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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
مجال التنوع البيولوجي وخدمات  والسياسات في

 النظم اإليكولوجية
 الرابعةالدورة 

 2106فرباير /شباط 28-22، كواالدلبور
 *من جدول األعمال ادلؤقت 6البند 

الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية 
الخاصة بالمنبر: الميزانية والنفقات للفترة 

، بما في ذلك تقرير تمويل 4102-4102
 لخبراء والمشاركين في االجتماعاتا

 4102-4102ات للفترة النفقالميزانية و 

 ةافضإ
 تمويل الخبراء والمشاركين في االجتماعاتفي ة بعدراسة مقارنة بشأن الممارسات الُمت

 مذكرة األمانة
 المقدمة - أوالا 

، طلب االجتماع العام للمنرب بشأن الرتتيبات ادلالية والرتتيبات ادلتعلقة بادليزانية 3/2- د ح ميف مقرره  - 0
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية إىل األمني التنفيذي، 

لدى عتمدة ُـ ادلبالتشاور مع ادلكتب، تقدمي تقرير إىل االجتماع العام أثناء دورتو الرابعة بشأن ادلمارسات 
ة األطراف، والفريق احلكومي الدويل ادلعين بتغري ادلناخ، وادلنتديات األخرى ذات الصلة ادلنظمات البيئية ادلتعدد

بشأن دتويل اخلرباء وادلشاركني يف االجتماعات من أجل تيسري قيام أعضاء ادلنرب باعتماد مقرر رشيد بشأن 
على ذلك الطلب، على االجتماع  ىذه ادلذكرة، اليت أعدهتا األمانة نزوالً ض تعر  معايري األىلية اليت ُتستخدم. و 
 العام أثناء دورتو الرابعة لبحثها.
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 اتللممارسات المعتمدة بشأن تمويل الخبراء والمشاركين في االجتماعدراسة مقارنة  - ثانياا 

مانة  األقدمت أمانات اذليئات التالية معلومات عن طريق الربيد اإللكرتوين استجابة لطلب من  - 2
واتفاقية  ،بالتنوع البيولوجي، االتفاقية ادلتعلقة حبماية البحر ادلتوسط من التلوث )اتفاقية برشلونة(االتفاقية ادلتعلقة 

عرضة ُـ هاجرة، واتفاقية االجتار الدويل يف أنواع احليوانات والنباتات الربية ادلأنواع احليوانات الربية ادل حفظ
سبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات ُمعينة ُـ ادل لالنقراض، واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء ادلوافقة

واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب  ،خطرة متداولة يف التجارة الدولية
حلكومي احلدود، واتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، والفريق ا

الدويل ادلعين بتغري ادلناخ، والصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة 
 األوزون.

ميكن مقارنتها  حيث أنو ال ارن  ق  ُـ صك إقليمي مل ُتدرج يف ىذا التحليل ادل يإن اتفاقية برشلونة اليت ى - 3
 باذليئات األخرى آنفة الذكر.

 مي ادلالحظات التالية بشأن ىذه اذليئات اآلنفة الذكر ميكن تقدو  - 4

فريق الىيئة من ىذه اذليئات الدعم إىل اخلرباء من البلدان ادلتقدمة. ومع ذلك، فإن  يال تقدم أ )أ( 
احلكومي الدويل ادلعين بتغري ادلناخ ميول، على أساس استثنائي فقط، مشاركة اخلرباء من البلدان ادلتقدمة يف 

قدم طلب حتريري للحصول على ت اخلرباء، إذا اعُتربت مشاركتهم ضرورية ألغراض االجتماع، ويُ اجتماعا
 ؛قادر على توفري ادلوارد ادلطلوبةالصلة بتأكيد أن البلد غري  وويقوم مركز االتصال الوطين ذ ،الدعم

 ؛تُقدم مجيع اذليئات الدعم للخرباء من البلدان النامية )ب( 
نامي، وُتستخدم معايري خمتلفة البلد التقدم أو ادلبلد الطائفة متنوعة من التفسريات دلكون توجد  )ج( 

 الختاذ مقررات بشأن تقدمي الدعم 
يف فريق احلكومي الدويل ادلعين بتغري ادلناخ أثناء دورتو الثانية واألربعني القدمت أمانة  ‘0’

بشأن فئيت البلدان ادلتقدمة  توجيهات’’، وثيقة بعنوان 2105أكتوبر تشرين األول/
واليت ذكرت فيها بأن مكتب ادلستشار  ،(IPCC-XLII/INF.16) ‘‘والبلدان النامية

رفق ، غري أن ادللذلك توجد تعريفات شاملة القانوين لدى األمم ادلتحدة قد أكد بأنو ال
ميكن استخدامو كمصدر  2105اإلحصائي لتقرير الوضع االقتصادي العادلي وتوقعات 

وجيو أساسي. وقد صدر ادلرفق اإلحصائي عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ت
التابعة لألمم ادلتحدة. وتشمل التوجيهات اليت صدرت عن الفريق احلكومي الدويل، 

بلداً دتر  07بلداً متقدماً،  40كالتايل    يعلى ادلرفق اإلحصائي، ثالث قوائم ى وادلنبين
عتمد من يُ بلدًا نامياً، ومل تتم مناقشة ىذا التوجيو أو  037ال، واقتصاداهتا مبرحلة انتق

 جانب الفريق أثناء دورتو الثانية واألربعني؛
، اتفق مؤدتر األطراف يف اتفاقية األنواع ادلهاجرة على وضع عتبة ألىلية 3-8يف قرراه  ‘2’

جدول  بادلائة على 10211دتويل ادلندوبني حلضور اجتماعات االتفاقية بنسبة 
ادلتحدة. فبلدان االحتاد األورويب، والبلدان األوروبية ذات  ماالستقطاعات التابع لألم

و/أو البلدان اليت عليها متأخرات مدفوعات ألكثر من ثالث  قويةاالقتصادات ال
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سنوات ُتستثين من ىذا الدعم. ويقوم ىذا القرار مقام خط توجيهي عام للبت يف 
 ؛دعمال

من اذليئات بقائمة بأمساء البلدان النامية اليت حتصل على دعم، وتقدم حيتفظ العديد  ‘3’
تفاوت على النحو التايل  االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع يالدعم إىل عدد إمجايل من البلدان 

؛ الفريق احلكومي الدويل ادلعين بتغري ادلناخ  047؛ اتفاقية فيينا  034البيولوجي  
 ؛048؛ بروتوكول مونرتيال  037

وباإلضافة إىل ذلك، حتتفظ االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي والفريق احلكومي الدويل  ‘4’
 07و 08 - ادلعين بتغري ادلناخ بقائمة منفصلة للبلدان اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال

 بلداً  052مما جيعل العدد اإلمجايل للبلدان اليت حتصل على دعم  - بلداً، على التوايل
بلدًا بالنسبة للفريق احلكومي الدويل،  054بالنسبة لالتفاقية ادلعنية بالتنوع البيولوجي و

( وبروتوكول مونرتيال 047مقارنة باألعداد الواردة أعاله بالنسبة لالتفاقية فيينا )
 ؛(048)

 ىذه اذليئات الدعم إىل أعضاء االحتاد األورويب؛من  يأال تقدم  )د( 
اذليئات الدعم إىل اخلرباء من االحتاد الروسي )االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، تقدم بعض  )ىـ( 
عرضة لالنقراض، واتفاقية بازل، واتفاقية روتردام، االجتار الدويل يف أنواع احليوانات والنباتات الربية ادلواتفاقية 

تقدم ىيئات أخرى الدعم إىل )بروتوكول  (، بينما الواتفاقية استكهومل، والفريق احلكومي الدويل ادلعين بتغري ادلناخ
 مونرتيال، واتفاقية فيينا(.
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