
 

 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقية
 الجزء الثاني – عشر الخامساالجتماع 

 2222 األول كانون/ديسمبر 91-7، كندا، مونتلاير
 من جدول األعمال 92البند 

 
 تقرير مجلس مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية

 مقدمة
، يقوم مجلس مرفق البيئة 3/8 المقررالواردة في مرفق  األطراف ومرفق البيئة العالمية لمذكرة التفاهم بين مؤتمر وفقا -1

ذات الصلة  اإلرشاداتالعالمية بإعداد وتقديم تقرير لكل اجتماع عادي لـمؤتمر األطراف. وقدم مؤتمر األطراف المزيد من 
 .93/29المقرر من  23و 95و 5ات الفقر و ، 92/32المقرر  )ه( من 8الفقرة  في، إلى مرفق البيئة العالمية بالتقرير

في اجتماعها الثالث في التقرير األولي لمجلس مرفق البيئة العالمية واعتمدت التوصية  نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذو  -2
 بشأن اآللية المالية. 3/7

عماال لما سبقو  -3 بتعميم تقرير مجلس مرفق البيئة العالمية طيه على مؤتمر األطراف في  ةالتنفيذي ةقوم األمينت، ا 
مستنسخ كما ورد إلى األمانة. وستتاح هذه  ، وهوليزية والفرنسية واإلسبانيةكالتقرير باللغات اإلنيرد اجتماعه الخامس عشر. و 

  الوثيقة باللغات العربية والصينية والروسية.
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 الموجز التنفيذي

عن أنشطة مرفق  معلومات اتفاقية التنوع البيولوجيفي تماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف يقدم هذا التقرير إلى االج -1
 ،العالميةإلى مرفق البيئة  مؤتمر األطراف الرابع عشررشادات لتنوع البيولوجي استجابة إلل البؤريمجال الفي  البيئة العالمية
 /كانون األولديسمبر 39إلى  2298 /تموزيوليو 9. ويغطي التقرير الفترة من 2298 /تشرين الثانيفي نوفمبر التي تلقاها

 9ربع سنوات من أل الممتدةأي ما يقابل ثالث سنوات وستة أشهر من فترة تجديد موارد مرفق البيئة العالمية السابعة ، 2229
 2222.1 /حزيرانونيوي 32إلى  2298 /تموزيوليو

المتعلقة بالتنوع  البؤريةمجاالت لل فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالميةالهدف من استراتيجية ويبقى  -2
في المناظر الطبيعية والمناظر البحرية. ولتحقيق هذا الهدف،  ذي األهمية العالميةبيولوجي التنوع الالبيولوجي هو الحفاظ على 

الثالث عشر مؤتمر األطراف إرشادات ها تارات مرفق البيئة العالمية البلدان على تحقيق األهداف الثالثة التي حددتساعد استثم
، على النحو الوارد في إطار السنوات األربع بشأن أولويات 2292 /كانون األولمن ديسمبر مرفق البيئة العالمية، اعتبارا إلى

 البرنامج:

 ؛القطاعات وكذلك المناظر الطبيعية والمناظر البحرية تعميم التنوع البيولوجي عبر 

 ؛معالجة الدوافع المباشرة لحماية الموائل واألنواع 

 ه المؤسسية.أطر سياسات التنوع البيولوجي و  تطوير مواصلة 

من تسعة خطوط استثمار برمجية  للتنوع البيولوجي مرفق البيئة العالميةموارد السابع ل التجديدفترة تتألف استراتيجية و  -3
شي للتنوع البيولوجي أيوتحقيق أهداف  2222-2292تسهم بشكل مباشر في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

ة لفقدان التنوع البيولوجي عبر المناظر الطبيعية والمناظر البحري الدوافعمن خالل سلسلة متصلة من التدابير التي تعالج أهم 
 .بأكملها

القادرة على تحقيق المزيد من العوائد  األثرباإلضافة إلى ذلك، تشمل خيارات البرمجة االستثمارات من خالل برامج و  -4
لكل وحدة استثمار من خالل البحث عن استجابات منهجية للمشاكل التي تظهر من أكثر من قطاع واحد. وهي مهيأة لتقديم 

امج وما يرتبط نألولويات البر و مرفق البيئة العالمية موارد السابع ل التجديدفترة للسنوات األربع مساهمات كبيرة ومتآزرة في إطار ا
 الثالث عشر. به من نتائج متوقعة على النحو المتفق عليه في مؤتمر األطراف

 البؤريمجال لل مليار دوالر 9221يص ما مجموعه ، تم تخصمرفق البيئة العالميةموارد السابع ل التجديدفترة لبالنسبة و  -5
 .ل نظام التخصيص الشفاف للمواردللبلدان من خال مقدمةمليار دوالر  9223، منها لتنوع البيولوجيبا المتعلق

في الفترة المشمولة بالتقرير  المقررةالتنوع البيولوجي ب المتعلق البؤريمجال لل مرفق البيئة العالمية موارد إجماليوبلغ  -6
مجال لالمخصصة لمرفق البيئة العالمية موارد السابع ل التجديدفترة في المائة( من مجموع موارد  85مليون دوالر ) 992925
في المائة( من موارد  81مليون دوالر ) 19327 ُخصص مبلغالمتعلق بالتنوع البيولوجي. ومن هذا المبلغ اإلجمالي،  البؤري

 .ومنح إعداد المشاريع ةولوجي. وتشمل هذه األرقام رسوم الوكالالمخصصة للتنوع البينظام التخصيص الشفاف 

                                                           
مرفـق البيئـة  سـعىسيو . 91-كوفيـدبسـبب جائحـة مؤتمر األطراف الرابع عشر والخـامس الفترة التي يغطيها هذا التقرير استثنائية بسبب الفترة الممتدة بين  1

 .السادس عشرا على موعد انعقاد مؤتمر األطراف اعتماد العالمية إلى العودة إلى فترة اإلبالغ العادية التي تبلغ عامين
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مشروعا  942و المتعلق بالتنوع البيولوجيالبؤري مجال المن مشاريع  مشروع وبرنامج 922دعمت هذه الموارد و  -7
مشروعا  72 من بينها ،األثري ذلك برامج سبعة نهج برنامجية، بما ف وشملت. البؤر من مشاريع وبرامج متعددة اوبرنامج
 .( بلدا949واحد وأربعون )مائة و وقد استفاد من هذه االستثمارات . صغيرا

القيمة اإلجمالية لالستثمارات من جميع موارد مرفق البيئة العالمية لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من وبلغت  -8
، وبرامج لتنوع البيولوجيالبؤري لمجال ال)العالمية  مرفق البيئةموارد السابع ل التجديدفترة جميع خطوط البرمجة ذات الصلة في 

لتكيف مع تغير ل لمياه الدولية، وصندوق أقل البلدان نمواالبؤري لمجال الو ، مرفق البيئة العالميةموارد السابع ل التجديدفترة  أثر
موارد السابع ل التجديدفترة من  األولىفي السنوات الثالث والنصف ، وبرنامج المنح الصغيرة( نحغير المالصكوك من ، و المناخ

ليصل مجموع  ،التمويل المشترك مليار دوالر من 95222حشدت مبلغ  التيمليار دوالر،  9223مرفق البيئة العالمية 
 مليار دوالر. 97221االستثمارات إلى أكثر من 

إرشادات إلى مرفق البيئة العالمية بشأن مجموعة متنوعة من  وقدمت األطراف خالل مؤتمر األطراف الرابع عشر -9
تنوع تم تناول إرشادات محددة بشأن عمليات مرفق البيئة العالمية وبشأن موضوعات مواضيعية محددة تتعلق بالو  2المواضيع.

 ويرد في التقرير تقرير مرحلي عن استجابة المرفق.، البيولوجي على النحو الواجب

( في المائة من حافظة التنوع البيولوجي قيد التنفيذ خالل الفترة المشمولة بالتقرير 82ن )و تة وثمانتم تصنيف سوقد  -11
الحتمال تحقيق  على أنها مرضية منها في المائة 87، وتم تصنيف تحقيق التقدم المحرز في التنفيذ من حيث على أنها مرضية

على أنها  البؤر المتعددة االتلمائة من مجموعة المشاريع ذات المجفي ا 82باإلضافة إلى ذلك، تم تصنيف و اإلنمائي.  هاهدف
تحقيق الهدف اإلنمائي  من حيث على أنها مرضيةفي المائة في  82، وتم تصنيف تحقيق التقدم في التنفيذ من حيثرضية م

  للمشروع.

قدمت و  3.ؤسسيةلة من األهداف الم، تم االتفاق على سلسابع لموارد مرفق البيئة العالميةكجزء من اتفاق التجديد السو  -11
مجاالت الجميع  تشمل أحد عشر مؤشرا أساسيا يتضمننتائج لل ا محسَّناإطار مرفق البيئة العالمية موارد السابع ل التجديدفترة 

 لفقرةل المصاحبسبعة من المؤشرات األساسية بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي كما ورد في الجدول وتتصل الخمسة. البؤرية 
وتعزز المؤشرات األساسية، إلى جانب المؤشرات الفرعية والمنهجيات المرتبطة بها، قدرة مرفق البيئة العالمية على  أدناه. 92

تحديد النتائج ورصدها وتحليلها واإلبالغ عنها. وفي الوقت نفسه، تمّكن المؤشرات األساسية، من خالل استبدال أدوات التتبع 
، من تبسيط هيكل النتائج في مرفق البيئة العالمية تبسيطا كبيرا، وتخفيض عبء البؤريةجاالت مالوأطر النتائج الخاصة ب

 الرصد واإلبالغ بشكل كبير على مستوى المشاريع والبرامج.

ع التي وافق عليها مجلس مرفق البيئة العالمية رو يقدم الجدول أدناه األهداف التراكمية المعروضة في مفاهيم المشو  -12
، والتي تتعلق باتفاقية التنوع 2229 /كانون األولديسمبر 39إلى  2298 /تموزيوليو 9ع( والبرامج من و ومات المشر معل نماذج)

. وتمثل األهداف التراكمية النتائج الرئيسية المتوقعة من 2222-2292 للفترة البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 تحقيق في األثرالمساهمة النسبية لبرامج  أيضا الجدول ويتضمنمشاريع ألول مرة. هذه المشاريع عند وضع مفهوم لهذه ال

  .المستهدفة اإلنجازات
                                                           

 .94/23انظر المقرر  2
3 , GEF/C.54/11/Rev.02.7-Updated Results Architecture for GEFGEF, 2018,  

http://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.54.11.Rev_.02_Results.pdf
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مرفق البيئة موارد ل السابع جديدلفترة الت لمؤشرات األساسيةالرئيسية ل دهدافاألالتقدم المحرز في تحقيق 
 4تعلقة باتفاقية التنوع البيولوجيالم العالمية

 (رقمإنجاز الهدف )ال األساسيدهدف المؤشر 
تحقيق الهدف 
 )نسبة مئوية(

مليون هكتار من المناطق  222الهدف: إنشاء  9المؤشر األساسي 
دارة محّسنة للحفظ واالستخدام إل التي تخضعالمحمية األرضية أو 

 المستدام

 51 مليون هكتار 929245

المناطق ماليين هكتار من  8الهدف: إنشاء  2المؤشر األساسي 
البحرية المحمية أو التي تخضع إلدارة محسنة للحفظ واالستخدام 

 المستدام

 100< مليون هكتار 99321213

 100< مليون هكتار 7214 ماليين هكتار من األراضي 2الهدف: استعادة  3المؤشر األساسي 

مليون هكتار من المناظر  322أن يخضع الهدف:  4المؤشر األساسي 
 ممارسات محسنة باستثناء المناطق المحميةلالطبيعية 

 52 مليون هكتار 923234

مليون هكتار من الموائل  28أن يخضع الهدف:  5المؤشر األساسي 
ممارسات محسنة لصالح التنوع البيولوجي باستثناء المناطق لالبحرية 
 المحمية

 100< مليون هكتار 13252

ا للمياه نظاما إيكولوجي 32 أن يخضع الهدف: 7المؤشر األساسي 
 دارة تعاونية جديدة أو محسنةإلالمشتركة )عذبة أو بحرية( 

نظاما إيكولوجيا للمياه  41
 المشتركة

>100 

طن متري من مصايد  395229222 انتقالالهدف:  8المؤشر األساسي 
األسماك المستغلة بشكل مفرط على مستوى العالم إلى مستويات أكثر 

 استدامة

 70 طن متري 29392،892

مرفق البيئة العالمية استنادا إلى االتجاهات التاريخية لألولويات القطرية موارد السابع ل التجديدضعت أهداف فترة ووُ  -13
، قررت البلدان استخدام نسبة من مخصصاتها أعلى مما مرفق البيئة العالميةموارد السابع ل التجديد. وفي فترة مشاريعونتائج ال

. ةئل البحرياالنظم اإليكولوجية ودعم المناطق البحرية المحمية وتعميم التنوع البيولوجي في المو  الستعادةالسابق  كانت عليه في
( بينما لم تتحقق بعد األهداف 5و 3و 2في المائة )المؤشرات األساسية  922ومن ثم فقد حققت األهداف المقابلة أكثر من 

تكون أكثر تكلفة على أساس الهكتار الواحد من  االستعادة(. وبما أن أعمال 4و 9األخرى )المؤشران األساسيان  البرية
، فإن القرارات الجماعية التي تتخذها البلدان لتنفيذ اإلصالح قد 4و 9التدخالت المعتادة التي تنفذ بشأن المؤشرين األساسيين 

وتحسين الممارسات. ونتيجة لذلك، فإن زيادة اإلنجاز فيما يتعلق بالمؤشر األساسي موارد أقل لتحسين اإلدارة  تخصيصتعني 
 .4و 9قد تنطوي ميكانيكيا على نقص غير متناسب في اإلنجاز فيما يتعلق بالمؤشرين األساسيين  3

                                                           
4 , GEF/C.61/Inf.04.GEF 2021 Corporate ScorecardGEF, 2021,  

https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2021-12/EN_GEF.C.61.Inf_.04_Corporate_Scorecard_0.pdf
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لمناطق البحرية هذا هو الحال في افما لوحظ أعاله، فقد تم بالفعل تجاوز األهداف المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية. وك -14
مليون هكتار.  8مليون هكتار أو إدارتها بشكل مستدام، مقابل هدف يبلغ  9322المحمية حيث من المتوقع حماية أكثر من 

 .2229 /كانون األولبحلول ديسمبر البريةللمناطق بالنسبة في المائة من الهدف  59وفي الوقت نفسه، تم تحقيق 

 لمديربالفعل ا اعتمدهاالتي  مرفق البيئة العالميةموارد السابع ل التجديدة فتر ومع ذلك، عند النظر في مشاريع  -15
 وقتالمليون هكتار(، في  933) البرية طقامليون هكتار من المن 222 الهدف المتمثل في حماية تم تحقيق ثلثيفقد التنفيذي، 

. ويشير هذا التقدم قرهاالمدير التنفيذي ليإلى  تقديمهاتم و لعديد من المشاريع ل الكامل تصميماليتم فيه بعد االنتهاء من لم  الذي
المؤقت إلى أنه خالل مراحل اإلعداد المتقدمة، كثيرا ما تزيد المشاريع من مستوى طموحها وتزيد من مساهماتها في هدف 

من  باقترابهئة العالمية لمرفق البي عاله. وتوفر هذه المالحظة اتجاها واعداعلى النحو المشار إليه أ البريةالمنطقة المحمية 
من قبل جميع المشاريع  اعتمادللتنوع البيولوجي بمجرد  مرفق البيئة العالميةموارد السابع ل التجديدفترة تحقيق جميع أهداف 

 .المدير التنفيذي

واستعراضات  وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية سبعة تقييمات -16
لتنوع البيولوجي إلى جانب التقييم الشامل السابع لمرفق البيئة العالمية. وهي تشمل البؤري لمجال المواضيعية ذات صلة ب

بيئة العالمية ( تقييم الدعم المقدم من مرفق ال2؛ لتعميم مراعاة التنوع البيولوجي تقييم الدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العالمية (9
( تقييم الدعم المقدم من مرفق 4؛ : الدول الجزرية الصغيرة النامية( التقييم االستراتيجي للمجموعات القطرية3؛ األثرلزيادة 

 دوافع( التقييم التكويني للنهج المتكامل لمرفق البيئة العالمية لمعالجة 5؛ الهشة والمتأثرة بالنزاعات األوضاعالبيئة العالمية في 
( دعم مرفق 7؛ اخضرارا( التقييم الشامل السابع لمرفق البيئة العالمية: العمل من أجل انتعاش عالمي أكثر 2للتدهور البيئي 

 .تم التوصل إليهاالبيئة العالمية لالبتكار. ويوجز التقرير النتائج التي 

لمشاريع مرفق البيئة العالمية وقدرة  عملية التنمية العادية أدى إلى تعطيلأثر عالمي  91-كوفيد جائحةوال يزال ل -17
البلدان على النهوض بتصاميم المشاريع في الوقت المناسب وبطريقة تشاركية. غير أن مرفق البيئة العالمية نفذ سلسلة من 

ضمان عدم إلغاء أي مشروع لعدم الوفاء بالمواعيد النهائية و التعديالت للتخفيف من حدة االضطرابات في أعمال المرفق؛ 
 .الجائحةبسبب  الخاصة بمرفق البيئة العالمية اتالمنصوص عليها في سياسة اإللغاءإلعداد المشروع 

عندما تسمح تصاميم مشاريع التنوع  خضرواأل ألزرقا االنتعاشزيادة االستثمارات في أنشطة  فإنواألهم من ذلك،  -18
 ساعدة في منع مثل هذه األزمات في المستقبل.ساعد مرفق البيئة العالمية في بناء المرونة والمتالبيولوجي بذلك، 

 8-7في  المنعقدةفي الجلسة التفاوضية النهائية للتجديد الثامن لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية و  -19
ديد مليارات دوالر للبرمجة خالل فترة التج 5أكثر من تقديم ، تعهدت تسعة وعشرون دولة بشكل مشترك ب2222 /نيسانأبريل

وخصص المشاركون في عملية  5(.2222 /حزيرانيونيو 32 حتى، 2222 /تموزيوليو 9الثامن المقبلة لمرفق البيئة العالمية )
في المائة من مجموع موارد  32لتنوع البيولوجي، وهو ما يمثل البؤري لمجال لل أمريكي مليون دوالر 9812التجديد ما مجموعه 

تمويل مرفق  نسبته في غالفويزيد  بؤريالتنوع البيولوجي أكبر مجال  ُيبقي وهو ما. البيئة العالميةالتجديد الثامن لموارد مرفق 
ومن . فترة التجديد الثامن لمرفق البيئة العالميةفي المائة في  32إلى  لتجديد السابعفترة افي المائة في  32البيئة العالمية من 

                                                           
5 8 Resource Allocation Table Following the Conclusion of the Replenishment -Indicative GEFGEF, 2022, 
.GEF/R.08/Misc.01, Negotiations 

https://www.thegef.org/council-meeting-documents/gef-r-08-misc-01
https://www.thegef.org/council-meeting-documents/gef-r-08-misc-01
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اه في فترة في المائة في التمويل المخصص للتنوع البيولوجي مقارنة بمستو  42زيادة بنسبة  ذلك القيمة المطلقة، يعكسحيث 
 مليون دوالر. 9212البالغ  لتجديد السابعا
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 أنشطة المشروع لدعم تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي -أوال

يقدم هذا التقرير المقدم إلى االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي معلومات عن  -9
مرفق البيئة ل الرابع عشرمؤتمر األطراف  إلرشاداتلتنوع البيولوجي استجابة البؤري لمجال الأنشطة مرفق البيئة العالمية في 

/كانون ديسمبر 39إلى  2298 /تموزيوليو 9يغطي التقرير الفترة من و . 2298لثاني تشرين انوفمبر/العالمية التي تلقاها في 
أربع  لفترة تمتدوالتي موارد مرفق البيئة العالمية ل السابع تجديدال، أي ما يقابل ثالث سنوات وستة أشهر من فترة 2229 األول

 2222.6 /حزيرانيونيو 32إلى  2298 /تموزيوليو 9سنوات من 

   لتنوع البيولوجيفيما يتعلق با فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية استراتيجية

لتنوع لالبؤري مجال الفترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالهدف من إستراتيجية يبقى  -2
، لتحقيق هذا الهدفو هو الحفاظ على التنوع البيولوجي ذي األهمية العالمية في المناظر الطبيعية والمناظر البحرية. البيولوجي 

لث عشر تساعد استثمارات مرفق البيئة العالمية البلدان على تحقيق األهداف الثالثة المحددة في إرشادات مؤتمر األطراف الثا
على النحو الوارد في إطار السنوات األربع بشأن أولويات ، 2292 /كانون األولمن ديسمبر اإلى مرفق البيئة العالمية، اعتبار 

 :البرنامج

 ؛تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات وكذلك المناظر الطبيعية والمناظر البحرية 

 ؛معالجة الدوافع المباشرة لحماية الموائل واألنواع 

 ه المؤسسيةأطر سياسات التنوع البيولوجي و  تطوير مواصلة. 

، وبرنامج النظم البؤريةمجاالت اللبيولوجي وخطوط البرمجة الخاصة بلتنوع االبؤري لمجال الوتسهم استراتيجية  -3
إدارة المستدامة للغابات، ل األثر، وبرنامج ةلمستدامالمدن االغذائية واستخدام األراضي وتأثير االستعادة، وبرنامج تأثير 

فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة بشكل جماعي في تحقيق هدف  ،لمياه الدوليةالبؤري لمجال الالمتعلقة بستثمارات االو 
 .9هداف الثالثة على النحو الوارد أدناه في الجدول العالمية هذا، إلى جانب األ

مرفق البيئة  التجديد السابع لموارداتفاقية التنوع البيولوجي وآلية التسليم في فترة  إرشادات. 1الجدول 
 العالمية

 فيمؤتمر األطراف االجتماع الثالث عشر ل إرشادات
ربع سنوات ألولويات األ اتفاقية التنوع البيولوجي: إطار 
 البرنامج

 آلية التسليم

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

بقــيم التنــوع  باالسترشــادالقــرار،  واتخــاذأ( تحســين السياســات 
 البيولوجي والنظام اإليكولوجي

ب( إدارة التنــوع البيولــوجي فــي المنــاظر الطبيعيــة والمنــاظر 

 لتنوع البيولوجي وخطوط البرمجةالبؤري لمجال الاستثمارات 
 القطاعات ذات األولويةتعميم التنوع البيولوجي في 

البرنامج العالمي للحياة البرية )منـع انقـراض األنـواع المهـددة المعروفـة، 
 والحياة البرية من أجل التنمية المستدامة(

 تقييم رأس المال الطبيعي والمحاسبة

                                                           
مرفـق البيئـة  سـعىسيو . 91-كوفيـدبسـبب جائحـة مؤتمر األطراف الرابع عشر والخـامس الفترة التي يغطيها هذا التقرير استثنائية بسبب الفترة الممتدة بين  6

 .السادس عشرمؤتمر األطراف  العالمية إلى العودة إلى فترة اإلبالغ العادية التي تبلغ عامين اعتمادا على موعد انعقاد
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 فيمؤتمر األطراف االجتماع الثالث عشر ل إرشادات
ربع سنوات ألولويات األ اتفاقية التنوع البيولوجي: إطار 
 البرنامج

 آلية التسليم

 البحرية
 ج( تسخير التنوع البيولوجي للزراعة المستدامة

 االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية والحيوانية
 الحفظ الشامل

 
 األثربرامج 
 واالستعادةاألراضي  لنظم الغذائية واستخدامل األثرج برنام

 لمدن المستدامةل األثربرنامج 
إدارة المســـتدامة للغابـــات )األمـــازون وحـــوض الكونغـــو لـــ األثـــربرنـــامج 

 والمناظر الطبيعية المستدامة لألراضي الجافة(
 
 األخرىالبؤرية مجاالت ال

 المياه الدولية/مصايد األسماك المستدامة

 معالجة الدوافع المباشرة لحماية الموائل واألنواعا. ثاني
 ( منع ومراقبة األنواع الغريبة الغازيةالد

غوط علــــــى الشــــــعاب المرجانيــــــة والــــــنظم ضــــــليــــــل ال( تقهــــــاء
 اإليكولوجية الساحلية والبحرية الضعيفة األخرى

 ( تعزيز فعالية أنظمة المناطق المحميةاوو 
القانوني وغير المستدام  ( مكافحة االستخدام غيرايز 

، مع اتخاذ إجراءات ذات أولوية بشأن األنواع لألنواع
 المهددة

 لتنوع البيولوجي وخطوط البرمجةالبؤري لمجال الاستثمارات 
دارتهــا )التركيــز علــى  الوقايــة مــن األنــواع الغريبــة الغازيــة ومكافحتهــا وا 

 الجزر(
وتغطيــة النظــام اإليكولــوجي ، تحســين االســتدامة الماليــة، واإلدارة الفعالــة

  المنطقة المحمية العالمية ملكيةل
 
 األخرىالبؤرية مجاالت ال

 المناطق المحمية الساحلية والبحريةالمياه الدولية/

طااار التنااوع البيولااوجي و  اتتطااوير سياساا مواصاالةثالثااا.   ها 
 المؤسسي

 ( تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةاءح
بروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد ( تنفيــذ اءطــ

 الجينية وتقاسم المنافع
 هالتنوع البيولوجي وتخطيط ات( تحسين سياساءي
 استعراضهو 

 لتنوع البيولوجي وخطوط البرمجةالبؤري لمجال الاستثمارات 
 تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 المنافعتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم 
دعم التقارير الوطنية وتطوير االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 للتنوع البيولوجي
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 11-كوفيدجائحة بشأن استجابة مرفق البيئة العالمية ل آخر المستجدات -ثانيا

في إعاقة شديدة لمعظم األنشطة االقتصادية واالجتماعية في  91-جائحة كوفيد  تتسببو يمر العالم بأزمة هائلة.  -4
 .والمشقة اإلنسانيةمعاناة التسبب في ت تزالجميع البلدان وال 

والوقاية من األزمات المماثلة في  91-كوفيدتوضح األدلة العلمية أكثر من أي وقت مضى أن الحل األساسي ألزمة و  -5
، بهدف استعادة التوازن وضمان اعل بها النظم الطبيعية والبشريةالتغيير التحويلي في الطريقة التي تتف أن يشمل ال بدالمستقبل 
 التجديد السابع لموارديسعى مرفق البيئة العالمية بالفعل إلى تحقيق هدف تغيير النظام خالل فترة و  ومن عليه. الكوكبصحة 

استراتيجية مرفق البيئة العالمية للتركيز  وقد تعززتدهار البشري وحماية البيئة. مرفق البيئة العالمية للمساعدة في استمرار االز 
ا للتنمية االقتصادية المستدامة بسبب أزمة باعتبارها مطلبا رئيسي اإليكولوجيةعلى الحاجة إلى حماية واستعادة سالمة النظم 

 .91-كوفيدجائحة 

على  الذي أحدثته الجائحةالهائل  األثرالسبل لمواجهة وفي الوقت الذي سعت فيه الحكومات إلى إيجاد أفضل  -2
السريع  الوضعالمجتمعات، عمل مرفق البيئة العالمية على ضمان عدم تعطيل عمله وشراكاته بشكل خطير، وعلى التكيف مع 

 .التجارية هفي عمليات 91-كوفيد لجائحةالتغير، من خالل إدماج االستجابات 

ذلك المخاطر واآلثار ، بما في الجائحةدمج آثار  يةكيفيدرس مرفق البيئة العالمية  ظل، 2222أوائل عام  منذو  -7
 :متنوعة وشاملة جائحةكانت استجابة مرفق البيئة العالمية للو ، بشكل صحيح في أعماله. والفرص

م إلى تقدي 91-لجائحة كوفيدفرقة العمل المعنية باالستجابة  خبراءأمانة مرفق البيئة العالمية  دعت (أ)
اجتمعت فرقة العمل هذه كل و لكامل حافظة استثماراتها وتقييم المخاطر التي تتعرض لها.  ةالعام اإلرشادات

على البرامج الرئيسية ذات األولوية 91-كوفيدلدراسة كيفية تأثير جائحة  2222أسبوعين خالل عام 
عالمية حيال ذلك. وأسفر عمل فرقة مرفق البيئة ال اتوما يمكن أن تفعله شراكالبؤرية مجاالت الواستثمارات 

 العمل عن إعداد ورقة بيضاء ُقدمت إلى االجتماع التاسع والخمسين لمجلس مرفق البيئة العالمية.

وشرعت أمانة مرفق البيئة العالمية في إجراء دراسات استقصائية متعمقة وأجرت حوارات مكثفة مع الوكاالت  (ب)
التي يمكن أن تبطئ أو توقف  األعمال أوجه الخلل في ممارساتلتحديد مخاطر المشاريع والبرامج وتحديد 

أنواع المشاريع التي قد تكون معرضة ت إعداد المشاريع وتنفيذها. ومع اكتمال هذه التقييمات، أصبح
أكثر وضوحا، بما في ذلك عبر مناطق وسياقات جغرافية مختلفة. وأشارت و لمخاطر تشغيلية أعلى 
اكل المشاريع التي تنطوي على مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة، وال سيما المعلومات األولية إلى مش

 للوكاالت تلك التي تشارك فيها الشعوب والمجتمعات األصلية مشاركة قوية. وتشكل أدوات تقييم المخاطر
أدوات رئيسية لتحليل ووضع مجموعة مناسبة من تدابير التخفيف  ةاالئتماني المخاطر وعمليات تقييم

 نهائيالموعد لل ينمرفق البيئة العالمية تمديد أقرع. واستجابة لبعض هذه النتائج، ير االمالئمة لسياق المش
 ، مع انتقال الوكاالتةغير الضروري اتوتجنب اإللغاء هاإلتاحة مزيد من المرونة في إعداد يعر امشاللتقديم 

اإلنترنت. وقد كفلت هذه المرونة المتزايدة عدم إلغاء أي مشروع لعدم الوفاء  عبرونظرائها إلى العمل 
الخاصة بمرفق البيئة العالمية  اتالمنصوص عليها في سياسة اإللغاءبالمواعيد النهائية إلعداد المشروع 

 .الجائحةبسبب 
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د مقدمي المشاريع على إدماج االعتبارات المتصلة ووضعت أمانة مرفق البيئة العالمية إطارا توجيهيا ساع (ج)
دارة المخاطر والفرص. وأجريت مناقشة تفاعلية  جائحةبال عدادها وا  على نحو أفضل في تصميم المشاريع وا 

قبل الموعد النهائي  91-جائحة كوفيدمع الوكاالت لتبادل توجيهات مرفق البيئة العالمية بشأن االستجابة ل
بوقت طويل. وقد لقيت التوجيهات استحسانا،  2222 /كانون األولنامج العمل في ديسمبرلتقديم المشروع لبر 

وكانت متوافقة مع األطر المماثلة التي اعتمدتها الوكاالت. ويمكن اعتبار ذلك من أفضل الممارسات 
 مرفق البيئة العالمية بأكملها. اتللمستقبل عبر شراك

المتعلقة  اإلرشاداتالبيئة العالمية المشاريع آخذين في االعتبار واستعرض مديرو المشاريع في أمانة مرفق  (د)
، مع ضمان أن تكون جميع المشاريع والبرامج المقدمة إلى المجلس قد نظرت 91-لجائحة كوفيد الستجابةبا

ع. ويمكن االطالع على نتائج ير اوالتي قد تنعكس في نتائج المش جائحةفي المخاطر والفرص المتصلة بال
من في التقارير الفردية لكل مشروع  91-جائحة كوفيداض التفصيلي للمشاريع في ضوء االستجابة لاالستعر 

الغالف لبرنامج العمل للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية المقدمة  الحظاتالمدرجة في مالمشاريع 
 إلى المجلس.

استمرار تقديم الدعم ألولويات التنوع البيولوجي، كما وقد عمل مرفق البيئة العالمية مع البلدان والوكاالت لضمان  -8
من فترة التجديد السابع لموارد مرفق بعد ثالث سنوات وستة أشهر في المائة من موارد التنوع البيولوجي  85برمجة  يتضح من

 .البيئة العالمية

اريع مرفق البيئة العالمية وقدرة عطل عملية التنمية العادية لمشأسفرت عن تأثر عالمي و  91-جائحة كوفيدوال يزال ل -1
البلدان على النهوض بتصاميم المشاريع في الوقت المناسب وبطريقة تشاركية. غير أن مرفق البيئة العالمية نفذ سلسلة من 

 االنتعاشزيادة االستثمارات في أنشطة  فإنالتعديالت للتخفيف من حدة االضطرابات في أعمال المرفق. واألهم من ذلك، 
ساعد مرفق البيئة العالمية في بناء المرونة والمساعدة تعندما تسمح تصاميم مشاريع التنوع البيولوجي بذلك،  خضرواأل قزر األ

 في منع مثل هذه األزمات في المستقبل.

. وترد مساهمة مرفق البيئة بنجاح وكما سبقت اإلشارة، اختتمت عملية التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية -92
فترة التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة استراتيجية في وثيقة  91-جائحة كوفيدالمية في االنتعاش األخضر واألزرق بعد الع

 وتوجيهات البرمجة.العالمية 
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 التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالميةاستخدام برمجة  -ثالثا

لتنوع البؤري لمجال للمليار دوالر  9221ُخصص ما مجموعه ، مرفق البيئة العالمية جديد السابع لمواردفترة التفي  -99
 .للبلدان من خالل نظام التخصيص الشفاف للموارد مقدمةمليار دوالر  9223 البيولوجي، منه

ديد السابع لموارد فترة التجبداية  ذلتنوع البيولوجي منل البؤريمجال الالستخدام الموارد من  موجزاأدناه  2يقدم الجدول و  -92
فترة التجديد السابع لموارد مرفق . وبالنسبة ل2229 /كانون األولديسمبر 39إلى  2298 /تموزيوليو 9مرفق البيئة العالمية من 

دوالر ُقدمت إلى  مليار 92239لتنوع البيولوجي، منها البؤري لمجال لدوالر ل مليار 92212البيئة العالمية، ُخصص ما مجموعه 
 .البلدان من خالل نظام التخصيص الشفاف للموارد

 992925في الفترة المشمولة بالتقرير  قررةلتنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية المل البؤريمجال الوبلغ مجموع موارد  -93
لتنوع البؤري لمجال لل لمية المخصصةالتجديد السابع لموارد مرفق البيئة العاموارد  إجماليفي المائة( من  85مليون دوالر )

في المائة( من موارد نظام التخصيص الشفاف  81مليون دوالر ) 19322البيولوجي. ومن هذا المبلغ اإلجمالي، تمت برمجة 
جي المتعلقة بالتنوع البيولو البؤرية مجاالت المن مشاريع وبرامج  922للموارد المخصصة للتنوع البيولوجي. ودعمت هذه الموارد 

مشروعا  72 من بينها ،األثر. وشملت سبعة نهج برنامجية، بما في ذلك برامج البؤر من المشاريع والبرامج المتعددة 942و
( بلدا. وتشمل هذه األرقام رسوم الوكاالت ومنح إعداد 949واحد وأربعون )مائة و وقد استفاد من هذه االستثمارات  7.صغيرا

 .المشاريع

لتنوع البيولوجي لفترة التجديد السابع لموار مرفق ل البؤريمجال الموجز الستخدام البرمجة في  -4الجدول 
  البيئة العالمية

 8(4241 /كانون األولديسمبر 31إلى  4212 /تموزيوليو 1)
 

 لتنوع البيولوجيالبؤري لمجال ال

التجديد السابع لموارد 
 مرفق البيئة العالمية

 أدهداف البرمجة
 (اتدوالر ال بماليين)

التجديد السابع لموارد 
 مرفق البيئة العالمية

البرمجة للفترة المشمولة 
 بالتقرير

 (بماليين الدوالرات)

التجديد السابع لموارد 
 مرفق البيئة العالمية

البرمجة للفترة المشمولة 
 بالتقرير
)٪( 

نظام التخصيص الشفاف تخصيصات الدول في 
  للموارد

1,031 9913.6 89% 

الموارد المجنبة بموجب نظام التخصيص الشفاف 
 للموارد

   

 %6 3.0 46 10األنشطة التمكينية 

                                                           
( برنــامج حفــظ التنــوع البيولــوجي فــي حــوض نهــر 2؛ البرنــامج العــالمي للحيــاة البريــة (9همــا:  بــرامج األثــرمــن  البرنامجيــان اللــذان لــم يكونــا جــزءالنهجـان  7

 اليانغتسي.

 تشمل هذه األرقام رسوم الوكاالت ومنح إعداد المشاريع. 8

، البــؤر مشــاريع المتعــددةالللتنــوع البيولــوجي، و  البــؤري مجــالالالمبلــغ عنهــا فــي هــذا الصــف مشــاريع  ص الشــفاف للمــواردنظــام التخصــيتمثــل مخصصــات  9
 باستخدام موارد التنوع البيولوجي. األثرمن برامج  والمشاريع التي تشكل جزء
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مشاريع وبرامج التنوع البيولوجي العالمية 
 واإلقليمية

55 42.2 84% 

 %89  160 افز البرمجة المتكاملةو ح

 %84 77.6 92 استعادتهاالغذاء واستخدام األراضي و 

المناطق و  دارة المستدامة للغاباتاإل
 األحيائية الرئيسية 

53 49.8 94% 

 %102 15.3 15 المدن المستدامة

 %85 1,101.5 1,292 إجمالي الموارد

 
 لتحقيق أدهداف أيشي للتنوع البيولوجي التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالميةمسادهمات برمجة 

للتنوع البيولوجي من  السابع لموارد مرفق البيئة العالميةالتجديد استراتيجية أدناه، تتألف  3مبين في الجدول  كما هو -94
 2222-2292 للفترة تسعة خطوط وبرامج استثمارية للبرمجة تساهم بشكل مباشر في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

لفقدان التنوع البيولوجي  فعالدواشي للتنوع البيولوجي من خالل سلسلة متصلة من التدابير التي تعالج أهم أيوتحقيق أهداف 
جية، في مجملها، عبر المناظر الطبيعية والمناظر البحرية بأكملها. وتستجيب مجموعة خيارات البرمجة المدرجة في االستراتي

، وكذلك للخطة ابع لموارد مرفق البيئة العالميةفترة التجديد الس األربع سنوات ألولويات برنامج إلطاراستجابة مباشرة 
 ال سيما فيما يتعلق بجدول أعمال تعميم التنوع البيولوجي المتزايد األهمية.و ، 2222-2299 للفترة راتيجية للتنوع البيولوجياالست

 أدهداف استراتيجية التنوع البيولوجي وخطوط البرمجة -3الجدول 

 أدهداف استراتيجية التنوع البيولوجي وخطوط البرمجة

 بر القطاعات وكذلك المناظر الطبيعية والمناظر البحرية: تعميم التنوع البيولوجي ع1الهدف 

 القطاعات ذات األولوية عبرتعميم التنوع البيولوجي  9-9

 برنامج الحياة البرية العالمي لمنع انقراض األنواع المعروفة المهددة أ9-2

 الحياة البرية من أجل التنمية المستدامة -البرنامج العالمي للحياة البرية  ب9-2

 تقدير رأس المال الطبيعي والمحاسبة 9-3

 االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية والحيوانية 9-4

 الحفظ الشامل 9-5

األخرى البؤرية مجالت ال
 ذات الصلة

 مجال تركيز المياه الدولية/مصايد األسماك المستدامة

 لنظم الغذائية واستخدام األراضي ل األثربرنامج  األثربرامج 

                                                                                                                                                                                           
 إلــى مرفــق البيئــة العالميــة بــالنظر إلــى أن  مــؤتمر األطــراف إرشــاداتيعــزى انخفــاض مســتوى اســتخدام المــوارد لألنشــطة التمكينيــة إلــى عــدم تقــديم أي  10

علـى مـنح العمـل المبكـر باسـتخدام المـوارد  2222 /أيـارمايو – /نيسـانيرجى مالحظة أن مرفق البيئة العالمية وافق في أبريلو لم يعقد بعد.  الخامس عشر
مـن الفتـرة المشـمولة بتقريـر مرفـق  ون دوالر(. غير أنه نظرا ألن هذه المنح ليست جزءملي 43) لألنشطة التمكينية المدرجة في هذا الجدول جنبةالمتبقية المُ 

تـم التعجيـل بمـنح العمـل المبكـر للسـماح للمسـتفيدين ببـدء العمـل علـى تنقـيح وتحـديث وقـد البيئة العالمية، فإن استخدام هذه المبالغ ال يرد في هـذا الجـدول. 
واإلجراءات التحضيرية األخرى لتيسير التنفيذ المبكـر لإطـار العـالمي للتنـوع البيولـوجي لمـا بعـد عـام  نوع البيولوجيخطط العمل واالستراتيجيات الوطنية للت

2222. 
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 لمدن المستدامةل األثربرنامج  

 إدارة المستدامة للغاباتل األثربرنامج  

 : معالجة الدوافع المباشرة لحماية الموائل واألنواع4الهدف 

دار  تهاومكافح الوقاية من األنواع الغريبة الغازية 2-2   تهاوا 

 طق المحمية العالميةاواإلدارة الفعالة وتغطية النظام اإليكولوجي لملكية المنتحسين االستدامة المالية  2-7

 إدارة المستدامة للغاباتل األثربرنامج  األثربرامج 

األخرى البؤرية مجالت ال
 ذات الصلة

 لمياه الدولية/المناطق الساحلية والبحرية المحميةالبؤري لمجال ال

 المؤسسية همواصلة تطوير سياسات التنوع البيولوجي وأطر  - 3الهدف 

 األحيائيةتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة  3-8

 المنافع  الموارد وتقاسم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على 3-1

 تحسين سياسات التنوع البيولوجي وتخطيطه واستعراضه األنشطة التمكينية

القادرة على تحقيق المزيد من العوائد  األثرباإلضافة إلى ذلك، تشمل خيارات البرمجة االستثمارات من خالل برامج و  -95
لكل وحدة استثمار من خالل البحث عن استجابات منهجية للمشاكل التي تظهر من أكثر من قطاع واحد. وهي تقدم مساهمات 

وما يرتبط به من نتائج  التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية ات برامجكبيرة ومتآزرة في إطار السنوات األربع ألولوي
 متوقعة على النحو المتفق عليه في مؤتمر األطراف الثالث عشر.

ية بأهداف أيشي للتنوع في حين أن بعض استثمارات مرفق البيئة العالمية في التنوع البيولوجي لها عالقة فردو  -92
غ عن ، يساهم البعض اآلخر في أهداف أيشي المتعددة مما يجعل اإلبالأن المناطق المحميةبش 99، مثل الهدف البيولوجي

مجال تعميم التنوع البيولوجي حيث كشف  على وينطبق هذا بصفة خاصةا للغاية. صعبأمرا تخصيص الموارد لكل هدف 
ا ما تساهم في ع مرفق البيئة العالمية غالبير اشطة مشالدوالر في مشاريع تعميم التنوع البيولوجي أن أنبتحليل الموارد المستثمرة 

أكثر من هدف واحد من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بالنظر إلى الطبيعة المتكاملة لهذه االستثمارات ووصف تحقيق 
 األهداف نفسها.

حسب  صنفتُ ولم  مع بعضها البعضومن أجل عرض موارد البرمجة في الجداول التالية، تم تجميع بعض األهداف  -97
 المبلغ اإلجمالي للموارد المستثمرة على أساس كل هدف على حدة.

أدناه مجموع مساهمات البرمجة المباشرة التراكمية من جميع موارد مرفق البيئة العالمية ألهداف  4يعرض الجدول و  -98
)استراتيجية مرفق البيئة العالمية فترة التجديد السابع لموارد لتنوع البيولوجي من جميع خطوط البرمجة ذات الصلة في ل أيشي

لمياه البؤري لمجال ال، و في فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية األثرلتنوع البيولوجي، وبرامج البؤري لمجال ال
وبلغت القيمة ( والصكوك من غير المنح، وبرنامج المنح الصغيرةللتكيف مع تغير المناخ،  ،الدولية، وصندوق أقل البلدان نموا

من فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية  اإلجمالية الستثمار مرفق البيئة العالمية في السنوات الثالث والنصف األولى
مليار  97221جمالية اإلستثمارات تتجاوز االمشترك لالتمويل المن  مليار دوالر 95222حشدت مبلغ والتي دوالر،  مليار 1.63
 دوالر.
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. المسادهمة التراكمية للبرمجة المباشرة للتنوع البيولوجي وموارد مرفق البيئة العالمية األخرى 2الجدول 
 4242-4211 للفترة وخطوط البرمجة في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

 11(4241 /كانون األولديسمبر 31إلى  4212 /تموزيوليو 1)

 مصدر التمويل
 البيئة العالميةتمويل مشاريع مرفق 

 )بماليين الدوالرات(

التمويل 
 المشترك
)بماليين 
 12الدوالرات(

 المجموع
تمويل مشاريع )

مرفق البيئة 
 العالمية

 التمويل المشترك(
 )بماليين الدوالرات(

النسبة المئوية من 
 المجموع

تمويل مشاريع )
مرفق البيئة 
 العالمية

 التمويل المشترك(و 

تمويل التنوع البيولوجي 
نظام التخصيص بموجب 

 13الشفاف للموارد

582.8  4,543  5,125  30% 

ألغذية ل األثربرنامج 
 واستخدام األراضي واالستعادة

 14179.9 

من الموارد المخصصة  $109.5) 
نظام  للتنوع البيولوجي بموجب

 (التخصيص الشفاف للموارد

2,794 2,973.9 17% 

لإلدارة  األثربرنامج 
 المستدامة للغابات

 15137.1 

من الموارد المخصصة للتنوع  $92.0) 
البيولوجي بموجب نظام التخصيص 

 الشفاف للموارد(

1,706 1,843.1  11% 

 1647.2  للمدن المستدامة األثربرنامج 

من الموارد المخصصة للتنوع  $33.3) 
البيولوجي بموجب نظام التخصيص 

 الشفاف للموارد(

1,690 1,737.2  10% 

موارد التنوع البيولوجي 
 المجنبة

40.8  318.5  359.3  2% 

 %1  179.4  149.6  29.8 صندوق أقل البلدان نموا

 لمياه الدوليةالبؤري لمجال ال
374.7  2,960.4 3,335.1  19% 

                                                           
 .منح إعداد المشاريعال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة و  11

ه لــيس مــن الممكــن حســاب حصــص التمويــل المشــترك ألنــ لبرنــامج األثــر تمــويال مشــتركا كــامال األثــريمثــل التمويــل المشــترك لكــل برنــامج مــن بــرامج  12
. وعلـى هـذا النحـو، ال ينبغـي اسـتخدام األرقـام اإلجماليـة الـواردة فـي هـذا الجـدول فـي حسـابات نسـب برنـامج األثـرفـي  البؤريـةمجاالت اللمختلف مساهمات 
 التمويل المشترك.

 البــؤر مشــاريع المتعــددةالللتنــوع البيولــوجي و  البــؤريمجــال اللصــف مشــاريع المبلــغ عنهــا فــي هــذا ا نظــام التخصــيص الشــفاف للمــواردتمثــل مخصصــات  13
 .برنامج األثرمن  لوجي التي ال تشكل جزءباستخدام موارد التنوع البيو 

 .لبرنامج األثرسوى موارد التنوع البيولوجي المخصصة  هذه ليست 14

 .لبرنامج األثرسوى موارد التنوع البيولوجي المخصصة  هذه ليست 15

 .لبرنامج األثرسوى موارد التنوع البيولوجي المخصصة  هذه ليست 16
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 مصدر التمويل
 البيئة العالميةتمويل مشاريع مرفق 

 )بماليين الدوالرات(

التمويل 
 المشترك
)بماليين 
 12الدوالرات(

 المجموع
تمويل مشاريع )

مرفق البيئة 
 العالمية

 التمويل المشترك(
 )بماليين الدوالرات(

النسبة المئوية من 
 المجموع

تمويل مشاريع )
مرفق البيئة 
 العالمية

 التمويل المشترك(و 

 %8 1,396.9 1,332  64.9 الصكوك من غير المنح

 %2 347.0 174.0 173.7 برنامج المنح الصغيرة

المجموع )بمليارات الدوالرات، 
%) 

1.63  15.66  17.29  100% 

في تحقيق أهداف أيشي للتنوع  4في الجدول  وجزةتصف األقسام التالية كذلك كيف ساهمت االستثمارات المو  -91
 البيولوجي.

لموارد مرفق البيئة العالمية في تحقيق أدهداف أيشي  التجديد السابعلتنوع البيولوجي في فترة البؤري لمجال المسادهمات 
 للتنوع البيولوجي

التي دعمت  بموجب نظام التخصيص الشفاف للموارد وموارده المجنبة مخصصات التنوع البيولوجي 5يبين الجدول  -22
التي تشمل موارد التنوع  لبؤرا المتعددة مشاريعاللتنوع البيولوجي و البؤرية لمجاالت اللتنوع البيولوجي في إطار مشاريع ا غايات

. ويبين هذا في فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية األثرلم يكن أي من هذه المشاريع جزءا من برامج و البيولوجي. 
 اتالتنوع البيولوجي عندما طبقت البلدان سياس لتحقيق أهدافخرى األ البؤريةمجاالت الالجدول أيضا استخدام الموارد من 

نظام التخصيص الشفاف في إطار البؤرية مجاالت المرفق البيئة العالمية بشأن المرونة فيما يتعلق ببرمجة مخصصات 
البيانات استمرار اتجاه البلدان المستفيدة من مرفق البيئة العالمية إلى إعطاء األولوية لجدول أعمال تعميم  ُتظهر. و للموارد

 التنوع البيولوجي.

 لها لبلدان التي خصصااألول من االستراتيجية على تعميم التنوع البيولوجي، وكانت هذه أولوية  الهدفركز يو  -29
 الثاني من االستراتيجية على إدارة المناطق المحمية هدفال ركزيو . هذا الهدففي المائة، لتنفيذ  23مليون دوالر، أو  42725

من  الهدف الثالثدعم يفي المائة. و  34مليون دوالر أو  29822 مار فيهايبلغ االستثأولوية ثانوية للبلدان  هيوحماية األنواع و 
االستراتيجية تنفيذ البروتوكولين ودعم التزامات اإلبالغ الواردة في االتفاقية، وقد كانت هذه أولوية منخفضة للبلدان حيث 

 523 البلدان قد خصصتاإلشارة إلى وتجدر  .الهدف التحقيق هذفي المائة  3مليون دوالر أو  2222ما مجموعه  ُخصص لها
في المائة لتنفيذ بروتوكول  2مليون دوالر أو حوالي  9222في المائة و 9مليون دوالر لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة أو حوالي 

 ناغويا.
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في تحقيق أدهداف البؤر  المتعددة مشاريعاللتنوع البيولوجي و البؤري لمجال المشاريع مسادهمة . 5الجدول 
 31إلى  4212 /تموزيوليو 1( )األثربرامج  ال تنتمي إلىمشاريع  ودهيللتنوع البيولوجي ) أيشي

 17(4241 /كانون األولديسمبر

 أهداف أيشي استراتيجية التنوع البيولوجي وخطوط البرمجة أهداف

تمويل مشاريع 
مرفق البيئة 

)بماليين العالمية 
 الدوالرات(

التمويل 
 المشترك

)بماليين 
 الدوالرات(

 المجموع

)بماليين 
 الدوالرات(

  : تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات وكذلك المناظر الطبيعية والمناظر البحرية1الهدف 

 تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات ذات األولوية 9-9
3, 5, 6, 7, 14, 

15 
272.4 1,662.4  1,934.8 

انقراض منع ل - عالمي للحياة البريةالبرنامج ال -أ9-2
 األنواع المعروفة المهددة

12 46.2  372.9  419.1 

الحياة البرية  -البرنامج العالمي للحياة البرية  -ب9-2
 من أجل التنمية المستدامة

12 32.5 225.7 258.2 

 57.1 45.5  11.6 20 ,2 تقدير رأس المال الطبيعي والمحاسبة 9-3

النباتية االستخدام المستدام للموارد الوراثية  9-4
 والحيوانية

7, 13 14.5  78.8 93.3  

 106.9  76.6  30.3 11 الحفظ الشامل 9-5

 2,869.4 2,461.9 407.5  1 هدفلل المجموع الفرعي

 : معالجة الدوافع المباشرة لحماية الموائل واألنواع4 هدفال

 تهامكافحالوقاية من األنواع الغريبة الغازية و  2-2
دار   تهاوا 

9 19.0 132.4 151.4 

تحسين االستدامة المالية واإلدارة الفعالة وتغطية  2-7
 طق المحمية العالميةاالنظام اإليكولوجي لملكية المن

11 199.6 1,140 1,339.7 

 4 للهدفالمجموع الفرعي 
 

 
218.6 1,272.4 1,491.1 

 المؤسسية همواصلة تطوير سياسات التنوع البيولوجي وأطر  - 3 الهدف

 تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية 3-8

ال يوجد هدف 
من أهداف أيشي 

 ذو صلة

5.3 13.3 18.6 

الموارد  بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على 3-1
 المنافع  وتقاسم

16 12.2 60.9 73.1 

EA5.0 2.3 2.7 17 هالتنوع البيولوجي وتخطيط ات: تحسين سياس 

                                                           
 .أيشيحيث ال يمكن اعتبارها لتحقيق أهداف  منح إعداد المشاريعال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو  17
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 أهداف أيشي استراتيجية التنوع البيولوجي وخطوط البرمجة أهداف

تمويل مشاريع 
مرفق البيئة 

)بماليين العالمية 
 الدوالرات(

التمويل 
 المشترك

)بماليين 
 الدوالرات(

 المجموع

)بماليين 
 الدوالرات(

  هواستعراض

 96.7 76.5 20.2  3 للهدفالمجموع الفرعي 

 4.45 3.81 646.3  المجموع

 منح إعداد المشروع
لمساعدة البلدان المتلقية  كمنح إلعداد المشاريع، يوفر مرفق البيئة العالمية التمويل كخطوة أولى في تطوير المشروع -22

منحة ( 297تمت الموافقة على مائتين وسبعة عشر )و الرئيس التنفيذي.  ليقرهمقترح مشروع  ضمن مشروعللمفهوم  وضععلى 
 18مليون دوالر. 2324قيمة في الفترة المشمولة بالتقرير ب منح إعداد المشاريعمن 

 دعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي
ثالثة بلدان )جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ُقدم مشروع إقليمي واحد يشمل -23

. واستثمر مرفق البيئة األحيائيةوناميبيا( ومشروع وطني واحد )جمهورية قيرغيزستان( لدعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
بلدا الدعم لتقديم تقاريره ( 11التمويل المشترك. وتلقى تسعة وتسعون ) منمليون دوالر  9323 وحشدماليين دوالر  523العالمية 

 .األحيائيةلسالمة لإلى بروتوكول قرطاجنة  األحيائيةالوطنية الرابعة عن السالمة 

دعم التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 
 لوجيالناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيو 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وافق مرفق البيئة العالمية على ثمانية مشاريع قطرية )بنما وجامايكا وجنوب السودان  -24
وغامبيا وفنزويال والكاميرون ومدغشقر والنيجر( لتعزيز القدرات التقنية والقانونية والمؤسسية الالزمة لتنفيذ بروتوكول ناغويا. 

 مليون دوالر من التمويل المشترك. 2221مليون دوالر وحشد  9222العالمية واستثمر مرفق البيئة 

 في تحقيق أدهداف أيشي للتنوع البيولوجي األثرامج مسادهمات بر 

 استعادتهاالنظم الغذائية واستخدامات األراضي و 
لنظم الغذائية واستخدام األراضي واستعادتها الدوافع األساسية للنظم الغذائية غير المستدامة ل األثريعالج برنامج  -25

ر منسق يعد وجود إطاو وتغيير استخدام األراضي من خالل دعم البلدان التباع نهج أكثر شمولية على مستوى المنظومة. 
 ا لضمانعلى مستوى الوالية القضائية أمرا أساسي أوا الستخدام األراضي على المستوى الوطني ورشيد وأكثر استدامة بيئي

على تحقيق  األثر يركز برنامجو لسلع األساسية، وحماية البيئة، ودعم االزدهار البشري. ااإلنتاج الغذائي الفعال وسالسل إمداد 
سل إمدادات السلع الزراعية ( تعزيز سال2( تعزيز النظم الغذائية المستدامة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، )9: )غاياتثالث 

                                                           
 للنهج البرنامجية التي تشمل موارد التنوع البيولوجي.المخصصة  لمنح إعداد المشاريع الكامل المبلغتشمل  18
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( تشجيع استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة لإنتاج المستدام 3الخالية من إزالة الغابات إلبطاء فقدان الغابات االستوائية، )
 لحفاظ على خدمات النظام اإليكولوجي.لو 

شي التالية المتعلقة بالتنوع أيالغذائية واستخدام األراضي واستعادتها في أهداف للنظم  األثربرنامج وقد أسهم  -22
مليون دوالر من  34528التي تعكس تصميم كل مشروع قطري على حدة. ومن أصل مبلغ و  95و 94و 7و 5البيولوجي: 

 97121، جاء مبلغ راضي واستعادتهاللنظم الغذائية واستخدام األ األثربرنامج تمويل مشاريع مرفق البيئة العالمية في إطار 
برنامج افز و وح نظام التخصيص الشفاف للمواردلتنوع البيولوجي، بما في ذلك مخصصات البؤري لمجال المليون دوالر من 

 مليار دوالر. 227 النظم الغذائية واستخدام األراضي واستعادتهالبرنامج بلغ إجمالي التمويل المشترك و . األثر

 امة للغاباتاإلدارة المستد

 أحيائيةإدارة المستدامة للغابات على اإلدارة المستدامة للغابات وحمايتها في ثالث مناطق ل األثريركز برنامج  -27
تسعى استثمارات المشروع إلى الحفاظ على السالمة و رئيسية: حوض األمازون وحوض الكونغو وغابات األراضي الجافة. 

  ها باإلضافة إلى ضمان تنسيق إقليمي قوي عبر الحدود.اإليكولوجية للمناطق األحيائية بأكمل

على إدماج مبادئ  بشكل رئيسيوكثيرا ما كانت االستثمارات السابقة في اإلدارة المستدامة للغابات معزولة وتركز  -28
المستدامة للغابات إدارة ل األثراإلدارة المستدامة للغابات في مشاريع إدارة األراضي على نطاق المشروع فقط. ويتناول برنامج 

؛ ودعم التخطيط يئة تمكينية أفضل إلدارة الغاباتدوافع فقدان الغابات وتدهورها من خالل استراتيجيات تهدف إلى تهيئة ب
؛ وتوضيح يز إدارة وتمويل المناطق المحمية؛ وتعز ر الطبيعية المتعددة االستخداماتالرشيد الستخدام األراضي عبر المناظ

د من الضغط على ؛ ودعم إدارة األراضي الزراعية التجارية والمعيشية للحلسياسات األخرى ذات الصلةراضي واحيازة األ
 ؛ واستخدام اآلليات والحوافز المالية لإدارة المستدامة للغابات.الغابات المجاورة

 94و 99و 7البيولوجي:  شي التالية المتعلقة بالتنوعأيإدارة المستدامة للغابات في أهداف ل األثروقد أسهم برنامج  -21
مليون دوالر من تمويل مشاريع مرفق  22329التي تعكس تصميم كل مشروع قطري على حدة. ومن أصل مبلغ  91و 95و

لتنوع البؤري لمجال المليون دوالر من  93729إدارة المستدامة للغابات، جاء مبلغ ل األثرالبيئة العالمية في إطار برنامج 
بلغ إجمالي التمويل المشترك و . األثربرنامج فز واوحنظام التخصيص الشفاف للموارد  مخصصاتك البيولوجي، بما في ذل

 مليار دوالر. 927لإدارة المستدامة للغابات 

 المدن المستدامة
 جديدالنموذج التجريبي للنهج المتكامل للمدن المستدامة في فترة التلمدن المستدامة إلى تجربة ل األثرويستند برنامج  -32

، وهو دعم التخطيط الحضري المستدام والمتكامل عن االتجاه الرئيسي للبرنامج ثابتا . ويظلمرفق البيئة العالمية لموارد السادس
تحسين البنية التحتية الحضرية، وتجديد كيفية عمل المدن من أجل طريق تعزيز بيئات السياسات والتمويل لتعزيز االبتكارات 

تدام من خالل حلول متكاملة لتخطيط الحضري المسا األثريدعم برنامج و ع أصحاب المصلحة. على جميع المستويات ولجمي
دارة النفايات الصلبة البلدية ومياه الصرف الصحي واستخدام مكاني ا في الطاقة والمباني والنقل ونظم األغذية الحضرية وا 

 المساحات الخضراء والبنية التحتية.
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نماذج تجارية مبتكرة للحلول المتكاملة ل الترويجنتائج من خالل عنصرين مترابطين: )أ( الويحقق البرنامج  -39
يولد البرنامج و )ب( تعزيز تبادل المعارف بشأن تخطيط االستدامة الحضرية واالستثمارات. و واالستثمارات على مستوى المدن،

فيما و ر األراضي، والقضاء على المواد الكيميائية الخطرة. فوائد بيئية عالمية متعددة من خالل إزالة الكربون، والحد من تدهو 
يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي، فإن تركيز البرنامج على التخطيط المكاني القائم على األدلة سيولد معظم فوائد التنوع 

 البيولوجي.

التي و  95و 94و 2البيولوجي:  شي التالية المتعلقة بالتنوعأيلمدن المستدامة في أهداف ل األثروقد أسهم برنامج  -32
مليون دوالر من تمويل مشاريع مرفق البيئة العالمية في برنامج  95121تعكس تصميم كل مشروع قطري على حدة. ومن أصل 

نظام  مخصصاتلتنوع البيولوجي، بما في ذلك البؤري لمجال المليون دوالر من  4722لمدن المستدامة، جاء لتأثير ال
 مليار دوالر. 9221بلغ إجمالي التمويل المشترك للمدن المستدامة و . األثرافز برنامج و موارد وحالتخصيص الشفاف لل

 مسادهمات مرفق البيئة العالمية األخرى في تحقيق أدهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 التكيف مع تغير المناخ

مع تغير المناخ، وهما الصندوق ويدير مرفق البيئة العالمية صندوقين استئمانيين منفصلين يركزان على التكيف  -33
لتلبية االحتياجات الخاصة للبلدان النامية بموجب  ئ هذان الصندوقانالخاص لتغير المناخ وصندوق أقل البلدان نموا. وقد أنش

خطة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وتسهم بعض المشاريع المعتمدة خالل الفترة المشمولة بالتقرير في ال
 شي للتنوع البيولوجي.أياالستراتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف 

على التوالي من أهداف  94و 7شي أيأدناه مساهمة موارد صندوق أقل البلدان نموا في تحقيق هدفي  2ويبين الجدول  -34
 التنوع البيولوجي حسب أولويات البلدان.

 جديدمية من قبل صندوق أقل البلدان نموا في فترة الت. التوزيع التراكمي لموارد مرفق البيئة العال6الجدول 
 /تموزيوليو 1مرفق البيئة العالمية والمسادهمات في تحقيق أدهداف أيشي للتنوع البيولوجي ) لموارد السابع
 19(4241 /كانون األولديسمبر 31إلى  4212

 أدهداف أيشي للتنوع البيولوجي

تمويل مشاريع صندوق أقل 
)بماليين البلدان نموا 

 الدوالرات(

 التمويل المشترك
 )بماليين الدوالرات(

 مجموع الموارد
 )بماليين الدوالرات(

  179.4  149.6 29.8 94و 7الهدفان 

 
 لمياه الدوليةالبؤري لمجال ال

المياه لمياه الدولية البلدان على إدارة أحواض المياه السطحية العابرة للحدود، وأحواض البؤري لمجال اليساعد  -35
النظم اإليكولوجية  نطويالجوفية، والنظم الساحلية والبحرية بصورة مشتركة لتمكينها من تقاسم المنافع المتأتية من استخدامها. وت

عدد ال يحصى من االحتياجات والمواضيع القطاعية بينما ال تكون مقيدة بالحدود السياسية. على المعقدة للمياه العابرة للحدود 
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إن تحديد أهداف فعالة للسياسات، إلى جانب االستثمارات، يتطلب العمل على جميع المستويات، مع طائفة من وبالتالي، ف
 بحر وما وراءه.المصدر إلى الأصحاب المصلحة، في القطاعين العام والخاص وعبر مستجمعات المياه من 

 شكلستو البيئة العالمية في المياه الدولية.  مرفق جديد السابع لمواردهذه المبادئ أساسية الستثمارات فترة التوتبقى  -32
( تعزيز 9مرفق البيئة العالمية: جديد السابع لموارد في فترة الت في المياه الدوليةستثمارات االرئيسية الهدف من غايات  ثالث

اإلدارة في المناطق ( تحسين 2فرص االقتصاد األزرق الوطني للحد من التهديدات التي تتعرض لها المياه البحرية والساحلية. 
 للمياه العذبة. اإليكولوجية( تعزيز األمن المائي في النظم 3، واقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةال

المتعلقة بالتنوع البيولوجي حسب أولويات  أيشيالدولية في تحقيق أهداف  المياهأدناه مساهمة موارد  7ويبين الجدول  -37
 البلدان.

لمياه الدولية البؤري لمجال ال. التوزيع التراكمي لموارد مرفق البيئة العالمية حسب أدهداف وبرامج 7الجدول 
 1في تحقيق أدهداف أيشي للتنوع البيولوجي ) همرفق البيئة العالمية ومسادهماتفترة التجديد السابع لموارد ل

 20(4241 /كانون األولديسمبر 31إلى  4212 /تموزيوليو

 وبرنامج المياه الدولية دهدف
أدهداف أيشي للتنوع 

 البيولوجي

تمويل مشاريع مرفق 
البيئة العالمية 
 )بماليين الدوالرات(

التمويل المشترك 
 )بماليين الدوالرات(

مجموع الموارد 
 )بماليين الدوالرات(

 1,386.6 175.5 11 ,8 ,6 قتصاد األزرق: اال1 الهدف

 

1,562.1 

 

الواقعة المناطق : 4 الهدف
 خارج نطاق الوالية الوطنية

6, 11 30.2 238.6 268.8 

الاااانظم اليكولوجيااااة  :3 الهاااادف
 للمياه العذبة

6, 11, 14 169.0 1,335.2 1,504.2 

 3,335.1 2,960.4 374.7  المجموع

 
 الصكوك من غير المنح

للتمويل المختلط  منوحةغير الم الصكوكويتزايد انجذاب أصحاب المصلحة في مرفق البيئة العالمية إلى استخدام  -38
 ةمضاعفل إلطالق العنان يهدف التمويل المختلط إلى استخدام الموارد العامة الشحيحةو كآلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. 

 لقطاع الخاصلا في السنوات األخيرة، بما في ذلك نافذة اهتماما كبير  ذلك اجتذب ،، وبالتاليبشكل كبير تمويل القطاع الخاص
للمؤسسة الدولية للمساعدة اإلنمائية وزيادة التركيز على تحفيز االستثمار الخاص من قبل العديد من الصناديق الثنائية 

أن التمويل المختلط يمكن أن يكون أداة  الممنوحةوالمتعددة األطراف. وتبين تجربة مرفق البيئة العالمية باستخدام األدوات غير 
 فعالة.
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 الصكوك غير الممنوحةاستخدام  يقوم هذا األخير بتسريع، ديد السابع لموارد مرفق البيئة العالميةفترة التجوفي إطار  -31
للتمويل المختلط دعما لتحقيق الفوائد البيئية العالمية ولتحفيز االستثمارات من أسواق رأس المال على الصعيدين العالمي 

 .البؤريةمجاالت الوالوطني بما يتماشى مع أهداف 

تقدم والتي خالل الفترة المشمولة بالتقرير  باستخدام الصكوك من غير المنحلموافقة على ستة مشاريع تمت او  -42
 .8شي للتنوع البيولوجي على النحو الوارد في الجدول أيمساهمات مباشرة في أهداف 

والمسادهمات في  الصكوك من غير المنح. التوزيع التراكمي لموارد مرفق البيئة العالمية بواسطة 2الجدول 
 21(4241 /كانون األولديسمبر 31إلى  4212 /تموزيوليو 1تحقيق أدهداف أيشي )

 أدهداف  المشاريع المستخدمة للصكوك من غير المنح

دعم مشاريع مرفق 
 البيئة العالمية

 )بماليين الدوالرات(

التمويل 
المشترك 
)بماليين 
 الدوالرات(

إجمالي الموارد 
 )بماليين الدوالرات(

التمويل األخضر والزراعة المستدامة في المنطقة البيئية 
 للغابات الجافة في إكوادور وبيرو

2, 5 6.0 68.2 74.2 

 (LCF3) 3صندوق الكربون لسبل العيش 
5, 7, 

10, 15 
13.4 111.0 124.4 

 صندوق حفظ الغابات والزراعة المستدامة للبلدان النامية
AGRI3 

7,15 13.4 146.0 159.4 

Agtech  :الصندوق القليمي لإلدماج واالستدامة
 (Agventures II) للمشاريع الصغيرة

8 5.0 55.0 60.0 

 178.5 13.7 20 ,12 رابطة الحفاظ على الحياة البرية

 

192.2 

 

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

7 13.4 22773.3 786.7 

 1,396.9 1,332.0 64.9  المجموع

 
 دعم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لمواصلة المساهمة في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وافق مجلس مرفق البيئة العالمية على مشروع مبادرة الحفظ الشامل الذي تبلغ تكلفته  -49
ومبادرة مليون دوالر. وبعد موافقة مجلس مرفق البيئة العالمية، أصدرت الوكاالت المنفذة )االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  25

، مع تحديد مبادرة الحفظ الشاملتعبير عن االهتمامات في إطار  422تم تقديم أكثر من و  للتعبير عن االهتمام. دعوة( الحفظ
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وهي تشمل مساحات كبيرة من الغابات االستوائية وكذلك الغابات الجبلية والمعتدلة واألراضي الجافة  - فرعيةتسعة مشاريع 
 واألراضي العشبية والنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية.

 ختيار المشاريع الفرعية من المنظمات التالية:تم ا وقد -42

 آسيا والمحيط الهادئ )أ(

 جزر كوك -اريكي  مجلس •

• Bose Vanua o Lau - فيجي 

 تايالند -مؤسسة الشعوب األصلية للتعليم والبيئة  •

 نيبال - األصلية الشعوب قومياتحاد النيبالي لاالت •

 )ب( األمريكتان

• Sotz’il - غواتيماال 

 بيرو -( FENAMADاألصلية مادري دي ديوس )اتحاد الشعوب  •

• Fundacion Ambiente y Recursos Naturales - األرجنتين 

• Observatorio Ciudadano - شيلي 

 )ج( أفريقيا

الرابطة الوطنية لدعم وتعزيز مناطق تراث الشعوب األصلية والمجتمعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية  •
(ANAPAC )-  الديمقراطيةجمهورية الكونغو 

 كينيا -( IMPACTحركة السكان األصليين من أجل النهوض بالسالم وتحويل النزاعات ) •

 تنزانيا - فريق موارد مجتمع أوجاما •

 واحدةلتنوع البيولوجي ومنطقة برية لساخنة  عالمية نقاطسبع  المناطق التي تديرها هذه المجموعات جزء منتشكل و  -43
مواقع للتراث العالمي  4؛ ومنطقة رئيسية للتنوع البيولوجي 21و؛ طقة من مناطق الطيور الهامةمن 35والتنوع البيولوجي؛  عالية

ا على تعزيز ب األصلية والمجتمعات المحلية معستعمل هذه المشاريع الفرعية التي تقودها الشعو و محميات للمحيط الحيوي.  5و
التنوع البيولوجي  عاليةمليون هكتار من المناظر الطبيعية والمناظر البحرية و/أو األقاليم  725إشرافها على ما ال يقل عن 

 والنظم اإليكولوجية التي ال يمكن االستغناء عنها.

صلية والمجتمعات وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على الصعيد العالمي من أجل ما يلي: دعم الشعوب األ -44
المحلية لتعزيز وتوسيع نطاق األثر نحو تحسين إدارة األراضي واألقاليم والمياه والموارد الطبيعية وزيادة فرص الوصول إلى 

الشعوب إشراك آليات التمويل المستدام العامة والطويلة األجل؛ وبناء مسار من العمل المحلي إلى التأثير العالمي من خالل 
مجتمعات المحلية المستهدفة في السياسات البيئية الدولية والمنابر الدولية ذات الصلة؛ وتوسيع نطاق الدعم األصلية وال
في إطار عن طريق توليد ونشر التعلم والنتائج  الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالحفظ الذي تقوده  جالوالنهوض بم

 .مبادرة الحفظ الشامل
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 برنامج المنح الصغيرة
نماذج تحديد المشاريع في إطار الميزانية األساسية الفترة المشمولة بالتقرير، وافق مرفق البيئة العالمية على وخالل  -45

مليون دوالر.  973بمبلغ إجمالي قدره  ونظام التخصيص الشفاف للموارد في فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية
مليون دوالر من موارد مرفق البيئة العالمية، يقابله مبلغ مماثل من التمويل  23 بقيمةجي يتعلق بالتنوع البيولو  مكوناويشمل ذلك 

في إطار برنامج المنح للبرنامج القطري  محسنةالمشترك. وباإلضافة إلى ذلك، وافق مرفق البيئة العالمية على سبعة مفاهيم 
)إكوادور(  ومفهوم واحد للتخطيط المكاني البحريومصر، والهند( )البرازيل، والفلبين، وكوستاريكا، وكينيا، وماليزيا، الصغيرة 
مليون دوالر من موارد  9828مكونات للتنوع البيولوجي تبلغ قيمتها اإلجمالية حوالي و نظام التخصيص الشفاف للموارد بموارد 

 .الرمليون دو  2123بتمويل مشترك متوقع لمكونات التنوع البيولوجي يبلغ مرفق البيئة العالمية 

المتعددة، وأن الموارد البؤرية مجاالت العالج فوائد ت الصغيرة المنح برنامجومن المهم أيضا مالحظة أن غالبية مشاريع  -42
سهم إسهاما كبيرا في نتائج التنوع البيولوجي. ت الصغيرة المنح برنامجاألخرى في إطار البؤرية مجاالت الالمخصصة لمشاريع 

. وينشط 4في الجدول  إعداد التقاريرألغراض  برنامج المنح الصغيرةُأدرجت االستثمارات اإلجمالية في ، وعلى هذا النحو
 المسائلمشروعا مجتمعيا بشأن  22222بلدا على الصعيد العالمي ويدعم أكثر من  928حاليا في  المنح الصغيرة برنامج

 مية المستدامة األوسع نطاقا.سبل العيش والتن مسائلالبيئية العالمية، بينما يعالج أيضا 

إلى  2222 /تموزا لتقرير الرصد السنوي األخير لبرنامج المنح الصغيرة والذي يغطي الفترة من يوليووفقو  -47
ا بقيمة مشروع 2952، بلغت الحافظة النشطة لمشاريع المنح الممولة من أموال مرفق البيئة العالمية 2229 /حزيرانيونيو

برنامج  مشاريعلجميع البؤرية مجاالت التوزيع  وظلمليون دوالر.  72242 تهتمويل مشترك قيممع ي مليون دوالر أمريك 75257
، وهي لمائةفي ا 42رئيسي، حيث يمثل البؤري المجال الباعتباره بشدة على التنوع البيولوجي  يركزالمنح الصغيرة قيد التنفيذ 

 العالمية.الحصة األكبر من محفظة برنامج المنح الصغيرة 

مشروعا للتنوع  1241 برنامج المنح الصغيرة ، أكمل2229 /حزيرانيونيو 32إلى  2298 /تموزيوليو 9 وفي الفترة من -48
نوعا على األقل أو تحسينها، وأثر بشكل إيجابي  782في الحفاظ على حالة حفظ  برنامج المنح الصغيرةساعد و البيولوجي. 

مليون  5528، والتي تغطي ما مجموعه المحلية للسكان األصليين والمجتمعات وظةمحفمنطقة  448منطقة محمية و 592على 
 يخضعمن المناظر الطبيعية/المناظر البحرية المستهدفة  973 يبلغ هكتار. وباإلضافة إلى ذلك، كان هناك متوسط سنوي

 9337نوع البيولوجي، تم دعم ما مجموعه فيما يتعلق باالستخدام المستدام للتو واالستخدام المستدام.  المجتمعي المحسن لحفظل
 .عبر محفظته برنامج المنح الصغيرةمنتجا قائما على التنوع البيولوجي من خالل مشاريع 

لتنوع البيولوجي لبرنامج المنح الصغيرة دعمها على التحسينات في فعالية إدارة البؤري لمجال الركزت حافظة و  -41
بيولوجي واالستخدام المستدام في مناظر اإلنتاج الطبيعية/المناظر البحرية والقطاعات. التنوع ال حفظالمناطق المحمية، وتعميم 

إلى تعزيز نهجه المتكامل والمتعدد  برنامج المنح الصغيرة، يهدف التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالميةوفي إطار 
لبرنامج المنح الصغيرة في فترة  االستراتيجية مبادراتلاالمجاالت في دعم المشاريع التي تقودها المجتمعات المحلية. وتشمل 

الحفظ المعتمد على لتنوع البيولوجي ما يلي: البؤرية لمجاالت الالسابع لموارد مرفق البيئة العالمية التي تتناول فوائد  التجديد
التحالف التحول من صائد األسماك؛ و لنظم اإليكولوجية واألنواع المهددة؛ واإلدارة المستدامة للزراعة ومل المجتمعات المحلية

 مبادراتالإدارة المواد الكيميائية والنفايات؛ والحلول الحضرية المستدامة. وتتماشى ب فيما يتعلقالعالمي التحالف المحلي إلى 
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مع في إطار برنامج المنح الصغيرة وكذلك كل استراتيجية من استراتيجيات البرنامج القطري  االستراتيجية لبرنامج المنح الصغيرة
، بما في ذلك اإلبالغ عن إطار نتائج مرفق البيئة لفترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية توجهات البرمجة الشاملة

 العالمية والمؤشرات المتصلة بالتنوع البيولوجي.

ا العمل مع ة أيض، يواصل برنامج المنح الصغير ف أيشيية للتنوع البيولوجي وأهدافيما يتعلق بتنفيذ الخطة اإلستراتيجو  -52
ترك لصندوق مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من حكومات مجموعة من المانحين اآلخرين واالستفادة من التمويل المش

( في المنتجةيعية ، واليابان )المرونة االجتماعية واإليكولوجية للمناظر الطبتراليا )مرونة النظام اإليكولوجي(أسو ، ألمانيا
في المائة من مشاريع برنامج المنح الصغيرة يقودها ويشارك فيها السكان األصليون بما  22المجاالت الرئيسية التالية. أكثر من 
 في ذلك المجاالت الرئيسية التالية:

على النحو  ةشعوب األصلية والمجتمعات المحلياالعتراف بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية لل )أ(
ج )االستخدام  92المادة )ي( )المعارف التقليدية( و  8الذي تناوله الفريق العامل التفاقية التنوع البيولوجي المعني بتنفيذ المادة 

 Red، مثل (IWBN)شبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي ، بما في ذلك من خالل الشراكات مع المألوف(

de Mujeres والمجموعة الرئيسية للشعوب األصلية إلى المنتدى الالتينية، وميثاق الشعوب األصلية في آسيا أمريكا في ،
 ؛وى بشأن أهداف التنمية المستدامةالسياسي رفيع المست

مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في خدمات التلقيح ونماذج "تقاسم األراضي" لتوصيل النظم  )ب(
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني لوحفظ الممرات على النحو الموصى به في تقرير التقييم العالمي  اإليكولوجية

 ؛2291 /نيسانفي أبريل بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 "ألف"النوع  التحاد الدولي لحفظ الطبيعةا) اتاإلدارة المشتركة للمناطق المحمية التي تديرها الحكوم )ج(
، بما في (، النوع "جيم"التحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمناطق المحمية و/أو المحفوظة التي يديرها القطاع الخاص )("باء"و

ذلك التركيز المستهدف لمجموعات المنح الصغيرة على مستوى المناظر الطبيعية داخل وحول مواقع التراث العالمي لليونسكو 
لك المناطق البحرية المدارة ، بما في ذولوجية والمناطق البحرية المحميةحيوي ومواقع رامسار والحدائق الجيومحميات المحيط ال

 ؛ محليا

من  99 هدفالتحقيق  في المحفوظة لمجتمعات المحليةواالشعوب األصلية  ومناطق أقاليم الذي تؤديه دورال )د(
عة لمناطق المحمية التابالمعنية بارقة العمل التابعة للجنة العالمية ، بما في ذلك من خالل التعاون النشط مع فأيشي أهداف

قرر مالمعترف بها بموجب الو  "على أساس المناطق الفعالة األخرى بشأن تدابير الحفظلالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 
CBD/COP/DEC/14/8  في شرم الشيخ، مصر المنعقد مؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجيالصادر عن ،

على  الذي يركز 3، بما في ذلك مشروع الهدف 2222لما بعد عام لتنوع البيولوجي ل العالمي الناشئ طاراإلكمساهمة في 
 للناس والطبيعة. الكبيركجزء من تحالف الطموح  2232بحلول عام  يةوالبحر  يةالبر المناطق في المائة من  32حماية 
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 استجابة مرفق البيئة العالمية لإلرشادات الصادرة عن مؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجي -رابعا

قدمت األطراف إرشادات إلى مرفق البيئة العالمية بشأن مجموعة متنوعة من  في مؤتمر األطراف الرابع عشر، -59
وبشأن مواضيع محددة إرشادات محددة بشأن عمليات مرفق البيئة العالمية إلى  على النحو الواجب تم التطرقوقد  23المواضيع.

 .تقرير مرحلي عن استجابة مرفق البيئة العالمية أدناه 1في الجدول  ، ويردتتعلق بالتنوع البيولوجي

( 12/43قرر الذي اعتمده مؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجي )القرار م. ال1الجدول 
 ستجابات مرفق البيئة العالميةوا

 استجابة مرفق البيئة العالمية ر مؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجيمقر 

باالختتام الناجح للتجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني  يرحب
للدعم المالي المستمر من  تقديرهعن  ويعربلمرفق البيئة العالمية، 

األطراف والحكومات لالضطالع بالمهام في إطار الخطة 
في سنواتها المتبقية،  2222-2299االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

في  2222لتنوع البيولوجي لما بعد عام لعالمي لطار ااإلولدعم تنفيذ 
 ؛أول سنتين له

 ال حاجة للرد.

أن اتجاهات برمجة التنوع البيولوجي للتجديد السابع لموارد  يالحظ
الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية تعكس اإلرشاد الذي 

اعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر، والذي يتضمن 
طار السنوات األربع ألولويات  اإلرشاد الموحد إلى اآللية المالية وا 

(، 2222/حزيران هإلى يوني 2298/تموز ويوليمن البرامج )
 24باإلضافة إلى المزيد من اإلرشاد؛

 ال حاجة للرد.

بعملية مرفق البيئة العالمية الستعراض وتحسين ضماناته  يرحب
البيئية واالجتماعية والنظم ذات الصلة في وكاالته، باإلضافة إلى 

لجديدة إرشاداته للنهوض باالعتبارات الجنسانية في استراتيجيته ا
للتنفيذ بشأن االعتبارات الجنسانية، مع مالحظة أن النتائج سوف 

المرفق إلى  ويدعوتنطبق على جميع المشاريع التي يمولها المرفق، 
إبالغ مؤتمر األطراف عن كيفية مراعاة المبادئ التوجيهية الطوعية 

هذه لالتفاقية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي في 
 الهامة؛ ةعمليال

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

وتتوافق السياسة المحدثة إلى حد كبير مع المبادئ  2298.25
تقوم األمانة في الوقت الحالي بتسهيل و التوجيهية الطوعية. 

لمعايير لاالت للحد األدنى امتثال الوك استعراضعملية 
ا لقرار المجلس الذي تم وفقو الواردة في السياسة المحدثة. 

، تواصل االجتماع السابع والخمسين للمجلساتخاذه في 
تحديثات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الوكاالت تقديم 

، قبل كل اإلجراءات الواردة في خطط عملها إلى األمانة
تقدم أمانة مرفق و . لها بالكاملامتثااجتماع للمجلس، حتى 

                                                           
 94/23انظر المقرر  23

 .13/21انظر المقرر  24
25 , GEF/C.55/07/Rev.01.Updated Policy on Environmental and Social SafeguardsGEF, 2018,  

https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.55.07_ES_Safeguards.pdf
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 استجابة مرفق البيئة العالمية ر مؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجيمقر 

البيئة العالمية تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز في 
اجتماعات المجلس الالحقة. تنفيذ الوكاالت لخطط العمل في 

وكالة  93 ُقيمت، 2229 /كانون األولا من ديسمبراعتبار و 
 5، وتقوم ممتثلةتابعة لمرفق البيئة العالمية على أنها 

 26تنفيذ خطط عملها للوصول إلى االمتثال. بعمليةوكاالت 

علما باالستعراض الجاري والتحديث مقابل معايير أفضل يحيط 
الممارسات لسياسة مرفق البيئة العالمية بشأن الضمانات وقواعد 

 ؛االشتراك مع الشعوب األصلية

وافق مجلس مرفق البيئة العالمية على السياسة المحدثة بشأن 
 /كانون األولواالجتماعية في ديسمبرالضمانات البيئية 

تتماشى السياسة المحدثة مع أفضل الممارسات و  2298.27
الشعوب األصلية  بإشراكالدولية، بما في ذلك ما يتعلق 

 .افقة الحرة والمسبقة والمستنيرةوتطبيق المو 

مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة دعمه ألنشطة التنفيذ يدعو 
-2299االستراتيجية للتنوع البيولوجي  الوطنية في إطار الخطة

بطريقة فعالة، بغية تمكين األطراف من تعزيز التقدم المحرز  2222
 ؛2222نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بحلول عام 

يواصل مرفق البيئة العالمية دعم المشاريع التي تقودها 
المية مرفق البيئة الع لموارد السابع جديدالبلدان في فترة الت

 2222-2299لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
التجديد السابع لموارد مرفق بما يتفق مع توجيهات برمجة 

لتجديد السابع لواستراتيجية التنوع البيولوجي  البيئة العالمية
 .لموارد مرفق البيئة العالمية

في  المقدم البيئة العالمية، تمشيا مع اإلرشاد الموحد مرفقيدعو 
إلى مواصلة تزويد جميع األطراف المؤهلة بالدعم ، 93/29المقرر 

 من أجل بناء القدرات:

بشأن القضايا التي حددتها األطراف لتيسير  (أ)
مواصلة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول 

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  (ب)
وتقاسم المنافع، على أساس الخبرات والدروس المستفادة خالل 

مشروع تعزيز بناء القدرات المستمر من أجل المشاركة الفعالة في 
مات السالمة األحيائية واستخدام الموارد في إطار غرفة تبادل معلو 

 المجال البؤري للتنوع البيولوجي؛

يواصل مرفق البيئة العالمية دعم المشاريع التي تقودها 
 السابع جديدالتالبلدان والتي تهدف إلى بناء القدرات في فترة 

لتنفيذ بروتوكولي ناغويا  مرفق البيئة العالمية لموارد
على النحو الموصوف في استراتيجية التنوع  وقرطاجنة
مرفق البيئة العالمية بما في التجديد السابع لموارد البيولوجي 

في ذلك غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع مع 
االستخدام الحالي للبوابة الموجودة في أمانة اتفاقية  مراعاة

 .التنوع البيولوجي

 

لى مواصلة إتاحة األموال لمساعدة البيئة العالمية إ مرفقيدعو 
 األطراف المؤهلة في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة، وخاصة ما يلي:

مساعدة األطراف المؤهلة التي لم تتخذ بشكل  )أ(

يواصل مرفق البيئة العالمية دعم المشاريع التي تقودها 
مرفق البيئة العالمية  التجديد السابع لمواردالبلدان في فترة 

لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة على النحو الموصوف في 

                                                           
26 GEF/C.61/Inf 10. Progress Report Agencies Compliance,GEF, 2021,  
 المرجع نفسه 27

https://www.thegef.org/council-meeting-documents/progress-report-agencies-compliance-minimum-standards-gef-policies-1
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 استجابة مرفق البيئة العالمية ر مؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجيمقر 

 كامل تدابير لتنفيذ البروتوكول حتى اآلن على أن تفعل ذلك؛
دعم األطراف المؤهلة في الوفاء بالتزاماتها بشأن  )ب(

البروتوكول، بما في ذلك إعداد وتقديم تقاريرها اإلبالغ بموجب 
 الوطنية الرابعة بموجب البروتوكول؛

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

 لموارد السابع جديداستراتيجية التنوع البيولوجي في فترة الت
، بما في ذلك التقارير الوطنية الرابعة. يئة العالميةلمرفق الب

قدم مرفق البيئة العالمية الدعم من خالل مشروعين لدعم و 
 األحيائيةلتقرير الوطني الرابع للسالمة في إنتاج ا بلدا 11

، تم في الفترة المشمولة بالتقريرو بروتوكول قرطاجنة. بموجب 
تقديم مقترح إقليمي واحد لدعم ثالثة بلدان ومشروع وطني 

 واحد.

مرفق البيئة العالمية ووكاالت التمويل األخرى ذات الصلة إلى  يدعو
تنفيذ بروتوكول قرطاجنة، بما  دعماإلقليمية ل اريعتوفير األموال للمش

التي تهدف إلى بناء القدرات العلمية التي يمكن  اريعفي ذلك المش
 الحية أن تدعم أنشطة البلدان صوب رصد وتحديد الكائنات

وخاصة التي يمكن أن توفر تقاسم الخبرات والدروس فيما  ،المحورة
 ؛بلدان الجنوبفيما بين بين الشمال والجنوب و 

البيئة العالمية دعم المشاريع التي تقودها يواصل مرفق 
مرفق البيئة العالمية  لموارد السابع جديدالبلدان في فترة الت

لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة على النحو الموصوف في 
مرفق جديد السابع لموارد استراتيجية التنوع البيولوجي لفترة الت

تقديم مقترح ، تم في الفترة المشمولة بالتقريرو البيئة العالمية. 
 إقليمي واحد لدعم ثالثة بلدان ومشروع وطني واحد.

للدعم المالي المقدم من مرفق البيئة العالمية لعدد يعرب عن تقديره 
من األطراف المؤهلة من أجل دعمها في إعداد تقاريرها الوطنية 

إلى  ويشيرالمؤقتة بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول ناغويا، 
الموارد المالية في الوقت المناسب لدعم إعداد وتقديم  أهمية توافر

 التقارير الوطنية بحلول الموعد النهائي لتقديم التقارير؛

 ال حاجة للرد.

في مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة مساعدة األطراف المؤهلة  يدعو
دارية  تنفيذ بروتوكول ناغويا، بما في ذلك وضع تدابير تشريعية وا 

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

يواصل مرفق البيئة العالمية دعم المشاريع التي تقودها 
مرفق البيئة العالمية  لموارد السابع جديدالبلدان في فترة الت

لتنفيذ بروتوكول ناغويا على النحو الموصوف في استراتيجية 
مرفق البيئة  لموارد السابع جديدالتوع البيولوجي لفترة التن

، وافق مرفق البيئة رخالل الفترة المشمولة بالتقريو . العالمية
، غامبياو ثمانية مشاريع قطرية )الكاميرون،  العالمية على

، جنوب السودانو ، بنماو ، النيجرو ، مدغشقرو ، جامايكاو 
نية والمؤسسية فنزويال( لتعزيز القدرات التقنية والقانو و 

استثمر مرفق البيئة و المطلوبة لتنفيذ بروتوكول ناغويا. 
 منمليون دوالر  2221 حشدمليون دوالر و  9222العالمية 

 التمويل المشترك.

الدراسة السادسة لألداء الشامل لمرفق البيئة العالمية، التي  يعتبر
أجراها مكتب التقييم المستقل التابع للمرفق وُأنجزت في 

، أساسا جيدا لالستعراض الخامس 2297كانون األول ديسمبر/

المشاريع التجريبية للنهج كجزء من دعمه المستمر لتنفيذ 
في فترة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة  المتكاملة
برامج األثر في فترة التجديد وصياغة وتطوير  العالمية
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 استجابة مرفق البيئة العالمية ر مؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجيمقر 

لفعالية اآللية المالية، وكذلك العروض ذات الصلة الواردة من 
مجلس مرفق البيئة العالمية إلى اتخاذ اإلجراءات  يدعواألطراف، و

 التالية بغية زيادة تحسين فعالية اآللية المالية:

دارة وأداء )أ( مشاريع ال مواصلة تحسين تصميم وا 
التي ُوضعت في الفترة السادسة لتجديد  التجريبية للنهج المتكاملة

الموارد، وبرامج األثر التي وضعت في الفترة السابعة لتجديد الموارد، 
والُنُهج البرنامجية األخرى، والمشاريع المتعددة البؤر من أجل 

 التدهور البيئي؛ للمحركات وراءالتصدي 
يات القائمة في إطار والية تعزيز الوعي بالعمل )ب(

لمعالجة الشكاوى المتعلقة مفوض المعني بتسوية المنازعات ال
 بعمليات اآللية المالية؛

مواصلة تحسين استدامة المشاريع والبرامج  )ج(
 الممولة، بما في ذلك التمويل المستدام للمناطق المحمية؛

مواصلة تحسين كفاءة الشراكة في إطار مرفق  )د(
 العالمية ومساءلتها؛البيئة 
إدراج المعلومات التالية في التقرير الذي سيقدمه  )ه(

 إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر:
التقدم المحرز في تنفيذ السياسة  (9)

 ؛الجديدة المتعلقة بالتمويل المشترك
أداء شبكة وكاالت مرفق البيئة  (2)

 العالمية؛

امجية ن، والنهج البر السابع لموارد مرفق البيئة العالمية
، يظل مرفق البيئة العالمية ملتزما بتحسين جميع األخرى

 أداء التنفيذ.و  عناصر التصميم واإلدارة
يواصل مرفق البيئة العالمية توعية البلدان المؤهلة و 

لمرفق البيئة العالمية بالعمليات واإلجراءات التي تقع 
 تحت مسؤولية مفوض حل النزاعات.

 
يظل مرفق البيئة العالمية ملتزما بضمان استدامة جميع 
مشاريعه وبرامجه، وال سيما دعم مرفق البيئة العالمية 

يل المستدام ألنظمة المناطق المحمية، والتي تظل للتمو 
التنوع  أولوية في استراتيجية ياستثمار ذ مجال

البيولوجي الموضوعة في فترة التجديد السابع لموارد 
 .مرفق البيئة العالمية

 
يواصل مرفق البيئة العالمية تحسين الكفاءة والمساءلة 

ت في شراكة مرفق البيئة العالمية باستخدام آليا
 المحاسبة واإلدارة الحالية.

 
التقدم  ويلخص القسم الثالث من هذا التقرير ما يلي: أ(

المحرز في 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 بعد 

 ؛2222عام 

منذ مؤتمر األطراف الرابع عشر، شارك مرفق البيئة 
النتقال إلى لالعالمية بنشاط مع اتفاقية التنوع البيولوجي 

 2222بيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي للتنوع ال
 ويهدف مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة هذا التعاون.

 اتشارك موظفو أمانة مرفق البيئة العالمية في المشاور و 
اإلقليمية بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية في  2222عام 
تبادل خبرات مرفق البيئة ومنطقة البحر الكاريبي ل

العالمية في دعم تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي. كما 
حضر موظفو أمانة مرفق البيئة العالمية جميع 

( OEWGاجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية )
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ب المعني
الهيئة شرين اجتماعات الدورة الرابعة والع، وكذلك 2222

الدورة و  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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 استجابة مرفق البيئة العالمية ر مؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجيمقر 

 .الثالثة للهيئة الفرعية للتنفيذ
 
مرفق البيئة  مجلساجتماعات  ةالتنفيذي ةاألمين تحضر و 

( 2291 /كانون األول)ديسمبر 57 العالمية في دورته
 22( و2222 /كانون األول)ديسمبر 51و

 /كانون األوليسمبر)د 29( و2229 /حزيران)يونيو
نظرة عامة على مناقشات إطار ما بعد  ت( وقدم2229
. كما قدم أحد الرئيسين المشاركين للفريق 2222عام 

العامل المفتوح العضوية موجزا للتقدم الذي أحرزه الفريق 
حتى اآلن في وضع المسودة األولى لإطار العالمي 
للتنوع البيولوجي في الدورة السابعة والخمسين لمجلس 

 مرفق البيئة العالمية.
 

تجديد الأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن  واسُتشيرت
الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية منذ بداية عملية 

، من خالل المشاركة في األفرقة المواردتجديد 
 البرمجة. إرشاداتاالستشارية التقنية واستعراض مسودة 

تتواصل أمانة مرفق البيئة العالمية على أساس مستمر و 
 ةالتنفيذي ةة اتفاقية التنوع البيولوجي واألمينمع أمان

 في سياق هذه العملية.وتتعاون معها 
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 تنفيذ الحافظة -خامسا

مرفق البيئة العالمية تجديد السابع لموارد والتشغيل خالل فترة ال ة العامةتم استخدام العديد من التغييرات في السياس -52
للعناصر الرئيسية لهذه التغييرات. ويشار إلى مؤشرات زيادة  موجز، ويرد أدناه اع وتنفيذهير االمش وضعلدعم وزيادة تعزيز 

 مرفق البيئة العالمية عندما تكون معروفة في وقت إعداد وتقديم هذا التقرير.موارد تجديد الثامن لغراض التطويرها أل

 تعزيز القدرات القطرية

خدام البلدان وقيادتها في است ات، دعم برنامج الدعم القطري قدر مرفق البيئة العالميةلموارد  السابع جديدفي فترة الت -53
حلقات عمل موسعة  فضال عن عقد، من خالل عقد أكثر من أربعين حوارا وطنيا، بما في ذلك موارد مرفق البيئة العالمية

 تضم العديد من البلدان وأصحاب المصلحة. لدوائر المستهدفةل

ة السياسية والتشغيلي مراكز التنسيقفي حلقات العمل الموسعة للدوائر المستهدفة  من الوفود المشاركةتضمن كل وفد و  -54
، بما لتي يخدمها مرفق البيئة العالميةالوطنية لالتفاقيات البيئية متعددة األطراف ا ومراكز التنسيق، التابعة لمرفق البيئة العالمية

 .ثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وممة التنوع البيولوجيفي ذلك اتفاقي

مرفق البيئة العالمية على إستراتيجية شاملة للمشاركة القطرية تهدف إلى موارد يد الثامن لجدتحتوي إستراتيجية فترة التو  -55
تقديم المنافع ضمان أقصى تأثير في استخدام موارد مرفق البيئة العالمية من خالل دعم البلدان في مساهماتها الفردية في 

 البيئية العالمية.

 عير االمش استعراضعملية 

تقديم  ذا ونصف الشهر منشهر في المتوسط  استغرقت العملية ،مرفق البيئة العالمية لموارد السابع جديدخالل فترة الت -52
متوسطة الحجم. الو  كاملةال مشاريعالمدير التنفيذي لكل من ال موافقة وحتىع )مرحلة مفهوم المشروع( ير اذج تحديد المشانم
 .الكاملة الحجم، بينما وافق المجلس على المشاريع شرة على المشاريع المتوسطة الحجموافق الرئيس التنفيذي مباو 

شفافة  تبقى العمليةمرفق البيئة العالمية من خالل بوابة إلكترونية و  لموارد السابع جديدتم تبسيط العملية في فترة التو  -57
التعليقات من البلدان إبداء ، مما يسمح ببيئة العالمية على شبكة اإلنترنتالمعلومات المنشورة على موقع مرفق ال بفضل

 ألمانةكي ُتجيز الا في المتوسط شهر  425، يستغرق األمر نماذج تحديد المشروعبمجرد تقديم و والوكاالت وأمانات االتفاقيات. 
 (.التنفيذي الرئيس اعتماد) للتنفيذ جاهزة باعتبارها مد نموذج التحديد الخاص بهاالتي اعتُ  مشاريعال والوكاالت العامة

مرفق البيئة العالمية لزيادة تبسيط موارد استعراض كامل لنماذج برنامج ومشاريع التجديد الثامن لإجراء يجري اآلن و  -58
بالتعاون مع وكاالت فريق الخبراء االستشاري  ع المطلوبةير امج وتحسين جودة ومالءمة معلومات المشاع والبر ير ااستعراض المش

 العلمي والتقني ومرفق البيئة العالمية.

 تعزيز مجموعة متماسكة من سياسات مرفق البيئة العالمية

ضمان ، اعتمد مجلس مرفق البيئة العالمية سياسات ل2298مرفق البيئة العالمية في  لموارد السابع جديدخالل فترة الت -51
شراك القطاع الخاص لتحسين تقديم المنافع البيئية ألصحاب المصلحةمشاركة قوية  ، والتركيز على المساواة بين الجنسين وا 

تحقيق النتائج البيئية في الوقت المحدد وبجودة.  غايةتدعم مجموعة متماسكة من السياسات والنظم وآليات التتبع و العالمية. 
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النهج. وهي تشمل التركيز على تعزيز السرعة التشغيلية  أساس هذاهي  2298 تدابير الكفاءة التي تم تحديدها في عاموتعد 
 والقيمة مقابل المال والكفاءة.

 11-جائحة كوفيدفي سياق  التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالميةدعم البلدان في صرف موارد 

تنفيذ  بمنح إشارة البدء فيعالمية على أرض الواقع مرفق البيئة ال لموارد السابع جديدفترة الت مشاريعيجري بالفعل تنفيذ  -22
مرفق البيئة العالمية بوتيرة سريعة في  لموارد السابع جديدموارد فترة الت ه قد تم تخصيصمن الجدير بالذكر أنو ا. مشروع 354

 القيود على التنقل.في سياق و  ظل الجائحة

ا لألثر المحتمل على التنفيذ تقييم والتي وافق عليها المجلس إلى، تشمل جميع المشاريع المقدمة 2222منذ عام و  -29
األزرق واألخضر  نتعاشوكذلك المساهمات المحتملة الستثمارات مرفق البيئة العالمية في خطط اال91-جائحة كوفيدبسبب 
 للبلدان.

السنة المالية في المائة في  22، حيث بلغت رات مرفق البيئة العالمية مرتفعةال تزال نسبة الصرف من استثماو  -22
 .سنوات خمس حوالي غضون في بالكامل الموارد صرف المشاريع تستطيع ،. وفي المتوسط2229

 حاسبةتحسين الشفافية والم

بشأن  حاسبةخدمت عدة تدابير لتحسين الشفافية والم، استُ مرفق البيئة العالمية لموارد السابع جديدخالل فترة الت -23
يتم توفير صحائف الوقائع القطرية مباشرة للبلدان للسماح لها بتتبع استخدام و استخدام موارد مرفق البيئة العالمية وتنفيذها. 

 الموارد وتنفيذها.

مرفق البيئة في تقرير مؤتمر األطراف  جزء منالتي يستند إليها و ، ء المؤسسي لمرفق البيئة العالميةتعمل بطاقة األداو  -24
لضمان استخدام موارد المرحلة الجارية لمرفق البيئة العالمية بشكل مناسب وفعال في المناطق  حاسبة، كآلية للملميةالعا

، من خالل جودة حافظة المشاريع قيد التنفيذأداء و  ةالسنوي رصدرير الاتتبع تقت، باإلضافة إلى ذلكو والمجموعات القطرية. 
ع من خالل ير ابطريقة شفافة عن تقدم المش تقديم تقاريرهواصل مرفق البيئة العالمية و  ظة.في بطاقة أداء المحف الواردة المقاييس

 .المبادرة الدولية للشفافية في المعونةمعيار على النشر المنتظم 

 التنفيذ التقدم المحرز فيع و ير اتحقيق أدهداف تطوير المش

من التنوع البيولوجي قيد التنفيذ بقيمة  مشروعا مموال 385 التي تضم حافظةاليغطي هذا القسم التقدم الذي أحرزته  -25
المجال  مليار دوالر من استثمارات 9222 مبلغ ، يأتي. وعبر هذه الحافظة2229المالية  مليار دوالر في نهاية السنة 2295

الباقي في يساهم بيولوجي و البؤري للتنوع ال المجالمليون دوالر ممولة حصريا عن طريق  229 منها، البؤري للتنوع البيولوجي
 ا لمحة سريعة عن حجم التمويل المشترك وتوزيعه.هذا القسم أيض ويقدمالبؤرية.  المجاالت المتعددة مشاريعال
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ع والتقدم المحرز في التنفيذ كل عام في تقارير تنفيذ ير اتطوير المش غاياتتقوم الوكاالت بالتقييم الذاتي لتحقيق و  -22
، تستخدم الوكاالت تباع سياسة مرفق البيئة العالميةأثناء او اشى مع سياسة رصد مرفق البيئة العالمية. ، بما يتم(PIRع )ير االمش

رشاداتها الخاصة للتصنيف.  29 28معاييرها وا 

العالمية في  التي يمولها الصندوق االستئماني لمرفق البيئة مشاريعالمعلومات المقدمة من الحافظة النشطة للوُتستمد  -27
تتكون الحافظة النشطة من المشاريع التي هي قيد التنفيذ و ا قيد التنفيذ. مشروع 822، والتي تتكون من 2229السنة المالية 

 حاليا.

في المائة من  83. ويشير إلى أن بؤريةمجاالت الالأدناه أداء عمليات مرفق البيئة العالمية في جميع  9يبين الشكل و  -28
على نفس منوال العام ، 2229السنة المالية  خاللالتنفيذ  المحرز في لتقدما على أنها ُمرضية من حيثُصنفت المشاريع 

في المائة من المشاريع  85 ُصنف، بشكل منفصلو في المائة.  84 السابق الذي كانت نسبة المشاريع المرضية فيه تساوي
 الحتمال تحقيق هدفها اإلنمائي. على أنها في الحيز الُمرضي

مشاريع مرفق البيئة العالمية الجارية عبر جميع في تنفيذ  المحرز . توزيع النتائج وتقييمات التقدم1لشكل ا
 4241 يونيو/حزيران 32ا من اعتبار  البؤريةمجاالت ال

 
يتعلق  المرضي فيما حيزفي المائة من حافظة التنوع البيولوجي قيد التنفيذ في ال 82، تم تصنيف في هذا السياق -21

عالوة على ذلك، تم و . ةاإلنمائي الغايةفي المائة في النطاق المرضي الحتمال تحقيق  87، وُصنف بتحقيق التقدم في التنفيذ
، في النطاق ما تتضمن موارد التنوع البيولوجيا ، والتي غالبالبؤر مجاالت المتعددةفي المائة من مشاريع ال 82تصنيف 
ة اإلنمائي الغايةفي المائة في النطاق المرضي الحتمال تحقيق  82، وتم تصنيف تحقيق التقدم في التنفيذ من حيثالمرضي 

 .الخاصة بها

                                                           
28 , Council document GEF/C.56/03/Rev.01.on MonitoringGEF Policy GEF, 2019,  
29 , y Self Evaluation Systems and the GEF PortalEvaluations of the Agenc-Results Based ManagementGEF, 2021, 

Council document, GEF/E/C.60/07. 
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https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.56.03.Rev_.01_Policy_on_Monitoring.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.E_C60_07_RBM_SES_Portal_Combined_Report_FINAL.pdf
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 4241 يونيو/حزيران 32ا من اعتبار  البؤري المجال. المشاريع المصنفة في النطاق المرضي حسب 4الشكل 

 
ي تستخدم موارد التنوع البؤرية الت المتعددة المجاالت شاريعمالوكذلك  المجال البؤري للتنوع البيولوجي يعر اعبر مش -72

من حيث في المائة  85التنفيذ و في تقدممن حيث الفي النطاق المرضي  اريعفي المائة من المش 82، تم تصنيف البيولوجي
 توزيع التصنيفات. 3يعرض الشكل و احتمال تحقيق نتائج المشروع. 

موارد التنوع البيولوجي  التي تستخدمالبؤر  عددةالمت مشاريعالالتنوع البيولوجي و  يعر ا. تصنيفات مش3الشكل 
 4241 /حزيرانيونيو 32ا من اعتبار 

 
 

 4241 يونيو/حزيرانا من اعتبار  حافظةزيادة التمويل المشترك عبر ال

من خالل تمكين ، وال سيما ريع وبرامج مرفق البيئة العالميةيساهم التمويل المشترك في فعالية وتأثيرات واستدامة مشا -79
وصلت مشاريع و ، ومن خالل تعزيز الشراكات. عالمية أطول أمدا وأوسع نطاقا مرفق البيئة العالمية من تحقيق منافع بيئية
 مما ،9 إلى 822 من مشترك تمويل نسبة إلىفي المتوسط  2229 يونيو/حزيران 32مرفق البيئة العالمية قيد التنفيذ اعتبارا من 

 .العالمية البيئة مرفق يستثمره دوالر كل مقابل المشترك التمويل من دوالر 822 ةتعبئ يتم أنه يعني

تغير المناخ والمياه الدولية ل وهذا هو الحال بالنسبةالمحددة تمويال مشتركا أكثر من غيرها.  البؤريةمجاالت التجتذب و  -72
، من الجدير بالذكر في سياق التنوع البيولوجيو . ليعلى التوا 9إلى  9525و 9إلى  9227نسبة التمويل المشترك فيها التي تبلغ 

تنتج نسبة تمويل مشترك أعلى من المشاريع  ،البؤرالمتعددة  مشاريعالمن  باعتبارها جزء ،أن استثمارات التنوع البيولوجي
للتنوع  البؤري جالإلى أن المشاريع الممولة فقط من الم 4يشير الشكل و البؤري للتنوع البيولوجي.  المجالالممولة فقط من 
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ويل المشترك ألي مشروع ممول التم من 9إلى  224 نسبة ، مقابللتمويل المشتركمن ا 9إلى  522البيولوجي تصل إلى نسبة 
ثر من برامج األ هي جزءع التي ير اوالمش البؤري المتعددة عير امشال، فإن موارد التنوع البيولوجي. ومن ثم ا على األقل منجزئي
 .4، على النحو الوارد في الجدول لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي أكثر د مواردنجحت في حش قد

تم تجاوز وقد مج. اع والبر ير ايواصل مرفق البيئة العالمية تعبئة التمويل من جميع المصادر لتحقيق أهداف المشو  -73
ن المتمثل في حشد سبعة دوالرات لكل "دوالر ممرفق البيئة العالمية موارد ل السابع جديدهدف التمويل المشترك في فترة الت

 224اآلن  بلغت، حيث ات المعبأة. كما زادت نسبة االستثمار 9 إلى 721 إلى نسبةالوصلت قد ، و دوالرات مرفق البيئة العالمية"
بلدان ذات الدخل المستهدفة في ال 9إلى  5نسبة  وهو ما يفوق، من دوالرات مرفق البيئة العالمية ُمستثمر دوالرات لكل دوالر

 .نموا البلدان أقل أو النامية الصغيرة الجزرية الدول من ليست التيو  المرتفع الدخل ذات والبلدانالمتوسط 

 31 424130للحافظة النشطة في السنة المالية  البؤريمجال ال. نسبة التمويل المشترك حسب 2الشكل 

 
 

                                                           
ا تلـك التـي قـدمت تقييمـات تشـمل المشـاريع قيـد التنفيـذ أيضـو . 2229 /حزيرانيونيـو 32، 29ا مـن نهايـة السـنة الماليـة المشاريع قيد التنفيذ اعتبـار يغطي  30

 من هذه الفئة. بعد ذلك تخرجلنهائية في السنة المالية، 

مجـال التلقـت تمـويال مـن  البـؤر التـي متعـددةالمشـاريع الواحـد للتنـوع البيولـوجي و  بـؤريتشمل المشاريع الممولة من التنـوع البيولـوجي مشـاريع ذات مجـال  31
 لتنوع البيولوجي.ل البؤري

6.4
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5.9
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 مرفق البيئة العالميةموارد ل السابع جديددهداف المؤسسية لفترة التاألنتائج و العن  مرحلي تقرير -سادسا

قدمت و  32كجزء من اتفاقية التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية.تم االتفاق على سلسلة من األهداف المشتركة  -74
مجاالت الأحد عشر مؤشرا أساسيا تغطي جميع  يشملنتائج لل ا مطورامرفق البيئة العالمية إطار موارد ل السابع جديدفترة الت
 4و 3و 2و 1 المؤشر األساسي ( بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي:CI) رئيسيةسبعة من المؤشرات الوتتصل الخمسة.  البؤرية

الفرعية والمنهجيات ا إلى جنب مع المؤشرات المؤشرات األساسية، جنبتعمل و أدناه.  5في الشكل  على النحو الوارد 8و 7و 5و
في و ، على تعزيز قدرة مرفق البيئة العالمية بشكل كبير على التقاط النتائج ورصدها وتحليلها واإلبالغ عنها. المرتبطة بها
ة وتقليل عبء الرصد واإلبالغ بشكل كبير تتيح المؤشرات األساسية تبسيطا كبيرا لهيكل نتائج مرفق البيئة العالمي ،الوقت نفسه

 .بها بالمجاالت البؤرية وأطر النتائج الخاصة تتبعالمن خالل استبدال أدوات  مجاع والبر ير اعلى مستوى المش

ع المعتمدة من مجلس مرفق البيئة العالمية )نماذج ير افي مفاهيم المش الواردةأدناه األهداف التراكمية  5يقدم الشكل و  -75
، التي تتعلق باتفاقية التنوع 2229 /كانون األولديسمبر 39إلى  2298 /تموزيوليو 9المشروع( والبرامج من معلومات 

تمثل األهداف التراكمية النتائج الرئيسية المتوقعة من و . 2222- 2292 للفترة البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
في تحقيق  ثرالمساهمة النسبية لبرامج األ أيضا يشمل وهولمشاريع ألول مرة. لهذه ا مفهومهذه المشاريع عندما يتم وضع 

 اإلنجازات المستهدفة.

مرفق البيئة العالمية على أساس االتجاهات التاريخية لألولويات موارد ل السابع جديدتم وضع أهداف فترة الت وقد -72
، قررت البلدان استخدام نسبة أعلى من ئة العالميةمرفق البيموارد ل السابع جديدفي فترة التو القطرية والنتائج من المشاريع. 

مخصصاتها عن السابق الستعادة النظم اإليكولوجية ودعم المناطق البحرية المحمية وتعميم التنوع البيولوجي في الموائل 
( بينما لم تتحقق 5و 3و 2ساسية في المائة )المؤشرات األ 922من  بنسبة تفوقحققت األهداف المقابلة تالبحرية. ومن ثم فقد 

نظرا ألن أعمال االستعادة أكثر تكلفة على أساس كل هكتار من و (. 4و 9 األساسيةاألخرى )المؤشرات  البريةاألهداف 
موارد  إقرار، فإن القرارات الجماعية للبلدان لتنفيذ االستعادة قد تعني 4و 9المؤشرات األساسية  حققالتدخالت النموذجية التي ت

ميكانيكيا  3تعلق بالمؤشر األساسي ، قد يترتب على ارتفاع مستوى اإلنجاز فيما ي. ونتيجة لذلكأقل لتحسين اإلدارة والممارسات
 .4و 9ا غير متناسب في اإلنجاز فيما يتعلق بالمؤشرين األساسيين نقص

لمناطق البحرية المحمية ل بالنسبة وهذا هو الحال. األساسيةتم بالفعل تجاوز أهداف المؤشرات فقد ، أعاله أشيركما و  -77
ماليين هكتار. وفي  8 ، مقابل هدف يبلغون هكتار أو إدارتها بشكل مستدامملي 9322حيث من المتوقع حماية أكثر من 

 .2229 /كانون األولبحلول ديسمبر بالنسبة للمناطق البرية، تم تحقيق أكثر من نصف الهدف الوقت نفسه

ا بالفعل من قبل مرفق البيئة العالمية التي تمت الموافقة عليه لموارد السابع جديدريع الت، عند النظر في مشاومع ذلك -78
، في مليون هكتار( 933)مليون هكتار  222 هدف المناطق البرية المحمية الذي يبلغ تم تحقيق ثلثيفقد ، الرئيس التنفيذي

هذه  شيروت. كامل وتم تقديمه للرئيس التنفيذ ليصادق عليهتنته فيه العديد من المشاريع من عملية تصميم المشروع بالوقت لم 
في  على النحو المنعكس، تزيد المشاريع من مستوى الطموح أنه خالل مراحل اإلعداد المتقدمةلتقدم المرحلي إلى حقيقة ل النقاط

جميع أهداف التنوع البيولوجي لفترة القتراب من تلبية بالمرفق البيئة العالمية  اتجاه واعدإلى هذه المالحظة  شيرتو النتائج. 
 مرفق البيئة العالمية بمجرد اعتماد جميع المشاريع من قبل المدير التنفيذي.موارد ل لسابعا جديدالت

                                                           
32 , Council document GEF/C.54/11/Rev.02.7-Updated Results Architecture for GEFGEF, 2018,  

http://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.54.11.Rev_.02_Results.pdf
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مرفق البيئة العالمية موارد يد السابع لجدلفترة الت ةاألساسي اتأدهداف المؤشر  تحقيق. التقدم المحرز في 5الشكل 
 424133 /كانون األولا من ديسمبراعتبار 

 
 

طار النتائج لفترة الت وعلى النحو الوارد في اتجاهات -71 نتائج  ثر، تقدم برامج األمرفق البيئة العالمية لموارد يد السابعجدوا 
ممارسات ل الخاضعة)المناظر الطبيعية  4و، )مساحة األرض المستعادة( 3و، (المحمية البرية )المناطق 9على المؤشرات 

 (.ةمخففال الدفيئةانبعاثات غازات ) 2محسنة(، و

في المائة إلى ما يقرب  29في هذه المؤشرات األساسية األربعة من  ثر، تتراوح مساهمة جميع برامج األحتى اآلنو  -82
، في حين أن إجمالي موارد (5بيئة العالمية بأكملها )الشكل مرفق الموارد ل السابع جديدفي المائة من أهداف فترة الت 72من 

                                                           
33 , GEF/C.61/Inf.04GEF 2021 Corporate ScorecardGEF, 2021,  

عـدد الـنظم اإليكولوجيــة المشـتركة )العذبــة والبحريـة( الخاضــعة 
 ة تعاونية محسنةإلدارة جديدة أو إدار 

ــــي ُنقلــــت إلــــى  مصــــايد األســــماك المغــــالى فــــي اســــتخدامها الت
 مستويات أكثر استدامة

المــواد الكيميائيــة ذات االهتمــام  تــدمير/مــن تخفــيض والــتخلص
 يهــــاوالقضــــاء عل منهــــا والــــتخلص التـــدريجي العـــالمي ونفاياتهــــا

بـــآالف فـــي البيئــة وفـــي العمليــات والمـــواد والمنتجــات ) هــاوتجنب
 المواد الكيميائية السامة( األطنان المترية المخفضة من

الحـــــد مـــــن انبعاثـــــات الملوثـــــات العضـــــوية الثابتـــــة فـــــي الهـــــواء 
رامــات مــن المكــافئ بغوتجنبهــا مــن مصــادر ثابتــة وغيــر ثابتــة )

 (gTEqالسام 

عــدد المســتفيدين المباشــرين المصــنفين حســب الجــنس كمنفعــة 
 مشتركة الستثمار مرفق البيئة العالمية

مليااااون  6661اماااارأة، منهااااا  14116214تشاااامل  112112272
 مستفيد من مجموع مسادهمات برامج األثر

 منها تأتي من برامج األثر 362%

المناطق البرية المحميـة الُمنشـأة أو الخاضـعة لـإدارة المحسـنة 
 (ماليين الهكتاراتبألجلحفظها واستخدامها المستدام )

المحميــــــة الُمنشــــــأة أو الخاضــــــعة لـــــــإدارة  البحريــــــةالمنــــــاطق 
ـــــــين بحفظهـــــــا واســـــــتخدامها المســـــــتدام ) المحســـــــنة ألجـــــــل مالي

 (الهكتارات

 مساحة األراضي المستعادة )بماليين الهكتارات(

ــــــاطق  ــــــة الخاضــــــعة لممارســــــات محســــــنة من ــــــاظر الطبيعي المن
   )بماليين الهكتارات؛ باستثناء المناطق المحمية(

محســنة  ممارســاتالمحميــة الخاضــعة ل البحريــة الموائــل منــاطق
؛ باســـــــتثناء ماليـــــــين الهكتــــــاراتب) لصــــــالح التنـــــــوع البيولــــــوجي

 محمية(المناطق ال

األطنـــان المتريـــة ماليـــين ب) انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة المخففـــة
 النبعاثات ثاني أكسيد الكربون(

 منها تأتي من برامج األثر 2162%

 منها تأتي من برامج األثر 261%

 منها تأتي من برامج األثر 4362%

 منها تأتي من برامج األثر 6261%

 األثرمنها تأتي من برامج  4164%

 الهدف النتائج المنتظرة المؤشرات األساسية

https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2021-12/EN_GEF.C.61.Inf_.04_Corporate_Scorecard_0.pdf
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التجديد في المائة من المخصصات المستهدفة  23ال يمثل سوى  برامج األثرفي  قررةالم التخصيص الشفاف للمواردنظام 
 .في فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية نظام التخصيص الشفاف للموارد بموجبالسابع 
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 لمرفق البيئة العالمية سابعا. النتائج من مكتب التقييم المستقل التابع

ستة تقييمات واستعراضات  لمرفق البيئة العالمية، أجرى مكتب التقييم المستقل التابع خالل الفترة المشمولة بالتقرير -89
للنتائج  موجزالصلة بالمجال البؤري للتنوع البيولوجي. ويرد أدناه  يمواضيعية والتقييم الشامل السابع لمرفق البيئة العالمية ذ

 تم توفير هذه المعلومات من قبل مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية.و الرئيسية من هذه التقييمات. 

 34تقييم دعم مرفق البيئة العالمية لتعميم التنوع البيولوجي

، باالعتماد على يم التنوع البيولوجيالمية في تعمألداء العام والفعالية لتدخالت مرفق البيئة العلتقدير اتم إجراء التقييم  -82
، وثالث دراسات حالة قطرية أجريت في كولومبيا والهند وجنوب أفريقيا على أساس الخبرات مشروعا 479 تشملحافظة 

 .وحتى فترة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية الثالث جديدالمستمدة من فترة الت

مليار دوالر في شكل  2234 بتكلفةا مشروع 479وع البيولوجي تتألف من م التنفي وقت التقييم، كانت حافظة تعميو  -83
 جديدبشكل كبير في فترة الت نمتأن حافظة التعميم قد إلى التقييم  أشارمشترك. و التمويل ال منمليار دوالر  92273منح و
في المائة  55في المائة من المشاريع و 59، حيث شملت فترات التجديد السابقةل بالنسبةمرفق البيئة العالمية موارد ل السادس

 حافظة ا حجمكبر حافظة لمرفق البيئة العالمية، متجاوز أ قد شكلمن التمويل. كما أشار إلى أن تعميم التنوع البيولوجي 
 رفق البيئة العالمية.وارد ملم السادس جديدالمناطق المحمية وحافظة أنظمة المناطق المحمية في فترة الت

بشكل عام مع  عميم التنوع البيولوجي كان متسقاأشار تحليل الحافظة في التقييم إلى أن التوزيع اإلقليمي لدعم تو  -84
، ركز دعم تعميم التنوع البيولوجي التابع من خالل فترات التجديد المختلفةو أنماط التنوع البيولوجي ذات األهمية العالمية. 

، تليها أفريقيا. مريكا الالتينية والبحر الكاريبيلى مناطق آسيا والمحيط الهادئ وألمرفق البيئة العالمية بشكل مناسب ع
وع البيولوجي ، فإن ما يقرب من ثالثة أرباع تدخالت التعميم تركز على تشجيع إدراج األنشطة الصديقة للتنباإلضافة إلى ذلكو 

في قطاعي  ضمن أهدافها تعميم التنوع البيولوجي التي يكون، ويتم تنفيذ أكثر من نصف المشاريع في ممارسات اإلنتاج
 الغابات والزراعة.

لتنوع التي يتعرض لها المعالجة التهديدات المعترف بها  بوضوحع التعميم التابعة لمرفق البيئة العالمية ير امش وُتصمم -85
إلى تحقيق هذا الهدف من خالل سعت المشاريع و البيولوجي للتخفيف من آثارها على التنوع البيولوجي ذي األهمية العالمية. 

، والترابط البيولوجي زراعية وأنظمة اإلنتاج المستدامة، والحراجة الممارسات إدارة المناظر الطبيعية ُنهج متنوعة تضمنت توسيع
 كانت استراتيجيات التنفيذ متكاملة ومتعددة المستويات.و الذي يربط الغابات المعرضة للمخاطر بالمناطق المحمية. 

تنوع البيولوجي في سياقات ز التقييم أن المشاريع أثبتت صحة نظرية نموذج التغيير لمرفق البيئة العالمية لتعميم الوأبر  -82
ية وغير الخطية للتعميم. ، وينعكس النموذج في اتجاهات البرمجة على مدى الدورات المتعاقبة ويعترف بالعملية الديناميكمتنوعة

 أثناء تنفيذ المشروع. أكثر منهجيةنظرية التغيير ب يقهناك حاجة إلى تطبتبقى ، ومع ذلك

تسلط نتائج التقييم الضوء على أهمية حافظة تعميم التنوع البيولوجي التابعة لمرفق البيئة العالمية والدور الهام لمرفق و  -87
قد كان مرفق البيئة العالمية و اء فيها. البيئة العالمية في تنفيذ والية االتفاقية العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والبلدان األعض

من و في دعم إصالح السياسات الوطنية وأطر التخطيط التي تعزز اعتبارات التنوع البيولوجي عبر القطاعات واألقاليم.  أساسيا
                                                           

34 , GEF/ME/C.55/Inf.02.Evaluation of GEF’s Support to Biodiversity MainstreamingGEF, 2018,  

https://www.gefieo.org/sites/default/files/documents/council-documents/c-55-me-inf-02.pdf


 

33 
 

مستوى حفظ التنوع البيولوجي إلى القطاعات والمؤسسات  35ع مرفق البيئة العالمية في رفعير ا، نجحت مشحيث األداء
ا. كما سلط التقرير الضوء على الكيفية التي نجحت بها بيولوجي المهم عالميوالسياسات واألقاليم المستهدفة ذات التنوع ال

ت والمؤسسات عملية تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعا 36مجموعة أصغر من المشاريع والشركاء الوطنيين في تسريع
 ا وبدأت في التأثير على المستويات النظامية.تكتسب عمليات التعميم نطاقا وزخمو واألقاليم. 

ر تنظيمية جيد وأط موضوعة بشكلسياسات  تشملوتشمل السمات اإليجابية التي سهلت التعميم وجود شروط مسبقة  -88
تأثر وقد ، وسياقات سياسية مواتية. عترف بها وقادرةم في مجال البحث العلمي خبرات، ومؤسسات و لحفظ التنوع البيولوجي

ر بأداء تنفيذ المشروع التقدم المحرز في تعميم التنوع البيولوجي بشكل مباشر بالعوامل المتداخلة التي كانت مرتبطة بشكل مباش
القدرات  -لمشروع المباشر وكذلك خارج سياق ا -، واإلدارة التكيفية والرصد، في الوقت المناسب نتائج، وتسليم الالكفاءة -

 الوطنية وااللتزام المؤسسي ودورات الحوكمة والظروف السياسية والمتعلقة بالسياسات.

البيئية، والتنظيمية،  -في اإلضافات القانونية ساهمت حافظة تعميم التنوع البيولوجي التابعة لمرفق البيئة العالمية و  -81
المبتكرة القائمة على شراكات  النهجتشمل هي اوز منافع التكلفة المتزايدة. و ، واالجتماعية االقتصادية التي تتجوالحوكمة

لسلطات البيئية ، واالشعبية بمؤسسات البحث اإلقليمية، ومنصات الدعوةأصحاب المصلحة المتعددين التي تربط المنظمات 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية الناشئة عن مثل اآلثار  -اإلضافات  التقاطا إلى تحديات الوطنية. ومع ذلك، أشار التقييم أيض

 دعم مرفق البيئة العالمية.

الحظ و ، ال سيما فيما يتعلق بالنتائج واآلثار. من التركيز على التدابير الكمية يشير التقييم إلى الحاجة إلى مزيدو  -12
مرفق البيئة العالمية هي خطوة في االتجاه موارد ل السابع جديدالتقييم أن المؤشرات األساسية والمؤشرات الفرعية لفترة الت

صالحات السياسات والتنظيم التي تأثرت االجتماعية واالقتصادية، والتدفق الماليالصحيح ولكنها ليست كافية اللتقاط الفوائد  ، وا 
 بتدخالت مرفق البيئة العالمية.

ميم تدخالت التعميم من منظور طويل ( تص9كان للتقييم ثالث توصيات رئيسية لمرفق البيئة العالمية من أجل )و  -19
( تحسين وتعزيز تصميم وتنفيذ الرصد والتقييم من أجل استيعاب الجوانب البيئية 2، )للموارد لضمان االستدامة غالفاألجل و 

( ينبغي 3، )لتكيفيةقييم األداء والفوائد والمفاضالت؛ ولإدارة ا، والنتائج السياساتية والتنظيمية لتاالجتماعية واالقتصادية والماليةو 
وتعزيز التعاون بين الوزارات  اتلمرفق البيئة العالمية أن يواصل االستفادة من قوته الجماعية لتحسين تصميم السياسات والعملي

 والقطاعات لتعميم التنوع البيولوجي.

 37األثرتقييم دعم مرفق البيئة العالمية لتوسيع نطاق 

والظروف التي يتحقق فيها بشكل فعال  توسيع النطاقيهدف هذا التقييم إلى فهم أفضل للعمليات التي يتم من خاللها  -12
قيم التقييم ما مجموعه و استمد التقييم أدلة من الخبرات السابقة لمرفق البيئة العالمية في التوسع. و واستخالص الدروس منها. 

                                                           
؛ ويتنــاول التنــوع البيولــوجي طائفــة أوســع مــن القطاعــات فــي العمــل مــع القطاعــات االقتصــادية، بحيــث يصــبح قطــاع الحفــظ أكثــر فعاليــة رفــع المســتوى 35

 التابع لمرفق البيئة العالمية. المستقللمكتب التقييم  934رقم  التقرير التقييميلالطالع على التفاصيل، انظر و والمؤسسات والجهات الفاعلة. 

 التحــول، حيــث ينتقــل الحفــظ مــن المنــاطق المحميــة إلــى المنــاظر الطبيعيــة األوســع، ممــا يعكــس التغيــرات فــي تصــور حفــظ التنــوع البيولــوجي مــن حيــث 36
 لمكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية. 934رقم  يتقرير التقييماليل، انظر ؛ ولالطالع على التفاصقه على المجتمعانطبا

37 , GEF/ME/C.56/Inf.03/Rev.01.Evaluation of GEF Support to Scaling up ImpactGEF, 2019,  

https://www.gefieo.org/evaluations/biodiversity-mainstreaming-2018
https://www.gefieo.org/evaluations/biodiversity-mainstreaming-2018
https://www.gefieo.org/sites/default/files/documents/council-documents/c-56-me-inf-03-rev-01.pdf
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مرفق البيئة العالمية في  من دعمب نجزةزيارات لمشاريع م وُأجريتت الكمية والنوعية. حالة بدرجات متفاوتة من المعلوما 22
 ثالثة بلدان: كوستاريكا ومقدونيا وموريشيوس.

مرة في  7425أن النتائج البيئية القياسية كانت أعلى بمقدار  إلى التقرير خلص، المجال البؤري للتنوع البيولوجي فيو  -13
مرحلة التوسع منها في مرحلة التجربة. وأشار التقرير إلى أن جميع حاالت التنوع البيولوجي تهدف إلى زيادة حفظ التنوع 

 البيولوجي من خالل أنواع مختلفة من التدخالت.

 تحقيق مع سنوات، عشر كانت الدعم العالمية البيئة مرفق فيها قدم تيال الزمنية الفترةأن متوسط إلى التقييم  وخلص -14
تلقت الحاالت األخرى التي و سنة.  98إلى  ووصل بعضهاسنوات  325التوسع في فترة زمنية قصيرة تصل إلى  نتائج بعض

لمقياس النتائج بالنسبة ى أهداف أعل لتحقيق، عاما أو أكثر 25ئة العالمية لمدة تصل إلى استعرضها التقييم دعم مرفق البي
 وهو ماا من الجهد المستمر عام 95إلى  92ناجح يستغرق حوالي سلط التقييم الضوء على أن التوسع الو والمنطقة الجغرافية. 

 ومقابالت أصحاب المصلحة. كتاباتا التجربة األوسع في أكدته أيض

 38(SIDSالصغيرة النامية )(: الدول الجزرية SCCEتقييم مجموعة البلدان االستراتيجية )

( تقييم أهمية وأداء دعم مرفق البيئة العالمية الهادف إلى مواجهة التحديات 9ُأجري التقييم بهدفين استراتيجيين: ) -15
( لتوفير فهم أعمق لمحددات االستدامة فيما 2البيئية الرئيسية التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية من منظور قطري )

 ائج التدخالت التي يدعمها مرفق البيئة العالمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.نتبيتعلق 

، وال سيما في مجاالت التنوع سنة 25الصغيرة النامية ألكثر من قدم مرفق البيئة العالمية الدعم إلى الدول الجزرية و  -12
مليار دوالر في الدول الجزرية  9237 مبلغ عالمية، استثمر مرفق البيئة ال2298و 2222بين عامي و البيولوجي وتغير المناخ. 

ن دولة م 31ا لمرفق البيئة العالمية في مشروع 282ل التقييم على استعراض اشتمو . تدخال 337صغيرة النامية من خالل ال
 دول. 92؛ وقد تم استكمال ذلك بدراسات حالة وزيارات ميدانية إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية

ييم إلى أن المشاريع الممولة من مرفق البيئة العالمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية تتماشى في أغلب وأشار التق -17
خ، والتنوع البيولوجي، واإلدارة المستدامة األحيان بشكل جيد مع استراتيجيات المجاالت البؤرية لمرفق البيئة العالمية لتغير المنا

، ونهج االقتصاد وتُفيد نهج اإلدارة الكاملة للجزر من الجبال إلى الشعاب المرجانيةايات الخطرة. ، والمواد الكيميائية والنفللغابات
الحظ المسؤولون الحكوميون في الدول الجزرية الصغيرة النامية أن و الطبيعية والسكان المحليين.  اإليكولوجيةالنظم ، األزرق

ولوياتهم وتخطيطهم. وقد انعكس هذا الرأي في العديد من البرامج القطرية مرفق البيئة العالمية مصدر مهم للتمويل يتناسب مع أ
 لوكاالت مرفق البيئة العالمية.

أن أهم المنافع البيئية العالمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية تشمل: )أ( الحفاظ على سلع إلى التقييم  وخلص -18
؛ )ب( تعزيز قدرة البلدان على تنفيذ في ثلث المشاريع( الواردةثات )اوخدمات التنوع البيولوجي ودعم التنمية منخفضة االنبع

 الواردةاالتفاقات البيئية المتعددة األطراف وتعميمها في السياسات والتخطيط واألطر المالية والقانونية الوطنية ودون الوطنية )

                                                           
38  Strategic Country Cluster Evaluation (SCCE): Small Island Developing States (SIDS),GEF, 2019, 

GEF/ME/C.57/02. 

https://www.gefieo.org/sites/default/files/documents/council-documents/c-57-me-02.pdf
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بؤري واحد منافع مشتركة في مجاالت أخرى تولد العديد من المشاريع في إطار مجال و في المائة من المشاريع(.  25في 
 خاصة للتنوع البيولوجي وتغير المناخ.

، يتم تعزيزها من خالل تعميم األنشطة في في نصف المشاريع التي تم تقييمها المشار إليها، أفاد التقييم أن االستدامةو  -11
ل االهتمام بالمشروع والعوامل السياقية. من خال -على نطاق أوسع -، ومن خالل سياسات تغير المناخو ، لتنوع البيولوجيا
لمشاريع حققت ثمانية وثمانون في المائة من او تبين أن أداء المشاريع اإلقليمية كان أفضل من أداء المشاريع القطرية الفردية. و 

 أنها إيجابية فيما يتعلق باالستدامة.منها بفي المائة  22، وُصنفت اإلقليمية نتائج إيجابية

مرفق البيئة العالمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية هي تعزيز ليم أن أقوى مجاالت اإلضافة والحظ التقي -922
يكمن التحدي األكبر الذي يواجهه مرفق البيئة العالمية في الدول و المؤسسات والمساعدة في األطر القانونية والتنظيمية. 

 اص.الجزرية الصغيرة النامية في الوصول إلى تمويل القطاع الخ

 39تقييم دعم مرفق البيئة العالمية في األوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع

على تصميم وتنفيذ تدخالت مرفق البيئة العالمية على ثالثة  الواقع الضعفو آثار النزاع  ديرُأجري التقييم لتق -929
كما قام بتقييم آثار الجهود ، وعلى مستوى المشروع. على المستويين القطري واإلقليميو ، ميعالعلى المستوى المستويات: 

 دراسات حالة قطرية. 7مشروعا و 4932شمل التقييم وقد . اتالمبذولة لجعل تدخالت مرفق البيئة العالمية حساسة للنزاع

في أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات، حيث تقع أبرز التقييم أن الغالبية العظمى من مشاريع مرفق البيئة العالمية و  -922
مخاطر المتعلقة الوتؤثر في المائة من حافظة مرفق البيئة العالمية.  21، أو مليار دوالر 422 فيها ستثماريتجاوز إجمالي اال
ع ير ا، سلبا على فعالية المشفق البيئة العالمية لتلك المخاطر، وكذلك الطرق التي تستجيب بها مشاريع مر بالصراع والهشاشة

في الوقت نفسه، يمكن للمشاريع البيئية استخدام التدخالت و غاء المشاريع. زيد من إلهي ت، و اواستدامته اوتوقيته اوكفاءته
 كفرصة لبناء السالم.

، وقع 2222 وحتى عام 9152عام ومنذ الحظ التقييم أن المناطق ذات التنوع البيولوجي شديدة التداخل مع الصراع. و  -923
قتيل في  9222تي أدت إلى مقتل ما ال يقل عن في المائة من النزاعات المسلحة الكبرى )أي النزاعات ال 82أكثر من 

في المائة من هذه النزاعات في البلدان التي بها نقاط ساخنة  12، ووقع أكثر من النقاط الساخنة للتنوع البيولوجيالمعارك( في 
تضيف نصف ، لكنها تسفي المائة من سطح األرض 223لوجي تغطي هذه النقاط الساخنة للتنوع البيو و للتنوع البيولوجي. 
يتبعها فتح ا ما يمكن أن يضر بالتنوع البيولوجي، إال أن اتفاقيات السالم غالب اتععلى الرغم من أن النزاو األنواع المتوطنة. 

، كما حدث في ش واألمن الغذائيا أمام الهجرة الداخلية من قبل األشخاص الباحثين عن سبل العيأراضي متنوعة بيولوجي
سلط التقييم الضوء على أهمية النظر و )فارك(.  القوات المسلحة الثورية الكولومبيةمع  2292لسالم لعام كولومبيا بعد اتفاقية ا
 تصميم التدخالت في هذه الحاالت. أثناءفي السياق القطري 

فترة التجديد  ولوجي لمرفق البيئة العالمية )منسبعة وعشرون في المائة من مشاريع المنطقة البؤرية للتنوع البيويقع  -924
ا للتنوع مشروع 9458من بين و المناطق المتأثرة بالصراع.  األولى وحتى فترة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية(

لبلدان في امنها ( في المائة 31) 527، كان 2291فق البيئة العالمية حتى عام البيولوجي على المستوى القطري بدعم من مر 
                                                           

39 ,  GEF/E/C.59/01.Affected Situations-Evaluation of GEF Support in Fragile and ConflictGEF, 2020,  

https://www.gefieo.org/sites/default/files/documents/council-documents/c-59-e-01.pdf
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، يقع العديد أوضاع هشة. على سبيل المثال مناطق ذات كانت فيمنها ( في المائة 82) 9222، ولح كبيرالمتأثرة بنزاع مس
( 2والمرحلة  9لحياة البرية الممول من مرفق البيئة العالمية )المرحلة ل العالمي برنامجلمن المشاريع الوطنية لألطفال التابعة ل

، وبعضها تأخر أو تأثر بطريقة في القائمة المنسقة للبنك الدوليتحديدها  تم مناطق متأثرة بالصراعات وذات أوضاع هشةفي 
 .اتأخرى بسبب نزاع

 40التقييم التكويني للنهج المتكامل لمرفق البيئة العالمية لمعالجة دوافع التددهور البيئي

في فترة  ةالتجريبية للنهج المتكامل مشاريعُأجري التقييم لتقييم النهج المتكامل لمرفق البيئة العالمية المطبق من خالل ال -925
رفق البيئة العالمية لمعالجة دوافع وارد مالسابع لم جديدمرفق البيئة العالمية وبرامج األثر في فترة الت لموارد السادس جديدالت

انت البرامج في المراحل ، حيث كلتابع لمرفق البيئة العالمية نهجا تكوينيا للتقييماعتمد مكتب التقييم المستقل او التدهور البيئي. 
 استعراضات)باالعتماد على  ةالتجريبية للنهج المتكامل مشاريعللاألولى من التنفيذ. وشمل النهج تقييم النتائج والدروس المبكرة 

ة من النتائج والدروس المستفادب استرشاد تطور النهج المتكاملة في برامج األثرا لكيفية منتصف المدة واألدلة األخرى(، وتقييم
 التجريبية. المشاريع

وبرامج األثر مع  ةالتجريبية للنهج المتكامل مشاريعالوكالة في  94و ابلد 52في وقت إجراء التقييم ، شارك و  -922
لتجريبية للنهج مشاريعثالثة  عبر، مشروعا فرعيا 15من خالل  ةالنهج المتكاملتخصيص أكثر من مليار دوالر لبرمجة 

فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة مرفق البيئة العالمية وخمسة برامج تأثير في موارد ل السادس جديدفي فترة الت ةالمتكامل
 .مرفق البيئة العالميةفترة التجديد السابع لموارد . وتمثل برامج األثر الخمسة ما يقرب من خمس التمويل اإلجمالي لالعالمية

بين التنوع البيولوجي، ، مع أوجه التآزر متعددةبؤرية ذكر التقييم أن البرامج المتكاملة تعالج اتفاقيات ومجاالت و  -927
مع مجال لتكامل أقوى مع المياه الدولية والمواد الكيميائية  ،في المقام األول األراضي لتدهور البؤريةمجاالت ال، و وتغير المناخ
كاملة لمرفق البيئة العالمية تدخالت تركز على األبعاد االجتماعية واالقتصادية للتدهور البيئي. تشمل الُنهج المتو والنفايات. 

فظ التنوع البيولوجي، ليشمل ح عالميةالبيئية المزايا القام برنامج المدن المستدامة بتوسيع جدول األعمال الحضري ليشمل و 
دارة المناظر الطبيعية نماذج  وضعاجتذبت فرصة تجريب نهج متكامل و و . لقائمة على الطبيعةوالحلول ا واستعادة األراضي، وا 

؛ كان الوصول إلى التمويل التحفيزي المخصص )باإلضافة إلى مخصصات مشاركة البلدان ،أو التوسع أو التعميم ستنساخلال
 ا.هما أيضا م( أمر نظام التخصيص الشفاف للموارد

، مع ة والقوى الدافعة للتدهور البيئيدف إلى حد كبير البلدان ذات الصلأن البرمجة المتكاملة تستهإلى التقييم  وخلص -928
أكدت المقابالت مع أصحاب المصلحة أن النهج المتكامل يعالج و استثناءات قليلة مثل مشاركة الدول الجزرية الصغيرة النامية. 

باب الجذرية المباشرة وغير المباشرة لفقدان ، بما في ذلك عن طريق معالجة األستفاقية التنوع البيولوجياحتياجات وأولويات ا
 السابع ثر لفترة التجديدإستراتيجية ضمان مشاركة البلدان ذات الصلة في برامج األ إلى حد كبير قد نجحتو التنوع البيولوجي. 

 االستهداف الجغرافي والحوافز والعمل مع الوكاالت والبلدان ذات الصلة. -مرفق البيئة العالمية  لموارد

بالمشاريع التجريبية للنهج لمرفق البيئة العالمية بشكل أفضل مقارنة  د السابعجديفي فترة الت ثربرامج األ وقد ُصممت -921
. ومع الصغيرة، والتماسك بين المشاريع والبرامج على نظريات أكثر قوة عن التغيير، وتفكير األنظمة : فهي تحتويالمتكاملة

                                                           
40 Approach to address the Drivers of Environmental Formative Evaluation of the GEF Integrated GEF, 2021, 

; GEF/E/C.60/04/Rev.1Degradation 

https://www.gefieo.org/sites/default/files/documents/council-documents/c-60-e-04-rev-01.pdf
https://www.gefieo.org/sites/default/files/documents/council-documents/c-60-e-04-rev-01.pdf


 

37 
 

لألدوار والمسؤوليات المتعلقة  في البرامج التي تركز على سالسل القيمة مزيد من االعتبار ، أشار التقييم إلى ضرورة إيالءذلك
 بالصالت بين نظريات التغيير في البرامج والمشاريع القطرية.

لم يتم تطوير أو تنفيذ أطر النتائج و  والحظ التقييم أن رصد نتائج البرامج واإلبالغ عنها ال يزاالن يمثالن مشكلة. -992
أظهرت التقارير على مستوى و . المشاريع التجريبية للنهج المتكاملةكة عبر البرامج والمشاريع الفرعية بشكل جيد لجميع المشتر 

كان و ؛ الفوائد البيئية العالمية صوبأحرزت بعض التقدم أن المشاريع التجريبية للنهج المتكاملة قد ع كيف ير االبرامج والمش
في المائة(  42النمو الجيد ) اتفي المائة( وأقل من ذلك شراك 77لنظم الغذائية المرنة )ا عير امش فيا التقدم األكثر شيوع

 في المائة(. 23المدن المستدامة ) عير اومش

 -وهي سمة رئيسية للنهج المتكامل لمرفق البيئة العالمية  - للمشاريع التجريبية المتكاملةأسفرت منصات المعرفة و  -999
من عدم كفاية  إال أنها تعاني ؛لم مقارنة بالنهج البرنامجية السابقة لمرفق البيئة العالميةعن قدر أكبر من المعرفة والتع

 منها. ينبغي أن تستفيدمخصصات الميزانية وانخفاض األولوية بين المشاريع الصغيرة التي 

 41اعالمي أكثر اخضرار  انتعاشمن أجل  التقييم الشامل السابع لمرفق البيئة العالمية: العمل

دلة تقييمية مستمدة من ُأجري التقييم إلثراء المفاوضات بشأن التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية استنادا إلى أ -992
مرفق البيئة العالمية المكتملة ويغطي  مشاريعمن  9822التقييم النهائية لـ  استعراضات إلى ستندمنفصال. كما أنه ي تقييما 34

 .2229 /حزيرانيونيو 95ا من المرحلة التجريبية حتى معتمد امشروع 4782عالمية المؤلفة من كامل حافظة مرفق البيئة ال

مليار دوالر في شكل  228بإجمالي  مشروعا 9872البيولوجي تتألف من  ، كانت حافظة التنوعالتقييمإجراء في وقت و  -993
مشاريع المن مشاريع التنوع البيولوجي فقط و  تغطي هذه األرقام كالو مليار دوالر.  3327تمويل مشترك متوقع قدره بمنح و 

 التنوع البيولوجي. هامتعددة البؤر بما فيال

، لم يكن هناك تحول كبير في مخصصات لجغرافي ألموال التنوع البيولوجيذكر التقييم أنه فيما يتعلق بالتوزيع او  -994
، تلقت كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا يئة العالميةجديد موارد مرفق البفي معظم فترات تو التمويل بين األقاليم بمرور الوقت. 
، بينما تميزت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بدرجة أقل في المائة من األموال 32و 22ين الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ما ب

تلقت و ؛ رات التجديدبعض التقلبات بين فت ، معفي المائة من األموال 92ة حوالي تلقت األنشطة اإلقليميو بكثير حتى اآلن. 
 في المائة من أموال المجاالت البؤرية بشكل عام. 7المشاريع العالمية حوالي 

 /كانون األولمرفق البيئة العالمية )حتى ديسمبرموارد د السابع لجديخالل األشهر الثمانية عشر األولى من فترة التو  -995
 وُخصص له، هو األولوية الرئيسية الذي يركز على التعميممن استراتيجيات التنوع البيولوجي، و ، كان الهدف األول (2291
المناطق المحمية وحماية  الذي يركز على إدارةو ، الهدف الثانيأما في المائة من األموال.  21، أو مليون دوالر 92522
، الهدف الثالثوحصل في المائة.  28مليون دوالر، أو  2527بلغ وُخصص له مأثبت أنه أولوية ثانوية للبلدان فقد ، األنواع

 ، على مخصصات أقل من مرفق البيئة العالمية.تزامات تقديم التقارير لالتفاقيةالذي يهدف إلى دعم تنفيذ البروتوكولين وال

                                                           
41 , bal RecoverySeventh Comprehensive Evaluation of the GEF: Working Toward a Greener GloGEF, 2022, 

GEF/E/C.61/Inf.01. 

https://www.gefieo.org/sites/default/files/documents/reports/ops7_1.pdf
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القيمة اإلجمالية لالستثمارات من جميع موارد مرفق البيئة العالمية لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من  وبلغت -992
للتنوع  بؤريمرفق البيئة العالمية )استراتيجية المجال الموارد ل السابع جديدة ذات الصلة في فترة التجميع خطوط البرمج
، وصندوق أقل البلدان نموا مرفق البيئة العالمية، والمجال البؤري للمياه الدولية لموارد السابع جديدالتفترة  أثرالبيولوجي، وبرامج 

التجديد السابع ، وبرنامج المنح الصغيرة( في األشهر الثمانية عشر األولى من ر الممنوحةللتكيف مع تغير المناخ، واألدوات غي
من التمويل المشترك المقصود  مليار دوالر 8155حشدت مبلغ ، والتي مليار دوالر 92252بلغ م لموارد مرفق البيئة العالمية

 مليار دوالر. 92229الستثمار إجمالي قدره 

المصممة لمعالجة المشاكل النظامية التي تنشأ من أكثر من قطاع واحد.  ثربرامج األ أيضاوتشمل خيارات البرمجة  -997
فترة ل ألولويات البرنامج والنتائج المتوقعة المرتبطة به األربع سنواتقدم مساهمات كبيرة ومتآزرة إلطار تومن المتوقع أن 

 الثالث عشر. األطراف عليه في مؤتمر مرفق البيئة العالمية على النحو المتفقالتجديد السابع لموارد 

بيانات عن تصنيفات التقييم النهائي لمشاريع التنوع البيولوجي المكتملة.  2229يعرض تقرير األداء السنوي لعام و  -998
ويقل . اإلنجاز من حيثالتنفيذ ونفس النسبة  من حيثفي المائة من المشاريع ُصنفت على أنها مرضية  82أفاد التقييم أن و 

 في المائة من المشاريع على أنها مرضية. 22 ُصنف، حيث  الرصد والتقييمتصميم تصنيف 

برنامج معالجة التجارة غير المشروعة في األحياء البرية  آخر مستجداتتضمنت الدراسة السابعة لألداء العام و  -991
(IWT ) اب مرفق البيئة العالمية بجهود متضافرة لتمويل استجو الذي يعد أحد التهديدات العالمية الرئيسية للتنوع البيولوجي. و

أن العديد من التوصيات إلى التقييم  وخلص(. GWPمجموعة واسعة من األنشطة من خالل البرنامج العالمي للحياة البرية )
صغيرة في القد تم تبنيها بنجاح من قبل المشاريع  2297لعام التجارة غير المشروعة في األحياء البرية الرئيسية من تقييم 

التجديد السابع لموارد مرفق البيئة  العالمي للحياة البرية في برنامجالمرفق البيئة العالمية ووثائق إطار  التجديد السادس لموارد
، والتركيز على فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة في األحياء البرية. وقد شمل ذلك الحفاظ على مهمة واضحة العالمية

 ، وتعزيز البرمجة اإلقليمية والعالمية.تعطل سلسلة التوريد بأكملها التيالتدخالت 

على أرض في إطار البرنامج العالمي للحياة البرية  الصغيرةمشاريع البشكل كبير على  91-كوفيدجائحة  تأثر و  -922
ئر وانخفاض اإليرادات د الجاترتبط اآلثار في المقام األول بزيادة الصيو ، مما تسبب في تأخيرات في التمويل واإلنجازات. اقعالو 

 أكثر عرضة للخطر. الصغيرةمشاريع ال، مما جعل العديد من من السياحة
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 42دعم مرفق البيئة العالمية لالبتكار

ُأجري هذا االستعراض لتقييم جهود مرفق البيئة العالمية في دعم االبتكار ونتائج التدخالت المبتكرة والعوامل التي   -929
ا تم اختيارها من الحافظة مشروع 11من تتألف عينة  االستعراض حللو تؤثر على نتائج االبتكار في مرفق البيئة العالمية. 

بناء على معايير واضحة لوجود االبتكار في التصميم أو  منجزاا مشروع 9722ة من الشاملة لمرفق البيئة العالمية المكون
 كمل تحليل المحفظة بدراسات حالة متعمقة ومقابالت.استُ  وقدالنتائج. 

للتنوع  البؤري جالا من الممشروع 32بيئة العالمية المبتكرة تضمنت العينة التي تم تحليلها من عمليات مرفق الو  -922
فيما يتعلق بأنواع االبتكار التي تم و من هذا المجال البؤري.  المنجزة مشاريععكس التكوين الفعلي لحافظة الي مماالبيولوجي 

 29في المائة أو  22االبتكارات المؤسسية األكثر شيوعا )، كانت لتنوع البيولوجي التي تم تحليلهاتنفيذها من خالل مشاريع ا
في  ابتكارات تتضمنا( مشروع 98في المائة ) 52، ولوجيةابتكارات تكنو تتضمن ا( مشروع 91في المائة ) 51مشروعا(، تليها 

تتضمن ( مشاريع 1) في المائة 28، وماليتتضمن ابتكارات في المجال الا( مشروع 92) في المائة 38و، السياسات مجال
 ابتكارات في نماذج األعمال.

االبتكار في المجال البؤري للتنوع البيولوجي باإلضافة أو على غرار حافظة مرفق البيئة العالمية الشاملة يرتبط و  -923
ا(. كما أنه يرتبط بالتغيير التحويلي في حوالي ثلث مشروع 32في المائة أو  14المضافة في جميع المشاريع تقريبا ) القيمة

ع مختلفة استدامة أفضل وتوسيع تدعم المشاريع التي تجمع بين االبتكارات من أنواو مشاريع التنوع البيولوجي التي تم تحليلها. 
نطاق النتائج مقارنة بالمشاريع ذات االبتكارات المستقلة. وينطبق هذا بشكل خاص عندما تكون االبتكارات التكنولوجية أو 

 ، وتنمية القدرات.عومة بالسياسات واألطر القانونية، وبناء المؤسساتالتجارية أو المالية مد

حالة تم  93من أصل و الة متعمقة لفهم النتائج والعوامل التي تؤثر على االبتكار. وشمل االستعراض أيضا دراسات ح -924
البؤري  مجال، وتضمنت ثالثة مشاريع متعددة البؤر تتماشى مع أهداف التان على مشاريع التنوع البيولوجي، اشتملت اثنتحليلها

 CAPE Agulhas (GEF IDمبادرة التنوع البيولوجي  -ا تم تصميم مشروع للتنوع البيولوجي في جنوب إفريقيو للتنوع البيولوجي. 

، من خالل تعزيز الحفظ على المستوى دون اإلقليمي للمساعدة في وضع مناهج مبتكرة عبر القطاعات إلدارة -( 1055
 .وبرامج التنمية اإلقليمية الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين وضمان تكامل أفضل مع استراتيجيات

 العالمية المدرجة مشاريعال، ة وتجربة االبتكارات التكنولوجيةلة على دعم مرفق البيئة العالمية للعلوم التطبيقيومن األمث -925
دارته المستدامة لتنوع البيولوجي تحت األرضاحفظ ل التي كانت تطمح إلى التعرف على قيمة و ( 2342و GEF ID 9224) وا 

ألنشطة لعكس ، واأن تفيد حماية التنوع البيولوجي المعرفة بالتطبيقات العملية التي من شأنها هذه الكائنات الحية في التربة وربط
 ، وتعزيز اإلنتاجية الزراعية عبر سبعة بلدان استوائية في أربع مناطق.اتجاه تدهور األراضي

مشروع المناظر  -وجي ساهم في أهداف المجال البؤري للتنوع البيول ، والذيالبؤر ةمتعددالع ير امشال ويجمع أحد -922
بين االبتكارات التكنولوجية والتجارية والسياسات واالبتكارات المؤسسية  -( في بوروندي GEF ID 4631الطبيعية للبن المستدام )

ت المبتكرة في في جميع الحاالت، هناك عدة عوامل تؤثر على فعالية التدخالو . ربحية واستدامةلتجديد قطاع البن وجعله أكثر 

                                                           
42 , GEF/E/C.60/02.GEF Support to Innovation: Findings and LessonsGEF 2021.  

https://www.gefieo.org/sites/default/files/documents/reports/innovation.pdf
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في ذلك، من بين أمور أخرى، مشاركة أصحاب المصلحة، والقدرة على التكيف، ومجموعات االبتكار، ، بما وع البيولوجيالتن
 ، والمعرفة والتعلم.والنهج متعددة القطاعات، والحوافز االقتصادية
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 مرفق البيئة العالمية لموارد الثامن التجديدمناقشات فترة  موجزثامنا. 

( في الفترة من GEF-8جلسة التفاوض النهائية للتجديد الثامن لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية )في  -927
مرفق البيئة  من قبلدوالر من أجل البرمجة  مليارات 5أكثر من منح ب ، تعهد تسعة وعشرون بلدا2222 /نيسانأبريل 8إلى  7

 (.2222 /حزيرانيونيو 32إلى  2222 /تموزيوليو 9القادمة )رد مرفق البيئة العالمية التجديد الثامن لمواالعالمية أثناء فترة 

مرفق البيئة العالمية عقب  لموارد الجدول اإلرشادي لتخصيص الموارد في فترة التجديد الثامن ويمكن االطالع على -928
على مجلس مرفق البيئة العالمية  د المواردنتائج تجدي عرضتُ سو هنا.  2222 /نيسانأبريل 8اختتام مفاوضات تجديد الموارد في 

 .لكي يوافق عليها 2222 /حزيرانيونيو 24إلى  29 الذي سينعقد منفي اجتماعه الثاني والستين 

مليار دوالر  9281، وافق المشاركون على تخصيص ما مجموعه أعاله الوارد رابطهكما هو مبين في الجدول و  -921
في المائة من إجمالي غالف موارد التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة  32ما يمثل  البؤري للتنوع البيولوجي، وهو جالللم

غالف تمويل مرفق البيئة العالمية  ضمننسبته من أكبر مجال بؤري ويزيد كالتنوع البيولوجي  ُيبقي ومن شأن ذلك أنالعالمية. 
مرفق البيئة موارد في المائة في التجديد الثامن ل 32ية إلى مرفق البيئة العالمموارد ل السابع جديدفي المائة في فترة الت 32من 

في المائة في التمويل المخصص للتنوع البيولوجي مقارنة  42يعكس زيادة بنسبة  هو، فمن حيث القيمة المطلقةو العالمية. 
 مليار دوالر. 9221البالغ  التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالميةبمستوى 

مرفق البيئة العالمية هو موارد الثامن ل جديدللتنوع البيولوجي في فترة الت البؤري جالالهدف من استراتيجية الم ويبقى -932
، ستدعم الغاية هلتحقيق هذو الحفاظ على التنوع البيولوجي ذي األهمية العالمية واستخدامه واستعادته على نحو مستدام. 

 االستراتيجية األهداف الثالثة التالية:

 ؛واستخدامها المستدام واستعادتها تحسين حفظ النظم اإليكولوجية الطبيعية ()أ

 ؛ وناغويا قرطاجنةالتنفيذ الفعال لبروتوكولي  )ب(

 زيادة تعبئة الموارد المحلية للتنوع البيولوجي. )ج(

مرفق البيئة العالمية في مرفق البيئة العالمية على التجارب الناجحة لموارد ل الثامن جديدتعتمد استراتيجية فترة التو  -939
توفير التمويل التحفيزي وكذلك التخطيط ودعم التنفيذ على أساس قطري. كما تستجيب االستراتيجية ألهداف اتفاقية التنوع 

ها بما في ذلك األهداف ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي للصكوك/االتفاقات المتعددة األطراف يالبيولوجي وبروتوكول
 االتفاقات.التآزر البرنامجي بين هذه الصكوك/، وبالتالي تعزيز التنفيذ المتبادل و ت الصلة بالتنوع البيولوجيخرى ذااأل

، واالستجابة لمزيد من عملية اتفاقية التنوع البيولوجي مرفق البيئة العالمية على استعداد لمواصلة االنخراط في ويبقى -932
وما التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية وتنفيذه في فترة  للتنوع البيولوجياإلطار العالمي إرشادات مؤتمر األطراف بشأن 

 .بعدها

قوة ويكمل ب التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالميةمن توجيهات برمجة  جزء يشكل أحد عشر برنامجا متكامالو  -933
مجموعة واسعة من المجاالت المواضيعية  البرامج المتكاملةغطي وت. لفترة التجديد الثامن للموارد  استراتيجية التنوع البيولوجي
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ا لمعالجة وفر فرصتو  2222ذات الصلة المباشرة باتفاقية التنوع البيولوجي واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ا باتفاقية األكثر ارتباط امج المتكاملةالبر تشمل و الدوافع األساسية الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي بطرق شاملة ومتكاملة. 

والبرنامج ، لألنظمة الغذائية البرنامج المتكاملما يلي:  2222التنوع البيولوجي واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 والبرنامج المتكامل، غوبالمدن المستدامة، واألمازون، والكون الخاص والبرنامج المتكامل، الستعادة النظم اإليكولوجية المتكامل

للمحيطات النظيفة والصحية، والبرنامج  والبرنامج المتكامل، للجزر الزرقاء والخضراء والبرنامج المتكامل، للغابات الحرجة
 لتطوير والبرنامج المتكامل، لتنميةالحفظ الحياة البرية من أجل  والبرنامج المتكامل، إيجابية الطبيعة الصافيةلمعجل  المتكامل
 43.البنية التحتية للنقل تخضير

                                                           
43 .GEF/R.08/29/Rev.01, 8 Programming Directions-GEFGEF, 2022,  

https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2022-04/GEF_R.08_29_Rev.01_GEF8_Programming_Directions.pdf
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ANNEX I. LIST OF ALL PIFS APPROVED IN THE REPORTING PERIOD44, 45 

 

A) Full-Sized Projects Approved under the Biodiversity Focal Area ($ million) 

GEF 

ID 
Agency Country Title 

GEF 

Grant 

Co-

Finance 
Total 

10073 
UNDP China 

Strengthening the protected area network for migratory bird 

conservation along the East Asian-Australasian Flyway (EAAF) in 

China 

8.93 87.05 97.04 

10075 
FAO Chile 

Strengthening management and governance for the conservation 

and sustainable use of globally significant biodiversity in coastal 

marine ecosystems in Chile  

3.50 21.83 25.81 

10079 
UNDP Philippines 

Implementing the National Framework on Access and Benefit 

Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional 

Knowledge in the Philippines 

4.38 21.63 26.58 

10085 
UNDP Argentina 

Mainstreaming biodiversity conservation criteria in sectoral and 

intersectoral public policies and programs to safeguard threatened 

wildlife in Argentina 

2.70 16.81 19.86 

10113 
FAO Azerbaijan 

Conservation and sustainable use of biodiversity: Strengthening 

network of protected areas through advanced governance and 

management 

2.64 8.50 11.49 

10123 
UNDP Philippines 

Seventh Operational Phase of the GEF Small Grants Programme in 

the Philippines 
4.44 9.21 14.20 

10162 
FAO Sudan 

Landscape Approach to Riverine Forest Restoration, Biodiversity 

Conservation and Livelihood Improvement 
2.59 14.70 17.68 

10190 
FAO Brazil Brazil Sustaining Healthy Coastal and Marine Ecosystems Project 14.48 87.83 103.81 

10213 
UNDP Chile 

Economic instruments and tools to support the conservation of 

biodiversity, the payment of ecosystem services and  sustainable 

development 

2.30 9.71 12.33 

10217 

World 

Bank 
Dominica Leveraging Eco-Tourism for Biodiversity Protection (LETBP) 3.52 16.29 20.28 

                                                           
ll documentation for each project can be found through the GEF ID hyperlink.A 44 

financing, and GEF Agency Fees.-oject Preparation Grant, GEF Grant, CoThe total financing amount includes Pr 45 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10073
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10075
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10079
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10085
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10113
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10123
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10162
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10190
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10213
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10217
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GEF 

ID 
Agency Country Title 

GEF 

Grant 

Co-

Finance 
Total 

10219 
CAF Ecuador 

Development of an enabling environment for sustainable 

businesses based on the native biodiversity of Ecuador 
3.12 21.20 24.70 

10343 
UNDP Montenegro 

Biodiversity Mainstreaming into Sectoral Policies and Practices 

and Strengthened Protection of Biodiversity Hot-Spots in in 

Montenegro 

3.28 32.78 36.47 

10344 
UNDP 

Bosnia-

Herzegovina 

Improved Financial Sustainability and Strengthened Resilience of 

Protected Areas Through Development of Sustainable Recreation 

and Partnership With Private Sector 

2.64 18.51 21.50 

10351 
UNDP Comoros 

Biodiversity protection through the Effective Management of the 

National Network of Protected Areas 
4.02 25.85 30.36 

10361 
UNDP Colombia Páramos for Life 13.61 74.02 89.00 

10385 
UNEP India 

Mainstreaming Natural Capital Values into Planning and 

Implementation for Sustainable Blue Economic Growth in Indian 

Coastal Districts 

3.05 15.39 18.87 

10386 
UNEP Philippines 

Natural Capital Accounting and Assessment: Informing 

development planning, sustainable tourism development and other 

incentives for improved conservation and sustainable landscapes  

3.50 14.53 18.51 

10390 
FAO Thailand 

Integrated Forest Landscape Management for Strengthening the 

Northeastern and Eastern Forest Corridors  
3.14 27.81 31.39 

10396 
FAO Ecuador 

Conservation and sustainable use of biodiversity within the 

sustainable use areas of the State Subsystem of Protected Areas 

(SEAP) of Ecuador and its buffer zones. 

4.42 37.53 42.52 

10400 
FAO Cuba 

Mainstreaming biodiversity into mountain agricultural and pastoral 

landscapes of relevant ecosystems in Eastern Cuba 
4.66 4.49 9.75 

10404 

IUCN/ 

CI 

Global (Argentina, 

Chile, Congo DR, 

Cook Islands, Fiji, 

Guatemala, Kenya, 

Nepal, Peru, 

Tanzania, 

Thailand) 

Inclusive Conservation Initiative 22.54 90.38 115.35 

10409 
UNDP Thailand 

Mainstreaming biodiversity-based tourism in Thailand to support 

sustainable tourism development 
2.64 19.82 22.81 

10410 
UNDP Samoa Enhancing integrated sustainable management to safeguard 3.50 18.86 22.84 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10219
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10343
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10344
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10351
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10361
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10385
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10386
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10390
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10396
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10400
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10404
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10409
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10410
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GEF 

ID 
Agency Country Title 

GEF 

Grant 

Co-

Finance 
Total 

Samoa's natural resources 

10511 
FAO Indonesia Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia 6.19 92.82 99.80 

10515 
FAO Papua New Guinea 

Enabling sustainable production landscapes in Eastern Highlands 

and Western Highlands Provinces for Biodiversity, Human 

Livelihoods and Well-being 

6.46 36.20 43.48 

10518 
UNDP Tonga 

Implementation of the Fanga’uta Lagoon Stewardship Plan and 

Replication of Lessons Learned to Priority Areas in Vava’u  

(Tonga R2R Phase 2) 

3.86 11.96 16.34 

10524 
UNEP South Africa 

Capacity strengthening for management of invasive alien species 

in South Africa to enhance sustainable biodiversity conservation 

and livelihoods improvement 

3.41 22.84 26.73 

10529 
UNDP Pakistan 

Strengthening Community-managed Protected Areas for 

Conserving Biodiversity and Improving Local Livelihoods in 

Pakistan 

2.34 7.68 10.35 

10535 
UNDP Seychelles 

Prioritising Biodiversity Conservation and Nature-based Solutions 

as Pillars of Seychelles’ Blue Economy 
4.96 18.05 23.62 

10536 
UNDP Philippines 

Protecting priority coastal and marine ecosystems to conserve 

globally significant Endangered, Threatened, and Protected marine 

wildlife in southern Mindanao, Philippines 

2.64 14.84 17.83 

10540 
FAO Mexico 

From bait to plate: strengthening sustainable fisheries to safeguard 

marine biodiversity and food security 
9.01 41.63 51.69 

10542 
IUCN Maldives 

Conservation of Atoll Ecosystems through an effectively managed 

national protected area Estate (CATENATE) 
2.11 7.27 9.67 

10549 

World 

Bank 

St. Vincent and 

Grenadines 

SVG: Coastal and Marine Ecosystems Management Strengthening 

Project  
3.65 18.74 22.74 

10551 
CI 

Regional 

(Botswana, Congo, 

Mozambique) 

The deployment of EarthRanger, a data visualization and analysis 

software to strengthen Protected Area Management Effectiveness 

in Africa's National Parks. 

2.41 4.80 7.50 

10567 
IADB Colombia 

Conservation and Sustainable Use of the Cienaga Grande de Santa 

Marta 
8.22 41.58 50.58 

10568 
CI Philippines 

Philippine Rise Integrated Conservation for Enduring Legacies 

through Ecosystem Support Services (PRICELESS) 
3.66 10.36 14.51 

10570 
IFAD 

Sao Tome and 

Principe 

Improving biodiversity mainstreaming in the agro-forestry and 

fishery  sectors in São Tomé and Principe 
3.54 11.14 15.13 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10511
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10515
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10518
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10524
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10529
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10535
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10536
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10540
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10542
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10549
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10551
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10567
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10568
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10570
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GEF 

ID 
Agency Country Title 

GEF 

Grant 

Co-

Finance 
Total 

10578 

WWF-

US 
Colombia 

Mainstreaming biodiversity conservation in the tourism sector of 

the protected areas and strategic ecosystems of San Andres, Old 

Providence and Santa Catalina islands  

2.65 21.65 24.64 

10584 
UNEP 

Regional (Congo 

DR, Madagascar, 

Namibia) 

Strengthening the Implementation of National Biosafety 

Frameworks in Southern Africa (SINBF) 
2.86 9.00 12.22 

10586 
UNEP Mauritania 

Integrated Management of Protected Areas in the Arid Regions of 

Mauritania (IMPADRA)  
2.64 16.90 19.89 

10674 
FAO Nicaragua 

Sustainable Integrated Management of Biodiversity in the Indio-

Maíz Biological Reserve  
2.98 14.49 17.85 

10675 
CI Fiji Safeguarding Marine & Terrestrial Biodiversity in Fiji (SAMBIO) 7.26 33.75 41.86 

10677 
UNEP Gambia 

Effective Implementation of Access and Benefit Sharing of the 

Nagoya Protocol and Integration into Planned co-management 

Arrangements in the Nyambai Forest Park of The Gambia 

3.07 13.45 16.95 

10684 
UNDP Haiti 

Improving the flow of ecosystem services in biologically-rich 

watersheds of the Southern region of Haiti 
5.06 55.65 61.34 

10689 
UNDP Mexico 

Fostering sustainable, legal and traceable use and trade of wild 

native species in Mexico 
9.79 48.70 59.67 

10690 
UNDP Tanzania 

Building the resilience of forest biodiversity to the threats of 

climate change in Tanzania’s Nature Forest Reserves 
4.84 27.69 33.13 

10696 
UNEP Madagascar 

Inclusive conservation of sea turtles and seagrass habitats in the 

north and north-west of Madagascar  
3.37 19.37 23.16 

10701 
UNDP Global (China) Transformational wildlife conservation management in China 5.79 51.16 57.64 

10705 
FAO Indonesia 

Strengthening Capacities for Prevention, Control and Management 

of Invasive Alien Species (SMIAS) in Indonesia 
4.42 36.23 41.22 

10706 
FAO Brazil 

Strengthening participatory natural resource management 

processes for sustainable economic development, conservation of 

biodiversity and maintenance of carbon stocks in Amazon 

Wetlands.  

3.41 31.30 35.19 

10709 

World 

Bank 
Panama 

Panama Sustainable Rural Development And Biodiversity 

Conservation Project 
3.51 21.00 24.84 

10717 
FAO Mexico 

Green and Inclusive Recovery in Mexico (GreenMex): Making 

high-value ecosystems and rural livelihoods more resilient and 

sustainable in a post COVID-19 scenario. 

10.58 50.36 62.20 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10578
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10584
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10586
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10674
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10675
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10677
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10684
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10689
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10690
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10696
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10701
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10705
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10706
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10709
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10717
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GEF 

ID 
Agency Country Title 

GEF 

Grant 

Co-

Finance 
Total 

10728 
UNDP Indonesia 

Investing in the Komodo Dragon and other globally threatened 

species in Flores (IN-FLORES) 
6.28 40.41 47.49 

10731 
IFAD Indonesia 

Strengthened Systems for Community-based Conservation of 

Forests and Peatland Landscapes in Indonesia (CoPLI) 
5.33 21.00 26.99 

10776 
UNDP India 

Strengthening institutional capacities for securing biodiversity 

conservation commitments 
4.88 29.28 34.77 

10780 
UNDP Cook Islands 

Enhancing biodiversity considerations and effective protected area 

management to safeguard the Cook Islands integrated ecosystems 

and species 

3.50 26.79 30.77 

10787 
UNDP Viet Nam 

Promote Wildlife Conservation and Responsible Nature Based 

Tourism for Sustainable Development in Vietnam 
7.15 40.20 48.19 

10871 
UNDP Cabo Verde 

Strengthening biodiversity governance systems for the sustainable 

management of living natural resources in Cabo Verde 
3.48 18.76 22.73 

   TOTAL  302.67   1,822.66   2,161.74  

 

  

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10728
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10731
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10776
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10780
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10787
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10871
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B) Full-sized Non-grant Projects Approved which Contribute to the CBD ($ million) 

GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10322 CI Global 

The Food Securities Fund: A 

fund to finance sustainable 

supply chains at scale in 

Emerging Markets 

3.37 3.37 6.73   13.46 773.25 788.22 

10330 
World 

Bank 
South Africa Wildlife Conservation Bond 13.76     13.76 178.50 193.50 

10336 IADB 

Regional (Argentina, 

Brazil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, 

Paraguay, Peru, 

Uruguay) 

Agtech for inclusion and 

sustainability: SP 

Ventures'Regional Fund 

(Agventures II)      

 1.60 1.60  1.80 5.00 55.00 60.45 

10497 CI Global 

AGRI3 A Forest Conservation 

and Sustainable Agriculture 

Fund for Developing Countries 

0.60 10.26 2.60   13.46 146.00 160.97 

10500 CI Global 
Livelihoods Carbon Fund 3 

(LCF3) 
4.04  9.42   13.46 111.03 126.00 

10852 CAF 
Regional (Ecuador, 

Peru)  

Green Finance & Sustainable 

Agriculture in the Dry Forest 

Ecoregion of Ecuador and Peru 

1.35  4.65   6.00 68.20 74.84 

   TOTAL      65.14 1,331.98 1,403.99 

 

  

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10322
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10330
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10336
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10497
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10500
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10852
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C) Medium-sized Projects Approved under the Biodiversity Focal Area ($ million) 

GEF 

ID 
Agency Country Title 

GEF 

Grant 

Co-

Finance 
Total 

10142 
UNDP Panama 

Realising the potential of native microbes in the agricultural and medical 

sectors, in accordance with the Nagoya Protocol 
0.86 14.54 15.53 

10147 
UNDP Ecuador Seventh Operational Phase of the GEF Small Grants Program  in Ecuador 1.83 3.10 4.92 

10228 
UNEP South Sudan 

Capacity support for accession to and implementation of the Nagoya 

Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable 

Sharing of Benefits Arising from their Utilization in South Sudan 

0.86 6.45 7.32 

10316 
UNEP Madagascar 

Effective implementation of the Nagoya Protocol on Access and Benefit 

Sharing from the Use of Genetic Resources and Associated Traditional 

Knowledge in Madagascar 

1.69 4.51 6.20 

10442 
UNEP Niger 

Effective National Implementation of the Access and Benefit Sharing and 

Traditional Knowledge Regime in Niger in accordance with the Nagoya 

Protocol 

0.87 3.70 4.57 

10581 
UNEP 

Global 

(Chile, 

Colombia, 

Dominican 

Republic, 

Madagascar) 

Implementing Alliance for Zero Extinction (AZE) Site Conservation and 

Preventing Global Extinctions 
1.96 8.00 9.97 

10592 
UNDP Peru Seventh Operational Phase of the GEF Small Grants Programme in Peru 1.96 6.34 8.30 

10611 
UNDP Palau 

Strengthening the Palau National Marine Sanctuary for the Conservation 

and Management of Global Marine Biodiversity and Sustainable 

Fisheries 

1.83 17.25 19.08 

10625 

WWF-

US 
Regional 

Collaborative platform for African nature-based tourism enterprises, 

conservation areas and local communities – a response to COVID-19 
1.90 5.27 7.18 

10653 FAO Jamaica 
Jamaica Mangroves Plus: Protection and Sustainable Management of 

Jamaica’s Mangrove Ecosystems and Biodiversity 
1.65 10.05 11.90 

10738 
CI Philippines 

Strengthening and Sustaining the Coastal Resource and Fisheries 

Management in the Leyte Gulf 
1.80 3.68 5.48 

10751 
UNDP Bolivia 

Seventh Operational Phase of the GEF Small Grants Programme in 

Bolivia 
1.96 3.70 5.66 

10752 
CAF Costa Rica 

Safeguarding the biodiversity of ISLA DEL COCO National Park by 

enhancing biosecurity 
0.57 4.57 5.14 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10142
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10147
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10228
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10316
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10442
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10581
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10592
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10611
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10625
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10653
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10738
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10751
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10752
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GEF 

ID 
Agency Country Title 

GEF 

Grant 

Co-

Finance 
Total 

10755 

WWF-

US 
Global 

Establishing the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures 

(TNFD) 
1.70 4.31 6.02 

10807 
CAF Ecuador 

Effective Conservation of Protected Areas of Galapagos, through 

Strengthening of Control and Surveillance of the Galapagos Marine 

Reserve and the Eradication of Invasive Predators from Floreana Island  

1.78 13.58 15.36 

10813 FAO 
Kyrgyz 

Republic 

Implementation of the National Biosafety Mechanism in the Kyrgyz 

Republic in accordance with the Cartagena Protocol on Biosafety 
1.50 3.00 4.51 

10821 
FAO Tajikistan 

Facilitating agrobiodiversity (ABD) conservation and sustainable use to 

promote food and nutritional resilience in Tajikistan 
1.78 12.40 14.18 

10829 UNEP Georgia 

Sustainable Management of Agricultural Biodiversity in Vulnerable 

Ecosystems and Rural Communities of Samtskhe-Javakheti Region in 

Georgia 

1.78 11.60 13.60 

10839 UNEP Albania 

Achieving biodiversity conservation through effective management and 

enhanced resilience to climate change in the existing protected area of the 

North Albanian Mountainous Region 

1.41 7.81 9.41 

10842 UNDP Morocco 

Operationalising the national ABS framework and piloting innovative 

genetic resource products and value chains to enhance benefit-sharing for 

sustainable rural development and biodiversity conservation 

1.78 2.05 4.05 

10850 UNEP Cameroon 

Support to Nagoya protocol implementation, research and development, 

on Biodiversity value chain for small holders in the South West and Far 

North Regions of Cameroon 

2.00 12.00 14.24 

10855 FAO Ecuador 

Conservation and sustainable use of crop wild relatives (CWR) and 

edible wild species (EWS), under an institutional framework and the 

development of rural community initiatives in Ecuador 

0.86 5.15 6.15 

   TOTAL 34.33 163.06 198.77 

 

 

  

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10755
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10807
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10821
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10829
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10839
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10842
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10850
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10855
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D) Multi-focal Area Full-sized Projects that Include Funding from the Biodiversity Focal Area ($ million) 

GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10076 

UND

P 

Regional (Costa 

Rica, Ecuador, 

El Salvador, 

Guatemala, 

Honduras, 

Mexico, 

Panama)  

Towards Joint Integrated, 

Ecosystem-based 

Management of the Pacific 

Central American Coastal 

Large Marine Ecosystem 

(PACA) 

0.27   6.88  7.15 54.68 62.66 

10081 

UND

P 
Uruguay 

Consolidating biodiversity and 

land conservation policies and 

actions as pillars of sustainable 

development 

2.21  0.43   2.64 15.00 18.03 

10122 

UND

P 
Brazil 

Seventh Operational Phase of 

the GEF Small Grants 

Programme in Brazil  

3.58 0.90    4.48 10.35 15.34 

10124 

UND

P 
Costa Rica 

Seventh Operational Phase of 

the GEF Small Grants 

Programme in Costa Rica  

0.89 0.31 0.89   2.08 5.39 7.74 

10125 

UND

P 
India 

Seventh Operational Phase of 

the GEF Small Grants 

Programme in India 

2.15 1.48 0.85   4.47 8.60 13.59 

10161 

UNE

P 
Nauru 

Ecosystem Restoration and 

Sustainable Land 

Management to improve 

livelihoods and protect 

biodiversity in Nauru  

1.19  2.31   3.50 19.33 23.32 

10166 FAO Benin 

Strengthening human and 

natural systems resilience to 

climate change through 

mangrove ecosystems 

conservation and sustainable 

use in southern Benin 

2.69 4.47    7.16 60.86 68.85 

10169 
FAO Afghanistan Combating land degradation 2.39  3.52   5.91 30.00 36.67 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10076
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10081
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10122
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10124
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10125
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10161
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10166
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10169
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

and biodiversity loss by 

promoting sustainable 

rangeland management and 

biodiversity conservation in 

Afghanistan 

10170 
FAO Algeria 

Integrated forest and 

biodiversity management for 

sustainable development in 

the Biban mountain range 

1.47  1.82   3.30 29.22 32.93 

10181 
FAO Timor Leste 

IKAN Adapt: Strengthening 

the adaptive capacity, 

resilience  and biodiversity 

conservation ability of 

fisheries and aquaculture-

dependent livelihoods in 

Timor-Leste 

1.77 2.65    4.42 10.53 15.52 

10188 
FAO 

Trinidad and 

Tobago 

BIOREACH: Biodiversity 

Conservation and 

Agroecological Land 

Restoration in Productive 

Landscapes of Trinidad and 

Tobago 

1.76  2.00   3.75 18.70 22.96 

10192 

UNE

P 
Zambia 

Ecosystem conservation and 

community livelihood 

enhancement in North 

Western Zambia 

1.78  3.56   5.34 20.38 26.38 

10204 

UNE

P/ 

IUCN 

India 

Transforming agricultural 

systems and strengthening 

local economies in high 

biodiversity areas of India 

through sustainable landscape 

management and public-

private finance 

1.79  4.47   6.27 68.59 75.58 

10209 IFAD Kenya Eldoret-Iten Water Fund for 0.98  1.65   2.63 24.85 27.82 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10170
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10181
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10188
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10192
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10204
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10209
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

Tropical Water Tower 

Conservation 

10211 CAF 

Regional 

(Barbados, 

Belize, Guyana, 

Jamaica, 

Panama, St. 

Lucia) 

“BE-CLME+”: Promoting 

National Blue Economy 

Priorities Through Marine 

Spatial Planning in the 

Caribbean Large Marine 

Ecosystem Plus  

0.89   5.33  6.31 41.89 48.97 

10216 

Worl

d 

Bank 

Dominican 

Republic 

Integrated Landscape 

Management in Dominican 

Republic Watersheds 

1.63  2.44   4.06 15.60 20.10 

10220 

UND

P/ 

FAO 

Honduras 

Protecting biodiversity and 

recovering degraded 

ecosystems - RECOVER 

Honduras 

8.14  1.73   9.86 101.26 112.36 

10346 

Worl

d 

Bank 

El Salvador 

El Salvador Integrated 

Landscape Management and 

Restoration 

1.34  2.22   3.56 17.96 21.96 

10352 

UND

P 
Turkmenistan 

Conservation and Sustainable 

Management of Land 

Resources and High Nature 

Value Ecosystems in the Aral 

Sea Basin for Multiple 

Benefits 

1.77  2.82   4.58 57.53 62.67 

10356 

UND

P 
Uzbekistan 

Conservation and sustainable 

management of lakes, 

wetlands, and riparian 

corridors as pillars of a 

resilient and land degradation 

neutral Aral basin landscape 

supporting sustainable 

livelihoods 

1.73  1.83   3.55 59.59 63.58 

10359 

UND

P 
Kenya 

Seventh Operational Phase of 

the GEF Small Grants 
1.77  0.89   2.66 3.95 6.94 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10211
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10216
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10220
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10346
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10352
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10356
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10359
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

Programme in Kenya 

10360 

UND

P 
Egypt 

Seventh Operational Phase of 

the GEF Small Grants 

Programme in Egypt 

0.67 0.91 0.52   2.10 5.44 7.78 

10362 FAO Mali 

Resilient, productive and 

sustainable landscapes in 

Mali’s Kayes Region 

1.77 2.27 2.79   6.83 27.88 35.56 

10363 

UND

P 
Malaysia 

Seventh Operational Phase of 

the GEF Small Grants 

Programme in Malaysia 

1.43 1.07    2.50 2.75 5.59 

10369 FAO Turkey 

Strengthening the 

Conservation of Biodiversity 

and Sustainable Management 

of Forest Landscapes in 

Turkey’s Kazdaglari Region 

2.52  2.13   4.66 25.00 30.24 

10371 FAO Madagascar 

Biodiversity Conservation, 

Restoration and Integrated 

Sustainable Development of 

Mangoky sub-watersheds 

1.86  5.48   7.33 49.92 58.15 

10381 
FAO Nepal 

Enhancing capacity for 

sustainable management of 

forests, land and biodiversity 

in the Eastern Hills (ECSM 

FoLaBi EH) 

2.99  1.20   4.19 28.50 33.24 

10384 FAO Senegal 

Land Degradation Neutrality 

for biodiversity conservation, 

food security and resilient 

livelihoods in the Peanut 

Basin and Eastern Senegal 

(Dékil Souf) 

1.15  4.64   5.79 32.80 39.29 

10388 
UNE

P 

Regional 

(Burundi, Congo 

DR, Tanzania, 

Zambia) 

Biodiversity conservation, 

sustainable land management 

and enhanced water security 

in Lake Tanganyika basin 

4.19  3.22 7.19  14.60 62.09 78.30 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10360
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10362
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10363
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10369
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10371
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10381
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10384
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10388
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10389 
UNE

P 
Madagascar 

Evaluation of Natural Capital 

to Support Land Use 

Planning, Improved 

management effectiveness of 

Terrestrial Protected Areas, 

deployment of SLM practices 

and Creation of Eco-Villages 

in Central Madagascar  

4.04  1.61   5.65 27.48 33.77 

10393 
FAO Bolivia 

Strengthening the integral and 

sustainable management of 

biodiversity and forests by 

indigenous peoples and local 

communities in fragile 

ecosystems of the dry forests 

of the Bolivia Chaco 

2.19  1.31   3.50 22.57 26.56 

10412 

WWF

-US 
Zambia 

Sustainable Luangwa: 

Securing Luangwa's water 

resources for shared 

socioeconomic and 

environmental benefits 

through integrated catchment 

management  

2.69  0.20   2.89 21.85 25.10 

10415 
UND

P 
Vanuatu 

Adaptation to Climate Change 

in the Coastal Zone in 

Vanuatu – Phase II (VCAP II)  

3.14 6.72 2.69   12.54 50.73 64.70 

10416 
UND

P 
Togo 

Sustainable Management of 

Drylands in Northern Togo 
1.44  4.01   5.45 14.87 20.99 

10420 IFAD Niger 

Promoting Sustainable 

Agricultural Production and 

Conservation of Key 

Biodiversity Species  through 

Land Restoration and 

Efficient Use of Ecosystems 

in the Dallol Bosso and 

0.88  4.42   5.30 70.39 76.37 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10389
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10393
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10412
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10415
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10416
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10420
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

Surrounding Areas 

(PROSAP/COKEBIOS) 

10439 
UND

P 
Tajikistan 

Conservation and Sustainable 

Management of High-Value 

Arid Ecosystems in the Lower 

Amu Darya Basin 

2.00  0.64   2.64 34.24 37.23 

10462 
UND

P 
Belarus 

Conservation of Wetland 

Biodiversity and Sustainable 

Management of Freshwater 

Ecosystems in the Western 

Dvina/Daugava 

Transboundary River Basin 

1.60  0.44 1.78  3.83 26.95 31.25 

10499 

Worl

d 

Bank 

Lao PDR 
Lao PDR Landscapes and 

Livelihoods Project 
4.63  2.74   7.37 50.00 58.07 

10504 

UND

P 
Mexico 

Seventh Operational Phase of 

the GEF Small Grants 

Programme in Mexico 

3.21 0.98 0.29   4.48 12.23 17.23 

10510 
UND

P 
Indonesia 

Seventh Operational Phase of 

the GEF Small Grants 

Programme in Indonesia 

2.23 0.89 0.45   3.56 4.39 8.38 

10532 
UND

P 
Philippines 

Securing Long-Term 

Sustainability of Multi-

functional Landscapes in 

Critical River Basins of the 

Philippines 

0.92  2.35   3.27 76.02 79.75 

10537 
UND

P 
Sri Lanka 

Partnerships and Innovative 

Financing to Mainstream 

Biodiversity and Sustainable 

Land Management in the Wet 

and Intermediate Climatic 

Zones  

2.78  1.23   4.01 39.80 44.34 

10538 
Worl

d 
Tunisia 

Oasis Landscape Sustainable 

Management project 
0.80  1.94   3.65 50.00 54.00 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10439
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10462
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10499
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10504
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10510
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10532
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10537
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10538
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

Bank 

10539 
UND

P 
Viet Nam 

Sustainable Forest and Forest 

Land Management in Viet 

Nam’s Ba River Basin 

Landscape  

1.75  0.44   2.18 22.73 25.22 

10541 
FAO/ 

IUCN 
Peru 

Sustainable management and 

restoration of the Dry Forest 

of the Northern Coast of Peru 

7.10  0.56   7.67 57.83 66.41 

10552 IUCN Sri Lanka 

Natural Capital Values of 

Coastal and Marine 

Ecosystems in Sri Lanka 

Integrated into Sustainable 

Development Planning  

2.65     2.66 16.50 19.49 

10556 IUCN Guinea-Bissau 

Strengthening ecological 

connectivity  in the Dulombi-

Boé Tchetche complex (DTB) 

2.40  2.37   4.77 8.80 14.15 

10560 

UNE

P/ 

FAO 

Regional 

(Albania, 

Algeria, 

Lebanon, Libya, 

Montenegro, 

Morocco, 

Tunisia, Turkey) 

Fisheries and Ecosystem 

Based Management for the 

Blue Economy of the 

Mediterranean  - (FishEBM 

MED) 

0.27   7.00  7.27 90.61 98.77 

10562 FAO Yemen 
Resilient and sustainable 

livelihoods for rural Yemen  
5.08 9.01 1.97   16.06 104.22 122.02 

10574 IFAD Mexico 

Mainstreaming Biodiversity 

in Rural Landscapes of 

Mexico  

7.18  1.79   8.97 69.00 78.98 

10580 
UNE

P 

Papua New 

Guinea 

Integrated land management, 

restoration of degraded 

landscapes and natural capital 

assessment in the mountains 

of Papua New Guinea  

1.32  2.19   3.51 19.42 23.42 

10655 UND Global  GEF SGP 7th Operational 23.36 10.55 9.32   43.94 45.96 91.65 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10539
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10541
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10552
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10556
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10560
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10562
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10574
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10580
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10655
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

P Phase - Strategic 

Implementation using STAR 

Resources mainly in LDCs 

and SIDs (Part 3) 

10670 
UND

P 
Cuba 

Mainstreaming biodiversity 

conservation and climate 

change mitigation in 

sustainable tourism 

development in Cuba 

2.71 0.89    3.60 31.13 35.17 

10672 
UNE

P 
Iraq 

Promotion of Integrated 

Biodiversity Conservation and 

Land Degradation Neutrality 

in Highly Degraded 

Landscapes of Iraq 

1.77  2.77   4.54 25.50 30.62 

10676 
UNE

P 

North 

Macedonia 

Biodiversity conservation, 

sustainable land management 

and sustainable tourism 

development in North 

Macedonia 

1.93  1.78   3.71 14.10 18.26 

10678 FAO Venezuela 

Integrated management of 

multiple use landscapes and 

high conservation value forest 

for sustainable development 

of the Venezuelan Andean 

Region 

2.66  2.66   5.33 45.68 51.67 

10692 
UND

P 

Kyrgyz 

Republic 

Integrated Community-based 

Management of High Value 

Mountain Ecosystems in 

Southern Kyrgyzstan for 

Multiple Benefits 

1.76  0.88   2.64 14.50 17.49 

10695 
UNE

P 
Eswatini 

Restoration of ecosystems, 

integrated natural resource 

management and promotion 

of SLM in Mbuluzi River 

2.00  1.92   3.92 25.77 30.21 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10670
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10672
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10676
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10678
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10692
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10695
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

Basin of Eswatini 

10698 
UND

P 
Solomon Islands 

Safeguarding Solomon 

Islands endemic and globally 

threatened biodiversity and 

ecosystem services from key 

threats, particularly invasive 

alien species and 

unsustainable land use 

practices (SAFE project) 

6.52  1.33   7.85 21.74 30.53 

10702 
UND

P 
Bangladesh 

Community-based 

Management of Tanguar Haor 

Wetland in Bangladesh 

2.73  1.32   4.05 17.20 21.79 

10703 FAO 

Regional 

(Cambodia, 

Malaysia, 

Thailand, Viet 

Nam) 

Promoting the blue economy 

and strengthening fisheries 

governance of the Gulf of 

Thailand through the 

Ecosystem Approach to 

Fisheries (GoTFish) 

1.09   6.23  7.32 118.46 126.66 

10704 FAO Philippines 

Sustainable Management of 

Natural Resources towards 

Rehabilitation and 

Preservation of the Key 

Biodiversity Area along 

Bataan Province to Manila 

Bay 

2.64  0.09   2.73 17.08 20.17 

10711 ADB China 

Innovating Eco-Compensation 

Mechanisms in Yangtze River 

Basin (YRB) 

3.58     8.07 109.50 118.48 

10718 FAO Chile 

Restoration of biodiversity 

and ecosystem services at the 

landscape scale on productive 

agroforestry areas and their 

natural environment 

2.90  2.77   5.67 37.40 43.77 

10769 UNE Niue Robust sustainable tourism 2.22  1.28   3.50 20.22 24.20 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10698
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10702
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10703
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10704
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10711
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10718
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10769
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

P and agriculture sectors in 

Niue supported by 

biodiversity mainstreaming 

and sustainable land 

management 

10775 IUCN Kiribati 

Securing Kiribati's Natural 

Heritage: Protected areas for 

community, atoll, and island 

climate resilience (Securing 

Kiribati) 

5.52 4.50    10.02 19.80 30.92 

10789 FAO Eritrea 

Building Community Based 

Integrated and Climate 

Resilient Natural Resources 

Management and Enhancing 

Sustainable Livelihood in the 

South-Eastern Escarpments 

and Adjacent Coastal Areas of 

Eritrea 

2.43 9.00 4.25   15.68 19.29 36.68 

10792 IFAD Somalia 

Adaptive Agriculture and 

Rangeland Rehabilitation 

Project (A2R2) – Somalia 

5.79 9.00 2.25   17.04 21.00 39.87 

10796 
UNID

O 
Egypt Greening Hurghada  1.25 2.64    3.89 22.00 26.41 

10854 
UND

P 
Armenia 

Conservation and Sustainable 

Management of Land 

Resources and High Value 

Ecosystems in Lake Sevan 

Basin for Multiple Benefits 

2.18  1.42   3.60 26.48 30.52 

10858 
UND

P 
Micronesia 

Securing Climate-Resilient 

Sustainable Land 

Management and Progress 

Towards Land Degradation 

Neutrality in the Federated 

States of Micronesia 

0.50  4.66   5.16 33.14 38.99 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10775
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10789
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10792
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10796
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10854
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10858
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10862 FAO Marshall Islands 

Sustainable food systems and 

integrated land/seascape 

management in the Marshall 

Islands 

0.74  1.37   2.10 6.03 8.43 

10869 
UNE

P 
Mexico 

Promoting sustainability in 

the agave-mezcal value chain 

through restoration and 

integrated management of 

biocultural landscapes in 

Oaxaca 

2.25  2.25   4.51 43.72 48.81 

10870 
UNE

P 
South Sudan 

Promoting Sustainable 

Approaches to Ecosystem 

Conservation in the Imatong 

landscape of South Sudan 

2.64  0.86   3.50 15.00 18.99 

10873 
UND

P 

Regional  

(Indonesia, 

Philippines, 

Thailand)  

Effectively Managing 

Networks of Marine Protected 

Areas in Large Marine 

Ecosystems in the ASEAN 

Region (ASEAN ENMAPS) 

5.82   6.73  12.55 65.05 79.01 

   TOTAL 210.03  81.87  139.56  41.14       478.75  3,539.81  4,072.35  

 

 

E) Multi-focal Area Medium-sized Projects that Include Funding from the Biodiversity Focal Area ($ million) 

GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10309 
CI Global 

Staying within Sustainable Limits: 

Advancing leadership of the private 

sector and cities 

0.90 0.90 0.20   2.00 4.21 6.42 

10617 
UNDP Sri Lanka 

Seventh Operational Phase of the GEF 

Small Grants Program in Sri Lanka 
1.82  1.82   1.82 5.07 7.12 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10862
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10869
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10870
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10873
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10309
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10617
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IW CW 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10650 UNDP Moldova 

Conservation and sustainable 

management of wetlands with focus on 

high-nature value areas in the Prut River 

basin 

0.78  0.09   0.86 20.72 21.72 

10732 FAO Turkey 

Sustainable and Integrated Water 

Resource Management in Gediz River 

Basin in Turkey 

0.63  0.52   1.14 6.87 8.17 

   TOTAL 4.13 0.90 2.63   5.82 36.87 43.43 

 

  

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10650
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10732
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F) Programmatic Approaches and Child Projects ($ million)46 

GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IP 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10198   
Amazon Sustainable Landscapes 

Program - Phase II 
       

10248 

FAO/ 

IFAD/ 

UNIDO 

Peru 

Building human well-being and 

resilience in Amazonian forests by 

enhancing the value of biodiversity for 

food security and bio-businesses, in a 

context of climate change 

8.91 0.90 0.90 4.89 15.60 124.56 141.86 

10252 UNDP Suriname 

Strengthening management of protected 

and productive landscapes in the 

Surinamese Amazon 

1.77 0.88 0.88 1.63 5.17 25.53 31.29 

10259 
WWF-

US 
Ecuador 

Connectivity corridors in two priority 

landscapes of the Ecuadorian Amazon 

Region 

3.47  0.92 2.04 6.42 45.06 52.26 

10288 
WWF-

US 
Guyana 

Securing a Living Amazon through 

Landscape Connectivity in Southern 

Guyana. 

3.52   1.63 5.15 4.62 10.39 

10295 CAF Bolivia 

Amazon sustainable landscape approach 

in the Plurinational System of Protected 

Areas and Strategic Ecosystems of 

Bolivia  

6.90   3.16 10.06 38.37 49.53 

10300 
World 

Bank 
Colombia 

Forest Conservation and Sustainability in 

the Heart of the Colombian Amazon 

(AF2) 

9.04 2.71 0.90 5.71 18.37 122.81 143.01 

10737 
World 

Bank 

Regional 

(Bolivia, 

Brazil, 

Colombia, 

Ecuador, 

Guyana, 

Peru, 

Suriname) 

Amazon Regional Technical Assistance    8.26 8.26 50.58 59.58 

                                                           
and their “child” projects are listed below them. , bold italicProgrammatic approaches are shown in  46 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10198
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10248
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10252
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10259
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10288
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10295
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10300
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10737
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IP 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10749 
World 

Bank 
Brazil 

BRAZIL AMAZON SUSTAINABLE 

LANDSCAPES PROJECT – PHASE 2 
13.58   5.71 19.28 120.39 141.41 

10200   Global Wildlife Program         

10233 UNEP 
Madagasca

r 

Sustainable Management of 

Conservation Areas and Improved 

Livelihoods to Combat Wildlife 

Trafficking in Madagascar 

5.76    5.76 14.64 21.12 

10234 UNDP Bhutan 

Mainstreaming Biodiversity 

Conservation into the Tourism Sector in 

Bhutan 

4.85    4.85 9.07 14.46 

10235 

UNDP/ 

WWF-

US 

India 

Strengthening Conservation and 

Resilience of Globally-significant Wild 

Cat Landscapes through a Focus on 

Small Cat and Leopard Conservation 

4.50    4.50 55.83 60.88 

10236 UNDP Indonesia 

Catalyzing Optimum Management of 

Nature Heritage for Sustainability of 

Ecosystem, Resources and Viability of 

Endangered Wildlife Species 

(CONSERVE) 

6.27    6.27 51.00 57.99 

10241 UNDP Belize 

Enhancing jaguar corridors and 

strongholds through improved 

management and threat reduction 

1.23    1.23 10.08 11.48 

10242 UNDP Congo DR 
Kabobo-Luama Protected Area 

Landscape Management 
3.73    3.73 7.70 11.92 

10244 UNDP Namibia 

Integrated approach to proactive 

management of human-wildlife conflict 

and wildlife crime in hotspot landscapes 

in Namibia 

6.25    6.25 53.53 60.51 

10285 UNEP Panama 

Conservation of wildcats and prey 

species through public-private 

partnerships and human-jaguar conflict 

management in Panama 

1.78    1.78 16.12 18.12 

10304 UNDP Ecuador 
Integrating Landscape Considerations in 

Wildlife Conservation, with Emphasis on 
1.79    1.79 8.26 10.25 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10749
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10200
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10233
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10234
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10235
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10236
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10241
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10242
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10244
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10285
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10304
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IP 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

Jaguars 

10315 
World 

Bank 
Chad 

Chad ALBIA – Local Development and 

Adaptation Project 
4.45    4.45 62.90 67.89 

10341 

UNEP/ 

World 

Bank 

South 

Africa 

Catalyzing Financing and Capacity for 

the Biodiversity Economy around 

Protected Areas  

13.43    13.43 59.81 74.78 

10483 
World 

Bank 
Cambodia 

Additional Financing for the Cambodia 

Sustainable Landscape and Ecotourism 

Project  

4.42    4.42 53.16 57.98 

10505 CI Angola 

Strengthen Management and Climate 

Change Resilience in Angola's 

Conservation Areas for Sustainable 

Development 

5.64 9.17   14.82 26.45 42.80 

10597 UNDP Malaysia 

Building institutional and local capacities 

to reduce wildlife crime and to enhance 

protection of iconic wildlife in Malaysia 

7.14    7.14 81.16 89.14 

10612 UNEP 
South 

Africa 

Reducing Human Wildlife Conflict 

through an Evidence-based and 

Integrated Approach in Southern Africa 

3.43    3.43 22.93 26.82 

10613 IUCN Pakistan 

Strengthening Governance and Capacity 

for Combatting Illegal Wildlife Trade in 

Pakistan 

2.65    2.65 57.14 60.13 

10647 
World 

Bank 
Global 

GEF-7 GWP Global Coordination 

Project 
9.17    9.17 20.00 30.00 

10201   
Food Systems, Land Use and 

Restoration (FOLUR) Impact Program 
       

10232 CI Liberia 
Reducing deforestation from palm oil 

and cocoa value chains 
3.16  1.65 2.33 7.14 67.00 74.98 

10238 
FAO/ 

UNDP 
Indonesia 

Strengthening Sustainability in 

Commodity and Food-Crop Value 

Chains, Land Restoration and Land Use 

Governance through Integrated 

Landscape Management for Multiple 

Benefits in Indonesia 

8.06 1.78 0.87 5.50 16.21 132.51 150.48 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10315
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10341
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10483
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10505
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10597
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10612
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10613
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10647
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10201
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10232
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10238
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IP 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10239 UNDP 

Papua 

New 

Guinea 

Establishing System for Sustainable 

Integrated Land-use Planning Across 

New Britain Island in Papua New Guinea 

5.35 0.84 0.84 3.67 10.71 50.57 62.54 

10243 UNDP Ethiopia 

Preventing forest loss, promoting 

restoration and integrating sustainability 

into Ethiopia’s coffee supply chains and 

food systems  

8.97  4.49 6.88 20.34 208.48 230.95 

10245 FAO Viet Nam 

Integrated Sustainable Landscape 

Management in the Mekong Delta of 

Vietnam 

1.34 0.99 1.24 1.78 5.35 77.95 83.94 

10246 

World 

Bank/ 

FAO 

China 

Innovative transformation of China’s 

food production systems and 

agroecological landscapes 

3.59 4.49 0.90 4.49 13.46 402.19 417.16 

10247 

UNIDO/ 

UNDP/ 

FAO 

Cote 

d'Ivoire 

Scaling up Cocoa-based Food Systems, 

Land Use and Restoration / 

Transformative Innovations in Côte 

d’Ivoire (SCOLUR-CI) 

0.45  3.12 1.78 5.35 65.23 71.22 

10262 
WWF-

US 
Tanzania 

Food Systems, Land Use and Restoration 

in Tanzania’s Forest Landscapes 
3.57  1.34 2.46 7.37 72.69 80.92 

10263 UNDP Guatemala 
Promoting sustainable landscapes in the 

Motagua River watershed 
5.64 0.87 0.87 3.79 11.16 60.02 72.38 

10264 UNDP Ukraine 

Promoting sustainable livestock 

management and ecosystem conservation 

in Northern Ukraine 

1.36 0.45 2.69 2.25 6.76 67.39 74.87 

10265 UNDP 
Kazakhsta

n 

Promotion of sustainable food systems 

and improved ecosystems services in 

Northern Kazakhstan Landscape  

2.94  4.04 3.49 10.47 132.31 143.87 

10268 UNEP Thailand 
Inclusive Sustainable Rice Landscapes in 

Thailand 
1.80 0.44 1.45 1.85 5.54 67.30 73.45 

10306 
World 

Bank 
Global 

FOLUR Global Knowledge to Action 

Platform to Support Transformational 

Shifts In Food and Land Use Systems 
   29.13 29.13 44.50 76.53 

10307 
FAO/ 

UNDP/ 
Peru 

Deforestation Free Commodity Supply 

Chains in the Peruvian Amazon 
8.06  0.92 4.59 13.56 112.15 127.13 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10239
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10243
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10245
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10246
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10247
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10262
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10263
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10264
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10265
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10268
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10306
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10307
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IP 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

IFAD 

10348 
World 

Bank 
Ghana 

Landscape Restoration and Ecosystem 

Management for Sustainable Food 

Systems 

3.83 0.88 3.77 4.28 12.76 129.50 143.68 

10463 UNEP Uganda 

Promoting integrated landscape 

management approach for conservation 

of the Mount Elgon ecosystem in Eastern 

Uganda  

3.16 1.33 1.78 3.16 9.43 82.01 92.50 

10464 UNEP Paraguay Paraguay FOLUR 2.41  3.05 2.73 8.19 47.57 56.64 

10468 
World 

Bank 
Brazil 

Sustainable Multiple Use Landscape 

Consortia - Vertentes Project 
9.98  6.40 8.19 24.58 172.00 198.92 

10480 FAO India 

Promotion of Sustainable Food Systems 

in India through Transforming Rice-

Wheat Systems in Punjab, Haryana, 

Odisha and Chhattisgarh 

9.05 2.72 1.81 6.79 20.37 389.64 412.12 

10481 FAO Nigeria 

Promoting Integrated Landscape 

Management and Sustainable Food 

Systems in the Niger Delta Region in 

Nigeria 

0.41 1.33 1.78 1.83 5.35 67.74 73.73 

10594 
World 

Bank 
Burundi 

Burundi Landscape Restoration and 

Resilience Project 
0.39 0.39 3.21 2.00 6.00 31.00 37.54 

10598 FAO Kenya 

Integrated Landscape Management for 

conservation and restoration of the Mt. 

Elgon Ecosystem in Western Kenya 

2.18  1.34 1.83 5.35 46.51 52.49 

10599 FAO Nicaragua 

Transforming Food Systems and 

Reducing Deforestation in the Protected 

Areas and Biological Corridors 

landscapes from the Southern Caribbean 

Coast and San Juan River autonomous 

region  

1.78 0.89 0.89 1.78 5.35 44.69 50.68 

10600 FAO Guinea 

Integrated management of degraded 

landscapes for sustainable food systems 

and livelihoods in Guinea Forest Region 

and Upper Guinea 

3.29 1.33 1.71 3.17 9.50 43.40 54.05 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10348
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10463
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10464
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10468
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10480
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10481
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10594
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10598
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10599
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10600
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IP 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10601 FAO 
Uzbekista

n 

Food System, Land Use and Restoration 

Impact Program in Uzbekistan 
0.44 3.11 0.44 2.00 5.99 72.75 79.49 

10735 
World 

Bank 
Mexico 

Connecting Watershed Health with 

Sustainable Livestock and Agroforestry 

Production 

4.59 2.75 1.83 4.59 13.76 99.01 114.01 

10750 FAO 
Madagasc

ar 

Integrated Landscape Management for a 

zero-deforestation coffee and rice value 

chains in the Central South and Eastern 

coast of Madagascar 

6.58   3.29 9.87 30.58 41.54 

10206   

Sustainable Forest Management Impact 

Program on Dryland Sustainable 

Landscapes 

       

10249 

WWF-

US/ 

FAO 

Mongolia 

Promoting Dryland Sustainable 

Landscapes and Biodiversity 

Conservation in the Eastern Steppe of 

Mongolia 

1.78  1.78 1.78 5.35 50.95 56.93 

10250 FAO Tanzania 
Integrated Landscape Management in 

Dry Miombo Woodlands of Tanzania 
0.89  4.02 2.46 7.37 37.30 45.53 

10251 FAO Namibia 

Integrated landscape management to 

reverse degradation and support the 

sustainable use of natural resources in 

the Mopane-Miombo belt of Northern 

Namibia 

 0.44 3.64 2.04 6.13 54.55 61.43 

10253 FAO Global 
Global coordination project for the SFM 

Drylands Impact Program 
   8.06 8.06 16.11 25.10 

10254 FAO Malawi 

Transforming landscapes and 

livelihoods: A cross-sector approach to 

accelerate restoration of Malawi’s 

Miombo and Mopane woodlands for 

sustainable forest and biodiversity 

management 

2.81  1.42 2.12 6.35 47.70 54.82 

10255 FAO Botswana 

Integrated sustainable and adaptive 

management of natural resources to 

support land degradation neutrality and 
  3.57 1.78 5.35 71.50 77.48 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10601
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10735
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10750
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10206
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10249
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10250
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10251
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10253
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10254
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10255
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IP 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

livelihoods in the Miombo-Mopane 

landscapes of North-east Botswana 

10256 FAO Angola 

Land and natural resource degradation 

neutrality and community vulnerability 

reduction in selected Miombo and 

Mopane Ecoregions of Angola 

(Okavango and Cunene river basin) 

 1.78 1.81 1.77 5.36 34.50 40.54 

10257 FAO Zimbabwe 

A cross-sector approach supporting the 

mainstreaming of sustainable forest and 

land management to enhance ecosystem 

resilience for improved livelihoods in the 

Save and Runde Catchments of 

Zimbabwe 

0.89 0.71 5.35 3.48 10.43 60.83 72.50 

10291 IUCN 
Burkina 

Faso 

Sustainable management of dryland 

landscapes in Burkina Faso 
1.34 0.45 2.67 2.23 6.68 34.29 41.77 

10292 IUCN Kenya 

Strengthening forest management for 

improved biodiversity conservation and 

climate resilience in the Southern 

rangelands of Kenya 

2.23 0.45 0.89 1.78 5.35 15.08 21.07 

10299 

World 

Bank/ 

FAO 

Kazakhsta

n 

Kazakhstan Resilient Agroforestry and 

Rangeland Management Project 
 3.49 0.64 2.16 6.28 191.95 198.80 

10583 
World 

Bank 

Mozambiq

ue 

Conservation Areas for Biodiversity 

Conservation and Development II-

Additional Financing 

9.94 1.91 4.10 7.17 23.12 113.00 138.20 

10208 

 
  

The Congo Basin Sustainable 

Landscapes Impact Program (CBSL IP) 
       

10269 UNEP 
Regional 

(Africa) 

Transformational Change in Sustainable 

Forest Management in Transboundary 

Landscapes of the Congo Basin 

   8.19 8.19 49.94 59.06 

10287 
WWF-

US 
Cameroon 

Integrated management of Cameroon’s 

forest landscapes in the Congo Basin  
6.41   3.20 9.61 74.33 85.10 

10293 IUCN 
Equatorial 

Guinea 

Transforming and scaling up results and 

lessons learned in the Monte Alen and 
1.78 0.89 0.89 1.78 5.35 32.45 38.44 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10256
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10257
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10291
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10292
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10299
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10583
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10208
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10269
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10287
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10293
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GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IP 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

Rio Campo Landscapes through an 

inclusive Landscape-scale approach,  

effective land use planning and 

promotion of local governance 

10298 UNEP Congo 

Integrated Community - Based 

Conservation of Peatlands Ecosystems 

and Promotion of Ecotourism in Lac 

Télé Landscape of Republic of Congo – 

ICOBACPE /PELATEL 

2.28 0.90 0.89 2.04 6.11 42.31 49.10 

10314 UNEP Congo DR 

Community-based forested landscape 

management in the Grand Kivu and Lake 

Tele-Tumba 

9.17   4.59 13.76 76.53 91.83 

10347 
World 

Bank 

Central 

African 

Republic 

Scaling up ecological corridors and 

transboundary connectivity through 

integrated natural resources management 

in the Ngotto Forest landscape and 

Mbaéré-Bodingué National Park 

2.54 1.20 1.33 2.54 7.61 22.40 30.87 

10729 UNDP Gabon 

Transforming Forest Landscape 

Governance in the Lower Ogooué - 

Lower Nyanga Landscape Corridor      

2.77 0.80 0.80 2.19 6.57 38.04 45.30 

10391   Sustainable Cities Impact Program        

10452 UNEP Global 
Sustainable Cities Impact Program 

Global Platform (SCIP-GP) 
   16.21 16.21 24.32 42.29 

10465 UNEP Brazil 

Promoting integrated metropolitan 

planning and innovative urban 

technology investments in Brazil 

2.68 5.81  4.07 12.55 184.79 198.70 

10466 UNEP Argentina 
Integrated low-carbon and conservation 

investments in Argentinian cities 
5.99 8.10 1.80 7.55 23.45 183.58 209.43 

10467 UNDP 
Costa 

Rica 

Transitioning to an urban green economy 

and delivering global environmental 

benefits 

6.21 0.78  3.33 10.32 99.13 110.53 

10484 
UNEP/ 

ADB 
India 

Livable Cities in India: Demonstrating 

Sustainable Urban Planning and 

Development through Integrated 

0.90 10.75  5.56 17.22 499.88 518.81 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10298
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10314
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10347
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10729
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10391
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10452
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10465
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10466
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10467
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10484


 

71 
 

GEF 

ID 
Agency Country Title BD CC LD IP 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

Approaches 

10486 UNDP Morocco 

Child Project Title: Strengthening 

Marrakech’s sustainable development 

through innovative planning and 

financing 

1.22 3.06 2.10 3.04 9.42 298.56 308.97 

10494 
World 

Bank 
Indonesia 

Indonesia Sustainable Cities Impact 

Program 
7.16 3.58  5.14 15.87 162.30 179.87 

10530 
World 

Bank 
Rwanda Rwanda Urban Development Project II 2.75 1.38 1.38 2.57 8.07 150.00 158.80 

10768 
World 

Bank 

Sierra 

Leone 
Resilient Urban Sierra Leone Project 2.75 0.92 0.92 2.14 6.73 50.00 57.33 

10822 
World 

Bank 
China GEF-7: Green and Carbon Neutral Cities 3.67 14.68  8.56 26.91 300.69 330.02 

10710   
Yangtze River Basin Biodiversity 

Conservation Programme 
       

10753 IUCN China 

Mainstreaming biodiversity in the 

development of  the Yangtze River 

Economic Belt  

3.12    3.12 49.10 52.64 

10754 IUCN China 

Strengthening in-situ Biodiversity 

Conservation in the Yangtze River 

Economic Belt 

3.30    3.30 26.54 30.28 

   TOTAL 320.64  100.33  96.03  272.19  789.23  7,051.04  7,924.95  

 

 

G) Support to Enabling Activities: Convention Reporting Requirements ($ million) 

GEF 

ID 
Agency Country Title 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

10638 UNEP 

Regional (Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, 

Comoros, Congo, Congo DR, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, 

Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Tunisia, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 

Support to Preparation of the Fourth 

National Biosafety Reports to the 

Cartagena Protocol on Biosafety - 

AFRICA REGION  

1.29 1.25 2.66 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10486
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10494
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10530
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10768
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10822
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10710
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10753
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10754
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10638
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GEF 

ID 
Agency Country Title 

GEF 

Grant 

Co-

finance 
Total 

Malawi, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Namibia, 

Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia, Sudan, Tanzania, 

Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 

10639 UNEP 

Global (Afghanistan, Albania, Antigua and Barbuda, Armenia, 

Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bhutan, 

Bolivia, Bosnia Herzegovina, Cambodia, Colombia, Cuba, 

Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Grenada, Guatemala, 

Guyana, Honduras, India, Iraq, Jamaica, Jordan, Kiribati, Kyrgyz 

Republic, Lao PDR, Lebanon, Maldives, Marshall Islands, 

Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nicaragua, Pakistan, 

Palau, Panama, Samoa, Solomon Islands, Sri Lanka, St. Lucia, 

Suriname, Tajikistan, Tonga, Turkey, Venezuela, Viet Nam, 

Yemen) 

Support to Preparation of the Fourth 

National Biosafety Reports to the 

Cartagena Protocol on Biosafety - 

ASIA-PACIFIC, GRULAC, 

CENTRAL AND EASTERN 

EUROPE REGIONS     

1.42 1.05 2.61 

   TOTAL 2.71 2.30 5.27 

 

 
      

 

________ 

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10639

