
 

 

 للتنفيذ الهيئة الفرعية
 الثانياالجتماع 

 8132 تموز/هيولي 31-9كندا، ، مونتلاير
 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 
 (12اآللية المالية )المادة 

 مقدمة

، تم أوالا . لثالث عشر لمؤتمر األطرافتطوران رئيسيان فيما يتعلق باآللية المالية لالتفاقية منذ االجتماع ا كان هناك .3
 ةمكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمي ِقبلمن ( OPS6)االنتهاء من الدراسة الشاملة السادسة لمرفق البيئة العالمية 

التجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية ، اختتمت المفاوضات بشأن انياا ث. 8132كانون األول /في ديسمبر
(GEF-7 )توصيات  ،تجديدالتشمل حزمة و . مليار دوالر أمريكي 1.3تعهدات بمبلغ  عن عالناإل، مع 8132نيسان /في أبريل

التجديد السابع الخاصة بتوجيهات البرمجة ، و التجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةالسياسات الخاصة ب
التجديد السابع لموارد صندوق الموارد والغايات الخاصة ب ، فضالا عن تخصيصاتلموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية

، وكذلك 31/83ن مؤتمر األطراف في المقرر في التوجيهات المقدمة م بشكل صريح، مع النظر بيئة العالميةائتمان مرفق ال
 .يد السابع لمرفق البيئة العالميةرة التجدلفت وبروتوكوليهاكامل لمبلغ األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية التقرير المتعلق بتقييم 

لمذكرة التفاهم ، في أعقاب العناصر الهيكلية 31/83المقرر عن تنفيذ  محّدثةعدت هذه الوثيقة لتوفير معلومات ُأوقد  .8
تركز األقسام و . 1/2بين مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ومجلس مرفق البيئة العالمية المتفق عليها في المقرر 

تحديد متطلبات ( د)الرصد والتقييم؛ و( ج)اإلبالغ؛ ( ب)؛ من مؤتمر األطراف اإلرشاد الموجه( أ: )األربعة التالية على
 .التمويل

، سيكون من المهم نهايتهامن  8181-8133البيولوجي  للتنوعمع اقتراب الخطة االستراتيجية و ، باإلضافة إلى ذلكو  .1
وستنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في عملية متابعة الخطة االستراتيجية . 8181 عام النظر في دور اآللية المالية في فترة ما بعد

ذه الوثيقة القضايا التي ويناقش القسم الخامس من ه. من جدول األعمال 1في إطار البند  8181-8133للتنوع البيولوجي 
 .يمكن استكشافها في هذا السياق

 .نظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذيحتوي القسم األخير من هذه الوثيقة على مجموعة من التوصيات لكي تو  .1

 من مؤتمر األطراف ةاإلرشاد الموجه .أوال

، قرر مؤتمر 1/2دها مؤتمر األطراف في المقرر ، فضالا عن مذكرة التفاهم التي اعتم83من المادة  3عمالا بالفقرة  .5
لبرامج التي ون من قائمة موحدة بأولويات ا، تتكمحددةتجديد ، لفترة اإلرشادات لآللية الماليةاألطراف في اجتماعه العاشر أن 

طار موجه نحو النتائج ، بما في ذلك 8181-8133يجية للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة الخطة االستراتتحدد ما سيتم تمويله، وا 
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وباإلضافة إلى هذا المقرر، اعتمد مؤتمر (. 1، الفقرة 31/81المقرر )شرات المرتبطة بها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والمؤ 
إطار السنوات األربع ألولويات البرنامج ، بما في ذلك موحدة إرشادات، 31/83ماعه الثالث عشر في المقرر األطراف في اجت

مؤتمر  عرض، وفي نفس المقررن أجل التجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية. ( م8132-8188)
 .إرشاداتها لآللية الماليةاألطراف النظر في أوجه التآزر البرنامجي فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في 

 االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف من لإلرشادات الموجهةاالستجابة  ألف.
مؤتمر األطراف ل المقدمة على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم، تتضمن تقارير مرفق البيئة العالمية .6

السياسة وتنفيذ  والمنفذة بتطبيق اإلرشاداتمجلس مرفق البيئة العالمية وأمانته ووكاالته التنفيذية  قياممعلومات محددة عن كيفية 
، وكذلك أي مقرر آخر لمؤتمر األطراف يتم التي يحددها مؤتمر األطرافواإلستراتيجية واألولويات البرامجية ومعايير األهلية 

كما يقدم المجلس تقارير عن أنشطته المتعلقة بالرصد  .من االتفاقية 83، بموجب المادة بشأنه مرفق البيئة العالميةإبالغ 
، قدم التقرير األولي لمرفق البيئة على ذلكوبناء  .لتنوع البيولوجيمجال التركيز المتعلق باع في والتقييم فيما يتعلق بالمشاري

، بيئة العالمية، بما في ذلك تقارير التقييم الخاصة بمكتب التقييم المستقل التابع لمرفق الالثالثالعالمية الموصوف في القسم 
لموارد اإلرشادات التي قدمها مؤتمر األطراف لفترة التجديد السادس  بتطبيق وتنفيذمرفق البيئة العالمية  قياممعلومات عن كيفية 

ولذلك يركز القسم الحالي على أحدث اإلرشادات الصادرة عن االجتماع الثالث عشر  .صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية
 .لمؤتمر األطراف

البيولوجي ومرفق البيئة العالمية على نطاق واسع أثناء إعداد  اتفاقية التنوع ، تشاورت أمانتاوفي فترة السنتين الماضية .2
حيث أنها بمثابة  (8132 أبريل/نيسان GEF/R.7/19 ،8)ئة العالمية بشأن اتجاهات البرمجة وثيقة التجديد السابع لمرفق البي

من أجل  (8188-8132رنامج )إطار السنوات األربع ألولويات البالموحد بما في ذلك  اإلرشادنقطة الدخول األولى لتنفيذ 
هاء من المقرر القسمين ألف و اإلضافي الوارد في  واإلرشاد، التجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية

مجال التركيز المتعلق بالتنوع ، تستند استراتيجية السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةفي وثيقة التجديد و . 31/83
تعميم ( أ: )(8188-8132السنوات األربع ألولويات البرنامج ) إلى تحقيق المجموعات الثالث ذات األولوية إلطارالبيولوجي 

المباشرة لحماية الموائل  العواملمعالجة  (ب)؛ والمناظر البحرية التنوع البيولوجي عبر القطاعات وكذلك المناظر الطبيعية
، خيارات الوثيقة كذلك، في المرفق الثانيوتبين . مواصلة تطوير سياسة التنوع البيولوجي واألطر المؤسسية( ج) األنواع؛و 

التنوع البيولوجي، وبرامج التأثيرات، ومجاالت التركيز المتعلق ب تركيزالمجال  في البرمجة المتاحة للبلدان، في شكل استثمارات
السنوات األربع ألولويات  ذات أولوية إلطار الفردية والنتائج المتوقعة في إطار كل مجموعةاألخرى، مقارنة باألولويات 

 .البرنامج

زيز البرمجة المتكاملة ، شجع مؤتمر األطراف مرفق البيئة العالمية على مواصلة وتع31/83من المقرر  1وفي الفقرة  .2
بشأن اتجاهات التجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية وفقاا لوثيقة و . التآزرأوجه كوسيلة لتسخير فرص 

ئية واستخدام األراضي النظم الغذا( أ: )، يتم توفير فرص البرمجة المتكاملة من خالل برامج أثر مختارة مع التركيز علىالبرمجة
 .اإلدارة المستدامة للغابات( ج)المدن المستدامة؛ و( ب)ستعادتها؛ وا

، علماا مع التقدير بعناصر المشورة والمدخالت الواردة 31/83من المقرر  2و 2الفقرتين  ، فيأحاط مؤتمر األطرافو  .9
 مرفق البيئة نطاق والية ، والحظ أن العناصر والمدخالت التي تدخل فيخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجيمن االتفاقيات األ

 أوجه ، وهذا من شأنه أن يعزز منبرامجسنوات األربع ألولويات الال، في إطار على مستوى استراتيجي تقد انعكسالعالمية 
التجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة تشير وثيقة و  .قيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتآزر البرنامجي بين االتفا

لتجديد السابع لموارد صندوق ائتمان لمجال التركيز للتنوع البيولوجي  في ستثماراتاال: "أن بشأن اتجاهات البرمجة إلىالمية الع
واستراتيجيات البرمجة المرتبطة بها تجسد بشكل كامل ُنهج متكاملة لتحقيق نتائج حفظ التنوع البيولوجي مرفق البيئة العالمية 

على و ." بالتنوع البيولوجي بطريقة متآزرةار السنوات األربع مع دعم تنفيذ جميع االتفاقيات المتعلقة واالستعمال المستدام إلط
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، إال أنه يمكن العثور على البيولوجي بشكل صريح في الوثيقة الرغم من أنه ال يشار إلى جميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع
 :وبرامج التأثيرالتركيز في مجال ستثمارات االفرص المشروعات في العديد من 

 برنامجال، و حالة المناطق المحمية العالميةاتفاقية التراث العالمي واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة: (أ)
 ، والحفظ الشامل؛إدارة الغاباتتأثير المستدام ل

 ؛البرنامج العالمي للحياة البرية أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض:اتفاقية التجارة الدولية ب(ب)

المستدام  برنامجالو  ،ثية النباتية والحيوانيةالنباتات: االستخدام المستدام للموارد الورا لحمايةاالتفاقية الدولية (ج)
 ؛إدارة الغاباتتأثير ل

ة، الحفظ البرنامج العالمي للحياة البري، حالة المناطق المحمية العالمية اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة:(د)
 ؛الشامل

رد الوراثية النباتية المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: االستخدام المستدام للموا(ه)
 .ستعادةاال أثر نامج، وبر ، واستخدام األراضيالغذائيةنظم ال، و غويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وتنفيذ بروتوكول ناوالحيوانية

أيضاا على إرشادات إضافية لآللية المالية فيما يتعلق باستعادة النظام اإليكولوجي، والخطة  31/83ويحتوي المقرر  .31
، أيشي للتنوع البيولوجي، والتقرير الوطني السادس من أهداف 38و 33الهدفين ، و 8181-8133يجية للتنوع البيولوجي االسترات

وبروتوكول ناغويا بشأن  ،، وبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائيةالتقليدية والتعميم الشامل لعدة قطاعات، والمعارف
لتجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق ل برمجةال اتجاهاتالمقترحة في وثيقة  التنفيذتوفر آليات و . الحصول وتقاسم المنافع

 ، على سبيل المثال،المواضيعية المجاالترص تمويل المشاريع لهذه مجموعة متنوعة من ف البيئة العالمية

 ؛وبرنامج أثر االستعادةاألراضي  واستخدامالنظم الغذائية : استعادة النظام اإليكولوجي 

  ؛األنشطة التمكينية: اإلستراتيجيةالخطة 

  برنامج الحياة البرية العالمية؛حالة المناطق المحمية العالمية :أيشيمن أهداف  11و 11الهدفان ، 

 األنشطة التمكينية؛: التقرير الوطني السادس 

 ؛رامج التأثير ورأس المال الطبيعيتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات األولويات وب: التعميم الشامل لعدة قطاعات 

 الحفظ الشامل: المعارف التقليدية 

 ؛برنامج التنفيذ: سالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة لل 

 ؛برنامج التنفيذ: وتقاسم المنافع صولبروتوكول ناغويا بشأن الح 
 في المستقبل اتإلرشاداتطوير ( ب)

طار عمل اإلضافية القائمة اإلرشاداتمن توحيد  التي تتألف الصادرة عن مؤتمر األطراف اإلرشادات تتطابق .33  وا 
إطار  تطويرفي حين أن و . موارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةمع دورة تجديد ، ألولويات البرامجربع األ السنوات

 الخامس لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةالتجديد والذي تم تطويره لتغطية فترة  البرنامج،سنوات األربع ألولويات ال
 العملإطارا  اتبعفقد ، 8131 عام في 8181-8133اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ، قد سبق(8131-8131)

في فترة الموجه نحو النتائج  ألولويات البرامجربع األ السنوات إطار عمل، بمعنى أن تسلسليا استراتيجياربع التاليين للسنوات األ
، نفيذ الخطط اإلستراتيجية األخيرةالنطاق لتإرشادات واسعة  قدمقد  السادس لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةالتجديد 
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، تطويرها في إطار بروتوكول ناغويا، باإلضافة إلى إرشادات محددة تم االتفاقية وبروتوكول قرطاجنةوجب بم اعتمادهاالتي تم 
السابعة لموارد صندوق ائتمان التجديد في فترة  الموجه نحو النتائج ألولويات البرامجربع األ السنوات إطار عملبينما أبرز 

ل إضافي من مرفق البيئة العالمية الدعم الالزم لتحقيق الخطة اإلستراتيجية المجاالت التي يوفر فيها تموي مرفق البيئة العالمية
دعم األنشطة التمكينية الرئيسية، ال سيما تلك التي ستصبح مهمة ل، باإلضافة إلى تحديد األولويات المتبقية االحالية في سنواته

تعزيز هذا التسلسل  مواصلة ، يمكنهذا المنظورن بشكل مستقل، ومن اتم تطوير اإلطار ، ومع ذلك. 8181 عام لفترة ما بعد
لتمويل تنفيذ  بشكل مثالي خريطة طريق ووضع، لخطة اإلستراتيجية الحاليةل االستراتيجي ودمجه في إطار االتفاق التالي

 إطار عمل، يمكن استكشاف الفرص لزيادة تحسين تصميم وفي الوقت نفسه. القادم العقدخالل  الذي سيخلف ذلكطار اإل
 .ألولويات البرامجربع األ السنوات

 من مجلس مرفق البيئة العالميةالمقدم اإلبالغ  .ثانيا

كيفية قيام ، إلى أن التقارير يجب أن تتضمن معلومات محددة عن 1/2، المعتمدة في المقرر تشير مذكرة التفاهم .38
السياسة واإلستراتيجية واألولويات مجلس مرفق البيئة العالمية وأمانته ووكاالته التنفيذية والمنفذة بتطبيق اإلرشادات وتنفيذ 

إبالغه إلى مرفق البيئة ، وكذلك أي مقرر آخر لمؤتمر األطراف يتم التي يحددها مؤتمر األطرافالبرامجية ومعايير األهلية 
تقارير عن أنشطته المتعلقة بالرصد  مرفق البيئة العالمية مجلسكما ينبغي أن يقدم . من االتفاقية 83جب المادة ، بمو العالمية

 ُيتيح، أن 38/11في المقرر  ،قرر مؤتمر األطرافو . والتقييم فيما يتعلق بالمشاريع في مجال التركيز المتعلق بالتنوع البيولوجي
، مع التركيز بشكل خاص على استجابة مرفق البيئة العالمية لتقريره إلى مؤتمر األطرافأولية مرفق البيئة العالمية مسودة 

ف الذي سينظر في التقرير لهيئة الفرعية للتنفيذ قبل اجتماع مؤتمر األطرال، سابقة الصادرة عن مؤتمر األطرافال لإلرشادات
 .المقدمة في التقرير في المعلوماتفي الوقت المناسب و ، بهدف تشجيع النظر الفعال رسمياا 

، بما في دم من مجلس مرفق البيئة العالميةتوحيد الطلبات المتعلقة بالتقرير المق 31/83يوفر المرفق الثاني للمقرر و  .31
لسابقة الصادرة عن مؤتمر ا لإلرشاداتمع التركيز بشكل خاص على استجابة مرفق البيئة العالمية  ولية،مسودة أأ( تقديم ذلك )

الموجه نحو النتائج  ألولويات البرامجربع األ السنوات إطار عمل؛ )ب( معلومات عن تنفيذ هيئة الفرعية للتنفيذاألطراف، لل
تحديد متطلبات التمويل. ويحتوي المقرر المعني ب تقريرل؛ )ج( االستجابة المخطط لها لللعناصر الفرديةوكيفية استجابته 

رشادات محددة لمرفق البيئة العالمية بما في ذلك الطلبات الخاصة بتقديم أيضاا على عدد من الفقرات التي تقدم إ 31/83
 معلومات محددة إلدراجها في التقرير.

 ع عشر لمؤتمر األطراف في الوثيقةالجتماع الرابلمرفق البيئة العالمية وترد المسودة األولية لتقرير  .31
CBD/SBI/2/8/Add.1، بشأن رد الردود التي قدمها مجلس مرفق البيئة العالمية وت. للتنفيذ الهيئة الفرعية الكي تنظر فيه

 الوارد في تقريره. 3الجدول في  31/83الوارد في المقرر  اإلرشادات
 الرصد والتقييم   .ثالثا

 االستعراض الخامس لفاعلية اآللية المالية.   ألف

ذ االستعراض الخامس لفاعلية اآللية ، إلى األمين التنفيذي أن يكفل تنفي31/83طلب مؤتمر األطراف، في المقرر  .35
الفتقار ونظرا ل. االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذلينظر فيها ، بما في ذلك إتاحتها (38)الفقرة  لالختصاصاتالمالية وفقاا 

وفقاا لألهداف ، مستقل ذي خبرة إلجراء االستعراض م، لم يكن من الممكن مالياا التعاقد مع مقيّ إلى المساهمات الطوعية
دعا المقرر  حسبماو . 31/83والمنهجية والمعايير المنصوص عليها في االختصاصات الواردة في المرفق الثالث بالمقرر 

التي تتعلق بأنشطة التنوع   (GEF/IEO)البيئة العالميةإلى النظر في تقارير مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق  31/83
،  (OPS6)ة السادسة لمرفق البيئة العالميةالدراسة الشامل ، بما في ذلكالماليةفي إطار اآللية  ةعالميالبيولوجي لمرفق البيئة ال

، المستقل لمرفق البيئة العالميةيوفر هذا القسم لمحة موجزة عن معلومات التقييم ذات الصلة المتاحة بالفعل من مكتب التقييم 
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. س لفاعلية اآللية المالية من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثانيمن أجل تسهيل النظر في تنفيذ االستعراض الخام
، في وثيقة مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية، بما في ذلك استنتاجات موجز كامل لهذه المعلوماتويرد 

 .CBD/SBI/2/INF/25  المعلومات

 العديد من تقييمات األداء والتقييمات المؤسسية والوطنية البيئة العالميةمكتب التقييم المستقل التابع لمرفق وأجرى  .36
، ونشر التقييم الشامل مجاالت التركيز في دورة تجديد الموارد السابقة، وكذلك تقييمات وتقييمات األثر والتقييمات المواضيعية

، أعد مكتب التقييم لتنوع البيولوجيبوجه خاص ل ةاألهميومن . 8132 كانون األول/السادس لمرفق البيئة العالمية في ديسمبر
تشرين األول /أكتوبر ،GEF/ME/C.49/Inf.02) التقييمات بشأن أنظمة المناطق المحمية المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية

دارة األنواع( 8135 تشرين /نوفمبر، GEF/ME/C.53/Inf.03) ، وبروتوكول ناغوياحصول على الموارد وتقاسم المنافع، والوا 
 .8132 حزيران/لتعميم التنوع البيولوجي في يونيهسيتاح تقييم دعم مرفق البيئة العالمية  و(. 8132الثاني 

وفيما يتعلق بقائمة اإلجراءات التي ينبغي أن يتخذها مرفق البيئة العالمية لمواصلة تحسين فعالية اآللية المالية، على  .32
اإلضافي في نفس  إرشاده، باإلضافة إلى اإلجراء اإلضافي الوارد في 82، الفقرة 82/83لمقرر النحو الوارد في المرفق الثاني با

 من مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية:، كما تم توفير المعلومات التالية المقرر

م تعميم مراعاة المنظور تقيي في تمويل خدمات التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية: الجنساني النوع إدراج (أ )
 (؛8132، مايو/أيار GEF/ME/C.52/Inf.09الجنساني في مرفق البيئة العالمية )

 (،GEF/ME/C.52/Inf.01/Rev.01تدابير المشروع: تقييم الُنهج البرنامجية في مرفق البيئة العالمية ) (ب )
(، االستعراض التكويني GEF/ME/C.53/Inf.05) العالميةمرفق البيئة لمتعددة المجاالت للحافظة التقييم الفوائد المتعددة 

 مراجعة دعم مرفق البيئة العالمية للتغيير التحويلي، (GEF/ME/C.53/Inf.04) للبرامج التجريبية للنهج المتكامل
(GEF/ME/C.52/Inf.06) تأثير دعم مرفق البيئة العالمي على قوانين وسياسات البيئة الوطنية ،
(GEF/ME/C.52/Inf.05) تقييم احتياجات إدارة المعرفة ،(GEF/ME/C.49/Inf.01) استعراض إدارة المعرفة في مرفق ،

 استعراض اإلدارة القائمة على النتائج في مرفق البيئة العالمي، (GEF/ME/C.53/Inf.08)البيئة العالمي 
(GEF/ME/C.52/Inf.07)لمرفق البيئة  الخامسةدراسة الشاملة الوثيقة التقنية لل) ية، تقييم دورة مشروع مرفق البيئة العالم

 (؛8131، أكتوبر/تشرين األول 32رقم  العالمية

لمرفق  الخامسةدراسة الشاملة الدور التحفيزي والتمويل المشترك: تقييم التمويل المشترك )الوثيقة التقنية لل(ج )
 الدراسة الشاملة السادسة لمرفق البيئة العالمية (،8131 ، نوفمبر/تشرين الثاني83رقم  البيئة العالمية

(GEF/R.7/Misc/OPS6 –  ؛8132التقرير النهائي، ديسمبر/كانون األول) 

( 8116الثاني  ننوفمبر/تشري GEF/ME/C.30/2 ،8) التكاليف اإلضافية تقديرالتكاليف اإلضافية: تقييم (د )
التقرير النهائي، ديسمبر/كانون األول  – GEF/R.7/Misc/OPS6) ميةالدراسة الشاملة السادسة لمرفق البيئة العالاالستدامة: 

 (؛8132

 طرية: تقييم نظام مرفق البيئة العالمية لتخصيص الموارد بشكل شفافالملكية القُ (ه )
(GEF/ME/C.53/Inf.10؛8132 /تشرين الثاني، نوفمبر) 

البيئة العالمية االمتثال وتعاون الوكاالت: تقييم عملية االعتماد لتوسيع شراكة مرفق (و )
(GEF/ME/C.48/Inf.03 تقييم التوسع في شراكة مرفق البيئة العالمية 8135، يونيه/حزيران ،)- المرحلة األولى 
(GEF/ME/C.50/06 مراجعة سياسة مرفق البيئة العالمية بشأن المعايير الدنيا للوكالة بشأن 8136، يونيه/ حزيران ،)

الموارد المالية/ (، والميزة النسبية، ومدى كفاية 8132، مايو/أيار GEF/ME/C.52/Inf.08) الضمانات البيئية واالجتماعية
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، نوفمبر/ تشرين الثاني GEF/ME/C.53/Inf.09والهيكل اإلداري )شراكة مرفق البيئة العالمية الموسعة التمويل، وصحة 
 (؛8132

التقرير  -GEF/R.7/Misc/OPS6) الدراسة الشاملة السادسة لمرفق البيئة العالميةالرصد والتقييم: (ز )
 ؛(8132النهائي، ديسمبر/كانون األول 

/ برنامج برنامج األمم المتحدة للبيئةالمشترك بين  برنامج الهبات الصغيرة: تقييم برنامج الهبات الصغيرة(ح )
 (؛8135، مايو/أيار GEF/ME/C.48/Inf.02األمم المتحدة اإلنمائي )

التقرير  -GEF/R.7/Misc/OPS6) السادسة لمرفق البيئة العالميةالدراسة الشاملة اإلدارة المالية: (ط )
 (.8132النهائي، ديسمبر/كانون األول 

، أشرك مكتب التقييم المستقل موظفي أمانة االتفاقية وكذلك مل السادس لمرفق البيئة العالميةوأثناء إعداد التقييم الشا .32
والمقابالت  الُبعدية،، من خالل المؤتمرات وضوعية وتقييم األثرتقييماته الماألطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين في جميع 

على النتائج  1يحتوي تقرير التقييم الشامل السادس لمرفق البيئة العالميةو . واالجتماعات المباشرةواالستطالعات عبر اإلنترنت 
 :واالستنتاجات التالية ذات الصلة

آلية مالية لالتفاقيات ئة العالمية: مع تركيزه الواسع النطاق وباعتباره أهمية مرفق البيئة العالمية في البي(أ )
مرفق مجال التركيز لكانت استراتيجيات و  .مساحة فريدة في هيكل التمويل البيئي العالمي ةالبيئية، يحتل مرفق البيئة العالمي

نفسه عن اآلليات المالية البيئية األخرى في قدرته  ةيميز مرفق البيئة العالمي. و االتفاقية إرشاداتالبيئة العالمية متجاوبة مع 
دعم مرفق البيئة العالمية ألقل  وقد ازداد. متلقيةبلدا من البلدان ال 311على العمل من خالل وكاالت متعددة في أكثر من 

 ؛حاسماا  ال يزال عم البلدان متوسطة الدخلإال أن دوالدول الجزرية الصغيرة النامية؛ ، البلدان نمواا 

تبقى و مرفق البيئة العالمي سجالا حافالا في تحقيق األداء الجيد للمشروع ككل؛  لدىاألداء والتأثير: (ب )
يسير . و في الحد من اإلجهاد البيئي ةساهمت تدخالت مرفق البيئة العالمي. و االستدامة المحتملة للنتائج هي التحدي األكبر

الخامس لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية لمعظم على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التجديد  ةمرفق البيئة العالمي
البيئة العالمية  مرفققد لعب و  لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية. السادس ، ويتجاوز أغلبية أهداف التجديدالمؤشرات

متعددة ال المجاالتالُنُهج البرنامجية ومشروعات  وتكتسي .األول من خالل التعميمدوراا حفازاا ودعم التغيير التحويلي في المقام 
، فإن تصميمات البرامج ومع ذلكالتصدي للعوامل الدافعة للتدهور البيئي؛ في ، من خالل تركيزها على اإلدماج، أهمية التركيز

القضايا البيئية والبلدان/ المدن التي أهمية في النهج التجريبي المتكامل ويكتسي . المعقدة لها آثار على النتائج والكفاءة واإلدارة
لى المسائل  عنصر اإلضافة الذي يحتاج إلى إن .، وقد تم تصميمها لتحقيق االستدامة على المدى الطويلتخدمها اإلظهار وا 

 يتطلب اهتماما؛اإلجرائية 

يود التشغيلية ونقص الوعي بمرفق البيئة العالمية إلى أدت الق: والسياسات والنظم الداخلية واإلدارةالتمويل (ج )
 تُدار، فإن شراكة مرفق البيئة العالمية وبوجه عام. الحد من أو عدم إدراك كامل إلمكانية المشاركة الناجحة مع القطاع الخاص

سياسة مرفق البيئة  ساعدتو  .بشأن المسائل المتعلقة بالتمثيل والكفاءة والمساءلة والشفافية الشواغلبشكل جيد؛ استمرار 
هود مرفق البيئة العالمية لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني جعلى تعزيز بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني  ةالعالمي

وساعدت . التنفيذ مجال للتحسين في أوسع في عمليات مرفق البيئة العالمية وعملياته بطريقة أكثر منهجية؛ هناك مجاال
رشاداتهمرفق البيئة العالمية سياسات  بشأن الضمانات والشعوب األصلية على تعزيز جهود المرفق في هذه المجاالت؛ توجد  وا 

تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق  .في أطر السياسات المتعلقة بالممارسات الجيدة في الوكاالت الشريكة وفي التنفيذ ثغرات

                                                                 
1 CBD/SBI/2/INF/25 
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دارة المعرفة، ونظام اإلدارة القائمة على النتائجةالعالمية معلومات إدارة مشروعات مرفق البيئ بنظام  ؛ يحتاج توافر المعلومات، وا 
 .مزيد من التحسينإجراء في هذه األنظمة إلى  وجودتها

إعداد التقييم الشامل التي أجريت في  89البالغ عددها  وباالعتماد على التوصيات الخاصة بالتقييمات الفردية .39
االتجاهات المستقبلية ترمي إلى إنارة ، وضع مكتب التقييم المستقل المجموعة التالية من التوصيات االستراتيجية التي السادس

 :لمرفق البيئة العالمية

لتنوع التركيز المتعلق بامجال يئة العالمية أن يعزز جهوده في ينبغي لمرفق الب. الموقع االستراتيجي(أ )
مرفق البيئة بخبرة و معرفة عمق  لديها التي عدد قليل من الجهات الفاعلةيل محدودة و البيولوجي، حيث توجد مصادر تمو 

قبل السعي  ُنهجها وتحسينهانبغي أن يستكشف مرفق البيئة العالمية قدرته على أن يكون حاضناا للبلدان الختبار وية. العالمي
 للحصول على تمويل واسع النطاق من خالل شركاء آخرين؛

 ة، سيحتاج مرفق البيئة العالميتركيزمن أجل دفع التغيير التحويلي في أي مجال  .التحويلي تعزيز التغيير(ب )
هج النظم ومعالجة دوافع التدهور البيئي، وفي تعزيز إلى مواصلة جهوده في التصميم من أجل التحول من خالل اعتماد نُ 
إزالة مؤسسات المالية ما يتطلب العمل مع الك. متلقيةالسياسات واإلصالح التنظيمي وبناء القدرات المؤسسية في البلدان ال

ينبغي االنتهاء من التقييمات السابقة و . كيفية إشراك األسواق وتوضيح، ، وتطوير صفقات التمويل المنظماالستثمار مخاطر
 إلمكانية التحول استناداا إلى معايير واضحة للمشاريع في مرحلة التصميم؛

السعي إلى  ةينبغي أن يواصل مرفق البيئة العالمي. على أساس اإلضافات التركيز على التكامل مواصلة(ج )
، والميزة ةالبيئة العالميمرفق  وخبرة، ثَبتةالمُ ، بما في ذلك اإلضافة المزايا العلمية والتقنيةمبدأ تكاملي في برامجه يستند إلى 

 ؛، واألهمية الوطنيةالبيئية، والحاجة ، والمساهمات المبتكرةةلمرفق البيئة العالميالنسبية 

في توسيع عدد المانحين وتنوعهم من كل من  ةينبغي أن ينظر مرفق البيئة العالمي .تحسين اإلدارة المالية(د )
المقاطعات / ، بما في ذلك الوالياتالمتوسطة الدخلوالبلدان  (OECD) أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 ةينبغي أن يقوم مرفق البيئة العالميو . القيام بذلكبم تساهم من قبل والتي أصبحت في وضع يسمح لها ، التي لةدون الوطني
أو كما هو مسموح به قانوناا / ، وعايير أداة مرفق البيئة العالميةبتطبيق إدارة مخاطر صرف العمالت األجنبية في إطار م

 إلدارة التقلبات؛

البيئة العالمية إلى تكييف استراتيجيته لتحسين مشاركته مع القطاع سيحتاج مرفق . إشراك القطاع الخاص(ه )
 الخاص؛

مرفق البيئة  أمانةتحتاج ، تعميم مراعاة المنظور الجنسانيعند مراجعة سياسة . تعزيز المساواة بين الجنسين(و )
 ة المنظور الجنساني؛بشكل أوثق مع المعايير الدولية للممارسات الجيدة لتعميم مراعا السياساتتواءم أن  ةالعالمي

مع الشعوب  المشاركةينبغي مراجعة سياسة الضمانات وقواعد  .ومراجعة سياسات الحماية استعراض(ز )
 ؛رسات الجيدة وتحديثها وفقاا لذلكاألصلية من أجل سد الثغرات في المما

بوضوح معايير اختيار وتصميم  وتُبرزينبغي ألمانة مرفق البيئة العالمية أن تطور  .تعزيز اإلدارة التشغيلية(ح )
بما  -والوكاالت المنفذة  التنفيذيةمعالجة احتماالت تضارب المصالح الناشئة عن األدوار المتداخلة بين الوكاالت  ويعد .البرامج

 أمر حتمي؛بمثابة  –في ذلك الوكاالت الشريكة الدولية لمنظمة المجتمع المدني 

معلومات دارة تعزيز أنظمة مرفق البيئة العالمية إلمواصلة يجب  .ةوالمعرف والرصدتحسين أنظمة البيانات (ط )
 .احتياجات الشراكة من أجل التعلم وتلبيةمن إظهار نتائجه  ةونتائج ومعرفة المشروع لتمكين مرفق البيئة العالمي
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 في المستقبل تنفيذ استعراض فعالية اآللية المالية .باء
أن ، و على أساس منتظمفعالية اآللية المالية  باستعراض مؤتمر األطرافيقوم  على أن 83من المادة  1تنص الفقرة  .81

وقد اعتمد مؤتمر األطراف في البداية االختصاصات  .حسب االقتضاءاآللية  فعاليةلتحسين التدابير المالئمة يقوم باتخاذ 
 5/38، والمقرر 3996 عام ، في(لية الماليةاآلفعالية الستعراض المبادئ التوجيهية ) 1/2األصلية لهذا االستعراض في مقرره 

اآللية تم اعتماد اختصاصات مماثلة إلجراء استعراضات الحقة لفعالية وقد . 8111عام في ( المالية لآلليةاالستعراض الثاني )
غير أن تنفيذ اختصاصات . م مستقل ذي خبرة إلجراء التقييم، وفقا لألهداف والمنهجية والمعايير المعتمدة، مع تعيين مقيّ المالية

، التي لم تكن متاحة دائماا في الوقت المناسب إلعداد المساهمات الطوعيةبتوافر  مرهوناا استعراض فعالية اآللية المالية أصبح 
رجئ االستعراض الرابع لفاعلية اآللية المالية من االجتماع الحادي عشر لمؤتمر ، ُألذلكونتيجة  .تقرير عن استعراض الفعالية

الخامس  االستعراض، لم يتم إجراء ونظرا لنقص التمويل(. 2 ، الفقرة33/5انظر المقرر )اع الثاني عشر األطراف إلى االجتم
 .لفاعلية اآللية المالية

، قرر مجلس مرفق البيئة 8111 أيار/ومنذ أن اعتمد مؤتمر األطراف عملية مستقلة الستعراض الفعالية في مايو .83
ويعد . 8111تموز / ة، في يوليهالتقييم المستقل داخل مرفق البيئة العالمي مهاملتقييم المستقل لتوفير العالمية إنشاء مكتب ا

دارة المساعدة في مرفق البيئة  ،عن صنع السياسات مستقالمكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية  ، ةالعالميوتقديم وا 
مكتب التقييم المستقل التابع ، يسترشد التقييماتوعند االضطالع ب .البيئة العالميةمباشرة أمام مجلس مرفق بصورة وهو مسؤول 

 8131 والتقييمة بشأن الرصد بالمبادئ التالية على النحو المبين في سياسة مرفق البيئة العالميلمرفق البيئة العالمية 
(GEF/ME/C.39/6/Rev.1، 32 8131تشرين، /نوفمبر): ،واإلفصاح  ،والشفافية ،والحياد ،والمنفعة ،يةوالمصداق االستقاللية

 التابع لمرفق البيئة العالمية كما تتطلب المبادئ التوجيهية األخالقية لمكتب التقييم. والكفاءات والقدرات ،والمشاركة ،واألخالقيات
، مع اإلشارة إلى أنه الخاصة بهعمليات التقييم في  ،المعرفة وتبادل ،واإلفصاح ،والشفافية ،والحياد ،االستقاللية 8112لعام 

ا شامالا ومتوازناا لنقاط القوة والضعف في السياسة أو البرنامج أو المشروع أو الوحدة  يجب على التقييمات أن تقدم عرضا
يجب أن تعكس عملية التقييم الحياد في جميع المراحل وأن تأخذ في الحسبان آراء أصحاب و . تقييمهاالتي يجرى  التنظيمية

 .لحةالمص

 تحديد متطلبات التمويل   .رابعا  

، وفقاا الالزمة لمساعدة البلدان النامية، البدء في إجراء تقييم لمقدار األموال 31/86قرر مؤتمر األطراف، في المقرر  .88
تحسبا و . دورة تجديد مرفق البيئة العالمية التاليةتفاقية للوفاء بالتزاماتها بموجب االل، األطرافالمقدمة من مؤتمر  لإلرشادات

، أجرى فريق من الخبراء تقييما كامال الحتياجات التمويل، وتوقع أن لتجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةل
 2.مليار دوالر 1.5إلى  8 بينما  بع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةلتجديد السااتتراوح احتياجات التمويل في فترة 

 يراعي أن مرفق البيئة العالميةإلى  ، التحديد الثاني لمتطلبات التمويل، وطلب31/83المقرر  ، فيوناقش مؤتمر األطراف
البيولوجي باإلضافة إلى التقرير الذي أعده فريق أهداف أيشي للتنوع و  8181-8133 الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

لتجديد السابع لموارد صندوق ائتمان الفترة  يهاإجراء تقييم كامل لمقدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول عن الخبراء
ولكن مع مالحظة أيضا  لعالميةلتجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة افترة افي إطار عملية  مرفق البيئة العالمية

، في تقريره المنتظم إلى مؤتمر األطراف، اإلشارةأن يقوم ب رفق البيئة العالمية إلىأيضاا م ودعا .القيود التي حددها فريق الخبراء
 .إلى الكيفية التي استجاب بها خالل دورة تجديد الموارد لهذا التقييم

لتجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة اويشير مرفق البيئة العالمية، في تقريره األولي، إلى أنه خالل عملية  .81
إستراتيجية التنوع البيولوجي المقترحة  وتحدد .االعتبار بعينعاله علومات المذكورة أديد بأخذ المفي التج المشاركونقام ، العالمية

                                                                 
2 UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-26-ar.pdf


CBD/SBI/2/2 
Page 9 

 

أهدافها ونتائجها التأثير المذكورة آنفاا جميعها وبرامج ، لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةلتجديد السابع لفترة ا
 لتجديد السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةاوفقا لوثيقة و  3.لمساهماتها في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

خطط مرفق البيئة ، (8132نيسان /أبريل GEF/R.7/22، 8)ائد البيئية العالمية وأهداف الفو بشأن سيناريوهات تخصيص الموارد 
لتجديد السادس لموارد لفترة ا في المائة 89.8من  للتنوع البيولوجيلمجال التركيز المتعلق بلزيادة حصة التمويل  ةالعالمي

، من السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةلتجديد لفترة ا في المائة  13.9إلى  صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية
أجل زيادة تعزيز قدرة مرفق البيئة العالمية على المساعدة في مكافحة التدهور الشديد في التنوع البيولوجي العالمي من خالل 

. ي اجتماعه الثالث عشرتمويل األهداف ذات األولوية المحددة في إطار السنوات األربع الذي وافق عليه مؤتمر األطراف ف
، نظراا بشأن الحياة البرية ة، يتم التركيز بشكل أكبر على عمل مرفق البيئة العالميمجال التركيز المتعلق بللتنوع البيولوجيفي و 

رشادات، لتجديد السادس لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةفترة االرتفاع الطلب في  يمكن تلخيص و . مؤتمر األطراف وا 
 :اإلرشادية على النحو التالي التخصيصاتنمط 

أنها بفي المائة( في البرامج التي يمكن القول  11) المتعلق بالتنوع البيولوجي التمويل مساخُ  ستستهدف(أ )
وبرامج  ،في المائة( 39ذات األولوية )قطاعات التهدف إلى تحقيق التغيير التحويلي، بما في ذلك تعميم التنوع البيولوجي في 

 ة(؛في المائ 8في المائة( ومشاريع رأس المال الطبيعي ) 39التأثير )

ص (ب ) على النحو المخصص لألنشطة  مجال التركيز المتعلق بللتنوع البيولوجيالمتعلق ب تمويلالُخمس سُيخصَّ
 ؛(في المائة 1)والبرامج العالمية واإلقليمية ( في المائة 38)والبرمجة المتكاملة ( في المائة 1)التمكينية 

 في المائة إلى المناطق المحمية؛ 32سيتم تخصيص نسبة (ج )

في المائة من تمويل التنوع البيولوجي، بما في ذلك البرنامج العالمي للحياة  36ستستفيد إدارة األنواع من (د )
دارتها (في المائة 31)البرية   ؛(ئةفي الما 1)، والوقاية من األنواع الغريبة الغازية والتحكم فيها وا 

المرتبطة المشاريع مجال التركيز المتعلق بللتنوع البيولوجي في المائة من تمويل  2سيدعم ما مجموعه (ه )
، وتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم (في المائة 1) ، بما في ذلك االستخدام المستدام للموارد الجينيةبالموارد الجينية

 (.في المائة 3)بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ، و (في المائة 1)المنافع 

 1212 عام في فترة ما بعد 12خامسا.   تنفيذ المادة 
من االتفاقية األحكام المؤسسية لمعالجة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ وكفاية وتدفقات األموال المشار  83تحدد المادة  .81

عتباره اآللية المالية ل مؤتمر األطراف استخدام مرفق البيئة العالمية با، واصوفي العقدين الماضيين. 81المادة إليها في 
بين مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع الموقعة ، لتمويل التكاليف اإلضافية لتنفيذ االتفاقية وفقاا ألحكام مذكرة التفاهم لالتفاقية

قام بشكل كبير، حيث  ةقد تطور مرفق البيئة العالميل .1/2 ، المعتمدة في المقررلوجي ومجلس مرفق البيئة العالميةالبيو 
. ومصادره مويلتطور النظام المالي الدولي بشكل كبير، مع تنوع متزايد في أدوات التكما . برامجه إلى نهج أكثر تكامالا  بتحويل

. اقية التنوع البيولوجيفبالنسبة التيكتسي أهمية ، كما أن تطوير مؤسسات جديدة، على سبيل المثال، الصندوق األخضر للمناخ
 المناسب في هذه االتجاهات العامة االعتباريحتاج إلى معالجة مع  8181بعد عام في فترة ما  83، فإن تنفيذ المادة وبالتالي

 .، والتي يتم تلخيصها بإيجاز أدناههندسة المناظر الطبيعية تمويلفي مجال 

 
 
 

                                                                 
3 CBD/SBI/2/8/Add.1 
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 ألف.   احتياجات التمويل ومصادره

عمليات الدولية األخرى ذات في سياق ال 8181 عام ما بعدللتنوع البيولوجي لفترة  العالمي اإلطارسيتم تطوير  .85
الفريق العامل التابع لفرقة عمل األمم المتحدة جمع و  4.واتفاق باريس 8111، وال سيما خطة التنمية المستدامة لعام الصلة
ويشمل . ، على النحو المبين أدناه8111اد المختلفة لتحقيق خطة عام بعبتمويل التنمية المستدامة تقديرات التكاليف لأل ةالمعني

على النحو الذي حدده الفريق الرفيع  8181-8133ذلك االحتياجات التمويلية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
، فإن يهااالتفاقية وبروتوكول ق أهدافوتحقي 8111بالنظر إلى الروابط بين خطة عام و  5.الموارد بحشدالمستوى المعني 

 .8181 عام ما بعد فترةفي  83المادة  في تنفيذتكتسي أهمية فيما يتعلق بالنظر متطلبات التمويل التقديرية 

 

 باء.   التمويل المختلط

التابعة للجنة األعمال التجارية والتنمية المستدامة، تضاعف حجم سوق  التمويل المختلطلفرقة العمل المعنية بوفقاا  .86
 ، ويمكن أن يتضاعف مرة أخرى في السنوات الثالث أو األربع المقبلة عندمالمختلط في السنوات الخمس الماضيةالتمويل ا

المزيد من المال الستخدامها في  اإلنمائيأشكال أخرى من رأس المال الجهات المانحة للتمويل بشروط ميّسرة و خصص ت
، من حالياا التركيز على تغير المناخ التي يهيمن عليها ،يمكن أن تستفيد أسواق االستثمار المؤسسي الهائلو  .التمويل المختلط

 صناديق رأس المال السهمي ورأس االستثمار لفئة أصول التنوع البيولوجي حيث تميل حافظةفرصة غير مسبوقة لزيادة تعرض 
تخلف عن السداد  معدالتو وعوائد عالمية أقوى على المدى الطويل،  الحوافظ المالية،إلى توفير فوائد تنويع  المقترضالمال 

ومن المتوقع أن يعزز التعاون اإلنمائي الدولي . المقدمة من خالل التمويل المختلطوحماية أفضل من التأثيرات السلبية  ،أقل
  .في السنوات القادمة( أو أكثر) 1:3ما يقرب من إلى  8:3 لخاص من أقل منالقطاع األذرع  الحشدمعدالت 

 السندات الخضراء.   جيم

، حيث تغير المناخ بشواغلا بشكل كبير مدفوعا ، كبير في السنوات القليلة الماضيةنما سوق السندات الخضراء بشكل  .82
 363، ووصل إلى حوالي  8131إلى  8112مليار دوالر أمريكي في الفترة من  12تضاعف ثالث مرات ليصل إلى حوالي 

إصدارات ، مع في سوق السندات الخضراء" "السيادةعام "باسم  8132وقد تميز عام . 8132مليار دوالر أمريكي في عام 
فيجي ونيجيريا أول  ، وأصبحت8132وأوائل عام  8136أواخر عام  سابقة فيوالتي تشكل افتتاحية من بولندا وفرنسا 

في المائة من ميزانيتها  91برت نسبة ، اعتُ والية الراين الشمالي في ألمانياوفي . بين االقتصادات النامية للسندات صدرينالمُ 
في المائة من  1ى ، حصل حفظ التنوع البيولوجي علوعلى الصعيد العالمي. يل السنداتلحماية الموارد الطبيعية مؤهلة لتمو 

                                                                 
 I-54113 سلسلة معاهدات األمم المتحدة رقم التسجيل 4
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، يمكن أن مبادرة السندات المناخية لتوقعاتوفقاا و . في المائة 8، واستفاد استخدام األراضي المستدام بنسبة لسنداتعائدات ا
 .8181يصل إصدار السندات الخضراء العالمية إلى تريليون دوالر أمريكي في عام 

 الصناديق الجديدةدال.  

ومن أجل دعم . جديدة في سياقات التصحر وتغير المناخاستجابة للمتطلبات المتزايدة، تم مؤخراا إنشاء صناديق  .82
، مليون دوالر أمريكي 111المستهدف صندوق حياد تدهور األراضي، الذي يبلغ حجمه  ُأنشئاالستخدام المستدام لألراضي، 

، تغير المناخ في سياقو . في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 8132في عام 
، الذي بدأه االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير صندوق المناخ األخضرقام 

في  في كوبنهاغن، وأنشأته الدورة السادسة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المناخ
، مما يضيف إلى المشهد الكبير بالفعل لصناديق المناخ مليارات دوالر 31زيد عن تعهدات ت باجتذاب، كسيككانكون، الم

6.المتعددة األطراف
لتنوع البيولوجي لمرفق البيئة مجال التركيز المتعلق باوفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة تخصيصات  

، بشكل كبير في العقدين ، كما هو موضح في الرسم البياني التاليالبيولوجيلرسمية المحددة للتنوع للمساعدة اإلنمائية ا ةالعالمي
 7في المائة في السنوات األخيرة. 1إلى أقل من  8111في المائة في أوائل العقد األول من عام  31، من حوالي الماضيين

 

 

 التمويل الثنائي والمتعدد األطراف.  هاء
، بلغت أجل التنميةالعمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتمويل من الصادر عن فرقة  8132وفقا لتقرير عام  .89

 المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة من أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
للتمويل المدعوم من غير المنح من المصارف ، بينما بلغت المدفوعات السنوية 8136مليار دوالر أمريكي في عام  315.2

لتوفير تمويل  متعددة األطراف، مع إنشاء مؤسستين جديدتين مليار دوالر 65.2نحو  اإلنمائية المتعددة األطراف السبعة
 .توضح الرسوم البيانية التالية االتجاه المتزايد للتمويل الثنائي والمتعدد األطراف منذ بداية هذا القرنو . إضافي

                                                                 
 funds/-https://climatefundsupdate.org/the، في (8132آذار /مارس) البيانات لتحديثات صناديق المناخ عرضانظر لوحة  6
: يتم أخذ البيانات المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية من 7

cd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=RIOMARKERS&lang=enhttp://stats.oe  والبيانات المتعلقة بمرفق البيئة العالمية من هو من
 .التجديد المختلفة موجزوثائق 

9.2% 

5.7% 
5.1% 

3.6% 

GEF3 (2002-
06)

GEF4 (2006-
10)

GEF5 (2010-
14)

GEF6 (2014-
18)

https://climatefundsupdate.org/the-funds/
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=RIOMARKERS&lang=en
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=RIOMARKERS&lang=en


CBD/SBI/2/2 
Page 12 

 

 
 شركاء التنمية الجدد.  واو

اإلنمائي فيما بين  العنصر المالي للتعاون إلى أن تقديرات إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية تشير .11
( ، وتخفيف عبء الديون والتعاون التقنيالقروض والتسهيالت الميسرة)يسرة ، وذلك بالنظر في الموارد الرسمية المبلدان الجنوب

، وكما هو مبين أدناه. 8135في عام مليار دوالر أمريكي  86نمت لتصل إلى قد التي تقدمها البلدان النامية ألغراض التنمية، 
فإن المساهمات الخارجية غير األساسية من الشركاء الجنوبيين في األنشطة التشغيلية لألمم المتحدة قد تضاعفت إلى حد كبير 

 .8136-8131خالل الفترة 

 
 األعمال الخيرية.  يزا

، فإن العطاء الخيري وعدد المؤسسات التي تسهم في التنمية الماضية 35على مدى السنوات الـات مع ارتفاع الثرو  .13
وتعمل  8.مليار دوالر 61زادت التدفقات الخيرية من البلدان المانحة إلى البلدان النامية إلى و . آخذة في االرتفاع حول العالم

في المائة في  21ة المحلية تمثل التدفقات الخيريو . في البلدان النامية إلى حد كبير على الصعيد المحلي المؤسسات الخيرية
في عام مؤسسة  811زادت المؤسسات الصينية من أقل من و . في المائة في الصين 15في المائة في المكسيك و 61، وتركيا

 .مليار دوالر 8.2بلغ فقات مؤسسة صينية بأن إجمالي الن 25 أكبر، وأفادت 8136في عام مؤسسة  5151إلى  8138

 

                                                                 
: ، مركــــز الرخــــاء العــــالمي، متــــوفر علــــى الموقــــع1112مؤشــــر األعمــــال الخيريــــة العالميــــة والتحــــويالت الماليــــة (. 1112)معهــــد هدســــون  8

www.hudson.org/cgp 
 

http://www.hudson.org/cgp
http://www.hudson.org/cgp
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 االستنتاج.  حاء
بشأن اآللية المالية لالتفاقية فعاال في تمويل التكاليف اإلضافية لتنفيذ االتفاقية  83كان الترتيب الحالي لتنفيذ المادة  .18

. في السنوات الخمس والعشرين الماضية يةانتقالالبلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة  األطراف من من جانب
من االتفاقية يجب أن يأخذ في  83، فإن تنفيذ المادة في التطور في نهجه ةأن يستمر مرفق البيئة العالميوفي حين من المرجح 

 83يحتاج تنفيذ المادة  ،وفي الوقت ذاته. لكامل لالتفاقيةالحسبان هذه التطورات األخرى من أجل تأمين التمويل الالزم للتنفيذ ا
 إلى مزيد من التكيف مع السياق االجتماعي واالقتصادي والمالي العالمي الواسع 8181 عام مرحلة ما بعد فيمن االتفاقية 

لالتفاقية  8181 عام ما بعدفترة احتياجات التمويل والفرص الناشئة عن إطار التنفيذ الشامل ل مع مواءمةالو  النطاق
 .يهاوبروتوكول

 التوصيات المقترحة.   سادسا
 :، قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في النظر في اعتماد توصية وفقا للخطوط التاليةفي ضوء المعلومات الواردة أعاله .11

 الهيئة الفرعية للتنفيذإن 
قل السادسـة لمكتـب التقيـيم المســت وكـذلك دراسـة األداء العـام 9يـر األولـي لمرفـق البيئـة العالميــة،مـع التقـدير التقر  الحـظتإذ 

 10،التابع لمرفق البيئة العالمية
ين التنفيـــذي بشـــأن اآلليـــة مـــن االتفاقيـــة الـــواردة فـــي مـــذكرة األمـــ 83علمـــاا بالمعلومـــات المتعلقـــة بتنفيـــذ المـــادة  حـــيطوا ذ ت

 11،المالية
 :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقرراا وفقاا للخطوط التالية وا ذ توصي

 إن مؤتمر األطراف
، ويعرب عن تقديره للدعم السابع لموارد صندوق ائتمان مرفق البيئة العالميةالناجح للتجديد  باالستنتاج إذ يرحب .3

 8181-8133ي الخطة االستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجالمالي المستمر من األطراف والحكومات لتنفيذ المهام في إطار 
 في أول سنتين له؛ 8181 عام بعد لفترة مادعم تنفيذ إطار التنوع البيولوجي العالمي و ، في سنواتها المتبقية

اعتمده تعكس التوجيه الذي لموارد صندوق ائتمان أن اتجاهات برمجة التنوع البيولوجي للتجديد السابع  وا ذ يالحظ .8
طار لالموحد  اإلرشاد، والذي يتضمن طراف في اجتماعه الثالث عشرمؤتمر األ السنوات األربع ألولويات آللية المالية وا 
 ؛اإلرشادمزيد من فضال عن ال، (8188-8132البرنامج )

إطار التنوع األمين التنفيذي على العمل بشكل وثيق مع شراكة مرفق البيئة العالمية في االنتقال إلى  وا ذ يشجع .1
 . 8181 عام بعد لفترة ماالبيولوجي العالمي 

__________ 

 
 

                                                                 
9 CBD/SBI/2/8/Add.1 

10 CBD/SBI/2/INF/25 
11 CBD/SBI/2/8 


