
 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعمقة بالتنوع البيولوجي

 عشر ثالثاالجتماع ال
 6176ديسمبر/كانكف األكؿ  77-4كانككف، المكسيؾ، 

 *مف جدكؿ األعماؿ المؤقت 76البند 
 

( لتعزيز ودعم بناء 7171-7107) منقحة رة األجلخطة عمل قصي
 7171-7100القدرات لتنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي 

 لمتنوع البيولوجي أيتشيوأهداف 
 مذكرة مف األميف التنفيذم

 مقدمة -أوال 
لعممييف كالتقنييف في مجاؿ تقتضى اتفاقية التنكع البيكلكجي أف تقـك األطراؼ بكضع كصيانة برامج لمتعميـ كالتدريب ا .7

تدابير تحديد التنكع البيكلكجي كعناصره كاستخدامو عمى نحك قابؿ لبلستمرار، كتقديـ الدعـ ليذا التعميـ كالتدريب لتبمية 
 التعاكف التقنيعمى تقتضي أيضا أف تشجع األطراؼ المتعاقدة ، الفقرة )أ((. ك 76االحتياجات المحددة لمبمداف النامية )المادة 

كلي ت كيكالعممي الدكلي مع األطراؼ المتعاقدة األخرل، السيما البمداف النامية، فيما تبذلو في مجاؿ تنفيذ ىذه االتفاقية، 
لتنمية القدرات الكطنية كتعزيزىا، عف طريؽ تنمية المكارد البشرية كبناء المؤسسات، كتطكير كاستخداـ  اخاص ااىتمام

(. كعبلكة عمى ذلؾ، تدعك إلى إنشاء 4، الفقرة 78كجيات التقميدية لمشعكب األصمية )المادة التكنكلكجيا، بما في ذلؾ التكنكل
 (.3، الفقرة 78آلية غرفة تبادؿ المعمكمات لتعزيز كتيسير التعاكف التقني كالعممي )المادة 

كالمنظمات ذات  ككاف مؤتمر األطراؼ قد اعتمد في اجتماعاتو السابقة، عددا مف المقررات التي تدعك األطراؼ، .6
نكلكجيا، كالصمة كأمانة اتفاقية التنكع البيكلكجي إلى تنفيذ عدد مف التدابير لتعزيز بناء القدرات، كالتعاكف التقني العممي، كنقؿ الت

كاستخداـ اآلليات المتاحة كالتكنكلكجيات الحديثة، بما في ذلؾ آلية غرفة تبادؿ المعمكمات، لدعـ كتيسير تنفيذ الخطة 
 1.لمتنكع البيكلكجي المذككرة فييا أيتشيكتحقيؽ أىداؼ  6161-6177تراتيجية لمتنكع البيكلكجي االس

، بأف عكس المعدؿ 71/6، المعتمدة في المقرر 6161-6177ع البيكلكجي ك كتقر أيضا الخطة االستراتيجية لمتن .3
ارؾ المعمكمات شليات الدعـ لبناء القدرات، كتالحالي لفقداف التنكع البيكلكجي يتطمب إجراءات متعددة، بما في ذلؾ تعزيز آ

قميمية لبناء القدرات مف أجؿ تقديـ الدعـ  كالحصكؿ عمى المكارد المالية كالتقنية. كبناء عميو، تدعك إلى كضع برامج عالمية كا 
البيكلكجي تتألؼ كتطكير شبكة لمعارؼ التنكع  ؛التقني كتيسير استعراض النظراء؛ كالشراكات كالتعاكف مع مختمؼ المنظمات
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مف قاعدة بيانات كشبكات لمخبراء كالممارسيف؛ كتطكير كتعزيز كحدات اآللية الكطنية لغرفة تبادؿ المعمكمات المربكطة باآللية 
 معارؼ كالخبرات كتبادليا.المى المعمكمات ك عصكؿ حالمركزية لغرفة تبادؿ المعمكمات مف أجؿ تيسير ال

بأىمية اعتماد نيج متسؽ كمتعاضد بخصكص بناء القدرات كتبادؿ األطراؼ أقر مؤتمر باء،  76/6كفي مقرره  .4
مب إلى األميف التنفيذم، ضمف جممة طك  2المعمكمات كالتعاكف التقني كالعممي كنقؿ التكنكلكجيا في إطار االتفاقية كبركتكككلييا

كأىداؼ  6161-6177 يجية لمتنكع البيكلكجيتشجيع كتيسير األنشطة الرامية إلى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتأمكر أف يكاصؿ 
 داؼ التي كاف التنفيذ فييا ضعيفا.لمتنكع البيكلكجي المذككرة فييا، كخصكصا األى أيتشي

)د(  8كعبلكة عمى ذلؾ، في الفقرة  3
قدرات التي قامت تقييـ لفعالية أنشطة بناء ال (7) :إجراءؤتمر األطراؼ إلى األميف التنفيذم مف المقرر المذككر أعبله، طمب م

بما في ذلؾ التكصيات بشأف كيفية زيادة إدماج االحتياجات التي أعربت عنيا األطراؼ مف خبلؿ  األمانة بدعميا كتيسيرىا،
 في أنشطة بناء لثغراتا تحميؿك  (3) إيصاليا،كفرص استعراض ترتيبات الشراكة ذات الصمة ك  (6) ؛استخداـ ُنُيج تشاركية

، كاستنادا إلى ىذه العناصر، إعداد خطة عمؿ قصيرة 6161-6177لمتنكع البيكلكجي  لخطة االستراتيجيةا لدعـ تنفيذ القدرات
 بمدافسيما أقؿ البمداف نمكا كالدكؿ الجزرية الصغيرة النامية، ك الاألجؿ لتعزيز كدعـ بناء القدرات، كخصكصا لمبمداف النامية، 

قبؿ تقديميا إلى نظر الييئة الفرعية المقترحة عمؿ قصيرة األجؿ الخطة اسة التحكؿ االقتصادم، كعقد اجتماع لفريؽ خبراء لدر 
 لمتنفيذ في اجتماعيا األكؿ.

لتقييـ  6175أعبله، أجرل األميف التنفيذم استقصاءا إلكتركنيا في ديسمبر/كانكف األكؿ  المذككر كعمبل بالمقرر .5
. كاستعرض األميف التنفيذم 6175-6173ك دعميا خبلؿ الفترة فاعمية أنشطة بناء القدرات التي قامت األمانة بتيسيرىا ك/أ

المحمية. كقاـ  األصمية كالمجتمعات بأيضا ترتيبات الشراكة القائمة كفرص إيصاؿ دعـ بناء القدرات إلى األطراؼ كالشعك 
، استنادا إلى 6161-6177جي تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلك التي تدعـ لثغرات في أنشطة بناء القدرات اأيضا بتحميؿ 

لبيكلكجي كفي ىا الكطنية الخامسة، كفي االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع ار المعمكمات التي قدمتيا األطراؼ في تقاري
  4 .(NCSA) ةالذاتيالقدرات تقييـ التقارير الكطنية ل

 لتعزيز (6161-6177)خطة عمؿ قصيرة األجؿ كاستنادا إلى نتائج العمميات المذككرة أعبله، أعدت األمانة مشركع .6
تاحتيا لمييئة  أيتشيكأىداؼ  6161-6177كبناء القدرات كدعـ تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  لمتنكع البيكلكجي، كا 

لعمؿ في كأخذ مشركع خطة ا .6176مايك  6-6الفرعية لمتنفيذ في اجتماعيا األكؿ الذم عقد في مكنتلاير في الفترة مف 
كنتائج مشاكرات  6176فبراير  77-8عمى اإلنترنت في الفترة مف  5االعتبار المدخبلت الكاردة مف خبلؿ مناقشات فريؽ خبراء

فضبل عف المعمكمات ذات الصمة الكاردة في الكثائؽ التي أعدت لبلجتماع العشريف  6التي أجريت لمبادرة الجسر البيكلكجي
، كاالجتماع األكؿ لمييئة 6176أبريؿ 31- 65 ممية كالتقنية كالتكنكلكجية الذم عقد في مكنتلاير مفلمييئة الفرعية لممشكرة الع

 .الفرعية لمتنفيذ

                                                           
2
نصؼ لممنافع الناشئة عف بركتكككؿ قرطاجنة بشأف السبلمة األحيائية كبركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالم  

 .استخداميا
3
بشأف  13)بشأف التمكث( كاليدؼ لمتنكع البيكلكجي  مف أىداؼ أيتشي 8فإف اليدؼ كفقا لمطبعة الرابعة مف نشرة التكقعات العالمية لمتنكع البيكلكجي،   
 ذت.التي نفاألىداؼ أضعؼ ىي ( األنكاع الميددة باإلنقراضبشأف ) 12( كاليدؼ التنكع الجيني)

4
 التالية: نتائج الدراسة، كالشراكات القائمة كتحميؿ الثغرات إلى االجتماع األكؿ لمييئة الفرعية لمتنفيذ في كثيقة المعمكمات تـ إتاحة  

UNEP/CBD/SBI/1/INF/29 
5
   تتاح التفاصيؿ المتعمقة بمناقشة عبر اإلنترنت بشأف آلية غرفة تبادؿ المعمكمات في الكثيقة التالية:  
.http://www.cbd.int/mechanisms/capacitybuilding.shtml 

6
 UNEP/CBD/SBI/1/6ية لمزيد مف التفاصيؿ انظر الكثيقة التال  

http://www.cbd.int/mechanisms/capacitybuilding.shtml
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قصيرة األجؿ،  7، أحاطت الييئة الفرعية لمتنفيذ عمما بمشركع خطة العمؿ3إلى  7، الفقرات مف 7/5كفي تكصيتيا  .7
كالحككمات األخرل كالمنظمات ذات الصمة، التركيز بصكرة أكبر، كتقديـ  كطمب إلى األميف التنفيذم، بالتعاكف مع األطراؼ

 مشركع منقح لينظر فيو مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر.
8 

كاستجابة لمتكصية الكاردة أعبله، بسطت األمانة األنشطة الكاردة في مشركع خطة عمؿ عف طريؽ دمج األنشطة ذات  .8
زالة األنشطة التي ست كأسفرت ىذه العممية في الحد مف عدد األنشطة في مشركع خطة  . 6176كتمؿ بحمكؿ نياية عاـ الصمة كا 

مبسط لؤلطراؼ في أربعة اجتماعات تحضيرية إقميمية نشاطا. قدـ مشركع خطة عمؿ  717 إلى 769العمؿ السابقة مف 
األنكاع الميددة باالنقراض مف الحيكانات مشتركة لبلجتماع السابع عشر لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية التجارة الدكلية في 

كاالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية المتعمقة بالتنكع البيكلكجي كاجتماعات األطراؼ في   كالنباتات البرية
ط (، كالمحي6176أغسطس  76-8(، كأفريقيا )أديس أبابا، 6176أغسطس  5-7البركتكككليف، التي عقدت آلسيا )بانككؾ، 

أغسطس  66-66، كأمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكاريبي )أنتيغكا كغكاتيماال 9 (6176أغسطس  79-75آبيا، ) اليادئ
عي ممثمك البمداف في تمؾ الجمسات لمراجعة األنشطة الفنية في األقساـ باء كجيـ كداؿ مف مرفؽ مشركع خطة كدُ  (.6176

 .أكلكياتيا أعمى درجات العمؿ كتحديد

رساؿ خطة العمؿ قصيرة األجؿ المنقحة لجميع األطراؼ، كالحككمات األخرل، كالشعكب األصمية كالمجتمعات تـ إ .9
المرجع رقـ     6176-773المحمية كالمنظمات ذات الصمة الستعراض األقراف كالمزيد مف المدخبلت، مف خبلؿ اإلخطار 

(Ref. no. SCBD/IMS/RS/ET/cp/85976) كساتجابة لذلؾ، كردت تعميقات مف األطراؼ التالية: 617610سبتمبر  76مؤرخ ال .
يراف )الجميكرية اإلسبلمية(، كالياباف، كالمكسيؾ، كميانمار،  بمجيكا، الكاميركف، االتحاد األكركبي كالدكؿ األعضاء فيو، كا 

منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ كأكغندا، كالمممكة المتحدة لبريطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية، كأيضا مف المنظمات التالية: 
، كلجنة عمـك المحيطات الحككمية الدكلية التابعة لؤلمـ المتحدة (IFAD)المتحدة )الفاك(، كالصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية 

برنامج األمـ المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لك ، (UNDP)كالمنظمة العممية كالثقافية، كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
في  المحميةكشبكة المناطؽ ، (UNU-IAS)جامعة األمـ الدراسات العميا التابع لمعيد ك ، (UNEP-WCMC) المتحدة لمبيئة

كشبكة نساء الشعكب في اإلككادكر،  Andes Chinchasuyuكالبرازيؿ(، كشبكة بكارم)، (MedPAN)البحر المتكسط  منطقة
 .(RMIB-LAC) ا البلتينية كمنطقة البحر الكاريبيأمريكاألصمية لمتنكع البيكلكجي في 

ي منطقممبرر ال، الحالة الراىني لكضعت مف خبلؿ عممية تشاركية عمى النحك المبيف أعبلهىذه الكثيقة، التي  كتصؼ .71
عممي )القسـ لمتداخبلت )القسـ ثانيا(، كالمبادئ األساسية إلرشاد الجيكد المبذكلة في مجاؿ بناء القدرات كالتعاكف التقني كال

كيفية رصد خطة العمؿ مقترح ثالثا(، كاإلطار االستراتيجيي الشامؿ لخطة العمؿ )القسـ رابعا(، ككسائؿ التنفيذ )القسـ خامسا( ك 
التي اعتمدتيا كيسرتيا األمانة بالتعاكف مع المنظمات ذات الصمة  11قائمة بأنشطة بناء القدراتكترد كتقييميا )القسـ سادسا(. 

كتـ تسميط الضكء عمى األنشطة المكاضيعية ذات األكلكية التي حددتيا األطراؼ بخط مظمؿ. كتستجيب األنشطة  . في المرفؽ

                                                           
 

  UNEP/CBD/SBI/1/INF/38.و  UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.1 : يتاح مشركع خطة العمؿ في الكثيقتيف التاليتيف 7
8
فيذم أف يعطي التركيز بشكؿ خاص عمى احتياجات بناء القدرات ذات األكلكية المقدمة مف خطة العمؿ، طمب إلى األميف التن تنقيحفي عممية   

تسييؿ التعاكف كالتنسيؽ بيف األطراؼ بالكطنية لمتنكع البيكلكجي كاألنشطة المرتبطة كخطط عمميا األطراؼ كالتي تـ تحديدىا في استراتيجياتيا 
بالفعؿ  تمكيمياتأخذ في االعتبار األنشطة التي تـ لكطمب منو أيضا تبسيط أنشطة،  . نب االزدكاجيةكالحككمات األخرل كالمنظمات الدكلية، كذلؾ لتج

، كاستنادا إلى المدخبلت مف التي أحرزت تقدما قميبللمتنكع البيكلكجي  أيتشيتأخذ في االعتبار أىداؼ لبؿ األمانة كالمنظمات األخرل، مف ق   كتيسيرىا
 .المرجح أف تككف أكثر فعالية التي مفالبمداف النامية ، لتحديد األنشطة ذات األكلكية ؼ مف األطبلااألطراؼ، كال سيما 

 ) https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOPAsia-2016-01 ;( تتاح تفاصيؿ االجتماعات اإلقميمية آلسيا عمى 9

-https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP); Pacific (02-2016-https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP(
). 04-2016-https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP; and GRULAC (03-2016 

 
  en.pdf-ActionPlan-113=CB-2016-nt/doc/notifications/2016/ntfhttps://www.cbd.i .يتاح اإلخطار عمى المكقع التالي 10
11

 القدرات  ، تـ كصؼ بناء بناء القدرات عمى نطاؽ كاسع بشأف تعريؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لتنميةىذه األجؿ قصيرةفي سياؽ خطة العمؿ   

-practice-development-building/capacity-http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity(

, )note.html كتعتبر مبادرات التعاكف التقني كالعممي جزءا ال يتجزأ مف بناء القدرات. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-06-add1-en.doc
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-38-en.doc
https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-01
https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-03
https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-03
https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-02
https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-04
https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf-2016-113=CB-ActionPlan-en.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/capacity-development-practice-note.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/capacity-development-practice-note.html
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مباشرة لمكالية الممنكحة لؤلميف التنفيذم في المقررات السابقة لمؤتمر األطراؼ كمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع األطراؼ في 
الخبرة المكتسبة كالتكجييات التي يمكف تقديميا مف خبلؿ االجتماعات المقبمة البركتكككليف. كقد ُتحدث القائمة في ضكء 
 لمؤتمر األطراؼ أك غير ذلؾ حسب الضركرة.

 وأساس لمعمل الحالةتحميل  -ثانيا 

، كاستعراض منتصؼ المدة لمتقدـ المحرز في تنفيذ التكقعات العالمية لمتنكع البيكلكجيخمص اإلصدار الرابع مف نشرة  .77
، إلى أنو بينما اتخذت خطكات مشجعة نحك تحقيؽ غايات الخطة 6161-6177االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  الخطة

أف ىناؾ حاجة كبيرة لبذؿ جيكد ضخمة لمكفاء بمعظـ لمتنكع البيكلكجي، فمف الكاضح  أيتشياالستراتيجية كبعض أىداؼ 
دابير، بما في ذلؾ مزيد مف الدعـ لبناء القدرات، خصكصا لمبمداف تطمب تنفيذ حزمة مف التياألىداؼ. كالحظ التقرير أف ذلؾ س

النامية، السيما أقؿ البمداف نمكا كالدكؿ الجزرية الصغيرة النامية، فضبل عف بمداف التحكؿ االقتصادم. كالحظ اإلصدار الرابع 
اءات عمى نطاؽ كاسع، كاالستفادة مف اإلجر مف دة ستفابللمف النشرة أيضا أف الشراكات ستككف مطمكبة عمى جميع المستكيات 

 دعـ أكجو التآزر في التنفيذ الكطني لمختمؼ االتفاقات البيئية المتعددة األطراؼ.لالممكية الضركرية ك 

، 6175االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي المنقحة، التي قدمت إلى األمانة قبؿ نياية عاـ كفي  .76
آخر أنشطة عديدة لبناء القدرات )انظر الكثيقة  13بمدا 51ؿ خطة ككنية لتنمية القدرات كأدرج عمى األق 12بمدا 73شمؿ 

UNEP/CBD/COP/13/8/Add.1كسمطت بعض االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنية  . 3، الفقرة الفرعية ، القسـ الرابع ألؼ
مكر الشرقية، الضكء عمى احتياجات القدرة المحددة عمى لمتنكع البيكلكجي، بما في ذلؾ مف بكركندم كغيانا كمالي كنيجيريا كتي

 المستكيات الفردية كالمؤسسية.
كتشمؿ األمثمة عمى: ضركرة القدرة عمى تعزيز التكعية كالتثقيؼ؛ كتعبئة الجيات الفاعمة؛ 14

دارة المناطؽ المحمية؛ كتقييـ فعالية المناطؽ المحمية؛ كتقييـ النظاـ اإليككل كجي؛ األدكات كالتقنيات كتخطيط السياسات كا 
تعزيز ك ؛ تمكينية قانكنيةأطر لئلدارة المستدامة لمبيئة؛ كتحسيف اليياكؿ كالمؤسسات المسؤكلة عف إدارة القضايا البيئية؛ كتطكير 

أساسية داخؿ تطكير قدرات تقييـ ك ؛ تحسيف تعميـ التنكع البيكلكجي في التخطيط لمتنميةك رصد كتحميؿ التنكع البيكلكجي؛ 
 .ككاالت الرئيسيةال

، قدـ عدد مف األطراؼ إلى األميف التنفيذم معمكمات بشأف االحتياجات العممية كالتقنية الرئيسية 6173كفي عاـ  .73
     المرجع رقـ 115-6173 رقـ استجابة لئلخطارات 6161-6177المتعمقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 

(Ref. No. SCBD/STTM/DC/ac/81207)  المرجع رقـ 178-6173رقـ كاإلخطار  6173يناير  67المؤرخ              
(Ref. No. SCBD/STTM/DC/RH/VA/81439)  الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية . كنظرت 6173فبراير  66المؤرخ

ضافية مف استعراض اإلمدخبلت الك ألميف التنفيذم لممعمكمات الكاردة اتجميع في السابع عشر في اجتماعيا كالتكنكلكجية 
 كبعد ذلؾ نظرت الييئة في15 (UNEP/CBD/SBSTTA/17/2 and Add.1 to Add.4  كثائؽال )انظر التجميعمشركع لالنظراء 

                                                           
12

البكسنة كاليرسؾ، بكتسكانا، بكركندم، غيانا، لبناف، مبلكم، جزر المالديؼ، مالي، المغرب، نيجيريا، نيكم، سكريناـ كتيمكر  يشمؿ ىذا عمى:ك   
 .الشرقية

13
ليكناف، غكاتيماال، غينيا بكركينا فاسك، البحريف، كمبكديا، الكاميركف، تشاد، الصيف، الككنغك، دكمينيكا، مصر، إريتريا، جكرجيا، االنمسا، أرمينيا،   

مبيؽ، ميانمار، ناميبيا، مكز بيساك، ىنغاريا، اليند، العراؽ، الياباف، األردف، جميكرية الك الديمقراطية الشعبية، ليختنشتايف، مدغشقر، ماليزيا، مكريتانيا، 
نيفيس، السنغاؿ، صربيا، سيشيؿ، سمكفاكيا، جنكب أفريقيا، سانت كيتس ك جميكرية مكلدكفا، نيباؿ، نيكاراغكا، النيجر، بيرك، بكلندا، جميكرية ككريا، 

 .زامبيا كزيمبابكم، السكداف، تكغك، تكفالك، أكغندا، المممكة المتحدة، أكركغكام
14

 .معمكمات مفصمة بشأف االحتياجات الخاصة قدـ مف األطراؼ فقط يبلحظ أف عدد قميؿ  
15

الحتياجات المتعمقة باألىداؼ بمكجب اليدؼ ألؼ مف الخطة االستراتيجية، مثؿ ) تتناكؿ   UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1الكثيقة   
( ، كالكثيقة 10-5) تتناكؿ اليدؼ باء، مثؿ األىداؼ  UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.2، كالكثيقة  4-1األىداؼ 

UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.3  ( ، كالكثيقة13-11) تتناكؿ اليدؼ جيـ، مثؿ األىداؼ UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.4  (
 مف اليدؼ داؿ(. 15ك 14تتناكؿ األىداؼ 
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السبؿ كالكسائؿ الممكنة لتمبية تمؾ االحتياجات كتعزيز القدرات العممية كالتقنية لؤلطراؼ في التعاكف مع التاسع عشر  اجتماعيا
كترد أمثمة عمى بناء القدرات الرئيسية كاالحتياجات العممية كالتقنية ذات  . (UNEP/CBD/SBSTTA/19/3)نظمات ذات الصمةالم

 .أدناه 7لمتنكع البيكلكجي في الجدكؿ  أيتشيتحقيؽ مختمؼ أىداؼ بالصمة 

 لمتنوع البيولوجي شيأيتأمثمة لالحتياجات العممية والتقنية الرئيسية ذات الصمة بمختمف أهداف . 7الجدكؿ 
 أمثمة لالحتياجات العممية والتقنية الرئيسية                           الهدف

0  

 أدكات كأساليب لرصد أك تقييـ مستكيات الكعي عمى الصعيديف الكطني كالعالمي 
 لبيكلكجي، بما في ذلؾ مزيد مف التكجيو بشأف كيفية ربط الكعي بالتنكع البيكلكجي بصفة عامة مع الكعي بقيـ التنكع ا

 ، كتغيير السمكؾ(IPLCالشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية )قيـ 
  تغيير السمكؾإلى لترجمة الكعي بالتنكع البيكلكجي طرؽ 
  مختمؼ القطاعات كالسياسات كالبرامج ذات الصمةلدمج أدكات لترجمة الكعي بالتنكع البيكلكجي 

2  
  ىمية االجتماعية كالثقافيةاألمة مف قيـ التنكع البيكلكجي، بما في ذلؾ مجمكعة كامببلعتراؼ لأدكات كأساليب 
 القدرة عمى االستفادة الكاممة مف األدكات كالمنيجيات القائمة لدمج قيـ التنكع البيكلكجي في عمميات التخطيط 
  ابات القكمية/ دمج التنكع البيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية في الحس لعكسالنظـ المحاسبية المناسبة 

3 
  / محكافز اإليجابيةلشكاؿ غير النقدية األأدكات أك منيجيات لتحديد كمعالجة الحكافز غير االقتصادية 
 مؤسسات )مثؿ حيازة األراضي(، الثير عمى حكافز أدكات أك منيجيات لمعالجة الحكافز غير االقتصادية، مثؿ التأ

 إلخكالقدرة عمى فرض النظاـ، 
 حكافز الضارة لمحفاظ عمى التنكع البيكلكجيمنيجيات لتحديد ال 

4 
 كلمحفاظ عمى آثار استخداـ  يفتطبيؽ أدكات أك منيجيات العمـك االجتماعية لضماف اإلنتاج كاالستيبلؾ المستدام

 المكارد الطبيعية داخؿ الحدكد اإليككلكجية المأمكنة
 ات الكطنيةأدكات لدعـ األطراؼ في ترجمة مبادئ التنمية المستدامة في السياس 
 ة لبلنخراط بشكؿ فعاؿ مع أدكات دعـ السياسات كالمنيجيات المناسبة ثقافيا لمشعكب األصمية كالمجتمعات المحمي

 .الشركات
5 

 ألراضي كتقسيـ المناطؽ الكصكؿ إلى أدكات كأساليب لمتخطيط المكاني )كالمفاىيـ ذات الصمة مثؿ تخطيط استخداـ ا
 ؿ األطراؼلخ( المستخدمة مف قبإالبيئية، 

  أدكات لتسييؿ قياس التغيرات في المكائؿ عمى المدل القصير كالطكيؿ 
  فقداف التنكع البيكلكجيباألدكات البلزمة لحساب أفضؿ لؤلسباب كالقضايا االجتماعية كاالقتصادية المرتبطة 
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 أمثمة لالحتياجات العممية والتقنية الرئيسية                           الهدف
 الحفاظ عمى التنكع البيكلكجي كفقداف التنكع المرتبطة بمحددة، الالبلزمة لحساب أفضؿ لمقضايا الجنسانية  األدكات

 المجاؿ االجتماعي عند النظر إلى، عمى حد سكاء البيكلكجي
  إجراءات متماسكة كمتسقة كمتكاصمة لمحد مف فقداف المكائؿ كمنع التدىكر كالتفكؾالقدرة عمى تنفيذ 
 معكاقب االجتماعية كاالقتصادية لفقداف التنكع البيكلكجيلريكىات النمذجة أدكات لسينا 

6 
 أدكات لتحسيف التكاصؿ كالتعاكف بيف قطاع مصايد األسماؾ كقطاع البيئة 
 تعزيز قدرة منظمات إدارة مصائد األسماؾ لمزيد مف التحسيف كتنفيذ نيج النظاـ اإليككلكجي في إدارة مصايد األسماؾ 
  معالجة قضايا التنكع البيكلكجي في إطار إدارة مصايد األسماؾالقدرة عمى 

7 
  كتمؾ الممقحات، مثؿ المناظر الطبيعية ضمف إنتاجاألدكات كالمنيجيات لتحسيف رصد خدمات النظـ اإليككلكجية 

 التنكع البيكلكجي التي تدعميا تربة الخدمات 
 لميةأمثمة مف نماذج مناسبة لمتنمية الزراعية المستدامة العا 
 لمزراعة في الممارسة المستداـ تكثيؼاللدعـ  ةتكجيو سياسات محسن 
  غذائي عمى المدل القصيرزراعة المستدامة مع أمف لمالتكازف بيف األىداؼ المتنافسة أدكات لتحقيؽ 
  اعية فيـ أفضؿ لمركابط بيف التنكع البيكلكجي كأداء النظـ اإليككلكجية، كخاصة في مجاؿ الزراعة، كالغابات الزر

 نظمة الغذائية البحريةاألك 
  فيـ أفضؿ لتأثيرات تغير المناخ عمى التنكع البيكلكجي كالفرص المتاحة لمعالجة ىذه التأثيرات مف خبلؿ الزراعة

 المستدامة
 إرشاد كأدكات كآليات لتكسيع نطاؽ الممارسات الجيدة 

8 
  مختمفة في مختمؼ الممكثات لكجية اآلمنة، كعتبات الالحدكد اإليكك األحماؿ الحرجة، ك بالبيانات كالمعمكمات المتعمقة

 اإليككلكجيةالنظـ 
 إرشادات إضافية لمعالجة مسببات التمكث مف المغذيات 
  األدكات البلزمة لمعالجة الثغرات في المعرفة بشأف آثار الممكثات المختمفة عمى التنكع البيكلكجي؛ معمكمات عف

 اإليككلكجية الطبيعيةكميات المكدعة كتأثيراتيا عمى النظـ ال
 القدرة عمى االستفادة مف األدكات كالمنيجيات لتقميؿ آثار التمكث عمى التنكع البيكلكجي كخدمات النظاـ اإليككلكجي 

9 
 أحكاض األسماؾ، كأنكاع ليفة، األحيكانات الالحيكانات كيتعمؽ بتنفيذ المعايير الدكلية أف  المكاد التعميمية لشرح كيؼ

 مقدمات الناتجة عف أماكف األسكاؽ الدكلية عمى شبكة اإلنترنتال، كاألغذية الحية، ك ية الصغيرةالحيكانات البر 
 استراتيجيات لمنع إدخاؿ األنكاع الغريبة مع ارتفاع مخاطر الغزك البيكلكجي 
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 أمثمة لالحتياجات العممية والتقنية الرئيسية                           الهدف

 ؤلنكاع الغريبةلجتماعي كاالقتصادم المحتمؿ ر االأدكات لتقييـ األث 
  مقضاء أك السيطرة عمى األنكاع الغريبة الغازيةلمنيجية لتحميؿ التكاليؼ كالمنافع 
  / لمدخكؿالحدكدية  /المكانئمسيطرة عمى دخكؿ األنكاع الغريبة الغازية في المراكزقدرات لأدكات 

10 
  خاص لتغير المناخ أك تحمض المحيطات كرصد الضغكط عميياأدكات لتحديد النظـ اإليككلكجية اليشة بشكؿ 
  المناظر الطبيعيةاألدكات البلزمة لدمج التكجيو المكجكدة في مختمؼ المجاالت، عمى مستكل 

11 
 البحرية ك األرضية كالداخمية  المناطؽ المحمية الخطكات التي يمكف اتخاذىا لتقييـ فعالية 

o خاصة في نظـ المناطؽ كالمحميات الخاصة مشعكب األصمية المحمية لالمناطؽ  أدكات لتحقيؽ التكامؿ بيف
 المحمية الكطنية

o  الشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية التي تديرىاإدارة منصفة لممناطؽ المحمية، بما في ذلؾ 
o دمج المناطؽ المحمية في المناظر الطبيعية كالمناظر البحرية األكسع 
o  جية لممياه الداخميةالحماية الفعالة لمنظـ اإليككلك 
o دارة المناطؽ المحمية في المحيطات المفتكحة كالبحار العميقة تحديد  كا 
o  دارة المناطؽ المحمية ك  المحمية في إطار سيناريكىات تغير المناخ شبكات المناطؽشبكات تصميـ كا 
o القدرة عمى االستفادة مف أدكات لتقييـ فعالية المناطؽ المحمية 

12 
  النقراض المرتبطة المتعمقة با الضغكط معالجة  إدارة األنكاع المكجكدة لتحسيف كخطط تنفيذ نيجتنسيؽ تطكير ك/ أك

 كاالتجار غير المشركع الحصاد ب
  منيجيات التقييـ بالنسبة لؤلنكاع التي ال تنعكس حاليا في القكائـ الحمراء، مثؿ الفطريات كالبلفقاريات، كاستخداـ تمؾ

 اشالمعمكمات لتطكير خطط اإلنع
  ،أدكات لدعـ برامج اإلنعاش كالحفاظ عمى األنكاع لتكممة تمؾ التي كضعت في إطار االتفاقيات كالمنظمات األخرل

اتفاقية التجارة الدكلية بأنكاع الحيكانات كالنباتات البرية الميددة عمى سبيؿ المثاؿ، اتفاقية األنكاع المياجرة ك 
  باالنقراض

  مستكيات السكافيديد األنكاع عمى مات عف حالة تأدكات لجمع المعمك 
  باالنقراض / الميددةنفاذ لحماية األنكاع الميددةاإلالقدرة عمى 

13 
  لممحاصيؿ في المناطؽ المحمية كتعزيز الحفاظ عمى مستكل المزرعة األنكاع البرية المتقاربة أدكات إضافية لتعزيز

 في مستكل المناظر الطبيعية
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  رشادات تتعمؽ بتحديد أىمية االجتماعية كاالقتصادية  ذاتككذلؾ األنكاع كاألصناؼ ألنكاع البرية المتقاربة اأدكات كا 
 كالثقافية

 مزيد مف تطكير آليات لرصد التغيرات الجينية عمى المستكل العالمي 
  في المناطؽ المحميةالمكاقع الداخمية لؤلنكاع البرية المتقاربة حفظ أدكات لدعـ 
  لؤلنكاع البرية المتقاربة المكاقع الطبيعية خارجالفعاؿ القدرة عمى الحفظ 

14 
  لتكفير السمع كالخدمات اليامة لرفاه خاصة اليامة أدكات كمنيجيات لتحديد كترتيب أكلكيات النظـ اإليككلكجية

 المحمية، كالفقراء كالفئات المستضعفة اإلنساف، كبخاصة النساء، كالسكاف األصمييف كالمجتمعات
 المحمية ، كالفقراء كالفئات  نظمة الحكـ التي تسمح لمنساء، كالسكاف األصمييف كالمجتمعاتإضافة التكجيو بشأف أ

 المستضعفة  بإدارة النظـ اإليككلكجية
 تكجييات إلدارة النظـ اإليككلكجية إليصاؿ خدمات النظاـ اإليككلكجي المتعددة 
 عي الستعادة كصكف النظـ اإليككلكجية التي المستجيبة لمنكع االجتما العمؿ أدكات لتطكير كتنفيذ اإلجراءات خطط

 العيش كسب تكفر الخدمات األساسية، بما في ذلؾ الخدمات المتعمقة بالمياه كالصحة كسبؿ
15 

 األدكات كالمنيجيات لممساعدة في تحديد المجاالت المحتممة لبلستعادة، بما في ذلؾ مف خبلؿ تقييـ التكاليؼ كالفكائد 

 
 أكلكيات تمؾ األراضي التي تحتاج إلى استعادة المنيجية لتحديد كترتيب 
 تكجييات لمساعدة البمداف في تحديد أكلكيات أنشطة االستعادة كتكضيح النتائج المرجكة مف ىذه األنشطة 
  أدكات لتقييـ آثار كنتائج أنشطة/برامج االستعادة 

 

 UNEP/CBD/SBSTTA/17/2 and Add.1 to Add.4 : الكثائؽالمصدر
بدعـ مف مرفؽ البيئة العالمية  6171ك 6113ت بيف السنكات أجري، التي ةالذاتيالقدرات تقييـ الكطنية ل كفي تقاريرىا .74

في معظـ  الحظت بمداف كثيرة أف التنفيذ الفعاؿ لبلتفاقية يعكقو القدرات المحدكدة 16في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،
التي تـ بمدا  779في المائة مف البمداف البالغ عددىا  45كدعا أكثر مف  17ت.، كالمكارد المالية كالتقنية كنقص المعمكمااألحكاؿ

إلى دعـ بناء القدرات لمعالجة المسائؿ التالية عمى نحك األكلكية: إزالة الغابات،  ةالذاتيالقدرات لتقييـ تحميؿ تقاريرىا الكطنية 
ة الغازية، كالسبلمة األحيائية، كاالستخداـ المستداـ، كالحصكؿ ر بالمكائؿ، كاألنكاع المعرضة لبلنقراض، كاألنكاع الغريباضر كاإل

، في المائة( المسائؿ الشاممة التالية عمى أنيا أعمى أكلكياتيا: التكعية العامة 81بمدا ) 95 ما مجمكعو كتقاسـ المنافع. كحدد
دارة المعم نفاذ أطر سياساتية كتنظيميكالتعميـ البيئي، كا  الييكمية كاألطر  تكميفات؛ كتعزيز الةكمات كتبادليا؛ تطكير كا 

 ية؛ كالتمكيؿ المستداـ؛ كالتنسيؽ بيف القطاعات؛ كقدرات لمتخطيط، كالرصد كالتقييـ.اتالمؤسس

                                                           
 .برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي قدـ التمكيؿ مف مرفؽ البيئة العالمية مف خبلؿ  16
 قع:عمى المك  ةلذاتيالقدرات اكفرادل التقارير الكطنية لتقييـ  ةالذاتيالقدرات انظر التقرير التجميعي لمتقارير الكطنية لتقييـ   17

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

https://www.thegef.org/gef/ncsa
https://www.thegef.org/gef/ncsa
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، 6161-6177شطة بناء القدرات التي تدعـ تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي نفي أ كيبيف تحميؿ لمثغرات .75
 أيتشيمف أىداؼ  79ك 74ك 73ك 76ك 8ك 7ك 4باء، أف األىداؼ  76/6)د( مف المقرر 8رة الذم أجرتو األمانة عمبل لمفق

 18 لمتنكع البيكلكجي ىي أقؿ األىداؼ المدعكمة في الكقت الحاضر بأنشطة كمكاد بناء القدرات القائمة.

التي أف الجيكد  6174لؤلمانة في عاـ  .Globaltronique Incكمف حيث إيصاؿ بناء القدرات، الحظ تقرير أعدتو  .76
تبذليا األمانة في مجاؿ بناء القدرات تألفت مف أنشطة صغيرة جدا، كقصيرة األجؿ، كتـ تنفيذ الكثير منيا بطريقة غير منسقة 

ض مف أثر الجيكد التي بذلتيا األمانة في مجاؿ بناء القدرات. كمنذ ذلؾ الكقت، كغير مكممة. كالحظ التقرير أف النيج قد قك  
بعض التدابير المتخذة عمى إنشاء كحدة كتشمؿ   انة عددا مف التدابير لمعالجة الثغرات المحددة كأكجو الضعؼ.اتخذت األم

لتنمية القدرات لتنسيؽ كتسييؿ التخطيط، كالتسميـ، كالرصد كالتقييـ، كمتابعة أنشطة بناء القدرات التي سيمتيا كدعمتيا األمانة 
أجؿ تعزيز نيج متماسؾ كمتكامؿ كمنسؽ لبناء القدرات كنيج تقني كعممي في األمانة بالتعاكف مع المنظمات ذات الصمة، مف 

 العامة

كتستجيب خطة العمؿ الحالية إلى االحتياجات كالثغرات في بناء القدرات. كتتضمف مجمكعة مف األنشطة األساسية  .77
لدعـ تنفيذ الخطة االستراتيجية  6161-6177الفترة لبناء القدرات كالدعـ التقني كالعممي لتنفيذىا بطريقة متكاممة كمنسقة خبلؿ 

المذككرة فييا فضبل عف الخطة االستراتيجية لبركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة  أيتشيكأىداؼ  6161-6177لمتنكع البيكلكجي 
 .ةكالدكلي ةميكاإلقمي ة. كتركز خطة العمؿ عمى أىمية الشراكات التعاكنية عمى المستكيات الكطني6161-6177األحيائية لمفترة 

كتكمؿ خطة العمؿ األطر االستراتيجية لبناء القدرات كخطط العمؿ التي أعدت في إطار االتفاقية، كىي: اإلطار  .78
غكيا، كاإلطار كخطة العمؿ لبناء القدرات مف أجؿ التنفيذ ا لدعـ التنفيذ الفعاؿ لبركتكككؿ ناياالستراتيجية لبناء القدرات كتنميت

كىي تسعى أيضا  19 بناء القدرات لممبادرة العالمية لمتصنيؼ.جنة لمسبلمة األحيائية، كاستراتيجية طاالفعاؿ لبركتكككؿ قر 
 الممساىمة، حسب االقتضاء، في تنفيذ مبادرات كخطط عالمية أخرل، مثؿ خطة بالي االستراتيجية مف أجؿ دعـ التكنكلكجي

كأىداؼ التنمية المستدامة )الغايتاف  21،(GAP)التنمية المستدامة  كخطة العمؿ العالمية بشأف التعميـ مف أجؿ 20كبناء القدرات،
 22(.9-77ك 4-7

 المبادئ اإلرشادية -ثالثا 
ينبغي أف تككف أنشطة بناء القدرات كالتعاكف التقني كالعممي المنصكص عمييا في خطة العمؿ ىذه، حسب  .79

 االقتضاء:

فتيا األطراؼ كالشعكب األصمية حددة التي عر  مدفكعة بالطمب كمستجيبة لبلحتياجات كاألكلكيات الم )أ(
 ؛كالمجتمعات المحمية

 ؛، كال تكرر الجيكد السابقةتكمؿ نشطةأف األتستخدـ نيج "لبنات البناء" لضماف  )ب(
 عية األكسع نطاقا كال تنفذ كأنشطة مستقمة؛ك ضرتبط، أك تدمج في المبادرات المك ت )ج(

                                                           
 UNEP/CBD/SBI/1/INF/29ك  UNEP/CBD/SBI/1/6 يرد تحميؿ الثغرات في الكثيقة التالية 18
دارية لبركتكككؿ ناغكيا، كبركتكككؿ قرطاجنة القرارات المتعمقة بيذه األطر االستراتيجية كخطط العمؿ التي يتعيف اتخاذىا مف قبؿ الييئات اإل 19

لتحديد كاالتفاقية، عمى التكالي كبالتالي فإف الغرض مف خطة العمؿ عمى المدل القصير ىك لممساعدة في تنسيؽ األنشطة في األمانة العامة كليس 
 .األكلكيات أك نطاؽ أنشطة بناء القدرات المطمكبة بمكجب البركتكككالت المعنية

، 2004الي االستراتيجية، اعتمدىا المجمس الرئاسي/المنتدل العالمي الكزارم لمبيئة في برنامج األمـ المتحدة لمبيئة )يكنيب( في عاـ خطة ب  20
 .pdf-add-6-unep.org/GC/GC23/documents/GC23http://www.1كتحتكم عمى إجراءات مختمفة تتعمؽ بالتنكع البيكلكجي: 

و  http://en.unesco.org/gap:  انظر تفاصيؿ عف برنامج العمؿ العالمي بشأف التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة في الكثيقتيف التاليتيف  21
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf 

 building-https://sustainabledevelopment.un.org/topics/capacityو  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 :انظر  22

http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23-6-add-1.pdf
http://en.unesco.org/gap
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/capacity-building
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لزيادة كفاءة كتعبئة مكارد إضافية لمعالجة  البشرية كالتقنية المتاحة؛تعظـ مف استخداـ المكارد المالية ك  )د(
 ثغرات التمكيؿ؛
تضمف المشاركة اآلنية كعمى نطاؽ كاسع ألصحاب المصمحة ذكم الصمة في تصميـ كتنفيذ كتقييـ أنشطة  )ى(
 مع األخذ في االعتبار لبلعتبارات الجنسانية؛ بناء القدرات؛
 رفع مستكل الممارسات الجيدة؛لتركيز عمى نيج التعمـ بالممارسة، ك مع ا مرنة كمتكائمة،تككف  )ك(
 تككف مكجية نحك النتائج، مع التركيز عمى بياف النتائج كالنكاتج؛ )ز(
عمييا في  إضفاء الطابع المؤسسييتـ تخطيطيا كتسميميا بطريقة تضمف استدامتيا، بما في ذلؾ مف خبلؿ  )ح(

 ؛المستكيات المناسبة
 ، في الحاالت الممكنة؛يفؽ نيج تدريب المدرببتط )ط(
 اإليصاؿ عمى جميع المستكيات.ما يتعمؽ بفي تكالشراكا كالربط الشبكيتشجع التعاكف  )م(

 اإلطار االستراتيجي -رابعا     

 األولويات االستراتيجية -ألف 

كالتعاكف التقني كالعممي لمفترة ، سينصب تركيز األمانة في أنشطة بناء القدرات 77/6باء ك 76/6كفقا لممقرريف  .61
المذككرة لمتنكع البيكلكجي  أيتشيكأىداؼ  6161-6177عمى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  6177-6161
 8ك 5تنفيذ خطة العمؿ، ستأخذ األمانة في الحسباف األىداؼ التي حدث فييا تقدـ ضعيؼ في التنفيذ )األىداؼ  عندفييا. ك 

ة )األىداؼ نكستأخذ األمانة أيضا في الحسباف أف أقؿ أنشطة بناء القدرات المدعكمة كالمكاد التي تيسرىا األما. (76ك 71ك 9ك
 7ك 4كاألىداؼ التي لـ تشمميا أنشطة األمانة لبناء القدرات في أم مف المناطؽ )األىداؼ ؛ (79ك 74ك 73ك 76ك 8ك 7ك 4
لمتنكع  أيتشيؿ االحتياجات العممية كالتقنية الرئيسية المتعمقة بتحقيؽ العديد مف أىداؼ كعبلكة عمى ذلؾ، سيتـ تناك  (. 73ك 8ك

، حسب االقتضاء، مف خبلؿ أنشطة التعاكف التقني كالعممي ذات 1البيكلكجي، بما في ذلؾ تمؾ التي تـ تحديدىا في الجدكؿ 
 الصمة.

دعـ تنفيذ الخطة االستراتيجية لبركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة كفيما يتعمؽ بالبركتكككالت، سيتـ التركيز عمى األكلكيات ل .67
، مع األخذ بعيف االعتبار لئلطار كخطة العمؿ لبناء القدرات مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ لبركتكككؿ 6161-6177األحيائية لمفترة 

ضع تدابير لضماف أف يككف قرطاجنة بشأف السبلمة األحيائية، كأكلكيات لتعزيز التصديؽ العالمي عمى بركتكككؿ ناغكيا كك 
( فضبل عف دعـ اإلطار االستراتيجي لبناء أيتشيمف أىداؼ  76التشغيؿ كامبل، بما يتفؽ مع التشريعات الكطنية )اليدؼ 

 القدرات كالتنمية لدعـ التنفيذ الفعاؿ لبركتكككؿ ناغكيا.

االتفاقية كالبركتكككليف الممحقيف بيا كتجدر اإلشارة إلى أف خطة العمؿ تغطي أنشطة بناء القدرات في إطار كؿ مف  .66
لغرض تكفير لمحة شاممة لجميع األنشطة التي سيتـ تسييميا كدعميا مف األمانة بالتعاكف مع المنظمات الشريكة. كمع ذلؾ، 

، كمؤتمر يتـ تحديد األنشطة ذات األكلكية في خطة العمؿ المتعمقة باالتفاقية كالبركتكككليف مف ق بؿ كؿ مف أجيزتيا اإلدارية
األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي، كمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع األطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا، كمؤتمر األطراؼ 

 .العامؿ كاجتماع األطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة

تعزيز أدكات  /ءإنشا ما يمي: )أ( ، ستقـك األمانة بالتعاكف مع المنظمات ذات الصمة فيالتشغيميةكمف حيث األكلكيات  .63
تكفيؽ لمإلكتركنية كبكابة  ،بيانات بناء القدرات، كىي منصة لمتعمـ اإللكتركنيقكاعد كخدمات الدعـ لبناء القدرات، بما في ذلؾ 

الحفاظ عمى شبكة التنسيؽ  )ج( كضع كتنفيذ نظاـ لضماف الجكدة؛  (؛ )ب(البيكلكجيالجسر  مف خبلؿ مبادرة)  التفاعمي
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رصد كتقييـ فعالية بناء القدرات كاألدكات ، ك)د( كاء المعنييف في بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية كبركتكككالتياالعالمي مف الشر 
 .األمانة بالتعاكف مع المنظمات الشريكة التي سيمتياكالمكاد المدعكمة أك 

 الجمهور المستهدف -باء 

كف التقني كالعممي في خطة العمؿ ىذه بالمسؤكليف يتعمؽ الجميكر األساسي المستيدؼ ألنشطة بناء القدرات كالتعا .64
الحككمييف كالمؤسسات في البمداف النامية األطراؼ، السيما أقؿ البمداف نمكا كالدكؿ الجزرية الصغيرة النامية مف بينيا، كأطراؼ 

 التحكؿ االقتصادم، فضبل عف الشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية. 

يع نطاؽ األنشطة لتغطي أصحاب سالشريكة، في الحاالت الممكنة، عمى تك  كستشجع األمانة أيضا المنظمات .65
في تنفيذ االتفاقية كبركتكككلييا أك الذيف يمعبكف دكرا مساعدا رئيسيا عمى  المشاركيف المصمحة الرئيسييف مف خارج الحككمة

النساء كالشباب، كالقطاع الخاص، كنقابات )بما في ذلؾ المجتمع المدني، كمجمكعات   ةكالمحمي ةكالكطني ةستكيات اإلقميميالم
 .(لمتنكع البيكلكجي أيتشيكالشبكات اإلقميمية كالمكضكعية المتعمقة بأىداؼ ، العماؿ، كاألكساط األكاديمية كالعممية

 الُنهج االستراتيجية -جيم 

عاضد لبناء القدرات باء، فإف تنفيذ خطة العمؿ ىذه سيؤكد عمى نيج متسؽ كمتكامؿ كمت 76/6كتماشيا مع المقرر  .66
كفي ىذا الصدد، ككجزء مف  كتبادؿ المعمكمات كالتعاكف التقني كالعممي كنقؿ التكنكلكجيا في إطار االتفاقية كبركتكككالتيا.

االستعراض التشغيمي، تـ كضع المياـ األساسية لؤلمانة فيما يتعمؽ ببناء القدرات كالتعاكف التقني كالعممي، كآلية تبادؿ 
إلطار النتائج التشغيمية  7-3في إطار شعبة كاحدة ) شعبة دعـ التنفيذ( كالتي سيسيـ جميعيا في اليدؼ التشغيمي  المعمكمات

فإف األمانة تشجع أيضا المنظمات الشريكة لتعزيز ىذه النيج   .(UNEP/CBD/SBI/1/INF/22)  23المتكسطة األجؿ لؤلمانة
عاكف التقني كالعممي كتبادؿ المعارؼ، بما في ذلؾ مف خبلؿ آلية غرفة تبادؿ المتكاممة كالدعـ المتبادؿ لبناء القدرات كالت

 .المعمكمات

كسيتـ تسييؿ تنفيذ خطة العمؿ كبدعـ مف األمانة بالتعاكف مع المنظمات الشريكة ذات الصمة. كستركز األمانة عمى  .67
كتصميـ أنشطة بناء القدرات؛ كتسييؿ تبادؿ  كسكؼ يشمؿ ىذا عمى التخطيط الشامؿ أدكار التنسيؽ كالتيسير االستراتيجية. 

المعارؼ، كالتعمـ مف األقراف؛ كمطابقة احتياجات األطراؼ مع الدعـ المتاح؛ كتسييؿ التنسيؽ بيف المنظمات الشريكة؛ كالرصد 
اـ إلى المنظمات كالتقييـ كتقييـ أثر بناء القدرات كأنشطة التعاكف التقني كالعممي. كحيثما كاف ذلؾ ممكنا، ستسند ىذه المي

الشريكة ذات الصمة. كستقـك األمانة، مف خبلؿ عممية مفتكحة كشفافة، بتكسيع كتعزيز الشراكات مع المنظمات التي لدييا مزايا 
كعبلكة عمى ذلؾ، فإف األمانة  . عمى إضافة قيمة إلى جيكد بناء القدرات كالقادرةنسبية مف حيث الخبرة كالمكارد كالشبكات 

اكف كالتكامؿ مع األنشطة ذات الصمة مف االتفاقيات األخرل، كالعمميات كالمبادرات، بما في ذلؾ برنامج بناء التع ستعزز
األمـ معمكمات تنكع البيكلكجي كخدمات النظاـ اإليككلكجي، بكابة بالالقدرات لمنياج العمـك كالسياسات الحككمية الدكلية المعنية 

برنامج األمـ  يكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية التي يديرىاالتنكع البشبكة تعددة األطراؼ، ك االتفاقات البيئية المبشأف المتحدة 
 24 ، كغيرىا.المتحدة اإلنمائي

األمانة العامة، بالتعاكف مع المنظمات الشريكة، استراتيجيات لزيادة الكفاءة كالفعالية كاالستدامة كتأثير جيكد  كستعتمد .68
كراء  ما بناء القدرات كطرائؽ تنفيذف خبلؿ رفع مستكل النيج التي أثبتت فعاليتيا كتنكيع طرؽ بناء القدرات، بما في ذلؾ م

، (مصممةالندكات النترنت ك )بما في ذلؾ كحدات اإل  التعمـ اإللكتركني سيتـ تشجيعحيثما كاف ذلؾ ممكنا،  . كالعمؿ حمقات
خرل األطرائؽ الكيمكف أف تشمؿ  لكجي لجميكر أكسع نطاقا. ع البيك كذلؾ بيدؼ تكسيع تكفير فرص التعمـ ذات الصمة بالتنك 

تكفير مكاد  المكاءمة؛كتقديـ الدعـ الفني مف خبلؿ مكاتب المساعدة االفتراضية كخدمات ك مزيد مف الدكرات التدريبية الرسمية؛ 
سييؿ التعمـ مف خبلؿ شبكات ت؛ ك فرصتعقب ال، كالتدريب الداخمي ك مع األقرافتبادؿ التسييؿ ك التدريب كاإلرشاد لؤلطراؼ؛ 

                                                           
ىك" تسييؿ بناء القدرات، كتعزيز التعاكف التقني كالعممي بيف األطراؼ، كالتحقيؽ الجماعي ألىداؼ الخطة االستراتيجية لمتنكع  1-3اليدؼ التشغيمي  23

 .األحيائية كأىداؼ أيتشي لمتنكع البيكلكجي البيكلكجي كالسبلمة
 مزيد مف المعمكمات عف مبادرات الشراكة التي تشترؾ فييا األمانة. UNEP/CBD/SBI/1/INF/29يرد في الكثيقة   24
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)بما في ذلؾ  ذات الصمة تيسير الكصكؿ إلى دراسات الحالة كأفضؿ الممارساتك معارض المعرفة؛ النقاش، ك  منتدياتك الخبراء 
 كاإلرشادية. صيانة بكابات اإلنترنت التفاعمية كقكاعد البيانات؛ كتكفير الدعـ التقني لممشاريع التجريبيةك "النقاط المضيئة"(؛ 

كأكلكيات  عمى نحك أكثؽ مع احتياجاتتتماشى بناء القدرات لتشجيع كدعـ المنظمات الشريكة لتصميـ تدخبلت بستقـك األمانة ك 
لى تعزيز نيج كظركؼ عمى أىمية تعزيز قدرات األطراؼ عمى  تؤكدكعبلكة عمى ذلؾ، فإف األمانة  برنامجي أكثر.  البمداف، كا 

 المستكييف المؤسسي كالنظامي.

بكابة مخصصة عمى شبكة اإلنترنت لبناء القدرات بمكجب آلية غرفة تبادؿ  بلكة عمى ذلؾ، ستنشئ األمانةكع .69
المعمكمات لتكفير نافذة خدمات متكاممة لمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ بناء القدرات كالتعاكف التقني كالعممي ذات الصمة بتنفيذ 

بناء مبادرات كاألكلكيات ك المعمكمات بشأف احتياجات األطراؼ لبناء القدرات االتفاقية كالبركتكككالت الممحقة بيا، بما في ذلؾ 
بناء القدرات، كركابط  ألحداثالجارية كالمنجزة، كالفرص المتاحة لمحصكؿ عمى التمكيؿ كالدعـ الفني، كالجدكؿ الزمني القدرات 

 .لمكاقع كقكاعد البيانات كالشبكات ذات الصمة

 وسائل التنفيذ - خامسا

 :ـ تنفذ خطة العمؿ مف خبلؿ كسائؿ مختمفة، تشمؿ ما يميسيت .31

 ؼالتعاكف التقني مع الشركاء اإلقميمييف كالدكلييف: ستنشئ األمانة ك/أك تعزز شراكات استراتيجية مع مختم )أ(
 الخبرة؛مف لبلستفادة مف المكارد التقنية ك  زالمنظمات اإلقميمية كالمتعددة األطراؼ كمراكز االمتيا

مشتركة كبرامج مشتركة: ستتعاكف األمانة مع المنظمات الشريكة في تصميـ كتنفيذ أنشطة البادرات مال )ب(
محددة، مثؿ إيصاؿ حمقات عمؿ التدريب/الدكرات، كتصميـ أنشطة التعمـ اإللكتركني، بما في ذلؾ الدكرات اإللكتركنية 

. كيمكف أف اؼ كالسكاف األصمييف كالمجتمعات المحميةلؤلطر  رشاديةا  ، كتطكير مكاد تدريبية ك (MOOCs)المفتكحة الحاشدة 
 ؛مداخبلت مستقمة أك جزءا مف المشركعات األكسع نطاقا كالبرامج المؤسساتيةاألنشطة كالبرامج ىذه تككف 

ستطكر األمانة كتنفيذ، بالتعاكف مع الشركاء، مشركعات تجريبية مكجية لتيسير  :مشركعات تجريبية مكجية )ج(
خبرات. كستحدد أيضا، بالتنسيؽ مع المنظمات اليبي مف خبلؿ أنشطة عممية كتشارؾ المعارؼ استنادا إلى التعمـ التجر 

كتعمـ المشاركيف الخبرة الشريكة، المشركعات أك البرامج القطرية الناجحة التي يمكف أف تقدـ تجربة عممية في المكقع لتشارؾ 
 مف بمداف أخرل؛

عمى مات الشريكة لتيسير الحصكؿ ظكاقع الشبكية كقكاعد بيانات األطراؼ كالمنتنفيذ التشغيؿ البيني مع الم (د)
مبادرات بناء القدرات، كالمكاد، معمكمات عف معمكمات عف أدكات كأنشطة بناء القدرات كالتعاكف التقني كالعممي، بما في ذلؾ 

 ؛ل المتاحة عمى المكاقع ذات الصمةكالمعمكمات األخر  ،ككحدات التعمـ اإللكتركني، كرزنامة أحداث بناء القدرات
ئي كالمتعدد األطراؼ: ستدعا األطراؼ كشركاء التنمية الذيف ىـ في كضع يسمح ليـ بالقياـ ناالتمكيؿ الث (ى)

بذلؾ، إلى تقديـ تمكيؿ طكعي لدعـ تنفيذ أنشطة أك مجمكعات أنشطة محددة في خطة العمؿ. كسترتبط أنشطة خطة العمؿ 
برامج بناء القدرات كالتعاكف التقني كالعممي التي تدعميا الككبلت الثنائية كالمتعددة األطراؼ  كأبمبادرات أيضا عمى نحك أكثؽ 

تعاكف بيف مختمؼ المانحيف كالمنظمات الشريكة المف أجؿ تعزيز أكجو التآزر عمى المستكييف الكطني كاإلقميمي. كسيككف 
 القدرات. ثر كاستمرارية أنشطة كنكاتج بناءأحيكيا لتعزيز 

 والتقييم دالرص -سادسا 
 سيتـ رصد تنفيذ خطة العمؿ باستخداـ المؤشرات المحددة لكؿ نشاط في المرفؽ. كسيتـ إجراء مزيد مف التنقيح .37

أدناه الكارد في الجدكؿ  8رقـ  طار/اآللية المقترحة في النشاطاإللممؤشرات الكاردة في المرفؽ كجزء مف عممية رصد كتقييـ 
ستعد ك  .فقط مدخبلتيا رات األداء الرئيسية التي مف شأنيا أف تعكس آثار أنشطة بناء القدرات المقترحة كليسلتحديد مؤش
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التحديثات الضكء عمى األنشطة تسمط ك  . لؤلطراؼ قبؿ اجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ كستتيحيااألمانة تقارير مرحمية 
 .ات التي كاجيتياالرئيسية المنفذة، كالنتائج التي تحققت كالتحدي

كفيما يتعمؽ ببرامج بناء القدرات، سيتـ إجراء دراسات استقصائية لمتابعة المشاركيف )عمى سبيؿ المثاؿ مف خبلؿ  .36
استبيانات عمى اإلنترنت( مف ستة أشير إلى سنة بعد كؿ نشاط مف أجؿ تقييـ فعالية كاستدامة األنشطة، بما في ذلؾ درجة 

كستككف مثؿ الدراسات االستقصائية  كتطبيؽ المعرفة كالميارات المكتسبة مف برامج بناء القدرات.  مشاركة المشاركيف كاستخداـ
 ىذه إلزامية لممشاركيف الذيف يشارككف في األنشطة، كسيتـ إببلغ المشاركيف بيذا الشرط قبؿ مشاركتيـ.

يذ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي كسيتـ إجراء تقييـ مستقؿ لمدل أىمية كفاعمية خطة العمؿ في تيسير كدعـ تنف .33
، كسكؼ يقدـ التقرير، بما في ذلؾ تكصيات لمتحسيف، إلى الييئة 6161المذككرة فييا في عاـ  أيتشيكأىداؼ  6177-6161

 الفرعية لمتنفيذ لمنظر فيو.
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 مرفؽ
 717125-7107ام بها خالل الفترة قائمة باألنشطة الشاممة لدعم بناء القدرات والتعاون التقني العممي الواجب القي

 األنشطة واألدوات والخدمات الشاممة لدعم بناء القدرات  ألف:

عن مؤتمر  ةصادر  اتمقرر  النشاط
األطراف أو مؤتمر األطراف 

 العامل كاجتماع لألطراف
 في كل بروتوكول

26المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات  لمطموبةالموارد ا 27المسؤولية/الشركاء 

الواليات المتحدة 
 28األمريكية(

إعداد أدكات عمى االنترنت لتمكيف   .7
األطراؼ كالشعكب األصمية كالمجتمعات 
المحمية مف تقييـ كتسجيؿ احتياجاتيا مف 

كالتعاكف التقني  (CB)بناء القدرات 
تبادؿ  ةفي آلية غرف (TSC)كالعممي 
 (CHM)المعمكمات 

 8الفقرة  باء 76/6 المقرر
 77/6المقرر ك  ؛)ك(

لتقييـ بناء القدرات كنماذج طمبات  مشتركةأشكاؿ  6177-6161
نترنت اكف التقني كالعممي متاحة عمى اإلالمساعدة لمتع

 مف خبلؿ آلية غرفة تبادؿ المعمكمات
 

بناء الحتياجات كطمبات  /قاعدة بياناتإنشاء مستكدع
عنيا  ربتالقدرات كالتعاكف التقني كالعممي التي أع

 األطراؼ كالشعكب األصمية كالمجتمعات االمحمية
 

احتياجات بناء القدرات مف األطراؼ بشأف مراجعة 
 االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لمتنكع البيكلكجي

في قاعدة البيانات بطريقة منظمة كقابمة  الكارد تنفيذ الك 
 لمبحث

عدد األطراؼ التي تستخدـ  االتجاىات في
لتقييـ كتسجيؿ احتياجاتيا إلى  المشتركة األشكاؿ

بناء القدرات كالتعاكف التقني كالعممي في آلية 
 غرفة تبادؿ المعمكمات

 
عدد األطراؼ التي قدمت طمبات  االتجاىات في

 لممساعدة 
 

عدد االحتياجات المعرب عنيا المخزنة في قاعدة 
 المتطابقة مع الدعـ المتاح البيانات

SCBD, BBI, 

IPBES, UNDP/ 

BES-Net, 

SCBD, NBSAP 

Forum (UNDP, 

UNEP-

WCMC), 

CTCN 

 مكظفككقت 
أمانة اتفاقية التنكع 

 البيكلكجي

ات القابمة نتطكير كصيانة قكاعد البيا  .6
لمبحث لمبادرات بناء القدرات كالتعاكف 
التقني كالعممي، كالمكارد كالفرص )بما في 

 8الفقرة  باء 76/6 المقرر
 ؛ )باء( 9)ك( ك

 77/6المقررك 

 عمى المعمكمات حكؿ كتحصؿاألطراؼ بسيكلة تقدـ  6177-6161
بناء القدرات كالتعاكف التقني كالعممي،  مبادرات

التفاعمية مف خبلؿ البكابة اإللكتركنية كالمكارد كالفرص 
 كقكاعد البيانات سيمة االستخدـا

جبلت مبادرات بناء القدرات سعدد االتجاىات في 
العممي، كالمكارد كالفرص كالتعاكف التقني ك 

سيمة التفاعمية كابة اإللكتركنية مف خبلؿ البالمسجمة 
 االستخدـا كقكاعد البيانات

SCBD, CSPB 

and others 

510111
29 

 كقت المكظفيف
أمانة اتفاقية التنكع )

                                                           
لصمة بالتعاكف مع األمانة لتمكيف األطراؼ كالشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية مف التنفيذ الفعاؿ تتضمف ىذه القائمة العامة الشاممة بناء القدرات الفنية كأنشطة التعاكف التقني كالعممي التي ستنفذىا المنظمات ذات ا 25

 . 6161-6177لمتنكع البيكلكجي كالخطة االستراتيجية لبركتكككؿ قرطاجنة بشأف السبلمة األحيائية  أيتشيك أىداؼ  6161-6177لمخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  
 

 الكارد أدناه. 8ح النكاتد/المخرجات كالمؤشرات الكاردة في خطة العمؿ ىذه كجزء مف عممية تطكير كرصد كتقييـ اإلطار/اآللية امقترحة في النشاط سيتـ تنقي 26
 ترد المختصرات كاألسماء الكاممة لممنظمات كالمبادرات في نياية المرفؽ.  27

 حمة.المبالغ في ىذا العمكد ىي إرشادية فقط في ىذه المر   28
 سكؼ يستخدـ ىذا المبمغ إلشراؾ استشارييف لتقديـ خدمات الخبراء التي ال تتكفر لدل األمانة. 29
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عن مؤتمر  ةصادر  اتمقرر  النشاط
األطراف أو مؤتمر األطراف 

 العامل كاجتماع لألطراف
 في كل بروتوكول

26المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات  لمطموبةالموارد ا 27المسؤولية/الشركاء 

الواليات المتحدة 
 28األمريكية(

ذلؾ مقدمي بناء القدرات كالتعاكف التقني 
 لعممي( في آلية غرفة تبادؿ المعمكماتكا

 
دعميـ  تبادؿ المعمكمات حكؿالتي ت المنظمات الشريكة 

كالمكارد مف كالتعاكف التقني كالعممي  المتعمؽ ببناء القدرات
 خبلؿ آلية تبادؿ المعمكمات

 
 كالمنظمات الشريكة األطراؼ عدداالتجاىات في 

 البيانات كاعدفي ق يـسجبلت حفظكفيالذيف 

 (البيكلكجي

بيكلكجي تطكير منبر أمانة اتفاقية التنكع ال  .3
لتيسير  (LMS)لمتعمـ اإللكتركني 

استضافة دكرات/كحدات التعمـ 
يصاليا دارتيا كا  مع  اإللكتركني، كا 

كالشعكب األصمية مدخبلت مف األطراؼ 
 كالمجتمعات المحمية

 8الفقرة  باء 76/6 المقرر
 77/6المقررك (؛ ق)

6177-6161 
 

منبر كامؿ التشغيؿ لمتعمـ اإللكتركني في تـ كضع 
مف  ستخدـ بنشاطياتفاقية التنكع البيكلكجي ك  أمانة

كالشعكب األصمية كالمجتمعات ق بؿ األطراؼ، 
 ، كأصحاب المصمحة المعنييفالمحمية

التي  يكحدات التعمـ اإللكتركن عدد دكرات/
 يستضيفيا المنبر

 
ممثمي ك المسؤكليف الحككمييف عدد اتجاىات 

، كغيرىـ الشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية
يضطمعكف كيكممكف األشخاص الذيف ف م

  نماذج/دكرات التعمـ اإللكتركني مف خبلؿ المنبر

SCBD, UNSSC 30كقت المكظفيف 

إنشاء مكتب لممساعدة لدعـ األطراؼ في  .4
كصؼ احتياجاتيا لبناء القدرات/التعاكف 
التقني كالعممي كشرح مشركعاتيا لمتعاكف 
التقني كالعممي كتنسيؽ تكافؽ الطمبات 

ممساعدة مع الدعـ المتاح )المكارد، ل
 كالخبرة، كأدكات الدعـ(

 8الفقرة  باء 76/6 المقرر
)ب(   9)ز(، كالفقرة 

 77/6المقررك  ك)ج(؛

مكتب مساعدة في األمانة كىك يعمؿ عمى  تـ إنشاء 6177-6161
 مساعدة األطراؼ

 
مكاتب المساعدة اإلقميمية في المؤسسات تـ إنشاء 

ة لمساعدة األطراؼ، بالتعاكف الشريكة االستراتيجي
مع مكتب المساعدة المركزم، لمتعبير عف 
احتياجاتيـ كالتعرؼ عمى فرص الدعـ الفني عمى 

 المستكل اإلقميمي

تمت مساعدتيا  عدد األطراؼ التياالتجاىات في 
لمتعبير عف احتياجاتيـ مكتب المساعدة مف خبلؿ 
 لحصكؿ عمى المساعدةاكطمبات 

 
اكف التقني كالعممي التي أطمقت التع عدد مبادرات

الناجحة التي بذلت مع دعـ مكتب  المكاءمةبعد 
 المساعدة

 

االتجاىات في مستكل دعـ مكاتب المساعدة 

SCBD, BBI 

partners, 

QCBS, CSPB 

611011131 

                                                           
. ككاف ىذا 6161اإللكتركني حتى عاـ  في أمانة اتفاقية التنكع البيكلكجي الستضافة دكرات/كحدات التعمـ (LMS)دكالرا إلنشاء كصيانة نظاـ إدارة التعمـ  660691قدـ صندكؽ الياباف لمتنكع البيكلكجي مبمغا قدره   30

ويستضيف المىصة كلية موظفي مىظومة األمم المتحدة  كحدات لمتعمـ اإللكتركني بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع. 3جزءا مف مشركع أكبر، يدعـ أيضا تطكير كحدتيف لمتعمـ اإللكتركني في مجاؿ السبلمة األحيائية ك

 وستدير أماوة الموظفيه المىصة بالتعاون مع كلية موظفي مىظومة األمم المتحدة. وليس هىاك حاجة إلى تمويل إضافي. . https://scbd.unssc.orgعلى الموقع التالي: 
(  كمساعد برامج لمبادرة الجسر البيكلكجي برتبة )خدمات عامة 4الجسر البيكلكجي برتبة )فني مستكل  تعيدت حككمة جميكرية ككريا، مف خبلؿ مبادرة الجسر البيكلكجي بالفعؿ بتغطية تكاليؼ مدير برامج لمبادرة 31

بار كالتحقؽ مف صحة مختمؼ ُنيج ة  لمبادرة الجسر البيكلكجي الخت(  لئلشراؼ عمى عمميات مساعدة، كتكاليؼ السفر كاالتصاالت ذات الصمة، كتنظيـ التمكيؿ األكلي لدعـ بعض المشاريع النمكذجية/االختباري6مستكل 
نشاء مكاتب المساعدة اإلقميمية. 6110111التعاكف التقني كالعممي.  المبمغ المبيف أعبله )  دكالر( يمثؿ المكارد اإلضافية البلزمة لدعـ المزيد مف المشاريع النمكذجية/االختبارية  كا 

 

https://scbd.unssc.org/
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عن مؤتمر  ةصادر  اتمقرر  النشاط
األطراف أو مؤتمر األطراف 

 العامل كاجتماع لألطراف
 في كل بروتوكول

26المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات  لمطموبةالموارد ا 27المسؤولية/الشركاء 

الواليات المتحدة 
 28األمريكية(

 اإلقميمية التي تدعـ بنشاط األطراؼ

بيف الجنسيف مكاءمة مكائد مستديرة إنشاء  .5
 اجتماعات /عمؿ حمقاتعمى ىامش 

لربط  االتفاقية المتعمقة بالتنكع البيكلكجي
عممية تقنية ك األطراؼ التي لدييا احتياجات 

مع األطراؼ أك المؤسسات التي تككف 
قادرة عمى تقديـ المساعدة لتمبية تمؾ 
االحتياجات مف خبلؿ الشراكات المتبادلة، 
  بما في ذلؾ المشاركة الكاممة كالفعالة

 .المجتمعات المحميةمشعكب األصمية ك ل

 76/6، ك77/6المقرراف ك 
)ق(، كالفقرة  8الفقرة  باء
 )ب( ك)ج(؛  9
مف اتفاقية  78المادة ك 

 التنكع البيكلكجي
 
 

معثكر عمى مقدمي تـ تسييؿ األمكر لؤلطراؼ ل 6177-6161
 احتياجاتيـ تمبيالتي قد  المحتمميفالدعـ الفني 

 المتعمقة بالتعاكف التقني كالعممي
اؼ كأصحاب المصمحة اآلخريف في كضع األطر 

مدعـ التقني لمبمداف لستباقي التقديـ االيمكنيا 
 األخرل

 

األطراؼ، كالحككمات األخرل، كغيرىا مف  مشاركة
المحتممة، في تمكيؿ الجيات المانحة كالمبادرات 

 التعاكف التقني كالعمميمشاريع 

مبادرات عدد العركض التي تدعـ االتجاىات في 
 التقني كالعمميالتعاكف 

 
االتجاىات في عدد الشراكات الفعالة بيف األطراؼ 

 ذات الصمة  كالشبكات كالمؤسسات
 

التعاكف التقني مبمغ التمكيؿ المشترؾ لمبادرات 
 الذم تـ تعبئتو  كالعممي

SCBD, BBI 
partners, CSPB 

and 
stakeholders 

500,000 

ككقت المكظفيف )أمانة 
ي اتفاقية التنكع البيكلكج

مبادرة الجسر  –
 البيكلكجي(
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عن مؤتمر  ةصادر  اتمقرر  النشاط
األطراف أو مؤتمر األطراف 

 العامل كاجتماع لألطراف
 في كل بروتوكول

26المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات  لمطموبةالموارد ا 27المسؤولية/الشركاء 

الواليات المتحدة 
 28األمريكية(

لشراكات مع مؤسسات ا / تعزيزإنشاء .6
كشبكات التعميـ كالتدريب، بما فييا تمؾ 

شعكب األصمية كالمجتمعات ال التي مف
، لتعزيز البحكث كالتدريب مف أجؿ المحمية

 التنفيذ الفعاؿ لبلتفاقية كبركتكككالتيا

 

؛ 76/6؛  77/6المقرراف 
ية كتكصية الييئة الفرع

 3، الفقرتيف7/5لمتنفيذ 
 ك)د( )ق( 77ك
 

عمى جميع التعميـ كالتدريب مؤسسات كشبكات  6178-6161
نشاط األنشطة األكاديمية كالبحثية تدمج بالمستكيات 

 ذات الصمة بتنفيذ االتفاقية كبركتكككالتيا
 

يتـ تطكير مكاد تعميمية ذات جكدة عالية كأساليب 
ركتكككالت الممحقة بيا صمة بتنفيذ االتفاقية كالبذات 

 كاستخداميا مف قبؿ األطراؼ

االتجاىات في عدد الشراكات الفعالة بيف األطراؼ 
التنكع  بشأفكمؤسسات التعميـ كالتدريب كالشبكات 

 البيكلكجي

 

عدد كنطاؽ المكاد التعميمية كالتدريبية ذات الصمة 
بالتنكع البيكلكجي الجديدة التي تـ تطكيرىا مف 

 لذاتي كالتعميـ األكاديميأجؿ التعمـ ا

SCBD, various 
education and 

training 
institutions and 

networks
 32 
 

100,000
33

 

ككقت المكظفيف )أمانة 
اتفاقية التنكع البيكلكجي 

كمبادرة الجسر  –
 البيكلكجي(

تطكير كتطبيؽ نظاـ لضماف الجكدة  .7
ألنشطة كمكاد كأدكات بناء القدرات 

كالعممي أك تيسيرىا  كالتعاكف التقني
بكاسطة األمانة بالتعاكف مع المنظمات 

 الشريكة

؛ باء 77/6 المقرر
كتكصية ؛  76/6 كالمقرر

، 7/5الييئة الفرعية لمتنفيذ 
 )ق( 77الفقرة 

 

معايير جكدة ألنشطة كمكاد كأدكات بناء تـ كضع  6178-6161
 القدرات كالتعاكف التقني كالعممي 

 
 (SOPs)تشغيؿ قياسية إجراءات تـ كضع كتطبيؽ 

 
تـ تعزيز جكدة أنشطة كمكاد كأدكات بناء القدرات 

 كالتعاكف التقني كالعممي
 

أنشطة كمكاد كأدكات بناء القدرات كالتعاكف التقني 
لبلحتياجات كالظركؼ كالعممي ىي فعالة كمستجيبة 

 المتغيرة لؤلطراؼ

عدد األنشطة كالمكاد كاألدكات التي تـ بحثيا 
 ع معايير الجكدة المحددة كالمحسنةبالمقارنة م

 
النسبة المئكية لممشاركيف الذيف أعطكا درجات 
عالية لجكدة أنشطة كمكاد كأدكات بناء القدرات 

 كالتعاكف التقني العممي
 
 

SCBD, UNDP, 
UNEP 

كقت المكظفيف )أمانة 
اتفاقية التنكع البيكلكجي 

كمبادرة الجسر  –
 البيكلكجي(

                                                           
32

، كشبكة التدريب البيئي عمى المستكل (ARIUSA)،  كتحالؼ شبكات جامعة األيبيرم األمريكي مف أجؿ االستدامة كالبيئة (GUPES)ة مف أجؿ االستدامة أمثمة تشتمؿ عمى الشراكة العالمية لمجامعات بشأف البيئ  
المية لعمكـ المحيطات لمجنة الحككمية الدكلية لعمـك ، كاألكاديمية الع(MedPAN, CaMPAM, RAMPAO, WIOMSA)، كشبكات المناطؽ المحمية البحرية (NETTLAP)الجامعي في آسيا كالمحيط اليادئ 

، كمركز التدريب عمى تكاثر الطحالب الضارة لمجنة الحككمية الدكلية لعمكـ الميطات التابعة لمنظمة اليكنيسكك، كشبكة خدمات WESTPACالميطات التابعة لمنظمة اليكنيسكك، كالمراكز اإلقميمية لمتدريب كالبحث التابعة 
 .البيكلكجي كالنظاـ اإليككلكجي التي يديرىا برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، كغيرىاالتنكع 

 
33

 األحداث األخرل ذات الصمة /لتعاقب مع االجتماعات سيشمؿ ذلؾ عقد اجتماعات التشبيؾ كالتنسيؽ لممؤسسات األكاديمية التي تقدـ دكرات أك برامج أكاديمية ذات الصمة بالتنكع البيكلكجي، با 
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عن مؤتمر  ةصادر  اتمقرر  النشاط
األطراف أو مؤتمر األطراف 

 العامل كاجتماع لألطراف
 في كل بروتوكول

26المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات  لمطموبةالموارد ا 27المسؤولية/الشركاء 

الواليات المتحدة 
 28األمريكية(

لتقييـ  (M&E)كالتقييـ إنشاء آلية لمرصد  .8
فاعمية أنشطة كمكاد كأدكات بناء القدرات 
كالتعاكف التقني كالعممي، التي تيسرىا 

 األمانة بالتعاكف مف المنظمات الشريكة

باء؛  77/6المقرر 
؛ كتكصية  76/6كالمقرر 

، 7/5الييئة الفرعية لمتنفيذ 
 )ق( 77الفقرة 

 

طار تقييـ األثر تـ كضع نظاـ لمرصد كالتقييـ كا   6178-6161
ألنشطة كمكاد كأدكات بناء القدرات كالتعاكف التقني 

 كالعممي
 

 الثغراتك تقارير كؿ سنتيف تحدد التقدـ المحرز، 
التي أعدتيا كنظرا فييا كالدركس المستفادة  المتبقية

 مؤتمر األطراؼاجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ ك 
 

ات كالتعاكف يتـ تقييـ أنشطة كمكاد كأدكات بناء القدر 
 التقني كالعممي كتحسينيا بانتظاـ

 

استخداـ إطار الرصد كالتقييـ باستمرار مف  مدل
 قبؿ األمانة كالشركاء لتقييـ فعالية األنشطة

 

 تقـك األمانة كالشركاء بتقييـ فعالية األنشطة 
 

عمى أساس المعمكمات  مستكل تحسف بناء القدرات
 التعميقات التي تمقييا  التي
 

 صد االحتياجات التي أعربت عنيار  مدل
الدعـ مف قبؿ طابقتيا كمعالجتيا م، ك األطراؼ

 المتكفر لبناء القدرات كالتعاكف التقني كالعممي

SCBD, BBI 
partners 

50,000
34 

كقت المكظفيف )أمانة 
اتفاقية التنكع البيكلكجي 

كمبادرة الجسر  –
 البيكلكجي(

 تطكير كصيانة نظاـ لمتابعة الدعـ  .9

جيف( مف أنشطة بناء يخر مستفيديف )لملم
القدرات كالتعاكف التقني كالعممي التي 
قامت األمانة بدعميا أك تيسيرىا بالتعاكف 

مف لتعزيز التعمـ مف المنظمات الشريكة 
كتبادؿ الخبرات بيف الممارسيف األقراف 

 مف األطراؼ

باء،  76/6المقرراف 
، كتكصية الييئة  77/6ك

، الفقرة 7/5الفرعية لمتنفيذ 
 )ق( 77

شطة مف األن (جيفيخر )لمتـ إنشاء قاعدة بيانات  6177-6161
 السابقة التي دعمتيا األمانة

 
إنشاء شبكة دعـ عمى االنترنت لممتخرجيف مف تـ 

خبلؿ آلية غرفة تبادؿ المعمكمات لتيسير إقامة 
 الشبكات كالتبادالت فيما بيف النظراء كالمساندة؛

 
ارسة بشأف مختمؼ تـ إنشاء مجتمعات لممم

 المجاالت المكاضيعية
 

االتجاىات في عدد األشخاص )الخريجيف( 
جيف المشتركيف بنشاط في شبكة دعـ المتخر 

 كالتبادالت فيما بيف النظراء
 

عدد مجتمعات الممارسة النشطة بشأف مختمؼ 
 المجاالت المكاضيعية

SCBD, IDLO, 
BBI, UNDP, 

UNEP and 
interested 

organizations 

كقت المكظفيف )أمانة 
اتفاقية التنكع البيكلكجي 

كمبادرة الجسر  –
 البيكلكجي(

35 )بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية( الشاممةالتمويل الكمي الالزم ألنشطة الدعم 
 1,300,000 

                                                           
 .القدرات كالتدريبي في نياية فترة أربع سنكاتسكؼ يستخدـ ىذا المبمغ لتعييف خبير استشارم إلجراء تقييـ مستقؿ لبرنامج دعـ ب بناء القدرات كالتعاكف التقني كالعممي كتحسينيا ناء  34

35
يتـ تحديث القائمة في ضكء الخبرة المكتسبة كأم تكجييات إضافية التي يمكف تقديميا مف خبلؿ االجتماعات المقبمة كس أعبله(  9-7يتـ تظميؿ األنشطة ذات األكلكية مع كضع عبلمة نجمة صغيرة )انظر الفقرات   

 لمؤتمر األطراؼ أك عند الضركرة
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 التنوع البيولوجي  أيتشيالمتعمقة بعدة أهداف من أهداف ي ذلك فأنشطة بناء القدرات الفنية لمتنفيذ الفعال لالتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي، بما  باء.

عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

  لمتنوع االبيولوجي أيتشيمن أهداف  0الهدف 

 تطكير أدكات كمبادئ تكجييية بشأف * .71
التكاصؿ كالتثقيؼ كالتكعية العامة 

الكطنيتاف كاالستراتيجيات كخطط العمؿ 
كتشجيع  لحفظ التنكع البيكلكجي

 استخداميما

؛ 5، الفقرة 77/75المقرر
 )ج( 76/6كالمقرر 

تـ إعداد التكجيو كأفضؿ الممارسات لمتكاصؿ كالتي  6177-6178
 تـ نشرىا كاستخداميا مف قبؿ أصحاب المصمحة

 التعقيبات الكاردة عمى أساس ) مكاد التكجيونكعية 
 ( مف المستخدميف

 

 التي تستخدـأصحاب المصمحة  /عدد األطراؼ
 األدكات كالمبادئ التكجييية

SCBD and several 
partners

 36
 

  لمكظفيفكقت ا

عمؿ حكؿ الرسائؿ في  حمقاتتنظيـ  * .77
التكاصؿ كالتثقيؼ كالتكعية العامة إطار 

 كعقد األمـ المتحدة لمتنكع البيكلكجي

)ج(؛  76/6المقرر
 9/36؛ 8/6؛ 76/71

؛ 7/64؛ كالمقرر 76الفقرة 
؛ 71الفقرة  9/36كالمقرر 
)ج( الفقرة  76/6كالمقرر 

 7/9؛ بركتكككؿ ناغكيا 3

الميارات البلزمة لمتكاصؿ الفعاؿ باألطراؼ  تتمتع 6177-6178
 المستيدؼ  الرئيسي مع الجميكر

 

 األطراؼ مف استراتيجية االتصاالت العالميةتستفيد 

عدد مف المسؤكليف الحككمييف المدربيف يطبؽ 
 الرسائؿ كغيرىـ مف أصحاب المصمحة ميارات

 حمبلت التكاصؿ الكطنيةالمكتسبة في 

مذككر ال 71مثؿ رقـ 
 أعبله

6650111
37

 

بناء عمى مخرجات األنشطة التي جرت  * .76
 ، كدعـ الشبكة العالمية6176-6175في 

في تنظيـ كتقديـ  لمشباب لمتنكع البيكلكجي
بناء القدرات ل لمتابعة عمؿ حمقاتثبلث 

 7الفقرتيف  76/5المقرر
مف المرفؽ؛ كالمقرر  3ك

؛ 5ك 3الفقرتيف  76/9
 66الفقرة  77/6كالمقرر 

ىا الشباب بفعالية في الجيكد التي يقكديساىـ  6177-6161
تنفيذ اتفاقية التنكع البيكلكجي األطراؼ بشأف 

كالبركتكككالت الممحقة بيا، بما في ذلؾ 
االستراتيجيات كخطط العمؿ كالخطة االستراتيجية 

 حمقاتتدريبيـ مف خبلؿ  الذيف تـ عدد الشباب
 ندكاتالعمؿ ك ال

 

 بشكؿ فعاؿ مع األطراؼ تالتي تعاكنعدد الشباب 
 

SCBD, Global 
Youth Biodiversity 
Network (GYBN), 

DIVERSITAS, 
UNESCO, FAO, 

UNEP, Forum 
Umwelt und 

6510111 
 

                                                           
التحاد الدكلي لحفظ الطبيعة، كفريؽ االتصاؿ المعني باتفاقيات التنكع البيكلكجي، فرقة العمؿ شعبة اإلعبلـ كالمعمكمات العاـ لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة، كقسـ المعمكمات العامة التابع لؤلمـ المتحدة، كاليكنيسكك، كا 36

لدراسات ، كمعيد اMedia Impact, Rare Conservation, WAZA, UEBT، ككؿ مف  GLISPAلمتنكع البيكلكجي، كالشراكة الجزرية العالمية  ASEAN لمتنكع البيكلكجي، كمركز أسيف أيتشيالمعنية بأىداؼ 
 3، كالمجنة اإلرشادية غير الرسمية بشأف التكاصؿ كالتثقيؼ كالتكعية العامة، كغيرىا مف التي ذكرت في الفقرة كمنتدل االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجيالمتقدمة التابع لجامعة األمـ المتحدة، 

 )ج( 12/2مف المقرر 
 

37
 قميمية في أمريكا البلتينية كأفريقيا كآسيا.لدعـ ثبلث حمقات عمؿ إ  
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

ندكات البما في ذلؾ )  اإلقميمية لمشباب
؛ إعداد مجمكعة أدكات لبناء التحضيرية(
الداعمة عمى أساس المبادئ القدرات 

، في 6176التكجييية التي أعدت في عاـ 
تسييؿ مشاركة الشباب في اتفاقية التنكع 

 البيكلكجي ذات الصمة

 أيتشيكأىداؼ  6161-6177لمتنكع البيكلكجي 
 التابعة ليا.

 

 كاجتماعات في عممياتالشباب بفعالية يشارؾ 
 67االجتماع ي ذلؾ ، بما فاتفاقية التنكع البيكلكجي

مييئة الفرعية المعنية بالمشكرة العممية ل 66ك 
 74كاالجتماع  66ك 67رقـ  كالتقنية كالتكنكلكجية
 لمؤتمر األطراؼ 

 

التنكع البيكلكجي تـ تنظيـ قمة عالمية لمشباب ك 
 بنجاح

نشطة بناء طكرت ألالتي  عدد األدكات المتقدمة
 التي تـ نشرىا كاستخداميا القدرات لمشباب

 

 66ك  67االجتماع مستكل مشاركة الشباب في 
مييئة الفرعية المعنية بالمشكرة العممية كالتقنية ل

لمؤتمر  74كاالجتماع  66ك 67رقـ  كالتكنكلكجية
 األطراؼ

 

 التي صممتدكات األالعمؿ ك  حمقاتأىمية جكدة ك 
 التعقيبات الكاردةعمى أساس 

Entwicklung/ 
DNR

38
 

تطكير أدكات منقحة لمتكاصؿ كالتثقيؼ   .73
تاحتيا مف  خبلؿ آلية كالتكعية العامة كا 

 لتبادؿ المعمكمات

)ج(؛  76/6المقرر
 9/36؛ 8/6؛ 76/71

؛ 7/64؛ كالمقرر 76الفقرة 
؛ 71الفقرة  9/36كالمقرر 
)ج( الفقرة  76/6كالمقرر 

 7/9؛ بركتكككؿ ناغكيا 3

قدرة األطراؼ عمى تصميـ كتنفيذ أنشطة تـ تعزيز  6177-6178
 لمتكاصؿ كالتثقيؼ كالتكعية العامةفعالة 

 

كالرسائؿ الكطنية لمتكاصؿ  ستراتيجياتاال تحسنت
لمختمؼ الفئات المستيدفة كالتثقيؼ كالتكعية العامة 

 التكاصؿ كالتثقيؼ كالتكعية العامةباستخداـ أدكات 

التكاصؿ أدكات  التي تستخدـعدد األطراؼ 
أدكاتيا  /لتطكير أنشطتيا كالتثقيؼ كالتكعية العامة

 المتعمقة بالتكاصؿ 
 

التكاصؿ كالتثقيؼ كالتكعية دكات أمكاد نكعية 
التكاصؿ كالتثقيؼ  المنتجة باستخداـ أدكات العامة

مف التعقيبات الكاردة عمى أساس ) كالتكعية العامة
 (الجميكر المستيدؼ

810111 مثؿ المذككر أعبله
39

 

تاحةتطكير   .74 تكجييات بشأف ك تقنية أدكات  كا 
التكعية تنفيذ مسكحات لتقييـ مستكيات 

 العامة

)ج(؛  76/6المقرر
 9/36؛ 8/6؛ 76/71

؛ 7/64؛ كالمقرر 76الفقرة 
؛ 71الفقرة  9/36كالمقرر 

بالكصكؿ إلى األطراؼ كأصحاب المصمحة  تتمتع 6177-6161
لتقييـ  المسكحاتتكجييات بشأف عمميات ال

 التكعية العامةمستكيات 

دد األطراؼ كأصحاب المصمحة االتجاىات في ع
 التكجيو التي تستخدـ

 

 إيجابية تعقيباتتمقي 

SCBD, UNESCO, 
IUCN-CEC, 
UNEP, ACB 

 كقت المكظفيف

                                                           
38

 سيطمب أيضا الشراكة مع المنظمات كاألطراؼ األخرل ذات الصمة. 
39

 .بالفعؿ قيد المراجعة  التكاصؿ كالتثقيؼ كالتكعية العامةلتطكير منصة عمى االنترنت ألدكات  المطمكب التمكيؿ  



UNEP/CBD/COP/13/13 
Page 21 
 

عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

)ج( الفقرة  76/6كالمقرر 
 7/9؛ بركتكككؿ ناغكيا 3

عامة  دراسيةمناىج تسييؿ تطكير  . 75
صمة ذات  (K)نمكذج( جامعة كي )

الستخداميا عمى  بالتنكع البيكلكجي
الصعيديف الكطني كاإلقميمي مع المشاركة 

مشعكب األصمية ل مة كالفعالةالكام
 كالمجتمعات المحمية

، 5الفقرة  77/75المقرر 
؛ كالمقرر 7/9كالمقرر 

9/36 

 المتعمقة بالتنكع البيكلكجي العامة المناىجُأعدت  6177-6161
كاستخدمت عمى الصعيديف  (Kلجامعة كي )
 الكطني كاإلقميمي

نمكذج عدد المؤسسات التي تستخدـ  االتجاىات في
 ج المتعمقة بالتنكع البيكلكجي المناى

 كقت المكظفيف مثؿ المذككر أعبله

  لمتنوع االبيولوجي أيتشيمن أهداف  7الهدف 

قيـ التنكع دعـ بناء القدرات لدمج  * -76
البيكلكجي في اإلستراتيجيات الكطنية 

كتنفيذ  كالمحمية لمتنمية كالحد مف الفقر
 6131جدكؿ أعماؿ عاـ 

؛ 3الفقرة  76/4المقرر
 75الفقرة  76/5كالمقرر 

      العمؿ التجريبية دكف اإلقميمية فيحمقات  6177-6178
6177-6178  

 

أفضؿ  تخطيط كدمجتحسيف قدرة األطراؼ عمى تـ 
متنكع البيكلكجي في تخطيط كتنفيذ جدكؿ أعماؿ ل

كخطط  كأىداؼ التنمية المستدامة،، 6131عاـ 
 لقطاعيةكالسياسات كالبرامج ا ،التنمية الكطنية

االتجاىات في عدد البمداف المنخرطة في تعميـ 
عمميات التنمية كالتخطيط التنكع البيكلكجي في 

لخطط كالسياسات كالبرامج القطاعية كعبر كا
 القطاعية 

 

 العمؿ كأنشطة التدريب حمقاتعدد مف  ظـنُ 
 

عدد مف المكاد تنمية القدرات مف خبلؿ  تـ إتاحة
 آلية تبادؿ المعمكمات

 

مف الكاردة  )التعقيبات( كل ردكد الفعؿ اإليجابيةمست
 أصحاب المصمحة

SCBD, UNEP, 
UNDP and others, 

as appropriate 

3680111 

 كقت المكظفيفك 

التنكع  دمجتطكير أدكات لتكجيو  * .77
البيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية في 

 ؛76/63ات المقرر 
؛ 76/6؛ 76/7؛ 77/75

التنكع البيكلكجي  دمجتـ تطكير أدكات لتكجيو  6177-6178
كخدمات النظـ اإليككلكجية في تطكير البنية 

الذيف عدد المكظفيف العمكمييف  االتجاىات في
 دكاتاألمجمكعة  يصمكف كيستخدمكف

SCBD, ICLEI, 
cities and other 

subnational 

610111 
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

؛ 76/9؛ 77/31؛76/5 التنمية العامة كالبنية التحتية الحضرية
77/6 

  التحتية كيجرم استخداميا

حتية الحضرية العامة عدد سياسات البنية الت
كالخطط التي تعمؿ عمى دمج اعتبارات التنكع 

 البيكلكجي

governments, and 
GPLSAB

40
 

عمؿ لبناء القدرات  حمقاتتنظيـ  * .78
عمى ة )البيئي المحاسبة التمييدية لنظاـ

 جي(اتفاقية التنكع البيكلك ىامش اجتماعات 

 المحاسبةنظاـ  قدرة األطراؼ عمى دمجتـ تعزيز  6161-6177 76/4المقرر 
الكطنية لمتنمية كاستراتيجيتيا في سياساتيا ة البيئي

 كالخطط المالية كالقطاعية 

االتجاىات في عدد البمداف التي تدمج التنكع 
النظـ اإليككلكجية في سياساتيا قيـ البيكلكجي ك 

متنمية كالخطط المالية الكطنية لكاستراتيجيتيا 
 كالقطاعية

SCBD, UN-Stat, 
World Bank and 

the WAVES 
Global 

Partnership, EU, 
UNECE, and 

others 

410111 

 تطكير مكاد التعمـ اإللكتركني لنظاـ * .79
 ةالبيئي المحاسبة

تقييـ التنكع  بشأفكحدة التعمـ اإللكتركني  إتاحة 6161-6177 76/4المقرر 
جي كالمحاسبة عمى منصة التعميـ اإللكتركني البيكلك 

تفاقية التنكع البيكلكجي كيجرم استخداميا مف قبؿ ال
 األطراؼ كأصحاب المصمحة

أكممت كحدة  التياالتجاىات في عدد المشاركيف 
التعمـ اإللكتركني في تقييـ التنكع البيكلكجي 

 كالمحاسبة

SCBD, UN-Stat, 
World Bank and 

the WAVES 
Global 

Partnership, EU, 
UNECE, FAO and 

others 

15,000 

تجميع كتقديـ األمثمة المتاحة مف دراسات   .61
تعميـ المتعمقة ب نجاحالالحالة أك قصص 

التنكع البيكلكجي في جميع القطاعات 
الرئيسية كالحككمات دكف الكطنية 

شعكب الكالمحمية، بما في ذلؾ قصص 
خبلؿ  ، مفاألصمية كالمجتمعات المحمية

 .منصة مع آلية تبادؿ المعمكمات

؛ 76/63المقررات 
؛ 76/6؛ 76/7؛ 77/75
؛ 76/9؛ 77/31؛ 76/5
77/6 

أمثمة لقصص النجاح بشأف تعميـ التنكع البيكلكجي  6177-6161
عبر الحككمات دكف الكطنية المتاحة مف خبلؿ 

 آلية تبادؿ المعمكمات

 .جمعياالتي تـ أمثمة قصص النجاح عدد مف 
 

 إلى قصص النجاح الذيف يصمكفاألشخاص  عدد

SCBD, ICLEI, 
nrg4SD, GPLSAB 

cities and other 
subnational 

governments 

 كقت المكظفيف

  لمتنوع االبيولوجي أيتشيمن أهداف  3الهدف 

 ,SCBDمتنفيذ األىداؼ المرحمية لعدد البمداف التي تنفذ مف أىداؼ  3 اليدؼتنفيذ األطراؼ لقدرة  تـ زيادة 6178-6177 77/31المقرر  كتعميمية بشأف تطكير مكاد إرشادية  * .67
UNCCD/GM, 

7110111  

                                                           
40

  (GPLSAB) ني لمتنكع البيكلكجيالشراكة العالمية بشأف العمؿ المحمي كدكف الكط  
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

 أيتشيمف أىداؼ  3ميدؼ التنفيذ الكامؿ ل
حافزة، بما في ذلؾ شأف التدابير الب

مجمكعة مف حاالت الممارسات الجيدة 
 كالدركس المستفادة

 ,UNCTAD, UNDP أيتشيمف أىداؼ  3 لميدؼالفعاؿ   أيتشي
World Bank, 

WTO, OECD, 
IUCN, FAO 

التنفيذ  بشأفتطكير أداة لمتعمـ اإللكتركني   .66
بشأف  أيتشيمف أىداؼ  3ميدؼ لالكامؿ 

، بما التدابير الحافزة كاألىداؼ المرحمية
في ذلؾ مجمكعة مف حاالت الممارسات 

 الجيدة كالدركس المستفادة

؛ كتكصية 77/31المقرر 
 7/6متنفيذ الييئة الفرعية ل

 4الفقرة 

مف أىداؼ  3 اليدؼتنفيذ األطراؼ لقدرة  تـ زيادة 6177-6161
 أيتشي

لتعمـ اإللكتركني اأداة  فيعدد المشتركيف 
البمداف التي تنفذ العناصر األساسية (، ك المخرجات)

  أيتشيمف أىداؼ  3ميدؼ لمف أجؿ التنفيذ الفعاؿ 
 (األثر /النتيجة)

SCBD, 
UNCCD/GM, 

UNCTAD, UNDP, 
World Bank, 

WTO, OECD, 
IUCN, FAO 

750111 

  لمتنوع االبيولوجي أيتشيمن أهداف  4الهدف 

لمعمؿ  ككتعميميةتطكير مكاد إرشادية  * .63
عمى خيارات لممساىمة في تنفيذ أىداؼ 

 لمتنكع البيكلكجي  أيتشي

 3الفقرة  76/71المقرر 
 )ج( ك)د(

 التجارية ادة قدرة األعماؿزيتـ ؛ يةكثيقة التكجييال 6177-6178
  أيتشيلممساىمة في تنفيذ أىداؼ 

إلى أىداؼ التجارية التي أشارت  عدد الشركات
 لمتنكع البيكلكجي في االستراتيجيات كالخطط أيتشي

SCBD, Global 
Partnership for 

Business and 
Biodiversity, 

IUCN, WBCSD, 
Natural Capital 

Coalition, 
BirdLife, WWF, 

FAO, etc. 

710111 

األعماؿ  بشأفتنظيـ حمقات عمؿ فنية  * .64
 .التنكع البيكلكجي التجارية كتقارير

 3الفقرة  76/71المقرر 
 )ب(

إعداد كىي تعمؿ عمى  التجارية الشركات تجييزتـ  6177-6178
التقارير عف التقدـ المحرز في تعميـ التنكع 

 البيكلكجي
 

قدر أكبر مف ب استفادت الشمركات التجاريةتـ 
 التقارير 

تقارير عف تعميـ التجارية التي تعد عدد الشركات 
 التنكع البيكلكجي

 

األعماؿ كالتنكع البيكلكجي المتعمقة بتقارير ال جكدة
 ُأصدرت مف قبؿ الشركات التجارية

SCBD, Global 
Partnership for 

Business and 
Biodiversity, 

IUCN, WWF, 
WBCSD 

7380111 

ممارسات الجيدة بشأف لمكضع دليؿ  * .65
تحديد كتقييـ قيـ التنكع البيكلكجي كخدمات 

 التجارية النظاـ اإليككلكجي لمشركات

 3الفقرة  76/71المقرر 
 )ك(

 دليؿ الممارسات الجيدة إتاحة تـ  6177-6178
 

قيـ التنكع البيكلكجي ككيفية بشأف مزيد مف الكعي 

أدكات التي تطبؽ  االتجاىات في عدد الشركات
 .لمتنكع البيكلكجي كتقييـ النظـ اإليككلكجية

SCBD, Global 
Partnership for 

Business and 
Biodiversity, 

710111 
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

 يةمف قبؿ الكيانات التجار  استخداميا
 

قضايا التنكع البيكلكجي بصكرة أفضؿ انعكاس تـ 
في سياسات المشتريات كالممارسات التجارية 

 األخرل

IUCN, WWF, 
WBCSD 

بناء القدرات لكضع مبادئ تكجييية كمكاد   .26
في مجاؿ التنكع البيكلكجي كالنظـ 

المناطؽ القائمة عمى اإليككلكجية 
 الحضرية

قدمت مبادئ تكجييية عممية لتقييـ كتصميـ حفظ  6177-6161 
المناطؽ الحضرية القائـ عمى التنكع البيكلكجي 

يرىا مف المتاحة مف خبلؿ آلية تبادؿ المعمكمات كغ
 .الكسائؿ

 عدد األشخاص الذيف يستخدمكف المبادئ التكجييية
SCBD, CLEI, 

local authorities 
associations, GEF, 

AIIB, WB 

7610111 

  (71، 08، 04،05، 07، 00، 01، 9، 8، 5، 4، 3، 7، 0) لمتنوع االبيولوجي وغيره  أيتشيمن أهداف  4الهدف 

بيف  العمميتعزيز التعاكف التقني ك  * .67
األطراؼ بشأف تنمية السياحة في النظـ 

 البيئية الساحمية كالبحرية الحساسة

 4الفقرة  76/77المقرر 
 )ب(

التعاكف التقني كالعممي في تطكير تـ تعزيز  6177-6161
 السياحة عزز

 مستكل التعاكف التقني كالعممي
SCBD, UNWTO, 

UNEP, UNESCO, 
SPREP, ACB, 

FAS/SDSN, 
GPST, STCA,

41
 

BBI 

710111 

)الندكات كالدكرات عمى أنشطة تدريبية  * .68
السياحة المستدامة مع  بشأف (نترنتاإل

 .الشركاء

 7الفقرة  76/77المقرر 
 )ج( 4، ك(د)

تـ تعزيز قدرة األطراؼ عمى تعزيز السياحة  6177-6161
 المستدامة

عدد مف المسؤكليف الحككمييف المعنييف تـ تدريب 
 السياحة المستدامةتدريب كتعزيز 

 

 التعقيبات الكاردة مف مى أساس )عفعالية التدريب 
 (المتدربيف

SCBD, UNWTO, 
UNEP, UNESCO, 

SPREP, ACB, 
FAS/SDSN, 

GPST, STCA 

7510111 

المبادئ التكجييية "مراجعة كنشر كتعزيز   .69
مستخدـ الجديد بشأف التنكع البيكلكجي لم

 "كتنمية السياحة

 4الفقرة  76/77المقرر 
 )ج( 4)ب(، ك

 تحميبلت الدليؿ مف آلية تبادؿ المعمكماتعدد  تـ استعراض كنشر المبادئ التكجييية لممستخدـ  6177-6161
SCBD, UNWTO, 

UNEP, UNESCO, 
SPREP, ACB, 

FAS/SDSN, 
GPST, STCA, BBI 

510111 

                                                           
41

 (STCA)  تحالؼ تكثيؽ السياحة المستدامة  
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

  (03، و07، 00، 7ر المباشرة ) واألهداف غيلمتنوع االبيولوجي  أيتشيمن أهداف  05، و04، 5األهداف 

عمؿ إقميمية لبناء  حمقاتتنظيـ كتسييؿ  * .31
القدرات في مجاؿ تصميـ التقييمات 

ستعادة الكطنية لتحقيؽ األىداؼ االكخطط 
 75، ك74، 5

؛ 5الفقرة  76/79المقرر 
؛ 6الفقرة  77/76كالمقرر 
الفقرات  76/7كالمقرر 

 )ج( 61، ك78، 73

لخطة العمؿ  .خمس حمقات عمؿ إقميمية تـ تنظيـ 6177-6161
6177-6178 

 

 معالجة الثغرات كالفرصل القطريةممفات ال
 

تـ بناء القدرات مف أجؿ إدماج مفاىيـ التنكع 
 ستعادةاالالبيكلكجي في ممارسات 

 كالذيف تمقكاعدد األطراؼ كاألشخاص المشاركيف 
 الدعـ التقني في حمقات العمؿ

 

كاردة مف المشاركيف، التقييمات ال /ردكد الفعؿ
 كمتابعة اإلجراءات المتخذة

SCBD, GPFLR
42

 
and CPF 

members
43

 

3110111
44

 
 

تطكير مكاد تدريبية لحمقات العمؿ  * .37
 ستعادةالمعنية باال

؛ 5الفقرة  76/79المقرر 
؛ 6الفقرة  77/76كالمقرر 
الفقرات  76/7كالمقرر 

 )ج( 61، ك78، 73

استعادة  بشأفـ اإللكتركني كحدات التعمتـ كضع  6177-6178
 النظاـ اإليككلكجي

 

 مكاد التدريبتـ إنتاج كترجمة كتسميـ 

في  التي ُأنتجت كُترجمت كُسممتعدد مكاد التدريب 
ردكد الفعؿ مف ك االجتماعات ذات الصمة؛ 

 المكاد بشأفالمستخدميف 

SCBD, GPFLR 
and CPF members, 

BirdLife, 
Bioversity  

 تأميف المبالغ مف
(FERI, UNDP) 

تقديـ الدعـ التقني لتمكيف األطراؼ لتنفيذ  * .36
مشاريع رائدة في سياؽ مبادرة استعادة 

 النظاـ اإليككلكجي لمغابات

؛ 5الفقرة  77/76كالمقرر 
 ؛5الفقرة  76/79المقرر 

ستة إلى ما ال يقؿ عف  تقديـ المساعدة التقنيةتـ  6177-6161
مبادرة  دعـ تنفيذمشاريع عمى المستكل القطرم في 
 استعادة النظاـ اإليككلكجي لمغابات

قد  التجريبية نظاـ البيئياستعادة العدد مشاريع 
 نفذت بنجاح

 

التي  التجريبية نظاـ البيئياستعادة العدد مشاريع 
مع بشأف االستعادة االلتزامات الكطنية تكاءـ 

 أىداؼ اتفاقيات ريك

SCBD, Parties, 
GPFLR and CPF 

members 

 تأميف المبالغ مف
 (FERI) 

 

تحديد كتقديـ أفضؿ الممارسات كالدركس   .33
المستفادة المتاحة في تصميـ خطط 

؛ 5الفقرة  76/79المقرر 
الفقرات  76/7كالمقرر 

الخبرات القطرية كأفضؿ الممارسات المتاحة مف  6177-6161
 ؿ المنشكرات المشتركة مع الشركاءخبل

عدد أفضؿ الممارسات في مجاؿ استعادة الغابات 
 كالمناظر الطبيعية المحددة كالمشتركة؛

SCBD, GPFLR 
and CPF members 

 تأميف المبالغ مف
 (FERI) 

                                                           
42

 ,SCBD, ARC, CARE International, CIFOR, FAO, FORIG, UNCCD-GM, ICRAF, IMFN, IUCN, IUFRO:  يضـ أعضاء الشراكة العالمية بشأف استعادة الغابات كالمناظر الطبيعية كؿ مف  

ITTO, PROFOR, Tropenbos International, UNCCD, UNFF, UNEP, UNEP-WCMC, World Bank, WRI, Wageningen University and WWF (see: 
http://www.forestlandscaperestoration.org 

43
 are: SCBD, CIFOR, FAO, GEF, ITTO, IUCN, IUFRO, UNCCD, UNDP, UNEP, UNFF, UNFCCC, ICRAF and World (CPF) : يضـ أعضاء الشراكة التعانية بشأف الغابات كؿ مف  

). http://www.cpfweb.org/en/Bank (see:  
44

 .FERIدكالر التي تـ تأمينيا بالفعؿ مف  200,000ىذا المبمغ مطمكب الستكماؿ  

http://www.forestlandscaperestoration.org/
http://www.cpfweb.org/en/
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

)ج(؛  61، ك78، 73 ستعادة الكطنيةاال
 6الفقرة  77/76المقرر 

 

قدرات المسؤكليف الحككمييف لكضع خطط 
خبلؿ زيادة فرص الحصكؿ مف ستعادة الكطنية اال

عمى كاستخداـ أفضؿ الممارسات كالدركس 
 المستفادة

  

الذيف كصمكا كطنييف الراء خبالعدد البمداف ك 
أفضؿ الممارسات كالدركس المستفادة كاستخدمكا 

 ستعادة الكطنيةاالفي تصميـ خطط 

 

تجميع كنشر دراسات حالة تعرض  / إجراء  .34
البمداف عمميا نحك بمكغ كيؼ تعمؿ 

قة بطري 75، ك74، ك77، ك5 األىداؼ
 منسقة

 ال يقؿ عف أربعة دراسات حالة إعداد ما تـ  6161-6177  76/7المقرر 

 

األطراؼ كالشركاء فكرة أفضؿ عف كيؼ يمكف  لدل
، 5 بمكغ األىداؼعمؿ عمميا نحك أف تلمبمداف 

 75، ك74، ك77ك

تاحتيا مف التي تـ تجميعيا  عدد دراسات الحالة كا 
 خبلؿ آلية تبادؿ المعمكمات

SCBD, GPFLR 
members, SER, 

BES-Net 

7110111 

دعـ جيكد األطراؼ في تنفيذ خطة عمؿ   .35
استعادة النظاـ  بشأفقصيرة األجؿ 

اإليككلكجي مف خبلؿ تسييؿ أنشطة بناء 
عمؿ التعاكف  حمقاتبما في ذلؾ )القدرات 

ديث المعمكمات كتح( الجنكب بمداف بيف
التكجيو كاألدكات كالمبادرات المتعمقة  بشأف

تاحتياالنظـ اإليككلكجية ستعادة اب مف  كا 
 .خبلؿ آلية غرفة تبادؿ المعمكمات

تكصية الييئة الفرعية 
العممية المعنية بالمشكرة 

كالتقنية كالتكنكلكجية 
)أ(، ك  71الفقرة  61/76
  )ب( 71

قدرات األطراؼ كفيـ كيفية تطبيؽ تـ تعزيز  6177-6161
 بشأفعناصر خطة عمؿ عمى المدل القصير 

 تعادة النظاـ اإليككلكجي اس

 

عف التقدـ  عمى تقديـ تقريرقدرة األطراؼ انعكاس 
المحرز في تعزيز األىداؼ الكطنية المتعمقة 

التقارير في  أيتشيمف أىداؼ  75ك 5باليدفيف 
 الكطنية السادسة 

 أنشطة استعادة عدد األطراؼ التي تشير إلى
ة النظاـ اإليككلكجي في تقاريرىا السادسة الكطني

 كغيرىا مف التقارير الكطنية كالمنتديات

 

قصيرة ال عمؿالإلى خطة  تشيرعدد األطراؼ التي 
استعادة النظاـ اإليككلكجي في األجؿ بشأف 

 تقاريرىا الكطنية

SCBD, Forest and 
Landscape 

Restoration 
Mechanism of the 

Food and 
Agriculture 

Organization of 
the United Nations 

(FAO) 

910111 

  (71، 09، 08، 04،05، 03، 07، 00، 01، 9، 7، 5،  3،4، 7، 0)  واألهداف األخرى ذات الصمة بالغابات لمتنوع االبيولوجي أيتشيمن أهداف  5الهدف 

كضع كتنفيذ أنشطة بناء القدرات المستيدفة  .36
لمتنكع البيكلكجي  أيتشيلدعـ تنفيذ أىداؼ 

عممية تقديـ  المتعمقة بالغابات كتبسيط
ألىداؼ التقارير المتعمقة بالغابات كالركابط 

 التنمية المستدامة

؛ 77/6، 76/6المقررات 
  76/37؛ 71/36، 9/5

 المكاد المشتركة لمتدريب كالتكجيو كضع كنشر تـ  6177-6161
 

القدرات عمى الحفاظ عمى التنكع تعزيز تـ 
البيكلكجي لمغابات كالرصد كاإلببلغ داخؿ نطاؽ 

 2030-2017ترتيب الدكلي المعني بالغابات ال

عدد أدكات التعمـ المشتركة كالمكاد التكجييية الفنية 
 التي تـ إنتاجيا

 

نظمت  التي اإلببلغ بشأفعدد أنشطة بناء القدرات 
 بصكرة مشتركة

SCBD, UNFF and 
other GPFLR and 

CPF members, 
MFIs and UN 

agencies 

650111 

تأميف بعض المبالغ 
 مف

 (FERI) 
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

عمؿ إقميمية، بالتعاكف مع  حمقتيتنظيـ   .37
اإلدارة المستدامة  بشأفالشركاء المعنييف، 

لمحياة البرية، بما في ذلؾ اإلصبلحات 
شراؾ  القانكنية، كالتعاكف اإلقميمي، كا 
المجتمعات المحمية، كتقنيات إنفاذ القانكف 

 .الكطنية الحدكد نفاذ عبراإلكعمميات 

ئة الفرعية تكصية اليي
المعنية بالمشكرة العممية 

كالتقنية كالتكنكلكجية 
 )د( 5الفقرة  61/77

دارة اإلاألطراؼ حكؿ  كفيـ كعيتـ تعزيز  6177-6161
المستدامة لمحياة البرية، بما في ذلؾ اإلصبلحات 
شراؾ المجتمعات  القانكنية، كالتعاكف اإلقميمي، كا 

نفاذ عبر اإل كعممياتالمحمية، كتقنيات إنفاذ القانكف 
 .الكطنيةالحدكد 

 

الحفاظ  بشأفؤلطراؼ لالقدرات المؤسسية تـ تعزيز 
نفاذ القانكف  .عمى الحياة البرية كا 

تقنيات إنفاذ دراية بكعمى الحاضرة عدد األطراؼ 
نفاذ عبر الحدكد الكطنية في اإلالقانكف كعمميات 

 .اإلدارة المستدامة لمحياة البرية

SCBD, relevant 
partners (members 
of the International 

Consortium on 
Combating 

Wildlife Crime)  

7610111 
 

  لمتنوع االبيولوجي أيتشيمن أهداف  00، 01، 6األهداف 

تنظيـ حمقات عمؿ إقميمية لبناء القدرات  * .38
مختمؼ القضايا البحرية مف خبلؿ  بشأف

45المستدامة اتمبادرة المحيط
 

؛ 71/69المقررات 
؛ 77/78؛ 77/77
 76/63؛76/66

6177-
6161

46
 

عمؿ لبناء القدرات  حمقتيتـ عقد ما ال يقؿ عف 
 المستدامة اتمبادرة المحيطلاإلقميمية 

 

في حمقات  التي شاركتعدد أصحاب المصمحة 
 العمؿ اإلقميمية

 

SCBD, IOC-
UNESCO, other 

SOI partners
47

 

7510111 

)المبمغ المطمكب 
لتمكيؿ حمقة عمؿ 

48كاحدة(
 

                                                           
             2020-2015كيمكػػػػػػػػػػػػػػػف الحصػػػػػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػى مزيػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف التفاصػػػػػػػػػػػػػػػيؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػػػػػػػػع خطػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمبػػػػػػػػػػػػػػػادرة المحيطػػػػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػػػػتدامة ،  www.cbd.int/soi نظػػػػػػػػػػػػػػػرا 45

)en.pdf-actionplan-02-2014-02/official/soiom-2014-https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom( 
 

46
 جنكب شرؽ آسيا، كأمريكا الجنكبية، كشرؽ أفريقيا، كجنكب المحيط اليادئ. غرب/يمية حتى اآلف لغرب أفريقيا، كشرؽ /تـ تنظيـ حمقات عمؿ إقم  

المبػادرات العالميػة كاإلقميميػة كالكطنيػة، التػي تشػترؾ فػي رؤيػة مبػادرة المحيطػات المسػتدامة كدعػـ أك المشػاركة فػي فػي مختمػؼ أنشػطة  /البػرامج  /المحيطات المستدامة عمى مجمكعة كاسعة مف المؤسسػات  تشمؿ مبادرة  47
، كحككمػة MPAلمسػتدامة مػف قبػؿ حككمػة اليابػاف، مػف خػبلؿ صػندكؽ التنػكع البيكلػكجي اليابػاني، كحككمػة فرنسػا، مػف خػبلؿ الككالػة الفرنسػية مبادرة المحيطات المستدامة.  تـ تقديـ الدعـ المالي السابؽ لمبػادرة المحيطػات ا

االجتماعػات؛ كتػـ تقػديـ الػدعـ الفنػي مػف أسػتراليا )مػف خػبلؿ  /لعمػؿ ا حمقػات جميكرية ككريا. كقد قدمت مساىمات عينية مف قبؿ الصيف كمدغشقر كناميبيا، كبيرك، كجميكرية ككريا، كسامكا، كالسنغاؿ، مف خػبلؿ استضػافة
كمكناكك مف خػبلؿ ) مبػادرة مكنػاكك لمبحػار(، كجميكريػة ككريػا  (through Blue Solutions – GIZ, GRID-Arendal, IUCN, UNEP)( ، كألمانيا مف خبلؿ CSIROمنظمة الككمنكلث لمبحكث العممية كالصناعية 

 /، منظمػات البحػار اإلقميميػة UNEP, FAO, UNDOALOS, Intergovernmental Oceanographic Commission-UNESCOككريا البحػرم، كالمؤسسػة الككريػة لػئلدارة البيئيػة(، ككػؿ مػف  مف خبلؿ ) معيد
ؿ شػماؿ غػرب المحػيط اليػادئ، الشػراكة مػف أجػؿ اإلدارة البيئيػة لمبحػار شػرؽ آسػيا، كمنظمػة مصػائد األسػماؾ فػي مثؿ اتفاقية أبيدجاف، خطة عم )المبادرات اإلقميمية األخرل ذات الصمة  /المنظمات اإلقميمية إلدارة المصايد

ة، كمبػادرة التنػكع البيكلػكجي فػي المحػيط العػالمي، ء إدارة الػنظـ اإليككلكجيػة كالسػمكيجنكب شرؽ المحيط األطمسي، كأمانة برنامج البيئة اإلقميمي لمنطقة المحيط اليادئ(، لجنة االتحاد الػدكلي لحفػظ الطبيعػة بشػأف فريػؽ خبػرا
 .، كغيرىا مف المنظمات الشريكة األخرلشبكة المناطؽ المحمية في البحر األبيض المتكسط ية، كالشراكة الجزرية العالمية، كمبادرة الحياة عمى الشبكة العالم

 

http://www.cbd.int/soi
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2014-02/official/soiom-2014-02-actionplan-en.pdf
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

قدرات المسؤكليف الحككمييف المعنييف في تـ تعزيز 
 القضايا البحرية 

 الذيف تـ تدريبيـحككمييف عدد المسؤكليف ال

عمى المستكل الكطني  تدريبإجراء  * .39
مف ؼ تبادؿ المعار عمؿ بشأف  حمقاتك 

 المستدامة اتمبادرة المحيطخبلؿ 

؛ 71/69المقررات 
؛ 77/78؛ 77/77
 76/63؛76/66

بشأف تبادؿ  سنكيا عمؿ حمقاتك التدريب تـ عقد  6177-6161
 في بمداف مختارة المعارؼ 

عدد المشاركيف كأصحاب المصمحة المشاركيف في 
 العمؿ عمى المستكل الكطني حمقات

SCBD, SOI 
partners 

7110111 
) تـ تأمينيا مف 
 جميكرية ككريا(

 

عمؿ عالمية بشأف تدريب  حمقاتعقد  .41
 اتمبادرة المحيطف خبلؿ المدربيف م
 المستدامة

؛ 71/69المقررات 
؛ 77/78؛ 77/77
 76/63؛76/66

لتدريب المدربيف بشأف  كاحدة عمؿ حمقةتـ عقد  6177-6161
 المستدامة اتمبادرة المحيط

عدد المشاركيف كأصحاب المصمحة الذيف شارككا 
 عمؿ تدريب المدربيف حمقاتفي 

SCBD, SOI 
partners 

6110111
49

 

تأمينيا مف  ) تـ
 جميكرية ككريا(

 

مكاصمة تطكير كتحسيف آلية تبادؿ . 47
  المستدامة اتمبادرة المحيطلالمعارؼ 

ف خبلؿ آلية غرفة كجعميا في المتناكؿ م
 تبادؿ المعمكمات

؛ 71/69المقررات 
؛ 77/78؛ 77/77
 76/63؛76/66

 المعارؼتقاسـ ل قكية تـ استخداـ منصة 6177-6161
 ) www.cbd.int/soi(  تعمؿ بكامؿ طاقتيا ك

 .مف قبؿ األطراؼ

المكاد اإلعبلمية العممية كالتقنية  مف عددتـ تبادؿ 
ذات الصمة بالتنكع  أيتشيتحقيؽ أىداؼ ب المتعمقة

 منصةالمف خبلؿ  البحرمالبيكلكجي 

SCBD, SOI 
partners 

310111 

ية لتسييؿ استخداـ دليؿ تنظيـ دكرات تدريب.  46
استخداـ المعارؼ التقميدية  بشأفالتدريب 

لممناطؽ البحرية معايير الفي تطبيؽ 
 أحيائياأك  اإيككلكجياليامة 

تكصية الييئة الفرعية 
المعنية بالمشكرة العممية 

 61/3كالتقنية كالتكنكلكجية 
 9الفقرة 

 حمقاتشكؿ الذم تـ تنفيذه مف خبلؿ التدريب  6177-6161
 عمؿ بناء القدراتال

 الذيف شارككاعدد المشاركيف كأصحاب المصمحة 
 في التدريب

SCBD, SOI 
partners 

7110111 

ات لتسييؿ تنفيذ خطة تيسير بناء القدر .  43
عمؿ محددة طكعية لمتنكع البيكلكجي في 

في نطاؽ الكالية  ةالبارد المياهمناطؽ 

تكصية الييئة الفرعية 
لمعنية بالمشكرة العممية ا

 61/4كالتقنية كالتكنكلكجية 

ت حمقامف خبلؿ شكؿ  التي ُنفذتبناء القدرات  6177-6161
 عمؿال

 الذيف شارككاعدد المشاركيف كأصحاب المصمحة 
 عمؿال حمقاتفي 

SCBD, SOI 
partners 

7110111 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 MPA  (50,000ة العمؿ اإلقميمية لمبحر األبيض المتكسط مف الككالة الفرنسية حمقاتيكرك(؛ كتمكيؿ جزئي ل 50,000)  MPA ككالة الفرنسيةكاللكسطى ة العمؿ اإلقميمية لمنطقة الكاريبي كأمريكا احمقاتتمكيؿ أكسع ل  48

 يكرك(.
 

49
  . 2 -يشمؿ ىذا التمكيؿ أيضا عمى مرتب المكظؼ المختص بالشؤكف البحرية برتبة فني  

http://www.cbd.int/soi
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

 6الفقرة  القضائية لبلتفاقية

تيسير بناء القدرات لتسييؿ تنفيذ تكجييات .  44
كتخفيؼ آثار منع  بشأفعية عممية طك 

التنكع البيكلكجي الحطاـ البحرم عمى 
 كالمكائؿ البحرم كالساحمي

تكصية الييئة الفرعية 
المعنية بالمشكرة العممية 

 61/5كالتقنية كالتكنكلكجية 
 )ب( 9الفقرة 

 حمقاتمف خبلؿ شكؿ  التي ُنفذتبناء القدرات  6177-6161
 عمؿال

 الذيف شارككاة عدد المشاركيف كأصحاب المصمح
 عمؿال حمقاتفي 

SCBD, SOI 
partners 

7110111 

  ( 05، 04، 03، 8لمتنوع االبيولوجي ) كذلك األهداف  أيتشيمن أهداف  7الهدف 

لمتدريب  مشتركة عمؿ حمقاتتنظيـ  *. 45
التنكع البيكلكجي  دمجكبناء القدرات بشأف 

كخدمات النظـ اإليككلكجية في الغذاء 
نتاج الزراعي بالتعاكف مع المستداـ كاإل

منظمة األغذية كالزراعة كغيرىا مف 
 .الشركاء

؛ 77الفقرة  76/6 المقرر
 5الفقرتيف  71/34المقرر 

 78ك

خدمات النظـ  تـ بناء القدرات لتعميـ/ دمج حمكؿ 6177-6161
 اإليككلكجية لمزراعة المستدامة

 الذيف تـ تدريبيـعدد األشخاص 
 

الكاردة  التعقيباتساس جكدة حمقات العمؿ عمى أ
 مف المشاركيف

SCBD, FAO, 
Bioversity and 
other CGIAR 

partners, IFPRI, 
IFAD 

3110111
50

 

تكجييية كمبادئ تطكير مكاد تدريبية  *. 46
، بما في ذلؾ كحدات التعمـ مشتركة

إدماج التنكع البيكلكجي  بشأفاإللكتركني، 
كخدمات النظـ اإليككلكجية في الغذاء 

بالتعاكف مع تداـ كاإلنتاج الزراعي المس
منظمة األغذية كالزراعة كغيرىا مف 

الشعكب األصمية مثؿ  الشركاء
 .كالمجتمعات المحمية

؛ 77الفقرة  76/6المقرر 
 5الفقرتيف  71/34المقرر 

 78ك

تاحتيابناء القدرات كضع أدكات  تـ 6177-6161 تاحتيالتي تـ إنتاجيا ك عدد أدكات بناء القدرات  كا   اا 
SCBD, FAO, 

Bioversity and 
other CGIAR 

partners, IFPRI, 
IFAD 

7510111
51

  

                                                           
50

 جراء أنشطة بناء القدرات كدعـ البرنامج.يشمؿ ىذا المبمغ أيضا استشاريا إل  
51

 .نشطة إلعداد المكاداألإلجراء  استشاريايشمؿ ىذا المبمغ أيضا   
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

  لمتنوع االبيولوجي أيتشيمن أهداف  9الهدف 

عمؿ لبناء القدرات في  حمقاتتنظيـ  *. 47
مجاؿ إدارة األنكاع الغريبة الغازية، بما في 

 ذلؾ اآلفات كاألمراض

إدارة تنفيذ  تنسيؽ خطط إدارة  تنسيؽ سيفتح تـ 6161-6177 ؛ 9الفقرة  76/7المقرر 
اآلفات ) بما في ذلؾاألنكاع الغريبة الغازية 

 كاألمراض( 
 

تنفيذ  بشأفتحسيف القدرات الكطنية كاإلقميمية 
 تدابير الصحة النباتية

التعقيبات الكاردة العمؿ عمى أساس  حمقاتجكدة 
 مف المشاركيف

 
 الذيف تـ تدريبيـعدد األفراد 

SCBD, IPPC, 
FAO, OIE, WTO, 

STDF, CITES, 
IUCN-ISSG, 

CABI, and IMO 

3110111
52

  

 9عمؿ لدعـ تنفيذ اليدؼ  حمقاتتنظيـ  *. 48
 3-6كاليدؼ التشغيمي  أيتشيىداؼ مف أ

مف الخطة االستراتيجية لبركتكككؿ 
-6177قرطاجنة بشأف السبلمة األحيائية 

6161 

؛ 9الفقرة  76/7المقرر 
مة كجميع قرارات السبل

لمؤتمر األطراؼ األحيائية 
كمؤتمر األطراؼ العامؿ 

 7اؿ  كاجتماع األطراؼ
 في البركتكككليف

تحسيف القدرة في الدكؿ الجزرية الصغيرة النامية  6177-6161
 األنكاع الغريبة الغازيةبشأف إلجراء الرقابة المناسبة 

كالكائنات الحية المحكرة كاتخاذ التدابير المناسبة في 
 طكارئحاالت ال

 عدد األفراد الذيف تـ تدريبيـ
SCBD, SPREP, 

CABI, IUCN-
ISSG, FAO, IPPC, 
OIE, WTO, STDF 

IMO, UNEP, 
UNDP, GLISPA, 

Island 
Conservation 

3110111 

الشراكة العالمية  ، بالتعاكف معأداة تطكير.  49
األنكاع الغريبة بشاف المعمكمات حكؿ 

 بة الغازيةاألنكاع الغري مراقبةل، الغازية
طراؼ مف الكصكؿ كاستخداـ لتمكيف األ
 األنكاع الغريبة الغازيةبيانات مكارد 

بشأف  كطنيكالرصد كاإلببلغ اللمتخطيط 
كتنظيـ سمسمة  األنكاع الغريبة الغازيةإدارة 

 ندكات حكؿ كيفية استخداـ األداة

؛ 9الفقرة  76/7المقرر 
 66الفقرة  77/68

البيانات  كتستخدـلة األطراؼ بسيك تصؿ  6177-6161
جراءات  كالمعمكمات ) بشأف  حدكث كتأثير كا 

تاحتيا مف ك ( ؤلنكاع الغريبة الغازيةاإلدارة الممكنة ل ا 
لئلدارة كالرصد كاإلببلغ خبلؿ أداة مراقبة لمتخطيط 

  األنكاع الغريبة الغازيةالفعاؿ عف 
 

ستخداـ الفعاؿ بلاألطراؼ الميارات البلزمة ل لدل
لئلدارة كالرصد كاإلببلغ لمتخطيط  ألداة مراقبة
 األنكاع الغريبة الغازيةالفعاؿ عف 

أداة مراقبة لتحسيف نظـ  التي تستخدـعدد األطراؼ 
 كمراقبة الحدكد األنكاع الغريبة الغازيةإدارة 

 
ـ كغيرى األنكاع الغريبة الغازيةمكظفي إدارة عدد 

الذيف تـ تدريبيـ كاستفادكا مف أصحاب المصمحة 
 األنكاع الغريبة الغازيةفعاؿ مف أداة مراقبة بشكؿ 

SCBD, GIASIP 6610111 

                                                           
52

 .الكاريبيمنطقة أمريكا البلتينية ك ، ك أكركبا الكسطى كالشرقيةك سيا، كآ(، كالمنطقة العربية لغة إنجميزية( كأفريقيا )لغة فرنسيةعمؿ ألفريقيا ) حمقاتخمس  
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

تنظـ، بالتعاكف مع الشركاء اإلقميمييف، .  51
عمؿ تدريبية لبناء قدرات الجيات  حمقات

الفاعمة الرئيسية في الدكؿ الجزرية 
النامية لتصميـ كتقديـ مقترحات الصغيرة 

اع األنك  بشأفجيدة النكعية المشاريع ذات لم
 الغريبة الغازية

، 6الفقرات  76/77المقرر 
)ج(؛ كالمقرر  4)أ( ك  4

 8ك 5الفقرات  77/75

قدرة أصحاب المصمحة ذكم الصمة )نقاط تـ تعزيز  6177-6161
االتصاؿ التفاقية التنكع البيكلكجي كمرفؽ البيئة 

 العالمية كالمنظمات غير الحككمية، كما إلى ذلؾ( 

األنكاع العالمية بشأف عدد مشاريع مرفؽ البيئة 
المقدمة مف الدكؿ الجزرية الصغيرة  الغريبة الغازية

 النامية.
 

كمية األمكاؿ التي تـ تعبئتيا مف مرفؽ البيئة 
األنكاع الغريبة العالمية كمصادر أخرل إلدارة 

 الغازية
 
 حشد المكارد التقنيةتـ 

SCBD, SPREP, 
SPC, CABI, IOC-
UNESCO, UNEP, 
UNDP, GLISPA, 

Island 
Conservation, 
IUCN-ISSG, 
WTO, IMO, 

CITES 

300,000
53

  

  لمتنوع البيولوجي أيتشيمن اهداف  00و 01الهدفان 

 تخطيطتطكير كتشجيع استخداـ أدكات  *. 57
، بالتعاكف مع كمكاد إرشادية مكانية بحرية

 المنظمات الشريكة ذات الصمة

؛ كالمقرر 77/78المقرر  
76/63 

كمكاد عممية  تخطيطأدكات  كتبادؿ تجميع تـ 6177-6161
لتعزيز قدرات األطراؼ كالحككمات األخرل  إرشادية

التخطيط المكاني البحرم بكالمنظمات ذات الصمة 
كاإلدارة المتكاممة عمى المستكيات الكطنية 

 كاإلقميمية كدكف اإلقميمية

 اتمبادرة المحيطفي عدد مف الشركاء يساىـ 
كات التخطيط كالمكاد في تقاسـ أد المستدامة

 اإلرشادية بشأف التخطيط المكاني البحرم

SCBD, Global 
Ocean Biodiversity 

Initiative 

يتعيف االضطبلع بيا 
كجزء مف حمقات 
العمؿ اإلقميمية 

مبادرة لكالكطنية 
 المستدامة اتالمحيط

المذككرة أعبله، 
الشامؿ تدريب الك 
 ممدربيف ل

ية كدكف إقميمية تنظيـ حمقات عمؿ إقميم *. 56
 التي تفي بمعاييرلتسييؿ كصؼ المناطؽ 

ذات األىمية اإليككلكجية المناطؽ البحرية 
( كتحديد األراضي EBSA)أك البيكلكجية 

؛  71/69المقرر  
  76/66؛ 77/77

كمكاد عممية  تخطيطأدكات تـ تجميع كتبادؿ  6177-6161
تعزيز قدرات األطراؼ كالحككمات األخرل ل إرشادية

التخطيط المكاني البحرم بكالمنظمات ذات الصمة 
كاإلدارة المتكاممة عمى المستكيات الكطنية 

الذيف  المستدامة اتمبادرة المحيطفي عدد الشركاء 
في تقاسـ أدكات التخطيط كالمكاد  يساىمكف

 المكاني البحرم اإلرشادية بشأف التخطيط

SCBD, Global 
Ocean Biodiversity 

Initiative, IOC-
UNESCO 

يتعيف االضطبلع بيا 
 حمقاتكجزء مف 

اإلقميمية  العمؿ
ذات مناطؽ البحرية لم

األىمية اإليككلكجية 

                                                           
53

تي عمؿ لمنطقة المحيط اليادئ حمقاتدكالر ل 60,000دكالر ك  120,000ة عمؿ الدكؿ الجزرية الصغيرة النامية حكؿ إدارة األنكاع الغريبة الغازية )أكلكية قصكل(  كنحك حمقاتدكالر ل 100,000ؿ ىذا عمى يشم  
 .كمنطقة البحر الكاريبي عمى التكالي
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

 أك البيكلكجية كاإلقميمية كدكف اإلقميمية الرطبة كأشجار المانغركؼ كبيرة بيكلكجيا

  من أهداف أيتشي لمتنوع االبيولوجي 00الهدف 

ت بشأف تطكير األدكات التقنية كالتكجييا *. 53
استخداـ مصطمح "تدابير الحفظ األخرل 

 "أساس المناطؽ القائمة عمىالفعالة 
)مف  77ككيفية تحقيؽ عناصر اليدؼ 

خبلؿ االجتماعات كالمشاكرات مع 
 الشركاء(

محددة الاألطراؼ بالمعمكمات كاإلرشادات تـ تزكيد  6178-6177 77/64المقرر  
خرل "تدابير الحفظ األتعريؼ مصطمحبشأف كيفية 

 كانتك  "أساس المناطؽ القائمة عمىالفعالة 
 77قادرة عمى تطبيقو نحك تحقيؽ اليدؼ  األطراؼ

التي تستخدـ التكجييات المقدمة عدد األطراؼ 
كفقا لذلؾ في التقارير الكطنية كالتي قدمت تقارير 

 السادسة

SCBD, PoWPA 
Friends 

Consortium, 
UNDP, UNEP, 
IUCN, IUCN-

WCPA, EU-JRC, 
UNEP-WCMC, 
BirdLife, AZE, 

IPSI, WCS, 
regional partners, 

including Regional 
MPA networks 

75,000 

إنتاج كنشر األدكات التقنية كالمكاد  *. 54
محمية كدمج اإلرشادية بشأف المناطؽ ال

قطاعات المناظر المناطؽ المحمية في 
الطبيعية كالمناظر البحرية ذات الصمة 

)مثؿ السياحة كالزراعة  عمى نطاؽ أكسع
 كالتعديف كالبنية التحتية(

؛ 77/64  اتالمقرر 
 8/64؛ 9/78؛ 71/37

بشأف المناطؽ األطراؼ التي تستخدـ التكجيو الفني  6177-6178
كخدمات النظـ اإليككلكجية، كالحككمة، محمية ال

قطاعات المناظر كدمج المناطؽ المحمية في 
صمة عمى نطاؽ الطبيعية كالمناظر البحرية ذات ال

 أكسع

 30,000 مثؿ المذككر أعبله المقدمةعدد البمداف التي تستخدـ المعمكمات التقنية 

ات عمؿ إقميمية في سياؽ تنظيـ حمق *. 55
 مبادرة حكار السبلـ كالتنكع البيكلكجي

ر الحدكد، بما عب لمحفظلتحديد األكلكيات 
الشعكب األصمية  في ذلؾ مشاركة
 .كالمجتمعات المحمية

كاليدؼ  7/68  المقرر
مف برنامج العمؿ  7-3

 لممناطؽ المحمية

األطراؼ المتعاكنة عبر الحدكد الدكلية لحفظ  6177-6161
المناطؽ المحمية كتدابير الحفظ عمى أساس 

 المناطؽ األخرل الفعالة في النظـ البيئية المشتركة

مبادرة حكار ل قميميةاإلعمؿ الحمقات مف عدد أجرم 
 تحديد األكلكيات ل كع البيكلكجيالسبلـ كالتن

عدد مف ترتيبات التعاكف عبر تـ إنشاء أك تعزيز 
 الحدكد في النظـ البيئية العابرة لمحدكد 

SCBD, MoE/RoK   تـ تأميف التمكيؿ
 مف )جميكرية ككريا(

 

 بشأفعبر اإلنترنت  تعميميةتقديـ دكرات .  56
مصممة ) ال 77 عناصر اليدؼ

 تـ تقديـ دكرات التعمـ عبر اإلنترنت.  6161-6177 71/37؛ 77/64المقرر 
  11القدرات الكطنية لتحقيؽ اليدؼ  تـ تعزيز

 ؛تـ تقديـ عدد مف الدكرات عمى اإلنترنت
 

عدد المشاركيف الذيف استكممكا الدكرات عمى 

 كقت المكظفيف مثؿ المذككر أعبله



UNEP/CBD/COP/13/13 
Page 33 
 

عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

 اإلنترنت (ثغرات في التنفيذالك  المحددة لممناطؽ

  من أهداف أيتشي لمتنوع االبيولوجي 04الهدف 

ميمية عقد حمقات عمؿ مستيدفة فنية إق *. 57
إقميمية بصرة مشتركة بشأف التنكع كدكف 

البيكلكجي كالصحة، بما في ذلؾ النظـ 
الصحية لمشعكب األصمية كالمجتمعات 

 المحمية كنساء الشعكب األصمية.

  9الفقرة  76/67المقررات  
؛ 69الفقرة  77/6؛ )د(
 77 الفقرة 71/61

تـ بناء القدرات بشأف تعميـ/ دمج  التنكع البيكلكجي  6177-6161
في االستراتيجيات/  البرامج الصحية كاالستثمارات           

 ) كالعكس(

عدد أدكات دعـ بناء القدرات كمكاد التكعية التي تـ 
تاحتيا مف خبلؿ آلية تبادؿ المعمكمات  كضعيا كا 

 

نشطة التعاكنية الجديدة التي تـ عدد الشراكات كاأل
 إنشائيا

 

 

 

SCBD, WHO, 
EcoHealth 

Alliance, ESP, 
Future Earth, 

FAO, OIE, 
Bioversity, WCS 

HEAL, UNU-IAS, 
UNU-IIGH, 

IUCN, FIOCRUZ, 
Biodiversity and 

Community Health 
Initiative (BaCH) 

380,200 

 تطكير، بالتعاكف مع المنظمات ذات.  58
منظمات نساء الشعكب بما في ذلؾ الصمة 

األصمية، مكاد كأدكات التدريب لتعميـ 
كرفع مستكل الكعي بالتنكع البيكلكجي 

 كالركابط الصحية

 77/6؛ 76/67المقرر 
الفقرة  71/61؛ 69الفقرة 

77 

 تـ تقديـ دكرات التعمـ عبر اإلنترنت.  6177-6161
  11القدرات الكطنية لتحقيؽ اليدؼ  تـ تعزيز

 عدد مف الدكرات عمى اإلنترنت المقدمة؛
 

عدد المشاركيف الذيف استكممكا الدكرات عمى 
 اإلنترنت

SCBD, WHO, 
EcoHealth 

Alliance, ESP, 
Future Earth, OIE, 

UNU-IIGH, and 
Biodiversity and 

Community Health 
Initiative 

80,000 

  وجيلمتنوع البيول هداف أيتشيمن أ 08و 04الهدفان 

كالمبادئ التكجييية التدريبية تطكير المكاد .  59
لتحسيف مساىمة التنكع البيكلكجي لممياه 
كخدمات النظـ اإليككلكجية الداخمية لمحد 

 مف مخاطر الككارث الطبيعية

؛ 71/68 اتالمقرر 
77/63 

 التي تـ كضعياالمكاد التدريبية كالمبادئ التكجييية  6177-6161
تاحتيا  كا 

 
لتعميـ / دمج حمكؿ خدمة  تـ بناءىاالتي القدرات 

المكارد  / استثماراتالنظاـ اإليككلكجي في إدارة
 المائية 

كحدات التعميـ ك عدد أدكات دعـ بناء القدرات 
تاحتيا مف خبلؿ آلية التي تـ كضعيا ك اإللكتركني  ا 

 .بادؿ المعمكماتت

 

SCBD, FAO, 
CGIAR centres, 

IFPRI, UNEP, 
UNESCO, WMO, 

IWMI, WWF, 
IUCN, TNC, CI, 
Oxfam, Ramsar 

50,000 
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

  هداف أيتشي لمتنوع البيولوجيمن أ 07، و04و، 05األهداف 

تسييؿ أنشطة بناء القدرات لؤلطراؼ  *. 61
القائمة عمى النظـ  /النيجلتعزيز الحمكؿ
متكيؼ مع تغير المناخ كالحد لاإليككلكجية 

 مف مخاطر الككارث

 9الفقرة  76/33المقرر 
 ق()

النيج القائـ عمى النظاـ اإليككلكجي في تـ دمج  6177-6161
التخفيؼ مف آثار تغير المناخ كالتكيؼ معو في 

االستراتيجية كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ تنفيذ 
 التنكع البيكلكجي

 
االستراتيجية كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ تنفيذ 

اخ لتأثيرات تغير المنيعد مستجيبا  التنكع البيكلكجي
العيش القائمة  كسب عمى التنكع البيكلكجي كسبؿ

 عمى التنكع البيكلكجي.

االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ عدد 
آثار تغير المناخ  التنكع البيكلكجي التي تدمج

 كالنيج القائـ عمى النظاـ اإليككلكجي

SCBD, UNFCCC, 
WMO, UNEP, 

FAO, UNESCO, 
IWMI, WWF, 

IUCN, CGIAR 
centres, IFPRI, 

TNC, CI, Oxfam, 
Regional MPA 

networks  

450,000 

مكاصمة التعاكف مع فريؽ الخبراء المعني  *. 67
تفاقية األمـ المتحدة البأقؿ البمداف نمكا 

تنظيـ  بشأفاإلطارية بشأف تغير المناخ 
عمؿ تدريبية إلدماج حفظ التنكع  حمقات

البيكلكجي كاستخدامو المستداـ في خطط 
 التكيؼ الكطنية

 9الفقرة  71/33المقرر 
)ق(؛ كتكصية الييئة 

الفرعية المعنية بالمشكرة 
العممية كالتقنية 
 61/71كالتكنكلكجية 

دمج حفظ التنكع البيكلكجي كاستخدامو المستداـ  تـ 6177-6161
 تـ دمجفي خطط التكيؼ الكطنية، كعمى العكس 

ي التخفيؼ مف آثار تغير المناخ كالتكيؼ معو ف
االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع 

 ، كيجرم تنفيذ اإلجراءات ذات الصمةالبيكلكجي

االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ عدد 
المتعمقة  االىتماماتالتنكع البيكلكجي التي تدمج 

 تغير المناخب
 

نسبة برامج العمؿ الكطنية التي تعمؿ عمى دمج 
كخدمات النظاـ اإليككلكجي  التنكع البيكلكجي

 كالتآزر

SCBD, UNFCCC, 
WRI, Cl, IUCN, 

BirdLife 
International and 

SPREP, Regional 
MPA networks, 

MFIs and UN 
agencies 

150,000 

تمكيف البمداف دعـ تكفير مكتب المساعدة ل.  66
األراضي المتعمقة ب عمى إدماج الشكاغؿ

تراتيجيات االس الجافة كشبو الرطبة في
كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع 

 كخطط التنمية الكطنيةالبيكلكجي 

 تـ دمج شكاغؿ التنكع البيكلكجي المتعمقة باألراضي  6161-6177 71/35المقرر 
االستراتيجيات كخطط الجافة كشبو الرطبة في 

كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي 
 ت ذات الصمةالتنمية الكطنية، كاإلجراءا

االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ عدد 
األراضي الجافة التنكع البيكلكجي التي تدمج شكاغؿ 

  بفعاليةكشبو الرطبة 

SCBD, UNFCCC, 
UNCCD, WRI, Cl, 

IUCN, BirdLife 
International 

25,000  

 ككقت المكظفيف
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

  لمتنوع البيولوجي هداف أيتشيمن أ 07الهدف 

تنفيذ مساعدة األطراؼ في جيكد  *. 63
االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف 

مف خبلؿ تكفير لحفظ التنكع البيكلكجي 
 الدعـ التقني كبناء القدرات

الدعـ الفني البلـز كتنفيذ التي تـ تزكيدىا ب األطراؼ 6177-6161 71/6
كالتي تنفذ استراتيجيتيا كخطط عمميا الكطنيتاف 

 كجي بفعاليةلحفظ التنكع البيكل

أمانة اتفاقية التنكع  ساعدتياعدد البمداف التي 
االستراتيجيات تنفيذ طيط ل\التخ البيكلكجي في

 كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي 
 

االستراتيجيات مفصمة لتنفيذ العمؿ خطط العدد 
كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي 

 التي تـ كضعيا

SCBD, UNDP, 
UNEP-WCMC, 

IUCN, BirdLife, 
NBSAP Forum 

members 

 كقت المكظفيف

 /أدكاتتنفيذ مشركع تجريبي كتطكير مكاد *. 64
بما في ذلؾ المبادئ ) بناء القدرات
 بشأفأدكات الممارسات الجيدة( التكجييية ك 

إدراج بيانات التنكع البيكلكجي المكانية 
كالبيانات االجتماعية كاالقتصادية، في 

تنفيذ ممية التخطيط لمتنكع البيكلكجي ك ع
االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف 

، باالعتماد عمى لحفظ التنكع البيكلكجي
 نتائج المشركع التجريبي

قدرة األطراؼ عمى إدراج بيانات التنكع تـ تعزيز  6177-6178 71/6
البيكلكجي المكانية كالبيانات االجتماعية 

لتخطيط لمتنكع البيكلكجي كاالقتصادية، في عممية ا
تنفيذ االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ ك 

 التنكع البيكلكجي
 

مكاد بناء القدرات في مجاؿ إدماج تـ كضع كنشر 
البيانات المكانية كالبيانات االجتماعية كاالقتصادية 

 في تخطيط كتنفيذ عمميات التنكع البيكلكجي 

 لتجريبيعدد الدكؿ المشاركة في المشركع ا
 

عدد مكاد بناء القدرات في مجاؿ إدماج تـ نشر 
البيانات المكانية كالبيانات االجتماعية كاالقتصادية 

 في التخطيط لمتنكع البيكلكجي كعمميات التنفيذ 

SCBD, IUCN, 
UNEP-WCMC 

500,000  

تعزيز قدرة الحككمات المحمية عمى  *. 65
 االستراتيجيات كخطط العمؿاعتماد كتنفيذ 

 الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي

؛ كتكصية 76/9؛ 71/6
 7/4الييئة الفرعية لمتنفيذ 

محككمات المحمية يمكف ل مشاريع تجريبية تبيف كيؼ 6177-6161
االستراتيجيات كخطط العمؿ كتنفيذ  مع التكيؼ

 الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي

التي تكيفت مع كنفذت  لحككمات المحميةعدد ا
اتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع االستر 

 البيكلكجي

SCBD, ICLEI, 
UCLG, nrg4SD  

135,000 

تقديـ الدعـ الفني لممجمكعة الثانية مف .  66
 71إلى  5مف  التجريبيةكطنية المشاريع ال

دؿ الخبرات لتمكيف األطراؼ مف تكثيؽ كتبا
 تطكير كالدركس المستفادة في

مكاد بناء القدرات في عممية تـ تطكير كنشر  6161-6177 71/6المقرر 
االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع 

 البيكلكجي
 

مف المشاريع  6عدد الدكؿ المشاركة في المرحمة 
لبلستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف  التجريبية

سات الممار التي تتقاسـ  لحفظ التنكع البيكلكجي
 .الجيدة كالدركس المستفادة

SCBD, IUCN, 
UNEP-WCMC 

250,000 
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

عمؿ الكطنيتاف االستراتيجيات كخطط ال
 مراجعتياعمميات ك  لحفظ التنكع البيكلكجي

عف طريؽ تبادؿ الخبرات كالتبادؿ  التعمـتـ تعزيز 
ؿ الكطنيتاف االستراتيجيات كخطط العم التقني بشأف

 لحفظ التنكع البيكلكجي

 
عمميات  بشأفتـ االنتياء مف الدراسات القطرية 

العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع  االستراتيجيات كخطط
 البيكلكجي

بشأف بناء القدرات  /أدكاتإعداد مكاد.  67
االستراتيجيات كخطط العمؿ  كتنفيذ مراجعة

)بناء  الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي
عمى نتائج المرحمة الثانية مف المشاريع 

كخطط  االستراتيجياتالرائدة في عمميات 
 (العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي

 كتنفيذ مراجعةبشأف بناء القدرات  /أدكاتمكاد 6178-6177 71/6المقرر 
االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع 

 البيكلكجي التي تـ إتاحتيا

 التي تـ إنتاجيا بناء القدرات مكادعدد 
SCBD, IUCN, 

UNEP-WCMC 
54كقت المكظفيف

  

  لمتنوع البيولوجي هداف أيتشيمن أ 06، و 08الهدفان 

 بشأفتنظيـ برامج تدريب المدربيف  *. 68
المعرفة التقميدية، بما في ذلؾ آليات 

الستخداـ الكصكؿ إلى المنافع كتقاسميا 
المعارؼ التقميدية المرتبطة بالمكارد 

عكب األصمية الجينية، بالنسبة لمش
اط االتصاؿ كنق كالمجتمعات المحمية 

 الكطنية لممعارؼ التقميدية 

ألؼ الفقرة  76/76المقرر 
باء  76/76؛ كالمقرر 7

 ؛8الفقرة 
؛  7/6بركتكككؿ ناغكيا 
؛ 7/8بركتكككؿ ناغكيا 
؛ 7/9بركتكككؿ ناغكيا 

، 5الفقرة  71/41المقرر 
باء الفقرة  77/74المقرر 

كتكصية الفريؽ العامؿ ؛ 7
)م(  8المعني بالمادة 

برنامج تـ تسييؿ برامج بناء قدرات تدريب المدربيف  6177-6161
برامج عمى  كأربعةعمى المستكل العالمي كاحد 

 المستكل اإلقميمي 
 

لمشاركيف عمى الدعـ المستمر مف األمانة حصكؿ ا
 العامة

 
عكب األصمية لشكاتحسيف قدرة األطراؼ 
كضع تدابير لتنفيذ  عمى كالمجتمعات المحمية 

ناء الذيف تـ تدريبيـ الذيف يكفركف عدد المدربيف 
 القدرات ذات جكدة عالية لآلخريف

 
)م(  8ذ المادة كضعت لتنفي التي عدد التدابير

كاألحكاـ ذات الصمة في إطار اتفاقية التنكع 
البيكلكجي، فضبل عف كالمعارؼ التقميدية المرتبطة 
 بأحكاـ المكارد الكراثية في إطار بركتكككؿ ناغكيا.

SCBD and several 
partners

55
 

600,000 

                                                           
54

 (.66)النشاط  االستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجيمرحمة الثانية مف المشركع التجريبي عمى كثائؽ ال في ميزانيةكاليؼ المرتبطة بيذا النشاط تدرج الت  
(؛ IPACC) األفريقيةالشعكب األصمية لجنة تنسيؽ شؤكف (؛ IINاألصمية )(؛ شبكة التنكع البيكلكجي لنساء الشعكب األصمية. شبكة معمكمات الشعكب IIFBالمنتدل الدكلي لمشعكب األصمية المعني بالتنكع البيكلكجي ) 55

 .منظمات الشعكب األصمية الكطنية؛ الجامعات كمراكز بناء القدرات الركابط القبمية بما في ذلؾ؛ (؛ AIPPسيا األصمية )آشعكب حمؼ 
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

)م( كاألحكاـ ذات الصمة في إطار  8مادة ال 9قرة الف 9/7
اتفاقية التنكع البيكلكجي، فضبل عف كالمعارؼ 

التقميدية المرتبطة بأحكاـ المكارد الكراثية في إطار 
 بركتكككؿ ناغكيا.

تاحةتطكير  * . 69 المكاد المناسبة لبناء  كا 
 بالمغات المحمية القدرات ثقافيا بما في ذلؾ

باء الفقرة   77/74المقرر 
باء  77/74؛ المقرر 6

؛ المقرر 71الفقرة  
؛ 5باء الفقرة   77/74

 ؛7/8بركتكككؿ ناغكيا 

المكاد التدريبية المناسبة ثقافيا بالمغات المحمية  6177-6178
الذيف تـ المتاحة كالمستخدمة مف قبؿ المشاركيف 

 تدريبيـ

تاحتيا مف  التي تـ كضعياعدد المكاد التدريبية  كا 
 خبلؿ آلية تبادؿ المعمكمات

 100,000 مثؿ المذككر أعبله

ـ المنح كالمزيد مف الدعـ الفني تقدي.  71
لمنظمات المجتمعات األصمية كالمحمية 
لتنظيـ حمقات عمؿ كطنية فرعية 

في ىذه  اكاالستمرار في تقديـ الدعـ لي
 أعبله( 65)انظر النشاط  الحمقات

ألؼ الفقرة  76/76ر المقر 
 ؛7باء الفقرة   77/74؛ 7

عمؿ كطنية  حمقة 61ما يصؿ الى تـ تسييؿ  6177-6161
 ؛الذيف تـ تدريبيـفرعية مف المشاركيف 

 
الدعـ المتكاصؿ المقدـ مف قبؿ أمانة اتفاقية التنكع 

 البيكلكجي لممدربيف

تدريبيـ، بما في ذلؾ نساء  الذيف تـ عدد المشاركيف
بناء لعمؿ فرعية  حمقةصمية، كتقديـ الشعكب األ

 القدرات الكطنية

 مثؿ المذككر أعبله

 

100,000 

ممدربيف عبر اإلنترنت كغيره ل تقديـ الدعـ.  77
 الذيف تـ تدريبيـ

ألؼ الفقرة  76/76المقرر 
 7/8؛ كبركتكككؿ ناغكيا 7

عمى العمؿ(  حمقة)المدربيف في  كفالمشاركيحصؿ  6177-6161
 أمانة اتفاقية التنكع البيكلكجي مف المستمر دعـ ال

الذيف تـ تدريبيـ كالذيف يحصمكف عدد المدربيف 
أمانة اتفاقية التنكع مف عمى الدعـ المستمر 

 البيكلكجي

 كقت المكظفيف مثؿ المذككر أعبله

  لمتنوع البيولوجي هداف أيتشيمن أ 09الهدف 

تنظيـ حمقات عمؿ إقميمية لبناء القدرات  *. 76
الدعـ لؤلطراؼ في إنشاء كصيانة  لتقديـ
 ة غرفة تبادؿ المعمكمات الكطنية آلي

تماشيا مع استراتيجية الكيب كبرنامج 
العمؿ آللية تبادؿ المعمكمات في دعـ 
الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 

 76/6؛ 71/75المقرر 
؛ كتكصية 78باء الفقرة 
لفرعية لمتنفيذ إلى الييئة ا
الفقرة  7/5األطراؼ مؤتمر 

 )م( 77

غرفة تبادؿ بشأف تطكير قدرة األطراؼ تـ تحسيف  6177-6161
 .الكطنية المعمكمات

 
كىي تساعد كمكاد إرشادية  تعميمية أدكاتتـ إتاحة 

غرفة تبادؿ المعمكمات األطراؼ في إنشاء كصيانة 
تماشيا مع استراتيجية الكيب كبرنامج  الكطنية 

 غرفة تبادؿ المعمكمات  التي لديياعدد األطراؼ 
 تنفيذية؛ كطنية

 
التي تـ رشادية اإلمكاد الك نكعية األدكات التعميمية 

 (؛الكاردة)عمى أساس المعمكمات  تقديميا
 

SCBD, partners 
(EEA, Belgium 

and others) 

240,000  
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

معمكمات في دعـ الخطة العمؿ آللية تبادؿ ال 6177-6161
 6161-6177االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 

 العمؿ كبناء القدرات كالمشاركيفحمقات عدد 
غرفة تبادؿ األطراؼ التي تصؿ إلى عدد 

  المعمكمات 

بيف بشأف التفاعؿ عمؿ  حمقاتتنظيـ  *. 73
معرض/معارض ك" اتكالسياس العمـك
 " التنكع البيكلكجيالمتعمقة ب معارؼال

لتسييؿ تبادؿ أحدث المعارؼ العممية 
ذات الصمة بالتنكع  كالتطكرات التكنكلكجية

البيكلكجي كتشجيع التبادؿ بيف العمماء 
 كصانعي السياسات كالممارسيف

المتعمقة  معارؼمعرض/معارض ال"تـ تنظيـ  6161-6177 9باء الفقرة  76/6المقرر 
 التنكع البيكلكجيب
 

كالمعرفة التنكع  تـ إتاحة التفاعؿ بيف العمـك
امعات البيكلكجي لؤلطراؼ مف قبؿ الشركاء كالج

 كأصحاب المصمحة المعنييف
 

القضايا األطراؼ فيما يتعمؽ بفيـ تـ تعزيز 
 كالتحديات كالفرص التقنية كالعممية 

عدد كنكعية المعارض كغيرىا مف األنشطة 
 المنظمة؛

 
 ردكد الفعؿ مف أصحاب المصمحة

 
 االتصاؿ التفاقية التنكع البيكلكجي عدد نقاط

عمى القضايا  يـالذيف تـ تدريبكصانعي السياسات 
 لتعاكف التقني كالعمميباذات الصمة 

SCBD/BBI, CSP, 
QCBS,

56
 SPREP, 

ACB, FAS/SDSN 
for the Amazon, 

BES-Net 

65,000 

 تجريبية دكراتك إرشادية كتيبات تطكير .  74
األمكر الفنية كالعممية  بشأفنترنت عمى اإل

عمى أساس االحتياجات ذات األكلكية 
 لمبمداف

 كالمنظمات كأصحاب المصمحة المعنييف األطراؼ 6161-6177 9باء الفقرة  76/6المقرر 
الكتيبات اإلرشادية  لدييـ كصكؿ إلى  الذيف

األمكر  بشأفنترنت عمى اإل التجريبية كالدكرات
 المتعمقة بالتنكع البيكلكجيالفنية كالعممية 

نشرىا  تـ كضعيا كالتي عدد الكتيبات اإلرشادية 
 ادؿ المعمكمات.مف خبلؿ آلية تب

 
قدـ مف خبلؿ نترنت التي تُ عدد الدكرات عمى اإل
 آلية تبادؿ المعمكمات

SCBD/BBI, CSP, 
QCBS, 

UNDP/BES-Net 

50,000 

  لمتنوع البيولوجي هداف أيتشيمن أ 71الهدف 

 ئلببلغ ل الكطني تحديث التكجيو العممي *. 75
 كتنفيذ أىداؼ تعبئة المكارد المالي

، 67لفقرات ا 76/3المقرر 
؛ كالمقرر 33)ب( ك 36

تعبئة عممية محدثة بشأف  تكجيييةكثيقة تـ إتاحة  6177-6178
 المكارد مف خبلؿ آلية تبادؿ المعمكمات

مف آلية تبادؿ الكثيقة التكجييية تحميؿ  عدد مرات
 المعمكمات

SCBD, OECD 
DAC, UNDP-

BIOFIN, others 

 كقت المكظفيف

                                                           

 
كمركز كيبيؾ لعمكـ التنكع البيكلكجي عمى المكقع : ،  /https://www.cbd.int/cooperation/csp: جي عمى المكقع التاليانظر مزيد مف التفاصيؿ عف مجمكعة الشركاء العممييف بشأف التنكع البيكلك  56

http://qcbs.ca 
 

https://www.cbd.int/cooperation/csp/
http://qcbs.ca/
http://qcbs.ca/
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

، 37، ك31الفقرات  76/3
 77/4؛ كالمقرر 36ك

 9 77الفقرة 

التعاكف مع برنامج األمـ المتحدة  *. 76
اإلنمائي لبلستفادة مف الدعـ الفني كبناء 

بادرة المالية التنكع الم تكفره الذمالقدرات 
األطراؼ  لمساعدة البمداف غير البيكلكجي

 بادرة المالية التنكع البيكلكجيالمفي 
 ة.كالشعكب األصمية كالمجتمعات المحمي

؛ المقرر 76/3المقرر 
المتكقع لمؤتمر االطراؼ 

( بشأف 73الثالث عشر)
 تعبئة المكارد

زيادة قدرة األطراؼ عمى إجراء تعبئة المكارد ككضع  6177-6178
 خطط مالية كطنية

 عدد أنشطة تعبئة المكارد
منيجية  التي تستخدـاالتجاىات في عدد البمداف 

حتياجات لتقييـ ا بادرة المالية التنكع البيكلكجيالم
 متنكع البيكلكجي القطرم ل تمكيؿال
 

االتجاىات في عدد الخطط المالية الكطنية لمتنكع 
 .التي تـ كضعياالبيكلكجي 

SCBD, UNDP-
BIOFIN, OECD-

DAC, others 

40,000 

التعاكف مع أمانة مرفؽ البيئة العالمية .  77
لبلستفادة مف بناء القدرات كالتآزر بيف 

العمؿ  حمقةمف خبلؿ دائرة  االتفاقيات
 رفؽ البيئة العالمية المكسعة لم

؛ كالمقرر 76/3المقرر 
؛ المقرر المتكقع 76/31

لمؤتمر االطراؼ الثالث 
( بشأف اآللية 73عشر)
 المالية 

قدرة األطراؼ عمى تطكير األنشطة ذات الصمة  6177-6161
 التآزر بيف االتفاقيات العممية كاستغبلؿ

 مختمفةمشاريع  تي تتناكؿ أىداؼعدد المشاريع ال
لبلتفاقيات البيئية المتعددة األطراؼ/  كمتعددة 

 مرفؽ البيئة العالمية النقاط ل
 

قدـ مف خبلؿ نترنت التي تُ عدد الدكرات عمى اإل
 آلية تبادؿ المعمكمات

SCBD, GEF 
Secretariat 

200,000 

الدعـ  كتقديـتشغيؿ مكتب المساعدة .  78
بناء القدرات البلزمة ك  المصمـالتقني 

 إلعداد التقارير المالية لؤلطراؼ

؛ كالمقرر 76/3المقرر 
المتكقع لمؤتمر االطراؼ 

( بشأف 73الثالث عشر)
 تعبئة المكارد 

 عدد التقارير المالية زيادة قدرة األطراؼ عمى استكماؿ التقارير المالية 6177-6178
SCBD, OECD 
DAC, UNDP-

BIOFIN, others 

300,000 

   االستراتيجية العالمية لحفظ النبات –األنشطة الشاممة ) جميع أهداف أيتشي لمتنوع البيولوجي( 

تنظيـ أنشطة بناء القدرات المستيدفة  *. 79
لدعـ تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ 

 النبات

؛ 3الفقرة  76/75المقرر  
  71/77كالمقرر 

أنشطة حفظ لتنفيذ  يةالقدرات العممية التقن تـ بناء 6177-6161
 النبات 

 ؛الذيف تـ تدريبيـ عدد المشاركيف
 

SCBD, BGCI, 
GPPC, Missouri 

Botanical Garden 

 كقت المكظفيف
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

نتاج   .تدريبيةمكاد تـ تنظيـ حمقات عمؿ كا 
 

في عمميات التنمية النبات  اعتبارات حفظتـ دمج 
 الكطنية

 التي تـ إنتاجياعدد المكاد التدريبية 

 لمتصنيف العالمية  المبادرة –ة الشاممة ) جميع أهداف أيتشي لمتنوع البيولوجي( األنشط

تنظيـ دكرات تدريبية لتدريب المدربيف  *. 81
 عمى تطبيؽ التكنكلكجيا الجزيئية لتحديد

 األنكاع ىكية

في مجاؿ  الذيف تـ تدريبيـ كفالكطني كفالمسؤكل 6161-6177  77/68؛ 76/76المقرر 
 كلكجيا الجزيئية لتحديد األنكاعتطبيؽ التكن

 األشخاص الذيف تـ تدريبيـعدد 
SCBD, 

International 
Barcode of Life, 

GBIF, 
Encyclopaedia of 

Life, GTI-CM, 
CSPB, SANBI, 

University of 
Johannesburg 

400,000 

  ور الجنسانيتعميم مراعاة المنظ –األنشطة الشاممة ) جميع أهداف أيتشي لمتنوع البيولوجي( 

ذات  كاألدكات جمع كنشر المعمكمات *. 87
كالتنكع  النكع الجنساني، بما في ذلؾ الصمة

البيكلكجي، كذلؾ بيدؼ إنشاء قاعدة 
 ألطراؼلئلببلغ عف أعماؿ ا معمكمات

 7الفقرة  76/7المقرر 
  63كالمرفؽ الفقرة 

كالتنكع  الجنسانيالمعمكمات حكؿ النكع  إتاحة 6177-6161
 كلكجي مف خبلؿ آلية تبادؿ المعمكماتالبي

األطراؼ كغيرىا مف المستخدميف الذيف عدد 
 الجنسانيالنكع يصمكف إلى المعمكمات بشأف 

 كالتنكع البيكلكجي

SCBD, IUCN, 
UNDP, UNEP, 

IWBN 

50,000 

 ككقت المكظفيف

تنظيـ المزيد مف أنشطة بناء القدرات  *. 86
ية لتبادؿ العالمية كاإلقميمية كدكف اإلقميم

خطة بالخبرات بشأف القضايا ذات الصمة 
العمؿ الجنسانية، بما في ذلؾ نساء 

 الشعكب األصمية

أنشطة بناء القدرات كالمعمكمات عمى  تـ تبادؿ 6161-6177  8الفقرة  77/9المقرر 
المستكيات العالمية كاإلقميمية كدكف اإلقميمية ذات 

 خطة العمؿ الجنسانيةبالصمة 

د التكازف بيف الجنسيف مف المشاركيف، عدتـ تمثيؿ 
 عدد األدكار المختمفة ك 
 

 التي تـ تبادلياالخبرات مجمكعة 
 

لتحقيؽ  التي تك إنشائيامتابعة الأنشطة عدد 
 أىداؼ تعميـ مراعاة المنظكر الجنساني

SCBD, IUCN, 
UNEP, UNDP, 

IWBN 

145,000 
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

تنظيـ االجتماعات التحضيرية كالتدريب  *. 83
 لمشعكب ، كخاصة القيادات النسائيةلمنساء

 األصمية قبؿ كؿ اجتماع لمؤتمر األطراؼ

المرفؽ الفقرة  76/7المقرر 
46  

تحسيف قدرة المرأة، كال سيما النساء مف السكاف  6177-6161
األصمييف، لممشاركة في العمميات كاتخاذ القرارات 

 بمكجب االتفاقية
 

لمساكاة القرارات التي تعمؿ عمى دمج اعتبارات ا
 بيف الجنسيف

عدد االجتماعات التحضيرية كالدكرات التدريبية 
 التي عقدت

 
 النساء  المشاركيف مف االتجاىات في عدد

 
عدد العمميات كالقرارات التي تعكس اعتبارات 

 المساكاة بيف الجنسيف

SCBD, IWBN, 
UNEP, UNDP, 

IUCN 

57كقت المكظفيف
 

تاحةمكاصمة تطكير .  84  ميةتعمي أدكات كا 
  الجنسانيالنكع  دمجكمكاد إرشادية حكؿ 

سمسمة التقنية التفاقية البما في ذلؾ  )
(، كذلؾ بالتعاكف 49التنكع البيكلكجي رقـ 

 مع المنظمات ذات الصمة

؛ 6الفقرة  76/7المقرر 
 77/9؛ 69المرفؽ الفقرة 

  71/6؛ 3الفقرة 

المنيجيات كالمبادئ التكجييية تـ كضع كتحسيف  6177-6161
بشأف تعميـ مراعاة المنظكر الجنساني في 

االستراتيجيات كخطط العمؿ كاألنشطة ذات الصمة 
تاحتيا لؤلطراؼ  بالتنكع البيكلكجي كا 

 
 الجنسانيقدرة األطراؼ عمى دمج النكع تـ تعزيز 

 في االستراتيجيات كخطط العمؿ 

 ،التي تـ إنتاجيا كتكزيعيادكات األعدد كنكع 
 

مف األطراؼ كأصحاب  ردكد الفعؿ التي كردت
 المصمحة

SCBD, IUCN, 
UNDP, UNEP, 

Indigenous 
Women’s 

Biodiversity 
Network (IWBN) 

58كقت المكظفيف
 

الجيات  إلشراؾإقامة شراكات كشبكات .  85
 النسائية )الجماعات الكطنيةالفاعمة 

كغيرىا( في تعزيز تعميـ مراعاة المنظكر 
 الجنساني في إطار االتفاقية

المرفؽ الفقرة  76/7رر المق
36 

 الجنسانيالنكع  دمجالتعاكف في مجاؿ تـ تحسيف  6177-6161
 كاألنشطة ذات الصمة بالتنكع البيكلكجي 

 
 

 الذيف يعززكف تعميـ/االتجاىات في عدد الشركاء 
في االستراتيجيات كخطط  الجنسانيالنكع دمج 

العمؿ كغيرىا مف األنشطة ذات الصمة بالتنكع 
 البيكلكجي

SCBD, IUCN, 
UNDP, UNEP, 

IWBN, women’s 
groups and others  

5,000 

إجراء تقييـ احتياجات بناء القدرات .  86
 النكع الجنسانيبالتعاكف مع خبراء 

 كالنساء، كبخاصة نساء الشعكب األصمية

المرفؽ الفقرة  76/7المقرر 
45 

جات فيـ كالقدرة عمى التخطيط لتقييـ احتياالتحسيف  6177-6161
بناء القدرات لمنساء كخاصة نساء الشعكب األصمية 

في المشاركة في عمميات صنع القرار كبمكجب 
 االتفاقية 

 أنكاع كمدل بناء القدرات المحددة
SCBD, IWBN, 
UNEP, UNDP, 

IUCN 

35,000 

                                                           
57

 مكظؼ برامج معني بالشؤكف النكع الجنساني.ىذا النشاط يعتمد عمى التمكيؿ المستمر لكظيفة   
58

 ىذا النشاط يعتمد عمى التمكيؿ المستمر لكظيفة مكظؼ برامج معني بالشؤكف النكع الجنساني.  
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عن  ةصادر المقررات ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

 في كل بروتوكول لألطراف

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

 

التعاكف مع شراكة مؤشرات التنكع .  87
البيكلكجي لمحصكؿ عمى معمكمات عمى 

تطكير ككضع الممسات المستكل القطرم ل
األخيرة عمى مجمكعة مف المؤشرات حكؿ 

 الذمالنكع االجتماعي كالتنكع البيكلكجي 
مبدئيا مف قبؿ الشراكة  تـ تحديده

عمى الصعيديف الكطني كالمناسب لمتطبيؽ 
 .كالمحمي

مؤشرات لمراقبة دمج اعتبارات المساكاة تـ كضع  6161-6177 74الفقرة  76/7المقرر 
 يف في تنفيذ أىداؼ أيشيالجنس بيف
 

قدرات األطراؼ لمراقبة التكامؿ بيف تـ تعزيز 
الجنسيف في تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع 

مف  61ىدفيا رقـ ك  6161-6177البيكلكجي 
 أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي

 التي تـ كضعياعدد كمجمكعة المؤشرات 
SCBD, BIP, 

IUCN, UNDP, 
UNEP 

25,000 

 اإلبالغ الوطني –شاممة ) جميع أهداف أيتشي لمتنوع البيولوجي( األنشطة ال

عمؿ لبناء القدرات لدعـ  حمقاتتنظيـ .  88
األطراؼ في إعداد التقارير الكطنية 

بما في ذلؾ استخداـ أداة طكعية  السادسة،
 ئلببلغ اإللكتركنيل

تكصية الييئة الفرعية 
لمؤتمر األطراؼ  لمتنفيذ

 6الفقرة   7/71

الكطنية تـ تعزيز قدرة األطراؼ عمى إعداد تقاريرىـ  6177-6161
 السادسة

 

 تـ تنظيمياالتي العمؿ كبناء القدرات حمقات عدد 
 

 التي حضرتاألطراؼ عدد 
 

ئلببلغ لأداة طكعية  التي تستخدـعدد األطراؼ 
 اإللكتركني

 
رساليا  عدد مف التقارير الكطنية السادسة إعدادىا كا 

 التنكع البيكلكجيإلى أمانة اتفاقية 

SCBD, relevant 
partners 

450,000 

 9,646,200 التمويل الكمي الالزم ألنشطة االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي )بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية(
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شي لمتنوع تأي من أهداف 06الهدف  )بما في ذلكسمها الوصول إلى المنافع وتقابشأن  ناغويا بروتوكوللأنشطة بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال   جيم.
  59البيولوجي(

عن  ةصادر ال اتمقرر ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

في كل  لألطراف
 بروتوكول

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
ت )بدوالرات الواليا

 المتحدة األمريكية(

دعـ تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء  *. 89
القدرات مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ لبركتكككؿ 

 ناغكيا

القدرة عمى تصديؽ كتنفيذ بركتكككؿ تـ تعزيز  6161-6177 7/8بركتكككؿ ناغكيا 
 ناغكيا

 

المنظمات التي تساعد األطراؼ تـ تحديد كترابط 
عمى بناء  معات المحميةكالشعكب األصمية كالمجت

 البركتكككؿ  قدراتيا لتنفيذ
 

لتعاكف كالتنسيؽ مع المنظمات في تنفيذ تـ تعزيز 
 اإلطار االستراتيجي 

 

 قدراتالبناء  كالمنظمات حكؿتـ إببلغ األطراؼ 
ثغرات  الك حتياجات االفرص ك الادرات ك مبكال

غرفة مف خبلؿ لمكصكؿ إلى المنافع كتقاسميا 
ت بشأف الحصكؿ عمى المنافع تبادؿ المعمكما

 كتقاسميا 
 

كالمنظمات بنشاط المعمكمات تتبادؿ األطراؼ 
كالخبرات كالدركس المستفادة مف أنشطة بناء 

 لمكصكؿ إلى المنافع كتقاسمياالقدرات 

 عدد المنظمات العاممة في مجاؿتـ تحديد كربط 
 قدرات الكصكؿ إلى المنافع كتقاسميابناء 
 

دت مف المنظمات ذات الصمة ردكد الفعؿ التي كر 
 كمقدمي بناء القدرات

 

سجبلت مبادرات بناء القدرات تـ إتاحة عدد كأنكاع 
غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف خبلؿ كالمكارد مف 

 الحصكؿ عمى المنافع كتقاسميا
 

مستكل المعمكمات حكؿ تـ التكاصؿ بشأف 
 احتياجات بناء القدرات كالثغرات 

SCBD, GEF, 
UNEP, UNDP, 

FAO, ITPGRFA, 
ABS-CDI, IUCN, 

Bioversity 
International, 

IDLO, SPREP, 
ACB, CARICOM, 

COMIFAC, ILC 
organizations and 

others 

 كقت المكظفيف

العمؿ التدريبية التي نظمت  حمقاتتمديد  *. 91
المنظمة الدكلية لقانكف باالشتراؾ مع 

كضع أطر قانكنية لتنفيذ  بشأف التنمية

 ثماني حمقات عمؿ تدريبية إقميمية تـ تنظيـ  6161-6177 7/8بركتكككؿ ناغكيا 
 

مف مسؤكلي  761تـ تدريب ما ال يقؿ عف 

، أك تكضعاالتجاىات في عدد البمداف التي 
الكصكؿ  أطرشرعت في عممية كضع أك مراجعة 

 كىياكميا المؤسسيةإلى المنافع كتقاسميا 

IDLO, ABS-CDI, 
and others, as 

appropriate 

840,000 

                                                           
 59

 يتـ تظميؿ األنشطة ذات األكلكية مع كضع عبلمة نجمة صغيرة.  
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عن  ةصادر ال اتمقرر ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

في كل  لألطراف
 بروتوكول

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
ت )بدوالرات الواليا

 المتحدة األمريكية(

الكصكؿ تدابير مجاؿ تطكير/ تعديؿ  الحككمة في مف األطراؼ المزيدلى ناغكيا إكؿ بركتكك
 لتنفيذ البركتكككؿإلى المنافع كتقاسميا 

االستمرار في دعـ الشبكة العالمية   *. 97
 عمى اإلنترنت قانكف التنكع البيكلكجيل

مشاركيف في الدكرات يمكف لم حيث
كضع أطر قانكنية لتنفيذ  بشأفالتدريبية 

مكارد الالكصكؿ إلى  مفبركتكككؿ ناغكيا 
كمكاصمة  المستجداتآخر ك المحدثة، 

 التعمـ مف األقراف 

متابعة لؤلطراؼ مف خبلؿ الشبكة تـ تقديـ دعـ ل 6161-6177 7/8بركتكككؿ ناغكيا 
مخبراء القانكنييف لالعالمية لقانكف التنكع البيكلكجي 

 ع كتقاسميالمكصكؿ إلى المناف
 

كالمنظمات ذات الصمة المعمكمات تتبادؿ األطراؼ 
الكصكؿ إلى كالخبرات كالدركس المستفادة مف تنفيذ 

 المنافع كتقاسميا 

االتجاىات في عدد المشاركيف كاالستفادة مف 
 الشبكة

SCBD, IDLO, and 
others, as 

appropriate 

40,000 

رات مكاصمة اإلسياـ في أنشطة بناء القد *. 96
لتنفيذ بركتكككؿ ناغكيا بطريقة متعاضدة 

المعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية مع 
، بما في ذلؾ مف النباتية لؤلغذية كالزراعة

 العمؿ كتطكير المكاد حمقاتخبلؿ 

تـ بناء قدرة مراكز بركتكككؿ ناغكيا كنقاط  6161-6177 7/8بركتكككؿ ناغكيا 
لية بشأف المكارد ممعاىدة الدك لاالتصاؿ الكطنية 

لتنسيؽ تنفيذ  الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة
 الصكيف

لمعاىدة كامستكل فيـ كاجية بركتكككؿ ناغكيا 
الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية 

 كالزراعة
 

 الصكيف مستكل التنسيؽ في تنفيذ 

ITPGRFA, 
Bioversity 

International, ABS 
CDI and others as 

appropriate 

150,000 

مكاصمة تقديـ الدعـ الفني عند الطمب  *. 93
إلى األطراؼ كتنظيـ أنشطة بناء القدرات 

ندكات الكالتكعية، بما في ذلؾ مف خبلؿ 
كالعركض التقديمية لزيادة  ىاتكالفيديك 

غرفة تبادؿ المعمكمات المشاركة في 
 لمكصكؿ إلى المنافع كتقاسميا

في المجتمعات المحمية خاصة، األطراؼ، قدرة  6161-6177 7/6بركتكككؿ ناغكيا 
كأصحاب المصمحة اآلخريف عمى نشر المعمكمات 

غرفة تبادؿ المعمكمات لمكصكؿ كاالستخداـ الفعاؿ ل
 إلى المنافع كتقاسميا

 

بشأف غرفة مستكل نشر المعمكمات الكطنية  ارتفاع
  تبادؿ المعمكمات لمكصكؿ إلى المنافع كتقاسميا

األنشطة التي أجريت كعدد الدكؿ كاألفراد  عدد
 المشاركيف فييا؛

 
غرفة تبادؿ ردكد الفعؿ مف المشاركيف كمستخدمي 

 المعمكمات لمكصكؿ إلى المنافع كتقاسميا
 

غرفة عمى  التي تـ إتاحتياعدد كأنكاع السجبلت 

SCBD, and others 
as appropriate 

60كقت المكظفيف
  

 

                                                           
 2018-2017الميزانية األساسية المقترحة لفترة السنتيف  في لدعـ تنفيذ ىذه األنشطة 6-تـ إدراج إنشاء كظيفة برتبة خدمات عامة   60
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عن  ةصادر ال اتمقرر ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

في كل  لألطراف
 بروتوكول

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
ت )بدوالرات الواليا

 المتحدة األمريكية(

 تبادؿ المعمكمات لمكصكؿ إلى المنافع كتقاسميا

مكاصمة دعـ بناء القدرات في استخداـ  *. 94
غرفة تبادؿ المعمكمات لمكصكؿ إلى 

مف خبلؿ تنظيـ الدكرات  المنافع كتقاسميا
التدريبية كالمقاءات الجانبية، كتسييؿ 

غرفة تبادؿ المعمكمات لمكصكؿ جمسات 
في اجتماعات نظميا  إلى المنافع كتقاسميا

مة كتحديث المكاد التدريبية الشركاء، كترج
لغرفة تبادؿ المعمكمات لمكصكؿ إلى 

 المنافع كتقاسميا

األطراؼ كغير األطراؼ كالشعكب األصمية قدرة  6161-6177 7/6بركتكككؿ ناغكيا 
كالمجتمعات المحمية كأصحاب المصمحة اآلخريف  

غرفة تبادؿ المعمكمات كاستخداـ عمى المشاركة 
 بنشاط قاسميالمكصكؿ إلى المنافع كت

عدد كنكعية المكاد التدريبية التي تـ تقديميا بشأف  
غرفة تبادؿ المعمكمات لمكصكؿ إلى المنافع 

 كتقاسميا
 

غرفة تبادؿ المعمكمات تكافر المكاد التدريبية ل
 بالمغات لمكصكؿ إلى المنافع كتقاسميا

 

غرفة عمى  التي تـ إتاحتياعدد كأنكاع السجبلت 
 مكصكؿ إلى المنافع كتقاسمياتبادؿ المعمكمات ل

SCBD 100,000 

كتشجيع تدريب مكظفي االتصاالت  *. 95
لمكصكؿ إلى استخداـ أدكات التكعية 

خبلؿ المنافع كتقاسميا  التي تـ كضعيا 
، بما في ذلؾ مف خبلؿ 2015-2016

المشاركة في حمقات العمؿ اإلقميمية كشبو 
 اإلقميمية ذات الصمة

ستخداـ االعمى تـ تدريب مكظفي االتصاالت  6161-6177 7/9بركتكككؿ ناغكيا 
الخاصة بالكصكؿ إلى دكات التكعية الفعاؿ أل

 المنافع كتقاسميا  
 

 تصؿ إلىاألطراؼ كالجيات الفاعمة ذات الصمة 
أدكات لتنفيذ استراتيجية لرفع مستكل  كتستخدـ

 الكعي لبركتكككؿ ناغكيا

 مف عدد نسخ األدكات التي تـ نشرىا/ تحميميا

غرفة تبادؿ المعمكمات لمكصكؿ إلى المنافع 
 كتقاسميا

 

 مكظفي االتصاالت الذيف تـ تدريبيـعدد 

SCBD, ABS-CDI, 
and others as 

appropriate 

30,000  

تحديث ثماني كحدات لمتعمـ اإللكتركني  . 96
المنظمة مع باالشتراؾ  مف التي تـ كضعيا

ي لدعـ األطراؼ ف الدكلية لقانكف التنمية
 كضع أطر قانكنية لتنفيذ بركتكككؿ ناغكيا

كحدات التعميـ اإللكتركني التي كضعت خبلؿ الفترة  6161-6179 7/8بركتكككؿ ناغكيا 
ىي محدثة إلى تاريخو كتكاكب   6175-6176

الكصكؿ إلى المنافع أحدث التطكرات بشأف تدابير 
 كالخبرات القطريةكتقاسميا  

 

طكير/ تعديؿ تدابير تـ تحسيف قدرة األطراؼ عمى ت
  لتنفيذ البركتكككؿالكصكؿ إلى المنافع كتقاسميا   

الذيف درسكا كانتيكا مف عدد ممثمي الحككمة 
 كحدات التعمـ اإللكتركني

SCBD, IDLO, and 
others as 

appropriate 

100,000 
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عن  ةصادر ال اتمقرر ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

في كل  لألطراف
 بروتوكول

 الموارد المطموبة المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
ت )بدوالرات الواليا

 المتحدة األمريكية(

 1,260,000 يكية(التمويل الكمي الالزم ألنشطة بروتوكول ناغويا )بدوالرات الواليات المتحدة األمر 

 

 61أنشطة بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية دال:

عن  ةصادر ال اتمقرر ال النشاط
مؤتمر األطراف أو مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

في كل  لألطراف
 بروتوكول

 رد المطموبةالموا المسؤولية/الشركاء المؤشرات المخرجات/النتائج المتوقعة الخط الزمني
)بدوالرات الواليات 
 المتحدة األمريكية(

تطكير مكاد بناء القدرات كالمبادئ  *. 97
التكجييية بشأف إدماج السبلمة األحيائية 

الكطنيتاف في االستراتيجيات كخطط العمؿ 
 لمتنكع البيكلكجي كخطط التنمية الكطنية

مقرر السبلمة 
الفقرة  7/5األحيائية 

 5الفقرة  7/7؛ ك71
 

تاحة  6177-6178 كحدة التعمـ اإللكتركني تـ تطكير كا 
كمجمكعة أدكات بشأف تعميـ السبلمة األحيائية 

 بالمغات اإلنجميزية كالفرنسية كاإلسبانية
 

قدرة األطراؼ عمى دمج قضايا السبلمة تـ تعزيز 
االستراتيجيات كخطط العمؿ األحيائية في 

 الكطنية الكطنيتاف لمتنكع البيكلكجي كخطط التنمية
 كالسياسات كالبرامج القطاعية 

االتجاىات في عدد األطراؼ التي كصمت إلى 
كاستخدمت كحدة التعمـ اإللكتركني كأدكات 
لتعزيز التكامؿ بيف السبلمة األحيائية في 
استراتيجياتيا كخطط عمميا الكطنية لمتنكع 

  البيكلكجي

SCBD, Strathclyde 
University 

35,000 

إقميمية بشأف  دكف دكرات تدريبيةتنظيـ  *. 98
تعميـ السبلمة األحيائية في خطط 

الكطنيتاف االستراتيجيات كخطط العمؿ 
مف كالتنمية، كاالستفادة لمتنكع البيكلكجي 

مقرر السبلمة 
الفقرة  7/5األحيائية 

 5الفقرة  7/7؛ ك71
 

تـ تعزيز قدرة األطراؼ عمى دمج قضايا السبلمة  6177-6178
االستراتيجيات كخطط العمؿ األحيائية في 

 الكطنيتاف لمتنكع البيكلكجي كخطط التنمية الكطنية

عدد األشخاص المشاركيف في الدكرات التدريبية 
مكاد لتعزيز التكامؿ بيف كالذيف يستخدمكف ال

االستراتيجيات كخطط العمؿ بلمة األحيائية في الس
 .الخاصة بيـالكطنيتاف لمتنكع البيكلكجي 

SCBD, UNEP, 
UNDP, FAO  

420,000
62

 

                                                           
61

 يتـ تظميؿ األنشطة ذات األكلكية مع كضع عبلمة نجمة صغيرة.  
62

 .ع البيكلكجيتكمفة عقد ست حمقات عمؿ، بما في ذلؾ السفر كبدؿ اإلقامة اليكمي لممشاركيف كخبراء مف الشركاء الخارجييف كمكظفي أمانة اتفاقية التنك   
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كحدة التعمـ اإللكتركني كمجمكعة 
 ( 97لنشاط ا)المذككرة أعبله  دكاتاأل

 (كذلؾ بالتعاكف مع الشركاء

 

السبلمة  التي دمجتاالتجاىات في عدد البمداف 
االستراتيجيات كخطط العمؿ األحيائية في 

 .الخاصة بيـالكطنيتاف لمتنكع البيكلكجي 

مختارة لتنفيذ النامية البمداف الدعـ  *. 99
مشاريع تجريبية لتطكير كتطبيؽ تدابير 
عممية كنيج لمتنفيذ المتكامؿ لبركتكككؿ 
قرطاجنة كاتفاقية التنكع البيكلكجي عمى 
المستكل الكطني كتبادؿ الممارسات الجيدة 

 كالدركس المستفادة الناشئة

الفقرات  76/69المقرر 
؛ كمقرر 77، ك9

 7/5السبلمة األحيائية 
؛ ك  78ك 76الفقرات 

كمقرر السبلمة 
 9الفقرة  6/3األحيائية 

 

بمدا إجراءات عممية  61كضع ما ال يقؿ عف  6177-6161
 لتعزيز التنفيذ الكطني المتكامؿ لبركتكككؿ قرطاجنة

كاتفاقية التنكع البيكلكجي  بشأف السبلمة األحيائية
عداد دراسات حالة عف خبراتيا كالدركس  كا 

 المستفادة

التنفيذ  شأفبعدد دراسات الحالة القطرية ة إتاح
المتكامؿ لبركتكككؿ قرطاجنة بشأف السبلمة 

 األحيائية كاتفاقية التنكع البيكلكجي 
 

تبادؿ الخبرات كالدركس التي تعدد البمداف 
 المستفادة

SCBD, UNEP, 
UNDP, FAO  

350,000 

تنظيـ دكرات تدريبية في مجاؿ تقييـ  *. 711
اـ أحدث نسخة مف دليؿ المخاطر باستخد

 تقييـ المخاطر لمكائنات الحية المحكرة

مقرر السبلمة 
 7/76األحيائية 
 74ك 77الفقرات 

 

تحسيف قدرة األطراؼ عمى إجراء تقييـ المخاطر  6177-6161
 لمكائنات الحية المحكرة كفقا لمبركتكككؿ

 التي نفذت بنجاح.عدد الدكرات التدريبية اإلقميمية 
 

الذيف تـ تدريبيـ في مجاؿ تقييـ عدد األشخاص 
 المخاطر

SCBD, AHTEG 
on risk assessment 

300,000 

تطكير كحدات التعمـ اإللكتركني  *. 717
استنادا إلى أحدث نسخة مف دليؿ تقييـ 
المخاطر لمكائنات الحية المحكرة كالخبرة 

 المذككر أدناه 714المستفادة مف النشاط 

مقرر السبلمة 
الفقرة  7/76األحيائية 

 )د( 9
 

كحدات التعمـ اإللكتركني التفاعمية تـ إتاحة  6177-6161
كسيمة أكثر فعالية مف حيث التكمفة كلؤلطراؼ 

 لتقديـ التدريب

 عدد كحدات التعمـ اإللكتركني المتاحة؛
 

 عدد التحميبلت كاستخداـ كحدات التعمـ اإللكتركني

AHTEG on risk 
assessment 

80,000 

األنشطة اإلقميمية كدكف اإلقميمية تنظيـ  *. 716
لبناء القدرات لتمكيف األطراؼ لتنفيذ 
متطمبات تحديد ىكية الكائنات الحية 

 18مف المادة  ألؼ( 6) المحكرة الفقرة

 كالمقررات ذات الصمة

مقرر السبلمة 
 3/71األحيائية 

 

األطراؼ عمى نحك أفضؿ التخاذ التدابير  تزكيدتـ  6177-6161
الكائنات الحية التعرؼ عمى  فلضماالبلزمة 

المحكرة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أك 
مف خبلؿ الكثائؽ المصاحبة  كأعبلؼ أك لمتجييز

كمنع كمعاقبة الحركات غير المشركعة عبر الحدكد 

التدابير المحمية لضماف  التي تتخذعدد األطراؼ 
الكائنات الحية المحكرة التعرؼ عمى جميع شحنات 

المراد استخداميا مباشرة كأغذية أك كأعبلؼ أك 
 في الكثائؽ المرفقة لمتجييز

 

SCBD 420,000  

https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
https://www.google.com/url?q=http://bch.cbd.int/help/topics/ar/LMOs_for_direct_use_as_food_or_feed_or_for_processing.html&sa=U&ved=0ahUKEwjd_Jio7orQAhWbF8AKHa1wBicQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGpvGXpdx12KQqzlhM9kcPkpxUqgA
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تدابير داخمية لمنع  التي تتخذعدد األطراؼ  لمكائنات الحية المحكرة
كمعاقبة الحركات غير المشركعة عبر الحدكد 

 لمكائنات الحية المحكرة

في  عمؿ لبناء القدرات حمقاتتنظيـ  *. 713
الكائنات  عف مجاؿ أخذ العينات كالكشؼ 

 كتحديد ىكيتيا الحية المحكرة

 مقرر السبلمة
الفقرة  7/71األحيائية 

)د(؛  5
الكثيقةك 

UNEP/CBD/BS/

COP-MOP/8/9, 
 69الفقرة 

 

 أخذ العيناتاألطراؼ كتزكيدىا بشأف تـ تدريب  6177-6161
 كتحديد ىكيتيا الكائنات الحية المحكرةلمكشؼ عف 

 

األطراؼ عمى الكفاء بمتطمبات المادة تـ مساعدة ك 
 مف بركتكككؿ قرطاجنة 17

العمؿ اإلقميمية لبناء القدرات حمقات عدد تـ تنظيـ 
 بنجاح

 

  العمؿ حمقاتفي  الذيف شارككاعدد المشاركيف 

SCBD, EU-JRC, 
and reference 

laboratories in 
each region 

300,000 

المنظمات ذات ع تطكير، بالتعاكف م *. 714
ذ العينات تدريبية بشأف أخمكاد الصمة، 
 الكائنات الحية المحكرة عفكالكشؼ 

 كتحديد ىكيتيا

مقرر السبلمة 
الفقرة  7/71األحيائية 

 )د(؛  5
 

 عفذ العينات كالكشؼ تـ تدريب األطراؼ عمى أخ 6177-6161
 كتحديد ىكيتيا الكائنات الحية المحكرة

تطكير بناء القدرات أف الذم كضع بشعدد التعاكف 
 الذاتية

 

SCBD, Network of 
LMO Detection 

and Identification 
Laboratories, 

UNEP 

80,000 

تنظيـ المناقشات عبر اإلنترنت  *. 715
كجمسات تبادؿ المعرفة مف خبلؿ شبكة 

الكائنات الحية عف كشؼ لممف المختبرات 
 كتحديد ىكيتيا المحكرة

مقرر السبلمة 
  5الفقرة  5/9ئية األحيا

 

النقؿ غير  تجميع األدكات التقنية لمكشؼ عف تـ 6177-6161
 مكائنات الحية المحكرةالمشركع/غير المسرح بو ل

تاحتيا لؤلطراؼ  المكمؿ غير القانكنية كا 

 لمكشؼ عفاألطراؼ التي تستخدـ أدكات عدد 
 مكائنات الحية المحكرةالنقؿ غير المسرح بو ل

 

SCBD, Network of 
LMO Detection 

and Identification 
Laboratories, 

UNEP 

 كقت المكظفيف

لمتكعية إقميمية  دكف تنظيـ حمقات عمؿ *. 716
الكائنات الحية  بشأف العامة كالتثقيؼ

 المحكرة

مقرر السبلمة 
  5/73األحيائية 

 

تعزيز قدرة األطراؼ عمى تسييؿ التكعية العامة  تـ 6177-6161
 كائنات الحية المحكرةال بشأف كالتثقيؼ

 حمقات العمؿ التي تـ عقدىا بنجاحعدد 
 
 عدد األفراد الذيف شارككا في حمقات العمؿ 

 

SCBD, UNEP, 
Aarhus 

Convention 

300,000 
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تنظيـ دكرات تدريبية في مجاؿ  *. 717
صكؿ الجميكر إلى ك المشاركة العامة ك 

المعمكمات، لممضي قدما في تنفيذ برنامج 
التكعية العامة كالتثقيؼ  العمؿ بشأف

كالمشاركة العامة المتعمقة بالكائنات الحية 
 المحكرة

الكثيقة 
UNEP/CBD/BS/ 

COP-MOP/8/15, 
 (ط)ح(، ك) 66الفقرة 

 

قدرات األطراؼ لتعزيز كتسييؿ الكصكؿ تـ تحسيف  6177-6161
إلى معمكمات السبلمة األحيائية كالمشاركة العامة 

 ية المحكرة فيما يتعمؽ بالكائنات الح

 .بنجاح التي تـ عقدىا عدد الدكرات التدريبية
 

عدد األطراؼ المشاركة في الدكرات التدريبية، 
 .عمى المعمكمات كالتي تستطيع الحصكؿ

SCBD, the Aarhus 
Convention 

200,000  

التكعية العامة  بشأفتطكير مكاد تعميمية  . 718
 ةبالكائنات الحية المحكر  المتعمؽكالتثقيؼ 

مقرر السبلمة 
  5/76األحيائية 

مقرر السبلمة 
  5/73األحيائية 

 

التعميمية كاستخداميا المكاد الكصكؿ إلى قراءة  6177-6161
بسيكلة كعمى نطاؽ كاسع مف قبؿ األطراؼ 

التكعية التعمـ لرفع مستكل عمى لتحسيف قدرتيا 
 بالكائنات الحية المحكرة العامة كالتثقيؼ المتعمؽ

 

التي تـ أفضؿ الممارسات كتيبات ت ك عدد األدكا
 إنتاجيا

 

مف خبلؿ  التي أتيحيتتحميؿ المكاد مرات عدد 
 غرفة تبادؿ المعمكمات

SCBD, the Aarhus 
Convention, 

UNEP 

50,000 

عمى دعـ الشبكات كالمجتمعات الممارسة  . 719
نترنت لتسييؿ تبادؿ المعرفة كالخبرات اإل

ية العامة بشأف التكعكالدركس المستفادة 
 كالتثقيؼ كالمشاركة 

مقرر السبلمة 
  5/73األحيائية 

 

الخبرات كالدركس المستفادة بشأف تتبادؿ األطراؼ  6177-6161
 التكعية العامة كالتثقيؼ كالمشاركة

 

االتجاىات في عدد األفراد المشاركيف في منتديات 
 النقاش كمجتمعات الممارسة

SCBD, the Aarhus 
Convention, 

UNEP 

 كقت المكظفيف

عمؿ لبناء القدرات لرفع  حمقاتتنظيـ  . 771
 -ناغكيا بركتكككؿبشأف  مستكل الكعي

لمبكر التكميمي بشأف المسؤكلية ككاال 
 كالجبر التعكيضي

الكثيقة 
UNEP/CBD/BS/

COP-MOP/8/14, 

 )د( 76الفقرة 
 

 بركتكككؿبشأف  تفاىمياك كعي األطراؼ تـ تعزيز  6177-6161
 لمبكر التكميمي بشأف المسؤكلية ككاال -ناغكيا

 كالجبر التعكيضي

 

 بناء القدرات حمقات العمؿ لمف عدد تـ تنظيـ 
 

 التي حضرتعدد األطراؼ 

SCBD 300,000 

 2,835,000 التمويل الكمي الالزم ألنشطة السالمة األحيائية )بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية(

 15,041,200 القصيرة األجل خطة العمل يذإجمالي التمويل الكمي الالزم لتنف
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 المذكور أعاله المستخدمة في الجدول بالمختصراتقائمة 
 

ABS-CDI  =رة تطكير قدرات الحصكؿ عمى المنافع كتقاسميامباد (www.abs-initiative.info) 
ACB  =ة أمـ جنكب شرؽ آسيامركز التنكع البيكلكجي لرابط )www.aseanbiodiversity.org( 
AIIB =اآلسيكم لبلستثمار في البنية التحتية البنؾ (www.aiib.org) 
ARC = كالحفظتحالؼ األدياف (www.arcworld.org) 
AZE =تحالؼ مف أجؿ منع مطمؽ لبلنقراض (www.zeroextinction.org) 
BBI  مبادر الجسر البيكلكجي =(http://www.cbd.int/biobridge) 

BES-Net  ع البيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية = شبكة التنك(http://www.besnet.world) 
BIOFIN  =مبادرة تمكيؿ التنكع البيكلكجي (http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-

finance-initiative/) 
CGIAR  = الزراعيةمجمكعة المراكز الدكلية لمبحكث (www.cgiar.org) 

CI =ةالحفظ الدكلي منظمة (www.conservation.org) 
CIFOR  =مركز البحكث الحرجية الدكلية (www.cifor.org) 
CIRAD  التعاكف الدكلي لمبحث الزراعي مف أجؿ التنمية= مركز (http://www.cirad.fr/en) 
CITES  = التجارة الدكلية بأنكاع الحيكانات كالنباتات البرية الميددة باالنقراضاتفاقية (http://www.cites.org) 

CPF  = الغابات الشراكة التعاكنية بشأف(http://www.cpfweb.org/en) 
CSPB  اتحاد شركاء العمماء بشأف التنكع البيكلكجي =(http://www.cbd.int/cooperation/csp) 
CTCN  = مركز كشبكة تكنكلكجيا المناخ)n.org-//www.ctchttp:( 

EEA  =الككالة األكركبية لمبيئة (www.eea.europa.eu) 
ESP  = اإليككلكجيةشراكة خدمات النظـ (http://es-partnership.org/community/workings-groups/thematic-working-groups/6b-ecosystem-services-public-health) 
EU  =االتحاد األكركبي (http://europa.eu/index_en.htm) 

EU-JRC  =شتركة لبلتحاد األكركبيمركز البحكث الم (https://ec.europa.eu/jrc) 
FAO  = كالزراعةمنظمة األغذية (www.fao.org) 

FAS/SDSN  =مؤسسة أمازكناس المستدامة (http://fas-amazonas.org) 
FIOCRUZ  = كزكالدك كركزأمؤسسة (http://portal.fiocruz.br/en) 

GBIF  = العالمي لمعمكمات التنكع البيكلكجيالمرفؽ (www.gbif.org) 
GEF  =مرفؽ البيئة العالمية (http://www.thegef.org) 

http://www.abs-initiative.info/
http://www.aseanbiodiversity.org/
http://www.aiib.org/
http://www.arcworld.org/
http://www.zeroextinction.org/
http://www.cbd.int/biobridge
http://www.besnet.world/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-finance-initiative/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-finance-initiative/
http://www.cgiar.org/
http://www.conservation.org/
http://www.cifor.org/
http://www.cirad.fr/en
http://www.cites.org/
http://www.cpfweb.org/en
http://www.cbd.int/cooperation/csp
http://www.ctc-n.org/
http://www.eea.europa.eu/
http://es-partnership.org/community/workings-groups/thematic-working-groups/6b-ecosystem-services-public-health
http://europa.eu/index_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc
http://www.fao.org/
http://fas-amazonas.org/
http://portal.fiocruz.br/en
http://www.gbif.org/
http://www.thegef.org/
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GEO BON  =شبكة رصد التنكع البيكلكجي لمجمكعة مبلحظات األرض (http://geobon.org) 
GIASIP  =الغريبة الغازية الشراكة العالمية لممعمكمات بشأف األنكاع (http://giasipartnership.myspecies.info/en) 
GLISPA  =الشراكة الجزرية العالمية (https://www.cbd.int/island/glispa.shtml) 
GPFLR  =بيعيةالشراكة العالمية بشأف الغابات كالمناظر الط (http://www.forestlandscaperestoration.org) 

GPLSAB  =لمتنكع البيكلكجي ة بشأف العمؿ المحمي كدكف الكطنيالشراكة العالمي (http://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives) 
GPST ة العالمية لمسياحة المستدامة = الشراك)www.gpstourism.org( 

GTI-CM  =تنسيؽ المبادرة العالمية لمتصنيؼ  آلية(http://www.cbd.int/gti/partner.shtml) 
GUPES  = الشراكة العالمية لمجامعات بشأف البيئة مف أجؿ االستدامة(http://gupes.org) 
GYBN  الشبكة العالمية لمتنكع البيكلكجي لمشباب =(https://gybn.org) 
HEAL  =الصحة كالنظـ اإليككلكجية: تحميؿ الركابط (www.wcs-heal.org) 
ICLEI  =المجمس الدكلي لممبادرات البيئية المحمية (http://cbc.iclei.org) 

ICRAF  = الحراجيةالعالمي لمزراعة المركز (www.worldagroforestry.org) 
IDLO  = الدكلية لقانكف التنميةالمنظمة (http://www.idlo.int) 
IFPRI  = الدكلي لبحكث السياسات الغذائيةالمعيد (http://www.ifpri.org) 

IMO  =المنظمة البحرية الدكلية (www.imo.org) 
IOC-UNESCO  =المجنة الحككمية الدكلية لعمـك المحيطات التابعة لمنظمة اليكنيسكك (www.ioc-unesco.org) 

IPBES لحككمي الدكلي لمعمـك كالسياسات في مجاؿ التنكع البيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية = المنبر ا(http://www.ipbes.net) 
IUCN  =االتحاد الدكلي لحفظ الطبيعة (www.iucn.org) 

IUCN-CEC  =االتحاد الدكلي لحفظ الطبيعة - صاؿلجنة التعميـ كاالت (http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec) 
IUCN-WCPA  = االتحاد الدكلي لحفظ الطبيعة -المجنة العالمية المعنية بالمناطؽ المحمية (www.iucn.org/wcpa) 

IMFN  الحرجية النمكذجية الدكلية= الشبكة (www.imfn.net) 
IPSI  الشراكة الدكلية لمبادرة ساتكياما =(www.satoyama-initiative.org) 

IPPC النباتات الدكلية لحماية التفاقية = ا(http://www.ippc.int) 
ITPGRFA  المعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة =(www.planttreaty.org) 

ITTO خشاب االستكائية= المنظمة الدكلية لؤل (www.itto.int) 
IUFRO  الشبكة العالمية لعمـك الغابات =(www.iufro.org) 
IWBN  = شبكة التنكع البيكلكجي لنساء الشعكب األصمية 
IWMI الميعد الدكلي إلدارة المياه = (www.iwmi.cgiar.org) 

MEDPAN  =شبكة المناطؽ المحمية في البحر األبيض المتكسط 
NBSAP لتنكع البيكلكجي حفظ ا= االستراتيجية كخطط العمؿ الكطنيتاف ل 

http://geobon.org/
http://giasipartnership.myspecies.info/en
https://www.cbd.int/island/glispa.shtml
http://www.forestlandscaperestoration.org/
http://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives
http://www.gpstourism.org/
http://www.cbd.int/gti/partner.shtml
http://gupes.org/
https://gybn.org/
http://www.wcs-heal.org/
http://cbc.iclei.org/
http://www.worldagroforestry.org/
http://www.idlo.int/
http://www.ifpri.org/
http://www.imo.org/
http://www.ioc-unesco.org/
http://www.ipbes.net/
http://www.iucn.org/
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec
http://www.iucn.org/wcpa
http://www.imfn.net/
http://www.satoyama-initiative.org/
http://www.ippc.int/
http://www.planttreaty.org/
http://www.itto.int/
http://www.iufro.org/
http://www.iwmi.cgiar.org/
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nrg4SD  شبكة الحككمات اإلقميمية مف أجؿ التنمية المستدامة =(http://www.nrg4sd.org) 
OECD  التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم= منظمة (http://www.oecd.org) 

OIE  = المنظمة العالمية لصحة الحيكاف(www.oie.int) 
PROFOR لغابات = البرنامج المعني با(www.profor.info)  

QCBS  =عمـك التنكع البيكلكجيمركز كيبيؾ ل (http://qcbs.ca) 
RoK جميكرية ككريا = 

SANBI  معيد جنكب أفريقيا الكطني لمتنكع البيكلكجي =(www.sanbi.org) 
SBI  الييئة الفرعية لمتنفيذ لبلتفاقية المتعمقة بالتنكع البيكلكجي = 

SBSTTA  =لمشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية التفاقية التنكع البيكلكجيالمعنية با الييئة الفرعية 
SCBD  = التنكع البيكلكجي المتعمقة ب تفاقيةاالأمانة 
SDSN نمية المستدامة التابعة لؤلمـ المتحدة = شبكة حمكؿ الت(http://unsdsn.org) 

SOI  مبادرة المحيطات المستدامة =(http://www.cbd.int/soi) 
SPC  =- أمانة جماعة المحيط اليادئ (www.spc.int) 

SPREP  =ممحيط اليادئل أمانة برنامج البيئة اإلقميمي (http://www.sprep.org) 
TNC  =منظمة حفظ الطبيعة (www.nature.org) 

UCLG  =المدف المتحدة كالحككمات المحمية (www.uclg.org) 
UNCCD األمـ المتحدة لمكافحة التصحر = اتفاقية (www.unccd.int) 

UNCCD/GM التصحراألمـ المتحدة لمكافحة  قيةتفا= اآللية العالمية ال (http://global-mechanism.org) 
UNCTAD  =األكنكتاد  – مـ المتحدة لمتجارة كالتنميةمؤتمر األ(http://unctad.org) 

UNDP  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي =(http://www.undp.org) 
UNECE  لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألكركبا =(http://www.unep.org) 

UNEP  =المتحدة لمبيئة  برنامج األمـ(http://www.unep.org) 
UNEP-WCMC = لمبيئةبرنامج األمـ المتحدة التابع ل المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة (www.unep-wcmc.org) 

UNESCO  =دة لمتربية كالعمـ كالثقافة منظمة األمـ المتح(http://www.unesco.org) 
UNFCCC  =اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ (http://unfccc.int) 

UNFF  =منتدل األمـ المتحدة المعني بالغابات (www.un.org/esa/forests) 
UNITAR  =د األمـ المتحدة لمتدريب كالبحث معي(http://www.unitar.org) 

UNSSC  = كمية مكظفي منظكمة األمـ المتحدة(http://www.unssc.org) 
UN-Stat  =شعبة اإلحصاءات في األمـ المتحدة (http://unstats.un.org) 

UNU-IAS  =عيد الدراسات العميا التابع لؤلمـ المتحدة م(http://ias.unu.edu) 

http://www.nrg4sd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oie.int/
http://www.profor.info/
http://qcbs.ca/
http://www.sanbi.org/
http://unsdsn.org/
http://www.cbd.int/soi
http://www.spc.int/
http://www.nature.org/
http://www.uclg.org/
http://www.unccd.int/
http://global-mechanism.org/
http://unctad.org/
http://www.undp.org/
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://www.unesco.org/
http://unfccc.int/
http://www.unssc.org/
http://ias.unu.edu/
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UNU-IIGH  = المتحدة المعيد الدكلي لمصحة العالمية التابع لجامعة األمـ((http://iigh.unu.edu 
UNWTO  =التابعة لؤلمـ المتحدة  المنظمة العالمية لمسياحة(www.unwto.org) 
WAVES  =محاسبة الثركات كتقييـ النظاـ اإليككلكجي (www.wavespartnership.org) 

WB  مجمكعة البنؾ الدكلي =(www.worldbank.org)  
WBCSD  =مس العالمي لؤلعماؿ التجارية مف أجؿ التنمية المستدامةالمج (www.wbcsd.org) 

WCS  =جمعية المحافظة عمى الحياة البرية (http://www.wcs.org) 
WG8J  =م( كاألحكاـ المتصمة بيا في اتفاقية التنكع البيكلكجي 8المعني بالمادة  العامؿ بيف الدكرات الفريؽ المخصص المفتكح العضكية(  
WHO  منظمة الصحة العالمية =(www.who.int) 
WRI  الميعد العالمي لممكارد =(http://www.wri.org) 

WTO المية = منظمة التجارة الع(https://www.wto.org) 
WWF  =الصندكؽ العالمي لمحياة البرية (www.panda.org) 

_________ 
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