
 

  للتنفیذالهیئة الفرعیة 
  األولاالجتماع 

  2016 أیار/مایو 6-2 كندا، ،الـمونتری
  *من جدول األعمال المؤقت 8البند 

 
 لتعزیز ودعم بناء القدرات) 2020-2017(خطة عمل قصیرة األجل 

  2020- 2011والتعاون التقني والعلمي لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
  مذكرة من األمین التنفیذي

  مقدمة  - أوال 
تقتضى اتفاقیة التنوع البیولوجي أن تقوم األطراف بوضع وصیانة برامج للتعلیم والتدریب العلمیین والتقنیین في مجال  -1

عناصره واستخدامه على نحو قابل لالستمرار، وتقدیم الدعم لهذا التعلیم والتدریب لتبلیة تدابیر تحدید التنوع البیولوجي و 
تقتضي أیضا أن تشجع األطراف المتعاقدة التعاون التقني والعلمي و )). أ(، الفقرة 12المادة (االحتیاجات المحددة للبلدان النامیة 

 اخاص اولي اهتمامت كيلنامیة، فیما تبذله في مجال تنفیذ هذه االتفاقیة، الدولي مع األطراف المتعاقدة األخرى، السیما البلدان ا
لتنمیة القدرات الوطنیة وتعزیزها، عن طریق تنمیة الموارد البشریة وبناء المؤسسات، وتطویر واستخدام التكنولوجیا، بما في ذلك 

على ذلك، تدعو إلى إنشاء آلیة غرفة تبادل المعلومات وعالوة ). 4، الفقرة 18المادة (التكنولوجیات التقلیدیة للشعوب األصلیة 
 ).3، الفقرة 18المادة (لتعزیز وتیسیر التعاون التقني والعلمي 

وكان مؤتمر األطراف قد اعتمد في اجتماعاته السابقة، عددا من المقررات التي تدعو األطراف، والمنظمات ذات  -2
نولوجیا، كذ عدد من التدابیر لتعزیز بناء القدرات، والتعاون التقني العلمي، ونقل التالصلة وأمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي إلى تنفی

واستخدام اآللیات المتاحة والتكنولوجیات الحدیثة، بما في ذلك آلیة غرفة تبادل المعلومات، لدعم وتیسیر تنفیذ الخطة 
 1.البیولوجي المذكورة فیهاللتنوع  وتحقیق أهداف أیشي 2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

، بأن عكس المعدل 10/2، المعتمدة في المقرر 2020-2011ع البیولوجي و وتقر أیضا الخطة االستراتیجیة للتن -3
ارك المعلومات شالحالي لفقدان التنوع البیولوجي یتطلب إجراءات متعددة، بما في ذلك تعزیز آلیات الدعم لبناء القدرات، وت

قلیمیة لبناء القدرات من أجل تقدیم الدعم  .المالیة والتقنیة والحصول على الموارد ٕ وبناء علیه، تدعو إلى وضع برامج عالمیة وا
وتطویر شبكة لمعارف التنوع البیولوجي تتألف  ؛التقني وتیسیر استعراض النظراء؛ والشراكات والتعاون مع مختلف المنظمات
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ویر وتعزیز وحدات اآللیة الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات المربوطة باآللیة من قاعدة بیانات وشبكات للخبراء والممارسین؛ وتط
 .معارف والخبرات وتبادلهااللى المعلومات و عصول حالمركزیة لغرفة تبادل المعلومات من أجل تیسیر ال

دل بأهمیة اعتماد نهج متسق ومتعاضد بخصوص بناء القدرات وتباأقر مؤتمر األطراف باء،  12/2وفي مقرره  -4
لب إلى األمین التنفیذي، ضمن جملة طو  المعلومات والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجیا في إطار االتفاقیة وبروتوكولیها

وأهداف  2020- 2011 تشجیع وتیسیر األنشطة الرامیة إلى تعزیز تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجيأمور أن یواصل 
 .مذكورة فیها، وخصوصا األهداف التي كان التنفیذ فیها ضعیفاأیشي للتنوع البیولوجي ال

 :إجراءؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي من المقرر المذكور أعاله، طلب م 8وعالوة على ذلك، في الفقرة  -5
ة زیادة إدماج بما في ذلك التوصیات بشأن كیفی تقییم لفعالیة أنشطة بناء القدرات التي قامت األمانة بدعمها وتیسیرها، )1(

ج تشاركیة ُ ه وفرص استعراض ترتیبات الشراكة ذات الصلة و  )2( ؛االحتیاجات التي أعربت عنها األطراف من خالل استخدام نُ
، واستنادا 2020-2011للتنوع البیولوجي  الخطة االستراتیجیة لدعم تنفیذ القدرات في أنشطة بناء لثغراتا تحلیلو   )3( إیصالها،

سیما أقل البلدان ال، إعداد خطة عمل قصیرة األجل لتعزیز ودعم بناء القدرات، وخصوصا للبلدان النامیة، إلى هذه العناصر
عمل قصیرة األجل الخطة التحول االقتصادي، وعقد اجتماع لفریق خبراء لدراسة  بلداننموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، و 

 .للتنفیذ في اجتماعها األولقبل تقدیمها إلى نظر الهیئة الفرعیة المقترحة 

لتقییم فاعلیة أنشطة  2015كانون األول /وعمال بالمقرر أعاله، أجرى األمین التنفیذي استقصاءا إلكترونیا في دیسمبر -6
واستعرض األمین التنفیذي أیضا ترتیبات . 2015- 2013أو دعمها خالل الفترة /بناء القدرات التي قامت األمانة بتیسیرها و

وقام أیضا بتحلیل . المحلیة األصلیة والمجتمعات بقائمة وفرص إیصال دعم بناء القدرات إلى األطراف والشعو الشراكة ال
، استنادا إلى المعلومات 2020-2011تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي التي تدعم لثغرات في أنشطة بناء القدرات ا

لبیولوجي وفي التقاریر خامسة، وفي االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع اها الوطنیة الر التي قدمتها األطراف في تقاری
نتائج االستقصاء،  UNEP/CBD/SBI/I/INF/29الوثیقة اإلعالمیة وتعرض . (NCSA) ةالذاتیالقدرات تقییم الوطنیة ل
 .القائمة وتحلیل الثغرات والشراكات

أنشطة بناء القدرات التي تدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع وتستند خطة العمل الحالیة إلى تحلیل للثغرات في  -7
وتأخذ أیضا في الحسبان نتائج تقییم فاعلیة أنشطة األمانة لبناء القدرات فضال عن استعراض  2020-2011البیولوجي 

ت لفریق ى اإلنترنأیضا مدخالت من المناقشات عل تضمنوت. ترتیبات الشراكة القائمة وفرص إیصال الدعم لبناء القدرات
والمعلومات ذات الصلة الواردة في الوثائق األخرى التي أعدها األمین  2016،2شباط /فبرایر 17إلى  8من  الخبراء المنعقد

 وتأخذ في. التنفیذي لالجتماع العشرین للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة واالجتماع األول للهیئة الفرعیة للتنفیذ
الحسبان أیضا نواتج عملیة تحدید النطاق التي أجریت لمبادرة الجسر البیولوجي من خالل سلسلة من المشاورات حول 

 3.االحتیاجات للتعاون التقني والعلمي وأوجه التآزر المحتملة واالزدواجیة الممكنة مع مبادرات أخرى

، والمبادئ األساسیة إلرشاد الجهود المبذولة )قسم ثانیاال(ي للتداخالت منطقوتصف الوثیقة الحالة الراهنة والمبرر ال -8
، ووسائل )القسم رابعا(، واإلطار االستراتیجیي الشامل لخطة العمل )القسم ثالثا(في مجال بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي 

قائمة باألنشطة الشاملة التي ینبغي ویرد في المرفق ). القسم سادسا(وكیفیة رصد خطة العمل وتقییمها ) القسم خامسا(تنفیذ ال
أن تنفذها األمانة بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة لتقدیم أدوات الدعم العام والخدمات التي ستیسر أنشطة مهمة لبناء 

األنشطة المهمة لبناء القدرات والتعاون  UNEP/CBD/SBI/1/INF/38وترد في الوثیقة . القدرات والتعاون التقني والعلمي
تقني والعلمي ذات الصلة بأهداف أیشي للتنوع البیولوجي المختلفة وباألهداف التشغیلیة للخطة االستراتیجیة لبروتوكول ال

وتستند تلك األنشطة إلى تكلیف األمین التنفیذي في المقررات السابقة لمؤتمر األطراف ولمؤتمر . قرطاجنة للسالمة األحیائیة

                                                           
 :ة غرفة تبادل المعلومات على العنوان التالياقشة على االنترنت متاحة على آلینتفاصیل الم   2

http://www.cbd.int/mechanisms/capacitybuilding.shtml. 
 .UNEP/CBD/SBI/1/6لمزید من التفاصیل، انظر    3

http://www.cbd.int/mechanisms/capacitybuilding.shtml
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-2017وبعض هذه األنشطة یتم تنفیذها بالفعل وستستمر خالل الفترة . في البروتوكولیناألطراف العامل كاجتماع لألطراف 
تماعات مؤتمر األطراف في جقدمها اتالمكتسبة وأي إرشادات أخرى قد  ةائمة في ضوء الخبر قویمكن تحدیث ال. 2020

 .المستقبل أو حسب الضرورة

 وأساس للعمل الحالةتحلیل   - ثانیا 

، واستعراض منتصف المدة للتقدم المحرز في تنفیذ التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيمن نشرة  خلص اإلصدار الرابع -9
، إلى أنه بینما اتخذت خطوات مشجعة نحو تحقیق غایات الخطة 2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

حاجة كبیرة لبذل جهود ضخمة للوفاء بمعظم أن هناك االستراتیجیة وبعض أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، فمن الواضح 
تطلب تنفیذ حزمة من التدابیر، بما في ذلك مزید من الدعم لبناء القدرات، خصوصا للبلدان یوالحظ التقریر أن ذلك س. األهداف

اإلصدار الرابع  والحظ. النامیة، السیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن بلدان التحول االقتصادي
اإلجراءات على نطاق واسع، واالستفادة من من دة ستفااللمن النشرة أیضا أن الشراكات ستكون مطلوبة على جمیع المستویات 

 .الملكیة الضروریة ودعم أوجه التآزر في التنفیذ الوطني لمختلف االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف

بدعم من مرفق البیئة العالمیة  2010و 2003ت بین السنوات أجری، التي ةالذاتیت القدراتقییم وفي تقاریرها الوطنیة ل -10
في معظم  الحظت بلدان كثیرة أن التنفیذ الفعال لالتفاقیة یعوقه ا القدرات المحدودة 4في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،

التي تم بلدا  119في المائة من البلدان البالغ عددها  45ودعا أكثر من  5.، والموارد المالیة والتقنیة ونقص المعلوماتاألحوال
إزالة الغابات، : إلى دعم بناء القدرات لمعالجة المسائل التالیة على نحو األولویة ةالذاتیالقدرات لتقییم تحلیل تقاریرها الوطنیة 

األحیائیة، واالستخدام المستدام، والحصول ر بالموائل، واألنواع المعرضة لالنقراض، واألنواع الغریبة الغازیة، والسالمة اضر واإل
، والتعلیم البیئي، التوعیة العامة: المسائل الشاملة التالیة على أنها أعلى أولویاتها) في المائة 80(بلدا  95وحدد . وتقاسم المنافع
دارة المعل ٕ نفاذ أطر سیاساتیة وتنظیمیةوا ٕ یة؛ والتمویل اتالمؤسساألطر الهیكلیة و  تكلیفات؛ وتعزیز الومات وتبادلها؛ تطویر وا

 .المستدام؛ والتنسیق بین القطاعات؛ وقدرات للتخطیط، والرصد والتقییم

، 2020-2011شطة بناء القدرات التي تدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي نفي أ 6ویبین تحلیل للثغرات -11
من أهداف أیشي  19و 14و 13و 12و 8و 7و 4ن األهداف باء، أ 12/2من المقرر ) د(8الذي أجرته األمانة عمال للفقرة 

 .للتنوع البیولوجي هي أقل األهداف المدعومة في الوقت الحاضر بأنشطة ومواد بناء القدرات القائمة

التي أن الجهود  2014لألمانة في عام  .Globaltronique Incومن حیث إیصال بناء القدرات، الحظ تقریر أعدته  -12
ي مجال بناء القدرات تألفت من أنشطة صغیرة جدا، وقصیرة األجل، وتم تنفیذ الكثیر منها بطریقة غیر منسقة تبذلها األمانة ف
ّ . وغیر مكملة ومنذ ذلك الوقت، . ض من أثر الجهود التي بذلتها األمانة في مجال بناء القدراتوالحظ التقریر أن النهج قد قو

 .غرات المحددة وأوجه الضعفاتخذت األمانة عددا من التدابیر لمعالجة الث

وتتضمن مجموعة من األنشطة األساسیة . وتستجیب خطة العمل الحالیة إلى االحتیاجات والثغرات في بناء القدرات -13
لدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة  2020- 2017لبناء القدرات والدعم التقني والعلمي لتنفیذها بطریقة متكاملة ومنسقة خالل الفترة 

وأهداف أیشي المذكورة فیها فضال عن الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  2020- 2011یولوجي للتنوع الب
 .وتركز خطة العمل على أهمیة الشراكات التعاونیة على المستویات الوطني واإلقلیمي والدولي. 2020-2011األحیائیة للفترة 

اإلطار : ت وخطط العمل التي أعدت في إطار االتفاقیة، وهيوتكمل خطة العمل األطر االستراتیجیة لبناء القدرا -14
غویا، واإلطار وخطة العمل لبناء القدرات من أجل التنفیذ ا لدعم التنفیذ الفعال لبروتوكول ناهاالستراتیجیة لبناء القدرات وتنمیت

وهي تسعى أیضا . عالمیة للتصنیفبناء القدرات للمبادرة الجنة للسالمة األحیائیة، واستراتیجیة الفعال لبروتوكول قرطا
                                                           

 ).الیوئندیبي(ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم التمویل من مرفق البیئة العالمیة من خال   4
  :على الموقع ةلذاتیالقدرات افرادى التقاریر الوطنیة لتقییم و  ةالذاتیالقدرات لتقییم قریر التجمیعي للتقاریر الوطنیة انظر الت   5

https://www.thegef.org/gef/ncsa 
 .UNEP/CBD/SBI/I/INF/29 و  UNEP/CBD/SBI/1/6تحلیل الثغرات في الوثیقتین یرد   6

https://www.thegef.org/gef/ncsa
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 اللمساهمة، حسب االقتضاء، في تنفیذ مبادرات وخطط عالمیة أخرى، مثل خطة بالي االستراتیجیة من أجل دعم التكنولوجی

الغایتان (وأهداف التنمیة المستدامة  8،(GAP)وخطة العمل العالمیة بشأن التعلیم من أجل التنمیة المستدامة  7وبناء القدرات،
  9).9- 17و 4-7

  المبادئ اإلرشادیة  -ثالثا 
ینبغي أن تكون أنشطة بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي المنصوص علیها في خطة العمل هذه، حسب  -15

 :االقتضاء

ّ   )أ( فتها األطراف والشعوب األصلیة مدفوعة بالطلب ومستجیبة لالحتیاجات واألولویات المحددة التي عر
  ؛والمجتمعات المحلیة

  ؛، وال تكرر الجهود السابقةتكمل نشطةأن األلضمان " لبنات البناء"تستخدم نهج   )ب(
  عیة األوسع نطاقا وال تنفذ كأنشطة مستقلة؛و ضرتبط، أو تدمج في المبادرات المو ت  )ج(
  تعظم من استخدام الموارد المالیة والبشریة والتقنیة المتاحة؛  )د(
سع ألصحاب المصلحة ذوي الصلة في تصمیم وتنفیذ وتقییم أنشطة تضمن المشاركة اآلنیة وعلى نطاق وا  )ه(

  بناء القدرات؛
  مرنة ومتوائمة، مع التركیز على نهج التعلم بالممارسة؛  )و(
  تكون موجهة نحو النتائج، مع التركیز على بیان النتائج والنواتج؛  )ز(
  ق نهج تدریب المدرب، في الحاالت الممكنة؛تطب  )ح(
  والشراكات في اإلیصال على جمیع المستویات؛ تشجع التعاون  )ط(
 .تضمن استمراریة اإلجراءات التي بدأت  )ي(

 اإلطار االستراتیجي  -رابعا 

 األولویات االستراتیجیة  -ألف 

، سینصب تركیز األمانة في أنشطة بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي للفترة 11/2باء و 12/2وفقا للمقررین  -16
المذكورة للتنوع البیولوجي وأهداف أیشي  2020-2011عزیز تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي على ت 2017-2020
 8و 5األهداف (تنفیذ خطة العمل، ستأخذ األمانة في الحسبان األهداف التي حدث فیها تقدم ضعیف في التنفیذ  عندو . فیها
). 13و 8و 7و 4األهداف (لبناء القدرات في أي من المناطق واألهداف التي لم تشملها أنشطة األمانة  10)12و 10و 9و

 12و 8و 7و 4األهداف (ة نوستأخذ األمانة أیضا في الحسبان أن أقل أنشطة بناء القدرات المدعومة والمواد التي تیسرها األما

                                                           
في عام ) یونیب(برنامج األمم المتحدة للبیئة  المنتدى العالمي الوزاري للبیئة في/جلس الرئاسيمخطة بالي االستراتیجیة، اعتمدها ال   7

 pdf-add-6-http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23.1 :، وتحتوي على إجراءات مختلفة تتعلق بالتنوع البیولوجي2004
  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf و http://en.unesco.org/gap :في GAP انظر تفاصیل عن   8
  building-https://sustainabledevelopment.un.org/topics/capacity و https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 :انظر   9

 .وراء معظم األهداف 12و 10و 9و 8و 5وفقا للتقاریر الوطنیة الخامسة، تتأخر األهداف    10

http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23
http://en.unesco.org/gap
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/capacity
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طة االستراتیجیة من الخ 2و 1ى االهتمام الواجب أیضا لدعم تنفیذ الهدفین االستراتیجیین طوسیع 11).19و 14و 13و
 .2020-2011لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة للفترة 

اون رئیسیة لدعم بناء القدرات والتع وخدمات تعزیز أدوات/نشاءإوباإلضافة إلى ذلك، ستركز األمانة جهودها على  -17
أمانة اتفاقیة في بر التعلم اإللكتروني التقني والعلمي، بما في ذلك قواعد بیانات لمبادرات بناء القدرات، والموارد والفرص؛ ومن

؛ ونظام ضمان الجودة؛ وآلیة لرصد وتقییم فاعلیة أنشطة، )من خالل مبادرة الجسر البیولوجي(التنوع البیولوجي؛ وآلیة التوافق 
 .وأدوات ومواد بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي التي تدعمها أو تیسرها األمانة بالتعاون مع الشركاء

 الجمهور المستهدف  -باء 

یتعلق الجمهور األساسي المستهدف ألنشطة بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي في خطة العمل هذه بالمسؤولین  -18
الحكومیین والمؤسسات في البلدان النامیة األطراف، السیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، وأطراف 

وستشجع األمانة أیضا المنظمات الشریكة، في الحاالت . قتصادي، فضال عن الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیةالتحول اال
بما في ذلك المجتمع المدني، (یع نطاق األنشطة لتغطي أصحاب المصلحة الرئیسیین من خارج الحكومة سالممكنة، على تو 

المشتركین في تنفیذ االتفاقیة ) األكادیمیة والعلمیة وساطعمال، واألومجموعات النساء والشباب، والقطاع الخاص، ونقابات ال
 .وبروتوكولیها أو الذین یلعبون دورا مساعدا رئیسیا على المستویات اإلقلیمي والوطني والمحلي

هج االستراتیجیة  -جیم   الُن

القدرات، والتعاون التقني والعلمي، تجمیع المهام األساسیة فیما یتعلق ببناء  كجزء من االستعراض الوظیفي لألمانة، تم -19
من إطار النتائج التشغیلیة المتوسط األجل لألمانة  3وآلیة غرفة تبادل المعلومات تحت الغایة التشغیلیة 

(UNEP/CBD/SBI/1/INF/22) . متداعم لبناء القدرات، والتعاون الوستستمر األمانة في تعزیز مثل هذا النهج المتكامل و
وستشترك أیضا في شراكات بغیة دعم التنسیق وأوجه التآزر والتكامل مع . ستخدام آلیة غرفة تبادل المعلوماتالتقني والعلمي وا

كومي الدولي حاألنشطة ذات الصلة في االتفاقیات األخرى، والعملیات والمبادرات، بما في ذلك برنامج بناء القدرات في المنبر ال
، وبوابة األمم المتحدة للمعلومات عن (IPBES)جي وخدمات النظم اإلیكولوجیة للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولو 

 12.وغیرها (InforMEA)االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف 

وستتعاون األمانة مع المنظمات الشریكة في إیصال أنشطة خطة العمل وستركز جهودها على أدوار التیسیر  -20
والتنسیق لألنشطة، وتدریب المدربین، ومراقبة الجودة، وتیسیر تشارك المعارف والتعلم والتنسیق، بما في ذلك التخطیط الشامل 

 .النظراء، والتوافق، ورصد وتقییم آثار أنشطة بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي فیما بین

نطاق وسائل إیصال  وستستمر األمانة في إبراز أهمیة تعزیز القدرات على مستوى األفراد والمنظمات والنظم، وتوسیع -21
استخدام التكنولوجیات الجدیدة لتواصل  بسیط، وت)فیما یتجاوز حلقات العمل وتوفیر مواد التدریب(بناء القدرات وطرائقها 

المعلومات من أجل توسیع نطاق فرص التعلم اإللكتروني، وتكییف تداخالت بناء القدرات على نحو أوثق حسب احتیاجات 
 .ز نهج برنامجي على نحو أكبروأولویات البلد، وتعزی

                                                           
الذي أجرته  2020- 2011تراتیجیة للتنوع البیولوجي وفقا لتحلیل الثغرات في أنشطة بناء القدرات التي تدعم تنفیذ الخطة االس   11

األهداف المشمولة هي أقل  19و 14و 13و 12و 8و 7و 4، فإن األهداف UNEP/CBD/SBI/1/INF/29األمانة، والمقدم في الوثیقة 
 .أنشطة ومواد بناء القدرات التي دعمتها ویسرتها األمانةب

  .د من المعلومات عن مبادرات الشراكة التي تشترك فیها األمانةمزی UNEP/CBD/SBI/1/INF/29رد في الوثیقة ی   12
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 وسائل التنفیذ  - خامسا

 :ستیم تنفذ خطة العمل من خالل وسائل مختلفة، تشمل ما یلي -22

 فأو تعزز شراكات استراتیجیة مع مختل/ستنشئ األمانة و: التعاون التقني مع الشركاء اإلقلیمیین والدولیین  )أ(
ویمكن أن تدعم أیضا . الخبرةمن لالستفادة من الموارد التقنیة و  زتیاالمنظمات اإلقلیمیة والمتعددة األطراف ومراكز االم

  ؛مثل هذه الشراكات االستراتیجیةفي إطار  مشتركةتجریبیة وأنشطة الوكاالت الثنائیة مشروعات 
مشتركة محددة، وبرامج ستتعاون األمانة مع المنظمات الشریكة في تصمیم وتنفیذ أنشطة : مبادرات مشتركة  )ب(

الدورات، وتصمیم أنشطة التعلم اإللكتروني، بما في ذلك الدورات اإللكترونیة المفتوحة /یصال حلقات عمل التدریبمثل إ
ٕ ، وتطویر مواد تدریبیة و (MOOCs)الحاشدة  مداخالت مستقلة أو جزءا من األنشطة والبرامج هذه ویمكن أن تكون . رشادیةا

  ؛المشروعات األوسع نطاقا والبرامج المؤسساتیة
ستطور األمانة وتنفیذ، بالتعاون مع الشركاء، مشروعات تجریبیة موجهة لتیسیر  :مشروعات تجریبیة موجهة  )ج(

وستحدد أیضا، بالتنسیق مع المنظمات . التعلم التجریبي من خالل أنشطة عملیة وتشارك المعارف استنادا إلى خبرات وقائعیة
وتعلم المشاركین الخبرة التي یمكن أن تقدم تجربة عملیة في الموقع لتشارك  الشریكة، المشروعات أو البرامج القطریة الناجحة

  من بلدان أخرى؛
مات الشریكة لتیسیر الحصول ظتنفیذ التشغیل البیني مع المواقع الشبكیة وقواعد بیانات األطراف والمن  )د(

ي، بما في ذلك مبادرات بناء القدرات، والمواد، معلومات عن أدوات وأنشطة بناء القدرات والتعاون التقني والعلمعلى التلقائي 
  ؛والمعلومات األخرى المتاحة على المواقع ذات الصلة ،ووحدات التعلم اإللكتروني، ورزنامة أحداث بناء القدرات

ستدعا األطراف وشركاء التنمیة الذین هم في وضع یسمح لهم بالقیام : ئي والمتعدد األطرافناالتمویل الث  )ه(
وسترتبط أنشطة خطة العمل . ى تقدیم تمویل طوعي لدعم تنفیذ أنشطة أو مجموعات أنشطة محددة في خطة العملبذلك، إل

برامج بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي التي تدعمها الوكالت الثنائیة والمتعددة األطراف  وأأیضا على نحو أوثق بمبادرات 
تعاون بین مختلف المانحین والمنظمات الشریكة الوسیكون . الوطني واإلقلیميمن أجل تعزیز أوجه التآزر على المستویین 

  .ثر واستمراریة أنشطة ونواتج بناء القدراتأحیویا لتعزیز 
  واالستعراض دالرص  - سادسا 

وستعد األمانة تقاریر مرحلیة وتتیحها لألطراف قبل . اطسیتم رصد تنفیذ خطة العمل باستخدام مؤشرات لكل نش  -23
وستبرز التحدیثات األنشطة الرئیسیة المنفذة، والنتائج المحققة والتحدیات . االجتماعین الثاني والثالث للهیئة الفرعیة للتنفیذ

  .المواجهة
یذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي وسیتم إجراء تقییم مستقل لمدى أهمیة وفاعلیة خطة العمل في تیسیر ودعم تنف  -24

، وسوف یقدم التقریر، بما في ذلك توصیات للتحسین، إلى الهیئة 2020وأهداف أیشي المذكورة فیها في عام  2011-2020
  .الفرعیة للتنفیذ للنظر فیه
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  مرفق
  202013-2017م بها خالل الفترة قائمة باألنشطة الشاملة لدعم بناء القدرات والتعاون التقني العلمي الواجب القیا

مقرر صادر عن  النشاط
مؤتمر األطراف أو 

مؤتمر األطراف العامل 
في  كاجتماع لألطراف

 بروتوكولكل 

 15الموارد المطلوبة 14الشركاء/المسؤولیة المؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الزمني خطال

إعداد أدوات على االنترنت لتمكین   - 1
ألصلیة األطراف والشعوب ا

والمجتمعات المحلیة من تقییم وتسجیل 
 (CB) احتیاجاتها من بناء القدرات

في  (TSC) والتعاون التقني والعلمي
 (CHM) تبادل المعلومات ةآلیة غرف

باء،  12/2المقرران 
 11/2و

أشكال عامة لتقییم بناء القدرات ونماذج طلبات  2017-2018
على لتعاون التقني والعلمي متاحة لالمساعدة 

  االنترنت من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات؛
لالحتیاجات الى ) قاعدة بیانات(إنشاء مستودع 

عنها  بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي التي أعربت
 المحلیةالمجتمعات ااألطراف والشعوب األصلیة و 

عدد األطراف التي تستخدم الشكل العام لتقییم وتسجیل 
 ء القدرات والتعاون التقني والعلمياحتیاجاتها إلى بنا

  ؛في آلیة غرفة تبادل المعلومات
عدد األطراف التي قدمت طلبات للمساعدة في بناء 

  القدرات والتعاون التقني والعلمي؛
 عدد االحتیاجات المعرب عنها المخزنة في قاعدة البیانات

SCBD, BBI, 
IPBES, CTCN 

  وقت الموظفین
أمانة اتفاقیة التنوع (
یولوجي ومبادرة الب

  16)الجسر البیولوجي

ات نمواصلة تطویر وصیانة قواعد البیا  - 2
القابلة للبحث لمبادرات بناء القدرات 
والتعاون التقني والعلمي، والموارد 

بما في ذلك مقدمي بناء (والفرص 
في ) القدرات والتعاون التقني والعلمي

 آلیة غرفة تبادل المعلومات

باء،  12/2المقرران 
 11/2و

2017-2018  
 جاریا

قواعد بیانات على االنترنت قابلة للبحث لمبادرات 
/ بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي، وأدوات

موارد وفرص في آلیة غرفة تبادل المعلومات 
  كاملة وتستخدمها األطراف؛

قاعدة بیانات لمقدمي بناء القدرات والتعاون 
  وصول إلیها؛یمكن لجمیع األطراف الالتقني والعلمي 

شریكا على األقل یعرضون دعم وموارد لبناء  50
القدرات والتعاون التقني والعلمي مسجلین في آلیة 

 غرفة تبادل المعلومات

جالت مبادرات بناء القدرات والتعاون التقني سعدد 
  والعلمي، والموارد والفرص المسجلة؛

عدد التحمیالت من قواعد البیانات من جانب األطراف 
  خدمین آخرین؛ومست

 البیانات واعدعدد الشركاء الذین لدیهم سجالت في ق

SCBD, BBI, CSP, 
etc. 

  وقت الموظفین
أمانة اتفاقیة التنوع (

البیولوجي ومبادرة 
 )الجسر البیولوجي

مواصلة تطویر وصیانة منبر أمانة   - 3
اتفاقیة التنوع البیولوجي للتعلم 

لتیسیر استضافة  (LMS)اإللكتروني 
وحدات التعلم اإللكتروني، /تدورا

یصالها ٕ دارتها وا ٕ   وا

باء،  12/2المقرران 
 11/2و

2017-2018  
 جاریا

منبر كامل التشغیل للتعلم اإللكتروني في أمانة 
 ستخدم بنشاطیاتفاقیة التنوع البیولوجي و 

التي یستضیفها  يوحدات التعلم اإللكترون/عدد دورات
  المنبر؛

ر التعلم عدد األشخاص الذین یستخدمون منب
 اإللكتروني

SCBD, UNSSC $62,30017  
 وقت الموظفین

                                                           
تلف أهداف ظمات ذات الصلة لتقدیم أدوات الدعم والخدمات التي ستیسر تنفیذ أنشطة مهمة لبناء القدرات والتعاون التقني والعلمي المتصلة بمخنأنشطة شاملة عامة ینبغي أن تنفذها األمانة بالتعاون مع الم القائمةهذه تشمل    13

 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/38أیشي للتنوع البیولوجي واألهداف التشغیلیة للخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة على النحو الوارد في الوثیقة 
 .ترد المختصرات واألسماء الكاملة للمنظمات والمبادرات في نهایة المرفق   14
 .إرشادیة فقط في هذه المرحلةالمبالغ في هذا العمود هي    15
ومستشارین ممولین ) G6على رتبة (مشروعات في المبادرة للمساعد مسؤول و ) P-4على رتبة (یشمل ذلك موظفي أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي فضال عن موظفي مبادرة الجسر البیولوجي، بما في ذلك مدیر برامج في المبادرة    16

  .خالل مبادرة الجسر البیولوجي من حكومة جمهوریة كوریا، من
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مقرر صادر عن  النشاط

مؤتمر األطراف أو 
مؤتمر األطراف العامل 

في  كاجتماع لألطراف
 بروتوكولكل 

 15الموارد المطلوبة 14الشركاء/المسؤولیة المؤشرات  النتائج المتوقعة/المخرجات  الزمني خطال

إنشاء مكتب للمساعدة لدعم األطراف  - 4
في وصف احتیاجاتها لبناء 

التعاون التقني والعلمي وشرح /القدرات
مشروعاتها للتعاون التقني والعلمي 
 عوتنسیق توافق الطلبات للمساعدة م

 الخبرة، وأدواتو الموارد، (الدعم المتاح 
  )الدعم

باء،  12/2المقرران 
 11/2و

وتعمل  (TSU)تقني الدعم التم إنشاء وحدة  2017-2018
 ألطرافامساعدة تب لكمك

  عدد األطراف التي تستخدم مكتب المساعدة؛
عدد االحتیاجات التي ساعدت وحدة الدعم التقني في 

 بیانها

SCBD, BBI 
partners, GUPES 
network (UNEP), 

QCBS, CSPB 

$600,00018  

إنشاء وصیانة آلیة توافق لربط  - 5
موارد االحتیاجات المعرب عنها مع 

بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي 
 )األخرى الموارد وأالشركاء (

  ؛18المادة 
، 11/2المقرران و 
  باء 12/2و
 

2017-2018  
 جاریا

توجه وحدة الدعم التقني، بدعم من آلیة التوافق 
ت المعرب عنها إلى على االنترنت، االحتیاجا

  الشركاء ذوي الصلة

  عدد التوافقات المنجزة؛
تعاون التقني والعلمي وبناء القدرات العدد مشروعات 

 التي أطلقت بعد توافقات ناجحة

SCBD, BBI 
partners, IPBES, 

BES-Net, NBSAP 
Forum, CTCN 

$1,000,000 

حلقات عمل للتوافق وموائد  تنظیم - 6
ف التي لدیها مستدیرة لربط األطرا

 احتیاجات علمیة وتقنیة بالدعم المتاح

  ؛18المادة 
، 11/2المقرران و 
  باء 12/2و

2017-2018  
  جاریا

یقدم مزید من الدعم لألطراف في عملیتها إلیجاد 
 ة للوفاء باحتیاجاتها التقنیة والعلمیةكافیالموارد ال

عدد حلقات العمل والموائد المستدیرة للتوافق التي 
 أجریت

SCBD  $500,000 

لبناء القدرات دعم إنشاء وصیانة شبكة  - 7
ي لتیسیر تنفیذ والتعاون التقني والعلم
ة لبناء القدرات المشروعات الرائد

والتعاون التقني والعلمي ومبادرات 
 التوافق في المستقبل

  ؛18المادة 
، 11/2المقرران و 
  باء 12/2و

التقني تم وضع شبكة لبناء القدرات والتعاون  2017-2020
والعلمي، مستعدة لتلقي طلبات المساعدة من 

  األطراف من خالل آلیة التوافق؛
مشروع تجریبي على األقل لبناء  30تنفیذ 

القدرات والتعاون التقني والعلمي الختبار وتحسین 
 آلیة التوافق ونُهج التعاون التقني والعلمي

عدد المشروعات التجریبیة لبناء القدرات والتعاون 
  ي والعلمي المنفذة بنجاح؛التقن

 عدد االتفاقات الموقع علیها مع شركاء شبكة الدعم

SCBD, BBI, CSP, 
etc. 

$4,000,00019  

                                                                                                                                                                                                                                                                              
من  اكان هذا جزءو . 2020وحدات التعلم اإللكتروني حتى عام /تنوع البیولوجي الستضافة دوراتفي أمانة اتفاقیة ال (LMS) دوالرا إلنشاء وصیانة نظام إدارة التعلم 62,290قدم صندوق الیابان للتنوع البیولوجي مبلغا قدره   17
  .وحدات للتعلم اإللكتروني بشأن الحصول وتقاسم المنافع 3السالمة األحیائیة و في مجالتطویر وحدتین للتعلم اإللكتروني  روع أكبر، یدعم أیضاشم

ذلك التكالیف لمساعدة األطراف على بیان احتیاجاتها وشرح دعم التقني، بما في الفي السنة لدعم عملیات وحدة ألف دوالر  150 حتىیصل  رة الجسر البیولوجي، بتقدیم مبلغتعهدت حكومة جمهوریة كوریا، من خالل مباد  18
  .مقترحات مشروعاتها، عند االقتضاء

ألف دوالر في  560غ حتى بلكوریا بتقدیم ما ی ومن هذا المبلغ، تعهدت حكومة جمهوریة. علميتشیر التقدیرات إلى أن مبلغا وقدره ملیون دوالر سیكون الزما في السنة لدعم المشروعات التجریبیة لبناء القدرات والتعاون التقني وال  19
  .السنة
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تطویر وتطبیق نظام لضمان الجودة  - 8
ألنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات 
والتعاون التقني والعلمي أو تیسیرها 
بواسطة األمانة بالتعاون مع المنظمات 

  الشریكة

باء،  12/2رران المق
  11/2و

شطة ومواد وأدوات نضع معاییر الجودة ألتم و  2018-2020
  ؛والتعاون التقني والعلمي بناء القدرات

 (SOPs)تم وضع إجراءات تشغیل قیاسیة 
  في جمیع المجاالت؛وتطبیقها 

تم تعزیز نوعیة أنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات 
  والتعاون التقني والعلمي

  

بالمقارنة والمواد واألدوات التي تم بحثها عدد األنشطة 
  معاییر الجودة المحددة والمحسنة؛مع 

النسبة المئویة للمشاركین الذین أعطوا درجات عالیة 
لجودة أنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات والتعاون 

 التقني العلمي

SCBD, UNDP, 
UNEP 

  وقت الموظفین
أمانة اتفاقیة التنوع (

البیولوجي ومبادرة 
 )الجسر البیولوجي

 (M&E)إنشاء نظام للرصد والتقییم  - 9
لتقییم فاعلیة أنشطة ومواد وأدوات بناء 
القدرات والتعاون التقني والعلمي، بما 
في ذلك آلیة التوافق، التي تیسرها 
 األمانة بالتعاون من المنظمات الشریكة

باء،  12/2المقرران 
 11/2و

م وتقییم األثر؛ تم نظام شامل للرصد والتقیی 2018-2020
تطویر إطار ألنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات 

  والتعاون التقني والعلمي؛
یتم تقییم أنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات 

  والتعاون التقني والعلمي وتحسینها بانتظام؛
أنشطة بناء القدرات وأنشطة التوافق، والمواد 
واألدوات تستجیب على نحو فعال لالحتیاجات 

  لتي أعربت عنها األطرافا
 

  عدد التقییمات التي أجریت؛
النسبة المئویة للمشاركین الذین أعطوا درجات عالیة 
لجودة أنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات والتعاون 

  التقني العلمي؛
مدى توافق االحتیاجات التي أعربت عنها األطراف 
وتم تخزینها في قاعدة البیانات ومعالجتها على نحو 

ئم بواسطة أنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات مال
 والتعاون التقني والعلمي

SCBD, BBI 
partners 

$100,00020  

  وقت الموظفین
أمانة اتفاقیة التنوع (

البیولوجي ومبادرة 
 )الجسر البیولوجي

تطویر وصیانة نظام لمتابعة الدعم  -10
للمتخرجین من أنشطة بناء القدرات 

مي التي قامت والتعاون التقني والعل
األمانة بدعمها أو تیسیرها بالتعاون 

 من المنظمات الشریكة

باء،  12/2المقرران 
 11/2و

قاعدة بیانات للمتخرجین من األنشطة  تم إنشاء 2017-2020
  السابقة التي دعمتها األمانة؛

إنشاء شبكة دعم على االنترنت للمتخرجین من 
امة خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات لتیسیر إق

  ؛والمساندةالشبكات والتبادالت فیما بین النظراء 
ارسة بشأن مختلف متم إنشاء مجتمعات للم

  المجاالت المواضیعیة
 

المشتركین بنشاط في ) الخریجین(عدد األشخاص 
  شبكة دعم المتخرجین والتبادالت فیما بین النظراء؛

عدد مجتمعات الممارسة النشطة بشأن مختلف 
 ةالمجاالت المواضیعی

SCBD, IDLO, BBI, 
UNDP, UNEP 

  وقت الموظفین
أمانة اتفاقیة التنوع (

البیولوجي ومبادرة 
 )الجسر البیولوجي

                                                           
 .سنوات 4 إلى مدتهاالتي تمتد فترة البناء القدرات والتعاون التقني والعلمي على مدى  لعم جسیستخدم هذا المبلغ لتعیین خبیر استشاري إلجراء تقییم مستقل لبرنام  20
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 ةبالتعاون مع الشركاء، إعداد منح -11
زمالة التفاقیة التنوع البیولوجي 

أثناء تبادل لدعم التدریب امج نوبر 
العمل، والتعلم وتشارك الخبرات فیما 

 طرافبین الممارسین من األ

باء،  12/2المقرران 
 11/2و

زمالة وبرنامج للتبادل في اتفاقیة  ةتم إنشاء منح 2018-2020
التنوع البیولوجي ویدعم على نحو فعال التدریب 

 براتخأثناء العمل وتشارك ال

الزمالة وبرنامج  ةركین في منحتعدد األشخاص المش
 التبادل

UNEP, UNU-IAS, 
UNITAR, IPBES 

$960,00021  
  الموظفینوقت 

أمانة اتفاقیة التنوع (
البیولوجي ومبادرة 
  )الجسر البیولوجي

  
 

تعزیز الشراكات مع معاهد /إقامة -12
ذات الصلة وشبكات التعلیم والتدریب 

 لدعم تنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها

باء،  12/2المقرران 
  11/2و

معاهد وشبكات التعلیم والتدریب تشترك بنشاط  2018-2020
، والتدریب والبحوث المتعلقة علیمالت في أنشطة

 بتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها

تعلیم عدد الشراكات النشطة مع معاهد وشبكات ال
 في مجال التنوع البیولوجيوالتدریب 

مختلف معاهد وشبكات 
 22التعلیم والتدریب

 

  وقت الموظفین
أمانة اتفاقیة التنوع (

البیولوجي ومبادرة 
  )الجسر البیولوجي

  
 

التعاون مع معاهد ومنظمات التعلیم  -13
والتدریب إلعداد دورات على 

الدورات ذلك االنترنت، بما في 
 اإللكترونیة المفتوحة الحاشدة

(MOOCs) عن موضوعات تتعلق ،
  بتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها

  
 

باء،  12/2المقرران 
 11/2و

دورة جدیدة على االنترنت على األقل، بما  29 2018-2020
 الدورات اإللكترونیة المفتوحة الحاشدةي ذلك ف

(MOOCs) المقدمة عن موضوعات تتعلق ،
 بتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها

عدد الدورات على االنترنت المقدمة عن الموضوعات 
  المتعلقة بالتنوع البیولوجي؛

  عدد األشخاص المشتركین في الدورات على االنترنت

GUPES network 
(UNEP), UNESCO, 

UNU-IAS 
ومختلف معاهد وشبكات 

  التعلیم والتدریب

$2,000,00023  

                                                           
زمالة ال ةمنحقصیرة األجل لمسؤولین على األقل یختارون من البلدان النامیة األطراف من خالل عملیة تنافسیة للمشاركة في برامج  8في السنة سیكون مطلوبا لدعم  دوالر 240,000یصل إلى مبلغا أن  تشیر التقدیرات إلى  21

 .أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، وذلك للتعلم التجریبي أثناء العملفي وللتبادل، بما في ذلك 
في آسیا  ، وشبكة التدریب البیئي على المستوى الجامعي(ARIUSA)، وتحالف شبكات الجامعات اإلیبریة األمریكیة لالستدامة والبیئة (GUPES) لشراكة العالمیة للجامعات بشأن البیئة من أجل االستدامةاتشمل األمثلة    22

  .وآخرین (NETTLAP)والمحیط الهادئ 
 .زائدا مساهمة عینیة من الجامعات الشریكة لكل دورةفي المتوسط دوالر  100,000تطلب حوالي یس (MOOC) الدورات اإللكترونیة المفتوحة الحاشدةدورة من تشیر التقدیرات إلى أن إعداد كل   23
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التعاون مع معاهد التعلیم والتدریب  -14
لتطویر مواد تعلم أخرى تتعلق بالتنوع 

 البیولوجي

باء،  12/2المقرران 
 11/2و

بما في (إتاحة مواد تعلم إضافیة عالیة الجودة  2018-2020
 طالوسائومواد  ةالفیدیو التعلیمی شرائط ذلك

ذات الصلة بتنفیذ ) المتعددة األخرى، والعروض
  االتفاقیة وبروتوكولیها

  

عدد مواد التعلیم والتدریب المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
 للتعلم الذاتي والتعلیم األكادیميالمعدة 

مختلف معاهد وشبكات 
 التدریب/ التعلیم 

 

$600,00024  

  قائمة بالمصطلحات المستخدمة في الجدول
IBB  = مبادر الجسر البیولوجي)http://www.cbd.int/biobridge(  

Net-BES  = شبكة التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة)http://www.besnet.world(  
CSPB  =التنوع البیولوجي  اتحاد شركاء العلماء بشأن(http://www.cbd.int/cooperation/csp)  
CTCN  = مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ(http://www.ctc-n.org)  

GUPES  = الشراكة العالمیة للجامعات بشأن البیئة من أجل االستدامة(http://gupes.org)  
IPBES  =البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع(http://www.ipbes.net)  
IDLO  = منظمة الدولیة لقانون البیئة(http://www.idlo.int)  

NBSAP Forum  =منتدى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  
QCBS  = مركز كیبیك لعلوم التنوع البیولوجي(http://qcbs.ca)  
SCBD  =اتفاقیة التنوع البیولوجي  أمانة  
UNDP  = برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(http://www.undp.org)  
UNEP  =المتحدة للبیئة  برنامج األمم(http://www.unep.org)  

UNESCO  = منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة(http://www.unesco.org)  
UNITAR  = الیونیتار(والبحث معهد األمم المتحدة للتدریب ((http://www.unitar.org)  

UNSSC  = كلیة موظفي منظومة األمم المتحدة(http://www.unssc.org)  
UNU-IAS  = معهد الدراسات العلیا التابع لألمم المتحدة(http://ias.unu.edu) 

_________  
  

                                                           
  ).ومواد الوسائط المتعددة األخرى، والعروض ةالفیدیو التعلیمیشرائط بما في ذلك (سیغطي ذلك تكالیف إعداد مواد مختلفة للتعلم   24

http://www.cbd.int/biobridge
http://www.besnet.world
http://www.cbd.int/cooperation/csp)
http://www.ctc-n.org)
http://gupes.org)
http://www.ipbes.net)
http://www.idlo.int)
http://qcbs.ca)
http://www.undp.org)
http://www.unep.org)
http://www.unesco.org)
http://www.unitar.org)
http://www.unssc.org)
http://ias.unu.edu)

