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 اآللية المالية
 البيئة العامليةمرفق لالتقرير األولي 

 ةالتنفيذي ةمن األمين مذكرة
 مقدمة

، على أن لوجي ومجلس مرفق البيئة العالميةفي مذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيو تم االتفاق  -4
 (.3/8المقرر المرفق ب من 3الفقرة  مؤتمر األطراف. )انظريعقده يقوم المجلس بإعداد وتقديم تقرير عن كل اجتماع عادي 

 إتاحة مشروع أولي لتقريره" مرفق البيئة العالمية إلى ،21/33المقرر  )ه( من 8الفقرة  دعا مؤتمر األطراف، فيو  -0
 رشادات السابقة المقدمة منإللابة مرفق البيئة العالمية على استج على وجه التحديدإلى مؤتمر األطراف، مع التركيز  المقدم

في هذا التقرير، وذلك بهدف رسميا  الذي سُينظر فيهقبل اجتماع مؤتمر األطراف  الهيئة الفرعية للتنفيذ إلىمؤتمر األطراف 
 ."المعلومات الواردة في التقرير فيتعزيز النظر الفعال وفي الوقت المناسب 

على الهيئة الفرعية للتنفيذ في  مرفق البيئة العالميةل األوليتقرير الطيه  ةالتنفيذي ةاألمين عممت، تقدمبما  عمالو  -3
، باستثناء القائمة األمانة بالصيغة التي ورد بها إلى، اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانيةالتقرير، باللغات ويستنسخ اجتماعها الثالث. 

، والتي صدرت بشكل منفصل كوثيقة إعالمية خالل الفترة المشمولة بالتقريرة المرفقة بالمشروعات والبرامج المعتمد
(CBD/SBI/3/INF/7.وستتاح الوثيقة الحالية باللغات العربية والصينية والروسية .) 
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 تنفيذيال موجزال
معلومات عن أنشطة مرفق البيئة  المقدم إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي هذا يقدم مشروع التقرير  -2

مرفق البيئة  إلى لمؤتمر األطراف الرابع عشر جتماعاال رشاداتفي المجال البؤري للتنوع البيولوجي استجابة إل العالمية
 32إلى  1328 /تموزيوليو 2يغطي مشروع التقرير الفترة من و  .1328 شرين الثانيت/في نوفمبرالواردة العالمية، 

، الفترة مؤتمر األطرافل االجتماع الخامس عشر ، الذي سيتم تقديمه إلى. وسيغطي التقرير النهائي1329 ألول/كانون اديسمبر
مرفق البيئة  لموارد من التجديد السابع ألول سنتينالمقابلة وهي الفترة ، 1313 /حزيرانيونيو 33إلى  1328 /تموزيوليو 2من 

 .1311 /حزيرانيونيو 33إلى  1328 /تموزيوليو 2من الممتد  (GEF-7) ةالعالمي

مرفق البيئة العالمية هو  لموارد السابع جديدالت في الهدف من استراتيجية المجال البؤري للتنوع البيولوجيويبقى  -1
، تساعد استثمارات لتحقيق هذا الهدفو عالميا في المناظر الطبيعية والمناظر البحرية.  لمهمالحفاظ على التنوع البيولوجي ا

 إلىمؤتمر األطراف ل إرشادات االجتماع الثالث عشرالبيئة العالمية البلدان على تحقيق األهداف الثالثة المحددة في  مرفق
 :ولويات البرنامجأل، كما هو مويح في إطار السنوات األربع 1322 /كانون األولا من ديسمبرمرفق البيئة العالمية، اعتبار 

 ؛عية والمناظر البحريةوكذلك المناظر الطبي تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات •
 ؛ لمباشرة لحماية الموائل واألنواعمعالجة الدوافع ا •
 مواصلة تطوير سياسة التنوع البيولوجي واألطر المؤسسية. •

مرفق البيئة العالمية من تسعة خطوط استثمار للبرمجة  لموارد د السابعجديالت فيتتكون استراتيجية التنوع البيولوجي و  -3
وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  1313-1323 للفترة تساهم بشكل مباشر في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

 بأكملها. والمناظر البحريةمن خالل سلسلة من التدابير التي تعالج أهم عوامل فقدان التنوع البيولوجي عبر المناظر الطبيعية 

أكبر لكل  عائدات، تتيمن خيارات البرمجة استثمارات من خالل برامج األثر القادرة على تحقيق باإليافة إلى ذلكو  -1
قدم تاستجابات نظامية للمشكالت التي تنشأ من أكثر من قطاع واحد. وس سعي للحصول علىستثمار من خالل الاال على وحدة

مرفق البيئة العالمية والنتائج  لموارد يد السابعجدالتفي لبرنامج ا ألولويات األربع السنواترية في إطار مساهمات كبيرة وتآز 
 .عشر لمؤتمر األطراف االجتماع الثالثالمتوقعة ذات الصلة على النحو المتفق عليه في 

مليار دوالر أمريكي  29191مجموعه ، تم تخصيص ما رفق البيئة العالميةوارد ميد السابع لمجدلتا لفترة بالنسبةو  -1
للدول من خالل نظام التخصيص الشفاف منها مليار دوالر أمريكي  29332، حيث تم تقديم لتنوع البيولوجيل البؤريمجال لل

 .(STAR) للموارد

المشمولة  بلغ المبلغ اإلجمالي لموارد المجال البؤري للتنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية المبرمجة في الفترةو  -2
مرفق البيئة العالمية المخصصة للمجال  لموراد السابع تجديدفي المائة( من إجمالي موارد ال 19مليون دوالر ) 238بالتقرير 

نظام  في المائة( من موارد 11مليون دوالر ) 128 مبلغ ، تمت برمجةإجمالي هذا المبلغمن و البؤري للتنوع البيولوجي. 
 .للتنوع البيولوجي تخصصالتخصيص الشفاف للموارد ل



 

 

. البؤرية متعدد المجاالت مشروعا 99البؤري للتنوع البيولوجي و المجال من مشاريع مشروعا 38دعمت هذه الموارد و  -7
من هذه  بلدا ثالثة وثمانونمن هذه المشاريع. وقد استفاد مشروعا  71، برنامجية، بما في ذلك برامج األثر ُنهجوقد شملت ستة 
 تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة ومنح إعداد المشروع.و االستثمارات. 

القيمة اإلجمالية لالستثمارات من جميع موارد مرفق البيئة العالمية لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من وبلغت  -8
، البيولوجيري للتنوع مرفق البيئة العالمية )استراتيجية المجال البؤ  لموارد السابع التجديدجميع خطوط البرمجة ذات الصلة في 

بالنسبة  ، وصندوق أقل البلدان نموا  للمياه الدولية البؤري جالمرفق البيئة العالمية، والم لموارد السابع جديدالت في األثروبرامج 
 السابع يدللتجداألولى  عشر ةالثماني، وبرنامج المنح الصغيرة( في األشهر المنح التجريبية لغير داةاأل، و للتكيف مع تغير المناخ

مليار دوالر إلجمالي  89911قدره  تمويال مشتركا جمعتمليار دوالر أمريكي، والتي  29312، البيئة العالميةمرفق  لموارد
 .مليار دوالر 23932استثمار بقيمة 

، قدمت األطراف إرشادات إلى مرفق البيئة العالمية بشأن مجموعة لمؤتمر األطراف عشر جتماع الرابعفي االو  -9
محددة للتنوع المواييعية المسائل المحددة بشأن عمليات مرفق البيئة العالمية و الرشادات اإلوتم تناول  1متنوعة من المواييع.

 .في التقرير استجابة مرفق البيئة العالمية عنالبيولوجي على النحو الواجب، ويرد تقرير مرحلي 

ا خالل الفترة المشمولة قيد التنفيذ حاليالواقعة ع التنوع البيولوجي اريمشمجموعة أربعة وثمانين بالمائة من  قييمتم تو  -23
في  81 تقييم ، تمباإليافة إلى ذلكو الهدف اإلنمائي للمشروع. تحقيق التنفيذ و  في تقدمالفي تحقيق  يةمري ابالتقرير على أنه

في المائة  93تم تقييم ق التقدم في التنفيذ و المجاالت البؤرية على أنها مريية في تحقي ةمتعددالع ير االمش مجموعة المائة من
 .على أنها مريية في تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروعمنها 

 2، تم االتفاق على سلسلة من األهداف المؤسسية.مرفق البيئة العالمية لموارد كجزء من اتفاقية التجديد السابعو  -22
 32إلى  1328 /تموزيوليو 2مرفق البيئة العالمية المعتمدة من يتيمن التقرير األهداف التراكمية المقدمة في مفاهيم مجلس و 

. 1313-1323 للفترة المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1329 /كانون األولديسمبر
ه التقدم المحرز في تحقيق األهداف يلخص الجدول أدناو تمثل األهداف التراكمية النتائج المتوقعة الرئيسية من هذه المشاريع. و 

 الرئيسية التفاقية التنوع البيولوجي.

المتعلق باتفاقية التنوع  مرفق البيئة العالميةلتجديد السابع لموارد أهداف المؤشر األساسي لالتقدم المحرز في تحقيق 
 3البيولوجي

تحقيق الهدف  هدف المؤشر األساسي
 )باألرقام(

تحقيق الهدف 
 ائوية()النسبة الم

                                                 
1

 41/03انظر المقرر  
 GEF/C.54/11/Rev.02، ، الهيكل المحدث للنتائج في التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية0242مرفق البيئة العالمية،  2

3
 .GEF/C.57/07 البيئة العالمية،برنامج عمل الصندوق االستئماني لمرفق  ،0249مرفق البيئة العالمية،  
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 البرية مليون هكتار من المناطق 133: إنشاء 2األساسي المؤشر هدف 
 المستدام خدامأو تحسين إدارتها من أجل الحفظ واالست المحمية

مليون  7892
 هكتار

3993 

ماليين هكتار من المناطق البحرية  8: إنشاء 1 األساسي لمؤشراهدف 
 المستدام خدامواالستلحفظ من أجل االمحمية أو تحسين إدارتها 

ماليين  8< 
 هكتار

 >233 

 

 9191 مليون هكتار 197 ماليين هكتار من األرايي 2: استعادة 3المؤشر األساسي هدف 

مليون هكتار من المناظر الطبيعية  313 إخياع: 1المؤشر األساسي هدف 
 ممارسات محسنة باستثناء المناطق المحميةل

مليون  9791
 هكتار

 
3391 

 

مليون هكتار من الموائل البحرية في  إخياع 18: 1األساسي المؤشر هدف 
 ممارسات محسنة لصالح التنوع البيولوجي باستثناء المناطق المحميةل

 2992 مليون هكتار 191

 

 العذبة) للمياه المشتركةنظام إيكولوجي  31إخياع : 7المؤشر األساسي هدف 
 محسنةدارة تعاونية جديدة أو إلبحرية( الأو 

 انظام 21
 للمياه اإيكولوجي
 المشتركة

1398 

 

طن متري من المصايد المستغلة  3،133،333: نقل 8األساسي المؤشر هدف 
 عالميا  إلى مستويات أكثر استدامةبشكل مفرط 

طن  217،333
 متري

 
392 

 

 
( أربعة تقييمات IEOالعالمية )، أجرى مكتب التقييم المستقل لمرفق البيئة خالل الفترة المشمولة بالتقرير -21

( 1 ؛( تقييم دعم مرفق البيئة العالمي لتعميم التنوع البيولوجي2واستعرايات ذات صلة بالمجال البؤري للتنوع البيولوجي. 
دعم ( تقييم 1؛ لبيئة العالمية للتغيير التحويلي( تقييم دعم مرفق ا3؛ لبرامج التجريبية للنهج المتكاملاالستعراض التكويني ل
الرسائل الرئيسية من هذه  لمرفق البيئة العالمية . ويلخص مكتب التقييم المستقلثراأل توسيع نطاقمرفق البيئة العالمية ل

 التقييمات في هذا التقرير.



 

 

 أنشطة المشروع لدعم تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي -أوال
معلومات عن أنشطة مرفق البيئة  إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي رفوعالم هذا يقدم مشروع التقرير -2

التي تلقاها  لمؤتمر األطراف االجتماع الرابع عشر رشاداتإلالمجال البؤري للتنوع البيولوجي استجابة ب ما يتعلقفي العالمية
 32إلى  1328 /تموزيوليو 2تقرير الفترة من . ويغطي مشروع ال1328 /تشرين الثانيفي نوفمبر مرفق البيئة العالمية

 2الفترة من  االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. وسيغطي التقرير النهائي المقدم إلى 1329 /كانون األولديسمبر
 مرفق البيئة لموارد السابعوهي الفترة المطابقة ألول عامين من التجديد ، 1313 /حزيرانيونيو 33إلى  1328 /تموزيوليو

 .1311 /حزيرانيونيو 33إلى  1328 /تموزيوليو 2من  العالمية

 مرفق البيئة العالمية لموارد يد السابعجدالتفي استراتيجية التنوع البيولوجي 

مرفق البيئة العالمية هو الحفاظ  لموارد السابع في التجديدالهدف من استراتيجية المجال البؤري للتنوع البيولوجي إن  -1
، تساعد استثمارات مرفق البيئة لتحقيق هذا الهدفو هم عالميا في المناظر الطبيعية والمناظر البحرية. معلى التنوع البيولوجي ال

مرفق إلى مؤتمر األطراف ل الواردة في إرشادات االجتماع الثالث عشرالعالمية البلدان على تحقيق األهداف الثالثة المحددة 
 :، كما هو مويح في إطار السنوات األربع بشأن أولويات البرنامج1322 /كانون األولا من ديسمبرالبيئة العالمية، اعتبار 

 ؛عية والمناظر البحريةتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات وكذلك المناظر الطبي •
 ؛ لمباشرة لحماية الموائل واألنواعمعالجة الدوافع ا •
 وير سياسة التنوع البيولوجي واألطر المؤسسية.مواصلة تط •

، وبرنامج النظم الغذائية، واستخدام البؤري جالتساهم إستراتيجية المجال البؤري للتنوع البيولوجي وخطوط برمجة المو  -3
المجال ، واستثمارات اإلدارة المستدامة للغابات أثرر المدن المستدامة، وبرنامج أثاالستعادة، وبرنامج  برنامج أثراألرايي، و 
مرفق البيئة العالمية واألهداف الثالثة كما هو للتجديد السابع لموارد هدف هذا الفي تحقيق  ، بشكل جماعي،الدولية البؤري للمياه

 .أدناه 2مويح أدناه في الجدول 
 ق البيئة العالميةإرشادات اتفاقية التنوع البيولوجي وآلية التوصيل في التجديد السابع لموارد مرف. 4الجدول 

 وصيلآلية الت
اتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في إرشادات 

 التنوع البيولوجي: إطار السنوات األربع ألولويات البرنامج

وخطوط  للتنوع البيولوجي استثمارات المجال البؤري
 البرمجة

 تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات ذات األولوية

العالمي للحياة البرية )منع انقراض األنواع البرنامج 
البرية من أجل التنمية  حياءالمهددة المعروفة واأل

 (المستدامة

 تقييم ومحاسبة رأس المال الطبيعي

التنوع البيولوجي عبر القطاعات وكذلك المناظر تعميم  -أوال
 الطبيعية والمناظر البحرية

بالتنوع البيولوجي  المسترشد، أ( تحسين السياسات وصنع القرار
 وقيم النظام اإليكولوجي

ب( إدارة التنوع البيولوجي في المناظر الطبيعية والمناظر 
 البحرية

 المستدامةج( تسخير التنوع البيولوجي من أجل الزراعة 
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 وصيلآلية الت
اتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في إرشادات 

 التنوع البيولوجي: إطار السنوات األربع ألولويات البرنامج

 االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية والحيوانية
 الحفظ الشامل

 ثربرامج األ 
لنظم الغذائية واستخدام األرايي ل األثر برنامج

 واالستعادة

 لمدن المستدامةل األثربرنامج 

، ارة المستدامة للغابات )األمازوندلإل األثربرنامج 
المناظر الطبيعية المستدامة لألرايي و ، حوض الكونغوو 

 (الجافة

 المجاالت البؤرية األخرى

 مصايد األسماك المستدامةالمياه الدولية/

وخطوط  للتنوع البيولوجي استثمارات المجال البؤري
 البرمجة

دارة األنواع الغريبة الغازية )التركيز على  كافحةمنع وم وا 
 (الجزر

تحسين االستدامة المالية واإلدارة الفعالة وتغطية النظام 
 طق المحمية العالميةاالمنجال اإليكولوجي لم

 المجاالت البؤرية األخرى

 الدولية/المناطق المحمية الساحلية والبحرية المياه

 معالجة الدوافع المباشرة لحماية الموائل واألنواع -ثانيا 

 ومكافحتها ( منع األنواع الغريبة الغازيةالد

ـ( تقليل اليغوط على الشعاب المرجانية والنظم اءه
 اإليكولوجية الساحلية والبحرية اليعيفة األخرى

 ة المناطق المحمية( تعزيز فعالية أنظماوو 

، القانوني وغير المستدام لألنواع ( مكافحة االستخدام غيرايز 
 مع اتخاذ إجراءات ذات أولوية بشأن األنواع المهددة

وخطوط  للتنوع البيولوجي استثمارات المجال البؤري
 البرمجة

 تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 وتقاسم المنافعتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 

 دعم إعداد التقارير الوطنية وتطوير االستراتيجيات

مواصلة تطوير سياسة التنوع البيولوجي واإلطار  - اثالث
 المؤسسي

 ( تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةاءح

( تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد اءط
 الجينية وتقاسم المنافع



 

 

 وصيلآلية الت
اتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في إرشادات 

 التنوع البيولوجي: إطار السنوات األربع ألولويات البرنامج

 االستعراض( تحسين سياسة التنوع البيولوجي والتخطيط و اءي وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 استخدام البرمجة في التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية

مجال لمليار دوالر أمريكي ل 29191، تم تخصيص ما مجموعه مرفق البيئة العالمية لموارد د السابعجديلتلبالنسبة  -1
 .مليار دوالر أمريكي للدول من خالل نظام التخصيص الشفاف للموارد 29332، حيث تم تقديم ولوجيالبي لتنوعل البؤري

 السابع جديدأدناه ملخصا الستخدام الموارد من المجال البؤري للتنوع البيولوجي منذ بداية فترة الت 1يقدم الجدول و  -1
 .1329 /كانون األولديسمبر 32حتى  1328 /تموزيوليو 2مرفق البيئة العالمية في  لموارد

بالمائة من إجمالي موارد  11، أو مليون دوالر 128، تمت برمجة 1329 /كانون األولديسمبر 32تى وح -2
مرفق البيئة  نظام التخصيص الشفاف في التجديد السابع لموارد لتنوع البيولوجي من خالل برنامجالمخصصات القطرية ل

 .العالمية

، وهو مليون دوالر 238عالمية المبرمجة للتنوع البيولوجي لمرفق البيئة ال بؤريمجال الاللموارد  ةاإلجمالي القيمة تبلغو  -7
 البؤري.مجال لل المخصصةمرفق البيئة العالمية التجديد السابع لموارد في المائة من موارد  19ما يمثل 

. البؤرية متعدد المجاالت مشروعا 99البؤري للتنوع البيولوجي و المجال من مشاريع مشروعا 38دعمت هذه الموارد و  -8
من هذه  بلدا ثالثة وثمانونمن هذه المشاريع. وقد استفاد مشروعا  71، برنامجية، بما في ذلك برامج األثر ُنهجوقد شملت ستة 
 تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة ومنح إعداد المشروع.و االستثمارات. 

مرفق البيئة  خالل التجديد السابع لمواردستخدام البرمجة في المجال البؤري للتنوع البيولوجي . ملخص ا0الجدول 
 العالمية

4(0242 /كانون األولديسمبر 14إلى  0242 /تموزيوليو 4)
 

أهداف البرمجة  المجال البؤري للتنوع البيولوجي
في التجديد 
السابع لموارد 
مرفق البيئة 

 العالمية
 )مليون دوالر(

البرمجة في التجديد 
السابع لموارد مرفق 

 البيئة العالمية
 )مليون دوالر(

البرمجة في التجديد 
السابع لموارد مرفق 
 البيئة العالمية )%(

 84 864 23332المخصصات القطرية في نظام التخصيص 

                                                 
4

 تشمل األرقام رسوم الوكالة ومنح إعداد المشروع 



8 

 

 الشفاف للموارد

األموال المرصودة في نظام التخصيص الشفاف 
 للموارد

   

 3 3 12 التمكينيةاألنشطة 

مشروعات وبرامج التنوع البيولوجي العالمية 
 واإلقليمية

11 32 21 

   223 متكاملةالبرمجة ال

 06 07 91 االستعادةالغذاء واستخدام األرايي و • 

اإلدارة المستدامة للغابات في المناطق األحيائية 
 (األمازون والكونغو واألرايي الجافةالرئيسية )

13 47 077 

 077 04 15 المدن المستدامة

 94 836 49020 إجمالي الموارد

 
 مرفق البيئة العالمية في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في التجديد السابع لمواردمساهمات البرمجة 

مرفق البيئة العالمية  في التجديد السابع لموارد، تتكون استراتيجية التنوع البيولوجي أدناه 3كما هو مويح في الجدول  -9
 1313-1323برمجة تساهم بشكل مباشر في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للمن تسعة خطوط وبرامج استثمار 

وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل سلسلة من التدابير التي تتناول المحركات األكثر أهمية لفقدان التنوع 
، تستجيب مجموعة خيارات البرمجة المدرجة في في مجملهاو ناظر الطبيعية والمناظر البحرية بأكملها. البيولوجي عبر الم

ولويات البرنامج باإليافة إلى أل في التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالميةاالستراتيجية بشكل مباشر إلطار السنوات األربع 
، ال سيما فيما يتعلق بجدول أعمال تعميم التنوع البيولوجي المتزايد 1313-1322ة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، الخط

 .األهمية

 ائدات، تشمل خيارات البرمجة االستثمارات من خالل برامج األثر القادرة على تحقيق عباإليافة إلى ذلكو  -23
استجابات منهجية للمشكالت التي تنشأ من أكثر من قطاع  السعي للحصول علىأكبر لكل وحدة استثمار من خالل 

 لموارد السابع تجديدالفي فترة برنامج ألولويات الاألربع السنوات قدم مساهمات كبيرة وتآزرية في إطار هي ستواحد. و 
 مؤتمر األطراف.عشر ل االجتماع الثالثمرفق البيئة العالمية والنتائج المتوقعة ذات الصلة على النحو المتفق عليه في 

 . أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي وخطوط البرمجة1الجدول 

 أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي وخطوط البرمجة

 تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات وكذلك المناظر الطبيعية والمناظر البحرية - 4الهدف 



 

 

 األولويةتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات ذات  2-2

 منع انقراض األنواع المهددة المعروفة -البرية  ألحياءالبرنامج العالمي ل )أ( 2-1

 البرية من أجل التنمية المستدامة حياءاأل -البرية  حياءالبرنامج العالمي لأل )ب( 2-1

 تقييم ومحاسبة رأس المال الطبيعي 2-3

 النباتية والحيوانيةاالستخدام المستدام للموارد الوراثية  2-1

 الحفظ الشامل 2-1

 مصايد األسماك المستدامةالمجال البؤري للمياه الدولية/ المجاالت البؤرية األخرى ذات الصلة

 (FOLUR) واالستعادةلنظم الغذائية واستخدام األرايي ل األثر برنامج برامج األثر

 لمدن المستدامةل األثربرنامج  

 المستدامة للغابات إلدارةل األثربرنامج  

 معالجة الدوافع المباشرة لحماية الموائل واألنواع - 0الهدف 

دارة األنواع الغريبة الغازية كافحةمنع وم 1-2  وا 

 جالتحسين االستدامة المالية واإلدارة الفعالة وتغطية النظام اإليكولوجي لم 1-7
 طق المحمية العالميةاالمن

 إلدارة المستدامة للغاباتل األثربرنامج  برامج األثر

 المناطق المحمية الساحلية والبحريةللمياه الدولية/ المجال البؤري المجاالت البؤرية األخرى ذات الصلة

 زيادة تطوير سياسة التنوع البيولوجي واألطر المؤسسية - 1الهدف 

 تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 3-8

 ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعتنفيذ بروتوكول  3-9

 واالستعراضتحسين سياسة التنوع البيولوجي والتخطيط  األنشطة التمكينية

وبينما كانت هناك عالقة فردية بين بعض برامج التنوع البيولوجي في مرفق البيئة العالمية مع أهداف أيشي للتنوع  -22
م برامج أخرى في مرفق البيئة العالمية في أهداف متعددة من أهداف بشأن المناطق المحمية، تسه 22البيولوجي مثل الهدف 

. وهذا صحيح بصفة خاصة في مجال تعميم التنوع صعبا للغايةأيشي مما يجعل اإلبالغ عن تخصيص الموارد حسب الهدف 
البيولوجي حيث كشف تحليل للموارد المستثمرة على أساس كل دوالر في مشاريع تعميم التنوع البيولوجي أن أنشطة المشاريع 
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المتكاملة لهذه  في أكثر من هدف واحد من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي نظرا للطبيعة تساهمفي مرفق البيئة العالمية غالبا ما 
 ستثمارات ووصف األهداف ذاتها.اال

ولم يتم تقسيمها حسب المبلغ  بعيها األهداف مع بعضولغرض تمثيل موارد البرمجة في الجداول التالية، تم تجميع  -21
 اإلجمالي للموارد المستثمرة على أساس كل هدف على حدة.

 في تحقيقلتراكمية من جميع موارد مرفق البيئة العالمية أدناه مجموع مساهمات البرمجة المباشرة ا 1يعرض الجدول و  -23
)استراتيجية  التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالميةأهداف أيشي للتنوع البيولوجي من جميع خطوط البرمجة ذات الصلة في 

 ،ي للمياه الدوليةالبؤر  جال، والملميةمرفق البيئة العا األثر في التجديد السابع لمواردللتنوع البيولوجي، وبرامج  البؤريمجال ال
المنح، وبرنامج المنح الصغيرة. وبلغت القيمة التجريبية لغير داة األ، و للتكيف مع تغير المناخ صندوق أقل البلدان نمواو 

مرفق البيئة العالمية  لموارد السابع جديداألولى من فترة الت ةعشر  ةثمانياإلجمالية الستثمارات مرفق البيئة العالمية في األشهر الـ
مليار  23932 إلى ستثماراتاال كتمويل مشترك ليصل إجماليمليار دوالر  89911 أدى إلى جمعمليار دوالر، مما  29312
 دوالر.

للفترة المساهمة التراكمية المباشرة لجميع موارد مرفق البيئة العالمية في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -1الجدول 
5(0242مارس/آذار  41إلى  0241يوليو/تموز  4وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ) 0244-0202

 

 المرفق تمويل مصدر التمويل
 للمشروع

 )مليون دوالر(

مجموع من % 
المرفق  تمويل

 للمشروع

التمويل المشترك 
 )مليون دوالر(

من التمويل % 
 المشترك

 المجموع
المرفق  تمويل)

 والتمويل المشترك(
 )مليون دوالر(

% من اإلجمالي 
المرفق  تمويل)

والتمويل 
 المشترك(

لتنوع امخصصات 
البيولوجي في نظام 
التخصيص الشفاف 

6للموارد
 

201.3 19% 1,428.6 16% 1,629.9 16% 

برنامج األثر للغذاء 
واستخدام األرايي 

 عادةواالست

281.2 

مليون  9193)

دوالر من 

مخصصات 

التنوع 

البيولوجي في 

نظام 

التخصيص 

الشفاف 

 للموارد(

27% 2,515.4 28% 2796.6 
 

28% 

 %19 1,947.3 %19 1,706.0 %23 241.3برنامج األثر لإلدارة 

                                                 
 .ال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو مبالغ منح إعداد المشروع 5
6

عددة المجال إن المخصصات في نظام التخصيص الشفاف الواردة في هذا السطر تمثل مشروعات المجال البؤري للتنوع البيولوجي والمشاريع المت 
 البؤري التي تستخدم موارد التنوع البيولوجي التي ليست جزء من برامج األثر.



 

 

 المستدامة للغابات
مليون  9193)

دوالر من 

مخصصات 

التنوع 

البيولوجي في 

نظام 

التخصيص 

الشفاف 

 للموارد(

برنامج األثر للمدن 
 المستدامة

146.7 

مليون  3393)

دوالر من 

مخصصات 

التنوع 

البيولوجي في 

نظام 

التخصيص 

الشفاف 

 للموارد(

14% 1,689.8 19% 1836.5  18% 

األموال المرصودة 
 للتنوع البيولوجي

33.4 3% 90.4 1% 123.8 1% 

صندوق أقل البلدان 
 نموا

26.3 2% 66.8 1% 93.1 
 

1% 

المجال البؤري 
 للمياه الدولية

90.5 9% 664.4 7% 754.9 8% 

األداة التجريبية 
 لغير المنح

15.0 1% 773.3 9% 788.3 8% 

برنامج المنح 
 الصغيرة

21.0 2% 21.0 0% 42.0 0% 

  10,012.4   8,955.7   1,056.7 المجموع

في تحقيق أهداف أيشي للتنوع  1تصف األقسام التالية كذلك كيف ساهمت االستثمارات الموجزة في الجدول و  -21
 .البيولوجي
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مرفق البيئة العالمية في تحقيق أهداف التجديد السابع لموارد مساهمات استراتيجية المجال البؤري للتنوع البيولوجي في 
 أيشي للتنوع البيولوجي

مجاالت الالتي دعمت مشروعات  في نظام التخصيص الشفاف للموارد مخصصات التنوع البيولوجي 1يصف الجدول  -21
األثر في التجديد السابع لموارد مرفق برامج  ال تنتمي إلى التي مجاالت البؤريةمشاريع المتعددة الالللتنوع البيولوجي و  البؤرية

جدول األولوية إلى مرفق البيئة العالمية  مساهمات لبلدان المستفيدة منإليالء ا جاها مستمراُتظهر البيانات اتالبيئة العالمية. و 
 .تعميم التنوع البيولوجي أعمال

 22192 لها مبلغ أولوية البلدان التي خصص توجيه الستراتيجية التي تركز على التعميم هول األول كان الهدفو  -22
ركز على إدارة المناطق يي ذالهدف الثاني من االستراتيجية الويعتبر ، نحو تنفيذ هذا الهدف. في المائة 29مليون دوالر، أو 

كان و في المائة.  18مليون دوالر أو  2197 بلغت االستثمارات فيهان التي للبلدا بالنسبة المحمية وحماية األنواع أولوية ثانوية
، أولوية منخفية اقية، الذي يهدف إلى دعم تنفيذ البروتوكولين ودعم التزامات إعداد التقارير لالتفالستراتيجيةللهدف الثالث ل

 .في المائة لتنفيذ بروتوكول ناغويا 3و ، أمليون دوالر فقط 798التي بلغت االستثمارات فيها للغاية بالنسبة للدول 

مليون دوالر من مخصصات التنوع  11392 أنه قد تم برمجة ،من المهم أن نالحظ، وكما هو مويح في هذا التقريرو  -27
، والتي تتماشى في الغالب مع جدول أعمال تعميم التنوع رامج األثرمن خالل ب في نظام التخصيص الشفافالبيولوجي 
 البيولوجي.

في تحقيق أهداف والمشاريع المتعددة المجاالت البؤرية للتنوع البيولوجي  البؤري جالمشاريع الممساهمة  - 1الجدول 
 /كانون األولديسمبر 14إلى  0242 /تموزيوليو 4ا من برامج األثر( )مشروعات ليست جزءالأيشي للتنوع البيولوجي )هذه 

0242)7
 

 موعجالم
 )مليون دوالر(

 المشتركالتمويل 
 )مليون دوالر(

مرفق البيئة تمويل 
العالمية 

 مشروعات لل
 )مليون دوالر(

 أهداف أيشي
أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي 

 وخطوط البرمجة

    
. تعميم التنوع البيولوجي عبر 4الهدف 

القطاعات وكذلك المناظر الطبيعية 
 والمناظر البحرية

727.2 603.2 21.9 
 7 6و 5و 3
 45و 41و

تعميم التنوع البيولوجي في  4-4
 القطاعات ذات األولوية

421.4 456.5 07.5 40 
البرية  حياءالبرنامج العالمي لأل )أ( 4-0
 منع انقراض األنواع المهددة المعروفة -

 حياءالبرنامج العالمي لأل )ب( 4-0 40 07.3 499.9 007.0
                                                 

7
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 موعجالم
 )مليون دوالر(

 المشتركالتمويل 
 )مليون دوالر(

مرفق البيئة تمويل 
العالمية 

 مشروعات لل
 )مليون دوالر(

 أهداف أيشي
أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي 

 وخطوط البرمجة

الحياة البرية من أجل التنمية  -البرية 
 المستدامة

 02و 0 3.1 9.7 43.2
تقييم رأس المال الطبيعي  4-3

 والمحاسبة

 
  

 43و 7
االستخدام المستدام للموارد الوراثية  4-1

 النباتية والحيوانية
 الصيانة الشاملة 4-5 44 00.5 62.5 94.2

 
   

. معالجة الدوافع المباشرة 2الهدف 
 لحماية الموائل واألنواع

دارة األنواع الغريبة  مكافحةمنع و  0-6 9    وا 
 الغازية

121.3 142.6 65.7 44 
تحسين االستدامة المالية واإلدارة  0-7

 جالالفعالة وتغطية النظام البيئي لم
 المحمية العالمية طقاالمن

 
   

. زيادة تطوير سياسة التنوع 3الهدف 
 البيولوجي واألطر المؤسسية

غير مرتبط بأي 
هدف من 

 أهداف أيشي
تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة  3-2   

 األحيائية

54.4 13.3 7.2 46 
تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن  3-9

 الحصول وتقاسم المنافع

 
  

47 
االتفاق البيئي: تحسين سياسة التنوع 

 البيولوجي والتخطيط واالستعراض
 المجموع 039.4 1,519.5 239.1 4,752.5
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 منح إعداد المشروع

لمساعدة البلدان  منح إعداد المشاريععلى شكل  إعداد المشروع، يقدم مرفق البيئة العالمية التمويلكخطوة أولى في  -28
 مائة واثني عشرالمسؤول التنفيذي األول. وتمت الموافقة على  ليؤيدهمقترح مشروع  ليصبحمفهوم المشروع  تطويرالمتلقية في 

 8.دوالر يونمل 11.3( منحة إلعداد المشاريع في الفترة المشمولة بالتقرير تبلغ 221)

 دعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

 .أي مشاريع قطرية لدعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية قدم، لم تُ خالل الفترة المشمولة بالتقرير -29

دعم التصديق على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
 تفاقية التنوع البيولوجي وتنفيذهاستخدامها الملحق با

سودان( لتعزيز الو بنما ، و ، ثالثة مشاريع قطرية )مدغشقرمرفق البيئة العالمية  اعتمد، خالل الفترة المشمولة بالتقرير -13
 جمعمليون دوالر و  399استثمر مرفق البيئة العالمية و لتنفيذ بروتوكول ناغويا.  الالزمةالقدرات التقنية والقانونية والمؤسسية 

 تمويل المشترك.كمليون دوالر  1191

 مساهمات برنامج األثر في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 االستعادة و النظم الغذائية واستخدام األراضي 

الدوافع الكامنة وراء النظم الغذائية غير  االستعادةالنظم الغذائية واستخدام األرايي و بشأن  ثريعالج برنامج األ -12
يعد إطار استخدام و المستدامة وتغير استخدام األرايي من خالل دعم البلدان التخاذ نهج أكثر شمولية وعلى نطاق المنظومة. 

إنتاج ا ليمان كفاءة الوطني أو على مستوى الوالية أمرا أساسيا على المستوى بيئي ةستداماألكثر او  رشيداألرايي المنسق وال
( تعزيز 2على تحقيق ثالثة أهداف: ) ثريركز برنامج األو البشري.  فاه، ودعم الر الغذاء وسالسل توريد السلع، وحماية البيئة

إزالة الغابات  على غير قائمة( تعزيز سالسل توريد السلع الزراعية ال1، )ايدلب العالمي المتز النظم الغذائية المستدامة لتلبية الط
( تعزيز استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة من أجل اإلنتاج المستدام والحفاظ على 3، )إلبطاء فقدان الغابات االستوائية

 .خدمات النظام اإليكولوجي

لمرفق البيئة  بشأن النظم الغذائية واستخدام األرايي واالستعادة أدناه مساهمة موارد برنامج األثر 2يصف الجدول و  -11
مليون دوالر من تمويل مشروعات  18291من أصل و العالمية في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي حسب أولويات البلدان. 

مليون دوالر من  9193، جاء ثر بشأن النظم الغذائية واستخدام األرايي واالستعادةمرفق البيئة العالمية في برنامج األ
 .نظام التخصيص الشفافمخصصات المجال البؤري للتنوع البيولوجي في إطار برنامج 

                                                 
8

 للنهج البرامجية التي تشمل موارد التنوع البيولوجي. المبلغ الكامل لمنح إعداد المشروع المخصصةتشمل هذه األرقام  



 

 

 

برنامج األثر لألنظمة الغذائية واستخدام مرفق البيئة العالمية حسب التجديد السابع لالتوزيع التراكمي لموارد  -6الجدول 
كانون /ديسمبر 14إلى  0242يوليو/تموز  4والمساهمات في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ) األراضي واالستعادة

9(0242 األول
 

 
أهداف أيشي للتنوع  

 البيولوجي

تمويل مشاريع مرفق البيئة 
 العالمية

 )مليون دوالر(

 التمويل المشترك
 )مليون دوالر(

 الموارد اإلجمالية
 )مليون دوالر(

 
الغذائية األنظمة 

واستخدام األرايي 
 واالستعادة

 21و 21و 7و 1

 

 

18291 

 

 

112191 

 

 

179292 

     

 

 اإلدارة المستدامة للغابات

رئيسية:  حيوية إلدارة المستدامة للغابات على اإلدارة المستدامة للغابات وحمايتها في ثالثة مناطقل األثريركز برنامج  -13
تسعى استثمارات المشروع إلى الحفاظ على السالمة البيئية و حوض األمازون وحوض الكونغو وغابات األرايي الجافة. 

 .للمناطق الحيوية بأكملها باإليافة إلى يمان التنسيق اإلقليمي القوي عبر الحدود

على إدماج  باألساس، وركزت األحيان من كانت االستثمارات السابقة لإلدارة المستدامة للغابات معزولة في كثيرو  -11
األثر لإلدارة المستدامة يعالج برنامج و مبادئ اإلدارة المستدامة للغابات في مشاريع إدارة األرايي على نطاق المشروع فقط. 

؛ الغابات مةحوكيئة تمكينية أفيل لب إنشاءالعوامل المؤدية لفقدان وتدهور الغابات من خالل استراتيجيات تهدف إلى  للغابات
؛ يز إدارة وتمويل المناطق المحميةتعز و دعم التخطيط الرشيد الستخدام األرايي عبر المناظر الطبيعية متعددة االستخدامات؛ و 
د من زراعة الكفاف للحأرايي دعم إدارة األرايي التجارية و و ؛ رايي والسياسات األخرى ذات الصلةتوييح حيازة األو 

 .؛ واستخدام اآلليات المالية والحوافز لإلدارة المستدامة للغاباترةاليغط على الغابات المجاو 

مرفق البيئة العالمية في تحقيق ل دارة المستدامة للغاباتبشأن اإل األثرأدناه مساهمة موارد برنامج  7يويح الجدول و  -11
 تمويل مرفق البيئة العالميةمليون دوالر من  11293من أصل و أهداف أيشي للتنوع البيولوجي حسب أولويات البلدان. 

مليون دوالر من مخصصات المجال البؤري للتنوع  9193، جاء برنامج األثر لإلدارة المستدامة للغابات إطار في للمشروعات
 .نظام التخصيص الشفافالبيولوجي في إطار برنامج 

                                                 
 .تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو مبالغ منح إعداد المشروعال  9
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 األثر لإلدارة المستدامة للغاباتمية حسب برامج لموارد مرفق البيئة العال بعالتوزيع التراكمي لموارد التجديد السا -7الجدول 
 4إلى  0242يوليو/تموز  4) خالل الفترة المشمولة بالتقرير والمساهمات في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

10(0242 كانون األول/ديسمبر
 

برامج األثر لإلدارة 
 المستدامة للغابات

أهداف أيشي للتنوع 
 البيولوجي

البيئة تمويل مرفق 
 للمشروع العالمية

 )مليون دوالر(

 التمويل المشترك

 )مليون دوالر(

 الموارد اإلجمالية

 )مليون دوالر(

لمناظر الطبيعية ابرنامج 
 في األمازون المستدامة

 21و 21و 22و 7
 29و

8893 13991 19798 

لمناظر الطبيعية ابرنامج 
 في الكونغو المستدامة

 21و 21و 22و 7
 29و

1791 38791 11192 

برنامج للمناظر الطبيعية 
في األرايي  المستدامة

 الجافة

 21و 21و 22و 7
 29و

9198 83992 93199 

 1,947.3 1,706 01441  المجموع

 

 المدن المستدامة

في التجديد للمدن المستدامة لنهج المتكامل ع التجريبي لو المشر مدن المستدامة على تجربة لل األثربرنامج يستند  -12
دعم التخطيط الحيري المستدام  وال سيما، التوجه الرئيسي للبرنامج كما هو يظلو مرفق البيئة العالمية.  لموارد السادس

، وتجديد كيفية الحيرية تحسين البنية التحتيةمن أجل االبتكارات  تشجيعوالمتكامل من خالل تعزيز السياسات وبيئات التمويل ل
من خالل  التخطيط الحيري المستدام ثريدعم برنامج األو أصحاب المصلحة. عمل المدن على جميع المستويات ولجميع 

دارة النفايات البلديةالطاقة، والمباني، والنقل، وأنظمة األغذية الحيرية مجال ا فيالحلول المتكاملة مكاني ومياه  الصلبة ، وا 
 .، واستخدام المساحات الخيراء والبنية التحتيةيالصرف الصح

حلول للوصول إلى نماذج األعمال المبتكرة  رويجنتائج من خالل عنصرين مترابطين: أ( ت سيحقق البرنامجو  -17
. فيها ، و ب( تعزيز تبادل المعرفة بشأن تخطيط االستدامة الحيرية واالستثماراتمتكاملة على مستوى المدينةواستثمارات 

، والقياء على المواد ، والحد من تدهور األراييسيساهم البرنامج بفوائد بيئية عالمية متعددة من خالل إزالة الكربونو 
، فإن تركيز البرنامج على التخطيط المكاني القائم على األدلة سوف يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجيفيما و الكيميائية الخطرة. 

 .لتنوع البيولوجيل يحقق أكثر المنافع العالمية

                                                 
 .ال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو مبالغ منح إعداد المشروع 10



 

 

لمدن المستدامة لمرفق البيئة العالمية في تحقيق أهداف أيشي ل األثرأدناه مساهمة موارد برنامج  8يصف الجدول و  -18
للمشاريع  لتمويل مرفق البيئة العالمية المخصصة مليون دوالر 21297من أصل و للتنوع البيولوجي حسب أولويات البلدان. 

ولوجي في إطار مليون دوالر من مخصصات المجال البؤري للتنوع البي 3393، جاء لمدن المستدامةل األثربرنامج  يمن
 .نظام التخصيص الشفافبرنامج 

المستدامة  مدنلاألثر للموارد مرفق البيئة العالمية حسب برامج  بعالتوزيع التراكمي لموارد التجديد السا -2الجدول 
 14إلى  0242يوليو/تموز  4) خالل الفترة المشمولة بالتقرير والمساهمات في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

11(0242 كانون األول/يسمبرد
 

أهداف أيشي للتنوع  
 البيولوجي

تمويل مرفق البيئة 
 للمشروع العالمية

 )مليون دوالر(

 التمويل المشترك

 )مليون دوالر(

 الموارد اإلجمالية

 )مليون دوالر(

األثر للمدن برنامج 
 المستدامة

 2383291 2328998 21297  21و 21و 1

     

 

 البيئة العالمية في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيمساهمات أخرى لمرفق 

 التكيف مع تغير المناخ

يدير مرفق البيئة العالمية صندوقين استئمانيين منفصلين لهما أولوية للتكيف مع تغير المناخ، وهما الصندوق الخاص  -19
معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان وأنشئ هذان الصندوقان ل .(LDCF)وصندوق أقل البلدان نموا  (SCCF)لتغير المناخ 

، وتسهم بعض المشاريع الموافق عليها خالل (UNFCCC)النامية في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
 الفترة المشمولة بالتقرير في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

من أهداف أيشي للتنوع  21و  7اه مساهمة موارد صندوق أقل البلدان نموا  في تحقيق الهدفين أدن 9يصف الجدول و  -33
 البيولوجي على التوالي حسب أولويات البلدان.

                                                 
إذ أن هذه المبالغ ال يمكن ربطها ببرامج تغير المناخ محددة في  ال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو مبالغ منح إعداد المشروع 11

 لعالمية أو أهداف أيشي محددة.مرفق البيئة ا
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في التجديد السابع  أهداف وبرامج صندوق أقل البلدان نمواالتوزيع التراكمي لموارد مرفق البيئة العالمية حسب  -2الجدول 
 14إلى  0242يوليو/تموز  4) والمساهمات في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي لموارد مرفق البيئة العالمية

  12(0242 كانون األول/ديسمبر

أهداف أيشي للتنوع 
 البيولوجي

 نموا صندوق أقل البلدانتمويل 
 للمشروع

 )مليون دوالر(

 التمويل المشترك

 )مليون دوالر(

 الموارد اإلجمالية

 )مليون دوالر(

 7192 1893  2293 7الهدف 

 1391 2391 2393 41الهدف 

 21424 6242 0641 المجموع

 

 المجال البؤري للمياه الدولية

أحواض المياه السطحية عبر الحدود، والمياه  دارةالعمل معا إلعلى لمياه الدولية البلدان البؤري لمجال يساعد ال -32
 عبرالنظم البيئية المعقدة للمياه  وتشترك .والنظم الساحلية والبحرية لتمكين تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامهاالجوفية، 

ون ملزمة بحدود سياسية. وبالتالي، فإن تحديد عدد ال يحصى من االحتياجات والمويوعات القطاعية بينما ال تك فيلحدود ا
، في يتطلب العمل على جميع المستويات، مع مجموعة من أصحاب المصلحة ،تقترنة باالستثمارا، مأهداف سياسية فعالة

هذه المبادئ أساسية الستثمارات وتعتبر . وراء ذلكوما المصب إلى  نبعالقطاعين العام والخاص وعبر مستجمع المياه من الم
هدف استثمارات التجديد السابع لموارد مرفق البيئة  تمثليوسفي المياه الدولية.  التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية

لحد من التهديدات من أجل ا( تعزيز الفرص الوطنية لالقتصاد األزرق 2ثالثة أهداف رئيسية:  العالمية في المياه الدولية في
( تعزيز األمن 3الوطنية، ( تحسين اإلدارة في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية 1؛ المياه البحرية والساحلية التي تواجهها

 .المائي في النظم البيئية للمياه العذبة
التي ولويات األفي تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي حسب  المياه الدوليةأدناه مساهمة موارد  23يصف الجدول و  -31

 البلدان.حددتها 
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المجال البؤري للمياه الدولية في التجديد  أهداف وبرامجالتوزيع التراكمي لموارد مرفق البيئة العالمية حسب  -42الجدول 
 14إلى  0242يوليو/تموز  4) والمساهمات في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي السادس لموارد مرفق البيئة العالمية

  13(0242 كانون األول/ديسمبر

هدف وبرنامج المياه 
 الدولية

أهداف أيشي للتنوع 
 البيولوجي

منح المشروع في 
 المرفق

 )مليون دوالر(

 التمويل المشترك

 )مليون دوالر(

 الموارد اإلجمالية

 )مليون دوالر(

االقتصاد : 4الهدف 
 األزرق

 31191 17391 1192 22و 8و 2

: المناطق 0الهدف 
الواقعة خارج الوالية 

 الوطنية
 3 3 3 22و 2

: النظم البيئية 1الهدف 
 للمياه العذبة

 11991 39293 3891 21و 22و 2

 71142 66141 2241  المجموع

 

 األداة التجريبية لغير المنح

المنح للتمويل  التجريبية لغير دواتاألينجذب أصحاب المصلحة في مرفق البيئة العالمية بشكل متزايد إلى استخدام  -33
مجموعات  لتحريريهدف التمويل المختلط إلى استخدام الموارد العامة النادرة و المختلط كآلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. 

، بما في ذلك نافذة للقطاع الخاص ا كبيرا في السنوات األخيرةاهتمام استقطب ذلك، وبالتالي من تمويل القطاع الخاص كبيرة
اديق الثنائية والمتعددة من قبل العديد من الصنعلى تحفيز االستثمار الخاص مما زاد من التأكيد للمساعدة اإلنمائية الدولية 

منح أن التمويل المختلط يمكن أن يكون أداة الغير ل التجريبية دواتاألُتظهر تجربة مرفق البيئة العالمية باستخدام و . األطراف
 .فعالة
التجريبية دوات األاستخدام  ، يسرع مرفق البيئة العالمية منمرفق البيئة العالميةموارد ل السابع جديدفي إطار فترة التو  -31
لتحقيق المنافع البيئية العالمية وتحفيز االستثمارات من أسواق رأس المال على المستويين  المنح للتمويل المختلط دعما لغير

 .العالمي والوطني بما يتماشى مع أهداف المجال البؤري

خالل الفترة المشمولة بالتقرير التي تقدم مساهمات مباشرة في  األدوات التجريبية لغير المنحأحد مشاريع  اعتمادتم و  -31
 أدناه. 22من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على النحو الوارد في الجدول  1و 1الهدفين 
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والمساهمات في تحقيق أهداف  األداة التجريبية لغير المنحالتوزيع التراكمي لموارد مرفق البيئة العالمية حسب  -44الجدول 
  14(0242 كانون األول/ديسمبر 14إلى  0242يوليو/تموز  4) شي للتنوع البيولوجيأي

مشروع األداة التجريبية 
 لغير المنح

أهداف أيشي للتنوع 
 البيولوجي

في مشروع الدعم 
 مرفق البيئة العالمية

 )مليون دوالر(

 التمويل المشترك

 )مليون دوالر(

 الموارد اإلجمالية

 )مليون دوالر(

: األمن الغذائيصندوق 
صندوق لتمويل سالسل 
التوريد المستدامة على 
نطاق واسع في األسواق 

 الناشئة

 78893 77393 2193 1و 0

 72241 77141 4142  المجموع

 

 برنامج المنح الصغيرة

في التجديد مرفق البيئة العالمية المرحلة األولى من برنامج المنح الصغيرة  اعتمد، خالل الفترة المشمولة بالتقرير -32
التنوع عنصرا من العناصر المتعلقة ب ذلك مليون دوالر. ويشمل 21مرفق البيئة العالمية بمبلغ إجمالي قدره السابع لموارد 

من التمويل المشترك.  بمبلغ مساو لهموازنته  ، والذي تمتر من موارد مرفق البيئة العالميةمليون دوال 12البيولوجي بقيمة 
مرفق البيئة العالمية سبعة مفاهيم للبرنامج القطري المحسن لبرنامج المنح الصغيرة )البرازيل  اعتمد، باإليافة إلى ذلكو 

نظام التخصيص  موارد منإكوادور( للمشاريع المتوسطة ) برنامج واحدوكوستاريكا ومصر والهند وكينيا وماليزيا والفلبين( و 
مليون دوالر من موارد مرفق البيئة  2898إلى ما يقرب من  يتم تخصيص مبلغ يصلل ،التنوع البيولوجي رعناصو  الشفاف

 .مليون دوالر 1993 يبلغالعالمية مع تمويل مشترك متوقع لمكونات التنوع البيولوجي 

إلى  1328 /تموزيوليو الفترة من الذي يغطي 1328 ماليةلسنة الا لتقرير الرصد السنوي لبرنامج المنح الصغيرة لقوفو  -37
ا بقيمة مشروع 3,281مرفق البيئة العالمية  صناديق، بلغت الحافظة النشطة لمشاريع المنح الممولة من 1329 /حزيرانيونيو

توزيع المجال البؤري لجميع  واستمرمليون دوالر أمريكي.  9991تمويل مشترك بقيمة مع جمع مليون دوالر أمريكي  23891
، وهو ما يمثل أكبر أساسي بؤريقوي على التنوع البيولوجي كمجال  التركيز بشكلفي مشاريع برنامج المنح الصغيرة قيد التنفيذ 

 .في المائة 13حصة من الحافظة بنسبة 

، ساعد برنامج 1328ة المالية الصغيرة خالل السنمشروعات للتنوع البيولوجي في برنامج المنح  138مع استكمال و  -38
 منطقة محمية 271، وأثر بشكل إيجابي على أو تحسينهاا على األقل نوع 819حفظ  المنح الصغيرة على الحفاظ على حالة
                                                 

إذ أن هذه المبالغ ال يمكن ربطها ببرامج تغير المناخ محددة في مرفق  ال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو مبالغ منح إعداد المشروع 14
 البيئة العالمية أو أهداف أيشي محددة.



 

 

باإليافة و مليون هكتار.  198تغطي إجمالي ل، المناطق التي تقوم الشعوب األصلية والمجتمعات بحفظهامن منطقة  111و
واالستخدام  تخيع للحفظ المجتمعي المحسنالمناظر البحرية المستهدفة المناظر الطبيعية/من  221مجموعه ، كان ما إلى ذلك

من  172ما مجموعه  دعمت مشاريع برنامج المنح الصغيرة، تخدام المستدام للتنوع البيولوجيفيما يتعلق باالسو المستدام. 
 .ات القائمة على التنوع البيولوجيالمنتج

في فعالية إدارة التحسينات  بشأنلمجال البؤري للتنوع البيولوجي دعمها ل برنامج المنح الصغيرة حافظةركزت و  -39
المناظر البحرية والقطاعات. ي إنتاج المناظر الطبيعية/، وتعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام فالمناطق المحمية

يهدف برنامج المنح الصغيرة إلى تعزيز منهجه المتكامل والمتعدد  لعالمية،وفي إطار التجديد السابع لموارد مرفق البيئة ا
في التجديد السابع لموارد المبادرات االستراتيجية لبرنامج المنح الصغيرة  وتشمل. المجتمعيةدعم المشاريع ل البؤرية المجاالت

ظم اإليكولوجية واألنواع ما يلي: الحفظ المجتمعي للن التي تتناول منافع المجال البؤري للتنوع البيولوجي مرفق البيئة العالمية
؛ ارة المواد الكيميائية والنفاياتمحلي إلى عالمي بشأن إدمن ؛ تحالف لمستدامة للزراعة ومصايد األسماك؛ اإلدارة االمهددة

من  استراتيجية كلتتماشى هذه المبادرات االستراتيجية لبرنامج المنح الصغيرة وكذلك و والحلول الحيرية المستدامة. 
في التجديد السابع لموارد مرفق البيئة برنامج المنح الصغيرة مع اتجاهات البرمجة الشاملة التابعة لالبرنامج القطري  اتإستراتيجي
 ، بما في ذلك إعداد التقارير حول إطار نتائج مرفق البيئة العالمية والمؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.العالمية

أييا ، يواصل برنامج المنح الصغيرة أن التنوع البيولوجي وأهداف أيشيما يتعلق بتنفيذ الخطة االستراتيجية بشفيو  -13
، بما في ذلك من ترك لصندوق مرفق البيئة العالميةالمش وجمع التمويلالعمل مع مجموعة من الجهات المانحة األخرى 

( قدرة النظام اإليكولوجي على الصمودأستراليا )و ، (والمجتمعات بحفظهاالمناطق التي تقوم الشعوب األصلية ) حكومات ألمانيا
 :، في المجاالت الرئيسية التاليةالمنتجة(اإليكولوجية للمناظر الطبيعية األريية واليابان )المرونة االجتماعية 

كما تناولها  االعتراف بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية •
 (ج) 23)المعارف التقليدية( و  (ي) 8الفريق العامل التفاقية التنوع البيولوجي بشأن تنفيذ المادة 

نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع شبكة ، بما في ذلك من خالل الشراكات مع )االستخدام العرفي(
 ؛ (AIPP) الشعوب األصلية في آسيا حلفو ، في أمريكا الالتينية" Red de Mujeresشبكة " ، مثلالبيولوجي

مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في خدمات التلقيح ونماذج "تقاسم األرايي" التصال  •
كومي النظام اإليكولوجي والحفاظ على الممرات على النحو الموصى به في تقرير التقييم العالمي للمنبر الح

 ؛1329 /نيسانفي أبريل  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالمعني بالدولي للعلوم والسياسات 

)االتحاد الدولي لحفظ  المناطق المحميةو ، اتالحوكمة المشتركة للمناطق المحمية التي تديرها الحكوم •
االتحاد )والمناطق المحمية التي يقوم القطاع الخاص بإدارتها و/أو بحفظها الطبيعة، النوع )أ( و)ب(( 

، بما في ذلك نحو التركيز المستهدف لمجموعات المنح الصغيرة على ((جلي لحفظ الطبيعة، النوع )الدو 
مواقع و ، محميات المحيط الحيويو  مواقع اليونسكو للتراث العالمي وحولها، مستوى المناظر الطبيعية في

 ؛االبحرية المدارة محليلك المناطق ، بما في ذالحدائق الجيولوجية، والمناطق البحرية المحميةو ، رامسار
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من أهداف  22دور األقاليم والمناطق التي تقوم الشعوب األصلية والمجتمعات بحفظها نحو تحقيق الهدف  •
ية بالمناطق ، بما في ذلك من خالل التعاون النشط مع فرقة العمل التابعة للجنة العالمية المعنأيشي

أن "تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق بشاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المحمية التابعة للـ
("OECMs المعترف بها بموجب القرار )CBD/COP/DEC/14/8  االجتماع الرابع عشر الصادر عن

، كمساهمة في اإلطار المنعقد في شرم الشيخ، مصرلمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
 الطبيعة. من أجلواتفاقية جديدة  1313 عام لما بعد البيولوجيالتفاقية التنوع  االستراتيجي الناشئ

 عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي رابعاستجابة مرفق البيئة العالمية لإلرشادات من االجتماع ال -ثانيا 

الرابع عشر لمؤتمر األطراف، إرشادات إلى مرفق البيئة العالمية بشأن مجموعة  قدمت األطراف خالل االجتماع -12
تنوع لل المحددة المواييعية سائلمحددة بشأن عمليات مرفق البيئة العالمية والمال اإلرشاداتتم تناول و  15متنوعة من المواييع.

 أدناه. 21ة العالمية في الجدول ، ويرد تقرير مرحلي عن استجابة مرفق البيئالبيولوجي على النحو الواجب

 (14/10عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي )المقرر  رابع: المقرر الذي اعتمده االجتماع ال04الجدول 
 استجابة مرفق البيئة العالميةو 

في اتفاقية التنوع  مؤتمر األطرافل االجتماع الرابع عشر مقرر
 البيولوجي

 استجابة مرفق البيئة العالمية

باالختتام الناجح للتجديد السابع لموارد الصندوق  يرحب
للدعم  تقديرهعن  ويعرباالستئماني لمرفق البيئة العالمية، 

المالي المستمر من األطراف والحكومات لاليطالع بالمهام 
 0202-0244في إطار الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

لتنوع لعالمي لطار ااإلفي سنواتها المتبقية، ولدعم تنفيذ 
 ؛في أول سنتين له 0202البيولوجي لما بعد عام 

 

 

 ال حاجة لالستجابة

أن اتجاهات برمجة التنوع البيولوجي للتجديد السابع  يالحظ
لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية تعكس 
اإلرشاد الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث 
طار  عشر، والذي يتيمن اإلرشاد الموحد إلى اآللية المالية وا 

 ال حاجة لالستجابة
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 21/13انظر المقرر  

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-23-ar.pdf


 

 

في اتفاقية التنوع  مؤتمر األطرافل االجتماع الرابع عشر مقرر
 البيولوجي

 استجابة مرفق البيئة العالمية

إلى  0242وز /تمويوليمن السنوات األربع ألولويات البرامج )
16(، باإليافة إلى المزيد من اإلرشاد؛0200/حزيران ويوني

 

بعملية مرفق البيئة العالمية الستعراض وتحسين  يرحب
يماناته البيئية واالجتماعية والنظم ذات الصلة في وكاالته، 
باإليافة إلى إرشاداته للنهوض باالعتبارات الجنسانية في 

الجديدة للتنفيذ بشأن االعتبارات الجنسانية، مع استراتيجيته 
مالحظة أن النتائج سوف تنطبق على جميع المشاريع التي 

المرفق إلى إبالغ مؤتمر األطراف عن  ويدعويمولها المرفق، 
كيفية مراعاة المبادئ التوجيهية الطوعية لالتفاقية بشأن 

 ةعمليهذه الاليمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي في 
 الهامة؛

وافق مجلس مرفق البيئة العالمية على السياسة المحدثة بشأن 
 /كانون األولاليمانات البيئية واالجتماعية في ديسمبر

وتتوافق السياسة المحدثة إلى حد كبير مع المبادئ  1328.17
تقوم األمانة حاليا بتيسير عملية و التوجيهية الطوعية. 

األدنى من المعايير الواردة في  امتثال الوكاالت للحد ستعراضال
 السياسة المحدثة.

علما باالستعراض الجاري والتحديث مقابل معايير أفيل يحيط 
الممارسات لسياسة مرفق البيئة العالمية بشأن اليمانات 

 ؛وقواعد االشتراك مع الشعوب األصلية

وافق مجلس مرفق البيئة العالمية على السياسة المحدثة بشأن 
 /كانون األولالبيئية واالجتماعية في ديسمبراليمانات 

محدثة مع أفيل الممارسات وتتوافق السياسة ال 1328.18
مع الشعوب األصلية  الشتراك، بما في ذلك فيما يتعلق باالدولية

 (.FPICوتطبيق الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة )

التنفيذ مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة دعمه ألنشطة يدعو 
الوطنية في إطار الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

بطريقة فعالة، بغية تمكين األطراف من تعزيز  0244-0202
التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

 ؛0202بحلول عام 

في فترة  القطريةيواصل مرفق البيئة العالمية دعم المشاريع 
مرفق البيئة العالمية لتنفيذ الخطة رد موال  السابع جديدالت

بما يتماشى مع  1313-1322االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
مرفق البيئة العالمية موارد السابع ل جديدتوجهات برمجة الت

لموارد مرفق  السابع جديدالت خاللواستراتيجية التنوع البيولوجي 
مرفق  اعتمد ،خالل الفترة المشمولة بالتقريرو . البيئة العالمية
السودان( و ، بنماو ، ثالثة مشاريع قطرية )مدغشقرالبيئة العالمية 

لتعزيز القدرات التقنية والقانونية والمؤسسية المطلوبة لتنفيذ 
مليون  399استثمر مرفق البيئة العالمية و بروتوكول ناغويا. 

                                                 
16

 .43/04انظر المقرر  

17
 9GEF/C.55/07/Rev.01 ، السياسات المحدثة بشأن اليمانات البيئية واالجتماعية، وثيقة المجلس0242مرفق البيئة العالمية،  

18
 المرجع ذاته 
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في اتفاقية التنوع  مؤتمر األطرافل االجتماع الرابع عشر مقرر
 البيولوجي

 استجابة مرفق البيئة العالمية

 تمويل المشترك.من المليون دوالر  1191دوالر وحشد 

 المقدم البيئة العالمية، تمشيا مع اإلرشاد الموحد مرفقيدعو 
إلى مواصلة تزويد جميع األطراف ، 43/04في المقرر 

 المؤهلة بالدعم من أجل بناء القدرات:
بشأن القيايا التي حددتها األطراف لتيسير  (أ )

تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول  مواصلة
ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك مشاريع 
التعاون اإلقليمي، بهدف تيسير تبادل الخبرات والدروس 

 المستفادة وتسخير أوجه التآزر المرتبطة بها؛

بشأن استخدام غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، 
ى أساس الخبرات والدروس المستفادة خالل مشروع تعزيز عل

بناء القدرات المستمر من أجل المشاركة الفعالة في غرفة تبادل 
معلومات السالمة األحيائية واستخدام الموارد في إطار المجال 

 البؤري للتنوع البيولوجي؛

والتي  القطريةيواصل مرفق البيئة العالمية دعم المشاريع س
مرفق البيئة  لموارد السابع جديدالت خاللبناء القدرات تهدف إلى 

كما هو مويح في  قرطاجنةالعالمية لتنفيذ بروتوكولي ناغويا و 
مرفق  لموارد السابع جديدالتخالل استراتيجية التنوع البيولوجي 

الحصول عن معلومات الالبيئة العالمية بما في ذلك غرفة تبادل 
تخدام الحالي للبوابة الموجودة في وتقاسم المنافع مع مراعاة االس
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.

البيئة العالمية إلى مواصلة إتاحة األموال لمساعدة  مرفقيدعو 
األطراف المؤهلة في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة، وخاصة ما 

 يلي:
مساعدة األطراف المؤهلة التي لم تتخذ  )أ(

حتى اآلن على أن تفعل  بشكل كامل تدابير لتنفيذ البروتوكول
 ذلك؛

دعم األطراف المؤهلة في الوفاء بالتزاماتها  )ب(
بشأن اإلبالغ بموجب البروتوكول، بما في ذلك إعداد وتقديم 

 تقاريرها الوطنية الرابعة بموجب البروتوكول؛

دعم األطراف في تنفيذ خطط العمل  )ج(          
 بروتوكول؛الخاصة باالمتثال فيما يتعلق باالمتثال لل

 خالل القطريةسيواصل مرفق البيئة العالمية دعم المشاريع 
مرفق البيئة العالمية لتنفيذ بروتوكول  لموارد السابع جديدالت

قرطاجنة كما هو مويح في استراتيجية التنوع البيولوجي لفترة 
، بما في ذلك التقارير مرفق البيئة العالمية لموارد السابع جديدالت

 يتم تقديم، لم خالل الفترة المشمولة بالتقريرو الوطنية الرابعة. 
 أي مقترحات.

مرفق البيئة العالمية ووكاالت التمويل األخرى ذات  يدعو
تنفيذ دعم اإلقليمية ل اريعالصلة إلى توفير األموال للمش

بناء التي تهدف إلى  اريعبروتوكول قرطاجنة، بما في ذلك المش
القدرات العلمية التي يمكن أن تدعم أنشطة البلدان صوب 

وخاصة التي يمكن أن  ،المحورة الحية رصد وتحديد الكائنات

في فترة  القطريةسيواصل مرفق البيئة العالمية دعم المشاريع 
مرفق البيئة العالمية لتنفيذ بروتوكول  لموارد السابع جديدالت

قرطاجنة كما هو مويح في استراتيجية التنوع البيولوجي لفترة 
خالل الفترة و مرفق البيئة العالمية.  لموارد السابع جديدالت

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-21-ar.pdf


 

 

في اتفاقية التنوع  مؤتمر األطرافل االجتماع الرابع عشر مقرر
 البيولوجي

 استجابة مرفق البيئة العالمية

فيما توفر تقاسم الخبرات والدروس فيما بين الشمال والجنوب و 
 ؛بلدان الجنوببين 

 أي مقترحات. يتم تقديم، لم المشمولة بالتقرير

للدعم المالي المقدم من مرفق البيئة العالمية يعرب عن تقديره 
لعدد من األطراف المؤهلة من أجل دعمها في إعداد تقاريرها 
الوطنية المؤقتة بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول ناغويا، 

إلى أهمية توافر الموارد المالية في الوقت المناسب  ويشير
الموعد النهائي لدعم إعداد وتقديم التقارير الوطنية بحلول 

 لتقديم التقارير؛

 ال حاجة لالستجابة

مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة مساعدة األطراف  يدعو
تنفيذ بروتوكول ناغويا، بما في ذلك ويع تدابير في المؤهلة 

دارية وسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع  تشريعية وا 
تاحة   األموال لهذه الغاية؛والترتيبات المؤسسية ذات الصلة، وا 

في فترة  القطريةيواصل مرفق البيئة العالمية دعم المشاريع 
تنفيذ من أجل مرفق البيئة العالمية  لموارد السابع جديدالت

بروتوكول ناغويا كما هو مويح في استراتيجية التنوع 
مرفق البيئة العالمية.  لموارد السابع جديدفترة التفي البيولوجي 

مرفق البيئة العالمية  اعتمد، المشمولة بالتقرير خالل الفترةو 
السودان( لتعزيز و ، بنماو ، ثالثة مشاريع قطرية )مدغشقر

القدرات التقنية والقانونية والمؤسسية المطلوبة لتنفيذ بروتوكول 
مليون دوالر وحشد  399استثمر مرفق البيئة العالمية و ناغويا. 

 التمويل المشترك. منمليون دوالر  1191

الدراسة السادسة لألداء الشامل  يعتبر -4
لمرفق البيئة العالمية، التي أجراها مكتب التقييم المستقل التابع 

، أساسا  جيدا  0247كانون األول ديسمبر/للمرفق وُأنجزت في 
لالستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية، وكذلك العروض 

مجلس مرفق البيئة  يدعوذات الصلة الواردة من األطراف، و
العالمية إلى اتخاذ اإلجراءات التالية بغية زيادة تحسين فعالية 

 اآللية المالية:
دارة وأداء )أ(  مواصلة تحسين تصميم وا 

التي ُويعت في الفترة  مشاريع التجريبية للنهج المتكاملةال
السادسة لتجديد الموارد، وبرامج األثر التي ويعت في الفترة 
السابعة لتجديد الموارد، والُنُهج البرنامجية األخرى، والمشاريع 

التدهور  للمحركات وراءالمتعددة البؤر من أجل التصدي 
 البيئي؛

كجزء من دعمه المستمر لتنفيذ البرامج التجريبية للنهج المتكامل 
مرفق البيئة العالمية وصياغة  لموارد د السادسجديالت خالل

مرفق  برامج األثر في التجديد السابع لمواردوتطوير وتنفيذ 
، يظل مرفق البيئة والنهج البرنامجية األخرى ،البيئة العالمية

عناصر التصميم واإلدارة جميع  أداء ا بتحسينة ملتزمالعالمي
 .والتنفيذ

 

تلقي البلدان المؤهلة ل توعيةلمية يواصل مرفق البيئة العاو 
العمليات واإلجراءات التي  بشأنمرفق البيئة العالمية مساعدات 

 .مسؤولية مفوض حل النزاعات يمنتقع 
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في اتفاقية التنوع  مؤتمر األطرافل االجتماع الرابع عشر مقرر
 البيولوجي

 استجابة مرفق البيئة العالمية

تعزيز الوعي بالعمليات القائمة في إطار  )ب(
لمعالجة الشكاوى لمعني بتسوية المنازعات مفوض اوالية ال

 المتعلقة بعمليات اآللية المالية؛
مواصلة تحسين استدامة المشاريع والبرامج  )ج(

 الممولة، بما في ذلك التمويل المستدام للمناطق المحمية؛
مواصلة تحسين كفاءة الشراكة في إطار  )د(

 مرفق البيئة العالمية ومساءلتها؛
مات التالية في التقرير الذي إدراج المعلو  )ه(

سيقدمه إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس 
 عشر:

التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الجديدة  (4)
 المتعلقة بالتمويل المشترك؛

 أداء شبكة وكاالت مرفق البيئة العالمية؛ (0)

ا بيمان استدامة جميع يظل مرفق البيئة العالمية ملتزمو 
، وال سيما دعم مرفق البيئة العالمية للتمويل اته وبرامجهمشروع

 ذا أولوية لمناطق المحمية، والذي يظل مجاالالمستدام ألنظمة ا
 د السابعجديالت خالللالستثمار في استراتيجية التنوع البيولوجي 

 .لمرفق البيئة العالمية لموارد

 

يواصل مرفق البيئة العالمية تحسين كفاءة ومساءلة شراكة و 
 .مرفق البيئة العالمية باستخدام آليات المحاسبة واإلدارة القائمة

 

يلخص القسم الثالث من هذا التقرير: أ( التقدم المحرز في و 
تنفيذ سياسة التمويل المشترك الجديدة. ب( أداء شبكة وكاالت 

 مرفق البيئة العالمية.

األمينة التنفيذية على العمل بشكل وثيق مع مرفق البيئة  يشجع
العالمية في االنتقال إلى اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 

 ؛0202بعد عام 

 انخرط عشر لمؤتمر األطراف الرابع جتماعمنذ اال ،
مرفق البيئة العالمية بنشاط مع اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن 

لعالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام االنتقال إلى اإلطار ا
ويهدف مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة هذا التعاون.  ،1313

شارك موظفو أمانة مرفق البيئة العالمية في المشاورة اإلقليمية و 
آلسيا  1313بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

الكاريبي والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
تنفيذ اتفاقية التنوع  في دعمخبرات مرفق البيئة العالمية  وتقاسموا

، حير موظفو أمانة مرفق باإليافة إلى ذلكو البيولوجي. 
العمل المفتوح  فريقالبيئة العالمية االجتماعين األول والثاني ل

( بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما OEWGالعيوية )
االجتماع السابع حير األمين التنفيذي باإلنابة و . 1313بعد 

 /كانون األولمجلس مرفق البيئة العالمية في ديسمبروالخمسين ل
وقدم إلى المجلس لمحة عامة عن مناقشات إطار ما  1329
. كما قدم أحد الرؤساء المشاركين للفريق العامل 1313بعد 

 فريق حتى اآلن الذي أحرزهالمفتوح العيوية موجزا  للتقدم 



 

 

في اتفاقية التنوع  مؤتمر األطرافل االجتماع الرابع عشر مقرر
 البيولوجي

 استجابة مرفق البيئة العالمية

المسودة األولى لإلطار  إعدادفي  ةالعمل المفتوح العيوي
مجلس ل االجتماع السابع والخمسين العالمي للتنوع البيولوجي في

تتواصل أمانة مرفق البيئة العالمية و مرفق البيئة العالمية. 
وتتعاون على أساس مستمر مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 

 اق هذه العملية.في سي ةالتنفيذي ةواألمين

 

 تنفيذ الحافظة -ثالثا 

 تحقيق أهداف تطوير المشروع والتقدم في التنفيذ

كل عام في تقارير تنفيذ تقوم الوكاالت بالتقييم الذاتي ألبعاد تحقيق أهداف تطوير المشروع والتقدم المحرز في التنفيذ  -11
، تليها سياسة الرصد األخيرة لمرفق البيئة 1323العالمية لعام لمرفق البيئة والتقييم  لرصد، بما يتماشى مع سياسة االمشروع
عند تصنيف  مبادئها اإلرشادية الخاصة، تستخدم الوكاالت أييا معاييرها و تباع سياسة مرفق البيئة العالميةأثناء او  19العالمية.
 .المشاريع

ة المالية السن خاللمستمدة من الحافظة النشطة لمرفق البيئة العالمية  التالية في جميع الجداول واألشكال الواردة إن المعلومات
، ما لم الفترة من التجديد الثالث إلى التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية فيا مشروع 913تتكون من  هي، و 1329

 النشطة من المشاريع التي ال تزال قيد التنفيذ. الحافظة تتكونو يذكر خالف ذلك. 

 .بؤريةمجاالت الالأدناه أداء عمليات مرفق البيئة العالمية في جميع  2ويبّين الشكل  -13

                                                 
19

 .GEF/C.56/03/Rev.01، وثيقة المجلس سياسة مرفق البيئة العالمية بشأن الرصد 
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مجاالت الفي التنفيذ للحافظة النشطة لمرفق البيئة العالمية عبر جميع  المحرز التقدمو  ةف التنمياهدتصنيفات أ. 4الشكل 
 (0242)السنة المالية  بؤريةال

 
 

 
 

تم تصنيف أربعة وثمانين في المائة من و حصة مشاريع المجال البؤري التي تحقق أداء مرييا.  1يعرض الشكل و  -11
أن ا خالل الفترة المشمولة بالتقرير على أنها مريية إلى حد ما أو قيد التنفيذ حاليالتي هي تنوع البيولوجي مجموعة مشروع ال

، تم تصنيف أربعة باإليافة إلى ذلكو الهدف اإلنمائي للمشروع. تحقيق لتنفيذ و افي  المحرز تقدمبال ما يتعلقأفيل فيأداءها 
، على أنها موارد التنوع البيولوجي تشملما ا والتي غالب ،المتعددة المجاالت البؤريةشروعات المناطق وثمانين بالمائة من م



 

 

بالمائة على أنها مريية إلى  93، وتم تصنيف ذالتنفي المحرز في تقدمبال ما يتعلقأفيل فيأن أداءها ا أو مريية إلى حد م
 تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع.ب ما يتعلقأفيل فيأن أداءها حد ما أو 

 بؤريمجال الالالمشاريع قيد التنفيذ المصنفة بشكل مرض حسب  حصة - 0الشكل 

 (0242)السنة المالية 

 
 المتعددة المجاالتمشروعات الالبؤري للتنوع البيولوجي وكذلك  جالأدناه بيانات أداء مشروعات الم 3يعرض الشكل و  -11

من مجموعة المشاريع على أنها مريية إلى  اثنين وثمانين في المائةتم تصنيف و موارد التنوع البيولوجي.  التي تستخدمالبؤرية 
 .أداء   حد ما أو أفيل
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المجاالت البؤرية باستخدام موارد التنوع البيولوجي المتعددة مشاريع ال. تصنيفات مشروعات التنوع البيولوجي و 1الشكل 
 (0242)السنة المالية 

 
 

 
 



 

 

 حافظةزيادة التمويل المشترك عبر ال

لتمويل من ا له إلى أعلى نسبة التي قدمها من التجديد السادس لموارده،في إطار الموارد وصل مرفق البيئة العالمية،  -12
مرفق البيئة  لموارد السادس جديدا من التمويل المشترك لكل دوالر تم توفيره لمشاريع التريكيأما دوالر  993، حيث بلغت المشترك

من خالل قسمة إجمالي مبلغ التمويل المشترك  ذلك. ويتم قياس 1329 /كانون األولديسمبر 32بحلول  اعُتمدتالعالمية التي 
، ويتم ة لمرفق البيئة العالميةخالل فترة معين وع كبير الحجممشروع متوسط الحجم ومشر على منحة مرفق البيئة العالمية لكل 

 .في شكل نسبةالتعبير عنها 

 20. التمويل المشترك عبر فترات تجديد موارد مرفق البيئة العالمية1الشكل 

 

، ال سيما من خالل تمكين ريع وبرامج مرفق البيئة العالميةواستدامة مشا أثريساهم التمويل المشترك في فعالية و و  -17
 .، ومن خالل تعزيز الشراكاتوأوسع نطاقا أمدامرفق البيئة العالمية من تحقيق منافع بيئية عالمية أطول 

وهذا هو . غيرهامن  التمويل المشترك بشكل أكبرمحددة  بؤرية، تجتذب مجاالت أدناه 1كما هو مبين في الشكل و  -18
إلى  ا واحداا ودوالر والر د 2198ا إلى على التوالي دوالرا واحد امهانسبت ساويتياه الدولية التي تغير المناخ والمل الحال بالنسبة

 .ادوالر  2292

 (0242النشطة )السنة المالية  حافظةلل بؤريمجال الال. نسبة التمويل المشترك حسب 1الشكل 
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 .GEF/C.57/03 ، تقرير عن الرصد في مرفق البيئة العالمية، وثيقة المجلس،0249مرفق البيئة العالمية،  
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المقدم للمشاريع المستقلة تمويل الا من الحافظة الجارية التي تشكل جزء ويتعدى التمويل المشترك للمشاريع الناشئة -19
 للمشاريع المستقلة الكبيرة. 798: 2، و ماإطار برنامج  الواقعة يمنللمشاريع  2392: 2 نسبته إلىصل وت. الكبيرة

. 297: 2إلى  1329وصلت نسبة التمويل المشترك لجميع مشاريع مرفق البيئة العالمية المعتمدة خالل السنة المالية و  -13
 لموارد السابع جديدالت فيهذا المستوى من التمويل المشترك من الهدف المحدد لحافظة مرفق البيئة العالمية بأكملها ويقترب 

مليون دوالر من كيانات القطاع  383، جاء التمويل المشترك منمليار دوالر  191صل من أو . 7: 2مرفق البيئة العالمية وهي 
لسنة خالل ا اعُتمدتوصلت نسبة التمويل المشترك لجميع مشاريع التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية التي و الخاص. 
 النشطة. حافظةلل بالنسبة، وهي زيادة طفيفة 191: 2إلى  1329المالية 

 مرفق البيئة العالمية لموارد السابع في التجديد المؤسسيةهداف األنتائج و التقرير مرحلي عن  -رابعا

قدم و  21، تم االتفاق على سلسلة من األهداف المؤسسية.مرفق البيئة العالميةلموارد كجزء من اتفاق التجديد السابع  -12
طي جميع المجاالت البؤرية ا تغللنتائج مع أحد عشر مؤشرا أساسيمل محدث إطار ع التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية

متوقع أن تعزز المؤشرات من الو ا التساع وشمول أهداف أيشي. أهداف أيشي للتنوع البيولوجي نظر ، وكلها ذات صلة بالخمسة
النتائج  استخالصعالمية على ، بشكل كبير قدرة مرفق البيئة الالمرتبطة بهاالمؤشرات الفرعية والمنهجيات  وكذلك، األساسية

، محدد بمجال بؤريمن خالل استبدال أدوات التتبع وأطر النتائج الخاصة و ، ا واإلبالغ عنها. وفي الوقت نفسهوتحليله رصدهاو 
 ، وستقلل إلى حد كبير من عبء الرصد واإلبالغ علىيةا لهيكل نتائج مرفق البيئة العالمستتيح المؤشرات األساسية تبسيطا كبير 

 .مستوى المشروع والبرنامج

مجلس مرفق البيئة العالمية )نماذج  المعتمدة منأدناه األهداف التراكمية المعروية في المفاهيم  2يقدم الشكل و  -11
المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي  1329 /كانون األولديسمبر 32إلى  1328 /تموزيوليو 2( من PIFs -معلومات المشروع

 المتوقعة من هذه المشاريع. الرئيسية تمثل األهداف التراكمية النتائجو . 1313-1323والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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 GEF/C.54/11/Rev.02 في التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية، وثيقة المجلس، الهيكل المحدث للنتائج 0242مرفق البيئة العالمية،  



 

 

 6الشكل 

 
 

طار النتائج اتجاهات البرمجةكما هو مويح في و  -13  األثر، تقدم برامج عالميةمرفق البيئة ال لموارد السابع في التجديد وا 
الطبيعية ذات الممارسات )المناظر  1منطقة األرايي المستعادة(، و) 3(، والمحميةالبرية )المناطق  2المؤشرات  بشأننتائج 

 )انبعاثات غازات الدفيئة المخففة(. 2، و المحسنة(

٪ 73٪ إلى ما يقرب من 12األربعة من  ، تتراوح مساهمة جميع برامج األثر في هذه المؤشرات األساسيةحتى اآلنو  -11
المبرمجة في إطار نظام  مواردال، في حين أن إجمالي (7بأكملها )الشكل التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية  من أهداف
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بع نظام التخصيص الشفاف في التجديد السا٪ من التخصيصات المستهدفة ل13 التخصيص الشفاف لبرامج األثر ال تمثل إال
 لموارد مرفق البيئة العالمية.

مرفق البيئة العالمية ومساهمة برامج األثر في كل مؤشر أساسي، د لموارد السابع خالل التجديد. النتائج حتى اآلن 7الشكل 
 0242 /كانون األولبما في ذلك برنامج عمل ديسمبر

 

 :7مفتاح الشكل 

 (المستدام )هكتار خداملحفظ واالستمن أجل االمحمية المنشأة أو الخايعة إلدارة محسنة البرية : المناطق 2المؤشر األساسي 

 (لحفظ واالستخدام المستدام )هكتارمن أجل ا: المناطق البحرية المحمية المنشأة أو الخايعة إلدارة محسنة 1المؤشر األساسي 

 (: مساحة األرض المستعادة )هكتار3المؤشر األساسي 

 (؛ باستثناء المناطق المحميةممارسات محسنة )هكتارل الخايعة: مساحة المناظر الطبيعية 1سي المؤشر األسا

ممارسات محسنة لصالح التنوع البيولوجي )هكتار؛ باستثناء المناطق ل الخايعة: منطقة الموائل البحرية 1المؤشر األساسي 
 (المحمية

 ()أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المخففة : انبعاثات غازات الدفيئة2المؤشر األساسي 

 دارة تعاونية جديدة أو محسنةإل الخايعة: عدد النظم اإليكولوجية المائية المشتركة )العذبة أو البحرية( 7المؤشر األساسي 

أكثر استدامة انتقلت إلى مستويات التي على مستوى العالم  بإفراط: مصايد األسماك التي تم استغاللها 8المؤشر األساسي 
 ()أطنان مترية



 

 

تدميرها والتخلص التدريجي منها والتخلص منها/ ونفاياتها : الحد من المواد الكيميائية ذات األهمية العالمية9المؤشر األساسي 
 (سامةمن المواد الكيميائية ال المخفية والقياء عليها وتجنبها في البيئة وفي العمليات والمواد والمنتجات )األطنان المترية

)غرام  ثابتة: الحد من انبعاثات الملوثات العيوية الثابتة في الهواء وتجنبها من المصادر الثابتة وغير ال23المؤشر األساسي 
 السام( gTEQمن مكافئ 

 نتائج من مكتب التقييم المستقل لمرفق البيئة العالمية -خامسا 

أربعة تقييمات  (IEO) المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى مكتب التقييم -11
 .تم تلخيص الرسائل الرئيسية من هذه التقييمات أدناهو واستعرايات ذات صلة بالمجال البؤري للتنوع البيولوجي. 

0242تقييم دعم مرفق البيئة العالمية لتعميم التنوع البيولوجي 
22 

على  اعتمادا، لمتعلقة بتعميم التنوع البيولوجيا مرفق البيئة العالمية ام وفعالية مشاريعأجري التقييم لتقييم األداء الع -12
من فترة  تجاربال، مستمدة من ات حالة قطرية أجريت في كولومبيا، والهند، وجنوبأفريقيا، وثالث دراسمشروع 172 من حافظة

 ة.التجديد الثالث وحتى الجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمي

مليار دوالر في شكل  1931ا بقيمة مشروع 172وع البيولوجي تتألف من كانت حافظة تعميم التن ،في وقت التقييمو  -17
خالل التجديد السادس زادت بشكل كبير  تعميممليار دوالر في شكل تمويل مشترك. وأفاد التقييم أن حافظة ال 21973منح و 
بالمائة من التمويل.  11بالمائة من المشاريع و 12، حيث تيمنت بفترات التجديد السابقةمقارنة مرفق البيئة العالمية لموارد 

، وتجاوز حجم المناطق المحمية وحافظة كبر حافظة لمرفق البيئة العالميةأ شكلوأشار أييا إلى أن تعميم التنوع البيولوجي 
 .الميةمرفق البيئة الع لموارد د السادسجديالت فيأنظمة المناطق المحمية 

ذكر التقييم أن التوزيع اإلقليمي لدعم تعميم التنوع البيولوجي كان متسقا بشكل عام مع أنماط التنوع البيولوجي المهم و  -18
على آسيا  على النحو الواجبركز دعم تعميم التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية  ،خالل فترات التجديد المختلفةو عالميا. 

أفريقيا. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من ثالثة  ثم على، الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيهادئ وأمريكا ومنطقة المحيط ال
، ويتم تنفيذ أكثر وع البيولوجي في ممارسات اإلنتاجلتنالغير يارة باأرباع تدخالت التعميم تركز على تشجيع إدراج األنشطة 

 ع البيولوجي في قطاعي الغابات والزراعة.من نصف المشاريع التي تهدف إلى تعميم التنو 

لتنوع ا التي يواجهها لمعالجة التهديدات المعترف بها بشكل صريحمرفق البيئة العالمية مصممة لتعميم الإن مشاريع  -19
خالل سعت المشروعات إلى تحقيق هذا الهدف من و على التنوع البيولوجي ذي األهمية العالمية.  حدتهاالبيولوجي للتخفيف من 

، والربط البيولوجي زراعية وأنظمة اإلنتاج المستدامة، والحراجة الممارسات إدارة المناظر الطبيعية مناهج متنوعة شملت توسيع
 .كانت استراتيجيات التنفيذ متكاملة ومتعددة المستويات والذي يربط الغابات اليعيفة بالمناطق المحمية.
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https://www.gefieo.org/evaluations/evaluation- ،، دعم مرفق البيئة العالمية لتعميم التنوع البيولوجي0242مرفق البيئة العالمية ،  

2018-biodiversity-mainstreaming-support-gefs 

https://www.gefieo.org/evaluations/evaluation-gefs-support-mainstreaming-biodiversity-2018
https://www.gefieo.org/evaluations/evaluation-gefs-support-mainstreaming-biodiversity-2018
https://www.gefieo.org/evaluations/evaluation-gefs-support-mainstreaming-biodiversity-2018
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تنوع البيولوجي التغيير لتعميم ال ظريةالمشروع تؤكد صحة نموذج مرفق البيئة العالمية لنوأشار التقييم إلى أن تجارب  -23
، ويعترف النموذج بالعملية الديناميكية برمجة على مدى الدورات المتعاقبةينعكس في اتجاهات الما ، وهو في سياقات متنوعة

 .ق أكثر منهجية لنظرية التغيير في تنفيذ المشروع، يشير التقييم إلى الحاجة إلى تطبيخطية للتعميم. ومع ذلكالوال

 دورا هاما أدتيشير التقييم إلى أن حافظة تعميم التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية كانت وثيقة الصلة للغاية و و  -22
في دعم  عالمية فعااللبيئة الكان مرفق او  االتفاقية العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والبلدان األعياء فيها. مهمةفي تنفيذ 

، من حيث األداءو إصالح السياسات الوطنية وأطر التخطيط التي تعزز اعتبارات التنوع البيولوجي عبر القطاعات واألقاليم. 
مؤسسات القطاعات و مستوى الحفظ التنوع البيولوجي إلى  23مستوىب االرتقاءنجحت مشروعات مرفق البيئة العالمية في 

كيف نجحت مجموعة صغيرة من  أييا أبرز التقرير وا. مهم عالميالبيولوجي التنوع المستهدفة ذات القاليم ألاسياسات و الو 
تكتسب عمليات التعميم و تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات والمؤسسات واألقاليم.  24المشاريع والشركاء الوطنيين في تسريع

 النظامية.ا وقد بدأت تؤثر على المستويات حجما وزخم

وتشمل السمات اإليجابية التي سهلت التعميم وجود شروط مسبقة بما في ذلك األطر السياسية والتنظيمية المتطورة  -21
تأثر و ، وسياقات سياسية مالئمة. متمكنةبحث العلمي المعترف بها واللحفظ التنوع البيولوجي، ومؤسسات وخبرات ال بشكل جيد

، الكفاءة -ر بأداء تنفيذ المشروع وع البيولوجي بشكل مباشر بعوامل متداخلة ارتبطت بشكل مباشالتقدم المحرز في تعميم التن
القدرات الوطنية  -لمشروع ل المباشر سياقالوكذلك خارج  -، واإلدارة التكيفية في الوقت المناسب، والرصد نتائجوتسليم ال

 .اساتيةوالظروف السياسية والسي ةكمو وااللتزام المؤسسي ودورات الح

البيئية والتنظيمية واإلدارية  -ساهمت حافظة تعميم التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية في اإليافات القانونية و  -23
المبتكرة القائمة على شراكات أصحاب  نهجالتشمل هي االقتصادية التي تتجاوز منافع التكاليف اإليافية. و  -واالجتماعية 

، والسلطات البيئية الوطنية. ث اإلقليمية، ومنصات الدعوةتربط المنظمات الشعبية بمؤسسات البح المصلحة المتعددين التي
االجتماعية االقتصادية والبيئية الناتجة عن دعم  ثارمثل اآل -اإليافات استخالص ومع ذلك، فقد ذكر التقييم أييا تحديات 

 .مرفق البيئة العالمية

الحظ التقييم أن و يشير التقييم إلى الحاجة إلى زيادة التركيز على التدابير الكمية وخاصة فيما يتعلق بالنتائج واآلثار. و  -21
مرفق البيئة العالمية هي خطوة في االتجاه الصحيح ولكنها  لموارد السابعالتجديد المؤشرات األساسية والمؤشرات الفرعية في 

صالحات السياسات و فوائد االجتماعية واالقتصادية و  الفوائد ستخالصليست كافية ال  يةالتنظيماإلصالحات التدفق المالي وا 
 .المتأثرة بتدخالت مرفق البيئة العالمية

ليمان  رصيد للمواردو  من منظور أطول أمداتعميم ال( تصميم تدخالت 2توصيات رئيسية ) ثالثتيمن التقييم و  -21
النتائج البيئية واالجتماعية االقتصادية والمالية  استخالصوتنفيذ الرصد والتقييم من أجل  ( تحسين وتعزيز تصميم1االستدامة )
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لقطاعات االقتصادية؛ ويتم تناول التنوع البيولوجي من قبل مجموعة أوسع من االرتقاء، حيث يصبح قطاع الحفظ أكثر فعالية في العمل مع ا 
 431القطاعات والمؤسسات والجهات الفاعلة. ولمزيد من التفاصيل انظر تقرير تقييم مرفق البيئة العالمية  رقم 

24
لتغيرات في تصور حفظ التنوع البيولوجي كما ينطبق التحول، حيث ينتقل الحفظ من المناطق المحمية إلى المناظر الطبيعية األوسع، مما يعكس ا 

 431على المجتمع؛ ولمزيد من التفاصيل انظر تقرير تقييم مرفق البيئة العالمية  رقم 



 

 

( ينبغي أن يواصل مرفق البيئة العالمية 3تكيفية ) إدارةمن أجل ؛ و والمفايالت منافعوالسياساتية والتنظيمية لتقييم األداء وال
ومعالجتها وتعزيز التعاون بين الوزارات والقطاعات لتعميم التنوع تعزيز قوته في عقد االجتماعات لتحسين تصميم السياسات 

 البيولوجي.

0242 /تموز، يوليوللنهج المتكاملمشاريع التجريبية لل التكويني االستعراض
25 

لمدن المشروع التجريبي للنهج المتكامل ل –لنهج المتكامل ل للمشاريع التجريبية الثالثةاالستعراض التكويني قدم  -22
، نهج متكامل -نوب الصحراء الكبرى من أجل األمن الغذائي في أفريقيا ج قدرة على الصمودتعزيز االستدامة والو المستدامة، 

لغاء و  الدروس وسلط  التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية في عريهتم الذي  –سالسل توريد السلع  منإزالة الغابات ا 
 .اليوء على الممارسات الجيدة الرئيسية ومجاالت التحسين إلرشاد برامج مرفق البيئة العالمية في المستقبل

 في حيناالستعراض مالحظة أمثلة إيجابية للمواءمة مع األولويات القطرية من خالل نقاط دخول مالئمة  وسجل -27
الناشئة في المشاريع مشاريع الأن  إلى االستعراض خلص. و بؤريةاالت المجالالحظ أن االستراتيجية تخاطر بتهميش بعض 

المشاريع التجريبية للنهج  ت تتماشى مع األولويات الحكومية المحددة بينما أظهر  التجريبية للنهج المتكامل المتعلقة بالسلع
، مع تخصيصات مالية خ وتدهور األراييوجي وتغير المناألمن الغذائي أوجه تآزر عبر التنوع البيولبا المتكامل المتعلقة

لصالح هذه األخيرة بشكل وايح كنقطة دخول. وأشار التقرير إلى أن المجاالت البؤرية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ 
ريبية جالمشاريع التأن محركات إلى االستعراض  خلصقد تم إدراجها باعتبارها أكثر من فكرة الحقة في تصميم المشروع. و 

تغير المناخ والتنوع البيولوجي  من حدةتخفيف التربط أولويات االستدامة الحيرية المحلية ب للنهج المتكامل المتعلقة بالمدن
مزيد من التآزر،  يهدف إلىلمدن كان المشاريع التجريبية للنهج المتكامل المتعلقة بلوالمواد الكيميائية. وذكر أن الطموح األولي 

إزالة الغابات من سالسل إمداد السلع من إلغاء ، تتم معالجة والذي لم يتم السعي إليه الحقا في التصميم. ووفقا لالستعراض
 .عن دعم اإلدارة المستدامة للغابات وتغير المناخ، فيال خالل التدخالت في المجاالت البؤرية للتنوع البيولوجي

المشاريع يوء على أن البرمجة المتكاملة لمعالجة العوامل الرئيسية للتدهور البيئي من خالل وسلط االستعراض ال -28
معالجة األولويات البيئية في المشاركة بتتيح معالجة أهداف االتفاقيات المتعددة مع السماح للبلدان  التجريبية للنهج المتكامل

استجابت لالتفاقيات البيئية  المشاريع التجريبية للنهج المتكامل إطار في الناشئةمشاريع الالوطنية. والحظ التقرير أن جميع 
كانت و . في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية لبرمجةا اتجاهاتالمتعددة األطراف وقرارات االتفاقيات المشار إليها في 

، والتكيف مع تغير المناخ. وأبرز لمستدامة للغابات، وتدهور األرايي، واإلدارة ادعم التنوع البيولوجيتالمبادرات في األساس 
لكل  إال أن، أن تستجيب عبر المجاالت البؤرية يمكن المشاريع التجريبية للنهج المتكاملاالستعراض أنه على الرغم من أن 

. بؤريةالمجاالت ل، وياعت فرص تكامل أقوى لبعض األهدافلك حدثت وساطة وتهميش ، لذلمختلفة ومهاماتفاقية مطالب 
بها البرامج مع األولويات البيئية الوطنية في زيادة ملكية البرنامج على الدرجة التي تماشت ، ساعدت ، وفقا لالستعراضوكذلك

المشاريع التجريبية تأكد من أن قد المستوى القطري من خالل نقاط دخول كافية. وأشار التقرير إلى أن مرفق البيئة العالمية 
 لدول المشاركة في حين أنها تفي بمتطلبات االتفاقيات.النسبة لات صلة بذ للنهج المتكامل
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  26تقييم دعم مرفق البيئة العالمية للتغيير التحويلي

للتنوع  بؤريذلك المجال ال ويشمل، ستراتيجية لمرفق البيئة العالميةإن دعم التغيير التحويلي هو إحدى األولويات اال -29
استعرض التقييم تجربة مرفق البيئة العالمية في تعزيز التغيير التحويلي وحدد العوامل و البيولوجي لمرفق البيئة العالمية. 
التعلم ومساعدة مرفق البيئة العالمية والمنظمات الشريكة على تقييم مفاهيم  من أجل نتائجالالمساهمة. وكان الغرض هو نشر 

 ها.يمكن تعزيز تصميم يةوكيف لديها ا لتحديد احتمالية دعم التغيير التحويليقدمامج مع والبر ير االمش

التغيير التحويلي  27بمعايير بناء على وفائهااستند التقييم إلى عينة هادفة من المشاريع المكتملة التي تم فرزها و  -73
تها ا رشحمشروع 212من تتألف أولية من بين مجموعة و والتحقق منها من خالل تقييمات مستقلة على مستوى المشروع. 

، تم اختيار ثماني حاالت توييحية مع مراعاة تنوعها في التركيز والتوزيع اإلقليمي والوكالة. وكاالت مرفق البيئة العالمية
بسانجيانغ ألرايي الرطبة تيمنت العينة النهائية أربع حاالت بتمويل من المجال البؤري للتنوع البيولوجي: مشروع حماية او 

، المرحلة األولى في األمازونلمناطق المحمية اإلقليمية ا، وبرنامج نظمة المناطق المحمية في ناميبيا، وتعزيز أ)الصين(
(ARPA-I)في حوض الدانوب  المتصلة بها، وتعزيز المدفوعات مقابل الخدمات البيئية وخطط التمويل المستدام ( )البرازيل

 )بلغاريا ورومانيا(.

، كان للتدخالت التي بتدخالت التنوع البيولوجي. أوال حدد التقييم عدة عوامل تساهم في التغيير التحويلي ذات الصلةو  -72
حققت التغيير التحويلي أهداف طموحة من حيث استهداف التغييرات األساسية في معالجة تشويه السوق أو اختناق نظامي كان 

، كان لكفاية بيئة السياسات تأثير هام على عمق وحجم يئية عالمية. ثانياة ذات أهمية بقيية بيئيفي السبب الجذري 
تنشئ آلية لالستدامة المالية من خالل  تحوال التي تحققتدخالت الا، ا جميع التدخالت التحويلية. ثالثاإلصالحات التي تعززه

ألصحاب المصلحة لمصالح االقتصادية االندماج في أنظمة الميزانية الحكومية أو من خالل االستفادة من قوى السوق وا
 لديهالتدخالت التي حققت التغيير التحويلي هي أنها كانت جميعها ا التي تجمع بين ، السمة المشتركة األخرىالرئيسيين. رابعا

شراف من قبل وكالة مرفق البيئة مشروعجيد النوعية لل تصميم لسمات تتيمن بعض او . طبيق، وفعالية التنفيذ والتالعالمية، وا 
تصميمات متماسكة الستهداف جميع و الجودة تقييمات تشخيصية شاملة لتحديد العوائق التي يجب معالجتها؛  تشكلالبارزة التي 

 وتعديل وتكييفالمشاركة المبكرة للوكاالت التنفيذية القوية التي تمتلك أهداف المشروع وترغب في التعلم و ؛ المحددة عوائقال
، يمكن تحقيق التحول من خالل المشاريع ذات األحجام حسب الحاجة ليمان النجاح. وأخيرا التصميم والنطاق واإلدارة

 .المختلفة
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توسيع النطاق والظروف يرمي هذا التقييم إلى فهم أفيل واستخالص الدروس بشأن العمليات التي يتم من خاللها  -71
ما يتعلق بتوسيع التي يتم في ظلها تحقيقه بفعالية. وقد استخلص التقييم أدلة من التجارب السابقة لمرفق البيئة العالمية في

ا مكن تحديد العوامل المؤثرة. كمقد أحالة تم فيها اإلبالغ عن نتائج زيادة كمية إيجابية و  13م التقييم ما مجموعه ي  قو . النطاق
تم القيام بزيارات للمشاريع المكتملة التي و حالة إيافية بدرجات متفاوتة من المعلومات الكمية والنوعية.  13شمل التقييم 

 يدعمها مرفق البيئة العالمية في ثالثة بلدان: كوستاريكا ومقدونيا وموريشيوس.

 في  ايعف 7191 يوازيأن النتائج المعيارية كانت أعلى بما  إلى التقرير خلص، المجال البؤري للتنوع البيولوجي في
في المرحلة التجريبية في نفس الحالة. وأشار التقرير إلى أن جميع حاالت  عليه الحال مما كان توسيع النطاقمرحلة 

 .التنوع البيولوجي تهدف إلى زيادة حفظ التنوع البيولوجي من خالل أنواع مختلفة من التدخالت

  مع نواتس عشر كانت خاللها الدعم العالمية البيئة مرفق قدم التي المتوسطة الزمنية الفترة أن إلى قييمالت خلصو ،
مدة في والبعض اآلخر  ثالث سنوات ونصف السنةتحقيق بعض نتائج توسيع النطاق في وقت قصير يصل إلى 

ل إلى مرفق البيئة العالمية لمدة تصحصلت الحاالت األخرى التي استعريها التقييم على دعم و سنة.  28تصل إلى 
توسيع النطاق لنطاق النتائج والمنطقة الجغرافية. وسلط التقييم اليوء على أن  كبر، مع أهداف أسنة أو أكثر 11

ا التجربة األوسع في الذي أكدته أييالشيء  ، وهون الجهد المتواصلسنة م 21إلى  23 من الناجح يستغرق حوالي
 والمقابالت مع أصحاب المصلحة. المراسالت
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