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 احلكومي الدويل ألصحاب لث الثااالجتماع

 حكومي دويل نرباملصلحة املتعددين املخصص مل
 التنوع البيولوجي يف جمالللعلوم والسياسات 

  ات النظام اإليكولوجيوخدم
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١-٧  مجهورية كوريا،،بوسان
  * من جدول األعمال املوقت٣البند 

النظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات 
يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام 

  اإليكولوجي

لتنوع البيولوجي ميزانية إرشادية ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال ا
  وخدمات النظام اإليكولوجي

  مذكرة من األمانة
  إضافة

  املقدمة
 املقترح  اجلديد لتنفيذ برنامج عمل املنرب احلكومي الدويلإشاريةتعرض هذه املذكرة ميزانية   - ١

  .للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي وإلدارة املنرب
لتكاليف السنوية لتنفيذ اخليارات اخلاصة تقديري ل املذكرة على عرض عام ملتوسط وحتتوي  - ٢

 من ٢٣ - ١٩بالوظائف احملتملة للمنرب اجلديد املقترح وبرنامج عمله، على النحو الوارد يف الفقرات 

                                                   
*  UNEP/IPBES/3/1.  
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لتكاليف السنوية ل  التقديريتوسطاملوحتتوي أيضاً على معلومات عن . UNEP/IPBES/3/2الوثيقة 
  .دارة املنرب اجلديدإل
اإلشارية للخيارات احملتملة وقد اعتمدت دورة مدا عشر سنوات يف حساب امليزانية   - ٣

. وبرنامج عمل املنرب اجلديد وذلك إلبراز املواعيد التقريبية لتنفيذ خمتلف أنواع التقييمات وتسلسلها
نية، باإلضافة إىل التقييمات املواضيعية وسيتم أوالً إجراء تقييمات شبه عاملية شاملة ودون إقليمية ووط

السنة السادسة إىل (سيتبعها تقييم عاملي شامل وما أن تكتمل تلك ). سنة اخلامسةالسنة األوىل إىل ال(
  .وترد مجيع املبالغ النقدية املشار إليها هنا بدوالرات الواليات املتحدة). العاشرة

  ة للمنرب اجلديدامليزانية اإلشارية للوظائف احملتمل  -أوالً 

 إنتاج املعارف  -ألف 

ويبني أدناه . ليد املعارفتعرض ثالثة خيارات بوصفها أنشطة حمتملة لآللية اجلديدة متصلة بتو  - ٤
  . كل خياريف إطارلتكاليف السنوية لتنفيذ األنشطة متوسط تقديري ل

املطلوبة رئيسية  الالعلميةسيحدد املنرب اجلديد ويقرر أولوية املعلومات : ١اخليار   )أ(
  . يقوم مباشرة بالعمل إلنتاج معارف جديدةال، ولكنه ]على شىت املستويات[ملقرري السياسات 

  ٣٠٠ ٠٠٠  : سنوات١٠ملدة التكلفة 
 دوالر ٧٥ ٠٠٠(حلقتا عمل األوىل يف السنة الرابعة والثانية يف السنة التاسعة موعة من اخلرباء 

  )سنتني×اجتماعني ×
  ٣٠ ٠٠٠   لسنةيف التكلفة يري للتقدتوسط اامل

سيحدد املنرب اجلديد ويقرر أولوية املعارف العلمية الرئيسية املطلوبة : ٢اخليار   )ب(
 املنظمات العلمية الرئيسية ومقرري بنيوييسر احلوار ] على شىت املستويات[ملقرري السياسات 

 يقوم مباشرة ه النولكارف جديدة، السياسات واملنظمات املمولة، لتحفيز اجلهود املبذولة إلنتاج مع
  .إنتاج معارف جديدةاخلاص بالعمل ب

  ٤٠٠ ٠٠٠  : سنوات١٠ملدة التكاليف 
حلقتا عمل لفريق من اخلرباء وحلقة عمل إضافية موعة أوسع من أصحاب املصلحة األوىل يف 

 ٥٠ ٠٠٠+ سنتني×اجتماعني× دوالر٧٥ ٠٠٠ (السنة الرابعة والثانية يف السنة التاسعة
  )سنتني×اجتماع ١×دوالر

  ٤٠  ٠٠٠  يف السنةلتكاليف لتقديري لتوسط اامل
 . املنرب اجلديد بدور نشط يف إنتاج املعارفال يقوم: ٣اخليار   ) ج(

  . تكاليفبدون
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  تقييمات منتظمة وحسنة التوقيت  -باء 
 بالتقييمات شطة حمتملة لآللية اجلديدة متصلة بوصفها أنتعرض ثالثة خيارات  - ٥

لتكاليف السنوية لتنفيذ األنشطة يف إطار كل ويرد أدناه متوسط تقديري ل. سنة التوقيت واحلاملنتظمة
  .خيار

] وملبية للحاجة[ اجلديد تقييمات منتظمة وحسنة التوقيت املنرب جيري :١اخليار   )أ(
ة، شمل تقييمات عاملية شاملوتحلالة املعارف بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، 

 املنربحتفظ يوس .شاملة، ومسائل مواضيعية على نطاقات مالئمة) إقليمية كربى(وتقييمات دون عاملية 
ساعد على حتفيز يدد احلاجة إىل تقييمات دون إقليمية ووطنية، وحياجلديد بفهرس للتقييمات املهمة، و

النظام تابعة تقييم  موتنسيق تلك التقييمات عن طريق العمليات القائمة، من بينها استراتيجية
  . لأللفيةاإليكولوجي

  ٢٣ ٧٥٠ ٠٠٠  : سنوات١٠التكاليف ملدة 
 ٢٥٠ ٠٠٠:  أقاليم٥× تقييم لكل إقليم١(   ٥-١لسنوات يف ا تقييمات دون عاملية شاملة

 يف السنوات مسائل مواضيعية على نطاقات مالئمة+  ) سنوات٥× أقاليم٥×دوالر للتقييم الواحد
  ١٠-٥لسنوات  يف اتقييمات عاملية شاملة) +  سنوات٥×دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ (٥-١
  ) سنوات٥×دوالر ٣ ٠٠٠ ٠٠٠(
  ٢ ٣٧٥ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل

] وملبية للحاجة[تقييمات منتظمة وحسنة التوقيت   اجلديداملنرب جيري :٢اخليار   )ب(
شمل تقييمات عاملية شاملة، توي، حلالة املعارف بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوج

شاملة، وتقييمات دون إقليمية ووطنية، ومسائل مواضيعية على ) إقليمية كربى(وتقييمات دون عاملية 
  . اجلديد بفهرس للتقييمات املهمةاملنربحتفظ يوس .نطاقات مالئمة

  ٣٢ ٧٥٠ ٠٠٠  :سنوات ١٠التكاليف ملدة 
 دوالر ٢٥٠ ٠٠٠:  أقاليم٥×قييم لكل إقليم ت١ (٥-١ملية شاملة يف السنوات مات دون عايتقي

 ٦٠٠ ٠٠٠ (٥-١لسنوات تقييمات دون إقليمية ووطنية يف ا) +  سنوات٥× أقاليم٥×لكل تقييم
مسائل +  بني السنة األوىل والسنة الثالثة ملدة ثالث سنواتتبدأ)  تقييما١٥ً×دوالر للتقييم الواحد

تقييم عاملي  ) + سنوات٥× دوالر٥٠٠ ٠٠٠ (٥-١ لسنواتيف امواضيعية على نطاقات مالئمة 
  ) سنوات٥×٣ ٠٠٠ ٠٠٠ (١٠-٥لسنوات شامل يف ا

  ٣ ٢٧٥ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل
 اجلديد بدور نشط يف إجراء تقييمات منتظمة وحسنة املنربقوم ي ال :٣اخليار   )ج(

  .التوقيت
  . تكاليفبدون
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  اسات وتنفيذهاتقدمي الدعم لصياغة السي  - جيم
لدعم لصياغة  بتقدمي اشطة حمتملة لآللية اجلديدة متصلة بوصفها أنتعرض ثالثة خيارات  - ٦

  .لتكاليف السنوية لتنفيذ األنشطة يف إطار كل خيار ويرد أدناه متوسط تقديري ل.السياسات وتنفيذها
طريق حتديد  اجلديد الدعم لصياغة السياسات وتنفيذها عن املنربقدم  ي:١اخليار   )أ(

األدوات واملنهجيات املتصلة بالسياسات، مثل تلك اليت تنشأ عن التقييمات، والعمل مع اهلياكل 
، لتمكني مقرري  لأللفيةالنظام اإليكولوجي متابعة تقييم األخرى القائمة ومن بينها استراتيجية

  .ء مزيد من التطوير على تلك الوسائل واألدوات وتطبيقها، ومن حتفيز إجرااحلصولالسياسات من 
  ٩٠٠ ٠٠٠  : سنوات١٠التكاليف ملدة 

ثالثة حلقات عمل كل ثالث سنوات لنشر نتائج التقييمات ولتطوير أدوات ومنهجيات 
  ) سنوات٣×٣× لالجتماع الواحددوالر ١٠٠ ٠٠٠(للسياسات العامة 

  ٩٠ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل
د الدعم لصياغة السياسات وتنفيذها عن طريق حتديد  اجلدياملنرب قدم ي:٢اخليار   )ب(

األدوات واملنهجيات املتصلة بالسياسات، مثل تلك اليت تنشأ عن التقييمات؛ ومساعدة ] وتطوير[
  . على تلك الوسائل واألدوات وتطبيقها؛ وحتفيز إجراء مزيد من التطويريف احلصولمقرري السياسات 
  ٢ ٤٠٠ ٠٠٠  : سنوات١٠التكاليف ملدة 

 حلقات عمل كل ثالث سنوات ملقرري السياسات لنشر نتائج التقييمات ولتطوير أدوات  ثالث
مخسة  ) + سنوات٣×٣×د ح دوالر لالجتماع الوا١٠٠ ٠٠٠(ومنهجيات للسياسات العامة 

العاشرة لنشر نتائج حلقات العمل العاملية واجتماعات إقليمية يف كل من السنوات الرابعة والسابعة 
  ) سنوات٣ × أقاليم ٥ ×لالجتماع الواحد دوالر  ١٠٠ ٠٠٠(
  ٢٤٠ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل

 اجلديد بدور نشط يف تقدمي الدعم لتطبيق األدوات املنربقوم ي ال :٣اخليار   )ج(
  .واملنهجيات املتصلة بالسياسات

  . تكاليفبدون

  بناء القدرات  - دال
ويرد أدناه . اء القدراتأنشطة حمتملة لآللية اجلديدة متصلة ببنتعرض أربعة خيارات بوصفها   - ٧

  .لتكاليف السنوية لتنفيذ األنشطة يف إطار كل خيارمتوسط تقديري ل
أن يعمل املنرب اجلديد على حتديد األولويات الرئيسية يف احتياجات بناء  :١اخليار   )أ(

، وتقدمي دعم مايل لتلبية ]ستويات كافةعلى امل[بني العلوم والسياسات  الترابطالقدرات لتحسني 
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االحتياجات ذات األولوية القصوى، وبالتحديد تلك املُتصلة مباشرة بأنشطتها العلمية، واليت قررا 
  .اهليئة العامة

  ١٣ ٥٠٠ ٠٠٠  : سنوات١٠التكاليف ملدة 
  )نوات س١٠ ×دوالر  ١ ٣٥٠ ٠٠٠( تقدمي دعم مايل لتلبية االحتياجات ذات األولوية القصوى

  ١ ٣٥٠ ٠٠٠  لسنةاملتوسط التقديري للتكاليف يف ا
أن يعمل املنرب اجلديد على حتديد األولويات الرئيسية يف احتياجات بناء  :٢اخليار   )ب(

القدرات مث تقدمي دعم مايل لتلبية االحتياجات ذات األولوية القصوى، على النحو الذي تقرره اهليئة 
مويل من أجل بناء القدرات عن طريق استضافة منتدى مع املمولني العامة، وأن حيفز على توفري الت

 يف جمال بناء القدرات فيما يتعلق باملنرب واليت متويل أنشطة أوسع نطاقاًحلفز التقليديني لبناء القدرات 
  .يفضل متويلها عن طريق املنظمات القائمة الثنائية واملتعددة األطراف

  ١٤ ٠٠٠ ٠٠٠  : سنوات١٠التكاليف ملدة 
 ١٠ ×دوالر ١ ٣٥٠ ٠٠٠( تقدمي دعم مايل لتلبية االحتياجات ذات األولوية القصوى

  ) سنوات٥ × ١٠٠ ٠٠٠(اجتماع عاملي واحد كل سنتني +  )سنوات
  ١ ٤٠٠ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل

رات وأن املنرب اجلديد األولويات الرئيسية يف احتياجات بناء القدحيدد أن  :٣اخليار   )ج(
للحث على التمويل لبناء القدرات متويل عن طريق استضافة منتدى مع املمولني التقليديني إجياد حيفز 

من أجل تلبية االحتياجات ذات األولوية القصوى اليت تقررها اهليئة العامة، إضافة إىل األنشطة األوسع 
ويلها عن طريق املنظمات القائمة الثنائية  يف جمال بناء القدرات املتعلقة باملنرب واليت يفضل متنطاقاً

  .واملتعددة األطراف على حد سواء
  ٥٠٠ ٠٠٠  : سنوات١٠التكاليف ملدة 

  ) سنوات٥× دوالر١٠٠ ٠٠٠(اجتماع عاملي واحد كل سنتني 
  ٥٠ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل

  .دراتكون للمنرب اجلديد أي دور فعال يف بناء الق يأال :٤اخليار   )د(
  . تكاليفبدون

  امليزانية اإلشارية إلدارة املنرب اجلديد  -ثانياً 
اجلديد، بناًء على إلدارة املنرب السنوية يتضمن هذا الفرع عرضاً عاماً للتكاليف التقديرية   - ٨

  . سنواتمتوسط مدة مخس



UNEP/IPBES/3/INF/6/Add.1 

6 

  )١(اجتماعات اهليئات اإلدارية  -ألف 
 بست لغات، دعم ملشاركة شفوية اجتماعات، ترمجة ٣(اجتماع واحد للهيئة العامة مرة يف السنة 

اجتماعان للهيئة التنفيذية ) +  دوالر٨٠٠ ٠٠٠: البلدان النامية، وثائق باللغة اإلجنليزية فقط
اجتماعان للهيئة ) +  دوالر٢٠٠ ٠٠٠: بدون ترمجة شفوية، والوثائق باللغة اإلجنليزية فقط(

  ) دوالر٢٠٠ ٠٠٠:  الوثائق باللغة اإلجنليزية فقطبدون ترمجة شفوية،(االستشارية العلمية 
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل

  املطبوعات والتوعية واالتصاالت  -باء 
  ) دوالر٣٢٠ ٠٠٠(توعية واتصاالت ) +  دوالر٣٠٠ ٠٠٠(املنشورات 

  ٦٢٠ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل

  األمانة  -جيم 

  )٢(املوظفون  - ١
ثالثة موظفي ) +  دوالر٢٠٣ ٠٠٠(موظف برنامج أقدم ) +  دوالر٢١٩ ٠٠٠(مدير واحد 

خرباء ) +  دوالر١٣٥ ٠٠٠(ثالثة موظفني من فئة اخلدمة العامة ) +  دوالر٤٦٣ ٠٠٠(برامج 
  ). دوالر١٠٠ ٠٠٠(استشاريون 

  ١ ١٢٠ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل

  النفقات األخرى  - ٢
 ٠٠٠(التقييم ) +  دوالر١٠٠ ٠٠٠(املعدات واملباين ) +  دوالر٧٠ ٠٠٠(ر يف مهام رمسية السف
  ) دوالر٦٥ ٠٠٠(نفقات متنوعة ) +  دوالر١١
  ٢٤٦ ٠٠٠  لسنةا يفلتكاليف لتقديري لتوسط اامل

ون املوظفني لألمانة، مبا يف ذلك شؤلتكاليف السنوية لتقديري لتوسط اامليبلغ جمموع   - ٩
  . دوالر١ ٣٦٦ ٠٠٠األخرى مبلغ والنفقات 

                                                   
 العامة واهليئات التنفيذية اهليئةتشمل االجتماعات املشار إليها هنا اجتماعات املنرب من قبيل اجتماعات   )١(

 .ضمن يف هذه امليزانية تكاليف االجتماعات املتصلة بصورة مباشرة بربنامج عمل املنربومل ت. واالستشارية
وقد يتغري الرقم . املوحدة يف مركز العمل يف نريويبحتسب التكاليف التقديرية للموظفني بتطبيق املرتبات   )٢(

ل وكالة  األمانة وكاالت تابعة لألمم املتحدة، فيمكن أن تقوم ك استضافتوإذا. احلقيقي تغرياًً طفيفاً تبعاً ملركز العمل
 .تها اخلاصة كما هو احلال يف الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخبانتداب موظفيها على نفق
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  ية موعة من اخليارات اخلاصة بربنامج العملدشارعرض عام للميزانية اإل  -ثالثاً 
لتكاليف السنوية الدنيا والعليا لتقديري للمتوسط اليتضمن اجلدول أدناه عرضاً جممالً   - ١٠

ية السنوية للمنرب دشارمليزانية اإلويبني أن ا. للخيارات يف كل برنامج عمل للمنرب اجلديد إذا ما أنشئ
وينشأ التباين بني اخليارات املنخفضة .  دوالر٨ ١٤١ ٠٠٠ دوالر و٥ ٧٣١ ٠٠٠بني تراوح تاجلديد 

لتكاليف السنوية للخيارات لتقديري لتوسط ااملالتكلفة واخليارات العالية التكلفة من االختالف يف 
 العمل مثل إنتاج املعارف والتقييمات املنتظمة واحلسنة املختارة يف إطار كل عنصر من عناصر برنامج

ومل توضع يف هذه احلسابات . التوقيت، وتقدمي الدعم لصياغة السياسات وتنفيذها وبناء القدرات
  .كل عنصر يف برنامج العملحتت ) بدون تكاليف(تكاليف خيار 

  )سنةيف ال ةديريقالتف كاليالت طتوسم(
  اخليارات العالية التكلفة  اخليارات منخفضة التكلفة  

      برنامج العمل
  ٤٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  إنتاج املعارف

  ٣ ٢٧٥ ٠٠٠  ٢ ٣٧٥ ٠٠٠  التقييمات املنتظمة واحلسنة التوقيت
تقدمي الدعم لصياغة السياسات العامة 

  وتنفيذها
٢٤٠ ٠٠٠  ٩٠ ٠٠٠  

  ١ ٤٠٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  بناء القدرات
  ٤ ٩٥٥ ٠٠٠  ٢ ٥٤٥ ٠٠٠  اموع الفرعي

      دارة املنربإ
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  اجتماعات اهليئات اإلدارية

  ٦٢٠ ٠٠٠  ٦٢٠ ٠٠٠   األمانة–املنشورات والتوعية واالتصاالت 
  ١ ١٢٠ ٠٠٠  ١ ١٢٠ ٠٠٠  املوظفون ) أ(
  ٢٤٦ ٠٠٠  ٢٤٦ ٠٠٠  التكاليف األخرى) ب(

  ٣ ١٨٦ ٠٠٠  ٣ ١٨٦ ٠٠٠  اموع الفرعي
___________  


