النشرة اإلعالمية
(يناير  -مارس )2016
شبكة منظمات المجتمع المدني لمرفق البيئة العالمية (المعروف سابقا باسم شبكة مرفق البيئة العالمية للمنظمات غير
الحكومية) هي شبكة مستقلة من منظمات المجتمع المدني تعمل كجسر بين المجتمع المدني ومرفق البيئة العالمية
) –(GEFوالذي يعد أكبر آلية تمويل عالمية للبيئة.

مرت ثالثة أشهر على بداية عام  .2016وهذا هو أحدث ما قدمته فرق مرفق البيئة العالمية خالل الثالثة أشهر األخيرة.
أخبار من األمانة العامة
مراجعة شبكة منظمات المجتمع المدني لمرفق البيئة العالمية
أتم مكتب التقييم المستقل لمرفق البيئة العالمية  GEF IEOمراجعة وتقييم شبكة مرفق البيئة العالمية للمنظمات غير الحكومية .وكانت
المراجعة والتقييم قد بدأت في يونيو  2015بناء على طلب من مجلس مرفق البيئة العالمية لمراجعة آداء الشبكة ومدى أهمية وفعالية نتائجها
في تعزيز نشر المعرفة ومشاركة منظمات المجتمع المدني في السياسات والبرامج الخاصة بمرفق البيئة العالمية .وستعرض نتائج التقييم
والتوصيات على االجتما الـ 50لمجلس مرفق البيئة العالمية في يونيو .2016
نقاط االتصال لكل دولة
تم تعيين نقطة االتصال للشبكة ) (CCPفي  23دولة تقع في  7مناطق إقليمية .يتمثل دور نقطة االتصال في المساعدة النشطة لمركز
التنسيق اإلقليمي) (RFPفي تطوير شبكة مرفق البيئة العالمي للمنظمات غير الحكومية في كل دولة Click here .لعرض نقطة االتصال في

الدولة  /المنطقة.

تحديث عضوية الشبكة
رحبت الشبكة بـانضمام  14منظمة كأعضاء جدد بها في مارس  .2016انقر هنا للحصول على قائمة األعضاء الجدد  .واعتبا ار من اليوم،
أصبحت الشبكة تضم  501عضوا.
أخبار من الشبكات اإلقليمية
جنوب أفريقيا  -االجتما اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني في

بوتسوانا 16 ،فبراير 2016

عقد اجتما منظمات المجتمع المدني اإلقليمي في غابورون ،بتسوانا،

 16فبراير  2016وتاله ورشة العمل االستشارية الموسعة )(ECW
لمنطقة جنوب أفريقيا التي انعقدت في الفترة من  19-17فبراير .2016
وقد حضر االجتما

ممثلو منظمات المجتمع المدني من  10بالد في

المنطقة .إضغط هنا لمطالعة التقرير الموجز

منطقة البحر الكاريبي  -االجتما اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني

في ترينيداد وتوباغو 1 ،مارس 2016

عقد االجتما اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني في وترينيداد وتوباغو
في  1مارس  ،2016ثم تاله عقد ورشة العمل االستشارية الموسعة

) (ECWلمرفق البيئة العالمية بمنطقة البحر الكاريبي في الفترة من -2
 4مارس .2016

وحضر االجتما  21ممثال لمنظمات المجتمع المدني من  13بلدا في
المنطقة .إضغط هنا لعرض التقرير الموجز
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  -االجتما اإلقليمي لمنظمات
المجتمع المدني في الجبل األسود  15مارس 2016

عقد االجتما اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني في  15مارس 2016
في بودفا ،الجبل األسود في وقت انعقاد ورشة العمل االستشارية
الموسعة ) (ECWلمرفق البيئة العالمية بمنطقة آسيا الوسطى .وحضر

االجتما

 7من ممثلي منظمات المجتمع المدني من  5دول في

المنطقة .لعرض تقرير منظمات المجتمع المدني في االجتما ،

أنقر هنا

لعرض التقرير الموجز.
آسيا  -االجتما اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني في تايل ند29 ،
مارس 2016

عقد االجتما اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني في بانكوك ،تايالند

يوم  29مارس  ،2016قبل انعقاد ورشة العمل االستشارية الموسعة
( )ECWلمرفق البيئة العالمية بمنطقة آسيا التي عقدت في الفترة من
 30مارس  1 -أبريل  .2016وحضر االجتما  18ممثال لمنظمات

المجتمع المدني من  13دولة في المنطقة .أنقر هنا لعرض التقرير
الموجز.

أخبار من األعضاء
قرب القضاء على طلء الرصاص في اثيوبيا والكاميرون

أفاد تقرير الشبكة الدولية للملوثات الثابتة  IPENأن مشرو القضاء

على طالء الرصاص والذي استمر سنة ونصف أحرز تقدما كبي ار نحو
القضاء على الطالء المحتوى على الرصاص وينفذ حاليا في أربعة

دول ،وألهم المشرو أيضا دوالا أفريقية أخرى لبدء جهودها في القضاء
على طالء الرصاص.
إق أر المزيد

تنمية السياحة الريفية المستدامة في جورجيا

تطوير السياحة الريفية المستدامة له كثير من اآلثار سواء اإليجابية
والسلبية في جورجيا .ويستند كذلك على دراسة قام بها المركز الدولي
للسياحة في القوقاز ).(ICCT
أنقر هنا لعرض تقرير الدراسة
حفظ التنو البيولوجي في منغوليا

كثفت المبادرة الخضراء نشاطها في الحفاظ على التنو البيولوجي

والبحث العلمي في منغوليا خالل السنوات الماضية ،وذلك من خالل
زيادة الوعي العام خاصة في مشاركة مجتمع الرعاة والمشارك في
الحفاظ على الحياة البرية وادارة الموارد الطبيعية األخرى.

لمعرفة

المزيد أنقر هنا .
حفظ التمور الصحراوية  -الهجليج المصري (Balanite
) Aegypiticalوشجرة زبدة الشيا  SheanutTresمن االنقراض

يدعم برنامج المنح الصغيرة ومنظمة كاتاكوي للحفاظ على أوغندا مبادرة

حفظ لمساعدة المجتمعات المحلية على استدامة التنو البيولوجي من
خالل الحفاظ على اثنين من أنوا

اشجار الفاكهة األصلية والتمور

الصحراء ) (balanite aegypitiacaوشجرة زبدة الشيا vitellaria
 poaradoxمن االنقراض .إقرأ المزيد

أخبار من السكان األصليين
تقرير جديد يكشف تعرض سبل العيش والغابات في خطر متزايد اذا تم االطالق االقليمي في آسيا للنداء العالمي للعمل على حقوق
السكان األصليين في األرض والمجتمع
تجاهل حقوق األرض
 2مارس  - 2016الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تحمي  12مارس  -2016تجمعت الشعوب األصلية من مناطق مختلفة

نصف اليابسة في العالم ،ولكن تملك رسميا  ٪10فقط منها ،وفقا لتقرير في آسيا في مدينة يانغون بميانمار وقرروا باإلجما االنضمام إلى

صدر في هذا اليوم عن تحالف عالمي من المنظمات غير الحكومية.

الحملة العالمية للمطالبة بحقوقهم في أراضيهم ،والمعروف أيضا

لندن 2 ،مارس  :2016إطالق النداء العالمي للعمل من اجل حقوق باسم النداء العالمي للعمل من اجل حقوق السكان األصليين في
السكان األصليين في األرض والمجتمع ،مدعومة من قبل أكثر من األرض والمجتمع.

 300منظمة في جميع أنحاء العالم ،مع نشر تقرير جديد.

أخبار من مرفق البيئة العالمية

خطوة واحدة أقرب إلى عالم خال من الزئبق

إطلق البنك الدولي الجديد ومرفق البيئة العالمية "المنتدى

2016/3/10

قدم مرفق البيئة العالمية تقريره األخير إلى االجتما

السابع ل لجنة

التفاوض الدولية بشأن الزئبق ،والذي عقد في عمان باألردن ،في الفترة

من  15 -10مارس.

العالمي للمدن المستدامة" بتمويل عدة مليين من الدوالرات

2016/3/8

اجتمع قادة المدن من جميع أنحاء العالم في سنغافورة اليوم

إلطالق االمنتدى العالمي للمدن المستدامةا ،وهي مبادرة من
المتوقع أن تحشد ما يصل إلى  1.5مليار دوالر لبرامج االستدامة
الحضرية في  11بلدا نامي ا.

أخبار من برنامج المنح الصغيرة SGP

برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية يحتفل باليوم العالمي

للمرأة

2016/3/8

اليوم ،يحتفل الناس في جميع أنحاء العالم بكل طوائفه باالنجازات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة .اق أر المزيد

يحتفل برنامج المنح الصغيرة باليوم العالمي للمياه  2016من
خلل المساعدة في حفظ موقع التراث العالمي – نظام الحاجز
المرجاني في بليز

يعتبر سارتينجا مجتمع صيد تقليدي يقع على الساحل الشمالي
الشرقي من بليز ،ويعتبر أحد أصحاب المصلحة األساسيين
المستفيدين من

نظام الحاجز المرجاني في بليز -أحد مواقع

التراث العالمي ( )BBRRS-WHSويعتمد األساس االقتصادي
للمجتمع في المقام األول على الحصاد التقليدي للموارد البحرية.
اق أر المزيد

أهم االحداث القادمة
ورشة العمل االستشارية الموسعة ( )ECWلمرفق البيئة العالمية
ورش العمل االستشارية الموسعة ( )ECWsفي الربع القادم من  2016كما
يلي:
ورشة العمل االستشارية الموسعة ( -)ECWاألرجنتين
التسجيل 21-18 :مايو 2016
المكان :بوينس آيرس -األرجنتين
الدول المشاركة :األرجنتين ،بوليفيا ،شيلي ،باراغواي ،بيرو ،أوروغواي ،البرازيل،
كولومبيا ،اإلكوادور
ورشة العمل االستشارية الموسعة ( -)ECWغواتيماال
التسجيل 29- -26 :مايو 2016
المكان :غواتيماال سيتي  ،غواتيماال
الدول المشاركة :كوستاريكا ،السلفادور ،غواتيماال ،هندوراس ،بنما ،المكسيك،
نيكاراغوا ،فنزويال

ورشة العمل االستشارية الموسعة ( -)ECWساحل غرب
افريقيا
التسجيل 13-10 :مايو 2016
المكان :فريتاون ،سيراليون
الدول المشاركة :بنين ،كوت ديفوار ،غانا وغينيا وليبيريا
ونيجيريا وسيراليون وتوغو.
للتسجيل ومزيد من التفاصيل ،الرجاء الضغط هنا
ورشة العمل االستشارية الموسعة ( -)ECWساحل غرب
افريقيا
التسجيل2016 20-17 :
المكان :داكار ،السنغال
الدول المشاركة :بوركينا فاسو ،الرأس األخضر ،تشاد ،غينيا-
بيساو ،مالي ،موريتانيا ،النيجر ،السنغال وغامبيا
للتسجيل ومزيد من التفاصيل ،الرجاء الضغط هنا

االجتما الـ 50لمجلس مرفق البيئة العالمية واالجتما التشاوري لمنظمات المجتمع المدني

وسيعقد االجتما الـ 50لمجلس مرفق البيئة العالمية في الفترة من  9-7يونيو  2016في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية .يسبقها
مشاورات مرفق البيئة العالمية مع المجتمع المدني والتي ستعقد يوم  6يونيو  .2016وعلى ممثلي منظمات المجتمع المدني الراغبين في

المشاركة والحصول على دعم مالي التقديم على الرابط https://www.thegef.org/gef/50th-Council-CSO-Registration?page=1.

التسجيل للمشاركين بتمويل ذاتي حتى  6مايو 2016

لدعم الشبكة!
للعضوية
إذا كنت منظمة من منظمات المجتمع المدنى تعمل فى
مجاالت مرفق البيئة العالمية ,فنحن ندعوك بأن تكون
عضوا معنا حيث أن مشاركتك من خالل شبكتنا تتيح لك
الفرصة فى المشاركة الفعالة فى القرارات السياسية
الخاصة بالمرفق ,فضال عن أن الشبكة سوف تفتح لك
مجال العمل مع منظمات المجتمع المدنى األخرى .أنقر
هنا للتسجيل.

لمساهمتكم
يمكنك اآلن أن تشارك بأى مقاالت أو
منشورات ضمن مساهمتك فى أن
نبنى شبكة غنية باألفراد ,منظمات
والمعلومات
المدنى،
المجتمع
والمعرفة لمشاركتها مع المنظمات
الغير حكومية األخرى ،فلتكن عضوا
فعاالا!

رأيك يهمنا
إذا كان لديك أى رأى أو تعليق حول
شبكتنا  GNNأو عن الموقع اإللكترونى
الخاص بمرفق البيئة العالمية ،GEF
فرأيك يهمنا! فالشبكة تعتمد بشكل رئيسى
على المشاركة الفعالة ألعضائها ،وآرائك
المهمة سوف تساعدنا دائما على تحسين
آدائنا.

عن شبكة منظمات المجتمع المدني لمرفق البيئة العالمية GEF Network
هى شبكة مستقلة لمنظمات المجتمع المدنى  ،CSOsتأسست عام  1995وكان الغرض منها تسهيل أعمال مرفق البيئة العالمية ,وتضم الشبكة ما يقرب من 500
عضو من منظمات المجتمع المدنى من ذوى الخبرة فى مجاالت عمل مرفق البيئة العالمية  GEFفى كافة أنحاء العالم .وتعمل الشبكة تحت مظلة لجنة تنسيق عالمية
والتى تتكون من ممثلين عن المنظمات اإلقليمية المنتخبة لنقاط اإلتصال من  15منطقة جغرافية و 3من نقاط اإلتصال الخاصة بالسكان األصليين من آسيا وافريقيا
وأمريكا الالتينية .وقد تم اإلعتراف بالشبكة من قبل مجلس مرفق البيئة العالمية  GEF Councilواألمانة العامة بدور الشبكة وكونها كيان رئيسى وشريك فى أعمال
مرفق البيئة العالمية  .GEFلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.gefngo.org
عن مرفق البيئة العالمية
يعمل مرفق البيئة العالمية بالشراكة مع الحكومات األعضاء والتى يبلغ عددها  182مع المؤسسات الدولية والمنظامت الغير حكومية والقطاع الخاص لمعالجة القضايا
البيئة ,فضال عن المنح المالية التى تقدم إلى الدول النامية والدول التى تمر بمرحلة إنتقالية إقتصادية وذلك لتمويل مشاريع خاصة بالتنوع البيولوجى ,تغير المناخ ,المياه
الدولية ,تدهور التربة ,طبقة األوزون والملوثات العضوية الثابتة .وهذه المشاريع من شأنها أن تعود بالنفع على البيئة العالمية ,والربط بين التحديات المحلية والوطنية
واإلقليمية البيئية ,وتعزيز سبل العيش المستدامة.
تم إنشاءه فى عام  , 1991واليوم مرفق البيئة العالمية يعد أكبر مؤسسة دولية ممولة لمشاريع تحسين البيئة الدولية ,وقد خصص المرفق ما يبلغ من  9.2مليار دوالر,
على أن تستكمل من قبل التمويل المشترك بمبلغ يزيد عن  40مليار دوالر ألكثر من  165دولة من الدول النامية والدول التى تمر بمرحلة إنتقالية إقتصادية .ومن خالل
برنامج المنح الصغيرة  ,SGPقد نفذت أكثر من  12000منحة موجه إلى المنظمات الغير حكومية والمجتمع المحلى ,وقد بلغت قيمتها  195مليون دوالر ,لمزيد من
المعلومات يرجى زيارة www.thegef.org
أنت تستقبل هذه الرسالة اإللكترونية كونك عضو معنا فى شبكة منظمات المجتمع المدني لمرفق البيئة العالمية ،برجاء أن تشارك هذه المعلومات مع أصدقائك،
زمالئك وعائلتك...شكرا لك!

نقطة اإلتصال المركزية لشبكة منظمات المجتمع المدني لمرفق البيئة العالمية GEF CSO Network
مركز البيئة العالمى
الطابق الثانى ،ويسما هينج ،رقم  78جاالن  47300 ،SS2 /72بيتالينج جايا ،سيالنجور  ،DEماليــــزيا.
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