
 تنفيذالهيئة الفرعية لل
 االجتماع الثاني 
 8102يوليه/تموز  13-9مونتلاير، كندا، 

 *من جدول األعمال المؤقت 01البند 
 

 تبادل المعلومات وآلية غرفة بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة أوال.
( لتعزيز ودعم 2020-7112) قصيرة األجل اعتمد مؤتمر األطراف، خالل اجتماعه الثالث عشر، خطة عمل .1

بناء القدرات في مجال تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها وطلب إلى األمين التنفيذي دعم وتسهيل تنفيذها بالتعاون مع الشركاء، 
كما طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي الشروع في . (/23XIII)د( من المقّرر  11و 3حسب االقتضاء )الفقرتان 

ته مع متابعة اإلطار ءمموا ، لضمان7171لما بعد عام  لبناء القدرات اإلطار االستراتيجي الطويل األجل عملية إعداد
المناسب من تحديد بهدف التأكد في الوقت وعمل البروتوكولين،  7171-7111االستراتيجي للتنوع البيولوجي للفترة 
من عد اختصاصات لدراسة يُ وفي سياق هذه العملية، ُطلب من األمين التنفيذي أن  إجراءات بناء القدرات ذات األولوية.

لدعم إعداد ذلك اإلطار االستراتيجي كي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني، شأنها أن توفر قاعدة معرفية 
 (.13/73ن( من المقرر ) 11و)م(  11 تانفي اجتماعه الرابع عشر )الفقر  من قبل مؤتمر األطراففي وقت الحق ثم 

، في إطار مقّرره نة للسالمة األحيائيةجبروتوكول قرطامؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  كما اعتمد .7
BS-VI/3،  ووافق على وخطة عمل لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية اإطار ،

ثامن لألطراف في البروتوكول استعراض اإلطار خالل االجتماع الثامن لألطراف. ونتيجة لالستعراض، قّرر االجتماع ال
 .(CP-VIII/3)المقّرر  8181حتى عام  عملالإطار وخطة المحافظة على 

 ، NP-1/8، في إطار مقّرره مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياوبالمثل، اعتمد  .3

. وفي الفقرة 7171شمل الفترة حتى عام يي ذبروتوكول ناغويا الوالتنمية لدعم تنفيذ  اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات
وتقديم تقرير  7112ن التنفيذي إعداد تقييم لهذا اإلطار االستراتيجي في عام و( من نفس المقّرر، طلب إلى األمي)11

لتسهيل استعراضه وتنقيحه  7171التقييم لكي ينظر فيه االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف في بروتوكول ناغويا في عام 
 1. 7171-7111استعراض الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترةمع الممكن باالقتران 

وعالوة على ذلك، دعا مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر األطراف والحكومات األخرى إلى المساهمة في  .4
، 01/81التعاون التقني والعلمي وتشجيع ودعم المؤسسات الوطنية أو اإلقليمية ذات الصلة للقيام بذلك أيضًا )المقرر 

ؤتمر األطراف بالجهود الجارية للمنظمات الشريكة لدعم األطراف في تلبية ، رحب م01/10في المقرر و (. 7و  6الفقرتان 

                                                                 
* CBD/SBI/2/1. 

مووون أجووول تنفيوووذ نوووقم مشوووروع عناصووور لتقيووويم اإلطوووار االسوووتراتيجي خوووالل االجتمووواع الثالوووث للجنووة االستشوووارية غيووور الرسووومية بشوووأن بنووواء القووودرات  1
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وطلب إلى األمين  8181-8100االحتياجات العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وصول إلى أدوات ومنهجيات دعم التنفيذي بالتعاون مع الشركاء االستمرار في تعزيز التطوير المنسق للبوابات لتسهيل ال

، من 9باء، الفقرة  08/8طلب مؤتمر األطراف في مقرره السابق و السياسات، باإلضافة إلى دراسات الحالة ذات الصلة. 
األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء، مساعدة األطراف على تعزيز التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا بهدف دعم 

وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك من  8181-8100لتنوع البيولوجي لفعال للخطة االستراتيجية التنفيذ ال
 خالل تسهيل توصيل االحتياجات واألولويات التقنية والعلمية لألطراف وربط تلك االحتياجات بالدعم المتاح.

طار يالويب الخاصة باالتفاقية وبروتوكولوعالوة على ذلك، أحاط مؤتمر األطراف علمًا باستراتيجية  .5 ها وا 
الستراتيجية االتصاالت، وطلب إلى األمين التنفيذي، تنفيذ استراتيجية الويب بما يتماشى مع إطار استراتيجية االتصاالت، 

استنادًا إلى المقررات الصادرة عن االجتماع الثالث عشر  8102مع اتخاذ اإلجراءات ذات األولوية قبل عام  هالتحديث
. كما ُطلب من األمين التنفيذي مواصلة تطوير  لية غرفة تبادل ينلمؤتمر األطراف، واجتماعات األطراف في البروتوكول
 00، الفقرات 01/81الخاص بآلية غرفة تبادل المعلومات )المقرر  المعلومات تمشيا مع استراتيجية الويب وبرنامج العمل

  ط( و )ي( و )ك((.) 05و
يقدم القسم الثاني تقريرًا مرحليًا و توفر هذه الوثيقة تقارير مرحلية ومعلومات فيما يتعلق بالقرارات المذكورة أعاله. و  .6

 رات، بما في ذلك الخبرات الناشئة والدروس المستفادة.بشأن بناء القد( 2020-7112)عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل 
يصف القسم الرابع العناصر الرئيسية و يقدم القسم الثالث تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالتعاون التقني والعلمي. و 

تنفيذ استراتيجية الويب يقدم القسم الخامس تقريرا مرحليا عن و جل لتنمية القدرات. لعملية إعداد إطار استراتيجي طويل األ
 لالتفاقية

تبادل المعلومات بما يتماشى غرفة )ط( و )ي(، وحول تنفيذ  لية  05ها استجابة للطلبات الواردة في الفقرتين ليوبروتوكو  
. وترد عناصر من مشروع التوصية إلى مؤتمر األطراف في القسم 01/81)ك( من المقرر  05مع الطلب الوارد في الفقرة 

6. 
 ( 0271-0202لعمل القصيرة األجل )االتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة  يا.ثان

 االتفاقية وبروتوكوليها لتعزيز ودعم بناء القدرات من أجل تنفيذ
، أن يقوم برصد وتقييم نتائج 01/81)و( من المقرر  05طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي في الفقرة  .7

 الجارية التي تدعمها وتيسرها األمانة، بهدف تحسين استهداف وتحسين أنشطة بناء القدرات في وفعالية أنشطة بناء القدرات
يقدم هذا القسم لمحة و اجتماعها الثاني.  خاللالمستقبل، وتقديم تقرير عن النتائج إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها  

  شئة والدروس المستفادة.عامة عن النتائج الرئيسية لألنشطة المنفذة والخبرات النا
، قامت األمانة بالتعاون مع الشركاء بدعم 8102 / ذارإلى مارس 8107 /كانون الثانيفي الفترة من ينايرو  .2

( لتعزيز ودعم بناء 8107-8181وتسهيل العديد من أنشطة بناء القدرات بما يتماشى مع خطة العمل قصيرة األجل )
 القدرات لتنفيذ

حلقة عمل وبعثات تقنية واجتماعات مائدة مستديرة تم من خاللها تدريب أكثر  12. وشملت األنشطة يهاكولاالتفاقية وبروتو  
يضاحيامشروعًا تجريبيًا و  48ومشارك  0 411من   ودورتين دراسيتين مفتوحتين على اإلنترنت شارك فيهما أكثر من ا 

 على اإلنترنت. ىومنتد حلقة دراسية شبكية 81مشارك وأكثر من  8 811 
 وترد أوصاف موجزة لألنشطة الرئيسية التي تدعمها وتيسرها األمانة بالتعاون مع الشركاء ونواتجها في وثيقة .2

 . وترد مرفقة بهذه الوثيقة اإلعالمية قائمة بجميع األنشطة المضطلع بها، إلىCBD / SBI / 2 / INF / 6المعلومات 
أو شاركوا في تنظيمها. وتقدم تحديثات بشأن تنفيذ خطة العمل  اموا بهاالذين قجانب مصادر دعم كل منها والشركاء 

 القصيرة 
: تحديث لتنمية القدرات في مجال التنوع BioCAPاألجل أيضًا في نشرة إخبارية إلكترونية ربع سنوية تُعرف باسم 

 البيولوجي،
 7بعد اعتماد خطة العمل. 7112أطلقتها األمانة في عام 

                                                                 
 متاحوووووووووووووة علوووووووووووووى الموقوووووووووووووع اإللكترونوووووووووووووي لالتفاقيوووووووووووووة علوووووووووووووى الووووووووووووورابط اإللكترونووووووووووووووي: BioCAPأعوووووووووووووداد النشووووووووووووورة اإلخباريوووووووووووووة اإللكترونيوووووووووووووة  7
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أغلبية األنشطة التي نفذت خالل فترة السنتين بدعم من حكومات اليابان )من خالل الصندوق الياباني  وحظيت .11
ألمانيا وبلجيكا  األوروبي. ومن بين الجهات التي قدمت الدعم المباشرللتنوع البيولوجي( وجمهورية كوريا واالتحاد 

 .والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا
 المتكاملة وتنفيذ أنشطتها المتعلقة بتنمية القدراتو تعزيز البرمجة التآزرية  تقدم نحووواصلت األمانة تحقيق  .11

قامت األمانة بمشاورة ، CBD/SBI/2/10/Add.1في الوثيقة  واعتمدت مشاركة أكثر انتظاما من الشركاء. وكما أشير إليه
التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية ب ذات الصلة تفاقياتاالأمانات لدى وتعاون مستمرين بين منسقي تنمية القدرات 

ُأنشئت هذه العملية بعد و .01/84والعناصر ذات الصلة بالمقرر  01/81تنفيذ المقرر ب قدما لدفعلذات الصلة 
االجتماع بين أعضاء مجموعة االتصال بين االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والمنظمات التي تستضيف 

، والتي ناقشت فرًصا لتعزيز التنسيق والتعاون بين 8107 /أيلولاالتفاقيات المعقودة في روما في سبتمبرأمانات تلك 
 1بناء القدرات.، بما في ذلك الدعم الوكاالت من خالل األنشطة الداعمة المتبادلة

 CBD / SBIهج لتقديم دعم تنمية القدرات على النحو الوارد في الوثيقة كما تم إحراز تقدم في تنويع الطرائق والنُ  .08
/ 2 / INF / 6 استخدام  نطاق عيتوسباألمانة والشركاء المتعاونين  ، قامتمباشرة عمل تنظيم حلقات. باإلضافة إلى

والحوارات اإلقليمية صغيرة الحجم،  يضاحيةا  ومشاريع رائدة و  الحاسوبية المساعدةدعم مكتب التعليم اإللكتروني، و 
 Biolandتوفير مواد التعلم والتوجيه وتطوير أدوات الدعم )مثل أداة و والبعثات التعليمية واألنشطة التدريبية للمدربين، 

أو  طريقتينواعتمدت بعض أنشطة بناء القدرات أيضًا نهجًا "للتعلم المختلط" يشمل  4.آللية غرفة تبادل المعلومات(
 ئق، وهو ما يحتمل أن يعزز تجربة التعلم لدى المشاركين.أكثر من هذه الطرا

جماعية مفتوحة متاحة على ات دور و نما التعلم اإللكتروني )بما في ذلك وحدات التعليم اإللكتروني الذاتية التوجيه و  .01
مع إمكانية توسيع إمكانية الوصول إلى محتوى التعلم  نجازكطريقة لإل امطرد نموا( دراسية شبكية اتحلقاإلنترنت و 

لقد كانت و الذي طورته األمانة والمنظمات الشريكة إلى نطاق أوسع من المستخدمين في مناطق مختلفة من العالم. 
. ومع ذلك، ال يزال مباشرةوحدات التعليم اإللكتروني ودوراته مفيدة بشكل خاص عند استخدامها مع دورات تدريبية 

على سبيل المثال، أبلغت بعض البلدان النامية عن صعوبات فاستخدام نهج التعلم اإللكتروني مقيًدا بعدد من التحديات. 
في الوصول إلى الوحدات الدراسية والدورات المقدمة من خالل منصة التعلم اإللكتروني للتنوع البيولوجي بسبب 

وحدات التعلم ل من األمانة استكشاف إمكانية توفير نسخ ألشخاصمن ا طلب العديدو اإلنترنت.  عبر صلواتلمحدودية ا
 .باإلنترنت دون اتصالباإللكتروني 

ويسووتمر تطبيووق نهووج توودريب الموودربين علوووى نطوواق واسووع موون قبوول مختلووف البووورامج، بمووا فووي ذلووك البرنووامج التووودريبي  .11
، ومبووادرة المحيطووات المسووتدامة وبرنووامج توودريب يولوووجيالصووندوق اليابوواني للتنوووع البللمبووادرة العالميووة للتصوونيف الموودعوم موون 

الشوعوب األصولية والمجتمعووات المحليوة. وقوود أثبوت هوذا الوونهج أنوه نموووذن مفيود لتوسويع نطوواق أنشوطة التوودريب التوي توودعمها أو 
ين فوي تسوهلها األمانوة بالتعواون موع الشوركاء، مون خوالل تودريب مجموعوات مون المودربين الوذين شورعوا بودورهم فوي تودريب اآلخور 

مووودربون مووون أكموول ، CBD / SBI / 2 / INF / 6مووون وثيقووة المعلوموووات  32كمووا لووووحظ فوووي الفقوورة  المثوووال،علوووى سووبيل فمنوواطقهم. 
تحديووود سووووريع لألنوووواع التوووي تنظمهوووا األمانووووة مووون أجووول  الريبووووي لحموووض النووووويا رميوووزبلووودًا بنجووواح دورات تدريبيوووة حووووول ت 17

وتوووم تزويووود هووووؤالء المووودربين بمووونو صوووغيرة لتنظوووويم دورات  .7112-7111تووورة خووووالل الف Guelph غلوووف بالتعووواون موووع جامعوووة
. وموون المتوقووع أن يووتم 7112فووي بلودانهم بحلووول نهايووة عوام  الريبووي حمووض النووويتدريبيوة موحوودة مماثلووة بشوأن تكنولوجيووات ال

   نتيجة لذلك.الريبي مدرًبا جديًدا في تقنيات ترميز الحمض النووي  122تدريب ما مجموعه 
فووي الوثيقووة  هووو موضووكوونهج لتنميوة القوودرات بشووكل كبيور. كمووا  يةيضوواحكموا ازداد اسووتخدام المشوواريع التجريبيوة واإل .11

CBD / SBI / 2 / INF / 6 بشووأن  بشووكل مباشوور 1بلودا 33مشوروًعا تجريبًيووا علووى األقول اسووتفادت منهووا  17، فقود دعمووت األمانووة
 منهوووا سووتفيديالخبوورات التووي قوود  ولوودتو  (تعموويم السووالمة األحيائيووةو  يكولوووجيإصووالح النظووام اإلقضووايا متنوعووة )بمووا فووي ذلووك 

                                                                 
 .فريق االتصال اجتماع معلومات إضافية عن هذا االجتماع وعن CBD/SBI/2/INF/12ترد في الوثيقة  3

 cbd.net/-https://demo.chmعلى الرابط اإللكتروني:  Biolandانظر معلومات إضافية عن بيوالند  1
كووادور وأنتيغووا وبربوودا وأوروغوواي والبرازيول وبوتوان وبوتسووانا وبورونودي تشمل البلدان التي استفادت مباشرة من المشاريع الصغيرة ما يلي:  1 إثيوبيوا وا 

البوليفاريووة(  –وغانووا والفلبوين وفنووزويال )جمهوريوة وبيورو وبويالروس وتركيووا وتوغوو وتووونس وجمهوريوة مولوودوفا وزمبوابوي وسووري النكوا وسووورينام والصوين 
 .وكولومبيا وكينيا ومدغشقر والمغرب والمكسيك ومالوي ومنغوليا ونيجيريا والهند والكاميرون وكمبوديا وكوبا

https://demo.chm-cbd.net/
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األمانووة مون قبوول صووندوق اليابوان للتنوووع البيولوووجي لتووفير دعووم مسووتهدف  علووىهووذا الونهج  وُعوورض .األوسوع مجتموع األطووراف
المحوددة، بهودف توثيوق الودروس المسوتفادة تنفيوذ االسوتراتيجيات وخطوط العمول الوطنيوة للتنووع البيولووجي مون أجول لبنواء القودرات 

وقود سواهمت األنشوطة والعمليوات فوي إطوار هوذه المشوواريع  2وتشوجيع اسوتخدامها مون قبول األطوراف األخورى، حسوب االقتضوواء.
المسوتهدفة فووي الووتعلم موون خووالل الخبوورة العمليووة. والحظووت بعووض البلوودان المسووتفيدة أيضووا أن هووذا الوودعم الموجووه مفيوود جوودا فووي 

 القدرات المؤسسية والتعاون والتواصل على الصعيدين الوطني واإلقليمي. تعزيز
قاموووت األمانوووة أيضوووا بتوسووويع نطووواق تقوووديم دعوووم مكتوووب المسووواعدة لمختلوووف األنشوووطة والبووورامج، مثووول غرفوووة تبووووادل و  .12

عوداد التقوارير الوطنيووة و ليوات غرفوة تبوادل المعلوموات  الوطنيوة. ومون خوالل هووذه المعلوموات بشوأن الحصوول وتقاسوم المنوافع، وا 
سووووداء المشووووورة لألطووووراف  الطريقوووة، تقوووودم األمانووووة اسووووتجابات دقيقوووة لمسووووائل محووووددة أو طلبووووات للحصووووول علوووى معلومووووات، وا 

 وأصحاب المصلحة المعنيين. ووفًقا للتعليقات الواردة، فقد وجد عدد من أصحاب المصلحة هذه الخدمة مفيدة جًدا.
، قاموووت األمانوووة بالتعووواون موووع الشوووركاء CBD / SBI / 2 / INF / 6فووي الوثيقوووة  وضووووهوووو موعووالوة علوووى ذلوووك، وكموووا  .12

شبكات الودعم اإلقليميوة والعالميوة بشوأن مختلوف القضوايا. وتشومل األمثلوة شوبكات دعوم  عزيزبتوسيع الجهود لتيسير إنشاء أو ت
الشووووبكات اإلقليميووووة تمويوووول التنوووووع البيولووووجي و  لمبوووادرة الووودعم الفنووووي اإلقليمووووي 2محوووواورو  2التنفيوووذ اإلقليميووووة للمنووواطق المحميووووة

الحصوووول وتقاسوووم  بشوووأنوشووواركت الشووبكة العالميوووة للخبوووراء القوووانونيين  2،رةللمختبوورات لكشوووف وتحديووود الكائنوووات الحيوووة المحووووّ 
 11.نميةالمنظمة الدولية لقانون التفي تيسير التعاون مع  المدعومة من قبل الصندوق الياباني للتنوع البيولوجي المنافع

ألغوراض بنواء  ةمباشور  صوفةب ةصوممغيور المكما تم تعزيز قدرات البلدان من خالل الدعم المقودم للعمليوات واألنشوطة  .12
"توووفير فوورص لووتعلم  فوويالطوووعي لألقووران  سووتعراضأحوود األهووداف الثالثووة فووي منهجيووة االيكموون علووى سووبيل المثووال، فالقوودرات. 

لتنوووووع ل وطنيووووةالعمووول ال طوخطوووو اسوووتراتيجيةموووون خووووالل اسوووتعراض عمليووووات و خووورى". األقوووران لألطووووراف المعنيوووة واألطووووراف األ
ن و مون أقوورانهم والعكوس بووالعكس.  ستعرضوونموون قبول األطوراف األخوورى، يوتم بنوواء القودرات حيوث يووتعلم الم هاوتنفيوذ البيولووجي ا 

وتوثيقهوووا مووون قبووول األطوووراف  عناصوور بنووواء القووودرات فوووي اسووتعراض األقوووران الطووووعي قووود تووم االعتوووراف بهوووا بوضووووح وتقووديرها
 المعنية.

قد ترغب الهيئة الفرعيوة للتنفيوذ فوي النظور فوي المعلوموات الوواردة فوي هوذه الوثيقوة والتقريور المرحلوي الووارد فوي الوثيقوة و  .12
CBD / SBI / 2 / INF / 6 ( 7171- 7112وتقووديم المزيوود موون اإلرشوووادات لتسووهيل التنفيووذ الفعووال لخطوووة العموول قصوويرة األجووول )

دراجهواهوا، و ليلتعزيز ودعم بنواء القودرات لالتفاقيوة وبروتوكو  -7111فوي تطووير متابعوة الخطوة االسوتراتيجية للتنووع البيولووجي  ا 
رغووب أيضوووًا فوووي التوصووية بووومجراء المزيوود مووون الرصووود والتقيوويم الووودقيقين لنتوووائج توأهووداف أيشوووي للتنوووع البيولووووجي. وقووود  7171

األجوول  ةالقصوير  خطوة العمولجاريوة التوي تودعمها وتيسورها األمانوة كجوزء مون تقيويم مسوتقل آلثوار وفعاليوة أنشوطة بنواء القودرات ال
كوووي تنظوووور فيهوووا الهيئوووة الفرعيووووة للتنفيوووذ فووووي  13/73)ز( مووون المقوووورر  11(، وفقووووًا للفقووورة 7171-7112) اوفعاليتهووو اونتائجهووو

 اجتماعها الثالث.
 التقدم فيما يخص التعاون التقني والعلمي ثالثا.

                                                                 
موات المكانيووة والبيانووات ركووزت المشوروعات التجريبيووة علوى البيانووات والمعلو ، CBD/SBI/2/INF/6موون الوثيقوة  31و 31كموا هووو مبوّين فووي الفقورتين  2

دراناالقتصوادية وتعمويم التنووع البيولووجي، و و االجتماعيوة  النتوائج فوي عمليوات صونع السياسوات و / أو التخطويط الوطنيوة التوي تودخل سويناريوهات بديلووة  ا 
 للتنوع البيولوجي. مالئمة

واإلجوراءات الوواردة فوي االسوتراتيجيات وخطوط العمول الوطنيوة للتنووع البيولووجي  11تسوهيل التنفيوذ الالمركوزي لخارطوة الطريوق بشوأن الهودف مون أجول  2
تقوووم وكالوووة معينوووة منووواطق فرعيوووة  11المنّقحووة علوووى المسووتوى دون اإلقليموووي، قاموووت األمانووة بتحديووود وتسوووهيل إنشوواء وتشوووغيل شووبكات دعوووم التنفيوووذ فووي 

 الجمع بين أصحاب المصلحة المعنيين في المنطقة دون اإلقليمية لمواءمة أنشطتهم من أجل تدخالت مركزة.مما يفضي إلى ، منطقةكل يق بتنس

 ..nodes-net/regionalhttp://www.biodiversityfinanceانظر التفاصيل في الرابط اإللكتروني:  2

 http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_detection/lab_network.shtmlانظر التفاصيل في الرابط اإللكتروني:  2

 ..protocol-nagoya-do/initiatives/advancing-we-http://www.idlo.int/whatانظر الرابط اإللكتروني:  11

http://www.biodiversityfinance.net/regional-nodes
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_detection/lab_network.shtml
http://www.idlo.int/what-we-do/initiatives/advancing-nagoya-protocol
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إلى األمين التنفيذي أن يعزز التعاون التقني والعلمي  باء 17/7من المقرر  2طلب مؤتمر األطراف في الفقرة  .71
، التي أنشئت بدعم مبدئي من بيولوجيونقل التكنولوجيا بموجب االتفاقية. كما رحب مؤتمر األطراف بمبادرة الجسر ال

قني والعلمي بهدف تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي حكومة جمهورية كوريا، لتعزيز وتسهيل التعاون الت
. وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي وكذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحدثة 7111-7171

 (.1، الفقرة 17/3والمقرر  13باء، الفقرة  17/7)المقرر 

األطراف التي لديها احتياجات تقنية وعلمية مع األطراف  (Bio-Bridge) الجسر البيولوجي تربط مبادرةو  .71
نية لتلبية االحتياجات المعرب عنها من خالل التعاون تقوالمؤسسات التي هي في وضع يمكنها من تقديم المساعدة ال

ممارسات الجيدة والدروس وفر أيًضا منبرا للبلدان والمؤسسات لتبادل المعلومات حول الفرص والمعارف والتالمتبادل. كما 
/كانون في ديسمبر 11 7171-7112للفترة   Bio-Bridgeتم إطالق خطة عمل مبادرة و المستفادة مع بعضها البعض. 

  .7171-7112على هامم االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف لتوجيه أنشطة وعمليات المبادرة للفترة  7112 األول

. وتشمل اإلنجازات بيولوجيجسر الال، شرعت األمانة في المرحلة التشغيلية لمبادرة 7112 /كانون الثانيفي ينايرو  .77
والمدعومة بآلية غرفة تبادل المعلومات  7112 / ذارعلى الويب في مارس Bio-Bridgeالرئيسية حتى اآلن إطالق منصة 

البلدان وأصحاب المصلحة المعنيين من تقديم طلبات للمساعدة، ونشر عروض  الويبعلى  صةمّكن المنوت 17.المركزية
 المساعدة التقنية، واإلعالن عن الفرص المتاحة والوصول إلى مجموعة واسعة من أصول المعرفة والموارد المنظمة.

األولي لتسعة مشاريع  ، بتوفير التمويلالبيولوجيجسر القامت األمانة، من خالل مرفق المنو الصغيرة لمبادرة و  .73
البوليفارية(  –ية للتعاون التقني والعلمي من البلدان التالية: بيالروس وزمبابوي والصين وغانا وفنزويال )جمهورية يضاحإ

 31من قبل فريق خارجي الستعراض المشروع من إجمالي  هذه المشاريعوتم اختيار  13وكولومبيا والمغرب ومالوي والهند.
ية إلى اإليضاح. وتستند هذه المشاريع 172-7112صدر من خالل اإلخطار  نداءتها األطراف استجابة لطلب مساعدة قدم

الختبار ُنهج التعاون التقني والعلمي المختلفة وتوليد بعض  7112المشاريع الرائدة األربعة األولية التي نفذت في عام 
  11.البيولوجيلمبادرة الجسر  الدروس إلثراء المزيد من التطوير والتنفيذ

في منطقة  سيا والمحيط الهادئ  الجسر البيولوجيمائدة مستديرة إقليمية لمبادرة  تة اجتماعاأربعنظمت األمانة و  .71
تشرين الثاني /نوفمبر 2-2أفريقيا )عنتيبي، أوغندا، و (، 7112تشرين األول /أكتوبر 12-11ون، جمهورية كوريا، ي)إنش

ووسط وشرق  (7112الثاني  تشرين/نوفمبر 72-72ومنطقة البحر الكاريبي )بوغوتا، كولومبيا أمريكا الالتينية و (، 7112
تهدف اجتماعات المائدة المستديرة إلى تعزيز و (. 7112 /شباطفبراير 72-72أوروبا وجمهوريات  سيا الوسطى )مينسك، 

شغيلية والمعايير وأدوات الدعم( وتبادل واإلجراءات الت 7171-7112الوعي بالمبادرة )بما في ذلك خطة عملها للفترة 

                                                                 
 pdf-2017-Plan-Action-bridge/BBI-https://www.cbd.int/bio.2020هناك نسخة من خطة العمل متاحة على الرابط اإللكتروني:  11
 ..int/biobridge/platformhttps://www.cbdعلى الرابط اإللكتروني: يمكن الوصول إلى المنصة  17
https://www.cbd.int/doc/notifications/2018/ntf- الوورابط اإللكترونوووي:المتوواح علووى  177-2711انظوور التفاصوويل فووي اإلخطوووار  13

en.pdf-bbi-022-2018 . جوورى اختيوواره للحصوول علووى التمويول األولووي، ولكنووه لوم يقوودم بعوُد مقتوورح المشووروع الكامول وخطووة التنفيووذ.  وهنواك بلوود  خور
 ..https://www.cbd.int/biobridge/projects/selectedالرابط اإللكتروني: وتوجد تفاصيل موجزة عن المشاريع المختارة على 

 

https://www.cbd.int/bio-bridge/BBI-Action-Plan-2017-2020.pdf
https://www.cbd.int/biobridge/platform
https://www.cbd.int/doc/notifications/2018/ntf-2018-022-bbi-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2018/ntf-2018-022-bbi-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2018/ntf-2018-022-bbi-en.pdf
https://www.cbd.int/biobridge/projects/selected


CBD/SBI/2/9 
Page 6  

مائدة ال تكما أتاحت اجتماعا الخبرات والدروس المستفادة فيما يتعلق بالتعاون التقني والعلمي من أجل التنوع البيولوجي.
قدمين التقنية والعلمية ذات األولوية وللم ااحتياجاتهفرصة للبلدان التي تحتان للمساعدة لتسليط الضوء على  مستديرةال

المحتملين للمساعدة التقنية، بما في ذلك األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية والوكاالت المانحة وكيانات القطاع الخاص، 
 لتبادل المعلومات حول أنشطتها ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه للبلدان التي تحتان إلى مساعدة.

البلدان ما يلي، حسب ترتيب األولوية، باعتبارها احتياجاتها األساسية خالل اجتماعات المائدة المستديرة ، حددت و  .71
دارة المناطق المحمية والسياحة،  التي يمكن معالجتها من خالل التعاون التقني والعلمي: األنواع الغريبة الغازية، وا 

ديد األنواع باستخدام تقنيات والحصول على الموارد وتقاسم المنافع، وتحديد التنوع البيولوجي ورصده ) بما في ذلك تح
دارة معلومات التنوع البيولوجي، وتغير  الحمض النووي(، واستعادة النظم اإليكولوجية، وتقييم ومراقبة النظام اإليكولوجي، وا 

مة المناخ والتنوع البيولوجي، ومراقبة التجارة غير المشروعة في األحياء البرية، وحماية واستعادة األنواع المهددة، والسال
األحيائية، والتنوع البيولوجي الزراعي، والمعارف التقليدية والرصد المجتمعي، والتحكم في التلوث. كما حددوا االحتياجات 

تطوير مقترح المشروع، وتعبئة الموارد، ودعم تطوير وتنفيذ و الشاملة التالية: االتصال والتعليم والتوعية العامة؛ 
 السياساتية الوطنية للتنوع البيولوجي. واألطر االستراتيجيات وخطط العمل

في الحاجة إلى تبني المزيد من  بيولوجيجسر الاليتمثل أحد الدروس المستفادة خالل المرحلة التشغيلية لمبادرة و  .72
أصحاب المصلحة، مثل تلك التي اعتمدتها المبادرة العالمية للتصنيف في برنامج تدريب  ةمتعددالو  ةبرنامجيالهج نُ ال
تمشيا مع المقررات السابقة و دربين الخاص بها لمعالجة الفجوات في القدرات في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. الم

لمؤتمر األطراف المتعلقة بالقطاع الخاص واألوساط العلمية، يمكن أن يشمل ذلك إجراء مشاورات مع اتحاد الشركاء 
 ومحافلها ووكاالت األطراف التي تركز على االبتكار التكنولوجي األخضر.ة األعمال والتنوع البيولوجي صالعلميين ومن

، واصلت األمانة (Bio-Bridge) الجسر البيولوجي باإلضافة إلى تيسير التعاون التقني والعلمي من خالل مبادرةو  .72
تحاد الشركاء اإللكتروني ال موقعال(، بما في ذلك تحديث CSPدعم عمل اتحاد الشركاء العلميين بشأن التنوع البيولوجي )

 اتحاد الشركاء العلميين بشأن التنوع البيولوجيوالشروع في عملية تطوير خطة عمل  11العلميين بشأن التنوع البيولوجي
  لمساعدة األطراف من خالل التعاون التقني والعلمي بما يتماشى مع واليتها. 7171-7112للفترة 

 عين التاليين المتوقع إسهامهما في تعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي:وشرعت األمانة أيضا في المشرو  .72

االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، في شرم  خاللتنظيم "معرض تكنولوجيا التنوع البيولوجي"  )أ( 
تحديات التنوع  معالجةالتي يمكن االستفادة منها في  كنولوجياتلعرض الت 7112 /تشرين الثانيالشيخ، مصر، في نوفمبر

لتنوع بشأن االبتكار التكنولوجي ل"معرض أكبر  بدء تنفيذالمعرض وينقو بهدف هذا سيختبر مفهوم و البيولوجي المزعجة. 
 في الصين؛ 7171االجتماع الخامس عشر، في عام  خاللالبيولوجي" 

ظهار إمكانات استخدام للتوعيةتطوير لعبة فيديو  )ب(  اتخاذ القرار وتحفيز العمل لتكنولوجيات لتسهيل ا، وا 
 حول القضايا التي تقوم عليها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

                                                                 
 ..https://www.cbd.int/cooperation/cspانظر  11

https://www.cbd.int/cooperation/csp
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تعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة  علىمن أجل مساعدة األمين التنفيذي و  .72
هيئة الفرعية للتنفيذ في النظر في التوصية بطريقة متسقة ومنسقة استنادًا إلى وجهات نظر وتجارب متنوعة، قد ترغب ال

التعاون التقني والعلمي ألداء المهام المحددة في المرفق األول أدناه. ويمكن للجنة  بشأن بمنشاء هيئة استشارية غير رسمية
تبادل  االستشارية غير الرسمية المقترحة أن تتولى أيضا والية اللجنة االستشارية غير الرسمية الحالية آللية غرفة

 المعلومات.

قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في اإلحاطة علما بالتقدم المحرز في تيسير التعاون التقني والعلمي وتقديم المزيد و  .31
من اإلرشادات بشأن التدابير الممكنة لتحسين التنفيذ وتقديم توصيات لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر 

 أدناه. 2ط المقترحة في القسم على غرار الخطو 

 2020عام  القدرات ما بعدطار االتتراتيجي لتنمية اإلإعداد  رابعا.

، كمتابعة للخطة االستراتيجية للتنوع 7171 عام إن التنفيذ الناجو لنتائج إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد .31
لى الخطة  7171-7111البيولوجي  ، سوف يدعمه 7171-7111قرطاجنة للسالمة األحيائية لبروتوكول  االستراتيجيةوا 

تعزيز وتقوية وتوسيع نطاق التنفيذ، ال سيما تنمية القدرات والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد والتعاون 
وضع إطار التنوع سيكون من الحكمة، كجزء من عملية  لذابين أصحاب المصلحة المتعددين والشراكات عبر القطاعات. و 

 ا، وضع استراتيجيات لضمان مطابقة أهدافهCBD / SBI / 2/17المقترح في الوثيقة  7171 عام البيولوجي العالمي لما بعد
 مع وسائل التنفيذ المناسبة لتحقيق ذلك.  اوغاياته

ار االستراتيجي طويل يبرز هذا القسم االعتبارات ذات الصلة التي يمكن أخذها في االعتبار عند إعداد اإلطو  .37
الصادر عن مؤتمر األطراف في االتفاقية،  13/73)م( من المقرر  11، عماًل بالفقرة 7171األجل لبناء القدرات بعد عام 

براز و  عناصر عملية إعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات على النحو الوارد في المرفق لالخطوط العريضة ا 
)ن( من المقرر نفسه، فمن مشروع اختصاصات إلجراء دراسة لتوفير  11النحو المطلوب في الفقرة على و الثاني أدناه. 

للمرفق الثاني أدناه لكي تنظر فيه  1قاعدة المعارف الالزمة إلعداد ذلك اإلطار االستراتيجي متوافر أيضًا في التذييل 
مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر واجتماعات  بعد ذلك خالل االجتماع الحالي ثم خالللتنفيذ لالهيئة الفرعية 

يتضمن مشروع االختصاصات العناصر التالية: أهداف الدراسة ونطاقها، والمنهجية و األطراف في البروتوكولين. 
 المستخدمة، ومصادر المعلومات الرئيسية.

إعداد اإلطار االستراتيجي لما  ، سيأخذ13/73)ن( من المقرر  11)م( و 11على النحو المطلوب في الفقرتين و  .33
بروتوكول ذات الصلة ب لبناء القدرات في الحسبان، في جملة أمور، تقارير التقييمات الخاصة ببناء القدرات 7171 عام بعد

لتعزيز ودعم بناء  (7171- 7112)تقييم  ثار ونتائج وفعالية خطة العمل قصيرة األجل و ناغويا وبروتوكول قرطاجنة؛ 
إعداد اإلطار االستراتيجي  مواءمةتم تلخبرات ذات الصلة التي أبلغت عنها األطراف في تقاريرها الوطنية. كما سالقدرات وا
، لينوعمل البروتوكو  7171-7111 للفترة لبناء القدرات مع متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 7171عاملما بعد 

 حسب االقتضاء.
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، في جملة أمور، إجراء عملية 7171اإلطار االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد عام قد تستلزم عملية وضع و  .31
وتحليل االحتياجات والثغرات الرئيسية لتنمية القدرات لدى  استعراضتقييم إلنشاء خط أساس يقاس به التقدم المحرز و 

حددة بالفعل، حسب االقتضاء. وقد ينطوي مع األخذ في االعتبار معلومات خط األساس الحالية واالحتياجات الم ،األطراف
ذلك على تحديد المستويات الحالية لقدرات الموارد المؤسسية والبشرية، وتوثيق مبادرات وأدوات تنمية القدرات القائمة، 

لقائمة وتحديد الجهات الرئيسية التي تقدم الدعم في مجال بناء القدرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ورسم خرائط للشبكات ا
هج المستخدمة حاليا، وتحليل العوائق والقيود والنُ  وتحليل نقاط القوة والضعف في طرائق تنمية القدرات القائمة،والشراكات 

الرئيسية، وتحديد الفرص والممارسات الجيدة التي يمكن االستفادة منها. وعالوة على ذلك، ينبغي أن تتضمن العملية 
يع الخبرات والدروس المستفادة ذات الصلة. كما ينبغي أن تحدد  ليات لتعزيز التنسيق استعراضًا للفرص القائمة وتجم

 واالتساق والتعاون في تقديم دعم بناء القدرات، وتحسين الوصول الواسع النطاق إلى الدعم الحالي لبناء القدرات.

مفاهيميًا واضحًا لدور تنمية القدرات  وصفاً  7171 عام يجب أن يوفر اإلطار االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعدو  .31
مع الطبيعة". كما  انسجام"العيم في  7111في تسهيل التغيير التحويلي الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق رؤية عام 

. يتسم بالرؤية وأن يضع أهدافًا جريئة ولكنها واقعية على المدى المتوسط لتنمية القدرات استراتيجياينبغي أن يوفر توجهًا 
وعالوة على ذلك، ينبغي أن يوجه اإلطار الجهود العالمية نحو تطوير القدرات المؤسسية األساسية للبلدان من أجل مختلف 
أهداف التنوع البيولوجي أو المجاالت المواضيعية، بما في ذلك من خالل خطط وبرامج مخصصة لتنمية القدرات مصممة 

ددة لألطراف. كما ينبغي أن يتضمن اإلطار عناصر لتعزيز وتسهيل التعاون خصيًصا لتلبية االحتياجات واألولويات المح
 االتفاقية. فيخرى ذات الصلة أومواد  12التقني والعلمي بما يتماشى مع المادة 

نظرية التغيير التي تحدد النتائج  7171سيكون من الحكمة أيضًا أن تدرن في إطار تنمية القدرات لما بعد و  .32
 " 7111الطويلة األجل لتنمية القدرات والمعايير والمؤشرات لدعم التغيير التحويلي المطلوب لتحقيق رؤية عام الجريئة 
نحو برامج تنمية طموحة طويلة األجل  في انسجام مع الطبيعة". وينبغي أن تستلزم نظرية التغيير هذه تحوُّال العيم

شرية والتنمية المؤسسية وتشمل تنمية القدرات على المستوى العام. كما ومتكاملة تتجاوز التركيز التقليدي على الموارد الب
ينبغي أن يتضمن اإلطار  ليات لتسريع التقدم التكنولوجي واالبتكارات، وتعزيز أوجه التآزر بين مختلف مبادرات تنمية 

، ومبتكري األعمال والمشاريع القدرات، وتعزيز شراكات تعاونية أقوى تشمل الوكاالت الحكومية، والهيئات غير الحكومية
 للتغيير. كعواملاالجتماعية الذين يعملون 

( في اجتماعها الحادي SBSTTAوكما الحظت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ) .32
والعشرين، فمن المسارات نحو مستقبل مستدام ستتطلب تغييًرا تحويلًيا على مستويات مختلفة، بما في ذلك من خالل إنشاء 
سياسات تمكينية لتعزيز التغيير اإليجابي واالبتكار. وسيتطلب هذا التغيير تطوير قدرات التخاذ القرارات القائمة على األدلة 

تطوير السيناريوهات والنماذن لالسترشاد بها في رسم السياسات والتخطيط والتنفيذ بهدف تحقيق أهداف التنمية ومواصلة 
المستدامة. وفي هذا الصدد، شددت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على الحاجة إلى بناء 

وضع السيناريوهات وتطبيقها وطلبت من األمين التنفيذي، عند إعداد  القدرات لتمكين جميع البلدان من المشاركة في
يأخذ في االعتبار، من بين أمور  يضمن أن اإلطار 7171مقترحات لعملية وضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 
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بما  12، 7171-7111للفترة وجيها والخطة االستراتيجية للتنوع البيولليأخرى، الدروس المستفادة من تنفيذ االتفاقية وبروتوكو 
 في ذلك النجاحات والتحديات والفرص واحتياجات بناء القدرات.

ومن المأمول أن تكون المعلومات الواردة أعاله مفيدة في تحديد المجاالت التي تتطلب تدخاًل مستهدفًا وتحديد  .32
تكون أكثر فعالية، وتحديد أصحاب المصلحة  مجاالت األولوية، وتحديد استراتيجيات التنفيذ وُنهج اإلنجاز التي قد

الرئيسيين والشركاء االستراتيجيين الذين قد يدعمون ويساهمون بشكل كبير في تنفيذ اإلطار. كما يمكن استخدام المعلومات 
عداد التقارير والمقاييس المالئمة التي ستستخدمها األطراف والمنظمات ذات الصل ييملتطوير أشكال مشتركة للتق ة لقياس وا 

 أثر أنشطة تنمية القدرات عبر مختلف المجاالت المواضيعية.

، حسب االقتضاء، تقارير عتبارفي اال 7171وقد يأخذ إعداد اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات بعد عام  .32
وجي، ومسو تنمية للتنوع البيول يصندوق اليابانلالدراسات والعمليات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك التقييم المستقل ل

( UNEPاألمم المتحدة للبيئة )برنامج التنوع البيولوجي من جانب بذات الصلة  التفاقياتا القدرات الوطنية المتعلقة بتنفيذ
األمم المتحدة للبيئة لبرنامج ( والمركز العالمي لرصد حفظ البيئة التابع IUCNبالتعاون مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )

(UNEP-WCMC وتقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المستند إلى تحليل أكثر من ،)وطنية  عمل ةخطو  استراتيجية 111
المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي ينفذها مكتب التقييم التابع لمرفق البيئة  اريعللتنوع البيولوجي، وتقارير التقييم الخاصة بالمش

 العالمية والمنظمات األخرى.

والمركز العالمي واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  األمم المتحدة للبيئةبرنامج راسة االستقصائية التي أجراها إن الد .11
كجزء من مشروع أكبر بعنوان: "تحقيق التآزر بين االتفاقيات المتصلة األمم المتحدة للبيئة لبرنامج لرصد حفظ البيئة التابع 

بتنفيذ والثغرات المتعلقة  الوطنية المتعلقة بتنمية القدرات مات المتعلقة باالحتياجاتجمع المعلو ب تقوم 12بالتنوع البيولوجي"،
تقييم أنشطة بناء القدرات لدى مختلف المنظمات وتقييم كيف يمكن لإلطار و االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

في تنفيذ  آزراأكثر تكاماًل وت ُنهجان يدعم أ 7171 عام لما بعدلتنوع البيولوجي ا من أجل لبناء القدراتاالستراتيجي 
  االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

والتقييمات اإلقليمية والعالمية التي يقوم بها  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامس من نشرة  إلصداروستوفر ا .11
( معلومات مفيدة IPBESالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي )

 تنمية القدرات. فيما يخص دعمالبشأن المجاالت التي تحتان إلى مزيد من 

إجراء دراسة  ختصاصاتفيذ في أن توصي مؤتمر األطراف بالمشروع المقترح القد ترغب الهيئة الفرعية للتنو  .17
، على النحو الوارد في التذييل األول 7171 عام لتوفير قاعدة معلومات إلعداد اإلطار االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد

 بمجراء تكليفالحاب المصلحة المعنيين، طلب من األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات وأصتمن المرفق الثاني أدناه، و 
 .اجتماعها الثالث خاللالدراسة وفقا لالختصاصات، وتقديم التقرير لتنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ اتتراتيجية الويب وآلية غرفة تبادل المعلومات خامتا.
                                                                 

 ق.(، المرف X/2) 11/7المقّرر  12

   ( يموله االتحاد األوروبي وحكومة سويسرا.7112-7171هذا مشروع مدته ثالث سنوات ) 12

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
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، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يضع استراتيجية على شبكة باء 17/7من المقرر  12في الفقرة  .13
صلة بآلية غرفة تبادل المعلومات وغرفة المشتركة أو ذات الجميع المعلومات  الوصول بشكل مركزي إلىالويب لضمان 

 عن المنصات األخرى تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ومركز تبادل معلومات السالمة األحيائية، فضالً 
الجهود. واستجابة لهذا الطلب، أعد األمين التنفيذي "استراتيجية  في زدواجيةاالالتي تم تطويرها بموجب االتفاقية، لتجنب 

 (.CBD / COP / 13/14 / Add.1ها" وأتاحها لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف )ليالويب لالتفاقية وبروتوكو 

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي تنفيذ 13/73)ط( و)ي( و)ك( من المقرر  11في الفقرات و   .11
تحديث بغية ؛ 13/77ر استراتيجية الويب بما يتماشى مع إطار استراتيجية االتصاالت، على النحو المعتمد في المقرّ 

رارات الصادرة عن االجتماعات األخيرة بناًء على الق 7112استراتيجية الويب مع اتخاذ اإلجراءات ذات األولوية قبل عام 
لألطراف؛ ومواصلة تطوير  لية غرفة تبادل المعلومات بما يتماشى مع استراتيجية الويب وبرنامج العمل آللية غرفة تبادل 

  .7171-7111 للفترة المعلومات دعمًا للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

م المحرز منذ االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف مع تنفيذ الطلبات يقدم هذا القسم لمحة عامة عن التقدو  .11
المذكورة أعاله باإلضافة إلى المقررات السابقة المتعلقة بآلية تبادل المعلومات. كما يسلط الضوء على المبادرات ذات 

 تبادل المعلومات. الصلة التي نفذت بالتعاون مع الشركاء وعمل اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة

 تحديث اتتراتيجية الويب .لفأ

محدثة ال الويب ، أعدت األمانة مشروع استراتيجية13/73)ي( من المقرر  11استجابة للطلب الوارد في الفقرة و  .12
 2إلى  2وأتاحتها الجتماع الفريق االستشاري غير الرسمي آللية غرفة تبادل المعلومات التي عقدت في مونتلاير من 

 .CBD / SBI / 2 / INF / 16مشروع استراتيجية الويب المحدثة متاح كوثيقة إعالمية و . 7112 /كانون األولديسمبر

 تنفيذ اتتراتيجية الويب باء.

، اضطلعت األمانة بعدد من اإلجراءات لتنفيذ 13/73)ط( من المقرر  11عماًل بالطلب الوارد في الفقرة  .12
ها. وتشمل بعض النتائج التي تم تقديمها حتى اآلن ما يلي: نسخة محّدثة يتفاقية وبروتوكولالالخاصة بااستراتيجية الويب 

، وموقع يعبر اإلنترنت تتماشى مع صيغة اإلبالغ للتقرير الوطني السادس، ومحلل إلطار اإلبالغ المال اإلبالغمن أداة 
الجسر البيولوجي منصة على شبكة اإلنترنت لمبادرة و  ،7171-7111إلكتروني ُمحّسن لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

(Bio-Bridge) وهي منصة على الويب للتعلم اإللكتروني تعتمد على برنامج ،Moodle  ومحلل التقارير الوطني لبروتوكول
 .ناغويا

ُأنشئت "فرقة العمل المعنية باستراتيجية أمانة الويب المشتركة" لتنسيق وتيسير تنفيذ ، 7112وفي أغسطس/ ب  .12
طورت فرقة العمل نهًجا للتنفيذ وخارطة طريق تتضمن مرحلتين. و استراتيجية الويب بما يتماشى مع استراتيجية االتصاالت. 

ع التركيز على األنشطة والنواتج المستعجلة وستستمر المرحلة األولى حتى االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، م
المتوقع استكمالها في ذلك االجتماع، بناء على طلب مؤتمر األطراف. وستشمل المرحلة األولى أيضا تطوير النسخة 
ي األولى من الموقع اإللكتروني الجديد التفاقية التنوع البيولوجي، الذي يتوقع أن يكون أكثر ديناميكية وجاذبية وسهولة ف

 نواتجركز على تنفيذ التوس 7171االستخدام. وستستمر المرحلة الثانية حتى االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في 
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ج المرحلة األولى. وترد قائمة األنشطة والنواتج في واتالمتبقية التي تم تحديدها في استراتيجية الويب ومواصلة تحسين ن
 .CBD / SBI / 2 / INF / 16المحدثة، التي أتيحت كوثيقة معلومات  المرحلتين في مشروع استراتيجية الويب

 على الويبترجمة ال جيم.

من خالل شراء  الويببرمجياتها للترجمة على ب االرتقاءب، قامت أمانة االتفاقية الويبفيما يتعلق بالترجمة على  .12
عداد العديد من التراخيص لبرنامج  . وبعد إجراء التعديالت واالختبارات الفنية الالزمة، SDL Trados Studio 2017وا 

الويب بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة )العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية على ترجمة الاستؤنفت عملية 
وبالنسبة . بيورو األ حاداالت والروسية واإلسبانية( مع قائمة المترجمين والميزانية المتاحة، بما في ذلك التمويل الطوعي من

 22321كلمة ) 321 123الويب على ترجمة ال، بلغ إجمالي 7112 /شباطفبراير 72إلى  7112 /حزيرانيونيو 1لفترة من ل
 باللغة اإلسبانية(. 12 211وباللغة الروسية  21 232والفرنسية اللغة ب 13222باللغة الصينية و 12133وباللغة العربية 

 إللكترونيأداة اإلبالغ ا دال.

، طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن ينشئ أداة لإلبالغ باء 17/7)أ( من المقرر  12في الفقرة  .11
على أساس طوعي، عن تقدمها نحو األهداف الوطنية  ،معلومات اإللكتروني تعمل بكامل طاقتها لتمكين األطراف من تقديم

استجابة لهذا المقرر و في تطوير واختبار هذه األداة.  مباشرة فيها األطراف وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، التي تشارك
ومواءمتها مع  اإللكتروني الطوعي ، قام األمين التنفيذي بمواصلة تطوير أداة اإلبالغ13/72)ب( من المقرر  7وللفقرة 
 / ذارمارس 31الصادر في  ،131-7112 خطارتم اإلعالن عن األداة من خالل اإلو السادس.  الوطنيالتقرير نماذن 
 ، ويمكن الوصول إليها من خالل خدمات تقديم المعلومات الخاصة بآلية غرفة تبادل المعلومات على العنوان7112

 https://chm.cbd.int   بلغات األمم المتحدة الست. وترد معلومات إضافية في الوثيقةCBD / SBI / 2/12  بشأن اإلبالغ
  الوطني.

تم منو نقاط االتصال الوطنية الحق في نشر المعلومات الوطنية ومنو حق الوصول إلى هذه األداة إلى و  .11
ذا لزم و ، حسب االقتضاء. لها مستخدمين  خرين عن طريق إسناد دور هيئة النشر الوطنية أو المستخدم الوطني المرخص ا 

على المساعدة من خالل زر المساعدة المباشرة في أسفل كل صفحة أو من خالل األمر، يمكن للمستخدمين الحصول 
. وقد بذلت جهود إضافية لتطوير بنية تحتية مشتركة لمراكز تبادل  onlinereporting@cbd.intعنوان البريد اإللكتروني 

ها. وترد التفاصيل التقنية، بما في ذلك يالتفاقية وبروتوكولالخاصة بااستراتيجية الويب  المعلومات الثالثة كجزء من تنفيذ
( ودعم الوثائق CBD / SBI / 2 / INF / 16المشتركة والتصميم والوصول، في استراتيجية الويب المحدثة ) بواباتحسابات ال

  التقنية بشأن تنفيذها.

 التشغيل البينيقابلية  هاء.

، طلب من األمين التنفيذي تطوير قابلية التشغيل البيني مع  ليات غرفة باء 17/7)ب( من المقرر  12الفقرة في  .17
مراكز تبادل  ليات ( التي يستخدمها العديد من PTKتبادل المعلومات الوطنية، ومن بينها مجموعة أدوات البوابة القائمة )

( لتمكين APIلطلب، شرع األمين التنفيذي في تطوير واجهة برمجة تطبيقات )استجابة لهذا او المعلومات الوطنية واإلقليمية. 

https://chm.cbd.int/
mailto:onlinereporting@cbd.int
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تطورت واجهة برمجة التطبيقات لتصبو و التشغيل البيني مع  ليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية أو الشركاء اآلخرين. 
خدمات تقديم المعلومات الخاصة الطريقة األساسية للوصول إلى سجالت  لية غرفة تبادل المعلومات. ويعني هذا النهج أن 

وأداة تتبع القرار،  اإللكترونيالمبنية على البنية التحتية الجديدة للويب، مثل أداة اإلبالغ  تبادل المعلوماتبآلية غرفة 
المصدر لهذه  رمزعالوة على ذلك، يتوفر و تستخدم جميعها واجهة برمجة التطبيقات هذه لتخزين سجالتها واستردادها. 

 منصة عبر اإلنترنت على GitHubمفتوحة المصدر على مستودع  اريعكمش اإللكترونيةة األنظم
https://github.com/scbd . واجهة برمجة التطبيقات المزيد من العمل على مواءمةسيتم و (API)  مع عملية تنفيذ استراتيجية

  الويب.

بوابة  التنفيذي الحفاظ على قابلية التشغيل البيني مع، طلب من األمين باء 17/7)ن( من المقرر  12في الفقرة و  .13
االتفاقية بللسماح بالمعلومات ذات الصلة  InforMEA األطراف المتعددةالبيئية  باالتفاقات المتعلقةللمعلومات  المتحدة األمم

، ) http://www.informea.orgInforMEA( اإللكتروني موقعالالمتعلقة بالتنوع البيولوجي لتكون قابلة للبحث عالميًا على 
تقوم األمانة بتنفيذ وصيانة واجهة برمجة تطبيقات و . CBD اإللكتروني موقعالوالتي يمكن الوصول إليها من خالل 

InforMEA  استناًدا إلى المواصفات المتاحة علىhttp://www.informea.org/about/api.  

 آليات غرفة تبادل المعلوماتدعم  واو.

والشركاء إلى تقديم الدعم إلى البلدان النامية األطراف التي  األطرافباء، دعا مؤتمر األطراف  17/7في المقّرر  .11
(، كما دعا األطراف والجهات المانحة إلى مواصلة تقديم 11تقوم بتطوير  ليات غرف تبادل المعلومات الوطنية )الفقرة 

لترجمة من أجل تسهيل تبادل المعلومات الوطنية، بما في ذلك إعداد المحتوى وا الدعم المالي إلنشاء وتعزيز  ليات غرف
، شجع مؤتمر األطراف األطراف على مواصلة 13/73ر من المقرّ  17في الفقرة و (. 12تقاسم المعلومات والمعارف )الفقرة 

بذل جهودها إلنشاء  ليات وطنية فعالة لغرفة تبادل المعلومات ودعمها وتطويرها دعمًا الستراتيجيات وخطط عمل التنوع 
 خاصة بها.البيولوجي الوطنية ال

. وشمل ذلك تنظيم 7112-7112تبادل المعلومات الوطنية خالل الفترة غرفة قدمت األمانة الدعم لتطوير  ليات و  .11
 CBD / SBI / 2 / INF / 6حلقتي عمل إقليميتين لبناء القدرات بشأن  لية غرفة تبادل المعلومات المشار إليها في الوثيقة 

التي تسهل إنشاء  ليات تبادل معلومات وطنية. وقدمت النسخة األولى  Biolandر أداة وكذلك الدعم لمواصلة تطوير ونش
 نتيلأعاله ال تينتي العمل المذكور حلقلمساعدة األطراف في إنشاء  لياتها الوطنية لتبادل المعلومات في  Biolandمن أداة 

ن هذه األداة. ومن المتوقع أن تسهل هذه النسخة في إثيوبيا وتوغو. ومنذ ذلك الحين، أعدت األمانة نسخة مطورة م اعقدت
مجموعة أدوات بوابة  االنتقال من  لية غرفة تبادل المعلومات الوطنية القائمة والمبنية على  لية ، ضمن جملة أمور،الجديدة
اإلصدار الحالي من هذه  االطالع علىيمكن و الجديدة.  Biolandإلى أداة  (CHM PTK) تبادل المعلومات األوروبيةغرفة 

. وقد أعرب العديد من األطراف التي أنشأت بالفعل  لية وطنية https://demo.chm-cbd.netالموقع اإللكتروني األداة على 
لتبادل المعلومات عن اهتمامها بترحيل مواقعها الوطنية الموجودة على أساس  لية غرفة تبادل المعلومات إلى أداة 

Bioland . غرفة ة إلى ذلك، لن تكون مجموعة أدوات بوابة باإلضافو( تبادل المعلومات األوروبيةPTK الحالية التي تدعم )
 لية تبادل معلومات وطنية في وضع يمكنها من توفير الدعم المستمر لهذه األطراف. ولذلك، يجري حالًيا  31أكثر من 

  .Biolandإلى أداة  معلوماتالتبادل لغرف  هذه اآلليات الوطنية نقلتنفيذ عملية 

http://www.informea.org/
http://www.informea.org/about/api
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 جائزة آلليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية زاي.

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يقترح، بالتعاون مع اللجنة باء 7 /17من المقرر  11في الفقرة  .12
االجتماع الثالث عشر والرابع عشر والخامس  جائزة خالل االستشارية غير الرسمية آللية تبادل المعلومات، عملية لمنو

أكبر تقدم في إنشاء أو تطوير  لياتها الوطنية  تمؤتمر األطراف، رهنا بتوافر الموارد، لألطراف التي كانت حققلعشر 
 االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف. خالل، تم منو المجموعة األولى من الجوائز ذلك كما ُطلبو لتبادل المعلومات. 

 خاللعملية منو المجموعة الثانية من الجوائز  7112 /كانون الثانييناير 11الصادر في  111-7112اإلخطار  وأطلق
على  مشارةك 7112 /تموزيوليو 31يتعين على األطراف تقديم استبياناتهم حتى و االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف. 

 .ةالجائز  ول علىبأن يتم النظر في طلباتهم من أجل الحصاهتمامهم 

 مبادرات أخرى نفذت بالتعاون مع الشركاء حاء.

( MEA-IKMواصلت األمانة التعاون مع مبادرة إدارة المعارف الخاصة باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ) .12
، والتعلم اإللكتروني، واستخدام صيغة بيني(، والتشغيل الLEO) وكائنات البيئة نالقانو بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك 

Akoma-Ntoso  التآزر في التقارير الوطنية من خالل أداة اإلبالغ عن أوجه األمم المتحدة و وثائق التي اعتمدت في
 .rg/abouthttps://www.informea.oمزيد من المعلومات متاح على وال(. DARTالبيانات )

 أعمال اللجنة االتتشارية غير الرتمية آللية غرفة تبادل المعلومات طاء.

، مدد مؤتمر األطراف والية اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل 13/73من المقرر  11في الفقرة  .12
ف. وبناء على ذلك، أصدر األمين المعلومات وفقًا إلجراءاته التشغيلية حتى االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرا

، داعيا األطراف إلى تسمية المرشحين، وتم اإلعالن عن 7112 /شباطفبراير 71بتاريخ  111-7112 خطاراإلالتنفيذي 
. وعقد اجتماع عبر اإلنترنت للجنة 7112 /حزيرانيونيو 1الصادر في  ،112-7112تشكيل اللجنة من خالل اإلخطار 

عقد اجتماع مباشر لمدة يومين في مونتلاير يومي و وبفضل دعم مالي من االتحاد األوروبي،  7112 /حزيرانيونيو 13 في
 .CBD / CHM / IAC / 2017 / 1/5في الوثيقة متاحة . وتوصيات ذلك االجتماع 7112 /كانون األولديسمبر 2و 2

 التوصيات المقترحة .تادتا

 :غرار ما يليعلى  مقّرري توصية مؤتمر األطراف باعتماد قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في النظر ف .12

 مؤتمر األطراف،إن  

 بناء القدرات .1

 ،13/71و 13/73إلى المقّررين  إذ يشير 

الدعم المقدم من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة من أجل بناء  وا ذ يالحظ مع التقدير 
 ،والعلمي لمساعدة األطراف من البلدان النامية والشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالقدرات وأنشطة التعاون التقني 

https://www.informea.org/about
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( لتعزيز ودعم بناء 7120-2017بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ) يحيط علما .1 
 12مختلف الشركاء.ها التي يدعمها ويسهلها األمين التنفيذي بالتعاون مع ليالقدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكو 

موارد  أن توفر القيام بذلك األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة التي يمكنها دعوي .7 
 إضافية لدعم األنشطة الواردة في خطة العمل قصيرة األجل التي لم تنفذ بعد؛

، واختصاصات 7171 عام طار االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعداإلبعناصر عملية إعداد يرحب  .3 
الدراسة وفقا لتلك  إجراءإلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر األموال  ويطلب 12الدراسة لتوفير قاعدة معلومات إلعداد اإلطار،

 االختصاصات؛

األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمين  يدعو .1 
 ،ات الصلة بالدراسة المذكورة أعاله، بما في ذلك احتياجاتها من القدرات والثغرات ذات األولويةالتنفيذي بالمعلومات ذ

والمبادرات الرئيسية لتنمية القدرات الجارية، ودراسات الحالة التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة، 
 ؛7171ستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد عام وكذلك  راء واقتراحات بشأن العناصر المحتملة لإلطار اال

يطلب إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر األموال، أن يدرن في التقييم المستقل لتأثيرات ونتائج وفعالية  .1 
وتقييم نتائج وفعالية  رصد 13/13المقرر  )ز( من 11( المطلوبة في الفقرة 7112-7171خطة العمل قصيرة األجل )

 أنشطة بناء القدرات الجارية التي تدعمها وتيسرها األمانة؛

يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي، رهنًا بتوافر األموال، أن ينظم بالتزامن مع عملية إطار التنوع  .2 
عبر اإلنترنت لتمكين األطراف في  النقام، حلقات عمل استشارية إقليمية ومنتديات 7171البيولوجي العالمي لما بعد 

 إعداد في المساهمة من، لصلةذات ا المنظماتو  المحلية والمجتمعاتها، فضاًل عن السكان األصليين لياالتفاقية وبروتوكو 
 والمعلومات الواردة؛ اآلراء تجميع مراعاة مع ،7171 لتنمية القدرات في فترة ما بعد عام االستراتيجي اإلطار مشروع

يدعو األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم الدعم المالي والتقني لتنظيم  .2
 حلقات العمل االستشارية اإلقليمية ومنتديات النقام على اإلنترنت المشار إليها أعاله؛

ى جانب إل 7171يطلب إلى األمين التنفيذي تقديم مشروع إطار استراتيجي لتنمية القدرات بعد عام  .2
بعد  ينظر فيهلكي كي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث و  7171مشروع إطار التنوع البيولوجي لما بعد 

 ؛مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر ذلك

 التعاون التقني والعلمي .2

يخص التعاون التقني  فيما 2/72، و2/17، و2/11، و11/12، و17/7، و13/73إلى المقّررات  إذ يشير 
 والعلمي ونقل التكنولوجيا،
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يحيط علما بالتقرير بشأن التقدم المحرز في تعزيز وتسهيل التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك  .2 
 71اإلنجازات التي تحققت في إطار مبادرة الجسر البيولوجي؛

 ةمقدمجهات التسجيل ك بذلكالتي هي في وضع يسمو لها األطراف والمنظمات ذات الصلة  يدعو .11 
 على الويب؛ Bio-Bridgeلمساعدة التقنية من خالل منصة ل

الشركاء العلميين، إلى إبالغ األمين التنفيذي بالمواضيع ذات  اتحادمقدمي المساعدة، بما في ذلك  يدعو .11 
 األخرى؛ األولوية، والتغطية الجغرافية وأنواع الخدمات التي يرغبون في تقديمها إلى األطراف

إنشاء لجنة استشارية غير رسمية بشأن التعاون التقني والعلمي لتزويد األمين التنفيذي بالمشورة  يقرر .17 
بشأن التدابير واألدوات والفرص العملية لتعزيز وتسهيل التعاون التقني والعلمي من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية وفقًا 

 ؛طّيه يت الواردة في المرفق الثانختصاصالال

يطلب إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء ورهنًا بتوافر الموارد، مواصلة تعزيز وتيسير التعاون  .13 
مؤتمر لكي ينظر فيه التقني والعلمي وتقديم تقرير مرحلي كي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث و 

 ؛اجتماعه الخامس عشر خاللاألطراف 

 آلية غرفة تبادل المعلومات .3

ها وتطوير  ليات غرفة تبادل المعلومات يالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكول إذ يالحظ 
غرفة تبادل من قبل األمين التنفيذي لمساعدة األطراف في إنشاء أو تحسين  ليات  Biolandالوطنية، بما في ذلك نشر أداة 

 71،وطنيةالمعلومات ال

األطراف والحكومات األخرى، حسب االقتضاء، إلى ترحيل مواقعها اإللكترونية الخاصة بآلية  يدعو .11 
  التي أعدها األمين التنفيذي؛ Biolandتبادل المعلومات القائمة إلى أداة غرفة 

 لها بذلكالتي هي في وضع يسمو األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة،  يدعو .11 
مواصلة توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية الالزمة لدعم مواصلة تطوير  ليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية، أو نقل 

  أداة؛ Biolandإلى  الوطنية الموجودة تبادل المعلوماتغرفة آللية  لكترونيةمواقع اإلال

 د المالية:يطلب من األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموار  .12 

تبادل المعلومات الوطنية الخاصة بها غرفة )أ( مواصلة دعم الجهود التي تبذلها األطراف إلنشاء  ليات  
  واستمرارها وتطويرها، بما في ذلك من خالل:

 ؛Biolandالتطوير المستمر والترويج ألداة  (1) 

                                                                 
 .CBD/SBI/2/INF/6نسخة محدثة من الوثيقة  71
71 CBD/SBI/2/9. 



CBD/SBI/2/9 
Page 16  

 ؛تبادل المعلومات الوطنية الخاصة بهاغرفة  ليات تنظيم دورات تدريبية لمساعدة األطراف على تطوير  (7) 

دعما للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  غرفة تبادل المعلومات ية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل  )ب( 
 .بتوجيه من اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات 7111-7171

في النظر في توصية مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ أيضاً  .21
 ر على غرار ما يلي:بروتوكول ناغويا باعتماد مقرّ 

 ،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياإن  

 ، NP-2/8و NP-1/8إذ يشير إلى المقّررين  

يز ودعم بناء ( لتعز 7120-2017بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل )يحيط علمًا  .1 
 77؛التي يدعمها ويسهلها األمين التنفيذي بالتعاون مع مختلف الشركاء ليهاالقدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكو 

 عام باختصاصات الدراسة لتوفير قاعدة معلومات إلعداد إطار استراتيجي لتنمية القدرات لما بعديرحب  .7 
الدراسة وفقًا لهذه مجراء ، كما ورد في التذييل للمرفق الثاني أدناه، ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يكلف ب7171

 االختصاصات؛

األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمين  يدعو .3 
 ؛7171 عام طار االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعدالتنفيذي بآراء ومقترحات بشأن العناصر المحتملة لإل

األطراف في البروتوكول وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة  يدعو .1 
إلى المشاركة في حلقات العمل التشاورية ومنتديات النقام على اإلنترنت بشأن مشروع اإلطار االستراتيجي لتنمية القدرات 

الذي سينظمه األمين التنفيذي، رهنا بتوافر األموال، باالقتران مع عملية إطار التنوع البيولوجي العالمي  7171 عام بعد لما
 ؛7171 عام لما بعد

كي تنظر  7171أيضا إلى األمين التنفيذي تقديم مشروع إطار استراتيجي لتنمية القدرات بعد عام  يطلب .1 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  بعد ذلك ي اجتماعها الثالث وينظر فيهفيه الهيئة الفرعية للتنفيذ ف

 الرابع. هاجتماع خاللالبروتوكول 

قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ أيضا في النظر في توصية مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  .21
 على النحو التالي: مقّرربروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية باعتماد 

  ،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةإن  

 ، VIII/3-CPو  VI/3-BSإذ يشير إلى المقّررين  
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CBD/SBI/2/9 

Page 17 

( لتعزيز ودعم بناء 8107-8181بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ) يحيط علماً  .0 
 81؛التي يدعمها ويسهلها األمين التنفيذي بالتعاون مع مختلف الشركاء ليهاالقدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكو 

توفير قاعدة معلومات إلعداد إطار استراتيجي لتنمية القدرات لما من أجل باختصاصات الدراسة  يرحب .8 
لهذه الدراسة وفقًا مجراء ، كما ورد في التذييل للمرفق الثاني أدناه، ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يكلف ب8181 عام بعد

 االختصاصات؛

األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمين  يدعو .1 
 ؛8181 عام التنفيذي بآراء ومقترحات بشأن العناصر المحتملة لإلطار االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد

مات ذات الصلة األطراف في البروتوكول وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظ يدعو .4 
إلى المشاركة في حلقات العمل التشاورية ومنتديات النقام على اإلنترنت بشأن مشروع اإلطار االستراتيجي لتنمية القدرات 

الذي سينظمه األمين التنفيذي، رهنا بتوافر األموال، باالقتران مع عملية إطار التنوع البيولوجي العالمي  8181 عام لما بعد
 ؛8181 عام لما بعد

كي تنظر فيه  7171إلى األمين التنفيذي تقديم مشروع إطار استراتيجي لتنمية القدرات بعد عام  يطلب .5 
بروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  بعد ذلك الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث وينظر فيه

 .عاشرال هاجتماع خالل قرطاجنة للسالمة األحيائية
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 المرفق األول

 جنة االتتشارية غير الرتمية المعنية بالتعاون التقني والعلميللا اختصاصاتمشروع 

 . معلومات أتاتية1

لتنوع البيولوجي ا من اتفاقية التنوع البيولوجي من األطراف تعزيز التعاون التقني والعلمي في مجال حفظ 12تطلب المادة 
المستدام، بما في ذلك التعاون في تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات وتطوير واستخدام التكنولوجيات ذات  ستخدامهوا

نشاء برامج بحث مشتركة و تدريب الموظفين، و ، والتقليدية(الصلة )بما في ذلك التكنولوجيات األصلية  تبادل الخبراء، وا 
 .ومشاريع مشتركة لتطوير التكنولوجيات ذات الصلة

، عددًا من التدابير وقدم إرشادات 2/72و 2/17و 2/11و 11/12و 17/7و 13/73اعتمد مؤتمر األطراف في المقررات و 
 Bio-Bridge الجسر البيولوجي تم إنشاء مبادرةو التكنولوجيا. نقل و  التقني والعلمي بشأن مختلف الجوانب المتعلقة بالتعاون

(BBI) األطراف بدعم مبدئي من حكومة جمهورية كوريا لتعزيز وتسهيل التعاون التقني االجتماع الثاني عشر لمؤتمر  خالل
 خالل 7112 /كانون األولفي ديسمبر بيولوجيال رتم إطالق خطة عمل الجسو والعلمي من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية. 

 .7171-7112ترة االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في كانكون لتوجيه أنشطة وعمليات المبادرة للف

 . الغرض2

تقدم اللجنة االستشارية غير الرسمية المشورة إلى األمين التنفيذي بشأن سبل ووسائل تشجيع وتيسير التعاون التقني والعلمي 
 على وجه الخصوص، تقوم اللجنة االستشارية غير الرسمية بما يلي:و بين األطراف في االتفاقية. 

أن التدابير والنهج واآلليات العملية لتعزيز التعاون التقني والعلمي من أجل التنفيذ الفعال )أ( تقديم المشورة والتوصيات بش
 لالتفاقية؛

 12وغيرها من البرامج التي تسهم في تنفيذ المادة  بيولوجيجسر الال)ب( توفير التوجيه االستراتيجي والبرنامجي لمبادرة 
المقترحة وخطط العمل والتقارير  هاواألحكام ذات الصلة من االتفاقية، بما في ذلك استعراض واعتماد أولويات برامج

جراءات اختيار المشاريع؛  المرحلية والسياسات واإلجراءات التشغيلية، بما في ذلك معايير وا 

 والبرامج األخرى التي تسهم في تعزيز التعاون التقني والعلمي؛ Bio-Bridge الجسر البيولوجي درة)ن( رصد تنفيذ مبا
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)د( تقديم المشورة إلى األمين التنفيذي بشأن وضع وتنفيذ أدوات و ليات لتشجيع وتيسير التعاون التقني والعلمي، بما في 
 آلية غرفة تبادل المعلومات؛ذلك التوجيه بشأن حل المسائل التقنية والعملية المتصلة ب

 )هو( تقديم المشورة والتوجيه بشأن فرص تعبئة الموارد واالستدامة والخطط التحويلية لتعزيز وتسهيل التعاون التقني والعلمي.

لوجستي اللجنة االستشارية غير الرسمية، بما في ذلك تقديم الدعم ال بخدمة التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاالأمانة  قومستو 
 والسكرتاري الالزم لعملها.

 

 .   العضوية3

تتألف اللجنة االستشارية غير الرسمية من خبراء ترشحهم أطراف في االتفاقية من كل إقليم من األقاليم الخمسة باإلضافة 
جيدة  معرفةأعضاء اللجنة االستشارية غير الرسمية  لدى من المتوقع أن يكونو إلى خبراء من المنظمات ذات الصلة. 

يتم اختيار األعضاء على أساس المعايير التالية كما هو موضو في سيرتهم و لتغيير. ل عوامليكونوا مجاالت خبرتهم و ب
 الذاتية:

)أ( خمس سنوات على األقل من الخبرة العملية في المجاالت التقنية والعلمية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التنوع  
 رى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛البيولوجي و / أو االتفاقيات األخ

 12في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار فيما يتعلق بالمواضيع المحددة في المادة  المتعددة التخصصات)ب( الخبرة 
وأهداف أيشي للتنوع  7171-7111واألحكام األخرى ذات الصلة في االتفاقية، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 البيولوجي؛

 عمليات التعاون اإلقليمي أو الدولي وبرامج تنمية القدرات ذات الصلة باالتفاقية. ضمنتجربة واضحة )ن( 

يتم اختيار أعضاء اللجنة االستشارية غير الرسمية من خالل عملية ترشيو رسمية بناًء على المعايير المذكورة أعاله. و 
محددة لمناقشتها في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة يجوز لألمين التنفيذي أن يختار خبراء لمواضيع أو قضايا و 

يعمل األعضاء بصفتهم و االستشارية غير الرسمية، بما يكفل وجود توازن بين الخبراء بشأن المسائل المتعلقة باالتفاقية. 
 لحكومة أو منظمة أو كيان  خر. ينالشخصية وليس كممثل

 سنتين، مع إمكانية تجديدها لمدة سنتين إضافيتين. تهامدة لوالييعمل أعضاء اللجنة االستشارية غير الرسمية و 

 طريقة التشغيل

)أ( تجتمع اللجنة االستشارية وجها لوجه مرة واحدة في السنة على األقل، حيثما أمكن، على هامم االجتماعات 
فيما بين الدورات،  ستعمل اللجنةو يمكن تعديل وتيرة االجتماعات من قبل األعضاء عند الحاجة. و األخرى ذات الصلة. 

 حسب االقتضاء، عبر الوسائل اإللكترونية؛
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من األمم المتحدة. غير أن   خر أجرأي أو  أتعاب)ب( ال يتلقى أعضاء اللجنة االستشارية أي مكافآت أو 
قالية يتم تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة الذين ترشحهم البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انت

 تغطيتها، تمشيا مع قواعد وأنظمة األمم المتحدة؛

يعمل الرئيس لمدة و لتوجيه اجتماعاتها على أساس التناوب.  ا)ن( تنتخب اللجنة االستشارية غير الرسمية رئيس
 سنة واحدة في كل مرة؛

 )د( تتخذ اللجنة االستشارية غير الرسمية قراراتها وتوصياتها بتوافق اآلراء؛

 جوز للجنة االستشارية غير الرسمية في أي وقت أن تنقو أساليب عملها بتوافق اآلراء؛)هو( ي

 )و( تكون لغة عمل اللجنة هي اللغة اإلنجليزية.

 الثاني المرفق

 2020 عام طار االتتراتيجي لتنمية القدرات لما بعداإلعملية إعداد  عناصر

 

 مقدمة .ألف

الثالث عشر، إلى األمين التنفيذي أن يبدأ عملية إلعداد إطار استراتيجي في اجتماعه  ،طلب مؤتمر األطراف 1.
-8100لضمان مواءمته مع متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  8181طويل األجل لبناء القدرات بعد عام 

إجراءات بناء القدرات ، وضمان تنسيقها مع الجدول الزمني لتطوير هذا اإلطار، بهدف تحديد لينوعمل البروتوكو  8181
  ذات األولوية في الوقت المناسب.

عد اختصاصات لدراسة يالتنفيذي أن  مين، طلب مؤتمر األطراف إلى األ01/81)ن( من المقرر  05في الفقرة و 2.
الهيئة الفرعية  افيه تنظر لكي، 8181توفير قاعدة معارف إلعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات بعد عام 

اجتماعه الرابع عشر، مع التأكد من أن الدراسة تراعي، في  خاللمؤتمر األطراف  افيه ينظرللتنفيذ في اجتماعها الثاني ثم 
 اعنها األطراف في تقاريره تالتي أبلغ الصلة ذات الخبراتو جملة أمور، تنفيذ خطة العمل القصيرة األجل لبناء القدرات 

 الوطنية.

بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول و  3.
 خاللوخطة عمل لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول واتفق على استعراضه  افي اجتماعه السادس إطار 

تعراض، قررت األطراف في البروتوكول الحفاظ على اإلطار (. وبعد ذلك االس6 / 3االجتماع الثامن لألطراف )المقرر 
 (.CP-VIII/3ر )المقرّ  8181وخطة العمل حتى عام 

، إطارا  NP-1/8وبالمثل، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في مقرره  4.
في المقرر نفسه، ُطلب و . 8181 عام الذي يغطي الفترة حتى استراتيجيا لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا

وأن يقدم تقريرًا لينظر فيه اجتماع األطراف في  8109تقييم لإلطار االستراتيجي في عام إعداد إلى األمين التنفيذي 
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الخطة  لتيسير استعراض االستراتيجية المحتملة وتنقيحها باالقتران مع استعراض 8181بروتوكول ناغويا في عام 
 .8181-8100 للفترة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

 اإلطار إعداد عملية نطاق .باء

 :التالية المهام العملية ستشمل .5

 8181)أ( إجراء دراسة لتوفير قاعدة معارف إلعداد اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات بعد عام  
 أدناه؛ 0وفقًا لالختصاصات الواردة في التذييل 

، مع مراعاة المعلومات الواردة 8181عناصر اإلطار االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد عام  روع)ب( إعداد مش
في تقرير الدراسة المذكورة أعاله. وسيشمل مشروع العناصر، في جملة أمور، رؤية شاملة ونظرية تغيير تحدد معايير 

المتمثلة في  8151دعم التغيير التحويلي نحو تحقيق رؤية عام من أجل يل تنمية القدرات على المدى الطو ل قوية ونتائج
؛ التأثير ذاتالمسارات الممكنة لتحقيق تنمية القدرات الفعالة و و "العيم في انسجام مع الطبيعة"، والمبادئ التوجيهية العامة، 

طار للرصد والتقييم يتضمن مؤشرات محتملة يمكن قياسها على المدى المتوسط   .طويلوالوا 

على اإلنترنت، يتم تنفيذها باالقتران مع عملية إطار  نقام)ن( تنظيم حلقات عمل استشارية إقليمية ومنتديات لل
  .8181التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 

عداد مشروع تقرير  المالية، الموارد بتوافر ورهنا .6 الدراسة باإلضافة سيتم إشراك شركة استشارية إلجراء الدراسة وا 
. وستتم مناقشة المسودات خالل حلقات العمل 8181عناصر اإلطار االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد  شروعإلى م

على اإلنترنت التي ستنظمها األمانة والمنظمات ذات الصلة باالقتران مع عملية  نقاماالستشارية اإلقليمية ومنتديات ال
ستقوم الشركة االستشارية بدمج المدخالت المتلقاة من حلقات العمل و . 8181لمي لما بعد إطار التنوع البيولوجي العا

على اإلنترنت في المشروع النهائي لإلطار االستراتيجي لتنمية القدرات الذي سيقدم بعد ذلك إلى  نقامالتشاورية ومنتديات ال
اية المطاف من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس اجتماعها الثالث وفي نه خاللالهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه 

 عشر.

 لألنشطة إرشادي زمني جدول .جيم

مع  مواءمتها ينبغي التيستشمل عملية إعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات األنشطة التالية،  .7
   -2020 : 8100 للفترة الجدول الزمني لتطوير متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

        
 المسؤولية الزمني الجدول المهمة/النشاط

 األصلية والشعوبدعوة األطراف 1 
ات ذات نظموالم المحلية والمجتمعات

الصلة إلى تقديم معلومات عن احتياجات 
وأولويات تنمية القدرات والخبرات ذات 

 والشعوب واألطراف، األمانة؛  2018 الثاني تشرين/نوفمبر -  ب/أغسطس
 المحلية، والمجتمعات األصلية

 المعنية والمنظمات
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الصلة والدروس المستفادة، وكذلك اآلراء / 
االقتراحات بشأن العناصر المحتملة لإلطار 

 عاماالستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد 
، واستكمال المعلومات المقدمة من 8181

 خالل التقارير الوطنية

 األطراف  2018 األول كانون/ديسمبر الوطنية التقارير تقديم2 

التقييم المستقل آلثار خطة العمل  3.
القصيرة األجل ونتائجها وفعاليتها 

( لتعزيز ودعم بناء 8107-8181)
القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية 

 ليهاوبروتوكو 

 استشاري خبير 2019 أيار/مايو – الثاني كانون/يناير 

إجراء الدراسة لتوفير قاعدة المعارف   .4
إلعداد اإلطار االستراتيجي الطويل األجل 
لبناء القدرات، بما في ذلك إجراء استعراض 

مكتبي للتقارير والوثائق ذات الصلة؛ 
المعلومات الواردة من األطراف  وتجميع

والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
 دراساتوالمنظمات ذات الصلة؛ وال

 أصحاب/ المقابالت مع  ستقصائيةاال
 ينالرئيسي المصلحة

 استشاري خبير 2019 نيسان/أبريل – الثاني كانون/يناير

إعداد مشروع تقرير دراسة يستند إلى 5. 
والشعوب التقارير الواردة من األطراف 

والمجتمعات المحلية والمنظمات األصلية 
ذات الصلة وأصحاب المصلحة واستعراض 

الوطنية والوثائق األخرى ذات التقارير 
  الصلة

 واألمانة استشاري خبير 2019 أيار/مايو – نيسان/أبريل

إعداد مشروع عناصر اإلطار  .6
االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد عام 

8181 

 ؛واألمانة استشاري خبير 2019 حزيران/يونيو - أيار/مايو

 استشاري وخبير األمانة 2019 تموز/يوليو – الثاني كانون/ينايراإلقليمية  يةعمل التشاور الحلقات   .7
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على اإلنترنت بشأن  نقامومنتديات ال
مشروع تقرير الدراسة وورقات المناقشة ذات 

الصلة ومشروع عناصر اإلطار 
االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد عام 

)باالقتران مع عملية إطار التنوع  8181
 )8181البيولوجي العالمي لما بعد عام 

تقديم تقرير الدراسة المنقو ومشروع  - 2
العناصر المنقحة لإلطار االستراتيجي 

 8181لتنمية القدرات لما بعد عام 

 استشاري خبير  2019  ب/أغسطس

لتشاور بشأن ل عمل حلقة )حلقات( .9
مشروع العناصر المنقحة لإلطار 
بعد عام االستراتيجي لتنمية القدرات لما 

8181 

خبراء رشحتهم الحكومات    2019 األول تشرين/أكتوبر أيلول/سبتمبر
 والمنظمات ذات الصلة

إعداد المشروع النهائي لإلطار  10.
 8181االستراتيجي لتنمية القدرات بعد عام 

على أساس المدخالت من حلقات العمل 
 االستشارية

 استشاري وخبير األمانة 2019 الثاني تشرين/نوفمبر

وجهات نظر  إبداء إلى يدعوخطار إ11.
بشأن المشروع النهائي لإلطار االستراتيجي 

  8181لتنمية القدرات بعد عام 

 األصلية والشعوب األطراف،  2019 شباط/فبراير- األول كانون/ديسمبر
 والمنظمات المحلية، والمجتمعات

 الصلة ذات

الفرعية  للهيئة الثالث االجتماعنظر  12.
للتنفيذ في الصيغة النهائية لمشروع اإلطار 

االستراتيجي لتنمية القدرات لما بعد عام 
8181    

يئة الفرعية لله الثالث االجتماع   2019 حزيران/يونيو- أيار/مايو
 للتنفيذ

 األول التذييل

 0202عام  بعد لما القدرات طار االتتراتيجي لتنميةاإللدراتة لتوفير قاعدة معلومات إلعداد  اختصاصات

 اإلطار إعداد وعملية دراتةال نطاق .ألف

  التالية: المهام الدراسة ستشمل .1
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، بما في ذلك المبادرات / البرامج الرئيسية ليها)أ( تقييم حالة تنمية القدرات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية وبروتوكو  
 والشراكات؛الحالية لتطوير القدرات، واألدوات، والشبكات، 

في مختلف المناطق، بما في ذلك  ليها)ب( تحديد الموّردين الرئيسيين لدعم بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكو 
 اختصاصاتها ونقاط قوتها؛

)ن( استعراض الخبرات الناشئة والدروس المستفادة من مختلف طرائق وُنهج إنماء تنمية القدرات المستخدمة وتقييم 
 قيودها النسبية؛فعاليتها و 

 ؛الموجودة والفجواتتنمية القدرات  يخص مافي لألطراف التكنولوجية واالحتياجات الرئيسية تاالحتياجا)د( تحديد 

 ( تحليل ما تم القيام به وأنواع أنشطة تنمية القدرات التي ساهمت في التقدم المحرز؛ه)

جوووراءات بنووواء القووودرات ذات  7171لموووا بعووود عوووام  العوووام إلطوووار تنميوووة القووودرات ه)و( تقوووديم توصووويات بشوووأن التوجووو وا 
 .7171-7111 للفترة األولوية التي يتعين اتخاذها لتحقيق غايات وأهداف متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

 
 المعلومات ومصادر منهجية .باء

 البيانات:تعتمد على مجموعة من مصادر ستستخدم الدراسة طرق جمع البيانات التالية و س . 2
 : ذلك في بما الصلة، ذات للوثائق مكتبي استعراض )أ( 
 لالتفاقية؛ السادسة الوطنية التقارير (1) 
 ناغويا؛ بروتوكول واستعراض األول التقييم نتائج  (2) 
 التقرير الثاني )كخط أساس( والتقارير الوطنية الرابعة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛ (3) 
 84؛االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لبناء القدرات (4) 
 تقارير عن تقييم األطر االستراتيجية لبناء قدرات بروتوكول ناغويا وبروتوكول قرطاجنة؛ (5) 
( لتعزيز ودعم 8107-8181تقرير التقييم المستقل لتأثيرات ونتائج وفعالية خطة العمل قصيرة األجل ) ( 6)

 ؛ليهااالتفاقية وبروتوكو بناء القدرات لتنفيذ 
وتقييمات االحتياجات التي أجرتها المنظمات ذات تقارير الدراسات ذات الصلة والدراسات االستقصائية  (7)

 85؛الصلة
 تقارير التقييم الخاصة بمشاريع بناء القدرات ذات الصلة؛ (2)

خرى، احتياجاتهم من القدرات دراسة استقصائية لألطراف والشركاء الرئيسيين لتحديد، من بين أمور أ )ب(
ذات األولوية والقدرات المطلوبة على مدى العقد القادم وكذلك العروض المحتملة للمساعدة والفرص واألدوات والخدمات 

 األخرى لتنمية القدرات؛
التنوع البيولوجي المتعلقة بتفاقية االفي ذلك موظفي  ن)ن( المقابالت مع عينة تمثيلية من أصحاب المصلحة، بم

وممثلي األطراف والمنظمات الشريكة وغيرها من الجهات الفاعلة من مختلف المناطق، بما في ذلك المؤسسات التقنية 

                                                                 
مون االسووتراتيجيات وخطوط العمول الوطنيوة المنقحوة للتنوووع  111مون بوين  12 ضومن، تتCBD/SBI/2/2/Add/1موون الوثيقوة  17كموا أشوير إليوه فوي الفقورة  71

 البيولوجي المقدمة إلى األمانة خطة وطنية لتنمية القدرات.

االتحواد الودولي بشوأن تطووير القودرات الوطنيوة ذات الصولة بتنفيوذ االتفاقيوات المعنيوة بوالتنوع البيولووجي التوي قوام بهوا بما في ذلك الدراسة االستقصائية  71
نيابووة عوون برنووامج األمووم المتحوودة للبيئووة وتقريوور برنووامج األمووم  األمووم المتحودة للبيئووةلبرنووامج والمركووز العووالمي لرصوود حفووظ البيئووة التووابع  لحمايوة الطبيعووة

 .عمل وطنية للتنوع البيولوجي ةاستراتيجية وخط 111اإلنمائي القائم على تحليل أكثر من  المتحدة



 
CBD/SBI/2/9 

Page 25 

، من بين أمور أخرى، المعلومات واآلراء بشأن نقاط أن يتبادلواإلى  ة معهممقابل أجريتيدعى األشخاص الذين وسوالعلمية. 
والخبرات والدروس المستفادة ذات الصلة  مختلفةظروف  إطارفي  نفيذتنمية القدرات وطرائق الت جُنهمختلف لالقوة والضعف 

وأمثلة على الممارسات الجيدة التي يمكن االستفادة منها باإلضافة إلى وجهات النظر حول العوامل المحتملة للتغيير 
 التحويلي لتنمية القدرات المستقبلية.

__________ 

 


