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الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب

الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب
مذكرة من األمانة
مقدمة
 - 1يف الفقرة  1من املقرر م.ح.د ،4/6-املتعلق ابلرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب،
دعا االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية (املنرب) ،إىل اإلعالن عن التعهدات واملسامهات للصندوق االستئماين للمنرب ،وكذلك إعالن املسامهات
العينية .ويعرض الفرع األول من هذه املذكرة حالة املسامهات النقدية والدعم العيين اللذين تلقامها املنرب ،إضافة إىل
قائمة ابألنشطة اليت ُح ِّفَزت دعماً لتنفيذ والية املنرب.
 - 2ويف الفقرة  2من املقرر نفسه ،طُلب إىل األمينة التنفيذية أن تقدم ،بتوجيه من املكتب ،تقريراً إىل
االجتماع العام يف دورته السابعة عن النفقات لفرتة السنتني 2018-2017؛ وبناءً عليه ،يقدَّم ذلك التقرير يف
الفرع الثاين من هذه املذكرة.

 - 3يف الفقرة  4من املقرر نفسه ،اعتمد االجتماع العام ميزانية مؤقتة لعام  2019بلغ قدرها
 6 074 910دوالرات( ،)1مع مالحظة أهنا ستتطلب مزيداً من املراجعة من جانب االجتماع العام يف دورته
السابعة يف سياق اعتماد برانمج العمل الثاين .وبناء على ذلك ،يعرض الفرع الثالث ميزانية منقحة للعام 2019
وكذلك مشروع ميزانية للعام  .2020وتقدم يف مرفق هذه املذكرة تفاصيل إضافية عن مبالغ امليزانيتني املقرتحتني
لعامي  2019و 2020فيما يتعلق بربانمج العمل الثاين.
 - 4ويعرض الفرع الرابع من هذه املذكرة حملة عامة عن التكاليف اإلمجالية للمنرب وتقديراً لألموال اليت ال يزال
يتعني مجعها لتنفيذ امليزانية املقرتحة لعام  .2019وتقدر األموال املتاحة يف  1كانون الثاين/يناير  2019مببلغ
* .IPBES/7/1/Rev.1

( )1مجيع اإلشارات الواردة إىل الدوالر تعين دوالرات الوالايت املتحدة.
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 5,2ماليني دوالر .وإذا أُخذت يف االعتبار التربعات احملصلة والتعهدات املالية الواردة حىت  31كانون
األول/ديسمرب  2018وابفرتاض دخل سنوي قدره  5,5ماليني دوالر ،استناداً إىل التربعات والتعهدات املتوقعة،
ميكن استنتاج أنه ستتاح أموال كافية لتغطية النفقات يف عام  2019وأنه يلزم مجع  1,7مليون دوالر لتغطية تكلفة
امليزانية املؤقتة لعام .2020
 - 5ويف الفقرة  2من املقرر م ح د ،4/6-طلب االجتماع العام إىل األمينة التنفيذي أن تقدم ،بتوجيه من
املكتب ،تقريراً إىل االجتماع العام يف دورته السابعة عن األنشطة املتعلقة جبمع األموال .وبناءً عليه ،يقدم الفرع
اخلامس من هذه املذكرة هذا التقرير املرحلي.

أوالا-

ألف-

حالة املسامهات النقدية والعينية املقدمة إىل املنرب
املسامهات املقدمة إىل الصندوق االستئماين
 - 6يبني اجلدول  1احلالة حىت  31كانون األول/ديسمرب  ،2018من املسامهات النقدية املقدمة إىل
الصندوق االستئماين املتلقاة واملتعهد هبا منذ إنشاء املنرب يف عام  ،2012وذلك من احلكومات (القسم  )1وغريها
من اجلهات املاحنة (القسم  ،)2وإيرادات الصندوق االستئماين منذ إنشائه .وحىت  31كانون األول/ديسمرب
 ،2018بلغت مجيع املسامهات الواردة  36,5مليون دوالر .أما التعهدات املالية غري املسددة للفرتة -2018
 2022فقد بلغت  6,0ماليني دوالر ،مما جيعل إمجايل املسامهات املتلقاة واملعلنة منذ عام  2012تعادل 42,5
مليون دوالر .وبلغ جمموع االستثمارات الرتاكمية واإليرادات املتنوعة املستحقة للصندوق االستئماين  0,4مليون
دوالر (اجلدول )1
 - 7وجاءت اهلبة املقدمة من القطاع اخلاص يف القسم  2من اجلدول  1متشياً مع الدعوة اليت وجهها االجتماع
العام التماساً للتعهدات املالية والتربعات إىل الصندوق االستئماين للمنرب من احلكومات وهيئات األمم املتحدة
ومرفق البيئة العاملية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واجلهات صاحبة املصلحة وغريها من اجلهات األخرى
القادرة على القيام بذلك ،مبا يف ذلك منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ،والقطاع اخلاص واملؤسسات ،من
أجل دعم عمل املنرب (املقرر م ح د ،)4/6-وقَبِّل املكتب هذه اهلبة بعد عملية بذل العناية الواجبة املطلوبة على
النحو املبني يف سياسة برانمج األمم املتحدة للبيئة إلشراك القطاع اخلاص ،ومبجرد حصوله على إذن بذلك من
برانمج األمم املتحدة للبيئة.
 - 8ويف العام  ،2018تلقى املنرب  5,0ماليني دوالر لصندوقه االستئماين .وحبساب التعهدات املالية غري
املسددة لعام  2018مبقدار  0,2مليون دوالر يصبح الدخل احملتمل لعام  2018مبلغاً قدره  5,1ماليني دوالر.
أما حجم املسامهات الواردة حىت هذا التاريخ من عام  2019فبلغ  2,0مليوين دوالر.
 - 9يبني القسم  1من اجلدول  2املسامهات املخصصة املقدمة إىل الصندوق االستئماين والواردة نقداً
لألنشطة اليت تشكل جزءاً من برانمج العمل املعتمد وامليزانية املعتمدين واملتعهد هبا للفرتة  .2021-2018وكان
جمموع املسامهات املخصصة للعام  2018مبلغاً قدره  0,8مليون دوالر ،مبا يف ذلك  0,2مليون دوالر من
التعهدات املالية .أما املسامهات املخصصة الواردة واملتعهد هبا لعام  2019وما بعده فقد بلغت  0,7مليون دوالر.
وهذه املسامهات تتضمنها املبالغ املبينة يف اجلدول  ،1على النحو املشار إليه يف حاشية اجلدول  .1وقد ُمنِّ َحت
هذه املسامهات املخصصة وفقاً لإلجراءات املالية للمنرب املنصوص عليها يف املقررين م.ح.د 7/2-وم.ح.د.2/3-
 - 10ويبني القسم  2من اجلدول  2املسامهات اإلضافية املخصصة الواردة نقداً لدعم األنشطة املتعلقة بربانمج
العمل واليت مل تدرج يف امليزانية املعتمدة .وبلغت هذه املسامهات  0,4مليون دوالر للعام  ،2018مبا يف ذلك
مسامهة قدرها  0.3مليون دوالر من كولومبيا بوصفها البلد املضيف للدورة السادسة لالجتماع العام.
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ابء-

املسامهات العينية
 - 11يوضح اجلدول  3املسامهات العينية املتلقاة يف عام  2018مع قيمها التقديرية املقابلة بدوالرات الوالايت
املتحدة ،على النحو الذي قُدمت أو قُدرت به ،حيثما أمكن ذلك ،وفقاً ملا يعادهلا من تكاليف يف برانمج العمل،
يف حال توافرها .وتتألف هذه املسامهات العينية ،اليت تبلغ قيمتها  3,4ماليني دوالر ،من الدعم الذي يقدم مباشرة
من اجلهة املاحنة ،وابلتايل ال يتلقاه الصندوق االستئماين ،وذلك ألنشطة برانمج العمل املعتمدة واحملسوبة تكلفتها
(القسم  )1ولألنشطة اليت تنظم دعماً لربانمج العمل ،مثل الدعم التقين ومرافق االجتماعات والدعم احمللي (القسم
.)2
 - 12وابإلضافة إىل املبالغ املبينة يف اجلدول  ،3قدم تربع عيين يقدر بقيمة ترتاوح بني  4,7ماليني دوالر و9,4
ماليني دوالر للعمل الذي يقوم به املنرب يف عام  2018من خرباء من مجيع أحناء العامل (مبن فيهم اخلرباء املشاركون
يف التقييمات وأفرقة اخلرباء وفرق العمل وأعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات) ،بتخصيصهم للمنرب
فرتات عمل ترتاوح نسبتها بني  10و 20يف املائة من وقتهم وبدون مقابل( )2ويقدَّر جمموع املسامهات اليت متثلها
هذه اخلدمات اجملانية منذ عام  2014مببلغ يرتاوح بني  24,0مليون دوالر و  47,0مليون دوالر ،وهو مبلغ
يعادل جمموع املسامهات النقدية إىل الصندوق االستئماين يف الفرتة بني عامي  2012و .)3(2018
 - 13وعالوة على ذلك ،قدمت منظمات عديدة ،ترد قائمة أمسائها يف الوثيقة  ،IPBES/7/INF/9دعماً عينياً
لعمل املنرب يف جمال املعارف والبياانت عن طريق تقدمي الدعم الستخدام املؤشرات يف تقييمات املنرب.
 - 14وخالل عام  ،2018استفاد املنرب أيضاً من مسامهات مثانية متدربني متطوعني عملوا بدوام كامل لفرتة
ترتاوح بني ثالثة أشهر وستة أشهر لكل منهم ،من أجل دعم عمليات التقييم اجلارية ،وأدوات دعم السياسات،
واالتصاالت ،وإشراك أصحاب املصلحة.
 - 15ويف عام  ،2018استمر املنرب يف حتفيز األنشطة اليت تدعم أهدافه وغاايته ،وخباصة فيما يتعلق إبنتاج
املعارف اجلديدة وبناء القدرات .ويقدم اجلدول  4أمثلة على املشاريع الدولية أو حلقات العمل املعروفة لألمانة،
اليت بلغت قيمتها  19,2مليون دوالر لعام  .2018وستنشر على املوقع الشبكي للمنرب قائمة أكثر اكتماالً
ملشاريع أصغر تصل قيمتها إىل  1مليون دوالر إضافية ليصل بذلك جمموع املشاريع املعروفة لألمانة إىل 20,2
مليون دوالر.
 - 16وأخرياً ،قامت حكومات وجهات صاحبة مصلحة بتنظيم العديد من املناسبات يف عام  2018إلعالم
جمموعة واسعة من اجلهات املستهدفة جبوانب خمتلفة لعمل املنرب على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية .وسامهت
هذه األحداث إىل حد كبري يف زايدة الوعي ،ويف التفاعل مع عمل املنرب .ويعمل املنرب على وضع قائمة بتلك
األنشطة على موقعه الشبكي بغرض حتقيق االعرتاف هبا والرتويج هلا عرب قنوات التواصل االجتماعي اخلاصة به.

( )2احتسبت التقديرات ابستخدام مرتب أكادميي سنوي قدره  52 000دوالر استناداً إىل متوسط املرتب عند تعادل القوة
الشرائية املطبق على  28بلداً من البلدان املمثلة للتنوع اجلغرايف للبلدان األعضاء يف املنرب .وميكن االطالع على متوسط املرتبات
عند تعادل القوة الشرائية للبلدان الـ  28يف الدراسة التاليةPhilip G. Altbach and others, eds., Paying the Professoriate: A :
).Global Comparison of Compensation and Contract (Routledge, 2012
( )3تستند هذه التقديرات إىل مشاركة  900خبري يف عمل املنرب لعام  ،2018و 940خبرياً لعام  ،2017و 1 172خبرياً لعام
 ،2016و 984خبرياً لعام  ،2015و 559خبرياً لعام .2014
3
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اجلدول 1
حالة املسامهات النقدية الواردة والتعهدات املالية املعلنة منذ إنشاء املنرب يف نيسان/أبريل ( ٢٠١٢من  ١أاير/مايو  ٢٠١٢إىل  3١كانون األول/ديسمرب )٢٠١8
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
التعهدات املالية

املسامهات

اجملموع

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

اجملموع

2018

2019

2022-2020

اجملموع

1

2

3

4

5

6

7

8

٩

10

11

12

)١٢+١١+١٠(=١3

)١3 + ٩( =١٤

 -١احلكومات
أسرتاليا

١٦٦ ٥٦٦

١٦٦ ٥٦٦

16 854

١٦ 8٥٤

١٦ 8٥٤

80 982

٢٧٧ ٤٢٤

٢٧٧ ٤٢٤

2 415

٢ ٤١٥

٢ ٤١٥

30 098

30 616

52 619

25 547

٢١٤ ٢٩١

23 136

14 966

13 710

13 000

٦٤ 8١٢

٦٤ 8١٢

60 000

2 005

398 000

200 000

8٢٠ ٠٠٥

8٢٠ ٠٠٥

٧٦ 3٤8

٧٦ 3٤8

68 706

97 860

النمسا
118 243

بلجيكا

78 199

بلغاراي
كندا

(أ)

38 914

36 496

شيلي
الصني

160 000

الدامنرك

37 037

39 311

30 793

إستونيا

2 854

االحتاد األورويب

1 226 994
25 885

275 626

فنلندا

270 680

247 631

264 291

1 298 721

1 850 129

1 582 840

اهلند

10 000

10 000

الياابن

267 900

(أ)

فرنسا

(أ)

أملانيا

التفيا

1 736 102

9 434

11 655

3٢٢ ٦٠٠

252 218

330 248

754 234

٢ ١١٩ 3٠٢

1 119 991

1 270 997

1 461 333

موانكو
4

3 680 982

٢ 8٥٤

٢ 8٥٤

٤ ٩٠٧ ٩٧٥

٤ ٩٠٧ ٩٧٥
3٢٢ ٦٠٠

188 085

252 739

370 292

8١١ ١١٦

٢ ٩3٠ ٤١8

١٠ 3٩٩ ٧٤٠

١٠ 3٩٩ ٧٤٠

٢٠ ٠٠٠

٢٠ ٠٠٠

330 000

300 000

300 000

203 333

190 454

١ ٥٩١ ٦8٧

١ ٥٩١ ٦8٧

4 299

3 944

3 889

3 726

4 348

٢٠ ٢٠٦

17 483

١٧ ٤83

١٧ ٤83

١٠٠ ٠٠٠

١٠٠ ٠٠٠

٢3 ٦٩٧

٢3 ٦٩٧

لكسمربغ
ماليزاي

3٠ ٧٩3

٢٤٥ ٠8٤

100 000
23 697

79 627

11 416

١١ ٤١٦

3١ ٦٢١
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التعهدات املالية

املسامهات
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

اجملموع

2018

2019

2022-2020

اجملموع

1

2

3

4

5

6

7

8

٩

10

11

12

)١٢+١١+١٠(=١3

١ 3١٥ 3٦٩
١١٩ 38٠

١١٩ 38٠

١٠ ٠3٦ ٦٦٢

١٠ ٠3٦ ٦٦٢

١٤3 8٩٩

١٤3 8٩٩

3٠ ٠٠٠

3٠ ٠٠٠

228 349

194 368

128 535

116 421

255 445

230 209

١ ١٥3 3٢٧

١ ١٥3 3٢٧

76 144

84 793

84 000

84 000

84 000

84 000

٤٩٦ ٩3٧

٤٩٦ ٩3٧

1 285 694

1 046 145

228 956

193 140

650 214

3 ٤٠٤ ١٤٩

500 000

500 000

516 306

500 000

495 000

3 ٤88 8٠٦

هولندا

636 943

نيوزيلندا

16 094

17 134

18 727

16 258

17 834

17 047

النرويج

140 458

8 118 860

58 357

372 420

651 080

695 488

(أ)

مجهورية كوراي

20 000

جنوب أفريقيا
السويد

سويسرا
اململكة املتحدة
اجملموع الفرعي ١
-٢

16 287
123 899

30 000

(أ)

500 000

)١3 + ٩( =١٤

١ 3١٥ 3٦٩

678 426

الوالايت املتحدة

اجملموع

٤ ٢٧٦ ٦٩٩ ٢ ٢3٦ ١٠٢

477 500

٤ ٩٥٠ ٢٦3 ٤ ١٢٤ ٧٧٢ 3 88١ ٩38 3 ١3١ ٤٢8 ١3 ٦٢٠ ٩٤٤

٢١٩ 8١3

250 000

٤ ٠٥١ ٢٧٤ ١ ٧٧٤ ٧٩٥ ١88 ٠8٥ 3٦ ٤٤١ ٩٥٩

٢٥٠ ٠٠٠

3 ٦٥٤ ١٤٩
3 ٤88 8٠٦

٤٢ ٤٥٦ ١١٢ ٦ ٠١٤ ١٥3

اجلهات املاحنة األخرى

خمتربات البيولوجيا
النباتية إيف روشيه

11 416

١١ ٤١٦

١١ ٤١٦

اجملموع الفرعي ٢

١١ ٤١٦

١١ ٤١٦

١١ ٤١٦

اجملموع الفرعي ()٢+١

٤ ٢٧٦ ٦٩٩ ٢ ٢3٦ ١٠٢

٤ ٩٦١ ٦٧٩ ٤ ١٢٤ ٧٧٢ 3 88١ ٩38 3 ١3١ ٤٢8 ١3 ٦٢٠ ٩٤٤

٢١٩ 8١3

٤ ٠٥١ ٢٧٤ ١ ٧٧٤ ٧٩٥ ١88 ٠8٥ 3٦ ٤٥3 3٧٥

 - 3االستثمارات واإليرادات املتنوعة
اجملموع ()3+٢+١

٤٢ ٤٦٧ ٥٢8 ٦ ٠١٤ ١٥3
٤١3 88٠
٤٢ 88١ ٤٠8

(أ) مسامهة اجلهة املاحنة تتضمن عناصر خمصصة .ولالطالع على تفاصيل العناصر املخصصة ،يرجى الرجوع إىل القسم  1من اجلدول .2
(ب) االستثمار الرتاكمي واإليرادات املتنوعة املكتسبة لصندوق النقدية املشرتك ملوارد برانمج األمم املتحدة للبيئة .أدرج املبلغ اخلاص ابلعام  2018كقيمة مؤقتة.
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اجلدول 2
املسامهات املخصصة الواردة نقدا يف عام  ٢٠١8والتعهدات املالية املعلنة للفرتة ٢٠٢١-٢٠١8
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
احلكومة/املؤسسة
-١
كندا

النشاط

نوع الدعم

اجملموع

املسامهات املخصصة الواردة نقد ا واملقدمة لدعم برانمج العمل املعتمد
التقييم العاملي؛ التقييم املواضيعي لألنواع الدخيلة املغرية؛
تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية؛ تقدير القيَم
الدورة السادسة لالجتماع العام

الدعم للنواتج املستهدفة

25 547

تقدمي الدعم للمشاركني
خبري استشاري برتبة ف 3-لوحدة الدعم التقين للتقييم العاملي تكاليف املوظفني
املوقع واللوجستيات
االجتماع الثالث للمؤلفني الذين يعدون التقييم العاملي
الدعم للنواتج املستهدفة
التقييم العاملي
الدعم للنواتج املستهدفة
التقييم املواضيعي لألنواع الدخيلة املغرية
الدعم للنواتج املستهدفة
الدعم املقدَّم لتقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية
الدعم للنواتج املستهدفة
تقدمي الدعم للمشاركني
اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
تقدمي الدعم للمشاركني
اجتماعات فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت

139 860
106 166
6 277

أملانيا
أملانيا
أملانيا
فرنسا (الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي)
فرنسا (الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي)
فرنسا (الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي)
فرنسا (الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي)
السويد
مجهورية كوراي
اجملموع الفرعي
 -٢املسامهات املخصصة الواردة نقد ا لدعم األنشطة املتعلقة بربانمج العمل واليت مل تدرج يف امليزانية املعتمدة
تكاليف املوظفني
مساعد لشؤون نظم املعلومات
أملانيا
تقدمي الدعم إىل املشاركني
االجتماع املتعلق مبوجز مقرري السياسات للتقييم العاملي واملوقع واللوجستيات
النرويج
تقدمي الدعم لسفر موظفي
خدمات املؤمترات واألمانة
الدورة السادسة لالجتماع العام
كولومبيا
اجملموع الفرعي
اجملموع
6

املسامهات
الواردة يف عام
2018

التعهدات
املالية املعلنة
لعام 2018

املسامهات
الواردة يف عام
2019

التعهدات املالية
املعلنة للفرتة
2021-2019

82 287
82 287
84 603
123 899
٦٥٠ ٩٢٧

30 793
79 627
105 798
82 287

١88 ٠8٥

76 409
182 207
182 207
182 207
٧٩ ٦٢٧

٦٥3 8٢٤

56 340
139 860
185 794
6 277
182 207
264 494
264 494
264 494
84 603
123 899
١ ٥٧٢ ٤٦3

30 000

30 000

44 952

44 952

324 950
3٩٩ ٩٠٢

324 950
3٩٩ ٩٠٢
١ ٩٧٢ 3٦٦

١ ٠٥٠ 83٠

١88 ٠8٥

٧٩ ٦٢٧

٦٥3 8٢٤
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اجلدول 3
املسامهات العينية الواردة لعام  ٢٠١8حىت  3١كانون األول/ديسمرب ٢٠١8

(بدوالرات الوالايت املتحدة)
احلكومة/املؤسسة

النشاط

 -١املسامهات العينية املقدمة دعم ا ألنشطة برانمج العمل املعتمدة احملسوبة تكلفتها
وحدة الدعم التقين املعنية ببناء القدرات
النرويج
وحدة الدعم التقين املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
االجتماع السادس لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
االجتماع الثالث ملنتدى بناء القدرات التابع للمنرب
مشاورات الشعوب األصلية بشأن اآللية التشاركية للمنرب
االجتماع السابع لفرقة العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
حلقة العمل واألنشطة األخرى لدعم زمالء املنرب
مبادرة أرض املستقبل
مشاورات الشعوب األصلية بشأن اآللية التشاركية للمنرب
معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية ،الياابن

نوع الدعم
تكاليف املوظفني واملكاتب
تكاليف املوظفني واملكاتب
َمرافق االجتماعات

تقدمي الدعم للمشاركني
تقدمي الدعم للمشاركني

القيمة التقديرية
300 000
150 000
11 000

21 000
30 000

وزارة البيئة ،مجهورية كوراي

وحدة الدعم التقين املعنية ابملعارف والبياانت

تكاليف املوظفني واملكاتب

194 000

جملس البحوث العلمية والصناعية ،جنوب أفريقيا

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ألفريقيا

تكاليف املوظفني واملكاتب

28 700

الربانمج السويدي الدويل للتنوع البيولوجي ()SwedBio
معهد الكساندر فون مهبولت لبحوث املوارد البيولوجية،
كولومبيا

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ألفريقيا
وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي لألمريكيتني

تكاليف املوظفني
تكاليف املوظفني واملكاتب

83 600
70 000

معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية ،الياابن

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

تكاليف املوظفني واملكاتب

97 000

جامعة برين ،سويسرا

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ألورواب ووسط آسيا

تكاليف املوظفني واملكاتب

150 000

معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية ،الياابن

وحدة الدعم التقين للتقييم املواضيعي لألنواع الدخيلة املغرية

تكاليف املوظفني واملكاتب

101 000
7
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احلكومة/املؤسسة

النشاط

نوع الدعم

مؤسسة البحوث املتعلقة ابلتنوع البيولوجي ،فرنسا
والوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي ،فرنسا

وحدة الدعم التقين لتقيم االستخدام املستدام لألنواع الربية

تكاليف املوظفني واملكاتب

وزارة اخلارجية ،فرنسا

الدعم التقين لتنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال للمنرب

تكاليف املوظفني

279 800

هولندا

وحدة الدعم التقين لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية
االجتماعات املتعلقة ابلعمل على سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية
اجتماعات فريق اخلرباء بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية

تكاليف املوظفني

423 500

هولندا
وكالة التقييم البيئي يف هولندا (.)PBL
وكالة التقييم البيئي يف هولندا (.)PBL

تقدمي الدعم للمشاركني
مرافق االجتماعات وخدمات توريد األطعمة
واملشروابت

17 000

75 900
5 700

الوزارة االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة وأمان
املفاعالت ،أملانيا/مبادرة املناخ الدولية
املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة

وحدة الدعم التقين لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية
وحدة الدعم التقين بشأن القيم

َمرافق االجتماعات

27 500

تكاليف املوظفني

18 000

وحدة الدعم التقين يف جمال أدوات ومنهجيات دعم السياسات

تكاليف املوظفني واملكاتب

40 000

برانمج األمم املتحدة للبيئة

إعارة موظف برامج برتبة ف 4-إىل أمانة املنرب

تكاليف املوظفني

اجملموع الفرعي ()١
 -٢املسامهات العينية املقدمة دعما لربانمج العمل املعتمد
التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:
مركز هيلمهولتز ألحباث البيئة ( ،)UFZأملانيا
حلقة العمل احلوارية بشأن معارف الشعوب األصلية واملعارف
احمللية يف املنطقة القطبية الشمالية
اجتماع اخلرباء بشأن الفصل 1
االجتماع الثالث للمؤلفني
اجتماع املؤلفني للموجز اخلاص مبقرري السياسات
8

القيمة التقديرية

180 600
٢ 3٠٤ 3٠٠

تقدمي الدعم للمشاركني

11 500
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احلكومة/املؤسسة

وكالة البيئة النروجيية

وكالة البيئة النروجيية
وكالة البيئة النروجيية
وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة البيئة ،فنلندا
جامعة هلسينكي ،فنلندا

النشاط

التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:
اجتماع اخلرباء بشأن الفصل 2
اجتماع املؤلفني للموجز اخلاص مبقرري السياسات
مشاورات جهات التنسيق الوطنية للمنرب
حلقة عمل لزمالء املنرب يف الدورة السادسة لالجتماع العام
حلقة العمل احلوارية للمنرب بشأن معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية يف املنطقة القطبية الشمالية
حلقة العمل احلوارية للمنرب بشأن معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية يف املنطقة القطبية الشمالية

جامعة مينسوات ،الوالايت املتحدة

اجتماع اخلرباء بشأن الفصل  2من التقييم العاملي للتنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية
الدعم التقين (املسامهة بنواتج منوذجية) للتقييم العاملي

املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة
هولندا
وزارة البيئة ،مجهورية كوراي
كولومبيا

اجتماع فريق اخلرباء املعين أبدوات ومنهجيات دعم السياسات
حلقة العمل املتعلقة ابلعمل بشأن السيناريوهات والنماذج
تقدمي الدعم إىل خرباء املنرب للمشاركة يف اجتماعات املؤلفني
استضافة الدورة السادسة لالجتماع العام

املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة

اجملموع الفرعي ()٢

اجملموع ()٢+١

نوع الدعم

القيمة التقديرية

تقدمي الدعم للمشاركني

58 500

تقدمي الدعم للمشاركني
تقدمي الدعم للمشاركني
تقدمي الدعم للمشاركني والتكاليف اللوجستية

7 400
9 200
28 800

التكاليف اللوجستية

5 200

تقدمي الدعم للمشاركني

2 200

تكاليف املوظفني

128 000

املكان
تقدمي الدعم للمشاركني والتكاليف اللوجستية
تقدمي الدعم للمشاركني
املكان وموظفو الدعم واألمن واالتصاالت والسفر
واليوم املخصص للجهات صاحبة املصلحة

7 600
11 500
12 000
839 500
١ ١٢١ ٤٠٠
3 ٤٢٥ ٧٠٠
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اجلدول 4
أمثلة لألنشطة اليت توىل املنرب حتفيزها يف العام ٢٠١8
(مباليني دوالرات الوالايت املتحدة)

احلكومة املاحنة/املؤسسة املاحنة

قيادة املشروع

إنتاج املعارف اجلديدة
االحتاد األورويب (أفق )2020

االحتاد األورويب

دعواتن القرتاحات تدعم املنرب:
 تقييم الطبيعة :تعميم رأس املال الطبيعي يف السياسات تقييم الطبيعة :تعميم رأس املال الثقايف يف اختاذ القرارات يف جمال األعمالدعواتن القرتاحات من أجل إرشاد التقييمات العلمية الدولية الرئيسية مثل
تلك اليت جتريها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملنرب احلكومي
الدويل يف جمال العلوم والسياسات وخدمات النظم اإليكولوجية:
 آاثر تغري املناخ على الصحة يف أورواب -اآلاثر املرتتبة على تغري املناخ على الصعيد العاملي من منظور أورويب

مبادرة أرض املستقبل

برانمج املنح املبكرة للنهوض بعلوم االستدامة

برانمج العلوم التابع ملؤسسة غوردون وبييت مور
ومؤسسة نوميس ()NOMIS Foundation
بناء القدرات
الوزارة االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة وأمان املفاعالت،
أملانيا/مبادرة املناخ الدولية
الوزارة االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة وأمان املفاعالت،
أملانيا/مبادرة املناخ الدولية والربانمج السويدي الدويل
للتنوع البيولوجي ()SwedBio
شبكة آسيا واحمليط اهلادئ لبحوث التغري العاملي ()APN
وزارة البيئة ،الياابن (الصندوق الياابين للتنوع البيولوجي)
اجملموع
10

القيمة التقديرية

النشاط

()PEGASuS

بناء القدرات وتقدمي الدعم إىل إثيوبيا وأذربيجان والبوسنة واهلرسك وغرينادا
املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة
وفييت انم والكامريون وكمبوداي وكولومبيا من أجل إجراء تقييمات للنظم
اإليكولوجية الوطنية وترسيخ العلوم الوطنية واملنتدايت السياساتية املتعلقة ابملنرب
وزارة البيئة واملوارد الطبيعية ،اجلمهورية الدومينيكية وشبكة احلوار الثالثي اإلقليمي ملنطقة البحر الكارييب بشأن امللقحات ،واألمن
الغذائي ،والصمود إزاء تغري املناخ (اجلمهورية الدومينيكية) فيما يتعلق بتقييم
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التابع
التلقيح الصادر عن املنرب
لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي
شبكة آسيا واحمليط اهلادئ لبحوث التغري العاملي ( )APNاملشاريع ذات الصلة ابملنرب يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
شبكة آسيا واحمليط اهلادئ لبحوث التغري العاملي ومعهد حوارات العلوم والسياسات بعد التقييم اإلقليمي للمنرب ملنطقة آسيا
واحمليط اهلادئ
االسرتاتيجيات البيئية العاملية

3,0
2,0

5,0
7,0
0,6
0,4
0,1
0,6
0,5
١٩,٢
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اثنيا-

ألف-

النفقات لعامي  ٢٠١٧و٢٠١8

النفقات النهائية لعام ٢٠١٧
 - 17يبني اجلدول  5النفقات النهائية لعام  ،2017حىت  31كانون األول/ديسمرب  ،2017مقارنة مبيزانية
عام  2017والبالغة  8 732 772دوالراً واليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته اخلامسة (املقرر م ح د-
.)6/5
اجلدول 5
النفقات النهائية لعام ٢٠١٧
(بدوالرات الوالايت املتحدة)

بند امليزانية
 -١اجتماعات هيئات املنرب
 ١-١دورات االجتماع العام
تكاليف السفر للمشاركني يف الدورة اخلامسة لالجتماع العام
(السفر/بدل اإلقامة اليومي)
خدمات املؤمترات (الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية)
خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
خدمات األمن لالجتماع العام
اجملموع الفرعي  ،١-١دورات االجتماع العام
 ٢-١دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتب
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق
اجملموع الفرعي  ،٢-١دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 3-١تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب
اجملموع الفرعي  ،١اجتماعات هيئات املنرب

 -٢تنفيذ برانمج العمل
 ١-٢اهلدف  :١تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى اجلوانب
املشرتكة بني العلم والسياسات لتنفيذ املهام الرئيسية للمنرب
الناتج ( 1أ) احتياجات بناء القدرات
الناتج ( 1ب) أنشطة بناء القدرات
الناتج ( 1ج) معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
الناتج ( 1د) املعارف والبياانت
 ٢-٢اهلدف  :٢تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستوايت دون
اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
الناتج ( 2أ) دليل التقييم
الناتج ( 2ب) التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية

امليزانية املعتمدة
لعام 2017

النفقات لعام
2017

الرصيد

500 000

276 518

223 482

830 000
65 000
100 000
١ ٤٩٥ ٠٠٠

514 273
37 747
33 855
8٦٢ 3٩٢

315 727
27 253
66 145
٦3٢ ٦٠8

70 900
170 000
٢٤٠ ٩٠٠

43 791
160 868
٢٠٤ ٦٥٩

27 109
9 132
3٦ ٢٤١

٢٥ ٠٠٠
–
٢٥ ٠٠٠
٦٩3 8٤٩ ١ ٠٦٧ ٠٥١ ١ ٧٦٠ ٩٠٠

٧٩8 ٠٠٠

٢٠٥ ٦8٠ ٥٩٢ 3٢٠

133 750
375 500
225 000
63 750

46 456
85 907
32 764
40 553

87 294
289 593
192 236
23 197

٦٦١ ١٧٧ ١ ٩٧٤ ٥٧3 ٢ ٦3٥ ٧٥٠
–
–
1 661 016 2 050 000

–
388 984
11
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بند امليزانية
الناتج ( 2ج) التقييم العاملي
 3-٢اهلدف  :3تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات فيما
يتعلق ابلقضااي املواضيعية واملنهجية
الناتج ( 3ب) ’ ‘1تقييم تدهور األراضي واستصالحها
الناتج ( 3ج) أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج
الناتج ( 3د) أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيم
 ٤-٢اهلدف  :٤نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته
الناتج ( 4أ) فهرس التقييمات
الناتج ( 4ج) فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات
الناتج ( 4د) االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة*
اجملموع الفرعي  :٢تنفيذ برانمج العمل
 -3األمانة
 1-3موظفو األمانة
 2-3تكاليف التشغيل (غري املتعلقة ابملوظفني)
اجملموع الفرعي  ،3األمانة (املوظفون  +تكاليف التشغيل)
اجملموع الفرعي ()3+2+1
تكاليف دعم الربامج ( 8يف املائة)
جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

امليزانية املعتمدة
لعام 2017

585 750

٤٩٠ ٠٠٠

النفقات لعام
2017

313 557

٤٤٦ ١8٩

الرصيد
272 193
٤3 8١١

50 191 289 809
340 000
)34 494( 134 494
100 000
28 114 21 886
50 000
٢٧ ٧88 ٢٠٧ ٢١٢ ٢3٥ ٠٠٠
30 000
30 000
)1 057( 31 057
30 000
28 845 146 155
175 000
٩38 ٤٥٦ 3 ٢٢٠ ٢٩٤ ٤ ١٥8 ٧٥٠
1 917 000
249 250
٢ ١٦٦ ٢٥٠
8 085 900
646 872

1 216 866
136 677
١ 3٥3 ٥٤3
5 640 888
451 271

700 134
112 573
8١٢ ٧٠٧
2 445 012
195 601

٢ ٦٤٠ ٦١3 ٦ ٠٩٢ ١٥٩ 8 ٧3٢ ٧٧٢

* مت حتويل املبالغ املتعلقة ابالتصاالت ،وقدرها  68 000دوالر للتقييمات اإلقليمية (الناتج ( 2ب)) و 17 000دوالر لتقييم
تدهور األراضي واستصالحها (الناتج ( 3ب) ’ ،)‘1إىل ميزانية االتصاالت العامة (الناتج ( 4د)).

 - 18وبلغت النفقات النهائية لعام  2017مقدار  6,1ماليني دوالر ،مما ميثل وفورات قدرها  2,6مليون
دوالر مقارنة ابمليزانية اليت اعتمدها االجتماع العام .وقد تسىن ذلك أساساً من خالل حتقيق وفورات فيما يلي:
اجتماعات هيئات املنرب ( 0,7مليون دوالر) ،انجتة أساساً من الوفورات احملققة يف تكاليف
(أ)
الرتمجة الشفوية للمشاورات اإلقليمية ،ويف تكاليف الرتمجة التحريرية بفضل تقليل حجم الواثئق ،وكذلك نتيجة
للدعم الذي قدمته اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لتغطية تكاليف سفر رئيس املنرب ،والوفورات
اليت حتققت يف تكاليف السفر بفضل التخطيط املسبق؛
برانمج العمل ( 0,9مليون دوالر) ،انجتة يف املقام األول عن الوفورات اليت حتققت يف
(ب)
أماكن انعقاد املؤمترات بفضل الدعم العيين من البلدان وبسبب إنفاق أقل من املتوقع على السفر وبدل اإلقامة
اليومي لالجتماعات اليت نظمت يف العام  ،2017نظراً ملشاركة عدد أقل من املتوقع من اخلرباء املؤهلني للتمويل
(تلقت الدعم نسبة أقل من  75يف املائة من املشاركني ،وبعض االجتماعات عقدت حبضور عدد أقل مما كان
متوقعاً من املشاركني) وألن بعض االجتماعات استغرق فرتة أقصر من األايم اخلمسة املقررة هلا؛
موظفو األمانة وتكاليفها التشغيلية ( 0,8مليون دوالر) ،انجتة عن إدراج مبلغ احتياطي
(ج)
لالستحقاقات مل ينفق ابلكامل.
12
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ابء-

النفقات املقدرة لعام ٢٠١8
 - 19يبني اجلدول  6النفقات املقدرة لعام  ،2018حىت  31كانون األول/ديسمرب  ،2018مقارنة مبيزانية
عام  2018البالغة  8 554 853دوالراً اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته السادسة .وتشمل هذه النفقات
املقدرة لعام  2018النفقات املتكبدة يف عام  ،2018إىل جانب االلتزامات غري املسددة املتصلة أبنشطة عام
 .2018وبلغت النفقات النهائية لعام  2018مبلغاً تقديره  6,9ماليني دوالر ،مما ميثل وفورات قدرها  1,7مليون
دوالر مقارنة ابمليزانية اليت اعتمدها االجتماع العام .وقد تسىن ذلك أساساً من خالل حتقيق وفورات فيما يتعلق
مبا يلي:
اجتماعات هيئات املنرب ( 0,3مليون دوالر) ،جنمت أساساً عن الوفورات املتعلقة بتكاليف
(أ)
سفر املشاركني حلضور اجتماعات املنرب بسبب احلجز املسبق لتذاكر السفر؛ وتكاليف خدمات األمن وسفر رئيس
املنرب ،بفضل الدعم العيين املقدم من اململكة املتحدة؛
برانمج العمل ( 0,5مليون دوالر) ،انجتة يف املقام األول عن الوفورات اليت حتققت فيما
(ب)
يتعلق أبماكن انعقاد املؤمترات بفضل الدعم العيين الذي قدمته البلدان واملنظمات؛ واإلنفاق مبقدار أقل من املتوقع
على السفر وبدل اإلقامة اليومي لالجتماعات نظراً ملشاركة عدد أقل من املتوقع من اخلرباء املؤهلني للحصول على
التمويل (تلقت الدعم نسبة أقل من  75يف املائة من املشاركني ،وبعض االجتماعات عقدت حبضور عدد أقل مما
كان متوقعاً من املشاركني)؛ ولتأجيل االجتماع من العام  2018إىل العام 2019؛
موظفو األمانة وتكاليفها التشغيلية ( 0,8مليون دوالر) ،انجتة عن إدراج مبلغ احتياطي
(ج)
لالستحقاقات مل ينفق ابلكامل.

13
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اجلدول 6
النفقات املقدرة لعام ٢٠١8
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
بند امليزانية
 -1اجتماعات هيئات املنرب
 ١-١دورات االجتماع العام
تكاليف السفر للمشاركني يف الدورة السادسة
لالجتماع العام (السفر وبدل اإلقامة اليومي)
خدمات املؤمترات (الرتمجة التحريرية والتحرير
والرتمجة الشفوية)
خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
خدمات األمن لالجتماع العام
اجملموع الفرعي  ،١-١دورات االجتماع العام

 ٢-١دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني
يف دورتني من دورات املكتب
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني
يف دورتني من دورات الفريق

النفقات املقدرة
لعام 2018

امليزانية املعتمدة لعام
2018

الرصيد املقدر

500 000

350 552

149 448

1 065 000

1 115 604

()50 604

65 000
100 000

59 894
24 036

5 106
75 964

١ ٧3٠ ٠٠٠

١ ٥٥٠ ٠8٦

١٧٩ ٩١٤

70 900

50 029

20 871

170 000

135 200

34 800

اجملموع الفرعي  ،٢-١دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد
التخصصات

٢٤٠ ٩٠٠

١8٥ ٢٢٩

٥٥ ٦٧١

 3-١تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب

3٠ ٠٠٠

–

3٠ ٠٠٠

اجملموع الفرعي  ،١اجتماعات هيئات املنرب

 -٢تنفيذ برانمج العمل
 ١-٢اهلدف  :١تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى
اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات لتنفيذ املهام
الرئيسية للمنرب
الناتج ( 1أ) احتياجات بناء القدرات
الناتج ( 1ب) أنشطة بناء القدرات
الناتج ( 1ج) معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
الناتج ( 1د) املعارف والبياانت
 ٢-٢اهلدف  :٢تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على
املستوايت دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
الناتج ( 2ب) التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية
الناتج ( 2ج) التقييم العاملي
14

٢ ٠٠٠ ٩٠٠

١ ٧3٥ 3١٥

٢٦٥ ٥8٥

8٦١ ٢٥٠

٦٩8 ٢33

١٦3 ٠١٧

133 750
450 000
213 750
63 750

123 143
388 025
187 065
–

10 607
61 975
26 685
63 750

١ 3١٠ ٠٠٠
285 000
1 025 000

٩١١ ٩3٦
159 510
752 426

3٩8 ٠٦٤
125 490
272 574
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بند امليزانية
 3-٢اهلدف  :3تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات
فيما يتعلق ابلقضااي املواضيعية واملنهجية
الناتج ( 3ب) ’ ‘1تقييم تدهور األراضي واستصالحها
الناتج ( 3ب) ’ ‘3تقييم االستخدام املستدام لألنواع
الربية (السنة األوىل)
الناتج ( 3ج) السيناريوهات والنماذج
الناتج ( 3د) :تقييم القيَم (السنة األوىل)
 ٤-٢اهلدف  :٤نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته
الناتج ( 4أ) فهرس التقييمات
الناتج ( 4ج) فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات

امليزانية املعتمدة لعام
2018

النفقات املقدرة
لعام 2018

الرصيد املقدر

٩٢١ ٢٥٠
71 250

٩٦3 ٢٢8
73 268

()٤١ ٩٧8
()2 018

375 000

375 000

–

100 000
375 000
٥٥٩ ١٦٠
10 000
100 000
311 000
138 160

112 468
402 492
٥٥٤ ٥3٩
10 991
96 515
311 664
135 369

()12 468
()27 492
٤ ٦٢١
()991
3 485
()664
2 791

اجملموع الفرعي  ،٢تنفيذ برانمج العمل

3 ٦٥١ ٦٦٠

3 ١٢٧ ٩3٦

٥٢3 ٧٢٤

 -3األمانة
 1-3موظفو األمانة
 2-3تكاليف التشغيل (غري املتعلقة ابملوظفني)

2 017 600
251 000

الناتج ( 4د) االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة

الناتج ( 4هـ) استعراض املنرب

اجملموع الفرعي  ،3األمانة (املوظفون  +تكاليف التشغيل)

1 289 611
223 811

727 989
27 189

٢ ٢٦8 ٦٠٠

١ ٥١3 ٤٢٢

٧٥٥ ١٧8

اجملموع الفرعي ()3+2+1

7 921 160

6 376 673

1 544 487

تكاليف دعم الربامج ( 8يف املائة)

633 693

510 134

123 559

8 ٥٥٤ 8٥3

٦ 88٦ 8٠٧

١ ٦٦8 ٠٤٦

جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

اثلثا-

امليزانية املقرتحة لعامي  ٢٠١٩و٢٠٢٠

ألف-

امليزانية املنقحة لعام ٢٠١٩
 - 20ويف املقرر م .ح .د 4/6-اعتمد االجتماع العام ميزانية مؤقتة لعام  2019بلغ قدرها 6 074 910
دوالرات ،على النحو املبني يف اجلدول  8من مرفق ذلك املقرر ،مع مالحظة أهنا ستتطلب مزيداً من املراجعة من
جانب االجتماع العام يف دورته السابعة يف سياق اعتماد برانمج العمل الثاين .وجرى تنقيح امليزانية املؤقتة لعام
 2019وقسم برانمج العمل إىل جزأين :اجلزء ألف ،يقابل أنشطة برانمج العمل األول حىت الدورة السابعة
لالجتماع العام وعمليات التقييم الثالث اجلارية اليت بدأت أثناء برانمج العمل األول ،يف حني أن اجلزء ابء ،يقابل
األنشطة املقرتحة لربانمج العمل حىت عام  .2030ويبني اجلدول  7امليزانية املنقحة لعام  2019إىل جانب امليزانية
املؤقتة اليت وافق عليها االجتماع العام يف دورته السادسة.

15
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-١

تنفيذ برانمج العمل

(أ)

اجلزء ألف :برانمج العمل األول
 - 21وزيدت ميزانية اجلزء ألف مببلغ  0,2مليون دوالر ،ليصل جمموع اجلزء ألف إىل  1,8مليون دوالر ،لتعديل
األنشطة اجلارية من برانمج العمل األول على النحو التايل:
اجلارية؛

إضافة حوارات بشأن معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية لكل تقييم من التقييمات الثالثة

(أ)

(ب) إضافة تكاليف املوظفني لتمديد عمل وحدة الدعم التقين للتقييم العاملي حىت هناية عام 2019
من أجل إجناز تقرير التقييم العاملي وتنسيق أحداث االستيعاب؛
(ج)
أوائل عام .2019
(ب)

حتويل امليزانية املخصصة الجتماع فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت من عام  2018إىل

اجلزء ابء :برانمج العمل حىت عام ٢٠3٠
 - 22تشمل امليزانية املنقحة لعام  2019نواتج لربانمج العمل حىت عام  ،2030مل تكن قد وضعت خمصصات
هلا يف امليزانية املؤقتة اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته السادسة .وينعكس هذا يف اجلزء ابء من البند  2يف
اجلدول  .7ويرد موجز لتكاليف فرادى نواتج برانمج العمل يف اجلدول  ،8يف حني يقدم املزيد من التفاصيل يف
مرفق هذه املذكرة ،ويف الوثيقة  ،IPBES/7/6اليت تقدم النواتج وجممل اجلدول الزمين املقرتح لربانمج العمل حىت عام
.2030
 - 23وتبلغ امليزانية اإلمجالية للجزء ابء  2,2مليون دوالر ،وميثل ذلك جمموع املبالغ املدرجة يف امليزانية للعام
 2019ابلنسبة لفرادى النواتج املبينة يف اجلدول  8النواتج ،على النحو التايل:
(أ)
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اهلدف  1بشأن تقييم املعارف:
’‘1

الناتج ( 1أ) :حتديد النطاق لتقييم مواضيعي ألوجه الرتابط بني التنوع البيولوجي واملياه
والغذاء والصحة .املبلغ املدرج يف امليزانية 215 000 :دوالر (اجلدول 8؛ املرفق،
اجلدول ألف)1-؛

’‘2

الناتج ( 1ب) :ورقة تقنية بشأن جوانب الرتابط بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ.
املبلغ املدرج يف امليزانية 35 000 :دوالراً (اجلدول 8؛ املرفق ،اجلدول ألف ،)3-تنفذ
ومتول ابالشرتاك مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

’‘3

الناتج ( 1ج) :لن تكون هناك تكلفة ترتبط بتقييم العوامل احملددة للتغيري التحويلي،
اليت سيجري حتديد نطاقها يف العام 2020؛

’‘4

املعجل آلاثر األعمال التجارية على التنوع
الناتج ( 1د) :حتديد نطاق التقييم املنهجي َّ
البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للناس ،وجوانب االعتماد املشرتك فيما
بينها .املبلغ املدرج يف امليزانية 116 000 :دوالر (اجلدول 8؛ املرفق ،اجلدول ألف-
.)1
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(ب) اهلدف  2بشأن بناء القدرات:
’‘ 1

النواتج ( 2أ) (تعزيز التعلم واملشاركة)( 2 ،ب) (تيسري الوصول) و( 2ج) (تعزيز
القدرات الوطنية واإلقليمية) :املبلغ املرصود يف امليزانية 455 000 :دوالراً (اجلدول 8؛
املرفق ،اجلدول ألف.)7-

(ج) اهلدف  3بشأن تعزيز أسس املعارف:

(د)

’‘ 1

الناتج ( 3أ) :العمل املتقدم فيما يتعلق ابملعارف والبياانت .املبلغ املدرج يف امليزانية:
 210 000دوالر (اجلدول 8؛ املرفق ،اجلدول ألف)8-؛

’‘ 2

الناتج ( 3ب) :تعزيز االعرتاف بنظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية والعمل
هبا .يُدرج التمويل املقدم للحوارات املتعلقة مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
يف إطار اهلدف  .1املبلغ املدرج يف امليزانية 185 000 :دوالر (اجلدول 8؛ املرفق،
اجلدول ألف.)9-

اهلدف  4بشأن دعم السياسات:
’‘ 1

الناتج ( 4أ) العمل املتقدم بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات املبلغ املدرج يف
امليزانية 244 000 :دوالر (اجلدول 8؛ املرفق ،اجلدول ألف)10-؛

’‘ 2

الناتج ( 4ب) :العمل املتقدم بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية .املبلغ املدرج يف امليزانية 260 000 :دوالر (اجلدول 8؛ املرفق،
اجلدول ألف)11-؛

’‘ 3

الناتج ( 4ج) :العمل املتقدم فيما يتعلق ابلقيم املتعددة .وعلى الرغم من أن العمل
سينجز على هذا الناتج يف العام  ،2019فلن ترتتب على ذلك تكاليف ألن فريق
اخلرباء الذي جيري تقدير القيم سيقدم املشورة ألفرقة اخلرباء التابعة للمنرب دون مقابل.

(ه) اهلدف  5بشأن التواصل واملشاركة:
’‘1

الناتج ( 5أ) :تعزيز التواصل .املبلغ املدرج يف امليزانية 250 000 :دوالر (انظر اجلدول
 ،8املرفق ،اجلدول ألف)13-؛

’‘2

الناتج ( 5ب) :تعزيز املشاركة مع احلكومات وأصحاب املصلحة .ويشمل ذلك
املشاورة السنوية ملراكز االتصال الوطنية التابعة للمنرب .املبلغ املدرج يف امليزانية:
 275 000دوالر (انظر اجلدول  ،8املرفق ،اجلدول ألف.)14-

(و) اهلدف  6بشأن استعراض الفعالية:
’‘1

الناتج  :6استعراض الفعالية .ولن ترتبط هبذا الناتج أي تكاليف يف العام .2019
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-٢

األمانة
 - 24مل تعد ميزانية األمانة تشمل احتياطياً لتغطية تكاليف املوظفني ،حسب التكاليف القياسية املستخدمة
يف عمليات امليزنة لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،ألن ذلك يؤدي إىل املبالغة يف تقدير امليزانية ،على النحو املبلغ
عنه يف السنوات السابقة.
 - 25ويقرتح املكتب إضافة ثالث وظائف إىل مالك املوظفني احلايل لألمانة ،وإعادة تصنيف وظيفة مؤقتة
موجودة حالياً ،وتوسيع وظيفة مؤقتة واحدة موجودة حالياً من العمل بنصف دوام إىل التفرغ بدوام كامل ،على
النحو التايل:
إضافة وظيفة فنية برتبة ف 3-تقابل املدير احلايل للتنمية ،حبيث تبدأ يف عام ،2020
(أ)
وعندما يتوقف الدعم العيين هلذه الوظيفة اليت كانت ملدة عامني ،مواصلة تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال .وتعترب
هذه الوظيفة ذات أولوية من أجل حتقيق منافع اجلهود املبذولة حالياً يف إقامة شبكة من اجلهات ملاحنة .واعتباراً
من العام  2020ستبلغ التكلفة السنوية  144 500دوالر؛
إضافة وظيفة إدارية مؤقتة من فئة اخلدمات العامة خ ع 5-للرتكيز على املشرتايت والسفر.
(ب)
وفيما يتعلق ابملشرتايت ،تشمل األدوار املتعلقة ابملشرتايت يف نظام أوموجا عدداً من العمليات الفرعية اليت توزع
حالياً بني موظفي الدعم احلاليني ليقوموا هبا عالوة على عبء عملهم املعتاد .ولذلك سيتوىل هذا املوظف املسؤولية
الكاملة عن دور املشرتايت ،مما خيفف الضغط على املوظفني احلاليني ،ويقلل من حاالت التأخري اليت تنشأ حالياً
يف عملية املشرتايت ويكفل الدفع للبائعني يف الوقت املناسب .وسيتوىل املوظف نفسه أيضاً املسؤولية عن السفر
ويتمم عمل املوظف احلايل برتبة خ ع 5-الذي يتوىل هذه املهمة ويواجه عبء عمل ثقيل بسبب االجتماعات
الكثرية اليت ينظمها املنرب .وستبلغ التكلفة السنوية لذلك  103 000دوالر؛
إضافة وظيفة مؤقتة لرئيس عمليات برتبة ف ،5-على النحو املقرتح يف االستعراض
(ج)
الداخلي ،لإلشراف على املهام اإلدارية يف األمانة ،مبا يف ذلك املوارد البشرية ،واملشرتايت ،وتنفيذ امليزانية ،لتمكني
األمني التنفيذي من إشراك املزيد من الدول األعضاء واالتفاقات املتعددة األطراف وغريها من الشركاء واجلهات
املاحنة .وستبلغ التكلفة السنوية لذلك  208 600دوالر؛
(د)
إعادة تصنيف الوظيفة املؤقتة لرئيس األمانة من الرتبة مد 1-إىل الرتبة مد ،2-اعرتافاً
مبستوى املسؤولية اليت يتوالها ومبستوى االلتزام واملهارات الالزمة لشغلها ،ولرفع مستوى الوظيفة إىل املستوايت
املعادلة يف املبادرات املماثلة .وستكون التكلفة السنوية اإلضافية الالزمة لذلك  21 300دوالر؛
توسيع وظيفة النصف دوام ملساعد شؤون نظم املعلومات إىل وظيفة بدوام كامل برتبة
(ه)
خ ع .6-واتسمت هذه الوظيفة أبمهية حرجة يف تقدمي الدعم إىل املوظف املعاون املعين إبدارة املعارف .وأاتحت
لألمانة أن متضي قدماً يف مهامها املتعلقة ابملعارف والبياانت وإدارة املعلومات .وسيمول هذا التوسع من مسامهة
خمصصة تقدمها حكومة أملانيا .وستكون التكلفة السنوية اإلضافية الالزمة لذلك  51 500دوالر.
 - 26وستمثل هذه التغيريات زايدة قدرها  528 900دوالراً يف تكاليف املوظفني .وال تُدرج يف ميزانية العام
 2019سوى نسبة  25يف املائة من تكلفة وظيفتني من الوظائف املؤقتة اجلديدة والوظيفة املعاد تصنيفها ،استناداً
إىل االفرتاض أبن هذه الوظائف لن تُشغل قبل الربع األخري من عام  .2019ولن تبدأ الوظيفة برتبة ف 3-ووظيفة
فئة اخلدمات العامة خ ع 6-ابلدوام الكامل إال يف العام .2020
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 - 27ويبلغ اجملموع املنقح للميزانية املؤقتة للعام  2019ما مقداره  8,4ماليني دوالر مع ختصيص  1,8مليون
دوالر الجتماعات هيئات املنرب ،و 4,1ماليني دوالر لربانمج العمل ،و 1,9مليون دوالر لألمانة.
اجلدول 7
امليزانية املنقحة لعام ٢٠١٩
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
بند امليزانية
 -١اجتماعات هيئات املنرب
 ١-١دورات االجتماع العام
تكاليف السفر للمشاركني يف الدورة السابعة
لالجتماع العام (السفر وبدل اإلقامة اليومي)
خدمات املؤمترات (الرتمجة التحريرية والتحرير
والرتمجة الشفوية)
خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
خدمات األمن والتكاليف األخرى لالجتماع
العام
اجملموع الفرعي  ،١-١دورات االجتماع العام

امليزانية املعتمدة
لعام 2019

امليزانية املنقحة لعام
2019

500 000

500 000

830 000
65 000

830 000
65 000

100 000

100 000

١ ٤٩٥ ٠٠٠

١ ٤٩٥ ٠٠٠

التغري

 ٢-١دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد
التخصصات
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف
دورتني من دورات املكتب
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف
دورتني من دورات الفريق
اجملموع الفرعي  ،٢-١دورات املكتب وفريق اخلرباء
املتعدد التخصصات

70 900

70 900

170 000

170 000

٢٤٠ ٩٠٠

٢٤٠ ٩٠٠

 3-١تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب

3٠ ٠٠٠

٢٥ ٠٠٠

()٥ ٠٠٠

اجملموع الفرعي  ،١اجتماعات هيئات املنرب

١ ٧٦٥ ٩٠٠

١ ٧٦٠ ٩٠٠

()٥ ٠٠٠

 -٢تنفيذ برانمج العمل
اجلزء ألف :برانمج العمل األول
برانمج العمل األول-اهلدف  :١تعزيز أسس
القدرات واملعارف على مستوى اجلوانب املشرتكة
بني العلم والسياسات لتنفيذ املهام الرئيسية للمنرب

٩١ ٦٦٧

١٥٥ ٤١٧

٦3 ٧٥٠
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بند امليزانية

امليزانية املعتمدة
لعام 2019

امليزانية املنقحة لعام
2019

التغري

برانمج العمل األول-الناجتان ( 1أ) و( 1ب):
بناء القدرات
برانمج العمل األول-الناتج ( 1ج) معارف
الشعوب األصلية واملعارف احمللية
برانمج العمل األول-الناتج ( 1د) املعارف
والبياانت
برانمج العمل األول-اهلدف  :٢تعزيز الرتابط بني
العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية على املستوايت دون
اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
برانمج العمل األول-الناتج ( 2ج) التقييم
العاملي
برانمج العمل -١اهلدف  :3تعزيز الرتابط بني
العلوم والسياسات فيما يتعلق ابلقضااي املواضيعية
واملنهجية
برانمج العمل -1الناتج ( 3ب) ’ ‘2تقييم
األنواع الدخيلة املغرية (السنة األوىل)
برانمج العمل -1الناتج ( 3ب) ’ ‘3تقييم
االستخدام املستدام لألنواع الربية (السنة الثانية)
برانمج العمل األول-الناتج ( 3ج)
السيناريوهات والنماذج
برانمج العمل األول-الناتج ( 3د) تقييم القيَم
(السنة الثانية)
برانمج العمل -١اهلدف  :٤نشر وتقييم أنشطة
املنرب ونواجته واستنتاجاته
برانمج العمل -1الناتج ( 4د) االتصاالت
وإشراك أصحاب املصلحة
برانمج العمل -1الناتج ( 4هـ) استعراض املنرب

63 750

63 750

١١3 ٧٥٠

١٥3 ٧٥٠

٤٠ ٠٠٠

113 750

153 750

40 000

١ ٢٦٥ ٠٠٠

١ ٤١٥ ٠٠٠

١٥٠ ٠٠٠

375 000

425 000

50 000

395 000

445 000

50 000

100 000

100 000

395 000

445 000

50 000

١٢٠ ٠٠٠

١٢٠ ٠٠٠

–

112 500
7 500

112 500
7 500

–
–

اجملموع الفرعي ،اجلزء ألف

١ ٥٩٠ ٤١٧

١ 8٤٤ ١٦٧

اجلزء ابء :برانمج العمل حىت عام ٢٠3٠
اهلدف  :١تقييم املعارف
الناتج ( 1أ) :تقييم ألوجه الرتابط بني التنوع
البيولوجي واملياه والغذاء والصحة.
الناتج ( 1ب) :ورقة تقنية بشأن التنوع
البيولوجي وتغري املناخ.
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29 167

29 167

62 500

62 500

٢٥3 ٧٥٠

3٦٦ ٠٠٠

3٦٦ ٠٠٠

–

215 000

215 000

–

35 000

35 000
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املعجل آلاثر األعمال
الناتج ( 1د) :التقييم َّ
التجارية على التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت
تقدمها الطبيعة للناس ،وجوانب االعتماد
املشرتك فيما بينها.

امليزانية املعتمدة
لعام 2019

امليزانية املنقحة لعام
2019

–

116 000

116 000

اهلدف  :٢بناء القدرات
النواتج ( 2أ) و( 2ب) و( 2ج) املتعلقة ببناء
القدرات

٤٥٥ ٠٠٠

٤٥٥ ٠٠٠

–

455 000

455 000

3٩٥ ٠٠٠

3٩٥ ٠٠٠

–

210 000

210 000

–

185 000

185 000

٥٠٤ ٠٠٠

٥٠٤ ٠٠٠

–

244 000

244 000

–

260 000

260 000

–

٥٢٥ ٠٠٠
250 000

٥٢٥ ٠٠٠
250 000

–

275 000

275 000

٢ ٢٤٥ ٠٠٠

٢ ٢٤٥ ٠٠٠

٤ ٠8٩ ١٦٧

٢ ٤٩8 ٧٥٠

بند امليزانية

اهلدف  :3تعزيز أسس املعارف
الناتج ( 3أ) العمل املتقدم فيما يتعلق ابملعارف
والبياانت.
الناتج ( 3ب) تعزيز االعرتاف بنظم معارف
الشعوب األصلية واملعارف احمللية والعمل هبا.
اهلدف  :٤دعم السياسات
الناتج ( 4أ) العمل املتقدم بشأن أدوات
ومنهجيات دعم السياسات
الناتج ( 4ب) العمل املتقدم بشأن
السيناريوهات والنماذج
اهلدف  :٥التواصل واملشاركة
الناتج ( 5أ) تعزيز التواصل
الناتج ( 5ب) تعزيز مشاركة احلكومات
وأصحاب املصلحة.
اجملموع الفرعي ،اجلزء ابء
اجملموع الفرعي  ،٢تنفيذ برانمج العمل

١ ٥٩٠ ٤١٧

التغري

 -3األمانة
 1-3موظفو األمانة
 2-3تكاليف التشغيل (غري املتعلقة
ابملوظفني)
اجملموع الفرعي  ،3األمانة (املوظفون+تكاليف
التشغيل)
اجملموع الفرعي ()3+2+1
تكاليف دعم الربامج ( 8يف املائة)

٢ ٠١٧ ٦٠٠

١ ٦38 ٤٢٥

٢٥١ ٠٠٠

٢٥١ ٠٠٠

٢ ٢٦8 ٦٠٠

١ 88٩ ٤٢٥

()3٧٩ ١٧٥

5 624 917
449 993

7 739 492
619 159

2 114 575
169 166

جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

٦ ٠٧٤ ٩١٠

8 3٥8 ٦٥١

٢ ٢83 ٧٤١

()3٧٩ ١٧٥
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اجلدول 8

جمموع تكاليف فرادى النواتج املقرتحة لربانمج العمل حىت عام ٢٠3٠

(بدوالرات الوالايت املتحدة)
نواتج برانمج العمل حىت عام 2030
التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة
الناتج ( ١أ):
حتديد النطاق (سنة واحدة)
التقييم (أربع سنوات)
اجملموع
الناتج ( ١ب) :التنوع البيولوجي وتغري املناخ
ورقة تقنية (السنة األوىل)
ورقة تقنية (السنة الثانية)
اجملموع
الناتج ( ١ج) :العوامل احملددة للتغيري التحويلي
حتديد النطاق (سنة واحدة)
التقييم (ثالث سنوات)
اجملموع
األعمال والتنوع البيولوجي
الناتج ( ١د):
حتديد النطاق (سنة واحدة)
التقييم (سنتان)
اجملموع
التقييم العاملي مع إدماج العناصر اإلقليمية واألقاليمية
حتديد النطاق (سنة واحدة)
التقييم (أربع سنوات)
اجملموع
النواتج ( ٢أ) وب و(٢ج) :بناء القدرات (ميزانية سنوية)
العمل املتقدم فيما يتعلق ابملعارف والبياانت
الناتج ( 3أ):
(سنوايا)
الناتج ( 3ب) :تعزيز االعرتاف بنظم معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية والعمل هبا (سنوايا)
العمل املتقدم بشأن األدوات واملنهجيات املتعلقة
الناتج ( ٤أ):
ابلسياسات (سنوايا)
الناتج ( ٤ب) :العمل املتقدم بشأن السيناريوهات والنماذج
(سنوايا)
الناتج ( ٤ج) :العمل املتقدم بشأن القيم املتعددة (سنوايا؛ يبدأ
بعد إجناز تقييم القيَم)
تعزيز االتصال (سنوايا)
الناتج ( ٥أ):
الناتج ( ٥ب) :تعزيز مشاركة احلكومات وأصحاب املصلحة (سنوايا)
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الكلفة
215 000
2 360 000
2 575 000
35 000
116 000
151 000

املرجع إىل اجلداول الواردة
يف مرفق هذه املذكرة
اجلدول ألف1-
اجلدول ألف2-

اجلدول ألف3-

137 000
1 692 750
1 829 750

اجلدول ألف1-
اجلدول ألف4-

116 000
810 500
926 500

اجلدول ألف1-
اجلدول ألف5-

215 000
2 732 500
2 947 500
455 000

اجلدول ألف1-
اجلدول ألف6-
اجلدول ألف7-

210 000

اجلدول ألف8-

185 000

اجلدول ألف9-

244 000

اجلدول ألف10-

260 000

اجلدول ألف11-

235 000

اجلدول ألف12-

250 000
275 000

اجلدول ألف13-
اجلدول ألف14-

IPBES/7/4

ابء-

امليزانية املؤقتة لعام ٢٠٢٠
 - 28حددت األرقام املتعلقة ببند امليزانية  ،2تنفيذ برانمج العمل ،يف امليزانية املؤقتة لعام  ،2020على أساس
نفس االفرتاضات اليت استخدمت للعام .2019
 - 29ويشمل اجلزء ألف من برانمج العمل التكاليف التقديرية للتقييمات املتعلقة ابألنواع الدخيلة املغرية
واالستخدام املستدام لألنواع الربية والقيَم ،متشياً مع ميزانياهتا املعتمدة ( ،)IPBES/6/8مع اقرتاح أموال إضافية ملا
يلي:
اجلارية؛

(أ)

حوار واحد بشأن معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية لكل تقييم من التقييمات الثالثة

(ب) اجتماع واحد ملؤلفي املوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقييمات املتعلقة ابالستخدام املستدام
لألنواع الربية والقيم ،خالل السنة الثالثة من هذه التقييمات.
- 30

ويشمل اجلزء ابء من برانمج العمل تكاليف النواتج التالية:
(أ)

اهلدف  1بشأن تقييم املعارف:
’ ‘1الناتج ( 1أ) :السنة األوىل من التقييم املواضيعي ألوجه الرتابط بني التنوع البيولوجي
واملياه والغذاء والصحة .املبلغ املدرج يف امليزانية 588 250 :دوالراً (املرفق ،اجلدول
ألف)2-؛
’ ‘2الناتج ( 1ب) :ورقة تقنية بشأن جوانب الرتابط بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ.
املبلغ املدرج يف امليزانية 116 000 :دوالر (اجلدول 8؛ املرفق ،اجلدول ألف ،)3-تنفذ
ومتول ابالشرتاك مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛
’ ‘3الناتج ( 1ج) :حتديد النطاق لتقييم مواضيعي للعوامل احملددة للتغيري التحويلي .املبلغ
املدرج يف امليزانية 137 000 :دوالر (املرفق ،اجلدول ألف)1-؛
املعجل آلاثر األعمال التجارية
’ ‘4الناتج ( 1د) :ال ترتبط أي تكاليف ابلتقييم املنهجي َّ
على التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للناس وجوانب االعتماد املشرتك
فيما بينها ،ولن يبدأ هذا التقييم إال يف العام  2021ألن هناك ابلفعل أربعة تقييمات
جيري إنتاجها ابلتوازي يف العام .2020

(ب) اهلدف  2بشأن بناء القدرات:
’ ‘1النواتج ( 2أ) (تعزيز التعلم واملشاركة) ،و( 2ب) (تيسري الوصول) و( 2ج) (تعزيز
القدرات الوطنية واإلقليمية) .املبلغ املدرج يف امليزانية 455 000 :دوالر (املرفق،
اجلدول ألف.)7-
(ج) اهلدف  3بشأن تعزيز أسس املعارف:
’‘ 1

الناتج ( 3أ) :العمل املتقدم فيما يتعلق ابملعارف والبياانت .املبلغ املدرج يف امليزانية:
 210 000دوالر (املرفق ،اجلدول ألف)8-؛
23
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’‘ 2

(د)

الناتج ( 3ب) :تعزيز االعرتاف بنظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
والعمل هبا .يُدرج التمويل املقدم للحوارات املتعلقة مبعارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية يف إطار اهلدف  .1املبلغ املدرج يف امليزانية 185 000 :دوالر
(املرفق ،اجلدول ألف.)9-

اهلدف  4بشأن دعم السياسات:
’ ‘1الناتج ( 4أ) العمل املتقدم بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات املبلغ املدرج يف
امليزانية 244 000 :دوالر (املرفق ،اجلدول ألف)10-؛
’ ‘2الناتج ( 4ب) :العمل املتقدم بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية .املبلغ املدرج يف امليزانية 260 000 :دوالر (املرفق ،اجلدول ألف-
)11؛
’ ‘3الناتج ( 4ج) :العمل املتقدم فيما يتعلق ابلقيم املتعددة .على الرغم من أن العمل
سينجز على هذا الناتج يف العام  ،2020فلن ترتتب على ذلك تكاليف ألن فريق
اخلرباء الذي جيري التقييم املتعلق ابلقيم سيقدم املشورة ألفرقة اخلرباء التابعة للمنرب دون
مقابل.

(هـ) اهلدف  5بشأن التواصل واملشاركة:
’ ‘1الناتج ( 5أ) :تعزيز التواصل .املبلغ املدرج يف امليزانية 250 000 :دوالر (املرفق،
اجلدول ألف)13-؛
’ ‘2الناتج ( 5ب) تعزيز مشاركة احلكومات وأصحاب املصلحة .ويشمل ذلك املشاورة
السنوية ملراكز االتصال الوطنية التابعة للمنرب .املبلغ املدرج يف امليزانية275 000 :
دوالر (املرفق ،اجلدول ألف.)14-
(و) اهلدف  6بشأن استعراض الفعالية:
’ ‘1الناتج  :6استعراض الفعالية .لن ترتبط هبذا الناتج أي تكاليف يف العام .2020
 - 31وابإلضافة إىل تنفيذ برانمج العمل ،تشمل امليزانية املؤقتة للعام  2020تكلفة الدورة الثامنة لالجتماع
العام ،اليت خيطط مبدئياً لعقدها يف آب/أغسطس  ،2020كما تشمل تكاليف املوظفني اليت أتخذ يف االعتبار
التعديالت املقرتحة للعام  .2019ويبلغ جمموع امليزانية املؤقتة لعام  2020ما مقداره  9,5ماليني دوالر.
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اجلدول 9
امليزانية املؤقتة لعام ٢٠٢٠
(بدوالرات الوالايت املتحدة)

بند امليزانية
-١

اجتماعات هيئات املنرب

١-١

دورات االجتماع العام
تكاليف السفر للمشاركني يف الدورة الثامنة لالجتماع العام
(السفر وبدل اإلقامة اليومي)

500 000

خدمات املؤمترات (الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية)

830 000

خدمات إعداد تقارير االجتماع العام

65 000

خدمات األمن والتكاليف األخرى لالجتماع العام

100 000

اجملموع الفرعي  ،١-١دورات االجتماع العام
٢-١

تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتب

70 900

تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

170 000

تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب

اجملموع الفرعي  ،١اجتماعات هيئات املنرب
-٢

١ ٤٩٥ ٠٠٠

دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات

اجملموع الفرعي  ،٢-١دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
3-١

ميزانية عام
2020

٢٤٠ ٩٠٠
25 000
١ ٧٦٠ ٩٠٠

تنفيذ برانمج العمل

اجلزء ألف :برانمج العمل األول
برانمج العمل -١اهلدف  :3تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات فيما يتعلق
ابلقضااي املواضيعية واملنهجية
برانمج العمل -1الناتج ( 3ب) ’ ‘2تقييم األنواع الدخيلة املغرية

١ ٩٩٥ ٠٠٠
445 000

برانمج العمل -1الناتج ( 3ب) ’ ‘3تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية 775 000
برانمج العمل األول-الناتج ( 3د) :تقييم القيَم
اجملموع الفرعي ،اجلزء ألف

775 000
١ ٩٩٥ ٠٠٠
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بند امليزانية
اجلزء ابء :برانمج العمل حىت عام ٢٠3٠
اهلدف  :١تقييم املعارف

ميزانية عام
2020
8٤١ ٢٥٠

الناتج ( 1أ) تقييم ألوجه الرتابط بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة 588 250
الناتج ( 1ب) ورقة تقنية بشأن التنوع البيولوجي وتغري املناخ

116 000

الناتج ( 1ج) تقييم العوامل احملددة للتغيري التحويلي

137 000

اهلدف  :٢بناء القدرات
النواتج ( 2أ) و( 2ب) و( 2ج) املتعلقة ببناء القدرات
اهلدف  :3تعزيز أسس املعارف

455 000
3٩٥ ٠٠٠

الناتج ( 3أ) العمل املتقدم فيما يتعلق ابملعارف والبياانت

210 000

الناتج ( 3ب) تعزيز االعرتاف بنظم معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية والعمل هبا

185 000

اهلدف  :٤دعم السياسات

٥٠٤ ٠٠٠

الناتج ( 4أ) العمل املتقدم بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات

244 000

الناتج ( 4ب) العمل املتقدم بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية

260 000

اهلدف  :٥التواصل واملشاركة

٥٢٥ ٠٠٠

الناتج ( 5أ) تعزيز التواصل

250 000

الناتج ( 5ب) تعزيز مشاركة احلكومات وأصحاب املصلحة

275 000

اجملموع الفرعي ،اجلزء ابء

٢ ٧٢٠ ٢٥٠

اجملموع الفرعي  ،٢تنفيذ برانمج العمل

٤ ٧١٥ ٢٥٠

-3
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٤٥٥ ٠٠٠

األمانة
 1-3موظفو األمانة

2 084 100

 2-3تكاليف التشغيل (غري املتعلقة ابملوظفني)

251 000

اجملموع الفرعي  ،3األمانة (املوظفون  +تكاليف التشغيل)

٢ 33٥ ١٠٠

اجملموع الفرعي ()3+2+1

8 811 250

تكاليف دعم الربامج ( 8يف املائة)

704 900

جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

٩ ٥١٦ ١٥٠
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جيم-

امليزانيات اإلرشادية بعد عام ٢٠٢٠
 - 32أعدت امليزانيات اإلرشادية للفرتة  2029-2021وتقدم بشكل موجز يف اجلدول  .10وتستند
امليزانيات اإلرشادية إىل االفرتاضات التالية:
ألغراض عملية وضع امليزانية هذه ،تكون دورات انعقاد االجتماع العام سنوية .وقد يقرر
(أ)
االجتماع العام زايدة الفرتة الفاصلة بني دوراته يف املستقبل ،حسب جدول أعماله؛
أتخذ تكاليف املوظفني يف االعتبار الوظائف املؤقتة اإلضافية املقرتحة وعمليات إعادة
(ب)
التصنيف املبينة يف هذه املذكرة؛
(ج)

وتشمل ميزانية برانمج العمل املبالغ املخصصة ملا يلي:
’‘1
’‘2

التقييمات الثالثة اجلارية وفقاً مليزانيتها اليت اعتمدها االجتماع العام؛

النواتج من  2إىل  5طوال مدة برانمج العمل ،على النحو احملدد يف التكاليف
السنوية املشار إليها يف املرفق؛

’‘3

النواتج ( 1أ) و( 1ج) و( 1د) ،وفقا للجدول الزمين املبني يف الوثيقة
وتكاليف فرادى النواتج املبينة يف املرفق .أدرجت ثالثة اجتماعات للحوار بشأن
معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية للناجتني ( 1أ) (التنوع البيولوجي واملياه
والغذاء والصحة) ،و( 1ج) (العوامل احملددة للتغيري التحويلي) ،واجتماع حوار
املعجل.
واحد للناتج ( 1د) (األعمال التجارية والتنوع البيولوجي) ،وهو التقييم َّ
املعجل (الناتج ( 1د)) ،يسمح بعقد اجتماعني لوضع املوجز
وابستثناء التقييم َّ
اخلاص مبقرري السياسات ،لكي يتاح للحكومات أن جتري استعراضاً إضافياً
للموجز وللسماح بتنقيح املوجز بعدئذ على التعليقات اليت ترد منها؛

’‘4

تقييمان عاداين مدة كل منهما ثالث سنوات ،قد ينجمان عن توجيه الدعوة
الثانية للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات ،حيدد النطاق ألحدمها يف العام 2022
ويُنتج يف العام  ،2025يف حني حيدد نطاق التقييم اآلخر يف العام  2023ويُنتج
يف العام 2026؛

’‘5

تقييم عاملي/إقليمي واحد يستمر أربعة أعوام ،حيدد نطاقه يف العام  2024ويُنجز
يف العام  2028أو يف أوائل عام  ،2029يف الوقت املناسب إلرشاد املشاورات
اليت ستجري بشأن خطة التنمية املستدامة ملا بعد العام  .2030وتشمل امليزانية
املخصصة هلذا التقييم ثالثة اجتماعات للحوار بشأن معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية واجتماعني لوضع املوجز اخلاص مبقرري السياسات؛

’‘6

الورقات التقنية اليت تنتج يف سنة واحدة :إحداها يف العام  2020للناتج ( 1ب)
(التنوع البيولوجي وتغري املناخ) ،وواحدة يف العام  2024للناتج ( 1أ) (التنوع
البيولوجي ،املياه والغذاء والصحة) ،وواحدة يف العام  2025للناتج ( 1ج)
(العوامل احملددة للتغيري التحويلي) ،وواحدة يف العام  2029للتقييم
العاملي/اإلقليمي؛

’‘7

ميزانية الربانمج ال تشمل املبالغ املتعلقة بتقييمني إضافيني حمتملني قد ينجمان عن
دعوة اثلثة لتقدمي الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات.
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اجلدول 10

امليزانيات اإلرشادية لربانمج العمل حىت عام ٢٠3٠

(بدوالرات الوالايت املتحدة)
بند امليزانية

2019

2020

2021

 -١اجملموع الفرعي،
اجتماعات هيئات املنرب

١ ٧٦٠ ٩٠٠

١ ٧٦٠ ٩٠٠

١ ٧٦٠ ٩٠٠

 -٢أ برانمج العمل األول

١ 8٤٤ ١٦٧

١ ٩٩٥ ٠٠٠

٧٧٥ ٠٠٠

اجلزء -٢ب :برانمج العمل
حىت عام ٢٠3٠

٢ ٢٤٥ ٠٠٠

٢ ٧٢٠ ٢٥٠

3 ٠٧٧ ٥٠٠

2022
١ ٧٦٠ ٩٠٠

2023
١ ٧٦٠ ٩٠٠

2024
١ ٧٦٠ ٩٠٠

2025
١ ٧٦٠ ٩٠٠

2026
١ ٧٦٠ ٩٠٠

2027
١ ٧٦٠ ٩٠٠

2028
١ ٧٦٠ ٩٠٠

2029
١ ٧٦٠ ٩٠٠

3 ٧٦٩ ٠٠٠

3 ٦٥٩ ٢٥٠

٤ ١33 ٧٥٠

٤ ٠88 ٧٥٠

3 ٦3٢ ٠٠٠

٢ 83٠ ٠٠٠

3 ٠٥١ ٧٥٠

٢ ٢٢٦ ٠٠٠

اهلدف  :1تقييم املعارف

366 000

841 250

1 655 000 963 500

1 545 250

2 019 750

1 518 000 1 974 750

716 000

937 750

112 000

اهلدف  :2بناء القدرات

455 000

455 000

455 000

455 000

455 000

455 000

455 000

455 000

455 000

455 000

455 000

اهلدف  :3تعزيز أسس املعارف

395 000

395 000

395 000

395 000

395 000

395 000

395 000

395 000

395 000

395 000

395 000

اهلدف  :4دعم السياسات

504 000

504 000

739 000

739 000

739 000

739 000

739 000

739 000

739 000

739 000

739 000

اهلدف  :5التواصل واملشاركة

525 000

525 000

525 000

525 000

525 000

525 000

525 000

525 000

525 000

525 000

525 000

 ٢اجملموع الفرعي ،برانمج
3 ٦٥٩ ٢٥٠ 3 ٧٦٩ ٠٠٠ 3 8٥٢ ٥٠٠ ٤ ٧١٥ ٢٥٠ ٤ ٠8٩ ١٦٧
العمل

٤ ١33 ٧٥٠

٤ ٠88 ٧٥٠

3 ٦3٢ ٠٠٠

٢ 83٠ ٠٠٠

3 ٠٥١ ٧٥٠

٢ ٢٢٦ ٠٠٠

 3اجملموع الفرعي ،األمانة

١ 88٩ ٤٢٥

٢ 33٥ ١٠٠

٢ 33٥ ١٠٠

٢ 33٥ ١٠٠

٢ 33٥ ١٠٠

٢ 33٥ ١٠٠

٢ 33٥ ١٠٠

٢ 33٥ ١٠٠

٢ 33٥ ١٠٠

٢ 33٥ ١٠٠

٢ 33٥ ١٠٠

اجملموع الفرعي ()3+٢+١

٧ ٧3٩ ٤٩٢

8 8١١ ٢٥٠

٧ ٩٤8 ٥٠٠

٧ 8٦٥ ٠٠٠

٧ ٧٥٥ ٢٥٠

8 ٢٢٩ ٧٥٠

8 ١8٤ ٧٥٠

٧ ٧٢8 ٠٠٠

٦ ٩٢٦ ٠٠٠

٧ ١٤٧ ٧٥٠

٦ 3٢٢ ٠٠٠

تكاليف دعم الربامج ( 8يف
املائة)
اجملموع
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٦١٩ ١٥٩

٧٠٤ ٩٠٠

٦3٥ 88٠

٦٢٩ ٢٠٠

٦٢٠ ٤٢٠

٦٥8 38٠

٦٥٤ ٧8٠

٦١8 ٢٤٠

٥٥٤ ٠8٠

٥٧١ 8٢٠

٥٠٥ ٧٦٠

8 3٥8 ٦٥١

٩ ٥١٦ ١٥٠

8 ٥8٤ 38٠

8 ٤٩٤ ٢٠٠

8 3٧٥ ٦٧٠

8 888 ١3٠

8 83٩ ٥3٠

8 3٤٦ ٢٤٠

٧ ٤8٠ ٠8٠

٧ ٧١٩ ٥٧٠

٦ 8٢٧ ٧٦٠
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رابع ا-

عرض عام لتكاليف املنرب وتقدير لألموال اليت يتعني مجعها

ألف-

عرض عام لتكاليف املنرب
 - 33ترتاوح امليزانيات اإلرشادية املبينة يف اجلدول  10دوالر بني  6,8ماليني دوالر ( )2029و 9,5ماليني
دوالر ( ،)2020مبتوسط قدره  8,3ماليني دوالر للفرتة  2029-2019و 8,7ماليني دوالر للفرتة املتوسطة
األجل  .2023-2019وهذه األرقام مقاربة للميزانيات اليت اعتمدها االجتماع العام لربانمج العمل األول ،واليت
تراوحت بني  7,2ماليني دوالر ( )2014و 9,5ماليني دوالر ( )2015مبتوسط قدره  8,5ماليني دوالر خالل
الفرتة .2018-2014
 - 34وكانت الوفورات اليت حتققت أثناء برانمج العمل األول كبرية ،حيث بلغ متوسطها  2مليون دوالر لكل
سنة خالل الفرتة  ،2018-2015مبتوسط للتكلفة الفعلية قدره  6,7ماليني دوالر لكل سنة لربانمج العمل
األول خالل تلك الفرتة .ويعزى جزء من الوفورات (حوايل  0,7مليون دوالر سنوايً) إىل احتياطي لتكاليف
املوظفني ،مل تعد األمانة تدخله يف امليزانية اعتباراً من العام  .2019وهذا يعين أنه اعتباراً من العام  ،2019يتوقع
أن يبلغ متوسط الوفورات السنوية  1,3مليون دوالر.

ابء-

تقديرات األموال اليت يتعني مجعها
 - 35بلغ الرصيد النقدي التقديري حىت اتريخ  1كانون الثاين/يناير  2019مبلغاً قدره  5,2ماليني دوالر،
وفقاً لبيان برانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن املبالغ النقدية املتاحة يف الصندوق االستئماين يف  31كانون
ستخدم هذا الرصيد يف اجلدول  11لتقدير الرصيد الرتاكمي لألموال املتاحة للعامني
األول/ديسمرب  .2018ويُ َ
 2019و.2020
اجلدول 11
جمموع االحتياجات النقدية للمنرب والرصيد الرتاكمي املقدر لألموال املتاحة للفرتة ٢٠٢٠–٢٠١٩
(مباليني دوالرات الوالايت املتحدة)
2019

تقديرات الرصيد النقدي يف  1كانون
الثاين/يناير من السنة احلالية (مبا يف ذلك
التعهدات املالية غري املسددة لعام )2018
اإليرادات التقديرية للعام احلايل
▪ اإليرادات املتعهد هبا للعام احلايل
▪ املسامهات اإلضافية احملتملة من
تعهد هبا بعد)
املسامهني العاديني (مل يُ َ
التكاليف التقديرية للعام احلايل
ابء -الرصيد املقدر يف  3١كانون
األول/ديسمرب من العام احلايل استنادا إىل
التعهدات املفرتضة

2020

الرصيد
جمموع
الرصيد
جمموع
الرتاكمي
االحتياجات
الرتاكمي
االحتياجات
لألموال املتاحة
النقدية
لألموال املتاحة
النقدية
5,2+

2,3+

1,9+

1.4+

3,6+

4,1+
9.5-

8.4٢,3 +
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 - 36ويفرتض اجلدول  11متوسطاً واقعياً للدخل السنوي مبقدار  5,5ماليني دوالر .وأيخذ هذا يف االعتبار
التعهدات املالية املعلنة حىت  31كانون األول/ديسمرب  2018للعامني  2019و ،2020واملسامهات احملتملة من
املسامهني املعتادين استناداً إىل اخلربة السابقة يف املسامهات والتعهد املايل الذي قدمه االحتاد األورويب ،والبالغ 1,2
مليون دوالر سنوايً اعتباراً من عام  .2019وهبذه االفرتاضات ،سيتمكن الصندوق االستئماين من تغطية التكاليف
التقديرية للعام  ،2019ويبقى بعد ذلك مبلغ  2,3مليون دوالر غري منفق يف هناية عام  .2019وسيلزم مجع
مبلغ إضايف قدره  1,7مليون دوالر يف العام  ،2020خالفاً ملتوسط الدخل املفرتض البالغ  5,5ماليني دوالر.
 - 37ويف األجل املتوسط ( ،)2023-2019وابلنظر إىل متوسط امليزانية السنوية البالغة  8,7ماليني دوالر
(انظر الفقرة  )33وابفرتاض متوسط وفورات سنوي قدره  1,3مليون دوالر (انظر الفقرة  ،)34سيبلغ متوسط
النفقات الفعلية  7,4ماليني دوالر يف السنة .وابفرتاض دخل سنوي قدره  5,5ماليني دوالر من احلكومات ،مبا
يف ذلك االحتاد األورويب ،سيبقى عجز قدره  1,9مليون دوالر يف السنة.
 - 38وميكن متويل برانمج العمل ومعاجلة هذا العجز عن طريق البدء يف عقد االجتماعات العامة كل 18
شهراً بعد الدورة الثامنة لالجتماع العام ( )2020وجبمع مبلغ إضايف قدره  1مليون دوالر سنوايً من احلكومات
واملصادر األخرى ،مبا فيها اجلهات املعنية والقطاع اخلاص واملؤسسات.

حرز يف تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال
خامسا -التقدم ال ُـم َ

 - 39يصف هذا الفرع اإلجراءات اليت اختذهتا األمانة وغريها من اجلهات استجابة للمقرر م ح د،4/6-
اليت دعا فيه االجتماع العام إىل اإلعالن عن التعهدات واملسامهات للصندوق االستئماين للمنرب ،وكذلك إعالن
املسامهات العينية من احلكومات وهيئات األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية وسائر املنظمات احلكومية الدولية
وأصحاب املصلحة وغريهم من القادرين على تقدمي املسامهات ،لدعم أعمال املنرب ،مبا يشمل منظمات التكامل
االقتصادي اإلقليمية والقطاع اخلاص واملؤسسات ( ،) 4ووفقاً السرتاتيجية مجع األموال املعتمدة يف املقرر
م.ح.د.6/5-
 - 40ووصل إىل األمانة يف شباط/فرباير  ،2018الرئيس املعين ابلتنمية الذي تدفع مرتبه حكومة فرنسا لفرتة
سنتني ،ابعتبار ذلك مسامهة عينية.
 - 41وقدمت األمانة خطة لتنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال إىل املكتب يف اجتماعه احلادي عشر (حزيران/يونيه
 ،)2018ورحب املكتب بتلك اخلطة .ووافق املكتب ،متشياً مع الوالايت اليت تلقاها يف اجللسة العامة ،على أن
تواصل األمانة التماس التربعات للصندوق االستئماين من حكومات أخرى مع الرتكيز على حتديد جهات ماحنة
حمتملة غري حكومية ،مبا يف ذلك املؤسسات واجلهات املاحنة من القطاع اخلاص .واتفق أيضاً على أنه ينبغي التماس
املزيد من املسامهات العينية.
 - 42ويف أعقاب الدورة السادسة لالجتماع العام ،اضطلعت األمانة بسلسلة من اإلجراءات االستشرافية،
على النحو التايل:
أرسلت رسالة شخصية إىل أعضاء املنرب ،مما أسفر عن أول مسامهات من إستونيا وبلغاراي
(أ)
ولكسمربغ والنمسا ،كما وردت عدة طلبات من البلدان لالنتساب إىل عضوية املنرب .ويف عام  ،2018تلقى
الصندوق االستئماين مسامهات قدرها  5,1ماليني ،وهو أعلى مستوى هلا حىت اآلن (ابستثناء عام ،2014
( )4تضمنت املقررات م .ح .د 7/2-و م .ح .د 2/3-و م .ح .د 2/4-و م .ح .د 6/5-تدخالت مماثلة.
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عندما وردت مسامهة استثنائية من النرويج) ،وكان هذا املبلغ أعلى مبقدار  1مليون دوالر من أفضل مسامهة سنوية
سابقة ( 4,1ماليني دوالر يف العام  .)2017وال أيخذ اجملموع يف االعتبار املسامهة اليت يقدمها االحتاد األورويب،
اليت ستبدأ يف عام 2019؛
أجريت مشاورات هاتفية مع العديد من مراكز التنسيق للمنرب .ويف أعقاب تلك املشاورات،
(ب)
اتفق املكتب على أن يعقد املنرب اجتماعاً للسفراء املوفدين إىل أملانيا ،أو ممثليهم ،من البلدان األعضاء يف املنرب.
ووافقت حكومة أملانيا على استضافة أول اجتماع من هذا القبيل يف برلني يف حزيران/يونيه  .2019وسيكون
الغرض من هذا االجتماع زايدة املعرفة ابملنرب احلكومي الدويل والتماس الدعم يف أتمني املسامهات من أعضاء املنرب
الذين مل يقدموا املسامهات بعد؛
واستجابة لطلب من املكتب يف اجتماعه احلادي عشر ،أصدرت األمانة ”احلجج املؤيدة
(ج)
للدعم“ املوجهة إىل القطاع اخلاص ،ونظر املكتب فيها يف اجتماعه الثاين عشر (تشرين األول/أكتوبر )2018؛
ألقت األمينة التنفيذية للمنرب الكلمة األساسية يف مناسبة أطلق عليها ”التحرك من أجل
(د)
الطبيعة“ ( 10( )Act4natureمتوز/يوليه  ،2018ابريس) ،حيث أطلقت  65شركة من الشركات الرئيسية ميثاقاً
من أجل التنوع البيولوجي يتضمن التزامات حمددة لتعزيز التنوع البيولوجي .وللكثري من هذه الشركات حضور على
النطاق العاملي وتنفذ األنشطة يف مجيع مناطق العامل ،ومتثل معا  3,2ماليني موظف و 1 850بليون دوالر من
اإليرادات؛
وبعد ذلك احلدث ،أرسلت رسائل إىل معظم األطراف املوقعة على امليثاق ،مما أسفر عن
(ه)
انعقاد أكثر من  20اجتماعاً ثنائياً مع املديرين املعنيني ابملسؤولية االجتماعية للشركات يف القطاعات التالية:
مستحضرات التجميل والكماليات ،واألعمال التجارية الزراعية ،وإعادة التدوير ،والتعدين ،والصناعات
االستخراجية ،والتمويل ،وصناعة اإلطارات ،وإدارة املطارات ،والطاقة ،والتشييد ونقل الكهرابء واملستحضرات
الصيدالنية ،والسياحة .ونظمت االجتماعات أيضاً مع العديد من رابطات األعمال التجارية .ونتيجة لتلك
االجتماعات الثنائية ،تلقت األمانة تعهدات مالية خطية من شركتني من الشركات الكربى ،وتتوقع أن تتلقى ردوداً
من عدد آخر من املاحنني احملتملني ،مبا يف ذلك إحدى املؤسسات اخلريية .ويبلغ مقدار هذه التعهدات املالية
الفعلية واحملتملة عدة مئات اآلالف من الدوالرات ،مما يبشر ابخلري ابلنسبة لقدرة املنرب على مجع األموال من
املؤسسات والشركات يف القطاع اخلاص؛
ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2018قدمت األمينة التنفيذية عرضاً يف اجتماع الشبكة
(و)
األوروبية لرؤساء الوكاالت املعنية حبفظ الطبيعة ،اليت تشمل بعض اجلهات املاحنة للمنرب .وعقب هذا العرض،
تواصل رئيس التنمية مع  11وكالة من وكاالت التنوع البيولوجي؛
ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018يف املنتدى العاملي لألعمال التجارية والتنوع البيولوجي
(ز)
الذي نظم خالل االجتماع الرابع عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،حتدثت األمينة التنفيذية عن
حالة التنوع البيولوجي وأمهيته لألعمال التجارية ،وعن أسباب أمهية تعميمه .ويف االجتماع ،عمل رئيس التنمية
على توسيع شبكات املنرب يف القطاعني العام واخلاص .وتبحث األمانة العديد من املسارات اليت نتجت عن
االجتماع واليت ميكن أن تفضي إىل تربعات حمتملة.
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- 43

وتشمل األنشطة اليت ال يزال يتعني على األمانة القيام هبا يف العام  2019ما يلي:

يف األشهر املقبلة ،ستواصل األمانة توسيع وتعزيز شبكتها من املصادر احملتملة ،حيث
(أ)
تستغرق عمليات االتصال فرتة متوسطة ترتاوح من  13إىل  18شهراً من حدوث أول اتصال مع إحدى اجلهات
املاحنة الرئيسية إىل استالم تعهد مايل منها .وسرتكز األنشطة املستقبلية بوجه خاص على االتصال مع املؤسسات
اخلريية واملؤسسات اليت ترعاها الشركات؛
ووافقت األمينة التنفيذية على التكلم يف نيسان/أبريل  2019يف اجتماع مندويب االتصال
(ب)
التابع للمجلس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة الذي يضم أكثر من  200شركة يف عضويته؛
وشرعت األمانة يف تعيني اجلهات املستهدفة من املؤسسات والشركات ومنظمات القطاع
(ج)
العام واملؤسسات املتعددة األطراف واملؤسسات املالية الدولية ،ورابطات األعمال التجارية وصناديق البيئة ،وذلك
مبساعدة متدرب داخلي التحق ابألمانة يف كانون الثاين/يناير 2019؛
ستتابع األمانة بشأن التعهدات املالية والتعهدات املالية احملتملة ،بتوجيه من املكتب،
(د)
وستُ ِّطلع االجتماع العام يف دورته السابعة على نتائج هذه اجلهود.
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املرفق

تفصيل تكاليف فرادى نواتج برانمج العمل حىت عام ٢٠3٠
تفرتض امليزانيات املقرتحة يف هذا املرفق أن  75يف املائة من املشرتكني يف أي اجتماع هم من البلدان النامية،
ويتلقون ابلتايل الدعم من املنرب .وختتلف التكاليف لكل اجتماع فهي ترتاوح من  3 000دوالر الجتماع يستمر
ثالثة أايم إىل  3 750دوالرا الجتماع أطول .ويفرتض أن التكاليف املبينة لألماكن ولوحدات الدعم التقين
سيقابلها عرض بنفس املقدار.

اهلدف  :١تقييم املعارف
اجلدول ألف :١-عملية حتديد النطاق للنواتج ( ١أ) و( ١ج) و( ١د) ولتقييم عاملي/إقليمي
حتديد النطاق للناتج ( ١أ) (التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة) ولتقييم عاملي/إقليمي

السنة

الكلفة
املؤمتر اإللكرتوين لتحديد النطاق

السنة األوىل

اجتماع حتديد النطاق

االفرتاضات
التيسري
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني80 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  60مشاركاً
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)

اجملموع
حتديد النطاق للناتج ( ١ج) (العوامل احملددة للتغيري التحويلي)
السنة األوىل املؤمتر اإللكرتوين لتحديد النطاق التيسري
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
اجتماع حتديد النطاق
جمموع عدد املشاركني45 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  34مشاركاً
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)
اجملموع
حتديد النطاق للناتج ( ١د) (األعمال التجارية والتنوع البيولوجي)
السنة األوىل املؤمتر اإللكرتوين لتحديد النطاق التيسري
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
اجتماع حتديد النطاق
جمموع عدد املشاركني36 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  27مشاركاً
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)
اجملموع

التكاليف املقدرة

(بدوالرات الوالايت املتحدة)
25 000
10 000
180 000
٢١٥ ٠٠٠
25 000
10 000
102 000
١3٧ ٠٠٠
25 000
10 000
81 000
١١٦ ٠٠٠
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اجلدول ألف :٢-الناتج ( ١أ) :تقييم التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة.
الكلفة

االفرتاضات

اجتماع جلنة اإلدارة (رئيسان مشاركان ،جمموع عدد املشاركني6 :
وأعضاء األمانة ،مبا يف ذلك وحدة الدعم التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
التقين وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  4مشاركني يتلقون
واملكتب)
الدعم ( 75يف املائة)
االجتماع األول للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق ،و 106مؤلفني رئيسيني ،و6
من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب)

تكاليف املكان الجتماع يستمر  5أايم

جمموع عدد املشاركني126 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  95مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
السنة األوىل
تكاليف مكان االجتماع الجتماع يستغرق  3أايم
(ابفرتاض أن معظم تكاليف املكان ستكون
عينية)
جمموع عدد املشاركني16 :
نُظم معارف الشعوب األصلية واملعارف
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
احمللية ،احلوار ١
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف
االجتماعات األخرى
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري،
وحدة الدعم التقين
مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها
عرض عيين بقيمة مكافئة)
جمموع السنة األوىل:
تكاليف مكان االجتماع الجتماع يستغرق  5أايم
االجتماع الثاين للمؤلفني (رئيسان
(ابفرتاض أن معظم تكاليف املكان ستكون
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
عينية)
ابلتنسيق ،و 106مؤلفني رئيسيني ،و12
جمموع عدد املشاركني138 :
من حمرري االستعراض و 6من أعضاء
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  103مشاركني
واملكتب)
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)
السنة الثانية
تكاليف مكان االجتماع الجتماع يستغرق  3أايم
(ابفرتاض أن معظم تكاليف املكان ستكون
عينية)
نُظم معارف الشعوب األصلية واملعارف جمموع عدد املشاركني16 :
احمللية ،احلوار ٢
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
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التكاليف املقدرة
(بدوالرات
الوالايت املتحدة)
12 000
20 000
356 250

4 000

36 000
10 000
150 000
٥88 ٢٥٠
20 000

386 250

4 000

36 000
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املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف
االجتماعات األخرى
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري،
وحدة الدعم التقين
مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها
عرض عيين بقيمة مكافئة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
االجتماع األول لوضع املوجز اخلاص
جمموع عدد املشاركني18 :
مبقرري السياسات (رئيسان مشاركان
من
و 12مؤلفاً رئيسياً معنياً ابلتنسيق و4
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  13مشاركاً يتلقون
واملكتب)
الدعم ( 75يف املائة)
جمموع السنة الثانية:
تكاليف مكان االجتماع الجتماع يستغرق  5أايم
االجتماع الثالث للمؤلفني (رئيسان
(ابفرتاض أن معظم تكاليف املكان ستكون
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
عينية)
ابلتنسيق ،و 106مؤلفني رئيسيني ،و12
جمموع عدد املشاركني138 :
من حمرري االستعراض و 6من أعضاء
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  103مشاركني
واملكتب)
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني16 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
نُظم معارف الشعوب األصلية واملعارف
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
احمللية ،احلوار 3
الدعم ( 75يف املائة)
املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف
االجتماعات األخرى
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري،
وحدة الدعم التقين
مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها
عرض عيين بقيمة مكافئة)
جمموع السنة الثالثة:
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
االجتماع الثاين لوضع املوجز اخلاص
جمموع عدد املشاركني18 :
مبقرري السياسات (رئيسان مشاركان
و 12مؤلفاً رئيسياً معنياً ابلتنسيق و 4من التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  13مشاركاً يتلقون
واملكتب)
الدعم ( 75يف املائة)
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري،
وحدة الدعم التقين ( ١8شهرا مبا يف
مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها
السنة الرابعة ذلك  ٦أشهر بعد إصدار تقرير التقييم
عرض عيين بقيمة مكافئة)  150 000دوالر
يف االجتماع العام)
ملدة سنة و 75 000دوالر بعد  6أشهر من
االجتماع العام.

10 000
150 000
5 000
39 000
٦٥٠ ٢٥٠
20 000

386 250
4 000
36 000
10 000
150 000
٦٠٦ ٢٥٠
5 000
39 000

225 000
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مشاركة اخلرباء يف آخر جلسات
االجتماع العام (رئيسان مشاركان و8
مؤلفني رئيسيني معنيني ابلتنسيق أو
مؤلفني رئيسيني)

التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
جمموع السنة الرابعة:
اجملموع

جمموع عدد املشاركني10 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
26 250
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  7مشاركني يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
يشمل ذلك األنشطة التالية :تصميم وترتيب تقرير
التقييم مبا يف ذلك ما يتضمنه من الرسوم البيانية
التقنية ،وإنتاج الفيلم الرتوجيي للتوعية وتقدمي
220 000
الدعم للعالقات العامة ،ومناسبات اإلصدار
وطباعة موجز مقرري السياسات وتقارير التقييم
وتوزيعها يف مرحلة الحقة
٥١٥ ٢٥٠
٢ 3٦٠ ٠٠٠

اجلدول ألف :3-الناتج ( ١ب) :ورقة تقنية بشأن التنوع البيولوجي وتغري املناخ

السنة

الكلفة

االجتماع األول للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 20 ،مؤلفاً رئيسياً و 2من
السنة األوىل
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
واملكتب)
جمموع السنة األوىل:
االجتماع الثاين للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 20 ،مؤلفاً رئيسياً و 2من
حمرري االستعراض و 2من أعضاء فريق
اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب)
السنة الثانية

االجتماع الثالث للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 20 ،مؤلفاً رئيسياً و 2من
حمرري االستعراض و 2من أعضاء فريق
اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب)
التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
جمموع السنة الثانية:
اجملموع:
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االفرتاضات
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
العدد الكلي للمشاركني 24 :مشاركاً منهم 13
من املنرب
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  10مشاركني
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
العدد الكلي للمشاركني 26 :مشاركاً منهم 14
من املنرب،
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  11مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
العدد الكلي للمشاركني 26 :مشاركاً منهم 14
من املنرب،
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  11مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)

التكاليف املقدرة
(بدوالرات
الوالايت املتحدة)
5 000

30 000
3٥ ٠٠٠
5 000
33 000
5 000
33 000

40 000
١١٦ ٠٠٠
١٥١ ٠٠٠
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اجلدول ألف :٤-الناتج ( ١ج) :التقييم املواضيعي للعوامل احملددة للتغيري التحويلي

الكلفة

االفرتاضات

جمموع عدد املشاركني6 :
اجتماع جلنة اإلدارة (رئيسان
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
مشاركان ،وأعضاء األمانة ،مبا يف
ذلك وحدة الدعم التقين وفريق اخلرباء السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  4مشاركني يتلقون
املتعدد التخصصات واملكتب)
الدعم ( 75يف املائة)
االجتماع األول للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق ،و 48مؤلفاً رئيسياً ،و4
من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
السنة األوىل التخصصات واملكتب)

نُظم معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية ،احلوار ١

وحدة الدعم التقين
جمموع السنة األوىل:
االجتماع الثاين للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق ،و 48مؤلفاً رئيسياً ،و12
من حمرري االستعراض و 4من
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب)
السنة الثانية
نُظم معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية ،احلوار ٢

تكاليف املكان الجتماع يستمر  5أايم
جمموع عدد املشاركني66 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  49مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني16 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف االجتماعات
األخرى
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا يف
ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض عيين
بقيمة مكافئة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  5أايم
جمموع عدد املشاركني78 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  58مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني16 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف االجتماعات
األخرى

التكاليف املقدرة
(بدوالرات
الوالايت املتحدة)
12 000
18 750
183 750
4 000
36 000
10 000
150 000
٤١٤ ٥٠٠
20 000
217 500
4 000
36 000
10 000
37
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وحدة الدعم التقين
االجتماع األول لوضع املوجز
اخلاص مبقرري السياسات (رئيسان
مشاركان و 12مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق و 2من أعضاء فريق اخلرباء
املتعدد التخصصات واملكتب)
جمموع السنة الثانية:
االجتماع الثالث للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق ،و 48مؤلفاً رئيسياً ،و12
من حمرري االستعراض و 4من
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب)

نُظم معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية ،احلوار 3

السنة الثالثة االجتماع الثاين لوضع املوجز
اخلاص مبقرري السياسات (رئيسان
مشاركان و 12مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق و 2من أعضاء فريق اخلرباء
املتعدد التخصصات واملكتب)
وحدة الدعم التقين ( 18شهراً مبا
يف ذلك  6أشهر بعد إصدار تقرير
التقييم يف االجتماع العام)
مشاركة اخلرباء يف آخر جلسات
االجتماع العام (رئيسان مشاركان
و 8مؤلفني رئيسيني معنيني ابلتنسيق
أو مؤلفني رئيسيني)

38

تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا يف
ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض عيين
بقيمة مكافئة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني16 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف مكان االجتماع الجتماع يستغرق  5أايم
(ابفرتاض أن معظم تكاليف املكان ستكون عينية)
جمموع عدد املشاركني78 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  58مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف مكان االجتماع الجتماع يستغرق  3أايم
(ابفرتاض أن معظم تكاليف املكان ستكون عينية)
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 3000 × 12دوالر)
املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف االجتماعات
األخرى
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني16 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا يف
ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض عيين
بقيمة مكافئة)  150 000دوالر ملدة سنة
و 75 000دوالر بعد  6أشهر من االجتماع العام
جمموع عدد املشاركني10 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  7مشاركني يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)

150 000
5 000
36 000
٤٧8 ٥٠٠
20 000
217 500
4 000
36 000
10 000
5 000
36 000

225 000

26 250
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التصميم والرتتيب والنشر والتوعية

جمموع السنة الثالثة:
اجملموع:

يشمل ذلك األنشطة التالية :تصميم وترتيب تقرير
التقييم مبا يف ذلك ما يتضمنه من الرسوم البيانية
التقنية ،وإنتاج الفيلم الرتوجيي للتوعية وتقدمي الدعم
للعالقات العامة ،ومناسبات اإلصدار وطباعة موجز
مقرري السياسات وتقارير التقييم وتوزيعها يف مرحلة
الحقة

220 000

٧٩٩ ٧٥٠
١ ٦٩٢ ٧٥٠

املعجل لألعمال التجارية والتنوع البيولوجي
اجلدول ألف :٥-الناتج ( ١د) :التقييم َّ

السنة األوىل

بند التكاليف

االفرتاضات

اجتماع جلنة اإلدارة (رئيسان
مشاركان ،وأعضاء األمانة ،مبا يف
ذلك وحدة الدعم التقين وفريق
اخلرباء املتعدد التخصصات
واملكتب)

جمموع عدد املشاركني6 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  4مشاركني يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)

االجتماع األول للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق ،و 40مؤلفاً رئيسياً ،و4
من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب)

حوار معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية

وحدة الدعم التقين ( 12شهراً)

السنة الثانية

جمموع السنة األوىل:
االجتماع الثاين للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق ،و 40مؤلفاً رئيسياً ،و10
من حمرري االستعراض و 4من
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب)

تكاليف املكان الجتماع يستمر  5أايم
جمموع عدد املشاركني58 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  43مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني16 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف االجتماعات
األخرى
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا
يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض
عيين بقيمة مكافئة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  5أايم
جمموع عدد املشاركني68 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  51مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)

التكاليف املقدرة
(بدوالرات الوالايت
املتحدة)
12 000
15 000
161 250
4 000
36 000
10 000
75 000
3١3 ٢٥٠
15 000
191 250
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تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
اجتماع لوضع املوجز اخلاص
جمموع عدد املشاركني16 :
مبقرري السياسات (رئيسان
مشاركان و 12مؤلفاً رئيسياً معنياً
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
ابلتنسيق و 2من أعضاء فريق اخلرباء السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
املتعدد التخصصات واملكتب)
الدعم ( 75يف املائة)
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
وحدة الدعم التقين ( 18شهراً مبا
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا
يف ذلك  6أشهر بعد إصدار تقرير
يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض
التقييم يف االجتماع العام)
عيين بقيمة مكافئة)
جمموع عدد املشاركني8 :
مشاركة اخلرباء يف آخر جلسات
االجتماع العام (رئيسان مشاركان
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
و 6مؤلفني رئيسيني معنيني ابلتنسيق السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  6مشاركني يتلقون
أو مؤلفني رئيسيني)
الدعم ( 3 750 × 6دوالراً)
يشمل ذلك األنشطة التالية :تصميم وترتيب تقرير
التقييم مبا يف ذلك ما يتضمنه من الرسوم البيانية
التقنية ،وإنتاج الفيلم الرتوجيي للتوعية وتقدمي الدعم
التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
للعالقات العامة ،ومناسبات اإلصدار وطباعة موجز
مقرري السياسات وتقارير التقييم وتوزيعها يف مرحلة
الحقة
جمموع السنة الثانية:
اجملموع:

1 000
45 000

112 500

22 500

110 000

٤٩٧ ٢٥٠
8١٠ ٥٠٠

اجلدول ألف :٦-التقييم العاملي مع إدماج العنصر اإلقليمي
السنة

السنة األوىل
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بند التكاليف

االفرتاضات

جمموع عدد املشاركني6 :
اجتماع جلنة اإلدارة (رئيسان
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
مشاركان ،وأعضاء األمانة ،مبا يف
ذلك وحدة الدعم التقين وفريق اخلرباء السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  4مشاركني يتلقون
املتعدد التخصصات واملكتب)
الدعم ( 75يف املائة)
االجتماع األول للمؤلفني (رئيسان تكاليف املكان الجتماع يستمر  5أايم
جمموع عدد املشاركني126 :
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق ،و 106مؤلفني رئيسيني ،التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
و 6من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  94مشاركاً يتلقون
التخصصات واملكتب)
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني16 :
نُظم معارف الشعوب األصلية
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
واملعارف احمللية ،احلوار ١
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)

التكاليف املقدرة
(بدوالرات الوالايت
املتحدة)
12 000
20 000
352 500
4 000
36 000
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وحدة الدعم التقين
جمموع السنة األوىل:
االجتماع الثاين للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق ،و 106مؤلفني رئيسيني،
و 12من حمرري االستعراض و 6من
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب)
السنة الثانية

نُظم معارف الشعوب األصلية
واملعارف احمللية ،احلوار ٢

وحدة الدعم التقين
جمموع السنة الثانية:
االجتماع األول لوضع املوجز
اخلاص مبقرري السياسات (رئيسان
مشاركان و 12مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق و 4من أعضاء فريق اخلرباء
املتعدد التخصصات واملكتب)
السنة الثالثة

االجتماع الثالث للمؤلفني (رئيسان
مشاركان 12 ،مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق ،و 106مؤلفني رئيسيني،
و 12من حمرري االستعراض و 6من
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب)

املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف
االجتماعات األخرى
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا
يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض
عيين بقيمة مكافئة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  5أايم
جمموع عدد املشاركني138 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  103مشاركني يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني16 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف
االجتماعات األخرى
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا
يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض
عيين بقيمة مكافئة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني18 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  13مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف مكان االجتماع الجتماع يستغرق  5أايم
(ابفرتاض أن معظم تكاليف املكان ستكون عينية)
جمموع عدد املشاركني138 :
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  104مشاركني يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)

10 000
150 000
٥8٤ ٥٠٠
20 000
386 250
4 000
36 000
10 000
150 000
٦٠٦ ٢٥٠
5 000
39 000
20 000
390 000
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وحدة الدعم التقين
جمموع السنة الثالثة:

السنة الرابعة
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تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا
يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض
عيين بقيمة مكافئة)

تكاليف املكان الجتماع يستمر  5أايم
االجتماع التوليفي اإلقليمي
(رئيسان مشاركان و 12مؤلفاً رئيسياً جمموع عدد املشاركني126 :
معنياً ابلتنسيق ،و 106مؤلفني
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
رئيسيني و 6من أعضاء فريق اخلرباء السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  94مشاركاً يتلقون
املتعدد التخصصات واملكتب)
الدعم ( 75يف املائة)
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني16 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
نُظم معارف الشعوب األصلية
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  12مشاركاً يتلقون
واملعارف احمللية ،احلوار 3
الدعم ( 75يف املائة)
املشاركة عن طريق املناسبات اجلانبية يف
االجتماعات األخرى
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
االجتماع الثاين لوضع املوجز
اخلاص مبقرري السياسات (رئيسان جمموع عدد املشاركني18 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
مشاركان و 12مؤلفاً رئيسياً معنياً
ابلتنسيق و 4من أعضاء فريق اخلرباء السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  13مشاركاً يتلقون
املتعدد التخصصات واملكتب)
الدعم ( 75يف املائة)
جمموع عدد املشاركني10 :
مشاركة اخلرباء يف آخر جلسات
االجتماع العام (رئيسان مشاركان
التكلفة لكل مشارك 3 750 :دوالراً
و 8مؤلفني رئيسيني معنيني ابلتنسيق السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  7مشاركني يتلقون
أو مؤلفني رئيسيني)
الدعم ( 75يف املائة)
يشمل ذلك األنشطة التالية :تصميم وترتيب تقرير
التقييم مبا يف ذلك ما يتضمنه من الرسوم البيانية
التقنية ،وإنتاج الفيلم الرتوجيي للتوعية وتقدمي الدعم
التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
للعالقات العامة ،ومناسبات اإلصدار وطباعة موجز
مقرري السياسات وتقارير التقييم وتوزيعها يف مرحلة
الحقة
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا
وحدة الدعم التقين ( 18شهراً مبا يف
يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض
ذلك  6أشهر بعد إصدار تقرير
عيين بقيمة مكافئة)  150 000دوالر ملدة سنة
التقييم يف االجتماع العام)
و 75 000دوالر بعد  6أشهر من االجتماع
العام.
جمموع السنة الرابعة:
اجملموع:

150 000
٦٠٤ ٠٠٠
20 000
352 500
4 000
36 000
10 000
5 000
39 000

26 250

220 000

225 000

٩3٧ ٧٥٠
٢ ٧3٢ ٥٠٠

IPBES/7/4

اهلدف  :٢بناء القدرات
اجلدول ألف :٧-النواتج ( ٢أ) (تعزيز التعلم واملشاركة) و( ٢ب) (تيسري الوصول) و( ٢ج) (تعزيز
القدرات الوطنية واإلقليمية)
السنة

سنوايً

الكلفة

االفرتاضات

تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
اجتماع فرقة العمل ( 10من أعضاء جمموع عدد املشاركني14 :
فرقة العمل و 4من أعضاء فريق
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب) السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  10مشاركني
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)
الناتج  :2منتدى بناء القدرات
الناتج  :2وضع مواد للتعلم اإللكرتوين
الناتج ( 2أ) :التعلم واملشاركة (مبا يف ذلك برانمج
أنشطة فرقة العمل
الزماالت)
الناتج ( 2ب) :تيسري إمكانية الوصول إىل
اخلربات واملعلومات
الناتج ( 2ج) :تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري،
وحدة الدعم التقين
مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها
عرض عيين بقيمة مكافئة)
اجملموع:

التكاليف املقدرة
(بدوالرات الوالايت
املتحدة)

5 000

30 000
50 000
20 000
170 000
20 000
10 000
150 000
٤٥٥ ٠٠٠
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اهلدف  :3تعزيز أسس املعارف
اجلدول ألف :8-الناتج ( 3أ) :العمل املتقدم فيما يتعلق ابملعارف والبياانت
السنة

سنوايً

الكلفة

االفرتاضات

تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
اجتماع فرقة العمل ( 10من أعضاء جمموع عدد املشاركني14 :
فرقة العمل و 4من أعضاء فريق
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب) السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  10مشاركني
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)
تشمل املؤمترات الشبكية للتشاور بشأن
االحتياجات املتعلقة ابملعارف والناشئة عن
أنشطة فرقة العمل
التقييمات
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري،
وحدة الدعم التقين
مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها
عرض عيين بقيمة مكافئة)
اجملموع:

التكاليف املقدرة
(بدوالرات الوالايت
املتحدة)

5 000

30 000

25 000

150 000
٢١٠ ٠٠٠

اجلدول ألف :٩-الناتج ( 3ب) تعزيز االعرتاف بنظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية والعمل هبا
السنة

الكلفة
اجتماع فرقة العمل ( 10من
أعضاء فرقة العمل و 4من أعضاء
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
واملكتب)

سنوايً

أنشطة فرقة العمل

وحدة الدعم التقين
اجملموع:
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االفرتاضات
تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني14 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  10مشاركني
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)
يقابل ذلك احلوارات بشأن معارف الشعوب
األصلية واملعارف احمللية املدرجة يف امليزانية
كجزء من نواتج اهلدف 1
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام
كامل ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد
إداري ،مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة
(وسيقابلها عرض عيين بقيمة مكافئة)

التكاليف املقدرة
(بدوالرات الوالايت
املتحدة)

5 000

30 000

150 000
١8٥ ٠٠٠
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اهلدف  :٤دعم السياسات
اجلدول ألف :١٠-الناتج ( ٤أ) العمل املتقدم بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات
السنة

الكلفة
اجتماع فرقة العمل ( 10من
أعضاء فرقة العمل و 4من
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب)

سنوايً

أنشطة فرقة العمل

وحدة الدعم التقين
اجملموع:

االفرتاضات
تكاليف مكان االجتماع الجتماع يستغرق  3أايم
(ابفرتاض أن معظم تكاليف املكان ستكون عينية)
جمموع عدد املشاركني14 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  10مشاركني يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
مواصلة تطوير البوابة الشبكية املعنية بدعم
السياسات
تقدمي الدعم للتقييمات اجلارية
تقدمي الدعم من أجل االستفادة من األدوات
واملنهجيات املتعلقة ابلسياسات
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل
ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد إداري ،مبا
يف ذلك السفر والتكاليف العامة (وسيقابلها عرض
عيين بقيمة مكافئة)

التكاليف املقدرة
(بدوالرات الوالايت
املتحدة)
5 000
30 000
25 000
9 000
25 000
150 000
٢٤٤ ٠٠٠

اجلدول ألف :١١-الناتج ( ٤ب) العمل املتقدم بشأن السيناريوهات والنماذج
السنة

سنوايً

الكلفة

االفرتاضات

اجتماع فرقة العمل ( 25عضواً
لفرقة العمل و 4من أعضاء فريق
اخلرباء املتعدد التخصصات
واملكتب) ،ويقرتن االجتماع حبلقة
عمل

تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني29 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  22مشاركاً
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)
النشاط  :1دعم استخدام السيناريوهات
والنماذج يف املنرب (مشاركة اخلرباء بشأن
السيناريوهات يف التقييمات ،وتطوير أداة توجيه
على شبكة اإلنرتنت للسيناريوهات والنماذج)
النشاط  :2حتفيز تطوير السيناريوهات والنماذج
بواسطة اجلماعات األوسع نطاقاً
تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام
كامل ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد
إداري ،مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة
(وسيقابلها عرض عيين بقيمة مكافئة)

أنشطة فرقة العمل

وحدة الدعم التقين
اجملموع:

التكاليف املقدرة
(بدوالرات الوالايت
املتحدة)

5 000

66 000

15 000
24 000
150 000
٢٦٠ ٠٠٠
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اجلدول ألف :١٢-الناتج ( ٤ج) :العمل املتقدم فيما يتعلق ابلقيم املتعددة
السنة

سنوايً*

التكاليف املقدرة
(بدوالرات الوالايت
املتحدة)

الكلفة

االفرتاضات

اجتماع فرقة العمل ( 10من
أعضاء فرقة العمل و 4من أعضاء
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
واملكتب)

تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني14 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  10مشاركني
يتلقون الدعم ( 75يف املائة)

أنشطة فرقة العمل

إسداء املشورة إىل النواتج األخرى فيما يتعلق
ابلقيم
حتفيز املزيد من تطوير أساليب معاجلة القيم

50 000

وحدة الدعم التقين

تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام
كامل ملوظف فين ووظيفة بدوام جزئي ملساعد
إداري ،مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة
(وسيقابلها عرض عيين بقيمة مكافئة)

150 000

اجملموع:

5 000

30 000

٢3٥ ٠٠٠

* ستُنشأ فرقة العمل هذه عند وضع الصيغة النهائية لتقييم القيم ،عقب الدورة التاسعة لالجتماع العام.

اهلدف  :٥التواصل واملشاركة

اجلدول ألف :١3-الناتج ( ٥أ) :تعزيز التواصل
السنة

الكلفة
الدعم عن طريق شبكة اإلنرتنت
ووسائط التواصل االجتماعي

الدعم ابلوسائل السمعية-
البصرية
سنوايً
دعم وسائط اإلعالم

املواد املطبوعة لالتصال والتوعية
اجملموع:
46

االفرتاضات
تصميم املوقع الشبكي وتعهده وحتديثه؛ الدعم االسرتاتيجي
والتشغيلي يف وسائط التواصل االجتماعي؛ وضع اجلداول
الزمنية وخدمات الرصد وأدوات التحليل يف وسائط التواصل
االجتماعي؛ االشرتاكات واحلصول على املقاالت على أساس
دفع قيمتها
إنتاج أفالم التوعية وترمجتها النصية؛ مواد األفالم البديلة من
اللقطات اليت قُطعت من النسخة األساسية ()B-roll؛ الرسوم
املتحركة والرسوم البيانية؛ املعدات والرباجميات املخصصة
للتسجيل واملونتاج والتصميم
الدعم املقدم السرتاتيجيات وسائط اإلعالم ومواد التوعية
والرتويج؛ الدعم اإلعالمي ألحداث االستيعاب املختارة؛
ترمجة املواد املختارة؛ املواد الرتوجيية لألحداث الرئيسية
واملشاركة فيها؛ الرصد والتحليالت لوسائط اإلعالم؛ عمليات
الرتويج املدفوعة عن طريق وسائط اإلعالم.
الدعم للعالمات املميزة وعالمات اهلوية املرئية؛ تصميم وإنتاج
ضماانت التوعية؛ طباعة ونشر املواد (مبا يف ذلك إعادة
الطباعة ملوجزات مقرري السياسات والتقارير)؛ ترمجة املواد
املختارة؛ دعم االجتماعات العامة يف جمال االتصاالت.

التكاليف املقدرة
(بدوالرات
الوالايت املتحدة)
60 000

50 000

50 000

90 000
٢٥٠ ٠٠٠
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اجلدول ألف :١٤-الناتج ( ٥ب) تعزيز مشاركة احلكومات وأصحاب املصلحة
السنة

الكلفة

االفرتاضات

التكاليف املقدرة
(بدوالرات الوالايت
املتحدة)

20 000

مشاورات جهات التنسيق الوطنية
للمنرب
سنوايً
التواصل مع اجلهات صاحبة
املصلحة
اجملموع:

تكاليف املكان الجتماع يستمر  3أايم
جمموع عدد املشاركني100 :
التكلفة لكل مشارك 3 000 :دوالر
225 000
السفر وبدل اإلقامة اليومي لـ  75مشاركاً يتلقون
الدعم ( 75يف املائة)
الدعم لليوم املخصص ألصحاب املصلحة؛ دعم
املناسبات على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
30 000
السفر وبدل اإلقامة اليومي للمشاركني الذين يتلقون
الدعم ( 3 000 × 5دوالر)
٢٧٥ ٠٠٠
_______________
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