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األولي للتقييم المواضيعي لألنواع الرريبة الرايية ومكافحتاا
تحديد النطاق َّ
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 4يف ضوء االعًتاؼ بأنو سيكوف من الضروري التحرؾ قُدماً يف تنفيذ برنامج العمل للفًتة
 3148-3141بعد إقراره يف االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدويل للعلوـ والسياسات يف رلاؿ التنوع
البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية يف دورتو الثانية ،وافق ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد االختصاصات على
األويل استناداً إىل ترتيب الطلبات حسب األولوية ،واالقًتاحات وادلدخالت
إعداد عدد من وثائق حتديد النطاؽ َّ
ادلقدَّمة إىل ادلنرب والنتائج ادلستهدفة ادلعروضة يف مشروع برنامج العمل ( )IPBES/2/2لينظر فيها االجتماع العاـ
يف دورتو الثانية .وىذه ادلذكرة تقدِّـ حتديداً َّأولياً لنطاؽ تقييم مواضيعي مقًتح لألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها.
ووضعت ىذه ادلذكرة وفقاً دلشروع إجراءات إعداد النتائج ادلستهدفة للمنرب (.)IPBES/2/9
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ثانياً  -النطاق واألساس المنطقي والفائدة واالفتراضات
ألف  -النطاق
 - 3ىدؼ التقييم ادلواضيعي ادلقًتح لألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها ىو تقييم التنوع العادلي لألنواع الغريبة
الغازية اليت تؤثر على التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية؛ ومدى التهديد الذي تثريه ىذه األنواع
ادلتولدة على التنوع البيولوجي
دلختلف فئات التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك اآلثار َّ
الزراعي واألغذية وعلى الصحة وأمن ُسبل ادلعيشة؛ وادلسارات الكربى إلدخاؿ وانتشار أنواع غريبة غازية
وزلركاهتا ،بني البلداف ويف داخلها؛ واحلالة العادلية واالجتاىات السائدة يف صدد آثار األنواع الغريبة الغازية
وما يصاحب ذلك من التدخالت بغرض اإلدارة حسب ادلناطق وادلناطق الفرعية ،مع مراعاة سلتلف نُظم ادلعرفة
والقيمة؛ وكفاية الوعي مبدى األنواع الغريبة الغازية وآثارىا وفعالية التدابري احلالية لألمن األحيائي وادلكافحة على
األصعدة الدولية والوطنية ودوف الوطنية ،وخيارات السياسات ادلصاحبة اليت ديكن استخدامها دلنع األنواع الغريبة
الغازية واستئصاذلا ومكافحتها.
باء -

األساس المنطقي
 - 2يستجيب التقييم ادلقًتح مباشرة للهدؼ  9من أىداؼ آيشي للتنوع البيولوجي” :حبلوؿ عاـ ،3131
وحيدد ترتيبها حسب األولوية ،وختضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو
تعرؼ األنواع الغريبة الغازية ومساراهتاِّ ،
ُّ
يتم القضاء عليها وتوضع تدابري إلدارة ادلسارات دلنع إدخاذلا وانتشارىا“ .وسيساىم أيضاً يف إحراز أىداؼ
آيشي  5و 44و 43و )4(.47ومن ادلعًتؼ بو أف األنواع الغريبة الغازية دتثِّل زلركات كربى النقراض األنواع
على الصعيد العادلي؛ حيث أهنا تؤدي إىل تدىور ادلوائل وتؤثر تأثرياً خطرياً على ادلناطق احملمية يف أحناء العامل.
 - 1وتشمل األنواع الغريبة الغازية رلموعة شاسعة وسريعة التزايد وتضم أساساً الفقريات ادلائية البحرية
وفقريات ادلياه العذبة والالفقريات والنباتات وكائنات األمراض ،وىي تشكل واحداً من أكثر التهديدات خطورة
واتساعاً وصعوبة يف التعامل على التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية والغذاء والصحة وأمن ُسبل
تغري ادلناخ .وقد كانت األنواع
ادلعيشة .وبالنسبة لبلداف كثرية تعترب األنواع الغريبة الغازية هتديداً أكثر خطورة من ُّ
ومعرضة
الغريبة الغازية سبباً يف انقراض نباتات وحيوانات متوطنة وتدىور نُظم بيئية ورلتمعات إيكولوجية نادرة َّ
للتهديد وفشل احملاصيل وتقلص اإلنتاجية الزراعية وفقداف تنوع األنواع ادلستنبتة والسالالت احليوانية وإحلاؽ
الضرر بادلمتلكات والبنية التحتية وادلصائد احمللية والسياحة وأنشطة الًتفيو يف الطبيعة .والتهديدات اليت يتعرض
ذلا التنوع البيولوجي احمللي من األنواع الغريبة الغازية البحرية ،سواءً كاف إدخاذلا عرضاً أو متعمداً (مثل مياه
الصابورة ادللوثة أو الكائنات ادللتصقة بالسفن) تتزايد خطورة وىي ليست مفهومة بصورة واضحة.
 - 5وتتعرض نسبة كبرية من األنواع والنُظم اإليكولوجية ادلهددة عادلياً وزللياً بسبب التنافس مع أنواع غريبة
غازية أو بسبب ىجومها أو التلوث هبا .ويف حني أف التلوث وتدىور األراضي ديكن تقليلهما بصورة مباشرة فإف
معظم األنواع الغريبة الغازية ِّ
تشكل ”تلوثاً حيّاً“ سيزداد سوءاً بصورة مطَّردة إذا مل يتم اختاذ أي إجراء .ويصعب
قياس التكلفة الناشئة عن ضياع التنوع البيولوجي والرفاه اإلنساين بسبب األنواع الغريبة الغازية ،واليت تشمل
أنواعاً غريبة من الثدييات والطيور والزواحف والربمائيات واألمساؾ والسرطانات والرخويات واحلشرات وشوكيات
اجللد واألعشاب الربية وادلائية واألعشاب البحرية ومصفوفة واسعة من اإلصابات النباتية واحليوانية واألمراض
( )4ديكن االطالع عليها يف .http://www.cbd.int/sp/targets
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احليوانية ادلصدر .وتقدَّر تكلفة الضرر الناجم عن األنواع الغريبة الغازية على صعيد العامل مبا يتجاوز 4,1
تريليوف دوالر ،أو ما ديثل  5يف ادلائة من االقتصاد العادلي؛ ويف الواليات ادلتحدة األمريكية تقدَّر التكلفة وحدىا
مببلغ  431مليار دوالر ،مع إصابة أكثر من  411مليوف فداف ،أو ما يبلغ مساحة والية كاليفورنيا ،يف حني
قدِّرت اخلسائر االقتصادية يف أوروبا مبا يزيد عن  43,5مليار يورو سنوياً .واآلثار ادلتولِّدة على اجلزر احمليطية
أكثر خطورة من ذلك ،حيث تسببت األنواع الغريبة الغازية بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف معظم حاالت
انقراض الثدييات والطيور والربمائيات والزواحف والسرطانات الربية واحللزونات الربية واحلشرات .والتكلفة
االقتصادية والبيئية واالجتماعية الستخداـ ادلبيدات دلكافحة األنواع الغريبة الغازية دتثِّل ىي األخرى سبباً رئيسياً
يف ضياع التنوع البيولوجي والتلوث البيئي ودتثل هتديداً لصحة اإلنساف.
جيم  -الفائدة
 - 6تثري األنواع الغريبة الغازية هتديداً متنامياً بصورة سريعة للتنوع البيولوجي والتنمية ادلستدامة والرفاه
اإلنساين .وىذه التهديدات ختضع لتحديد كمي ضعيف عموماً وال يفهمها مقررو السياسات كثرياً .والتقييم
ادلقًتح سيؤدي يف حالة االضطالع بو إىل زيادة الوعي بطبيعة التهديد الذي تثريه األنواع الغريبة الغازية
وخطورتو ،ويؤدي إىل حتديد السياسات ادلطلوبة على الصعيد العادلي ومن جانب احلكومات والقطاع اخلاص
واجملتمع ادلدين للمساعدة يف وقف انتشار األنواع الغريبة الغازية أو استئصاذلا أو مكافحة آثارىا؛ وديثل نتيجة
مستهدفة ِّ
مبكرة للمنرب تربز كيف ديكن إضافة القيمة إىل صياغة السياسات من أجل مواجهة أزمة التنوع
البيولوجي.
دال -

االفتراضات
 - 7سيستند التقييم ادلقًتح إىل الكتابات العلمية ادلوجودة والتقييمات الوطنية وسوؼ يستفيد من عمل
ادلؤسسات والشبكات القائمة مثل الفريق ادلتخصص يف األنواع الغازية التابع للمركز الدويل حلفظ الطبيعة/اللجنة
ادلعنية ببقاء األنواع وبرنامج األنواع الغريبة الغازية للمنظمة الدولية حلماية الطيور وادلركز الدويل للزراعة والعلوـ
البيولوجية والشراكة ادلعلوماتية العادلية بشأف األنواع الغريبة الغازية (وىي مبادرة جتري بدعم من أمانة اتفاقية
التنوع البيولوجي) ومنظمة األغذية والزراعة لألمم ادلتحدة ،وخاصة ُشعب الزراعة والزراعة ادلائية والغابات فيها،
وغري ذلك من ىيئات اخلرباء اإلقليمية والدولية ذات الصلة .وسوؼ يسعى التقييم أيضاً إىل تقييم احلالة
اإلقليمية لألنواع الغريبة الغازية من خالؿ بناء التآزر مع نُظم ادلعرفة احمللية واألصلية ،نظراً ألف اجملموعات احمللية
متعمقة زمنياً
من ادلزارعني والصائدين وصائدي األمساؾ وغريىم من اخلرباء احملليني قد تكوف لديهم أفضل معرفة ِّ
بتاريخ األنواع الغريبة الغازية ومساراهتا وآثارىا ادلتغرية وفعالية جهود إدارهتا.

ثالثاً  -مخطط فصول التقييم
-8

من ادلتوخى عرض نتائج التقييم ادلواضيعي يف تقرير من ستة فصوؿ على النحو التايل.

-9

الفصل األوؿ .مقدمة دلفاىيم األنواع الغريبة الغازية ،ويشمل ذلك ما يلي:
(أ)

ادلخاطر احلالية وادلقبلة اليت تثريىا؛

(ب) تنوعها وأصوذلا ووسائلها ومسارات دخوذلا وانتشارىا وإيكولوجيتها وخطورة آثارىا؛
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(ج)
آلثارىا وانتشارىا؛
(د)

ضرورة الوعي والسياسات ادلالئمة لألمن البيولوجي قبل احلدود وبعدىا من أجل االستجابة
منهجيات ونُظم معلومات لرصد ادلدى واالنتشار واألثر.

 -41الفصل  .3استعراض عاـ ألمناط األنواع الغريبة الغازية ،ووسائل وتاريخ انتشارىا وأمناط آثارىا ،رلزأة
حسب ادلناطق ،على التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية ورفاه اإلنساف .وتشمل اجملموعات التصنيفية
الكربى اليت سيتم تغطيتها ما يلي:
(أ) الفقريات (مثل الفئراف واجلرذاف والبوسوـ والنمس والقطط وادلعيز والغزالف واخلنازير واخليوؿ
وادلاشية واجلماؿ والثعالب واألرانب واحلمري والثعابني والسحايل والسالحف والضفادع والطيور واألمساؾ)؛
األرضة والصراصري
(ب) الالفقريات (مثل النمل والبعوض والذباب والزنابري والريقات واخلنافس و َ
واجلراد والعتة والسرطانات واحللزونات والريقانات وغريىا من الرخويات والديداف الشريطية) ،وخاصة الكائنات
االستعمارية مثل ناقالت األمراض من النمل والزنابري والبعوض اليت يبدو أهنا تزيد من مدى تواجدىا؛
(ج)
والطحالب)؛

العشب واألعشاب البحرية
النباتات (مثل األشجار والشجريات والكروـ والكأل و ُ

(د) كائنات األمراض والكائنات الدقيقة (مثل الفطريات والفريوسات والبكًتيا والزراقم واألولويات
واألمراض ادلرجانية والعوالق والطفليات).
 - 44وتشمل القضايا األخرى اليت يغطيها الفصل  3ما يلي:
(أ) االمتداد ادلساحي واالجتاىات فيما يتعلق بضياع التنوع البيولوجي وخدمات النُظم
اإليكولوجية ،وتدىور األراضي وخسارة األغذية وأمن ُسبل ادلعيشة بسبب األنواع الغريبة الغازية يف مجيع ادلناطق
وادلناطق الفرعية؛
التغري (اإلجيايب والسليب معاً) ،مبا يف ذلك وصوؿ أنواع غريبة غازية
(ب) تقييم عتبات وحجم ُّ
جديدة مؤخراً؛
(ج)

التوفيق بني ادلعلومات احلالية وادلعارؼ األصلية واحمللية.

 -43الفصل  .2التقييم العادلي للمحركات ادلباشرة وغري ادلباشرة ادلسؤولة عن زيادة عدد األنواع الغريبة
الغازية وآثارىا .وسيكوف ىذا الفصل حتليالً نقدياً يشمل ما يلي:
للتغري مثل زيادة حركة نقل السلع وادلواد األخرى حبراً وجواً وبراً،
(أ) تقييم احملركات غري ادلباشرة ُّ
والسياسات التجارية والزراعية ،مبا يف ذلك زيادة زراعة احملصوؿ الواحد وتشجري ادلزارع باألنواع الغازية احملتملة،
وانتشار األنواع اليت تعلق عليها اجملتمعات احمللية قيمة بسبب استخدامها يف خشب احلريق واألغراض األخرى؛
تغري ادلناخ ،الذي يُنتظر أف يؤدي يف عدة مناطق إىل زيادة معدؿ الغزوات وآثارىا؛
(ب) ُّ

(ج) نقص الوعي وعدـ كفاية إجراءات األمن البيولوجي الدولية والوطنية ،مبا يف ذلك تقييم
تغري استخداـ األراضي وتدىورىا مبا يوايت
احملركات ادلباشرة اليت تؤدي إىل زيادة ىيمنة أنواع غريبة غازية مثل ُّ
الغزو ،واستخداـ مبيدات اآلفات.
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 - 42الفصل  .1التقييم العادلي للتكاليف البيئية واالقتصادية واالجتماعية لألنواع الغريبة الغازية ،مع الًتكيز
خاصة على أثرىا على التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك القيم غري االقتصادية ،مثل
القيم الثقافية واالجتماعية وادلشًتكة والًتفيهية والعلمية والروحية واجلمالية .ويشمل ذلك دراسات حاالت عادلية
وإقليمية آلثار األنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي ،وخدمات النُظم اإليكولوجية واألغذية والصحة وأمن
ُسبل ادلعيشة وخيارات السياسات العامة.

 - 41الفصل  .5استعراض الًتتيبات ادلؤسسية واخليارات والربامج القائمة ،مبا يف ذلك فعاليتها ،ألغراض
اإلدارة العادلية والوطنية واحمللية لألنواع الغريبة الغازية ،مبا يف ذلك النُهج ادلطبَّقة قبل عبور احلدود وعند احلدود
من أجل تعزيز األمن البيولوجي وبناء الوعي مبسائل األنواع الغريبة الغازية .وسوؼ يستند ذلك إىل تقييم أفضل
ادلمارسات وفعالية الربامج القائمة دلعاجلة ادلخاطر ،مبا يف ذلك تدابري احلجر الصحي الوطنية .وسيتضمن ىذا
الفصل أيضاً دراسة وحتليالً للخيارات ادلتعلقة مبا يلي:
(أ)
التنوع البيولوجي؛

منع األنواع الغريبة الغازية الدولية ومنع انتشارىا دولياً ،مبا يف ذلك الدور احملتمل التفاقية

(ب) استئصاؿ أو إدارة األنواع الغريبة الغازية بعد ظهورىا ،مبا يف ذلك خيارات ادلكافحة مثل
االستخداـ الدقيق دلبيدات اآلفات والفخاخ وادلكافحة البيولوجية وغري ذلك من أفضل ادلمارسات.
 -45وسيتم أيضاً تقييم ادلعاوضات احملتملة وخيارات استجابات السياسة العامة يف القطاعات ذات الصلة
وآثار عدـ التحرؾ .وسيشمل ذلك حتليالً شامالً للمخاطر الشائعة نسبياً وادلتصلة بعدـ وجود سياسات ذات
صلة دلكافحة األنواع الغريبة الغازية مثل االفتقار إىل الرقابة اجلمركية وعدـ توفر النُهج الوقائية يف السياحة
وادلوضوعات ادلشاهبة.
 -46الفصل  .6إنشاء شبكات وقدرات وطنية ،أو تعزيز القائم منها ،ألغراض إثارة الوعي ،ونُظم التحذير
ِّ
ادلبكر بشأف تنوع األنواع الغريبة الغازية وخطورة آثارىا على التنوع البيولوجي واسًتاتيجيات االستجابة السريعة،
مع التشديد بصورة زلددة على تعزيز الشبكات الدولية واحلكومية الدولية واسًتاتيجيات وإجراءات التنبؤ باألنواع
الغريبة الغازية ومنع انتشارىا واستئصاذلا ومكافحتها من أجل احلفاظ على التنوع البيولوجي كأساس لدعم الرفاه
اإلنساين.

رابعاً  -العملية والجدول الزمني
-47
التقييم.

يتضمن اجلدوؿ التايل ادلعامل الرئيسية للعملية ادلقًتحة للقياـ بالتقييم ادلواضيعي واجلدوؿ الزم ي ذلذا

اإلطار الزم ي

اإلجراءات

 3142الربع الرابع

األويل اليت يعدىا فريق اخلػرباء ادلتعػدد
يستعرض االجتماع العاـ عملية حتديد النطاؽ َّ
االختصاصػػات ويقرىػػا ويطلػػب مػػن الفريػػق وادلكتػػب العمػػل يف احلػػدود ادلتفػػق عليهػػا
للتكلفة من أجػل إجػراء تقيػيم كامػل بعػد اسػتكماؿ دراسػة حتديػد النطػاؽ التفصػيلي
( 41كانوف األوؿ/ديسمرب )3142
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اإلطار الزم ي

3141

اإلجراءات

الربع الرابع

يطلب فريق اخلرباء من خالؿ األمانة ترشيحات مػن احلكومػات وأصػحاب ادلصػلحة
اآلخ ػ ػ ػ ػرين بأمسػ ػ ػ ػػاء خ ػ ػ ػ ػرباء للمسػ ػ ػ ػػاعدة يف عمليػ ػ ػ ػػة حتديػ ػ ػ ػػد النطػ ػ ػ ػػاؽ ( 46كػ ػ ػ ػػانوف
األوؿ/ديسمرب  24 - 3142كانوف الثاين/يناير )3141

الربع األوؿ

يقػػوـ فريػػق اخلػرباء ،مسػػتخدماً الربيػػد اإللكػػًتوين وادلػؤدترات عػػن بُعػػد ،باختيػػار اخلػرباء
وإجػراء دراسػػة حتديػػد النطػػاؽ مػػع اسػػتعماؿ معػػايري االختيػػار الػػيت دتػػت ادلوافقػػة عليهػػا
(انظر  41-4( (IPBES/2/9شباط/فرباير )3141

الربع الثاين

يشػػرؼ فري ػػق اخل ػرباء وادلكت ػػب علػػى عملي ػػة حتديػػد النط ػػاؽ التفصػػيلي ،مب ػػا يف ذل ػػك
ادلعػػامل الرئيسػػية والتكػػاليف واجلػػدوى ( 2أشػػهر) .ويعقػػد اجتمػػاع حتديػػد النطػػاؽ يف
أوؿ نيساف/أبريل 3141

الربع الثاين

يُرسػػل تقريػػر حتديػػد النطػػاؽ التفصػػيلي إىل أعضػػاء ادلنػػرب وأصػػحاب ادلصػػلحة اآلخػرين
الستعراضو والتعليق عليو دلدة أسبوعني يف النصف الثاين من نيساف/أبريل 3141

الربع الثاين

اسػػتناداً إىل نتػػائج عمليػػة حتديػػد النطػػاؽ التفصػػيلي والتعليقػػات ال ػواردة مػػن أعض ػػاء
ادلنػػرب وغػػريىم مػػن أصػػحاب ادلصػػلحة يقػػرر فريػػق اخل ػرباء وادلكتػػب مػػا إف كػػاف جيػػري
االسػػتمرار يف التقيػػيم ،علػػى اف ػًتاض إمكانيػػة إج ػراء التقيػػيم يف حػػدود إطػػار ادليزانيػػة
الذي وافق عليو االجتماع العاـ ،يف النصف األوؿ من أيار/مايو 3141

الربع الثاين

يطل ػػب فري ػػق اخلػ ػرباء ،م ػػن خ ػػالؿ األمان ػػة ،ترش ػػيحات م ػػن احلكوم ػػات وأص ػػحاب
ادلص ػػلحة اآلخ ػرين بأمس ػػاء خ ػرباء إلع ػػداد تقري ػػر التقي ػػيم .وتق ػػدَّـ الًتش ػػيحات بنهاي ػػة
حزيراف/يونيو ( 3141شهر ونصف شهر)

الربع الثالث

خيتػػار فريػػق اخل ػرباء رؤسػػاء التقري ػػر ادلشػػاركني وادل ػؤلفني الرئيس ػػيني ادلنسػػقني وادل ػؤلفني
الرئيس ػ ػ ػ ػػيني واحمل ػ ػ ػ ػػررين ادل ػ ػ ػ ػراجعني مطبق ػ ػ ػ ػاً مع ػ ػ ػ ػػايري االختي ػ ػ ػ ػػار (أنظ ػ ػ ػ ػػر (IPBES/2/9
( 4دتوز/يوليو  45 -آب/أغسطس ( )3141شهر ونصف شهر)

يُع ػػد رؤس ػػاء التقري ػػر ادلش ػػاركوف وادلؤلف ػػوف الرئيس ػػيوف ادلنس ػػقوف وادلؤلف ػػوف الرئيس ػػيوف
الرب ػػع الثال ػػث/
األويل حبلػػوؿ منتصػػف شػػباط/فرباير  6( 3145أشػػهر) .ويعقػػد أوؿ
مشػػروع التقريػػر َّ
الرابع
اجتماع للمؤلفني يف أيلوؿ/سبتمرب 3141
الربع األوؿ
3145
الربع الثاين
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األويل حىت هناية آزار/مارس ( 3145شػهر ونصػف
يستعرض اخلرباء مشروع التقرير َّ
شهر  -شهراف)
يع ػػد رؤس ػػاء التقري ػػر ادلش ػػاركوف وادلؤلف ػػوف الرئيس ػػيوف ادلنس ػػقوف وادلؤلف ػػوف الرئيس ػػيوف
ادلشروع الثاين للتقرير ومشػروع َّأويل دللخػص مقػرري السياسػات حتػت إرشػاد احملػررين
ادل ػراجعني وفريػػق اخل ػرباء (نيسػػاف/أبريل  -حزيراف/يونيػػو  2( 3145أشػػهر) .ويعقػػد
اجتماع ٍ
ثاف للمؤلِّفني يف حزيراف/يونيو 3145
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اإلطار الزم ي
الربع الثالث

اإلجراءات
يسػػتعرض اخل ػرباء واحلكومػػات وأصػػحاب ادلصػػلحة اآلخػػروف ادلشػػروع الثػػاين للتقريػػر
األويل دللخػص مقػرري السياسػات أثنػاء دتوز/يوليػو وآب/أغسػطس 3145
وادلشروع َّ
(شهراف)

يق ػػوـ رؤس ػػاء التقري ػػر ادلش ػػاركوف وادلؤلف ػػوف الرئيس ػػيوف ادلنس ػػقوف وادلؤلف ػػوف الرئيس ػػيوف
الرب ػػع الثال ػػث /بإعػػداد ادلشػػروع النهػػائي للتقريػػر وادلسػػودة النهائيػػة دللخػػص مقػػرري السياسػػات حتػػت
إرش ػػاد احمل ػػررين ادلػ ػراجعني وفري ػػق اخلػ ػرباء أثن ػػاء أيلوؿ/س ػػبتمرب وتشػ ػرين األوؿ/أكت ػػوبر
الرابع
( 3145شهراف) .ويعقد اجتماع ثالث للمؤلفني يف تشرين األوؿ/أكتوبر 3145
الربع الرابع

ترمجة ملخص مقرري السياسػات مػن إىل مجيػع اللغػات الرمسيػة لألمػم ادلتحػدة حبلػوؿ
منتصف كانوف األوؿ/ديسمرب  3145على أقصى تقدير (شهر ونصف شهر)

الربع األوؿ

يُرسل مشروع التقرير النهائي وملخص مقػرري السياسػات إىل احلكومػات وأصػحاب
ادلص ػػلحة اآلخػ ػرين الستعراض ػػو هنائيػ ػاً يف ك ػػانوف الثاين/ين ػػاير وش ػػباط/فرباير 3146
(ش ػػهر ونص ػػف ش ػػهر  -ش ػػهراف) .وجي ػػري تش ػػجيع احلكوم ػػات بش ػػدة عل ػػى إرس ػػاؿ
تعليق ػػات مكتوب ػػة عل ػػى مش ػػروع ملخ ػػص مق ػػرري السياس ػػات .وجي ػػب تق ػػد ى ػػذه
التعليقات إىل األمانة قبل الدورة الرابعة لالجتماع العاـ بأسبوع واحد.

الربع األوؿ

يقػوـ االجتمػػاع العػاـ باسػػتعراض وقبػوؿ التقريػػر واالستعراضػات ويوافػػق علػى ملخػػص
مقرري السياسيات يف دورتو الرابعة يف آذار/مارس 3146

3146

خامساً  -التكلفة التقديرية
 - 48يوضح اجلدوؿ أدناه التكلفة التقديرية إلجراء التقييم وإعداد تقرير التقييم ادلواضيعي.
(بدوالرات الواليات ادلتحدة)

السنة

3141

بند التكلفة

االفًتاضات

التكلفة

تكػ ػػاليف االجتمػ ػػاع (أسػ ػػبوع واحػ ػػد7 511 35 ،
اجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع حتدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد النط ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ ( 35مشاركاً) ( 35يف ادلائة عينية)
مش ػ ػ ػ ػػاركاً :فري ػ ػ ػ ػػق اخل ػ ػ ػ ػ ػرباء ادلتع ػ ػ ػ ػػدد
االختصاصات/أعض ػ ػ ػ ػ ػػاء ادلكت ػ ػ ػ ػ ػػب ،الس ػ ػ ػػفر وب ػ ػ ػػدؿ ادلعيش ػ ػ ػػة الي ػ ػ ػػومي (57 111 × 49
 2 111دوالر مػ ػ ػ ػ ػػن دوالرات الواليػ ػ ػ ػ ػػات
اخلرباء)
ادلتحدة)
اجتم ػػاع ادلػ ػؤلفني األوؿ ( 51رئيس ػ ػاً تكػ ػػاليف االجتمػ ػػاع (أسػ ػػبوع واحػ ػػد44 351 55 ،
مش ػػاركاً و 51مؤلفػ ػاً رئيس ػػياً منس ػػقاً مشاركاً) ( 35يف ادلائة عينية)
ومؤلف ػ ػ ػ ػاً رئيسػ ػ ػ ػػياً ،باإلضػ ػ ػ ػػافة إىل 1
أعض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن فري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق اخلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرباء السػ ػ ػ ػػفر وبػ ػ ػ ػػدؿ ادلعيشػ ػ ػ ػػة اليػ ػ ػ ػػومي 432 111 × 14
ادلخصػ ػ ػ ػػص/ادلكتب ،باإلضػ ػ ػ ػػافة إىل  2 111دوالر)
موظف واحد للدعم التق ي)
7
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السنة

التكلفة

بند التكلفة

االفًتاضات

الدعم التق ي

مػػا يعػػادؿ وظيفػػة فنيػػة واحػػدة علػػى أسػػاس 75 111
التفرغ ( 51يف ادلائة عينية)

اجتم ػػاع ادلػ ػؤلفني الث ػػاين ( 51رئيسػ ػاً تكػ ػػاليف االجتمػ ػػاع (أسػ ػػبوع واحػ ػػد45 111 65 ،
مشاركاً ومؤلفاً رئيسػياً منسػقاً ومؤلفػاً مشاركاً) و( 35يف ادلائة عينية)
رئيس ػ ػػياً ،باإلض ػ ػػافة إىل  41زل ػ ػػررين الس ػ ػ ػػفر وب ػ ػ ػػدؿ ادلعيش ػ ػ ػػة الي ػ ػ ػػومي (417 111 × 19
م ػ ػراجعني ،باإلضػ ػػافة إىل  1أعضػ ػػاء  2 111دوالر)
مػػن فريػػق اخلرباء/ادلكتػػب ،باإلضػػافة
إىل موظف واحد للدعم التق ي
3145

اجتمػػاع ادل ػؤلفني الثالػػث ( 51رئيس ػاً تكػػاليف االجتمػػاعي (أسػػبوع واحػػد45 111 65 ،
مشاركاً ومؤلفاً رئيسػياً منسػقاً ومؤلفػاً مشاركاً) ( 35يف ادلائة عينية)
رئيسػ ػ ػ ػ ػػياً ،باإلضػ ػ ػ ػ ػػافة إىل  41مػ ػ ػ ػ ػػن الس ػ ػ ػػفر وب ػ ػ ػػدؿ ادلعيش ػ ػ ػػة الي ػ ػ ػػومي (417 111 × 19
زل ػ ػػررين مػ ػ ػراجعني ،باإلض ػ ػػافة إىل  2 111 1دوالر)
أعض ػ ػػاء م ػ ػػن فري ػ ػػق اخلرباء/ادلكت ػ ػػب،
باإلض ػػافة إىل موظ ػػف واح ػػد لل ػػدعم
التق ي
الدعم التق ي

3146

المجموع

8

مػػا يعػػادؿ وظيفػػة فنيػػة واحػػدة علػػى أسػػاس 75 111
التفرغ ( 51يف ادلائة عينية)

مشاركة رئيسني مشػاركني وإثنػني مػن الس ػ ػ ػ ػػفر وب ػ ػ ػ ػػدؿ ادلعيش ػ ػ ػ ػػة الي ػ ػ ػ ػػومي (9 111 × 2
ادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني يف الػدورة  2 111دوالر)
الرابعة لالجتماع العاـ
النشػ ػػر والتوعيػ ػػة (ملخػ ػػص لصػ ػػانعي ترمج ػ ػػة ادللخ ػ ػػص لص ػ ػػانعي السياس ػ ػػات إىل 447 111
السياسات ( 41صفحات) والتقريػر مجيػ ػ ػػع اللغػ ػ ػػات الرمسيػ ػ ػػة لألمػ ػ ػػم ادلتحػ ػ ػػدة،
والنشر والتوعية
())317
092 051
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