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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال 

 النظم اإليكولوجية
 الخامسةالدورة 

 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بون
 *من جدول األعمال ادلؤقت )أ( 6البند 

 برنامج عمل المنبر: بناء القدرات

 )ب((  1)أ( و 1العمل المتعلق ببناء القدرات )الناتجان 

 مذكرة من األمانة 

 مقدمة
عام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات أنشأ االجتماع ال - 0

-7102، فرقَة عمل معنيًة ببناء القدرات للفًتة 7/5 -النظم اإليكولوجية )ادلنرب( دبوجب ادلقرر م ح د 
رقة العمل ىو . ووردت اختصاصات فرقة العمل يف ادلرفق الثاين من ادلقرر. والغرض األساسي من إنشاء ف7108

)ب( من برنامج العمل األول للمنرب. وترد ادلعلومات ادلتعلقة بعضوية فرقة العمل  0)أ( و 0دعم إصلاز الناذبني 
 (. IPBES/5/INF/3يف وثيقة ادلعلومات األساسية عن العمل ادلتعلق ببناء القدرات )

( وعضو ادلكتب من 7106ذ ويشًتك يف رئاسة فرقة العمل نائب رئيس ادلكتب من غرينادا )من - 7
(. وتوفر حكومة النرويج وحدة دعم تقين لفرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات مكونة من ثالثة 7102النرويج )منذ 

 وقد حصلتأشخاص على أساس عيين كامل، ويكون مقر ىذه الوحدة يف وكالة البيئة النروغلية يف تروندىامي. 
ن ادلركز العادلي لرصد احلفظ التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة دبوجب مأيضًا الدعم على أعمال فرقة العمل 

ترتيبات تعاقدية مع الوكالة النروغلية للبيئة. وأعد الرئيسان ادلشاركان ىذه ادلذكرة، بدعم من وحدة الدعم التقين، 
 وبالتشاور مع فرقة العمل.

، 7106نيسان/أبريل  77إىل  09الفًتة من وعقدت فرقة العمل اجتماعها الرابع يف بودابست، يف  - 3
وواصلت عملها فيما بني الدورات بشأن أنشطة بناء القدرات ادلبلَّغ عنها أدناه، وذلك بالتعاون مع أفرقة اخلرباء 

 اخلاصة بالنواتج األخرى ذات الصلة لربنامج عمل ادلنرب. 

                                                      
*  IPBES/5/1/Rev.1. 
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حتياجات ادلنرب ذات األولوية يف رلال بناء على قائمة با 3/0-ووافق االجتماع العام يف ادلقرر م ح د  - 2
القدرات، وطلب إىل فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم التقين أن تعمال مع مجيع اذليئات الفرعية 
ادلعنية يف إطار ادلنرب من أجل ضمان معاجلة تلك االحتياجات بالكامل. وبعد استعراض التقدم الذي أحرزه 

إىل فرقة العمل أن تواصل تعديل قائمة  2/0-يف دورتو الرابعة، طلب االجتماع يف ادلقرر م ح د االجتماع العام 
االحتياجات يف رلال بناء القدرات من أجل إعطاء األولوية العليا ألىم االحتياجات ادللحة، وذلك هبدف تنفيذ 

 برنامج العمل األول للمنرب.
 العام أيضاً دبا يلي: ، قام االجتماع 2/0-ويف ادلقرر م ح د  - 5

ذبربة مشروع الربنامج اخلاص  أن تواصلالطلب إىل فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات  )أ(
توصيات بشأن مواصلة تطويره و عن التقدم الذي أحرزه الربنامج،  اً تقرير  وتقدمبالزماالت، والتبادالت والتدريب، 

 إىل االجتماع العام يف دورتو اخلامسة؛
ذبربة شبكة التنوع البيولوجي  أن تواصلأيضًا إىل فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات الطلب  )ب(

وخدمات النظم اإليكولوجية، وىي آلية مواءمة ظلوذجية ذبمع بني اجلهات اليت لديها احتياجات يف رلال بناء 
مالية، وذلك بالتعاون مع  القدرات وتلك القادرة على ادلساعدة يف تلبية تلك االحتياجات، سواء كانت تقنية أو

وأن تقدم الشركاء االسًتاتيجيني الذين ميثلون اجلهات ادلنفذة ومصادر التمويل التقليدية واحملتملة على حد سواء، 
عن التقدم احملرز يف ىذا الصدد، وتوصيات بشأن مواصلة تطوير اآللية وتنفيذىا لالجتماع العام يف دورتو  اً تقرير 

 اخلامسة؛ 
إىل ادلكتب، مع توفر الدعم من األمانة وفرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات وجلنة الدعم  الطلب )ج(

التقين التابعة ذلا، أن يعقد اجتماعًا ثانيًا دلنتدى بناء القدرات التابع للمنرب خالل النصف الثاين من العام 
ة، وأن يعد تقريرًا عن نتائج ادلنتدى ػلضره شلثلو اجلهات ادلنفذة، ومصادر التمويل التقليدية، واحملتمل 7106

 لتقدميو إىل االجتماع العام يف دورتو اخلامسة. 
واستجابة ذلذه الطلبات لتحديد األولويات والربرلة وأنشطة ادلواءمة والتعاون، وضعت فرقة العمل خطة  - 6

دم الفرع الثاين معلومات زلددة ويف مرفق ىذه الوثيقة. ويق األولمتجددة لبناء القدرات، وغلري تقدميها يف الفرع 
عن عملية ذبريب مشروع برنامج الزماالت والتبادل والتدريب واآللية النموذجية للمواءمة. ويقدم الفرع الثالث 
معلومات عن االجتماع الثاين دلنتدى بناء القدرات التابع للمنرب. ويف الفرع الرابع، تقدم اخلطوات التالية من 

جددة. ويعرض الفرع اخلامس اإلجراءات ادلقًتح ازباذىا من جانب االجتماع العام. أجل تنفيذ اخلطة ادلت
 . IPBES/5/1/Add.2ويستنسخ مشروع ادلقرر ادلتعلق هبذا البند يف الوثيقة 

معالجة احتياجات المنبر ذات األولوية في مجال بناء القدرات من خالل خطة متجددة لبناء  -أواًل 
 القدرات

لب االجتماع العام ادلذكور أعاله فيما يتعلق دبواصلة ربديد األولويات والربرلة، وأنشطة استجابة لط - 7
ادلواءمة والتعاون، وضعت فرقة العمل خطة متجددة لبناء القدرات. وتستند اخلطة إىل اخلربة ادلكتسبة من عملية 

يف االعتبار ادلشورة ادلتلقاة  ءمة. وتأخذذبريب مشروع برنامج الزماالت والتبادل والتدريب واآللية النموذجية للموا
من منتدى بناء القدرات يف اجتماعيو األول والثاين. وقد ُعمِّمت اخلطة يف شكل مسودة على طائفة واسعة من 
أصحاب ادلصلحة، دبا يف ذلك مجيع ادلشاركني يف االجتماعني األول والثاين ادلذكورين أعاله دلنتدى بناء 

الذين جرى االتصال هبم إىل التعليق على اخلطة والنظر يف الوسائل اليت ميكنهم هبا القدرات. ودعي أولئك 
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ادلساعدة على تنفيذىا. ووضعت اخلطة باالتصال الوثيق مع ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، واألمانة 
 وأفرقة اخلرباء ادلرتبطة بالنواتج ادلتوخاة األخرى للمنرب.

ادلتجددة أن تشكل هنجًا متسقًا دلعاجلة االحتياجات ذات األولوية يف رلال بناء والغرض من اخلطة  - 8
)ب( من برنامج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل.  0)أ( و 0القدرات واألنشطة ادلتعلقة بالنواتج ادلتوخاة 

م بناء القدرات ربت وستستخدم أيضًا كأساس للتواصل بفعالية أكرب مع الشركاء واجلهات األخرى ادلهتمة بدع
رعاية ادلنرب. ويراد من اخلطة أن تكون وثيقة حية تقدم عمل ادلنرب بشأن بناء القدرات وتضع إطاراً لو على شكل 
األنشطة احلالية وادلقررة، دبا يف ذلك تلك اليت يضطلع هبا الشركاء وادلتوائمة مع االحتياجات ذات األولوية يف 

طة ادلبادئ والتوجهات والطرائق االسًتاتيجية الالزمة لبناء القدرات الفردية رلال بناء القدرات. وربدد اخل
وادلؤسسية ومواصلة تطويرىا على أساس االحتياجات ذات األولوية اليت حددىا االجتماع العام للمنرب. 

الع هبا وباإلضافة إىل ذلك، ستتضمن اخلطة قائمة غلري ربديثها بانتظام لألنشطة اليت يعتزم ادلنرب االضط
بشكل منفرد وبالتعاون مع الشركاء. ويرد ادلوجز التنفيذي للخطة يف مرفق ىذه الوثيقة، يف حني ترد اخلطة 

 . IPBES/5/INF/3ادلتجددة يف الوثيقة 
واستجابة لطلب من االجتماع العام من أجل مواصلة ترتيب أولويات قائمة االحتياجات يف رلال بناء  - 9

لعمل رلموعة من ادلعايري الستعراض األنشطة ادلقًتحة وعروض الدعم التقين وادلايل قبل القدرات، وضعت فرقة ا
قبوذلا كأنشطة ذات صلة بادلنرب. وليست الغاية من ىذه ادلعايري إعادة تفسري األولويات احملددة يف االجتماع 

سًتاتيجية من االسًتاتيجيات العام، بل يراد منها أن تكون تفعياًل لتلك األولويات على ضلو براغمايت لكل ا
تيسري إمكانية الوصول إىل اخلربات وادلعلومات؛ وتعزيز القدرات و الثالث للخطة ادلتجددة )التعلم وادلشاركة؛ 

 الوطنية واإلقليمية( وميكن االطالع على ادلعايري يف ادلوجز التنفيذي الوارد يف ادلرفق.
اليت غلري االضطالع هبا بالفعل، وقد واصلت فرقة  وتتضمن اخلطة ادلتجددة طائفة من األنشطة - 01

من اخلطة ادلتجددة )التعلم  0تعلقة باالسًتاتيجية العمل ادلعنية ببناء القدرات تنفيذ عدد من األنشطة ادل
وادلشاركة(، وذلك دبساعدة من وحدة الدعم التقين اخلاصة هبا، مع قيامها يف الوقت نفسو بتطوير احلوار 

اجلهات الشريكة وادلمولة احملتملة القادرة على دعم تنفيذ األنشطة يف إطار اخلطة )ويشمل ذلك والشراكات مع 
 وصف ذلذه األنشطة. أدناهتنفيذىا عن طريق ادلنتدى(. ويرد 

 عملية تجريب مشروع برنامج الزماالت والتبادل والتدريب واآللية النموذجية للمواءمة  -ثانياً 
مشروع برنامج الزماالت والتبادل والتدريب واآللية النموذجية للمواءمة بالتوازي استمرت عملية ذبريب  - 00

مع وضع اخلطة ادلتجددة. وال تزال عملية ذبريب برنامج الزماالت تطبق بنجاح، مثلما يتبني أدناه. وغلري إحراز 
للمنرب احلكومي  يتوقف على وضع وصياغة ادلواد التوجيهية بعض التقدم بشأن التدريب، ولكن ىذا أيضاً 

فيما يتعلق بالعمل بشأن  7106الدويل، على النحو ادلوضح أدناه. ويتوقع أن تبذل جهود زلدودة يف عام 
التبادل. ويرد توثيق لذلك يف حواشي ادلوجز التنفيذي للخطة ادلتجددة لبناء القدرات )انظر مرفق ىذه ادلذكرة( 

يرد فيما يلي عرض ذلك دبزيد من التفصيل. وتدعو ىذه مة بالنسبة للمواءمة، و وجرى اكتساب خربات قيّ 
 التجربة إىل اتباع هنج أكثر سباسكاً، وسيتم تنفيذ ذلك عن طريق وضع اخلطة ادلتجددة.

 برنامج الزماالت -ألف 
بلداً، ويتيح فرصًا للتوجيو  37زمياًل من  29، من 7105يتألف برنامج الزماالت، الذي بدأ يف عام  - 07

 للزمالء فصول معينة وموجهون زلددون، وسريد االعًتاف هبم حسب األصول يف التقارير عنيَّ وتُ  والتدريب.
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النهائية. ويدعى الزمالء إىل حضور االجتماعات وأنشطة التدريب اخلاصة بادلؤلفني، ومن ادلمكن أن يتلقى 
يقات اليت وردت بشأن مستوى البلدان ادلؤىلة دعمًا ألغراض السفر. وكانت التعل الذين ينتمون إىلالزمالء 

 ادلشاركة وااللتزام وادلساعلة من جانب الزمالء إغلابية للغاية يف مجيع التقييمات. 
زمياًل للتقييم ادلواضيعي  33وتضمنت ادلرحلة األوىل من عملية التجريب اختيار الزمالء البالغ عددىم  - 03

)ب( على  7و‘ 0’)ب(  3ربعة )ناذبا برنامج العمل لتدىور األراضي واستصالحها، وللتقييمات اإلقليمية األ
التوايل(. وبناء على ىذه التعليقات اإلغلابية، جرى توسيع عملية التجريب لكي تشمل التقييم العادلي للتنوع 

)ج(( حبيث يكون عدد الزمالء ادلختارين أكرب  7البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )ناتج برنامج العمل 
، وجو رئيس ادلنرب دعوة إىل الدول 7106دلختار لكل تقييم يف ادلرحلة األوىل. ويف آذار/مارس من العدد ا

األعضاء واجلهات ادلراقبة لكي ترشح الزمالء للمشاركة يف التقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم 
ترشيحاً، اختار فريق اخلرباء  770اإليكولوجية. ومن أصل الًتشيحات السليمة اليت مت تلقيها والبالغ عددىا 

يوم ’للمشاركة يف التقييم العادلي. وقبل االجتماع األول للمؤلفني، حضر الزمالء  زميالً  06ادلتعدد التخصصات 
، الذي أتاح التعريف بادلنرب ووفر الفرصة لتبادل اآلراء مع الزمالء اآلخرين بشأن ىذا التقييم ‘الزمالء ادلعينني
 مات اجلارية. وغريه من التقيي

ويدعى مجيع زمالء ادلنرب احلكومي الدويل للمشاركة يف حلقة عمل مشًتكة تعقد يف بيلباو، بإسبانيا،  - 02
 Basque Centre for Climate، بدعم عيين من مركز الباسك لتغري ادلناخ )7107يف كانون الثاين/يناير 

Changeقييمات اليت اختريوا للمشاركة فيها. وسوف تشمل (، وذلك هبدف تعزيز قدراهتم على اإلسهام يف الت
حلقة العمل ادلزيد من التدريب، وستيسر تبادل اخلربات بني الزمالء بشأن مجيع التقييمات. وميكن االطالع 

 .IPBES/5/INF/3على معلومات إضافية عن برنامج الزماالت الدراسية يف الوثيقة 
 التدريب -بـاء 

التجريبية إىل ادلواد التوجيهية القائمة اليت ينتجها ادلنرب احلكومي الدويل، وال تستند أنشطة التدريب  - 05
ويعترب ىذا الدليل وثيقة حية وقد خضع لتنقيح  .(ربنامج العملل( )أ 7سيما الدليل ادلتعلق بالتقييمات )الناتج 

 ريب التجريبية. وميكن أيضاً ، وكان ذلك جزئياً استجابة للتجربة ادلكتسبة من أنشطة التد7106مكثف يف العام 
 (. IPBES/5/INF/6االطالع على مزيد من ادلعلومات بشأن التقدم احملرز يف وضع دليل التقييمات يف الوثيقة )

ونظمت وحدة الدعم التقين أربع حلقات دراسية شبكية، كجزء من سلسلة احللقات الدراسية  - 06
ات قدم اخلرباء ادلتعاونون مع ادلنرب عروضًا بشأن عملية التقييم، الشبكية للمنرب احلكومي الدويل، ويف ىذه احللق

واإلطار ادلفاىيمي، وتقرير التلقيح، والدليل األويل ادلتعلق بوضع مفاىيم للقيم. وكان معدل احلضور 
 051واالنطباعات ادلتلقاة إغلابيني باستمرار، حيث حضر كل حلقة دراسية شبكية يف ادلتوسط عدد يًتاوح بني 

شخص بتنزيل تسجيالت للحلقات الدراسية الشبكية.  0111شخصاً. وبعد ذلك قام أكثر من  711و
وبالنظر إىل االنطباعات اإلغلابية عن ىذه احللقات الدراسية الشبكية واطلفاض التكاليف ادلطلوبة ذلا، غلري 

 ية متاحة بلغات أخرى. التخطيط لتقدمي ادلزيد منها، كما غلري النظر يف جعل احللقات الدراسية الشبك
وجرى توفري أداة للتعلم اإللكًتوين بشأن اإلطار ادلفاىيمي للمنرب، وغلري اآلن إعداد أداة تعلم  - 07

إلكًتونية أخرى فيما يتعلق بدليل التقييمات ادلذكور أعاله. وتوضع ىاتان األداتان بالشراكة مع ادلركز العادلي 
صدار أداة التعلم اإللكًتوين ادلتعلقة بدليل التقييمات على موعد إصلاز لرصد حفظ الطبيعة. وسيتوقف تاريخ إ
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تنقيح الدليل. وغلري النظر أيضًا يف فرص أخرى للتعلم عرب اإلنًتنت استجابة لالحتياجات ادلبلَّغ عنها من 
 التقييمات، دبا يف ذلك إعداد أشرطة الفيديو اإلعالمية والتعليمية بشأن ادلواضيع الرئيسية.

واستجابة لطلبات بناء القدرات، نفذت عمليات التدريب التالية أو ستنفذ قبل انعقاد الدورة اخلامسة  - 08
 لالجتماع العام:

من أوروبا الشرقية،  اجلهات صاحبة ادلصلحةحوار ليوم واحد من أجل بناء القدرات مع  (أ)
دعم من األكادميية اذلنغارية للعلوم وجامعة  ، ب7106نظمتو فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات يف نيسان/أبريل 

(. وعقد ىذا احلوار على ىامش االجتماع السنوي لفرقة العمل، ومجع بني Corvinus Universityكورفينوس )
اخلرباء يف رلال بناء القدرات، وأصحاب ادلصلحة من أوروبا الشرقية من القطاع األكادميي واحلكومات واجملتمع 

 ىو سبكني اخلرباء من ادلنطقة من ربسني فهمهم للمنرب واالطلراط معو بفعالية أكرب؛ ادلدين. وكان ىدفو
لتقييمات اإلقليمية ألوروبا ووسط آسيا وأفريقيا لكتابة الوحلقتا عمل لبناء القدرات يف رلال  (ب)

 3/يناير إىل كانون الثاين  31بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ستعقدان يف الفًتتني من 
يف تركيا وجنوب أفريقيا، على التوايل. وستحصل حلقتا  7107 شباط/فرباير 07إىل  03شباط/فرباير ومن 

العمل على الدعم من وحدة الدعم التقين بشأن بناء القدرات، اليت ستعمل مع الرؤساء ادلشاركني للتقييمات 
لبناء قدرات اخلرباء حول االحتياجات األساسية احملددة ووحدات الدعم التقين التابعة ذلم. وتصمم حلقتا العمل 

عن طريق التدريب العملي أثناء صياغة ادلسودة الثانية من مشاريع ىذه التقييمات، دبا يف ذلك كيفية التعامل مع 
التعليقات اليت وردت خالل استعراض األقران للمسودة األوىل من ادلشاريع. وترد معلومات إضافية بشأن ىذه 

سألة يف وثيقة ادلعلومات األساسية عن التقدم احملرز يف تنفيذ التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ادل
(IPBES/5/INF/7؛) 

حلقة عمل لبناء القدرات من أجل وضع موجزات مقرري السياسات ادلتعلقة بالتقييم  (ج)
. 7107عة، وستعقد يف شباط/فرباير ادلواضيعي بشأن تدىور األراضي واستصالحها والتقييمات اإلقليمية األرب

وغلري تنظيم حلقة عمل للتقييمات اخلمسة رلتمعة، هبدف تعزيز التعلم ادلتبادل مع تعزيز هنج مشًتك يف إعداد 
 ادلوجزات لكافة التقييمات.

 المواءمة -جيم 
رلال بناء  )أ( من برنامج العمل على أن تتم مواءمة االحتياجات ذات األولوية يف 0ينص الناتج  - 09

القدرات ألغراض تنفيذ برنامج العمل مع ادلوارد احملصلة عن طريق حفز الدعم ادلايل والعيين. ويتوخى تنفيذ 
فت فرقة لِّ شبكة اإلنًتنت ويشرف عليها منتدى بناء القدرات. وكُ  على تتاحالناتج بدعم من آلية للمواءمة 

تنفيذ آلية ادلواءمة للمساعدة يف مواءمة ادلوارد التقنية وادلالية  العمل ادلعنية ببناء القدرات بتقدمي ادلشورة بشأن
ادلتاحة مع االحتياجات ذات األولوية يف رلال بناء القدرات، مع التماس مشورة ادلنتدى والعمل هبا عندما يكون 

  .ذلك مناسباً 
)أ(  0ن بناء القدرات للناذبني وعلى النحو ادلبني يف ادلذكرة ادلقدمة من األمانة فيما يتعلق بالعمل بشأ - 71

(، فقد جرى النظر يف االجتماع األول دلنتدى بناء القدرات التابع للمنرب يف النسخة IPBES/4/6)ب( ) 0و
التجريبية لعناصر النموذج األويل آللية ادلواءمة ادلتاحة عرب شبكة اإلنًتنت واليت وضعت بالتعاون مع برنامج 

نامج اإلظلائي( ومبادرتو ادلتعلقة ببوابة شبكة التنوع البيولوجي وخدمات النظم األمم ادلتحدة اإلظلائي )الرب 
ح يف الدورة الرابعة لالجتماع العام للمنرب أن اإليكولوجية على شبكة اإلنًتنت. واستنادًا إىل ادلشورة ادلتلقاة، اقًتُ 
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ت. ومن ادلتوقع أن يشمل ىذا العمل من الضروري مواصلة العمل بشأن آلية ادلواءمة ادلتاحة على شبكة اإلنًتن
إجراء االختبارات وادلزيد من تطوير مفهوم ادلواءمة، باإلضافة إىل خطة إدارية وخطة عمل تعاجل، مجلة أمور 
منها: تعريف البنود الـُمدخلة يف اآللية؛ وإعداد العمليات وادلعايري لالستعراض؛ وقبول ادلدخالت وتيسريىا؛ 

 فرعية للمنرب وشركائو االسًتاتيجيني يف ادلواءمة. وربديد دور اذليئات ال
ونظرت فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات يف اجتماعها الرابع يف أفكار جديدة للهياكل والوظائف  - 70

ادلمكنة من أجل ادلزيد من تطوير اآللية النموذجية للمواءمة ادلتاحة على شبكة اإلنًتنت. وخضعت بعض 
يبية، وبوجو خاص تلك ادلتعلقة باحللقات الدراسية الشبكية وبربنامج الزماالت، للمزيد من عناصر النسخة التجر 

موقع ادلنرب احلكومي الدويل. وكان الرأي السائد أن العناصر األخرى فيما عدا على التطوير وجرت استضافتها 
ويل ادلتاح على شبكة اإلنًتنت. ىذين العنصرين مل تطوَّر بالدرجة الكافية اليت تسمح بإصلاز ىذا النموذج األ

ولذلك اعُترب أنو ينبغي إعطاء األولوية لتوفري إطار متسق جلميع األنشطة احلالية وادلقررة يف رلال بناء القدرات. 
ونتيجة لذلك، ركزت فرقة العمل اىتمامها على تطوير خطة متجددة لبناء القدرات لكوهنا خطوة يف ىذا 

 االذباه. 
قبول وتيسري مقًتحات ادلواءمة. وقد للوية أيضًا إلعداد العمليات وادلعايري لالستعراض، و وأعطيت األو  - 77

نفذت ىذه اجلهود باالتساق مع النظر يف الردود اليت وردت يف سياق النداء التجرييب ادلفتوح لتقدمي ادلشاريع 
رداً، دبا  92. وتلقى النداء IPBES/4/6، على النحو ادلوضح يف الوثيقة ادلذكورة أعاله 7105والتعهدات للعام 

يف ذلك الردود ادلتأخرة، وكانت مجيعها تقريبًا تسعى إىل احلصول على الدعم ادلايل. ومل ترد أي تعهدات بالدعم 
بلدًا وكانت الفئات اليت  95ادلايل، فيما عدا بعض التعهدات بالتربعات العينية. ومشلت ادلشاريع أنشطة يف 

مشروعاً( والتقييمات الوطنية للتنوع البيولوجي وخدمات  59ىي ادلعارف والبيانات ) تغطيها معظم ادلشاريع
مشروعاً( وادلعارف األصلية واحمللية ادلشاريع  27مشروعاً(، وأدوات دعم السياسات ) 57النظم اإليكولوجية )

 مشروعاً(.  31)
يف رلال بناء القدرات اليت حددىا  وتقدم رلموعة من ادلعايري اليت تعكس االحتياجات ذات األولوية - 73

االجتماع العام يف ادلوجز التنفيذي للخطة ادلتجددة لبناء القدرات الواردة يف ادلرفق. ووضعت ادلعايري لتيسري 
عمليات استعراض أعلية األنشطة ادلقًتحة وعروض تقدمي الدعم ادلايل والتقين بالنسبة للمنرب. وترد ادلعايري يف 

يف  7105ات، واستخدم أعضاء فرقة العمل ىذا النموذج الستعراض الوثائق الواردة يف عام ظلوذج بطاقة درج
 سياق النداء التجرييب لتقدمي ادلشاريع والتعهدات. 

وينطوي دور التيسري يف ادلواءمة على ربديد نوع الدعم الالزم، سواء من أجل تنفيذ ادلشاريع أو  - 72
اليت وردت من النداء التجرييب واليت اعتربت مناسبة للدعم على ادلوقع الشبكي  دلواصلة تطويرىا. وستتاح ادلشاريع

لالستثمار يف بناء القدرات ذات األعلية للمنرب. وقد يكون االعًتاف بأعلية مشروع ما  للمنرب، بوصفها فرصاً 
ل ووحدة الدعم للمنرب عاماًل مساعدًا دلقدميو يف سعيهم للحصول على الدعم بأنفسهم. وستقدم فرقة العم

من أجل تطوير الشراكات، إن أمكن، وذلك التقين التابعة ذلا ادلزيد من ادلساعدة، حيثما يكون ذلك مالئماً، 
دلواءمة بني احتياجات ىذه ادلقًتحات وادلوارد التقنية وادلالية ادلناسبة. وسينفذ ذلك بالتعاون مع فرق بغرض ا

 العمل وأفرقة اخلرباء األخرى. 
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للشراكات من أجل  كل مقًتحات ادلشاريع بشأن التقييمات الوطنية للنظم اإليكولوجية مثاالً وتش - 75
ادلواءمة. وبدعم من فرقة العمل وبتشجيع من األمانة، َعِمل ادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة مع بعض مقدمي 

درة ادلناخ الدولية األدلانية، اليت ادلشاريع يف البلدان ادلهتمة من أجل وضع مذكرة مفاىيمية لكي تنظر فيها مبا
تبحث الدعم ادلايل دلشاريع زلددة ذات أعلية للمنرب. ويف الوقت نفسو، غلري أيضًا حبث ادلزيد من فرص 

 التمويل. 
وكجزء من ادلساعي الرامية إىل ادلواءمة، أصلز ربول تدرغلي من زلاوالت تطوير آلية ظلوذجية للمواءمة  - 76

نت إىل التطوير التصاعدي دلهام ادلواءمة. ويستند ىذا التحول يف الًتكيز إىل التجارب متاحة على اإلنًت 
والتعليقات السابقة، دبا يف ذلك التعليقات الواردة من اجتماعي منتدى بناء القدرات. واذلدف ادلتوخى ىو أن 

على وضع إطار للتعاون بني  تساعد االسًتاتيجيات والربامج وادلبادرات واألنشطة الواردة يف اخلطة ادلتجددة
الشركاء يف ادلواءمة بني االحتياجات احملددة ذات األولوية وادلوارد ادلالية والتقنية. ومن ادلتوخى أن توضع مهام 
ادلواءمة بالًتادف مع ادلبادرات ادلماثلة، من أجل تفادي أي ازدواجية يف اجلهود ادلبذولة وللتعلم من خربات 

وجد نية حاليًا لتوجيو ادلزيد من النداءات ادلفتوحة العامة لتقدمي ادلشاريع، كما كانت احلالة اآلخرين. وبينما ال ت
بالنسبة للنداء التجرييب، فمن ادلمكن تطوير نداءات زلددة يف إطار اخلطة ادلتجددة، وذلك بالتعاون مع الشركاء 

 يدية واحملتملة على حد سواء. االسًتاتيجيني الذين ميثلون اجلهات ادلنفذة ومصادر التمويل التقل
 االجتماع الثاني لمنتدى بناء القدرات التابع للمنبر -ثالثاً 

 73بناء على طلب من االجتماع العام، ُعقد االجتماع الثاين دلنتدى بناء القدرات التابع للمنرب يف  - 77
دلتحدة. والغرض الرئيسي من يف نيويورك، على ىامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم ا 7106أيلول/سبتمرب 

بناء  توفرياالجتماع الثاين ىو حبث فرص زيادة مشاركة ادلنظمات الشريكة مع ادلنرب احلكومي الدويل يف 
القدرات. ومشل االجتماع جزءًا تقنيًا وجزءًا رفيع ادلستوى، وشارك يف استضافتو برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي 

وترأس اجلزء الرفيع ادلستوى رئيس ادلنرب، باالشًتاك مع كبار ادلسؤولني من ىاتني  وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
 ادلنظمتني. وترأس اجلزء التقين الرئيسان ادلشاركان لفرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات التابعة للمنرب. 

لقني ببناء القدرات، وقدم جزءا االجتماع كالعلا مشورة شلتازة حول كيفية تطوير ناذبي ادلنرب ادلتع - 78
بناء القدرات من خالل التعاون مع النواتج ادلستهدفة األخرى  توفريسيما فيما يتعلق، أوالً، ببناء الزخم يف  وال

للمنرب؛ وثانياً، بتطوير الشراكات لدعم توفري بناء القدرات ذات الصلة بادلنرب؛ وثالثاً، بالتماس الفرص لتحقيق 
اء القدرات )بوسائل منها زيادة الًتكيز على بناء ادلؤسسات(. وأوصى ادلشاركون يف النتائج من خالل أنشطة بن

االجتماع باتباع هنج مرن وىادف يف تنظيم االجتماعات ادلقبلة للمنتدى. وميكن االطالع على تقرير االجتماع 
العتبار يف وضع اخلطة ، وقد ُأخذت استنتاجاهتا األولية بعني اIPBES/5/INF/3يف وثيقة ادلعلومات األساسية 

 ع للمواءمة )انظر أدناه(، ويف اجلهود ادلمتدة لبناء الشراكات.ادلتجددة، ويف مواصلة النظر يف النهج ادلتبَّ 
 مواصلة التنفيذ -رابعاً 

سًتكز األعمال ادلقبلة لفرقة العمل على تنفيذ اخلطة ادلتجددة لبناء القدرات. ويقًتح أن سبوَّل األنشطة  - 79
)ب(، مع الًتكيز بوجو خاص على  0)أ( و 0ردة يف إطار اخلطة من ادليزانية ادلخصصة للناذبني ادلتوخيني الوا

)ب(. وسيجري  0االسًتاتيجية  -وبرنامج التدريب والتعريف  -)أ( 0االسًتاتيجية -تنفيذ برنامج الزماالت 
فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ووحدة تنفيذ ىذه األنشطة بدعم عيين من اخلرباء، والشركاء، وأعضاء  أيضاً 

 الدعم التقين.
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)د( 0)ج( و0ومن ادلتوقع أن سبوَّل العناصر األخرى من اخلطة ادلتجددة لبناء القدرات )االسًتاتيجيات  - 31
( بشكل أساسي من ادلساعلات اليت يقدمها الشركاء. وستقوم فرقة العمل ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا 3و 7و
ضع أنشطة تعاونية مع ادلنظمات الشريكة من أجل تنفيذ اخلطة ادلتجددة. وستعمل الفرقة والوحدة أيضًا مع بو 

ادلنظمات الشريكة لبحث فرص تسخري ادلزيد من التمويل وادلوارد التقنية. وسيشمل ذلك التعاون مع جهات 
ألنشطة بناء القدرات الالزمة  أخرى من فرق العمل ووحدات الدعم التقين من أجل الوصول إىل فهم أفضل

 بناء القدرات.  توفريجملاالت عملها احملددة وسبل التعاون ادلثلى معها ومع ادلنظمات الشريكة من أجل 
ال تزال قائمة األنشطة ادلقررة يف إطار اخلطة ادلتجددة لبناء القدرات قيد اإلعداد، وذلك بوسائل منها و  - 30

ألنشطة ادلضطلع هبا ستشكل جزءًا من مواصلة برنامج الزماالت وبرنامج التدريب التعاون مع الشركاء. بيد أن ا
 والتعريف سبشياً مع األنشطة اليت غلري تنفيذىا بالفعل.

 ،واليت تتسم بأعلية خاصة ألعضاء ادلنرب ،ومن األنشطة ادلقررة يف إطار برنامج التدريب والتعريف - 37
 وبشأن التقييميمية األربعة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية عملية التشاور بشأن التقييمات اإلقل

تدىور األراضي واستصالحها خالل مرحلة االستعراض اخلارجي دلسوداهتا الثانية يف العام ادلتعلق بادلواضيعي 
ء يف ادلنرب . وستتخذ ادلشاورات ىيئة أربعة اجتماعات إقليمية، وسيشارك فيها شلثلون عن الدول األعضا7107

احلكومي الدويل، مع عدد من ادلراقبني واخلرباء ادلشاركني يف التقييم. وستعمل ادلشاورات على تعزيز احلوار بشأن 
ادلسودات من أجل تيسري تقدمي تعليقات االستعراض، وستسعى إىل تطوير القدرات ادلتعلقة بعملية موافقة 

 قرري السياسات. االجتماع على موجزات التقييمات وذلك لفائدة م
وستقوم فرقة العمل ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا بتقدمي الدعم إىل ادلكتب فيما يتعلق باجتماع ثالث  - 33

زلتمل دلنتدى بناء القدرات، أو أنشطة شلاثلة إذا دعت احلاجة إىل ذلك. وستقوم بذلك هبدف اعتماد هنج يركز 
ن مشاركة الشركاء االسًتاتيجيني الذين ميثلون اجلهات ادلنفذة على ربقيق األىداف يف التماس قدر أكرب م

 ومصادر التمويل التقليدية واحملتملة على حد سواء من أجل دعم تنفيذ اخلطة ادلتجددة لبناء القدرات.
 اإلجراءات المقترحة -خامساً 

 قد يود االجتماع العام النظر يف ازباذ اإلجراءات التالية: - 32
طة ادلنرب ادلتجددة لبناء القدرات، مع اإلشارة إىل أهنا وثيقة حية يراد هبا توجيو أن يرحب خب (أ)

)ب( من برنامج  0)أ( و 0عمل ادلنرب احلكومي الدويل والتعاون بني الشركاء من أجل تنفيذ الناذبني ادلتوخيني 
 العمل األول؛ 

ادلتجددة وتقدمي تقرير عن التقدم أن يطلب إىل فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات تنفيذ اخلطة  (ب)
 احملرز يف ىذا الصدد إىل االجتماع العام يف دورتو السادسة، ويف ىذا السياق:

تشجيع الدول األعضاء واجلهات ادلراقبة يف ادلنرب على االستفادة من اجتماعات  ‘0’
من أجل ، 7107التشاور اإلقليمية ادلقررة يف إطار اخلطة ادلتجددة لبناء القدرات لعام 

 تعزيز مساعلتها يف االستعراض اخلارجي دلشاريع التقييمات؛
الًتحيب بادلساعلات األولية من ادلنظمات الشريكة يف دعم مبادرات بناء القدرات يف  ‘7’

إطار اخلطة ادلتجددة، ودعوة ادلنظمات األخرى إىل االنضمام إىل ىذه اجلهود بتقدمي 
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فقة لالحتياجات اليت مت ربديدىا يف رلال بناء ادلساعلات التقنية أو ادلالية ادلوا
 القدرات؛ 

الطلب إىل فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات أن تواصل تعزيز التعاون مع ادلنظمات  ‘3’
 األخرى يف تنفيذ اخلطة ادلتجددة؛

أن يطلب إىل ادلكتب، بدعم من فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات، النظر يف أصلع سبل  (ج)
ول على ادلزيد من الدعم لبناء القدرات، بوسائل منها حبث ضرورة عقد اجتماع ثالث دلنتدى بناء القدرات احلص

 .7107يف العام 
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 المرفق

 خطة المنبر الحكومي الدولي المتجددة لبناء القدرات

 الموجز التنفيذي

 السند المنطقي واألهداف -ألف 
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  يعزز ادلنرب - 0

ادلعارف ادلتعلقة بتنوع أنواع احلياة على األرض )التنوع البيولوجي( وادلساعلات اليت تقدمها لإلنسانية )خدمات 
وأىداف  7131دلستدامة لعام ويتجسد ىذا الشاغل يف خطة األمم ادلتحدة للتنمية ا .النظم اإليكولوجية(

كثري منها آثاراً الالتنمية ادلستدامة الواردة فيها، إىل جانب التطلعات األساسية األخرى للمجتمع، واليت يسبب 
بشرية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وتنطوي اجلهود الرامية إىل حفظ التنوع البيولوجي 

على ادلوازنة بني مصاحل القطاعات ادلختلفة، وقد تستفيد ىذه العملية من فعالية واستخدامو على ضلو مستدام 
، ليكون يف األساس ىيئة 7107جوانب الًتابط بني العلوم والسياسات. وأنشئ ادلنرب احلكومي الدويل يف العام 

الًتابط ىذه. ويقوم مستقلة على غرار الفريق احلكومي الدويل ادلعين بتغري ادلناخ، ويهدف إىل تعزيز جوانب 
بذلك عن طريق إجراء التقييمات الدولية وتشجيع إجراء التقييمات الوطنية؛ وبتحفيز ادلعارف؛ وتشجيع تطوير 

 أدوات دعم السياسات؛ وبتنفيذ وتيسري بناء القدرات.
بط بني وػلدد ادلنرب االحتياجات يف رلال بناء القدرات ويرتب أولوياهتا من أجل ربسني جوانب الًتا - 7

العلوم والسياسات على ادلستويات ادلالئمة، ويوفر وييسر الوصول إىل ادلوارد الالزمة من أجل معاجلة 
االحتياجات األعلى أولوية وادلتصلة مباشرة بأنشطتو وينادي بالوصول إليها. والدور الذي يقوم بو ادلنرب يف بناء 

ئو التشغيلية. وينفذ دور ادلنرب يف رلال بناء القدرات عن طريق القدرات مًتسخ يف ادلهام ادلتفق عليها للمنرب ومباد
مواءمة االحتياجات ذات األولوية ”)أ(  0: الناتج (0)7108-7102الناذبني ادلتوخيني يف برنامج العمل للفًتة 

؛ “والعيين يف رلال بناء القدرات ألغراض تنفيذ برنامج عمل ادلنرب مع ادلوارد احملصلة من خالل حفز الدعم ادلايل
 “. تطوير القدرات ادلطلوبة لتنفيذ برنامج عمل ادلنرب”)ب(:  0والناتج 

وهتدف اخلطة ادلتجددة لبناء القدرات إىل ربديد ادلبادئ والتوجهات االسًتاتيجية والطرائق واإلجراءات  - 3
اليت حددىا  (7)ولويةالالزمة لبناء ومواصلة تطوير قدرات األفراد وادلؤسسات على أساس االحتياجات ذات األ

االجتماع العام للمنرب. ويشمل النهج ربديد األىداف الرامية إىل ربقيق النواتج ادلتوخاة لبناء القدرات يف إطار 
برنامج عمل ادلنرب احلكومي الدويل األول، وميول عن طريق الصندوق االستئماين للمنرب، بدعم عيين من الشركاء 

ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا، كما ػلصل على الدعم من مصادر أخرى،  (3)لقدراتوفرقة العمل ادلعنية ببناء ا
دبا يف ذلك الدعم عن طريق منتدى بناء القدرات من مصادر التمويل التقليدية واحملتملة. واذلدف من ذلك ىو 

                                                      
 الربنامج يف ادلرفق األول لذلك ادلقرر.  وقد ورد، 7/5-اعتمد االجتماع العام برنامج العمل دبوجب مقرره م ح د   (0)
لذي اعتمد االجتماع العام للمنرب دبوجبو االحتياجات ذات األولوية يف رلال بناء القدرات ، ا3/0-انظر ادلقرر م ح د  ( 7)

 إىل ادلشورة الواردة من فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات. استناداً 
ثاين لذلك ، وىي مبينة يف ادلرفق ال7/5-مت االتفاق على اختصاصات فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات يف ادلقرر م ح د   (3)

 ادلقرر.
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واءمة، وذلك بالتعاون أن تتمكن األنشطة ادلوصوفة دبرور الزمن من حشد موارد مالية وتقنية إضافية من خالل ادل
 مع الشركاء. 

توخى من اخلطة أن تكون وثيقة حية، وىي ربدد ادلبادئ والتوجهات والطرائق االسًتاتيجية الالزمة ويُ  - 2
لبناء القدرات الفردية وادلؤسسية ومواصلة تطويرىا على أساس االحتياجات ذات األولوية اليت حددىا االجتماع 

إىل ذلك، ستتضمن اخلطة قائمة غلري ربديثها بانتظام لألنشطة اليت يعتزم ادلنرب  العام للمنرب. وباإلضافة
االضطالع هبا بشكل منفرد وبالتعاون مع الشركاء. وبينما تعاجل اخلطة االحتياجات ذات األولوية يف رلال بناء 

ل؛ استثمار األثر؛ تعلم القدرات، فهي تقوم على ادلبادئ التالية: ربديد االحتياجات؛ البناء من أجل ادلستقب
 الدروس؛ وضمان اجلودة.

 االستراتيجيات -بـاء 
 : التعلم والمشاركة1االستراتيجية  - 1

يعترب موضع الًتكيز األساسي للتعلم وادلشاركة ىو توفري الدعم لتنفيذ برنامج العمل ذاتو، وألنشطة  - 5
ستثمار يف نواتج ادلنرب احلكومي الدويل، اليت تعترب التعلم ادلرتبطة بذلك التنفيذ. وستساىم االسًتاتيجية يف اال

نواتج موثوقة وذات أعلية جلميع مناطق العامل. وىي تركز على بناء وتطوير القدرات يف سلتلف التخصصات 
 والنظم ادلعرفية من خالل ما يلي:

وغريىم ، الذي يسمح للمبتدئني من موظفي البحوث لمنرب احلكومي الدويلالزمالة لبرنامج  )أ(
األكثر خربة. وتدير الربنامج وحدة  أقراهنم، والعمل جنباً إىل جنب مع دلشاركة يف أنشطة ادلنربمن ادلتخصصني با

الدعم التقين مع دعم إضايف من أعضاء فرقة العمل. وربصل األنشطة على الدعم بصورة أساسية من عنصر بناء 
تئماين، إىل جانب بعض الدعم العيين. وميكن أيضًا التماس القدرات يف ميزانية ادلنرب ضمن إطار الصندوق االس

مساعلات أخرى من الشركاء. ويقوم فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات باختيار الزمالء بدعم من اللجان اإلدارية 
للتقييمات، وبناء على ما ورد من ترشيحات. ويرتبط الزمالء بفصول زلددة، ويعني ذلم موجهون، ويدعون إىل 

الزمالء من البلدان النامية ادلؤىلة دعمًا ألغراض السفر حلضورىا.  ويتلقىاجتماعات ودورات تدريبية،  حضور
وىذا نظام زمالة ال تكفلو جهة معينة وينتظر من الزمالء ادلختارين أن يعملوا دون مقابل )مثلما يفعل اخلرباء 

 ؛ ن(، ولكن سيعًتف هبم حسب األصول يف التقارير النهائيةو اآلخر 
تعزيز ل، الذي صمم حسب احتياجات ادلنرب، برنامج ادلنرب احلكومي الدويل للتدريب والتعريف )ب(

دعم النواتج ادلتوخاة للمنرب وتطوير استخدامها. ويستند إىل ادلواد التوجيهية من أجل القدرات الفردية وادلؤسسية 
ربنامج العمل. ل )أ( 7الناتج  -ادلتعلق بالتقييمات  القائمة اليت ينتجها ادلنرب احلكومي الدويل، وال سيما الدليل

إدماج بناء القدرات العملي يف حلقات العمل وادلشاورات من أجل و وسينفذ عن طريق حلقات العمل التدريبية؛ 
 إنتاج النواتج ادلنرب؛ وإتاحة احللقات الدراسية الشبكية، وأدوات التعلم اإللكًتوين وغريىا من الُنهج ادلقدمة عرب

دعم من أعضاء فرقة العمل، وخرباء باإلنًتنت على ادلوقع اإللكًتوين للمنرب. وتدير الربنامج وحدة الدعم التقين 
ادلنرب والشركاء. وسبول األنشطة بصورة رئيسية من عنصر بناء القدرات يف ادليزانية يف إطار الصندوق االستئماين 

لقات العمل وإعداد ادلواد التدريبية. وتستفيد األنشطة للمنرب وتشمل تقدمي الدعم ألغراض السفر حلضور ح
أيضًا من ادلساعلات العينية، وميكن التماس مساعلات أخرى من الشركاء. وميكن للشركاء أن يقدموا أيضاً 
ادلساعلات التقنية ألنشطة ومواد التدريب للمنرب أو أن يقدموا عروضاً الستضافة وإدارة ىذه األنشطة. وسيشجع 

ص الذين ػلصلون على التدريب على نقل خرباهتم إىل اآلخرين، وذلك من أجل توسيع األثر احملتمل األشخا
 لألنشطة التدريبية؛
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بتشجيع اإلعالنات، وتقدمي الدعم، حسب  تعزيز عمليات االنتداب والتدريب الداخلي)ج( 
م التقين من أجل تنمية ادلعارف االقتضاء، إىل أنشطة االنتداب والتدريب الداخلي داخل األمانة ووحدات الدع

 (2)ادلشًتكة والفهم ادلشًتك وبناء اخلربات، مع ادلساعلة يف الوقت نفسو يف عمل األمانة ووحدات الدعم التقين.
وسيعين ذلك مشاركة أشخاص يقدمون الدعم لألمانة ووحدات الدعم التقين يف ادلوقع أو عن بعد ولفًتة زمنية 

ت إشراف وحدة الدعم التقين بدعم من أعضاء فرقة العمل، وستديرىا ادلؤسسة معينة. وستجري العملية رب
ادلتلقية أو ادلاضلة. وتستتبع اجلهود العمل مع األمانة وادلنظمات ادلهتمة من أجل وضع االختصاصات واالتفاقات 

نقل ادلعارف واخلربات إىل ج التوجيو وطرق تعزيز هُ القانونية ادلتعلقة باالنتداب والتدريب الداخلي، دبا يف ذلك نُـ 
ادلؤسسات الوطنية للموظفني ادلنتدبني وادلتدربني داخلياً. ومن ادلتوقع أن تنفذ األنشطة أساساً بواسطة ادلساعلات 

نتداب ادلوظفني إىل أمانة ادلنرب أو وحدات الدعم االيت يقدمها الشركاء. وتشمل الفرص ادلتاحة للتعاون إمكانية 
أو إىل منظمات أخرى تدعم ادلنرب؛ واستضافة ادلوظفني ادلنتدبني وادلتدربني الذين يعملون يف التقين اخلاصة بو، 

 أنشطة تتعلق بادلنرب، وتقدمي الدع للتعلم؛ 
عن طريق تشجيع زيارات التبادل واجلوالت الدراسية  تعزيز زيارات التبادل واجلوالت الدراسية (د)

ادلنرب وتقدمي الدعم لتلك الزيارات واجلوالت عند االقتضاء، ومن شأن بني األفراد وادلؤسسات ذات الصلة بعمل 
ذلك أن يشجع التعلم من األقران، ويعزز يف الوقت نفسو التعاون بني ادلؤسسات اليت تقوم باألنشطة ذات 

ادلؤسسة  وترعى ادلبادرة وتشرف عليها وحدة الدعم التقين بدعم من أعضاء فرقة العمل، وتديرىا (5)الصلة بادلنرب.
ادلتلقية أو ادلاضلة أو كالعلا معاً. ومن ادلتوقع أن تنفذ األنشطة أساسًا بواسطة ادلساعلات اليت يقدمها الشركاء. 

حة للتعاون استضافة اجلوالت الدراسية وزيارات التبادل وادلشاركة فيها من أجل تعميق اوتشمل الفرص ادلت
ذات الصلة بادلنرب احلكومي الدويل، وتقدمي الدعم ادلايل دلساعدة  التفاىم واخلربات لدى العاملني على األنشطة

 اجلهات اليت تضطلع باجلوالت الدراسية وزيارات التبادل. 
 : تيسير إمكانية الوصول إلى الخبرات والمعلومات2االستراتيجية  - 2

فيذ برنامج عمل ادلنرب دعم تن ىواجلهود ادلبذولة لتيسري الوصول إىل اخلربات وادلعلومات  الغرض من - 6
وتوسيع نطاق وأثر نواتج برنامج العمل. وستساعد يف ىذه اجلهود األنشطة األخرى يف رلال بناء القدرات، 

 ووالعمل ادلنجز للنواتج األخرى للمنرب، كما ستستفيد من الًتكيز ادلوجو إىل األخذ بتنفيذ توجيهات ادلنرب ونواذب
 عن طريق ادلبادرات التالية: 

على  من اخلرباء ومقرري السياسات والعاملني يف اجملال بناءً بناء ودعم شبكات ادلمارسني  )أ(
وستشجع ىذه ادلبادرة زيادة استخدام منتجات ادلنرب ومواصلة تطوير وتبادل  (6)برنامج عمل ادلنرب ونواذبو.

                                                      
استفادت األمانة من انتداب ثالثة موظفني، أحدىم من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، والثاين من حكومة الصني، والثالث   (2)

ويف الوقت احلاضر ىناك  .اذلادئ، كما استفادت من مساعلة ادلتدربني طأحد أعضاء وحدة الدعم التقين للمنرب يف آسيا واحملي
ب من فرقة العمل ادلعين ببناء القدرات وجامعة مونًتيال يقدم الدعم لوحدة الدعم التقين التابعة لتقييم أفريقيا موظف منتد

وحىت ىذا التاريخ أصلزت عمليات االنتداب والتدريب الداخلي ىذه دون  .اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  .احلاجة إىل قدر كبري من اإلعالن

ل أحد موظفي وحدة الدعم التقين التابعة لفرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات يف األمانة يف بون لفًتة من الوقت، يف مِ عَ (  5)
وقد ارتبطت الزيارات  .حني قامت الفرقة بأكملها بزيارة ادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج البيئة يف كامربيدج

 .ات وحلقات العملاألخرى باالجتماع
أعربت مبادرة شبكة الربنامج اإلظلائي ادلعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي عن اىتمامها بًتويج ما تسميو   (6)

)اجلمع ما بني أصحاب ادلعارف ومقرري السياسات وادلمارسني( فيما يتعلق باستخدام “ trialogues”باحلوارات الثالثية 
وباإلضافة إىل ذلك، تتعاون فرقة العمل مع شبكة التقييم دون العادلي، وىي شبكة قائمة من ادلمارسني من بني  .ربمنتجات ادلن

 .العاملني يف تقييم النظم اإليكولوجية
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بكات ادلمارسني. وستساىم يف ادلعلومات واخلربات ادلرتبطة هبا من جانب األفراد وادلؤسسات اليت تشارك يف ش
توسيع مشاركة أصحاب ادلصلحة يف اجلهود الرامية إىل تعزيز جوانب الًتابط بني العلوم والسياسات. ويف إطار 
ىذه ادلبادرة، سيدعى الشركاء إىل ادلساعدة يف تنمية شبكات ادلمارسني استناداً إىل نواتج ادلنرب، مثل التوجيهات 

والنماذج، والتوجيهات ادلتعلقة بوضع مفاىيم للقيم، وفهرس أدوات دعم السياسات،  ادلتعلقة بالسيناريوىات
 والتقييمات ادلنجزة. ومن ادلتوقع أن تنفذ األنشطة أساساً بواسطة ادلساعلات اليت يقدمها الشركاء؛ 

ال عن طريق بناء القدرات من أجل االستخدام الفعادلعارف األصلية واحمللية  النظر يفتيسري  )ب(
للمعارف األصلية واحمللية يف التقييمات وغريىا من النواتج ادلتوخاة ذات الصلة، وكذلك من أجل إقامة احلوار 
بني النظم ادلعرفية ادلختلفة. وسينفذ ىذا لدعم أنشطة فرقة العمل ادلعنية بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، ويليب 

دىا يف االجتماع العام، عند اإلقرار باالحتياجات اخلاصة يف مباشرة االحتياجات ذات األولوية اليت جرى ربدي
رلال بناء القدرات وادلتعلقة بتنمية وتعزيز النهج واإلجراءات اخلاصة بادلعارف األصلية واحمللية. وسيساىم يف 

فسو يف ربسني فعالية استخدام النظم ادلعارف األصلية واحمللية عند وضع نواتج ادلنرب، كما سيساىم يف الوقت ن
زيادة االعًتاف بالقيمة احملتملة ذلذه النظم ادلعرفية يف عمليات صنع القرارات الوطنية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية. وستوضع ىذه ادلبادرة بشكل مشًتك من فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ووحدة 

عنية بنظم معارف الشعوب األصلية ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا، وكان الدعم التقين التابعة ذلا، وفرقة العمل ادل
ىناك اتفاق متبادل على مسؤوليات التنفيذ ادلتعلقة هبا. وينتظر أن تنفذ األنشطة أساسًا بواسطة ادلساعلات اليت 

 ؛يقدمها الشركاء
قدرات الالزمة للمشاركني عن طريق تنمية ال تيسري الوصول إىل البيانات وادلعلومات وادلعارف )ج(

يف العمل على النواتج ادلتوخاة للمنرب، على النحو ادلبني يف اسًتاتيجيات خطة ادلنرب إلدارة البيانات 
ويف عمليات صنع القرار ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وستوضع ىذه  (7)وادلعلومات،

ادلعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا، وفرقة العمل ادلعنية ادلبادرة بشكل مشًتك من فرقة العمل 
بادلعارف والبيانات ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا، وكان ىناك اتفاق متبادل على مسؤوليات التنفيذ ادلتعلقة هبا. 

 .ومن ادلتوقع أن تنفذ األنشطة أساساً بواسطة ادلساعلات اليت يقدمها الشركاء
 : تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية3االستراتيجية  - 3

ستعتمد اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية اعتمادًا كبريًا على خربة ادلنظمات  - 7
الشريكة، وستتم بفضل الدعم الفين الذي توفره تلك ادلنظمات. وسيتحقق الدعم أساسًا من خالل الشراكات 

اءمة اليت تنفذ من جانب ادلنرب وهتدف إىل التصدي لالحتياجات ذات األولوية ادلعتمدة لبناء وأنشطة ادلو 
القدرات، وخباصة يف رلال األولوية الثاين ادلتعلق بتعزيز القدرات ادلتعلقة بإجراء التقييمات الوطنية للتنوع 

 ا، وذلك عن طريق ادلبادرات التالية: البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واستخدام ىذه التقييمات وربسينه
، دبا يف ذلك قدرات ربديد ادلوارد تعزيز وتيسري التقييم الذايت للقدرات على الصعيد الوطين )أ(

ادلالية والتقنية وحشدىا يف جوانب الًتابط بني العلوم والسياسات من حيث تعلقها بالتنوع البيولوجي وخدمات 
ود ادلبذولة إىل ادلزيد من ربديد االحتياجات ذات األولية ادلهمة للمنرب على النظم اإليكولوجية. وهتدف اجله

ادلستوى الوطين يف رلال بناء القدرات، وربديد سبل معاجلتها، وتسعى يف الوقت نفسو إىل تزويد اجلهات ادلؤيدة 
العمل ووحدة الدعم التقين احملتملة بالدالئل على االحتياجات الوطنية اليت مت التعرف إليها. وسيضع أعضاء فرقة 

                                                      
 .، ووردت يف ادلرفق الثاين لذلك ادلقرر3/0-اتفق على خطة ادلنرب إلدارة البيانات وادلعلومات يف ادلقرر م ح د   (7)



IPBES/5/3 

14 

هنجاً للتقييم الذايت بالعمل مع ادلنظمات ادلناسبة، ويتاح ىذا النهج بعدئذ لالستخدام من قبل السلطات الوطنية 
ادلالئمة، ويتوفر لو، عند االقتضاء، الدعم من ادلؤسسات الشريكة ادلهتمة. وميكن التماس الدعم عن طريق 

 ؛أن تنفذ األنشطة أساساً بواسطة ادلساعلات اليت يقدمها الشركاء ادلواءمة، عند الضرورة. وينتظر
 تعزيز وتيسري التقييمات الوطنية ودون العادلية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )ب(

اليت ذبريها السلطات الوطنية ودون اإلقليمية ادلعنية، هبدف تشجيع االستجابة لالحتياجات ذات األولوية يف 
ل بناء القدرات، اليت حددىا االجتماع العام. وهتدف اجلهود ادلبذولة إىل ادلساعلة يف ربسني القدرات على رلا

الصعيد الوطين، وعلى الصعيد دون اإلقليمي عند االقتضاء، من أجل إجراء التقييمات الوطنية ودون اإلقليمية 
ها على ضلو فّعال. وسيشمل ىذا بالضرورة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واستخدام نتائج

إشراك مجيع أصحاب ادلصلحة ادلعنيني والقطاعات ذات الصلة. وستنظر فرقة العمل ووحدة الدعم التقين التابعة 
ذلا يف السبل الكفيلة بتعزيز وتيسري التقييمات الوطنية ودون اإلقليمية، وال سيما من خالل ادلنتدى ومهام 

 وقع أن تنفذ األنشطة أساساً بواسطة ادلساعلات اليت يقدمها الشركاء؛ادلواءمة. ومن ادلت
يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  تعزيز وتيسري ادلنصات والشبكات الوطنية واإلقليمية)ج( 

و، اإليكولوجية، باالستفادة من اخلربات القائمة. وستدعم ىذه ادلنصات عمليات ادلشاركة يف ادلنرب وبرنامج عمل
وستدعم كذلك عمليات وضع التقييمات الوطنية ودون اإلقليمية وتنفيذىا واستخدامها. وستيسر زيادة التعاون 
والتآزر بني العلماء وغريىم من أصحاب ادلعارف ومقرري السياسات وصانعي القرارات وادلمارسني وغريىم من 

ارف واستخدامها يف عملية صنع القرارات. أصحاب ادلصلحة، األمر الذي يؤدي إىل ربسني فعالية توليد ادلع
وستنظر فرقة العمل ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا يف السبل الكفيلة بتعزيز وتيسري تطوير ادلنصات الوطنية 
واإلقليمية، وال سيما من خالل ادلنتدى ومهام ادلواءمة. ومن ادلتوقع أن تنفذ األنشطة أساسًا بواسطة ادلساعلات 

 .الشركاء اليت يقدمها
 أولويات ومعايير تنفيذ االستراتيجيات -جيم 

وضعت فرقة العمل رلموعة من ادلعايري استنادًا إىل االحتياجات ذات األولوية ادلتفق عليها يف رلال  - 8
بناء القدرات، وذلك الستخدامها يف استعراض األنشطة ادلقًتحة والعروض ادلقدمة للدعم التقين وادلايل، قبل 

كأنشطة ذات أعلية للمنرب. وليست الغاية من ىذه ادلعايري إعادة تفسري األولويات احملددة يف االجتماع قبوذلا  
العام، بل يراد منها أن تكون تفعياًل لتلك األولويات على ضلو براغمايت لكل اسًتاتيجية من االسًتاتيجيات 

 الثالث ادلذكورة أعاله واليت تنفذ من خالل اخلطة ادلتجددة.
 : التعلم والمشاركة1االستراتيجية  - 1

ينبغي أن يكون الًتكيز األساسي على األنشطة اليت تدعم تنفيذ برنامج العمل ذاتو، وعلى عملية  - 9
، ومن أجل الًتكيز على القدرة على 3/0-التعلم ادلرتبطة بذلك التنفيذ. ووفقًا للتكليف الوارد يف ادلقرر م ح د 

التبادل و الزمالة،  ما يقًتح من برامجاليت تتم معاجلتها يف ادلقام األول عن طريق  ادلشاركة يف نواتج ادلنرب،
، ومعياران اثنان على األقل 0والتدريب، مع إعطاء األولوية للتقييمات اإلقليمية للمنرب، ينبغي أن ينطبق ادلعيار 

 من ادلعايري األخرى على النحو التايل:
من اخلطة ادلتجددة  0شطة ادلقًتحة متسقة مع االسًتاتيجية ينبغي أن تكون األن :0ادلعيار  )أ(

 لبناء القدرات، ومع واحد أو أكثر من الربامج وادلبادرات؛
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ينبغي لألنشطة ادلقًتحة أن تدعم بصورة مباشرة االحتياجات من القدرات فيما  :7ادلعيار  )ب(
قليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم يتعلق بتحقيق تنفيذ برنامج عمل ادلنرب، وال سيما التقييمات اإل

 اإليكولوجية؛
ينبغي أن تكون األنشطة ادلقًتحة متسقة مع العمل الذي تقوم بو اذليئات الفرعية  :3ادلعيار  )ج(

 للمنرب، وأفرقة اخلرباء، وأفرقة العمل واألمانة، دبا يف ذلك وحدات الدعم التقين وأن تكون مكملة لذلك العمل؛ 
ينبغي أن تنشأ األنشطة ادلقًتحة بشكل مباشر من أعمال فرقة عمل ادلنرب ادلعنية  :2 ادلعيار )د(

 ببناء القدرات، فتساعد على التنفيذ التجرييب لألعمال اليت تقوم هبا وإظهارىا ومواصلة اإلطالع عليها.
 : تيسير إمكانية الوصول إلى الخبرات والمعلومات2االستراتيجية  - 2

عى األنشطة يف ادلقام األول إىل االستفادة من النواتج األخرى للمنرب، وخباصة أعمال فرق ينبغي أن تس - 01
العمل وأفرقة اخلرباء، من أجل زيادة إمكانية الوصول إىل اخلربات وادلعلومات الالزمة لدعم تنفيذ برنامج عمل 

، ومن أجل الًتكيز 3/0-ادلقرر م ح د ادلنرب وزيادة نطاق وأثر نواتج برنامج العمل. ووفقًا للتكليف الوارد يف 
على تطوير وتنفيذ األنشطة التجريبية أو النموذجية اليت تعاجل فئات أخرى من االحتياجات، ينبغي أن ينطبق 

 معيار واحد أو أكثر من ادلعايري التالية:
ط ينبغي لألنشطة ادلقًتحة أن تعزز مشاركة أصحاب ادلصلحة ادلتعددين والرب :5ادلعيار  )أ(

 الشبكي يف تنفيذ برنامج العمل، دبا يف ذلك تيسري استخدام نواتج ادلنرب احلكومي الدويل؛
ينبغي لألنشطة ادلقًتحة أن تبين وتدعم شبكات ادلمارسني اليت تنشأ بشكل مباشر  :6ادلعيار  )ب(

 لك التوجيهات:من عمل أحد النواتج التالية للمنرب، فتساعد على التنفيذ التحرييب لتوجيهاهتا وبيان ت
 ؛التقييمات اإلقليمية والعادلية للمنرب -
 ؛التقييمات ادلواضيعية للمنرب -
 ؛ بشأن ربليل السيناريو والنمذجةعمل ادلنرب -
 ؛عمل ادلنرب بشأن وضع مفاىيم للقيم -
 ؛لق بأدوات ومنهجيات دعم السياساتعمل ادلنرب ادلتع -

ر يف ادلعارف األصلية واحمللية، استنادًا إىل أن تيسر النظلألنشطة ادلقًتحة ينبغي  :7ادلعيار  )ج(
أعمال فرقة عمل ادلنرب ادلعنية بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، فتساعد على التنفيذ التجرييب لألعمال اليت تقوم هبا 

ت ، االحتياجا3/0-وإظهار ومواصلة اإلطالع عليها، وتعاجل بالتايل، وفقًا للتكليف الوارد يف يف ادلقرر م ح د 
اخلاصة يف رلال بناء القدرات وادلتعلقة بتطوير وتعزيز اآللية التشاركية والُنهج واإلجراءات فيما يتعلق بادلعارف 

 األصلية واحمللية؛
الوصول إىل البيانات وادلعلومات وادلعارف، أن تيسر ألنشطة ادلقًتحة لينبغي  :8ادلعيار  )د(

ببناء القدرات، وتساعد على التنفيذ التجرييب لألعمال اليت تقوم هبا فتستفيد من أعمال فرقة عمل ادلنرب ادلعنية 
 وإظهارىا ومواصلة اإلطالع عليها.
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 : تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية3االستراتيجية  - 3
سيجري تنفيذ األنشطة وتيسريىا أساسًا عن طريق الشراكات وأنشطة ادلواءمة. ووفقًا للتكليف الوارد  - 00

، ومن أجل الًتكيز على تعزيز القدرات يف رلال إجراء التقييمات الوطنية للتنوع 3/0-م ح د  يف ادلقرر
، 01و 9البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واستخدام ىذه التقييمات وربسينها، ينبغي أن ينطبق ادلعياران 

 :07وأ 00مع أحد ادلعيارين 
خذ مجيع توجيهات ادلنرب وعملياتو وإجراءاتو بعني ينبغي لألنشطة أن تبني كيف ستؤ  :9ادلعيار  )أ(

 االعتبار يف التخطيط والتنفيذ؛ 
ينبغي لألنشطة ادلنفذة لدعم اجلهود ادلبذولة على الصعيد الوطين أن تثبت وجود  :01ادلعيار  )ب(

الوطنية ادلعنية احلاجة على ادلستوى الوطين، كما ينبغي القيام هبا، عند االقتضاء، بالتشاور مع جهات التنسيق 
 للمنرب؛

ينبغي لألنشطة أن تعاجل إجراء واستخدام التقييمات الوطنية ودون اإلقليمية  :00دلعيار ا )ج(
للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي أو النهج ادلماثلة ذلا )دبا يف ذلك تعزيز ادلنصات والشبكات 

 تالية:الوطنية واإلقليمية( اليت تتوفر فيها اخلصائص ال
سياسية أو تكون -تغطي مجيع النظم اإليكولوجية ضمن بلد ما أو وحدة جغرافية -

 زلددة بوضوح كتقييمات مواضيعية أو منهجية على ادلستوى ادلالئم؛
 تظهر مشاركة مجيع أصحاب ادلصلحة ادلعنيني يف مجيع ادلراحل؛ -
 تظهر كيفية النظر يف ادلعارف األصلية واحمللية؛ -

ينبغي لألنشطة أن تعاجل التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية، دبا يف ذلك قدرات  :07ادلعيار  )د(
 ربديد ادلوارد ادلالية والتقنية وحشدىا.

 الخيارات المتاحة للمنظمات التي ترغب في اإلسهام -دال 
ذلك قد زبتار ادلؤسسات سبويل أنشطة بناء القدرات ذات الصلة أو تقدمي الدعم ذلا بشكل آخر، و  - 07

من أجل ادلساعدة يف دعم تنفيذ خطة ادلنرب ادلتجددة لبناء القدرات. وقد تأخذ الًتتيبات التعاونية أشكاالً 
متعددة، استنادًا إىل درجة مشاركة األطراف. وربدد توجيهات ادلنرب ادلتعلقة بتطوير الشراكات االسًتاتيجية 

الرئيسية، كما ربدد أنواع التعاون اليت قد تكون ضرورية  من االعتبارات عدداً  (8)والًتتيبات التعاونية األخرى
لدعم تنفيذ ادلنرب احلكومي الدويل. وغلوز أن تقدم ادلساعلات بصورة مباشرة أو غري مباشرة بواسطة هنج واحد أو 

 أكثر من النُـُهج التالية:
 وافق عليها االجتماع ادلساعلات ادلقدمة إىل الصندوق االستئماين للمنرب عن طريق ادليزانية اليت )أ(

، واليت تدعم بالفعل أجزاًء من العمل الذي تصفو اخلطة. ولذلك ميكن أن تقدم ادلساعلات إىل اخلطة العام
ادلتجددة عن طريق تقدمي التربعات إىل الصندوق االستئماين للمنرب نفسو أو بالتمويل ادلباشر من خالل 

                                                      
مت االتفاق على توجيهات ادلنرب احلكومي الدويل بشأن تطوير الشراكات االسًتاتيجية والًتتيبات التعاونية األخرى يف ادلقرر  ( 8)

 ، ووردت يف ادلرفق الثالث من ذلك ادلقرر.3/2-م ح د 
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وعلى أي مؤسسة ترغب يف تقدمي التمويل ادلباشر من  (9)لمنرب.ادلساعلات ادلخصصة إىل الصندوق االستئماين ل
خالل ادلساعلات ادلخصصة إىل الصندوق االستئماين للمنرب أن تتصل بأمانة ادلنرب. ويتم االعًتاف بالتربعات 

تماع اليت يتلقاىا الصندوق االستئماين يف ادلقام األول عن طريق التقرير الذي يقدمو األمني التنفيذي إىل االج
 العام بشأن الصندوق االستئماين؛

عن طريق درجات سلتلفة من  ادلساعلات العينية من أجل عمل ادلنرب ادلتعلق ببناء القدرات )ب(
 ادلشاركة قد تود ادلؤسسات فيها القيام دبا يلي:

تقدمي الدعم اجلزئي أو الكامل ألنشطة بناء القدرات ادلنفذة يف إطار اخلطة ادلتجددة  ‘0’
 تديرىا وحدة الدعم التقين أو ينظمها ادلنرب. وقد تشمل األمثلة على ىذا الدعم واليت

حاالت سلتلفة يقود ادلنرب فيها نشاط بناء القدرات، ولكنو ينفذ بالدعم التقين أو 
األمر بالعكس كون يادلايل من مؤسسة واحدة أو أكثر من ادلؤسسات الشريكة، أو 

 ات الشريكة بدعم من أمانة ادلنرب؛حيث تقود النشاط مؤسسة من ادلؤسس
عرض إدارة األنشطة أو القيام هبا بأنفسها، مع العمل بالتعاون مع ادلنرب. وقد يشمل  ‘7’

ىذا احلاالت اليت تود ادلؤسسات فيها زبطيط األنشطة أو تكون قد قامت بالتخطيط 
 احلصول بالفعل من أجل دعم تنفيذ خطة ادلنرب ادلتجددة لبناء القدرات، وترغب يف

على إقرار أو تأييد من ادلنرب احلكومي الدويل لقيامها بذلك. وسيتطلب احلصول على 
مثل ىذا اإلقرار أو التأييد استعراض النشاط ادلقًتح للتأكد من أنو يتماشى مع 
االحتياجات ذات األولوية للمنرب يف رلال بناء القدرات، ومع ادلبادئ التشغيلية، 

 ذات الصلة. واإلجراءات وادلعايري
تقدمي الدعم ادلايل أو التقين ادلباشر إىل ادلؤسسات األخرى )على سبيل ادلثال ادلنظمات يف  )ج(

بلدان أخرى( لتمكينها من التصدي على ضلو أكثر فعالية لالحتياجات ذات األولوية يف رلال بناء القدرات. 
ل أنواعًا من التدريب أو الدعم للزمالء، أو ميكن وميكن أن رُبدَّد األنشطة صراحة يف اخلطة ادلتجددة، وقد تشم

ج بناء القدرات ادلذكورة أعاله، على سبيل ادلثال، تقدمي الدعم للتقييمات الوطنية هُ أن تستنتج من توصيفات نُـ 
 للنظم اإليكولوجية؛ 

مواءمة أنشطة بناء القدرات، وقد ترغب ادلؤسسات يف ىذا السياق يف حبث كيفية ربسني  )د(
اة األنشطة اليت تقوم هبا يف رلال بناء القدرات لألىداف والنواتج ادلتوخاة والعمل اجلاري للمنرب. وميكن مراع

تيسري مواءمة ادلصاحل بوسائل منها، على سبيل ادلثال، تقدمي الدعم لألخذ بالتوجيهات والتقييمات ادلنهجية 
بناء القدرات اخلاص بادلنرب أيضًا فرصة دلواصلة والنواتج ادلتوخاة األخرى للمنرب واستخدامها. ويوفر منتدى 

 البحث يف طرائق ربقيق مواءمة األنشطة.
____________ 

                                                      
ق عليها االجتماع العام. غلوز قبول مساعلات إضافية ألنشطة زلددة يواف... ”تنص اإلجراءات ادلالية للمنرب على أنو  ( 9)

دوالر من دوالرات الواليات ادلتحدة من كل مساىم لنشاط زلدد، احلصول  311 111وتتطلب ادلساعلات الفردية اليت تتجاوز 
دوالر من دوالرات الواليات ادلتحدة من كل  311 111على موافقة االجتماع العام. أما ادلساعلات الفردية اليت ال تتجاوز 

 (.01)اإلجراءات ادلالية للمنرب، القاعدة  “ط زلدد فتتطلب موافقة ادلكتبمساىم لنشا


