
 

                            المتعلقة بالتنوع البيولوجي                          مؤتمر األطراف في االتفاقية
    شر ع                االجتماع الثالث

      2016           كانون األول  /      ديسمبر    17- 4                 كانكون، المكسيك، 
                من جدول األعمال    12      البند 

  
  ؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر معتمد من م

بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجيا   -  13/23المقرر 
  وآلية غرفة تبادل المعلومات

 ،إن مؤتمر األطراف
 9/14و 8/12و 7/29و 10/5و 11/2باء و 12/2من االتفاقية وكذلك المقررات  13و 12إلى المادتين  إذ يشير

  ،11/13و 10/16و
بالحاجة إلى نهج أكثر تكامال واتساقا لبناء القدرات والتعاون التقني والعلمي في دعم تنفيذ االتفاقية  وإذ يقر

  ة بالتنوع البيولوجي،المتعلقوبروتوكوليها وكذلك االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى 
مات والمبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية، والدعم المقدم الجهود التي تبذلها مختلف المنظ وإذ يالحظ مع التقدير

 أهدافو 2020- 2011من مرفق البيئة العالمية، لدعم األطراف في التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  أيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها،

دعمها وتيسرها األمانة وبتحليل الثغرات في أنشطة بناء بتقييم فعالية أنشطة بناء القدرات التي ت وإذ يحيط علما
  2020،1- 2011القدرات التي تدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

أن عددا من أنشطة بناء القدرات التي طلبها مؤتمر األطراف في مقرراته السابقة لم تنفذ لعدد  قلقمع الوإذ يالحظ 
  الموارد من جميع المصادر،من األسباب، مثل صعوبة حشد 
ة لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا تنوعاالحتياجات الخاصة والم وإذ يأخذ في االعتبار

واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذلك محدودية وصولها إلى  ،والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها
  على اإلنترنت،األدوات المتاحة 
إلى برنامج عمل آلية غرفة تبـادل المعلومـات لدعم الخطة االستراتيجيـة للتنوع البيـولوجي  وإذ يشير

2011 -2020،2  
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باء، بما  12/2من المقرر  18و 9و 8التقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي في تنفيذ الفقرات  مع التقدير وإذ يالحظ

القدرات، والتعاون التقني والعلمي، بما في ذلك مواصلة تطوير مبادرة الجسر البيولوجي،  في ذلك التقدم المحرز بشأن بناء
  3ومواصلة تطوير اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات واآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات،

لعمل القصيرة األجل المنقحة خطة ا"بالمعلومات األساسية المقدمة في مذكرة األمين التنفيذي بعنوان  إذ يأخذ علماو
أيشي  أهدافو 2020- 2011لتعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ) 2020 -2017(

  4 ،"الواردة فيها للتنوع البيولوجي
لتعزيز وبناء القدرات لدعم تنفيذ االتفاقية ) 2020- 2017(العمل قصيرة األجل  خطةيعتمد  - 1
 ؛هذا المقرربمرفق الالنحو الوارد في ، على هايوبروتوكول
لتعزيز ودعم بناء  )2020- 2017( بمخصصات الميزانية لتنفيذ خطة العمل قصيرة األجل يحيط علما - 2

 والمقرربشأن الميزانية لبرنامج العمل المتكامل لالتفاقية،  13/32 ها، الواردة في المقرريالقدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول
CP-VIII/7 المقرر وNP-2/13؛ 
دعم أو تيسير أو تنسيق مع الشركاء اآلخرين، حسب  ، رهنا بتوافر الموارد،نفيذيتإلى األمين ال يطلب - 3

 االقتضاء، تنفيذ األنشطة الواردة في المرفق؛

إلى المساهمة في تنفيذ خطة العمل المشار  ذات الصلةاألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات  يدعو - 4
 أعاله؛ 1الفقرة إليها في 

 التكميلية إلى النظر في اتخاذ التدابير ذات الصلةاألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات  أيضايدعو  - 5
  :من االتفاقية 12التالية لتعزيز تنفيذ المادة 

لكي تؤدي دورا رئيسيا في تنظيم وإيصال برامج  ذات الصلة تشجيع ودعم مؤسسات التعليم والتدريب  )أ(
في تنفيذ  المعنيين مساعدة األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحةمن أجل التدريب التعليم و

  وبرامج عمل كل منها؛و االتفاقية وبروتوكوليها
االحتياجات  لتلبيةالقائمة  تلكتشجيع المؤسسات ذات الصلة على إعداد دورات وبرامج جديدة أو تحديث   )ب(

وكذلك االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع  التعليم والتدريب من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها يالمحددة في مجال
البيولوجي، حيثما أمكن، وإيالء األولوية للمواضيع التي لم يتم تناولها بطريقة كافية حتى اآلن ومراعاة، حسب االقتضاء، 

  ؛ثلة ولغة مشتركةالظروف الوطنية واألطراف التي لديها احتياجات مما
وال سيما أقل ، مصممة خصيصا الحتياجات بلدان معينة، ةوجهمتنظيم دورات وحلقات عمل تدريبية   )ج(

صلية األشعوب الو البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
  ومجموعات أخرى مستهدفة؛ باب، والش، والنساءمحليةالمجتمعات الو

تقديم منح زمالة قصيرة األجل وفرص للتدريب الداخلي لتمكين المشاركين من األطراف من البلدان   )د(
وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة ، النامية
  متخصصة واالستفادة من االبتكارات العلمية والتكنولوجية الجديدة؛ من اكتساب مهارات انتقالية

على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي ذات الصلة إعداد وتبادل مواد التعليم والتدريب اإلضافية   )ه(
  وإتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛

                                                                                                                                                             
2  UNEP/CBD/COP/11/31. 
3  UNEP/CBD/SBI/1/6 و UNEP/CBD/SBI/1/INF/19 9 و/I/INF/2SBIUNEP/CBD/ و UNEP/CBD/COP/13/INF/21  
 ./15UNEP/CBD/COP/13/INF و

.UNEP/CBD/COP/13/13  4 
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  لتعليم والتدريب المهني وبناء القدرات األوسع نطاقا؛إدراج التعليم المتعلق بالتنوع البيولوجي في برامج ا  )و(
إنشاء آليات لتيسير إقامة الشبكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في تعزيز   )ز(

  التعليم والتدريب المتعلقين بالتنوع البيولوجي على جميع المستويات؛
كاديمية، فضال عن المنظمات ذات الصلة ومراكز تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات األ  )ح(

 محليةالمجتمعات الصلية واألشعوب الو ،االمتياز لتنفيذ برامج تدريبية مصممة خصيصا لفائدة المسؤولين الحكوميين
  وأصحاب المصلحة المعنيين؛

تنفيذ برنامج  من خطة) التدريب( 3و) التعليم( 1مواصلة تنفيذ األنشطة ذات الصلة في إطار المكونين   )ط(
  5العمل المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة؛

استحداث دورات تدريبية على اإلنترنت، حسب االقتضاء، ومع مراعاة الظروف الوطنية، والنظر في   )ي(
ن بين بلدان الجنوب وأشكال أخرى مفيما لديها احتياجات مماثلة لتعزيز التعاون أخرى دعوة المشاركين من أطراف 

  التعاون؛
تبادل المعلومات ذات الصلة والدروس المستفادة عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات والتقارير   )ك(

  الوطنية والوسائل واآلليات األخرى ذات الصلة؛
األطراف إلى المساهمة في التعاون التقني والعلمي من خالل وسائل من بينها تقديم معلومات عن  يدعو - 6

النقاط البارزة لتكرارها، وتحديد أوجه التآزر في خططها /ولوية، وتوفير أمثلة للممارسات الفعالةاالحتياجات ذات األ
وبرامجها وأنشطتها في مجال العلوم والتكنولوجيا والتعاون التقني والعلمي، وتيسير الربط بين احتياجات األطراف مع الدعم 

اآلليات  من خاللو ،اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات من خالل المتاح للتعاون التقني والعلمي وتبادل هذه المعلومات
 الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، حسب االقتضاء، والتقارير الوطنية؛

األطراف والحكومات األخرى إلى تشجيع ودعم إشراك المؤسسات الوطنية أو اإلقليمية ذات  يدعو - 7
شعوب الو ،مجموعة الشركاء العلميين بشأن التنوع البيولوجيوالسياساتية، و الصلة، بما في ذلك المعاهد العلمية والتقنية

 للمساهمة في التعاون التقني والعلمي؛ محليةالمجتمعات الصلية واأل

األطراف على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعميم التنوع البيولوجي في عملهم لتطوير  يشجع - 8
 برامج محددة لبناء القدرات؛

ة، متقدماألطراف، وال سيما األطراف من البلدان ال يحثباء،  12/2من المقرر  7إلى الفقرة وإذ يشير  - 9
وغيرها من المؤسسات المالية  ،والمصارف اإلنمائية اإلقليمية ،الحكومات األخرى والمؤسسات المالية الدولية يدعوو

وحفظ التنوع البيولوجي  لتحديد التدريب على تدابيرإلى دعم وضع وصيانة برامج للتعليم العلمي والتقني و المتعددة األطراف
 البلدان النامية؛التي حددتها ومكوناته واستخدامهما المستدام ودعم برامج التعليم والتدريب هذه لتلبية االحتياجات الخاصة 

وصفه تمديد والية اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات، على النحو الوارد  يقرر - 10
 في مبادئها التوجيهية التشغيلية، ومواصلة استعراض هذه الوالية في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛

ار استراتيجية وإط 6التي أعدها األمين التنفيذي يهاباستراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكول يحيط علما - 11
 ؛13/22 التي اعتمدت في المقرراالتصال 

تبادل المعلومات غرفة ستمرار في بذل الجهود إلنشاء آليات وطنية فعالة لاألطراف على اال يشجع - 12
 ها ومواصلة تطويرها دعما لتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛وصيانت

                                                 
 .، المرفق الثالث8/6لمقرر ا  5
6  UNEP/CBD/COP/13/14/Add.  
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التي تدعو األطراف إلى تعيين نقطة اتصال وطنية آللية غرفة  9/30ر من المقر) أ( 2إلى الفقرة  يشير - 13

التعيين الكامل لنقطة االتصال الوطنية آللية غرفة تبادل المعلومات للعمل مع المستخدمين  ويشجعالمعلومات، تبادل 
بتوفير نظام فعال لضمان جودة آلية غرفة تبادل المعلومات، في أعقاب توجيهات بشأن  المعنيينالوطنيين المخولين 

 ؛هاية الويب لالتفاقية وبروتوكولومجموعات المستخدمين في استراتيجي ةالمستهدف اهيرالجم
في وضع يسمح لها بالقيام بذلك هي األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة التي  يدعو - 14

إلى تقديم الموارد المالية والتقنية والبشرية لدعم بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي لفائدة األطراف من البلدان النامية 
 ، ومواصلة تطوير اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات؛محليةالمجتمعات الوصلية األشعوب الو

 :إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي، رهنا بتوافر الموارد يطلب - 15

عن طريق إقامة  ،بناء القدرات والتعاون التقني والعلميلمواصلة العمل لتعزيز نهج أكثر تكامال وتنسيقا   )أ(
واالتفاقيات األخرى ذات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في ذلك مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف  بمامتعددة، شراكات 
  الصلة؛

دعوة المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك هيئات األمم المتحدة، إلى تعزيز اإلجراءات المتسقة   )ب(
بادل المعلومات التابعة لالتفاقية لتحديد احتياجات األطراف المتعلقة ببناء القدرات ومن خالل منبر دعم متكامل من غرف ت

 باستخدام آلية غرفة تبادل المعلومات؛ ،وربطها بالخبرة والمعارف المتاحة محليةالمجتمعات الصلية واألشعوب الو

انات مواصلة الجهود الرامية إلى اعتماد نهج أكثر استراتيجية لتحديد وإقامة شراكات مع المنظمات والكي  )ج(
ة فيما يخص الخبرات والموارد والشبكات والقدرة على إضافة قيمة كبيرة لجهود بناء نسبياألخرى التي لديها مزايا 

  القدرات؛
بالتعاون مع األطراف  أعاله، 1خطة العمل قصيرة األجل المشار إليها في الفقرة تنفيذ حفز وتيسير   )د(

والجامعات، ومنظمات المرأة  ،والمنظمات الدولية ،اقيات األخرى ذات الصلةواالتف ،محليةالمجتمعات الصلية واألشعوب الو
  ؛والشباب، والمنظمات األخرى ذات الصلة

والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة التي قد ترغب في المساهمة في تنفيذ  ،دعوة األطراف  )ه(
  هم إلى األمين التنفيذي؛تقديم اهتماماتإلى األنشطة المحددة في خطة العمل القصيرة األجل 

 ،االضطالع برصد وتقييم لنتائج وفعالية األنشطة الجارية لبناء القدرات التي تدعمها وتيسرها األمانة  )و(
وإبالغ الهيئة الفرعية للتنفيذ بنتائج هذه األنشطة  ،نشطة بناء القدرات في المستقبلاألفضل ألتحسين البغية االستهداف و

  ها الثاني؛اجتماع فيلتنظر فيها 
لتعزيز ) 2020 - 2017(التكليف بإجراء تقييم مستقل آلثار ونتائج وفعالية خطة العمل القصيرة األجل   )ز(

لهيئة الفرعية للتنفيذ ا لتقديمه إلىبما في ذلك توصيات لتحسين الخطة،  ،يهابناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكولودعم 
  في اجتماعها الثالث؛ لتنظر فيه

  ؛ محليةالمجتمعات الصلية واألشعوب للمواصلة الجهود الرامية إلى تيسير أنشطة تنمية القدرات   )ح(
  بما يتماشى مع إطار استراتيجية االتصال؛ ،تنفيذ استراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكوليها  )ط(
لى إ استنادا 2018 عام اتخاذها قبل الواجبمع اإلجراءات ذات األولوية  الويبستراتيجية تحديث ا  )ي(

المقررات الصادرة عن االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماع الثاني لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن 
الحصول وتقاسم المنافع، واالجتماع الثامن لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وال سيما مع اإلجراءات 

  ة األجل لبناء القدرات؛المذكورة في خطة العمل قصير
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برنامج العمل مع مواصلة تطوير آلية غرفة تبادل المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الويب و  )ك(
  ؛2020-2011المتعلق بآلية غرفة تبادل المعلومات دعما للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

اجتماعها  فيالهيئة الفرعية للتنفيذ من قبل  فيهللنظر تقديم تقرير مرحلي عن العناصر المذكورة أعاله   )ل(
  ؛وآلية غرفة تبادل المعلومات وبوابة المعارف التقليدية ،الثاني، مع مراعاة المعلومات المقدمة من خالل التقارير الوطنية

ه ، وضمان توافق2020بعد عام لما الشروع في عملية إعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات   )م(
مع الجدول الزمني  ان تنسيقه، وضمينوعمل البروتوكول 2020- 2011مع متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

من قبل الهيئة الفرعية  القدرات ذات األولوية، للنظر فيهلتطوير هذا اإلطار، بهدف تحديد الوقت المناسب إلجراءات بناء 
  الحقا من قبل مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛ ذ في اجتماعها الثالث وللنظر فيهللتنفي

أعاله، اختصاصات لدراسة لتوفير قاعدة معرفية  )م(15 ، في سياق العملية المشار إليها في الفقرةإعداد  )ن(
حق من من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني وفي وقت ال اإلعداد اإلطار االستراتيجي طويل األجل للنظر فيه

تنفيذ خطة  من بينها قبل مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر، وضمان أن تأخذ الدراسة في االعتبار، جملة أمور
أعاله والخبرات ذات الصلة التي ذكرتها األطراف في  1العمل القصيرة األجل لبناء القدرات المشار إليها في الفقرة 

  تقاريرها الوطنية؛
الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، إلى  ويدعواألطراف،  ويحثنفيذي، إلى األمين الت يطلب - 16

التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى، عند تسهيل وتنفيذ أنشطة بناء بشأن  13/24 تعزيز التآزر وفقا للمقرر
 .القدرات
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  مرفق
  7بروتوكوليهانفيذ االتفاقية ولتعزيز دعم بناء القدرات لت) 2020- 2017(األجل  ةقصيرخطة العمل 

  تنسقها األمانة/األنشطة واألدوات والخدمات الشاملة لدعم بناء القدرات والخدمات التي تنفذها  -  ألف

صادرة عن المقررات ال 8النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 كل بروتوكول

 10المحتملون الشركاء 9المجموعة الممكنة للمؤشرات  عةالنتائج المتوق/نواتجال  الزمني جدولال

لتمكين  اإلنترنتإعداد أدوات على  *. 1
األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات 
المحلية من تقييم وتسجيل احتياجاتها من 

والتعاون التقني  (CB)بناء القدرات 
في آلية غرفة تبادل  (TSC)والعلمي 

   (CHM)المعلومات 
(S)  

 

باء الفقرة  12/2المقرر 
 11/2؛ والمقرر )و( 8

االحتياجات من أشكال مشتركة لتقييم  2020- 2017
بناء القدرات ونماذج طلبات المساعدة 
للتعاون التقني والعلمي متاحة على 
اإلنترنت من خالل آلية غرفة تبادل 

  المعلومات
  

قاعدة بيانات /إنشاء مستودع
بناء مفصلة لالحتياجات وطلبات 

التعاون التقني والعلمي التي القدرات و
أعربت عنها األطراف والشعوب 

  المحليةاألصلية والمجتمعات 
  

احتياجات بناء القدرات من األطراف 
االستراتيجيات وخطط بشأن مراجعة 
 للتنوع البيولوجي العمل الوطنية

في قاعدة  والتنفيذ المفصل الوارد
  البيانات بطريقة منظمة وقابلة للبحث

 

في عدد األطراف التي االتجاهات 
تستخدم األشكال المشتركة لتقييم 
وتسجيل احتياجاتها إلى بناء 
القدرات والتعاون التقني والعلمي 

  في آلية غرفة تبادل المعلومات
  

االتجاهات في عدد األطراف التي 
  قدمت طلبات للمساعدة 

  
في قاعدة المفصلة عدد االحتياجات 

 احالبيانات المتطابقة مع الدعم المت

 BBI, IPBES, UNDP/ BES-Net, 
NBSAP Forum (UNDP, UNEP-
WCMC), CTCN 

                                                 
الخبرات المكتسبة  في ضوءهذه القائمة  يمكن تحديثو(*). مة النجمة األنشطة العالمية ذات األولوية التي يمكن أن تنفذها األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الشريكة ذات الصلة، مبينة بالتظليل وبعال 7

 .، أو حسب الضرورةوأي إرشادات أخرى يمكن أن يقدمها أي من االجتماعات المقبلة لألطراف ولمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في في أحد البروتوكلين
 .”S“يشار إلى األنشطة التي يمكن لألمانة أن تلعب دورا بالرمز   8
 .الوارد أدناه 8اآللية المقترحة في النشاط /المؤشرات الواردة في خطة العمل هذه كجزء من عملية تطوير رصد وتقييم اإلطارالنواتج و/المخرجاتسيتم تنقيح   9

 .ترد المختصرات واألسماء الكاملة للمنظمات والمبادرات في نهاية المرفق  10
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صادرة عن المقررات ال 8النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 كل بروتوكول

 10المحتملون الشركاء 9المجموعة الممكنة للمؤشرات  عةالنتائج المتوق/نواتجال  الزمني جدولال

قواعد بوابة إلكترونية وتطوير وصيانة  *. 2
بيانات قابلة للبحث لمبادرات بناء القدرات 
والتعاون التقني والعلمي، والموارد 

بناء الدعم لبما في ذلك مقدمي (والفرص 
آلية  في) القدرات والتعاون التقني والعلمي

  غرفة تبادل المعلومات 
(S) 

 ،باء 12/2المقرر 
؛ )باء(9و) و(8تان الفقر

 11/2والمقرر

تقدم األطراف بسهولة وتحصل على  2020- 2017
القائمة مبادرات الالمعلومات حول 

بناء القدرات والتعاون التقني ل
من والعلمي، والموارد والفرص 

خالل البوابة اإللكترونية التفاعلية 
  ستخدام وقواعد البياناتسهلة اال

  
المنظمات الشريكة التي تتبادل 
المعلومات حول دعمهم المتعلق ببناء 

والتعاون التقني والعلمي  القدرات
تبادل غرفة والموارد من خالل آلية 

 المعلومات

االتجاهات في عدد سجالت 
مبادرات بناء القدرات والتعاون 
التقني والعلمي، والموارد والفرص 

من خالل البوابة اإللكترونية ة متبادلال
التفاعلية سهلة االستخدام وقواعد 

  البيانات
  

االتجاهات في عدد األطراف 
يسجلون والمنظمات الشريكة الذين 

يحفظون سجالتهم في قواعد و
 البيانات

CSP and others 

تطوير منبر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .  3
لتيسير  (LMS)للتعلم اإللكتروني 

وحدات التعلم /ستضافة دوراتا
اإللكتروني، وإدارتها وإيصالها مع 
مدخالت من األطراف والشعوب األصلية 

  والمجتمعات المحلية  
(S)  

، الفقرة باء 12/2المقرر 
  ؛ )ه(8

 11/2 والمقرر

2017 -2020  
 

تم وضع منبر كامل التشغيل للتعلم 
اإللكتروني في أمانة اتفاقية التنوع 

               م بنشاط من ق بل البيولوجي ويستخد
األطراف، والشعوب األصلية 
والمجتمعات المحلية، وأصحاب 

 المصلحة المعنيين

وحدات التعلم / عدد دورات
  اإللكتروني التي يستضيفها المنبر

  
عدد المسؤولين في تجاهات الا

وممثلي الشعوب  ،الحكوميين
األصلية والمجتمعات المحلية، 
وغيرهم من األشخاص الذين 

دورات /كملون نماذجيضطلعون وي
 التعلم اإللكتروني من خالل المنبر 

 UNSSC 

إنشاء مكتب للمساعدة لدعم األطراف في * . 4
التعاون /وصف احتياجاتها لبناء القدرات

التقني والعلمي وشرح مشروعاتها للتعاون 
التقني والعلمي وتنسيق توافق الطلبات 

الموارد، (للمساعدة مع الدعم المتاح 
 ) وأدوات الدعموالخبرة، 

(S)  

 ،باء 12/2المقرر 
) ب(9، و)ز(8ات الفقر
  ؛ )ج(و

 11/2والمقرر

تم إنشاء مكتب مساعدة في األمانة  2020- 2017
  وهو يعمل على مساعدة األطراف

  
تم إنشاء مكاتب المساعدة اإلقليمية 
في المؤسسات الشريكة 
االستراتيجية لمساعدة األطراف، 
بالتعاون مع مكتب المساعدة 

االتجاهات في عدد األطراف التي 
تمت مساعدتها من خالل مكتب 
المساعدة للتعبير عن احتياجاتهم 

  وطلبات الحصول على المساعدة
  

عدد مبادرات التعاون التقني 
والعلمي التي أطلقت بعد المواءمة 

BBI partners, QCBS, CSP 
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صادرة عن المقررات ال 8النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 كل بروتوكول

 10المحتملون الشركاء 9المجموعة الممكنة للمؤشرات  عةالنتائج المتوق/نواتجال  الزمني جدولال

المركزي، للتعبير عن احتياجاتهم 
ني تقوالتعرف على فرص الدعم ال

 على المستوى اإلقليمي

لناجحة التي بذلت مع دعم مكتب ا
  المساعدة

  
االتجاهات في مستوى دعم مكاتب 
المساعدة اإلقليمية التي تدعم بنشاط 

 األطراف

على هامش إنشاء موائد مستديرة مواءمة * . 5
اجتماعات اتفاقية التنوع /حلقات عمل

البيولوجي لربط األطراف التي لديها 
نية وعلمية مع األطراف أو احتياجات تق

المؤسسات التي تكون قادرة على تقديم 
المساعدة لتلبية تلك االحتياجات من خالل 
الشراكات المتبادلة، بما في ذلك المشاركة 

لشعوب األصلية الكاملة والفعالة  ل
  . والمجتمعات المحلية

(S) 

   ؛11/2 المقرر
 ،باء 12/2المقرر و

) ب(9و) ز(8ات الفقر
  ؛)ج(و
من اتفاقية  18لمادة وا

 التنوع البيولوجي

تم تسهيل األمور لألطراف للعثور  2020- 2017
ني المحتملين تقعلى مقدمي الدعم ال

المتعلقة  التي قد تلبي احتياجاتهم
األطراف  بالتعاون التقني والعلمي

وأصحاب المصلحة اآلخرين في 
وضع يمكنها التقديم االستباقي 

  رىللدعم التقني للبلدان األخ
  

مشاركة األطراف، والحكومات 
األخرى، وغيرها من الجهات 
المانحة والمبادرات المحتملة، في 

مشاريع التعاون المشترك لتمويل ال
  التقني والعلمي

دعم لاالتجاهات في عدد العروض 
  التعاون التقني والعلمي أنشطة

  
االتجاهات في عدد الشراكات الفعالة 
بين األطراف والمؤسسات 

  ت ذات الصلة والشبكا
  

مبلغ التمويل المشترك لمبادرات 
التعاون التقني والعلمي الذي تم 

 تعبئته 

 BBI partners, CSP and 
stakeholders 
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صادرة عن المقررات ال 8النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 كل بروتوكول

 10المحتملون الشركاء 9المجموعة الممكنة للمؤشرات  عةالنتائج المتوق/نواتجال  الزمني جدولال

تعزيز الشراكات مع مؤسسات / إنشاء* . 6
وشبكات التعليم والتدريب، بما فيها تلك 

شعوب األصلية والمجتمعات ال التي من
دريب من أجل المحلية، لتعزيز البحوث والت

  هاة وبروتوكوليالتنفيذ الفعال لالتفاقي
(S)  

باء؛  12/2 المقرر
  ؛ 11/2والمقرر 
 ، الفقرة13/23والمقرر 

) ج(15والفقرتان  5
  )د(و

مؤسسات وشبكات التعليم والتدريب  2020- 2018
على جميع المستويات تدمج بنشاط 
األنشطة األكاديمية والبحثية ذات 

  هايوبروتوكول الصلة بتنفيذ االتفاقية
  

 عاليةيتم تطوير مواد تعليمية 
جودة وأساليب ذات صلة بتنفيذ ال

واستخدامها  ينهااالتفاقية وبروتوكول
 من قبل األطراف

االتجاهات في عدد الشراكات الفعالة 
بين األطراف ومؤسسات التعليم 

التنوع ب المتعلقةوالتدريب والشبكات 
  البيولوجي

  
ية عدد ونطاق المواد التعليم

ذات الصلة الجديدة والتدريبية 
بالتنوع البيولوجي التي تم تطويرها 
من أجل التعلم الذاتي والتعليم 

 األكاديمي

 various education and training 
institutions and networks 11 
 

م لضمان الجودة تطوير وتطبيق نظ* . 7
ألنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات 

لمي أو تيسيرها والتعاون التقني والع
بواسطة األمانة بالتعاون مع المنظمات 

  الشريكة 
(S) 

باء؛  12/2المقرر 
  ؛ 11/2والمقرر 
  13/23والمقرر 

تم وضع معايير جودة ألنشطة  2020- 2018
ومواد وأدوات بناء القدرات 

  والتعاون التقني والعلمي 
  

إجراءات تشغيل تم وضع وتطبيق 
  (SOPs)قياسية 

  
نشطة ومواد تم تعزيز جودة أ

وأدوات بناء القدرات والتعاون 
  التقني والعلمي

  
أنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات 
والتعاون التقني والعلمي هي فعالة 
ومستجيبة لالحتياجات والظروف 

  المتغيرة لألطراف

عدد األنشطة والمواد واألدوات التي 
تم بحثها بالمقارنة مع معايير الجودة 

  المحددة والمحسنة
  
لنسبة المئوية للمشاركين الذين ا

أعطوا درجات عالية لجودة أنشطة 
ومواد وأدوات بناء القدرات 

  والتعاون التقني العلمي
  
 

 UNDP, UNEP 

                                                 
، وشبكة التدريب البيئي على (ARIUSA)من أجل االستدامة والبيئة  ةاألمريكي ةاأليبيري اتجامعال،  وتحالف شبكات (GUPES)مة أمثلة تشتمل على الشراكة العالمية للجامعات بشأن البيئة من أجل االستدا  11

عالمية لعلوم المحيطات للجنة ، واألكاديمية ال(MedPAN, CaMPAM, RAMPAO, WIOMSA)لمناطق المحمية البحرية إلقليمية لشبكات اال، و(NETTLAP)المستوى الجامعي في آسيا والمحيط الهادئ 
التابعة  ت، ومركز التدريب على تكاثر الطحالب الضارة للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطاWESTPACالتابعة لليونيسكو، والمراكز اإلقليمية للتدريب والبحث التابعة  تالحكومية الدولية لعلوم المحيطا

 .النظام اإليكولوجي التي يديرها برنامج األمم المتحدة للبيئة، وغيرهاليونيسكو، وشبكة خدمات التنوع البيولوجي ول
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مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 كل بروتوكول

 10المحتملون الشركاء 9المجموعة الممكنة للمؤشرات  عةالنتائج المتوق/نواتجال  الزمني جدولال

 

 (M&E)للرصد والتقييم  اتإنشاء آلي* . 8
نشطة ومواد وأدوات بناء القدرات أل

 بواسطة رهايتيسووالتعاون التقني والعلمي، 
  المنظمات الشريكة األمانة بالتعاون من 

(S) 

باء؛  12/2المقرر 
  ؛ 11/2والمقرر 
، الفقرة 13/23والمقرر 

 )و(15

تم وضع نظام للرصد والتقييم  2020- 2018
تقييم األثر ألنشطة ومواد لوإطار 

وأدوات بناء القدرات والتعاون 
  التقني والعلمي

  
تقارير كل سنتين تحدد التقدم 
المحرز، والثغرات المتبقية 

س المستفادة التي أعدتها والدرو
فيها اجتماعات الهيئة  تونظر

  الفرعية للتنفيذ ومؤتمر األطراف
  

يتم تقييم أنشطة ومواد وأدوات بناء 
التقني والعلمي القدرات والتعاون 
  وتحسينها بانتظام

 

مدى استخدام إطار الرصد والتقييم 
باستمرار من قبل األمانة والشركاء 

  لتقييم فعالية األنشطة
  
ستوى تحسن بناء القدرات على م

   المستلمةأساس التعليقات 
 

مدى رصد االحتياجات التي أعربت 
عنها األطراف، ومطابقتها 
ومعالجتها من قبل الدعم المتوفر 
لبناء القدرات والتعاون التقني 

 والعلمي

 BBI partners 

 لمتابعة الدعمآلية تطوير وصيانة  *. 9
طة بناء من أنش) لخريجينا(للمستفيدين 

القدرات والتعاون التقني والعلمي التي 
قامت األمانة بدعمها أو تيسيرها بالتعاون 
من المنظمات الشريكة لتعزيز التعلم من 
األقران وتبادل الخبرات بين الممارسين 

  من األطراف 
(S) 

باء؛  12/2المقرر 
  ؛ 11/2والمقرر 
، الفقرة 13/23والمقرر 

 )و(15

للمستفيدين عدة بيانات تم إنشاء قا 2020- 2017
من األنشطة السابقة ) لخريجينا(

لبناء القدرات والتعاون التقني 
  التي دعمتها األمانةوالعلمي 

  
 اإلنترنتتم إنشاء شبكة دعم على 

جين من خالل آلية غرفة يخرلل
تبادل المعلومات لتيسير إقامة 
الشبكات والتبادالت فيما بين 

  النظراء والمساندة؛
  

جتمعات للممارسة بشأن تم إنشاء م
  مختلف المجاالت المواضيعية

االتجاهات في عدد األشخاص 
المشتركين بنشاط في ) الخريجين(

جين والتبادالت فيما يخرشبكة دعم ال
  بين النظراء

  
عدد مجتمعات الممارسة النشطة 
 بشأن مختلف المجاالت المواضيعية

 IDLO, , BBI partners,UNDP, 
UNEP and interested 
organizations 
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صادرة عن المقررات ال 8النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 كل بروتوكول

 10المحتملون الشركاء 9المجموعة الممكنة للمؤشرات  عةالنتائج المتوق/نواتجال  الزمني جدولال

 
 

   12التنوع البيولوجي أيشي أهدافمن  أهداف مختلفتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك المتعلقة بالل لتنفيذ الفعامن أجل ابناء القدرات الجوهرية لنشطة األ  -  باء

المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

          البيولوجي       للتنوع       أيشي       أهداف   من    1      الهدف 

تطوير أدوات ومبادئ توجيهية بشأن  *. 10
والتثقيف والتوعية العامة  تصالاال

 ةالوطنيتواالستراتيجيات وخطط العمل 
  استخدامهما على تشجيع الو لتنوع البيولوجيل

(S) 

، الفقرة 11/15ررالمق
 )ج(12/2؛ والمقرر 5

تم إعداد التوجيه وأفضل الممارسات  2018- 2017
نشرها واستخدامها من قبل وللتواصل 

 أصحاب المصلحة

على أساس التعقيبات (نوعية مواد التوجيه 
  ) الواردة  من المستخدمين

 
ستخدم أصحاب المصلحة التي ت /عدد األطراف

 األدوات والمبادئ التوجيهية

several partners 13 

في إطار  تراسلتنظيم حلقات عمل حول ال *. 11
والتثقيف والتوعية العامة وعقد  تصالاال

  األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 
(S) 

؛ )ج(12/2المقرر
 ؛12/10والمقرر 
 والمقرر ؛8/6 والمقرر

؛ 12الفقرة  ،9/32
رر ؛ والمق7/24والمقرر 

؛ 10الفقرة  ،9/32

تتمتع األطراف بالمهارات الالزمة للتواصل  2018- 2017
  ة المستهدفةالرئيسي اهيرالفعال مع الجم

 
عالمية ستراتيجية الالتستفيد األطراف من ا

 تصاللال

يطبق عدد من المسؤولين الحكوميين المدربين 
ب المصلحة مهارات وغيرهم من أصحا

 ل الوطنيةتصال المكتسبة في حمالت االتراسال

المذكور  10مثل رقم 
 أعاله

                                                 
 .ضرورةأو غير ذلك حسب الالمكتسبة وأي إرشادات أخرى يمكن أن يقدمها أي من االجتماعات المقبلة لألطراف يمكن تحديث هذه القائمة في ضوء الخبرات و(*). األنشطة ذات األولوية مبينة بالتظليل وبعالمة النجمة 12  

فرقة العمل والتنوع البيولوجي، بتصال المعني لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وقسم المعلومات العامة التابع لألمم المتحدة، واليونيسكو، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وفريق اال ةشعبة اإلعالم والمعلومات العام  13
، ومعهد Media Impact, Rare Conservation, WAZA, UEBT، وكل من  GLISPA للجزر للتنوع البيولوجي، والشراكة العالمية ASEAN ناالمعنية بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ومركز أسي

والتثقيف والتوعية العامة، وغيرها من التي  لمعنية باالتصالاية غير الرسمية الستشار، واللجنة التنوع البيولوجيل ةومنتدى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيتالدراسات المتقدمة التابع لجامعة األمم المتحدة، 
 .)ج(12/2من المقرر  3ذكرت في الفقرة 
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

 جيم، 12/2والمقرر 
  ؛ 3الفقرة 

 NP-1/9والمقرر 

بناء على مخرجات األنشطة التي جرت ال *. 12
، ودعم الشبكة 2016- 2015الفترة في 

لتنوع البيولوجي لشباب من أجل االعالمية ل
عمل إقليمية في تنظيم وتقديم ثالث حلقات 

بما في ذلك ( رات للشباب لمتابعة لبناء القد
إعداد مجموعة و؛ )الندوات التحضيرية

أدوات لبناء القدرات الداعمة على أساس 
المبادئ التوجيهية التي أعدت في عام 

، في تسهيل مشاركة الشباب في 2016
اتفاقية التنوع البيولوجي ذات اجتماعات 

التنوع و، وتنظيم قمة عالمية للشباب الصلة
 البيولوجي

 1ن االفقرت ،12/5المقرر
من المرفق؛ والمقرر  3و

؛ 5و 3ن االفقرت ،12/9
الفقرة  ،11/6والمقرر 

26 

يساهم الشباب بفعالية في الجهود التي  2020- 2017
يقودها األطراف بشأن تنفيذ اتفاقية التنوع 

، بما في ذلك يهاالبيولوجي وبروتوكول
الوطنية للتنوع االستراتيجيات وخطط العمل 

والخطة االستراتيجية للتنوع  البيولوجي،
 أيشي أهدافو 2020- 2011البيولوجي 
  .هاالواردة في

  
يشارك الشباب بفعالية في عمليات 

واجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي، بما 
لهيئة الفرعية ل 22و  21في ذلك االجتماع 

المعنية بالمشورة العلمية والتقنية 
لمؤتمر  14واالجتماع  والتكنولوجية

  راف األط
  

تم تنظيم قمة عالمية للشباب والتنوع 
 البيولوجي بنجاح

عدد الشباب الذين تم تدريبهم من خالل حلقات 
  الشبكية العمل والندوات

  
  

بشكل فعال مع  ذي تعاونعدد الشباب ال
  األطراف

  
األدوات التي طورت ألنشطة مجموعات عدد 

  بناء القدرات للشباب التي تم نشرها واستخدامها
  

و  21مشاركة الشباب في االجتماع  مستوى
لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية ل 22

لمؤتمر  14واالجتماع  والتقنية والتكنولوجية
  األطراف

  
األدوات مجموعة جودة وأهمية حلقات العمل و

من  التي صممت على أساس التعقيبات الواردة
  الشابا المشاركين

 

Global Youth 
Biodiversity 
Network (GYBN), 
DIVERSITAS, 
UNESCO, FAO, 
UNEP, Forum 
Umwelt und 
Entwicklung/ 
DNR14 

ل والتثقيف اصتتطوير أدوات منقحة لال.  13
آلية والتوعية العامة وإتاحتها من خالل 

 تبادل المعلوماتغرفة 

؛ جيم 12/2المقرر
 ؛12/10والمقرر 
 والمقرر ؛8/6 والمقرر

تم تعزيز قدرة األطراف على تصميم وتنفيذ  2018- 2017
أنشطة فعالة للتواصل والتثقيف والتوعية 

  العامة

أدوات مجموعة عدد األطراف التي تستخدم 
لتطوير  ل والتثقيف والتوعية العامةتصااال

  تصالأدواتها المتعلقة باال/ أنشطتها

 مثل المذكور أعاله

                                                 
 .سيطلب أيضا الشراكة مع المنظمات واألطراف األخرى ذات الصلة  14
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

؛ 12الفقرة  ،9/32
؛ والمقرر 7/24والمقرر 

؛ 10الفقرة  ،9/32
 جيم، 12/2والمقرر 

  ؛ 3الفقرة 
  NP-1/9والمقرر 

 

  
ل الوطنية تراستحسنت االستراتيجيات وال

ل والتثقيف والتوعية العامة لمختلف تصالال
أدوات مجموعة تهدفة باستخدام الفئات المس

 ل والتثقيف والتوعية العامةتصااال

  
ل والتثقيف والتوعية تصانوعية مواد أدوات اال

أدوات مجموعة العامة المنتجة باستخدام 
على أساس ( ل والتثقيف والتوعية العامةتصااال

 )ةالمستهدف اهيرالتعقيبات الواردة من الجم

تطوير وإتاحة أدوات تقنية وتوجيهات بشأن .  14
تنفيذ مسوحات لتقييم مستويات التوعية 

 العامة

؛ جيم 12/2 المقرر
 ؛12/10والمقرر 
 ،9/32 و ؛8/6 والمقرر
قرر ؛ والم12الفقرة 

 ،9/32؛ والمقرر 7/24
؛ والمقرر 10الفقرة 

  ؛ 3الفقرة  جيم، 12/2
 NP-1/9والمقرر 

تتمتع األطراف وأصحاب المصلحة  2020- 2017
بالوصول إلى التوجيهات بشأن عمليات 
 المسوحات لتقييم مستويات التوعية العامة

االتجاهات في عدد األطراف وأصحاب 
  اتالمصلحة التي تستخدم التوجيه

  
 تعقيبات إيجابية استالم تم

 UNESCO, IUCN-
CEC, UNEP, ACB 

تسهيل تطوير مناهج دراسية عامة .  15
ذات صلة ) K(جامعة كي ل) يةنموذج(

بالتنوع البيولوجي الستخدامها على 
الصعيدين الوطني واإلقليمي مع المشاركة 
الكاملة والفعالة للشعوب األصلية 

 والمجتمعات المحلية

الفقرة  ،11/15المقرر 
؛ 7/9، والمقرر 5

 9/32والمقرر 

ُ                                     أ عدت المناهج العامة المتعلقة بالتنوع  2020- 2017
واستخدمت على ) K(البيولوجي لجامعة كي 

 الصعيدين الوطني واإلقليمي

االتجاهات في عدد المؤسسات التي تستخدم 
 نموذج المناهج المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 مثل المذكور أعاله

 البيولوجيللتنوع  أيشي أهداف من 2الهدف 

التنوع  تعميمدعم بناء القدرات ل * - 16
عمليات التنمية، والقضاء البيولوجي في 

خطة التنميةو المستدامة وتنفيذ على الفقر 
  2030عام ل

(S) 

؛ 3الفقرة  ،12/4المقرر
الفقرة  ،12/5والمقرر 

15 

حلقات العمل التجريبية دون اإلقليمية في    2018- 2017
2017 -2018   

 
األطراف على تخطيط  اتتم تحسين قدر

ودمج أفضل للتنوع البيولوجي في تخطيط 

االتجاهات في عدد البلدان المنخرطة في تعميم 
جي في عمليات التنمية والتخطيط التنوع البيولو

والخطط والسياسات والبرامج القطاعية وعبر 
  القطاعية 

التي تم  عدد حلقات العمل وأنشطة التدريب  

 UNEP, UNDP and 
others, as 
appropriate 
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

 2030عام ل خطة التنمية المستدامةوتنفيذ 
وخطط التنمية  التنمية المستدامة، أهدافو

 الوطنية، والسياسات والبرامج القطاعية

  تنظيمها
  

تنمية القدرات من لتم إتاحة عدد من المواد 
  تبادل المعلوماتغرفة خالل آلية 

  
اإليجابية الواردة من أصحاب  التعقيباتمستوى 
 المصلحة

أدوات لتوجيه دمج التنوع مجموعة تطوير  *. 17
ي وخدمات النظم اإليكولوجية في البيولوج
  العامة البنية التحتية الحضرية  تطوير

(S) 

؛ 12/23المقررات 
؛ 12/1و؛ 11/15
 ؛12/5و؛ 12/2و
؛ 12/9و؛ 11/30و
 11/6و

لتوجيه دمج أدوات مجموعة تم تطوير  2018- 2017
التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية في تطوير البنية التحتية 

 ويجري استخدامها

االتجاهات في عدد الموظفين العموميين الذين 
  يصلون ويستخدمون مجموعة األدوات

  
عدد سياسات البنية التحتية الحضرية العامة 

اعتبارات التنوع  تدمجأوالخطط التي 
 البيولوجي

SCBD, ICLEI, 
cities and other 
subnational 
governments, and 
GPLSAB15 

 بشأنتنظيم حلقات عمل لبناء القدرات  *. 18
 المحاسبة البيئية

األطراف على دمج نظام  اتتم تعزيز قدر 2020- 2017 12/4المقرر 
المحاسبة البيئية في سياساتها واستراتيجيتها 

 لقطاعية الوطنية للتنمية والخطط المالية وا

االتجاهات في عدد البلدان التي تدمج التنوع 
البيولوجي وقيم النظم اإليكولوجية في سياساتها 
واستراتيجيتها الوطنية للتنمية والخطط المالية 

 والقطاعية

 UN-Stat, World 
Bank and the 
WAVES Global 
Partnership, EU, 
UNECE, and others 

 بشأنلكتروني تطوير مواد التعلم اإل *. 19
 المحاسبة البيئية

إتاحة وحدة التعلم اإللكتروني بشأن تقييم  2020- 2017 12/4المقرر 
التنوع البيولوجي والمحاسبة على منصة 
التعليم اإللكتروني التفاقية التنوع البيولوجي 
ويجري استخدامها من قبل األطراف 

 وأصحاب المصلحة

 واأكمل ذيناالتجاهات في عدد المشاركين ال
تقييم التنوع  بشأنوحدة التعلم اإللكتروني 

 البيولوجي والمحاسبة

 UN-Stat, World 
Bank and the 
WAVES Global 
Partnership, EU, 
UNECE, FAO and 
others 

دراسات الحالة أو لأمثلة إتاحة تجميع و.  20
قصص النجاح المتعلقة بتعميم التنوع 
ة البيولوجي في جميع القطاعات الرئيسي

 ؛12/23المقررات 
؛ 12/1و؛ 11/15و
؛ 12/5و؛ 12/2و

أمثلة لقصص النجاح بشأن تعميم التنوع  2020- 2017
حكومات دون الوطنية البيولوجي عبر ال

تبادل غرفة المتاحة من خالل آلية 

  ؛عدد أمثلة قصص النجاح التي تم جمعها
  

 ICLEI, nrg4SD, 
GPLSAB cities and 
other subnational 
governments 

                                                 
   (GPLSAB) الشراكة العالمية بشأن العمل المحلي ودون الوطني للتنوع البيولوجي 15
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

والحكومات دون الوطنية والمحلية، بما في 
الشعوب األصلية والمجتمعات ذلك قصص 

غرفة ، من خالل منصة مع آلية المحلية
  .تبادل المعلومات

 

؛ 12/9و؛ 11/30و
 11/6و

عدد األشخاص الذين يصلون إلى قصص  المعلومات
 النجاح

 البيولوجيللتنوع  أيشي أهدافمن  3الهدف 

التنفيذ  اد إرشادية وتعليمية بشأنطوير موت *. 21
بشأن  أيشي أهدافمن  3الكامل للهدف 

التدابير الحافزة، بما في ذلك مجموعة من 
حاالت الممارسات الجيدة والدروس 

  المستفادة 
(S)  

 

؛ 11/30المقرر 
  13/20والمقرر 

 3 األطراف لتنفيذ الهدف اتتم زيادة قدر 2018- 2017
  أيشي أهدافمن 

 احل الرئيسيةالمر أهدافالتي تنفذ  عدد البلدان
 أيشي أهدافمن  3 للتنفيذ الفعال للهدف

SCBD, 
UNCCD/GM, 
UNCTAD, UNDP, 
World Bank, WTO, 
OECD, IUCN, 
FAO 

تطوير أداة للتعلم اإللكتروني بشأن التنفيذ .  22
بشأن  أيشي أهدافمن  3الكامل للهدف 

المراحل الرئيسية التدابير الحافزة 
، بما في ذلك مجموعة من حاالت دهاالعتما

 الممارسات الجيدة والدروس المستفادة

؛ 11/30المقرر 
 13/20والمقرر 

 3 األطراف لتنفيذ الهدف اتتم زيادة قدر 2020- 2017
 أيشي أهدافمن 

عدد المشتركين في أداة التعلم اإللكتروني 
 المراحل، والبلدان التي تنفذ )المخرجات(

من  3للهدف فيذ الفعال األساسية من أجل التن
 )األثر /النتيجة(  أيشي أهداف

 UNCCD/GM, 
UNCTAD, UNDP, 
World Bank, WTO, 
OECD, IUCN, 
FAO 

 البيولوجيللتنوع  أيشي أهدافمن  4الهدف 

لقطاع تطوير مواد إرشادية وتعليمية  *. 23
خيارات للمساهمة  التجارية بشأن األعمال

 لبيولوجي للتنوع ا أيشي أهداففي تنفيذ 
(S) 

 تانالفقر ،12/10المقرر 
 )د(و) ج( 3

قطاع  اتالوثيقة التوجيهية؛ تم زيادة قدر 2018- 2017
 أهدافاألعمال التجارية للمساهمة في تنفيذ 

 أيشي

عدد الشركات التجارية التي أشارت إلى زيادة 
للتنوع البيولوجي في  أيشي أهداف

 االستراتيجيات والخطط

 Global Partnership 
for Business and 
Biodiversity, IUCN, 
WBCSD, Natural 
Capital Coalition, 
BirdLife, WWF, 
FAO, etc. 

نية بشأن األعمال تقتنظيم حلقات عمل  *. 24
  . التجارية وتقارير التنوع البيولوجي

، الفقرة 12/10المقرر 
 )ب(3

تم تجهيز الشركات التجارية وهي تعمل  2018- 2017
داد التقارير عن التقدم المحرز في على إع

عدد الشركات التجارية التي تعد تقارير عن 
  تعميم التنوع البيولوجي

 Global Partnership 
for Business and 
Biodiversity, IUCN, 
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(S) تعميم التنوع البيولوجي  
  

الشركات التجارية بقدر أكبر من  ةتم استفاد
 التقارير 

  
التجارية جودة التقارير المتعلقة باألعمال 

الشركات  الصادرة عنوالتنوع البيولوجي 
 يةالتجار

WWF, WBCSD 

وضع دليل للممارسات الجيدة بشأن تحديد  *. 25
وتقييم قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظام 

 اإليكولوجي للشركات التجارية

، الفقرة 12/10المقرر 
 )و(3

  تم إتاحة دليل الممارسات الجيدة  2018- 2017
  
يد من الوعي بشأن قيم التنوع البيولوجي مز

  وكيفية استخدامها من قبل الكيانات التجارية
  

تم انعكاس قضايا التنوع البيولوجي بصورة 
أفضل في سياسات المشتريات والممارسات 

 التجارية األخرى

االتجاهات في عدد الشركات التي تطبق أدوات 
 .لتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيةتقييم ال

 Global Partnership 
for Business and 
Biodiversity, IUCN, 
WWF, WBCSD 

بناء القدرات لوضع مبادئ توجيهية ومواد .  26
في مجال التنوع البيولوجي والنظم 
 اإليكولوجية القائمة على المناطق الحضرية

قدمت مبادئ توجيهية عملية لتقييم وتصميم  2020- 2017 
القائم على المناطق حفظ التنوع البيولوجي 

تبادل غرفة الحضرية المتاحة من خالل آلية 
  .المعلومات وغيرها من الوسائل

 

عدد األشخاص الذين يستخدمون المبادئ 
 التوجيهية

 CLEI, local 
authorities 
associations, GEF, 
AIIB, WB 

 )20و، 18، 15، 14، 12، 11، 10، 9، 8، 5، 4، 3، 2، 1(  من األهداف وغيره البيولوجيللتنوع  أيشي أهدافمن  4الهدف 

بين  تعزيز التعاون التقني والعلمي *. 27
األطراف بشأن تنمية السياحة في النظم 

 ية الساحلية والبحرية الحساسةيكولوجاإل

، الفقرة 12/11المقرر 
 )ب(4

تم تعزيز التعاون التقني والعلمي في تطوير  2020- 2017
 السياحة 

 ,UNWTO, UNEP  تقني والعلميمستوى التعاون ال
UNESCO, SPREP, 
ACB, FAS/SDSN, 
GPST, STCA,16 
BBI 

الندوات والدورات (أنشطة تدريبية تنظيم  *. 28
بشأن السياحة المستدامة مع  )على اإلنترنت

، الفقرتان 12/11المقرر 
 )ج(4، و)د(1

األطراف على تعزيز  اتتم تعزيز قدر 2020- 2017
 مستدامةالسياحة ال

المدربين عدد المسؤولين الحكوميين المعنيين 
  وتعزيز السياحة المستدامة

SCBD, UNWTO, 
UNEP, UNESCO, 
SPREP, ACB, 

                                                 
  .(STCA)  تدامةتحالف توثيق السياحة المس 16
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   .الشركاء
على أساس التعقيبات (التدريب عمليات فعالية 

  )المتدربينالواردة من 
 

FAS/SDSN, GPST, 
STCA 

المبادئ التوجيهية "مراجعة ونشر وتعزيز .  29
أن التنوع البيولوجي وتنمية للمستخدم بش

 "السياحة

، الفقرتان 12/11المقرر 
 )ج(4، و)ب(4

تم استعراض ونشر المبادئ التوجيهية  2020- 2017
 للمستخدم 

تبادل غرفة عدد تحميالت الدليل من آلية 
 المعلومات

, UNWTO, UNEP, 
UNESCO, SPREP, 
ACB, FAS/SDSN, 
GPST, STCA, BBI 

 )13، و12، 11، 7 هدافاألبطريقة غير مباشرة و( البيولوجيللتنوع  أيشي أهداف من 15، و14، 5 هدافاأل

حلقات عمل إقليمية لبناء  تنظيم وتيسير *. 30
القدرات في مجال تصميم التقييمات وخطط 

، 14، 5 هدافاالستعادة الوطنية لتحقيق األ
   15و

(S) 

الفقرة  ،12/19المقرر 
 ،11/16؛ والمقرر 5

قرر ؛ والم2الفقرة 
، 13رات الفق ،12/1
 )ج(20، و18

خطة و ؛تم تنظيم خمس حلقات عمل إقليمية 2020- 2017
مبادرة إصالح النظام اإليكولوجي  عمل

  2017 -2018 (FERI)  للغابات
  

  الملفات القطرية لمعالجة الثغرات والفرص
  

تم بناء القدرات من أجل إدماج مفاهيم 
 التنوع البيولوجي في ممارسات االستعادة

عدد األطراف واألشخاص المشاركين والذين 
  تلقوا الدعم التقني في حلقات العمل

  
التقييمات الواردة من المشاركين،  /التعقيبات

 ومتابعة اإلجراءات المتخذة

 GPFLR17 and CPF 
members18 

تطوير مواد تدريبية لحلقات العمل المعنية  *. 31
 باالستعادة

الفقرة  12/19المقرر 
 ،11/16؛ والمقرر 5

، 12/1؛ والمقرر 2  الفقرة
 )ج(20، و18، 13الفقرات 

لم اإللكتروني بشأن تم وضع وحدات التع 2018- 2017
  ةم اإليكولوجياستعادة النظ

  
 تم إنتاج وترجمة وتسليم مواد التدريب

                       ُ       ُ     عدد مواد التدريب التي أ نتجت وت رجمت 
                              وس لمت في االجتماعات ذات الصلة؛ 

 بشأن المواد من المستخدمين والتعقيبات

 GPFLR and CPF 
members, BirdLife, 
Bioversity  

                                                 
 ,SCBD, ARC, CARE International, CIFOR, FAO, FORIG, UNCCD-GM, ICRAF, IMFN: نكل م (GPFLR) الطبيعية يضم أعضاء الشراكة العالمية بشأن استعادة الغابات والمناظر 17

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

 SCBD, CIFOR, FAO, GEF, ITTO, IUCN, IUFRO, UNCCD, UNDP, UNEP, UNFF, UNFCCC, ICRAF  :كل من (CPF) يضم أعضاء الشراكة التعانية بشأن الغابات  18
  )./http://www.cpfweb.org/enانظر (والبنك الدولي 

http://www.forestlandscaperestoration.org
http://www.cpfweb.org/en/


CBD/COP/DEC/XIII/23 
Page 18 

 

المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

من تقديم الدعم التقني لتمكين األطراف  *. 32
مبادرة إصالح تنفيذ مشاريع رائدة في سياق 
 (FERI)  النظام اإليكولوجي للغابات

الفقرة  ،11/16المقرر 
 12/19؛ المقرر 5

 ؛5الفقرة 

نية إلى ما ال يقل عن تم تقديم المساعدة التق 2020- 2017
ستة مشاريع على المستوى القطري في دعم 

النظام اإليكولوجي  إصالحتنفيذ مبادرة 
 للغابات

النظام لتجريبية إلصالح مشاريع االعدد 
  قد نفذت بنجاح يكولوجياإل

النظام  التجريبية إلصالحمشاريع العدد 
ي التي تواءم االلتزامات الوطنية يكولوجاإل

 اتفاقيات ريو أهدافة مع بشأن االستعاد

 Parties, GPFLR 
and CPF members 

تحديد وتقديم أفضل الممارسات والدروس .  33
المستفادة في تصميم خطط االستعادة 

 الوطنية

الفقرة  ،12/19المقرر 
، 12/1؛ والمقرر 5

، 18، 13الفقرات 
المقرر و؛ )ج(20و

 2  الفقرة ،11/16

الممارسات  الخبرات القطرية وأفضل 2020- 2017
المتاحة من خالل المنشورات المشتركة مع 

 الشركاء
 

قدرات المسؤولين الحكوميين لوضع تعزيز 
خطط االستعادة الوطنية من خالل زيادة 
فرص الحصول على أفضل الممارسات 

 واستخدامها والدروس المستفادة

عدد أفضل الممارسات في مجال استعادة 
 دة والمشتركة؛الغابات والمناظر الطبيعية المحد

  
صلوا حعدد البلدان والخبراء الوطنيين الذين 

واستخدموا أفضل الممارسات والدروس 
 المستفادة في تصميم خطط االستعادة الوطنية

 GPFLR and CPF 
members 

تجميع ونشر دراسات حالة تعرض  إجراء.  34
 هدافكيف تعمل البلدان عمليا نحو بلوغ األ

  قة منسقةبطري 15، و14، و11، و5

  تم إعداد ما ال يقل عن أربعة دراسات حالة  2020- 2017  12/1المقرر 
  

لدى األطراف والشركاء فكرة أفضل عن 
كيف يمكن للبلدان أن تعمل عمليا نحو بلوغ 

 15، و14، و11، و5 هدافاأل

عدد دراسات الحالة التي تم تجميعها وإتاحتها 
 تبادل المعلومات غرفة من خالل آلية

 GPFLR members, 
SER, BES-Net 

عمل الدعم جهود األطراف في تنفيذ خطة .  35
م شأن استعادة النظقصيرة األجل ب

أنشطة بناء  يسيرمن خالل ت ةاإليكولوجي
 بشأن عملالبما في ذلك حلقات (القدرات 
وتحديث ) بين بلدان الجنوبفيما التعاون 

واألدوات  عن اإلرشاداتالمعلومات 
لقة باستعادة النظم والمبادرات المتع

اإليكولوجية وإتاحتها من خالل آلية غرفة 
 .تبادل المعلومات

، الفقرة 13/5المقرر 
11 

كيفية ل هاتم تعزيز قدرات األطراف وفهم 2020- 2017
قصيرة األجل عمل التطبيق عناصر خطة 

  بشأن استعادة النظم اإليكولوجية
  

انعكاس قدرة األطراف على تقديم تقرير 
 هدافالمحرز في تعزيز األ عن التقدم

 أهدافمن  15و 5الوطنية المتعلقة بالهدفين 
 الوطنية السادسة  هافي تقارير أيشي

أشارت إلى أنشطة استعادة عدد األطراف التي 
في تقاريرها الوطنية  ةم اإليكولوجيالنظ

وغيرها من التقارير الوطنية السادسة 
  والمنتديات

  
العمل  أشارت إلى خطةعدد األطراف التي 

 ةم اإليكولوجيقصيرة األجل بشأن استعادة النظ
 في تقاريرها الوطنية

 Forest and 
Landscape 
Restoration 
Mechanism of the 
Food and 
Agriculture 
Organization of the 
United Nations 
(FAO) 
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 )20، 19، 18، 14،15، 13، 12، 11، 10، 9، 7، 5،  3،4، 2، 1( ت األخرى ذات الصلة بالغابا هدافواأل البيولوجيللتنوع  أيشي أهدافمن  5الهدف 

بناء القدرات موجهة لوضع وتنفيذ أنشطة . 36
للتنوع البيولوجي  أيشي أهدافلدعم تنفيذ 

 المتعلق اإلبالغالمتعلقة بالغابات وتبسيط عملية 
 التنمية المستدامة هدافبالغابات والروابط أل

، 12/6المقررات 
، 9/5و؛ 11/6و
  12/31و؛ 10/36و

تم وضع ونشر المواد المشتركة للتدريب  2020- 2017
  والتوجيه 

  
  

ظ التنوع زيز القدرات على حفتم تع
والرصد واإلبالغ داخل  ،البيولوجي للغابات

نطاق الترتيب الدولي المعني بالغابات 
2017-2030 

م المشتركة والمواد التوجيهية يعدد أدوات التعل
  إنتاجهاة التي تم التقني

  
عدد أنشطة بناء القدرات بشأن اإلبالغ التي 

 نظمت بصورة مشتركة

 UNFF and other 
GPFLR and CPF 
members, MFIs and 
UN agencies 

تنظيم حلقتي عمل إقليمية، بالتعاون مع .  37
الشركاء المعنيين، بشأن اإلدارة المستدامة 

البرية، بما في ذلك اإلصالحات  حياءلأل
ية، والتعاون اإلقليمي، وإشراك القانون

المجتمعات المحلية، وتقنيات إنفاذ القانون 
 .وعمليات اإلنفاذ عبر الحدود الوطنية

تان ، الفقر13/8المقرر 
 5و  4

تم تعزيز وعي وفهم األطراف حول اإلدارة  2020- 2017
البرية، بما في ذلك  حياءالمستدامة لأل

ي، اإلصالحات القانونية، والتعاون اإلقليم
وإشراك المجتمعات المحلية، وتقنيات إنفاذ 
القانون وعمليات اإلنفاذ عبر الحدود 

  .الوطنية
القدرات المؤسسية لألطراف بشأن تم تعزيز 

 .البرية وإنفاذ القانون حياءظ األحف

عدد األطراف الحاضرة وعلى دراية بتقنيات 
إنفاذ القانون وعمليات اإلنفاذ عبر الحدود 

 .البرية حياءارة المستدامة لألالوطنية في اإلد

 relevant partners 
(members of the 
International 
Consortium on 
Combating Wildlife 
Crime)  

 البيولوجيللتنوع  أيشي أهدافمن  11، 10، 6 هدافاأل

تنظيم حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات  *. 38
بشأن مختلف القضايا البحرية من والحوار 

 19ل مبادرة المحيطات المستدامةخال

 ؛10/29المقررات 
؛ 11/18و؛ 11/17و
 12/23و ؛12/22و

تم عقد ما ال يقل عن حلقتي عمل لبناء  202020- 2017
القدرات اإلقليمية لمبادرة المحيطات 

  المستدامة

في حلقات  المشاركينعدد أصحاب المصلحة 
  العمل اإلقليمية

, IOC-UNESCO, 
other SOI partners21 

                                                 
 )https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-  2020- 2015يطات المستدامة ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل على موقع خطة العمل لمبادرة المح،  www.cbd.int/soi انظر  19
)en.pdf-actionplan-02-2014-02/official/soiom-2014  

 .جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وشرق أفريقيا، وجنوب المحيط الهادئ /غرب/ية حتى اآلن لغرب أفريقيا، وشرق تم تنظيم حلقات عمل إقليم  20

http://www.cbd.int/soi
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom
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تم تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين 

 القضايا البحرية مجال المعنيين في 

  
 عدد المسؤولين الحكوميين الذين تم تدريبهم

حلقات عمل تدريبية وتعليمية إجراء  *. 39
على المستوى الوطني من خالل للتبادل 

 مبادرة المحيطات المستدامة

؛ 10/29المقررات 
؛ 11/18و؛ 11/17و
 12/23و ؛12/22و

 والتبادللتدريب حلقات عمل وطنية لتم عقد  2020- 2017
 في بلدان مختارة 

عدد المشاركين وأصحاب المصلحة المشاركين 
 في حلقات العمل على المستوى الوطني

 SOI partners 

عقد حلقات عمل عالمية بشأن تدريب . 40
المدربين من خالل مبادرة المحيطات 

 المستدامة

؛ 10/29المقررات 
؛ 11/18و؛ 11/17و
 12/23و ؛12/22و

لتدريب  على األقل تم عقد حلقة عمل واحدة 2020- 2017
 مبادرة المحيطات المستدامة فيالمدربين 

عدد المشاركين وأصحاب المصلحة الذين 
 شاركوا في حلقات عمل تدريب المدربين

 SOI partners 

مواصلة تطوير وتحسين آلية تبادل المعارف . 41
وجعلها في  حيطات المستدامةفي مبادرة الم

المتناول من خالل آلية غرفة تبادل 
 المعلومات

؛ 10/29المقررات 
؛ 11/18؛ و11/17و
 12/23؛ و12/22و

في المعارف تبادل تم استخدام منصة قوية ل 2020- 2017
مبادرة المحيطات 

وتعمل  )www.cbd.int/soi ( المستدامة
 .كامل طاقتها من قبل األطرافب

تم تبادل عدد من المواد اإلعالمية العلمية 
ذات  أيشي أهدافوالتقنية المتعلقة بتحقيق 

الصلة بالتنوع البيولوجي البحري من خالل 
 المنصة

 SOI partners 

استخدام دليل  يسيرتنظيم دورات تدريبية لت.  42
 استخدام المعارف التقليدية في بشأنالتدريب 

، الفقرة 13/12المقرر 
  12 

شكل الذي تم تنفيذه من خالل التدريب  2020- 2017
 بناء القدراتلعمل الحلقات 

الذين عدد المشاركين وأصحاب المصلحة 
 في التدريب شاركوا

 SOI partners 

                                                                                                                                                                                                                                
ة ودعم أو المشاركة في مختلف أنشطة المبادرات العالمية واإلقليمية والوطنية، التي تشترك في رؤية مبادرة المحيطات المستدام/البرامج /تشمل مبادرة المحيطات المستدامة مجموعة واسعة من المؤسسات  21

، MPAلتنوع البيولوجي، وحكومة فرنسا، من خالل الوكالة الفرنسية اليابان لتم تقديم الدعم المالي السابق لمبادرة المحيطات المستدامة من قبل حكومة اليابان، من خالل صندوق و. مبادرة المحيطات المستدامة
االجتماعات؛ وتم تقديم الدعم التقني من /وناميبيا، وبيرو، وجمهورية كوريا، وساموا، والسنغال، من خالل استضافة حلقات العمل ،ساهمات عينية من قبل الصين ومدغشقروقد قدمت م. وحكومة جمهورية كوريا

، )مبادرة موناكو للبحار( وموناكو من خالل  (Blue Solutions – GIZ, GRID-Arendal, IUCN, UNEP)، وألمانيا من خالل )CSIROمن خالل منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (أستراليا 
منظمات البحار و، UNEP, FAO, UNDOALOS, Intergovernmental Oceanographic Commission-UNESCO، وكل من )معهد كوريا البحري، والمؤسسة الكورية لإلدارة البيئية(وجمهورية كوريا 

الشراكة من أجل اإلدارة البيئية للبحار شرق آسيا، وخطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ، ومثل اتفاقية أبيدجان،  )رى ذات الصلةالمبادرات اإلقليمية األخ /األسماك مصايدقليمية إلدارة المنظمات اإل /اإلقليمية
، مصايد األسماكفريق خبراء إدارة النظم اإليكولوجية و - لجنة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة و، )المحيط الهادئ د األسماك في جنوب شرق المحيط األطلسي، وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي لمنطقةيمصا هيئاتو
بكات اإلقليمية األخرى للمناطق المحمية فضر عن الش، شبكة المناطق المحمية في البحر األبيض المتوسطو، العالمية للجزر ، والشراكةالحياةشبكة ، ومبادرة اتلتنوع البيولوجي في المحيطل العالمية مبادرةالو

(CaMPAM, RAMPAO, WIOMSA, NAMPAN, NEAMPAN) و ،Brest-Metropole Oceane ، األخرىالعديدة وغيرها من المنظمات الشريكة.  

http://www.cbd.int/soi
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

ة مهمللمناطق البحرية المعايير التطبيق 
 يابيولوجأو  اإيكولوجي

تنفيذ خطة تيسير بناء القدرات لتسهيل .  43
لتنوع المتعلقة باطوعية المحددة العمل ال

في  ةالبارد المياهالبيولوجي في مناطق 
 التفاقيةانطاق والية 

، الفقرة 13/11المقرر 
6 

من خالل شكل        ُ   التي ن فذتبناء القدرات  2020- 2017
 عملت الحلقا

الذين عدد المشاركين وأصحاب المصلحة 
 عملالفي حلقات  شاركوا

 SOI partners 

ات اإلرشادتيسير بناء القدرات لتسهيل تنفيذ .  44
منع وتخفيف آثار  بشأنطوعية العملية ال

الحطام البحري على التنوع البيولوجي 
 والموائل البحري والساحلي

 تان، الفقر13/10المقرر 
 10و 9

من خالل شكل        ُ   التي ن فذتبناء القدرات  2020- 2017
 عملال حلقات

الذين المصلحة عدد المشاركين وأصحاب 
 عملالفي حلقات  شاركوا

 SOI partners 

 ) 15، 14، 13، 8 هدافكذلك األ( البيولوجيللتنوع  أيشي أهدافمن  7الهدف 

للتدريب وبناء  مشتركة تنظيم حلقات عمل *. 45
التنوع البيولوجي  دمجالقدرات بشأن 

 غذيةألاوخدمات النظم اإليكولوجية في 
المستدام راعي واإلنتاج الزالمستدامة 

بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 
 .وغيرها من الشركاء

الفقرة  ،12/6المقرر 
 10/34المقرر و؛ 17
 18و 5ن االفقرت

خدمات  دمج حلول/ تم بناء القدرات لتعميم 2020- 2017
 النظم اإليكولوجية للزراعة المستدامة

  الذين تم تدريبهمعدد األشخاص 
  

 التعقيباتأساس  جودة حلقات العمل على
 من المشاركينالواردة 

 FAO, Bioversity 
and other CGIAR 
partners, IFPRI, 
IFAD 

تطوير مواد تدريبية ومبادئ توجيهية  *. 46
مشتركة، بما في ذلك وحدات التعلم 

ج التنوع البيولوجي دم بشأناإللكتروني، 
 غذيةألاوخدمات النظم اإليكولوجية في 

 المستدامج الزراعي واإلنتاالمستدامة 
بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 

عوب األصلية الشمثل  ،وغيرها من الشركاء
  .والمجتمعات المحلية

(S) 

الفقرة  12/6المقرر 
 10/34المقرر و؛ 17
 18و 5ن االفقرت

واإلرشادات المشتركة دوات األتم وضع  2020- 2017
 هانشربناء القدرات ول

التي تم إنتاجها  عدد أدوات بناء القدرات
 وإتاحتها

 FAO, Bioversity 
and other CGIAR 
partners, IFPRI, 
IFAD 
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

 البيولوجيللتنوع  أيشي أهدافمن  9الهدف 

تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات في مجال  *. 47
إدارة األنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك 

 اآلفات واألمراض

األنواع خطط إدارة لق التنفيذ المنستحسين  2020- 2017  9الفقرة  ،12/7المقرر 
اآلفات ( الغريبة الغازية بما في ذلك

  ) واألمراض
  

 علىتحسين القدرات الوطنية واإلقليمية 
 تنفيذ تدابير الصحة النباتية

التعقيبات العمل على أساس  حلقاتجودة 
  من المشاركينالواردة 

  
 الذين تم تدريبهمعدد األفراد 

 IPPC, FAO, OIE, 
WTO, STDF, 
CITES, IUCN-
ISSG, CABI, and 
IMO 

 9تنظيم حلقات عمل لدعم تنفيذ الهدف  *. 48
من  3- 2والهدف التشغيلي  أيشي أهدافمن 

الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة 
 2020-2011لسالمة األحيائية ل

؛ 9الفقرة  ،12/7المقرر 
مقررات وجميع 

مؤتمر االجتماع السابع ل
لعامل األطراف ا
ألطراف في لكاجتماع 
السالمة  بروتوكول
  األحيائية

 

تحسين القدرة في الدول الجزرية الصغيرة  2020- 2017
على الحدود النامية إلجراء الرقابة المناسبة 

والكائنات  األنواع الغريبة الغازيةبشأن 
الحية المحورة واتخاذ التدابير المناسبة في 

 حاالت الطوارئ

 ,SPREP, CABI  تم تدريبهم عدد األفراد الذين
IUCN-ISSG, FAO, 
IPPC, OIE, WTO, 
STDF IMO, UNEP, 
UNDP, GLISPA, 
Island Conservation 

الشراكة العالمية  تطوير أداة، بالتعاون مع.  49
األنواع الغريبة الغازية، معلومات بشان 

لتمكين  األنواع الغريبة الغازية مراقبةل
ام موارد األطراف من الوصول واستخد

تخطيط إدارة ل بيانات األنواع الغريبة الغازية
األنواع ن ع وطنيرصد واإلبالغ الو

وتنظيم سلسلة ندوات  الغريبة الغازية
 حول كيفية استخدام األداةإلكترونية 

؛ 9الفقرة  ،12/7المقرر 
الفقرة  ،11/28والمقرر 

22 

البيانات  وتستخدماألطراف بسهولة تصل  2020- 2017
ر وإجراءات آثاحدوث وبشأن  (مات والمعلو

) ألنواع الغريبة الغازيةاإلدارة الممكنة ل
دارة مراقبة إلالإتاحتها من خالل أداة و
والرصد واإلبالغ الفعال عن لتخطيط ا

   األنواع الغريبة الغازية
  
ستخدام الاألطراف المهارات الالزمة ل لدى

لتخطيط الوطنية إلدارة امراقبة الالفعال ألداة 
األنواع لرصد واإلبالغ الفعال عن وا

 الغريبة الغازية

مراقبة الأداة  التي تستخدمعدد األطراف 
لتحسين نظم إدارة األنواع الغريبة الغازية 

  ومراقبة الحدود
  

األنواع الغريبة الغازية موظفي إدارة عدد 
الذين تم من أصحاب المصلحة م وغيره

بة بشكل فعال من أداة مراقتدريبهم واستفادوا 
 األنواع الغريبة الغازية

SCBD, GIASIP 

تنظم، بالتعاون مع الشركاء اإلقليميين، .  50
عمل تدريبية لبناء قدرات الجهات  حلقات

الفقرات  ،12/11مقرر ال
؛ )ج(4و) أ(4و، 2

 المعنيينأصحاب المصلحة  اتقدرتعزيز  2020- 2017
نقاط االتصال التفاقية التنوع البيولوجي (

عدد مشاريع مرفق البيئة العالمية بشأن األنواع 
لمقدمة من الدول الجزرية الغريبة الغازية ا

 SPREP, SPC, 
CABI, IOC-
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

الفاعلة الرئيسية في الدول الجزرية الصغيرة 
مشاريع للالنامية لتصميم وتقديم مقترحات 

األنواع الغريبة  بشأنجيدة النوعية الذات 
  الغازية

(S)  

 ،11/15والمقرر 
 8و 5 ناتالفقر

، وما إلى NPPOsوومرفق البيئة العالمية 
 ) ذلك

  ؛الصغيرة النامية
  

كمية األموال التي تم تعبئتها من مرفق البيئة 
العالمية ومصادر أخرى إلدارة األنواع الغريبة 

  الغازية
  

 حشد الموارد التقنيةتم 

UNESCO, UNEP, 
UNDP, GLISPA, 
Island 
Conservation, 
IUCN-ISSG, WTO, 
IMO, CITES 

 للتنوع البيولوجي أيشي أهدافمن  11و 10الهدفان 

 تخطيطالتطوير وتشجيع استخدام أدوات  *. 51
رشادية، بالتعاون اإلمواد الو البحريمكاني ال

   مع المنظمات الشريكة ذات الصلة
(S) 

؛ 11/18 المقرر
؛ 12/23والمقرر 
 4، الفقرة 13/9والمقرر 

عملية  تخطيطأدوات تم تجميع وتبادل  2020- 2017
ومواد إرشادية لتعزيز قدرات األطراف 
والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة 

التخطيط المكاني البحري واإلدارة المتكاملة ب
على المستويات الوطنية للمناطق الساحلية 

  واإلقليمية ودون اإلقليمية
 

في مبادرة المحيطات المستدامة عدد الشركاء 
ات التخطيط والمواد أدو تبادلفي المساهمين 

 اإلرشادية بشأن التخطيط المكاني البحري

 Global Ocean 
Biodiversity 
Initiative 

تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية  *. 52
 معاييرستوفي التي توصف المناطق  يسيرلت

ا أو إيكولوجيالمهمة المناطق البحرية 
تحديد األراضي و) EBSA( ابيولوجي

   بيولوجيا المهمةنغروف ر المالرطبة وأشجا
(S)  

  

 ؛10/29المقرر 
 ؛11/17 والمقرر
  12/22 والمقرر

إجراء تدريب إقليمي بشأن المناطق تم  2020- 2017
لدعم  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحرية 
حلقة عمل إقليمية بشأن وصف تنظيم 

المهمة إيكولوجيا أو المناطق البحرية 
 بحر قزوين/بيولوجيا في البحر األسود

المدربين والقادرين على وصف  األطرافعدد 
البحرية التي تستوفى معايير المناطق المناطق 

المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ونوعية أوصاف 
 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية 

 Global Ocean 
Biodiversity 
Initiative, IOC-
UNESCO 

 البيولوجيلتنوع ل أيشي أهدافمن  11الهدف 

ات بشأن رشادتطوير األدوات التقنية واإل *. 53
تدابير الحفظ األخرى "استخدام مصطلح 

وكيفية  "أساس المناطق القائمة علىالفعالة 
من خالل ( 11تحقيق عناصر الهدف 

واإلرشادات  األطراف بالمعلوماتتم تزويد  2018- 2017 11/24 المقرر
 رتدابي“مصطلح تعريف محددة بشأن كيفية ال

أساس  القائمة علىالحفظ األخرى الفعالة 
قادرة على كانت األطراف و "المناطق

 11تطبيقه نحو تحقيق الهدف 

ات المقدمة رشادالتي تستخدم اإلعدد األطراف 
وفقا لذلك في التقارير والتي قدمت تقارير 

 الوطنية السادسة

 PoWPA Friends 
Consortium, 
UNDP, UNEP, 
IUCN, IUCN-
WCPA, EU-JRC, 
UNEP-WCMC, 
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

   )االجتماعات والمشاورات مع الشركاء
(S) 

BirdLife, AZE, 
IPSI, WCS, 
regional partners, 
including Regional 
MPA networks 

 اتإنتاج ونشر األدوات التقنية واإلرشاد *. 54
بشأن المناطق المحمية ودمج المناطق المحمية في 

والمناظر البحرية ذات قطاعات المناظر الطبيعية 
مثل السياحة والزراعة (الصلة على نطاق أوسع 
   )والتعدين والبنية التحتية

؛ 11/24المقررات  
؛ 9/18و؛ 10/31و
 8/24و

بشأن  ةالتقني رشاداتاألطراف تستخدم اإل 2018- 2017
وخدمات النظم المناطق المحمية 

ودمج المناطق اإليكولوجية، والحوكمة، 
ات المناظر الطبيعية والمناظر المحمية في قطاع

 البحرية ذات الصلة على نطاق أوسع

عدد البلدان التي تستخدم المعلومات التقنية 
 المقدمة

 مثل المذكور أعاله

تنظيم حلقات عمل إقليمية في سياق مبادرة  *. 55
حوار السالم والتنوع البيولوجي لتحديد 

عبر الحدود، بما في ذلك  للحفظاألولويات 
الشعوب األصلية والمجتمعات  ةمشارك
  .المحلية

 (S)  
 

والهدف  7/28 المقرر
من برنامج العمل  1-3

 للمناطق المحمية

األطراف المتعاونة عبر الحدود الدولية  2020- 2017
الفعالة لحفظ المناطق المحمية وتدابير الحفظ 

المناطق في  األخرى القائمة على أساس
 ية المشتركةيكولوجالنظم اإل

مبادرة لقليمية اإلعمل الحلقات من دد عأجري 
تحديد لحوار السالم والتنوع البيولوجي 

  األولويات 
ت التعاون عدد من ترتيباتم إنشاء أو تعزيز 

ية العابرة إليكولوجعبر الحدود في النظم ا
 للحدود 

IUCN  وشركاء آخرون 

اإلنترنت بشأن  تقديم دورات تعليمية عبر.  56
ممة للمناطق المص( 11عناصر الهدف 

 )المحددة والثغرات في التنفيذ

؛ 11/24المقرر 
 10/31و

تم ؛ تم تقديم دورات التعلم عبر اإلنترنت 2020- 2017
  11القدرات الوطنية لتحقيق الهدف  تعزيز

  تم تقديم عدد من الدورات على اإلنترنت؛
  

عدد المشاركين الذين استكملوا الدورات على 
 اإلنترنت

 مثل المذكور أعاله

 البيولوجيللتنوع  أيشي أهدافمن  14الهدف 

عقد حلقات عمل مستهدفة فنية إقليمية  *. 57
رة مشتركة بشأن التنوع وودون إقليمية بص

البيولوجي والصحة، بما في ذلك النظم 
الصحية للشعوب األصلية والمجتمعات 

 .المحلية ونساء الشعوب األصلية

، 12/21 المقررات
 ،11/6و؛ )د(9الفقرة 
 ،10/20و؛ 29الفقرة 
 17الفقرة 

دمج الصلة بشأن الوطنية القدرات  تعزيزتم  2020- 2017
  والصحةالتنوع البيولوجي بين 

تم تزويد األطراف بالمشورة التقنية والعلمية 
 بشأن الصلة بين التنوع البيولوجي والصحة

حلقات العمل المنظمة بشأن التنوع عدد 
  البيولوجي والصحة
مدربين في قطاعي الصحة عدد األشخاص ال

  والحفظ
  التي تم إعدادهاأدوات دعم بناء القدرات عدد 

 WHO, EcoHealth 
Alliance, ESP, 
Future Earth, FAO, 
OIE, Bioversity, 
WCS HEAL, UNU-
IAS, UNU-IIGH, 
IUCN, FIOCRUZ, 
Biodiversity and 
Community Health 
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 قطاعية مشتركة للتنوع البيولوجي والصحة

Initiative (BaCH) 

تطوير، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة .  58
بما في ذلك منظمات نساء الشعوب 
األصلية، مواد وأدوات التدريب لتعميم 

تنوع روابط بين الورفع مستوى الوعي بال
 ةالصحالبيولوجي و

؛ 12/21 اتالمقرر
؛ 29الفقرة  ،11/6و
 17الفقرة  ،10/20و

دمج  التنوع / بناء القدرات بشأن تعميم 2020- 2017
البرامج /البيولوجي في االستراتيجيات

 )والعكس(الصحية واالستثمارات 

ومواد زيادة عدد أدوات دعم بناء القدرات 
التوعية التي تم وضعها وإتاحتها من خالل آلية 

  غرفة تبادل المعلومات
 التعاون الجديدة المنشأة عدد الشراكات وأنشطة 

 WHO, EcoHealth 
Alliance, ESP, 
Future Earth, OIE, 
UNU-IIGH, and 
Biodiversity and 
Community Health 
Initiative 

 للتنوع البيولوجي أيشي أهدافمن  8و 14الهدفان 

والمبادئ التوجيهية التدريبية تطوير المواد .  59
جي وخدمات لتحسين مساهمة التنوع البيولو

الداخلية للحد من للمياه النظم اإليكولوجية 
 مخاطر الكوارث الطبيعية

؛ 10/28 نالمقررا
 11/23و

التي تم المواد التدريبية والمبادئ التوجيهية  2020- 2017
  وإتاحتها وضعها

  
 اتدمج حلول خدم/ القدرات لتعميم بناء 
 استثمارات/في إدارة ةم اإليكولوجيالنظ

 ة الموارد المائي

وحدات التعلم وعدد أدوات دعم بناء القدرات 
إتاحتها من خالل التي تم وضعها واإللكتروني 

 .تبادل المعلوماتغرفة آلية 
 

 FAO, CGIAR 
centres, IFPRI, 
UNEP, UNESCO, 
WMO, IWMI, 
WWF, IUCN, TNC, 
CI, Oxfam, Ramsar 

 للتنوع البيولوجي أيشي أهدافمن  7، و14، و15 هدافاأل

أنشطة بناء القدرات لألطراف  يسيرت *. 60
القائمة على النظم  النهج/لتعزيز الحلول

لتكيف مع تغير المناخ والحد لاإليكولوجية 
   من مخاطر الكوارث

(S) 

، الفقرة 10/33المقرر 
 )ه(9

 ةم اإليكولوجيعلى النظ ةالنهج القائمتم دمج  2020- 2017
لتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ل

ات وخطط العمل االستراتيجيفي تنفيذ 
  لتنوع البيولوجيل الوطنية

  
 ةوخطط العمل الوطني اتاالستراتيجيتنفيذ 

تغير  آلثاريعد مستجيبا  للتنوع البيولوجي
 كسب المناخ على التنوع البيولوجي وسبل
 .العيش القائمة على التنوع البيولوجي

الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية اعدد 
آثار تغير المناخ  للتنوع البيولوجي التي تدمج

  ةعلى النظم اإليكولوجي ةهج القائم    ُوالن 

 UNFCCC, WMO, 
UNEP, FAO, 
UNESCO, IWMI, 
WWF, IUCN, 
CGIAR centres, 
IFPRI, TNC, CI, 
Oxfam, Regional 
MPA networks  
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الخبراء المعني مواصلة التعاون مع فريق  *. 61
تفاقية األمم المتحدة البأقل البلدان نموا 

تنظيم  بشأناإلطارية بشأن تغير المناخ 
حلقات عمل تدريبية إلدماج حفظ التنوع 
البيولوجي واستخدامه المستدام في خطط 

 التكيف الوطنية

، الفقرة 10/33المقرر 
، 13/4والمقرر ؛ )ه(9

 14و 13تان الفقر

ظ التنوع البيولوجي واستخدامه دمج حف تم 2020- 2017
المستدام في خطط التكيف الوطنية، وعلى 

التخفيف من آثار تغير  تم دمجالعكس 
االستراتيجيات المناخ والتكيف معه في 

، لتنوع البيولوجية لوخطط العمل الوطني
 ويجري تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة

 ةاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنيعدد 
المتعلقة  شواغلالجي التي تدمج للتنوع البيولو

  تغير المناخب
  

مج التنوع دتالوطنية التي  خطط التكيفنسبة 
 والتآزر ةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ

 UNFCCC, WRI, 
Cl, IUCN, BirdLife 
International and 
SPREP, Regional 
MPA networks, 
MFIs and UN 
agencies 

تمكين البلدان دعم لتوفير مكتب المساعدة .  62
األراضي المتعلقة ب على إدماج الشواغل

االستراتيجيات  الجافة وشبه الرطبة في
لتنوع البيولوجي ة لوخطط العمل الوطني
 وخطط التنمية الوطنية

تم دمج شواغل التنوع البيولوجي المتعلقة  2020- 2017 10/35المقرر 
الجافة وشبه الرطبة في باألراضي 

لتنوع ة لخطط العمل الوطنياالستراتيجيات و
يتم وخطط التنمية الوطنية، والبيولوجي 

 اإلجراءات ذات الصلةتنفيذ 

 ةاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنيعدد 
األراضي للتنوع البيولوجي التي تدمج شواغل 

  بفعاليةالجافة وشبه الرطبة 

 UNFCCC, 
UNCCD, WRI, Cl, 
IUCN, BirdLife 
International 

 للتنوع البيولوجي أيشي أهدافمن  17الهدف 

مساعدة األطراف في جهود تنفيذ  *. 63
للتنوع  ةاالستراتيجيات وخطط العمل الوطني

من خالل توفير الدعم التقني البيولوجي 
 (S) وبناء القدرات

الالزم  التقنيالدعم ب األطرافتم تزويد  2020- 2017 10/2
 ةتنفذ استراتيجيتها وخطط عملها الوطنيو
 لتنوع البيولوجي بفعاليةل

أمانة اتفاقية التنوع  ساعدتهاعدد البلدان التي 
االستراتيجيات تنفيذ التخطيط ل البيولوجي في

  لتنوع البيولوجي ة لوخطط العمل الوطني
  

االستراتيجيات مفصلة لتنفيذ العمل خطط العدد 
لتنوع البيولوجي التي تم ة لوخطط العمل الوطني

 وضعها

 UNDP, UNEP-
WCMC, IUCN, 
BirdLife, NBSAP 
Forum members 

تنفيذ مشروع تجريبي وتطوير  *. 64
بما في ذلك ( بناء القدرات أدوات/مواد

المبادئ التوجيهية وأدوات الممارسات 
إدراج بيانات التنوع  بشأن) الجيدة

ات االجتماعية والبيان ،البيولوجي المكانية
االقتصادية، في عملية التخطيط للتنوع 

تنفيذ االستراتيجيات وخطط لبيولوجي وا
، باالعتماد لتنوع البيولوجية لالعمل الوطني

قدرة األطراف على إدراج بيانات تم تعزيز  2018- 2017 10/2
التنوع البيولوجي المكانية والبيانات 
االجتماعية واالقتصادية، في عملية التخطيط 

تنفيذ االستراتيجيات وللتنوع البيولوجي 
وخطط العمل الوطنيتان لحفظ التنوع 

  البيولوجي
  

مواد بناء القدرات في مجال تم وضع ونشر 

  عدد الدول المشاركة في المشروع التجريبي
  

بناء القدرات في مجال إدماج  عدد موادتم نشر 
البيانات المكانية والبيانات االجتماعية 
واالقتصادية في التخطيط للتنوع البيولوجي 

 وعمليات التنفيذ 

 IUCN, UNEP-
WCMC 
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  على نتائج المشروع التجريبي
(S) 

إدماج البيانات المكانية والبيانات االجتماعية 
واالقتصادية في تخطيط وتنفيذ عمليات 

 التنوع البيولوجي 

تعزيز قدرة الحكومات المحلية على  *. 65
االستراتيجيات وخطط العمل اعتماد وتنفيذ 

  لتنوع البيولوجي ة لالوطني
(S)  

  
 

؛ 12/9و؛ 10/2ر المقر
 14، الفقرة 13/1و

لحكومات يمكن ل مشاريع تجريبية تبين كيف 2020- 2017
االستراتيجيات وتنفيذ  مع المحلية التكيف

 لتنوع البيولوجية لوخطط العمل الوطني

التي تكيفت مع ونفذت  لحكومات المحليةعدد ا
لتنوع ة لاالستراتيجيات وخطط العمل الوطني

 البيولوجي

 ICLEI, UCLG, 
nrg4SD  

للمجموعة الثانية من  التقنيتقديم الدعم .  66
 10إلى  5التجريبية من وطنية المشاريع ال

لتمكين األطراف من توثيق وتبادل الخبرات 
 هاتطوير والدروس المستفادة في

للتنوع  ةالستراتيجيات وخطط العمل الوطنيل
 مراجعتهاعمليات و البيولوجي

مواد بناء القدرات في تطوير ونشر تم  2020- 2017 10/2المقرر 
ة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيعملية 

  لتنوع البيولوجيل
  

عن طريق تبادل الخبرات  التعلمتم تعزيز 
خطط االستراتيجيات و والتبادل التقني بشأن

 لتنوع البيولوجيالعمل الوطنيتة ل

من  2عدد الدول المشاركة في المرحلة 
ستراتيجيات وخطط لال التجريبيةالمشاريع 
 تشاركالتي ت لتنوع البيولوجية لالعمل الوطني

  .الجيدة والدروس المستفادة هاممارسات
  

عمليات  بشأنتم االنتهاء من الدراسات القطرية 
لتنوع ة لاالستراتيجيات وخطط العمل الوطن

 البيولوجي

 IUCN, UNEP-
WCMC 

بشأن بناء القدرات ل أدوات/إعداد مواد.  67
االستراتيجيات وخطط العمل  تنفيذو مراجعة
بناء على نتائج ( لتنوع البيولوجية لالوطني

ة في تجريبيالمرحلة الثانية من المشاريع ال
االستراتيجيات وخطط العمل عمليات 

 )للتنوع البيولوجي ةالوطني

 مراجعةبشأن بناء القدرات  أدوات/مواد 2018- 2017 10/2المقرر 
ة لعمل الوطنياالستراتيجيات وخطط ا وتنفيذ

 لتنوع البيولوجي التي تم إتاحتهال

-IUCN, UNEP  التي تم إنتاجها مواد بناء القدراتعدد 
WCMC 
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 للتنوع البيولوجي أيشي أهدافمن  16، و 18الهدفان 

 بشأنتنظيم برامج تدريب المدربين  *. 68
التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  ارفالمع

ات المحلية  للشعوب األصلية والمجتمع
  ونقاط االتصال الوطنية للمعارف التقليدية 

(S) 

 ،ألف 12/12المقرر 
؛ والمقرر 7الفقرة 

  ؛8الفقرة  ،باء 12/12
-NPوالمقرر 

؛ NP-1/8والمقرر ؛1/2
؛ NP-1/9والمقرر 

الفقرة  ،10/40المقرر و
 ،باء 11/14المقرر و ؛5

والمقرر ؛ 1الفقرة 
؛ 23، الفقرة 13/1

لفقرة ، ا13/23والمقرر 
 )ح(15

تم تسهيل برامج بناء قدرات تدريب  2020- 2017
المدربين برنامج واحد على المستوى 

ربعة برامج على المستوى العالمي وأ
  اإلقليمي

  
لمشاركين على الدعم المستمر من حصول ا

  األمانة العامة
  

عوب األصلية لشواتحسين قدرة األطراف 
ذ وضع تدابير لتنفي علىوالمجتمعات المحلية 

في إطار  المتصلة بهاواألحكام ) ي(8المادة 
اقية التنوع البيولوجي، فضال عن اتف

المعارف التقليدية المرتبطة بأحكام الموارد 
 .ية في إطار بروتوكول ناغوياجينال

الذين تم تدريبهم الذين يوفرون عدد المدربين 
  ناء القدرات ذات جودة عالية لآلخرينب
  

) ي(8تنفيذ المادة وضعت ل التي عدد التدابير
اقية التنوع في إطار اتف المتصلة بهاواألحكام 

المعارف التقليدية البيولوجي، فضال عن 
ية في إطار جينالمرتبطة بأحكام الموارد ال

 .بروتوكول ناغويا

several partners22 

لبناء ثقافيا المواد المناسبة  وإتاحةتطوير  *.  69
   يةبما في ذلك باللغات المحل القدرات

(S) 

 ،باء 11/14المقرر 
؛ المقرر 2الفقرة  

الفقرة   ،باء 11/14
 11/14؛ المقرر 10
  ؛ 5الفقرة   ،باء

 NP-1/8والمقرر 

المواد التدريبية المناسبة ثقافيا تم إتاحة  2018- 2017
من قبل المشاركين  تستخدمباللغات المحلية و
 الذين تم تدريبهم

وإتاحتها  التي تم وضعهاعدد المواد التدريبية 
 تبادل المعلومات غرفة من خالل آلية

 مثل المذكور أعاله

 التقنيتقديم المنح والمزيد من الدعم .  70
لمنظمات المجتمعات األصلية والمحلية 

 ،ألف 12/12المقرر 
 ،باء 11/14و؛ 7رة الفق

دون عمل  حلقة 20 إلىما يصل تم تسهيل  2020- 2017
  ؛الذين تم تدريبهموطنية من المشاركين 

تدريبهم، بما في ذلك  الذين تم عدد المشاركين
عمل  تاحلقنساء الشعوب األصلية، وتقديم 

 مثل المذكور أعاله
 

                                                 
 األفريقيةالشعوب األصلية لجنة تنسيق شؤون ؛ )IIN(شبكة معلومات الشعوب األصلية  ؛ة؛ شبكة التنوع البيولوجي لنساء الشعوب األصلي)IIFB(المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي  22
)IPACC( سيا األصلية آشعوب حلف ؛)AIPP( منظمات الشعوب األصلية الوطنية؛ الجامعات ومراكز بناء القدرات؛ مؤسسة الروابط القبلية؛. 
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وطنية واالستمرار دون لتنظيم حلقات عمل 
انظر ( الحلقاتفي هذه  افي تقديم الدعم له

 )أعاله 65النشاط 

   1الفقرة  
الدعم المتواصل المقدم من قبل أمانة اتفاقية 

 التنوع البيولوجي للمدربين

 بناء القدراتل دون وطنية

لمدربين عبر اإلنترنت وغيره ل تقديم الدعم.  71
 الذين تم تدريبهم

 ،ألف 12/12المقرر 
  ؛ 7الفقرة 

 NP-1/8والمقرر 

 حلقةن في والمدرب( ونالمشاركيحصل  2020- 2017
أمانة اتفاقية المستمر من دعم على ال) العمل

 ي التنوع البيولوج

الذين تم تدريبهم والذين يحصلون عدد المدربين 
أمانة اتفاقية التنوع من على الدعم المستمر 

 البيولوجي

 مثل المذكور أعاله

 للتنوع البيولوجي أيشي أهدافمن  19الهدف 

تنظيم حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات  *. 72
لتقديم الدعم لألطراف في إنشاء وصيانة 

غرفة تبادل المعلومات تماشيا الوطنية للية اآل
مع استراتيجية الويب وبرنامج العمل آللية 

تبادل المعلومات في دعم الخطة غرفة 
- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

2020   
(S) 

 12/2و؛ 10/15المقرر 
والمقرر ؛ 18الفقرة  ،باء
 12تان ، الفقر13/23
 )ك(15و

ير تطو علىقدرة األطراف تم تحسين  2020- 2017
  .لتبادل المعلومات غرفة الوطنيةال
  

وهي ومواد إرشادية  تعليمية أدواتتم إتاحة 
تها األطراف في إنشاء وصيانة غرفتساعد 
  تبادل المعلوماتل الوطنية

تماشيا مع مزيد من التطوير لغرفة تبادل 
استراتيجية الويب وبرنامج العمل آللية تبادل 
 المعلومات في دعم الخطة االستراتيجية

 2020- 2011للتنوع البيولوجي 

غرفة آليات وطنية ل التي لديهاعدد األطراف 
  ؛مفعلة تبادل المعلومات

  
التي رشادية اإلمواد النوعية األدوات التعليمية و

  ؛)الواردةات تعقيبعلى أساس ال( تم تقديمها
  

  بناء القدرات والمشاركينلالعمل حلقات عدد 
ة تبادل غرفآلية عدد األطراف التي تصل إلى 

 المعلومات

 partners (EEA, 
Belgium and 
others) 

بين بشأن التفاعل عمل  حلقاتتنظيم  *. 73
معارض /معرض"و اتوالسياس العلوم
لتسهيل  "التنوع البيولوجيالمتعلقة ب معارفال

تبادل أحدث المعارف العلمية والتطورات 
التكنولوجية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي 

دل بين العلماء وصانعي وتشجيع التبا

الفقرة  ،باء 12/2المقرر 
9 

 معارفمعارض ال/معرض"تم تنظيم  2020- 2017
  "التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

  
التنوع  ارفمعو تم إتاحة التفاعل بين العلوم

البيولوجي لألطراف من قبل الشركاء 
  والجامعات وأصحاب المصلحة المعنيين

عدد ونوعية المعارض وغيرها من األنشطة 
  المنظمة؛

  
  من أصحاب المصلحةالتعقيبات 

  
 االتصال التفاقية التنوع البيولوجي عدد نقاط

 CSP, QCBS,23 
SPREP, ACB, 
FAS/SDSN for the 
Amazon, BES-Net 

                                                 
: التنوع البيولوجي على الموقع ، ومركز كيبيك لعلوم /https://www.cbd.int/cooperation/csp: أن التنوع البيولوجي على الموقع التاليانظر مزيد من التفاصيل عن مجموعة الشركاء العلميين بش  23

http://qcbs.ca.  

https://www.cbd.int/cooperation/csp/
http://qcbs.ca
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

   السياسات والممارسين
القضايا األطراف فيما يتعلق بهم فتم تعزيز 

  والتحدياتوالفرص التقنية والعلمية 

على  الذين تم تدريبهموصانعي السياسات 
 العلميلتعاون التقني وباالقضايا ذات الصلة 

 تجريبية تطوير كتيبات إرشادية ودورات.  74
ة والعلمية التقنياألمور  بشأننترنت على اإل

 االحتياجات ذات األولوية للبلدان استنادا إلى

   ،باء 12/2المقرر 
 9الفقرة 

وأصحاب لة ذات الصوالمنظمات  ،األطراف 2020- 2017
 لديهم وصول إلى  الذين المصلحة المعنيين
 بشأننترنت على اإلوالدورات الكتيبات اإلرشادية 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجية والعلمية التقنياألمور 

التي تم وضعها عدد الكتيبات اإلرشادية 
  .تبادل المعلوماتغرفة من خالل آلية ونشرها 

  
قدم من  ُت نترنت التي عدد الدورات على اإل

 آلية تبادل المعلوماتغرفة خالل 

 CSP, QCBS, 
UNDP/BES-Net 

 للتنوع البيولوجي أيشي أهدافمن  20الهدف 

 إلبالغ بشأن  ةالعملي رشاداتتحديث اإل *. 75
  الموارد حشد أهدافوتنفيذ الوطني المالي 

(S) 

الفقرات  ،12/3المقرر 
؛ 33و) ب(32و، 27

الفقرات  ،12/3والمقرر 
؛ والمقرر 32، و31و، 30
 11الفقرة  ،11/4

عملية محدثة بشأن  إرشاداتوثيقة تم إتاحة  2018- 2017
تبادل غرفة الموارد من خالل آلية حشد 

 المعلومات

غرفة من آلية  اإلرشاداتتحميل  عدد مرات
 تبادل المعلومات

 OECD DAC, 
UNDP-BIOFIN, 
others 

نمائي التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإل *. 76
وبناء القدرات  التقنيلالستفادة من الدعم 

 التنوع البيولوجي تمويلتوفره مبادرة  الذي
(BIOFIN) األطراف  لمساعدة البلدان غير

 التنوع البيولوجي تمويلمبادرة في 
  .والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 (S) 

والمقرر ؛ 12/3المقرر 
 10تان ، الفقر13/20
 11و

 القيام بحشددة قدرة األطراف على زيا 2018- 2017
 الموارد ووضع خطط مالية وطنية

  الموارد حشدعدد أنشطة 
منهجية  التي تستخدماالتجاهات في عدد البلدان 

لتقييم احتياجات  التنوع البيولوجي تمويلمبادرة 
  لتنوع البيولوجيالقطري ل تمويلال
  

تمويل االتجاهات في عدد الخطط الوطنية ل
 .التي تم وضعهالوجي لتنوع البيوا

 UNDP-BIOFIN, 
OECD-DAC, others 

التعاون مع أمانة مرفق البيئة العالمية .  77
لالستفادة من بناء القدرات والتآزر بين 

العمل  حلقةاالتفاقيات من خالل دائرة 
 رفق البيئة العالمية الموسعة لم

؛ والمقرر 12/3المقرر 
والمقرر ؛ 12/30
13/21 

األطراف على تطوير األنشطة ذات  قدرة 2020- 2017
بين  العملي التآزر واستغاللالصلة 
 االتفاقيات

مشاريع  أهدافعدد المشاريع التي تتناول 
قيات البيئية المتعددة لالتفا مختلفة

 مرفق البيئة العالمية ومتعددة النقاط ل/األطراف

 GEF Secretariat 

 ,OECD DAC  عدد التقارير الماليةزيادة قدرة األطراف على استكمال التقارير  2018- 2017والمقرر ؛ 12/3المقرر  الدعم التقني وتقديمتشغيل مكتب المساعدة .  78
UNDP-BIOFIN, 
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

لإلبالغ وبناء القدرات الالزمة  المصمم
 ألطرافمن جانب ا المالي

 others المالية )ب(17، الفقرة 13/20

  اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النبات –) يولوجيللتنوع الب أيشي أهدافجميع (األنشطة الشاملة 

بناء القدرات لدعم موجهة لتنظيم أنشطة  *. 79
   اتتنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

(S) 

الفقرة  12/15 المقرر
  10/17؛ والمقرر 3

أنشطة لتنفيذ  التقنيةوالقدرات العلمية  تم بناء 2020- 2017
   اتحفظ النبات
  .تدريبيةمواد لقات عمل وإنتاج تم تنظيم ح

  
في عمليات  اتالنبات اعتبارات حفظتم دمج 

  التنمية الوطنية
  
 

  ؛الذين تم تدريبهم عدد المشاركين
  

 التي تم إنتاجهاعدد المواد التدريبية 

 BGCI, GPPC, 
Missouri Botanical 
Garden 

  ادرة العالمية للتصنيفالمب –) جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي( األنشطة الشاملة 

لتدريب المدربين على تطبيق تنظيم دورات  *. 80
 األنواع هوية لتحديد اتتكنولوجيا الجزيئ

 ؛12/16المقرر 
  11/28 والمقرر

في مجال  الذين تم تدريبهم ونالوطني ونالمسؤول 2020- 2017
 األنواعهوية لتحديد  اتتكنولوجيا الجزيئتطبيق 

 International Barcode تدريبهماألشخاص الذين تم عدد 
of Life, GBIF, 
Encyclopaedia of Life, 
GTI-CM, CSPB, 
SANBI, University of 
Johannesburg 

 ةالجنساني تعميم مراعاة االعتبارات –) جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي(األنشطة الشاملة 

ذات  واألدوات جمع ونشر المعلومات *. 81
 ةالجنسانياالعتبارات ذلك  الصلة، بما في

والتنوع البيولوجي، وذلك بهدف إنشاء 
 إجراءاتلإلبالغ عن  قاعدة معلومات

   ألطرافا
 (S) 

 7الفقرة  12/7المقرر 
  23والمرفق الفقرة 

 ةالجنساني االعتباراتالمعلومات حول  إتاحة 2020- 2017
غرفة والتنوع البيولوجي من خالل آلية 

 تبادل المعلومات

الذين غيرهم من المستخدمين ألطراف واعدد 
 االعتباراتن عيصلون إلى المعلومات 

 والتنوع البيولوجي ةالجنساني

 IUCN, UNDP, 
UNEP, IWBN 

 ,IUCN, UNEP عدد التوازن بين الجنسين من تم تمثيل أنشطة بناء القدرات والمعلومات  تم تبادل 2020- 2017 8الفقرة  ،11/9المقرر تنظيم المزيد من أنشطة بناء القدرات  *. 82
UNDP, IWBN 
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية لتبادل 
خطة بالخبرات بشأن القضايا ذات الصلة 

الجنسانية، بما في بارات مراعاة االعتعمل 
   ذلك نساء الشعوب األصلية

(S) 

على المستويات العالمية واإلقليمية ودون 
مراعاة عمل خطة باإلقليمية ذات الصلة 

 الجنسانيةاالعتبارات 

  عدد األدوار المختلفة والمشاركين، 
  

  التي تم تبادلهامجموعة الخبرات 
  

لتحقيق  إنشائها مالتي تمتابعة العدد أنشطة 
 ةالجنساني عتباراتأهداف تعميم مراعاة اال

تنظيم االجتماعات التحضيرية والتدريب  *. 83
 للشعوب للنساء، وخاصة القيادات النسائية

 -  ألصلية قبل كل اجتماع لمؤتمر األطرافا
(S) 

المرفق  ،12/7المقرر 
  46الفقرة 

تحسين قدرة المرأة، وال سيما النساء من  2020- 2017
لمشاركة في على ا، ةاألصلي شعوبال

  االتفاقية في إطارالعمليات واتخاذ القرارات 
  

عتبارات االالقرارات التي تعمل على دمج 
 الجنسانية

عات التحضيرية والدورات عدد االجتما
  التدريبية التي عقدت

  
  النساء  المشاركين من االتجاهات في عدد

  
عدد العمليات والقرارات التي تعكس 

 الجنسانيةعتبارات الا

 IWBN, UNEP, 
UNDP, IUCN 

 تعليمية أدوات وإتاحةمواصلة تطوير .  84
 االعتبارات دمجومواد إرشادية حول 

من  49العدد  بما في ذلك ( ةالجنساني
، )سلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجيال

 وذلك بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة

؛ 6الفقرة  ،12/7المقرر 
؛ 29المرفق الفقرة و

الفقرة  ،11/9والمقرر 
  10/2والمقرر ؛ 3

المنهجيات والمبادئ تم وضع وتحسين  2020- 2017
 عتباراتالتوجيهية بشأن تعميم مراعاة اال

في االستراتيجيات وخطط العمل  ةلجنسانيا
واألنشطة ذات الوطنية للتنوع البيولوجي 

  الصلة بالتنوع البيولوجي وإتاحتها لألطراف
  

قدرة األطراف على دمج تم تعزيز 
في االستراتيجيات  االعتبارات الجنسانية

 الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط العمل 

  ؛وزيعهاالتي تم إنتاجها وتدوات األعدد ونوع 
  

من األطراف وأصحاب  الواردة التعقيبات
 المصلحة

 IUCN, UNDP, 
UNEP, Indigenous 
Women’s 
Biodiversity 
Network (IWBN) 

إلشراك الجهات إقامة شراكات وشبكات .  85
) وغيرها النسائية الجماعات( الوطنيةالفاعلة 

 عتباراتفي تعزيز تعميم مراعاة اال
 تفاقيةفي إطار اال ةالجنساني

المرفق  ،12/7المقرر 
 32الفقرة 

 دمجالتعاون في مجال تم تحسين  2020- 2017
األنشطة ذات في  ةالجنساني االعتبارات

  الصلة بالتنوع البيولوجي 
 

الذين يعززون االتجاهات في عدد الشركاء 
في  ةالجنسانياالعتبارات دمج  /تعميم

الوطنية للتنوع  همعملوخطط  هماستراتيجيات
وغيرها من األنشطة ذات الصلة لوجي البيو

 بالتنوع البيولوجي

 IUCN, UNDP, 
UNEP, IWBN, 
women’s groups 
and others  

 ,IWBN, UNEP  أنواع ومدى بناء القدرات المحددةفهم والقدرة على التخطيط لتقييم التحسين  2020- 2017المرفق  ،12/7المقرر حتياجات بناء القدرات الإجراء تقييم .  86
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المقررات الصادرة عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول كل

 المحتملون الشركاء المجموعة الممكنة للمؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الخط الزمني

 ةالجنساني االعتباراتبالتعاون مع خبراء 
 والنساء، وبخاصة نساء الشعوب األصلية

وخاصة  ،احتياجات بناء القدرات للنساء 45الفقرة 
نساء الشعوب األصلية في المشاركة في 

 االتفاقية  في إطارعمليات صنع القرار 

UNDP, IUCN 

التعاون مع شراكة مؤشرات التنوع .  87
صول على معلومات على البيولوجي للح

المستوى القطري لتطوير ووضع اللمسات 
األخيرة على مجموعة من المؤشرات حول 

والتنوع البيولوجي االعتبارات الجنسانية 
تم تحديده مبدئيا من قبل الشراكة  الذي

على الصعيدين الوطني والمناسب للتطبيق 
  .والمحلي

 

الفقرة  ،12/7المقرر 
14 

عتبارات الدمج ا رصدرات لمؤشتم وضع  2020- 2017
  في تنفيذ أهداف أيشي الجنسانية

  
لرصد دمج قدرات األطراف تم تعزيز 

في تنفيذ الخطة  االعتبارات الجنسانية
- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

أهداف أيشي للتنوع من  20 الهدفو 2020
 الواردة فيها البيولوجي

 ,BIP, IUCN  التي تم وضعهاعدد ومجموعة المؤشرات 
UNDP, UNEP 

 اإلبالغ الوطني –) جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي(األنشطة الشاملة 

عمل لبناء القدرات لدعم  حلقاتتنظيم .  88
األطراف في إعداد التقارير الوطنية 

داة األالسادسة، بما في ذلك استخدام 
 على االنترنتإلبالغ لطوعية ال

، الفقرة 13/27والمقرر 
6 

تم تعزيز قدرة األطراف على إعداد  2020- 2017
  الوطنية السادسةتقاريرهم 

 

التي تم بناء القدرات لالعمل حلقات عدد 
  تنظيمها

  
  التي حضرتعدد األطراف 

  
طوعية الداة األ التي تستخدمعدد األطراف 

  على االنترنتإلبالغ ل
  

 التي تم إعدادهاعدد التقارير الوطنية السادسة 
 ة اتفاقية التنوع البيولوجيوإرسالها إلى أمان

 relevant partners 
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 بما في ذلك( الموارد الجينية والتقاسم العادل المنصف للمنافعلى عصول حالبشأن  ناغويا بروتوكوللأنشطة بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال   -  جيم

  24)للتنوع البيولوجي أيشي أهدافمن  16الهدف 

مقررات مؤتمر  النشاط
العامل  األطراف

 كاجتماع لألطراف

 الشركاء المحتملون المجموعة الممكنة من المؤشرات النتائج المتوقعة/النواتج الزمني جدولال

 اإلطار االستراتيجي لبناء دعم تنفيذ*  .89
التنفيذ الفعال لبروتوكول  القدرات من أجل

 ناغويا

NP-1/8 2020-2017 
 مستمر

على  التصديق تعزيز القدرة على
  وتنفيذه ناغويابروتوكول 

 
األطراف  تحديد المنظمات التي تساعدتم 
والمجتمعات المحلية  لشعوب األصليةوا

لتنفيذ البروتوكول  على بناء قدراتها
  هاالربطها بينو
 

 مع المنظمات تعزيز التعاون والتنسيق
   اإلطار االستراتيجي في تنفيذ

  
بناء  بشأن إبالغ األطراف والمنظمات

وتقاسم حصول في مجال ال القدرات
المبادرات والفرص و ،المنافع

غرفة  ، من خاللوالثغرات واالحتياجات
  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 
 بنشاط تتبادل األطراف والمنظمات
المستفادة  المعلومات والخبرات والدروس

في مجال  القدرات أنشطة بناء من
  الحصول وتقاسم المنافع

  
بحثية غير المؤسسات ال 25زيادة قدرات

 والجهات الفاعلة التجارية

على اإلضافية عدد حاالت التصديق 
بروتوكول ناغويا أو االنضمام إليه من البلدان 
المشاركة في بناء القدرات في إطار هذه 

  الخطة
  

ت معلومات وطنية في عدد البلدان التي أتاح
  معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل 

  
في مجال  بناء القدراتب المنظمات المعنية عدد

   وتقاسم المنافع وربطها ببعضهاالحصول 
 
لدى لقياس مدى الرضا       مجم عة التعقيبات ال

باألنشطة التي اضطلعت بها المشاركين 
بناء  ومقدمي خدمات المنظمات ذات الصلة

  القدرات
 

 المتاحة القدرات عدد مبادرات وموارد بناء
معلومات غرفة تبادل  من خالل من خالل

  الحصول وتقاسم المنافع
 

ت تقاريرها الوطنية التي قدمعدد البلدان التي 
  تحدد فيها االحتياجات والثغرات

  
 المعترف بها دولياعدد شهادات االمتثال 

غرفة  نقاط التفتيش المتاحة في إخطاراتو
معلومات الحصول وتقاسم المنافع تبادل 

  تجاريةالألغراض غير ل

مرفق البيئة العالمية، 
ليونيب، وبرنامج األمم وا

المتحدة اإلنمائي، والفاو، 
المعاهدة الدولية بشأن و

الموارد الوراثية النباتية 
، لألغذية والزراعة

ومبادرة الحصول وتقاسم 
التحاد الدولي وا المنافع،

، والمنظمة لحفظ الطبيعة
الدولية للتنوع البيولوجي، 
والمنظمة الدولية لقانون 
ئة التنمية، وبرنامج البي

 اإلقليمي للمحيط الهادئ،
مركز رابطة أمم جنوب و

للتنوع  شرق آسيا
الجماعة البيولوجي، و

جنة غابات ول ،الكاريبية
واألونكتاد، ، وسط أفريقيا

ومنظمات الشعوب 
األصلية والمجتمعات 

 ، ومنظمات أخرىالمحلية

                                                 
 .NP-2/8ألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في المقرر على النحو المعتمد من مؤتمر ا  24
 .قدرات لالمتثال لبروتوكول ناغويا  25
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مقررات مؤتمر  النشاط
العامل  األطراف

 كاجتماع لألطراف

 الشركاء المحتملون المجموعة الممكنة من المؤشرات النتائج المتوقعة/النواتج الزمني جدولال

التدريبية التي  العملحلقات توسيع نطاق *  .90
لدولية لقانون المنظمة ا باالشتراك مع تنظم
 لتنفيذ وضع أطر قانونيةبشأن  التنمية

 ناغويا لصالح المزيد من األطراف بروتوكول

NP-1/8 2020-2017 أو /تدريبية إقليمية و تنظيم حلقات عمل
   دون إقليمية

 
 /وضعتدريب موظفي الحكومة على 

 الحصول وتقاسم المنافعتدابير تعديل 
 لتنفيذ البروتوكول

أطر  وضعتالتي اركة المش عدد البلدان
وهياكل مؤسسية في مجال الحصول وتقاسم 

أو تنقيح  وضع عملية شرعت في أو المنافع،
  هذه األطر والهياكل

  
أو /تدريبية إقليمية و تنظيم ثماني حلقات عمل

   دون إقليمية
 

موظفا حكوميا  160تدريب ما ال يقل عن 
الحصول وتقاسم تدابير تعديل /وضععلى 
 البروتوكول لتنفيذ المنافع

المنظمة الدولية لقانون 
، ومبادرة الحصول التنمية

وتقاسم المنافع، ومنظمات 
 أخرى حسب االقتضاء

 الشبكة العالمية االستمرار في دعم*  .91
 التنوع البيولوجي قانونب المعنية اإللكترونية

 الدورات التدريبية يمكن للمشاركين في حيث
وتوكول بر لتنفيذ وضع أطر قانونيةب المتعلقة
محدثة وآخر  الوصول إلى موارد ناغويا

 .من األقران األخبار ومواصلة التعلم

NP-1/8 2020-2017 لألطراف من خالل المقدم متابعة الدعم 
التنوع  المعنية بقانون الشبكة العالمية

في  والتي تضم خبراء قانونيين البيولوجي
 مجال الحصول وتقاسم المنافع

 
 ت ذات الصلةتبادل األطراف والمنظما

المستفادة  للمعلومات والخبرات والدروس
 أحكام الحصول وتقاسم المنافع تنفيذ من

الشبكة  الذين يستفيدون من عدد المشاركين
والتي  التنوع البيولوجي المعنية بقانون العالمية

في مجال الحصول  تضم خبراء قانونيين
  وتقاسم المنافع

  
فادة أو عدد الموارد المتعلقة بالدروس المست

 الشبكة العالمية من خالل الخبرات المتبادلة
والتي تضم  التنوع البيولوجي المعنية بقانون
في مجال الحصول وتقاسم  خبراء قانونيين

 المنافع

المنظمة الدولية لقانون 
، ومنظمات أخرى التنمية

 حسب االقتضاء

 القدرات أنشطة بناء مواصلة اإلسهام في*  .92
 مع متعاضدة بطريقة ابروتوكول ناغوي لتنفيذ

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 
بوسائل منها تنظيم حلقات  لألغذية والزراعة

 .المواد عمل وتطوير

NP-1/8 2020-2017 التابعة  االتصال الوطنية قدرات نقاط بناء
لمعاهدة الدولية لولبروتوكول ناغويا 

ية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذ
 تنفيذ الصكين لتنسيق والزراعة

عدد األطراف التي لديها تدابير متعاضدة بشأن 
  الحصول وتقاسم المنافع لتنفيذ المعاهدتين

  
حلقات العمل والدراسات (عدد عمليات التبادل 

 التي تعزز التنفيذ المتعاضد) والخبرات

المعاهدة الدولية بشأن 
الموارد الوراثية النباتية 

ة، اعلألغذية والزر
والمنظمة الدولية للتنوع 

ومبادرة  البيولوجي،
الحصول وتقاسم المنافع، 
ومنظمات أخرى حسب 

 االقتضاء
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مقررات مؤتمر  النشاط

العامل  األطراف
 كاجتماع لألطراف

 الشركاء المحتملون المجموعة الممكنة من المؤشرات النتائج المتوقعة/النواتج الزمني جدولال

 إلى عند الطلب الدعم التقني مواصلة تقديم*  .93
القدرات  أنشطة بناء األطراف وتنظيم

الحلقات  من خالل بما في ذلك والتوعية،
وأشرطة الفيديو والعروض  الدراسية الشبكية

معلومات غرفة تبادل  ة المشاركة فيلزياد
 الحصول وتقاسم المنافع

NP-1/2 2020-2017  ،قدرة األطراف، على وجه التحديد
والشعوب األصلية  ،وكذلك غير األطراف

والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة 
المعلومات واستخدام  نشر على اآلخرين
معلومات الحصول وتقاسم تبادل  غرفة
  الةبصورة فع المنافع

 
 في المعلومات الوطنية نشر مستوى زيادة

معلومات الحصول وتقاسم غرفة تبادل 
 المنافع

 ؛التي نفذتبناء القدرات  عدد ونوع أنشطة
وعدد األفراد  ؛المشاركة البلدان وعدد

  فيها؛المشاركين 
  

معلومات الحصول غرفة تبادل  عدد زوار
  وتقاسم المنافع

 
لرضا لدى                              التعقيبات المجم عة لقياس مدى ا

  والتوعية أنشطة بناء القدراتبالمشاركين 
 

غرفة تبادل  المتاحة في عدد وأنواع السجالت
 معلومات الحصول وتقاسم المنافع

شركاء آخرون حسب 
 االقتضاء

 استخدام القدرات في بناء مواصلة دعم  * .94
 معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل 

 ألحداثوا الدورات التدريبية من خالل تنظيم
غرفة تبادل  جلسات الجانبية، وتسهيل

في  معلومات الحصول وتقاسم المنافع
 وتحديث وترجمة نظمها الشركاء، اجتماعات

معلومات في غرفة تبادل  المواد التدريبية
 الحصول وتقاسم المنافع

NP-1/2 2020-2017 وغير األطراف بوسع األطراف 
 األصلية والمجتمعات المحليةوالشعوب 

صحاب المصلحة اآلخرين المشاركة وأ
معلومات غرفة تبادل  بفعالية في

 واستخدامها الحصول وتقاسم المنافع

معلومات غرفة تبادل  في عدد المواد التدريبية
  ؛عدة والمتاحةالم الحصول وتقاسم المنافع

 
غرفة تبادل  في المواد التدريبية توافر

باللغات  معلومات الحصول وتقاسم المنافع
  لألمم المتحدةالست ية الرسم

 
غرفة تبادل عدد ونوع السجالت المتاحة في 
 معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 

 ونشر مجموعة تدريب جهات االتصال*  .95
بأحكام الحصول وتقاسم  التوعية زيادة أدوات
بما  ،2016- 2015 خالل الفترة أعدت المنافع
زيادة أنشطة  في من خالل المشاركة في ذلك
على  أحكام الحصول وتقاسم المنافعب التوعية

 اإلقليميدون المستويين اإلقليمي و

NP-1/9 2020-2017 المعنية بالحصول  تدريب جهات االتصال
مجموعة  على استخداموتقاسم المنافع 

بأحكام الحصول  التوعيةزيادة  أدوات
  وتقاسم المنافع
ذات  ألطراف والجهات الفاعلةحصول ا
 واستخدامها دواتاأل على مجموع الصلة

التوعية زيادة  لتنفيذ استراتيجية
  ببروتوكول ناغويا

   مجموعة األدوات النسخ المنشورة من عدد
 جهات االتصال المدربة عدد

مبادرة الحصول وتقاسم 
المنافع، ومبادرات أخرى 

 حسب االقتضاء
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مقررات مؤتمر  النشاط
العامل  األطراف

 كاجتماع لألطراف

 الشركاء المحتملون المجموعة الممكنة من المؤشرات النتائج المتوقعة/النواتج الزمني جدولال

 للتعلم اإللكتروني ثماني وحدات تحديث*  .96
قانون المنظمة الدولية ل وضعت باالشتراك مع

 وضع أطر قانونية لدعم األطراف في التنمية
 بروتوكول ناغويا لتنفيذ

NP-1/8 2019-2020 للتعلم اإللكتروني التي  وحدات تم إعداد
وهي تعكس  2016-2015الفترة  أخالل
وتقاسم  تدابير الحصولتطورات  آخر

  المنافع والخبرات القطرية
 

 تعزيز قدرات األطراف على
حكام الحصول أتدابير  تعديل/وضع

  لتنفيذ البروتوكول وتقاسم المنافع

المنظمة الدولية لقانون  التعلم اإللكتروني حداتو عددتم تحديث 
، ومنظمات أخرى التنمية

 حسب االقتضاء
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  26لسالمة األحيائيةلأنشطة بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة   -  دال

مقررات مؤتمر  النشاط
األطراف العامل 

في  ألطرافكاجتماع ل
 البروتوكول

  الجدول الزمني
 

  النتائج المتوقعة/النواتج 
 

 الشركاء المحتملون مجموعة المؤشرات الممكنة

وضع مواد ومبادئ توجيهية لبناء *  .97
القدرات بشأن تعميم السالمة األحيائية في 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

 البيولوجي وخطط التنمية الوطنية

، BS-VII/5المقرر 
  ؛10الفقرة 

، BS-VII/1المقرر و
 5الفقرة 

إعداد نموذج تعلم إلكتروني وحزمة   2018- 2017
أدوات بشأن تعميم السالمة األحيائية 
وإتاحتهما باللغات اإلنكليزية والفرنسية 

  واإلسبانية
تعزيز قدرة األطراف على إدماج 
قضايا السالمة األحيائية في 

الوطنية االستراتيجيات وخطط العمل 
للتنوع البيولوجي وخطط التنمية 
 الوطنية والسياسات والبرامج القطاعية 

االتجاهات في عدد من األطراف التي تحصل 
على نموذج التعلم اإللكتروني وحزمة األدوات 
وتستخدمهما في تعزيز إدماج السالمة األحيائية 
في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع 

 البيولوجي

 ة ستراتيشكاليدجامع

تنظيم تدريبات دون إقليمية بشأن تعميم  * .98
السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط 
التنمية، واالستفادة من نموذج التعلم 

النشاط (اإللكتروني وحزمة األدوات أعاله 
 ، بالتعاون مع الشركاء)97

، BS-VII/5المقرر 
  ؛10الفقرة 

، BS-VII/1المقرر و
 5الفقرة 

تعزيز قدرة األطراف على إدماج  2018- 2017
قضايا السالمة األحيائية في 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
للتنوع البيولوجي وخطط وبرامج 

 التنمية الوطنية 

عدد األشخاص المشاركين في التدريبات والذين 
يائية يستخدمون مواد لتعزيز إدماج السالمة األح

في استراتيجياتهم وخطط عملهم الوطنية للتنوع 
  البيولوجي؛

                                  ُ         واالتجاهات في عدد من البلدان التي ت دمج فيها 
السالمة األحيائية في استراتيجياتها وخطط 

 عملها الوطنية للتنوع البيولوجي

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة، وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، ومنظمة 
 راعةاألغذية والز

دعم بلدان نامية منتقاة لتنفيذ المشاريع  * .99
                                ُ         التجريبية إلعداد وتطبيق تدابير ون هج عملية 
من أجل التنفيذ المتكامل لبروتوكول 
قرطاجنة واتفاقية التنوع البيولوجي على 
المستوى الوطني وتبادل الممارسات الجيدة 

 والدروس المستفادة الناشئة

، 12/29المقرر 
؛ 11- 9الفقرات 

، BS-VII/5المقرر و
 ؛18و 12الفقرتان 
  ،BS-VI/3والمقرر 

 9الفقرة 

بلدا على األقل إجراءات  20تعد  2020- 2017
عملية بهدف تعزيز التنفيذ الوطني 
المتكامل لبروتوكول قرطاجنة للسالمة 
األحيائية واتفاقية التنوع البيولوجي كما 
تعد دراسات حالة بشأن خبراتها 

 والدروس المستفادة

د دراسات الحالة القطرية المتاحة بشأن عد
التنفيذ المتكامل لبروتوكول قرطاجنة للسالمة 

  األحيائية واتفاقية التنوع البيولوجي 
وعدد البلدان التي تتبادل خبراتها والدروس 

 المستفادة

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة، وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، ومنظمة 
 األغذية والزراعة

تنظيم دورات تدريبية في مجال تقييم  * .100
 مخاطر الكائنات الحية المحورة

 BS-VII/12المقرر 
 14- 11الفقرات 

تعزيز قدرة األطراف على إجراء تقييم  2020- 2017
مخاطر الكائنات الحية المحورة وفقا 

 للبروتوكول

                                     ُ    عدد الدورات التدريبية اإلقليمية التي ن فذت 
  بنجاح

 لى تقييم المخاطروعدد األشخاص المدربين ع

 تحدد فيما بعد

                                                 
 .CP-VIII/3 على النحو المعتمد من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في المقرر  26
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مقررات مؤتمر  النشاط
األطراف العامل 

في  ألطرافكاجتماع ل
 البروتوكول

  الجدول الزمني
 

  النتائج المتوقعة/النواتج 
 

 الشركاء المحتملون مجموعة المؤشرات الممكنة

إعداد نماذج تعلم إلكتروني لتقييم مخاطر  * .101
 الكائنات الحية المحورة 

، BS-V/12لمقرر ا
 )د(9الفقرة 

إتاحة نماذج تفاعلية للتعلم اإللكتروني  2020- 2017
لألطراف بوصفها وسيلة أكثر فعالية 

 من حيث التكلفة لتقديم التدريب

  لكتروني المتاحة؛عدد نماذج التعلم اإل
وعدد عمليات تنزيل واستخدام نماذج التعلم 

 اإللكتروني

  تحدد فيما بعد
 

تنظيم أنشطة إقليمية ودون إقليمية لتمكين  * .102
األطراف من تنفيذ متطلبات تحديد هوية 

 2الكائنات الحية المحورة الواردة في الفقرة 
 والمقررات ذات الصلة 18من المادة ) أ(

تجهيز األطراف بشكل أفضل التخاذ  BS-III/10 2017 -2020المقرر 
تدابير لضمان أن شحنات الكائنات 
الحية المحورة المراد استخدامها 
مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز 
 ُ                        ت حدد من خالل وثائق مصاحبة 
وللحيلولة دون إجراء عمليات نقل غير 
مشروعة عبر الحدود للكائنات الحية 

 عليهاالمحورة وفرض عقوبات 

عدد األطراف التي تتخذ تدابير محلية لضمان 
أن جميع شحنات الكائنات الحية المحورة المراد 
استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 

           ُ                        للتجهيز ت حدد من خالل وثائق مصاحبة؛
للحيلولة  عدد األطراف التي لديها تدابير محليةو

دون إجراء عمليات نقل غير مشروعة عبر 
 الحدود 

  دد فيما بعدتح
 

تنظيم حلقات عمل بشأن أخذ عينات  * .103
الكائنات الحية المحورة والكشف عنها 

 وتحديد هويتها

، BS-VII/10المقرر 
  ؛) د(5الفقرة 

، CP-VIII/16المقرر 
  )ب(10الفقرة 

أخذ  علىتدريب وتجهيز األطراف  2020- 2017
عينات الكائنات الحية المحورة 

  والكشف عنها وتحديد هويتها؛
مساعدة األطراف في الوفاء و

بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب 
 من بروتوكول قرطاجنة 17المادة 

عدد حلقات العمل اإلقليمية في مجال بناء 
                ُ          القدرات التي ن ظمت بنجاح؛

 عدد المشاركين في حلقات العملو

مركز البحوث المشترك 
التابع لالتحاد األوروبي 

)EU-JRC( ،
ي والمختبرات المرجعية ف

 كل منطقة

تنظيم مناقشات ودورات لتقاسم المعارف  * .104
عبر اإلنترنت من خالل شبكة المختبرات 
بشأن الكشف عن الكائنات الحية المحورة 

 وتحديد هويتها

، BS-V/9المقرر 
  ؛5الفقرة 

، CP-VIII/16المقرر 
 )أ(10الفقرة 

تجميع أدوات تقنية للكشف عن  2020- 2017
ر الكائنات الحية المحورة غي

غير المصرح بها وإتاحتها /المشروعة
 لألطراف

عدد األطراف التي تستخدم أدوات للكشف عن 
  الكائنات الحية المحورة غير المصرح بها؛

وعدد التنزيالت من غرفة تبادل معلومات 
 السالمة األحيائية

شبكة مختبرات الكشف 
عن الكائنات الحية 

المحورة وتحديد هويتها، 
في والمختبرات المرجعية 

كل منطقة وبرنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

تنظيم حلقات عمل دون إقليمية بشأن  * .105
التوعية العامة والتثقيف فيما يتعلق 

 بالكائنات الحية المحورة

تعزيز قدرة األطراف على تعزيز  BS-V/13 2017 -2020المقرر 
وتيسير التوعية العامة والتثقيف 
ة والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحي

 المحورة

                        ُ          عدد حلقات العمل التي ن ظمت بنجاح؛
  وعدد األفراد المشاركين في حلقات العمل

برنامج األمم المتحدة 
 للبيئة، واتفاقية آرهوس
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مقررات مؤتمر  النشاط

األطراف العامل 
في  ألطرافكاجتماع ل

 البروتوكول

  الجدول الزمني
 

  النتائج المتوقعة/النواتج 
 

 الشركاء المحتملون مجموعة المؤشرات الممكنة

تنظيم دورات تدريبية بشأن المشاركة  * .106
العامة وحصول الجميع على المعلومات 
لدفع تنفيذ برنامج العمل بشأن التوعية 

اركة فيما يتعلق العامة والتثقيف والمش
 بالكائنات الحية المحورة

، CP-VIII/18المقرر 
  6الفقرة 

تعزيز قدرة األطراف على تعزيز  2020- 2017
وتيسير الحصول على معلومات 
السالمة األحيائية والمشاركة العامة 

 فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة 

 بنجاح؛ ُ    ن ظمت عدد الدورات التدريبية التي 
المشاركة في الدورات التدريبية  عدد األطرافو

 ولديها القدرة على الحصول على المعلومات

 اتفاقية آرهوس

إعداد مواد تدريبية بشأن أخذ عينات   .107
الكائنات الحية المحورة والكشف عنها 
وتحديد هويتها بالتعاون مع المنظمات ذات 

 الصلة

، BS-VII/10المقرر 
 )د(5الفقرة 

ى أخذ عينات تدريب األطراف عل 2020- 2017
الكائنات الحية المحورة والكشف عنها 

 وتحديد هويتها

عدد إجراءات التعاون القائمة بشأن تطوير 
 المناهج الدراسية المتعلقة ببناء القدرات

شبكة مختبرات الكشف 
عن الكائنات الحية 

المحورة وتحديد هويتها، 
والمختبرات المرجعية في 
كل منطقة وبرنامج األمم 

 بيئةالمتحدة لل

إعداد مواد تعلم بشأن التوعية العامة   .108
والتثقيف فيما يتعلق بالكائنات الحية 

 المحورة

 BS-V/12المقرران 
 BS-V/13و

مواد للتعلم تحصل عليها األطراف  2020- 2017
وتستخدمها بسهولة وعلى نطاق واسع 
لتحسين قدراتها على زيادة التوعية 
العامة والتثقيف فيما يتعلق بالكائنات 

 الحية المحورة 

عدد حزم األدوات وكتيبات أفضل الممارسات 
  التي تم إنتاجها

  
وعدد تنزيالت المواد من غرفة تبادل معلومات 

 السالمة األحيائية

برنامج األمم المتحدة 
 للبيئة واتفاقية آرهوس

دعم الشبكات والمجموعات والممارسة   .109
عبر اإلنترنت لتيسير تبادل المعارف 

روس المستفادة بشأن التوعية والخبرات والد
 العامة والتثقيف والمشاركة 

تتبادل األطراف الخبرات والدروس  BS-V/13 2017 -2020المقرر 
المستفادة بشأن التوعية العامة والتثقيف 

 والمشاركة 

االتجاهات في عدد األفراد المشاركين في 
 منتديات ومجموعات الحوار الخاصة بالممارسة

حدة برنامج األمم المت
 للبيئة واتفاقية آرهوس

تنظيم حلقات عمل لزيادة الوعى   .110
 كوااللمبور التكميلي - ببروتوكول ناغويا

 بشأن المسؤولية والجبر التعويضي

، CP-VIII/11المقرر 
 4الفقرة 

تحسين وعي األطراف وفهمها فيما  2020- 2017
كوااللمبور  - يتعلق ببروتوكول ناغويا

جبر بشأن المسؤولية وال التكميلي
 التعويضي

  عدد حلقات عمل بناء القدرات التي تم تنظيمها
  

  وعدد األطراف التي حضرت حلقات العمل
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  اولقائمة بالمختصرات المستخدمة في الجد
  

ABS  =وتقاسم المنافعالحصول في مجال قدرات ال مبادرة تنمية (www.abs-initiative.info)  
ACB  = مركز التنوع البيولوجي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا)www.aseanbiodiversity.org(  
AIIB  =اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية  البنك(www.aiib.org)  
ARC  =ان والحفظ تحالف األدي(www.arcworld.org)  
AZE  = تحالف من أجل منع مطلق لالنقراض(www.zeroextinction.org)  
BBI  =الجسر البيولوجي  ةمبادر(http://www.cbd.int/biobridge)  

BES-Net  = شبكة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية(http://www.besnet.world)  
BIOFIN  = مبادرة تمويل التنوع البيولوجي

(http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-finance-initiative/)  
CGIAR  =الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية (www.cgiar.org)  

CI = منظمة الحفظ الدولية(www.conservation.org)  
CIFOR  = مركز البحوث الحرجية الدولية(www.cifor.org)  
CIRAD  = لدولي للبحث الزراعي من أجل التنميةالتعاون امركز (http://www.cirad.fr/en)  
CITES  = التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضاتفاقية (http://www.cites.org)  

CPF  =التعاونية بشأن الغابات  الشراكة(http://www.cpfweb.org/en)  
CSPB  = اتحاد شركاء العلماء بشأن التنوع البيولوجي(http://www.cbd.int/cooperation/csp)  
CTCN  =المناخ  مركز وشبكة تكنولوجيا)n.org-http://www.ctc(  

EEA  = الوكالة األوروبية للبيئة(www.eea.europa.eu)  
ESP  =شراكة خدمات النظم اإليكولوجية  

 (http://es-partnership.org/community/workings-groups/thematic-working-groups/6b-ecosystem-services-public-health)  
EU  = االتحاد األوروبي(http://europa.eu/index_en.htm)  

EU-JRC  = مركز البحوث المشتركة لالتحاد األوروبي(https://ec.europa.eu/jrc)  
FAO  =لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة (www.fao.org)  

FAS/SDSN  =ناس المستدامة مؤسسة أمازو(http://fas-amazonas.org)  
FIOCRUZ  = مؤسسة أوزوالدو كروز(http://portal.fiocruz.br/en)  

http://www.abs-initiative.info)
http://www.aseanbiodiversity.org
http://www.aiib.org)
http://www.arcworld.org)
http://www.zeroextinction.org)
http://www.cbd.int/biobridge)
http://www.besnet.world)
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-finance-initiative/)
http://www.cgiar.org)
http://www.conservation.org)
http://www.cifor.org)
http://www.cirad.fr/en)
http://www.cites.org)
http://www.cpfweb.org/en)
http://www.cbd.int/cooperation/csp)
http://www.ctc
http://www.eea.europa.eu)
http://es-partnership.org/community/workings-groups/thematic-working-groups/6b-ecosystem-services-public-health)
http://europa.eu/index_en.htm)
https://ec.europa.eu/jrc)
http://www.fao.org)
http://fas-amazonas.org)
http://portal.fiocruz.br/en)
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GBIF  = العالمي لمعلومات التنوع البيولوجيالمرفق (www.gbif.org)  
GEF  = مرفق البيئة العالمية(http://www.thegef.org)  

GEO BON  =شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض (http://geobon.org)  
GIASIP  = العالمية للمعلومات بشأن األنواع الغريبة الغازية الشراكة(http://giasipartnership.myspecies.info/en)  
GLISPA  = الشراكة الجزرية العالمية(https://www.cbd.int/island/glispa.shtml)  
GPFLR  = الغابات والمناظر الطبيعية استعادة الشراكة العالمية بشأن(http://www.forestlandscaperestoration.org)  

GPLSAB  =لبيولوجي الشراكة العالمية بشأن العمل المحلي ودون الوطني للتنوع ا(http://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives)  
GPST  = الشراكة العالمية للسياحة المستدامة)www.gpstourism.org(  

GTI-CM  =ة تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف آلي(http://www.cbd.int/gti/partner.shtml)  
GUPES  = الشراكة العالمية للجامعات بشأن البيئة من أجل االستدامة(http://gupes.org)  
GYBN  =لتنوع البيولوجي للشباب المعني بالعالمية الشبكة ا(https://gybn.org)  
HEAL  =لروابط لتحليل : الصحة والنظم اإليكولوجية(www.wcs-heal.org)  
ICLEI  = المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية(http://cbc.iclei.org)  

ICRAF  =المركز الدولي لألبحاث في مجال الحراجة الزراعية (www.worldagroforestry.org)  
IDLO  = الدولية لقانون التنميةالمنظمة (http://www.idlo.int)  
IFPRI  = الدولي لبحوث السياسات الغذائيةالمعهد (http://www.ifpri.org)  

IMO  = المنظمة البحرية الدولية(www.imo.org)  
IOC-UNESCO  = سكو التابعة لمنظمة اليونية الحكومية الدولاألقرانوغرافية اللجنة(www.ioc-unesco.org)  

IPBES  = المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية(http://www.ipbes.net)  
IUCN  =تحاد الدولي لحفظ الطبيعة اال(www.iucn.org)  

IUCN-CEC  = االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  -لجنة التعليم واالتصال(http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec)  
IUCN-WCPA  = االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  -اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية(www.iucn.org/wcpa)  

IMFN  = الحرجية النموذجية الدوليةالشبكة (www.imfn.net)  
IPSI  = لمبادرة ساتوياما الشراكة الدولية(www.satoyama-initiative.org)  

IPPC  = النباتات اية وقالدولية لاالتفاقية(http://www.ippc.int)  
ITPGRFA  =ألغذية والزراعة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية ل(www.planttreaty.org)  

ITTO  = المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية(www.itto.int)  

http://www.gbif.org)
http://www.thegef.org)
http://geobon.org)
http://giasipartnership.myspecies.info/en)
https://www.cbd.int/island/glispa.shtml)
http://www.forestlandscaperestoration.org)
http://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives)
http://www.gpstourism.org
http://www.cbd.int/gti/partner.shtml)
http://gupes.org)
https://gybn.org)
http://www.wcs-heal.org)
http://cbc.iclei.org)
http://www.worldagroforestry.org)
http://www.idlo.int)
http://www.ifpri.org)
http://www.imo.org)
http://www.ioc-unesco.org)
http://www.ipbes.net)
http://www.iucn.org)
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec)
http://www.iucn.org/wcpa)
http://www.imfn.net)
http://www.satoyama-initiative.org)
http://www.ippc.int)
http://www.planttreaty.org)
http://www.itto.int)
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IUFRO  = الشبكة العالمية لعلوم الغابات(www.iufro.org)  
IWBN  = المعنية بالتنوع البيولوجيشبكة نساء الشعوب األصلية  
IWMI  =د الدولي إلدارة المياه هالمع(www.iwmi.cgiar.org)  

MEDPAN  =شبكة المناطق المحمية في البحر األبيض المتوسط  
NBSAP  =لتنوع البيولوجيل يةاالستراتيجية وخطة العمل الوطن  
nrg4SD  = شبكة الحكومات اإلقليمية من أجل التنمية المستدامة(http://www.nrg4sd.org)  
OECD  = التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة (http://www.oecd.org)  

OIE  =لمنظمة العالمية لصحة الحيوان ا(www.oie.int)  
PROFOR  = البرنامج المعني بالغابات(www.profor.info)   

QCBS  =مركز كيبيك لعلوم التنوع البيولوجي (http://qcbs.ca)  
SANBI  = معهد جنوب أفريقيا الوطني للتنوع البيولوجي(www.sanbi.org)  

SBI  =تفاقية التنوع البيولوجي الهيئة الفرعية للتنفيذ ال  
SBSTTA  =لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التفاقية التنوع البيولوجيل الهيئة الفرعية  

SCBD = تفاقية التنوع البيولوجي أمانة ا(www.cbd.int)  
SDSN  = شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة(http://unsdsn.org)  

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

SPREP  =لمحيط الهادئل أمانة برنامج البيئة اإلقليمي (http://www.sprep.org)  
TNC  =منظمة حفظ الطبيعة (www.nature.org)  

UCLG  =حكومات المحليةالمدن المتحدة وال (www.uclg.org)  
UNCCD  =األمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية (www.unccd.int)  

UNCCD/GM  =التصحر األمم المتحدة لمكافحة  اآللية العالمية التفاقية(http://global-mechanism.org)  
UNCTAD  =األونكتاد  – مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(http://unctad.org)  

UNDP  =يوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( (http://www.undp.org)  
UNECE  = لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(http://www.unep.org)  

UNEP  =يونيب( برنامج األمم المتحدة للبيئة( (http://www.unep.org)  
UNEP-WCMC  =التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  ةالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيع(www.unep-wcmc.org)  

http://www.iufro.org)
http://www.iwmi.cgiar.org)
http://www.nrg4sd.org)
http://www.oecd.org)
http://www.oie.int)
http://www.profor.info)
http://qcbs.ca)
http://www.sanbi.org)
http://www.cbd.int)
http://unsdsn.org)
http://www.cbd.int/soi)
http://www.spc.int)
http://www.sprep.org)
http://www.nature.org)
http://www.uclg.org)
http://www.unccd.int)
http://global-mechanism.org)
http://unctad.org)
http://www.undp.org)
http://www.unep.org)
http://www.unep.org)
http://www.unep-wcmc.org)
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UNESCO  = منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(http://www.unesco.org)  
UNFCCC  =اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )http://unfccc.int(  

UNFF  =منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات (www.un.org/esa/forests)  
UNITAR  = معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث(http://www.unitar.org)  
UNSSC  = كلية موظفي منظومة األمم المتحدة(http://www.unssc.org)  
UN-Stat  =شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة (http://unstats.un.org)  

UNU-IAS  =ألمم المتحدة جامعة امعهد الدراسات العليا التابع ل(http://ias.unu.edu)  
UNU-IIGH  = المتحدة المعهد الدولي للصحة العالمية التابع لجامعة األمم)(http://iigh.unu.edu  

UNWTO   =التابعة لألمم المتحدة  المنظمة العالمية للسياحة(www.unwto.org)  
WAVES  =الشراكة المعنية بمبادرة حساب الثروة وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية (www.wavespartnership.org)  

WB  = مجموعة البنك الدولي(www.worldbank.org)   
WBCSD  =المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة (www.wbcsd.org)  

WCS  =البرية جمعية المحافظة على الحياة (http://www.wcs.org)  
WG8J  =واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8المعني بالمادة  العامل بين الدورات الفريق المخصص المفتوح العضوية  
WHO  = منظمة الصحة العالمية(www.who.int)  
WRI  =د العالمي للموارد هالمع(http://www.wri.org)  

WTO  = منظمة التجارة العالمية(https://www.wto.org)  
WWF  =البرية حياءالصندوق العالمي لأل (www.panda.org)  
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