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 تحقيق منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة

 2014تقرير إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية، المكسيك، مايو/أيار 
 الهيئة االستشارية العلمية والفنية

 
 وتقديرشكر 

 

يود مؤلفو التقرير أن يتقدموا بالشكر إلى كل من غوادالوب دوران، وفرجينيا غورسيفسكي، وتوم هاموند، وليف نيريتين، وكريستين 
مور، ولوك فونيك العاملين بسكرتارية الهيئة االستشارية العلمية والفنية لما بذلوا من جهد هائل وما قدموه من مساندة -ولنغتون

  داد هذه الوثيقة.تحريرية إلع
 

 إخالء مسؤولية
 

ُيعتقد أن فحوى هذه المطبوعة، لدى تقديمها للنشر، تعكس بدقة ما بلغه العلم حتى ذلك الحين فيما يتعلق بالبيئة العالمية. وقد قامت 
ة المسؤولية عما قد تكون قد وتتحمل الهيئ بإعداد هذه المطبوعة الهيئة االستشارية العلمية والفنية، وتعكس الوثيقة آراءها ومواقفها.

 غفلت عنه من أخطاء. 
 

ويمكن االستفادة من هذا العمل بموجب ترخيص نسبة أعمال المشاع اإلبداعي غير التجارية دونما رسوم على األعمال المقتبسة 
 عنها.

 

 االستشهاد بهذا العمل
 

"تقرير تقديم  ).2014.، وباتواردان أ.، وسيمز ر. (بايرباوم ر.، وستوكنغ م.، وباومان ه.، وكاوي أ.، ودياز س.، وغرانيت ج
منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة المرفوع من الهيئة االستشارية العلمية والفنية إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق 

 صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. "2014البيئة العالمية، المكسيك 
 

 صندوق البيئة العالميةنبذة عن 
 

صندوق البيئة العالمية هو منظمة مالية مستقلة تساعد البلدان النامية في تمويل البرامج والمشروعات الرامية إلى حماية البيئة 
وطبقة  ويقدم الصندوق منحًا للمشروعات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والمياه الدولية، وتدهور األراضي، العالمية.

 األوزون، وٕادارة الكيماويات والنفايات، واإلدارة المستدامة للغابات.
 

 نبذة عن الهيئة االستشارية العلمية والفنية
تتألف الهيئة االستشارية العلمية والفنية من ثمانية خبراء استشاريين يدعمهم جهاز سكرتارية، بحيث يتوليان معًا مسؤولية تزويد 

 ة بأحدث ما في العصر من علوم موثوق بها تمثل العالم بأسره. صندوق البيئة العالمي
 

http://www.stapgef.org 
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 تحقيق منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة
 

 2014تقرير إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية، المكسيك، مايو/أيار 
 

أهم الرسائل –ملخص واٍف   

يأتي انعقاد الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية في 
فخالل عقدين  مفترق طرق بالغ األهمية واإلثارة بالنسبة للصندوق.

الصندوق إسهامات بارزة في مجال تقديم من الزمن، قدمت شراكة 
المنافع البيئية العالمية بما يتفق والتفويض الموكل إليها بوصفها 
اآللية المالية التفاقيات ريو. ومع ذلك، مازالت التهديدات التي تحيق 

بفعل أنشطة البشر واختياراتهم  –بالمشاعات العالمية في تزايد 
نشهده من تلوث، وفقدان التنوع وهو ما يسفر عما  –ألنماط الحياة 

البيولوجي، وتدهور األراضي والمياه، وتجزؤ األنظمة البيئية، وتغير 
واتسمت ردود الفعل الرامية إلى إدارة موارد المشاعات  المناخ.

المشتركة وتحسين إدارتها بالميل إلى التفتت، والتجزئة، ومحدودية 
 النجاح. 

والفنية أن الروابط بالتنمية المستدامة وترى الهيئة االستشارية العلمية 
ينبغي أن تحتل موقع القلب فيما يتبعه الصندوق من ُنُهج لتوليد 

فليس كافيا أن نتتبع ببساطة المنافع  المنافع البيئية العالمية.
بل ينبغي اتباع نهج متكامل منذ البداية، بحيث  المشتركة للتنمية.

لتنمية وبين البيئة، والتشجيع ُتراعى أوجه التوافق واالنسجام بين ا
بقوة على توليد منافع متعددة. وهذا يتطلب اتباع ُنُهج جديدة ومبتكرة، تقوم على أساس من عملية تكرار تشدد على التعلم من خالل 

 إلدارة المعرفة.بحيث يكون هناك ارتباط فيما بين التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم من خالل إستراتيجية نشطة  –الممارسة الفعلية 
 فالفهم السليم لألنظمة االجتماعية ونظم الحوكمة يمثل عنصرا أساسيا في عمل الصندوق في المرحلة المقبلة.

 وتتمثل الرسائل الرئيسية الثالث لتقرير الهيئة االستشارية المرفوع إلى الجمعية العمومية فيما يلي: 

لإلي  • ذ ةقئ قت ا آ زكه ههذ ئكايئى اآ ب ئكةخ لعئكج بˇصذهذب  لهكي وذلك بمعالجة االهتمامات المتعلقة بكل مجال من   هس
مجاالت التركيز على حدة بطرق تعود بمنافع متعددة، وتعزز خدمات النظام البيئي، وتحسن أنظمة الحوكمة داخل الحدود 

 الوطنية وخارجها. 
شمخهف • ب كك ة ئكةخخكي ا ئألجذئ؟ئ ب غى فك ل زةخئ ل ب ئك لي سين رفاهة البشر، وصحتهم، وسبل ، بما يتيح تحصذهذب هصظ ئكةم

 كسب رزقهم، والمساواة االجتماعية، مع حماية البيئة في الوقت نفسه. 

الغرض من هذا التقرير المرفوع من الهيئة االستشارية  يتمثل
إلى الجمعية العمومية الخامسة للصندوق في إظهار كيف 

 ينبغي للصندوق أن يزيد من: 

 المستدامة التنمية سياق في عالمية بيئية منافع تقديم 
 ؛بيئيا

 أجل من الجماعي للعمل والفني العلمي الدعم تعزيز 
 من األراضي على للحياة الداعمة األنظمة على الحفاظ
  الهدف؛ هذا لتحقيق موجهة استثمارات خالل

 واألمن، والصحة، الرفاهة، تحقيق من البشر تمكين 
 المنافع تحقيق مع ،االجتماعية والمساواة الرزق، وكسب
  نفسه؛ الوقت في البيئية

 جذور معالجة أجل من التحويلي والتغير االبتكار مساندة 
  المتشابكة؛ البيئية المشكالت

 نفسه الوقت في المتعددة واإلنمائية البيئية األهداف تلبية 
  ..مستدام مستقبل ضمان أجل من
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ن ؤكو ؤحخئت ةغييذ ةحهيكى خئئل.  • زعي لظ  ذ  لاةق شمخهف غى ئكمههص اخهذن ئكةحفيرى هئك لذئذ ئك وسوف صذهذب ئزة
المشروعات وحتى انتهاء التنفيذ والتقييم، فضًال عن يتطلب ذلك عمليًا االستفادة بأفضل المعارف العلمية بدءًا بتصميم 

  التعلم من خالل الخبرات المكتسبة من اإلجراءات التدخلية السابقة عبر إدارة فعالة للمعرفة.

وهذه التغييرات هي مما تسعى إليه أيضا اإلستراتيجية الجديدة للصندوق، ولكنها ستتطلب مساندة عملية وفنية ملموسة، والتزاما 
ضحا سواء من جانبه أم من جانب شركائه من الوكاالت والمنظمات. ومن شأن إعادة النظر في أنظمة اإلدارة الداخلية المستندة وا

والبد  إلى النتائج، والرصد والتقييم على األمد الطويل، أن تتيح فرصًا إليجاد االنسجام والتكامل فيما بين مجاالت التركيز المختلفة.
 ديدة إلدارة المعلومات والمعرفة من أجل الفترة السادسة للصندوق. من إيجاد ُنُظم ج

وتقف الهيئة على  ولدى الهيئة االستشارية العلمية والفنية دور مهم ينبغي لها أن تلعبه في تحقيق رؤية الفترة السادسة للصندوق.
شروعات السابقة، واستخالص الدروس المستفادة وأفضل أهبة االستعداد للقيام بدور الريادة في جمع الشواهد واألدلة المستمدة من الم

فالقيام برد فعل متكامل يستهدف التنمية المستدامة بيئيا لم  الممارسات، واقتراح سبل تحقيق المنافع البيئية العالمية المتعددة مستقبًال.
  يكن يومًا بمثل هذا اإللحاح واألهمية.

 

ب: لك قئ لة ث  َه بلحئه  آ. ئكةحذق محه ئةائظ َم زةقاكي ل لحئهذ ئك ب هئك لي ب ئكعئك شمخهف ئكايئ ب ك ب ئكحئكي  ذ ئكةذقير ئكتإلت

هي التنوع البيولوجي، وتغير المناخ (التخفيف من  –في الوقت الراهن، يتمحور هيكل صندوق البيئة العالمية حول مجاالت تركيز 
لنفايات. وترى الهيئة االستشارية العلمية والفنية أن الوقت حدة آثاره والتكيف معه)، وتدهور األراضي، والمياه الدولية، والكيماويات وا

قد حان التباع نهج أكثر منهجية، بالبناء على االتجاه المتزايد نحو المشروعات ذات مجاالت التركيز المتعددة والصناديق 
يئة والتنمية. وتوصي الهيئة بالمشروعات االستئمانية المتعددة، مع اإلقرار أيضًا بالدور التحفيزي للصندوق في إيجاد التكامل بين الب

0Fاألولوية.التجريبية الرائدة للنهج المتكامل الجديد المقترح كبداية لتطوير محفظة لمحاور التركيز ذات 

وسوف نناقش ذلك فيما يلي  1
 ونقترح مجالين ألخذهما بعين االعتبار. 

ب: ل زةخئ ل م ئك لخ في المائة من إجمالي الناتج  90العالم، وينتجون أكثر من يقطن المناطق الحضرية أكثر من نصف سكان  ئك
ويركز صندوق البيئة العالمية  في المائة من الغازات المسببة لالحتباس الحراري على مستوى العالم. 70المحلي العالمي وأكثر من 

ة بالبيئة. وينبغي للُنُهج المتكاملة على إيجاد المزيد من "المدن الخضراء" غير الضار  أحد برامج نهجه المتكاملةبصورة مالئمة 
المبتكرة للمدن الخضراء، بغية الحد من تأثيرها على البيئة وتحسين قدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ، أن تشتمل على 

 اإلدارة الرشيدة للمدن وُأطر اإلدارة التي تجمع بين: 

 المعلومات، والطاقة، واستخدام المياه، وتدفقات المواد؛  •
  تصميم المناطق الحضرية، وتخطيطها، وتوفير البنية التحتية لها؛ •
 االستخدام المتكامل للموارد الطبيعية وٕادارة النفايات؛ •
 تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. •

 

                                            
تسخير العمل المحلي من أجل المنافع العالمية؛ االستدامة والقدرة على الصمود من أجل تحقيق  –تتمثل برامج النهج المتكاملة الثالثة في: المدن المستدامة  1

 األمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء؛ ورفع إزالة الغابات من سالسل إمدادات السلع األساسية.
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م ئكغدئئى: ل ، دة المياه، واألراضيينبغي للجهود العالمية الرامية إلى تحقيق األمن الغذائي أن تتسم بمراعاة ما يتعلق بجو  ئآل
في المائة، وأن ُيلبى الجزء األكبر منه من  70، ُيتوقع للطلب العالمي على الغذاء أن يزيد بنسبة 2050والطاقة. فبحلول عام 

ة لصندوق البيئبرنامج النهج المتكاملة وبما يتناسب مع ذلك، تركز  خالل تكثيف اإلنتاج الزراعي لألراضي الصالحة للزراعة حاليًا.
العالمية في المقام األول على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تبلغ المخاوف الغذائية أقصاها. وعلى المستوى العالمي، يعتمد 

في المائة  20القطاع الغذائي بشدة على أنواع الوقود األحفوري، التي تمثل ثلث االستهالك العالمي من الطاقة وتسهم بأكثر من 
ومن بين التحديات التي ترى الهيئة االستشارية العلمية والفنية أنها بحاجة  الغازات المسببة لالحتباس الحراري. من إجمالي انبعاثات

إلى معالجة في إطار نهج جديد متكامل ضرورة إيجاد إنتاج واستهالك غذائي مستدام بدءًا من سالسل العرض على المستوى 
  والحد من فاقد األغذية. ومن بين األمور الالزمة إليجاد نهج متكامل: العالمي نزوًال إلى أنماط االستهالك المحلية

 الغذاء؛-الطاقة-فهم الروابط والمفاضالت على محور المياه •
  تكثيف الجهود من أجل تحقيق الكفاءة المثلى في استخدام األراضي؛ •
  تحسين اإلنتاجية الزراعية فيما يتعلق بالنواتج والحوافز؛ •
  اإلنتاجية والغلة" كمؤشر على مدى جودة اإلدارة المستدامة لألراضي.تقصي "فجوة  •

 

ههذ ئكايئى: ب هئكةخ زي للطلب على السلع الزراعية األساسية تأثير واسع النطاق، وسلبي بدرجة متزايدة،  زإلزك عذص ئكزكظ ئآلزئ
وهي  -د إنتاج أربع من أهم السلع الزراعية األساسية وُيع على البيئة العالمية، والسيما فيما يتعلق بمعدل إزالة الغابات وكثافتها.

في المائة مما تتعرض له الغابات االستوائية  50المسؤول األول عن قرابة  –اللحوم، وفول الصويا، وزيت النخيل، ولب الورق 
في المائة  40ت ببلوغها قرابة سنويًا من إزالة. وال تزال الممارسات غير المستدامة لصيد األسماك تمثل تهديدًا الستدامة المحيطا

في المائة من الحصيلة العالمية لصيد األسماك، مما يجعل المحيطات  25من حصيلة صيد األسماك العالمية، وهو ما يمثل نحو 
المقترح لفك برنامج النهج المتكاملة بيئة مهددة باالنهيار أو اإلفراط في االستغالل. وتثني الهيئة االستشارية العلمية والفنية على 

االرتباط بين إزالة الغابات وبين سالسل عرض السلع األساسية بوصفها خطة تعالج بشكل متكامل مشكلة يساء فهمها وتحتاج إلى 
 وتشجع الهيئة على التوسع في هذا المحور خالل السنوات المقبلة ليشمل مصائد األسماك العالمية وسالسل العرض. إعادة نظر.

 امل للسلع األساسية من أن يشتمل على ما يلي:والبد ألي نهج متك

  رفع درجة الوعي لدى الجماهير ولدى صناع القرار بالقطاع الخاص؛ •
 ضمان حسن اطالع األفراد على المعلومات الالزمة الختيارهم ما يحتاجون إلى شرائه؛  •
 بناء قدرات المنتجين من أجل تلبية معايير الجودة؛  •
 السلع األساسية المستدامة.التشجيع على االستثمار في  •

 

لمئح: ن ةغيذ ئك لهخ غى هج ش يسلط تقرير التقييم الخامس الصادر في اآلونة األخيرة عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير  ئك
لية المناخ الضوء على طائفة من المخاطر الملموسة التي تشكلها األنظمة الطبيعية والبشرية الرئيسية بسبب تغيرات المناخ الحا

وُيعد بناء القدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ أمرًا بالغ األهمية للتخفيف من حدة تلك اآلثار على الُنُظم البيئة،  والمستقبلية.
وسوف يضع صندوق البيئة العالمية مستقبًال إستراتيجية لتعزيز القدرة  والزراعة، والمياه، والبنية التحتية، وصحة البشر ورفاهتهم.

 ى الصمود في وجه تغير المناخ وتعزيز المنافع البيئية العالمية في الوقت ذاته، بحيث تشتمل على ما يلي:عل
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 تقييم وٕادارة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ في مجاالت تركيز أعمال صندوق البيئة العالمية؛ •
مكن لتدعيم كل من وظائف النظام البيئي حيث ي –مثل التكيف على أساس النظام البيئي  –اتباع ُنُهج مكفولة النجاح  •

 االقتصادية.-وخدماته أن يقلال من درجة العرض للخطر ويعززا األنظمة االجتماعية
 تطوير ُنُهج متكاملة تسعى لتحقيق منافع متعددة ومساندة جهود تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.  •

 

م ئكايئى: ل على المالحظة التي ُتعد واحدة من أهم العوامل التي تسهم في ندرة الموارد والتدهور البيئي، تقوم أهمية األمن البيئي  ئآل
ومع أن العالقة بين البيئة والصراعات ٌتعد من أبعد ما يكون عن  وهو ما قد يؤدي إلي التصارع بين الدول والمجتمعات أو داخلها.

يوم تمثل حائًال ملموسًا أمام التنمية المستدامة بيئيا. ويمكن لصندوق أن تكون مباشرة، فإن مثل هذه الصراعات ونقص األمن ال
وقد يؤدي تجاهل مثل هذه الروابط إلى فشل  البيئة العالمية أن يضطلع بجهد منهجي للنظر في مثل هذه الصالت والروابط.

 ويمكن لألنشطة المتكاملة أن تشمل: المشروعات.

 خالل بناء الثقة بين الدول؛ التشجيع على تفادى احتماالت الصراع من •
 تقاسم منافع إدارة الموارد الطبيعية واستغاللها؛ •
 محاكاة أنظمة الحوكمة الفعالة للموارد الطبيعية المشتركة؛ •
 تطوير أفضل الممارسات لصالح المناطق التي تعاني من صراعات أو الخارجة لتوها من أتون الصراعات. •

 

ب ة ئكةذقير ئكحئكي لجئإل  ا. 

أمرًا بالغ األهمية في جميع اإلستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة بيئيًا. وينبغي  التخفيف من حدة آثار تغير المناخُيعد 
كوضع أعباء عمل  –ألعمال التخفيف أن تسعى جاهدة إلى إيجاد تناغم مع غيرها من أهداف المجتمع مع تفادي المفاضالت 

وتشجع الهيئة  التي قد تؤدي إلى تقويض المنافع المشتركة في مجاالت أو مناطق أخرى. –ين إضافية على كاهل السكان المحلي
االستشارية العلمية والفنية صندوق البيئة العالمية على زيادة مساندته للقطاعات التي تبشر بإمكانيات عالية فيما يتعلق بتخفيف 

بين النقل، والبناء، وٕامدادات المياه، ومعالجة النفايات، وٕامدادات  اآلثار المناخية، مثل التخطيط الحضري الذي يمكن أن يجمع
 الغذاء، واستخدام األراضي في إطار إستراتيجية متكاملة. 

وفي الممارسة العملية يشمل التكيف مع تغير المناخ الدمج بين بواعث القلق المتعلقة بتغير المناخ أو إيجاد تكامل فيما بينها 
ويمكن للتكيف أن  نمائية مستمرة في مختلف القطاعات واألنظمة، بما في ذلك إدارة مخاطر الكوارث.لتصبح عمليات وخطط إ

وأكثرها  –يشمل أعمال تخطيط وٕادارة مختلفة، وٕادخال تقنيات جديدة، وتغيير هياكل الحوكمة. فأعمال التخفيف ال تزال حديثة العهد 
نفيذ، والرصد والتقييم، وٕاعادة النظر في اإلستراتيجيات، وذلك من أجل مساعدة والبد من تحسين التوجيه والت –في مراحل التخطيط 

ومن الُنُهج الجديدة الواعدة التكيف القائم على  المجتمعات المهددة بالخطر سواء في التكيف أم في االنتفاع باستثمارات تغير المناخ.
ن خدمات التنوع البيولوجي والنظام البيئي في إطار إستراتيجيات أساس النظام البيئي لمعالجة آثار تغير المناخ، والذي يجمع بي

 التكيف مع تغير المناخ، ويساعد أيضًا في مضي عملية التنمية قدمًا على طريق الصمود في وجه تغير المناخ. 

وقد تراكمت في  يتعرض للفقدان كأحد تداعيات التغير البيئي واسع النطاق الذي تحركه الدوافع البشرية. التنوع البيولوجيوال يزال 
عامًا، ثروة من النتائج التي البد اآلن من االستفادة منها في إيجاد األدلة الالزمة لكٍل  20مجال تركيز التنوع البيولوجي، على مدى 
ومن شأن دمج التنوع البيولوجي مع األهداف اإلستراتيجية لمجاالت التركيز األخرى أن  من توجيه وتحسين استثمارات المستقبل.
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ومن شأن العمل على  يحقق منافع مشتركة كبيرة ويساعد في مساندة أهداف التنوع البيولوجي بدرجة ملموسة وبشكل أكثر عمليًة.
للمجتمعات المحلية األوسع نطاقًا أن يمثل إسهامًا بالغ األهمية إتاحة ما تراكم خالل تلك الجهود من ثروة من البيانات والمعلومات 

  في التنمية المستدامة بيئيًا.

أثناء الفترة الخامسة لصندوق البيئة العالمية قيام الهيئة االستشارية العلمية والفنية بمساعدة اتفاقية  تدهور األراضيشملت أنشطة 
انتهاج مؤشرات عملية متكاملة بحق إلظهار أن االستثمار في الحد من تدهور ) على UNCCDاألمم المتحدة لمكافحة التصحر (

ومن الجوانب المهمة للتكامل في مجال التركيز اتباع  األراضي وٕازالة الغابات والتصحر يؤتي ثمارًا أكثر فائدة للتنمية المستدامة.
لرئيسية، واجتناب المفاضالت الضارة والتخطيط إلجراءات "نهج شامل" في تحديد القضايا ذات األهمية البالغة، وتحليل الروابط ا

وسيدعم تنفيذ إدارة األراضي تقلل من مخاطر التدهور في الوقت ذاته األهداف العريضة للتنمية المستدامة من  الحد من التدهور.
راعية على الصمود، والسيما فيما خالل الحفاظ على اإلنتاجية الزراعية، وحماية خدمات النظام البيئي، وتعزيز قدرة األنظمة الز 

 يتعلق باآلثار الناشئة والمتوقعة لتغير المناخ. 

نهوض العلم بدور متزايد األهمية في إيضاح التداخالت وأوجه االرتباط المعقدة بين المياه العذبة،  المياه الدوليةويشمل محور 
لحدود السياسية. وسوف يتعزز بدرجة أكبر دمج المياه في صلب واألنظمة الساحلية، والمحيطات، مع تطبيق اإلدارة الرشيدة عبر ا

وتبشر ُنُهج  الغذاء وعالقته برفاهة البشر.-الطاقة-التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي من خالل اتباع نهج محور المياه
 وتحقيق المزيد من المنافع البيئية المستدامة.اإلدارة الجماعية والتعاونية في مجال المياه الدولية باألمل بالنسبة للتكامل اإلقليمي 

وضع ُأطر حوكمة شاملة ومتكاملة يمكن تطويعها لتالئم مختلف السياقات البيئية  وتشمل الجوانب المهمة في هذا المجال:
حلية والبحرية؛ واالستفادة واالجتماعية واالقتصادية المتنوعة؛ وتفهم االعتماد المتبادل فيما بين المياه العذبة، واألنظمة البيئية السا

  من أوجه التوافق والتشابه واجتناب المفاضالت بين الطاقة والمياه والغذاء.

ةتمثل  ة هئكمفئيئ لئهيئ قضية مستمرة وخطيرة تؤثر في غيرها من مجاالت تركيز صندوق البيئة العالمية، فضًال عن تأثيرها  ئكقي
عضوية الثابتة، والنفايات الكيماوية. وسوف تساعد الهيئة االستشارية العلمية والفنية وهي تشمل الملوثات ال على التنمية المستدامة.

ة في تحديد مفاهيم وتطبيق اتفاقية ميناماتا الجديدة بشأن الزئبق، وهي االتفاقية التي يقوم صندوق البيئة العالمية بدور اآللية المالي
ومع تزايد الطلب  ات العضوية الثابتة التي تغطي مساحات كبيرة من األراضي.ومن التحديات المزمنة التربة الملوثة بالملوث لها.

درة على الغذاء، فإن تأثير الملوثات المتراكمة في التربة يقلل من إمكانياتها الزراعية، واستخداماتها السكنية، وتنميتها الصناعية، والق
لزئبق، تسهم أيضًا في تلويث الغالف الجوي، والمياه الجارية والجوفية، على الحفاظ عليها. كما أن الكيماويات والنفايات، بما فيها ا

وال تزال هناك حالة من انعدام اليقين في التقديرات العالمية النبعاثات الزئبق في الهواء، وذلك  وما يرتبط بها من نباتات وحيوانات.
ض المواد الجديدة، عالوة على مدى مصداقية االفتراضات في المقام األول بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالمحتوى الزئبقي لبع

المتعلقة العمليات والتقنيات المستخدمة في الحد من انبعاثات الزئبق، بما في ذلك معدالت تطبيقها وفعاليتها. وسوف يتطلب األمر 
 ضخ استثمارات كبيرة لبحث هذه األمور وغيرها من القضايا العلمية ذات الصلة.

 

ة ئ بث. ؤمجئرئ بˇ هخهذهئ خإلك ئكفةذب ئكزئخز لي ب ئكعئك شمخهف ئكايئ ب ك ز ل ب خإلك ئكفةذب ئكخئ ب ئإلزةسئذي  كهيئ

وواصلت الهيئة القيام  ) تكثيفًا شديدًا لدور الهيئة االستشارية ومسؤولياتها.2014-2010شهدت السنوات األربع المنصرمة (
فقد أسهمت بدور محوري في صياغة إستراتيجيات مجاالت تركيز  لعالمية.بأدوارها اإلستراتيجية والعملياتية دعمًا لصندوق البيئة ا

الفترة السادسة لصندوق البيئة العالمية؛ وشجعت على التوسع في عدد ونطاق المشروعات ذات مجاالت التركيز المتعددة التي 
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تدخل ضمن حافظة مشروعات صندوق البيئة العالمية؛ كما 
ديد الموارد للمرحلة الجديدة من قدمن األدلة التي تدعم عملية تج

ودور  2018و  2014الصندوق في الفترة بين عامي عمل 
لجانب المتعلق بالعمليات، قامت . وعلى ابرامج النهج المتكاملة

مشروعًا استثماريًا خالل الفترة  454الهيئة االستشارية بفحص 
اجتماعًا للخبراء  27الخامسة لصندوق البيئة العالمية؛ ونظمت 

 69أو جلسات فنية، وكانت من المشاركين الرئيسيين في 
اجتماعًا آخر من بينها مؤتمر لندن الدولي الذي انعقد في 

تحت عنوان "كوكب تحت ضغوط"؛ وتقدمت  2012ذار مارس/آ
وثائق  6بثالثين تقريرًا إلى مجلس إدارة صندوق البيئة وأصدرت 

أخرى داعمة. وتذكيرًا من جانبها بتوصيات الدراسة الخامسة عن 
) بغية تحسين OPS-5األداء العام لصندوق البيئة العالمية (

ستشارية في أعمال فعالية وكفاءة الدور اإلستراتيجي للهيئة اال
صندوق البيئة العالمية، فإن الهيئة تود أن تعمل مع مجلس إدارة 
الصندوق، ومع سكرتاريته، والوكالة المضيفة له (برنامج األمم 
المتحدة للبيئة)، من أجل الحفاظ على التفويض األساسي الممنوح 

المنافع البيئية العالمية (بالتناغم مع شركائها) في كافة مجاالت  لصندوق بوصفه الوكالة العالمية الوحيدة المخولة حق تمويل وتوفير
 التركيز، وذلك دعمًا لالتفاقيات والمعاهدات الدولية القائمة وما يتلوها. 

 
 التكامل في برنامج صندوق البيئة العالمية

األولويات اإلستراتيجية للهيئة االستشارية خالل الفترة السادسة 
 لصندوق البيئة العالمية:

  لشراكة صندوق البيئة  المشورة العلمية والفنية المستقلةتقديم
 العالمية؛

  المساعدة في بناء قاعدة المبررات والشواهد العلمية من أجل
 المستدامة بيئيًا؛التنمية 

  في مجال تقديم المنافع البيئية  التحديات والفرص الجديدةتحديد
 العالمية؛

  وسبل العمل األكثر  التحركات المتكاملةإتاحة العلم الالزم لمساندة
 منهجية؛

  لدى صندوق  إدارة المعرفةمواصلة مساندة التطورات في مجال
 البيئة العالمية؛

  الرصد والتقييم واإلدارة المستندة إلى تعزيز دور الهيئة في مجالي
 بغية استخالص الدروس المستفادة من الحافظة؛ النتائج

  تنمية التركيز على رسالة صندوق البيئة فيما يتعلق بتوفير
 مستدامة بيئياً 



تقرير الهيئة االستشارية العلمية والفنية إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية،  –تقديم منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة 
  .2014مايو/أيار 

 9 

األنشطة التي تقتصر على مجال تركيز يسير صندوق البيئة العالمية على طريق يؤدي إلى تعظيم تكامل البرامج بحيث تتحول من 
(الدائرة  منفرد (الدائرة الخارجية)، مرورًا بُنُهج المجاالت المتعددة، ووصوًال إلى الُنُهج الحالية المتكاملة للفترة السادسة لصندوق البيئة

ة المستدامة وتوفير المنافع البيئية وهو توجه يحظى بتأييد الهيئة االستشارية. ويؤكد هذا النهج أيضًا على أن التنمي –الداخلية) 
 العالمية يرتبطان فيما بينهما ارتباطًا وثيقًا ويدعم أحدهما اآلخر.
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 نحو تنمية مستدامة بيئياً 1 

  أهداف هذا التقرير 1.1

  
ترافق استغالل الموارد الطبيعية بأسلوب غير قابل لالستدامة مع اآلثار المنتظرة لتغير المناخ من حدة وخطورة التهديد الذي  يزيد

يواجه البيئة العالمية. فقد بلغت اآلثار المتراكمة على األنظمة الطبيعية للكرة األرضية من جراء استغالل الموارد، وتدفقات اإلنتاج 
تبطة بتزايد أعداد البشر، مستويات عالية الخطورة لدرجة أن العلماء يشيرون إلى أن البشرية صارت تمثل اآلن أكبر والنفايات المر 

1Fقوة محركة منفردة للتغير العالمي في هذا العصر.

وهذه الضغوط البيئية تقوض األنظمة االقتصادية واالجتماعية، وتسلب ما  1
  والتنمية البشرية في العالم.تحقق من مكاسب ملموسة في معالجة الفقر 

 
أكثر المحاوالت الحالية لمعالجة التدهور البيئي لم تحقق سوى نجاحًا  كيف ينبغي للمجتمع اإلنساني أن يتصدى لهذا التهديد؟

د في أماكن قصيرة األم تتحسيناوالُنُهج المتشرذمة التي تركز على أجزاء من النظام الطبيعي للكرة األرضية تحدث أحيانًا  محدودًا.
ويكمن السبب الجذري وراء هذا النجاح المحدود في أن  معينة، لكنها بال استثناء تفشل على األمد الطويل في تحقيق االستدامة.

النظام الطبيعي للكرة األرضية إنما هو في حقيقة األمر "محيط" شديد التعقيد والتشابك والتفاعل من العمليات والمكونات، حيث 
واألهم من ذلك كله المجال  الجيولوجي، والمائي، والبيولوجي، والغالف الجوي، والمناطق المتجمدة من األراضي،يشمل النظام 

 وهو ذلك الجزء من البيئة الذي يصنعه البشر أو يعدلونه الستغالله في األنشطة والموائل البشرية.  –اإلنساني 
 

في  70لبيئية "العالمية" ال يلقى سوى القليل من المالحظة واالهتمام في ومن األسباب الجذرية األخرى أن العديد من المشكالت ا
وحتى حيث تحظى أهمية البيئة باإلصغاء  المائة من مساحة العالم التي تعاني من المشكالت البيئية األساسية قريبة األمد.

الحراري أو فقدان التنوع البيولوجي ال تلقى صدى  واالنتباه، فإن جوانب المشاعات العالمية مثل انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس
كبيرًا لدى أولئك الذين يعيشون في فقر؛ فالسمات المباشرة لنوعية البيئة مثل جودة الهواء والماء أو القدرة على الحصول على الغذاء 

ا المحلية والعالمية بأسلوب يتسم ومالم نستطع أن نربط بشكل فعال بين القضاي والمأوى بسعر ميسور تبدو أكثر إلحاحًا وأهمية.
  بالشفافية واالتساق والمصداقية العلمية فسوف يظل ترسيخ التغير واسع النطاق الذي يمثل تحوًال حقيقيًا مجرد أمنية بعيدة المنال.

 
ة بشكل متزامن وهناك اآلن دعوات تنادي برسم منظور لمستقبل النظام الطبيعي لألرض يسمح بمعالجة المشكالت البيئية المتعدد

2Fيرتبط بسياقها اإلنمائي.

ويتطلب األمر إدراك أن النظام األرضي يعمل على مستويات مكانية وزمانية متعددة، حيث نادرًا ما  2
ومن هنا، فإن من الرسائل الرئيسية التي  تحدث التغيرات بطرق خطية وتكميلية، بل تحدث بسرعة، وأحيانًا ما تحدث بشكل متزامن.

التقرير إلى الجمعية العمومية لصندوق البيئة العالمية أن اإلجراءات التدخلية البيئية البد من أن ترتبط بكٍل من تحسين  يحملها هذا
 رفاهة اإلنسان واالستدامة البيئية.

 
لفنية الموضوعية ولدى الهيئة االستشارية العلمية والفنية لصندوق البيئة العالمية تفويض يخولها صالحية "تقديم المشورة العلمية وا

3Fواإلستراتيجية بشأن سياسات الصندوق، وٕاستراتيجياته وعملياته، وبرامجه، وبشأن المشروعات والُنُهج البرامجية."

وتمثل الجمعيات  3
 العمومية للصندوق المناسبة المالئمة لتقييم التحديات البيئية الحالية والناشئة والنظر في كيف يمكن مساندة إيجاد مستقبل أكثر
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ومن هنا، يتمثل الهدف الرئيسي لهذا  استدامة لكٍل من البيئة والمجتمع من خالل استثمارات جماعية لتوفير المنافع البيئية العالمية.
التقرير المرفوع إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية في وضع إستراتيجية لدور الهيئة االستشارية خالل السنوات 

ويركز التقرير على أربعة أهداف بعيدة المدى فيما يتعلق بكيفية  مقبلة في تلبية االحتياجات العلمية والفنية للصندوق.األربع ال
  مساعدة الهيئة لصندوق البيئة العالمية على نحو إستراتيجي من خالل ما يلي:

 
)i( صندوق البيئة العالمية من تحقيق أهداف التفويض األصلي الممنوح له من حيث توفير المنافع البيئية العالمية مع القيام  تمكين

 في الوقت نفسه بالتشجيع المتزايد للُنُهج التي تكفل تعزيز االستدامة البيئية؛
)ii( نظمة الكرة األرضية الداعمة للحياة من خالل ضخ تقديم المساندة العلمية والمشورة من أجل القيام بعمل جماعي للحفاظ على أ

 استثمارات موجهة تستخلص صراحًة الدروس المستفادة، وتشتق أفضل الممارسات، وتحسن إدارة المعرفة؛ 
)iii(  ضمان تحسن الرفاهة البشرية، والصحة، وسبل كسب الرزق، والمساواة االجتماعية، بوصفها منافع مساعدة للحماية البيئية؛ 
)iv( االبتكار، والُنُهج التكاملية، والتغيرات التي تمثل تحوًال باعتبارها الغاية النهائية من العمل من أجل مستقبل أكثر أمانًا  مساندة

  واستدامة بيئيا.
 

4Fنهج أكثر منهجية 1.2

4  

هذا النهج العلوم الرئيسية  ويضم توفر العلوم المتعلقة بأنظمة األراضي إطارًا نظريًا أوليًا لفهم البيئة وارتباطها بالمجتمع البشري. 
، كالكيمياء، والفيزياء، واألحياء، وعلم البيئة، والرياضيات، عالوة على العلوم التطبيقية كتوليد الطاقة المائية، والحفاظ على البيئة

ينطلق برسالته  والزراعة، فضًال عن العلوم االجتماعية واالقتصادية. غير أن صندوق البيئة العالمية يتطلب نهجًا أكثر تدقيقاً 
األصلية المتمثلة في الحماية البيئية إلى الفضاء األرحب للتنمية المستدامة. وهذا العلم الجديد يحتاج إلى اجتياز حدود التخصصات 

  ).1كي يعامل األراضي كنظام متكامل يربط بين المجتمع، واالقتصاد، والبيئة، وصوًال إلى هدف التنمية المستدامة بيئيًا (الشكل 
 

  المكونات األولية للتنمية المستدامة بيئيًا. :1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.htmlالمصدر: 
 

http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html
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تتخذ مكانة أكثر أهمية في ترسانة اإلجراءات التدخلية  ، ينبغي للعلوم االجتماعية واالقتصادية أن1مثلما يظهر الشكل رقم 
لصندوق البيئة العالمية لمساندة البيئة والمشاعات العالمية. وهذا أمر بالغ األهمية ألي نهج نظامي، السيما في تحديد كيفية تطبيق 

الم تؤخذ العوامل االجتماعية واالقتصادية في وقد أظهر العديد من الدراسات أنه م ترتيبات الحوكمة الالزمة إلدارة الموارد البيئية.
االعتبار، فإن تطبيق الُنُهج البيوفيزيائية في مجال الحفاظ على البيئة كبعض األمثلة التي مولها صندوق البيئة العالمية على امتداد 

5Fتاريخه سيكون مصيرها الفشل في تحقيق النواتج طويلة األمد.

مثل هذا النهج بوجه خاص  ومن األمور التي ينبغي أن يشملها 5
ولكي تكون فعالة، فالبد  قضايا كسب الرزق والرفاهة بوصفها وسائط إلحداث التغير الذي يمثل تحوًال في مجال الحفاظ على البيئة.

ات بين من اتباع ُنُهج شديدة الفعالية مثل القيام بأعمال ميدانية مع المجتمعات المحلية، وجمع البيانات وتبويبها، وتطوير عالق
الممارس المهني المتخصص وبين المجتمع الخاضع للدراسة. والبد لنطاق استخدام أساليب العلوم االجتماعية من أن يشمل أساليب 

-نوعية وكمية مثل مالحظات الممارسين، وٕاجراء المقابالت واالستبيانات، وانتهاج أساليب أكثر تقدمًا مثل األساليب العرقية
معارف والتغيرات البيئية المحلية، واألساليب التشاركية للتقييم المسبق الريفي، بما في ذلك إيجاد مجموعة أدوات البيولوجية لتوثيق ال

6Fتستخدم الُنُهج السياسية االقتصادية من أجل فهم تحديات الحوكمة وحلولها.

كما أن التثمين االقتصادي هو اآلخر أمر بالغ  6
  ل التكلفة في مقابل المنفعة والتقنيات مثل التثمين االحتمالي.األهمية، بما في ذلك مختلف أشكال تحلي

 
وصندوق البيئة العالمية لديه دور تحفيزي معترف به، ال بين مختلف مكونات األفق البيئي فحسب، بل وايضًا بين البيئة، بوجه 

7F"المستقبل الذي نريد"، تحت عنوان 20عام، وتحقيق التنمية المستدامة. وفي الوثيقة المقدمة إلى مؤتمر ريو + 

تدعو الجمعية  7
العامة لألمم المتحدة صندوق البيئة العالمية إلى تعزيز "التنسيق مع غيره من األدوات والبرامج التي تركز على التنمية المستدامة 

نفيذ الوطني اللتزاماتها بيئيًا"، مع اإلبقاء على التفويض الممنوح للصندوق فيما يتعلق بمساندة "االحتياجات القطرية من أجل الت
ويعتبر الهيكل القائم لإلدارة الدولية لشؤون البيئة، والذي يتألف من شرذمة مفتتة من االتفاقيات البيئية متعددة  البيئية الدولية".

8Fاألطراف، غير مالئم لضمان االستدامة العالمية خالل القرن الحادي والعشرين.

لبيئة وال يزال التحدي الذي يواجه صندوق ا 8
العالمية يتمثل في قدرته على تحقيق ما عليه من التزامات بموجب المعاهدات مع اإلبقاء في الوقت نفسه على قدرته على االبتكار 
وعلى كونه "شريكًا مفضًال" في ظل إطار عالمي سريع التطور للتنمية والتمويل البيئي تلعب فيه المناطق والنزعة اإلقليمية دورًا أشد 

9Fقوة.

9  
 

وهي، في جوهرها،  وُتستخدم "التنمية المستدامة بيئيا" كمصطلح عام إلعادة تركيز وٕاعادة تصميم أنشطة صندوق البيئة العالمية.
تصف نهجًا إليجاد توازن بين االحتياجات المختلفة، والمتعارضة أحيانا، في مواجهة الوعي بالقيود البيئية واالجتماعية واالقتصادية 

وكثيرًا ما يحدث أن تكون المشروعات البيئية محكومة باحتياج معين، دون النظر بتمعن في  المجتمعات البشرية.التي تواجهها 
10Fاآلثار األوسع نطاقًا أو اآلثار المستقبلية.

وما يمكن أن يتسبب فيه نهج من هذا النوع من ضرر جلي تمامًا، والسيما في سياق  10
وكلما طال السعي  الناجمة عن االعتماد على مصادر الطاقة القائمة على الوقود األحفوري. البيئة العالمية مثل التغيرات المناخية

إلى تحقيق تنمية مستدامة، تزداد احتماالت تسارع وتيرة تداعياتها واشتداد حدتها، ولهذا السبب فإن الحاجة إلى التحرك في هذا 
11Fالشأن تزداد إلحاحًا.

11  
 

يرتبط  –البيئة العالمية، فإن االستثمارات العملياتية والفنية تتمحور حول ستة مجاالت تركيز ومثلما ورد في وصف أداة صندوق 
كما تمت في صياغة  أكثرها ارتباطًا مباشرًا باالتفاقيات البيئية متعددة األطراف التي يقوم صندوق البيئة بدور اآللية المالية لها.

12Fالمسؤوليات المحددة لكٍل من مجاالت التركيز.األهداف اإلستراتيجية الحالية للصندوق مراعاة 

وقد تم في اآلونة األخيرة إجراء  12
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وقد كشف تقرير مكتب التقييم النقاب عن عدد من المشكالت في  تقييم إلستراتيجيات مجاالت تركيز الفترة الخامسة للصندوق.
13Fإستراتيجيات مجاالت التركيز.

وهذا  القات السببية المتصورة بين العناصر اإلستراتيجية.وأولها أنها ال تستند إلى تحديد نظامي للع 13
وثانيًا، فإن  يؤدي إلى ميل بعض المشروعات إلى أن تكون لها أنشطة ونواتج قائمة بذاتها تخفق في تحديد اآلثار السلبية الجانبية.

، وهو ما يؤدي إلى العجز عن فهم كيفية سالسل العالقات السببية بين أنشطة الصندوق والنتائج المتوقعة تكون غير كافية التحديد
وثالثًا، لم تكن  وبالتالي إلى العجز عن االستفادة من النتائج في استخالص الدروس للمشروعات األخرى. –انبثاق النواتج 

 إستراتيجيات مجاالت التركيز خالل الفترة الخامسة للصندوق تشتمل على نهج شامل لالستفادة من أوجه التشابه (وٕادارة
ويمثل االفتقار إلى وجود نهج إستراتيجي ألنشطة  المفاضالت) فيما بين مجاالت التركيز أو في األنشطة ذات المجاالت المتعددة.

الصندوق متعددة المجاالت تحديًا محوريًا ينبغي التغلب عليه خالل الفترة السادسة للصندوق، السيما وأن نموذج المشروعات ذات 
14Fة يزداد شيوعًا وأقباًال.مجاالت التركيز المتعد

وقد اقترح التقييم نهجًا بديًال لبرامج الصندوق، يقوم على أساس الفهم الواضح لكيف  14
يمكن إيجاد ترابط بين عناصر المشروعات والبرامج المختلفة متعددة المجاالت لضمان وجود "سلسلة عالقات سببية كاملة باتجاه 

15Fتحقيق النتائج".

ائج التي خُلص إليها التقرير إلى ضرورة انتهاج صندوق البيئة العالمية لنهج أكثر منهجية وتشير كافة هذه النت 15
 يركز على أوجه االرتباط واإلجراءات وأوجه التآزر بدال من التركيز على النواتج القائمة بذاتها.

 
اث تغير نظامي يعوقه االفتقار إلى وجود والحظ مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية أن الدور األساسي للصندوق كأداة تحفيز إلحد

نهج شامل لالنطالق في السبل المؤدية إلى توسيع نطاق اتباع هذا النهج من خالل المحاكاة، والتوسع، وتغيير هياكل السوق، أو 
تحددها البلدان  وُتعد هذه السبل والمسالك مفتاحا رئيسيًا للتوسع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ترشيدها وتوحيدها.

ولكي يظل الصندوق في موقع الريادة كمدافع عن المنافع البيئية العالمية والمشاعات العالمية، فالبد من أن يصبح إدراك  والمناطق.
وتتفق الهيئة  االرتباط المشترك بين صحة وسالمة األنظمة البيئية وبين جودة نظم الحوكمة من المحاور المركزية لبرامج الصندوق.

االستشارية العلمية والفنية مع الرأي القائل بأن األثر التحويلي ألنشطة صندوق البيئة العالمية قد أعاقه تشرذم إستراتيجيات مجاالت 
 التركيز وتفتتها.

 
رحت ومن أجل معالجة كٍل من ضرورة وٕالحاح التغير المتسم بالتحول في برنامج الفترة السادسة لصندوق البيئة العالمية، فقد اقت

الهيئة االستشارية العلمية والفنية القيام بإعادة ضبط واتساق حافظة مشروعات الصندوق بحيث تتمحور حول عدد قليل من 
16Fالموضوعات ذات المجاالت المتداخلة.

 -وترى الهيئة االستشارية أن التصدي للقضايا الكبرى الحالية، كالطاقة والمياه والغذاء  16
هو أمر البد منه لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فهو أمر بالغ األهمية لالستدامة البيئية. ويجمع  –ذاء الغ-الطاقة-أي محور المياه

نهج هذا "المحور" بين اإلدارة والحوكمة سواء بين مختلف القطاعات أو على نطاق األماكن المختلفة. وباستطاعة هذا النهج أن 
لبيئة يهدف إلى تحقيق جملة أمور منها كفاءة استخدام الطاقة وتعظيم االتساق يساند التحول باتجاه اقتصاد أخضر غير ضار با

17Fواالنسجام فيما بين السياسات.

ويعتمد بلوغ هذا  فاألمن المائي، على سبيل المثال، أمر بالغ األهمية لرفاهة البشر ورخائهم. 17
ة يمكن التعويل عليها، ونشر الوعي بشأن إدارة الهدف على الحفاظ على صحة وسالمة عمل الدورة المائية، ووجود بنية تحتي

الموارد المائية أو التهديدات األمنية، وخطط التخفيف من حدة اآلثار السلبية، فضًال عن إيجاد أنظمة قانونية وسياسات مستنيرة، 
18Fوأنظمة حوكمة فعالة.

الجتماعية، وال يمكن ألي فالمياه فريدة من حيث الطريقة التي تربط بها بين كافة األنظمة الطبيعية وا 18
مبادرة قطاعية أن تحظى بالنجاح في نهاية المطاف دونما تفكير ودراسة مناسبة للقضايا ذات الصلة بكمية المياه ونوعيتها. ولهذه 

 األسباب، فقد تم دمج قضايا أمن المياه العذبة في صلب الموضوعات الرئيسية األربعة.
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) هي هيكل يقال غالبًا إنه أمر الزم آللية مالية مثل الصندوق 2والتركيبة الحالية لمجاالت تركيز صندوق البيئة العالمية (الشكل 
متعددة األطراف على حدة. ومعًا تسهم أنشطة مجاالت التركيز، بما فيها األنشطة كي يالئم كل اتفاقية عالمية وكل اتفاقية بيئية 

ذات المجاالت المتعددة كاإلدارة المستدامة للغابات، في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للصندوق، لكن المشروعات والبرامج قد تتم 
هيكلتها تبعًا ألي مزيج ذي صلة من 

التي ومن المشكالت  مجاالت التركيز.
وجدتها الهيئة االستشارية العلمية والفنية 
في بعض مقترحات مشاريع الصندوق 

 2الحالية (الموضحة بالشكل رقم 
كمشروعات ترتبط بأكثر من موضوع 
رئيسي واحد في اُألطر ذات اللون 
البني) أن أنشطة المشروعات ذات 
مجاالت التركيز المتعددة غالبًا ما تكون 

ط، وال تمثل فضفاضة وضعيفة التراب
ببساطة، رغم كل النوايا واألغراض، 
سوى مزيج من األنشطة أحادية 
التركيز. ومن شأن استمرار العمل 
بأسلوب "العمل كالمعتاد" الحالي أن 
يطيل أجل المنافع المنفردة والجيوب 

  المعزولة للحماية البيئية.
 
 

وتنادي الهيئة االستشارية العلمية والفنية 
وضع نهج جديد منذ بضع سنوات ب

يتغلب على عقلية الصومعة التي يمكن أن تنشأ عن العمل في إطار مجال واحد من مجاالت تركيز الصندوق. وقد رحبت الهيئة 
ولقيت فكرة  بحرارة باستمرار التوجه نحو ظهور المزيد من المشروعات ذات مجاالت التركيز المتعددة بحافظة مشروعات الصندوق.

  لمعالجة القضايا الملحة الخاصة بالبيئة العالمية تأييدًا من جانب المشاركين في الفترة السادسة للصندوق.وضع نهج أكثر تكامالً 
. ويمكن لهذا الهيكل أن يقوم على أساس مجاالت التركيز الحالية، مع 3انظر الشكل رقم  –ومن هنا، يمكن اقتراح هيكل بديل 
سعيًا إلى الوصول إلى الهدف النهائي للتنمية المستدامة بيئيًا.  لنهج المتكاملة الجديدةوبرامج اتعزيزه لمجاالت التركيز المتعددة 

أما النواتج الحالية  وترى الهيئة هذا الهدف على درجة عالية من األهمية تمثل النواتج والغايات النهائية الستثمارات الصندوق.
وفير المنافع البيئية العالمية، وهو ما ينبغي اإلبقاء عليه بوصفه المعيار األقصر أمدًا فتظل كما هي اآلن، أال وهي االستمرار في ت

ولتحقيق هذه النواتج المرجوة، سواء كانت طويلة األجل أم قصيرة األجل، ينبغي لصندوق البيئة العالمية  الرئيسي أو مؤشر النجاح.
حاليًا في الُنُهج الجديدة المتكاملة، على أن تكملها  أن يختار العمل في ضوء "الفرص المتاحة" أو "فرص التحرك" مثلما تتمثل

 موضوعات تكميلية إضافية مختارة بعناية. 
 

 

األهداف االستراتيجية 
لصندوق البيئة

تخفيف وطأة 
تغير المناخ

المياه الدولية تدهور 
األراضي

التنوع 
البيولوجي

الكيماويات اإلدارة 
المستدامة 

للغابات

التكيف مع 
تغير المناخ

سيناريو العمل كالمعتاد–الخامسة لصندوق البيئة الفترة سلسلة نتائج 

المشروعات 
والبرامج

 
 
 

 إطار اإلدارة المستند إلى النتائج بصندوق البيئة العالمية – 2الشكل 
الهيكل القائم ألسلوب "العمل كالمعتاد" بالفترة الخامسة للصندوق حيث يتم إعداد المشروعات/البرامج 

 ويتم رفع النتائجك اإلدارة المستدامة للغابات).  في إطار مجاالت التركيز أو البرامج (بما في ذل
  .المتعلقة بوفاء الصندوق بأهدافه اإلستراتيجية الخاصة بمجاالت التركيز
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ويمكن أن يكون من األمثلة المستخلصة من نهج "المدن المستدامة" مشروع مدينة خضراء يعالج تخفيف وطأة تغير المناخ، واألمن 
19Fراء أن يشمل المياه، والتنوع البيولوجي، والكيماويات، والتكيف.المائي، والتكيف، في حين يمكن لمشروع آخر لمدينة خض

وترى  19
الهيئة االستشارية أن هذا النهج األكثر قدرة على إحداث التحول له األفضلية ألن التكامل يدخل من البداية في صلب توقعات كٍل 

وتتوقع الهيئة االستشارية من هذه التحركات  جاه.وُتعد النهج المتكاملة خطوة أولى جيدة في هذا االت من المشروعات والبرامج.
المتكاملة أن تنتقل بشراكة صندوق البيئة العالمية بدرجة أكبر لتصبح من الدعاة الحقيقيين لنصرة المشاعات العالمية من أجل 

، نتعرض بالنقاش لعدد من وفي القسم الثالث من هذا التقرير المشاركة في توفير المنافع البيئية العالمية والتنمية المستدامة.
وتوصي الهيئة االستشارية بتطوير اثنين آخرين على األقل خالل السنوات المقبلة، وتبدي استعدادها القتراح  الموضوعات التكاملية.

 أسماء المرشحين. 
 
 

 
 

 التكامل في برنامج صندوق البيئة العالمية :3الشكل 
إلى تعظيم تكامل البرامج بحيث تتحول من األنشطة التي تقتصر على مجال تركيز يسير صندوق البيئة العالمية على طريق يؤدي 

(الدائرة  منفرد (الدائرة الخارجية)، مرورًا بُنُهج المجاالت المتعددة، ووصوًال إلى الُنُهج الحالية المتكاملة للفترة السادسة لصندوق البيئة
ة. ويؤكد هذا النهج أيضًا على أن التنمية المستدامة وتوفير المنافع البيئية وهو توجه يحظى بتأييد الهيئة االستشاري –الداخلية) 

 العالمية يرتبطان فيما بينهما ارتباطًا وثيقًا ويدعم أحدهما اآلخر.
 

لمية وترى الهيئة االستشارية أن ما تراكم من معارف وخبرات عبر المبادرات التجريبية الرائدة للفترة السادسة لصندوق البيئة العا
وستظل المشروعات والبرامج التي تتمحور حول مجال واحد  يمكن أن يحدث تحوًال في حافظة مشروعات الصندوق بمرور الوقت.

غير أن  أو مجاالت متعددة من مجاالت التركيز تمثل األساس الذي تقوم عليه عمليات الصندوق كما هو الحال في الوقت الراهن.
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 غ باعتباره إسهامًا تكميليًا في المحاور المتكاملة وااللتزام العام للصندوق تجاه التنمية المستدامة بيئيًا.توفيره للنواتج والنتائج سيصا
ومن شأن هذا النهج أن يحفز التصميم المبتكر للمشروعات والبرامج، سواء كانت في أماكن مختلفة أو تضم محاور متعددة، مع 

ولكي يتحقق ذلك،  مجاالت تركيز متعددة لبلوغ األهداف المحلية واإلقليمية والعالمية.إيجاد الحوافز لتصميم مشروعات وبرامج ذات 
البد للصندوق من أن يتفق على إطار مفاهيم لتصميم المشروعات التي تقوم على اإلرشادات الحالية لمجاالت التركيز المتعددة 

دد خطوة أولى نحو رسم هذا اإلطار. وفور االتفاق عليه وتنفيذه، في هذا الص 3وربما يمثل الشكل رقم  –والُنُهج الجديدة المتكاملة 
فسوف يحدث مثل هذا اإلطار تحوًال في عمليات الصندوق وبرامجه لتصبح مشروعات تعمل بطريقة منهجية، مستفيدة من مؤشرات 

ن شأن وضع إطار مفاهيم جديد اآلثار واألهداف المجمعة. وضمن رؤية الهيئة االستشارية لهذا التغير الذي يتسم بالتحول، فم
  للصندوق أن يحفز ما يلي:

 
  اآلثار المنهجية للصندوق إلى كٍل من الدوائر البيئية واإلنمائية على مستوى العالم؛ إيصال تحسين •
إلضفاء قوة مالية أكبر وتعزيز الدور التحفيزي للصندوق وصوًال إلى  القطاع الخاصإتاحة الفرص أمام مشاركة  •

  منهجي؛التغيير ال
  من أجل تعزيز اآلثار واالرتقاء بنواتج التغيير المنهجي؛ االبتكار •
  على أساس الشواهد المتوافرة من أجل تعزيز التعلم وفعالية اإلجراءات التدخلية المنهجية. التصميم والتنفيذ •

 
ادة من المشروعات السابقة والحالية ولكي تتحقق هذه التغييرات الجذرية، سيكون من الضروري استخالص النتائج والدروس المستف

 3.2انظر القسم  –وتحسين إدارة المعلومات في االستثمارات المستقبلية، وذلك من أجل االرتقاء بالُنُهج الجديدة وأفضل الممارسات 
الوفاء بالتزاماته  من هذا التقرير. وترى الهيئة االستشارية أن هذا اإلطار يمكن ان يستمر في مساندة صندوق البيئة العالمية في

لك الواردة بكل اتفاقية من االتفاقيات البيئية متعددة األطراف وكذلك مساندة البلدان المشاركة في الوفاء بالتزاماتها هي األخرى تجاه ت
إلى وفضًال عن ذلك، فإنه سوف يساعد أيضًا في تشجيع شراكة صندوق البيئة العالمية في تركيز جهودها وصوًال  االتفاقيات.

 تحقيق النواتج في إطار مجاالت التركيز وكذلك من خالل التعاون فيما بين مجاالت التركيز المتعددة.
 

وتحدد األقسام التالية عددًا من الموضوعات والقضايا العلمية الرئيسية التي ستتعين مراعاتها في الُنُهج المتكاملة التي تم بالفعل 
المتداخلة ذات األهمية البالغة لكٍل من مجاالت التركيز الحالية لصندوق البيئة العالمية (القسم ) وبعض الروابط 3رسمها (القسم رقم 

  ) وستظل على أهميتها خالل الفترة السادسة للصندوق وما بعدها.4رقم 

 

 

  



تقرير الهيئة االستشارية العلمية والفنية إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية،  –تقديم منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة 
  .2014مايو/أيار 

 19 

 رؤية الهيئة االستشارية للفترة السادسة لصندوق البيئة العالمية وما بعدها 2

 غير الذي يتسم بالتحولالتشجيع على االبتكار والت 2.1

  
العلمية والفنية أن صندوق ترى الهيئة االستشارية 

البيئة العالمية ووكاالته تتحرك نحو اتباع نهج 
أكثر منهجية وابتكارًا وقدرة على إحداث التحول 

وسوف  الذي يوثق الصلة بين البيئة والتنمية.
يتطلب ذلك أنظمة فعالة إلدارة المعرفة ومهارات 
في مجال التحليل عبر القطاعات المختلفة 

فالتغير الذي يتسم بالتحول  .وتصميم المشروعات
يختلف عن التغير اإلنمائي أو االنتقالي من حيث 
كونه تغيرًا جذريًا ومن حيث ما يتطلبه من ُنُهج 

20Fأنظمة كاملة.

وهذا التحرك الحالي باتجاه  20
المشروعات والبرامج ذات مجاالت التركيز 
المتعددة لهو أبلغ دليل على أن االهتمام بالتغير 

غير  لى تحول قد بدأ في الترسخ.الذي ينطوي ع
ومعها الرئيس  –أن الهيئة االستشارية ترى 

) 1التنفيذي لصندوق البيئة العالمية (اإلطار رقم 
أن اآلن هو الوقت المناسب إليجاد المزيد من  –

االبتكار وتطوير التناغم واالنسجام فيما بين 
 مجاالت التركيز وفيما بين البيئة والتنمية.

 
اعر يجسدها اضطالع فريق ذي نفوذ قوي من الحاصلين على جائزة نوبل بوضع المفاهيم الالزمة للتنمية المستدامة بيئيًا. وهذه المش

 ومن بين ما قاله هذا الفريق: 
 

ا "إن ما نحن فيه من مأزق ال يمكن معالجته إال من خالل إعادة الربط بين التنمية البشرية واالستدامة العالمية، نائين بأنفسن
ففي عالم مترابط يمر بضائقة، لدينا فيه عالقة تكافلية مع الكوكب،  عن االنقسام الزائف الذي يضعهما موضع التعارض.

21Fُتعد االستدامة البيئية شرطًا مسبقًا للقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية االقتصادية، والعدالة االجتماعية".

21  
 

الشواهد واألدلة التجريبية المستقاة من المشروعات السابقة والحالية لصندوق البيئة  وترى الهيئة االستشارية أن هناك الكثير من
العالمية، والتي تشير إلى أن العكس صحيح أيضًا؛ بمعنى أن معالجة الفقر، والرفاهة االقتصادية، وتوفير سبل كسب الرزق، 

22Fالبيئية. والعدالة االجتماعية، هي األخرى شروط مسبقة أيضًا لتحقيق االستدامة

  إال أن المعوقات والعراقيل ليست هينة. 22

 حان وقت التحول  :1اإلطار 

قيامه  ) الضوء على ضرورة2013يسلط البيان الجديد لرؤية صندوق البيئة العالمية (
وهو ما يعني إحداث نقلة  –بإعادة تركيز اهتماماته على التغير الذي يتسم بالتحول 

جذرية، وربما هائلة، في التوجه الفكري، والسلوك، وطرق العمل. ويتنبأ الدكتور ناوكو 
 إيشي، الرئيس التنفيذي للصندوق، بإعادة الحيوية للصندوق بحيث:

يبقي بالضرورة مدافعًا عن االعتماد المتبادل الذي ال يمكن فصم عراه بين  )1(
 تنمية المشاعات العالمية والبيئة؛ 

يصبح صاحب رسالة تتمثل في مساندة االبتكار، مع ضرورة أن يكون مشجعًا  )2(
 قويًا لذلك من أجل تحقيق المنافع البيئية العالمية؛

ثقة وتتسم بالتحفيز مع البلدان يعتمد على إقامة شراكات مثمرة تحظى بال )3(
األعضاء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع العلمي، ووكاالت 

 الصندوق وأجهزته؛

 يظل بالضرورة عامل تحفيز على تطوير هياكل التمويل البيئي. )4(

والهيئة االستشارية العلمية والفنية تؤيد تمامًا هذه الرؤية، وسوف توجه برامج عملها بحيث 
  وفر أرقى العلوم التي تكفل مساندة ذلك.ت

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-المصدر: 

Ishii.pdf-vision   

 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-vision-Ishii.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-vision-Ishii.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-vision-Ishii.pdf
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ولكي يتسنى التغلب على هذه العراقيل، البد من وضع نهج أكثر منهجية وتكامًال للبيئة والتنمية، بما يتيح لصندوق البيئة العالمية 

المحدودة لما فيه صالح أن يدير أوجه التآزر والمفاضالت بشكل أكثر فعالية ويساعد في ضمان تركيز وترشيد الموارد 
والبد من حدوث التكامل على اختالف  بما يؤدي إلى خلق فرص جديدة لالبتكار والتقدم. –اإلستراتيجيات الوطنية واإلقليمية 

األماكن وعلى اختالف المجاالت والقطاعات سواء بسواء (على سبيل المثال، على مستوى األماكن المتعددة إقليمية كانت أم 
لك فيما بين التخصصات المختلفة) وكذلك فيما بين التخصصات المختلفة التي تضم كًال من العلوم البيوفيزيائية والعلوم محلية، وكذ

االجتماعية. والبد للتكامل من أن ينعكس أيضا على تصميم المشروعات والبرامج، بالتركيز على تحقيق االبتكار، والسيما من خالل 
ويتطلب تحقيق ذلك جعل مفهوم التنمية المستدامة بيئيًا أمرًا عمليًا  واإلجراءات التدخلية الجديدة.المشاريع التجريبية لألساليب 

بطريقة تشجع على التآزر فيما بين دور صندوق البيئة العالمية كآلية مالية لالتفاقيات البيئية متعددة األطراف، وكمنظمة رئيسية في 
ل تمويل التنمية. ومن بين المزايا الفريدة لصندوق البيئة العالمية عمله مع البلدان النامية مجال البيئة العالمية واإلقليمية وفي مجا

، واالقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية لمواجهة التحديات العالمية المتداخلة والمتشابكة فيما يتعلق بتغير المناخ، والغذاء، والمياه
وذلك من خالل التحركات الجماعية لمساندة  –أمور بالغة األهمية بالنسبة للتنمية  والطاقة، واستخدام األراضي، والنفايات، وهي

 أنظمة دعم الحياة على األرض، والحفاظ عليها، وتعزيزها.
 

 العلم لدعم االبتكار في توفير المنافع البيئية العالمية 2.2

في هذا القسم ما ترى فيه الهيئة االستشارية العلمية والفنية أهم القضايا المتعلقة بالعلوم ورؤية صندوق البيئة العالمية  سنعرض 
23Fككل.

وينبغي أن يأتي في صدارتها هدف التشجيع على االبتكار باستخدام العلم والتكنولوجيا من أجل إيجاد وخلق وتوفير المنافع  23
وهناك عنصران رئيسيان فيما يتعلق باالبتكار في سياق صندوق البيئة العالمية، أال وهما  أسرع وأكثر دوامًا.البيئية العالمية بشكل 

تصميم وتوفير النواتج والنتائج المتفق عليها. وعلى الصندوق أن يستمر في االستفادة من أفضل العلوم والتقنيات التي حظيت 
  يه االبتكار مستقبًال.باستعراض وتقييم النظراء، متى تيسر، في توج

 اثنين مصدرين العالمية من البيئة صندوق بها يقوم التي التدخلية اإلجراءات بشأن وأولوياتها رؤيتها االستشارية الهيئة وتستمد
 البيولوجي، بالتنوع المعنية واالتفاقية المناخ، بتغير المتعلقة اإلطارية المتحدة األمم االتفاقيات (اتفاقية من اإلرشادات – رئيسيين
التصحر) وهيئاتها الفرعية، ومن المعلومات اآلتية من شبكاتها التي تشمل المؤسسات والمنظمات  لمكافحة المتحدة األمم واتفاقية

 العلمية اإلقليمية العاملة في مجاالت المياه الدولية، والكيماويات، والنفايات. كما تسترشد الهيئة أيضا في تحديد أولوياتها بالتطورات
وتنهض الهيئة االستشارية بدور  .العالمية البيئة صندوق مشروعات نواتج عن فضالً  السياسات، وتطورات الجديدة والتكنولوجية

رئيسي في كافة مبادرات صندوق البيئة العالمية (مثل إعداد إستراتيجية مجاالت التركيز) كي تنقح وتنقي ُنُهجها وبرامجها 
وتحظى التقييمات العالمية، كتقرير التقييم الخامس  أحدث ما يطرأ من تطورات على العلوم والسياسات. اإلستراتيجية كي تعكس

باهتمام خاص وفوري من جانب صندوق البيئة العالمية. ويحمل  AR5 - 2014(24F24للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (
البيئة من أجل المستقبل الذي عنوان " 25F25)2012مج األمم المتحدة للبيئة (تقرير اآلفاق البيئية العالمية الخامس الصادر عن برنا

كما أسهمت الهيئة  وهو يطرح تحليًال مهمًا لحالة البيئة فضًال عن خيارات السياسات المتاحة والردود العالمية المالئمة. نريد".
 21قرائية للمسائل البيئية الناشئة، وذلك تحت عنوان "االستشارية أيضًا في وضع تقرير عملية برنامج األمم المتحدة للبيئة االست

26Fمسألة للقرن الحادي والعشرين"، وهو التقرير الذي يوضح الفكر السائد لدى أبرز العلماء بشأن األولويات الالزمة للقرن الحالي.

26  
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واإلدارة الفعالة للمعرفة هي العملية التي تقوم المنظمات 
خاللها باستخالص القيمة من أصولها القائمة على من 

أساس الفكر والمعرفة ومن مجتمعات الخبراء الممارسين 
في محاولة لمعالجة التحديات الجديدة وتطوير حلول 

ومن هنا، فالبد لالبتكار والتغيير  وممارسات أفضل.
الذي ينطوي على تحول من أن يستمدا جذورهما العميقة 

ة للمعرفة. وٕادراكًا منه لتحديات وفرص من اإلدارة الفعال
إدخال االبتكار في صلب عمل صندوق البيئة العالمية، 
وألهمية مساندة االبتكار من خالل وضع إطار إلدارة 
المعرفة، فقد طرح الرئيس التنفيذي للصندوق رؤية 
لالبتكار داخل شراكة الصندوق، وهي رؤية تؤيدها الهيئة 

 ). 2االستشارية بقوة (اإلطار 

ولدى صندوق البيئة العالمية حجة قوية تبرر التركيز 
فاالبتكار في تصميم البرامج والسياسات بأسلوب يشجع على التبني المبكر لها  .على التصميم وتوفير النواتج المحققة علمياً 

المبتكرة، وعرضها، ونشرها واالرتقاء بها يمكن ترجمته إلى مشروعات وبرامج لصندوق البيئة العالمية تدعم اختبار األفكار 
لالستخدام، بحيث تصبح جاهزة لتبنيها والتوسع فيها على نطاق أكبر. واألفكار التي تدعم التنمية المستدامة هي تلك التي تخرج من 

  من هذا التقرير. 4و  3انظر القسمين  –خالل التشديد على التكامل والترابط 

فالعمل  في تخفيف المخاطر المرتبطة بمساندة األفكار المبتكرة قبل أن يتم تبنيها عالميًا.ولصندوق البيئة العالمية دور محدد يتمثل 
المبتكر على أرض الواقع يجب أن يستفيد استفادة فعالة من الشراكات ومما لدى وكاالت الصندوق، والقطاع الخاص، ومعاهد 

جهات القطاع العام، يمكن للصندوق أن يستعين  وبوصفه مؤسسة عالمية تعمل مع العديد من .البحوث، من معارف واسعة
وباستخدام ما لدى  بالحكومات ويساندها في تطوير بيئات وحوافز من شأنها أن تعزز االبتكار في مجال الحماية البيئية والتنمية.

يدعم إيجاد حلول مبتكرة وكاالته وشركائه من خبرات واسعة، فإن التمويل التحفيزي المتواضع نسبيا الذي يقدمه الصندوق يمكن أن 
وتقترح الهيئة االستشارية في هذا  لمشكالت المشاعات العالمية، ويقدم مساهمة ملموسة في تعزيز القدرات الوطنية على المنافسة.

 السياق هدفين متكاملين يدعم كل منهما اآلخر، وهما:

تصميم سياسات صندوق البيئة العالمية، ومشروعاته، وبرامجه، من أجل تشجيع اختبار األفكار المبتكرة، وعرضها  تعزيز .1
 ونشرها كي يتم تبنيها واالرتقاء بها على مستوى أكبر. 

تحسين تقديم الخدمات على أرض الواضع باستغالل المعارف وشبكات شراكة الصندوق (وهذا يشمل القطاع الخاص  .2
 ة االعتماد على البحوث التطبيقية والموجهة ذات الصلة بالصندوق).وزياد

أدناه السبل التي يمكن من خاللها تشجيع االبتكار في  1ويحدد الجدول رقم  وتنطوي هذه األهداف على نهج مرن لألفكار الجديدة.
أمرًا بالغ األهمية لتشجيع االبتكار؛ والهيئة  وُتعد القدرة على الحصول على المعارف وعلى إدارة المعرفة صندوق البيئة العالمية.

  االستشارية تساند تماما نوايا الصندوق الرامية إلى أن يصبح أكثر نشاطًا وفعالية في تلك المجاالت.

ب :2اإلطار  لعذغ لير هئىخئذب ئك ذ هئكة  ئإلاةقئ

 االبتكار، مساندة في تتمثل ُولد صندوق البيئة العالمية ولديه رسالة "لقد
 البيئية المنافع تحقيق أجل من لذلك قوياً  ويجب أن يبقى مشجعاً 

ويجب عليه أن يستغل موارده وشبكته من أجل إدخال االبتكار  العالمية.
في صلب تصميم البرامج والسياسات بأسلوب يشجع على المبادرة 

ولكي يحظى بالمصداقية، يجب على الصندوق أن  االرتقاء بها.بتبنيها و 
ومن  والخبرة من الطراز العالمي. التميز الفنييعمل دائمًا من موقع 

 إدارة المعرفةالمهم للغاية أن يقوى الصندوق كي يتقدم إلى صدارة 
  المتعلقة بتوجيه وٕارشاد المصالح البيئية العالمية."

ر ناوكو إيشي بيان رؤية الدكتو  المصدر:
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/public

Ishii.pdf-vision-ation/GEF  

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-vision-Ishii.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-vision-Ishii.pdf
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 . السبل الممكنة لتشجيع االبتكار في صندوق البيئة العالمية1الجدول 

 الرد الذي يوصي به الصندوق أهداف االبتكار والتعلم
 تجميع األفكار في تصميم موحد (الهدف األول) .1

سد الهوة الفاصلة بين األفكار المبتكرة، واإلجراءات، 
 والتقنيات في ممارسات الصندوق

 استحداث إدارة فعالة للمعرفة ومنتديات للتشارك في المعرفة

توليد المنافع العالمية وعوائد االستثمار من خالل  تعزيز
 تحسين تصميم المشروعات

استحداث تصميم مشروعات تجريبية من أجل اإلنتاج اإلضافي لألدلة 
27Fالتي تحظى بالمصداقية على ما يمكن أن يفلح، وتحت أي ظروف

27 
 الصندوقوضع معايير لتحديد وتأطير االبتكار في سياق  وضع معايير لالبتكار

 إتاحة القدرة على الحصول على المعرفة (الهدفان األول والثاني) .2
منتديات للتشارك الفعال في المعرفة مع التركيز على تحديد  إنشاء عرض وٕابراز البحوث الجديدة والممارسات المبتكرة

القضايا بعيد المدى مثل المدن الخضراء، والزراعة الذكية، واألنظمة 
الغذائية، وسالمة المحيطات والسواحل، وقدرة األنظمة البيئية على 

 الصمود
التوسع في تعاون الصندوق وضم الشركاء الذين 

 يحفزون روح االبتكار 
مة شراكات مع المنظمات التي تحركها الحلول المبتكرة، مثل معاهد إقا

 البحوث، والقطاع الخاص، أو المؤسسات
 التشجيع على إيجاد سبل جديدة للممارسة أنشطة األعمال (الهدف الثاني) .3

حوافز من أجل التقنيات واألفكار الرائدة التي  إيجاد
 تحقق تغيرًا نظاميًا عبر القضايا التكاملية المحددة

إيجاد فرص تمويل منفصلة للتشجيع على البحث والتطوير التطبيقي 
28Fداخل الصندوق [السياسة المعدلة للبحوث الموجهة]

28 

 آليات منهجية لتبادل المعرفة (منتديات التشارك في المعرفة) تطوير االستفادة من الخبرات المتوافرة لدى شراكة الصندوق
إيجاد حوافز إلجراء أعمال بحث وتطوير في المجاالت 

 التطبيقية لما فيه فائدة الصندوق
إنشاء نافذة تمويل منفصلة للتشجيع على البحث والتطوير في 

 ة]المجاالت التطبيقية داخل الصندوق [السياسة المعدلة للبحوث الموجه
إنشاء نافذة تمويل منفصلة للتشجيع على البحث والتطوير التطبيقي  المساعدة في تطوير، وعرض، ونشر األفكار الجديدة

 داخل الصندوق [السياسة المعدلة للبحوث الموجهة]
 دراسة إمكانية االستثمار المشترك مع رأس المال الُمخاطر

الخبرات االرتقاء والتوسع من خالل االستفادة من 
  المحلية

دراسة إمكانية االستثمار المشترك في مؤسسات البحوث التطبيقية 
اإلقليمية، بعدما برهن التنظيم العنقودي لالبتكار على أنه يمثل وسيلة 

29Fفعالة لنشر واعتناق االبتكارات التكنولوجية واالقتصادية.

29 
 المستند إلى األداء مساندة التمويل ضمان توافر التمويل المرتبط بتحقيق النتائج

  



تقرير الهيئة االستشارية العلمية والفنية إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية،  –تقديم منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة 
  .2014مايو/أيار 

 23 

  إدارة المعلومات والمعرفة 2.3

  
فمن خالل  لطالما كانت الهيئة االستشارية العلمية والفنية في مقدمة المنادين بتحسين ُنُظم المعرفة داخل صندوق البيئة العالمية.

البيئة العالمية رصيدًا هائًال من أكثر من أربعة آالف مشروع اكتمل بعضها وال يزال البعض اآلخر قيد التنفيذ، يمتلك صندوق 
البيانات والمعلومات غير المستغلة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قدر هائل من الفهم فيما يتعلق بكيفية التشجيع على التنمية 

  المستدامة بيئيًا.

انتشار، وطعن مستمر، داخل ولذا، كانت فكرة "التعلم المنتظم من الخبرة المكتسبة من عمليات صندوق البيئة العالمية" محل 
30Fالصندوق ألكثر من عشر سنوات.

) سلط مكتب التقييم التابع للصندوق الضوء OPS-4وفي الدراسة الرابعة عن األداء العام ( 30
على عدد من نقاط الضعف في كيفية إدارة الصندوق واستفادته من رصيد المعارف المكتسبة من المشروعات، سواء في إطار 

31Fز أم على المستوى المؤسسي.مجاالت التركي

وردًا على هذه النتائج التي خُلص إليها المكتب وبإلحاح من مجلس إدارة الصندوق،  31
 2011قامت سكرتارية الصندوق (باالشتراك مع الهيئة االستشارية ومكتب التقييم) بإطالق مبادرة إدارة المعرفة في أبريل/نيسان 

32Fلهدفين بعيدي المدى

 هما: 32

 الدروس المستفادة من المشروعات بشكل هادف ومنهجي؛جمع وتبويب  .1

 إشراك طائفة واسعة من المعنيين من أصحاب المصلحة في البيانات والمعلومات التي تم جمعها. .2

من مجلس اإلدارة، وضع صندوق البيئة العالمية نظامه الخاص باإلدارة المستندة إلى النتائج ضمن إستراتيجية بعيدة المدى  وبطلب
إلدارة المعرفة من أجل الفترة السادسة للصندوق. وتتفق الهيئة االستشارية مع الرأي القائل بأن التركيز على تحسين األنظمة 

لى النتائج بالغ األهمية بالنسبة إليجاد تكامل وانسجام في عمليات الرصد فيما بين مجاالت التركيز الداخلية لإلدارة المستندة إ
المختلفة، عالوة على ترشيد وتوحيد عملية وضع التقارير بشأن التأثير الناجم، والسيما في سياق الُنُهج المتكاملة والنمو السريع في 

تلك التي يشارك فيها العديد من الصناديق االستئمانية. ودعا مجلس اإلدارة سكرتارية المشروعات ذات مجاالت التركيز المتعددة و 
الصندوق إلى القيام (بالتشاور مع وكاالته، والهيئة االستشارية، ومكتب التقييم، وآخرين) بوضع خطة عمل شاملة لرسم إطار لإلدارة 

إلدارة المعرفة، بمساندة منتدى تكنولوجي ُأعيد تجديده ليالئم هذا  المستندة إلى النتائج إلى جانب رسم إستراتيجية بعيدة المدى
2014.33Fالغرض، وذلك بحلول نوفمبر / تشرين الثاني 

وضمن هذه اإلستراتيجية، تقترح الهيئة االستشارية أن يقوم الصندوق  33
 بدراسة الُنُهج التالية: 

لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لتنفيذ تلك  االستثمار في مشروعات منتقاة مصممة خصيصاً  التصميم التجريبي: .1
المشروعات بما في ذلك الحوكمة، والتي يمكن استخالص استنتاجات ذات مصداقية منها بشأن مع إذا كان البرنامج يحقق 

34Fإسهامات إيجابية أم ال في واحد او أكثر من مجاالت التركيز البيئية العالمية.

34 

الت التنفيذية لصندوق البيئة العالمية تقوم بالفعل بتوزيع ونشر المعرفة المتعلقة بما تقوم به ولو أن الوكا :البحوث الموجهة .2
ومن شأن  من مشروعات، فال تزال هناك حاجة إلى تجميع هذه المعلومات وتنسيقها لما فيه فائدة الصندوق ووكاالته.

35Fفي هذا الصدد.البحوث الموجهة، والسيما على مستوى الحافظة، أن تشكل أداة فعالة 

ومن شأن نموذج البحوث الموجهة،  35
إذا ما تم تعديله مثلما تقترح الهيئة االستشارية، أن يسهم في إثراء قاعدة المعرفة العلمية من أجل صنع القرار بالصندوق، 
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ي نظام قد يوضع ومساندة التصميمات المبتكرة للمشروعات دعمًا للُنُهج المتكاملة بحيث تصبح متوافقة تمام التوافق مع أ
مستقبًال إلدارة المعرفة. كما أنه سوف يتسق وينسجم مع إجراءات تحسين ضمان الجودة واإلدارة المستندة إلى النتائج، 

 وسيسهم في إثراء قاعدة الشواهد الالزمة لوضع اإلستراتيجيات العلمية لالتفاقيات وغيرها من األجهزة اإلقليمية.

حيث يمكن للهيئة االستشارية أن تساعد في تصميم (وتنفيذ) المراجعات المنتظمة لمخزون  :المراجعة العلمية المنتظمة .3
صندوق البيئة العالمية من المشروعات، بغية تحديد البيانات، والدروس المستفادة، والمعلومات التي يمكن معالجتها في 

. ومثلما هو الحال مع البحوث الموجهة المذكورة المشروعات المستقبلية من أجل تحسين النتائج وتعزيز القيمة مقابل المال
أعاله، يمكن للهيئة االستشارية أن تستفيد من خبراتها في مختلف مجاالت التركيز بغية تقييم الفعالية العامة لمشروعات 

 ذها.صندوق البيئة العالمية من منظور كمي وعلمي وصوًال إلى وضع توصيات لتحسين تصميم المشروعات مستقبًال وتنفي
 وسوف تعمل الهيئة االستشارية بالتعاون عن كثب مع مكتب التقييم التابع للصندوق في هذا الصدد.

يشدد صندوق البيئة  كفاءة استخدام الموارد: .4
العالمية على ضرورة "قياس ما هو مهم" واستخدام 

36Fالموارد بشكل أكثر فعالية.

ويمكن للهيئة  36
طوير مجموعة مشتركة االستشارية أن تساعد في ت

من المؤشرات (وأدوات التتبع)، وتحسين التكامل 
بين تلك المقاييس في تصميم المشروعات، وأن 
تساعد في ضمان توافقها مع األهداف الناشئة 

 للتنمية المستدامة. 

وأخيرًا، فإن الهيئة االستشارية ترى أن أهم مزايا 
هر صندوق البيئة العالمية، وما يمثل جزءًا من جو 

تفويضه، يكمن في العمل مع البلدان النامية 
واالقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية لمواجهة 
التحديات العالمية المتداخلة والمتشابكة فيما يتعلق 
بتغير المناخ، والغذاء، والمياه، والطاقة، واستخدام 

ن خالل التحركات الجماعية لمساندة أنظمة دعم الحياة وذلك م –األراضي، والنفايات، وهي أمور بالغة األهمية بالنسبة للتنمية 
وتمثل إدارة وتقاسم المعلومات والمعرفة بشأن هذه الموضوعات المعقدة والمتشابكة أهمية  على األرض، والحفاظ عليها، وتعزيزها.

انظر اإلطار رقم  –العالمية  بالغة لالبتكار وتصميم البرامج الجديدة وٕايجاد سبل جديدة لهيكلة حافظة مشروعات صندوق البيئة
. ويجري اآلن التعامل مع الموضوعات الرئيسية للبرامج الجديدة من أجل اختبار وتجربة الُنُهج المتكاملة، وذلك من حيث 3

 القضايا العلمية الرئيسية وكيف يمكن للصندوق أن يستجيب لها بالشكل المالئم. 

  

ب  :3اإلطار  ب ككفةذب ئكزئخز لقةذح ب ئك لك قئ لة ث ئك َه لج ئكَم لإل م  ليير اي ئكة
ب لي ب ئكعئك شمخهف ئكايئ  ك

 
  القدرة على تحقيق المنافع البيئية العالمية التي تتجاوز االقتصاد

  على مجال تركيز واحد للصندوق، استنادًا إلى الروابط القائمة.
 .الطبيعة المقيدة بالوقت إلحداث التأثير الملموس  
  2015االرتباط بأجندة العمل قيد التطوير لما بعد عام.  
  يتطلب هذا النهج إيجاد طريقة جديدة لنهوض الصندوق بعمله

حليًا، وٕاقليميًا، وجعل التمويل متاحًا على مستويات متعددة (م
وعالميًا)، بما في ذلك التحلي بالمرونة في المبادرة باالتصال مقدمًا 

 بالشركاء الرئيسيين وٕاشراكهم في األمر.

  المصدر:
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Signature%20Progra

2013.pdf-m_Revision_August23 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Signature%20Program_Revision_August23-2013.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Signature%20Program_Revision_August23-2013.pdf
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 مجاالت جديدة للتكامل والتناغم 3

  المستدامةالمدن  3.1

  
ألسباب وجيهة، أدخل صندوق البيئة العالمية المدن المستدامة كأحد ُنُهجه التجريبية الرائدة التي تشتمل بوضوح على المالمح 

لكنها تؤوي أكثر من ، في المائة فقط من مساحة األراضي 5. فالمناطق الحضرية تحتل أقل من 3الرئيسية المذكورة باإلطار رقم 
في المائة من انبعاثات  70في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وأكثر من  90العالم، وتنتج أكثر من نصف سكان 

37Fالغازات المسببة لالحتباس الحراري.

ولذا فإن هناك حاجة ماسة وملحة إلى ضمان دمج االعتبارات البيئية بالشكل المناسب في  37
38Fحد كبير، هي أكبر مستهلك للوقود الالزم لتوليد الكهرباء وللنقل،والمدن، إلى  صلب قرارات التنمية الحضرية.

وهو ما يؤدي إلى  38
وُيعد استخدام  إفراز كميات ضخمة من الملوثات الكيماوية وغيرها، مع يصاحب ذلك من تزايد في تلوث التربة، والهواء، والمياه.

فحة اآلفات) وتزايد استخدام المواد الصيدالنية ومنتجات العناية ومعالجة مواد التشييد والبناء (مثًال ألغراض منع الحرائق، ومكا
الشخصية، واستخدام المنتجات الكيماوية المنزلية، وٕانتاج المخلفات اإللكترونية، وتزايد استخدام األجهزة المريحة والتغليف 

 ناطق الحضرية. بالبالستيك، مثاًال واضحًا على مدى ما تتعرض له البيئة من ضغوط متزايدة تتركز بالم
 

وتشكل المدن مراكز لالستهالك الكثيف للغذاء والماء، مما يؤثر في استخدام األراضي وخدمات النظام البيئي، بما في ذلك التنوع 
وعالوة على  البيولوجي، فضًال عن مصائد األسماك والبيئة الساحلية (والسيما في المدن الساحلية حيث يوجد ثلث البيئة الحضرية).

تشير إلى أن متوسط معدل التوسع في  2030، فإن التحليالت المستقبلية للتوسع المتوقع في األراضي الحضرية حتى عام ذلك
كيلومترات من المناطق البرية المتمتعة  10أمتار فوق منسوب مياه البحر وفي إطار  10المناطق التي تعلو بما يصل إلى 

39Fبالحماية يفوق مثيلة بالمناطق األخرى.

ضًال عن ذلك، فليس هناك الكثير من األدلة على حدوث ارتفاع في كفاءة استخدام وف 39
40Fاألراضي بسبب التفتت ونقص التنسيق بين مؤسسات اإلدارة، وهو ما يعوق التنمية الحضرية المستدامة.

40 

التقرير الخاص بإدارة مخاطر  وخُلص وتواجه المدن الساحلية ازديادًا في مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجًة لتغير المناخ.
الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني  SREX(41F41الظواهر المتطرفة والكوارث للنهوض بعملية التكيف مع تغير المناخ (

) إلى أن الجزء األكبر من الزيادة األخيرة في األضرار الناجمة عن األحوال الجوية المتطرفة يتعلق بمدى IPCCبتغير المناخ (
وتتزايد الكثافة السكانية في المناطق المعرضة بشدة للمخاطر  عرض لتلك األخطار أكثر مما يتعلق بمعدل تكرارها أو بشدتها.الت

فالتوسع الحضري يحدث غالبًا بطريقة غير مخططة، والكثير من المناطق الحضرية بها مساحات كبيرة من مناطق البناء  المناخية.
 اخ.تمتع بالقدرة على الصمود في وجه تغير المنوالبيئات الطبيعية التي ال ت

ب  لةهفع ث ئك ب هئكمهئة لي ب ئكعئك شمخهف ئكايئ لقةذج ك  ئكذخ ئك

هناك العديد من السبل لمساندة ُنُهج المدن الخضراء المتكاملة والمبتكرة للحد من اآلثار البيئية وتحسين القدرة على الصمود في وجه 
  ومن هذه السبل مساندة: ).4تغير المناخ (انظر اإلطار رقم 

  ُأطر حوكمة المدن التي تجمع بين المعلومات، والطاقة، واستخدام المياه، وتدفقات المواد؛ •
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تصميم المناطق الحضرية، وتخطيطها،  •
  وتوفير البنية التحتية لها؛

ستخدام المحَسن االستثمار في اال •
والمتكامل للموارد الطبيعية وٕادارة 

  النفايات؛

تحسين القدرة على الصمود في وجه  •
  تغير المناخ.

وينبغي تطبيق تلك الُنُهج بأسلوب متسق ومتناسق 
 من أجل تعظيم األثر المطلوب ألقصى حد.

ويمثل إعداد الملخصات الوصفية للبيئة 
42Fالحضرية

نهجًا لتحديد األولويات ضمن اإلطار  42
المذكور أعاله. وباستطاعة صندوق البيئة العالمية 
أن يساند التحركات القائمة على أساس تلك 
الملخصات الوصفية التي تعزز قضايا أمن 
الغذاء، والمياه، والطاقة، واألراضي بالمناطق 
الحضرية التي ُتعد محورية لرفاهة البشر، وتوجد 

43Fض األمثلة على هذا النهج.حاليًا بع

وبشكل  43
عام، فإن وضع نهج يسعي إليجاد تكامل بين 
المعلومات، والطاقة، وتدفقات المواد وتقليل 
النفايات إلى أدنى حد، ينبغي أن ُينظر إليه 
بوصفه النتيجة النهائية المثلى. وُتعد تقنيات الطاقة 
قليلة أو عديمة االنبعاثات الكربونية، وتحسين 

استخدام الطاقة، واللوائح المحلية المنظمة كفاءة 
إلدارة المخلفات الصناعية، وبرامج إعادة التدوير 
المكثفة، وزيادة الترابط من خالل شبكات النقل 
العام المستدامة، من األولويات التي تنعكس حاليًا 
في نوافذ التخفيف من وطأة تغير المناخ 
والكيماويات، في حين توجد فرص عديدة في 

 يرها من مجاالت التركيز أيضًا. غ

وفي حال النظر إلى المناطق الحضرية بوصفها فرعًا من فروع إدارة استخدام األراضي بشكل عام، يستطيع صندوق البيئة العالمية 
 العمل على مساندة تحقيق تنمية حضرية تتسم بما يلي:

لك  :4اإلطار   لةقئ ـ  –شمخهف ئكةقييل ئكحصذى ئك لك كةخفي لةقئ ث  لهدث كمه م
لعهئ ـ  لمئح هئكةقي ذ ةغيذ ئك   ءتئ

 
يقوم هذا الصندوق بعمل محاكاة للمراحل الرئيسية للتغير طويل األمد على 

 وهو يركز على سيناريوهات المناخ واآلثار المناخية مستوى مدن بأكملها.
 

وهذا الصندوق الذي أنشيء أصًال من أجل العاصمة البريطانية لندن، بوصفها 
تفاعل االقتصاد، أول مدينة تمثل دراسة حالة، يستعرض سيناريوهات كيفية 

واستخدام األراضي، والطاقة، وموجات الحر، والجفاف، والفيضانات، خالل القرن 
الحادي والعشرين على نطاق يتراوح من حيث المكان من المدينة بأكملها إلى 

 األحياء كل على حدة.
 

ويوفر الصندوق األدوات الالزمة لمصممي البنية التحتية كي يستطيعوا تقييم 
 تدامة طويلة األمد للخطط والسياسات.مدى االس

 
وهو يساعد المعنيين من أصحاب المصلحة والباحثين على البدء في فهم كيف 
يمكن رسم السياسات الحضرية والبيئية التي تعود بالنفع على عدد من األهداف 

 وتتفادي اآلثار السلبية غير المرغوب فيها.
 

 

 
 
 

: integrated-http://www.tyndall.ac.uk/research/fudan/urban-المصدر: 
 uiaf-facility-assessment 

 

http://www.tyndall.ac.uk/research/fudan/urban-integrated-assessment-facility-uiaf
http://www.tyndall.ac.uk/research/fudan/urban-integrated-assessment-facility-uiaf
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ييم خدمات النظام البيئي وقيادة ابتكارات "التكنولوجيا الجمع بنجاح بين االستدامة البيئية والمالءة المالية بتحسين تق •
44Fالخضراء غير الضارة بالبيئة"

  ؛44

45Fالتشجيع على الصمود في وجه تغير المناخ من خالل تكيف المجتمعات المحلية مع النظام البيئي، •

وكفاءة  45
يات المالئمة، وٕادارة النفايات، استخدام الطاقة، واستغالل الموارد المحلية من الطاقة المتجددة، واستخدام الكيماو 

  واالهتمام بكفاءة البناء والتشييد، ووسائل النقل المستدامة التي تتسم بقلة االنبعاثات الكربونية.

يكتسي توفير الموارد الغذائية للمراكز الحضرية بطريقة مستدامة بيئيًا أهمية كبرى: وذلك باالستغالل المناسب لألرض وتزويدها بما 
زراعة المناطق الواقعة على أطراف المدن وضواحيها، ومن ثم تأتي اهتمامات مجاالت التركيز الحالية لصندوق البيئة تحتاجه و 

العالمية فيما يتعلق بتدهور األراضي، والمياه الدولية، والتنوع البيولوجي، وحماية مصائد األسماك والبيئة البحرية، وتعزيز حماية 
وة على ما يقع منها داخل المحاور الحضرية، وتخفيف وطأة آثار تغير المناخ، والتخلص اآلمن من المناطق الخضراء بالمدن، عال

وبالنظر إلى االتجاهات السائدة حاليًا نحو تزايد التوسع الحضري، يمكن لصندوق البيئة العالمية  النفايات والمخلفات والكيماويات.
في مجال حماية التنوع البيولوجي من خالل تحسين التنسيق بين التنمية الحضرية أن ينظر في حماية االستثمارات السابقة والالحقة 

  والمناطق المحمية.

وثمة إمكانيات كبيرة تكمن في االلتزامات المستمدة من إستراتيجية مجال التركيز الخاص بتخفيف وطأة آثار تغير المناخ، بحيث 
ويمكن تعزيز إطار النتائج الخاص بتحقيق الركيزة األولى  لنواتج المتوقعة.تقوم بدور المبرر المحوري للتحركات باتجاه تحقيق ا

لتخفيف وطأة آثار تغير المناخ، التي تدخل ضمن المجال اإلستراتيجي الثاني، من أجل البناء على التحركات التي تربط بين النظام 
، وتدهور األراضي، يمكن تعزيز هدف الحد من االنبعاثات البيئي والمدن. وبمساندة من مجاالت التنوع البيولوجي، والمياه الدولية

الكربونية من أجل معالجة مشكالت إمدادات المياه، وٕادارة الكيماويات والنفايات، وٕامدادات الغذاء، والتنوع البيولوجي بالمناطق 
إدارة التنوع البيولوجي وتدهور وال تشمل إستراتيجيات  الحضرية والمناطق الواقعة على تخومها، والحفاظ على سالمة التربة.

  األراضي واإلدارة المستدامة للغابات، في الوقت الراهن، أية روابط بالمناطق الحضرية، لكن هذا أمر يسهل تصويبه.

 األمن الغذائي 3.2

قيا جنوب ثمة نهج أخر مقترح لصندوق البيئة العالمية تحت عنوان "االستدامة والصمود من أجل األمن الغذائي في منطقة أفري 
برنامج النهج فنظرًا لما تحظى به األراضي والموارد المائية من أهمية بالغة لتحسين األمن الغذائي والحد من الفقر، فإن  الصحراء".
)، بل وله أيضًا 3متلك فحسب المالمح الضرورية إلطالق برنامج لصندوق البيئة العالمية (انظر اإلطار السابق رقم يال المتكاملة 

وهذا النهج  بالغ األهمية كذلك بالنسبة لالستثمارات الموجهة ذات مجاالت التركيز المتعددة المطلوبة لتحقيق تنمية مستدامة. إلحاح
"، والتي حددت الزراعة المستدامة واألمن 20ريو+ –التي تحمل عنوان "المستقبل الذي نريد  20يتسق مع وثيقة نتائج مؤتمر ريو+

ولوية، ودعت إلى تحسينها باالستثمار في التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية، واألراضي والموارد المائية، الغذائي كمجاالت لها األ
46Fوالصمود في وجه تغير المناخ.

وفي هذا القسم، تتمعن الهيئة االستشارية العلمية والفنية في السياق األوسع نطاقًا لألمن الغذائي  46
أنظمة اإلنتاج الزراعي التي تمتلك القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتستخدم كموضوع متكامل له األولوية وتربطه ب

 الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، وليس لها الكثير من المطالب فيما يتعلق بالطاقة.
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والبد للجهود العالمية الرامية إلى كفالة األمن الغذائي من أن تتسم 
47Fوالطاقة.، "بالذكاء" فيما يتعلق بالمياه، واألراضي

، 2050فبحلول عام  47
في المائة،  70ُيتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على اإلنتاج الزراعي بنسبة 

وهي زيادة ُينتظر تلبية الجزء األكبر منها من خالل تكثيف إنتاجية 
48Fاألراضي الحالية القابلة للزراعة.

وقطاع الغذاء يعتمد بشدة على الوقود  48
ث االستهالك العالمي من الطاقة ويسهم األحفوري، الذي يبلغ حجمه ثل

في المائة من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس  20بأكثر من 
49Fالحراري.

في المائة من مساحة  11وتستخدم الزراعة في الوقت الراهن  49
في المائة  70األراضي على مستوى العالم في إنتاج المحاصيل، وتمثل 

لجزء األكبر منه من مكامن المياه الذي يأتي ا –من إجمالي سحب المياه 
وتحدث األزمات في نوعية  الجوفية، إلى جانب المياه الجارية والبحيرات.

المياه وكمياتها في طائفة واسعة من األبعاد الزمانية والمكانية بأنحاء 
وسوف يستمر الطلب على المياه العذبة (سواء السطحية منها أم  العالم.

العقود المقبلة، في حين ُيتوقع إلمدادات ونوعية  الجوفية) في التزايد خالل
50Fهذه المصادر أن تتناقص.

ويتزايد التأثير البيئي على قطاع الزراعة في  50
بلدان العالم النامي بشكل مطرد مع تغير أفضليات التغذية، والسيما مع 

 ازدياد نصيب اللحوم ومنتجات األلبان في الوجبات الغذائية.

لقرون من الزمن، تحديات جمة كي يحسنوا  ولقد واجه المزارعون،
استخدامهم وٕادارتهم لألرض والموارد المائية. ومتى كانت األحوال مواتية، 
كانوا ينتهجون ممارسات أكثر استدامة في إدارة األراضي والمياه، مع 

لالطالع على  5انظر اإلطار رقم  –ة المساندة المؤسسية، والسياسية، والفنية المالئمة على المستويات الدولية والوطنية والمحلي
) الذي Terr-Africaأفريقيا (-مرجع يضم طائفة كبيرة من األمثلة على الممارسات الجيدة كما قام بتجميعها وتبويبها برنامج أرض

متزايدة على  وبسبب تزايد السكان وتأثيرات تغير المناخ، صار المزارعون حاليًا يواجهون منافسة يموله صندوق البيئة العالمية.
وتأثير الكيماويات ، والتربة، والموارد المائية. وتضافرت الضغوط السكانية على األنظمة البيئية مع تدهور جودة األراضي، األراضي

51Fالزراعية، وآثار تغير المناخ على البيئة، لتخلق مجتمعًة أوضاعًا تتسم بانعدام األمن الغذائي.

51 

ذائي بالعديد من المجتمعات المحلية الساحلية والواقعة على ضفاف البحيرات لتهديد خطير من وفي الوقت نفسه، يتعرض األمن الغ
ومن القضايا الرئيسية التي تؤثر في المحيطات ممارسات الصيد غير المستدام، حيث بلغ نسبة ما  جراء تناقص الحصيلة السمكية.

، في حين استنزفت تمامًا 2009في المائة في عام  30َدر بنحو انهار أو تعرض لالستنزاف من المخزون السمكي العالمي ما ُيق
52Fفي المائة والبد من رصدها بعناية وٕادارتها لمنع االستغالل الجائر. 57نسبة أخرى تبلغ 

وُيقَدر التأثير االقتصاد التراكمي لسوء  52
غير القانوني، وغير المنَظم، وغير المعلن مليار دوالر في السنة. وتُقَدر قيمة حصيلة الصيد  200إدارة المحيطات بما يتجاوز 

53Fوهو ما يعادل نحو ُخمس الحصيلة العالمية المعلن عنها. –مليار دوالر سنويًا  23.5وحده بما يصل إلى 

في  25وُيعد نحو  53
زاف أو المائة من المخزون السمكي بأعالي البحار (ما ُيسمى بالمناطق التي تخرج عن نطاق االختصاص الوطني) عرضة لالستن

االنهيار. وبشكل عام، فإن الخسائر االقتصادية التي يمنى بها االقتصاد العالمي سنويًا من جراء الصيد غير المستدام تقدر بحوالي 

أمثلة على اإلدارة المستدامة لألراضي في  :5اإلطار 
نموذج لسبيل نحو التقدم  –الممارسة العملية 

  إلى تطوير "أنظمة غذائية ذكية".
 

 
 

الدراسة العالمية لنهج وتكنولوجيات الحفظ  المصدر:
)WOCAT (- www.wocat.net  
   

http://www.wocat.net/
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54Fتريليون دوالر. 2.2مليار دوالر كل عام، بقيمة صافية تُقَدر حاليا بحوالي  50

ومما يفاقم من سوء اإلدارة إنفاق ما يتراوح بين  54
مليار دوالر سنويًا في شكل دعومات لصناعة صيد تفتقر إلى الكفاءة، وهو ما يسهم في التأكيد على االتجاه نحو  30و  15

  التناقص.

وتتنبأ التوقعات الحالية بإلحاق ضرر  وتتعرض أنظمة إنتاج الغذاء، سواء كان بريًا أم بحريًا، لمخاطر شديدة من جراء تغير المناخ.
55Fة حتى ولو تم احتواء االرتفاع في متوسط درجة الحرارة دون الدرجتين مئويتين.بأنظمة المزارع الحالي

ويرتبط انعدام األمن الغذائي  55
والفقر ارتباطًا شديدًا مما يؤثر في شرائح كبيرة من سكان العالم بالمناطق الريفية والحضرية، والسيما في منطقتي أفريقيا جنوب 

في تلك المناطق له أهمية خاصة حيث يعتمد كثير من المزارعين والمجتمعات المحلية على فتغير المناخ  الصحراء وجنوب آسيا.
هطول األمطار متغيرة المنسوب في الزراعة التي ال تتجاوز حد الكفاف وفي الزراعة التجارية، وحيث قد يعوق الفقر قدرتهم على 

56Fمعالجة مخاطر تغير المناخ.

56  

أكبر المساهمين في انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري، فضًال عن كونها محركًا  ومن المعترف به أن الزراعة تعد من
رئيسيًا للتغير في استخدام األراضي، بما في ذلك إزالة الغابات. وفي الوقت نفسه فإن الزراعة يمكن أن تتيح فرصًا كبيرة للتخفيف 

لعلماء بأن الزراعة توفر أعلى إمكانية للتخفيف من بين كافة من وطأة آثار تغير المناخ والتكيف معه، حيث يتكهن بعض ا
57Fأكثر من الصناعة والنقل. –القطاعات االقتصادية الكبرى 

57 

في المائة في زيادة إنتاج المحاصيل  20وتشير التوقعات إلى أن التوسع في المناطق البرية بالبلدان النامية ُيتوقع له أن يسهم بنحو 
. ويتم بالفعل حاليًا استزراع قرابة نصف الثالثة مليارات هكتار من األراضي الصالحة للزراعة 2030تى وح 1999خال الفترة من 

أما ما تبقى من األراضي القابلة للزراعة فيقع أكثره تحت غطاء  مليار هكتار هي إجمالي مساحة سطح األرض). 13.4(من بين 
في  10عة باختالف المحاصيل والمناطق وسيناريوهات التكيف، حيث يظهر وتختلف اآلثار المتوق الغابات بالمناطق االستوائية.

في المائة، في حين  10حدوث مكاسب في غلة المحاصيل تبلغ أكثر من  2049و  2030المائة من التوقعات للفترة بين عامي 
وبعد  نة بأواخر القرن العشرين.في المائة، مقار  25في المائة من التوقعات حدوث خسائر في الغلة تفوق نسبتها  10يظهر نحو 

58F، تزيد مخاطر حدوث آثار أشد قسوة على الغلة تبعًا لمستوى االرتفاع في درجة الحرارة.2050عام 

ولذا، فإن اإلنتاج الزراعي  58
ة وتتفاقم يقف اليوم عند مفترق طرق؛ فإنتاج الغذاء البد أن يزيد، في حين يتناقص متوسط نصيب الفرد من األراضي والموارد المائي

59Fالمخاطر المناخية.

ومن شأن انخفاض غلة المحاصيل أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية األساسية، وهو ما سيقلل  59
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن يكون  بالتالي من القدرة على الحصول على الغذاء، والسيما بالنسبة للفقراء.

راته أثر سلبي على غلة المحاصيل (وأنظمة الماشية) بسبب اتساع المناطق التي تعاني بالفعل من هامشية لتقلبات المناخ وتغي
60Fوتقلب معدالت هطول األمطار، ومحدودية موارد أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وضعف السياسات.

ومع ذلك، فمن  60
  من خالل التوسع في أراضي زراعة المحاصيل. 2050ذاء بحلول عام المتوقع أن تسهم المنطقة بالكثير في اإلنتاج العالمي من الغ

ب لةهفع ث ئك ب هئكمهئة لي ب ئكعئك شمخهف ئكايئ لقةذج ك  ئكذخ ئك

فقرابة ُخمس  تتقاطع الزراعة الذكية المالئمة للمناخ ومصائد األسماك المستدامة مع عدد من أولويات صندوق البيئة العالمية.
الم النامية تأثر بالغمر بالمياه او بملوحتها، أو كليهما، وهي ظاهرة شائعة لتدهور األراضي وخاصًة في األراضي المروية ببلدان الع

ويتسبب الربط بسالسل عرض السلع األساسية  ويؤدي ازدياد الملح إلى الحد من خصوبة األراضي وٕانتاجيتها. األراضي الجافة.
رد المائية، في فقدان كميات كبيرة من الغذاء في مختلف مراحل اإلنتاج وسالسل وتدهور النظام البيئي، والضغوط الواقعة على الموا
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61Fالعرض.

وبدوره، قد يؤدي نقص كفاءة إدارة المياه، إلى جانب العمليات  والمياه، شأنها شأن الطاقة، بالغة األهمية بالنسبة للتنمية. 61
ويواجه قطاع الزراعة العالمي تحديًا يتمثل  يصبح مصدرًا للصراعات.البيئية التي تدعم أنظمة المياه العذبة وتحافظ عليها، إلى أن 

في ضرورة تحسين ممارسات إدارة األراضي بشكل متزامن مع مساندة األغذية "المراعية الستهالك الطاقة" التي تحسن كثافة 
ت الوقود األحفوري وتساعد في استخدام الطاقة في سلسلة العرض بأكملها، وتحل أنظمة الطاقة المحلية المتجددة محل مدخال

تمكين الجميع من الحصول على الطاقة. غير أن هذا التحدي ال يمكن معالجته مع تقديم المساندة الرامية إلى تعزيز صمود الزراعة 
 واألنظمة الغذائية في وجه اآلثار المستقبلية لتغير المناخ. 

ن أجل تلبية الطلب على الغذاء بموارد أقل مع القيام في الوقت نفسه ويسعى صندوق البيئة العالمية إلى التصدي لهذا التحدي م
62Fبتحسين المنافع البيئية.

ومن شأن إيجاد نهج نظامي إلنتاج الغذاء وتغير المناخ أن يتيح فرصًا ملموسة لتحقيق األمن الغذائي  62
"باالستدامة  برنامج النهج المتكاملة المعنيوتحسين سبل كسب الرزق، مع التقليل من آثار تحديات البيئة العالمية. ومن خالل 

والصمود من أجل تحقيق األمن الغذائي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء" يهدف صندوق البيئة العالمية إلى االستثمار في خدمات 
ذاء الذكية" الذي تقترحه ويتسق ذلك اتساقًا وثيقًا مع محور "أنظمة الغ النظام البيئي من أجل استدامة وصمود أنظمة إنتاج الغذاء.

الهيئة االستشارية العلمية والفنية، وهو ما يعني أن تكون سالسل عرض السلع األساسية الغذائية التي تملك إدارة مستدامة لألراضي 
ويخطط صندوق البيئة لتحقيق ذلك من  متسمة بكل من الكفاءة في استخدام الطاقة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

  خالل أربعة مكونات هي:

i( الحفاظ على التربة والمياه؛  

ii( تنويع أنظمة اإلنتاج؛  

iii( دمج اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في صلب أنظمة الزراعة والرعي؛ 

iv( .وضع سياسات وُأطر مؤسسية تساند األمن الغذائي 

 

وبعض هذه القضايا معروف جيدًا ولطالما كانت 
محل تطبيق (كالحفاظ مثًال على التربة والمياه)؛ 
وسوف تتطلب التعلم من التجارب السابقة عالوة 
على تطوير ُنُهج جديدة أكثر تشاركية. وهناك 

عًا في سياق بناء األمن قضايا أخرى أقل شيو 
الغذائي (مثل تنوع أنظمة اإلنتاج)؛ وهذه ستتطلب 
تحليًال يشمل مختلف التخصصات ووضع ُأطر 

وتقوم جميع المكونات سالفة الذكر  جديدة.
ونواتجها البيئية العالمية على أساس مبادئ اإلدارة 
المستدامة لألراضي، وهو جزء أساسي من 

لخاص بتدهور إستراتيجية مجال التركيز ا
وبالمثل، فإن جزءًا بالغ األهمية من  األراضي.

فجوة الغلة  :6اإلطار 

 
 

  /http://www.yieldgap.org المصدر: 

http://www.yieldgap.org/
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ومن بين المبادئ التي تشتمل عليها تلك اإلستراتيجيات تعزيز  إستراتيجية المياه الدولية يتمثل في تطوير مصائد أسماك مستدامة.
لمدخالت؛ واإلسهام في تخفيف وطأة آثار عملية توفر خدمات النظام البيئي؛ وصيانة اإلنتاجية الزراعية؛ وتحسين كفاءة استخدام ا

تغير المناخ (بامتصاص الكربون والحد من انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري) والتكيف مع تغير المناخ (القدرة على 
محلية ومنافع التكيف). واألمن الغذائي هو نتيجة لإلدارة المستدامة لألراضي الزراعية ومصائد األسماك، ومن شأنه توليد منافع 

ومع أن جذوره تنبع من مجال تركيز تدهور األراضي (أو المياه الدولية في حالة مصائد األسماك)، فإن النهج  بيئية عالمية.
المتكامل تدخل فيه أيضًا مجاالت التركيز الخاصة بالتنوع البيولوجي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، والمياه الدولية، 

يماويات والنفايات. كما أنه يقوم على أهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وٕادارة الك
63Fواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

ومن خالل العمل الدؤوب إليجاد تكامل بين األولويات البيئية واإلنمائية، فإن  63
بما في ذلك إتاحة الفرصة  –البرنامج التجريبي الرائد يقوم بدور المحفز على المزيد من التكامل داخل صندوق البيئة العالمية 

لصندوق الخاص بتغير المناخ فيما يتعلق بالقدرة على التكيف العتناق المزيد من العوامل المشتركة مع صندوق البلدان األقل نموًا/ا
  والحد من نقاط الضعف من خالل أنظمة اإلنتاج الزراعي.

كما ينبغي أيضًا أن يشمل رد صندوق البيئة العالمية تمكين البحوث، وهو ما لدى الهيئة االستشارية تفويض مهم فيما يتعلق به. 
ومن بين  تمثلة في تلبية الطلب الغذائي لتسعة مليارات نسمة أمرًا بالغ الصعوبة وذا أوجه متعددة.وٌيعد تحقيق النتيجة المرجوة الم

 :برنامج النهج المتكاملةالقضايا التي ترى الهيئة االستشارية بوجه خاص أنها بحاجة إلى معالجة من أجل وضع 

64Fراضي.استدامة تكثيف الجهود من أجل تحقيق الكفاءة المثلى في استخدام األ •

64 

65Fالتوسع الزراعي ودوره فيما يتعلق بانبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري. •

65  

66Fاإلنتاجية الزراعية فيما يتعلق بالمستلزمات، والحوافز، وأنظمة المتابعة. •

66  

67Fتقصي "فجوة الغلة" •

أعاله) كمؤشر على اإلدارة المستدامة لألراضي، واألمن الغذائي،  6(انظر اإلطار رقم  67
68Fصمود في وجه تغير المناخ.وال

68 

، إذا 2015وٕاذا ما اخذنا األولوية البحثية األخيرة إلى ما هو أبعد كمثال على ما تقترحه الهيئة االستشارية، فسنجد أنه بحلول عام 
رسم إطار ما سمحت الموارد المالية، ستكون لدى الهيئة خطط للعمل المشترك مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر من أجل 

. ومن المنتظر أن 6انظر اإلطار رقم  –مفاهيم ووضع مؤشر للصمود في وجه تغير المناخ، ربما يقوم على أساس فجوة الغلة 
ففجوة الغلة تمثل داللة جيدة على إنتاجية المحاصيل تأسيسًا على  يكون ذلك مناسبًا ألغراض الرصد الخاص بالبرنامج المتكامل.

ية (مثل مغذيات التربة)، وتأثير السياسات الزراعية على إنتاج المحاصيل (مثل القدرة على الحصول على المالءمة البيوفيزيائ
مدخالت خارجية، واإلرشاد الزراعي، وأسعار السوق). ويمكن لرصد فجوة الغلة أن يعزز فهمنا فيما يتعلق بمدى تأثير السمات 

لمؤثرة في الخصائص االجتماعية/االقتصادية ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ وبالتالي البيوفيزيائية أو اإلدارة الزراعية (مثل العوامل ا
قدرتهم على تضييق فجوة الغلة) على إنتاجية المحاصيل؛ وبالتالي االسترشاد بها في رسم السياسات والردود الخاصة باإلدارة 

وسوف  ذائي واللوائح المنظمة لألمور المتعلقة بالمناخ.كاألمن الغ –المستدامة لألراضي وقدرتها على توفير خدمات النظام البيئي 
 تقوم الهيئة االستشارية وصندوق البيئة بالمزيد من التقييم لالحتياجات البحثية لبرنامج النهج المتكامل أثناء الفترة السادسة لصندوق

  البيئة العالمية.
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 سالسل عرض السلع األساسية والتدهور البيئي 3.3

الزراعية األساسية تأثير واسع النطاق، وسلبي بدرجة متزايدة، على البيئة العالمية، والسيما فيما يتعلق بمعدل إزالة  إلنتاج السلع
وهي اللحوم، وفول الصويا، وزيوت النخيل، ولب  –يعتبر إنتاج أربعة من أكثر السلع الزراعية األساسية أهمية  كثافة الغابات.

69Fفي المائة مما تتعرض له الغابات االستوائية سنويًا من إزالة. 49 هو المسؤول مجتمعًا عن –الورق 

ولذلك تداعيات بيئية على  69
القضايا الرئيسية لبرنامج صندوق البيئة العالمية، والسيما التنوع البيولوجي 
بالغابات، وجودة التربة والمياه، وامتصاص الكربون، وكل منها ترتبط به آثار 

رفاهتهم. ومع هذا فإن اآلثار المترتبة على الطلب على سبل كسب رزق البشر و 
انظر  –على الغابات بالعديد من القطاعات ال تزال غير مفهومة بشكل تام 

. وُيعد التركيز على استهداف الروابط بين المعروض من السلع 7اإلطار رقم 
ي األساسية وبين إزالة الغابات قضية ذات صلة بالنسبة لصندوق البيئة العالمية ف

، "إخراج إزالة الغابات من سالسل عرض السلع للنهج المتكاملةالمقترح  برنامجه
 األساسية". 

 
فالطلب العالمي المتزايد على السلع الزراعية األساسية ال يزال يحرك اإلنتاج وما 

أن مدى هذه اآلثار وشدتها  غير يرتبط به من آثار بيئية واجتماعية/اقتصادية.
كثيرًا ما تتعرض للتضخيم من جراء العوامل السياقية سواء في مناطق اإلنتاج 

ومن بين هذه العوامل،  وكل ما يعلوها في سلسلة العرض وصوًال إلى المستهلكين.
على سبيل المثال ال الحصر، االفتقار إلى الفهم السليم من جانب صناع القرار 

م كفاية القدرات المؤسسية واإلدارة الفعالة للمناطق المحمية؛ والمنتجين؛ وعد
والسياسات والحوافز الضارة التي تؤثر في قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على 
التوسع في مناطق اإلنتاج؛ وانعدام المساواة في قيمة المنتج ومنافعه على امتداد 

70Fالسلسلة؛ ونقص الشفافية في عمليات اإلنتاج.

70  

تحرك الحكومات لتخفيف وطأة آثار إنتاج السلع األساسية على إزالة  كما أن
71Fالغابات من خالل التدخل بوضع السياسات الالزمة كان محدودًا نسبيًا.

لكن  71
وعادة ما  الوضع ليس قاتمًا تمامًا، حيث يجري اختبار بعض الُنُهج اإليجابية.

ية وغير الحكومية، في يعمل األفراد، وجماعات المستهلكين، والمنظمات الحكوم
الحاالت القليلة التي تتسم بمعرفة سمات سلسلة العرض وفهمها، في شراكة مع 
أنشطة األعمال وقطاعات اإلنتاج، على تطبيق طائفة متنوعة من المبادرات التي 
تشمل بناء قدرات إنتاجية مستدامة، وٕانشاء شبكات لرصد الغابات، وخلق عدد 

، من المعايير الطوعية الستدامة السلع األساسية. وفي متشرذم، وٕان كان متزايداً 
اآلونة األخيرة، بدأت بعض المنظمات الحكومية الدولية في العمل مع المؤسسات 

72Fالمالية على إيجاد تناغم وانسجام بين االستثمارات وأهداف اإلنتاج المستدام.

72  

م كزإلزك غهل  :7اإلطار  ق ل ل هةقخيذ ئكةآتيذ ئك
ب  زي ة  –عذص ئكزكظ ئآلزئ آحخ ئكةحخيئ

ذو  ئكقا
 
 

 

 
 

"في عام من الظواهر الجوية المتطرفة، وقفزات 
أسعار السلع األساسية، وكوارث سالسل العرض، 

مجتمع أنشطة  تظهر أحدث البيانات .... أن
األعمال ال يزال إلى حد بعيد غير مدرك لمخاطر 

 إزالة الغابات في سالسل عرضه الخاصة نفسها"
 

برنامج كانوبي العالمي التطبيقي  المصدر:
 -لمعلومات الغابات االستوائية 

http://www.globalcanopy.org/  

http://www.globalcanopy.org/
http://www.globalcanopy.org/
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ب لةهفع ث ئك ب هئكمهئة لي ب ئكعئك شمخهف ئكايئ لقةذج ك  ئكذخ ئك

د الهيئة االستشارية العلمية والفنية بكل حماس الخطوات التي يتخذها برنامج الفترة السادسة لصندوق البيئة العالمية باتجاه تسان
تحفيز تحركات كافة األطراف المعنية صاحبة المصلحة األساسية، بما في ذلك المؤسسات المالية، من أجل معالجة هذا التحدي 

ندوق البيئة العالمية من المبتكرين الماليين في هذا المجال، وكان من الضالعين بوجه خاص في ولطالما كان ص بطريقة شاملة.
وبناًء على هذا النجاح، فإن تجميع وتكامل الخبرات والموارد من مختلف مجاالت  المبادرات ذات الصلة بمعايير االعتماد الطوعية.

ة األسواق المتخصصة المحدودة لكي يتم تعميمها على قطاعات السلع التركيز المتعددة لدفع هذه المبادرات للخروج من دائر 
ية األساسية بأسرها، يمثل توزيعًا منطقيًا وموجهًا لموارد صندوق البيئة العالمية، لما لديه من قدرة على توفير المنافع البيئية العالم

متى كان الغرض منه هو العمل على إيجاد نهج متكامل  لةبرنامج النهج المتكاموتساند الهيئة االستشارية إستراتيجية  المستدامة.
 للسلع األساسية، وذلك من خالل ما يلي:

  رفع درجة الوعي والفهم لدى الجماهير ولدى صناع القرار بالقطاع الخاص؛ .أ 
  تدعيم البيئة المواتية؛ .ب 
 بناء قدرات المنتجين من أجل تلبية معايير الجودة؛  .ج 
  سلع األساسية المستدامة.التشجيع على االستثمار في ال .د 

غير أن هذا النهج المتكامل يتطلب المزيد من التمعن في اعتبارات التصميم، وليس أقلها ما يلزم من رصد وتقييم للنواتج وتوليد 
التحليل المبدئي للهيئة االستشارية، ُيحبذ أن يشمل ذلك التحقق والبحث في الموضوعات المعقدة اآلتية، والتي تحظى  وفي المعرفة.

 جميعها بموافقة وتأييد الهيئة: 

i. :فإزالة الغابات المرتبط بإنتاج السلع األساسية له آثار بيئية  تحديد المقاييس البيئية واالجتماعية/االقتصادية الرئيسية
والتقدير الالزم لفعالية المشروعات  جتماعية/اقتصادية تمتد لتشمل طائفة من مجاالت التركيز والتخصصات األكاديمية.وا

73Fوالبرامج يتطلب تحديد المقاييس المالئمة والعملية لهذه اآلثار المتنوعة.

73 

ii. على صواب  مقترح للنهج المتكاملةالبرنامج الوضع ُنُهج شاملة، تشمل المقاييس، لتحليل سالسل عرض السلع األساسية: ف
ويمكن للتحليالت الشاملة  في تشديده على فرص التدخل على امتداد سالسل العرض، ال على مرحلة اإلنتاج فحسب.

التي تشمل مؤشرات محددة أن تفيد في كل من االسترشاد بها (كتحديد أوجه التآزر المحتملة مثًال وفرص توفير قيمة 
وهناك عدة ُأطر تحليلية ذات صلة تم بالفعل تطويرها وتطبيقها على سالسل عرض السلع  النهج. مضافة) وفي تقييم هذا

األساسية، ومنها نموذج المدخالت والمخرجات متعدد المناطق، وتحليل االستدامة العالمية للسلع األساسية، وتقييم دورة 
74Fالحياة.

74 

iii.  فصندوق البيئة العالمية لديه فرصة فريدة لزيادة الوعي العالمي  فة:تصميم المشروعات والبرامج بطريقة مواتية لتوليد المعر
 ودرجة التفهم لإلجراءات التدخلية اإلستراتيجية التي تتسم بالفعالية في إخراج الغابات من سالسل عرض السلع األساسية.

وعات والبرامج مصممة بحيث والغتنام هذه الفرصة، ينبغي لصندوق البيئة العالمية، متى أمكن، أن يتأكد من أن المشر 
75Fتكون تجريبية وشبه بيئية، وبالتالي تسفر عن أدلة تحظى بالمصداقية.

ومن شأن ذلك أن يسمح بأن تكون تحليالت  75
سالسل العرض في مرحلة ما بعد اإلجراءات التدخلية قابلة للمقارنة والمضاهاة التي يمكن التعويل عليها مع النواتج 

 المختلفة.
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iv.  وهناك بعض الجدل والنقاش داخل  العالمي على السلع األساسية بطريقة تقلل من إزالة الغابات إلى أدنى حد.تلبية الطلب
في المائة، في الطلب  100المجتمع العلمي واإلنمائي فيما يتعلق بكيف يمكن بالضبط تلبية الزيادة المتوقعة، ونسبتها 

فالبعض ينادي بضرورة تركز الجهود على  من إزالة الغابات. دون حدوث الكثير 2050العالمي على الغذاء بحلول عام 
76Fتكثيف اإلنتاج باألراضي الزراعية القائمة بالفعل،

في حين يرى آخرون أنه البد من النظر أوًال في قضايا الفاقد الغذائي  76
فقدان الغطاء  والتوزيع وأنه ليس من الضروري أن تؤدي الزراعة إلى زيادة صافية في التنوع البيولوجي أو حتى

77Fالشجري.

ومن شأن إجراء استقصاء شامل للمزايا النسبية لمختلف تقنيات اإلنتاج المستدامة وٕاستراتيجيات المعالجة  77
 والتوزيع أن يساعد في االسترشاد بها عند وضع أهداف المشروعات وتحديد محاور تركيزها. 

v. نيين من أصحاب المصلحة مع إيجاد منافع بيئية عالمية في تعديل سلسلة القيمة بحيث تتوزع المنافع البيئية على المع
فهناك توجه متزايد في سياسات وبرامج التنمية المستدامة نحو تركيز الجهود على تعديل سالسل القيمة  الوقت نفسه.

دخالها بالمجتمعات المحلية من أجل التمكين االقتصادي لصغار أصحاب الحيازات والمنتجين، سواء كان ذلك من خالل إ
78Fضمن معايير االستدامة أو بتعزيز القدرة على الحصول على المعلومات وتقنيات التواصل.

ومع أن ذلك يمكن أن تكون  78
له منافع إيجابية فيما يتعلق بتخفيف حدة الفقر، فإن هناك أدلة متباينة بشأن تأثيراته المباشرة على اآلثار البيئية إلنتاج 

79Fالمجتمعات المحلية.

استكشاف أبعاد هذه العالقة أن يمثل طريقة مالئمة لتحديد أوجه التآزر الممكنة بين  ومن شأن 79
 التنمية المستدامة والمنافع البيئية العالمية. 

vi. .فالمحفزات والمثبطات المالية مثل ما ُيدفع  تحفيز صغار أصحاب الحيازات والمنتجين على اتباع ممارسات أكثر استدامة
ية وعالوات االعتماد هي أكثر األساليب المستخدمة شيوعًا لتغيير سلوكيات المنتجين بالمجتمعات في مقابل الخدمات البيئ

ومع ذلك، فإن البحوث الحديثة بشأن االقتصاديات السلوكية تطرح  المحلية، والسيما حيث تنعدم األعمال التنظيمية.
80Fتساؤالت بشأن الفعالية المفترضة للمحفزات "العرضية الخارجية".

عوضًا عن ذلك، فإن هناك اعترافًا متزايدًا بالفعالية و  80
81Fطويلة األمد لالستعانة بالمحفزات "الداخلية" الجوهرية، كالرغبة في تحقيق مكانة مرموقة أو القبول لدى جماعة معينة.

81 
بطريقة أم  وبالنظر إلى أن أكثر مشروعات صندوق البيئة العالمية وبرامجه تشتمل على محاولة تغيير سلوكيات البشر

  بأخرى، فإن فهم القوى الكامنة التي تحكم األمر يمكن أن يفتح الباب أمام سبل جديدة تمامًا للنهج المتبع.

، والرصد، والتقييم طوال الفترة السادسة لصندوق برنامج النهج المتكاملةوسوف تستمر هذه االحتياجات البحثية في التطور مع تنفيذ 
البيئة العالمية. والهيئة االستشارية العلمية والفنية تشجع على التوسع في هذا المحور خالل السنوات المقبلة كي يشمل مصائد 

ئة العالمية والمجتمع األسماك وسالسل العرض العالمية. وتنوى الهيئة االستمرار في إجراء حوار مفتوح مع كل من صندوق البي
العلمي بغية مواصلة تحديد واستكشاف القضايا محل االهتمام ذات الصلة بآثار سالسل عرض السلع األساسية المتعلقة بإزالة 

 الغابات. 

 

 الصمود في وجه تغير المناخ 3.4

ومتكامًال يربط بين ما ُيبذل من  ُيعد بناء القدرة على الصمود في وجه المخاطر المناخية قضية مهمة وملحة تتطلب نهجًا شامالً 
جهود معينة للتكيف من تغير المناخ في إطار الصندوق الخاص بتغير المناخ وصندوق البلدان األقل نموًا وبين العمل األوسع 

الفريق المنبثق عن  2ويسلط اإلسهام األخير، الذي قدمه فريق العمل  نطاقًا لصندوق البيئة العالمية في مختلف مجاالت التركيز.
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الحكومي الدول المعني بتغير المناخ لتقرير التقييم الخامس، الضوء على المخاطر المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ على الموارد 
 الطبيعية، والنظام البيئي، واألنظمة االجتماعية/االقتصادية للبشر، وهو ما يؤثر بالتالي في المنافع المتوقعة من اإلجراءات التدخلية

82Fحالية والمستقبلية التي تحظى بمساندة صندوق البيئة العالمية في تلك المناطق والقطاعات واألنظمة.ال

كما يشدد تقرير التقييم  82
ويمكن بالتالي النظر، في سياق صندوق البيئة  الخامس أيضًا على أهمية الترشيد والتوحيد كنهج فعال لالستجابة لتغير المناخ.

 د في وجه تغير المناخ على ثالثة مستويات:العالمية، في جهود الصمو 
 
فاستدامة توفير المنافع البيئية  –ينبع أول مستويات الصمود من االعتبارات البحتة إلدارة المخاطر  ) الصمود كإدارة للمخاطر:1

لمخاطر المناخية وينبغي العالمية مستقبًال أمر مهدد بالخطر من جراء تغير المناخ؛ ولذلك ينبغي التمعن في المشروعات الكتشاف ا
ومن شأن ذلك أن يزيد من صمود  تطوير اإلجراءات المناسبة إلدارة هذه المخاطر واتباعها في تصميم المشروعات وفي تنفيذها.

ومثل هذا النهج الرامي إلى نزع المخاطر يجري حاليًا اتباعه على  حافظة مشروعات صندوق البيئة العالمية في وجه تغير المناخ.
 ق واسع من جانب معظم منظمات التمويل الدولية والثنائية، بدءًا بتطوير واستخدام أدوات الفحص.نطا

 
فاإلجراءات التدخلية لمجاالت تركيز صندوق البيئة العالمية تتيح الفرصة لتعزيز قدرة األنظمة البشرية  ) الصمود كمنفعة مشتركة:2

المناخ؛ ولذا فإن األمر يستحق السعي لتحقيق منافع صمود مشتركة في هذه االقتصادية على الصمود في وجه تغير -االجتماعية
اإلجراءات، أو في بعض الحاالت، استخدام الُنُهج التي مورست في مجاالت التركيز األخرى خصيصًا من أجل تعزيز قدرة األنظمة 

ساس النظام البيئي، حيث يستفاد من النظام ويمثل ذلك المنطق الكامن وراء جهود التكيف القائمة على أ البشرية على الصمود.
  االقتصادية للبشر.-البيئي نفسه كوسيلة للحد من نقاط ضعف األنظمة االجتماعية

 
) دمج الصمود في صلب إطار للمنافع المتعددة: فمن المهم بدرجة متزايدة أن يتم تطوير ُأطر وُنُهج تسمح بتحقيق األهداف 3

وفي هذا اإلطار، ال ُينظر إلى الصمود كإضافة  فسه على اتساع األنظمة االجتماعية واالقتصادية.والمنافع المتعددة في الوقت ن
زائدة (كمخاطر إضافية تنبغي إدارتها) أو كمنفعة مشتركة؛ بل كسمة منهجية البد من أخذها في االعتبار جنبًا إلى جنب من كافة 

 التنمية المستدامة.ومن ثم ربطها بفكرة  –السمات والخواص األخرى للنظام 
 

83Fوكل من هذه المستويات لالستجابة وسبل بناء القدرة على الصمود المناخي سيكون محًال للوصف المستفيض فيما يلي.

83  
  
لخئضذ:1( لهخ قؤخئذب كك ش  ) ئك

في سياق صندوق البيئة العالمية، ُيتوقع للمنافع البيئية العالمية في كافة مجاالت التركيز أن تتأثر بتغير المناخ، خاصًة وأن بعض 
درجة مئوية  0.8األنظمة البيئية بدأت بالفعل تتأثر بما لوحظ مؤخرًا من تغيرات مناخية. فحرارة األرض ارتفعت بالفعل بمقدار 

درجة) تراكم بالفعل في النظام البيئي بسبب  0.9إلى  0.3درجة مئوية (من  0.6يبلغ كحد أدنى نحو  وهناك ارتفاع آخر
84Fاالنبعاثات الجارية بالفعل في الغالف الجوي.

في حين  2030،85F85ويمكن أن يحدث ارتفاع يصل إلى درجتين مئويتين بحلول عام  84
86Fهذا القرن.درجات مئوية بحلول ستينيات  4يمكن حدوث ارتفاع يصل إلى 

و"منافع التحرك القوي والمبكر تفوق كثيرًا التكاليف  86
87Fاالقتصادية لعدم التحرك" (ن. شتيرن

). وبغض النظر عن النجاحات على األمد القريب في التخفيف من وطأة آثار تغير المناخ، 87
88Fبلغ في بعض األنظمة البيئية نقطة السقوط –فإن األنظمة األرضية اآلن في مسار تغير 

وصار التكيف مطلوبا كما لم يكن  -88
89Fمن قبل.

89  
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ب لةهفع ث ئك ب هئكمهئة لي ب ئكعئك شمخهف ئكايئ لقةذج ك  ئكذخ ئك

تحديا ذا مجاالت تركيز متعددة، ويتطلب ُنُهجًا متكاملة وتحركات في إطار كل  –والنظام البيئي  –تمثل تهديدات تغير المناخ 
، يظهر كيف يمكن 8الصمود في وجه تغير المناخ، المبين في اإلطار رقم  ونموذج إطار مشروع من مشروعات مجاالت التركيز.

دمج مختلف المعنيين من أصحاب المصلحة، والقضايا الشاملة لقطاعات متعددة التي تنشأ عند محاولة معالجة قضايا تغير 
مدن في آسيا أن تضع خططًا المناخ، والضبابية، والتخطيط، ضمن إطار تحليلي واحد. وبفضل إطار الصمود، استطاعت عشر 

90Fمنها. 20اقتراحًا وبدأ بالفعل تمويل  35للصمود ُكتب منها أكثر من 

90  
  

صوت الهيئة االستشارية كأحد أشد المنادين  وارتفع
بترشيد وتوحيد قضايا الصمود لتدخل في صلب 
عمليات صندوق البيئة العالمية، وُأطر اإلدارة المستندة 

2010.91Fإلى النتائج، والمشروعات والبرامج، منذ عام 

91 
وقد قامت الهيئة االستشارية باستعراض موسع لما 

ير المناخ على المنافع لوحظ وما هو متوقع من آثار تغ
البيئة العالمية ذات الصلة بالنسبة لصندوق البيئة 
العالمية، وبشكل أكثر تحديدًا، بمجاالت تركيز وبرامج 
الفترة الخامسة للصندوق التي ستظل إلى حد بعيد 

92Fسارية خالل الفترة السادسة.

ومنذ الخبرات األولى  92
ف في التي اكتسبها الصندوق في مجال الصمود والتكي

وجه تغير المناخ من خالل تنفيذ األولوية اإلستراتيجية 
93Fللتكيف

، تطورت كثيرًا 2010التي انجزت في عام  93
مفاهيم الصمود وٕاجراءات تطبيق إستراتيجيات، 
ومشروعات، وبرامج مجاالت التركيز بالصندوق. ومن 

مشروعًا تم استعراضها وحظيت بإقرار أو  296بين 
ي للصندوق خالل الفترة الخامسة، موافقة الرئيس التنفيذ

في المائة منها معلومات عن الصمود في  40وفر 
وكان ثلثاها من مشروعات التنوع  – وجه تغير المناخ

البيولوجي (أي أكثر من نصف عدد المشروعات 
 2012مبر/تشرين الثاني إال أن االقتراح الذي تقدمت به سكرتارية الصندوق إلى مجلس اإلدارة في نوف متعددة مجاالت التركيز).

فيما يتعلق بوضع نهج وٕاطار جديدين لتعزيز الجانب المتعلق بالصمود في وجه تغير المناخ في مشروعات الصندوق ال يزال إلى 
94Fحد بعيد حبرًا على ورق.

وقد أدى ذلك إلى صدور توصية الدراسة الخامسة عن األداء العام للصندوق بأنه "ينبغي لسكرتارية  94
أن تنتهي من وضع مسودة وثيقة اإلطار التي تحدد اعتبارات تغير المناخ بمختلف مجاالت التركيز الواردة في الخطوات الصندوق 

الصادر تحت عنوان "تعزيز الصمود المناخي في مشروعات الصندوق: تحديث بشأن جهود سكرتارية  2012التالية تقرير عام 
95Fالصندوق".

العالمية إلى االنتهاء من وضع إطار يشمل أبرز مخاطر وآثار تغير المناخ وتدعو هذه التوصية صندوق البيئة  95

لمئح  :8اإلطار   ن ةغيذ ئك لهخ غى هج ش ذ ئك لك  –ؤضئ لةقئ ث  لهدث كمه م
لهخ ش ؟ ئكقخذب عكو ئك   كامئ

 
إطار الصمود في وجه تغير المناخ هو نهج تحليلي يقوم على أساس 

والهدف  أجل بناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.األنظمة من 
من هذا اإلطار الهيكلي هو بناء قدرة متشابكة على المرونة والصمود 

 تستطيع معالجة اآلثار واألخطار المناخية الناشئة وغير المباشرة والبطيئة.
 

 
 

-ISETالمعهد الدولي للتحول االجتماعي والبيئي ( المصدر:
tionalInterna (- -and-t.org/projects-e-s-http://www.i

programs/climateresilienceframework  
 
 

http://www.i-s-e-t.org/projects-and-programs/climateresilienceframework
http://www.i-s-e-t.org/projects-and-programs/climateresilienceframework
http://www.i-s-e-t.org/projects-and-programs/climateresilienceframework
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وآثارها على كل مجال من مجاالت التركيز، واقتراح إجراءات استجابة لتعزيز القدرة على الصمود، وخيارات لدمج الصمود ضمن 
 . مراحل تحديد معالم المشروع وتصديق الرئيس التنفيذي للصندوق

 
يوضح اآلثار المحتملة لتغير المناخ وتقلباته على الموارد الطبيعية التي يعالجها صندوق البيئة العالمية قادر بما يكفي والعلم الذي 

وأفضل ما يصون  لتحديد المخاطر المناخية المعينة على النظم البيئية وعلى المجتمعات التي تعتمد على ما توفره لها من خدمات.
ويمثل تعزيز كٍل من  ُنُهج تعالج المخاطر المناخية وتحقق في الوقت نفسه أهداف مجاالت التركيز. استثمارات الصندوق هو اتباع

النظام البيئي وقدرة المجتمع المحلي على الصمود نقطة البدء في توفير المنافع المشتركة لكافة مجاالت تركيز الصندوق، مع 
هناك حتمية إستراتيجية لتحديد المخاطر المعينة لتغير المناخ واإلجراءات  ولذا، فإن اإلسهام أيضًا في تحقيق التنمية المستدامة.

ولكي يتم بشكل مباشر  –التدخلية الفنية والسياسية والمؤسسية الممكنة في إستراتيجيات مجاالت تركيز صندوق البيئة العالمية
  وصريح إدخال المخاطر المناخية في ُأطر اإلدارة المستندة إلى النتائج.

 
ب:2( لسةذق ب  لمفع ق لهخ  ش  ) ئك

يسعى صندوق البيئة العالمية بشكل متزايد إلى تعزيز قدرة البيئتين البرية والبحرية على الصمود، مع تدعيم قدرات التكيف والحد من 
ير نقاط الضعف أمام المخاطر المناخية، وذلك ببناء العناصر التكميلية مع صندوق البلدان األقل نموًا والصندوق الخاص لتغ

برنامج النهج ويوجد، في مجال تركيز تدهور األراضي، عدد من الفرص. وهذا يشمل أولويات البرمجة المستقبلية، مثل  المناخ.
عالج تعزيز والذي ي"باالستدامة والصمود من أجل تحقيق األمن الغذائي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء"  المتكاملة الخاص

ة والرعي مع اإلسهام في الوقت نفسه في الحد من نقاط الضعف التي يعاني منها السكان المعرضون الصمود واستقرار موارد الزراع
ومن خالل هذا النهج المتكامل، توجد فرص لتوفير منافع بيئية عالمية ومنافع التكيف؛ وهو ما يسهم  ألشد مخاطر تغير المناخ.

رات متعددة. وتصح المقولة نفسها بالنسبة للتكيف القائم على أساس النظام بالتالي في التنمية المستدامة بيئيا من خالل مسالك ومسا
البيئي حيث يمكن لُنُهج التكيف أن تشمل التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وٕاصالح النظام البيئي، في إطار إستراتيجية 

96Fواالقتصادية والثقافية، للمجتمعات المحلية. تكيف عامة تأخذ في االعتبار المنافع المشتركة المتعددة، االجتماعية منها

ويقوم  96
أساس التكيف المستند إلى النتائج على التفاعالت بين البشر والبيئة وكيف يساعد إصالح النظام البيئي والحفاظ عليه في توفير 

97Fخدمات النظام البيئي والحد من نقاط الضعف إزاء تغير المناخ.

وهذا النهج يتيح آفاقا متعددة لتحفيز المنافع المشتركة بين  97
  المنافع البيئية العالمية (كتخفيف وطأة تغير المناخ مثًال) وبين صمود األنظمة البشرية في وجه تغير المناخ.

 
عتبار مساندة المشروعات وتأخذ جميع مجاالت تركيز صندوق البيئة العالمية التي تندرج في إطار إدارة الموارد الطبيعية في اال

ويشتمل هذا المحور على نهج تكيف كامن يحول دون "الشعور بالندم" مثلما  التي تعالج إصالح النظام البيئي والقدرة على الصمود.
98Fاقترح التقرير الخاص بشأن إدارة مخاطر األحوال الجوية المتطرفة والكوارث.

ومن بين المجاالت الكبرى التي يمكن لصندوق  98
لبيئة العالمية النظر في إمكانية التحرك المنسق تجاهها األنظمة البيئية الزراعية، والبيئات البحرية المختارة، واألنظمة البيئية ا

 للغابات والمناطق االستوائية، والجزر، والمستوطنات الساحلية أو المدن التي يتبين أنها معرضة بوجه خاص لمخاطر تغير المناخ.
يجية من إستراتيجيات مجاالت تركيز الفترة السادسة لصندوق البيئة العالمية على حدة فرص وضع البرامج ذات وتحدد كل إسترات

99Fالصلة المباشرة بالصمود أو بإصالح النظام البيئي، أو كليهما، ومساندة الرفاهة البشرية.

وفي حد ذاتها، ُتعد مساندة األنشطة  99
مع الرفاهة البشرية كمنافع مشتركة حافزًا على تطوير مشروعات وبرامج ذات مجاالت  الرامية إلى تعزيز صمود األنظمة البيئية

 تركيز متعددة. 
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لةعخخب:3( لمئغظ ئك ذ كك ا ؤضئ شك لهخ غى  ش ث ئك ل  ) خ

100Fغالبًا ما يتسم الحال بوجود أوجه تكامل والتقاء بين صمود األنظمة الطبيعية والحد من نقاط الضعف في وجه تغير المناخ.

وفي  100
البيئية تؤكد على التكامل والعالقات التفاعلية -أعاله، فإن األنظمة االجتماعية 2.1ذا الصدد، ومثلما تعرضنا بالنقاش في القسم ه

101Fوالسلوكيات كأنظمة تكيف معقدة. –الديناميكية بين البشر والبيئة 

البيئية على العديد من األطراف -وتشتمل األنظمة االجتماعية 101
من حيث ما لديها من معلومات وقدرتها على التعلم والتكيف والتأثير في كمية التغير بالنظام (اجتماعيًا، الفاعلة المختلفة 

البيئية تجمع بين اإلدارة -وفي هذا الصدد، فإن األنظمة االجتماعية واقتصاديًا، وبيئيًا) ولذا فإنها تظل على درجة من األهمية.
لبيئي مثال)، والمؤسسات (مثل القواعد التي تحكم إدارة البشر للنظام البيئي)، واالستجابة التكيفية للنظام البيئي (كصمود النظام ا

تجاه تغير المناخ (كالقدرة مثًال على التكيف في الظروف المتغيرة). ويمكن للخواص التكاملية لهذا المسار أن تولد منافع متعددة 
كذا، فإن المجتمع العلمي يواصل تدعيم ُأطر المفاهيم المتعلقة باألنظمة تؤدي إلى مستقبل مستدام ويتسم بالقدرة على الصمود. وه

  البيئية بحيث يمكن تفهم آثار التكيف وآفاق مسارات الصمود في وجه تغير المناخ بشكل أفضل.-االجتماعية
 

غير أنه ال  البيئة العالمية.ويمثل إصالح النظام البيئي والصمود أحد المحاور القوية المتكررة بمختلف مجاالت تركيز صندوق 
يوجد في الوقت الراهن إطار عام أو محور تركيز إستراتيجي يوجه هذه الجهود التي قد تؤدي إلى االبتكار، وزيادة األثر، أو إيجاد 

ستدامة ويواجه بلوغ هدف التنمية الم كفاءات أكبر تشمل في آن معًا كل االعتبارات االجتماعية والمؤسسية المهمة ذات الصلة.
بيئيًا خطر الضياع مالم يكن هناك تركيز إستراتيجي واضح على المناخ وصمود النظام البيئي. ويمكن بشكل أولي تأطير وتنسيق 
التركيز في هذا المجال خالل الفترة السادسة لصندوق البيئة العالمية ضمن محور مجاالت تركيز إدارة الموارد الطبيعية، مع وجود 

انب تخفيف وطأة تغير المناخ والتكيف. ومن منظور الهيئة االستشارية، فإنه البد من عمل استشاري علمي إسهام رئيسي من ج
ة وفني إضافي للدفع قدمًا بالُنُهج الجديدة المتكاملة التي يمكنها تحقيق المنافع المتعددة مع جعل األنظمة البيئية والمجتمعات المحلي

 في وجه تغير المناخ.  في الوقت ذاته أكثر قدرة على الصمود
 

  األمن البيئي 3.5

من محاور التكامل الرئيسية التي بدأت الهيئة االستشارية في استكشافها األمن البيئي، وهو واحد من عدة شروط مسبقة الزدهار 
األمن البيئي من ذاته جدية خطابه الخاص كمسار أكاديمي للتقصي والتحليل، وبخاصة حيث يمكن  ويستمد التنمية المستدامة بيئيًا.

102Fأن يتسبب تغير المناخ في نشوب صراع على الموارد الطبيعية مثل المياه واألراضي والغابات.

وتتمحور دراسة األمن البيئي  102
قد تؤدي إلى منازعات عنيفة فيما بين  –لموارد والتدهور البيئي والسيما شح ا –حول فكرة أساسية مفادها أن المشكالت البيئية 

ويجادل أنصار أمن البيئة بأنه إذا كان التغير البيئي مصدرًا محتمًال للصراع االجتماعي، وٕاذا كانت المجتمعات  الدول والمجتمعات.
يجب أن  –راءات األمنية، وأمن الغذاء، وأمن المناخ ومن بينها اإلج –تواجه اخطارًا من جراء التغير البيئي، فإن السياسات األمنية 

103Fتعاد صياغتها لكي تأخذ في اعتبارها هذه التهديدات.

103  
 

 ونظرًا ألن إطار التغير البيئي العالمي قد تحدد بالفعل على أيدي علماء الفيزياء الحيوية الذين ركزوا انتباههم في المقام األول على
األرضي، فقد ُأهملت نسبيًا قضايا مهمة مثل االقتصاد السياسي والبيئة السياسية للموارد العمليات واسعة النطاق للنظام 

104Fالطبيعية.

ويرجع ذلك في جانب منه إلى محدودية إسهام العلوم االجتماعية واالقتصادية بما يفيد صندوق البيئة العالمية، مثلما  104
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لية التي تقاعست عن إدخال االعتبارات السياسية وعمل سيناريوهات ، وفي جزء آخر إلى النماذج التحلي1.2سلف الذكر في القسم 
وسوف تظل العلوم الطبيعية تمثل األساس لفهم ورصد التغير البيئي العالمي؛ غير  المستقبل في صلب التحليالت والوسائل البيئية.

تج ثانوية للممارسات اإلنمائية الحديثة وتداخل سبل أنه مما ال يمكن إنكاره أن كل ما نالحظه تقريبًا من تعديالت بيئية ما هو إال نوا
ومن الواضح أيضًا أن الضغط على استغالل الموارد الطبيعية تزداد احتماالت إثارته  كسب اإلنسان لرزقه مع البيئة البيوفيزيائية.

105Fللصراعات بين البشر والتسبب في المزيد من تدهور البيئة.

105  
 

والصراع الناشئ عن تغير المناخ، جزئيًا، من التفاعالت االجتماعية، وما تتسبب فيه من تباينات  وينبع انعدام شعور البشر باألمن
اجتماعية، وهو ما يجعل بعض الناس أشد حساسية وأقل قدرة على التكيف مع التغير المفاجئ والزائد. ومن المتوقع ان تؤدي 

106Fطبقة الوسطى، والتوسع الحضري، إلى تفاقم هذه الضغوط.االتجاهات المستقبلية ذات الصلة بالنمو السكاني، وبروز ال

وال  106
غير أن هناك حقيقة ال يسعنا  يتصدى صندوق البيئة العالمية بشكل صريح ومباشر لمعالجة قضايا األمن البيئي في برامجه.

راعات ذات التداعيات إغفالها وهي أن العديد من المشروعات التي يساندها الصندوق تحدث في مناطق الصراعات وما بعد الص
واسعة النطاق على البيئة المحلية، واإلقليمية، والعالمية. ومع أن المخاطر المرتبطة بالصراع قد تكون كبيرة، فإنها ال تصاغ دائما 
ا بما فيه الكفاية، وال تنعكس، أو تندرج في إطار مشروعات الصندوق. ونتيجة لذلك، فإن صندوق البيئة وشركاءه يواجههم أحيان

تحدي تحقيق األهداف البيئية أثناء العمل في أو حول مواقف الصراعات أو ما بعد الصراعات وهو ما يمكن أن ينتقص من الجهود 
والنتائج. وبالتبعية، فإن هناك ثروة من المعلومات والخبرات المتوافرة في مشروعات الصندوق، والتي يمكن إشراك أسرة الصندوق 

 عرض الذي يتعامل مع مواقف مماثلة، من اجل المساعدة في تحسين النواتج مستقبًال. فيها، وكذلك الجمهور األ
 

ففي مجال تركيز التنوع البيولوجي، عادًة ما تكون للصراعات المسلحة آثار سلبية على التنوع الحيوي من خالل تدمير الموائل 
ع واأللغام األرضية، واإلفراط في استغالل الموارد الطبيعية الطبيعية والتفتت، وفقدان الحياة البرية من جراء الصيد غير المشرو 

107Fوتدهورها، والزيادة في تلوث المياه واألراضي.

ويساند صندوق البيئة العالمية عددًا من مشروعات التنوع البيولوجي في مناطق  107
على المناطق الطبيعية في السهول : إنشاء إدارة للحافظ 1043متأثرة بالصراعات (انظر على سبيل المثال مشروع الصندوق رقم 

جرت في  2000و  1950في المائة من كبرى الصراعات المسلحة في الفترة بين عامي  90الشمالية لكمبوديا). وبالنظر إلى أن 
108Fفي المائة حدث داخل تلك المناطق المهمة مباشرًة، 80بلدان تضم مناطق مهمة للتنوع البيولوجي وأكثر من 

وأن أهداف آيتشي  108
في المائة من المناطق البرية مغطاة  17التي توصلت إليها اتفاقية األمم المتحدة المعنية بالتنوع البيولوجي ترمي إلى أن يصبح 

، فمن المرجح أن يستمر صندوق البيئة العالمية في مواجهة حاالت صراع داخل 2020بمناطق محمية جيدة اإلدارة بحلول عام 
  .مجال تركيز التنوع البيولوجي

 
في المائة من الصراعات فيما  40وفي مجال تركيز تدهور األراضي، لفتت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر االنتباه إلى أن 

109Fعامًا كانت ترتبط باألراضي والموارد الطبيعية. 60بين الدول على امتداد 

وعلى الرغم من وجود عوامل سياسية، واجتماعية،  109
األمر، فإن هناك أدلة على أن الضغوط على الموارد الحيوية مثل المياه واألراضي القابلة للزراعة يمكن أن  واقتصادية متداخلة في

110Fتكون سببًا لمضاعفة التوتر فيما بين المجموعات.

وعالوة على ذلك، فإن الصراعات يمكن أن تسفر عن تشرد الكثير من الناس  110
111Fن التدهور وٕازالة الغابات.وقيام مخيمات لالجئين، مما يؤدي إلى المزيد م

وٕادراكا منه لذلك، فقد ساند صندوق البيئة العالمية  111
مشروعات تدخل ضمن هذا المجال من مجاالت التركيز كان من مبرراتها الجزئية المساعدة في منع انعدام األمن السياسي الذي 
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: اإلدارة 2377مشروع صندوق البيئة العالمية رقم ينجم بال ريب عن تفاقم تدهور األراضي والتربة (انظر، على سبيل المثال، 
 مبادرة متكاملة وعابرة للحدود في آسيا الوسطى).  –المستدامة لألرض في جبال أعالي بامير وبامير آالي 

 
وُيعد مجال تركيز المياه الدولية فريدًا من نوعه من حيث أن له هدفًا صريحًا 
يتمثل في مساعدة البلدان على العمل معًا للتغلب على التوترات بمختلف 
األنظمة المائية الكبرى العابرة للحدود. والغرض من المشروعات التي تحظى 

ضمن حافظة مشروعات المياه الدولية هو بناء الثقة والمؤسسات، بالمساندة 
والمساعدة على اجتناب الصراعات والتشجيع على التعاون اعترافًا بالواقع 
المتمثل في أن األنظمة المائية والموارد المرتبطة بها (كمصائد األسماك مثًال) ال 

لتي تحظى بمساندة تحدها الحدود السياسية. ويستفيد الكثير من المشروعات ا
صندوق البيئة العالمية في إطار مجال تركيز المياه الدولية من الشبكات القائمة 
والخبرات المتوافرة لدى المؤسسات االقتصادية والسياسية اإلقليمية (انظر، على 

: الحماية البيئية واإلدارة 842سبيل المثال، مشروع صندوق البيئة العالمية رقم 
نهر اوكافانغو) والتشجيع على الحكومة الديمقراطية، وهو ما المستدامة لحوض 

يمكن أن يكون أمرا بالغ األهمية لتخفيف حدة النزاعات والتخفيف من قسوة 
112Fالمظالم.

بل ويمكن في بعض الحاالت أن تؤدي مشروعات المياه الدولية إلى  112
البيئة  إبرام اتفاقية إقليمية جديدة (انظر، على سبيل المثال، مشروع صندوق

113F: نحو اتفاقية وخطة عمل من أجل حماية بيئة بحر قزوين).1618العالمية رقم 

ومن الممكن أن نتعلم الكثير بشأن كيفية  113
تشجيع الحوكمة الديمقراطية وتعزيز التعاون من التجارب في مجال تركيز المياه الدولية، والتي يمكن نقلها إلي مجاالت تركيز أخرى 

 ردية أم متعددة. سواء كانت مجاالت ف
 

وهذه األمثلة تظهر كيف يقوم صندوق البيئة العالمية بالفعل ضمنًا بمعالجة قضية األمن البيئي بطرق مختلفة. ومع دخول 
االقتصادية وقضايا التنمية إلى مقدمة -الصندوق دورته السادسة، سيتفاقم على األرجح هذا الموقف مع بروز القضايا االجتماعية

وبالذات في ظل المبادرات التجريبية للتوسع الحضري واألمن الغذائي. وقد تأثرت أفريقيا  –المشروعات المتكاملة المشهد بفضل 
في  40شهد  –بوجه خاص، تأثرًا عميقًا وأكثر من غيرها، بهذه الصراعات. فخالل السنوات األربعين األخيرة من القرن العشرين 

أكثرها بسبب ارتفاع مستويات الفقر واالعتماد الشديد  –صحراء حربا أهلية واحدة على األقل المائة من بلدان منطقة أفريقيا جنوب ال
114Fعلى الصادرات األولية القائمة على الموارد الطبيعية وفشل المؤسسات السياسية.

114 
 
 
 

دورًا في منع أو تقليل وبالنظر إلى هذا السياق، فإن صندوق البيئة العالمية يرى أن من المهم النظر في كيف يمكنه أن يلعب 
تداعيات الصراعات على كٍل من البشر والبيئة، مع القيام في الوقت نفسه بتيسير التعاون فيما يتعلق بالموارد الطبيعية المشتركة. 

ركات وتحديدًا، فإن الصندوق بمقدوره أن يعزز توليد المعرفة في هذا المجال واالستفادة من خبرات حافظة مشروعاته من خالل التح
 اآلتية:

  االقتصاد السياسي لإلقليمية :9اإلطار 

  

http://www.stapgef.org/publications/ 
 

http://www.stapgef.org/publications/
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)i( اإلقليمي السياسي  تحسين التفاهم في السياق

واالقتصادي، بما في ذلك منطق قيادة الدول 
للمنظمات اإلقليمية عند تصميم اإلجراءات التدخلية 

115Fاإلقليمية للصندوق.

115  
)ii(  تحديد أين يقوم الصندوق بتشجيع التعاون بين

الجماعات والدول، أو تقديم إسهام إيجابي نحو 
 تفادي نشوب الصراعات بما يؤدي إلى المشاركة في

 المنافع البيئية، أو كليهما.
)iii(  استخدام تقنيات العلم الحديث مثل تحليالت المعنيين

من أصحاب المصلحة الرئيسية والتشخيص 
التشاركي الكتساب فهم أفضل ألدوار مختلف شرائح 
وطوائف المجتمع بحيث يمكن تحديد احتماالت 

 نشوب الصراع واتخاذ إجراءات تخفيف وطأته.
)iv( يستطيع الصندوق من خاللها  استكشاف السبل التي

أن يقوم بتحسين المشروعات الفعالة للحوكمة، 
والبناء عليها، ومحاكاتها، مثلما يحدث في قطاع 
المياه الدولية وغيره من مجاالت التركيز سواء 

 المجاالت المنفردة أم المتعددة. 
)v( ت استنادًا إلى الدروس المستفادة خالل تطوير أفضل الممارسات من أجل العمل في مناطق الصراعات وما بعد الصراعا

 العقدين الماضيين من الزمن، بما في ذلك دراسات الحالة ذات الداللة. 
)vi( .إجراء بحوث موجهة في مجال األمن البيئي لتساعد في استرشاد الصندوق بها في عملياته مستقبال وفي التحرك المشترك 

ناخ وحجمه بالضبط، تتفق األكثرية على أنها ستؤثر في المقام فعلى سبيل المثال، وبغض النظر عن طبيعة تغير الم
116Fاألول على الفقراء، وهو ما يوحي بضرورة مساندة الجهود الرامية إلى الربط الوثيق بين تغير المناخ ونماذج الصراع.

116  
 

هذا المجال أن يساعد في التشديد ومن شأن النظر بانفتاح في قضية األمن البيئي واالستفادة من خبرات صندوق البيئة العالمية في 
وعالوة على ذلك، فإن من شأنه أن يوفر معلومات جديدة ومفيدة  على أهمية فكرة ان االستقرار البيئي ورفاهة اإلنسان ال ينفصمان.

حقق في كافة مجاالت التركيز على اختالفها بشأن كيف يمكن بشكل فعال تطوير وٕادارة مشروعات يمكنها في الوقت ذاته أن ت
 األهداف اإلنمائية والبيئية المهمة.

 

ب  :10اإلطار  لي لمئح هةسجيظ ئكةم ب ةغيذ ئك لئ يآةى  –لهئجه آيه
 آهإلي؛

 
"بالنسبة للعديد من البلدان النامية، ُتعد التنمية صاحبة األولوية 
 القصوى، في حيت يأتي تخفيف وطأة اآلثار في المقام الثاني.

جراء ولذا فإن دعاة التخفيف يميلون لمواجهة عراقيل مسبقة من 
وٕاذا ما كان هناك إقرار بصحة ذلك، فعندئذ يكمن المفتاح  ذلك.

إلى تعميق تحركات تخفيف وطأة اآلثار في ظروف بلد نام في: 
) التفكير في كيف 2) فهم أجندة التنمية جيدًا منذ البداية، و (1(

يمكن لتخفيف اآلثار أن يفلح في إطار تلك األجندة. وفي بعض 
ك أوجه تآزر، حيث يمكن ألنشطة التخفيف المجاالت قد تكون هنا

أن تعزز أنشطة التنمية، وفي مجاالت أخرى قد يتطلب األمر 
 تفكيرًا إستراتيجيًا، وصبرًا أو تنازالت، أو كليهما."

 
منتدى التنمية وتخفيف اآلثار، كيب تاون، جنوب  المصدر:

  2014أفريقيا، يناير/كانون الثاني 
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تدعيم التكامل وروابط البيئة المستدامة في مجاالت  4
 تركيز صندوق البيئة العالمية

 التخفيف من وطأة تغير المناخ  4.1

 
يؤدي تغير المناخ الناجم عن تزايد انبعاثات الغازات المسببة  

ي بالغالف الجوي إلى تفاقم الزيادة في الضغط ر لالحتباس الحرا
 على حالة الُنُظم الداعمة للحياة على األرض الهشة أصًال.

فسالسل عرض الطاقة والطلب عليها قد تأثرا بالفعل من جراء 
ويتنبأ بحث  زيادة التقلبات المناخية وتطرف درجات الحرارة.

ن يرتفع بما يتراوح بين جديد بأن منسوب مياه البحر يمكن أ
117Fمترين قرب انتهاء هذا القرن. 2.0و  0.5

وتعاني موارد  117
األراضي والمياه بالعديد من مناطق العالم من الضغوط بالفعل، 
وسيكون لتغير المناخ أثر سلبي على اإلنتاجية الزراعية خالل 

118Fالعقود المقبلة من الزمن.

ومن المتوقع أن يزداد انعدام  118
ي ، ويمكن لتغير المناخ أن يؤثر سلبًا في صافي األمن الغذائ

ويمكن أن تشهد  اإلنتاجية األولية ومخزونات الكربون بالغابات.
فهناك مخاطر كبيرة لحدوث إعادة هيكلة واسعة النطاق للغالف الحيوي لألرض وقد تتحول  األنظمة البيئية البرية تغيرات كبرى:

 ة إلى مصدر كبير النبعاث الكربون.الغابات من "بالوعة امتصاص كربون" صافي
 

وفيما يتعلق بمجال تركيز صندوق البيئة العالمية الخاص بتخفيف وطأة تغير المناخ، فإن أحدث الشواهد ال تزال تشير إلى أن 
 ). فالغالف الجوي12و  11حدوث ارتفاع في درجة حرارة النظام المناخي لألرض هو أمر "في حكم المؤكد" (انظر اإلطارين 

119Fلألرض، والمحيطات، ومنسوب مياه البحر، والغازات المسببة لالحتباس الحراري قد عانت جميعها من آثار ضارة.

ولهذه  119
120Fالتأثيرات آثار ثانوية الحقة سواء بالنسبة للتنمية المستدامة أو غيرها من مجاالت تركيز صندوق البيئة العالمية.

وعلى سبيل  120
121Fالمثال، فإن تغير المناخ ُيحدث تأثيرًا مباشرًا على توزيع أنواع الكائنات بتحويله مكان المناخات التي تكيفت معها.

ومن بين  121
ولذلك، فإن تغير المناخ يمثل تحديات كبرى ألولئك الذين  اآلثار غير المباشرة التغيرات في توافر الموائل الطبيعية واستدامتها.

  ويصُدق القول نفسه أيضًا على اإلدارة المستدامة لألراضي والغابات. ن في كسب رزقهم على التنوع البيولوجي.يعتمدو 
 

وٕاجراءات تخفيف وطأة تغير المناخ متاحة على نطاق واسع في جميع المناطق وفي مختلف القطاعات مثل النقل، والبناء والتشييد، 
كثير من المنافع المشتركة الظاهرة، من بينها تحسين الصحة، وتماسك النسيج االجتماعي، والصناعة، وٕامدادات الطاقة، مع وجود ال

122Fوالتدريب، والعمالة الماهرة، وحدوث وفر في الوقت والتكلفة.

وال يزال من الممكن الحد بشدة من انبعاث الغازات المسببة  122
رجتين مئويتين مقارنًة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، لالحتباس الحراري بحيث يقتصر االرتفاع في درجة حرارة األرض على د

لك  :11اإلطار  هخ غذيف ئكع ئكةى ةسيذ ؤكو ةهفظ  1ئرخيئخ فهب سهئ
لمئح ا ةغيذ ئك زا ذو ا قا ذ   حخهت ءتئ

"ارتفاع درجة حرارة النظام المناخي ال ريب فيه، فمنذ الخمسينيات،  
مثيل منذ يعتبر الكثير التغيرات التي تمت مالحظتها أمرًا لم يسبق له 

إذ ارتفع درجة حرارة الغالف الجوي  عقود وحتى آالف السنين.
والمحيطات، وتناقصت كميات الثلوج والجليد، وارتفع منسوب مياه 

 البحر، وزادت معدالت تركيز الغازات المسببة لالحتباس الحراري."
  )2013(الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، 

 
 

  /https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1المصدر:

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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إال أن ذلك ستتبعه تحديات تتمثل في ضرورة إدخال تغييرات تكنولوجية، واقتصادية، ومؤسسية، وسلوكية. وبالنسبة لمسارات 
  التخفيف األقل طموحًا، سيظل من المحتم مواجهة تحديات مماثلة ولكن على مر فترة أطول من الزمن.

ومن هنا، فإن تخفيف وطأة تغير المناخ ُيعد أمرًا بالغ األهمية في أية إستراتيجية للحد من آثاره على التنمية المستدامة وغيرها من 
المجتمع مع تفادي  القضايا البيئية العالمية. وينبغي ألعمال التخفيف أن تسعى جاهدة إلى إيجاد تآزر مع غيرها من أهداف

وهو ما قد يؤدي إلى تقويض المنافع المشتركة في  –كوضع أعباء عمل إضافية على كاهل مستخدمي األراضي –المفاضالت 
ويمكن تقييم هذه األعمال من خالل إطار تنمية مستدامة يشتمل على مختلف األهداف المتنوعة التي  مجاالت أو مناطق أخرى.

وطأة اآلثار ليس مجرد مشورة فنية، ولكنه  فتخفيف يقدرها المجتمع.
يشمل إيجاد حوكمة فعالة فيما يتعلق بالموارد العالمية المشتركة، 
والتعليم، والتغيرات السلوكية، والمشاركة على نطاق واسع في صنع 

مثلما ورد في إطار النهج النظامي  –القرار على كافة المستويات 
والبد في التحركات  ).13ر رقم أعاله (اإلطا 2.1المذكور في القسم 

فمسارات التحول  من إدراك أنه قد يكون هناك فائزون وخاسرون.
تشتمل على طائفة من الروابط بأولويات السياسات األخرى مثل تلوث 
الهواء المحلي، وأمن الطاقة والغذاء، وتوزيع اآلثار االقتصادية، وقدرة 

لمرتبطة بمختلف الحلول االقتصاد على المنافسة، والعوامل البيئية ا
123Fالتكنولوجية.

وتؤثر كل من معدالت االنخفاض في انبعاثات  123
الغازات المسببة لالحتباس الحراري واالرتقاء بتقنيات منخفضة 
االنبعاثات الكربونية على األهداف طويلة األمد لتخفيف وطأة تغير 

 راضي.المناخ بالنسبة للمدن، وٕامدادات الغذاء، والتغير في استخدام األ
وسيكون على المجتمع أن يسعي إلى تحقيق كل من التخفيف والتكيف 
كي يتفادى اآلثار المناخية الضارة حيث إن كًال من اإلستراتيجيتين 
تكمل أحدهما األخرى ألن المزيد من أعمال التخفيف يقلل من الحاجة 

ايا وغالبًا ما تستتبع السياسات المناخية دمج القض إلى التكيف مستقبًال.
المناخية في صلب تصميم اإلستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية تتسم 
بالمساواة واالستدامة على المستويات اإلقليمية، والوطنية، والمحلية، 

واألهداف الرامية إلى  وذلك إلفساح المجال أمام المنافع المشتركة.
تحسين التغلب على الفقر، والحد من التباينات في مستويات المعيشة، و 

الرفاهة بشكل عام، هي التي تحدد كيفية الربط بين السياسات 
  االقتصادية واالجتماعية وبين السياسات المناخية الفعالة وبناء المؤسسات والقدرة على الحوكمة.

 

 
 

ب  :12اإلطار  شمخهف ئكايئ شئكج  ب ك لمئخي ةقييل ئكعكهل ئك
ب لي  ئكعئك

 
قبيل صدور التقارير األخيرة للفريق الحكومي الدولي المعني 
بتغير المناخ، قامت الهيئة االستشارية العلمية والفنية بإعداد 
عرض عام للعلوم المناخية في الوقت الراهن كي تساعد في 

إستراتيجية صندوق البيئة العالمية االسترشاد به في رسم 
  القادمة لتخفيف وطأة تغير المناخ

 
 /http://www.stapgef.org/publications: المصدر

 
 
 
 
 

  
 

http://www.stapgef.org/publications/
http://www.stapgef.org/publications/
http://www.stapgef.org/publications/


تقرير الهيئة االستشارية العلمية والفنية إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية،  –تقديم منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة 
  .2014مايو/أيار 

 44 

ومن أجل تحقيق استقرار تركزات الغازات المسببة لالحتباس الحراري بالغالف الجوي لألرض عند مستوى "يمنع حدوث تداخل 
ية في انبعاث تلك الغازات والبد من حدوث نقلة تحولية تؤدي إلى خطير مع النظام المناخي"، ال يجوز االكتفاء بالتخفيضات التكميل

وفي حين ُيعد النهج القائم لصندوق البيئة العالمية نحو تخفيف  "وقف االنبعاثات الكربونية" إلمدادات الطاقة واألنظمة االقتصادية.
وطأة تغير المناخ من خالل تحوالت السوق واالستثمار سليمًا من الناحية 

ة، وبقاء التقنيات غير الضارة بالمناخ وثيقة الصلة باألمر، فإنه ينبغي البيئي
للصندوق أن يناضل لالبتعاد عن تشجيع تكنولوجيا واحدة بعينها أو ُنهج 
وحيدة القطاع ليتحول إلى مساندة أنظمة أكثر كماًال يمكنها أن تشتمل على 

نخفضة مزيج من االنخفاض في الطلب على الطاقة، ونشر الخيارات م
االنبعاثات الكربونية، واألنظمة المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات، وبناء 
القدرات، وأمن الطاقة، ووضع السياسات، وهو يمضي قدمًا نحو تحقيق 

ومن شأن رصد مثل هذه المشروعات المتكاملة والقدرة  التنمية المستدامة.
فإن من  على االطالع على ما تحققه من نجاح أن يمثل تحديات، ولذا

والهيئة  الضروري إيالء اهتمام بالغ بكيفية تحقيق ذلك على أفضل وجه.
 التي للقطاعات الناشئة مساندته االستشارية تشجع صندوق البيئة على زيادة

بما في ذلك  المناخية، اآلثار بتخفيف يتعلق فيما عالية بإمكانيات تبشر
 ومعالجة المياه، وٕامدادات والبناء، تجمع بين النقل، األنظمة الحضرية التي

وتخطيط مناطق استخدام األراضي؛ والزراعة  الغذاء، وٕامدادات النفايات،
واستغالل الغابات وغيرها من األراضي؛ وأنظمة أمدادات األغذية الزراعية، 
عالوة على فرص التخفيف الناشئة، والتي غالبًا ما تكون مثيرة للجدل، مثل 

 األمد وامتصاص الكربون وتخزينه.  تخفيف وطأة قوى المناخ قصيرة

 

 التكيف مع تغير المناخ 4.2

على الرغم من تبني العالم لهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة األرض عند  
درجتين مئويتين فقط فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، فليس هناك من 

التحركات ما يكفي لبلوغ هذا الهدف، مع ضعف الثقة في إمكانية أن 
 إجراءات التكيف أن تجاري المعدالت الحالية والمتوقعة للتغير. تستطيع

ويصف تقرير صدر حديثًا عن برنامج األمم المتحدة للبيئة الفجوة الكبيرة 
القائمة بين المستويات القائمة والمتوقعة النبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري والمستويات الالزمة لبلوغ هدف قصرها على 

124Fمئويتين. درجتين

ومن بين مسارات التركيز التمثيلية األربعة التي تمت صياغتها من أجل تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي  124
هو الذي يمثل طريقًا يمكن أن يؤدي إلى  125F125)2.6الدولي المعني بتغير المناخ، ال يوجد سوى مسار واحد فقط (هو التمثيلي رقم 

فاالرتفاع في المتوسط الحسابي لدرجة حرارة األرض حسب  تحقيق االستقرار في تغير درجة الحرارة عند درجتين مئويتين أو أقل.
ن االرتفاع في ومن المؤكد أن تؤدي هذه المستويات م درجات مئوية. 4إلى  3المسارات التمثيلية األخرى ُيرجح له أن يتجاوز من 

لك  غذيف :13اإلطار  هه 3ئكع ذ  ـ هضآب ئيتئ . ةخفي
ب  زاا ل ة ئك شئخذ ئماعئت ئكغئرئ ل م  ل زئمى ككحخ  ةخخك ؤم

شهئ.  شئ لة ز ئكحذئذى آه ةعرير ئ  كإلحةائ
 

"بوصفها مشكلة تتعلق بالمشاعات العالمية، فإن التخفيف 
وُيعد  الفعال لوطأة آثار تغير المناخ يتطلب تعاونًا دوليًا.

لسلوكية، بغية الحد من رفع درجة الكفاءة والتغيرات ا
الطلب على الطاقة مقارنة بسيناريوهات خط األساس دون 
 اإلخالل بالتنمية، إحدى اإلستراتيجيات الرئيسية للتخفيف.
ويثير رسم السياسات ذات الصلة بتغير المناخ مشكالت 

تتعلق بالمخاطر وعدم وضوح الرؤية، وأخرى تتعلق 
اعية واالقتصادية، باألخالقيات والقيم، واألهداف االجتم

وثمة أساليب تحليلية وكذلك رؤى مستمدة من  واالستدامة.
البحوث السلوكية متاحة أمام واضعي السياسات لالسترشاد 

(الفريق الحكومي الدولي  بها في معالجة تلك المشكالت."
  )2014المعني بتغير المناخ، 
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126Fدرجة الحرارة إلى زيادة التحديات التي تواجه جهود التكيف؛

وبالفعل، فإن هناك تقريرًا صدر حديثًا عن البنك الدولي يتشكك في  126
127Fدرجات مئوية. 4إمكانية تحقيق تكيف فعال إذا سار االرتفاع في درجة حرارة األرض نحو 

وترى الهيئة االستشارية أنه ينبغي  127
وقد تكون معاملة  بيئة العالمية أال يكون واعيًا فقط بهذه المخاطر، بل وأن يعالجها أيضًا بأسلوب متناسق ومتسق.لصندوق ال

فسوف يسمح ذلك بالقيام بتحركات مشتركة  –تخفيف وطأة اآلثار والتكيف كوجهين لعملة واحدة هي "عملة تغير المناخ" أمرًا معقوًال 
فيف (كامتصاص الكربون في التربة مثًال) له أيضًا منافع تتعلق بالتكيف (كارتفاع غلة المحاصيل وٕادراك أن العديد من أعمال التخ

128Fالمزروعة في تربة تحتوي على مستوى أكبر بكثير من الكربون).

128 
 

ومن المعترف به اآلن على نطاق واسع أن التكيف مع تغير المناخ 
يشتمل في الممارسة العملية على ارتباط وتكامل بواعث القلق 

صلب العمليات والخطط  المتعلقة بتغير المناخ ودمجها في
اإلنمائية الجارية في مختلف القطاعات واألنظمة، بما في ذلك، 

129Fعلى سبيل المثال، إدارة مخاطر الكوارث.

ويرجع ذلك في  129
الكثير من الحاالت إلى أن أكثر أعمال التكيف جاذبية هي تلك 
التي تتيح تحقيق منافع بيئية على األمد القصير نسبيًا، في الوقت 

130Fؤدي فيه إلى الحد من نقاط الضعف على األمد األطول.الذي ت

130 
وقد عبر منتدى التنمية والتخفيف عن هذا التحدي في بيانه المتعلق 

فالتكيف يمكن بحق فهمه  أعاله. 13انظر اإلطار رقم  –بالمشكلة 
كأداة للتخفيف في سياقه اإلنمائي ما دام يساعد المجتمعات المحلية 

التكيف أم في االنتفاع من االستثمارات المعرضة للخطر سواء في 
  في أنشطة مكافحة تغير المناخ.

 
ويمثل التكيف القائم على أساس النظام البيئي نهجًا جديدًا واعدًا 
لمعالجة آثار تغير المناخ، بحيث يجمع بين التنوع البيولوجي 
وخدمات النظام البيئي في إطار إستراتيجيات التكيف مع التغير 

131Fويساعد التنمية في المضي قدمًا على مسار الصمود.المناخي 

131 
ويمكن لنهج التكيف القائم على أساس النظام البيئي الذي يتسم بحسن التكامل أن يكون أفضل من حيث فعالية التكلفة وأكثر 

132Fاستدامة من مجرد الهندسة أو الحلول التكنولوجية،

كة المستدامة بيئيًا، كما قد يساعد في إيجاد قدر كبير من المنافع المشتر  132
133Fوذلك في شكل الحد من الفقر، واإلدارة البيئية المستدامة، بل وحتى التخفيف من وطأة تغير المناخ.

ومن بين األمثلة على ُنُهج  133
134Fالتكيف القائم على أساس النظام البيئي صيانة السواحل واألراضي الرطبة وٕاصالحها، واإلدارة المستدامة للمياه.

134 
 
 
 

لمئحˇ  :14اإلطار  لعمى اةغيذ ئك ز ككفذيف ئكحقهلى ئكخهكى ئك ل ئكةقذيذ ئكخئ
لك  شئخذ غى  – 2غذيف ئكع ز/ءدئذ 31ئك  .2014 لئذ
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  لبيولوجيالتنوع ا 4.3

 
135Fال يزال فقدان التنوع البيولوجي يتسارع نتيجًة الستمرار ما يصنعه البشر من تغير بيئي واسع النطاق.

وهذا التدهور السريع في  135
136Fالتنوع البيولوجي يؤثر في عدد من عمليات النظام البيئي وفي العديد من خدمات النظام البيئي التي تقوم على أكتافها.

وال يزيد  136
137Fفقدان التنوع البيولوجي فحسب من ضعف الُنُظم البيئية البرية والمائية أمام التغيرات في األنماط المناخية

يضًا من بل ويقلل أ 137
138Fقدرتها على الصمود في وجه االضطرابات والتغيرات في اتجاهات العوامل البيئية.

ومن المتوقع أن يكون لتغير استخدام  138
، ويليه في الترتيب تغير المناخ، وترسب النتروجين، 2100األراضي أعظم اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي البري بحلول عام 

139Fلتغير في تركيز ثاني أكسيد الكربون.ودخول أنواع جديدة، وا

كما أن األنظمة البيئية البحرية تواجه هي األخرى مخاطر شديدة  139
من جراء تغير المناخ، ودرجة تزايد درجة الحموضة، والتلوث، وكدر 

140Fالمياه، والصيد الجائر، وتدمير الموائل الطبيعية، وغزو أنواع أخرى.

140 
البيئة إلى حد بعيد على إنشاء  وحتى تاريخه، تركزت جهود الحفاظ على

المناطق المحمية وٕادارتها بوصفها "خط الدفاع األول" في مواجهة أزمة 
141Fالتنوع البيولوجي.

وفي الوقت الراهن تغطي هذه المناطق قرابة  141
142Fفي المائة من مساحة األرض على سطح الكوكب، 12.7

142 
 2020م في المائة بحلول عا 17والمستهدف أن ترتفع هذه النسبة إلى 

في  10(والمستهدف أن تصل نسبة المناطق الساحلية والبحرية إلى 
المائة). ومع ذلك، فإن تأثير المناطق المحمية على الموائل الطبيعية 
واألنواع ليس واضحًا تمامًا بسبب نقص الشواهد الشاملة، وتخُلص 
بعض الدراسات إلى أن األهداف العالمية للحفاظ على البيئة القائمة 

ى أساس المساحة وحدها لن تحد بالضرورة من فقدان التنوع عل
143Fالبيولوجي.

وبالمثل، فإن قاعدة الشواهد فيما يتعلق بتأثير المناطق  143
المحمية على رفاهة البشر توفر طائفة من االحتماالت لالسترشاد بها، 
لكنها تفتقر إلى المعلومات الالزمة لمساعدة صناع القرار في تعظيم 

144Fلتدخلية.اإلجراءات ا

وعالوة على ذلك، فإنه بالنظر إلى سرعة تغير  144
المناخ التي لم يسبق لها مثيل، فليس من الواضح ما إذا كانت المناطق 
المحمية ستظل مناسبة أم ال بالنسبة للكثير من األنواع التي ُصممت من 

145Fأجل حمايتها.

كما أن زيادة تعداد سكان األرض بنحو ملياري نسمة  145
وازدياد حجم الطبقة المتوسطة مع تغير أنماط  2050عام آخرين بحلول 

االستهالك سيؤدي أيضًا بال شك إلى زيادة الضغوط على أنظمة البيئة 
الطبيعية بالغة األهمية مثل الغابات االستوائية وشبه االستوائية، حيث 

146Fيمثل التجزؤ بالفعل مبعث قلق شديد ُيتوقع له أن يزداد سوءًا.

ولكي  146
اح جهود مواجهة أزمة التنوع البيولوجي العالمية، والسيما متي تكلل بالنج

كانت الموارد محدودة للغاية، فمن الضروري أن يستعين القائمون على 

-. هل يمكننا قياس التأثيرات االجتماعية15اإلطار 
 االقتصادية على المناطق المحمية؟

 
يشير تقرير صدر مؤخرًا عن الهيئة االستشارية إلى أن حافظة 
مشروعات صندوق البيئة العالمية الخاصة بمبادرات المناطق 

العوامل المحمية يمكن أن تمثل قاعدة شواهد ثرية للتعرف على 
الرئيسية المحددة إلمكانية أن يكون للمناطق المحمية تأثير 

على رفاهة البشر الذين يعيشون  -إيجابيًا أو سلبيًا  -صاف 
 بالقرب من المناطق المحمية.
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األمر باألدوات والوسائل المتاحة في المجال الخاص بكل منهم لكي يتفحصوا بدقة وتمعن الشواهد المتوافرة حتى تاريخه بشأن مدى 
  راتيجيات الحفاظ على البيئة في مختلف الظروف بغية االسترشاد بها في تصميم المشروعات الجديدة مستقبًال.فعالية مختلف إست

فعلى سبيل المثال، هناك تفاوت كبير فيما يتعلق بمدى "صحة" االحتياطي المخزون بسبب التغير البيئي خارج المناطق المحمية، 
147Fالمحميات من حيث الحفاظ على التنوع البيولوجي. وهو أمر يكاد يعادل في أهميته ما يحدث داخل

وتظهر الدراسات التي  147
تستعين ببيانات االستشعار عن بعد عبر األقمار الصناعية أن العديد من المحميات الواقعة بمناطق الغابات االستوائية تعاني من 

148Fلضغوط البشرية.استنزاف واسع النطاق للغابات بالمنطقة العازلة المالصقة لها مباشرة بسبب ا

وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي  148
يتم إنشاؤها في مناطق  –ولو أنها تزيد من حيث العدد والمساحة  -البحري، هناك بواعث قلق متزايدة من كون المحميات البحرية 

البيئية األكثر تعرضًا نائية فائضة عن دواعي االستخدام التجاري، وهو ما ال يوفر سوى القليل من الحماية لألنواع واألنظمة 
149Fللتهديد.

وينبغي لواضعي السياسات والقائمين على األمر أن يسترشدوا بهذه الدراسات وغيرها بغية تحقيق هدف الحفاظ على  149
150Fالتنوع البيولوجي على األمد الطويل، بأقل تكلفة ممكنة، وفي ظل الظروف المتغيرة.

150 

اب في المساعدة على إنشاء األنظمة والحفاظ عليها خالل العقدين األخيرين من ويتمتع صندوق البيئة العالمية بسجل يثير اإلعج
مناطق محمية مساحتها أكثر  2809بلدًا واستثمر في أكثر من  155مشروع في أكثر من  1000الزمن حيث أسهم في أكثر من 

151Fماليين هكتار. 708من 

البيولوجي جمع كمية كبيرة من  سنة من الخبرة، استطاع مجال تركيز التنوع 20وعبر أكثر من  151
 البيانات والنتائج التي يمكن أن تفيد في استخالص الشواهد واألدلة الكافية ألن تشكل قاعدة لتفاهم أكبر بشأن التوجهات المهمة.

152Fويمكن استخدام هذه المعلومات في تحسين المشروعات مستقبًال،

في هذا  عالوة على استرشاد العلم ومجتمع الممارسين العاملين 152
153Fالمجال بها بشكل أوسع نطاقًا.

ومن شأن إيجاد تكامل بينها وبين األهداف اإلستراتيجية لمجاالت التركيز األخرى أن يحقق  153
ويمكن ألساليب التصميم التجريبية أن  منافع مشتركة كبيرة ويساعد في مساندة أهداف التنوع البيولوجي بشكل أكثر واقعية واستدامة.

د من قيام برنامج التنوع البيولوجي (بما في ذلك االرتباط بغيره من مجاالت التركيز) على أساس يستند بدرجة أكبر تساعد في التأك
ومن شأن العمل على إتاحة ما تراكم خالل تلك الجهود من ثروة من البيانات والمعلومات للمجتمعات المحلية  إلى الشواهد واألدلة.

  الغ األهمية في التنمية المستدامة بيئيًا.األوسع نطاقًا أن يمثل إسهامًا ب

وباستخدام البحوث الموجهة، ينبغي تعزيز االبتكار في برنامج التنوع البيولوجي على مختلف األصعدة باستخدام طائفة متنوعة من  
سبة للمناطق التي تتمتع بأشد والسيما بالن –فالتوزيع الجغرافي للمناطق المحمية، على سبيل المثال، ليس عادًال  األدوات واألساليب.

154Fمستويات الحماية صرامةً 

155Fوهناك فجوات في مدى حماية التنوع البيولوجي. 154

وعالوة على ذلك، فإننا نزداد إدراكًا أن اختالل  155
بشرية، المناخ يقلل من استقرار النظام البيئي ويزيد من درجة شدة وتواتر التغير في األنظمة البيولوجية، واألنظمة االجتماعية ال

ويمكن لصندوق البيئة العالمية أن ينظر في مساندة االستعانة باالستشعار عن بعد بالترافق مع  والتفاعالت فيما بين تلك األنظمة.
غيره من البيانات المتاحة مكانيًا عبر نظام المعلومات الجغرافية من أجل: (أ) وضع تصور لألنشطة على مستويات متعددة، (ب) 

بشكل أفضل للنتائج واآلثار، و (ج) إجراء تحليل مكاني موجه للربط فيما بين األسباب الكامنة للتغير وما لوحظ من التحديد الكمي 
  نواتج وٕادخال هذا الفهم في صلب تصميم المشروعات مستقبًال.
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وفي اآلونة األخيرة، ُأنشئ منتدى حكومي دولي جديد/ 
بالتنوع هو المنتدى الحكومي للسياسات العلمية المعنية 

البيولوجي وخدمات النظام البيئي (انظر اإلطار رقم 
ويتمثل هدفه الرئيسي في تدعيم الصلة بين علوم  ).16

وسياسات التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي من 
أجل الحفاظ على البيئة واستدامة االستفادة من التنوع 
البيولوجي، وكفالة رفاهة اإلنسان على األمد الطويل، 

ولبلوغ هذا الهدف، ينهض  تحقيق التنمية المستدامة.و 
تحفيز استنباط المعرفة  المنتدى بأربع وظائف هي:

الجديدة؛ ووضع تقييمات للمعرفة الموجودة؛ ومساندة 
وضع السياسات وتنفيذها؛ وبناء القدرات ذات الصلة 
بتحقيق هدف المنتدى. ومن الواضح من استقراء هذه 

واسعًا للتحرك الذي يتسم  الوظائف ان هناك أفقاً 
باالنسجام والتناغم بين هذه المبادرة الجديدة وصندوق 

  البيئة العالمية.
 

 

 

 

 تدهور األراضي 4.4

156Fيحتل تدهور األراضي اآلن مكانة راسخة لدى صندوق البيئة العالمية كقضية عالمية مشروعة من الناحيتين البيئية واإلنمائية. 

156 
وأثناء الفترة الخامسة للصندوق، كانت الهيئة االستشارية تقدم يد العون للصندوق، والتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، من 
أجل تبني مؤشرات عمل متكاملة بحق كي تظهر أن ما ُينفق من استثمارات للسيطرة على تدهور األراضي، وٕازالة الغابات، 

157F).18توفير منافع أوسع نطاقًا من أجل التنمية المستدامة (اإلطار رقم ومكافحة التصحر، يستطيع بحق 

واآلن صار هذا المجال  157
من مجاالت التركيز يعالج صراحًة تحدي إيقاف تدهور األراضي وٕاصالحها، والسيما ما يرتبط منها بالتصحر وٕازالة الغابات، مع 

والتخفيف من حدة الفقر بين سكان الريف واألراضي الجافة. ولذا، فإن  التطلع إلى الهدف األبعد، أال وهو مساندة سبل كسب الرزق
158Fهذا المجال من مجاالت التركيز يشتمل كجزء جوهري من تعريفه على التكامل بين البيئة العالمية والتنمية المستدامة.

ويدور  158
يق ممارسات زراعية تصون الغطاء محور تركيز الجهود حول التشجيع على اإلدارة المستدامة لألراضي، وهو ما يشمل تطب

)، وكفاءة استخدام المدخالت (كالمياه والمغذيات ومبيدات اآلفات)، والحد 17الخضري، وتبني المادة العضوية للتربة (اإلطار رقم 
تي تحتوي على إلى أدنى درجة من اآلثار التي قد تمتد إلى خارج الموقع (مثل تسرب المغذيات إلى المياه الجوفية، وتسرب المياه ال

فامتصاص التربة للكربون يتطلب بناء المادة العضوية، وهو ما  كيماويات زراعية). وُيعد الكربون من العوامل الرئيسية للتكامل:

ب ائكةمهظ ئكايهكهجى . 16اإلطار  لعمي ب ئك لي ة ئكعك زئ و ئكحقهلى ككزيئ لمةخ ئك
ة ئكمطئل ئكايئى لئ هصظ ئكةمهظ ئكايهكهجى غى  –) IPBES( هخخ
ن ئكايئى. ل   زيئف مطئ

 
ُأنشئ المنتدى الحكومي للسياسات العلمية المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات 

بوصفه الجهة الحكومية الرائدة لتقييم  2012النظام البيئي في أبريل/نيسان 
والخدمات ونظمه البيئية، ، حالة التنوع البيولوجي على كوكب األرض

 الجوهرية التي يقدمها للمجتمع.
 

وقد ُأنشئ المنتدى على أساس الحاجة إلى معلومات مستقلة تحظى 
بالمصداقية العلمية وتأخذ في اعتبارها العالقات المعقدة والمتشابكة بين التنوع 

 البيولوجي، وخدمات النظام البيئي، والبشر. 
 

الفعالة من العلم في صنع القرار  ويهدف المنتدى إلى تعزيز قدرات االستفادة
 .على كافة المستويات.

 
  ipbes.html-http://www.ipbes.net/aboutالمصدر: 

 
 

http://www.ipbes.net/about-ipbes.html
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وهكذا ففي الوقت الذي تعالج فيه اإلدارة  يعتمد بدوره على الحفاظ على صافي اإلنتاجية األولية (أي نمو النبات) أو تعزيزه.
لألراضي تدهور األراضي بشكل مباشر، يسهم في الوقت  المستدامة

نفسه تطبيق اإلدارة التي تحد من مخاطر التدهور في تدعيم األهداف 
 العريضة للتنمية المستدامة من خالل ما يلي: 

 
الحفاظ على اإلنتاجية الزراعية أو تعزيزها، لتسهم بالتالي في زيادة  

  دخل الريف واألمن الغذائي
إلى أدنى درجة من اآلثار السلبية التي قد تقع على األنظمة  الحد •

البيئية الطبيعية أو الخاضعة لإلدارة، وبالتالي حماية خدمات 
  النظام البيئي

تعزيز قدرة األنظمة الزراعية على الصمود، والسيما فيما يتعلق  •
 باآلثار الناشئة والمتوقعة لتغير المناخ

 
ية التي تصل بين تدهور األراضي والتنمية ومن هنا، فإن الروابط الرئيس

المستدامة تشمل إجراءات التفاعل مع تخفيف وطأة تغير المناخ (وفي 
المقام األول امتصاص الكربون والحد من انبعاث الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري عدا ثاني أكسيد الكربون)، والتكيف مع تغير المناخ 

تفاظ بالمياه في التربة، والحفاظ على (بتحسين قدرة النباتات على االح
المغذيات، وتعزيز القدرة على تحمل الجفاف)، وكذلك الصلة اإلضافية 
المرتبطة بالتنوع البيولوجي (فارتفاع نسبة المادة العضوية بالتربة يزيد 

والمياه الدولية (الحفاظ على من التنوع البيولوجي بها)؛ والتكثيف المستدام يحد من الضغوط على مناطق الحفاظ على البيئة)، 
تحد اإلدارة المستدامة لألراضي من تلوث األراضي بالكيماويات  حيثالمغذيات، وتخفيض نسبة النحر) ثم بدرجة أقل الكيماويات (

حيوية الزراعية وامتداد آثارها إلى خارج الموقع). ويمكن التخاذ إجراءات عملية تحمي أو تعزز المخزونات الكربونية بالكتلة ال
وتقترح الهيئة االستشارية أن التوجهات السائدة في مجال  والتربة أن تحقق بكفاءة تقدمًا نحو بلوغ أهداف االتفاقيات البيئية الدولية.

مخزونات الكربون البرية يمكن أن تكون مؤشرًا تشترك فيه كافة االتفاقيات بسبب الدور المتداخل بين مختلف المجاالت لبناء المادة 
 ضوية بالتربة المتدهورة. الع
 

ومن الجوانب المهمة للتكامل في مجال التركيز الخاص بتدهور األراضي اتباع "نهج شامل" في تحديد القضايا ذات األهمية 
فمن المتوقع أن يزيد الطلب  البالغة، وتحليل الروابط الرئيسية، واجتناب المفاضالت الضارة والتخطيط إلجراءات الحد من التدهور.

نتيجًة الرتفاع متوسط نصيب الفرد من االستهالك، والتحول  2050في المائة بحلول عام  50على الغذاء مستقبًال بما ال يقل عن 
159Fإلى النظم الغذائية القائمة على اللحوم، والزيادة السكانية.

وفي الوقت نفسه، فإن هناك حاجة ملحة إلى الحد من تركز الغازات  159
اري في الغالف الجوي لألرض وهو العامل المحرك لتغير المناخ والذي يؤثر بدرجة متزايدة في الزراعة، المسببة لالحتباس الحر 

ويكشف استخدام نهج شامل للمشهد كله، وٕاجراء تحليل ألوجه  والمناطق الساحلية، وصحة اإلنسان، والعديد من القطاعات األخرى.
160Fعن أربعة محاور تركيز رئيسية هي: التآزر والمفاضالت بين إنتاج الغذاء وتغير المناخ

160  

ب غى  :17اإلطار  ذاهمي ة ئكق لخرهمئ م ئك ةحزي
ب  ئكةذا
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أهمية أدوار كٍل من قطاعي الغابات والزراعة فيما يتعلق  

  بتخفيف وطأة تغير المناخ بالبلدان االستوائية؛
ضآلة إسهام التوسع الزراعي ذي الصلة بإزالة  •

الغابات في إجمالي إنتاج الغذاء على المستويين 
  العالمي والقاري؛

فرص االستفادة من أوجه التآزر بين تحسين  •
إنتاج الغذاء والحد من انبعاث الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري من خالل تحويل التوسع 

إزالة األشجار الزراعي إلى األراضي التي تمت 
من عليها بالفعل، وتحسين التربة، والمحاصيل، 

 وٕادارة الثروة الحيوانية، وزراعة الغابات.
ضرورة السياسات الموجهة واإلجراءات التدخلية  •

  لإلدارة لجعل فرض التآزر هذه حقيقة واقعة.
 

ومن هذا المنظور الكلي، والتحليل متعدد القطاعات، 
كثيف الزراعي يمثل عامًال يمكن أن نخُلص إلى أن الت

رئيسيًا في تلبية الهدف المزدوج المتمثل في إنتاج الغذاء 
وتخفيف وطأة تغير المناخ، ولكن ليس ثمة عالج سحري 
واحد للموازنة بين هذين الهدفين في كافة المناطق 

وٕاستراتيجيات استدامة استخدام األراضي  واألوضاع.
من إجراء تقييمات المصممة خصيصًا ألماكن بعينها تنبع 

لالستخدام الحالي لألراضي، والخصائص السكانية، وغير 
والبد لهذه الُنُهج األكثر دقة وتركيزا، التي تأخذ في االعتبار أوجه التآزر  ذلك من الخصائص البيوفيزيائية واالجتماعية/االقتصادية.

 أن تصبح هي العرف السائد. والمفاضالت، عالوة على اآلثار التي تشمل المشهد الكامل بأسره، من 
 

 المياه الدولية 4.5

فما يقوم به البشر من أنشطة  تتسم تحديات مواجهة تأثير البشر على األنظمة المائية بأنحاء العالم بكٍل من التصاعد والتطور. 
الوقت نفسه في التلوث، وذوبان الثلوج، وتزايد درجة الحموضة، وارتفاع درجات الحرارة، والصيد الجائر، واإلفراط في  تسهم في

ويلعب العلم دورًا متزايد األهمية في توضيح مدى تعقد االرتباطات المتداخلة بين المياه العذبة، واألنظمة الساحلية،  استخدام المياه.
وكمة عبر الحدود السياسية بحيث يمكن تحديد أوجه التآزر المحتملة، وفرص التكامل، والمجاالت ذات والمحيطات من خالل الح

161Fاألولوية.

وتلقى زيادة أعداد سكان العالم مع تنامي الطبقة المتوسطة المتمركزة في المراكز الحضرية (والتي يقع الكثير منها في  161

شحذ  :18اإلطار  ب ئكة قئغح ل لةحخب ك لل ئك ب ئآل لك ئةفئفي ة ع أسذئ ل
)UNCCD لك غى ب ةطهذ ئكةقئ ـ ئألزةذئةيجي هخئ ا ئآل ب حز ذةا ل  (

ب لكي ب ئكع ذز لئ ل  ئك
 

 تحسين األحوال المعيشية للسكان المتضررين :1الهدف اإلستراتيجي 

االتجاهات السائدة بالنسبة للسكان الذين يعيشون دون خط الفقر  •
النسبي أو انعدام المساواة في الدخل، أو كالهما، بالمناطق 

 المتضررة 
االتجاهات السائدة بالنسبة للقدرة على الحصول على مياه شرب آمنة  •

 بالمناطق المتضررة

 ضررةتحسين وضع األنظمة البيئية المت :2الهدف اإلستراتيجي 

 االتجاهات السائدة بالغطاء البري •
 االتجاهات السائدة في إنتاجية األراضي أو قيامها بوظيفتها •

استحداث منافع عالمية من خالل التطبيق الفعال  :3الهدف اإلستراتيجي 
 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 االتجاهات السائدة في مخزونات الكربون فوق سطح األرض وتحته •
 االتجاهات السائدة بالنسبة لوفرة وتوزيع أنواع معينة •
المصدر:  •

http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11
/cst2eng.pdf 

 
  

 

 
 
 

http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/cst2eng.pdf
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/cst2eng.pdf
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ائي، واآلثار المتوقعة لتغير المناخ، بضغوط أشد ثقًال على تخطيط األراضي مناطق ساحلية)، وتزايد الطلب على اإلنتاج الغذ
واستغاللها وتنميتها، وعلى الموارد المائية بالمستجمعات وعلى األنظمة البيئية الساحلية والبحرية. وتمثل المناطق الساحلية أجزاء 

بعضها بعضا. وتتسبب األنشطة على األراضي وفي أحواض  بالغة األهمية من أحواض األنهار، ولكنها غالبًا ما ُتدار بمعزل عن
162Fاألنهار في طائفة من الضغوط البيئية على األنظمة البيئية الساحلية والبحرية، وتزيدها توجهات التنمية العالمية ضغطًا.

162  
 

م بين بواعث االهتمام الوطنية ومع استمرار عملية العولمة والتكامل اإلقليمي وتسارع التعاون، ستصبح ُنُهج إيجاد انسجام وتناغ
واإلقليمية أمرًا بالغ األهمية. وسوف تصبح الحوافز المحلية المتسقة مع المنافع البيئية العالمية جوانب مهمة من جوانب االستدامة 

د، وبالتالي تعتمد على فمعظم المياه العذبة واألنظمة البحرية عابرة بطبيعتها للحدو  عند وضع ُنُهج اإلدارة الجماعية للمياه الدولية.
ة درجة معينة من النزعة اإلقليمية والحوكمة اإلقليمية. ولطريقة حوكمة وٕادارة هذه األنظمة المائية العابرة للحدود أهمية بالغة للتنمي

األنظمة البيئية، االقتصادية واالجتماعية، واألمن الغذائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واالستخدام والصيانة المستدامة لخدمات 
إال أن التحرك الجماعي بشأن تلك الموارد اإلقليمية عادة ما يكون ضعيفا. ومع التنامي المستمر في عدد مشروعات المياه الدولية 

ويع المقَدمة كمجاالت تركيز متعددة، فإن هناك حاجة متزايدة إلى المساندة من خالل اُألطر الشاملة والمتكاملة للحوكمة القابلة للتط
163Fبحيث تالئم مختلف البيئات، والسياقات االجتماعية واالقتصادية.

163  
 

فالماء  –بالتعقد، والديناميكية، والتعدد وتتسم هذه االرتباطات المتداخلة 
يربط بين كافة األنظمة البيولوجية على كوكب األرض، وبالتالي فإن له 

القدرة على نقل وتحويل اآلثار البشرية المحلية إلى النطاقين اإلقليمي 
فعلى سبيل المثال، يمكن لخسائر التنوع البيولوجي المحلية  والعالمي.

ار المانغروف الساحلية أن تؤدي إلى حدوث مثل تدمير أنظمة أشج
تأثيرات على المناخ العالمي، سواء من حيث تخفيف وطأة التغير أم 

التكيف. وفي الوقت نفسه، فإن آثار التغير المناخي على فقدان التنوع 
حيث ُيتوقع أن تؤدي زيادة  –البيولوجي من خالل األنظمة المائية 
جة حرارتها إلى حدوث تخريب حموضة مياه المحيطات وارتفاع در 

متناغم لنسبة كبيرة من الشعاب المرجانية واألحياء البحرية على مستوى 
164Fالعالم،

كما أن من المرجح أن يقلل ارتفاع منسوب مياه البحر، كمًا  164
 ونوعًا، من الموائل الطبيعية للكثير من الكائنات العضوية الساحلية.

فيما بين تدهور األراضي وتغير  وتلعب المياه دورًا في تعزيز الترابط
المناخ (فنقص األكسجين بالمياه نتيجًة لتسرب مياه الصرف اآلتية من 

األراضي الزراعية المتدهورة يطلق غازات مسببة لالحتباس الحراري مثل 
165Fأكسيد النيتروز والميثان،

في حين يؤدي الجفاف والفيضانات  165
؛ والمواد الكيماوية والتنوع الناجمة عن تغير المناخ إلى تدهور األراضي)

البيولوجي (يؤدي التلوث الكيماوي إلى فقدان التنوع البيولوجي باألنظمة 
المائية والبرية، في حين أن هناك كائنات عضوية معينة تقوم بشكل 

شيخ  :19اإلطار  ب ائك ش ب فهئعخ ئكزكهق ئكخئ لخهم
لئق  ئكذسيخ كآلز
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عمليات إيجابي بالتخلص من ملوثات المياه، وبوجه خاص في بيئات األراضي الرطبة)؛ وغير ذلك الكثير من األنظمة وال
 البيوفيزيائية بالغة األهمية. 

 
وهناك إدراك عالمي متزايد المتداد هذه الترابطات المتداخلة إلى ما يتجاوز الحدود البيوفيزيائية لتصل إلى المجال الحيوي لإلنسان 

مثل تدهور النظام البيئي للمياه كما أن القضايا البيئية التقليدية  بطريقة تؤثر وسوف تستمر في التأثير الجذري في التنمية البشرية.
العذبة، والري المفرط، والملوثات الزراعية والصناعية، وسوء إدارة المياه الجوفية، قد أصبحت جميعًا من القضايا المعترف بها 

166Fباعتبارها من أشد العوامل المساهمة في الواقع الحالي حيث ال تتوفر مياه الشرب المأمونة ألكثر من مليار إنسان.

وفي الوقت  166
نفسه، توقع أحدث تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ حدوث المزيد من االرتفاع في منسوب مياه البحر حتى ولو 

167Fاُتخذت إجراءات كبرى لتخفيف وطأة تغير المناخ،

مليون شخص، أكثرهم  187وهو ما قد يؤدي إلى تشريد ما يصل إلى  167
168Fبالبلدان النامية.

 المؤكد، أن المياه ستكون عامًال بالغ األهمية في تحديد إمكانية بلوغ أهداف التنمية المستدامة مستقبًال.واألمر  168
  

والقضايا المعقدة تتطلب حلوًال معقدة، والبد ألي نهج يتخذه صندوق البيئة العالمية لمعالجة التحديات ذات الصلة بتأثير البشر على 
وٕاجماًال،  بان التكامل الكامن فيما بينها بطبيعته حتى يتسنى له إحراز النجاح على األمد الطويل.أنظمة المياه من أن يأخذ في الحس

 كان ثلث مشروعات الفترة الخامسة لصندوق البيئة العالمية ذات الصلة بالمياه الدولية من المشروعات متعددة مجاالت التركيز.
لى وضع إطار شامل ومتكامل يمكن تطويعه ليالئم مختلف السياقات البيئية، ومع استمرار هذا العدد في التزايد، تزداد الحاجة إ

169Fواالقتصادية، واالجتماعية، فضًال عن االقتصادات السياسية الوطنية واإلقليمية.

الغذاء -الطاقة-ويبشر تحديد مفهوم محور المياه 169
الث من المكونات الرئيسية لرفاهة البشر. وفي الوقت ببعض األمل، إذ إنه ُيدخل المياه في صلب التنمية المستدامة بربطه بين ث

نفسه، فإن اإلدارة القائمة على أساس النظام البيئي وأحدث تجسيداتها المبتكرة في التخطيط المكاني البحري قد برزت لتعالج اآلثار 
وتدمج بين المنظور البيئي، واالجتماعي،  التراكمية على األنظمة البيئية البحرية والساحلية من جراء األنشطة البشرية وتغير المناخ،

170Fواالقتصادي، والسياسي، والمؤسسي.

أعاله، أن  2.1ومن شأن تنقيح وتطبيق هذه اُألطر المتكاملة، كما هو موضح بالقسم  170
لمائية من خالل يساعد في تحسين فعالية جهود صندوق البيئة العالمية الرامية إلى الحد من التأثيرات البشرية السلبية على األنظمة ا

تحركات في قطاعات مثل مصائد األسماك والمزارع السمكية، والسياحة، واستخدام الطاقة واستهالكها، واستخراج المعادن واألمالح 
المعدنية من أعماق البحر، ومنع التلوث والحد منه، مع القيام في الوقت نفسه بتعزيز صمود سبل كسب الرزق، واالقتصادات، 

171Fيئية المعتمدة على الخدمات التي تتيحها المياه الدولية.واألنظمة الب

171  
  

وسعيا لتحقيق تنمية مستدامة بيئيًا، يمكن لبعض اإلجراءات التي قد يمولها صندوق البيئة كتكملة لتلك الواردة في مسودة 
  إستراتيجيات مجاالت تركيز الفترة السادسة أن تشمل مساندة ما يلي:

في المناطق البرية والمناطق البحرية المفتوحة، وتعزيز فهم االعتماد  النظام البيئي وٕادارتهإجراء بحوث بشأن حوكمة  •
 المتبادل فيما بين أنظمة المياه العذبة، واألنظمة البحرية والساحلية والبيئية بشكل متواصل؛
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، واإلدارة المتكاملة للمناطق للتخطيط المكاني أدواتإيجاد  •
تقوم على أكتاف تحقيق البحرية، واألدوات البحرية المكانية التي 

الشكل األمثل لالستخدام المستدام والمتساوي لخدمات األنظمة 
  البيئية الساحلية (سواء على البر أو في البحر)؛

إضفاء الطابع المواتي للبيئة على اقتصادات دول الجزر  •
، وذلك بالتركيز على التنمية المتكاملة في الصغيرة النامية

األسماك صغيرة المساحة والمزارع مصائد  -القطاعات الخمسة 
172Fالسمكية، والمياه، والسياحة، والطاقة، والنفايات الصلبة؛

172 
 تطبيق إجراءات الرقابة المتكاملة على التلوث ومنع المغذيات •

على مستوى البرامج الخاصة بإمدادات المياه ذات الصلة 
بالسواحل والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، واالستفادة من 

لمناطق العازلة وقطاعات حماية مجرى المياه في االسترشاد ا
بها عند اتخاذ قرارات التصميم والتخطيط المكاني في إطار 

ويمكن دمج هذه األنشطة بقوة  أنظمة اإلدارة الساحلية المتكاملة.
  مع الخيارات المقترحة ضمن محور المدن الخضراء.

ماك وضع مدونة لقواعد السلوك من أجل مصائد األس •
173Fالرشيدة

) من أجل تطبيقها، على سبيل المثال، 20(اإلطار  173
في المزارع السمكية الساحلية، ودمج مصائد األسماك ضمن 
إدارة المناطق الساحلية بما في ذلك التصنيف البيئي المرتبط 

 بالُنُهج القائمة على أساس الحقوق والتي نهج النظام البيئي الخاص بمصائد األسماك. 

 

 الكيماويات والنفايات 4.6

تتأثر الكيماويات كثيرًا بتغير المناخ، ال من منظور السلوك وعلم تسمم البيئة بالنسبة للجزيئات فحسب، بل وأيضًا من حيث كيفية 
البشر) من وهذا يعني أن التفاعالت المعقدة الكثيرة بين الكيماويات والتنوع البيولوجي (بما فيها  تأثر أنماط اإلنتاج واالستهالك.

ولذلك تداعيات على صحة اإلنسان، واالقتصاد، والزراعة،  المحتمل ان تتغير بطرق وأنماط ليس من السهل دائمًا التنبؤ بها.
والتجارة، وتدهور األراضي وتقويمها، والتنوع البيولوجي، والمناطق الحضرية، والمياه الدولية. فتغير المناخ، على سبيل المثال، 

174Fعلى أنماط األمراض، وهو ما سيكون له بدوره تأثير على استخدام المواد الصيدالنية سواء البشرية أم البيطرية.سيكون له أثر 

174 
واألوضاع المتغيرة ذات الصلة بالمناخ ترتبط بالفعل بحدوث زيادة في األمراض المزمنة مثل اضطرابات القلب والشرايين، وأمراض 

وحتى األمراض التي تنقلها الكائنات العضوية، مثل المالريا، يمكن أن تشهد  اللقاح).الجهاز التنفسي (مثل الحساسية لحبوب 
تغيرات في أنماط التوزيع. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في استخدام المواد الصيدالنية، حتى تلك غير الشائع استخدامها حاليًا. وليس 

ن سلوك هذه المركبات بعد أن تصل ال محالة إلى البيئة. ويمكن من المعروف تمامًا في ظل الظروف الحالية كيف يمكن أن يكو 
وتتيح دراسات النماذج التي ُأجريت حديثًا إمكانية التنبؤ  أن تكون العواقب وخيمة، حتى بدون المضاعفات الناجمة عن تغير المناخ.

ب فهئعخ :20اإلطار  شيخ ئكذسيخ  لخهم ب ائك ش ئكزكهق ئكخئ
لئق  كآلز

 

 
 

"تدرك المدونة جيدًا األهمية الغذائية واالقتصادية واالجتماعية 
والبيئية والثقافية لمصائد األسماك ومصالح أولئك المعنيين 
بقطاع المصائد. وتأخذ المدونة في االعتبار الخصائص 

هم من البيولوجية للموارد وبيئتها ومصالح المستهلكين وغير 
ونشجع الدول وكل المعنيين بالمصائد على  المستخدمين.

 تطبيق المدونة ووضعها موضع التنفيذ."
 

 المصدر:
http://www.fao.org/docrep/013/i1900e/i190

 0e.pdf 

http://www.fao.org/docrep/013/i1900e/i1900e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1900e/i1900e.pdf
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لتسمم، والنمو، والتكاثر، وغيرها من العوامل بآثار المثابرة، والنقل، واالنقسام، والتعرض، واالمتصاص، والتراكم البيولوجي، وا
175Fوالمحددات.

وٕاذا ما ترافق معها حدوث تغيرات في توزيع أنواع الكائنات، فمن الممكن أن تكون التداعيات بالغة األهمية  175
والوضع الحالي للعلم  وهذه التنبؤات والتقديرات لها جوانب ضبابية غير معروفة جيدًا مثلما أشارت الدراسات سالفة الذكر. والخطورة.

هو أن ما هو معروف صار أكثر والتنبؤات صارت أفضل، والسيما بالنسبة للملوثات التقليدية العضوية الثابتة، ولكن ما هو معلوم 
 اطق. يقل كثيرًا بالنسبة للمواد الصيدالنية والمركبات األقل معرفة التي قد ُتستخدم وتنتشر بكميات أكبر كثيرًا في المزيد من المن

 
فالملوثات العضوية الثابتة لم تزل تمثل  ويتيح مجال تركيز الكيماويات والنفايات عددًا من المسارات إلى تعظيم تكامل البرامج.

مشكلة خطيرة وصعبة الحل، إذ تؤثر على مجاالت التركيز األخرى لصندوق البيئة العالمية وعلى التنمية المستدامة أيضًا، ولو أنه 
فتلوث  غير أن األراضي الملوثة تظل من الجوانب المزمنة لهذه المشكلة. تقدم ملموس في تخفيف وطأتها والحد منها. قد تم تحقيق

التربة بالملوثات العضوية الثابتة ُيعد من سمات مساحات كبيرة من األرض في العديد من مناطق العالم، بل ومن الممكن أن 
176Fغير السليمة للنفايات والصناعات الجديدة. ومع تزايد الطلب على الغذاء ُتضاف إليها مساحات أخرى نتيجًة لإلدارة

ملقيًا بالمزيد  176
من الضغوط على التربة، فإن القيود التي تفرضها الملوثات تحد من إمكانيات المساحات الملوثة من األراضي فيما يتعلق بالزراعة، 

177Fطيلة الوقت مصدرًا لتلوث الغالف الجوي والسكنى، والتنمية الصناعية، والحفاظ على البيئة، وتمثل

ومياه الصرف والمياه  177
وعلى أية حال، فإن العمليات البيولوجية بالغة األهمية إلعادة تجديد  الجوفية، وما يرتبط بهما من أشكال الحياة النباتية والحيوانية.

178Fوغيرها من الملوثات .التربة ربما تكون قد تضررت بالفعل من جراء وجود الملوثات العضوية الثابتة 

ويجرى استكشاف الُنُهج  178
وتقوم إعادة التوازن النباتي للتربة  الشاملة للعديد من القطاعات والمجاالت من أجل معالجة بعض آثار الملوثات العضوية الثابتة.

ملوثة، وبالتالي زوال الحاجة إلى الملوثة على أساس استخدام النباتات في استرداد الوظائف البيولوجية والسالمة البيئية لألراضي ال
وهناك أمثلة عديدة في المؤلفات المتعلقة بالملوثات كالمعادن، ومبيدات اآلفات، والمتفجرات، والمواد  تجريف التربة الملوثة وٕازالتها.

179Fتي بأنحاء العالم.الصيدالنية، والنفط الخام ومشتقاته، تفيد بإمكانية تخفيف أضرارها من خالل مشروعات إعادة التوازن النبا

179 
فعلى سبيل المثال، تم بنجاح استخدام أساليب إعادة التوازن النباتي في استصالح مناطق التعدين المهجورة، مما قلل من تضرر 
المواقع التي كانت ُتلقى بها المركبات ثنائية الفينيل المتعدد الكلور المتخلفة عن عمليات التصنيع، وتخفيف وطأتها على مواقع 

180Fخلص من مخلفات مناجم الفحم.الت

180  
 

ومن شأن ارتفاع درجات الحرارة أن يعجل بالتبخر ويجعل الملوثات العضوية الثابتة وغيرها من الملوثات متاحة بيولوجيًا بدرجة 
ركزة نسبيا في أكبر لرفعها وٕابعادها عن الموقع، وهي ما يزيد من ضرورة إعادة التوازن للتربة والملوثات العضوية الثابتة لم تزل مت

وال يوجد الكثير من المعلومات بشأن كيفية تأثير تغير المناخ على قدرة الريزوسفير (الغالف الوسيط بين جذور النباتات  موقع واحد.
يوجد والتربة والذي يتسم بثرائه بالنشاط الميكروبيولوجي) على إعادة التوازن للملوثات العضوية الثابتة وغيرها من الملوثات، كما ال 

الكثير من المعلومات بشأن كيف يمكن حماية هذه القدرة وتعزيزها في ظل الظروف المتغيرة. ومن المحتمل أن يؤدي تغير المناخ 
إلى حث عملية إعادة تدوير المادة العضوية بالتربة نتيجًة الرتفاع درجات الحرارة، وأن تكون الرتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون 

يث يمكن أن يعزز التدهور البيولوجي للملوثات العضوية الثابتة في التربة. ومن شأن ابتكار إجراءات تتعلق بكيفية أثر تسميدي، بح
االستفادة من تغير المناخ في إيجاد تربة أكثر نظافة أن يؤدي إلى نشوء بيئة صحية بدرجة أكبر، ومدن أكثر نظافة، وأطعمة أكثر 

 تغذية، ومناطق محمية.
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وفيما يتعلق بالكيماويات والتلوث، فإن صندوق 
البيئة العالمية يواجه أيضًا تحديات كبيرة فيما 

فالمناطق الحضرية تنتج اآلن  يتعلق بالتكامل.
مليار طن من النفايات الصلبة  1.3حوالي 

 2.2سنويًا، وهو رقم ُيتوقع له أن يرتفع إلى 
سيقفز معدل . و 2025مليار طن بحلول عام 

إنتاج النفايات إلى أكثر من الضعف خالل 
السنوات العشرين المقبلة بالبلدان منخفضة 

181Fالدخل.

وتمثل المعدات واألجهزة الكهربائية  181
واإللكترونية تيارا خطيرا وسريع النمو من 
النفايات سواء في البلدان المتقدمة أم النامية. 

أو ومعايير إدارة النفايات أكثرها إما وطني 
محلي، لكن ممارسات اإلدارة المستدامة 
للنفايات تتطلب نهجًا "من المهد إلى المهد" 
على امتداد سلسلة العرض واإلنتاج كلها بما 
في ذلك إدخال وسائل مثل توسيع نطاق 

ومتى كانت النفايات  مسؤولية الجهة المنتجة.
أمرًا يتعذر اجتنابه، فإن استخالص المواد من 

وير وٕاعادة التصنيع لتصبح خالل إعادة التد
منتجات قابلة لالستخدام أو مسؤولية تحويل 
النفايات إلى طاقة تصبح أمرًا البد من 

182Fالنهوض به.

182  
 
 
 
 

المشكالت الناشئة إلدارة الكيماويات :21اإلطار 

 
تزامنت العولمة السريعة، والطلب على المنتجات، وتزايد التجارة، والتوسع في الصناعات التحويلية 
بالبلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصاداتها بمراحل انتقالية، واستخدامات الكيماويات الجديدة أو 

وُيطلق على ذلك كله  الوعي باآلثار السلبية الواقعة أو المحتملة للكيماويات.المنتجات، مع ازدياد 
وقد قامت الهيئة االستشارية بتعريف  بشكل عام مصطلح المشكالت الناشئة إلدارة الكيماويات.

  مشكلة من هذه المشكالت الناشئة وترتيبها حسب أولوياتها. 22
 

قتصادها بمراحل انتقالية، جاءت المعادن الثقيلة في المرتبة ففي البلدان النامية والبلدان التي يمر ا
األولى بين تلك المشكالت، وتلتها المواد الهيدروكرونية العطرية المتعددة الحلقات ، ثم اآلثار 

المختلطة، فالحرق بالعراء، واختالل الغدد الصماء، وصرف المخلفات، واألسمدة غير العضوية. 
بية، جاءت المعادن الثقيلة في المرتبة األولى، وتلتها اآلثار المختلطة، وفي أمريكا الوسطى والجنو 

فالمواد الهيدروكرونية العطرية المتعددة الحلقات ، ثم اختالل الغدد الصماء، والحرق بالعراء، 
وفي أفريقيا، تصدرت المعادن الثقيلة واألسر المتضررة القائمة، وتلتها  وصرف المخلفات.

 ونية، والرصاص بمواد الطالء، والحرق في العراء، والعقاقير غير المشروعة.المخلفات اإللكتر 
وفي آسيا، جاءت المعادن الثقيلة في المرتبة األولى، وتلتها المواد الهيدروكرونية العطرية المتعددة 

وفي أوروبا الشرقية،  الحلقات ، ثم اآلثار المختلطة، فالحرق بالعراء، واختالل الغدد الصماء.
ت المعادن الثقيلة في المرتبة األولى، وتلتها اآلثار المختلطة، فالحرق بالعراء، والمواد جاء

 .الهيدروكرونية العطرية المتعددة الحلقات 
 

 management-chemicals-http://www.stapgef.org/emerging-المصدر: 
-ni-economies-with-countries-and-countries-developing-in-issues
 transition/ 

 
 

http://www.stapgef.org/emerging-chemicals-management-issues-in-developing-countries-and-countries-with-economies-in-transition/
http://www.stapgef.org/emerging-chemicals-management-issues-in-developing-countries-and-countries-with-economies-in-transition/
http://www.stapgef.org/emerging-chemicals-management-issues-in-developing-countries-and-countries-with-economies-in-transition/
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وتسرب الكيماويات إلى البيئة من جراء 
ممارسات االستهالك واإلنتاج غير 
المستدامة، التي غالبًا ما ترتبط بسوء 
ة التخلص من النفايات، يؤدي إلى زياد

المخاطر الواقعة على كاهل النظام البيئي 
فضًال عن انتشار الكيماويات  –والبشر 

. فعلى سبيل المثال، من بين الضارة بيئياً 
ما كانت أمريكا الشمالية تنتجه أو تتخلص 

، وقدره 2006منه من الملوثات في عام 
مليون  1.8مليون طن، كان هناك  5.7

183Fطن من الكيماويات التي تعتبر ثابتة.

183 
وباإلضافة إلى بواعث القلق على رفاهة 
البشر وسالمة البيئة، فقد صارت مشكالت 

اويات عبر الحدود من خالل مثل نقل الكيم
أكثر شيوعًا هي  التجارة أو تسربها للبيئة

وهناك تزايد مستمر في عدد ما  األخرى.
ُيسمى بالقضايا الناشئة إلدارة الكيماويات، 
ومن بينها قضايا مثل المغذيات، 
والبالستيك، واختالل وظائف الغدد 
الصماء، وآثار الخالئط الكيماوية، والمعادن 

والمواد الهيدروكربونية العطرية الثقيلة، 
متعددة الحلقات، ونواتج الحرق في العراء، 
والمواد الصيدالنية ومنتجات االستخدام 

) فضًال عن 20الشخصي (اإلطار رقم 
184F).21البالستيكيات (اإلطار رقم 

كما أن  184
لتلوث المياه العذبة السطحية وخزانات 
المياه الجوفية من جراء طائفة واسعة من 

ماويات آثارا كبيرة على األمن الغذائي الكي
والصحة العامة، وبالتالي على التنمية 
كتأثير تراكمي. ويظل دمج وٕادخال إدارة 
الكيماويات في صلب أجندة التنمية 
المستدامة يمثل تحديًا هائًال للمجتمع 

والبد من تدعيم الحوكمة الحالية  الدولي.
ار للكيماويات، مع األخذ في االعتبار أن آث

 المخلفات البحرية :22اإلطار 

 
فهي غير مرئية، وتضر  تعاني الموائل البحرية بأنحاء العالم من كثرة ما بها من حطام من صنع البشر. 

طائفة واسعة من األحياء البحرية، ولديها القدرة على نقل بمصائد األسماك وبالسياحة، وتقتل وتصيب 
وقد فحصت الهيئة  الكيماويات الضارة واألنواع والسالالت الغازية، وقد تمثل تهديدًا لصحة اإلنسان.

االستشارية مصادرها، وحددت آثارها على األنظمة البيئية وعلى االقتصادات. وقدمت الهيئة أدلة قوية 
  لفات البحرية مشكلة بيئية عالمية.تبرر اعتبار المخ

 
وتشجع الهيئة االستشارية شركاء صندوق البيئة العالمية على النظر في ترشيد وتوحيد اإلجراءات 
التدخلية التي تعالج المخلفات البحرية ضمن مشروعات الصندوق وبرامجه (بما في ذلك الحد منها، 

مها، وانتشالها)، وبوجه خاص تلك المشروعات التي وٕاعادة استخدامها، وٕاعادة تدويرها، وٕاعادة تصمي
تساند إدارة مناطق المحميات البحرية، والمناطق التي تخرج عن نطاق االختصاص الوطني، وغيرها من 

 المجاالت والمناطق الحساسة. 
 

 وتقترح الهيئة االستشارية:
  
نع إلقاء الحطام البالستيكي، والحد ) إنشاء مشروع أو برنامج تجريبي رائد الختبار نهج دورة الحياة لم1

  منه، وٕادارته بإحدى المناطق التي تشملها اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط العمل.
 
) المزج بين الجهود الجارية من جانب منتجي البالستيك، وجمعيات التغليف والبيع بالتجزئة، ومنظمات 2

ادة من الفرص التي تتيحها منتديات صندوق المجتمع المدني، والمؤسسات متعددة األطراف، واالستف
األرض، ويمكن لصندوق البيئة أن يقوم بتشجيع وتيسير أو إنشاء شراكة عالمية بين القطاعين العام 
والخاص من أجل الحد من اآلثار البيئية المرتبطة بالمغلفات البالستيكية التي ال ُتستخدم إال لمرة واحدة 

مان احتفاظ المنتجات بقدرتها على القيام بوظيفتها ومالءمتها للغرض مع العمل في الوقت نفسه على ض
 منها. 

 
 ts-http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/cbd- : المصدر

 en.pdf-67 
 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/cbd-ts-67-en.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/cbd-ts-67-en.pdf
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الكيماويات طيلة دورة حياتها تتوزع على نطاق واسع وأن درجة شدتها تعتمد على درجة تعرض وضعف السكان واألنظمة 
185Fالبيئية.

كما يجب أيضا الدفاع وبقوة عن ضرورة اجتناب التلوث والنفايات من خالل نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  185
إدارة تسرب الكيماويات، والخدمات المتكاملة للكيماويات، وغيرها من أنواع نماذج خدمات الالزمة لرصد التسربات، وتشجيع تقنيات 

186Fتوسيع نطاق مسؤولية الجهة المنتجة والتحرك العام الجتناب تسرب االنبعاثات إلى المياه، واألراضي، والجو.

وسيكون من المفيد  186
فمثل هذا التعاون من الممكن أن يساعد المتعاملين  ء القطاع الخاص:كثيرًا استكشاف إمكانية عمل صندوق البيئة العالمية مع شركا

) REACHمع الصندوق من البلدان التي تصدر الكيماويات والسلع التي تحتوي على كيماويات مما سيخضع لتنظيم هيئة (
187Fاألوروبية (هيئة التسجيل والتقييم والترخيص والتقييد) مع االستمرار في تنفيذها على مراحل.

187  
 

ومن المجاالت المتصلة بالكيماويات التي تحتاج إلى المزيد من التقصي خالل الفترة السادسة لصندوق البيئة العالمية دور، ونطاق، 
منذ  فعلى خالف ما سبقها من اتفاقيات، تحظى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق (التي ُفتح باب التوقيع عليها ومنع التلوث بالزئبق.

188F) بدعم تقييمات شاملة بدرجة كبيرة لتحديد مصادر انبعاثات الزئبق.2013ول أكتوبر/تشرين األ

وقد خصص مجلس إدارة  188
ماليين دوالر امريكي للتقييمات األولية التفاقية ميناماتا من أجل مساعدة البلدان على تحديد على  10صندوق البيئة العالمية مبلغ 

ة معالجة مشكلة الزئبق، وقدمت سكرتارية الصندوق اإلرشادات الالزمة لهذه أي مستويات العمل الوطني ينبغي أن توضع أولوي
أن يكون صندوق البيئة العالمية قادرًا على تقديم بعض  2014ومن هنا، فمن المنتظر بحلول نهاية عام  التقييمات األولية.

  تنفيذ االتفاقية. اإليضاحات الالزمة للبلدان فيما يتعلق باألنشطة القابلة للحصول على تمويل بغية
 

وال يزال هناك قدر كبير من الضبابية يحيط بالتقديرات العالمية النبعاثات الزئبق في الهواء، وذلك في المقام األول بسبب نقص 
 المعلومات المتعلقة بالمحتوى الزئبقي لبعض المواد الجديدة، عالوة على مدى مصداقية االفتراضات المتعلقة بالعمليات والتقنيات

المستخدمة في الحد من انبعاثات الزئبق، بما في ذلك معدالت تطبيقها وفعاليتها. ويشير تحليل أولي أجرته الهيئة االستشارية 
 العلمية والفنية إلى وجود عدد من التحركات واألنشطة المتكاملة والمبتكرة لتحسين المعرفة فيما يتعلق بالزئبق، ومنها: 

 
متكاملة ودائمة لتغطي الجوانب المتعلقة بالتربة، والمياه، والجوانب البيولوجية للزئبق في البيئة، إنشاء شبكة رصد عالمية  •

ومن شأن ذلك أن  مع إدخال تحسينات متزامنة على نوعية ودرجة تنسيق مقاييس تحديد االتجاهات المكانية والزمانية.
  انبعاثات الزئبق. يؤدي بدوره إلى تيسير وضع النماذج ورسم صورة أكثر دقة آلثار

 
إجراء دراسات رفيعة المستوى لتوفير بيانات أفضل بشأن توزيع الزئبق في طبقة التروبوسفير بغية فهم العالقات طويلة  •

األمد فيما يتعلق بالنقل والعالقات بين المصدر والمتلقي؛ وهو ما سيساعد أيضًا على التحقق من صحة النماذج على 
 لمي، وتحسين قدراتها على التنبؤ فيما يتعلق بمختلف سيناريوهات السياسات.النطاقين اإلقليمي والعا

 
فالشكل  تحسين درجة فهم العمليات الكيماوية والفيزيائية الرئيسية ذات الصلة بنقل وتدوير الزئبق على المستوى العالمي. •

دالت الحد من الزئبق وأكسدته في الكيماوي للزئبق الغازي المؤكسد، على سبيل المثال، غير معروف؛ ومن ثم فإن مع
 وجود المؤكسدات بالغالف الجوي تحتاج إلى المزيد من الدراسة، بما في ذلك تحديد أي المؤكسدات هو األكثر أهمية. 
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تعزيز اإلبالغ النظامي والمتسق بشأن تسرب الزئبق إلى األنظمة المائية، بما في ذلك ما يتسرب من التربة الملوثة إلى  •
أثير المناخ والتضاريس الطبوغرافية. والبد من وجود ُنُهج متسقة لقياس التسربات واالنبعاثات من المنابع لضمان الماء بت

وبوجه خاص، فإن الدور الفعلي للتنقيب الحرفي ضيق النطاق عن  إمكانية المقارنة بين البيانات الواردة من أنحاء العالم.
 به إلى الماء بحاجة إلى تقدير أكثر دقة.الذهب في انبعاثات الزئبق في الهواء وتسر 

 
وهناك ضرورة أيضا للمزيد من دراسة الصالت فيما بين ترسب الزئبق، وٕاضافة مجموعات الميثيل إلى جزيئاته،  •

وامتصاص الكائنات العضوية له، إذ ال يوجد فهم كاف لألبعاد التي تحدد معدالت تبادل مركبات الزئبق داخل األنظمة 
والتربة، والهواء والنباتات). والبد من تحديد معدالت إضافة أو البيئية ككل (مثل التبادل بين الهواء والبحر، والهواء 

انتقاص مجموعات الميثيل إلى الجزيئات، وتنويعاتها المكانية والزمانية، وعالقتها بالعوامل المناخية في معظم أحواض 
 المحيطات الكبرى بالعالم، عالوة على أمثلتها بالمياه العذبة. 

 
والتكنولوجيا الالزمين لمساندة المعرفة بالزئبق وما ينبغي من تحركات بشأنه، تعكف الهيئة االستشارية  ومن أجل الدفع قدمًا بالعلم

189Fالعلمية والفنية حاليًا على التعاون مع الجمعية البيئية لعلم السموم والكيمياء من أجل وضع مقترحات بحوث موجهة.

وبوصفها  189
عدة شراكة الزئبق التي يتولى برنامج األمم المتحدة للبيئة تنسيق أعمالها، وكذلك شبكة عالمية، فإن الجمعية البيئية تستطيع مسا

صندوق البيئة العالمية، من أجل تشجيع أولئك الذين يملكون المعلومات، أو من يجمعون البيانات، على اتباع بروتوكوالت مالئمة 
جهة أن تساعد في اختبار تلك البروتوكوالت، والسيما فيما ومن شأن البحوث المو  للبيانات ورفعها إلى منتدى مركزي للمعلومات.

 يتعلق بمجموعات البيانات اإلضافية التي تشمل التربة والكائنات الحية من نباتات وحيوانات. 
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الرابعة  إنجازات الهيئة االستشارية خالل الفترة الخامسة لصندوق البيئة: التغيرات الكبرى منذ انعقاد الجمعية العمومية المرفق:

  للصندوق
 

هذا التقرير مقَدم من الهيئة االستشارية العلمية والفنية من أجل الفترة الخامسة لصندوق البيئة حتى تاريخه، وهي الفترة التي صارت 
 واإلستراتيجية للهيئة.خاللها اإلصالحات التي تم إدخالها خالل الفترة الرابعة جزءًا جوهريًا يدخل في صميم التفويضات العملياتية 

فعلى صعيد العمليات، قامت الهيئة االستشارية تقريبًا بفحص كل مشروع وكل برامج مقترح كامل الحجم؛ وعلى الصعيد 
اإلستراتيجي، شاركت الهيئة في إعداد إستراتيجية الفترة السادسة لصندوق البيئة عالوة على توفيرها عددًا من المطبوعات الرئيسية 

المدرجة أدناه. ويستعرض هذا المرفق التغيرات الكبرى التي طرأت على صندوق البيئة العالمية، وذلك بغية إتاحة سياق  واألنشطة
وهنالك قائمة تدرج نواتج الهيئة الرئيسية  تاريخي فيما يتعلق بمركز الهيئة االستشارية العلمية والفنية حاليًا والمشورة التي قدمتها.

  /http://www.stapgef.orgميعًا على موقع الهيئة الجديد على شبكة اإلنترنت على العنوان: ويمكن الوصول إليها ج

 
 . التغييرات الرئيسية داخل صندوق البيئة العالمية وٕاسهامات الهيئة االستشارية العلمية والفنية1أ
 

وأصبحت الهيئة تشارك  ) تكثيفًا شديدًا لدور الهيئة االستشارية ومسؤولياتها.2014-2010شهدت السنوات األربع المنصرمة (
مركزيًا في وضع مسودات إستراتيجيات مجاالت التركيز في الفترة السادسة لصندوق البيئة العالمية (ووثائق البرامج اإلستراتيجية من 

استدامتها) من خالل عضويتها في كل من الفرق الفنية المساندة أجل إدارة الكيماويات على نحو سليم وٕادارة الغابات بما يحقق 
وبالمثل، فقد شاركت الهيئة في اآلونة األخيرة في التخطيط اإلستراتيجي للفترة السادسة  بشأن مجاالت تركيز أنشطة عمل الصندوق.

. وكانت وثيقة 2018و  2014بين عامي للصندوق، وساندت إجراءات تجديد الموارد من أجل المرحلة الجديدة للصندوق في الفترة 
)، التي تم إعدادها كسجل لمفاوضات تجديد الموارد من عام GEF/R.6/20/Rev.01اتجاهات برامج الصندوق للفترة السادسة (

األساس باالستعانة بالمشورة اإلستراتيجية للهيئة االستشارية فيما يتعلق باألمور العلمية والفنية، بمثابة  2014وحتي عام  2010
 الجوهري لهذه الوثيقة. 

وبالنسبة إلجراءات وضع مسودات الفترات الرابعة والخامسة والسادسة للصندوق، قدمت الهيئة االستشارية المشورة للصندوق من 
ة أجل تعزيز التكامل فيما بين مختلف مجاالت التركيز. ومن المفيد أن نلفت االنتباه إلى أن أحدث برامج عمل الفترة الخامس

). ويتسم بعض هذه المقترحات GEF OPS5في المائة من المقترحات ذات مجاالت التركيز المتعددة ( 22للصندوق تحتوي على 
بالتكامل في الواقع، إذ يربط بين قضايا التنمية المستدامة؛ أما غيرها فكان أكثر تفتتًا، إذ ُصمم في المقام األول للحصول على 

وتعتبر مساندة صندوق البيئة العالمية وتمويله للمزيد من المشروعات متعددة مجاالت  كامل الحقيقي.األموال ال للتشجيع على الت
غير أن الهيئة االستشارية لم تزل تقترح المزيد من  التركيز مؤشرًا على أن التكامل فيما بين مجاالت التركيز أصبح اآلن أمرًا راسخًا.

ركيز المتعددة نظرًا إلمكاناتها في تحقيق الحد األقصى من المنافع البيئية العالمية، وفي ذات مجاالت الت المشروعاتااللتزام تجاه 
 –تحقيق منافع مشتركة من أجل التنمية البشرية وزيادة األثر عمومًا في مختلف مجاالت التركيز. ولكن مازالت هناك معوقات 

 الموارد وفي تجزؤ هيكلية نظام الصندوق. هيكلية ومؤسسية وفنية وعلمية، على سبيل المثال في إطار تخصيص

 

http://www.stapgef.org/
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 زيادة فعالية الهيئة االستشارية. 2أ
 

وكانت  بالتزامن مع اإلصالحات التي جرت في بداية الفترة الرابعة لصندوق البيئة العالمية، مرت الهيئة االستشارية بتغيير كبير.
وكان من أبرز السبل التي انتهجتها الهيئة االستشارية من أجل  لهيكله الجديد وأساليب عمله. الفترة الخامسة للصندوق بمثابة ترسيخ

وترى الهيئة أن دورها في تقديم  تعزيز فعاليتها العمل بشكل أوثق وأكثر تعاونًا مع مكتب التقييم التابع لصندوق البيئة العالمية.
وقد تم إجراء عدد  مع مكتب التقييم في دوره في تقديم النصح المستقل للصندوق. المشورة المستقلة بشأن العلوم والتكنولوجيا متواز

190Fمن التقييمات

  كانت فيها الهيئة االستشارية شريكًا مهما لمكتب التقييم: 190

 

 مطبوعات مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية المشتملة على مدخالت ملموسة من الهيئة االستشارية

 7العدد اإلجمالي: 

الدراسة الرابعة عن األداء العام  التقدم المحرز نحو تحقيق األثر المنشود. :OPS4. 2010تقييم صندوق البيئة العالمية  مكتب
 http://www.thegef.org/gef/OPS4منقولة عن:  صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. لصندوق البيئة العالمية.

. صندوق 4وثيقة التقييم رقم  سياسات الرصد والتقييم لدى صندوق البيئة العالمية.. 2010مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية 
 منقولة عن: البيئة العالمية، واشنطن العاصمة.

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/ME_Policy_2010.pdf  

مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية،  يف لدى صندوق البيئة العالمية.. تقييم ألولوية التك2010مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية 
 GEF/ME/C.39/4رقم التعريف:  واشنطن العاصمة.

. 61وثيقة التقييم رقم  . تقييم ألولوية التكيف اإلستراتيجية لدى صندوق البيئة العالمية.2011مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية 
 منقولة عن: المية، واشنطن العاصمة.مكتب تقييم صندوق البيئة الع

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/spa-fullreport-LR.pdf  

مكتب  . تقييم آثار صندوق البيئة العالمية في بحر الصين الجنوبي والمناطق المتاخمة.2012مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية 
 منقولة عن: لمية، واشنطن العاصمة.تقييم صندوق البيئة العا

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/SCS IE Report FINAL FOR 
EDITING 10Dec2012.pdf  

في مساندة صندوق البيئة العالمية لتغيرات السوق  . تقييم آثار تخفيف وطأة تغير المناخ:2013مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية 
 منقولة عن: مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. الصين والهند والمكسيك وروسيا.

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Impact-Climate Change 
Mitigation IE.pdf  

عند مفترق  . التقرير النهائي للدراسة الخامسة لألداء العام لصندوق البيئة العالمية:2013تقييم صندوق البيئة العالمية  مكتب
 منقولة عن: مكتب تقييم صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. الطرق نحو تأثير أعلى.



تقرير الهيئة االستشارية العلمية والفنية إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية،  –تقديم منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة 
  .2014مايو/أيار 

 61 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Final%20OPS5%20Report%20-
%20At%20Crossroads%20for%20Higher%20Impact%20unedited.pdf  

 

191Fوقد لفتت الهيئة االستشارية في تقريرها األخير إلى الجمعية العمومية لصندوق البيئة العالمية

االنتباه إلى الفرص الكبرى المتاحة  191
فيما بين القضايا البيئية العالمية مثل فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ،  لتطبيق أساليب علمية سلمية من أجل مراعاة الروابط

والمياه العذبة، وتدهور األنظمة الساحلية على نطاقات مختلفة، عالوة على القضايا المشتركة فيما بين القطاعات والمجاالت 
الهيئة االستشارية عن تسليط الضوء باستمرار على  كالمحيطات العالمية بوصفها أضخم خزان نشط المتصاص الكربون. ولن تفتأ

ضرورة االرتقاء بالجهود المبذولة في مجاالت مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مع االستفادة من المعارف المتاحة في الممارسة 
على مساندة تطبيق عدة  العملية من خالل مشروعات صندوق البيئة العالمية. وطوال الفترة الخامسة للصندوق، دأبت الهيئة

م تقييمات عالمية رئيسية تم إجراؤها خالل الفترة الرابعة للصندوق، ومن بينها تقييم النظام البيئي في األلفية الجديدة، وتقرير التقيي
ر عن برنامج األمم )، وتقرير اآلفاق البيئية العالمية الصادAR4المناخ ( بتغّير المعنّية الدولية الحكومية الهيئة عن الرابع الصادر

وأوجز كل من تلك التقارير بكل وضوح وجالء  ).GIWA)، وتقرير التقييم العالمي للمياه الدولية (GEO-4المتحدة للبيئة (
التحديات الهائلة وذكر الجميع في مجتمع صندوق البيئة العالمية بضآلة الموارد المتاحة من خالل الصندوق مقارنة بحجم ونطاق 

 ئية العالمية.األخطار البي

 
 ملخص إلنجازات الهيئة االستشارية خالل الفترة الخامسة لصندوق البيئة العالمية 3أ.
  

 ما تم استعراضه من استمارات معلومات المشاريع

مارس/آذار  العدد اإلجمالي (شامًال صندوق البلدان األقل نموًا، والصندوق الخاص بتغير المناخ، وخطة العمل الصادرة في
2013 :(454 

 المطبوعات والوثائق

 34العدد اإلجمالي: 

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. . تقرير رئيس الهيئة االستشارية العلمية والفنية.2010الهيئة االستشارية 
GEF/C.38/Inf.03 

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. .2011. برنامج عمل الهيئة للسنة المالية 2010الهيئة االستشارية 
GEF/C.38/Inf.11 

رقم  . صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة.2010. تقرير اجتماع الهيئة االستشارية، مارس/آذار 2010الهيئة االستشارية 
 GEF/C.38/Inf.12التعريف: 
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البرمجة لالستفادة من الموارد المجنبة خارج برنامج ستار للغاز الطبيعي الخاص بوكالة الحماية  . نهج2010الهيئة االستشارية 
 GEF/C.39/Inf.10رقم التعريف:  صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. البيئية األمريكية.

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. . تقرير رئيس الهيئة االستشارية العلمية والفنية.2010الهيئة االستشارية 
GEF/C.39/Inf.13 

وثيقة  . قاعدة الشواهد لإلدارة المجتمعية للغابات كآلية لتوفير منافع بيئية عالمية وتحسين الرفاهة المحلية.2010الهيئة االستشارية 
 GEF/C.39/Inf.14تعريف: رقم ال صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. استشارية للهيئة.

صندوق البيئة العالمية، واشنطن  وثيقة استشارية للهيئة. . االعتماد البيئي وصندوق البيئة العالمية:2010الهيئة االستشارية 
 GEF/C.39/Inf.15 رقم التعريف: العاصمة.

ل لحساب منافع انبعاث الغازات المسببة . دلي2010معهد سياسات النقل والتنمية (تم إعداده باإلنابة عن الهيئة االستشارية) 
 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. لالحتباس الحراري لمشروعات صندوق البيئة العالمية للنقل.

GEF/C.39/Inf.16 

وثيقة استشارية  العالمية.. االرتقاء بالنقل المستدام قليل االنبعاثات الكربونية من خالل صندوق البيئة 2010الهيئة االستشارية 
 GEF/C.39/Inf.17رقم التعريف:  صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. للهيئة.

المبررات العلمية للتوفير المستدام للمنافع البيئية العالمية في  . تعزيز الصمود للحد من المخاطر المناخية:2010الهيئة االستشارية 
 GEF/C.39/Inf.18رقم التعريف:  صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. لمية.مجاالت تركيز صندوق البيئة العا

الهيئة االستشارية: ُنُهج -. توصيات حلقة عمل مجاالت التركيز المتداخلة لصندوق البيئة العالمية 2010االستشارية  الهيئة
اإلدارة المستدامة للغابات/إستراتيجيات تخفيض لمعالجة منافع الكربون في سياق المنافع البيئية العالمية المتعددة تنفيذًا لبرنامج 

صندوق البيئة  ) خالل الفترة الخامسة لصندوق البيئة العالمية.+SFM/REDDالة الغابات وتدهورها (االنبعاثات الناجمة عن إز 
 GEF/C.39/Inf 19رقم التعريف:  العالمية، واشنطن العاصمة.

 ف:رقم التعري صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. .2012. برنامج عمل الهيئة للسنة المالية 2010الهيئة االستشارية 
GEF/C.40/Inf.12 

 . تقرير الهيئة االستشارية العملية والفنية المرفوع إلى الجمعية العمومية الرابعة لصندوق البيئة العالمية.2010الهيئة االستشارية 
 GEF/ A.4/3 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة.

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. رية العلمية والفنية.. تقرير رئيس الهيئة االستشا2011الهيئة االستشارية 
GEF/C.40/Inf.13/Rev.1 

رقم  صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. إيجاد تعريف لتحد بيئي عالمي. . المخلفات البحرية:2011الهيئة االستشارية 
 GEF/C.40/Inf.14 التعريف:
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صندوق البيئة العالمية، واشنطن  . نقص األوكسجين الحاد وانخفاض المغذيات في المنطقة الساحلية.2011الهيئة االستشارية 
 GEF/C.40/Inf.15/Rev.1رقم التعريف:  العاصمة.

صندوق البيئة  . اختيار تكنولوجيا التخلص من الملوثات العضوية الثابتة من أجل صندوق البيئة العالمية.2011الهيئة االستشارية 
 GEF/C.40/Inf.16 رقم التعريف: العالمية، واشنطن العاصمة.

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. . تقرير رئيس الهيئة االستشارية العلمية والفنية.2011الهيئة االستشارية 
GEF.C.41.Inf.15 

 ة صمود مشروعات وبرامج صندوق البيئة العالمية في وجه تغير المناخ.. استعراض ألدوات ووسائل زياد2011الهيئة االستشارية 
 GEF.C.41.Inf.16رقم التعريف:  صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة.

. ملخص سياسات التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية إلطالع مؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2011الهيئة االستشارية 
 GEF.C.41.Inf.17رقم التعريف:  صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. ).20+(ريو

تصميم مشروعات إليجاد األدلة وتحفيز  . تصميم المشروعات التجريبية في صندوق البيئة العالمية.2011الهيئة االستشارية 
 رقم التعريف: لعالمية، واشنطن العاصمة.صندوق البيئة ا االستثمارات من أجل تأمين توافر المنافع البيئية العالمية.

GEF.C.41.Inf.18 

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. . تقرير رئيس الهيئة االستشارية العلمية والفنية.2012الهيئة االستشارية 
GEF/C.42/Inf.13/Rev.01 

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. .2013. برنامج عمل الهيئة للسنة المالية 2012الهيئة االستشارية 
GEF/C.42/Inf.14 

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. . تقرير رئيس الهيئة االستشارية العلمية والفنية.2012الهيئة االستشارية 
GEF/STAP/C.43/Inf.01/Rev.01 

صندوق  مقترحات إلعادة النظر في نموذج البحوث الموجهة. داخل صندوق البيئة العالمية.. البحوث 2012الهيئة االستشارية 
 GEF/STAP/C.43/Inf.02رقم التعريف:  البيئة العالمية، واشنطن العاصمة.

 لعاصمة.صندوق البيئة العالمية، واشنطن ا تقدير علمي من أجل صندوق البيئة العالمية. . تغير المناخ:2012الهيئة االستشارية 
 GEF/STAP/C.43/inf.03رقم التعريف: 

الوضع الراهن والحلول  . آثار المخلفات البحرية على التنوع البيولوجي:2012سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي والهيئة االستشارية 
 GEF/STAP/C.43/Inf.04رقم التعريف:  . مونتلایر، كندا.67السلسلة الفنية رقم  الممكنة.

السلسلة  . التخطيط المكاني البحري في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي.2012اتفاقية التنوع البيولوجي والهيئة االستشارية  سكرتارية
 GEF/STAP/C.43/Inf.05رقم التعريف:  . مونتلایر، كندا.68الفنية رقم 
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الكيماويات الناشئة بالبلدان النامية والبلدان التي  . دليل إرشادات صندوق البيئة العالمية بشأن قضايا إدارة2012الهيئة االستشارية 
 منقولة عن: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. وثيقة استشارية للهيئة. بمراحل انتقالية. اقتصاداتهاتمر 

<http://www.stapgef.org/emerging-chemicals-management-issues-in-developing-
countries-and-countries-with-economies-in-transition/> 

. منهجية معدلة لحساب منافع انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري في مشروعات صندوق البيئة 2012الهيئة االستشارية 
 منقولة عن: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. العالمية لكفاءة استخدام الطاقة.

<http://www.stapgef.org/revised-methodology-for-calculating-greenhouse-gas-benefits-
of-gef-energy-efficiency-projects-version-1-0/> 

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. . تقرير رئيس الهيئة االستشارية العلمية والفنية.2013الهيئة االستشارية 
GEF/STAP/C.44/Inf.01 

 رقم التعريف: صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. .2014. برنامج عمل الهيئة للسنة المالية 2013الهيئة االستشارية 
GEF/STAP/C.44/Inf.02 

 رقم التعريف: العاصمة. صندوق البيئة العالمية، واشنطن . تقرير رئيس الهيئة االستشارية العلمية والفنية.2013الهيئة االستشارية 
GEF/STAP/C.45/Inf.01 

. إدارة الكربون العضوي بالتربة لحساب صندوق البيئة 2013غوفرز ج.، ميرتشكس ر.، فان أووست ك. وفان فيزيمايل ب. 
 صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. تقرير فني للهيئة االستشارية.العالمية. 

<http://www.stapgef.org/managing-soil-organic-carbon-for-global-benefits/> 

 صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة. . تعزيز إسهام صندوق البيئة العالمية في التنمية المستدامة.2013الهيئة االستشارية 
 GEF/R.6/Inf.03رقم التعريف: 

 

 االجتماعات والفعاليات

 95 :2014اإلجمالي، حتى انتهاء معتكف الهيئة االستشارية في يناير/كانون الثاني  العدد

 المكان التاريخ االسم

"علم جديد  فعالية جانبية: –الجمعية العمومية الرابعة للصندوق 
 من أجل كوكب مستدام"

 بونتا ديل استي، أوروغواي 2010مايو/أيار 

 براغ، الجمهورية التشيكية 2010يونيو/حزيران  ة لمكافحة التصحراجتماع سكرتارية اتفاقية األمم المتحد
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 واشنطن العاصمة 2010يونيو/حزيران  اجتماعات مجلس إدارة صندوق البيئة العالمية

اجتماعان خاصان للجهات الحكومية ومختلف أصحاب 
المصلحة الرئيسيين بشأن عقد منتدى حكومي للسياسات العلمية 

 )IPBESالبيولوجي وخدمات النظام البيئي (المتعلقة بالتنوع 

 واشنطن العاصمة 2010يونيو/حزيران 

 كوريا الجنوبية 2010يونيو/حزيران  االجتماع الثالث للمنتدى الحكومي للسياسات العلمية

حلقة عمل عالمية لخبراء التنوع البيولوجي ومبادرة خفض 
 الغاباتاالنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 

 نيروبي، كينيا 2010سبتمبر/أيلول 

لقاء الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن العام الدولي للتنوع 
 البيولوجي

 نيويورك، الواليات المتحدة 2010سبتمبر/أيلول 

حلقة عمل الهيئة االستشارية بشأن اإلدارة المستدامة للغابات 
ن إزالة األحراج والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة ع

 وتدهور الغابات

 واشنطن العاصمة 2010سبتمبر/أيلول 

أكتوبر/تشرين األول  اجتماع الهيئة االستشارية
2010 

 واشنطن العاصمة

أكتوبر/تشرين األول  المؤتمر العاشر لألطراف (االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي)
2010 

 ناغويا، اليابان

نوفمبر/تشرين الثاني  البيئة العالمية اجتماع مجلس إدارة صندوق
2010 

 واشنطن العاصمة

ديسمبر/كانون األول   اجتماع فريق العمل الفني المنبثق عن اتفاقية مكافحة التصحر
2010 

 بون، ألمانيا

 فيينا، النمسا 2011مارس/آذار  اجتماع الهيئة االستشارية

 جانبية:فعالية  –المؤتمر الدولي الخامس للحطام البحري 
 "البحث عن حلول عالمية وٕاقليمية لمشكلة المخلفات البحرية"

 هونولولو، الواليات المتحدة 2011مارس/آذار 

 جنيف، سويسرا 2011أبريل/نيسان  فعالية جانبية –المؤتمر الخامس ألطراف اتفاقية ستوكهولم 

 العاصمة واشنطن 2011مايو/أيار  اجتماع مجلس إدارة صندوق البيئة العالمية
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استعراض أدوات ووسائل  -حلقة عمل متعددة مجاالت التركيز 
زيادة قدرة مشروعات وبرامج صندوق البيئة العالمية على 

 الصمود في وجه تغير المناخ

 واشنطن العاصمة 2011يونيو/حزيران 

أكتوبر/تشرين األول  اجتماع الهيئة االستشارية
2011 

 واشنطن العاصمة

السنوي السادس لصندوق البيئة العالمية بشأن االجتماع نصف 
 المياه الدولية

أكتوبر/تشرين األول 
2011 

 دوبروفنيك، كرواتيا

أكتوبر/تشرين األول  حلقة عمل مشروعات المنافع الكربونية
2011 

 واشنطن العاصمة

اجتماع مفتوح لمجموعة عمل النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية 
"قضايا إدارة الكيماويات  الية جانبية:فع –للمواد الكيماوية 

الناشئة بالبلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة 
 إرشادات لصندوق البيئة العالمية" انتقالية:

نوفمبر/تشرين الثاني 
2011 

 بلغراد، صربيا

نوفمبر/تشرين الثاني  اجتماع مجلس إدارة صندوق البيئة العالمية
2011 

 ةواشنطن العاصم

حلقة عمل الدوائر الموسعة لصندوق البيئة العالمية بشأن أفريقيا 
  الجنوبية

نوفمبر/تشرين الثاني 
2011 

 كيب تاون ، جنوب أفريقيا

حلقة عمل الدوائر الموسعة لصندوق البيئة العالمية بشأن بلدان 
 أمريكا الوسطى

نوفمبر/تشرين الثاني 
2011 

 سان خوسيه، كوستاريكا

 –العالمي بشأن الروابط بين األراضي والمحيطات  المؤتمر
فعاليتان جانبيتان للهيئة االستشارية: "التخطيط واإلدارة المكانية 

من المبادئ إلى الممارسة"،  للبحار باستخدام نهج النظام البيئي:
و "معالجة انخفاض المغذيات والنقص الشديد في األوكسجين 

 من خالل صندوق البيئة"

ن الثاني يناير/كانو 
2012 

 مانيال، الفلبين

حلقة عمل بشأن كفاءة استخدام الطاقة من أجل صندوق البيئة 
 العالمية

 واشنطن العاصمة 2012فبراير/شباط 

 فانكوفر، كندا 2012فبراير/شباط  االجتماع السنوي لألنشطة التحليلية واالستشارية 
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 سنغافورة 2012فبراير/شباط  القمة العالمية للمحيطات

تقديم المشورة للفترة السادسة لتدهور األراضي بشأن رصد حافظة 
 المشروعات

  الصين 2012فبراير/شباط 

"مآسي وآمال المشاعات  جلستان: –مؤتمر كوكب تحت ضغوط 
التنوع البيولوجي، المناخ، والمحيطات كمنافع عالمية،  العالمية:

البيوفيزيائية، اجتناب نقاط السقوط  و "االبتعاد عن الحافة:
والبيئية، واالجتماعية" حيث ألقى عضو لجنة التنوع البيولوجي 
بالهيئة االستشارية الكلمة الرئيسية االفتتاحية بشأن "حالة 

 األنظمة البيئية للكوكب"

 لندن/ إنجلترا 2012مارس/آذار 

 لندن/ إنجلترا 2012مارس/آذار  اجتماع الهيئة االستشارية

 فعالية جانبية: –دة بشأن التنمية المستدامة مؤتمر األمم المتح
 "نداء عالمي لوضع حد للتلوث البالستيكي"

 نيويورك، الواليات المتحدة 2012مارس/آذار 

االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية المنبثقة عن اتفاقية التنوع 
البيولوجي بشأن المشورة العلمية والفنية والتكنولوجية 

)SBSTTA (– المخلفات البحرية" و  ن جانبيتان:فعاليتا"
 "التخطيط المكاني للبحار"

 مونتلایر، كندا 2012أبريل/نيسان 

  أنتيغوا 2012مايو/أيار  حلقة عمل الدوائر الموسعة لصندوق البيئة العالمية

  كولومبيا 2012مايو/أيار  حلقة عمل الدوائر الموسعة لصندوق البيئة العالمية

المؤتمر العالمي للجمعية البيئية لعلم السموم والكيمياء 
)SETAC االجتماع األوروبي السنوي الثاني والعشرون /(

 للجمعية

  برلين، ألمانيا 2012مايو/أيار 

، معهد البيئة (الذي شاركت في 2012مؤتمر التكيف لعام 
 استضافته جامعة أريزونا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة)

توسكون، أريزونا، الواليات  2012ر مايو/أيا
 المتحدة

 أمستردام، هولندا 2012يونيو/حزيران  مؤتمر التلوث البيئي الحضري

اجتماع تقديم الملخص السنوي لبرنامج األمم المتحدة 
 للبيئة/مكتب األمم المتحدة في نيروبي 

 نيروبي، كينيا 2012يونيو/حزيران 
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اجتماع برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي لحفظ 
 الطبيعة بشأن الكيماويات

 جنيف، سويسرا 2012يوليو/تموز 

اجتماع شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة لبرنامج 
 األمم المتحدة للبيئة، والمجلس الدولي للعلوم

 باريس، فرنسا 2012يوليو/تموز 

 دبلن، آيرلندا 2012يوليو/تموز  مي األوروبي االجتماع العل

حلقة عمل الدوائر الموسعة لصندوق البيئة العالمية بشأن أفريقيا 
 الجنوبية

 مابوتو، موزامبيق  2012أغسطس/آب 

بورتالند، أوريغون، الواليات  2012أغسطس/آب  االجتماع السنوي السابع والتسعون للجمعية البيئية األمريكية
 المتحدة

كولومبيا، كارولينا الجنوبية،  2012أغسطس/آب  المؤتمر الرابع والعشرون للجمعية الدولية لعلم األوبئة البيئية
 الواليات المتحدة

استعرض مشروع الكربون العضوي بالتربة ومنافع الكربون للدورة 
 السابعة لتدهور األراضي

 نيروبي/تسافو، كينيا 2012سبتمبر/أيلول 

 واشنطن العاصمة 2012سبتمبر/أيلول  الهيئة االستشارية اجتماع

"دور العلوم ذات الصلة  حلقة عمل المؤتمر الدولي لعلوم المياه:
 بالمياه الدولية في مساندة التعاون اإلقليمي"

 بانكوك، تايلند 2012سبتمبر/أيلول 

حلقة عمل الدوائر الموسعة لصندوق البيئة العالمية بشأن منطقة 
 الشرقية وآسيا الوسطى أوروبا

 ييريفان، أرمينيا 2012سبتمبر/أيلول 

المؤتمر الحادي عشر لألطراف (االتفاقية المتعلقة بالتنوع 
 البيولوجي)

أكتوبر/تشرين األول 
2012 

 حيدر أباد، الهند

"مدن  ندوة البنك الدولي السادسة للبحوث والمعرفة الحضرية:
 صياغة المستقبل" الغد:

األول  أكتوبر/تشرين
2012 

 برشلونة، إسبانيا

أكتوبر/تشرين األول  حلقة عمل الدوائر الموسعة لصندوق البيئة العالمية
2012 

 دلهي، الهند

االجتماع السنوي الثاني والعشرون للجمعية البيئية لعلم السموم 
 والكيمياء بأمريكا الشمالية

نوفمبر/تشرين الثاني 
2012 

ات لونغ بيتش، كاليفورنيا، الوالي
 المتحدة
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مؤتمر األطراف الثامن عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
 المعنية بتغير المناخ

ديسمبر/كانون األول 
2012 

 الدوحة، قطر

ديسمبر/كانون األول  اجتماع برنامج األمم المتحدة للبيئة
2012 

 نيروبي، كينيا

الثاني يناير/كانون  حلقة عمل بشأن استعراض تكنولوجيا الديوكسين
2013 

 هانوي، فييتنام

يناير/كانون الثاني  اجتماع المنتدى الحكومي للسياسات العلمية
2013 

 بون، ألمانيا

اجتماع المجموعة االستشارية للخبراء الفنيين التفاقية األمم 
 المتحدة بشأن مكافحة التصحر بخصوص مؤشرات اآلثار

يناير/كانون الثاني 
2013 

 بون، ألمانيا

اتفاقية األمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر/اتفاقية األمم اجتماع 
 المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ

يناير/كانون الثاني 
2013 

 بون، ألمانيا

اجتماع شركاء الموقع بجامعة غرب اإلنديز من أجل مشروع 
 الزراعة شبه الحضرية التابع لصندوق البيئة العالمية

يناير/كانون الثاني 
2013 

 بريدجتاون، باربيدوس

يناير/كانون الثاني  الندوة التوجيهية لصندوق البيئة العالمية
2013 

 واشنطن العاصمة

الفرق االستشارية الفنية بشأن التنوع البيولوجي، وتدهور 
األراضي/اإلدارة المستدامة لألراضي، القضايا المشتركة بين 

  القطاعات، والكيماويات

 طن العاصمةواشن 2013فبراير/شباط 

  هندوراس 2013فبراير/شباط  اجتماع حلقة عمل الدوائر الموسعة لصندوق البيئة العالمية

هندسة نقلة تحولية إلى االقتصادات منخفضة  ندوة مركز هاينز:
دور صندوق البيئة  االنبعاثات الكربونية في العالم النامي:

 العالمية

  واشنطن العاصمة 2013مارس/آذار 

رنامج األمم المتحدة للبيئة/اللجنة العلمية المعنية اجتماع ب
 بمشاكل البيئة

 إسبرا، إيطاليا 2013مارس/آذار 

 واشنطن العاصمة 2013مارس/آذار  حلقة عمل الكيمياء الخضراء واجتماع الهيئة االستشارية
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ورشة العمل الفنية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التكيف 
 المستند إلى المنظومة اإليكولوجيةمع تغير المناخ 

 دار السالم، تنزانيا 2013مارس/آذار 

 باريس، فرنسا 2013أبريل/نيسان  اجتماع التجديد األول لموارد صندوق البيئة العالمية

المؤتمر العلمي الثاني التفاقية األمم المتحدة بشأن مكافحة 
  التصحر

 بون، ألمانيا 2013أبريل/نيسان 

نيويورك، نيويورك، الواليات  2013أبريل/نيسان  امج األمم المتحدة للبيئةاجتماع برن
 المتحدة

 فيينا، النمسا 2013أبريل/نيسان  حلقة عمل االنبعاثات السلبية ودورة الكربون

 جنيف، سويسرا 2013مايو/أيار   اجتماع المجموعة االستشارية الفنية المعنية بالكيماويات

السنوي الثالث والعشرون للجمعية البيئية لعلم السموم  االجتماع
 والكيمياء، أوروبا

 غالسغو، اسكتلندا 2013مايو/أيار 

نيويورك، نيويورك، الواليات  2013مايو/أيار  تدريب إداري
 المتحدة

 أفريقياكيب تاون ، جنوب  2013يونيو/حزيران  االجتماع الثاني للهيئة االستشارية بشأن المخلفات البحرية

االقتصاد السياسي للنزعة اإلقليمية والمياه  حلقة عمل للخبراء:
 الدولية

 واشنطن العاصمة 2013يونيو/حزيران 

 هونغ كونغ 2013يونيو/حزيران  المؤتمر الدولي السابع بشأن التلوث البحري وعلم تسمم البيئة

 واشنطن العاصمة 2013يونيو/حزيران   اجتماع مجلس إدارة صندوق البيئة العالمية

كلمة رئيس الهيئة  –اجتماع برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 االستشارية إلى العاملين بالبرنامج

 نيروبي، كينيا 2013يونيو/حزيران 

اجتماع المجموعة المشتركة للخبراء بشأن الجوانب العلمية 
 لحماية البيئة البحرية

 لندن، إنجلترا 2013يوليو/تموز 

 إدنبره، اسكتلندا 2013يوليو/تموز  المؤتمر الدولي الحادي عشر بشأن الزئبق كملوث عالمي 

نيويورك، نيويورك، الواليات  2013يوليو/تموز  تدريب حافظة مشروعات تنمية البلديات



تقرير الهيئة االستشارية العلمية والفنية إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية،  –تقديم منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة 
  .2014مايو/أيار 

 71 

 المتحدة

 ستوكهولم، السويد 2013سبتمبر/أيلول  األسبوع العالمي للمياه

ة التكيف المنبثقة عن اتفاقية األمم ورشة العمل التخطيطية للجن
 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 نادي، فيجي 2013سبتمبر/أيلول 

نيويورك، نيويورك، الواليات  2013سبتمبر/أيلول  تدريب حافظة مشروعات تنمية البلديات
 المتحدة

 تاون ، جنوب أفريقياكيب  2013سبتمبر/أيلول  حلقة عمل ترشيد وتوحيد جهود التنوع البيولوجي

مؤتمر األطراف الحادي عشر التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
منفعة  –"امتصاص الكربون  فعاليتان جانبيتان: –التصحر 

عالمية ثمينة لإلدارة المستدامة لألراضي" و "مشروع منافع 
األدوات الجديدة وخبرات صندوق البيئة العالمية في  –الكربون 
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لمعالجة قضايا االستدامة البيئية"، بما في ذلك حلقة عمل 
الخاصة باالبتكار والتشاور  2020صندوق البيئة العالمية لعام 

 بشأن المدن.

 نانت، فرنسا 2013سبتمبر/أيلول 

االجتماع السنوي لمجلس اعتماد العلوم اإلحصائية، الذي 
 )CMSستضافته اتفاقية الحفاظ على األنواع المهاجرة (ا

أكتوبر/تشرين األول 
2013 

 فورميا، إيطاليا-غايتا

أكتوبر/تشرين األول  اجتماع الهيئة االستشارية
2013 

 واشنطن العاصمة

الدورة الخاصة للهيئة االستشارية بشأن اإلدارة المستدامة 
 ، وهنري يانتسن)لألراضي (وضمت ديانا وول، وتشيريل بالم

أكتوبر/تشرين األول 
2013 

 واشنطن العاصمة

 واشنطن العاصمةأكتوبر/تشرين األول نقاش استثارة األفكار المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والصمود 
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ول أكتوبر/تشرين األ
2013 

 كوماموتو، اليابان

االجتماع التاسع للجنة مراجعة اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات 
 العضوية الثابتة

أكتوبر/تشرين األول 
2013 

  روما، إيطاليا

االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية المنبثقة عن اتفاقية التنوع 
فعالية  –البيئي بشأن المشورة العلمية والفنية والتكنولوجية 

ترشيد وتوحيد جهود التنوع البيولوجي (نواتج اجتماع  جانبية:
 الخبراء)

أكتوبر/تشرين األول 
2013 

 مونتلایر، كندا

أكتوبر/تشرين األول  مؤتمر التعلم لجنة المياه الدولية التابعة لصندوق البيئة العالمية:
2013 

 بربادوس

العلمية المعنية االجتماع الثاني للمنتدى الحكومي للسياسات 
 بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي

ديسمبر/كانون األول 
2013 

 أنطاليا، تركيا

ديسمبر/كانون األول  تدريب حافظة مشروعات تنمية البلديات
2013 

نيويورك، نيويورك، الواليات 
 المتحدة

اجتماع مع السكرتير التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 التصحر

ديسمبر/كانون األول 
2013 

  بون، ألمانيا

ندوة الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة العالمية بشأن شراكات 
 االبتكار

ديسمبر/كانون األول 
2013 

 واشنطن العاصمة

يناير/كانون الثاني  حلقة عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ
2014 

 واشنطن العاصمة

يناير/كانون الثاني  الكيماوياتمعتكف صندوق البيئة العالمية بشأن 
2014 

 مونترو، سويسرا

يناير/كانون الثاني   معتكف الهيئة االستشارية
2014 

 ستوكهولم، السويد
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 الدراسة الخامسة لألداء العام وتقييم الهيئة االستشارية 4أ
  

دراسته الخامسة لألداء العام لصندوق البيئة العالمية، خُلص مكتب التقييم المستقل إلى أن "...الهيئة االستشارية جهاز مفيد  في
192Fومحترم..." وأنها لم تزل تنهض بنجاح بعدد متزايد من الوظائف والمسؤوليات الموكلة إليها.

أن هناك متسعًا لتعزيز فعالية  إال192
ودعا مكتب  الهيئة وكفاءتها في القيام بالتفويض الرئيسي المكلفة به مع دخول صندوق البيئة العالمية الفترة السادسة لتجديد موارده.

 ية: التقييم المستقل إلى إدخال عدة تعديالت وتحسينات جوهرية وٕادارية، وهو ما تبلور في التوصيات الرئيسية التال

فالهيئة االستشارية تقوم بشكل مستمر بموازنة ما  صياغة أولويات واضحة كأمر بالغ األهمية في سياق تزايد المطالب. .1
لديها من طاقة وموارد بين دورها المتمثل في تقديم المشورة بشأن القضايا البيئية العالمية والتركيز اإلستراتيجي طويل 

ومع االستمرار في  ين دورها في مراجعة المشروعات للتأكد من الجودة العلمية والفنية.األمد لصندوق البيئة العالمية، وب
نمو المطالب المرتبطة بهذين الدورين بمعدل يفوق بكثير مخصصات الميزانية والموارد، فإن الهيئة االستشارية تواجه 

األدلة النظامية على فعالية إسهامات وفي الوقت نفسه، فإن هناك نقصًا ملحوظًا في  خطر االستنزاف إلى أقصى حد.
الهيئة االستشارية، والسيما فيما يتعلق بما إذا كانت توصيات الهيئة التي تقدمها في مراجعاتها للمشروعات، ُتراعى بالفعل 

ومن شأن صياغة أولويات تشتمل على المدخالت والتحليالت اآلتية من مختلف المعنيين من أصحاب  في التنفيذ أم ال.
 مصلحة الرئيسية داخل أسرة الصندوق أن يساعد في إيضاح أولويات الهيئة ويعزز فعاليتها في المجاالت الرئيسية. ال

فنقص الكفاءة في اإلجراءات اإلدارية يزيد من ضرورة تدعيم وترشيد المساندة اإلدارية المقَدمة للهيئة االستشارية.  .2
ارية فيما يتعلق بمساندتها ألعمال الهيئة، والسيما في مجاالت العبء الملقى على كاهل سكرتارية الهيئة االستش

ويرجع ذلك في جزء منه إلى الترتيبات الحالية مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، والتي يحتم على  اللوجستيات واالتصاالت.
المتحدة في نيروبي من أجل سكرتارية الهيئة االستشارية السعي للحصول على الموافقة من المقر الرئيسي لبرنامج األمم 

ويمكن إلجراء مراجعة للترتيبات اإلدارية أن يكشف عن الفرص المتاحة لندب  إجراءات مثل السفر وتذاكر السفر.
الصالحيات إلى سكرتارية الهيئة االستشارية بطرق تزيد من الكفاءة اإلدارية مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة 

 الخدمات.

فهناك فرص متاحة لزيادة تدفق المعرفة سواء  جيات لتحسين إدارة المعرفة ووضعها موضع التنفيذ.ضرورة وضع إستراتي .3
فالهيئة، من ناحية، ال تتلقى بانتظام ردود الفعل بالدرجة التي تكفل دمج توصيات  من الهيئة االستشارية أم إليها.

انفصالها عن الواقع على أرض تنفيذ فحوصاتها في صلب تصميم المشروعات، وهو ما يؤدي، إلى حد ما، إلى 
عادًة في شكل  –ومن ناحية أخرى، فإن المخزون الكبير من المعرفة العلمية التي تولدها الهيئة االستشارية  المشروعات.
ال يستفاد منه بالقدر الكافي، بل وقد ال يصل أحيانًا إلى الجمهور المستهدف داخل أسرة صندوق البيئة  –مطبوعات 

وفضًال عن ذلك، فإن البحوث الموجهة كثيرا ما يكون مصيرها التجاهل كنموذج لتوليد المعرفة المستمدة من  .العالمية
ومن شأن  وتعد هذه فرصًا ضائعة إلدخال العلم في صلب عملية تطوير المشروعات والبرامج. المشروعات.

الهيئة االستشارية وصندوق البيئة العالمية ووكاالته اإلستراتيجيات التي تزيد من التواصل متعدد االتجاهات والشفافية بين 
المسؤولة عن إدارة التنفيذ، وتوزيع المطبوعات على جمهور أعرض، وٕاعادة ترسيخ البحوث الموجهة كنموذج من شأنه أن 

افع البيئية يساعد الهيئة االستشارية وبقية أسرة صندوق البيئة على التعلم من بعضهم بعضا، وتحسين إمكانيات توفير المن
 العالمية مستقبًال.
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فهناك نقص ملحوظ في التفاهم المشترك  ضرورة تحديد ماهية "العلم" ودوره بجالء تام داخل صندوق البيئة العالمية. .4
بين الهيئة االستشارية وصندوق البيئة العالمية بشأن ما هو العلم بالضبط، والسيما إلى أي حد ينبغي النظر في العلوم 

وقد تم في السنوات األخيرة دمج العلوم االجتماعية بشكل متزايد في صلب تصميم وتنفيذ  وٕادخالها في العملية. االجتماعية
مشروعات الصندوق وبرامجه، وهو توجه لم ينعكس على الدور الرسمي والمفترض للعلم، وبشكل أكثر تحديدًا، على الهيئة 

ن يؤدي وضع تعريف واضح للعلم ودوره داخل صندوق البيئة، بحيث ومن الممكن أ االستشارية وصندوق البيئة العالمية.
 توافق عليه أسرة الصندوق بأكملها، إلى زيادة ارتباط عمل الهيئة االستشارية بالحافظة الحالية لمشروعات الصندوق.

االستشارية على الوفاء  ويشير ما خُلص إليه مكتب التقييم المستقل من نتائج إلى أن هناك فرصًا متاحة لتحسين قدرة الهيئة
كما خُلص مكتب التقييم المستقل أيضًا إلى أنه البد من تزويد الهيئة االستشارية "بالموارد الضرورية  بمسؤوليات تفويضها الرئيسي.

ة تحديات بيئية ففي عالم يواجه بدرجة متزايد لزيادة فعاليتها"، بالنظر إلى العدد المتزايد للمسؤوليات والوظائف الملقاة على عاتقها.
معقدة ومتغيرة، يقع على عاتق الهيئة االستشارية دور متطور ولكنه بالغ األهمية عليها ان تلعبه في مساعدة صندوق البيئة العالمية 

 على توفير المنافع البيئية العالمية. 

 
  



تقرير الهيئة االستشارية العلمية والفنية إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية،  –تقديم منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة 
  .2014مايو/أيار 

 75 

 الحواشي الختامية

                                            
، The Anthropocene: a new epoch of geological time?، Phil. Trans. R. Soc. A. 369:835–841. 2011رون. زالسييفيتش وآخ 1

، التقرير الخامس للتوقعات البيئية العالمية، برنامج األمم المتحدة An earth system perspective، الفصل السابع: 2012وجاجر جيه. وباتيل إن. 
 <http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_C7.pdfمأخوذ من:  للبيئة، نيروبي، كينيا.

، The Anthropocene: a new epoch of geological time? ، Phil. Trans. R. Soc. A. 369:835–841، 2011زالسييفيتش وآخرون  2
التقرير الخامس للتوقعات البيئية العالمية، برنامج األمم المتحدة ، An earth system perspective، الفصل السابع: 2012وجاجر جيه. وباتيل إن. 

 <http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_C7.pdfمأخوذ من:  للبيئة، نيروبي، كينيا.
مأخوذ من  ، "تفويض الهيئة االستشارية العلمية والفنية"، صندوق البيئة العالمية.2014، صندوق البيئة العالمية 3

<http://www.thegef.org/gef/STAP> 
، 2020، صندوق البيئة العالمية رؤية 20الوثيقة الختامية لمؤتمر مجموعة ريو+ –هذا القسم يسترشد ويبني على الوثائق التالية: المستقبل الذي نريده  4

، ووثيقة برامج الفترة الخامسة لموارد صندوق البيئة (GEF/ME/C.43/Inf. 01)واتفاقية إنشاء صندوق البيئة العالمية، وتقييم إستراتيجيات مجاالت التركيز، 
،  RBM System: Process to ensure the quality of objectives, baselines, and results indicators، (GEF/R.5/31)العالمية، 

(GEF/C.40/Inf.9). 
 Conservation science relevant to action: A research agenda identified)، 2012انظر، على سبيل المثال، برونيش في. وآخرين ( 5

and prioritized by practitioners. ،Biol. Conserv، 153 :201 - 210. 
معات المحلية دليل إرشادي إلى أساليب البحث في العلوم االجتماعية التي ستكون أكثر أهمية في البحوث وتنفيذ المشروعات والسيما باالشتراك مع المجت 6

، ، روتليدجConducting Research in Conservation: A Social Science Perspective، 2011صدر في اآلونة األخيرة وهو: نيونج إتش. 
 وأبينجدون، ونيويورك، نيويورك، الواليات المتحدة.

. مؤتمر األمم 265. الفقرة 20. المستقبل الذي نريده: الوثيقة الختامية التي تبناها مؤتمر ريو+2013المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة  7
 المتحدة عن التنمية المستدامة. مأخوذ من:

<http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
>  

أهم المسائل المستجدة المتصلة بالبيئة العالمية.  2012التي انجزت في عام  صنفت عملية برنامج األمم المتحدة للبيئة االستقرائية للمسائل البيئية الناشئة 8
 21. 2012مسألة. انظر برنامج األمم المتحدة للبيئة  21#) بين 1مة وتحديات االستدامة العالمية" أعلى تصنيف ("المواءمة بين الحوك وأعطت مسألة

ص.  ة للبيئة، نيروبي، كينيا.مسألة للقرن الحادي والعشرين: نتيجة العملية االستقرائية التي أجراها البرنامج بشأن القضايا البيئية الناشئة. برنامج األمم المتحد
56 

 واللجنة ، ألفريقيا االقتصادية . البعد اإلقليمي للتنمية ومنظومة األمم المتحدة. دراسة تحت رعاية اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة. اللجنة2011األمم المتحدة  9
 االقتصادية الهادئ، واللجنة والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية واللجنة الكاريبي، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية
االقتصاد السياسي لإلقليمية: أهمية  .2014آسيا. األمم المتحدة، نيويورك، نيويورك، الواليات المتحدة؛ وسودربوم إف. وجرانيت جيه.  لغرب واالجتماعية

 لواليات المتحدة.العالمية، واشنطن العاصمة، االمياه العابرة للحدود وصندوق البيئة 
 Critical. الفصل الرابع: 2005تشامبرز آر.  -انظر، على سبيل المثال، انطباعات أحد المشتغلين البارزين في مجال التنمية، روبرت تشامبرز 10

reflections of a development nomad في ،Kothari, U. (ed.) ،A Radical History of Development Studies: Individuals, 
Institutions and Ideologies ،Zed Books,.لندن، المملكة المتحدة ، 

http://www.sd-من أجل مناقشة أشمل لضرورة السعي من أجل التنمية المستدامة، انظر الموقع اإللكتروني للجنة التنمية المستدامة:  11
development.html-sustainable-is-commission.org.uk/pages/what. 

http://www.sd-commission.org.uk/pages/what-is-sustainable-development.html
http://www.sd-commission.org.uk/pages/what-is-sustainable-development.html
http://www.sd-commission.org.uk/pages/what-is-sustainable-development.html


تقرير الهيئة االستشارية العلمية والفنية إلى الجمعية العمومية الخامسة لصندوق البيئة العالمية،  –تقديم منافع بيئية عالمية من أجل التنمية المستدامة 
  .2014مايو/أيار 

 76 

                                                                                                                                                 
حفظ التنوع الحيوي والنظم البيئية  –في الفترة الخامسة لموارد صندوق البيئة العالمية صيغت أربعة أهداف إستراتيجية للصندوق: الهدف اإلستراتيجي األول  12

(التنوع البيولوجي،  ية على مستوى العالم واستخدامها وٕادارتها بما يحقق استدامتها، مع األخذ في الحسبان الجوانب المتوقعة لتغيُّر المناخوالموارد الطبيع
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استخدامها لتقليل اآلثار السلبية على صحة البشر التشجيع على اإلدارة السليمة للكيماويات طوال مدة  –الخاص بتغّير المناخ)؛ والهدف اإلستراتيجي الثالث 

واإلقليمية وتهيئة الظروف لحماية البيئة العالمية والتنمية المستدامة (وهو  بناء القدرات الوطنية -والبيئة العالمية (الكيماويات)؛ والهدف اإلستراتيجي الرابع
 هدف في كل مجاالت تركيز صندوق البيئة العالمية).

 البيئة لصندوق العلمية والفنية االستشارية الهيئة : تقييم 15 الفنية الوثيقة العالمية، البيئة لصندوق العام األداء لمستوى الخامسة الدراسة .2013 .يو ليل 13
 المتحدة. الواليات العاصمة، واشنطن العالمية، البيئة لصندوق التابع التقييم مكتب العام، األداء لمستوى الخامسة الدراسة .العالمية

في المائة من  22وفقا للدراسة الخامسة لمستوى األداء العام، تحتوي برامج العمل األخيرة في الفترة الخامسة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية على  14
 مقترحات مجاالت التركيز المتعددة.

واشنطن العاصمة، الواليات  المية في التنمية المستدامة، صندوق البيئة العالمية،تعزيز مساهمة صندوق البيئة الع. 2013الهيئة االستشارية العلمية والفنية  15
 .DC. GEF ID: GEF/R.6/Inf.03المتحدة. 

يات ، صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة، الوالتعزيز مساهمة صندوق البيئة العالمية في التنمية المستدامة. 2012الهيئة االستشارية العلمية والفنية  16
 .DC. GEF ID: GEF/R.6/Inf.03المتحدة. 

. ، 2011إتش.  للمزيد من اإليضاح كيف يعزز نهج السلسلة المترابطة للمياه والطاقة واألمن الغذائي التكامل والترابط بين مجاالت التركيز، انظر هونف 17
Understanding the nexus. Background Paper for the Bonn 2011 Conference: The Water, Energy and Food Security 

Nexus. معهد ستوكهولم للبيئة، ستوكهولم، السويد. مأخوذ من ،<www.water-energy-
food.org/documents/understanding_the_nexus.pdf>. 

الذي يتعرض لضغوط. موجز سياسات  موجز السياسات: األمن المائي لكوكب األرض .2012 المتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي المجلس 18
 : كوكب تحت ضغوط. مأخوذ من:2012من أجل مؤتمر لندن  20مؤتمر ريو+

<http://www.planetunderpressure2012.net/pdf/policy_watersecurity.pdf> 
 مالحظة: من أجل اإليضاح الرقم ال يظهر كل الصالت بين المشروعات والبرامج ومحاور التركيز. 19
 Beyond Change Management: Advanced Strategies for Today's Transformational.2002رسن دي. وأندرسن إل.إيه. أند 20

Leaders .272، جون ويلي، نيويورك، الواليات المتحدة، ص. 
 Tipping the scales towards sustainability. 3rd Nobel Laureate Symposium on Global. 2011مذكرة ستوكهولم  21

Sustainability ستوكهولم، السويد. مأخوذ من ،http://globalsymposium2011.org/wp-content/uploads/2011/07/memorandum-
signed.pdf>. 

أغلب مشروعات البيئة يأتي تمويلها من صندوق البيئة انظر على سبيل المثال، تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لالرتباط بين الفقر والبيئة، حيث إن  22
. مكتب البيئة، برنامج تقييم مساهمة البرنامج في اإلدارة البيئية للحد من الفقر: االرتباط بين الفقر والبيئة: 2010العالمية: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 .95ة ص. األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك، نيويورك، الواليات المتحد
صندوق البيئة قدَّمت الهيئة االستشارية العلمية والفنية بالفعل نسخة مبكرة من أولويات محاور التركيز التي أوصت بها كمساهمة في الفترة السادسة ل 23

 واشنطن، العالمية البيئة صندوق ،امةالمستد التنمية في العالمية البيئة صندوق مساهمة تعزيز 2013 والفنية العلمية االستشارية انظر الهيئة –العالمية 
 .GEF ID: GEF/R.6/Inf.03 .المتحدة الواليات العاصمة،

 لألمم التابع المناخ بتغّير المعنى الدولي الحكومي الفريق . "تقرير التقييم الخامس".2014 المتحدة لألمم التابع المناخ بتغّير المعنى الدولي الحكومي الفريق 24
 .</http://www.ipcc.ch/report/ar5>: . مأخوذ من المتحدة

. وهي يحتوي على محاور تركيز رئيسية تربط البيئة العالمية 20ليتزامن مع مؤتمر ريو+ 2012التقرير الخامس لتوقعات البيئية العالمية ُأطلق في عام 25
. التقرير الخامس للتوقعات البيئية العالمية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيروبي، كينيا. مأخوذ  UNEP 2012بقضايا التنمية البشرية. انظر 

 <http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf>من 
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دة للبيئة االستقرائية للمسائل البيئية الناشئة. برنامج األمم : نتائج عملية برنامج األمم المتح21قضية في القرن  21 .2012 برنامج األمم المتحدة للبيئة 26

 .56المتحدة اإلنمائي، نيروبي، كينيا. ص. 
تصميمات المشروعات التجريبية في صندوق البيئة العالمية: تصميم المشروعات لخلق الشواهد وتحليل االستثمارات بغية تحقيق . 2012فيرارو بي.جيه.  27

 . وثيقة للهيئة االستشارية العلمية والفنية. صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة.لميةالمنافع البيئية العا
داخل صندوق البيئة العالمية: مقترحات لتعديل نمط البحوث المستهدفة. موجز للمراجعات التي أجرتها  بحوث. 2012 الهيئة االستشارية العلمية والفنية 28

  .GEF ID: GEF/STAP/C.43/Inf.02. صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة. الهيئة االستشارية العلمية والفنية
إدارة المعارف في صندوق العالمية:  البيئة لصندوق العام األداء لمستوى الخامسة للدراسة 11الفنية  الوثيقة .2013مكتب التقييم لصندوق البيئة العالمية  29

المتحدة. مأخوذ من:  الواليات العاصمة، واشنطن العالمية، البيئة لصندوق التابع التقييم مكتبالبيئة العالمية، 
<http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/EO/TD11_Knowledge%20Management.pdf> 

 GEF Knowledge Management Initiative. Global، مبادرة صندوق البيئة العالمية إلدارة المعارف. 2011صندوق البيئة العالمية  30
Environment Facilityدة، ، واشنطن العاصمة، الواليات المتحDCGEF ID: GEF/C.40/Inf.03. ،GEF ID: GEF/C.40/Inf.03 

، صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة، توصيات السياسات للفترة السادسة لصندوق البيئة العالمية. 2014صندوق البيئة العالمية  31
DC, USA. GEF ID: GEF/R0.6/Inf.03. 

تصميمات المشروعات التجريبية في صندوق البيئة العالمية: تصميم المشروعات لخلق الشواهد وتحليل االستثمارات بغية تحقيق . 2012فيرارو بي.جيه.  32
 . وثيقة للهيئة االستشارية العلمية والفنية. صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة.المنافع البيئية العالمية

بحوث داخل صندوق البيئة العالمية: مقترحات لتعديل نمط البحوث المستهدفة. موجز للمراجعات التي أجرتها . 2012 العلمية والفنية الهيئة االستشارية 33
 .GEF ID: GEF/STAP/C.43/Inf.02صندوق البيئة العالمية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة.  الهيئة االستشارية العلمية والفنية.

 GEF ID: GEF/R.6/19، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة، المركز اإلستراتيجي لصندوق البيئة العالمية. 2013العالمية  صندوق البيئة 34
، تغير العالم والبرنامج الدولي للغالف األرضي والمحيط .The Rise and Rise of Urban Expansion. 2010فراكياس إم.وسيتو كيه.سي.  35

 كهولم، السويد.، ستو 78الحيوي، العدد 
. برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، : مدن متجانسة2008/2009حالة مدن العالم . 2008في: موائل األمم المتحدة  1-2-3انظر: الشكل  36

 .<http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11192562_alt-1.pdf>نيروبي، كينيا مأخوذ من: 
 .194-167، ص. 35، وثيقة  .Annu. Rev.Env. الجغرافيا الجديدة للحضارة المعاصرة والبيئة. دورية 2010كيه. سي. وآخرون  سيتو 37
، ستوكهولم، السويد. مأخوذ من: 78انظر: تغير العالم والبرنامج الدولي للغالف األرضي والمحيط الحيوي، العدد  38

<http://www.igbp.net/download/18.1081640c135c7c04eb480001182/1376383108168/NL78-for_web.pdf> . 
. تقرير خاص لفريقي إدارة مخاطر الوقائع المناخية الشديدة والكوارث لتعزيز التكيُّف مع تغيُّر المناخ: 2012 ريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخالف 39

غيُّر المناخ. فيلد سي. بي. وآخرون، مطبعة جامعة كامبردج، المملكة المتحدة، ونيويورك، نيويورك، التابعين للفريق الحكومي الدولي المعني بت 2و 1العمل 
 .582الواليات المتحدة ص. 

لمؤتمر قمة ريو األول فيما يتصل بالتوجيهات من أجل مدن مستدامة، ودراسة القضايا التي أثيرت في بحث برنامج  21استنادا إلى جدول أعمال القرن  40
مسألة للقرن الحادي والعشرين". انظر:  21مم المتحدة اإلنمائي بعنوان "األ

http://www.unep.org/publications/ebooks/foresightreport/Portals/24175/pdfs/Foresight_Report-
21_Issues_for_the_21st_Century.pdf> . 

ة في سنغافورة الذي يهدف إلى تقليص الحاجة إلى منشآت معالجة ذات تكلفة طاقة باهظة، على سبيل المثال، استخدام الموارد: نظام حلقة المياه المغلق 41
لتوعية وبرامج وزيادة الحد األقصى لكميات المياه النظيفة المتاحة لالستخدام؛ وبرنامج داكا لكمر المخلفات العضوية الذي يجمع بين نشر المعلومات وا

صحة البشر والبيئة. المرونة في مواجهة تقلبات المناخ: قاعدة بيانات خرائط المسار لهيئة والية جوجارات إلدارة  التحفيز لتقليل المخلفات الكلية وتحسين
مناخ؛ وتكوين الكوارث هي أداة إلدارة الكوارث تساعد على زيادة قاعدة المعارف بشأن األضرار المحتملة من جراء الكوارث البيئية الناجمة عن تغير ال

لوقاية بة، وحماية النظم البيئية للغابات الزرقاء (مثل المانغروف)، والحفاظ على البيئة الساحلية هي أفضل السبل لخلق منطقة عازلة طبيعية لاألراضي الرط
في المدن أو حولها،  من ارتفاع منسوب مياه البحر وهي أمثلة للتكيف القائم على النظم البيئية. والحزام األخضر في أوتاوا هو مثال إليجاد محميات مستدامة

ة، والمزايا االجتماعية تجمع بين التنوع الحيوي وحماية البيئة. وتتيح للمدن تحقيق منافع مثل حبس الكربون الطبيعي، وموانع تآكل التربة، وٕاعادة إحياء الترب
 والترفيهية.
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" لتحويل النوافذ العادية إلى ألواح شمسية تستغل solar spaysمادة " بعض أمثلة مبتكرات التكنولوجيا الخضراء الحضرية في قطاع الطاقة تشتمل على 42

التي تستخدم نظما ذكية إلدارة الطاقة، ومصابيح اإلضاءة الشمسية، وغيرها  precision homesالطاقة التي تتولَّد من حركة سير البشر على األقدام و
 الكثير.

. البنك الدولي، واشنطن، العاصمة، الواليات المتحدة، مأخوذ من: مدن اقتصاديةالمدن الناجحة بيئيا ك. 2010سوزوكي إتش. وآخرون  43
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-

1270074782769/Eco2CitiesBookWeb.pdf> 
مؤتمر األمم المتحدة عن  .20الوثيقة الختامية التي تبناها مؤتمر ريو+. المستقبل الذي نريده: 2013االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة  المجلس 44

التنمية المستدامة. مأخوذ من 
<http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf

> 
، Vol. XLIX No. 1 and 2. "إدارة االرتباط بين المياه واألرض والطاقة من أجل التنمية المستدامة" مجلة "وقائع األمم المتحدة" 2012هوف إتش.  45

 .development/index.html-sustainable-nexus-energy-land-water-http://unchronicle.un.org/article/managingمأخوذ من: 
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم  إدارة النظم المعرضة للخطر. -حالة موارد األرض والمياه في العالم من أجل الغذاء والزراعة.. 2011الفاو  46
  <http://www.fao.org/docrep/015/i1688e/i1688e00.pdf>، لندن ، المملكة المتحدة، مأخوذ من: Earthscanمتحدة، روما، إيطاليا، و ال

األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، روما، إيطاليا، مأخوذ  منظمة، .Energy-Smart” Food for People and Climate“. "نشرة 2011الفاو  47
 <http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf>من: 

.، واشنطن، 2030. مجموعة الموارد المائية رسم مستقبلنا المائي: األطر االقتصادية إلثراء وضع القرارات. 2009. عام 2030مجموعة الموارد المائية  48
-http://www.2030wrg.org/wp>العاصمة، الواليات المتحدة، مأخوذ من: 

content/uploads/2012/06/Charting_Our_Water_Future_Final.pdf> 
ي ، زاد عدد سكان العالم نحو ثالثة مليارات. وخالل هذه الفترة، صاحبت النمو السكاني زيادات كبيرة في اإلنتاج المحصول2010و 1960بين عامي  49

ع للمستلزمات بالنسبة والحيواني. وتحقق هذا النمو عن طريق اإلنتاج المكثف (تغيير النظم البيئية من أجل اإلنتاج) والزراعة الكثيفة (ذات االستخدام المرتف
 لمساحة األرض) وكالهما يؤدي إلى تدهور األرض ما لم يتم استخدام اإلجراءات المناسبة للحفاظ على البيئة.

 . روما، إيطاليا، مأخوذ من:569. الفاو المصائد والزراعة. الورقة الفنية استعراض الفاو لحالة موارد المصائد السمكية البحرية. 2011الفاو  50
<http://www.fao.org/docrep/015/i2389e/i2389e.pdf> 

 .6203ص  -1932، 4العدد  PLOS One. تقدير حجم الصيد الجائر على مستوى العالم. دورية 2009آجنيو دي. جيه. وآخرون  51
. البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة، المليارات الغارقة: المبررات االقتصادية إلصالح مصائد األسماك. 2008أرناسون آر. وآخرون  52

-http://www.leadingwithconservation.org/wp>ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، روما، إيطاليا، مأخوذ من: 
content/uploads/2013/07/clc-grainger_04.pdf> 

، ص.ص 15، العدد Environ Sci Policy. خيارات مساندة الزراعة واألمن الغذائي في ظل تغيُّر المناخ. دورية 2012فرمولين إس. جيه. وآخرون  53
136-144. 

. المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، واشنطن العاصمة، الواليات تغير المناخ: اآلثار على الزراعة وتكاليف التكيُّف. 2009نلسون جي. سي. وآخرون  54
 <http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/pr21.pdf>المتحدة، مأخوذ من: 

حبس الكربون في التربة على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الزراعة واستخدام األرض في عن إمكانيات  الهيئة االستشارية العلمية والفنيةُتسلِّط دراسة  55
. تقرير فني للجنة االستشارية. صندوق إدارة الكربون العضوي في التربة من أجل منافع عالميةانظر جوفرز جي. وآخرون،  -التخفيف من آثار تغيُّر المناخ.

-http://www.stapgef.org/managing-soil-organic-carbon-for-global>الواليات المتحدة، مأخوذ من:  البيئة العالمية، واشنطن العاصمة،
benefits/> 

، متاح في: بشأن آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف والتأثُّر بهالمناخ  بتغير المعني الدولي الحكومي للفريق الثاني العمل توقعات تستند إلى تقرير فريق 56
<http://www.ipcc-wg2.org/> 

 .12-9، ص.ص 13، العدد .Ecohydrol. Hydrobiol، األمن الغذائي في مناخ متغيِّر. مجلة 2013الل آر.  57

http://unchronicle.un.org/article/managing-water-land-energy-nexus-sustainable-development/index.html
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