نشرة أخبارية
)أبريل – يونيو (2016

شبكة مرفق البيئة العالمية للمنظمات غير الحكومية (المعروف سابقا باسم شبكة المنظمات غير الحكومية لمرفق
البيئة العالمية) هي شبكة مستقلة من منظمات المجتمع المدني تعمل كجسر بين المجتمع المدني ومرفق البيئة
 –.والذي يعد أكبر آلية تمويل عالمية للبيئة ) (GEFالعالمية

اليكم التحية من شبكة مرفق البيئة العالمية للمنظمات غير الحكومية ،ونسعد بتقديم نشرتنا الدورية الثانية في  2016حول أنشطة الشبكة،
أخبار من األمانة العامة  ،أخبار من المناطق ،وأخبار من األعضاء.
نرجو ان تستمتعوا بالقراءة.
أخبار من األمانة العامة
االجتماع التشاوري لشبكة مرفق البيئة العالمية لمنظمات المجتمع المدني 6 ،

يونيو  ،2016واشنطن العاصمة.

عقد االجتماع االستشاري لمجلس مرفق البيئة العالمية ) (GEFمع منظمات
المجتمع المدني في  6يونيو  ،2016وقبل يوم من افتتاح االجتماع الـ 50لمجلس
مرفق البيئة العالمية .وسلط المشاركون الضوء على أبرز الفعاليات بمناسبة
الذكرى الـ 21لتأسس يس شبكة مرفق البيئة العالمية لمنظمات المجتمع المدني

والذكرى الـ 25لتأسيس مرفق البيئة العالمية .وقد شملت هذه المشاورات حوا اًر بين

منظمات المجتمع المدني والرئيس التنفيذي للمرفق السيدة /ناوكو إيشي ،كما تم
عمل مناقشات حول تقييم وتوصيات تبادل الخبرات بين اعضاء شبكة مرفق البيئة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني ،ودراسات حالة عن تجربة مرفق البيئة العالمية
في خمسة بلدان ،واالتجاهات المستقبلية للمرفق .أنقر هنا لعرض التقرير.

االجتماع الـ 50لمجلس مرفق البيئة العالمية 9-7 ،يونيو  ،2016واشنطن
العاصمة

عقد االجتماع الـ 50لمجلس مرفق البيئة العالمية في واشنطن العاصمة في الفترة

من  9-7يونيو  .2016واعتمد المجلس مبادرة مالية جديدة يرتبط بها صندوق
ائتماني لمساعدة البلدان النامية في الرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز بطريقة

شفافة بموجب اتفاقية باريس للمناخ .ومن حيث التمويل اعتمد المجلس 40
مليون دوالر إضافية للبرنامج العالمي للحياة البرية ) (GWPلزيادة دعمها في
معركة مناهضة االتجار غير المشروع إلى  19بلدا في أفريقيا وآسيا ،فضال عن

 360مليون دوالر آخرين لمشروعات أخرى .لقراءة المزيد إضغط هنا

.

تحديث عضوية الشبكة
انضم ما مجموعه  12عضو إلى الشبكة في يونيو  .2016انقر هنا للحصول على قائمة األعضاء الجدد  ،اعتبا ار من اليوم أصبحت الشبكة
تتكون من  516عضوا.

أخبار من الشبكات اإلقليمية
أمريكا الجنوبية  -ورشة العمل التشاورية الموسعة ) (ECWباألرجنتين21-18 ،

أبريل 2016

عقد اجتماع إقليمي لمنظمات المجتمع المدني في بوينس آيرس ،باألرجنتين في  18أبريل
 2016قبل ورشة العمل التشاورية الموسعة لمرفق البيئة العالمية  GEF ECWلمنطقة
أمريكا الجنوبية في الفترة من  22-19أبريل .2016
أمريكا الوسطى  -ورشة العمل التشاورية الموسعة ) (ECWفي غواتيماال 29-26 ،أبريل 2016

عقد اجتماع إقليمي لمنظمات المجتمع المدني في جواتيماال سيتي بجواتيماال ،في  25أبريل  2016بالتزامن مع ورشة العمل التشاورية

الموسعة لمنطقة أمريكا الوسطى .حضر االجتماع  33ممثال لمنظمات المجتمع المدني من  7بلدان في المنطقة.
غرب أفريقيا  -ورشة العمل التشاورية الموسعة ) (ECWفي سيراليون 13-10 ،مايو 2016
عقدت ورشة العمل التشاورية الموسعة ) (ECWلدول الساحل الغربي ألفريقيا في فريتاون بسيراليون
من  13-11مايو  .2016وكجزء من أنشطة الورشة اجتمع أعضاء ممثلين لمنظمات المجتمع
المدني من  8دول غرب أفريقية يوم  10مايو لمناقشة وتحديد واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز

مشاركة منظمات المجتمع المدني في أنشطة شبكة مرفق البيئة العالمية لمنظمات المجتمع المدني

في المنطقة .انقر هنا لعرض تقرير موجز
غرب أفريقيا  -ورشة العمل التشاورية الموسعة ) (ECWفي
داكار ،السنغال 20-17 ،مايو 2016

عقد اجتماع إقليمي لمنظمات المجتمع المدني في داكار بالسنغال قبل
انعقاد ورشة العمل التشاورية الموسعة لمرفق البيئة العالمية لمنطقة

غرب أفريقيا في الفترة من  20-17مايو  .2016وحضر االجتماع
 12مشارك من ممثلي منظمات المجتمع المدني عن  8بلدان من
المنطقة .انقر هنا لعرض التقرير الموجز.
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  -ورشة العمل التشاورية
الموسعة ) (ECWفي أستانا  -كازاخستان 30-28 ،يونيو 2016
عقد اجتماع إقليمي لمنظمات المجتمع المدني في أستانا بكازاخستان
قبل انعقاد ورشة العمل التشاورية الموسعة لمرفق البيئة العالمية

لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الفترة من  30-28يونيو
 .2016وحضر االجتماع  14مشاركاً من ممثلي منظمات المجتمع
المدني عن  9بلدان من المنطقة .انقر هنا لعرض التقرير الموجز.

أخبار من األعضاء

جمهورية الكونغو الديموقراطية  -استخدام األراضي وتأثيرات

تغير المناخ على سبل العيش والرواسب وتحميل الكربون في

منطقة بحيرة تنجانيقا

يتزايد تهديد التنوع البيولوجي واستقرار النظام البيئي في بحيرة

تنجانيقا بالكونغو بشكل كبير بسبب مستجمعات المياه الصغيرة
من القسم الشمالي ،وذلك بناء على دراسة أجرتها منظمة فجر
جديد للمرأة والتنمية ) (ANFDإق أر المزيد

ليسوتو  -الكشف عن التلوث البيئي في مجرى وادي
ميجاماتاالنا

ويقوم بتنفيذ المشروع مركز ليسوتو للعدالة البيئية والدعوة
][LEJACإلعادة تأهيل وادي نهر ميجاماتاالنا واستعادة
النظم اإليكولوجية الطبيعية ،سعيا إلحياء التدفق الطبيعي

للنهر إق أر المزيد

أخبار من السكان األصليين

ل جديدا للمستخدم حول السكان
مرفق البيئة العالمية يطلق دلي ا

األصليين وتمويل المشروعات

تقرير الدورة الـ 15للمنتدى الدائم المعني بقضايا السكان
األصليين

األمم المتحدة – نيويورك  9يونيو ُ :2016عقد المنتدى

في  12مايو  2016أطلق مرفق البيئة العالمية دليل المستخدم السكان

الدائم المعني بقضايا السكان األصليين الـ 15في الفترة من

الدورة الـ 15لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان

توصيات للدول وهيئات األمم المتحدة والسكان األصليين.

األصليين في تمويل مشروع مرفق البيئة العالمية .وذلك على هامش
األصليين .

 20-9مايو  2016وتم اعتماد التقرير بما في ذلك

توجد نسخة غير منقحة من التقرير متاحة هنا .وسيتم تقديم
>> إق أر المزيد

التقرير إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في يوليو
.2016

أخبار من مرفق البيئة العالمية

كيف يمكن لمنظمة مجتمعية في أفغانستان أن تغير الحياة أثناء
االهتمام بالبيئة؟

واشنطن  7يونيو  :2016في كلمتها بمناسبة الذكرى الـ 25لمرفق البيئة
العالمية عرضت فرخندة صيديقي الناشطة البيئية من أفغانستان قصة

نجاح منظمتها المجتمعية في الحفاظ على البيئة وخلق فرص العمل
ودعم سبل العيش.
إق أر المزيد>>

جهود عالمية جديدة لحماية األنواع المهددة باالنقراض

مونتلاير ،كندا 28 ،أبريل  - 2016على هامش االجتماع
الدولي لخبراء التنوع البيولوجي ،تم إطالق مبادرة جديدة

بدعم من مرفق البيئة العالمية للمساعدة في منع انقراض

الطيور النادرة واألنواع األخرى المهددة
>> إق أر المزيد

باالنقراض.

أخبار من برنامج المنح الصغيرة

برنامج المنح الصغيرة ينضم إلى ممارسي التكيف في

برنامج المنح الضغيرة يطلق مبادرة الزمالة العالمية للسكان األصليين

المؤتمر العاشر لمجتمع قائم على التكيف

في الدورة الـ 15للمنتدى الدائم لألمم المتحدة المعني بقضايا السكان

بنجالديش  -دكا 29 ،أبريل  :2016شارك برنامج المنح

األصليين

الصغيرة ) (SGPالذي ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نيويورك  18مايو  :2016وقد استقطبت الدورة الـ 15لمنتدى األمم

في المؤتمر الدولي العاشر حول "مجتمع قائم على التكيف

المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان األصليين ( )UNPFIIالدول

مع تغير المناخ) " (CBA10والذي عقد في دكا ببنجالديش

األعضاء وأكثر من  1000ممثل عن السكان األصليين تجمعوا معاً

في الفترة من  28-21أبريل .2016

حول شعار "الصراع والسالم والق ارر".

إق أر المزيد >>

إق أر المزيد >>

أبرز األحداث القادمة
ورش العمل االستشارية الموسعة لمرفق البيئة العالمية
)(ECW

ورشة العمل االستشارية الموسعة  ECWلمنطقة الشرق

تفاصيل الورش التي ستنفذ في الربع القادم من عام  2016كما

األوسط وشمال أفريقيا

ورشة العمل االستشارية الموسعة  ECWبمدغشقر

المكانTBC :

يلي:

التاريخ 29 -26 :يوليو 2016
المكان :مدغشقر

الدول المشاركة :جزر القمر ،جيبوتي ،إريتريا ،إثيوبيا ،كينيا،

مدغشقر ،موريشيوس ورواندا وسيشيل والصومال وجنوب السودان،

تنزانيا ،أوغندا

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا .

ورشة العمل االستشارية الموسعة  ECWبوسط أفريقيا

التاريخ 9-6 :سبتمبر 2016

المكان :الكاميرون

الدول المشاركة :جمهورية أفريقيا الوسطى ،بوروندي ،الجابون،

جويانا االستوائية ،ساوتومي و برنسيب ،الكاميرون ،جمهورية الكونغو

الديموقراطية ،الكونغو.

التاريخ 23-20 :سبتمبر 2016
الدول المشاركة :أفغانستان ،األردن ،العراق ،لبنان ،باكستان ،سوريا،
اليمن ،الجزائر ،مصر ،ليبيا ،المغرب ،تونس ،إيران ،تركيا

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ورشة العمل االستشارية الموسعة  ECWلمنطقة جزر المحيط
الهادئ

التاريخ 7-4 :أكتوبر 2016
المكان :فيجي

الدول المشاركة :أستراليا ،جزر كوك ،فيجي ،ساموا ،ديريباتي ،جزر

مارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو ،نيو سيالند ،نيوي ،وباالو ،وبابوا غينيا

الجديدة وجزر سليمان ،وتونغا ،توفالو ،فانواتو

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

.

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
المجتمع المدنى،
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  450عضو
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 .GEF
لمزيد 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 والمنظم ات 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 األوز ون 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 بشبكة منظمات المجتمع المدني لمرفق البيئة العالمية
مركز البيئة العالمى
الطابق الثانى ،ويسما هينج ،رقم  78جاالن  47300 ،SS2 /72بيتالينج جايا ،سيالنجور  ،DEماليــــزيا.
GEF-CSO Network Secretariat
c/o Global Environment Centre
2nd Floor, Wisma Hing, No. 78 Jalan SS2/72, 47300 Petaling Jaya, Selangor D.E., Malaysia
+603 7957 2007 l +603 7957 7003 l www.gefcso.org l secretariat@gefcso.org

