيكيف ضوء ما سبق ذكره، فإف مب - ٕٙ
حىت اآلف هبا تعهد الليت  م تلقيها أك كرلموع ادلوارد ا ٕٗيف الفقرة الواردة التكلفة ما يعادؿ الفرؽ بني رلموع 

ث احلكومات كأصحاب ادلصلحة حيىذا الوضع احلرج، يود ادلكتب أف  . كيف ضوءٖٕكادلبينة يف الفقرة 
 .كالسنوات الالحقة ٕٙٔٓلعاـ للصندكؽ االستئماين لمسامهات  تقدمي ذلك، إىل القادرين على

)تكاليف للصندكؽ االستئماين باإلضافة إىل ادلسامهة النقدية رلموع االحتياجات  ٛاجلدكؿ كيبني  - ٕٚ
نب الرصيد الثالثة خيارات سلتلفة، إىل ج ، كفقان ٜٕٔٓإىل  ٕٙٔٓمن ( اؿ ادلتداكؿيف احتياطي رأس ادل

‘‘ اخليار ادلرجعي’’كينطوم النظر يف ادليزانية. االجتماع العاـ على الًتاكمي لألمواؿ ادلتاحة، من أجل مساعدة 
كىذا . ٗٔجديدة، كما ىو موضح يف الفقرة يف أنشطة ار مجيع األنشطة اجلارية، دكف الشركع استمر  على

+  اخليار ادلرجعي’’لتنفيذ برنامج العمل. أما صيغة  ٙكؿ اجلزء ألف من اجلد ىو ادلبني يف‘‘ اخليار ادلرجعي’’
 ‘‘+ مجيع األنشطة األخرل دلرجعياخليار ا’’كصيغة الشركع يف التقييم العادلي. فهي تشمل  ‘‘عادليالتقييم ال

 .ٙميع األنشطة ادلدرجة يف اجلدكؿ تعين القياـ جب
 ٛ ٙٔٛ ٖٚٚمبلغ  ٕٙٔٓيناير كانوف الثاين/ ٔرلموع الرصيد النقدم ادلقدر ادلتاح يف كيساكم  - ٕٛ

، دكالر ٖٕ ٕ٘ٙ ٖٚٔ، أم ما يعادؿ دلبلغ اإلمجايل للمسامهات ادلتلقاةالفرؽ بني اما يساكم كىو  دكالر،
 اليت تساكم، ٚيف اجلدكؿ  كما ترد  ٕ٘ٔٓإىل  ٕٕٔٓمن االحتياجات النقدية  مبلغ(، كرلموع ٖٕ)الفقرة 

 ٕٙٔٓلعاـ  بو ( كادلبلغ ادلتعهددكالر ٛ ٙٔٛ ٖٚٚىذا ادلبلغ )رلموع خدـ ستُ كاُ . دكالر ٗٔ ٛٗٗ ٜ٘ٚ
لرصيد الًتاكمي لألمواؿ لتقدير ا ان ، أساسدكالر ٓٔ ٖٗٓ ٙٙٙالذم يساكم (، دكالر ٔ ٕٕٚ ٜٕٛ)

، يف ٛ، ادلشار إليها يف اجلدكؿ ٕٛٔٓك ٕٚٔٓ يلعامأضيفت ادلداخيل ادلتعهد هبا . ك ٛادلتاحة يف اجلدكؿ 
 .، على التوايل، حلساب الرصيد الًتاكمي لألمواؿ ادلتاحةٕٛٔٓك ٕٚٔٓ
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 ٛاجلدكؿ 
، وفقا لثالثة 4109-4106متاحة للفترة مجموع االحتياجات النقدية للمنبر والرصيد التراكمي من األموال ال

 خيارات
 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 

  4106 4107 4108 4109 
رلموع   

االحتياجات 
 النقدية

الرصيد الًتاكمي 
من األمواؿ 

 (-/+) ادلتاحة 

رلموع 
االحتياجات 

 النقدية

الرصيد الًتاكمي من 
 األمواؿ ادلتاحة 

(+/-) 

رلموع 
االحتياجات 

 النقدية

الرصيد الًتاكمي من 
 األمواؿ ادلتاحة 

(+/-) 

رلموع 
االحتياجات 

 النقدية

الرصيد الًتاكمي من 
 األمواؿ ادلتاحة 

(+/-) 
 المقدرالرصيد النقدي 

كانون الثاني/يناير   0في 
4106  ٖٚٚ ٛٔٙ ٛ        

 ةل اإلضافياخيالمد
ٔ ٕٕٚ ٜٕٛ   االمتعهد به   ٜ٘ٛ ٕٔٓ ٔ   ٜٙٛ ٜٔٚ ٔ    

واصلة : م0الخيار 
خيار األنشطة وفق ال

ٚ ٜٚ٘ ٜٗٗ  المرجعي  ٕٔٚ ٗٗٙ ٕ  ٚٙٙ ٗٗٔ ٛ  -ٜٙٓ ٚٛٗ ٗ  ٜٓٗ ٖٙ٘ ٘  -ٔٙٙ ٜٚٔ ٛ  ٕٖٓ ٚ٘ٛ ٕ  - ٖٜٙ ٕٜٚ ٔٔ  
+  : المرجعي4الخيار 

ٛ ٜٕٙ ٜٗٚ التقييم العالمي  ٜٔٚ ٖٚٚ ٔ  ٔٔٙ ٜٚٗ ٛ  -ٙٔٓ ٜٛٓ ٘  ٗٓٗ ٜ٘ٗ ٙ  -ٖٔٙ ٕٕٗ ٔٔ  ٜٖٓ ٜٛ٘ ٕ  -ٕٗٙ ٕٔٓ ٔٗ  
+  عيالمرج:3الخيار 
ٜ ٕٓٙ ٖٙٙ نشطة األخرىاأل جميع  ٖٓٓ ٗٗٔ  ٜٖٜ ٜٔٙ ٔٓ  ٖٗٚ ٘ٗ٘ ٛ - ٚٚٗ ٜٕ٘ ٚ  -ٕٖٗ ٖٔٛ ٔ٘  ٖٖٓ ٖٓٙ ٖ  -ٖٚ٘ ٖ٘ٗ ٔٛ  

 .ٕٚاخليارات الثالثة يف الفقرة   م عرض

 يعين أف التمويل متوفر ‘‘شطة األخرل+ مجيع األن ادلرجعي’’يار اخلإىل أف اختيار  ٛيشي اجلدكؿ  - ٜٕ
 ٛ ٘ٗ٘ ٖٚٗ؛ كأف ىناؾ حاجة إىل مجع ٕٙٔٓيف هناية  نقدان دكالر  ٔٗٗ ٖٓٓع بقاء م، ٕٙٔٓلعاـ 

 ٛٔ ٖٗ٘ ٖ٘ٚ، كٕٛٔٓدكالر حىت عاـ  ٘ٔ ٖٛٔ ٖٕٗكإىل ، ٕٚٔٓألداء األنشطة حىت عاـ دكالر 
 ٔ ٖٚٚ ٜٚٔقدره فسيبقى مبلغه ، ‘‘عادليالتقييم ال+  اخليار ادلرجعي’’ أما يف حالة. ٜٕٔٓدكالر حىت عاـ 

يف دكالر  ٘ ٜٓٛ ٓٔٙم مجعها تيادلبلغ الًتاكمي لألمواؿ اليت س. كسيساكم ٕٙٔٓيف هناية عاـ  نقدان الر دك 
 .ٜٕٔٓدكالر يف  ٗٔ ٕٓٔ ٕٙٗبلغ تسك  ٕٛٔٓدكالر يف  ٔٔ ٕٕٗ ٖٙٔك، ٕٚٔٓعاـ 
 ،ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ بالنظر إىل النقص احلايل يف األمواؿ ادلتاحة لفًتة السنتني ،الجتماع العاـكإذا قرر ا - ٖٓ

، على النحو الوارد يف ٕٙٔٓيف عاـ كاف من ادلقرر الشركع فيها بعض األنشطة اليت  أف يوقف الشركع يف 
أنو ا دبالتقييم العادلي يف لبدء لاألكلوية سُبنح أف ببقوة يوصي ادلكتب فإف ، ٙمن اجلدكؿ القسمني ألف كباء 

. كعالكة على ذلك، ميثل التقييم العادلي اعفتهاضيعمل على مك  حىت اآلفادلنرب تفيد من االستثمارات يف سي
اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بتوفي قاعدة معرفية للخطة االسًتاتيجية للتنوع ادلنرب بمن جانب  التزامان 
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، على ادلنواؿ ذاتو. ك ٖٕٓٓ - ٕٕٔٓالفًتة ، كمتابعتو يف (ٛ/ٗ-)ـ ح د ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓللفًتة البيولوجي 
 .ٕ٘ٔٓقاعدة معرفية لتنفيذ أىداؼ التنمية ادلستدامة اليت اعتمدت يف عاـ أف يتيح  ميكن للتقييم

 التعديالت مقارنة بالميزانيات اإلرشادية التي عرضت في الدورة الثالثة - جيم
مقارنة مع  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓيعرض ىذا القسم التعديالت الرييسية اليت أدخلت على مشركع ميزانية  - ٖٔ

 أساسان تعديالت دخاؿ ال(. ك م إ٘الثالثة )اجلدكؿ  االجتماع العاـ يف دكرتوعلى يت ُعرضت ال ةالسابقصيغة ال
 (.ٕ(، كتنفيذ برنامج العمل )البند ٔ)البند ادلنرب : اجتماعات ىيئات مهايزانية ادلدين من بنود على بن

 المنبراجتماعات هيئات  - 0
)دكرات  ٔ-ٔ، يف إطار البند شأف التكاليف األمنيةبجديد بند فرعي  إىل ادليزانيةيُقًتح أف يضاؼ  - ٕٖ

جتماعات االدرج يف ميزانية األمم ادلتحدة جيب أف تُ  قار(. كذلك ألف تكلفة األمن يف ماالجتماع العاـ
بشأف ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بإعداد اتفاقات مع احلكومات ادلضيفة  ST/AI/342األمر اإلدارم لالمتثاؿ 

لشؤكف دارة األمم ادلتحدة إلادلبادئ التوجيهية  ، الذم تتبعوٖٕٗ/ٓٗها قرار اجلمعية العامة اليت ينطبق علي
لألمانة اخلارجية كادلؤسبرات كادلؤسبرات اخلاصة األنشطة لسالمة كاألمن فيما يتعلق بالًتتيبات األمنية يف ا

أكتوبر تشرين األكؿ/ ٖٔيف  ةدر كاالجتماعات اليت ترعاىا أك تنظمها مؤسسات منظومة األمم ادلتحدة، الصا
فق امر غي عقد يف مكاف آخر ىذه ادلبادئ التوجيهية بوضوح أف االجتماعات كادلؤسبرات اليت تُ ربدد . ك ٕٔٔٓ

ا أهن مؤقتان عترب اليت يُ ، اتن انعقاد ادلؤسبر اكمأيف  يةأمنكجود خدمات األمم ادلتحدة تتطلب التابعة  اتؤسبر ادل
 حني يتعني على احلكومة . كيفST/AI/342 ، على النحو ادلبني يف األمر اإلدارمألمم ادلتحدةتشكل مقار ل

تكلفة األمن يف فإف خارج مكاف انعقاد ادلؤسبر، الواقعة ناطق ادلالشرطة يف من جانب محاية وفي ادلضيفة ت
باعتماد ادليزانية ادلقًتحة درج ىذا البند الفرعي اجلديد يف ميزانية ادلؤسبر. كلذا أُ تُغطى من مكاف انعقاد ادلؤسبر 

 .دكالر سنويان  ٓٓٔ ٓٓٓ هقدر مايل 
 تنفيذ برنامج العمل - 4

-ٕٙٔٓتكاليف برنامج العمل للفًتة تعديالت على تقديرات لل سان تشكل التنقيحات التالية أسا - ٖٖ
 :يف دكرتو الثالثة االجتماع العاـنظر فيها بادلقارنة مع األرقاـ اليت  ٕٛٔٓ

لوحدة الدعم الفين يف من الدخل الناشئ عن تكاليف دعم الربنامج شرة يف ادلاية إدراج ع )أ( 
دكال للفًتة  ٕٓٔ ٓٓٓ تبلغتكلفة إضافية يؤدم إىل  األمر الذم، ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓرلاؿ بناء القدرات للفًتة 

 ؛ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓ
 بناء القدراتتنظيم منتدل الذم يدعو إىل تغيي ادلعنية ببناء القدرات فرقة العمل  مقًتحُ  ب() 

م دسيؤ ما  ،عقد سنويان ياجتماع أصغر إىل نطاؽ مرة كاحدة كل عامني الالتابع للمنرب من اجتماع كاحد كاسع 
 ؛ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓدكالر يف الفًتة  ٕٛٔ ٕٓ٘ تبلغإىل تكلفة إضافية 
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ادلتعلقة اجتماعات احلوار تغيي تنظيم كالبيانات الداعي إىل ارؼ ادلعادلعنية بفرقة العمل مقًتح  ج() 
عقد ياجتماع أصغر إىل نطاؽ مرة كاحدة كل عامني المن اجتماع كاحد كاسع تحفيز توليد معارؼ جديدة ب

 ؛ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓللفًتة  دكالر  ٖٓ ٓٓٓ رىاقدكفورات ستنشأ عنو ما ، سنويان 
 لوثيقةيف ا على النحو الواردتشاركية ادلقًتحة بشأف أنظمة ادلعارؼ األصلية كاحمللية، اللية اآل )د( 

 ؛ٕٙٔٓدكالر لعاـ  ٙ٘ ٖٓ٘ مقدارىاإىل تكلفة إضافية ؤدم اليت ست)ج((،  ٔ)الناتج  ٚ/ٗ-د ح ـ
للرد على األسئلة االجتماع العاـ حلضور دكرات الذين يتلقوف الدعم ادلؤلفني  زيادة يف عدد )ق( 

مشارؾ رييس لدعم  إىل جانب ،الواحد تقييمثالثة إىل تسعة مؤلفني لل منم، اهتيف تقييم أثناء نظر االجتماع
 دبقدارإىل تكاليف إضافية يؤدم س األمر الذميف ادلتوسط،  مؤلف رييسي منسق لكل فصل،ك  كاحد
 ؛ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓدكالر للفًتة  ٖٕٔ ٓٓ٘

لتقييم اتكاليف تستند إليها تقديرات االفًتاضات اليت إدخاؿ العديد من التعديالت على  )ك( 
دكالر،  ٓٓ٘ ٓٓٓ دكالر إىل ٘ٚٙ ٓٓٓ ميزانية التوعية من تقليصس ادلستفادة: الدرك  إيل استنادان العادلي، 

عدد ادلؤلفني ادلشاركني  تقليصك  ؛ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓلفًتة دكالر ل ٘ٚٔ ٓٓٓ كفورات قدرىاربقيق إىل  يؤدمما 
 خصم؛ ك ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓللفًتة دكالر  ٕٕٓ ٓٓٓ كفورات قدرىاربقيق إىل  ؤدمييف التقييم، ما 

فريق اخلرباء يرل ين، . كفيما يتعلق دبوضوع الدعم الفينادلبلغ ادلخصص للدعم الف منر دكال ٕٕ٘ ٓٓٓ
األمانة تكوف ضمن  أف ينبغيلتقييم العادلي با اخلاصةادلكتب أف كحدة الدعم الفين ك ادلتعدد التخصصات 

كاحد يعمل بدكاـ   موظف إدراج تكلفةقًتح تنسيق قوم مع التقييمات اإلقليمية كغيىا. كلذا يُ كجود لضماف 
إىل  يوفدكاحد وظف إضايف دبعيين إىل تقدمي دعم الدعوة  قًتح أيضان يُ األمانة. ك  وحدة داخلاللرياسة كامل 
 ؛لصندكؽ االستئماينيكتبدىا ادكف أم تكلفة توافر موظف يف الوحدة ضماف لاألمانة 

ادلطلوب  فهرسالوضع ل ان سنوي خبيان  ٕٓ يضم الجتماع سبويالن يزانية لتشمل ادل م تعديل  )ز( 
األمر )ج((،  ٗ)الناتج  ٕٔ/ٗ-د ح ـ يف الوثيقة، على النحو الوارد دكات كمنهجيات دعم السياساتأل

 ٜٔٔ ٕٓ٘ بتكلفة إمجالية قدرىا سنويان دكالر  ٖٙ ٓ٘ٚ بلغتإىل تكلفة إضافية يؤدم  الذم من شأنو أف
 ؛ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓدكالر للفًتة 

كفق على أساس التقديرات،  احملسوبةات مجيع أفرقة اخلرباء القايمة، تكلفة اجتماع م تعديل  ح() 
 .ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓدكالر للفًتة  ٓ٘ٗ ٓٓٓ كفورات دبقدارإىل رلموع يؤدم ما كىو الدقيق للخرباء، العدد 

 4108الميزانية اإلرشادية لفترة ميزانية عام  - سادساً 
رلموعة نفس إىل  استنادان  ت أعد، اليتٕٛٔٓـ اإلرشادية ادلنقحة لعاادليزانية  ٜيبني اجلدكؿ  - ٖٗ

 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓللفًتة ادليزانية ادلنقحة اخلاصة بالفًتاضات ا
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 ٜاجلدكؿ 
 4108الميزانية اإلرشادية لعام 

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 

 بنود ادليزانية
ادلقًتحة  ٕٛٔٓميزانية 

 ٖ-يف ـ ح د
ادلقًتحة  ٕٛٔٓميزانية 

 ٗ-يف ـ ح د
     اجتماعات هيئات المنبر -0
     الدكرة السادسة لالجتماع العاـ 0-0

 ٗٓ٘ ٓٓٓ ٗٓ٘ ٓٓٓ امة )سفر/بدؿ اإلقامة اليومي(تكاليف السفر للمشاركني يف الدكرات الع
 ٘ٙٚ ٓٓٓ ٖٓٙ ٓٓٓ خدمات ادلؤسبرات )الًتمجة كالتحرير(

 ٘ٙ ٓٓٓ ٘ٙ ٓٓٓ خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ
 ٓٓٔ ٓٓٓ   خدمات أمن االجتماع العاـ

 0 232 111 0 099 111 ، دورة االجتماع العام0-0لمجموع الفرعي ا
   مكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصاتدورات ال 0-4

 ٜٓٔ ٕٓٓ ٜٓٔ ٕٓٓ تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركني يف دكرة ادلكتب
 ٖٖٓ ٓٓٓ ٖٖٓ ٓٓٓ تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركني يف دكرة فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات

 239 411 239 411 دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات ،4-0المجموع الفرعي 
 ٖٓ ٓٓٓ ٖٓ ٓٓٓ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر 0-3

 0 913 411 0 668 411 اجتماعات هيئات المنبر ،0المجموع الفرعي 
   تنفيذ برنامج العمل -4
تعزيز أسس القدرات كادلعارؼ عل مستول الًتابط بني العلـو  :0الهدف  4-0

 ٔ ٚٙٓ ٓٓ٘ ٚٗٛ ٓٓ٘ سيةكالسياسات لتنفيذ مهاـ ادلنرب الريي
تعزيز الصلة بني العلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي  :4الهدف  4-4

كخدمات النظم اإليكولوجية على ادلستويات دكف اإلقليمية كاإلقليمية كالعادلية 
 ٔ ٕٕٗ ٓٓ٘ ٕ ٖٔٓ ٓٓٓ كفيما بينها

التنوع البيولوجي  تعزيز الًتابط بني العلـو كالسياسات يف رلاؿ :3الهدف  4-3
 ٔ ٕٙٗ ٓٓ٘ ٔ ٓٔٔ ٓٓ٘ كخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا ادلواضيعية كادلنهجية

 ٛٓٗ ٓ٘ٚ ٖ٘ٗ ٓٓٓ نشر كتقييم أنشطة ادلنرب كنواذبو كاستنتاجاتو :2الهدف  4-2
 2 025 451 2 306 111  تنفيذ برنامج العمل ،4المجموع الفرعي 
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 بنود ادليزانية
ادلقًتحة  ٕٛٔٓميزانية 

 ٖ-يف ـ ح د
ادلقًتحة  ٕٛٔٓميزانية 

 ٗ-يف ـ ح د
 ةاألمان -3
 موظفو األمانة 3-0
 موظفو الفئة الفنية والعليا 3-0-0

 ٖ٘ٓ ٓٓٗ ٖ٘ٓ ٓٓٗ (ٔ-رييس األمانة )مد
 ٕٓٗ ٖٓٓ ٕٓٗ ٖٓٓ (ٗ -موظف برامج )ؼ 
 − − ()أ(ٗ-موظف برامج )ؼ 
 ٕٓٓ ٓٓ٘ ٕٓٓ ٓٓ٘ (ٖ-موظف برامج )ؼ 
 ٕٓٓ ٓٓ٘ ٕٓٓ ٓٓ٘ (ٖ-موظف برامج )ؼ 

 ٗٚٔ ٖٓٓ ٗٚٔ ٖٓٓ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 
 ٗٚٔ ٖٓٓ ٗٚٔ ٖٓٓ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 

 0 495 311 0 495 311 الفئة الفنية والعليا : موظفو0-0-3المجموع الفرعي 
   الموظفون اإلداريون 0-4-ٖ

 ٕٔٔ ٓٓٛ ٕٔ ٓٓٛ (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٕٔٔ ٓٓٛ ٕٔ ٓٓٛ  (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٕٔٔ ٓٓٛ ٕٔ ٓٓٛ  (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٕٔٔ ٓٓٛ ٕٔ ٓٓٛ (٘-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٕٔٔ ٓٓٛ ٕٔ ٓٓٛ (٘-ع.موظف دعم إدارم )خ

 619 111 619 111 الموظفون اإلداريون ،4-0-3المجموع الفرعي 
 0 912 311 0 912 311 موظفو األمانة 0-3 ،المجموع الفرعي

     التكاليف التشغيلية لألمانة )غير الموظفين( 3-4
   السفر في مهام رسمية 3-4-0

 ٖٓٔ ٓٓٓ ٖٓٔ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رمسية
 031 111 031 111 السفر في مهام رسمية  ،0-4-3المجموع الفرعي 

   تدريب الموظفين 3-4-4
 ٘ٔ ٓٓٓ − تدريب مهين على إدارة ادلشاريع

 05 111 صفر تدريب الموظفين ،4-4-3المجموع الفرعي 
   دات ولوازم المكاتبالمع  3-4-3

 ٗ ٓٓ٘ ٗ ٓٓ٘ دكالر كل كحدة( ٓٓ٘ٔمعدات مستهلكة )بنود تقل قيمة عن 
 ٕٔ ٓٓٓ ٕٔ ٓٓٓ لواـز ادلكاتب

 06 511 06 511 المعدات ولوازم المكاتب ،3-4-3المجموع الفرعي 
   المقار 3-4-2

ؾ، ادلسامهة يف التكاليف ادلشًتكة )صيانة مساحات ادلكاتب، األمن ادلشًت 
 ٘ٗ ٓٓٓ ٘ٗ ٓٓٓ خدمات ادلوزع اذلاتفي، إخل(

 25 111 25 111 : المقار2-4-3المجموع الفرعي 
   تكنولوجيا المعلومات  دعمالطابعات وآالت النسخ و  3-4-5

 ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها
 ٓٓٓٗ  ٗ ٓٓٓ كنفقات متنوعة أخرلبررليات 
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 بنود ادليزانية
ادلقًتحة  ٕٛٔٓميزانية 

 ٖ-يف ـ ح د
ادلقًتحة  ٕٛٔٓميزانية 

 ٗ-يف ـ ح د
 ٕ٘ ٓٓٓ  دلعلوماتتكنولوجيا ادعم خدمات 

 32 111 9 111 دعم تكنولوجيا المعلوماتالطابعات وآالت النسخ و  ،5-4-3المجموع الفرعي 
     الهاتف، والرسوم البريدية والنفقات المتنوعة 3-4-6

 ٕٓ ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ اذلاتف
 ٕ ٓٓٓ ٕ ٓٓٓ رسـو بريدية كنفقات متنوعة

 44 111 44 111 بريدية والنفقات المتنوعةالهاتف، والرسوم ال ،6-4-3المجموع الفرعي 
   الضيافة  3-4-7

 ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ الضيافة
 5 111 5 111 الضيافة ،7-4-3المجموع الفرعي 
 467 511 447 511 تكاليف التشغيل )غير المرتبطة بالموظفين( ،4-3المجموع الفرعي 
 4 470 811 4 030 811 األمانة )الموظفون + التكاليف التشغيلية( ،3المجموع الفرعي 

 8 441 451 8 006 111 3+4+0 ،الجموع الفرعي
 ٚ٘ٙ ٕٓٙ ٜٗٙ ٕٓٛ يف ادلاية( ٛتكاليف دعم الربنامج )

 8 877 871 8 765 481 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 ٕٜ٘ ٜٙٓ- ٕٜ٘ ٜٙٓ- يف ادلاية( ٓٔادلسامهة يف احتياطات رأس ادلاؿ ادلتداكؿ )

 7 954 772 7 821 082 اجات النقديةمجموع االحتي

 ، برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.ٗ-أ( إعارة موظف من الرتبة ؼ)

 4109الميزانية اإلرشادية لفترة ميزانية العام  - سابعاً 
تُعقد أف و اُقًتح أن. كالسبب يف ذلك ىو ٜٕٔٓرشادية جلزء من عاـ اإليزانية ادل ٓٔاجلدكؿ بني ي - ٖ٘

صداره عادلي كضبط إالتقييم وضع الإلتاحة الوقت الكايف ل ٜٕٔٓمايو الجتماع العاـ يف أيار/لة الدكرة السابع
كأىداؼ آيشي  ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓللفًتة متطلبات اإلبالغ عن اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي تلبية ل

 .(ٛ/ٗ-)ـ ح دالواردة فيها بشأف التنوع البيولوجي 
 دات الدعم الفين اليت يُتوقع أفألمانة بأكملها، دبا يف ذلك كحسبة إىل اادلرتبات بالندرجت كقد أُ  - ٖٙ

للفًتة نفسها،  ةتكاليف التشغيل النسبيقد كردت . ك ٜٕٔٓمايو إىل أيار/ /ينايركانوف الثاينمن  واصل العمل ت
يزانية ىذه ادل اجة إىل إخضاعتكوف ىناؾ حسك . جتماع العاـإىل جنب مع تكلفة الدكرة السابعة لال جنبان 

 .ٜٕٔٓيبدأ يف ، برنامج عمل ثافو النظر يف االجتماع العاـ  ما ارتألإذا إىل تنقيح كبي ية دشار اإل
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 ٓٔاجلدكؿ 
 4109الميزانية اإلرشادية لعام 

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
  

 ٗ-ادلقًتحة يف ـ ح د ٜٕٔٓميزانية  بنود ادليزانية
   اجتماعات هيئات المنبر -0
   الدكرة السابعة لالجتماع العاـ 0-0

 ٗٓ٘ ٓٓٓ تكاليف السفر للمشاركني يف الدكرات العامة )سفر/بدؿ اإلقامة اليومي(
 ٘ٙٚ ٓٓٓ خدمات ادلؤسبرات )الًتمجة كالتحرير(

 ٘ٙ ٓٓٓ خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ
 ٓٓٔ ٓٓٓ خدمات أمن االجتماع العاـ

 0 232 111 دورة االجتماع العام ،0-0لمجموع الفرعي ا
  دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات 0-4

  ركني يف دكرة ادلكتبتكاليف السفر كاالجتماع للمشا
  تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركني يف دكرة فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات

 صفر دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات ،4-0المجموع الفرعي 
 صفر تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر 0-3

 0 232 111 اجتماعات هيئات المنبر ،0المجموع الفرعي 
  تنفيذ برنامج العمل -4
تعزيز أسس القدرات كادلعارؼ عل مستول الًتابط بني العلـو  :0الهدف  4-0

 ٜٔ ٚٙٙ كالسياسات لتنفيذ مهاـ ادلنرب الرييسية
تعزيز الصلة بني العلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات  :4الهدف  4-4

 ٕٚٔ ٓٓ٘ قليمية كاإلقليمية كالعادلية كفيما بينهاالنظم اإليكولوجية على ادلستويات دكف اإل
تعزيز الًتابط بني العلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات  :3الهدف  4-3

 ٖٓٔ ٓٓٓ النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا ادلواضيعية كادلنهجية
 ٛٔٔ ٓ٘ٚ نشر كتقييم أنشطة ادلنرب كنواذبو كاستنتاجاتو :2الهدف  4-2

 267 907  تنفيذ برنامج العمل ،4المجموع الفرعي 
 األمانة -3

 موظفو األمانة 3-0  
 موظفو الفئة الفنية والعليا 3-0-0

 ٕٚٔ ٕٓ٘ (ٔ-رييس األمانة )مد
 ٓٓٔ ٕ٘ٔ (ٗ -موظف برامج )ؼ 
 − )أ((ٗ-موظف برامج )ؼ 
 ٖٛ ٕٗ٘ (ٖ-موظف برامج )ؼ 
 ٖٛ ٕٗ٘ (ٖ-موظف برامج )ؼ 

 ٕٚ ٕ٘ٙ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 
 ٕٚ ٕ٘ٙ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 

 539 719 موظفو الفئة الفنية والعليا ،0-0-3المجموع الفرعي 
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 ٗ-ادلقًتحة يف ـ ح د ٜٕٔٓميزانية  بنود ادليزانية
 الموظفون اإلداريون 3-0-4

 ٓ٘ ٓ٘ٚ (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٓ٘ ٓ٘ٚ  (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٓ٘ ٓ٘ٚ  (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ

 ٓ٘ ٓ٘ٚ (٘-ع.دارم )خموظف دعم إ
 ٓ٘ ٓ٘ٚ (٘-ع.موظف دعم إدارم )خ

الموظفون اإلداريون ،4-0-3المجموع الفرعي   751 453 
موظفو األمانة 3-0  ٜٗ٘ ٜٖٚ 
   التكاليف التشغيلية لألمانة )غير الموظفين( 3-4
  السفر في مهام رسمية 3-4-0

 ٘ٙ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رمسية
 65 111 السفر في مهام رسمية  :0-4-3المجموع الفرعي 

  تدريب الموظفين 3-4-4
  تدريب مهين على إدارة ادلشاريع

  تدريب ادلوظفني على نظاـ أكموجا كإجراء ادلقابالت القايم على الكفاءة
 صفر تدريب الموظفين ،4-4-3المجموع الفرعي 

  المعدات ولوازم المكاتب  3-4-3
 ٔ ٘ٚٛ دكالر لكل كحدة( ٓٓ٘ٔة عن معدات مستهلكة )بنود تقل قيم

 ٘ ٓٓٓ لواـز ادلكاتب
 6 875 المعدات ولوازم المكاتب ،3-4-3المجموع الفرعي 

  المقار  3-4-2
ادلسامهة يف التكاليف ادلشًتكة )صيانة مساحات ادلكاتب، األمن ادلشًتؾ، خدمات ادلوزع 

 ٛٔ ٓ٘ٚ اذلاتفي، إخل(
 08 751 المقار ،2-4-3المجموع الفرعي 

  الطابعات وآالت النسخ ودعم تكنولوجيا المعلومات  3-4-5
 ٕ ٖٛٓ تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها

 ٔ ٚٙٙ بررليات كنفقات متنوعة أخرل
 ٓٔ ٚٔٗ خدمات دعم تكنولوجيا ادلعلومات

 02 067  تكنولوجيا المعلومات الطابعات وآالت النسخ ودعم ،5-4-3المجموع الفرعي 
   الهاتف، والرسوم البريدية والنفقات المتنوعة 3-4-6

 ٛ ٖٖٖ اذلاتف
 ٖٖٛ رسـو بريدية كنفقات متنوعة

 9 066 الهاتف، والرسوم البريدية والنفقات المتنوعة ،6-4-3المجموع الفرعي 
  الضيافة  3-4-7

 ٕ ٖٛٓ الضيافة
 4 183 الضيافة ،7-4-3المجموع الفرعي 
 006 120 كاليف التشغيل )غير المرتبطة بالموظفين(ت ،4-3المجموع الفرعي 
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 ٗ-ادلقًتحة يف ـ ح د ٜٕٔٓميزانية  بنود ادليزانية
 919 511 األمانة )الموظفون + التكاليف التشغيلية( ،3المجموع الفرعي 

 4 800 207 3+4+0جموع الفرعي مال
 ٕٕٗ ٖٜٔ يف ادلاية( ٛتكاليف دعم الربنامج )

 3 136 331 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 صفر يف ادلاية( ٓٔرأس ادلاؿ ادلتداكؿ )ادلسامهة يف احتياطات 

 3 136 331 مجموع االحتياجات النقدية
 ، برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.ٗ-)أ( إعارة موظف من الرتبة ؼ

 االجتماع العام  قوم بهاقترح أن ياإلجراءات التي ي   - ثامناً 
 ة:قد يرغب االجتماع العاـ يف النظر يف ازباذ اإلجراءات التالي - ٖٚ

الًتحيب بادلسامهات النقدية كالعينية الواردة منذ إنشاء ادلنرب احلكومي الدكيل للعلـو  )أ(  
 ؛ٕٕٔٓكالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي يف عاـ 

 اإلحاطة علمان حبالة ادلسامهات النقدية كالعينية الواردة حىت اآلف؛ )ب(  
 ؛ٕ٘ٔٓبعد عاـ ما لفًتة اإلحاطة علمان كذلك بالتعهُّدات ادلعلنة  )ج(  
على النحو ادلبنيَّ يف  ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓاإلحاطة علمان كذلك حبالة النفقات يف فًتة السنتني  )د(  

 أثناء فًتة السنتني؛ رر، ككذلك مستول الوفورات اليت ربققتادلرفق الثاين هبذا ادلق
منرب ككذلك مسامهات تعهُّدات كمسامهات للصندكؽ االستئماين للاإلعالف عن الدعوة إىل  )ق(  

ادلنظمات احلكومية ساير اذليئات التابعة لألمم ادلتحدة كمرفق البيئة العادلية ك  دعوةك  ،عينية من احلكومات
إىل على تقدمي ىذه ادلسامهات لدعم أعماؿ ادلنرب  ينالقادر كغيىم من كأصحاب ادلصلحة الدكلية األخرل 

 ؛لقياـ بذلكا
أف يقد ـ تقريران إىل االجتماع  ،الذم يعمل بتوجيو من ادلكتب ،يذمالطلب إىل األمني التنف )ك(  

 ؛ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ العاـ يف دكرتو اخلامسة بشأف النفقات اخلاصة بفًتة السنتني
 ؛دكالر [  اليت تقدر دببلغ ] ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓلفًتة السنتني ادليزانية ادلنقَّحة اعتماد  )ز(  
عاـ لدكالر  [  ]لتني تبلغاف ال، ٜٕٔٓك ٕٛٔٓتني لعامي ادلقًتح نيتبادليزانيعلمان اإلحاطة  (ح)  

 .امزيدان من ادلراجعة قبل اعتمادمه افتتطلَّبسوؼ ا م، مع اإلحاطة علمان أهنٜٕٔٓلعاـ [ دكالر   ]ك ٕٛٔٓ
____________ 

 


