
حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١لهدف ا
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

مة لمستداحشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض تمويل اإلدارة ا :ب-٥١ غايةال
للغابات وتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، تحقيقا ألغراض منها حفظ الغابات 

 وإعادة التحريج

المساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي والنظم  :٥-ب-٥١المؤشر
 ً  اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداما

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (OECDاالقتصادي والتنمية ) والتنمية في الميدان منظمة التعاون
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 التعريف:

  
 م اإليكولوجيةوالنظ التنّوع البيولوجي لحفظالموّجه المساعدة اإلنمائية الرسمية واإلنفاق العام مؤشر يتم تعريف 

كافة نمائية الرسمية من المساعدات اإل مجملالمدفوعات اإلجمالية ل على أنهواستخدامها على نحو مستدام 
 للتنوع البيولوجي. الجهات المانحة

  
 األساس المنطقي:

  
ات لجها بذلهالجهد العام الذي ت تحّدد كمية تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية مجموع إنّ 

 لتنوع البيولوجي.من أجل االمانحة إلى البلدان النامية 
  

 المفاهيم:
  

إلى  فقاتك التد: تحدد لجنة المساعدة اإلنمائية المساعدة اإلنمائية الرسمية بأنها "تلالمساعدة اإلنمائية الرسمية
لى إلمساعدة اإلنمائية الرسمية ول اللجنة الخاصة بالجهات المستفيدة الموجودة على قائمةالبلدان واألقاليم 

، بما في ذلك حكومات الواليات والحكومات التي تقدمها الوكاالت الرسمية (1 لمؤسسات المتعددة األطرافا
فاهية البلدان إدارة كل معاملة مع تعزيز التنمية االقتصادية ور تتمكما ( 2) ، أو وكاالتها التنفيذية ؛المحلية

في المائة  22عنصر منحة ال يقل عن مع بشروط ميسرة هذه المساعدة  كونتو ؛النامية كهدف رئيس لها
)راجع  في المائة(. 11بمعدل خصم قدره  ة)محسوب

aatiah
Text Box
تنويه: لم يتم تحديث ترجمة البيانات الوصفية لهذا المؤشر حيث اعتمدت في اجتماع 51 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة بتاريخ 05/ آذار/2020 ويتم المتابعة مع الجهات الراعية لتوفير الترجمة الرسمية المحدثة.



http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandco
verage.htm) 

  
عبر  CRS إبالغ الدائنين للتنوع البيولوجي من خالل نظام المخّصصةإلنمائية الرسمية يتم التقاط المساعدة ا

 عالمة.
  

، والمانحين من خارج لجنة المساعدة نحين في لجنة المساعدة اإلنمائيةالما إلىرجع ت "جميع الجهات المانحة
 ."متعددة األطرافاإلنمائية والمنظمات 

  
 التعليقات والقيود:

  
، تعتبر تغطية البيانات مكتملة اعتباًرا من . ومع ذلك1791الدائنين من عام  ابالغتتوفر البيانات في نظام 

 للمدفوعات. 2112لاللتزامات على مستوى النشاط و 1772عام 
  

 .2112تم وضع عالمة التنوع البيولوجي في عام 
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
نسبة يشّكل بالإلى البلدان النامية التي  جهات المانحةنمائية الرسمية من جميع المجموع تدفقات المساعدة اإل

 أو هام. التنوع البيولوجي هدف رئيس لها
  
 تفصيل:ال
  

أو البلد المتلقي، أو نوع التمويل، أو نوع المعونة، أو  ،بحسب الجهات المانحةن تصنيف هذا المؤشر يمك
 ، إلخ.القطاع

  
 :لناقصةالقيم امعالجة 

  
                بلدعلى مستوى ال 

  
 ما من قيم ناقصة

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
 ما من قيم ناقصة

  
 المجاميع اإلقليمية:



  
 واإلقليمية إلى مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية للتنوع البيولوجي.تستند األرقام العالمية 

  
  

 :فاوتمصادر الت
  

لف عن وقد تخت ةمانحجهات العلى أساس سنة تقويمية لجميع ال لجنة المساعدة االنمائية يتم توحيد إحصاءات
 بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الموازنة بالنسبة لبعض البلدان.

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

( OECD / DACتقوم لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )
على  1791على المستوى الكلي و 1791عام من بجمع بيانات عن تدفقات الموارد الرسمية والخاصة 

تباًرا من كاملة اعنظام ابالغ الدائنين مستوى النشاط من خالل نظام اإلبالغ الخاص بالدائنين )تعتبر بيانات 
 .للمدفوعات( 2112مستوى النشاط و لاللتزامات على 1772عام 

  
 .2112تم وضع عالمة التنوع البيولوجي في عام 

  
: الرابط التاليفس المعايير والمنهجيات )انظر البيانات من قبل الجهات المانحة وفقًا لنيتم اإلبالغ عن 

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm.) 
  

نية إلدارات الوطيتم اإلبالغ عن البيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل المراسلين اإلحصائيين في ا
 .(، إلخية أو المالية)وكاالت المعونة، وزارات الخارج

  
 جمع:العملية 

  
هذا  يقعو في كل بلد / وكالة مقدمة. لجنة المساعدة االنمائية المراسل اإلحصائي مسؤول عن جمع إحصائيات

 المراسل عادة في وكالة المعونة الوطنية أو وزارة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.

 توافر البيانات

  
لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والعديد من مقدمي خدمات  ةالمانح الجهات على أساس

الدعم المالي )غير الثنائية والمتعددة األطراف( الذين يقدمون تقارير إلى لجنة المساعدة اإلنمائية بشأن البيانات 
 .على مستوى القطاع

 
 للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية.لجميع البلدان النامية المؤهلة  تلقيةالم الجهات على أساسو
  



 جدول الزمنيال

  
 جمع البيانات:

  
 2112دفقات سيتم نشر ت العام السابق. ديسمبر لتدفقاتكانون األول/ يتم نشر البيانات على أساس سنوي في 

 . 2119ديسمبر كانون األول/المفصلة في 
  

 إصدار البيانات:
  

 .2119 / ديسمبركانون األول
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
نية إلدارات الوطيتم اإلبالغ عن البيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل المراسلين اإلحصائيين في ا

 .(، إلخ)وكاالت المعونة، وزارات الخارجية أو المالية
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.oecd.org/dac/stats 

  
 المراجع:

  
 الرابط التالي:

 http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 
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