
 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في
 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم

 ستخدامهاالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ا
 االجتماع األول

  4132 أكتوبر/تشرين األول 31-31بيونغ تشانغ، جمهورية كوريا، 
 من جدول األعمال المؤقت 34البند 

 
 لآللية المالية اإلرشاد الموجه

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال

ا بشأن الحصول على الموارد لبروتوكول ناغوي ةالعضوية المخصص ةمفتوحال اللجنة الحكومية الدوليةت نظر  -3
الثاني،  ا)اللجنة الحكومية الدولية( في اجتماعه استخدامهاعن  الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة

صياغة اإلرشاد : 4/3توصية اللآللية المالية واعتمدت  الموجه اإلرشاد مسألة، في 4134 /تموزفي يوليوالمعقود 
المجموعة األولى )المرفق مت د  وق  الية. وتضمنت التوصية مجموعتين من مشاريع المقررات. الم الموجه إلى اآللية
ألطراف في بروتوكول ناغويا )اجتماع األطراف لاجتماع ك( لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل 4/3األول بالتوصية 

من القسم الرابع من  "ألف"في الجزء  بأكملها مستنسخة هذه المجموعة ردوت ،في بروتوكول ناغويا( في اجتماعه األول
( لينظر فيها مؤتمر 4/3المجموعة الثانية من مشاريع المقررات )المرفق الثاني بالتوصية مت د  ق  هذه الوثيقة. و 

 ، مع33/5المقرر بوأحيلت إلى اآللية المالية في التذييل األول  تواعتمد ،األطراف في اجتماعه الحادي عشر
 .33/5مقرر المن  41و 43الفقرتين 

التطورات التي قد يرغب االجتماع الحالي أن  حدث عدد منمنذ االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، و  -4
بروتوكول ناغويا، بلآللية المالية فيما يتعلق  باإلرشاد الموجه نظره في مقرره المتعلق لدىفي االعتبار  يأخذها
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أعد األمين و . 4/3توصيتها لول اللجنة الحكومية الدولية في المرفق األ إليهأحالته  الذي باإلضافة إلى مشروع المقرر
عن التطورات ذات الصلة والعناصر اإلضافية لمشروع مقرر لينظر فيها  معلومات محد ثة قديمالتنفيذي هذه المذكرة لت

 اجتماع األطراف في البروتوكول.

مؤتمر األطراف في  له قدمهالذي  لإلرشادالبيئة العالمية مرفق  ستجابةال وجزا  القسم الثاني أدناه مويقدم  -1
وهو . 33/5مقرر للوالتذييل األول  41إلى  43 من بروتوكول ناغويا في الفقراتباجتماعه الحادي عشر فيما يتعلق 

لمية الحصول وتقاسم المنافع المدعومة في إطار الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العا مشاريع يتضمن معلومات عن
المعلومات الواردة في  إلىوتحديثا لصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا خالل الفترة المشمولة بالتقرير. ويستند هذا الموجز 

 .إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف قدمالم تقرير مجلس مرفق البيئة العالمية

مرفق البيئة العالمية لالصندوق االستئماني د موار ويقدم القسم الثالث أدناه معلومات بشأن التجديد السادس ل -2
لدعم تنفيذ  ا  محدد ا  برنامج والتي تتضمن، ضمن التجديد السادس البيولوجي بالتنوع مجال التركيز المتصل واستراتيجية

لتنوع با صلةالتركيز المتمجاالت برامج مختلف ل السادس للتجديدفتراضية بروتوكول ناغويا، وكذلك المخصصات اال
 .بيولوجيال

 اأوصت بهوالتي لآللية المالية  إلرشاد الموجها مقرر بشأنعناصر مشروع  الرابع قسمال في ترد مستنسخةو  -5
عناصر إضافية لمشروع مقرر لينظر فيها اجتماع  قترح أيضا  وت  إليها، للرجوع  يسيرا  ت ،اللجنة الحكومية الدولية

 .في البروتوكولاألطراف 

  تقرير مرفق البيئة العالمية -ثانيا                 

(، قدم 1/8بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية )مرفق المقرر المبرمة لمذكرة التفاهم  وفقا   -6
عن أنشطة مرفق البيئة العالمية في  مجلس مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف تقريرا  

من  السنتان األخيرتان)أي  4132 /حزيرانيونيو 11 إلى 4134 /تموزيوليو 3من ي للفترة مجال التنوع البيولوج
 .UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1 التقرير في الوثيقةهذا (. ويتاح التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية

 اإلرشاد الذي قدمه له ستجابة إلىابها مرفق البيئة العالمية  اضطلعاألنشطة التي  أمورا  منهاالتقرير  نوي بي   -1
 األولوالتذييل  41إلى  43من وتقاسم المنافع وبروتوكول ناغويا في الفقرات  بالحصولمؤتمر األطراف فيما يتعلق 

الصندوق االستئماني لمرفق البيئة  التي مولها، بما في ذلك مشاريع الحصول وتقاسم المنافع 33/5المقرر من 
 أيضا   التقرير . ويقدم(4132 /حزيرانيونيو 11 إلى 4134 /تموزيوليو 3المشمولة بالتقرير )العالمية خالل الفترة 

 11 إلى 4134 /تموزيوليو 3) ةالتجديد الخامسلمحة عامة عن برمجة التنوع البيولوجي خالل كامل فترة 
لتنوع با صلالتركيز المت جالم استراتيجية تنفيذ الهدف الرابع منل المقدم دعمال، بما في ذلك (4132 /حزيرانيونيو

وي بي ن التقرير : بناء القدرات بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع. الخامس التجديد البيولوجي ضمن
 .صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا في إطارالمشاريع المدعومة  أيضا  
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ألطراف من مؤتمر ا لإلرشاد المقدماستجابة مرفق البيئة العالمية  -ألف  
 فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

آللية إلى امؤتمر األطراف  اإلرشاد الموجه من 4134 /تشرين األولأكتوبر 42 فياألمين التنفيذي ل أحا -8
مرفق البيئة ستجابة موجزا  ال 3الجدول ويقدم المالية فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع إلى مرفق البيئة العالمية. 

مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الثاني  المقدم من مجلسالجدول من التقرير  وقد استقي هذا. هذا اإلرشادلة العالمي
 .UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1 في الوثيقة والمتاحالتنوع البيولوجي، ب المتعلقة تفاقيةاالعشر لمؤتمر األطراف في 

 ؤتمر األطراف فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع: استجابة مرفق البيئة العالمية إلرشاد م1الجدول 

  اإلجراء الذي اتخذه مرفق البيئة العالمية االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف إرشاد

 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

بأن يتيح مرفق البيئة العالمية األموال الضرورية يوصي 
ع والدخول المبكر حيز ألنشطة دعم الحصول وتقاسم المناف

النفاذ لبروتوكول ناغويا وتنفيذه من أجل تنفيذ الهدف الثالث 
بأن تنظر نقاط يوصي كذلك و التفاقية التنوع البيولوجي،

االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية بعناية في الحاجة 
الملحة لتمويل األنشطة المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع 

يا عند التشاور مع أصحاب المصلحة وببروتوكول ناغو 
الوطنيين حول توزيع مخصصات نظام التخصيص الشفاف 

 .للموارد

بأن يستمر مرفق البيئة العالمية في تمويل،  يوصي كذلك
كمسألة ذات أولوية، الدعم التقني لألطراف الرامي إلى 
التصديق المعجل على بروتوكول ناغويا ودخوله المبكر حيز 

 .ه على الصعيد الوطنيالنفاذ، وتنفيذ

إلى مرفق البيئة العالمية، لدى النظر في تمويل يطلب 
كفالة أن  مشروعات من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا،

الصندوق سيدعم تحديدا األنشطة المتصلة بالتصديق المبكر 
وبناء القدرات، ويمكن استخدامه للحصول على الموارد الجينية 

ة على هذه األنشطة من جانب واستخدامها فقط عند الموافق
السلطات الحكومية المناسبة وتأييدها من خالل نقطة االتصال 

 .التشغيلية لمرفق البيئة العالمية

 

على خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وافق مرفق البيئة العالمية 
مشاريع في إطار الصندوق االستئماني لدعم  31ما مجموعه 

. ه في وقت مبكرلنفاذ وتنفيذبروتوكول ناغويا حيز ا دخول
من تقرير مرفق البيئة  11-48الفقرات  الرجوع إلى يرجى 

والمرفقين  االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافالعالمية إلى 
المقدم لدعم الحصول لدعم اعلى وصف  لالطالع 31و 2

ه في بروتوكول ناغويا حيز النفاذ وتنفيذ دخولو  وتقاسم المنافع
 .وقت مبكر

تجيب استراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد السادس وتس
د مرفق البيئة العالمية لإلرشادات الصادرة عن مؤتمر لموار 

األطراف إلى مرفق البيئة العالمية بشأن أولويات البرامج لدعم 
 تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع.

نفيذ بروتوكول صندوق تقدم ، التشغيلي بأكمله خالل تاريخهو 
قطرية  شاريعم 31مشروعا، منها  31 دعما  إلىناغويا 

)المحيط الهادئ  ومشروعين إقليميينمشروع عالمي واحد و 
على الرغم من أن جميع المشاريع سوف و ووسط أفريقيا(. 
قليميين اإلمشروعين فإن ال، إلى حد ماتدعم التصديق 

ديق المبكر. تسريع التص ال تركز إال علىالعالمي المشروع و 
 رفقالتقرير والم هذا من 11-42 ويرجى الرجوع إلى الفقرتين

على وصف للبرمجة في الفترة المشمولة  طالعلال 32
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  اإلجراء الذي اتخذه مرفق البيئة العالمية االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف إرشاد

إلى مرفق البيئة العالمية أن يواصل إدارة صندوق تنفيذ  يطلب
بروتوكول ناغويا حتى يتم صرف األموال المتعهد بها حتى 

د مرفق البيئة العالمية، وأن نهاية فترة التجديد الخامسة لموار 
يقدم تقريرا عن حالة الصندوق إلى االجتماع الثاني عشر 

 .لمؤتمر األطراف، الذي سيقرر مستقبله

 بالتقرير.

وبعد أن ، 4132 /أيارمايو المنعقد في مجلسالفي اجتماع و 
، GEF/C.46/12وثيقة المجلس مرفق البيئة العالمية استعرض 

أحيط بروتوكول ناغويا،  صندوق تنفيذ وهي تحديث بشأن
التقدم الجيد الذي أحرزته أمانة مرفق البيئة ب علما  المجلس 

العالمية في إدارة صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا وقرر تمديد 
 4141 /كانون األولديسمبر 13إلى الصندوق تشغيل 

 تنفيذلاستمرار إعداد مشروع و بألسباب تشغيلية للسماح 
بما و  وفقا  الستمارة تحديد المشاريع.المشاريع الموافق عليها 

في اجتماعه المنعقد مع قرار مجلس مرفق البيئة العالمية  يتفق
مجلس  يوافق لنف بشأن الصندوق، 4133 /أيارمايو في

في إطار استمارات تحديد المشاريع الجديدة  المرفق على
ذ . 4132 /حزيرانيونيو 11 الصندوق بعد  المجلس الحظيوا 

في البيولوجي  بالتنوع صلمجال التركيز المت استراتيجيةأن 
 على مواردمل تتشالتجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية 

مرفق البيئة  تقدم أمانة طلب أنفقد لتنفيذ بروتوكول ناغويا، 
 المتعلقة تفاقيةاالإلى مؤتمر األطراف في ا  تقرير العالمية 

صديق على المتصل بالتالتمويل  نعالتنوع البيولوجي ب
 بروتوكول ناغويا وتنفيذه في وقت مبكر.

المصدر: تقرير مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
 (.32-31)الصفحات 

افق مرفق البيئة العالمية (، و 4132 /حزيرانيونيو 11و 4134تموز يوليو/ 3خالل الفترة المشمولة بالتقرير )و  -2
 ه في وقت مبكر.بروتوكول ناغويا حيز النفاذ وتنفيذ دخولمشاريع في إطار الصندوق االستئماني لدعم  31على 

 ،وماليزيا ،وفييت نام ،والصين ،وجزر البهاما ،والجزائر ،البرازيلثمانية مشاريع قطرية ) وتضمنت هذه المشاريع
استثمر مرفق البيئة العالمية و . ا  واحد ا  عالمي ا  )منطقة البحر الكاريبي( ومشروع اإقليمي ا  (، ومشروعوالمكسيك ،والمغرب

المشروع اإلقليمي في منطقة وركز . ماليين دوالر 6132 لهذا التمويل وسخر في التمويل المشترك ماليين دوالر 1132
على  بلدا   15على بروتوكول ناغويا في  على دعم التصديق المبكر بشكل رئيسيالبحر الكاريبي والمشروع العالمي 

ويجري  1و 4المشاريع المعتمدة في إطار الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية في الملحقين  وترد جميعاألقل. 
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وتجمع . االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافمن تقرير مرفق البيئة العالمية إلى  31و 2في المرفقين  وصفهما
 .إليها لتيسير الرجوع هذه الوثيقةفي المرفق األول ل وتقديمهالحصول على المنافع  عشاريقائمة م

أدناه، فإن مستويات البرمجة للهدف الرابع من استراتيجية التنوع البيولوجي  4في الجدول  وعلى النحو المبين -31
، هوتنفيذ بروتوكول ناغوياعلى تصديق لل المقدم دعمال، والذي يتضمن في التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية

لدى مقارنتها مع السنتين األوليين من هذا  التجديد الخامسمن  السنتين األخيرتينخالل ضعفا   31مقدار ب ازدادت
 .وتنفيذهالبروتوكول على لتصديق ل الالزمالحاجة إلى الدعم  تزايديشير إلى الوضع . ويبدو أن هذا التجديد

البرمجة لمختلف أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي خالل الفترتين المشمولتين بالتقرير مستوى  -2الجدول 
  2212-2212و 2212-2212

 مجال التركيز المتصل بالتنوعهدف 
 البيولوجي

المبلغ 
المخصص 

وطنيا  )بدوالرات 
الواليات 
 المتحدة(

2010-2012 2012-2014 

المبلغ 
 المستخدم

النسبة 
 المئوية

1دمةالمستخ
 

المبلغ 
 المستخدم

النسبة 
 المئوية

 المستخدمة

الهدف األول: تحسين استدامة نظم 
 المناطق المحمية

 431 161 312 في المائة 16 455 131 413 111 111 111
في  11 

 المائة

: تعميم حفظ التنوع الهدف الثاني
إنتاج  المستدام في  هاستخدامالبيولوجي و 

بحرية المناظر ال /المناظر الطبيعية
 والقطاعات

 385 114 216 في المائة 81 322 118 246 451 111 111
في  12 

 المائة

الهدف الثالث: بناء القدرات لتنفيذ 
 االحيائية للسالمةبروتوكول قرطاجنة 

 في المائة 15 31 661 628  في المائة 1 4 815 111 21 111 111

بشأن  : بناء القدراترابعالهدف ال
رد الجينية وتقاسم الحصول على الموا

 منافعها

 25 332 281  في المائة 1 4 686 151 21 111 111
في  331
 المائة

في  34   5 188 551 في المائة 64 42 815 153 21 111 111دمج التزامات االتفاقية : خامسالهدف ال

                                                 
مجال أهداف  بمختلف لمشاريع تتعلق متهاستخداألطراف في الواقع و  التخصيص االفتراضي الذي طلبتهإلى نسبة  وهي تشير  1

 التركيز المتصل بالتنوع البيولوجي. 
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المتعلقة بالتنوع البيولوجي في عمليات 
التخطيط الوطنية من خالل األنشطة 

التمكينية )االستراتيجيات وخطط العمل 
 الوطنية للتنوع البيولوجي(

 المائة

 المجموع
 214 111 227 في المائة 21 271 111 727 1 272 222 222

في  24  
 المائة

 مأخوذ من تقريري مرفق البيئة العالمية إلى االجتماعين الحادي عشر والثاني عشر لمؤتمر األطراف

لحصول وتقاسم في مشاريع ا األطراف استخدمتهامرفق البيئة العالمية التي ألموال المبلغ اإلجمالي وكان  -33
ذي مليون دوالر( ال 21مبلغ )من ( أعلى دوالرا   21 816 411) التجديد الخامس بأكمله( خالل الهدف الرابعالمنافع )

ن المحتمل أن يشتد طلب ومأدناه(.  1)انظر الجدول  التجديد الخامس لموارد المرفقفي بداية دورة  خصص افتراضيا  
 وذلك عقبوما بعدها،  فترة التجديد السادس لموارد المرفقدعم لبروتوكول ناغويا أكثر فأكثر خالل اللحصول على ا

القدرات المطلوبة لضمان توفير التدابير الالزمة و  اتخاذالعديد من األطراف تسعى الى نظرا  إلى أنحيز النفاذ و  دخوله
 .تنفيذا  فعاال   تنفيذه

فترة التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة  مستوى البرمجة ألهداف استراتيجية التنوع البيولوجي خالل -4الجدول 
  2بأكملها العالمية

 هدف مجال التركيز المتصل بالتنوع البيولوجي

المبلغ المخصص وطنيا  
)بدوالرات الواليات 

 المتحدة(

 المبلغ المستخدم
النسبة المئوية 

 المستخدمة

 في المائة 11  282 168 221 111 111 111 استدامة نظم المناطق المحميةتحسين الهدف األول: 

 في المائة 362 212 314 512 451 111 111 الهدف الثاني: تعميم التنوع البيولوجي 

 في المائة 23  36 268 628 21 111 111 الهدف الثالث: السالمة االحيائية

 في المائة 341 21 816 411 21 111 111 تقاسم المنافعالهدف الرابع: الحصول و 

 في المائة 16  11 461 218 21 111 111 الهدف الخامس: األنشطة التمكينية 

                                                 
 علىأن تنسب كما أنه ليس من الممكن  شركةالبرمجة لكل هدف استراتيجية تكاليف إدارة المشروع أو رسوم ال الغال تشمل مب  2

 برمته. مبلغ المنحة  تغطي هذه التكاليف بالنظر إلى أن محددة هدف معين أو نتيجة أساس
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 في المائة 44   442 712 222 1 272 222 222 المجموع

 (.2الصفحة المصدر: تقرير مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف )
 معلومات محدثة عن صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا -باء

، ويمكن كصندوق استئماني متعدد المانحين 4133 /أذارمارسفي أنشئ صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  -34
دعم بروتوكول ناغويا. ل طوعا   فيه هماأخرى، أن تسمن القطاع الخاص وكيانات جهات  ها، بما فيألطراف مانحة
ظروف تهيئة و  في وقت مبكربروتوكول ناغويا حيز النفاذ  دخول الرئيسي لهذا الصندوق في تيسيرويتمثل الهدف 

صندوق التركيز األولي لل وانصب 3.تنفيذ البروتوكول تنفيذا  فعاال  تمكينية على الصعيدين الوطني واإلقليمي من أجل 
األنشطة التمكينية، ب االضطالعألطراف على عملية التصديق، ومساعدة ا تحفيزتمويل األنشطة التي من شأنها على 

نشطة مساعدة األمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية والقطاع الخاص في تنفيذ البروتوكول. وتضمنت  شجيعوت
الوطنية  السياسات والقوانين واللوائح واستعراض ها من القدرات؛استعراض احتياجاتعلى تنفيذ أمور منها  األطراف
زيادة الوعي العام بشأن اآلثار المترتبة على بروتوكول و  التدابير السياساتية والمؤسسية المناسبة؛ووضع ؛ القائمة
 . البروتوكوللتنفيذ  المعارف والقاعدة العلمية الالزمةتشجيع نقل التكنولوجيا؛ وتعزيز و  ؛ناغويا

 في إطاراريع تحديد المش اراتاستمارة من استم 33الموافقة على  جرتخالل الفترة المشمولة بالتقرير، و  -31
 ،وغابون ،وجزر كوك ،وبوتان ،وبنما ،األرجنتينعشرة مشاريع قطرية )وتضمن ذلك . صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا

في اآلخر و  4مشروعين إقليميين، أحدهما في وسط أفريقياو  ؛(وكينيا ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،والكاميرون ،وفيجي
على  على األقل في التصديق بلدا   51وقد ساعدت هذه المشاريع  6بلدا(. 43عالمي واحد )ومشروع  5المحيط الهادئ؛
من تقرير مرفق  32 ويقدم وصف لها في المرفق 8 رفقالمشاريع في الم وترد هذه. هأو تنفيذو/ بروتوكول ناغويا

 ،إليهاللرجوع  تيسيرا  (. و UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1البيئة العالمية إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف )
 .في المرفق الثاني لهذه الوثيقة مستنسخة صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا ترد قائمة مشاريع

في كانكون،  4132جتماع السادس واألربعين لمجلس مرفق البيئة العالمية الذي عقد في مايو/أيار وفي اال -32
عن صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا(  معلومات محدثة)  GEF/C.46/12وثيقة ال، بعد استعراض قرر المجلسالمكسيك، 

                                                 
 انظر الوثيقة التي أعدت لالجتماع األربعين لمجلس مرفق البيئة العالمية:   3

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf 
 ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،بوروندي لدول األعضاء العشر في لجنة غابات أفريقيا أفريقيا الوسطى:مشروع يغطي ا  4

 .والكونغو ،والكاميرون ،وغينيا االستوائية ،وغابون ،وسان تومي وبرينسيبي ،ورواندا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية
 ،وجزر مارشال ،وجزر كوك ،وجزر سليمان ،وتونغا ،وتوفالو ،وباالو ،لجديدةبابوا غينيا ا بلدان المحيط الهادئ المشاركة هي:  5

 ، ونيوي.وناورو ،الموحدة( -وميكرونيزيا )واليات  ،وكيريباس ،وفيجي ،وفانواتو ،وساموا
 ،يوزمبابو  ،وتيوجيب ،وتوغو ،وبيالروس ،والبوسنة والهرسك ،وبوركينا فاسو ،وأوغندا ،وأنغوال ،أرمينيا المشاركة هي: البلدان  6

 ،والنيجر ،وموريتانيا ،ومالوي ،ومصر ،وليسوتو ،وكوت ديفوار ،وكازاخستان ،وقيرغيزستان ،بيساو - وغينيا ،وسيراليون ،وسوازيلند
 .ونيجيريا

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf
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 تحضيربمواصلة لسماح من أجل ا ،4141/ كانون األول ديسمبر 13إلى  هذا الصندوق، ألسباب تشغيليةأن يمدد، 
تمارات عدم الموافقة على اس أيضا   قررو . استمارات تحديد المشاريعة على الموافق بشأنها جرت التي مشاريعوتنفيذ ال

مع القرار  بما يتمشى، 4132 يونيو/حزيران 11بعد  في إطار صندوق تنفيذ بروتوكول ناغوياتحديد المشاريع الجديدة 
من الوثيقة  35في الفقرة  الواردهذا القرار، وينص . 4133 /أيارفي مايو اجتماعه األربعين المعقودفي  هالذي اتخذ

GEF/C.40/11/Rev.1،7 على ما يلي: 

قبل نهاية  هوأدوار  هومهام هذا الصندوقعمليات ض مجلس صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا سيستعر 
في اللجنة  التي دارت نتائج المناقشات مراعاة، مع التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية

وع التنب المتعلقة تفاقيةلالناغويا واالجتماعات األخرى ذات الصلة  لبروتوكولالحكومية الدولية 
التجديد صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا في نهاية ب وسينتهي العمل. بروتوكول ناغويا/البيولوجي

التنوع ب المتعلقة تفاقيةاال، ما لم يقرر مؤتمر األطراف في الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية
وارد مرفق بعد التجديد الخامس لممشاريع جديدة  ولن يمول هذا الصندوق. خالف ذلك البيولوجي

 قيد التنفيذ. البيئة العالمية، غير أنه سيظل يضطلع بأدوار الرصد بالنسبة إلى المشاريع

مؤتمر األطراف في قدم ، األربعينالقرار الذي اتخذه مجلس مرفق البيئة العالمية في اجتماعه  وعقب -35
بصندوق  لي لآللية المالية فيما يتعلقالتارشاد ، اإل4134 /تشرين األولاجتماعه الحادي عشر الذي عقد في أكتوبر

 (:33/5من التذييل األول من المقرر  6تنفيذ بروتوكول ناغويا )الفقرة 

يطلب إلى مرفق البيئة العالمية أن يواصل إدارة صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا حتى يتم صرف 
 العالمية، وأن يقدم تقريرا   األموال المتعهد بها حتى نهاية فترة التجديد الخامسة لموارد مرفق البيئة

 تمر األطراف، الذي سيقرر مستقبله.عن حالة الصندوق إلى االجتماع الثاني عشر لمؤ 

صندوق لل اضطلع بدور هام ومكملأكثر من ثالث سنوات، و  منذصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  أنشئقد و  -36
على و  ه.وتنفيذ البروتوكولعلى للتصديق  العاجلص و مخصالدعم الاالستئماني لمرفق البيئة العالمية من خالل توفير 

صدق ، صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويااستفادت من من البلدان التي  بلدا   51 ما ال يقل عن بين منفوجه التحديد، 
 ،بيساو -وغينيا ،وغابون ،وساموا ،ورواندا ،وبيالروس ،وبوروندي ،وبوركينا فاسو ،وبوتان ،وبنما ،أوغندابلدا  ) 38

ى علبالفعل  (والنيجر ،الموحدة( -وميكرونيزيا )واليات  ،ومالوي ،ومصر ،وكينيا ،وكوت ديفوار ،وفيجي ،وفانواتو
عملية الموافقة  تسنى إكمال(، الكاميرونو  في بلدين آخرين )جمهورية الكونغو الديمقراطيةو . إليه انضمأو  البروتوكول

بدء   في صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا ومن ثم، فقد ساهم. قريبا   هاالمتعلقة ب وطنية وسوف تودع صكوك التصديقال
المحدد أيشي للتنوع البيولوجي بحلول الموعد  من أهداف 36الهدف  نفاذ بروتوكول ناغويا وتحقيق الجزء الثاني من

 .4135عام أي ، لتحقيق هذا الهدف

                                                 
  على الموقع التالي: GEF/C.40/11/Rev.1 :Outstanding Issues Related to the NPIFيمكن االطالع على الوثيقة   7

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf. 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf
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التنظيمية والمؤسسية لتنفيذ و  بير السياساتيةوضع التدافي  أيضا   صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا ساهميو  -31
نقل التكنولوجيا، واستثمارات فهو يشجع وتقاسم المنافع في البلدان المستفيدة. وعالوة على ذلك،  حصولال اتفاقات

الشروط  بشأنالقدرات الوطنية للتفاوض  نميةوت الموارد الجينية واستخدامها المستدام، حفظمجال القطاع الخاص في 
على سبيل المثال، و ، وتعزيز القدرات البحثية المحلية إلضافة قيمة إلى الموارد الجينية. بصورة متبادلةتفق عليها الم

غراض ألالطبيعية يدعم اكتشاف المنتجات  8في بنما صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويافإن المشروع الذي يموله 
مركبات لعالج السرطان وأمراض أخرى،  إنتاج ، بما في ذلكالزراعية صناعة المواد الكيميائيةو  صيدالنيةال ةلصناعا

المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد  نفعفي المناطق البحرية المحمية التي ت جينيةويشجع على حفظ الموارد ال
القطاع  زيادة تعزيز مشاركة ويمكن أن يؤدي استمرار صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا إلى. كسب رزقهاالطبيعية في 
 التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا.في الحصول وتقاسم المنافع و  اتفاقات الخاص في

يسر فقط يال  فهو، بشكل فعال بروتوكول ناغويافي تنفيذ  صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويامساهمة في إطار و  -38
التنوع البيولوجي  حفظأهداف  أيضا   ه ييسرولكن ،االتفاقيةالوارد في الحصول وتقاسم المنافع  هدف تحقيق سبل

-35و 2-4 غايتينالالوسائل العملية لتحقيق  صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويااستمرار  سيوفرو  واستخدامه المستدام.
6

ويمكن أن يؤدي التنفيذ الفعال للبروتوكول.  علىالتي المساعدة  المقترحة من خالل من أهداف التنمية المستدامة 9
وتعزيز  ،شدإليها أ الحاجةتخصيص الموارد حيث تكون  إلى الرفع من مستوىبروتوكول ناغويا صندوق تنفيذ استمرار 

 ،، والقضاء على الفقروع البيولوجي واستخدامه المستدامالتن حفظدور الحصول وتقاسم المنافع في المساهمة في 
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ،واالستدامة البيئية

قادرا   ليكون صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويامن لم يستفد من البلدان المؤهلة  ا  عدد إنفوعالوة على ذلك،  -32
لتنفيذ البروتوكول بشكل الظروف المواتية  من أجل تهيئةصندوق الاالضطالع باألنشطة المتوخاة خالل إنشاء  على
لبروتوكول ناغويا،  ةالمخصص ضويةمفتوحة الع خالل االجتماعين الثاني والثالث للجنة الحكومية الدوليةو  فعال.

 4131 عاميوحلقات عمل لبناء القدرات اإلقليمية التي نظمتها األمانة  ،االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافو 
إلى ما بعد  إلى استمراره تودع ،صندوق تنفيذ بروتوكول ناغوياأهمية  العديد من األطراف أيضا  الحظت ، 4132و

الصندوق  صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا كملييمكن أن . و ارد مرفق البيئة العالميةفترة التجديد الخامس لمو 
لالنطالق سريعا  في تنفيذ بروتوكول ناغويا االستئماني لمرفق البيئة العالمية من خالل توفير الدعم المالي المخصص 

                                                 
 protocol-http://www.thegef.org/gef/content/nagoya-ة العالمية بشأن صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا:كتيب مرفق البيئ  8
.brochure-fund-implementation 
 
ممارسات المستدام وتنفيذ غذائي إنتاج نظم ضمان  ،4111بحلول عام  تدامة المقترحة:من أهداف التنمية المس 2-4الغاية   9
تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ و اإلنتاجية واإلنتاج، و تساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية،  من تزيدالمرنة التي زراعية ال

 . بشكل تدريجي ، وتحسن نوعية األراضي والتربةوالطقس الشديد والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث
ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد  من أهداف التنمية المستدامة المقترحة: 6-35الغاية  

 بصورة مالئمة. الموارد الجينيةعلى  الحصولالجينية، وتعزيز 

http://www.thegef.org/gef/content/nagoya-protocol-implementation-fund-brochure
http://www.thegef.org/gef/content/nagoya-protocol-implementation-fund-brochure
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للبروتوكول.  ةالحالي شكيلالت خالل مرحلة ال سيماد تكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة وق على المستوى الوطني.
من فإن عددا  بين مختلف أولويات التنوع البيولوجي على المستوى الوطني،  القائمة فيما بسبب المنافسة الشديدةو 

ات الوطنية المعتمدة لها في مخصصالنامية والتي تقل ال والدول الجزرية الصغيرةأقل البلدان نموا  األطراف، وخاصة 
، قد مليون دوالر 335عن  التخصيص الشفاف للموارد في إطار نظام مرفق البيئة العالميةموارد ل التجديد السادس

لمشاريع تهدف إلى دعم تنفيذ بروتوكول ناغويا. ونتيجة  توجيه تخصيصاتها المحدودةقادرة على  بالضرورة غير تكون
أو التدابير السياساتية،  دارية المحلية الالزمةوضع التدابير التشريعية واإل فقد ال يكون بمقدور عدد من البلدانلذلك، 

 أيشي للتنوع البيولوجي. من أهداف 36تحقيق الهدف بالتالي  وال يمكنه

قد يرغب اجتماع األطراف  ،33/5التذييل األول للمقرر من  6مع الفقرة  في ضوء ما ذكر أعاله، وتمشيا  و  -41
 .باعتماد مقرر حسب االقتضاءاجتماعه الثاني عشر،  وصي مؤتمر األطراف، فييفي بروتوكول ناغويا أن 

 وبرمجة التجديد السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية -ا  لثثا

 الستراتيجة مجال التركيز المتصل بالتنوع البيولوجيالالزمة الموارد  
 التجديد السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية   -ألف

 2217-2212وجهات البرمجة للفترة وت
خمس مرات: موارده ، 3222عام  هيكلته فيبعد إعادة جدد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية،  -43

مليار دوالر من  4.15( بمبلغ 4114-3228مليار دوالر، ) 4.1 بمبلغ( 3228-3222) مرفقالتجديد األول لموارد ال
، من دوالرات الواليات المتحدة مليار دوالر 1.1( بمبلغ 4116- 4114) الثالث التجديدو  دوالرات الواليات المتحدة،

-4131) الخامس التجديدو ، من دوالرات الواليات المتحدة مليار دوالر 1.31مبلغ ب( 4131-4116) رابعال التجديدو 
 .من دوالرات الواليات المتحدة مليار دوالر 2.12 بمبلغ( 4132

 /حزيرانيوليو 3 من لصندوق االستئماني للفترةموارد التجديد السادس لبا المتعلقة وضاتالمفا واختتمت -44
، وجرى التعهد بتقديم مبلغ إجمالي في جنيف 4132 /نيسانفي أبريل بنجاح 4138 /حزيرانيونيو 11 إلى 4132
 .الخامس لموارد الصندوق عن التجديدفي المائة  2قدرها  افتراضيةوهو ما يمثل زيادة مليار دوالر،  23211قدره 

)التنوع  مجاالت التركيز الستةالعمليات واألنشطة في  التجديد السادس لموارد المرفقبرمجة وتغطي  -41
واإلدارة المستدامة للغابات(  ،وتدهور األراضي ،والمواد الكيميائية والنفايات، والمياه الدولية ،وتغير المناخ ،البيولوجي

المنح وبرامج ب المتعلقة غير تجريبيةالصكوك ال أيضا   تغطيو من استراتيجيات مجاالت التركيز.  استراتيجية لكل وفقا  
، وبرنامج المنح الصغيرة(، وكذلك الشاملة لعدة قطاعات لشركات )بما في ذلك برنامج الدعم القطري، تنمية القدراتا

 في مجال العلم والتكنولوجيا، والجهة الوصية(االستشاري  والفريقأمانة مرفق البيئة العالمية، ية الشركات )ميزان
  مجاالت/مواضيع التركيز.لمختلف  عليها المتفق أهداف البرمجةأدناه  2المستقل. ويلخص الجدول مكتب التقييم و 

 مجاالت/مواضيع التركيزلمختلف أهداف البرمجة في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية  -2الجدول 
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أهداف البرمجة في التجديد  لتركيزمجال/موضوع ا
الخامس لموارد مرفق البيئة 

 (العالمية )بماليين الدوالرات
10 

أهداف البرمجة في التجديد 
الخامس لموارد مرفق البيئة 

 العالمية )بماليين الدوالرات

 1 092 1 012 التنوع البيولوجي

 1 022 1 022 تغير المناخ

 445 504  المواد الكيميائية والنفايات

 542 552  المياه الدولية

 501 524  تدهور األراضي

 114 02 المنحب المتعلقة غير تجريبيةالصكوك ال

 191 012 لشركاتابرامج 

والفريق االستشاري في مجال ، مانةاأل ميزانية الشركات:
 العلم والتكنولوجيا، والجهة الوصية

102 122 

 19 مكتب التقييم المستقل

 4 444 4 052  لتجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالميةمجموع مبالغ ا

 GEF Council document GEF/C.46/07/Rev.01 - Summary of theالمصدر: وثيقة مجلس مرفق البيئة العالمية: 

Negotiations of the Sixth Replenishment of the GEF Trust Fund   ( 35)الصفحة 

النموذجية  برامجالتشمل " استراتيجيات مبتكرة د السادس لموارد مرفق البيئة العالميةالتجدي وقد أدخلت برمجة -42
التعاون مع و  ،وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والصكوك غير المتعلقة بالمنح،"، والبرمجة المبتكرة، للن هج المتكاملة

تقديم  "النموذجية للن هج المتكاملة مجبراال"في إطار  مرفق البيئة العالمية وسوف يختبرمنظمات المجتمع المدني. 

                                                 
في التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية إلى سيناريو البرمجة  للمواردنظام التخصيص الشفاف تستند برمجة وتطبيق   10

مليار دوالر من دوالرات الواليات المتحدة. وارتفع مبلغ التجديد النهائي، بما في ذلك التعهدات اإلضافية المقدمة  2345الموافق عليه والبالغ 
 والرات الواليات المتحدة.مليار دوالر من د 2312من الجهات المانحة، ليصل إلى 

. 
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 متكاملة تهدف إلى معالجة التحديات البيئية العالمية المتميزة من خالل التركيز على بعض الدوافع الكامنة هجن   برامج
قامةو  فريدة، خاصة تقدم قيمة مضافةوراء التدهور البيئي من خالل برامج   أصحاب المصالح. قوية بينعالقات  ا 

 التجديد السادس لموارد الصندوق االستئمانيهات البرمجة في توج  -باء
  المتصل بالتنوع البيولوجي لمجال التركيز

من مجمل  في المائة 42) مليار دوالر 3.426 مبلغ التنوع البيولوجيب ص لمجال التركيز المتصلص  خ   -45
مجال تركيز ل مظروف مواردأكبر  على يستحوذ (، مما يجعل التنوع البيولوجيالمرفق حافظة التجديد السادس لموارد

استراتيجية مجال التركيز المتصل برمجة هذا المبلغ لدعم تنفيذ  وقد تسنت. المرفق التجديد السادس لمواردفي واحد 
 .في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالميةالبيولوجي  بالتنوع

السنوات األربع الموجه نحو  بإطار لمالية فيما يتعلقمؤتمر األطراف لآللية ا لإلرشاد الذي وجهه وفقا  و  -46
فإن استراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد السادس (، 33/5 )المقرر 4138-4132للفترة النتائج ألولويات البرامج 

نوع بما فيها أهداف أيشي للت، 4141-4133يجية للتنوع البيولوجي الخطة االسترات من تتضمن عناصر لموارد المرفق
المتعلقة بتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية  واألولويات البرنامجية الواردة فيها، البيولوجي

 اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا. والتي اقترحتهاوالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

لتنوع البيولوجي الحفاظ على ا فيالتنوع البيولوجي ب المتصل تركيزالتيجية مجال السترا ةشاملال وتتمثل الغاية -41
 االستراتيجيةفإن هذه ، هذه الغايةلتحقيق و للمجتمع.  التي يقدمهاالنظم اإليكولوجية  وخدمات سلعو  الهام عالميا  

 :عة أهدافأرب تتضمن

  ؛تحسين استدامة نظم المناطق المحميةالهدف األول:  )أ(

 الحد من التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي الهام عالميا ؛ :ثانيالهدف ال (ب)

 االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ :ثالثالهدف ال )ج(

 /إنتاج المناظر الطبيعية تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في  :رابعالهدف ال (د)
  .المناظر البحرية والقطاعات

من عشرة برامج تساهم استراتيجية التنوع البيولوجي في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية تتألف و  -48
، بما 4141-4133مباشرة في تحقيق األهداف األربعة المذكورة أعاله والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي بصورة 

كول للتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية لبروتو  أهداف أيشي هدفا  من 41على األقل من هدفا   32في ذلك 
لمختلف  للموارد اإلرشادية مخصصاتالأدناه  5في الجدول ترد . و 4141 4133فترة لقرطاجنة للسالمة األحيائية ل

 .التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالميةخالل  البرامج
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 في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية وجيالتنوع البيولب المتصل تركيزالمجال أهداف  -1الجدول 
 والمخصصات اإلرشادية لكل برنامج

 برامج مجال التركيز هدف مجال التركيز

المخصصات 
الوطنية 

)بماليين 
دوالرات الوالت 

 المتحدة

الهدف األول: تحسين استدامة 
 نظم المناطق المحمية

للهياكل رة الفعالة : تحسين االستدامة المالية واإلدا1البرنامج 
 505  الوطنية اإليكولوجية

 حيازةتوسيع نطاق ال: خط الدفاع األخير للطبيعة: 0البرنامج  
 505 العالمية للمناطق المحمية

الهدف الثاني: الحد من 
التهديدات التي تواجه التنوع 

 البيولوجي الهام عالميا  

 : منع انقراض األنواع المهددة المعروفة0البرنامج 
82 

دارة األنواع الغريبة الغازية مكافحة: 5برنامج    52 ومراقبة وا 

 42 : تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية4البرنامج  

الهدف الثالث: االستخدام 
 المستدام للتنوع البيولوجي

: "من المرتفعات البحرية إلى الشعاب" المعززة مبادرةال: 2البرنامج 
 522 النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية يفةسالمة ووظالحفاظ على 

: تأمين مستقبل الزراعة: االستخدام المستدام للموارد 1البرنامج  
 55 النباتية والحيوانية جينيةال

 52 وتقاسم المنافع : تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول0البرنامج  

تعميم حفظ التنوع  الهدف الرابع:
لمستدام في البيولوجي واستخدامه ا

المناظر  /إنتاج المناظر الطبيعية 
 البحرية والقطاعات

 لتنوع البيولوجيوااإلنسان  بين القائم التداخل: إدارة 9البرنامج 

000 
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 اإليكولوجي ام: إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظ12البرنامج  
 10 التمويلتخطيط في التنمية و 

التركيز غير  تمجاالأموال 
مات االتفاقية، )التزا ةالمستخدم

بما في  ،إلقليميةاالبرامج العالمية/
النموذجية للن هج  برامجال"ذلك 

وبرنامج اإلدارة ، "المتكاملة
 المستدامة للغابات(

 

045 

 5 092  مجموع التنوع البيولوجي

 (.41الصفحة) 3، المرفق المصدر: تقرير مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
 أموال مرفق البيئة العالمية الدعم من خاللسوف يقدم المذكورة أعاله،  البرامج العشرةباإلضافة إلى و  -42

 تنقيحتنفيذ األنشطة التمكينية، بما في ذلك من لتمكين البلدان المؤهلة  غير المستخدمة التركيز تمجاال
عداد التقارير الوطنية  ،(تفعل ذلك بعد   االستراتيجيات وخطط العمل )بالنسبة للبلدان التي لم االتفاقية  في إطاروا 

التجديد السادس لموارد مرفق البيئة خالل فترة  سي ستوفى موعدهاالتي و وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا 
ليمية لدعم المشاريع اإلق المتصل بالتنوع البيولوجي مجال التركيزل المخصصة األموال وسوف ت ستخدم العالمية.

مختلف أهداف أيشي للتنوع  تحقيق في التي ستساهم "النموذجية للن هج المتكاملة برامجال"والعالمية، بما في ذلك 
 .البيولوجي ومجاالت التركيز األخرى لمرفق البيئة العالمية

 وجي ما يلي:التنوع البيولب المتصلالتركيز  بمجالذات الصلة  النموذجية للنهج المتكاملةالبرامج وتتضمن  -11

  ؛األساسية السلعب اإلمدادإزالة الغابات من سالسل  استبعاد )أ( 

 .ألمن الغذائي في أفريقياضمان اتعزيز االستدامة والمرونة ل )ب(

المشاريع المقدمة فإن مرفق البيئة العالمية،  استعراض مشاريعمع الممارسات السابقة ومع معايير  وتمشيا   -13
أن المجاالت المواضيعية  تثبت يتعين عليهامرفق البيئة العالمية  في التجديد السادس لمواردتمويل الللحصول على 

 الوطنية للتنوع البيولوجي ستراتيجيات وخطط العملاالضمن  أحد المشاريع هي مجاالت ذات أولويةضمن  التي تعالج
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 4141 4133مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  على نحو مالئم وتتمشى

 الدعم المقدم لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع في إطار    -جيم
 التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية
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: تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن 8من خالل البرنامج  للحصول وتقاسم المنافع أساسا   المخصص سيقدم الدعم -14
وقد االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. المتعلق ب تقاسم المنافع، في إطار الهدف االستراتيجي الثالثالحصول و 

مرفق  يدعم سوفو . للبرنامج من دوالرات الواليات المتحدةمليون دوالر  51 افتراضي قدرهتخصيص جرى اعتماد 
من الصندوق االستئماني المقدمة استخدام الموارد با تنفيذ بروتوكول ناغوي من خالل هذا البرنامج،  ،البيئة العالمية

 11من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا.بالتزامن مع الموارد المقدمة لمرفق البيئة العالمية، 

مساهمات  أن يقدملحصول وتقاسم المنافع على المستوى الوطني ألحكام المتعلقة باالتنفيذ الناجح لوبوسع  -11
ع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي لجمي فهو مالئم من ثم،، و واستخدامه المستدامع البيولوجي حفظ التنو  في مجالكبيرة 

على هذا النحو، سوف و استراتيجية التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية.  إطار لعديد من البرامج المقدمة فيلو 
فق البيئة العالمية الستكشاف إمكانية مر لفي إطار برامج أخرى  حصول على التمويللل تي وضعتالمشاريع ال عت شج  

 في تحقيق أهداف مشاريع وبرامج محددة.وتقاسم المنافع حصول الاألحكام المتعلقة بمساهمة 

األنشطة إمكانية دمج  استكشافتشجيع األطراف على  فيوقد يرغب اجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا  -12
التجديد السادس لموارد خالل  والتي ستجرب المقترحة "ةمتكاملالنهج ال" في برامجصول وتقاسم المنافع حالالمتعلقة ب

التنوع ب المتصل تركيزالمجال ل األخرى برامجالفي إطار  يتعين وضعها، وكذلك المشاريع التي مرفق البيئة العالمية
 12البيولوجي.

 بروتوكول ناغويا تنفيذ لعالميةالبيئة امرفق لة في إطار الصندوق االستئماني لالمشاريع الممو سوف تدعم و  -15
 على البروتكول التصديق يسيرلت ،مطلوبا   بقي ذلكإذا ، ، وبناء القدرات المستهدفةالوطني واإلقليمي على المستويين

 لضمانالتالية  رئيسيةدعم األنشطة السي فإن المرفقفي تقرير مرفق البيئة العالمية،  وعلى النحو الوارد. هوبدء نفاذ
 حكام بروتوكول ناغويا:االمتثال أل

الحصول ام المتعلقة بحكفي األالفجوات والتقييم. سيدعم مرفق البيئة العالمية تحليل  حصيلةال )أ(
في السياسات والقوانين واللوائح، وتحديد أصحاب المصلحة، وحقوق المستخدمين  وتقاسم المنافع

  حثية.لك المنظمات الببما في ذ ،وحقوق الملكية الفكرية، وتقييم القدرات المؤسسية

                                                 
مستقبل صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا ويعتمدان مقررا   االجتماع الحالي واالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف يبحث سوف  11

 .بشأنه
الفعالة  دارةتحسين االستدامة المالية واإلب المتعلق 3برنامج العلى سبيل المثال، يمكن دمج أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في   12

تأمين مستقبل ب المتعلق 1برنامج وال للمناطق العالمية؛العالمية  الحيازةتوسيع نطاق ب المتعلق 4البرنامج و ؛ الوطنية اإليكولوجية للهياكل
. لتنوع البيولوجيواإلنسان ا التداخل القائم بينإدارة المتعلق ب 2والبرنامج  ؛النباتية والحيوانية جينيةاالستخدام المستدام للموارد الالزراعة: 

ألمن ضمان اتعزيز االستدامة والمرونة لو" "البرامج النموذجية للن هج المتكاملة"أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في دمج  ويمكن أيضا  
 ".الغذائي في أفريقيا
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. )على سبيل المثال ر الحصول وتقاسم المنافعستراتيجية وخطة عمل لتنفيذ تدابيوضع وتنفيذ ا )ب(
االتصال  ومركز، أنشطة الحصول وتقاسم المنافعوالقانونية والتنظيمية التي تحكم  اتيةطر السياساأل

الموافقة ب المتعلقة واإلجراءات اإلدارية ،واالتفاقات المؤسسية ،السلطة الوطنية المختصةو ، الوطني
رصد استخدام الموارد الجينية، واالمتثال و ، المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا

 القضايا العابرة للحدود(. مجال للتشريعات والتعاون في

وال سيما  بناء القدرات فيما بين أصحاب المصلحة )بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، (ج)
قد تنظر البلدان في بناء القدرات و . هاومستخدمي النساء( للتفاوض بين مقدمي الموارد الجينية

التقليدية  ومعارفهامواردها الجينية إلى وير إلضافة قيمة والتط لالضطالع بأعمال البحثالمؤسسية 
اركة في آلية غرفة تبادل المش أيضا   مرفق البيئة العالمية وسوف يدعم. جينيةالمرتبطة بالموارد ال

للعمل،  ةتبادل المعلومات جاهز  أن تصبح غرفة بمجرد بشأن الحصول وتقاسم المنافعالمعلومات 
 .خالل مرحلتها التجريبيةبما في ذلك 

على  بروتوكول ناغويانفيذ تتعزيز  ، علىمن خالل التعاون اإلقليمي ،مرفق البيئة العالمية أيضا  سيعمل و  -16
 التصدي للعوائق على ساعدي وقداالزدواجية في اآلليات التنظيمية،  فاديت إلى هذا التعاونوسيؤدي . نيالوط المستوى

من خالل تقاسم الموارد  أقل البلدان نموا  التي تواجهها البلدان الصغيرة أو و المفروضة على الموارد المالية والبشرية 
معارفها البلدان على إضافة قيمة لمواردها الجينية و  اتدر بناء ق المرفق أيضا  في يساعدوسالتنظيمية والعلمية. 

 .جينيةالتقليدية المرتبطة بالموارد ال

 عناصر مشروع مقرر بشأن اإلرشاد الموجه لآللية المالية -ا  رابع

استجابة مرفق البيئة العالمية لإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف فيما يتعلق  -ألف
 بالحصول وتقاسم المنافع

ألطراف لاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  ، بأن يعتمدالثاني االلجنة الحكومية الدولية، في اجتماعهوصي ت -11
الصادرة  4/3من التوصية للخطوط المقترحة في المرفق األول  وفقا   في بروتوكول ناغويا، في اجتماعه األول، مقررا  

 أدناه. مستنسخة تي تردالو  13،للجنة الحكومية الدوليةا عن
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، إن مؤتمر

الترتيبات التشغيلية بين االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العالمية  -أوال 
 فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا

                                                 
13  UNEP/CBD/ICNP/REC/2/1. 
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بمذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية المعتمدة في المقرر  يحيط علما -3
ما يقتضيه  مراعاةمع ترتيبات التشغيلية الموضحة في مذكرة التفاهم تنطبق على البروتوكول، على أن ال ويؤكد 1/8

 ؛اختالف الحال

بأن يدعو مؤتمر األطراف مجلس مرفق البيئة العالمية إلى تقديم فصل عن الحصول يوصي  -4
توكول ناغويا، في الوقت وتقاسم المنافع في تقريره مباشرة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برو 

 المناسب للنظر فيه؛

إجراء استعراضات دورية لفاعلية اآللية المالية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا في الوقت يقرر  -1
 مؤتمر األطراف في اجتماعاته المقرر فيها استعراض فاعلية اآللية المالية؛ المناسب لكي ينظر فيها

مناسب لفترات تجديد موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة القيام، في الوقت اليقرر أيضا  -2
العالمية، بتقييم لمبالغ األموال الالزمة لمساعدة البلدان النامية األطراف واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي في الوفاء 

 ل؛بالتزاماتها بموجب بروتوكول ناغويا، وذلك لنظر مؤتمر األطراف لدى تقريره لمتطلبات التموي

بأن يدعو مؤتمر األطراف ممثلي مرفق البيئة العالمية إلى حضور الدورات العادية لمؤتمر يوصي  -5
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، واإلدالء ببيانات رسمية فيها، بغية اإلبالغ عن تنفيذ 

 م المنافع؛اإلرشاد الموجه إلى مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالحصول وتقاس

بأن يشجع مؤتمر األطراف أمانتي االتفاقية ومرفق البيئة العالمية على تبادل المعلومات  يوصي -6
والتشاور على أساس منتظم قبل اجتماعات مجلس مرفق البيئة العالمية واجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

 لية في مساعدة األطراف على تنفيذ البروتوكول.لألطراف في بروتوكول ناغويا بغية تسهيل فاعلية اآللية الما

 اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية -ثانيا 
 السياسة واإلستراتيجية: )أ(

باإلرشاد الموحد الموجه إلى اآللية المالية المتعلق بالسياسة واإلستراتيجية المعتمد في  يحيط علما -1
وحسب مقتضى الحال، تنقيح هذا اإلرشاد مع األخذ في  مؤتمر األطراف إلى استعراض، ويدعو، 31/42المقرر 

 الحسبان التطورات الجديدة مثل اعتماد بروتوكول ناغويا؛
 أولويات البرامج: )ب(

بأن ينظر مؤتمر األطراف في دمج اإلرشاد التالي بشأن أولويات البرامج فيما يتعلق  يوصي -8
 ى اآللية المالية؛بالحصول وتقاسم المنافع في إرشاده العام الموجه إل

 "إن مؤتمر األطراف،
ل المشاريع التي تساعد على ما يلي: يطلب -3  إلى مرفق البيئة العالمية بأن ي مو 
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نفاذ التشريع الوطني، والتدابير اإلدارية أو  )أ( بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وا 
حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ومن ثم المساهمة في 

 لمكوناته، بما في ذلك:
تحديد الفاعلين ذوي الصلة والخبرة القانونية والمؤسساتية القائمة من أجل  (3)

 تنفيذ بروتوكول ناغويا؛ 
تقييم وضع التدابير المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء  (4)

 يا؛االلتزامات لبروتوكول ناغو 
إعداد و/أو تعديل التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول  (1)

 وتقاسم المنافع بغية تنفيذ التزاماتها في إطار بروتوكول ناغويا؛
 وضع السبل لمعالجة المسائل عبر الحدود؛ (2)
إنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوفير الحصول على الموارد  (5)

ضمان تقاسم المنافع، ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم الجينية، و 
والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ورصد استخدام الموارد الجينية 
والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، بما في ذلك دعم إنشاء 

 نقاط التفتيش؛
ا بصورة متبادلة للنهوض بناء قدرات األطراف على التفاوض على شروط متفق عليه )ب(

باإلنصاف والعدالة في المفاوضات في إعداد وتنفيذ اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك من خالل 
 تعزيز فهم نماذج األعمال وحقوق الملكية الفكرية؛

بناء قدرات األطراف على تنمية قدراتها البحثية المحلية إلضافة قيمة إلى مواردها الجينية  )ج(
الخاصة والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وذلك من خالل جملة وسائل من بينها نقل 
عداد واستخدام طرائق تقدير  التكنولوجيا؛ والتنقيب البيولوجي وما يرتبط به من بحوث ودراسات تصنيفية؛ وا 

 القيمة؛
لية وأصحاب المصلحة معالجة احتياجات وأولويات القدرات للمجتمعات األصلية والمح )د(

 المعنيين؛ وذلك من خالل مشروعات تشمل:
النهوض بمشاركتها في العمليات القانونية والسياساتية وعمليات صنع  (3)

 القرار؛
المساعدة في بناء قدراتها المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية  (4)

توكوالت المرتبطة بالموارد الجينية، مثال من خالل إعداد البرو 
المجتمعية، والبنود التعاقدية النموذجية والمتطلبات الدنيا للشروط المتفق 

 عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛
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تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  )ه(
نظم القائمة على االنترنت مثل األدوات السمعية والمرئية ألنشطة واستخدام أفضل أدوات االتصال المتاحة وال

 الحصول وتقاسم المنافع؛
دعم األطراف في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد  )و(

إستراتيجيات الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد وتنفيذ 
قليمية لزيادة التوعية؛  وطنية وا 

 دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكول؛ )ز(
أن يحل اإلرشاد المذكور أعاله محل جميع اإلرشادات السابقة ذات الصلة  يقرر] -4

 بالحصول وتقاسم المنافع الموجهة إلى اآللية المالية؛[
بتخصيص األموال من جانب مرفق البيئة الدولي في نافذة منفصلة مخصصة  يوصي] -1

 ؛[(STAR)تحديدا ألنشطة الحصول وتقاسم المنافع في إطار نظام التخصيص الشفاف للموارد 

 معايير األهلية: )ج(
أن جميع البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية،  يقرر -2

كذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، التي هي أطراف في بروتوكول ناغويا، تكون مؤهلة للحصول على و 
 التمويل من مرفق البيئة العالمية؛

 البند المؤقت التالي في معايير األهلية للتمويل بموجب اآللية المالية للبروتوكول: يعتمد -5
أربع سنوات بعد دخول البروتوكول خيز النفاذ، البلدان  "تؤهل للتمويل من مرفق البيئة العالمية، إلى

النامية، السما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي 
التي هي أطراف في االتفاقية وتقدم التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا في البروتوكول، وذلك 

ة وقدرات مؤسساتية من أجل تمكينها من أن تصبح أطرافا. ويجب أن يكون إلعداد تدابير وطني
الدليل على النية في شكل ضمان مكتوب إلى األمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا في 

 بروتوكول ناغويا بعد االنتهاء من األنشطة التي يطلب تمويلها."

عمال األخرى التي نررت فيها اللجنة الحكومية من بنود جدول األ أخوذةعناصر مشروع مقرر م -باء
 الدولية 

في توصيات اللجنة  يتصل باإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية مقررمشروع لدرجت العناصر التالية أ   -18
 :من جدول األعمال أخرىبنود  في إطارالحكومية الدولية 

 غويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول نا 



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/4 

                                                                                                                                        Page 20 
 

والمصارف  والمنظمات الدولية،األطراف، والحكومات األخرى، ومرفق البيئة العالمية،  يدعو )أ(
 الالزمة الموارد المالية أن تقدم، حسب االقتضاء، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية األخرى، ،اإلنمائية اإلقليمية

 14؛ن أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويام تنميتهالدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات و 

مرفق البيئة العالمية إلى إتاحة موارد مالية بغية مساعدة األطراف المؤهلة في إعداد تقاريرها  يدعو (ب)
 15الوطنية.

 عناصر إضافية لمشروع مقرر  -جيم
مؤتمر فإن ، مية الدوليةاللجنة الحكو  اأوصت به والتي أعاله المقرر الواردة باإلضافة إلى عناصر مشروع -12

عناصر  إدراج، في ضوء التطورات األخيرة، يرغب ألطراف في بروتوكول ناغويا قدلاجتماع كاألطراف العامل 
 لية على غرار ما يلي:اآلالمالية ب لمقررها المتعلقإضافية 

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، 
للدول  يعرب عن تقديرهومرفق البيئة العالمية موارد الصندوق االستئماني لسادس لتجديد اللبا يرحب -3 

 ؛تجديد السادسالالتي ساهمت في 

 مواردل مجال التركيز المتصل بالتنوع البيولوجي ضمن التجديد السادس استراتيجيةب يرحب أيضا   -4 
تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول ب المتعلق 8مج تضمن البرنات ، والتيمرفق البيئة العالميةل الصندوق االستئماني
التنوع البيولوجي ب مجال التركيز المتصل أهدافمختلف البرمجة اإلرشادية ل غاياتب علما   يحيطوتقاسم المنافع، و 

 ؛GEF/C.46/07/Rev.01 والبرامج الواردة في الوثيقة

تقاسم المنافع خالل برمجة و  على منح األولوية لمشاريع الحصولاألطراف المؤهلة  حثي -1 
نظام التخصيص  في إطار مرفق البيئة العالميةل الصندوق االستئمانيللتجديد السادس لموارد  مخصصاتها الوطنية

 ؛الشفاف للموارد

مرفق البيئة العالمية التي  تقاسم المنافع في مشاريعأنشطة الحصول و األطراف على دمج  يشجع -2 
مشاريع مرفق البيئة العالمية  وكذلك ،"البرامج النموذجية للن هج المتكاملة"مقترح  فيها، بما متعددة مجاالت تركيز تشمل
 ؛2و 1و 4و 3البرامج  هاالتنوع البيولوجي، بما فيب المتصل تركيزالمجال ل األخرى برامجالإطار  في توضعالتي 

                                                 
كومية الدولية لبروتوكول ناغويا، "تدابير للمساعدة في بناء الصادرة عن اللجنة الح 1/5من التوصية  2مقتبسة من الفقرة   14

 القدرات وتنميتها وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي".
 (.42ا، "الرصد واإلبالغ )المادة الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغوي 1/1التوصية من  2الفقرة   15
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التي لمشاريع لاالعتبار الواجب  وليأن ت ووكاالت التنفيذ التابعة لهمرفق البيئة العالمية  يطلب إلى -5 
 المتصل تركيزالوغيرها من برامج مجال  "البرامج النموذجية للن هج المتكاملة"في إطار  متعددة تركيزمجاالت  تشمل

 الحصول وتقاسم المنافع ذات الصلة؛ تضمن أنشطةالتي تو التنوع البيولوجي ب

مجال الحصول دمج، حسب االقتضاء، أن تعلى الحكومات األخرى  يدعواألطراف و كذلك حثي -6 
 هاوبرامج هاوخطط ،الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط عملها ضمن استراتيجياتها األولية وتقاسم المنافع وتمنحه

 .الوطنية إلنمائيةا
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 المرفق األول
 في مجال اتدر بناء الق :التنوع البيولوجيب من أهداف مجال التركيز المتصل 2الهدف  المشاريع التي تسهم في

 الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع 

 تقرير مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف(ل 1و 4من المرفقين  مأخوذ)
 لتقرير مرفق البيئة العالمية( 2)مأخودة من المرفق  الحجم المشاريع الكبيرة

هدف  الوكالة البلد
التجديد 
 الخامس

منحة مرفق  نوانالع
 البيئة العالمية

التمويل 
 المشترك

التكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

مصرف  البرازيل
التنمية 
للبلدان 

 األمريكية

إلطار الوطني للحصول وتقاسم ل الجانب المؤسيبناء القدرات وتعزيز  2الهدف 
 بروتوكول ناغويا في إطارالمنافع 

4 401 931  4 401 931  8 803 862  

برنامج  الصين
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

المتعلقة الحصول وتقاسم المنافع ب المتعلقوتنفيذ اإلطار الوطني وضع  2الهدف 
 بها رتبطةوالمعارف التقليدية الم جينيةلموارد البا

4 436 210  22 236 000  26 672 210  

برنامج  إكوادور
األمم 

المتحدة 

 3الهدف
 2الهدف 

 لها جينيةواالستخدام المستدام للموارد ال يةاإلكوادور مائيات حفظ التنوع البر 
2 726 908  11 546 000  14 272 908  
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 اإلنمائي

المستوى 
 العالمي

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

تعزيز الموارد البشرية واألطر القانونية والقدرات المؤسسية لتنفيذ بروتوكول  2الهدف 
 ناغويا

12 000 000  12 000 000  24 000 000  

برنامج  المكسيك
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  2الهدف 
الملحق  ،الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

 التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةالبا

2 283 105  8 429 862  10 712 967  

 

 لتقرير مرفق البيئة العالمية( 4)مأخودة من المرفق  متوسطة الحجمالمشاريع ال

هدف  الوكالة البلد
التجديد 
 الخامس

منحة مرفق  العنوان
 البيئة العالمية

التمويل 
 المشترك

التكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

برنامج  الجزائر
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

 الصلةل على الموارد الجينية وتقاسم المنافع ذات بشأن الحصو  إطار 5الهدف 
 شى مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغوياوالمعارف التقليدية بما يتم

 في الجزائر الملحق بها

1 940 000 4 180 000 6 120 000 
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هدف  الوكالة البلد
التجديد 
 الخامس

منحة مرفق  العنوان
 البيئة العالمية

التمويل 
 المشترك

التكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

برنامج  جزر البهاما
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

  649 549 3  649 649 1  000 900 1 تعزيز الحصول وتقاسم المنافع 5الهدف 

برنامج  الكاميرون
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

تنمية القدرات على : حصول وتقاسم المنافعال في مجال تصاعدينهج اتباع  5الهدف 
المستوى المجتمعي من أجل المشاركة الناجحة في سالسل القيمة المتعلقة 

 Echinops)القرقفان العمالق  بالنسبة إلى بالحصول وتقاسم المنافع 

giganteus)  الكاميرون في 

500 000 
إضافة إلى 

من  552مبلغ 
 ناغوياصندوق 

1 100 000 2 040 000 

برنامج  ماليزيا
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

  000 803 7  000 833 5  000 970 1 وتقاسم المنافع  للحصول وطني وضع وتنفيذ إطار 5الهدف 

برنامج  المغرب
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

جينية الموارد الب المتعلقةوتقاسم المنافع وطني بشأن الحصول إطار  وضع 5الهدف 
التنوع البيولوجي  حفظمة في استراتيجية للمساهكوالمعارف التقليدية 
 في المغرب واستخدامه المستدام

812 785  1 400 000  2 212 785  



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/4 

Page 25 

 

هدف  الوكالة البلد
التجديد 
 الخامس

منحة مرفق  العنوان
 البيئة العالمية

التمويل 
 المشترك

التكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

المستوى 
 اإلقليمي

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

تنمية القدرات على : حصول وتقاسم المنافعال في مجال تصاعدينهج اتباع  5الهدف 
المستوى المجتمعي من أجل المشاركة الناجحة في سالسل القيمة المتعلقة 

بالنسبة إلى القرقفان العمالق  الكاميرون في بالحصول وتقاسم المنافع 
(Echinops giganteus) صمغ البلسانبالنسبة إلى  في ناميبيا و 
(Commiphora wildii)  

972 727  1 100 000  2 072 727  

برنامج  أوزبكستان
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

 0الهدف
 5الهدف 

لتحسين تنظيم ودعم  المستدام واستخدامهالزراعي التنوع البيولوجي حفظ 
 خدمات النظم اإليكولوجية في اإلنتاج الزراعي

1 235 845  4 150 000  5 385 845  

برنامج  فييت نام
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على بناء القدرات من أجل التصديق  5الهدف 
 هوتنفيذ وتقاسم المنافع

2 000 000  7 690 000  9 690 000  

المستوى 
اإلقليمي 

منطقة البحر )
 الكاريبي(

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

 000 766 3 000 850 1 000 916 1 ناغويا في بلدان منطقة البحر الكاريبيبروتوكول باالرتقاء  5الهدف 
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 لثانيالمرفق ا

 )جميع المبالغ بدوالرات الواليات المتحدة( حريت بالموافقةصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا التي مشاريع 

 تقرير مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف(ل 8مقتبس من المرفق )

هدف التجديد  الوكالة البلد
 الخامس

منحة مرفق البيئة  العنوان
 العالمية

التمويل 
 المشترك

التكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

برنامج األمم  األرجنتين
المتحدة 
 اإلنمائي

 090 959 3 186 000 3 904 958 الحصول وتقاسم المنافع بروتوكول ناغويا بشأن تطبيق تعزيز 5الهدف 

برنامج األمم  وتانب
المتحدة 
 اإلنمائي

  000 000 3 000 000 2 000 000 1 الجينية وتقاسم المنافع بشأن الحصول على الموارد ناغويا تنفيذ بروتوكول 5الهدف 

برنامج األمم  الكاميرون
المتحدة 
 اإلنمائي

BD-4  تنمية القدرات على : حصول وتقاسم المنافعال في مجال تصاعدينهج اتباع
المستوى المجتمعي من أجل المشاركة الناجحة في سالسل القيمة المتعلقة 

 Echinops)إلى القرقفان العمالق  بالنسبة إلى بالحصول وتقاسم المنافع 

giganteus)  الكاميرون في 

940 000 

مبلغ إلى إضافة 
من   000 440

 ناغويا صندوق

1 100 000 2 040 000 

برنامج األمم  كولومبيا
المتحدة 
 اإلنمائي

نتاج تطوير و     5الهدف  للصناعات كولومبيا ب شوكو منطقة الطبيعية في األصباغا 
 أحكام في إطار والرعاية الصحيةمستحضرات التجميل  ة وصناعاتالغذائي

 اغويابروتوكول ن

1 000 091 1 516 500 2 516 591 
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هدف التجديد  الوكالة البلد
 الخامس

منحة مرفق البيئة  العنوان
 العالمية

التمويل 
 المشترك

التكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

برنامج األمم  كوكزر ج
المتحدة 
 اإلنمائي

تقاسم على الموارد الجينية و  ناغويا بشأن الحصول تنفيذ بروتوكول تعزيز 5الهدف 
 كوك في جزرالمنافع 

930 137 1 499 535 2 429 672 

برنامج األمم  كوستاريكا
المتحدة 
 اإلنمائي

، وتقاسم طبيعية تطوير منتجات من خالل بروتوكول ناغويا تطبيق تعزيز 5الهدف 
 حفظ التنوع البيولوجيو  المنافع

979 566 4 619 309 5 598 875  

برنامج األمم  فيجي
المتحدة 
 اإلنمائي

 بروتوكول ناغويا لتطبيقبناء القدرات الوطنية و  الطبيعية المنتجات اكتشاف 5الهدف 
 الجينية وتقاسم المنافع بشأن الحصول على الموارد

1 000 000 2 370 000 3 370 000 

برنامج األمم  ابونغ
المتحدة 
 اإلنمائي

الجينية  بشأن الحصول على الموارد الوطنية وخطة العملاالستراتيجية  تنفيذ 5الهدف 
 ستخدامهاا الناشئة عن للمنافعالتقاسم العادل والمنصف و 

913 242 1 790 000 2 703 242 

األمم برنامج  كينيا
 المتحدة للبيئة

في  بحيرات الصودا من الميكروبية حيائيةالتكنولوجيا األ صناعة تطوير 5الهدف 
 بروتوكول ناغويا مع شيا  تم كينيا

913 265 1 751 845 2 665 110 

برنامج األمم  بنما
المتحدة 

الجينية وتقاسم  بشأن الحصول على الموارد بروتوكول ناغويا تعزيز تطبيق 5الهدف 
 في بنما المنافع

1 000 000 3 422 000 4 422 000 
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هدف التجديد  الوكالة البلد
 الخامس

منحة مرفق البيئة  العنوان
 العالمية

التمويل 
 المشترك

التكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

 اإلنمائي

المستوى 
 العالمي

األمم برنامج 
 المتحدة للبيئة

 500 627 1 500 627 000 000 1 وتقاسم المنافع ناغويا بشأن الحصول بروتوكولبدء نفاذ عالمي ل دعم 5الهدف 

المستوى 
 اإلقليمي

األمم برنامج 
 المتحدة للبيئة

لجنة  في البلدان األعضاء في وتنفيذه ناغويابروتوكول  علىالتصديق  5الهدف 
وجمهورية  ،وتشاد ،بوروندي هي: البلدان المشاركة) الوسطى غابات أفريقيا

وسان تومي  ،ورواندا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،أفريقيا الوسطى
 (والكونغو ،والكاميرون ،وغينيا االستوائية ،وغابون ،وبرينسيبي

1 762 557 8 300 000 10 062 557 

المستوى 
 اإلقليمي

األمم برنامج 
 المتحدة للبيئة

 المحيط الهادئ منطقة بلدان في وتنفيذه ناغويابروتوكول  علىالتصديق  4الهدف 
وجزر  ،وتونغا ،وتوفالو ،وباالو ،لجديدةبابوا غينيا ا: هي المشاركة بلدانال)

 ،وكيريباس ،وفيجي ،وفانواتو ،وساموا ،وجزر مارشال ،وجزر كوك ،سليمان
 (، ونيويوناورو ،الموحدة( -وميكرونيزيا )واليات 

1 762 557 950 000 2 712 557 

 المجموع   
14 160 319 

32 946 
875 47 107 194 

 

 
__________ 


