
 
طبـع عـدد   ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل

  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار   .محدود من هذه الوثيقة

   الفريق العامل المفتوح العضوية
  االتفاقية ذستعراض تنفيالمخصص ال

  رابعاالجتماع ال
  2012أيار /مايو 11-7مونتريال، 

  *من جدول األعمال المؤقت 6البند 
  

  تيجية حشد الموارداستعراض تنفيذ إسترا
  **مذكرة من األمين التنفيذي

  ضميمة
  "مؤشرات لرصد تنفيذ إستراتيجية االتفاقية لحشد الموارد"إرشادات منهجية ولتنفيذ 

  **مذكرة من األمين التنفيذي
  معلومات أساسية

ل المتعلقة من نص االتفاقية مسألة الموارد المالية وينبغي النظر فيها في جميع المسائ 20تعالج المادة  - 1
أن النطاق الذي ستنفذ األطراف من البلدان النامية التزاماتها بموجب  بالتحديد، 4وتبرز الفقرة . بحشد الموارد

االتفاقية سيعتمد على التنفيذ الفعال اللتزامات األطراف من البلدان المتقدمة بموجب هذه االتفاقية المتعلقة بالموارد 
 .المالية ونقل التكنولوجيا

، اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه التاسع، إستراتيجية لحشد الموارد لمساعدة 2008عام  وفي - 2
األطراف في وضع أهداف وطنية وغايات فضال عن إجراءات لتعزيز التدفقات المالي الدولي والتمويل المحلي 

راف أن يعتمد أهداف ، قرر االجتماع العاشر لمؤتمر األط2010وفي عام ). 9/11المقرر (للتنوع البيولوجي 
وأن يجري تقييما ) 10/3المقرر (لحشد الموارد في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف استنادا إلى التقييم 
وأعاد المقرران ). 10/23المقرر (محددا الحتياجات التمويل في فترة التزود السادس لموارد مرفق البيئة العالمية 

 2020- 2011التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي التأكيد أيضا على أن  10/3و 10/2
                                                

*   UNEP/CBD/WG-RI/4/1  
ادات شوتبعا لإلر. 2012نيسان /أبريل 5تم استعراض هذه الوثيقة من جانب مكتب مؤتمر األطراف في اجتماعه المنعقد في   **

تنقيح النسخة المسبقة التي نشرت سابقا وإعادة نشرها لنظر الفريق العامل المعني باستعراض  مؤتمر األطراف، تالمقدمة من مكتب م
  .التنفيذ في اجتماعه الرابع
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وإستراتيجية حشد الموارد ينبغي أن يشمال صياغة إستراتيجية قطرية لحشد الموارد في إطار االستراتيجيات 

 .وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي

رصد تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد مؤشرا ل 15، اعتمد مؤتمر األطراف 10/3ومن خالل المقرر  - 3
وأيضا مجموعة من الخطوات في عملية ينبغي إجراؤها قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، ) 7الفقرة (

وبالتحديد، طلب إلى األمانة أن تعد إرشادات منهجية، ومبادئ ). 8الفقرة (مع االستفادة من هذه المؤشرات 
، قرر مؤتمر 10/3من المقرر ) ط(8ومن خالل الفقرة . شاء سنة لخط أساستوجيهية لتطبيق المؤشرات وإن

األطراف أيضا اعتماد إطار فعال لإلبالغ في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف للمساح لألطراف في هذه 
 )).ط(و) ح(8الفقرتان (االجتماع باستعراض معلومات خط األساس ووضع أهداف إلستراتيجية حشد الموارد 

، أعدت األمانة إطارا أوليا لإلبالغ على النحو 10/3واستجابة للطلبات الموجهة إلى األمانة في المقرر  - 4
في االجتماع  وقد ترغب األطراف في استعراض اإلطار األولي لإلبالغ. الوارد في المرفق األول بهذه الوثيقة

ع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية، الرابع للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية واالجتما
بغية تأييد إطار منقح لإلبالغ في االجتماع الحادي  2012- 2011استنادا إلى الخبرة في استخدامه خالل الفترة 

 )).أ(8، الفقرة 10/3المقرر (عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية وذلك الستخدام الحق من جانب األطراف 

 :لية باالستناد إلى مجموعة من مدخالت المعلومات تشمل ما يليوأعدت الوثيقة الحا - 5

، يحيل دعوة مؤتمر 2011آذار /صدر في مارس 1استجابة إلخطار –تقديمات من األطراف   ) أ(
استلم األطراف إلى األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية لتقديم معلومات تتعلق بالمؤشرات، وتقديم 

 ؛(https://www.cbd.int/financial/doc/eu-2011-061-resourcing-indicators-en.pdf)من االتحاد األوروبي 

فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   ) ب(
  2011حزيران /الذي اجتمع في يونيو 2020- 2011

 (https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteg-sp-ind-01/official/ahteg-sp-ind-01-03-en.pdf)؛ 

- تموز/مشاورات غير رسمية مع نقاط االتصال الوطنية، من خالل مشاورة إلكترونية في يوليو  )ج(
  ، ضمن جملة مشاورات؛2011آب /أغسطس

 (UNEP-WCMC)تقرير أعدة المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة   )د(
  ؛"دراسة أولية –رات المعتمدة لتنفيذ إستراتيجية حشد الموارد التابعة التفاقية التنوع البيولوجي تقييم المؤش"

مناقشات لفريق من الخبراء اجتمع إلعداد تقييم الحتياجات التمويل لفترة التزود السادسة لموارد   )ه(
  ؛10/26مرفق البيئة العالمية تمشيا مع المقرر 

، تقدم إرشادات 2011أيلول /سبتمبر 30استجابة إلخطار صدر في  –تقديمات من األطراف   )و(
واإلطار األولي منهجية وللتنفيذ الستخدام المؤشرات في رصد تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد التابعة لالتفاقية 

                                                
1   SCBD/ITS/RS/fb/75381 (2011-061)  وصدر إخطار ثاني بشأن اآلليات المالية ). ب(8، الفقرة 10/3الصادر وفقا للمقرر

  .(SCBD/ITS/YX/75558 (2011-069))) ج(8مع الفقرة  االبتكارية تمشيا

https://www.cbd.int/financial/doc/eu-2011-061-resourcing-indicators-en.pdf)
https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteg-sp-ind-01/official/ahteg-sp-ind-01-03-en.pdf)
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 (UNEP/CBD/SRM/Guidance/1)تطبيق المنهجية اإلرشادية إلستراتيجية حشد الموارد : لإلبالغ
(CBD/ITS/YX/77665).  

مع  10/3يستعرض القسم الثاني المؤشرات المعتمدة في المقرر : وتنقسم هذه المذكرة إلى سبعة أقسام - 6
مالحظة أنواع البيانات الالزمة والتداخالت المحتملة؛ ويناقش القسم الثالث البيانات الالزمة لتطبيق المؤشرات، مع 

؛ ويقترح القسم الرابع تصينف أنشطة التنوع البيولوجي من )المرفق األول(تقيم ذلك وفقا لإلطار األولي لإلبالغ 
أجل االستخدام األمثل؛ ويقدم القسم الخامس إرشادات منهجية إضافية؛ ويناقش القسم السادس كيفية إعداد خطوط 

 األساس؛ ويعطي القسم السابع تفاصيل عن الخطوات القادمة في هذه العملية

هذه النسخة المحدثة من هذه المذكرة إلى االجتماع الرابع اآلن اح واستنادا إلى تعليقات األطراف، تت - 7
 .للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

  10/3استعراض المؤشرات المعتمدة في المقرر   -ثانيا 
وبعض المؤشرات . مجموعة من المسائل 10/3ة عشر المعتمدة في المقرر ستغطي المؤشرات الخم - 8

، بينما )بالدوالرات أو بعمالت أخرى(الموجهة إلى تحقيق نتائج فعلية تتطلب بيانات مقدمة في شكل وحدات نقدية 
تتطلب عد أعداد البلدان التي اخذت خطوات معينة بخصوص إستراتيجية حشد الموارد، بينما يوضح البعض 

ة االبتكارية، والتعاون التقني فيما بين بلدان اآلخر معلومات عن جوانب محددة كثيرة تتعلق مثال باآلليات المالي
ومن بين المؤشرات التي . وهذه المجموعة األخيرة يستعمل خليطا من الوحدات النقدية وأعداد المبادرات. الجنوب

تتطلب بيانات مقدمة في صورة وحدات نقدية، يركز بعضها مباشرة على حجم الموارد المتاحة لألطراف إلجراء 
بالتنوع البيولوجي على الصعيد المحلي، بينما يتعلق البعض اآلخر بنقل الموارد إلى البلدان النامية أنشطة تتعلق 

 ).التدفقات المالية الدولية(لمساعدتها في تنفيذ االتفاقية 

، وخصوصا تلك المؤشرات التي تتطلب 10/3ويعتمد الكثير من المؤشرات الموافق عليها في المقرر  - 9
ولهذا السبب، تم تحديد مجموعة من . على معلومات متداخلة الحتسابهارة وحدات نقدية، بيانات مقدمة في صو

البيانات الالزمة،  حالالزمة لتقديم المعلومات الالزمة لمجموعة المؤشرات بأكملها، وذلك لتوضي" البيانات خانات"
أولي لإلبالغ، استنادا إلى  وأعد إطار. المزدوج تسجيلوتقليل عبء اإلبالغ على األطراف، وتقليل مخاطر ال

، الفقرة 10/3تمشيا مع المقرر  2012- 2011البيانات لتيسير جمع المعلومات من األطراف في الفترة  خانات
وسوف تكمل المعلومات المجمعة مباشرة من المنظمات الدولية البيانات المجمعة من األطراف من خالل ). و(

 .اإلطار األولي لإلبالغ

ويقدم مجال كل . 10/3سم من المذكرة على وصف موجز للمؤشرات المعتمدة في المقرر ويحتوي هذا الق - 10
 .مؤشر من المؤشرات ويتم إبراز التداخل فيما بين مخالف المؤشرات

إجمالي التدفقات المالية، بالمبلغ والنسبة المئوية حيثما ينطبق األمر، للتمويل المتعلق بالتنوع : 1المؤشر 
ة، لتحقيق أهداف االتفاقية الثالثة بطريقة تتجنب احتساب المبالغ أكثر من مرة، في المجموع البيولوجي، في السن
 :وفي الفئات التالية

  ؛(ODA)المساعدة اإلنمائية الرسمية   )أ(
  ؛الميزانيات المحلية على جميع المستويات  )ب(
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  القطاع الخاص؛  )ج(
  ومية؛المنظمات والمؤسسات والمعاهد األكاديمية غير الحك  )د(
  المؤسسات المالية الدولية؛  )ه(
  منظمات وصناديق وبرامج األمم المتحدة؛  )و(
  التمويل العام غير المساعدة اإلنمائية الرسمية؛  )ز(
  مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب؛  )ح(
  .التعاون التقني  )ط(

المصادر ويجمعها إلنشاء يتتبع هذا المؤشر التنوع البيولوجي المتعلق بالتمويل من مجموعة مختلفة من  - 11
 .وهذه البيانات ينبغي أن تكون في صورة وحدات نقدية. صورة كلية للتدفقات المالية

بطريقة تتجنب "ويتكون المؤشر الكلي من المجموع الكلي للموارد المالية من كل عنصر من العناصر  - 12
المساعدة اإلنمائية الرسمية  فمثال،. عناصر هي عناصر فرعية من عناصر أخرىوبعض ال". المزدوج تسجيلال

وباإلضافة إلى ذلك، فإن . األمم المتحدةوصناديق وبرامج تشمل التمويل من خالل المؤسسات المالية ومنظمات 
 .فمثال، التعاون التقني يتداخل مع جميع الفئات الفرعية األخرى. بعض العناصر تتداخل مع غيرها

ائي للتمويل، التي يتطلب تحديد اآللية التي تصرف من وبعض عناصر المؤشر تنظر في االستخدام النه - 13
وتتعلق عناصر أخرى من هذا المؤشر بالتدفقات الدولية للموارد، أي . خاللها الموارد للتنوع البيولوجي في البلد

 تتعلق بكل من 1وبالتالي، نظرا ألن عناصر المؤشر . تدفقات الموارد من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية
فعلى سبيل المثال، الميزانيات . االستخدام النهائي وبالتدفقات الدولية للموارد، هناك خطر إضافي للتسجيل المزدوج

) د(1(، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط األكاديمية ))ج(1(، والقطاع الخاص ))ب(1(المحلية 
يتم تسجيل التدفقات الدولية من خالل وبالمثل، . لية الدوليةا، جزئيا، من خالل التدفقات الماهيمكن أن تنشأ كل من

، ووفي التمويل العام ))أ(1(المساعدة اإلنمائية الرسمية والتمويل العام اآلخر في المساعدة اإلنمائية الرسمية 
لخيرية الدولية بينما التدفقات ا)) ح(1(والتعاون فيما بين بلدان الجنوب )) ز(1(بخالف المساعدة اإلنمائية الرسمية 
 .الخاصة ال يتم تحديدها بشكل منفصل

وأخيرا، تتداخل عناصر كثيرة من هذا المؤشر، إما بالكامل أو جزئيا، مع المؤشرات األخرى الواردة في  - 14
التي يتم وصفها في  إطار اإلبالغ األوليالبيانات في  خاناتو. الحقة، كما الحظنا في الفقرات ال10/3المقرر 

 .تم إعدادها في ضوء االعتبارات المذكورة أعاله من أجل تقليل خطر التسجيل المزدوج القسم القادم

ويرد شرح بمزيد من التفصيل للعناصر الفردية لهذا المؤشر في القسم التالي من هذا المذكرة وفي اإلطار  - 15
 .األولي لإلبالغ

  :عدد البلدان التي  :2المؤشر 
  لالتفاقية؛قدرت قيمة التنوع البيولوجي، وفقا   )ي(
  حددت احتياجات التمويل وكذلك الثغرات واألولويات وأبلغت عنها؛  )ك(
  خطط مالية وطنية للتنوع البيولوجي؛أعدت   )ل(
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 .حصلت على التمويل الالزم وبناء القدرات الالزمة لالضطالع باألنشطة الواردة أعاله  )م(

البلدان التي اتخذت اإلجراءات المحددة  يحتوي هذا المؤشر على عدة عناصر، يتكون كل منها بعد أعداد - 16
ونظرا ألن األنشطة المذكورة ال يمكن إضافتها معا بسهولة ألنها ). أو قدمت الموارد الالزمة للقيام بذلك(أعاله 

تتعلق بمختلف المسائل وأن البلدان يمكنها اتخاذ نشاط واحد أو أكثر من األنشطة المذكورة، سيحتاج األمر إلى العد 
لكل " ال"أو " نعم"وسيكون استخدام نهج بسيط يذكر . ل للعدد اإلجمالي للبلدان التي تتخذ كل نشاط ذي صلةالمنفص

أو النتائج /غير أن معلومات إضافية، مثل وصف النشاط المتخذ و.من األنشطة كافيا لإلبالغ عن هذا المؤشر
 .المحقق سيسمح بتقييم أكثر تفصيال

لمحلي، في السنة، فيما يتعلق باألنشطة المحلية التي تهدف إلى تحقيق أهداف حجم الدعم المالي ا  :3المؤشر 
  هذه االتفاقية؛

، في السنة لألنشطة من أجل تحقيق أهداف االتفاقية على الصعيد المحليهذا المؤشر هو مجموع الدعم  - 17
األموال المقدمة أو ، إال أن )د(1و) ج(1و) ب(1ويتداخل بدرجة كبيرة مع مجموع المؤشرات الفرعية . الوطني

أي البلدان المتقدمة لن تدرج كمية (المستلمة كمساعدة إلنمائية رسمية أو التدفقات الدولية األخرى سيتم استبعادها 
الموارد المقدمة إلى البلدان النامية أن هذه الموارد لن تتوافر لالستخدام المحلي، وألن البلدان النامية لن تدرج أي 

 .)بلدان المتقدمة، ألنه هذه لن تشكل دعما محلياموارد مستلمة من ال

حجم التمويل المقدم من خالل مرفق البيئة العالمية والمخصص النقطة البؤرية المتعلقة بالتنوع   :4المؤشر 
 البيولوجي؛

يقيس هذا المؤشر مجموع مبالغ التمويل المقدم من مرفق البيئة العالمية للبلدان المؤهلة من خالل النقطة  - 18
ونظرا لتوافر هذه المعلومات من مرفق البيئة العالمية، فال توجد حاجة . ؤرية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالب

  .ضهالكي تستعروسيتم تجميع المعلومات من األمانة وإتاحتها لألطراف . لألطراف باإلبالغ عن هذا المؤشر
إلى المؤسسات المالية األخرى التي مستوى دعم اتفاقية التنوع البيولوجي واألطراف المقدم   :5المؤشر 

  تشجع على تكرار اآلليات والصكوك المالية الناجحة ذات الصلة؛
يفسر هذا المؤشر على أنه يعني مستوى الدعم السياسي للمؤسسات المالية كمسائل تتعلق بالدعم المالي  - 19

تي اعتمدها مؤتمر األطراف ويمكن أن يكون أحد التدابير عدد المقررات ال. سيتم تغطيته بالمؤشرات األخرى
ونظرا للنطاق العالمي لهذا . اآلليات واألدوات المالية الناجحة ذات الصلةزيادة على للتشجيع على التكرار و

  .المؤشر، ستقوم األمانة بتجميع المعلومات وتتيحها لألطراف لكي تستعرضها
األمم المتحدة والوكاالت اإلنمائية عدد مؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات وصناديق وبرامج   :6المؤشر 

التي تقدم تقارير إلى اللجنة المعنية بالمساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 
ويكون فيها التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية من مسائل السياسات المشركة بين 

  القطاعات؛
ر هذا المؤشر قياسا مباشرا لعدد المؤسسات، والمنظمات، والصناديق، والبرامج والوكاالت اإلنمائية يعتب - 20

التي تبلغ لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عن المسائل المتعلقة 
ونظرا ألن . ريو للتنوع البيولوجي معالمي أبلغت عن وقد يكون أحد التدابير عدد المنظمات الت. بالتنوع البيولوجي
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إلى أن تبلغ ، ال توجد حاجة مباشرة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديهذه المعلومات تتوافر 

  .تقوم األمانة بتجميع المعلومات وتتيحها لألطراف لكي تستعرضهاويمكن أن . هذا المؤشربموجب ألطراف ا
دد األطراف التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم ع  :7المؤشر 

  اإليكولوجية في الخطط واالستراتيجيات والميزانيات اإلنمائية؛
يتكون هذا المؤشر من عد إعداد البلدان التي أدمجت اعتبارات التنوع البيولوجي وما يرتبط به من  - 21

غير أن معلومات إضافية، مثل وصف . ستراتيجيتها وميزانياتها اإلنمائيةإو خدمات النظم اإليكولوجية في خططها
وبدرجة ما، يتشابه المؤشر في شكله إلى . أو النتائج المحققة سيسمح بتقييم أكثر تفصيال/األنشطة المتخذة و

  .، ويمكن تجميع المعلومات بطريقة مشابهة2األشكال المذكورة تحت المؤشر 
ات التعاون بين بلدان الجنوب التي تجريها األطراف من البلدان النامية وتلك التي عدد مبادر  :8المؤشر 

  يمكن أن تُدعم من قبل أطراف أخرى والشركاء المعنيين، كمسألة تكميلية للتعاون بين الشمال والجنوب؛
التعاون التي  هذا المؤشر هو عد لعدد مبادرات التعاون فيما بين البلدان النامية وعد منفصل لعدد مبادرات - 22

الجنوب التي دعمتها البلدان المتقدمة من خالل بلدان فيما بين البلدان النامية وعد منفصل لمبادرات التعاون بين 
 الشمالبلدان الجنوب وبلدان بين فيما عدد مبادرات التعاون ( 9ويتداخل هذا المؤشر مع المؤشر ". مثلث التعاون"
الذي يمكن أن ) الجنوببلدان بين فيما ستثمار المالي في مبادرات التعاون اال) (ح(1، ويكمل المؤشر )الجنوبو

  .يقدم بيانات في صورة نقدية
حجم وعدد مبادرات التعاون التقني وبناء القدرات بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال والجنوب   :9المؤشر 

  التي تدعم التنوع البيولوجي؛
بلدان الجنوب وبلدان بين فيما أعداد مبادرات التعاون التقني يتألف هذا المؤشر من عد منفصل لمجموع  - 23

ويدعو المؤشر أيضا إلى كمية هذه . 8الشمال والجنوب التي تدعم التنوع البيولوجي، ويتداخل مع المؤشر 
المبادرات، التي تأخذ على أنها تعني كمية الموارد المستثمرة في هذه المبادرات، ويتداخل بذلك مع المؤشرين 

  ).ط(1و) ح(1
عدد المبادرات العالمي التي ترفع الوعي بشأن الحاجة إلى حشد الموارد من أجل التنوع   :10المؤشر 

  البيولوجي؛
. يتألف هذا المؤشر من عد عدد المبادرات العالمية التي ترفع الوعي بشأن الحاجة إلى حشد الموارد - 24

وبدال من . الي ال توجد حاجة لألطراف باإلبالغ عنهوبالت. ويمكن جمع المعلومات الالزمة على الصعيد العالمي
  .ذلك، ستقوم األمانة بتجميع المعلومات وإتاحتها لألطراف لكي تستعرضها

حجم الموارد المالية من جميع المصادر من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية للمساهمة في   :11المؤشر 
  تحقيق أهداف االتفاقية؛

من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية  هليحوذي تم تلمبلغ النقدي اإلجمالي الترتبط هذا المؤشر با - 25
ويمكن استخدام بيانات  1ويتداخل هذا المؤشر مع عناصر كثيرة في المؤشر . للمساهمة في تحقيق أهداف االتفاقية
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وتجدر مالحظة ). (د(1و) ج(1د عناصر التدفقات الدولية في ئزا) ز(1و) أ(1وقد يحتوي على . سابهمشتركة لح
  .12ويتداخل هذا المؤشر مع المؤشر )). أ(1تندرج بالفعل ضمن ) و(1و) ه(1أن 

حجم الموارد المالية من جميع المصادر من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية الموجهة نحو تنفيذ   :12المؤشر 
  ؛2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

الذي تم تحويله من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية ؤشر بالمبلغ النقدي اإلجمالي يرتبط هذا الم - 26
، 11كما هو الحال بالنسبة للمؤشر و. 2020- 2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للمساهمة في 

) أ(1وقد يشمل . سابهمشتركة لحويمكن استخدام بيانات  1مع عناصر كثيرة من المؤشر  يتداخل هذا المؤشر
تندرج بالفعل ضمن ) و(1و) ه(1وتجدر مالحظة أن (). د(1و) ج(1د عناصر التدفقات الدولية في ئزا) ز(1و
، يمكن النظر إلى 2011على الفترة السابقة لعام  12ومن منظور صارم، بينما ال ينطبق المؤشر )). أ(1

، نظرا ألن 2020- 2011، على األقل بالنسبة للفترة 11 المؤشرات من الوجهة العملية على أنها مكافئة للمؤشر
  .أي تمويل يوجه إلى تنفيذ الخطة االستراتيجية يمكن القول بأنه يساهم في تحقيق أهداف االتفاقية

الموارد التي تم حشدها من إزالة الحوافز أو إصالحها أو إزالتها التدريجية، بما في ذلك   :13المؤشر 
نوع البيولوجي، والتي يمكن استخدامها لتشجيع التدابير الحافزة، بما في ذلك دون أن تقتصر اإلعانات، الضارة بالت

على اآلليات المالية المبتكرة، التي تتسق وتتواءم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى، مع األخذ في الحسبان 
  الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية؛

يتعلق التدبير األول بمجموع الموارد المالية التي تم حشدها من إزالة . نيتطلب هذا المؤشر تدبيري - 27
والتدبير الثاني هو . الضارة بالتنوع البيولوجي ،الحوافز أو إصالحها أو إزالتها التدريجية، بما في ذلك اإلعانات

ستخدم للتشجيع يي ذال ة،أو إصالحها أو إزالتها التدريجيالضارة إزالة الحوافز الموارد التي تم حشدها من  حجم
الحصر، اآلليات  الالحوافز اإليجابية، على السبيل المثال  شملوقد ت. على الحوافز اإليجابية للتنوع البيولوجي

أو الضارة بالتنوع البيولوجي إزالة الحوافز ومن المهم مالحظة أن الموارد التي تم حشدها من . المالية االبتكارية
افز اإليجابية لهذه الموارد ليتم وال تتطلب بالضرورة استخدامها للتشجيع على الح دريجية،إصالحها أو إزالتها الت

  .ها كجزء من التدبير األولحساب
، التي 21والمبالغ ذات الصلة، التكميلية لآللية المالية المنشأة بموجب المادة  تعدد المبادرا  :14المؤشر 

المالية الجديدة والمبتكرة، التي تراعي القيم المتأصلة وجميع القيم تشرك األطراف والمنظمات المعنية في اآلليات 
األخرى للتنوع البيولوجي، وفقا ألهداف االتفاقية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم 

  العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛
ت التي تشرك األطراف والمنظمات المعنية في اآلليات أوال، عدد المبادرا: وهذا المؤشر له عنصران - 28

ويحدد النص أن المبادرات ينبغي أن . المالية الجديدة واالبتكارية، وثانيا، القيمة النقدية المرتبطة بهذه المبادرات
مح وسوف تس. ، وتتسق مع االتفاقية وبروتوكول ناغويا21تكون تكميلية لآللية المالية المنشأة بموجب المادة 

 .المعلومات اإلضافية، مثل وصف المبادرات، بتقييم أكثر تفصيال
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عدد مبادرات وآليات الحصول وتقاسم المنافع التي تتسق مع االتفاقية، وبعد نفاذه، مع بروتوكول   :15المؤشر 

ما في ذلك ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ب
 زيادة التوعية، التي تؤدي إلى تعزيز حشد الموارد؛

وبناء عليه، يمكن ببساطة إضافة . هذا المؤشر مقياسا للعدد اإلجمالي لمبادرات الحصول وتقاسم المنافع - 29
  .غير أن المعلومات اإلضافية، مثل وصف المبادرات، ستسمح بتقييم أكثر تفصيال. عدد المبادرات

 ات من المعلومات للمؤشرات ومبرر إطار اإلبالغاالحتياج  -ثالثا 

من أهداف أيشي  20، فضال عن إستراتيجية حشد الموارد والهدف 10/3تتطلب المؤشرات في المقرر  - 30
ويمكن تجميع المعلومات التي ستحتاجها األطراف بالفعل . للتنوع البيولوجي، تتطلب أنواعا رئيسية من المعلومات

اصلة إعداد إستراتيجية لحشد الموارد في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، من أجل السير قدما في مو
  :تجميعها في األقسام األربعة التالية

  ؛التدفقات الدولية للموارد المالية  )أ(

  ؛الموارد المالية المتاحة للتنوع البيولوجي في كل بلد  )ب(

  ؛د المواردلتنفيذ إستراتيجية حش ها البلدانتخذتي تالخطوات ال  )ج(

  .المبادرات المحددة بما فيها المبادرات المتعلقة بالتعاون التقني، واآللية المالية االبتكارية  )د(
من هذه  لي إلى الحصول على المعلومات المطلوبة في كعتس 2وينقسم إطار اإلبالغ األولي إلى أقسام - 31

لنسبة لكل من هذه األقسام، توضح المعلومات وبا. التفصيل أدناه نالمجموعات األربع، التي يتم بحثها بمزيد م
وباإلضافة إلى . البيانات خاناتالرئيسية الالزمة، واستخدام المصطلحات ويتم مالحظة المؤشرات التي تخدمها 

 .كما هو مبين أدناهذلك، سيتم تجميع بعض المعلومات من المنظمات الدولية 

 التدفقات الدولية للموارد المالية: القسم واحد

 كومن بين هذه المصادر هنا). 1انظر الشكل (نشأ التدفقات الدولية للموارد المالية من عدة مصادر ت - 32
مباشرة من البلد المانح إلى البلد (ويمكن أن تكون هذه المساعدة إما ثنائية . (ODA) المساعدة اإلنمائية الرسمية

األمم وصناديق وبرامج مالية الدولية ومنظمات تمر الموارد من خالل المؤسسات ال(أو متعددة األطراف ) المتلقي
ويمكن أن تشمل التدفقات المالية الدولية أيضا التمويل العام من خارج المساعدة اإلنمائية الرسمية ). المتحدة

، فضال عن التدفقات من خالل )الجنوببلدان التعاون فيما بين (والتعاون فيما بين البلدان النامية ) الجنوب-الشمال(
ومع معلومات عن حجم التمويل المقدم من . شركات الخاصة ومن خالل المنظمات الدولية التي ال تبغى الربحال

ورقم مجمع ) ح(1و) ز(1و) أ(1ساب العناصر ة من التدفقات، سيكون من الممكن حاألنواع المختلقهذه كل من 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تجمع و. 12و 11فضال عن مجموع التدفقات المتعلقة بالمؤشرين ) و(1و) ه(1لـ

من المؤسسات المعنية وتتيحها لألطراف لكي ) و(1و) ه(1والتقديرات اإلضافية لـ 4األمانة مباشرة المؤشر 
 .تستعرضها

                                                
 إطار اإلبالغ األوليالحظ أن القسم الخامس من إطار اإلبالغ األولي يعالج نطاق تمويل التنوع البيولوجي الذي ينظر فيه في    2
 ).انظر القسم القادم(
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  أنواع التدفقات المالية الدولية – 1الشكل 

  
 :والحظ االستخدام التالي للمصطلحات - 33

ض رتدفقات التمويل الرسمي التي يتم إدارتها لغ تشير إلى (ODA) المساعدة اإلنمائية الرسمية  ) أ(
تشجيع التنمية االقتصادية والرفاهية في البلدان النامية كهدف رئيسي، والتي تكون ذات طبيعة تساهلية مع عنصر 

ويمكن أن تكون المساعدة اإلنمائية ). في المائة 10باستخدام معدل خصم ثابت قدره (في المائة  25المنح لحوالي 
وفي الحاالت التي تقدم الموارد أو تستلم لدعم الميزانية العمومية بدال من . ية إما ثنائية أو متعددة األطرافالرسم

ة للتنوع البيولوجي من نسبة ميزانية البلد المتلقي قيتلالم/حساب تقدير للموارد المقدمة أنشطة محددة، يمكن
الرسمية الثنائية إلى المساهمات من الوكاالت الحكومية وتشير المساعدة اإلنمائية . المخصصة لمثل هذه األنشطة

وتشير المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعددة األطراف إلى . المانحة، على جميع المستويات، إلى البلدان النامية
 امج األمم المتحدة؛البيئة العالمية، والبنك الدولي وصناديق وبر مثل مرفقالدولية خالل المؤسسات المالية األموال المقدمة من 

التمويل العام بخالف المساعدة اإلنمائية الرسمية، ويسمى " األموال العامة األخرى"تشمل فئة   ) ب(
عامالت من القطاع الرسمي مع البلدان المذكورة في م، الذي يشير إلى ال(OOFs) "التدفقات الرسمية األخرى"أيضا 
وتشمل الفئة أيضا الموارد . ط األهلية كمساعدة إنمائية رسميةالبلدان المتلقية للمعونة التي ال تفي بشروقائمة 

 ."التعاون فيما بين بلدان الجنوب"األخرى، أي من خالل " غير المانحة"المقدمة من البلدان 

يساوي مجموع المؤشرات الفرعية  3ه، فإن المؤشر الأع 16ظنا في الفقرة حوباإلضافة إلى ذلك، كما ال - 34
التي األخرى تثناء األموال المقدمة أو المتلقية كمساعدة إنمائية رسمية أو التدفقات المالية ، باس)د(1و) ج(1و) ب(1

  .وبناء عليه، يمكن حسابه من البيانات في القسمين واحد واثنين. ستستبعد
 توافر الموارد المالية في كل بلد: القسم اثنين

الميزانيات (القطاع العام : من خالل ثالث قنوات تقدم الموارد المالية المتاحة للتنوع البيولوجي في كل بلد - 35
خالل  التي تتم من) (لغرض الربح(، والقطاع الخاص )الحكومية على جميع المستوياتوالوكاالت العامة لإلدارات 

انظر الشكل ) (القطاع الذي ال يبغى الربح(والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط األكاديمية ) قالسو
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نسبة للبلدان المانحة، يتم تحويل هذه الموارد إلى بلدان أخرى من خالل آليات مثل المساعدة اإلنمائية وبال). 2

الرسمية، والتمويل العام بخالف المساعدة اإلنمائية الرسمية، واآلليات الخاصة لم يتم حسابها في هذه الفئة ألن هذه 
لك، يمكن أن تدرج البلدان المتلقية الموارد المستلمة من وعلى العكس من ذ. الموارد لن تتوافر لالستخدام المحلي

ومع معلومات عن مبلغ الموارد المحلية المتوافرة للتنوع البيولوجي، . الخارج على أنها متاحة لالستخدام المحلي
انظر (وبتجميعها مع المعلومات عن التدفقات الدولية ). د(1و) ج(1و) ب( 1سيكون من الممكن حساب المؤشرات 

 .3يمكن أيضا حساب المؤشر ) القسم الفرعي السابق

  مصادر التمويل المحلي للتنوع البيولوجي – 2الشكل 

  
 :والحظ استخدام المصطلحات التالية - 36

الميزانيات الحكومية والعامة تشمل األموال العامة التي تصرفها الحكومة أو الوكاالت الحكومية   )أ(
المركزية : وينبغي إدراج الموارد من المستويات المختلفة في الحكومة. ةحليلمعالجة قضايا التنوع البيولوجي الم

وينبغي أن تدرج جميع البلدان . البلدية/؛ والمحلية)انطبق األمر إذا(المقاطعة /الواليةو؛ )الوطنية، الفيدرالية(
  ؛"البلدية/المحلية"و" للمركزية"ات تقدير

  ؛تم من خالل السوقتعامالت التي مو اليتكون القطاع الخاص من الشكات الخاصة أ  )ب(

وتشمل . تم من خالل السوقتال تبغي الربح تمثل التمويل الذي ال يكون عاما أو /أخرى  )ج(
المنظمات غير الحكومية المنظمات التي ال تبغي الربح التي تمثل مجموعات رئيسية والتي تشكل منظمات مسجلة 

والمؤسسات هي منظمات ال تبغى الربح وعادة إما تمنح . لحكومةبموجب القانون التي تعمل بشكل مستقل عن ا
وتشير األوساط األكاديمية . الخيرية هاغراضالتمويل مباشرة ألأو تقدم /األموال، أو تقدم الدعم لمنظمات أخرى، و

  .لبحثومؤسسات ا ك مؤسسات التعليمتنمية المعارف، بما في ذلإلى جميع المؤسسات التي تهدف إلى التشجيع على 
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  الخطوات المتخذة لتنفيذ إستراتيجية حشد الموارد: القسم ثالثة
هناك مجموعة من األنشطة التمكينية التي يمكن أن تيسر الحصول على الموارد المالية واستخدامها  - 37

ت، وتشمل هذه المبادرات تقييمات التنوع البيولوجي، وتحديد االحتياجات من التمويل، والثغرات واألولويا. الفعال
وإعداد خطط مالية وطنية للتنوع البيولوجي، وإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في 

ومع المعلومات عن أنواع المبادرات هذه، سيكون من . والخطط واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية اتالميزاني
غير أن . رفة عدد هذه المبادرات التي يتم تنفيذهامعكحد أدنى،  ويتطلب األمر. 7و 2الممكن حساب المؤشرين 

من المعلومات التفصيلية عن الموارد التي ينبغي إتاحتها للبلدان النامية إلجراء هذه األنشطة فضال عن أي  امزيد
 .نتائج محققة سيسمح بتقييم أكثر تفصيال للمسألة

 :والحظ استخدام المصطلحات التالية - 38

بيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يتألف من تقييمات على األصعدة ات قيم التنوع الريدتق  )أ(
 ديرأو على مستوى المشروع، التي يمكن أن إجراؤها من جانب خبراء وطنيين أو دوليين، لتق/الوطنية والمحلية و

  ؛قيمة التنوع البيولوجي
ها على الصعيد الوطني، االحتياجات من التمويل، والثغرات واألولويات يتم تحديدها واإلبالغ عن  )ب(

  ؛جزءا من عملية إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي حيانعلى أساس االتفاقية وتكون في أغلب األ
الخطط المالية الوطنية للتنوع البيولوجي تشير إلى الخطط المالية التي أعدت كجزء من   )ج(

  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
في مختلف البلدان، مثل  تعددةالخطط واالستراتيجيات اإلنمائية يمكن أن تأخذ أشكال م  )د(

  االستراتيجيات الوطنية لالستدامة؛اإلستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر أو 
الميزانية الوطنية التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي قد تحتوي عادة على قسم أو فقرة تتعامل   )ه(

  .نوع البيولوجيمع الت
  مبادرات محددة تتعلق بتوافر الموارد: القسم أربعة

. معلومات عن عدد من المبادرات المحددة المرتبطة بتوافر الموارد 10/3تتطلب المؤشرات في المقرر  - 39
ديدة وتشمل هذه التعاون التقني بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب وبناء القدرات، واآلليات المالية الج

ومن أجل حساب . لتنوع البيولوجي، ومبادرات الحصول وتقاسم المنافعباوافز الضارة حواالبتكارية، وال
وهذه . هات، يتطلب األمر في معظم الحاالت معرفة عدد هذه المبادرات وقيم10/3المؤشرات التي دعا إليها المقرر 
 .15و 14و 13و 9و 8و 6و 5و) ح(1المعلومات ذات صلة بالمؤشرات 

 :والحظ استخدام المصطلحات التالية - 40

مبادرات التعاون التقني بين الشمال والجنوب وبناء القدرات هي تلك المبادرات التي تقدم فيها   )أ(
  ؛أو الخبرة من جانب أحد البلدان المتقدمة إلى أحد البلدان النامية/الموارد و
والمعارف بين البلدان  ،التكنولوجياو ،التعاون فيما بين بلدان الجنوب يصف تبادل الموارد  )ب(

وبينما يكون . أو مقدمة للموارد/ويمكن أن تكون البلدان النامية المشتركة في أنواع المبادرات هذه متلقية و. النامية
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التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبناء القدرات حسب التعريف بين بلدان نامية، ففي بعض األحيان قد تقدم البلدان 

  ".تعاون ثالثي"ويشار إلى هذا النوع من الدعم عامة على أنه  .تلعب دورا داعما في هذه المبادراتة موارد وخبرة المتقدم
 عالمية والمنظمات الدوليةا من مجموعات البيانات الهالمؤشرات التي سيتم تقييم

مع األخذ في الحسبان بالنسبة لبعض المؤشرات، تتوافر المعلومات أساسا من المنظمات الدولية، وبالتالي،  - 41
عن هذه المؤشرات باإلبالغ األطراف  قيامعبء اإلبالغ على األطراف، ال توجد حاجة إلى  قليلالحاجة إلى ت

  .لألطراف لكي تستعرضها ةع هذه المعلومات وتجعلها متاحيتجمب وستقوم األمانة. مباشرة
  تحديد فئات أنشطة التنوع البيولوجي لتحديد التمويل  - رابعا

 تمويلك"لنسبة للمؤشرات التي تتطلب بيانات في صورة نقدية، من الضروري توضيح ما الذي يندرج با - 42
وقد يكون من . واضحة دائما إدراجهينبغي الذي ومن الوجهة العملية، قد ال تكون حدود ما ". للتنوع البيولوجي

التي بينما تتصل بأهداف  الصعب أيضا في بعض األحيان الحصول على تقديرات جيدة لتمويل بعض األموال
فعلى سبيل المثال، اإلجراءات المباشرة لحماية التنوع . االتفاقية والخطة االستراتيجية لها غرض أولي مختلف

الفئة "األولي على أنها اإلبالغ إطار من  5الوارد وصفها في القسم (ي البيولوجي ودعم تخطيط التنوع البيولوج
ألموال التنوع البيولوجي وتدار الميزانيات المعنية في  بالغ تغييرسيتم حسابها ) يعلى التوال ،"الفئة باء"و" ألف

وينبغي أن تشمل أيضا المبادرات اإلضافية عبر مجموعة من . و آخرأالغالب من جانب المنظمات البيئية من نوع 
ع البيولوجي واإلجراءات للتشجيع على اإلجراءات الصديقة للتنو) والسياحة ،والحراجة ،مثل الزراعة(ات عطاقال

) لتخفيف من تغير المناخ والتكيف معهلقائمة على النظم اإليكولوجية لنُهج االمثل، (التي لجيها أغراض أخرى 
على أنها  إطار اإلبالغ األوليمن  5الوارد وصفها في القسم (مصادر التمويل من حيث توجد مجموعة واسعة 

التي تعالج األسباب كله والمجتمع كله يرا، فإن التدابير على نطاق االقتصاد وأخ. ينبغي إدراجها أيضا ")الفئة جيم"
 ")دالالفئة "على أنها  إطار اإلبالغ األوليمن  5الوارد وصفها في القسم (الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي 

 .نوع البيولوجيلتتمويل ل، حتى وإن كان ينظر إليها بصفة غير تقليدية على أنها تعتبر أيضا ذات صلة

ار األولي لإلبالغ بأن يحدد لتمويل التنوع البيولوجي، يسمح اإلط واحد وكبديل لتقديم رقم إجمالي - 43
 .الخاصة اجيبون فئات التمويل تمشيا مع هذه الخطوط ومالءمة هذا اإلجراء مع احتياجاتهالم

 إرشادات التنفيذ  -خامسا 

وهي ضمان النظر في . مسائل شاملة ينبغي النظر فيها ، هناك أربعإطار اإلبالغ األوليعند استكمال  - 44
 .في جمع المعلومات وضمان جودة البيانات المزدوج، والفاعلية تسجيلتجنب العلومات ذات الصلة، والحاجة إلى مال جميع

 يمكن أن تتخذ اإلجراءات لدعم التنوع البيولوجي أشكاال – المعلومات ذات الصلة جميعضمان النظر في  - 45
وفي حاالت أخرى، . على التنوع البيولوجي قصودثر مأأثر مباشر و اليكون لهوتصمم بعض اإلجراءات . متعددة

قد تأخذ اآلثار على التنوع البيولوجي صورة منافع مشتركة أي قد تفيد التنوع البيولوجي مباشرة حتى إذا كانت 
خيرا، يمكن أن يكون لبعض اإلجراءات وأ. اإلجراءات تتصل جزئيا أو على نحو غير مباشر بالتنوع البيولوجي

راءات التي ال تتعلق جة على التنوع البيولوجي أي هناك منافع إيجابية غير مباشرة تنشأ من اإلقصودآثار غير م
 .بالتنوع البيولوجي
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إلى جميع األنشطة التي لها أثر إيجابي " نشاط التنوع البيولوجي"وفي سياق هذه العملية، يشير مصطلح  - 46
نوع البيولوجي بغض النظر عما إذا أخذت شكل المنافع المباشرة، أو المنافع المشتركة أو المنافع غير على الت
 هومن أجل مساعدة األطراف في حساب مختلف أنواع المعلومات التي ينبغي النظر فيها، يرد في هذ. المباشرة

 ).إطار اإلبالغ من 5انظر القسم (موارد التنوع البيولوجي مقترح لالوثيقة تحديد فئات 

المزدوج في  تسجيلالحظ مؤتمر األطراف الحاجة إلى تجنب ال – المزدوج تسجيلالحاجة إلى تجنب ال - 47
توافر الموارد ولذلك ل غير حقيقيم ضختقييم م حدوثالمزدوج له إمكانية  تسجيلفال. 10/3من المقرر  1المؤشر 

ويمكن . م الخرائط المؤسسيةالمزدوج هناك رس تسجيلال ت التي تتجنبومن األدوا. فمن المهم تقليل احتمال حدوثه
. نظم التنوع البيولوجي ومختلف مصادر التمويل فهذه الخرائط وسيلة فعالة لتنظيم المعلومات عن مختلأن تكون 

ة على قدر مناسب لصرفها وأن معلومات التمويل يمكن حسوبوتساعد هذه الخرائط على التأكد من أن الموارد م
ولكن االعتراف بإنشاء نظام لرسم الخرائط . وتساعد أيضا على دعم تفسير المعلومات. أكبر بسهولة مقارنتها

المؤسسية يمكن أن يكون عملية مكلفة وطويلة األجل، ولذلك تم إعداد إطار اإلبالغ األولي من أجل تقليل مخاطر 
البيانات  خاناتالتركيز على  لمعلومات الضرورية عن طريقلالمزدوج ولتيسير تقديم األطراف  تسجيلال
ومع ذلك، فعند استكمال إطار اإلبالغ، سيكون من المهم أن تتأكد األطراف من . ضرورية لحساب المؤشراتال

 .الموارد المالية أكثر من مرة واحدة تقوم بحسابأنها ال 

كاتب لدى استكمال إطار اإلبالغ، تشجع األطراف على التفاعل مع م – فاعلية جمع المعلومات - 48
ومن المرجح أن تكون بعض المعلومات المطلوبة لهذه العملية . اإلدارات األخرى ذات الصلة وأاإلحصاءات لديها 

ويمكن أن . متوافرة بالفعل وينبغي استخدامها، قدر اإلمكان، من أجل تقليل عبء اإلبالغ واإلزدواجية في الجهود
صائية واإلدارات األخرى ذات الصلة إلى تحسينات في جمع ة للعمل مع المكاتب اإلحمبذولالجهود الأيضا تؤدي 

من الخطة  2وفي هذا الخصوص، ينبغي النظر إلى هذا التمرين أيضا بالعالقة إلى الهدف . المعلومات والبيانات
قة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الذي يدعو إلى إدماج قيم التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطنية وبالعال

 .إلى التعميم األوسع نطاقا

توافر البيانات بين البلدان، ويمكن استخدام مجموعة عريضة من مصادر المعلومات طالما أنها ختلف يو - 49
ويمكن أن تشمل المصادر المحلية للمعلومات الميزانيات، وبيانات . تقدم ضمانات معقولة عن موثوقية البيانات

وباإلضافة إلى المصادر . صلة مباشرة من مصادر التمويل، وغير ذلكالمسوحات، التقارير، والمعلومات المح
الحاالت التي ال تكون  فيالحكومية للمعلومات، هناك مجموعة من المبادرات الدولية التي يمكن أن تقدم معلومات 

ية في الميدان منظمة التعاون والتنمفي نمائية التابعة إلفعلى سبيل المثال، تقوم لجنة المساعدة ا. متوافرةفيها 
باستخدام فيها  (CRS)االقتصادي برصد المساعدة الموجهة نحو أهداف اتفاقيات ريو من خالل نظام إبالغ الدائنين 

وباإلضافة إلى  .عالمات ريو، ويمكن أن يكون مصدرا مهما للمعلومات عن المساعدة الخارجية للتنوع البيولوجي
 .وشعبة اإلحصاءات باألمم المتحدةمثل صندوق النقد الدولي،  مالية الحكومية،اإلدارات الذلك، تتوافر أيضا معلومات من 

الوطني والعالمي المتمكين، من الوجهة السياسية  ينإن الموظفين المتفانين على الصعيد – جودة البيانات - 50
ت واالستكمال والمالية، من جمع معلومات المؤشر واإلبالغ عنها يمكن أن يساعدوا كثيرا في ضمان جودة البيانا

بحشد الموارد  ةومع أخذ ذلك في الحسبان، ينبغي تعبئة نقاط االتصال المعني. نحو أعم الناحج لهذه العملية على
على الصعيد الوطني، مع نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية، على التأكد من أن األنشطة الوطنية للتنوع البيولوجي 
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البيولوجي يمكن تحديدها بوضوح، ورسم خريطتها وتوثيقها، وإنشاء  التنوع تمويل كياناتما يرتبط بها من و

ويمكن أن تتطور جودة البيانات ودقتها على . منهجيات وطنية للتدفقات المالية اإلجمالية والجمع المنتظم للبيانات
 .المهم أن تسجل نظم البيانات في صورة درجة اليقين منمدار الوقت، وبالتالي ف

ات عن نفقات التنوع البيولوجي، ينبغي أن تنظر األطراف، على نحو مثالي، في تكلفة وعند تقديم معلوم - 51
فعلى سبيل ). الفرصة الضائعة(تالي يمكن اختياره  لوتكلفة الفرصة البديلة هي قيمة أفضل بدي. الفرصة البديلة

تملة الضائعة من الغابات، المثال، تكلفة الفرصة البديلة إلنشاء محمية طبيعية صارمة قد تكون اإليرادات المح
ج ويمكن أن ينتج عن إدما. كن أن تستعمل المنطقة من أجلهاوالزراعة واالستخدامات األخرى التي كان من المم

غير أن قياس تكاليف الفرصة . تكاليف الفرصة البديلة في تخطيط الحفظ استثمارات للحفظ أكثر كفاءة وفاعلية
ونظرا لذلك، قد ترغب األطراف في عدم . البديلة يمكن أن تكون معقدة بسبب المعلومات اإلضافية التي تتطلبها

 .النظر في هذه المسألة في تقييماتها في هذه المرحلة

. الفرق بين االستثمارات الرأسمالية والنفقات المتكررة حسابي أن تحاول األطراف أيضا وينبغ - 52
فاالستثمارات الرأسمالية هي استثمارات غير متكررة طويلة األجل وتتعلق عادة بشراء األراضي، والبنية التحتية 

النفقات الجارية التي يتم تحملها بانتظام  هي ،"النفقات التشغيلية"النفقات المتكررة أو  ، فإنمقارنةوبال. أو المعدات
ويمكن أن تكون بعض أنشطة التنوع البيولوجي . تنفيذ نشاط مابأو  ،وتتعلق بالتشغيل العادي أو اإلدارة في منظمة

وإذا . استثمارات رأسمالية ونفقات متكررة على السواء، وينبغي التمييز بينها من أجل السماح بحساب أكثر دقة
األطراف أن تقدم معلومات لسنة واحدة، ينبغي أن تتأكد من أن النفقات الرأسمالية تم حسابها على نحو اختارت 

 .دمت التقديرات لعدة سنواتوقد ال تعتبر هذه مشكلة إذا قُ. بشكل مفرطمضخمة التقديرات  تكونمناسب حتى ال 

  خطوط األساس يالنظر ف  -سادسا 
خدم لقياس التغيرات الناشئة التي يسببها بعض التدخالت التي إن خطوط األساس هي خطوط للمرجع تست - 53

سنة أو (ويمكن أن تشير خطوط األساس إلى فترة خط األساس . ترتبط بهذه التدخالت تم إدخالها وتنفيذها، أو
ومن المتوقع أن "). النفقات الجارية("األساس هذه  وطإلى مستويات حشد الموارد في فترة خط) 2(و) سنوات
وعلى أساس ذلك . األمانة فترة خط أساس لتستخدمها األطراف بعد ذلك لتقييم مستويات حشد الموارد تقترح

تجميع هذه المعلومات وكذلك المعلومات من المصادر األخرى بمانة بعد ذلك األوالمعلومات األخرى، ستقوم 
لتوافر المعارف والمعلومات،  ونظرا. كأساس لالتفاق بين األطراف على تقديرات مستويات خط األساس للتمويل

  .قد تختار خطوط األساس الوطنية والعالمية مع اعتراف بالعيوب
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واألهداف الواجب إعدادها في االجتماع الحادي  20ونظرا ألن الهدف  - 54

للتنوع البيولوجي  تتوافق مع فترة الخطة االستراتيجيةعشر لألطراف في إطار إستراتيجية حشد الموارد س
. 2010- 2001، أو الفترة 2010- 2006، أو الفترة 2010، يمكن أن تكون الفترات المناسبة السنة 2020- 2011

. 1995-1991أو الفترة  1992السنة  ،ويمكن أن تكون خطوط األساس البديلة، التي تشير إلى أصل االتفاقية
ي قد توجد في أي سنة واحدة، سيكون من المناسب استخدام ومن أجل تجنب تأثر النتائج بشكل مفرط بالظروف الت

وينبغي أن تنظر سنة خط األساس أو الفترة في الفارق الزمني، على األقل سنة . متوسط خمس أو عشر سنوات
ولغرض إطار اإلبالغ األولي، توصي األمانة باستخدام متوسط . عادة الذي رأيناه في جمع البيانات ،واحدة

وعالوة على ذلك، فمع . ويمكن استعراض هذا الخط في ضوء الخبرة .كخط أساس 2010-2006للسنوات 
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توافر لديها بيانات عن كل سنة من هذه السنوات، فإن اإلطار يقدم تاالعتراف بأن ليس جميع األطراف ربما 
 .مرونة في سنوات خط األساس المستخدمة

بتحديد خطوط أساس عالمية لحشد الموارد على  ، سيقوم األمين التنفيذي8، الفقرة 10/3ووفقا للمقرر  - 55
أساس المعلومات المجمعة والموحدة من جميع المصادر ذات الصلة، وتقديمها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه 

ونظرا للطبيعة غير الكاملة المحتملة للبيانات المتوافرة، وعدم الدقة في . الحادي عشر لتوافق عليها األطراف
وأوجه عدم اليقين األخرى، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى النظر في " لتنوع البيولوجيالتمويل ل"نطاق 

وعند الضرورة، ستقدم معلومات موزعة حسب فئات األنشطة اعتمادا على . مجموعة من التقديرات كخط أساس
 .2020- 2011صلتها بأهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  ة والمبادرات ذات الصلةلياتالخطوات ال  -سابعا 
 2012-2011الفترة  لدعى األطراف إلى استعمال إطار اإلبالغ األولي واإلرشادات المرتبطة به خالتس - 56

م المعلومات في وقت مناسب يتقد إلى، و2011لإلبالغ عن الموارد المتاحة والمستخدمة للتنوع البيولوجي قبل عام 
ولدى إتمام إطار اإلبالغ األولي، تشجع األطراف على أن تقدم )). ز(و) و(8الفقرتان  ،10/3المقرر (إلى األمانة 

غير أنه اعترافا بأنه قد يكون من الصعب لألطراف أن تقدم بعض . معلومات ألكبر عدد ممكن من خانات البيانات
وبدال من . مات إلى األمانةهذه المعلومات، فليست هناك حاجة إلى إتمام جميع خانات البيانات قبل تقديم المعلو

  .ذلك، وإذا لم تكن البيانات المؤكدة متاحة، تشجع األطراف على استخدام أفضل تقديرات لديها
وستدعى األطراف أيضا إلى اإلبالغ عن احتياجات التمويل مستقبال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  - 57

 .باستخدام إطار تكميلي 2020- 2011

، ستجمع األمانة وتوحد المعلومات لتنظر فيها األطراف عند تحديد األهداف )ط(8 وتمشيا مع الفقرة - 58
ة حسب فئات األنشطة وزعقدم عند الضرورة معلومات متوسوف ). )ط(8ألف، الفقرة  10/3انظر المقرر (

لتقرير ويستخدم ا. 2020- 2011اعتمادا على صلتها بأهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وأهداف أيشي المذكورة فيها، فضال عن إطار  2020-2011إطار الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .إستراتيجية حشد الموارد

 :وسوف يستند التقرير، ضمن أمور أخرى، إلى المصادر التالية - 59

  ؛المعلومات التي تقدمها األطراف حسبما أشير إليه أعاله  )أ(
عن تطوير إستراتيجيات قطرية لحشد الموارد وتحديد االستراتيجيات وخطط  المعلومات الناشئة  )ب(

  ؛العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
  المعلومات الناشئة عن تقييم االحتياجات لفترة التزود السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية؛  )ج(
خرى األناشئة عن العمليات المعلومات المقدمة من المنظمات الدولية ذات الصلة والمعلومات ال  )د(

  ذات الصلة؛
 .المؤلفات المنشورة  )ه(

ورهنا بتوافر . الستعراضها من جانب الخبراء واألطراف 2012تموز /وستتاح مشاريع التقرير في يوليو - 60
 .الموارد، ستنظم حلقات عمل لتيسير استعراض آخر من جانب األطراف والخبراء
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 .الحادي عشر لمؤتمر األطراف الجتماعاوسيقدم التقرير النهائي لنظر  - 61

 10/3وسيكون هدف التقرير تقديم السياق لتحديد أهداف إلستراتيجية حشد الموارد تمشيا مع المقرر  - 62
 ).أ(8ألف، الفقرة  10/3، وإلعداد مزيد من اإلبالغ من قبل األطراف تمشيا مع المقرر )ط(8ألف، الفقرة 
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  مرفق
  األولي إلبالغاإطار 

  مقدمة –أوال 
لتقديم بيانات عن حشد  2012-2011ترة فغرض من إطار اإلبالغ األولي أن تستخدمه األطراف في الال

ويركز إطار اإلبالغ األولي هذا على اإلنفاق في الماضي؛ . 10/3الموارد وفقا للمؤشرات المعتمدة في المقرر 
قية والخطة االستراتيجية للتنوع ويجري حاليا إعداد استبيان تكميلي لبيان احتياجات األطراف لتنفيذ االتفا

العالقة بين كل من  1وترد في التذييل . ولتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011البيولوجي 
  .وخانات البيانات في اإلطار 10/3المؤشرات المتفق عليها في المقرر 

  األولي إلبالغاطار عرض عام إل  –ثانيا 
أهداف أيشي من  20الهدف فضال عن إستراتيجية حشد الموارد و، 10/3تتطلب المؤشرات في المقرر 
  :العشرين أنواعا معينة من المعلومات

بيانات، في صورة وحدات نقدية، عن تدفقات الموارد المالية للتنوع البيولوجي من البلدان  )1(
 المتقدمة إلى البلدان النامية؛

 حة للتنوع البيولوجي؛بيانات، في صورة وحدات نقدية، عن الموارد المالية المتا )2(

 معلومات عن الخطوات التي تتخذها اللبلدان لتنفيذ إستراتيجية حشد الموارد؛ )3(

، بما محددةعن دور مبادرات ) كمية وكيفية على السواء، بما في ذلك في صورة نقدية(معلومات  )4(
 3.في ذلك المبادرات المتعلقة بالتعاون التقني، واآلليات المالية االبتكارية

ة على ذلك، يحتوي اإلطار على قسم وعالو. ار اإلبالغ األولي لكي يتفق مع هذه الفئاتطد هيكل إوقد أع
ويحتوي تمويل التنوع البيولوجي ليس فحسب التمويل لإلجراءات . خامس يعالج مجال تمويل التنوع البيولوجي

"). الفئة باء("نوع البيولوجي وأطره ، بل أيضا تمويل تخطيط الت")الفئة ألف("المباشرة لحماية التنوع البيولوجي 
مثل الزراعة، (عبر قطاعات مختلفة  جراءاتويمكن أيضا لمزيد من تمويل التنوع البيولوجي أن يكون متعلقا باإل

مثل النُهج (للنهوض بمبادرات صديقة للتنوع البيولوجي التي لها أغراض أولية أخرى ) والحراجة، والسياحة
إذا كان نطاق أوسع من مصادر التمويل ) والتكيف معه تغير المناخلتخفيف من ولوجية لالقائمة على النظم اإليك

وباإلضافة إلى ذلك، فإن التدابير الشاملة لالقتصاد كله والمجتمع كله والتي تعالج األسباب "). الفئة جيم("اعتيادي 
لم تكن تعتبر تقليديا نوعا من أنواع  حتى إذا ،هي ذات صلة") الفئة دال("الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي 

ن إطار اإلبالغ وهكذا، كبديل لتقديم رقم إجمالي واحد لتمويل التنوع البيولوجي، فإ. تمويل التنوع البيولوجي
جيبين بأن يحددوا فئات التمويل وطبقا لهذه الخطوط، وفي القسم الخامس يوضحون هذا التقسيم األولي يسمح للم
  .لخاصةوفقا الحتياجاتهم ا

                                                
وبعض البيانات المستخدمة . ى وصف األطرافالمؤشرات التي تتطلب هذا النوع من المعلومات ينبغي استكمالها بناء عل   3

  .يمكن أن تستخدم لتقديم معلومات عن هذا النوع من المؤشرات أيضا) 2(و) 1(لحساب المعلومات الالزمة للفقرتين 
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  إطار اإلبالغ األوليإرشادات الستخدام    -ثالثا 

  ):4و 2و 1(بالنسبة لهذه األقسام التي تطلب أرقاما نقدية 
وإذا كانت البيانات متاحة عن . أو عن السنة األخيرة قبل ذلك 2010يرجى تقديم بيانات عن عام   ) أ(

وإن أمكن، يرجى تقديم البيانات عن . أكثر من سنة واحدة، يرجى استخدام الجدول وقدم معلومات عن كل سنة
وإذا كانت البيانات السنوية المحددة غير . والسنوات األخرى التي قد تكون متوافرة 2010إلى  2006الفترة من 

 ؛)2010-2006مثل (مكن تقديم أفضل تقدير للرقم المتوسط لعدد من السنين يمتاحة، 

، يرجى اإلشارة إلى السنة التقويمية التي تبدأ فيها إذا لم تتمشى سنتكم المالية مع السنة التقويمية  ) ب(
، يرجى 2011آذار /مارس 30حتى  2010نيسان /أبريل 1مثال ذلك أنه إذا كانت السنة المالية (السنة المالية 
 ؛)"2010"تسجيلها السنة 

، أو )ويفضل ذلك(من أجل تيسير جمع البيانات، يرجى تقديم األرقام أما بالدوالرات األمريكية   )ج(
  التأكد من اإلشارة إلى العملة والسنة ذات الصلة؛

": يعال("يرجى تقديم أفضل تقدير للبيانات، مع اإلشارة أيضا إلى مستوى الثقة في تقديركم   )د(
البيانات تمثل تقدير خبراء استنادا إلى معلومات جيدة؛ أو ": متوسط"البيانات مأخوذة من مصادر منشورة؛ 

ارة إلى مستوى الثقة، شوكبديل لإل). هي أفضل تقدير مخاطرة مع بيانات غير كاملة تماماالبيانات ": منخفض"
  .يمكن أن تقدم نطاقا من التقديرات

األخرى ، تشجع األطراف على التفاعل مع مكاتبها اإلحصائية أو إداراتها إطار اإلبالغ استكمالوعند 
ن المعلومات الالزمة لهذه العملية متاحة بالفعل، ومن المرجح أن تكو. المعلوماتبعض ذات الصلة عند جمع 

وفي نهاية كل سؤال، تقدم خانة . وبنيغي استخدامها عند اإلمكان لتقليل عبء اإلبالغ واإلزدواجية في الجهود
تعليقات يمكن للمجيبين أن يقدموا فيها معلومات إضافية لدعم اإلجابات بشكل أكبر وإبراد أي افتراضات أو 

  .طة بالبيانات، أو إثارة أي مسائل أخرى متصلة بالبياناتمؤهالت مرتب
خانات ولدى إتمام إطار اإلبالغ األولي، يشجع المجيبون على تقديم معلومات عن أكبر عدد ممكن من 

غير أنه مع االعتراف بأنه قد يكون من الصعب لألطراف أن تقدم بعض المعلومات، هناك . انات قدر اإلمكانبيال
وعالوة على ذلك، إذا لم تكن هناك . جميع خانات البيانات قبل تقديم المعلومات إلى األمانة كمالاستحاجة إلى 

  .معلومات دقيقة، فعلى المجيبين أن يستخدموا أفضل تقديرات لديهم
 2012شباط /فبراير 15بيولوجي بحلول الوتدعى األطراف إلى تقديم المعلومات إلى أمانة اتفاقية التنوع 

. (WGRI-4) مع البيانات للنظر فيها بواسطة االجتماع الرابع للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذحتى يمكن ج
ويمكن حينئذ تقديم معلومات إضافية أو حديثة بعد هذا الموعد النهائي، مع األخذ في االعتبار أن إطارا معدال 

عامل المعني باستعراض التنفيذ أو االجتماع لفريق الللإلبالغ يمكن إعداده في ضوء استعراض االجتماع الرابع 
  .الحادي عشر لمؤتمر األطراف
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  جيبالمتعريف 
  :يرجى استكمال الجدول التالي

  جيباسم الم  البلد
  نقطة االتصال الوطنية  □  :اإلشارة إلى الجهة التي يعد الجدول بالنيابة عنهايرجى 

  لحشد الموارد نقطة االتصال الوطنية  □
  .كر اسمهايرجى ذ. أخرى  □

    :جيبوظيفة وإدارة الم
    :جيبمنظمة الم

    :عنوان البريد اإللكتروني
    :الهاتف
    :هاإلطار وتقديم استكمالتاريخ 

  
  معلومات عن التدفقات الدولية للموارد المالية   -1

  .يتعلق هذا القسم من اإلطار بتدفقات الموارد المالية من جميع المصادر إلى البلدان النامية
منظمة التعاون والتنمية في الميدان في لجنة المساعدة اإلنمائية في عضاء األ( للبلدان المتقدمةبالنسبة 

يرجى اإلشارة إلى مبلغ الموارد المقدمة لدعم التنوع البيولوجي في البلدان النامية ): (OECD-DAC) االقتصادي
السوق، ومن خالل /، واآلليات الخاصةخرىاأل من خالل المساعدة اإلنمائية الرسمية، والصناديق العامة

لجنة المساعدة اإلنمائية في البلدان غير األعضاء في ( للبلدان الناميةوبالنسبة . المنظمات التي ال تبغي الربح
ة من يرجى اإلشارة إلى مبلغ الموارد المتلقا: )(OECD-DAC)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

السوق، /المساعدة اإلنمائية الرسمية، والصناديق العامة األخرى، واآلليات الخاصة  خالل مصادر خارجية من
  .ومن خالل المنظمات التي ال تبغي الربح

، لموارد المالية المصروفةإلجمالي لمبلغ االى يرجى اإلشارة إل ،ولكل واحد من مصادر اإلنفاق المذكورة
ويرجى كبديل لذلك أن تقدموا نطاقا من ، متوسط، منخفض، يعال(ديري باإلضافة إلى تقييم ثقتكم في المبلغ التق

نفاق المذكور في أحد أسطر الجدول ينبغي فاإلالمزدوج؛  تسجيلويرجى توخي الحيطة في تجنب ال). التقديرات
كلي بدون ويمكنكم اإلشارة إلى اإلنفاق وفقا للفئات األربع أو تقديم تقدير للمبلغ ال. أال يضاف أيضا في سطر آخر

ويرجى تقديم بيانات . الخامس قائمة باألنشطة اإلرشادية لكل واحد من الفئات األربع مويرد في القس. تحديد الفئة
  ).لضرورةعند اكرر الجدول ( متعددة إن أمكنلسنوات 
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 :العملة :السنة
 المجموع 4فئات األنشطة نوع التدفقات المالية

  :الفئة ألف
حماية التنوع 

 لوجيالبيو

  : الفئة باء
إعداد وإدارة 
 السياسات

  :الفئة جيم
االستخدام واإلدارة 

 المستدامين
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اإلنتاج واالستهالك 
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المساعدة  1-1
 5اإلنمائية الرسمية

           6الثنائية 1- 1-1

           7المتعددة األطراف 2- 1-1

           8األموال العامة األخرى 1-2

           9السوق/الخاص  1-3

           المنظمات التي ال تبغي الربح 1-4

           :المجموع

 :التعليقات

  
  معلومات عن توافر الموارد المالية في كل بلد   -2

وهو . المالية المتاحة لتنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية في بلدكمهذا القسم من اإلطار بالموارد يتعلق 
  .مالية بغض النظر عما إذا كان مصدر األموال محليا أو خارجيااليتصل بالتحديد باالستعمال النهائي للموارد 

جميع اإلشارة إلى الدعم المالي لألنشطة المحلية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه االتفاقية من ويرجى 
لموارد المالية المصروفة لوبالنسبة لكل من موارد اإلنفاق المذكورة، يرجى اإلشارة إلى المبلغ اإلجمالي . المصادر

نطاقا من  عالي، متوسط، منخفض؛ ويرجى كبديل لذلك أن تقدموا(فضال عن تقييم لثقتكم في المبلغ المقدر 
. ات األربع، أو أن تقدموا تقديرا للمجموع بدون تحديد الفئاتشارة إلى النفقات طبقا للفئويمكنكم اإل). التقديرات

                                                
 .من إطار اإلبالغ حيث يوجد وصف للفئات 5انظر القسم    4
لرسمي لغرض النهوض بالتنمية االقتصادية ورفاهية البلدان تشير إلى تدفقات التمويل ا (ODA) المساعدة اإلنمائية الرسمية   5

باستعمال نسبة خصم ثابتة (في المائة  25النامية، باعتبار هذا الهدف الرئيسي، وهي ذات طابع تفضيلي مع عنصر منح ال يقل عن 
وفي حالة تقديم أو تلقي الموارد لدعم . افويمكن للمساعدة اإلنمائية الرسمية أن تكون ثنائية أو متعددة األطر). في المائة 10مقدارها 

بلد الميزانية العامة بدال من أنشطة محددة، فإن تقدير الموارد المقدمة أو المتلقية للتنوع البيولوجي يمكن أن تحتسب من نسبة ميزانية ال
  .المتلقي المخصصة لتلك األنشطة

  .لوكاالت الحكومية المانحة للبلدان النامية، على كل المستوياتإلى مساهمات ا تشير الثنائية المساعدة اإلنمائية الرسمية   6
تشير إلى األموال المقدمة من خالل المؤسسات المالية الدولية مثل مرفق  المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعددة األطراف   7

  .البيئة العالمية، والبنك الدولي وصناديق وبرامج األمم المتحدة
" التدفقات الرسمية األخرى"، الذي يسمى أيضا تمويل العام بخالف المساعدة اإلنمائية الرسميةالهذه الفئة تتضمن    8

(OOFS)( لمساعدة ل، وهو يشير إلى معامالت القطاع الرسمي مع بلدان على قائمة متلقي المعونة الذين ال يستوفون شروط األهلية
التعاون فيما بين بلدان "من خالل أي " غير مانحة"دمة من بلدان أخرى وتتضمن هذه الفئة أيضا الموارد المق. اإلنمائية الرسمية

 ."الجنوب
 .المؤسسات الخاصة أو المعامالت التي تتم من خالل سوق يضم القطاع الخاص   9
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ويرجى تقديم البيانات عن سنوات متعددة . 5وترد قائمة باألنشطة اإلرشادية لكل واحد من الفئات األربع في القسم 
  ).كرر الجدول عند الضرورة(إن أمكن 

ي أحد أسطر الجدول ينبغي أال فاإلنفاق المذكور ف المزدوج؛ لتسجيلويرجى توخي الحيطة لتجنب ا
أعضاء ( بلدا متقدما إذا كنت تمثلولما كان هذا السؤال يتعلق تحديدا بالنفقات المحلية . يضاف أيضا في سطر آخر

يرجى عدم ، )(OECD-DAC)في لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
البلدان غير األعضاء في لجنة (( بلدا نامياإذا كنت تمثل غير أنه . ن أخرىإضافة أي تمويل مقدم إلى بلدا

يرجى إضافة األموال  )(OECD-DAC)المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
  .المتلقاة من بلدان أخرى

 :العملة :السنة
 المجموع 10فئات األنشطة المصدر

  :الفئة ألف
لتنوع حماية ا

 البيولوجي

  :الفئة باء
إعداد وإدارة 
 السياسات

  :الفئة جيم
االستخدام واإلدارة 

 المستدامين

  :الفئة دال
اإلنتاج واالستهالك 

 المستدامين

بلغ
الم

 

ثقة
ال
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ميزانيات   1- 2
 11ةالحكوم

           المركزية 1- 1- 2

           المقاطعة/الوالية 2- 1- 2

            البلدية/المحلية 3- 1- 2

           12السوق/الخاص  3- 2

المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات (خرى األ  3- 2
 13 )واألوساط األكاديمية

          

           :المجموع

   :التعليقات
  شد المواردمعلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ إستراتيجية ح   -3

يعالج هذا القسم من اإلطار المبادرات المهمة لتمكين الوصول إلى الموارد المالية ألنشطة التنوع 
  .وال تتطلب المعلومات التي يسعى هذا القسم إلى تحقيقها ردا في شكل وحدات نقدية. البيولوجي

                                                
 .من إطار اإلبالغ حيث يوجد وصف للفئات 5انظر القسم    10
مة أو الوكاالت الحكومية لمعالجة القضايا المحلية للتنوع تتضمن األموال العامة التي تصرفها الحكو ميزانيات الحكومة   11

إذا انطبق (المقاطعات /والواليات) الوطنية، االتحادية(المركزية : وينبغي إضافة المصادر من مستويات الحكومة المختلفة. البيولوجي
وعند تقديم معلومات عن ميزانيات ". البلدية/المحلية"إلى " المركزية"وينبغي أن تضم كل البلدان التقديرات من . البلدية/والمحلية) األمر

  .الحكومة، ينبغي أن تضمن األطراف أن األموال التي يتم تحويلها بين مختلف مستويات الحكومة يتم حسابها مرة واحدة فقط
  .المؤسسات الخاصة أو المعامالت التي تتم من خالل سوق يضم القطاع الخاص   12
تشمل المنظمات التي ال تبغي  والمنظمات غير الحكومية. ذي ليس عاما وال يقدم من خالل السوقتمثل التمويل ال األخرى   13

هي منظمات ال  والمؤسسات. الربح التي تمثل مجموعات رئيسية ومنظمات مكونة بفعل القانون وتعمل بصورة مستقلة عن الحكومة
 وأوساط األكاديمية. أو تقدم التمويل مباشرة ألغراضها الخيرية/و تبغي الربح وفي العادة تقدم أمواال، وتوفر دعما لمنظمات أخرى

والعامل الموحد بين هذه . تشير إلى جميع المؤسسات التي تهدف إلى تطوير تنمية المعارف، بما في ذلك مؤسسات التعليم والبحوث
 .األنواع الثالثة من المنظمات هو أنها ال تبغي الربح
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تمكين تنفيذ إستراتيجية حشد أيا من الخطوات التالية ل بلدكم قد اتخذ يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانو

  .الموارد، وقدم معلومات إضافية عند االقتضاء
إذا كنت و. ، يرجى اإلشارة إلى النتائج التي تحققت إن أمكنأدناه من األنشطة يوإذا كان بلدكم قد قام بأ

ة في الميدان في لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمي البلدان غير األعضاء(ا ناميتمثل بلدا 
أو الدعم لبناء القدرات الذي حصل /التمويل الخارجي و إلىأيضا اإلشارة ، يرجى )(OECD-DAC) االقتصادي

إذا (ويرجى اإلشارة أيضا إلى النتائج وسنة البدء وسنة نهاية التنفيذ  .)إذا انطبق ذلك(عليه بلدكم للقيام بالمبادرات 
  ).انطبق ذلك

  
  معلومات عن المسائل المحددة المرتبطة بتوافر الموارد   -4

التعاون التقني؛ : بما في ذلك المحددة يحتوي هذا القسم من اإلطار على أسئلة متعلقة بالعديد من المسائل
  .قاسم المنافعوالتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛ واآلليات المالية االبتكارية؛ والحصول وت

  التعاون التقني، وبناء القدرات والتعاون فيما بين بلدان الجنوب  4-1
أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان ( للبلدان المتقدمةبالنسبة 

عم التنوع البيولوجي دالتي تيرجى اإلشارة إلى عدد وقيمة التعاون التقني ومبادرات بناء القدرات ): االقتصادي
                                                

أو مستوى /جي وخدمات النظم اإليكولوجية يتضمن تقديرات على الصعيدين الوطني والمحلي وتقدير قيم التنوع البيولو   14
  .المشروع، والتي يمكن أن يقوم بها خبراء وطنيون أو دوليون، لتقدير قيمة التنوع البيولوجي

تفاقية وهو في الغالب جزء تحديد احتياجات التمويل، وثغراته وأولوياته واإلبالغ عنها على الصعيد الوطني، على أساس اال   15
  .من عملية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

الخطط المالية الوطنية للتنوع البيولوجي تشير إلى الخطط المالية المعدة كجزء من اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية    16
  .للتنوع البيولوجي

خذ أشكاال مختلفة في بلدان مختلفة، مثل اإلستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر الخطط واإلستراتيجيات اإلنمائية قد تأ   17
  .وإستراتيجيات االستدامة الوطنية

  .التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي تحتوي عادة على قسم أو فقرة تعالج التنوع البيولوجي ميزانية وطنية   18

سنة  الخطوات
 اءاالنته/البدء

  وصف الدعم المتلقي للخطوة 
 )إذا انطبق ذلك(

النتائج المحققة 
 )إذا انطبق ذلك(

   /  o  نعم     oال   14تقدير قيم التنوع البيولوجي  3-1

تحديد احتياجات التمويل واإلبالغ عنها   3-2
 15وكذلك ثغرات التمويل وأولوياته

   / o  نعم     oال  

لتنوع إعداد خطط مالية وطنية ل  3-3
 16البيولوجي

   / o  نعم     oال  

النظر المتكامل في التنوع البيولوجي   3-4
خطط الوخدمات النظم اإليكولوجية في 

 17ةاإلنمائيستراتيجيات اإلو

   / o  نعم     oال  

لتنوع البيولوجي لنظر البلد بشكل متكامل   3-5
نظم اإليكولوجية في الميزانيات الوخدمات 
 18الوطنية

   / o  نعم     o ال 

  التعليقات
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ويرجى، قدر . مولها بلدكم وكذلك الدعم للتعاون فيما بين بلدان الجنوب من خالل التعاون الثالثييالتي و
األخرى، واآلليات  اإلمكان، إضافة مبلغ الموارد المقدمة من خالل المساعدة اإلنمائية الرسمية، والصناديق العامة

ويمكنكم أيضا تقديم وصف ألنواع المبادرات التي  19.تي ال تبغي الربحومن خالل المنظمات ال السوق/الخاصة
  .جرى دعمها

  :العملة  :السنة
 الوصف الثقة المبلغ العدد نوع المبادرات

التعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب وبناء    1- 4-1
 20القدرات المقدم

    

دعم التعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب وبناء   2- 4-1
 21القدرات من خالل التعاون الثالثي

    

   التعليقات

في لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في  األعضاء البلدان غير( للبلدان الناميةوبالنسبة 
 يرجى اإلشارة إلى عدد مبادرات التعاون التقني وبناء القدرات التي تدعم التنوع البيولوجي، )الميدان االقتصادي

ومبالغ الموارد ويرجى اإلشارة إلى عدد المبادرات . المبادرات التي مولها بلدكم عددوالتي تلقيتم فيها موارد، و
  .ويرجى أيضا تقديم وصف ألنواع المبادرات التي جرى دعمها. المتاحة
  :العملة  :السنة

 الوصف الثقة المبلغ العدد نوع المبادرات

الجنوب وبناء و لالشماالتعاون التقني بين    3- 4-1
 15تلقيالقدرات الم

    

التعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب وبناء   4- 4-1
 22المتلقي من بلدان نامية أخرىالقدرات من 

    

التعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب وبناء   5- 4-1
  17المقدم –القدرات 

    

 التعليقات

  

                                                
والهدف من هذا السؤال هو : افة هذه الموارد في اإلجماليات المقدمةقد ضمت بالفعل إض 2الحظ أن إجابتك على القسم    19

 .10/3من المقرر ) 9(و) 8(توضيح المعلومات المحددة للمؤشرين 
أو الخبرة بواسطة /ومبادرات بناء القدرات هي المبادرات التي تقدم فيها الموارد و والجنوب التعاون بين الشمالمبادرات    20

  .مبلد متقدم إلى بلد نا
وبناء القدرات هو حسب تعريفه بين بلدان نامية، وفي بعض األحيان تقدم البلدان  التعاون فيما بين بلدان الجنوببينما    21

وينبغي " بالتعاون الثالثي"وهذا النوع من الدعم يشار إليه عادة . المتقدمة الموارد والخبرة التي تقوم بدور مساعد في هذه المبادرات
 .مالحظته

والبلدان النامية التي تشارك . يصف تبادل الموارد والتكنولوجيا والمعارف بين البلدان النامية عاون فيما بين بلدان الجنوبالت   22
وفي هذه الخانة، يطلب من البلدان النامية اإلشارة على نحو . أو مقدمة للموارد/في هذه األنواع من المبادرات يمكن أن تكون متلقية و

 .من خالل هذه المبادرات رد التي قدمتها أو تلقتهاالموامستقل إلى 
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  الحوافز واإلعانات الموارد المحققة من خالل إصالح  4-2
التي تم إزالتها أو  23لتنوع البيولوجيبايرجى اإلشارة إلى قيمة الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، الضارة 

  .إلغائها تدريجيا أو إصالحها وقيمة الحوافز اإليجابية التي تم إدخالها
  :العملة  :السنة

 الوصف القيمة الحوافز
أو ألغيت التي تم إزالتها أو إصالحها    1- 4-2

 تدريجيا
  

   التي تم إدخالها 24الحوافز اإليجابية  2- 4-2

 :التعليقات
  
  اآلليات المالية الجديدة واالبتكارية  4-3

  .ها بلدكم، أو التي شارك فيها بلدكمذتات المالية الجديدة واالبتكارية التي نفلييرجى تحديد اآل
). إذا كانت معروفة؛ والتقديرات أفضل من ال شيء(مالية المقدمة يرجى اإلشارة إلى نوع المبادرة ومبلغ الموارد ال

وجميع القيم األخرى للتنوع البيولوجي قد تم النظر فيها، وكيفية ويرجى أيضا اإلشارة عما إذا كانت القيم المتأصلة 
  .ذلك، وقدم وصفا موجزا للمبادرة، بما في ذلك سنة إنشائها وتشغيلها

  :العملة  :السنة

كيف تنعكس القيمة المتأصلة والقيم   المبلغ 25درةنوع المبا
 األخرى للتنوع البيولوجي

 الوصف

    
    

    :التعليقات
  
  مبادرات وآليات الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع تمشيا مع االتفاقية  4-4

بها بلدكم التي  التي قامنافع يرجى اإلشارة إلى عدد مبادرات وآليات الحصول على الموارد الجينية وتقاسم الم
  .تعزز حشد الموارد

  
 )بما في ذلك كيفية تعزيز حشد الموارد(الوصف  المبادرة

  
  

    :التعليقات
                                                

لتنوع البيولوجي تنشأ عن السياسات والبرامج التي تؤدي إلى السلوك غير المستدام الضار بالتنوع باالضارة  الحوافز   23
نواع الحوافز الضارة وتضم أ. البيولوجي، غالبا كجانب غير متوقع وغير مقصود للسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق أهداف أخرى

إعانات اإلنتاج وإعانات االستهالك بينما السياسات والقوانين التي تحكم استخدام الموارد، مثل نظم حيازة األراضي وإدارة الموارد 
 .البيئية، يمكن أيضا ان تكون لها تأثيرات ضارة

  .تهدف إلى تشجيع األنشطة المفيدة هي تدابير اقتصادية أو قانونية أو مؤسسية اإليجابية ةافزالحتدابير ال   24
التنوع البيولوجي؛ عن تعويض الالمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية؛ وآليات : قد تتضمن أنواع المبادرات   25

 ؛بيولوجي؛ واألشكال الخيرية الجديدةالللمنتجات الخضراء؛ وشراكات قطاع األعمال والتنوع  ، وأسواقواإلصالحات البيئية المالية
وإدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في إعداد مصادر جديدة وابتكارية للتمويل اإلنمائي الدولي وآليات تمويل لتغير 

 .المناخ التي تنظر في التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
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  صنيف النشطلتا   -5
أعاله، يرجى اإلشارة إلى أنواع المبادرات التي نظرتهم  2و 1بالنسبة لتصنيف الموارد المذكور في القسمين 

التي يمكن النظر  جراءاتوفيما يلي وصف موجز لكل من الفئات، فضال عن قائمة إرشادية لإل .فيها تحت كل فئة
ويرجى أيضا إيراد أي أنشطة إضافية تم النظر فيها . ويرجى اختيار جميع البنود التي تنطبق. فيها تحت كل فئة

  .تحت كل فئة
  

  تصنيف األنشطة  
  "دال"الفئة   "جيم"الفئة   "باء"الفئة   "ألف"الفئة   

األنشطة التي يكون الغرض   الوصف األولي
الرئيسي لها هو حماية التنوع 
البيولوجي، مثل األنشطة التي 
تمولها الوكاالت البيئية التي تؤثر 

في التنوع مباشرة وبدون قصد 
  .البيولوجي
 9-6لمتعلقة بالمواد األنشطة ا

من االتفاقية فضال عن  21-12و
 20-16و 13-11و 9األهداف 

  .الخطة االستراتيجيةمن 

األنشطة المتعلقة بإعداد 
السياسات وإدارتها والتي 
تقوم بها الوكاالت البيئية 

  .جزئيا أو كليا
  

األنشطة المتعلقة بالمواد 
من  21-12و 6-9

االتفاقية فضال عن 
 13-11و 9األهداف 

من الخطة  20-16و
  .االستراتيجية

باالستخدام ألنشطة المتعلقة ا
ارة المستدامة المستدام واإلد

التي لها منافع مشتركة للتنوع 
تحت واألنشطة . البيولوجي

هذه الفئة تبادر بها عموما 
وكاالت من خارج قطاع 

  .البيئة
  

 8األنشطة المتعلقة بالمواد 
من االتفاقية  11و 10و

 8-5فضال عن األهداف 
من الخطة  15و 14و 10و

   .االستراتيجية
  

األنشطة المتعلقة باإلنتاج 
ستهالك المستدامين واال

حيث تقع المسؤولية على 
هيئات حكومية متعددة، 
والقطاع الخاص والجمهور 

  .العام
  
  

األنشطة المتعلقة بالمواد 
من االتفاقية  21-12و 11

 4-1فضال عن األهداف 
  .من الخطة االستراتيجية

األنشطة التي تم 
  النظر فيها

 وضع عالمةيرجى (
لى األنشطة ع

  )المنطبقة

  لتنوع البيولوجيا صون
الحفظ داخل الموقع الطبيعي  □

  وخارجه
  المناطق المحمية □
  التنوع الجينيالحفاظ على  □
معالجة التهديدات من األنواع  □

  الغريبة الغازية
معالجة التهديدات لنظم  □

أو أنواع /إيكولوجية محددة و
  محددة

  تخطیط التنوع البیولوجي
إعداد اإلستراتيجيات  □

لوطنية وخطط العمل ا
  للتنوع البيولوجي

األنشطة المتعلقة بآلية  □
  غرفة تبادل المعلومات

  
  

الحصول على الموارد 
  الجینیة وتقاسم منافعھا

أطر الحصول وتقاسم  □
  المنافع

  
  السالمة األحيائية

  أطر السالمة األحيائية □

اإلدارة المستدامة للنظم 
  اإليكولوجية

التدابير القطاعية  □
نوع للنهوض بحفظ الت

البيولوجي واالستخدام 
المستدام داخل القطاعات 

الزراعة، (اإلنتاجية 
والحراجة، وتربية األحياء 

، ومصايد األسماك المائية
  )وغيرها

التدابير القطاعية لحفظ  □
  المياه ومنع التلوث

األنشطة المتعلقة باستخدام 
  األراضي والمناخ

إدارة استخدام األراضي  □
جي، لحماية التنوع البيولو

والتخفيف من تغير المناخ 
  وزيادة القدرة على التحمل

  

التدابير في االقتصاد 
  األوسع والمجتمع

التخطيط، والتدابير  □
المالية والتنظيمية 

للنهوض باالستهالك 
  واإلنتاج المستدامين

تدابير واسعة النطاق في  □
  .التوعية العامة والتعليم

  األنشطة اإلضافية
يرجى إضافة أي (

ة إضافية لم أنشط
تدرج بالفعل في 
  )الخانة أعاله
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  تذييل

  10/3البيانات في إطار اإلبالغ األولي المؤشرات المتضمنة في المقرر  خاناتكيف تغطي 
البيانات ذات  خانات  10/3المؤشرات من المقرر 

  الصلة في إطار اإلبالغ
  تفسير ومالحظات أخرى

التدفقات المالية اإلجمالية،  -1
بالنسبة عند االقتضاء ولغ بالمب

المئوية، للتمويل المتعلق بالتنوع 
سنة، لتحقيق ال فيالبيولوجي، 

األهداف الثالثة لالتفاقية، بطريقة 
المزدوج، في كل  تسجيلتتجنب ال

من المجموع، وضمن أمور 
  : خرى، الفئات التاليةأ

 )1-1-1(تشمل الثنائية   1-1  المساعدة اإلنمائية الرسمية؛ )أ(
  )2-1- 1(تعددة األطراف والم

الميزانيات المحلية على جميع  )ب(
  المستويات؛

تشمل الوكاالت الحكومية   2-1
والكيانات األخرى الممولة 

على المستويات الثالثة عاما تمويال 
 /الوطنية/المركزية :للحكومة

، )1-1-2(الفيدرالية 
) 2- 1-2(المقاطعة /الواليةو

  )3-1-2(البلدية /والمحلية
شير إلى المجموع ي 2-2  3- 1و 2-2  القطاع الخاص؛ )ج(

 /المتاح من المصادر الخاصة
يشير إلى  3-1ق؛ السو
دفقات الدولية للموارد الت

  قالسو/الخاصة
المنظمات غير الحكومية،  )د(

  ؛وساط األكاديميةوالمؤسسات، واأل
إلى المجموع  3- 2تشير   4- 1و 2-3

المتاح من المنظمات التي ال 
ح غير المدرجة تبغي الرب

يشير إلى  4-1بالفعل أعاله؛ 
التدفقات الدولية لمثل هذه 

  المصادر؛
أدرجت مع المساعدة اإلنمائية   1- 1-1  ؛المؤسسات المالية الدولية )ه(

. الرسمية متعددة األطراف
ويرجع ذلك إلى البلدان التي تم 

أمانة  لتقومدعمها بمعلومات 
اتفاقية التنوع البيولوجي 

ن المنظمات المعنية مبجمعها 
ألطراف لكي ل تجعلها متاحةو

  .تستعرضها

وبرامج  وصناديق منظمات )و(
  ؛األمم المتحدة

1-1 -1  

دة عالمسا فالتمويل العام بخال )ز(
  ؛يةرسماإلنمائية ال

1-2    

مبادرات التعاون فيما بين  )ح(
  بلدان الجنوب؛

4-1    

    1-4  التعاون التقني؛) ط(
تقديرات لقيم التنوع البيولوجي، ) أ(  :التي لديها عدد البلدان -2

  وفقا لالتفاقية؛
3-1    

حددت وأبلغت عن احتياجات ) ب(
  ؛هوأولويات هالتمويل وثغرات

3-2    

أعدت خططا مالية وطنية ) ج(
  ؛للتنوع البيولوجي

3-3    

ل الالزم وبناء قدم إليها التموي) د(
األنشطة ب القدرات الالزمة للقيام

  ؛ورة أعالهالمذك

3    
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البيانات ذات  خانات  10/3المؤشرات من المقرر 
  الصلة في إطار اإلبالغ

  تفسير ومالحظات أخرى

مبلغ الدعم المالي المحلي، في السنة، فيما يتعلق باألنشطة المحلية  -3
  االتفاقية؛هذه التي تعتزم تحقيق أهداف 

يشمل جميع المصادر المحلية   )1ناقص ( 2
)2 -1  +2-2  +2-3( 

ناقصا المبالغ المستلمة من 
، بالنسبة )1(بلدان أخرى 

  للبلدان النامية
ل المقدم من خالل مرفق البيئة العالمية والمخصص مبلغ التموي -4

  للمناطق البؤرية للتنوع البيولوجي؛
معلومات  –المؤشر العالمي   ال يوجد

أمانة اتفاقية تقوم ينبغي أن 
من بجمعها التنوع البيولوجي 

أمانة مرفق البيئة العالمية 
لألطراف لكي  وتجعلها متاحة

  تستعرضها
التنوع البيولوجي واألطراف إلى  مستوى الدعم من اتفاقية -5

المؤسسات المالية األخرى التي تشجع على تكرار وزيادة اآلليات 
  واألدوات المالية الناجحة ذات الصلة؛

معلومات  –المؤشر العالمي   ال يوجد
تقوم أمانة اتفاقية أن ينبغي 

بجمعها التنوع البيولوجي 
وتجعلها متاحة لألطراف لكي 

  تستعرضها
األمم وصناديق وبرامج مؤسسات المالية الدولية، ومنظمات عدد ال -6

المتحدة، والوكاالت اإلنمائية التي تبلغ إلى لجنة المساعدة اإلنمائية 
، (OECD-DAC)التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

التي تنظر إلى التنوع البيولوجي ما يرتبط به من خدمات النظم 
  سياسة مشتركة بين القطاعات؛اإليكولوجية ك

معلومات  –المؤشر العالمي   ال يوجد
تقوم أمانة اتفاقية أن ينبغي 

من بجمعها التنوع البيولوجي 
وتجعلها  المؤسسات المعنية

متاحة لألطراف لكي 
  تستعرضها

التنوع البيولوجي وما يرتبط عدد األطراف التي أدمجت اعتبارات  -7
ستراتيجيات اإلخطط والجية في به من خدمات النظم اإليكولو

  ية؛نمائميزانيات اإلالو
  

    5-3و 3-4

عدد مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب التي أجرتها األطراف  -8
من البلدان النامية والمبادرات التي يمكن أن تساندها أطراف أخرى 

  والشركاء المعنيين، كتكميل للتعاون الضروري بين الشمال والجنوب؛
  

 5- 1-4و 4-1-4وبالتحديد   4-1
  2-1- 4و

مبلغ وعدد مبادرات التعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب وبين  -9
  الشمال والجنوب ومبادرات بناء القدرات التي تدعم التنوع البيولوجي؛

  

4-1    

عدد المبادرات العالمية التي تركز على التوعية بشأن الحاجة إلى  -10
  جي؛حشد موارد للتنوع البيولو

معلومات  –المؤشر العالمي   ال يوجد
ينبغي أن تقوم أمانة اتفاقية 

بجمعها التنوع البيولوجي 
وتجعلها متاحة لألطراف لكي 

  تستعرضها
إلى مبلغ الموارد المالية من جميع المصادر من البلدان المتقدمة  -11
  لبلدان النامية للمساهمة في تحقيق أهداف االتفاقية؛ا

  

ن المؤشرين على ينظر إلى هذي  1
أنهما يعادالن فترة الخطة 

  .2020-2011االستراتيجية 
مبلغ الموارد المالية من جميع المصادر من البلدان المتقدمة إلى  -12

البلدان النامية الموجه نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ؛2011-2020

  

1  
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البيانات ذات  خانات  10/3المؤشرات من المقرر 

  الصلة في إطار اإلبالغ
  تفسير ومالحظات أخرى

اإلزالة التدريجية  الموارد المحشودة من إزالة أو إصالح أو -13
لتنوع البيولوجي، التي يمكن باللحوافز، بما في ذلك اإلعانات، الضارة 

استخدامها للتشجيع على الحوافز اإليجابية، بما في ذلك على سبيل المثال 
الحصر اآلليات المالية االبتكارية، التي تتسق وتتجانس مع االتفاقية  ال

ذ في الحسبان الظروف االجتماعية وااللتزامات الدولية األخرى، مع األخ
  واالقتصادية الوطنية؛

  

4-2    

عدد المبادرات، والمبالغ الخاصة بها، التكميلية لآللية المالية  -14
، التي تشرك األطراف والمنظمات ذات الصلة 21المنشأة بموجب المادة 

التي تنظر في القيم المتأصلة وجميع وفي آليات مالية جديدة وابتكارية، 
اف االتفاقية وبروتوكول دقيم األخرى للتنوع البيولوجي، وفقا ألهال

ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
  للمنافع الناشئة عن استخدامها؛

  

4-3    

، التي تتسق مع عدد مبادرات وآليات الحصول وتقاسم المنافع -15
ناغويا بشأن الحصول على االتفاقية، وعند تفعيله، مع بروتوكول 

  الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛
  

4-4    

  
 ----  


