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تمويل صندوق البيئة العالمية
لألنشطة التسھيلية

حلقة العمل الموسعة على مستوى البلدان األعضاء
في صندوق البيئة العالمية

2012كانون األول /ديسمبر 11-13
أنطاليا تركيا

تمويل صندوق البيئة العالمية لألنشطة التسھيلية
المرحلة التجريبية 
لصندوق البيئة 

العالمية

فترة التجديد 
األول للصندوق

فترة التجديد 
الثاني 
للصندوق

فترة التجديد 
الثالث 
للصندوق

فترة التجديد 
الرابع 
للصندوق

فترة التجديد 
الخامس 
للصندوق

الجيل الثاني من األنشطة التسھيلية للصندوقالجيل األول من األنشطة التسھيلية للصندوق

مليون دوالر 68~ 

مليون دوالر 40~

التنوع البيولوجي

تغير المناخ

مليون دوالر 185~ 

مليون دوالر 35 - 10~ 

المرحلة التجريبية 
لصندوق البيئة 

العالمية

فترة التجديد 
األول للصندوق

فترة التجديد 
الثاني 
للصندوق

فترة التجديد 
الثالث 
للصندوق

فترة التجديد 
الرابع 
للصندوق

فترة التجديد 
الخامس 
للصندوق

الملوثات العضوية 
الثابتة

المرحلة التجريبية 
لصندوق البيئة 

العالمية

فترة التجديد 
األول للصندوق

فترة التجديد 
الثاني 
للصندوق

فترة التجديد 
الثالث 
للصندوق

فترة التجديد 
الرابع 
للصندوق

فترة التجديد 
الخامس 
للصندوق

مليون دوالر 60~

*مليون دوالر 80~ 

البالغات *
الوطنية وتقييمات 

االحتياجات 
التكنولوجية
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األنشطة 
التسھيلية 
للصندوق

تسھيل العملية 
من قبل ھيئة 

تنفيذية 
للصندوق

تسھيل العملية 
من قبل ھيئة 

تنفيذية 
للصندوق

أنشطة تسھيلية من خالل 
ھيئة تنفيذية للصندوق

الوصول 
المباشر 
للبلدان

الوصول 
المباشر 
اتصال مباشر بسكرتارية الصندوق للبلدان

أنماط المساندة من صندوق البيئة العالمية

مساندة المقترحات الوطنية االمدفوعة 
باعتبارات قُطرية

المشاريع الجامعةلبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة ـ التنوع البيولوجي، 
وتغير المناخ، وتدھور األراضي

مساندة صندوق البيئة العالمية لألنشطة التسھيلية في مجال التنوع البيولوجي

إمكانية معالجة متطلبات رفع التقارير وفقا لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي عن •
حيث تستطيع ، )FAS(الُمخصص الُمجّنب لمجال التركيز طريق استخدام أموال من 

في دوالر ألف  220(ألف دوالر  500ما يصل إلى البلدان المؤھلة الحصول على 
وال ُيشترط أن تستخدم البلدان موارد محددة . لتنفيذ كافة األنشطة التسھيلية) المتوسط

.لھا بموجب نظام التخصيص الشفاف للموارد من أجل تمويل األنشطة التسھيلية

أموال المخصص المجنب لمجال التركيز ومع ذلك، فإن اإلمكانية متاحة للجمع بين •
لتمويل ) STAR(والموارد المحددة بموجب نظام التخصيص الشفاف للموارد 

).مثل األرجنتين(مشروع أنشطة تسھيلية أوسع نطاقا 

 وجيللمزيد من المعلومات عن المساندة، في إطار العملية الخامسة لتجديد موارد الصندوق، لإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيول
:واألنشطة المتصلة بھا، ُيرجى زيارة الموقع التالي

http://www.cbd.int/nbsap/guidance-tools/finance/
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:يمكن إتاحة مساندة األنشطة التسھيلية من أجل•
تنقيح اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بما –

يتمشى مع الخطة اإلستراتيجية الجديدة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع 
البيولوجي؛

تنفيذ اإلرشادات المتعلقة بآلية تبادل المعلومات؛–
.التقرير الوطني الخامس للتنوع البيولوجي–

قام برنامج األمم المتحدة للبيئة بإتاحة الوصول الُمعجل ألموال •
األنشطة التسھيلية المتعلقة بالتقرير الوطني الثاني للسالمة 

).2011أيلول /المقرر تقديمه في سبتمبر(البيولوجية 

مساندة صندوق البيئة العالمية لألنشطة التسھيلية في مجال التنوع البيولوجي

تقرير أوضاع األنشطة التسھيلية للتنوع البيولوجي في إطار فترة  
التجديد الخامس لموارد صندوق البيئة العالمية

المشاركة التفاعلية المبكرة مع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل وضع نموذج لعملية •
كل االلتزامات مشمولة، أي اإلدارة (تنقيح اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

)إلخ..المستدامة للموارد، وتقييم االحتياجات من التكنولوجيا، 

لإلستراتجيات وخطط العمل (على مساندة حتى اآلن %) 77(بلدا  145من أصل  111حصل •
)الوطنية للتنوع البيولوجي، والتقرير الوطني الخامس للتنوع البيولوجي

انطلق المنتدى المعني باإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مؤتمر •
:)www.nbsapforum.net(األطراف الحادي عشر في حيدر أباد 

لتقديم مساعدة فنية إلى البلدان القائمة بوضع إستراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع –
البيولوجي بمساندة من صندوق البيئة العالمية

الشراكة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتفاقية المتعلقة –
بالتنوع البيولوجي، وصندوق البيئة العالمية
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ُتقّدم المساندة لألنشطة التسھيلية المتعلقة بإعداد تقارير البالغات الوطنية إلى اتفاقية األمم المتحدة •
من   12.1و  4.1طبقا اللتزاماتھا بموجب المادتين ) UNFCCC(اإلطارية بشأن تغير المناخ 

.االتفاقية
وفقا لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي عن طريق رفع التقارير معالجة متطلبات إمكانية •

حيث تستطيع البلدان المؤھلة الحصول ، التركيزالُمخصص الُمجّنب لمجال استخدام أموال من 
وال ُيشترط أن تستخدم البلدان . ألف دوالر لتنفيذ كافة األنشطة التسھيلية 500على ما يصل إلى 

.موارد محددة لھا بموجب نظام التخصيص الشفاف للموارد من أجل تمويل األنشطة التسھيلية

، أكمل الصندوق وضع إرشادات السياسات التي يمكن بتقارير التحديث كل عامينفيما يتعلق •
وتستطيع البلدان الحصول على ما يصل إلى . االطالع عليھا على موقع الصندوق على اإلنترنت

.لمساندة إعداد تقارير التحديث كل عامينألف دوالر  352

والموارد التركيز أموال المخصص المجنب لمجال ذلك، فإن اإلمكانية متاحة للجمع بين ومع •
. نطاقالتمويل مشروع أنشطة تسھيلية أوسع للموارد المحددة بموجب نظام التخصيص الشفاف 

.وُيطبق ھذا اإلجراء عادة للبلدان النامية األكبر حجما

مساندة صندوق البيئة العالمية لألنشطة التسھيلية في مجال تغير المناخ

تقرير أوضاع األنشطة التسھيلية المعنية بتغير المناخ  في 
إطار فترة التجديد الخامس لموارد صندوق البيئة العالمية

بلدا على أموال من الصندوق لمساندة  140حصل أكثر من •
والبلدان في مراحل مختلفة الستكمال . إعداد البالغات الوطنية

.بالغاتھا الوطنية
، وافق )GEF‐5(في إطار فترة التجديد الخامس لموارد الصندوق •

:الصندوق مؤخرا على
مشروع جامع مع برنامج األمم المتحدة للبيئة لصالح البلدان األقل –

)بلدا 22(البلدان الجزيرية الصغيرة /نموا
مشروع ضخم لمساندة البالغ الوطني الثالث لكولومبيا–
مشروع كبير كامل لمساندة البالغ الوطني الثالث للھند يتضمن موارد –

.لتقرير التحديث كل عامين
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يساند صندوق البيئة العالمية ألول مرة أنشطة تسھيلية وفقا التفاقية األمم المتحدة لمكافحة •
التصحر

لتنفيذ أنشطة  ألف دوالر 150ما يصل إلى تستطيع البلدان المؤھلة الحصول على •
وال ُيشترط أن . تسھيلية خالل فترة التجديد الخامس لموارد صندوق البيئة العالمية

تستخدم البلدان موارد محددة لھا بموجب نظام التخصيص الشفاف للموارد من أجل 
.تمويل األنشطة التسھيلية

اتساق برامج العمل ) أ: (يسھم التمويل من صندوق البيئة العالمية في استيفاء أولويتين•
مع إطار العمل اإلستراتيجي للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم ) NAPs(الوطني 

عملية رفع التقارير ) ب(؛ )أي اتساق برامج العمل الوطني(المتحدة لمكافحة التصحر 
.وفقا لاللتزامات بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

.النواتج المتوقعة ھي برامج عمل وطني متسقة وُمكتملة؛ وتقارير وطنية ُمكتملة•

مساندة صندوق البيئة العالمية لألنشطة التسھيلية في مجال تدھور األراضي

تقرير أوضاع األنشطة التسھيلية في مجال تدھور األراضي 
في فترة التجديد الخامس لموارد صندوق البيئة العالمية

:يجري استخدام جميع األنماط الثالثة

حتى ما يصل إلى الحد األقصى لوصول المباشر ابلدا  11 يستخدم•
للمبلغ المتاح

:  بلدا باستخدام وكاالت تنفيذية لصندوق البيئة العالمية 11قيام •
برنامج األمم المتحدة للبيئة  ،)3(» فاو«منظمة األغذية والزراعة 

)1(، برنامج األمم المتحدة )7(

المعجلالمشروع الجامع بلدا على  72موافقة •

 بلدا 50ال طلبات إلى صندوق البيئة العالمية من
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إمكانية معالجة متطلبات اإلبالغ وفقا التفاقية ستوكھولم عن طريق استخدام •
حيث تستطيع البلدان المؤھلة ، التركيزالُمخصص الُمجّنب لمجال من أموال 

لمراجعة وتحديث خطط التنفيذ ألف دوالر  250الحصول على ما يصل إلى 
الوطنية لتشمل المواد الكيميائية العشر الُمضافة إلى اتفاقية ستوكھولم في مؤتمر 

.من االتفاقية 7، بموجب التزاماتھا وفقا للمادة 5ومؤتمر األطراف  4األطراف 

األنشطة المتلقية للمساندة تشمل:
التنسيق آلية  

الوطنية القدرات وتقييم الجديدة الثابتة العضوية للملوثات األولى الحصر قائمة

األولويات تحديد

الجديدة الثابتة العضوية بالملوثات معنية عمل خطط وضع

األطراف مؤتمر إلى ونقلھا الوطنية التنفيذ خطط على الموافقة

مساندة صندوق البيئة العالمية لألنشطة التسھيلية في مجال الملوثات العضوية الثابتة

تقرير أوضاع األنشطة التسھيلية في مجال الملوثات العضوية  
الثابتة في فترة التجديد الخامس لموارد صندوق البيئة العالمية

:الوصول المباشر•
بلدان ــ ھي كينيا، وأوغندا، ومالي، والسنغال ــ استخدام  4حتى اآلن، اختارت 

وتم . الوصول المباشر لتمويل األنشطة التسھيلية لتحديث خطط التنفيذ الوطنية
مؤخرا الموافقة على تمويل النشاط التسھيلي الخاص بكينيا، ويجري استعراض 

.الطلبات المقدمة من البلدان الثالثة األخرى
:من خالل ھيئة تنفيذية للصندوق•

قدمت كل من البوسنة والھرسك، ومقدونيا طلبا من خالل منظمة األمم المتحدة 
.ويجري استعراض ھذين المشروعين). يونيدو(للتنمية الصناعية 

):FSPs(ضمن مشاريع كبيرة •
اشتمل مشروع كبير ُووفق عليه حديثا لكازاخستان على تحديث خطة التنفيذ الوطنية   

.كأحد ُمكّونات المشروع
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نماذج طلب الحصول على ھذه األموال متاحة على موقع صندوق البيئة العالمية على شبكة 
اإلنترنت

برنامج األمم (نموذج طلب نشاط تسھيلي بشأن اقتراح ُمقدم بالتعاون الوثيق مع ھيئة تنفيذية •
؛)المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبيئة

3891http://www.thegef.org/gef/node/
الوصول المباشر من قبل جھات منفذة للمشاريع بعد اجتيازھا تقييما ائتمانيا من جانب البنك •

:نموذج طلب  في مجال . الدولي
:  التنوع البيولوجي–

http://www.thegef.org/gef/BD_direct_access_template
-تغير المناخ–

https://www.thegef.org/gef/CC_direct_access_template
-تدھور األراضي–

https://www.thegef.org/gef/LD_direct_access_template
-الملوثات العضوية الثابتة–

https://www.thegef.org/gef/POPs_direct_access_template

نماذج الطلبات

شكرا جزيال على حسن استماعكم

أية أسئلة؟


