
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 االجتماع الثالث

 الحقا د المكان والمواعيدحد  سي  

 *من جدول األعمال المؤقت 7البند 

 

دعم تنفيذ اإلاطرر من أيل لتنمية القدرات  يلاطويل األالتستراتيي  االاطرر اإل شروعم
 0202العرلم  للتنوع البيولوي  لمر بعد عرم 

 ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين

 مقدمة   -أوال

 فإن   ،التي ت بذل حالياعلى الرغم من الجهود األرض. و  ة كوكبلسالمو  نسانلإل احيوي االتنوع البيولوجي أمر ي عتبر  -1
ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه أو يزداد سوءا في  ،للقلق مثيرة بوتيرةفي جميع أنحاء العالم  يشهد تدهورا التنوع البيولوجي
نوع البيولوجي لما لتل العالمي اطاراإلتنمية القدرات إحدى الوسائل الرئيسية لتنفيذ  عد  ت  و  ."المعتادكالعمل  "سير ظل سيناريوهات

في  البشرية تعيش ل في عالقة المجتمع بالتنوع البيولوجي ولضمان أنخاطة اطموحة إلحداث تحو   يحددالذي  0202بعد عام 
دعم تحقيق هذه ب غية لتنمية القدرات  جلاطويل األالهذا اإلاطار االستراتيجي  وقد و ضع .0202ام مع الاطبيعة بحلول عام انسج
؛ اناطاقهو  ي ومعنى تنمية القدراتاإلاطار االستراتيج هذا الغرض من نبي  م على النحو التالي: القسم األول ينظ  وهو م   ،الرؤية

 والقسم الثالث القدرات؛ب المتعلقة ة المستوىرفيعال نتائجبعض اللالرؤية الشاملة ونظرية التغيير إلى جانب أمثلة  يقدم القسم الثانيو 
وأخيرا  ؛سية لتحسين تنمية القدراتاستراتيجيات رئي يقترح فعال؛ والقسم الرابععلى نحو لتنمية القدرات  اهجون  توجيهية مبادئ  يقدم

 .العناصر موضع التنفيذ وضع علىتساعد آليات  حددي القسم الخامس

 اطويل األيل لتنمية القدراتالالغرض من اإلاطرر االتستراتيي   -ألف

لجهات الفاعلة الحكومية وغير ا التي تبذلها توجيه جهود تنمية القدرات فياإلاطار االستراتيجي  هذا الغرض منيتمثل  -0
، لكم  على نحو ي ،وأهداف التنمية المستدامة 0202دعم تنفيذ اإلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من أجل الحكومية 
العمليات و  األخرى متعددة األاطرافالاالتفاقات البيئية  إاطار الموضوعة في تنمية القدرات وخاطاط استراتيجيات وال يكرر،

 هوأهداف 0202إلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لتحقيق المهمة الاطموحة . ولالمتعلقة بالتنوع البيولوجيوالمؤسسات 
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أن تمتلك  يجب يةلتحو  إجراءات  اتخاذوتحفيز  شحذلو  .تنمية القدرات من بينها ،وسائل فعالة للتنفيذ إيجاد عينيت اإلجرائية غاياتهو 
دون  يينإلى المستو وصوال من المستوى الواطني بدءا  ،مختلف المستويات على 1الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية

موارد ال تتمتع بقدر أكبر من القدراتتنمية ل أنشاطة ذلك تنفيذ ويتاطلب. القدرات واألدوات والموارد الماطلوبة ،الواطني والمحلي
 تنفيذاآلفاق الزمنية القصيرة و  وراءالتفكير فيما  يجب أيضا ليتغيير تحو   وإلحداث .أكثر فعالية وتنسيقا وتكميليةتتسم بأنها و 

تحقيق  يهدف هذا اإلاطار االستراتيجي إلى مساعدة جميع الجهات الفاعلة علىو . مؤسسيوذات اطابع  تدخالت قوية ومستدامة
ق لتنمية نهج استراتيجي منس   ات باعتنمية القدرات على جميع المستويات و الرامية إلى  هااالتساق والكفاءة والفعالية في جهود

 .فرص للتعاون والتآزر من شأنه إيجادالقدرات 

قة لتلبية ومبادرات منس  هج ن   استخدام لتعزيز إرشادات قديمتاإلاطار االستراتيجي إلى  هذا يهدف ،وعالوة على ذلك -3
بما في  ،وأهداف التنمية المستدامة 0202إلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ا لتنفيذ الالزمة القدرات من حتياجاتاال

 بلغالذي  ،األهداف( لتحقيق)الشراكات  17والهدف  ،األرض( فوق)الحياة  10)الحياة تحت الماء( والهدف  11ذلك الهدف 
تنمية  هج ومصاطلحاتمج ون  اهذا اإلاطار االستراتيجي مع بر  ماشىيت ،. وبناء على ذلك17.1 الخاص به بناء القدرات مؤشر
2 ويستند إليها. مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية تروج لهاالتي  القدرات

 

من أجل ف المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بإجراء دراسة لتوفير قاعدة معلومات ل  ك  و  -1
كانت  ،ال سيما في البلدان النامية ،جهود تنمية القدرات أن   الدراسة إلى تأشار و  3 .اطويل األجلالاطار االستراتيجي اإل هذا إعداد

ا بلدان فإن   ،عمومعلى وجه الو  .يالة خارجممو  و من خالل مشاريع قصيرة األجل  غالبا ،ةصومعال ت نف ذ بعقليةأة و محدودة ومجز  
 ت نف ذغالبا ما و  .لتنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي جلمؤسسي اطويلة األذات اطابع و  نظامية اهجلم تعتمد بعد ن   عديدة

 يةتمكين اتبيئ في غيابو  ،األجل ةاطويل ناسقةأو برامج مت اتوليس كجزء من استراتيجي ارتجاليةتدخالت تنمية القدرات باطريقة 
اإلاطار  هذا يهدف لذلك. لية ومستدامةة باطريقة تحو  نشودفي إحداث التغييرات الم تدخالت عديدة نجحتلم  نتيجة لذلكقوية. و 

 .االستراتيجي إلى تقديم إرشادات لمعالجة أوجه القصور هذه

له أهداف محددة   توجدال من ثَم  و  ،اإلاطار االستراتيجي لتنمية القدرات أن يكون خاطة تشغيلية هذا من غرضال وليس -0
نماو . للتنفيذ يمكن قياسها ال غاياتو  تنمية القدرات وتقديم إرشادات استراتيجية بمفهوم مشترك  وعياء بنإلى  اإلاطار هذا يسعى ا 

لتنوع ل العالمي اطارإلا التي وضعها 0232عام  غاياتو  الرئيسية معالمالدعم تحقيق ب غية لتحسين إجراءات تنمية القدرات 
 لتحقيق رؤية اماطلوبأمرا تنمية القدرات ستكون  مواصلة جهود بأن   في الوقت نفسه مع االعتراف ،0202البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
يشمل . و المؤسسات الحكومية على المستويين الواطني ودون الواطني ،حسب االقتضاء ،الحكومية الفاعلة اإلشارات إلى الجهات تتضمن ،في هذا اإلاطار 1

 ،والمنظمات الحكومية الدولية ،واالتفاقات البيئية المتعددة األاطراف األخرى ،مصاطلح "الجهات الفاعلة غير الحكومية" منظمات وبرامج األمم المتحدة
والمنظمات غير  ،ومنظمات النساء والشباب ،عات الدينيةو جمموال ،واألوسااط األكاديمية ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والمنظمات المجتمعية

والصناعات وشركات التأمين والمنتجين  مؤسسات التجاريةوكيانات القاطاع الخاص مثل المؤسسات المالية الخاصة وال ،ووسائل اإلعالم ،الحكومية
  .وسااط األكاديمية والقاطاع الخاصاأل في كل منالمجتمع العلمي . ويتواجد والمستثمرين

الراباط  متاحة على ،"UNDAF Companion Guidance: Capacity Development " .(0217مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ) 2
guidance-companion-undaf-development-resources/capacityhttps://unsdg.un.org/.  

 /كانون األولإلى ديسمبر /أيارمن مايوفي الفترة  ،ألف 11/01قرر ملبا عمالالتفاقية التنوع البيولوجي  ةالتنفيذي ةبتكليف من األمين ،الدراسة يت هذهجر أ   3
في الدراسة  المنبثق عن هذه قرير. ق دم التبتمويل من االتحاد األوروبيو  لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالمركز العالمي لرصد الحفظ التابع  من جانب 0211
 .CBD/SBI/3/INF/9هي  وثيقةشكل 

https://unsdg.un.org/resources/capacity-development-undaf-companion-guidance
https://unsdg.un.org/resources/capacity-development-undaf-companion-guidance
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التنوع البيولوجي في مجال قدرات الاإلاطار االستراتيجي أيضا إلى ضمان أن تكون تدخالت تنمية هذا ويهدف  .0202 عام
 .تقييم أثرها واستدامتها ة ب غيةنتظمصورة متقييم بالو  للرصدة خاضعو  وسيعاالحتياجات وقابلة للت مستندة إلى

ودروس  وتجاربممارسات  تظهر  كلما ةدوري صورةها بسيجري استعراضاإلاطار االستراتيجي وثيقة حية  هذا عتبروي   -6
إجراءات  بإعداداإلاطار االستراتيجي على ضمان قيام الجهات الحكومية وغير الحكومية  هذا سيساعد تاطبيق. و فعالةو جديدة 

وثائق  وف توضعوس .تحقيق أثر مستدام على ناطاق واسعمن أجل فعال  على نحوا ورصدها وتقييمها قديمهتنمية القدرات وتل
 .هعند اعتماد إلاطارهذا ال ليعملتنفيذ الا  بشأنتفصيال أكثر وأمثلة تقدم إرشاداتو  لتكمل إضافية

 ناطرقهرو  معنى تنمية القدرات -برء

 تعاريف  -1

غالبية وكاالت األمم  هابما في ،معظم المنظمات جانبستخدم مصاطلح "تنمية القدرات" اآلن على ناطاق واسع من ي   -7
الرامية  هجفي سياق الن   داعت م   كان قد تنمية القدرات مصاطلح أن   تجدر اإلشارة إلىو  4."بناء القدرات" مصاطلح بدال من ،المتحدة

بناء القدرات  أن   فيالرئيسي بين المصاطلحين  ختالفااليتمثل و  .تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الواطني إلى
كل سياق تقريبا بعض  في وجده يأنإلى "تنمية القدرات"  مصاطلحيشير الصفر بينما  نقاطة يعني البدء في بناء شيء جديد من

الفهم الحالي والممارسات  فضل عنة أبصور  رب  الذي يع ،مصاطلح تنمية القدرات باعتمادى يوصَ لذا  .بدايةالقدرات بالفعل كنقاطة 
 نقلة نوعيةإلحداث  جراءاتواإل مفاهيمفي كل من الاطلوب المالتغيير  استلهامعلى  وييمكن أن يساعد هذا التغيير اللغو الجيدة. 

 .في نهج تنمية القدرات

لتعريف ا من لةة معد  صيغستخدم ت   ،ض هذا اإلاطاراغر ألو . تنمية القدرات أو لقدراتل ال يوجد تعريف واحد متفق عليهو  -8
األفراد والمنظمات والمجتمعات ككل على تحقيق أنها "قدرة ب اتمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية للقدر الذي وضعته الشامل 
ددتال الغايات اإلجرائيةو  األهداف فهم تنمية القدرات على أنها ت  ، اإلاطار هذا في سياقو  5.تعلق بالتنوع البيولوجي"فيما ي تي ح 

ها بمرور صونوخلقها وتكييفها و تعزيزها يقومون بو  اتبموجبها األفراد والمنظمات والمجتمع ككل العنان للقدر  ياطلق"العملية التي 
 6.للتنوع البيولوجي" بالنسبة الوقت لتحقيق نتائج إيجابية

 اتمستويات القدر   -0

ذات الصلة  اتالقدر  ستفادة منالتغيير الفعال على االيعتمد و  ،مختلفةالمتراباطة المستويات ال في عدد من اتالقدر توجد  -1
 ةعديد تستخدم منظماتو  .المستويات التي تتفاعل باطرق تدعم وتعزز فعالية كل منهاعلى كذلك في المستويات المناسبة و 

مد اعت   التوصيف الذيوهو  ،الفردي والمستوىالتنظيمي والمستوى البيئة التمكينية  مستوىالتالي:  الثالثة المستوياتذا  وصيفالت
 (:1لهذا اإلاطار )الشكل 

                                                      
بشأن تنمية القدرات  ووحدات التعلم ،" المذكورة أعالهUNDAF Companion Guidance: Capacity Developmentوثيقة "في  ،على سبيل المثال 4

learning-development/resources/fao-http://www.fao.org/capacity-الراباط  متاحة على ،منظمة األغذية والزراعةب الخاصة

modules/ar/-material/learning. 

5 "UNDAF Companion Guidance: Capacity Development". 

 ".UNDAF Companion Guidance: Capacity Developmentمقتبس من التعريف الوارد في  6

http://www.fao.org/capacity-development/resources/fao-learning-material/learning-modules/ar/
http://www.fao.org/capacity-development/resources/fao-learning-material/learning-modules/ar/
http://www.fao.org/capacity-development/resources/fao-learning-material/learning-modules/ar/
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لتمكين والظروف الالزمة  ة الواسعةمو ظمنال مستوى البيئة التمكينيةيشمل  )أ(
لة والسياسات ظم الحوكمة الشامن   بما في ذلك ،لعمل بفعاليةا من لمنظمات واألفرادا

 اطرقواالتفاقيات والبروتوكوالت والقوانين العرفية واألعراف االجتماعية و والقوانين 
 الفاعلة لتغيير والعالقات مع الجهاتا ىفضال عن اإلرادة السياسية ورؤ  ،تاطبيقها

 ؛الخارجية وتوافر الموارد

 ،الهياكل والعمليات واإلجراءات الداخلية المستوى التنظيمييشمل و  )ب(
 التي يشارك فيها عملياتالو  ،وهياكل الحوافز ،ظم اإلدارةون   ،ةيالقياداألدوار و 

والعناصر األخرى التي تؤثر على قدرة أي  ،والمنصات ،نو أصحاب مصلحة متعدد
 7؛مهمتها نجازإل يةجهة فاعلة حكومية أو غير حكومية أو شبكة أو شراكة على العمل بفعال

داخل  الموجودين األشخاص تجاربوكفاءات و  اتجاهاترف ومهارات وخبرات و ابمع المستوى الفردييتعلق و  )ج(
 .عملهم بفعالية أداءالتي تمكنهم من هي العناصر و  ،المنظمات أو المجتمعات

في حالة عدم حصولهم أو  ل وظيفيخل تعاني من في منظمة همعمل في حالةقدراتهم  فادة منستاالألفراد ل يمكنال و  -12
جيدة  ظمقد يكون لدى المنظمات سياسات ون   ،من ناحية أخرىو  .بعملهم هملقيامبيئة مواتية عدم وجود الموارد الماطلوبة و  على

 يس ربيئة ت وجود تحتاج المنظمات أيضا إلى. و رةامهوال يتمتعون بالكفاءة موظفين دون وجودالعمل بفعالية  تقدر علىلكنها لن 
 .أاطر قانونية وآليات مالية مناسبة مثل أن تكون لديها ،عملياتها

داخل ة حاليالات فهم شامل للقدر  الكتساب اضروري اوالمتداعمة بين المستويات أمر  ةكافلفهم هذه العالقات المت وي عتبر -11
داخل جميع  بل ان فحسبالمستويات ال توجد داخل البلد من المهم أن نفهم أن   ،في هذا الصددو  .أي نظام أو سياق معين

 .إلى العالمية وصوال اإلقليميةب مرورا دون الواطنيةالمنااطق  منبدءا  المنااطق الجغرافية

 أنواع القدرات   -3

ها ميقسيمكن تإذ . اطرق مختلفةعدة ب إلى مجموعات أنواع القدرات الالزمة لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي تقسيميمكن  -10
مثل الزراعة والحراجة وما إلى ذلك( وقدرات "وظيفية" )ماطلوبة في  ،عيايضانية" )تخص قاطاعا معينا أو مجاال مو تققدرات " إلى

 واالتصاالت ع السياسات والتحليل الماليوضمثل التخاطياط والميزنة و  ،النظر عن القاطاع أو المجال ت بغض  سياقاجميع ال
على السواء في  ية وغير الحكوميةالجهات الفاعلة الحكوم تكونالقدرات الوظيفية التي  فإن  باختصار  8 .(اتستراتيجيوصياغة اال

 القدرة على: تشمل ،جميع المستويات في ،أمس  الحاجة إليها

                                                      
والوثائق( تعبيرا ماديا  التحتية والمباني والمركبات والمعدات ىنمثل الموارد البشرية والمالية والمادية )بما في ذلك الب   ،يمكن أيضا اعتبار الموارد الملموسة 7

 .هاأو منتجاتأو أحد  التنظيمية اتلقدر عن ا

المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، حددت الحكومات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي أجراها دراسة الفي  8
المشاركة )ال ب الخاصة حتياجات القدراتاال هذه تضمنتو . تنمية القدرات الوظيفيةب فيما يتعلق ذات األولوية حتياجاتاالوأصحاب المصلحة اآلخرون 

لحكومات دون الواطنية والمحلية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء، والشباب، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين(؛ ل بالنسبة سيما
تاحة رف و اتوليد المعلومات والمعب الخاصةو إقامة الشبكات والشراكات؛ ب والخاصة السياسات والتشريعات؛ بوضع  والخاصة الوصول إليها واستخدامها؛ا 
قضايا الشعوب األصلية  تعميم مراعاةو تعميم مراعاة المنظور الجنساني ب والخاصة ؛بالغاإللرصد والتقييم و با والخاصة إلدارة والتنفيذ؛با والخاصة

 .تعبئة المواردب والخاصةالضمانات االجتماعية والبيئية؛ ب والخاصةوالمجتمعات المحلية؛ 

  اتالعالقة بين متستويرت القدر   -1الشكل 

 

Enabling 
environment 

capacity 

Individual 
capacity 

Organizational 
capacity 
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ة في مجال التنوع يشاركتسياسات وتشريعات فعالة و  وسن   وضع: القدرة التقنية على تهيئة الظروف التمكينية ()أ
 ؛ةمستنير  اتصنع قرار ل ة وشاملةيشاركت لى عملياتاستنادا إ ،استراتيجيات وخاطاطما يتصل بها من و  ،البيولوجي

دارته :والمشاركة والتنظيم واإللهام ل عاطتال )ب( التواصل والمشاركة والتنظيم على و  ؛القدرة على التاطلع إلى التغيير وا 
لهامهم ل فرادوالتعاون مع جميع أ اءة واستباقية وبن   ناسقةمت التصدي بصورة يدعمواالمجتمع من أجل التأثير عليهم وا 

 ؛المثابرة في مواجهة الشدائدعلى و  ؛التنوع البيولوجي ة التي تواجهالعالمي تحدياتلل

دار  تعبئة )ج( واستخدامها بكفاءة  األخرى والموارد ذات الصلة القدرة على تأمين الموارد المالية :الموارد والدعم ةوا 
 ؛لتنوع البيولوجيبا ةتعلقوالغايات الم والمقاصد األهداف بعض لدعم تحقيق

أهداف بسياطة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق  وضعو  ،: القدرة على تحديد األولوياتالتخاطياط واإلدارة والتنفيذ )د(
التخاطياط االستراتيجي  ذلك بما في ،وتنفيذ المهام الوظيفية والتقنية األساسية ،(SMART أهداف) وواقعية ومحددة زمنيا

دارة وتنفيذ   ؛التنوع البيولوجيفي مجال  رةوالحلول المبتكَ جراءات المستدامة اإلوا 

وضع مؤشرات فعالة لرصد على و  ها،وأثر  : القدرة على رصد وتقييم إنجازات المبادراتالرصد والتقييم )هـ(
يجاد حلولإلدارة التكي  ا آراء تقييمية تيس ر تقديممن أجل  ،السياسات والمشاريع والبرامجب الخاصة تدخالتال  فية والتعلم وا 

 ؛أكثر فعالية

تضمن لتكيف واإلصالح والتجديد الذاتي. ويا ة من أجلتعلم جديد وسائل : القدرة على استخدامالتعلم والتكيف )و(
 مشاكلالتشخيص ومعالجة  ب غية متعددة أساليبمن مصادر و  الواردة رف التقنية واألفكار الجديدةاالمع إدماج ذلك

يجادالعالم و  على مستوى التنوع البيولوجيب الخاصة  .لها حلول إبداعية ا 

ارات " )وهي سمات وقيم ومهغير مادية" )ملموسة ومرئية( وقدرات "ماديةقدرات " إلى أيضا القدرات قسيمويمكن ت -13
لغة باة يهمبأ غير الماديةالقدرات  وتتسم .غير ملموسة وغير مرئية تؤثر على األداء والتكيف(وكفاءات اجتماعية وعالئقية 

في كل  غير الماديةو  الماديةلقدرات ل مثلةاأل بعض أدناهالوارد  1الجدول  عرضيو . الواجب هتمامى االول  ال ت غالبفي ال نهاولك
 .مستوى

 المتستويرت الثالثة ف لقدرات لأمثلة  -1اليدول 

 المردية غير قدراتال  المرديةقدرات ال  ↓المتستوى

اإلقليمية والدولية، المعاهدات واالتفاقيات   البيئة التمكينية
 إلخ

 اتالسياسب المتعلقة قوانينالاطر و األ 
 االجتماعية واالقتصادية الواطنية

 النظم واالستراتيجيات السياسية 

 اآلليات المالية 

 التغيير استلهام من أجل ةمتبصر القيادة ال 

 للتأثير على  الالزمة اإلرادة السياسية
 تغيير إيجابيإحداث اآلخرين من أجل 

   لتعاونا وايا من أجلسن النح 

 الحوكمة الفعالة 

 الهياكل التنظيمية  التنظيم 

 جراءات اإلدارة نظم  وا 

 ةالتنظيمي واالستراتيجيات والياتال 

   ساءلة لهمة: القيم والم  الثقافة التنظيمية الم
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 األاطر االستراتيجية وخاطاط العمل 

  التي يشارك فيها عملياتالالشبكات و 
 ن والمنصاتو أصحاب مصلحة متعدد

 الموارد المالية والبشرية 

 ترف/التكنولوجياانظم نقل المع 

  والتقييم صدأاطر الر 

 عير ادورة المش إدارة 

 والثقة والتعلم المستمر

 ف والمرونة والتكي   ستعدادإدارة التغيير: اال
 واإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

  القدرة على تحقيق التوازن بين الحلول اطويلة
 الناشئةاألجل والتغييرات 

 تهانظمة ومصداقيمسمعة ال 

الكفاءة في استخدام األساليب واألدوات   يفردال
 ةحددلمهام المداء االمناسبة أل

 ال ةالتقني اترف والمهارات والخبر االمع ،
 األصليةشعوب سيما المعارف التقليدية لل

 مجتمعات المحليةوال

 يات والسلوكيات واألخالق تجاهاتالقيم واال
 الشخصية

  المهارات العالئقية: التفاوض والعمل
 ، إلخالنزاعات والتيسير تسويةالجماعي و 

 في  الثقةو  ؛الذكاء االجتماعي والعااطفي
 الذاتتقدير و  للعمل، والتحفز النفس؛

 مهارات حل المشاكل 

 الذاتي والتعلم من أجل  أملالقدرة على الت
 التغيير

 التفكير التحليلي والمناطقي 

ما وهو  ،إنشاء أو تعزيز قدرات تقنية محددة 0202أهداف التنوع البيولوجي لما بعد عام  في تحقيق حاقد يتاطلب النجو  -11
قد  بعض الحكوماتفإن   ،على سبيل المثال .لتعاون التقني والعلميا المتاحة في مجال الفرصاستغالل يعني تلبية االحتياجات و 

يات الحمض كنولوجفي ت اتخبر إلى الحصول على  ،األنواع الغريبة الغازيةب المتعلقة األهداف أحدلتحقيق  حتاج في مساعيهات
قع امو لاط ائي لرسم خر ساتلر اليصو التيات كنولوجظم المعلومات الجغرافية وتاستخدام ن   إلى أو ،تحديد األنواعمن أجل النووي 

جميع استراتيجيات وبرامج  هكذا فإن  و  .عليهاالقضاء و  األنواعلمكافحة هذه  فعالة تدابير من أجل تصميم ،األنواع الغازية
الحكومات والشعوب األصلية  جانبكأولوية من  تدداالحتياجات التقنية التي ح   تراعيينبغي أن  ومبادرات تنمية القدرات

والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين في وضع خاطاط لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي لما بعد عام 
0202. 

 عملية تنمية القدرات  -1

تدخالت ليس فقاط لتنمية القدرات ال عددا من عمليةتتضمن هذه الو . ةير اعملية ديناميكية وتكر  بأنها تنمية القدراتسم تت -10
 المتعلقة ثغراتالحتياجات و االوتحديد ة حاليالأيضا لتحليل القدرات )تحليل القدرات  بل ،)تعزيز القدرات أو إنشاء قدرات جديدة(

 أ نشئتالتي  اتدامة القدر ا  رعاية و ) واالحتفاظ بالقدرات ،(ةحاليالالقدرات  غاللالقدرات )تعبئة ونشر واست غاللواست ،القدرات(ب
هذه  ويمكن تكييف .المستويات الثالثة فيهذه التدخالت لأدناه أمثلة  0في الجدول الواردة تقدم المصفوفة و  .بمرور الوقت(

 .حسب االقتضاء األمثلة
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 كل متستوى ف واالحتفرظ بهر  هرغاللواتست تهروتنمي القدرات تحليلل تدخالت  -0اليدول 

 االحتفرظ برلقدرات اتستغالل القدرات تنمية القدرات تحليل القدرات ↓المتستوى

 تحليل الثغرات البيئة التمكينية
في البيئة  الموجودة
 التمكينية

وضع سياسات 
وقوانين ولوائح 

 مناسبة

نفاذ القوانين  تنفيذ وا 
 واللوائح

وتكييف  استعراض
وتحديث السياسات 

 والقوانين واللوائح

 اتلقدر اتحليل  التنظيم 
التنظيمية 

 واالستعداد للتغيير

إنشاء هياكل 
جراءات  وعمليات وا 

 فعالة

 

الهياكل وتفعيل  إدماج
العمليات واإلجراءات في 

العمل  خاطوات سير
 اليومية

الهياكل والعمليات تكييف 
 واإلجراءات

رة هَ تمكين األفراد المَ 
 مدربينليصبحوا 

تحديد االحتياجات  يفردال
التدريبية لألفراد في 

  منظمةال

المهارات  نميةت
والمعارف والكفاءات 

المالئمة  اتتجاهواال
 الماطلوبة

المهارات  استخدام
والمعارف والكفاءات في 

 مكان العمل

 ،ةقائمرعاية الخبرات ال
فقدان القدرات  الحد منو 

 ،دوران الموظفين بسبب
المهارات  نقلسير وتي

 داخلرف اوالمع
 المؤسسات

 اآلن مجلس تنمية القدرات وخدمات التوظيف.التي تسمى (، 0211رواندا ) لدولة: أمانة بناء قدرات القاطاع العام المصدر 

تسير على خاط عملية  عبارة عن تنمية القدرات أعاله قد تعاطي اناطباعا خااطئا بأن   المبي نة المصفوفة في حين أن  و  -16
راء اآلمستمرة من  اتحلق تتضمنة ير اوتكر ة واصلعملية مت األمر هي تنمية القدرات في واقع فإن   ،نقاطة نهاية محددة ولها مستقيم

القدرات  غاللقد يؤدي استو  .(0لشكل )انظر ا استعراضهاو  استراتيجيات جديدةأي العتماد  الالزمة مرونةتتمتع بالو  تقييميةال
 .إلى زيادة الفهم والكفاءة التنفيذ والممارسة كلما أدىمزيد من تنمية القدرات ال تحقيق حديثا إلى أةنشالم

تكرارية و عمليرت متستمرة   -0الشكل 
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  تجواه االتستراتيي  والنالتوي   -ثرنير

 التغييرالرؤية الشرملة ونظرية  -ألف

عيش تمكينها من الجميع المجتمعات و لالكامل  تمكينال تحقيق اطويلة األجل لهذا اإلاطار االستراتيجي فيالتتمثل الرؤية  -17
لدى الحكومات والجهات يكون  في أن جلمتوساطة األالتتمثل الرؤية و . 0202بحلول عام  مع الاطبيعةام انسجبفعالية في 

 معالموالهداف األفعال ومستدام في تحقيق على نحو م اسهالقدرات الالزمة لإل 0232بحلول عام  ةالمعنيالفاعلة غير الحكومية 
 .0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي  اطارالتي وضعها اإل 0232عام  غاياتو  الرئيسية

ة وأهداف مهموتعزيز القدرات الالزمة لتحقيق رؤية و  تنمية استمرار لإلاطار االستراتيجي في دعم لامشيتمثل الهدف الو  -18
وفعالية مبادرات تنمية القدرات  ناسقتو  تعزيز كفاءة يتاطلب ذلكو . 0202وغايات اإلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 يتاطلب ذلك أيضاو  .دامةمع المبادرات ذات الصلة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المست تماشيهاجميع المستويات وضمان  في
منظمات ى هذه الأن يكون لد أيضا من المهم. و مدعومة بموارد مالية وتقنية كافيةو  9التعلم دائمةة و يقظوجود منظمات فعالة و 

 بيولوجي عاليةالتنوع بال تتعلق برامج به تقدمما  نيمكالت لديها منم وشراكات قوية وشبكات تعل   ،للعمل ينحفز موظفين مؤهلين ومت
 .في السياسات والمجتمع والقاطاعات االقتصادية ذات الصلة برامجوأن ت دَمج هذه ال ،الجودة ومتكاملة ومؤثرة

 اتنظري على إحدى ،0202اإلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مثله مثل ،هذا اإلاطار االستراتيجيويرتكز  -11
والعوامل  ،تغيير في القدراتحداث ة إلرجو توضح نظرية التغيير المسارات المو  10 .أدناه 3في الشكل  بي نكما هو م ،التغيير

 .عةة المستوى المتوق  رفيعالتج واوالتغييرات/الن ،واالفتراضات األساسية ،مةاالسياقية اله

 ،التغييرية بسيناريوهات/مسارات على درا ةالمعنيالجهات الفاعلة  الغرض من نظرية التغيير هو التأكد من أن  و  -02
 يجري توضيحهاتنفيذه عملية ه اإلاطار االستراتيجي و االفتراضات والقرارات التي توج   وأن   ،والعالقات السببية والنتائج المرجوة

تهدف نظرية التغيير أيضا إلى المساعدة و  .القدرات نميةتزيادة مع مع تاطور السياقات والظروف و  ةنتظمصورة مب استعراضهاو 
 .القدرات واالحتفاظ بها واستخدامها بفعالية نميةلضمان ت ةمستمر بصورة  والتعلم أملالت على

لتنوع البيولوجي لمعالجة التدهور غير المسبوق  مكنحتى يعلى جميع المستويات أمرا ماطلوبا القدرات وجود  ي عتبرو  -01
ورؤية  0202المي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لإلاطار الع الغايات اإلجرائيةو هداف األتحقيق  من أجلودعم التغيير التحولي 

تج والنلفي القدرات و  حدوثها علتغييرات الرئيسية المتوق  لتقدم نظرية التغيير أمثلة و  .ام مع الاطبيعةانسجللعيش في  0202عام 
 .هاإنشاؤ  اطلوبالمالقدرات على جزئيا  رتكزوالتي قد ت ،(1)انظر اإلاطار عة المتوق  المستوى  رفيعةالية جوهر ال

                                                      
9

م من التجارب والدروس السابقة بهدف تحسين أدائها رف الداخلية الحالية والتعل  ام" من خالل تاطبيق المعتعل  ال دائمة يمكن أن تصبح المنظمة "منظمة 
 (.https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olk4/papers/villardi.pdf )على سبيل المثال، انظر

10
إاطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية:  وضع كجزء من عملية تدمق  تي ال ةنيتقال رشاداتفي االعتبار اإل ، أ خذنظرية التغيير هذه عند وضع 

 "UNDAF Companion Guidance: Theory of Change(. "0217مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية )
(guidance-companion-undaf-ngecha-https://unsdg.un.org/resources/theory.) 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olk4/papers/villardi.pdf
https://unsdg.un.org/resources/theory-change-undaf-companion-guidance
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 اترلقدر ب ةالمتعلق نترئجال -ألف

بما في  ،أن تضع جميع االستراتيجيات ينبغي ،فعال على نحوع واألنشاطة ير البرامج والمشاتخاطياط عمليات  هتوج   لكي -00
أن  غيبوين .القدراتتنمية في مجال  رفيعة المستوى واطويلة األجل ومقاصد اأهداف ،ذلك االستراتيجيات الواطنية للتنوع البيولوجي

 ،0202عة ذات الصلة بتحقيق أهداف وغايات التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام النتائج المتوق   والمقاصد هدافاأل تحدد هذه
 .مع أهداف التنمية المستدامة يةتماشم - عند االقتضاء - أن تكونو 

قدرة الناس والمنظمات والمجتمعات ككل على تحقيق مجموعة الغايات واألهداف المتعلقة بالتنوع البيولوجي  وتتضمن -03
فة في ح القدرات المستهدَ و وضبي ن بتأن الحكومية وغير الحكومية  الفاعلة الجهات يتعين علىقد . و من القدرات االستراتيجية اعدد

 .تنمية القدراتتتعلق ب مبادرة معينة ألي   الذي يوَضعالتسلسل الهرمي للنتائج 

 الخاصة نتائجلليقدم بعض األمثلة حيث  ،3ة في الشكل بي نلنظرية التغيير الم أدناه مكمالالوارد  1اإلاطار وي عتبر  -01
 وفقاستختلف  تجوانوالخرجات الم   ألن   ،هذه القائمة ليست شاملةبيد أن   .تج(واوالن خرجاتالم  اطويلة األجل )المتوساطة و الالقدرات ب

 إنشاء عنمزيد من المعلومات واإلرشادات الد ت عَ  وفسمن ذلك. و  غرضال ما هوو  هاقدرات يجري تنميةالجهة التي لما هي 
 .الحق موعدتسلسل هرمي للنتائج في 
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 لنظرية التغيير عرض بصري  -3 الشكل
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 القدرات فيمر يخص عةالمتوق   نترئجللأمثلة   -1المربع 

 ة المستوىورفيعاطويلة األجل تج وان

 التنفيذ الناجح لالستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع البيولوجي 

  0232لعام  يةجرائاإل الغاياتتحقيق 

 التنوع البيولوجي في جميع القاطاعات والمجتمع مراعاة تعميم 

 جلمتوساطة األتج وان

  تدعم تحقيق االستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع البيولوجيأاطر تمكينية سليمة وترتيبات مؤسسية وجود 

 المستدام إلى جانب التقاسم  هاستخدامو حفظ التنوع البيولوجي  جهود م تعززشراكات استراتيجية وشبكات تعل   وجود
 العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

  عتبارات اال راعينية وذات خاطاط واقعية وقابلة للتحقيق وتتقمن الناحية الع عالية الجودة وسليمة ير ابرامج ومشتنفيذ
 ةيجنسانال

  دراجهافعالة  معمليات تعل  كذلك و  فعالة عمليات رصد وتقييمإجراء  اتخاذدعم ب غية  ،في المشاريع والبرامج منذ البداية وا 
 على األدلة على جميع المستويات ةقائم اتقرار 

  واالحتفاظ بها على جميع  هاجميع أنواعب القدرات غالللحوافز واستثمارات تضمن استلآليات تعزيز وهياكل وجود
 المستويات

 فعرلعلى نحو لتنمية القدرات  توييهيةمبردئ  -ثرلثر

إذا اطبقتها الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية في  التي مةاهالتوجيهية المبادئ ال عددا من يحدد هذا القسم -00
لما بعد  اإلاطار العالمي للتنوع البيولوجيدعم من أجل تسهم في زيادة فعالية واستدامة القدرات سفإنها  ،مبادراتها لتنمية القدرات

 .ستة مبادئ شاملة تدعم كفاءة وفعالية واستدامة إجراءات تنمية القدرات في توجيهيةالمبادئ ت هذه المعوقد ج   .0202عام 

 التدخالت فعرلية واالحتيريرت الحرلية أمر ضروري لضمرن لقدراتلتحليل شرمل للتسيرق و إيراء إّن  -ألف

 حتياجاتاالو على فهم السياق الواطني أو دون الواطني أو المحلي  هاوتنفيذ تدخالت فعالة لتنمية القدرات وضعيعتمد  -06
ة واحتياجات ومصالح أصحاب حاليلظروف السائدة والقدرات الاجودة لتحليل  ذلك إجراء ويتاطلب .ذات الصلة القدرات من

 من الضروري في هذا الصدد:. و المصلحة المعنيين

رسم بما في ذلك من خالل  ،في عمليات تنمية القدرات المعنيةضمان إشراك جميع الكيانات والجماعات  )أ(
 ؛صحاب المصلحة على ناطاق واسعأل خرائاط

 ؛واالستفادة منها في تصميم التدخالت الجديدةة حاليالضمان تحديد القدرات و  )ب(

اتفاقات بيئية متعددة األاطراف وفي خاطة  عدةأن تسهم تدخالت تنمية القدرات في  - قدر اإلمكان - ضمانو  )ج(
 11؛0232التنمية المستدامة لعام 

                                                      
 ".0232بعنوان "تحويل عالمنا: خاطة التنمية المستدامة لعام  0210 /أيلولسبتمبر 00المؤرخ  72/1قرار الجمعية العامة انظر  11
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 ؛أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة الرامية إلى تحقيق مبادراتالمتاحة إلقامة رواباط مع الفرص التحديد و  )د(

جات مرفق البيئة مثل تقييمات احتيا ،في سياقات أخرى اع بهاالحتياجات المضاطلَ  اتتقييم من ةادفاالستو  )هـ(
 ؛العالمية

 .التقييم والتحليلعمليات دمج المنظورات الجنسانية بالكامل في و  )و(

 القدرات تنمية إليراءات الزاوية حير انالبلد والتزام اطريةالق   ملكيةال شكلت أن ينبغ  -برء

 فإن  وجود، ومستدامة فعالة القدرات تنمية تكون لكي أنه والعمليات المبادرات مختلف من التجارب المستفادة لقد أظهرت -07
 بل فحسب بالحكومات وااللتزام الملكية رتباطت ال. و أساسي شراط والمحلي الواطني ودون الواطني المستويات على وااللتزام الملكية
لرصد الحفظ التابع المركز العالمي  أجراها التي الدراسة وأشارت المستهدفة. والجماهير الحكومية غير الفاعلة بالجهات أيضا

" مملوكة" ليست القدرات، فهي بناء مبادرات من عدد الجهات المانحة تتحكم حاليا في أن   إلى لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 تعزيزمن أجل  القيام بما يلي ويتعينأولوياتهم.  تعكس ال وفي بعض األحيان ،المستهدفة والجماهير المعنية للحكومات بالكامل
 :البلدان والتزام اطريةالق   الملكية

 والشعوب( والمحلية الواطنية دون الحكومية الكيانات هافي بما) ةالمعني الحكومية للكيانات الكامل اإلشراك (أ)
 ؛نظرهم وجهات مراعاة لضمان ،والشباب النساء ذلك في بما ،المصلحة أصحاب اتفئو  المحلية والمجتمعات األصلية

 اهاتوسياق الواطنية اوظروفه اوأولوياته انالبلد احتياجات تلبيو  الاطلبيحركها  التدخالت أن   والتأكد من (ب)
 ؛ةالثقافي

هذه  شناقَ ست) البيولوجي للتنوع الواطنية العمل وخاطاط االستراتيجيات في القدرات تنمية إجراءات دمج ضمانو  (ج)
 .(أدناه باء الرابع القسم في التفصيل من بمزيدالمسألة 

  المنظومة ناطرق على القدرات لتنمية ومتكرملة اتستراتييية هجن   تاطبيق تشييع ينبغ  -ييم

 القدرات لتنمية اطريالق   المستوى على وشاملة استراتيجية ن هج صياغة الحكومية وغير الحكومية الفاعلة للجهات ينبغي -08
 :القيام بما يلي يتعين ،ذلك يتسنى تحقيقل. و المحددة هاواحتياجات بسياقها الصلة وثيقة تكونو 

 متعددة فاعلة جهاتتشمل  هجن   تاطبيق خالل من ةاالستراتيجي والمواءمة االستراتيجي التخاطياط تعزيز (أ)
 ؛أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة الرامية إلى تحقيق مبادراتالب الرباط ذلك في بما ،متعددة وقاطاعات

 ؛كامال اتنسيقمنس قة  اطريةالق   لبرامجا أن تكون ضمانو  (ب)

أنها و  ،الفعالية من قدر بأكبر استخدامها بسبلو ة حاليال بالقدرات تعترف والخاطاط االستراتيجيات أن   من التأكدو  (ج)
 ؛بالقدرات لالحتفاظ المالئمة الظروف تهيء أيضا

بنوع  المتعلقة االعتبارات يجمع بين الجوانب متعدد انهج تعتمد واإلجراءات االستراتيجيات أن   من التأكدو  (د)
 ؛رقوالع   عمروال والاطبقة الجنس

 تعزز التي عليها المتفق األجل اطويلةال مقاصدوال األهداف تحقيق في لإلسهام وتدخالت برامج تصميمو  (هـ)
 .هانميتت ساعد على مواصلةوتة حاليال القدرات
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 المتستفردة والدروس بهر المعترف الييدة للممررتسرت وفقر وتنفيذهر التدخالت تصميم غ بني -دال

 الجيدة الممارسات بشأن إرشادات ردت ،المثال سبيل على. الفعالة المستفادة الدروس وتحليالت دراسات عدة تقوث   قدل -01
 حسب ،اإلرشادية والنقااط الدروس هذه دمج ينبغي أمكن وحيثما 12 .أعاله إليها المشار اإلنمائية المتحدة األمم مجموعة وثيقة في

 بعض أن   على الرغم من لكنو  .ناطاقها وتوسيع تكرارها مكنحتي ي القدرات لتنمية جديدةال تدخالتال وتنفيذ تصميم في ،االقتضاء
 المستوى على سواء ،المناسب السياق مع تكييفها ضمان المهم فمن ،اعالمي تاطبيقلل قابلة كونت قد والممارسات الدروس هذه

  :يلي ما الجيدة الممارسات أمثلة من. و الاطبيعية المناظرأو مستوى  المحلي أو الواطني دون أو الواطني

 هاغلوتست السابقة والمبادرات المحلية والقدرات ةحاليال العمليات إلى تستند الجديدة المبادرات أن   التأكد من (أ)
 ؛محليال يصلح على المستوى وما ،كامالاستغالال 

 ضمنعلى نحو ي ،محددة وسياقات احتياجات الئمت القدرات تنميةل تدخالت وتصميم إنشاء في المشاركة (ب)
 ؛بها واالحتفاظة حاليال القدرات غاللاست

 المستوى على المتولدة والحلول رفاالمع نشرب غية  إلى أقصى حدٍّ ممكن األقران من مالتعل  أنشاطة  زيادة (ج)
 ؛المحلي

 ؛لذلك اوفق واإلبالغ والتقييم الرصد تعديل وضمان ،القدرات تنمية أنشاطة تقديم ون هج أساليب تنويع (د)

 التي هجالن   ذلك في بما ،المصلحة أصحاب مختلف بين وفيما الواقع على أرض واألنشاطة الموارد توجيه (هـ)
 ؛ةحاليال بالقدرات تحتفظ

 .األخرى الضعيفة والفئات والنساء المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب الكاملة المشاركة ضمان (و)

  البيولوي  التنوع ف  ميرل قدراتال تنميةل المبذولة يهودال ف  برلكرمل الينتسرنية المنظورات دمج ينبغ  -هرء

إلى  التدخالت وتصميم وتحليل تقييم عمليات في للمرأة والعادلة والفعالة الكاملة المشاركة ضمان يؤدي أن يمكن -32
 المتعلقة والبديلة المستدامة العيش لسبل التخاطياط يتاطلبو . القدراتب فيما يتعلق المنشودة هدافاأل تحقيق حيث من تحول إحداث

 أن يمكن وهو ما ،والفتيات النساء بتمكين النهوض إمكانيةفي و  ،النساء وأدوار احتياجات في النظر البيولوجي التنوع باستخدام
 أوجه عدم المساواةو  ختالفاتاال تقييم شكليو  .المستدام هواستخدام البيولوجي لتنوعا حفظ دعم على قدرتهن تعزيز في يساعد
 لتنمية التي يمكن والفرص العوائق لتحديد ضروريا أساسا ،الجنسين وحقوق ومسؤوليات أدوار عن الناشئة ،الجنسين بين القائمة
 .البيولوجي التنوع تجوانو  الجنسين بين المساواة تحسين في فرقا من خاللها ثحد  ت   أن القدرات

 البداية منذ القدرات تنمية وبرامج وخاطاط اتستراتيييرت ف  موالتعل   والتقييم الرصد أاطر دمج ينبغ  -اوو 

هذه  تساعد إذ .القدرات تنمية جهود واستدامة وفعالية جودة لتحسين ةبأهمية بالغ موالتعل   والتقييم الرصد عمليات تسمت -31
 ،إذا لزم األمر ،التدخل في الوقت المناسب ريسيتعلى الصحيح و  هامسار  في تمضيعلى تقييم ما إذا كانت األمور  العمليات
ية حالالتدخالت الب المتعلقةتحديد نقااط القوة ونقااط الضعف والفرص والتحديات ر سيكما أنها ت. المرجوة تجوانالتحقيق من أجل 
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 فعالية لضمانو  .التدخالت المستقبلية من أجل إثراءرف والممارسات الجيدة والدروس المستفادة اأو السابقة وتوليد وتاطبيق المع
 :يتعين القيام بما يلي ،مالرصد والتقييم والتعل  

 ةالجنساني عتباراتمن خالل عملية شاملة وتشاركية ومراعية لال هاالتسلسل الهرمي للنتائج ومؤشرات تكوين ()أ
، الذين سيشاركون وال سيما الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والشباب ،نو المصلحة الرئيسيأصحاب  هايشارك في

 ؛تنفيذ على المدى الاطويلفي ال

 ؛قبل بدء األنشاطة ،ةالمعنيات فئمصنفة حسب ال ،ية للقدراتأولتقييمات  وضع ()ب

 13؛تخاطياط المشاريع باستخدام األدوات ذات الصلة عمليات والتعلم في أملج أنشاطة التإدرا ()ج

ال سيما عند  ،قابلة للمقارنةو تنتج بيانات نوعية وكمية اطويلة األجل  14لرصد والتقييملاستخدام أساليب وأدوات  ()د
 ؛معقدة ةمو نظمالعمل في 

 .هاوبين، وفيما تعزيز التعاون مع المؤسسات التي يمكن أن تدعم عمليات التعلم ()هـ

 االتستراتيييرت الرئيتسية لتحتسين تنمية القدرات -رابعر

في تاطبيق  ،حسب االقتضاء ،لجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكوميةا أن تعتمدها هذا القسم مقترحات يمكن عرضي -30
لتنوع البيولوجي لالعالمي  اطاراإلدعم من أجل لية واستدامة اعقدرات أكثر ف نميةتبهدف اطويل األجل الاإلاطار االستراتيجي هذا 

دماج تنمية القدرات في إلو  ،اقتراحات إلضفاء الاطابع المؤسسي على تنمية القدرات هذا القسم تضمنوي .0202لما بعد عام 
لشراكات واآلليات الممكنة لزيادة التنسيق والتعاون بين أصحاب ابعض لو  ،السياسات والبرامج والخاطاط الواطنية للتنوع البيولوجي

التآزر مع العمليات الدولية  أوجه توصيات لتعزيزكذلك و  ،التنوع البيولوجيب المتعلقة قدراتالالمصلحة المشاركين في تنمية 
 معين ترتيب أي  بحسب اتيجيات االستر  . وال تردتنمية القدراتب المتعلقة فضال عن اعتبارات التمويل ،األخرى ذات الصلة

مع مراعاة االحتياجات الواطنية والظروف  ،عاطى األولويةكل بلد أن يقرر أي االستراتيجيات يجب أن ت  ل لذلك ينبغي .اتلألولوي
 .السائدة والسياقات المحلية

 إضفرء الاطربع المؤتستس  على تنمية القدرات -ألف

ع ير اومش الحكومية على اتخاذ تدابير إلضفاء الاطابع المؤسسي على أنشاطةع الجهات الفاعلة الحكومية وغير تشج   -33
المؤسسي  ذو الاطابع يمكن أن يشمل النهج. و زيادة فعاليتها واستدامتهامن أجل التنوع البيولوجي  القدرات في مجالوبرامج تنمية 
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نموذج التعلم  عنللحصول على معلومات موجزة ها كولب. التي أنشأدورة التعلم التجريبي  التي تستند إلى هناك العديد من األدوات المختلفة المتاحة 
 .kolb.html-https://www.simplypsychology.org/learningانظر هذا، 

14
 قياس القدرات بشأنعلى سبيل المثال دليل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منها هناك العديد من الموارد المتاحة لقياس القدرات،  
(-measuring-on-paper-apacity development/undphttps://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/c

capacity.htmlمرفق البيئة العالمية التي وضعها المبادئ التوجيهيةو  (؛ 
(final.pdf-ult/files/publications/Monitoring_Guidelines_Reporthttps://www.thegef.org/sites/defa؛)  اطار تقييم تنمية القدرات و ا 

 يمؤسسالاألداء  اتر مؤشكتيب و (؛ /http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA5668EN) منظمة األغذية والزراعةالذي وضعته 
 (.opi-index-performance-organizational-https://www.pactworld.org/library/pactsالصادر عن منظمة "باْكت" )

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity%20development/undp-paper-on-measuring-capacity.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity%20development/undp-paper-on-measuring-capacity.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity%20development/undp-paper-on-measuring-capacity.html
https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/Monitoring_Guidelines_Report-final.pdf
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA5668EN/
https://www.pactworld.org/library/pacts-organizational-performance-index-opi
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 ناطاقا ة األوسعمؤسسيخاطاط الالستراتيجيات و االال يتجزأ من و مكمل  تدابير لضمان تقديم جميع تدخالت تنمية القدرات كجزء
 ،رف الداخليةايمكن أن تشمل التدابير األخرى تعزيز آليات إدارة المعو  .ية الحاليةتنظيمال نميةالموارد البشرية والتبرامج تنمية و 
لخبرات وأفضل الممارسات ا تقاسمو  ،ينعات الممارساورعاية جم ،إلرشاد ودعم األقرانلوضع برامج و  ،تنظيميالالتعلم دعم و 

 .منهجيةبصورة  والدروس المستفادة

 ف  االتستراتيييرت وخاطاط العمل الواطنية األيل ةالاطويلتنمية القدرات  أنشاطة دمج -برء

 وضعع الحكومات على دمج مكونات تنمية القدرات في االستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع البيولوجي أو تشج   -31
حسب  ،دعم تنفيذ االستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع البيولوجيب غية خاطاط عمل مخصصة لتنمية القدرات الواطنية 

تنمية المتعلقة بواألهداف والغايات والمعالم الرئيسية  حتياجاتااليمكن أن تساعد خاطاط العمل هذه في تحديد و 15 .االقتضاء
وكذلك مع  ،األاطر العالمية واإلقليمية والواطنية ذات الصلةمن  غيره ر االستراتيجي ومعها مع هذا اإلاطاماشيوضمان ت القدرات،

في تنمية  ملياالتفكير  التأكد منيساعد أيضا على من شأن ذلك أن و . المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
ضفاء الاطابع و  ،سقاستراتيجي ومت   ها على نحووتخاطياط ،لتنوع البيولوجياب المتعلقة القدرات دماجهاو  ،عليها المؤسسيا  في  ا 

 .ية الواطنية وعمليات الميزنةائنمستثمارات اإلاال

لتزام وتوفر آلية لتنفيذ االملكية و ال نوعا من تنشئ االستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع البيولوجي القابلة للتنفيذو  -30
اطنية االستراتيجيات وخاطاط العمل الو  فإن   م  ومن ثَ . اطريعلى المستوى الق   0202البيولوجي لما بعد عام اإلاطار العالمي للتنوع 

حد د من خالل رسم خرائاط للتنوع البيولوجي ينبغي أن: )أ( تتضمن تقييما الحتياجات جميع الجهات الفاعلة من القدرات )وت  
وتحدد  ،ة األجللالاطوية و تنمية القدرات المتوساط مقاصدوية ألهداف و م استراتيجية تعاطي األول)ب( تقد ألصحاب المصلحة(؛

 3المتنافسة )المذكورة في الشكل  لبااطم)ج( تتضمن تقييما لل ؛السلاطات والجهات الفاعلة والموارد المحلية الالزمة لتنفيذها
ينبغي أن تتضمن . و ة تنمية القدراترصد وتقييم أنشاطل)د( تتضمن آلية  ؛دارتهاإلنظرية التغيير( واستراتيجيات ب المتعلق

االنتقال إلى  أجل إلعداد وتمكين الجيل القادم )الشباب( من اهجن   أيضا االستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع البيولوجي
 .اقتصادات صديقة للتنوع البيولوجي

 الشرملة لعدة قاطرعرترلتنوع البيولوي  مع الخاطاط والبرامج ب المتعلقة قدراتالمواءمة تنمية  -ييم

اإلاطار العالمي  في ةالمقترح بأسره المجتمعشمل تي تالو  كملهاأب الحكومة شملتي تال الواطني لتنفيذا هجن   تاطبيق ينبغي -36
 يةلتحو   إجراءات اتخاذ تحفيز أجل من ،القدرات تنمية هافي بما ،أيضا التنفيذ وسائل على ،0202 عام بعد لما للتنوع البيولوجي

في  قدراتال لتنمية جالن ه هذه مثل اعتماد شأن نوم .البيولوجي التنوع وغايات أهدافو  المستدامة التنمية أهدافب يتصل فيما
 التنوع أعمال بجدول تقليديا ةرتباطم غير افظو ح التي لديها والقاطاعات الوزارات إشراك من خالل سيما ال ،البيولوجي التنوع مجال

 وفعالية كفاءة أكثر القدرات تنمية جهود ويجعل ،الجهود تكراراحتمال  من ويقلل ،مشتركة رؤية وضع رسيي أن ،البيولوجي
 ووممثل ريو واتفاقيات البيولوجي بالتنوع المتعلقة التفاقياتبا الخاصة الواطنية نسيقالت أن تتكاتف جهات ينبغيو  .واستدامة
ة. مشترك أو ةقمنس  تخاذ إجراءات الو  لمواءمةتحقيق ال اطريق راطةاخ اعتمادمن أجل  األخرى المختصة والقاطاعات الوزارات

 وجهود البيولوجي التنوع أعمال جدول مع المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ئتنشأ   التي الواطنية اآلليات وتتآزر دمجنت أن ينبغيو 
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 أحد ل أوو فصأحد التنوع البيولوجي، إما كب المتعلقة قدراتاللتنمية  االتنوع البيولوجي استراتيجيات أو خاطاط اطرفا في اتفاقية 11ما ال يقل عن  أَعد   
 ./https://www.cbd.int/cb/plans أو كوثائق قائمة بذاتها: ذه األاطرافم االستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع البيولوجي الخاصة بهاقسأ

https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=cqX87pwsEo2gpPI7d5Qxlj-lpP-A6H68AVWFmxE1EgQ6zl0VAErYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.cbd.int%2fcb%2fplans%2f
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بين  التكامل تعزيز في رئيسيا دورا اطريةالق   المتحدة ألمما أفرقة تلعب أن ينبغي ،ذلك على عالوةو  .به ةتصلالم القدرات تنمية
16 .اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إاطار م منالمقد   دعمال من كجزء الواطني المستوى على القدرات تنمية وتنسيق امجالبر 

 

 بهر واالحتفرظ كرملة بصورةة حرليال القدرات التستغالل تدابير اتخرذ -دال

 صورةب هاغاللواستة حاليال بالقدرات االعتراف في حالة كفاءة وأكثر أسرع سيكون األهداف تحقيق في حرزالم   التقدم إن   -37
ة حاليال القدرات لتحديد جرد وعمليات سياقمحددة ال تقييمات إجراء على الحكومية وغير الحكومية الفاعلة الجهات عشج  ة. وتكامل

ة حاليال اتبالقدر  االحتفاظ على ستساعد التي الحوافز وتعزيز تحديد ينبغي ،وبالمثل. بالكامل هاغاللاست تمنع التي والعقبات
 بلدان تسلاط ،المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة أجراها التي الدراسة فيو  .بالكامل هاغاللاستو 

 أيضا بل فحسب المؤسسية والذاكرة اتالخبر  فقدان إلى ؤديت ال يتوال ،الموظفين دوران معدلارتفاع  مشكلة على الضوء عديدة
 هجن  تاطبيق و  إبداعية حوافز تقديم في النظر ينبغيلذلك  .المغادرون األفراد أقامها التي العالقات/الشراكات استمرارية عدم إلى

تاحة و  التقدير، إبداء مثل ،المالية غير الحوافز أن   األبحاث أظهرتفقد . المالية الموارد توافر على تعتمد ال أخرى  التاطويرا 
 لالحتفاظ المالية الوسائل مثل فعالة تكون أن يمكن ،الحوافزمن  وغيرها ،تيسيرية عمل ترتيباتتوفير و  ،التعلم وفرص الوظيفي
17 .بالقدرات

 

 واإلقليمية المواضيعية القدرات لتنمية عمل وبرامج خاطاط وضع -هرء

 لتنمية عمل خاطاط أو استراتيجيات إعدادى بيوصَ  ،0202 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي اإلاطار اعتماد بعد -38
 هذه بمواءمةو  ،االقتضاء حسب ،الصلة ذات غاياتلا مجموعات أو المختلفة غاياتلا من أجل تحقيق المواضيعية القدرات

 بروتوكول بموجب هذه العمل خاطاط إحدى إعداد حاليا ويجري .القدرات لتنمية اإلاطار االستراتيجي مع خاطاطال أو االستراتيجيات
من  وتنميتها القدرات لبناء االستراتيجي اإلاطار األخرى األمثلة وتشمل CP.18-9/3 بالمقرر عمالو  األحيائية للسالمة قراطاجنة
 بناء واستراتيجية ،NP-1/8 المقرر في مدعت  الذي ا ،المنافع وتقاسم الحصول بشأن ناغويا لبروتوكول الفعال التنفيذ دعمأجل 

 أو خاطاطال هذه وفي .االتفاقية في األاطراف لمؤتمر 11/01 المقرر في تمدعت  تي اال لتصنيفل العالمية لمبادرةل القدرات
 تمر التي والبلدان نموا البلدان قلأل القدرات تنميةب المتعلقة حتياجاتالل خاص اهتمام إيالء ينبغي المحددة االستراتيجيات

 .النامية الصغيرة زريةالج   والدول انتقالية بمرحلة اقتصاداتها

 المصلحة أصحابسائر و  الدولية والمنظمات البيولوجي بالتنوع المتعلقة واالتفاقيات للحكومات ينبغي ،ذلك على وعالوة -31
 القدرات لتنمية مخصصة عمل وخاطاط استراتيجيات وضع في ،االقتضاء حسب ،وانظر أن ي بذلك القيام الذين يمكنهم المعنيين

 الخاطاط لهذه يكون أن ينبغي. و متعددة مواضيعية قاطاعات في الواطني ودون والواطني اإلقليمي ودون اإلقليمي ياتالمستو  على
 لما البيولوجي لتنوعل العالمي اطاراإل تنفيذ فترة خالل يتعين بلوغها بالقدرات متعلقة ومؤشرات رئيسية ومعالم أهداف ستراتيجيةاال
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في عدد من البلدان، كما يتضح من إاطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية المقدم من لدعم لتنمية القدرات أحد مجاالت النتائج األساسية ت عتبر  
 (.https://www.unicef.org/evaldatabase/index_70552.html) بوتان مملكة مثال

17
 Incentive Systems: Incentives, motivation and development رد في منشور برنامج األمم المتحدة اإلنمائياو ال على النحو 

performance. 

18
التكميلي  هبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قراطاجنة وبروتوكولبالمتعلقة مواءمة خاطة العمل  تعيني 
(https://bch.cbd.int/protocol/post2020/portal/review.shtml مع خاطة تنفيذ بروتوكول قراطاجنة و ) لإلاطار االستراتيجي  ةمكملكذلك جْعلها
 .لتنمية القدرات جلاطويل األال

https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-08-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-29-ar.pdf
https://www.unicef.org/evaldatabase/index_70552.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/incentive-systems-incentives-motivation-and-development-performance-.html#:~:text=Incentive%20Systems%3A%20Incentives%2C%20Motivation%2C%20and%20Development%20Performance,-Nov%208%2C%202015&text=It%20is%20possible%20to%20distinguish,environment%22%20of%20any%20given%20system.
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/incentive-systems-incentives-motivation-and-development-performance-.html#:~:text=Incentive%20Systems%3A%20Incentives%2C%20Motivation%2C%20and%20Development%20Performance,-Nov%208%2C%202015&text=It%20is%20possible%20to%20distinguish,environment%22%20of%20any%20given%20system.
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/incentive-systems-incentives-motivation-and-development-performance-.html#:~:text=Incentive%20Systems%3A%20Incentives%2C%20Motivation%2C%20and%20Development%20Performance,-Nov%208%2C%202015&text=It%20is%20possible%20to%20distinguish,environment%22%20of%20any%20given%20system.
https://bch.cbd.int/protocol/post2020/portal/review.shtml
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 حسب 19،فيها دمجها أو اإلقليمية البيولوجي التنوع استراتيجيات مع ستراتيجيةاال الخاطاط هذهة مواءم ويمكن. 0202 عام بعد
 .االقتضاء

 موالتعل   لتنفيذا من أيل والشبكرت الشراكرت تعزيز -اوو 

 دعممن أجل  المالية والموارد والتكنولوجيات والخبرات المعارف وتقاسم القدرات لتعبئة فعالة آليات الشراكات مثلت -12
 علىو  .يةفعالب االستراتيجي اإلاطار هذا لتنفيذ بالغ األهمية أمرا الشراكات وتعزيز إنشاء ي عتبرو بلدان. ال التي تحددها األولويات

 تجمع أن البيولوجي التنوعب المتعلقة قدراتال تنمية في المشاركة المانحة والجهات الرئيسية للمنظمات يمكن ،العالمي صعيدال
 قضايافيما يخص  القدرات تنميةل األجل اطويلة إلى متوساطة برامج تنفيذ من أجل معا عملتو  تحالفات ئنشتو  والخبرات الموارد
يمكن أن و  .الواطنية األولويات مع يتماشى على نحو ،0202 عام بعد لما البيولوجي لتنوعل العالمي اطاراإل غاياتب تتعلق محددة
 .تنمية القدراتل شاملة ومستدامة تجوانمثل هذه البرامج التعاونية  تحقق

 في، وكذلك ز الشراكات على المستويات الواطني ودون الواطني والمحليأو تعز  نشئأن ت لحكوماتل ينبغيوبالمثل،  -11
المعارف والخبرات التي تمتلكها مختلف الجهات الفاعلة، مثل الشعوب  في هذه الشراكات نظروينبغي أن ت. مختلف القاطاعات

 .االستراتيجي اإلاطار لهذا ضمان التنفيذ الناجحمن أجل األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب، 

 لعمليرت ذات الصلةا تضاطلع بهرالت   التآزر بين يهود تنمية القدرات أويه تعزيز -زاي

التفاقيات والعمليات األخرى ذات الصلة ا التي تضاطلع بها الجهود لتعزيز التآزر مع جهود تنمية القدراتينبغي بذل  -10
تفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال المشترك التفاقيات باال المعني من خالل اآلليات القائمة، مثل فريق االتصال

 بهدفو  ،أنشاطة تآزرية وزيادة التنسيق المتاحة إلجراء فرصالاستكشاف بهدف  ةنتظمصورة مب مثل هذه األفرقة تجتمعو ريو، 
المستدامة جهود لتحديد وتعظيم أوجه التآزر مع عمليات تنفيذ أهداف التنمية باإلضافة إلى ذلك، ينبغي بذل و 20 .تبادل المعلومات

التفاقيات با الخاصة نسيقالت جهاتعلى المستوى الواطني، من المهم أن تنشئ ف. واإلقليمي والواطني 21على المستويات العالمي
 ينبغي آلليات التمويلو  .التنوع البيولوجيب المتعلقة جراءاتإلوالتنسيق المشترك ل والعمليات ذات الصلة آلية لتعزيز التخاطياط

لبلدان على تعزيز التكامل والتآزر على مستويات تشجع او تدعم  ، مثل مرفق البيئة العالمية والصندوق األخضر للمناخ، أنأيضا
هذه المبادرات  بعدم تسب  ضمان ل إيالء االعتبارينبغي  وعند القيام بذلك .البرمجة والتنفيذ والرصد والتقييم، قدر اإلمكان

 .سلبية غير مقصودة آثار في حدوث أيتقويض أي اتفاقيات أو بروتوكوالت أخرى أو  فيالمتكاملة 
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 للجنوب اإلنمائية للجماعة البيولوجي التنوع استراتيجية، و 0232 لعام البيولوجي للتنوع األوروبي استراتيجية االتحادتراتيجيات اإلقليمية أمثلة االسمن  
https://www.cbd.int/nbsap/related-الراباط  لى أمثلة أخرى علىع اطالعيمكن اال. البيولوجي للتنوع ريبيةالكا استراتيجية الجماعة، و األفريقي

bsap/-info/region.  

20
ألمانات ومنظمات االتفاقيات المتعلقة  تابع منسقي تنمية القدراتل فريقتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي اال بموجب ئنشفقد أ   على سبيل المثال، 

 تحديد القضاياو  ة؛قائمع وأنشاطة تنمية القدرات الير اوآليات وبرامج ومش التآزر بين استراتيجيات أوجه تعزيزمن أجل  0217بالتنوع البيولوجي في عام 
الخبرات  قاسمتنفيذ إجراءات مشتركة لمعالجة القضايا والثغرات المشتركة المحددة؛ وتو التي تتاطلب تنمية القدرات؛ و االتفاقيات  في تلك كةات المشتر ثغر وال

 .والدروس المستفادة

21
مبادرة عالمية تهدف إلى  وهي ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( التي أاطلقها البيولوجية التجارة مبادرةومن أمثلة هذه العمليات العالمية  

 ذه الفرص.ه واالستفادة من التنمية المستدامةبن رباط التنوع البيولوجي ع الناتجة تزويد أصحاب المصلحة الرئيسيين بالقدرة على اغتنام الفرص التجارية

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://www.sadc.int/documents-publications/show/SADC_Regional_Biodiversity_Strategy.pdf
https://www.sadc.int/documents-publications/show/SADC_Regional_Biodiversity_Strategy.pdf
https://canari.org/caricom-biodiversity-strategy/
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/region-bsap/
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/region-bsap/
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/region-bsap/
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/BioTrade/BT-Initiative-Linking-programme.aspx
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 تعزيز التعرون فيمر بين بلدان الينوب والتعرون الثالث  -حرء

لوفاء بااللتزامات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ا أمام في العديد من البلدان النامية، يتمثل أحد التحديات الرئيسية -13
 تجمعهابالنسبة للبلدان الواقعة في نفس المناطقة الجغرافية أو تلك التي . و الخبرات والقدرات المحلية ،أو نقص غياب،في 

يمكن بناء هذه القدرات من خالل التعاون فيما بين بلدان فالظروف االقتصادية واالجتماعية واللغة،  ها، بما فيمشتركة خصائص
نشاءالجنوب و  إلى  رالوصول الح إمكانية تعزيز ينبغياية، هذه الغتحقيق لو  .أو شبكات أو مراكز امتياز إقليمية وصلات لقح ا 

د من يستفت أن لمقابل، يمكنفي ا. و تنمية القدراتب المتعلقة المتعددة حتياجاتالاطلبا أساسيا لتم شكلالبيانات واألدوات التي ت
نتالتي ت اتالخبر  البلدان المانحة والمنظمات المتعددة  فيه تقوم الذيالتعاون الثالثي، ويتيح  .هاتحتاج إليالبلدان األخرى التي  كو 

مبادرات فيما بين بلدان الجنوب، من خالل توفير التمويل والتدريب واإلدارة والنظم التكنولوجية وكذلك أشكال اليسير األاطراف بت
العمل التعاوني في مبادرات  فإن   وبالمثلالمشتركة.  تحقيق األهداف ا إلىللبلدان لتنمية القدرات سعي افرص أيضاالدعم األخرى، 

 .تنمية القدرات يريست يساعد على التعاون التقني والعلمي يمكن أن

 إشراك القاطرع الخرص -اطرء

 كيانات. إذ تمتلك مشاركة القاطاع الخاص في تنمية القدرات الواطنية عنصرا استراتيجيا لتحقيق التغيير المستدام مثلت -11
التقنية والمالية والخبرات والتكنولوجيات المفيدة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، العديد من الموارد الخاص  القاطاع

لقاطاع الخاص دورا رائدا في تعزيز اأن يلعب  يمكنو  .لتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينيةفي او 
قد . و البيئية بالمسائلالتنوع البيولوجي و ة المتعلقة بالعالمي هدافاألتحقيق أجل من اإلنتاج والتجارة واالستهالك  استدامة وتحفيز

نشاءو  ةاستباقي صورةب التفاعلترغب الحكومات والمنظمات في  تعزيز هذه األهداف، من أجل  مع القاطاع الخاص عالقات عمل ا 
أن تدعم  يمكنرف التي االصديقة للتنوع البيولوجي والمعيات كنولوجواالستثمار في نقل الت ،ودعم جهود تنمية القدرات الواطنية

قضايا مثل حقوق  بشأنساءلة الشفافية والم   إدراجمن المهم التأكد من  لكنو  .0232 غايات عام تحقيق من أجلالتغيير التحولي 
القاطاع  حقيقة أن   واجهةإدراك وم أيضا من المهم. و الملكية الفكرية كسمات أساسية ألي شراكة بين القاطاعين العام والخاص

معالجة القضايا خص تنمية القدرات فيما يب مرتباطة ت الصغيرة والمتوساطة، لديه أيضا احتياجاتمنشآال ال سيماالخاص، و 
 .المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 تعزيز رصد وتقييم تدخالت تنمية القدرات -يرء

رصد وتقييم من أجل  فيةتكي  الدارة لإل اظمة أن تضع وتنفذ ن  المعنيينبغي للحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية  -10
ة قد تحققت باطريقة مؤثرة ومستدامة، نشودالم هاما إذا كانت نتائج تقييمب غية جهود تنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي، 

كثر األ والتقييم رصدعمليات ال وت عتبر .الممارسات الجيدة والدروس المستفادة ستخالص وتقاسمتحديد األخاطاء وتصحيحها، واو 
. في مرحلة الحقة يإضافعنصر البداية، بدال من التعامل معها ك ذمن ةنشاطاأل في تصميم وتخاطياط ت دَمجفعالية هي تلك التي 

القدرات التي اطويلة األجل وأن يحدد الأو /متوساطة وال المقاصدهداف و األ رسمأن يتنمية القدرات ل جيد اإلعداد تدخل يأل غيبنيو 
 محددة ووسائل التحققال الرصدمؤشرات  تحديد ع أيضاير اتخاطياط البرامج والمش عند غيبنيو  .ي توقع وجودها بعد التدخالت

 الرئيسية.
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. موارد مختلفة متاحة لقياس تنمية القدرات يمكن لألاطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تكييفها واستخدامها وثمة -16
 22مرفق البيئة العالمية لرصد تنمية القدرات في مشاريع مرفق البيئة العالمية، التي وضعها المبادئ التوجيهية كذل أمثلةومن 
اطار تقييم تنمية القدرات  23قياس القدرات، بشأنبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  التي أعدها مناقشةالوورقة   منظمةالذي وضعته وا 

قد تكون هناك حاجة و  25.الصادر عن منظمة "باْكت" تنظيميالاألداء  اتمؤشر كتيب و 24 )الفاو(،مم المتحدة لألغذية والزراعة األ
 أن توضعيمكن . و لتنوع البيولوجيفي مجال اقدرات الرصد وتقييم تنمية  بشأنات واألدوات المحددة رشادمزيد من اإلال وضع إلى
 .تنمية القدرات ن في مجالممارسيالبدعم من ات رشاداإل ههذ

 آليرت التنفيذ    -خرمتسر

 آليرت الحوكمة والتنتسيق -ألف

في  لتنمية القدرات ةقمنس   إجراءات دعم اتخاذعلى و ر قيادة استراتيجية يتوف قادرة علىآليات  إلى وجود هناك حاجة -17
 ضمنتشمل أدوار هذه اآلليات،  قدوعلى وجه التحديد، . لتنوع البيولوجي على المستويات العالمي واإلقليمي والواطنيا مجال

التعاون بين المنظمات والمبادرات ووكاالت تشجيع )أ( تعزيز التآزر، من خالل التنسيق بين الوكاالت و  ما يلي: جملة أمور،
)ج( للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية؛  االستراتيجيعلى المستوى  )ب( تقديم التوجيه والمشورة والدعم ة؛المعنيالتمويل 

أصحاب مصلحة متعددين؛  التي تضم مبادراتالهج استراتيجية ومتسقة لتنمية القدرات؛ )د( تعزيز الشراكات و ن  تشجيع تاطبيق 
رة بتكَ م)و( اقتراح أفكار  ؛التنوع البيولوجي مجال في قدراتاللتعبئة موارد إضافية لجهود تنمية  المتاحة )هـ( تحديد الفرص
 .اإلاطار االستراتيجي هذا لتحسين وتعزيز تنفيذ

 :عن اطريقاألدوار المذكورة أعاله  ىأن تؤد  العالمي، يمكن المستوى على  -18

التنوع البيولوجي أو لجنة أوسع لدعم التنفيذ ب المتعلقة قدراتالإنشاء لجنة جديدة رفيعة المستوى لتنمية  )أ(
26مشتركة بين الوكاالت؛

 

اآلليات القائمة مثل فريق إدارة البيئة  إاطارالتنوع البيولوجي في ب المتعلقة قدراتالعمل لتنمية  ةقتعيين فر  )ب(
27 .البيولوجي تفاقيات المتعلقة بالتنوعباال المعنيالتابع لألمم المتحدة أو فريق االتصال 

 

                                                      
22

 -facility-environment-global-development-capacity-guidelines-https://www.thegef.org/publications/monitoring

projects. 
23

 -uringmeas-on-paper-building/undp-https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity

capacity.html. 
24

 http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf. 
25

 handbook-index-performance-organizational-https://www.pactworld.org/library/pacts. 

26
، بما في 0202بشأن جميع وسائل تنفيذ اإلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ينالمشورة والتوجيه االستراتيجي هذه تقدم لجنة دعم التنفيذوف س 

دارة المع ت،ونقل التكنولوجيا ،والتعاون التقني والعلمي ،ذلك تنمية القدرات  .وتعبئة الموارد ،رفاوا 

27
 (/www.cbd.int/blg) تفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيباال المعني( أو فريق االتصال /https://unemg.orgفريق إدارة البيئة ) يضمأن  يمكن 
الجهات و عن المنظمات الدولية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقاطاع الخاص  رفيعي المستوىالعمل ممثلين  ةفرقإلى 

 اطاراإل ب غية تعزيزشارك بنشااط في تنفيذ أو دعم تنمية القدرات تي تأو ال/القدرات و المانحة واألوسااط األكاديمية ذات الخبرة في األمور المتعلقة بتنمية
 .0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي 

https://www.thegef.org/publications/monitoring-guidelines-capacity-development-global-environment-facility-projects
https://www.thegef.org/publications/monitoring-guidelines-capacity-development-global-environment-facility-projects
https://www.thegef.org/publications/monitoring-guidelines-capacity-development-global-environment-facility-projects
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/undp-paper-on-measuring-capacity.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/undp-paper-on-measuring-capacity.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/undp-paper-on-measuring-capacity.html
http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf
https://www.pactworld.org/library/pacts-organizational-performance-index-handbook
https://unemg.org/
http://www.cbd.int/blg/
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البيولوجي بدعم من اللجان التنوع ب المتعلقةقدرات العلى المستوى اإلقليمي، يمكن تحقيق التنسيق واالتساق في تنمية و  -11
 لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. التابعة االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة واألفرقة اإلقليمية

التنوع البيولوجي من خالل اللجان الواطنية للتنوع ب المتعلقةقدرات الاطري، يمكن تنسيق تنمية على المستوى الق  و  -02
 للمساعدة المتحدة األمم عمل إاطار ضمن، اطريةالق   ألمم المتحدةامن خالل أفرقة  هآليات مماثلة وتيسير  أي البيولوجي أو

 .لبلدبا الخاص اإلنمائية

 صفةعقد اجتماعاته بت  وباإلضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء منتدى غير رسمي لتنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي  -01
جمع الجهات الفاعلة الحكومية وغير  من أجل مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بموجبعلى أساس التناوب  ةدوري

 .الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة قاسموت التواصل لغرضالحكومية 

 اتستراتيييرت وعمليرت التنفيذ مختلف عم المتبردل بينادتال -رءب

لتنفيذ األخرى والظروف التمكينية لإلاطار ا وسائلو تنفيذ هذا اإلاطار االستراتيجي  بين تآزرال يجري العمل على تحقيقس -00
على سبيل المثال، فالتنفيذ. ب فيما يتعلق ستعراضاالآليات اإلبالغ والتقييم و  وكذلك، 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
دد تعزيز قدرات تنمية القدرات، حيث ح  ب المتعلق اطارهذا اإل تقود إلى رواباطعلى  28ينبغي أن يشتمل مكون تعبئة الموارد

ليها واالستفادة من عصول حوال التنوع البيولوجيب المتعلقة تعبئة المواردمن أجل الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية 
إجراءات من  أيضا 29التقني والعلمي تعزيز التعاونل المقد مة مقترحاتالتشمل و  .اتولويـأحد األتغير المناخ كل المخصص تمويلال

لم تنمية القدرات، بما في ذلك التعز يعز ت في 30رفامكون إدارة المع مهيسأن  غيبني وبالمثل .شأنها أن تسهم في تنمية القدرات
إاطار  رواباط تقود إلى 31التنوع البيولوجي مراعاة اطويل األجل لتعميمالعالوة على ذلك، ينبغي أن يتضمن النهج . و التنظيمي

 .التنوع البيولوجي مراعاة تعميم من أجل تنمية القدرات فيما يتعلق بتنمية القدرات

 تعبئة الموارد المحلية من أيل تنمية القدرات -ييم

زيادة خلق بيئة تمكينية ل علىلمساعدة او  سين القدرات الواطنيةتح من أجل هناك حاجة إلى تعبئة الموارد المالية المحلية -03
مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج  تتيحعلى المستوى الواطني، قد . و القاطاع الخاص في تنمية القدراتاستثمارات 

دعم تنمية من أجل استراتيجياتها الواطنية لتعبئة الموارد آلية لتعبئة الموارد في  ن تدرجاألمم المتحدة اإلنمائي فرصا للبلدان أل
 .القدرات

لى عصول حال فرص للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والجهات الفاعلة المحلية األخرى أن تتاح ومن المهم أيضا -01
 صورةب وينبغي أيضا لجميع هذه الجهات أن تشارك. الواقع قدراتها وتنفيذ األنشاطة على أرض نميةتمكينها من تغية ب  الموارد 
 .المستويين الواطني والمحليعلى  اتالميزاني ووضعالتخاطياط  عمليات في ةاستباقي

                                                      
28

 واإلضافات. CBD/SBI/3/5انظر  

29
 .CBD/SBI/3/7/Add.2انظر  

30
 .CBD/SBI/3/8انظر  

31
 -2020-post-cbd-the-in-governments-subnational-for-conservation/workshop-and-https://www.rbge.org.uk/science

framework/-biodiversity-global. 

https://www.rbge.org.uk/science-and-conservation/workshop-for-subnational-governments-in-the-cbd-post-2020-global-biodiversity-framework/
https://www.rbge.org.uk/science-and-conservation/workshop-for-subnational-governments-in-the-cbd-post-2020-global-biodiversity-framework/
https://www.rbge.org.uk/science-and-conservation/workshop-for-subnational-governments-in-the-cbd-post-2020-global-biodiversity-framework/
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 شبكرت الدعم اإلقليمية والعرلمية -دال

 في مجال دعمالعند الاطلب  تقدمكي  ،أو إنشائها في حالة عدم وجودها ،ينبغي تعزيز شبكات الدعم اإلقليمية والعالمية -00
 الواقعة والجهات الفاعلة غير الحكوميةلمؤسسات الحكومية الواطنية والحكومات دون الواطنية والسلاطات المحلية لتنمية القدرات 

الحوار والتعاون  يرسيلت اتوخبر دعم  ما يلزم من ذلك تقديم تضمنوي .المنااطق الجغرافية أو المنااطق دون اإلقليمية المعنية في
للمنااطق  ة: شبكات دعم التنفيذ اإلقليميةقائمشبكات الدعم اللمثلة األ . وفيما يلي بعضات المجتمعفئمختلف قاطاعات و  في

اتفاقية التنوع أمانة الخاصة ب مبادرة تمويل التنوع البيولوجيل التابعة الدعم التقني لتوفير اإلقليميةالوصل ات لقحو  32،المحمية
وشبكة المستشارين اإلقليميين  34،هويتها وتحديد رةالكائنات الحية المحو   للكشف عن اإلقليمية لمختبراتاشبكات و  33،البيولوجي

ين الممارس ةعاجمو  36،وتقاسم المنافع المتعلقة بالحصول مبادرة تنمية القدراتو  35،السالمة األحيائية بشأن معلوماتاللغرفة تبادل 
وارد العالمية واإلقليمية اليمكن لمراكز الدعم و  37 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. التابعة وتقاسم المنافع بالحصول المعنية العالمية
أن  020238لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي اطارلإل اتعزيز التعاون التقني والعلمي دعم الداعية إلى في المقترحات ذكرها
اطلب منها أن ي  دون اإلقليمية و و  اإلقليمية ة في مختلف المنااطققياديد المنظمات الحد  ت   أن يمكنو  .هذا الدور هي األخرىتلعب 

 .هاأو توسيع العمل مع شركاء آخرين إلنشاء شبكات الدعم هذه

 نةآليرت االتستعراض المحتس   -هرء

ب عد ال تراعية في إاطار اتفاقية التنوع البيولوجي أن قترحالم نةالمحس   لتخاطياط واإلبالغ واالستعراضا ينبغي آللية -06
قياس تنمية لمتاطلبات  أيضا الحكومات جانبمن  الواطني لإلبالغأن تتضمن المبادئ التوجيهية  جبيو . تنمية القدراتالمتعلق ب
 .البلدان المتبادل بينالتعلم  رسييتمن أجل  المستفادة الخبرات والدروس قاسمتل اوفرص ،إلبالغ عنهالالقدرات و 

ينبغي أن تتضمن عملية استعراض ومراجعة االستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع  ،ذلكوباإلضافة إلى  -07
 إنشاؤها ينبغي أن تتناول المنتديات المفتوحة العضوية المقترحو . هج تنمية القدراتستراتيجيات ون  ال االبيولوجي استعراض

فيذ االستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع الاطوعي لمراجعة وتن قراناأل استعراضكذلك و  ،الستعراض التنفيذ الواطني
 .تنمية القدراتب المتعلقة جوانبأيضا ال 39 ،(CBD/SBI/3/11انظر البيولوجي )

                                                      
32

بناء القدرات ودعم خاطاط العمل الواطنية  علىلمساعدة ا من أجل لدعم التنفيذ على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي على األقل شبكات 12 ئتنشأ   لقد 
، وتجمع أصحاب المصلحة المعنيين هذه الشبكاتتنسيق كل شبكة من  محددة وكالة. وتتولى من أهداف أيشي بشأن المنااطق المحمية 11لتنفيذ الهدف 

 .وتحديد الثغرات والفرص التي يقومون بهاتنسيق ومواءمة أنشاطة الدعم من أجل 

33
 nodes-http://www.biodiversityfinance.net/regional.  
34

 http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_detection/lab_network.shtml. 
35

 -frameworks/bch-biosafety-do/developing-we-topics/biosafety/what-https://www.unenvironment.org/explore

advisers-regional. 
36

 initiative.info/-http://www.abs. 
37

 sustainabledevelopment.net/-https://community.abs. 
38

 ar.pdf-06-rec-23-23/sbstta-www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta. 

39
الاطوعي لالستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع البيولوجي إلى مساعدة األاطراف على تحسين قدراتها الفردية والجماعية  قرانيسعى استعراض األ 

 .  /https://www.cbd.int/nbsap/vpr أكثر فعالية من خالل توفير فرص التعلم من األقران لألاطراف المشاركة: على نحوتنفذ االتفاقية لكي 

http://www.biodiversityfinance.net/regional-nodes
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_detection/lab_network.shtml
https://www.unenvironment.org/explore-topics/biosafety/what-we-do/developing-biosafety-frameworks/bch-regional-advisers
https://www.unenvironment.org/explore-topics/biosafety/what-we-do/developing-biosafety-frameworks/bch-regional-advisers
https://www.unenvironment.org/explore-topics/biosafety/what-we-do/developing-biosafety-frameworks/bch-regional-advisers
http://www.abs-initiative.info/
https://community.abs-sustainabledevelopment.net/
http://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-23/sbstta-23-rec-06-ar.pdf
https://www.cbd.int/nbsap/vpr/
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 ونشر اإلاطرر االتستراتيي  لتنمية القدرات وعيةالت -اوو 

تستهدف وف سو . هل دعمحشد الاطويل األجل و البهذا اإلاطار االستراتيجي  يلوعذكاء احملة إل من المعتزم إاطالق -08
عات امع البرامج النشاطة والشراكات وجم مواءمةتعزيز ال غيةة ب  المعنيالحملة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية 

مخصصة  شبكيةإنشاء بوابة  ومن المعتزم أيضا .ة بدال من تكرارهاقائمتعزيز المبادرات الكذلك والبرامج األكاديمية و  ينالممارس
 ،اطاراإل هذا بشأنالمعلومات  قاسمتمن أجل ة بالتنوع البيولوجي قلالمتعع اإللكترونية لالتفاقيات والمنظمات ورباطها بالمواق

 .تنفيذه منوالدروس المستفادة  المكتسبة والخبرات ،ة معهئموأنشاطة مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المتوا

ه سو  -01 . اإلاطار هذا توضيح الكيفية التي يمكنهم بها دعم تنفيذلن يالشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسي وة إلىدعوف توج 
اإلاطار، ووضع خاطاط  هذا تنمية القدرات معب الخاصة هممواءمة إجراءات عن اطريقيمكنهم القيام بذلك  فإنه على سبيل المثال،

نشاء تحالفات وجم في تنمية القدرات و ل الجديدة مبادراتال، ودمج األفكار المقترحة في ينلممارسلعات اعمل مواضيعية، وا 
 :أصحاب المصلحة الرئيسيين وأدوارهم المحتملة وفيما يلي بعضالمناهج األكاديمية. 

التنوع البيولوجي كجزء من  في مجال قدراتالتنمية  أنشاطة ه تنفيذياط وتوجيخاطت - الحكومات الواطنية )أ(
ل مسؤولية توفير البيئات التمكينية والدعم والموارد تحم   جانب االستراتيجيات وخاطاط العمل الواطنية للتنوع البيولوجي إلى

 ؛للمنفذين

التنوع  في مجال قدراتالتنمية ل المبذولة جهودالتوجيه ودعم  - الحكومات دون الواطنية والسلاطات المحلية )ب(
دعم من أجل تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة والقادة المحليين و  ؛لوجي على المستويين دون الواطني والمحليالبيو 

ة في لجان التنوع البيولوجي الواطنية أو المعنيالمحلية  جهات الفاعلةج الرادإ رسييوت ؛الجهود الواطنية لتنمية القدرات
 ؛المواضيعية فرقةاأل

تلك التي تمثل الشعوب األصلية  هابما في لمجتمع المدني،ل تلك التابعةالحكومية و  ات غيرجمعيالمنظمات وال )ج(
االستراتيجيات والخاطاط الواطنية لتنمية  وضعم في اسهاإل -والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والمنظمات الدينية 

مشاركة أصحاب المصلحة المحليين في تصميم  ريسيوت ؛للمجتمعات المحلية بالنسبة اطيوسبدور ال قيامالو  ؛القدرات
 ؛وتخاطياط وتنفيذ أنشاطة تنمية القدرات

رة فيما يتعلق بمحتوى تنمية أفكار مبتكَ  اطرح -قود الحوار العالمي من أجل التغيير( تي ت)ال عات الشباباجم )د(
 ؛مبكرة عن األجيال السابقةمناصب في الحكومة والمنظمات في سن ال َتقل دو  ؛التكنولوجية هوجوانب القدرات

نتاج ونشر مواد معرفية و  ؛ثو البح مجال في اتماسهتقديم إ - ثو البحمؤسسات األكاديمية و  وسااطاأل ()هـ ا 
تدريب الجيل القادم من و  ؛استجابات لهاتحسين فهم القضايا وصياغة و  ؛الثقافاتومشتركة بين  متعددة التخصصات

 ؛خبراء التنوع البيولوجي

جراء التقنية و  اتالخبر توفير و  ،التحتية ىنمثل تاطوير الب   ،ماسهألامجاالت له العديد من  - الخاص القاطاع ()و ا 
 ؛وتوفير المنتجات والخدمات والموارد المالية التقني، البحث والتاطويرأنشاطة 

تنسيق تنفيذ و  ؛من خالل االتفاقات والشراكاتالتمكينية تهيئة الظروف  - المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ()ز
 ؛الالزمة له وتوفير الموارد االستراتيجيات والخاطاط اإلقليمية
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التنوع البيولوجي على نحو ب المتعلقة قدراتالتنمية  دمجضمان  - المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة ()ح
أنشاطة  في هاودمج هاودعم تنمية القدراتفي مجال مبادئ الممارسات الجيدة  تعزيزو  ؛مناسب في خاطاطها االستراتيجية

 ؛دعم البرامج والمشاريع

ومرفق البيئة  ،التنمية مصارف)بما في ذلك  والمؤسسات المالية الثنائية والمتعددة األاطراف الوكاالت اإلنمائية )اط(
التنوع ب الاطويلة األجل المتعلقة قدراتالضمان دمج تنمية  -وصناديق أخرى(  ،والصندوق األخضر للمناخ ،العالمية

تنمية في مجال مبادئ الممارسات الجيدة  تعزيزو  ؛خاطاط االستراتيجية وآليات التمويلالالبيولوجي على نحو مناسب في 
 هذه الوكاالت والمؤسسات. في البرامج والمشاريع التي تدعمها هاودمج هاودعم القدرات

 اإلبالغ عن اإلاطرر االتستراتيي  واتستعراضه -زاي

 صورةب اإلاطاراستعراض هذا  يجريوس. هذا اإلاطار االستراتيجي الاطويل األجل أن يكون وثيقة حية من الغرض إن   -62
إذا تحديثه  جريسيو  ،ةالمعنيالحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية  جانبواستخدامه من  مدى أهميتهتقييم من أجل  ةدوري

في اإلاطار ) استعراض أول بعد خمس سنوات من تنفيذ المقرر إجراءومن  .واستخدامه وفعاليته أهميتهلزم األمر لضمان استمرار 
جراء تقييم مستقل في عام 0200عام   لتنوعلالعالمي  اطاراإل غاياتفي نهاية الفترة التي تتزامن مع استعراض  ،0232( وا 

في  ةمالمقد   ةاالستراتيجي رشاداتاإل تما إذا كان االستعراضم ي  قيس ،من بين أمور أخرى. و 0202البيولوجي لما بعد عام 
ناتج عن  ملموسوما إذا كان هناك تغيير  بها، قاطب  ستخدم/ت  ت   التي يةكيفما هي الو  ،حاليا ستخدمت  تنمية القدرات ب الخاص اطاراإل

 .كأداة اإلاطارة أن يسهم في قياس فعالي ذلك اإلاطار. ومن شأن تاطبيق

الحكومات  هامدقالتي ت تقارير الواطنيةالاإلبالغ عن تاطبيق اإلاطار االستراتيجي والدروس المستفادة من خالل  كونوسي -61
من  اإلبالغب ةالمعنيستقوم الجهات الفاعلة غير الحكومية و  .بالتنوع البيولوجي المتعلقة بموجب االتفاقيات والعمليات ذات الصلة

يمكن أن يساعد إشراك أصحاب . و خالل التقديم الاطوعي للتقارير ودراسات الحالة إلى أمانات االتفاقيات والعمليات ذات الصلة
خلق ثقافة الملكية  علىويمكن أن يساعد أيضا  ،ساءلةتعزيز الشفافية والم   على بالغاإلالمصلحة المعنيين والجمهور في عملية 

 .خفاقات في تحقيق أهداف التنوع البيولوجيالمشتركة للنجاحات واإل

ه  -60 عداد تقارير تجميعية عن حالة تنفيذ اإلاطار إلأمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  وة إلىدعوستوج 
لكي  ،الحكوميةمة من الحكومات والجهات الفاعلة غير استنادا إلى المعلومات المقد   ،االستراتيجي بما في ذلك الدروس المستفادة

 .الحقا دحد  على فترات ت   ،ذات الصلة األاطراف تنظر فيها مؤتمرات

إلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما با الخاص ج مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتنمية القدرات في إاطار الرصددرَ ت  سو  -63
االستراتيجية  التوجهاتز في تحقيق التقدم المحرَ  ومنهجية لقياس ،يمكن إعداد مجموعة تكميلية من المؤشرات. و 0202بعد عام 

تاحتها بعد تنمية القدرات ن في مجالممارسيال من دعمب ،اطويل األجلالالمقترحة في هذا اإلاطار االستراتيجي   هذا اعتماد وا 
رصد في  هاستخدمتو  التكميليةف المؤشرات تكي  أن يمكن للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أيضا و  .اإلاطار االستراتيجي

 سهمأن ت غيبنيو  .تنمية القدرات واإلبالغ عنها على المستويات دون الواطني والواطني واإلقليميل التي تبذلها جهودالوتقييم 
لهذا  الدوري االستعراض في إثراءتنمية القدرات على المستويين الواطني واإلقليمي  تقييمو  ن عمليات رصدم المستَمدةالمعلومات 

 .هتحديثعملية و  اإلاطار

__________ 


