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مؤتمر األطراف في االتفاقية
المتعلقة بالتنوع البيولوجي
االجتماع الثاني عشر
بيونغ شانغ ،جمهورية كوريا 71-6 ،أكتوبر/تشرين األول 4172
*
البند  71من جدول األعمال المؤقت

تقرير مجلس مرفق البيئة العالمية
مذكرة من األمين التنفيذي
إضافة
وفقا لمذكرة التفاهم المبرمةة بةين مةؤتمر األاةرام ومرفةب البيلةة الةالميةة الةواردة فةي المرفةب بةالمقرر  ،8/3يقةوم مجلة
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مرفةةب البيلةةة الةالميةةة بإعةةداد وتقةةديم تقريةةر لكةةل اجتمةةاع عةةادي لمةةؤتمر األاةرام ويةةوفر الق ةةم  3مةةن مةةذكرة التفةةاهم قالمةةة ببنةةود
محددة ومةلومات مفصلة ومةلومات أخرى يتةين إدراجها في التقرير
وفةةي ضةةو مةةا ةةبب ،يةمةةم األمةةين التنفيةةذي ايةةر تقريةةر مجل ة مرفةةب البيلةةة الةالميةةة المقةةدم إلةةم مةةؤتمر األا ةرام فةةي
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**
اجتماعر الثاني عشر ويةرض التقرير ح بما ورد من أمانة مرفب البيلة الةالمية

*

UNEP/CBD/COP/12/1

**

قدمت أمانة مرفب البيلة الةالمية التقرير باللغة اإلنكليزية والفرن ية واإل بانية وتتاح المرفقات باللغة اإلنكليزية فقا

 31يونير/حزيران 4172

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

موجز تنفيذي
تقدم هذه الوثيقةة تقرية ار عةن أنشةاة مرفةب البيلةة الةالميةة  )GEFفةي مجةال التنةوع البيولةوجي للفتةرة مةن  7يوليةر/تموز
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 4174إلم  31يونير/حزيران 4172؛ وهما أخر نتين مةن فتةرة التجديةد الخةام لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة ،التةي يشةار إليهةا
فيما بةد بوصفها الفترة المشمولة بالتقرير ويقدم التقرير أيضا لمحة عامة عن البرمجة خالل فترة التجديد الخةام لمةوارد مرفةب
البيلة الةالمية بأكملها  7يولير/تموز  4171إلم  31يونير/حزيران ) 4172
ويوفر مرفب البيلة الةالمية ،بوصفر الهيكل المؤ ي الذي يقوم بتشةغيل اآلليةة الماليةة لتنفيةذ اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي،
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التمويل للمشاريع القارية علم أ ا إرشادات من مؤتمر األارام ويصم التقرير أنشاة مرفب البيلةة الةالميةة المضةالع بهةا
ا تجابة لإلرشادات الصادرة عن مؤتمر األارام فةي اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي فةي اجتماعةر الحةادي عشةر الةذي عقةد فةي مدينةة
حيةدر آبةاد ،الهنةد ،مةن  8إلةةم  71أكتوبر/تشةرين األول  4174واالجتمةاع ال ةاد لمةةؤتمر األاةرام الةامةل كاجتمةاع ل اةرام
الذي عقد من  7إلةم  1أكتوبر/تشةرين األول  4174والمقةررات األخةرى ذات الصةلة الصةادرة عةن المةؤتمرات ال ةابقة ل اةرام
ويرجم الرجوع إلم الجدول  1في التقرير الرلي ي لالاالع علم تقرير مفصل عن اإلج ار ات التي اتخذها مرفةب البيلةة الةالميةة
ا تجابة لإلرشادات الواردة من االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األارام
وبةةين  7يوليةةر/تموز  4174و 31يونيةةر/حزيران  ،4172وافةةب مرفةةب البيلةةة الةالميةةة علةةم  761مشةةروعا مةةن الصةةندوب
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اال ةةتلماني للمرفةةب الةةذي يةدعم تنفيةةذ اتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي وبروتوكةةولي قرااجنةةة ونايويةةا مةةن خةةالل مشةةاريع خاصةةة ب ةالتنوع
البيولةةوجي وحةةده ومشةةاريع متةةةددة المجةةاالت البؤريةةة وكةةان مجمةةوع مةةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة المقةةدم لتنفيةةذ هةةذه المشةةاريع قةةدره
 283 443 416دوال ار ،أي حةوالي  26فةةي المالةةة مةةن المةوارد المخصصةةة للمجةةال البةةؤري للتنةةوع البيولةةوجي خةةالل فتةرة التجديةةد
الخةةام لمةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة بمةةا فةةي ذلة ر ةةوم الوكةاالت ومةةنإ إعةةداد المشةةاريع) وأدت هةةذه المةوارد إلةةم حشةةد مةوارد
إضة ةافية ق ةةدرها  7.1ملي ةةار دوالر م ةةن التموي ةةل المش ةةتر للمش ةةاريع م ةةن الش ةةركا  ،بم ةةا ف ةةي ذلة ة وك ةةاالت مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة،
والوكةةاالت الثناليةةة ،والبلةةدان المتلقيةةة ،والمؤ ةةات الخاصةةة ،والقاةةاع الخةةا حيةةو وصةةل مجمةةوع تكةةاليم المشةةاريع إلةةم 4.4
ملية ةةار دوالر بر ة ةةوم الوكالة ةةة ،وب ة ةدونها 4.7 :ملية ةةار) ونة ةةت عة ةةن ذل ة ة مةة ةةدل تموية ةةل مشة ةةتر قة ةةدره  3.1 : 7مرفة ةةب البيلة ةةة
الةالمية  :تمويل مشتر بر وم الوكالة ،وبدونها )3.8 : 7
وفةي نهايةةة فتةرة التجديةد الخةةام لمةوارد مرفةةب البيلةة الةالميةةة ،تمةةت برمجةة  7 111 446 381دوال ار مةةن أصةةل مبلةةغ
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 7.18مليار دوالر مخص للمجال البؤري للتنوع البيولوجي ،أي  18في المالة من مجموع مظروم الموارد
وترد برمجة التنوع البيولوجي ح ب أهدام اال تراتيجية لفترة التجديد الخام
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المشمولة بالتقرير في الجدول ألم أدناه

لموارد مرفب البيلةة الةالميةة خةالل الفتةرة

الجدول ألف -برمجة التنوع البيولوجي حسب أهداف االستراتيجية خالل الفترة المشمولة بالتقرير
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المبلغ المقدم من المرفق
(بالدوالرات األمريكية)

أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
الهدم األول :تح ين ا تدامة نظم المنااب المحمية

الهةةدم الثةةاني :تةمةةيم حفةةظ التنةةوع البيولةةوجي وا ةةتخدامر الم ةةتدام فةةي إنتةةال المنةةاظر
الابيةية /المناظر البحرية والقااعات

الهدم الثالو :بنا القدرات لتنفيذ بروتوكول قرااجنة لل المة األحيالية

الهدم الرابع :بنا القدرات بشأن الحصول علم الموارد الجينية وتقا م منافةها

مبلغ التمويل المشترك
(بالدوالرات األمريكية)

040 060 401

886 104 740

481 300 136

038 607 844

11 447 183

408 860 473

43 663 618

06 010 480

 1مبالغ البرمجة ال تشتمل علم ر وم الوكالة نظ ار ألنر ال يمكن أي ُين ب ر م ما إلم هدم من أهدام ا تراتيجية التنوع البيولوجي حيو
إن هذه التكاليم تغاي المنحة بأكملها وتشتمل هذه الجداول علم تمويل من صندوب تنفيذ بروتوكول نايويا لدعم تنفيذ الهدم الرابع من
أهدام التنوع البيولوجي
i

الهدم الخةام  :دمة الت ازمةات اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي فةي عمليةات التخاةيا الوانيةة
من خالل األنشاة التمكينية اال تراتيجيات وخاا الةمل الوانية للتنوع البيولوجي)

المجموع

1 388 110

117 644 008

0 070 104

4 060 707 100

وحددت البلدان أولويات التمويل إلدارة نظةم المنةااب المحميةة لةديها الهةدم األول) خةالل ال ةنتين األخيةرتين مةن فتةرة
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التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية  26في المالة من البرمجةة ،أي  471مليةون دوالر)؛ ييةر أن جةز ا كبية ار  21فةي
المالة من البرمجة ،أي  781مليون دوالر) من التمويةل ا ةتثمر فةي مجةال تةمةيم التنةوع البيولةوجي وا ةتخدامر الم ةتدام الهةدم
الثاني) وزادت برمجة ال المة األحيالية خم ة أضةام خالل ال نتين األخيةرتين مةن فتةرة التجديةد الخةام لمةوارد مرفةب البيلةة
الةالميةةة مقارنةةة بال ةةنتين األولت ةين وباإلضةةافة إلةةم ذل ة  ،زادت برمجةةة دعةةم التصةةديب علةةم بروتوكةةول نايويةةا وتنفيةةذه الهةةدم
الرابع) بةامل قدره  71خالل ال نتين األخيرتين من فترة التجديد الخةام لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة مقارنةة بال ةنتين األولتةين
وبصفة عامة ،تم حشد أكثر من  7.1مليار دوالر مةن التمويةل المشةتر مةن جانةب المشةاريع المةتمةدة خةالل ال ةنتين األخيةرتين
من فترة التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية
ويةةةرض الجةةدول بةةا أدنةةاه برمجةةة التنةةوع البيولةةوجي ح ةةب أهةةدام ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي فةةي التجديةةد الخةةام
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لموارد مرفب البيلة الةالمية بأكملها  )4172-4171وفي الماضةي ،كانةت البلةدان تحةدد أولوياتهةا بحيةو ت ةتخدم الجةز األكبةر
من مخصصاتها المقدمة من مرفب البيلة الةالمية للمضي قدما بالةمل في مجال إدارة المنااب محمية نحو  61-11في المالة
لةةدعم إدارة المنةةااب المحميةةة مقابةةل نحةةو  21-31فةةي المالةةة لةةدعم تةمةةيم التنةةوع البيولةةوجي وا ةةتخدامر الم ةةتدام)؛ ولكةةن ،كمةةا
يوضإ الجدول فقد انتهجت البلدان خالل فترة التجديد الخام لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة ا ةتراتيجيات برمجةة أكثةر توازنةا بةين
هةةذين الهةةدفين مةةن ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي وبالتةةالي ،علةةم الةةريم مةةن أن حجةةم أكبةةر مةةن مجمةةوع الم ةوارد خص ة إلدارة
المنااب المحمية ،فإن النتال تشير إلم أن هنا اهتمامةا مت ازيةدا باال ةتثمار فةي إدارة التنةوع البيولةوجي خةارل المنةااب المحميةة
مقارنةةة بةةالفترات ال ةةابقة مةةن تجديةةدات مةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة وهةةذا يبشةةر بةةالخير بالن ةةبة لتنفيةةذ الخاةةة اال ةةتراتيجية للتنةةوع
البيولوجي  ،4141-4177نظ ار ألهمية تةميم التنوع البيولوجي في تحقيب الةديد من أهدام أيشي
الجدول باء :برمجةة التنةوع البيولةوجي حسةب أهةداف االسةتراتيجية خةالل فتةرة التجديةد الخةامس لمةوارد مرفةق البيئةة العالميةة

بأكملها (( )0202-0202المبالغ بالدوالرات األمريكية)
أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
الهدم األول :تح ين ا تدامة نظم المنااب المحمية

الهةةدم الثةةاني :تةمةةيم حفةةظ التنةةوع البيولةةوجي وا ةةتخدامر
الم ة ةةتدام إنت ة ةةال المن ة ةةاظر الابيةي ة ةةة /المن ة ةةاظر البحري ة ةةة
والقااعات

الهةةدم الثالةةو :بنةةا القةةدرات لتنفيةةذ بروتوكةةول قرااجنةةة
لل المة األحيالية
الهدم الرابع :بنا القةدرات بشةأن الحصةول علةم المةوارد
الجينية وتقا م منافةها

الهةةدم الخةةام  :دمة الت ازمةةات اتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي
ف ة ةةي عملي ة ةةات التخا ة ةةيا الواني ة ةةة م ة ةةن خ ة ةةالل األنش ة ةةاة
التمكينيةةة اال ةةتراتيجيات وخاةةا الةم ةةل الوانيةةة للتن ةةوع

2

المبلغ المقدم من المرفق
(بالدوالرات األمريكية)

مجموع المبلغ

281 168 121

21

2

المبرمج

4 431 126 221

211 714 112

27

7 864 172 386

76 268 628

4

48 681 781

21 816 433

1

773 438 823

31 463 118

البيولوجي)
المجموع

النسبة المئوية من

مبلغ التمويل المشترك
(بالدوالرات األمريكية)

114 171 421

المرجع نف ر
ii

3

17 118 311

711

2 411 618 411

وخةةالل الفت ةرة المشةةمولة بةةالتقرير ،قةةدم صةةندوب تنفيةةذ بروتوكةةول نايويةةا  )NPIFدعمةةا إلةةم مةةا مجموعةةر  11بلةةدا مةةن
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خالل ثمانية مشاريع قارية ،وثالثة مشاريع إقليمية ،ومشروع عةالمي واحةد وا ةتثمر صةندوب تنفيةذ بروتوكةول نايويةا مةن خةالل
هذه المشاريع  74.1مليون دوالر وحشد موارد إضافية قدرها  31.6مليون دوالر من التمويل المشتر
وقةةدم برنةةام اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات – خفةةض االنبةاثةةات الناتجةةة عةةن إ ازلةةة الغابةةات وتةةدهورها )SFM-REDD+
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التابع لمرفب البيلةة الةالميةة م ةاهمات كبيةرة فةي تحقيةب أهةدام اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير ،وأ ا ةا
الهدم  1من أهدام أيشي ،ولكنر قةدم م ةاهمات ذات صةلة أيضةا بأهةدام أيشةي  1و 77و 72و 71و78؛ كمةا أن ا ةتثمارات
المشةاريع فةي البيلةةة المواتيةة للغابةةات قةدمت م ةاهمة مباشةرة فةي الهةةدم ال ةابع عشةر  )71و ةةاهم مرفةب البيلةةة الةالميةة بمبلةةغ
 713 171 633دوال ار لتنفيذ  32مشروعا من مشاريع برنام اإلدارة الم ةتدامة للغابةات – خفةض االنبةاثةات الناتجةة عةن إ ازلةة
الغابات وتدهورها التي حشدت مبلغا إضافيا قدره  861 362 116دوالرات من التمويل المشتر
 -71وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قام برنام المنإ الصغيرة لمرفب البيلة الةالمية  )SGPبتمويل ما يقةرب مةن 7 411
مشروعا متةلقا بالتنوع البيولوجي بما في ذل  721مشروعا يحقب منافع متةددة المجةاالت البؤريةة ت ةهم فةي مجةاالت التخفيةم
من آثار تغير المناخ والمياه الدولية وتدهور األراضي) ،يمثلون مةا تمةويال قةدره  23.48مليةون دوالر مةن مرفةب البيلةة الةالميةة،
باإلضةةافة إلةةم مبلةةغ  22.13مليةةون دوالر فةةي شةةكل نقةةد تراكمةةي وتمويةةل مشةةتر عينةةي مةةن الشةةركا والم ةةتفيدين مةةن المةةنإ،
ووكةاالت مرفةب البيلةة الةالميةة ،والوكةةاالت الثناليةة ،والحكومةات الوانيةة والمحليةة ،وكةةذل القاةاع الخةا  ،تةم إد ارره علةم مةةدى
التنفيذ الواني لمشاريع برنام المنإ الصغيرة
 -77وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قدم صندوب الشةراكة مةن أجةل الةنظم اإليكولوجيةة الحرجةة  ،)CEPFالةذي يةةد مرفةب
البيلة الةالمية أحد المانحين فيةر ،تمةويال إلةم  448مشةروعا فةي  23بلةدا ،بمبلةغ قةدره  41.3مليةون دوالر ،وأدى إلةم حشةد مبلةغ
إضافي قدره  41.76مليةون دوالر ،وبةذل وصةلت حافظةة اال ةتثمارات الةالميةة للبرنةام منةذ إنشةالر إلةم  761مليةون دوالر فةي
شكل منإ مقدمة إلم  7 812منظمة مةن منظمةات المجتمةع المةدني ،وأدت إلةم حشةد مبلةغ إضةافي قةدره  327مليةون دوالر مةن
الشركا في جميع أنحا الةالم
 -74ووافب برنام إنقاذ أنواعنا  ،)SOSالذي يةد مرفب البيلة الةالمية أحد المانحين فير ،علم  11مشروعا تابةةا للبرنةام
الر مةن التمويةل المشةةتر
خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير وقةدم برنةةام إنقةاذ أنواعنةا  2 181 187دوال ار وحشةد  1 317 811دو ا
لحفةةظ  741نوع ةا مةةن األن ةواع المهةةددة بةةاالنقراض فةةي  24بلةةدا ،وبالتةةالي قةةدم م ةةاهمة كبي ةرة فةةي تحقيةةب الهةةدم  74مةةن أهةةدام
أيشي وضمت هذه المشاريع  24منظمة من منظمات المجتمع المدني
 -73ومن بين  41مشروعا تمت الموافقة عليهم في إاار الصندوب الخةا بتغيةر المنةاخ  )SCCFخةالل الفتةرة المشةمولة
بةالتقرير ،تظهةةر ةبةة مشةةاريع وجةةود صةلة واضةةحة بأهةةدام إدارة التنةوع البيولةةوجي وتصةل قيمةةة مةةنإ الصةندوب الخةةا بتغيةةر
المن ةةاخ المرتبا ةةة به ةةذه المش ةةاريع إل ةةم  22.76ملي ةةون دوالر ،و 441.31ملي ةةون دوالر م ةةن التموي ةةل المش ةةتر  ،أي م ةةا مجموع ةةر
 461.11مليون دوالر وتابب الةديد من هذه المشاريع النه القالمة علم النظام اإليكولوجي للتكيم ،وبالتالي ت اهم في زيةادة
قدرة النظم اإليكولوجية والموارد الابيةية علم الصمود أمام اآلثار الحالية والم تقبلية لتغير المناخ؛ وت اهم كذل في زيادة قةدرة
الصمود لدى األشخا و بل الةيش التي تةتمد علم هذه الموارد
 -72ومةةن بةةين  11مشةةروعا تمةةت الموافقةةة علةةيهم فةةي إا ةةار صةةندوب أقةةل البلةةدان نم ةوا  )LDCFخةةالل الفت ةرة المشةةمولة
بةةالتقرير ،يظهةةر  41مشةةروعا وجةةود صةةلة واضةةحة بأهةةدام إدارة التنةةوع البيولةةوجي وتصةةل قيمةةة مةةنإ صةةندوب أقةةل البلةةدان نمةوا
المرتباةةة بهةةذه المشةةاريع إلةةم  713.23مليةةون دوالر ،و 641.17مليةةون دوالر مةةن التمويةةل المشةةتر  ،أي مةةا مجموعةةر 111.32
مليةةون دوالر وت ةةتخدم الةديةةد مةةن هةةذه المشةةاريع الةةنظم اإليكولوجيةةة كنقاةةة دخةةول لتلبيةةة احتياج ةةات التكيةةم الملحةةة والفوريةةة
للمجتمةات الريفية الضةيفة
iii

 -71وتصم الوثيقة أيضا األنشاة التي يمولها مرفب البيلةة الةالميةة فةي المجةاالت البؤريةة للمرفةب والمتةلقةة بالميةاه الدوليةة
وت ةةدهور األ ارض ةةي الت ةةي ةةاهمت أيض ةةا بص ةةورة مباشة ةرة أو يي ةةر مباشة ةرة ف ةةي تحقي ةةب أه ةةدام اتفاقي ةةة التن ةةوع البيول ةةوجي والخا ةةة
اال تراتيجية للتنوع البيولوجي  4141-4177وتنفيذهما
 -76ومن خالل المجال البؤري للمياه الدوليةة ،وافةب مرفةب البيلةة الةالميةة علةم  43مشةروعا خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير
ا تفاد منهم  16بلدا ،بمبلغ  711.17مليون دوالر حشد بدوره مبلغا إضةافيا قةدره  7.11مليةار دوالر مةن التمويةل المشةتر لةدعم
حفظ التنوع البيولوجي البحري وا تخدامر الم تدام
 -71وفي المجال البؤري لتدهور األراضي ،تمت الموافقة علم  78مشروعا تبلغ الت ازمات مرفب البيلة الةالمية المتصلة بهم
مةةا مجموعةةر  31 81مليةةون دوالر خةةالل الفت ةرة المشةةمولة بةةالتقرير ،وي ةةاهم كةةل مشةةروع فةةي حفةةظ التنةةوع البيولةةوجي وا ةةتخدامر
الم تدام وتم حشد مبلغ إضافي قدره  714.11مليون دوالر من التمويل المشتر
 -78وباختصار ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،فإن مجموع ا تثمارات مرفب البيلة الةالمية لدعم تنفيذ الخاة اال تراتيجية
للتنوع البيولوجي  4141-4177وأهدام أيشي للتنةوع البيولةوجي ،علةم النحةو المةوجز أعةاله ،بلةغ  7.4مليةار دوالر منةر  21فةي
المالة من المجال البؤري للتنوع البيولوجي وأدت مةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة إلةم حشةد مبلةغ إضةافي قةدره  1.4مليةار دوالر مةن
التمويل المشتر  ،ممةا أدى إلةم مجمةوع كلةي قةدره  6.2مليةار دوالر وهةذا يمثةل مةةدل تمويةل مشةتر قةدره  2 : 7مرفةب البيلةة
الةالمية  :التمويل المشتر ) ويرجم الرجوع إلم الجدول جيم أدناه
الجدول جيم  -موجز لتمويل مرفق البيئة العالمية (بالدوالرات األمريكية) الذي يسهم في تحقيق الخطة االستراتيجية التفاقيةة
التنوع البيولوجي  0202-0200وأهداف أيشي ،خالل السنوات المالية 0202-0200
منحة مرفق

مصدر التمويل

عدد

المشاريع

البيئة العالمية

المجال البؤري للتنوع البيولوجي

167

 183مليون

 4 0مليار

اإلدارة الم تدامة للغابات – خفض

34

 471مليون

 861مليون

 %من مجموع مساهمات

التمويل المشترك

المجموع

 0 0مليار

14

 4 4مليار

40

التمويل لمرفق البيئة

العالمية نحو تنفيذ الخطة
االستراتيجية

االنبةاثات الناتجة عن إزالة الغابات
وتدهورها
برنام المنإ الصغيرة لمرفب البيلة

4 000

 13مليون

 11مليون

 88مليون

1

الةالمية
7

 11مليون

 001مليون

 067مليون

1

الصندوب الخا

بتغير المناخ

صندوب أقل البلدان نموا

25

 403مليون

 606مليون

 077مليون

41

المجال البؤري للمياه الدولية

23

 476مليون

 4 6مليار

 4 0مليار

40

المجال البؤري لتدهور األراضي

18

 10مليون

 403مليون

 040مليون

3

المجموع

4 640

 4 0مليار

 1 0مليار

 6 1مليار

400
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 -71ويقةةدم التقريةةر أيضةةا نتةةال رصةةد الحافظةةة واال ةةتنتاجات الرلي ةةية لمكتةةب التقيةةيم الم ةةتقل التةةابع لمرفةةب البيلةةة الةالميةةة
خةةالل الفتةرة المشةةمولة بةةالتقرير ويتمثةةل الهةةدم المؤ ةةي لمرفةةب البيلةةة الةالميةةة فةةي حصةةول مةةا ال يقةةل عةةن  11فةةي المالةةة مةةن
المشاريع علم تصنيفات مرضية إلم حةد مةا أو أعلةم  3وضةمن حافظةة التنةوع البيولةوجي المكونةة مةن  718مشةروعا قيةد التنفيةذ
حاليا ،فإن ن بة  17في المالة من المشاريع حققت أهدافها البيلة الةالمية بتصنيم مةرض إلةم حةد مةا  )MSأو أعلةم ،وحققةت
ن بة  67في المالة من المجموع تصنيفات مرضية أو مرضية للغايةة ومةن حيةو التقةدم المحةرز فةي التنفيةذ ،فةإن ن ةبة  81فةي
المالة من المشاريع حققت تصنيفات من حيةو التقةدم فةي التنفيةذ مرضةية إلةم حةد مةا أو أعلةم ،وحققةت ن ةبة  12فةي المالةة مةن
المجموع تصنيفات مرضية أو مرضية للغاية
 -41وأخية ةرا ،وخ ةةالل الفتة ةرة المش ةةمولة ب ةةالتقرير ،اختتم ةةت مفاوض ةةات فتة ةرة التجدي ةةد ال ةةاد لمة ةوارد مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة
 7يولير/تموز  4172حتم  31يونير/حزيران  )4178بنجاح في  71-76أبريل/ني ان  4172في جنيةم ،وي ة ار عنةدما تةهةد
 37بلدا بما مجموعر  2.233مليار دوالر للبرمجة في التجديةد ال ةاد لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة وهةذه البلةدان هةي :أ ةتراليا
والنم ا وبنغالديش وبلجيكا والب ارزيل وكندا والصين والجمهورية التشيكية والدانمر وفنلندا وفرن ا وألمانيةا والهنةد وأيرلنةدا وايااليةا
واليابةةان وكوريةةا ولك ةةمبر والمك ةةي وهولنةةدا ونيوزيلنةةدا والنةةروي وباك ةةتان واالتحةةاد الرو ةةي و ةةلوفينيا وجنةةوب أفريقيةةا وا ةةبانيا
وال ةةويد و وي ة ار والمملكةةة المتحةةدة والواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة وبالن ةةبة للتنةةوع البيولةةوجي ،تةةم تخصةةي  7.416مليةةار دوالر
للمجةةال البةةؤري للتنةةوع البيولةةوجي فةةي التجديةةد ال ةةاد لمةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة ممةةا يجةةةل مةةن التنةةوع البيولةةوجي أكبةةر مجةةال
بؤري بمفرده في مرفب البيلة الةالمية من حيو الموارد المخصصة

 3يتم تقييم مشاريع مرفب البيلة الةالمية قيد التنفيذ وفقا لما إذا كانت تحقب األهدام البيلة اإلنمالية/الةالمية  )DOمن المشروع والتقدم
المحرز في تنفيذ كل منها  )IPوفقا لنظام التصنيم التالي )7 :مرض للغاية  )HSلم يةان المشروع من أوجر قصور في تحقيب أهدافر
من حيو الصلة أو الفةالية أو الكفا ة؛  )4مرض  )Sعانم المشروع من أوجر قصور افيفة في تحقيب أهدافر من حيو الصلة أو
الفةالية أو الكفا ة؛  )3مرض إلم حد ما  )MSعانم المشروع من أوجر قصور متواضةة في تحقيب أهدافر من حيو الصلة أو الفةالية
أو الكفا ة؛  )2يير مرض إلم حد ما  )MUعانم المشروع من أوجر قصور كبيرة في تحقيب أهدافر من حيو الصلة أو الفةالية أو
الكفا ة؛  )1يير مرض  )Uعانم المشروع من أوجر قصور شديدة في تحقيب أهدافر من حيو الصلة أو الفةالية أو الكفا ة؛ و )6يير
مرض للغاية  )HUعانم المشروع من أوجر قصور شديدة
v

أوال-

مقدمة
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أُعةةد هةةذا التقريةةر لالجتمةةاع الثةةاني عشةةر لمةةؤتمر األا ةرام فةةي اتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي ويقةةدم مةلومةةات عةةن أنشةةاة
مرفب البيلة الةالمية لدعم تنفيةذ اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي وبروتوكةولي قرااجنةة ونايويةا خةالل الفتةرة مةن  7يوليةر/تموز
 4174إلةةم  31يونيةةر/حزيران  4172كمةةا يقةةدم التقريةةر لمحةةة عامةةة عةةن البرمجةةة خةةالل فتةرة التجديةةد الخةةام لمةوارد
مرفب البيلة الةالمية بأكملها  7يولير/تموز  4171إلم  31يونير/حزيران ) 4172

-4

وباإلضةةافة إلةةم هةةذا التقريةةر ،تةةرد مةلومةةات تكميليةةة فةةي منشةةورات ووثةةالب مرفةةب البيلةةة الةالميةةة التةةي ةةيتيحها المرفةةب
لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األارام وترد قالمة بالوثالب في المرفب 41
ثانيا -أنشةةطة المشةةةاريع التةةةي تةةةدعم تنفيةةذ اتفاقيةةةة التنةةةوع البيولةةةوجي والخطةةة االسةةةتراتيجية للتنةةةوع البيولةةةوجي
0202-0200
ألف-

موجز

-3

يوفر مرفب البيلة الةالمية ،بوصةفر الهيكةل المؤ ةي الةذي يقةوم بتشةغيل اآلليةة الماليةة لتنفيةذ اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي،
تمويال للمشاريع القارية علم أ ا إرشةادات صةادرة عةن مةؤتمر األاةرام وتةدار المشةاريع الممولةة مةن مرفةب البيلةة
الةالميةةة مةةن خةةالل وكةةاالت المرفةةب الةشةةر :برنةةام األمةةم المتحةةدة اإلنمةةالي )UNDP؛ وبرنةةام االمةةم المتحةةدة للبيلةةة
)UNEP؛ والبن الدولي؛ ومنظمة األيذية والز ارعةة ل مةم المتحةدة الفةاو)؛ ومنظمةة األمةم المتحةدة للتنميةة الصةناعية
اليونيةةدو)؛ ومصةةرم التنميةةة األفريقةةي )AfDB؛ ومصةةرم التنميةةة اآل ةةيوي )ADB؛ والمصةةرم األوروبةةي لإلنشةةا
والتةمية ةةر )EBRD؛ ومصة ةةرم التنمية ةةة للبلة ةةدان األمريكية ةةة )IDB؛ والصة ةةندوب الة ةةدولي للتنمية ةةة الزراعية ةةة )IFAD
وأصبحت أربع وكةاالت جديةدة مةنيةة بالمشةاريع جةز ا مةن شةراكة مرفةب البيلةة الةالميةة خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير:
الصةةندوب الةةةالمي للحيةةاة البريةةة للواليةةات المتحةةدة ،ومنظمةةة الحفةةظ الدوليةةة ،واالتحةةاد الةةدولي لحفةةظ الابيةةةة والم ةوارد
الابيةيةةة ،ومصةةرم التنميةةة للجنةةوب األفريقةةي ويقةةدم الفريةةب اال تشةةاري الةلمةةي والتقنةةي المشةةورة التقنيةةة والةلميةةة فيمةةا
يتةلةةب ب يا ةةات ومش ةاريع مرفةةب البيلةةة الةالميةةة وتةةرد مةلومةةات عةةن جميةةع مشةةاريع مرفةةب البيلةةة الةالميةةة علةةم موقةةع
المرفب علم اإلنترنت  )http://www.thegef.orgتحت بند المشاريع
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وقةةدم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة منةةذ عةةام  7117ح ةوالي  3.26مليةةار دوالر فةةي شةةكل مةةنإ وحشةةد  71.2مليةةار دوالر مةةن
التمويل المشتر لدعم  7 411مشروع من مشاريع التنوع البيولوجي في  711بلدا

-1

وبةةين  7يوليةةر/تموز  4174و 31يونيةةر/حزيران  ،4172وافةةب مرفةةب البيلةةة الةالميةةة علةةم  761مشةةروعا مةةن الصةةندوب
اال تلماني للمرفب الذي يةدعم تنفيةذ اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي وبروتوكةولي قرااجنةة ونايويةا مةن خةالل مشةاريع خاصةة
بالتنوع البيولوجي وحده ومشاريع متةددة المجاالت البؤرية وكان مجمةوع مةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة المقةدم لتنفيةذ هةذه
المشةةةاريع قة ةةدره  283 443 416دوال ار ،أي ح ة ةوالي  26فة ةةي المالة ةةة م ةةن الم ة ةوارد المخصصة ةةة للمجة ةةال البة ةةؤري للتنة ةةوع
البيولوجي خالل فترة التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية بما في ذل ر وم الوكاالت ومنإ إعداد المشاريع)
وأدت هذه الموارد إلم حشد موارد إضافية قدرها  7.1مليار دوالر من التمويةل المشةتر للمشةاريع مةن الشةركا بمةا فةي
ذل وكاالت مرفب البيلة الةالمية ،والوكةاالت الثناليةة ،والبلةدان المتلقيةة ،والمؤ ةات الخاصةة ،والقاةاع الخةا حيةو
وصةةل مجمةةوع تكةةاليم المشةةاريع إلةةم  4.4مليةةار دوالر بر ةةوم الوكالةةة ،وب ةدونها 4.7 :مليةةار) ونةةت عةةن ذل ة مةةةدل
تمويل مشتر قدره  3.1 : 7مرفب البيلة الةالمية  :تمويل مشتر بر وم الوكالة ،وبدونها )3.8 : 7

7
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وفةي نهايةةة فتةرة التجديةد الخةةام لمةوارد مرفةةب البيلةة الةالميةةة ،تمةةت برمجةة  7 111 446 381دوال ار مةةن أصةةل مبلةةغ
1
 7.18مليار دوالر مخص للمجال البؤري للتنوع البيولوجي ،أي  18في المالة من مجموع مظروم الموارد
باء-

لمحة عامة عن دعم المشاريع

-

برمجة التنوع البيولوجي حسب أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
لموارد مرفةب

-1

يةرض الجدول  7برمجة التنوع البيولوجي ح ب أهدام ا تراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد الخام
2
البيلة الةالمية خالل الفترة المشمولة بالتقرير

-8

ويجري تقييم كل مشروع موافب علير من قبل مرفب البيلة الةالمية ،وا كان جز ا من برام عمةل المجلة أو موافةب
علي ةةر مباشة ةرة م ةةن قب ةةل الة ةرلي التنفي ةةذي المش ةةاريع المتو ةةاة الحج ةةم واألنش ةةاة التمكيني ةةة) ،م ةةن حي ةةو توافق ةةر م ةةع
اال تراتيجية وخاة الةمل الوانية للتنةوع البيولةوجي لكةل بلةد ،واإلرشةادات ذات الصةلة الصةادرة عةن مةؤتمر األاةرام،
والخاةة اال ةةتراتيجية للتنةوع البيولةةوجي  4141-4177وباإلضةةافة إلةم ذلة  ،يحةدد مقةةدمو الةةب المشةروع الصةةلة بةةين
المشروع وأهدام أيشي

الجدول  -0برمجة التنوع البيولوجي حسةب أهةداف االسةتراتيجية خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير (( 3)0202-0200المبةالغ
بالدوالرات األمريكية)
المبلغ المقدم من المرفق

أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي

(بالدوالرات األمريكية)

الهدم األول :تح ين ا تدامة نظم المنااب المحمية
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الابيةية /المناظر البحرية والقااعات
الهدم الثالو :بنا القدرات لتنفيذ بروتوكول قرااجنة لل المة األحيالية
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مبلغ التمويل المشترك
(بالدوالرات األمريكية)

040 060 401

886 104 740

481 300 136

038 607 844

11 447 183

408 860 473

43 663 618

1 388 110

117 644 008

06 010 480

0 070 104

4 060 707 100

وحددت البلدان أولويات التمويل إلدارة نظةم المنةااب المحميةة لةديها الهةدم األول) خةالل ال ةنتين األخيةرتين مةن فتةرة
التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية  26في المالة من البرمجة ،أي  471مليةون دوالر)؛ ييةر أن جةز ا كبية ار
 21في المالة من البرمجة ،أي  781مليون دوالر) من التمويل ا تثمر في مجال تةمةيم التنةوع البيولةوجي وا ةتخدامر
الم تدام الهدم الثاني) وزادت برمجة ال ةالمة األحياليةة خم ةة أضةةام خةالل ال ةنتين األخيةرتين مةن فتةرة التجديةد
الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية مقارنة بال ةنتين األولتةين وباإلضةافة إلةم ذلة  ،زادت برمجةة دعةم التصةديب علةم
بروتوكةةول نايويةةا وتنفيةةذه الهةةدم ال اربةةع) بةامةةل قةةدره  71خةةالل ال ةةنتين األخي ةرتين مةةن فت ةرة التجديةةد الخةةام لم ةوارد

 1المبلغ المخص للمجال البؤري للتنوع البيولوجي في وثيقة برمجة التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية قدره  7.11مليار دوالر
يير أن هذا المبلغ زاد زيادة افيفة نتيجة زيادة عامة في تجديد الموارد ،مما نت عنر مظروم موارد قدره  7.18مليار دوالر
 2يمكن االاالع علم وثيقة ا تراتيجية التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية التي وافب عليها مجل المرفب وجمةية المرفب في:
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF -5_Bio_strategy.pdf

 3مبالغ البرمجة ال تشتمل علم ر وم الوكالة نظ ار ألنر ال يمكن أي ُين ب ر م ما إلم هدم من أهدام ا تراتيجية التنوع البيولوجي حيو
إن هذه التكاليم تغاي المنحة بأكملها وتشتمل هذه الجداول علم تمويل من صندوب تنفيذ بروتوكول نايويا لدعم تنفيذ الهدم الرابع من
أهدام التنوع البيولوجي

4

مرفب البيلة الةالمية مقارنة بال نتين األولتين وعمومةا ،تةم حشةد أكثةر مةن  7.1مليةار دوالر مةن التمويةل المشةتر مةن
قبل المشاريع المةتمدة خالل ال نتين األخيرتين من فترة التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية
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وتةةرض المرفقةةات  4إلةةم  72و 71قالمةةة ومةلومةةات مةةوجزة عةةن المشةةاريع كاملةةة الحجةةم والمتو ةةاة الحجةةم ومشةةاريع
األنشاة التمكينية الموافب عليها خالل الفترة المشمولة بالتقرير
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ويةةةرض الجةةدول  4برمجةةة التنةةوع البيولةةوجي ح ةةب أهةةدام ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي خةةالل فت ةرة التجديةةد الخةةام
لمةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة فةةي الفت ةرة بأكملهةةا  )4172-4171وفةةي الماضةةي ،كانةةت البلةةدان تحةةدد أولوياتهةةا بحيةةو
ت ةةتخدم الجةةز األكبةةر مةةن مخصصةةاتها المقدمةةة مةةن مرفةةب البيلةةة الةالميةةة للمضةةي قةةدما ب ةإدارة المنةةااب محميةةة نحةةو
 61-11ف ةةي المالة ةةة لة ةةدعم إدارة المنة ةةااب المحمية ةةة مقابة ةةل نحة ةةو  21-31فة ةةي المالة ةةة لة ةةدعم تةمة ةةيم التنة ةةوع البيولة ةةوجي
وا تخدامر الم تدام)؛ ولكن ،كما يوضةإ الجةدول فقةد انتهجةت البلةدان خةالل فتةرة التجديةد الخةام لمةوارد مرفةب البيلةة
الةالمية ا تراتيجيات برمجة أكثر توازنا بين هذين الهدفين من ا تراتيجية التنوع البيولوجي

الجةدول  -0برمجةةة التنةةوع البيولةةوجي حسةةب أهةةداف االسةةتراتيجية خةةالل فتةةرة التجديةةد الخةةامس لمةوارد مرفةةق البيئةةة العالميةةة
4
بأكملها (( )0202-0202المبالغ بالدوالرات األمريكية)
أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
الهدم األول :تح ين ا تدامة نظم المنااب المحمية

المبلغ المقدم من المرفق
(بالدوالرات األمريكية)
281 168 121

النسبة المئوية من

مبلغ التمويل المشترك

مجموع المبلغ
المبرمج

(بالدوالرات األمريكية)

21

4 431 126 221

الهةةدم الثةةاني :تةمةةيم حفةةظ التنةةوع البيولةةوجي وا ةةتخدامر

الم ة ةةتدام إنت ة ةةال المن ة ةةاظر الابيةي ة ةةة /المن ة ةةاظر البحري ة ةةة
والقااعات

الهةةدم الثالةةو :بنةةا القةةدرات لتنفيةةذ بروتوكةةول قرااجنةةة
لل المة األحيالية
الهدم الرابع :بنا القةدرات بشةأن الحصةول علةم المةوارد
الجينية وتقا م منافةها

211 714 112

27

7 864 172 386

76 268 628

4

48 681 781

21 816 433

1

773 438 823

الهةةدم الخةةام  :دمة الت ازمةةات اتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي

ف ة ةةي عملي ة ةةات التخا ة ةةيا الواني ة ةةة م ة ةةن خ ة ةةالل األنش ة ةةاة
التمكينيةةة اال ةةتراتيجيات وخاةةا الةم ةةل الوانيةةة للتن ةةوع
البيولوجي)
المجموع
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4

31 463 118

3

17 118 311

114 171 421

711

2 411 618 411

البرمجة حسب التخصيص االسمي في استراتيجية التنوع البيولوجي

مةةن الج ةةدير بال ةذكر أن ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي فةةي التجديةةد الخ ةةام
مخصصات ا مية لكل هدم من هذه اال تراتيجية ولم تكةن هةذه المخصصةات أهةدافا للبرمجةة ولكنهةا كانةت تقةديرات
للبرمجة علم أ ا األولويات ال ابقة والبرمجة من جانب البلدان ويقدم الجدول  3أدناه مةوج از للبرمجةة القاريةة عنةد
مقارنتهةةا بهةةذه المخصصةةات اال ةةمية خةةالل الفت ةرة المشةةمولة بةةالتقرير  )4712-4174ويقةةدم الجةةدول  2لمحةةة عامةةة
عن البرمجة ح ب التخصي اال مي لفترة التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية بأكملها )4172-4171

المرجع نف ر

لم ةوارد مرف ةةب البيلةةة الةالميةةة أش ةةارت إل ةةم

3

الجدول  -3معدل البرمجة حسب التخصيص االسمي لكل هدف من استراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد الخامس لمةوارد
مرفق البيئة العالمية خالل الفترة المشمولة بالتقرير (( 5)0202-0200المبالغ بالدوالرات األمريكية)
هدف المجال البؤري
للتنوع البيولوجي

المبلغ المخصص وطنيا (بالدوالرات
األمريكية)

الهدم األول

الهدم الثاني

الهدم الثالو
الهدم الرابع

الهدم الخام

المجموع

المبلغ المستخدم (بالدوالرات
األمريكية)

 %المستخدمة

000 000 000

040 060 401

30

10 000 000

43 663 618

31

10 000 000

1 388 110

01 000 000

481 300 136

10 000 000

11 447 183

1 070 000 000

117 644 008

01
443
40

34

الجدول  -2معدل البرمجة حسب التخصيص االسمي لكل هدف من استراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد الخامس لمةوارد
مرفق البيئة العالمية بأكملها (( 6)0202-0202المبالغ بالدوالرات األمريكية)
هدف المجال البؤري

المبلغ المخصص وطنيا (بالدوالرات

المبلغ المستخدم (بالدوالرات

الهدم األول

000 000 000

281 168 121

للتنوع البيولوجي

الهدم الثاني

الهدم الثالو
الهدم الرابع

الهدم الخام

المجموع
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األمريكية)

01 000 000
10 000 000
10 000 000

األمريكية)

211 714 112
76 268 628
21 816 433

 %المستخدمة
00

461
14

400

10 000 000

31 463 118

06

1 070 000 000

114 171 421

73

ويبين الجدوالن  3و 2أن مةدل البرمجية للهةدم الثةاني مةن ا ةتراتيجية التنةوع البيولةوجي يتجةاوز مةا كةان متوقةةا علةم
جز أكبر من مجموع الموارد وجر إلم إدارة المنااب
أ ا الالب القاري في الماضي وبالتالي ،علم الريم من أن ا
المحمية ،فإن النتال تشير إلم أن هنا اهتماما متزايدا باال تثمار فةي إدارة التنةوع البيولةوجي خةارل المنةااب المحميةة
مقارنة بالمراحل ال ابقة من تجديدات موارد مرفب البيلة الةالمية وهذا يبشر بالخير بالن بة لتنفيذ الخاةة اال ةتراتيجية
للتنوع البيولوجي  ،4141-4177نظ ار ألهمية تةميم التنوع البيولوجي في تحقيب الةديد من أهدام أيشي
أيشي

مساهمة البرمجة في األهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،0202-0200وأهداف
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تبةين األشةةكال  )7و  )4و  )3و  )2أدنةةاه األولويةات والبرمجةةة القاريةة مقابةةل األهةدام اال ةةتراتيجية الخم ةةة وأهةةدام
أيشي الةشرين الواردة في الخاة اال تراتيجية للتنوع البيولوجي  4141-4177خالل الفترة المشمولة بالتقرير وفي فترة
التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية بأكملها
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ونظة ار للابيةةةة المتباينةةة لوصةةم أهةةدام أيشةةي ،والمقةةايي  ،أو عةةدم وجودهةةا ،المدرجةةة فةةي كةةل هةةدم ،فةةإن تخصةي
الموارد المبرمجة ألهدام أيشي الم تقلة علم أ ا مفاهيم المشاريع الموافب عليها في مرحلة إعداد نموذل مةلومةات

5
6

المرجع نف ر
المرجع نف ر

2

ولذل  ،يجب مراعاة المحاذير التالية فيما يتةلب باريقة عرض م اهمات
المشروع  )PIFيمثل تحديا من نوع خا
البرمجة لتحقيب أهدام أيشي ،ال يما بالنظر إلم الدرجة الكبيرة من التداخل بين األهدام الفردية
-76

وكمبدأ عام ،فقد تجنبنا الةد المزدول لبرمجة الموارد علم الريم من أن مةظم المشاريع ت هم بشكل متزامن فةي تحقيةب
أكثر من هدم في نف الوقت ضمن مكونات المشروع ومن خالل نف المجموعة من األنشاة وعلم بيل المثةال،
يةةتم تحقيةةب الهةةدم  1مةةن خةةالل أنشةةاة كةةل مةةن إدارة المنةةااب المحميةةة وتةمةةيم التنةةوع البيولةةوجي والتةةي يةةدعمها مرفةةب
البيلة الةالمية ولكننا خصصنا الموارد إلم المجاالت المواضيةية التةي تحظةم بةدعم مباشةر مةن أنشةاة المشةروع ،مثةل
األهةةدام  77أو  4أو  1علةةم التةوالي وباإلضةةافة إلةةم ذلة  ،فةةإن الةديةةد مةةن مشةةاريع المنةةااب المحميةةة الهةةدم )77
تقدم م اهمات كبيرة في الهدفين  72و ،71ضمن ييرها ،ولكننا اخترنا عدم الةد المزدول أو تق ةيم تخصةي المةوارد
علةةم هةةذه األهةةدام نظ ة ار ألن هةةذا التق ةةيم ةةيكون عش ةواليا تمامةةا ولةةذل  ،اخترنةةا تخصةةي مبةةالغ المشةةروع ألهةةدام
محددة ،ا تنادا إلم نتال أولية وثانوية قابلة للقيا علم النحو الوارد في تصميم كل مشروع

-71

وعالوة علةم ذلة  ،فمةن النةادر لمشةاريع التنةوع البيولةوجي التةي يةدعمها مرفةب البيلةة الةالميةة أن تةدعم أهةدام أيشةي 7
ةر
و 1و 8و 78و 71مباشرة من خالل مجموعة م تهدفة ومحددة من اإلج ار ات علم الريم من أنها تلقت دعمةا مباش ا
ويير المباشر خالل فترة التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية وعلم ةبيل المثةال ،فةإن جميةع المشةاريع تقريبةا
ترفع الوعي بقيم التنةوع البيولةوجي؛ ومةع ذلة  ،فقةد اخترنةا عةدم تخصةي مةوارد للهةدم األول  )7ألنةر مةن شةأن ذلة
أن يةةؤدي إلةةم إف ةراا فةةي الح ةةاب المةةزدول والهةةدفان  78و 71تشةةغيليان بقةةدر أكبةةر ويهةةدفان إلةةم تحقيةةب يةةرض مةةا،
ويشةجع علةم إدماجهمةا فةي تصةةميم المشةروع وعمليةةة التنفيةذ بوصةفهما متصةةلين بتصةميم مشةةاريع محةددة ولكةةن لةم يكةةن
ُ
م ةةن ال ةةهل تتب ةةع برمج ةةة المة ةوارد لتنفي ةةذ ه ةةذين اله ةةدفين وي ةةؤدي ذلة ة إل ةةم تخص ةةي مب ةةالغ كبية ةرة ل ةةبةض األه ةةدام
وتخصةةي مبلةةغ صةةغير أو عةةدم تخصةةي أي مبلةةغ ألهةةدام أخةةرى مثةةل الهةةدم  ،)1ومةةن المحتمةةل أن يقلةةل ذل ة
م ةةاهمات البرمجةةة ألهةةدام هامةةة تحصةةل علةةم منةةافع ثانويةةة مةةن التركيةةز األولةةي ال ةةتثمارات المشةةروع وأخي ةرا ،فق ةد
جمةنا الهدفين  6و 71نظ ار ألن المشاريع في المجال البحري ت اهم با تمرار في الهدفين وكان من الم تحيل الفصل
بدقة بين اال تثمارات المتصلة بالشةاب المرجانية وبةين المشةاريع البحريةة وال ةاحلية األكبةر حجمةا؛ وهةي مشةكلة ةيتم
تخفيفهةةا إلةةم حةةد مةةا فةةي البرنةةام  6بشةةأن الشةةةاب المرجانيةةة فةةي ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي لفت ةرة التجديةةد ال ةةاد
لموارد مرفب البيلة الةالمية
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وتقدم الم اهمات إلم الهدم  8بشكل مباشر ويير مباشر من خالل تنفيذ ا تراتيجيات المجال البةؤري للميةاه الدوليةة،
والمواد الكيميالية ،وتدهور األراضي ،علم التوالي ،ولكننةا لةم نةدونها هنةا علةم الةريم مةن أننةا قةد ننظةر فةي القيةام بةذل
لتقارير مؤتمر األارام في الم تقبل
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وأخي ةرا ،ال يةةتم تنةةاول بةةةض األهةةدام ب ةةهولة عةةن اريةةب ا ةةتثمارات المشةةروع ،فةةي حةةد ذاتهةةا ،مثةةل الهةةدم  41الةةذي
يتناول األولويات علم كل من الصةيد الواني والةالمي في إاار عملية اتفاقية التنوع البيولوجي يير أنر فيما يتةلةب
بالهدم  ،41فإن مجمل برمجةة مرفةب البيلةة الةالميةة التةي ةاهمت فةي تنفيةذ الخاةة اال ةتراتيجية وأهةدام أيشةي ،إلةم
جانب التمويل المشتر الذي تم حشده ،علم النحو الوارد في جدول موجز التمويل فةي المةوجز التنفيةذي لهةذا التقريةر،
يمكن اعتباره م اهمة علم نااب مرفب البيلةة الةالميةة لهةذا الهةدم وباختصةار ،خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير ،كةان
مجموع ا تثمارات مرفب البيلة الةالمية لدعم تنفيذ الخاة اال تراتيجية للتنوع البيولوجي  4141-4177وأهدام أيشي،
من خالل  7 671مشةاريع مةن جميةع األحجةام ،قةدره  7.4مليةار دوالر ،حةوالي  21فةي المالةة منةر مةن المجةال البةؤري
للتنةةوع البيول ةةوجي وأدت مة ةوارد مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة إل ةةم حش ةةد مة ةوارد إض ةةافية ق ةةدرها  1.4ملي ةةار دوالر م ةةن التموي ةةل
المشتر  ،مما نت عنر مجموع كلي قدره  6.2مليار دوالر وهةذا يمثةل مةةدل تمويةل مشةتر قةدره  2 : 7مرفةب البيلةة
الةالمية  :التمويل المشتر )
1
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وتؤدي عملية برمجة الفهر ة لكل هدم من أهدام أيشي إلم ظهور الاابع المتنوع لوصةم األهةدام حيةو إن هنةا
أهدافا م تقلة وصريحة وأهدافا تمثل بيانةات عامةة بقةدر أكبةر ،وتمثةل فةي بةةض األحيةان أهةدافا فرعيةة أو نتةال فرعيةة
لإلج ة ار ات التةةي تتخةةذها البلةةدان لتحقيةةب أهةةدام أخةةرى وفةةي الم ةةتقبل ،يواصةةل مرفةةب البيلةةة الةالميةةة تتبةةع البرمجةةة
القارية واإلبال عنها ح ب أهدام وبرام ا تراتيجية التجديد ال اد لموارد مرفةب البيلةة الةالميةة ،ورباهةا بالغايةات
اال تراتيجية وأهدام أيشةي الةواردة فةي الخاةة اال ةتراتيجية للتنةوع البيولةوجي  4141-4177وعنةد القيةام بةذل  ،ةينقإ
مرفب البيلة الةالمية عملية اإلبال ويخص برمجة الموارد وفقا لذل

الشةةكل  -0البرمجةةة القطريةةة حسةةب اليايةةة االسةةتراتيجية للخطةةة االسةةتراتيجية للتنةةوع البيولةةوجي  0202-0200خةةالل الفتةةرة
المشمولة بالتقرير ()0202-0200

البرمجة (بالدوالرات األمريكية) حسب الياية االستراتيجية

ماليين
مالحظةة :الغايةة ألةم 38 :مليةون دوالر ،الغايةة بةا  736 :مليةون دوالر ،الغايةة جةيم 712 :مليةون دوالر ،الغايةة دال 32 :مليةون دوالر ،الغايةة هةا 71 :
ماليين دوالر)

6

الشكل  -0البرمجة القطرية حسب هدف أيشي الوارد فةي الخطةة االسةتراتيجية للتنةوع البيولةوجي  0202-0200خةالل الفتةرة
المشمولة بالتقرير ()0202-0200

البرمجة (بالدوالرات األمريكية) حسب هدف أيشي

ماليين
مالحظةةة :البرمجةةة ح ةةب هةةدم أيشةةي 32 :4 :مليةةون دوالر 4 :3 ،مليةةون دوالر 4 :2 ،مليةةون دوالر 6 ،و 41 :71مليةةون دوالر 18 :1 ،مليةةون دوالر،

 1.3 :8مليون دوالر 3 :1 ،ماليين دوالر 733 :77 ،مليون دوالر 33 :74 ،مليون دوالر 8 :73 ،ماليةين دوالر 3 :72 ،ماليةين دوالر 1 :71 ،ماليةين
دوالر 42 :76 ،مليون دوالر 1 :71 ،ماليين دوالر 3 :78 ،ماليين دوالر 4 :71 ،مليون دوالر)

الشةةكل  -3البرمجةةة القطريةةة حسةةب اليايةةة االسةةتراتيجية للخطةةة االسةةتراتيجية للتنةةوع البيولةةوجي  0202-0200خةةالل فتةةرة
التجديد الخامس لموارد الصندوق بأكملها ()0202-0202

البرمجة (بالدوالرات األمريكية) حسب الياية االستراتيجية
ماليين
مالحظةة :الغايةة ألةم 16 :مليةون دوالر ،الغايةة بةا  374 :مليةون دوالر ،الغايةة جةيم 278 :مليةون دوالر ،الغايةة دال 31 :مليةون دوالر ،الغايةة هةا 32 :
مليون دوالر)

1

الشكل  -2البرمجة القطريةة حسةب هةدف أيشةي الةوارد فةي الخطةة االسةتراتيجية للتنةوع البيولةوجي  0202-0200خةالل فتةرة
التجديد الخامس لموارد الصندوق بأكملها ()0202-0202

البرمجة (بالدوالرات األمريكية) حسب هدف أيشي
ماليين
مالحظة ةةة 14 :4 :ملية ةةون دوالر 4 :3 ،ملية ةةون دوالر 4 :2 ،ملية ةةون دوالر 6 ،و 41 :71ملية ةةون دوالر 468 :1 ،ملية ةةون دوالر 1.3 :8 ،ملية ةةون دوالر،
 41 :1ملية ةةون دوالر 318 :77 ،ملية ةةون دوالر 33 :74 ،ملية ةةون دوالر 8 :73 ،مالية ةةين دوالر 3 :72 ،مالية ةةين دوالر 1 :71 ،مالية ةةين دوالر41 :76 ،
مليون دوالر 31 :71 ،مليون دوالر 3 :78 ،ماليين دوالر 4 :71 ،مليون دوالر)
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وحتم مةع المحةاذير المةةرب عنهةا أعةاله ،فةإن النتةال تشةير إلةم أن البلةدان تةولي أولويةة أكثةر للغةايتين اال ةتراتيجيتين
با وجيم وما يرتبا بهاتين الغايتين من أهدام وباإلضافة إلةم ذلة  ،فةإن النتةال يمكةن أن تشةير أيضةا إلةم أن تكلفةة
كةةل وحةةدة مةةن الجهةةد أقةةل فةةي األنشةةاة الممولةةة فةةي إاةةار الغايةةة اال ةةتراتيجية ألةةم ،والتةةي تركةةز بشةةكل رلي ةةي علةةم
عمليات وضع ال يا ات والتخاةيا لةدعم تةمةيم التنةوع البيولةوجي فةي حةين أن الغةايتين بةا وجةيم تركةزان علةم أنشةاة
إدارة التنوع البيولوجي األكثر تكلفة وتتيإ ا تراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد ال اد لموارد مرفب البيلة الةالميةة
وبرامجها الةشرة فرصا وافرة للبلدان لتنفيذ مشاريع داعمة للغايتين اال تراتيجيتين ألم وها  ،وخاصة فيما يتةلب بتةميم
التن ةةوع البيول ةةوجي البرن ةةام  )1وا ةةتراتيجيات حشة ةةد المة ةوارد البرن ةةام  )71وأخية ةرا ،تج ةةدر اإلشة ةةارة إل ةةم أن الغاي ةةة
اال تراتيجية دال والهدفين  72و 71هي نتال لإلج ار ات المتخذة لتحقيب أهدام أخةرى ،مثةل إدارة المنةااب المحميةة،
والحراجة والزراعة الم تدامتين وما إلم ذل  ،وبالتالي فمةن ييةر المةرجإ أن تةنةك وت ةجل بشةكل منا ةب مةن خةالل
تحليالت برمجة الموارد
الخامسة
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األنشةةةطة التمكينيةةةة :تنقةةةي االسةةةتراتيجيات وخطةةةط العمةةةل الوطنيةةةة للتنةةةوع البيولةةةوجي والتقةةةارير الوطنيةةةة

خ ةةالل ال ةةنتين األولتة ةين م ةةن فتة ةرة التجدي ةةد الخ ةةام لمة ةوارد مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة ،تلقة ةت  718بل ةةدان أمة ةواال لتنق ةةيإ
ا تراتيجياتها وخاا عملها الوانية للتنوع البيولوجي واعداد تقاريرها الوانية الخام ة

8
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وخالل ال نتين األخيرتين من فترة التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية وهي الفترة المشمولة بالتقرير ،تلقم 41
بلدا إضافيا أمواال لتنقيإ ا تراتيجياتها وخاا عملهةا الوانيةة للتنةوع البيولةوجي واعةداد تقاريرهةا الوانيةة الخام ةة حيةو
حصةةلت علةةم مبلةةغ  1 338 111دوال ار مةةن مرفةةب البيلةةة الةالميةةة أدى إلةةم حشةةد م ةوارد إضةةافية قةةدرها 1 111 247
دوال ار من التمويل المشتر
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وبالتالي من بين  721بلدا مؤهال للحصول علم تمويل من لمرفب البيلة الةالميةة ،حصةل  12 731فةي المالةة) علةم
أمةوال مخصصةة فةي فتةرة التجديةد الخةام لمةوارد مرفةةب البيلةة الةالميةة ل نشةاة التمكينيةةة المتصةلة بةالتنوع البيولةةوجي
 21من خالل برنةام األمةم المتحةدة اإلنمةالي ،و 81مةن خةالل برنةام األمةم المتحةدة للبيلةة ،ونشةاا واحةد مةن خةالل
منظمةةة األيذيةةة والز ارعةةة ،وواحةةد مةةن خةةالل مصةةرم التنميةةة للبلةةدان األمريكيةةة ،و ةةتة عةةن اريةةب الوصةةول المباشةةر)
وكانةةت تةواري إنجةةاز مةظةةم هةةذه المشةةاريع قبةةل أكتوبر/تشةرين األول  4172ولةةم ت ةةتخدم ت ةةةة بلةةدان  6فةةي المالةةة)
مؤهلة للحصول علم تمويل مرفب البيلة الةالمية حتم اآلن نافذة األنشاة التمكينية في مجال التنةوع البيولةوجي ضةمن
فترة التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية ،واختار بلدان اثنان منهم تنقيإ اال ةتراتيجيات وخاةا الةمةل الوانيةة
للتنةةوع البيولةةوجي الخاصةةة بهمةةا بأموالهمةةا الخاصةةة أو أمةةوال أخةةرى ،ممةةا يةنةةي أن مرفةةب البيلةةة الةالميةةة مةةول  16فةةي
المالة من المجموعة المحتملة من البلدان المؤهلةة للحصةول علةم تمويةل مةن مرفةب البيلةة الةالميةة وانظةر المرفةب 73
لالاالع علم وصم موجز لمقترحات األنشاة التمكينية
-
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من إعداد المشاريع

كخاوة أولم في إعداد المشاريع ،يوفر مرفب البيلة الةالمية تمويال لم اعدة البلدان المتلقية علم تاوير مفهوم مشروع
 )PIFإلةةم مقتةةرح مشةةروع للحصةةول علةةم تأييةةد كبيةةر المةةوظفين التنفيةةذيين وتمةةت الموافقةةة علةةم مالةةة وواحةةد وعش ةرين
 )747منحةة إلعةةداد المشةةاريع  )PPGفةةي الفتةرة المشةةمولة بةةالتقرير بلغةةت قيمتهةةا  77 171 431دوال ار بمةةا فةةي ذل ة
ر وم منحة إعداد المشاريع البالغة  117 417دوال ار
 -دعمت نفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

-46

خةةالل الفتةرة المشةةمولة بةةالتقرير ،قةةام مرفةةب البيلةةة الةالميةةة بتمويةةل  3مشةةاريع قاريةةة ،ومشةةروع إقليمةةي ومشةةروع عةةالمي
لةةدعم تنفيةةذ بروتوكةةول قرااجنةةة لل ةةالمة األحياليةةة وا ةةتثمر مرفةةب البيلةةة الةالميةةة مبلةةغ  73.6مليةةون دوالر أدى إلةةم
حشد مبلغا إضافيا قدره  46.4مليون دوالر من التمويل المشتر ويرجم الرجةوع إلةم المةرفقين  1و 71لالاةالع علةم
وصم لهذه المشاريع

-41

وي ةةتجيب المشةةروع الةةةالمي نبنةةا القةةدرات الم ةةتدامة مةةن أجةةل المشةةاركة الفةالةةة فةةي يرفةةة تبةةادل مةلومةةات ال ةةالمة
األحيالية للفقرة  2د) من المقرر  BS-V/5الصادر عن االجتماع الخام ل ارام فةي البروتوكةول التةي تةدعو مرفةب
البيلةةة الةالميةةة إلةةمنتو ةةيع ناةةاب دعمةةر لبنةةا القةةدرات مةةن أجةةل المشةةاركة الفةالةةة فةةي يرفةةة تبةةادل مةلومةةات ال ةةالمة
األحياليةةة ليشةةمل جميةةع األا ةرام المؤهلةةة فةةي البروتوكةةولن وبنةةا علةةم هةةذه اإلرشةةادات ،ةةيدعم هةةذا المشةةروع بنةةا
القدرات في  16بلدا لم تشار في المرحلة الثانية مةن يرفةة تبةادل مةلومةات ال ةالمة األحياليةة وعةدد قليةل مةن البلةدان
لم يشار في المرحلة األولم من يرفةة تبةادل مةلومةات ال ةالمة األحياليةة وي ةتثمر مرفةب البيلةة الةالميةة  2.6مليةون
دوالر أدت إلم حشد  1.1مليون دوالر من التمويل المشتر

1

دعةةم التصةةديق علةةى بروتوكةةول نايويةةا بشةةأن الحصةةول علةةى المةوارد الجينيةةة والتقاسةةم العةةادل والمنصةةف
للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي وتنفيذه
دعم المشاريع المقدم من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية خالل الفترة المشمولة بالتقرير
-48

خةةالل الفتةرة المشةةمولة بةةالتقرير ،افةةب مرفةةب البيلةةة الةالميةةة علةةم ثمانيةةة مشةةاريع قاريةةة ومشةةروع إقليمةةي واحةةد ومشةةروع
عالمي واحد لدعم تنمية الموارد البشرية ،والقدرات القانونية والمؤ ية الالزمة لتنفيةذ بروتوكةول نايويةا وا ةتثمر مرفةب
البيلةةة الةالميةةة مبلةةغ  33.1مليةةون دوالر أدى إلةةم حشةةد مبلغةةا إضةةافيا قةةدره  61.2مليةةون دوالر مةةن التمويةةل المشةةتر
ويةةدعم مشةةروعان ،أحةةدهما إقليمةةي فةةي مناقةةة الكةةاريبي واآلخةةر عةةالمي ،التصةةديب المبكةةر علةةم بروتوكةةول نايويةةا فيمةةا
مجموعر  31بلدا ويرجم الرجوع إلم المرفقين  1و 71لالاالع علم وصم لهذه المشاريع
دعم المشاريع المقدم من صندوق تنفيذ بروتوكول نايويا
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خالل الفترة المشمولة بةالتقرير ،قةدم صةندوب تنفيةذ بروتوكةول نايويةا دعمةا إلةم مةا مجموعةر  11بلةدا مةن خةالل ثمانيةة
مشاريع قارية وثالثة مشاريع إقليمية ومشروع عالمي واحد وا تثمر صندوب تنفيذ بروتوكول نايويا في هذه المشاريع
مبلةةغ  74.1مليةةون دوالر أدى إلةةم حشةةد مبلغةةا إضةةافيا قةةدره  31.6مليةةون دوالر مةةن التمويةةل المشةةتر وقةةدم مشةةروع
عةةالمي واحةةد الةةدعم لةةدخول بروتوكةةول نايويةةا حيةةز النفةةاذ مبك ة ار فةةي  71بلةةدا عبةةر ثةةالو قةةارات ويرجةةم الرجةةوع إلةةم
المرفب  72لالاالع علم وصم لهذه المشاريع

-31

واجمةةاال ،دعةةم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة التصةةديب المبكةةر علةةم بروتوكةةول نايويةةا فةةي  12بلةةدا ،بم ةوارد مقدمةةة مةةن خةةالل
الصندوب اال تلماني لمرفب البيلة الةالمية وصندوب تنفيذ بروتوكول نايويا
ثالثةةا -أنشةةةطة فةةةي المجةةاالت البؤريةةةة األخةةةر لمرفةةةق البيئةةة العالميةةةة والبةةةرامج التةةةي تةةدعم تنفيةةةذ اتفاقيةةةة التنةةةوع
البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 0202-0200
ألف -موجز أنشطة المشاريع الممولة في إطةار برنةامج اإلدارة المسةتدامة لليابةات – خفة
عن إزالة اليابات وتدهورها

االنبعاثةات الناتجةة

-37

تضةمن التجديةد الخةام لمةوارد مرفةةب البيلةة الةالميةة آليةة حةوافز ةةمحت للبلةدان با ةتثمار مخصصةاتها بموجةب نظةةام
التخصةةي الشةةفام للمةوارد الخاصةةة بةالتنوع البيولةةوجي و/أو تغيةةر المنةةاخ و/أو تةةدهور األ ارضةةي فةةي مشةةاريع متةةةددة
المجةةاالت البؤريةةة تركةةز علةةم اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات تصةةل قيمتهةةا إلةةم مةةا مجموعةةر  111مليةةون دوالر وأدت إلةةم
حشةةد م ةوارد إضةةافية قةةدرها  411مليةةون دوالر مةةن التمويةةل اإلضةةافي مةةن برنةةام اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات – خفةةض
االنبةاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها وكان هدم ا تثمارات التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية فةي
مجال الغابات يتمثل في تحقيب منافع بيلية متةددة من تح ين إدارة جميع أنواع الغابات

-34

وقةةدم برنةةام اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات – خفةةض االنبةاثةةات الناتجةةة عةةن إ ازلةةة الغابةةات وتةةدهورها )SFM-REDD+
التابع لمرفب البيلة الةالمية م اهمات كبيرة في تحقيب أهدام اتفاقية التنةوع البيولةوجي خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير،

وأ ا ةةا فةةي الهةةدم  1مةةن أهةةدام أيشةةي ،ولكن ةر قةةدم م ةةاهمات ذات صةةلة أيضةةا بأهةةدام أيشةةي  1و 77و 72و71
و78؛ كما أن ا تثمارات المشةاريع فةي البيلةة المواتيةة للغابةات قةدمت م ةاهمة مباشةرة فةي الهةدم ال ةابع عشةر )71
و ةةاهم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة بمبلةةغ  713 171 633دوال ار لتنفيةةذ  32مشةةروعا مةةن مشةةاريع برنةةام اإلدارة الم ةةتدامة
للغابةةات – خفةةض االنبةاثةةات الناتجةةة عةةن إ ازلةةة الغابةةات وتةةدهورها التةةي حشةةدت مبلغةةا إضةةافيا قةةدره 861 362 116
دوالرات من التمويل المشتر

71
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ويةرض الشكل  1الن بة الملوية للموارد من كل مجال بؤري التي ت هم فةي مشةاريع برنةام اإلدارة الم ةتدامة للغابةات
– خف ةةض االنبةاث ةةات الناتج ةةة ع ةةن إ ازل ةةة الغاب ةةات وت ةةدهورها وه ةةذا يوض ةةإ كي ةةم أدت مة ةوارد المج ةةال الب ةةؤري للتن ةةوع
البيولوجي إلم حشد قدر كبير من الموارد من المجاالت البؤرية األخرى لمرفب البيلة الةالمية من أجل تحقيب تقةدم فةي
حفظ التنوع البيولوجي للغابات وا تخدامر الم تدام والم اهمة بشكل كبير في تحقيب أهدام أيشي ذات الصلة المشار
إليها أعاله ويرجم الرجوع إلم المرفقين  77و 74لالاالع علم وصم لهذه المشاريع
الشةةكل  -5مشةةاريع اإلدارة المسةةتدامة لليابةةات حسةةب المجةةال البةةؤري وصةةناديق ب ةرامج اإلدارة المسةةتدامة لليابةةات
المشمولة ببرنامج اإلدارة المستدامة لليابةات – خفة االنبعاثةات الناتجةة عةن إزالةة اليابةات وتةدهورها فةي التجديةد
الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية
التنوع البيولوجي
تخفيم آثار تغير المناخ
تدهور األراضي
المياه الدولية
التكيم مع تغير المناخ
اإلدارة الم تدامة للغابات

باء-
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ينفذ برنام األمم المتحدة اإلنمالي برنام المنإ الصغيرة  )SGPلمرفب البيلة الةالمية بالنيابة عن شراكة مرفب البيلة
الةالمية وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قام برنام المنإ الصغيرة لمرفب البيلة الةالمية بتمويل ما يقرب من 7 411
مشةةروعا متةلق ةا بةةالتنوع البيولةةوجي بمةةا فةةي ذل ة  721مشةةروعا بمنةةافع متةةةددة المجةةاالت البؤريةةة ت ةةهم فةةي مجةةاالت
التخفيةةم مةةن آثةةار تغيةةر المنةةاخ والميةةاه الدوليةةة وتةةدهور األ ارضةةي) ،يمثلةةون مةةةا تمةةويال قةةدره  23.48مليةةون دوالر مةةن
مرفب البيلة الةالمية ،باإلضافة إلم مبلغ  22.13مليون دوالر في شكل نقد تراكمي وتمويل مشتر عيني مةن الشةركا
والم ةةتفيدين مةةن المةةنإ ،ووكةةاالت مرفةةب البيلةةة الةالمي ةةة ،والوكةةاالت الثناليةةة ،والحكوم ةةات الوانيةةة والمحليةةة ،وك ةةذل
القااع الخا  ،تم إد ارره علم مدى التنفيذ الواني لمشاريع برنام المنإ الصغيرة
جيم-
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برنامج المن الصييرة لمرفق البيئة العالمية

صندوق الشراكة من أجل النظم اإليكولوجية الحرجة ()CEPF

خةةالل الفت ةرة المشةةمولة بةةالتقرير ،قةةدم صةةندوب ش ةراكة الةةنظم البيليةةة الحرجةةة ،وه ةو ش ةراكة بةةين مرفةةب البيلةةة الةالميةةة،
ومنظمة الحفظ الدولية ،وحكومة اليابان ،والوكالة الفرن ية للتنمية ،واالتحاد األوروبي ،ومؤ ة جون د وكةاثرين مةا
آرثر ،والبن الدولي ،تمويال إلم  448مشةروعا فةي  23بلةدا ،بلغةت قيمتهةا  41.3مليةون دوالر ،وأدى إلةم حشةد مةوارد
إضافية قدرها  41.76مليون دوالر من التمويل المشتر

77

دال-

برنامج إنقاذ أنواعنا ()SOS
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أنشأ مرفب البيلة الةالمية والبن الدولي واالتحاد الدولي لحفةظ الابيةةة والمةوارد الابيةيةة فةي عةام  4171برنةام إنقةاذ
أنواعنةا ،الةةذي يةةد مرفةةب البيلةةة الةالميةة أحةةد المةانحين فيةةر مرفةةب البيلةة الةالميةةة 2.1 :مليةون دوالر ،وتمويةةل مشةةتر :
 1.81مليون دوالر ،المجموع 74.11 :مليةون دوالر) وذلة لةدعم المشةاريع الم ةتهدفة للحفةاظ علةم األنةواع فةي البلةدان
المتلقية لدعم مرفب البيلة الةالمية
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وخةةالل الفت ةرة المشةةمولة بةةالتقرير ،تمةةت الموافقةةة علةةم تمويةةل  11مشةةروعا جديةةدا فةةي إاةةار برنةةام إنقةةاذ أنواعنةةا وتةةرد
الر مةةن
قالمةةة هةةذه المشةةاريع فةةي المرفةةب  71وقةةدم برنةةام إنقةةاذ أنواعنةةا  2 181 187دوال ار وحشةةد  1 317 811دو ا
التمويل المشتر لحفةظ  741نوعةا مهةددا بةاالنقراض فةي  24بلةدا ،وبالتةالي قةدم م ةاهمة كبيةرة فةي تحقيةب الهةدم 74
من أهدام أيشي وضمت هذه المشاريع  24منظمة من منظمات المجتمع المدني
هاء-

التنوع البيولوجي والتكيف مع تيير المناخ
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يةدير مرفةةب البيلةةة الةالميةةة صةةندوقين ا ةةتلمانيين م ةةتقلين يةايةةان األولويةةة للتكيةةم مةةع تغيةةر المنةةاخ ،وهمةةا الصةةندوب
الخةةا بتغيةةر المنةةاخ  )SCCFوصةةندوب أقةةل البلةةدان نم ةوا  )LDCFوعلةةم الةةريم مةةن أن هةةذين الصةةندوقين أنشةةلا
لتلبيةة االحتياجةةات الخاصةة للبلةةدان الناميةة فةةي إاةار االتفاقيةةة اإلااريةة ل مةةم المتحةدة بشةةأن تغيةر المنةةاخ ،فةإن بةةةض
المشاريع الموافب عليها خالل الفترة المشمولة بالتقرير ت هم في تحقيب أهدام اتفاقية التنوع البيولوجي
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ومن بين  41مشروعا موافب علةيهم فةي إاةار الصةندوب الخةا بتغيةر المنةاخ خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير ،تظهةر
بةة مشاريع وجود صلة واضحة بالتنوع البيولوجي وتصل قيمة منإ الصةندوب الخةا بتغيةر المنةاخ المرتباةة بهةذه
المشةةاريع إلةةم  22.76مليةةون دوالر ،و 441.31مليةةون دوالر مةةن التمويةةل المشةةتر  ،أي مةةا مجموعةةر  461.11مليةةون
دوالر وتابب الةديد من هذه المشاريع الةنه القالمةة علةم النظةام اإليكولةوجي للتكيةم ،وبالتةالي ت ةاهم فةي زيةادة قةدرة
النظم اإليكولوجية والموارد الابيةية علم الصمود أمام اآلثار الحالية والم تقبلية لتغير المناخ؛ وت اهم كذل في زيادة
قدرة الصمود لدى األشخا و بل الةيش التي تةتمد علم هذه الموارد
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ومن بين  11مشروعا تمت الموافقة عليهم فةي إاةار صةندوب أقةل البلةدان نمةوا خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير ،يظهةر
 41مشروعا وجود صلة واضحة بالتنوع البيولوجي وتصل قيمة منإ صندوب أقل البلدان نموا المرتباة بهذه المشاريع
إلةةم  713.23مليةةون دوالر ،و 641.17مليةةون دوالر مةةن التمويةةل المشةةتر  ،أي مةةا مجموعةةر  111.32مليةةون دوالر
وت تخدم الةديد من هذه المشاريع النظم اإليكولوجية كنقاة دخول لتلبية احتياجات التكيم الملحة والفورية للمجتمةةات
الريفي ةةة الض ةةةيفة ويرج ةةم الرج ةةوع إل ةةم المرف ةةب  71لالا ةةالع عل ةةم قالم ةةة مش ةةاريع الص ةةندوب الخ ةةا بتغي ةةر المن ةةاخ
وصندوب أقل البلدان نموا
واو-

المياه الدولية
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إن المج ةةال الب ةةؤري للمي ةةاه الدولي ةةة ي ةةاعد البل ةةدان عل ةةم الةم ةةل مة ةةا لت ةةأمين مجموع ةةة وا ةةةة م ةةن المن ةةافع االقتص ةةادية
وال يا ةةية والبيليةةة مةةن الميةةاه ال ةةاحية المشةةتركة والميةةاه الجوفيةةة والةةنظم البحريةةة ويتمثةةل هةةدم المجةةال البةةؤري للميةةاه
الدوليةةة فةةي تةزيةةز اإلدارة الجماعيةةة لةةنظم الميةةاه الةةةابرة للحةةدود والتنفيةةذ الالحةةب للمجموعةةة الكاملةةة مةةن اإلصةةالحات
ال يا اتية والقانونية والمؤ ية وتنفيذ اال تثمارات التةي ت ةهم فةي ا ةتخدام وصةيانة خةدمات الةنظم اإليكولوجيةة بشةكل
م تدام
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ومةةن خةةالل المجةةال البةةؤري للميةةاه الدوليةةة ،وافةةب مرفةةب البيلةةة الةالميةةة علةةم  43مشةةروعا ا ةةتفاد مةةنهم  16بلةةدا ،بمبلةةغ
إجمةةالي قةةدره  711.17مليةةون دوالر دعةةم بصةةورة مباش ةرة أو ييةةر مباش ةرة حفةةظ التنةةوع البيولةةوجي البحةةري وا ةةتخدامر
الم ةةتدام خةةالل الفت ةرة المشةةمولة بةةالتقرير وتةةم حشةةد مبلةةغ إضةةافي قةةدره  7.11مليةةار دوالر مةةن التمويةةل المشةةتر لهةةذه
74

المشاريع المتةلقة بالمياه الدولية وهنا مشروع عالمي واحد نالبحوو الم تهدفة لتح ين فهم دورة النيتروجين الةالميةة
بهدم وضع نظام دولي إلدارة المغذياتن يمكنةر أن يحقةب فالةدة لجميةع البلةدان المؤهلةة للحصةول علةم دعةم مةن مرفةب
البيلةةة الةالميةةة وتحقيةةب تقةةديم نحةةو تنفيةةذ الهةةدم  8مةةن أهةةدام أيشةةي ويرجةةم الرجةةوع إلةةم المرفةةب  71لالاةةالع علةةم
قالمة هذه المشاريع المتةلقة بالمياه الدولية
زاي-

المجال البؤري لتدهور األراضي
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إن المجال البؤري لتدهور األراضي هةو النافةذة التةي يةدعم مةن خاللهةا مرفةب البيلةة الةالميةة ،بوصةفر آليةة ماليةة ،تنفيةذ
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وخالل الفترة قيد اال تةراض ،أ هم  78مشةروعا فرديةا مةن المشةاريع المتةلقةة
بتةدهور األ ارضةي فةي حفةظ التنةوع البيولةوجي وا ةتخدامر الم ةتدام وقةد تمةت برمجةة مةا مجموعةر  31.81مليةون دوالر
لهذه المشاريع ،أدى إلم حشد ما مجموعر  714.11مليون دوالر من التمويل المشتر
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ومن شأن هذه المشاريع أن تولد منافع بيلية عالمية وتحقب منافع اجتماعيةة واقتصةادية للمجتمةةات المحليةة وبوصةفها
مشاريع متةلقة بتدهور األراضي ،فإنر يتم تنفيذها في األ ارضةي الزراعيةة أو الرعويةة أو الحراجيةة أو المختلاةة وتتنةاول
أيضا حفظ التنوع البيولوجي وا تخدامر الم تدام من خالل )7 :الحد مةن الضةغوا الواقةةة علةم الموالةل الابيةيةة عةن
اريب تح ين اإلدارة الم تدامة ل راضي في نظم اإلنتال القالمة؛ و )4تح ين إدارة تنةوع المحاصةيل والتنةوع الحيةواني
والممار ات المرتباة بهةا التنةوع البيولةوجي الز ارعةي) فةي نظةم اإلنتةال؛ و )3تح ةين حالةة التربةة الميكروبةات والمةواد
الةض ةةوية) وا ةةتخدام المة ةوارد المالي ةةة ف ةةي نظ ةةم اإلنت ةةال ويرج ةةم الرج ةةوع إل ةةم المرف ةةب  78لالا ةةالع عل ةةم قالم ةةة به ةةذه
المشاريع
رابعا-
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استجابة مرفق البيئة العالمية إلرشادات مؤتمر األطراف الصادرة في اجتماعه الحادي عشر

قدمت إرشادات إلم مرفب البيلة الةالمية في االجتماع الحادي عشر لمةؤتمر األاةرام مةن خةالل المقةرر  1/77ويةرد
موجز ال تجابة مرفب البيلة الةالمية لهذه اإلرشادات في الجدول  1أدناه

الجدول  -5استجابة مرفق البيئة العالمية/اآللية المالية إلرشادات مؤتمر األطراف الصادرة في اجتماعه الحادي عشر
إرشادات االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

اإلجراء الذي اتخذه مرفق البيئة العالمية

يةتم ةةد إاة ةةار ال ة ةةنوات األربة ةةع الموجة ةةر نحة ةةو النتة ةةال ألولوية ةةات الب ة ةرام للفت ة ةرة

تةةرد مةلومةةات عةةن دعةةم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة لتنفيةةذ الخاةةة اال ةةتراتيجية

إرشادات عامة

 0048-0041عل ةةم النح ةةو الة ةوارد ف ةةي المرف ةةب ب ةةالمقرر الح ةةالي ويال ةةب إل ةةم
مرفةةب البيلةةة الةالميةةة تنفيةةذه وتقةةديم تقريةةر إلةةم م ةؤتمر األا ةرام فةةي اجتماعةةر
الث ةةاني عش ةةر ع ةةن ا ةةتراتيجية التجدي ةةد ال ةةاد لمة ةوارد مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة
وتقرير إلم اجتماعر الثالو عشر عن تنفيذه وكيفية ا ةتجابتر للةناصةر الفرديةة
ومكوناتهةةا ،واالعتب ةةارات اال ةةتراتيجية اإلض ةةافية لإلا ةةار ،وفقةةا لم ةةذكرة التف ةةاهم
بين مؤتمر األارام في االتفاقية ومجل مرفب البيلة الةالمية

ف ةةي ه ةةذا التقري ةةر ويرج ةةم الرج ةةوع إل ةةم األش ةةكال  1-4م ةةن ه ةةذا التقري ةةر
بصةةفة خاصةةة التةةي تر ةةم تحديةةد البلةةدان ألولويةةات مخصصةةاتها ألهةةدام
أيشي
وباإلضافة إلم ذلة  ،يرجةم الرجةوع إلةم ا ةتراتيجية التنةوع البيولةوجي فةي
التجديةةد ال ةةاد لم ةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة والفق ةرات  01-48بصةةفة
خاص ةةة ،والمة ةرفقين األول والث ةةاني م ةةن ا ةةتراتيجية التن ةةوع البيول ةةوجي ف ةةي
التجديد ال اد

لموارد مرفب البيلة الةالمية

يشةةجع مرفةةب البيلةةة الةالميةةة علةةم مواصةةلة اإل ةراع فةةي تقةةديم الةةدعم المةةالي،

ةةتقترح األمان ةةة ف ةةي اجتم ةةاع المجلة ة

المنةق ةةد ف ةةي أكتوبر/تشة ةرين األول

ي ةةدعو مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة إل ةةم تجن ةةب الةملي ةةات اإلض ةةافية والماول ةةة وال ةةم
ا تخدام اال تراتيجيات وخاا الةمل الوانيةة للتنةوع البيولةوجي كأ ةا لتقريةر

ةةتقترح األمان ةةة ف ةةي اجتم ةةاع المجلة ة

المنةق ةةد ف ةةي أكتوبر/تشة ةرين األول

ا ة ةةتنادا إلة ةةم نه ة ة مة ةةرن مة ةةدفوع بالالة ةةب الة ةةواني ،مة ةةع األخة ةةذ فة ةةي االعتبة ةةار
احتياجات البلدان النامية وفقا للمادة  00من االتفاقية

73

 0041مجموعة من تدابير تب يا دورة المشاريع للنظر فيها

إرشادات االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

األولوي ةةات القالم ةةة عل ةةم االحتياج ةةات ف ةةي فتة ةرة التجدي ةةد ال ةةاد
البيلة الةالمية

لمة ةوارد مرف ةةب

اإلجراء الذي اتخذه مرفق البيئة العالمية

 0041مجموعة من تدابير تب يا دورة المشاريع للنظر فيها

عل ةةم جمي ةةع مش ةةاريع التن ةةوع البيول ةةوجي التابة ةةة مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة أن
تثبت الصلة باال تراتيجيات وخاةا الةمةل الوانيةة للتنةوع البيولةوجي مةن
أجل الموافقة عليها نظ ار ألن ذل يمثل شراا للموافقة

يناشةةد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة إلةةم مزيةةد مةةن التوضةةيإ لمفهةةوم وتابيةةب التمويةةل

المشتر لمشروعات التنوع البيولوجي ،ويدعو مرفب البيلة الةالميةة إلةم تابيةب
ترتيبةةات التمويةةل المشةةتر بو ةةالل ال ت ةةبب ح ةواجز وتكةةاليم ييةةر ضةةرورية
للبلدان المتلقية من أجل الحصول علم موارد مرفب البيلة الةالمية

اقترح ة ةةت األمان ة ةةة ،بالتة ة ةةاون م ة ةةع وك ة ةةاالت مرف ة ةةب البيل ة ةةة الةالمية ة ةةة ،أن
ي ة ةةتةرض مجلة ة ة مرف ة ةةب البيل ة ةةة الةالمي ة ةةة ف ة ةةي اجتماع ة ةةر المنةق ة ةةد ف ة ةةي
مايو/أية ةةار  ،0041تنقيحة ةةا ل يا ة ةةة التموية ةةل المشة ةةتر ووافة ةةب المجل ة ة
علم ال يا ة الجديدة التي يمكن االاالع عليها في الةنوان التالي:

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/d
ocuments/GEF.C.46.09_CoFinancing_Policy_May_6_2014.pdf
يحةةو مرفةةب البيلةةة الةالميةةة ،فةةي عمليةةة التجديةةد ال ةةاد

لم ةوارد مرفةةب البيلةةة

أحيا علما علم النحو الواجب بتقيةيم االحتياجةات الةوارد فةي تقريةر فريةب

يالةةب إلةةم األمةةين التنفيةةذي ويةةدعو مرف ةةب البيلةةة الةالميةةة إلةةم تحديةةد أه ةةدام

لمةوارد مرفةب البيلةة

الةالميةةة ،أن يةاةةي االعتبةةار الواجةةب لجميةةع الجوانةةب فةةي تقريةةر فريةةب الخبة ار
عن تقييم االحتياجات علم م تويات التمويل للتنوع البيولوجي

أيشي للتنوع البيولوجي التي ت تفيد أكثر من أوجةر التةرزر مةع مجةاالت التركيةز
األخةرى فةي مرفةب البيلةةة الةالميةة وجةةل هةذه المةلومةةات متاحةة لال ةتخدام فةةي
الم تقبل

الخبر خالل عملية تجديد الموارد
ا

تبين ا تراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد ال اد

الةالميةةة أوجةةر التةةرزر مةةع مختلةةم بةرام اال ةةتراتيجية وتةةرد م ةةاهمة كةةل
برنة ةام ف ةةي أه ةةدام أيش ةةي ف ةةي المرف ةةب األول بوثيق ةةة ا ةةتراتيجية التن ةةوع
البيولةوجي فةةي التجديةد ال ةةاد لمةوارد مرفةةب البيلةة الةالميةةة وكجةز مةةن
عملية إعداد ا تراتيجية التجديد ال ةاد لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة ،تةم
ا تكش ةةام أوج ةةر الت ةةرزر م ةةع المج ةةاالت البؤري ةةة األخ ةةرى و ت ةةتخدم م ةةن
خةةالل تجةةارب الةةنه المتكامةةل وبرنةةام اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات بصةةفة

خاص ة ةةة وباإلض ة ةةافة إل ة ةةم ذلة ة ة  ،ي ة ةةتم تحدي ة ةةد م ة ةةاهمات ا ة ةةتراتيجيات
المج ة ةةاالت البؤري ة ةةة األخ ة ةةرى ف ة ةةي تحقي ة ةةب أه ة ةةدام أيش ة ةةي وعرض ة ةةها ف ة ةةي
ا ةةتراتيجية التن ةةوع البيول ةةوجي ف ةةي التجدي ةةد ال ةةاد لمة ةوارد مرف ةةب البيل ةةة

الةالمية ويرجم الرجوع إلم المرفب  4من هةذا تقريةر ا ةتراتيجية التنةوع
البيولةةوجي فةةي التجديةةد ال ةةاد لم ةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة) ،والمرفةةب
الث ةةاني م ةةن وثيق ةةة اال ةةتراتيجية ،ووثيق ةةة توجيه ةةات البرمج ةةة ف ةةي التجدي ةةد

ال اد

لموارد مرفب البيلة الةالمية التي يمكن االاالع عليها في:

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/d
ocuments/GEF.C.46.07.Rev_.01_Summary_of_t
he_Negotiations_of_the_Sixth_Replenishment_o
f_the_GEF_Trust_Fund_May_22_2014.pdf
يحيةةل إلةةم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة التقريةةر عةةن تقيةةيم االحتياجةةات للفت ةرة ال اد ةةة
لتجديةةد م ةوارد المرفةةب ،لينظةةر فيهةةا مرفةةب البيلةةة الةالميةةة ،بحيةةو يشةةير المرفةةب
في تقريره الةةادي لمةؤتمر األاةرام إلةم الاريقةة التةي ا ةتجاب بهةا خةالل دورة
تجديد الموارد للتقييم ال ابب لمؤتمر األارام
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ت ةةرد نت ةةال التجدي ةةد ال ةةاد لمة ةوارد الص ةةندوب اال ةةتلماني لمرف ةةب البيل ةةة
الةالميةة فةي الق ةةم اد ةا مةن هةةذا التقريةر وهةذا يشةةمل القيمةة اإلجماليةةة
للمبلةةغ المتةهةةد بةةر لتجديةةد الم ةوارد ،بمةةا فةةي ذل ة للمجةةال البةةؤري للتنةةوع

البيولوجي

اإلجراء الذي اتخذه مرفق البيئة العالمية

إرشادات االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

إرشادات إضافية محددة مقدمة إلم اآللية المالية

كانت ا تراتيجية التجديد الخام

االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
إذ يش ةةير إل ةةم المق ةةرر  ،40/40يح ةةو األاة ةرام وي ةةدعو الحكوم ةةات األخ ةةرى،
واآللي ةةة المالي ةةة ،ومنظم ةةات التموي ةةل إل ةةم تق ةةديم ال ةةدعم الك ةةافي والم ةةتدام وف ةةي

لموارد مرفةب البيلةة الةالميةة شةاملة بمةا

فير الكفاية لمةالجة حفظ النباتات فةي إاةار أهةدام اال ةتراتيجية ،وت ةير
ا تراتيجية التجديد ال اد لموارد مرفب البيلةة الةالميةة علةم نفة الةنه
في هذا الصدد و ي تمر مرفب البيلة الةالميةة فةي تمويةل أنشةاة ضةمن

الوقةةت المنا ةةب لتنفيةةذ اال ةةتراتيجية ،وخصوصةةا للبلةةدان الناميةةة ،ال ةةيما أقةةل
البلة ةةدان نم ة ةوا والة ةةدول الجزرية ةةة الصة ةةغيرة النامية ةةة ،فضة ةةال عة ةةن األا ة ةرام ذات
االقتصاد االنتقالي والبلدان التي هي مراكز للتنوع الجيني

المش ةةاريع القاري ةةة الت ةةي ي ةةدعمها مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة الت ةةي ت ةةؤدي إل ةةم
تحقيةةب تقةةدم فةةي تنفيةةذ اال ةةتراتيجية الةالميةةة لحفةةظ النباتةةات عنةةدما تكةةون
ه ة ةةذه الةناص ة ةةر متماش ة ةةية م ة ةةع الخا ة ةةة اال ة ةةتراتيجية للتن ة ةةوع البيول ة ةةوجي
 0000-0044وأه ةةدام أيش ةةي؛ وداعم ةةة أله ةةدام المش ةةاريع الت ةةي تول ةةد

التنوع البيولوجي البحري والساحلي

ا ةةتراتيجية التجديةةد ال ةةاد لم ةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة شةةاملة بمةةا فيةةر
الكفاية فيما يتةلب بإدارة المنااب المحمية البحرية بحيو يمكن دعةم هةذه

منافع بيلية عالمية؛ ومت قة مع والية مرفب البيلة الةالمية

يحو األارام ويدعو الحكومةات األخةرى ،واآلليةة الماليةة ،ومنظمةات التمويةل،
ح ة ةةب مقتض ة ةةم الح ة ةةال ،إلة ةةم تق ة ةةديم ال ة ةةدعم الكة ةةافي وف ة ةةي الوق ة ةةت المنا ة ةةب،
والم تدام إلةم تنفيةذ أنشةاة التةدريب وبنةا القةدرات واألنشةاة األخةرى المتصةلة

اإلرشادات إذا حددت البلدان هذا الدعم كم ألة ذات أولوية

بالمنةةااب البحريةةة المهمةةة إيكولوجيةةا أو بيولوجيةةا ،خصوصةةا للبلةةدان الناميةةة ،ال
ة ةةيما أقة ةةل البلة ةةدان نم ة ةوا والة ةةدول الجزرية ةةة الصة ةةغيرة النامية ةةة ،واألا ة ةرام ذات
االقتصةةاد االنتقةةالي ،بمةةا فةةي ذل ة البلةةدان التةةي لةةديها نظةةم ارتفةةاع ميةةاه القةةاع،
وح ب مقتضم الحال ،المجتمةات األصلية والمحلية

المناطق المحمية
يةةدعو مرفةةب البيلةةة الةالميةةة ووكاالتةةر المنفةةذة إلةةم تي ةةير تاةةابب إعةةداد وتنفيةةذ
مشةةروعات المنةةااب المحميةةة مةةع األعمةةال المحةةددة فةةي خاةةا الةمةةل الوانيةةة
لبرنةةام الةمةةل ،مةةثال ع ةةن اريةةب الةةن بوضةةوح عل ةةم الةةروابا مةةع عناص ةةر

الهدم  44من أهدام أيشي للتنوع البيولوجي في وثالب المشروع ،بغيةة تي ةير
الرصةةد واإلبةةال المنتظمةةين لنتةةال تل ة المشةةروعات ح ةةبما ت ةةهم فةةي تحقيةةب
األا ةرام للهةةدم  44م ةةن أهةةدام أيش ةةي للتنةةوع البيول ةةوجي واألهةةدام األخ ةةرى

إن المشةةاريع المقدمةةة للحصةةول علةةم تمويةةل مرفةةب البيلةةة الةالميةةة تةةدعم
أنشةةاة فةةي برنةةام الةمةةل تت ةةب مةةع واليةةة مرفةةب البيلةةة الةالميةةة وجميةةع
مشة ةةاريع التنة ةةوع البيولة ةةوجي ويتةة ةةين علة ةةم المشة ةةاريع المتةة ةةددة المجة ةةاالت
البؤرية ة ةةة التة ة ةةي ت ة ة ةةتخدم م ة ة ةوارد التنة ة ةةوع البيولة ة ةةوجي أن تحة ة ةةدد بوضة ة ةةوح
الم اهمات التي يقدمها كل مشروع لتحقيب أهدام أيشي

ذات الصلة ،وتةظيم م ةاهمة هةذه المشةروعات فةي الخاةة اال ةتراتيجية للتنةوع
البيولوجي 0000-0044
يواصل مرفب البيلة الةالمية االمتثال لهذا الالب

األنواع اليريبة اليازية
يال ةةب إل ةةم مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة ،وفق ةةا لص ةةالحيتر ،وي ةةدعو الجه ةةات المانح ةةة
األخةةرى ،إلةةم تقةةديم دعةةم مةةالي كةةافي وفةةي الوقةةت المنا ةةب للبلةةدان الناميةةة ،ال
ةةيما أقةةل البلةةدان نمةوا والةةدول الجزريةةة الصةةغيرة الناميةةة مةةن بينهةةا ،فضةةال عةةن
البلدان ذات االقتصاد االنتقالي ،بما فيها البلدان التي هي مراكز منشةأ أو تنةوع

للموارد الجينية

التعاون مع المنظمات الدولية واالتفاقيات والمبادرات األخر
يالب إلم مرفةب البيلةة الةالميةة ويةدعو اآلليةات الماليةة األخةرى إلةم اال ةتمرار
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إن الاابع الشامل للخاةة اال ةتراتيجية للتنةوع البيولةوجي 0000-0044
وا ةةتراتيجية التنةةوع البيول ةةوجي فةةي التجديةةد ال ةةاد لم ةوارد مرفةةب البيل ةةة

الةالميةة يةوفر فرصةة كبيةرة للمشةاريع القاريةة كةي ت تكشةم أوجةر التةرزر

إرشادات االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

اإلجراء الذي اتخذه مرفق البيئة العالمية

في دعم المشةروعات واألنشةاة التةي تح ةن أوجةر التةرزر بةين االتفاقةات البيليةة
المتةددة األارام ذات الصلة

بةةين االتفاقةةات البيليةةة المتةةةددة األا ةرام ذات الصةةلة وتحقيةةب تقةةدم فةةي
األهدام المشتركة

بروتوكول نايويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

يرجةةم الرجةةوع إلةةم الفق ةرات  30-08مةةن هةةذا التقريةةر والم ةرفقين  7و40
لالاة ةةالع علة ةةم وصة ةةم للة ةةدعم المقة ةةدم لة ةةدعم الحصة ةةول وتقا ة ةةم المنة ةةافع

يوصة ةةي بة ةةأن يتة ةةيإ مرفة ةةب البيلة ةةة الةالمية ةةة األم ة ةوال الضة ةةرورية ألنشة ةةاة دعة ةةم
الحصول وتقا م المنافع والدخول المبكةر حيةز النفةاذ لبروتوكةول نايويةا وتنفيةذه
مةةن أجةةل تنفيةةذ الهةةدم الثالةةو التفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي ،ويوصةةي كةةذل بةةأن
تنظر نقاا االتصال التشغيلية لمرفةب البيلةة الةالميةة بةنايةة فةي الحاجةة الملحةة
لتمويةةل األنشةةاة المتصةةلة بالحصةةول وتقا ةةم المنةةافع وببروتوكةةول نايويةةا عنةةد
التشة ةةاور مة ةةع أصة ةةحاب المصة ةةلحة الة ةةوانيين حة ةةول توزية ةةع مخصصة ةةات نظة ةةام

التخصي

الشفام للموارد )(STAR

يوصي كذل بأن ي تمر مرفب البيلة الةالمية في تمويةل ،كم ةألة ذات أولويةة،
ال ةدعم التقنةةي ل ا ةرام ال ارمةةي إلةةم التصةةديب المةجةةل علةةم بروتوكةةول نايويةةا
ودخولر المبكر حيز النفاذ ،وتنفيذه علم الصةيد الواني
يالة ةةب إلة ةةم مرفة ةةب البيلة ةةة الةالمية ةةة ،لة ةةدى النظة ةةر فة ةةي تموية ةةل مشة ةةروعات مة ةةن
صةةندوب تنفيةةذ بروتوكةةول نايويةةا ،كفالةةة أن الصةةندوب ةةيدعم تحديةةدا األنشةةاة
المتصةةلة بالتصةةديب المبكةةر وبنةةا القةةدرات ،ويمكةةن ا ةةتخدامر للحصةةول علةةم
الم ةوارد الجينيةةة وا ةةتخدامها فقةةا عنةةد الموافقةةة علةةم هةةذه األنشةةاة مةةن جانةةب
ال ةةلاات الحكومي ةةة المنا ةةبة وتأيي ةةدها م ةةن خ ةةالل نقا ةةة االتص ةةال التش ةةغيلية
لمرفب البيلة الةالمية

يال ةةب إل ةةم مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة أن يواص ةةل إدارة ص ةةندوب تنفي ةةذ بروتوك ةةول
نايويا حتةم يةتم صةرم األمةوال المتةهةد بهةا حتةم نهايةة فتةرة التجديةد الخام ةة
لموارد مرفب البيلة الةالمية ،وأن يقدم تقري ار عةن حالةة الصةندوب إلةم االجتمةاع
الثاني عشر لمؤتمر األارام ،الذي يقرر م تقبلر

ودخول بروتوكول نايويا حيز النفاذ وتنفيذه في وقت مبكر

وت تجيب ا تراتيجية التنوع البيولةوجي فةي التجديةد ال ةاد لمةوارد مرفةب
البيلة الةالمية لإلرشادات الصادرة عن مةؤتمر األاةرام إلةم مرفةب البيلةة
الةالمية ةةة بشة ةةأن أولوية ةةات الب ة ةرام لة ةةدعم تنفية ةةذ بروتوكة ةةول نايوية ةةا بشة ةةأن
الحصول وتقا م المنافع

وخةةالل تاريخةةر التش ةةغيلي بأكملةةر ،قةةدم ص ةةندوب تنفيةةذ بروتوكةةول نايوي ةةا
دعمةا إلةةم  44مشةةروعا بقيمةةة  40 6مليةةون دوالر أدت إلةةم حشةةد مبلغ ةا

إض ةةافيا ق ةةدره  07 7ملي ةةون دوالر م ةةن التموي ةةل المش ةةتر واش ةةتمل ذلة ة
علة ةةم  8مشة ةةاريع قارية ةةة ومشة ةةروع عة ةةالمي واحة ةةد ومشة ةةروعين إقليمية ةةين
المحة ةةيا الهة ةةاد وأفريقية ةةا الو ة ةةام) لة ةةدعم التصة ةةديب علة ةةم بروتوكة ةةول
نايويةةا وعلةةم الةةريم مةةن أن جميةةع المشةةاريع ةةوم تةةدعم التصةةديب إلةةم
حةةد مةةا ،فةةإن المشةةروعين اإلقليميةةين والمشةةروع عةةالمي ال تركةةز إال علةةم
ت ةريع التصةديب المبكةةر ويرجةم الرجةوع إلةةم الفقةرتين  30-07مةن هةةذا
التقريةةر والمرفةةب  41لالاةةالع علةةم وصةةم للبرمجةةة فةةي الفتةرة المشةةمولة
بالتقرير
وفي اجتمةاع المجلة

المنةقةد فةي مايو/أيةار  ،0041وبةةد أن ا ةتةرض

مجلة ة مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة الوثيق ةةة  ،GEF/C.46/12وه ةةي تح ةةديو
بشأن صندوب تنفيذ بروتوكول نايويا ،أحيا المجلة علمةا بالتقةدم الجيةد
ال ة ةةذي أحرزت ة ةةر أمان ة ةةة مرف ة ةةب البيل ة ةةة الةالمي ة ةةة ف ة ةةي إدارة ص ة ةةندوب تنفي ة ةةذ

بروتوكةةول نايويةةا وقةةرر تمديةةد تشةةغيل الصةةندوب إلةةم  34دي ةةمبر/كانون
األول  0000أل ةةباب تشةةغيلية لل ةةماح با ةةتمرار إعةةداد المشةةاريع ولتنفيةةذ
المشةةاريع الموافةةب عليهةةا وفقةةا ال ةةتمارة تحدي ةد المشةةاريع وبمةةا يتفةةب مةةع
ق ةرار مجل ة مرفةةب البيلةةة الةالميةةة فةةي اجتماعةةر المنةقةةد فةةي مايو/أيةةار
 0044بشأن الصندوب ،فلن يوافب مجل المرفب علم ا ةتمارات تحديةد
المشاريع الجديدة في إاار الصةندوب بةةد  30يونيةر/حزيران  0041واذ

يالحة ةةظ المجل ة ة أن ا ة ةةتراتيجية المجة ةةال البة ةةؤري للتنة ةةوع البيولة ةةوجي فة ةةي
التجديةةد ال ةةاد لم ةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة تش ةتمل علةةم م ةوارد لتنفيةةذ
ةر
بروتوكةةول نايويةةا ،فقةةد الةةب أن تقةةدم أمانةةة مرفةةب البيلةةة الةالميةةة تقرية ا
إلةةم مةةؤتمر األاةرام فةةي اتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي عةةن التمويةةل المتصةةل
بالتصديب علم بروتوكول نايويا وتنفيذه في وقت المبكر

التقةةدم المحةةرز فةةي تنفيةةذ الخطةةة االسةةتراتيجية للتنةةوع البيولةةوجي -1011
 1010وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي
يدعو األارام ،ومرفب البيلة الةالميةة ،والجهةات المانحةة ،والمنظمةات الدوليةة،
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إن ال ةةدعم الم ةةالي للةم ةةل بش ةةأن المؤشة ةرات المتةلق ةةة بالمة ةةارم التقليدي ةةة
واال ةةتخدام الم ةةألوم الم ةةتدام يي ةةر مؤه ةةل للحص ةةول عل ةةم تموي ةةل م ةةن
مرفب البيلة الةالمية و يرحب مرفب البيلةة الةالميةة بةدعوة للمشةاركة فةي
أي مبادرة لتقديم المشورة التقنيةة لتحقيةب تقةدم فةي الةمةل بشةأن المؤشةرات

إرشادات االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

واألو ة ةةاا األكاديمي ة ةةة ،والمنظم ة ةةات يي ة ةةر الحكومي ة ةةة ومنظمة ة ةات المجتمة ة ةةات
األصةةلية والمحليةةة إلةةم النظةةر فةةي تقةةديم الةةدعم التقنةةي والم ةوارد الماليةةة للب ةرام
التةاوني ةةة ذات الص ةةلة بالةم ةةل بش ةةأن المؤشة ةرات الخاص ةةة بالمة ةةارم التقليدي ةةة

اإلجراء الذي اتخذه مرفق البيئة العالمية

في هذا المجال

واال تخدام المألوم الم تدام الواردة في المقرر 3/44

يشةةير إلةةم الفقة ةرتين  1و 6م ةن المق ةةرر  ،40/40اللتةةين تالب ةةان ضةةمن جمل ةةة
أم ةةور مة ةةن مرفة ةةب البيلة ةةة الةالمية ةةة ،وتة ةةدعوان المة ةةانحين اآلخ ة ةرين ،والحكومة ةةات
والوكةةاالت المتةةةددة األاةرام والثناليةةة إلةةم تقةةديم دعةةم مةةالي كةةام وفةةي الوقةةت
المنا ب إلعداد التقارير الوانية الخام ة

يةةرد يوصةةم للةةدعم المقةةدم إلعةةداد التقريةةر الةةواني الخةةام
 01-00من هذا التقرير

وض ةةةت مخصص ةةات ض ةةمن ا ةةتراتيجية التن ةةوع البيول ةةوجي ف ةةي التجدي ةةد
ال ةةاد لم ةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة لتقةةديم دعةةم إعةةداد التقريةةر الةةواني

ال اد
إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين

فةةي الفق ةرات

إلم البلدان من خالل المجال البؤري

أحيا علما بذل

يةيةةد التأكيةةد علةةم دعوتةةر إلةةم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة فةةي الفق ةرة  0مةةن المقةةرر
 03/40للنظةةر فةةي إنشةةا صةةندوب ا ةةتلماني للتةةةاون فيمةةا بةةين بلةةدان الجنةةوب
للتنوع البيولةوجي لتنفيةذ الخاةة اال ةتراتيجية للتنةوع البيولةوجي ،0000-0044
ا ة ةةتنادا إلة ةةم الم ة ةةاهمات الاوعية ةةة ،ويرحة ةةب بالمناقشة ةةات الجارية ةةة حة ةةول هة ةةذه
الم ألة
السالمة األحيائية
فة ةةي الفق ة ةرة  08مة ةةن المقة ةةرر  ،1/44يحية ةةل مة ةةؤتمر األا ة ةرام كة ةةذل اإلرشة ةةاد
الم ة ةةتلم م ة ةةن م ة ةةؤتمر األاة ة ةرام الةام ة ةةل كاجتم ة ةةاع ل اة ة ةرام ف ة ةةي بروتوك ة ةةول
قرااجنة لل المة األحيالية ،الوارد في التذييل الثاني من المقرر
عناصر استراتيجية فترة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية
عند توجير إعداد ا تراتيجية التنوع البيولوجي لدورة التجديد ال اد ة لموارد

الصندوب اال تلماني لمرفب البيلة الةالمية ،فإن إاار ال نوات األربع
 0048-0041الموجر نحو تحقيب النتال ألولويات البرام يتكون من
الةناصر التالية :أ) الخاة اال تراتيجية للتنوع البيولوجي ،0000-0044

بما في ذل أهدام أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها المرفب بالمقرر
)0/40؛ ب) الخاة اال تراتيجية لبروتوكول قرااجنة لل المة األحياليةة للفتة ةر
 0000-0044المقرر )BS-V/16؛ ل) اإلرشاد الموجر إلم اآللية المالية
بشأن أولويات البرام لدعم تنفيذ بروتوكول نايويا بشأن الحصول وتقا م
المنافع الذي قدمر االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول نايويا ،الوارد
في التذييل األول بالمقرر؛ د) أي مؤشرات ذات صلة باال تخدام الواني
والةالمي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخاة اال تراتيجية؛ و) المجموعة
الحالية من النوات والنتال ومؤشرات األثر ،وعمليات الرصد وأدوات التتبع
المرتباة بها ،التي ي تخدمها حاليا مرفب البيلة الةالمية

االعتبارات االستراتيجية اإلضافية

71

أدمج ةةت ه ةةذه اإلرش ةةادات ف ةةي ا ةةتراتيجية التن ةةوع البيول ةةوجي ف ةةي التجدي ةةد
ال ةةاد لم ةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة و ُي ترشةةد بهةةا فةةي الةةدعم الجةةاري
الذي يقدمر مرفب البيلة الةالمية إلم بروتوكول قرااجنة ويرجةم الرجةوع
إل ةةم المرف ةةب  4به ةةذا التقري ةةر ا ةةتراتيجية التن ةةوع البيول ةةوجي ف ةةي التجدي ةةد
ال اد لموارد مرفب البيلة الةالمية)

ت ةةدم ا ةةتراتيجية التن ةةوع البيول ةةوجي ف ةةي التجدي ةةد ال ةةاد لمة ةوارد مرف ةةب
البيلة الةالمية هذه الةناصر ويرجةم الرجةوع إلةم المرفةب  4بهةذا التقريةر
ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي فةةي التجديةةد ال ةةاد لم ةوارد مرفةةب البيل ةةة

الةالمية)

إرشادات االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

ينبغةي أن تأخةذ ا ةتراتيجية التنةوع البيولةةوجي فةي التجديةد ال ةاد لمةوارد مرفةةب
البيلة الةالمية في الح بان أن أهدام أيشةي للتنةوع البيولةوجي تقةدم أ ا ةا مرنةا
ل اة ةرام يمك ةةنهم تكييفة ةةر ،واألخ ةةذ ف ةةي الح ة ةةبان الظ ةةروم والق ةةدرات الوانية ةةة

اإلجراء الذي اتخذه مرفق البيئة العالمية

المختلفة ،بما في ذل في اال تراتيجيات وخاا الةمةل الوانيةة المنقحةة للتنةوع
البيولوجي
وينبغةي أن تأخةذ ا ةتراتيجية التنةوع البيولةوجي فةي دورة التجديةد ال اد ةة لمةوارد
مرف ة ةةب البيل ة ةةة الةالمي ة ةةة ف ة ةةي الح ة ةةبان االت ة ةةاب وأوج ة ةةر الت ة ةةرزر ب ة ةةين البة ة ةرام
واألولويات القارية المحةددة فةي اال ةتراتيجيات وخاةا الةمةل الوانيةة المنقحةة
للتنة ةةوع البيولة ةةوجي ،مة ةةع التركية ةةز علة ةةم مة ةةل الثغ ة ةرات ذات األولوية ةةة األعلة ةةم

تة ةةم تابية ةةب هة ةةذه االعتبة ةةارات اال ة ةةتراتيجية اإلضة ةةافية فة ةةي عملية ةةة إعة ةةداد
ا ةةتراتيجية التن ةةوع البيول ةةوجي ف ةةي التجدي ةةد ال ةةاد لمة ةوارد مرف ةةب البيل ةةة
الةالمية

المرتباة بالخاة اال تراتيجية للتنوع البيولةوجي  0000-0044وأهةدام أيشةي
الةشرين للتنوع البيولوجي الواردة فيها
وينبغي أن تشجع ا تراتيجية التنوع البيولوجي في دورة التجديد ال اد ة لموارد

مرفب البيلة الةالمية علم االت اب وأوجر الترزر بين المجاالت البؤرية للتنوع
البيولوج ي في مرفب البيلة الةالمية ،وتدهور األراضي ،والمياه الدولية ،وتغير
المناخ – التخفيم من حدتر والتكيم مةر ،وفي ياب البرام واألولويات
القارية وينبغي أن يواصل مرفب البيلة الةالمية اش ار أصحاب المصلحة
الرلي يين ،بما فيهم أمانة االتفاقية ،في عملية صياية ا تراتيجية التنوع
البيولوجي في دورة التجديد ال اد ة لموارد مرفب البيلة الةالمية

وتةةةزز ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي فةةي التجديةةد ال ةةاد

لم ةوارد مرفةةب

البيلةةة الةالميةةة صة ارحة أوجةةر التةةرزر بةةين المجةةاالت البؤريةةة لمرفةةب البيلةةة
الةالميةةة وفةةي تجةةارب الةةنه المتكامةةل فةةي التجديةةد ال ةةاد لمةوارد مرفةةب
البيلة الةالمية

وكانة ةةت أمانة ةةة اتفاقية ةةة التنة ةةوع البيولة ةةوجي ،جنبة ةةا إلة ةةم جنة ةةب مة ةةع الخب ة ة ار

التقنيين وممثلةي منظمةات المجتمةع المةدني ،جةز ا مةن الفريةب اال تشةاري
التقنةي الةةذي ي ةةدي المشةةورة إلةةم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة وا ةةتراتيجية التنةةوع
البيولوجي في التجديد ال اد لموارد مرفب البيلة الةالمية

خامسا -نتائج الرصد والتقييم
ألف -نتائج رصد الحوافظ
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يتم تقييم مشاريع مرفب البيلة الةالمية قيةد التنفيةذ مةن حيةو مةا إذا كانةت تحقةب أهةدام التنميةة/األهةدام البيلةة الةالميةة
للمشروع والتقدم الذي يحرزه من حيو التنفيذ وفقا لنظام التصنيم التالي:


مةةر لليايةةةة ( )HSلةةم يةةةان المشةةروع مةةن أوجةةر قصةةور فةةي تحقيةةب أهدافةةر مةةن حيةةو الصةةلة أو الفةاليةةة أو
الكفا ة؛
( )Sعانم المشروع من أوجر قصور افيفة في تحقيب أهدافر من حيو الصلة أو الفةالية أو الكفا ة؛



مر



مةةر إلةةى حةةد مةةا ( )MSعةةانم المشةةروع مةةن أوجةةر قصةةور متواضةةةة فةةي تحقيةةب أهدافةةر مةةن حيةةو الصةةلة أو
الفةالية أو الكفا ة؛



ييةر مةر إلةةى حةد مةا ( )MUعةةانم المشةروع مةن أوجةر قصةةور كبيةرة فةي تحقيةب أهدافةةر مةن حيةو الصةةلة أو
الفةالية أو الكفا ة؛
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ييةةر مةةر
الكفا ة؛
مر

( )Uعةةانم المشةةروع مةةن أوجةةر قصةةور شةةديدة فةةي تحقيةةب أهدافةةر مةةن حيةةو الصةةلة أو الفةاليةةة أو

للياية ( )HUعانم المشروع من أوجر قصور شديدة

ويتمثل الهدم المؤ ي لمرفب البيلة الةالمية في حصول ما ال يقل عن  11فةي المالةة مةن المشةاريع علةم تصةنيفات
مرضية إلم حد ما أو أعلم وضمن حافظة التنوع البيولوجي المكونة من  718مشروعا قيد التنفيذ حاليا ،حققت ن بة
 17في المالة من المشاريع أهدافها البيلة الةالمية بتصنيم مرض إلةم حةد مةا  )MSأو أعلةم ،وحققةت ن ةبة  67فةي
المالة من المجموع تصنيفات مرضية أو مرضية للغاية ومن حيو التقدم المحرز في التنفيذ ،فإن ن بة  81في المالة
من المشاريع تحقب تصنيفات من حيو التقدم في التنفيذ مرضية إلم حد ما أو أعلم ،وحققت ن بة  12في المالةة مةن
المجموع تصنيفات مرضية أو مرضية للغاية
باء-

النتائج الواردة من مكتب التقييم المستقل لمرفق البيئة العالمية
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خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،شار مكتب التقييم الم تقل لمرفب البيلة الةالمية في الةديد من التقييمةات ذات الصةلة
بالمجةةال البةةؤري للتنةةوع البيولةةوجي وتشةتمل هةةذه علةم خم ةةة تقييمةةات لحةوافظ قاريةةة ،ود ار ةةة واحةةدة لحافظةةة قاريةةة،
وتقريةرين لة دا ال ةةنوي ،وتقيةةيم منتصةةم المةةدة للنظةةام الشةةفام لتخصةةي المةوارد ،وورقتةةين تقنيتةةين مةةن د ار ةةة األدا
7
الشامل الخام ة ،والةديد من تقييمات األثر وفيما يلي تلخي للر الل الرلي ية لهذه التقييمات
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تقييمات الحوافظ القطرية أجرى مكتب التقييم الم تقل لمرفب البيلة الةالميةة خم ةة تقييمةات لحةوافظ قاريةة فةي الهنةد
و ةري النكةا وفةةانواتو وأمانةة برنةةام البيلةة اإلقليمةةي للمحةيا الهةاد وتنزانيةةا واريتريةا ،ود ار ةةة حافظةة قاريةةة واحةدة فةةي
يراليون  8وخلصت التقييمات إلم أن الدعم المقدم من مرفب البيلة الةالمية أدى دو ار هاما في إنشا اإلاار التمكيني
الالزم لوضع ال يا ات والقوانين البيلية وال يزال دعم مرفب البيلة الةالمية مهمةا ل ولويةات البيليةة للبلةدان واحتياجاتهةا
الخاصة بالتنمية الم تدامة ،با تثنا ات قليلة وفي تنزانيةا واريتريةا و ةيراليون ،أدت عوامةل تصةميم المشةاريع ،وخاصةة
اإلفراا في الامةوح واألهةدام ،فةي كثيةر مةن األحيةان إلةم تجةاوزات فةي التنفيةذ واحتمةاالت اال ةتدامة مختلاةة وتزيةد
احتماالت اال تدامة عندما يتم تةزيز تنمية القدرات المؤ ية والفرديةة ،وعنةدما يةتم النهةوض بأنشةاة ةبل الةةيش مةن
خةةالل ُنه ة مجتمةيةةة وفةةي الهنةةد و ةةري النكةةا وفةةانواتو والبلةةدان األعض ةا فةةي أمانةةة برنةةام البيلةةة اإلقليمةةي للمحةةيا
الهةةاد  ،فقةةد ي ةةر التواصةةل والتةةروي علةةم نحةةو فةةةال وا ةةتخدام الةةدرو الم ةةتفادة االعتمةةاد علةةم ناةةاب أو ةةع وأثةةر
اول وقت اإلعداد والتأخر في التنفيذ علم الكفا ة بوجةر عةام وأدى إدخةال آليةات تخصةي المةوارد منةذ فتةرة التجديةد
الرابع لموارد مرفب البيلة الةالمية إلم حفز البرمجة القارية وان كان مدى نجاحها متفاوتا في البلدان المةنية
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تقييمةةات األداء يةةةرض تقريةةر األدا ال ةةنوي الةةذي يةةةده مكتةةب التقيةةيم الم ةةتقل لمرفةةب البيلةةة الةالميةةة وصةةفا تفصةةيليا
لنتةال المشةاريع ،بمةا فةي ذلة تصةنيفات لتحقيةةب النةوات المتوقةةة ،وتصةنيفات الحتمةاالت ا ةتدامة النةوات  ،ومةلومةةات
مالية  9ومن بين  418من مشاريع التنوع البيولوجي التي جرى تصنيفها حتم اآلن وفقةا إلنجةاز النةوات  ،كةان تصةنيم
 417مشةروعا  82فةي المالةة) مةرض إلةم حةد مةا أو أعلةم ومةن بةين  481مةن مشةاريع التنةوع البيولةوجي التةي جةرى
تصةةنيفها وفقةةا لال ةةتدامة ،كةةان تصةةنيم  711مشةةروعا  16فةةي المالةةة) فةةي ناةةاب نإلةةم حةةد مةةان وقةةدم تقريةةر األدا

 7ترد التقارير الكاملة علم موقع مكتب التقييم الم تقل لمرفب البيلة الةالمية علم اإلنترنت  )www.gefieo.orgوالمكتب علم ا تةداد
لتقديم أي مةلومات إضافية إلم مؤتمر األارام ح ب الحاجة
 8هنا ثالثة منها مدرجة في التقرير ال نوي لتقييم الحوافظ القارية لةام  ،4173وثالثة في تقرير عام  4172ويمكن االاالع علم
التقريرين فيhttp://www.thegef.org/gef/ACPERs :
9
أحدو تقارير نوية ل دا لةامي  4174و 4173متاحة في هذا الةنوانhttp://www.thegef.org/gef/APRs :
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ال ةةنوي آلخ ةةر ةةنتين  4174و )4173مةلوم ةةات عةةن  13م ةةن مش ةةاريع التن ةةوع البيول ةةوجي المكتمل ةةة ومةةن ب ةةين ه ةةذه
المشاريع ،تم تصنيم  81في المالة منها علم أنها مرضية وفقا لمةيار النوات وتصنيم ا ةتدامة  18فةي المالةة مةن
أص ةةل  17تص ةةنيفا) عل ةةم أنه ةةا ف ةةي نا ةةاب ’المحتم ةةل‘ وفق ةةا لمةي ةةار اال ةةتدامة وتق ةةارن تص ةةنيفات النة ةوات وتص ةةنيفات
اال تدامة للمشاريع الواردة في تقريري آخر نتين بالمتو ا اويل األجل
-17

وا تثمر مرفب البيلة الةالمية  7 741مليون دوالر في  411مشروعا م تكمال متةلقا بالتنوع البيولةوجي ومتاحةا بشةأنها
مةلومات مالية وتم التةهد بتمويل مشتر كلي قدره  4 214مليةون دوالر فةي بدايةة هةذه المشةاريع ،وذلة بمةةدل 4.4
دوالر لكل دوالر من منإ مرفب البيلة الةالمية ومن بةين  461مةن مشةاريع التنةوع البيولةوجي التةي أنجةزت والتةي توجةد
بشأنها مةلومات عن التمويل المشتر الذي تحقب ،فإن التمويل المشتر بلغ  4 361مليون دوالر :بلغ المتو ةا 4.7
دوالر لكل دوالر من تمويةل مرفةب البيلةة الةالميةة وبلةغ الو ةيا  7.1دوالر لكةل دوالر مةن تمويةل مرفةب البيلةة الةالميةة
ووصل متو ا مةدل التحقب لكل دوالر من تمويل مرفب البيلة الةالمية إلم  4.1دوالر في مجموعةة المشةاريع المنجةزة
التي جرى ا تةراضها في تقرير األدا ال نوي لةام  ،4174والةم  3دوالرات فةي التقريةر ال ةنوي لةةام  ،4173ووصةل
و يا مةدل التحقب لكل دوالر من تمويل مرفب البيلة الةالمية إلم  7.1دوالر بالن بة لتقريري ال نتين
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تقيةةيم منتصةةف المةةدة لنظةةام التخصةةيص الشةةفاف للم ةوارد خل ة تقيةةيم منتصةةم المةةدة لنظةةام التخصةةي الشةةفام
للموارد 10الذي أجراه مكتب التقييم الم تقل لمرفب البيلة الةالمية إلم أن مؤشر المنافع البيلية الةالمية للتنوع البيولوجي
ب يا من الناحية النظريةة وي ةتند إلةم أدلةة علميةة وتتصةل مؤشةرات التنةوع البيولةوجي مباشةرة بالمنةافع البيليةة الةالميةة
التي ي ةم إلةم تحقيقهةا مرفةب البيلةة الةالميةة وكانةت مخصصةات اإلدارة الم ةتدامة للغابةات فةالةة فةي توجيةر المةوارد
إل ةةم أنش ةةاة اإلدارة الم ةةتدامة للغاب ةةات ويوص ةةي التقي ةةيم بتح ةةين الص ةةحة الةلمية ةة والتقنية ةة لمؤش ةةر التن ةةوع البيول ةةوجي
الةالمي عن اريب إعاا اهتمام أكبر لوظالم النظم اإليكولوجية وأنواع المياه الةذبة
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صلة مرفق البيئة العالمية باالتفاقيات خلصت الورقة التقنية  11 2لد ار ة األدا الشامل الخام ة بشةأن أهميةة مرفةب
البيلة الةالمية لالتفاقيات إلم أن ا ةتراتيجية التنةوع البيولةوجي فةي التجديةد الخةام لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة تةكة
إرشادات مؤتمر األارام عن كثب وتحاول إدمال المجموعةة المتنوعةة مةن المجةاالت فةي برمجةة مرفةب البيلةة الةالميةة
وفقا للتكليم الوارد في إرشادات اتفاقية التنوع البيولوجي وكان الحجم اإلجمالي لإلرشادات الصادرة عن اتفاقية التنوع
البيولةةوجي إلةةم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة مرتفةةةا با ةةتمرار ويزيةةد زيةةادة افيفةةة مةةع مةةرور الةةزمن ويواجةةر تحةةديين :التوحيةةد
وتحديةةد األولويةةات ونظ ة ار لةةةدم تحديةةد األولويةةات فةةي إرشةةادات اتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي ،هنةةا قةةدر مةةا مةةن التجةةزؤ
والتةرابا اال ةةتراتيجي األقةةل فةةي ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي وتركةةز المةوارد المةتمةةدة فةةي إاةةار المجةةال البةةؤري للتنةةوع
البيولةةوجي بشةةكل حصةةري تقريبةةا علةةم األنشةةاة الةواردة فةةي إاةةار الهةةدفين األول والثةةاني مةةن أهةةدام التنةةوع البيولةةوجي
ويتم تفةيل المجاالت البرنامجية لل المة األحياليةة بموجةب بروتوكةول قرااجنةة وكةذل بشةأن الحصةول وتقا ةم المنةافع
بموجةةب بروتوكةةول نايويةةا مةةن خةةالل الهةةدفين الثالةةو وال اربةةع للتنةةوع البيولةةوجي فةةي ا ةةتراتيجية المجةةال البةةؤري للتنةةوع
البيولوجي في التجديد الخام لموارد مرفةب البيلةة الةالميةة ،ولكةن ال تالةب البلةدان مةوارد مقابلةة لهةا مةن مخصصةاتها
ضمن نظام التخصي الشفام للموارد

 10نظام التخصي الشفام للموارد هو إاار لتخصي موارد التجديد الخام لموارد مرفب البيلة الةالمية لدعم أنشاة في المجاالت
الشفام للموارد،
البؤرية للتنوع البيولوجية وتغير المناخ وتدهور األراضي ولالاالع علم ا تةراض منتصم المدة لنظام التخصي
يرجم زيارةhttp://www.thegef.org/gef/node/10012 :
 11د ار ة األدا الةام الخام ة التي أعدها مكتب التقييم الم تقل لمرفب البيلة الةالمية جميع الوثالب ترد هنا:
http://www.thegef.org/gef/OPS5

41
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تقييمةةات األثةةر تشةةير الورقةةة التقنيةةة  4لد ار ةةة األدا الشةةامل الخام ةةة المةنونةةة نأثةةر مرفةةب البيلةةة الةالميةةةن ،إلةةم أن
مشةةروع نصةةندوب ش ةراكة الةةنظم البيليةةة الحرجةةةن ةةاهم بشةةكل فةةةال فةةي ا ةةتحداو أو تو ةةيع  1.2مليةةون هكتةةار مةةن
المنااب المحمية في  71بلدا تضم نقاا اخنة كبيرة للتنوع البيولوجي علم الصةيد الةالمي وتفيةد الورقةة التقنيةة 74
لد ار ةةة األدا الشةةامل الخام ةةة المةنونةةة نالتقةةدم نحةةو تحقيةةب األثةةرن ،بأن ةر مةةن بةةين  441مشةةروعا منج ة از بشةةأن التنةةوع
ةار بيليةةة؛ وحققةةت ن ةةبة  11فةةي المالةةة  772مشةةروعا)
البيولةةوجي ،أظهةةرت ن ةةبة  11فةةي المالةةة  718مشةةروعا) آثة ا
خفضا من حيو اإلجهاد البيلي ،وأدت ن ةبة  41فةي المالةة أخةرى  21مشةروعا) إلةم تح ةين الحالةة البيليةة وأشةارت
التقييمات النهالية لمشاريع التنوع البيولةوجي إلةم أن مةظةم اآلثةار البيليةة كانةت فةي شةكل تح ةين الموالةل علةم م ةتوى
الموقةةع  33فةةي المالةةة ،أي  16مشةةروعا) ،ولكةةن أشةةارت ن ةةبة  77فةةي المالةةة  46مشةةروعا) أيضةةا إلةةم آثةةار علةةم
م ةةتوى المنةةاظر الابيةيةةة ويتنةةاول التقريةةر ال ةةنوي ل ثةةر لةةةام  12 4173الصةةادر عةةن مكتةةب التقيةةيم الم ةةتقل لمرفةةب
البيلةةة الةالميةةة وصةةفا لتقيةةيم يجةةري االضةةاالع بةةر بشةةكل مشةةتر بةةين مكتةةب التقيةةيم الم ةةتقل لمرفةةب البيلةةة الةالميةةة
وبرنام األمم المتحدة اإلنمالي من شأنر أن يقيم الدعم الذي يقدمةر مرفةب البيلةة الةالميةة لحمايةة التنةوع البيولةوجي مةن
خالل المنااب المحمية

سادسا -القضايا األخر ذات الصلة بمؤتمر األطراف
ألف-

التجديد السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية
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اختتم ةةت المفاوض ةةات المتةلق ةةة بفتة ةرة التجدي ةةد ال ةةاد لمة ةوارد مرف ةةب البيل ةةة الةالمي ةةة  7يولي ةةر/تموز  4172إل ةةم 31
يونير/حزيران  )4178بنجاح في  71-76أبريل/ني ةان  4172فةي جنيةم ،وي ة ار عنةدما تةهةد  37بلةدا بمةا مجموعةر
 2.233مليةةار دوالر للبرمجةةة فةةي التجديةةد ال ةةاد لم ةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة وهةةذه البلةةدان هةةي :أ ةتراليا والنم ةةا
وبةةنغالديش وبلجيك ةةا والب ارزي ةةل وكن ةةدا والص ةةين والجمهوري ةةة التش ةةيكية وال ةةدانمر وفنلن ةةدا وفرن ةةا وألماني ةةا والهن ةةد وأيرلن ةةدا
وايااليا واليابان وكوريا ولك مبر والمك ةي وهولنةدا ونيوزيلنةدا والنةروي وباك ةتان واالتحةاد الرو ةي و ةلوفينيا وجنةوب
أفريقيا وا بانيا وال ويد و وي ار والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية
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وأيد مجل مرفب البيلة الةالمية حزمة تجديد الموارد بالكامل فةي دورتةر ال اد ةة واألربةةين ،المنةقةدة مةن  41إلةم 41
مايو/أيةةار  ،4172بمةةا فةةي ذلة وثيقةةة توجيهةةات البرمجةةة ،والتوصةةيات ال يا ةةاتية للتجديةةد ال ةةاد لمةوارد مرفةةب البيلةةة
الةالمية ،وقرار تجديد الموارد
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وفةةي حالةةة التنةةوع البيولةةوجي ،تةةم تخصةةي  7.416مليةةار دوالر للمجةةال البةةؤري للتنةةوع البيولةةوجي ممةةا يجةةةل التنةةوع
البيولوجي أكبةر مجةال بةؤري فةردي فةي التجديةد ال ةاد لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة وفقةا للمةوارد المخصصةة وعةالوة
علةةم ذلة  ،هنةةا عناصةةر أخةةرى مةةن برمجةةة التجديةةد ال ةةاد لمةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة ذات صةةلة مباشةرة بالخاةةة
اال ة ةةتراتيجية للتن ة ةةوع البيول ة ةةوجي  4141-4177وأه ة ةةدام أيش ة ةةي بم ة ةةا ف ة ةةي ذلة ة ة برن ة ةةام اإلدارة الم ة ةةتدامة للغاب ة ةةات
 411مليةةون دوالر) ،ونهج ةين متكةةاملين ،وهمةةا إبةةةاد إ ازلةةة الغابةةات عةةن ال ةةل إمةةدادات ال ةةلع األ ا ةةيةن ونتةزيةةز
اال تدامة والمرونة مةن أجةل األمةن الغةذالي فةي أفريقيةان المخصة لهمةا  21و 61مليةون دوالر علةم التةوالي وأخيةرا،

هنا أهدام وبةرام ذات صةلة بةالتنوع البيولةوجي فةي ا ةتراتيجيات الميةاه الدوليةة وتةدهور األ ارضةي مصةايد األ ةما
الم تدامة والزراعة الم تدامة ،علم التوالي)
التوصيات السياساتية للتجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية
-18

12

إن التوصيات ال يا اتية موجهة نحو هدم عام يتمثل في أن يحقب مرفب البيلة الةالمية ككل آثار أكبر باريقةة تت ةم
بالفةالية والكفا ة ،وتغاي المجاالت ال تة التالية:

التقرير ال نوي عن األثر ،مرفب البيلة الةالمية 4173 ،لالاالع علير:

47

http://www.thegef.org/gef/AIRs

أ التمايز؛
ب تح ين كفا ة دورة المشاريع؛
ل تةزيز االنخراا مع القااع الخا ؛
د تةزيز االنخراا القاري ومشاركة المجتمع المدني؛
ه تةزيز تةميم مراعاة المنظور الجن اني؛
و تةزيز اإلدارة القالمة علم النتال  ،ونظم إدارة المةارم
-11

ويمكن االاالع علم الن

الكامل للتوصيات ال يا اتية علم:

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.46.07.Rev_.01_Summ
_ary_of_the_Negotiations_of_the_Sixth_Replenishment_of_the_GEF_Trust_Fund_May
 22_2014.pdfويةرض الجدول  6أدناه خاة الةمل المتفب عليها لتنفيذ التوصيات ال يا اتية في التجديةد ال ةاد
لموارد مرفب البيلة الةالمية
الجدول  -6خطة عمل تنفيذ التوصيات السياساتية في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية
تاري اجتمةاع اإلج ار
المجل

مايو/اية ة ة ة ة ة ة ة ةةار وافب المجل علم مقترح بتحديو نظام التخصي الشفام للمةوارد فةي التجديةد ال ةاد لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة ،بمةا
في ذل التةديالت التالية )4 :زيادة وزن مؤشر النات المحلي اإلجمالي للفرد إلم 0 08؛  )0خفض ال قوم المفروضة
0041
علم كل مجال من المجاالت البؤرية إلم  40في المالة؛ و  )3زيادة إجمالي الحد األدنم ألقل البلةدان نمةوا إلةم  6ماليةين
دوالر و تقوم األمانة ،تمشيا مع تقييم منتصم المدة لنظام التخصي

الشفام للموارد ،وتوصيات د ار ة األدا الشامل

الخام ة ،بإدرال ا تةراض لمدى إمكانية تغيير عناصةر أخةرى مةن نظةام التخصةي

في ا تخدام المخصصات القارية

الشةفام للمةوارد ،واجة ار ات المرونةة

ووافةةب المجل ة علةةم يا ةةة لتةةوفير الوضةةوح فةةي تةريفةةات وُنه ة تةزيةةز التمويةةل المشةةتر الفة ةال؛ وتحديةةد م ةةتوى امةةوح
إلجمالي الحافظة للوصول إلم مةدل تمويل مشتر قدره  4:6علم األقل؛ وخلب توقةات بتمويل مشتر أكبر للبلدان ذات
الدخل المتو ا األعلم التي لي ت من الدول الجزرية الصغيرة النامية
في مقترح بشأن أداة تجريبية يير المنإ ت تخدم الموارد من يير المنإ المجنبة ،بما في ذل أدوات محدثة

أكتوبر/تشرين ينظر المجل
األول 0041
وينظر المجل في تدابير إضافية لتح ين ال يا ات واإلج ار ات المرتباة بدورة المشاريع ،بما فةي ذلة الةنه البرنةامجي،
ونظام إدارة الحوافظ لتتبع التقدم في المشاريع من خالل الشراكة
وتقديم تقرير إلم المجل

عن اإلج ار ات المتخذة لتةزيز إش ار القااع الخا

وينظر المجل في خاة عمةل بشةأن المنظةور الجن ةاني ،لتةزيةز تةمةيم م ارعةاة المنظةور الجن ةاني ،بمةا فةي ذلة ا ةتخدام
مؤشرات تراعي الفوارب بين الجن ين والبيانات المصنفة ح ب نوع الجن
وينظر المجل في خاة عمل شاملة لمواصلة تةزيز نظام اإلدارة القالمة علم النتال ولوضع نظام إلدارة المةارم ،بدعم
من منصة تكنولوجية مجددة تصلإ لهذا الغرض
وُيقدم إلم المجل

مباد توجيهية بشأن إش ار الجمهور

------
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