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البند ( 5ج) من جدول األعمال ادلؤقت
برنامج عمل المنبر :العمل بشأن بناء القدرات

العمل بشأن بناء القدرات (الناتجان ( 1أ) و( 1ب))
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 0أنشأ االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية مبقتضى القرار م ح د  ،5/2 -فرقةَ عمل معنيةً ببناء القدرات للفرتة  .2108-2104وقد
ص على اختصاصات فرقة العمل يف ادلرفق الثاين من ادلقرر .والغرض األساسي من إنشاء فرقة العمل ىو دعم
نُ َّ
إصلاز الناجتني ( 0أ) و( 0ب) من برنامج العمل للفرتة  .2108-2104وترد تفاصيل أكثر يف ادلرفق األول
للمقرر م ح د  .5/2 -كما ترد معلومات إضافية عن عضوية فرقة العمل يف الوثيقة .IPBES/3/INF/1
 - 2وقد ُحظي عرض حكومة النرويج بتوفري وحدة دعم تقين لفرقة العمل يف الوكالة النروجيية للبيئة يف
تروندىامي ،النرويج ،برتحيب االجتماع العام يف دورتو الثانية ،وموافقة ادلكتب .وقد أُنشئت وحدة الدعم التقين
يف  0كانون الثاين/يناير  .2105وقد ُحظيت أعمال فرقة العمل بدعم ادلركز العادلي لرصد احلفظ التابع لربنامج
األمم ادلتحدة للبيئة مبوجب ترتيبات تعاقدية مع الوكالة النروجيية للبيئة.
 - 3وعقدت فرقة العمل اجتماعها الثالث يف بون ،أدلانيا ،يف الفرتة من  21إىل  24نيسان/أبريل .2105
وقد كان االجتماع جزءاً من اجتماع مشرتك ٌعقد مع أفرقة العمل األخرى للمنرب .وباشرت فرقة العمل نشاطها
يف الفرتات الفاصلة بني الدورات بطرق مشلت اجتماعات ُعقدت على ىوامش اجتماعات أخرى.
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ثانياً  -تلبية االحتياجات ذات األولوية في مجال بناء القدرات
 - 4وفقاً للقرار الذي اعتمده االجتماع العام يف دورتو الثانية ادلخصصة لتحديد الطرائق والرتتيبات
ادلؤسسية دلنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف رلال النظم االيكولوجية ( ،UNEP/IPBES.MI/2/9ادلرفق
ا ألول) تشمل ادلهام ادلوكلة للمنرب ترتيب أولويات االحتياجات الرئيسية لبناء القدرات من أجل حتسني الرابطة
وطلب الدعم ادلايل وغريه من أشكال الدعم
وتوفري
بني العلوم والسياسات على ادلستويات ادلالئمة،
َ
َ
لالحتياجات ذات األولوية القصوى ادلتصلة مباشرة بأنشطتو ،على ضلو ما يقرره االجتماع العام.
 - 5ويف ادلقرر م ح د  ،0/3 -أقر االجتماع العام قائمة معدلة بادلعايري واالحتياجات ذات األولوية يف
رلال بناء القدرات على النحو الوارد يف ادلرفق األول للمقرر .وأشار االجتماع أيضاً إىل االحتياجات اليت ستُوفر
ذلا ادلوارد عن طريق الصندوق االستئماين للمنرب والتربعات العينية ،واالحتياجات اليت تتطلب دعم ادلنرب يف تيسري
تعبئة ادلوارد عن طريق منرب بناء القدرات ،وجتريب اآللية النموذجية للمواءمة .وطَلب أيضاً االجتماع العام من
فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ،ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا العمل مع كل اذليئات الفرعية ذات الصلة يف
إطار ادلنرب لضمان تلبية ىذه االحتياجات على أكمل وجو ،وإبقاء التقدم احملرز يف تلبية ىذه االحتياجات قيد
االستعراض ،وإبالغ االجتماع العام بصورة منتظمة.
 - 6ويف مقرره م ح د  ،0/3 -أحاط االجتماع علماً مبشروع الربنامج بشأن الزماالت ،وادلبادالت،
والتدريب الذي أعدتو فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ،وطلب من فرقة العمل ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا
إكمال التنفيذ التجرييب دلشروع الربنامج ،وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز بشأن التنفيذ التجرييب ،وإعداد توصيات
بشأن مواصلة إعداد وتنفيذ الربنامج لتقدميها لالجتماع العام يف دورتو الرابعة .كما أحاط االجتماع العام علماً
باخلطط الرامية إىل تنظيم ادلنتدى األول لبناء القدرات يف عام  2105التابع للمنرب الذي يشارك فيو شلثلون
دلصادر دتويل تقليدية وأخرى زلتملة ،وطلب من ادلكتب ،بدعم من األمانة ،وفرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات،
وجلنة الدعم التقين التابعة للجنة تنظيم ادلنتدى يف النصف الثاين من عام  2105على أساس الدعوة إىل إبداء
الرغبة يف ادلشاركة يف ادلنتدى ،وطلب إعداد تقرير عن نتائج ادلنتدى يُقدم لالجتماع العام يف دورتو الرابعة.

 - 7وبناء على ذلك ،خططت فرقة العمل يف أثناء اجتماعها الثالث إجراءات جتربة تنفيذ مشروع الربنامج
اخلاص بالزماالت ،والتبادالت ،والتدريب ،ومواءمة االحتياجات ذات األولوية يف رلال بناء القدرات مع ادلوارد
على النحو الوارد أدناه.

ثالثاً  -التنفيذ التجريبي لمشروع برنامج الزماالت ،والتبادالت ،والتدريب
 - 8جربت فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ،مبساعدة جلنة الدعم التقين التابعة ذلا ،تنفيذ مشروع برنامج
الزماالت ،والتبادالت ،والتدريب يف عام  2105كوسيلة لتلبية االحتياجات يف رلال بناء القدرات اليت أقرىا
االجتماع العام .والربنامج ادلقرتح ىو برنامج طموح ،ويتطلب مبالغ كبرية ودعماً تقنياً كبرياً من أجل التنسيق،
وادلراقبة ،واإلبالغ ،واالستعراض.
ألف  -برنامج الزماالت
 - 9قام رئيس ادلنرب بدعوة الدول األعضاء وادلراقبني لرتشيح زمالء للمشاركة يف التقييم اإلقليمي ودون
اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (الناتج ( 2ب)) ،أو التقييم ادلواضيعي لتدىور األراضي
واستصالحها (الناتج ( 3ب) ’ .)‘0وبلغ رلموع الطلبات اليت مت استالمها  684طلباً منها  446طلباً اُعتربت
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مؤىلة ألن ادلنظمات أو ادلؤسسات اليت قدمتها قد أقرهتا .واختارت جلان اإلدارة ادلعنية بكل تقييم من
التقييمات ،مبساعدة فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات وجلنة الدعم التقين التابعة ذلا ،رلموع  33زميالً للمشاركة
يف التقييمات.
 - 01واُختري سبعة زمالء للتقييم اإلقليمي بالنسبة ألفريقيا ،وسبعة زمالء للتقييم اإلقليمي بالنسبة آلسيا
واحمليط اذلادئ ،وستة زمالء للتقييم اإلقليمي بالنسبة لألمريكتني ،وستة زمالء للتقييم اإلقليمي بالنسبة ألوروبا
وآسيا الوسطى ،وسبعة زمالء للتقييم ادلواضيعي لتدىور األراضي واستصالحها .وشارك الزمالء يف االجتماعات
األوىل للمؤلفني بالنسبة للتقييمات اخلاصة بكل منهم ،كما قام مؤلفو دراسات التقييم بتوجيو ىؤالء الزمالء.
وبالنسبة للتقييمات اخلمسة ،كانت ادلعلومات ادلستقاة عن مشاركة الزمالء والتزامهم بادلهام ادلنوطة هبم إجبابية
للغاية .وُكلف الزمالء بفصول معينة ،وسريد التسليم هبذه الفصول يف التقارير النهائية.
باء  -التدريب
 - 00عملت فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات مع األمانة يف ختطيط التدريب وجلسات اإلحاطة ادلرتبطة بكل
اجتماع أول من اجتماعات مؤلفي دراسات التقييم اخلمس اليت انعقدت يف  .2105وكان معظم التدريب
يستند إىل العمل الذي مت االضطالع بو كجزء من النواتج األخرى ويرد يف دليل إصدار التقييمات وإدماجها
بدءاً من كل ادلستويات وعلى نطاق كل ىذه ادلستويات (الناتج ( 2أ)) .وكانت ادلعلومات ادلستقاة عن ىذه
اجللسات إجيابية للغاية ،ويف بعض ادلناطق ما زالت ادلناقشة النشطة جارية بشأن توفري ادلزيد من التدريب للذين
شاركوا يف التقييمات.
 - 02وأحد أىداف التقييمات ادلنهجية بصفة خاصة ىو حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل ادلزيد من بناء
القدرات من أجل تيسري استيعاب أدوات ومنهجيات معينة يف التقييمات األخرى واألنشطة ذات الصلة .وحدد
العمل ادلضطلع بو يف سياق إجراء التقييم ادلنهجي لتحليل السيناريو ،ووضع النماذج (الناتج ’( ‘3ج)) عدداً
من االحتياجات يف رلال بناء القدرات ،وما زال النقاش جارياً بني جلنة الدعم التقين للتقييم وفرقة العمل ادلعنية
ببناء القدرات فيما يتعلق بالطريقة األفضل لتلبية ىذه االحتياجات.
ووجهت الدعوة إىل كل الزمالء القائمني على التقييمات اخلمسة حللقة عمل مشرتكة ستُعقد يف بون،
ُ - 03
أدلانيا ،يف كانون األول/ديسمرب  .2105وأىداف حلقة العمل ىي( :أ) إعداد شبكة تعليم تشمل الزمالء يف
ادلنرب؛ (ب) تشاطر الدروس واالنطباعات من االجتماعات األوىل للمؤلفني؛ (ج) ضمان دتكني الزمالء من فهم
عملية التقييمات وطرق استخدامها.
 - 04شارفت أداة التعليم اإللكرتوين بشأن اإلطار ادلفاىيمي للمنرب على االكتمال ،وستكون متاحة قريباً.
وال تزال فرص التعليم ادلباشر قيد ادلناقشة ،مبا يف ذلك حلقات العمل الشبكية بشأن ادلواضيع الرئيسية.
جيم  -مواصلة التنفيذ
 - 05توصي فرقة العمل مبواصلة جتربة مشروع الربنامج عن الزماالت ،والتبادالت ،والتدريب لعام آخر ،ومن
ادلتوقع أن تضطلع فرقة العمل باألنشطة التالية يف عام :2106
(أ)
(ب)
يف دورتو الرابعة؛

استعراض األنشطة القائمة من أجل تعلم الدروس ،واالستفادة من اخلربة ادلكتسبة؛
الدعوة رلدداً إىل تقدمي الطلبات وترشيح الزمالء ذلذه التقييمات رىناً مبوافقة االجتماع العام
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(ج)

التخطيط للمزيد من التدريب والتوجيو للزمالء ادلختارين؛

التخطيط للتدريب والتعليم اإللكرتوين الذي يضطلع بو مؤلفو دراسات التقييم عند االقتضاء
(د)
وبالتشاور مع وحدات الدعم التقين ادلعنية؛
(ه) التخطيط للتنفيذ ادلرحلي لألنشطة األخرى ادلدرجة يف مشروع الربنامج اخلاص بالزماالت،
والتبادالت ،والتدريب مثل اإلعارات فيما بني وحدات التعاون التقين ،ووضع مواد تعليم إلكرتوين وتدريب على
أساس منتجات ادلنرب.
 - 06ويف إطار دعم ىذه األنشطة ،ستنسق وحدة الدعم التقين مع األمانة ووحدات الدعم التقين األخرى
حسب االقتضاء ،وستسعى إىل احلصول على دتويل إضايف إذا اقتضت الضرورة ،مبا يف ذلك التمويل من القطاع
اخلاص إلصلاز ىذه األنشطة.

رابعاً  -المواءمة بين االحتياجات والموارد
ألف  -منتدى بناء القدرات
 - 07ادلنرب لو والية حفز التمويل ألنشطة بناء القدرات عن طريق إقامة منتدى مع مصادر التمويل التقليدية
واحملتملة .أما فرقة العمل فهي مسؤولة عن دعم ادلكتب يف تنظيم ىذا ادلنتدى .وبعد التوجيهات الصادرة عن
ادلكتب ،عقدت فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات االجتماع األول دلنتدى بناء القدرات التابع للمنرب يف دىرادون،
اذلند ،يف الفرتة من  09إىل  22تشرين األول/أكتوبر  .2105وشارك يف رعاية االجتماع معهد احلياة الربية يف
اذلند ،وسلطة التنوع البيولوجي يف اذلند ،كما حضر االجتماع حوايل  71مشاركاً من  31بلداً .وكان من بني
ادلشاركني مرشحون من احلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرين ،وشلثلون من رلموعة كبرية من ادلنظمات الرئيسية
العاملة يف رلال بناء القدرات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .ولكن لسوء احلظ مل
حيضر االجتماع سوى القليل من شلثلي مصادر التمويل التقليدية ومصادر التمويل احملتملة.
 - 08وكانت ادلناقشات يف االجتماع األول مثمرة للغاية ،وأفضت إىل ثروة من النصائح ذات الصلة مبواصلة
إعداد آلية دلواءمة االحتياجات ذات األولوية مع ادلوارد التقنية وادلالية الالزمة لتلبية ىذه االحتياجات ،وىيأت
ادلناقشات فرصاً إلقامة شراكات ،ومواءمة االىتمامات من أجل زيادة الدعم لتلبية االحتياجات ذات األولوية
يف رلال بناء القدرات .وأبدت معظم ادلنظمات ادلشاركة حرصاً شديداً على فهم كيفية دعمها بقدر أكرب للمنرب
من أجل تلبية االحتياجات ذات األولوية يف رلال بناء القدرات.
 - 09ونظر ادلنتدى يف النهج الذي ميكن اتباعو يف اجتماعاتو ادلقبلة من أجل مواصلة تطوير الشراكات
وغريىا من أشكال التعاون يف إصلاز بناء القدرات ،وجذب أكرب عدد من ادلنظمات الثنائية وادلنظمات ادلتعددة
األطراف اليت ذلا برامج كبرية يف رلال بناء القدرات .وكان ىناك شعور عام باحلاجة إىل اجتماع آخر يف عام
 2106من أجل احملافظة على الزخم ،وأنو ينبغي أن يسبق االجتماع وضع وتنفيذ اسرتاتيجية مشاركة .ويرد
تقرير االجتماع يف ادلرفق للوثيقة .IPBES/4/INF/5
باء  -آلية المواءمة
 - 21من ادلتوقع يف إطار برنامج العمل للفرتة  2108-2104إعداد آلية مواءمة هتدف إىل اجلمع بني
اجلهات ذات االحتياجات يف رلال بناء القدرات مع اجلهات القادرة على ادلساعدة يف تلبية ىذه االحتياجات
إما تقنياً وإما مالياً .ومنذ الدورة الثالثة لالجتماع العام ،ظلت فرقة العمل وجلنة الدعم التقين التابعة ذلا تعمالن
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من أجل إعداد عناصر على شبكة اإلنرتنت آللية ادلواءمة التابعة للمنرب .وستتم استضافة العناصر على الشبكة
اإللكرتونية على شبكة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وىي مدخل على شبكة إنرتنت يديرىا
برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي .والغرض من ذلك ىو التعلم من تشغيل النموذج ،ومن مث تدرجيياً ومبرور الوقت
إنشاء آلية مواءمة بطريقة منوذجية.
 - 20ووجو رئيس ادلنرب دعوة إىل تقدمي مقرتحات لطلب الدعم التقين وادلايل لتخطيط أو تنفيذ مشاريع بناء
القدرات اليت ينبغي إدراجها يف آلية ادلواءمة النموذجية .واستقطبت الدعوة  88استجابة منها  82استجابة
أدرجت يف النسخة التجريبية من ادلكون على شبكة اإلنرتنت آللية ادلواءمة النموذجية .وتضمنت ادلشاريع البالغ
عددىا  82مشروعاً أنشطة يف  95بلداً مع متوسط دعم مايل بلغ  0,3مليون دوالر لكل مشروع .والفئات
العليا اليت تناولتها ادلشاريع ىي البيانات (مت تناوذلا يف  54مشروعاً) ،والتقييمات الوطنية للتنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية (مت تناوذلا يف  54مشروعاً) ،وأدوات دعم السياسات (مت تناوذلا يف  39مشروعاً)،
وادلعارف األصلية واحمللية (مت تناوذلا يف  28مشروعاً).
 - 22وقد نظر االجتماع األول دلنتدى بناء القدرات التابع للمنرب يف النسخة التجريبية للعناصر على شبكة
اإلنرتنت آللية ادلواءمة النموذجية .وأشار ادلنتدى إىل أنو يف إطار جتربة آلية ادلواءمة ينبغي أن تضع فرقة العمل
منوذج أعمال ،أو مفهوم أعمال للمواءمة ،مبا يف ذلك قضية القيمة ،وسلطط لشؤون اإلدارة ،وخطة عمل ،فضالً
عن العناصر الواردة يف بند ’’مواصلة التنفيذ‘‘ أدناه.
جيم  -مواصلة التنفيذ
 - 23توصي فرقة العمل مبواصلة التجربة يف عام  2106آللية ادلواءمة النموذجية بدعم من منتدى بناء
القدرات كوسيلة دلواءمة االحتياجات ذات األولوية يف رلال بناء القدرات مع ادلوارد .وستشمل التجربة االختبار،
وادلزيد من تطوير مفهوم ادلواءمة ،وقيمتو ،وسلطط لشؤون اإلدارة ،وخطة عمل تتناول ،يف مجلة أمور ،العناصر
التالية:
تعريف ادلدخالت يف آلية ادلواءمة النموذجية اإللكرتونية اليت تدعمها شبكة التنوع البيولوجي
(أ)
وخدمات النظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك عن طريق النظر يف مدخالت من قبيل ادلذكرات ادلفاىيمية ،وادلساعدة
التقنية ،واألفكار اخلاصة بإعداد ادلشاريع ،وخالصات ادلشاريع ،ورلاالت التمويل ،ومنجزات الشركاء
االسرتاتيجيني؛
(ب) إعداد العمليات ومعايري االستعراض ،وقبول ادلدخالت وتيسريىا يف آلية ادلواءمة النموذجية
اإللكرتونية ،مبا يف ذلك النظر يف ُُنج التقييم الذايت على الصعيد الوطين للقدرات ،مثل القدرات ذات الصلة
بإعداد واستخدام تقييمات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على الصعيد الوطين؛
(ج) حتديد دور اذليئات الفرعية وشركاء ادلنرب االسرتاتيجيني يف ادلواءمة وطرق حتديد الشركاء
االسرتاتيجيني ومشاركتهم وفقاً لإلرشادات اخلاصة بتنمية الشراكات االسرتاتيجية ،والرتتيبات التعاونية األخرى
اليت أُقرت مبوجب ادلقرر م ح د  4/3 -مع مراعاة احلاجة إىل مشاركة الشركاء الذين ميثلون اجلهات ادلنفذة،
ومصادر التمويل التقليدية واحملتملة على حد سواء؛
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التجربة ادلستمرة واالختبار آللية ادلواءمة النموذجية بالتعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني ،من
(د)
بني جهات أخرى ،بشأن مقرتحات ادلشاريع اليت يتم استالمها استجابة لدعوة رئيس ادلنرب ،مع مراعاة ادلعلومات
ادلستقاة اليت يتم استالمها؛
(ه) تقدمي الدعم للمكتب يف رلال التخطيط لالجتماع الثاين دلنتدى بناء القدرات يف النصف
الثاين من  2106يف مكان يتيح التفاعل بني أعضاء ادلكتب الذي يتسم بتمثيل إقليمي متوازن وفرقة العمل مع
رلموعة من الشركاء يف ادلواءمة االسرتاتيجية الذين ميثلون اجلهات ادلنفذة ومصادر التمويل التقليدية واحملتملة
على حد سواء ،والنظر يف إدراج جزء رفيع ادلستوى يف االجتماع الثاين.
 - 24ويف إطار دعم األنشطة أعاله ،ستنسق وحدة الدعم التقين مع األمانة ووحدات الدعم التقين األخرى
حسب االقتضاء ،وستسعى إىل احلصول على دتويل إضايف ،إذا اقتضت الضرورة ،إلصلاز ىذه األنشطة.

خامساً  -اإلجراءات المقترحة
 - 25قد يرغب االجتماع العام يف النظر يف اإلجراءات التالية:
أن يطلب من فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرة وجلنة الدعم التقين التابعة ذلا مواصلة جتربة
(أ)
مشروع الربنامج اخلاص بالزماالت ،والتبادالت والتدريب ،وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف التنفيذ التجرييب،
وتوصيات بشأن مواصلة تطوير الربنامج وتنفيذه لالجتماع العام يف دورتو اخلامسة؛
(ب) أن يطلب من فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرة وجلنة الدعم التقين التابعة ذلا مواصلة جتربة آلية
ادلواءمة النموذجية بالتعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني الذين ميثلون اجلهات ادلنفذة ومصادر التمويل التقليدية
واحملتملة على حد سواء ،وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز بشأن التجربة ،وتوصيات بشأن مواصلة تطوير اآللية
وتنفيذىا لالجتماع العام يف دورتو اخلامسة؛
(ج) أن حييط علماً بالدروس ادلستفادة من ادلنتدى األول لبناء القدرات التابع للمنرب ،ويطلب إىل
ادلكتب ،بدعم من األمانة ،وفرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات وجلنة الدعم التقين التابعة ذلا عقد اجتماع ثان
للمنتدى يف النصف الثاين من  2106حيضره شلثلو اجلهات ادلنفذة ،ومصادر التمويل التقليدية ،واحملتملة،
ويطلب إعداد تقرير عن نتائج ادلنتدى يُقدم لالجتماع العام يف دورتو اخلامسة.
____________
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