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حالــــــة المســــــاهمات والميزانيــــــة األوليــــــة للمنبــــــر  -  1/5مقــــــرر المنبــــــر     
  2013 لعام

  ،إن االجتماع العام  

) 1واإليــــــرادات املتوقعــــــة (اجلــــــدول  النقديــــــةحبالــــــة املســــــامهات  يحــــــيط علمــــــا  - 1  
، ويعـــــرب عـــــن تقـــــديره لـــــدعم أعمـــــال املنـــــرب) 2واملســـــامهات العينيـــــة األخـــــرى املقدمـــــة (اجلـــــدول 

  ؛شجع على التعجيل بدفع املسامهاتالدعم وي  هلذا

واملنظمـــــات  مرفـــــق البيئـــــة العامليـــــةاحلكومـــــات وهيئـــــات األمـــــم املتحـــــدة و  يـــــدعو  - 2  
احلكوميــــة الدوليــــة األخــــرى وغريهــــا مــــن اجلهــــات املعنيــــة، مثــــل القطــــاع اخلــــاص واملؤسســــات، إىل 

  اإلعالن عن تعهدات ومسامهات لصاحل الصندوق االستئماين لدعم عمل املنرب؛

  ؛)3(اجلدول  2013على امليزانية املقرتحة لعام  يوافق  - 3  

إىل األمانــــــة، أن توافيــــــه، بتوجيــــــه مــــــن املكتــــــب، بتقريــــــر عــــــن نفقــــــات  يطلــــــب  - 4  
، لكي ينظـر فيهـا املنـرب يف دورتـه العامـة الثانيـة، علـى 2014، وأن تضع ميزانية لعام 2013 عام

  األويل.  يف املتوقعة املرتبطة بتنفيذ برنامج العملأن تشمل هذه امليزانية العناصر اإلدارية والتكال

ـــة مبـــا تقطعـــه علـــى نفســـها مـــن التزامـــات  يطلـــب  - 5   إىل املكتـــب مراقبـــة وفـــاء األمان
بتــــوفري املــــوارد االســــرتاتيجية، مبــــا يف ذلــــك املقرتحــــات املتعلقــــة باســــتقدام مــــوظفني دائمــــني لشــــغل 

  الوظائف املدرجة يف امليزانية؛

املــالك الــوظيفي للمنــرب يف الــدورة املقبلــة لالجتمــاع العــام لــدعم  اســتعراض يقــرر  - 6  
  تنفيذ برنامج العمل بكفاءة وفعالية؛

مرفــق البيئــة إىل املكتــب أن يشــجع احلكومــات وهيئــات األمــم املتحــدة و  يطلــب  - 7  
واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة األخـــرى وغريهـــا مـــن اجلهـــات املعنيـــة، مثـــل القطـــاع اخلـــاص  العامليـــة

  ملؤسسات، على النظر يف إمكانية تقدمي تربعات لإلسهام يف دعم عمل املنرب؛وا

إىل األمانــــة أن تقــــوم، بالتشــــاور مــــع املكتــــب، بإعــــداد مشــــروع عمليــــة  يطلــــب  - 8  
  الستعراض وتقييم كفاءة املنرب وفعاليته.
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  1اجلدول     
فـي مجـال التنـوع في المنبر الحكومي الدولي للعلـوم والسياسـات  النقدية حالة المساهمات

  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  

ــــرب، 2012يف عــــام  النقديــــة املســــتلمةاملســــامهات  1يتضــــمن اجلــــدول    ــــذ إنشــــاء املن ، من
حـــــــــىت  اإليـــــــــرادات املتوقعـــــــــة ، فضـــــــــال عـــــــــن2013يف عـــــــــام  النقديـــــــــة املســـــــــتلمةواملســـــــــامهات 

  .دة)(املبالغ بدوالرات الواليات املتح 2013  الثاين/يناير  كانون  26
  

  2012  2013  
اإليــرادات املتوقعــة  

  اموع  2013عام 

         المساهمات النقدية          
  3 294 500  1 300 000    1 994 500   أملانيا

  141 695       141 695   النرويج
  32 000  32 000       سويسرا

  268 000  268 000    35 663 فرنسا  
  40 000  40 000     كندا 
  1 663 177  400 000  643 697  619 480 حدةاململكة املت 
 املتحــــــــــــــــــــدةالواليــــــــــــــــــــات  

  1 000 000  500 000    500 000 األمريكية
  341 190      341 190  )1(اليـابان  
االحتــــــــاد الــــــــدويل حلفــــــــظ   

  30 000      30 000 الطبيعة 

3 662 528  المجموع الكلي 
)2(

  697 643  000 648 2   562 810 6  
  

__________ 

قــة عمــل غــري تنظــيم حلاســُتخدم جــزء منــه لــدعم اليابــان مــن  دوالر 300 000مبلغــا قــدره تلقــت اليونســكو   )1(  
 27رمسية للخرباء بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة بوضع إطار مفاهيمي للمنرب، ُعقدت يف بـاريس يف الفـرتة مـن 

 .2013 وسُيستخَدم اجلزء املتبقي يف عام .2012  األول/أكتوبر تشرين  29إىل 

والر، وذلـك يف انتظــار وضـع تقريــر مليـون د 1.8مــن هـذا املبلــغ  2013ينـاهز اجلـزء املتوقــع أن يرحـل إىل عـام   )2(  
 يف صيغته النهائية. 2012النفقات لعام 
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  2اجلدول 
    همات العينية في المنبرحالة المسا    

ـــــــورد اجلـــــــدول    ـــــــة املســـــــتلمة يف عـــــــام  2ي ـــــــذ إنشـــــــاء املنـــــــرب  2012املســـــــامهات العيني من
  بدوالرات الواليات املتحدة).  (املبالغ

  
  2012  املسامهات العينية

  400 000  )3(أملانيا    
  447 731  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  288 862  قافة (اليونسكو)منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والث
  92 027  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  155 000  برنامج األمم املتحدة اإلمنائية 

  1 383 620   المجموع الفرعي  
        

  3اجلدول 
    التي اعتمدها المنبر في دورته األولى 2013ميزانية عام 

  التفاصيل  بند امليزانية
املبلـــــــــغ (بـــــــــدوالرات 

  ملتحدة)الواليات ا

      اجتماعات هيئات المنبر
مـــــن األســـــفار:  100دعـــــم  -، تكـــــاليف الســـــفر 600 000(تكـــــاليف االجتماعـــــات:   أيام) 6الدورة األوىل لالجتماع العام (

000  400(  
000 000 1  

مـــــــن األســـــــفار:  90دعـــــــم  -، تكـــــــاليف الســــــفر 525 000(تكــــــاليف االجتماعـــــــات:   أيام) 5( )4(الدورة الثانية لالجتماع العام
500  337(  

500 862  

مـــــــــن األســــــــــفار:  5دعـــــــــم  -، تكـــــــــاليف الســــــــــفر 10 000(تكـــــــــاليف االجتماعـــــــــات:   أيام)  6( )5(االجتماع األول للمكتب
000  20(  

000 30  

مـــــــــن األســــــــــفار:  5دعـــــــــم  -، تكـــــــــاليف الســــــــــفر 10 000(تكـــــــــاليف االجتماعـــــــــات:   أيام)  6االجتماع الثاين للمكتب (
000  20(  

000 30  

مــــــــاع األول لفريــــــــق اخلــــــــرباء املتعــــــــدد االجت
  أيام)  3( )6(التخصصات

مــــــــن األســــــــفار:  20دعــــــــم  -، تكــــــــاليف الســــــــفر 25 000(تكــــــــاليف االجتماعــــــــات: 
000  60(  

000 85  

__________ 

 دوالر. 400 000مببلغ  2013تقدر املسامهات العينية املتوقع تلقيها من أملانيا عام   )3(  

 مدرجة يف امليزانية على افرتاض أن احلكومة املضيفة توفر املرافق الالزمة لالجتماعات.  )4(  

 عات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات بصفة مراقب.يشمل اجتما  )5(  

 .عدا رؤساء اهليئات الفرعية العلمية  )6(  
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  التفاصيل  بند امليزانية
املبلـــــــــغ (بـــــــــدوالرات 

  ملتحدة)الواليات ا
ـــــــاين لفريـــــــق اخلـــــــرباء املتعـــــــدد  االجتمـــــــاع الث

  أيام)  3التخصصات (
مــــــــن األســــــــفار:  20دعــــــــم  -، تكــــــــاليف الســــــــفر 25 000(تكــــــــاليف االجتماعــــــــات: 

000  60(  
000 85  

اجتماعــــات اخلــــرباء الدوليــــة لتنفيــــذ عمليــــة 
  بني الدورات  ما

  صفر  

  2 092 500     المجموع الفرعي  

      األمانـــة
ـــــــــــة ( يف املائـــــــــــة مـــــــــــن  20تكـــــــــــاليف األمان

التكـــــاليف الســـــنوية ملـــــوظفي الفئـــــة الفنيـــــة، 
يف املائـــــــة مـــــــن التكـــــــاليف الســـــــنوية  50 و

  للموظفني اإلداريـني)

  80 310  مانةرئيس األ   - 5-/ف1-مد
    
  61 100  موظف برامج    - 3/4-ف
  52 110  برامج موظف    - 2/3-ف
  صفر  برامج موظف    - 2/3-ف
  صفر  موظف برامج معاون    - 1/2-ف

  55 150  موظف دعم إداري    - 5خ ع 
  55 150  موظف دعم إداري   - 5خ ع 

  صفر   موظف دعم إداري   - 5خ ع   

  303 820     المجموع الفرعي  

      الترتيبات المؤقتة لألمانة
  370 000  موظفي األمانة تكاليف األفراد املكلفني بإعداد برنامج العمل قبل استقدام  ترتيبات األمانة

  370 000    المجموع الفرعي  

      المنشورات والتوعية واالتصاالت
  100 000  تية، اسرتاتيجية التوعية واالتصاالاملوقع الشبكي، مواد التعريف باملنظمة، مناسبات التوع  التوعية واالتصاالت

  100 000    المجموع الفرعي  

      
      مصاريف متنوعة

  75 000  سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب وغريها من األسفار الضرورية  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
  20 000  نرب وفعاليتهإعداد مشروع لعملية استعراض وتقيـيم كفاءة امل  الرصد والتقيـيم

  148 000  يف املائة من جمموع امليزانية) 5(  الطوارئ

  243 000    المجموع الفرعي  

  صفر    املسامهة يف احتياطي رأس املال املتداول

  3 109 320    المجموع الكلي  
  
  


