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

 النظم اإليكولوجية
 الخامسةالدورة 

 ٕٚٔٓمارس /آذار ٓٔ-ٚ ،أدلانيا، بوف
 *من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت ٚالبند 

تعلقة بالميزانية الترتيبات المالية والترتيبات الم
 الخاصة بالمنبر

 4104-4102الميزانية والنفقات للفترة 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة

كالًتتيبات ادلتعلقة بادليزانية، اعتمد االجتماع العاـ للمنرب بشأف الًتتيبات ادلالية  ٕ/ٗ-يف ادلقرر ـ ح د -ٔ
ادليزانية لفًتة  )ادلنرب( احلكومي الدكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية

ة ىذه ادلذكر  تضمن. كتٜٕٔٓك ٕٛٔٓادلقًتحتُت لعامي كأحاط علمان بادليزانيتُت  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالسنتُت 
يتعلق بادليزانية. كتوفر ادلذكرة معلومات عن حالة ادلساعلات النقدية  فيماتقريران عن تنفيذ برنامج عمل ادلنرب 

)الفرع  ٕ٘ٔٓادلقدمة إىل الصندكؽ االستئماين للمنرب كادلساعلات العينية )الفرع ثانيان(، كعن النفقات لعاـ 
-ٕٚٔٓ رابعان(. كىي تقًتح ميزانية منقحة لفًتة السنتُت)الفرع  ٕٙٔٓثالثان(، كعن النفقات ادلقدرة لعاـ 

ليوافق عليها االجتماع العاـ )الفرع خامسان( كميزانية إرشادية منقحة للفًتة من كانوف الثاين/يناير إىل  ٕٛٔٓ
 )الفرع سادسان( للنظر فيها. ٜٕٔٓأيار/مايو 

التنفيذم، عمالن ربت توجيو ادلكتب،  أيضان، طلب االجتماع العاـ إىل األمُت ٕ/ٗ-كيف ادلقرر ـ ح د  -ٕ
سن بصورة مستمرة كفاءة عمليات ادلنرب، كيضع اسًتاتيجية جلمع  أف يبادر بالسعي للحصوؿ على التمويل، كػلح

سابعان من ىذه ادلذكرة عرضان عامان  الفرعلكي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة. كيقدـ  التربعات
مشركع  وردمجعها. أما الفرع ثامنان في يتعُت، كما يقدـ تقديرات لألمواؿ اليت ٜٕٔٓـ لتكاليف ادلنرب حىت عا

 ، مرفقة هبذه ادلذكرة، كي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة.األمواؿ اسًتاتيجية جلمع

                                                      
*  IPBES/5/1/Rev.1. 
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 كحىت فاآلمجعو يف الفًتة من  يتعُتسابعان من ىذه ادلذكرة إىل أف حجم التمويل الذم  الفرعكؼللص  -ٖ
دكالران، دبا  ٓٔ ٘٘ٚ ٕٕٙ( إلصلاز برنامج العمل األكؿ يبلغ ٜٕٔٓالدكرة السابعة لالجتماع العاـ )أيار/مايو 

أك ادلعلنة حىت الوقت  الواردةدكالران( كبُت رلموع ادلوارد  ٓٗ ٙٓ٘ ٙٙٚالفرؽ بُت رلموع التكاليف ) يقابل
تقييمات جديدة قبل الدكرة السابعة.  ةيف إجراء أي دكالران(، بافًتاض عدـ الشركع ٜٕ ٔ٘ٚ ٗٗٔالراىن )

، كمقدار ٕٚٔٓدكالران يف عاـ  ٔ ٓٛٛ ٚ٘ٔكسيبلغ حجم العجز، بدكف ادلزيد من التعهدات ادلعلنة، مقدار 
دكالران يف عاـ  ٓٔ ٘٘ٚ ٕٕٙأعاله، سيبلغ مقدار  ىو مذكور، ككما ٕٛٔٓدكالران يف عاـ  ٚ ٕٓٛ ٜٜٙ

. كاستجابة ذلذه احلالة احلرجة، يود ادلكتب أف ػلث احلكومات كاجلهات صاحبة ادلصلحة القادرة على ٜٕٔٓ
 .على القياـ بذلك كالسنوات الالحقة ٕٚٔٓالتعهد بتقدًن مساعلات للصندكؽ االستئماين لعاـ 

 يت قد ينظر االجتماع العاـ يف ازباذىا.كيقًتح اجلزء تاسعان من ىذه ادلذكرة رلموعة من اإلجراءات ال -ٗ
 حالة المساهمات النقدية والعينية المقدمة إلى المنبر - أوالا 

 يف، ٕٕٔٓحالة ادلساعلات النقدية الواردة كالتربعات ادلعلنة منذ إنشاء ادلنرب يف عاـ  ٔترد يف اجلدكؿ  -٘
 .ٕٙٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٘ٔ
يقابلها من قَيم بدكالرات  مقًتنة دبا، ٕٙٔٓالواردة يف عاـ ادلساعلات العينية  ٕكيبُت اجلدكؿ  -ٙ

أك قحدَِّرت كفقان للتكاليف ادلوازية يف برنامج العمل. كتتألف ادلساعلات العينية  قحدَِّمتالواليات ادلتحدة، حسبما 
نشطة ادلقررة  لألإما لصندكؽ االستئماين، ا ال يتلقاىااجلهات ادلاضلة مباشرة، كمن مث  الذم تقدمومن الدعم 

األمثلة على ذلك الدعم التقٍت كمرافق االجتماعات  كمنكجزء من برنامج العمل أك اليت تحنظَّم دعمان لو؛ 
 ٕحسبما كردت يف اجلدكؿ  ٕٙٔٓعاـ يف لمساعلات العينية ادلتلقاة ل كتقدَّر القيمة اإلمجاليةكالدعم احمللي. 

 دكالران.  ٘ ٙٛٗ ٘ٗٙدببلغ 
مجيع أضلاء العامل )دبن فيهم اخلرباء ادلشاركوف يف التقييمات  منمجيع اخلرباء قدـ ، ٕٙٔٓكيف عاـ  -ٚ

عمل ادلنرب  يفكأفرقة اخلرباء كفرؽ العمل كأعضاء ادلكتب كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات(، مساعلات عينية 
 ٕٓك ٓٔدلدد تًتاكح بُت بالعمل كذلك  ،مليوف دكالر ٕ,ٕٔماليُت دكالر ك ٔ,ٙتًتاكح قيمتها التقديرية بُت 

 ٕٗٔٓ عاـ . كيحقدَّر رلموع ادلساعلات اليت سبثلها ىذه اخلدمات اجملانية منذ(ٔ)بدكف مقابليف ادلائة من كقتهم 
 .(ٕ)مليوف دكالر ٕ,ٕٛمليوف دكالر ك ٔ,ٗٔدببلغ يًتاكح بُت 

دكيل يف رلاؿ كعالكة على ذلك، قدمت منظمات عديدة دعمان عينيان إىل عمل ادلنرب احلكومي ال -ٛ
شراكة مؤشرات التنوع  من ىذه ادلنظماتادلعارؼ كالبيانات بدعم استخداـ ادلؤشرات يف تقييمات ادلنرب. ك 

مؤسسة ك ، كجامعة سانت أندركز، BioTime، كشركة (Biodiversity Indicators Partnership)البيولوجي 
 كمنظمة الكومنولث للبحوث العلمية كالصناعية ،(BirdLife International)بَتداليف الدكلية حلماية الطيور 

(CSIRO) اإلشراؼ احلرجي، كمنظمة األغذية كالزراعة لألمم ادلتحدة، كرللس (Forest Stewardship Council) ،

                                                      
دكالر استنادان إىل متوسط ادلرتب عند تعادؿ القوة  ٕ٘ ٓٓٓححسبت ىذه التقديرات باستخداـ مرتب أكادؽلي سنوم قدره   (ٔ)

بلدان من البلداف ادلمثلة للتنوع اجلغرايف للبلداف األعضاء يف ادلنرب. كؽلكن االطالع على متوسط ادلرتبات  ٕٛ ادلطّبق علىالشرائية 
 Philip G. Altbach and others, eds., Paying the Professoriate: Aيف الدراسة التالية:  ٕٛ عند تعادؿ القوة الشرائية للبلداف الػ

Global Comparison of Compensation and Contract (Routledge, 2012). 
خبَتان لعاـ  ٜ٘٘، كٕ٘ٔٓخبَتان لعاـ  ٜٗٛ، كٕٙٔٓخبَتان لعاـ  ٔ ٕٚٔ عدد من اخلرباء يبلغ تستند ىذه التقديرات إىل  (ٕ)

ٕٓٔٗ. 
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 Global Footprint)، كشبكة بصمة االستهالؾ العادلية (GBIF) كادلرفق العادلي دلعلومات التنوع البيولوجي

Network)كالفري ،( ق ادلعٍت برصد األرض بشبكة مراقبة التنوع البيولوجيGEO-BON كادلركز األدلاين لبحوث ،)
، كمعهد اإليكولوجيا االجتماعية (IndiSeas)التنوع البيولوجي التكاملية، كبرنامج مؤشرات من أجل البحار 

، (Map of Life)يطة احلياة ، كمنظمة خر (IUCN) جبامعة ألنب أدريا يف فيينا، كاالرباد الدكيل حلفظ الطبيعة
 ، كمنظمة التعاكف كالتنمية يف ادليداف االقتصادم، كككالة التقييم البيئي هبولندا(MSC)كرللس اإلشراؼ البحرم 

(PBL)كبرنامج إقرار إصدار الشهادات احلرجية ، (PEFC) كادلشركع التعاكين لتوقع استجابات التنوع ،
، كمبادرة حبوث البحار احمليطة بنا، كأمانة اتفاقية التنوع (PREDICTS)ة اإليكولوجي يف النظم األرضية ادلتغَت 

، كشعبة اإلحصاءات (TEAM)، كشبكة تقييم كرصد اإليكولوجيا ادلدارية Terralinguaالبيولوجي، كمنظمة 
، (UNEP-WCMC)ربنامج األمم ادلتحدة للبيئة التابع ل باألمم ادلتحدة، كادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة

 ، كالصندكؽ العادلي لألحياء الربية(WRI) كشبكة بصمة استهالؾ ادلياه، كالبنك الدكيل، كمعهد ادلوارد العادلية
(WWF) كمركز جامعة ييل للقانوف البيئي كالسياسات البيئية، كمجعية علم احليواف يف لندف ،(ZSL). 
 ٕٙٔٓتنظيم عدد كبَت من ادلناسبات يف عاـ ب قامت حكومات كجهات صاحبة مصلحةكأخَتان،  -ٜ

وانب سلتلفة للمنرب على الصعد الوطنية كاإلقليمية كالدكلية. كمل جبرلموعة متنوعة من اجلهات ادلستهدفة  إلعالـ
ساعلت  إال أهناىذه األنشطة يف ىذا السياؽ نظران ألهنا ال تشكل جزءان من برنامج العمل ادلتفق عليو،  تحدرَج

 يف زيادة الوعي بادلنرب كادلشاركة فيو. ةَت كب  بدرجة
مبادرة ادلناخ الدكلية األدلانية منظمة دكالران من  ٗ ٜٓ٘ ٖٔٔمبلغ على ادلنرب  حصل، ٕٙٔٓكيف عاـ  -ٓٔ

 األمم ادلتحدة ربنامجالتابع لدلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة لصاحل ابرنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي عن طريق 
 )أ((. ٔتركز ربديدان على عمل ادلنرب )الناتج  اليت مشاريع بناء القدرات، ألغراض للبيئة
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 0الجدول 
 (4102كانون األول/ديسمبر   01إلى  4104أيار/مايو  0)من  4104النقدية الواردة والتبرعات المعلنة منذ إنشاء المنبر في نيسان/أبريل  حالة المساهمات

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 البلد

 ادلساعلات
التربعات ادلعلنة بسعر الصرؼ ادلعتمد يف األمم ادلتحدة 

 ٕٙٔٓاألكؿ/ديسمرب  كانوف ٔ  يف
المجموع  ٕٙٔٓ ٕ٘ٔٓ ٕٗٔٓ ٖٕٔٓ ٕٕٔٓ

(4104-
4102) 

 المجموع المجموع ٕٛٔٓ ٕٚٔٓ ٕٙٔٓ

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ (2) ٚ ٛ ٜ (01) (00 =)
(2(+)01) 

 022 122 صفر    022 122 ٛٙ ٙٓٚ   ٜٚ ٓٙٛ  أسًتاليا 
 004 422 ٖٚ ٜٜٔ   ٖٚ ٜٜٔ 22 414 ٗٗ ٕٕ٘     بلجيكا
 022 444 ٖٓ ٜٛٓ  ٖٓ ٜٛٓ  022 042 ٖٓ ٙٔٙ ٖٓ ٜٛٓ ٖٙ ٜٙٗ ٖٛ ٜٗٔ  كندا 
 11 442 ٘ٔ ٓٓٓ  ٘ٔ ٓٓٓ  21 442 ٕٔ ٓ٘ٔ ٖٕ ٖٙٔ    شيلي
 444 111     444 111 ٕ ٘ٓٓ ٓٙ ٓٓٓ ٓٙٔ ٓٓٓ   الصُت

 23 123     23 123   ٖٚ ٖٚٓ   الداظلرؾ
 210 100     210 100   ٕ٘ٚ ٕٙٙ ٕ٘ ٘ٛٛ  فنلندا 
 0 122 405     0 122 405 ٕٕ٘ ٕٛٔ ٕٗٙ ٜٕٔ ٕٚٗ ٖٔٙ ٕٓٚ ٓٛٙ  فرنسا 
 5 341 321 ٕ ٕٜٔ ٕٜٛ ٔ ٜٙٓ ٜٔٗ ٔ ٜٙٓ ٜٔٗ  3 143 342 ٔ ٜٔٔ ٜٜٔ ٔ ٕٛ٘ ٓٗٛ ٔ ٓ٘ٛ ٜٕٔ ٔ ٜٕٛ ٕٔٚ ٔ ٖٙٚ ٕٓٔ أدلانيا
 41 111     41 111   ٓٔ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ  اذلند

 053 511     053 511 ٖٓٓ ٓٓٓ ٖٓٓ ٓٓٓ ٖٖٓ ٓٓٓ ٕٚٙ ٜٓٓ  الياباف 
 04 024     04 024 ٖ ٜٛٛ ٖ ٜٗٗ ٗ ٜٜٕ   التفيا
 011 111     011 111  ٓٓٔ ٓٓٓ    ماليزيا
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 البلد

 ادلساعلات
التربعات ادلعلنة بسعر الصرؼ ادلعتمد يف األمم ادلتحدة 

 ٕٙٔٓاألكؿ/ديسمرب  كانوف ٔ  يف
المجموع  ٕٙٔٓ ٕ٘ٔٓ ٕٗٔٓ ٖٕٔٓ ٕٕٔٓ

(4104-
4102) 

 المجموع المجموع ٕٛٔٓ ٕٚٔٓ ٕٙٔٓ

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ (2) ٚ ٛ ٜ (01) (00 =)
(2(+)01) 

 0 201 225 ٖٙٙ ٖٜٗ   ٖٙٙ ٖٜٗ 234 242   ٛٚٙ ٕٙٗ   ىولندا

 42 122     42 122 ٖٗ ٜٔٓ ٛٔ ٕٚٚ ٚٔ ٖٗٔ ٙٔ ٜٗٓ  نيوزيلندا 
 4 251 151     4 251 151 ٕٖٚ ٕٓٗ ٛ٘ ٖٚ٘ ٛ ٛٔٔ ٓٙٛ ٓٗٔ ٛ٘ٗ  النركيج 

 41 111     41 111    ٕٓ ٓٓٓ  مجهورية كوريا
 21 111     21 111   ٖٓ ٓٓٓ   جنوب أفريقيا 

 223 232     223 232 ٙٔٔ ٕٔٗ ٕٛٔ ٖ٘٘ ٜٗٔ ٖٛٙ ٕٕٛ ٜٖٗ  السويد

 252 022 ٚٙٔ ٕٚٓ ٖٛ ٕٚٓ ٗٛ ٓٓٓ  244 523 ٗٛ ٓٓٓ ٗٛ ٓٓٓ ٗٛ ٖٜٚ ٙٚ ٗٗٔ  سويسرا 
 4 305 141 ٛ٘ٔ ٖٓٚ  ٛ٘ٔ ٖٓٚ  4 121 351 ٕٕٛ ٜٙ٘  ٔ ٙٗٓ ٘ٗٔ ٔ ٕ٘ٛ ٜٗٙ  كأيرلندا الشمالية لربيطانيا العظمىادلملكة ادلتحدة 

  4 104 412      4 104 412 ٔٗ٘ ٖٙٓ  ٚٚٗ ٓٓ٘  ٓٓ٘ ٓٓٓ  ٓٓ٘ ٓٓٓ  ٓٓ٘ ٓٓٓ الواليات ادلتحدة األمريكية

 45 310 022 2 432 510 0 035 254 0 242 205 301 522 42 232 052 2 400 140 2 020 243 02 241 522 2 432 255 4 422 014 المجموع
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 4الجدول 
 4102 عام المساهمات العينية الواردة في

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 نوع الدعم النشاط احلكومة/ادلؤسسة

القيمة ادلقابلة كما 
قحدمت أك قدِّرت يف 

ٕٓٔٙ 
 المساهمات العينية المتعلقة بالدعم التقني -0

ادلعنية ببناء القدرات  كحدة الدعم التقٍت لفرقة العمل النركيج
 )أ( ك)ب(( ٔ)الناذباف 

 ٖٓٓ ٓٓٓ دعم تقٍت

منظمة األمم ادلتحدة للًتبية 
 كالعلم كالثقافة

ادلعنية بنظم ادلعارؼ  التقٍت لفرقة العملكحدة الدعم 
 )ج(( ٔاحمللية كاألصلية )الناتج 

 ٓ٘ٔ ٓٓٓ دعم تقٍت

ادلعارؼ بادلعنية  كحدة الدعم التقٍت لفرقة العمل مجهورية كوريا
 )د(( ٔ)الناتج كالبيانات 

 ٖٓٓ ٓٓٓ دعم تقٍت

يا بأفريق ادلتعلقلتقييم اإلقليمي لتقٍت الدعم الكحدة  جنوب أفريقيا
 )ب(( ٕ)الناتج 

دعم تقٍت كمرافق 
 اجتماعات

ٓٓٓ ٔ٘ٓ 

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

  ٓٗٔ ٓٓٓ دعم تقٍت

 ادلتعلقلتقييم اإلقليمي لتقٍت الدعم الكحدة  كولومبيا
 )ب(( ٕباألمريكتُت )الناتج 

دعم تقٍت كمرافق 
 اجتماعات

ٓٓٓ ٔ٘ٓ 

نطقة دب ادلتعلقلتقييم اإلقليمي لتقٍت الدعم الكحدة  الياباف
 )ب(( ٕآسيا كاحمليط اذلادئ )الناتج 

دعم تقٍت كمرافق 
 اجتماعات

ٓٓٓ ٔ٘ٓ 

بأكركبا  ادلتعلقلتقييم اإلقليمي لتقٍت الدعم الكحدة  سويسرا 
 )ب(( ٕككسط آسيا )الناتج 

دعم تقٍت كمرافق 
 اجتماعات

ٕٜٗ ٕٚٔ 

 ٚ ٓٙ٘ دعم تقٍت )ج(( ٕلتقييم العادلي )الناتج لتقٍت الدعم الكحدة  أدلانيا 
تحليل ادلتعلق بلتقييم لتقٍت الدعم الكحدة  ىولندا 

 )ج(( ٖكالنمذجة )الناتج  ىاتالسيناريو ب
 ٕٓ٘ ٓٓٓ دعم تقٍت

 ٕٕ ٓٛٔ م تقٍتدع )د(( ٖلعمل ادلتعلق بالقيم )الناتج لتقٍت الدعم ال ادلكسيك
 ادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة

 ربنامج األمم ادلتحدة للبيئةالتابع ل
تقٍت للعمل ادلتعلق بفهرس التقييمات كفهرس الدعم ال

 )ج(( ٗأدكات كمنهجيات دعم السياسات )الناتج 
 ٖٓ ٓٓٓ دعم تقٍت

 ٖٕٕ ٓٓٔ دعم تقٍت تقٍت ألمانة ادلنربالدعم ال برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
 4 022 425   المجموع الفرعي

 المساهمات العينية المتعلقة باالجتماعات المقررة كجزء من برنامج العمل المعتمد -4    
االجتماع الثاين دلنتدل بناء القدرات التابع للمنرب،  برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي

 )أ(( ٔنيويورؾ )الناتج 
مرافق اجتماعات 
 كدعم تقٍت كزللي

٘ٓٓ ٕ 

 ٚ ٕٖٓمرافق اجتماعات االجتماع الرابع لفرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات،  أكادؽلية العلـو اذلنغارية 

file:///C:/Users/anne.larigauderie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Copy%20of%20Copy%20of%20revised%20table%202_tk_al_es_final.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/anne.larigauderie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Copy%20of%20Copy%20of%20revised%20table%202_tk_al_es_final.xlsx%23RANGE!_ftn1
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/ادلؤسسة

القيمة ادلقابلة كما 
قحدمت أك قدِّرت يف 

ٕٓٔٙ 
كخدمات مطاعم  )أ(( ٔبودابست )الناتج 

 كدعم زللي
حوار ادلنرب بشأف بناء القدرات مع أصحاب ادلصلحة  أكادؽلية العلـو اذلنغارية 

 )أ(( ٔيف أكركبا الشرقية )الناتج 
مرافق اجتماعات 
كخدمات مطاعم 

 كدعم زللي

ٗٗٓ ٕ 

لتقييمات ادلعنيُت بالمؤلفُت لجتماع الثاين اال أدلانيا
)ب(( كتقييم تدىور األراضي  ٕاإلقليمية )الناتج 
 ‘(ٔ’)ب(  ٖكإصالحها )الناتج 

مرافق اجتماعات 
 كدعم زللي

ٗٚٔ ٔٚٙ 

 044 320   المجموع الفرعي 
 العينية المقدمة دعماا لبرنامج العمل المعتمدالمساهمات  -2    

مرافق االجتماعات،  الدكرة الرابعة لالجتماع العاـ ماليزيا 
 كالضيافة، كادلعدات كاللواـز

ٓٓٓ ٜٚٗ 

الدكرة الرابعة لالجتماع العاـ: مساعلة البلد  ماليزيا
 ادلضيف

 ٜٗٔ ٜٜٓ السفر دعم يف رلاؿ

ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى 
 كأيرلندا الشمالية 

تكاليف سفر رئيس ادلنرب احلكومي الدكيل لتمثيل 
 ادلنرب 

 ٕٓ ٓٓٓ السفر دعم يف رلاؿ

معهد االسًتاتيجيات البيئية 
 العادلية 

مشركع بناء القدرات لفائدة ادلنرب، التابع دلعهد  
االسًتاتيجيات البيئية العادلية كالصندكؽ الياباين 

 )أ(( ٔللتنوع البيولوجي )الناتج 

 ٘ٚ ٓٓٓ تكاليف ادلوظفُت

الصندكؽ الياباين للتنوع 
 البيولوجي 

مشركع بناء القدرات لفائدة ادلنرب، التابع دلعهد 
العادلية كالصندكؽ الياباين  االسًتاتيجيات البيئية

 )أ(( ٔللتنوع البيولوجي )الناتج 

حلقات عمل لبناء 
القدرات، كدعم حلقة عمل 

دكف إقليمية مع حوارية 
أصحاب ادلعارؼ األصلية 

 كاحمللية

ٓٓٓ ٓٓٓ ٔ 

 مؤسسة حبوث التنوع البيولوجي
(Fondation pour la Recherche 

sur la Biodiversité)  

احلوار من أجل إنشاء جلاف كطنية للمنرب  اجتماع
يف البلداف األفريقية الناطقة بالفرنسية، الرباط، 

 )أ(( ٔادلغرب )الناتج 

 ٕٔ ٙٓٗ مرافق اجتماعات

احلوار من أجل إنشاء جلاف كطنية للمنرب يف  اجتماع كزارة اخلارجية يف فرنسا 
 )أ( ٔالناتج  -البلداف األفريقية الناطقة بالفرنسية، الرباط 

 ٕٕ ٜٕٚ مرافق اجتماعات

تقٍت لبناء القدرات يف إطار شبكة التنوع الدعم ال برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي
 (BES-Net) البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية

 )أ( ك)ب(( ٔ)الناذباف

 ٜٖٓ ٓٓٓ دعم تقٍت

أكركبا ككسط ب ادلعٍت رباءاخلاالجتماع الثاين لفريق  سويسرا 
 )ب(( ٕآسيا، زادار، كركاتيا )الناتج 

خدمات السفر كاإلقامة 
كمرافق االجتماعات كالدعم 

ٖٕٚ ٘ٗ 



IPBES/5/10 

8 

 نوع الدعم النشاط احلكومة/ادلؤسسة

القيمة ادلقابلة كما 
قحدمت أك قدِّرت يف 

ٕٓٔٙ 
 احمللي

 للتنوع الدكيل السويدمربنامج ال
كرللس البحوث  البيولوجي

  العلمية كالصناعية

خدمات السفر كاإلقامة  )د(( ٖعمل عن القيم يف أفريقيا )الناتج الحلقة 
كمرافق االجتماعات كالدعم 

 احمللي

ٕ٘ٛ ٕ٘ 

السويدم الدكيل للتنوع ربنامج ال
 ت دكمعهد علبول البيولوجي

عمل عن القيم يف أمريكا الالتينية )الناتج الحلقة 
 )د(( ٖ

السفر كاإلقامة  خدمات
كمرافق االجتماعات كالدعم 

 احمللي

ٕٖٔ ٚٗ 

السويدم الدكيل للتنوع ربنامج ال
كمعهد األحياء الربية  البيولوجي

 باذلند

عمل عن القيم يف منطقة آسيا كاحمليط الحلقة 
 )د(( ٖاذلادم )الناتج 

خدمات السفر كاإلقامة 
كمرافق االجتماعات كالدعم 

 احمللي

ٓٓٓ ٙ٘ 

توفَت بنية شبكية جاىزة لالستعماؿ لتكوف  (Oppla)أكبال منرب 
أساسان لفهرس أدكات كمنهجيات دعم 

 )ج(( ٗالسياسات )الناتج 

 ٓ٘ٔ ٓٓٓ برارليات كدعم تقٍت

تنفيذ اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب لتقٍت الدعم ال االرباد الدكيل حلماية الطبيعة 
 )د(( ٗادلصلحة )الناتج 

 ٓٚ ٓٓٓ دعم تقٍت

 2 012 221   المجموع الفرعي
 1 242 221   (2+4+0) المجموع الكلي

 4101نفقات لعام ال - ثانياا 
ميزانية مقابل ، ٕ٘ٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٖٔ، حىت ٕ٘ٔٓالنفقات ادلتكبدة عاـ  ٖيبُت اجلدكؿ  -ٔٔ
( على أساس نقدم معدؿ )أم ٕ/ٖ-د.ح.اليت اعتمدىا االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة )ادلقرر ـ ٕ٘ٔٓعاـ 

 ادلصركفات الفعلية كااللتزامات(. شاملة
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 2الجدول 
 4101نفقات لعام ال

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 بند ادليزانية
ميزانية عاـ 

ٕٓٔ٘ 
نفقات عاـ 

 الرصيد ٕ٘ٔٓ
 اجتماعات هيئات المنبر -0

  
  

 لالجتماع العام  السنويةالدورة  0-0
  

  
تكاليف السفر للمشاركُت يف الدكرة الثالثة لالجتماع العاـ )السفر كبدؿ 

 ٘ٗ ٗٗٛ ٖٗٗ ٙ٘ٔ ٓٛٗ ٓٓٓ اإلقامة اليومي( 

 ٚٚ ٕ٘ٙ ٕٕ٘ ٖ٘ٚ ٓٓٙ ٓٓٓ عقد ادلؤسبراتخدمات ادلؤسبرات )الًتمجة التحريرية كالتحرير كالًتمجة الشفوية( كمكاف 
 ٓٙ ٓٓٓ − ٓٙ ٓٓٓ )أ(خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ

 ٜٜ ٘ٚٗ- ٜٜ ٘ٚٗ   )ب(خدمات األمن )خدمات األمن احمللية كأمن األمم ادلتحدة(
 42 222 0 112 222 0 021 111 ، دورة االجتماع العام0-0المجموع الفرعي 

    دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات 0-4
 ٖ٘ ٖٗٔ ٓ٘ ٖٚ٘ ٖٓٔ ٓٓ٘ للمشاركُت يف دكرات ادلكتب  اتتكاليف السفر كاالجتماع

 ٚ٘ٔ ٕٕٗ ٕٛ ٛٚ٘ ٕٓٗ ٓٓٓ للمشاركُت يف دكرات فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات اتتكاليف السفر كاالجتماع
 ٕٓٔ ٘ٙ٘ ٕٖٔ ٖٜ٘ ٖٖٗ ٓٓ٘ ، المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات4-0المجموع الفرعي 

 ٕٓ ٓٓٓ − ٕٓ ٓٓٓ ، تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر2-0الفرعي  المجموع
 202 054 0 045 210 0 112 111 ، اجتماعات هيئات المنبر 0المجموع الفرعي 

 تنفيذ برنامج العمل -4
مستول الًتابط بُت  ى: تعزيز أسس القدرات كادلعارؼ عل0الهدف  4-0

 العلـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ ادلنرب الرئيسية
ٚ٘ٓ ٙ٘ٛ ٔ ٕٔٔ ٓٛٚ ٔ ٖٜ٘ ٘ٚٔ 

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

 بينها فيماكاإلقليمية كالعادلية ك 
ٕ٘ٓ ٛٚٔ ٔ ٚ٘ٛ ٜٕٙ ٔ -٘ٓٛ ٜٔ 

يتعلق بالقضايا  فيماتعزيز الًتابط بُت العلـو كالسياسات  :2الهدف  4-2
 ٖٔٛ ٜٓٗ ٔ ٖٕٛ ٓٔ٘ ٔ ٕٓٙ ٓٓٓ ادلواضيعية كادلنهجية

 ٜٗٔ ٓ٘٘ ٕٜٔ ٜٓ٘ ٕٖٗ ٓٓ٘ نشر كتقييم أنشطة ادلنرب كنواذبو كاستنتاجاتو :2الهدف  4-2
 0 100 130 2 240 245 1 254 111 ، تنفيذ برنامج العمل4الفرعي  المجموع

 األمانة -2

   
  نموظفو ال 2-0
 الفئة الفنية والفئات العليا  2-0-0

 ٕٛ ٜٕٓ ٕٔٓ ٔٚ٘ ٖٕٛ ٓٓٙ (ٔ-رئيس األمانة )مد
 ٚ٘ ٕٓٚ ٘ٙٔ ٜٖٛ ٖٕٕ ٓٓٔ ( ٗ-موظف برامج )ؼ
 - - - )ج((ٗ-موظف برامج )ؼ
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 بند ادليزانية
ميزانية عاـ 

ٕٓٔ٘ 
نفقات عاـ 

 الرصيد ٕ٘ٔٓ
 ٚٙٔ ٖٙٛ ٛٔ ٕٗٙ ٙٛٔ ٓٓٔ (ٖ-برامج )ؼ موظف

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

 134 044 124 111 0 022 222 ، الفئة الفنية والفئات العليا0-0-2المجموع الفرعي 
    األمانة: الموظفون اإلداريون 2-0-4

 ٕ٘ ٖٓٔ ٓٙ ٜٓٙ ٖٔٔ ٓٓٓ (ٙ-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

 424 201 415 251 214 111 ، الموظفون اإلداريون4-0-2المجموع الفرعي 
    الًتتيبات ادلؤقتة لدعم األمانة

 ٔٚٔ ٕٙٗ- ٔٚٔ ٕٙٗ - الدعم ادلؤقت لألمانةك  الدعم ادلؤقت التقٍت
 030 242- 030 242 - لدعم لالترتيبات المؤقتة  ،2-0-2المجموع الفرعي 

 222 204 522 240 0 142 222  نموظفو ال، 0-2الفرعي  المجموع
 األمانة: تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين( 2-4

 السفر في مهام رسمية 2-4-0   
 ٖٕ ٕٜٕ ٙٚ ٛٓٚ ٓٓٔ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رمسية   

 42 454 32 314 011 111 ، السفر في مهام رسمية0-4-2المجموع الفرعي 
    الموظفين تدريب 2-4-4
 ٔ ٘ٚٙ ٛ ٕٖ٘ ٓٔ ٓٓٓ هٍت على إدارة ادلشاريع ادلتدريب ال

 ٔٔ ٚٙٚ ٖٖٕ ٕٔ ٓٓٓ تدريب ادلوظفُت على نظاـ أكموجا كعلى إجراء ادلقابالت على أساس الكفاءة
 02 222 4 113 44 111 تدريب الموظفين ،4-4-2المجموع الفرعي 

    المعدات واللوازم المكتبية  2-4-2
 ٕٙٔ ٗ ٖٗٚ ٗ ٓٓ٘ دكالر( ٔ ٓٓ٘ستهلكة )بنود تقل قيمة كل كحدة منها عن ادلعدات ادل
 ٙ ٜٕٗ ٘ ٔ٘ٚ ٕٔ ٓٓٓ كتبيةادللواـز ال

 2 232 01 042 02 111 ، المعدات واللوازم المكتبية2-4-2المجموع الفرعي 
    المقار 2-4-2

يف تكاليف اخلدمات ادلشًتكة يف رلمع األمم ادلتحدة يف بوف، أدلانيا  ادلساعلة
 ٔ ٓٓٓ ٗٗ ٓٓٓ ٘ٗ ٓٓٓ )صيانة مساحات ادلكاتب، كاألمن، كخدمات مقسم اذلاتف، كما إىل ذلك(

 0 111 22 111 21 111 ، المقار2-4-2المجموع الفرعي 
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 بند ادليزانية
ميزانية عاـ 

ٕٓٔ٘ 
نفقات عاـ 

 الرصيد ٕ٘ٔٓ
المعلومات تكنولوجيا دعم الطابعات وآالت النسخ وخدمات  2-4-1
    متنوعةال التكاليفو 

 ٗ ٖٔٔ ٚٛٛ ٘ ٓٓٓ تشغيل كصيانة الطابعات كآالت النسخ
نسخ من امج مايكركسوفت بركجيكت كأربع نبر نسخ من شراء تراخيص أربع 

 ٗ ٓٓٓ - ٗ ٓٓٓ  برنامج أدكيب

 ٕٕ ٓٓٓ- ٕٕ ٓٓٓ   )د(ٕ٘ٔٓخدمات تكنولوجيا ادلعلومات لعاـ 
دعم ، الطابعات وآالت النسخ وخدمات 1-4-2الفرعي  المجموع

 02 443- 44 443 5 111 والتكاليف المتنوعةتكنولوجيا المعلومات 

 - متنوعةال التكاليفو  والبريدالهاتف  2-4-2
 

  
 ٗٔٛ- ٕ ٗٔٛ ٕ ٓٓٓ تنوعة ادل التكاليفربيدية ك الرسـو ال

 ٛ ٖٕٗ ٖٔ ٚٚ٘ ٕٕ ٓٓٓ المتنوعةوالتكاليف الهاتف والبريد  ،2-4-2المجموع الفرعي 
     ضيافة ال 2-4-3
 ٘ ٓٓٓ - ٘ ٓٓٓ ضيافةال

 1 111 - 1 111 الضيافة ،3-4-2المجموع الفرعي 
 22 221 031 411 405 111 تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين( ،4-2المجموع الفرعي 
 242 513 0 005 032 0 412 022 ، األمانة )الموظفون وتكاليف التشغيل(2المجموع الفرعي 
 4 104 442 2 345 512 4 414 022 2+4+0المجموع الفرعي 

 ٓٙٔ ٜٛٚ ٖٗ٘ ٕٜٔ ٗٓٚ ٔٚٔ يف ادلائة( ٛتكاليف دعم الربامج )
 4 032 412 3 222 154 5 112 212 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 (ٚٚٚ ٚٗٚ) ٜٛٚ ٖٕٕ ٕٓ ٙٚٗ )ق(يف ادلائة( ٓٔادلساعلة يف احتياطي رأس ادلاؿ العامل )

 0 251 213 4 020 240 5 142 341 مجموع االحتياجات النقدية

األرض للدكرة الثالثة كوكب   نشرة مفاكضاتاليت تتوالىا مؤسسة تكاليف خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ  ٕٗٔٓ)أ(  أحدرَجت يف عاـ 
 لالجتماع العاـ.

موظفي  تكاليف. كمشلت ٕ٘ٔٓتكاليف عاـ  ضمن قحيدتلدكرة الثالثة لالجتماع العاـ ك لدكالران  ٜٜ ٘ٚٗتكبد تكاليف أمنية قدرىا  مت)ب( 
 األمن احملليُت الذين مت توفَتىم بواسطة برنامج متطوعي األمم ادلتحدة كقوات أمن األمم ادلتحدة دبكتب األمم ادلتحدة يف فيينا.

 من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة. ٗ-الرتبة ؼ )ج(  إعارة موظف من
واسطة اتفاؽ )د(  يقدـ متطوعو األمم ادلتحدة خدمات تكنولوجيا ادلعلومات جلميع ادلكاتب ادلتصلة بربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ادلوجودة يف بوف ب

مستول اخلدمات. كتشمل اخلدمات مكتب مساعدة ادلستخِدمُت، كشبكة زللية السلكية، كأمن اإلنًتنت، كخدمات نظاـ أمساء النطاقات، 
كانوف   ٔ. كدبوجب االتفاؽ الذم بدأ سريانو منذ Microsoft Office 365 Enterprise E3 خدمات استضافة اخلوادًن، كاشًتاكات يف برنامجك 

 .ٕ٘ٔٓدكالر يف عاـ  ٕٕ ٓٓٓ، تتوقف الرسـو اليت تحفَرض كل سنة على عدد ادلستخِدمُت؛ كقد بلغت ٕ٘ٔٓالثاين/يناير 
إىل  تبعان لذلك ادلبلغ كقد أحيل. ٕٗٔٓألغراض ادلساعلة يف احتياطي رأس ادلاؿ العامل لعاـ  ٕٗٔٓة ادلالية سلصص يف السن يحرَصد)ق( مل 

دكالران(، شلا أسفر عن ربويل مبلغ رلموعو  ٕٓ ٙٚٗ)كقدره  ٕ٘ٔٓ، إىل جانب ادلخصص ادلقرر لعاـ ٕ٘ٔٓاالحتياطي يف عاـ 
 دكالران. ٜٛٚ ٖٕٕ

دكالران، دبا ؽلثل كفورات قدرىا  ٚ ٖٖٖ ٜٛٓمقدار  ٕ٘ٔٓ كبلغت النفقات اإلمجالية لعاـ -ٕٔ
دكالرات مقارنة بادليزانية اليت اعتمدىا االجتماع العاـ. كقد تسٌت ربقيق ذلك أساسان من خالؿ  ٕ ٖٚٔ ٕٗٓ
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دبقدار  يةتشغيلال هاكيف موظفي األمانة كتكاليف ،دكالران  ٔ ٔٔٓ ٔٚٓ دبقدارربقيق كفورات يف برنامج العمل 
دكالران، على النحو ادلفصل يف الفقرتُت التاليتُت، كبدرجة أقل من خالؿ ربقيق كفورات يف  ٙٛٙ ٜٚ٘

 ٚٚٚ ٚٗٚ) ٕٗٔٓدكالران(. أما احتياطي رأس ادلاؿ العامل لعاـ  ٖٗٔ ٜٛٔاجتماعات ىيئات ادلنرب )
كلعاـ  (IPBES/4/13الوثيقة  الواردة يف ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓدكالران: انظر مذكرة األمانة بشأف ادليزانيات ادلنقحة للفًتة 

من الصندكؽ االستئماين إىل  مادكالران، فقد مت ربويله ٜٛٚ ٖٕٕ رلموعهمادكالران(، ك  ٕٓ ٙٚٗ) ٕ٘ٔٓ
 .ٕ٘ٔٓاالحتياطي يف عاـ 

 دكالران احملققة يف برنامج العمل شلا يلي: ٔ ٔٔٓ ٔٚٓالوفورات البالغة  نتجتكقد  -ٖٔ
 ٖية )الناتج بشأف األنواع الغريبة الغاز  - اؽاالستعاضة عن اجتماعُت لتحديد النط )أ(

 ٘ٙٔ ٓٓٓدبؤسبرات إلكًتكنية )توفَت  -‘( ٖ’)ب(  ٖادلستداـ للتنوع البيولوجي )الناتج  كاالستخداـ‘ ٕ’)ب( 
 دكالر(؛ 

 إىل ٕ٘ٔٓ عاـ )ج(( من ٔديدة )الناتج اجلعارؼ ادلتأجيل اجتماع احلوار بشأف ربفيز توليد  )ب(
 (؛ٕٙٔٓ عاـ دكالر إىل ميزانية ٕٙٔ ٓٓ٘ إحالة) ٕٙٔٓ عاـ

من الدكؿ كادلنظمات  ادلقدـ أماكن عقد ادلؤسبرات بفضل الدعم العيٍت بند ربقيق كفورات يف )ج(
 دكالر(؛ ٓٚ ٓٓٓكعقد االجتماعات رلانان يف رلمع األمم ادلتحدة يف بوف )توفَت 

ومي بالنسبة لالجتماعات اليت نحظمت يف إنفاؽ أقل شلا كاف متوقعان على السفر كبدؿ اإلقامة الي )د(
عدد من اخلرباء تأىل ، نظران دلشاركة عدد من اخلرباء أقل شلا كاف متوقعان يف بعض االجتماعات، ك ٕ٘ٔٓعاـ 
يف ادلائة من ادلشاركُت(؛ كقياـ عدد من  ٘ٚللحصوؿ على سبويل )تلقى الدعم أقل من  شلا كاف متوقعان أقل 

حبضور االجتماعات، كاستغراؽ بعض االجتماعات مدة أقصر من األياـ  ا كاف متوقعان شل اخلرباء ادلؤىلُت أقل
 دكالران(. ٖٔٙ ٔٚ٘)توفَت  ذلا اخلمسة ادلقررة

بند موظفي األمانة عن التأخر يف استقداـ  يفدكالران احملققة  ٙٛٙ ٜٚ٘كنتجت الوفورات البالغة  -ٗٔ
خبمسة  ٕ٘ٔٓعاـ  معظمأدت األمانة كظائفها ك غادرين. لوظائف اجلديدة كاستبداؿ ادلوظفُت ادلشغل اموظفُت ل

. كنتجت كفورات إضافية عن تضمُت االعتماد لتلك السنةمن الوظائف اإلحدل عشرة ادلرصودة يف ادليزانية 
 دكالر مل ينفق.  ٓٓٙ ٓٓٓكبَتان لالستحقاقات يبلغ حوايل احتياطيان  الكامل سلصصان 

يزانيتو عن طريق اخلطأ ثالثة اجتماعات يف السنة لفريق اخلرباء كمنذ السنة األكىل للمنرب، تضمنت م -٘ٔ
تكاليف حضور عدة أعضاء من الفريق  قحيدتمن اجتماعُت. كإضافة إىل ذلك،  ادلتعدد التخصصات بدالن 

البند الفرعي تقييدىا ضمن (، بدالن من ٔ-ٕمن برنامج العمل )البند الفرعي  ٔاذلدؼ  ضمنو اخلامس اجتماعَ 
من ادليزانية، نظران ألف االجتماع اخلامس للفريق عحِقد يف أعقاب االجتماع ادلشًتؾ ألفرقة العمل الثالثة  ٕ-ٔ

من  ٕاذلدؼ  ضمنو السادس الفريق اجتماعَ  يفتكاليف حضور عدة أعضاء  قحيدتالتابعة للمنرب. كبادلثل، 
من ادليزانية، نظران ألف االجتماع  ٕ-ٔالبند الفرعي ها ضمن ؽلتقد(، بدالن من ٕ-ٕبرنامج العمل )البند الفرعي 

السادس للفريق عحِقد يف أعقاب اجتماع ربديد النطاؽ للتقييم العادلي. كأسفرت ىذه العناصر الثالثة عن ربقيق 
 . كيقًتح تصحيح ىذإ٘ٔٓ( لعاـ ٕ-ٔدكالران يف ىذا البند الفرعي من ادليزانية ) ٚ٘ٔ ٕٕٗكفورات قدرىا 

ألف(. كإضافة إىل ذلك، تكفلت حكومة -)انظر الفرع خامسان  ٕٚٔٓاخلطأ بإدخاؿ تعديل بدءان من عاـ 
ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية بتكاليف سفر رئيس ادلنرب، شلا أسفر عن ربقيق كفورات قدرىا 

 دكالر. ٕٓ ٓٓٓ
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 4102النفقات المقدرة لعام  -ثالثاا 
، مقارنة دبيزانية ٕٙٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٖٔ ، حىتٕٙٔٓالنفقات ادلقدرة لعاـ  ٗاجلدكؿ يبُت  -ٙٔ
 (.ٕ/ٗ-اليت اعتمدىا االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة )ادلقرر ـ ح د  ٕٙٔٓعاـ 

 2الجدول 
 4102النفقات المقدرة لعام 

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 بنود ادليزانية
ادليزانية ادلعتمدة 

 ٕٙٔٓلعاـ 
النفقات ادلقدرة 

 الرصيد ادلقدر ٕٙٔٓلعاـ 
 اجتماعات هيئات المنبر -0

  
  

 الدورة السنوية لالجتماع العام 0-0
  

  
تكاليف سفر ادلشاركُت يف الدكرة الرابعة لالجتماع العاـ )السفر كبدؿ 

  ٜٛ ٜ٘٘  ٓٔٗ ٘ٗٓ  ٓٓ٘ ٓٓٓ اإلقامة اليومي( 
 ٘ ٕٜٔ-  ٓٚٚ ٕٜٔ  ٘ٙٚ ٓٓٓ ادلؤسبرات )الًتمجة التحريرية كالتحرير كالًتمجة الشفوية(  خدمات

 ٘ ٕٓٓ  ٜ٘ ٜٜٛ  ٘ٙ ٓٓٓ خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ
 ٓٓٔ ٓٓٓ -  ٓٓٔ ٓٓٓ )أ(خدمات األمن لالجتماع العاـ

  045 121  0 421 511  0 221 111 ، دورات االجتماع العام0-0المجموع الفرعي 
 دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات 0-4

  ٗ ٚٔٛ  ٙٙ ٖٛٓ  ٓٚ ٜٓٓ تكاليف السفر كاالجتماعات للمشاركُت يف دكرتُت من دكرات ادلكتب   
  ٙٛ ٜٗٓ  ٖ٘ٔ ٜٙٓ  ٕٓٗ ٓٓٓ تكاليف السفر كاالجتماعات للمشاركُت يف دكرتُت من دكرات الفريق

دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد  ،4-0المجموع الفرعي 
  51 501  405 551  201 511 التخصصات

  41 111 -  41 111 ، تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر2-0المجموع الفرعي 
  212 511  0 221 521  0 321 511 ، اجتماعات هيئات المنبر0المجموع الفرعي 

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

 ٚٓٔ ٔٗٙ ٔ ٜٕٓ ٜ٘ٛ ٔ ٖٚٔ ٓٓ٘ العلـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ ادلنرب الرئيسية

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

 بينها فيماكالعادلية ك  كاإلقليمية
ٚ٘ٓ ٜ٘ٛ ٔ ٘٘ٚ ٜٔٛ ٔ ٜٖٔ ٜٗٓ 

يتعلق  فيما: تعزيز الًتابط بُت العلـو كالسياسات 2الهدف  4-2
 ٕٙٓ ٙٓٙ ٗٗٗ ٜٗٛ ٔ٘ٙ ٓٓ٘ بالقضايا ادلواضيعية كادلنهجية

 ٚٗ ٕٖٚ ٕٕٚ ٕٛٙ ٕ٘ٚ ٓٓٓ : نشر كتقييم أنشطة ادلنرب كنواذبو كاستنتاجاتو2الهدف  4-2
  330 034  2 130 134  2 424 311 ، تنفيذ برنامج العمل4الفرعي  المجموع

    األمانة -2
     نموظفو ال 2-0
    الفئة الفنية والفئات العليا 2-0-0

  ٜٛ ٕٖٙ  ٕٜٔ ٛٙٓ  ٜٕٓ ٓٓٚ (ٔ-رئيس األمانة )مد
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 بنود ادليزانية
ادليزانية ادلعتمدة 

 ٕٙٔٓلعاـ 
النفقات ادلقدرة 

 الرصيد ادلقدر ٕٙٔٓلعاـ 
  ٜٙ ٕٙٗ  ٕٖٔ ٗ٘ٗ  ٕٕٛ ٓٓٚ ( ٗ-موظف برامج )ؼ
 - - - )ب((ٗ-موظف برامج )ؼ

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

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

 254 043 322 202 0 424 411 ، الفئة الفنية والفئات العليا0-0-2المجموع الفرعي 
 الموظفون اإلداريون 2-0-4

 ٗٚ ٕٓٙ ٔٗ ٕٓٛ ٘ٔٔ ٜٓٓ (ٙ-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

  212 434  441 244 135 111 ، الموظفون اإلداريون4-0-2المجموع الفرعي 
  414 121  521 421 0 404 211 نموظفو ال، 0-2المجموع الفرعي 

    األمانة: تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين( 2-4
    م رسميةاالسفر في مه 2-4-0

 ٖ٘ ٕٓٔ ٙٙ ٜٛٛ ٕٓٔ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رمسية
 12 014 22 454 041 111 ، السفر في مهام رسمية0-4-2المجموع الفرعي 

    تدريب الموظفين  2-4-4
 ٓٔ ٔٓ٘ ٗٔ ٜٜٗ ٕ٘ ٓٓٓ تدريب ادلوظفُت

 01 110 02 255 41 111 تدريب الموظفين ،4-4-2المجموع الفرعي 
 تكاليف تشغيل األمانة

    المعدات واللوازم المكتبية 2-4-2   
 ٔ ٔ٘ٙ  ٕ ٜٗٛ ٗ ٓٓ٘ دكالر( ٔ ٓٓ٘معدات مستهلكة )بنود تقل قيمة كل كحدة منها عن 

 ٔ ٜٗٛ ٓٔ ٙٓٔ ٕٔ ٓٓٓ لواـز مكتبية
  2 121  04 511 02 111 ، المعدات واللوازم المكتبية2-4-2المجموع الفرعي 

       المقار 2-4-2
األمن ادلشًتؾ، ادلساعلة يف التكاليف ادلشًتكة )صيانة مساحات ادلكاتب، 

  ٖ ٛٛٔ  ٔٗ ٕٔٛ ٘ٗ ٓٓٓ خدمات مقسم اذلاتف كما إىل ذلك(
  2 044  20 404 21 111 ، المقار2-4-2المجموع الفرعي 

الطابعات وآالت النسخ وخدمات تكنولوجيا المعلومات  2-4-1
    متنوعةال التكاليفو 

 ٜٜٛ ٗ ٔٓٔ ٘ ٓٓٓ تشغيل كصيانة الطابعات كآالت النسخ
 ٖ ٓٓٓ ٔ ٓٓٓ ٗ ٓٓٓ الربرليات كمصركفات متنوعة أخرل
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 بنود ادليزانية
ادليزانية ادلعتمدة 

 ٕٙٔٓلعاـ 
النفقات ادلقدرة 

 الرصيد ادلقدر ٕٙٔٓلعاـ 
 ٜٕ ٓٓٓ- ٜٗ ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ )ج(خدمات دعم تكنولوجيا ادلعلومات

، الطابعات وآالت النسخ وخدمات 1-4-2المجموع الفرعي 
 41 010- 12 010 45 111 تكنولوجيا المعلومات

    والتكاليف المتنوعةالهاتف والبريد  2-4-2
 ٓٔ ٚ٘ٔ ٜ ٖٗٛ ٕٓ ٓٓٓ اتفاذل

 ٔ ٘ٙٙ ٖٖ٘ ٕ ٓٓٓ رسـو بريدية كنفقات متنوعة
 00 444  01 034 44 111 الهاتف والبريد ونفقات متنوعة ،2-4-2المجموع الفرعي 

    ضيافةال 2-4-3
 ٘ ٓٓٓ صفر ٘ ٓٓٓ ضيافةال

 1 111 صفر 1 111 الضيافة ،3-4-2المجموع الفرعي 
 24 112 411 222 424 111 تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين( ،4-2المجموع الفرعي 
 502 002 0 021 242 4 132 411 ، األمانة )الموظفون وتكاليف التشغيل(2المجموع الفرعي 
 0 551 424 1 252 414 3 242 211 2+4+0المجموع الفرعي 

 ٜ٘ٔ ٜٕٔ ٘٘ٗ ٚ٘ٗ ٗٔٙ ٙٚٙ يف ادلائة( ٛتكاليف دعم الربامج )
 4 025 224 2 024 222 4 454 042 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 صفر ٕٙٔ ٖٚٛ ٕٙٔ ٖٚٛ يف ادلائة( ٓٔادلساعلة يف احتياطي رأس ادلاؿ العامل )

 4 025 224 2 431 123 4 242 555 مجموع االحتياجات النقدية
لتقييم ادلخاطر األمنية الذم أجرتو إدارة شؤكف السالمة كاألمن باألمم ادلتحدة، احتلت ماليزيا مرتبة ادلستول األمٍت األكؿ  كفقان  )أ(

)ادلستول األدىن(. كنتيجة لذلك، مل يحطَلب إىل األمم ادلتحدة أف توفر خدمات أمنية، كعوضان عن ذلك كفرت احلكومة ادلضيفة خدمات 
 كفقان التفاؽ احلكومة ادلضيفة ادلرـب بُت برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كحكومة ماليزيا. األمن على نفقتها،

 من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة. ٗ-إعارة موظف من الرتبة ؼ  )ب(
دلوجودة يف بوف يقدـ متطوعو األمم ادلتحدة خدمات تكنولوجيا ادلعلومات جلميع ادلكاتب ادلتصلة بربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ا  )ج(

بواسطة اتفاؽ مستول اخلدمات. كتشمل اخلدمات مكتب مساعدة ادلستخِدمُت، كشبكة زللية السلكية، كأمن اإلنًتنت، كخدمات 
. كدبوجب االتفاؽ الذم Microsoft Office 365 Enterprise E3نظاـ أمساء النطاقات، كخدمات استضافة اخلوادًن، كاشًتاكات يف برنامج 

 ٕٕ ٓٓٓ، تتوقف الرسـو اليت تحفَرض كل سنة على عدد ادلستخِدمُت. كقد بلغت الرسـو ٕ٘ٔٓكانوف الثاين/يناير   ٔو منذ بدأ سريان
دكالر بسبب الزيادة يف عدد ادلستخِدمُت كزيادة رسـو مكتب ادلساعدة  ٜٗ ٓٓٓإىل  ٕٙٔٓ؛ كازدادت يف عاـ ٕ٘ٔٓدكالر يف عاـ 

 دلتحدة.اليت يفرضها برنامج متطوعي األمم ا

دكالران، دبا ؽلثل كفورات قدرىا  ٙ ٛٗٔ ٗٙٙمبلغان تقديريان قيمتو  ٕٙٔٓكبلغت النفقات يف عاـ  -ٚٔ
، نتجت ٕ٘ٔٓيف عاـ كما حدث دكالران مقارنة بادليزانية اليت اعتمدىا االجتماع العاـ. ك  ٕ ٜٗٔ ٕٙٗ

 ٔٚٚ ٕٚٔكفورات يف برنامج العمل )الوفورات أساسان، مقارنة بادلبلغ ادلدرج يف ادليزانية، عن طريق ربقيق 
دكالران(، كبدرجة أقل من خالؿ ربقيق  ٕ٘ٛ ٓٙٓ) التشغيلية هادكالران( كيف تكاليف موظفي األمانة كتكاليف

 دكالران(. ٖٗٓ ٜ٘٘كفورات يف اجتماعات ىيئات ادلنرب )
زلققة يف إطار دكالران عن كفورات  ٔٚٚ ٕٚٔكنتجت الوفورات التقديرية يف برنامج العمل البالغة  -ٛٔ

مقابلة دكالرات(،  ٕٙٓ ٙٓٙ) ٖدكالران( ك ٜٓٗ ٖٜٔ) ٕاألىداؼ األربعة، كبصفة خاصة يف إطار اذلدفُت 
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ادلؤسبرات بفضل الدعم العيٍت ادلقدـ من  عقدأماكن بند اجلارية، على النحو التايل: كفورات زلققة يف  للتقييمات
دكالر  ٙٚٔ ٓٓٓمم ادلتحدة يف بوف )مت توفَت حوايل البلداف كادلنظمات كعقد االجتماعات يف رلمع األ

(؛ كإنفاؽ أقل شلا كاف متوقعان على السفر كبدؿ ٖك ٕدكالر تقريبان، على التوايل، يف إطار اذلدفُت  ٕٚ ٓٓٓك
شلا كاف أقل  ن اخلرباء، نظران دلشاركة عدد مٕٙٔٓاإلقامة اليومي بالنسبة لالجتماعات اليت نحظمت يف عاـ 

يف ادلائة من  ٘ٚللحصوؿ على سبويل )تلقى الدعم أقل من  شلا كاف متوقعان عدد من اخلرباء أقل تأىل ، ك متوقعان 
الجتماعات، كاستغراؽ بعض االجتماعات شلا كاف متوقعان لعدد من اخلرباء ادلؤىلُت أقل  كحضورادلشاركُت(؛ 

قحيدت (. ك تماعات ادلعقودة يف بوفلالج دكالر ٖٖٖ ٓٓٓ)توفَت ذلا مدة أقصر من األياـ اخلمسة ادلقررة 
 عن طريق ٕ٘ٔٓعاـ ضمن نفقات تكاليف النشر كالتوعية ادلتصلة بتقييمات التلقيح كالسيناريوىات أساسان 

ربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، شلا أسفر عن ربقيق كفورات التابع لادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة  ادلرـب مع عقدال
 .ٕٙٔٓدكالر يف عاـ  ٕٓٙ ٓٓٓقدرىا حوايل 

دكالران احملققة ربت بند تكاليف موظفي األمانة عن  ٕ٘ٛ ٓٙٓكتعزل الوفورات التقديرية البالغة  -ٜٔ
لوظائف اجلديدة كاستبداؿ ادلوظفُت ادلغادرين. كعلى مدل جزء من عاـ شغل االتأخر يف استقداـ موظفُت ل

عشرة ادلدرجة يف ادليزانية لتلك السنة، كسيصل  ، أدت األمانة كظائفها بسبع فقط من الوظائف اإلحدلٕٙٔٓ
موظفوف إضافيوف يف أيار/مايو كسبوز/يوليو كآب/أغسطس. كنتجت كفورات إضافية عن تضمُت االعتماد 

كىذه ادلخصصات االحتياطية  ؛دكالر ٓٓٙ ٓٓٓكبَتان لالستحقاقات يبلغ حوايل احتياطيان  الكامل سلصصان 
 .ٕٙٔٓعاـ  تنفق عادة، كىي مل تنفق يف ال

دكالران ادلتعلقة باجتماعات ىيئات ادلنرب ألف  ٖٗٓ ٜ٘٘جزئيان الوفورات التقديرية البالغة  نشأتكقد  -ٕٓ
األمم ادلتحدة تصنف كواالدلبور عند ادلستول األمٍت األكؿ )ادلستول األدىن(. كبناءن عليو مل يكن ىناؾ داع 

م ادلتحدة األمنية يف الدكرة الرابعة لالجتماع العاـ، كتكفلت الستخداـ األمواؿ ادلدرجة يف ادليزانية خلدمات األم
(. كيعزل جزء آخر من الوفورات ٗاحلكومة ادلضيفة بتقدًن خدمات األمن على نفقتها )انظر احلاشية باجلدكؿ 

يق اخلرباء يف ىذا اجملاؿ إىل إدراج بند يف ادليزانية عن طريق اخلطأ منذ بداية ادلنرب لتمويل اجتماع سنوم ثالث لفر 
، عاـ للفريق كل ُت؛ فال يحعَقد سول اجتماعٕٚٔٓادلتعدد التخصصات، كىو خطأ سيجرم تصحيحو يف عاـ 

كتظل األمواؿ ادلخصصة لالجتماع الثالث دكف إنفاؽ. كنتجت بقية الوفورات يف ىذا اجملاؿ عن قياـ ادلملكة 
يس الفريق كعن كفورات زلققة يف تكاليف سفر ادلتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية بتمويل سفر رئ

 ادلشاركُت يف دكرة االجتماع العاـ بفضل التخطيط ادلسبق.
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  4104و 4103الميزانيتان المنقحتان المقترحتان لعامي  -رابعاا 
كأحاط علمان  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓاعتمد االجتماع العاـ ادليزانية لفًتة السنتُت  ،ٕ/ٗ-يف ادلقرر ـ ح د  -ٕٔ

، مع مالحظة أهنما ستتطلباف مزيدان من ادلراجعة قبل اعتمادعلا. ٜٕٔٓك ُٕٛٔٓت ادلقًتحتُت لعامي بادليزانيت
، إىل جانب التغيَتات ادلقًتحة ٕٛٔٓكادليزانية ادلقًتحة لعاـ  ٕٚٔٓادليزانية ادلعتمدة لعاـ  ٘كيعرض اجلدكؿ 

 كادليزانيتُت ادلنقحتُت ادلقًتحتُت ذلذين العامُت.
 1الجدول 

  4104و 4103الميزانيتان المنقحتان المقترحتان لعامي 
 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 بنود ادليزانية

 ٕٚٔٓميزانية 
خالؿ ادلعتمدة 

 الدكرة الرابعة للمنرب
التغيَتات 
 ادلقًتحة

ادليزانية ادلنقحة 
ادلقًتحة لعاـ 

ٕٓٔٚ 

 ادلقًتحة ٕٛٔٓميزانية 
خالؿ الدكرة ادلعتمدة 

 الرابعة للمنرب
التغيَتات 
 ادلقًتحة

ادليزانية ادلنقحة 
ادلقًتحة لعاـ 

ٕٓٔٛ 
تكاليف سفر ادلشاركُت يف الدكرتُت اخلامسة كالسادسة        الدورات السنوية لالجتماع العام  0-0       اجتماعات هيئات المنبر -0

 ٓٓ٘ ٓٓٓ  ٓٓ٘ ٓٓٓ ٓٓ٘ ٓٓٓ  ٓٓ٘ ٓٓٓ لالجتماع العاـ )السفر كبدؿ اإلقامة اليومي( 

خدمات ادلؤسبرات )الًتمجة التحريرية كالتحرير كالًتمجة الشفوية( 
 ٔ ٘ٙٓ ٓٓٓ ٖٓٓ ٓٓٓ ٘ٙٚ ٓٓٓ ٖٓٛ ٓٓٓ ٘ٙ ٓٓٓ ٘ٙٚ ٓٓٓ كمكاف عقد ادلؤسبرات

 ٘ٙ ٓٓٓ  ٘ٙ ٓٓٓ ٘ٙ ٓٓٓ  ٘ٙ ٓٓٓ خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ
 ٓٓٔ ٓٓٓ  ٓٓٔ ٓٓٓ ٓٓٔ ٓٓٓ  ٓٓٔ ٓٓٓ خدمات األمن لالجتماع العاـ

 0 321 111 211 111 0 221 111 0 251 111 21 111 0 221 111 ، دورات االجتماع العام0-0المجموع الفرعي 

دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد  0-4
  التخصصات

  
   

تكاليف السفر كاالجتماعات للمشاركُت يف دكرتُت من 
 ٓٚ ٜٓٓ  ٓٚ ٜٓٓ ٓٚ ٜٓٓ  ٓٚ ٜٓٓ دكرات ادلكتب 

تكاليف السفر كاالجتماعات للمشاركُت يف دكرتُت من 
 ٓٚٔ ٓٓٓ ٓٚ ٓٓٓ- ٕٓٗ ٓٓٓ ٓٚٔ ٓٓٓ ٓٚ ٓٓٓ- ٕٓٗ ٓٓٓ دكرات الفريق 

، دورات المكتب وفريق الخبراء 4-0المجموع الفرعي 
 421 511 31 111- 201 511 421 511 31 111- 201 511 المتعدد التخصصات

 ٖٓ ٓٓٓ  ٖٓ ٓٓٓ ٕ٘ ٓٓٓ  ٕ٘ ٓٓٓ سفر الرئيس لتمثيل المنبر تكاليف 0-2
 4 111 511 421 111 0 331 511 0 321 511 1 111- 0 321 511 ، اجتماعات هيئات المنبر0المجموع الفرعي 

       تنفيذ برنامج العمل  -4
أسس القدرات كادلعارؼ على  : تعزيز0الهدف  4-0

مستول الًتابط بُت العلـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ ادلنرب 
 الرئيسية

٘ٓٓ ٓٙٚ ٔ  ٘ٓٓ ٓٙٚ ٔ ٘ٓٓ ٓٙٚ ٔ  ٘ٓٓ ٓٙٚ ٔ 

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

 كاإلقليمية كالعادلية كفيما بينهاادلستويات دكف اإلقليمية 
ٕ٘ٓ ٗٔٗ ٕ ٓٓٓ ٖٕٔ ٕ٘ٓ ٕٚٙ ٕ ٘ٓٓ ٖٗٚ ٔ ٚ٘ٓ ٕٔٛ ٕ٘ٓ ٘ٙٙ ٔ 



IPBES/5/10 

18 

 بنود ادليزانية

 ٕٚٔٓميزانية 
خالؿ ادلعتمدة 

 الدكرة الرابعة للمنرب
التغيَتات 
 ادلقًتحة

ادليزانية ادلنقحة 
ادلقًتحة لعاـ 

ٕٓٔٚ 

 ادلقًتحة ٕٛٔٓميزانية 
خالؿ الدكرة ادلعتمدة 

 الرابعة للمنرب
التغيَتات 
 ادلقًتحة

ادليزانية ادلنقحة 
ادلقًتحة لعاـ 

ٕٓٔٛ 
: تعزيز الًتابط بُت العلـو كالسياسات فيما 2الهدف  4-2

 ٕٓٔ ٓٓ٘ ٓٓٛ ٓٓٓ- ٕٜٓ ٓٓ٘ ٖٙ٘ ٓٓٓ ٙ٘ ٓٓٓ ٚٓ٘ ٓٓٓ يتعلق بالقضايا ادلواضيعية كادلنهجية

: نشر كتقييم أنشطة ادلنرب كنواذبو 2الهدف  4-2
 ٘ٗٗ ٖ٘ٓ ٓٓٔ ٖ٘ٓ ٖ٘ٗ ٓٓٓ ٕ٘ٗ ٖ٘ٓ ٓ٘ٔ ٖ٘ٓ ٕ٘ٚ ٓٓٓ كاستنتاجاتو

 2 040 441 240 401- 2 224 111 2 340 341 104 121 2 422 311 ، تنفيذ برنامج العمل4المجموع الفرعي 

 األمانة -2
 

  
 

 
    الموظفون  2-0 

       العلياالفئة الفنية والفئات  2-0-0
 ٖ٘ٓ ٓٓٗ  ٖ٘ٓ ٓٓٗ ٜٕٛ ٓٓٓ  ٜٕٛ ٓٓٓ (ٔ-رئيس األمانة )مد
 ٕٓٗ ٖٓٓ  ٕٓٗ ٖٓٓ ٖٕٗ ٓٓٗ  ٖٕٗ ٓٓٗ ( ٗ-موظف برامج )ؼ
 -  -    )أ((ٗ-موظف برامج )ؼ
 ٕٓٓ ٓٓ٘  ٕٓٓ ٓٓ٘ ٜ٘ٔ ٓٓٙ  ٜ٘ٔ ٓٓٙ (ٖ-موظف برامج )ؼ
 ٕٓٓ ٓٓ٘  ٕٓٓ ٓٓ٘ ٜ٘ٔ ٓٓٙ  ٜ٘ٔ ٓٓٙ (ٖ-موظف برامج )ؼ

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

 0 451 211  0 451 211 0 422 211  0 422 211 ، الفئة الفنية والفئات العليا0-0-2المجموع الفرعي 

 الموظفون اإلداريون 2-0-4
 

  
 ٕٔٔ ٓٓٛ  ٕٔٔ ٓٓٛ ٛٔٔ ٓٓٛ  ٛٔٔ ٓٓٛ (ٙ-ع.دعم إدارم )خ موظف   

 ٕٔٔ ٓٓٛ  ٕٔٔ ٓٓٛ ٛٔٔ ٓٓٛ  ٛٔٔ ٓٓٛ (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٕٔٔ ٓٓٛ  ٕٔٔ ٓٓٛ ٛٔٔ ٓٓٛ  ٛٔٔ ٓٓٛ (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٜ٘ ٓٓٗ ٜ٘ ٓٓٗ  ٜ٘ ٓٓٗ ٜ٘ ٓٓٗ  دكاـ غَت كامل -( ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ

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

 224 211 15 211 215 111 212 211 15 211 152 111 ، الموظفون اإلداريون4-0-2المجموع الفرعي 
 0 522 311 15 211 0 512 211 0 503 111 15 211 0 413 211 ، الموظفون0-2المجموع الفرعي 

       األمانة: تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين( 2-4
       السفر في مهام رسمية 2-4-0

 ٖٓٔ ٓٓٓ  ٖٓٔ ٓٓٓ ٕٓٔ ٓٓٓ  ٕٓٔ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رمسية
 021 111  021 111 041 111  041 111 ، السفر في مهام رسمية0-4-2المجموع الفرعي 

       تدريب الموظفين  2-4-4
 ٘ٔ ٓٓٓ  ٘ٔ ٓٓٓ ٘ٔ ٓٓٓ  ٘ٔ ٓٓٓ تدريب ادلوظفُت

 01 111  01 111 01 111  01 111 ، تدريب الموظفين4-4-2المجموع الفرعي 
       المعدات واللوازم المكتبية 2-4-2

معدات مستهلكة )بنود تقل قيمة كل كحدة منها عن 
 ٗ ٓٓ٘  ٗ ٓٓ٘ ٗ ٓٓ٘  ٗ ٓٓ٘ دكالر( ٔ ٓٓ٘
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 بنود ادليزانية

 ٕٚٔٓميزانية 
خالؿ ادلعتمدة 

 الدكرة الرابعة للمنرب
التغيَتات 
 ادلقًتحة

ادليزانية ادلنقحة 
ادلقًتحة لعاـ 

ٕٓٔٚ 

 ادلقًتحة ٕٛٔٓميزانية 
خالؿ الدكرة ادلعتمدة 

 الرابعة للمنرب
التغيَتات 
 ادلقًتحة

ادليزانية ادلنقحة 
ادلقًتحة لعاـ 

ٕٓٔٛ 
 ٕٔ ٓٓٓ  ٕٔ ٓٓٓ ٕٔ ٓٓٓ  ٕٔ ٓٓٓ لواـز مكتبية

 02 111  02 111 02 111  02 111 ، المعدات واللوازم المكتبية2-4-2المجموع الفرعي 
       المقار 2-4-2

ادلساعلة يف التكاليف ادلشًتكة )صيانة مساحات ادلكاتب، 
 ٘ٗ ٓٓٓ  ٘ٗ ٓٓٓ ٘ٗ ٓٓٓ  ٘ٗ ٓٓٓ األمن ادلشًتؾ، خدمات مقسم اذلاتف، كما إىل ذلك(

 21 111  21 111 21 111  21 111 ، المقار2-4-2المجموع الفرعي 
       
الطابعات وآالت النسخ وخدمات تكنولوجيا  2-4-1

       المعلومات والتكاليف المتنوعة

 ٘ ٓٓٓ  ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ  ٘ ٓٓٓ تشغيل كصيانة الطابعات كآالت النسخ
 ٗ ٓٓٓ  ٗ ٓٓٓ ٗ ٓٓٓ  ٗ ٓٓٓ كمصركفات متنوعة أخرلالربرليات 

 ٔٙ ٕٓ٘ ٖٙ ٕٓ٘ ٕ٘ ٓٓٓ ٔٙ ٕٓ٘ ٖٙ ٕٓ٘ ٕ٘ ٓٓٓ خدمات دعم تكنولوجيا ادلعلومات
، الطابعات وآالت النسخ 1-4-2المجموع الفرعي 

 31 411 22 411 22 111 31 411 22 411 22 111 وخدمات تكنولوجيا المعلومات

       والتكاليف المتنوعة الهاتف والبريد 2-4-2
 ٕٓ ٓٓٓ  ٕٓ ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ  ٕٓ ٓٓٓ اذلاتف 

 ٕ ٓٓٓ  ٕ ٓٓٓ ٕ ٓٓٓ  ٕ ٓٓٓ رسـو بريدية كالتكاليف ادلتنوعة 
، الهاتف والبريد والتكاليف 2-4-2المجموع الفرعي 

 44 111  44 111 44 111  44 111 المتنوعة

       الضيافة 2-4-3
 ٘ ٓٓٓ  ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ  ٘ ٓٓٓ الضيافة 

 1 111  1 111 1 111  1 111 ، الضيافة3-4-2المجموع الفرعي 
، تكاليف التشغيل )غير المتعلقة 4-2المجموع الفرعي 

 212 311 22 411 423 111 452 311 22 411 413 111 بالموظفين(

، األمانة )الموظفون وتكاليف 2المجموع الفرعي 
 4 423 211 51 211 4 030 411 4 401 311 51 211 4 001 011 التشغيل(

 3 225 221 011 121- 3 211 411 4 312 221 214 241 4 022 311 2+4+0المجموع الفرعي 

 ٜ٘٘ ٜٔٚ ٕٔ ٘ٗٗ- ٛٓٙ ٙٔٗ ٓٓٚ ٕ٘ٚ ٛٗ ٜ٘ٙ ٔ٘ٙ ٓٛ٘ يف ادلائة( ٛتكاليف دعم الربامج )
 4 121 212 024 101- 4 402 202 5 212 301 213 241 4 352 221 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني

 ٕٜ٘ ٜٙٓ-  ٕٜ٘ ٜٙٓ-    يف ادلائة( ٓٔادلساعلة يف احتياطي رأس ادلاؿ العامل )
 3 041 101 024 101- 3 444 141 5 212 301 213 241 4 352 221 مجموع االحتياجات النقدية

 من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة. ٗ-إعارة موظف من الرتبة ؼ  )أ(
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 4103التعديالت المقترح إدخالها على الميزانية المعتمدة لعام  -ألف 
 .ٕٚٔٓى ادليزانية ادلعتمدة لعاـ ىذا الفرع التعديالت الرئيسية ادلقًتح إدخاذلا عل تضمني -ٕٕ

 اجتماعات هيئات المنبر -0
)دكرات  ٔ-ٔربت البند  اتادلؤسبر عقد إضافة بند فرعي جديد متعلق بتكاليف مكاف  تحقتَػرَح -ٖٕ

فحُت تحعَقد دكرة من دكرات االجتماع العاـ يف بوف، تقدـ حكومة أدلانيا دعمان عينيان لتغطية  .االجتماع العاـ(
ادلؤسبر يف مركز ادلؤسبرات العادلي، شريطة أف يتحمل الصندكؽ االستئماين  عقديف ادلائة من تكلفة مكاف  ٜٓ

يف ادلائة. كبالنسبة للدكرة اخلامسة لالجتماع العاـ، تقدر تكلفة  ٓٔكلفة كقدرىا للمنرب النسبة ادلتبقية من الت
تكلفة، أم ما يف ادلائة من ىذه ال ٓٔالبند الفرعي اجلديد  كيوازمدكالر.  ٓ٘ٙ ٓٓٓادلؤسبر دببلغ  عقدمكاف 
ادلنرب أصدر نداءن ، نظران ألف ٕٛٔٓ. كمل يحدرَج مبلغ مناظر بْعد لعاـ ٕٚٔٓلعاـ ، دكالر ٘ٙ ٓٓٓقيمتو 

 استضافة الدكرة السادسة.  رغبتها يفللحكومات يدعوىا لإلعراب عن 
األكىل، ثالثة اجتماعات يف  تو، منذ سنعن طريق اخلطأ ككما ىو مذكور أعاله، تضمنت ميزانية ادلنرب -ٕٗ

سيتيح خفض ادلبلغ  قًتح تصحيح ىذا اخلطأ، شلاالسنة لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات بدالن من اجتماعُت. كيح 
 دكالر. ٓٚ ٓٓٓدبقدار  ٕ-ٔادلخصص للبند الفرعي 

 تنفيذ برنامج العمل -4
 دكالر على النحو التايل: ٕٖٔ ٓٓٓ: تحقتَػرَح زيادة قدرىا ٕاذلدؼ  -ٕ٘
يضم ادلؤلفُت الرئيسيُت  ٕٚٔٓيوصي ادلكتب بشدة بعقد اجتماع ثاف كامل للمؤلفُت يف  )أ(

تغطي ادليزانية احلالية إال مشاركة ادلؤلفُت الرئيسيُت يف االجتماعُت األكؿ كالثالث.  ألغراض التقييم العادلي. كال
ىناؾ متسع من ال يزاؿ بدكف إمكانية التفاعل كمناقشة ادلسائل الرئيسية يف حُت  من الالـزكىذا يًتؾ كقتان أطوؿ 

 دكالر؛ ٕٕٙ ٓٓٓىذا التغيَت ادلقًتح تكلفة إضافية قدرىا  ستًتتب علىة. ك كبَت تغيَتات   دخاؿالوقت إل
 ٓ٘ ٓٓٓ، بتكلفة قدرىا ٕٛٔٓكعاـ  ٕٚٔٓقًتح عقد اجتماع كاحد يف كل من عاـ يح  )ب(

دكالر لكل اجتماع، يتم خالذلما ربليل ادلشركعُت األكؿ كالثاين للتقييم العادلي مع شلثلي الشعوب األصلية 
 .بشكل كامل عنصر ادلعارؼ األصلية كاحمللية من التقييم العادلي كضعهبدؼ كشبكات اجملتمعات احمللية 

دكالر بغية سبكُت اخلرباء ادلعنيُت بتدىور األراضي ادلشاركُت  ٙ٘ ٓٓٓ: تحقتَػرَح زيادة قدرىا ٖ اذلدؼ -ٕٙ
يف التقييمات اإلقليمية األربعة من حضور االجتماع الثالث للمؤلفُت ادلتعلق بتقييم تدىور األراضي كإصالحها، 

 بغرض تقدًن منظور إقليمي لذلك التقييم.
 دكالران، تقابل ما يلي: ٓ٘ٔ ٖ٘ٓقدرىا : تحقتَػرَح زيادة ٕاذلدؼ  -ٕٚ

، كىي نصف رلموع التكاليف ادلقًتحة ٕٚٔٓتكلفة استعراض ادلنرب احلكومي الدكيل لعاـ  )أ(
يف ادلذكرة اليت أصدرهتا األمانة بشأف اإلجراء ادلتبع الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية كالعلمية للمنرب 

(IPBES/5/11) - ٓٚٓ ٕٓٓ دكالران؛ 
دكالر يف عاـ  ٓ٘ ٓٓٓتكلفة اجتماع لفريق اخلرباء ادلعٍت بأدكات دعم السياسات ) )ب(

يف إطار التعاكف  ٕٛٔٓك ٕٚٔٓ، إظلا ينبغي أف غلتمع يف عامي ٕٙٔٓعاـ (، الذم مل غلتمع يف ٕٚٔٓ
 لتقدًن إرشادات بشأف كضع زلتول فهرس أدكات دعم السياسات. أكبالاجلديد مع منرب 
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كإضافة إىل ذلك، سيتعُت أف ذبسد ادليزانية قرار االجتماع العاـ بشأف التقييمُت ادلواضيعيُت )األنواع  -ٕٛ
الغازية كاالستخداـ ادلستداـ( كالتقييم ادلنهجي ادلتعلق بالقيم، كىي بنود ال تتوافر ذلا أمواؿ مدرجة حاليان يف 

إجراء تقييمُت مواضيعيُت كتقييم منهجي االعتبارات ادلتعلقة ب ادليزانية. كتتوخى ادلذكرة اليت أصدرهتا األمانة بشأف
على مدل ثالث سنوات لكل تقييم من ىذه  دكالر ٜٜٚ ٓٓٓميزانية قدرىا  رصد (IPBES/5/6كاحد )الوثيقة 

 التقييمات.
، سيلـز إنشاء كظيفة جديدة ٕٚٔٓ عاـ كإذا قرر االجتماع العاـ الشركع يف تقييم جديد أك أكثر يف -ٜٕ
مانة ادلنرب للتعامل مع ادلهمة الصعبة ادلتمثلة يف تنسيق سبعة تقييمات أك أكثر يف آف كاحد. كستكوف ىذه يف أ

 دكالر(. ٜ٘ٔ ٓٓٙ) ٖ-الوظيفة من الرتبة ؼ
 موظفو األمانة وتكاليفها التشغيلية -2

بتكلفة قدرىا  ٙ-نصف الوقت من الرتبة خ عبدكاـ يوصي ادلكتب بشدة بإضافة كظيفة جديدة  -ٖٓ
يتعلق دبواصلة إنشاء  فيماسنويان لتعزيز كظيفة إدارة ادلعارؼ كادلعلومات باألمانة، كال سيما دكالر  ٜ٘ ٓٓٗ

ىذا ادلوظف  قدـإدارة ادلعارؼ كالبيانات على اإلنًتنت. كسي ككاجهاتلمنرب ل العامة كإدارة قاعدة البيانات
 لو بديل احتياطي. كال يتوافرعمل ثقيل  ( الذم يتحمل عبءٕ-وظف إدارة ادلعارؼ ادلعاكف )ؼالدعم دل

الزيادة يف تكلفة خدمات تكنولوجيا ادلعلومات اليت شحِهَدت يف  ٕٚٔٓكمن ادلتوقع أف تتكرر يف  -ٖٔ
دكالران يف ادليزانية  ٖٙ ٕٓ٘، بسبب الزيادة يف عدد ادلستخدمُت. كلذلك يلـز إدراج مبلغ إضايف قدره ٕٙٔٓ

 .ٕٚٔٓيف  الستيعاب عدد ادلستخدمُت ادلتوقع
  4104التعديالت المقترح إدخالها على الميزانية اإلرشادية لعام  -باء 

اليت قحدَِّمت لالجتماع  ٕٛٔٓيعرض ىذا الفرع التعديالت الرئيسية ادلقًتحة للميزانية ادلقًتحة لعاـ  -ٕٖ
 العاـ كأحاط هبا علمان بو يف دكرتو الرابعة.

 اجتماعات هيئات المنبر -0
االجتماع العاـ يف دكرتو السادسة يف مخسة تقييمات، تشمل أربعة تقييمات إقليمية سيحنظر  سينظر -ٖٖ

فيها يف جلسات موازية. كسيلزمو تبعان لذلك موارد إضافية لتغطية خدمات الًتمجة الشفوية لتلك اجللسات 
يم الدكرتُت السادسة كالسابعة ادلوازية. كترد تفاصيل ىذه الًتتيبات يف ادلذكرة اليت أصدرهتا األمانة بشأف تنظ

. كتشَت التقديرات إىل أف ىذه (IPBES/5/12لالجتماع العاـ كالشركع يف كضع برنامج عمل ثاف للمنرب )الوثيقة 
 دكالر. ٖٓٓ ٓٓٓ، ستبلغ ٔ-ٔالتكلفة اإلضافية، ادلبينة يف البند الفرعي 

السنة األكىل لو، ثالثة اجتماعات يف ، منذ عن طريق اخلطأ ككما ذحِكر أعاله، تضمنت ميزانية ادلنرب -ٖٗ
السنة لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات بدالن من اجتماعُت. كيحقتَػرَح تصحيح ىذا اخلطأ، كبالتايل زبفيض ادلبلغ 

 دكالر. ٓٚ ٓٓٓدبقدار  ٕ-ٔادلخصص للبند الفرعي 
 تنفيذ برنامج العمل -4

 النحو التايل: دكالران على ٕٛٔ ٓ٘ٚ: تحقتَػرَح زيادة قدرىا ٕاذلدؼ  -ٖ٘
تشمل ادليزانية احلالية للدعم التقٍت للتقييمات اإلقليمية األربعة كلتقييم تدىور األراضي سبويالن  )أ(

قًتح إضافة أمواؿ لتغطية فًتة ثالثة أشهر بعد الدكرة السادسة تح لدكرة السادسة لالجتماع العاـ. ك حىت ا
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يع التعليقات كنشرىا، كالقياـ بأعماؿ االتصاؿ كالتوعية. الستخدامها يف كضع الصيغة النهائية للفصوؿ، كذبم
دكالران لتقييم  ٛٔ ٓ٘ٚدكالر لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية كمبلغ  ٖٚ ٓٓ٘كسيتطلب ىذا الدعم مبلغ 

 دكالران؛ ٛٙٔ ٓ٘ٚتدىور األراضي، بقيمة إمجالية قدرىا 
بتكلفة  ٕٛٔٓج اجتماع كاحد يف عاـ قًتح إدرا ألف أعاله، يح  - ذكر يف الفرع خامسان  ككما )ب(

 دكالر، يركز على ادلشركع الثاين، لوضع عنصر ادلعارؼ األصلية كاحمللية من التقييم العادلي. ٓ٘ ٓٓٓقدرىا 
دكالر لكل من عاـ  ٓٓٛ ٓٓٓ: كافق االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة على ميزانية قدرىا ٖاذلدؼ  -ٖٙ

ىذا ادلبلغ حىت ذبسد ادليزانية قرار  ححذؼ، ألغراض تقييمي األنواع الغازية كالقيم. كقد ٜٕٔٓكعاـ  ٕٛٔٓ
االجتماع العاـ بشأف التقييمُت ادلواضيعيُت )األنواع الغازية كاالستخداـ ادلستداـ( كالتقييم ادلنهجي ادلتعلق 

بشأف االعتبارات  IPBES/5/6مواؿ مدرجة حاليان يف ادليزانيات. كيف الوثيقة بالقيم، كىي بنود ال تتوافر ذلا أ
دكالر على مدل  ٜٜٚ ٓٓٓادلتعلقة بإجراء تقييمُت مواضيعيُت كتقييم منهجي كاحد، رحِصَدت ميزانية قدرىا 

 ثالث سنوات لكل تقييم من ىذه التقييمات.
ابل تكاليف السنة الثانية من استعراض ادلنرب دكالران، تق ٓٓٔ ٖ٘ٓ: تحقتَػرَح زيادة قدرىا ٗاذلدؼ  -ٖٚ

، بشأف اإلجراءات ادلتعلقة باستعراض فعالية IPBES/5/11احلكومي الدكيل على النحو ادلقًتح يف الوثيقة 
 دكالران. ٕٓٓ ٓٚٓالوظائف اإلدارية كالعلمية للمنرب، ليصل اجملموع إىل 

 موظفو األمانة وتكاليفها التشغيلية  -2
اليف اإلضافية الالزمة دلوظفي األمانة كتكاليفها التشغيلية مع تلك ادلقدمة لنفس البند يف تتماثل التك -ٖٛ

بدكاـ لنصف الوقت يف أمانة ادلنرب  ٙ-ع.دكالر سنويان لوظيفة من الرتبة خ ٜ٘ ٓٓٗ، كتشمل ٕٚٔٓعاـ 
 ادلعلومات.دكالران لتغطية الزيادة يف تكاليف خدمات تكنولوجيا  ٖٙ ٕٓ٘كمبلغان إضافيان قدره 

 4105الميزانية اإلرشادية المنقحة المقترحة للفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو  -خامساا 
التغيَتات ادلقًتح إدخاذلا على ادليزانية ادلقًتحة اليت قحدَِّمت إىل االجتماع العاـ كأحاط  ٙاجلدكؿ  يعرض -ٜٖ

(، شلا أسفر عن كضع ميزانية منقحة مقًتحة ٙ، ادلرفق، اجلدكؿ ٕ/ٗ-هبا علمان يف دكرتو الرابعة )ادلقرر ـ ح د 
ع كراء التنقيحات ادلقًتحة ىو أف الدكرة السابعة . كالدافٜٕٔٓللفًتة من كانوف الثاين/يناير إىل أيار/مايو 

إلتاحة كقت كاؼ إلنتاج التقييم العادلي كتعديل موعد طرحو  ٜٕٔٓالعاـ ستحعَقد يف أيار/مايو لالجتماع 
كأىداؼ  ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓالستيفاء متطلبات اإلبالغ الواردة يف اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة 

 لتنوع البيولوجي ادللحقة هبا.آيتشي ادلتعلقة با
كردت أيضان تكاليف تشغيلية تناسبية للفًتة من كانوف درجت ادلرتبات لألمانة بأسرىا. كأح كقد أح  -ٓٗ

الثاين/يناير إىل أيار/مايو، إىل جانب تكلفة الدكرة السابعة لالجتماع العاـ. كسيتعُت تنقيح ادليزانية ادلقًتحة لعاـ 
 .ٜٕٔٓػلُت النظر يف برنامج العمل الثاين، الذم سيبدأ يف عندما  مكثفان تنقيحان  ٜٕٔٓ
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 2الجدول 
 4105الميزانية المنقحة المقترحة للفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 بنود ادليزانية

 ٜٕٔٓميزانية 
خالؿ ادلقًتحة 

 التغيَتات ادلقًتحة الدكرة الرابعة للمنرب

ادليزانية ادلنقحة ادلقًتحة 
للفًتة من كانوف 
الثاين/يناير إىل 

 ٜٕٔٓأيار/مايو 
    اجتماعات هيئات المنبر -0
    الدورة السنوية لالجتماع العام  0-0

تكاليف سفر ادلشاركُت يف الدكرة السابعة لالجتماع العاـ )السفر كبدؿ 
 ٓٓ٘ ٓٓٓ  ٓٓ٘ ٓٓٓ اإلقامة اليومي( 

 ٘ٙٚ ٓٓٓ  ٘ٙٚ ٓٓٓ ادلؤسبرات )الًتمجة التحريرية كالتحرير كالًتمجة الشفوية(  خدمات
 ٘ٙ ٓٓٓ  ٘ٙ ٓٓٓ خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ

 ٓٓٔ ٓٓٓ  ٓٓٔ ٓٓٓ خدمات األمن لالجتماع العاـ
 0 221 111  0 221 111 ، دورات االجتماع العام0-0المجموع الفرعي 

دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد  ،4-0المجموع الفرعي     تكاليف السفر كاالجتماعات للمشاركُت يف دكرة الفريق     تكاليف السفر كاالجتماعات للمشاركُت يف دكرة ادلكتب     المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات دورات 0-4
    التخصصات

    تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر 0-2
 0 221 111  0 221 111 ، اجتماعات هيئات المنبر0المجموع الفرعي 

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

 ٜٔ ٚٙٙ   ٜٔ ٚٙٙ العلـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ ادلنرب الرئيسية

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

 بينها فيماكاإلقليمية كالعادلية ك 
٘ٓٓ ٕٔٚ   ٘ٓٓ ٕٔٚ 

يتعلق  فيما: تعزيز الًتابط بُت العلـو كالسياسات 2الهدف  4-2
 صفر ٓٓٛ ٓٓٓ- ٓٓٛ ٓٓٓ بالقضايا ادلواضيعية كادلنهجية

 ٛٔٔ ٓ٘ٚ  ٛٔٔ ٓ٘ٚ : نشر كتقييم أنشطة ادلنرب كنواذبو كاستنتاجاتو2الهدف  4-2
 223 503 411 111- 0 023 503 ، تنفيذ برنامج العمل4المجموع الفرعي 

 األمانة -2
 موظفو األمانة  2-0   

 ٕٚٔ ٕٓ٘  ٕٚٔ ٕٓ٘ (ٔ-رئيس األمانة )مد    الفئة الفنية والفئات العليا 2-0-0
 ٓٓٔ ٕ٘ٔ  ٓٓٔ ٕ٘ٔ ( ٗ-برامج )ؼ موظف

 –  – )أ((ٗ-موظف برامج )ؼ
 ٖٛ ٕٗ٘  ٖٛ ٕٗ٘ (ٖ-موظف برامج )ؼ
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 بنود ادليزانية

 ٜٕٔٓميزانية 
خالؿ ادلقًتحة 

 التغيَتات ادلقًتحة الدكرة الرابعة للمنرب

ادليزانية ادلنقحة ادلقًتحة 
للفًتة من كانوف 
الثاين/يناير إىل 

 ٜٕٔٓأيار/مايو 
 ٖٛ ٕٗ٘  ٖٛ ٕٗ٘ (ٖ-موظف برامج )ؼ

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

 125 315  125 315 ، الفئة الفنية والفئات العليا0-0-2المجموع الفرعي 
 ٓ٘ ٓ٘ٚ  ٓ٘ ٓ٘ٚ (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ    الموظفون اإلداريون 2-0-4

 ٓ٘ ٓ٘ٚ  ٓ٘ ٓ٘ٚ (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٓ٘ ٓ٘ٚ  ٓ٘ ٓ٘ٚ (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٕٗ ٓ٘ٚ ٕٗ ٓ٘ٚ  دكاـ غَت كامل -( ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٓ٘ ٓ٘ٚ  ٓ٘ ٓ٘ٚ (٘-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٓ٘ ٓ٘ٚ   ٓ٘ ٓ٘ٚ (٘-ع.موظف دعم إدارم )خ

 434 111  42 311 412 311 ، الموظفون اإلداريون4-0-2المجموع الفرعي 
 404 415 42 311 352 215 نموظفو ال، 0-2المجموع الفرعي 

 ٘ٙ ٓٓٓ  ٘ٙ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رمسية    مهام رسمية السفر في 0-4-2    السفر يف إطار األمانة    األمانة: تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين( 2-4
 21 111  21 111 ، السفر في مهام رسمية 0-4-2المجموع الفرعي 

 ٔ ٘ٚٛ  ٔ ٘ٚٛ دكالر( ٔ ٓٓ٘مستهلكة )بنود تقل قيمة كل كحدة منها عن  معدات    المعدات واللوازم المكتبية 2-4-2    تدريب الموظفين ،4-4-2المجموع الفرعي     تدريب مهٍت على إدارة ادلشاريع     تدريب الموظفين 2-4-4
 ٘ ٓٓٓ  ٘ ٓٓٓ لواـز مكتبية

 2 431  2 431 ، المعدات واللوازم المكتبية2-4-2المجموع الفرعي 
    المقار 2-4-2

ادلشًتؾ،  ادلساعلة يف التكاليف ادلشًتكة )صيانة مساحات ادلكاتب، األمن
 ٛٔ ٓ٘ٚ  ٛٔ ٓ٘ٚ خدمات مقسم اذلاتف، كما إىل ذلك(

 04 311  04 311 ، المقار2-4-2المجموع الفرعي 
تكنولوجيا  دعم الطابعات وآالت النسخ وخدمات 2-4-1

    متنوعةالتكاليف الالمعلومات و 
 ٕ ٖٛٓ  ٕ ٖٛٓ تشغيل كصيانة الطابعات كآالت النسخ

 ٔ ٚٙٙ  ٔ ٚٙٙ متنوعة أخرل  الربرليات كمصركفات
 ٕ٘ ٕٔ٘ ٘ٔ ٗٓٔ ٓٔ ٚٔٗ خدمات دعم تكنولوجيا ادلعلومات

 45 430 01 012 02 023دعم ، الطابعات وآالت النسخ وخدمات 1-4-2المجموع الفرعي 
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 بنود ادليزانية

 ٜٕٔٓميزانية 
خالؿ ادلقًتحة 

 التغيَتات ادلقًتحة الدكرة الرابعة للمنرب

ادليزانية ادلنقحة ادلقًتحة 
للفًتة من كانوف 
الثاين/يناير إىل 

 ٜٕٔٓأيار/مايو 
 متنوعةالتكاليف التكنولوجيا المعلومات و 

 ٛ ٖٖٖ  ٛ ٖٖٖ اذلاتف    متنوعةالتكاليف الالهاتف والبريد و  2-4-2
 ٖٖٛ  ٖٖٛ رسـو بريدية كنفقات متنوعة 

 5 022  5 022 متنوعةالتكاليف الالهاتف والبريد و  ،2-4-2المجموع الفرعي 
    الضيافة 2-4-3
 ٕ ٖٛٓ  ٕ ٖٛٓ ضيافة ال

 4 142  4 142 ، الضيافة3-4-2المجموع الفرعي 
 020 021 01 012 002 120 تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين( ،4-2المجموع الفرعي 
 525 212 25 412 515 111 ، األمانة )الموظفون وتكاليف التشغيل(2المجموع الفرعي 
 4 303 430 321 022- 2 233 203 2+4+0المجموع الفرعي 

 ٕٚٔ ٕٖٛ ٓٙ ٕٔٛ- ٕٛٚ ٖٜٔ يف ادلائة( ٛتكاليف دعم الربامج )
 4 522 212 441 514- 2 311 201 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
    يف ادلائة( ٓٔادلساعلة يف احتياطي رأس ادلاؿ العامل )

 4 522 212  2 311 201 مجموع االحتياجات النقدية
 من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة. ٗ-إعارة موظف من الرتبة ؼ  )أ(

يف الفركع التالية التغيَتات ادلدخلة مقارنة بادليزانية اإلرشادية اليت أحاط هبا االجتماع العاـ علمان  كترد -ٔٗ
 يف دكرتو الرابعة.

 تنفيذ برنامج العمل -0
اللتاف عحرِضتا على االجتماع العاـ  ٜٕٔٓك ٕٛٔٓ: تضمنت ادليزانيتاف ادلقًتحتاف لعامي ٖ اذلدؼ -ٕٗ

دكالر يف كل سنة لتقييم األنواع الغازية كالتقييم ادلتعلق  ٓٓٛ ٓٓٓكأحاط هبما علمان يف دكرتو الرابعة مبلغ 
. كسيتعُت أف ٜٕٔٓاين/يناير إىل أيار/مايو بالقيم. كقد أزيل ىذا ادلبلغ من ادليزانية ادلقًتحة للفًتة من كانوف الث

قرار االجتماع العاـ بشأف التقييمُت ادلواضيعيُت )األنواع الغازية كاالستخداـ  ٜٕٔٓذبسد ادليزانية النهائية لعاـ 
ثيقة ادلستداـ( كالتقييم ادلنهجي ادلتعلق بالقيم، كىي بنود ال تتوافر ذلا أمواؿ مدرجة حاليان يف ادليزانية. كيف الو 

IPBES/5/6 ،تعلقة بإجراء تقييمُت مواضيعيُت كتقييم منهجي كاحد، رحِصد سلصص يف ادلالعتبارات بشأف ا
 على مدل ثالث سنوات لكل تقييم من ىذه التقييمات. دكالر ٜٜٚ ٓٓٓادليزانية قدره 

 موظفو األمانة وتكاليفها التشغيلية -4
يف أمانة ادلنرب  لنصف الوقتبدكاـ  ٙ-ع.ة ختكلفة كظيفة جديدة من الرتب ٜٕٔٓأحدرَِجت عاـ  -ٖٗ

للفًتة من كانوف الثاين/يناير إىل أيار/مايو. كتنطبق أيضان على تلك الفًتة الزيادة يف تكلفة خدمات تكنولوجيا 
 ادلعلومات ادلذكورة للسنوات السابقة.
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 لمحة عامة عن تكلفة المنبر وتقدير األموال التي يتعين جمعها - سادساا 
، ٕٙٔٓيف كانوف األكؿ/ديسمرب  ٘ٔتبلغ مجيع ادلساعلات الواردة حىت الوقت الراىن، يف  -ٗٗ

مقدار  ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓدكالران. كتبلغ التربعات ادلعلنة غَت ادلسددة للفًتة  ٕٙ ٙٚٗ ٖٜٔ مقدار
 ٜٕ ٔ٘ٚ ٗٗٔدكالران. كيبلغ بالتايل رلموع ادلوارد الواردة أك ادلعلنة حىت الوقت الراىن مقدار  ٖ ٕٗٚ ٜٔ٘

 (.ٔدكالران )اجلدكؿ 
 ٓٗ ٙٓ٘ ٙٙٚالتكلفة اإلمجالية لربنامج العمل األكؿ للمنرب بأكملو كرلموعها  ٚكترد يف اجلدكؿ  -٘ٗ

كتفًتض عدـ  ٜٕٔٓ-ٕٙٔٓدكالران. كىي تشمل إصلاز ستة تقييمات جارية كمجيع التعديالت ادلقًتحة للفًتة 
 األكؿ. إجراء أية تقييمات جديدة يف إطار برنامج العمل

 3الجدول 
 (4105–4104مجموع االحتياجات النقدية لبرنامج العمل األول للمنبر )

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 اجملموع السنة 

 ٓٛٗ ٖٕٔ )فعلي( ٕٕٔٓ
 ٕ ٕٖٙ ٗ٘ٚ )فعلي( ٖٕٔٓ
 ٖ ٗٛٚ ٛ٘ٔ )فعلي( ٕٗٔٓ
 ٛ ٖٔٔ ٕٖٔ )فعلي( ٕ٘ٔٓ
 ٙ ٕ٘ٚ ٖٚ٘ )تقديرم( ٕٙٔٓ
 ٜ ٖ٘ٗ ٓٔٚ ادلنقحة ادلقًتحة(  )ادليزانية ٕٚٔٓ
 ٚ ٕٓٔ ٓٔ٘ )ادليزانية ادلنقحة ادلقًتحة( ٕٛٔٓ
 ٕ ٖٜٗ ٖ٘ٙ )ادليزانية اإلرشادية( ٜٕٔٓ

 21 112 322 مجموع االحتياجات النقدية

دكالران، دبا يعادؿ  ٓٔ ٘٘ٚ ٕٕٙيتعُت مجعو مقدار مازاؿ كيف ضوء ما كرد أعاله، يبلغ التمويل الذم  -ٙٗ
دكالران( كإمجايل ادلوارد الواردة أك ادلعلنة حىت  ٓٗ ٙٓ٘ ٙٙٚإمجايل تكلفة برنامج العمل األكؿ )الفرؽ بُت 

دكالران(. كاستجابة ذلذه احلالة احلرجة، ػلث ادلكتب احلكومات كاجلهات  ٜٕ ٔ٘ٚ ٗٗٔالوقت الراىن )
 كالسنوات الالحقة ٕٚٔٓصاحبة ادلصلحة القادرة على التعهد بتقدًن مساعلات للصندكؽ االستئماين لعاـ 

 .على القياـ بذلك
رلموع االحتياجات النقدية )التكاليف اليت ستغطى من الصندكؽ االستئماين زائدان  ٛكيعرض اجلدكؿ  -ٚٗ

، كما يقدـ تقديران للرصيد الًتاكمي ٜٕٔٓ-ٕٚٔٓادلساعلات ادلقدمة إىل احتياطي رأس ادلاؿ العامل( للفًتة 
 من األمواؿ ادلتاحة.

دكالران. كىو يقابل  ٙ ٜٛٔ ٖٖٕدببلغ  ٕٚٔٓكانوف الثاين/يناير   ٔالرصيد النقدم ادلتاح يف ر كيقدَّ  -ٛٗ
دكالران  ٕٚ ٚٛٔ ٕٚٔ، أم ما يساكم ٕٙٔٓ-ٕٕٔٓالفرؽ بُت رلموع مبالغ التربعات الواردة كادلعلنة للفًتة 
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ادلعركضة يف اجلدكؿ  ٕٙٔٓك ٕٕٔٓمجيع النفقات ادلتكبدة يف الفًتة بُت عامي  حاصل مجع(، ك ٔ)اجلدكؿ 
كانوف األكؿ/ديسمرب   ٘ٔ يف ،ادلبلغ زائدان ادلبلغ ادلتعهد بو ذلكدكالران. كيساكم  ٕٓ ٜٜٚ ٜٗٛ، كقدرىا ٚ

دكالران، دبا ؽلثل رلموع اإليرادات ادلتاحة  ٚ ٖٚ٘ ٕ٘٘دكالران(، مقدار  ٔ ٖٗٛ ٜٖٔ) ٕٚٔٓ، لعاـ ٕٙٔٓ
 ادلعلنة ادلضمونة. ، استنادان إىل النقدية أك التعهداتٕٚٔٓلعاـ 
دبثابة أساس لتقدير الرصيد الًتاكمي من  ٕٚٔٓرلموع اإليرادات ادلتاحة لعاـ  ٛستخدـ يف اجلدكؿ كيح  -ٜٗ

 .ٜٕٔٓ-ٕٚٔٓاألمواؿ ادلتاحة من الفًتة 
رصيدان تقديريان  تضمنجدان ي ان متحفظ تصوران  ٛالتقديرات ادلتحفظة: يعرض السطر ألف من اجلدكؿ  -ٓ٘
. ككفقان ٕٛٔٓك ٕٚٔٓلعامي  ٕٙٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٘ٔات إال التعهدات ادلعلنة يف ـ كإيرادستخدِ يَ  ال

دكالران  ٔ ٓٛٛ ٚ٘ٔ، كسيحتاج إىل مبلغ إضايف قدره ٕٚٔٓادلتحفظ، سيواجو ادلنرب عجزان يف  التصورذلذا 
 ٓٔ ٘٘ٚ ٕٕٙدره ق اليوازف ميزانيتو. كمن ادلتوقع أف يزداد العجز يف السنوات الالحقة ليبلغ مستول حرج

 دكالران رلموع األمواؿ اليت يتعُت مجعها. ٓٔ ٘٘ٚ ٕٕٙ. كبناءن عليو، ؽلثل مبلغ ٜٕٔٓدكالران يف عاـ 
رصيدان تقديريان منقحان،  تضمنأكثر كاقعية ي تصوران  ٛالسيناريو الواقعي: يطرح السطر باء من اجلدكؿ  -ٔ٘

، ٕٛٔٓك ٕٚٔٓلعامي  ٕٙٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٘ٔـ كإيرادات، إضافة إىل التعهدات ادلعلنة يف ستخدِ فيَ 
مساعلات إضافية زلتملة استنادان إىل اخلربة السابقة مع ادلساعلات اليت يقدمها ادلساعلوف العاديوف. ككفقان ذلذا  ةأي

دكالران  ٚٓٚ ٖٓٙ، كسيحتاج إىل مبلغ قدره ٕٚٔٓالسيناريو األكثر كاقعية، سيواجو ادلنرب عجزان أيضان يف 
ازف ميزانيتو. كمن ادلتوقع أف يزداد العجز يف السنوات الالحقة ليبلغ مستول أقل إظلا حرج كذلك قدره ليو 

 .ٜٕٔٓدكالران يف عاـ  ٛ ٜٖٔ ٓٗٛ
  4الجدول 

 4105-4103مجموع االحتياجات النقدية للمنبر والرصيد التراكمي المقدر لألموال المتاحة للفترة 
 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 ٕٓٔٚ ٕٓٔٛ ٕٜٓٔ 
رلموع  

االحتياجات 
 النقدية

الرصيد الًتاكمي 
لألمواؿ ادلتاحة 

/+(-) 

رلموع 
االحتياجات 

 النقدية

الرصيد الًتاكمي 
لألمواؿ ادلتاحة 

/+(-) 

رلموع 
االحتياجات 

 النقدية

الرصيد الًتاكمي 
لألمواؿ ادلتاحة 

/+(-) 
كانوف  ٔ رصيد النقدية ادلقدر يف 

 ٕٚٔٓالثاين/يناير 
 ٕٖٖ ٜٔٛ ٙ      

اإليرادات اإلضافية ادلعلنة )انظر 
 (ٔاجلدكؿ 

 ٖٜٔ ٖٛٗ ٔ  ٜٙٛ ٜٔٚ ٔ   

الرصيد المقدر استناداا  -ألف 
إلى التعهدات المعلنة للفترة 

4103–4104 

301 212 5 (013 441 0) 101 041 3  (525 441 3) 212 522 4  (244 311 01) 

       
تملة من احملضافية اإلساعلات ادل

ادلساعلُت العاديُت )ملحوظة: مل 
 تعلن أم تعهدات(

 ٕ٘ٛ ٕٔٚ ٔ  ٕ٘٘ ٜٔٔ ٔ   

الرصيد المقدر المنقح  -باء
أخذاا في االعتبار المساهمات 

 اإلضافية المحتملة

301 212 5 (221 313) 101 041 3  (043 213 1) 212 522 4  (421 250 4) 
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 األموالأنشطة جمع األموال ومشروع استراتيجية جمع  - سابعاا 
 أنشطة جمع األموال -ألف 

كاصل األمُت التنفيذم، كما كاف احلاؿ يف السنوات السابقة، بتوجيو من ادلكتب، السعي بشكل  -ٕ٘
استباقي إلغلاد التمويل، بسبل من بينها توجيو دعوات إىل مجيع احلكومات كادلراقبُت لتقدًن ادلوارد ادلالية كالدعم 

(، شلا أسفر عن ربقيق ٕعيٍت )اجلدكؿ ( كدعم ٔالعيٍت. كنتيجة لذلك، كردت مساعلات مالية كبَتة )اجلدكؿ 
كفورات كبَتة يف برنامج العمل. كمن أجل زيادة الوعي باحتياجات ادلنرب من حيث بناء القدرات كسعيان إلقامة 

أيلوؿ/سبتمرب  ٖٕشراكات جديدة، عحقد اجلزء الرفيع ادلستول دلنتدل بناء القدرات التابع للمنرب يف نيويورؾ يف 
دكرة العادية احلادية كالسبعُت للجمعية العامة لألمم ادلتحدة )لالطالع على مزيد من على ىامش ال ٕٙٔٓ

 .(IPBES -5/3التفاصيل، انظر مذكرة األمانة بشأف العمل ادلتعلق ببناء القدرات، يف الوثيقة 
 كحقق األمُت التنفيذم أيضان، بتوجيو من ادلكتب، مزيدان من التحسينات يف كفاءة عمليات ادلنرب. -ٖ٘

ربقيق كفورات متصلة بتكاليف أماكن عقد االجتماعات كتكاليف سفر ادلوظفُت، ناذبة عن عقد  يشمل ذلكك 
اجتماعات رئيسية يف بوف، كربقيق كفورات متصلة ببدؿ اإلقامة اليومي، ناذبة عن توفَت الوجبات كاإلقامة 

ليات ادلتعلقة بالسفر كادلشًتيات يف درلت بعض الوظائف كادلسؤك للمشاركُت يف االجتماع. كإضافة إىل ذلك، أح 
مقر األمانة يف بوف، شلا أدل إىل ربقيق اطلفاض يف تكاليف السفر من خالؿ زيادة الكفاءة كربسُت االلتزاـ 

. كأسهم موظفو األمانة أيضان يف اجلهود ادلبذكلة لتحقيق الوفورات بالتطوع بالسفر يف ادلعامالتبادلواعيد يف 
  حاالت كانت قواعد األمم ادلتحدة تسمح فيها بشراء تذاكر من درجة رجاؿ األعماؿ.الدرجة االقتصادية يف

 مشروع استراتيجية جمع األموال -باء 
 ، ترد يف مرفق ىذه ادلذكرة.األمواؿكضع األمُت التنفيذم بتوجيو من ادلكتب مشركع اسًتاتيجية جلمع  -ٗ٘

 العاماإلجراءات التي يُقَترح أن يتخذها االجتماع  - ثامناا 
 قد يرغب االجتماع العاـ يف النظر يف ازباذ اإلجراءات التالية:  -٘٘

 بادلساعلات النقدية كالعينية الواردة منذ الدكرة الرابعة لالجتماع العاـ للمنرب؛ الًتحيب )أ(
 ؛الوقت الراىناإلحاطة علمان حبالة ادلساعلات النقدية كالعينية الواردة حىت  )ب(
 ؛ٕٙٔٓأيضان بالتعهدات ادلعلنة لفًتة ما بعد عاـ اإلحاطة علمان  )ج(
، كدبستول الوفورات اليت ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ اإلحاطة علمان كذلك حبالة النفقات يف فًتة السنتُت )د(

 ربققت أثناء فًتة السنتُت؛
للمنرب ككذلك مساعلات  دات كمساعلات للصندكؽ االستئماينالدعوة إىل اإلعالف عن تعه )ىػ(

اذليئات التابعة لألمم ادلتحدة كمرفق البيئة العادلية كسائر ادلنظمات احلكومية الدكلية ك عينية من احلكومات 
كأصحاب ادلصلحة كغَتىم من القادرين على تقدًن ىذه ادلساعلات لدعم أعماؿ ادلنرب، دبا يشمل منظمات 

 ؛اص كادلؤسساتقليمي كالقطاع اخلالتكامل االقتصادم اإل
الطلب إىل األمُت التنفيذم، الذم يعمل بتوجيو من ادلكتب، أف يقدِّـ تقريران إىل االجتماع  )ك(

 ؛ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعاـ يف دكرتو السادسة بشأف النفقات اخلاصة بفًتة السنتُت 
 [ دكالر)ان(؛كقدرىا ]  ٕٛٔٓ-ًٕٚٔٓتة السنتُت اعتماد ادليزانية ادلنقحة لف )ز(
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مع مالحظة أهنا ستتطلب  ،كقدرىا ] [ دكالر)ان( ٜٕٔٓطة علمان بادليزانية ادلقًتحة لعاـ اإلحا )ح(
 قبل اعتمادىا؛ التنقيحمزيدان من 

ادلرشحُت كأعضاء يف أفرقة اخلرباء أك اذليئات النمو الطلب إىل اخلرباء من البلداف ادلتقدمة  )ط(
 يف عمل ادلنرب؛ للمشاركة لديهم دعم مايلما يلـز من  توافرالفرعية أف يؤكدكا 

ادلوافقة على اسًتاتيجية مجع األمواؿ، كالطلب إىل األمُت التنفيذم، كفقان للقواعد ادلالية للمنرب  )م(
ادلكتب بدعم من البلداف األعضاء، أف يبدأ يف تنفيذ االسًتاتيجية كأف يقدـ تقريران عن التقدـ  توجيوكعمالن ربت 

 احملرز يف ذلك إىل االجتماع العاـ.
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 المرفق
 مشروع استراتيجية جمع األموال

 جمع األموال في إطار المنبر: ثالثة أنواع من الموارد -أوالا 
يعتمد ادلنرب احلكومي الدكيل على ثالثة أنواع من ادلوارد لتنفيذ كاليتو بنجاح كفعالية كبلوغ ىدفو ادلتمثل  -ٔ

: ايلكالت  يف تعزيز الًتابط بُت العلـو كالسياسات من أجل التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي، ىي
ادلساعلات النقدية ادلقدمة إىل الصندكؽ االستئماين؛ كادلساعلات العينية ادلقدمة دعمان لتنفيذ برنامج العمل؛ 

 كاالستفادة من أنشطة الشركاء ادلضطلع هبا لدعم ادلنرب.
كتدعم التربعات النقدية ادلقدمة إىل الصندكؽ االستئماين التشغيل األساسي للمنرب، دبا يشمل دكرات  -ٕ
الجتماع العاـ كادلكتب كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، كتشغيل األمانة، كتنفيذ برنامج العمل. ا

 ٚ/ٕ-د.ح.ادلنرب ـ مقررممن اإلجراءات ادلالية للمنرب، اليت اعتمدىا االجتماع العاـ يف  ٘للقاعدة  ككفقان 
علات غَت سلصصة. كعلى سبيل ـ ادلساعلات النقدية إىل الصندكؽ االستئماين كمساقدَّ ، تح ٕ/ٖ-د.ح.ـك

شرط ، بزلددكل مساىم لنشاط من  دكالر  ٖٓٓ ٓٓٓمتها تتجاكز قي فرديةمساعلات  غلوز قبوؿاالستثناء، 
 زلدد،كل مساىم لنشاط من  دكالر  ٖٓٓ ٓٓال تتجاكز  الفردية اليتساعلات أما ادلموافقة االجتماع العاـ. 

من  إالمساعلات نقدية إىل الصندكؽ االستئماين  مل ترددبوافقة ادلكتب. كحىت الوقت الراىن،  ايجوز قبوذلف
احلكومات. كتسهم بعض احلكومات ادلاضلة يف الصندكؽ االستئماين بصفة منتظمة، يف حُت أف ادلساعلات 

 غَت منتظمة، ككاف حجم ادلساعلات متباينان. كانت األخرل  
لألنشطة ادلقررة كجزء إما ية بأهنا دعم مباشر، ال يتلقاه الصندكؽ االستئماين، تعرَّؼ ادلساعلات العينك  -ٖ

سيتعُت، لوال ذلك، أف يغطيها الصندكؽ االستئماين، أك لألنشطة اليت تنظم دعمان كاف من برنامج العمل، اليت  
رلموعة  مكتغطي مساعلاهتلربنامج العمل. كيًتاكح مقدمو ادلساعلات العينية بُت األفراد كادلؤسسات كاحلكومات، 

 كاسعة من األنشطة، تشمل ما يلي:
اخلرباء األعضاء يف أفرقة اخلرباء ادلعنية  بواسطةتوفَت الوقت كاخلربات دكف تكلفة على ادلنرب  )أ(

احلدكد  يف إطارتنفيذ برنامج عمل ادلنرب  لوالىا ما أمكنكىي مساعلة عينية  -بالتقييم كأفرقة اخلرباء األخرل 
 لية الراىنة؛ادلا

خرباء البلداف ادلتقدمة غَت ادلؤىلة لتلقي الدعم  بواسطةتكاليف ادلشاركة يف اجتماعات ادلنرب  )ب(
 ادلايل؛

 لوحدات الدعم التقٍت؛ مضيفةتقدًن الدعم التقٍت إلصلاز نواتج معينة بواسطة مؤسسات  )ج(
 توفَت مرافق االجتماعات كالدعم اللوجسيت الجتماعات زلددة؛ )د(
توفَت البيانات مثل البيانات ادلتصلة بادلؤشرات، أك سبكُت االطالع على ادلعارؼ اليت ال تتاح  )ىػ(

 ، أك توفَت إمكانية االستفادة حبرية من ىياكل أساسية رقمية مبنية.رسـو إال مقابل
يف تنفيذ برنامج عمل  مباشرةن  لدعم ادلنرب مساعلةن ادلضطلع هبا كال تسهم االستفادة من أنشطة الشركاء  -ٗ

تؤدم دكران ىامان غَت مباشر يف ضماف صلاح ادلنرب عمومان. كتشمل ىذه االستفادة بناء األسس اليت  إال أهناادلنرب، 
بنجاح. كيف ىذا السياؽ،  ؽلكن أف يستند إليها ادلنرب يف عملياتو كاليت سبكن استيعاب نواتج ادلنرب كتطبيقها عمليان 
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ل ادلنرب، على سبيل ادلثاؿ، بتعزيز كربفيز األنشطة الرامية إىل تلبية احتياجات بناء القدرات يسهم الشركاء يف عم
ذات األكلوية، كدعم توليد ادلعارؼ يف اجملاالت اليت حدد فيها ادلنرب ثغرات كاعتربىا من األكلويات، كسبكُت 

 مشاركة الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية يف إطار ادلنرب.
ف كجود صندكؽ أ دباف تتناكؿ جهود مجع األمواؿ لصاحل ادلنرب األنواع الثالثة للموارد مجيعان. ك كيتعُت أ -٘

استئماين مزكدان دبوارد كافية عنصر بالغ األعلية لسَت عمل ادلنرب، ينبغي التشديد على أعلية مجع ادلساعلات 
يف الوقت نفسو، حامسة  ،من أنشطة الشركاءلصندكؽ االستئماين. غَت أف ادلساعلات العينية كاالستفادة لالنقدية 

 األعلية أيضان لضماف صلاح ادلنرب.
 األنشطة الرامية إلى تعزيز جمع األموال -ثانياا 

 تحقتَػرَح األنشطة التالية لتعزيز مجع األمواؿ للمنرب: -ٙ
 لكل من زيادة فهم اذليكل احلايل للجهات ادلاضلة للمنرب كربديد ادلاضلُت أك الشركاء احملتملُت )أ(

نوع من األنواع الثالثة للموارد، مع مالحظة أف احلكومات ستظل على األرجح رلموعة اجلهات ادلاضلة الرئيسية 
إىل الصندكؽ االستئماين، رغم أف إشراؾ ادلؤسسات اخلَتية كالقطاع اخلاص ينبغي أف يكوف أحد أىداؼ أنشطة 

 مجع األمواؿ للمنرب.
يتعلق باجلهات ادلاضلة اليت تقدـ األمواؿ  فيمافع كادلثبطات كاحلواجز زيادة فهم احلوافز كالدكا )ب(

 كادلساعلات العينية كاألنشطة الداعمة؛ 
 تعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة عضوية ادلنرب؛ )ج(
 بأعلية عمل ادلنرب كفوائده يف صفوؼ ادلاضلُت كالشركاء احملتملُت؛ الفعاؿالتعريف  )د(
 يتعلق بالسبل ادلتاحة لدعم ادلنرب؛ فيمازيادة الوعي لدل ادلاضلُت كالشركاء احملتملُت  )ىػ(
رفيعة الناسبات ادلاحملتملُت، دبا يف ذلك على ىامش  مع ادلاضلُت كالشركاء التواصلهتيئة فرص  )ك(

 ادلستول كمن خالؿ االجتماعات الثنائية؛
 جهود مجع األمواؿ؛ قيادةالعمل مع ادلاضلُت احلاليُت الراغبُت يف  )ز(
 اإلقرار على نطاؽ كاسع بإسهامات اجلهات ادلاضلة كالشركاء. )ح(

 4103األنشطة ذات األولوية لعام  -ثالثاا 
احلكومة الفرنسية، تنسيق تنفيذ اسًتاتيجية مجع األمواؿ  برعايةتعبئة ادلوارد، لشؤكف  موظفسيتوىل  -ٚ

قًتح أف يحضطََّلع باألنشطة التالية بُت الدكرتُت . كيح ٕٚٔٓأيلوؿ/سبتمرب لربنامج العمل األكؿ للمنرب، ابتداءن من 
 اخلامسة كالسادسة لالجتماع العاـ:

 توجيو دعوة رمسية إىل البلداف غَت األعضاء يف ادلنرب لتصبح أعضاء فيو؛ )أ(
باستخداـ أمثلة ملموسة إنتاج مواد إعالمية إلبراز قيمة عمل ادلنرب للشركاء كادلاضلُت احملتملُت،  )ب(

الصندكؽ االستئماين كتوفَت أمواؿ  يفادلساعلات  دبا يشمل كربديد سبل زلددة لتقدًن الدعم ية،سردموجزات ك 
، كاالضطالع ادلساعلات العينيةادلتمثل يف يار األكثر مركنة اخليف القواعد ادلالية ك  اادلسموح هب كداحلد يفسلصصة 

 بأنشطة الدعم؛
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كالتعاكف معها يف تنظيم اجتماع  ادلتصدرة جلهود مجع األمواؿمن اجلهات ادلاضلة  ربديد عدد )ج(
جلمع األمواؿ على ىامش ادلنتدل السياسي الرفيع ادلستول بشأف التنمية ادلستدامة الذم سيحعَقد يف الفًتة من 

 يف نيويورؾ؛ ٕٚٔٓسبوز/يوليو  ٜٔإىل  ٓٔ
شاكرات مع الدكؿ األعضاء كاجلهات ادلاضلة احملتملة إعداد ربليل، بوسائل من بينها عقد ادل )د(

األخرل، للهيكل احلايل للجهات ادلاضلة للمنرب، كللدكافع كاحلوافز كادلثبطات كالعوائق اليت تواجهها يف تقدًن 
زيد األمواؿ كادلساعلات كالدعم، كربديد االسًتاتيجيات الرامية إىل تعزيز احلوافز كالتغلب على العقبات كإشراؾ ادل

 من ادلاضلُت كالشركاء احملتملُت؛
مجع األمواؿ  كمع زلافلمع احلكومات كادلؤسسات كالشركات التجارية ادلستهدفة  التواصل )ىػ(

 ، دبا يتماشى مع االسًتاتيجيات احملددة؛ادلتصلة بادلوضوعالقائمة 
 كضع كتعهد قائمة بادلساعلُت يف ادلنرب على ادلوقع الشبكي للمنرب؛ )ك(
 فضية إىل الدكرة السادسة لالجتماع العاـ.ػح تنظيم اجتماع للماضلُت احملتملُت يف الفًتة ادل )ز(

____________ 


