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 برنامج العملتقرير األمين التنفيذي بشأن تنفيذ 
  4102-4102للفترة 

 4102-4102تنفيذ برنامج العمل للفترة 
 لى الدعم المالي من الصندوق االستئماني للمنبرأهلية الحصول ع

 األمانةمن مذكرة 

 مقدمة -أواًل 
من املكتب، بشأن املسائل املتعلقة بأهلية ُمقدمة اقرتاحات تشمل معلومات،  املذكرة ههذ تقدم - 2
التنوع احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال حلصول على دعم مايل من الصندوق االستئماين للمنرب ا

، وخاصة املنرباليت نشأت خالل السنة األوىل من تنفيذ برنامج عمل ، البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 :مبا يلي فيما يتعلق

للحصول ؤهلة املة املنظمات الدولية قائمإىل  املنرباضافة من عدة حكومات إلالواردة طلبات ال )أ(
 ؛االقتصادييف امليدان  منظمة التعاون والتنميةيد وفقاً لتحد املساعدة اإلمنائية الرمسية على

بشأن أهلية املشاركني للحصول على دعم مايل من الصندوق  اتتوجيهتوفري احلاجة إىل  )ب(
 االستئماين.

بشأن االقرتاحات املقدمة من  واالجتماع العام َمدُعّو إىل النظر يف هذه املذكرة وتقدمي توجيهات - 1
 املكتب.

                                                      
*  IPBES/3/1. 
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الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  المنبرضافة إ -ثانياً 
وفقًا  المساعدة اإلنمائية الرسمية للحصول علىمؤهلة الة المنظمات الدولية إلى قائم اإليكولوجية

 االقتصاديفي الميدان  منظمة التعاون والتنميةلتحديد 
املنظمات الدولية املؤهلة للحصول على إىل قائمة املنرب حنة إلاضافة عدة طلبات من الدول املاوردت  - 3

مت  ماإذا و . يف امليدان االقتصادي املساعدة اإلمنائية الرمسية على النحو الذي حتدده منظمة التعاون والتنمية
هات املاحنة املساةمة املساعدة اإلمنائية الرمسية، فإن اجلللحصول على كمنظمة دولية مؤهلة باملنرب   االعرتاف رمسياً 

  اإلمنائية الرمسية. اتاملساعد بأهنا من اً تكون قادرة على تفسري هذه املساةمات رمسيسيف الصندوق االستئماين 
 مرة واحدةبواقع يف امليدان االقتصادي، نظمة التعاون والتنمية ملالتابعة  جلنة املساعدة اإلمنائيةتستعرض  - 4

تفق منهجية مُ  وبناءللحصول على املساعدة.  املؤهلة الدولية املنظمات قائمة ىلاإلاضافة إ طلبات ،يف السنة
املساعدة ب عنده ذات صلة موالاأل عتربتُ  املدى الذييُوافق  عاماِلً مُ  ختصص اللجنة ،تعمل على أساسها عليها

 (2).اإلمنائية الرمسية
اإلمنائية  املساعدة للحصول على املؤهلة قاليمميع البلدان واألجب قائمةب جلنة املساعدة اإلمنائية حتتفظ - 5

ملساعدة اإلمنائية الرمسية أعدهتا اللجنة املعنية املستفيدة من اباجلهات  قائمة وهناك)أُنظر املرفق(.  الرمسية
اس عدة على أسُـ امل وتضم هذه القائمة ،باملساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

املتوسطة املنخفضة و  مجيع البلدانحبسب ما ينشره البنك الدويل،  القومي اإلمجايل الدخل نصيب الفرد من
 حمدد عنين هلا تاريخُـ البلدان املو  األورويب أعضاء االحتادو ، (G-8) ةالثمانيالبلدان جمموعة  أعضاء باستثناءالدخل، 

 منواً  البلدانأقل مجيع  أيضاً  تضم القائمةكما . غري مؤهلةن بلداهي ف، األورويب االحتادالنضمام إىل عضوية ل
 .املتحدة األمم منظمةوفقاً لتعريف 

 إىل البلدانقدمة ُـ املالية امل التدفقات تلكبأهنا  اإلمنائية الرمسية املساعدة جلنة املساعدة اإلمنائيةَعرِّف تُـ  - 6
 :هيو  ،ملؤسسات املتعددة األطرافاالقائمة وكذلك املقدمة إىل على درجة ُـ امل واألقاليم

 أو عن طريق، واحلكومات احملليةحكومات الدول  مبا يف ذلك، الرمسيةالوكاالت املقدمة من  ( أ)
 هلا؛ تنفيذية وكاالت

 كل معاملة: ( ب)

 النامية؛ للبلدان االقتصادية والرفاه تعزيز التنميةيتمثل يف هبدف رئيسي  دارتُ  ‘2’
 حمسوبة) املائة يف 15عن نسبته قل تال  حنَ مِ للعنصر  تتسم بطبيعة ُمَيّسرة وتتضمن ‘1’

 .(يف املائة 20خصم  مبعدل
املؤهلة  الدوليةاملنظمات  قائمةإىل  املنرب إاضافة اقرتاح املكتبعلى  ملوافقةا العام الجتماعا طلب منيُ  - 1

عام طلب ل إعدادب ،املكتب بتوجيه منمانة، من أجل السماح لأل املساعدة اإلمنائية الرمسيةللحصول على 
1025. 

                                                      
منهجية وفقًا لل إعادة تقييمها مؤخراً  مت اليت، على سبيل املثال، املناخ بشأن تغري املتحدة اإلطارية لنأخذ اتفاقية األمم ( 2)

أموال صندوقها تُعرنف بأهنا ذات  يف املائة من 62، فإن نسبة يف املائة. وبعبارة أخرى 62قدره  هلا معامل ُخصص، فقد احلالية
 .صلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية
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 توجيهات بشأن أهلية المشاركين للحصول على الدعم المالي -اً لثثا
تقدمي الدعم  (،التذييل، األولاملرفق )، 1/5 -املقرر م ح د كما هو مبني يف جيب على املنرب،   - 8

. اليت جيب أن يشملها الدعم إزاء حتديد البلدانأخرى  داللةي املقرر أللمشاركني من البلدان النامية. ومل يعط 
قرار وااضح بشأن  فيها صعوبة اختاذ تبتثاليت التباس األمر من حاالت  اً عددواجه املنرب وعالوة على ذلك، فقد 

 اتباع هنج متسق. وبةمن الصعجعل عدم وجود توجيهات وااضحة . و هذا اخلبري أو ذاكأهلية 
أهلية بهنج متسق ألمور تتعلق تاحة إ كتب إىلاملقدمة من امل التالية توجيهاتالمشروع  ويهدف - 9
 حلصول على الدعم املايل. وهو يركز على:ا

 حُتدد البلدان املؤهلة للحصول على الدعم املايل؛ مرتبة حسب األولوية قائمة ( أ)

 قواعد حتديد أهلية احلصول على الدعم املايل يف حاالت التباس األمر. ( ب)

 ى الدعم الماليقائمة البلدان المؤهلة للحصول عل -ألف 
بالنسبة أخرى  داللةي أ عطن يُ  ملالعام  االجتماعأن بيد  الدعم للمشاركني من البلدان النامية املنرب يقدم - 20

 .البلدان اليت جيب أن يشملها الدعمأي تحديد ل
عدة من املسا ةاملستفيدالبلدان قائمة االستعانة باملكتب قرتح من أجل اضمان اتباع هنج متسق، يُ و  - 22

اليت أعدهتا اللجنة املعنية باملساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  اإلمنائية الرمسية
حتديد البلدان املؤهلة يف لقواعد املنرب، على الدول األعضاء يف األمم املتحدة دون غريها،  واليت تقتصر، وفقاً 

البلدان املؤهلة  وترد يف مرفق هذه املذكرة القائمة املقرتحة اليت حتدد .املنربياق للحصول على الدعم املايل يف س
 للدعم املايل يف سياق املنرب.

وفيما يتعلق باملمارسات الراهنة، فإن االستعانة بقائمة البلدان املستفيدة من املساعدة اإلمنائية الرمسية  - 21
ائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يف حتديد أهلية اليت أعدهتا اللجنة املعنية باملساعدة اإلمن

للممارسة املتبعة من األمانة املؤقتة للمنرب اليت يوفرها برنامج  احلصول على الدعم املايل ترتتب عليها آثار. فوفقاً 
املعين بتغري املناخ، ظلت مجيع بلدان  للممارسة املتبعة من الفريق احلكومي الدويل األمم املتحدة للبيئة، ووفقاً 

بيد أن قائمة البلدان املستفيدة من املساعدة اإلمنائية  منطقة أوروبا الشرقية مؤهلة للدعم املايل يف سياق املنرب.
تبعد تس الرمسية اليت أعدهتا اللجنة املعنية باملساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 حمدد ـُعنين هلا تاريخالبلدان املو  األورويب أعضاء االحتادو ، (G-8) ةالثمانيالبلدان جمموعة  أعضاءبشكل وااضح 
أو  االستمرار للبت يفوعلى اضوء ما تقدم، فإن االجتماع العام مدعو  (1).األورويب االحتادالنضمام إىل عضوية ل

مع مراعاة  املايل،منطقة أوروبا الشرقية مؤهلة للحصول على الدعم مجيع بلدان اعتبار  ممارسة يف عدم االستمرار
 اآلثار املرتتبة التالية: 

األخطار املرتبطة بالتوازن اإلقليمي. القدرة على توفري الدعم املايل جلميع بلدان منطقة أوروبا  ( أ)
مع ذلك فإن متثيل هذه املنطقة اليت حتوز و  الشرقية ساعدت على تعزيز التمثيل اإلقليمي للخرباء من املنطقة.

يف  10نسبة الواضع األمثل وهو يف املائة من جمموع اخلرباء املختارين يعترب األاضعف ) مقارنة ب 22على نسبة 
يف املائة هم  22 ـــ. كما أن نصف اخلرباء من أصل نسبة ال(IPBES/3/2 من جمموع اخلرباء املختارين( )أنظراملائة 

                                                      
وحالياً، يتضمن كل من بلغاريا، وكرواتيا، واجلمهورية التشيكية، وإستونيا، وهنغاريا والتفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا،   (1)

 .ي، وسلوفاكيا وسلوفينياواالحتاد الروس
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فإن عدم استمرار الدعم املايل لتلك البلدان قد  اموعة البلدان الثمانية أو االحتاد األورويب. وبذأعضاء من جم
 ثيل منطقة أوروبا الشرقية؛يؤدي إىل زيادة إاضعاف مت

 0.5 بقرابة البلدان أوروبا الشرقية ل املايل دعماالستمرار يف توفري التكلفة تُقدر  التكاليف. ( ب)
يف عام دوالر  100 000 وات األربع املتبقية من برنامج العمل )مبا يف ذلكمليون دوالر على مدى السن

من جمموع  يف املائة 22أوروبا الشرقية ) جمموعةللخرباء من احلايل  لتمثيلاستوى يف حال االحتفاظ مب( 1025
من  يف املائة 10عة )جملمو تلك ادوالر أمريكي إذا مت استهداف التمثيل الكايف ل مليون(، وحوايل اخلرباء املختارين

 ؛(جمموع اخلرباء املختارين

أهلية الصندوق االستئماين للمنرب للحصول على املساعدة اإلمنائية الرمسية. أهلية املؤسسة  )ج(
، وإمنا هي مسألة حتدد وفق معامل قياس تطبقه منظمة التعاون والتنمية ‘‘ال’’أو ‘‘ نعم’’ليست مسألة  عموماً 

تستند على معامل حيدد نسبة الصندوق بناء على منهج متفق عليه. ويف حالة املنرب  يف امليدان االقتصادي
ملساعدة اإلمنائية الرمسية. ويتمثل أثر االستمرار يف تقدمي الدعم املايل صلة با ذاتاالستئماين للمنرب اليت تكون 

يف معامل املساعدة  ائة تقريباً يف امل 1.5جلميع بلدان منطقة أوروبا الشرقية يف أنه سيؤدي إىل اخنفاض بنسبة 
 اإلمنائية الرمسية بالنسبة للمنرب.

أوروبا الشرقية مؤهلة للحصول وإذا قرر االجتماع العام االستمرار يف ممارسة اعتبار مجيع بلدان منطقة  - 23
عم املايل ينبغي أن تضاف البلدان يف القائمة املقرتحة للبلدان املؤهلة للحصول على الداملايل،  على الدعم

 فئة خامسة مستقلة بالقائمة. باعتبارها
 قواعد تحديد أهلية الحصول على الدعم المالي في حاالت التباس األمر -باء 

اليت ثبت بشأهنا تعذر اختاذ التباس األمر  عدد من حاالت(، 8 نظر الفقرةيوجد، على حنو ما تقدم )أُ  - 24
ر على فسن يُ أن  ميكن ‘‘البلدان النامية’’ أن مصطلحتباس األمر من أحد اخلرباء. وينشأ ال أهلية حولوااضح  رارق

من و ري. اخلبفيه  يعملالذي املكان  أو اخلبري جنسية إىلأو ، رتشيحبالتقدمة ُـ امل نظمةأو امل احلكومة إىل أنه ُيشري
 أمثلة حاالت التباس األمر ما يلي:

 أو/و البلدان املتقدمة ىأحد يف قيمونيُ  همولكن البلدان النامية الذين هم من مواطين اخلرباء ( أ)
  ؛البلدان املتقدمة ىيف أحدما ؤسسة ملالذين يتبعون 

البلدان املتقدمة،  ىأحدالبلدان النامية و  ىأحد من جنسية مزدوجة الذين لديهم اخلرباء ( ب)
 ؛فيها ؤسسةمل يتبعونو  البلدان املتقدمةأحد  يف يُقيمون همولكن

ما يكون أحدةما بلدًا متقدمًا واآلخر بلداً عنداجلنسية  وبلدرتشيح ال بلد التباين بنيأوجه  )ج(
 نامياً؛

م دولة معينة، وبالتايل فهألي ، على هذا النحوال يتبعون، و  لمنظمات الدوليةل نو التابعرباء اخل )د(
 .هتماجنسي بغض النظر عن، الصناديق االستئمانيةمن دعم  للحصول علىحكم املؤهلني ليسوا يف 

 :أن يكون اخلرباء املؤهلون للحصول على الدعمقرتح ، يُ متسق جاتباع هنَ تاحة إمن أجل  - 25
 ؛مواطين بلد ناممن  ( أ)
 مؤسسة تابعة لبلد نام؛ يمستخدممن  ( ب)

 من قبل بلد نام. املرشحنيمن  )ج(
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 المرفق

 القائمة المقترحة بالبلدان المؤهلة للحصول على الدعم المالي من المنبر

قائمة املستفيدين من دان املؤهلة للحصول على الدعم املايل يف سياق املنرب على تستند قائمة البل
لجنة املعنية باملساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان لاملساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تعدها ا
ن املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تعدها مع استكمال قائمة املستفيدين م االقتصادي. وتستكمل القائمة تلقائياً 

حسب تناقص أولويات تلقي الدعم ألربع فئات مرتبة  اللجنة املعنية باملساعدة اإلمنائية. وحتدد القائمة أيضاً 
املنخفضة الدخل، والبلدان واألقاليم ذات الدخل املتوسط األدىن،  خرى، والبلدان األاألولوية: أقل البلدان منواً 

 واألقاليم ذات الدخل املتوسط األعلى. والبلدان

 أقل البلدان منواً 

البلدان األخرى املنخفضة 
الدخل )حصة الفرد من 
الدخل القومي اإلمجايل 

يساوي أو أقل من 
دوالرات يف عام  2005

1020) 

والبلدان واألقاليم ذات الدخل 
املتوسط األدىن )حصة الفرد 
من الدخل القومي اإلمجايل 

-2006 ترتاوح ما بني
يف عام دوالراً  3915

1020) 

والبلدان واألقاليم ذات 
الدخل املتوسط األعلى 
)حصة الفرد من الدخل 
القومي اإلمجايل ترتاوح 

-3916ما بني 
يف عام دوالراً  21115

1020) 
 إثيوبيا
 إريرتيا

 أفغانستان
 أنغوال
 أوغندا

 بنغالديش
 بنن

 بوتان
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 تشاد
 توغو
 توفالو
 ليشيت -تيمور 

 جزر سليمان
 جزر القمر

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 جنوب السودان
 جيبويت

مجهورية كوريا الشعبية 
 الدميقراطية

 زمبابوي
 طاجيكستان

 قريغيزستان
 كينيا

 أرمينيا
 إندونيسيا

 أوزبكستان
 أوكرانيا

 ةبابوا غينيا اجلديد
 باراغواي
 باكستان

 بليز
 (املتعددة القوميات -بوليفيا )دولة 
 تركمانستان

 تونغا
 جزر مارشال

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية مولدوفا

 جورجيا
 سري النكا
 السلفادور
 سوازيلند

 العراق
 غانا

 غواتيماال
 غيانا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 إكوادور

 ألبانيا
 أنتيغوا وبربودا

 أوروغواي
 (اإلسالمية – إيران )مجهورية

 باالو
 الربازيل

 بنما
 بوتسوانا

 البوسنة واهلرسك
 بريو

 بيالروس
 تايلند
 تركيا

 تونس
 ايكاجام

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 اجلمهورية الدومينيكية
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 أقل البلدان منواً 

البلدان األخرى املنخفضة 
الدخل )حصة الفرد من 
الدخل القومي اإلمجايل 

يساوي أو أقل من 
دوالرات يف عام  2005

1020) 

والبلدان واألقاليم ذات الدخل 
املتوسط األدىن )حصة الفرد 
من الدخل القومي اإلمجايل 

-2006 ترتاوح ما بني
يف عام دوالراً  3915

1020) 

والبلدان واألقاليم ذات 
الدخل املتوسط األعلى 
)حصة الفرد من الدخل 
القومي اإلمجايل ترتاوح 

-3916ما بني 
يف عام دوالراً  21115

1020) 
 رواندا
 زامبيا
 ساموا

 سان تومي وبرينسييب
 السنغال
 السودان
 سرياليون
 الصومال

 غامبيا
 غينيا

 ستوائيةغينيا اال
 بيساو - غينيا

 فانواتو
 كمبوديا
 كرييبايت

 ياري ليب
 ليسوتو

 مايل
 مدغشقر

 مالوي
 موريتانيا
 موزامبيق
 ميامنار
 نيبال

 النيجر
 هاييت
 اليمن

 الفلبني
 فيجي

 فييت نام
 الرأس األخضر

 الكامريون
 كوت ديفوار

 الكونغو
 مصر

 املغرب
 منغوليا

 - ميكرونيزيا )واليات
 املوحدة(
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 اهلند

 هندوراس

مجهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية سابقاً 

 جنوب أفريقيا
 دومينيكا

سانت فنسنت وجزر 
 غرينادين

 سانت كيتس ونيفس
 سانت لوسيا

 سورينام
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصني

 غابونال
 غرينادا
 )البوليفارية - مجهورية )فنزويال

 كازاخستان
 كوبا

 اريكاكوست
 كولومبيا

 لبنان
 ليبيا

 ماليزيا
 املكسيك
 ملديف

 موريشيوس
 ناميبيا
 ناورو

_______________ 


