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البند  4من جدول األعمال املؤقت
تقرير األمين التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل
للفترة 4102-4102

تنفيذ برنامج العمل للفترة 4102-4102
أهلية الحصول على الدعم المالي من الصندوق االستئماني للمنبر
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 2تقدم هذه املذكرة معلومات ،تشمل اقرتاحات ُمقدمة من املكتب ،بشأن املسائل املتعلقة بأهلية
احلصول على دعم مايل من الصندوق االستئماين للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،اليت نشأت خالل السنة األوىل من تنفيذ برنامج عمل املنرب ،وخاصة
فيما يتعلق مبا يلي:
(أ) الطلبات الواردة من عدة حكومات إلاضافة املنرب إىل قائمة املنظمات الدولية املؤهلة للحصول
على املساعدة اإلمنائية الرمسية وفقاً لتحديد منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛
(ب) احلاجة إىل توفري توجيهات بشأن أهلية املشاركني للحصول على دعم مايل من الصندوق
االستئماين.
-1
املكتب.

*
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دع ّو إىل النظر يف هذه املذكرة وتقدمي توجيهات بشأن االقرتاحات املقدمة من
واالجتماع العام َم ُ
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ثانياً  -إضافة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية إلى قائمة المنظمات الدولية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية وفقاً
لتحديد منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 - 3وردت عدة طلبات من الدول املاحنة إلاضافة املنرب إىل قائمة املنظمات الدولية املؤهلة للحصول على
املساعدة اإلمنائية الرمسية على النحو الذي حتدده منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وإذا ما مت
االعرتاف رمسياً باملنرب كمنظمة دولية مؤهلة للحصول على املساعدة اإلمنائية الرمسية ،فإن اجلهات املاحنة املساةمة
يف الصندوق االستئماين ستكون قادرة على تفسري هذه املساةمات رمسياً بأهنا من املساعدات اإلمنائية الرمسية.
 - 4تستعرض جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،بواقع مرة واحدة
يف السنة ،طلبات اإلاضافة إىل قائمة املنظمات الدولية املؤهلة للحصول على املساعدة .وبناء منهجية ُمتفق
عليها تعمل على أساسها ،ختصص اللجنة م ِ
عامالً يُوافق املدى الذي تُعترب األموال عنده ذات صلة باملساعدة
ُ
()2
اإلمنائية الرمسية.
 - 5حتتفظ جلنة املساعدة اإلمنائية بقائمة جبميع البلدان واألقاليم املؤهلة للحصول على املساعدة اإلمنائية
الرمسية (أُنظر املرفق) .وهناك قائمة باجلهات املستفيدة من املساعدة اإلمنائية الرمسية أعدهتا اللجنة املعنية
باملساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وتضم هذه القائمة املـُعدة على أساس
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل حبسب ما ينشره البنك الدويل ،مجيع البلدان املنخفضة واملتوسطة
عني هلا تاريخ حمدد
الدخل ،باستثناء أعضاء جمموعة البلدان الثمانية ) ،(G-8وأعضاء االحتاد األورويب والبلدان املـُ ن
لالنضمام إىل عضوية االحتاد األورويب ،فهي بلدان غري مؤهلة .كما تضم القائمة أيضاً مجيع أقل البلدان منواً
وفقاً لتعريف منظمة األمم املتحدة.
 - 6تُـ َعِّرف جلنة املساعدة اإلمنائية املساعدة اإلمنائية الرمسية بأهنا تلك التدفقات املالية املـُقدمة إىل البلدان
واألقاليم املـُدرجة على القائمة وكذلك املقدمة إىل املؤسسات املتعددة األطراف ،وهي:
(أ) املقدمة من الوكاالت الرمسية ،مبا يف ذلك حكومات الدول واحلكومات احمللية ،أو عن طريق
وكاالت تنفيذية هلا؛
(ب) كل معاملة:
’ ‘2تُدار هبدف رئيسي يتمثل يف تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه للبلدان النامية؛
’ ‘1تتسم بطبيعة ُميَ ّسرة وتتضمن عنصر لل ِمنَح ال تقل نسبته عن  15يف املائة (حمسوبة
مبعدل خصم  20يف املائة).
 - 1يُطلب من االجتماع العام املوافقة على اقرتاح املكتب إاضافة املنرب إىل قائمة املنظمات الدولية املؤهلة
للحصول على املساعدة اإلمنائية الرمسية من أجل السماح لألمانة ،بتوجيه من املكتب ،بإعداد طلب لعام
.1025

( )2لنأخذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،على سبيل املثال ،اليت مت مؤخراً إعادة تقييمها وفقاً للمنهجية
احلالية ،فقد ُخصص هلا معامل قدره  62يف املائة .وبعبارة أخرى ،فإن نسبة  62يف املائة من أموال صندوقها تُعنرف بأهنا ذات
صلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية.
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ثالثاً  -توجيهات بشأن أهلية المشاركين للحصول على الدعم المالي
 - 8جيب على املنرب ،كما هو مبني يف املقرر م ح د ( ،5/1 -املرفق األول ،التذييل) ،تقدمي الدعم
للمشاركني من البلدان النامية .ومل يعط املقرر أي داللة أخرى إزاء حتديد البلدان اليت جيب أن يشملها الدعم.
وعالوة على ذلك ،فقد واجه املنرب عدداً من حاالت التباس األمر اليت ثبتت فيها صعوبة اختاذ قرار وااضح بشأن
أهلية هذا اخلبري أو ذاك .وعدم وجود توجيهات وااضحة جعل من الصعوبة اتباع هنج متسق.
 - 9ويهدف مشروع التوجيهات التالية املقدمة من املكتب إىل إتاحة هنج متسق ألمور تتعلق بأهلية
احلصول على الدعم املايل .وهو يركز على:
(أ)

قائمة مرتبة حسب األولوية ُحتدد البلدان املؤهلة للحصول على الدعم املايل؛

(ب) قواعد حتديد أهلية احلصول على الدعم املايل يف حاالت التباس األمر.
ألف  -قائمة البلدان المؤهلة للحصول على الدعم المالي
 - 20يقدم املنرب الدعم للمشاركني من البلدان النامية بيد أن االجتماع العام مل يُع ن
ط أي داللة أخرى بالنسبة
لتحديد أي البلدان اليت جيب أن يشملها الدعم.
 - 22ومن أجل اضمان اتباع هنج متسق ،يُقرتح املكتب االستعانة بقائمة البلدان املستفيدة من املساعدة
اإلمنائية الرمسية اليت أعدهتا اللجنة املعنية باملساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
واليت تقتصر ،وفقاً لقواعد املنرب ،على الدول األعضاء يف األمم املتحدة دون غريها ،يف حتديد البلدان املؤهلة
للحصول على الدعم املايل يف سياق املنرب .وترد يف مرفق هذه املذكرة القائمة املقرتحة اليت حتدد البلدان املؤهلة
للدعم املايل يف سياق املنرب.
 - 21وفيما يتعلق باملمارسات الراهنة ،فإن االستعانة بقائمة البلدان املستفيدة من املساعدة اإلمنائية الرمسية
اليت أعدهتا اللجنة املعنية باملساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،يف حتديد أهلية
احلصول على الدعم املايل ترتتب عليها آثار .فوفقاً للممارسة املتبعة من األمانة املؤقتة للمنرب اليت يوفرها برنامج
األمم املتحدة للبيئة ،ووفقاً للممارسة املتبعة من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ،ظلت مجيع بلدان
منطقة أوروبا الشرقية مؤهلة للدعم املايل يف سياق املنرب .بيد أن قائمة البلدان املستفيدة من املساعدة اإلمنائية
الرمسية اليت أعدهتا اللجنة املعنية باملساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تستبعد
عني هلا تاريخ حمدد
بشكل وااضح أعضاء جمموعة البلدان الثمانية ) ،(G-8وأعضاء االحتاد األورويب والبلدان املـُ ن
لالنضمام إىل عضوية االحتاد األورويب )1(.وعلى اضوء ما تقدم ،فإن االجتماع العام مدعو للبت يف االستمرار أو
عدم االستمرار يف ممارسة اعتبار مجيع بلدان منطقة أوروبا الشرقية مؤهلة للحصول على الدعم املايل ،مع مراعاة
اآلثار املرتتبة التالية:
(أ) األخطار املرتبطة بالتوازن اإلقليمي .القدرة على توفري الدعم املايل جلميع بلدان منطقة أوروبا
الشرقية ساعدت على تعزيز التمثيل اإلقليمي للخرباء من املنطقة .ومع ذلك فإن متثيل هذه املنطقة اليت حتوز
على نسبة  22يف املائة من جمموع اخلرباء املختارين يعترب األاضعف ( مقارنة بالواضع األمثل وهو نسبة  10يف
املائة من جمموع اخلرباء املختارين) (أنظر  .)IPBES/3/2كما أن نصف اخلرباء من أصل نسبة الـ ـ  22يف املائة هم
( )1وحالياً ،يتضمن كل من بلغاريا ،وكرواتيا ،واجلمهورية التشيكية ،وإستونيا ،وهنغاريا والتفيا ،وليتوانيا ،وبولندا ،ورومانيا،
واالحتاد الروسي ،وسلوفاكيا وسلوفينيا.
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أعضاء من جمموعة البلدان الثمانية أو االحتاد األورويب .وبذا فإن عدم استمرار الدعم املايل لتلك البلدان قد
يؤدي إىل زيادة إاضعاف متثيل منطقة أوروبا الشرقية؛
(ب) التكاليف .تُقدر تكلفة االستمرار يف توفري الدعم املايل لبلدان أوروبا الشرقية بقرابة ال 0.5
مليون دوالر على مدى السنوات األربع املتبقية من برنامج العمل (مبا يف ذلك  100 000دوالر يف عام
 )1025يف حال االحتفاظ مبستوى التمثيل احلايل للخرباء من جمموعة أوروبا الشرقية ( 22يف املائة من جمموع
اخلرباء املختارين) ،وحوايل مليون دوالر أمريكي إذا مت استهداف التمثيل الكايف لتلك اجملموعة ( 10يف املائة من
جمموع اخلرباء املختارين)؛
(ج) أهلية الصندوق االستئماين للمنرب للحصول على املساعدة اإلمنائية الرمسية .أهلية املؤسسة
عموماً ليست مسألة ’’نعم‘‘ أو ’’ال‘‘ ،وإمنا هي مسألة حتدد وفق معامل قياس تطبقه منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي بناء على منهج متفق عليه .ويف حالة املنرب تستند على معامل حيدد نسبة الصندوق
االستئماين للمنرب اليت تكون ذات صلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية .ويتمثل أثر االستمرار يف تقدمي الدعم املايل
جلميع بلدان منطقة أوروبا الشرقية يف أنه سيؤدي إىل اخنفاض بنسبة  1.5يف املائة تقريباً يف معامل املساعدة
اإلمنائية الرمسية بالنسبة للمنرب.
 - 23وإذا قرر االجتماع العام االستمرار يف ممارسة اعتبار مجيع بلدان منطقة أوروبا الشرقية مؤهلة للحصول
على الدعم املايل ،ينبغي أن تضاف البلدان يف القائمة املقرتحة للبلدان املؤهلة للحصول على الدعم املايل
باعتبارها فئة خامسة مستقلة بالقائمة.
باء -

قواعد تحديد أهلية الحصول على الدعم المالي في حاالت التباس األمر
 - 24يوجد ،على حنو ما تقدم (أُنظر الفقرة  ،)8عدد من حاالت التباس األمر اليت ثبت بشأهنا تعذر اختاذ
قرار وااضح حول أهلية أحد اخلرباء .وينشأ التباس األمر من أن مصطلح ’’البلدان النامية‘‘ ميكن أن يُف نسر على
أنه يُشري إىل احلكومة أو املنظمة املـُتقدمة بالرتشيح ،أو إىل جنسية اخلبري أو املكان الذي يعمل فيه اخلبري .ومن
أمثلة حاالت التباس األمر ما يلي:
(أ) اخلرباء الذين هم من مواطين البلدان النامية ولكنهم يُقيمون يف أحدى البلدان املتقدمة و/أو
الذين يتبعون ملؤسسة ما يف أحدى البلدان املتقدمة؛
(ب) اخلرباء الذين لديهم جنسية مزدوجة من أحدى البلدان النامية وأحدى البلدان املتقدمة،
ولكنهم يُقيمون يف أحد البلدان املتقدمة ويتبعون ملؤسسة فيها؛
نامياً؛

(ج)

أوجه التباين بني بلد الرتشيح وبلد اجلنسية عندما يكون أحدةما بلداً متقدماً واآلخر بلداً

(د) اخلرباء التابعون للمنظمات الدولية وال يتبعون ،على هذا النحو ،ألي دولة معينة ،وبالتايل فهم
ليسوا يف حكم املؤهلني للحصول على دعم من الصناديق االستئمانية ،بغض النظر عن جنسياهتم.
 - 25من أجل إتاحة اتباع َهنج متسق ،يُقرتح أن يكون اخلرباء املؤهلون للحصول على الدعم:
(أ)

من مواطين بلد نام؛

(ب) من مستخدمي مؤسسة تابعة لبلد نام؛
(ج)
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المرفق
القائمة المقترحة بالبلدان المؤهلة للحصول على الدعم المالي من المنبر
تستند قائمة البلدان املؤهلة للحصول على الدعم املايل يف سياق املنرب على قائمة املستفيدين من
املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تعدها اللجنة املعنية باملساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي .وتستكمل القائمة تلقائياً مع استكمال قائمة املستفيدين من املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تعدها
اللجنة املعنية باملساعدة اإلمنائية .وحتدد القائمة أيضاً أولويات تلقي الدعم ألربع فئات مرتبة حسب تناقص
األولوية :أقل البلدان منواً ،والبلدان األخرى املنخفضة الدخل ،والبلدان واألقاليم ذات الدخل املتوسط األدىن،
والبلدان واألقاليم ذات الدخل املتوسط األعلى.

أقل البلدان منواً

إثيوبيا
إريرتيا
أفغانستان
أنغوال
أوغندا
بنغالديش
بنن
بوتان
بوركينا فاسو
بوروندي
تشاد
توغو
توفالو
تيمور  -ليشيت
جزر سليمان
جزر القمر
مجهورية أفريقيا الوسطى
مجهورية تنزانيا املتحدة
مجهورية الكونغو الدميقراطية
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

جنوب السودان
جيبويت

البلدان األخرى املنخفضة والبلدان واألقاليم ذات الدخل والبلدان واألقاليم ذات
الدخل (حصة الفرد من املتوسط األدىن (حصة الفرد الدخل املتوسط األعلى
من الدخل القومي اإلمجايل (حصة الفرد من الدخل
الدخل القومي اإلمجايل
القومي اإلمجايل ترتاوح
ترتاوح ما بني -2006
يساوي أو أقل من
ما بني -3916
 3915دوالراً يف عام
 2005دوالرات يف عام
 21115دوالراً يف عام
)1020
)1020
)1020

مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية
زمبابوي
طاجيكستان
قريغيزستان
كينيا

أرمينيا
إندونيسيا
أوزبكستان
أوكرانيا
بابوا غينيا اجلديدة
باراغواي
باكستان
بليز

أذربيجان
األرجنتني
األردن
إكوادور
ألبانيا
أنتيغوا وبربودا
أوروغواي

إيران (مجهورية – اإلسالمية)

بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) باالو
الربازيل
تركمانستان
بنما
تونغا
بوتسوانا
جزر مارشال
البوسنة واهلرسك
اجلمهورية العربية السورية
بريو
مجهورية مولدوفا
بيالروس
جورجيا
تايلند
سري النكا
تركيا
السلفادور
تونس
سوازيلند
جامايكا
العراق
اجلبل األسود
غانا
اجلزائر
غواتيماال
اجلمهورية الدومينيكية
غيانا
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أقل البلدان منواً

رواندا
زامبيا
ساموا
سان تومي وبرينسييب
السنغال
السودان
سرياليون
الصومال
غامبيا
غينيا
غينيا االستوائية
غينيا  -بيساو
فانواتو
كمبوديا
كرييبايت
ليبرييا
ليسوتو
مايل
مدغشقر
مالوي
موريتانيا
موزامبيق
ميامنار
نيبال
النيجر
هاييت
اليمن

البلدان األخرى املنخفضة والبلدان واألقاليم ذات الدخل والبلدان واألقاليم ذات
الدخل (حصة الفرد من املتوسط األدىن (حصة الفرد الدخل املتوسط األعلى
من الدخل القومي اإلمجايل (حصة الفرد من الدخل
الدخل القومي اإلمجايل
القومي اإلمجايل ترتاوح
ترتاوح ما بني -2006
يساوي أو أقل من
ما بني -3916
 3915دوالراً يف عام
 2005دوالرات يف عام
 21115دوالراً يف عام
)1020
)1020
)1020
الفلبني
فيجي
فييت نام
الرأس األخضر
الكامريون
كوت ديفوار
الكونغو
مصر
املغرب
منغوليا
ميكرونيزيا (واليات -
املوحدة)
نيجرييا
نيكاراغوا
اهلند
هندوراس

_______________
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مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقاً
جنوب أفريقيا
دومينيكا
سانت فنسنت وجزر
غرينادين
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سورينام
سيشيل
شيلي
صربيا
الصني
الغابون
غرينادا

فنزويال( مجهورية  -البوليفارية(

كازاخستان
كوبا
كوستاريكا
كولومبيا
لبنان
ليبيا
ماليزيا
املكسيك
ملديف
موريشيوس
ناميبيا
ناورو

