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

  النظم اإليكولوجية
  الثالثةالدورة 
  ٢٠١٥يناير /الثاينكانون   ١٧-١٢، أملانيا، بون

  *من جدول األعمال املؤقت(أ)  ٦البند 

الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة 
  ٢٠١٨ - ٢٠١٤الميزانية والنفقات للفترة منبر: بال

 ٢٠١٨-٢٠١٤للفترة  اتوالنفق الميزانية

 األمانة من مذكرة

 مقدمة  -أوالً 

 البيولوجي يف جمال التنوع والسياسات لعلوماحلكومي الدويل  لمنربلالذي رفعه االجتماع العام  للطلب وفقاً  - ١
 عمل برنامج تنفيذ حالة عن ، تعرض هذه املذكرة تقريراً ٢/٦ -م ح د  مقرره يف وخدمات النظم اإليكولوجية

 االستئماين، املسامهات النقدية والعينية للصندوق حالة عن املذكرة معلومات وتوفر. يتعلق بامليزانية مااملنرب في
 وميزانية للموافقة عليها، ٢٠١٥ املالية منقحة مقرتحة للسنة وميزانية ،٢٠١٤و ٢٠١٣ املاليتني السنتني ونفقات
االجتماع  فيها لينظر ٢٠١٨ لعام إرشادية منقحة عليها، وميزانية للموافقة ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني لفرتة مقرتحة
 الثالثة. دورته العام يف

 والعينية المقدمة للمنبر المساهمات النقدية حالة  - ثانياً 

 التعهدات وكذلك ،٢٠١٢ عام يف تأسيسه منذ اليت تلقاها املنرب املسامهات النقدية حالة ١ يعرض اجلدول - ٢
 .٢٠١٤نوفمرب /لثاينتشرين ا ٢٥حىت تاريخ  املعلنة املؤكدة

 الواليات بدوالرات تقديرية وما يقابلها من قيم ٢٠١٤ املتلقاة يف عام املسامهات العينية ٢ ويوضح اجلدول - ٣
 وتتوافق املسامهات. العمل برنامج يف ملا يقابلها من تكاليف وفقاً  املتحدة على النحو الذي ُقدمت أو ُقدرت به

 االجتماعات ومرافق الدعم التقين، املثال، سبيل على( العمل برنامج إطاراألنشطة املقررة يف  مع دعم العينية
 االستئماين. ومل يتلقَّها الصندوق العمل برنامج لدعم تلك املنظمة أو ،)احمللي والدعم

                                                      
* IPBES/3/1.  
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  ١الجدول 
  )٢٠١٤لثاني/نوفمبر تشرين ا ٢٥إلى  ٢٠١٢(من أيار/مايو ٢٠١٢في نيسان/أبريل بعد إنشاء المنبر  معلنةوالتعهدات ال تلقاها المنبرحالة المساهمات النقدية التي 

  )(بدوالرات الواليات املتحدة

  البلد
 المجموع٢٠١٨-٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ المجموع ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ المجموع التعهدات  املسامهات

)٩)=٨)+(٤(٨=)٧+()٦)+(٥( )٧( )٦( )٥( )٤)=(٣)+(٢)+(١( )٣( )٢( )١ 
 ٩٧ ٨٦٠ صفر -   ٩٧ ٨٦٠  ٩٧ ٨٦٠   أسرتاليا
١٠ ٠١٣ ٣٤٢ ٥ ٢٠٠ ٠٠٠ ٥ ٢٠٠ ٠٠٠   ٤ ٨١٣ ٣٤٢ ١ ٧٧٨ ٥١٩ ١ ٢٩٨ ٧٢١ ١ ٧٣٦ ١٠٢ أملانيا

 ٢٠ ٠٠٠ صفر    ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  مجهورية كوريا
 ٣٠٠ ٠٠٠ صفر    ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠    جنوب أفريقيا

 ٣٦ ٨٥٣ صفر    ٣٦ ٨٥٣ ٣٦ ٨٥٣   الدامنرك
 ٢٢٨ ٣٤٩ صفر    ٢٢٨ ٣٤٩  ٢٢٨ ٣٤٩   السويد
 ٤٩٦ ٩٣٦ ٣٣٦ ٠٠٠ ٣٣٦ ٠٠٠   ١٦٠ ٩٣٦ ٨٤ ٧٩٣ ٧٦ ١٤٤   سويسرا
 ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ صفر      شيلي
 ١٦٠ ٠٠٠ صفر    ١٦٠ ٠٠٠ ١٦٠ ٠٠٠   الصني
 ٥٢٤ ٨٠٩ ١٨٦ ١٩٥  ١٨٦ ١٩٥  ٣٣٨ ٦١٤ ٦٧ ٩٣٥ ٢٧٠ ٦٨٠  فرنسا
 ٣٠٢ ٥١٠ صفر    ٣٠٢ ٥١٠ ٢٧٦ ٦٢٥ ٢٥ ٨٨٥  فنلندا
 ١٩٥ ٤١١ ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠   ٧٥ ٤١٠ ٣٦ ٤٩٦ ٣٨ ٩١٤   كندا
ملكة املتحدة لربيطانيا امل

 يرلندا الشماليةآالعظمى و 
 ٢ ٧٤٩ ٠٣٦ صفر    ٢ ٧٤٩ ٠٣٦ ١ ٤٦٣ ٣٤٢ ١ ٢٨٥ ٦٩٤ 

 ٨ ٣٠٠ ٦٩٢ صفر    ٨ ٣٠٠ ٦٩٢ ٨ ١٦٠ ٢٣٤ ١٤٠ ٤٥٨  النرويج
 ٣٣ ١٨٨ صفر    ٣٣ ١٨٨ ١٧ ٠٩٤ ١٦ ٠٩٤  نيوزيلندا
 ٢٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  اهلند

 ٦٧٨ ٤٢٦ صفر    ٦٧٨ ٤٢٦ ٦٧٨ ٤٢٦    هولندا
 ١ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ الواليات املتحدة األمريكية

 ٥٩٧ ٩٠٠ صفر    ٥٩٧ ٩٠٠ ٣٣٠ ٠٠٠ ٢٦٧ ٩٠٠  اليابان
٢٦ ٠١٥ ٣١٣ ٦ ٣٨٢ ٥١٩٥ ٦٥٦ ٠٠٠ ٧١١ ١٩٥ ١٥ ٠٠٠ ١٩ ٦٣٣ ١٣١١٩ ١٢٠ ٣١٨ ٤ ٢٧٦ ٢٦٩٨ ٢٣٦ ١٠٢ المجموع
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  ٢اجلدول 

  ٢٠١٤في  واردةالمساهمات العينية ال
  (بدوالرات الواليات املتحدة)

 نوع الدعم النشاط كومة/املؤسسةاحل
ا قيمة املقابلة كملا

 ُقدمت أو قدرت

المساهمات العينية المتعلقة بالدعم 
 التقني

   

مستشار متفرغ يف أمانة املنرب لدعم إجراء  الصني
 (ب)) ٢التقييمات اإلقليمية (الناتج 

١٤٠ ٠٠٠  دعم فين

الدعم التقين لألمانة بشأن إجراء التقييم  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 (أ)) ٣ق بالتلقيح (الناتج علاملت

   دعم فين

ام كامل ملوظف يف االحتاد ما يعادل نصف دو  ظ الطبيعةاالحتاد العاملي حلف
الدويل حلفظ الطبيعة لدعم إشراك أصحاب 

 (د)) ٤املصلحة (الناتج 

   دعم فين

وحدة دعم فين لفرقة العمل املعنية ببناء  النرويج
 (أ) و(ب)) ١القدرات (الناجتان 

٣٠٠ ٠٠٠  دعم فين

 وحدة دعم فين لتقييم حتليل السيناريو وكالة التقييم البيئي اهلولندية
 (ج)) ٣والنمذجة (الناتج 

٧٥ ٠٠٠  دعم فين

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية  مجهورية كوريا
 (د)) ١باملعرفة والبيانات (الناتج 

٣٠٠ ٠٠٠  دعم فين

دعم فين يتعلق ببناء القدرات يف سياق شبكة  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
BES  (أ) و(ب))  ١(الناجتان 

٣٩٠ ٠٠٠  دعم فين

٢٤٣ ١٥١  دعم فين دعم فين ألمانة املنرب برنامج األمم املتحدة للبيئة
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

 والثقافة
وحدة دعم فين لفرقة العمل املعنية بأنظمة 

 (ج)) ١املعارف احمللية واألصلية (الناتج 
١٥٠ ٠٠٠  دعم فين

المساهمات العينية المتعلقة 
ة في إطار باالجتماعات المقرر 
 برنامج العمل المعتمد

  

مؤسسة البحوث لوالية ساو باولو، 
 الربازيل

االجتماع الثاين لفرقة العمل املعنية ببناء 
 ١القدرات يف ساو باولو، الربازيل (الناجتان 

 (أ) و(ب))

مرافق االجتماعات، دعم 
 من البلدان النامية، املشاركني
 مرافق دعم حملي

- 
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 نوع الدعم النشاط كومة/املؤسسةاحل
ا قيمة املقابلة كملا

 ُقدمت أو قدرت

ريي يف بيجني لتقييم تدهور اجتماع تأط الصني
 (ب) ٣األراضي واستصالحها (الناجتان 

’١(‘ 

مرافق االجتماعات، دعم 
 من البلدان النامية، املشاركني
 دعم حملي

١٠٠ ٠٠٠  

االجتماع الثالث لفريق اخلرباء املتعدد  أملانيا
 التخصصات واملكتب يف بون، أملانيا

 - مرافق االجتماعات 

٥٠٠ ٠٠٠ مرافق االجتماعات ثة يف بون، أملانياالدورة العامة الثال  

االجتماع األول لفرقة العمل املعنية ببناء  جرويالن
 ١القدرات يف تروندهامي، النرويج (الناجتان 

 (أ) و (ب))

مرافق االجتماعات، دعم 
 حملي

 

االجتماع الثاين لفرقة العمل املعنية ببناء 
 ١جتان القدرات يف ساو باولو، الربازيل (النا

 (أ) و (ب))

مرافق االجتماعات، دعم 
 حملي

 

االجتماع األول لفرقة العمل املعنية باملعرفة  مجهورية كوريا
 (د)) ١والبيانات (الناتج 

مرافق االجتماعات، دعم 
 حملي

 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
 والثقافة

مسامهة يف مرافق  اجتماع لتأطري التقييمات اإلقليمية
 الجتماعات، دعم حمليا

– 

برنامج لدعم المساهمات العينية 
 العمل

   

حلقة عمل إضافية للخرباء بشأن قيمة/تقييم  أملانيا والفلبني
  التنوع البيولوجي يف سياق املعارف األصلية

  

اجتماعان إضافيان للحوار ألصحاب املعارف  الواليات املتحدة األمريكية
 املتعلق بالتلقيحاألصليني يف سياق التقييم 

 ٥٠ ٠٠٠  

المساهمات العينية ذات الصلة 
  بأنشطة برنامج العمل األخرى

   

اقتناء عتاد االتصاالت (وحدات التخزين  موناكو
 )USBاحملمولة 

٥ ٠٠٠ دعم أنشطة التوعية  
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 من: عينية تلقى املنرب عطايا وقد - ٤

والفلبني، ، الصنيو ، سويسراو ، ومجهورية كوريا، الربازيلو ، أملانياو ، أسرتاليا :ةحكوم ١٢  ) أ(
 ، والواليات املتحدة األمريكية؛اليابانو وهولندا، ، النرويجو ، موناكوو 

وبرنامج  أسرتاليا؛ ،أسرتاليا للبحوثلس التابع جمل البيئيةلتميز يف القرارات مركز ا: منظمة ٢٤  ) ب(
ربازيل؛ وبرنامج البحوث يف ولوجي وحفظه واستعادته واستدامة استخدامه، الالتنوع البيتوصيف البحوث يف 

جملس و  الربازيل؛ كامبيناس، واليةوجامعة توصيف التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته واستدامة استخدامه 
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية ومؤسسة كروبر؛  الشمايل، القطب يف واحليوانات النباتاتالقطب الشمايل حلفظ 

 شبكة رصد؛ و البيولوجي التنوع ملعلومات العاملي املرفقو نوع البيولوجي املتكاملة؛ الزراعة؛ املركز األملاين لبحوث الت
معهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي، الربازيل ؛ األرض املعين برصد بعة للفريقاالبيولوجي الت التنوع

 التطبيقية؛ واالحتاد النظم ليللتح الدويل واملعهد ؛للعلوم الدويل اجمللسو  البحار؛ الستكشاف الدويل اجمللسو 
 املناطق البحرية احملمية يف البحر وشبكةكوستاريكا الوطين للتنوع البيولوجي؛  معهدالطبيعة؛  حلفظ الدويل

 سرتاليا؛أ ،األرضية ةاإليكولوجي ميف النظ البحوث وشبكةاجلمعية املعنية ببيولوجيا احلفظ؛ فرنسا؛  املتوسط،
فاف الشديد و/أو التصحر وال سيما يف يف البلدان اليت تعاين من اجل التصحر ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية

واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع  للبيئة؛ املتحدة األمم وبرنامج اإلمنائي؛ املتحدة األمم وبرنامجأفريقيا؛ 
 ةللرتبي املتحدة األمم ومنظمة الشمالية؛ يرلنداآو  العظمى لربيطانيا املتحدة اململكةلربنامج األمم املتحدة للبيئة، 

 باكستان. آباد، فيصل الزراعة، والثقافة؛ وجامعة والعلم

 ،٢٠١٤ عام اليت تلقاها يف السخية العروض مجيع يف نظركي يلالفرصة للمنرب  ح بعدُ تَ تُـ  ـملغري أنه   - ٥
 اخلرباء فريقو كتب امل فإن العمل، تقدم برنامج ومع. ريمرحلة التطو يف  يزال ال العمل برنامج أن إىل بالنظر
 يكون بوسع املنرب أن املرجح ومن. اإلضافية العروض استخدام كيفية يف انسينظر  التخصصات عدداملت

 املعين ببناء العمل قيفر  إىل املتوقع تقدميه الدعم سياق يف بطريقة فعالة العروض تلكمن  بعضٍ  االستفادة من
من مجلة  اإلقليمية، التقييمات سياق يف وكذلك والبيانات، واملعارف واحمللية األصلية املعارف وأنظمة القدرات
 .أشياء

 ٢٠١٣ المالية السنة نفقات  -  ثالثاً 

 عام يزانيةمقارنة مب) ٢٠١٣ كانون األول/ديسمرب  ٣١حىت ( ٢٠١٣العام  نفقات ٣ اجلدول يبني  - ٦
 .األوىل دورته يف عليها االجتماع العام وافق اليت ٢٠١٣

  ٣اجلدول 
  ٢٠١٣نفقات العام 
  يات املتحدة)(بدوالرات الوال

امليزانية املعتمدة  بند امليزانية
 ٢٠١٣لعام 

 الرصيد ٢٠١٣إنفاق 

        اجتماعات هيئات المنبر
 ٧٠٤ ٧٧٦ ٢٩٥ ٢٢٤(أ) ١ ٠٠٠ ٠٠٠  أيام) ٦الدورة األوىل لالجتماع العام (

 ٢٤ ٤١٣ ٥ ٥٨٧(ب) ٣٠ ٠٠٠  )أ(أيام) ٥االجتماع األول للمكتب (
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امليزانية املعتمدة  بند امليزانية
 ٢٠١٣لعام 

 الرصيد ٢٠١٣إنفاق 

  املتعدد التخصصات االجتماع األول لفريق اخلرباء
  أيام) ٣(

٥٣ ٥١٦ ٣١ ٤٨٤ ٨٥ ٠٠٠ 

    رباء املعنية بنظم املعرفةاخلحلقة عمل 
    حلقة عمل اخلرباء املعنية مبشروع اإلطار املفاهيمي

 ٤٨٩ ٢٩ ٥١١ ٣٠ ٠٠٠ أيام) (كيب تاون) ٥االجتماع الثاين للمكتب (
  اتاالجتماع الثاين لفريق اخلرباء املتعدد التخصص

 (كيب تاون) أيام) ٣(
٢١ ٧٤٧ ٦٣ ٢٥٣ ٨٥ ٠٠٠ 

 )٧٦ ٦٨٨( ٩٣٩ ١٨٨ ٨٦٢ ٥٠٠ )ج(أيام) ٦الدورة الثانية لالجتماع العام (
 ٧٢٨ ١٢٥٣ ٣٦٤ ٢٢٤٧ ٠٩٢ ٥٠٠ جتماعات هيئات المنبرا ،مجموعال

يف املئة من التكاليف السنوية للموظفني يف  ٢٠(األمانة 
ئة من التكاليف السنوية يف امل ٥٠الفئة الفنية والعليا و

 للموظفني يف فئة اخلدمات العامة)
   

 ٨٠ ٣١٠  ٨٠ ٣١٠  )١-رئيس األمانة (مد
 ٦١ ١٠٠  ٦١ ١٠٠  )٣/٤-موظف برامج (ف
 ٥٢ ١١٠  ٥٢ ١١٠  )٢/٣-موظف برامج (ف
     ) ٢/٣-موظف برامج (ف

     )١/٢موظف برامج معاون (ف 
 ٢١ ٨٦٦ ٣٣ ٢٨٤ ٥٥ ١٥٠  )٥-عخ موظف دعم إداري (
 ٥٥ ١٥٠ _ ٥٥ ١٥٠  )٥-عخ موظف دعم إداري (

    )٥-عخ موظف دعم إداري (
 ٢٧٠ ٥٣٦ ٣٣ ٢٨٤ ٣٠٣ ٨٢٠ ، األمانةالمجموع

(تكاليف األفراد املكلفني لألمانة  الترتيبات المؤقتة
    بإعداد برنامج العمل قبل استقدام موظفي األمانة)

م العملية بني الدورات لعام تكاليف األمانة املؤقتة لدع
 )١٦٤ ٢١١( ٥٣٤ ٢١٢د)( ٣٧٠ ٠٠٠ ٢٠١٣

 )١٦٤ ٢١١( ٥٣٤ ٢١٢ ٣٧٠ ٠٠٠ ، ترتيبات اإلمانة المؤقتةالمجموع

املوقع الشبكي والتوعية واالتصاالت ( المنشورات،
وفعاليات التواصل، واسرتاتيجية التوعية  ومواد التعريف،
 واالتصاالت)

   

الثانية لالجتماع العام (إدارة املوقع  مواد التوعية للدورة
 ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ الشبكي والطباعة)

 ه)(ألوىلات بشأن األرض إىل الدورة اتقرير نشرة املفاوض
 ١٣ ٦٥٦ ٣٦ ٣٤٤ ٥٠ ٠٠٠ لالجتماع العام
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امليزانية املعتمدة  بند امليزانية
 ٢٠١٣لعام 

 الرصيد ٢٠١٣إنفاق 

 ٣٨ ٦٥٦ ٦١ ٣٤٤ ١٠٠ ٠٠٠ ، المنشورات والتوعية واالتصاالتالمجموع
    نفقات متنوعة
 ٨ ٧٧٩ ٦٦ ٢٢١ ٧٥ ٠٠٠ األمانة يف مهام رمسيةسفر موظفي 

الرصد والتقييم (إعداد مشروع عملية استعراض وتقييم  
 ٢٠ ٠٠٠ _ ٢٠ ٠٠٠ كفاءة املنرب وفعاليته)

 ١٤٨ ٠٠٠  ١٤٨ ٠٠٠ يف املئة من جمموع امليزانية) ٥الطوارئ (
 ١٧٦ ٧٧٩ ٦٦ ٢٢١ ٢٤٣ ٠٠٠ ، النفقات المتنوعةالمجموع
١ ٠٥٠ ٢٠١٢ ٠٥٩ ٣٣٠٨ ١٠٩ ٣٢٠ الفرعي المجموع

في  ١٣دعم برنامج األمم المتحدة للبيئة للبرنامج (
  ٢٦٧ ٤٤٦ ٤٠٤ ٢١١ المائة)

 _٢ ٣٢٦ ٣٧٥٤ ٥١٣ ٥٣١ المجموع

هناك نسبة تكاليف االجتماع وتكاليف سفر املشاركني من البلدان النامية يف الدورة األوىل لالجتماع العام   (أ)
. فضًال عن ذلك قدم برنامج األمم املتحدة للبيئة مسامهة ٢٠١٢)، مت تضمينها يف عام ٢٠١٣اير (كانون الثاين/ين

  دوالر. ١ ٠٦٤ ٦٠٩نقدية لدعم املنرب. وبلغ جمموع تكلفة الدورة األوىل 
مسامهات كبرية من تكاليف االجتماع األول للمكتب ولفريق اخلرباء املتعدد التخصصات قدمتها احلكومة   (ب)
أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٧جيية يف إطار استضفافتها ملؤمتر تروندهامي السابع بشأن التنوع البيولوجي، املعقود يف الفرتة من النرو 

  ، يف تروندهامي، النرويج.٢٠١٣
عقدت لكنها وضعت ميزانية الدورة الثانية لالجتماع العام يف األصل على أساس اجتماع ملدة مخسة أيام و   (ج)

  املشاورات اإلقليمية قبل االجتماع وفقاً ملا وافق عليه املكتب.قدت ملدة ستة أيام وع
تشمل تكاليف األمانة املؤقتة تكاليف املوظفني من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومن املركز العاملي لرصد احلفظ   (د)

مال ما بني الدورتني األوىل (مبا يف ذلك أع ٢٠١٣لدعم العمل يف عام التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة املعارين 
). وقد بدأت عملية التوظيف للبقية عقب وصول األمني التنفيذي للمنرب يف ٢٠١٣والثانية لالجتماع العام يف عام 

دوالر مقارنة بامليزانية  ١٠٦ ٣٢٤مبلغ  ٢٠١٣. وبلغ صايف جمموع تكاليف دعم األمانة يف عام ٢٠١٤شباط/فرباير 
  دوالر لتكاليف األمانة املؤقتة). ١٦٤ ٢١١دوالر لتكاليف األمانة و ٢٧٠ ٥٣٦(وهو  ٢٠١٣املعتمدة لعام 

لتقارير نشرة مفاوضات األرض كانت للدورة األوىل لالجتماع العام املعقود  ٢٠١٣التكاليف املتكبدة يف عام   (ه)
الجتماع العام املعقود يف  . وترد تكاليف تقاررير نشرة مفاوضات األرض للدورة الثانية ل٢٠١٣يف كانون الثان/يناير 
  .٢٠١٤، يف نفقات عام ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

 ٢٠١٤نفقات السنة المالية   -  رابعاً 

 ٢٠١٤) مقارنة مبيزانية ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٦(حىت  ٢٠١٤نفقات عام  ٤يوضح اجلدول   - ٧
  .)٢/٦- م ح د املقررسابع، ، املرفق الIPBES/2/17اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته الثانية (
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  ٤اجلدول 
  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٦، حتى ٢٠١٤نفقات العام 

 (بدوالرات الواليات املتحدة)
ة لعام عتمدامليزانية امل التوزيع بند امليزانية

٢٠١٤ 
 الرصيد ٢٠١٤إنفاق عام 

     المنبرهيئات اجتماعات 
 -  دوالر ٦٠٠ ٠٠٠ ماع:تكاليف االجت  الدورة الثالثة لالجتماع العام

): مشاركاً  ١٢٠تكاليف السفر (دعم   
 دوالر ٤٨٠ ٠٠٠

١ ٠٤٩ ٩٤٧ ٣٠ ٠٥٢ ١ ٠٨٠ ٠٠٠ 

    دوالر ١٠ ٠٠٠تكاليف االجتماع:  أيام) ٦ ناملكتب (دورتان م
) مشاركني ٧تكاليف السفر (دعم  

 دوالر ٢٤ ٥٠٠
٣٦ ٩٥٥( ١٠٥ ٩٥٥ ٦٩ ٠٠٠( 

(دورتان  اتفريق اخلرباء املتعدد التخصص
 أيام) ٤من 

    دوالر ٢٠ ٠٠٠تكاليف االجتماع: 
): مشاركاً  ٢٠ليف السفر (دعم كات

 دوالر ٦٠ ٠٠٠
١١ ٢٨٠( ١٧١ ٢٨٠ ١٦٠ ٠٠٠( 

 ١ ٠٠١ ٧١٠ ٣٠٧ ٢٨٩ ١ ٣٠٩ ٠٠٠  ، اجتماعات هيئات المنبرالمجموع
     ٢٠١٤تنفيذ برنامج العمل لعام 

عل ف القدرات واملعار أسس تعزيز   ١اهلدف 
الرتابط بني العلوم والسياسات مستوى 

 الرئيسيةاملنرب لتنفيذ مهام 

٦٦٣ ٦٣٧ ٤٩١ ٣٦٢ ١ ١٥٥ ٠٠٠ 

تعزيز الصلة بني العلوم والسياسات يف  ٢اهلدف 
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية على املستويات دون 
 اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها

٣٨ ٢١٥ ٤٤٤ ٢٨٤ ٤٨٢ ٥٠٠ 

تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات  ٣اهلدف 
ات خدميف جمال التنوع البيولوجي و 

النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 
 واملنهجيةاضيعية بالقضايا املو 

٥٠٨ ٩٧٣ ٤٨٨ ٥٢٦ ٩٩٧ ٥٠٠ 

نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته  ٤اهلدف 
 واستنتاجاته

٣١٥ ٤٣٢ ١٠٥ ٨١٧ ٤٢١ ٢٥٠ 

، تنفيذ برنامج العمل لعام وعالمجم
٢٠١٤ 

 ١ ٥٢٦ ٢٥٩ ١ ٥٢٩ ٩٩٠ ٣ ٠٥٦ ٢٥٠ 

     األمانة
    موظفو المشروع  
 ٩٨ ٢٩٢ ١٧٨ ٤٠٧ ٢٧٦ ٧٠٠  )١-مدرئيس األمانة (  
 ١٦٩ ٣٠٨ ٤ ٨٥١ ١٧٤ ١٦٠  )٤ - موظف برامج (ف  
     )أ()٤- موظف برامج (ف  
 ٩٦ ١٩٢ ٤٩ ٠٨٧ ١٤٥ ٢٨٠  )٣- فموظف برامج (  
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ة لعام عتمدامليزانية امل التوزيع بند امليزانية
٢٠١٤ 

 الرصيد ٢٠١٤إنفاق عام 

 ١٤٥ ٢٨٠  ١٤٥ ٢٨٠  )٣- فموظف برامج (  
 ١٢٦ ٣٢٠  ١٢٦ ٣٢٠  )٢- (ف معاونموظف برامج   
 ١٨ ٩١١ ٦٩ ٣٢٨ ٨٨ ٢٤٠ )٦-عخ ( موظف دعم إداري  
 ٨٨ ٢٤٠  ٨٨ ٢٤٠  )٥-عخ ( موظف دعم إداري  
 ٩٨ ٧٨٥ ١١ ٥١٤ ١١٠ ٣٠٠ )٥-عخ ( موظف دعم إداري  

 ٨٤١ ٣٢٩ ٣١٣ ١٩٠ ١ ١٥٤ ٥٢٠  ، األمانةالمجموع
     ترتيبات الدعم التقني المؤقتة

تكاليف املوظفني قبل تعيني موظفي  دعم فين/أمانة مؤقت
األمانة وتوفري أشكال أخرى من الدعم 

 التقين للبدء بتنفيذ برنامج العمل

٢٥ ٤١٤( ٣٠٥ ٤١٤ ٢٨٠ ٠٠٠( 

 )٢٥ ٤١٤( ٣٠٥ ٤١٤ ٢٨٠ ٠٠٠ ، ترتيبات الدعم التقني المؤقتةالمجموع
     واالتصاالت توعيةال

 ١٣ ٥٢٣ ٤٦ ٤٧٦ ٦٠ ٠٠٠ خدمات تقدمي التقارير االجتماع العامخدمات تقرير 
 ١٣ ٥٢٣ ٤٦ ٤٧٦ ٦٠ ٠٠٠  واالتصاالت توعيةال، المجموع
     السفر

سفر املوظفني حلضور اجتماعات  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
الضرورية  هيئات والسفر للمهام

 األخرى

١٣ ٠٣٩ ٨٦ ٩٦٠ ١٠٠ ٠٠٠ 

 ٣ ١٨٢ ١٦ ٨١٧ ٢٠ ٠٠٠ )ب(املنربلتمثيل الرئيس سفر  سفر الرئيس
 ١٦ ٢٢١ ١٠٣ ٧٧٨ ١٢٠ ٠٠٠  ، السفرالمجموع

     انةمألل يةتشغيلالتكاليف ال
قات التشغيلية غري املرتبطة فالن 

 السفر) ما عداباملوظفني (
 ٤٦ ٦٩٧( ٤٦ ٦٩٧( 

 )٤٦ ٦٩٧( ٤٦ ٦٩٧   ألمانة، التكاليف التشغيلية لالمجموع
 ٣ ٣٢٦ ٩٣١ ٢ ٦٥٢ ٨٣٨ ٥ ٩٧٩ ٧٧٠ الفرعي المجموع

 ٢٦٦ ١٥٤ ٢١٢ ٢٢٧ ٤٧٨ ٣٨١ يف املائة) ٨تكاليف دعم الربنامج (
 ٣ ٥٩٣ ٠٨٥ ٢ ٨٦٥ ٠٦٥ ٦ ٤٥٨ ١٥١ لصندوق االستئمانيلمجموع التكاليف 
 ٧٧٧ ٧٤٧  ٧٧٧ ٧٤٧ ائة)مليف ا ١٠( تداولات رأس املال املطاملسامهة يف احتيا

٤ ٣٧٠ ٨٣٢ ٢ ٨٦٥ ٠٦٥ ٧ ٢٣٥ ٨٩٨ عالمجمو 

 ، برنامج األمم املتحدة للبيئة.٤-إعارة موظف من الدرجة ف(أ) 
يط (االجتماعات التشاورية اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، واملنتدى الدويل اخلامس من أجل آسيا وحم فقات سفر قيد اإلجراءنمطالبات  (ب)

 هادئ مستدامني، واالجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي).
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 هيئات المنبر جتماعاتا

ا يناهز يف اجملموع مب التخصصات املتعدد اخلرباء فريقو كتب امل املخصصة الجتماعات امليزانية جتاوز مت - ٨
رفع و  ٢٠١٣ ميزانية ق فرتةغالإل نظراً  ٢٠١٤ عاميف  ٢٠١٣ عامنفقات من  قيد دوالر بسبب ٤٨ ٠٠٠
 دماتخل ٢٠١٣دوالر متكبدة يف عام  ٣٠ ٠٠٠تناهز مت قيد نفقات  وباملثل،. عنها املالية البياناتتقرير 

  .٢٠١٤للدورة الثانية لالجتماع العام يف  املؤمترات
 يف املتحدة ألمما ملكتب التابعة املؤمترات خدماتشعبة  من وردت اليت التكلفة تقديرات على وبناء - ٩

هلا املبلغ املخصص  عندوالر  ٩٠ ٠٠٠ ــبــ لالجتماع العام الثالثة الدورة تزيد تكاليف أن املتوقع من نريويب،
 إعادةاملتوفرة وذلك عرب وارد ن املاإلضافية ماملوارد احتياجات دوالر. وسيتم استيعاب  ٦٠٠ ٠٠٠وهو 

 لالجتماع العام. سلسال نظيملتا لضمان العمل برنامج يف إطار األموال ختصيص

 المؤقتة الدعم التقني ترتيبات

وال تزال . دوالر ٢٥ ٠٠٠ حوايللغ ب يف اإلنفاقجتاوز  عن املؤقتة الدعم التقين ترتيبات تكشف ميزانية -١٠
اآلن  حىتشغلها  يتم مل مانةاألهناك مناصب هامة يف إذ أن  استقدام املوظفني تأخر عملية من تعاين األمانة

 ٢٠١٤ عام يف مؤقتة ترتيبات اُختذت ،املوظفني يف النقص هذا مع وللتعامل. )١ اجلدول، IPBES/3/2 ظران(
واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة  برنامج األمم املتحدة للبيئة حبيث يقوم
املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة، مبوجب  قوم، ويالثقيل العمل عبءومعاجلة  االستقدام يف التأخريبتعويض 

 إنفاق يف اآلن حىت مل تسجل( ٢٠١٤ كانون األول/ديسمرب إىل متوز/يوليه من الفرتة ةغطيبتالتفاق املنقح ا
السنة  اية دوالر حىت ١٧٥ ٠٠٠ حوايل ةاملؤقتالتكاليف يف  يبلغ التجاوز أن املتوقع من ،)٢٠١٤العام 
وإبرام  املؤقتة الوظائف إعالنات إصدار مثل خمتلفة، مؤقتة تدابري باستكشافبعد ذلك  مانةاأل وستقوم املالية.

 من االنتهاء ، ريثما يتمالتكلفة من وهو ما يقلل ،مباشرة استشارينيخرباء يف وظت عقود خدمات فردية أو
 تكاليف وفوراتالل خ من املؤقتني اخلاصة باملوظفني التكاليف هذهامتصاص  قرتحيُ و . املوظفني استقدام
 .دوالر ٤٠٠ ٠٠٠ حبوايلاملقدرة  ،ةاملعتمد امليزانيةيف  املوظفني

 السفر) (باستثناء ألمانةل يةتشغيلال تكاليفال

تلك  وكان من الضروري تكبد. هاملواصلة االضطالع مبهامدوالر  ٤٧ ٠٠٠ حوايل أنفقت األمانة -١١
واخلدمات،  لألمن املشرتكة والر) اليت تشمل التكاليفد ٣٤ ٠٠٠( املشرتكة اخلدمات تكاليف لتغطية النفقات

 حيث املتحدة األمم مبىن يفستعالمات لال املساعدة مكتب وخدمات الربيد وتوزيع ،املوزع اهلاتفيخدمات و 
 والربيد واالتصاالت الورق، تكلفة لتغطية دوالر ١٣ ٠٠٠كّبد مبلغ ت مت ذلك، إىل وباإلضافة. األمانة تقع

 الرابع اجتماعه يف املكتب ووافق. تهاوصيان النسخ وآالت الطابعات وإصالح املستهلكة، ملعداتوا والرسائل،
 امليزانية يف درجتُ  مل النفقات اليت هذه لتغطية املوظفني لغري التشغيلية لمتطلباتل جديدبند ميزانية على إدراج 

 االتصاالت يف ميزانيةورات اليت حتققت من الوف اإلضافية التكاليفامتصاص  ومت. ٢٠١٥- ٢٠١٤للفرتة  املقررة
 .العمل الرابع لربنامج يف إطار اهلدف

 ٢٠١٥ المالية للسنة المنقحة المقترحة الميزانية  -  خامساً 

توطئة  ٢/٦ -مقرره م ح د مبقتضى  ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني فرتة االجتماع العام ميزانيةاعتمد  -١٢
كي ل ٢٠١٥ املالية للسنة املقرتحة املنقحة امليزانية ٥ اجلدول يبني لذلك، وفقاً و . الثالثة دورته يفالستعراضها 
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 أي ،(IPBES/3/2) العمل برنامج من ١ خلياريف إطار ا امليزانيةوتندرج . الثالثة دورته االجتماع العام يفعتمدها ي
إضافية  ٣ -ة ف باستثناء وظيف، ٢/٥ -، املقرر م ح د األول املرفق من الثاين للشكل وفقاً  العمل برنامج تنفيذ

دوالر سنوياً (انظر الفرع جيم  ١٨٦ ١٠٠، مل تضمن يف هذه امليزانية وستكلف ١مطلوبة يف حالة انتفاء اخليار 
 أدناه).

  ٥اجلدول 
  ٢٠١٥ للسنة المقترحة المنقحة الميزانية

 بدوالرات الواليات املتحدة)(

 ٢٠١٥ بنود امليزانية
 منقحة التنقيح يةاألول

 ات المنبرهيئ اتاجتماع
  لسنويةالعامة االدورات 

ة العام دوراتركني يف الاتكاليف السفر للمش
  فر/بدل اإلقامة اليومي)س(

٤٨٠ ٠٠٠  ٤٨٠ ٠٠٠ 

 ٦٠٠ ٠٠٠  ٦٠٠ ٠٠٠ خدمات املؤمترات (الرتمجة والتحرير)
 ٦٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠ خدمات إعداد تقارير االجتماع العام

 ١ ١٤٠ ٠٠٠  ١ ١٤٠ ٠٠٠ ةالعام دوراتالمجموع الفرعي، ال
دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد 

 التخصصات
   

تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات 
 املكتب

١٠٣ ٥٠٠  ١٠٣ ٥٠٠ 

تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات 
  فريق اخلرباء املتعدد التخصصات

٣١٥ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٢٤٠ ٠٠٠ 

عي، المكتب وفريق الخبراء المجموع الفر 
 المتعدد التخصصات

٤١٨ ٥٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٣٤٣ ٥٠٠ 

 ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب
 ١ ٥٧٨ ٥٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ١ ٥٠٣ ٥٠٠ ات المنبرئالمجموع الفرعي، هي
    تنفيذ برنامج العمل

عل القدرات واملعارف أسس تعزيز : ١اهلدف 
وم والسياسات لتنفيذ الرتابط بني العلمستوى 

 الرئيسيةاملنرب مهام 

١ ٦٠٢ ٧٥٠ ٣٨٠ ٢٥٠ ١ ٢٢٢ ٥٠٠ 

تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف : ٢اهلدف 
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

املستويات دون اإلقليمية على اإليكولوجية 
 وفيما بينها واإلقليمية والعاملية

٢ ٣٠٧ ٥٠٠ ١٨٠ ٠٠٠ ٢ ١٢٧ ٥٠٠ 
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 ٢٠١٥ بنود امليزانية
 منقحة التنقيح يةاألول

تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف : ٣دف اهل
النظم  جمال التنوع البيولوجي وخدمات

اضيعية اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا املو 
 واملنهجية

١ ٦٨٠ ٠٠٠ )٤٨ ٧٥٠( ١ ٧٢٨ ٧٥٠ 

نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته : ٤اهلدف 
 واستنتاجاته

٤٢٨ ٥٠٠ ٦٧ ٥٠٠ ٣٦١ ٠٠٠ 

 ٦ ٠١٨ ٧٥٠ ٥٧٩ ٠٠٠ ٥ ٤٣٩ ٧٥٠ برنامج العملالمجموع الفرعي، 
     مشروعموظفو المانة: األ
    ة والعليافنيالرتب ال

 ٢٨٣ ٦٠٠  ٢٨٣ ٦٠٠ )١-ة (مداألمان رئيس
 ٢٢٣ ١٠٠  ٢٢٣ ١٠٠ )٤-(ف موظف برامج

    (أ))٤-(فموظف برامج 
 ١٨٦ ١٠٠  ١٨٦ ١٠٠ )٣-(ف موظف برامج
 ١٨٦ ١٠٠  ١٨٦ ١٠٠ )٣-(ف موظف برامج

 ١٦١ ٨٠٠  ١٦١ ٨٠٠ )٢-عاون (فموظف برامج م
 ١٦١ ٨٠٠ ١٦١ ٨٠٠  )٢-عاون (فموظف برامج م

 ١ ٢٠٢ ٥٠٠ ١٦١ ٨٠٠ ١ ٠٤٠ ٧٠٠ فنيةالمجموع الفرعي، موظفو الفئة ال
    الدعم اإلداري

 ١١٣ ٠٠٠  ١١٣ ٠٠٠ )٦-ع(خ  موظف دعم إداري
 ١١٣ ٠٠٠ ١١٣ ٠٠٠   )٦-ع(خ موظف دعم إداري 
 ١١٣ ٠٠٠ ١١٣ ٠٠٠    )٦-ع(خ موظف دعم إداري 
 ١١٣ ٠٠٠  ١١٣ ٠٠٠  )٥-ع(خ موظف دعم إداري 
 ١١٣ ٠٠٠  ١١٣ ٠٠٠ )٥-ع(خ موظف دعم إداري 

 ٥٦٥ ٠٠٠ ٢٢٦ ٠٠٠ ٣٣٩ ٠٠٠  المجموع الفرعي، الدعم اإلداري
 ١ ٧٦٧ ٥٠٠ ٣٨٧ ٨٠٠ ١ ٣٧٩ ٧٠٠ المجموع الفرعي، الموظفون

رتبطة مر الياليف التشغيل (غاالمانة: تك
 بالموظفين)

   

    م رمسيةاسفر يف مهال
 ١٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠ رمسيال سفرال

 ١٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠ المجموع الفرعي
    يب املوظفنير تد
 ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠    على إدارة املشاريعاملهين تدريب ال

ت موجا واملقابالو تدريب املوظفني على نظام أ
 الكفاءة قائمة علىال

 ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ 

 ٢٢ ٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠  المجموع الفرعي
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 ٢٠١٥ بنود امليزانية
 منقحة التنقيح يةاألول

    عنصر املعدات واملقار
 ١٥٠٠معدات مستهلكة (بنود تقل قيمتها عن 

 )دوالر
 ٤ ٥٠٠ ٤ ٥٠٠ 

 ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠  لوازم املكاتب
 ١٦ ٥٠٠ ١٦ ٥٠٠  المجموع الفرعي

    قارامل
 بايناملسامهة يف التكاليف املشرتكة (صيانة م

من املشرتك، خدمات املوزع اهلاتفي، املكاتب، األ
 إخل)

  ٤٥ ٠٠٠ ٤٥ ٠٠٠ 

 ٤٥ ٠٠٠ ٤٥ ٠٠٠  المجموع الفرعي
 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  خ وصيانتهاسالنآالت تشغيل الطابعات و 

ع بوأر  بروجيكت مايكروسوفتأربعة برامج شراء 
 ج أدوب املكتيبامرخص لربن

 ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ 

 ٩ ٠٠٠ ٩ ٠٠٠  المجموع الفرعي
 ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  اهلاتف، الفاكس

 ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠   ومتفرقات يةبريدرسوم 
 ٢٢ ٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠  موع الفرعيجالم

    الضيافة والرتفيه
 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  ضيافةال

 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  المجموع الفرعي
فرعي، تكاليف التشغيل (غير الالمجموع 

 المرتبطة بالموظفين)
٢١٩ ٥٠٠ ١١٩ ٥٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ 

 ١ ٩٨٧ ٠٠٠ ٥٠٧ ٣٠٠ ١ ٤٧٩ ٧٠٠ المجموع الفرعي، األمانة
 ٩ ٥٨٤ ٢٥٠ ١ ١٦١ ٣٠٠ ٨ ٤٢٢ ٩٥٠ مجموع االحتياجات 

 ٧٦٦ ٧٤٠ ٩٢ ٩٠٤ ٦٧٣ ٨٣٦ يف املائة) ٨تكاليف دعم الربنامج (
 ١٠ ٣٥٠ ٩٩٠ ١ ٢٥٤ ٢٠٤ ٩ ٠٩٦ ٧٨٦ لصندوق االستئماينلجمموع التكاليف 

يف  ١٠( تداولات رأس املال املطتيااحاملسامهة يف 
 املائة)

 ٨٤ ٠٧٣ ٦٢ ٧١٠ 

١٠ ٤٣٥ ٠٦٣ ١ ٣١٦ ٩١٤ ٩ ٠٩٦ ٧٨٦ عامالمجموع ال

  .٤- فاألمم املتحدة للبيئة من الفئة  جبرنام ،موظفإعارة (أ) 

  .٢٠١٥لعام املقرتحة التعديالت اليت أدرجت يف امليزانية املنقحة  يعرض هذا الفرع  -١٣
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 التخصصات راء المتعددالخب فريق  – لفأ

 البلدان من أي( املايل الدعمللحصول على  املؤهلني غري الفريق أعضاء بعضعلى  الصعب من كان -١٤
نواتج تعلقة بالامل اجتماعات من وغريها السنوية الفريق نصف اجتماعات حلضور الالزمة املوارد تأمني) املتقدمة

 فإن املكتب العمل، لربنامج الفعال أمر حاسم للتنفيذ لفريقا أعضاء مجيع ومبا أن مشاركة. عليها اليت يشرفون
  اجتماعاته حلضور الفريق أعضاء جلميع الكامل الدعم تقدمي لتشمل امليزانية يف النظر يعاد يوصي بأن

 حوايل وتنطوي التوصية على زيادة قدرها. عليها يشرفون للنواتج اليت آخرين سنوياً  واجتماعني السنوية نصف
 .والر سنوياً د ٧٥ ٠٠٠

 العمل برنامج  -باء 

العمل  برنامج من ١ اخليار العام يف إطارها االجتماع اليت اعتمد ٢٠١٥عام  ميزانيةتندرج  -١٥
)IPBES/3/2، وقد مت تنقيح . ١ اخليار أساس على أدناه املقرتحة كل التعديالت تكاليف وُحتسب. )رابعاً  الفرع

 ٥٧٩ ٠٠٠ قدرها صافية إضافية احتياجات لتشمل ٢٠١٥ عام يف العمل برنامج املخصصة لتنفيذ امليزانية
  أدناه: )ز( إىل) أ(من  الفرعية يف األقسامكما ترد املقرتحة   التعديالت عن الصافية الزيادة هذه دوالر. وتنشأ

 تذييل يف مبني هو كما :االجتماع يف اليومي للمشاركني وبدل اإلقامة السفر تكاليف تقدير  (أ)
 لتحديد تكاليف املستخدم فإن التقدير العمل، برنامج إعداد ميزانية يصف الذي ،٢/٥ باملقرر املرفق األول

 العاملية الواحد لالجتماعات للشخص دوالر ٣٠٠٠هو  االجتماع يف للمشاركني اليومي اإلقامة وبدل السفر
 تشري ٢٠١٤ عام يف امت تكبده اليت النفقات بيد أن .اإلقليمية لالجتماعات الواحد للشخص دوالر ٢٠٠٠و
لكل  الواحد دوالر للشخص ٣٧٥٠ حوايل املتوسط، يف كانت، الواحد للشخص السفر تكاليف أن إىل

 احلكومي الفريق مثل( مماثلة مشاريع يف املالَحظة تساوي يف املتوسط تلك املستخدمة التكاليفو . اجتماع
 ٣٧٥٠ترتاوح بني  الواحد للشخصأعلى  سفر تكاليف تستخدم وهي مشاريع )املناخ بتغري املعين الدويل

 )بدل اإلقامة اليومي ذلك يف مبا( السفر املتعلق بتكاليف االفرتاض تعديل اُقرتح ذاوهل. دوالر ٤٠٠٠و
 الواحد للشخص دوالر ٣٠٠٠و العاملية لالجتماعات الواحد دوالر للشخص ٣٧٥٠ون كيحبيث  للمشاركني

 )٢(دوالر ٦٤٠ ٠٠٠)١(حدود يف إضافية تكاليف يسفر عن أن أنهمن ش األمر الذي اإلقليمية، لالجتماعات
 ؛٢٠١٥ عاميف 

 املرفق تذييل يف مبني هو كما :املايل الدعم على للحصول املؤهلني املشاركني نسبة تقدير  (ب)
 على للحصول املؤهلني املشاركني عدد لتقدير املائة يف ٧٥ نسبة استخدام ، فقد مت٢/٥ - قرر م ح د األول بامل
 تكاليف لتقدير نسبةال طبقتُ  مل ،بسبب سهوو  ذلك، ومع). النامية البلدان من أي( العمل لربنامج املايل الدعم

املتعلقة  يف امليزنة عدم اعتماد موارد كافية إىل أدى امم ،)أقل نسبة استخدام مت حيث( ١ اهلدف إطار النواتج يف
 حدود يف إضافية تكاليف إىل يؤدي أن شأنه من األمر الذي السهو،هذا  تصحيح قرتحويُ . اهلدف ذا
  ؛٢٠١٥ عام يف دوالر ١٨٠ ٠٠٠

                                                      
ا املقرتحة التعديالت االكتفاء بإضافة ميكن ال )١( . مزدوجة حماسبة إىل أن يؤدي بذلك من شأن القيام كما أن مرتابطة أل

 أيضاً  ينطبق وهذا.  نطاقات فقطولكن ميكن تقدمي امليزانية، على املرتتبة لآلثار منفصلة أرقام تقدمي املمكن من ليس ولذلك،
 .الفرع هذا يف عليها املنصوص املرتتبة للتكاليف النطاقات األخرى على

ا إىل السفر تكاليف تقديرات إىل تعديل حاجة هناك تكن مل )٢(  االفرتاضات من خمتلفة جمموعة إىل تستند االجتماع العام أل
 .)وميوبدل اإلقامة الي للسفر مشارك لكل دوالر ٤٠٠٠(



IPBES/3/10 

15 

 املايل الدعم تقدمي ممارسة مواصلة اقرتاح مع متاشياً  :الشرقية من أوروبا للمشاركني املايل الدعم  (ج)
 الالزمة موالاأل لتشمل بتنقيح امليزانية املكتب يوصي ،(IPBES/3/2/Add.1) الشرقية أوروبا منطقة بلدان جلميع
 على دوالر، ٢٠٠ ٠٠٠ حدود يف إضافية تكاليف إىل ٢٠١٥ عام ومن شأن ذلك أن يؤدي يف. بذلك للقيام
ألن  نظراً  اخلرباء، جمموع من املائة يف ١٢حوايل  يعادل ما أي ،٢٠١٤ عاممماثل لالشرقية  وروباأل متثيل افرتاض
اين ميف جمموعة الث عضاءاأل شرقيةال بلدان أوروبا أي،( الفئة هذه يف قعسوف ي املائة يفثين عشر اال نصف
 املستهدف املستوى الشرقية أوروبا منطقة . وإذا ما بلغ متثيل)عضاء يف االحتاد األورويباأل شرقيةال اأوروب وبلدان
  ؛تقريباً  الضِّعف ستزيد إىل األرقام هذه فإن املائة، يف ٢٠ وهو

تعتمد : املؤلفني الثانية اجتماعات حيضرون الذين ركنياملشا بعدد يتعلق فيما االفرتاضات  (د)
قرر االجتماع  للتقييم، الثانية نياملؤلف اجتماعات حالة ويف. املشاركني عدد على عملال برنامج تكاليف تقديرات
 ني وحمررياملنسق الرئيسينياملؤلفني و  املشاركني الرؤساء على ةالثاني نياملؤلف اجتماعات قصر الثانية دورته العام يف

 نظر يف حجمومل يُ ). د(و) ج(و) أ( ٣فيما يتعلق بالنواتج ) الرئيسيني املؤلفنيمع استبعاد (فقط  اتاالستعراض
وهو ما  ،)ب( ٣و) ج( ٢و) ب( ٢النواتج  ذلك يف املتعلقة بالنواتج األخرى، مبا ةالثانياملؤلف  اجتماعات
 النهج استخدام قرتحويُ . ةالثاني نيلفؤ اجتماعات امل حيضرون ءاخلربا مجيع أن افرتاض ىلإ تستند تقديرات أدى إىل
) ب( ٢اخلاصة بالنواتج  الثانية نياملؤلف اجتماعات املشاركة يف من للحد وذلك التقييم، عمليات مجيع يفنفسه 

 وقد ال. فقط اتاالستعراض وحمرري املنسقني الرئيسيني واملؤلفني املشاركني الرؤساء لتشمل) ب( ٣و) ج( ٢و
 السنوات مدى على شأن التصحيحومع ذلك فمن . وفورات إىل أي ٢٠١٥ عام يؤدي هذا التصحيح يف

 هذا وينعكس. دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ يف حدود مرتاكمة وفورات إىل يؤدي العمل أن برنامج من املتبقية الثالث
  أدناه؛ املبني النحو على ،٢٠١٨- ٢٠١٦للفرتة  املنقحة امليزانية تقديرات مشروع يف التعديل

إدارة أويل  اجتماع لعقد ٣/٢ -املقرر م ح د الوارد يف  قرتاحاال مع متاشياً : اإلدارة اجتماعات  (ه)
 امليزانية يف النظر يوصي بإعادة فإن املكتب ،اتتقييمبغرض تقدمي  املنشأة اخلرباء من أفرقة فريق لكل واحد
 هار قد إضافية تكاليف إىل ٢٠١٥ عام ي يفومن شأن ذلك أن يؤد. بذلك للقيام الالزمة األموال لتشمل
  دوالر؛ ٨٠ ٠٠٠

 اخلرباء ل فريقعدَّ  )):ب( ٢ الناتج( اإلقليمية التقييمات بتنفيذ املتعلقة االفرتاضات مراجعة  (و)
إجراء وأوصيا ب اإلقليمية، التقييمات جمموعة تنفيذ اليت يستند إليها كتب االفرتاضاتوامل التخصصات املتعدد

 منفصالً  تقييماً  ١٥ من بدالً ( املتكامل اإلقليمي دون واحد على بعده احتواء كل مع إقليمية، اتمخسة تقييم
 سنوات ثالث مدى تنفيذها على وأن يتم منها، لكل مؤلفئة امب ،)سابقاً  املتوخى النحو على إقليمي، دون
 إىل سيؤديغري أنه . رياتتغي أي لن يسفر هذا التنقيح عن ،٢٠١٥ عام . ويف(IPBES/3/6) سنتني من بدالً 

 برنامج من املتبقية الثالث سنواتال دوالر خالل ١٧٠ ٠٠٠املتوقعة حبوايل  يف التكاليف تراكمي اخنفاض
 املبني النحو على ،٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة  املنقحة امليزانية تقديرات مشروع يف التعديل هذا وينعكس. العمل
  أدناه؛

 متاشياً  )):ج( ٤ الناتج( السياسايت الدعم ومنهجيات  بأدواتاملعين اخلرباء فريق والية متديد  (ز)
 أدواتبقائمة  االحتفاظو  التطوير زيادة دف ٢٠١٤ عام بعد اخلرباء فريق والية بتمديد االقرتاح مع

 امليزانية يف النظر إعادةب املكتب يوصي ،(IPBES/3/5) ٢٠١٨ عام حىتالعامة  السياسات دعم ومنهجيات
لعشرين السنة  يفواحد  اجتماعالقاضي بعقد  حا قرت ومبوجب اال. بذلك للقيام الالزمة موالاأل تشملحبيث 
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 عام يف دوالر ٦٠ ٠٠٠ حدود يف إضافية تكاليف اخلرباء فريق واليةل املقرتح التمديد فسوف ترتتب عن ،خبرياً 
 .أدناه املبني النحو على ،٢٠١٨-٢٠١٦لفرتة ل املنقحة امليزانية تقديرات مشروع يف التعديل هذارِد وي. ٢٠١٥

 األمانة  -جيم 

  قدرها صافية زيادة حيث ُتظهر تلك االعتمادات ،مانةاخلاصة باأل ةاملقرتح االعتمادات تنقيح مت -١٦
فئة  موظفان منو فنية ال الفئة منموظف واحد ( موظفنيلل دوالر ٣٨٧ ٣٨٧شمل تدوالر  ٥٠٧ ٣٠٠

 .غري املرتبطة باملوظفني لتشغيلا تطلباتدوالر مل ١١٩ ٥٠٠و) اخلدمات العامة

 الموظفين تكاليف  -  ١

 السفرلشؤون  ومساعد )،٢-عاون (فمبرامج  موظفاملتمثلة يف  البشرية، ملوارديف ا ةاإلضاف ستعاجل -١٧
 العمل لربنامج التشغيلية القدرات يفالكبرية  ثغرةً ، ال)اخلدمات العامة فئة( مايلمساعد و ) فئة اخلدمات العامة(
 .أدناههلذه املناصب  تفصيالً  أكثر وصف دويرِ . (IPBES/3/2) التوايل على لألمانة اليةاملو  داريةإلا املهامو 

 )٢- موظف برامج معاون (الدعم التقني ف

 املعلومات توفري عن مسؤوالً  ربامج،وظف الم إشراف حتتوظف الربامج املعاون، الذي يعمل مسيكون  -١٨
 ،الشبكي للمنرب وقعامل على عالميةاإل وثائقالو  العملوثائق  وحتميل ،هفي املشاركني إىلباالجتماع  الصلة ذات

 سري لضمان للموقع املستمرة املراقبة عن فضالً  احلقيقي الوقت يف وقعمستخدمي امل استفساراتالرد على و 
  على الوجه األكمل. العمل
 بداية يفهلا  التوجيه فريوتو  ،الدعم التقين وحدات دعم عن أيضاً  مسؤوالً املعاون  ربامجوظف الم كونسي -١٩

 .دوري بشكل هاتقارير  وتنسيق أدائها رصدكما سيقوم ب تشغيلها، أثناء الالزم الدعم وتوفري ،عملها

 الخدمات العامة)(لشؤون السفر  مساعد

 ٦٧٢مشارك  توسطمب( اً مشارك ٢ ٦٨٧ سفر وترتيب دعمب األمانة ستقوم الدعم،فيما يتعلق جبانب  -٢٠
اليت تعقد كل سنتني  التخصصات تعددامل اخلرباءاملكتب وفريق  ودورات ،عملال رنامجب جتماعاتال) سنوياً 
 قدرات تتطلبكبرية  مهمةوهي  ،٢٠١٨إىل  ٢٠١٥ من الفرتة خالل سنوية عامة جلسات أربععن  فضالً 

  .األمانة يف خمصصة
يف حني  السفر مهام بدعم حالياً  جنيف يف للبيئة املتحدة األممبرنامج  مكتبيقوم  ذلك، على وعالوة -٢١

 الرتتيب، وهذا. املتعلقة بالسفر وااللتزامات املطالبات نريويب بتسوية يف للبيئة املتحدة األممبرنامج يقوم مكتب 
اخلاصة  السفر ترتيبات سائر مستدام حنو على يدعم أن ميكن إال أنه ال مؤقت، ته كتدبريفائد من الرغم على
ه تكاليف ارتفاعإىل و  السفر،يف إجراءات  تأخريحاالت  إىل الوضع هذا يؤدي أن وميكن. املستقبل يف ألمانةبا

 .املتعلقة بالسفر االلتزامات تصفية وتسوية وتأخر

اخلدمات ( السفرلشؤون  مساعدإنشاء منصب  قرتحيُ  التشغيلي،يف اجملال  التحدي هذامن  لتخفيفول -٢٢
 هاوإحالت اليومي اإلقامة وبدل النثرية والنفقات وية،اجل الرحالت سعارأ وحساب السفر ترتيبات لتنسيق) العامة

للحصول  والتفاوض ،حلجز املقاعد الطريان شركاتب االتصالب أيضاً  املقرتحوسيقوم املوظف . عليها للموافقة
يقوم  سوفو . املسافرين لطلب وفقاً  الرحالت اجلوية وإلغائها تغيري اتإجراء وترتيب كلفة أقل أسعارعلى 

 قبل وصحتها ودقتها اكتماهلا من للتأكد الداعمة والوثائق السفر مطالبات راجعةمب سفرون اللشؤ  ساعدامل
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 قةقاحمل السفر وفوراتكما يقوم بتسجيل  والعمليات التصاريح جلميع بسجالت االحتفاظو  لتسوية؛تها لإحال
 خارجية وزاراتو  اتالقنصلي خمتلف مع والتنسيق التكاليف؛ توفرياملستخدمة ل لتقنياتل نتيجة لألمانة

 .التأشريات استصدار بشأن املضيفة احلكومات

 العامة) الخدمات( مساعد مالي

 ووفقاً . لألمانة املالية اإلدارة عمل طريقة يتمثل يف البشرية املوارد قدراتعلى صعيد آخر ومثة حتدٍّ كبري  -٢٣
 أي فإن جتهيز برنامج األمم املتحدة للبيئة، املعيارية لدى التشغيل ومتطلبات والقواعد املتحدة لألمم املايل للنظام
 والتصديق زام،تلالا وإعداد وثائق للمعامالت، ذنإصدار اإل: هامة أربع مهاماالضطالع ب يتطلب مالية معاملة
 املهام هذه أن يقوم بتنفيذ جيب فعالة، داخلية مراقبة آليةولكفالة توفر . املهام على واملوافقة األموال توافر على
 واملسؤوليات. الواجبات بني الواضح الفصل ن لضمانو خمتلف ونموظف

 تفويضاً  املتحدة األمم ربنامجواخلدمات املؤسسية لعمليات المنح مكتب  ،٢٠١٤ املالية السنة خاللو  -٢٤
وسلطة  إعداد وثائق اإللتزام(خريني املهمتني األُ  نغري أ. كي تقوم مبهميت إصدار اإلذن والتصديقاملنرب ل ألمانة

 األمم يف مكاتب أساليب العمل مع وباملقارنة. نريويب يفللبيئة  املتحدة األمم برنامج بقيتا حتت مسؤولية) وافقةامل
يف  للبيئة املتحدة األمم برنامج لدى املوافقة بقاء سلطةتقضي ب املتبعة مارسةامل أن حظيال األخرى، املتحدة
 إىل وجود وحتتاج األمانة. املعنية السيطرة املباشرة للمنظمات تبقى حتت إعداد وثائق اإللتزام مهام ولكن نريويب،
إدخال  كي يكون مبقدورها التحكم يفول صحيح بشكل وظيفُتها املالية كي يتسىن أداءل بداخلها القدرات هذه

 تأخريال جتنب أجل من) املتحدة لألمم املايل النظام( املتكاملة اإلدارية املعلومات املعلومات املالية يف نظام
 .بصورة سليمة يزانيتهام إدارةومتكينها من 

 القسائم مراجعة يف واملساعدة ؛هاداعتموا هاطرحاملزمع  إدراج االلتزاماتساعد املايل امل وتشمل واجبات -٢٥
 املوردين وفواتري السفر ومطالبات ،الدعم التقين وحدات إىل والدفع للموظفني، مثل الدفع احملاسبية، واملعامالت
تعليمات وال املالية ذات الصلة، القواعدالنظم املالية و لموظفني و ل بالنظام اإلداري وااللتزام ملطابقةا لضمان

 ،الربقي لتحويلا دفوعاتمب الصلة ذات املصرفية التفاصيل مجيع من التحقق يف واملساعدة اإلدارية؛ واملمارسات
 واخلدمات مقابل السلع أموالب قانوناً املنظمة هلم  دينتَ  الذين ألولئك فقط املبالغ تدفع أن ضمان وبالتايل
 يف واملساعدة املناسبة؛ التخليص اع إجراءاتبات وضمان احلسابات تسويةو  مراجعة يف واملساعدة ؛فعالً  املستلمة
 مراجعة يف الضرورة؛ واملساعدة حسب األموال ختصيص إعادة يف واملساعدة النفقاتو  تنفيذ امليزانية رصد

 ،ةصغري ال التمويل واتفاقات ،حمددة شاريعاملتعلقة مب التعاون مثل اتفاقات املشروعات، لتنفيذ املالية الصكوك
 لضمان واخلدمات السلعب التزود طلبات مراجعة يف واملساعدة الداخلية؛ التعاون واتفاقات وطلبات التوريد

 بادئستمر للمتحديث املال يف واملساعدة األموال؛ وتوافر) ب(و اإلنفاقالصحيحة لبنود  رموزقيد ال )أ(
 األمم لسياسات وضمان االمتثال السالم حفظ/الربامج مبيزانيات املتعلقة املسائل على تأثري هلااليت  التوجيهية

ا؛ مسائل و  املالية باملسائل يتعلق فيما االستفسارات على للرد املراسالت إعداد أو وصياغة املتحدة وإجراءا
  امليزانية.

ا. ٦يبني اجلدول  -٢٦ ا وفئا   العدد احلايل والتغيريات املقرتحة والصافية يف عدد وظائف األمانة ودرجا



IPBES/3/10  

18 

  ٦اجلدول 
  الموارد البشرية في األمانة

 ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد 
اخلدمات 
 المجموع العامة

 ٢٠١٤تم اعتمادها عام 
 ٢ ١     ١ التوجيه التنفيذي واإلدارة

 ٤ ١ ١ ١ ١   لعملتنفيذ برنامج ا
االتصاالت وإشراك أصحاب 

 ٢ ١   ١   املصلحة

 ١   ١    اإلدارة واملالية 

 ٩ ٣ ١ ٢ ٢  ١ ٢٠١٤المجموع، اعتمد عام 

 ٣ ٢ ١     املناصب اجلديدة املقرتحة

 ١٢ ٥ ٢ ٢ ٢  ١ ٢٠١٥المجموع، 

 مجيع. وحتتاج العمل برنامج لتنفيذ (IPBES/3/2) اراتخي أربعة التنفيذي األمني تقرير حيدد ،وأخرياً   -٢٧
 موظفاً  انتطلبي ٢و ١ اخليارين فإن ذلك، إىل وباإلضافة. أعاله ذكورةاإلضافية امل الثالثةإىل املناصب  اخليارات

دوالر؛ ويتطلب  ١٨٦ ١٠٠مقدارها  سنويةال ةضافيما يعين زيادة يف التكلفة اإل ٣-من الفئة الفنية برتبة ف
دوالر. أما  ٩٣ ٠٥٠ قدرها سنوية إضافية تكلفةب ،٣- الثالث نصف وظيفة من الفئة الفنية برتبة ف ياراخل

  .إضايفمنصب فين  أي فلن يقتضي ٤ اخليار
  بالموظفين المتعلقة غير التشغيل متطلبات - ٢

 خاصاً  اعتماداً  أيضاً  األمانةأَدرجت  أعاله، اإليه املشار باملوظفني املتعلقة التنقيحات إىل باإلضافة  -٢٨
 دوالر ٤٥ ٠٠٠ قدرها مشرتكة مسامهةقضي االعتماد بتخصيص وي. باملوظفنيال تتعلق  تشغيل تطلباتمب

 أن إىل اإلشارة وجتدر. املباين دارةة إلشرتكامل تكلفةلصندوق التكاليف املشرتكة اخلاص بال األمانة من سنوياً 
 يف مبا املشرتكة، اخلدماتتقاسم  تغطي تكاليففال. لألمانة امةالع التكاليف غطيت ال املضيف البلد ية معتفاقاال

 مماأل مبىن يفستعالمات الل املساعدة مكتب وخدمات الربيد وتوزيع ،املوزع اهلاتفي وخدمات األمن ذلك
املكتب  اتصاالت تكاليفيتعلق ب يتضمن اعتماداً  حفإن التنقي ذلك، إىل وباإلضافة. األمانة قعت حيث املتحدة

قدره ) املكتبية اللوازم( ستهلكةاملاملواد و  ،سنوياً  دوالر ٢٢ ٠٠٠مببلغ ) الربيد وخدمات يةالربيدالرسوم و  اتفاهل(
 رسومو  والربجمياتالنسخ  وآالت الطابعات( وصيانتها املكتبية املعدات وإصالح ،سنوياً  دوالر ١٦ ٥٠٠

  .لضيافةل سنوياً  دوالر ٥ ٠٠٠عن  فضالً  ،سنوياً  دوالر ٩ ٠٠٠مببلغ ) خيصاالرت 
 الموظفين تدريب - ٣

 ملوظفنيا لتدريب سنوياً  دوالر ٢٢ ٠٠٠مببلغ  ااعتمادً  املنقحة امليزانية تتضمن ذلك، على عالوة  -٢٩
مايكروسوفت  مجوعلى برنا ،املشاريع إدارة على تدريبال: تدريبية دورات ثالث لتمكينهم من حضور

املؤسسات، جيري إدخاله  موارد جديد لتخطيط وهو نظام برنامج أوموجا، تنفيذ على والتدريب ؛بروجيكت
حتسن  أن حني يتوقع ويف. الكفاءة إىل ستناداً املقابالت ا يف إجراء املتحدة األمم أساليب على والتدريب ؛حالياً 
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 نظامال تشغيللتمكن من ل فإن الدورتني األخريتني إلزاميتان األمانة، عمل برنامج إدارة األوىل التدريبية الدورةُ 
 األمانة. موظفي تعيني يف واملشاركة اجلديد املايل

) املائة يف ١٠( لاملتداو  املال رأس واحتياطي ،)املائة يف ٨( الربامج دعم فقد مت تعديل تكلفة ،وأخرياً  -٣٠
 املنقحة. املقرتحة امليزانية مع لتتناسب

 ٢٠١٧- ٢٠١٦ السنتين لفترة المقترحة الميزانية  -سادساً 

 ،)٢/٧ -مرفق املقرر م ح د ( وفرتة امليزنة املتعلقة بالسنة املالية ٢ واملادة املتعلقة بامليزانية ٩ للمادة وفقاً  -٣١
 .٢٠١٧- ٢٠١٦ السنتني لفرتة املقرتحة امليزانيةَ  ٧ اجلدول يبني

 الفرع يف ةوضحامل التغيريات نفس جمموعة حبيث تراعي ضعتو  املقرتحة امليزانية أن إىل اإلشارة وجتدر -٣٢
 امليزانيةهذه  فإن تقديرات ،٢٠١٥ عاموعلى غرار تقديرات ميزانية . ٢٠١٥لعام املنقحة  امليزانية من الصلة ذي

 ٣- )، باستثناء وظيفة من الرتبة ف رابعاً  الفرع ،IPBES/3/2( العمل برنامج من ١ اخليار يف إطار تندرج أيضاً 
دوالر سنويًا (انظر  ١٨٦ ١٠٠زانية وستكلف ، مل تتضمن يف هذه املي١نتفاء اخليار حالة اإضافية مطلوبة يف 

 الفرع جيم).

 دورته االجتماع العام يفعتمدها يكي ل ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني لفرتة املقرتحة امليزانية ٧ اجلدول ويوضح -٣٣
 .الثالثة

  ٧اجلدول 
  ٢٠١٧-٢٠١٦ لفترة السنتين المقترحة الميزانية

 بدوالرات الواليات املتحدة)(

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ بنود امليزانية
 اجتماع هيئات المنبر

 الدورات السنوية لالجتماع العام
 ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠  فر/بدل اإلقامة اليومي)س( ركني يف االجتماع العاماتكاليف السفر للمش

 ٦١٥ ٠٠٠ ٦١٥ ٠٠٠ خدمات املؤمترات (الرتمجة والتحرير)
 ٦٥ ٠٠٠ ٦٥ ٠٠٠ خدمات إعداد تقارير االجتماع العام

 ١ ١٨٠ ٠٠٠ ١ ١٨٠ ٠٠٠ الجتماع العامالدورات العادية للفرعي، المجموع ا
   ق الخبراء المتعدد التخصصاتيدورات المكتب وفر 

 ١٠٦ ٣٥٠ ٧٠ ٩٠٠ تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات املكتب
 ٣٢٢ ٥٠٠ ٢٤٠ ٠٠٠  ق اخلرباء املتعدد التخصصاتيتكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات فر 

 ٤٢٨ ٨٥٠ ٣١٠ ٩٠٠ المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصاتدورات المجموع الفرعي، 
 ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب

 ١ ٦٣٣ ٨٥٠ ١ ٥١٥ ٩٠٠ ات المنبرئهياجتماعات ، المجموع



IPBES/3/10  

20 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ بنود امليزانية
   تنفيذ برنامج العمل

بني العلوم والسياسات الرتابط عل مستوى القدرات واملعارف أسس تعزيز : ١اهلدف 
 ١ ٣٠٥ ٧٥٠ ١ ٣٥٥ ٧٥٠ الرئيسيةاملنرب لتنفيذ مهام 

 تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات: ٢اهلدف 
 ٢ ٥٨٥ ٦٢٥ ٢ ١٣٠ ٧٥٠ وفيما بينها املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعامليةعلى النظم اإليكولوجية 

 عزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدماتت: ٣اهلدف 
 ١ ٣٩٣ ٥٠٠ ١ ٩٦٢ ٧٥٠ واملنهجيةاضيعية النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا املو 

 ٤٢٦ ٥٠٠ ٣٤٢ ٥٠٠ نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته: ٤اهلدف 
 ٥ ٧١١ ٣٧٠ ٥ ٧٩١ ٧٥٠ برنامج العملتنفيذ ، المجموع

   و المشاريعمانة: موظفاأل
   رتب الفنية والعلياال

 ٢٩٨ ٠٠٠ ٢٩٠ ٧٠٠ )١-ة (مداألمان رئيس
 ٢٣٤ ٤٠٠ ٢٢٨ ٧٠٠ )٤-(ف برنامج وظفم
   (أ))٤-(فبرنامج  وظفم
 ١٩٥ ٦٠٠ ١٩٠ ٨٠٠ )٣-(ف برنامج وظفم
 ١٩٥ ٦٠٠ ١٩٠ ٨٠٠ )٣-(ف برنامج وظفم
 ١٧٠ ٠٠٠ ١٦٥ ٩٠٠ )٢-ساعد (فبرنامج م وظفم
 ١٧٠ ٠٠٠ ١٦٥ ٩٠٠ )٢-عاون (فبرنامج م وظفم

 ١ ٢٦٣ ٦٠٠ ١ ٢٣٢ ٨٠٠٠ والعليا فنيةالالرتب المجموع الفرعي، 
   الدعم اإلداري

 ١١٨ ٨٠٠ ١١٥ ٩٠٠ )٦-ع(خ  موظف دعم إداري
 ١١٨ ٨٠٠ ١١٥ ٩٠٠  )٦-ع(خ موظف دعم إداري 
 ١١٨ ٨٠٠ ١١٥ ٩٠٠  )٦-ع(خ موظف دعم إداري 

 ١١٨ ٨٠٠ ١١٥ ٩٠٠  )٥-ع(خ دعم إداري  موظف
 ١١٨ ٨٠٠ ١١٥ ٩٠٠ )٥-ع(خ موظف دعم إداري 

 ٥٩٤ ٠٠٠ ٥٧٩ ٥٠٠  المجموع الفرعي، الدعم اإلداري
 ١ ٨٥٧ ٦٠٠ ١ ٨١٢ ٣٠٠ موظفو المشروع، المجموع

   رتبطة بالموظفين)مر اليمانة: تكاليف التشغيل (غاأل
   رمسيالسفر ال
 ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ م رمسيةاسفر يف مهال

 ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ المجموع الفرعي
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 ٢٠١٧ ٢٠١٦ بنود امليزانية
   يب املوظفنير تد

  ١٠ ٠٠٠  على إدارة املشاريعفين تدريب 
   قائمة على الكفاءةالت موجا واملقابالو تدريب املوظفني على نظام أ

  ١٠ ٠٠٠ المجموع الفرعي
   عنصر املعدات واملقار

 ٤ ٥٠٠ ٤ ٥٠٠ دوالر للوحدة) ١٥٠٠ ا عنبنود تقل قيمته(املستهلكة  ملعداتا
 ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ لوازم املكاتب

 ١٦ ٥٠٠ ١٦ ٥٠٠ المجموع الفرعي
   قارامل

من املشرتك، خدمات املسامهة يف التكاليف املشرتكة (صيانة مساحات املكاتب، األ
 ٤٥ ٠٠٠ ٤٥ ٠٠٠ املوزع اهلاتفي، إخل)
 ٤٥ ٠٠٠ ٤٥ ٠٠٠ المجموع الفرعي

   عةنفقات متنو 
 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ النسخ وصيانتهاآالت تشغيل الطابعات و 

 ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ج أدوب املكتيب امع رخص لربنبوأر  بروجيكت مايكروسوفتبرنامج شراء 
 ٩ ٠٠٠ ٩ ٠٠٠ المجموع الفرعي
 ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ اهلاتف، الفاكس

 ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ونفقات متنوعة يةبريدرسوم 
 ٢٢ ٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ موع الفرعيجالم

   الضيافة والرتفيه
 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ضيافةال

 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ المجموع الفرعي
 ٢١٧ ٥٠٠ ٢٢٧ ٥٠٠ فرعي، تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين)الالمجموع 

 ٢ ٠٧٥ ١٠٠ ٢ ٠٣٩ ٨٠٠ المجموع الفرعي، األمانة
 ٩ ٤٢٠ ٣٢٥ ٩ ٣٤٧ ٤٥٠ مجموع االحتياجات

 ٧٥٣ ٦٢٦ ٧٤٧ ٧٩٦ ائة)يف امل ٨تكاليف دعم الربنامج (
١٠ ١٧٣ ٩٥١ ١٠ ٠٩٥ ٢٤٦ لصندوق االستئمانيامجموع التكاليف 

  ١ ٠١٣ ٤٥٩ يف املائة) ١٠ل (تداو ات رأس املال املطتيااحاملسامهة يف 
١٠ ١٧٣ ٩٥١ ١١ ١٠٨ ٧٠٥ المجموع

  .األمم املتحدة للبيئة جبرنام ٤-فمن الفئة  موظفإعارة (أ) 
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  ٢٠١٨ية لفترة الميزانية إرشاد ميزانية  - سابعاً 
ُوضعت مع مراعاة نفس جمموعة التغيريات الواردة أعاله  ٢٠١٨ميزانية إرشادية لعام  ٨اجلدول  ترد يف -٣٤

  لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة.
  ٨اجلدول 
  ٢٠١٨اإلرشادية لعام  الميزانية

 بدوالرات الواليات املتحدة)(

 ٢٠١٨ بنود امليزانية
  هيئات المنبر اتاعاجتم

  الدورات السنوية لالجتماع العام
 ٥٠٤ ٠٠٠  فر/بدل اإلقامة اليومي)س( ركني يف االجتماع العاماتكاليف السفر للمش

 ٦٣٠ ٠٠٠ خدمات املؤمترات (الرتمجة والتحرير)
 ٦٥ ٠٠٠ خدمات إعداد تقارير االجتماع العام

 ١ ١٩٩ ٠٠٠ العامالجتماع الدورات السنوية لالمجموع الفرعي، 
  دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات
 ١٠٩ ٢٠٠ تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات املكتب

 ٣٣٠ ٠٠٠  تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات

 ٤٣٩ ٢٠٠ تخصصاتالمكتب وفريق الخبراء المتعدد الدورات المجموع الفرعي، 
 ٣٠ ٠٠٠ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب

 ١ ٦٦٨ ٢٠٠ ات المنبرئ، هيالمجموع

  تنفيذ برنامج العمل
  الرتابط بني العلوم والسياسات لتنفيذعل مستوى القدرات واملعارف أسس تعزيز : ١اهلدف 
 ١ ٣٠٥ ٧٥٠ الرئيسيةاملنرب مهام 

النظم  والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات تعزيز الرتابط بني العلوم: ٢اهلدف 
 ٢ ١٣٠ ٠٠٠ وفيما بينها املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعامليةعلى اإليكولوجية 

النظم  تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات: ٣اهلدف 
 ٤٨٤ ٠٠٠ واملنهجيةة اضيعياإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا املو 

 ٤١٢ ٥٠٠ نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته: ٤اهلدف 
 ٤ ٣٣٢ ٢٥٠ برنامج العملتنفيذ ، المجموع

  و المشروعمانة: موظفاأل
 ٣٠٥ ٤٠٠ فين واملستويات العليااملستوى ال

 ٢٤٠ ٣٠٠ )١-ة (مداألمان رئيس
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 ٢٠١٨ بنود امليزانية
  )٤-(ف برنامج وظفم
 ٢٠٠ ٥٠٠ أ)()٤-(فبرنامج  وظفم
 ٢٠٠ ٥٠٠ )٣-(ف برنامج وظفم
 ١٧٤ ٣٠٠ )٣-(ف برنامج وظفم
 ١٧٤ ٣٠٠ )٢-عاون (فبرنامج م وظفم

 ١ ٢٩٥ ٣٠٠ فنيةالمجموع الفرعي، موظفو الفئة ال
  الدعم اإلداري

 ١٢١ ٨٠٠ )٦-ع(خ  موظف دعم إداري
 ١٢١ ٨٠٠  )٦-ع(خ موظف دعم إداري 
 ١٢١ ٨٠٠  )٦-ع(خ موظف دعم إداري 
 ١٢١ ٨٠٠  )٥-ع(خ موظف دعم إداري 
 ١٢١ ٨٠٠ )٥-ع(خ موظف دعم إداري 

 ٦٠٩ ٠٠٠  المجموع الفرعي، الدعم اإلداري
 ١ ٩٠٤ ٣٠٠ المشروع موظفواألمانة: المجموع، 

  رتبطة بالموظفين)مر اليمانة: تكاليف التشغيل (غاأل
  م رمسيةاسفر يف مهال
 ١٣٠ ٠٠٠ م رمسيةاسفر يف مهال

 ١٣٠ ٠٠٠ ، األمانة: تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين)موعالمج
   يب املوظفنير تد

 -  على إدارة املشاريعمهين تدريب 
  قائم على الكفاءةالت ملقابالإجراء اموجا و و تدريب املوظفني على نظام أ

 - المجموع الفرعي
  عنصر المعدات والمقار

 ٤ ٥٠٠ دوالر للوحدة) ١٥٠٠ تها عنتقل قيم (مواد املستهلكة عداتامل
 ١٢ ٠٠٠ لوازم املكاتب

 ١٦ ٥٠٠ المجموع الفرعي
  قارالم

  من املشرتك،املسامهة يف التكاليف املشرتكة (صيانة مساحات املكاتب، األ
 ٤٥ ٠٠٠ خدمات املوزع اهلاتفي، إخل)

 ٤٥ ٠٠٠ المجموع الفرعي
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 ٢٠١٨ بنود امليزانية
  نفقات متنوعة

 ٥ ٠٠٠ صيانتهاالنسخ و آالت تشغيل الطابعات و 
 ٤ ٠٠٠ ج أدوب املكتيبامع رخص لربنبوأر  بروجيكت مايكروسوفتبرنامج شراء 

 ٩ ٠٠٠ المجموع الفرعي
 ٢٠ ٠٠٠ اهلاتف، الفاكس

 ٢ ٠٠٠ ونفقات متنوعة يةبريدرسوم 
 ٢٢ ٠٠٠ موع الفرعيجالم

  الضيافة والترفيه
 ٥ ٠٠٠ ضيافةال

 ٥ ٠٠٠ المجموع الفرعي
 ٢١١ ٠٠٠ تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين) فرعي،الالمجموع 

 ٢ ١١٥ ٣٠٠ المجموع الفرعي، األمانة
 ٨ ١١٥ ٧٥٠ مجموع االحتياجات

 ٦٤٩ ٢٦٠ يف املائة) ٨تكاليف دعم الربنامج (
 ٨ ٧٦٥ ٠١٠ لصندوق االستئمانيلمجموع التكاليف 

 ٨٧٦ ٥٠١ يف املائة) ١٠ل (تداو ات رأس املال املطتيااحاملسامهة يف 
 ٩ ٦٤١ ٥١١ المجموع

_______________  


