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  لتنفيذ االتفاقية كامل لألموال الالزمةالتقييم الب المعنىتقرير فريق الخبراء 

  مرفق البيئة العالميةموارد تجديد السابع لغراض الها أليوبروتوكل
لتجديد ل قاباتسا خالل اجتماعه الثالث عشر " يضطلع أن، 12/30قرر ممن ال 11في الفقرة قرر مؤتمر األطراف  - 1

 ليهالتنفيذ االتفاقية وبروتوكمن الموارد حتياجات الديد الثاني لحبالتلصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، ، موارد االسابع ل
 في هذا المقرر".عماال للصالحيات الواردة إ
كامل التقييم المتعلق بالتقرير الفريق من خمسة خبراء إلعداد  ئنشأ التقييم الكامل،صالحيات الخاصة بللوفقا و  - 2
السيد هم: هؤالء الخبراء الخمسة . و 2022 /حزيرانلى يونيوإ 2018 /تموزلتمويل الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية للفترة يوليول

السيدة ماريا و ناير داموداران (الهند) من األطراف من البلدان النامية،  أبوقطان كارلوس مانويل رودريغيز (كوستاريكا) والسيد
(شبكة المجتمع  ميشالشر نترو جالسيد و البلدان المتقدمة، األطراف من شولز (السويد) والسيد ياسوشي هيبي (اليابان) من 

 ) من المنظمات الدولية غير الحكومية.مرفق البيئة العالمية - المدني
مفوضية لتنوع البيولوجي والليابان لصندوق اطريق ن عمن حكومة اليابان الخمسة خبراء الدعم مالي لفريق وتلقى  - 3

 لتقييم بصفة مراقب.في ازمسكي ممثل مرفق البيئة العالمية  . وشارك السيد ماركةاألوروبي
الهيئة الفرعية جانب مرفق طيا، وقدم للنظر من يرد تنفيذي لتقرير التقييم، و وجز خمسة مشروع مالخبراء الأعد فريق و  - 4

وارد واألمين التنفيذي على النحو ال ،مرفق البيئة العالميةجانب التقرير من شروع ض مااستعر  جرى. و األول هاللتنفيذ في اجتماع
 ت.اصالحيفي ال

األول تقرير التقييم  االهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعه، سوف تنظر 12/30صالحيات الواردة في المرفق فقا للو و  - 5
بشأن التقييم وحجم  مقرر رللنظر وٕاضدار  مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشرل هاوتقدم توصيات ،الذي أعده فريق الخبراء

مرفق البيئة بالغ لصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، والتجديد السابع الفترة ليها لروتوكاألموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وب
 وفقا لذلك.بالنتائج العالمية 
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  لفترة هايكامل لحجم األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكولالقييم الت
  مرفق البيئة العالميةل للصندوق االستئماني ةتجديد السابعال

  
  الخبراء التابع التفاقية التنوع البيولوجي أعضاء فريقأعده  يم تقي

  2016 /آذارمارس 14
 

 النامية البلدانل يتمث

 السيد كارلوس مانويل رودريغيز (كوستاريكا)

 ناير داموداران (الهند) أبوقطانالسيد 

 المتقدمة البلدانتمثيل 

 السيدة ماريا شولتز (السويد)

 ن)السيد ياسوشي هيبي (اليابا

  ل المنظمات غير الحكومية الدولية:يتمث

 شبكة منظمات المجتمع المدني)( ميشالشر ونترج

  
  ذجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيتنفيذي لالوجز م

  
  التمويلمن حتياجات الوالية ومنهجية تقييم ا  -أوال

اجتماعه الثالث عشر  يضطلع خالل " 12/30المقرر اعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر   - 1  
ديد الثاني لالحتياجات من حستباقا للتجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، ، بالتإ

االجتماع الثاني عشر قرر و  الموارد لتنفيذ االتفاقية وبروتوكليها اعماال للصالحيات الواردة في هذا المقرر".
 التمويلمن كامل لالحتياجات التقييم لالضطالع بالفريق الخبراء صة بمهمة لمؤتمر األطراف الصالحيات الخا

  *.)11، الفقرة UNEP/CBD/COP/DEC/XII/30( 12/30وهي الصالحيات التي ترد في المقرر 
الثالثة لالتفاقية، والخطة االستراتيجية للتنوع  األهداففي االعتبار قييم التحسب طلب الصالحيات، اخذ و   - 2  

رشاد )، واألهداف واال2/10شي للتنوع البيولوجي (المقررتوأهداف أي 2020-2011للفترة  البيولوجي
  العالمية. مرفق البيئةالمتلقية من البلدان التي تساعد تدابير الالتقييم على ومركز ويا. غلبروتوكول قرطاجنة ونا

أن تحسب أوال  2022- 2018للفترة  التمويل لتنفيذ االتفاقيةتتطلب احتياجات  ،التقييم لنطاقوفقا و   - 3  
أنشطة فضال عن شي تتحقيق الخطة االستراتيجية وأهداف أيالرامية إلى لتنفيذ األنشطة الكلية االحتياجات 

فق البيئة العالمية الحدود الزمنية للخطة االستراتيجية. لمر  تتجاوز الفترة الزمنيةو ناغويا. و قرطاجنة  ىبروتوكول
أن هم ومن الممن الوقت للتنفيذ.  تحتاج لمزيداألهداف العالمية والوطنية غير أن األنشطة الرامية إلى تحقيق 

 طو مما يتطلب االستجابة للخطكاليف اإلضافية الكاملة المتفق عليها، تقدير التالعملية على نطاق يركز 
للتمكن من التوصل إلى التكاليف اإلضافية المقدمة اإلضافية بشأن التبريرات يهية لمرفق البيئة العالمية التوج

األنشطة بشأن مرفق لالتوجيهية لخطوط والقواعد والالسابعة من المرفق. احتياجات تمويل للفترة في شكل 
  المؤهلة.

من يتألف مين التنفيذي فريقا من خمسة خبراء ، عين األصالحياتمن ال 4الفقرة وحسب الطلب الوارد في   - 4  
من األطراف من البلدان المتقدمة (السويد اثنين (كوستاريكا والهند)، و  النامية اثنين من األطراف من البلدان

)، إلعداد مرفق البيئة العالمية -حكومية (شبكة المجتمع المدنيالغير ات الدولية منظمالاحد من و واليابان) و 
  التقرير.

                                                           
 أو وثائق أخرى.النص الوارد بالخط المائل اخد من مقررات مؤتمر األطراف  *
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 18-17) ونيودلهي (2015 /تشرين األولأكتوبر 31- 30( مونتفريق الخبراء في لعقد اجتماعان و   - 5  
  التقرير ونتائجه. اوناقش ،خاللها خطة العملواللذين يسلم )، 2016 /شباطفبراير

مشروع لاستعراضا ، أجرى مرفق البيئة العالمية واألمين التنفيذي 6الفقرة وحسب طلب وعالوة على ذلك،   - 6  
فريق الخبراء،  يل اجتماعيقبو . واتساقها لضمان دقة البيانات والنهج فريق الخبراءالمقدم من تقرير التقييم 

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، و أمانة مرفق البيئة العالمية، على  ،تقرير التقييممن فصول أولية  تقديمجرى 
  .المقبلة لاعمبشأن األتعليقاتها والحصول على المشورة رجاع ستقية الالبلدان المتلالمانحة و الجهات وممثلي 

من الصالحيات، وتوجه صوب  10و 3الوارد في الفقرتين  لإلرشاد المنهجيوعمل فريق الخبراء وفقا   - 7  
األشخاص والمؤسسات المعنية بجمع المعلومات والحصول على معلومات مسترجعة عن نتائج التقييم. وعالوة 

  بالمدى الذي رؤى انه يتعلق بالموضوع.ت الدراسات ومصادر المعلومات األخرى على ذلك، ادرج
جرى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. و صالحيات مع من ال 11حسب طلب الفقرة  استبيانافريق الخبراء ووضع   - 8   

 /آبأغسطس 19في  SCBD/TSI/RS/YX/LZ/84932 برفقة االخطارلى األطراف عتعميم االستبيان 
وعد النهائي إلى الرابع من ديسمبر/كانون مع تمديد الم SCBD/TSI/RS/YX/LZ/84932واالخطار ، 2015
  .2015األول 

التاسع واألربعين جتماع الهامش امثل التي نظمت على  مقابالت ومشاوراتونظم أعضاء فريق الخبراء   - 9  
بتقرير المشاركين  وا، وأبلغ2015 ن األول/تشريأكتوبر 22- 20في الفترة  مرفق البيئة العالمية إدارة مجلسل

/كانون أكتوبر 19وم المهمة لشبكة منظمات المجتمع المدني لمرفق البيئة العالمية ي تالتقييم القادم. وقدم
االجتماع التاسع عشر للهيئة خالل  يةاجتماعات تشاور نظمت مرفق بالبريد. و الكاالت و و  ،2015 األول

دورة ال، و 2015 /تشرين الثانينوفمبر 5-2علمية والتقنية والتكنولوجية خالل الفترة الفرعية المعنية بالمشورة ال
ة خالل الفترة التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجيخدمات بشأن الرابعة للمنبر الحكومي الدولي للعلم والسياسة 

ة تمويل التنوع مبادر  جرى إبالغاألطراف. وعالوة على ذلك، مندوبي مع  2016 /شباطفبراير 22-28
  .امعه أصحاب المصلحة والتشاورلمرفق البيئة العالمية ووكاالت المرفق ومختلف  ةالتابع البيزلوجى

) لتقديم 2016 /أيارمايو 5-2( لهيئة الفرعية للتنفيذاألول لجتماع العلى هامش ا ةجانبيونظمت مناسبة   -10  
  لحة.والمؤسسات وأصحاب المص ،ول لألطرافاألتقييم التقرير 

 جهاتمع وبصفة شخصية البريد ب وار و شاتو  ،خمس مجموعات إقليميةإلى فريق الخبراء البلدان وقسم أعضاء   -11  
واستخدمت  خالل مسار العملية.مرفق البيئة العالمية لاالتصال  جهاتو  ،االتصال التفاقية التنوع البيولوجي

اإلبالغ بشأن القدرات المعنية ببناء دون اإلقليمية مل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وفريق الخبراء حلقة الع
لتقديم التقييم الخاص  ،مرفق البيئة العالمية، وحلقات العمل التشاورية الممتدة لالموارد حشدو  المالى

  االحتياجات واالستبيان.ب
لتنفيذ  والمتاحلالزم م التمويل اصالحيات بأن تكون نهج تقييمن ال 14الفقرة الوارد في الطلب وبغية تلبية   -12  

 لوضعرابطة على االنترنت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  ت، أنشأنفيذشفافة وموثوق بها وقابلة للتاالتفاقية 
مقدمة والتقارير واالستبيانات الومواعيد المناسبات واألسئلة والرد  جميع المعلومات األساسية ذات الصلة

بهدف وضع نهج من القاعدة للقمة. بالدرجة األولى  ،ريق الخبراءفواستخدم شفافة. لكي تكون ألطراف ل
جميع وقدمت  .المعلومات المقدمةواتساق على دقة أن يعتمد و  ،من األطرافالمتلقاة المعلومات والبيانات 

  .نفيذقابلة للت هاضمن أنالبيانات بطريقة توحسابات  تتحليال
  آللية المالية، وتوفير األمواللإرشاد  -ثانيا 

  المالية لآللية المالية واالنعاكساتإرشاد 
اإلرشاد الموجه لآللية المالية الصادر عن مؤتمر األطراف، أخذ تقييم االحتياجات من التمويل في االعتبار   -13  

ب من الصالحيات). وتفيد المقررات التالية في هذا  3الذي يدعو إلى توفير الموارد المالية المقبلة (الفقرة و
الصادر عن االجتماع  ضافياإلرشاد اإل( 25/10قرر مالو (اإلرشاد المجمع)  24/10لمقرر االصدد: 

االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف) ن صادر ع ر(إرشاد آخ 15/11قرر مالو  العاشر لمؤتمر األطراف)
  ويا).غقرطاجنة ونا يالمتعلق ببروتوكولاإلرشاد الخاص ( 30/12قرر موال

حدد ما تي تال يةولويات البرامججمعة لأل قائمة ممن عينة لآللية المالية لفترة تجديد مالموجه  اإلرشادويتألف   -14  
- 2011مع مراعاة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي موجه نحو تحقيق النتائج  وٕاطار ،تمويلهعين يت



UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.2 
Page 4 

 
). 4فقرة ، 24/10 قررمؤشرات (الموما يرتبط بها من أيشي للتنوع البيولوجي أهداف ، بما في ذلك 2020
لم يعتمد كما كان الحال بالنسبة  مرفق البيئة العالميةموارد  تجديدالنوعي لفترة البرامجي إلرشاد هذا ا غير أن

  لفترة التجديد السادسة.
لمجاالت لوشاملة  جمعةقائمة ملآللية المالية، قدم فريق الخبراء وبغية خفض النظام المعقد لإلرشاد الموجه   -15  

والتي يتعين على األطراف استخدامها  مرفق البيئة العالميةواألولويات لفترة التجديد السابعة ل واضيعيةالم
وينبغي أن تكون  فترة التجديد السابعة لمرفق البيئة العالمية.لالنهج المواضيعية واألولويات الوطنية لتحديد 

أو األولويات الوطنية األخرى. تنوع البيولوجي الوطنية للمع االستراتيجيات وخطط العمل متوافقة هذه النهج 
مع  ترموز وعممبالمرفق البيئة العالمية، وضعت قائمة قطرية باإلرشاد الموجه لربط األولويات الوبغية تسهيل 

(انظر الجدول مؤتمرات األطراف وجه من قبل مالاإلرشاد الشامل المجاالت المواضيعية إلى وتشير االستبيان. 
مجاالت التركيز لفترة التجديد السادسة للمرفق، وبروتوكولي اتفاقية التنوع و  ،ن التقرير الكامل)المرفق ألف م

 استراتيجيات مجاالت التركيزالبيولوجي والمجاالت المواضيعية اإلضافية ذات الصلة التي لم يتم تغطيتها من 
 ركيزالبرامجية لمجاالت الت االتجاهاتانظر وثيقة (لفترة التجديد السادسة 

Directions-Programming-https://www.thegef.org/gef/GEF6(.  
معايير إلى ، 24/10 القرار بموجباعتمد  الذي لآللية الماليةرشاد التجميعي في اإلوأشار مؤتمر األطراف   16  

قائمة ألغراض التقييم،  ،استخدم فريق الخبراءو من مرفق البيئة العالمية. ل على التمويل للحصو  للبلدانالتأهيل 
  مرفق البيئة العالمية.لالبلدان المتلقية المقدمة 

وتتمثل ). صالحياتمن ال 2(الفقرة  فق عليهاواالتكاليف اإلضافية الكاملة المنطاق التقييم على تقدير ويركز   -17  
التي تحقق عموما  اتعو مشر في التمويل هذه التكاليف اإلضافية المتفق عليها في رفق مالمحددة للوالية ال

مختلف العامة من بتجميع الموارد معتاد حسب اللعملية من افرق خالل احداث إضافية وتحفيزية من أدوارا 
خاصة الموارد الو  ووكاالت المعونة الثنائية ،متعددة األطراف، والحكومات الوطنيةال الصناديقمستويات مثل ال

  أو القطاع الخاص. والمؤسسات مثل من المنظمات غير الحكومية
التوجيهية  خطوطالعلى  2007في خالل اجتماعه الحادي والثالثين  وافق مجلس مرفق البيئة العالميةو   18  

الشارة افي االستبيان، وقد طلب من األطراف، . )GEF/C.31/12( ف اإلضافيةيلالتطبيق مبدأ التكعملية ال
  فترة التجديد السابعة استنادا إلى مبررات التكاليف اإلضافية.التمويل المتوقع من إلى 

لالرشاد الموجه إلى ة ير يقدتالمالية البشأن االنعكاسات تحليل  إجراء، لصالحيات(ج) من ا 5الفقرة وتطلب   -19  
لكل  المالية وافر لالنعكاساتر متتقديهناك يذكر فريق الخبراء أن و آللية المالية من مؤتمر األطراف. ا

في التجميعي  اإلرشاداآللية المالية (لإلرشاد الموجه إلى كاملة المجموعة الأو رشاد اإلمن عناصر عنصر 
المالية  نعكاساتحساب االفي فريق الخبراء لم ينظر  ،خالل التقييمو الجدول المرفق ألف من التقرير الكامل). 

-2014األول لفترة التجديد السادسة للمرفق للفترة تقييم اعدة" مثلما تم خالل الالقمة إلى القمن منظور "من 
البيانات ثغرات في و  ،المنهجية نتيجة لقصور فيوذلك ) UNEP/CBD/COP/11/INF/35نظر ا( 2018

  بلدان لتنفيذ أنشطة المشروع.ال ختلفمفي ف يلاهياكل التكتباين ، وتالمعارفو 
  الماليةمن اآللية توفير األموال   
بصورة شفافة خصيص الموارد تمرفق البيئة العالمية مقترح لنظام  إدارة ، اعتمد مجلس2014 /أيارفي مايو  -20  

تحديد وبغية . ستار  لموارد بصورة شفافةنظام تخصيص الفترة التجديد السادسة، حيث يتناول تطبيق 
هذا النظام نموذج طبق ، )GEF/C.47/Inf.08( لهذا النظام لفترة التجديد السادسةرشادية اإلمخصصات ال

تخصيص فترة التجديد وفقا التفاق التجديد، و . مليار دوالر أمريكي 4,443إجمالي قدره ستار لمستوى تجديد 
وتغير  ،(التنوع البيولوجييغطيها نظام تخصيص الموارد بصورة شفافة الثالثة التي السادسة لمجاالت التركيز 
مليون دوالر أمريكي  1,260مليون دوالر أمريكي للتنوع البيولوجي، و 1,296بلغ مالمناخ وتدهور األراضي) 

، مجاالت التركيز تجنيبل تتعديالإجراء بعد و لتدهور األراضي.  دوالر أمريكيمليون  431و ،لتغير المناخ
مقدار ي للتنوع البيولوجأصبح المبلغ المتوافر للمخصصات القطرية من نظام تخصيص الموارد بصورة شفافة 

تفاصيل المبلغ المتوافر من المخصصات  ت. وقد استخدم2018- 2014لفترة لدوالر أمريكي  مليون 1051
المبلغ عن األطراف لفترة التجديد السادسة للمرفق البالغ  ةالقطرية من نظام تخصيص الموارد بصورة شفاف

  المرفق جيم من التقرير الكامل). (انظر الجدولاإلرشادي الالزم لتغطية التكاليف اإلضافية للمشروعات 
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الصندوق االستئماني مبالغ من التقرير الكامل) االتجاهات في  2(الشكل الوارد أدناه الشكل التالي ويبين   -21  
مرفق، لالتجريبية ل ذ المرحلةــ. ومن2014و 1991عامي ا بين ـــــة التي ووفق عليها فيمـــــالبيئة العالميلمرفق 

حقق قد و . واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجيالحفظ  دوالر أمريكيمليار  4,2ق أكثر من ـــــمرفخصص ال
 1300كثر من ألدعم فرت ال، و ضافيةاإلوال ــــماأل نــم دوالر أمريكيمليار  12ن ـأكثر مذا االستثمار ــه

  .)(GEF Sec 2015 بلدا 155التنوع البيولوجي في من مشروعات ع و مشر 
مطرد الزيادة خالل الفترة بأكملها. ومنذ عام لتنوع البيولوجي الموافق عليه لالتمويل في نمو ال كان، ٕاجماالو   -22  

قد زادا الصندوق االستئماني والتمويل المشترك أن من على الرغم و . كبيرة المشترك بدرجةتمويل زاد ال، 1996
وحسبما أبلغ المرفق . خرينخالل العقدين األدرجة كبيرة زاد بهو الذي المشترك فإن التمويل  ين،السنبمرور 

  التنوع البيولوجي. في أيضاً للمرفق األخر االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف أسهم التمويل 
  
  

ستثناء بإنح الصندوق االستماني لمرفق البيئة العالمية والتمويل المشترك للتنوع البيولوجي : مجموع م2الشكل 
  مجاالت التركيز المتعددة

 )2016(المصدر بيانات مأخوذة من أمانة مرفق البيئة العالمية، فبراير/شباط 
  

  
لتركيز مالحظة: هذه البيانات ال تشمل عنصر التنوع البيولوجي من مشروعات مجاالت ا

المتعددة حيث أن بيانات التمويل المشترك ال تتوافق مع مساهمات التركيز الفردية 
لمشروعات مجاالت التركيز المتعددة بل لعناصر المشروعات التي تمول من مجاالت 

  التركيز المتعددة وليس مجرد مجال تركيز التنوع البيولوجي.

  
ة للبلدان المؤهلة للحصول على أموال مرفق البيئة العالمية، دعا وتكاليف غير ضروري عقباتبغية عدم اقامة   -23

 مفهوم وتطبيق التمويل المشتركاالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف المرفق إلى مواصلة توضيح 
مرفق البيئة العالمية  إدارة ). وبعد ذلك وافق مجلس5، الفقرة XI/5 decision(للمشروعات التنوع البيولوجي 

دور هام ضطلع ب. ونظرًا ألن التمويل المشترك ي2014في  )FI/PL/01( على سياسة محدثة للتمويل المشترك
ع  أن تشير إلى التمويل المتوقطلب فريق الخبراء من األطراف زيادة التمويل اإلضافي لتوسيع المشروعات، في 
  في االستبيان.المصادر الحكومية والمصادر الخارجية واألخرى من 

الستكمال التمويل المشترك حشد  ، لدى وضع مشروع، البلد المتلقيو مرفق، والوكاالت المنفذة الأمانة تهدف   -24
أقصى مبلغ إلى زيادة  امرفقيسعى بوصفه مرفق البيئة العالمية والواقع أن لمرفق. لاالستئماني منحة الصندوق 

في مشروعات المرفق في كافة  المعدالت المتوسطة للتمويل المشترك OPS5 report تقرير قدمويممكن. 

-1991اتجاهات منح مرفق البيئة العالمية والتمويل المشترك، مجموع األموال الموافق عليها، 
2014 

ت األمريكية
باليين الدوالرا
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ويبلغ معدل التمويل المشترك من فترة التجديد من التقرير الكامل).  7جدول ال(انظر فترات تجديد الموارد 

في  0,3التمويل المشترك من معدل مرور الوقت، زاد وب. 2.1البيئة العالمية األولى إلى الخامسة لمرفق 
  .الفترة الخامسة لتجديد الموارد في 4أكثر من إلى المرحلة التجريبية 

على النحو الذي أبلغه المرفق  1:4التجديد الخامسة  مشروعات فترةالتمويل المشترك من معدل متوسط ويبلغ   -25
لبعض تج انالمعدل المجموع المبالغ و غير أن . 2014لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في 

  أصحاب المصلحة في المشروع.من جانب توصل إليها للن مفاوضات واتفاقات ينشأ ع اتمشروعال
 

  شترك بحسب مجال التركيز في كافة فترات التجديد: المعدالت المتوسطة للتمويل الم7الجدول 
(المصدر: مكتب التثمين المستقل: الطبعة الخامسة من دراسة األداء الشامل لمرفق البيئة العالمية، التقرير 

 )،26صفحة  OPS5، الطبعة الخامسة، األداء الشامل 2014النهائي، واشنطن، 
EN.pdf-Report-Final-https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/OPS5  

المرحلة   مجال التركيز/الطريقة
  التجريبية

الفترة 
  األولى

الفترة 
  الثانية

الفترة 
  الثالثة

الفترة 
  الرابعة

الفترة 
  أ)(الخامسة

  4,3  2,3  1,8  1,3  1,0  0,3  التنوع البيولوجي
  5,2  3,8  3,5  2,1  1,7  0,9  تغير المناخ
  5,8  3,1  1,9  1,2  1,0  0,3  المياه الدولية

  4,5  3,0  3,0  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  تدهور األراضي
  2,3  0,7  0,7  0,1  0,6  0,4  استنفاد طبقة األوزون

  4,0  2,0  1,1  1,0  ال ينطبق  ال ينطبق  الملوثات العضوية الثابتة
  3,4  2,7  1,6  1,0  1,1  0,3  متعددة مجاالت التركيز
  3,9  2,3  0,4  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  تمويل البلدان األقل نمواً 

  الصندوق الخاص لتغير المناخ تمويل
تمويل صندوق التنفيذ التابع 

  ناغويا لبروتوكول

  7,1  3,5  1,7  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

    ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  
  ال تنطبق. n.aملحوظة: 

  .2013يونيه/حزيران،  30اعتبارا من  –أ 

  
  أداء اآللية المالية  

ز من الصالحيات، ينبغي أن يأخذ التقييم في االعتبار الخبرات المكتسبة حتى  3حسب طلب الفقرة   -26
جه النجاح في المشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية، اآلن بما في ذلك جوانب القصور وأو 

طلب االجتماع الثاني عشر  النهوض بفعالية اآللية المالية،فضال عن أداء المرفق ووكاالته. وبغية 
)، من 8، الفقرة 12/30لمؤتمر األطراف من مرفق البيئة العالمية اتخاذ العديد من اإلجراءات (المقرر 

 ’2‘ضافية؛ اإلجديدة و المالية الموارد المرفق البيئة العالمية في تعبئة التحفيزي لدور ال تعزيز ’1‘بينها 
تحقيق أهداف  صوبالتقدم المحرز النهوض بعملية قياس  ’3‘ات؛ ومواصلة تبسيط دورة المشروع

  مرفق البيئة العالمية. هادعميمبادرات خالل للتنوع البيولوجي من  شيتأي
. اتالتأثير منظور المؤسسي والفعالية و األدائي و المنظور كال من الحالية ثمين التتشمل عمليات   -27

في ا يز يحفلمرفق دورا تلأن فق البيئة العالمية الحظت الطبعة الخامسة من دراسة األداء الشامل لمر و 
الطبعة الخامسة من  تالبيئية العالمية. وعالوة على ذلك، خلص تالمشكالمعالجة في دعم البلدان و 

نموذج التدخل في أعمال المرفق فعال وينطوي على إلى أن مرفق البيئة العالمية راسة األداء الشامل لد
  .تأثيرات

عن أن وكاالت مرفق البيئة مرفق البيئة العالمية وأبلغت الطبعة الخامسة لدراسة األداء الشامل ل  -28
في كافة فترات ئة من التمويل االم في 40توزيع  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالعالمية تتقاسم مع 
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ئة افي الم 10بنسبة ئة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة افي الم 38البنك الدولي بنسبة التجديد، يليها 
). 6، صفحة 6- 1، الجدول 2014(الطبعة الخامسة لدراسة األداء الشامل لمرفق البيئة العالمية 

بين فيما التمويل  حصص، حدث تحول كبير في بيئة العالميةوخالل الفترة الرابعة لتجديد موارد مرفق ال
الطبعة الخامسة من دراسة مرفق (ال اتعو في مشر الجديدة وكاالت لظهور النتيجة حدث وكاالت ال

  ).2، صفحة 2014األداء الشامل لمرفق البيئة العالمية 
مرفق ترة التجديد الخامسة لموارد فئة من افي الم 27على  آسيا حصلتجميع دورات التجديد، وخالل  -29

في  20بنسبة  الكاريبيالبحر وأمريكا الالتينية و ئة، افي الم 24 بنسبة أفريقيا، تليها ةالبيئة العالمي
ضعيفة قد تضاعف تقريبًا بالمقارنة بفترة التجديد الرابعة في حين للبلدان الالتمويل أن عن  بلغئة. وأاالم

للبلدان ئة افي الم 17وبنسبة ئة افي الم 63الصغيرة النامية بنسبة دول الجزرية زاد التمويل المقدم لل
- 2، صفحة لألداء الشامل لمرفق البيئة العالميةالتي ال تطل على بحار (الطبعة الخامسة من دراسة 

3.(  
لدى  األعمالقطاع نموذج العالمية واستكشفت الطبعة الخامسة من دراسة األداء الشامل لمرفق البيئة   -30

من ثم تعزيز ، و لكي يمكن حلهاالعمليات مختلف في تنشأ منها المشكالت ي تكن الامرفق لتحديد األلما
من طويلة في نقل مقترحات المشروعات "تأخيرات أن هناك مرفق. ووجدت الدراسة للنموذج التدخل 

ة بالغة إعداد المشروعات يعتبر مسألوقت بع اسر فاال..." نقطة بت في المرفق إلى النقطة التالية
تي تظل دون استخدام. وذكرت الوثيقة المعنونة ألموال اللالفرصة البديلة األهمية بالنظر إلى تكلفة 

السابع واألربعين لمجلس جتماع قدمت لالمرفق البيئة العالمية" التي استخدام  اتدورة مشروع"تحسين 
 /أيلولسبتمبر 16 حتىأنه  )GEF/C.47/07( 2014 /تشرين األولمرفق البيئة العالمية في أكتوبر

الكاملة الحجم، والمشروعات المتوسطة  اتعو مشر تشمل كال من المشروعا ( 84كان هناك ، 2014
مليون دوالر من استمارات تحديد المشروعات الموافق عليها قد  460جموعه تمثل الحجم تمثل ما م

بيرا كيمثل وحده مبلغا و  –تجاوزت مواعيد التصديق والموافقة عليها من جانب مكتب المحاسبة المالية 
الحد مرفق الإدارة مجلس  اعتمدذلك، ى لعللبرمجة في أماكن أخرى و ومن ثم فأن غير متاح لتمويل ل

شهرا  18بتحديد حد أقصى قدره مرفق ال إدارة لتحقيق هدف مجلس اتلغاء المشروعإلاألقصى 
وسيعاد التخصيص الشفاف للموارد . اتمشروعالوتحديث سياسة إلغاء  ،كاملة الحجم وعاتللمشر 

مخصصات البلد، وستتوافر لعلى الموارد فق و و يكون قد ملغاة خالل فترة التجديد حيث للمشروعات ال
  .)GEF/C.47/07( شروعاتلبرمجة الم

 اتفاقية التنوع البيولوجيلالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في مرفق البيئة العالمية ويقدم تقرير   -31
)UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1،  واالستنتاجات الرئيسية  ،نتائجحافظة ترصد ال) 19الفقرة

هدف يتمثل ال: اتعو نجاح المشر  بشأن قصص مرفق البيئة العالميةلمكتب التمكين المستقل في 
مرض التي تحقق درجات للمشاريع  في المائة 75عن مؤسسي للمرفق في الحصول على ما ال يقل ال

ها تنفيذيجري مشروعا  198وهناك من بين حافظت التنوع البيولوجي المكونة من . عمرتفأو  متوسط
للبيئة العالمية بدرجة مرض أو مرض  في المائة مشروعا تحقق أهدافها 91في الوقت الحاضر، 

  .مستوى مرتفعب
 1221نفذ مشروعا،  3349لعدد تمويل الالصندوق االستئماني قدم ، 2013/أيلول سبتمبر 30وحتى   -32

مجال ئة في افي الم 6التنوع البيولوجي والخاص بتركيز الفي مجال  هائة منافي الم 36أو مشروعا 
شواغل التي تعالج  مجاالت التركيزمتعددة وبلغت نسبة المشروعات ال. الدولية بالمياهالتركيز المتعلق 

ئة افي الم 14العالمية مرفق البيئة بيئية عالمية ذات صلة بأكثر من مجال تركيز واحد من مجاالت 
   ).2-1، الجدول 2، الصفحة 2014الطبعة الخامسة من دراسة األداء الشامل لمرفق البيئة العالمية (

تشارك في كثير من المشروعات المتعددة لتنوع البيولوجي وتدهور األراضي وكان مجال التركيز ل  -33
الطبعة الخامسة من دراسة األداء الشامل من التقرير الكامل، من  10(انظر الجدول مجاالت التركيز 

صوب المشروعات  ةالمتزايد اتاالتجاه تتسارعوقد ). 4، الصفحة 2014 لمرفق البيئة العالمية
نهاية عام وحتى . ةمرفق البيئة العالميمجاالت التركيز خالل فترة التجديد الخامس لبرامج المتعددة الو 

الصندوق االستثماني  اتعو (بما في ذلك مشر  لتركيزمجاالت امتعددة ال اتعو مشر الكانت ، 2013
برمجة المستخدمة خالل فترة التجديد الخامس على النحو من ال في المائة 42تمثل  طرافتعددة األالم

  لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف.مرفق البيئة العالمية  الذي أبلغه
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ق البيئة العالمية بحسب تمويل مجال التركيز : مشروعات مجاالت التركيز المتعددة في مرف10الجدول   

  )3-1(المصدر: الطبعة الخامسة من دراسة األداء الشامل لمرفق البيئة العالمية، الجدول 
  فترة التجديد الخامسة  فترة التجديد الرابعة  فترة التجديد الثالثة  مجال التركيز

  85  48  5  التنوع البيولوجي
  66  36  3  تغير المناخ

  18  19  3  لدوليةالمياه ا
  4,5  3,0  3,0  تدهور األراضي

  صفر  1  صفر  استنفاد طبقة األوزون
  5  2  صفر  الملوثات العضوية الثابتة

  65  ال ينطبق  ال ينطبق  اإلدارة المستدامة للغابات(أ)
  47  44  144  بناء القدرات واألنشطة التمكينية

  ال ينطبق  ال ينطبق  39  (ب) مجال التركيز المتعدد
  159  104  191  عالمجمو 

وتستبعد ، 2013سبتمبر/أيلول  30ال ينطبق. البيانات عن مشروعات الصندوق االستئماني للمرفق حتى  naمالحظة: 
  .SGPمشروعات 

خفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات في البلدان النامية ودور  +REDDقدم مرفق البيئة العالمية  –أ 
  ٕاداراتها المستدامة وتعزيز مخزونات كربون الغابات في البلدان النامية.حفظ الغابات و 

  لم تكن بعض مشروعات مجاالت التركيز المتعددة خالل فترة التجديد الثالثة قد جرى تقييمها بحسب مجال التركيز. –ب 

  
 تأثيراتل تقييمابعين المستقل في مرفق البيئة العالمية خالل االجتماع التاسع واألر  التقييمقدم مكتب   -34

بشأن حفظ  استثمارات مرفق البيئة العالمية في المناطق المحمية غير البحرية ونظم برامج العمل
أحد االستنتاجات في أن وتمثل  )GEF/ME/C.49/Inf.02( التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

الدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية يسهم في حفظ التنوع البيولوجي من خالل المساعدة في خفض 
الحرجي في المناطق  فقدان الموائل في المناطق المحمية على النحو المبين من خالل فقد الغطاء

محمية التي يدعمها المرفق بالمقارنة بالمناطق المحمية التي ال يدعمها المرفق. كذلك بان المناطق ال
على المحمية التي يدعمها المرفق تبدي اتجاهات ايجابية من حيث اعداد األنواع والحد من الضغوط 

  التنوع البيولوجي على مستوى المواقع.
أبلغ المرفق أنه قد تم في نهاية فترة التجديد  د للمشروعات،بمعدل نجاح برمجة الموار وفيما يتعلق   -35

مليار دوالر أمريكي خصصت  1,08دوالرا أمريكيا من بين   1  057  226 380الخامسة برمجة 
في المائة من مجموع الموارد المعتمدة (تقرير مرفق البيئة  98لمجال التركيز للتنوع البيولوجي، أو 

). وهناك بعض البلدان التي لم تستفد 7و 4شر لمؤتمر األطراف، الفقرتان العالمية لالجتماع الثاني ع
  من مخصصاتها الكاملة.

 1300من فإنه قد تم حتى اآلن تقديم الدعم ألكثر ) 2015 مرفق البيئة العالميةووفقا لتقرير جديد (  -36
  مرفق.لمشروع في مجال التنوع البيولوجي منذ المرحلة التجريبية ل

  عن احتياجات التمويلالمعلومات ييم تق    – ثالثا
  األطراف أبلغتهاالتمويل التي احتياجات   1-ثالثا 

الوطنية  االستراتيجيات وخطط العملو لمعلومات الواردة في التقارير الوطنية تحليال لفريق الخبراء أجرى   -37
التي تتضمن الوثائق  منذلك  ، وغيرالموارد حشداستراتيجيات و التقارير المالية، و ، للتنوع البيولوجي

في تمويل الواردة بيانات الو معلومات وتتضمن  ،عن احتياجات التمويلمحتملة معلومات وبيانات 
فترة زمنية أو  على، التي سجلت أو الميزانيات الوطنيةالمصروفات  هااستراتيجياتالبلدان و تقارير 

الستقراء احتياجات التمويل حاول فريق الخبراء استخدام هذه البيانات كأساس و . حددةسنوات م
 هأنبالنظر إلى السابقة عن المصروفات ، ال يمكن استخدام هذه المعلومات غير أنه. 2018-2022

  :نهاألة نتيجالمبالغ ال يمكن عقد المقارنات بين 
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 .عديدةمن مصادر تتضمن في كثير من األحيان المصروفات الشاملة  •
 مختلفة.سنوات لسنوات أو فترة زمنية بعض التشمل  •
 المجاالت المواضيعية.تضمن مختلف ت •
في بعض األحيان وال  تكاليف التشغيلالنوعية اّال أنها تتضمن نشطة األتكاليف تتألف من  •

 .تتضمن ذلك في أحيان أخرى
تكون  واألنشطة بما في ذلك تلك التي قد التغطي المبالغ المخصصة لمختلف المشروعات  •

 منافع بيئية عالمية.حقق ال تألنها تمويل من المرفق مؤهلة لل
  .2022-2018الفترة عن األنشطة المقبلة خالل  تختلفأنشطة قد علق بتت •

المقدمة من مشروع التمويل الحيوي،  ضافيةاإلبيانات المعلومات و الفي  الخبراء أيضاً  وبحث فريق  -38
  الموارد المقدمة من األطراف.حشد  ةتقرير الرصد العالمي واستراتيجيو 

التمويل  من  حتياجاتاالحجم  إستنتاجفي تستخدم قد ال تقارير ال المأخوذة منن البيانات أل اً ونظر   -39
على  من األطرافالواردة على الردود  يةأساسبصورة فريق الخبراء اعتمد ، 2022-2018للفترة 

  ات.صالحيمن ال 11الفقرة حسب طلب مصمم الاالستبيان 
  التقارير الوطنية

/شباط فبراير 23حتى  التقارير الوطنية المقدمة من األطرافطبعات حدث ألتحليًال الخبراء فريق أجرى   -40
السابقة مصروفات على أي بيانات ذات الصلة بشأن الذلك هو االطالع الهدف من كان . و 2016

وأبلغت معظم البلدان . 2022- 2018التمويل للفترة من حتياجات اللحساب ا هاماستخداالتي يمكن 
من الخطة االستراتيجية التفاقية التنوع  20الهدف بشأن ن مسائل الموارد علومات نوعية عامة مععن 

المتضمنة في التقارير متعلقة بالتمويل المعلومات والبيانات الاني تعو . 2020- 2011 ترةفللالبيولوجي 
. التمويلعن  واضحةمعلومات شاملة أو  أيالبلدان ولم تسجل معظم  الوطنية من التأثر الشديد

في التمويل عن معلومات وأدرجت تسعة بلدان  أبلغت في تقديمات أخرى. ات بعض الدول أرقامأدرجو 
  في التقرير الكامل). 11في تقاريرها الوطنية (الجدول المصروفات 

  للتنوع البيولوجيخطط العمل الوطنية استراتيجيات و 
 الوطنية للتنوع البيولوجييجيات وخطط العمل من االسترات نسخحدث أل فريق الخبراء تحليالً أجرى   -41

بيانات أي  لعثور علىهو امن ذلك . وكان الهدف 2016 /شباطفبراير 16حتى قدمة من األطراف الم
حساب في  هاماستخداالتي يمكن مصروفات أو ال ،التمويلمن حتياجات الذات الصلة بشأن ا

للتنوع  الوطنيةالستراتيجيات وخطط العمل وترد في ا. 2022- 2018التمويل للفترة من حتياجات الا
 50غير أن نحو  .البيولوجي معلومات وبيانات عن التمويل تزيد من تلك الواردة في التقارير الوطنية

بلدًا  13 بلغ، وأعن التمويل واضحةبيانات شاملة و تدرج  ملالتي جرى تحليلها من البلدان  في المائة
للفترة للخطة االستراتيجية مما ال يناسب النطاق الزمني  ،2010إلى ما قبل  تعودعن مصروفات 

بلدان فقط هي  6 اال أن، 2020التمويل حتى عام  نبيانات عبلدًا قدمت  18بيد أن . 2011-2020
عينة صغيرة وال يمكن التي قدمتها، ويمثل ذلك معلومات الفي  2022-2018التي غطت فترة 

  في التقرير الكامل). 12اجات الشاملة (الجدول االحتية لتقييم مناسبصورة استخدامها ب
  الموارد حشدالتقارير المالية واستراتيجيات 

في  75 سبةهدف لنمن بينها الموارد،  حشدل فاً اهداعتمد االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف أ  -42
نهاية عام قبل  واألولويات فضًال عن الثغراتلالبالغ عن االحتياجات من التمويل، على األقل  المائة

تعين )، حيث ي24المالي (الفقرة نقح لالبالغ ذلك، اعتمد إطار معالوة على ). و 12/3قرر م(ال 2015
استنادا مثال ( السنوية احتياجاتها من التمويل التقديرية، جملة أمورتبين، ضمن ألطراف أن ا على

  .إلى االستراتيجية وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي
فر على ا، يتو الموارد لحشد هامن األطراف بشأن استراتيجيات اتميقدتلتحليال فريق الخبراء واجرى   -43

ن ممعلومات محدودة  بصفة عامة، سوى، ولم تقدمتفاقية التنوع البيولوجي. االلكتروني الموقع ال
لموعد النهائي بحسب ا اتميقدتأطراف  ولم يقدم بضعة ،تمويل في هذه التقاريرمن الحتياجات اال
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ولم يتضمن سوى عدد قليل من التقديمات الخاصة باستراتيجيات حشد الموارد  2015 لعام بو طلالم

أرقامًا محددة عن االحتياجات من التمويل. وجرى استعراض المعلومات الواردة في تقديمات التقارير 
) أو االبالغ من إطار 2 النقطة(توافر لتحديد إما التمويل الم 2012، و2014، 2015ن المالية م

  .فراو التمويل المتن عمعلومات بصورة أساسية ). وقدمت 2-3التمويل (من حتياجات الا
التي كانت متوافرة في معلومات عن الموارد المالية بلدًا أن تسعة بلدان قدمت  19تحليل من ويبين ال  -44

 اتميقدتال نم تتض، وال2020تمويل حتى عام من الحتياجات السابق، وأبلغت خمسة أخرى عن اال
يمكن   الو . فراو التمويل المتعن من خمسة بلدان معلومات ذات الصلة عن احتياجات التمويل أو 

  .من التمويللتقييم االحتياجات صورة سليمة استخدام هذه البيانات ب
  هايالتنفيذ الوطني لالتفاقية وبروتوكول

تنفيذ  بشأنر و نشالم تقرير الرصد العالميل، تحليًال فيما يتعلق بهذا الموضوع ،فريق الخبراء أجرى  -45
وكان مؤتمر األطراف قد قرر فيما . )UNEP/CBD/COP/12/13/Add.1( استراتيجية حشد الموارد

األمين التنفيذي تقارير رصد عالمية دورية  أن يعد)، 9/11(المقرر يتعلق باستراتيجية حشد الموارد 
توفر معلومات أساسية عن حالة واتجاهات تمويل التنوع ، دتنفيذ استراتيجية حشد الموار بشأن 

 تقرير الرصد العالميالمعلومات والبيانات الواردة في وتتناول البيولوجي. 
)UNEP/CBD/COP/12/13/Add.1(  فر من خالل مختلفاي تو ذالتمويل ال يةأساسبصورة 

  التمويل.من حتياجات اال إلىأن يتناول  وند، المصادر
  ميلية من األطرافمعلومات تك

للعثور على معلومات وبيانات عن االحتياجات  التنوع البيولوجيويل متمبادرة في فريق الخبراء بحث   -46
ينفذ  ادبل 30في الوقت الحاضر هناك و . مبادرة تمويل التنوغ البيولوجىفي  لبلدان الشريكةلالتمويل من 
شيلي، و بوتان، و بوتسوانا، و البرازيل، و : بليز، ال هذشميو  .هالتنفيذأو تجرى مناقشات  هذه المبادرةفيها 

اندونيسيا، و الهند، و غواتيماال، و جورجيا، و فيجي، و ٕاكوادور، و كوبا، و كوستاريكا، و كولومبيا، و 
رواندا، و الفلبين، و بيرو، و مبيق، اموز و منغوليا، و المكسيك، و ماليزيا، و قيرغيزستان، و كازاخستان، و 
مبادرة تمويل التنوع قدم تو نام وزامبيا. يت النكا وتايلند وأوغندا وفي ل وجنوب أفريقيا، وسرييسيشو 

تمويل التنوع البيولوجي، بذات الصلة  هامؤسساتو  هاسياساتالستعراض لحكومات ل الدعم البيولوجى
الوطنية للتنوع وخطط العمل األساس، وتقييم تكاليف تنفيذ االستراتيجيات خط وتحديد استثمارات 

مشروع التمويل الحيوي إلى يهدف و تمويل التنوع البيولوجي. ٕاجراء تقييم كمي للثغرات في البيولوجي، و 
 تفريق الخبراء اتصاالويجري الموارد على المستوى الوطني. حشد شاملة لوطنية استراتيجيات تنفيذ 

مويل الت ن مشروعممعلومات إدراج اليمكن كان مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتوضيح ما اذا 
  .شامل وكيفية ذلكفي التقييم الالحيوي 

  من مرفق البيئة العالمية تلقية تفاقية التنوع البيولوجي والبلدان الملألطراف في ااستبيان 
من تمويل من الحتياجات االطلب بيانات ومعلومات عن ل افريق الخبراء تصميم وعمم استبيانصمم   -47

لجميع األطراف في  2022 ه/حزيرانإلى يوني 2018 تموزه/مرفق البيئة العالمية للفترة من يولي
الفقرة في كاالت مرفق البيئة العالمية، على النحو المطلوب و أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، و و االتفاقية، 

استكمال االستبيان الذي يتضمن ارشادا بشأن طريقة ستبيان وقد صدر االات. حيالمن الص 10
كما  التفاقية التنوع البيولوجي. شبكيالموقع العلى  وضعرنسية واإلسبانية و باللغات اإلنجليزية والف

  جهات االتصال.لمواصلة استفادة عملية الو  أسلوب السؤال والرد بشأن النهجوضع على الموقع 
. من مرفق البيئة العالميةلقية البلدان المتالمعلومات والبيانات الواردة من ولم يدرج في التقييم سوى   -48

المتعلقة بيانات الو  مشروعاتللمفاهيم المحتملة ال ‘1’تقديم معلومات عن وقد طلب من البلدان 
التمويل المتوقع من  ‘3’وطنية، ال اتحكومالالمتوقع من التمويل  ‘2’التكاليف اإلجمالية، بتقديرات 

البيئة العالمية، مرفق فترة التجديد السابعة لالتمويل المتوقع من  ‘4’خرى، واألخارجية المصادر ال
  التكاليف اإلضافية.مبررات استنادا إلى 
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لفترة التجديد السابعة لمرفق المحتملة بشأن النهج االستراتيجية المعلومات المطلوبة وينبغي أن تتوافق   -49
لبلدان أو األولويات الوطنية الوطنية للتنوع البيولوجي لمع االستراتيجيات وخطط العمل البيئة العالمية 

  االتفاقيات األخرى.ب ،بطهاور 
في  25بلدا ( 36 رد ،بلداً  143البالغ عددها  فق البيئة العالميةمن مر البلدان المتلقية بين من و   -50

أفريقيا، بلدا من  15 :2016 /شباطفبراير 27 بحلولالتمويل حجم وقدمت على االستبيان ئة)، االم
أوروبا من  بلدان 6ية ومنطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتين 7من آسيا والمحيط الهادئ، و 8و

على الموقع وضعتها بعد ذلك ي تقدمت األطراف ردودها ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي الو الشرقية. 
اكتشاف وفي حالة . اه، واتساقاتهاالستبيانات ومعقوليتكامل استعرض فريق الخبراء و  .التفاقيةشبكي لال

  .اتايضاحلد للحصول على بالخاصة بالتصال بجهة االخبراء فريق العدم اتساق، اتصل 
تفاقية االأهداف  في إطارمشروع في مجال التنوع البيولوجي كل هذا التحليل، اعتبر مفهوم ألغراض و   -51

ا تعلق بممالالقرار غير أن . البيئة العالمية للتمويل من مرفق مؤهال، الذي تقدمه البلدان هايوبروتوكول
بلد تي يجريها المداوالت الللمر فإن ذلك متروك دعم في نهاية األتحصل على كرة المشروع إذا كانت ف
بين  يوجد ربط سببي الو مرفق البيئة العالمية. فترة التجديد السابعة لمرفق والشركاء خالل المع أمانة 

في قدم مخصصات المرفق التي سوف تو  ،في االستبيانالواردة تمويل االشارية من الحتياجات اال
  .الموارد خالل فترة التجديد السابعة تجديدللبلدان المختلفة نتيجة لمفاوضات نهاية األمر 

 27التي قدمتها البلدان بحلول  اتمتوقعة لمفاهيم المشروعشارية الالتكاليف اإلجمالية اال بلغ مجموعوي  -52
  .يدوالر أمريكمليون  5  849مقدار ستبيان المن خالل ا 2016 /شباطفبراير

لتمويل لمبلغ  التي ردت على االستبيان عن 36البالغة البلدان المشترك أبلغت تمويل وفيما يتعلق بال  -53
ئة من افي الم 67حو نغطي ي ،دوالر أمريكي مليون 3 924نحو قدره المتوقع شامل المشترك ال

من  أمريكيدوالر  مليون  2  762البلدان نحو  ت. وقدر اتة للمشروعير يدتقالتكاليف ال وعجمم
مليون  1 162حو ن) و اتة للمشروعير يقدتالتكاليف ال وعجممئة من افي الم 47مصادر حكومية (

ة ير يقدتالتكاليف الوع جممئة من افي الم 20من مصادر خارجية غير الحكومية ( دوالر أمريكي
  ).اتللمشروع

 خطوطإلى ال لبيئة العالميةمرفق افترة التجديد السابعة لالتمويل المتوقع من وينبغي أن يستند   -54
فريق الخبراء أن ويفترض . )GEF/C.31/12( ف اإلضافيةيلاالتوجيهية التشغيلية لتطبيق مبدأ التك

التوجيهية التشغيلية لحساب التمويل المتوقع من مرفق البيئة  خطوطبعناية هذه ال سوف تدرس اندبلال
الحصول على ردت على االستبيان التي  36البالغة  اندبلالوتتوقع . 2022- 2018العالمية للفترة 

ة ير يقدتالتكاليف ال وعجممئة من افي الم 33يمثل مما ، مرفقالمن  دوالر أمريكيمليون  1 925
  .اتللمشروع

إلى خارجية المصادر الالتمويل المشترك من الحكومات و فإن نسبة ، 36البلدان البالغة لعينة  ونظراً   -55
  .1:2ستبلغ البيئة العالمية مرفق المتوقعة من لمساهمة ا

  الفريق الرفيع المستوى للتقييم العالمي للمواردنتائج   2 –ثالثا 
الفريق الرفيع المستوى للتقييم العالمي للموارد كان من المتوخى أن يدعم العمل الذي اضطلع به   -56

المتعلقة بحشد قشات المنا 2020-2011للفترة  لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيالالزمة 
 التقرير الثانيويرتكز . االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف وخالله مؤدية إلىالموارد في الفترة ال

من تنفيذ  عفمناتقرير األول، ويحدد الالوارد في العلى تقييم  )UNEP/CBD/COP/12/INF/4( للفريق
  .االحتياجات من المواردو  اتهاأهداف أيشي، واستثمار 

 اً تقييم )UNEP/CBD/COP/11/INF/20( 2012التقرير األول للفريق الرفيع المستوى في وقدم   -57
إضافة بانه بير دتقو ، 2020شي للتنوع البيولوجي بحلول عام تأهداف أي تحقيقلتكاليف  اً عالمي

مليار  150شي، يتعين توفير مبلغ يتراوح بين تلكل هدف من أهداف أيرد امو االحتياجات من ال
ورأى  ،من عدم اليقين حاالتبوجود اعترف الفريق و . سنوياً دوالر أمريكي  مليار 440و ر امريكيدوال 

أن الفريق وأبرز  أن من الضروري إجراء المزيد من البحث للمساعدة في تنقيح هذه التقديرات.
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لحصول في اقتصاداتنا لالتي تخصص بها الموارد طريقة الفي  اً تغيير تتطلب الموارد من حتياجات اال

  على أفضل النتائج للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.
على وجه فالتمويل. من حجم االحتياجات في ؤثر التي تمن العوامل هناك طائفة أن بالتقرير وأضاف   -58

 نمية المؤسسية والتآزر بين األهدافوالت ات،السياس اقتساو  ،ابطو الر الصالت بين فإن الخصوص، 
الموارد ومصادر  ،عني أن النهجتهداف وغيرها من األ ي، والتآزر بين األهدافالمؤسس التعزيز و

 ه، وأنالخاص بهدف أخراالستثمار من االحتياجات  ؤثر فيتالخاصة بتنفيذ أحد األهداف قد  والفعالية
  .التمويلاالحتياجات من تقدير من  ةكبير أن يحد ذلك بدرجة يتوقع 

الكلية  والتكاليف العالميةالرفيع المستوى يبين المنافع ى أن تقييم الفريق شير إلن يفريق الخبراء أويود   -59
التكاليف على فترة التجديد السابعة ، في حين يركز تقييم 2020شي حتى عام تلتحقيق أهداف أي

منافع بيئية درار إلمرفق البيئة العالمية من المؤهلة في البلدان المتلقية  وعاتاإلضافية ألنشطة المشر 
من حتياجات االض تقييم اغر ال يمكن الجمع بين النهجين ألو . 2022-2018في الفترة  لميةعا

  .في فترة التجديد السابعة التمويل

  وتمويل التنمية المستدامة 2030جدول أعمال   3 –ثالثًا 
أصحاب المصلحة جميع البلدان وجميع  )A/RES/70/1( للتنمية المستدامة 2030جدول أعمال يدعو   -60

يتوجه  ، فإنه17 الهدف تمويلبلعمل في شراكة تعاونية في تنفيذ هذه الخطة التحويلية. وفيما يتعلق ل
نمية المستدامة، بما في ذلك تلك التي تإلى المجتمع الدولي لتعزيز وسائل التنفيذ لتحقيق أهداف ال

  .واستخدامها المستدام لتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيةاتتعلق بحفظ 
 A/RES/69/313 (2015) اً قرار خالل دورتها التاسعة والستين لجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت ا  -61

لمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية (جدول الصادر عن ا ل أديس أبابااعمجدول أيوافق فيه على 
والتزم . 2015ي لتمويل التنمية بعد عام عالمالطار اإلمن  ايعتبر جزء الذى) أباباأعمال أديس 

الموارد المالية من جميع المصادر، حشد على لتنوع البيولوجي واالستخدام المستدام وشجع بامؤتمر ال
  .وعلى جميع المستويات

للتعاون اإلنمائي والدور التكميلي  ،الموارد العامة المحلية الدور الهام الذي تضطلع بهالمؤتمر  برزأو   -62
مرفق البيئة العالمية في الذي يضطلع به دور بالف ار تعاالجرى . على وجه الخصوص، الدولي

  .يةائنمجهود اإل الالبيئية في تعميم الشواغل  معالمساهمة في تمويل التنمية المستدامة 
المساعدة اإلنمائية الرسمية، بما في ب همالتزامات، من جديد، اإلنمائية الرسمية اتالمساعدويؤكد مقدمو   -63

في المائة من الدخل القومي اإلجمالي  0,7تحقيق هدف بالمتقدمة البلدان من الكثير ذلك التزام 
  تمويل.من الأي احتياجات غير أنه لم يتم التعبير عن اإلنمائية الرسمية.  اتللمساعد

  مرفق البيئة العالميةفترة التجديد السابعة للاألموال الالزمة تقديرات   -اً رابع
ثالثة فريق الخبراء ووضع الثاني والثالث.  ينانات الواردة في الفصلهذا الفصل المعلومات والبييلخص   -64

التمويل و  الحجم الكامل لتكاليف المشروعات،خالل نظر من  فترة التجديد السابعةسيناريوهات لتمويل 
االستبيان من التمويل على النحو المبلغ عنها في  ةحتياجات المتوقعواال، المتوقع المشترك

  .التابع لفترة التجديد السادسة الموارد بشفافية يص خصتات نظام خصصمو 
  مرفق البيئة العالميةفترة التجديد السابعة لمن المبلغ المتوقع  التمويل: ألفسيناريو ال  
ألغراض فترة التجديد السابعة استنادًا إلى التكاليف اإلجمالية : التمويل المحسوب اءالسيناريو ب  

  ل المشتركلتمويل 1:4للمشروعات المبلغة و
 تخصيص المواردمخصصات نظام وتطبيق لفترة التجديد السابعة، : التمويل المحسوب جيمسيناريو ال  

  لفترة التجديد السادسة لمرفق البيئة العالمية بشفافية
لفترة التجديد  الموافق عليهتمويل المستوى من التقرير الكامل)  3(الشكل وتبين األرقام الواردة أدناه   -65

حتمل لفترة التجديد لتمويل الملوثالثة سيناريوهات مليون دوالر أمريكي  1 296سة والبالغ الساد
التي ردت على االستبيان  36السابعة. السيناريو ألف يجسد الحجم المبلغ من البلدان البالغ عددها 

  .مليون دوالر أمريكي من فترة التجديد السابعة 1 925قدره تمويل متوقع بحجم 



UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.2 
Page 13 
 

على المبلغ اإلجمالي لتكاليف المشروعات  1:4نسبة التمويل المشترك بتطبيق السيناريو باء  ويبين  -66
اتفاقية في لمؤتمر األطراف  لالجتماع الثاني عشر مرفق البيئة العالميةمبلغة من الوالذي يجسد النسبة 

دوالر مليون  1 170لفترة التجديد السابعة مقدار التمويل المحسوب وسيكون مستوى  .التنوع البيولوجي
  .أمريكي

التي ردت على  36البلدان البالغ عددها من المبلغة التمويل  االحتياجات من جيمالسيناريو ويجسد   -67
 الموارد خصيصتنظام من مقترنة بالمخصصات الحالية ) أمريكيمليون دوالر  1 925(االستبيان 

من مرفق تلقية ئة من البلدان المافي الم 75( 107في فترة التجديد السادسة للبلدان البالغة  بشفافية
لقية ئة من البلدان المتافي الم 75بعد على االستبيان أدت النسبة البالغة  ردالبيئة العالمية) التي لم ت

من الموارد لفترة التجديد السابعة إلى حدوث انحراف احتياجاتها عن التي لم تبلغ و مرفق البيئة العالمية ل
في المائة  75البالغة المتبقية ويعتبر ادراج النسبة  .ألف وباء هينفي السيناريو ردة واالفي الحسابات 
االرشادية لفترة التجديد  مخصصاتهامرفق في التقييم، واستخدام فريق الخبراء المن لقية من البلدان المت

مع )، يكيمليون دوالر أمر  698( ن التمويل لفترة التجديد السابعة مالسادسة لحساب االحتياجات 
التزامات دوالر تتألف من مليون  245(مبلغ تجنيب مجاالت التركيز لفترة التجديد السادسة  ةضافإ

، وبرنامج اإلدارة المستدامة للغابات). ةمج العالمية واإلقليمية، بما في ذلك النهج المتكاملاالبر و االتفاقية، 
  .مليون دوالر أمريكي 2 868بعة مقدار الناتج عن ذلك لفترة التجديد السا تمويلالن مستوى وسيكو 

ألغراض فترة التجديد السابعة التمويل المبلغة من حتياجات يجمع االآخر  وهناك استنتاج محتمل  -68
من فترة التجديد السادسة، ومتوسط الزيادة من مستوى  بشفافية الموارد ومخصصات نظام تخصيص

التي  36البالغة غ لفترة التجديد السابعة، لتحصل البلدان فترة التجديد السادسة استنادًا إلى الحجم المبل
 34حو نأو دوالر أمريكي مليون  355على مبلغ  2016 /شباطفبراير 27ردت على االستبيان في 

غير أن هذه البلدان البالغة . بشفافية الموارد مخصصات البلد من خالل نظام تخصيصئة من افي الم
 عن السابعةمستوى فترة التجديد لمرة  5.4أو ما يزيد ر أمريكي مليون دوال 1 925تتوقع مبلغ  36

التي لم ترد على االستبيان  107غة الالبلى البلدان عهذه الزيادة . ولدى تطبيق السادسةفترة التجديد 
هذه الزيادة  تٕاذا تطبقو  دوالر أمريكي. مليون 3 769فترة التجديد السابعة المبلغ المحسوب ليصبح 

يكون مبلع التجنيب لفترة التجديد ، التجديد السادسة ةلفتر مجاالت التركيز نظام تجنيب لى ع أيضاً 
فترة التجديد مستوى التمويل المحسوب لسيبلغ ، بصفة إجمالية. و دوالر أمريكيمليون  1 323السابعة 

  .دوالر امريكيمليون  7 017السابعة مقدار 
 يكفي الاألمر الذي  و، وه36 للبلدان البالغةمحدودة البيانات العلى قاعدة نتاج هذا االستويعتمد   -69

ويالحظ ذلك على وجه الخصوص لدى النظر إلى الزيادة من فترة سيناريو. للخروج باستنتاج سليم لل
 3- 1مثل التجديد السادسة إلى مستوى فترة التجديد السابعة التي تتابين بدرجة كبيرة بين البلدان 

لجمهورية الكونغو  13-0ولفلبين، ل 7-10وللصين،  5- 9ولملديف، ل 6-6وللهند،  8- 2ألرمينيا، و
في حالة سيناريو آخر باعتباره خيار في هذا الفريق الخبراء وقد ينظر لبربادوس.  7-44الديمقراطية، و

  .اتهمالمزيد من البلدان الستبيانتقديم 
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  ترة التجديد السابعة: مستوى التمويل لفترة التجديد السادسة والسيناريوهات لف3الشكل   
  (بمليارات الدوالرات األمريكية)

  
  

  التآزر مع االتفاقيات األخرى  -خامسًا 
 ةمولاالتفاقيات األخرى المالتآزر مع  بشأناألطراف من  ةقدممالمعلومات التقييم في االعتبار أخذ ال  -70

حددت و  .اتحيالمن الص )ط(و )ح( 3 تانالفقر (بالتنوع البيولوجي المتعلقة مرفق البيئة العالمي و من 
  األخرى. مختارةالالتفاقيات مع االمحتملة  اتعو المشر صالت األطراف في االستبيان 

 تفاقيةصلة لال  471عن ، أبلغت األطراف 2016 /شباطفبراير 27لمستكملة بحلول من االستبيانات او   -71
أن ) وفي حين ير الكاملأدناه من التقر  15(الجدول  2022-2018محتملة خالل ال اتعو مشر مع ال

بعض أفكار المشروعات لديها أكثر من صلة محددة مع االتفاقية، ادراج البعض اآلخر على أن ليس 
في المائة  15صالت:  3في المائة و 15في المائة وصلتان:  25لديه أي صلة: الصلة الواحدة= 

  .في المائة 27 لة:صفي المائة، وعدم وجود أي  17صالت:  3وأكثر من 
اإلطارية األمم المتحدة تآزر مع أهداف اتفاقية حاالت تحقيق المشروعات على معظم مفاهيم وتعمل   -72

ا مليهي)، في المائة 15مكافحة التصحر (األمم المتحدة ل، واتفاقية في المائة) 19بشأن تغير المناخ (
معرضة للخطر من الحيوانات في األنواع ال الدوليةواتفاقية التجارة  ،في المائة) 16اتفاقية رامسار (

 ،في المائة) 11( من الحيوانات البرية األنواع المهاجرةحفظ واتفاقية  ،في المائة)  13( البرية والنباتات
المنبر الحكومي الدولي لخدمات التنوع البيولوجي والنظم  اإلبالغ عنها التى ةالمحتمل اتالتآزر وتشمل 

وثيقة ذات صلة  بالملوثات الخاصةاالتفاقيات أن ال يبدو ات. و باتلنباالمتعلقة االيكولوجية والمعاهدات 
 .2022-2018لفترة المقترحة لبالمشروعات 
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من مرفق البيئة االتفاقيات األخرى الممولة  معصالت  لهاالمبلغة التي  اتعو المشر ب: قائمة 15الجدول 
  المتعلقة بالتنوع البيولوجيالعالمية و 

 

 االتفاقية 
التي لديها  نسبة المشروعات

 صالت مبلغة لالتفاقية
   اتفاقيات أخرى ممولة من مرفق البيئة العالمية

 في المائة UNFCCC 19 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
 في المائة UNCCD 15 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 POPs اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
صفر في 

 المائة

 MCM لزئبقااتفاقية ميناماتا بشأن 
صفر في 

 المائة

 MP بروتوكول مونت بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
صفر في 

 المائة

   االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 في المائة Ramsar 16 األراضي الرطبةالمعنية ب تفاقيةاال
 في المائة CITES 13 ة في األنواع المعرضة للخطر من النباتات والحيوانات البريةاتفاقية التجارة الدولي

 في المائة CMS 11 اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية
 في المائة WHC 7 اتفاقية التراث العالمي

 في المائة ITPGRFA 6 المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 في المائة IPPC 3 االتفاقية الدولية لحماية النباتات
   مبادرات أخرى متعددة األطراف

 في المائة 8  المنبر الحكومي الدولي لخدمات التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي
 

  التقييم بشأن أفكاراالستنتاجات و   -اً سادس
ا من نوعه يتم للمرة الثانيةمرفق البيئة العالمية لفترة التجديد السابعة لل التمويكان تقييم االحتياجات من   -  73

أن  بالنظر إلىضيق بالغ اللدراسة طوال فترتها. وكان النطاق الزمني لواجه مرة أخرى تحديات و  ،
باإلضافة إلى  ،على أساس طوعي ،أعضاء فريق الخبراءبدرجة أساسية بواسطة  قد استكملالتقييم 
  .مواردمحدودية الة و داتعمال مأنشطته

من مرفق البيئة تعلق بردود البلدان المتلقية فيما ي التالية االستنتاجات األوليةفريق الخبراء ووضع   -74
  العالمية

 فريق الخبراء تحليالً وأجرى االحتياجات: ألغراض تقييم  لبياناتالتقييم  يةتقارير البلدان غير كاف  -أ 
 الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخطط العملو وطنية، من التقارير النسخ حدث أل

بالموارد الخاصة معلومات نوعية عامة بشأن المسائل عن معظم البلدان . وأبلغت والتقارير المالية
ال يمكن استخدام . و 2020-2011 للفترةالتفاقية لمن الخطة االستراتيجية  20الهدف فيما يتعلق 

  ة.تقييم االحتياجات الشاملألغراض  ليمةس بصورةهذه المعلومات 
نهج   إلى وضعهدف يفريق الخبراء وكان : الستكمال االستبيان تعمل جاهدةينبغي للبلدان أن   -ب 

بشأن لبيانات والمعلومات لوقابل الستخدام  وشفافبه " لتحقيق مصدر موثوق من القاعدة للقمة"
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لم يرد على  حتى اآلن. و لمرفق البيئة العالميةلفترة التجديد السابعة لتمويل من ااالحتياجات 

من مرفق البيئة العالمية مجموع البلدان المتلقية من  بلداً  36االستبيان ويقدم مبالغ التمويل سوى 
لك ليس ذكر فريق الخبراء أن ذو . 2016 /شباطفبراير 27حتى ئة) افي الم 25( بلداً  143البالغ 

ينبغي التجديد السابعة. و  التمويل لفترةمن حتياجات اللتقييم اها بموثوق القوية و البيانات لابقاعدة 
الذي سيقدم إدراجها في التقرير النهائي استبياناتها حتى يمكن  الستكمال البلدان أن تجاهد معظم

  لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف.
وبغية  :جديد السابعةالمتوخاة لفترة التالمحددة وطنيا  اتهاعو مشر  حسبأن تينبغي للبلدان   - ج

د أولوياتها يحدتمرفق المن  لقيةجميع البلدان المتى ليتعين ع"، القاعدة للقمةالنهج "من  تحقيق هذا
لتحقيق  الغ الذي تحتاجهاقدر المبت، و الوطنية للتنوع البيولوجي بها وخطط العمل ةفي االستراتيجي
ستعدة غير الممن البلدان آلن العديد هناك حتى اأن الحظ فريق الخبراء . غير أن هذه األهداف

مشروعاتها المتوخاة ذات الصلة بفترة تكاليف مجموع وحساب وضيح أو قادرة على تخطيط وت
  والتمويل المتوقع من فترة التجديد السابعة. التمويل المشتركالتجديد السابعة، وتصور 

وينبغي أن يستند التمويل من فترة : ضافيةف اإليلاكتينبغي للبلدان أن تنظر بعناية في مبدأ ال  - .د
ف يلاتطبيق مبدأ التك بشأنلمرفق لتوجيهية تشغيلية  خطوطإلى التجديد السابعة 

 خطوطهذه الفي بعناية قد نظرت  اندبلفريق الخبراء أن ال. ويفترض  (GEF/C.31/12)اإلضافية
ذكر . و 2022-2018لفترة من مرفق البيئة العالمية ل قعالتوجيهية التشغيلية لحساب التمويل المتو 

في نهاية المطاف  هادعمسوف تما إذا كانت فكرة المشروع الخاص بأن القرار  فريق الخبراء أيضاً 
يترك للمداوالت بين البلد وأمانة المرفق والشركاء خالل فترة التجديد السابعة. سوف  ،مرفقالأموال 

ة من فترة التجديد السابعة تتباين تباينا أن المبالغ اإلجمالية المتوقعالحظ غير أن فريق الخبراء 
فترة التجديد السادسة إلى مستوى فترة التجديد النظر إلى الزيادة من شاسعا فيما بين البلدان. ولدى 

 6-6وللهند،  8- 2ألرمينيا، و 3-1بدرجة كبيرة مثل هذا التباين الشاسع  يالحظالسابعة، 
 7-44لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و 0- 13ولفلبين، ل 7-10وللصين،  5-9ولملديف، ل

  .لبربادوس
وال بد : الخاصة بها وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي اتاالستراتيجي ينبغي للبلدان تحديث  - ه

استنادا إلى  2022-2018لفترة لمرفق من اللتمويل لحددت أولوياتها قد لبلدان وان تكون ا
ا. غير أن هناك حتى اآلن خاصة بهلتنوع البيولوجي الوطنية لاالستراتيجيات وخطط العمل ال

لبلدان ولذا ينبغي لالكثير من البلدان التي لم تجر بعد تحديثًا لهذه االستراتيجيات وخطط العمل. 
استراتيجياتها وخطط عملها للتنوع البيولوجي في أسرع وقت  بتحديثم و المتلقية من المرفق أن تق
  إذا لم تكن قد فعلت ذلك.

فقد اعتمد الثاني عشر  لحشد الموارد: أو استراتيجياتهاها المالية كمل خططستتينبغي للبلدان أن   - و
على ئة افي الم 75أو ئة افي الم 100لعمل الموارد، بما في ذلك  حشدل اأهدافلمؤتمر األطراف 

وٕاعداد خطط والثغرات واألولويات، من التمويل التمويل  هااحتياجاتلالبالغ عن من األطراف األقل 
األطراف  اتميقدتحليًال لتفريق الخبراء وأجرى . 12/32قرر م(ال 2015مالية وطنية، بحلول عام 

تقديمات بحلول قدمت هي التي من األطراف حفنة فقط المالي، والحظ أن االبالغ ن إطار بشأ
لبيان رصة سوف تهيئ فوطنية ال يةلامالخطط . ونظرًا ألن ال2015المحدد بعام  الموعد النهائي

أن مرفق المن لقية ينبغي للبلدان المتو  البلدان من فترة التجديد السابعة. هتتوقعذي تمويل الحجم ال
سرع وقت أا في الخاصة بهاستراتيجية حشد الموارد الخاصة بمالية الخطة الالستكمال تجاهد 
  .ممكن

المتلقية من المرفق أفكار  انالبلدإذا تقدم  قدرتها على االستيعاب تستكشفأن لبلدان لينبغي   -  ز
لم في حين أن فريق الخبراء ومفاهيم المشروعات المحددة وطنيًا والمتوخاة في استبياناتها. و 

افترض على االستبيانات،  من الردودعلى االستيعاب قدرة البلد  خلصستيأن يستطع أن يستطع 
  .2022-2018الفترة  ات وخاللعو ر مشاللتنفيذ  يةستيعاباال تهاقدر في بعناية  تنظر قد أن البلدان 

إذ أن  :ة بالتنوع البيولوجينيالتآزر مع االتفاقيات األخرى المعجوانب  حوضأن تينبغي للبلدان   - ح
األمم المتحدة التآزر مع أهداف اتفاقية جوانب ى تحقيق عل تسعى اتمعظم مفاهيم المشروع
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ا مليهي)، في المائة 15كافحة التصحر (واتفاقية م في المائة)، 19بشأن تغير المناخ ( طاريةاال
تجارة الدولية في األنواع المعرضة لالنقراض من ، واتفاقية الفي المائة) 16اتفاقية رامسار (

من الحيوانات نواع المهاجرة في المائة) واتفاقية المحافظة على األ 13النباتات والحيوانات البرية (
التمويل من فترة التجديد السابعة يمكن استخدام ه راء أنيعتقد فريق الخب. و في المائة) 11(البرية 
  هذه. التآزرحاالت ر كفاءة من خالل معالجة بأكبكفاءة 

بعض البلدان المتلقية التي ردت على االستبيان تطلب  توافر التمويل يقيد طلب البلدان:عدم   - ط 
 تضع مستوىن المتلقية ومن الواضح أن البلدافترة التجديد السادسة.  ن مستوىعزيادة كبيرة 

 الموارد نظام تخصيص اتخصصملتوافر التمويل من  مرفق وفقاً الممولة من ال اتهاعو مشر 
المزيد من منح الصندوق االستئماني لمرفق جرى توفير  إاذا م. و من مرفق البيئة العالمية بشفافية

  لقية المزيد.لدان المتالبتطلب وقع أن ؤكد أن من المتممن ال، فإن نقطة مافي البيئة العالمية 
  :التالية التوصياتقترح أن يفريق الخبراء في يرغب بأكملها،  مهمةالي وفيما يتعلق  -  75

من تمويل ال بشأن االحتياجات منهذا التقييم الثاني المتبعة في  منهجيةاليالحظ فريق الخبراء أن   - أ
موثوق الشفافة و اليانات والمعلومات الب لتوفير ةبدو كافيتات حيالفي الصوارد النحو العلى مرفق ال

على المدخالت من  كبيراً  تعتمد اعتماداً سوف التقييم ستخدام. غير أن نوعية ونتائج قابلة لالالبها و 
بصورة منتظمة وجادة في  ،البلدانشاركت إذا أن تتحسن إال مكن ال يو  ،مرفقالمتلقية من ال اندالبل

  .هذه المهمة
مرفق موارد التمويل لتجديد من عملية االحتياجات  يعالجي ذ، ال5الفقرة  8/3وٕاذ يشير إلى المقرر   -ب

بإنشاء فريق الخبراء من نهج "من القاعدة للقمة"، يوصي  ةتسبكلما اتخبر لل البيئة العالمية، ونظراً 
موارد التضمن تخطيط ومنظمة ت مؤسسيةوعملية  ،التمويلمن حتياجات التقييم افريق معني ب

اإلجراءات تكون  قدو . المالية لتجديد موارد مرفق البيئة العالميةحتياجات لتقييم اال ةاالستراتيجي
  .حتمًال لذلكم لصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت مثاالً الخاصة باوالهيئات 

_________  


