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الهيئة الفرعية لمتنفيذ
االجتماع األول

مونتريال ،كندا 6-2 ،مايو/أيار 2106
البند  8من جدول األعمال

توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية لمتنفيذ
5/1

بناء القدرات ،والتعاون التقني والعممي ،ونقل التكنولوجيا وآلية غرفة تبادل المعمومات

إن الييئة الفرعية لمتنفيذ
تحيط عمما بخطة العمل قصيرة األجل ( )2021-2107لتعزيز ودعم بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة
-0
1
االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  2121-2100وأىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي الواردة فييا؛
تدعو األمين التنفيذي ،بالتعاون مع األطراؼ ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة إلى مواصمة تبسيط
-2
وتركيز مشروع خطة العمل قصيرة األجل ( ،)2121-2107مع التركيز بصفة خاصة عمى إيالء األولوية لالحتياجات في مجال
بناء القدرات التي قدمتيا األطراؼ وحددتيا في استراتيجياتيا وخطط عمميا الوطنية لمتنوع البيولوجي واألنشطة المرتبطة بتيسير
التعاون والتنسيق بين األطراؼ والحكومات األخرى والمنظمات الدولية لتجنب االزدواجية ،وادراج ضمن عممية تنقيح خطة العمل
قصيرة األجل ،ما يمي:

1

(أ)

تبسيط األنشطة بيدؼ إزالة االزدواجية؛

(ب)
(ج)

األخذ في الحسبان األنشطة التي يسرتيا األمانة والتي ُمولت بالفعل؛

مراعاة تقييم الفعالية وتحميل الثغرات في أنشطة بناء القدرات التي تدعميا وتيسرىا األمانة؛

(د)

مراعاة أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي التي تحقق أقل تقدم بشأنيا؛

(ه)

تحديد أنشطة بناء القدرات بناء عمى مدخالت من األطراؼ ،وال سيما األطراؼ من البمدان النامية؛

(و)

تحديد أنشطة بناء القدرات المرجح أن تكون األكثر فعالية استنادا إلى مدخالت من األطراؼ؛

(ز)

تحديد األولويات استنادا إلى احتياجات األطراؼ؛

(ح)

توضيح األنشطة التي يتعين أن تيسرىا األمانة و/أو جيات أخرى؛
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تطمب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يقدم مشروع منقح لخطة العمل قصيرة األجل ( )2121-2107لتعزيز
-3
ودعم بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  2121-2100وأىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي الواردة فييا
لينظر فيو مؤتمر األطراؼ خالل اجتماعو الثالث عشر؛
تحيط عمما بمشروع استراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكولييا التي أعدىا األمين التنفيذي 2وتطمب إلى األمين
-4
التنفيذي مواءمتيا مع استراتيجية االتصال التي يجرى إعدادىا لينظر فييا مؤتمر األطراؼ خالل اجتماعو الثالث عشر؛
مقر ار عمى غرار ما يمي:
توصي بأن يعتمد مؤتمر األطراؼ خالل اجتماعو الثالث عشر ّ

-5

إن مؤتمر األطراؼ،

إذ يشير إلى المادتين  02و 03من االتفاقية وكذلك المقررات  2/02باء و 2/00و 5/01و 29/7و02/8
و 04/9و 06/01و،03/00
واذ يقر بالحاجة إلى نيج أكثر تكامال واتساقا لبناء القدرات والتعاون التقني والعممي في دعم تنفيذ االتفاقية
وبروتوكولييا وكذلك مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراؼ األخرى ذات الصمة بالتنوع البيولوجي،
واذ يالحظ مع التقدير الجيود التي تبذليا مختمف المنظمات والمبادرات الوطنية واإلقميمية والدولية ،والدعم
المقدم من مرفق البيئة العالمية ،لدعم األطراؼ في التنفيذ الفعال لمخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي 2121-2100
وأىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي الواردة فييا،
واذ يحيط عمما بتقييم فعالية أنشطة بناء القدرات التي تدعميا وتيسرىا األمانة وبتحميل الثغرات في أنشطة بناء
3
القدرات التي تدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي ،2121-2100
واذ يالحظ بقمق أن عددا من أنشطة بناء القدرات التي طمبيا مؤتمر األطراؼ في مقرراتو السابقة لم تنفذ لعدد
من األسباب ،مثل صعوبة حشد الموارد من جميع المصادر،
واذ يأخذ في االعتبار االحتياجات الخاصة والمختمفة لألطراؼ من البمدان النامية ،وال سيما أقل البمدان نموا
والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينيا والبمدان األطراؼ التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقالية ،وكذلك محدودية
وصوليا إلى األدوات المتاحة عمى اإلنترنت،
،2121

4

واذ يشير إلى برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعمومات لدعم الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي -2100

واذ يالحظ مع التقدير التقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي في تنفيذ الفقرات  8و 9و 08من المقرر  2/02باء،
بما في ذلك التقدم المحرز بشأن بناء القدرات ،والتعاون التقني والعممي ،بما في ذلك مواصمة تطوير مبادرة الجسر
5
البيولوجي ،ومواصمة تطوير اآللية المركزية لغرفة تبادل المعمومات واآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعمومات،
[يؤيد خطة] [يعتمد خطة] [يحيط عمما بخطة] العمل قصيرة األجل ( )2121-2107لتعزيز ودعم
-0
بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  2121-2100وأىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي الواردة
فييا؛
2
3
4
5
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يدعو األطراؼ ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة إلى المساىمة في تنفيذ خطة العمل
-2
المشار إلييا في الفقرة  0أعاله؛
يدعو أيضا األطراؼ ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة إلى النظر في اتخاذ التدابير
-3
التكميمية التالية لتعزيز تنفيذ المادة  02من االتفاقية:
تشجيع ودعم مؤسسات التعميم والتدريب ذات الصمة لكي تؤدي دو ار رئيسيا في تنظيم وايصال برامج
(أ)
التعميم والتدريب لمساعدة األطراؼ ،والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية ،وأصحاب المصمحة المعنيين في تنفيذ
االتفاقية وبروتوكولييا وكذلك االتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي ،حيثما أمكن؛
تشجيع المؤسسات ذات الصمة عمى إعداد دورات وبرامج جديدة أو تحديث تمك القائمة لتمبية
(ب)
االحتياجات المحددة في مجالي التعميم والتدريب من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكولييا وكذلك االتفاقيات األخرى المتعمقة
بالتنوع البيولوجي ،حيثما أمكن ،وايالء األولوية لممواضيع التي لم يتم تناوليا بطريقة كافية حتى اآلن ومراعاة ،حسب
االقتضاء ،الظروؼ الوطنية واألطراؼ التي لدييا احتياجات مماثمة ولغة مشتركة؛
تنظيم دورات وحمقات عمل تدريبية مستيدفة ،مصممة خصيصا الحتياجات بمدان معينة ،وشعوب
(ج)
أصمية ومجتمعات محمية معينة ،والنساء ومجموعات أخرى مستيدفة؛
تقديم منح زمالة قصيرة األجل وفرص لمتدريب الداخمي لتمكين المشاركين من األطراؼ من البمدان
(د)
النامية واألطراؼ التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقالية من اكتساب ميارات متخصصة واالستفادة من االبتكا ارت العممية
والتكنولوجية الجديدة؛
إعداد وتبادل مواد التعميم والتدريب اإلضافية عمى المستوى الوطني واإلقميمي والدولي واتاحتيا من
(ى)
خالل آلية غرفة تبادل المعمومات؛
نطاقا؛

(و)

إدراج برامج التعميم المتعمق بالتنوع البيولوجي في برامج التعميم والتدريب الميني وبناء القد ارت األوسع

إنشاء آليات لتيسير إقامة الشبكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في تعزيز
(ز)
التعميم والتدريب المتعمقين بالتنوع البيولوجي عمى جميع المستويات؛
تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات األكاديمية ،فضال عن المنظمات ذات الصمة ومراكز
(ح)
االمتياز لتنفيذ برامج تدريبية مصممة خصيصا لفائدة المسؤولين الحكوميين والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية
وأصحاب المصمحة المعنيين؛
مواصمة تنفيذ األنشطة ذات الصمة في إطار المكونين ( 0التعميم) و( 3التدريب) من خطة تنفيذ
(ط)
6
برنامج العمل المتعمق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة؛
استحداث دورات تدريبية عمى اإلنترنت ،حسب االقتضاء ،ومع مراعاة الظروؼ الوطنية ،والنظر في
(ي)
دعوة المشاركين من البمدان األطراؼ التي لدييا احتياجات مماثمة لتعزيز التعاون بين بمدان الجنوب وأشكال أخرى من
التعاون؛

6

المرفق الثالث بالمقرر .6/8
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تبادل المعمومات ذات الصمة والدروس المستفادة عن طريق آلية غرفة تبادل المعمومات والتقارير
(ك)
الوطنية والوسائل واآلليات األخرى ذات الصمة؛
يدعو األطراؼ إلى المساىمة في التعاون التقني والعممي من خالل وسائل من بينيا تقديم معمومات
-4
عن االحتياجات ذات األولوية ،وتوفير أمثمة لمممارسات الفعالة/النقاط البارزة لتكرارىا ،وتحديد أوجو التآزر في خططيا
وبرامجيا وأنشطتيا في مجال العموم والتكنولوجيا والتعاون التقني والعممي ،وتيسير الربط بين احتياجات األطراؼ مع
الدعم المتاح لمتعاون التقني والعممي وتبادل ىذه المعمومات بواسطة اآللية المركزية لغرفة تبادل المعمومات وبواسطة
اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعمومات ،حسب االقتضاء ،والتقارير الوطنية؛
يدعو األطراؼ والحكومات األخرى إلى تشجيع ودعم إشراك المؤسسات الوطنية أو اإلقميمية ذات
-5
الصمة ،بما في ذلك المعاىد العممية والتقنية والسياساتية ،والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية لممساىمة في التعاون
التقني والعممي؛
واذ يشير إلى الفقرة  7من المقرر  2/02باء ،يحث األطراؼ ،وال سيما األطراؼ من البمدان النامية،
-6
ويدعو الحكومات األخرى والمؤسسات المالية الدولية والمصارؼ اإلنمائية اإلقميمية وغيرىا من المؤسسات المالية المتعددة
األطراؼ إلى دعم وضع وصيانة برامج لمتعميم العممي والتقني والتدريب عمى تدابير لتحديد وحفظ التنوع البيولوجي
ومكوناتو واستخداميما المستدام ودعم برامج التعميم والتدريب ىذه لتمبية االحتياجات الخاصة بالبمدان النامية؛
يقرر تمديد والية المجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعمومات ،عمى النحو الوارد
-7
وصفو في مبادئيا التوجييية التشغيمية ،ومواصمة استعراض ىذه الوالية في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراؼ؛
يشجع األطراؼ عمى االستمرار في بذل الجيود إلنشاء آليات وطنية فعالة لتبادل المعمومات واإلبقاء
-8
عمييا ومواصمة تطويرىا دعما لتنفيذ استراتيجياتيا وخطط عمميا الوطنية لمتنوع البيولوجي؛
التنفيذي؛

-9

يحيط عمما باستراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكولييا 7واستراتيجية االتصال التي أعدىا األمين

يدعو األطراؼ ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة التي في وضع يسمح ليا بالقيام بذلك
-01
إلى تقديم الموارد المالية والتقنية والبشرية لدعم بناء القدرات والتعاون التقني والعممي لفائدة األطراؼ من البمدان النامية
والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية ،ومواصمة تطوير اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعمومات؛
-00

يطمب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يمي ،رىنا بتوافر الموارد:

مواصمة العمل لتعزيز نيج أكثر تكامال وتنسيقا في مجال بناء القدرات والتعاون التقني والعممي عن
(أ)
طريق إقامة العديد من الشراكات بما في ذلك مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراؼ واالتفاقيات األخرى ذات الصمة؛
دعوة المنظمات الدولية ذات الصمة ،بما في ذلك ىيئات األمم المتحدة ،إلى تعزيز اإلجراءات المتسقة
(ب)
المتعمقة ببناء القدرات ومن خالل منبر دعم متكامل من غرؼ تبادل المعمومات التابعة لالتفاقية لتحديد احتياجات
األطراؼ والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية وربطيا بالخبرة والمعارؼ المتاحة باستخدام آلية غرفة تبادل المعمومات؛
مواصمة الجيود الرامية إلى اعتماد نيج أكثر استراتيجية لتحديد واقامة شراكات مع المنظمات
(ج)
والكيانات األخرى التي لدييا مزايا مقارنة فيما يخص الخبرات والموارد والشبكات والقدرة عمى إضافة قيمة كبيرة لجيود
بناء القدرات؛
7
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حفز وتيسير تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل المشار إلييا في الفقرة  0واإلبالغ عن التقدم المحرز في
(د)
االجتماع الثاني لمييئة الفرعية لمتنفيذ ،بالتعاون مع األطراؼ والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية واالتفاقيات األخرى
ذات الصمة والمنظمات الدولية والجامعات والمنظمات األخرى ذات الصمة؛
االضطالع برصد وتقييم لنتائج وفعالية األنشطة الجارية لبناء القدرات التي تدعميا وتيسرىا األمانة
(ىػ)
بغية االستيداؼ بشكل أفضل وتحسين أنشطة بناء القدرات في المستقبل وابالغ الييئة الفرعية لمتنفيذ بنتائج ىذه األنشطة
لتنظر فييا خالل اجتماعيا الثاني؛
التكميف ،قبل نياية عام  ،2121بإجراء تقييم مستقل آلثار ونتائج وفعالية خطة العمل في تيسير
(و)
ودعم تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  ،2121-2100بما في ذلك توصيات لتحسين الخطة ،تقدم لمييئة
الفرعية لمتنفيذ لتنظر فييا؛
(ز)

مواصمة الجيود الرامية إلى تيسير أنشطة تنمية القدرات لمشعوب األصمية والمجتمعات المحمية؛

(ح)

تنفيذ استراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكولييا بما يتماشى مع استراتيجية االتصال؛

مواصمة تطوير آلية غرفة تبادل المعمومات ،بما يتماشى مع استراتيجية الويب وبرنامج العمل المتعمق
(ط)
بآلية غرفة تبادل المعمومات دعما لمخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي 2121-2100؛
تقديم تقرير مرحمي عن العناصر المذكورة أعاله إلى الييئة الفرعية لمتنفيذ لكي تنظر فيو خالل
(ي)
اجتماعيا الثاني ،مع مراعاة المعمومات المقدمة من خالل التقارير الوطنية وآلية غرفة تبادل المعمومات وبوابة المعارؼ
التقميدية.
__________

