
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 السابعاالجتماع 
 9102أكتوبر/تشرين األول  3 - سبتمبر/أيلول 92بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 *من جدول األعمال المؤقت 6البند 
 
 

 مسائل متعلقة باآللية المالية والموارد
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
 باسم اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )ويشار إليه فيما يلي  -0

باآلليممة الماليممة والممموارد   المتعلفممةبشمم ن المسممائل  BS-VI/5طممراف فممي البروتوكممول"، فممي اجتماعممه السمماد ، الم ممرر "اجتممماع األ
ويحتوى الجزء األول من الم رر على توصية م دمة إلى مؤتمر األطراف بش ن اإلرشاد اإلضافي الموجه إلى اآلليمة الماليمة فيمما 

العامممل كاجتممماع  فمممؤتمر األطممرا، توصممية 00/5مممن م ممرر   92األطممراف، فممي الف ممرة يتعلممب بالسممالمة األحيائيممة  وأحممال مممؤتمر 
التممدابير  BS-VI/5لألطممراف فممي بروتوكممول قرطاجنممة للسممالمة األحيائيممة إلممى اآلليممة الماليممة  ويل ممم الجممزء ال مماني مممن الم ممرر 

 الالزمة لحشد موارد إضافية لتنفيذ البروتوكول 

منها، ت ريرا موجزا عن حالة تنفيذ اإلرشاد الموجه لآللية المالية فيما يتعلب بالسالمة   انيا وت د  هذ  المذكرة، في ال س  -9
المجمال البمؤري لحافظمة التمويمل الم دممة ممن مرفمب البيئمة العالميمة للسمالمة األحيائيمة فمي  عما  األحيائية، بما فمي ذلما اسمتعرا 

البيئة العالمية لمشاريع السالمة األحيائية  ويعتمد همذا االسمتعرا  العما   البيولوجي وتحديث للدع  الم د  حدي ا من مرفب للتنوع
علمممى المعلوممممات المممواردة فمممي الت ريمممر الم مممد  ممممن مجلممم  مرفمممب البيئمممة العالميمممة إلمممى االجتمممماع ال ممماني عشمممر لممممؤتمر األطمممراف، 

ت الصلة بما فيها ت ارير االسمتعرا  الرابمع والمعلومات الواردة من األطراف، باإلضافة إلى المعلومات المتضمنة في الو ائب ذا
 (  ويتموفر الت ريمر الكاممل الم مد  ممنOPS-5لية مرفب البيئة العالمية ودراسة األداء الشماملة ال امسمة لمرفمب البيئمة العالميمة )فعال

  UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1مجل  مرفب البيئة العالمية إلى االجتماع ال اني عشر لمؤتمر األطراف بوصفه الو ي ة 

الصمندوب االسمتئماني لمرفمب البيئمة العالميمة  التجديمد السماد  لممواردممن الممذكرة تحمديث عمن فتمرة   ال ماويرد فمي ال سم   -3
المتعل مة بحشمد مموارد  التطمورات الحدي مة رابعماوتوجيهمات البرمجمة المتعل مة بهمذا التجديمد  ويسمتعر  ال سم   9102-9102لفترة ل

ويل ممم االسممتراتيجيات اإلضممافية المحتملممة لحشممد الممموارد بنمماء علممى نتممائي المنتممدي اإللكترونممي  وتكممولالبر إضممافية لممدع  تنفيممذ 
 96لسممالمة األحيائيممة، الممذي ع ممد مممن  ممالل عرفممة تبممادل معلومممات السممالمة األحيائيممة مممن لالمعنممي بتنفيممذ بروتوكممول قرطاجنممة 
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م ممررات بشمم ن المسممائل ذات الصمملة  علمشمماريالعناصممر الم ترحممة   وي ممد  ال سمم  األ يممر 9102 يونيممه/حزيران 03إلممى  مايو/أيممار
 باآللية المالية والموارد 

، وفممب م ممرروقممد يرعممت اجتممماع األطممراف فممي البروتوكممول فممي اسممتعرا  المعلومممات الم دمممة فممي هممذ  المممذكرة وات مماذ  -2
بالسمممالمة  فيمممما يتعلمممبالماليمممة  توجيهيمممة إضمممافية لآلليمممة مبممماد م تضمممى الحمممال، يشمممتمل علمممى توصمممية لممممؤتمر األطمممراف بشممم ن 

 األحيائية 

 اآللية المالية للسالمة األحيائية حالة تنفيذ اإلرشاد السابق الموجه إلى -ثانيا

 السالمة األحيائيةفيما يتعلق بالمقدم من مؤتمر األطراف  استجابة مرفق البيئة العالمية لإلرشاد -ألف

اإلرشمممماد الموجممممه مممممن مممممؤتمر  9109،1 أكتوبر/تشممممرين األول 92فممممي  أحمممال األمممممين التنفيممممذي لمرفممممب البيئممممة العالميممممة، -5
 0ويتضمممن الجممدول  والتممذييل ال ماني(  00/5الم ممرر ممن  92الف ممرة لسمالمة األحيائيممة )فيممما يتعلممب بااألطمراف إلممى اآلليممة الماليمة 

لم مد  ممن مجلم  مرفمب البيئمة العالميمة ممن الت ريمر ا مسمتمدأدنا  مل صما السمتجابة مرفمب البيئمة العالميمة لهمذا اإلرشماد  والجمدول 
المتممممممممممممما  فمممممممممممممي الو ي مممممممممممممة  اتفاقيمممممممممممممة التنممممممممممممموع البيولممممممممممممموجيإلمممممممممممممى االجتمممممممممممممماع ال ممممممممممممماني عشمممممممممممممر لممممممممممممممؤتمر األطمممممممممممممراف فمممممممممممممي 

UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1 المتعل ة بالمشاريع المحددة التي ووفب عليها في الفتمرة  التفاصيل  وترد في الت رير الكامل
 المشمولة بالت رير 

بشدد ن السددالمة  11/5اسددتجابة مرفددق البيئددة العالميددة لإلرشدداد الموجدده مددن مددؤتمر األطددراف الددوارد فددي المقددرر  -1 الجدددول
 األحيائية 

 استجابة مرفق البيئة العالمية إرشاد االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف

إطممممار السممممنوات األربممممع الموجممممه نحممممو النتممممائي ألولويممممات  يعتمممممد
علممممى النحممممو المممموارد فممممي المرفممممب  9102-9102لبممممرامي للفتممممرة ا

إلمى مرفمب البيئمة العالميمة تنفيمذ  وت مدي   ويطلمتبالم رر الحمالي 
ت ريمممر إلمممى ممممؤتمر األطمممراف فممممي اجتماعمممه ال ممماني عشمممر عممممن 
استراتيجية التجديد الساد  لمموارد مرفمب البيئمة العالميمة وت ريمر 

يفية استجابته للعناصر إلى اجتماعه ال الث عشر عن تنفيذ  وك
الفردية ومكوناتها، واالعتبارات االسمتراتيجية اإلضمافية لاطمار، 
وف ما لمممذكرة التفمماه  بممين ممؤتمر األطممراف فممي االتفاقيممة ومجلمم  

 مرفب البيئة العالمية

يرد ت رير عن دع  مرفب البيئة العالمية لتنفيمذ ال طمة االسمتراتيجية 
ممممن همممذا  2-0 األشمممكاللمممى يرجمممى االطمممالع عو فمممي همممذا الت ريمممر  

مممن  ال طريممةاألولويممات  ترسمم الت ريممر علممى وجممه ال صمموم التممي 
 م صصاتها ألهداف أيشي  حيث 

اسممممتراتيجية التنمممموع علممممى باإلضممممافة إلممممى ذلمممما، يرجممممى االطممممالع و 
والف رات  في التجديد الساد  لموارد مرفب البيئة العالميةالبيولوجي 

مممن تلمما ول وال مماني األ ينعلممى وجممه ال صمموم، والمممرف  02-92
  ستراتيجيةاال

 السالمة األحيائية

، أحممممال مممممؤتمر األطممممراف كممممذلا 00/5مممممن الم ممممرر  92فممممي الف ممممرة 
اإلرشاد الوارد من اجتماع األطراف فمي بروتوكمول قرطاجنمة للسمالمة 

  راألحيائية المتضمن في التذييل ال اني في ذلا الم ر 

لبيولممموجي فمممي التجديمممد أدرج همممذا اإلرشممماد فمممي اسمممتراتيجية التنممموع ا
الساد  لموارد مرفب البيئة العالمية وسُيسترشد به في دعم  المرفمب 
الجماري لبروتوكممول قرطاجنمة  ويرجممى االطمالع علممى المرفممب األول 
بهمممذا الت ريمممر )اسمممتراتيجية التنممموع البيولممموجي فمممي التجديمممد السممماد  

 لموارد مرفب البيئة العالمية( 

 ( 02و 02عشر لمؤتمر األطراف )الصفحتان  العالمية إلى االجتماع ال انيمرفب البيئة : الت رير الم د  من المصدر

ممدُ و  -6 ، إلممى ت ممدي  مزيممد مممن الممدع  إلممى كممل 00/5للم ممرر  )و( مممن التممذييل ال مماني 9ي مرفممب البيئممة العالميممة، فممي الف ممرة ع 
سالمة األحيائيمة، بنماء علمى التجمارت أو المدرو  على است دا  عرفة تبادل معلومات ال اتاألطراف المؤهلة في مجال بناء ال در 
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علممى المشمماركة الفعالممة فممي عرفممة تبممادل معلومممات السممالمة األحيائيممة  اتأ نمماء مشممروع التحسممين المسممتمر لبنمماء ال ممدر  المسممتفادة
روع عمالمي، همو بنماء البيولوجي  واستجابة لذلا، وافب مرفب البيئمة العالميمة علمى مشم المجال البؤري للتنوعواست دا  الموارد في 

 فمي اتبنماء ال مدر ممن أجمل المستدامة للمشاركة الفعالة فمي عرفمة تبمادل معلوممات السمالمة األحيائيمة، المذي سمي د  المدع   اتال در 
وعرفمة تبمادل معلوممات السمالمة  9-البلدان الستة والسبعين التي ل  تشارا في مشروعي عرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيمة

  0-يةاألحيائ
، إجمراء مزيمد ممن االتصماالت ب مانمة مرفمب 00/5لم مرر لممن التمذييل ال ماني  7لت إلمى األممين التنفيمذي، فمي الف مرة وطُ  -7

فمت  نافمذة دعم  ممالي  اصمة لتنفيمذ  يمةلمناقشمة إمكان 9109 نوفمبر/تشمرين ال مانيالبيئة العالمية قبمل اجتمماع مجلم  المرفمب فمي 
بممالط األطممراف فممي  أكتوبر/تشممرين  92البروتوكممول بالنتممائي  وبنمماء علممى هممذا الطلممت، أرسممل األمممين التنفيممذي، فممي البروتوكممول، واال

أحال فيه اإلرشاد الموجمه إلمى اآلليمة الماليمة الموارد العالمية ،  طابا إلى المسؤول التنفيذي الرئيسي في مرفب البيئة 9109 األول
اصمة لتنفيمذ البروتوكمول  عيمر أنمه نظمرا لضميب الوقمت بمين اجتمماع بما في ذلا مس لة فمت  نافمذة دعم  ممالي   00/5في الم رر 

، لممم  9109 نوفمبر/تشممرين ال ممانيواجتممماع مجلمم  مرفممب البيئممة العالميممة فممي  9109 أكتوبر/تشممرين األولمممؤتمر األطممراف فممي 
اتفاقيمة التنموع وأجمرت أمانتما   نوفمبر/تشمرين ال مانيفمي المنع مد يتيسر لمجل  مرفب البيئة العالمية مناقشمة المسم لة فمي اجتماعمه 

للتنمموع  أيشمميومرفممب البيئممة العالميممة مناقشممات إضممافية للمسمم لة فممي المعتكممف المشممترا المعنممي باآلليممة الماليممة وأهممداف  البيولمموجي
مجلمم  مرفممب البيئممة العالميممة فممي ذلمما الطلممت لمم  ينظممر   ولكممن 9103 يونيممه/حزيران 5-2المنع ممد فممي  9191البيولمموجي لعمما  

 بفت  نافذة دع  مالي  اصة لتنفيذ البروتوكول  المحدد
 دعم مرفق البيئة العالمية لمشاريع التنوع البيولوجي في الفترة المشمولة بالتقرير -باء

( بتمويمل  مسمة 9102 يونيمه/حزيران 31-9109 يوليه/تموز 0قا  مرفب البيئة العالمية، في الفترة المشمولة بالت رير ) -2
قطرية، ومشروع إقليمي واحد، ومشروع عالمي واحد( ساهمت في تنفيذ الهمدف ال المث السمتراتيجية التنموع مشاريع ) ال ة مشاريع 

  قرطاجنمة للسمالمة األحيائيمةلتنفيمذ بروتوكمول  اتمرفمب البيئمة العالميمة، أي بنماء ال مدر  التجديد ال ام  لممواردالبيولوجي في فترة 
فممي المائممة مممن الممموارد الم صصممة اعتباريمما للتنمموع البيولمموجي فممي  35الر )حمموالي مليممون دو  0336واسممت مر مرفممب البيئممة العالميممة 

مليمون دوالر كتمويممل مشمترا  وتممرد قائممة بالمشماريع ال مسممة الموافمب عليهمما  9639 المرفممب(، وجممع التجديمد ال ممام  لممواردفتمرة 
رفممب البيئممة العالميمة إلممى االجتممماع ال مماني عشممر الت رير الم ممد  مممن مبمالتاسممع  المرفممبالسممابع كممما يممرد وصمف لهمما فممي  المرفممبفمي 

 بهذ  الو ي ة، تيسيرا للرجوع إليها  المرفبلمؤتمر األطراف في االتفاقية  وترد ال ائمة أيضا في 
لمشمماريع التممي تممدع  تنفيممذ البروتوكممول )الهممدف ال الممث اوعلممى الممرع  مممن أن المبلممغ اإلجمممالي للممموارد الم صصممة لممدع   -2

مرفمب البيئمة العالميمة( قمد زاد فمي الفتمرة الحاليمة المشممولة بمالت رير  التجديمد ال مام  لممواردوع البيولموجي فمي فتمرة الستراتيجية التنم
 93215(، اللممذين اسممت د  فيهممما 9109-9101مرفممب البيئمة العالميممة ) التجديممد ال ممام  لمممواردبالعممامين األولممين مممن فتمرة  م ارنمة

لمة إلعمداد ت اريرهما الوطنيمة ال انيمة، فمعن المدع  لم  ي مد  إال لعمدد قليمل ممن المشماريع وكمان مليمون دوالر ف مط لمدع  األطمراف المؤه
معممممدل االسممممتفادة مممممن الممممموارد مممممن أجممممل التنمممموع البيولمممموجي من فضمممما جممممدا بشممممكل عمممما  م ارنممممة بالمعممممدالت ال اصممممة بالمجمممماالت 

 مرفب البيئة العالمية   ام  لمواردالتجديد الالمواضيعية األ رى في استراتيجية التنوع البيولوجي في فترة 
 2 2112-2112في الفترة  مستوى البرمجة ألهداف استراتيجية التنوع البيولوجي -2الجدول 

 هدف المجال البؤري للتنوع البيولوجي
المخصصات الوطنية 
 )بالدوالرات األمريكية(

 المبلغ المستخدم
النسبة المئوية 

 المستخدمة

 %30  210,067,104 700,000,000 مة نظ  المناطب المحميةالهدف األول: تحسين استدا

                                                           
نه لي  من الممكن أن تنست نظرا ألستراتيجية ال تشمل تكاليف إدارة المشروع أو رسو  الوكالة من أهداف االالبرمجة لكل هدف  مبالغ 2

أو نواتي مبلغ المنحة بالكامل وال تعزى إلى أهداف تغطي التكاليف  هذ  بالنظر إلى أني استراتيجية التنوع البيولوجهدف أو ناتي  في  إلى
  محددة
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الهدف ال اني: تعمي  حفظ التنوع البيولوجي واست دامه 
 المستدا  في اإلنتاج المرتبط بالمناظر الطبيعية

 وال طاعات  األرضية/المناظر الطبيعية البحرية

250,000,000 185,372,436  74% 

ذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة الهدف ال الث: بناء ال درات لتنفي
 األحيائية

    40,000,000  13,663,648  35% 

الهدف الرابع: بناء ال درات في مجال الحصول على المواد 
 الجينية وت اس  المنافع

    40,000,000  45,119,483 113% 

الهدف ال ام : إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في عمليات 
ل أنشطة تمكينية )االستراتيجيات الت طيط الوطنية من  ال

 و طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي(

    40,000,000    5,388,557   12% 

 %43   459,611,228 1,070,000,000 المجموع

 (2عشر لمؤتمر األطراف )الصفحة  العالمية إلى االجتماع ال اني: الت رير الم د  من مرفب البيئة المصدر

 التجديد الخامس لمواردفي الدورة الكاملة لفترة  السالمة األحيائيةالبيئة العالمية لمشاريع دعم مرفق  -جيم
 مرفق البيئة العالمية

مرفمب  التجديمد ال مام  لممواردفمي المدورة الكاملمة لفتمرة  للسالمة األحيائيةكان مستوى االستفادة من الموارد الم صصة  -01
البيولموجي  وبلمغ مجمموع مما ووفمب  المجمال البمؤري للتنموعاالت المواضميعية األ مرى فمي البيئة العالمية من فضا جدا م ارنة بالمجم

دوالرا، وهممو ممما  06 262 622مرفممب البيئممة العالميممة  التجديممد ال ممام  لمممواردال مانيممة فممي فتممرة  السممالمة األحيائيممةعليممه لمشمماريع 
 قرطاجنمة للسمالمة األحيائيمة( لمدع  تنفيمذ بروتوكمول ريكيأم مليون دوالر 21في المائة من المبلغ الم صم اعتباريا ) 20يم ل 

 أدنا (  3)انظر الجدول 
مرفددق  التجديدد الخددامس لمدواردمسدتوى البرمجددة ألهدداف اسددتراتيجية التندوع البيولدوجي فددي الددورة الكاملددة لفتدرة  -3الجددول 

 3البيئة العالمية

 هدف المجال البؤري للتنوع البيولوجي
المخصصات الوطنية 

 الدوالرات األمريكية()ب
 المبلغ المستخدم

النسبة المئوية 
 المستخدمة

 %70  489,068,947 700,000,000   الهدف األول: استدامة نظ  المناطب المحمية

 %164 409,102,504 250,000,000   تعمي  التنوع البيولوجي: ال انيالهدف 

 %41  16,468,648   40,000,000     السالمة األحيائية :ال الثالهدف 

 %120 47,806,233   40,000,000     الحصول وت اس  المنافع: الرابعالهدف 

تمكينية )االستراتيجيات و طط النشطة األالهدف ال ام : 
 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي(

    40,000,000   30,263,908  76% 

 %93  992,710,240 1,070,000,000 المجموع

 (2عشر لمؤتمر األطراف )الصفحة  العالمية إلى االجتماع ال انيير الم د  من مرفب البيئة : الت ر المصدر

 قرطاجنممة للسممالمة األحيائيممةالمبلممغ اإلجمممالي المسممت د  فممي دعمم  تنفيممذ بروتوكممول  فممعنأدنمما   2يشممير الجممدول  وحسممبما -00
ي للممموارد الموافممب عليهممما للمشمماريع الواقعممة فمممي فمممي المائممة مممن المبلممغ اإلجممممالي الفعلمم 9أقممل مممن  يم ممل دوالرا( 06 262 622)

 مرفب البيئة العالمية  التجديد ال ام  لمواردالبيولوجي في فترة  المجال البؤري للتنوع

                                                           
نه لي  من الممكن أن تنست نظرا ألستراتيجية ال تشمل تكاليف إدارة المشروع أو رسو  الوكالة من أهداف االالبرمجة لكل هدف  مبالغ 3

أو نواتي مبلغ المنحة بالكامل وال تعزى إلى أهداف تغطي التكاليف  هذ  بالنظر إلى أنجي استراتيجية التنوع البيولو هدف أو ناتي في  إلى
  محددة
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 مرفددق البيئددة العالميددة التجديددد الخددامس لمددواردبرمجددة التنددوع البيولددوجي بحسددا أهددداف االسددتراتيجية فددي فتددرة  -2الجدددول 
(2111-2112) 

 تيجية التنوع البيولوجيهدف استرا
المبلغ من 

 المرفق

% من المجموع 
 المبرمج

لتمويل المشترك 
)بالدوالرات 
 األمريكية(

 2,239,746,445 %49  489,068,947 الهدف األول: استدامة نظ  المناطب المحمية

 1,862,014,386 %41  409,102,504 تعمي  التنوع البيولوجي: ال انيالهدف 

 28,680,180      %2    16,468,648   السالمة األحيائية :ال الثالهدف 

 113,238,843    %5    47,806,233   الحصول وت اس  المنافع: الرابعالهدف 

تمكينية )االستراتيجيات و طط العمل النشطة األالهدف ال ام : 
 الوطنية للتنوع البيولوجي(

  30,263,908    3%      51,998,355 

 4,295,678,209 %100 992,710,240 المجموع

 (3عشر لمؤتمر األطراف )الصفحة  العالمية إلى االجتماع ال اني: الت رير الم د  من مرفب البيئة المصدر

 التجديممد ال ممام  لمممواردي فتممرة السممالمة األحيائيممة فمموكممان مسممتوى االسممتفادة مممن أممموال مرفممب البيئممة العالميممة مممن أجممل  -09
 59المرفمب )أك مر ممن  التجديمد الرابمع لممواردل مانية مشماريع( أقمل ك يمرا أيضما  ممن المسمتوى فمي فتمرة  مليون دوالر 0635المرفب )

مليون دوالر ل مانيمة عشمر مشمروعا  36المرفب )أك ر من  التجديد ال الث لمواردمليون دوالر ل مسين مشروعا على األقل( وفترة 
التجديمد الرابمع مليمون دوالر فمي فتمرة  75 من األحيائيةعتباري للسالمة (  ونتيجة لذلا، ان ف  الم صم االاألحيائيةللسالمة 

لى  التجديد ال ام  لمواردمليون دوالر في فترة  21المرفب إلى  لموارد التجديمد السماد  مليون دوالر اآلن في فتمرة  31المرفب واال
 أدنا (  5المرفب )انظر الجدول  لموارد

 لبيولوجي في فترات التجديد الرابع والخامس والسادس لموارد مرفق البيئة العالمية مستويات البرمجة للتنوع ا -5الجدول 

 
التجديد الرابع لموارد المرفق 

(2112-2111) 

التجديد الخامس لموارد المرفق 

(2111-2112) 

التجديد السادس لموارد 

 (2112-2112المرفق )

 هدف استراتيجية التنوع البيولوجي

المبلغ من 

المرفق 

يين )بمال

 (تالدوالرا

% من 

مجموع 

 المبلغ

المبلغ من 

المرفق 

)بماليين 

 (تالدوالرا

% من مجموع 

 المبلغ

المبلغ من 

المرفق 

)بماليين 

 (تالدوالرا

% من 

مجموع 

 المبلغ

 %19 250 %65 700 %47 425 نظم المناطق المحمية

 %32 416 %23 250 %30 270 تعميم التنوع البيولوجي

 %2    30   %4   40   %8   75  السالمة األحيائية

 %4   50   %4   40     الحصول وتقاسم المنافع

   %4   40   %4   36  األنشطة التمكينية

     %10 90  القضايا الناشئة

 %6   80       األنواع المهددة باالنقراض

 %4   50       األنواع الغريبة الغازية

 %14 175     لوجياالستخدام المستدام للتنوع البيو

 %18 245     المتبقي من المجال البؤري

 %100 1,296 %100 1,070 %100 906 المجموع

( وفتمممرة التجديمممد GEF/R.5/31) ( وفتمممرة التجديمممد ال مممام GEF/R.4/33مرفمممب البيئمممة العالميمممة  ) التجديمممد الرابمممع لمممموارد: و مممائب البرمجمممة لفتمممرة المصمممدر
 ( GEF/R.6/20/Rev.04) الساد 

 ممع فمي إطممار وي معاهمدة دوليممة ملزممة مسمت لة قرطاجنمة للسممالمة األحيائيمةوبا تصمار، فعلمى الممرع  ممن كمون بروتوكممول  -03
ممن مرفمب البيئمة العالميمة، وهمو اليتهما الماليمة المعلنمة   إليمه، ف مد اسمتمر ان فما  المدع  التممويلي الم مد  اتفاقية التنوع البيولموجي
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المجممال التنمماف  الشممديد بممين السممالمة األحيائيممة والمجمماالت المواضمميعية األ ممرى الواقعممة فممي  والسممبت الرئيسممي لهممذا التراجممع هممو
البيولوجي على الم صصات الوطنية المحدودة الم دممة ممن مرفمب البيئمة العالميمة وذلما بموجمت نظما  الت صميم  البؤري للتنوع

صماته  الوطنيمة، المشماريع التمي تعمالي مسمائل تميمل وفضل عدد ممن األطمراف، فمي بمرمجته  السمت دا  م ص  4الشفاف للموارد 
طبيعتهمما وتح ممب بإلممى تح يممب نتممائي فوريممة ومرئيممة، كالمنمماطب المحميممة، بممدال مممن مشمماريع السممالمة األحيائيممة التممي ت ضممع للمموائ  

 نتائي محسوسة بدرجة أقل في األجل ال صير  
ميممة الم صصممة للسممالمة األحيائيممة نحممو الهبمموط، م ترنمما وقممد يكممون التجمما  البرمجممة الوطنيممة لممموارد مرفممب البيئممة العال -02

بالتراجع العا  في الدع  ال نائي والمتعدد األطراف للسالمة األحيائية أ ر سلبي  طير على مست بل بروتوكول قرطاجنمة للسمالمة 
رحلمة انت اليمة االمت مال ألحكما  األحيائية  وقد ال يستطيع عدد من األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تممر اقتصماداتها بم

البروتوكمول، بممما فمي ذلمما إنشماء الممنظ  التنظيميممة الوطنيمة التشممغيلية للسمالمة األحيائيممة وبنمماء ال مدرات الالزمممة، بسمبت عممد  تمموفر 
 الدع  المالي 

شمممر فمممي نظمممرت لجنمممة االمت مممال التابعمممة لبروتوكمممول قرطاجنمممة للسمممالمة األحيائيمممة، فمممي اجتماعيهممما العاشمممر والحمممادي عو  -05
 5الطرائب التي يمكن أن تساعد األطراف في تحسين الحصول على التمويل من مرفب البيئة العالمية لمشاريع السالمة األحيائية 

ودعت اللجنة، في جملة أمور أ رى، إلمى تنسميب أفضمل بمين ن ماط اتصمال السمالمة األحيائيمة، والتنموع البيولموجي، ومرفمب البيئمة 
عممممل إقليميمممة بهمممدف: )أ( توعيمممة المسمممؤولين الحكممموميين المعنيمممين ب هميمممة الوفممماء بااللتزاممممات المتعل مممة العالميمممة وتنظمممي  حل مممات 

بالسممالمة األحيائيممة( )ت( المسمماعدة فممي تحديممد ال ممدرات المحليممة أو اإلقليميممة التممي يمكممن توفيرهمما واالسممتفادة منهمما( )ج( تصمممي  
ة أيضا أن مشاريع السالمة األحيائيمة اإلقليميمة ربمما تتمتمع بفمرم أكبمر مشاريع تكون فرم المواف ة عليها أفضل  وذكرت اللجن

للنجا  ألنها تساعد على تجميع المموارد المتاحمة بمين األطمراف المشماركة ممع توزيمع التكماليف اإلداريمة المتضممنة فيهما  وفمي همذا 
علمى المسمتوى اإلقليممي للحصمول علمى  الصدد، أشمارت اللجنمة علمى االجتمماع السمابع لألطمراف بتشمجيع األطمراف علمى التعماون

 التمويل من مرفب البيئة العالمية 
 أبريل/نيسمانطر  االجتمماع العاشمر لفريمب االتصمال المعنمي ببنماء ال مدرات فمي مجمال السمالمة األحيائيمة، المنع مد فمي و  -06

 :البروتوكول على المستوى الوطني ذاالقتراحات التالية لتحسين است دا  موارد مرفب البيئة العالمية لتنفي 6في بودابست 9102
ن اط االتصال التشغيلية لمرفب البيئمة  ذلا في المسؤولين الحكوميين المعنيين )بمتنظي  حل ات عمل وطنية ل )أ(

العالمية( بهدف كفالة إيالء العناية الواجبة للسالمة األحيائية عند تحديد الم صصات الوطنية الم دمة من مرفمب البيئمة العالميمة 
 لبلدان في مجال السالمة األحيائية(ل

تنظممي  حل ممات عمممل إقليميممة و نائيممة لن مماط االتصممال الوطنيممة لبروتوكممول قرطاجنممة واالتفاقيممة ون مماط االتصممال  )ت(
جمري تعلمهما فمي مجمال حشمد المموارد  التيالتشغيلية لمرفب البيئة العالمية وأصحات المصلحة المعنيين لتبادل ال برات والدرو  

 نشطة السالمة األحيائية(لدع  أ

                                                           
التجديد ال الث لموارد  لت يي  اإليجابي لدع  مرفب البيئة العالمية للسالمة األحيائية  الللاالتجا  السلبي الحالي على الن ي  المباشر  4

 9115 /تشرين ال انينوفمبرالمع ود في ة العالمية في اجتماعه مجل  مرفب البيئالمرفب الذي نظر فيه 
(GEF/ME/C.27/Inf.1/Rev.1 ،) منهجية لطلبات دع  بو  كبيرةمرفب استجات بسرعة الأن إلى الذي أشار، من بين أمور أ رى، و

  وتنفيذ  البروتوكولعلى بناء الز   للتصديب في ساه   وأن الدع  الم د  من المرفبالبروتوكول 
 http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-10ت ريرا االجتماع العاشر واالجتماع الحادي عشر للجنة االمت ال متاحان في  5
  =BSCChttp://www.cbd.int/doc/?meeting-11و
وهي  UNEP/CBD/BS/LG-CB/10/2 الو ي ة في األحيائية للسالمة ال درات ببناء المعني االتصال لفريب العاشر االجتماع ت رير يرد  6

  http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSLGCB-10متاحة في 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-10
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-11
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSLGCB-10
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لتوضممي  الموقممف  النظممر فممي إرسممال  طممات مممن األمانممة إلممى ن مماط االتصممال التشممغيلية لمرفممب البيئممة العالميممة )ج(
الحالي لتراجع الم صصات الوطنية من تمويمل مرفمب البيئمة العالميمة لتنفيمذ بروتوكمول قرطاجنمة علمى المسمتوى الموطني، وتوجيمه 

التي تحث األطمراف علمى إعطماء األولويمة للسمالمة األحيائيمة وف ما لنظما  الت صميم  BS-VI/5ن الم رر م 0إلى الف رة  اعنايته
 الشفاف للموارد المست د  في مرفب البيئة العالمية، نظرا لكون هذا المرفب اآللية المالية للبروتوكول 

عيرها من التدابير التصحيحية المحتملة وقد يرعت هذا االجتماع لألطراف في النظر في التوصيات الواردة فيما سبب و  -07
 وفب م تضى الحال  م رروات اذ 
 مرفق البيئة العالمية لفعاليةنتائج دراسة األداء الشاملة الخامسة لمرفق البيئة العالمية واالستعراض الرابع  -دال

، إلجمراء ICF International Inc، تعاقمد األممين التنفيمذي ممع  بيمر ت يمي  مسمت ل، وهمو 01/97وف ما للمرفمب بمالم رر  -02
، بتعممي  اسمتبيان علمى 9103 أبريل/نيسمان، في ICF International Incاآللية المالية  وقامت شركة  لفعاليةاالستعرا  الرابع 

جممماال، أجممات علممى االسممتبيان  7اآلليممة الماليممة  فعاليممةجميممع األطممراف تطلممت فيممه موافاتهمما بمممد الته  لت يممي   مممن األطممراف،  22واال
علمى االجتمماع ال مام    الت يميالبلمدان المت دممة  وعمر  ت ريمر األطمراف ممن من  5البلدان النامية واألطراف من من  23ا منه

وسمينظر  UNEP/CBD/WGRI/5/INF/10سمتعرا  تنفيمذ االتفاقيمة فمي الو ي مة الللفريب العاممل المفتمو  العضموية الم صمم 
  8شر مؤتمر األطراف في النتائي في اجتماعه ال اني ع

 وتشمل النتائي الرئيسية لالستعرا  وتوصياته التي قد تكون ذات صلة مباشرة ببروتوكول قرطاجنة ما يلي: -02
تعزيممز اإلرشمماد السممابب الموجممه إلممى مرفممب  علممىالنتيجممة األولممى: أد ممل مممؤتمر األطممراف تحسممينات ملموسممة  )أ(

كممل مممؤتمر مممن مممؤتمرات األطممراف ال يممزال يرتفممع بشممكل مطممرد البيئممة العالميممة، ولكممن عممدد بنممود اإلرشمماد الجديممدة المعتمممدة فممي 
 اإلرشاد  يتكرروأحيانا 

التوصية األولى: قد يرعت مؤتمر األطراف في زيادة تعمي  اإلرشاد الموجه إلى مرفب البيئة العالميمة ممن  مالل عمليمة 
 نظامية ومنتظمة بدرجة أكبر 

ستراتيجية في اإلرشاد الموجمه ممن ممؤتمر األطمراف يم مل مشمكلة  ال يزال تحديد األولويات اال النتيجة ال انية: )ت(
ن مموارد مرفمب البيئمة ألفاالتفاقية ال ترتت إرشادها بحست األهمية، كما أنها ال تحدد حصم التمويل المرتبطة باإلرشاد  ونظمرا 

مرفب المحدودة وتح يمب أ مر محمدود فمي العالمية محدودة، فعن عد  تحديد األولويات على هذا النحو قد يؤدي إلى تفتيت موارد ال
 في مجاالت قليلة  كبيرمجاالت عديدة بدال من تح يب أ ر 

ومرفممب البيئممة العالميممة استكشمماف الوسممائل التممي يسممتطيع  اتفاقيممة التنمموع البيولمموجيالتوصممية ال انيممة: يتعممين علممى أمممانتي 
فمي  9191-9100سمتراتيجية للتنموع البيولموجي مؤتمر األطراف من  اللها االسمتفادة إلمى أقصمى درجمة ممن ال طمة اال
يتعمين علمى مرفمب  كبيمرةالتمي تم مل أولويمة  أيشميتحديد أولويات مرفب البيئة العالمية وربما االتفاب علمى بعم  أهمداف 

 البيئة العالمية معالجتها في األجل ال صير 
ير لارشاد الموجه من مؤتمر األطراف، بشكل عا ، استجات مرفب البيئة العالمية إلى حد كب النتيجة ال ال ة: )ج(

فمي فترتمي  المجماالت البؤريمةويظهر اإلرشماد الموجمه ممن ممؤتمر األطمراف فمي اسمتراتيجيات   وذلا في حدود الوسائل المتاحة له
ة مرفمب لموارد المرفب، والمواف مات علمى المشماريع، وت مارير المرفمب إلمى ممؤتمر األطمراف  عيمر أن أنشمط وال ام  التجديد الرابع

                                                           
 في العالمية البيئة مرفب فعاليةو  مؤتمر األطراف( إرشاد مع العالمية البيئة مرفب أنشطة توافب: من بينها أمور جملة في ت يي نظر ال   7

ضافية جديدة مالية موارد حشد  الموارد وت دي  توفير في العالمية البيئة مرفب كفاءةو  ((المشترا التمويل  الل من الم ال، سبيل على) واال
 منالم د   اإلرشاد وأهمية فعاليةو  العالمية( البيئة مرفب من الممولة األنشطة وفعالية كفاءةو  (الممولة األنشطة لىع واإلشراف المالية
 يين األ ر  ريو تياتفاقي وأنشطة إرشادات مع والتآزر والتماسا العالمية( البيئة مرفب إلى األطراف مؤتمر

  en.pdf-10-inf-05-05/information/wgri-http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgriالت رير متا  في  8

http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-05/information/wgri-05-inf-10-en.pdf
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البيئة العالمية ل  تعالي جميع بنود اإلرشاد الموجه من مؤتمر األطراف في فترة االستعرا  همذ   فمم ال، لم  ت مد  أي بلمدان، فمي 
فترة االستعرا  هذ ، مشاريع تعالي صراحة اإلرشاد المتعلب باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، والمبادرة العالمية للتصمنيف، 

 فيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية ومشاريع تن
 هممذ يتعمين علممى مرفمب البيئمة العالميمة ومممؤتمر األطمراف مواصملة التعماون الستكشمماف وسمائل معالجمة  التوصمية ال ال مة:

  المشكلة
 في حين كان من الممكن إلى حد كبير التنبؤ بالتوزيع اإلجمالي ألموال مرفمب البيئمة العالميمة النتيجة الرابعة: )د(

لسالمة األحيائية، كان توزيع التمويل بحست البلدان الفردية أقل قابلية للتنبؤ به رع  زيادة إمكانية التنبؤ في فترة ل البؤري للمجال
نظما  ب إطمار ت صميم المموارداالستعاضمة عمن المرفب عنها فمي فتمرة التجديمد الرابمع لهمذ  المموارد بسمبت  التجديد ال ام  لموارد
 لموارد  الت صيم الشفاف ل

يتعممين علممى مرفممب البيئممة العالميممة االسممتمرار فممي اسممت دا  إطممار للت صمميم يسممم  بتوزيممع األممموال  التوصممية الرابعممة:
للسالمة األحيائية على البلدان الفردية على نحو يمكن التنبؤ به ويتسم  باإلنصماف، عيمر أنمه يتعمين النظمر  الم صصة

 ء على ت يي  منتصف المدة لنظا  الت صيم الشفاف للموارد في التعديالت التي قد تد ل على اإلطار بنا
المشمممولة بالممدع  زيممادة  يممةنشممطة التمكيناألالنتيجممة ال امسممة: م ارنممة بفتممرات تجديممد الممموارد السمماب ة، زاد عممدد  )هم(

ي صمرف األمموال المتاحمة( مرفمب البيئمة العالميمة  وكمان مرفمب البيئمة العالميمة ذا تم  ير فم التجديد ال ام  لمواردملموسة في فترة 
المرفمب،  التجديمد الرابمع لممواردلسالمة األحيائية في فتمرة ل للمجال البؤريواست دمت بالكامل ت ريبا األموال التي كانت م صصة 

 المرفب بطري ة مما لة  التجديد ال ام  لمواردويتوقع است دا  معظ  األموال الم صصة في فترة 
لمى مزيمد ممن المناقشمة فمي ممؤتمر األطمراف فيمما يتعلمب بمدور مرفمب البيئمة العالميمة فمي التوصية ال امسمة:  ممة حاجمة إ

 وفي دع  األنشطة الواردة في بروتوكول قرطاجنة  أيشيتوفير األموال الالزمة لتح يب أهداف 
ضممافية علممى مسممتوى المشمم ةالنتيجممة السادسممة: سمماعد مرفممب البيئممة العالميمم )و( اريع فممي حشممد ممموارد ماليممة جديممدة واال

ن كانت توجد فرصة اتفاقية التنوع البيولوجيلدع  تنفيذ  المزيد  وفي حين زاد بشكل تمدريجي وممع ممرور الوقمت معمدل لل يا  ب، واال
مرفممب البيئممة العالميممة، فممعن متوسممط معممدل التمويممل المشممترا  فمميالتمويممل المشممترا المتوقممع الموجممه إلممى تمويممل التنمموع البيولمموجي 

 في مرفب البيئة العالمية  األ رى المجاالت البؤريةي ل بدرجة ملموسة عن معدل  البيولوجي البؤري للتنوع للمجال
التوصية السادسمة: يتعمين علمى مرفمب البيئمة العالميمة االسمتمرار فمي التركيمز علمى حشمد المموارد )أي، التمويمل المشمترا 

التجديممد ث عمن وسممائل مبتكممرة فمي فتممرة للمشماريع( مممع عمد  تعممري  أهممداف المشماريع لل طممر  ويتعممين عليمه أيضمما البحمم
 المرفب لحشد مزيد من الموارد للتنوع البيولوجي   الساد  لموارد

النتيجمممة السمممابعة: حتمممى اآلن، لممم  تلتمممز  الطلبمممات المممواردة ممممن البلمممدان والمواف مممات الصمممادرة عمممن مرفمممب البيئمممة  )ز(
الالز  للتنوع البيولموجي، التزامما كمامال بالم صصمات االعتباريمة  المرفب، بش ن التمويل التجديد ال ام  لمواردالعالمية، في فترة 

التجديممد المرفممب  فبعممد مضممي نصممف فتممرة  التجديممد ال ممام  لمممواردوع البيولمموجي فممي فتممرة لكممل هممدف مممن أهممداف اسممتراتيجية التنمم
لوجي( المبلغ االعتباري الم صمم )تعمي  التنوع البيو  9المرفب، تجاوز مبلغ التمويل الموافب عليه لدع  الهدف  ال ام  لموارد

تنفيمممذ بروتوكمممول قرطاجنمممة للسمممالمة ات ل)بنممماء ال مممدر  3لمممه، فمممي حمممين لممم  ت مممد  أي بلمممدان مشممماريع للمواف مممة عليهممما دعمممما للهمممدف 
للت صميم فمي فترتمي التجديمد األحيائية(  وأشار بع  أصحات المصلحة الذين أجريت معهم  م مابالت إلمى أن اسمت دا  إطمار 

ام  لموارد المرفب )أي إطار ت صيم الموارد، ونظا  الت صيم الشفاف للموارد( ساه  في ان فا  الطلت علمى وال  الرابع
لسالمة األحيائية ألن كل بلد هو الذي يحدد األولويات التي يجت معالجتها بم صصاته الوطنية المحمدودة  وقمد تشمغل لتمويل ال

بلدان ألسبات م تلفة: وجود ن طة اتصال السمالمة األحيائيمة فمي وزارة الزراعمة السالمة األحيائية أولوية وطنية أدنى في بع  ال
بع  البلدان ال تستورد أو تصمدر الكائنمات الحيمة المحمورة(  أو أنوهي أقل انشغاال بتحديد أولويات موارد مرفب البيئة العالمية( 
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لعمممابرة للحمممدود، والتمممي قمممد تم مممل تحمممديا فمممي ضممموء أو ربمممما كمممان ممممن األفضمممل معالجمممة السمممالمة األحيائيمممة ممممن  مممالل المشممماريع ا
 الم صصات ال طرية الفردية 

التوصية السابعة: قد يرعت مؤتمر األطمراف فمي تشمجيع األطمراف علمى ت مدي  مشماريع إلمى مرفمب البيئمة العالميمة تكمون 
لم  ت مد  فيهمما أي مشماريع  ذات صلة باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، والمبادرة العالميمة للتصمنيف، وهمما مجماالن

إلى مرفب البيئة العالمية على الرع  من اإلرشماد الموجمه ممن ممؤتمر األطمراف بم ن همذين المجمالين ممن المجماالت ذات 
األولوية  وباإلضمافة إلمى ذلما، اقتصمرت طلبمات الحصمول علمى دعم  السمالمة األحيائيمة علمى مجمال اإلبمالط الموطني  

لمية مواصلة رصد الت د  المحرز فمي المواف مة علمى المشماريع فمي همذين المجمالين وموافماة ويتعين على مرفب البيئة العا
   بالمستجداتمؤتمر األطراف 

التي أجراها مكتت الت يي  التابع لمرفمب البيئمة  9(،OPS-5) دراسة األداء الشاملة ال امسة لمرفب البيئة العالمية وأشارت -91
مرفب البيئة العالمية يح ب واليته وأهدافه ويحافظ على أهميته الكبيرة ونجاحه الكبير فمي أن إلى العالمية، في جملة أمور أ رى، 

 التجديممد ال ممام  لمممواردنحرافممات، أ نمماء فتممرة حممدوث بعمم  االإلممى مممن الدراسممة  3الو ي ممة الت نيممة رقمم   كممما أشممارتتنفيممذ أنشممطته  
البيولوجي  ف د  المجال البؤري للتنوعرد المبرمجة في بع  أهداف مرفب البيئة العالمية، بين ت صيصات الموارد اإلشارية والموا

 هالتنمموع البيولمموجي واسممت دام حفممظ ، "تعمممي ال مماني مممن اسممتراتيجية التنمموع البيولمموجيووفممب، ممم ال، علممى نسممبة مممن الممموارد للهممدف 
ال طاعممممات" تزيممممد ك يممممرا عممممن النسممممبة لمنمممماظر الطبيعيممممة األرضممممية/المناظر الطبيعيممممة البحريممممة و المتعلممممب بااإلنتمممماج فممممي المسممممتدا  

علممى  المنممافعوت اسمم   والحصممولالسممالمة األحيائيممة م ممل الم صصممة اعتباريمما، فممي حممين حصمملت أهممداف أ ممرى للتنمموع البيولمموجي 
 مويل محدود للغاية ت

رابممع وتوصمميات االسممتعرا  الالممواردة أعممال  لنظممر فممي النتممائي ارعممت االجتممماع الحممالي لألطممراف فممي البروتوكممول يقممد و  -90
 االقتضاء  حست  ،م ررلمرفب البيئة العالمية وات اذ  ال امسة الشاملة لفعالية مرفب البيئة العالمية ودراسة األداء

مرفق البيئة العالمية وبرمجة الموارد صندوق االستئماني للموارد االتجديد السادس ل -ثالثا
 لتنوع البيولوجيلمجال البؤري لالستراتيجية ا

  2112-2112 للفترة برمجةالاتجاهات و ستئماني لمرفق البيئة العالمية لصندوق االموارد اللسادس التجديد ا -ألف
األول ، تممم  تجديمممد مممموارد الصمممندوب االسمممتئماني للمرفمممب  مممم  ممممرات: التجديمممد 0222ع مممت إعمممادة الهيكلمممة فمممي عممما   -99

ال المممممث التجديمممممد و ، ر دوالر أمريكممممميمليممممما 9375( 9119-0222)ال ممممماني التجديمممممد و ، أمريكمممممي مليمممممار دوالر 9( 0222-0222)
ال مممام  لتجديمممد او  أمريكمممي، مليمممار دوالر 3303( 9101-9116) الرابمممعالتجديمممد و ، أمريكمممي دوالر اتمليمممار  3( 9119-9116)
   مليار دوالر أمريكي 2332( 9101-9102)

 ه/حزيرانيونيم 31ى إلم 9102 ه/تموزيوليم 0لصمندوب االسمتئماني للفتمرة مموارد التجديد الساد  لامفاوضات  انتهتوقد  -93
، وهممو ممما يم ممل زيممادة مليممار دوالر أمريكممي 23233 ممما مجموعممهتمم  التعهممد بفممي جنيممف و  9102 /نيسممانفممي أبريل بنجمما  9102

   التجديد ال ام  لموارد مرفب البيئة العالميةم ارنة بفي المائة  2اسمية قدرها 
السممتة  مجاالتممه البؤريممةعمليممات وأنشممطة فممي  لبيئممة العالميممةالتجديممد السمماد  لممموارد مرفممب افممي ممموارد البرمجممة وتغطممي  -92

واإلدارة المسممتدامة للغابممات(  ،وتممدهور األراضممي ،والمممواد الكيميائيممة والنفايممات، والميمما  الدوليممة ،وتغيممر المنمما  ،)التنمموع البيولمموجي
)بمما  المؤسسميةبمرامي العيمر الممن  و  جريبيمةاألدوات الت  كمما أنهما تغطمي المجماالت البؤريمةممن اسمتراتيجيات استراتيجية وف ا لكل 

)ألمانممة مرفممب  الميزانيممات المؤسسممية، وبرنممامي المممن  الصممغيرة(، وكممذلا الشمماملة تنميممة ال ممدراتو فممي ذلمما برنممامي الممدع  ال طممري، 

                                                           
  http://www.thegef.org/gef/OPS5متا  في  دراسة األداء الشاملة ال امسة لمرفب البيئة العالميةت رير  9

http://www.thegef.org/gef/OPS5
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ا  أهمداف البرمجممة أدنم 6مكتمت الت يمي  المسمت ل  ويل مم الجمدول و  (واألمنماء والفريمب االستشماري العلممي والت نميالبيئمة العالميمة، 
 المواضيع  المجاالت البؤرية/لم تلف المتفب عليها 

   ة/الموضوعاتالبؤريالمجاالت لمختلف  التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالميةالبرمجة في أهداف  -2الجدول 
برمجة التجديد الخامس  الموضوع/المجال البؤري

لموارد المرفق )بماليين 

الدوالرات(
10

 

تجديد السادس لموارد برمجة ال

 المرفق )بماليين الدوالرات(

 1296 1,210 التنوع البيولوجي

 1260 1,360 تغير المنا 

 554   425    المواد الكيميائية والنفايات

 456   440    الميا  الدولية

 431    405    تدهور األراضي

 115    80      األدوات التجريبية عير المن 

 197    210    ؤسسيةالبرامي الم

الميزانيات المؤسسية ألمانة مرفب البيئة العالمية، والفريب االستشاري 
 العلمي والت ني واألمناء

   120    106 

 19     مكتت الت يي  المست ل

 4,433 4,250 مجموع تجديد موارد مرفق البيئة العالمية

لصمممندوب االسمممتئماني للمرفمممب مممموارد امل مممم مفاوضمممات التجديمممد السممماد  ل - GEF/C.46/07/Rev.01المصمممدر: و ي مممة مجلممم  مرفمممب البيئمممة العالميمممة 
 (   05صفحة ال)

نهي لممل ةيممبيتجر ال البممرامياسممتراتيجيات مبتكممرة، تشمممل " التجديممد السمماد  لممموارد مرفممب البيئممة العالميممةبرمجممة وقممد أد لممت  -95
وفمي ركة ال طاع ال ام والتعاون مع منظمات المجتمع المدني  دوات عير المن  وتوسيع مشااألمتكامل"، والبرمجة المبتكرة، و ال

 التغلممت علممىا تبممار نهممي ت ممدي  بممرامي متكاملممة تهممدف إلممى بمرفممب البيئممة العالميممة قمما  ، لممنهي المتكامممل"لة يممبيتجر ال البممرامي" إطممار
تمدهور البيئمي ممن  مالل البمرامي ال اصمة التحديات البيئية العالمية المتميزة من  الل التركيز على بعم  المدوافع الكامنمة وراء ال

   ةع أصحات المصلحقوية معالقات  فريدة وتبنيالتي ت د  قيمة مضافة 

 مرفق البيئة العالمية في التجديد السادس لموارد لتنوع البيولوجي البؤري للمجال لاتجاهات البرمجة  -باء
التجديمممد  حافظممةمممن مجمممل  فممي المائممة 92)لمموجي لتنممموع البيو للمجممال البممؤري ل مليممار دوالر 0392مبلممغ تمم  ت صمميم  -96

التجديد واحد في  مجال بؤريي صم للموارد ل مظروف(، مما يجعل التنوع البيولوجي أكبر الساد  لموارد مرفب البيئة العالمية
التجديمد البيولموجي فمي استراتيجية المجال البؤري للتنوع تمت برمجة هذا المبلغ لدع  تنفيذ و   الساد  لموارد مرفب البيئة العالمية
   الساد  لموارد مرفب البيئة العالمية

عطار السنوات األربع الموجه نحمو النتمائي ألولويمات البمرامي للفتمرة بالمتعلب مؤتمر األطراف لآللية المالية  إلرشادوف ا و  -97
عناصمر  مرفمب البيئمة العالميمةالتجديمد السماد  لمموارد التنوع البيولموجي فمي استراتيجية تتضمن (، 00/5)الم رر  9102-9102

بممممما فممممي ذلمممما أهممممداف أيشممممي للتنمممموع البيولمممموجي، وال طممممة االسممممتراتيجية  9191-9100ال طممممة االسممممتراتيجية للتنمممموع البيولمممموجي 
، واألولويمممات البرنامجيمممة المتعل مممة بتنفيمممذ بروتوكمممول ناعويممما بشممم ن 9191-9100لبروتوكمممول قرطاجنمممة للسمممالمة األحيائيمممة للفتمممرة 

                                                           
استندت البرمجة في التجديد ال ام  لموارد الصندوب وتطبيب نظا  الت صيم الشفاف للموارد إلى سيناريو برمجة متفب عليه قدر   10

 مليار دوالر  2332مليار دوالر  والمبلغ النهائي لتجديد الموارد بما في ذلا التعهدات اإلضافية من المانحين زادت إلى  2395
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اقترحتهما اللجنمة الحكوميمة الدوليمة التمي الموارد الجينية والت اس  العادل والمنصمف للمنمافع الناشمئة عمن اسمت دامها  الحصول على
 لبروتوكول ناعويا  

عالميما وسملع  المهم الحفاظ على التنوع البيولموجي  فيلتنوع البيولوجي البؤري لمجال الالهدف العا  الستراتيجية يتم ل و  -92
 لتح يب هذا الهدف، تشمل االستراتيجية أربعة أهداف: و لمجتمع  إلى اولوجية التي ت دمها النظ  اإليكو دمات 

 : تحسين استدامة نظ  المناطب المحمية( الهدف األول )أ(
 ( المه  عالميا تنوع البيولوجييتعر  لها ال:  ف  التهديدات إلى الهدف ال اني )ت(
 ع البيولوجي( المستدا  للتنو  االست دا  الهدف ال الث: )ج(
 المنممماظر الطبيعيمممةالمتعلمممب بنتممماج اإلتعممممي  حفمممظ التنممموع البيولممموجي واسمممت دامه المسمممتدا  فمممي الهمممدف الرابمممع:  )د(

 البحرية وال طاعات   الطبيعية المناظر/األرضية
ساه  مباشرة في من عشرة برامي ت التجديد الساد  لموارد مرفب البيئة العالميةفي تكون استراتيجية التنوع البيولوجي وت -92

ممن  02 علمى األقمل ، بمما فمي ذلما9191-9100تح يب األهداف األربعة المذكورة أعال  وال طة االستراتيجية للتنموع البيولموجي 
للتنموع البيولموجي وال طمة االسمتراتيجية لبروتوكمول قرطاجنمة للسمالمة األحيائيمة  وتمرد م صصمات المموارد العشمرين أهداف أيشمي 

 أدنا    7في الجدول  التجديد الساد  لموارد مرفب البيئة العالميةالم تلفة  الل  اإلشارية للبرامي
 اإلشداريةمخصصدات الو  التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالميةفي لتنوع البيولوجي المجال البؤري لأهداف  -7الجدول 

 برنامج ال حسا

 برامج المجاالت البؤرية هدف المجال البؤري

المخصصات 
وطنية )بماليين ال

 الدوالرات األمريكية(

الهدف األول: تحسين استدامة نظ  
 المناطب المحمية

: تحسممممين االسممممتدامة الماليممممة واإلدارة الفعالممممة للبنيممممة 0البرنممممامي 
  اإليكولوجيةالتحتية الوطنية 

125 

ملكية  نطاب تغطيةع ي: توسللطبيعة : الموقف األ ير9البرنامي  
 الميةالعالمناطب المحمية 

125 

:  ف  التهديدات إلى الهدف ال اني
 المه  عالميا تنوع البيولوجييتعر  لها ال

  : منع ان را  األنواع المهددة المعروفة3البرنامي 
80 

دارة األنواع الغريبة الغازية منع: 2برنامي    50  ومراقبة واال

 30 : تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية5البرنامي  

المستدا  للتنوع  االست دا  الهدف ال الث:
 البيولوجي

تكامممممل +: الحفممماظ علمممى ممممن المممتالل إلمممى الشمممعات: 6البرنمممامي 
 النظ  اإليكولوجية للشعات المرجانية ووظائف

100 

: تم مين مسمت بل الزراعمة: االسمت دا  المسمتدا  للمموارد 7البرنامي  
  النباتية والحيوانية الجينية

75 

تنفيممممذ بروتوكممممول ناعويمممما بشمممم ن الحصممممول وت اسمممم   :2البرنممممامي  
  المنافع

50 

تعمي  حفظ التنوع البيولوجي الهدف الرابع: 
المتعلب نتاج اإلواست دامه المستدا  في 

 المناظر/األرضية المناظر الطبيعيةب
 البحرية وال طاعات الطبيعية

  لتنوع البيولوجيوا اإلنسانالتفاعل بين : إدارة 2البرنامي 

338 
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: إدممممممممماج التنمممممممموع البيولمممممممموجي و ممممممممدمات الممممممممنظ  01البرنممممممممامي  

 اإليكولوجية في ت طيط التنمية والتمويل
78 

المتب ي من المجاالت البؤرية )التزامات 
االتفاقية، والبرامي العالمية/اإلقليمية، بما 

 للنهي المتكامل"التجريبية  البراميفي "
 ( اإلدارة المستدامة للغاباتوبرنامي 

 

245 

 1,296  جموع التنوع البيولوجيم

 (   93)صفحة  0: ت رير مرفب البيئة العالمية إلى االجتماع ال اني عشر لمؤتمر األطراف، المرفب المصدر

( FASالمجنبممة ) األممموالمرفممب البيئممة العالميممة الممدع  مممن  ممالل ي ممد  المممذكورة أعممال ،  ةالعشممر بممرامي الباإلضممافة إلممى و  -31
تنفيذ األنشطة التمكينية، بما في ذلا إعادة النظر فمي االسمتراتيجيات و طمط العممل من البلدان المؤهلة  لتمكين للمجاالت البؤرية

عممداد الت ممارير الوطنيممة بموجممت االتفاقيممة وبروتوكممول  ت مم )بالنسممبة للبلممدان التممي لمم  الوطنيممة للتنمموع البيولمموجي  ذلمما حتممى اآلن( واال
  كممما سمميت  التجديممد السمماد  لممموارد مرفممب البيئممة العالميممة ممالل فتممرة  ت ممديمها موعممد التممي سيسممتحبقرطاجنممة وبروتوكممول ناعويمما 

نهي المتكامممل" البممرامي التجريبيممة للمملتنمموع البيولمموجي لممدع  المشمماريع اإلقليميممة والعالميممة، بممما فممي ذلمما "األممموال المجنبممة لاسممت دا  
   لبيئة العالميةاأل رى لمرفب ا المجاالت البؤريةسه  في م تلف أهداف أيشي و تي ستال

 ما يلي:  علىلتنوع البيولوجي بالمجال البؤري لالصلة  ذيمتكامل النهي لتجربة اوتشتمل  -30
 السلع األساسية(  إمداداتإزالة الغابات من سالسل  ستبعادا )أ(
 ألمن الغذائي في أفري يا  من أجل ااالستدامة والمرونة  زيزتع (ت)

المشممماريع الم دممممة سممميكون علمممى مرفمممب البيئمممة العالميمممة،  اسمممتعرا  مشممماريعوتمشممميا ممممع الممارسمممات السممماب ة ومعمممايير  -39
ناولهمما فممي ت التممي يممت مرفممب البيئممة العالميممة إ بممات أن المجمماالت المواضمميعية التجديممد السمماد  لممموارد للحصممول علممى تمويممل مممن 

بشممممكل مناسممممت مممممع ال طممممة  وتتماشممممىلتنمممموع البيولمممموجي الوطنيممممة لعمممممل السممممتراتيجيات و طممممط فممممي اال ولويممممة المشممممروع تحظممممى ب
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي   9191-9100االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  مرفق البيئة العالمية التجديد السادس لموارد في إطاردعم بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  -جيم
: تنفيمذ بروتوكمول قرطاجنمة للسمالمة األحيائيمة، 5برنمامي الدع  للسالمة األحيائية بصورة رئيسية من  الل  سيت  توفير -33

مممن  ممالل هممذا و مليممون دوالر أمريكممي للبرنممامي   31 اعتبمماري قممدر تمم  تمموفير ت صمميم و فممي إطممار الهممدف االسممتراتيجي ال مماني  
مممؤتمر  إرشممادفممي و  الت ييمممات ال طريممةمرفممب البيئممة العالميممة األولويممة لتنفيممذ األنشممطة المحممددة فممي تحلمميالت عطي سمميُ البرنممامي، 

ال طممة االسممتراتيجية لبروتوكممول قرطاجنممة للسممالمة  الممواردة فممياألطممراف إلممى مرفممب البيئممة العالميممة، و اصممة العناصممر الرئيسممية 
طار 9191-9100األحيائية للفترة  فمي االجتمماع  تي اعتممدتمء ال مدرات ممن أجمل التنفيمذ الفعمال للبروتوكمول البنما طة عمل و  واال

ألطممراف التممي لمم  لدع  تنفيممذ األطممر الوطنيممة للسممالمة األحيائيممة لمماألولويممة الرئيسممية وسممتولى السمماد  لألطممراف فممي البروتوكممول  
 ية  مرفب البيئة العالمتجديد موارد الدع  لهذا الغر   الل الدورات الساب ة ل تلتم 

سيوفر مرفب البيئة العالمية المدع  للبلمدان المؤهلمة ممن  مالل المشماريع اإلقليميمة أو دون اإلقليميمة عنمدما تكمون هنماا و  -32
لتنسيب بين أطر السالمة األحيائية لمدع  تنفيمذ البروتوكمول  وقمد أظهمرت ول د المحدودةر من حيث التكلفة للموافعال  لت اس فرم 

إمكانيمة تنسميب أطمر السمالمة األحيائيمة، تمدع  ت ييممات ال تكمون اعنمدمة لهي فعاالنُ   األنواع من ة أن هذتجربة مرفب البيئة العالمي
مشتركة أو المجماالت المواضميعية لتطموير قمدرات مجموعمات ممن البلمدان الولوية ذات األوتبادل ال برات اإلقليمية، وبناء ال درات 

 لة  التي تفت ر إلى الكفاءات في المجاالت ذات الص
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بروتوكممول قرطاجنممة   مممنمحممددة  اأحكاممم التممي تتنمماولمرفممب البيئممة العالميممة أيضمما المشمماريع المواضمميعية يممدع  سمموف و  -35
بناء على مجموعة مشتركة من األهداف والفرم لتنفيذ الينبغي وضع هذ  المشاريع على المستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي، و و 

 علممىتصممديب السمميدع   المرفممب الوطنيممة للسممالمة األحيائيممة  وعممالوة علممى ذلمما، فممعن تطمموير وتنفيممذ األطممر تتجمماوزالبروتوكممول 
   وتنفيذ  التكميلي للبروتوكولبش ن المسؤولية والجبر التعويضي  لمبوركواال-ناعويا بروتوكول

وتوكمول ممن  مالل الدع  إلعمداد الت مارير الوطنيمة ال ال مة بموجمت البر  سي د كما ذكر أعال ، فعن مرفب البيئة العالمية و  -36
مشمماريع المواضمميعية لالنظمر فممي طلممت الممدع  ل فمميأيضمما  األطممرافرعممت تقممد و لتنمموع البيولموجي  ة للمجممال البممؤري لبمماألمموال المجن

أوصمت لجنمة االمت مال فمي ت ريرهما إلمى االجتمماع الحمالي لألطمراف فمي  كمما  األموال المجنبمةاإلقليمية ودون اإلقليمية من  الل 
لتنمموع األممموال المجنبممة للمجممال البممؤري لأممموال مممن  ممالل  إتاحممةمرفممب البيئممة العالميممة كممذلا إلممى االجتممماع يممدعو  البروتوكممول بمم ن

الصمممعوبات التمممي تواجههممما فمممي االمت مممال باالمت مممال لجنمممة الصمممغيرة لمسممماعدة األطمممراف المؤهلمممة التمممي تبلمممغ  للمشممماريعالبيولممموجي 
الصممادر عممن مممؤتمر األطممراف  وباإلضممافة إلممى  00/5لم رر بمماال مماني  المرفممبمممن  2مممادة ال مممن)ن( 9ف ممرة للبروتوكممول، وف مما لل

مرفمب البيئمة ممن فمي طلمت دعم   فمي أن تنظمرعد  امت ال لبع  أحكما  البروتوكمول حالة ذلا، قد ترعت األطراف التي هي في 
 وجت البروتوكول  للوفاء بالتزاماتها بم في إطار نظا  الت صيم الشفاف للموارد م صصات بالدهاالعالمية من 

اجتممماع األطممراف فممي البروتوكمممول أيضمما فممي تشممجيع األطممراف علمممى بحممث إمكانيممة دمممي أنشممطة السمممالمة قممد يرعممت و  -37
، وكممذلا التجديمد السمماد  لمموارد مرفمب البيئمة العالميمة مالل الم ترحممة والتمي سميت  تجربتهما متكاممل" النهي الماألحيائيمة فمي بمرامي "

بروتوكممول لممدى علممى سممبيل الم ممال، و البيولمموجي   المجممال البممؤري للتنمموعفممي إطممار بممرامي  إعممدادهاالتممي سمميت  األ ممرى المشمماريع 
ألمممن مممن أجممل تح يممب ا"تعزيممز االسممتدامة والمرونممة بشمم ن  ""الممنهي المتكاممملامي نممر ببقرطاجنممة للسممالمة األحيائيممة بالت كيممد روابممط 

سممت دا  االتم مين مسممت بل الزراعممة:  بشمم ن 7برنممامي النشمطة السممالمة األحيائيممة فمي   ويمكمن أيضمما أن تممدمي أالغمذائي فممي أفري يمما"
  التنوع البيولوجيالتفاعل بين اإلنسان و إدارة  بش ن 2الحيوانية والبرنامي النباتية و الجينية لموارد لالمستدا  

 موارد إضافية لتنفيذ البروتوكول حشد -رابعا
، الجزء ال اني( في BS-VI/5)الم رر  حشد المواردالسابب بش ن  م رر بروتوكول الاجتماع األطراف في أن اعتمد منذ  -32

لتنفيممذ البروتوكممول التممي قممد يرعممت الالزمممة  حشممد المممواردبعممدد مممن التطممورات ذات الصمملة  حممدث، 9109 /تشممرين ال ممانيأكتوبر
االقتضمماء  وتشمممل هممذ  نتممائي االجتممماع  ، حسممتالم ممررات بشمم نهاوات مماذ المزيممد مممن فيهمما لنظممر ا فممي االجتممماع الحممالي لألطممراف

فمممي بودابسمممت )الو ي مممة  9102نيسمممان /بريممملأالعاشمممر لفريمممب االتصمممال المعنمممي ببنممماء ال مممدرات للسمممالمة األحيائيمممة، المممذي ع مممد فمممي 
UNEP/CBD/BS/LG-CB/10/2ممالل مممن نترنممت بشمم ن تنفيممذ بروتوكممول قرطاجنممة للسممالمة األحيائيممة، الممذي ع ممد (، ومنتممدى اإل 

اتفاقيمممة التنممموع ، والتطمممورات بموجمممت 9102 ه/حزيرانيونيممم 03 إلمممى /أيمممارمايو 96تبمممادل معلوممممات السمممالمة األحيائيمممة ممممن عرفمممة 
 ، كما هو مبين أدنا   البيولوجي

قد  االجتماع العاشر لفريب االتصال المعني ببناء ال درات للسالمة األحيائية بع  المالحظات والتوصيات الم ترحة و  -32
 : بما يليمن بين أمور أ رى، وأوصى الفريب بروتوكول قرطاجنة  د إضافية لدع  التنفيذ الوطني لحشد موار بش ن 

لزيممادة وعمميه  ب هميممة  ينينبغممي تنظممي  دورات إعالميممة منتظمممة لصممانعي السياسممات ومت ممذي ال ممرارات الرئيسممي )أ(
دراج السمالمة الميزانيمة ممن السالمة األحيائية وت مين دعمهم  والتمزامه  بتموفير م صصمات  الوطنيمة ألنشمطة السمالمة األحيائيمة واال

 ال نائي والمتعدد األطراف(  اإلنمائي األحيائية بين ال ضايا ذات األولوية للنظر في تطوير التعاون
تفاقيمممة ون ممماط االبروتوكمممول قرطاجنمممة و االتصمممال التابعمممة لينبغمممي تنظمممي  حل مممات عممممل إقليميمممة و نائيمممة لن ممماط  )ت(

 حشد المواردمجال ية لمرفب البيئة العالمية والجهات المعنية ذات الصلة لتبادل ال برات والدرو  المستفادة في االتصال التشغيل
 لدع  أنشطة السالمة األحيائية(
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ألنشمممطة المممذي ت صصمممه  تمويممملللعلمممى األمانمممة إرسمممال اسمممتبيان إلمممى األطمممراف لمعرفمممة المصمممادر الرئيسمممية  )ج(
ضافية حشد مواردبفيما يتعلب ا هالسالمة األحيائية وبناء قدرات   (جديدة واال

فمي إطمار تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، قد  المشاركون عددا من الم ترحمات  بش ن اإلنترنتفي منتدى و  -21
 من بين أمور أ رى، ما يلي: والحظ المشاركون من أجل تنفيذ البروتوكول   حشد الموارد، بش ن سبل 2الموضوع 

إلمى وضمع سياسمة شماملة  هنماا حاجمةالميزانيمة الوطنيمة لتنفيمذ البروتوكمول، ممن تم مين م صصمات  من أجمل )أ(
لسالمة األحيائية يمهد الطريب إلدراج األنشمطة لإصدار قانون ويتعين للسالمة األحيائية ووضع قانون وطني للسالمة األحيائية  

ت صميم قمانون، فعنمه ممن الصمعت للغايمة  وبمدون  المنفمذة وكاالت/الراتلوزالالمتعل ة بالسالمة األحيائية في الميزانيات الوطنية 
 أموال للسالمة األحيائية في الميزانية الوطنية( 

التنميممة االقتصممادية اسممتراتيجيات تعمممي  السممالمة األحيائيممة فممي  طممط التنميممة الوطنيممة، م ممل  أيضمما مممن المهمم  )ت(
الحصمممول علمممى  عندئمممذيمممة بالكاممممل فمممي عمليمممة الت طممميط الممموطني، يمكمممن ت  دممممي السمممالمة األحيائيمممعنمممدما و الحمممد ممممن الف مممر  و 

 الميزانية الوطنية( من م صصات 
و طمممط الوطنيمممة للتنممموع البيولممموجي أنشمممطة السمممالمة األحيائيمممة فمممي االسمممتراتيجيات و طمممط العممممل  أدرجمممتإذا  )ج(

الميزانيات  عير رى األ األموالأيضا من ن تستفيد أ يمكنو   ةمزيد من االعتراف واألولويالست تكفعنها تالتنمية الوطنية األ رى 
 مرفب البيئة العالمية( من م صصات الوطنية ال م لالوطنية، 

رفع الوعي ب همية السالمة األحيائية وبروتوكول السالمة األحيائية، بمما فمي ذلما كيفيمة تم  ير  علمى المصمال   )د(
بممالغ األهميممة  فهممو يسمماعد علممى بنمماء الممدع  السياسممي للسممالمة  اأمممر  يعتبممرالوطنيممة، و اصممة بممين صممناع السياسممات وال ممرارات، 

ينبغمي تكمري  جهمد لتموفير معلوممات دقي مة و الميزانيمة  كافيمة ممن م صصمات  إلمىاألحيائية ويمكن أن يؤدي في نهايمة المطماف 
 وفي الوقت المناست لجميع أصحات المصلحة( 

والتنظمممي  فمممي أوسممماط  البيولوجيمممةتكنولوجيممما الفهممم  زيمممادة عي و السمممالمة األحيائيمممة" لتعزيمممز المممو  أبطمممالتحديمممد " )ه(
 ة(أيضا استراتيجية هام يعتبرالبرلمانيين والجمهور 

 صمناعال ضايا ذات االهتما  واألولوية الوطنية لكل بلد وذلا لجمذت انتبما  بمن المه  ربط السالمة األحيائية  )و(
 البيولوجيةفي تطوير منتجات جديدة من التكنولوجيا  نى عنهاعحيائية ال السالمة األ توض  أنأن حاجة إلى  وهنااالسياسات  

 لتنمية االجتماعية واالقتصادية، مع الحفاظ على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة( من أجل االحدي ة 
هنممماا أيضممما حاجمممة إلمممى العممممل ممممع المجتممممع الممممدني، واألوسممماط األكاديميمممة، والشمممبات، والنممما  العممماديين،  )ز(

كاالت التمويل إلقناعه  ب ن تنفيذ البروتوكول يجت أن ينظر إليه باعتبمار  أولويمة وطنيمة ويمرتبط ارتباطما و ي ما بالتنميمة واألممن وو 
 ال ومي  

، بمما فمي ذلما أهمداف حشمد الممواردمؤتمر األطراف مفاوضات مك فة بشم ن مسم لة  أجرىي اجتماعه الحادي عشر، وف -20
الممموارد الماليممة تممدف ات وتمم  التوصممل إلممى حممل وسممط بشمم ن أهممداف مؤقتممة، بممما فممي ذلمما مضمماعفة   حشممد المممواردتنفيممذ اسممتراتيجية 

علمى األقمل الحفماظ علمى همذا المسمتوى حتمى عما   وأ، 9105الدولية المتصلة بمالتنوع البيولموجي إلمى البلمدان الناميمة بحلمول عما  
مممن الم ممرر نفسممه، قممرر  99فممي الف ممرة و (  00/2الم ممرر ن ممم 7الف ممرة للمسمماهمة فممي تح يممب األهممداف ال ال ممة لالتفاقيممة ) 9191

ممن أيشي للتنوع البيولموجي، من أهداف  91ال اني عشر، الت د  نحو تح يب الهدف  ستعر ، في اجتماعهيمؤتمر األطراف أن 
فممي الممواردين  شممادواإلر عطممار اإلبممالط األولممي ب  وباإلضممافة إلممى ذلمما، رحبممت األطممراف حشممد الممموارداعتممماد الهممدف النهممائي ل أجممل

   واست دامهما UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1الو ي ة 
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سمتعرا  تنفيمذ المفتو  العضموية الم صمم الالعامل  الفريب، كلف مؤتمر األطراف 00/2من الم رر  01في الف رة و  -29
بمممالط األولمممي ومواصممملة اسمممتعرا  إطمممار اإل حشمممد المممموارد، فمممي اجتماعمممه ال مممام ، تنفيمممذ اسمممتراتيجية  ن يسمممتعر بممم االتفاقيمممة

لمسمممممممممماعدة الفريممممممممممب العامممممممممممل، أعممممممممممد األمممممممممممين التنفيممممممممممذي الو ي ممممممممممة و مممممممممممن األهممممممممممداف  هممممممممممدف والمعلومممممممممممات األساسممممممممممية لكممممممممممل 
UNEP/CBD/WGRI/5/4 ،علممى  11،حشممد المممواردمممن اسممتراتيجية  2و 7و 6و 5و 9تضمممن استعراضمما لتنفيممذ األهممداف التممي ت

    رى وكذلا مصادر المعلومات األ رى ذات الصلة أسا  المد الت الم دمة من األطراف والجهات المعنية األ
ال يما   بهمدف حشمد الممواردمؤتمر األطراف الت د  المحرز في تنفيذ اسمتراتيجية ، سيستعر  في اجتماعه ال اني عشرو  -23

   ن  الم المالي اإلبالط  ومن المتوقع أيضا اعتماد إطار حشد الموارداعتماد األهداف النهائية ل من بينها جملة أمورب
الفريمممممب العاممممممل المفتمممممو  العضممممموية أوصمممممى ، UNEP/CBD/COP/12/4فمممممي الو ي مممممة  ة، الممممموارد5/01فمممممي توصممممميته و  -22

فمممي اجتماعمممه ال ممماني عشمممر فمممي م ترحمممات الت ممماذ إجمممراءات بممم ن ينظمممر ممممؤتمر األطمممراف  الم صمممم السمممتعرا  تنفيمممذ االتفاقيمممة
على مل، في جملة أمور، تشبحيث تاألمين التنفيذي،  يعدهاوجي أيشي للتنوع البيولمن أهداف  91الهدف ملموسة وفعالة لتنفيذ 

 ما يلي: 
 ذات الصمملةاإلجممراءات الممكنممة لتح يممب األهممداف، وكممذلا المؤشممرات المرتبطممة بهمما، بممما فممي ذلمما اإلجممراءات  )أ(
 ( حشد المواردستراتيجية لال مانية لألهداف ال

بنماء ال مدرات، بمما فمي ذلما الممارسمات الجيمدة والمدرو  ت مو  بو ت مد  المدع  الت نمي التي دع  التسلي  و اليات ال )ت(
 المستفادة في تطبيب األدوات والوسائل المالية وتعزيز فعاليتها( 

ممن أجمل االسترشماد ألطراف ممن قبمل المنظممات الم تلفمة لبناء ال درات والدع  الت ني التي ت  توفيرها أدوات  )ج(
  (مواردالحشد  ها من حيثألطراف لتلبية احتياجاتأن تست دمها اتي يمكن السياسات ال من ةمجموع في إعدادبها 

 اصمة بكمل بلمد والضممانات المبتكمرة الماليمة الليمات اآل يارات لمبماد  توجيهيمة طوعيمة بشم ن م ماطر وفوائمد  )د(
 الممكنة( 

لتح يمب أهمداف  لممواردحشمد اهي عيمر المسمتندة إلمى السموب لاألنشطة التي تشجع وتدع  العممل الجمماعي والمنُ  )ه(
المشتركة أو اإلدارة المشتركة للمناطب المحميمة، أو ممن أو الحوكمة  االتفاقية، بما في ذلا نهي إدارة الموارد الطبيعية المجتمعية

  الل السكان األصليين واألقالي  والمناطب المجتمعية المحفوظة  
ت مدي  المزيمد ممن المدع  دعما إلمى  UNEP/CBD/COP/12/4 الموارد فمي الو ي مة الم مرروعالوة على ذلا، فعن مشمروع  -25

الت ارير المالية، وتحديد االحتياجات  بش ناألمين التنفيذي والمنظمات الدولية ذات الصلة قبل الت ني واإلرشاد وبناء ال درات من 
 الوطنية   حشد المواردالفجوات واألولويات ووضع استراتيجيات و التمويلية، 

فممي التطممورات المممذكورة أعممال  بموجممت االتفاقيممة وتوصمميات  أن ينظممرفممي طممراف فممي البروتوكممول رعممت اجتممماع األيقممد و  -26
تنفيممذ بشمم ن  اإللكترونممياالجتممماع العاشممر لفريممب االتصممال المعنممي ببنمماء ال ممدرات للسممالمة األحيائيممة واآلراء الممواردة فممي المنتممدى 

أن  فمي ى، فمعن اجتمماع األطمراف فمي البروتوكمول قمد يرعمتممن بمين أممور أ مر و حست م تضى الحمال   م رربروتوكول وات اذ ال
مممن  02فمي البنمد  نظمر  عنمد لتنفيمذ بروتوكممول قرطاجنمة حشمد المموارد بمراعماةيوصمي ممؤتمر األطمراف فمي اجتماعمه ال مماني عشمر 

 المشار إليها أعال   حشد المواردوم ترحات بش ن  م رروفي مشروع  حشد المواردجدول األعمال بش ن 
                                                           

 الهدف ويسعى المحلية( المالية الموارد حشدو  الموارد الست دا  الوطنية ال درات تعزيز إلى يسعى الموارد حشد استراتيجية من 9 لهدفا 11
 لحشد تال درا بناء إلى يسعى 6 الهدفو  اإلنمائي( التعاونوأولويات   طط في البيولوجي والتنوع اإليكولوجية النظ   دماتتعمي   إلى 5

 تعزيز إلى 7 الهدف يهدفو  والجنوت( الشمال بين الضروري للتعاون كتكملة الجنوت بلدان بين فيما التعاون وتعزيز واست دامها الموارد
 لدع  الموارد في حشد العالمية المشاركة تعزيزإلى  2 الهدف يهدفو  الموارد(حشد  الحصول وت اس  المنافع لدع  واليات مبادرات تنفيذ
  لالتفاقية ال ال ة األهداف يبتح 
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 عناصر مقترحة لمشروع مقرر -خامسا
 ام ممرر ذ ت ممأن يألطممراف فممي بروتوكممول قرطاجنممة للسممالمة األحيائيممة فممي لاجتممماع كمممؤتمر األطممراف العامممل قممد يرعممت  -27

 بش ن اآللية المالية والموارد على عرار ما يلي: 
  ،ألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةلاجتماع كمؤتمر األطراف العامل إن 

 توكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةدع  مرفب البيئة العالمية لبرو  -أوال
جمممالي مبلممغ التمويممل  الحممظ مممع ال لممبي -0 ألطممراف مممن مرفممب ا الممذي طلبتممهان فمما  عممدد المشمماريع واال

لمممموارد مرفمممب البيئمممة التجديمممد ال مممام  فتمممرة لمممدع  تنفيمممذ بروتوكمممول قرطاجنمممة للسمممالمة األحيائيمممة  مممالل  البيئمممة العالميمممة
 ( العالمية

 عمممرت عمممن ت مممدير يو مرفمممب البيئمممة العالميمممة مممموارد الصمممندوب االسمممتئماني لالتجديمممد السممماد  لب رحمممتي -9
 (للموارد تجديد الساد الالتي ساهمت في  للبلدان

التجديمد السماد  لمموارد مرفمب البيئمة باسمتراتيجية المجمال البمؤري للتنموع البيولموجي فمي أيضما  رحتي -3
بشممم ن تنفيمممذ بروتوكمممول  5تضممممن البرنمممامي تي لتممم، واGEF/C.46/07/Rev.01الممموارد فمممي الو ي مممة  علمممى النحمممو العالميمممة

للتنمموع  المجممال البممؤريلم تلممف أهممداف وبممرامي  اإلشمماريةب هممداف البرمجممة  علممما يحمميطو قرطاجنممة للسممالمة األحيائيممة، 
 ( البيولوجي

م صصماتها ألحيائية  مالل برمجمة مشاريع السالمة اة لولويعلى إعطاء األاألطراف المؤهلة  يحث -2
، مممع مراعممماة لممممواردالشممفاف للت صممميم افممي إطمممار نظمما   التجديممد السممماد  لممموارد مرفمممب البيئممة العالميمممةفمممي الوطنيممة 

التزاماتها بموجت بروتوكمول قرطاجنمة للسمالمة األحيائيمة، وال طمة االسمتراتيجية لبروتوكمول قرطاجنمة للسمالمة األحيائيمة 
رشاد ،9191-9100للفترة   آللية المالية( لمؤتمر األطراف  واال

األطممممراف علممممى استكشمممماف إمكانيممممة دمممممي أنشممممطة السممممالمة األحيائيممممة فممممي مشمممماريع متعممممددة  يشممممجع -5
فمي  إعمدادها، وكمذلا المشماريع التمي سميت  الم ترحمة متكاممل"النهي للم "البمرامي التجريبيمةالبؤرية، بمما فمي ذلما المجاالت 

 (ى ر البيولوجي األ لتنوعالمجال البؤري لإطار برامي 
لمممى التعمماون علممى الصممعيدين اإلقليممممي ودون اإلقليمممي لطلممت الممدع  ممممن عأيضمما األطممراف  يشممجع -6

فعمال ممن حيمث التكلفمة الت اسم  لمرفب البيئة العالمية لمشاريع مشتركة من أجل تح يب أقصى قدر من التآزر والفرم ل
 لموارد والمعلومات والتجارت وال برات( ل

األطراف والحكومات األ رى إلى تنظي  حل مات عممل وطنيمة للمسمؤولين الحكموميين المعنيمين  عويد -7
( لزيمممادة وعممميه  ب هميمممة السمممالمة األحيائيمممة وااللتزاممممات لمرفمممب البيئمممة العالميمممة)بمممما فمممي ذلممما ن ممماط االتصمممال التشمممغيلية 

االعتبممار الواجممت للسممالمة األحيائيممة فممي الوطنيممة بموجممت بروتوكممول قرطاجنممة للسممالمة األحيائيممة بهممدف ضمممان إيممالء 
 ( من المرفب وطنية للتنوع البيولوجيال الم صصاتبرمجة 

علممممى تمويممممل لمشمممماريع السممممالمة  ااألطممممراف علممممى تعزيممممز جهودهمممما لتحسممممين فممممرم حصمممموله يحممممث -2
ل الوطنيممة تحسممين التنسمميب بممين ن مماط االتصممامممن بينهمما  جملممة أمممورعممن طريممب األحيائيممة مممن مرفممب البيئممة العالميممة، 

بروتوكمممول قرطاجنمممة، ون ممماط االتصمممال الوطنيمممة التفاقيمممة التنممموع البيولممموجي، ون ممماط االتصمممال التشمممغيلية لمرفمممب البيئمممة ل
بروتوكمول قرطاجنمة كم داة لتح يمب التنميمة المسمتدامة بالعالمية، والتعاون فمي تنظمي  حل مات عممل إقليميمة بهمدف التوعيمة 

تحديممد ال ممدرات المحليممة أو اإلقليميممة المتاحممة التممي يمكممن اسممت دامها  و لبروتوكممول( وأهميممة الوفمماء بالتزاماتهمما بموجممت ا
 (احتماالت لالعتمادوتصمي  المشاريع التي لديها أفضل 
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 فمميدممي واالعطمماء األولويمة للسمالمة األحيائيمة إلمى الحكومممات األ مرى  ويمدعوكمذلا األطمراف  يحمث -2
 بيولوجي و طط وبرامي التنمية الوطنية، حست االقتضاء( الوطنية للتنوع الو طط عملها استراتيجياتها 
إلممى لمرفممب البيئممة العالميممة، وال سمميما برنممامي األممم  المتحممدة للبيئممة، التابعممة الوكمماالت المنفممذة  يشممجع -01

 وتنفيذ مشاريع السالمة األحيائية(  إعدادكافية لدع  األطراف المؤهلة في م صصات  إتاحة
فيممما تواصممل مممع ن مماط االتصممال التشممغيلية لمرفممب البيئممة العالميممة يتنفيممذي أن األمممين ال إلممى يطلممت -00

ة العالميمممة لمممدع  التنفيمممذ الممموطني مرفمممب البيئمممة لوطنيمممالم صصمممات الالنظمممر فمممي برمجمممة جمممزء ممممن يتعلمممب بالحاجمممة إلمممى 
ممن  0، مع مراعاة الف مرة اتفاقية التنوع البيولوجيلبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وهو اتفاب دولي ملز  بموجت 

  (أن مرفب البيئة العالمية هو اآللية المالية للبروتوكول وواقع، BS-VI/5الم رر 
إلممى األمممين التنفيممذي، بالتعمماون مممع برنممامي األممم  المتحممدة للبيئممة والمنظمممات األ ممرى  يطلممت أيضمما -09
ن ماط تفاقيمة و الاجنمة ون ماط االتصمال الوطنيمة لحل ات عمل إقليمية ودون إقليميمة لبروتوكمول قرط أن ينظ ذات الصلة، 

لمرفب وأصحات المصملحة لتعزيمز قمدراتها وتعزيمز تبمادل ال بمرات والمدرو  المسمتفادة بشم ن تمويمل لالتشغيلية االتصال 
 مرفب البيئة العالمية لمشاريع السالمة األحيائية( 

 لآللية المالية اإلرشادمزيد من ال - انيا
إلمى اآلليمة الماليمة فيمما يتعلمب الموجمه  اإلرشمادمزيد من الاعتماد ب ؤتمر األطرافب ن ي و  م وصيي -03

 : ما يلي مرفب البيئة العالمية إلى يدعوو دع  لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، ب
لألطممراف الحجمم  الم صممم للمشمماريع صممغيرة المجنممت  المجممال البممؤرياألممموال مممن  ممالل  إتاحممة )أ(

 الصعوبات التي تواجهها في االمت ال للبروتوكول، وب اصة لألنشطة التالية: بلجنة االمت ال  تبلغلتي المؤهلة ا
 9إعداد الت ارير الوطنية ال ال ة بموجت بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وف ا للف رة  (0)

 (BS-VI/5)ز( من الم رر 
أول ت اريرها الوطنية فمي إطمار بروتوكمول  ذلا بعد،ت   بإعداد، من قبل األطراف التي ل   (9)

 ( BS-V/14قرطاجنة للسالمة األحيائية، وف ا للم رر 
) ( ممممن  9تحمممديث أو اسمممتكمال وتنفيمممذ األطمممر الوطنيمممة للسمممالمة األحيائيمممة، وف ممما للف مممرة  (3)

 (BS-VI/5الم رر 
 قائممممةنيممة، مممن تمم  ا تيممماره  بالتشمماور مممع األطممراف المعالممذين ال براء، بمم االسممتعانةدعمم   (2)

 ( أعال ، حست االقتضاء( 3)و (9)و (0)وف ا للف رات  براء السالمة األحيائية 
مواصمملة رصممد حالممة طلبممات التمويممل لمشمماريع دعمم  تنفيممذ بروتوكممول قرطاجنممة للسممالمة األحيائيممة،  )ت(

 وتوفير التحدي ات إلى مؤتمر األطراف( 
  تنفيذ البروتوكول وت دي  ت رير إلى ممؤتمر األطمراف لدع ة اص ةاستكشاف إمكانية فت  نافذة مالي ()ج

 (في اجتماعه ال الث عشر
مسمماعدة األطممراف فممي تحديممد أولويممات أ ممرى لتحديممد سممبل لمواصمملة التعمماون مممع األمممين التنفيممذي  ()د

 مرفب البيئة العالمية(  من السالمة األحيائية للحصول على تمويل
 إضافية حشد موارد
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لتنفيممذ بروتوكممول  حشممد المممواردفممي االعتبممار  يضممعطممراف فممي اجتماعممه ال مماني عشممر إلممى أن مممؤتمر األ يمدعو -02
 ( حشد المواردمن جدول األعمال بش ن  02في البند  نظر عند قرطاجنة للسالمة األحيائية 

د لممى اإلسممراع فممي سممن ال مموانين الوطنيممة للسممالمة األحيائيممة لتمهيممعاألطممراف التممي لمم  تفعممل ذلمما بعممد،  يحممث -05
 لسالمة األحيائية في ميزانياتها الوطنية( االطريب لت مين م صصات تمويل 

ى تنفيممذ، حسممت االقتضمماء، التممدابير االسممتراتيجية التاليممة إلممالحكومممات األ ممرى  ويممدعواألطممراف  أيضمما يحممث -06
ماليمممة إضمممافية لتنفيمممذ  دحشمممد مممموار ، بهمممدف اتفاقيمممة التنممموع البيولممموجيفمممي دعممم   حشمممد الممممواردضممممن اإلطمممار العممما  السمممتراتيجية 

 البروتوكول: 
لحممد مممن الف ممر، االتنميمة االقتصممادية و اسممتراتيجيات تعممي  السممالمة األحيائيممة فممي  طمط التنميممة الوطنيممة، م ممل  )أ(

 من الممكن ت مين دع  الميزانية الوطنية(  ليكون
 ممممن عاممممة  وعيمممرهوأصمممحات المصممملحة  ينوضمممع بمممرامي توعيمممة قويمممة تسمممتهدف صمممانعي السياسمممات الرئيسمممي )ت(

 ، لتعزيز وعيه  ب ضايا السالمة األحيائية وتسليط الضوء على السالمة األحيائية بين األولويات الوطنية األ رى( الجمهور
السياسمات وصمناع  صمناعالسالمة األحيائية لالن مراط بشمكل فعمال وتشمجيع  ات العاملين في مجاليز قدر تعز  )ج(

  همية السالمة األحيائية وت مين الدع  لها( ورفع وعيه  ب رى ألا طاعات الال رار والمسؤولين من 
فممي أوسمماط  همماوتنظيم البيولوجيممةكبممر للتكنولوجيمما األفهمم  الالسممالمة األحيائيممة" لتعزيممز المموعي و  أبطممالتحديممد " )د(

 (الجمهور والبرلمانيين
المموطني لكممل بلممد وذلمما لجممذت انتبمما  علممى الصممعيد ال ضممايا ذات االهتممما  واألولويممة ببممط السممالمة األحيائيممة ر  )ه(

 (السياسات صناع
ت ممدي  الممدع  الت نممي واإلرشمماد وبنمماء ال ممدرات، بممما فممي ذلمما مممن  ممالل  أن يواصمملإلممى األمممين التنفيممذي  يطلممت -07

حل مممات العممممل اإلقليميمممة ودون اإلقليميمممة، ممممن أجمممل مسممماعدة األطمممراف علمممى تحديمممد االحتياجمممات والفجممموات التمويليمممة فمممي مجمممال 
 لتنفيذ أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي  لحشد المواردالوطنية  إعداد استراتيجياتهالسالمة األحيائية ودمي السالمة األحيائية في ا
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 المرفب
 (2112-2112) قائمة مشاريع السالمة األحيائية الموافق عليها خالل الفترة المشمولة بالتقرير

 
 .الرقم

 الررررررررقم
لررررررررر   
 المرفق

 المرفق منحة المشروع نوع الوكالة المنفذة روعالمش اسم البل 
 التمويررررررررررررررررر 

 المشترك
 الحالة

 المشاريع الوطنية

0   5639 

 
وتحممممممديث اإلطممممممار المممممموطني للسممممممالمة األحيائيممممممة  ت يممممممي  موريتانيا

 موريتانيا ل
تمت المواف ة على نموذج  930,000 878,000 مشروع متوسط الحج  نيتاليو 

 تحديد المشروع

تنفيذ اإلطار الموطني للسمالمة األحيائيمة وف ما لبروتوكمول  سري النكا 5768   9
 قرطاجنة للسالمة األحيائية 

 وافب عليه المجل  2,366,000 2,365,964 مشروع كامل الحج  الفاو

طار الوطني للسالمة األحيائية في فنمزويال وف ما تنفيذ اإل فنزويال 5290   3
 لبروتوكول قرطاجنة

تمت المواف ة على نموذج  6,672,000 1,860,000 مشروع متوسط الحج  اليونيت
تحديمممممد المشمممممروع ومنحمممممة 

 إعداد المشروع

 المشاريع اإلقليمية والعالمية

 ةسممممتداملبنمممماء ال ممممدرات الممممممن المرفب/اليونيممممت  مشممممروع عالميمشروع  5688   2
 السالمة األحيائية مجال للمشاركة الفعالة في 

 وافب عليه المجل  9,725,680 4,699,684 الحج  مشروع كامل اليونيت

فممممي تعزيمممز ال ممممدرات المؤسسمممية البلممممدان ل متعمممددمشمممروع  إقليميمشروع  5283   5
الكائنات الحيمة المحمورة لمدع  صمنع ال مرار ا تبار  مجال

 الوطني

تمت المواف ة على نموذج  6,546,500 3,860,000 الحج  مشروع كامل اليونيت
تحديمممممد المشمممممروع ومنحمممممة 

 إعداد المشروع

  26,240,180 13,663,648 المجموع

 ، المرفب السابع المصدر: ت رير مرفب البيئة العالمية إلى االجتماع ال اني عشر لمؤتمر األطراف

 

http://www.thegef.org/gef/project_list?sort=asc&order=GEF_ID&keyword=biosafety&countryCode=&focalAreaCode=B&agencyCode=all&projectType=all&fundingSource=all&approvalFYFrom=all&approvalFYTo=all&ltgt=lt&ltgtAmt=&op=Search&form_build_id=form-d70c674bfadf6b006cdf86f1fad687bb&form_id=prjsearch_searchfrm
http://www.thegef.org/gef/project_list?sort=asc&order=GEF_ID&keyword=biosafety&countryCode=&focalAreaCode=B&agencyCode=all&projectType=all&fundingSource=all&approvalFYFrom=all&approvalFYTo=all&ltgt=lt&ltgtAmt=&op=Search&form_build_id=form-d70c674bfadf6b006cdf86f1fad687bb&form_id=prjsearch_searchfrm
http://www.thegef.org/gef/project_list?sort=asc&order=Country&keyword=biosafety&countryCode=&focalAreaCode=B&agencyCode=all&projectType=all&fundingSource=all&approvalFYFrom=all&approvalFYTo=all&ltgt=lt&ltgtAmt=&op=Search&form_build_id=form-d70c674bfadf6b006cdf86f1fad687bb&form_id=prjsearch_searchfrm
http://www.thegef.org/gef/project_list?sort=asc&order=Country&keyword=biosafety&countryCode=&focalAreaCode=B&agencyCode=all&projectType=all&fundingSource=all&approvalFYFrom=all&approvalFYTo=all&ltgt=lt&ltgtAmt=&op=Search&form_build_id=form-d70c674bfadf6b006cdf86f1fad687bb&form_id=prjsearch_searchfrm
http://www.thegef.org/gef/project_list?sort=asc&order=Project+Name&keyword=biosafety&countryCode=&focalAreaCode=B&agencyCode=all&projectType=all&fundingSource=all&approvalFYFrom=all&approvalFYTo=all&ltgt=lt&ltgtAmt=&op=Search&form_build_id=form-d70c674bfadf6b006cdf86f1fad687bb&form_id=prjsearch_searchfrm
http://www.thegef.org/gef/project_list?sort=asc&order=Project+Name&keyword=biosafety&countryCode=&focalAreaCode=B&agencyCode=all&projectType=all&fundingSource=all&approvalFYFrom=all&approvalFYTo=all&ltgt=lt&ltgtAmt=&op=Search&form_build_id=form-d70c674bfadf6b006cdf86f1fad687bb&form_id=prjsearch_searchfrm
http://www.thegef.org/gef/project_list?sort=asc&order=Project+Type&keyword=biosafety&countryCode=&focalAreaCode=B&agencyCode=all&projectType=all&fundingSource=all&approvalFYFrom=all&approvalFYTo=all&ltgt=lt&ltgtAmt=&op=Search&form_build_id=form-d70c674bfadf6b006cdf86f1fad687bb&form_id=prjsearch_searchfrm
http://www.thegef.org/gef/project_list?sort=asc&order=Project+Type&keyword=biosafety&countryCode=&focalAreaCode=B&agencyCode=all&projectType=all&fundingSource=all&approvalFYFrom=all&approvalFYTo=all&ltgt=lt&ltgtAmt=&op=Search&form_build_id=form-d70c674bfadf6b006cdf86f1fad687bb&form_id=prjsearch_searchfrm
http://www.thegef.org/gef/project_list?sort=asc&order=GEF+Grant&keyword=biosafety&countryCode=&focalAreaCode=B&agencyCode=all&projectType=all&fundingSource=all&approvalFYFrom=all&approvalFYTo=all&ltgt=lt&ltgtAmt=&op=Search&form_build_id=form-d70c674bfadf6b006cdf86f1fad687bb&form_id=prjsearch_searchfrm
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 مشاريع التي تنتظر الموافقةالقائمة 
 الررررررررقم 

لررررررررر   
 المرفق

 المشروع اسم البل 
الوكالررة 
 المنفذة

 نرررررررررررررروع
 المشروع

 منحرررررررررررررررررة
 المرفق

 التمويرررررررررررررررر 
 المشترك

 الحالة

مشممممممممممممممممممروع  يونيتال ال درات المؤسسية لتعزيز ممارسات السالمة األحيائية في ماليزيا  ماليزيا 5804   6
متوسممممممممممممممممممط 

 الحج 

أعيد ت ديمه  2,986,500 995,000
 للمواف ة عليه

مشممممممممممممممممممروع  اليونيت الحية المحورة في تنزانيا  مناولة الكائنات في مجالتعزيز ال درات المؤسسية  تنزانيا 5809   7
متوسممممممممممممممممممط 

 الحج 

أعيد ت مدي  نمموذج  1,370,500 1,000,000
 تحديد المشروع

مشممممممممممممممممممروع  اليونيت اليمنفي ار الوطني للسالمة األحيائية تنفيذ اإلط اليمن 5585   2
متوسممممممممممممممممممط 

 الحج 

أعيد ت مدي  نمموذج  784,000 512,000
 تحديد المشروع

  5,141,000 2,507,000 المجموع
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