
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 األولاالجتماع 

 2016 مايو/أيار 6-2 كندا، ،مونتلاير
 **من جدول األعمال المؤقت 10البند 

 

 لول  لررق  الييئة الاللريةال تقرير ال
 المقدم إتاحة مشروع أولي لتقريره، مرفق البيئة العالمية إلى "12/30من المقرر )ه( 8، في الفقرة دعا مؤتمر األطراف -1

مؤتمر  رشادات السابقة المقدمة منإللعلى استجابة مرفق البيئة العالمية  على وجه التحديدإلى مؤتمر األطراف، مع التركيز 
في هذا التقرير، وذلك بهدف تعزيز رسميا  الذي سُينظر فيهمر األطراف قبل اجتماع مؤت الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى ،األطراف

 ".المعلومات الواردة في التقرير فيالنظر الفعال وفي الوقت المناسب 

وفي ضوء ما ورد أعاله، يوزع األمين التنفيذي طيه التقرير األولي لمجلس مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف.  -2
 ، باللغتين الفرنسية واإلسبانية.على النحو الذي استلمته األمانة الوارد باللغة اإلنجليزية وقد استنسخ التقرير
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 ناوكو إيشيي
 ورئيس مجلس اإلدارة األول المسؤول التنفيذي

 2016أبريل/نيسان  4
 

 السيد بروليو ف. دي سوزا دياز
 األمين التنفيذي

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
 كندا مونتلاير،

 
 

 عزيزي السيد دياز،
من دواعي سروري العظيم أن أقدم إلى اتفاقية التنوع البيولوجي تقرير مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع األول للهيئة الفرعية 

 مايو/أيار. 6إلى  2للتنفيذ المقرر عقده في مونتلاير من 
ول للهيئة الفرعية للتنفيذ استجابة لدعوة مؤتمر األطراف إلى مرفق ويقدم المرفق العالمي للبيئة هذا التقرير إلى االجتماع األ

على استجابة  على وجه التحديدإلى مؤتمر األطراف، مع التركيز  المقدمالرسمي  تاحة مشروع أولي لتقريرهإلالبيئة العالمية 
ويغطي مشروع التقرير هذا ه((. )8الفقرة ، 12/30)المقرر مؤتمر األطراف  رشادات السابقة المقدمة منإللمرفق البيئة العالمية 

، بالنظر إلى تاريخ التقديم الرسمي إلى االجتماع األول للهيئة 2016مارس/آذار  14إلى  2014يوليو/تموز  1الفترة من فقط 
/حزيران يونيو 30إلى  2014يوليو/تموز  1يغطي الفترة من وف الفرعية للتنفيذ. أما التقرير النهائي إلى مؤتمر األطراف فس

2016. 
 فق طيه النص الكامل باللغة اإلنجليزية.ر مو 

في وقت الوثيقة  هباللغتين اإلسبانية والفرنسية لهذ تسختينلدينا، فسوف نقدم  ةالسابق الممارسةوعلى سبيل المجاملة، وتمشيا مع 
 .قريب

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 ناوكو إيشيي

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, USA  
Tel: +1 (202) 473 3202 - Fax: +1 (202) 522 3240  

E-mail: gefceo@thegef.org www.thegef.org 
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 2016مارس/آذار  14

 
 

 تقرير ررق  الييئة الاللرية إلى 
 لهيئة الفرعية للتنفيذ االجترلع اللول ل

 ق  اتفلقية التنلوع الييلوللوج 
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 تحديث إلجراءات ررق  الييئة الاللرية استجلية إلرشلدات االجترلع الثلن  عشر لرؤترر الطراف ألوال(

مجلس ويقدم ، سيعد ال3/8لس مرفق البيئة العالمية الواردة في المقرر جطبقا لمذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف في االتفاقية وم
في الماضي، فإن التقرير الرسمي من مجلس  ةالمتبع ممارسةتقريرا إلى كل اجتماع عادي لمؤتمر األطراف. واستنادا إلى ال

 .2016/أغسطس/آب -سيصبح متاحا في يوليو/تموزمؤتمر األطراف االجتماع الثالث عشر لإلى مرفق البيئة العالمية 
تقرير إلى االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ استجابة لدعوة من مؤتمر األطراف إلى مرفق ويقدم مرفق البيئة العالمية هذا ال

على استجابة  على وجه التحديدإلى مؤتمر األطراف، مع التركيز  المقدم الرسمي مشروع أولي لتقريرهالبيئة العالمية بإتاحة 
. ويغطي مشروع التقرير هذا ()ه(8، الفقرة 12/30)المقرر  ر األطرافمؤتم رشادات السابقة المقدمة منإللمرفق البيئة العالمية 

بالنظر إلى تاريخ التقديم الرسمي إلى االجتماع األول للهيئة  2016مارس/آذار  14إلى  2014يوليو/تموز  1فقط الفترة من 
، 2016يونيو/حزيران  30إلى  2014يوليو/تموز  1الفرعية. أما التقرير النهائي إلى مؤتمر األطراف، فسوف يغطي الفترة من 

 ولذلك فهو سيتضمن برنامج عمل واحدا إضافيا فقط.
 ويتألف هذا التقرير من ثالثة أجزاء.

أدناه تحديثا الستجابة مرفق البيئة العالمية إلى اإلرشادات الواردة في المقررات التي اعتمدها االجتماع  1أوال، يقدم الجدول 
 .12/30في االتفاقية، وذلك في المقرر  الثاني عشر لمؤتمر األطراف

ة موارد التنوع البيولوجي في مرفق البيئة العالمية في التجديد السادس لموارد المرفق حسب برامج التقرير تحديثا لبرمجثانيا، يقدم 
تقديماتها إلى مرفق  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي على النحو الذي حددت البلدان أولوياتها فيفي المرفق التنوع البيولوجي 

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من برنامج اإلدارة  إلىالمساهمات برمجة البيئة العالمية. وباإلضافة إلى ذلك، يبين التقرير 
، وصندوق أقل (CC-M)اخ ـال البؤري لتغير المنـ، والمج(IW)، والمجال البؤري للمياه الدولية (SFM)المستدامة للغابات 

ويقدم  .(NGI)، وأداة غير المنح (IAPs) هج المتكامللنالمشروعات التجريبية ل، و (LDCF) الخاص بالتكيف االبلدان نمو 
طبيعة برنامج المنح الصغيرة، فليس من لمساهمات أيضا إلى الخطة االستراتيجية ولكن نظرا  (SPG)برنامج المنح الصغيرة 

 النهائي فقط.الجدول  وجز، ولذلك، سيتم اإلبالغ عنه في مالممكن في الوقت الراهن تخصيص الموارد حسب هدف أيشي
ثالثا، قمنا باإلبالغ عن التقدم المحرز في مرفق البيئة العالمية في تحقيق أهداف النتائج المؤسسية لمرفق البيئة العالمية التي 

 تتواءم على نحو أوثق مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

رن االجترلع الثلن  عشر لرؤترر الطراف ق  الرقدرة اللرية لإلرشلدات استجلية ررق  الييئة ال ثلنيل(
 اتفلقية التنلوع الييلوللوج 

الصادر عن االجتماع الثاني  12/30أدناه تحديثا الستجابة مرفق البيئة العالمية لإلرشادات المقدمة في المقرر  1يقدم الجدول 
 عشر لمؤتمر األطراف.



UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1 
Page 5 

 

االجترلع الثلن  عشر لرؤترر  ل  اعتردهتال اتئة الاللرية لإلرشلدات اللواردة ق  الرقرر : استجلية ررق  اليي1الجدلول 
 12/30الرقرر  الطراف ق  اتفلقية التنلوع الييلوللوج 

 استجلية ررق  الييئة الاللرية الرقرر الصلدر عن رؤترر الطراف
  االستاراض الرايع لفلعلية اآللية الرللية -يلء 

العالمية إلى اتخاذ اإلجراءات التالية بغية زيادة  مرفق البيئة يدعو
 تحسين فعالية اآللية المالية:

جديدة مالية موارد  حشدتعزيز دوره المحفز في  )أ(
ضافية دون أن يكون ذلك على حساب أهداف الم  ؛شاريعوا 

 
 ، بالتعاون مع وكاالتاريعدورة المش تبسيطمواصلة  )ب(

على النحو الذي اقترحه مكتب  طراف،واأل مرفق البيئة العالمية
التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية في الدراسة الخامسة 

 1لألداء العام؛
التنسيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن كيفية  )ج(

في تحقيق أهداف أيشي للتنوع المحرز تحسين قياس التقدم 
، مع بيئة العالميةمن خالل مبادرات يدعمها مرفق ال البيولوجي

مراعاة المؤشرات المتفق عليها بشأن أداء حوافظ استثمارات فترة 
 مرفق البيئة العالمية؛موارد التجديد السادس ل

تحقيق التوازن بين جانبي الشمول ل السبلاستكشاف  )د(
مع إدراك الحاجة إلى واإليجاز في تقرير مرفق البيئة العالمية، 

تحقيق أهداف أيشي للتنوع موارد نحو إثبات التقدم في برمجة ال
 البيولوجي؛

إلى مؤتمر األطراف،  المقدم إتاحة مشروع أولي لتقريره (ه)
على استجابة مرفق البيئة العالمية  على وجه التحديدمع التركيز 

الهيئة الفرعية  إلىمؤتمر األطراف  رشادات السابقة المقدمة منإلل
في هذا رسميا  لذي سُينظر فيهاقبل اجتماع مؤتمر األطراف  للتنفيذ

 فيالتقرير، وذلك بهدف تعزيز النظر الفعال وفي الوقت المناسب 
 المعلومات الواردة في التقرير؛

تعزيز دوره الحافز في في يستمر مرفق البيئة العالمية  )أ(
حشد الموارد بما في ذلك االستخدام االستراتيجي لالستثمارات ذات 

شركاء آخرين. وحتى  ندة لزيادة الموارد مالمجاالت البؤرية المتعد
كان استخدام مخصصات البلد من المجال  2016مارس/آذار،  14

مليون دوالر التي  310.55 تالبؤري للتنوع البيولوجي قد بلغ
 مليون دوالر من التمويل المشترك. 1.4حصلت على 

إن تبسيط دورة المشاريع هي عملية جارية. وفي   )ب(
أصدر اجتماع المجلس قرارات لتبسيط  ،2014ألول أكتوبر/تشرين ا

 .المشروع النهج البرنامجي وتنفيذ سياسة إلغاء

في اجتماع مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في   )ج(
التقرير  ، اقترحت أمانة مرفق البيئة العالمية أن2015يوليو/تموز 

ن برمجة إلى مؤتمر األطراف، سيقدم مرفق البيئة العالمية تقارير ع
الموارد، التي تم ترسيمها للبرامج في استراتيجية التنوع البيولوجي 

 وأهداف أيشي في التجديد السادس لموارد المرفق.
ومع تنفيذ التجديد السادس لموارد المرفق، والمشروعات المقدمة 

مع أدوات التتبع في المرفق التي  المسؤول التنفيذي األوللتأييد 
مقابل مؤشرات حافظة التجديد السادس لموارد تقيس التقدم المحرز 

المرفق، فإن أمانة المرفق ستبلغ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عن 
الكيفية التي ستقيس بها أدوات التتبع في المرفق التقدم والمساهمات 

 ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
سيبسط مرفق البيئة العالمية اإلبالغ لالجتماع الثالث   )د(

عشر لمؤتمر األطراف، مع البناء على آخر التقارير لالجتماع 
الثاني عشر لمؤتمر األطراف الذي كان نفسه تقريرا مبسطا من 

 االجتماعات السابقة لمؤتمر األطراف.
 

قدم مرفق البيئة العالمية مشروع التقرير األولي إلى   )ه(
 االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ.

                                                           
 .www.thegef.org/gef/OPS5انظر:    1
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 استجلية ررق  الييئة الاللرية الرقرر الصلدر عن رؤترر الطراف
لتنفيذي والمسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئة األمين ا يشجع

العالمية على مواصلة تعزيز التعاون بين األمانتين، والتعاون مع 
 مكتب التقييم المستقل التابع للمرفق ووكاالت مرفق البيئة العالمية؛

بهذه اإلرشادات وسيستمر في تعزيز  المسؤول التنفيذي األوليرحب 
 التنوع البيولوجي.التعاون مع أمانة اتفاقية 

 
وكانت أولى النتائج لهذا التعاون عقد حلقة عمل مشتركة ألمانة 

للوحدات وسعة مالحلقة عمل  13االتفاقية وأمانة المرفق قبل 
التي شملت جميع  2015مقدمة خالل عام  (ECWs) المكونة

لدعم من مرفق البيئة العالمية لتنفيذ اتفاقية لاألقاليم والبلدان المؤهلة 
لتنوع البيولوجي. وخالل حلقات العمل هذه، استعرضت أمانة ا

المرفق فرص البرمجة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
من خالل استراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد  2011-2020

السادس لموارد المرفق ونوافذ البرمجة األخرى خالل فترة التجديد 
هذه االجتماع مساعدة المرفق في  السادس. وكان هدف أمانة

نقاط االتصال الوطنية لكل من اتفاقية التنوع البيولوجي المشاركين )
ومرفق البيئة العالمية( على فهم النطاق الكامل للفرص المتاحة في 

ديد السادس، فضال عن جاستراتيجية التنوع البيولوجي في فترة الت
، التي ستساعد من خالل مجاالت البرمجة األخرى في المرفق

البلدان على تنفيذ التزاماتها بموجب الخطة االستراتيجية للتنوع 
المقررات األخيرة الصادرة عن غيرها من و  2020-2011البيولوجي 

مؤتمر األطراف. واستعرضت أمانة االتفاقية متطلبات اإلبالغ 
المالي، والتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 

 .2020-2011 البيولوجي
، مع البناء على العالقة التي نشأت في التعاون في 2016وفي عام 

، أخذت 2015في عام  للوحدات المكونةوسعة المحلقات العمل 
لسة مشتركة جتقديم قترا  الأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي المبادرة 

للتكيف  ج القائمة على النظام اإليكولوجيعن أوجه التآزر والُنه
للوحدات موسعة العمل الحلقات  10خفيف من تغير المناخ في والت

في هذا العام. وعلى أساس هذه المبادرة، أشركت أمانة  المكونة
المرفق أمانات االتفاقيات األخرى حتى تشمل هذه الجلسات ليس 
فحسب مشاركة اتفاقية التنوع البيولوجي بل أيضا اتفاقية األمم 

ة لمناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحالمتحدة اإلطارية بشأن تغير ا
جعل هذه أول مرة لمشاركة جميع التصحر واتفاقية ستوكهولم مما 

الوحدات األمانات األربع معا في برنامج حلقات العمل الموسعة 
 .المكونة

 
 
 

االجتماع  تقريره إلىشير في يإلى مرفق البيئة العالمية أن يطلب 
 ى الكيفية التي يعتزم بهاإلالثالث عشر لمؤتمر األطراف، 

 
 
 
 

الجتماع الثالث عشر لهذا الطلب مرفق البيئة العالمية  لبيسي
 لمؤتمر األطراف.
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 استجلية ررق  الييئة الاللرية الرقرر الصلدر عن رؤترر الطراف
والمشار متطلبات التمويل، ل األول تحديداالستجابة للتقرير عن ال

 ؛من مذكرة التفاهم 2-5، عمال بالفقرة 11/5مقرر في ال إليها
 
المجال البؤري راتيجية في است 8و 5البرنامجين بإنشاء  رحبي

المتصل بالتنوع البيولوجي ضمن التجديد السادس لموارد مرفق 
، بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، مما يعكس أهمية البيئة العالمية

 ؛وفقا لذلك اريعاألطراف إلى تحديد أولويات المش ويدعو
 

تمت المالحظة. انظر المراجع أدناه للبرمجة في هذه المجاالت 
 .حتى اليوم

  يرلوتلوكلول قرطلجنة للسالرة الحيلئية –جيم 

تنفيذ إلى اآللية المالية  يدعو ،BS-VII/5بالمقرر إذ يحيط علما 
بغرض  وعدله مؤتمر األطراف الذي نظر فيه 2اإلرشاد التالي

 من االتفاقية: 21التساق مع المادة ا
 
، في ضوء الخبرة المكتسبة خالل عملية أن يدعم )أ(

المجال البؤري للتنوع  ضمنطنية الثانية، األنشطة التالية التقارير الو 
، والسيما تلك التي أبلغت المخصص لألطراف المؤهلةالبيولوجي 

، في االمتثال للبروتوكول واجهتهاالصعوبات التي بلجنة االمتثال 
 :البروتوكول في إطارالتقارير الوطنية  التزامها بتقديمبهدف الوفاء ب
ر الوطنية الثالثة بموجب بروتوكول إعداد التقاري (1)

)ز( من 2قرطاجنة للسالمة األحيائية، وفقا للفقرة 
 ؛BS-VI/5المقرر 

 
إعداد األطراف، التي لم تقم بذلك بعُد، لتقاريرها  (2)

بروتوكول قرطاجنة  بموجبالوطنية األولى 
 ؛BS-V/14للسالمة األحيائية، وفقا للمقرر 

 
تالية التي تضطلع بها األطراف األنشطة ال دعميأن  )ب(

بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة  5البرنامج  المؤهلة ضمن
 :األحيائية في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي

تنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية، وفقا  (1)
 ؛BS-VI/5) ( من المقرر 2للفقرة 

ل دعم أنشطة بناء القدرات في إطار العم (2)
للتنوع  المواضيعي المتصل بالخطة االستراتيجية

، مع مراعاة احتياجات 2020-2011البيولوجي 
 بناء القدرات لألطراف المؤهلة؛

في استراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد السادس  5البرنامج 
المية "تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة لموارد مرفق البيئة الع

األحيائية" يقدم نطاقا واسعا للبلدان للسعي إلى الحصول على الدعم 
صات مخصز( باستخدام الموارد من -ب، د-لهذه األنشطة )أ

 بلدها.
حتى اليوم، قدم مشروع واحد فقط )ماليزيا: القدرات المؤسسية و 

 بقيمة إجمالية تبلغيزيا( لتعزيز ممارسات السالمة األحيائية في مال
ديد جدوالر للدعم في مجال السالمة األحيائية في الت 995,000

 .2016مارس/آذار  14السادس لموارد المرفق حتى 
إلى  2015يونيو/حزيران  - وقدم المرفق دعما معجال في مايو/أيار

جميع األطراف المؤهلة في المرفق بما يبلغ لثالثة مشروعات إقليمية 
مليون دوالر من موارد المرفق إلعداد التقارير  3.964مجموعه 

الوطنية الثالثة باستخدام األموال االحتياطية من المجال البؤري 
 للتنوع البيولوجي.

التنوع وخالل حلقات العمل المشتركة المقدمة من أمانة اتفاقية 
مرفق البيئة العالمية التي كانت جزء من حلقات البيولوجي وأمانة 

، ركزت أمانة المرفق 2015 عامل الوحدات المكونةلموسعة العمل ا
 .5على فرص برمجة السالمة األحيائية للبلدان بموجب البرنامج 

                                                           
القسم الثاني  في ألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةلاجتماع كمن االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل المقدم  اإلرشاد يرد  2

 .في المقرر من التذييل األول
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 -دعم التصديق على بروتوكول ناغويا (3)

كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر 
التعويضي وتنفيذه بما في ذلك، في جملة أمور، 

زيادة دل المعلومات وأنشطة وتبا ،بناء القدرات
 ؛التوعية

 ينظر في آليات من أجل ما يلي:أن  )ج(
دعم تحديث األطر الوطنية للسالمة األحيائية  (1)

 ووضع الصيغة النهائية لها؛

تيسير سبل الحصول على تمويل مرفق البيئة  (2)
دعم تنفيذ بروتوكول التي ت اريعمشلالعالمية ل

 قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
رفع مستوى استخدام تمويل مرفق البيئة العالمية  (3)

 ألغراض السالمة األحيائية؛
تقديم تقارير إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه و 

 ؛الثالث عشر

 
م استخدالحاجة إلى بناء القدرات ال اإلسراع في معالجة )د(

جميع األطراف السالمة األحيائية من جانب غرفة تبادل معلومات 
 ؛لم ُتدعم حتى اآلن المؤهلة التي

 
جراء أن ي (ه) دعم األطراف في جمع البيانات الوطنية وا 

 المشاورات بشأن التقارير الوطنية الثالثة؛

لتنفيذ أنشطة بناء القدرات المشار إليها  دعموفر الأن ي (و)
المتعلق بتقييم المخاطر   BS-VII/12من المقرر 13في الفقرة 

دارة المخاطر؛  وا 
دعم أنشطة بناء القدرات بشأن االعتبارات يأن  (ز)

)ن( و)س( 2 تيناالجتماعية االقتصادية على النحو المحدد في الفقر 
الصادر عن  11/5 المقررب)التذييل الثاني   BS-VI/5من المقرر

 ؛مؤتمر األطراف(

  يرلوتلوكلول نلغلويل للحصلول لوتقلسم الرنلقع –دال 

تنفيذ إلى اآللية المالية  يدعو، NP-I/6بالمقرر  إذ يحيط علما
 اف:مؤتمر األطر  الذي نظر فيه 3اإلرشاد التالي

 السياسة العامة واالستراتيجية
 بالسياسة والذي يتعلقآللية المالية إلى ا باإلرشاد الموحد يحيط علما

"تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  8البرنامج 
فع"، قدم فرصة كبيرة للبلدان للحصول على الجينية وتقاسم المنا

 صات بلدانها.مخصالدعم لهذه األنشطة باستخدام الموارد من 
مليون دوالر من موارد  9.8وحتى اليوم، تم برمجة ما مجموعه 

المرفق من المجال البؤري للتنوع البيولوجي لتنفيذ بروتوكول ناغويا 
                                                           

 ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع.ألطراف في بروتوكول لاجتماع كتمر األطراف العامل لمؤ  ولمن االجتماع األ اإلرشاد في التذييل الثاني ردي 3
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مؤتمر  ويدعو ،10/24في المقرر  تانواالستراتيجية المعتمد العامة

اإلرشاد هذا  وينقح، حسب االقتضاء،، أن يستعرضاألطراف 
 ؛وتوكول ناغويابر بدء نفاذ  ن قبيلالتطورات الجديدة م لمراعاة

 أولويات البرامج
 إلى مرفق البيئة العالمية:يطلب 
مؤتمر  اإلرشاد الذي قدمهالواردة في  دعم األنشطة (أ)

، المرفق، التذييل 11/5مقرره األطراف إلى مرفق البيئة العالمية في 
 األول؛

الموارد المالية، بهدف مساعدة األطراف المؤهلة  إتاحة (ب)
 الوطنية؛ في إعداد تقاريرها

 
التوعية زيادة دعم األنشطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية  (ج)

 من البروتوكول؛ 21المادة  بشأن من أجل اتخاذ إجراءات مبكرة

 

 

 

 (GEF-6)التجديد السلدس لرلوارد ررق  الييئة الاللرية 

إلى مرفق البيئة العالمية ووكاالته أن تولي االعتبار الواجب  يطلب
البرامج " في إطار متعددة مجاالت تركيزتي تشمل للمشاريع ال

 المتصل تركيزالوغيرها من برامج مجال  "النموذجية للُنهج المتكاملة
الحصول وتقاسم المنافع  تضمن أنشطةالتي تو التنوع البيولوجي ب

 ؛ذات الصلة

يرو وجنوب بلدان وهي: نيبال وب 3مشروعات في  3من خالل 
ثالثة على تمويل مشترك قدره الأفريقيا. وحصلت هذه المشروعات 

 مليون دوالر. 33.95
 10غير المنح قدمت التجريبية لداة األفإن وباإلضافة إلى ذلك، 

"أثر االستثمار في  ةماليين دوالر لمشروع إقليمي في أمريكا الالتيني
المنافع". وهذا دعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم 

مليون دوالر كتمويل مشترك مما أدى  48.3المشروع حصل على 
 مليون دوالر. 58.3إلى استثمار شامل بمقدار 

 
مليون دوالر بزيادة قدرها  19.8ولذلك، وحتى اليوم، تم استثمار 

مليون دوالر لدعم تنفيذ  112.05دوالر لما يبلغ مجموعه  92.25
 بروتوكول ناغويا.

 
مثل هذا الوقت، عندما يتطلب األمر تقديم تقرير وطني، سيقدم وفي 

مرفق البيئة العالمية دعما معجال إلعداد التقرير الوطني األول 
 باستخدام األموال االحتياطية من المجال البؤري للتنوع البيولوجي.

 
 

مرفق البيئة العالمية االعتبار الواجب للمشاريع التي تشمل  يولي
ألنشطة المتعلقة بالحصول متعددة التي تدمج امجاالت تركيز 

وتقاسم المنافع؛ غير أنه حتى اليوم، ركزت طلبات التجديد السادس 
لموارد مرفق البيئة العالمية إلى المرفق على االستثمارات الموجهة 

 إلى تنفيذ بروتوكول ناغويا.
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 إرشلدات أخرى إلى اآللية الرللية -هلء

 ماالستخدام الرأللوف الرستدا

 البرامجوالمنظمات الدولية و ، األطراف، والحكومات األخرى يدعو
توفير األموال إلى  صناديق، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية،الو 

النامية األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية  للبلدانوالدعم التقني 
المستدام المألوف التي تعزز االستخدام  اريعلتنفيذ البرامج والمش

 ع البيولوجي؛للتنو 

 التنلوع الييلوللوج  اليحري لوالسلحل 
من  7الفقرة  مراعاةومع  10/29مقرر من ال 20الفقرة  إذ يشير إلى

مرفق البيئة  يدعومن االتفاقية، حسب االقتضاء،  20المادة 
العالمية إلى مواصلة تقديم الدعم لبناء القدرات للبلدان النامية، 

 فضال عنالجزرية الصغيرة النامية،  والسيما أقل البلدان نموا والدول
 المبذولة ، من أجل زيادة تسريع الجهودالتحول االقتصاديبلدان 

القائمة نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق 
 البحرية والساحلية؛

 

 

 

 

 

 
 
 

 

سيقدم مرفق البيئة العالمية األموال لألنشطة المذكورة عند إدراجها 
مة مع استراتيجية ئواتفي وتعلقها بتحقيق أهداف المشروعات الم

 التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية. التنوع البيولوجي في
 
 
 
 

من استراتيجية التنوع البيولوجي في  9و 6و 2و 1إن البرامج 
التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية تهدف إلى دعم الجهود 
المبذولة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المجاالت 

البلدان المؤهلة بموجب مرفق البيئة البحرية والساحلية بالنسبة لجميع 
من هذا التقرير عن  8و 6و 3العالمية. برجاء النظر إلى الجداول 

حالة برمجة الموارد لتعجيل الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف 
 أيشي للتنوع البيولوجي في المجاالت البحرية والساحلية.

ئة )مرفق البي (CFI)أعدت مبادرة مصايد األسماك الساحلية 
 مليون دوالر( 201.5مليون دوالر، بتمويل مشترك:  33.7العالمية: 

، أعدت لبيان 2015التي اعتمدت خالل برنامج العمل لعام 
وتشجيع العمليات األكثر شموال والُنهج المتكاملة التي تؤدي إلى 
االستخدام المستدام واإلدارة المستدامة لمصايد األسماك الساحلية 

. (LME)ام اإليكولوجي البحري المتعدد البلدان بما يكمل نهج النظ
وتشمل البلدان المشاركة كاب فيردي )الدول الجزرية الصغيرة 

ندونيسيا، وبيرو، (SIDS)النامية  كوادور، وكوت ديفوار، وا  (، وا 
(. وستقدم المبادرة مساهمة (LDC)والسنغال )أقل البلدان نموا 

البيولوجي بشأن مصايد من أهداف أيشي للتنوع  6كبيرة إلى الهدف 
بشأن الشعاب المرجانية، والهدف  19األسماك المستدامة، والهدف 

بشأن المناطق المحمية. ويدعم المجال البؤري للمياه الدولية  11
مليون دوالر،  26.69مبادرة مصايد األسماك الساحلية بمبلغ قدره 

نظام التخصيص صات البلدان في مخصمن  ة األموالوتأتي بقي
 في المجال البؤري للتنوع البيولوجي. (STAR) فاف للمواردالش

وباإلضافة إلى ذلك، قدم المجال البؤري للمياه الداخلية، من خالل 
 7.53بشأن مصايد األسماك المستدامة، مبلغا قدره  7برنامجه 

مليون دوالر لمشروعات تركز على دعم مصايد األسماك المستدامة 
دوالر في شكل تمويل مشترك في مليون  64.80التي حصلت على 

مارس/آذار  14التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية حتى 
2016. 

 
بشأن في التجديد السادس لموارد المرفق  9وبرنامج التنوع البيولوجي 
نافذة للبلدان لتعميم اعتبارات التنوع يقدم تعميم التنوع البيولوجي 
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 التنلوع الييلوللوج  لوتنرية السيلحة

، إلى االستمرار ىمرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخر  يدعو
السياحة المستدامة لدعم  الالزم التمويلفي توفير حسب االقتضاء، 

 التي تسهم في تحقيق أهداف االتفاقية؛

مناطق التنوع على تؤثر  البيولوجي في عمليات السياحة التي
مارس/آذار  14العالمي. وحتى  مستوىالبيولوجي المهمة على ال

، قدم عدد قليل فقط من المشروعات من هذا النوع بطريقة 2016
رسمية، ولكن المشاورات قد أجريت مع بعض البلدان بشأن 

 مشروعات شاملة على المستوى الوطني بشأن السياحة المستدامة.

ات الموافق عليها في التجديد السادس لموارد مرفق وتشمل المشروع
 البيئة العالمية ذات العناصر المهمة للسياحة ما يلي:

دمج ضمانات التنوع البيولوجي والحفظ في التنمية في  (1
 4.38 –باالو، منحة من مرفق البيئة العالمية: مجموع المشروع 

 .مليون دوالر 17.58 –مليون دوالر، التمويل المشترك 

 
الخرى ق  التجديد السلدس  رلواردتحديث ليررجة التنلوع الييلوللوج  ق  ررق  الييئة الاللرية لوال ثللثل(

لوتحقي   2020-2011لرلوارد ررق  الييئة الاللرية لورسلهرتهل ق  الخطة االستراتيجية للتنلوع الييلوللوج  
 أهداف أيش  للتنلوع الييلوللوج 

للتنوع  يبؤر ال ة العالمية أن المساهمات للمجالي التجديد السادس لموارد مرفق البيئالحظت استراتيجية التنوع البيولوجي ف
بيولوجي، فضال عن المساهمات وأهداف أيشي للتنوع ال 2020-2011البيولوجي لتحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ية وحقيقة أن كثير من المجاالت جملة للخطة االستراتية األخرى في مرفق البيئة العالمية نظرا للطبيعة الشامن مجاالت البرمج
برمجة في الية أخرى في مرفق البيئة العالمية ووسائل بؤر ية في الخطة االستراتيجية يتم معالجتها من خالل مجاالت مواضيعال

 التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية.
، والمجال (IW)الدولية  هي للميابؤر ، والمجال ال(SFM)دامة للغابات اإلدارة المست جة األخرى برناموتشمل مجاالت البرمج

 ، والمشروعات التجريبية للنهج المتكامل(LDCF)الخاص بالتكيف ، وصندوق أقل البلدان نموا (CC-M)ي لتغير المناخ بؤر ال
(IAPs) المنح  غير، واألداة التجريبية(NGI) وبرنامج المنح الصغيرة ،(SGP). 
 لهيئة الفرعية للتنفيذ، كما فعلنا بالنسبة لتقرير مرفق البيئة العالمية المقدم إلى االجتماع الثاني عشرهذا التقرير إلى الوبالنسبة 

أهداف أيشي إذ أنها تقدم صورة أكثر دقة لمجموع الدعم ب تهارنا أن نقدم مجموع هذه المساهمات وعالقلمؤتمر األطراف، اخت
مية لتنفيذ الخطة االستراتيجية. وعالوة على ذلك، فإنها التقطت التطور داخل مرفق البيئة العالمية المقدم من مرفق البيئة العال

واتفاقية التنوع البيولوجي نحو تنفيذ االستجابات المتكاملة لمعالجة الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي التي تتطلب 
 مرتبطة على نحو تقليدي بقطاع التنوع البيولوجي.إشراك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة غير ال
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، تم برمجة 2014مارس/آذار  14أدناه موجزا الستخدام الموارد من المجال المركزي للتنوع البيولوجي. وحتى  2ويقدم الجدول 
 في المائة من إجمالي الموارد المخصصة للمجال المركزي للتنوع البيولوجي. 34ما نسبته 
 14ي للتنلوع الييلوللوج  ق  ررق  الييئة الاللرية حتى يؤر الستخدام يررجة الرجلل ال. رلوجز 2الجدلول 

2016رلرس/آذار 
4 

 الرجلل اليؤري للتنلوع الييلوللوج 

يررجة أهداف 
التجديد السلدس 

ررق  اللرلوارد 
 (ليلون دلوالر)ر

التجديد يررجة 
 ررق الالسلدس لرلوارد 

 )رليلون دلوالر(

التجديد السلدس يررجة 
 لييئة الاللريةا ررق ل

)%( 

 1,051 310.55 30 (STAR) نظلم التخصيص الشفلف للرلواردرخصصلت اليلدان رن 

    

    نظلم التخصيص الشفلف للرلواردلالرخصصلت االحتيلطية 

 28 13.9 50 الرخصصلت االحتيلطية للرجلل اليؤري للتنلوع الييلوللوج 

 38 5.0 13 التزامات االتفاقية 

 24 8.9 37 رامج العالمية واإلقليمية للتنوع البيولوجيالمشروعات والب

 100 45 45 الرخصصلت االحتيلطية ليرنلرج النهج الرتكلرل 

 100 35 35 األساسية السلع إمداداتحذف إزالة الغابات من سلسلة 

 100 10 10 دعم استدامة ومرونة نظم اإلنتاج في أفريقيا

5ارة للغليلتالرخصصلت االحتيلطية لإلدارة الرستد
 150 68 45 

 نظلم التخصيص الشفلف للرلواردإجرلل  الرخصصلت االحتيلطية ل
(STAR) 

245 126.9 52 

    

 34 437.45 1,296 إجرلل  الرلوارد

 

                                                           
 تشمل األرقام رسوم الوكالة ومنح إعداد المشروعات.  4
امة في المائة من المساهمة اإلجمالية في برنامج اإلدارة المستد 60مليون  150تمثل مساهمة المجال البؤري للتنوع البيولوجي البالغة   5

في  45مليون دوالر )أو  111مليون دوالر. ونظرا للموافقة الحالية على مشروعات لإلدارة المستدامة للغابات بمبلغ  250للغابات البالغة 
 من هذا المبلغ إلى المجال البؤري للتنوع البيولوجي.تقريبا مليون دوالر  68المائة(، يمكن تخصيص 
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 الرجلل اليؤري للتنلوع الييلوللوج 

رة برامج تسهم مباشرة في تنفيذ تتألف استراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية من عش
تعالج معظم  التي تدابيرال يةتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل استمرار في و للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية 

شمل هذه تظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية. و االدوافع الحرجة وراء فقدان التنوع البيولوجي عبر كافة المن
التهديدات، واالستخدام المستدام، وُنهج تعميم التنوع البيولوجي. وكل برنامج يقدم  خفض/الحماية، و المباشر البرامج الحفظ

استجابة للتهديدات والفرص التي تستهدف من الوجهة المكانية والمواضيعية، أي أنها تقدم استجابة مركزة ومعايرة في نظام 
محدد في المناظر الطبيعية األرضية أو المناظر الطبيعية البحرية. وباإلضافة إلى ذلك، وللمرة إيكولوجي محدد أو مكان 

األولى، تعالج االستراتيجية أكثر الدوافع الكامنة حرجا وراء فقدان التنوع البيولوجي؛ والفشل في حساب وتسعير القيمة 
 االقتصادية الكاملة للنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي.

العالقة بين عشرة برامج في  بوضو  تالتجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية قد حددفي استراتيجية التنوع البيولوجي و 
أدناه مساهمة موارد  3مرفق البيئة العالمية بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويبين الجدول 

في أولويتها البلدان  على النحو الذي حددتمرفق البيئة العالمية في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي في 
 .2016مارس/آذار  14المشروعات التي تم تقديمها والموافقة عليها حتى 

ع أهداف أيشي للتنوع مالحظة أنه بينما بعض برامج التنوع البيولوجي في مرفق البيئة العالمية لديها عالقة فردية م يرجىو 
بشأن المناطق المحمية، تسهم برامج أخرى في مرفق البيئة العالمية في العديد من أهداف أيشي في  11البيولوجي مثل الهدف 

نفس الوقت مما يجعل تخصيص الموارد حسب الهدف يشكل تحديا كبيرا إن لم يكن مستحيال. وهذا صحيح بدرجة خاصة في 
ي بين اإلنسان والتنوع البيولوجي( حيث كشف تحليل ن)إدارة التفاعل البي 9يولوجي في إطار البرنامج تعميم التنوع الب مجال

للموارد المستثمرة على أساس دوالري في مشروعات تعميم التنوع البيولوجي أن أنشطة مشروعات مرفق البيئة العالمية تسهم 
طبيعة المتكاملة لهذه االستثمارات اللوجي في نفس الوقت نظرا إلى في أكثر من هدف واحد من أهداف أيشي للتنوع البيو  غالبا

القيمة  وزعركنا هذه األهداف مجمعة سويا ولم نتة في الجداول التالية، ذاتها. ولغرض عرض الموارد البرمج ووصف األهداف
 اإلجمالية للموارد المستثمرة على أساس كل هدف من األهداف.
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ل حسب أهداف لويرارج الرجلق  ررق  الييئة الاللرية   لرلوارد الرجلل اليؤري للتنلوع الييلوللوج  . التلوزيع التراكر3الجدلول 
اليؤري للتنلوع الييلوللوج  للتجديد السلدس لرلوارد ررق  الييئة الاللرية لوالرسلهرلت لتحقي  أهداف أيش  للتنلوع الييلوللوج  

 6 2016 رلرس/آذار 14حتى 
7داف أيش أه هدف لويرنلرج التنلوع الييلوللوج 

ق   الرشرلوعرنح  
 ررق  ال

 )رليلون دلوالر(

 الترلويل الرشترك
 )رليلون دلوالر(

الرلوارد إجرلل  
 )رليلون دلوالر(

: تحسين 1للتنوع البيولوجي البرنامج  1الهدف 
االستدامة المالية واإلدارة الفعالة للبنية التحتية 

 البيئية الوطنية

 300.43 248.85 51.58 11الهدف 

: آخر 2تنوع البيولوجي البرنامج لل 1الهدف 
ة ر يع الوصول إلى دائسموقف للطبيعة: تو 

 المناطق المحمية العالمية

 173.59 149.89 23.70 11الهدف 

: منع 3للتنوع البيولوجي البرنامج  2الهدف 
 انقراض األنواع المعروفة المهددة

 260.67 217.78 42.89 12الهدف 

: منــــع 4امج للتنــــوع البيولــــوجي البرنــــ 2الهــــدف 
دارتها  األنواع الغريبة الغازية والسيطرة عليها وا 

 60.56 46.89 13.67 9الهدف 

: تنفيــــذ 5للتنــــوع البيولــــوجي البرنــــامج  2الهــــدف 
للســـالمة األحيائيـــة )اتفاقيـــة بروتوكـــول قرطاجنـــة 

 التنوع البيولوجي(

 غير مرتبط
 بهدف مباشرة

0.99 2.99 3.98 

: مـــــن 6برنـــــامج للتنـــــوع البيولـــــوجي ال 3الهـــــدف 
ـــــى ســـــالمة  ـــــاظ عل ـــــى الشـــــعابال: الحف ـــــد إل الحي

 ووظيفة النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية

 25.4 22.03 3.37 10و 6الهدفان 

ضــمان : 7للتنــوع البيولــوجي البرنــامج  3الهــدف 
مســــتقبل الزراعــــة: االســــتخدام المســــتدام للمــــوارد 

 الوراثية النباتية والحيوانية

 69.54 58.16 11.38 13و 7الهدفان 

: تنفيــــذ 8للتنــــوع البيولــــوجي البرنــــامج  3الهــــدف 
 ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعبروتوكول 

 43.73 33.95 9.78 16الهدف 

: إدارة 9للتنـــــوع البيولـــــوجي البرنـــــامج  4الهـــــدف 
 لتنوع البيولوجيا –التفاعل البيني البشري 

 5و 3األهداف 
 15و 14و 7و 6و

110.52 539.50 650.02 

 دمج: 10للتنوع البيولوجي البرنامج  4الهدف 
في التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 التخطيط للتنمية والتخطيط المالي

 80.22 67.08 13.14 20و 2الهدفان 

أنشطة تمكين التنوع البيولوجي: مراجعات 
8االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 

 1.8 0.83 0.97 17الهدف 

 1666 1385 281  المجموع )ال يشمل السالمة األحيائية(

                                                           
ة أو مبالغ المنح إلعداد المشروعات إذ أن هذه المبالغ ال يمكن نسبتها إلى أي برامج معينة للتنوع ال تشمل هذه األرقام رسوم الوكال  6

 أو أهداف أيشي.في مرفق البيئة العالمية البيولوجي 
خل كمبدأ عام، لقد تجنبنا الحساب المزدوج لبرمجة الموارد مع أن معظم المشروعات تسهم في نفس الوقت في أكثر من هدف في دا  7

يتحقق من خالل إدارة المناطق المحمية وأنشطة تعميم التنوع  5عناصر المشروع ومن خالل نفس مجموعة األنشطة. فمثال، الهدف 
 البيولوجي التي يدعمها مرفق البيئة العالمية ولكننا خصصنا الموارد إلى المجاالت المواضيعية مباشرة التي تدعمها أنشطة المشروع، مثل

( مساهمات كبيرة إلى 11على التوالي. وباإلضافة إلى ذلك، سيقدم الكثير من مشروعات المناطق المحمية )الهدف  7و 2و 11األهداف 
، ضمن جملة أمور، ولكننا اخترنا عدم الحساب المزدوج أو تقسيم مخصصات الموارد إلى هذه األهداف نظرا ألن 15و 14الهدفين 

تالي، اخترنا تخصيص مبالغ المشروع إلى أهداف محددة، استنادا إلى النواتج األولية والفرعية التخصيص سيكون تعسفيا بدرجة كاملة. وبال
 القابلة للقياس على النحو المعروض في كل تصميم للمشروعات.

فق البيئة العالمية في المائة( من البلدان المؤهلة في مرفق البيئة العالمية أمواال في التجديد الخامس لموارد مر  94تلقت معظم البلدان )  8
لمراجعة استراتيجيات وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. وتلقت أربعة بلدان إضافية الدعم في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة 

 في المائة. 97العالمية، مما يجعل المجموع الشامل للبلدان المؤهلة في مرفق البيئة العالمية يبلغ 
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حسب  رية لوالترلويل الرشترك. التلوزيع التراكر  لرلوارد الرجلل اليؤري للتنلوع الييلوللوج  ق  ررق  الييئة الالل1الرسم الييلن  
 2016رلرس/آذار  14ئة الاللرية حتى الرجلل اليؤري للتنلوع الييلوللوج  للتجديد السلدس لرلوارد ررق  الييلويرارج أهداف 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: 1للتنوع البيولوجي البرنامج  1الهدف 

تحسين االستدامة المالية واإلدارة الفعالة 
 للبنية التحتية البيئية الوطنية

 
 
 

 
: 2للتنوع البيولوجي البرنامج  1الهدف 

يع الوصول سو آخر موقف للطبيعة: ت
 ة المناطق المحمية العالميةر إلى دائ

: 3للتنوع البيولوجي البرنامج  2الهدف 
 منع انقراض األنواع المعروفة المهددة

: 4للتنـــوع البيولـــوجي البرنـــامج  2الهـــدف 
األنـــواع الغريبـــة الغازيـــة والســـيطرة عليهـــا منـــع 
دارتها  وا 

: 5للتنـــوع البيولـــوجي البرنـــامج  2الهـــدف 
للســــــــالمة ذ بروتوكــــــــول قرطاجنــــــــة تنفيــــــــ

 األحيائية )اتفاقية التنوع البيولوجي(

: 6للتنـــوع البيولـــوجي البرنـــامج  3الهـــدف 
مــن الحيــد إلــى الشــعابال: الحفــاظ علــى 
ســــــــالمة ووظيفــــــــة الــــــــنظم اإليكولوجيــــــــة 

 للشعاب المرجانية

 

: 7للتنـــوع البيولـــوجي البرنـــامج  3الهـــدف 
ضــــــمان مســـــــتقبل الزراعـــــــة: االســـــــتخدام 
ــــــــــة النباتيــــــــــة  المســــــــــتدام للمــــــــــوارد الوراثي

 والحيوانية

 

: 8للتنـــوع البيولـــوجي البرنـــامج  3الهـــدف 
ناغويـــــا بشـــــأن الحصـــــول تنفيـــــذ بروتوكـــــول 

 وتقاسم المنافع

: 9للتنـــوع البيولـــوجي البرنـــامج  4الهـــدف 
ـــــي البشـــــري  ـــــوع ا –إدارة التفاعـــــل البين لتن

 البيولوجي

: 10 للتنوع البيولوجي البرنامج 4الهدف 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم  دمج

التخطيط للتنمية في اإليكولوجية 
 والتخطيط المالي

 100              0 200 300 400 500 600 700 

 التمويل المشترك
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 اإلدارة الرستدارة للغليلت
امال على مستوى المناظر تؤيد استراتيجية اإلدارة المستدامة للغابات في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية نهجا متك

الطبيعية األرضية، يضم مبادئ النظام اإليكولوجي ويشمل أهداف سبل العيش في إدارة النظم اإليكولوجية للغابات. وتقدم 
دارة الغابات )الهدف 11األهداف األربعة لالستراتيجية والبرامج مساهمات مباشرة في حماية الغابات )الهدف  (، واستعادة 7(، وا 

أدناه مساهمة موارد اإلدارة المستدامة  4(. ويبين الجدول 19(، ونقل التكنولوجيا والمعارف )الهدف 15و 14ت )الهدفان الغابا
في أولويتها على النحو الذي حددت البلدان تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في للغابات في مرفق البيئة العالمية 

في اإلدارة المستدامة  3. ويرجى مالحظة أن البرنامج 2016مارس/آذار  14 المشروعات التي تمت الموافقة عليها حتى
 بينما تتصل بقية البرامج مباشرة بهدف واحد على األقل من أهداف أيشي. 15و 14للغابات يسهم في الهدفين 

رة الرستدارة للغليلت . التلوزيع التراكر  لرلوارد ررق  الييئة الاللرية حسب أهداف لويرارج الرجلل اليؤري لإلدا4الجدلول 
 رلرس/آذار 14للتجديد السلدس لرلوارد ررق  الييئة الاللرية لوالرسلهرلت ق  تحقي  أهداف أيش  للتنلوع الييلوللوج  حتى 

2016 9 
أهداف أيش   هدف لويرنلرج اإلدارة الرستدارة للغليلت

 للتنلوع الييلوللوج 

ق   رشرلوعالرنح 
 الررق 

 )رليلون دلوالر(

الترلويل 
 الرشترك

 ليلون دلوالر()ر

 الرلواردإجرلل  
 )رليلون دلوالر(

: الحفاظ 1هدف اإلدارة المستدامة للغابات 
على الموارد الحرجية: خفض الضغوط على 

فظ الغابات عن طريق معالجة حالقيمة العالية ل
 .دوافع إزالة الغابات

 276.04 234.98 41.06 11الهدف 

 تعزيز إدارة: 2هدف اإلدارة المستدامة للغابات 
الغابات: الحفاظ على تدفقات خدمات النظام 
اإليكولوجي للغابات وتحسين المرونة إزاء 
تغير المناخ من خالل اإلدارة المستدامة 

 للغابات.

 166.12 140.45 25.67 7الهدف 

استعادة : 3هدف اإلدارة المستدامة للغابات 
النظم اإليكولوجية للغابات: عكس اتجاه فقدان 

كولوجية داخل المناظر خدمات النظم اإلي
 .الطبيعية للغابات المتدهورة

 245.43 206.01 39.42 15و 14الهدفان 

زيادة : 4هدف اإلدارة المستدامة للغابات 
التعاون اإلقليمي والعالمي: تعزيز التعاون 
اإلقليمي والعالمي بشأن الجهود المبذولة 

إدارة  للحفاظ على الموارد الحرجية، وتعزيز
إليكولوجية للغابات تعادة النظم االغابات واس

 من خالل نقل الخبرة الدولية والدراية.

 21.50 16.38 5.12 19الهدف 

 709.10 597.82 111.28  الرجرلوع

 

                                                           
معينة لإلدارة هذه المبالغ ال يمكن نسبتها إلى أي برامج  لغ المنح إلعداد المشروعات إذ أنقام رسوم الوكالة أو مباال تشمل هذه األر   9

 أو أهداف أيشي. في مرفق البيئة العالمية المستدامة للغابات
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 الرجلل اليؤري لتغير الرنلخ )التخفيف(
في دعم البلدان النامية وبلدان يتمثل هدف استراتيجية التخفيف من تغير المناخ في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية 

لية نحو مسار تنمية ذات انبعاثات منخفضة. ومن أحرج المساهمات المباشرة لتحقيق بتغيرات تحو التحول االقتصادي في القيام 
ألراضي أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل استراتيجية التخفيف من تغير المناخ هي من خالل األنشطة القائمة على ا

، واالستخدامات األخرى لألراضي، ودعم الزراعة وتعزيز مخزونات الكربون في الغاباتحفظ للنهوض ب 4يدعمها البرنامج  التي
من أهداف  15أدناه مساهمة موارد تغير المناخ في مرفق البيئة العالمية في تحقيق الهدف  5. ويبين الجدول ياالذكية مناخ

مارس/آذار  14حددت البلدان أولويته في المشروعات التي تمت الموافقة عليها حتى  أيشي للتنوع البيولوجي على النحو الذي
2016. 
. التلوزيع التراكر  لرلوارد ررق  الييئة الاللرية حسب أهداف لويرارج الرجلل اليؤري لتغير الرنلخ للتجديد السلدس 5الجدلول 

 10ج لرلوارد ررق  الييئة الاللرية لتحقي  أهداف أيش  للتنلوع الييلوللو 

أهداف أيش  للتنلوع  هدف لويرنلرج تغير الرنلخ
 الييلوللوج 

رنح الرشرلوع ق  
 الررق 

 )رليلون دلوالر(

 الترلويل الرشترك
 )رليلون دلوالر(

 الرلوارد  إجرلل
 )رليلون دلوالر(

من تغير المناخ  2الهدف 
حفظ ب النهوض: 4البرنامج 

وتعزيز مخزونات الكربون في 
 ، واالستخدامات األخرىالغابات

ألراضي، ودعم الزراعة الذكية ل
 يامناخ

 353.62 304.63 48.99 15الهدف 

 
 
 

                                                           
معينة لتغير يمكن نسبتها إلى أي برامج هذه المبالغ ال  لغ المنح إلعداد المشروعات إذ أنال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو مبا  10

 أو أهداف أيشي. في مرفق البيئة العالمية المناخ
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 الرجلل اليؤري لتغير الرنلخ )التكيف(

الصندوق الخاص هما لتكيف مع تغير المناخ، و للوية يعطيان األو يدير مرفق البيئة العالمية صندوقين استئمانيين منفصلين 
ة االحتياجات معالجلهذين الصندوقين أنشئا على الرغم من أن و . (LDCF) مواوصندوق أقل البلدان ن (SCCF)بتغير المناخ 

خالل  الموافق عليهابعض المشاريع فإن ، بشأن تغير المناخ اإلطاريةاألمم المتحدة الخاصة للبلدان النامية في إطار اتفاقية 
 6أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويبين الجدول ي فو  لتنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية لفي  تسهمالفترة المشمولة بالتقرير 

ي، على من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، على التوال 14و 7أقل البلدان نموا في تحقيق الهدفين صندوق مساهمة موارد 
 .2016مارس/آذار  14التي تمت الموافقة عليها حتى  روعاتفي المشأولويته البلدان النحو الذي حددت 

التلوزيع التراكر  لرلوارد ررق  الييئة الاللرية ق  صندلو  أقل اليلدان نرلوا ق  التجديد السلدس لرلوارد ررق  . 6الجدلول 
 11الييئة الاللرية لوالرسلهرلت ق  تحقي  أهداف أيش  للتنلوع الييلوللوج 

رنح رشلريع صندلو  أقل اليلدان  أهداف أيش  للتنلوع الييلوللوج 
 نرلوا ق  ررق  الييئة الاللرية

 يلون دلوالر()رل

 الترلويل الرشترك
 )رليلون دلوالر(

 إجرلل  الرلوارد
 )رليلون دلوالر(

 319 237 82 7الهدف 

 13.4 11.5 1.9 14الهدف 

 
 

                                                           
أهداف معينة في هذه المبالغ ال يمكن نسبتها إلى أي  لغ المنح إلعداد المشروعات إذ أنال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو مبا  11

 أو أهداف أيشي. صندوق أقل البلدان نموا
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 ليةالرجلل اليؤري للريله الدلو 

اض ا، وأحو لحدود لديهعبر االمياه أحواض مسطحات  دارةالعمل معا إلعلى لمياه الدولية يساعد البلدان البؤري لمجال إن ال
واستراتيجية المياه الداخلية في التجديد السادس . لتمكين تقاسم المنافع من استخدامها البحريةالساحلية و والنظم المياه الجوفية، 

( 1لحدود: عبر الموارد مرفق البيئة العالمية لها ثالثة أهداف لتحقيق غايتها المتمثلة في النهوض باإلدارة الجماعية لنظم المياه 
لحدود بدعم التعاون فيما بين دول متعددة من خالل بناء القدرات المؤسسية، والبحوث عبر ارة المستدامة لنظم المياه حفز اإلدا

حفز االستثمارات إليجاد توازن بين االستخدامات المتنافسة للمياه في إدارة المياه السطحية و ( 2الموجهة، وتعلم المحافظ؛ 
( تعزيز التعاون فيما بين دول متعددة وحفز االستثمارات لدعم 3فيما بين دول متعددة؛ و لحدود وتعزيز التعاونعبر اوالجوفية 

النظم اإليكولوجية البحرية الكبرى. مصايد األسماك المستدامة، واستعادة وحماية الموائل الساحلية، وخفض تلوث السواحل و 
 6مباشرة في الهدف  يقدم مساهمة 3أيشي، فإن الهدف بصورة غير مباشرة في أهداف  2و 1وبينما سيسهم هدفا االستراتيجية 
من أهداف  6أدناه مساهمة موارد المياه الداخلية في مرفق البيئة العالمية في تحقيق الهدف  7من أهداف أيشي. ويبين الجدول 

مارس/آذار  14حتى  في المشاريع التي تمت الموافقة عليهاأولويته على النحو الذي حددت البلدان أيشي للتنوع البيولوجي 
2016. 

ق  التجديد  يةدلولحسب أهداف لويرارج الرجلل اليؤري للريله ال. التلوزيع التراكر  لرلوارد ررق  الييئة الاللرية 7الجدلول 
 12السلدس لرلوارد ررق  الييئة الاللرية لوالرسلهرلت ق  تحقي  أهداف أيش  للتنلوع الييلوللوج 

ش  للتنلوع أهداف أي الريله الدلوليةهدف لويرنلرج 
 الييلوللوج 

رنح الرشرلوع ق  
 الررق 

 )رليلون دلوالر(

 الترلويل الرشترك
 )رليلون دلوالر(

 الرلوارد  إجرلل
 )رليلون دلوالر(

لمياه الدولية البرنامج ل 3الهدف 
د األسماك ي: دعم مصا7

 المستدامة

 259.0 224.8 34.2 6الهدف 

 
 

                                                           
ة للمياه عينبرامج مهذه المبالغ ال يمكن نسبتها إلى أي  لغ المنح إلعداد المشروعات إذ أنهذه األرقام رسوم الوكالة أو مبا ال تشمل  12

 أو أهداف أيشي. الداخلية في مرفق البيئة العالمية
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 التجريي  النهج الرتكلرل

أكثر  جفي مرفق البيئة العالمية في التجديد السادس لموارد المرفق الختبار إيصال نه (IAPs) ريبيالنهج المتكامل التج أدخل
األهداف والغايات في مع و وثيق حمحددة زمنيا التي تتواءم تسويتها على نالتكامال يعالج التحديات البيئية العالمية المنفصلة و 
رفق البيئة العالمية كآلية مالية لها. وكما الحظنا في استراتيجية التنوع البيولوجي االتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يعمل م

في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية، هناك نهجين متكاملين تجريبيين كانا أكثر مواءمة مع أهداف أيشي للتنوع 
. دعم االستدامة والمرونة لألمن الغذائي في أفريقياو اسيةأخذ إزالة الغابات إلى خارج سلسلة إمدادات السلع األسالبيولوجي: 

في مرفق البيئة العالمية في أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويقدم النهج  أدناه مساهمة النهج المتكامل التجريبي 7ويبين الجدول 
ستراتيجية للتنوع البيولوجي. ويقدم المتكامل التجريبي لسالسل إمدادات السلع األساسية أكثر المساهمات المباشرة للخطة اال

النهج المتكامل التجريبي بشأن األمن الغذائي مساهمة أقل قوة إلى أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ولهذا، نقدم النهج المتكامل 
في  التجريبي بشأن األمن الغذائي ألغراض المعلومات فقط ونالحظ أن له مساهمة غير مباشرة في أهداف أيشي، وال ندرجه

 5و 4أدناه المساهمة المباشرة وغير المباشرة لموارد النهج المتكامل التجريبي لتحقيق األهداف  8ا الشامل. ويبين الجدول نإبالغ
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 14و 13و 7و

 13للتنلوع الييلوللوج . التلوزيع التراكر  لرلوارد النهج الرتكلرل التجريي  لوالرسلهرلت ق  تحقي  أهداف أيش  8الجدلول 

أهداف أيش  للتنلوع  النهج الرتكلرل التجريي 
 الييلوللوج 

 الررق رنح الرشلريع ق  
 )رليلون دلوالر(

 الترلويل الرشترك
 )رليلون دلوالر(

 إجرلل  الرلوارد
 )رليلون دلوالر(

إزالة الغابات إلى خارج  أخذ
 سلسلة إمدادات السلع األساسية

 14 7و 5و 4األهداف 
 رة(مباش ات)مساهم

مليون  35مليون ) 40.3
احتياطي مقدم بواسطة 
المجال البؤري للتنوع 

 البيولوجي( 

443.20 483.5 

دعم االستدامة والمرونة لألمن 
 الغذائي في أفريقيا

 13و 7الهدفان 
 (غير مباشرة ات)مساهم

مليون  10) 106.36
احتياطي مقدم بواسطة 
المجال البؤري للتنوع 

 البيولوجي(

805.36 911.72 

 
 

                                                           
معينة من أهداف مكن نسبتها إلى أهداف هذه المبالغ ال ي لغ المنح إلعداد المشروعات إذ أنال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو مبا  13

 أيشي.
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 أداة غير الرنح

للتجديد السادس  المنعكس في التوصيات السياساتية خالل المفاوضات للتجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية، وعلى النحو
لموارد المرفق والقرارات الالحقة الصادرة عن المجلس، اتفق على توسيع استخدام أدوات غير المنح، بالنظر إلى المساهمات 

من القطاع الخاص، إلى االستدامة المالية طويلة األجل من خالل إمكانياتها  دمها هذه األدوات في زيادة رأس المالي تقالت
للدعم من مرفق  يةتوليد التدفقات، فضال عن فائدتها في تقييم الطلب على أدوات غير المنح للقطاع العام في البلدان المتلقل

 .(NGI Pilot) تجريبي ألداة غير المنح جياطي لبرناماحت ئالبيئة العالمية. وبالتالي، أنش
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على النحو المقدم  16و 10و 6وقد اعتمد مشروعان يقدمان مساهمة مباشرة في األهداف 

 أدناه. 9في الجدول 

 14داف أيش  للتنلوع الييلوللوج . التلوزيع التراكر  لرلوارد النهج الرتكلرل التجريي  لوالرسلهرلت ق  تحقي  أه9الجدلول 
الرشرلوع التجريي  لداة غير 

 الرنح

هدف لويرنلرج التنلوع 
 الييلوللوج 

أهداف أيش  
 للتنلوع الييلوللوج 

 الرشرلوعرنح 
 ررق ق  ال

 )رليلون دلوالر(

الترلويل الرشترك 
 )رليلون دلوالر(

إجرلل  الرلوارد 
 )رليلون دلوالر(

أثر االستثمار في دعم 
 تنفيذ بروتوكول ناغويا
بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

للتنوع  3الهدف 
: 8البيولوجي البرنامج 

تنفيذ بروتوكول ناغويا 
بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

 58.3 48.3 10 16الهدف 

صندوق ميلوي: صندوق 
لمصايد األسماك الصغيرة 
المستدامة في جنوب شرق 

 آسيا

للتنوع  3الهدف 
: 6 البيولوجي البرنامج

من الحيد إلى 
الشعابال: صيانة 

سالمة ووظيفة النظم 
اإليكولوجية للشعاب 

المرجانية ذات 
 األهمية العالمية

 41.19 35.19 6 10و 6الهدفان 

 99.49 83.49 16   المجموع

 

تدفقات التمويل مختلف موجزا لجميع المساهمات في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل  10ويعرض الجدول 
. وباختصار، حصلت موارد مرفق البيئة 20016مارس/آذار  14حتى  السادس لموارد مرفق البيئة العالمية يددخالل التج

. وقد أدى ذلك إلى 5:1دوالر من التمويل المشترك؛ بنسبة  ارملي 3.3لى زيادة قدرها عمليون دوالر  636العالمية البالغة 
تنفيذ الخطة االستراتيجية وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في أول مليار دوالر يتم استثماره نحو  3.9مجموع إجمالي قدره 

في  44مليون دوالر الذي تم استثماره، تأتي  636شهرا من التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية. ومن بين المبلغ  21
في المائة  56وبقية الـ ،(STAR) واردنظام التخصيص الشفاف للمالمجال البؤري للتنوع البيولوجي في المائة من مخصصات 

من الموارد تأتي من احتياطيات المجال البؤري للتنوع البيولوجي وتدفقات التمويل األخرى داخل مرفق البيئة العالمية على النحو 
                                                           

معينة للتنوع  برامجهذه المبالغ ال يمكن نسبتها إلى  لغ المنح إلعداد المشروعات إذ أنال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة أو مبا  14
 أيشي.البيولوجي في مرفق البيئة العالمية أو إلى أهداف 
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عالمية. ونحن في الجداول السابقة. وهناك نمط متسق في اتجاهات التمويل خالل التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة ال بينالم
نقدر أنه بحلول نهاية التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية، قد تتراو  مستويات التمويل التي تدعم تنفيذ الخطة 

مليار دوالر وحسب النسب الحالية للتمويل المشترك ستزداد بمبلغ إضافي قدره  1.8إلى  1.6االستراتيجية للتنوع البيولوجي بين 
من برنامج العمل مليارات دوالر. وسيتم تحديث كل هذه األرقام  10الر بحيث يتجاوز المجموع اإلجمالي مليار دو  9-12

 والتحليل اإلضافي المقدم في تقرير مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف. 2016ليونيو/حزيران 

 ،للخطة االستراتيجية للتنلوع الييلوللوج   الييئة الاللرية لرلوارد ررقالريلشرة  ةالتراكري الرسلهرة. 10الجدلول 
 15 2016ر رلرس/آذا 14إلى  2014يلوليلو/ترلوز  1رن  أهداف أيش  للتنلوع الييلوللوج لو  2011-2020

رنح ررق  الييئة  رصدر الترلويل
الاللرية )رليلون 

 دلوالر(

% إجرلل  
رسلهرلت ترلويل 
الرنح ق  ررق  
 الييئة الاللرية

 شتركالترلويل الر
 )رليلون دلوالر(

% رسلهرلت 
 الترلويل الرشترك

اإلجرلل  )رنح 
ررق  لوالترلويل ال

 الرشترك 
 )رليلون دلوالر(

 % رن اإلجرلل 
)الررق  لوالترلويل 

 الرشترك(

المجال البؤري للتنوع 
 البيولوجي

281 44% 1385 42% 1666 42% 

برنامج اإلدارة المستدامة 
 للغابات

111.28 17% 597.82  18% 709.10 18% 

 %9 353.62 %9 304.63 %8 48.99 التخفيف من تغير المناخ

المجال البؤري للمياه 
 الدولية

34.2 5% 224.8 7% 259.0 7% 

النهج المتكامل التجريبي 
)سالسل إمدادات السلع 

 األساسية(

40.3 7% 443.20 13% 483.5 12% 

األداة التجريبية لغير 
 (NGI)المنح 

16 2% 83.49 3% 99.49 3% 

 %8 330.4 %8 248.5 %13 83.9 صندوق أقل البلدان نموا

21 %3 20.62 برنامج المنح الصغيرة 1% 41.62 1% 

  3942.73  3308.44  636.29 اإلجمالي

 
 

                                                           
معينة للتنوع هذه المبالغ ال يمكن نسبتها إلى برامج  لغ المنح إلعداد المشروعات إذ أنأو مبا ال تشمل هذه األرقام رسوم الوكالة  15

 هداف أيشي.ألأو  البيولوجي في مرفق البيئة العالمية



UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1 
Page 23 

 

ق  التجديد السلدس لرلوارد ررق  الييئة الاللرية تقرير ررحل  عن تحقي  النتلئج الرؤسسية  رايال(
 2016رلرس/آذار  14قية التنلوع الييلوللوج  حتى لوالهداف الرتصلة يلتفل

 11على سلسلة من األهداف المؤسسية. ويقدم الجدول  قافكجزء من اتفاق التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية، تم االت
االستراتيجية للتنوع  أدناه موجزا للتقدم المحرز حتى اليوم بشأن معظم األهداف ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي وبالخطة

 .2020-2011البيولوجي 
 2016رلرس/آذار  14. التقدم الرحرز ق  تحقي  أهداف التجديد السلدس لرلوارد ررق  الييئة الاللرية حتى 11الجدلول 

الرسلهرلت التراكرية  أهداف تجديد الرلوارد النتلئج الرؤسسية
 PIFق  ررحلة للرشرلوعلت 

وع نللتصيانة السلع والخدمات المهمة  -1
لمجتمع إلى االبيولوجي والنظم اإليكولوجية التي يقدمها 

 على المستوى العالمي 

تحسين إدارة المناظر الطبيعية األرضية والمناظر 
 مليون هكتار 330الطبيعية البحرية التي تغطي 

 مليون هكتار 144

اإلدارة المستدامة لألراضي في نظم اإلنتاج  -2
 الطبيعية للغابات( )الزراعة، والمراعي، والمناظر

مليون هكتار تخضع لإلدارة المستدامة  120
 لألراضي

 مليون هكتار 43

العابرة تعزيز اإلدارة الجماعية لنظم المياه  -3
 ،كاملة من السياساتالمجموعة الحدود وتنفيذ لل

والمؤسساتية واالستثمارات التي  ،واإلصالحات القانونية
لنظم تسهم في االستخدام المستدام لخدمات ا

 اإليكولوجية وصيانتها

من النظم اإليكولوجية للمياه واألغذية واإلدارة أ
على  10المشتركة للمياه السطحية والجوفية في 

 األقل من أحواض المياه العذبة
في المائة من مصايد األسماك المفرط  20
)حسب الحجم( على المستوى العالمي ها غاللاست

 انتقلت إلى مستويات أكثر استدامة

 أحواض للمياه العذبة 6

في المائة من مصايد  9
 األسماك حسب الحجم
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 2016رلرس/آذار  14التقدم الرحرز نحلو الهداف الرؤسسية للتجديد السلدس لرلوارد ررق  الييئة الاللرية حتى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ــــــة  ــــــاظر الطبيعي تحســــــين إدارة المن
لمنــــــــــاظر الطبيعيــــــــــة األرضــــــــــية وا

مليـــون  300البحريـــة التـــي تغطـــي 
 هكتار

أمــــــن الــــــنظم اإليكولوجيــــــة للميــــــاه 
ـــاه  واألغذيـــة واإلدارة المشـــتركة للمي

ـــة فـــي  ـــى  10الســـطحية والجوفي عل
 األقل من أحواض المياه العذبة

 تخضـــــــــــع رمليـــــــــــون هكتـــــــــــا 120
 لإلدارة المستدامة لألراضي

ـــــــــي المائـــــــــة مـــــــــن مصـــــــــايد  20 ف
اســـــتغاللها فـــــي األســـــماك المفـــــرط 

ــــــــت إلــــــــى  )حســــــــب الحجــــــــم( انتقل
 مستويات أكثر استدامة

43  
 مليون 
  هكتار

144  
 مليون 
  هكتار

6 
 أحواض

% من 9
مصايد 
  األسماك


