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  م&تدى أمم املت#دة املعين �لغا�ت 
  ا-ورة الثانية عرشة

  67ٔ٢٠١٧ر/مايو  ٥-١نيويورك، 
  من Cدول أعامل املؤقت* ٨البند 

  الصندوق �سHIين Fلمنتدى
      

  الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت    
    

  مذMرة من أمانة العامة    
  

  موجز  

   Pت ونفقاهتا املمو�تناول هذه املذMرة املساهامت املقدمة ٕاىل 7ٔمانة م&تدى أمم املت#دة املعين �لغا
. ويُنّوه، مع �م�نان، �ملساهامت السخية ٢٠١٦-٢٠١٥من الصندوق �سHIين Fلمنتدى \الل الفرتة 

ال هذه املساهامت، ملا 7ٔمكن تنفfذ البkان املاحنة وiريها من الكfاeت. فلو املقدمة ٕاىل الصندوق من
  أsشطة الصادر هبا oلكيف. العديد من

من  ٨وقد w7ٔدت هذه املذMرة لتvسري املناقشات يف ا-ورة الثانية عرشة Fلمنتدى يف ٕاطار البند   
  Cدول أعامل املؤقت، اyي يتعلق �لصندوق �سHIين Fلمنتدى.

  

 

 

 

 

 

  
  

  *  E/CN.18/2017/1. 
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  مقدمة  –7ٔوال   
  أمم املت#دة املعين �لغا�ت، يف �رeمج مع{ املتعدد الس|نوات Fلفرتة 7ٔهاب م&تدى  – ١

، املرفق)، ويف مجيع دوراته اليت عقدت م&ذ ا-ورة السابعة، ٧/١(قرار املنتدى  ٢٠١٥-٢٠٠٧
�حلكومات املاحنة املهمتة واملؤسسات املالية واملنظامت أخرى 7ٔن تقدم تربwات مالية ٕاىل الصندوق 

HIريها من �سiىل املسامهة يف الصندوق وw خرى القادرةين ملنتدى الغا�ت. وُح�ّت 7ٔيضا البkان أ
أطراف املهمتة أخرى wىل القfام بذ�. وضامF eلشفافfة، تقدم 7ٔمانة املنتدى، يف لك دورة، تقر�را ٕاىل 

فوٌع بوصف Fلطريقة اليت املنتدى عن معليات الصندوق، مبا يف ذ� بيان حلجم املساهامت ومصدرها مش
7¢نفقت هبا ت¡ أموال. واجلد�ر �Myر 7ٔن الغرض من تقدمي هذه املذMرة هو �طالع. وأرقام الواردة يف 

  .٢٠١٦اكنون أول/د»سمرب  ٣١تقد�را يف  متثلهذه الوثيقة مل ختضع Fلمراجعة، و�لتايل فه£ي 

صندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت وأsشطة املموP وتبني هذه املذMرة املساهامت املقدمة ٕاىل ال   – ٢
±ش°ٔن  ٦٢/٩٨. ونُفذت أsشطة معال بقرار امجلعية العامة ٢٠١٦-٢٠١٥من الصندوق \الل الفرتة 

  صك أمم املت#دة املتعلق �لغا�ت، ووفقا لربeمج العمل املتعدد الس|نوات Fلمنتدى Fلفرتة 
±ش°ٔن  ٢٠١٥/٣٣، ومعال بقرارات املنتدى، وقرار ا�لس �ق�صادي و�ج�عي ٢٠١٥-٢٠٠٧

  . ٢٠١٥الرتتvب ا-ويل املتعلق �لغا�ت ملا بعد wام 
    

  ٕاىل الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�تاملساهامت املقدمة   – ´نيا  
، قدمت مثانية بkان ماحنة مساهامت خسية ٕاىل الصندوق �سHIين ٢٠١٦-٢٠١٥يف الفرتة   – ٣

). ١ملنتدى الغا�ت دعام لوال6ته ودوراته وs7ٔشطته ملا بني ا-ورات ولعمل 7ٔمانة املنتدى (انظر اجلدول 
مليون دوالر ¼شمل oاكليف دمع الربامج. وما اكن  ٢٫١صندوق حوايل وبلغ مجموع املساهامت املقدمة ٕاىل ال 

sشطة أساس|ية Fلمنتدى لوال هذه املساهامت اليت يُنّوه هبا هنا مع �م�نان. ٔ�  من املمكن �ضطالع 
  

     ١اجلدول 
Fلفرتة  املساهامت الفعلية واملساهامت املتعهّد بتقدميها ٕاىل الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت،

٢٠١٦-٢٠١٥  

  (بدوالرات الوال6ت املت#دة)

  ا�موع  اجلهة املسامهة

٦٧٥ ٤٠١  (7ٔ)الصني    

٩٥٠ ٥٤٢    (ب)ف&لندا

٣٨٨ ٥٣   (ج)اليا�ن

٢٠٣ ٥٣    (د)هولندا

٣٦٠ ٢٠  )ه(مجهورية Mور6

٩٠٠ ٤٠٠   �حتاد الرويس

٤٢٨ ٥٠   (و)سو»رسا

٠٠٠ ٦٠٠   الوال6ت املت#دة
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  ا�موع  اجلهة املسامهة

٩٠٣ ١٢٢ ٢  مجموع املساهامت والتعهدات      

١٧٣ ٦١٥ ١  (ز)املبلغ املرÃّل من الس|نة السابقة

٠٧٦ ٧٣٨ ٣  ا�موع اللكي  
  
  .٢٠١٦اكنون أول/د»سمرب  ٣١أرقام الواردة يف هذه الوثيقة مل ختضع Fلمراجعة، و�لتايل فه£ي متثل تقد�را يف   مالحظة:  

�لرتتvـب ا-ويل املتعلـق �لغــا�ت والشـ|بكة العامليــة لتvسـري متويــل   (7ٔ)   Çشـطة ذات صــs7ٔ ــلC7ٔ مت التعهـد بتقـدمي املبلــغ مـن
  . ٢٠١٧الغا�ت. وتعهدت اجلهة املاحنة 7ٔيضا بتقدمي مسامهة عيfÎة يف شلك متويل لوظيفة موظف �رامج مÊتدئ Fلعام 

�لرتتvـب ا-ويل املتعلـق �لغـا�ت ولتغطيـة oاكليـف سـفر ممثلـني مـن مت إالسهام �ملبلغ من C7ٔل متويل s7ٔشطة   (ب)   Çذات ص
  البkان النامfة والبkان اليت متر اق�صاداهتا مبرÇÃ انتقالية.

�لرتتvب ا-ويل املتعلق �لغا�ت وكذ� �لرصد والتقfمي وإالبـالغ. كـام   (ج)   Çشطة ذات صs7ٔ ل متويلC7ٔ ملبلغ من�مت إالسهام 
  .٢٠١٦اجلهة املاحنة مسامهة عيfÎة يف شلك متويل لوظيفة موظف �رامج مÊتدئ م&ذ نvسان/�7ٔريل  قدمت

�لرتتvـب ا-ويل املتعلـق �لغـا�ت ولتغطيـة oاكليـف سـفر ممثلـني مـن   (د)   Çشطة ذات صs7ٔ ل متويلC7ٔ ملبلغ من�مت إالسهام 
  الية.البkان النامfة والبkان اليت متر اق�صاداهتا مبرÇÃ انتق

�لرتتvب ا-ويل املتعلق �لغا�ت.  )ه(   Çشطة ذات صs7ٔ ل متويلC7ٔ ملبلغ من�  مت إالسهام 

  مت إالسهام �ملبلغ من C7ٔل تغطية oاكليف سفر ممثلني من البkان النامfة.  (و)  

  .w٢٠١٥ىل 7ٔساس 7ٔقىص خمصصات ميكن طلهبا من الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت لعام   (ز)  
    

  ٢٠١٦- ٢٠١٥نفقات الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت لفرتة   – ´لثا  
بلغت نفقات الوظائف احملددة املدة والوظائف املؤق�ة املموP من املوارد اخلارCة عن املزيانية   – ٤
. وم�ل سفر املمثلني واخلرباء ٢٠١٦-٢٠١٥يف املائة من مجموع النفقات يف الفرتة  s٤٦س�Ûه  ما

يف املائة من مجموع النفقات  ٢٤النامfة والبkان اليت متر اق�صاداهتا مبرÇÃ انتقالية sس|بة البkان  من
الفرتة نفسها. وoرد معلومات مفصÇ عن نفقات الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت يف  \الل

  والشلك. ٢ اجلدول
  

     ٢اجلدول 
  ٢٠١٦-٢٠١٥نفقات الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت Fلفرتة 

  (بدوالرات الوال6ت املت#دة)

  ا�موع  النفقات

١٠٠ ٢١٣ ١  o(7ٔ)اكليف املوظفني    

٧٠٠ ١٦١  �سIشاريون واخلرباء التق&يون

٠٠٠ ٦٣٤  سفر املمثلني واخلرباء

١٠٠ ١٥٨  سفر املوظفني

٦٠٠ ١٢٩  (ب)اخلدمات التعاقدية

٦٠٠ ٢٣  مرصوفات الIشغيل
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  ا�موع  النفقات

١٠٠ ٣٢٠ ٢  ا�موع الفرعي      

٦١٣ ٣٠١  يف املائة من oاكليف دمع الربامج ١٣

٧١٣ ٦٢١ ٢  ا�موع  
  
  .٢٠١٦اكنون أول/د»سمرب  ٣١أرقام الواردة يف هذه الوثيقة مل ختضع Fلمراجعة، و�لتايل فه£ي متثل تقد�را يف   :مالحظة  

املــوارد اخلارCـة عــن املزيانيــة، و7ٔمــاMن املاكتــب، ¼شـمل oاكليــف الوظــائف احملــددة املــدة والوظـائف املؤق�ــة املمــوP مــن   (7ٔ)  
  واملرصوفات أخرى املتعلقة �ملوظفني.

  ¼شمل \دمات املؤمترات.  (ب)  
  

    الشلك 
  ٢٠١٦-٢٠١٥نفقات الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت Fلفرتة 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
          
، اس|ُتÞدمت أموال اخلارCة عن املزيانية الس|تكامل أموال من ٢٠١٦-٢٠١٥\الل الفرتة   – ٥

: إالدارة املس|تدامة ٨: الشؤون �ق�صادية و�ج�عية، والربeمج الفرعي ٧املزيانية العادية (الربeمج 
eشطة �رs7ٔ بري منM مهية يف متويل جزءمج العمل العادي ٔمانة Fلغا�ت). واكنت هذه املساهامت �لغة أ

  ، مبا يف ذ� ما ييل: ٢٠١٦-٢٠١٥م&تدى الغا�ت يف الفرتة 

oزويد أمانة �ملوظفني. لتنفfذ أsشطة اليت صدر oلكيف ٕ�جنازها فà بني ا-ورات،   (7ٔ)  
Cة اخلدمات العامة من املوارد اخلارâة الف&ية وفâدة وظائف حمددة املدة ومؤق�ة من الفw ة عن مت متويل

املزيانية �س|تÞدام موارد من الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت اكن i7ٔلهبا موارد iري خمصصة. خفالل 
، ووظيف�ني من ٣-، وثالث وظائف �رتبة ف٤-، مت متويل وظيفة واÃدة �رتبة ف٢٠١٦-٢٠١٥الفرتة 

ع 7ٔن متول وظيفة واÃدة �رتبة ، يتوق٢٠١٧فâة اخلدمات العامة من املوارد اخلارCة عن املزيانية. ويف wام 
  ووظيف�ان من فâة اخلدمات العامة من املوارد اخلارCة عن املزيانية؛  ٣-ف
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�س|تعانة �السIشاريني واخلرباء التق&يني -مع s7ٔشطة املنتدى. متت �س|تعانة   (ب)  
ة من C7ٔل �س|تÞدام موارد \ارCة عن املزياني ٢٠١٦-٢٠١٥�سIشاريني و\رباء تق&يني طوال الفرتة 

تقدمي ا-مع لربeمج العمل العادي، مبا يف ذ� أعامل التحضريية kFورتني احلادية عرشة والثانية عرشة 
Fلمنتدى، فضال عن اج�wات 7ٔفرقة اخلرباء، وتفعيل الش|بكة العاملية لتvسري متويل الغا�ت، وiريها من 

انية من الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت أsشطة املقررة. ومت اس|تÞدام أموال اخلارCة عن املزي 
لتغطية 7ٔتعاب �سIشاريني وoاكليف سفرمه حلضور اج�wات 7ٔفرقة اخلرباء اçصصة يف نيويورك 

  و�éكوك؛

سفر املمثلني واخلرباء. قُّدمت املساwدة ٔغراض السفر لتvسري مشاركة ممثيل و\رباء   (ج)  
�ملنتدى \الل الفرتة  البkان النامfة والبkان اليت متر Çات ذات الصwانتقالية يف �ج� ÇÃاق�صاداهتا مبر

. ومشلت هذه �ج�wات ا-ورة احلادية عرشة Fلمنتدى، املعقودة يف نيويورك يف الفرتة ٢٠١٦-٢٠١٥
؛ و�ج�wني أول والثاين لفريق اخلرباء احلكويم ا-ويل اçصص 67ٔ٢٠١٥ر/مايو  ١٥ٕاىل  ٤من 

، ٢٠١٥/٣٣من قرار ا�لس �ق�صادي و�ج�عي  ٤٨ف�وح �ب العضوية املÎش°ٔ معال �لفقرة امل 
 ٢٤ويف �éكوك يف الفرتة من  ٢٠١٦نvسان/�7ٔريل  ٢٧ٕاىل  ٢٥ا�ïFن عقدا يف نيويورك يف الفرتة من 

، واملنظامت ، wىل التوايل؛ واج�wات 7ٔخرى تتعلق �متويل الغا�ت٢٠١٦¼رش�ن أول/7ٔكتو�ر  ٢٨ٕاىل 
  والعمليات إالقلميية ودون إالقلميية، وا�موwات الرئvس|ية؛ 

سفر املوظفني. اس|ُتÞدمت موارد الصندوق لتمكÇ أموال اçصصة من املزيانية العادية   (د)  
�لغا�ت،  Çس|ية ذات الصvوا يف املناس|بات الرئMن شار�yاكليف سفر موظفي 7ٔمانة املنتدى اo لتغطية

ا تقدمي ا-مع لالج�ع الثاين لفريق اخلرباء احلكويم ا-ويل اçصص املف�وح �ب العضوية، بطرق مهن
و�ج�wات املتعلقة �لغا�ت املعقودة يف فرتات ما بني ا-ورات وكذ� wىل الصعيد إالقلميي، وأsشطة 

  املتعلقة �لرشاكة التعاونية يف جمال الغا�ت؛

و\دمات املؤمترات، ومرصوفات الIشغيل. ترتتب wىل عقد اخلدمات التعاقدية،   )ه(  
�ج�wات اليت ال تندرج يف ٕاطار ا-ورات الرمسية Fلمنتدى oاكليف ٕاضافfة تتعلق �ملرافق، وا-مع 

، اس|تÞدمت موارد \ارCة ٢٠١٦-٢٠١٥التقين، وiري ذ� من 7ٔوCه إالنفاق ذات الصÇ. و\الل الفرتة 
�سHIين ملنتدى الغا�ت لتغطية نفقات �ج�wات الثالثة ٔفرقة اخلرباء عن املزيانية من الصندوق 

اçصصة (Ã7ٔدها ±ش°ٔن الرتتvب ا-ويل املتعلق �لغا�ت واثنان ±ش°ٔن وضع خطة أمم املت#دة 
و�رeمج العمل الر�عي الس|نوات ملنتدى أمم املت#دة املعين  ٢٠٣٠-�٢٠١٧سرتاتيجية Fلغا�ت Fلفرتة 

�). ومن املفfد إالشارة ٕاىل 7ٔنه مبوجب النظام املايل والقواwد املالية لöٔمم ٢٠٢٠-٢٠١٧لغا�ت Fلفرتة 
م \دمات الرتمجة الشفوية الج�wات 7ٔفرقة اخلرباء اçصصة، ويف ÃاP قُّدمت، �كون ذ�  املت#دة، ال تقد÷

  “. توافرها”wىل 7ٔساس 
    

  تعزى ٕاىل الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�تإالجنازات والنتاجئ اليت   – رابعا  
تُعزى إالجنازات والنتاجئ التالية مÊارشة ٕاىل املساهامت املقدمة ٕاىل الصندوق �سHIين ملنتدى   – ٦

  الغا�ت: 
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جناح ا-ورة احلادية عرشة Fلمنتدى، اليت 7ٔوىص فهيا املنتدى ا�لَس �ق�صادي   (7ٔ)  
(اعمتده  ٢٠١٥ار �رخيي ±ش°ٔن الرتتvب ا-ويل املتعلق �لغا�ت ملا بعد wام و�ج�عي �ع�د مرشوع قر 
) وإالwالن الوزاري الصادر عن اجلزء الرفfع املس|توى من ا-ورة ٢٠١٥/٣٣ا�لس الحقا �عتباره القرار 

  ؛“٢٠١٥الغا�ت اليت نصبو ٕا�هيا: ما بعد wام ”املتعلق �لرتتvب ا-ويل ±ش°ٔن 

طة الرئvس|ية ملا بني ا-ورات اليت تتعلق بوضع خطة أمم املت#دة مجيع أsش  (ب)  
، و�رeمج العمل الر�عي الس|نوات Fلمنتدى Fلفرتة ٢٠٣٠-�٢٠١٧سرتاتيجية أوىل Fلغا�ت Fلفرتة 

، مبا يف ذ� اج�wا فريق اخلرباء احلكويم ا-ويل اçصص املف�وح �ب العضوية واملعين ٢٠٢٠-٢٠١٧
دورة الفريق العامل وا-ورة �س|ت�&ائية Fلمنتدى، فضال عن التعاقد مع \رباء تق&يني -مع املس°Pٔ، و 

  �ج�wني املذMور�ن؛

اس|تÞدام موارد الصندوق لتمكÇ أموال اçصصة من املزيانية العادية، وحساب أمم   (ج)  
طة الش|بكة العاملية لتvسري متويل املت#دة Fلتمنية، والربeمج العادي Fلتعاون التقين من C7ٔل متويل s7ٔش

الغا�ت، اليت تÛين القدرة wىل تعبئة متويل الغا�ت من C7ٔل إالدارة املس|تدامة Fلغا�ت يف البkان اليت 
  جيرب فهيا هذا ا�هنج؛

أsشطُة املتعلقة �لرصد والتقfمي وإالبالغ، مبا يف ذ� أعامل اجلارية املتعلقة بوضع   (د)  
wاملية وشلك ودورة Cديد�ن لتقدمي التقار�ر الوطنية، اليت نُفذت �س|تÞدام موارد مؤرشات حرجfة 

  الصندوق؛

من \الل تنظمي م&اس|بات  ٢٠١٦ و �٢٠١٥ح�فال �ليوم العاملي Fلغا�ت يف wايم   )ه(  
\اصة يف مقر أمم املت#دة، وs7ٔشطة اتصاالت، مبا يف ذ� محالت Fلتواصل �ج�عي، وعروض 

  ة ومعارض، وذ� �س|تÞدام موارد الصندوق؛ سv	ئي

اس|تÞدام موارد الصندوق -مع سفر 7ٔعضاء املك�ب وممثلني و\رباء من البkان النامfة   (و)  
والبkان اليت متر اق�صاداهتا مبرÇÃ انتقالية Fلمشاركة يف �ج�wات املذMورة w7ٔاله ويف ا-ورة احلادية 

مÊالغة يف الIشديد wىل 7ٔمهية وجود متثيل م�وازن Fلبkان املتقدمة ا�منو عرشة ملنتدى الغا�ت. ولvست مثة 
  والبkان النامfة يف اج�wات م&تدى الغا�ت؛

شلك÷ الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت مصدرا حfوF 6لموارد ٕالكامل املالك   (ز)  
لشؤون �ق�صادية و�ج�عية الوظيفي اyي حتتاCه 7ٔمانة املنتدى، اليت تظل 7ٔصغر شعبة يف ٕادارة ا

التابعة لöٔمانة العامة. والصندوق هو Ãاليا املصدر الوحfد Fلموارد لتغطية مرتبات املوظفني الثالثة (من 
الفâة الف&ية وفâة اخلدمات العامة) يف أمانة، املموP وظائفهم من موارد \ارCة عن املزيانية. و�لتايل تظل 

لصندوق �لغة أمهية لتنفfذ أعامل الف&ية وأساس|ية اليت صدر هبا oلكيف من املوارد iري اçصصة يف ا
  املنتدى. 

    
  املساهامت العيfÎة  – \امسا  

ٕان 7ٔمانة املنتدى ممتنة ملنظمة أiذية والزراwة لöٔمم املت#دة لقfا
ا ٕ�wارة موظف من الفâة   – ٧
. و7ٔدت هذه إالwارة ٕاىل اس|تكامل مالك ٢٠١٥، wىل 7ٔساس wدم السداد يف wام ٣-الف&ية، �رتبة ف
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املوظفني اyي اكنت حتتاCه أمانة، ٕاذ قدم املوظف مساwدة �لغة أمهية وال س|à فà يتعلق �رصد معل 
  املنتدى وتقfميه وإالبالغ عنه.

م&ذ  وتود 7ٔمانة املنتدى 7ٔن تعرب عن ام�ناهنا حلكومة اليا�ن �متويلها وظيفة موظف �رامج مÊتدئ  – ٨
. ويقوم املوظف بدور هام يف دمع ختطيط وتنفfذ �ج�wات واملبادرات املتعلقة ٢٠١٦نvسان/�7ٔريل 

�ملنتدى، وال س|à يف أsشطة الف&ية املتعلقة �لرصد والتقfمي وتقدمي التقار�ر ٕاىل املنتدى.  

مÊتدئ ابتداء من  موظف �رامج و7ٔمانة املنتدى ممتنة حلكومة الصني لتعهدها �متويل وظيفة  – ٩
  .٢٠١٧ wام

  
  أولو6ت والت#د6ت  – سادسا  

ة لقرارات م�Þذة يف wدد   – ١٠fIشائه، وذ� نsت ونواجته م&ذ ٕا�تواصل ازد6د وال6ت م&تدى الغا
من دوراته ويف حمافل حكومfة دولية 7ٔخرى. و�متثل Ã7ٔد الت#د6ت الرئvس|ية يف توفري املوارد الÛرشية 

  واملالية املتناس|بة مع املهام اليت 7ٔضيفت ٕاىل �رeمج معل أمانة. 

اُز املوارد الÛرشية وموارد املزيانية اليت حتتا�ا أمانة لتقدمي ا-مع ٕاىل املنتدى وا-ول ومت ٕا�ر   – ١١
، ٢٠١٥/٣٣أعضاء فfه وتوثيُقها توثيقا جfدا يف قرارات املنتدى وقرار ا�لس �ق�صادي و�ج�عي 

، وwىل ٢٠١٥نتدى. ويف wام اyي 7ٔوىص فfه ا�لس امجلعية العامة ب°ٔن تنظر يف ٕاماكنية تعز�ز 7ٔمانة امل 
، متت الز6دة يف مس|تو6ت املوارد يف ٕاطار املزيانية العادية 7ٔ٢٠١٥/٣٣ساس أحاكم الواردة يف القرار 

، ووظيفة واÃدة من فâة اخلدمات العامة ٣-، ووظيف�ني �رتبة ف٤-لIشمل ٕاضافة وظيفة واÃدة �رتبة ف
  .٦-�رتبة خ ع

، ما ف�ئت تقوم، يف ٢٠١٥لتvسري متويل الغا�ت يف 67ٔر/مايو  وم&ذ ٕاsشاء الش|بكة العاملية  – ١٢
مرÇÃ تنفfذها التجريfÛة، �ملسامهة يف تصممي �سرتاتيجيات الوطنية �متويل الغا�ت، و¼ساwد البkان يف 

vس|ية تعبئة املوارد املالية واحلصول wلهيا وتعز�ز �س|تÞدام الفعال Fلموجود مهنا. و�متثل Ã7ٔد الت#د6ت الرئ 
مانة املنتدى يف حشد موارد اكفfة ¼سمح لها بتوس|يع نطاق s7ٔشطة الش|بكة. ٔ  

وس|يظل توافر موارد ±رشية ومالية اكفfة بصورة مطردة �لغ أمهية �متكني أمانة من تقدمي ا-مع   – ١٣
التمنية ، ومن مواصÇ تعز�ز ٕادماج الغا�ت يف خطة F٢٠١٥لرتتvب ا-ويل املتعلق �لغا�ت بعد wام 

معلومات عن النفقات املتوقعة من الصندوق  ٣. ويف هذا الصدد، يقدم اجلدول ٢٠٣٠املس|تدامة لعام 
. و�y يوىص مبواصÇ توفري املوارد اخلارCة عن املزيانية ±شلك �٢٠١٧سHIين ملنتدى الغا�ت يف wام 

  مس|تدام ومIسق بغية هتيئة 7ٔساس مس|تقر لöٔمانة ٔداء 
ا
ا.
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    ٣جلدول ا
  ٢٠١٧تقد�رات النفقات من الصندوق �سHIين ملنتدى الغا�ت لعام 

  (بدوالرات الوال6ت املت#دة)

  ٢٠١٧  النفقات

٢٠٠ ٤٠٢  o(7ٔ)اكليف املوظفني    

٠٠٠ ٢٥٠  (ب)�سIشاريون واخلرباء

٠٠٠ ٥٠٠  (ج)سفر املمثلني واخلرباء

٠٠٠ ١٠٠  سفر املوظفني

٠٠٠ ٨٠  اخلدمات التعاقدية

٢٠٠ ٣٣٢ ١  ا�موع الفرعي  

١٨٦ ١٧٣  يف املائة من oاكليف دمع الربامج ١٣

٣٨٦ ٥٠٥ ١  ا�موع  

٣٦٢ ١١٦ ١  املبلغ املرÃّل من الس|نة السابقة

٠٠٠ ٠٠٠ ١  ٢٠١٧املساهامت املتوقعة لعام 

٣٦٢ ١١٦ ٢  ٢٠١٧مجموع أموال املتوقعة لعام   
  
. و¼شـري ٢٠١٦اكنـون أول/د»سـمرب  ٣١الوثيقة مل ختضع Fلمراجعة، و�لتايل فه£ي متثل تقد�را يف  أرقام الواردة يف هذه  :مالحظة  

النفقات املقدرة ٕاىل أموال الالزمة لتنفfذ �رeمج العمل احلايل ٔمانة املنتدى؛ وال ¼شمل متويل 7ٔي s7ٔشطة ٕاضافfة ميكـن 
  7ٔن تتقرر يف ا-ورة الثانية عرشة Fلمنتدى.

  .٢٠١٧»سI&د ٕاىل oلكفة متويل ثالث وظائف من املوارد اخلارCة عن املزيانية يف wام تقد�ر   (7ٔ)  

¼شمل هذه النفقات oاكليـف �سـ|تعانة �سIشـاريني -مع 7ٔعـامل الشـ|بكة العامليـة لتvسـري متويـل الغـا�ت وا-ورة الثانيـة   (ب)  
  عرشة Fلمنتدى.

من البkان النامfة والبkان اليت متر اق�صـاداهتا مبـرÇÃ انتقاليـة حلضـور  ¼شمل هذه النفقات oاكليف سفر املمثلني واخلرباء  (ج)  
ا-ورة الثانية عرشة Fلمنتدى واج�wات اخلرباء ذات الصÇ بعمل الش|بكة العاملية لتvسري متويـل الغـا�ت الـيت سـ|تعقد يف 

  .w٢٠١٧ام 

 


