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 تنفيذي موجز

 يوليةر/تموز 7 مةن ( فةي مجةال التنةوع البيولةوجي للفتةرةGEFأنشةاة مرفةب البيلةة الةالميةة   تقريةرا عةنهذه الوثيقةة  تقدم -7
، التةي يشةار إليهةا مرفةب البيلةة الةالميةة أخر  نتين مةن فتةرة التجديةد الخةام  لمةواردوهما ؛ 4172 يونير/حزيران 31إلم  4174
لمةوارد مرفةب التجديد الخةام  البرمجة خالل فترة  عنعامة  لمحةيقدم التقرير أيضا و الفترة المشمولة بالتقرير  بةد بوصفها فيما 

  ( 4172 يونير/حزيران 31إلم  4171 يولير/تموز 7 ا بأكمله البيلة الةالمية
اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي، اآلليةة الماليةة لتنفيةذ  بتشةغيلمرفب البيلة الةالمية، بوصفر الهيكل المؤ  ي الذي يقوم يوفر و  -4

 المضةالع بهةا ةالميةةيصم التقرير أنشاة مرفب البيلةة الو من مؤتمر األارام  إرشادات التمويل للمشاريع القارية علم أ ا  
الحةادي عشةر الةذي عقةد فةي مدينةة  اجتماعةرمؤتمر األارام فةي اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي فةي  الصادرة عنلإلرشادات ا تجابة 
 االجتمةاع ال ةاد  لمةةؤتمر األاةرام الةامةل كاجتمةاع ل اةةرامو  4174 /تشةرين األولأكتوبر 71إلةةم  8 مةن بةاد، الهنةد،آحيةدر 
 اةرام  لال ةابقة مةؤتمرات لا الصةادرة عةناألخةرى ذات الصةلة  والمقةررات 4174 /تشةرين األولأكتوبر 1 إلةم 7عقد من الذي 

مرفةب البيلةة الةالميةة التي اتخذها تقرير مفصل عن اإلجرا ات علم  لالاالعفي التقرير الرلي ي  1لم الجدول إ الرجوعيرجم و 
 مؤتمر األارام  لدي عشر االجتماع الحا لإلرشادات الواردة منا تجابة 

مشةةروعا مةةن الصةةندوب  761 علةةم ، وافةةب مرفةةب البيلةةة الةالميةةة4172 يونيةةر/حزيران 31و 4174 يوليةةر/تموز 7بةةين و  -3
التنوع خاصةةة بةةقرااجنةةة ونايويةةا مةةن خةةالل مشةةاريع  يبروتوكةةولو دعم تنفيةةذ اتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي للمرفةةب الةةذي يةةاال ةةتلماني 
 قةةدره لتنفيةةذ هةةذه المشةةاريع ارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة المقةةدمكةةان مجمةةوع مةةو و البؤريةةة  المجةةاالت ة ومشةةاريع متةةةدد وحةةدهالبيولةةوجي 

فتةةرة التجديةةد لتنةةوع البيولةةوجي خةةالل البةةؤري لمجةةال لمةةن المةةوارد المخصصةةة ل فةةي المالةةة 26حةةوالي  ي، أدوالرا 283 443 416
مةةوارد  حشةةدإلةةم هةةذه المةةوارد  وأدت(  ومةةنإ إعةةداد المشةةاريعاالت  بمةةا فةةي ذلةة  ر ةةوم الوكةة لمةةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةةالخةةام  

بمةةةا فةةةي ذلةةة  وكةةةاالت مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة،  ،التمويةةةل المشةةةتر  للمشةةةاريع مةةةن الشةةةركا  مةةةنمليةةةار دوالر  7.1 قةةةدرهافية اإضةةة
 4.4 م المشةةاريع إلةةمحيةةو وصةةل مجمةةوع تكةةاليوالوكةةاالت الثناليةةة، والبلةةدان المتلقيةةة، والمؤ  ةةات الخاصةةة، والقاةةاع الخةةا  

البيلةةةةةة  مرفةةةةةب  3.1 : 7 قةةةةةدرهتمويةةةةةل مشةةةةةتر   مةةةةةةدلذلةةةةة   ونةةةةةت  عةةةةةنمليةةةةةار(   4.7 :هادونوبةةةةةر ةةةةةوم الوكالةةةةةة، بمليةةةةةار دوالر  
 (  3.8 : 7 هادونوبر وم الوكالة، بتمويل مشتر   : الةالمية

 أصةةل مبلةةغ مةةن دوالرا 7 111 446 381 تمةةت برمجةة، لمةةوارد مرفةةب البيلةة الةالميةةةفتةةرة التجديةد الخةةام  وفةي نهايةةة  -2
 الموارد  مظروم من مجموع  في المالة 18 أيالبؤري للتنوع البيولوجي،  للمجال مخص دوالر  مليار 7.18

خةالل الفتةرة  لموارد مرفب البيلةة الةالميةةفترة التجديد الخام  لأهدام اال تراتيجية  ح برد برمجة التنوع البيولوجي تو  -1
 الجدول ألم أدناه   المشمولة بالتقرير في

 1خالل الفترة المشمولة بالتقرير ةستراتيجياال أهدافحسب برمجة التنوع البيولوجي  -الجدول ألف

المرفق المقدم من مبلغ ال أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
 )بالدوالرات األمريكية(

 التمويل المشتركمبلغ 
 )بالدوالرات األمريكية(

  886 104 740 040 060 401 تدامة نظم المنااب المحمية تح ين ا الهدم األول: 
إنتةةةال المنةةةاظر فةةي الم ةةةتدام  رتةمةةيم حفةةةظ التنةةوع البيولةةةوجي وا ةةتخدامالهةةدم الثةةةاني: 

 038 607 844 481 300 136 الابيةية/ المناظر البحرية والقااعات
 06 010 480 43 663 618 ليةبنا  القدرات لتنفيذ بروتوكول قرااجنة لل المة األحياالهدم الثالو: 
 408 860 473 11 447 183   هابنا  القدرات بشأن الحصول علم الموارد الجينية وتقا م منافةالهدم الرابع: 

                                                           
حيو ا تراتيجية التنوع البيولوجي  من أهدامهدم إلم  ماُين ب ر م الوكالة نظرا ألنر ال يمكن أي  ممبالغ البرمجة ال تشتمل علم ر و  1

من  الرابعمن صندوب تنفيذ بروتوكول نايويا لدعم تنفيذ الهدم هذه التكاليم تغاي المنحة بأكملها  وتشتمل هذه الجداول علم تمويل إن 
  يأهدام التنوع البيولوج
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دمة  التزامةات اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي فةي عمليةات التخاةيا الوانيةة الهدم الخةام : 
 0 070 104 1 388 110 (الوانية للتنوع البيولوجي من خالل األنشاة التمكينية  اال تراتيجيات وخاا الةمل

 4 060 707 100 117 644 008 المجموع

فتةرة ( خةالل ال ةنتين األخيةرتين مةن الهةدم األول  لةديهاالتمويل إلدارة نظةم المنةااب المحميةة  أولوياتالبلدان  حددتو  -6
فةي  21 ييةر أن جةز ا كبيةرا (؛ مليةون دوالر 471ي ة، أمن البرمجةفي المالة  26  لموارد مرفب البيلة الةالميةالتجديد الخام  

الهةدم الم ةتدام   را ةتثمر فةي مجةال تةمةيم التنةوع البيولةوجي وا ةتخدام من التمويةل (مليون دوالر 781ي المالة من البرمجة، أ
م  لمةوارد مرفةب البيلةة فتةرة التجديةد الخةاال نتين األخيةرتين مةن برمجة ال المة األحيالية خم ة أضةام خالل وزادت (  الثاني

الهةةدم   هوتنفيةةذبروتوكةةول نايويةةا علةةم تصةةديب البرمجةةة دعةةم زادت باإلضةةافة إلةةم ذلةة ، و ين  تةةاألول بال ةةنتينمقارنةةة الةالميةةة 
  ينتةاألول بال ةنتينمقارنةة فترة التجديد الخةام  لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة ال نتين األخيرتين من خالل  71 قدره ( بةاملالرابع

ال ةنتين األخيةرتين المشةاريع المةتمةدة خةالل  جانةبمليار دوالر مةن التمويةل المشةتر  مةن  7.1أكثر من  تم حشد، بصفة عامةو 
 فترة التجديد الخام  لموارد مرفب البيلة الةالمية من 

خةةام  التجديةةد ال ح ةةب أهةةدام ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي فةةيويةةةرض الجةةدول بةةا  أدنةةاه برمجةةة التنةةوع البيولةةوجي  -1
الجةز  األكبةر ت ةتخدم تحةدد أولوياتهةا بحيةو البلةدان  كانةت، وفي الماضةي(  4172-4171بأكملها   لموارد مرفب البيلة الةالمية

 في المالة 61-11نحو محمية   المناابإدارة بالةمل في مجال مرفب البيلة الةالمية للمضي قدما المقدمة من مخصصاتها من 
لكةةن، كمةةا و الم ةةتدام(؛  رلةةدعم تةمةةيم التنةةوع البيولةةوجي وا ةةتخدام فةةي المالةةة 21-31 نحةةو لةةدعم إدارة المنةةااب المحميةةة مقابةةل

ا ةتراتيجيات برمجةة أكثةر توازنةا بةين  لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةةفترة التجديد الخام  خالل البلدان  جتهفقد انتيوضإ الجدول 
دارة خصةة  إلالمةةوارد حجةةم أكبةةر مةةن مجمةةوع أن  هةةذين الهةةدفين مةةن ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي  وبالتةةالي، علةةم الةةريم مةةن

المحميةة  المنةاابال ةتثمار فةي إدارة التنةوع البيولةوجي خةارل باإلم أن هنا  اهتمامةا متزايةدا تشير النتال   ، فإنالمنااب المحمية
الخاةةة اال ةةتراتيجية للتنةةوع لتنفيةةذ بالن ةةبة هةةذا يبشةةر بةةالخير و مرفةةب البيلةةة الةالميةةة  تجديةةدات مةةوارد ال ةةابقة مةةن  بةةالفتراتمقارنةةة 

 ، نظرا ألهمية تةميم التنوع البيولوجي في تحقيب الةديد من أهدام أيشي  4141-4177البيولوجي 
 لمةوارد مرفةق البيئةة العالميةةفتةرة التجديةد الخةامس سةتراتيجية خةالل أهةداف اال حسةبالجدول باء: برمجةة التنةوع البيولةوجي 

 2لدوالرات األمريكية()المبالغ با( 0202-0202) بأكملها

المرفق المقدم من مبلغ ال أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
 )بالدوالرات األمريكية(

النسبة المئوية من 
مجموع المبلغ 

 المبرمج

 التمويل المشتركمبلغ 
 )بالدوالرات األمريكية(

 4 431 126 221 21 281 168 121 تح ين ا تدامة نظم المنااب المحمية الهدم األول: 

 رتةمةةيم حفةةظ التنةةوع البيولةةوجي وا ةةتخدامالهةةدم الثةةاني: 
الم ةةةةةتدام إنتةةةةةال المنةةةةةاظر الابيةيةةةةةة/ المنةةةةةاظر البحريةةةةةة 

 والقااعات

112 714 211 27 386 172 864 7 

بنةةا  القةةةدرات لتنفيةةذ بروتوكةةول قرااجنةةةة الهةةدم الثالةةو: 
 لل المة األحيالية

628 268 76 4 781 681 48 

بنا  القةدرات بشةأن الحصةول علةم المةوارد الهدم الرابع: 
   هاالجينية وتقا م منافة

433 816 21 1 823 438 773 

دمةة  التزامةةات اتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي الهةةدم الخةةام : 
فةةةةةي عمليةةةةةات التخاةةةةةيا الوانيةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل األنشةةةةةاة 

الوانيةةةة للتنةةةوع  التمكينيةةةة  اال ةةةتراتيجيات وخاةةةا الةمةةةل
 (البيولوجي

118 463 31 3 311 118 17 

 2 411 618 411 711 114 171 421 المجموع

                                                           
 المرجع نف ر  2
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بلةةدا مةةن  11مةةا مجموعةةر دعمةةا إلةةم ( NPIF صةةندوب تنفيةةذ بروتوكةةول نايويةةا قةةدم وخةةالل الفتةةرة المشةةمولة بةةالتقرير،  -8
مةن خةالل  صةندوب تنفيةذ بروتوكةول نايويةا وا ةتثمرومشروع عةالمي واحةد   ،خالل ثمانية مشاريع قارية، وثالثة مشاريع إقليمية

 من التمويل المشتر   مليون دوالر  31.6 حشد موارد إضافية قدرهاو  والرمليون د 74.1 هذه المشاريع
 (+SFM-REDD  خفةةض االنبةاثةةات الناتجةةة عةةن إزالةةة الغابةةات وتةةدهورها –اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات برنةةام   وقةةدم -1

أ ا ةا ام اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير، و مرفب البيلةة الةالميةة م ةاهمات كبيةرة فةي تحقيةب أهةدلالتابع 
ا ةتثمارات  كمةا أن؛ 78و 71و 72و 77و 1 أيشةي أهةدامأيضةا بصةلة م ةاهمات ذات  ر قةدم، ولكنمن أهدام أيشي 1 الهدم

 بمبلةةغرفةب البيلةةة الةالميةة  ةةاهم مو (  71بع عشةر  ا ةالمواتيةة للغابةةات قةدمت م ةاهمة مباشةةرة فةي الهةةدم البيلةةة الفةي  المشةاريع
خفةض االنبةاثةات الناتجةة عةن إزالةة  –اإلدارة الم ةتدامة للغابةات برنام  مشاريع مشروعا من  32 لتنفيذدوالرا  713 171 633

   المشتر  تمويلمن ال دوالرات 861 362 116 قدره مبلغا إضافياحشدت التي  الغابات وتدهورها
 7 411 ( بتمويل ما يقةرب مةنSGPبرنام  المنإ الصغيرة لمرفب البيلة الةالمية  قام  خالل الفترة المشمولة بالتقرير،و  -71

التخفيةم مجةاالت ت ةهم فةي  منافع متةددة المجةاالت البؤريةةيحقب ا مشروع 721بالتنوع البيولوجي  بما في ذل   امتةلقمشروعا 
مةن مرفةب البيلةة الةالميةة،  مليةون دوالر 23.48  قةدرهتمةويال مةا يمثلونمن آثار تغير المناخ والمياه الدولية وتدهور األراضي(، 

مةةةن الشةةةركا  والم ةةةتفيدين مةةةن المةةةنإ، عينةةةي تراكمةةةي وتمويةةةل مشةةةتر   نقةةةدفةةةي شةةةكل  مليةةةون دوالر 22.13 مبلةةةغ باإلضةةةافة إلةةةم
علةم مةةدى  إدرارهتةم وكةاالت مرفةب البيلةة الةالميةة، والوكةةاالت الثناليةة، والحكومةات الوانيةة والمحليةة، وكةةذل  القاةاع الخةا ، و 

 التنفيذ الواني لمشاريع برنام  المنإ الصغيرة  
مرفةب يةةد  يالةذ(، CEPF الحرجةة لةنظم اإليكولوجيةة مةن أجةل االشةراكة خالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدم صندوب و  -77

أدى إلةم حشةد مبلةغ و مليةون دوالر،  41.3 بمبلةغ قةدرهبلةدا،  23مشةروعا فةي  448  إلةم، تمةويالفيةر البيلة الةالمية أحد المانحين
مليةون دوالر فةي  761لةم إللبرنةام  منةذ إنشةالر  ةالةالمية اتاال ةتثمار  وصةلت حافظةة، وبةذل  مليةون دوالر 41.76 إضافي قدره

مةن  مليةون دوالر 327 وأدت إلةم حشةد مبلةغ إضةافي قةدرهمنظمةات المجتمةع المةدني،  مةنمنظمة  7 812 منإ مقدمة إلمشكل 
 ةالم  الشركا  في جميع أنحا  ال

تابةةا للبرنةام  مشروعا  11 فير، علم مرفب البيلة الةالمية أحد المانحينالذي يةد (، SOS  إنقاذ أنواعنابرنام   ووافب -74
المشةةتر  تمويةل مةن ال ادوالر  1 317 811حشةد و  دوالرا 2 181 187 إنقةاذ أنواعنةابرنةةام   قةدمو خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير  

أهةةدام مةةن  74تحقيةةب الهةةدم م ةةاهمة كبيةةرة فةةي  وبالتةةالي قةةدمبلةةدا،  24فةةي نقراض بةةاال المهةةددةمةةن األنةةواع ا نوعةة 741 لحفةةظ
  منظمات المجتمع المدنيمنظمة من  24هذه المشاريع وضمت أيشي  

خةالل الفتةرة المشةمولة  (SCCF  تغيةر المنةاخبفي إاار الصندوب الخةا   عليهم ةموافقتمت المشروعا  41ومن بين  -73
مةةنإ الصةندوب الخةةا  بتغيةةر قيمةةة وتصةل أهةةدام إدارة التنةوع البيولةةوجي  بصةلة واضةةحة  ةبةة مشةةاريع وجةةود  تظهةةربةالتقرير، 

التمويةةةل المشةةةتر ، أي مةةةا مجموعةةةر  مةةةن مليةةةون دوالر 441.31و، مليةةةون دوالر 22.76المنةةةاخ المرتباةةةة بهةةةذه المشةةةاريع إلةةةم 
زيةادة في  ت اهملتكيم، وبالتالي لإليكولوجي النه  القالمة علم النظام ا المشاريعوتابب الةديد من هذه   مليون دوالر 461.11

في زيادة قةدرة كذل  ت اهم اآلثار الحالية والم تقبلية لتغير المناخ؛ و  علم الصمود أمامالنظم اإليكولوجية والموارد الابيةية  قدرة
 و بل الةيش التي تةتمد علم هذه الموارد   األشخا لدى  الصمود

خةةةالل الفتةةةرة المشةةةمولة ( LDCF فةةةي إاةةةار صةةةندوب أقةةةل البلةةةدان نمةةةوا  علةةةيهممشةةةروعا تمةةةت الموافقةةةة  11بةةةين مةةةن و  -72
مةةنإ صةةندوب أقةةل البلةةدان نمةةوا قيمةةة وتصةةل   أهةةدام إدارة التنةةوع البيولةةوجيبوجةةود صةةلة واضةةحة مشةةروعا  41 يظهةةر بةةالتقرير،

 111.32ر ، أي مةةا مجموعةةر مةةن التمويةةل المشةةت مليةةون دوالر 641.17و، مليةةون دوالر 713.23 المرتباةةة بهةةذه المشةةاريع إلةةم
والفوريةةةة  الملحةةةةاحتياجةةةات التكيةةةم  لتلبيةةةة نقاةةةة دخةةةولالةديةةةد مةةةن هةةةذه المشةةةاريع الةةةنظم اإليكولوجيةةةة كوت ةةةتخدم   مليةةةون دوالر

 للمجتمةات الريفية الضةيفة  
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الميةاه الدوليةة لقةة بوالمتةلمرفةب البؤريةة لمجةاالت فةي المرفب البيلةة الةالميةة التي يمولها األنشاة وتصم الوثيقة أيضا  -71
اتفاقيةةةة التنةةةوع البيولةةةوجي والخاةةةة أهةةةدام تحقيةةةب مباشةةةرة أو ييةةةر مباشةةةرة فةةةي بصةةةورة وتةةةدهور األراضةةةي التةةةي  ةةةاهمت أيضةةةا 

    وتنفيذهما 4141-4177لتنوع البيولوجي اال تراتيجية ل
 رة المشةمولة بةالتقريرمشةروعا خةالل الفتة 43 علةم لمياه الدوليةة، وافةب مرفةب البيلةة الةالميةةل المجال البؤريمن خالل و  -76

لةدعم ر  مةن التمويةل المشةت مليةار دوالر 7.11قةدره مبلغا إضةافيا  حشد بدوره مليون دوالر 711.17 بمبلغ بلدا، 16 ا تفاد منهم
   وا تخدامر الم تدام لتنوع البيولوجي البحرياحفظ 

المتصلة بهم مرفب البيلة الةالمية  اتممشروعا تبلغ التزا 78تدهور األراضي، تمت الموافقة علم البؤري لمجال الفي و  -71
 رفةةي حفةةظ التنةةوع البيولةةوجي وا ةةتخدامكةةل مشةةروع خةةالل الفتةةرة المشةةمولة بةةالتقرير، وي ةةاهم  مليةةون دوالر 81 31مةةا مجموعةةر 
 التمويل المشتر    من مليون دوالر 714.11قدره  مبلغ إضافي وتم حشدالم تدام  

تنفيذ الخاة اال تراتيجية لدعم ا تثمارات مرفب البيلة الةالمية مجموع فإن رير، وباختصار، خالل الفترة المشمولة بالتق -78
فةي  21 مليةار دوالر منةر 7.4، علةم النحةو المةوجز أعةاله، بلةغ البيولةوجي وأهدام أيشي للتنةوع 4141-4177لتنوع البيولوجي ل

مةن  مليةار دوالر 1.4 قةدره إضةافيإلةم حشةد مبلةغ الميةة مةوارد مرفةب البيلةة الةوأدت   لتنوع البيولوجيالمجال البؤري لمن  المالة
 مرفةب البيلةة  2 : 7قةدره تمويةل مشةتر  مةةدل هةذا يمثةل و مليةار دوالر   6.2 قةدره ر ، ممةا أدى إلةم مجمةوع كلةيالتمويل المشت

 الجدول جيم أدناه   يرجم الرجوع إلمو مشتر (  التمويل ال : الةالمية
في تحقيق الخطة االستراتيجية التفاقيةة  لذي يسهما( ات األمريكيةدوالر بالالبيئة العالمية )مرفق تمويل ل موجز -الجدول جيم 

 0202-0200 السنوات الماليةوأهداف أيشي، خالل  0202-0200التنوع البيولوجي 
عدد  مصدر التمويل

 المشاريع
منحة مرفق 
 البيئة العالمية

% من مجموع مساهمات  المجموع التمويل المشترك
ل لمرفق البيئة التموي
لمية نحو تنفيذ الخطة االع

 االستراتيجية

 14 مليار 0 0 مليار 0 4 مليون 183 167 المجال البؤري للتنوع البيولوجي

خفض  –اإلدارة الم تدامة للغابات 
االنبةاثات الناتجة عن إزالة الغابات 

 وتدهورها

 40 مليار 4 4 مليون 861 مليون 471 34

ة لمرفب البيلة برنام  المنإ الصغير 
 الةالمية

 1 مليون 88 مليون 11 مليون 13 4 000

 1 مليون 067 مليون 001 مليون 11 7 تغير المناخبالصندوب الخا  

 41 مليون 077 مليون 606 مليون 403 25 صندوب أقل البلدان نموا

 40 مليار 0 4 مليار 6 4 مليون 476 23 المجال البؤري للمياه الدولية

 3 مليون 040 مليون 403 مليون 10 18 بؤري لتدهور األراضيالمجال ال

 400 مليار 1 6 مليار 0 1 مليار 0 4 4 640 المجموع



 

v 
 

مرفةةب البيلةةة الةالميةةة التةةابع لالرلي ةةية لمكتةةب التقيةةيم الم ةةتقل  واال ةةتنتاجات الحافظةةةويقةةدم التقريةةر أيضةةا نتةةال  رصةةد  -71
مةةن  فةةي المالةةة 11 حصةةول مةةا ال يقةةل عةةن فةةيمرفةةب البيلةةة الةالميةةة المؤ  ةةي لم هةةدويتمثةةل الخةةالل الفتةةرة المشةةمولة بةةالتقرير  

قيةد التنفيةذ مشةروعا  718مةن المكونةة ضةمن حافظةة التنةوع البيولةوجي و  3أو أعلةم  إلم حةد مةاتصنيفات مرضية  علممشاريع ال
وحققةت ( أو أعلةم، MS  لةم حةد مةاإتصنيم مةرض بالبيلة الةالمية  هاأهداف حققتمن المشاريع  في المالة 17 ن بة فإن حاليا،

فةي  81 ن ةبة فةإن مةن حيةو التقةدم المحةرز فةي التنفيةذ،و مرضية أو مرضية للغايةة   تصنيفات المجموعمن  في المالة 67 بة ن
مةن  فةي المالةة 12 وحققةت ن ةبةأو أعلةم،  مرضةية إلةم حةد مةاتنفيةذ فةي الالتقةدم تصنيفات من حيةو  حققتمن المشاريع  المالة

 مرضية أو مرضية للغاية   صنيفاتت المجموع
 لمةةةةوارد مرفةةةةب البيلةةةةة الةالميةةةةة تجديةةةةد ال ةةةةاد المفاوضةةةةات فتةةةةرة اختتمةةةةت وأخيةةةةرا، وخةةةةالل الفتةةةةرة المشةةةةمولة بةةةةالتقرير،  -41
تةهةد  مافي جنيةم،  وي ةرا عنةد 4172 /ني انأبريل 71-76( بنجاح في 4178 يونير/حزيران 31 حتم 4172 يولير/تموز 7 

  ةترالياأ   وهةذه البلةدان هةي:لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةةالتجديةد ال ةاد   لبرمجة فيل مليار دوالر 2.233 ما مجموعربلدا ب 37
 يااليةاا  و  يرلنةداأو  الهنةدو  ألمانيةاو  فرن او  فنلنداو  نمر االدو  يةجمهورية التشيكالو  الصينو  كنداو  البرازيلو  بلجيكاو  بنغالديشو  النم او 
  ةةبانياا  و  فريقيةةاأجنةةوب و   ةةلوفينياو  النةةروي  وباك ةةتان واالتحةةاد الرو ةةيو  نيوزيلنةةداو  هولنةةداو  مك ةةي الو  لك ةةمبر و  كوريةةاو  اليابةةانو 
مليةةار دوالر  7.416 للتنةةوع البيولةةوجي، تةةم تخصةةي وبالن ةةبة الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة  و  المملكةةة المتحةةدةو   وي ةةراو  ال ةةويدو 

مجةةال لتنةةوع البيولةةوجي أكبةةر ممةةا يجةةةل مةةن ا مرفةةب البيلةةة الةالميةةةلمةةوارد  التجديةةد ال ةةاد لتنةةوع البيولةةوجي فةةي للمجةةال البةةؤري ل
 الموارد المخصصة  من حيوفي مرفب البيلة الةالمية بؤري بمفرده 

                                                           
( من المشروع والتقدم DO/الةالمية  اإلنماليةتحقب األهدام البيلة  كانتما إذا وفقا لمرفب البيلة الةالمية قيد التنفيذ  مشاريعيتم تقييم  3

أوجر قصور في تحقيب أهدافر من المشروع  لم يةان(  HS( مرض للغاية  7تصنيم التالي: ال( وفقا لنظام IPالمحرز في تنفيذ كل منها  
 وأ الصلةتحقيب أهدافر من حيو أوجر قصور افيفة في من المشروع  عانم(  S( مرض  4الفةالية أو الكفا ة؛  وأ الصلةمن حيو 

الفةالية  وأ الصلةتحقيب أهدافر من حيو في  متواضةةأوجر قصور من المشروع  عانم(  MS  إلم حد ما ( مرض3؛ الفةالية أو الكفا ة
الفةالية أو  وأ الصلةتحقيب أهدافر من حيو أوجر قصور كبيرة في من المشروع  عانم(  MU  إلم حد ما ( يير مرض2؛ أو الكفا ة

يير  (6؛ والفةالية أو الكفا ة وأ الصلةافر من حيو تحقيب أهدفي  دةشديأوجر قصور من المشروع  عانم(  U( يير مرض  1؛ الكفا ة
  أوجر قصور شديدةمن المشروع  عانم(  HUللغاية   مرض
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 مقدمة  -أوال
عةةن أنشةةاة  ويقةةدم مةلومةةاتاتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي  فةةي عةةد هةةذا التقريةةر لالجتمةةاع الثةةاني عشةةر لمةةؤتمر األاةةرام أُ  -7

 يوليةر/تموز 7 مةن قرااجنةة ونايويةا خةالل الفتةرةبروتوكةولي الةالمية لدعم تنفيةذ اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي و  مرفب البيلة
لمةةوارد التجديةةد الخةةام    كمةةا يقةةدم التقريةةر لمحةةة عامةةة عةةن البرمجةةة خةةالل فتةةرة 4172 يونيةةر/حزيران 31إلةةم  4174

  ( 4172 يونير/حزيران 31إلم  4171 يولير/تموز 7 بأكملها  مرفب البيلة الةالمية
مرفةةب ال التةةي  ةةيتيحهامرفةةب البيلةةة الةالميةةة  منشةةورات ووثةةالبمةلومةةات تكميليةةة فةةي تةةرد وباإلضةةافة إلةةم هةةذا التقريةةر،  -4

   41 المرفبالوثالب في بالثاني عشر لمؤتمر األارام  وترد قالمة  لالجتماع
لتنةةةوع البيولةةةوجي نةةةوع البيولةةةوجي والخطةةة االسةةةتراتيجية لدعم تنفيةةذ اتفاقيةةةة التالتةةةي تةةة المشةةةاريعأنشةةطة  -ثانيا

0200-0202  
 موجز -ألف

اآلليةة الماليةة لتنفيةذ اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي،  بتشةغيلمرفب البيلة الةالمية، بوصةفر الهيكةل المؤ  ةي الةذي يقةوم يوفر  -3
مرفةب البيلةة الممولةة مةن ريع مشةاالتةدار و   مةؤتمر األاةرامصةادرة عةن إرشةادات للمشاريع القارية علم أ ا   تمويال

برنةةام  االمةةم المتحةةدة للبيلةةة و (؛ UNDP: برنةةام  األمةةم المتحةةدة اإلنمةةالي  ةشةةرالمرفةةب الخةةالل وكةةاالت مةةن الةالميةةة 
 UNEP منظمةة األمةم المتحةدة للتنميةة الصةناعية و مةم المتحةدة  الفةاو(؛  لأليذية والزراعةة امنظمة و البن  الدولي؛ و (؛

األوروبةةي لإلنشةةا   والمصةةرم(؛ ADBالتنميةةة اآل ةةيوي  ومصةةرم ؛ (AfDB  التنميةةة األفريقةةي مومصةةر  اليونيةةدو(؛ 
(  IFAD(؛ والصةةةةةندوب الةةةةةدولي للتنميةةةةةة الزراعيةةةةةة  IDBللبلةةةةةدان األمريكيةةةةةة  لتنميةةةةةة ومصةةةةةرم ا(؛ EBRDوالتةميةةةةةر  

ل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير: جةز ا مةن شةراكة مرفةب البيلةة الةالميةة خةال ة مةنيةة بالمشةاريعأصبحت أربع وكةاالت جديةدو 
والمةةوارد  الحفةةظ الدوليةةة، واالتحةةاد الةةدولي لحفةةظ الابيةةةةومنظمةةة الصةةندوب الةةةالمي للحيةةاة البريةةة للواليةةات المتحةةدة، 

فيمةةا والةلميةةة  التقنيةةةيقةةدم الفريةةب اال تشةةاري الةلمةةي والتقنةةي المشةةورة و فريقةةي  األجنةةوب ل، ومصةةرم التنميةةة لالابيةيةةة
مةلومةةات عةةن جميةةع مشةةاريع مرفةةب البيلةةة الةالميةةة علةةم موقةةع وتةةرد اريع مرفةةب البيلةةة الةالميةةة   يا ةةات ومشةةيتةلةةب ب

 المشاريع  بند ( تحت http://www.thegef.org علم اإلنترنت مرفب ال
مةةن  مليةةار دوالر 71.2 حشةةدمةةنإ و شةةكل فةةي  مليةةار دوالر 3.26 حةةوالي 7117قةةدم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة منةةذ عةةام و  -2

 بلدا   711مشاريع التنوع البيولوجي في من مشروع  7 411ر  لدعم المشت التمويل
مشةةروعا مةةن الصةةندوب  761 علةةم ، وافةةب مرفةةب البيلةةة الةالميةةة4172يونيةةر/حزيران  31و 4174يوليةةر/تموز  7بةةين و  -1

خاصةة ريع قرااجنةة ونايويةا مةن خةالل مشةا يبروتوكةولو دعم تنفيةذ اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي للمرفب الذي يةاال تلماني 
كان مجمةوع مةوارد مرفةب البيلةة الةالميةة المقةدم لتنفيةذ هةذه و البؤرية  المجاالت ومشاريع متةددة  وحدهالتنوع البيولوجي ب

لتنةةةةوع البةةةةؤري لمجةةةةال لفةةةةي المالةةةةة مةةةةن المةةةةوارد المخصصةةةةة ل 26حةةةةوالي  ي، أدوالرا 283 443 416 قةةةةدره المشةةةةاريع
(  ومنإ إعداد المشاريع بما في ذل  ر وم الوكاالت  رد مرفب البيلة الةالميةفترة التجديد الخام  لمواالبيولوجي خالل 

التمويةل المشةتر  للمشةاريع مةن الشةركا  بمةا فةي  منمليار دوالر  7.1 إلم حشد موارد إضافية قدرهاهذه الموارد  وأدت
حيةو  ةات الخاصةة، والقاةاع الخةا  ذل  وكاالت مرفب البيلة الةالمية، والوكةاالت الثناليةة، والبلةدان المتلقيةة، والمؤ 

 مةةةدلذلةة   ونةةت  عةةنمليةةار(   4.7: هادونوبةةر ةةوم الوكالةةة، بمليةةار دوالر   4.4 وصةةل مجمةةوع تكةةاليم المشةةاريع إلةةم
  ( 3.8 : 7 هادونوبر وم الوكالة، بتمويل مشتر   :  مرفب البيلة الةالمية 3.1 : 7قدره تمويل مشتر  
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 أصةةل مبلةةغ مةةن دوالرا 7 111 446 381 تمةةت برمجةة، مةةوارد مرفةةب البيلةة الةالميةةةفتةةرة التجديةد الخةةام  لوفةي نهايةةة  -6
  1 المواردمظروم في المالة من مجموع  18 أيالبؤري للتنوع البيولوجي،  للمجالدوالر مخص   مليار 7.18
  المشاريعدعم  عنعامة  لمحة -باء
 ولوجي لتنوع البياالتنوع البيولوجي حسب أهداف استراتيجية برمجة  -

التجديد الخام  لموارد مرفةب  فيا تراتيجية التنوع البيولوجي ح ب أهدام برمجة التنوع البيولوجي  7يةرض الجدول  -1
 2الفترة المشمولة بالتقرير البيلة الةالمية خالل 

 افةبمو و من برام  عمةل المجلة  أ اجز كان قبل مرفب البيلة الةالمية،  وا   مشروع موافب علير منكل ويجري تقييم  -8
توافقةةةةر مةةةةع مةةةةن حيةةةةو متو ةةةةاة الحجةةةةم واألنشةةةةاة التمكينيةةةةة(، المباشةةةةرة مةةةةن قبةةةةل الةةةةرلي  التنفيةةةةذي  المشةةةةاريع  عليةةةةر
اإلرشةادات ذات الصةلة الصةادرة عةن مةؤتمر األاةرام، و كةل بلةد، ل الةمل الوانية للتنةوع البيولةوجي ةوخا ة تراتيجياال
بةةين  الصةةلةالمشةروع  مقةةدمو الةةبيحةدد باإلضةةافة إلةم ذلةة ، و   4141-4177لتنةوع البيولةةوجي اال ةةتراتيجية لالخاةة و 

 المشروع وأهدام أيشي  
)المبةالغ  3(0202-0200سةتراتيجية خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير )اال هةدافأحسةب برمجة التنوع البيولوجي  -0الجدول 

 بالدوالرات األمريكية(

المرفق  المقدم منمبلغ ال أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
 )بالدوالرات األمريكية(

 التمويل المشتركمبلغ 
 )بالدوالرات األمريكية(

  886 104 740 040 060 401 تح ين ا تدامة نظم المنااب المحمية الهدم األول: 
الم ةةةةتدام إنتةةةةال المنةةةةاظر  رتةمةةةةيم حفةةةةظ التنةةةةوع البيولةةةةوجي وا ةةةةتخدامالهةةةةدم الثةةةةاني: 

 038 607 844 481 300 136 عاتالابيةية/ المناظر البحرية والقاا
 06 010 480 43 663 618 بنا  القدرات لتنفيذ بروتوكول قرااجنة لل المة األحياليةالهدم الثالو: 
 408 860 473 11 447 183   هابنا  القدرات بشأن الحصول علم الموارد الجينية وتقا م منافةالهدم الرابع: 

لتنةوع البيولةوجي فةي عمليةات التخاةيا الوانيةة دمة  التزامةات اتفاقيةة االهةدم الخةام : 
 0 070 104 1 388 110 (الوانية للتنوع البيولوجي من خالل األنشاة التمكينية  اال تراتيجيات وخاا الةمل

 4 060 707 100 117 644 008 المجموع

فتةرة ل ال ةنتين األخيةرتين مةن ( خةالالهةدم األول  لةديهاالتمويل إلدارة نظةم المنةااب المحميةة  البلدان أولويات حددتو  -1
ييةر أن جةز ا كبيةرا (؛ مليةون دوالر 471ي من البرمجة، أفي المالة  26التجديد الخام  لموارد مرفب البيلة الةالمية  

 را تثمر في مجال تةمةيم التنةوع البيولةوجي وا ةتخدام من التمويل (مليون دوالر 781ي في المالة من البرمجة، أ 21 
فتةرة التجديةد برمجة ال ةالمة األحياليةة خم ةة أضةةام خةالل ال ةنتين األخيةرتين مةن وزادت (  الثاني الهدمالم تدام  

علةم تصةديب البرمجةة دعةم زادت باإلضةافة إلةم ذلة ، و ين  تةاألول بال ةنتينمقارنة الخام  لموارد مرفب البيلة الةالمية 
فتةةرة التجديةةد الخةةام  لمةةوارد ل ةةنتين األخيةةرتين مةةن خةةالل ا 71 قةةدره ( بةامةةلالهةةدم الرابةةع  هبروتوكةةول نايويةةا وتنفيةةذ

                                                           
مليار دوالر   7.11قدره  برمجة التجديد الخام  لموارد مرفب البيلة الةالميةوثيقة المبلغ المخص  للمجال البؤري للتنوع البيولوجي في  1

 مليار دوالر  7.18فيفة نتيجة زيادة عامة في تجديد الموارد، مما نت  عنر مظروم موارد قدره يير أن هذا المبلغ زاد زيادة ا
يمكن االاالع علم وثيقة ا تراتيجية التجديد الخام  لموارد مرفب البيلة الةالمية التي وافب عليها مجل  المرفب وجمةية المرفب في:  2

5_Bio_strategy.pdf-http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF  
حيو ا تراتيجية التنوع البيولوجي  من أهدامهدم إلم  ماُين ب ر م الوكالة نظرا ألنر ال يمكن أي  ممبالغ البرمجة ال تشتمل علم ر و  3

من  الرابعمن صندوب تنفيذ بروتوكول نايويا لدعم تنفيذ الهدم هذه التكاليم تغاي المنحة بأكملها  وتشتمل هذه الجداول علم تمويل إن 
  يأهدام التنوع البيولوج

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF-5_Bio_strategy.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF-5_Bio_strategy.pdf
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مليةار دوالر مةن التمويةل المشةتر  مةن  7.1أكثةر مةن  تةم حشةدعمومةا، و ين  تاألول بال نتينمقارنة مرفب البيلة الةالمية 
   فترة التجديد الخام  لموارد مرفب البيلة الةالميةقبل المشاريع المةتمدة خالل ال نتين األخيرتين من 

والمتو ةةاة الحجةةم ومشةةاريع  كاملةةة الحجةةممشةةاريع القالمةةة ومةلومةةات مةةوجزة عةةن  71و 72إلةةم  4المرفقةةات رض وتةةة -71
 عليها خالل الفترة المشمولة بالتقرير  األنشاة التمكينية الموافب 

م  فتةةرة التجديةةد الخةةاا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي خةةالل ح ةةب أهةةدام رمجةةة التنةةوع البيولةةوجي ب 4يةةةرض الجةةدول و  -77
تحةةدد أولوياتهةةا بحيةةو البلةةدان  كانةةت، وفةةي الماضةةي(  4172-4171فةةي الفتةةرة بأكملهةةا   لمةةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة

نحةةو محميةةة   المنةةاابإدارة بةةمرفةةب البيلةةة الةالميةةة للمضةةي قةةدما المقدمةةة مةةن مخصصةةاتها الجةةز  األكبةةر مةةن ت ةةتخدم 
فةةةةي المالةةةةة لةةةةدعم تةمةةةةيم التنةةةةوع البيولةةةةوجي  21-31 نحةةةةو فةةةةي المالةةةةة لةةةةدعم إدارة المنةةةةااب المحميةةةةة مقابةةةةل 11-61

خةالل فتةرة التجديةد الخةام  لمةوارد مرفةب البيلةة البلةدان  جةتهفقةد انتلكن، كما يوضةإ الجةدول و الم تدام(؛  روا تخدام
  ا تراتيجيات برمجة أكثر توازنا بين هذين الهدفين من ا تراتيجية التنوع البيولوجي  الةالمية

 لمةةوارد مرفةةق البيئةةة العالميةةةفتةةرة التجديةةد الخةةامس سةةتراتيجية خةةالل اال أهةةداف حسةةبمجةةة التنةةوع البيولةةوجي بر  -0لجةدول ا
 4)المبالغ بالدوالرات األمريكية(( 0202-0202)بأكملها 

المرفق المقدم من مبلغ ال أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
 )بالدوالرات األمريكية(

النسبة المئوية من 
المبلغ  مجموع

 المبرمج

 التمويل المشتركمبلغ 
 )بالدوالرات األمريكية(

 4 431 126 221 21 281 168 121 تح ين ا تدامة نظم المنااب المحمية الهدم األول: 

 رتةمةةيم حفةةظ التنةةوع البيولةةوجي وا ةةتخدامالهةةدم الثةةاني: 
الم ةةةةةتدام إنتةةةةةال المنةةةةةاظر الابيةيةةةةةة/ المنةةةةةاظر البحريةةةةةة 

 والقااعات

112 714 211 27 386 172 864 7 

بنةةا  القةةةدرات لتنفيةةذ بروتوكةةول قرااجنةةةة الهةةدم الثالةةو: 
 لل المة األحيالية

628 268 76 4 781 681 48 

بنا  القةدرات بشةأن الحصةول علةم المةوارد الهدم الرابع: 
   هاالجينية وتقا م منافة

433 816 21 1 823 438 773 

نةةوع البيولةةوجي دمةة  التزامةةات اتفاقيةةة التالهةةدم الخةةام : 
فةةةةةي عمليةةةةةات التخاةةةةةيا الوانيةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل األنشةةةةةاة 

الوانيةةةة للتنةةةوع  التمكينيةةةة  اال ةةةتراتيجيات وخاةةةا الةمةةةل
 (البيولوجي

118 463 31 3 311 118 17 

 2 411 618 411 711 114 171 421 المجموع

 تخصيص االسمي في استراتيجية التنوع البيولوجي حسب البرمجة ال -
 ت إلةةةممرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة أشةةةار التنةةةوع البيولةةةوجي فةةةي التجديةةةد الخةةةام  لمةةةوارد ذكر أن ا ةةةتراتيجية مةةةن الجةةةدير بالةةة -74

 تقةديراتولم تكةن هةذه المخصصةات أهةدافا للبرمجةة ولكنهةا كانةت كل هدم من هذه اال تراتيجية  لمخصصات ا مية 
عنةد لبرمجةة القاريةة ل مةوجزاأدناه  3الجدول   ويقدم للبرمجة علم أ ا  األولويات ال ابقة والبرمجة من جانب البلدان

لمحةةة عامةةة  2(  ويقةةدم الجةةدول 4712-4174هةةذه المخصصةةات اال ةةمية خةةالل الفتةةرة المشةةمولة بةةالتقرير  تهةةا بمقارن
 (  4172-4171  بأكملها لموارد مرفب البيلة الةالميةفترة التجديد الخام  ل اال ميتخصي  ح ب العن البرمجة 
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لمةوارد التجديد الخامس التنوع البيولوجي في استراتيجية من االسمي لكل هدف  حسب التخصيصالبرمجة  معدل -3الجدول 
 )المبالغ بالدوالرات األمريكية( 5(0202-0200خالل الفترة المشمولة بالتقرير ) مرفق البيئة العالمية

هدف المجال البؤري 
 للتنوع البيولوجي

المبلغ المخصص وطنيا )بالدوالرات 
 مريكية(األ

المبلغ المستخدم )بالدوالرات 
 % المستخدمة األمريكية(

 30 040 060 401 000 000 000 الهدم األول
 01 481 300 136 01 000 000 الهدم الثاني
 31 43 663 618 10 000 000 الهدم الثالو
 443 11 447 183 10 000 000 الهدم الرابع
 40 1 388 110 10 000 000 الهدم الخام 
 34 117 644 008 1 070 000 000 المجموع

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

هدف المجال البؤري 
 للتنوع البيولوجي

بلغ المخصص وطنيا )بالدوالرات الم
 األمريكية(

المبلغ المستخدم )بالدوالرات 
 % المستخدمة األمريكية(

 00 281 168 121 000 000 000 الهدم األول
 461 211 714 112 01 000 000 الهدم الثاني
 14 76 268 628 10 000 000 الهدم الثالو
 400 21 816 433 10 000 000 الهدم الرابع

 06 31 463 118 10 000 000 م الخام الهد
 73 114 171 421 1 070 000 000 المجموع

لهةدم الثةاني مةن ا ةتراتيجية التنةوع البيولةوجي يتجةاوز مةا كةان متوقةةا علةم لأن مةدل البرمجية  2و 3 الجدوالنيبين و  -73
إدارة المنااب وارد وجر إلم   أكبر من مجموع الماجز   وبالتالي، علم الريم من أن الماضيفي الالب القاري أ ا  
اب المحميةة اال تثمار فةي إدارة التنةوع البيولةوجي خةارل المنةباإلم أن هنا  اهتماما متزايدا تشير النتال  ، فإن المحمية
لتنفيذ الخاةة اال ةتراتيجية بالن بة هذا يبشر بالخير و مرفب البيلة الةالمية  تجديدات موارد المراحل ال ابقة من بمقارنة 

 ، نظرا ألهمية تةميم التنوع البيولوجي في تحقيب الةديد من أهدام أيشي  4141-4177نوع البيولوجي لتل
، وأهداف 0202-0200األهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  فيمساهمة البرمجة  -

 أيشي 
األهةدام اال ةةتراتيجية الخم ةةة وأهةةدام  ة مقابةةلالقاريةةولويةات والبرمجةةة األ( أدنةةاه 2 و (3 و (4 و (7  تبةين األشةةكال -72

فترة  فيو  خالل الفترة المشمولة بالتقرير 4141-4177لتنوع البيولوجي الخاة اال تراتيجية لأيشي الةشرين الواردة في 
   بأكملها لموارد مرفب البيلة الةالميةالتجديد الخام  

  يتخصةة فةةإن، المدرجةةة فةةي كةةل هةةدمي ، أو عةةدم وجودهةةا، مقةةايالو ، أيشةةيأهةةدام  المتباينةةة لوصةةمابيةةةة لنظةةرا لو  -71
مةلومةات  نموذلإعداد مرحلة الموافب عليها في علم أ ا  مفاهيم المشاريع  الم تقلةألهدام أيشي  المبرمجةالموارد 

                                                           
 المرجع نف ر  5
 المرجع نف ر  6



 

1 
 

ات م اهمعرض اريقة بالتالية فيما يتةلب  المحاذير مراعاة، يجب ولذل تحديا من نوع خا    مثلي (PIF  المشروع
 كبيرة من التداخل بين األهدام الفردية  الدرجة الأيشي، ال  يما بالنظر إلم  أهدامالبرمجة لتحقيب 

بشكل متزامن فةي تحقيةب أن مةظم المشاريع ت هم من ريم علم البرمجة الموارد لالةد المزدول نا تجنب فقدوكمبدأ عام،  -76
علم  بيل المثةال، و مجموعة من األنشاة  النف   خاللمن ضمن مكونات المشروع و  وقتنف  الفي أكثر من هدم 

مرفةةب والتةةي يةةدعمها تةمةةيم التنةةوع البيولةةوجي و إدارة المنةةااب المحميةةة  أنشةةاة كةةل مةةنمةةن خةةالل  1يةةتم تحقيةةب الهةةدم 
بةدعم مباشةر مةن أنشةاة المشةروع، مثةل التةي تحظةم الموارد إلم المجاالت المواضيةية  خصصنالكننا و البيلة الةالمية 

( 77باإلضةةافة إلةةم ذلةة ، فةةإن الةديةةد مةةن مشةةاريع المنةةااب المحميةةة  الهةةدم و علةةم التةةوالي   1أو  4 أو 77م األهةةدا
تخصةي  المةوارد تق ةيم أو المزدول اخترنا عدم الةد  نا، ولكنضمن ييرها، 71و 72 ينتقدم م اهمات كبيرة في الهدف

هةةدام أللمشةةروع ا، اخترنةةا تخصةةي  مبةةالغ ولةةذل تمامةةا  نظةةرا ألن هةةذا التق ةةيم  ةةيكون عشةةواليا هةةذه األهةةدام علةةم 
   كل مشروعتصميم  علم النحو الوارد فيقابلة للقيا  أولية وثانوية محددة، ا تنادا إلم نتال  

 7دعم أهةدام أيشةي أن تةمرفةب البيلةة الةالميةة  يةدعمهاالتةي وعالوة علةم ذلة ، فمةن النةادر لمشةاريع التنةوع البيولةوجي  -71
 امباشةر  امن خالل مجموعة م تهدفة ومحددة من اإلجرا ات علم الريم من أنها تلقت دعمة مباشرة 71و 78و 8و 1و

جميةع المشةاريع تقريبةا فةإن علم  ةبيل المثةال، و   لموارد مرفب البيلة الةالميةفترة التجديد الخام  ويير المباشر خالل 
 ذلة  مةن شةأن ر( ألنة7 األول هةدم لرد لمةواومةع ذلة ، فقةد اخترنةا عةدم تخصةي   قيم التنةوع البيولةوجي؛بالوعي  ترفع

ويهةةدفان إلةةم تحقيةةب يةةرض مةةا،  تشةةغيليان بقةةدر أكبةةر 71و 78 والهةةدفان  لو المةةزدالح ةةاب  إفةةراا فةةيأن يةةؤدي إلةةم 
لةم يكةةن مشةةاريع محةددة ولكةةن بتصةميم  تصةةلينمبوصةفهما ا فةي تصةةميم المشةروع وعمليةةة التنفيةذ مةةإدماجهعلةم  وُيشةجع

لةةةبةض األهةةةةدام  كبيةةةرة ويةةةؤدي ذلةةةة  إلةةةم تخصةةةي  مبةةةةالغ  الهةةةدفين نيتتبةةةع برمجةةةةة المةةةوارد لتنفيةةةذ هةةةةذمةةةن ال ةةةهل 
ومةةن المحتمةةل أن يقلةةل ذلةة  (، 1 مثةةل الهةةدم وتخصةةي  مبلةةغ صةةغير أو عةةدم تخصةةي  أي مبلةةغ ألهةةدام أخةةرى 

د فقةةأخيةةرا، و   تحصةةل علةةم منةةافع ثانويةةة مةةن التركيةةز األولةةي ال ةةتثمارات المشةةروعم ةةاهمات البرمجةةة ألهةةدام هامةةة 
 الفصلوكان من الم تحيل  في الهدفين اهم با تمرار تالبحري في المجال مشاريع نظرا ألن ال 71و 6جمةنا الهدفين 

يتم وهةي مشةكلة  ة؛ حجمةا كبةراألالمشةاريع البحريةة وال ةاحلية  وبةينالشةاب المرجانية المتصلة باال تثمارات  بيندقة ب
فتةةرة التجديةةد ال ةةاد  لالمرجانيةةة فةةي ا ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي  الشةةةاب بشةةأن 6البرنةةام   فةةيتخفيفهةةا إلةةم حةةد مةةا 

   لموارد مرفب البيلة الةالمية
لميةاه الدوليةة، ا تراتيجيات المجال البةؤري لبشكل مباشر ويير مباشر من خالل تنفيذ  8الهدم  إلمالم اهمات  وتقدم -78

نظةر فةي القيةام بةذل  نهنةا علةم الةريم مةن أننةا قةد  نةدونهام لكننةا لةو تدهور األراضي، علم التوالي، و المواد الكيميالية، و 
 لتقارير مؤتمر األارام في الم تقبل  

الةةذي  41وأخيةةرا، ال يةةتم تنةةاول بةةةض األهةةدام ب ةةهولة عةةن اريةةب ا ةةتثمارات المشةةروع، فةةي حةةد ذاتهةةا، مثةةل الهةةدم  -71
فيما يتةلةب يير أنر قية التنوع البيولوجي  الةالمي في إاار عملية اتفاو كل من الصةيد الواني علم األولويات يتناول 

إلةم مجمل برمجةة مرفةب البيلةة الةالميةة التةي  ةاهمت فةي تنفيةذ الخاةة اال ةتراتيجية وأهةدام أيشةي، فإن ، 41الهدم ب
 ،التنفيةذي لهةذا التقريةر زجالمةو التمويل فةي  موجز، علم النحو الوارد في جدول الذي تم حشدهالتمويل المشتر   جانب
كةان ، خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير، وباختصةارم اهمة علم نااب مرفب البيلةة الةالميةة لهةذا الهةدم   هعتبار يمكن ا 
وأهدام أيشي،  4141-4177لتنوع البيولوجي دعم تنفيذ الخاة اال تراتيجية للا تثمارات مرفب البيلة الةالمية  مجموع

المجةال البةؤري مةن منةر  فةي المالةة 21دوالر، حةوالي  ليةارم 7.4 قةدرهمشةاريع مةن جميةع األحجةام،  7 671 من خالل
مةةةن التمويةةةل  مليةةةار دوالر 1.4 ة قةةةدرهاإضةةةافيإلةةةم حشةةةد مةةةوارد مةةةوارد مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة وأدت لتنةةةوع البيولةةةوجي  ل

يلةة  مرفةب الب 2 : 7 قةدرهتمويةل مشةتر   مةةدلهةذا يمثةل و مليار دوالر   6.2 قدره مجموع كلينت  عنر ر ، مما المشت
 مشتر (  التمويل ال : الةالمية
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ن هنةا  إإلم ظهور الاابع المتنوع لوصةم األهةدام حيةو أيشي لكل هدم من أهدام الفهر ة وتؤدي عملية برمجة  -41
أهدافا م تقلة وصريحة وأهدافا تمثل بيانةات عامةة بقةدر أكبةر، وتمثةل فةي بةةض األحيةان أهةدافا فرعيةة أو نتةال  فرعيةة 

تتبةةع البرمجةةة ،  يواصةةل مرفةةب البيلةةة الةالميةةة وفةةي الم ةةتقبلأهةةدام أخةةرى  ها البلةةدان لتحقيةةب لإلجةةرا ات التةةي تتخةةذ
هةا بالغايةات رباو ، مرفةب البيلةة الةالميةةالتجديد ال اد  لموارد أهدام وبرام  ا تراتيجية  ح ب هاواإلبال  عن القارية

 ةينقإ  وعنةد القيةام بةذل ، 4141-4177البيولةوجي  لتنةوعلخاةة اال ةتراتيجية لالةواردة فةي ااال تراتيجية وأهدام أيشةي 
 الموارد وفقا لذل  برمجة خص  يو  اإلبال مرفب البيلة الةالمية عملية 

خةةالل الفتةةرة  0202-0200لتنةةوع البيولةةوجي للخطةةة االسةةتراتيجية ل ةاالسةةتراتيجي حسةةب اليايةةةالبرمجةةة القطريةةة  -0الشةةكل 
 (0202-0200التقرير )المشمولة ب

 
 71مليةون دوالر، الغايةة هةا :  32مليةون دوالر، الغايةة دال:  712مليةون دوالر، الغايةة جةيم:  736مليةون دوالر، الغايةة بةا :  38الغايةة ألةم: حظةة:  مال

   ماليين دوالر(

 الياية االستراتيجيةالبرمجة )بالدوالرات األمريكية( حسب 

يين
مال
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خةالل الفتةرة  0202-0200لتنةوع البيولةوجي الخطةة االسةتراتيجية ل الوارد فةيأيشي حسب هدف البرمجة القطرية  -0الشكل 
 (0202-0200)التقرير لمشمولة با

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

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

 

خةةالل فتةةرة  0202-0200للخطةةة االسةةتراتيجية للتنةةوع البيولةةوجي  ةاالسةةتراتيجي حسةةب اليايةةةالبرمجةةة القطريةةة  -3الشةةكل 
 (0202-0202) ندوق بأكملهاالتجديد الخامس لموارد الص

 
 32مليةون دوالر، الغايةة هةا :  31مليةون دوالر، الغايةة دال:  278مليةون دوالر، الغايةة جةيم:  374مليةون دوالر، الغايةة بةا :  16الغايةة ألةم:  مالحظةة: 
   مليون دوالر(

يين
مال

 

 الياية االستراتيجيةالبرمجة )بالدوالرات األمريكية( حسب 

 البرمجة )بالدوالرات األمريكية( حسب هدف أيشي
يين
مال
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خةالل فتةرة  0202-0200البيولةوجي الخطةة االسةتراتيجية للتنةوع  الةوارد فةيأيشةي حسةب هةدف القطريةة البرمجة  -2الشكل 
 (0202-0202) التجديد الخامس لموارد الصندوق بأكملها

 
مليةةةةةون دوالر،  1.3: 8مليةةةةةون دوالر،  468: 1مليةةةةةون دوالر،  41: 71و 6مليةةةةةون دوالر،  4: 2مليةةةةةون دوالر،  4: 3مليةةةةةون دوالر،  14: 4:  مالحظةةةةةة

 41: 76ماليةةةةةين دوالر،  1: 71ماليةةةةةين دوالر،  3: 72ماليةةةةةين دوالر،  8: 73مليةةةةةون دوالر،  33: 74مليةةةةةون دوالر،  318: 77مليةةةةون دوالر،  41 :1
 مليون دوالر( 4: 71ماليين دوالر،  3: 78مليون دوالر،  31: 71مليون دوالر، 

تين جياال ةتراتيتةولي أولويةة أكثةر للغةايتين عنهةا أعةاله، فةإن النتةال  تشةير إلةم أن البلةدان  المةةربحتم مةع المحةاذير و  -47
شةير أيضةا إلةم أن تكلفةة النتةال  يمكةن أن ت باإلضافة إلةم ذلة ، فةإنو أهدام  بهاتين الغايتين من وما يرتبا  با  وجيم
، والتةةي تركةةز بشةةكل رلي ةةي علةةم ة ألةةماال ةةتراتيجي الغايةةةجهةةد أقةةل فةةي األنشةةاة الممولةةة فةةي إاةةار مةةن ال كةةل وحةةدة

أنشةاة علةم  أن الغةايتين بةا  وجةيم تركةزانوع البيولةوجي فةي حةين التنة تةمةيمعمليات وضع ال يا ات والتخاةيا لةدعم 
 لموارد مرفب البيلة الةالميةة ال اد التجديد في  ا تراتيجية التنوع البيولوجيوتتيإ   األكثر تكلفة إدارة التنوع البيولوجي

 بتةميم، وخاصة فيما يتةلب م وها للغايتين اال تراتيجيتين ألوافرة للبلدان لتنفيذ مشاريع داعمة  افرص الةشرةوبرامجها 
 الغايةةةةةأخيةةةةرا، تجةةةةدر اإلشةةةةارة إلةةةةم أن و (  71المةةةةوارد  البرنةةةةام   حشةةةةد( وا ةةةةتراتيجيات 1التنةةةةوع البيولةةةةوجي  البرنةةةةام  

، إلجرا ات المتخذة لتحقيب أهدام أخةرى، مثةل إدارة المنةااب المحميةةلهي نتال   71و 72 والهدفين ة دالاال تراتيجي
ةتالمةرجإ أن تةنةك  و ييةر وبالتالي فمةن  راعة الم تدامتين وما إلم ذل ،والحراجة والز  مةن خةالل  بشةكل منا ةبجل   

 الموارد  برمجة  تتحليال
والتقةةةارير الوطنيةةةة الوطنيةةةة للتنةةةوع البيولةةةوجي وخطةةةط العمةةةل  اتالسةةةتراتيجيا تنقةةةي األنشةةةطة التمكينيةةةة:  -

 الخامسة 
 لتنقةةةةيإ بلةةةةدان أمةةةةواال 718 ت، تلقةةةةلخةةةةام  لمةةةةوارد مرفةةةةب البيلةةةةة الةالميةةةةةفتةةةةرة التجديةةةةد اين مةةةةن تةةةةاألول ال ةةةةنتينخةةةةالل  -44

عدادو  الوانية للتنوع البيولوجي هاوخاا عمل هاا تراتيجيات  تقاريرها الوانية الخام ة   ا 

 البرمجة )بالدوالرات األمريكية( حسب هدف أيشي

يين
مال
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 41م الفترة المشمولة بالتقرير، تلق هيو  لموارد مرفب البيلة الةالميةفترة التجديد الخام  ين من تاألخير  ال نتينخالل و  -43
عةداد  ا تراتيجياتها وخاا عملهةا الوانيةة للتنةوع البيولةوجي لتنقيإ بلدا إضافيا أمواال حيةو تقاريرهةا الوانيةة الخام ةة وا 

 1 111 247 أدى إلةةم حشةةد مةةوارد إضةةافية قةةدرهامةةن مرفةةب البيلةةة الةالميةةة دوالرا  1 338 111 حصةةلت علةةم مبلةةغ
 ر   من التمويل المشت دوالرا

علةم ( فةي المالةة 12  731 حصةل لمرفب البيلة الةالميةة،  للحصول علم تمويل منمؤهال بلدا 721 وبالتالي من بين -42
 المتصةلة بةالتنوع البيولةةوجي  نشةاة التمكينيةةةلمرفةةب البيلةة الةالميةة فتةةرة التجديةد الخةام  لمةوارد فةي  أمةوال مخصصةة

مةن خةالل  ونشةاا واحةد، للبيلةةألمةم المتحةدة مةن خةالل برنةام  ا 81ومن خالل برنةام  األمةم المتحةدة اإلنمةالي،  21 
، و ةةتة عةةن اريةةب الوصةةول المباشةةر(  للبلةةدان األمريكيةةة التنميةةةمصةةرم مةةن خةةالل  وواحةةدمنظمةةة األيذيةةة والزراعةةة، 

( فةةي المالةةة 6 بلةةدان ت ةةةة لةةم ت ةةتخدم و   4172 /تشةةرين األولمةظةةم هةةذه المشةةاريع قبةةل أكتوبر إنجةةازتةةواري  وكانةةت 
 فذة األنشاة التمكينية في مجال التنةوع البيولةوجي ضةمنانمرفب البيلة الةالمية حتم اآلن لم تمويل للحصول عمؤهلة 

 ةتراتيجيات وخاةا الةمةل الوانيةة تنقيإ اال منهماثنان واختار بلدان ، لموارد مرفب البيلة الةالميةفترة التجديد الخام  
فةةي  16يةنةةي أن مرفةةب البيلةةة الةالميةةة مةةول  ممةةا، ال أخةةرىالخاصةةة بهمةةا بأموالهمةةا الخاصةةة أو أمةةو  للتنةةوع البيولةةوجي

 73 مرفةبانظةر الو مرفةب البيلةة الةالميةة  للحصةول علةم تمويةل مةن المحتملة من البلدان المؤهلةة  المجموعةمن  المالة
   األنشاة التمكينيةمقترحات لعلم وصم موجز  لالاالع

  المشاريع من  إعداد -
مفهوم مشروع  تاويرلم اعدة البلدان المتلقية علم تمويال ع، يوفر مرفب البيلة الةالمية المشاري إعدادكخاوة أولم في  -41

 PIF )احةةد وعشةةرين و تمةةت الموافقةةة علةةم مالةةة و و   للحصةةول علةةم تأييةةد كبيةةر المةةوظفين التنفيةةذيينمشةةروع  إلةةم مقتةةرح
بمةةا فةةي ذلةة   دوالرا 77 171 431 قيمتهةةا ( فةةي الفتةةرة المشةةمولة بةةالتقرير بلغةةتPPG  المشةةاريععةةداد إل ة( منحةة747 

  دوالرا  117 417 البالغة المشاريعمنحة إعداد  ر وم
 اتفاقية التنوع البيولوجي الملحق بلسالمة األحيائية لنفيذ بروتوكول قرطاجنة  تدعم -

شةةروع عةةالمي مو  مشةةروع إقليمةةيمشةةاريع قاريةةة، و  3بتمويةةل مرفةةب البيلةةة الةالميةةة  قةةامخةةالل الفتةةرة المشةةمولة بةةالتقرير،  -46
أدى إلةةم مليةةون دوالر  73.6 مبلةةغ ا ةةتثمر مرفةةب البيلةةة الةالميةةةو ل ةةالمة األحياليةةة  للةةدعم تنفيةةذ بروتوكةةول قرااجنةةة 

علةم  لالاةالع 71و 1 ينالمةرفق يرجم الرجةوع إلةمو من التمويل المشتر   مليون دوالر  46.4 حشد مبلغا إضافيا قدره
 وصم لهذه المشاريع  

لمشةةاركة الفةالةةة فةةي يرفةةة تبةةادل مةلومةةات ال ةةالمة مةةن أجةةل االةةةالمي نبنةةا  القةةدرات الم ةةتدامة المشةةروع ي ةةتجيب و  -41
مرفةب وتوكةول التةي تةدعو ر الصادر عن االجتماع الخام  ل ارام فةي الب BS-V/5لمقرر  د( من ا2للفقرة األحيالية 

فةالةةة فةةي يرفةةة تبةةادل مةلومةةات ال ةةالمة لبنةةا  القةةدرات مةةن أجةةل المشةةاركة الدعمةةر ناةةاب  تو ةةيعنإلةةمالبيلةةة الةالميةةة 
المشةةةروع بنةةةا  هةةذا وبنةةا  علةةةم هةةةذه اإلرشةةادات،  ةةةيدعم ن  األحياليةةة ليشةةةمل جميةةع األاةةةرام المؤهلةةةة فةةي البروتوكةةةول

بلدا لم تشار  في المرحلة الثانية مةن يرفةة تبةادل مةلومةات ال ةالمة األحياليةة وعةدد قليةل مةن البلةدان  16القدرات في 
مليةون  2.6 مرفةب البيلةة الةالميةةالمرحلة األولم من يرفةة تبةادل مةلومةات ال ةالمة األحياليةة  وي ةتثمر  شار  فييلم 

 من التمويل المشتر    مليون دوالر 1.1 أدت إلم حشددوالر 
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بروتوكةةول نايويةةا بشةةأن الحصةةول علةةى المةةوارد الجينيةةة والتقاسةةم العةةادل والمنصةةف  علةةىلتصةةديق ادعةةم  -
   وتنفيذه عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي للمنافع الناشئة

 المقدم من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية خالل الفترة المشمولة بالتقرير  المشاريعدعم 
 ومشةةروعومشةةروع إقليمةةي واحةةد  ثمانيةةة مشةةاريع قاريةةةعلةةم افةةب مرفةةب البيلةةة الةالميةةة  ،خةةالل الفتةةرة المشةةمولة بةةالتقرير -48

ا ةتثمر مرفةب و لتنفيةذ بروتوكةول نايويةا  الالزمة الموارد البشرية، والقدرات القانونية والمؤ  ية  تنميةدعم لعالمي واحد 
التمويةةل المشةةتر    مليةةون دوالر مةةن 61.2 إضةةافيا قةةدره مبلغةةاأدى إلةةم حشةةد مليةةون دوالر  33.1 مبلةةغ البيلةةة الةالميةةة

بروتوكةةول نايويةةا فيمةةا  علةةمالتصةةديب المبكةةر الكةةاريبي واآلخةةر عةةالمي،  ويةةدعم مشةةروعان، أحةةدهما إقليمةةي فةةي مناقةةة
 علم وصم لهذه المشاريع   لالاالع 71و 1 المرفقين يرجم الرجوع إلمو بلدا   31مجموعر 

 صندوق تنفيذ بروتوكول نايويا المقدم مندعم المشاريع 
لةدا مةن خةالل ثمانيةة ب 11مةا مجموعةر إلةم  دعمةا اصةندوب تنفيةذ بروتوكةول نايويةقةدم خالل الفترة المشمولة بةالتقرير،  -41

في هذه المشاريع  صندوب تنفيذ بروتوكول نايوياوا تثمر وثالثة مشاريع إقليمية ومشروع عالمي واحد   مشاريع قارية
مشةةروع  وقةةدممةةن التمويةةل المشةةتر   مليةةون دوالر  31.6 أدى إلةةم حشةةد مبلغةةا إضةةافيا قةةدرهمليةةون دوالر  74.1مبلةةغ 
 يرجةةم الرجةةوع إلةةمو ثةةالو قةةارات  بلةةدا عبةةر  71فةةي حيةةز النفةةاذ مبكةةرا بروتوكةةول نايويةةا الةةدعم لةةدخول واحةةد  عةةالمي
 علم وصم لهذه المشاريع   لالاالع 72 المرفب

جمةةاال -31 ، بمةةوارد مقدمةةة مةةن خةةالل بلةةدا 12دعةةم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة التصةةديب المبكةةر علةةم بروتوكةةول نايويةةا فةةي ، وا 
   صندوب تنفيذ بروتوكول نايوياو ي لمرفب البيلة الةالمية الصندوب اال تلمان

والبةةةرامج التةةةي تةةدعم تنفيةةةذ اتفاقيةةةة التنةةةوع البيئةةة العالميةةةة لمرفةةةق البؤريةةةة األخةةةر  مجةةاالت الأنشةةةطة فةةةي  -ثالثةةا
  0202-0200لتنوع البيولوجي البيولوجي والخطة االستراتيجية ل

خفة  االنبعاثةات الناتجةة  –اإلدارة المسةتدامة لليابةات  برنةامجأنشطة المشاريع الممولة في إطةار  موجز -ألف
   عن إزالة اليابات وتدهورها

ها بموجةب نظةةام ا ةتثمار مخصصةاتللبلةدان بآليةة حةوافز  ةةمحت التجديةد الخةام  لمةوارد مرفةةب البيلةة الةالميةة  تضةمن -37
تةةدهور األراضةةي فةةي مشةةاريع متةةةددة أو /و تغيةةر المنةةاخ و/أو التنوع البيولةةوجيالخاصةةة بةة التخصةةي  الشةةفام للمةةوارد

وأدت إلةةم مليةةون دوالر  111إلةةم مةةا مجموعةةر قيمتهةةا علةةم اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات تصةةل المجةةاالت البؤريةةة تركةةز 
خفةةض  –اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات ضةةافي مةةن برنةةام  اإلتمويةةل مةةن ال مليةةون دوالر 411حشةةد مةةوارد إضةةافية قةةدرها 

فةي مرفب البيلة الةالمية ا تثمارات التجديد الخام  لموارد كان هدم و   زالة الغابات وتدهورهااالنبةاثات الناتجة عن إ
 بيلية متةددة من تح ين إدارة جميع أنواع الغابات   منافعتحقيب يتمثل في الغابات مجال 

 (+SFM-REDDرها  خفةةض االنبةاثةةات الناتجةةة عةةن إزالةةة الغابةةات وتةةدهو  –اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات برنةةام   وقةةدم -34
مرفب البيلة الةالمية م اهمات كبيرة في تحقيب أهدام اتفاقية التنةوع البيولةوجي خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير، التابع ل

 71و 72و 77و 1 أيشةةةي أهةةةدامأيضةةةا بم ةةةاهمات ذات صةةلة  ر قةةةدم، ولكنةةمةةن أهةةةدام أيشةةةي 1 أ ا ةةا فةةةي الهةةةدمو 
(  71بع عشةر  ا ةالمواتيةة للغابةات قةدمت م ةاهمة مباشةرة فةي الهةدم البيلةة الفةي  المشةاريعا تثمارات  كما أن؛ 78و
اإلدارة الم ةةتدامة مشةةاريع برنةةام  مشةةروعا مةةن  32دوالرا لتنفيةةذ  713 171 633 بمبلةةغ ةةاهم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة و 

 861 362 116 هقةةدر  مبلغةةا إضةةافياحشةةدت التةةي  خفةةض االنبةاثةةات الناتجةةة عةةن إزالةةة الغابةةات وتةةدهورها –للغابةةات 
   المشتر  تمويلمن ال دوالرات
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اإلدارة الم ةتدامة للغابةات برنةام   التي ت هم فةي مشةاريع مجال بؤريالن بة الملوية للموارد من كل  1الشكل  ويةرض -33
لتنةةةةوع المجةةةةال البةةةةؤري لمةةةةوارد  أدتهةةةةذا يوضةةةةإ كيةةةةم و   خفةةةةض االنبةاثةةةةات الناتجةةةةة عةةةةن إزالةةةةة الغابةةةةات وتةةةةدهورها –

 من أجل تحقيب تقةدم فةيلمرفب البيلة الةالمية إلم حشد قدر كبير من الموارد من المجاالت البؤرية األخرى البيولوجي 
المشار  ذات الصلةأهدام أيشي والم اهمة بشكل كبير في تحقيب حفظ التنوع البيولوجي للغابات وا تخدامر الم تدام 

 علم وصم لهذه المشاريع   لالاالع 74و 77 المرفقين يرجم الرجوع إلمو إليها أعاله  
اإلدارة المسةةتدامة لليابةةات صةةناديق بةةرامج البةةؤري و  المجةةالحسةةب مشةةاريع اإلدارة المسةةتدامة لليابةةات  -5الشةةكل 

فةي التجديةد  خفة  االنبعاثةات الناتجةة عةن إزالةة اليابةات وتةدهورها –اإلدارة المستدامة لليابةات برنامج المشمولة ب
  العالميةالخامس لموارد مرفق البيئة 

 
 برنامج المن  الصييرة لمرفق البيئة العالمية  -باء

لمرفب البيلة الةالمية بالنيابة عن شراكة مرفب البيلة ( SGP برنام  المنإ الصغيرة برنام  األمم المتحدة اإلنمالي  ينفذ -32
 7 411 بتمويل ما يقرب منمية برنام  المنإ الصغيرة لمرفب البيلة الةالقام وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، الةالمية  
مجةةاالت ت ةةهم فةةي  بمنةةافع متةةةددة المجةةاالت البؤريةةةمشةةروعا  721بةةالتنوع البيولةةوجي  بمةةا فةةي ذلةة   امتةلقةةمشةةروعا 

مةةن  مليةةون دوالر 23.48 تمةةويال قةةدره التخفيةةم مةةن آثةةار تغيةةر المنةةاخ والميةةاه الدوليةةة وتةةدهور األراضةةي(، يمثلةةون مةةةا
مةن الشةركا  عيني تراكمي وتمويل مشتر   نقدفي شكل  مليون دوالر 22.13 مبلغ مرفب البيلة الةالمية، باإلضافة إلم

وكةةةاالت مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة، والوكةةةاالت الثناليةةةة، والحكومةةةات الوانيةةةة والمحليةةةة، وكةةةذل  و والم ةةةتفيدين مةةةن المةةةنإ، 
   لواني لمشاريع برنام  المنإ الصغيرةعلم مدى التنفيذ ا تم إدرارهالقااع الخا ، 

 ( CEPFالحرجة ) اإليكولوجيةالنظم من أجل شراكة الصندوق  -جيم
مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة،  بةةةينشةةةراكة  ووهةةة ،صةةةندوب شةةةراكة الةةةنظم البيليةةةة الحرجةةةة ، قةةةدمخةةةالل الفتةةةرة المشةةةمولة بةةةالتقرير -31

جون د  وكةاثرين مةا  مؤ  ة تحاد األوروبي، و الحفظ الدولية، وحكومة اليابان، والوكالة الفرن ية للتنمية، واالومنظمة 
وأدى إلةم حشةد مةوارد مليةون دوالر،  41.3قيمتهةا بلةدا، بلغةت  23مشةروعا فةي  448  إلم، تمويالالدولي البن ، و آرثر

  من التمويل المشتر  مليون دوالر  41.76 إضافية قدرها

 التنوع البيولوجي

 تخفيم آثار تغير المناخ

 تدهور األراضي

 ليةالمياه الدو 

 التكيم مع تغير المناخ

 للغابات ةاإلدارة الم تدام
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 ( SOS) إنقاذ أنواعنابرنامج  -دال
إنقةاذ برنةام   4171فةي عةام  والمةوارد الابيةيةةوالبن  الدولي واالتحاد الدولي لحفةظ الابيةةة  مرفب البيلة الةالمية أنشأ -36

تمويةةل مشةةتر : و  مليةون دوالر، 2.1  مرفةةب البيلةة الةالميةةة: أحةةد المةانحين فيةةرمرفةةب البيلةةة الةالميةة  الةةذي يةةد، أنواعنةا
لحفةاظ علةم األنةواع فةي البلةدان لشةاريع الم ةتهدفة ماللةدعم ( وذلة  مليةون دوالر 74.11 المجموع: مليون دوالر، 1.81

  مرفب البيلة الةالمية المتلقية لدعم
وتةةرد   إنقةةاذ أنواعنةةا فةةي إاةةار برنةةام جديةةدا مشةةروعا  11 ، تمةةت الموافقةةة علةةم تمويةةلخةةالل الفتةةرة المشةةمولة بةةالتقريرو  -31

مةةةن  ادوالر  1 317 811حشةةد و  دوالرا 2 181 187إنقةةاذ أنواعنةةا قةةدم برنةةام  و   71 قالمةةة هةةذه المشةةاريع فةةي المرفةةب
 74تحقيةب الهةدم م ةاهمة كبيةرة فةي  وبالتةالي قةدمبلةدا،  24فةي ا مهةددا بةاالنقراض نوعة 741 لحفةظالمشتر  يل تمو ال

   منظمات المجتمع المدنيمنظمة من  24هذه المشاريع وضمت أيشي  هدام أ من 
 التنوع البيولوجي والتكيف مع تيير المناخ  -هاء

الصةةندوب همةةا لتكيةةم مةةع تغيةةر المنةةاخ، و للويةةة يةايةةان األو  لينا ةةتلمانيين م ةةتقدير مرفةةب البيلةةة الةالميةةة صةةندوقين يةة -38
هةةذين الصةةندوقين أنشةةلا علةةم الةةريم مةةن أن و   (LDCF  وصةةندوب أقةةل البلةةدان نمةةوا( SCCF الخةةا  بتغيةةر المنةةاخ 

بةةةض فةإن ، ل مةةم المتحةدة بشةةأن تغيةر المنةةاخ لتلبيةة االحتياجةةات الخاصةة للبلةةدان الناميةة فةةي إاةار االتفاقيةةة اإلااريةة
 في تحقيب أهدام اتفاقية التنوع البيولوجي   ت همخالل الفترة المشمولة بالتقرير  الموافب عليهاالمشاريع 

تظهةر تغيةر المنةاخ خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير، بفةي إاةار الصةندوب الخةا   موافب علةيهممشروعا  41ومن بين  -31
منإ الصةندوب الخةا  بتغيةر المنةاخ المرتباةة بهةذه وتصل قيمة ولوجي  التنوع البيب بةة مشاريع وجود صلة واضحة 

مليةةون  461.11التمويةةل المشةةتر ، أي مةةا مجموعةةر  مةةن مليةةون دوالر 441.31و، مليةةون دوالر 22.76المشةةاريع إلةةم 
 زيةادة قةدرةي فة ت ةاهملتكيةم، وبالتةالي لالةنه  القالمةة علةم النظةام اإليكولةوجي  المشاريعوتابب الةديد من هذه   دوالر

في زيادة كذل  ت اهم اآلثار الحالية والم تقبلية لتغير المناخ؛ و  علم الصمود أمامالنظم اإليكولوجية والموارد الابيةية 
   و بل الةيش التي تةتمد علم هذه الموارد األشخا لدى  قدرة الصمود

 يظهةر ا خةالل الفتةرة المشةمولة بةالتقرير،فةي إاةار صةندوب أقةل البلةدان نمةو مشروعا تمت الموافقة عليهم  11بين من و  -21
منإ صندوب أقل البلدان نموا المرتباة بهذه المشاريع وتصل قيمة التنوع البيولوجي  بمشروعا وجود صلة واضحة  41
  مليةةون دوالر 111.32مةةن التمويةةل المشةةتر ، أي مةةا مجموعةةر  مليةةون دوالر 641.17و، مليةةون دوالر 713.23 إلةةم

والفورية للمجتمةةات  الملحةاحتياجات التكيم  لتلبية نقاة دخولالةديد من هذه المشاريع النظم اإليكولوجية كدم وت تخ
قالمةةةة مشةةةاريع الصةةةندوب الخةةةا  بتغيةةةر المنةةةاخ الاةةةالع علةةةم ل 71 المرفةةةب يرجةةةم الرجةةةوع إلةةةمو   الريفيةةةة الضةةةةيفة

 وصندوب أقل البلدان نموا  
 لمياه الدولية ا -واو

االقتصةةةادية  المنةةةافعالةمةةةل مةةةةا لتةةةأمين مجموعةةةة وا ةةةةة مةةةن علةةةم لميةةةاه الدوليةةةة ي ةةةاعد البلةةةدان بةةةؤري لالمجةةةال الإن  -27
للميةةاه  المجةةال البةةؤريهةةدم ويتمثةةل المشةةتركة والميةةاه الجوفيةةة والةةنظم البحريةةة  ال ةةاحية وال يا ةةية والبيليةةة مةةن الميةةاه 

 اإلصةةةالحات كاملةةةة مةةةنالمجموعةةةة لل حةةةباللاتنفيةةةذ الحةةةدود و الميةةةاه الةةةةابرة لل لةةةنظمتةزيةةةز اإلدارة الجماعيةةةة  فةةةي الدوليةةةة
ل كبشةاال تثمارات التةي ت ةهم فةي ا ةتخدام وصةيانة خةدمات الةنظم اإليكولوجيةة تنفيذ القانونية والمؤ  ية و و  يةال يا ات
 م تدام  

 بمبلةةغ بلةةدا، 16م ا ةةتفاد مةةنهمشةةروعا  43 علةةم لميةةاه الدوليةةة، وافةةب مرفةةب البيلةةة الةالميةةةلمةةن خةةالل المجةةال البةةؤري و  -24
وا ةةةتخدامر  لتنةةوع البيولةةةوجي البحةةرياحفةةظ دعةةم بصةةورة مباشةةةرة أو ييةةر مباشةةةرة  مليةةةون دوالر 711.17إجمةةالي قةةدره 

 هلهةةذ مةةن التمويةةل المشةةتر  مليةةار دوالر 7.11قةةدره مبلةةغ إضةةافي وتةةم حشةةد   الم ةةتدام خةةالل الفتةةرة المشةةمولة بةةالتقرير
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 ةالم تهدفة لتح ين فهم دورة النيتروجين الةالميةالبحوو نمشروع عالمي واحد وهنا   المشاريع المتةلقة بالمياه الدولية 
مةن مرفةب يمكنةر أن يحقةب فالةدة لجميةع البلةدان المؤهلةة للحصةول علةم دعةم ن دارة المغذياتدولي إلنظام  بهدم وضع

علةةم  لالاةةالع 71 المرفةةب ويرجةةم الرجةةوع إلةةم  أيشةةيمةةن أهةةدام  8تنفيةةذ الهةةدم وتحقيةةب تقةةديم نحةةو البيلةةة الةالميةةة 
   المياه الدوليةالمتةلقة بقالمة هذه المشاريع 

 تدهور األراضي لالبؤري  المجال -زاي
مرفةب البيلةة الةالميةة، بوصةفر آليةة ماليةة، تنفيةذ  امةن خاللهةيةدعم ي تةال النافةذةهةو تدهور األراضي لالمجال البؤري إن  -23

فرديةا مةن المشةاريع المتةلقةة مشةروعا  78 أ هملفترة قيد اال تةراض، ا وخاللمكافحة التصحر  األمم المتحدة لاتفاقية 
مليةون دوالر  31.81 برمجةة مةا مجموعةر تالم ةتدام  وقةد تمة رحفةظ التنةوع البيولةوجي وا ةتخدامفةي تةدهور األراضةي ب
  مليون دوالر من التمويل المشتر   714.11 ما مجموعر أدى إلم حشدهذه المشاريع، ل

وبوصةفها منافع بيلية عالمية وتحقب منافع اجتماعيةة واقتصةادية للمجتمةةات المحليةة   أن تولدلمشاريع هذه ا ومن شأن -22
ة وتتنةاول مختلاةأو الحراجيةة أو ال الرعويةة وأالزراعيةة األراضةي يتم تنفيذها في فإنر ، متةلقة بتدهور األراضيمشاريع 

عةن لةم الموالةل الابيةيةة الواقةةة عا و ( الحد مةن الضةغ7 من خالل:وا تخدامر الم تدام لتنوع البيولوجي أيضا حفظ ا
المحاصةيل والتنةوع الحيةواني تنةوع تح ين إدارة  (4وتح ين اإلدارة الم تدامة ل راضي في نظم اإلنتال القالمة؛  اريب

بةات والمةواد التربةة  الميكرو  حالةة( تح ةين 3و والممار ات المرتباة بهةا  التنةوع البيولةوجي الزراعةي( فةي نظةم اإلنتةال؛
هةةةذه بعلةةةم قالمةةةة  لالاةةةالع 78 لمرفةةةبا يرجةةةم الرجةةةوع إلةةةمو الةضةةةوية( وا ةةةتخدام المةةةوارد الماليةةةة فةةةي نظةةةم اإلنتةةةال  

 المشاريع  
 الحادي عشر  الصادرة في اجتماعهمؤتمر األطراف  إلرشاداتمرفق البيئة العالمية استجابة  -رابعا

يةرد   و 77/1 المقةررمةؤتمر األاةرام مةن خةالل جتماع الحادي عشر لاالإلم مرفب البيلة الةالمية في  اتإرشاد تقدم -21
 أدناه   1في الجدول اإلرشادات  تجابة مرفب البيلة الةالمية لهذه ال موجز

 الحادي عشر الصادرة في اجتماعهمؤتمر األطراف  إلرشادات /اآللية الماليةاستجابة مرفق البيئة العالمية -5الجدول 
 مرفق البيئة العالمية هاإلجراء الذي اتخذ ادي عشر لمؤتمر األطرافإرشادات االجتماع الح

  إرشادات عامة

إاةةةةار ال ةةةةنوات األربةةةةع الموجةةةةر نحةةةةو النتةةةةال  ألولويةةةةات البةةةةرام  للفتةةةةرة  يةتمةةةةد
إلةةةم  ويالةةةبعلةةةم النحةةةو الةةةوارد فةةةي المرفةةةب بةةةالمقرر الحةةةالي  0041-0048

ؤتمر األاةةرام فةةي اجتماعةةةر مرفةةب البيلةةة الةالميةةة تنفيةةةذه وتقةةديم تقريةةر إلةةم مةةة
الثةةةاني عشةةةر عةةةن ا ةةةتراتيجية التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة 
وتقرير إلم اجتماعر الثالو عشر عن تنفيذه وكيفية ا ةتجابتر للةناصةر الفرديةة 
ومكوناتهةةةا، واالعتبةةةارات اال ةةةتراتيجية اإلضةةةافية لإلاةةةار، وفقةةةا لمةةةذكرة التفةةةاهم 

  ي االتفاقية ومجل  مرفب البيلة الةالميةبين مؤتمر األارام ف

دعةةم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة لتنفيةةذ الخاةةة اال ةةتراتيجية تةةرد مةلومةةات عةةن 
مةةةن هةةةذا التقريةةةر  1-4 األشةةةكال يرجةةةم الرجةةةوع إلةةةمو فةةةي هةةةذا التقريةةةر  

مخصصةةاتها ألهةةدام  تر ةةم تحديةةد البلةةدان ألولويةةاتالتةةي  بصةةفة خاصةةة
 أيشي  

فةي  ا ةتراتيجية التنةوع البيولةوجي لرجةوع إلةميرجةم اباإلضافة إلم ذلة ، و 
بصةةةفة  01-48والفقةةةرات  التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة

فةةةي ا ةةةتراتيجية التنةةةوع البيولةةةوجي  مةةةناألول والثةةةاني  ين، والمةةةرفقخاصةةةة
  التجديد ال اد  لموارد مرفب البيلة الةالمية

 ةةةراع فةةةي تقةةةديم الةةةدعم المةةةالي، مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة علةةةم مواصةةةلة اإل يشةةةجع
ا ةةةةتنادا إلةةةةم نهةةةة  مةةةةرن مةةةةدفوع بالالةةةةب الةةةةواني، مةةةةع األخةةةةذ فةةةةي االعتبةةةةار 

  من االتفاقية 00احتياجات البلدان النامية وفقا للمادة 

 /تشةةةرين األولفةةةي أكتوبرالمنةقةةةد األمانةةةة فةةةي اجتمةةةاع المجلةةة    ةةةتقترح
  هاللنظر في المشاريعدورة تدابير تب يا مجموعة من  0041

لةةةةم يةةةدعو  مرفةةةةب البيلةةةةة الةالميةةةة إلةةةةم تجنةةةةب الةمليةةةات اإلضةةةةافية والماولةةةةة وا 
ا تخدام اال تراتيجيات وخاا الةمل الوانيةة للتنةوع البيولةوجي كأ ةا  لتقريةر 

 /تشةةةرين األولفةةةي أكتوبرالمنةقةةةد لةةة  األمانةةةة فةةةي اجتمةةةاع المج  ةةةتقترح
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األولويةةةات القالمةةةة علةةةم االحتياجةةةات فةةةي فتةةةرة التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب 

  البيلة الةالمية
  للنظر فيها المشاريعدورة تدابير تب يا مجموعة من  0041

مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة أن التابةةةةة جميةةةع مشةةةاريع التنةةةوع البيولةةةوجي علةةةم 
مةن  لة باال تراتيجيات وخاةا الةمةل الوانيةة للتنةوع البيولةوجيصالتثبت 
   اا للموافقة ر شالموافقة عليها نظرا ألن ذل  يمثل أجل 

مرفةةب البيلةةة الةالميةةة إلةةم مزيةةد مةةن التوضةةيإ لمفهةةوم وتابيةةب التمويةةةل يناشةةد 
مرفب البيلة الةالميةة إلةم تابيةب  ويدعوالمشتر  لمشروعات التنوع البيولوجي، 

ترتيبةةةات التمويةةةل المشةةةتر  بو ةةةالل ال ت ةةةبب حةةةواجز وتكةةةاليم ييةةةر ضةةةرورية 
  ن المتلقية من أجل الحصول علم موارد مرفب البيلة الةالميةللبلدا

أن ، بالتةةةةةةةاون مةةةةةةع وكةةةةةةاالت مرفةةةةةةب البيلةةةةةةة الةالميةةةةةةة، األمانةةةةةةةاقترحةةةةةةت 
فةةةةةي المنةقةةةةةد يلةةةةةة الةالميةةةةةة فةةةةةي اجتماعةةةةةر مجلةةةةة  مرفةةةةةب الب ي ةةةةةتةرض

وافةةةةب المجلةةةة  و  يا ةةةةة التمويةةةةل المشةةةةتر   تنقيحةةةةا ل، 0041/أيةةةةار مايو
 الةنوان التالي: فيعليها  االاالعيمكن علم ال يا ة الجديدة التي 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/d
-ocuments/GEF.C.46.09_Co

2014.pdfFinancing_Policy_May_6_ 

الةالميةةةة، فةةةي عمليةةةة التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب البيلةةةة  مرفةةةب البيلةةةةيحةةةو 
الةالميةةة، أن يةاةةي االعتبةةار الواجةةب لجميةةع الجوانةةب فةةي تقريةةر فريةةب الخبةةرا  

  عن تقييم االحتياجات علم م تويات التمويل للتنوع البيولوجي

فريةب تقريةر الةوارد فةي تقيةيم االحتياجةات بالواجب أحيا علما علم النحو 
 خالل عملية تجديد الموارد ا  الخبر 

مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة إلةةةم تحديةةةد أهةةةدام  ويةةةدعوإلةةةم األمةةةين التنفيةةةذي  يالةةةب
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

مرفةب البيلةة في التجديد ال اد  لمةوارد راتيجية التنوع البيولوجي ا تتبين 
م ةةاهمة كةةل تةةرد بةةرام  اال ةةتراتيجية و مختلةةم  مةةعالتةةرزر  أوجةةرالةالميةةة 

ا ةةةةتراتيجية التنةةةةوع وثيقةةةةة بفةةةةي المرفةةةةب األول  أهةةةةدام أيشةةةةي فةةةةيام  نةةةةبر 
 كجةز  مةةنو   التجديةد ال ةةاد  لمةوارد مرفةةب البيلةة الةالميةةةالبيولةوجي فةةي 

تةم ، التجديد ال ةاد  لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةةا تراتيجية لية إعداد عم
 و ت ةةةتخدم مةةةناألخةةةرى  البؤريةةةةمجةةةاالت الالتةةةرزر مةةةع ا تكشةةةام أوجةةةر 

بصةةفة متكامةةل وبرنةةام  اإلدارة الم ةةتدامة للغابةةات تجةةارب الةةنه  الخةةالل 
م ةةةةةةاهمات ا ةةةةةةتراتيجيات  تحديةةةةةدباإلضةةةةةةافة إلةةةةةم ذلةةةةةة ، يةةةةةةتم و   خاصةةةةةة

فةةةةةي  عرضةةةةةهااألخةةةةةرى فةةةةةي تحقيةةةةةب أهةةةةةدام أيشةةةةةي و  البؤريةةةةةةالت مجةةةةةاال
التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب البيلةةةة فةةةي ا ةةةتراتيجية التنةةةوع البيولةةةوجي 

من هةذا تقريةر  ا ةتراتيجية التنةوع  4 المرفب ويرجم الرجوع إلم  الةالمية
المرفةةةب و (، فةةةي التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة البيولةةوجي
وثيقةةةة توجيهةةةات البرمجةةةة فةةةي التجديةةةد وثيقةةةة اال ةةةتراتيجية، و  الثةةةاني مةةةن

 :االاالع عليها فيمرفب البيلة الةالمية التي يمكن لموارد   ال اد

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 

قريةةر عةةن تقيةةيم االحتياجةةات للفتةةرة ال اد ةةة إلةةم مرفةةب البيلةةة الةالميةةة الت يحيةةل
لتجديةةد مةةوارد 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

الصةةةندوب اال ةةةتلماني لمرفةةةب البيلةةةة  التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةواردنتةةةال  تةةةرد 
مةن هةةذا التقريةر  وهةذا يشةةمل القيمةة اإلجماليةةة  االةالميةة فةي الق ةةم  اد ة

لتنةةةوع البةةةؤري لمجةةةال لبمةةةا فةةةي ذلةةة  ل تجديةةةد المةةةوارد،لالمتةهةةةد بةةةر للمبلةةةغ 
 البيولوجي 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.46.09_Co-Financing_Policy_May_6_2014.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.46.09_Co-Financing_Policy_May_6_2014.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.46.09_Co-Financing_Policy_May_6_2014.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.46.09_Co-Financing_Policy_May_6_2014.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.46.07.Rev_.01_Summary_of_the_Negotiations_of_the_Sixth_Replenishment_of_the_GEF_Trust_Fund_May_22_2014.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.46.07.Rev_.01_Summary_of_the_Negotiations_of_the_Sixth_Replenishment_of_the_GEF_Trust_Fund_May_22_2014.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.46.07.Rev_.01_Summary_of_the_Negotiations_of_the_Sixth_Replenishment_of_the_GEF_Trust_Fund_May_22_2014.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.46.07.Rev_.01_Summary_of_the_Negotiations_of_the_Sixth_Replenishment_of_the_GEF_Trust_Fund_May_22_2014.pdf
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  إلم اآللية المالية ةمقدم ةمحدد ةإضافي اتإرشاد

 باتاتاالستراتيجية العالمية لحفظ الن

الحكومةةةةات األخةةةةرى،  ويةةةدعواألاةةةةرام  يحةةةةو، 40/40إلةةةةم المقةةةرر  إذ يشةةةير
قةةةديم الةةةدعم الكةةةافي والم ةةةتدام وفةةةي واآلليةةةة الماليةةةة، ومنظمةةةات التمويةةةل إلةةةم ت

أقةةل  ال  ةةيماالوقةةت المنا ةةب لتنفيةةذ اال ةةتراتيجية، وخصوصةةا للبلةةدان الناميةةة، 
عةةةةن األاةةةةرام ذات  البلةةةةدان نمةةةةوا والةةةةدول الجزريةةةةة الصةةةةغيرة الناميةةةةة، فضةةةةال
  االقتصاد االنتقالي والبلدان التي هي مراكز للتنوع الجيني

شةاملة بمةا  التجديد الخام  لموارد مرفةب البيلةة الةالميةة تراتيجية اكانت 
ت ةير أهةدام اال ةتراتيجية، و حفظ النباتات فةي إاةار مةالجة لفير الكفاية 
 علةم نفة  الةنه  الميةةالتجديد ال اد  لموارد مرفب البيلةة الةا تراتيجية 

 ضةمنتمويةل أنشةاة فةي  ي تمر مرفب البيلة الةالميةة و في هذا الصدد  
تةةةؤدي إلةةةم التةةةي مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة القاريةةةة التةةةي يةةةدعمها مشةةةاريع ال

عنةةدما تكةةون  اال ةةتراتيجية الةالميةةة لحفةةظ النباتةةاتفةةي تنفيةةذ  تحقيةةب تقةةدم
للتنةةةةةوع البيولةةةةةةوجي مةةةةةع الخاةةةةةة اال ةةةةةتراتيجية  متماشةةةةةيةهةةةةةذه الةناصةةةةةر 

داعمةةةةة ألهةةةةدام المشةةةةاريع التةةةةي تولةةةةد و وأهةةةةدام أيشةةةةي؛  0044-0000
 مع والية مرفب البيلة الةالمية مت قة منافع بيلية عالمية؛ و 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي

الحكومةات األخةرى، واآلليةة الماليةة، ومنظمةات التمويةل،  ويدعواألارام  يحو
قةةةةةديم الةةةةةدعم الكةةةةةافي وفةةةةةي الوقةةةةةت المنا ةةةةةب، ح ةةةةةب مقتضةةةةةم الحةةةةةال، إلةةةةةم ت

والم تدام إلةم تنفيةذ أنشةاة التةدريب وبنةا  القةدرات واألنشةاة األخةرى المتصةلة 
ال بالمنةةااب البحريةةة المهمةةة إيكولوجيةةا أو بيولوجيةةا، خصوصةةا للبلةةدان الناميةةة، 

أقةةةةةل البلةةةةةدان نمةةةةةوا والةةةةدول الجزريةةةةةة الصةةةةةغيرة الناميةةةةةة، واألاةةةةةرام ذات  ما ةةةةي
االنتقةةالي، بمةةا فةةي ذلةة  البلةةدان التةةي لةةديها نظةةم ارتفةةاع ميةةاه القةةاع،  االقتصةةاد

  وح ب مقتضم الحال، المجتمةات األصلية والمحلية

بمةةا فيةةر  ةشةةامل التجديةةد ال ةةاد  لمةةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةةا ةةتراتيجية 
بحيو يمكن دعةم هةذه إدارة المنااب المحمية البحرية فيما يتةلب بالكفاية 

 إذا حددت البلدان هذا الدعم كم ألة ذات أولوية اإلرشادات 

 المناطق المحمية

مرفةةب البيلةةة الةالميةةة ووكاالتةةر المنفةةةذة إلةةم تي ةةير تاةةابب إعةةداد وتنفيةةةذ  يةةدعو
مشةةروعات المنةةااب المحميةةة مةةع األعمةةال المحةةددة فةةي خاةةا الةمةةل الوانيةةة 

صةةةر لبرنةةةام  الةمةةةل، مةةةثال عةةةن اريةةةب الةةةن  بوضةةةوح علةةةم الةةةروابا مةةةع عنا
من أهدام أيشي للتنوع البيولوجي في وثالب المشروع، بغيةة تي ةير  44الهدم 

الرصةةد واإلبةةال  المنتظمةةين لنتةةال  تلةة  المشةةروعات ح ةةبما ت ةةهم فةةي تحقيةةب 
مةةةن أهةةةدام أيشةةةي للتنةةةوع البيولةةةوجي واألهةةةدام األخةةةرى  44األاةةةرام للهةةةدم 

اتيجية للتنةوع ذات الصلة، وتةظيم م ةاهمة هةذه المشةروعات فةي الخاةة اال ةتر 
  0000-0044البيولوجي 

تةةدعم تمويةةل مرفةةب البيلةةة الةالميةةة حصةةول علةةم المشةةاريع المقدمةةة للإن 
 وجميةةعمةةع واليةةة مرفةةب البيلةةة الةالميةةة  تت ةةبفةةي برنةةام  الةمةةل أنشةةاة 

المجةةةةاالت متةةةةةددة المشةةةةاريع اليتةةةةةين علةةةةم مشةةةةاريع التنةةةةوع البيولةةةةوجي و 
بوضةةةةةةةوح تحةةةةةةةدد أن البؤريةةةةةةةة التةةةةةةةي ت ةةةةةةةتخدم مةةةةةةةوارد التنةةةةةةةوع البيولةةةةةةةوجي 

 أهدام أيشي لتحقيب كل مشروع التي يقدمها م اهمات ال

 

 األنواع اليريبة اليازية

الجهةةةات المانحةةةة  ويةةةدعوإلةةةم مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة، وفقةةةا لصةةةالحيتر،  يالةةةب
ال األخةةرى، إلةةم تقةةديم دعةةم مةةالي كةةافي وفةةي الوقةةت المنا ةةب للبلةةدان الناميةةة، 

وا والةةدول الجزريةةة الصةةغيرة الناميةةة مةةن بينهةةا، فضةةال عةةن أقةةل البلةةدان نمةة  ةةيما
البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، بما فيها البلدان التي هي مراكز منشةأ أو تنةوع 

  للموارد الجينية

 هذا الالب االمتثال ليواصل مرفب البيلة الةالمية 

 التعاون مع المنظمات الدولية واالتفاقيات والمبادرات األخر 

اآلليةات الماليةة األخةرى إلةم اال ةتمرار  ويةدعوإلم مرفةب البيلةة الةالميةة  يالب

 0000-0044للخاةة اال ةتراتيجية للتنةوع البيولةوجي  شاملال إن الاابع
فةةةي التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب البيلةةةة لتنةةةوع البيولةةةوجي اا ةةةتراتيجية و 

التةرزر  كةي ت تكشةم أوجةرقاريةة اليةوفر فرصةة كبيةرة للمشةاريع  الةالميةة
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في دعم المشةروعات واألنشةاة التةي تح ةن أوجةر التةرزر بةين االتفاقةات البيليةة 

  المتةددة األارام ذات الصلة
 فةةةيتحقيةةةب تقةةةدم بةةةين االتفاقةةةات البيليةةةة المتةةةةددة األاةةةرام ذات الصةةةلة و 

  األهدام المشتركة

 

 لمنافعبروتوكول نايويا بشأن الحصول وتقاسم ا

بةةةةأن يتةةةةيإ مرفةةةةب البيلةةةةة الةالميةةةةة األمةةةةوال الضةةةةرورية ألنشةةةةاة دعةةةةم يوصةةةةي 
الحصول وتقا م المنافع والدخول المبكةر حيةز النفةاذ لبروتوكةول نايويةا وتنفيةذه 

بةةأن  ويوصةةي كةةذل مةةن أجةةل تنفيةةذ الهةةدم الثالةةو التفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي، 
لميةة بةنايةة فةي الحاجةة الملحةة تنظر نقاا االتصال التشغيلية لمرفةب البيلةة الةا

لتمويةةل األنشةةاة المتصةةلة بالحصةةول وتقا ةةم المنةةافع وببروتوكةةول نايويةةا عنةةد 
التشةةةةاور مةةةةع أصةةةةحاب المصةةةةلحة الةةةةوانيين حةةةةول توزيةةةةع مخصصةةةةات نظةةةةام 

  (STAR)التخصي  الشفام للموارد 

بأن ي تمر مرفب البيلة الةالمية في تمويةل، كم ةألة ذات أولويةة،  يوصي كذل 
دعم التقنةةي ل اةةرام الرامةةي إلةةم التصةةديب المةجةةل علةةم بروتوكةةول نايويةةا الةة

  ودخولر المبكر حيز النفاذ، وتنفيذه علم الصةيد الواني

إلةةةةم مرفةةةةب البيلةةةةة الةالميةةةةة، لةةةةدى النظةةةةر فةةةةي تمويةةةةل مشةةةةروعات مةةةةن يالةةةةب 
كفالةةة أن الصةةندوب  ةةيدعم تحديةةدا األنشةةاة  صةةندوب تنفيةةذ بروتوكةةول نايويةةا،

تصةةديب المبكةةر وبنةةا  القةةةدرات، ويمكةةن ا ةةتخدامر للحصةةول علةةةم المتصةةلة بال
المةةوارد الجينيةةة وا ةةتخدامها فقةةا عنةةد الموافقةةة علةةم هةةذه األنشةةاة مةةن جانةةب 
ال ةةةلاات الحكوميةةةة المنا ةةةةبة وتأييةةةدها مةةةةن خةةةالل نقاةةةةة االتصةةةال التشةةةةغيلية 

 لمرفب البيلة الةالمية 

صةةةندوب تنفيةةةةذ بروتوكةةةةول إلةةةةم مرفةةةب البيلةةةةة الةالميةةةة أن يواصةةةةل إدارة  يالةةةب
نايويا حتةم يةتم صةرم األمةوال المتةهةد بهةا حتةم نهايةة فتةرة التجديةد الخام ةة 
لموارد مرفب البيلة الةالمية، وأن يقدم تقريرا عةن حالةة الصةندوب إلةم االجتمةاع 

 الثاني عشر لمؤتمر األارام، الذي  يقرر م تقبلر 

 40و 7 رفقينمةةوال مةةن هةةذا التقريةةر 30-08الفقةةرات  يرجةةم الرجةةوع إلةةم
وتقا ةةةةم المنةةةةافع صةةةةول حلةةةةدعم المقةةةةدم لةةةةدعم اللعلةةةةم وصةةةةم  لالاةةةةالع

    في وقت مبكر هحيز النفاذ وتنفيذدخول بروتوكول نايويا و 

فةي التجديةد ال ةاد  لمةوارد مرفةب   تجيب ا تراتيجية التنوع البيولةوجيتو 
لبيلةة مةؤتمر األاةرام إلةم مرفةب ا إلرشادات الصادرة عنل البيلة الةالمية

الةالميةةةةة بشةةةةأن أولويةةةةات البةةةةرام  لةةةةدعم تنفيةةةةذ بروتوكةةةةول نايويةةةةا بشةةةةأن 
 الحصول وتقا م المنافع  

صةةةندوب تنفيةةةذ بروتوكةةةول نايويةةةا التشةةةغيلي بأكملةةةر، قةةةدم  خةةةالل تاريخةةةرو 
ا مليةةون دوالر أدت إلةةم حشةةد مبلغةة 6 40مشةةروعا بقيمةةة  44 ا إلةةمدعمةة

واشةةةتمل ذلةةة  لمشةةةتر   التمويةةةل ا مليةةةون دوالر مةةةن 7 07إضةةةافيا قةةةدره 
مشةةةةةروع عةةةةالمي واحةةةةةد ومشةةةةةروعين إقليميةةةةةين و  قاريةةةةةةمشةةةةةاريع  8 علةةةةم

أفريقيةةةةا الو ةةةةام( لةةةةدعم التصةةةةديب علةةةةم بروتوكةةةةول و   المحةةةةيا الهةةةةاد 
إلةةم علةةم الةةريم مةةن أن جميةةع المشةةاريع  ةةوم تةةدعم التصةةديب و نايويةةا  
علةةم إال  تركةةز ال المشةةروع عةةالميو قليميةةين فةةإن المشةةروعين اإل، حةةد مةةا

مةن هةةذا  30-07 تينالفقةر  ويرجةم الرجةوع إلةةم ةريع التصةديب المبكةةر  ت
لبرمجةةة فةةي الفتةةرة المشةةمولة لعلةةم وصةةم  لالاةةالع 41 مرفةةبالتقريةةر وال
 بالتقرير  

، وبةةد أن ا ةتةرض 0041 /أيةارفةي مايوالمنةقةد في اجتمةاع المجلة  و 
تحةةةةديو وهةةةةي ، GEF/C.46/12وثيقةةةةة المجلةةةة  مرفةةةةب البيلةةةةة الةالميةةةةة 

علمةا بالتقةدم الجيةد أحيا المجلة  ندوب تنفيذ بروتوكول نايويا، بشأن ص
الةةةةةذي أحرزتةةةةةر أمانةةةةةة مرفةةةةةب البيلةةةةةة الةالميةةةةةة فةةةةةي إدارة صةةةةةندوب تنفيةةةةةذ 

/كانون دي ةةمبر 34إلةةم  الصةةندوبتمديةةد تشةةغيل  وقةةرربروتوكةةول نايويةةا 
تنفيةةذ لو المشةةاريع ا ةةتمرار إعةةداد بل ةةماح لأل ةةباب تشةةغيلية  0000 األول

بمةةا يتفةةب مةةع و   د المشةةاريعتحديةة  ةةتمارةوفقةةا ال المشةةاريع الموافةةب عليهةةا
/أيةةةار مايوفةةةي اجتماعةةةر المنةقةةةد فةةةي قةةةرار مجلةةة  مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة 

تمارات تحديةد ا ةعلم  المرفبمجل   فلن يوافب، بشأن الصندوب 0044
ذ 0041 ر/حزيرانيونية 30بةةد في إاار الصةندوب المشاريع الجديدة    وا 

فةةةةي البةةةةؤري للتنةةةةوع البيولةةةةوجي المجةةةةال راتيجية أن ا ةةةةتالمجلةةةة  الحةةةةظ ي
مةةوارد لتنفيةةذ علةةم مل تشةةت التجديةةد ال ةةاد  لمةةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة

 امرفةةب البيلةةة الةالميةةة تقريةةر تقةةدم أمانةةة الةةب أن فقةةد بروتوكةةول نايويةةا، 
المتصةةل تمويةةل ال عةةنإلةةم مةةؤتمر األاةةرام فةةي اتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي 

  المبكر ه في وقتوتنفيذ وكول نايويابروتعلم لتصديب با

-1011التقةةدم المحةةرز فةةي تنفيةةذ الخطةةة االسةةتراتيجية للتنةةوع البيولةةوجي 
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1010

األارام، ومرفب البيلة الةالميةة، والجهةات المانحةة، والمنظمةات الدوليةة،  يدعو

ةةةةةارم التقليديةةةةة المالمتةلقةةةةة بمؤشةةةةرات ال بشةةةةأنالةةةةدعم المةةةةالي للةمةةةةل  إن
مؤهةةةل للحصةةةول علةةةم تمويةةةل مةةةن  ييةةةرواال ةةةتخدام المةةةألوم الم ةةةتدام 

دعوة للمشةاركة فةي بةمرفب البيلةة الةالميةة  و يرحبمرفب البيلة الةالمية  
 اتمؤشةر بشةأن الالةمةل  لتحقيةب تقةدم فةي التقنيةةأي مبادرة لتقديم المشورة 
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 مرفق البيئة العالمية هاإلجراء الذي اتخذ ادي عشر لمؤتمر األطرافإرشادات االجتماع الح
ات المجتمةةةةةةات واألو ةةةةةاا األكاديميةةةةةة، والمنظمةةةةةات ييةةةةةر الحكوميةةةةةة ومنظمةةةةة

األصةةلية والمحليةةة إلةةم النظةةر فةةي تقةةديم الةةدعم التقنةةي والمةةوارد الماليةةة للبةةرام  
التةاونيةةةةة ذات الصةةةةلة بالةمةةةةل بشةةةةأن المؤشةةةةرات الخاصةةةةة بالمةةةةةارم التقليديةةةةة 

  44/3الواردة في المقرر  واال تخدام المألوم الم تدام

 

 في هذا المجال 

ضةةةمن جملةةةة  اللتةةةين تالبةةةان، 40/40ن المقةةةرر مةةة 6و 1إلةةةم الفقةةةرتين  يشةةةير
المةةةةانحين اآلخةةةةرين، والحكومةةةةات  وتةةةةدعوانأمةةةةور مةةةةن مرفةةةةب البيلةةةةة الةالميةةةةة، 

والوكةةاالت المتةةةددة األاةةرام والثناليةةة إلةةم تقةةديم دعةةم مةةالي كةةام وفةةي الوقةةت 
  المنا ب إلعداد التقارير الوانية الخام ة

الفقةةرات  فةةي الخةةام التقريةةر الةةواني  المقةةدم إلعةةدادلةةدعم ليوصةةم يةةرد 
 من هذا التقرير   00-01

فةةةي التجديةةةد  ا ةةةتراتيجية التنةةةوع البيولةةةوجي وضةةةةت مخصصةةةات ضةةةمن
لتقريةةر الةةواني عةةداد اإ لتقةةديم دعةةم  ال ةةاد  لمةةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة

  البؤريمجال اللبلدان من خالل اإلم ال اد  

 إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين

مةةن المقةةةرر  0يلةةة الةالميةةة فةةةي الفقةةرة إلةةم مرفةةةب الب دعوتةةر علةةةمالتأكيةةد  يةيةةد
للنظةةر فةةي إنشةةا  صةةندوب ا ةةتلماني للتةةةاون فيمةةا بةةين بلةةدان الجنةةوب  40/03

، 0000-0044للتنوع البيولةوجي لتنفيةذ الخاةة اال ةتراتيجية للتنةوع البيولةوجي 
بالمناقشةةةةات الجاريةةةةة حةةةةول هةةةةذه  ويرحةةةةبا ةةةةتنادا إلةةةةم الم ةةةةاهمات الاوعيةةةةة، 

  الم ألة

 ل  أحيا علما بذ

 السالمة األحيائية

اإلرشةةةةاد كةةةةذل   مةةةةؤتمر األاةةةةرام يحيةةةةل، 44/1مةةةةن المقةةةةرر  08فةةةةي الفقةةةةرة 
الم ةةةةةتلم مةةةةةن مةةةةةؤتمر األاةةةةةرام الةامةةةةةل كاجتمةةةةةاع ل اةةةةةرام فةةةةةي بروتوكةةةةةول 

 المقرر  قرااجنة لل المة األحيالية، الوارد في التذييل الثاني من

التجديةةةد  فةةةي هةةةذه اإلرشةةةادات فةةةي ا ةةةتراتيجية التنةةةوع البيولةةةوجي أدمجةةةت
الجةةاري الةةدعم  ُي ترشةةد بهةةا فةةي و  ال ةةاد  لمةةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةة

ويرجةم الرجةوع بروتوكول قرااجنة  ة إلم مرفب البيلة الةالمي الذي يقدمر
فةةةي التجديةةةد  هةةةذا التقريةةةر  ا ةةةتراتيجية التنةةةوع البيولةةةوجيب 4إلةةةم المرفةةةب 

 ( ال اد  لموارد مرفب البيلة الةالمية

 ة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالميةعناصر استراتيجية فتر 

عند توجير إعداد ا تراتيجية التنوع البيولوجي لدورة التجديد ال اد ة لموارد 
الصندوب اال تلماني لمرفب البيلة الةالمية، فإن إاار ال نوات األربع 

الموجر نحو تحقيب النتال  ألولويات البرام  يتكون من  0041-0048
، 0000-0044الية:  أ( الخاة اال تراتيجية للتنوع البيولوجي الةناصر الت

بما في ذل  أهدام أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها  المرفب بالمقرر 
قرااجنة لل المة األحياليةة للفتةرة  اال تراتيجية لبروتوكول(؛  ب( الخاة 40/0

ية المالية اإلرشاد الموجر إلم اآلل  ل((؛ BS-V/16 المقرر  0044-0000
بشأن أولويات البرام  لدعم تنفيذ بروتوكول نايويا بشأن الحصول وتقا م 

الحكومية الدولية لبروتوكول نايويا، الوارد المنافع الذي قدمر االجتماع الثاني للجنة 
 د( أي مؤشرات ذات صلة باال تخدام الواني ؛ بالمقرر في التذييل األول

المجموعة  الخاة اال تراتيجية؛  و( والةالمي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ
الحالية من النوات  والنتال  ومؤشرات األثر، وعمليات الرصد وأدوات التتبع 

  المرتباة بها، التي ي تخدمها حاليا مرفب البيلة الةالمية

 االعتبارات االستراتيجية اإلضافية

فةةةي التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب  ا ةةةتراتيجية التنةةةوع البيولةةةوجي تةةةدم 
هةذا التقريةر ب 4ويرجةم الرجةوع إلةم المرفةب   هذه الةناصر البيلة الةالمية

د مرفةةةب البيلةةةة فةةةي التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوار   ا ةةةتراتيجية التنةةةوع البيولةةةوجي
 ( الةالمية
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 مرفق البيئة العالمية هاإلجراء الذي اتخذ ادي عشر لمؤتمر األطرافإرشادات االجتماع الح
لمةوارد مرفةةب   التجديةد ال ةادينبغةي أن تأخةذ ا ةتراتيجية التنةوع البيولةةوجي فةي 

البيلة الةالمية في الح بان أن أهدام أيشةي للتنةوع البيولةوجي تقةدم أ ا ةا مرنةا 
ل اةةةةرام يمكةةةةنهم تكييفةةةةر، واألخةةةةذ فةةةةي الح ةةةةبان الظةةةةروم والقةةةةدرات الوانيةةةةة 
المختلفة، بما في ذل  في اال تراتيجيات وخاا الةمةل الوانيةة المنقحةة للتنةوع 

 البيولوجي 

اتيجية التنةوع البيولةوجي فةي دورة التجديةد ال اد ةة لمةةوارد وينبغةي أن تأخةذ ا ةتر 
مرفةةةةةب البيلةةةةةة الةالميةةةةةة فةةةةةي الح ةةةةةبان االت ةةةةةاب وأوجةةةةةر التةةةةةرزر بةةةةةين البةةةةةرام  
واألولويات القارية المحةددة فةي اال ةتراتيجيات وخاةا الةمةل الوانيةة المنقحةة 
للتنةةةةةوع البيولةةةةةوجي، مةةةةةع التركيةةةةةز علةةةةةم مةةةةةل  الثغةةةةةرات ذات األولويةةةةةة األعلةةةةةم 

وأهةدام أيشةي  0000-0044المرتباة بالخاة اال تراتيجية للتنوع البيولةوجي 
 فيها الواردة الةشرين للتنوع البيولوجي 

وينبغي أن تشجع ا تراتيجية التنوع البيولوجي في دورة التجديد ال اد ة لموارد 
للتنوع  البؤريةمرفب البيلة الةالمية علم االت اب وأوجر الترزر بين المجاالت 

ي في مرفب البيلة الةالمية، وتدهور األراضي، والمياه الدولية، وتغير البيولوج
التخفيم من حدتر والتكيم مةر، وفي  ياب البرام  واألولويات  –المناخ 

القارية  وينبغي أن يواصل مرفب البيلة الةالمية اشرا  أصحاب المصلحة 
يجية التنوع الرلي يين، بما فيهم أمانة االتفاقية، في عملية صياية ا ترات

  البيولوجي في دورة التجديد ال اد ة لموارد مرفب البيلة الةالمية

 

 

 

 عمليةةةةة إعةةةةدادضةةةةافية فةةةةي اإلتةةةةم تابيةةةةب هةةةةذه االعتبةةةةارات اال ةةةةتراتيجية 
التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب البيلةةةة  فةةةي ا ةةةتراتيجية التنةةةوع البيولةةةوجي

    الةالمية

 

 

التجديةةةد ال ةةةاد  لمةةةوارد مرفةةةب  فةةةي ا ةةةتراتيجية التنةةةوع البيولةةةوجيتةةةةزز و 
البيلةةة لمرفةةب البؤريةةة مجةةاالت الالتةةرزر بةةين أوجةةر حة صةةرا البيلةةة الةالميةةة

التجديةةد ال ةةاد  لمةةوارد مرفةةب الةةنه  المتكامةةل فةةي  تجةةاربفةةي و  الةالميةةة
    البيلة الةالمية

 

 

أمانةةةةة اتفاقيةةةةة التنةةةةوع البيولةةةةوجي، جنبةةةةا إلةةةةم جنةةةةب مةةةةع الخبةةةةرا   وكانةةةةت
وممثلةي منظمةات المجتمةع المةدني، جةز ا مةن الفريةب اال تشةاري التقنيين 

ا ةةتراتيجية التنةةوع و مرفةةب البيلةةة الةالميةةة  ي ةةدي المشةةورة إلةةم الةةذيلتقنةي ا
  التجديد ال اد  لموارد مرفب البيلة الةالميةفي  البيولوجي

 الرصد والتقييم نتائج  -خامسا
   الحوافظرصد  نتائج -ألف

األهةدام البيلةة الةالميةة /التنميةة هةدامأ  بتحقة تمةا إذا كانةمةن حيةو مرفب البيلة الةالمية قيةد التنفيةذ  مشاريعيتم تقييم  -26
 : تصنيم التاليالتنفيذ وفقا لنظام من حيو الحرزه يلمشروع والتقدم الذي ل

 ( مةةر  لليايةةةةHS)  الفةاليةةةة أو  وأ الصةةةلةأوجةةةر قصةةةور فةةي تحقيةةةب أهدافةةر مةةةن حيةةو مةةن المشةةةروع  لةةةم يةةةان
  الكفا ة؛

 (  مرS)  ؛ فا ةالفةالية أو الك وأ الصلةأهدافر من حيو أوجر قصور افيفة في تحقيب من المشروع  عانم 
  إلةةى حةةد مةةا مةةر (MS)  وأ الصةةلةفةةي تحقيةةب أهدافةةر مةةن حيةةو  متواضةةةةأوجةةر قصةةور مةةن المشةةروع  عةةانم 

 ؛ الفةالية أو الكفا ة
  إلةةى حةد مةا ييةر مةر (MU)  وأ الصةةلةأوجةر قصةةور كبيةرة فةي تحقيةب أهدافةةر مةن حيةو مةن المشةروع  عةةانم 

 ؛ فا ةالفةالية أو الك
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 (  ييةةر مةةرU)  الفةاليةةة أو  وأ الصةةلةفةةي تحقيةةب أهدافةةر مةةن حيةةو  دةشةةديأوجةةر قصةةور مةةن المشةةروع  عةةانم
 ؛الكفا ة

 ( مر  لليايةHU)  أوجر قصور شديدةمن المشروع  عانم   
ت تصةنيفا علةممشةاريع الفةي المالةة مةن  11 حصول ما ال يقل عن فيمرفب البيلة الةالمية المؤ  ي لهدم ويتمثل ال -21

 ن بة حققت قيد التنفيذ حاليا،مشروعا  718من المكونة ضمن حافظة التنوع البيولوجي و أو أعلم   إلم حد مامرضية 
فةي  67 وحققةت ن ةبة( أو أعلةم، MS  إلةم حةد مةاتصنيم مرض بالبيلة الةالمية  هافي المالة من المشاريع أهداف 17

في المالة  81 ن بة فإن من حيو التقدم المحرز في التنفيذ،و مرضية أو مرضية للغاية   تصنيفات المجموعالمالة من 
في المالةة مةن  12 وحققت ن بةأو أعلم،  مرضية إلم حد ماتنفيذ في الالتقدم تحقب تصنيفات من حيو من المشاريع 

   مرضية أو مرضية للغاية تصنيفات المجموع
 العالمية مرفق البيئة لمن مكتب التقييم المستقل الواردة النتائج  -باء

مرفب البيلة الةالمية في الةديد من التقييمةات ذات الصةلة لشار  مكتب التقييم الم تقل ، خالل الفترة المشمولة بالتقرير -28
واحةةدة لحافظةةة قاريةةة، ودرا ةةة ، قاريةةةم خم ةةة تقييمةةات لحةةوافظ لةةعمل هةةذه تلتنةةوع البيولةةوجي  وتشةةالمجةةال البةةؤري لب

درا ةةة األدا  مةةن تقنيتةةين ورقتةةين و ، للنظةةام الشةةفام لتخصةةي  المةةواردا  ال ةةنوي، وتقيةةيم منتصةةم المةةدة  دوتقريةةرين لةة
  7هذه التقييمات للر الل الرلي ية ل، والةديد من تقييمات األثر  وفيما يلي تلخي  الشامل الخام ة

فةي الهنةد ة قاريةة تقييمةات لحةوافظ ة خم ةمرفب البيلة الةالميةل  أجرى مكتب التقييم الم تقل القطريةالحوافظ تقييمات  -21
ريتريةا، ودرا ةةة حافظةة قاريةةة  لمحةيا الهةاد ل  البيلةة اإلقليمةةي أمانةة برنةةامو  وفةةانواتو و ةري النكةا فةةي واحةدة وتنزانيةةا وا 
ار التمكيني ااإل إنشا دورا هاما في  أدىمرفب البيلة الةالمية المقدم من دعم الأن وخلصت التقييمات إلم  8 يراليون 
ا ل ولويةات البيليةة للبلةدان واحتياجاتهة مهمةادعم مرفب البيلة الةالمية  وال يزالال يا ات والقوانين البيلية   لوضعالالزم 

، وخاصةة المشةاريععوامةل تصةميم أدت ريتريةا و ةيراليون، ا  في تنزانيةا و و ا تثنا ات قليلة  بلتنمية الم تدامة، الخاصة با
وتزيةد اال ةتدامة مختلاةة   تاحتمةاالو   فةي كثيةر مةن األحيةان إلةم تجةاوزات فةي التنفيةذواألهةدام، اإلفراا في الامةوح 
مةن  ةبل الةةيش أنشةاة النهةوض بعندما يتم تةزيز تنمية القدرات المؤ  ية والفرديةة، وعنةدما يةتم  احتماالت اال تدامة

لمحةةيا لأمانةةة برنةةام  البيلةةة اإلقليمةةي ا  فةةي األعضةة نوالبلةةداالنكةةا وفةةانواتو  فةةي الهنةةد و ةةريو هةة  مجتمةيةةة  خةةالل نُ 
وأثةةر أو ةةع  علةةم ناةةاب عتمةةاد االالةةدرو  الم ةةتفادة والتةةروي  علةةم نحةةو فةةةال وا ةةتخدام التواصةةل فقةةد ي ةةر ، الهةةاد 

فتةرة التجديةد إدخةال آليةات تخصةي  المةوارد منةذ وأدى الكفا ة بوجةر عةام   علمتنفيذ في التأخر وال عداداول وقت اإل
ن كان مدى نجاحهاحفز البرمجة القارية إلم  موارد مرفب البيلة الةالميةلالرابع   البلدان المةنية  ا في متفاوت وا 

مرفةةب البيلةةة الةالميةةة وصةةفا تفصةةيليا لمكتةةب التقيةةيم الم ةةتقل الةةذي يةةةده تقريةةر األدا  ال ةةنوي يةةةرض   تقييمةةات األداء -11
، ومةلومةةات النةوات ا ةتدامة  تالحتمةاال وتصةنيفاتالمتوقةةة،  النةوات لتحقيةةب  تصةنيفاتع، بمةا فةي ذلة  ير النتةال  المشة

 كةان تصةنيم ،نجةاز النةوات قةا إلوف حتم اآلنجرى تصنيفها التي  مشاريع التنوع البيولوجيمن  418ومن بين  9مالية 
جةرى التةي مشةاريع التنةوع البيولةوجي مةن  481ومةن بةين أعلةم   مةرض إلةم حةد مةا أو( فةي المالةة 82  مشةروعا 417

تقريةةر األدا   موقةةدن  إلةةم حةةد مةةانناةةاب ( فةةي فةةي المالةةة 16 مشةةروعا  711 تصةةنيم ال ةةتدامة، كةةانوفقةةا لتصةةنيفها 

                                                           
ا تةداد  لمع(  والمكتب www.gefieo.org  علم اإلنترنت تقل لمرفب البيلة الةالميةترد التقارير الكاملة علم موقع مكتب التقييم الم  7

 لتقديم أي مةلومات إضافية إلم مؤتمر األارام ح ب الحاجة 
  ويمكن االاالع علم 4172، وثالثة في تقرير عام 4173هنا  ثالثة منها مدرجة في التقرير ال نوي لتقييم الحوافظ القارية لةام  8

  http://www.thegef.org/gef/ACPERsالتقريرين في: 
  http://www.thegef.org/gef/APRsمتاحة في هذا الةنوان:  4173و 4174أحدو تقارير  نوية ل دا  لةامي  9

http://www.thegef.org/gef/ACPERs
http://www.thegef.org/gef/APRs
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 هةةةذهبةةةين مةةةن و   المكتملةةةةمشةةةاريع التنةةةوع البيولةةةوجي مةةةن  13 مةلومةةةات عةةةن( 4173و 4174ال ةةةنوي آلخةةةر  ةةةنتين  
 مةن  الةةفةي الم 18ا ةتدامة تصنيم و  النوات وفقا لمةيار مرضية  علم أنهامنها  في المالة 81، تم تصنيم المشاريع
وتقةةةارن تصةةةنيفات النةةةوات  وتصةةةنيفات   وفقةةةا لمةيةةةار اال ةةةتدامة ‘لمحتمةةةلا’ فةةةي ناةةةابعلةةةم أنهةةةا ( تصةةةنيفا 17أصةةةل 

   األجل اويلالمتو ا تقريري آخر  نتين بفي الواردة لمشاريع لاال تدامة 
ومتاحةا بشةأنها التنوع البيولةوجي م تكمال متةلقا ب مشروعا 411مليون دوالر في  7 741 ا تثمر مرفب البيلة الةالميةو  -17

 4.4 وذلة  بمةةدلمليةون دوالر فةي بدايةة هةذه المشةاريع،  4 214 قدره تمويل مشتر  كليوتم التةهد بمالية  ومات مةل
والتةي توجةد  التنةوع البيولةوجي التةي أنجةزت مةن مشةاريع 461 بةين منو دوالر لكل دوالر من منإ مرفب البيلة الةالمية  

 4.7 بلغ المتو ةامليون دوالر:  4 361بلغ  ويل المشتر التمفإن ، الذي تحقبمةلومات عن التمويل المشتر   بشأنها
  الةالميةة البيلةة مرفةب تمويةل مةن دوالر لكةل دوالر 7.1 بلةغ الو ةيادوالر من تمويةل مرفةب البيلةة الةالميةة و  دوالر لكل

ع المنجةزة المشةاري مجموعةةفي  دوالر 4.1 إلم الةالمية البيلة مرفب تمويل منووصل متو ا مةدل التحقب لكل دوالر 
لةم ، و 4174جرى ا تةراضها في تقرير األدا  ال نوي لةام التي  ووصةل ، 4173 التقريةر ال ةنوي لةةام دوالرات فةي 3ا 

   ال نتين يقرير تبالن بة ل دوالر 7.1 إلم الةالمية البيلة مرفب تمويل من دوالر لكلو يا مةدل التحقب 
لنظةةام التخصةةي  الشةةفام منتصةةم المةةدة تقيةةيم  لةة خ  لنظةةام التخصةةيص الشةةفاف للمةةواردتقيةةيم منتصةةف المةةدة  -14

البيلية الةالمية للتنوع البيولوجي  المنافعأن مؤشر  إلممرفب البيلة الةالمية لمكتب التقييم الم تقل الذي أجراه  10للموارد
ليةة الةالميةة البي بالمنةافعلتنةوع البيولةوجي مباشةرة امؤشةرات وتتصةل أدلةة علميةة  ي ةتند إلةم ب يا من الناحية النظريةة و 

اإلدارة الم ةتدامة للغابةات فةالةة فةي توجيةر المةوارد مخصصةات كانةت و مرفةب البيلةة الةالميةة   التي ي ةم إلةم تحقيقهةا
لمؤشةةةر التنةةةوع البيولةةةوجي  ةوالتقنيةةة ةصةةةحة الةلميةةةالتح ةةةين بيوصةةةي التقيةةةيم و إلةةةم أنشةةةاة اإلدارة الم ةةةتدامة للغابةةةات  

 وظالم النظم اإليكولوجية وأنواع المياه الةذبة  ل عن اريب إعاا  اهتمام أكبرالةالمي 
أهميةة مرفةب  بشةأن لدرا ة األدا  الشامل الخام ة 11 2الورقة التقنية خلصت   التفاقياتبامرفق البيئة العالمية  صلة -13

ةكة  ت لةالميةةلمةوارد مرفةب البيلةة االتجديةد الخةام   فةيالتنةوع البيولةوجي ا ةتراتيجية أن  إلمالتفاقيات لالبيلة الةالمية 
مرفةب البيلةة الةالميةة المجةاالت فةي برمجةة مةن المجموعةة المتنوعةة حاول إدمال تمؤتمر األارام عن كثب و  إرشادات
اتفاقية التنوع عن الصادرة  لإلرشاداتاإلجمالي  الحجماتفاقية التنوع البيولوجي  وكان في إرشادات  الواردتكليم وفقا لل

توحيةةةد الواجةةةر تحةةديين: مةةةع مةةرور الةةزمن ويزيةةادة افيفةةة يزيةةةد و  مرتفةةةةا با ةةتمرارةالميةةة مرفةةةب البيلةةة الإلةةم البيولةةوجي 
 التجةةةزؤمةةن  قةةدر مةةااتفاقيةةة التنةةوع البيولةةوجي، هنةةا   إرشةةاداتتحديةةد األولويةةات فةةي ونظةةرا لةةةدم وتحديةةد األولويةةات  

للتنةةوع  المجةةال البةةؤريوارد المةتمةةدة فةةي إاةةار  ةةتراتيجية التنةةوع البيولةةوجي  وتركةةز المةةااألقةةل فةةي  التةةرابا اال ةةتراتيجيو 
  مةةن أهةةدام التنةةوع البيولةةوجي الثةةانيو  األولالهةةدفين فةةي إاةةار الةةواردة بشةةكل حصةةري تقريبةةا علةةم األنشةةاة  البيولةةوجي

ل المة األحياليةة بموجةب بروتوكةول قرااجنةة وكةذل  بشةأن الحصةول وتقا ةم المنةافع لالمجاالت البرنامجية  يتم تفةيلو 
المجةةال البةةةؤري للتنةةةوع ا ةةةتراتيجية  للتنةةوع البيولةةةوجي فةةي الثالةةو والرابةةةعالهةةةدفين ل نايويةةا مةةةن خةةالل بروتوكةةةو  بموجةةب

ها مةوارد مقابلةة لهةا مةن مخصصةاتالبلةدان ولكةن ال تالةب  ،لموارد مرفةب البيلةة الةالميةةالتجديد الخام  البيولوجي في 
   نظام التخصي  الشفام للموارد ضمن

                                                           
وارد مرفب البيلة الةالمية لدعم أنشاة في المجاالت لملتخصي  موارد التجديد الخام   و إاارنظام التخصي  الشفام للموارد ه 10

نظام التخصي  الشفام للموارد، لالبؤرية للتنوع البيولوجية وتغير المناخ وتدهور األراضي  ولالاالع علم ا تةراض منتصم المدة 
  http://www.thegef.org/gef/node/10012يرجم زيارة: 

درا ة األدا  الةام الخام ة التي أعدها مكتب التقييم الم تقل لمرفب البيلة الةالمية  جميع الوثالب ترد هنا:  11
http://www.thegef.org/gef/OPS5  

http://www.thegef.org/gef/node/10012
http://www.thegef.org/gef/OPS5
http://www.thegef.org/gef/OPS5
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أن إلةةم نأثةةر مرفةةب البيلةةة الةالميةةةن،  المةنونةةة را ةةة األدا  الشةةامل الخام ةةةلد 4 الورقةةة التقنيةةةتشةةير   تقييمةةات األثةةر -12
مليةةةون هكتةةةار مةةةن  1.2أو تو ةةةيع  ا ةةةتحداوالبيليةةةة الحرجةةةةن  ةةةاهم بشةةةكل فةةةةال فةةةي الةةةنظم مشةةةروع نصةةةندوب شةةةراكة 

 74 الورقةة التقنيةة وتفيةد  علم الصةيد الةالمي نقاا  اخنة كبيرة للتنوع البيولوجيتضم بلدا  71المنااب المحمية في 
التنةةوع مشةةروعا منجةةزا بشةةأن  441بةةين مةةن  راألثةةرن، بأنةةتحقيةةب نالتقةةدم نحةةو  المةنونةةة لدرا ةةة األدا  الشةةامل الخام ةةة

مشةةروعا(  772  فةةي المالةةة 11وحققةةت ن ةةبة بيليةةة؛  اثةةار آمشةةروعا(  718  فةةي المالةةة 11أظهةةرت ن ةةبة البيولةةوجي، 
 وأشةارت  ةالبيليةالحالةة تح ةين  إلةممشةروعا(  21  أخةرى فةي المالةة 41 بةت ن ةاإلجهاد البيلي، وأد ا من حيوخفض

فةي شةكل تح ةين الموالةل علةم م ةتوى  كانةتاآلثةار البيليةة إلةم أن مةظةم مشاريع التنوع البيولةوجي النهالية لالتقييمات 
آثةةار علةةم إلةةم أيضةةا مشةةروعا(  46  فةةي المالةةة 77 أشةةارت ن ةةبةمشةةروعا(، ولكةةن  16 أي ،فةةي المالةةة 33الموقةةع  

مرفةةب لمكتةةب التقيةةيم الم ةةتقل  الصةةادر عةةن 12 4173لةةةام  ل ثةةرال ةةنوي تقريةةر ال ويتنةةاولم ةةتوى المنةةاظر الابيةيةةة  
مرفةةةب البيلةةةة الةالميةةةة لمكتةةةب التقيةةةيم الم ةةةتقل  بةةةينبشةةةكل مشةةةتر   يجةةةري االضةةةاالع بةةةرتقيةةةيم وصةةةفا لالبيلةةةة الةالميةةةة 

مرفةب البيلةة الةالميةة لحمايةة التنةوع البيولةوجي مةن الذي يقدمةر دعم أن يقيم ال رمن شأنوبرنام  األمم المتحدة اإلنمالي 
 خالل المنااب المحمية  

 مؤتمر األطراف ذات الصلة بالقضايا األخر   -اسادس
 موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية ل السادستجديد ال -ألف

 31 إلةةةةم 4172 يوليةةةةر/تموز 7 مرفةةةةب البيلةةةة الةالميةةةةة ل ةةةةاد  لمةةةةوارد التجديةةةد افتةةةةرة المتةلقةةةةة بمفاوضةةةةات الاختتمةةةت  -11
مةا مجموعةر ببلةدا  37فةي جنيةم،  وي ةرا عنةدما تةهةد  4172 /ني ةانأبريل 71-76 في( بنجاح 4178 يونير/حزيران

 النم ةةةاو  تراليا ةةأ هةةةذه البلةةدان هةةي:و   لمةةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةةالتجديةةد ال ةةةاد  لبرمجةةة فةةي ل مليةةار دوالر 2.233
 يرلنةةةداأو  الهنةةةدو  ألمانيةةةاو  فرن ةةةاو  فنلنةةةداو  نمر االةةةدو  يةجمهوريةةةة التشةةةيكالو  الصةةةينو  كنةةةداو  البرازيةةةلو  بلجيكةةةاو  بةةةنغالديشو 
جنةوب و   ةلوفينياو  النةروي  وباك ةتان واالتحةاد الرو ةيو  نيوزيلنةداو  هولنةداو  المك ةي و  لك مبر و  كورياو  اليابانو  ياالياا  و 
 الواليات المتحدة األمريكية  و  المملكة المتحدةو   وي راو  ال ويدو   بانياا  و  فريقياأ

 41إلةم  41 المنةقةدة مةن ،دورتةر ال اد ةة واألربةةينبالكامل فةي الموارد وأيد مجل  مرفب البيلة الةالمية حزمة تجديد  -16
لمةةوارد مرفةةب البيلةةة لتجديةةد ال ةةاد  ال يا ةةاتية لتوصةةيات والالبرمجةةة،  توجيهةةات، بمةةا فةةي ذلةة  وثيقةةة 4172 /أيةةارمايو

   الموارد ، وقرار تجديدالةالمية
ممةةةا يجةةةل التنةةةوع لتنةةةوع البيولةةوجي البةةؤري ل لمجةةالل مليةةةار دوالر 7.416وفةةي حالةةة التنةةةوع البيولةةوجي، تةةةم تخصةةي   -11

لمةوارد المخصصةة  وعةالوة وفقةا لمرفةب البيلةة الةالميةة التجديةد ال ةاد  لمةوارد فةي فةردي  مجةال بةؤريأكبةر البيولوجي 
الخاةةة بصةةلة مباشةةرة ذات  لمةةوارد مرفةةب البيلةةة الةالميةةةالتجديةةد ال ةةاد  برمجةةة عناصةةر أخةةرى مةةن هنةةا  ذلةة ، علةةم 

وأهةةةةةةدام أيشةةةةةةي بمةةةةةةا فةةةةةةي ذلةةةةةة  برنةةةةةةام  اإلدارة الم ةةةةةةتدامة للغابةةةةةةات  4141-4177لتنةةةةةةوع البيولةةةةةةوجي اال ةةةةةةتراتيجية ل
ونتةزيةةةز  ناأل ا ةةيةل ةةةلع إمةةدادات ا ال ةةل  عةةةنإزالةةةة الغابةةات وهمةةا إبةةةاد ، ينمتكةةةامل ينجةة(، ونهمليةةون دوالر 411 

أخيةرا، و مليةون دوالر علةم التةوالي   61و 21 المخصة  لهمةاألمةن الغةذالي فةي أفريقيةان مةن أجةل ااال تدامة والمرونة 
د األ ةما  يالميةاه الدوليةة وتةدهور األراضةي  مصةاا ةتراتيجيات التنوع البيولةوجي فةي ذات صةلة بةأهدام وبةرام  هنا  

 والزراعة الم تدامة، علم التوالي(  الم تدامة 
 موارد مرفق البيئة العالميةل تجديد السادسالسياساتية للتوصيات ال

تت ةم باريقةة أكبر مرفب البيلة الةالمية ككل آثار يحقب أن يتمثل في نحو هدم عام  موجهة اتيةالتوصيات ال يا  إن -18
 كفا ة، وتغاي المجاالت ال تة التالية: الة و يفةالبال
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 التمايز؛  أ 
 ؛ المشاريعب  تح ين كفا ة دورة 

 مع القااع الخا ؛  االنخراال  تةزيز 
 القاري ومشاركة المجتمع المدني؛ االنخراا د  تةزيز 

 ه  تةزيز تةميم مراعاة المنظور الجن اني؛
   المةارمو  تةزيز اإلدارة القالمة علم النتال ، ونظم إدارة 

 علم:  يةللتوصيات ال يا ات ويمكن االاالع علم الن  الكامل -11
/files/documents/GEF.C.46.07.Rev_.01_Summhttp://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org

ary_of_the_Negotiations_of_the_Sixth_Replenishment_of_the_GEF_Trust_Fund_May_

22_2014.pdf اتية في التجديةد ال ةاد  أدناه خاة الةمل المتفب عليها لتنفيذ التوصيات ال يا  6  ويةرض الجدول
 لموارد مرفب البيلة الةالمية 

 اتية في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالميةخطة عمل تنفيذ التوصيات السياس -6 الجدول

تاري  اجتمةاع 
 المجل 

 اإلجرا 

مايو/ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
0041 

بمةا ، لتجديةد ال ةاد  لمةوارد مرفةب البيلةة الةالميةةفةي انظام التخصي  الشفام للمةوارد تحديو مقترح بوافب المجل  علم 
( خفض ال قوم المفروضة 0؛  08 0إلم النات  المحلي اإلجمالي للفرد  مؤشرزيادة وزن  (4التةديالت التالية:   في ذل 

ماليةين  6إلةم ألقل البلةدان نمةوا الحد األدنم  ( زيادة إجمالي3 لة؛ وافي الم 40إلم  البؤريةمجاالت مجال من العلم كل 
درا ة األدا  الشامل ، وتوصيات ي  الشفام للمواردلنظام التخص، تمشيا مع تقييم منتصم المدة األمانةو تقوم والر  د

جةرا ات المرونةة مةن نظةام التخصةي  الشةفام للمةواردأخةرى تغيير عناصةر  ا تةراض لمدى إمكانية بإدرال، الخام ة ، وا 
   القاريةمخصصات الفي ا تخدام 

م ةةتوى امةةوح  وتحديةةد؛ الالفةةة هةة  تةزيةةز التمويةةل المشةةتر نُ ا ةةة لتةةوفير الوضةةوح فةةي تةريفةةات و  يعلةةم مجلةة  الوافةةب و 
للبلدان ذات أكبر تمويل مشتر  باألقل؛ وخلب توقةات  علم 4:6قدره تمويل مشتر  الحافظة للوصول إلم مةدل  إلجمالي

  النامية الصغيرة الجزرية الدولمن  لي ت التياألعلم الدخل المتو ا 

أكتوبر/تشرين 
 0041األول 

 محدثة   الموارد من يير المنإ المجنبة، بما في ذل  أدوات ت تخدممنإ الية يير أداة تجريبفي مقترح بشأن مجل  ينظر ال
، بما فةي ذلة  الةنه  البرنةامجي، المشاريعدورة بالمجل  في تدابير إضافية لتح ين ال يا ات واإلجرا ات المرتباة ينظر و 

 من خالل الشراكة   لتتبع التقدم في المشاريع الحوافظونظام إدارة 
 القااع الخا    إشرا لتةزيز  المتخذةالمجل  عن اإلجرا ات  رير إلمتقديم تقو 
، لتةزيةز تةمةيم مراعةاة المنظةور الجن ةاني، بمةا فةي ذلة  ا ةتخدام المنظةور الجن ةاني بشةأنمجل  في خاة عمةل ينظر الو 

 مؤشرات تراعي الفوارب بين الجن ين والبيانات المصنفة ح ب نوع الجن   
نظام إلدارة المةارم، بدعم  لوضعتةزيز نظام اإلدارة القالمة علم النتال  و  لمواصلةشاملة مجل  في خاة عمل ينظر الو 

 صلإ لهذا الغرض  مجددة تمن منصة تكنولوجية 
 إشرا  الجمهور بشأن المجل  مباد  توجيهية إلم قدم يُ و 
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