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  الفريق العامل المفتوح العضوية 

  االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

  ثالثا=جتماع ال

  2010أيار /مايو 28-24نيروبي، 
  ن جدول األعمالم 2-3البند 

  الفقر والتنمية علىالقضاء إدماج التنوع البيولوجي في 

  مقدم من الرئيس مشروع توصية

مؤتمر األطراف في اجتماعه  بأن يعتمداالتفاقية  الستعراض تنفيذلفريق العامل المفتوح العضوية المخصص ا يوصي
  :على غرار ما يلي االعاشر مقرر

  إن مؤتمر األطراف، 

القضاء على  خططو ستراتيجياتإفي الثالثة  اقيةاالتفتعميم أهداف تحسين القدرات لإلى الحاجة الملحة ب يسلمإذ 
جية وتعزيز يستراتاإل وخطتهاالتفاقية اتنفيذ تعزيز وسيلة لوعمليات التنمية ك) مثل ورقة إستراتيجية الحد من الفقر(الفقر 

  ،ورفاه اإلنسان مساهمتها في التنمية المستدامة

والحاجة الفقر،  القضاء علىالقائمة التي تعالج مسألة  لعدد الكبير من العمليات واآلليات والمؤسساتا وإذ يدرك
  القائمة، في األطر والمبادراتذات الصلة إلى تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

األوروبي المعقود في اإلنمائي الصادرة عن مؤتمر التنوع البيولوجي في التعاون " رسالة باريس"إلى  وإذ يشير
  ،اإلنمائي الذي يؤكد على الحاجة إلى تعزيز إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في التعاونو 2006أيلول /مبرسبت

 في مونتريال منالمعقود  اإلنمائيإلى نتائج اجتماع الخبراء بشأن تعميم التنوع البيولوجي في التعاون  وإذ يشير
  ية التنوع البيولوجي،والذي استضافته أمانة اتفاق 2009أيار /مايو 15إلى  13

للتنوع  ةالدولي السنةنتائج االجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة كمساهمة في ب يرحبوإذ 
  ،2010 أيلول/سبتمبر 22البيولوجي في 

النظم تعميم التنوع البيولوجي وخدمات لتعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع بناء القدرات  يدعو إلى  - 1
االتفاقية التنمية باعتبارها وسيلة للمساهمة في تنفيذ القضاء على الفقر وفي عمليات أوسع نطاقاً في مجال  جيةاإليكولو
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لبلدان النامية، لاألهداف اإلنمائية لأللفية، وال سيما  ، بما في ذلك2010بعد عام ما المنقحة لفترة  اإلستراتيجية وخطتها
  ؛تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان التية الصغيرة النامية من بينها، وخاصة أقل البلدان نمواً والدول الجزري

إلى المشاركة الفعالة لوكاالت التعاون اإلنمائي والوكاالت المنفذة والتزامها في دعم تعميم التنوع  يدعو  - 2
  الفقر والتنمية؛ القضاء علىالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات 

جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشتركين في العمليات الخاصة بالتنوع البيولوجي والتنمية إلى  يناشد  - 3
العمل وتيسير إستراتيجيات االتساق والتآزر والتكامل ونهوج العمل التي في زدواجية االتعزيز التنسيق من أجل تجنب 

  الفقر؛ والقضاء علىتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة 

والتوسع  بناء القدراتمن أجل من الضروري تقاسم الخبرات بين البلدان بشأن كيفية التعميم و هأن يالحظ  - 4
  الفقر؛ قضاء علىالممارسات الجيدة بشان التنمية المستدامة وال في

الفقر  القضاء علىبزيادة الجهود المبذولة لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في  يرحب  - 5
  نمية واالهتمام بها؛والت

الفقر  القضاء علىالجهود المبذولة إلدماج التنوع البيولوجي في عمليات أهمية ما يلي في  يالحظ  - 6
  :والتنمية

المعلومات العلمية والمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية   )أ(
  لالتفاقية واألحكام المتصلة بها؛) ي(8مشاركتها وفقا للمادة ستخدامه المستدام وذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي وا

  تعميم االعتبارات الجنسانية؛  )ب(

الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية، وخطة بالي اإلستراتيجية فيما بين بلدان لتعاون لمنتدى   )ج(
  فعال؛ قوالحاجة إلى تنسي لدعم التكنولوجي وبناء القدرات والعمليات األخرىل

  ابط بين القضاء على الفقر والتنمية والتنوع البيولوجي؛وتعزيز االتصال والتوعية بشأن الر  )د(

اإلقليمية  اإلنمائيةمنظمات الالفائدة المحتملة من الجهود العالمية طويلة األجل التي تستفيد من  يالحظ  - 7
الجنوب لمساعدة العمليات المنفذة بدافع قطري إلجراء تعميم و الشمالبلدان و الجنوببين بلدان نقاط للتعاون كوالوطنية 

فعال للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات التنمية من خالل تنمية القدرات لتعزيز اإلدارة البيئية وآليات 
فها من خالل تشجيع يوع البيولوجي ونقلها وتكيتمويل التنوع البيولوجي وتطوير التكنولوجيات واالبتكارات المتعلقة بالتن

  لجميع؛اإلنمائية ل حتياجاتاالتلبي الحلول التي 

االت التعاون اإلنمائي وكاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة مثل  يدعو  - 8
ر الحكومية المشتركة في التعاون ، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غيالمتعددة األطراف ، ومصارف التنميةالثنائية

  جهود فعالة ومنسقة؛المساهمة في اإلنمائي، والمجتمع المدني، وقطاع األعمال، وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى 

لتعزيز القدرات الوطنية  هااألطراف إلى تكثيف تعاون يدعومن االتفاقية،  18و 12وفقا للمادتين   - 9
حتياجات الخاصة الموارد البشرية وبناء المؤسسات، مع مراعاة االتنمية ي بوسائل من بينها واإلقليمية لتعميم التنوع البيولوج

من بينها، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها  ، وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميةللبلدان النامية
  ؛بمرحلة انتقالية
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األطراف من البلدان المتقدمة النمو والحكومات والجهات المانحة  يدعومن االتفاقية،  20وفقا للمادة   - 10

، وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة للبلدان الناميةالمالية إلى توفير الدعم المالي والتقني  ةاألخرى واآللي
إدماج التنوع نهوج بشأن تطوير اصلة مومن أجل من بينها، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  النامية

  الفقر والتنمية؛ القضاء علىالبيولوجي في عمليات 

الجنوب بين بلدان بمبادرة البلدان النامية بإعداد واعتماد خطة عمل متعددة السنوات بشأن التعاون  يرحب  - 11
حيث أنها عمليات ولوجي وبناء القدرات لدعم التكنلوخطة بالي اإلستراتيجية في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية 

  القدرات؛تنمية  إطارذات صلة بتنفيذ 

بالمبادرات الجارية التي تربط بين التنوع البيولوجي والتنمية والقضاء على الفقر مثل مبادرة خط  يرحب  - 12
  ة الحياة، ومبادرة الفقر والبيئة؛ومبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع في أفريقيا، ومبادرة شبكاالستواء، 

اإلطار المؤقت لتنمية القدرات بشأن تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية مشروع  يالحظ  - 13
  بهذه التوصية؛ والقضاء على الفقر المرفقمن أجل التنمية المستدامة 

الفقر والتنمية باالختصاصات  اء علىالقضلتنوع البيولوجي من أجل معني باإنشاء فريق خبراء  يقرر  - 14[
  ؛]ا المقررالمرفق بهذالواردة ب

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

  الفقر والتنمية؛ القضاء علىالمعني بالتنوع البيولوجي من أجل د اجتماع لفريق الخبراء عق   )أ(

تحليل لآلليات أو العمليات أو المبادرات  ور مع الشركاء المعنيين،، لفريق الخبراء هذا وبالتشاإعداد  )ب(
الفقر والتنمية ونقاط قوتها  القضاء علىالقائمة المعنية بتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات 
المؤقت إلطار خبراء بشأن المداوالت الوضعفها وتحديد اإلمكانيات والتهديدات من أجل ضمان مساهمة موجهة وملموسة 

  تنمية القدرات؛ل

  :القيام باإلجراءات التالية وتحسينها مع مراعاة نتائج فريق الخبراءمواصلة   )ج(

، تحديد وتوثيق وتشجيع، وحسب االقتضاء دعم أفضل الممارسات بالتعاون مع الشركاء  )1(
  ؛التنميةوالفقر والنهوج إلدماج التنوع البيولوجي في عمليات القضاء على 

مواصلة وتعزيز األنشطة المتعلقة بتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في   )2(
الروابط بين برامج عمل االتفاقية واألهداف خطط التعاون اإلنمائي واألولويات بما في ذلك 

  ؛وكاالت التعاون اإلنمائيمع اإلنمائية لأللفية بالشراكة 

 من أجلرف والخبرات واالتصال والتوعية بشأن تعميم التنوع البيولوجي تقاسم المعاتشجيع   )3(
من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى  ، وذلكالقضاء على الفقر والتنمية

  ؛المالئمة ولدعم فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنمية

هيئات اإلقليمية لديها على إقامة شراكات وترتيبات مؤسسية تحفز التعاون مساعدة األطراف وال  )4(
لتنمية القدرات حول النقاط ) التعاون بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال والجنوب(ثالثي األبعاد 

  اإلقليمية؛

أدوات قطاعية وأدوات متعددة  ،حسب الحاجة وحسب االقتضاء ،مواصلة توفير وإعداد ونشر  )5(
عات وإرشادات ألفضل الممارسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية القطا

ألصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك تجميع النتائج والدروس المستفادة ذات الصلة من 
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االتفاقية بوصفها معلومات صديقة للمستخدمين وذات صلة بموجب عمل التنفيذ برامج 
  ات مختلف المجموعات المستهدفة من حيث بناء القدرات؛بالسياسات لتلبية احتياج

في التقنية  المساعدة توفيروزيادة جمع األموال  مجال فيدعم األطراف والمنظمات اإلقليمية   )6( 
  على المستويين اإلقليمي والوطني؛ تنمية القدراتل المبذولة جهودال

طار تنمية القدرات بشأن تعميم التنوع البيولوجي توفير تقدير لما يترتب من آثار مالية نتيجة تنفيذ إ  )د(
القدرات تنمية الفقر بما في ذلك هيكل لتمويل لنقاط  والقضاء علىوخدمات النظم اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة 

  اإلقليمية؛

ع تناوله م يتممختلف المجموعات المستهدفة نحو إطار مؤقت يحظى باألولوية وموجه  وعرضصياغة   )ه(
  .أنشطة تنمية القدرات

  األول المرفق

  فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن التنوع البيولوجي من أجل الحد من الفقر والتنمية اختصاصات

الفقر  القضاء علىفريق الخبراء مواصلة توضيح الروابط بين أهداف االتفاقية الثالثة وعمليات يتعين على   - 1
تنمية بشأن وتحديد أكثر النهوج فعالية نحو إطار ) التنمية/التنوع البيولوجي(المجتمعين  والتنمية، استنادا إلى خبرات من

، استنادا إلى لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر القدرات
  .المبادرات القائمة وبالتعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة

أن يقدم مدخالت تقنية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ على فريق الخبراء   - 2
  :االتفاقية في اجتماعه الرابع وفقا لالختصاصات التالية

 استعراض التحليل المقرر أن تعده األمانة؛  )أ(

) إما(إزالة هذه األسباب أو معالجتها  يمكن بموجبهاوسائل األسباب الجذرية للفقر واقتراح سبل وتحديد   )ب(
   ؛]أو من خالل وسائل أخرى[بتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية 

تحديد وسائل للتوسع في الممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتقاسم الروابط بين برامج القضاء على   )ج(
لمستوى المحلي والوطني واإلقليمي ودون اإلقليمي الفقر واألهداف الثالثة لالتفاقية من أجل التنمية المستدامة على ا

 والعالمي؛

الحكومات (في عمليات التنمية التي تشترك ذات الصلة  الجهات الفاعلةتوفير إرشادات وأولويات لجميع   )د(
 والوكاالت المنفذة والمجموعات المستهدفة األخرى مثل صانعي القرارات والممارسين والعلماء والوزارات القطاعية

 ؛)ومؤسسات التعليمووسائل اإلعالم 

إعداد المزيد من مشاريع األهداف والغايات والعناصر إلطار تنمية القدرات لسد الفجوات المتبقية،   )ه(
 استنادا إلى التحليل المقرر أن تجريه األمانة؛

بيولوجي وخدمات النظم تحديد الدور المحتمل لالتفاقية في تنفيذ إطار تنمية القدرات بشأن تعميم التنوع ال  )و(
 اإليكولوجية من أجل التنمية والقضاء على الفقر؛

اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لضمان أن من الكاملة المجموعة ضمان مراعاة   )ز(
وإعالن  ية لأللفيةع األهداف اإلنمائيوخطتها اإلستراتيجية فضال عن جم الثالثةاالتفاقية  يستجيب النهج المحدد ألهداف

 .األلفية
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مراقبا من المجتمعات المعنية  15خبيرا ترشحهم األطراف و 25ويكون فريق الخبراء متوازنا إقليميا ويتألف من   - 3

متعددة  اإلنمائيةمصارف البالتنوع البيولوجي والتنمية، والهيئات أو المنظمات اإلقليمية، ووكاالت التعاون اإلنمائي الثنائية، و
والمجتمعات األصلية ، والمجتمع المدني، وقطاع األعمال، المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ووكاالت األمم رافاألط

  .والمحلية وممثلي أصحاب المصلحة اآلخرين

  ويوصي األمين التنفيذي بقائمة الخبراء والمراقبين المختارين العتمادها من قبل المكتب؛  - 4

  ؛االحاجة إلى الخبرة التقنية في فريق الخبراء عند ترشيح خبرائه وتأخذ األطراف في االعتبار  - 5

الدولية ويتم إنشاء الفريق العامل مع مراعاة الحاجة إلى االستناد إلى خبرات المنظمات والشراكات والمبادرات   - 6
  .ذات الصلة

 اإلنمائيةمصارف ال، ولثنائيةوكاالت التعاون اإلنمائي اوتضطلع األطراف، والهيئات أو المنظمات اإلقليمية، و  - 7
، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وقطاع األعمال، والمجتمع المدني، ومعاهد البحوث، متعددة األطراف

، بما في ذلك من خالل إجراء دراسات العملوالمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة اآلخرين بالمزيد من 
  .مدخالت في عمل فريق الخبراء هاهذه المسألة باعتبار وتقديم آراء بشأن

ويعقد الفريق اجتماعات حسبما يتطلب األمر إلكمال مهامه، رهنا بتوافر الموارد المالية، ويعمل أيضا من خالل   - 8
  .بعد والتحاور منالمراسالت 

  المرفق الثاني

 جيالقدرات لتعميم التنوع البيولو بناء بشأنإلطار المؤقت امشروع 

  والحد من الفقر التنمية من أجل النظم اإليكولوجيةوخدمات 

  اتفاقية التنوع البيولوجي بموجبالغرض العام من اإلطار المؤقت بشأن تنمية القدرات ونطاقه   -ألف

اتفاقية التنوع البيولوجي، فـي إدمـاج    بموجبيتمثل الغرض العام، الذي سيساهم في تحقيقه إطار تنمية القدرات   -1
بارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات أوسع نطاقاً في مجال التنمية والحد مـن الفقـر علـى    اعت

فـي البلـدان   البيئيـة  المستويات اإلقليمي والوطني ودون الوطني، وذلك من خالل تنمية القدرات في مجال تعميم الشؤون 
ة لحفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة لخدمات النظم اإليكولوجيـة  وهذا من شأنه أن يوفر الظروف المالئم. النامية

  . كمساهمة أساسية في الحد من الفقر وتحقيق التنمية في البلدان النامية

ويساهم أيضاً تنفيذ اإلطار بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي في تحقيق الرؤية والمهمة واألهداف اإلستراتيجية التي   -2
وخطـة تنفيـذ    2010المتعددة األطراف بعد عام لخطة اإلستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية تتضمنها ا

   .مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية

االتفاقية وأهداف سائر االتفاقات  ويركز اإلطار على تناول الخصائص والمشاكل التي تتسم بها مسألة تعميم أهداف  -3
   .البيئية المتعددة األطراف في العمليات األوسع نطاقاً في مجال التنمية داخل البلدان النامية

وسيجري توفير خدمات بناء القدرات أساساً للفئات المستهدفة التالية على المسـتويات الـوطني ودون الـوطني      -4
  :واإلقليمي
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  مختلف الحكومات والقطاعات واإلدارات؛ واضعو السياسات من  )أ( 
الممارسون من الجهات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص وقطاع األعمال، والمجتمعات المحليـة    )ب(

  ومنظمات الشعوب األصلية؛ 

  .العلماء والباحثون من مختلف التخصصات  )ج(

اف على تعزيز التعاون اإلقليمي لتنمية القـدرات  ويرمي إطار تنمية القدرات بموجب االتفاقية إلى مساعدة األطر  -5
في مجال تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية مع السعي إلى تحقيق غايات وأهداف وإجراءات مستهدفة مع 

ة باختيار وقد تقوم األطراف ومنظماتها اإلقليمي. جهات فاعلة محددة وفي أطر زمنية وبمدخالت ونتائج متوقعة قابلة للقياس
أو اإلضافة إليها، وفقاً لظروفها المحلية والوطنيـة  /الغايات ومحتويات بناء القدرات المقترحة في اإلطار الحالي وتكييفها و

وينبغي أن يراعي تنفيذ هذا اإلطار نهج النظم اإليكولوجية التفاقية التنوع البيولوجي وسـيتبع الـنهج   . واإلقليمية الخاصة
  ". التعلم عن طريق العمل"القدرات أسلوب اإلدارة التكيفية وأسلوب الرئيسي في بناء 

 تنمية القدراتأنشطة و محتوياتوعناصر البرنامج واألهداف   -باء

يمتلك واضعو السياسـات  : يتمثل الهدف العام من إطار تنمية القدرات بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يلي  -6
لى تعميم اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف باعتبارها والممارسون والباحثون القدرة ع

  ."تشكل مساهمة أساسية في التنمية والحد من الفقر داخل بلدانهم ومناطقهم

وهـي  . يةفي إطار االتفاق 2010وتكتسي تنمية القدرات أهمية بالغة في تعزيز تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بعد عام   -7
تتطلب العمل بشأن التفاعل بين العلم والسياسات، وكذلك التفاعل بين السياسات والممارسة، مـن أجـل ترجمـة وتجميـع     

روس المستفادة فـي السياسـات   المعارف العلمية الناشئة، والمعارف التقليدية، والبيانات المتعلقة بأفضل الممارسات، والد
  .ي من شأنها تيسير سبل صنع القرارات الواعية والتنفيذوالمعلومات المتصلة بالممارسة والت

  :وسيؤدي تحقيق الهدف العام لتنمية القدرات إلى النتائج المحددة التالية  -8

زيادة االعتراف بشكل كلي ونظامي بالعالقات المتبادلة وأوجه االعتماد المتبادل األساسية بـين التنـوع     )أ( 
ية ورفاه اإلنسان، وبالمجموعة الكاملة للمنافع والحدود اإليكولوجية التي تقدمها البيئـة  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوج
  في مجال التنمية والحد من الفقر؛ 

نهج اإلدارة البيئية الفعالة بما في ذلك الدعم المقدم لهياكل اإلدارة التي تساعد على تمكـين  زيادة فعالية   )ب(
ى المجتمعات األصلية والمحلية، على المساهمة بشكل كامل في اتخـاذ القـرارات   واقتدار كل الفئات، مع تركيز خاص عل

بشكل مكافئ لمـا هـو    –بشأن استخدام الموارد وخدمات النظم اإليكولوجية وعلى توسيع نطاق الممارسات الفعالة لإلدارة 
إلى كامـل األراضـي والمنـاظر    من المناطق المحمية  -موضح ضمن برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية ووفقاً له

  البحرية؛ 

زيادة مستوى التكامل والتكيف في نهج التخطيط البيئي الذي يدمج التدابير اإلستراتيجية المتعلقة   )ج(
باالستدامة البيئية في التنمية القطاعية والمكانية والواسعة النطاق والمتعددة والمشتركة بين القطاعات والسياسات والبرامج 

تيجيات المتعلقة بالحد من الفقر، على المستويات اإلقليمي والوطني ودون الوطني الالمركزي، وفقاً ألدلة وأحكام واالسترا
   التعميم الخاصة باستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي في اتفاقية التنوع البيولوجي؛
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د المالية واالستثمارات الوطنية والخارجية زيادة فعالية نظام اإلدارة المالية البيئية التي تستند إلى الموار  )د(

في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من خالل آليات عامة وسوقية ومجتمعية وفقاً لإلستراتيجية المتعلقة 
   في اتفاقية التنوع البيولوجي؛ العمل بشأن التدابير الحافزة وبرنامجبتعبئة الموارد 

البيئية التي تهدف إلى إيجاد حلـول   التكنولوجيات واالبتكارات توليدات نقل وتكييف وزيادة فعالية عملي  )ه(
لإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي من الناحية العملية وفقاً لبرنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولـوجي  

  .والعلمي وإستراتيجية التنفيذ الخاصة به

ورفـاه   النظم اإليكولوجيـة بين التنوع البيولوجي وخدمات ) المتبادل(مية القدرات بشأن االعتماد تن: 1عنصر البرنامج 

  : اإلنسان

تحديد النطاق الكامل، واستكشـاف العالقـات    بعمليةالسياسات والممارسين والباحثين قيام واضعي : 1-1الهدف 
 المترتبة على آثارها لوجية ورفاه اإلنسان والتعرفالمتبادلة األساسية بين التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكو

  .على المهام الخاصة بهم

  :والتي تستكشف اإلجابات على األسئلة التالية 9-1-1إلى  1-1-1وهو يتضمن محتويات بناء القدرات من 

ـ والتـي تحـدثها    االقتصـادية -العمليات االجتماعيةوأوجه االعتماد في ما هي الروابط المشتركة   1-1-1 لع س
ثر على النمو االقتصادي، والحد من الفقر، وعلـى المرونـة   ؤ؟ وكيف يمكن لها أن تالنظم اإليكولوجيةوخدمات 

  وسرعة التأثر بالكوارث الطبيعية؟

هل يشهد حفظ التنوع البيولوجي تحسناً في ظل الظروف التي تدار فيها النظم اإليكولوجية من أجل توفير   1-1-2
وفي ظل أي إدارة أو ظروف سياساتية يتم  ؟مستدام على مر الزمن بشكلمجموعة من خدمات النظم اإليكولوجية 

  ذلك؟

المطلوبة بوجه خاص من أجل التخفيف من التغيـر البيئـي العـالمي     النظم اإليكولوجيةي خدمات ما ه  1-1-3
حمايـة مـن   الالهيدرولية المناخية و لعملياتظيم الخدمات مثل التبريد وحفظ اكمثال على ذلك تنو(والتكيف معه 

؟ وما هي خصائص النظم اإليكولوجية التي توفر هذه األنواع من خدمات النظم اإليكولوجية، وما هي )الفيضانات
  الدرجة المحتملة والمطلوبة في سالمة النظم اإليكولوجية لحفظ هذه الخدمات؟

األوليـة   األشكال الجديدة للدخل؟ وما هي السلع والخـدمات كيف يمكن للنظم اإليكولوجية أن تساهم في   1-1-4
للنظم اإليكولوجية التي يحتاج بلد من البلدان إلى استخدامها والمحافظة عليها، وال سيما من حيث تحقيق االكتفـاء  

  الذاتي ومراعاة بصمتها اإليكولوجية؟ وما هي التكاليف والمخاطر المترتبة على عدم حمايتها؟

السلع والخدمات الرئيسية للنظم اإليكولوجية المهمة بالنسبة إلى المجتمع وإلى التنمية االقتصادية  ما هي  1-1-5
على حد سواء؟ وهل تستنفذ األنشطة االقتصادية النظم اإليكولوجية إلى ما يتجاوز نطاق مرونتها ومن ثم إلى مـا  

ة إلى أقصى حد من استخدامات سـلع وخـدمات   يتجاوز القدرة المتجددة للنظم اإليكولوجية؟ وكيف يمكن االستفاد
االقتصادية المستدامة وعمالً بمبادئ االقتصاد اإليكولوجي؟ ومـا  -النظم اإليكولوجية من ناحية التنمية االجتماعية

  نوع المنظورات القائمة في مجال التنمية المستدامة دون حدوث أي نمو في تدفق الموارد والطاقة؟ 

-آلليات الموجودة لتقييم وإدارة خدمات النظم اإليكولوجية الالزمة للتنمية االجتماعيـة هي األدوات واما   1-1-6
  االقتصادية ورفاه اإلنسان؟
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كيف يمكن إحداث توازن في فرص الحصول على سلع وخدمات النظم اإليكولوجية من أجـل ضـمان     1-1-7
  العالمية؟) البيئية(ه آثار التغير أسباب معيشة مستدامة للمجتمعات الفقيرة والضعيفة وخفض هشاشتها تجا

األوضاع والمقايضات المحتملة والمرضية للجميع والتي يمكن ترسيخها في مجـال الممارسـة   ما هي   1-1-8
العملية بين المجتمعات الفقيرة والضعيفة وقطاعات التنمية؟ وما هي خدمات النظم اإليكولوجية الحيوية التي تدعو 

  مها بشكل منصف من أجل ضمان أسباب معيشة المجتمعات الفقيرة والضعيفة؟ الضرورة إلى حمايتها وتقاس

المجتمعات الفقيرة والضعيفة في عمليات صنع القرارات ووضع  هي األدوات واآلليات الموجودة إلشراك  1-1-9
  السياسات؟

رف العلمية والتقليدية وأفضل واضعي السياسات والممارسين والباحثين باستكشاف واقتسام وتبليغ المعاقيام : 2-1الهدف  
  .المهام الخاصة بهم على آثارها في مجال تحسين أداء الممارسات بشأن اإلدارة البيئية والتعرف

  :ويتعلق بما يلي 5-2-1إلى  1-2-1وهو يتضمن محتويات بناء القدرات من 

عددين وأطر قانونية وفقـا  وضع استراتيجيات وإقامة هياكل إدارة مالئمة ومنابر ألصحاب المصلحة المت  1-2-1
لألولويات والتشريعات الوطنية من أجل إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيـين لصـالح المنـاطق المحميـة     

في مناقشات عادلة وشفافة للنتائج المنشودة، مع إيالء االهتمام بعدم : واألراضي الواسعة النطاق والمناظر البحرية
في المفاوضات عن طريق دعم المجموعات األقل قوة للمشـاركة بصـورة   توازن القوى وبهدف تحقيق المساواة 

المحتملة، فضال عن القضايا التي ال يمكن التفاوض بشـأنها   والمقايضاتمفيدة؛ وتوضيح من البداية حدود التآزر 
  ؛لحفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية داخل وخارج المناطق المحمية

أو المقايضات العادلة بين مجاالت حفظ التنوع البيولـوجي والمحافظـة علـى    /النتائج والتفاوض بشأن   1-2-2
  خدمات النظم اإليكولوجية والتنمية والحد من الفقر؛

التبليغ عن أوجه التآزر والمقايضات الممكنة بطريقة شفافة إلى جميع أصحاب المصلحة بحيث تؤدي إلى   1-2-3
  اتخاذ قرارات واعية؛

آليات التعويض حيث تكون المقايضات ضرورية مع إدراك إمكانية تباين تكاليف الفرصة البديلـة  تحديد   1-2-4
وتزايدها مع مرور الوقت، وال سيما في المناطق المحمية، وكذلك في المناطق المحميـة للمجتمعـات المحليـة    

  ؛)ICCAs(والشعوب األصلية 

حافظة على العدل االجتماعي والسلم بما في ذلك إدارة تحديد الوسائل ووضع االستراتيجيات الالزمة للم  1-2-5
  . النزاعات ومنع حدوث األزمات، إذا كان ذلك مناسباً

السياسات والممارسين والباحثين باستكشاف واقتسام وتبليغ المعارف العلمية والتقليدية وأفضـل  قيام واضعي : 3-1الهدف 
  .ي والتعرف على آثارها في مجال تحسين أداء المهام الخاصة بهمالممارسات بشأن التخطيط واإلدارة في المجال البيئ

  :ويتعلق بما يلي 4-3-1إلى  1-3-1وهو يتضمن محتويات بناء القدرات من 

وكمثال على ذلك االستراتيجيات وخطـط العمـل   (وضع وتنفيذ ورصد استراتيجيات وخطط عمل بيئية   1-3-1
المكافئة وغيرها من األدوات ذات الصـلة بالصـكوك المتعـددة    الوطنية في مجال التنوع البيولوجي، الصكوك 

واعتماد استراتيجيات وخطط " مجتمع التنمية"ذات صلة بالتنمية والحد من الفقر، بشراكة مع ما يسمى ) األطراف
عمل وطنية في مجال التنوع البيولوجي مع التركيز على تنمية القدرات المتعلقة بالتعميم فـي أوسـاط مختلـف    

  يات الجمهور المستهدف وأصحاب المصلحة؛ مستو
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إدماج االستراتيجيات وخطط العمل البيئية المذكورة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة    1-3-2

المتعلقة بالتنوع البيولوجي في عمليات تخطيط قطاعية ومكانية والمركزية ومشتركة بين القطاعـات أو أوسـع   
، وخطط واستراتيجيات التنمية المسـتدامة علـى المسـتويات    )PRSPs(الحد من الفقر شموال مثل استراتيجيات 

  الوطني ودون الوطني واإلقليمي؛

تنفيذ ورصد هذه المكونات البيئية المدمجة في خطط وبرامج وسياسات إنمائية أوسع نطاقاً، بما في ذلك   1-3-3
  أحكامها المالية وعمليات الميزنة الخاصة بكل منها؛

تكرار وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والدروس المستفادة من خالل السياسـات والخطـط والبـرامج      1-3-4
المالئمة، مع االحتفاظ باتساق رأسي وعمودي من خالل التنسيق المشترك بين القطاعات والنُهج المالئمة القاعدية 

  .حليوالكاملة بين السياسات اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية والتنفيذ الم

باستكشاف واقتسام وتبليغ المعارف العلمية والتقليدية وأفضـل  قيام واضعي السياسات والممارسين والباحثين : 4-1الهدف 
  .المالية البيئية والتعرف على آثارها في مجال تحسين أداء المهام الخاصة بهماإلدارة  الممارسات بشأن

مـن أجـل تحديـد وإدراج    ) مثلي وزارات وإدارات المالية واالقتصـاد مع التركيز على م(تنمية قدرات الفئات المستهدفة 
المجموعة الواسعة من الفرص المالية واالقتصادية المرتبطة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والالزمة لبنـاء  

  :ويتعلق بما يلي 9-4-1إلى  1-4-1هياكل مالية بيئية كافية في البلدان النامية، وهو يتضمن محتويات بناء القدرات من 

استكشاف وتحديد المصادر المتعددة لإليرادات التي يدرها القطاع البيئـي علـى المسـتوى الـوطني       1-4-1
الضرائب، والرسوم، والمدفوعات أو خطط التعويض، والفوائد الناجمة عن خدمات النظم اإليكولوجية، والسياحة (

  ؛ )وغيرها

المسـاعدة اإلنمائيـة الدوليـة الخارجيـة،     (المحتملة من المصادر الدولية  استكشاف فرص اإليرادات  1-4-2
والضرائب الدولية، واستثمارات القطاع الخاص الخارجية لتقليص البصمة البيئية، والمدفوعات الدوليـة مقابـل   

ناجمـة عـن   خدمات النظم اإليكولوجية، مثل برنامج األمم المتحدة الموسع للتعاون في مجال خفض االنبعاثات ال
من خالل اآلليات القائمة، بما فـي ذلـك دعـم    ) ، وترتيبات تجارة الكربون)+REDD(إزالة الغابات وتدهورها 

، وسلة التمويل المتعلقة بالنُهج الشاملة للقطاعات أو النهج القائمة على البرامج، ومبـادرة  )GBS(الميزانية العامة 
المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي باعتبارها وسـيلة  ادل التي أطلقتها غرفة تب) LifeWeb(شبكة الحياة 

   ؛المعونة بما يتسق مع إعالن باريس بشأن فعالية لتعزيز التمويل من مجموعة متنوعة من المصادر،

وضع إستراتيجية مالية قادرة على البقاء في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وقائمة   1-4-3
  لى التعبئة المالية الوطنية والدولية؛ع

البنيـة األساسـية   (استكشاف خيارات وميزات االستثمارات في وظائف أو خدمات النظم اإليكولوجيـة    1-4-4
المياه بـدال مـن    الستعادة نوعية وكمثال على ذلك إصالح أحواض تجميع المياه(التي تخفض التكاليف ، )البيئية

  ؛)يةمرافق معالجة المياه الصناع

 الـنظم اإليكولوجيـة  استكشاف المنافع األخرى غير المعروفة والقيم المخفية للتنوع البيولوجي وخدمات   1-4-5
وتنظيم خدمات  دعمب، وسليمةالنظم اإليكولوجية البمرتبطة االقتصادية المباشرة ال-المنافع االجتماعية(المرتبطة بها 

  ؛)النظم اإليكولوجية
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الميزانية في سياق السياسات  إزالة الحوافز الضارة وإعادة تخصيص خطوطتعلقة باستكشاف الفرص الم  1-4-6
  ؛النظم اإليكولوجيةالهادفة إلى تنفيذ إدارة مستدامة للتنوع البيولوجي وخدمات  المالية

ية تحديد السبل والوسائل المالئمة لإلصالحات المالية البيئية وخطط الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوج  1-4-7
  على المستويات الوطني ودون الوطني والمحلي وفقا لألولويات والتشريعات الوطنية؛ 

إظهار ورصد االستثمارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومرونة النظم البيئية، واستعادة الـنظم البيئيـة،     1-4-8
، )MTEF(سـطة األجـل   وخدمات النظم اإليكولوجية، بشكل استراتيجي ضمن أطر النفقات طويلة األجـل ومتو 

، باستخدام آليات غرفة تبادل المعلومات بما فيهـا  )PEERو PEEM(وإدارة واستعراضات النفقات العامة البيئية 
  في اتفاقية التنوع البيولوجي؛) LifeWeb(مبادرة شبكة الحياة 

 جيـة متنوعـة  مصـادر خار  من الخارجيوضافي اإلترتيبات التمويل المشترك تحديد الفرص المتعلقة   1-4-9
  ).سلة التمويل، والعامة دعم الميزانيةو، )GEF( ومرفق البيئة العالمية ،)ODA( المساعدة اإلنمائية الرسمية(

السياسات والممارسين والباحثين باستكشاف واقتسام وتبليغ المعارف العلمية والتقليدية قيام واضعي : 5-1الهدف 
والتعرف على آثارها في مجال تحسـين أداء المهـام    البيئية كاراتالتكنولوجيات واالبتوأفضل الممارسات بشأن 

  .الخاصة بهم

 محلياًالمكيفة االبتكارات وتنجم . قد تخفق الحلول السياساتية بسبب القيود التكنولوجية الموجودة على أرض الواقع
  .ثةالحدي ومالعلوالجمع بين المعارف التقليدية والمحلية  عن في معظم األحيان

  :ويتعلق بما يلي 3-5-1إلى  1-5-1من ) CBC(تضمن محتويات بناء القدرات وهو ي

استكشاف التكنولوجيا البيئية في سياق اقتصادي أوسع نطاقاً، واالعتراف بالدور الذي تضطلع فيما يتعلق   1-5-1
رص العمل وتوليد فمثل إيجاد  تحقيق أفضل النتائج االقتصادية واالجتماعية مجال القطاعات االقتصادية فيبأداء 
  ، والتعليم، إلى غير ذلك؛، ونظم الرعاية الصحيةأفضل شبكات أمانتطوير ، والدخل

اإليكولوجيـة وحـدود    حدودالضمن  أكثر استدامة مع زيادة كفاءة الموارد إنتاج كيفية تحقيقستكشاف ا  1-5-2
  الكوكب؛ 

خطط إصـدار  و ،المشاريع الصغيرة عهديمتو وخدمات دوائر األعمال محددة،تحليل سالسل التوريد ال  1-5-3
، البيولوجيـة  وترتيبـات التجـارة   ،النظم اإليكولوجيةخدمات  المتعلقة بالدفع مقابلالمحلية  تالشهادات، والترتيبا

، )لمستهلكين النهائيينإلى امن مقدمي الخدمات (المعنيين  ةأصحاب المصلح فيما بين أنماط التفاوضوغيرها من 
منظمة التجارة  المحددة داخلوفقا للترتيبات  والحد من الفقر والتقاسم المنصف للمنافعالعادلة  رةكمساهمة في التجا

   .المتعلقة بالتجارة التي تواجهها البلدان النامية مواقف الضعفالعالمية ومع تجنب 

فيمـا بـين بلـدان     عاونوإدارة المعارف من خالل الت ،تنظيم خدمات تنمية القدرات، والربط الشبكي: 2عنصر البرنامج 

   اإلقليمية عقدالجنوب وبين الشمال والجنوب في جميع ال

مقدمي خدمات تنمية القدرات ومعاهد البحوث ومراكز الجودة في جميع العقـد   تنظيم شراكات بين: 1-2الهدف 
  اإلقليمية وتقديم الدعم وفقاً لخبراتها

المستوى اإلقليمي مع المنظمات اإلقليمية المعنية التـي   ينظم برنامج تنمية القدرات تدخالته بصفة رئيسية علىس
تخدم دولها األعضاء وتجمع البلدان النامية التي تواجه تحديات كبيرة في إدارة نظمها اإليكولوجية على المستوى 
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مـة  وسيقوم البرنامج بتوسيع نطاق تغطيته الجغرافية والموضوعية القائ. العابر للحدود وفي سياق الحد من الفقر

  . على الشراكات التعاونية والموارد المتاحة

  :6-1-2إلى  1-1-2وهو يتضمن األنشطة من 

 خـدمات تنميـة  مقدمي الخدمات والمستفيدين مـن   تسهيل العالقات بينب 1لمنظمات اإلقليميةاضطالع ا  2-1-1
  من المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي؛ القدرات

إنشاء منبر إقليمي ألصحاب المصلحة المتعـددين للبحـث وإدارة    تسهيلب لمنظمات اإلقليميةاضطالع ا  2-1-2
  ؛النظم اإليكولوجيةالمعارف وتنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

بين بلدان الجنوب وبين الشمال  سبل التعاون الرسمي وغير الرسمي تسهيلبلمنظمات اإلقليمية اضطالع ا  2-1-3
  حث وتبادل الخبرات وتنمية القدرات؛في مجال الب والجنوب

  وضع مقترحات تتعلق بجمع األموال؛  تسهيلبلمنظمات اإلقليمية اضطالع ا  2-1-4

 ذاضطالع األطراف ومنظماتها اإلقليمية بالمحافظة على حالتي التنسيق الوثيق والتزامن بين عملية تنفي  2-1-5
  ؛لتنميةمن أجل ادان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي التعاون فيما بين بل متعددة السنوات بشأن العمل خطة

اضطالع األطراف ومنظماتها اإلقليمية بتعزيز أوجه التآزر بين مختلف االتفاقـات البيئيـة المتعـددة      2-1-6
  .تنمية القدرات والمبادرات البحثية مبادرات تفادي االزدواجية غير الضرورية بين مختلفاألطراف وب

ة غرفة تبادل المعلومات اإلقليمية بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيـة مـن أجـل    آليوضع : 2-2الهدف 
  التنمية والحد من الفقر 

إلى  1-2-2وهو يتضمن األنشطة من  تبادل المعلومات غرفة آليةبشأن األطراف  ألحكام الحالية لمؤتمرل نشطة وفقاًتُنفد األ
2-2-7:  

ماتها اإلقليمية ومراكز الجودة بوضع آليات غرفة تبادل المعلومـات اإلقليميـة   ومنظ األطراف اضطالع  2-2-1
والوطنية وزيادة تطويرها، مع إقامة بوابات على شبكة الويب تمتاز بشمولها وسهولة استخدامها، لتلبية احتياجات 

  ى المعلومات؛ بناء القدرات للفئات المستهدفة اإلقليمية والوطنية وفقا للمعايير الوطنية للحصول عل

قيام العلماء والباحثين والممارسين داخل المناطق باستكشاف المدى الذي يشكل فيه التنـوع البيولـوجي     2-2-2
عنصراً حاسماً في المحافظة على خدمات النظم اإليكولوجية ومرونة النظم اإليكولوجية، وال سـيما فـي تحديـد    

عن آليات المـدفوعات أو التعـويض عـن خـدمات الـنظم       الظروف التي قد ينشأ فيها حفظ التنوع البيولوجي
  اإليكولوجية؛ 

                                                 
ل غرب أفريقيا ، والجماعة االقتصادية لدو)SADC(الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي :قد تشمل المنظمات اإلقليمية منظمات من بينها ما يلي 1
)ECOWAS(مؤتمر وزراء الغابات لوسط أفريقيا، و )COMIFAC( ،والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا )CEMAC(،  والهيئة

نظمة ؛ وم)SGCAN(، والجامعة العربية، واتحاد المغرب العربي، واألمانة العامة لجماعة دول األنديز )IGAD(الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
، وبرلمان أمريكا الوسطى، )MERSCOUR( لسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبيوا ،)ACTO( معاهدة التعاون في منطقة األمازون

، والجمعية )SAARS(، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي )ASEAN(، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا )CARICOM(والجماعة الكاريبية 
  .، وغيرها)CIS(، ورابطة الدول المستقلة )SIDS(ماعي الدولية للدفاع االجت
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قيام العلماء والباحثين والممارسين داخل المناطق بتطوير نُهج متعددة التخصصات ونظامية وكلية بشأن   2-2-3
ـ  رامج توليد المعارف والنماذج المتعلقة بصنع القرارات الواعية التي تهدف إلى تحقيق االستدامة في سياسات وب

 واستراتيجيات التنمية والحد من الفقر؛ 

اضطالع المنظمات اإلقليمية بتجميع المعلومات من المناطق عن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية التفاقية التنوع   2-2-4
البيولوجي وغيرها من االتفاقات المتعددة األطراف وتحليل التقدم المحرز نحو تنمية القـدرات والتعمـيم الفعـال    

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات أوسع نطاقاً في مجال التنمية والحد مـن الفقـر علـى    للتنوع 
  المستويين الوطني واإلقليمي؛ 

على نحو منتظم بجمع وتقاسم المعلومات المتعلقة بالخصـائص  اضطالع األطراف ومنظماتها اإلقليمية   2-2-5
ع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية علـى المسـتويات اإلقليمـي    والمشاكل التي تتسم بها مسألة تعميم التنو

  والوطني ودون الوطني؛

، بالتعاون مع باقي االتفاقيات والمنظمات ذات الصلة ومن خالل آلية غرفـة تبـادل   اضطالع األطراف  2-2-6  
دور التنوع البيولوجي بجمع واستعراض وتقييم وتقاسم المعلومات الموجودة عن  المعلومات وغيرها من الوسائل،

  وخدمات النظم اإليكولوجية في التنمية والحد من الفقر؛ 

استخدام األطراف ومنظماتها اإلقليمية آللية غرفة تبادل المعلومات من أجل أغراض متعددة في سـياق    2-2-7
على  يفها، والتدريبنقل التكنولوجيا وتكي، وبين بلدان الجنوب وبين الشمال والجنوب، مثل تمويل البحوث التعاون

وكمثال على ذلك ( أخرى مجاالت ، من بيندراسات الحاالت اإلفراديةوالرصد وقاعدة بيانات  واإلبالغ، االنترنت
   ).لتمويل المناطق المحمية اتفاقية التنوع البيولوجيمبادرة شبكة الحياة في 

بشـأن  ) CEPA(االتصال والتثقيف والتوعية العامـة  المالئمة لتحسين استراتيجيات اتخاذ الوسائل والتدابير : 3-2الهدف 
  رفاه اإلنسان التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل

لبرنامج العمل المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة، وتُنفذ تحديداً بانسجام مع القائمة المختصـرة   نشطة وفقاًتُنفد األ
  .9/32والذي ُأعيد تأكيده في المقرر  8/6حو المبين في المقرر لألنشطة ذات األولوية، على الن

ومنظماتها اإلقليمية بتنفيذ هيكل أو عملية على مسـتوى العقـد اإلقليميـة إلدمـاج      األطراف اضطالع  2-3-1
االتصال والتثقيف والتوعية العامة في تنمية القدرات وصنع السياسات، واستخدام هذا الهيكل فـي تقيـيم حالـة    

  عارف والوعي في مجال التنوع البيولوجي وقدرات االتصال؛ الم

ومنظماتها اإلقليمية بوضع إستراتيجية للعالقات اإلعالمية، بما فـي ذلـك إنشـاء     األطراف اضطالع  2-3-2
الرسائل الرئيسية التي تعنى بدور التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في دعم رفاه اإلنسان، ونهج النظم 

  يكولوجية وتطبيقاته، والنجاحات المحققة في مجال تعميم وتنفيذ أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي؛اإل

ومنظماتها اإلقليمية بتطوير أدوات وعمليات لتنمية القدرات فـي مجـال االتصـال     األطراف اضطالع  2-3-3
وينبغي أال تشكل حلقات العمل  .والتثقيف والتوعية العامة، بما في ذلك وضع مجموعة أدوات وتنظيم حلقات عمل

أنشطة قائمة بذاتها في مجال االتصال والتثقيف والتوعية العامة، بل ينبغي أن تكون مصحوبة بوحدات نموذجيـة  
 يمكن إدماجها في تنمية القدرات المتعلقة بتعميم أنشطة وأدوات أخرى، مثل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية

  ير الوطنية، وغيرها من األنشطة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية؛للتنوع البيولوجي، والتقار
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ومنظماتها اإلقليمية مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة لتعميم التنوع البيولوجي في  عمل األطراف  2-3-4

. سياقاتعمليات التعليم والتعلم، بما في ذلك السياقات غير الرسمية والرسمية والجهات الفاعلة ذات الصلة بهذه ال
 للتعليم من أجل التنمية األمم المتحدة عقدي ربط المنتجات والمناهج الدراسية، كلما كان ذلك ممكناً، بأنشطة وينبغ

  .المستدامة

    --- -- 

 
  

  

 


