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

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية

 3142كانون األول/ديسمرب   41-9أنطاليا، تركيا، 
*من جدول األعمال ادلؤقت )أ( 5 البند

 

 الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة بالمنبر:
 4102-4102ميزانية الفترة 

والميزانية اإلرشادية  4102و 4102 ينعاملالميزانية المقترحة لو  4102في عام  اتلنفقا
 4102-4102للفترة 

 من األمانةمذكرة 

 مقدمة - أوالا 
 يادلنرب احلكومعن نفقات  اً قرير ، تعرض ىذه ادلذكرة ت4/5 ادلنرب قررهمالعام يف االجتماع لطلب  وفقاً  - 4

، مبا يف ذلك 3142عام عن  ةولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيالدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البي
 3141 نيلعاماميزانية  تورد، و 3143أبريل نيسان/ يفمنذ إنشائو رب للمن تدمق  يت ادلسامهات النقدية والعينية ال

 (IPBES/2/2 العناصر اإلدارية والتكاليف ادلتوقعة ادلرتبطة بتنفيذ برنامج العمل األويلاليت تتضمن ، 3145و
 ، وذلك لعرضها على االجتماع العام للموافقة عليها يف دورتو الثانية.(Add.1و
لعناصر ا يتغط، 3142-3142سنوية للفًتة  ارشاديةميزانية تعرض ادلذكرة فة إىل ذلك، وباإلضا - 3

 االجتماع العام.نظر فيها كي ياإلدارية والتكاليف ادلتوقعة ادلرتبطة بتنفيذ برنامج العمل األويل، ل
فيما يتعلق خاصة ج، و يار التكلفة العالية لتنفيذ الربنامخبلربنامج العمل األويل الواردة ألرقام تصل اوت - 2

 . 2باذلدف 

                                                      
*  IPBES/2/1. 
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على  صندوقو االستئمايناالجتماع العام و وترد مجيع األرقام بدوالرات الواليات ادلتحدة، ريثما يتفق  - 1
 ا.هنالستعماختيار العملة اليت ي

 4104المساىمات النقدية والعينية في المنبر منذ إنشائو في عام  -ثانياا 
ادلعلنة التعهدات وكذلك ، 3143عام  ئومنذ إنشا للمنرب النقدية اليت وردت ادلسامهات 4يبني اجلدول  - 5

 . 3142أكتوبر تشرين األول/ 44حىت ادلؤكدة 
 4اجلدول 

 4102و 4102والتعهدات المعلنة لعام  4102و 4104حالة المساىمات النقدية الواردة في عام 
 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(

 3142 3143 القطر

التعهدات 
ادلعلنة لعام 

 عمو جالم 3142

تعهدات ال
ادلعلنة لعام 

3141 
  79 221 - 99 221 - أسًتاليا

 11 111 22 702 - 22 941 - كندا
  - يؤكد فيما بعد  - شيلي
  - يؤكد فيما بعد  - الصني
  42 112 - 32 112 - فنلندا
  212 222 422 491 421 421 25 222 فرنسا
 4 211 111 2 472 441  4 392 931 4 991 511 أدلانيا
 41 111 01 111  41 111 - اذلند

  217 171 - 329 911 14 491 اليابان
  02 172 - 42 191 - نيوزيلندا
 يؤكد فيما بعد 422 222 يؤكد فيما بعد 54 359 425 392 النرويج

  41 111 31 111  - مجهورية كوريا
  - يؤكد فيما بعد  - جنوب أفريقيا

  - يؤكد فيما بعد  - السويد
  92 299 12 951 24 532 - سويسرا

ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا 
 114 435 4 022 924 551 111 4 149 213 249 121 العظمى وآيرلندا الشمالية

  0 111 111  511 111 511 111 الواليات ادلتحدة األمريكية

 0 920 042 9 202 220 929 022 2 274 222 2 292 047 المجموع
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 ادلقدرة للمسامهات ستوياتادلمبا يف ذلك ، 3142يف عام  ةرداو ال العينية ادلسامهات 3يبني اجلدول  - 2
 .قبطنيكان إذا  ، ادلالية

 3اجلدول 
 4102في عام  ةرداو ال المساىمات العينية

 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(
تقدير الدعم ادلايل،  نوع الدعم النشاط احلكومة/ادلؤسسة

 ذا كان ينطبقإ
مرافق االجتماعات  الدورة األوىل لالجتماع العام، بون، أدلانيا أدلانيا

 والدعم احمللي
111 111 

االجتماع التمهيدي لفريق اخلرباء ادلتعدد  أسًتاليا
 التخصصات، كامربيدج، ادلملكة ادلتحدة

مرافق االجتماعات، 
مشاركة البلدان النامية 

 ادلؤىلة

251 55 

لدويل حلفظ االحتاد ا
الطبيعة واجمللس الدويل 

 للعلوم

حلقة عمل بشأن اسًتاتيجية إشراك أصحاب 
 ادلصلحة، باريس

مرافق االجتماعات، 
مشاركة و  ،دعم تقينو 

 ادلؤىلني

111 31 

االجتماعات األوىل لفريق اخلرباء ادلتعدد  النرويج
 نغالتخصصات وادلكتب، بر 

 ،مرافق االجتماعات
كة مشار و والدعم احمللي، 

 البلدان النامية ادلؤىلة

- 

 ،مرافق االجتماعات ، طوكيوفحلقة عمل للخرباء بشأن نظم ادلعار  اليابان
ومشاركة البلدان النامية 

 ادلؤىلة

511 92 

مشاورة إقليمية دلنطقة أمريكا الالتينية والبحر  الربازيل
 ولواالكارييب، ساو ب

 ،مرافق اجتماعات
ومشاركة البلدان النامية 

ىلة )أصحاب ادلؤ 
 ادلصلحة(

111 25 

 واليابانجنوب أفريقيا؛ 
 وادلملكة ادلتحدة

حلقة عمل للخرباء بشأن اإلطار ادلفاىيمي 
لكل من فريق اخلرباء  ةالثاني اتواالجتماع

ادلتعدد التخصصات وادلكتب، كيب تاون، 
 جنوب أفريقيا

ودعم  ،مرافق اجتماعات
زللي، مشاركة البلدان 

 النامية ادلؤىلة

151 34 

؛ شبكة مجهورية كوريا
آسيا ومنطقة احمليط 
اذلادئ لبحوث التغري 

 العادلي

ندوة وحلقة عمل سول الدوليتان بشأن التفسري 
واقتسام للمنرب اإلقليمي لإلطار ادلفاىيمي 

 ادلعارف

مرافق اجتماعات، مشاركة 
 البلدان النامية ادلؤىلة

- 

ودعم  ،مرافق اجتماعات االدورة الثانية الجتماع العام، أنطالي تركيا
 زللي

- 
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تقدير الدعم ادلايل،  نوع الدعم النشاط احلكومة/ادلؤسسة
 ذا كان ينطبقإ

برنامج األمم ادلتحدة 
 للبيئة

ادلسامهة يف عملية ما بني الدورات ادلؤدية إىل 
الدورة الثانية لالجتماع العام واستضافة 

مريكا الالتينية أادلشاورات اإلقليمية إلفريقيا و 
ومنطقة الكارييب وشرق أوروبا وآسيا ومنطقة 

 احمليط اذلادئ

 ،عاتمرافق اجتما
ومشاركة البلدان النامية 
ادلؤىلة لألعضاء وادلراقبني 
من احلكومات، والدعم 

 التقين

495 222 

منظمة األمم ادلتحدة 
 للًتبية والعلم والثقافة

مسامهة يف عملية ما بني الدورات ادلؤدية إىل 
الدورة الثانية لالجتماع العام، دعم ألعمال 

يني من ادلعارف احمللية ومعارف السكان األصل
 أجل ادلنرب

دعم تقين، مبا يف ذلك 
ادلسامهة يف حلقة عمل 
طوكيو؛ ودعم صياغة 
الوثائق ادلتعلقة مبعارف 
الشعوب األصلية وادلعارف 
احمللية من أجل الدورة 
الثانية؛ التنسيق الشامل 
دلسامهة منظمة األمم 
ادلتحدة للًتبية والعلم 
والثقافة يف الوثائق للدورة 

يط لربنامج الثانية والتخط
 العمل ادلستقبلي

321 242 

منظمة األمم ادلتحدة 
 لألغذية والزراعة

ادلسامهة يف عملية ما بني الدورات ادلؤدية إىل 
 الدورة الثانية لالجتماع العام

 392 145 الدعم التقين

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلمنائي

ادلسامهة يف عملية ما بني الدورات ادلؤدية إىل 
نية لالجتماع العام ووضع اسًتاتيجية الدورة الثا

لشبكة التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
 االيكولوجية

دعم تقين، خرباء 
استشاريون يف تطوير 
شبكة بشأن اسًتاتيجية 
شبكة التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم 

 اإليكولوجية

111 421 

 4102النفقات لعام  -ثالثاا 
يزانية عام مبمقارنة  3142( لعام 3142تشرين األول/أكتوبر  44النفقات )حىت  2يبني اجلدول  - 9

 (.4/5ادلنرب/ ، مقررادلرفق السادس، (IPBES/1/12ىل اليت اعتمدىا االجتماع العام يف دورتو األو  3142
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 2اجلدول 
 4102تشرين األول/أكتوبر  00، حتى 4102النفقات لعام 

 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(

 بند ادليزانية
 زانية ادلعتمدةادلي
 3142 عامل

النفقات يف عام 
 الرصيد 3142

    اجتماعات ىيئات المنبر
 (2 912) 4 112 912 4 111 111 أيام( 2الدورة األوىل لالجتماع العام )

 41 111 42 111 21 111 أيام( 2) )أ(االجتماع األول للمكتب
 2) )ب(االجتماع األول لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات

 ام(أي
111 25 213 54 252 22 

 - - -  بنظم ادلعارفنيحلقة عمل اخلرباء ادلعني
 - - - مبشروع اإلطار ادلفاىيميقة عمل اخلرباء ادلعنيني حل

 (915) 21 915 21 111 أيام( )كيب تاون( 2االجتماع الثاين للمكتب )
أيام(   2االجتماع الثاين لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات )

 نكيب تاو 
111 25 145 52 925 32 

 293 111 191 511 223 511 أيام( 5) )ج(الدورة الثانية لالجتماع العام
 229 124 0 222 222 4 174 211 المجموع الفرعي

يف ادلائة من التكاليف السنوية للموظفني يف  31) :األمانة
يف ادلائة من التكاليف السنوية  51الفئتني الفنية والعليا و

 يف فئة اخلدمة العامة(للموظفني 

   

 21 241 - 21 241 (4-رئيس األمانة )مد
 24 411 - 24 411 (2/1-موظف برامج )ف
 53 441 - 53 441 (3/2-موظف برامج )ف
 - - - (3/2-موظف برامج )ف

 - - - (4/3-موظف برامج معاون )ف
 14 249 42 522 55 451 (5-موظف دعم إداري )خ.ع

 55 451 - 55 451 (5-عموظف دعم إداري )خ.
 - - - (5-موظف دعم إداري )خ.ع

 471 429 02 222 212 241 المجموع الفرعي
الترتيبات المؤقتة لألمانة )تكاليف األفراد المكلفين 

 ألمانة(لبإعداد برامج العمل قبل استقدام موظفين 
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 بند ادليزانية
 زانية ادلعتمدةادلي
 3142 عامل

النفقات يف عام 
 الرصيد 3142

تكاليف األمانة ادلؤقتة لدعم عملية فيما بني الدورات يف عام 
3142 

111 291 323 231 942 15 

 22 902 242 424 291 111 المجموع الفرعي
المنشورات والتوعية واإلتصاالت )الموقع الشبكي، ومواد 

التوعية، استراتيجية التوعية  أحداثالتعريف، 
 واإلتصاالت(

   

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

111 51 994 1 319 15 

 (3 245) 53 245 51 111 للدورة الثانية لالجتماع العام نشرة ادلفاوضات بشأن األرض
 24 272 29 212 011 111 المجموع الفرعي

    متنوعة نفقات
 49 925 55 325 95 111 سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية

 الرصد والتقييم )إعداد مشروع لعملية استعراض وتقييم كفاءة
 ادلنرب وفعاليتو(

111 31 - 111 31 

 412 111 - 412 111 يف ادلائة من رلموع ادليزانية( 5الطوارئ )
 029 922 22 422 422 111 المجموع الفرعي

 0 142 072 4 122 042 2 017 241 المجموع

 ويشمل اجتماعات ادلكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كمراقبني. )أ(
 رؤساء اذليئات الفرعية العلمية.باستثناء  ()ب
ومن ادلقرر أن تعقد  3142كانون األول/ديسمرب   41إىل  9تعقد الدورة الثانية لالجتماع العام يف الفًتة من  )ج(

من  ، بدعم من احلكومة الًتكية؛ ومل ٌتدرج تكاليف سفر ادلشاركني3142كانون األول/ديسمرب   2و 9ادلشاورات اإلقليمية يومي 
 البلدان النامية يف الدورة الثانية كنفقات.

 المقدمة لالجتماع الثاني للمنبر العتماده 4102وعام  4102الميزانية المقترحة لعام  -رابعاا 
لكي يعتمدىا االجتماع العام يف  3145وعام  3141ادليزانية ادلقًتحة لعام  5و 1يبني اجلدوالن  - 2

العناصر اإلدارية والتكاليف ادلتوقعة ادلرتبطة بتنفيذ برنامج العمل األويل  دورتو الثانية. ويشتمل اجلدوالن
IPBES/2/2) و(Add.1. 
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 1اجلدول 
 4102الميزانية المقترحة لعام 

 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(
 ادلبلغ التوزيع بند ادليزانية

   اجتماعات ىيئات المنبر

 2 ة كل واحدةدورتان مد) )أ(ادلكتب
 (أيام

 دوالر 41 111اليف االجتماع: تك
 31 511(: أعضاء 9دعم تكاليف السفر )

 دوالر

 
111 29 

 )ب(فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات
 أيام( 1كل واحدة )دورتان مدة  

 دوالر 31 111تكلفة االجتماع: 
 21 111(: عضواً  31تكاليف السفر )دعم 

111 421 

 447 111  المجموع الفرعي 
   4102مل لعام تنفيذ برنامج الع

تعزيز القدرات واألسس ادلعرفية للًتابط بني العلوم  4اذلدف 
والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية 

 للمنرب

511 191 4 

تعزيز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع  3اذلدف 
وخدمات النظم اإليكولوجية على البيولوجي 

فيما و قليمية والعادلية ادلستويات دون اإلقليمية واإل
 بينها

511 123 

تعزيز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع  2اذلدف 
النظم اإليكولوجية فيما يتعلق خدمات البيولوجي و 

 بالقضايا ادلواضيعية وادلنهجية

351 952 3 

 134 351 نشر وتقييم أنشطة ادلنرب ونواجتو واستنتاجاتو 1اذلدف 
 2 929 211  رعيالمجموع الف 

   األمانة
 (4-رئيس األمانة )مد 

 (1-موظف برامج )ف
 )ج((1-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (3-)ف معاونموظف برامج 
 (2-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع

 

911 392 
911 349 

- 
211 424 
211 424 
911 459 
211 441 
211 441 
211 441 

 0 222 211  المجموع الفرعي 
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 ادلبلغ التوزيع بند ادليزانية

   الترتيبات المؤقتة للدعم التقني

عمل قبل التكاليف األفراد ادلكلفني بإعداد برنامج  الدعم ادلؤقت التقين/األمانة
استقدام موظفي األمانة وموظفي الدعم التقين 

 اآلخرين

111 321 

 421 111  المجموع الفرعي 

   المتنوعة النفقات

سفر ادلوظفني إىل اجتماعات ىيئات ادلنرب والسفر  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
 الضرورية األخرى للمهام

111 411 

 31 111 سفر الرئيس لتمثيل ادلنرب سفر الرئيس
 041 111  المجموع الفرعي 

 222 111 يف ادلائة من رلموع ادليزانية( 5) الطوارئ
 222 111  عيالمجموع الفر  

 511 111  ادلسامهة يف احتياطي رأس ادلال ادلتداول
 9 227 111  المجموع 

اجتماعات ادلكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كمراقبني؛ وحضور الرؤساء ادلشاركني  تشمل )أ(
 .لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات اجتماعات ادلكتب

 .يئات الفرعية العلميةباستثناء رؤساء اذل )ب(
 .من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل أمانة ادلنرب بتدانا )ج(

 5اجلدول 
 4102الميزانية المقترحة لعام 

 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(
 ادلبلغ التوزيع بند ادليزانية

   اجتماعات ىيئات المنبر
 دوالر 211 111ع: تكاليف االجتما  ، )ب()أ(الدورة الثالثة لالجتماع العام

(: مشاركاً  431دعم تكاليف السفر )
 دوالر 121 111

 
111 121 4 

 واحدةدورات مدة كل  2) )ج(ادلكتب
 أيام( 2

 دوالر 41 111تكاليف االجتماع: 
 31 111(: أعضاء 9تكاليف السفر )دعم 

 دوالر

511 412 

 2) )د(فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات
 (أيام 1 مدة كل واحدةدورات 

 دوالر 31 111تكاليف االجتماع: 
 21 111(: عضواً  31تكاليف السفر )دعم 

 دوالر

 
111 311 

 0 242 211  المجموع الفرعي 
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 ادلبلغ التوزيع بند ادليزانية
 4102تنفيذ برنامج العمل لعام 

تعزيز القدرات واألسس ادلعرفية للًتابط بني العلوم  4اذلدف 
والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية 

 للمنرب

111 424 4 

تعزيز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع  3اذلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 

فيما و ادلستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعادلية 
 بينها

511 439 3 

تعزيز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع  2اذلدف 
وجية فيما يتعلق النظم اإليكولخدمات البيولوجي و 

 بالقضايا ادلواضيعية وادلنهجية

511 922 4 

 224 111 نشر وتقييم أنشطة ادلنرب ونواجتو واستنتاجاتو 1اذلدف 
 2 222 111  المجموع الفرعي 

   األمانة
 (4-رئيس األمانة )مد 

 (1-موظف برامج )ف
 (ى)(1-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (3-)ف معاونامج موظف بر 
 (2-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع

211 322 
411 332 

- 
411 422 
411 422 
211 424 
111 442 
111 442 
111 442 

 0 297 911  المجموع الفرعي 
   وعية واالتصاالتالت

 21 111 رضخدمات تقرير نشرة مفاوضات األ خدمات تقرير االجتماع العام
 21 111  المجموع الفرعي 

   متنوعة نفقات
سفر ادلوظفني إىل اجتماعات ىيئات ادلنرب والسفر  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية

 الضرورية األخرى للمهام
111 411 

 31 111 سفر الرئيس لتمثيل ادلنرب سفر الرئيس
 041 111  المجموع الفرعي 

 142 211 رلموع ادليزانية( يف ادلائة من 5) الطوارئ
 202 211  المجموع الفرعي 

 211 111  ادلسامهة يف احتياطي رأس ادلال ادلتداول
 9 127 211  المجموع 
 أيام لالجتماع العام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. 2 مدهتا دورةتشمل  )أ(

 تعدد التخصصات.اء ادليف فريق اخلرب تشمل دعم مقدم لعشرين عضواً  )ب(
 تشمل اجتماعات ادلكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كمراقبني. )ج(
 باستثناء رؤساء اذليئات الفرعية العلمية. )د(

 انتداب من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ألمانة ادلنرب. (ى)
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 4102-4102الميزانية اإلرشادية للفترة  -خامساا 
لينظر فيها االجتماع العام يف  3142-3142ادليزانية اإلرشادية للفًتة  2و 9و 2داول تبني اجل - 9

الثانية. وتشمل اجلداول العناصر اإلدارية والتكاليف ادلتوقعة ادلرتبطة بتنفيذ برنامج العمل األويل  دورتو
IPBES/2/2) و(Add.1. 

 2اجلدول 
 4102الميزانية اإلرشادية لعام 

 ت ادلتحدة()بدوالرات الواليا
 ادلبلغ التوزيع بند ادليزانية

   اجتماعات ىيئات المنبر
 دوالر 245 111تكاليف االجتماع:  )أ(، )ب(الدورة الرابعة لالجتماع العام

(: مشاركاً  431تكاليف السفر )دعم 
 دوالر 511 111

 
111 445 4 

 2كل واحدة   )دورتان مدة )ج(ادلكتب
 أيام(

 دوالر 41 351تكاليف االجتماع: 
 35 311(: أعضاء 9تكاليف السفر )دعم 

 دوالر

911 91 

 )د(فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات
 أيام( 1 كل واحدة  دورتان مدة)

 دوالر 31 511تكاليف االجتماع: 
 23 111(: عضواً  31تكاليف السفر )دعم 

 دوالر

111 425 

 0 221 711  المجموع الفرعي 

   4102 للفترةتنفيذ برنامج العمل 

تعزيز القدرات واألسس ادلعرفية للًتابط بني العلوم  4اذلدف 
والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية 

 للمنرب

351 924 

تعزيز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع  3اذلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 

فيما و ية ادلستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعادل
 بينها

511 399 1 

تعزيز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع  2اذلدف 
النظم اإليكولوجية فيما يتعلق خدمات البيولوجي و 

 بالقضايا ادلواضيعية وادلنهجية

111 553 

 395 111 نشر وتقييم أنشطة ادلنرب ونواجتو واستنتاجاتو 1اذلدف 
 2 122 921  المجموع الفرعي 

   األمانة
 (4-رئيس األمانة )مد 

 (1-موظف برامج )ف
 (ى)(1-موظف برامج )ف

911 391 
911 332 

- 
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 ادلبلغ التوزيع بند ادليزانية
 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (3-)ف معاونموظف برامج 
 (2-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع

 

211 491 
211 491 
911 425 
911 445 
911 445 
911 445 

 0 202 211  المجموع الفرعي 

   التوعية واالتصاالت

 25 111 خدمات تقرير نشرة مفاوضات األرض رير االجتماع العاماخدمات تق
 22 111  المجموع الفرعي 

   متنوعةال النفقات

سفر ادلوظفني إىل اجتماعات ىيئات ادلنرب والسفر  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
 الضرورية األخرى للمهام

111 431 

 35 111 سفر الرئيس لتمثيل ادلنرب سفر الرئيس
 022 111  المجموع الفرعي 

 153 111 يف ادلائة من رلموع ادليزانية( 5) الطوارئ
 224 111  المجموع الفرعي 

 311 111  ادلسامهة يف احتياطي رأس ادلال ادلتداول
 7 222 421  المجموع الكلي 

 أيام لالجتماع العام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. 2 مدهتا دورةتشمل  )أ(
 تشمل دعم مقدم لعشرين عضواً يف فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات. )ب(
 تشمل اجتماعات ادلكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كمراقبني. )ج(
 لعلمية.باستثناء رؤساء اذليئات الفرعية ا )د(

 انتداب من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ألمانة ادلنرب. (ى)
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 9اجلدول 
 4109الميزانية اإلرشادية لعام 

 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(
 ادلبلغ التوزيع بند ادليزانية

   اجتماعات ىيئات المنبر
 دوالر 245 111تكاليف االجتماع:  )أ(، )ب(لالجتماع العام اخلامسةالدورة 

(: مشاركاً  431تكاليف السفر )دعم 
 دوالر 511 111

 
111 445 4 

كل   مدة ثالث دورات) )ج(ادلكتب
 أيام 2واحدة 

 دوالر 41 351تكاليف االجتماع: 
 35 311(: أعضاء 9تكاليف السفر )دعم 

 دوالر

251 412 

 )د(فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات
 أيام 1كل واحدة مدة   ثالث دورات)

 دوالر 31 511تماع: تكاليف االج
 23 111(: عضواً  31تكاليف السفر )دعم 

 دوالر

511 319 

 0 222 221  المجموع الفرعي 
   4109تنفيذ برنامج العمل للفترة 

تعزيز القدرات واألسس ادلعرفية للًتابط بني العلوم  4اذلدف 
والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية 

 للمنرب

351 224 

يز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع تعز  3اذلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 

فيما و ادلستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعادلية 
 بينها

511 513 3 

تعزيز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع  2اذلدف 
ق النظم اإليكولوجية فيما يتعلخدمات البيولوجي و 

 بالقضايا ادلواضيعية وادلنهجية

111 411 

 259 111 نشر وتقييم أنشطة ادلنرب ونواجتو واستنتاجاتو 1اذلدف 
 2 224 921  المجموع الفرعي 

   األمانة
 (4-رئيس األمانة )مد 

 (1-موظف برامج )ف
 (ى)(1-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (3-موظف برامج معاون )ف
 (2-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع

111 392 
111 321 

- 
211 495 
211 495 
111 491 
211 442 
211 442 
211 442 

 0 221 111  المجموع الفرعي 
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 ادلبلغ التوزيع بند ادليزانية
 التوعية واالتصاالت

 25 111 خدمات تقرير نشرة مفاوضات األرض خدمات تقارير االجتماع العام
 22 111  مجموع الفرعيال 

   المتنوعة النفقات
سفر ادلوظفني إىل اجتماعات ىيئات ادلنرب والسفر  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية

 الضرورية األخرى للمهام
111 431 

 35 111 سفر الرئيس لتمثيل ادلنرب سفر الرئيس
 022 111  المجموع الفرعي 

 254 111 زانية(يف ادلائة من رلموع ادلي 5) الطوارئ
 220 111  المجموع الفرعي 

 -  ادلسامهة يف احتياطي رأس ادلال ادلتداول
 9 224 211  المجموع الكلي 
 أيام لالجتماع العام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. 2 مدهتا دورةتشمل  )أ(

 صات.تشمل دعم مقدم لعشرين عضواً يف فريق اخلرباء ادلتعدد التخص )ب(
 تشمل اجتماعات ادلكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كمراقبني. )ج(
 باستثناء رؤساء اذليئات الفرعية العلمية. )د(

 انتداب من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ألمانة ادلنرب. (ى)

 2اجلدول 
 4102الميزانية اإلرشادية لعام 

 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(
 ادلبلغ التوزيع ادليزانية بند

   اجتماعات ىيئات المنبر
 دوالر 221 111تكاليف االجتماع:  )أ(، )ب(لالجتماع العام السادسةالدورة 

(: مشاركاً  431تكاليف السفر )دعم 
 دوالر 511 111

111 421 4 

كل   مدة ثالث دورات) )ج(ادلكتب
 أيام( 2واحدة 

 دوالر 41 511تكاليف االجتماع: 
 35 911(: أعضاء 9ف السفر )دعم تكالي
 دوالر

311 419 

 )د(فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات
 أيام( 1كل واحدة مدة   ثالث دورات)

 دوالر 34 111تكاليف االجتماع: 
 21 111(: عضواً  31تكاليف السفر )دعم 

 دوالر

111 355 

 0 272 411  المجموع الفرعي 
   4102تنفيذ برنامج العمل للفترة 

تعزيز القدرات واألسس ادلعرفية للًتابط بني العلوم  4دف اذل
والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية 

 للمنرب

351 224 

تعزيز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع  3اذلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 

ما فيو ادلستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعادلية 
 بينها

511 123 4 
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 ادلبلغ التوزيع ادليزانية بند
تعزيز الًتابط بني العلوم والسياسات يف رلال التنوع  2اذلدف 

النظم اإليكولوجية فيما يتعلق خدمات البيولوجي و 
 بالقضايا ادلواضيعية وادلنهجية

- 

 215 111 نشر وتقييم أنشطة ادلنرب ونواجتو واستنتاجاتو 1اذلدف 
 4 222 921  المجموع الفرعي 

   األمانة
 (4-رئيس األمانة )مد 

 (1-موظف برامج )ف
 (ى)(1-موظف برامج )ف

 (2-موظف برامج )ف
 (2-موظف برامج )ف

 (3-موظف برامج معاون )ف
 (2-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع

111 215 
211 311 

- 
511 311 
511 311 
211 491 
211 434 
211 434 
211 434 

 0 222 211  جموع الفرعيالم 
   التوعية واالتصاالت

 25 111 خدمات تقرير نشرة مفاوضات األرض خدمات تقارير االجتماع العام
 22 111  المجموع الفرعي 

   المتنوعة النفقات
سفر ادلوظفني إىل اجتماعات ىيئات ادلنرب والسفر  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية

 رىالضرورية األخ للمهام
111 421 

 21 111 سفر الرئيس لتمثيل ادلنرب سفر الرئيس
 021 111  المجموع الفرعي 

 392 111 يف ادلائة من رلموع ادليزانية( 5) الطوارئ
 472 111  المجموع الفرعي 

 -  ادلسامهة يف احتياطي رأس ادلال ادلتداول
 2 020 221  المجموع الكلي 
 الجتماع العام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة.أيام ل 2 مدهتا دورةتشمل  )أ(

 تشمل دعم مقدم لعشرين عضواً يف فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات. )ب(
 تشمل اجتماعات ادلكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كمراقبني. )ج(
 باستثناء رؤساء اذليئات الفرعية العلمية. )د(

 من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ألمانة ادلنرب.انتداب  (ى)
    


