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  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  شرع االجتماع الثاني
 2014تشرين األول /أكتوبر 17-6بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

  *ؤقتمن جدول األعمال الم 18البند 
  

  حشد الموارد
  ةـافـإض

  إطار اإلبالغ المالي
  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة  -  أوال
، في توصيته إلى األمين التنفيذي مفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقيةالمل افريق العالطلب  -1
 :بما يلي يضطلع، أن 2014 حزيران/يونيو 20إلى  16اجتماعه الخامس، المنعقد في مونتريال من  في، 5/10

إطار اإلبالغ األولي بهدف تيسير اإلبالغ المالي، بالتشاور مع األطراف  أن ينقح، 8/14من المقرر  2وفقا للفقرة "
وعلى أساس قائمة المهام الواردة في المرفق الثاني بهذه التوصية من أجل أن تتماشى مع أهداف حشد الموارد، 

وتكاليف  ،مع مراعاة جودة البيانات وسهولة الحصول عليها ،لوبة لإلبالغ الماليولمواءمة النطاق والتفاصيل المط
اإلبالغ المتوقعة ذات الصلة ومدى سهولة اإلبالغ، وعمليات المحاسبة اإلحصائية والبيئية األخرى الجارية ذات 

  ).2الفقرة " (الصلة
بها األمين التنفيذي عند تنقيح إطار اإلبالغ  التوصية المهام التي ينبغي أن يضطلعنفس ويحدد المرفق الثاني من  -2

 :األولي

تحسين اإلرشاد بشأن إطار اإلبالغ المالي، بالتعاون الوثيق مع األطراف فضال عن "  )أ (
  "من أجل تحسين شفافية البيانات المقدمة وموثوقيتها واتساقها؛ ،المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة

الخاصة وغيرها من المصادر /ات من المصادر السوقيةتبسيط عملية اإلبالغ عن التدفق"  )ب (
من خالل إدراج في اإلطار المالي الرصد ) المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والهيئات األكاديمية(

 واإلبالغ عن التدابير التي اتخذتها األطراف لتشجيع هذه الجهات الفاعلة على دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية
  "؛2020-2011 يللتنوع البيولوج

                                                 
* UNEP/CBD/COP/12/1/Rev.1  
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المبادئ  منقسام ذات الصلة إلى األ، في إطار اإلبالغ المالي، وضع إشارات مرجعية"  )ج (
مع  ،بغرض تمكين األطراف من استخدام وسائل اإلبالغ هذه ،لتقرير الوطني الخامسالخاصة باالتوجيهية 
 ".مراعاة االعتبارات الماليةمن أجل  ،حسب مقتضى الحال ،التعديالت

في  توضيحات إضافية عن كيفية معالجة فرادى المهام أدناه ثانياويقدم القسم . ذه الوثيقة لهذا الطلبوتستجيب ه -3
 .بالمذكرةاألول ويرد إطار اإلبالغ المالي المنقح في المرفق . ، على النحو المبين أعالهالتنقيح

الذي ، 2014تموز /يوليو 15المؤرخ  093- 2014ووزعت نسخة أولى من إطار اإلبالغ المنقح بموجب اإلخطار  -4
ات من حكومات بوليفيا، قديمت تم استالمو. 2014تموز /يوليو 28ات ومقترحات في موعد أقصاه قتعليتقديم إلى  دعا

 .وكولومبيا، وهندوراس، والهند، واليابان، وسويسرا، فضال عن االتحاد األوروبي

ف في اجتماعه الثاني عشر، كأداة تفاعلية على مؤتمر األطرا إطار اإلبالغ المنقح، بعد أن ينظر فيه تاحيسو -5
 .التفاقيةالتابعة لتبادل المعلومات  غرفةآلية االنترنت، في 

  التوضيحات اإلضافية: تنقيح إطار اإلبالغ األولي    - ثانيا 
أهداف حشد شيا مع متم"إطار اإلبالغ  يجعلأن  ،5/10من التوصية  2لفقرة في ا ،لب إلى األمين التنفيذي ُط  -6
 :نقيح إلى عدد من االفتراضاتيستند هذا الجانب من الت 1وفي ضوء المفاوضات الجارية بشأن هذه األهداف،". واردالم

الواردة في هداف األاجتماعه الثاني عشر، ستتضمنن  فيأن األهداف كما اعتمدها مؤتمر األطراف   )أ (
 2؛لمحرز، شكل اإلبالغ نفسهفي شكل أو صيغة تتطلب، في سياق رصد التقدم ا 11/4من المقرر  7الفقرة 

بشأن حشد الموارد  هدفااجتماعه الثاني عشر قد تتضمن  فيها مؤتمر األطراف أن األهداف كما اعتمد  )ب (
 3المالية المحلية؛

اإلطار المنقح القسم األول من إطار اإلبالغ  ستخدمال يزال ي 4بالنسبة للهدف بشأن التدفقات المالية الدولية،و -7
 :، مع التغييرات التالية"الماليةة للموارد دوليمعلومات عن التدفقات الال"األولي، بعنوان 

مفتوح العضوية المل افريق العالالصادرة عن  5/10توصية المن  2الطلب، الوارد في الفقرة  تمشيا مع  )أ (
دة البيانات مع مراعاة جو ،لمواءمة النطاق والتفاصيل المطلوبة لإلبالغ المالي"، المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية

تم تبسيط عملية اإلبالغ نحو األعداد  ،"وتكاليف اإلبالغ المتوقعة ذات الصلة ومدى سهولة اإلبالغ ،وسهولة الحصول عليها
 5تحديد المصادر بشكل عام؛مع  ،اإلجمالية

                                                 
ح العضوية المخصص الفريق العامل المفتوالصادرة عن  5/10في التوصية الوارد انظر القسم ألف من مشروع المقرر    1

 .ويرد الخياران بين قوسين. فيه 2و 1، السيما الخيارين الستعراض تنفيذ االتفاقية
الصادرة عن  5/10في التوصية الوارد المقرر من القسم ألف من مشروع  2و 1، تحت الخيارين )ج(و ) أ(1 تينانظر الفقر  2

 .التفاقيةالفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ ا
الفريق الصادرة عن  5/10في التوصية الوارد المقرر من القسم ألف من مشروع  2و 1، تحت الخيارين )ب(1ر الفقرة انظ   3

 .العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
الفريق الصادرة عن  5/10صية في التوالوارد المقرر من القسم ألف من مشروع  2و 1، تحت الخيارين )أ(1انظر الفقرة   4

 .11/4من المقرر ) أ(7وكذلك الفقرة تنفيذ االتفاقية  المفتوح العضوية المخصص الستعراضالعامل 
يستخدم ا ديمتق 30 تم استالم، المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقيةمل المفتوح العضوية الفريق العلقبل االجتماع الخامس   5

طرف  طرف بيانات عن التدفقات الخاصة، ولكنولم يقدم أي . استكمال مختلفةمراحل التقديمات في وكانت . إطار اإلبالغ األولي
وأجرت الدانمارك تحليال لمساهمات المنظمات غير . التي ال تستهدف الربحبيانات عن التدفقات المالية قدم ) الدانمرك(واحد فقط 

 أدرجت، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديفي لمساعدة اإلنمائية لجنة االحكومية المعنية باستخدام منهجية عالمات ريو ل
 .المساعدة اإلنمائية الرسميةأرقام في المساهمات ذات الصلة 
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الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية  5/10من المرفق الثاني بالتوصية  2تمشيا مع الفقرة   )ب (
لتشجيع الجهات الفاعلة سؤال يطلب إلى األطراف اإلبالغ عن التدابير المتخذة  خصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، أدخلالم

تنفيذ لدعم تقديم العلى القطاع الخاص، فضال عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات واألوساط األكاديمية /في السوق
من أجل تبسيط اإلبالغ عن التدفقات من أصحاب المصلحة هؤالء  ،2020-2011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية

 على غرار هذه الخطوط؛

مفتوح العضوية المل افريق العالالصادرة عن  5/10من التوصية  2الطلب الوارد في الفقرة  تمشيا مع  )ج (
عمليات المحاسبة "مراعاة  لمواءمة النطاق والتفاصيل المطلوبة لإلبالغ المالي مع ،المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية

 .تم تنقيح اإلرشادات المقدمة في إطار هذا القسم بناء على ذلك ،"الصلةاإلحصائية والبيئية األخرى الجارية ذات 

 :في جزأينوذلك عاله، أ) ب(7حو المشار إليه في الفقرة ، على النالجديد سؤالالوتم تنظيم  -8

أي  عدم اتخاذ إلى حمراأليشير اللون (بسيطة " مروررة إشا"يط للتقييم، في شكل خطة    ُ           أست حدث نظام بس  )أ (
، وذلك من أجل )اتخاذ تدابير شاملة إلى األخضرويشير اللون اتخاذ بعض التدابير؛  إلى صفراألويشير اللون تدابير بعد؛ 

 ؛ساس هذاخط األمقابل عن التقدم المحرز الغ تحديد خط أساس واإلب من التمكين

 6.االقتضاء حسب، ن هذه التدابير المتخذةعتكميلية معلومات  مقديتلُ                أ درج مجال إضافي   )ب (

هج                                             ُ، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، والن ةالجماعي جراءاتوأدخلت أسئلة جديدة أيضا لتعكس مساهمة اإل -9
 5/10التوصية  من مشروع المقرر الوارد في 14والفقرة  11/4من المقرر  23غير السوقية في حشد الموارد، وفقا للفقرة 

 .ستعراض تنفيذ االتفاقيةالمفتوح العضوية المخصص الالصادرة عن الفريق العامل 

أن التي مفادها يستند إطار اإلبالغ المنقح إلى المالحظة  7،المحلية بشأن حشد المواردمقترح هدف بالنسبة لو -10
مل افريق العالالصادرة عن  5/10وصية ، المذكورين في القسم ألف من مشروع المقرر الوارد في الت2و 1الخيارين 

الفجوة بين  خفضإلحراز تقدم كبير في ": الجملة ن، يشمالمفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقيةال
ة، سيكون من الضروري تحديد الموارد فجوولتحديد هذه ال". االحتياجات المحددة والموارد المتاحة على المستوى المحلي

على المستوى المحلي، وفقا للقسم الثاني من إطار اإلبالغ األولي، ومقارنة ذلك مع احتياجات التمويل المحددة  المتاحة حاليا
 .االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي من تحديد تكلفة تنتجالتي مثال  –

من المقرر ) د(إلى ) ب(7في الفقرات من العملية الواردة عن ذلك رابط منطقي باألهداف الموجهة نحو وقد نشأ  -11
 :، السيما11/4

 ؛))ج( 7الفقرة (ات المحلية نفقاإلبالغ عن ال  )أ (

 ؛))ج( 7الفقرة (واألولويات  فجواتاإلبالغ عن احتياجات التمويل وال  )ب (

 )).د( 7الفقرة (الوطنية  الماليةخطط الإعداد   )ج (

 :ن هذه األهدافع                  ّ           هناك عدة أسئلة تمك ن من اإلبالغ و -12

المنطق المتبع في نفس ، 11/4من المقرر ) ج(7المحلية القائمة، وفقا للفقرة  اإلبالغ عن النفقاتيتبع   )أ (
 واإلشارة إلى المصادر بشكل عام؛ اإلبالغ مرة أخرى نحو مجموع األعداد،من إطار اإلبالغ األولي، غير أنه تم تبسيط  2القسم 

                                                 
ية عن المساهمات الدولية لعدة منظمات بيانقدمت ألمانيا أمثلة على سبيل المثال، بشأن إطار اإلبالغ األولي،  قديماتفي الت  6

 .مع مالحظة أن جزءا من التمويل الدولي لهذه المنظمات غير الحكومية قد يرد بالفعل من مصادر عامةولكن ة، غير حكومي
فريق الالصادرة عن  5/10في التوصية الوارد المقرر من القسم ألف من مشروع  2و 1، تحت الخيارين )ب(1انظر الفقرة   7
 .تفاقيةتنفيذ اال المفتوح العضوية المخصص الستعراضمل االع
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واألولويات، وفقا  فجواتغ عن احتياجات التمويل وال   ّ         تمك ن من اإلبال                ُ             لة الالحقة، التي أ درجت حديثا، األسئ  )ب (

 .من نفس المقرر) د(7المالية الوطنية، وفقا للفقرة خطط ال، وكذلك 11/4من المقرر ) ج(7للفقرة 

من حيث المفهوم وهما يطابقان أيضا الخطوات الحيوية في منهجية ) د(7و) ج(7ويرتبط العنصران ذوي الصلة  -13
 8:التي استخدمتها أطراف كثيرة (BIOFIN) تمويل التنوع البيولوجي

ن من تحديد معلومات خط األساس التي يمكن أن تستخدم                                            ّتقدير النفقات المحلية للتنوع البيولوجي سيمك   )أ(
  ؛)أدناه) ج(انظر الفقرة الفرعية (لتقدير فجوة التمويل 

ة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية احتياجات التمويل، التي يمكن تقديرها مثال استنادا إلى تحديد تكلف  )ب(
  فجوة التمويل؛ ديرالحيوية األخرى في تق تللتنوع البيولوجي المنقحة، ستكون المدخال

ارد المالية والم(س أعاله ااحتياجات التمويل من معلومات خط األس طرحوة التمويل بجيمكن تقدير ف  )ج(
  ؛)المتاحة

 .ير المقررة لسد فجوة التمويلالخطة المالية الوطنية ستحدد التداب  )د(

حشد الموارد من جميع المصادر، بما في ذلك  فين التقدم المحرز عيمكن إجراء الرصد واإلبالغ بعد ذلك، و -14
حشد  فيأما السؤال المتعلق باإلبالغ عن التقدم المحرز . عن طريق رصد تنفيذ الخطة المالية الوطنيةالمصادر المحلية، 

ة بين االحتياجات المحددة والموارد فجوال تضييق فيرصد التقدم المحرز ب ويسمح ذلك. وفقا لذلكفيتم صياغته  ،الموارد
 لما إذا كانت شاملالتقييم الفضال عن  ،المتاحة على المستوى المحلي، وكذلك المساهمة النسبية لفرادى مصادر التمويل

ة المتفق عليها بشأن الصياغمن التحسين في ضوء وقد يتطلب الجدول المقدم مزيدا . إلى حد كبيرقد تقلصت  فجوةال
 .المالية من جانب مؤتمر األطرافاألهداف 

عن طريق إجراء طار اإلبالغ على االنترنت، مثال صريحة في نسخة إ هتكون الروابط التي يرد وصفها أعالوس -15
المقدم في المرفق، ترد حواشي تقنية وفي مشروع إطار اإلبالغ . حسابات وتحويل البيانات ذات الصلة عبر الجداول تلقائيا

 .من أجل اإلشارة إلى المكان الذي يمكن تنفيذ هذه السمات فيه

 :ين جوهريينقسمومن أجل أكبر قدر من الوضوح، تم تقسيم إطار اإلبالغ إلى  -16

 لعام يةاإلبالغ المتعلق بمعلومات خط األساس والتقدم المحرز مقابل المواعيد الزمن من    ّ            يمك ن القسم األول  )أ(
  المشار إليها في بعض األهداف؛ 2015

  .2020اإلبالغ عن التقدم المحرز حتى عام من ن القسم الثاني    ّيمك   )ب(
 :وبعد ذلك، يصاحب هذا جولتان من اإلبالغ -17

 11، وفقا للفقرة 2015كانون األول /ديسمبر 31يتم في موعد أقصاه أن اإلبالغ عن القسم األول يمكن   )أ(
الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ  5/10ر الوارد في التوصية من مشروع المقر

  االتفاقية؛
من مشروع  12اإلبالغ عن القسم الثاني يمكن أن يتم بالتزامن مع التقارير الوطنية السادسة، وفقا للفقرة   )ب(

 .المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقيةالصادرة عن الفريق العامل  5/10المقرر الوارد في التوصية 

                                                 
لتقييم وحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف  (BIOFIN) دليل تمويل التنوع البيولوجي: تحول تمويل التنوع البيولوجيانظر    8

  .أيشي للتنوع البيولوجي وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
en.pd-biofin-workbook-04-2014-04/other/rmws-2014-http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmws   

http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmws
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  مرفق

  ليماالغ البإطار اإل
  مقدمة  –أوال 

تحقيق واإلبالغ عن مساهمتها في  خط األساسمعلومات  لتقديماألطراف  هو أن تستخدمههذا اإلطار الغرض من 
تفاقية االمؤتمر األطراف في  هاعتمد حسبما، شي للتنوع البيولوجيمن أهداف أي 20مية، بموجب الهدف ألهداف المالية العالا

  .في اجتماعه الثاني عشر
األطراف على التفاعل مع مكاتبها اإلحصائية أو غيرها من اإلدارات  تشجعإطار اإلبالغ،  استكمالوفي سياق 

بالفعل وينبغي  متوافرةبعض المعلومات المطلوبة لهذه العملية تكون أن  مرجحومن ال. المعنية، عند تجميع المعلومات
ع الجهات  ُ  ت شجفي حالة غياب المعلومات الدقيقة، و. الجهودفي زدواجية االاستخدامها قدر اإلمكان للحد من عبء اإلبالغ و
  .                                            الم جيبة على استخدام أفضل ما لديها من تقديرات

  2015عام  مقابلاإلبالغ   - ثانيا 
  .2015لتقدم المحرز نحو أهداف عام ة واإلبالغ عن اخط األساس الضروري تيقدم هذا القسم إطارا لتقديم معلوما

  تحديد الجهات المجيبة
 :يرجى استيفاء الجدول التالي

 :اسم الجهة المجيبة :البلد

يرجى تحديد الجهة التي يتم استيفاء الجدول نيابة 
 :عنها

  الوطنية نقطة االتصال  ¨
 المعنية بحشد الموارد نقطة االتصال  ¨

 :ذلك ديديرجى تح. جهات أخرى  ¨

  :الجهة المجيبة واإلدارة التي تعمل فيها اسم

  :جيبةمنظمة الجهة الم

  :البريد اإللكترونيعنوان 

   :رقم الهاتف

  :تاريخ االستيفاء وتقديم اإلطار المستوفى

 تدفقات الموارد المالية الدولية   - 1

البلدان أقل وع البيولوجي في البلدان النامية، السيما من بلدكم دعما للتن شارة إلى مبلغ الموارد المقدمةيرجى اإل 1- 1
  .اتها بمراحل انتقاليةالبلدان التي تمر اقتصادفضال عن ، النامية نموا والدول الجزرية الصغيرة

يرجى اإلشارة و. حسب المصدر وكذلك المبلغ اإلجمالي لموارد المالية المقدمةا، إلى مبلغ حسب الحالةيرجى اإلشارة، و
  .مستوى الثقة لديكم في المبالغ التقديرية أو، بدال من ذلك، تقديم مجموعة من التقديراتلى أيضا إ
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  خط األساسمعلومات   1- 1- 1

أمكن، يرجى تقديم  نوإ. أو أحدث سنة قبل هذه السنة 2010 لسنةبيانات الساس، يرجى تقديم ساب خط األتحال بالنسبة
متوسط رقم ل محددة متاحة يمكنكم تقديم أفضل تقديرتكن البيانات السنوية ال وإذا لم. 2010إلى  2006لفترة من لالبيانات 

 .2010- 2006لفترة ل

 :العملة

 المجموع )3( تدفقات أخرى )2( أخرىتدفقات رسمية  )1( المساعدة اإلنمائية الرسمية السنة

2006     
2007     
2008     
2009     
2010     

  المتوسط
 )ساسخط األ(

    

  :منهجيةمات معلو
  متعددة األطراف( ) الثنائية؛ : ( ) تشمل المساعدة اإلنمائية الرسمية) 4(
  صرف األموال( ) ات تعهدال: ( ) التدفقات الرسمية األخرى/الرسمية المساعدة اإلنمائية )5(
كل غير المرتبطة بش( ) المرتبطة بشكل مباشر؛ : ( ) تشمل التدفقات الرسمية األخرى/الرسمية المساعدة اإلنمائية )6(

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

في لجنة المساعدة اإلنمائية ل "عالمات ريو" ( ) :الرسمية حسب الحالة، المنهجية المستخدمة لتحديد تدفقات الموارد )7(
 : ( ))يرجى تحديد ذلك( :رىموارد أخ ( )؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

عند حساب األعداد  مباشر بالتنوع البيولوجي،بشكل غير  ةرتبطالمتدفقات الموارد ل                 الم عامل المستخدم حسب الحالة، ) 8(
  ( )%اإلجمالية 

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

  : ( )قات الرسمية األخرىالتدف
 : ( )تدفقات أخرى

 ( ) :أخرىقات تعلي / منهجية مالحظات) 10(

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

على األقل في المائة  25بنسبة  لمنحلعنصر  معهلي اتسعتبر ذات طابع البلدان النامية كهدف رئيسي، والتي ت
  .)في المائة 10ثابت بنسبة خصم باستخدام معدل (

لموارد للميزانية العامة بدال من األنشطة المحددة، يمكن حساب تقديرات اها لدعم تلقيوفي حاالت تقديم الموارد أو 
  .هذه األنشطةمثل ة البلدان المتلقية المخصصة لالمتلقاة ألغراض التنوع البيولوجي من حصة ميزاني/المقدمة
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ت التي عامالتالأي تشير التدفقات الرسمية األخرى إلى األموال العامة غير المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية،  )2(
روط يجريها القطاع الرسمي مع البلدان الواردة أسماؤها في قائمة البلدان المتلقية للمعونة والتي ال تستوفي ش

، أي "غير المانحة"األخرى البلدان وتشمل هذه الفئة أيضا الموارد المقدمة من . لمساعدة اإلنمائية الرسميةلاألهلية 
  ".التعاون فيما بين بلدان الجنوب"من خالل 

 ،إلى الموارد المحشودة من القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية" التدفقات األخرى"تشير  )3(
انظر أيضا . ترك هذا الصف خاليا ىوفي حالة عدم وجود بيانات موثوقة، يرج. واألوساط األكاديمية ،اتوالمؤسس
  .2-1السؤال 

المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية وتشير . األطراف ةأو متعدد ةالمساعدة اإلنمائية الرسمية ثنائي تكون يمكن أن )4(
المساعدة  وتشير. على جميع المستويات، المقدمة إلى البلدان الناميةمساهمات الوكاالت الحكومية المانحة، إلى 

المؤسسات المالية الدولية مثل مرفق البيئة  من خاللاإلنمائية الرسمية متعددة األطراف إلى األموال المقدمة 
  .اإلمكان قدريرجى إدراج كال الفئتين و. والبنك الدولي وصناديق وبرامج األمم المتحدة ة،العالمي

تشمل المساعدة المقدمة المساعدة اإلنمائية الرسمية  رقامأالمالئم إذا كانت  اإلطار علىوضع عالمة يرجى و
تشمل كال الفئتين،  رقامإذا كانت األو. المرتبطة بالتنوع البيولوجي أو متعددة األطراف/اإلنمائية الرسمية الثنائية و

  .اإلطارينكال  علىوضع عالمة يرجى 
التدفقات الرسمية األخرى، ولكن /لمساعدة اإلنمائية الرسميةلات أو المصروفات الفعلية تعهدإلبالغ عن الا كميمكن )5(

 .الفئة بالنسبة لجميع السنوات، بما في ذلك عند اإلبالغ عن التقدم المحرز استخدام نفسيرجى 

حماية التنوع البيولوجي فحسب بل أيضا التمويل إلجراءات المباشرة لاتمويل ال يشمل التمويل للتنوع البيولوجي  )6(
لمبادرات با نهوضمن أجل ال) ، والسياحةوالحراجةمثال الزراعة، (مختلف القطاعات  عبرباإلجراءات  تبطرالم

ج القائمة على النظم اإليكولوجية         ُ مثال، الن ه(طوي على أهداف أساسية أخرى لتنوع البيولوجي التي تنالصديقة ل
األنشطة التي تتصل بالتنوع ف اوصأ لتجميع عنأدناه  5انظر القسم ). غير المناخ والتكيف معهللتخفيف من ت

اإلطار المالئم إذا كانت  لىعوضع عالمة يرجى و. البيولوجي على النحو المقدم في مختلف األطر المنهجية
  .لوجيبالتنوع البيوبشكل مباشر أو غير مباشر المقدمة تشمل الموارد المرتبطة  عداداأل

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

المساعدة اإلنمائية ، وذلك لإلبالغ عن مية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون والتناإلبالغ عن االئتمان في 
بالتنوع البيولوجي بشكل غير مباشر و") الرئيسية"مة العال( بالتنوع البيولوجيبشكل مباشر المرتبطة  الرسمية

المنهجية  ، يرجى تقديم توضيح موجز عنيكنوإذا لم المستخدمة المنهجية  اإلشارة إلىويرجى "). الهامة"العالمة (
 .المستخدمة

يشمل الموارد المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، يرجى اإلشارة إلى  في حالة تقديم مبلغ إجمالي  )8(
نفس يرجى استخدام و. بالتنوع البيولوجيبشكل مباشر وغير مباشر                                        الم عامل المستخدم لجمع المبالغ المرتبطة 

  .ك عند اإلبالغ عن التقدم المحرزا في ذلالمعامل بالنسبة لجميع السنوات، بم
  )عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط(يرجى تقديم  )9(
  .تقديم أي مالحظات منهجية أو تعليقات أخرى هنا يمكنكم  )10(
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  في حشد التدفقات المالية الدولية التقدم المحرز رصد  2- 1- 1

 :2010لسنوات بعد عام لالبيانات  ، يرجى تقديمالتقدم المحرز ألغراض عملية رصد

 المجموع التدفقات األخرى التدفقات الرسمية األخرى المساعدة اإلنمائية الرسمية السنة
2011     
2012     
2013     
2014     
2015     

  :منهجيةمعلومات 
  ):يرجى اإلشارة إلى عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط(

  : ( )نمائية الرسميةالمساعدة اإل
  : ( )التدفقات الرسمية األخرى

 : ( )تدفقات أخرى
 
وساط والمؤسسات واأل ،المنظمات غير الحكومية فضال عنهل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص  2- 1
  ؟2020- 2011الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجية  توفير الدعم على ةكاديمياأل

  ال) 1(
 لتدابيراتخذت بعض ا) 2(

 شاملةتدابير اتخذت ) 3(

  .هنا أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 
رير من المبادئ التوجيهية للتق 8كم على السؤال جابتمرجعية، حسب الحالة، إلإشارات قد ترغبون في تقديم 

شي للتنوع من أهداف أي 19و  18 و 16و  4و  3و  2و  1األهداف  عن تحقيقأو بشأن تقريركم  ،الخامس الوطني
 :الخامس وطنيمن المبادئ التوجيهية للتقرير ال 10السؤال  تحتالبيولوجي، 

( ) 

 اج التنوع البيولوجي في األولويات والخططرإد - 2
  هل أدرج بلدكم التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية أو الخطط اإلنمائية؟

 ( )بعد  ألم يبد) 1(
 ) (إلدراج تحقيق بعض ا) 2(
  ) (اإلدراج الشامل ) 3(

  .هنا إضافيةعاله، يرجى تقديم معلومات أ) 2(أو ) 1(إذا اخترتم 
من المبادئ التوجيهية للتقرير  8كم على السؤال جابتمرجعية، حسب الحالة، إلشارات قد ترغبون في تقديم إو

 :الخامس وطنيال

( ) 
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  أو تقدير القيم/يم ويتق - 3
للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية والعلمية أو تقديرا /ما وهل أجرى بلدكم تقيي

  ؟همكوناتولية للتنوع البيولوجي اجمعليمية والثقافية والترفيهية والوالت
  ) (لم يبدأ بعد  )1(
  ) (التقديرات /أجريت بعض التقييمات )2(
  ) (تقديرات شاملة /أجريت تقييمات )3(

  .إضافية هناأعاله، يرجى تقديم معلومات ) 3(أو ) 2(م تإذا اختر
من المبادئ التوجيهية للتقرير  8قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلجابتكم على السؤال 

من المبادئ  10السؤال  تحتمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  2الوطني الخامس، أو بشأن تقريركم عن تحقيق الهدف 
  :توجيهية للتقرير الوطني الخامسال

 )(  
  على المستوى المحلي لتنوع البيولوجيلحالية لانفقات الاإلبالغ عن  - 4
  .يرجى اإلشارة إلى الدعم المالي السنوي المقدم إلى األنشطة المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في بلدكم  1- 4

أنشطة إضافية  تنفيذ، قبل في الماضي القريبة حاليا أو نفقلماللموارد المالية  يرجى اإلشارة إلى المبلغ اإلجمالي
بدال من  أوعالية، متوسطة، منخفضة؛ ( الثقة لديكم في المبلغ التقديري لمستوى ديريرجى أيضا تقديم تقو. لحشد الموارد

بنود لى األقل عمع الحرص على تقديم  صادريرجى تغطية أكبر قدر ممكن من المو). ذلك تقديم مجموعة من التقديرات
لإلشارة إلى  أدناه 2-4يرجى استخدام الجدول و. بالتنوع البيولوجي بشكل مباشرميزانية الحكومة المركزية المرتبطة 

  .النفقات التي تم تغطيتهافئات المصادر و
تقدير  يمكن تقديم أفضل ،وفي حالة عدم إتاحة بيانات سنوية محددة. عدة سنواتليرجى تقديم البيانات إن أمكن، و

  .لمتوسط عدة سنوات
يرجى استخدام السنة التقويمية التي بدأت فيها السنة  ،تتطابق مع السنة التقويميةال السنة المالية لديكم  كانتإذا و

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

  .التي تم تمويلها من المصادر الدولية إدراج النفقاتيرجى 

 :العملة

 الثقة العامة النفقات المحلية السنة
2006   

××20   

××20   

××20   

××20   

    المتوسط

  :الفئاتمعلومات عن المصادر و  2- 4
. ةالئملخانات الما علىبوضع عالمة أعاله،  1- 4يرجى اإلشارة إلى المصادر والفئات المشمولة في الفقرة 

 .خالية اتوبالنسبة للمصادر والفئات غير المشمولة، يرجى ترك الخان
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 ضع عالمة على( تشمل األعداد أعاله

 :)المالئمة اتالخان
التنوع ب بشكل مباشرالنفقات المرتبطة 

 )1(البيولوجي 
النفقات المرتبطة بشكل غير مباشر 

 )1(التنوع البيولوجي ب

   المركزية –ومية الميزانيات الحك )2(

على  –الميزانيات الحكومية  )2(
 المقاطعة/ةواليمستوى ال

  

 –الميزانيات الحكومية  )2(
 البلدية/المحلية

  

   األموال من خارج الميزانية )3(

   سوقال/القطاع الخاص )4(

منظمات غير (أخرى مصادر ) 5(
 )ةكاديميوساط أحكومية ومؤسسات وأ

  

مجتمعات لل ةلجماعيا اتاإلجراء) 6(
 األصلية والمحلية

  

 ( ) :إضافيةمعلومات منهجية ) 7(

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

لمبادرات للنهوض با) ، والسياحةالحراجةومثال الزراعة، (مختلف القطاعات  عبرالتمويل المرتبط باإلجراءات 
ج القائمة على النظم اإليكولوجية للتخفيف    ُ الن ه(طوي على أهداف أساسية أخرى لتنوع البيولوجي التي تنالصديقة ل

المقدمة تشمل الموارد  عداداإلطار المالئم إذا كانت األ لىعيرجى وضع عالمة و). من تغير المناخ والتكيف معه
  .أو غير مباشر بالتنوع البيولوجيمباشر المرتبطة بشكل 

المتعلقة  سائلو الوكاالت الحكومية لمعالجة المالحكومات أ التي تنفقهاال العامة تشمل الميزانيات الحكومية األمو )2(
ونشجعكم على إدراج معلومات من جميع مستويات الحكومة ذات الصلة . بالتنوع البيولوجي على المستوى المحلي

بمختلف المستويات الحكومية،  ترتبطمعلومات وعند تقديم . المركزية كحد أدنىم معلومات الميزانية تقدي ولكن
  .                                                                                  يرجى التأكد من أن األموال المحو لة بين مختلف مستويات الحكومة تم حسابها مرة واحدة فقط

  .من التدفقات الدولية قيمتلال إدراج الدعم المتعلق بالميزانية ن التركيز منصب على النفقات، ينبغيألونظرا 
تشمل النفقات من خارج الميزانية النفقات المرتبطة بالمشاريع الممولة من المساعدة اإلنمائية الرسمية أو التدفقات  )3(

  .الرسمية األخرى
  .ات الخاصةشركال يشمل القطاع الخاص )4(
وتشمل المنظمات غير . ن الشركات الخاصةمن القطاع العام أو ماألخرى التمويل الذي ال يعتبر  مصادرتمثل ال )5(

تعمل بشكل منظمات قانونية  وال تشكلالربح وتمثل مجموعات رئيسية  تستهدفالحكومية المنظمات التي ال 
بأموال أو تقدم في العادة تتبرع والتي الربح  تستهدفالمؤسسات هي المنظمات التي ال و. مستقل عن الحكومة
إلى جميع  وتشير األوساط األكاديمية. ها الخيريةألغراضتقدم مباشرة التمويل  أو/و ،أخرىالدعم إلى منظمات 

ويتمثل القاسم المشترك . تطوير المعارف، بما في ذلك مؤسسات التعليم والبحوثمواصلة المؤسسات الرامية إلى 
  .الربح الذي ال يستهدفها طابعمن المنظمات في  ةالثالث نواعبين هذه األ
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التنوع البيولوجي  حفظمجتمعات األصلية والمحلية نحو لاإلجراءات الجماعية لمساهمة غ هنا عن يمكن اإلبال )6(
فمثال، اإلطار  .صورة نقديةي فبحيث يتم قياسها والتعبير عنها بشكل مالئم  ،المستدامالمألوف  االستخدامو

مساحة للل يجي، يقترح إجراء تحوحفظ التنوع البيولو فيية عالمفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة اإلجراءات الجما
الكلية لألراضي التي تحفظها المجتمعات المحلية إلى ما يعادلها من أموال عامة منفقة على حفظ مساحة معادلة 

  .أدناه 3-4انظر أيضا السؤال . داخل المناطق المحمية في الحكومة
السيما تلك المتعلقة بالنفقات المرتبطة بشكل ، رقامتقدير هذا األلة تخدمسمعلومات عن المنهجيات الميرجى تقديم  )7(

ويقدم دليل تمويل التنوع . غير مباشر بالتنوع البيولوجي وتلك المدرجة خارج ميزانيات الحكومات المركزية
أشارت  ،إطار اإلبالغ األولي بموجبخالل عملية اإلبالغ السابقة و .إرشادات منهجية (BIOFIN)البيولوجي 

أشارت أيضا إلى حسابات نفقات حماية البيئة، في إطار و ،األطراف إلى منهجيات استعراض النفقات العامة
الوطنية على حساب دون تقدير النفقات وينطوي إحدى منهجيات . (EEA)االقتصادية  البيئيةنظامها للمحاسبة 

ارة من حكومات المقاطعات أو البلديات، والعمل مجموعة فرعية مختلنسبة النفقات المرتبطة بالتنوع البيولوجي 
  .الوطنيةدون ميزانيات الحكومات مجموع في وقت الحق على تطبيق هذه النسبة على 

      ُ              والن هج غير السوقية ةالجماعي دور اإلجراءات  3- 4
         ُ   لية، والن هج المجتمعات األصلية والمحمن جانب دور اإلجراءات الجماعية، بما في ذلك  ديرهل قام بلدك بتق  1- 3- 4

  غير السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية؟
  ( )ا ضروريليس  ديرهذا التق )1(
  ( )لم يبدأ بعد  )2(
  ( )ات ديرأجريت بعض التق )3(
  ( )ات شاملة ديرأجريت تق )4(
  .أدناه 2-3- 4تحت السؤال  إضافيةأعاله، يرجى تقديم معلومات ) 4(أو ) 3(إذا اخترتم 

ويرجى أيضا تقديم تقييم . كم لدور اإلجراءات الجماعية التي نفذها بلدكمريديرجى تقديم معلومات إضافية عن تق  2- 3- 4
لعدة ت وإن أمكن، قدم بيانا). عالية، متوسطة، منخفضة؛ أو قدم بدال من ذلك مجموعة من التقديرات(لثقتكم في التقدير 

  .سنوات
  :):1(وحدة القياس 

 
 الثقة العامة )1(اهمة المس السنة

××20   

××20   

××20   

××20   

××20   

    المتوسط

  :معلومات منهجية
  : ( )           ُ              جماعية والن هج غير السوقيةدور اإلجراءات ال ديرتقل، المنهجية المستخدمة حالةحسب ال

  ( )جي؛ ية في حفظ التنوع البيولوإلجراءات الجماعفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة ااإلطار الم
  : ( ))يرجى التحديد(إجراءات أخرى 

  : ( )تعليقات أخرى/ منهجية ات حظالم
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  :ةإضافيتوضيحات 

حفظ التنوع البيولوجي يقترح استخدام في مثال، اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة اإلجراءات الجماعية  )1(
كمؤشر  المساحة الكلية لألراضي التي تحفظها اإلجراءات الجماعية داخل المجتمعات األصلية والمحلية، وذلك

  .كمي
  واألولويات فجواتاإلبالغ عن احتياجات التمويل وال - 5

 كموخطط عمل كممثال، استنادا إلى استراتيجيات(من التمويل التقديرية السنوية يرجى اإلشارة إلى احتياجاتكم 
يرجى اإلشارة إلى و .المتاحةالتقديرية طرح الموارد  عن طريقالتمويل  فجواتب سحاو) المنقحة الوطنية للتنوع البيولوجي

  .اإلجراءات الخاصة بالتمويل حسب األولوية
أو  ة إذا لم تكن هناك حاجة لذلكخالي الصفوفيرجى ترك و. يرجى البدء بالسنة األنسب ألغراض التخطيط لديكم

  .إذا لم يكن من الممكن اإلبالغ عن ذلك

 :العملة

من  حتياجاتاال) 1( السنة
 التمويل

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

إجراءات التمويل ) 4(
 حسب األولوية

2014      
2015     
2016     
2017     
2018     
2019     
2020     

 : ( )أخرىتعليقات  /مالحظات منهجية 

  إضافيةتوضيحيات 
وقد . المنقحة الوطنية للتنوع البيولوجي عمليمكن حساب احتياجات التمويل استنادا إلى االستراتيجية وخطة ال )1(

 واردوحساب متطلبات الم ،ترغبون في زيادة التمييز بين االستثمارات التي تتم مرة واحدة والنفقات المتكررة
  .ذلكبناء على نوية سال

المقدم في السؤال  لرقم المتوسطل اتاستقراءإجراء تقدير مدى توافر الموارد في المستقبل، قد ترغبون في ل بالنسبة )2(
ضافية لحشد الموارد التي تم تنفيذها اإلنشطة األ، يرجى عدم إدراج اتاالستقراء هولدى إجراء هذ. أعاله 1- 4

  9.الوطنية لديكم ماليةخطة اللبالفعل، أو المقرر تنفيذها، عمال ل
  ).1(من ) 2(طرح  عن طريقالتمويل  فجوةتقدير قم ب )3(
الوطنية للتنوع االستراتيجية وخطة العمل  المشمولة في، مثال من بين تلك اإلشارة إلى اإلجراءاتيرجى  )4(

  .، وذلك للتمويل حسب األولوياتالمنقحة البيولوجي

                                                 
دات في النسب يمكن أن تقدم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على اإلنترنت أداة إلجراء استقراءات بسيطة باستخدام الزيا  9

  .تلقائيا إدراج األرقام الناتجة  يتمسيمكن اختيار النقاط المئوية بحرية، ووية، حيث المئ
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  خطط التمويل الوطنية - 6
 المقرراإلشارة، في الجدول أدناه، إلى حشد الموارد مع يرجى تقديم موجز قصير عن خطة التمويل لديكم، 

  .نحو فجوة التمويل المحددة لديكم صدرلكل م المقررةمساهمات لديكم، حسب المصدر، وال
  .الضرورة دإلى الجدول عن أخرى صفوفيرجى إضافة 

واترك األعمدة خالية في حالة عدم الحاجة إليها أو إن لم . يرجى البدء بالسنة األنسب ألغراض التخطيط لديكم
  .اإلبالغ عنهامن الممكن بعد يكن 
  :العملة

 2020 2019 2018 2017 2016 2015  2014 السنة

        فجوة التمويل المتوقعة) 1(

المصادر المحلية ) 2(
 )المجموع(

       

        1المصدر 

        2المصدر 

        3المصدر 

التدفقات الدولية ) 3(
 )المجموع(

       

        المصدر أ

        المصدر ب

         المصدر ج

        متبقيةالفجوة ال) 4(

 : ( )تعليقات إضافية / معلومات منهجية

  إضافيةتوضيحات 
  5.10تحت السؤال ) 3(من العمود  ةالتمويل المتوقع فجوةيمكن الحصول على  )1(
ة قررلمصادر المآخر لوقد ترغبون في تحديد  .من المصادر المحلية ةالتمويل المحدد فجوةنحو  ةقررالمالمساهمة  )2(

" المساحات المخصصة" يرجى االستعاضة عن ،وفي هذه الحالة. كل منها مساهمةوحشدها في  ونرغبالتي ت
المخصصات الحكومية اإلضافية؛  )1: (وقد تشمل المصادر المحلية الممكنة. عند الضرورة صفوف أكثروإضافة 

ة أو هياكل يرائب البيئالجديدة للض األشكالة من اإلصالحات المالية البيئية، بما في ذلك خصصاألموال الم )2(
ذلك اإلعانات؛ ة من إلغاء الحوافز الضارة أو إزالتها تدريجيا أو إصالحها، بما في مخصصاألموال ال )3(الرسوم؛ 

نظم اإليكولوجية، والتعويضات، خدمات ال مقابلتمويل التنوع البيولوجي مثل المدفوعات مختلف آليات  )4(
حشد و )5(ذلك؛  وغير وقطاع األعماللوجي المتعلقة بالتنوع البيو ، والشراكاتالخضراءأسواق المنتجات و

  .وما إلى ذلك ؛المحليةاألصلية ومجتمعات للاإلجراءات الجماعية 

                                                 
  .األرقام ذات الصلة تلقائيا        أن ترح ل نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت ليمكن   10
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  11.××/12المقرر ب ×الممكنة لحشد الموارد المحلية في المرفق الملموسة ترد اإلجراءات و

لمصادر آخر لقد ترغبون في تحديد و. در الدوليةمن المصا ةالتمويل المحدد فجوةنحو  ةقررالمالمساهمة  )3(
صفوف وإضافة  "المساحات المخصصة"يرجى االستعاضة عن  ،وفي هذه الحالة. كل منهاالمتوقعة لمساهمة وال
التدفقات الرسمية األخرى /المساعدة اإلنمائية الرسمية )1: (وقد تشمل المصادر الممكنة. عند الضرورة أكثر

ها في البلدان النامية دهورة عن إزالة الغابات وتجممبادرة خفض االنبعاثات النا )2(طراف؛ الثنائية ومتعدة األ
أو  )(+REDD النامية البلدان في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستدامة الغابات وإدارتها على الحفاظ ودور

  .، وما إلى ذلكوتقاسم المنافعاالتفاقات المتعلقة بالحصول و )3(؛ المشابهة مبادراتال
  12).1(من ) 2(و) 3(المتبقية بطرح  فجوةتقاس ال )4(
هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط  2- 7

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

  اتخذت إجراءات شاملة )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 

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

  :من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الخامس 10البيولوجي تحت السؤال 
( )  

  توافر الموارد المالية لتحقيق األهداف  - 8
  .ةئماليرجى وضع عالمة على األطر الم
  :هل لدى بلدكم موارد مالية كافية

 ال؛( ) نعم؛ )  (يولوجي؟ لإلبالغ عن النفقات المحلية للتنوع الب •
 ال؛( ) نعم؛ )  (لإلبالغ عن احتياجات التمويل، والفجوات، واألولويات؟  •
  ال؛( ) نعم؛ )  (إلعداد الخطط المالية الوطنية للتنوع البيولوجي؟  •

  2020عام  مقابلاإلبالغ   –ثالثا 
  .2020ية حتى عام لإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ األهداف الماليقدم هذا القسم إطارا 
  تحديد الجهات المجيبة

 :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  ¨

  :دارة التي تعمل فيهااسم الجهة المجيبة واإل

                                                 
  .UNEP/CBD/COP/12/14يتم تعديله على أساس المرفق بالوثيقة س  11
  .الموجودة على االنترنت بهذا الحساب تلقائيا يمكن أن تقوم نسخة إطار اإلبالغ  12



UNEP/CBD/COP/12/13/Add.3 
Page 15 
 

  :جيبةمنظمة الجهة الم

  :البريد اإللكترونيعنوان 

   :رقم الهاتف

  :تاريخ االستيفاء وتقديم اإلطار المستوفى

 المالية الدوليةرصد التقدم المحرز في حشد التدفقات    - 1

البلدان أقل في البلدان النامية، السيما  يرجى اإلشارة إلى مبلغ الموارد المقدمة من بلدكم دعما للتنوع البيولوجي 1- 1
  .تها بمراحل انتقاليةالبلدان التي تمر اقتصاداضال عن ف، النامية نموا والدول الجزرية الصغيرة

ويرجى اإلشارة . يرجى اإلشارة، حسب الحالة، إلى مبلغ الموارد المالية المقدمة حسب المصدر وكذلك المبلغ اإلجماليو
  .كم في المبالغ التقديرية أو، بدال من ذلك، تقديم مجموعة من التقديراتمستوى الثقة لديأيضا إلى 

 حتتومن أجل ضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة، يرجى التأكد، قدر اإلمكان، من تطبيق نفس المنهجية مثل المنهجية 
 .من القسم األول أعاله 1-1السؤال 

 :العملة

ية المساعدة اإلنمائية الرسم السنة
)1( 

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

2016     
2017     
2018     
2019     

  :منهجيةمعلومات 
  متعددة األطراف( ) الثنائية؛ : ( ) تشمل المساعدة اإلنمائية الرسمية) 4(
  موالصرف األ( ) ات تعهدال: ( ) التدفقات الرسمية األخرى/الرسمية المساعدة اإلنمائية) 5(
المرتبطة بشكل غير ( ) المرتبطة بشكل مباشر؛ : ( ) تشمل التدفقات الرسمية األخرى/الرسمية المساعدة اإلنمائية) 6(

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

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

عداد بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، عند حساب األ ة، المرتبطتدفقات المواردل                             حسب الحالة، الم عامل المستخدم ) 8(
  ( )%اإلجمالية 

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

 : ( )تدفقات أخرى

 : ( )أخرىقات تعلي / منهجية مالحظات) 10(
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  :إضافيةتوضيحات 

تم بغرض تعزيز التنمية االقتصادية ورفاهية تي ترسمي الالرسمية إلى تدفقات التمويل ال تشير المساعدة اإلنمائية )1(
في المائة على األقل  25لي مع عنصر للمنح بنسبة اهالبلدان النامية كهدف رئيسي، والتي تعتبر ذات طابع تس

  ).في المائة 10باستخدام معدل خصم ثابت بنسبة (
من األنشطة المحددة، يمكن حساب تقديرات الموارد  لميزانية العامة بدالاها لدعم تلقيتقديم الموارد أو  ةلاوفي ح
  .المتلقاة ألغراض التنوع البيولوجي من حصة ميزانية البلدان المتلقية المخصصة لهذه األنشطة/المقدمة

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

، أي "غير المانحة"وتشمل هذه الفئة أيضا الموارد المقدمة من البلدان األخرى . لمساعدة اإلنمائية الرسميةلاألهلية 
  ".التعاون فيما بين بلدان الجنوب"من خالل 

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

  .2-1السؤال 
المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية وتشير . األطراف ةأو متعدد ةالمساعدة اإلنمائية الرسمية ثنائي تكون يمكن أن )4(

المساعدة  وتشير. على جميع المستويات، المقدمة إلى البلدان الناميةمساهمات الوكاالت الحكومية المانحة، إلى 
المؤسسات المالية الدولية مثل مرفق البيئة  من خاللاإلنمائية الرسمية متعددة األطراف إلى األموال المقدمة 

 1-1في استكمال السؤال  استعملتوها يات التويرجى إدراج الفئ. والبنك الدولي وصناديق وبرامج األمم ة،العالمي
  .في القسم األول

التدفقات الرسمية /ات أو المصروفات الفعلية المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية الرسميةتعهداإلبالغ عن ال كميمكن )5(
 .في القسم األول أعاله 1- 1السؤال  نفس الفئة المستخدمة في ستخدامايرجى و .األخرى

إلجراءات المباشرة لحماية التنوع البيولوجي فحسب بل أيضا التمويل اللتنوع البيولوجي تمويل ال يشمل التمويل  )6(
لمبادرات النهوض بامن أجل ) مثال الزراعة، والحراجة، والسياحة(مختلف القطاعات  عبرالمرتبط باإلجراءات 

        ُ                                مثال، الن هج القائمة على النظم اإليكولوجية (أساسية أخرى  غراضتنوع البيولوجي التي تنطوي على ألالصديقة ل
اإلطار المالئم إذا كانت األعداد المقدمة تشمل  لىعوضع عالمة ويرجى ). للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

نفس الفئة المستخدمة في  ستخداماويرجى  .الموارد المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي
  .في القسم األول أعاله 1-1السؤال 

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

، وذلك لإلبالغ عن المساعدة اإلنمائية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادياإلبالغ عن االئتمان في 
وبشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي ") الرئيسية"العالمة (شر بالتنوع البيولوجي الرسمية المرتبطة بشكل مبا

، يرجى تقديم توضيح موجز عن كنيوإذا لم  ،هذه المنهجيةل إلشارة إلى استخدامكماويرجى "). الهامة"العالمة (
 .لمستخدمةاالمنهجية 

ة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، يرجى اإلشارة إلى في حالة تقديم مبلغ إجمالي يشمل الموارد المرتبط  )8(
نفس ويرجى استخدام .                                                                               الم عامل المستخدم لجمع المبالغ المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالتنوع البيولوجي

  .في القسم األول أعاله 1- 1لمستخدم في السؤال االمعامل 
  )عالية، متوسطة، منخفضة(لثقة مستويات ا) متوسط(يرجى تقديم  )9(
  .تقديم أي مالحظات منهجية أو تعليقات أخرى هنا مكنكمي  )10(
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هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط   2- 1
  ؟2020- 2011لي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وداألكاديمية على تقديم الدعم ال

  ال) 1(
 اتخذت بعض التدابير )2(

  شاملة تدابيراتخذت  )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو  )2(إذا اخترتم 

في المبادئ التوجيهية للتقرير  8جابتكم على السؤال إل، الحالةقد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب 
 ،من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 19و 18و 16و 4و 3و 2و 1قيق األهداف أو عن تقريركم عن تح 13س،سادالوطني ال

  :سسادمن المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني ال 10تحت السؤال 
( )  

  إدراج التنوع البيولوجي في األولويات والخطط  - 2
  هل أدرج بلدكم التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية أو الخطط اإلنمائية؟  1- 2

 ( )يبدأ بعد  لم) 1(
 ( )تحقيق بعض اإلدراج ) 2(
  ( )اإلدراج الشامل ) 3(

  .هنا إضافيةت معلوماأعاله، يرجى تقديم ) 2(أو ) 1( إذا اخترتم
من المبادئ التوجيهية للتقرير  8كم على السؤال جابتمرجعية، حسب الحالة، إلإشارات قد ترغبون في تقديم 

 14:سادسال وطنيال
( ) 

  دير القيمأو تق/تقييم و - 3
أو تقديرا للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية والعلمية /هل أجرى بلدكم تقييما و

  ؟ومكوناتهوالتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي 
  ) (لم يبدأ بعد ) 1(
  ) (التقديرات /أجريت بعض التقييمات) 2(
  ) (تقديرات شاملة /تأجريت تقييما) 3(

  .إضافية هناأعاله، يرجى تقديم معلومات ) 3(أو ) 2( إذا اخترتم
توجيهية للتقرير من المبادئ ال 8على السؤال  إلجابتكمات مرجعية، حسب الحالة، شارقد ترغبون في تقديم إو

من المبادئ  10ال السؤ تحت، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2، أو بشأن تقريركم عن تحقيق الهدف الوطني الخامس
  :سخامال التوجيهية للتقرير الوطني

) (  
                            ُ              دور اإلجراءات الجماعية والن هج غير السوقية  - 4

                                                 
الصادرة عن الفريق  5/10انظر التوصية . المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس متاحة عندما تصبحسيجري تعديلها   13

  .من مشروع المقرر 13و  12العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، الفقرتان 
الصادرة عن الفريق  5/10انظر التوصية . المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس متاحة عندما تصبحلها سيجري تعدي  14

  .من مشروع المقرر 13و  12العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، الفقرتان 
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                                                                                ُ       بتقييم دور اإلجراءات الجماعية، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والن هج غير  مهل قام بلدك  1- 4

  االتفاقية؟ السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف
  ( )هذا التقييم ليس ضروريا ) 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 

ويرجى أيضا تقديم تقييم . ها بلدكمجراأعية التي لدور اإلجراءات الجماالكمي  التقييميرجى تقديم معلومات عن   2- 4
وإن أمكن، قدم بيانات لعدة ). عالية، متوسطة، منخفضة؛ أو قدم بدال من ذلك مجموعة من التقديرات(لثقتكم في التقدير 

 .سنوات

  :):1(وحدة القياس 
 

 الثقة العامة )1(المساهمة  السنة

××20   

××20   

××20   

××20   

××20   

    متوسطال

  :معلومات منهجية
  : ( )                           ُ              دور اإلجراءات الجماعية والن هج غير السوقية ميي، المنهجية المستخدمة لتقحالةحسب ال

  ( ) اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة اإلجراءات الجماعية في حفظ التنوع البيولوجي؛ 
  ): ( ).يرجى التحديد(إجراءات أخرى 

 : ( )قات أخرىتعلي/ مالحظات منهجية 

  :إضافيةتوضيحات 
مثال، اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة اإلجراءات الجماعية في حفظ التنوع البيولوجي يقترح استخدام  )1(

  .لمحليةالمساحة الكلية لألراضي التي تحفظها اإلجراءات الجماعية داخل المجتمعات األصلية وا
  حشد الموارد التقدم المحرز فياإلبالغ عن  - 5
في بلدكم، حسب المصدر، والمساهمة الفعلية لكل  المحققدول أدناه، إلى حشد الموارد جيرجى اإلشارة، في ال  1- 5

  .مصدر نحو فجوة التمويل المحددة لديكم
في القسم األول  6في السؤال  نصوص عليهميشير هذا السؤال إلى تنفيذ الخطة المالية الوطنية لديكم على النحو ال

  .عالهأ
 .يرجى إضافة صفوف أخرى في الجدول، حسب الضرورة
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 :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(

        الفجوة؟ تضييقهل تم ) 5(

 إلى حد كبيرنعم، ( ) ؛ إلى حد ما( ) نعم، ال؛ ( ) الفجوة بدرجة شاملة؟  تضييقهل تم ) 6(

 : ( )تعليقات إضافية/ معلومات منهجية 

 :إضافيةتوضيحات 
وقد ترغبون في  15.من القسم األول 5تحت السؤال ) 3(التمويل المتوقعة من العمود  فجوة الحصول علىيتم  )1(

ديرات في ضوء المعلومات اإلضافية، بما في ذلك مثال، احتياجات منخفضة للتمويل ناتجة عن إلغاء أو تحديث التق
 .زالة أو إصالح الحوافز الضارةإ

وقد ترغبون في تحديد أيضا المصادر  .المصادر المحلية اسطةبو ةالتمويل المحدد فجوة في فعليةالالمساهمة  )2(
وإضافة " المساحات المخصصة"وفي هذه الحالة، يرجى االستعاضة عن . هاكل منالفعلية التي تم حشدها ومساهمة 

  .عند الضرورة كثرأ صفوف
في تحديد المصادر الفعلية أيضا ن وقد ترغبو. بواسطة المصادر الدولية ةالتمويل المحدد فجوة يف الفعليةالمساهمة  )3(

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

  16).1(من ) 2(و ) 3(طرح المتبقية ب فجوةتقاس ال )4(
 ).إلى حد كبيرنعم، إلى حد ما؛ نعم، ال؛ (في السنة المعنية  فجوةال تضييقعن  كميرجى تقديم تقييم )5(

  .الخانات المالئمةإحدى التمويل، من خالل وضع عالمة في  فجوة تضييقعن  شامليرجى تقديم تقييمكم ال )6(

                                                 
  .الصلة تلقائيا                                                              يمكن لنسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت أن ترح ل األرقام ذات  15
  .يمكن أن تقوم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت بهذا الحساب تلقائيا  16
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على  ةاألكاديمياألوساط والمؤسسات و ،هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 2- 5

  ؟2020- 2011فيذ الخطة االستراتيجية للفترة لتنالمحلي توفير الدعم 
  ال) 1(
 اتخذت بعض التدابير) 2(

 شاملةتدابير اتخذت ) 3(
  .هنا ضافيةأعاله، يرجى تقديم معلومات إ) 3(أو ) 2( إذا اخترتم

من المبادئ التوجيهية للتقرير  8كم على السؤال جابتمرجعية، حسب الحالة، إلشارات قد ترغبون في تقديم إو
شي للتنوع أيمن أهداف  19و  18و  16و  4و  3و  2و  1األهداف  عن تحقيقن تقريركم عأو  17السادس يوطنال

 :السادس وطنيمن المبادئ التوجيهية للتقرير ال 10السؤال  تحتالبيولوجي، 

( )  
 

                                                 
الفريق العامل المفتوح الصادرة عن  5/10التوصية انظر . المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس إتاحة دلها عنيسيجري تعد  17

  .من مشروع المقرر 13و  12ن ات، الفقرتنفيذ االتفاقية العضوية المخصص الستعراض



UNEP/CBD/COP/12/13/Add.3 
Page 21 
 

  التذييل
  األنشطة اتتصنيف

  :لبيولوجيية للتصنيفات الممكنة لألنشطة المتعلقة بالتنوع ادشارفيما يلي قائمة إ
من أجل تقييم وحشد الموارد لتحقيق أهداف أيشي  (BIOFIN)دليل تمويل التنوع البيولوجي : ل تمويل التنوع البيولوجيتحو

  .طاء وياءالتذييالن . للتنوع البيولوجي ولتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmws-2014-04/other/rmws-2014-04-workbook-biofin-en.pdf 

تصادي بشأن إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االق. المعونة التي تستهدف أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي
  http://www.oecd.org/dac/stats/46782010.pdf :عالمات ريو

، "الموارد الطبيعية" - EuropeAid E6 Unitمذكرة إعالمية أعدتها . االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وعالمات ريو
  2010أيلول /سبتمبر

-//capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/15/01/2014_http:
_1445/eu_the_multilateral_environmental_agreeementsand_the_rio_markers_en.pdf 

________  

http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmws-2014-04/other/rmws-2014-04-workbook-biofin-en.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/46782010.pdf

