
 

  للتنفیذالهیئة الفرعیة 
  األولاالجتماع 
  2016 أیار/مایو 6-2 كندا، ،مونتلایر
  *من جدول األعمال المؤقت 8البند 

 
بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجیا 

  فة تبادل المعلوماتوآلیة غر 
  مذكرة من األمین التنفیذي

  مقدمة  - أوال 
تقتضي اتفاقیة التنوع البیولوجي، ضمن جملة أمور، أن تضع األطراف برامج للتعلیم والتدریب العلمیین والتقنیین في  -1

التعلیم  اذالدعم لهمجال تدابیر تحدید التنوع البیولوجي وعناصره وصیانته واستخدامه على نحو قابل لالستمرار، وتقدیم 
یشجع كل طرف متعاقد التعاون وتقتضي أیضا أن )). أ(، الفقرة 12المادة (والتدریب لتلبیة االحتیاجات المحددة للبلدان النامیة 

یالء اهتم ٕ ام التقني والعلمي مع األطراف المتعاقدة األخرى، السیما البلدان النامیة، فیما تبذله في مجال تنفیذ هذه االتفاقیة، وا
وتطویر ) 2، الفقرة 18المادة (خاص لتنمیة القدرات الوطنیة وتعزیزها، وذلك عن طریق تنمیة الموارد البشریة وبناء المؤسسات 

وعالوة على ذلك، تدعو إلى إنشاء ). 4، الفقرة 18المادة (بما فیها التكنولوجیات المحلیة والتقلیدیة  ،التكنولوجیات واستخدامها
 ).3، الفقرة 18المادة (وتسهیل التعاون التقني والعلمي  آلیة مقاصة لتشجیع

وقد أعتمد مؤتمر األطراف عددا من المقررات لتعزیز االلتزامات واألنشطة المتعلقة بهذه المجاالت الثالثة ذات  -2
قدرات، والتعاون بناء الباء، عددا من التدابیر لتعزیز  12/2اعتمد مؤتمر األطراف، في المقرر في اآلونة األخیرة، و . الصلة

بادل المعلومات، لدعم ك آلیة غرفة تل، بما في ذالحدیثة المتاحة ، واستخدام اآللیات والتكنولوجیانقل تكنولوجیاو التقني والعلمي 
وتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، مع االعتراف بأهمیة اعتماد  2020- 2011ة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي تنفیذ الخط

 .ومتداعم مع هذه البنود سقتنهج م
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وآلیات  ،ة، وأدواتففبناء القدرات هو مفهوم عریض یشمل أنشطة مختل. وكانت البنود الثالثة المذكورة أعاله مترابطة -3
وقد وصف التعاون  1.التنفیذ الفعال لالتفاقیة وبروتوكولیها من أجلوعملیات لتعزیز قدرات الموارد العامة والمؤسسیة والبشریة 

ن خالل التبادالت التعاونیة میة عسعى فیها بلدان أو أكثر إلى تحقیق أهدافها الفردیة أو الجمایأنه عملیة بتقني والعلمي ال
إلیه المادة  ة غرفة تبادل المعلومات منبرا دعتوتعتبر آلی 2).التكنولوجیات(للمعارف العلمیة والمهارات والموارد والدرایة التقنیة 

 .لتعزیز وتسهیل التعاون التقني والعلميمن االتفاقیة  18-3

عمل وقدمت االستعراضات االستراتیجیة ل. ااتساقویتمثل هدف األمانة في تزوید األطراف بالدعم للتنفیذ بطریقة أكثر  -4
تخاذ باء، وتم ا 12/2بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي وآلیة غرفة تبادل المعلومات اسهامات للمقرر  في مجالألمانة ا

كما أن مشروع خطة العمل قصیرة األجل المتعلقة ببناء . المقررهذا عدد من الخطوات إلحراز تقدم في نهج أكثر تكامال لتنفیذ 
تنفیذ تكلیف األمانة بشأن بناء  جأیضا بالحاجة إلى تنسیق ودم تعترف، 12/2القدرات التي أعدتها األمانة، عمال للمقرر 

وباإلضافة إلى ذلك، وكجزء من . (UNEP/CBD/SBI/I/6/Add.1)العلمي ونقل التكنولوجیا القدرات والتعاون التقني و 
 ّ عت األمانة وظائفها األساسیة لبناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي، وآلیة غرفة تبادل المعلومات االستعراض الوظیفي، جم

 .متوسطالى من إطارها للنتائج التشغیلیة على المد 3تحت الهدف التشغیلي 

 4ببنود أخرى على جدول أعمال االجتماع األول للهیئة الفرعیة للتنفیذ، بما في ذلك البندان الحالیة وتتعلق الوثیقة  -5
التقدم المحرز في تنفیذ االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع ( UNEP/CBD/SBI/1/2 مثلوما یرتبط بهما من وثائق،  ،7و

اإلجراءات االستراتیجیة ( UNEP/CBD/SBI/1/5 و) ق أهداف أیشي للتنوع البیولوجيونحو تحقی 2020-2011البیولوجي 
 ).2020-2011لتعزیز تنفیذ االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

دعم بناء القدرات لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   - ثانیا 
 لمذكورة فیهاا وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي) 2020- 2011(

تقییم لفعالیة أنشطة بناء  )أ( :إجراء باء، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي 12/2من المقرر ) د(8في الفقرة  -6
بما في ذلك التوصیات بشأن كیفیة زیادة إدماج االحتیاجات التي عبرت عنها  القدرات التي قامت األمانة بدعمها وتیسیرها،

ج تشاركیةاألطراف من خالل استخدا ُ ه في  لثغراتل تحلیل )ج(و ؛استعراض ترتیبات الشراكة ذات الصلة إلیصالها  )ب(و ؛م نُ
، واستنادا إلى هذه العناصر، إعداد خطة 2020-2011للتنوع البیولوجي  الخطة االستراتیجیة لدعم تنفیذ القدرات أنشطة بناء

والدول الجزریة الصغیرة  سیما أقل البلدان نمواالن النامیة، وخصوصا للبلدالتعزیز ودعم بناء القدرات،  جلعمل قصیرة األ
وتعرض األقسام . المقترحةعمل قصیرة األجل الخطة ، وعقد اجتماع لفریق خبراء لدراسة التحول االقتصادي بلدانالنامیة، و 

                                                           
1    ّ األفراد والمنظمات والمجتمعات على قدرات القدرات بأنها عملیة یحصل من خاللها  ف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تنمیةیعر

لمتحدة امذكرة الممارسات لبرنامج األمم (تحقیق أهدافها الخاصة بالتنمیة على مدى فترة من الزمن تحدید و وتعزیزها والحفاظ علیها من أجل 
building/capacity-ww.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacityhttp://w-: 2008تنمیة القدرات، : اإلنمائي

note.html-practice-development .حلقات عمل، وحلقات دراسیة و ، برامج تدریبیة/عة واسعة من األنشطة بما فیها دوراتو وتشمل مجم
والوثائق وتیسیر تبادل الدروس المستفادة، وتیسیر  ،واإلرشادات جتماعات الربط الشبكي لتبادل الخبرات، وتقدیم مواد التدریبشبكیة، وا

، وتبادل الموظفین )بما في ذلك من خالل برامج التوأمة(الدعم التوجیهي الفردي والمؤسسي و ت القائمة، ناالحصول على المعارف والبیا
ت التعلم اإللكتروني، وتطویر السیر الذاتیة، والتطویر واإلعارات، والتدریب الداخلي، ومنح الزمالة، والتعلم فیما بین النظراء، وأدوا

  .المؤسسي، والمساعدة التقنیة والدعم السیاساتي
 یصف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أیضا التعاون العلمي والتقني بأنه عملیة یسعى فیها بلدان أو أكثر إلى تحقیق أهدافها الفردیة أو  2

الجهود االستراتیجیة األوسع  عتبرها جزءا منیو ) التكنولوجیات(اونیة للمعارف العلمیة والمهارات والموارد والدرایة التقنیة الجماعیة من خالل التبادالت التع
. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan015394.pdf :نطاقا لتطویر قدرات البلدان على تحقیق أهدافها اإلنمائیة

اتفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكولیها قد  سیاقالمنفذة في " التعاون التقني والعلمي"و" بناء القدرات"ومن الوجهة العملیة، فإن بعض أنشطة 
  .فیما بینها ال تتوافق دائما هذین المعنیین وقد یحدث تداخل

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan015394.pdf
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رد النتائج التفصیلیة في وثیقة إعالمیة وت. أعاله ةنتائج التقییم واالستعراض والتحلیل المذكور ا لموجز أدناه الفرعیة ألف وباء وجیم 
UNEP/CBD/SBI/I/INF/29. 

من االتفاقیة، وخصوصا التدریب وبناء  12یحدد القسم الفرعي دال السبل والوسائل الممكنة لتعزیز تنفیذ المادة و  -7
معالجتها من جانب مؤتمر التي سیتم  2020-2011القدرات للبلدان النامیة لدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

المقرر ( 2020األطراف في اجتماعه الثالث عشر على النحو المنصوص علیه في برنامج عمله المتعدد السنوات حتى عام 
12-31.( 

 تقییم فاعلیة أنشطة بناء القدرات  -ألف 

 145-2015خطار اإلباء، دعا األمین التنفیذي، من خالل  12/2من المقرر ) د(8عمال للطلب الوارد في الفقرة  -8
المسؤولین الحكومیین وممثلي الشعوب  بما فیهم(ل الوطنیة والمشاركین ، نقاط االتصا2015كانون األول /دیسمبر 15المؤرخ 

أو دعمها خالل الفترة /، الذین اشتركوا في أنشطة بناء القدرات التي قامت األمانة بتیسیرها و)األصلیة والمجتمعات المحلیة
وصمم . ى استكمال استقصاء على االنترنت لتقییم الفعالیة الشاملة لهذه األنشطة وتقدیم توصیات للتحسین، إل2013-2015

 2011ألنشطة صندوق الیابان للتنوع البیولوجي المنفذة بین السنتین  منتصف المدةاستعراض االستقصاء لتكمیل نتائج 
تقییم أهمیة وفاعلیة أنشطة بناء جملة أمور من بینها ل ج، من أأجراه معهد االستراتیجیات البیئیة العالمیةالذي ، و 2012و

 .وتوثیق الدروس المستفادة الیابان للتنوع البیولوجي القدرات المنفذة من صندوق

 14إلى  2015كانون األول /دیسمبر 15من  ‘‘survey monkeyوأجري االستقصاء على االنترنت باستخدام  -9
لب إلى المشاركین الرد على أسئلة مجموعها . احا باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیةوكان مت 2016كانون الثاني /ینایر وُط
خیارات مع خیار بإضافة معلومات أخرى بصورة سردیة وأربع أسئلة كانت أسئلة ، ستة منها كانت أسئلة متعددة الأسئلة 10

، وأوروبا الوسطى )27(، وآسیا والمحیط الهادئ )بامجی 62(ردود على االستقصاء من أفریقیا  144وتم استالم . سردیة
وعند تحلیلها للصفحات ). 4(أخرى  دولأوروبا الغربیة و دول مجموعة و ) 44(، وأمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي )7(والشرقیة 

التي أثارها مختلف ، ركزت األمانة على المسائل المتكررة والمواضیع المستلمة صفحة من الردود السردیة 74البالغ عددها 
 .جیبینفكار االبتكاریة المقدمة من المالمجیبین، فضال عن األ

أو حصلوا علیها واستخدموا مواد بناء /جیبین إلى أنهم شاركوا في أنشطة بناء القدرات وأشار معظم الم وبإیجاز، -10
 36مجیبا أو  52(بیولوجي الللتنوع  من أهداف أیشي بشأن االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 17القدرات المتصلة بالهدف 

 11، والهدف )مجیبا 51(بشأن بروتوكول ناغویا  16، والهدف )مجیبا 52(بشأن المعارف التقلیدیة  18، والهدف )في المائة
من أهداف  13الهدف  :وكانت أقل المجاالت تغطیة). 46( بشأن الموارد المالیة 20والهدف ) 48(بشأن المناطق المحمیة 

من أهداف أیشي بشأن الزراعة المستدامة وتربیة األحیاء المائیة  7، والهدف )14(بشأن الحفاظ على التنوع الجیني أیشي 
 ).10(بشأن التلوث  8، والهدف )10(بشأن الحوافز  3والهدف ) 13(المستدامة والحراجة 

ت كانت مفیدة وفعالة في زیادة قدرتهم بین أو اتفقوا بقوة على أن أنشطة األمانة لدعم بناء القدرایجواتفق معظم الم -11
 96أكثر من ( اتالتدریب واإلرشادمواد لمساهمة في العملیات الوطنیة لتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها، وخصوصا على اوثقتهم 

والدعم ) ةفي المائ 94(التدریب /، وحلقات عمل بناء القدرات)في المائة 95(، ودراسات الحالة، والدروس المستفادة )في المائة
 ).في المائة 93(بشأن السیاسات المقدمة  المشورة /التقني

بقوة أیضا على أن أنشطة األمانة وموادها في مجال بناء ) في المائة 49مجیبا أو  71(واتفق عدد كبیر من المجیبین  -12
بینما لم ) في المائة 48(جیبا م 69، ووافق هاالقدرات كانت مهمة لعملهم واستجابت إلى احتیاجات بلدهم من القدرات وأولویات

 فضلوقدم عدد من المجیبین تعلیقات بأن مواد حلقة العمل ساهمت في تعزیز قدراتهم ألداء أ). في المائة 3(مجیبین  4یوافق 
والحظ آخرون أن حالة . بناء القدراتالوطنیة ل تهمنشطألفي العمل وقال آخرون إنهم استخدموا المواد المقدمة من األمانة 

 .لعملهم ةمثلة الفعلیة لقصص النجاح والخبرات العملیة التي تبادلها الخبراء والمشاركون اآلخرون كانت مهمة ومفیداأل
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طبقوا المعارف والخبرات والمهارات التي /إلى أنهم استخدموا) في المائة 51مجیبا أو  73(وأشار غالبیة المجیبین  -13

 29إلى حد كبیر للغایة، و) في المائة 25(مجیبا  36، بینما قام بذلك كبیر حد مانة لبناء القدرات إلىاكتسبوها من أنشطة األ
وعالوة على ذلك، ذكر عدد من . إلى حد محدود للغایة) في المائة 4(مجیبین  6إلى حد محدود، و) في المائة 20(مجیبا 

آخرون في تدریب اآلخرین وزیادة التوعیة المجیبین أنهم استخدموا المعارف والمهارات في تطویر وتنفییذ المشروعات؛ وطبقها 
 .على المستویین المحلي والوطني

وأوصى كثیر من . أو تیسرها األمانة/وقدم عدد من التوصیات لتحسین فاعلیة أنشطة بناء القدرات التي تدعمها و -14
المزید وتطویر  ،لم على االنترنتشبكیة وأنشطة تعالندوات المزید من ال كذلك، و "لتدریب المدربین"المجیبین بتنظیم أنشطة أكثر 

امج أنشطة بناء القدرات، واختیار ن، وتقییم االحتیاجات المحددة للبلدان قبل تطویر محتوى وبر واإلرشاداتلتدریب امواد من 
قامة أفضل للمشاركین من أجل ضمان عدم حضور نفس  ٕ األفراد في جمیع األنشطة، وتوفیر دعم للمتابعة بعد حلقات العمل وا

وحث آخرون األمانة على ضمان أن إجراءات المتابعة الملموسة وخطط العمل . بكات للمشاركین لمواصلة تبادل الخبراتالش
السماح بوقت كاف للمشاركین الستكمال العمل  :واشتملت توصیات أخرى على. حلقات العملعلیها في نهایة تفق ی

دماج  ٕ ضافة جلسات عملیة التحضیري؛ وتقسیم المشاركین حسب مستوى قدرتهم؛ وا ٕ جلسات عملیة أكثر في أنشطة التدریب؛ وا
 .أكثر وعمل میداني إلى برامج حلقات العمل

 (ABS) ودعا عدد كبیر من المجیبین أیضا إلى تنظیم أنشطة أكثر لبناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع -15
الوطنیة وأصحاب المصلحة اآلخرین على المستوى ، بینما اقترح آخرون تنظیم حلقات عمل للسلطات دون )ي(8والمادة 
الشعوب األصلیة والمجتمعات ممثلي م منظمات إقلیمیة أكثر، وخبراء محلیین و اقترح بعض المجیبین أنه ینبغي دعو . المحلي

آخرون  واقترح. األصلیة للمشاركة في حلقات العمل بشأن بناء القدرات من أجل تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بعملهم
المساعدة المالیة من أجل تنظیم أنشطة وتزوید البلدان بزیادة عدد المشاركین الذین تدعمهم البلدان، خصوصا البلدان الكبیرة؛ 

 .بناء القدرات على المستوى الوطني

ان صندوق الیاب نشطةمنتصف المدة ألاستعراض تقریر والنتائج المذكورة أعاله أكدتها إلى حد كبیر، النتائج في  -16
ووجد االستعراض أن أنشطة بناء . 2013 أیار/، الذي أعده معهد االستراتیجیات البیئیة العالمیة في مایوللتنوع البیولوجي

القدرات التي یمولها صندوق الیابان للتنوع البیولوجي كانت مهمة، وفعالة على نحو كبیر وساهمت في إنشاء الشراكات، وزیادة 
ووفقا لردود الفعل من المشاركین، فإن حلقات العمل التي مولها صندوق الیابان للتنوع . تفاقیةالتمویل المشترك لتنفیذ اال

البیولوجي كانت مفیدة، واعتبر محتوي حلقات العمل هذه مهما الحتیاجات البلدان واسهم مباشرة في بناء قدراتهم على مراجعة 
تدریب المزید من مواد الودعا بعض المشاركین إلى تقدیم . جيوتنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولو 

ل . وبلغات أخرى بخالف اللغة اإلنجلیزیةلهم  المصممة خصیصا واإلرشادات ّ وكان صندوق الیابان للتنوع البیولوجي قد مو
ودعمت . المعارف خبرات والممارسات الجیدة التي تساعد على سد الثغرات الرئیسیة فيالأیضا مشروعات تشجع على تبادل 

ت أنشطة بناء القدرات على المستوى القطري مع مانحین آخرین متعددى األطراف حفز بعض المشروعات التعاون اإلقلیمي و 
 .أو ثنائیین/و

قد ترغب الهیئة الفرعیة في اإلحاطة علما بنتائج التقییم المذكورة أعاله وأن تطلب إلى األمین التنفیذي االضطالع و  -17
 .مقترحة في القسم خامسا لتحسین فاعلیة أنشطتها لدعم بناء القدرات، مع مراعاة نتائج التقییمبالتدابیر ال

 ة وفرص اإلیصالكراشترتیبات ال  -باء 

 دخلت األمانة في أكثر منوعلى طول العقد الماضي . كات عنصرا ال یتجزأ من عمل األمانة منذ إنشائهاكانت الشرا -18
ویحتوي أكثر من نصف  3.لوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لمساعدة تنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیهامع مختلف المنظمات ا ااتفاق 200

ألصلیة والمجتمعات وب ادعم لبناء القدرات، السیما الشعالهذه االتفاقات على التعاون لتزوید األطراف وأصحاب المصلحة ب
                                                           

المرفق وترد في . /http://www.cbd.int/agreements: یولوجيباتفاقات الشراكة متاحة على الموقع الشبكي التفاقیة التنوع ال   3
  .وقعت األمانة معها على اتفاقات رسمیةقائمة ببعض المنظمات التي  UNEP/CBD/SBI/I/INF/29الوثیقة اإلعالمیة با

http://www.cbd.int/agreements/
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ضافة إلى ذلك، تتعاون األمانة، على أساس مؤقت، مع وباإل. لیست ساریة حتى اآلنغیر أن معظم هذه االتفاقات . المحلیة
ومنظمات قطاع األعمال في تنظیم أو والبحثیة األكادیمیة  المنظماتعدد من المنظمات الحكومیة الدولیة، وغیر الحكومیة، و 

 .تیسیر أنشطة محددة لبناء القدرات

لتنفیذ الفعال لالتفاقیة لمباشرة في بناء القدرات  التي تسهم ةوتعمل األمانة على نحو وثیق مع عدد من مبادرات الشراك -19
. المذكورة فیهاللتنوع البیولوجي وأهداف أیشي  2020-2011وبروتوكولیها، وخصوصا الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

والشراكة التعاونیة  والمبادرة العالمیة للتصنیف،، (SOI)طات المستدامة ، ومبادرة المحیPoWPAاتحاد أصدقاء : وتشمل األمثلة
لحیاة البریة، والشراكة الدولیة لمبادرة ساتویاما، والشراكة لمستدامة لدارة ااإل، والشراكة التعاونیة بشأن (CPF)بشأن الغابات 

، والشراكة العالمیة (GIASIP)، والشراكة العالمیة بشأن معلومات األنواع الغریبة الغازیة (GLISPA)العالمیة بشأن الجزر 
معنیة التنوع البیولوجي، وفرقة العمل البشأن  ماء، واتحاد الشركاء العل(GPFLR)أن انعاش الغابات والمناظر الطبیعیة بش

، ومبادرة ي مرفق البیئة العالمیة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيبأهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وبرنامج المنح الصغیرة ف
شراكة خدمات محاسبة الثروات وتقییم النظم و في األمم المتحدة،  REDDمبادرة الفقر والبیئة، وبرنامج ، و لخط االستواءالشراكة 

وشبكة التنوع ، (BIOFIN)، ومبادرة تمویل التنوع البیولوجي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (WAVES) اإلیكولوجیة
مجال التنوع في المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في درات ومنتدى بناء الق (BES-Net) البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة

وصف موجز  UNEP/CBD/SBI/1/INF/29ویرد في الوثیقة اإلعالمیة  .(IPBES)البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة 
 .عن هذه الشراكات

دارتها نشاء الشراإلتبسیط وتعزیز  للشراكةوتنفذ األمانة في الوقت الحاضر عملیة تطویر استراتیجیة  -20 ٕ كات فیها وا
قامة الشراكات . سیقها ورصدها وتقییمهانتو  ٕ وفیما یتعلق بالشراكات لبناء القدرات، ستكون األمانة أكثر استراتیجیة في تحدید وا

یرة إلى من حیث الخبرة، والموارد والشبكات والقدرة على إضافة قیمة كب مزایا نسبیةمع المنظمات والكیانات األخرى التي لدیها 
 .الجهود المبذولة لبناء القدرات

 ات في أنشطة بناء القدراتثغر للتحلیل   -جیم 

باء إلى إجراء تحلیل للثغرات في أنشطة بناء القدرات التي تدعم تنفیذ الخطة  12/2من المقرر ) د(8دعت الفقرة  -21
التكلیف، قامت األمانة بتحلیل الثغرات في  وألغراض هذه الوثیقة، وعمال لهذا. 2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

أو /أنشطة بناء القدرات التي قامت األمانة بتیسیرها و حسبتغطیة أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، ومختلف المناطق الجغرافیة 
 صیلي فيویرد التحلیل التف 4.في المقررات السابقة الصادرة عن مؤتمر األطرافدعمها تمشیا مع التكلیف المنصوص علیه 

UNEP/CBD/SBI/1/INF/29تغطیة األهداف باألدوات ب تتعلقویقدم المرفقان أیضا معلومات  5.، المرفقین األول والثاني
كما ترد في الوثیقة . والمواد القائمة لبناء القدرات ومقررات مؤتمر األطراف المتعلقة ببناء القدرات

UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2 تنوع البیولوجي على النحو الذي أبلغت عنها األطراف في تقاریرها حالة تنفیذ أهداف أیشي لل
 .الوطنیة الخامسة

                                                           
التحذیر بأنه مع ترابط الكثیر من أهداف أیشي للتنوع  بغیر أنه یج. تم اختیار هذا النهج أساسا بسبب المعلومات المحدودة المتاحة   4

غیر "وهذه التغطیة . هالمرتبطة باألخرى یغطي أیضا األهداف یمكن أن  اواحد اأي نشاط یغطي هدفإن البیولوجي على نحو وثیق، ف
یمكن التي ویمكن صیاغة نتائج التحلیل مرة أخرى بالنظر في هذه الروابط والتغطیة . في الرسوم البیانیةفي الجدول و  ةلتقطم غیر" المباشرة

أهداف أیشي أقل وبالمثل، ینبغي النظر في أنه في بعض المناطق، قد تكون بعض . تغطیة إلى أنها األقلألهداف التي أشارت توفرها لأن 
 .اتصاال أو أقل حاجة إلى دعم تنفیذها

اع الثاني عشر لمؤتمر األطراف إلى القائمة المقدمة في الوثائق السابقة التي ممة منذ االجتو تستند قائمة أنشطة بناء القدرات المدع   5
، UNEP/CBD/COP/11/INF/13، وUNEP/CBD/COP/11/13، وUNEP/CBD/WGRI/5/3أعدها األمین التنفیذي، بما في ذلك 

لبناء القدرات إلى األطراف لتنفیذ االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي ته األمانة في تقدیم الدعم عن التقدم الذي أحرز  التي تبلغ
2011 -2020.  
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لم یكن بها أي أنشطة لبناء القدرات مخصصة بالتحدید لهذه األهداف في  13و 8و 7و 4التحلیل أن األهداف  بینوی -22

، شملت 14دعما للهدف تقریبا المناطق ویبین التحلیل أیضا أنه بینما نفذت أنشطة بناء القدرات في معظم . أي من المناطق
هذه األنشطة فقط التنوع البیولوجي وجانب الصحة ولیس الغرض األوسع نطاقا للهدف المتمثل في ضمان مساهمة النظم 

أیضا  12و 3و 1وكان لألنشطة الداعمة لتنفیذ األهداف . اإلیكولوجیة في سبل العیش ورفاه الفقراء والمجموعات الضعیفة
 .لیمیة محدودة نسبیاتغطیة إق

 10و 9و 6و 5و 2ومن ناحیة أخرى، أشارت المعلومات المتاحة إلى أن أنشطة بناء القدرات التي تدعم األهداف  -23
العاشر  فضال عن بروتوكول قرطاجنة قد تم تنفیذها في جمیع المناطق تقریبا منذ االجتماع 20و 18و 17و 16و 15و 11و

 .لمؤتمر األطراف

تغطیة الجغرافیة، یبین التحلیل وجود توازن إقلیمي طیب في أنشطة بناء القدرات التي دعمتها األمانة وفیما یتعلق بال -24
 .مع استثناء طفیف آلسیا الوسطى

عدم وجود  6تحلیل الثغرات في تغطیة أهداف أیشي من خالل األدوات والمواد لبناء القدرات المتوافرة أیضا كما یبین -25
من األدوات والمواد لدعم تحقیق ) أقل من خمسة(وتوافر عدد قلیل فقط  19و 13الهدفین قیق لدعم تحمواد لبناء القدرات 

 20.7و 18و 15و 12و 10و 9و 8األهداف 

وهناك اختالف كبیر أیضا بین أهداف أیشي للتنوع البیولوجي من حیث عدد مقررات مؤتمر األطراف بشأن بناء  -26
فعلى سبیل المثال، لم یكن هناك مقرر واحد . مؤتمر األطراف لدعم تحقیقهاالقدرات التي اعتمدت منذ االجتماع العاشر ل

 13.8و 12تكلیف الدعم لبناء القدرات لتحقیق الهدفین متخذ للمؤتمر األطراف 

 7و 4و 3المتوافرة أن األهداف  تتغطیة أهداف أیشي من حیث أنشطة بناء القدرات وأدوات بناء القدرالویبین تحلیل  -27
ویمكن اعتبار هذا بمثابة ثغرات رئیسیة في . 19و 14ي التي حصلت على أقل قدر من الدعم، یلیها الهدفان ه 13و 12و 8و

 .تغطیة أنشطة بناء القدرات على المستوى العالمي

 انظر(وتشیر حالة تنفیذ أهداف أیشي على النحو الذي أبلغت عنه األطراف في تقاریرها الوطنیة الخامسة  -28
UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2 ( إلى أنه بینما تحرز غالبیة األطراف تقدما)في معظم األهداف، ) ولو أنه بمعدل غیر كاف

. أي تقدم بخصوص جمیع األهداف تقریبا، وأن بعض األطراف تسیر بعیدا عن عدد من األهدافال تحرز بعض األطراف 
 15و 14و 13و 9و 7و 6و 4و 3و 2ف بینما األهدا 12و 10و 9و 8و 5واألهداف التي تشكل القلق على نحو أكبر هي 

 .ات متفاوتةجیبدو أیضا أنها متأخرة بدر  20و

العالمیة المذكورة أعاله في تغطیة أنشطة بناء القدرات التي تدعمها األمانة وحالة تنفیذ " للثغرات"ویشیر تحلیل مقارن  -29
التي تلقت أقل دعم  13و 12و 8ل، األهداف فعلى سبیل المثا. بالصدفةغیر محتملة تماما مختلف األهداف، إلى وجود عالقة 

من بین األهداف التي لم یحدث فیها أي تقدم أو أیضا وافرة هي تاألدوات المأقل لبناء القدرات من أنشطة األمانة والتي تغطیها 

                                                           
وتدرك األمانة أن . مات الشریكةظالمن األدوات التي تم النظر فیها لغرض هذا التحلیل هي األدوات التي أنتجتها األمانة بالتعاون مع   6
وتم استعراض الكثیر من هذه األدوات في . لبناء القدرات بدون التعاون مع األمانة مختلفةأیضا أدوات ومواد  من الشركاء قد أنتج كثیرال

من المذكرة  31انظر الفرة (عشر االستعراض الذي أجرته الهیئة الفرعیة للمشورة العلمینة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماعها السابع 
موارد أدوات بناء القدرات المنشأة مؤخرا من أجل النظر فیها في التحلیالت بیانات في قاعدة وینبغي تسجیل هذه األدوات والمواد ). الحالیة

  .من هذا النوع التي ستجرى في المستقبل
وال ینظر أیضا في توافر ). أو عدم الحاجة إلى ذلك(إلى مواد إضافیة ال ینظر هذا التحلیل في نوعیة مواد بناء القدرات أو الحاجة    7

  .المواد القائمة بمختلف اللغات
أو عدم الحاجة (وتعتمد الحاجة إلى مقررات إضافیة . غیابها/في تواجدها طال ینظر هذا التحلیل في محتویات هذه المقررات، ولكن فق   8

 .مقررات السابقة قد تم الوفاء بها وعلى محتوي المقرراتبدرجة كبیرة على ما إذا كانت ال) إلى ذلك



UNEP/CBD/SBI/1/6 
Page 7 
 

تها من حیث ة ببعض أدوات ومواد بناء القدرات وأنشطمالمدعو  7و 4و 3وتتأخر األهداف . حدث فیها تقدم قلیل نحو تحقیقها
 .التقدم المحرز

غیر أنه من الصعب الوصول إلى أي استنتاجات عامة من تحلیل العالقة بین الثغرات في أنشطة بناء القدرات التي  -30
ویرجع ذلك إلى وجود أدلة عن األهداف التي بذلت . تدعمها األمانة وتحقیق أهداف أیشي من أجل تحدید أولویات بناء القدرات

واألهداف ذات التغطیة الجیدة ) 19و 1الهدفان (تقدم ال بعضلدعم لبناء القدرات التي تظهر تحقیق نسبیا ة فیها جهود محدود
، وأهمیة 12والهدف  5وربط بعض األهداف بتحقیق األهداف األخرى، مثل الهدف ). 5الهدف (لجهود بناء القدرات المتأخرة 

 17األهداف (، واألنشطة التمكینیة )4إلى  1األهداف من (نوع البیولوجي تعالج األسباب الكامنة وراء فقدان الت يلتاألهداف ا
تحدید األولویات، ینبغي أن تحلیل الثغرات إلرشاد  فإنوأخیرا، . عند تحدید األولویاتأیضا ، ینبغي النظر فیها )20و 19و

 .یتضمن أنشطة الشركاء ولیس فقط تلك األنشطة التي تدعمها األمانة صراحة

ها الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة تنفذنتائج العملیة التي ب تكمیلهبناء القدرات یمكن في ثغرات للیل لوهذا التح -31
لتحدید االحتیاجات العلمیة والتقنیة الرئیسیة المتعلقة بتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع في اجتماعها السابع عشر والتكنولوجیة 

واستند ذلك إلى استعراض شامل، أعده األمین التنفیذي، لالحتیاجات . )األول ، المرفق12/1 المقرر( 2020-2011البیولوجي 
 UNEP/CBD/SBSTTA/17/2 انظر( 2020-2011جي و لالخطة االستراتیجیة للتنوع البیو العلمیة والتقنیة المتصلة بتنفیذ 

أیشي للتنوع البیولوجي، أدوات دعم  من أهداف 15إلى  1واستعرضت هذه الوثائق، لغرض األهداف من  Add.1-4.(9و
السیاسات القائمة والمنهجیات التي أعدت في إطار االتفاقیة ومدى كفایتها، وأثرها، والعقبات التي تعترض تنفیذها، والثغرات 

مات سواالحتیاجات لمزید من التطویر لمثل هذه األدوات والمنهجیات، فضال عن مدى كفایة المشاهدات ونظم البیانات لرصد 
الفرعیة االجتماع التاسع عشر للهیئة أجري المزید من العمل في و . التنوع البیولوجي التي تعالجها أهداف أیشي للتنوع البیولوجي

اإلجراءات الرئیسیة للقطاعات /لتحدید الفرص األخرى والمسائل االستراتیجیة اإلضافیةللمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 
التعاون التقني والعلمي،  في مجالكجزء من عمل األمانة  هذینفذي یجري تتكمیلها أیضا بتقییم االحتیاجات ال ویمكن. اإلنتاجیة

، فضال (UNEP/CBD/SBI/1/INF/29)ستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي الاستنادا إلى التقاریر الوطنیة وا
ف أیشي للتنوع البیولوجي ااألطراف نحو تحقیق أهدعن تحلیل لمساهمة األهداف الوطنیة التي حددتها 

(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2). 

وعلى المستوى الوطني، فإن أحد مصادر المعلومات بخصوص احتیاجات األطراف من بناء القدرات هو  -32
تیجیة وطنیة لتنمیة ، أن تحتوي على استرا9/8، وفقا للمقرر ینبغي االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي التي

اع العاشر لمؤتمر ممن هذه االستراتیجیات وخطط العمل المستلمة بعد االجت 79غیر أن األمانة تالحظ أن من بین . القدرات
أخرى تشیر إلى بناء القدرات، ولو بطریقة عامة للغایة  30ثل هذه االستراتیجیة، بینما م ىمنها فقط عل 5األطراف، تحتوي 

استراتیجیة  13في أول المعرب عنها أولي لالحتیاجات من القدرات تحلیل كشف و ). UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1 انظر(
وخطة عمل وطنیة للتنوع البیولوجي بعد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف التي استلمتها األمانة من البلدان النامیة األطراف 

لم تكن األطراف عملیة أو صریحة بشكل كاف في ظم األجزاء، لمعأنه بینما یمكن تجمیع بعض المعلومات بهذه الطریقة، 
لى استنتاجات و  الوصول إلىبمن القدرات للسماح  هااحتیاجاتاستراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي بخصوص  ٕ ا

 .ه المعلوماتإلى هذ) فقط(بناء القدرات تستند تطویر برامج 

                                                           
9   UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1 ) 4إلى  1معالجة أهداف الغایة ألف من الخطة االستراتیجیة، أي األهداف من( ،
 UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.3 ، و)10إلى  5معالجة الغایة باء، أي األهداف من ( UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.2 و
من الغایة  15و 14معالجة الهدفین (UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.4 ، و)13إلى  11معالجة الغایة جیم، أي األهداف من (

، والمعلومات المحدثة المقدمة سابقا عن 005-2013ات المقدمة من األطراف استجابة لإلخطار مواستندت هذه الوثائق إلى المعلو ). دال
 .UNEP/CBD/WGRI/1/3/Add.2شادات واألدوات المعدة في إطار االتفاقیة في استعراض برامج العمل، واإلر 
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االحتیاجات من بناء القدرات على المستوى الوطني والثغرات هناك  ومن المصادر األخرى للمعلومات بخصوص -33

 10.بدعم من مرفق البیئة العالمیة 2010و 2002، التي أجریت بین السنوات (NSCA)التقییمات الذاتیة للقدرات الوطنیة 
كن دراسة التقاریر القطریة الفردیة، وبینما یم. التقییمات لتحدید احتیاجاتها من القدرات لتنفیذ اتفاقیات ریو بلدا هذه 146وأجرت 

التوعیة  )أ: (یشیر موجز التقریر العالمي لمرفق البیئة العالمیة إلى االحتیاجات الخمس لتنمیة القدرات التي أعربت عنها البلدان
دارة المعلومات وتبادلها؛ و ) ب(العامة والتعلیم البیئي؛  ٕ نفاذ السیاسات واألطر التنظیمیة؛ و ) ج(ا ٕ عداد وا ٕ تعزیز التكلیفات و ) د(ا

 .واألدوات االقتصادیة وآلیات التمویل المستدامة) ه(التنظیمیة والهیاكل؛ 

 من االتفاقیة 12السبل والوسائل لتعزیز تنفیذ المادة   -دال 

، سیتناول مؤتمر )12/31المقرر ( 2020على النحو المنصوص علیه في برنامج العمل المتعدد السنوات حتى عام  -34
من االتفاقیة، السیما التدریب وبناء القدرات  12اجتماعه الثالث عشر بحث السبل والوسائل لتعزیز تنفیذ المادة  األطراف في

القسم الفرعي هذا وبناء علیه، یستعرض . 2020- 2011للبلدان النامیة لدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
لوسائل الممكنة لتعزیز التعلیم المتعلق بالتنوع البیولوجي والتدریب لدعم تنفیذ الخطة المبادرات السابقة والجاریة ویحدد السبل وا

 .2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

وغیر  12غیر الرسمیةالنظامیة و  11النظامیة،: ثالث فئات عریضة تحتع برامج التعلیم والتدریب قوبشكل عام، ت -35
تقع تحت هذه الفئة من في الوقت الحاضر والمنظمات الشریكة تدریب التي تنفذها األمانة ومعظم مبادرات التعلیم وال 13.میةرسال

 .غیر الرسمیة وتتضمن الحلقات التدریبیة، والندوات والمؤتمرات والمحاضراتالنظامیة البرامج 

زیز التعلیم تعة لر یخوتم تنفیذ عدد من المبادرات من جانب األطراف والمنظمات المعنیة على مدى السنوات األ -36
ووضعت بعض الحكومات سیاسات وطنیة محددة تهدف إلى تعزیز التعلیم البیئي على . بالتنوع البیولوجي والتدریب المتعلق
فعلى سبیل المثال، منذ أوائل التسعینیات، أعد عدد من البلدان في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، . جمیع المستویات
كوادور والمكسیك، سیاسات وطنیة محددة أو استراتیجیات لتعزیز التعلیم البیئي بما فیها البرازیل، ٕ  14.وكوستاریكا وكوبا وا

من االتفاقیة ضمن إطار المبادرة العالمیة لالتصال والتثقیف  12وقد أجري بعض العمل بخصوص تنفیذ المادة  -37
في المقرر  تمدعتذي ارنامج عمل هذه المبادرة الوخطة تنفیذ ب ،6/19في المقرر  تي اعتمدتال (CEPA)والتوعیة العامة 

ي ذ) التدریب( 3والعنصر ) التعلیم( 1وما زال عدد من األنشطة ذات األولویة في إطار العنصر . ، المرفق الثالث8/6
قصیرة ق خطة العمل وقد ترغب الهیئة الفرعیة للتنفیذ في التوصیة بمواصلة استعراض هذه األنشطة ومتابعتها في سیا 15.صلة

 .2020-2011األجل المقترحة لتعزیز ودعم بناء القدرات من أجل تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

. بالبیئة ةالمتعلق ، والتدریب وبرامج البحوثمؤسسات التدریب حول العالم في التعلیمویشترك عدد من الجامعات و  -38
تتعلق بالتنوع مستوى التعلیم الجامعي ومستوى الدراسات العلیا على  شهاداتوتقدم بعض الجامعات برامج للحصول على 

ویتفاوت محتوي ). دورات صیفیةأو (لكبار التعلیم متخصصة قصیرة األجل أو دورات وأنشأت جامعات أخرى دورات البیولوجي 
                                                           

10       Bellamy, Jean-Joseph and Kevin Hill (2010), “National Capacity Self-Assessments: Results and 
Lessons Learned for Global Environmental Sustainability”, Global Support Programme, Bureau for Development 
Policy, United Nations Development Programme, New York, United States of America. It can be downloaded at: 
https://www.thegef.org/gef/ncsa  

الدراسیة ویستخدم  مناهجوهو یستند إلى ال. لنقل المعارف والمهارات إلى األفراد التعلیم النظامي ینطوي على النُهج النظامیة المنظمة   11
 .إلنجازمن اتقییم مستویات المتعلمین لمعاییر مجموعة من ال

 وال. ي المنشأنظاملیم غیر منظمة للتعلیم والتدریب تتخذ خارج النظام التعلیمي التعوي على أنشطة طغیر الرسمي ینالنظامي التعلیم    12
  .أو ترخیص اعتمادمحددة، أو دراسیة یكون لهذه البرامج مناهج 

  .مي ینطوي على أنشطة تعلیمیة غیر ممنهجة بدون أهداف ونتائج تعلیمیة محددةرسالتعلیم غیر ال   13
ندو سائینز وخافییه رالتألیف أو " التعلیم العالي، البیئة واالستدامة في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي"انظر المقالة بشأن    14

 caribbean-nda-america-latin-sustainability-and-environment-education-http://www.guninetwork.org/articles/higher: بنایاس
  CEPA :https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=11018انظر القائمة القصیرة لألنشطة ذات األولویة في    15

https://www.thegef.org/gef/ncsa
http://www.guninetwork.org/articles/higher
https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=11018
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، والجمهور )ستوى األساسيأو المالجامعي، مستوى الالدراسات العلیا، أو مستوى (هذه الدورات اعتمادا على مستوى التعلیم 
 ).المسؤولین الحكومیین، والمهنیین، والطلبة، وممثلي الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، وغیرهم ذلك بما في(المستهدف 

ى السنوات القلیلة الماضیة تقدم كة المنشأة على مدشرامبادرات الكما أن شبكات التدریب العالمیة واإلقلیمیة المختلفة و  -39
الشراكة العالمیة للجامعات : وتشمل األمثلة. صا إلحداث تقدم في برامج التعلیم والتدریب المتصلة بالتنوع البیولوجيأیضا فر 

في آسیا والمحیط الهادئ  الجامعي، وشبكة التدریب البیئي على مستوى التعلیم (GUPES)بشأن البیئة من أجل االستدامة 
(NETTLAP)الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  ، وشبكة التدریب البیئي ألمریكا(ETN-LAC)شبكات الجامعات  ف، وتحال

؛ وتعزیز االستدامة في (CUPB)، وشراكة الجامعات الكندیة للتنوع البیولوجي (ARIUSA)اإلیبرو أمریكیة لالستدامة والبیئة 
أن تحلیل السیاسات البیئیة والقانون، ؛ وبرنامج التدریب العالمي بش(ProSPER.Net)العالي وشبكة البحوث الجامعي التعلیم 

؛ والشبكة العالمیة لمراكز الخبرة اإلقلیمیة بشأن التعلیم من أجل التنمیة (TSC)البحار والسواحل  التدریب في مجالوبرنامج 
ومبادرة ؛ (ESD)؛ والشبكات الشریكة في برنامج العمل العالمي بشأن التعلیم من أجل التنمیة المستدامة (RCEs) المستدامة

ویرد وصف موجز لهذه الشراكات والشبكات في الوثیقة اإلعالمیة . (HESI)التعلیم العالمي من أجل االستدامة 
UNEP/CBD/SBI/1/INF/29. 

وتشمل . وعالوة على ذلك، یشترك عدد من مؤسسات البحوث والشبكات والمبادرات في أنشطة بناء القدرات والتدریب -40
، ومركز كیبیك ))(DIVERSITAS البرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع البیولوجي مج أنشطةالتي تد(مستقبل أرض الهذه 

مجموعة شبكة رصد التنوع البیولوجي في ، والشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي، و (QCBS)لعلوم التنوع البیولوجي 
من خالل برنامجه لدعم تعزیز القدرات،  (GBIF) ، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البیولوجي(GEOBON)رصد األرض 

 .(IPBES)والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة 

من  12خرى ذات الطبیعة المشابهة، فرصا فریدة لتعزیز تنفیذ المادة وتقدم الشبكات والشراكات المذكورة أعاله، واأل -41
في التعلیم والتدریب المتعلقین بالتنوع البیولوجي دعما لتنفیذ  تحدیداویمكن تشجیع تلك الشبكات على إحداث تقدم . قیةاالتفا

وقد ترغب الهیئة الفرعیة في دعوة تلك . الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي، مع مراعاة االحتیاجات المحددة لألطراف
محددة للتنوع البیولوجي وأیضا في أن تحث األطراف على تقدیم الدعم لمثل هذه  المبادرات إلى تطویر أو تعزیز برامج

أو تیسیر إقامة الشبكات /بیئة سیاساتیة تمكینیة، وتقدیم الدعم المالي والتقني و تهیئةالشبكات، عن طریق جملة أمور من بینها 
 .الخبرات والموارد شاركوت

ت مؤسسیة أكثر داخل الجامعات، لدعم إیصال الخبرات التقنیة والعلمیة، وهناك نهج آخر یمكن النظر فیه لتنمیة قدرا -42
لجامعات على المستوى الوطني، ویمكن لوتوجد نماذج لمثل هذه الشبكات . والبحوث، وغیرها من األنشطة ذات العالقة بالتنفیذ

 .تكرارها على المستوى العالمي

یة، وخصوصا التعلیم والتدریب لدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة من االتفاق 12وبصفة عامة، فإن تعزیز تنفیذ المادة  -43
ومع مراعاة الخبرة . سیتطلب جهودا منسقة بین األطراف والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة 2020-2011للتنوع البیولوجي 

الشعوب  بما في ذلك ئل من الموظفین المدربینعدد ها بذل الجهود لتطویرفي العملیات األخرى ذات الصلة، هناك حاجة إلى 
تعزیز قدرة الجامعات  هناكستمراریة الالوسائل لتحقیق ا منو . األصلیة والمجتمعات المحلیة ومختلف أصحاب المصلحة

 .على نحو فعال، للتنفیذ الفعال لالتفاقیة وبروتوكولیهاالمطلوبة ومراكز التدریب على إیصال المعارف التقنیة والعلمیة 

من  12رغب األطراف في النظر في اعتماد السبل والوسائل التالیة لتعزیز تنفیذ المادة وعالوة على ذلك، قد ت -44
 :االتفاقیة، خصوصا التعلیم والتدریب

لدعم  على المدى الطویلإقامة شبكة من الجامعات الوطنیة ومراكز االمتیاز في المناطق لتوفیر قدرات   )أ(
یصال مناهج علمیة وتقنیة وب ٕ عداد وا ٕ للمسؤولین الحكومیین، والشعوب األصلیة والمجتمعات  مصممة خصیصارامج التنفیذ، وا

  المحلیة وأصحاب المصلحة؛
تقدیم منح زمالة قصیرة األجل وفرص للتدریب الداخلي لتمكین المشاركین من البلدان النامیة األطراف   )ب(

البتكارات العلمیة والتكنولوجیة من اهم دتاستفاواألطراف ذات االقتصاد االنتقالي من الحصول على المهارات المتخصصة و 
  الجدیدة؛
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 .تنمیة الموارد البشریة األوسع نطاقاالوطنیة لبرامج الدمج التعلیم المتعلق بالتنوع البیولوجي في   )ج(

ونقل التكنولوجیا لتنفیذ الخطة  التعاون التقني والعلمي  -ثالثا 
 )2020- 2011(االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

إلى جملة أمور من بینها تعزیز التعاون التقني والعلمي في مجال حفظ التنوع البیولوجي  األطراف 18لمادة تدعو ا -45
من خالل عدد  الزخمالتعاون التقني والعلمي  في مجالوقد تلقى عمل االتفاقیة . واستخدامه المستدام، السیما مع البلدان النامیة

وترد األنشطة ). 7/29المقرر (والتعاون التقني والعلمي  امل المتعلق بنقل التكنولوجیمن المقررات، بما فیها اعتماد برنامج الع
 16).12/2و 11/13و 10/23و؛ 10/16؛ و9/14؛ و8/12؛ و7/29(الجاري تنفیذها في عدد من المقررات 

 فیما یتعلق، أجرى األمین التنفیذي تحلیال للثغرات في األنشطة الداعمة 10/16من المقرر  2واستجابة للفقرة  -46
وانعكست نتائج هذه العملیة في الوثیقتین . التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجیا في إطار االتفاقیةب

UNEP/CBD/COP/11/13/Add.1 وUNEP/CBD/COP/11/INF/9 . بعد ذلك، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین و
لتقني ونقل التكنولوجیا، أن یضع، بالتعاون مع المنظمات ، البند جیم بشأن التعاون العلمي وا11/2التنفیذي، في المقرر 

عمل االتفاقیة كمنسق، منسقا للتعاون التقني والعلمي، وتیسیر و ومتسقا  تماسكامالشریكة ذات الصلة ورهنا بتوافر الموارد، نهجا 
لة في االتفاقیة، لدعم الخطة والمواد ذات الص 18بغیة تیسیر التنفیذ الكامل والفعال للمادة لبناء الشراكات والقدرات، 

، استنادا إلى اآللیات القائمة، وأن یعد خیارات تشغیلیة ومقترحات، بما في ذلك 2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 .بشأن المعاییر واإلجراءات للتحدید المستقبلي لمراكز االمتیاز الوطنیة واإلقلیمیة

تعزیز التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجیا ألطراف إلى األمین التنفیذي وفي اجتماعه الثاني عشر، طلب مؤتمر ا -47
). 9باء، الفقرة  12/2المقرر ( ولاأل اتنفیذ في اجتماعهالهیئة الفرعیة للاإلبالغ عن التقدم المحرز إلى و  في إطار االتفاقیة،

زیادة تعزیز ؛ و جات األطراف وأولویاتها التقنیة والعلمیةتیسیر اإلبالغ عن احتیا: ودعا المقرر إلى عدد من اإلجراءات المحددة
مكانیة المعلومات و  توافر ٕ استخدام ؛ و الوصول إلیها فیما یتعلق بأفضل الممارسات والخبرات في مجال التعاون التقني والعلميا

ن الجنوب والتعاون الثالثي بین بلدافیما وتشجیع ودعم التعاون ؛ آلیة غرفة تبادل المعلومات وغیرها من الوسائل المناسبة
تیسیر سبل ربط احتیاجات األطراف بالدعم المقدم للتعاون التقني والعلمي و  ؛بشكل متبادلاألطراف لتعزیز قدرات البلدان النامیة 

 .واإلقلیمیة والوطنیة ذات الصلة المنظمات والمبادرات العالمیة جانبمن 

ادا إلى الهیاكل القائمة، النهوض بالبرامج الرائدة المواضیعیة واستنوطلب المقرر كذلك إلى األمین التنفیذي،  -48
 البلدان النامیةویشجع المقرر كذلك . والمشتركة بین القطاعات واإلقلیمیة في مجال التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجیا

 ،احتیاجاتها التقنیة والعلمیةأولویاتها و على إتاحة المعلومات بخصوص  ،المجتمعات األصلیة والمحلیة وكذلك األطراف
تاحتهاواالحتیاجات المتعلقة بنقل التكنولوجیا،  ٕ على المشاركة والمساهمة في التعاون و  ؛من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات وا

 .التقني والعلمي ونقل التكنولوجیا في إطار االتفاقیة

أطلقت في االجتماع الثاني عشر التي  ،كوریا من جمهوریة الجسر البیولوجيوأخیرا، رحب المقرر أیضا بمبادرة  -49
–2011تعزیز التعاون التقني والعلمي في سیاق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي مساهمة مهمة في كلمؤتمر األطراف، 

 .للتنوع البیولوجي وأهداف أیشي 2020

ساسا على مزید من التطویر والتعزیز باء بشأن التعاون التقني والعلمي أ 12/2وركز عمل األمانة لتنفیذ المقرر  -50
ویتمثل . وحشد الموارد البشریة الالزمة وضمانها 2020-2016لمبادرة الجسر البیولوجي، بما في ذلك وضع خطة عمل للفترة 

                                                           
تقني والعلمي المهمة والغایات واألهداف آللیة غرفة تبادل المعلومات التعاون ال في مجالاإلشارات األخرى على عمل االتفاقیة  لتشم   16

وخطة العمل المتعددة  ،(UNEP/CBD/COP/11/31)، وبرنامج عمل آلیة غرفة تبادل المعلومات )10/15المقرر ( 2020-2011للفترة 
شبكة الحیاة، التي أنشأتها ألمانیا في االجتماع ، ومبادرة )10/23المقرر في التي رحب بها (السنوات للتعاون فیما بین بلدان الجنوب 

التاسع لمؤتمر األطراف، وتحالف الشركاء العلماء الذي أنشأه األمین التنفیذي في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، وما نشأ من 
بطة به في المنبر الحكومي الدولي المرت BesNetاالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، ومنتدى بناء القدرات ومبادرة 

 .(IPBES) للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي
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السیما البلدان (الهدف من المبادرة في تمكین التعاون التقني والعلمي العملي والمستمر على نحو أكبر فیما بین األطراف 
من االتفاقیة وتحقیق  19-17الجهود التي تبذلها لمعالجة المواد في ) النامیة، وأقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة

 UNEP/CBD/COP/12/INF/33 ، انظرمات عن التقدملمزید من المعلو . من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي 19الهدف 
 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/19و

في مجال التعاون التقني لهما خبرة یتین ت األمانة بخدمات مؤسستین عالمستعاناء هذه األنشطة، اومن أجل إجر  -51
برنامج األمم في الحفظ  دوهما مركز علوم التنوع البیولوجي في كیبیك والمركز العالمي لرص ،والعلمي المتعلق بالتنوع البیولوجي

وكان عمل األمانة مدعوما أیضا من خالل مسوؤل . للمبادرة ، للعمل كشركاء خارجیین(UNEP-WCMC)للبیئة المتحدة 
 .، ویجري حالیا بذل الجهود لتعیین مدیر مشروع وموظفي الدعم العامخبیر استشاريبرامج مؤقت و 

في وانعقدت مانة ووزارة البیئة في جمهوریة كوریا، األلخبراء بالتعاون مع لدولیة افتتاحیة وقد تم تنظیم حلقة عمل  -52
، تتمثل أهدافها في تقدیم مبادرة الجسر البیولوجي وخطة عملها المستقبلیة، 2015كانون األول /دیسمبر 18و 17مي سول، یو 

لتبادل أفكار ومدخالت الخبراء من مختلف المؤسسات من أجل تطویر المبادرة والنهوض بالتعاون التقني والعلمي في منطقة 
 .اكوریفي بلدان، واستضافها معهد البیئة  10خبیرا من  50 نحووجمعت حلقة العمل . آسیا

ولهذا الغرض، شاركت . وبذلت األمانة عددا من الجهود لتنسیق وتفادي اإلزدواجیة في الجهود مع الهیئات األخرى -53
، (IPBES)ي مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ففي اجتماعات المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات 

وكان االجتماع یهدف إلى إقامة . في دهردون، بالهندالحكومي الدولي التابع للمنبر بناء القدرات  ىمنتدلألول اجتماع المثل ا
ة في ئمواتاستكشاف فرص التعاون بشأن االستثمارات الم: بغرضي أنشطة بناء القدرات ومنفذیها وممولیها، قحوار بین متل

یصالها؛ والتخطیط احتیاجات بناء القدرات؛ وزیادة الشراك ٕ ات في البرنامج التجریبي لبناء القدرات التابع للمنبر الحكومي الدولي وا
لمزید من العمل، بما في ذلك التحضیر لالجتماعات المستقبلیة لمنتدى بناء القدرات التابع للمنبر الحكومي الدولي، بما یتمشى 

التابعة للمنتدى التي یقودها برنامج األمم المتحدة  BES-Netوكان التعاون جاریا أیضا مع مبادرة . IPBES-3/1والمقرر 
مبادرة الجسر البیولوجي وتتمثل الجهود التي تبذلها األمانة في تعظیم أوجه التآزر بالنظر إلى التكلیف المحدد ل. اإلنمائي

العالمیة، وعلى  ییمات والدراساتللتركیز على تنفیذ أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وتركیز المنبر الحكومي الدولي على التق
 .القدرات إلنتاج هذه التقییمات والدراسات

اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر في  (CTCN) مركز وشبكة تكنولوجیا المناخوكان التعاون جاریا أیضا مع  -54
حفیز التعاون التكنولوجي وتعزیز تطویر ونقل في االتفاقیة اإلطاریة، وتكلیفها بت اكذراع لتنفیذ آلیة التكنولوجی ، المنشأالمناخ

. التكنولوجیات إلى البلدان النامیة بناء على طلبها، من خالل اتحاد عالمي وشبكة عالمیة للمبتكرین في مجال تكنولوجیا المناخ
فاقیة التنوع بالنیابة أیضا عن أمانة ات ،مناقشاتمركز وشبكة تكنولوجیا المناخ  ي ضوء التعاون في المستقبل، أجرىوف

منتدى االستدامة والتكنولوجیا  خالل، 2015تشرین األول /أكتوبر 19في في جمهوریة كوریا مع المؤسسات الكبرى  ،البیولوجي
مة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، في دایجیون، باستضافة حكومة جمهوریة كوریا، لتعزیز اإلجراءات التعاونیة ظلمن

 .وجیا لمعالجة تغیر المناخ والروابط مع النُهج القائمة على النظام اإلیكولوجيبشأن نقل التكنول

داخلیة في األمانة، كجزء من  ةر مشاو من خالل لالحتیاجات، من خالل استعراض المؤلفات و  أوليوقد أجري تقییم  -55
- 2016ل المبادرة المفصلة للفترة خطة عمإصدار ن نحو هدف و تقریر تحدید النطاق لتهیئة العمل الذي یؤدیه الشركاء الخارجی

من الممكن تحدید الثغرات في التنفیذ كان وأظهر التقییم أنه بینما . واختبار اآللیات من خالل تنفیذ مشروعات تجریبیة 2020
ة للغایة أو عامة للسماح مفیما یتعلق بأهداف محددة من أهداف أیشي، فإن االحتیاجات المعرب عنها كانت في العادة مبه

وفي نفس الوقت، أظهرت النتائج أیضا أنه عندما تم تحدید االحتیاجات وصیاغتها في . تطویر مشروعات محددة للتعاونب
ویعید ذلك التأكید على النهج الذي دعمه مؤتمر . عادةمعالجتها بسرعة  یمكنمتوافرة، كان الفعالة المحددة و العملیات السیاق 

یمكن  التي منصوص علیهااللالحتیاجات  باء، وتطویر آلیة لمساعدة األطراف في طلب المساعدة 12/2المقرر  األطراف في
 .أو الموارد المحتملة/مطابقتها مع مقدمي الخبرة المحتملین و

ووجدت عملیة تحدید النطاق أیضا أن هناك شبكة مهمة من المنظمات القدیرة التي تعمل بالفعل في مجال المسائل  -56
ویؤكد ذلك أیضا . المتعلقة باتفاقیة التنوع البیولوجي، على المستویات العالمي واإلقلیمي ودون اإلقلیمي والوطني ودون الوطني

 .ة من الشركاء للمساعدة في إیصال الدعم للتعاون التقني والعلميكلتطویر شب 12/2النهج في إطار المقرر 
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العمل والمشروعات التجریبیة من خالل أحداث جانبیة في  وستجري مشاورات إضافیة مع األطراف بشأن خطة -57

وقد تم صیاغة . ، وفي أحداث أخرى2016حزیران /یا في یونیور االجتماع األول للهیئة الفرعیة للتنفیذ، خالل حلقة عمل في كو 
طالق بعض وسیتم تطبیق هذه المعاییر لتحد. معاییر الختیار المشروعات التجریبیة بمساعدة الشركاء الخارجیین ٕ ید وا

وتعمل األمانة . المشروعات التجریبیة المبكرة التي ستقدم دروسا لمزید من تطویر عمل األمانة في مجال التعاون التقني والعلمي
مع وزارة البیئة في جمهوریة كوریا وشركاء خارجیین إلطالق خطة عمل أحدث وعمل ذي صلة في االجتماع الثالث عشر 

 .2016كانون األول /ون، بالمكسیك في دیسمبركیعقد في كانلمؤتمر األطراف الذي س

 آلیة غرفة تبادل المعلومات  -رابعا 
ها األمانة استجابة أجرتیلخص األنشطة الرئیسیة التي و مرحلیا عن آلیة غرفة تبادل المعلومات، یقدم هذا القسم تقریرا  -58

وتشمل هذه . 10/15 تبادل المعلومات المعتمدة في المقررة وغایات وأهداف آلیة مهم، وطبقا لباء 12/2من المقرر  3للقسم 
بادل المعلومات التي ج مختلف غرف تدماألنشطة الخطوات المتخذة لتطویر خدمات معلومات آلیة تبادل المعلومات و 

معلومات تبادل الالوطنیة لغرفة لیات اآلالتفاقیة، فضال عن أنشطة بناء القدرات لدعم إنشاء وتطویر اأمانة استضافتها 
من الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  22علیها الفقرة كمساهمة في الشبكة العالمیة لمعارف التنوع البیولوجي التي تنص 

2011-2020. 

 تبادل المعلوماتغرفة وتتاح تفاصیل أخرى عن هذه األنشطة في التقریر المرحلي بشأن آلیة  -59
)UNEP/CBD/CHM/IAC/2015/1/2(،17 في  المنعقدتماع اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة تبادل المعلومات المعد الج

من المتوقع أن ینظر ، 11/2من المقرر  12وكذلك، ووفقا للفقرة . 2015تشرین األول /أكتوبر 31و 30 یوميمونتریـال، كندا 
 .تبادل المعلوماتغرفة لیة االستشاریة غیر الرسمیة آلاللجنة  في تكلیف في اجتماعه الثالث عشر مؤتمر لألطراف

  اآللیة المركزیة لغرفة تبادل المعلومات  -ألف 
 أداة اإلبالغ على االنترنت  -  1

داة اإلبالغ على االنترنت التفاقیة التنوع ألتطویر ال ي المزید منجر أ، باء 12/2من المقرر ) أ(18ستجابة للفقرة ا -60
نح عدد من األطراف و . 2015آب /في أغسطس chm.cbd.int-https://devالبیولوجي وأتیحت نسخة جدیدة لالختبار على  ُ م

تبادل المعلومات إمكانیة الوصول وقدمت غرفة المهتمة باألمر فضال عن أعضاء اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة 
األداة لألطراف هذه وتسمح النسخة الحالیة من . ps://chm.cbd.intthtوتتاح النسخة الرسمیة لألداة على . تعلیقات للتحسین

وأتیحت أیضا على االنترنت . أو أهداف أیشي للتنوع البیولوجي/في تحقیق األهداف الوطنیة والمحرز عن التقدم  باإلبالغ
من األطراف ومن أعضاء اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة  ردود فعل استلمت األمانةوقد  18.إرشادات عن أداة اإلبالغ هذه

عتهاآللیة غرفة تبادل المعلومات  ّ  .وجم

اإلبالغ المالي قد  طاروباإلضافة إلى أداة اإلبالغ على االنترنت المشار إلیها أعاله، فإن األداة على االنترنت إل -61
غ عن واإلبالم معلومات أساسیة یتقدبللسماح لألطراف  https://chm.cbd.int/submit/resourcemobilizationأتیحت على 

 .للتنوع البیولوجي من أهداف أیشي 20مساهمتها لبلوغ األهداف المالیة العالمیة بموجب الهدف 

 خدمات على االنترنت لبناء القدرات  -  2

وتشمل هذه . مانة عملیة لتعزیز خدماتها لبناء القدرات على االنترنتاأل، بدأت ة دعمها لبناء القدراتمن أجل زیاد -62
نشاء نظام التعلالمبادرة استعراض مستودع أدوات ومصادر بناء القدرات القابل للبحث  ٕ ع م التابع التفاقیة التنو على االنترنت، وا

دارة، وتلتسهیل استضافة وتوصیل  البیولوجي ٕ  /م اإللكترونيت التعلابما في ذلك دور (م اإللكتروني تبع وتقییم عروض التعلوا
 .)ونماذجه وندواته الشبكیة

                                                           
  en.pdf-02-01-5201-01/official/chmiac-2015-www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiac : انظر   17
  reporting.pdf-online-guide-latest-www.cbd.int/chm/doc/chm:  انظر   18

https://chm.cbd.int/submit/resourcemobilization
http://www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiac
http://www.cbd.int/chm/doc/chm
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 scbd.unssc.orgshttp//:على وأتیحت م اإللكتروني التفاقیة التنوع البیولوجي التعل برالنسخة األولى من من أعدتو  -63
حتوي یوحالیا،  19.شراكة مع كلیة موظفي منظومة األمم المتحدةویل من صندوق الیابان للتنوع البیولوجي والدعم التمبفضل 

 بشأن الوحدةومن المتوقع أن . ینوحدتمن بصفة أولیة  تألفعلى دورة عن بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة التي ت برالمن
وسوف یتمكن مستخدمو شبكة اتفاقیة التنوع . 2016  األول من عام ستتاح خالل النصف )ABS(صول وتقاسم المنافع حال

 .في اتفاقیة التنوع البیولوجيالشخصیة باستخدام حساباتهم  برالمن االبیولوجي من الوصول إلى هذ

یكون قع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي لبة شبكیة لبناء القدرات على المو وباإلضافة إلى ذلك، یجري حالیا إعداد بوا -64
ا في ذلك حول مختلف القضایا الموضوعیة، بم واردمالو  األدواتللمستخدمین للوصول إلى معلومات بناء القدرات و  واجهة بینیة

الذي یمكن البحث من  ستودع أدوات ومصادر بناء القدراتمم، و لكتروني في نظام إدارة التعلم اإلالوصول إلى دورات التعل
 .ت المناقشة وغیرها من الموادامنتدیالتوافق، و  مرفق، و خالله

األنشطة (صول وتقاسم المنافع حالبناء القدرات في مجال مشروعا لسجالت مبادرات  51، فإن ىومن حیث المحتو  -65
https://dev- :التالي تبادل المعلومات على العنوانغرفة آلیة  تطویرقد سجلت على موقع ) والبرامجوالمشروعات 

chm.cbd.int/submit/capacityBuildingInitiative. ن ذوي الصلة والمنظمات الشریكة و المستخدم سیدعا، 2016 عام وفي أوائل
غرفة خالل آلیة  ، قبل إتاحتها منحسب االقتضاءالتي تنفذ المبادرات المسجلة إلى استعراض وتعدیل مشاریع السجالت هذه، 

بناء القدرات قد تم إعداده  مواردكما أن نموذجا مشتركا ل. صول وتقاسم المنافعحتبادل معلومات الغرفة تبادل المعلومات وآلیة 
https://dev- :العنوان التالي تبادل المعلومات علىغرفة آلیة  تطویروهو متاح على موقع 

chm.cbd.int/submit/capacityBuildingResource .صول وتقاسم حوقد سجلت مشاریع سجالت موارد بناء القدرات لل
جراء ما یلزم من تعدیالت ٕ  .المنافع الختبار النظام وا

 التعاون التقني والعلمي  -  3

معلومات عن االحتیاجات التقنیة والعلمیة، فضال إتاحة مي إلى بشأن التعاون التقني والعلباء  12/2یدعو المقرر  -66
تبادل المعلومات وغیرها من الوسائل غرفة عن أفضل الممارسات والخبرات، بشكل أكثر سهولة وفعالیة من خالل آلیة 

المعلومات بشكل أفضل  تبادلغرفة ولما كان العمل جار لتنفیذ هذا المقرر، فإن األمانة تنظر في كیفیة قیام آلیة . المالئمة
 .ةومتكامل ةسقتم بطریقةبدعم كال من بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي، وذلك 

لألطراف لإلعراب عن االحتیاجات، ولكي تعرب األطراف والشركاء عن  بر واحدوتشمل عناصر هذا النهج من -67
االستفادة ، مع آلیة متكاملة للتوافق ومكتب للمساعدة، مع على حد سواء التعاون التقني والعلميو القدرات  تنمیةمجاالت الدعم، ل

 .األمانة من األنشطة والمشروعات واالتصاالت والشركاءنطاق  من

 األخرى، مثل التي تم تطویرها بموجب ابریأخذ هذا النهج أیضا في الحسبان، ویرتبط حسبما هو مالئم، بالمنسو  -68
مركز  ، وكجزء من(IPBES) مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في 

 .(CTCN)وشبكة تكنولوجیا المناخ 

 ألمم المتحدةلرسمیة للغات االجمیع على نوعیة عالیة للموقع الشبكي ب الحفاظ  -  4

ة التنوع البیولوجي على الموقع الشبكي التفاقیمحتوى ، جرى تحدیث باء 12/2من المقرر ) د(18تمشیا مع الفقرة  -69
طلب للتسجیل على الموقع الشبكي  1500مستمر منذ االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، وجرت معالجة أكثر من أساس 

النسخة ، و )www.cbd.int(بشكل واسع ویتضمن ذلك الصفحة الرئیسیة  اوأقسامه ةصفحات الشبكیالوتم تحدیث . حتى اآلن
لالتفاقیة  )www.cbd.int/recommendations(والتوصیات ) www.cbd.int/decisions(على االنترنت آلخر المقررات 

الیوم الدولي للتنوع البیولوجي  عنوالصفحات الشبكیة  )www.cbd.int/abs(، والبوابة الشبكیة لبروتوكول ناغویا ینوالبروتوكول
 .توقعات األطرافالوفاء بویتمشى ذلك باستمرار مع أولویات األمانة بهدف . )www.cbd.int/idb( 2015لعام 

                                                           
 http://www.unssc.org  :انظر   19
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ي شبكدت الصالحیات وتم نشرها إلنشاء قائمة بالمترجمین للموقع الوفیما یتعلق بترجمة الموقع الشبكي، فقد أع -70

، فإن ترجمة الموقع لیابان للتنوع البیولوجيوبفضل الدعم من صندوق ا. هم على أساس تنافسيعیینتالتفاقیة التنوع البیولوجي، و 
 .الشبكي تتم بواسطة مترجمین من القائمة التي أعدت أخیرا

المنافع وغرفة  وتقاسمصول حغرفة تبادل معلومات الغرفة تبادل المعلومات و ماج آلیة تقدم أیضا في إد أحرزوقد  -71
ویتضمن مثل هذا التقدم تحسینات في . یة مشتركة على شبكة االنترنتتحتفي إطار بنیة  السالمة األحیائیةتبادل معلومات 

عن عنصر موحد لحساب المستخدم یسمح  غرفة تبادل المعلومات الجدیدة، فضالآلیة المظهر المرئي لخدمات معلومات 
 .)https://accounts.cbd.int( الشخصیة همللمستخدمین بإنشاء وصیانة حسابات

 التشغیل البیني  -  5

، )API( اتالتطبیقواجهات باء، بذلت جهود إلعداد آلیة لبرمجة  12/2من المقرر ) ب(18حسبما طلب في الفقرة  -72
قد أتیح العدید من النقاط النهائیة للتشغیل البیني و . غرفة تبادل المعلوماتالوطنیة للیات اآلوذلك للسماح للتشغیل البیني مع 

السجالت الفردیة باستخدام تعریفها إلى  وصولوتقدم هذه اآللیة أیضا إمكانیة ال. سجالت المعلومات حسب أنواعها رجاعالست
ویمكن االطالع . هذه واجهات التطبیقاتلتزوید مطوري الشبكة بوثائق على االنترنت خاصة بآلیة برمجة  وبدأ العمل. الفرید

هو  ةأمانة االتفاقیویظل هدف . https://api.cbd.int/developers/2.15لهذه الوثائق في الموقع الشبكي  راهنةال حالةعلى ال
 .ألطرافمؤتمر اتبادل المعلومات بحلول االجتماع القادم ل ةغرفالوطنیة للیات اآلالتشغیل البیني مع  مةقاإ

ات التطبیق واجهات باء، بذلت جهود أیضا للحفاظ على برمجة 12/2من المقرر ) ج(18وحسبما طلب في الفقرة  -73
 استنادا إلى المواصفات المتاحة في (InforMEA) ددة األطرافاالتفاقات البیئیة المتع ومعارف معلوماتل كیةلشبلبوابة ال

 المعلومات رجاعباست InforMEAلموقع الشبكي لوتتاح أیضا نقاط نهائیة للسماح . www.informea.org/about/api الموقع
لمواصلة تنفیذ  االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف ومعارف معلوماترة إدارة مبادویستمر التعاون مع . هایعن االتفاقیة وبروتوكول

شعبة القانون البیئي واالتفاقیات البیئیة بین أمانة االتفاقیة و  )ICA(التعاون الداخلي  وفقا التفاق هذه اتالتطبیقواجهة برمجة 
 20.(UNEP/DELC) في برنامج األمم المتحدة للبیئة

 ویبلاستراتیجیة ا  -  6

إعداد استراتیجیة على اإلنترنت باء، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي  12/2من المقرر  19في الفقرة  -74
غرفة تبادل المعلومات، فضال عن أي منابر أخرى جمیع آلیات بلمعلومات المشتركة أو ذات الصلة ل الدخول المركزيلضمان 

لهذه االستراتیجیة على االنترنت أولي وأعد مشروع . یتم تطویرها في إطار االتفاقیة
(UNEP/CBD/CHM/IAC/2015/1/INF/2)21  االستشاریة غیر الرسمیة آللیة من خالل عملیة تعاونیة تشرك أعضاء اللجنة

، 2015تشرین األول /أكتوبر 31و 30وفي اجتماعها األول، المنعقد یومي . وموظفي األمانة المعنیینغرفة تبادل المعلومات 
في  الویبوتتاح استراتیجیة  22.النتهاء من إعداد الوثیقة لالجتماع األول للهیئة الفرعیة للتنفیذالجنة مشورة بشأن كیفیة قدمت ال
 .UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.2الوثیقة 

 اآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات  -باء 

 إنشاء اآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات  -  1

تبادل الوطنیة لغرفة  هاآلیات باء، عملت األطراف على إنشاء أو تطویر 12/2المقرر  من 14عمال بالفقرة  -75
ومن حیث . 10/15من آلیة غرفة تبادل المعلومات على النحو المعتمد في المقرر  2 غایة، وبالتالي المساهمة في الالمعلومات

آلیاتها الوطنیة لغرفة تبادل ) وسیشیل، والسودانیریا، ونیجالبحرین، وكینیا، وملدیف، ومیانمار، (النتائج، أنشأ سبعة أطراف 
، وصل العدد اإلجمالي لألطراف التي لدیها آلیة وطنیة لغرفة تبادل 2016شباط /فبرایر 23وحتى . 2015المعلومات منذ عام 

                                                           
 en.pdf-web-ica-13-03-2014-informea-delc-unep-www.cbd.int/doc/agreements/agmt  :انظر   20
  en.pdf-02-inf-01-2015-01/information/chmiac-2015-www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiac  :انظر   21
 en.pdf-03-01-2015-01/official/chmiac-2015-www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiac:  انظر   22
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تبادل المعلومات الصدفة، فإن آخر حلقة عمل إقلیمیة لبناء القدرات بشأن آلیة غرفة  ومن محض. طرف 100 المعلومات إلى
، الكامیرون، وكانت ثالثة أطراف من األطراف المذكورة أعاله قد حضرت افي بیو  2014آیار /مایو 9إلى  5 منقد عقدت 

 .حلقة العمل هذه

 دعم اآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات  -  2

ت وطنیة لغرفة تبادل المعلومات خالل تمویال لدعم إنشاء آلیامانة األ، تلقت لیابان للتنوع البیولوجيصندوق ابفضل  - 76
األطراف على  لمساعدةإلعداد أداة  اویتضمن هذا الدعم إثنین من حلقات العمل لبناء القدرات وعنصر . 2016-2015 فترةال

طراف یمكن إتاحتها على االنترنت لألوهذه األداة هي آلیة وطنیة أساسیة وعامة . إنشاء آلیاتها الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات
 .تنفیذهابالوطنیة للتنوع البیولوجي و  هاوخطط عمل هاباستراتیجیات المهتمة لكي تشارك بسهولة المعلومات الرئیسیة المتعلقة

وقد سارت التحضیرات لعقد حلقتي عمل لبناء القدرات بشأن آلیة غرفة تبادل المعلومات بتمویل من صندوق الیابان  -77
، ستغطي أوروبا الوسطى 2016نیسان /أبریل 8إلى  4في بلغراد من  ولى، التي ستعقدوحلقة العمل األ. للتنوع البیولوجي

في نادي، فیجي، بالتعاون مع  2016حزیران /یونیو 17-13، التي ستعقد في الفترة حلقة العمل التالیة. والشرقیة وغرب آسیا
وباإلضافة إلى ذلك، شاركت . المحیط الهادئ ستغطي منطقة ،(SPREP)أمانة البرنامج اإلقلیمي للبیئة في المحیط الهادئ 

للبلدان الشریكة المتحدثة بالفرنسیة لآللیة البلجیكیة لغرفة تبادل المعلومات المنعقدة أمانة االتفاقیة في حلقة عمل لبناء القدرات 
 .ابنن وبلجیك ة كل منومك، والتي شاركت في تنظیمها ح2016شباط /فبرایر 3إلى  1ونو، بنن، من تفي كو 

وقد تم . 2015تموز /وبدأ العمل بشأن تطویر أداة لتیسیر إنشاء اآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات في یولیو -78
 30هذه األداة في اجتماع اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غرفة تبادل المعلومات المنعقد یومي النسخة األولى من بیان 

ویمكن مشاهدة التقدم المحرز حتى . بت اللجنة بهذه األداة وأوصت بمواصلة تطویرهاورح. 2015تشرین األول /أكتوبر 31و
 .http://demo.chm-cbd.net: الیوم على الموقع

تجابة ، دعت بلجیكا الدول األعضاء في شراكتها بشأن آلیة غرفة تبادل المعلومات إلى االس2015شباط /وفي فبرایر -79
مقترحا  15مانة في استعراض األوشاركت . مقترحات مشروع لتعزیز اآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلوماتللدعوة خاصة 

 23.مشروعات مقدمة من البلدان النامیة استجابة لهذه الدعوةل

 جائزة لآللیة الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات  -  3

ى األمین التنفیذي أن یقترح، بالتعاون مع اللجنة االستشاریة غیر إلباء، طلب  12/2من المقرر  15في الفقرة  -80
، رهنا ألطرافمؤتمر ال والرابع عشر والخامس عشر الثالث عشراالجتماعات الرسمیة آللیة غرفة تبادل المعلومات، عملیة في 

أو تبادل المعلومات غرفة للوطنیة ا هاإنشاء آلیاتمجال في  حققت أكبر تقدم مهمجائزة لألطراف التي  منحبتوافر الموارد، ل
لیة غرفة تبادل المعلومات آلفریق عامل داخل اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة  ئواستجابة لهذا الطلب، أنش. واصلت تطویرها

 وأصدر األمین التنفیذي، بالتعاون مع هذا الفریق العامل،. هاأسالیبمن أجل السیر قدما في عملیة هذه الجائزة وصیاغة 
إبالغ األطراف عن أسالیب هذه الجائزة في االجتماع ) أ: (من أجل 2015حزیران /یونیو 17المؤرخ  06824-2015إلخطار ا

عطاء عرض عام لما یتوقع من آلیة وطنیة لغرفة تبادل المعلومات، ) ب(الثالث عشر لمؤتمر األطراف،  ٕ والطلب إلیها  )ج(وا
اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة من وبناء على مشورة  .فة تبادل المعلوماتبأن ترد على استبیان عن اآللیة الوطنیة لغر 

شباط /فبرایر 23وحتى . 2015تشرین الثاني /نوفمبر 13في  25)126-2015(إخطار للمتابعة غرفة تبادل المعلومات، صدر 
یتم استعراض الطلبات المستلمة وس. طرفا على هذا اإلخطار، على النحو المشار إلیه في المرفق الثاني 32، رد 2016

 .بواسطة فریق تحكیم متوازن إقلیمیا یرأسه ممثل رئیس مؤتمر األطراف

                                                           
eration/chm_coop/chmhttp://www.biodiv.be/coop- :یرد مزید من التفاصیل عن مبادرة التعاون هذه على الموقع   23

2015-sites-web-chm-reinforcement-partnering/call_reinforcement/call  
 fen.pd-award-chm-068-2015-http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf :انظر   24
 en.pdf-reminder-award-chm-126-2015-http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf :انظر   25
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 المبادرات األخرى ذات الصلة  -جیم 

 منتدى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  -  1

نوع البیولوجي التي أنشأها برنامج األمم كان التعاون جاریا مع مبادرة منتدى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للت -81
عالمي للممارسات لتنمیة  أمانة االتفاقیة كمجتمعو المتحدة للبیئة، والمركز العالمي لرصد الحفظ في برنامج األمم المتحدة للبیئة 

یتاح قسم و . وع البیولوجيها الوطنیة للتنث وتنفیذ استراتیجیاتها وخطط عملالقدرات، وتبادل التعلم ویقدم الدعم للبلدان في تحدی
وقد سمح هذا . طلبا للمساعدة تقریبا من خالله 20مواضیعي عن آلیة غرفة تبادل المعلومات على هذا المنتدى وتم استالم 

الوطنیة لغرفة  هاآلیاتتواجهها األطراف في عملیة إنشاء التعاون بأن تكون األمانة على درایة أكبر باالحتیاجات والتحدیات التي 
 .ادل المعلومات التي تدعم تنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجيتب

 التعاون بین االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف  -  2

في تنظیم حلقة عمل بشأن أوجه التآزر بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، المنعقدة الدعم لمانة أیضا األقدمت  -82
والتي كان موضوع إدارة المعارف من أكبر الموضوعات التي حظت  2016شباط /فبرایر 11إلى  8من ا، جنیف، بسویسر 

في مذكرة أعدها األمین التنفیذي عن الخیارات لتعزیز أوجه التآزر بین االتفاقیات  تفاصیلویتوافر مزید من ال. بالمنافشة
ر حلقة العمل بشأن أوجه التآزر بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع وفي تقری (UNEP/CBD/SBI/1/9)المتعلقة بالتنوع البیولوجي 

 .(UNEP/CBD/SBI/1/INF/21)البیولوجي 

غیل التش: مانة في اجتماع الخبراء بشأن تعزیز كفاءة وفاعلیة تنفیذ االتفاقات البیئیة المتعددة األطرافاألوشاركت  -83
 2014كانون األول /دیسمبر 16و 15یومي  ،في جنیف، بسویسراالمنعقد ، التنوع البیولوجيبیانات البیني بین نظم اإلبالغ عن 

بأنواع الحیوانات الدولي والذي شارك في تنظیمه المركز العالمي لرصد الحفظ في برنامج األمم المتحدة للبیئة واتفاقیة االتجار 
 .(CITES)ة لالنقراض ضوالنباتات البریة المعر 

في  (MEA-IKM) في االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف رة المعلومات والمعارفمبادرة إداوكان التعاون جاریا مع  - 84
الشبكیة لمعلومات بوابة البرنامج األمم المتحدة للبیئة، من خالل عدد من اجتماعات األفرقة العاملة لمناقشة المسائل المتعلقة ب

ومثلت أمانة االتفاقیة في  26.وني، واإلبالغ، والتشغیل البینياالتفاقات البیئیة المتعددة األطراف، والمصطلحات، والتعلم اإللكتر 
 17إلى  15، المنعقد من االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف معارفالسادس للجنة التوجیهیة إلدارة معلومات و االجتماع 
 .في برنامج األمم المتحدة للبیئة یةشعبة القانون البیئي واالتفاقیات البیئ، بسویسرا، والذي نظمته في مونترو 2015أیلول /سبتمبر

 أداة الربط بین األهداف  -  3

ألهداف أیشي للتنوع البیولوجي أداة مستقلة قائمة على الویب أعدتها الوكالة  (TCT)تعتبر أداة الربط بین األهداف  -85
لغرفة تبادل المعلومات  وبینما كانت هذه األداة متوافرة أساسا لآللیات الوطنیة األوروبیة. (EEA)البیئیة األوروبیة 

(http://biodiversity.europa.eu/chm-network) بط بین وتمكن هذه اآللیة الر . من األطراف، یمكن أن یستخدمها أي طرف
روبي والعالمي التفاقیة التنوع البیولوجي، من أجل دعم األهداف المتعلقة بالتنوع البیولوجي المحددة على المستوى الوطني واألو 

 .ذات الصلة التقییمات الوطنیة واإلقلیمیة للتقدم المحرز وتیسیر التزامات اإلبالغ

مانة في االجتماع التقني بشأن التشغیل البیني بین أداة اإلبالغ على االنترنت التابعة التفاقیة التنوع األوشاركت  -86
في كوبنهاغن، والذي نظمته الوكالة األوروبیة  2014كانون األول /دیسمبر 5ربط بین األهداف، المنعقد في البیولوجي وأداة ال

وعقدت اجتماعات للمتابعة على هامش االجتماع التاسع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة . (EEA)للبیئة 
اون جاریا من أجل تحدید كیفیة تبادل المعلومات ذات الصلة بین هذه الفیدیو، وما زال التعالتداول بوالتكنولوجیة ومن خالل 

 .التفاقیة التنوع البیولوجي ةاألداة وأداة اإلبالغ على االنترنت التابع
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 التوصیات  -خامسا 

 :قد ترغب الهیئة الفرعیة للتنفیذ في التوصیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف توصیة على غرار ما یلي -87

  إن مؤتمر األطراف،
  ،11/13و 10/16و 9/14و 8/12و 7/29و 10/5، و11/2باء، و 12/2إلى المقررات  إذ یشیر
ذ یقر ٕ تكامال واتساقا لبناء القدرات والتعاون التقني والعلمي في دعم تنفیذ االتفاقیة بالحاجة إلى نهج أكثر  وا

  وبروتوكولیها،
ذ  ٕ الدعم المقدم من الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة، و  ادراتمختلف المنظمات والمب هاذلتي تبالجهود ال مع التقدیر یالحظوا

وأهداف أیشي للتنوع  2020-2011لدعم األطراف في التنفیذ الفعال للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  ،مرفق البیئة العالمیة
  27البیولوجي المذكورة فیها،

ذ ی ٕ تحلیل للثغرات في أنشطة بناء بیسرها األمانة و فاعلیة أنشطة بناء القدرات التي تدعمها وتلتقییم الب حیط علماوا
  ،2020-2011تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي التي تدعم القدرات 

ذ یالحظ مع القلق ٕ أن عددا من أنشطة بناء القدرات التي طلب مؤتمر األطراف في مقرراته السابقة أن ینفذها  وا
  یل،، لم تنفذ نتیجة لنقص التمو األمین التنفیذي

ذ یشیر ٕ   2020،28-2011عمل آلیة غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي إلى برنامج  وا
ذ  ٕ باء، بما في  12/2من المقرر  18و 9و 8التقدم الذي أحرزه األمین التنفیذي في تنفیذ الفقرات  مع التقدیر االحظیوا

وبشأن التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك مزید من تطویر مبادرة الجسر البیولوجي،  ذلك التقدم المحرز بشأن بناء القدرات،
  والدعم الجاري لبناء القدرات ومزید من التطویر لآللیة المركزیة لغرفة تبادل المعلومات واآللیة الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات،

دعم لبناء القدرات واإلجراءات ذات الصلة لتعزیز ال) 2020-2017(بخطة العمل قصیرة األجل  یحیط علما -1
 29بشأن التعاون التقني والعلمي من أجل تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي؛

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة إلى المساهمة في تنفیذ خطة العمل المشار إلیها  یدعو -2
 ة والدروس المستفادة من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات وتقاریرها الوطنیة؛أعاله، وتشارك المعلومات ذات الصل 1في الفقرة 

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة إلى النظر في اتخاذ التدابیر التالیة لتعزیز تنفیذ  یدعو -3
 :من االتفاقیة 12المادة 

یصال برامج التعلیم والتدریب ظي تنتشجیع ودعم مؤسسات التعلیم والتدریب لكي تؤدي دورا رئیسیا ف  )أ( ٕ یم وا
لقة بالتنوع البیولوجي لمساعدة األطراف، والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، وأصحاب المصلحة في تنفیذ االتفاقیة عالمت

  وبروتوكولیها؛
الدورات  لة على إعداد دورات وبرامج جدیدة تتعلق بالتنوع البیولوجي أو تحدیثالصتشجیع المؤسسات ذات   )ب(

  محددة في مجال التعلیم والتدریب من أجل تنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها؛الحتیاجات الا ةوالبرامج القائمة لمعالج
تنظیم دورات وحلقات عمل تدریبیة موجهة، مصممة خصیصا الحتیاجات بلدان معینة، وشعوب أصلیة   )ج(

  نساء ومجموعات أخرى مستهدفة؛الومجتمعات محلیة معینة، و 
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تقدیم منح زمالة قصیرة األجل وفرص للتدریب الداخلي لتمكین المشاركین من البلدان النامیة األطراف   )د(
  ل االقتصادي من اكتساب مهارات متخصصة واالستفادة من االبتكارات العلمیة والتكنولوجیة الجدیدة؛و وأطراف التح
ة بالتنوع البیولوجي على المستویات الوطني واإلقلیمي إعداد وتبادل مواد التعلیم والتدریب اإلضافیة المتعلق  )ه(

تاحتها من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات؛ ٕ   والدولي وا
تشجیع األطراف ودعمها إلدراج التعلیم المتعلق بالتنوع البیولوجي في برامج تطویر مواردها البشریة الوطنیة   )و(

  األوسع نطاقا؛
وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في تعزیز  وضع آلیات لتیسیر إقامة الشبكات  )ز(

  التعلیم والتدریب المتعلق بالتنوع البیولوجي على جمیع المستویات؛
  تعزیز الشراكات بین الحكومات والمؤسسات األكادیمیة، فضال عن المنظمات اإلقلیمیة ومراكز االمتیاز؛  )ح(
خطة تنفیذ برنامج من ) التدریب( 3و) التعلیم( 1في إطار المكونین ذات الصلة مواصلة تنفیذ األنشطة   )ط(

 30العمل المتعلق باالتصال والتثقیف والتوعیة العامة؛

األطراف إلى المساهمة في التعاون التقني والعلمي من خالل وسائل من بینها تقدیم معلومات عن  یدعو -4
، وتحدید أوجه التآزر في خططها وبرامجها هاالنقاط المضیئة لتكرار /الةاالحتیاجات ذات األولویة، وتوفیر أمثلة للممارسات الفع

مع الدعم المتاح للتعاون تكنولوجیا والتعاون التقني والعلمي، وتیسیر الربط بین احتیاجات األطراف الوأنشطتها في مجال العلوم و 
 التقني والعلمي؛

ة أو اإلقلیمیة ذات الصلة، بما في ذلك األطراف إلى تشجیع ودعم إشراك المؤسسات الوطنی یدعو أیضا -5
 التقنیة والسیاساتیة، للمساهمة في التعاون التقني والعلمي؛العلمیة و المعاهد 

في  ارد وصفهو تمدید والیة اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غرفة تبادل المعلومات، على النحو ال یقرر -6
 ألطراف في اجتماعه الخامس عشر؛ها لكي یستعرضها مؤتمر امراجعتمبادئها التوجیهیة التشغیلیة، و 

األطراف على االستمرار في بذل الجهود إلنشاء آلیات وطنیة فعالة لتبادل المعلومات واإلبقاء علیها  یشجع -7
 تها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي؛اومواصلة تطویرها دعما لتنفیذ استراتیجی

 31ي أعدها األمین التنفیذي؛باستراتیجیة الویب لالتفاقیة وبروتوكولیها الت یرحب -8

في وضع یسمح لها بالقیام بذلك إلى تقدیم هي مات المعنیة التي ظاألطراف، والحكومات األخرى والمن یدعو -9
لدعم بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي، ومواصلة تطویر آلیات غرفة تبادل الالزمة الموارد المالیة والتقنیة والبشریة 

 المعلومات؛

 :التنفیذي االضطالع بما یلي، رهنا بتوافر التمویل إلى األمین یطلب -10

مواصلة بذل الجهود لتعزیز نهج أكثر تكامال لتیسیر بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي، بما في ذلك من   )أ(
بادل خالل منبر دعم متكامل لتحدید احتیاجات األطراف وربطها بالخبرة والمعارف المتاحة، وذلك باستخدام آلیة غرفة ت

  المعلومات؛
تنفیذ، بالتعاون مع األطراف، والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، والمنظمات الدولیة، والجامعات   )ب(

  أعاله؛ 1وغیرها من المنظمات ذات الصلة، خطة العمل المشار إلیها في الفقرة 
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 9/13دال، و 9/13ألف، و 10/40باء، و 11/14مواصلة بذل الجهود لتیسیر التنفیذ الفعال للمقررات   )ج(
، المرفق 5/16، و8/5القسمان باء وجیم، والمرفق بالمقرر  8/5بخصوص بناء القدرات، مع مراعاة المقررات  12/2هاء، و

  ة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة؛ددح، بما في ذلك من خالل دعم تنمیة قدرات م4الثاني، المهمة 
ف لبناء القدرات لتنفیذ خطة العمل المتعلقة باالعتبارات الجنسانیة، وفقا م الجهود التي تبذلها األطراعد  )د(

  ؛12/7للمقرر 
باء المتصلة بالتعاون التقني والعلمي، واإلبالغ  12/2من المقرر  9مواصلة وتعزیز العمل بشأن تنفیذ الفقرة   )ه(

  ن التقدم المحرز إلى االجتماع التالي للهیئة الفرعیة للتنفیذ؛ع
صلة دعم الجهود التي تبذلها األطراف إلنشاء آلیات وطنیة لغرفة تبادل المعلومات واإلبقاء علیها موا  )و(

  فیذ استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي؛نومواصلة تطویرها دعما لت
  31المضي قدما في تنفیذ استراتیجیة الویب لالتفاقیة وبروتوكولیها؛  )ز(

ات المعلومات لآللیة المركزیة لغرفة تبادل المعلومات، بما یتمشى واستراتیجیة الویب مواصلة تطویر خدم  )ح(
  28؛2020-2011من برنامج العمل المتعلق بآلیة غرفة تبادل المعلومات دعما للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  1غایة وال

ن العناصر المذكورة أعاله وعن التقدم المحرز رفع تقریر إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثاني ع  )ط(
لتعزیز دعم بناء القدرات واإلجراءات ذات الصلة بشأن التعاون التقني ) 2020-2017(في تنفیذ خطة العمل قصیرة األجل 

الوطنیة، وآلیة مع مراعاة المعلومات المقدمة من خالل التقاریر  29والعلمي من أجل تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي،
 .غرفة تبادل المعلومات وبوابة المعارف التقلیدیة

_________  
  


