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االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلـوم والـسياسات         
  يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة  

  الدورة األوىل
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٦ - ٢١بون، أملانيا، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٨البند 
      امليزانية األولية للمنرب: الترتيبات املالية للمنرب وميزانيته

احتياجات امليزانية األولية الالزمة إلدارة املنـرب احلكـومي الـدويل للعلـوم                 
والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة  

  وتنفيذ أعماله
  مذكرة من األمانة    

  
  مقدمة  -أوالً   

 احلكـومي الـدويل      الالزمـة إلدارة املنـرب     تعرض هـذه املـذكرة احتياجـات امليزانيـة األوليـة            - ١
ــة    ــنظم اإليكولوجيـ ــدمات الـ ــوجي وخـ ــوع البيولـ ــال التنـ ــسياسات يف جمـ ــوم والـ ــه للعلـ  ولعملياتـ

  .أويل بشكل
وقــد ُعرضــت أرقــام متوســطة ســنوية للميزانيــة اســتنادا إىل اخليــارات املتاحــة الكفيلــة      - ٢

وقـد ُعرضـت ميزانيـة حمـددة اسـتنادا         .  عمله بإدارة املنرب، وإىل بعض العناصر احملتملة يف برنامج       
وسوف تتاح تفاصيل أخرى خالل الدورة الثانيـة        . االتفاق على هيكل املنرب وترتيبات تأسيسه     

 فيهــا نتــائج الــدورة األوىل تتجلــىعــام للمنــرب حــول برنــامج العمــل الــيت ســيعقدها االجتمــاع ال
  .لالجتماع العام
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 األمانـة املؤقتـة للمنـرب تكـاليف االجتماعـات،           ولدى إعداد هـذه املـذكرة، استعرضـت         - ٣
وقـد جـرى    . والسفر، واملسائل األخرى ذات الصلة، وذلك بدراسـة شـىت املواقـع حـول العـامل               

إطالع أمانة املنرب الكائنة يف بون، أملانيـا، علـى التكـاليف اسـتنادا إىل االقتـراح املـشترك املقـدم                     
، )اليونـسكو (مـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           من برنامج األمم املتحدة للبيئـة، ومنظمـة األ        
  .مانةاألوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن إدارة 

وقــد ُعرضــت مجيــع األرقــام بــدوالرات الواليــات املتحــدة، ريثمــا يــتم االتفــاق علــى      - ٤
  .العملة اليت سيتعامل هبا املنرب وصندوقه االستئماين

    
   إلدارة املنربامليزانية املقترحة  -ثانياً   

  .يعرض الفرع احلايل حملة عامة عن التكاليف السنوية املقدرة إلدارة املنرب  - ٥
  

  اجتماعات هيئات املنرب  - ألف  
ــرب        - ٦ ــدها جملـــس إدارة املنـ ــة يعقـ ــات عاديـ ــرب اجتماعـ ــات املنـ ــات هيئـ ــضمن اجتماعـ تتـ
فريـــق اخلـــرباء املتعـــدد املكتـــب و(، واهليئتـــان الفرعيتـــان التابعتـــان للمنـــرب  )االجتمـــاع العـــام(

ومل ُتدرج تكاليف االجتماعات املتصلة حتديدا بـشىت األنـشطة احملتملـة الـواردة            ). التخصصات
  .يف برنامج عمل املنرب

  
  االجتماع العامدورات   -  ١  

عـام سـنويا    الجتمـاع   اال  دورة واحـدة مـن دورات       تقـديرات عـن عقـد      ١يبني اجلدول     - ٧
لترمجة الـشفوية، وحتـضري الوثـائق بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة          امع توفري   مخسة أيام،   تستمر  (

 فـرد   ٥٠٠  مـا يقـدر بنحـو      ، مبـشاركة  )الست، ودعـم املـشاركني القـادمني مـن البلـدان الناميـة            
وُيتـوخى أن ُتعقـد الـدورة الثانيـة لالجتمـاع العـام             ).  مـشارك منـهم    ١٠٠يـدعم املنـرب     سوف  (
  .٢٠١٣أواخر عام  يف
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  ١اجلدول 
   االجتماع العام دوراتيفتكال    

  عدد األيام  عدد املشاركني  اهليئة
  التكلفة السنوية

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥  ٥٠٠  االجتماع العام

  
  ) مشارك١٠٠دعم (

  
ــاع ( ــاليف االجتمـ  ؛٦٠٠ ٠٠٠ :تكـ

  )٤٠٠ ٠٠٠     :تكاليف السفر
    

  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني  -  ٢  
 باجتماعــات املكتــب وفريــق اخلــرباء املتعــدد  ٢علومــات املقدمــة يف اجلــدول  تتــصل امل  - ٨

أن و سـنويا،    ني اجتمـاع   كـل هيئـة    عقـد توهبدف حساب امليزانية، مـن املقـدر أن         . التخصصات
تكــون اللغــة اإلنكليزيــة هــى اللغــة الوحيــدة املــستعملة يف تــسيري االجتماعــات وإصــدار مجيــع    

 واحــد للمكتــب واجتمــاع واحــد لفريــق اخلــرباء خــالل ومــن املتــوخى عقــد اجتمــاع. الوثــائق
  .٢٠١٣ عام
  

  ٢اجلدول 
  تكاليف اجتماعات اهليئتني الفرعيتني    

  عدد األيام عدد املشاركني   اهليئة
  )لكل اجتماع(التكلفة

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  التكلفة السنوية

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ٨٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ٣  ١٠  املكتب

      

: تكـــــــــــــاليف االجتمـــــــــــــاع(
ــاليف الـــــسفر ١٠ ٠٠٠ : ؛ تكـــ
٣٠ ٠٠٠(    

  ٢٣٠ ٠٠٠  ١١٥ ٠٠٠  ٣  ٣٥  فريق اخلرباء 

      

: تكـــــــــــــاليف االجتمـــــــــــــاع(
ــاليف الـــــسفر ٢٥ ٠٠٠ : ؛ تكـــ
ــل  ٩٠ ٠٠٠ ــن أجـــــــ  ٣٠ مـــــــ

    )مشاركا
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  األمانة  - باء  
 لتحديـد    اللـتني عقـدمها االجتمـاع العـام        الـدورتني استجابة للوظـائف املتفـق عليهـا يف           - ٩

 منــرب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات   طرائــق عمــل
ــة  ــنظم واإليكولوجي ــشغيل     ال ــشاء وت ــسبة مــن إن ــسه، واســتنادا إىل اخلــربة املكت ــات تأسي  وترتيب

انظــر اهليكــل ( امليزانيــة املقترحــة هليكــل األمانــة ٣هياكــل األمانــات األخــرى، يــرد يف اجلــدول 
  ).IPBES/1/7 يف املقترح

  
  ٣اجلدول 

  ملنربااحتياجات امليزانية املقترحة ألمانة     
  )بدوالرات الواليات املتحدة(التكلفة   الرتبة  املالك التكميلي

  ٢٤٥ ٧١٠  ١-مد  أمني
  ٢٠٧ ٦٩٨  ٥-ف  نائب األمني
  ١٦١ ٣٧٠  ٣/٤-ف  موظف تقييم

  ١٦١ ٣٧٠  ٣/٤-ف  موظف بناء القدرات
  ١٦١ ٣٧٠  ٣/٤-ف  موظف تدبري املعارف
  ١٦١ ٣٧٠  ٣/٤-ف  موظف دعم سياسات
  ١٤٨ ٥٦٣  ٣-ف  موظف شؤون مالية

  ١٤٨ ٥٦٣  ٣-ف  موظف برامج
  ١٠٣ ٤١٦  ٢-ف  موظف مساعد للربامج

  ٧١ ٤٩٥  ٥-خ ع  موظف دعم إداري
  ٧١ ٤٩٥  ٥-خ ع  موظف دعم إداري
  ٧١ ٤٩٥  ٥-خ ع  موظف دع إداري
  ١ ٧١٣ ٩١٧    امجايل تكلفة األمانة

    
استلزمت امليزانية السنوية تغطية تكلفة اهليكل املقترح أعاله لألمانة يف بـون الـيت تبلـغ                  - ١٠

 تــدبري املــوظفني  بــصورة تــصاعديةبيــد أنــه مــن املتوقــع أن جيـري .  دوالر١ ٧١٤ ٠٠٠تقريبـا  
فعلـى سـبيل املثـال قـد جيـري تـدبري وظـائف دعـم تنـسيق                  . الالزمني لـشغل الوظـائف املقترحـة      

  . ونائب األمني بعد االنتهاء من تدبري الوظائف األخرى مبالك املوظفنيبرنامج العمل
ول وظيفــة أمــني املنــرب بالكامــل مــن الــصندوق االســتئماين التــابع  ومــن املقتــرح أن ُتمَّــ  - ١١

للمنرب، على أن يتم تدبري مصادر متويل الوظائف األخرى إما من الصندوق االسـتئماين أو مـن                 
وســتكون . منظمــات األمــم املتحــدة، كــى يتفرغــوا للعمــل بــاملنربخــالل انتــداب مــوظفني مــن 
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ــة املنظمــات     ــة مبوافق ــداب املــذكورة مرهون ــة جمــالس  املــذكورةترتيبــات االنت ، وكــذلك موافق
لذا، ستكون التكلفة اإلمجالية لألمانة املقـرر متويلـها مـن الـصندوق             . إدارهتا إذا دعت الضرورة   

  . على االنتدابات منظمات األمم املتحدةيري لدى موافقةاالستئماين التابع للمنرب عرضة للتغ
  

  املنشورات والتوعية واالتصال  - جيم  
وسـيكون مـن    . يشري هذا العنصر إىل أنشطة التوعية واالتـصال الـشاملة املتـصلة بـاملنرب               - ١٢

النواتج واخلدمات يف إطار هذا العنصر مـواد االتـصال اجلمـاعي، مـن قبيـل املوقـع علـى شـبكة            
ومل ُتدرج تكاليف املنشورات والتوعية واالتصال، مبـا يف ذلـك عمليـات             . نترنت والنشرات اإل

ومـن املتـوخى إجـراء شـىت     .  برنامج عمل املنـرب     املنفذة يف إطار   نشطةاألالترمجة املتصلة حتديدا ب   
، مبا يف ذلك تدشني املنرب، وحتـديث موقـع املنـرب علـى شـبكة            ٢٠١٣أنشطة التوعية خالل عام     

اإلنترنت، ووضع اسـتراتيجية للتوعيـة واالتـصال بغيـة تقـدمي توصـيات عـن األنـشطة املقبلـة يف              
  . يف دورته الثانيةفيهاكي ينظر الجتماع العام اهذا اجملال إىل 

  . تقديرات امليزانية٤د يف اجلدول وير  - ١٣
  

  ٤اجلدول 
  تكاليف املنشورات والتوعية واالتصال    

  )بدوالرات الواليات املتحدة (التكلفة السنوية  البند

   ٢٠٠ ٠٠٠  املنشورات
  ١٦٠ ٠٠٠  التوعية واالتصال

  ٣٦٠ ٠٠٠  جمموع تكلفة االتصال اجلماعي
  

ــشمل تلــك     - ١٤ ــوخى أن ت ــع     التكــاليفومــن املت ــصال جبمي ــواد االت ــشورات وم ــع املن مجي
ــات ــريض       لغـ ــاع عـ ــول إىل قطـ ــة للوصـ ــددة بكثافـ ــائط متعـ ــتعمال وسـ ــدة، واسـ ــم املتحـ األمـ

  .املتوخى اجلمهور من
  

  مصروفات متنوعة أخرى  - دال  
  . معلومات عن التكاليف اإلرشادية للمصروفات املتنوعة٥يرد يف اجلدول   - ١٥
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  ٥اجلدول 
  املصروفات املتنوعة    

  البند 
  التكلفة السنوية

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ٧٥ ٠٠٠  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
  ٨٠ ٠٠٠  الرصد والتقييم

   يف املائة من امليزانية اإلمجالية١٠  مصروفات متنوعة أو حاالت الطوارئ
    

  برنامج العمل األويلملواصلة إعداد امليزانية املتوقعة   - الثثا  
ــامج العمــل إىل         - ١٦ ــة اإلرشــادية لعناصــر برن ــاه عــن امليزاني ــواردة أدن ــستند املعلومــات ال ت

 برنـامج عمـل أويل للمنـرب        مـذكرة األمانـة عـن االعتبـارات املتـصلة بإعـداد           األنشطة الواردة يف    
  .(IPBES/1/2)  تنفيذهاليت قد تلزم لدعمتأسيسية الترتيبات وال
ــواردة يف هــذا الفــرع    - ١٧ ــا يف    والتكــاليف ال ــرد بياهن ــرة واحــدة، وي  إرشــادية وتــصرف م

فيمــا يتــصل باإلشــراف علــى األنــشطة احملتمــل القيــام هبــا بوتتعلــق تلــك التكــاليف . ٦اجلــدول 
 الذي سيجري إجنازه حتـت إشـراف فريـق اخلـرباء املتعـدد              ، برنامج العمل األويل   مواصلة إعداد 
هذه األنشطة املقترحـة بغيـة تقـدمي        وسيتوىل االجتماع احلايل النظر من جديد يف        . التخصصات

  :توصيات عن وسائل التنفيذ، ومنها ما يلي
. يف دورتـه الثانيـة   الجتمـاع العـام     انظـر فيـه     ي كـي وضع إطار مفاهيمي للمنرب       )أ(  

 ويتنـاول   ، يكـون متوازنـا مـن الوجهـة اإلقليميـة          ،وعقد اجتماع للخرباء املتعددي التخصصات    
ىل جمموعة واسعة من املنظورات القائمة على أسـاس اخلـربات            هبدف التوصل إ   ة املفاهيمي األطر

  ؛)IPBES/1/9انظر (القائمة لدى عمليات التقييم األخرى، والعمل املنجز حىت اآلن 
 كـي إعداد عملية تستهدف حتديد نطاق التقييمات ومنجزات املنـرب األخـرى              )ب(  

  ؛)IPBES/1/6انظر  ( يف دورته الثانيةالجتماع العام للمنربانظر فيها ي
التقـارير واملنجـزات وإجــراءات   ب فيمــا يتـصل إعـداد إجـراءات صـياغة أخـرى       )ج(  
تـضارب  ال  ملعاجلـة   املؤلفني واملراجعني واحملررين، وصياغة سياسات وإجـراءات        واختيار ترشيح

كــي الجتمــاع العــام ااملــصاحل، واإلقــرار مبعــارف الــشعوب األصــلية، وتقــدمي توصــيات إىل  يف 
  ؛) على التوايل،IPBES/1/5و  IPBES/1/4 و IPBES/1/3انظر ( دورته الثانية يففيها ينظر 

استعراض هيكل إقليمي مالئم لفريق اخلـرباء املتعـدد التخصـصات واعتمـاده،               )د(  
  ؛)IPBES/1/7انظر  ( يف دورته الثانية فيهاكي ينظرالجتماع العامل اوتقدمي توصيات إىل 
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الجتمـاع  امـل األويل، وتقـدمي توصـيات إىل    وضع عناصـر أخـرى لربنـامج الع       )هـ(  
  .)IPBES/1/14و  IPBES/1/2انظر  ( يف دورته الثانية فيهاكي ينظرالعام 

  
  ٦اجلدول 

   العملية املقترحة لالجتماع فيما بني الدورات اجتماعاتتكاليف    
  )بدوالرات الواليات املتحدة(    

  عدد األيام  عدد املشاركني
  )لكل اجتماع(التكلفة 

  )الرات الواليات املتحدةبدو(
  التكلفة اإلمجالية

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  ٥  ١٠٠  
ــاع (    ) مشاركا٥٠دعم ( ــاليف االجتمــــــــــــ : تكــــــــــــ

تكـــــــاليف إعـــــــداد ؛ ١٠٠ ٠٠٠
ــائق ــاليف ؛ ١٠٠ ٠٠٠: الوثــ تكــ
  )١٥٠ ٠٠٠: السفر

  

    
  رة املنرب ولعملياتهحملة عامة عن امليزانية اإلرشادية الالزمة إلدا  -رابعاً   

 حملــة عامــة عــن عــدد وتفاصــيل االجتماعــات الالزمــة إلدارة املنــرب   ٧يــرد يف اجلــدول   - ١٨
  . سنة األساس هلذا الغرض٢٠١٤، حيث ميثل عام ٢٠١٤ و ٢٠١٣ عاميولعملياته عن 

  
  ٧اجلدول 

  ٢٠١٤ و ٢٠١٣ عاميعدد وتفاصيل االجتماعات الالزمة إلدارة املنرب ولعملياته عن     
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  

  دورة واحدة  دورتان  االجتماع العام دورات 
  اجتماعان  اجتماع واحد   املكتباتاجتماع
ــ ــدد  اتاجتماعـ ــرباء املتعـ ــق اخلـ  فريـ

  االختصاصات
  اجتماعان  اجتماع واحد

  سنويا  كل ستة أشهر  األمانة
 عمليـة االجتمـاع     اجتماعات تنفيـذ  
  فيما بني الدورات

  -  اجتماع واحد خمصص

  ٤انظر اجلدول   ٤انظر اجلدول   نشورات والتوعيةامل
  ٥انظر اجلدول   ٥انظر اجلدول   املصروفات املتنوعة
   إمجايل امليزانية يف املائة من١٠  مخسة يف املائة من إمجايل امليزانية  حاالت الطوارئ
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ات  أرقام إرشادية موجزة استنادا إىل جمموعة واسـعة مـن االفتراضـ            ٨يرد يف اجلدول    و  - ١٩
ــة أعــاله ــد مــن      . املبين ــام اســتنادا إىل املزي وقــد جيــري إدخــال تغــيريات كــبرية علــى تلــك األرق

املناقشات واالتفاق على نطـاق األنـشطة احملتمـل القيـام هبـا يف إطـار برنـامج عمـل املنـرب، وإىل                       
  .تفاصيل طرائق عمل املنرب الشاملة وترتيبات تأسيسه

  
  ٨اجلدول 

اإلرشادية الالزمة إلدارة املنرب واألنشطة احملتمل القيام هبا يف إطـار           حملة عامة عن امليزانية         
  برنامج عمله

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  

      اهليكل واإلدارة
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  دورات االجتماع العام

  ١٦٠ ٠٠٠   ٨٠ ٠٠٠  اجتماعات املكتب
ــدد     ــرباء املتعــــ ــق اخلــــ ــات فريــــ اجتماعــــ

  التخصصات
٤٦٠ ٠٠٠  ٢٣٠ ٠٠٠  

  ١ ٧١٤ ٠٠٠  ٨٥٧ ٠٠٠  األمانة 
  ٣٦٠ ٠٠٠  ٣٦٠ ٠٠٠  املنشورات والتوعية
  ١٥٥ ٠٠٠  ١٥٥ ٠٠٠  املصروفات املتنوعة
  ٣٨٥ ٠٠٠  ٢٠١ ٠٠٠  حاالت الطوارئ

  ٤ ٢٣٤ ٠٠٠  ٣ ٨٨٣ ٠٠٠  اجملموع الفرعي  
ــام هبــا ــامج العمــل احملتمــل القي ــشطة برن أن

  فيما بني الدورات 
٣٥٠ ٠٠٠   -  

  ٤ ٢٣٤ ٠٠٠  ٤ ٢٣٣ ٠٠٠  اجملموع  
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	(د) استعراض هيكل إقليمي ملائم لفريق الخبراء المتعدد التخصصات واعتماده، وتقديم توصيات إلى الاجتماع العامل كي ينظر فيها في دورته الثانية (انظر IPBES/1/7)؛
	(هـ) وضع عناصر أخرى لبرنامج العمل الأولي، وتقديم توصيات إلى الاجتماع العام كي ينظر فيها في دورته الثانية (انظر IPBES/1/2 و IPBES/1/14).
	الجدول 6
	تكاليف اجتماعات العملية المقترحة للاجتماع فيما بين الدورات
	(بدولارات الولايات المتحدة)


	عدد المشاركين
	عدد الأيام
	التكلفة (لكل اجتماع)
	(بدولارات الولايات المتحدة)
	التكلفة الإجمالية
	(بدولارات الولايات المتحدة)
	100
	5
	000 350
	000 350
	(دعم 50 مشاركا)
	(تكاليف الاجتماع: 000 100؛ تكاليف إعداد الوثائق: 000 100؛ تكاليف السفر: 000 150)
	رابعاً - لمحة عامة عن الميزانية الإرشادية اللازمة لإدارة المنبر ولعملياته
	18 - يرد في الجدول 7 لمحة عامة عن عدد وتفاصيل الاجتماعات اللازمة لإدارة المنبر ولعملياته عن عامي 2013 و 2014، حيث يمثل عام 2014 سنة الأساس لهذا الغرض.
	الجدول 7
	عدد وتفاصيل الاجتماعات اللازمة لإدارة المنبر ولعملياته عن عامي 2013 و 2014

	2013
	2014
	دورات الاجتماع العام 
	دورتان
	دورة واحدة
	اجتماعات المكتب
	اجتماع واحد
	اجتماعان
	اجتماعات فريق الخبراء المتعدد الاختصاصات
	اجتماع واحد
	اجتماعان
	الأمانة
	كل ستة أشهر
	سنويا
	اجتماعات تنفيذ عملية الاجتماع فيما بين الدورات
	اجتماع واحد مخصص
	-
	المنشورات والتوعية
	انظر الجدول 4
	انظر الجدول 4
	المصروفات المتنوعة
	انظر الجدول 5
	انظر الجدول 5
	حالات الطوارئ
	خمسة في المائة من إجمالي الميزانية
	10 في المائة من إجمالي الميزانية
	19 - ويرد في الجدول 8 أرقام إرشادية موجزة استنادا إلى مجموعة واسعة من الافتراضات المبينة أعلاه. وقد يجري إدخال تغييرات كبيرة على تلك الأرقام استنادا إلى المزيد من المناقشات والاتفاق على نطاق الأنشطة المحتمل القيام بها في إطار برنامج عمل المنبر، وإلى تفاصيل طرائق عمل المنبر الشاملة وترتيبات تأسيسه.
	الجدول 8
	لمحة عامة عن الميزانية الإرشادية اللازمة لإدارة المنبر والأنشطة المحتمل القيام بها في إطار برنامج عمله

	2013
	2014
	الهيكل والإدارة
	دورات الاجتماع العام
	000 000 2
	000 000 1
	اجتماعات المكتب
	000 80 
	000 160
	اجتماعات فريق الخبراء المتعدد التخصصات
	000 230
	000 460
	الأمانة 
	000 857
	000 714 1
	المنشورات والتوعية
	000 360
	000 360
	المصروفات المتنوعة
	000 155
	000 155
	حالات الطوارئ
	000 201
	000 385
	المجموع الفرعي
	000 883 3
	000 234 4
	أنشطة برنامج العمل المحتمل القيام بها فيما بين الدورات 
	000 350 
	-
	المجموع
	000 233 4
	000 234 4

