
  تفاقية المؤتمر األطراف في ا
  التنوع البيولوجيالمتعلقة ب
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  من جدول األعمال 14البند 
 

  مقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيال
  حشد الموارد  -  12/3المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
إلى أن األطراف وافقت على النظر في جميع المصادر والوسائل المحتملة التي يمكن أن تساعد على  إذ يشير

  ،11/4و 10/3فاقية وبما يتسق مع المقررين من االت 20مستوى الموارد المطلوبة، وفقا للمادة ب الوفاء
الجارية ، وإذ يالحظ المجموعة المتنوعة من المبادرات واألنشطة 10/3من المقرر  2إلى الفقرة وإذ يشير 

  التي تدعم األطراف في تعميم التنوع البيولوجي في التخطيط الوطني وإعداد االستراتيجيات الوطنية لحشد الموارد،
اعتماد أهداف  غيةمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ب 20دم المحرز صوب تحقيق الهدف التقاستعرض  وقد

  ،11/4من المقرر  22لفقرة لنهائية لحشد الموارد، وفقا 
- 2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  13والفقرة  ،10/2من المقرر ) ب(3إلى الفقرة  وإذ يشير

2020،1  
البرازيل، والدانمرك، وإكوادور، حكومات  تلك التي قدمتها سيمامالية والعينية، الالمساهمات الب وإذ يرحب

 اوألمانيا، واليابان، والهند، والنرويج، وجمهورية كوريا، والسويد، وسويسرا، وأوغندا، والمملكة المتحدة لبرطاني
كيتو  المنعقدة في ما في ذلك ندوة الحوارالمبادرات، ب هذه ، إلىالعظمى وأيرلندا الشمالية، فضال عن االتحاد األوروبي

  حشد الموارد، ستراتيجيةاتهدف إلى المساهمة في إعداد استعراض تنفيذ التي وغيرها من المناسبات، و
للتنوع وأهداف أيشي  2020- 2011بأن حشد الموارد لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وإذ يقر

  ،2015مويل عملية التنمية، وخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام تلعب دورا مهما في ت البيولوجي
إلى األهداف األولية بشأن حشد الموارد التي وافق عليها مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر  وإذ يشير

  ،)د(7إلى ) أ(7، الفقرات 11/4في حيدر أباد، بالهند، في المقرر 
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-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  نفيذة لحشد الموارد المحلية لتاسمالحباألهمية  وإذ يقر أيضا

بأنه في كثير من البلدان النامية، تغطي الموارد المحلية بالفعل حصة أكبر من حشد الموارد المتعلقة  وإذ يقر، 2020
  بالتنوع البيولوجي؛

  األهداف لحشد الموارد
امة الشاملة لمجموع التمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة التزامه بالزيادة الع يعيد تأكيد -1

األهداف التالية لحشد الموارد، في إطار  ويعتمد 2من مصادر متنوعة، 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 :يعلى النحو التال 2020- 2011من أهداف أيشي في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  20الهدف 

إلى البلدان المقدمة بالتنوع البيولوجي  المتعلقةتدفقات الموارد المالية الدولية مجموع مضاعفة   )أ(
باستخدام متوسط  ،التحول االقتصاديبلدان  وكذلكالنامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

واالحتفاظ ، 2015بحلول عام ، كخط أساس 2010-2006 تالسنواالمخصص للتنوع البيولوجي في السنوي التمويل 
التفاقية بما لثالثة لهداف ااألمن االتفاقية، لإلسهام في تحقيق  20لمادة لوفقا  2020بهذا المستوى على األقل حتى عام 

  ؛المتلقيةفي البلدان  التنميةاألولوية القطرية للتنوع البيولوجي ضمن خطط  إعطاءفي ذلك من خالل 
في المائة، من األطراف التي أدرجت التنوع  75في المائة، ولكن على األقل  100السعي إلى   )ب(

  ووفرت بالتالي موارد مالية وطنية؛ 2015البيولوجي في أولوياتها الوطنية أو خططتها الوطنية للتنمية بحلول عام 
بموارد  تم تزويدهاالتي  في المائة، من األطراف 75في المائة، ولكن على األقل  100السعي إلى   )ج(

، فضال عن احتياجات التمويل، والفجوات واألولويات، بحلول لتنوع البيولوجيمالية كافية لإلبالغ عن النفقات المحلية ل
  ، من أجل تحسين صالبة خط األساس؛2015عام 

ها بموارد يدوالتي تم تز في المائة، من األطراف 75في المائة، ولكن على األقل  100السعي إلى   )د(
في المائة من هذه األطراف  30، وأن 2015مالية كافية لتحضير خطط مالية وطنية للتنوع البيولوجي بحلول عام 

أو تقدير القيم المتأصلة، واإليكولوجية، والجينية، واالجتماعية االقتصادية، والعلمية، والتعليمية، والثقافية، /قامت بتقييم و
  ع البيولوجي ومكوناته؛والترفيهية والجمالية للتنو

للحد من الفجوة بين االحتياجات المحددة والموارد  من جميع المصادر حشد موارد مالية محلية  )ه(
 الخاصة باألطراف الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالمستوى المحلي، للتنفيذ الفعال لالمتاحة على 
  ؛ 20، وفقا للمادة 2020بحلول عام 
أعاله ) ه(إلى ) أ(أن األهداف المذكورة في الفقرات الفرعية من  يقرر، 20إلى المادة  يشير وإذ -2

 ينبغي النظر فيها بطريقة الدعم المتبادل؛

استعراض، في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، التقدم المحرز نحو تحقيق  يقرر كذلك -3
إجراءات مناسبة، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها الحاجة إلى  والنظر فيومدى مالءمتها،  ،األهداف المذكورة أعاله

قدراتها على كل منها من الموارد، مع مراعاة  احتياجاتاألطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، بما في ذلك 
 االستيعاب؛

إعداد األطراف والحكومات األخرى، بدعم من المنظمات الدولية واإلقليمية، على يحث  -4
 باستخدام األهداف ،جياتها الوطنية لحشد الموارد أو خطط التمويل بما يتسق مع االحتياجات واألولويات المحددةاستراتي

 لحشد الموارد المشار إليها أعاله كإطار مرن؛
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 الدعم التقني وبناء القدرات

درات كمساهمة مهمة لتعزيز الدعم التقني وبناء الق يوجلبمبادرات مثل مبادرة الجسر البيو يرحب -5
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة  2020-2011لحشد الموارد لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 فيها؛

، وفي هذا السياق، يالحظ مع التقدير العمل الجاري في لجنة 10/3من المقرر  12ى الفقرة لإ يشير -6
 هجية عالمات ريو؛ني الميدان االقتصادي لتحسين مالمساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف

مع التقدير العمل الذي تضطلع به  يالحظ ،، وفي هذا السياق10/3من المقرر  2الفقرة  إلى يشير -7
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمبادرات األخرى لدعم وتشجيع وتيسير تحديد لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي 

واألولويات المتعلقة بالتمويل، ووضع االستراتيجيات الوطنية لحشد الموارد واإلبالغ المالي، من  االحتياجات والفجوات
، بما في ذلك الدول األطراف سيما البلدان الناميةالخالل توفير الدعم التقني واإلرشاد، وبناء القدرات لألطراف، 

رة تمويل التنوع البيولوجي إلى مواصلة عملها وزيادة مباد ويدعو، التحول االقتصاديالجزرية الصغيرة النامية وبلدان 
  مع األطراف المهتمة؛ نطاقه

عمل المنظمات الدولية ذات الصلة التي تدعم العمل المتعلق بحشد الموارد  يالحظ مع التقدير -8
تحدة للتجارة مؤتمر األمم المو، ألغذية والزراعةألمم المتحدة لامثل منظمة  ،التدابير الحافزةبشأن وبرنامج العمل 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبيئة ومبادرته بشأن اقتصاديات النظم اإليكولوجية ووالتنمية، 
والتنوع البيولوجي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التجارة 

هذه المنظمات والمبادرات إلى مواصلة هذا العمل  ويدعونظمات والمبادرات الدولية األخرى، فضال عن الم ،العالمية
من أهداف أيشي للتنوع  3للهدف  الرئيسيةلتنفيذ الطرائق والمعالم وبناء القدرات وتوفير الدعم التقني  ،وتوسيع نطاقه

 البيولوجي؛

مؤسسات التمويل الوطنية واإلقليمية األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك، فضال عن  يشجع -9
أعاله، فضال عن  8إلى  5لفقرات ي ألنشطة بناء القدرات المشار إليها في اضافعلى أن تقدم الدعم المالي اإلوالدولية 

 األنشطة األخرى لبناء القدرات، استنادا إلى االحتياجات التي أعربت عنها األطراف؛

 استراتيجية حشد الموارد

مية الجارية الستراتيجية حشد الموارد دعما لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، على النحو باأله إذ يقر -10
 ؛2020تمديد االستراتيجية حتى عام  يقررباء،  9/11المعتمد في المقرر 

األطراف على النظر في  ويشجعن تنفيذ استراتيجية حشد الموارد عبتقرير الرصد العالمي  يرحب -11
 نتائجه؛

بالمقرر الحالي، باعتبارها  واردة في المرفق الرابعوسة والفعالة المملاإلجراءات القائمة ب يرحب -12
األطراف على استخدام االستراتيجية جنباً إلى جنب مع القائمة،  ويشجعاستراتيجية حشد الموارد، مرنا الستكمال را إطا

 بط به من أهداف مالية؛من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما يرت 20حسب االقتضاء، لتحقيق الهدف 

لتنفيذ الخطة  الالزمة التقرير الثاني للفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي للمواردب رحبي -13
 ؛األطراف على النظر في نتائجه وتنفيذ توصياته ويشجع، 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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، حسب استخدام مصادر مختلفة للتمويلمواصلة تطوير و علىاألطراف والحكومات األخرى يحث  -14

تمويل التنوع آليات األدوات السوقية وغير السوقية وبما في ذلك مقتضى الحال، وفقا للظروف واألوضاع الوطنية، 
 3البيولوجي؛

عية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي، على النحو والمبادئ التوجيهية الط يعتمد -15
 ؛يلثالث بالمقرر الحالالوارد في المرفق ا

 لى مراعاةع وأصحاب المصلحة اآلخرينومنظمات األعمال األطراف، والحكومات األخرى، يحث  -16
ذ آليات تمويل المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفي

أو  سلبيةاآلثار الاإليجابية وتجنب  استغالل آثارهابهدف المحددة لها، وعند إعداد أدوات للضمانات  التنوع البيولوجي،
  ؛التخفيف منها
لتشريعات والسياسات لاستعراض وتقييم في إجراء حسب االقتضاء،  ،لى النظرعاألطراف  يحث -17

تعزيز جي ولتعميم التنوع البيولو آليات تمويل التنوع البيولوجي، بهدف تحديد الفرص المتاحة تنظمالتي القائمة 
ألمين التنفيذي، بما في ذلك الخبرات إلى امعلومات عن هذا العمل ال إتاحةو، سياسات الحالية وضماناتها التكميليةال

  والدروس المستفادة؛العملية 
وفقا للفقرة  لمعلومات المقدمة من األطرافلموجز توليفي إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع  يطلب -18

 يئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول؛اله، لنظر أعاله 17

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3للهدف  الرئيسيةلطرائق والمعالم ا
الحوافز الضارة بالتنوع  إللغاءبتحليل العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة  يرحب -19

  4أو إصالحها؛ إزالتها تدريجياالبيولوجي أو 
 والمعالمة التي أعدها األمين التنفيذي بشأن الطرائق مذكررد وصفها في الالوابالطرائق  يحيط علما -20

تنفيذ  صودفت فيمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والعوائق التي  3 للهدفالمتعلقة بالتشغيل الكامل  الرئيسية
بوصفها إطارا مرنا للتنفيذ  5هاأو إصالح إزالتها تدريجيابالتنوع البيولوجي أو  الضارةالحوافز  إللغاءالخيارات المحددة 

مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى  تجانسبطريقة تتسق وت، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3الكامل للهدف 
  ؛االقتصادية الوطنيةة، مع مراعاة الظروف االجتماعية ذات الصل

، بوصفها إطارا مرنا للتنفيذ ا المقرربهذ، على النحو الوارد في المرفق األول الرئيسية المعالميعتمد  -21
مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى  تجانسبطريقة تتسق وت، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3الكامل للهدف 

  ؛االقتصادية الوطنيةة، مع مراعاة الظروف االجتماعية ذات الصل
 ، فضال عن أي معالمالرئيسيةالمعالم  األطراف إلى اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق هذه يدعو -22

أو حسب االقتضاء، من  ،وجداول زمنية إضافية موضوعة على المستوى الوطني، من خالل تقاريرها الوطنية رئيسية
وأهداف أيشي  2020-2011اإلنترنت بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  عبرخالل إطار اإلبالغ 

  للتنوع البيولوجي؛

                                                           
من استراتيجية  4بموجب الغاية " االبتكاريةالجديدة واآلليات المالية "إلى " آليات تمويل التنوع البيولوجي"يشير مصطلح    3

وتكون اآلليات المالية الجديدة واالبتكارية مكملة ). 9/11المقرر (عتمد من مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع د، المحشد الموار
  ).10/3انظر الديباجة في المقرر (من االتفاقية وال تحل محلها  21لآللية المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 

4  UNEP/WGRI/5/4/Add.1  
5  UNEP/WGRI/5/4/Add.1  
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إدراج إلى  ه،دناأ 28معلومات المشار إليها في الفقرة اللدى تزويد األمين التنفيذي ب ،األطراف عويد -23
 بالتنوع البيولوجيصلة تنفيذ الحوافز اإليجابية المت المكتسبة في الخبرات العمليةعن المعلومات  في تقاريرها الوطنية،

  التي صودفت في تنفيذ السياسات لمعالجة الحوافز الضارة؛ والدروس المستفادة في تطبيق خيارات للتغلب على العقبات
  ، والشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلوماتاإلبالغ المالي

  ؛، الوارد في المرفق الثاني بهذا المقررإطار اإلبالغ المالي المنقح يعتمد -24
طراف والحكومات لألعلى اإلنترنت إطار اإلبالغ المالي المنقح  أن يتيحإلى األمين التنفيذي  يطلب -25

األطراف والحكومات األخرى إلى اإلبالغ، باستخدام  ويدعو، 2015حزيران /ويوني 1األخرى في موعد ال يتجاوز 
  ؛2015كانون األول /ديسمبر 31 بحلول، حيثما يكون ممكنا، بشأن ذلك عبر اإلنترنتنظم اإلبالغ 
لتقرير لالمبادئ التوجيهية مشروع الي في إلى األمين التنفيذي أن يدمج إطار اإلبالغ الم أيضا يطلب -26

من  10لتقريرين الوطنيين الخامس والسادس وفقا للفقرة ا شكليالوطني السادس، بطريقة تحافظ على االتساق بين 
جميع أهداف أيشي للتنوع تحقيق نحو المحرز ، من أجل السماح بإجراء تتبع طويل المدى للتقدم 10/10المقرر 

  تكاملة ومنسقة؛البيولوجي بطريقة م
تعزيز لخيارات  لتنفيذ في اجتماعها األول،ليعد، لنظر الهيئة الفرعية أن األمين التنفيذي إلى يطلب  -27

فضال عن تدفقات البلدان النامية، المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى الموارد تدفقات المعلومات بشأن م نظ
بغية مواصلة زيادة الشفافية وإمكانية الحصول على المعلومات لدعم ، بالغ المالياإلإطار  الموارد المحلية، باستخدام

  من االتفاقية؛ 20تنفيذ المادة 
إلى  للوصولاألطراف والحكومات األخرى على اإلبالغ عن مساهماتها في الجهود الجماعية يحث  -28

الوطنية السادسة فضال عن التقارير الوطنية في تقاريرها  ،ساس المحدداألخط  مقابل ،عالمية لحشد المواردالهداف األ
  الالحقة؛

الجماعي، بما في ذلك من جانب المجتمعات  الذي يؤديه العملبالدور  ، في إطار اإلبالغ المالي،يقر -29
لمجتمعية دارة ااإلهج مثل لحشد الموارد لتحقيق أهداف االتفاقية، بما في ذلك نُ يةاألصلية والمحلية، والنهج غير السوق

أو الحوكمة المشتركة أو اإلدارة المشتركة للمناطق المحمية، أو من خالل األراضي والمناطق  ،وارد الطبيعيةلمل
هج في تشجع وتدعم مثل هذه النُالتي نشطة األأن يدرج  ويقررالمجتمعات األصلية والمحلية،  المحفوظة بواسطة

  عمليات اإلبالغ بموجب االتفاقية؛
حفظ التنوع في المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي  اإلطار"علما بتقرير  حيطي -30
في  نظرالإلى ة المعنيأصحاب المصلحة ومنظمات  ،والحكومات األخرىاألطراف  يدعوووملخصه؛ " البيولوجي

 :الخطوات التالية لمواصلة تطويره

مشاريع  وضع بوسائل منها الموارد، حشدحفظ التنوع البيولوجي وفي م مساهمة العمل الجماعي يتقي  )أ(
اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل "، استخدام رائدة، واالستفادة من، ومواصلة تطوير، حسب االقتضاء

  ، والخبرات األخرى؛"حفظ التنوع البيولوجيفي الجماعي 
، وأطراف التحول ية األطرافالموارد المتاحة، المساعدة المالية والتقنية للبلدان النام في حدودتقديم،   )ب(

  أعاله؛) أ(ة الفرعية رار إليها في الفقشاالقتصادي لتنفيذ األنشطة الم
حفظ  تقديم، من خالل إطار اإلبالغ المالي ووسائل أخرى، معلومات عن مساهمة العمل الجماعي في  )ج(

  نهجيات ذات الصلة؛التنوع البيولوجي، بما في ذلك بشأن الخبرات والدروس المستفادة في تطبيق الم
األصلية  مجتمعاتال تبادل آراء وخبرات تيسير ، رهنا بتوافر الموارد،األمين التنفيذي إلى يطلب -31

أعاله، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية ) ج(30العمل الجماعي على النحو المشار إليه في الفقرة  بشأنوالمحلية 
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 قديمللنظر فيها من أجل تحديث وت ألولا اتنفيذ في اجتماعهللالهيئة الفرعية  ىإلغرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية و

 المبادئ التوجيهية ذات الصلة؛

  :إلى األمين التنفيذي يطلب أيضا -32
بهدف تحفيز ودعم عملية  ،ذات الصلةتعاون مع المنظمات والمبادرات اليستمر ويواصل تعزيز أن   )أ(

قدرات بشأن اإلبالغ المالي، وتحديد االحتياجات والفجوات واألولويات المتعلقة وبناء ال ةالتقني اتتوفير اإلرشاد
تنفيذ  نع، مع برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة تمشياًو ،ووضع استراتيجيات وطنية لحشد الموارد ،بالتمويل

ذلك، تنظيم حلقات عمل بشأن بما في  ،للتنوع البيولوجيمن أهداف أيشي  3للهدف لتشغيل الكامل ل الرئيسية مراحلال
  ؛المالية ، رهنا بتوافر المواردهذه المسائل
يشرع في العمل التقني، رهنا بتوافر الموارد، وبالتعاون الوثيق مع األطراف فضال عن أن   )ب(

خبراء المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي، من خالل تنظيم حلقة عمل لل
التقنيين بشأن تحديد االستثمارات واآلثار المحلية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والوصول إليها وجمعها 

تقييم الخبرات والمنهجيات المطبقة في و) 2(الوطنية القائمة؛  الخبراتعرض وتبادل واستعراض ) 1(وتجميعها، بهدف 
تحديد خيارات للتقارب نحو منهجية مشتركة وعناصرها و) 3(نهجيات؛ قطاعات أخرى بهدف تحديد إمكانيات نقل الم

 ملة؛المحت

 ةالطوعي اتأعاله كعنصر من اإلرشاد )ب(32تقرير حلقة العمل المشار إليها في الفقرة  أن يتيح  )ج(
  ؛المحلية ووضع خطط تمويل وطنية النفقاتلألطراف، بهدف تيسير اإلبالغ المالي عن 

البرامج والمبادرات  بادلومأل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية، بغرض ت تحديث أن يواصل  )د(
بما في ذلك المعلومات المقدمة من األطراف الوطنية ذات الصلة وما يرتبط بها من ممارسات جيدة ودروس مستفادة، 

  ؛أعاله 31المشار إليها في الفقرة 
تنفيذ استراتيجية حشد ن عالعالمي الرصد ير تقراألمين التنفيذي أن يدرج في إلى يطلب كذلك  -33

التقدم المحرز في ، فضالً عن المعلومات المتعلقة بالتمويل وتدفقات مصادر بشأنالمعلومات الكمية المتاحة  ،الموارد
  ؛الناجحة تمويل التنوع البيولوجيليات وزيادة آ تكرار

  المرفق األول

 أهداف أيشي للتنوع البيولوجيمن  3لتنفيذ الكامل للهدف لالرئيسية المعالم 

 :والجداول الزمنية ذات الصلة الرئيسية المعالم

في للتنوع البيولوجي من أهداف أيشي  3تطوير وإدراج هدف وطني يعكس الهدف : 2015بحلول عام   -1
طنية المنقحة في خطط العمل الوذات الصلة االستراتيجيات الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي وإدراج بنود اإلجراءات 

  :وقد تشمل بنود اإلجراءات ما يلي. للتنوع البيولوجي
 ةزالاإلأو  لإللغاءالمرشحة تحدد الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي وطنية إجراء دراسات تحليلية   )أ(

القائمة من  تحدد الفرص السانحة لتعزيز فعالية األدوات الماليةالتي و ،بما في ذلك اإلعاناتصالح، اإلأو  ةتدريجيال
  إيجابية؛ حافزةأجل التنوع البيولوجي وتعزيز تصميم وتنفيذ تدابير 

تحدد الحوافز ) 1(إلى الدراسات التحليلية أعاله، خطط سياسات  ،االقتضاء حسب ستنادإعداد، باال  )ب(
التي تؤدي إلى  األولية ذاتبالتدابير قائمة  وتنص على) 2(؛ صالحاإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءمرشحة الالضارة 

 يةواألولذات بالتدابير قائمة  وتنص على) 3(؛ في نهاية المطاف الحوافز الضارة أو إزالتها تدريجيا أو إصالحها إلغاء
ما  وتنص على) 4(مستدام؛ ال التنوع البيولوجي واستخدامه لحفظأو تعزيز الحوافز اإليجابية  إدخالالتي تؤدي إلى 
  رئيسية للتنفيذ؛ ل زمنية ومعالمجداويرتبط بذلك من 
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في الحاالت التي تكون فيها الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، معروفة بالفعل على أنها تنطوي على   )ج(
إجراءات اتخاذ ، توخي صالحاإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءمحددة بالفعل على أنها مرشحة تكون آثار ضارة و

  ها؛أو إصالح إزالتها تدريجياا أو البدء في عملية هإلغائعاجلة في شكل سياساتية 
 الحوافزفي الحاالت التي تُعرف فيها بالفعل ): االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف( 2016بحلول عام   -2

عاجلة في شكل  أو تشريعية إجراءات سياساتية وضع، يتم صالحاإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءالمرشحة الضارة 
  ؛ها أو البدء في عملية إزالتها تدريجيا أو إصالحهاإلغائ

الوطنية التي تحدد التحليلية إتمام الدراسات ): االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف( 2016بحلول عام   -3
ي الت، وصالحاإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءالمرشحة  ،الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات

  ؛اإليجابية الحافزةتحدد الفرص السانحة لتعزيز تصميم وتنفيذ التدابير 
شى مع لخطط المتعلقة بالسياسات بما يتمإتمام ا): االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف( 2018بحلول عام   -4

أو  لإللغاءالمرشحة تحدد الحوافز الضارة ) 1(للتنوع البيولوجي التي المنقحة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
أو  إلغاءإلى في نهاية المطاف التي تؤدي  يةواألولذات بالتدابير قائمة  وتنص على) 2(؛ صالحاإلأو  ةتدريجيال ةزالاإل
أو تعزيز الحوافز  إدخالالتي تؤدي إلى  يةواألولذات بالتدابير قائمة  تنص علىو) 3(؛ هاأو إصالح ةتدريجيال تهاإزال

رئيسية  جداول زمنية ومعالمما يرتبط بذلك من  وتنص على) 4(مستدام؛ ال تنوع البيولوجي واستخدامهال لحفظاإليجابية 
  ؛للتنفيذ

أن  وينعكس في الجدول احتمال. بها من جداول زمنية رتبطوما يالرئيسية ويلخص الجدول التالي هذه المعالم   -5
وفقا للفقرة ( بشأنها في مجال السياسات ءات عاجلةالتخاذ إجرا ةالمرشحالحوافز يعرف أحد البلدان بالفعل بعض 

، )أعاله) أ(1وفقا للفقرة الفرعية (في المشاركة في إعداد دراسات تحليلية أيضا  يرغبقد  ولكنه) أعاله) ج(1الفرعية 
  .من أجل الحصول على صورة أكثر شمولية

 
 الرئيسية المعالم اإلطار الزمني

المرتبطة بنود اإلجراءات للتنوع البيولوجي ومن أهداف أيشي  3الهدف يعكس هدف وطني إدراج   2015
 للتنوع البيولوجيالمنقحة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  به

 بالفعل أن لها آثار ة، بما فيها اإلعانات، المعروفبشأن الحوافزأو تشريعي  وضع إجراء سياساتي 2016
شكل  في، صالحاإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لغاءلإلمحددة بالفعل بوصفها مرشحة تكون ضارة و
 هاأو إصالح إزالتها تدريجياأو البدء في عملية  إلغاءها

تحدد الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك التي الوطنية تحليلية الإتمام الدراسات  2016
د الفرص السانحة لتعزيز تصميم ، وتحدصالحاإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءالمرشحة  ،اإلعانات

 اإليجابية الحافزةوتنفيذ التدابير 

أو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءالمرشحة تحدد الحوافز الضارة ) 1(لسياسات التي اإتمام خطط  2018
الحوافز الضارة أو إزالتها  إلغاءالتي تؤدي إلى  األوليةذات بالتدابير قائمة  تنص على) 2(؛ صالحاإل

التي تؤدي إلى  األوليةذات بالتدابير قائمة  تنص على) 3(؛ في نهاية المطاف جيا أو إصالحهاتدري
ما  تنص على) 4(مستدام؛ ال التنوع البيولوجي واستخدامه لحفظأو تعزيز الحوافز اإليجابية  إدخال

 رئيسية للتنفيذ جداول زمنية ومعالميرتبط بذلك من 
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  المرفق الثاني

  ماليإطار اإلبالغ ال
  مقدمة  –أوال 

الغرض من هذا اإلطار هو أن تستخدمه األطراف لتقديم معلومات خط األساس واإلبالغ عن مساهمتها في تحقيق 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، حسبما اعتمده مؤتمر األطراف في  20األهداف المالية العالمية، بموجب الهدف 

  .االتفاقية في اجتماعه الثاني عشر
ياق استكمال إطار اإلبالغ، تشجع األطراف على التفاعل مع مكاتبها اإلحصائية أو غيرها من اإلدارات المعنية، وفي س

ومن المرجح أن تكون بعض المعلومات المطلوبة لهذه العملية متوافرة بالفعل وينبغي استخدامها . عند تجميع المعلومات
وفي حالة غياب المعلومات الدقيقة، تُشجع الجهات المجيبة . الجهود قدر اإلمكان للحد من عبء اإلبالغ واالزدواجية في

  .على استخدام أفضل ما لديها من تقديرات
  2015عام  خط األساس والتقدم نحو عناإلبالغ   -ثانيا 

  2015.6يقدم هذا القسم إطارا لتقديم معلومات خط األساس الضرورية واإلبالغ عن التقدم المحرز نحو أهداف عام 
  ديد الجهات المجيبةتح

 :يرجى استيفاء الجدول التالي

 :اسم الجهة المجيبة :البلد

يرجى تحديد الجهة التي يتم استيفاء الجدول نيابة 
 :عنها

  نقطة االتصال الوطنية  ¨
 نقطة االتصال المعنية بحشد الموارد  ¨

 :يرجى تحديد ذلك. جهات أخرى  ¨

  :ااسم الجهة المجيبة واإلدارة التي تعمل فيه

  :منظمة الجهة المجيبة

  :عنوان البريد اإللكتروني

   :رقم الهاتف

  :تاريخ االستيفاء وتقديم اإلطار المستوفى

 تدفقات الموارد المالية الدولية   -1

يرجى اإلشارة إلى مبلغ الموارد المقدمة من بلدكم دعما للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، السيما أقل  1-1
  .التحول االقتصادين نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن بلدان البلدا

ويرجى . ويرجى اإلشارة، حسب الحالة، إلى مبلغ الموارد المالية المقدمة حسب المصدر وكذلك المبلغ اإلجمالي
  .من التقديرات مستوى الثقة لديكم في المبالغ التقديرية أو، بدال من ذلك، تقديم مجموعةاإلشارة أيضا إلى 

  معلومات خط األساس  1-1-1
وإن أمكن، يرجى تقديم . أو أحدث سنة قبل هذه السنة 2010بالنسبة الحتساب خط األساس، يرجى تقديم البيانات لسنة 

وإذا لم تكن البيانات السنوية المحددة متاحة يمكنكم تقديم أفضل تقدير لرقم . 2010إلى  2006البيانات للفترة من 
 .2010إلى  2006 من للفترةمتوسط 

                                                           
  .12/3من المقرر  25، وفقا للفقرة 2015كانون األول /ديسمبر 31سيتم اإلبالغ في هذا القسم بحلول   6
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 :العملة

المساعدة اإلنمائية الرسمية  السنة
)1( 

 المجموع )3(تدفقات أخرى  )2(تدفقات رسمية أخرى 

2006     
2007     
2008     
2009     
2010     

  المتوسط
خط (

 )األساس

    

  :معلومات منهجية
  متعددة األطراف( ) ة؛ الثنائي: ( ) المساعدة اإلنمائية الرسمية تشمل) 4(
  صرف األموال( ) التعهدات : ( ) التدفقات الرسمية األخرى/المساعدة اإلنمائية الرسمية) 5(
المرتبطة بشكل غير ( ) المرتبطة بشكل مباشر؛ : ( ) التدفقات الرسمية األخرى تشمل/المساعدة اإلنمائية الرسمية) 6(

  مباشر
  المرتبطة بشكل غير مباشر( ) بشكل مباشر؛ المرتبطة : ( ) التدفقات األخرى تشمل

للجنة المساعدة اإلنمائية " عالمات ريو: ( ) "حسب الحالة، المنهجية المستخدمة لتحديد تدفقات الموارد الرسمية) 7(
 ): ( )يرجى تحديد ذلك: (موارد أخرى( ) ؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديفي 

مل المستخدم لتدفقات الموارد المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، عند حساب حسب الحالة، المعا) 8(
  ( )%األعداد اإلجمالية 

  ):يرجى اإلشارة إلى عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط) (9(
  : ( )المساعدة اإلنمائية الرسمية
  : ( )التدفقات الرسمية األخرى

 : ( )تدفقات أخرى

 : ( )تعليقات أخرى، بما في ذلك مصادر البيانات/ منهجية  حظاتمال) 10(

  :توضيحات إضافية
تشير المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى تدفقات التمويل الرسمي الذي يتم بغرض تعزيز التنمية االقتصادية  )1(

في المائة على األقل  25بنسبة ورفاهية البلدان النامية كهدف رئيسي، والتي تعتبر ذات طابع تساهلي مع عنصر للمنح 
وفي حاالت تقديم الموارد أو تلقيها لدعم الميزانية العامة بدال من  ).في المائة 10باستخدام معدل خصم ثابت بنسبة (

المتلقاة ألغراض التنوع البيولوجي من حصة ميزانية البلدان /األنشطة المحددة، يمكن حساب تقديرات للموارد المقدمة
  .مخصصة لمثل هذه األنشطةالمتلقية ال

تشير التدفقات الرسمية األخرى إلى األموال العامة غير المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية، أي التعامالت  )2(
التي يجريها القطاع الرسمي مع البلدان الواردة أسماؤها في قائمة البلدان المتلقية للمعونة والتي ال تستوفي شروط 

، أي من "غير المانحة"وتشمل هذه الفئة أيضا الموارد المقدمة من البلدان األخرى . اإلنمائية الرسميةاألهلية للمساعدة 
  ".التعاون فيما بين بلدان الجنوب"خالل 
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إلى الموارد المحشودة من القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، " التدفقات األخرى"تشير  )3(

انظر أيضا . وفي حالة عدم وجود بيانات موثوقة، يرجى ترك هذا الصف خاليا. يةوالمؤسسات، واألوساط األكاديم
  .2- 1السؤال 

وتشير المساعدة اإلنمائية الرسمية . تكون المساعدة اإلنمائية الرسمية ثنائية أو متعددة األطراف يمكن أن )4(
وتشير المساعدة . لمقدمة إلى البلدان الناميةالثنائية إلى مساهمات الوكاالت الحكومية المانحة، على جميع المستويات، ا

اإلنمائية الرسمية متعددة األطراف إلى األموال المقدمة من خالل المؤسسات المالية الدولية مثل مرفق البيئة العالمية، 
ويرجى وضع عالمة على  .ويرجى إدراج كال الفئتين قدر اإلمكان. والبنك الدولي وصناديق وبرامج األمم المتحدة

أو متعددة /اإلطار المالئم إذا كانت أرقام المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة تشمل المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية و
  .وإذا كانت األرقام تشمل كال الفئتين، يرجى وضع عالمة على كال اإلطارين. األطراف المرتبطة بالتنوع البيولوجي

التدفقات الرسمية األخرى، /المصروفات الفعلية للمساعدة اإلنمائية الرسمية يمكنكم اإلبالغ عن التعهدات أو )5(
 .ولكن يرجى استخدام نفس الفئة بالنسبة لجميع السنوات، بما في ذلك عند اإلبالغ عن التقدم المحرز

أيضا  ال يشمل التمويل للتنوع البيولوجي تمويل اإلجراءات المباشرة لحماية التنوع البيولوجي فحسب بل )6(
من أجل النهوض بالمبادرات ) مثال الزراعة، والحراجة، والسياحة(التمويل المرتبط باإلجراءات عبر مختلف القطاعات 

مثال، النُهج القائمة على النظم اإليكولوجية للتخفيف (الصديقة للتنوع البيولوجي التي تنطوي على أهداف أساسية أخرى 
أدناه لتجميع عن أوصاف األنشطة التي تتصل بالتنوع البيولوجي على  5القسم انظر ). من تغير المناخ والتكيف معه

ويرجى وضع عالمة على اإلطار المالئم إذا كانت األعداد المقدمة تشمل . النحو المقدم في مختلف األطر المنهجية
  .الموارد المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي

السابقة في إطار اإلبالغ األولي، استخدم العديد من األطراف األعضاء في لجنة المساعدة خالل عملية اإلبالغ  )7(
نظام اإلبالغ عدة بيانات في إطار قا" منهجية عالمات ريو" منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادياإلنمائية في 

ك لإلبالغ عن المساعدة اإلنمائية الرسمية المرتبطة ، وذلمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديعن االئتمان في 
ويرجى "). الهامة"العالمة (وبشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي ") الرئيسية"العالمة (بشكل مباشر بالتنوع البيولوجي 

 .اإلشارة إلى المنهجية المستخدمة وإذا لم يكن، يرجى تقديم توضيح موجز عن المنهجية المستخدمة

الة تقديم مبلغ إجمالي يشمل الموارد المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، يرجى اإلشارة إلى في ح  )8(
ويرجى استخدام نفس المعامل . المعامل المستخدم لجمع المبالغ المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالتنوع البيولوجي

  .م المحرزبالنسبة لجميع السنوات، بما في ذلك عند اإلبالغ عن التقد
  )عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط(يرجى تقديم  )9(
  .يمكنكم تقديم أي مالحظات منهجية أو تعليقات أخرى هنا  )10(
 

  رصد التقدم المحرز في حشد التدفقات المالية الدولية  1-1-2
 :2010ألغراض عملية رصد التقدم المحرز، يرجى تقديم البيانات للسنوات بعد عام 

 المجموع التدفقات األخرى التدفقات الرسمية األخرى المساعدة اإلنمائية الرسمية السنة

2011     
2012     
2013     
2014     
2015     

  :معلومات منهجية
  ):يرجى اإلشارة إلى عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط(
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  : ( )المساعدة اإلنمائية الرسمية
  : ( )الرسمية األخرىالتدفقات 

 : ( )تدفقات أخرى

 

هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط  1-2
  ؟2020-2011 للتنوع البيولوجي األكاديمية على توفير الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجية

  (  ) ال  )1(
 (  ) اتخذت بعض التدابير  )2(

 (  ) اتخذت تدابير شاملة  )3(

  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 
من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني  8قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلجابتكم على السؤال 

من أهداف أيشي  19و  18و  16و  4و  3و  2و  1األهداف  التقدم المحرز في تحقيقتقريركم عن لالخامس، أو 
 :من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الخامس 10للتنوع البيولوجي، تحت السؤال 

( ) 

 إدراج التنوع البيولوجي في األولويات والخطط -2

  هل أدرج بلدكم التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية أو الخطط اإلنمائية؟
 ( )لم يبدأ بعد   )1(

 ( )تحقيق بعض اإلدراج   )2(

  ( )اإلدراج الشامل   )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 2(أو ) 1(إذا اخترتم 

من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني  8وقد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلجابتكم على السؤال 
 :الخامس

( ) 

 

  أو تقدير القيم/تقييم و -3
أو تقديرا للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية والعلمية /أجرى بلدكم تقييما و هل

  والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؟
  ) (لم يبدأ بعد   )1(
  ( )التقديرات /أجريت بعض التقييمات  )2(
  ( )ملة تقديرات شا/أجريت تقييمات  )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 

من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني  8قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلجابتكم على السؤال 
من المبادئ  10من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، تحت السؤال  2الخامس، أو بشأن تقريركم عن تحقيق الهدف 

  :التوجيهية للتقرير الوطني الخامس
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( )  
  اإلبالغ عن النفقات الحالية للتنوع البيولوجي على المستوى المحلي -4
  .يرجى اإلشارة إلى الدعم المالي السنوي المقدم إلى األنشطة المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في بلدكم  4-1

المنفقة حاليا أو في الماضي القريب، قبل تنفيذ أنشطة إضافية لحشد لموارد المالية يرجى اإلشارة إلى المبلغ اإلجمالي ل
عالية، متوسطة، منخفضة؛ أو بدال من ذلك (ويرجى أيضا تقديم تقدير لمستوى الثقة لديكم في المبلغ التقديري . الموارد

لحرص على تقديم على األقل بنود ويرجى تغطية أكبر قدر ممكن من المصادر مع ا). تقديم مجموعة من التقديرات
أدناه لإلشارة إلى  2- 4ويرجى استخدام الجدول . ميزانية الحكومة المركزية المرتبطة بشكل مباشر بالتنوع البيولوجي

  .المصادر وفئات النفقات التي تم تغطيتها
يمكن تقديم أفضل تقدير  وفي حالة عدم إتاحة بيانات سنوية محددة،. وإن أمكن، يرجى تقديم البيانات لعدة سنوات

  .لمتوسط عدة سنوات
وإذا كانت السنة المالية لديكم ال تتطابق مع السنة التقويمية، يرجى استخدام السنة التقويمية التي بدأت فيها السنة المالية 

  .لديكم
أخرى ولكن يرجى  ونظرا ألن هذا السؤال يرتبط تحديدا بالنفقات المحلية، يرجى عدم إدراج أي تمويل مقدم إلى بلدان

  .إدراج النفقات التي تم تمويلها من المصادر الدولية
 :العملة

 الثقة العامة النفقات المحلية السنة

2006   

××20   

××20   

××20   

××20   

    المتوسط

  
  :معلومات عن المصادر والفئات  4-2

وبالنسبة . بوضع عالمة على الخانات المالئمة أعاله، 1-4يرجى اإلشارة إلى المصادر والفئات المشمولة في الفقرة 
 .للمصادر والفئات غير المشمولة، يرجى ترك الخانات خالية

ضع عالمة على (تشمل األعداد أعاله 
 ):الخانات المالئمة

النفقات المرتبطة بشكل مباشر بالتنوع 
 )1(البيولوجي 

النفقات المرتبطة بشكل غير مباشر 
 )1(بالتنوع البيولوجي 

   المركزية –الميزانيات الحكومية ) 2(

على  –الميزانيات الحكومية ) 2(
 المقاطعة/مستوى الوالية

  

 –الميزانيات الحكومية ) 2(
 البلدية/المحلية

  

   األموال من خارج الميزانية) 3(
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   السوق/القطاع الخاص) 4(

منظمات غير (مصادر أخرى ) 5(
 )حكومية ومؤسسات وأوساط أكاديمية

  

للمجتمعات  عمل الجماعيال) 6(
 األصلية والمحلية

  

 ( )بما فى ذلك مصدر البيانات:معلومات منهجية إضافية) 7(

  :توضيحات إضافية
ال يشمل التمويل للتنوع البيولوجي التمويل الموجه لإلجراءات المباشرة لحماية التنوع البيولوجي فحسب بل  )1(

للنهوض بالمبادرات ) مثال الزراعة، والحراجة، والسياحة(عبر مختلف القطاعات أيضا التمويل المرتبط باإلجراءات 
النُهج القائمة على النظم اإليكولوجية للتخفيف من (الصديقة للتنوع البيولوجي التي تنطوي على أهداف أساسية أخرى 

المقدمة تشمل الموارد المرتبطة  ويرجى وضع عالمة على اإلطار المالئم إذا كانت األعداد). تغير المناخ والتكيف معه
  .بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي

الحكومات أو الوكاالت الحكومية لمعالجة المسائل  التي تنفقهاتشمل الميزانيات الحكومية األموال العامة  )2(
مستويات الحكومة ذات  ونشجعكم على إدراج معلومات من جميع. المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى المحلي

وعند تقديم معلومات ترتبط بمختلف المستويات الحكومية، . الصلة ولكن تقديم معلومات الميزانية المركزية كحد أدنى
  .يرجى التأكد من أن األموال المحولة بين مختلف مستويات الحكومة تم حسابها مرة واحدة فقط

  .إدراج الدعم المتعلق بالميزانية المتلقي من التدفقات الدوليةونظرا ألن التركيز منصب على النفقات، ينبغي 
تشمل النفقات من خارج الميزانية النفقات المرتبطة بالمشاريع الممولة من المساعدة اإلنمائية الرسمية أو  )3(

  .التدفقات الرسمية األخرى
  .القطاع الخاص يشمل الشركات الخاصة )4(
وتشمل المنظمات . ل الذي ال يعتبر من القطاع العام أو من الشركات الخاصةتمثل المصادر األخرى التموي )5(

غير الحكومية المنظمات التي ال تستهدف الربح وتمثل مجموعات رئيسية وال تشكل منظمات قانونية تعمل بشكل 
أو تقدم الدعم  والمؤسسات هي المنظمات التي ال تستهدف الربح والتي تتبرع في العادة بأموال. مستقل عن الحكومة

وتشير األوساط األكاديمية إلى جميع المؤسسات . أو تقدم مباشرة التمويل ألغراضها الخيرية/إلى منظمات أخرى، و
ويتمثل القاسم المشترك بين هذه األنواع . الرامية إلى مواصلة تطوير المعارف، بما في ذلك مؤسسات التعليم والبحوث

  .لذي ال يستهدف الربحالثالثة من المنظمات في طابعها ا
للمجتمعات األصلية والمحلية نحو حفظ التنوع البيولوجي  لعمل الجماعييمكن اإلبالغ هنا عن مساهمة ا )6(

فمثال، اإلطار المفاهيمي . بحيث يتم قياسها والتعبير عنها بشكل مالئم في صورة نقديةواالستخدام المألوف المستدام، 
في حفظ التنوع البيولوجي، يقترح إجراء تحويل للمساحة الكلية لألراضي التي  الجماعيعمل والمنهجي لتقييم مساهمة ال

تحفظها المجتمعات المحلية إلى ما يعادلها من أموال عامة منفقة على حفظ مساحة معادلة داخل المناطق المحمية في 
  .أدناه 3-4انظر أيضا السؤال . الحكومة

المستخدمة لتقدير هذا األرقام، السيما تلك المتعلقة بالنفقات المرتبطة  يرجى تقديم معلومات عن المنهجيات )7(
ويقدم دليل تمويل التنوع . بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي وتلك المدرجة خارج ميزانيات الحكومات المركزية

ولي، أشارت األطراف وخالل عملية اإلبالغ السابقة بموجب إطار اإلبالغ األ. إرشادات منهجية (BIOFIN)البيولوجي 
إلى منهجيات استعراض النفقات العامة، وأشارت أيضا إلى حسابات نفقات حماية البيئة، في إطار نظامها للمحاسبة 

وينطوي إحدى منهجيات تقدير النفقات دون الوطنية على حساب نسبة النفقات المرتبطة . (EEA)البيئية االقتصادية 
ة مختارة من حكومات المقاطعات أو البلديات، والعمل في وقت الحق على تطبيق بالتنوع البيولوجي لمجموعة فرعي

  .هذه النسبة على مجموع ميزانيات الحكومات دون الوطنية
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  والنُهج غير السوقية عمل الجماعيدور ال  4-3
والنُهج غير ، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، عمل الجماعيهل قام بلدك بتقدير دور ال  4-3-1

  السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية؟
  ( )هذا التقدير ليس ضروريا ) 1(
  ( )لم يبدأ بعد ) 2(
  ( )أجريت بعض التقديرات ) 3(
  ( )أجريت تقديرات شاملة ) 4(

  .أدناه 2- 3-4تحت السؤال  أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية) 4(أو ) 3(إذا اخترتم 
ويرجى أيضا تقديم تقييم . التي نفذها بلدكم عمل الجماعيرجى تقديم معلومات إضافية عن تقديركم لدور الي  4-3-2

وإن أمكن، قدم بيانات لعدة ). عالية، متوسطة، منخفضة؛ أو قدم بدال من ذلك مجموعة من التقديرات(لثقتكم في التقدير 
  .سنوات

  :):1(وحدة القياس 
 

 العامة الثقة )1(المساهمة  السنة

××20   

××20   

××20   

××20   

××20   

    المتوسط

  :معلومات منهجية
  : ( )والنُهج غير السوقية عمل الجماعيحسب الحالة، المنهجية المستخدمة لتقدير دور ال

  ( )في حفظ التنوع البيولوجي؛  عمل الجماعياإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة ال
  ): ( )جى التحديدير(إجراءات أخرى 

مصادر  بشأنبما في ذلك الخبرات والدروس المستفادة في تطبيق المنهجيات، و، تعليقات أخرى/ مالحظات منهجية 
  : ( )البيانات

  :توضيحات إضافية
مثال، اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم . يرجى تقديم وحدة القياس المختارة في إطار المنهجية التي تتبعها )1(

في حفظ التنوع البيولوجي يقترح استخدام، وسائل منها، المساحة الكلية لألراضي التي تحفظها  عمل الجماعيهمة المسا
 .داخل المجتمعات األصلية والمحلية، باعتبارها مؤشرا كميا عمل الجماعيال

  اإلبالغ عن احتياجات التمويل والفجوات واألولويات -5
مثال، استنادا إلى استراتيجياتكم وخطط عملكم الوطنية (وية التقديرية من التمويل يرجى اإلشارة إلى احتياجاتكم السن

ويرجى اإلشارة إلى . واحسب فجوات التمويل عن طريق طرح الموارد التقديرية المتاحة) المنقحة للتنوع البيولوجي
  .اإلجراءات الخاصة بالتمويل حسب األولوية
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ويرجى ترك الصفوف خالية إذا لم تكن هناك حاجة لذلك أو إذا لم . طيط لديكميرجى البدء بالسنة األنسب ألغراض التخ
  .يكن من الممكن اإلبالغ عن ذلك

 :العملة

االحتياجات من ) 1( السنة
 التمويل

فجوات التمويل ) 3( الموارد التقديرية المتاحة) 2(
 التقديرية

إجراءات التمويل ) 4(
 حسب األولوية

2014      
2015     
2016     
2017     
2018     
2019     
2020     

 ( )بما فى ذلك مصدر البيانات: تعليقات أخرى/ مالحظات منهجية 

  ات إضافيةتوضيح
وقد . يمكن حساب احتياجات التمويل استنادا إلى االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المنقحة )1(

ستثمارات التي تتم مرة واحدة والنفقات المتكررة، وحساب متطلبات الموارد السنوية ترغبون في زيادة التمييز بين اال
  .بناء على ذلك

بالنسبة لتقدير مدى توافر الموارد في المستقبل، قد ترغبون في إجراء استقراءات للرقم المتوسط المقدم في  )2(
األنشطة اإلضافية لحشد الموارد التي تم تنفيذها ولدى إجراء هذه االستقراءات، يرجى عدم إدراج . أعاله 1-4السؤال 

  7.بالفعل، أو المقرر تنفيذها، عمال للخطة المالية الوطنية لديكم
  ).1(من ) 2(قم بتقدير فجوة التمويل عن طريق طرح  )3(
ع يرجى اإلشارة إلى اإلجراءات، مثال من بين تلك المشمولة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنو )4(

  .البيولوجي المنقحة، وذلك للتمويل حسب األولويات
  خطط التمويل الوطنية -6

لديكم،  المقرريرجى تقديم موجز قصير عن خطة التمويل لديكم، مع اإلشارة، في الجدول أدناه، إلى حشد الموارد 
  .لكل مصدر نحو فجوة التمويل المحددة لديكم المقررةحسب المصدر، والمساهمات 

  .صفوف أخرى إلى الجدول عند الضرورة يرجى إضافة
واترك األعمدة خالية في حالة عدم الحاجة إليها أو إن لم يكن من . يرجى البدء بالسنة األنسب ألغراض التخطيط لديكم

  .الممكن بعد اإلبالغ عنها
  :العملة

 2020 2019 2018 2017 2016 2015  2014 السنة

        فجوة التمويل المتوقعة) 1(

       المصادر المحلية  )2(

                                                           
يمكن أن تقدم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على اإلنترنت أداة إلجراء استقراءات بسيطة باستخدام الزيادات في النسب   7

  .إدراج األرقام الناتجة  تلقائيا المئوية، حيث يمكن اختيار النقاط المئوية بحرية، وسيتم
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 )المجموع(

        1المصدر 

        2المصدر 

        3المصدر 

التدفقات الدولية ) 3(
 )المجموع(

       

        المصدر أ

        المصدر ب

         المصدر ج

        الفجوة المتبقية) 4(

 ( ) بياناتبما فى ذلك  مصدر ال :تعليقات إضافية/ معلومات منهجية 

  توضيحات إضافية
  5.8تحت السؤال ) 3(يمكن الحصول على فجوة التمويل المتوقعة من العمود  )1(
وقد ترغبون في تحديد آخر للمصادر . نحو فجوة التمويل المحددة من المصادر المحلية المقررةالمساهمة  )2(

" المساحات المخصصة"، يرجى االستعاضة عن وفي هذه الحالة. المقررة التي ترغبون في حشدها ومساهمة كل منها
المخصصات الحكومية اإلضافية؛  )1: (وقد تشمل المصادر المحلية الممكنة. وإضافة صفوف أكثر عند الضرورة

األموال المخصصة من اإلصالحات المالية البيئية، بما في ذلك األشكال الجديدة للضرائب البيئية أو هياكل الرسوم؛  )2(
مختلف ) 4(المخصصة من إلغاء الحوافز الضارة أو إزالتها تدريجيا أو إصالحها، بما في ذلك اإلعانات؛  األموال) 3(

آليات تمويل التنوع البيولوجي مثل المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، والتعويضات، وأسواق المنتجات 
للمجتمعات  اعيالجم عملوحشد ال) 5(وغير ذلك؛  الخضراء، والشراكات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وقطاع األعمال

  .األصلية والمحلية؛ وما إلى ذلك
  .12/3بالمقرر  الرابعوترد اإلجراءات الملموسة الممكنة لحشد الموارد المحلية في المرفق 

 وقد ترغبون في تحديد آخر للمصادر. نحو فجوة التمويل المحددة من المصادر الدولية المقررةالمساهمة  )3(
وإضافة صفوف أكثر " المساحات المخصصة"وفي هذه الحالة، يرجى االستعاضة عن . والمساهمة المتوقعة لكل منها

التدفقات الرسمية األخرى الثنائية ومتعدة /المساعدة اإلنمائية الرسمية )1: (وقد تشمل المصادر الممكنة. عند الضرورة
 على الحفاظ ودورإزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية مبادرة خفض االنبعاثات الناجمة عن ) 2(األطراف؛ 

أو المبادرات المشابهة؛  )(+REDDالنامية  البلدان في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستدامة الغابات وإدارتها
  .واالتفاقات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، وما إلى ذلك) 3(
  9).1(من ) 2(و) 3(ح تقاس الفجوة المتبقية بطر )4(
هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط  -7

  ؟2020-2011األكاديمية على تقديم الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ال  )1(
 اتخذت بعض التدابير  )2(

                                                           
  .يمكن لنسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت أن ترحل األرقام ذات الصلة تلقائيا  8
  .يمكن أن تقوم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت بهذا الحساب تلقائيا  9
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  اتخذت إجراءات شاملة  )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 

في المبادئ التوجيهية للتقرير  8قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب االقتضاء، إلى إجابتكم على السؤال 
من أهداف أيشي للتنوع  19و 18و 16و 4و 3و 2و 1الوطني الخامس، أو بشأن تقريركم عن تحقيق األهداف 

  :من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الخامس 10بيولوجي تحت السؤال ال
( )  
  توافر الموارد المالية لتحقيق األهداف  -8

  .يرجى وضع عالمة على األطر المالئمة
  :هل لدى بلدكم موارد مالية كافية

 ال؛( ) نعم؛ ( ) لإلبالغ عن النفقات المحلية للتنوع البيولوجي؟   )1(

 ال؛( ) نعم؛ ( ) ات التمويل، والفجوات، واألولويات؟ لإلبالغ عن احتياج  )2(

  ال؛( ) نعم؛ ( ) إلعداد الخطط المالية الوطنية للتنوع البيولوجي؟   )3(
  2020عام  عن التقدم المحرز نحواإلبالغ   –ثالثا 

  2020.10يقدم هذا القسم إطارا لإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ األهداف المالية حتى عام 
  هات المجيبةتحديد الج

 :يرجى استيفاء الجدول التالي

 :اسم الجهة المجيبة :البلد

يرجى تحديد الجهة التي يتم استيفاء الجدول نيابة 
 :عنها

  نقطة االتصال الوطنية  ¨
 نقطة االتصال المعنية بحشد الموارد  ¨

 :يرجى تحديد ذلك. جهات أخرى  ¨

  :اسم الجهة المجيبة واإلدارة التي تعمل فيها

  :ظمة الجهة المجيبةمن

  :عنوان البريد اإللكتروني

   :رقم الهاتف

  :تاريخ االستيفاء وتقديم اإلطار المستوفى

 رصد التقدم المحرز في حشد التدفقات المالية الدولية   -1

ا أقل يرجى اإلشارة إلى مبلغ الموارد المقدمة من بلدكم دعما للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، السيم 1-1
  .البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمراحل انتقالية

ويرجى . ويرجى اإلشارة، حسب الحالة، إلى مبلغ الموارد المالية المقدمة حسب المصدر وكذلك المبلغ اإلجمالي
  .رية أو، بدال من ذلك، تقديم مجموعة من التقديراتمستوى الثقة لديكم في المبالغ التقدياإلشارة أيضا إلى 

                                                           
  .12/3من المقرر  26وفقا للفقرة  سة،بالتالزم مع التقارير الوطنية السادهذا القسم  عنسيتم اإلبالغ    10
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ومن أجل ضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة، يرجى التأكد، قدر اإلمكان، من تطبيق نفس المنهجية مثل المنهجية 

 .من القسم األول أعاله 1-1تحت السؤال 

 :العملة

المساعدة اإلنمائية الرسمية  السنة
)1( 

 )4(المجموع  )3(تدفقات أخرى  )2( تدفقات رسمية أخرى

2016     
2017     
2018     
2019     

  :معلومات منهجية
  متعددة األطراف( ) الثنائية؛ : ( ) المساعدة اإلنمائية الرسمية تشمل) 4(
  صرف األموال( ) التعهدات : ( ) التدفقات الرسمية األخرى/المساعدة اإلنمائية الرسمية) 5(
المرتبطة بشكل غير ( ) المرتبطة بشكل مباشر؛ : ( ) التدفقات الرسمية األخرى تشمل/ة اإلنمائية الرسميةالمساعد) 6(

  مباشر
  المرتبطة بشكل غير مباشر( ) المرتبطة بشكل مباشر؛ : ( ) تشمل التدفقات األخرى

للجنة المساعدة اإلنمائية " ريوعالمات " : ( )حسب الحالة، المنهجية المستخدمة لتحديد تدفقات الموارد الرسمية) 7(
 ): ( ).يرجى تحديد ذلك(موارد أخرى ( ) ؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديفي 

حسب الحالة، المعامل المستخدم لتدفقات الموارد، المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، عند حساب ) 8(
  ( )%األعداد اإلجمالية 

  ):يرجى اإلشارة إلى عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط) (9(
  : ( )المساعدة اإلنمائية الرسمية
  : ( )التدفقات الرسمية األخرى

 : ( )تدفقات أخرى

 : ( )تعليقات أخرى/ مالحظات منهجية ) 10(

  :توضيحات إضافية
ل الرسمي التي تتم بغرض تعزيز التنمية االقتصادية تشير المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى تدفقات التموي )1(

في المائة على األقل  25ورفاهية البلدان النامية كهدف رئيسي، والتي تعتبر ذات طابع تساهلي مع عنصر للمنح بنسبة 
  ).في المائة 10باستخدام معدل خصم ثابت بنسبة (

دال من األنشطة المحددة، يمكن حساب تقديرات الموارد وفي حالة تقديم الموارد أو تلقيها لدعم الميزانية العامة ب
  .المتلقاة ألغراض التنوع البيولوجي من حصة ميزانية البلدان المتلقية المخصصة لهذه األنشطة/المقدمة

وتشير التدفقات الرسمية األخرى إلى المعامالت بواسطة القطاع الرسمى مع البلدان المدرجة فى قائمة البلدان  )2(
يدة من المعونات التى  لم تستوف شروط التأهل للمساعدات اإلنمائية الرسمية أو المعونة الرسمية إما ألنها غير المستف

فى المائة من التمويل العام من غير المساعدات  25مستهدفة  بالدرجة األولى للتنمية أوأن لديها عنصر منحة يقل عن 
المستفيدة من المعونات  ع الرسمى مع  البلدان المدرجة فى قائمة البلداناإلنمائية الرسمية ، أى المعامالت بواسطة القطا

  .لم تستوف شروط التأهل للمساعدات اإلنمائية الرسمية التى
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" أى من خالل " غير المانحة" وألغراض إطار اإلبالغ هذا ، تدرج العلومات عن الموارد التى تقدمها البلدان أألخرى 
  فى هذا العمود حسب اإلقتضاء" التعاون بين بلدان الجنوب

إلى الموارد المحشودة من القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، " التدفقات األخرى"تشير  )3(
انظر أيضا . وفي حالة عدم وجود بيانات موثوقة، يرجى ترك هذا الصف خاليا. والمؤسسات واألوساط األكاديمية

  .2- 1السؤال 
وتشير المساعدة اإلنمائية الرسمية . دة اإلنمائية الرسمية ثنائية أو متعددة األطرافتكون المساع يمكن أن )4(

وتشير المساعدة . الثنائية إلى مساهمات الوكاالت الحكومية المانحة، على جميع المستويات، المقدمة إلى البلدان النامية
ؤسسات المالية الدولية مثل مرفق البيئة العالمية، اإلنمائية الرسمية متعددة األطراف إلى األموال المقدمة من خالل الم

في القسم  1-1ويرجى إدراج الفئات التي استعملتوها في استكمال السؤال . والبنك الدولي وصناديق وبرامج األمم
  .األول

لرسمية التدفقات ا/يمكنكم اإلبالغ عن التعهدات أو المصروفات الفعلية المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية )5(
 .في القسم األول أعاله 1-1ويرجى استخدام نفس الفئة المستخدمة في السؤال . األخرى

ال يشمل التمويل للتنوع البيولوجي تمويل اإلجراءات المباشرة لحماية التنوع البيولوجي فحسب بل أيضا  )6(
من أجل النهوض بالمبادرات ) السياحةمثال الزراعة، والحراجة، و(التمويل المرتبط باإلجراءات عبر مختلف القطاعات 

مثال، النُهج القائمة على النظم اإليكولوجية (الصديقة للتنوع البيولوجي التي تنطوي على أغراض أساسية أخرى 
ويرجى وضع عالمة على اإلطار المالئم إذا كانت األعداد المقدمة تشمل ). للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

-1ويرجى استخدام نفس الفئة المستخدمة في السؤال . شكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجيالموارد المرتبطة ب
  .في القسم األول أعاله 1
خالل عملية اإلبالغ السابقة في إطار اإلبالغ األولي، استخدم العديد من األطراف األعضاء في لجنة المساعدة  )7(

نظام اإلبالغ عدة بيانات في إطار قا" منهجية عالمات ريو" الميدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية في اإلنمائية في 
، وذلك لإلبالغ عن المساعدة اإلنمائية الرسمية المرتبطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديعن االئتمان في 

ويرجى "). الهامة"العالمة (ع البيولوجي وبشكل غير مباشر بالتنو") الرئيسية"العالمة (بشكل مباشر بالتنوع البيولوجي 
 .اإلشارة إلى استخدامكم لهذه المنهجية، وإذا لم يكن، يرجى تقديم توضيح موجز عن المنهجية المستخدمة

في حالة تقديم مبلغ إجمالي يشمل الموارد المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، يرجى اإلشارة إلى   )8(
ويرجى استخدام نفس المعامل . مع المبالغ المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالتنوع البيولوجيالمعامل المستخدم لج
  .في القسم األول أعاله 1- 1المستخدم في السؤال 

  )عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط(يرجى تقديم  )9(
  .يمكنكم تقديم أي مالحظات منهجية أو تعليقات أخرى هنا  )10(
اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط  هل  1-2

  ؟2020-2011األكاديمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ال) 1(
 اتخذت بعض التدابير) 2(

  اتخذت تدابير شاملة) 3(
  .ه، يرجى تقديم معلومات إضافية هناأعال) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 

قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلى األقسام ذات الصلة من تقريركم الوطني السادس عن التقدم 
  11 :19و 18و 16و 4و 3و 2و 1الذي احرزتموه في تحقيق األهداف 

                                                           
  .12/3 من المقرر 28و  26الفقرتين  سينعكس ذلك في المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس بما يتماشى مع  11
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( )  
  
  إدراج التنوع البيولوجي في األولويات والخطط  -2
  بلدكم التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية أو الخطط اإلنمائية؟ هل أدرج  2-1

 ( )لم يبدأ بعد ) 1(

 ( )تحقيق بعض اإلدراج ) 2(

  ( )اإلدراج الشامل ) 3(
  

  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 2(أو ) 1(إذا اخترتم 
 12:الصلة من تقريركم الوطني السادس إلى األقسام ذاتقد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، 

( ) 

  أو تقدير القيم/تقييم و -3
أو تقديرا للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية والعلمية /هل أجرى بلدكم تقييما و

  والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؟
  ) (لم يبدأ بعد   )1(
  ( )التقديرات /أجريت بعض التقييمات  )2(
  ( )تقديرات شاملة /أجريت تقييمات  )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 

قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلى األقسام ذات الصلة من تقريركم الوطني السادس عن التقدم 
  13:من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2الهدف  قيقحرزتموه في تحأالذي 

  والنُهج غير السوقية عمل الجماعيدور ال  -4
، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والنُهج غير عمل الجماعيهل قام بلدكم بتقييم دور ال  4-1

  السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية؟
  ( )يس ضروريا هذا التقييم ل) 1(
  ( )لم يبدأ بعد ) 2(
  ( )أجريت بعض التقييمات ) 3(
  ( )أجريت تقييمات شاملة ) 4(
  .أدناه 2-4تحت السؤال  أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية) 4(أو ) 3(إذا اخترتم 

تقديم تقييم ويرجى أيضا . التي أجراها بلدكم عمل الجماعييرجى تقديم معلومات عن التقييم الكمي لدور ال  4-2
وإن أمكن، قدم بيانات لعدة ). عالية، متوسطة، منخفضة؛ أو قدم بدال من ذلك مجموعة من التقديرات(لثقتكم في التقدير 

 .سنوات

                                                           
  .12/3من المقرر  28و  26الفقرتين  سينعكس ذلك في المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس بما يتماشى مع  12
  .12/3من المقرر  28و  26الفقرتين  المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس بما يتماشى مع سينعكس ذلك في  13
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  :):1(وحدة القياس 
 

 الثقة العامة )1(المساهمة  السنة
××20   

××20   

××20   

××20   

××20   

    المتوسط

  :معلومات منهجية
  : ( ) والنُهج غير السوقية عمل الجماعيلة، المنهجية المستخدمة لتقييم دور الحسب الحا

  ( ) في حفظ التنوع البيولوجي؛  عمل الجماعياإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة ال
  ): ( ).يرجى التحديد(إجراءات أخرى 

 ( ) بما ذلك مصدر البيانات:تعليقات أخرى/ مالحظات منهجية 

  :إضافية توضيحات
في حفظ التنوع البيولوجي يقترح استخدام  عمل الجماعيمثال، اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة ال )1(

  .داخل المجتمعات األصلية والمحلية عمل الجماعيحفظها اليالمساحة الكلية لألراضي التي 
  اإلبالغ عن التقدم المحرز في حشد الموارد -5
في بلدكم، حسب المصدر، والمساهمة الفعلية  المحققالجدول أدناه، إلى حشد الموارد  يرجى اإلشارة، في  5-1

  .لكل مصدر نحو فجوة التمويل المحددة لديكم
في القسم األول  6يشير هذا السؤال إلى تنفيذ الخطة المالية الوطنية لديكم على النحو المنصوص عليه في السؤال 

  .أعاله
 .جدول، حسب الضرورةيرجى إضافة صفوف أخرى في ال

 :العملة

 2020 2019 2018 2017 2016  2015 السنة
       فجوة التمويل) 1(

       )المجموع(المصادر المحلية ) 2(
       1المصدر 
       2المصدر 
       3المصدر 

       )المجموع(التدفقات الدولية ) 3(

       المصدر أ
       المصدر ب
        المصدر ج

       الفجوة المتبقية) 4(

        هل تم تضييق الفجوة؟) 5(

 نعم، إلى حد كبير( ) إلى حد ما؛ ( ) نعم، ال؛ ( ) هل تم تضييق الفجوة بدرجة شاملة؟ ) 6(
 : ( )تعليقات إضافية/ معلومات منهجية 
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 :توضيحات إضافية

وقد ترغبون في  14.من القسم األول 5تحت السؤال ) 3(يتم الحصول على فجوة التمويل المتوقعة من العمود  )1(
تحديث التقديرات في ضوء المعلومات اإلضافية، بما في ذلك مثال، احتياجات منخفضة للتمويل ناتجة عن إلغاء أو 

 .إزالة أو إصالح الحوافز الضارة

في تحديد أيضا المصادر  وقد ترغبون. في فجوة التمويل المحددة بواسطة المصادر المحلية الفعليةالمساهمة  )2(
وإضافة " المساحات المخصصة"وفي هذه الحالة، يرجى االستعاضة عن . الفعلية التي تم حشدها ومساهمة كل منها

  .صفوف أكثر عند الضرورة
وقد ترغبون أيضا في تحديد المصادر . في فجوة التمويل المحددة بواسطة المصادر الدولية الفعليةالمساهمة  )3(

وإضافة " المساحات المخصصة"وفي هذه الحالة، يرجى االستعاضة عن . لتي تم حشدها ومساهمة كل منهاالفعلية ا
  .صفوف أكثر عند الضرورة

  15).1(من ) 2(و ) 3(تقاس الفجوة المتبقية بطرح  )4(
 .)ال؛ نعم، إلى حد ما؛ نعم، إلى حد كبير(عن تضييق الفجوة في السنة المعنية  كميرجى تقديم تقييم )5(

  .يرجى تقديم تقييمكم الشامل عن تضييق فجوة التمويل، من خالل وضع عالمة في إحدى الخانات المالئمة )6(
هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط األكاديمية  5-2

  ؟2020-2011 بيولوجيللتنوع العلى توفير الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية 
  ال) 1(
 اتخذت بعض التدابير) 2(

 اتخذت تدابير شاملة) 3(

  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 
قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلى األقسام ذات الصلة من تقريركم الوطني السادس عن التقدم 

 16:من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 19و  18و  16و  4و  3و  2و  1األهداف  قالذي احرزتموه في تحقي

( )  
  التذييل

  تصنيفات األنشطة
  :فيما يلي قائمة إرشادية للتصنيفات الممكنة لألنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي

وحشد الموارد لتحقيق أهداف من أجل تقييم  (BIOFIN)دليل تمويل التنوع البيولوجي : تحول تمويل التنوع البيولوجي
  .التذييالن طاء وياء. أيشي للتنوع البيولوجي ولتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

en.pdf-biofin-workbook-04-2014-04/other/rmws-2014-meetings/fin/rmwshttp://www.cbd.int/doc/  
إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن . المعونة التي تستهدف أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي

  w.oecd.org/dac/stats/46782010.pdfhttp://ww: عالمات ريو
، "الموارد الطبيعية" - EuropeAid E6 Unitمذكرة إعالمية أعدتها . االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وعالمات ريو

  2010أيلول /سبتمبر

                                                           
  .يمكن لنسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت أن ترحل األرقام ذات الصلة تلقائيا  14
  .يمكن أن تقوم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت بهذا الحساب تلقائيا  15
  .12/3من المقرر  28و  26الفقرتين  ذلك في المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس بما يتماشى مع سينعكس  16

http://www.cbd.int/doc/
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-http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/15/01/2014_
f_1445/eu_the_multilateral_environmental_agreeementsand_the_rio_markers_en.pd  

  

http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/15/01/2014_
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  المرفق الثالث

  آليات تمويل التنوع البيولوجي في ناتالمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضما
الفرص والمخاطر في االعتبار عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع من كل ينبغي أن تؤخذ  -1

عناصر التنوع مختلف آلثار المحتملة آلليات تمويل التنوع البيولوجي على ويتعين إجراء معالجة فعالة ل. البيولوجي
وفقا للتشريعات ، هاها المحتملة على حقوق المجتمعات األصلية والمحلية وسبل عيشالبيولوجي، فضال عن آثار

آلثار على المجتمعات األصلية والمحلية وكذلك المرأة، ومشاركتها الفعالة في باخاص بشكل  هتمامويجب اال 17.الوطنية
 . لنساء في ذلكومساهمة تلك المجتمعات وا اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي

ويمكن أن تساعد الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي على تعزيز اآلثار اإليجابية وتجنب اآلثار  -2
  . السلبية غير المقصودة على التنوع البيولوجي وسبل العيش أو تخفيف من حدتها

اختيار وتصميم  أثناءضمانات  إعداداألطراف وأصحاب المصلحة، عند و. هذه المبادئ التوجيهية طوعيةو -3
وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي، بهدف تجنب أو تخفيف بشكل فعال اآلثار غير المقصودة آلليات تمويل التنوع 

  : ما يلي مراعاةفي  ترغبقد  ،اأقصى قدر من الفرص المتاحة لهواالستفادة بالبيولوجي 
سبل العيش المحلية في نظم اإليكولوجية الوظائف دور التنوع البيولوجي وبينبغي االعتراف   )أ(

  ذ آليات تمويل التنوع البيولوجي؛في اختيار وتصميم وتنفي ،للتنوع البيولوجي المتأصلةوالمرونة، فضال عن القيم 
ت تمويل التنوع أو أصحاب المصلحة في آليا/حقوق ومسؤوليات الجهات الفاعلة وينبغي تعريف   )ب(

جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما لبمشاركة فعالة وبطريقة عادلة ومنصفة، وى الوطني، و، على المستالبيولوجي بعناية
، مع مراعاة االتفاقية [ والمحلية ةاألصليالمجتمعات  ومشاركةالموافقة المسبقة عن علم أو موافقة ما يتعلق بفي ذلك 

إعالن األمم المتحدة بشأن ة، وحسب االقتضاء، المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومقرراتها وإرشاداتها ومبادئها ذات الصل
  18حقوق الشعوب األصلية؛

بما ، وأن تُعد الظروف المحلية علىيجب أن ترتكز الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي   )ج(
أن ، وياتواألولو ات الوطنيةالتشريع، فضالً عن قطرية ذات الصلةالتي تؤيدها البلدان والعمليات العمليات ال يتفق مع

في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، التي وضعت  الدولية ذات الصلةواإلرشادات  واإلعالنات تأخذ في االعتبار االتفاقات
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، وإعالن حسب االقتضاء، ضمن و

   ضمن غيرها؛عوب األصلية، األمم المتحدة بشأن حقوق الش
أهمية قصوى حتى تكون الضمانات جاهزة للعمل وينبغي  فعالةالمالئمة والمؤسسية الطر تكتسي األ  )د(

  .الشفافية والمساءلة، فضال عن االمتثال للضمانات ذات الصلة ستكفل التنفيذ والتقييم التي بما في ذلك آليات تنفيذها،

                                                           
 .في تشريعها الوطني في سياق التنمية المستدامة أمنامع مالحظة أن بعض البلدان تعترف بحق األرض    17
 .61/295قرار الجمعية العامة    18
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  مرفق الرابعال
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  20ات ملموسة وفعالة لتنفيذ الهدف مقترحات إلجراء

  وما يرتبط به من أهداف مالية
  مقدمة  -أوال 

تقدم اإلجراءات الملموسة والفعالة المذكورة أدناه إطارا مرنا لألطراف والحكومات األخرى، فضال عن  -1
من  20لك مؤسسات التمويل، من أجل تحقيق الهدف المنظمات والمبادرات ذات الصلة على جميع المستويات، بما في ذ

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من أهداف مالية لكي يعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، 
 2020-2011بهدف حشد موارد مالية كافية ويمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وهي تكمل استراتيجية حشد الموارد التي اعتمدها . 2020اف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها بحلول عام وأهد
من أهداف  20باء عن طريق تحديد اإلجراءات الموجهة المطلوبة لتحقيق الهدف  9/11مؤتمر األطراف في المقرر 

 .أيشي للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من أهداف مالية

من أهداف أيشي  20هذا المقترح علما أيضا بالروابط المهمة وأوجه التآزر المحتملة بين الهدف ويحيط  -2
، وبالتحديد غايتها 2020-2011للتنوع البيولوجي وعناصر أخرى في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 في جميعريق تعميم التنوع البيولوجي التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طاالستراتيجية ألف، 
 19).من أهداف أيشي 4إلى  1األهداف ( الحكومة والمجتمع قطاعات

وإدراج هذه القيم ) للتنوع البيولوجي من أهداف أيشي 1الهدف (وتعتبر زيادة التوعية بقيم التنوع البيولوجي  -3
، بما في ذلك الخطط لإلنتاج الفقر وعمليات التخطيط للتنمية واستراتيجيات الحد منستراتيجيات الوطنية والمحلية االفي 

، تعتبر ظروف تمكينية ضرورية للحشد الفعال للموارد من )من أهداف أيشي 4و 2الهدفان (واالستهالك المستدامين 
 .جميع المصادر

لى على إمكانية كبيرة لخفض الضغوط السلبية عللتنوع البيولوجي من أهداف أيشي  3الهدف  حقيقوينطوي ت -4
لغاء الحوافز الضارة أو إزالتها أو إلويمكن . التنوع البيولوجي فضال عن إمكانية حشد الموارد للتنوع البيولوجي

مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع  بطريقة تتسق وتنسجمإصالحها، بما في ذلك اإلعانات، 
موارد مهمة وبالتالي له أولوية عالمية عالية، بينما يمكن أن يحشد  ،مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية

أن يسهم التطبيق األوسع نطاقا لمختلف آليات وأدوات تمويل التنوع البيولوجي، التي تعمل كحوافز لحفظ مكونات 
 .التنوع البيولوجي واستخدامها المستدام، يمكن أن تسهم أيضا بمساهمات مهمة

                                                           
، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد المالية كحد أقصى، 2020بحلول عام : 20الهدف   19

من جميع المصادر، وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها في  2020- 2011للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
الحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات ا. استراتيجية حشد الموارد

  .وتبلغ عنها
 هحفظل اتخاذهاالخطوات التي يمكن بعلى علم بقيم التنوع البيولوجي، و الناس، يكون كحد أقصى 2020بحلول عام : 1الهدف 

  .واستخدامه على نحو مستدام
للتنمية والحد من الفقر ستراتيجيات الوطنية والمحلية قيم التنوع البيولوجي في االج مد، تُكحد أقصى 2020بحلول عام : 2الهدف 

  .وعمليات التخطيط ويجري إدماجها، حسب االقتضاء، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغ
أو تعدل  ، أو تزال تدريجياالضارة بالتنوع البيولوجي ،اإلعاناتالحوافز، بما فيها  لغى، تُكحد أقصى 2020بحلول عام : 3الهدف 

، بما يتمشى مستدامالطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه وتوضع وتُ أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية،من 
  .االقتصادية الوطنية-وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية

قد اتخذت المصلحة على جميع المستويات  وقطاع األعمال وأصحابالحكومات تكون ، كحد أقصى 2020 عام حلولب: 4الهدف 
أو تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين وتكون قد سيطرت على تأثيرات خطط خطوات لتنفيذ 

 .اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية فيالموارد استخدام 
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ن يكون لترتيب أولوية اإلجراءات وتسلسلها عائدات عالية بصفة خاصة، مع األخذ في وبناء عليه، يحتمل أ -5

 .الحسبان أن مثل هذا الترتيب والتسلسل يحتاج إلى مراعاة الظروف واألولويات الوطنية

  اإلجراءات والمؤشرات الممكنة  -ثانيا 
 إجراءات تمكينية عامة  -ألف 

 20.شد التمويل الدولي والمحلي حسبما يتعلق بالتنوع البيولوجيتنفيذ أحكام توافق آراء مونتيري بشأن ح -6

والسلع والخدمات التي يوفرها على جميع  ،زيادة التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي والوظائف -7
 21:المستويات دعما لحشد الموارد

العامة فضال عن  النظر في تطبيق اإلرشادات المقدمة في حزمة أدوات االتصال والتثقيف والتوعية  )أ(
  22.(CEPA)العمل في إطار برنامج العمل المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة 

  التدفقات المالية الدولية  -باء 
 المؤشرات

إجمالي التدفقات المالية الدولية، بالمبلغ وحيثما ينطبق األمر بالنسبة المئوية، للتمويل المتعلق بالتنوع  -8
من أجل تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، بطريقة تتجنب احتساب المبالغ أكثر من مرة، في البيولوجي، في السنة، 

 23:المجموع وفي الفئات التالية، ضمن جملة أمور

  ؛(ODA)المساعدة اإلنمائية الرسمية   )أ(
دان التمويل العام بخالف المساعدة اإلنمائية الرسمية، بما في ذلك مبادرات التعاون فيما بين بل  )ب(
  الجنوب؛

  ؛المنظمات غير الحكوميةالقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، والمؤسسات، و  )ج(
االتجاهات في التمويل من مرفق البيئة العالمية والبرامج المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المنظمات   )د(

 .المتعددة األطراف األخرى

ص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، عدد البلدان التي اتخذت تدابير لتشجيع القطاع الخا -9
، وحجم التمويل 2020-2011واألوساط األكاديمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 24.المولد

 اإلجراءات

ي االستراتيجيات دمج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية ف -10
والبرامج واألولويات، بما في ذلك األولويات القطاعية واإلقليمية، للمنظمات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف، بما في 
ذلك نظام األمم المتحدة اإلنمائي، فضال عن المؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية، مع مراعاة إعالن باريس 

 25.شراكة بوسان بشأن التعاون اإلنمائي الفعالبشأن فعالية المعونة و

                                                           
20  http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf . المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد
 .3تحت الغاية  6- 3، الفقرة )باء، المرفق 9/11
 .8تحت الغاية  1-8، الفقرة )قباء، المرف 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   21
22  http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm    وhttp://www.cbd.int/cepa/  
 .7، الفقرة 10/3والمقرر ) باء، المرفق 9/11 المقرر(من استراتيجية حشد الموارد   23
الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ  5/10التوصية من  2المرفق الثاني، الفقرة انظر   24

  .االتفاقية
  .5تحت الغاية  3- 5و 1-5، الفقرتان )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   25

http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm
http://www.cbd.int/cepa/
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زيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، في الحاالت التي تحدد فيها األطراف من  -11
إطار عمل ستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، وستراتيجيات الحد من الفقر، واالاالبلدان النامية التنوع البيولوجي كأولوية في 

 تستراتيجياستراتيجيات المساعدة اإلنمائية األخرى ووفقا لألولويات المحددة في االا، واإلنمائية األمم المتحدة للمساعدة
 26.وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

التعاون فيما بين بلدان الجنوب باعتباره عنصرا مكمال للتعاون بين الشمال والجنوب من  زيادةتحديد وتفعيل و -12
 27.تعزيز التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي والمالي أجل

اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية أو تدابير السياسات، عند االقتضاء، لتنفيذ أو االنضمام إلى، بروتوكول ناغويا  -13
 28.بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

شريعية وإدارية أو تدابير السياسات، عند االقتضاء، لتشجيع القطاع الخاص وكذلك المنظمات اتخاذ تدابير ت -14
غير الحكومية، والمؤسسـات، واألوساط األكاديمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجيـة للتنوع 

 2020:29-2011البيولوجي 

متعلقة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف تشجيع القطاع الخاص على النظر في المعايير ال  )أ(
تزامات وخدمات النظم اإليكولوجية ونشرها في قرارت مشترياته عبر سالسل اإلمدادات الدولية وفقا لالتفاقية واالل

بناء  واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالالظروف الخاصة  مراعاة، مع الدولية األخرى ذات الصلة
  ؛رات، وال سيما في البلدان الناميةالقد

تشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، واألوساط األكاديمية على   )ب(
المشاركة في حشد الموارد من أجل التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية من خالل التمويل 

  أخرى؛ الدولي للمشروعات ووسائل طوعية
النظر في إنشاء إعفاءات ضريبية أو خصم ضريبي للمنح أو األنشطة الدولية المتعلقة بالتنوع   )ج(

  البيولوجي، وتشجيع القروض بشروط تفضيلية لألنشطة الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
وتو التابع لها على مراعاة تشجيع األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كي -15

 30.خ وفي وضع الضمانات البيئيةالتنوع البيولوجي بوصفه منفعة مشتركة في معايير آليات التمويل المتعلقة بتغير المنا

استكشاف إمكانية إدراج التنوع البيولوجي في مبادرات تخفيف أعباء الديون وتحويل الديون، بما في ذلك  -16
 31.الطبيعة مبادلة الديون بتدابير لحفظ

تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء التمويل على جميع المستويات، مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية  -17
 32.المعونة وشراكة بوسان بشأن التعاون اإلنمائي الفعال

  إدراج التنوع البيولوجي  -جيم 
 المؤشرات

أو خططها اإلنمائية لضمان أن األنشطة  عدد البلدان التي أدرجت التنوع البيولوجي في أولوياتها الوطنية -18
 .اإلنمائية األخرى لن تضر بالتنوع البيولوجي

                                                           
  .3تحت الغاية  2-3، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (ستراتيجية حشد الموارد ا  26
  .6تحت الغاية  2-6، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   27
  .7تحت الغاية  2- 7و 1-7، الفقرتان )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   28
  .3تحت الغاية  4-3والفقرة  2تحت الغاية  6-2، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (ة حشد الموارد انظر استراتيجي  29
  .4تحت الغاية  6-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   30
  .3تحت الغاية  8-3، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   31
  .5تحت الغاية  4-5الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (ة حشد الموارد استراتيجي  32
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 اإلجراءات

في الخطط  ةخدمات النظم اإليكولوجيوظائف ووما يرتبط به من إدماج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  -19
 33:ستراتيجيات والميزانيات االقتصادية واإلنمائيةالوا

دلة من الدراسات المتوافرة، مثل التقييمات اإلقليمية التي أجراها الفريق الرفيع المستوى النظر في األ  )أ(
لتحديد الروابط  2020،34- 2011المعني بالتقييم العالمي للموارد من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

األمن الغذائي، وإدارة (نطاقا للتنمية المستدامة بين استثمارات التنوع البيولوجي وحلول المشاكل والتحديات األوسع 
  ؛)المياه، والحد من مخاطر الكوارث، وسبل العيش والحد من الفقر وغيرها

النظر في استخدام، عند االقتضاء ووفقا للظروف الوطنية، إرشادات تشيناي لدمح التنوع البيولوجي   )ب(
لوجي بشأن الممارسات الجيدة بشأن سلع وخدمات النظم وإرشادات اتفاقية التنوع البيو 35والقضاء على الفقر

  .أو اإلرشادات األخرى ذات الصلة 36اإليكولوجية في التخطيط للتنمية،
 اإلبالغ عن النفقات المحلية فضال عن احتياجات التمويل، وثغراته وأولوياته  -دال 

 المؤشرات

ع البيولوجي، فضال عن احتياجات التمويل، عدد البلدان التي أبلغت عن النفقات المحلية المتعلقة بالتنو -20
 .والثغرات واألولويات

 اإلجراءات

النظر في اتخاذ خطوات لإلبالغ بالكامل عن النفقات المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فضال عن احتياجات  -21
رة تمويل التنوع إرشادات مباد ،، عند االقتضاءات، باستخدام إرشادات منهجية مثلالتمويل، والثغرات واألولوي

 :ي برنامج األمم المتحدة اإلنمائيف (BIOFIN)البيولوجي 

وخصوصا فيما يتعلق باألدوار المحتملة لوكاالت تحديد الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة،   )أ(
  التخطيط ووكاالت التمويل؛

ر وعلى جميع المستويات، تقييم االستثمارات الحالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، من جميع المصاد  )ب(
  عند االقتضاء؛

تحديد احتياجات التمويل للتنوع البيولوجي، مثال لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل المنقحة للتنوع   )ج(
 .البيولوجي، وتحديد ثغرة التمويل فضال عن األولويات لسد هذه الثغرة

نوع البيولوجي واإلبالغ عنها، فضال عن تجميع وتقاسم الخبرات الوطنية في تحديد النفقات المحلية للت -22
 .احتياجات التمويل، والثغرات واألولويات، بغية تحديد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة

االستخدام الكامل، حسب أهليتها، للتمويل المتاح من مرفق البيئة العالمية لمراجعة االستراتيجيات وخطط  -23
 .أعاله 22و 21تنفيذ الخطوات المذكورة في الفقرتين  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بغية

 21النظر في تقديم الدعم الثنائي والمتعدد األطراف إلى البلدان من أجل تنفيذ الخطوات المذكورة في الفقرتين  -24
 .أعاله، بما في ذلك إنشاء آليات الدعم بغية تعجيل التنفيذ والتكرار 22و

                                                           
  .5تحت الغاية  2-5الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   33
 UNEP/CBD/COP/12/13/Add.2انظر   34
لفريق االصادرة عن  ،، المرفق)دامةالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المست( 5/8التوصية   35

  .العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
36  en.pdf-web-booklet-systemeco-guide-practice-good-http://www.cbd.int/development/doc/cbd 

http://www.cbd.int/development/doc/cbd
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 الخطط المالية وتقديرات القيم  -هاء 

 المؤشرات

 .عدد البلدان التي أعدت خططا مالية وطنية -25

أو تقديرا للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية /تقييما وعدد البلدان التي أجرت  -26
  .والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته

 اإلجراءات

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يمكن أن ينفذها  تستراتيجياالوطنية في سياق اإعداد خطط مالية  -27
 37:أصحاب المصلحة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية

استنادا إلى العمل في إطار القسم الفرعي جيم أعاله وإلى رسم خرائط مصادر وآليات التمويل   )أ(
  .ديد الفرص لزيادة التمويل من المصادر القائمة والستخدام مصادر جديدةالحالية والمحتملة، تح

 38.النظر في إجراء تقييمات وطنية لتحديد الطائفة العريضة لقيم التنوع البيولوجي في نظم المحاسبة واإلبالغ -28
ة والتنوع البيولوجي مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجيللمنهجيات والنتائج باهذه  تسترشديمكن أن  ،وعند االقتضاء

(TEEB) التي قليمية اإلمبادرة الالوطني أو اإلقليمي، مثل  ينعلى المستوي المضطلع به مماثلالعمل ال فضال عن
أهمية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية للنمو المستدام  بشأن )UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وضعها 

الشراكة المعنية بحساب الثروة وتقييم خدمات النظم و ومنطقة البحر الكاريبي،واإلنصاف في أمريكا الالتينية 
التطوير الجاري للمعاير اإلحصائية للمحاسبة البيئة، والمحاسبة االقتصادية ومحاسبة النظم و، (WAVES) اإليكولوجية

ومع مراعاة  39تنوع البيولوجي،حفظ ال فياإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم العمل الجماعي فضال عن اإليكولوجية، 
التقييمات اإلقليمية التي أجراها الفريق الرفيع المستوى، فضال عن التقييمات المستقبلية في إطار المنبر الحكومي الدولي 

  .(IPBES)للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 حشد الموارد المحلية  -واو 

 المؤشرات

ثما ينطبق بالمبلغ وحي( يزانيات الوطنية على جميع المستويات للتمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي، في السنةالم -29
 .بطريقة تتجنب احتساب المبالغ أكثر من مرة، لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، )األمر بالنسبة المئوية

ن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال ععدد البلدان التي اتخذت  -30
، وحجم 2020-2011واألوساط األكاديمية على تقديم الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 40.التمويل المولد

 دور دور العمل الجماعي، بما في ذلكبوفقا للظروف الوطنية، و، حسب االقتضاء التي أقرت عدد البلدان -31
 .تحقيق أهداف االتفاقيةمن أجل الموارد  حشدل القائمة على السوقاألصلية والمحلية، والنهج غير  المجتمعات

 اإلجراءات

النهوض بمخصصات الميزانية للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في  -32
 41:الميزانيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة

                                                           
  .2تحت الغاية  2-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   37
 .1تحت الغاية  2-1الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   38
39  UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5 
المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ الصادرة عن الفريق العامل  5/10التوصية من  2المرفق الثاني، الفقرة انظر   40

 .االتفاقية
  .2تحت الغاية  3- 2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (من استراتيجية حشد الموارد   41
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ميزانية من أجل التنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف وخدمات النظم إظهار أن مخصصات ال  )أ(

اإليكولوجية في الميزانيات الوطنية هي استثمارات تسهم في الحلول األوسع نطاقا لتحديات األمن الغذائي، وإدارة 
الشامل للجميع، وذلك  المياه، والحد من مخاطر الكوارث، وسبل العيش، والقضاء على الفقر وتحقيق النمو االقتصادي

 .عن طريق دمج نواتج التنوع البيولوجي في البرامج والمشروعات اإلنمائية

تنفيذ مجموعة واسعة من اآلليات المالية القطرية للتنوع البيولوجي من أجل حشد الموارد على الصعيد  -33
 42.ت ذات الصلة، حسب االقتضاءالمحلي، بما في ذلك تلك اآلليات المذكورة في الفقرات التالية، وتطبيق الضمانا

 43:من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3تنفيذ الهدف  -34

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  3النظر في استخدام المعالم الرئيسية للتنفيذ الفعال للهدف   )أ(
البيولوجي، على النحو  من أهداف أيشي للتنوع 3والواردة في المرفق األول، مع مراعاة الطرائق للتنفيذ الفعال للهدف [

وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ، بما يتسق [ UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1الوارد في الوثيقة  
  ؛ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية

من  3وفقا للهدف ووفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني وكذلك  حيثما ينطبق األمرالنظر،   )ب(
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، في اإلجراءات الممكنة التالية استجابة للعقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة 

تغيير ) 2(زيادة الشفافية؛ ) 1: (إللغاء أو إزالة أو إصالح الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات
إسماع صوت الجهات المحرومة في ظل ) 3(ن السياسات عن طريق تغيير التصورات الخاطئة؛ شروط المناقشة بشأ

تحسين مستوى ) 5(االعتراف بأن مجموعة من الخيارات متاحة للوفاء باألهداف المجتمعية؛   )4(الوضع الراهن؛ 
وينسجم مع بما يتسق  ،)مكنةبما في ذلك اإلعانات المشروطة الم(اإلعانات القائمة وتحسين تصميم اإلعانات  توجيه

تحديد ) 6(؛ االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية
التدابير المرافقة ) 7(؛ )مثال اإلصالحات على مستوى السياسات، وااللتزامات القانونية والدولية(وخلق مجاالت الفرص 

  .أو االنتقالية
استكشاف الفرص التي توفرها اإلصالحات المالية البيئية بما في ذلك نماذج الضرائب االبتكارية والحوافز  -35

 :مثال، حيثما ينطبق األمر ووفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني 44المالية لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية،

أو نظم فرض الضرائب على الشركات منح إعفاءات ضريبية أو خصم على ضرائب الدخل القومي   )أ(
  من أجل المنح أو األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

  إنشاء التحويالت المالية البيئية كوسيلة لتقاسم األعباء؛  )ب(
 .إنشاء معدالت منخفضة لضريبة القيمة المضافة للمنتجات التي لها أثر أقل على التنوع البيولوجي  )ج(

طبق األمر ووفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني، العمل الجماعي، بما في ذلك من تشجيع ودعم، حيثما ين -36
 :رد من أجل تحقيق أهداف االتفاقيةجانب المجتمعات األصلية والمحلية، والنُهج غير القائمة على السوق لحشد الموا

  النظر في تشجيع اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية؛  )أ(
 .األراضي والمناطق التي تقوم بحفظها المجتمعات األصلية والمحلية النظر في تشجيع  )ب(

، خطط المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، األمر ووفقا للتشريعات الوطنية تشجيع، حيثما ينطبق -37
ء ووفقا المتشمية والمتجانسة مع االتفاقية وااللتزامات الدولية اآلخرى ذات الصلة، وتطبيق الضمانات حسب االقتضا

 45.للظروف الوطنية

اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية أو تدابير للسياسات، عند االقتضاء ووفقا للظروف الوطنية، لتشجيع القطاع  -38
كاديمية على تقديم الدعم الخاص فضال عن المنظمات المجتمعية، والمنظمات غير الحكومية، المؤسسات واألوساط األ

                                                           
  UNEP/CBD/COP/12/13/Add.4انظر   42
  .2تحت الغایة  4- 2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتیجیة حشد الموارد   43
  .4تحت الغایة  3- 4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتیجیة حشد الموارد   44
 .4تحت الغایة  1- 4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتیجیة حشد الموارد   45
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، بما في ذلك 2020-2011لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  حد سواء، على، المالي وغير المالي المحلي
 46:تهيئة الظروف التمكينية

أو الشراكات، بغية مواصلة إشراك /تشجيع محافل األعمال التجارية والتنوع البيولوجي، والشبكات و  )أ(
ع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين، بما في طاالقطاع الخاص ولتيسير تبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الق

  ؛ذلك المنظمات المجتمعية
أو المستويات العليا لتلك الشركات في القطاعين الخاص /النظر في إنشاء قوائم الترتيب الوطني و  )ب(

  ؛يولوجياآلثار على التنوع الب والعام التي تخصص موارد لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام أو التي تخفض
النظر في تهيئة الظروف التمكينية لتعويضات التنوع البيولوجي وآليات التعويضات، حيثما يكون   )ج(

األمر هاما ومناسبا ووفقا للتشريعات الوطنية، مع ضمان احترامها لتسلسل التخفيف، وتنفيذ المستويات الحالية لحماية 
عات األصلية والمحلية، حسب االقتضاء، وعدم استعمالها التنوع البيولوجي في نظام التخطيط مع إشراك المجتم

  47؛إلضعاف المكونات الفريدة للتنوع البيولوجي
لتنوع البيولوجي في لمعايير محددة في إدراج  ،وفقا لألولويات المحددة على الصعيد الوطني، النظر  )د(

وأطر التخطيط  ين،نتاج المستدامستهالك واإلالوطنية لالستراتيجيات واال وسياسات المشتريات الوطنية،خطط 
السياسات التي تتجنب أو تخفض اآلثر على التنوع البيولوجي باعتباره جانبا رئيسيا للمشتريات، من قبيل  48المماثلة،

  والمعلومات الشفافة عن ظروف المشتريات، ومعايير المشتريات العادلة؛
قة بالتنوع البيولوجي في عملية صنع القرار دعم تطوير الوسائل لتشجيع المعلومات العلمية المتعل  )ه(

  49، حسبما يكون األمر مناسبا؛وضع العالمات اإليكولوجيةلدى المستهلك، مثال عن طريق 
دعم إعداد األدوات للنهوض بالنظر في التنوع البيولوجي في أنشطة األعمال التجارية، بما في ذلك   )و(

ن آثارها البيئة، السيما آثارها على التنوع البيولوجي، وفي إدماج إرشادات لمساعدة شركات األعمال في اإلبالغ ع
  ؛جية في محاسبة األعمال التجارية، حسب االقتضاءالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولو

تشجيع ودعم البحث والتطوير في منتجات وعمليات إنتاج ذات آثار منخفضة على التنوع   )ز(
  .البيولوجي

، الصناديق البيئية المحلية باعتبارها أدوات هامة مكملة لقاعدة الموارد الوطنية حسب الحالة، دعماصلة مو -39
 50.لتنوع البيولوجيل

  الدعم التقني وبناء القدرات  -زاي 
 اإلجراءات

 تعزيز القدرات المؤسسية وتوفير الدعم التقني لحشد الموارد واستخدامها على نحو فعال، بما في ذلك تعزيز -40
 :القدرات ومواصلة العمل المنهجي بشأن ما يلي

توضيح أهمية إدراج التنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في   )أ(
تقييم إجراء بما في ذلك ، لة على المستويين الوطني والدوليالمناقشات مع المؤسسات المالية ووكاالت المعونة ذات الص

  51؛واسعة من قيم التنوع البيولوجي ومكوناته طائفةل تقديراتأو /و

                                                           
  .3تحت الغایة  4- 3والفقرة  2تحت الغایة  6- 2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتیجیة حشد الموارد   46
 .4تحت الغاية  2-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   47
 .7، الفقرة 11/30انظر المقرر   48
 .4تحت الغاية  4-4، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (؛ واستراتيجية حشد الموارد )ب(4، الفقرة 9/6انظر المقرر   49
 .3تحت الغاية  7-3الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (جية حشد الموارد استراتي  50
 .2تحت الغاية  1-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   51
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دمج المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في   )ب(

  ونظم اإلبالغ؛ ،التخطيط الوطني والقطاعي، والمحاسبة ، حسب االقتضاء
صول على الموارد الجينية والتقاسم العادل تنفيذ أو االنضمام إلى، بروتوكول ناغويا بشأن الح  )ج(

المقرر بشأن التدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات الصادر انظر (والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 
  52بروتوكول ناغويا؛عن االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

حوافز ضريبية لتحقيق تقديم نماذج ضريبية ووضع ية، بما في ذلك إصالحات ضريبية بيئ إجراء  )د(
  ؛األهداف الثالثة لالتفاقية

تنفيذ مجموعة واسعة من آليات تمويل التنوع البيولوجي وفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني،   )ه(
  بما في ذلك الضمانات ذات الصلة؛

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  3فيذ الكامل للهدف تطبيق وتنفيذ الطرائق والمعالم الرئيسية للتن  )و(
وينسجم ، بما يتسق السياسات لمعاجة الحوافز الضارةبما في ذلك الخيارات للتغلب على العقبات التي صودفت في تنفيذ 

 .مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية

النهوض، على جميع المستويات، بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في التمويل من أجل التنوع البيولوجي،  -41
بما في ذلك تقاسم المعارف والخبرات في تطوير أدوات فعالة للسياسات وتعميم، وفقا للخطوط المقدمة في الفقرة 

دعم هذا عند االقتضاء، و ،الشمال والجنوبجنوب، وبين بلدان البين ، والسعي إلى تعزيز دور التعاون فيما السابقة
 .التعاون

مواصلة تحديث ومأل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية، بغية تقاسم المعلومات عن البرامج والمبادرات  -42
 .الوطنية ذات الصلة وما يرتبط بها من ممارسات جيدة ودروس مستفادة

الت التنمية المتعددة األطراف اإلقليمية والعالمية في إدماج التنوع االستمرار والمشاركة بكثافة مع وكا -43
مصارف التنمية ) 1(البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية في استراتيجياتها وبرامجها، السيما 

عند االقتضاء، اعتبارات وفريق األمم المتحدة إلدارة البيئة لتعزيز، ) 2(اإلقليمية واللجان االقتصادية لألمم المتحدة 
 .(UNDAF) إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةالتنوع البيولوجي في العمليات الوطنية في 

آليات التوصيل والدعم التي توفر الدعم التقني وبناء القدرات، بما في ذلك عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة 
 تعزيز فعاليتهامن تطبيق األدوات والصكوك المالية و

تقدم القائمة أدناه عرضا إرشاديا عاما للمبادرات وعمليات األعمال التي توفر الدعم التقني وبناء القدرات  -44
والمنتجات الفردية لهذه المبادرات والعمليات، مثل أدلة اإلرشادات المنهجية أو تجميعات الممارسات . لحشد الموارد

السترشاد بها في وضع افهرس أدوات بناء القدرات والدعم التقني لغرض  الجيدة والدروس المستفادة، مدرجة في
لتلبية احتياجاتها من حيث حشد  في استخدامها األطراف تنظرالسياسات من مجموعة أدوات للخيارات التي يمكن أن 

 .دالموار

 )وئنديبيي(التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (BIOFIN)مبادرة تمويل التنوع البيولوجي  •
(http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and
_initiatives/biodiversity-finance-initiative/) 

شبكة المعنية بالبيئة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، برنامج عمل فرقة العمل المشتركة بين ال •
لتحسين  (WP-STAT)وفرقة العمل المعنية بإحصاءات المالية للتنمية  (ENVIRONET)والتعاون اإلنمائي 

 نميةعالمات ريو، واإلحصاءات المالية للت
)development/statistics.htm#taskteam-http://www.oecd.org/dac/environment( 

 )http://www.leadinggroup.org(عمل الفريق الرائد المعني بالتمويل الدولي االبتكاري للتنمية  •

 عمل مبادرة التمويل التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك بشأن إقرارات رأس المال الطبيعي  •
                                                           

  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/10: انظر  52
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)http://www.naturalcapitaldeclaration.org/; http://www.unepfi.org/( 

 عمل اللجنة الحكومية الدولية للخبراء المعنيين بتمويل التنمية المستدامة  •
)php?menu=1558http://sustainabledevelopment.un.org/index.( 

 يناالستهالك واإلنتاج المستدامبإطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة  •
Policiesandthe10YFP/The10YearFrameworkhttp://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/SCP(

)ProgrammesonSCP.aspx 

 للمجال البؤري للتنوع البيولوجي في فترة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية 10استراتيجية البرنامج  •

 (TEEB)المرحلة الثالثة من مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  •
 )http://www.teebweb.org/( 

 )initiative.info/-http://www.abs(مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع  •

 البيولوجي اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع •
(UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5) 

 .آلية غرفة تبادل المعلومات •
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http://www.naturalcapitaldeclaration.org/
http://www.unepfi.org/
http://sustainabledevelopment.un.org/index
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/SCP
http://www.teebweb.org/
http://www.abs

