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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
تنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال ال

 النظم اإليكولوجية
 الثالثةالدورة 

 1025يناير /الثاينكانون   21-21، أملانيا، بون
 *من جدول األعمال املؤقت)أ(  5 البند

ببناء  برنامج العمل األولي للمنبر: فرق العمل المعنية
القدرات والمعارف والبيانات )بما في ذلك خطة/نظام 

 ظم المعارف األصلية والمحليةون البيانات واإلدارة(

 ()ب( 1أ( و) 1الناتجان )نتائج فرقة العمل المعنية ببناء القدرات 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة – أوالا 

يولوجي وخدمات العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع الباالجتماع  أنشأ -2
. وقد 1022-1022ببناء القدرات للفرتة  عمل معنية   فرقة   ،1/5-م ح د مبقتضى القرار ة،م اإليكولوجيالنظ

 2الناجتني يف املرفق الثاين من القرار. ويكمن الغرض األساسي من فرقة العمل يف تنفيذ ا اختصاصاهتُنصَّ على 
 تعلقبرنامج العمل. ويسائر نواتج  اندعميا مبطريقة جتعله 1022-1022)أ( و)ب( من برنامج العمل للفرتة 

 من وبني املوارد، املنرب عمل برنامج لتنفيذ القدرات يف بناء األولوية ذات االحتياجات بني باملواءمة)أ(  2اتج الن
لتنفيذ برنامج عمل املنرب؛  املطلوبةالقدرات تطوير )ب( فيتعلق ب 2ناتج ، أما الوالعيين املايل الدعم حفز خالل

معلومات  IPBES/3/INF/1. وتتضمن الوثيقة 1/5-م ح د قررزيد من التفاصيل يف املرفق األول باملاملد ر  يو 
 .إضافية عن عضوية فرقة العمل

لبيئة يف لوكالة النروجيية يف الوحدة دعم فين لفرقة العمل  عرض حكومة النرويج توفي  وقد حظي  -1
يف وحدة  إىل حني تعيني املوظفني مؤقت ضع ترتيبوُ و املكتب. برتحيب االجتماع العام وموافقة  تروندهامي

حكوميت الربازيل والنرويج، الدعم لدى اجتماعات فرقة العمل وج دت . و ، األمر الذي اسُتكمل اآلنالدعم الفين
 من املركز بدعم أيضا  فرقة العمل . وقد حظيت أعمال مؤسسة أحباث والية ساو باولوللبيئة و وكالة النروجيية الو 

 .لبيئةلوكالة النروجيية المبوجب عقد مع  للبيئة تحدةامل األمم لربنامج التابع احلفظ لرصد العاملي

                                                      
* IPBES/3/1. 
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قد االجتماع عُ . وقد 1022 مرتني خالل عاميف أعماهلا اجتمعت  قُدما  فرقة العمل وبغية مضي  -3
مايو أيار/ 13إىل  12لبيئة يف تروندهامي، النرويج، يف الفرتة من ل ةالنروجييالوكالة الذي استضافته  ،األول

ساو باولو، مدينة عقد يف فقد ع الثاين، الذي استضافته مؤسسة أحباث والية ساو باولو، . أما االجتما 1022
عمل فرقة ال بعض أعضاء وباإلضافة إىل ذلك، اجتمع .1022سبتمرب أيلول/ 21إىل  21من يف الفرتة  ،الربازيل

املعرف االجتماع  قدعُ و  ية إنشاء آلية مواءمة.ملناقشة كيفمع جمموعة من اخلرباء من مصاحل وقطاعات متنوعة 
أيضا مؤسسة أحباث والية ساو باولو.  حتضنته وا 1022سبتمرب أيلول/ 21و 25يومي  يف‘‘ ساو باولوحبوار ’’

 .كما عملت فرقة العمل فيما بني الدورات

من أعماهلا ، استعرضت فرقة العمل اختصاصاهتا وقررت تنظيم ااالضطالع مبسؤولياهتمعرض يف و  -2
 تالشراكات وبرامج التبادالو ؛ وترتيب أولوياهتا بناء القدرات اجاتتيحا: حتديد وهيمرتابطة، خالل أربع مهام 

حتياجات االملعاجلة  هانية واملالية؛ وبناء الشبكات ومتكينفاحلصول على املوارد الوزيادة إمكانية والتدريب؛ 
ناتج التكامل الفعال لبناء القدرات يف كل  رتاب  املبني أدنا  إىل ضماناملبناء القدرات. ويهدف النهج املتعلقة ب

 .برنامج العملمن نواتج 

 بناء القدرات في مجال ات ذات األولوية المقترحة اجتيحاال - ثانياا 
 (، املرفق األول(UNEP/IPBES.MI/2/9وفقا  للقرار املتعلق بوظائف املنرب ومبادئه التشغيلية وترتيباته  -5

 بني الرابطة من أجل حتسني القدرات االحتياجات الرئيسية لبناء أولويات تيبتر باملنرب تتضمن املهام املنوطة 
 لالحتياجات الدعم أشكال من وغي  املايل الدعم وطلب   توفي   مث املالئمة، املستويات على والسياسات العلوم
فرقة ز يتركيل، لضمان العام. وبالتا االجتماع يقرر  ما حنو على بأنشطته، مباشرة القصوى املتصلة األولوية ذات

ذات باالحتياجات قائمة مقرتحة وضعت اجملاالت الصحيحة، على القدرات اهتمامها العمل املعنية ببناء 
قائمة وتتيح الالعام. فيها االجتماع نظر يذ  املذكرة لهببناء القدرات، على النحو الوارد يف املرفق األول لاألولوية 

مصادر وبني بناء القدرات قصوى لذات أولوية  ما جيري تلقيه من احتياجات املواءمة بنيلكيفية  ا  أولي ا  هنج
 .الدعم

العام. االجتماع ىل العمل املضطلع به يف الفرتة اليت تسبق الدورة األوىل من إقائمة ويستند إعداد ال -1
واآلليات بناء القدرات طروحات بشأن احتياجات الدول األعضاء وأصحاب املصلحة لتقدمي متت دعوة هنا، و 

، يف الحقا  . و IPBES/1/INF/10 عالميةإلاوثيقة اليف وترد توليفة عن الطروحات اليت مت تلقيها . تهااملمكنة ملعاجل
نوفمرب تشرين الثاين/ 1إىل  2يف كواالملبور من املنرب قدها رئيس وبناء القدرات ع  بشأن املنرب رمسية غي مشاورات 

يف دورته االجتماع العام إىل وأحيلت ستعراض ملزيد من اال القدرات بناء أخضعت توليفة احتياجات، 1023
 (.IPBES/2/INF/13 انظر)الثانية 

اليت مت حتديدها هذ  القائمة جرى النظر يف ويف االجتماع األول لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات  -1
 تموعة من املعايي وقي  هذ  القائمة وضعت فرقة العمل جمماستعراض  وعندبناء القدرات.  الحتياجات

متسقة مع  حتياجاتالقائمة النهائية لالحىت تكون موعة من املعايي اجملهذ  يف ضوء احملددة  حتياجاتاال
ناقشات ذات املن خالل و اليت عربت عنها احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخر سائر الشواغل برنامج العمل و 

 األول.هذ  املعايي يف املرفق  وترد. باملنرب الصلة

ستعراض، وأصحاب املصلحة اآلخرين لالاملنرب أعضاء على عايي املو القائمة مث مت تعميم مشروع ومن  -2
 .فرقة العملصاحل التعليقات الواردة لقامت األمانة ووحدة الدعم الفين بتجميع و 
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يف  ةخذآة، تلقامشروع القائمة يف ضوء املالحظات امل الثاينها يف اجتماع عملال ةفرق تاستعرضو  -1
 إقامة آلية املواءمةعمل للنظر يف الأيضا املناقشات اليت دارت يف اجتماع ساو باولو الذي عقدته فرقة  االعتبار

 أيضا  . ولقد جرت أخذ يف االعتبار هذ  املدخالتتلقائمة املعروضة هنا (. واIPBES/3/INF/1 الوثيقة )انظر
 أيضا  ت جتميع القائمة املنقحة، مت وعندزائدة عن احلاجة. ألفاظ صياغة لضمان اتساق اللغة وإزالة أي الإعادة 
تسق مع تالتأكد من أن مجيع األنشطة املقرتحة ميكن معاجلتها مباشرة من خالل إجراءات بناء قدرات مراعاة 

 .برنامج العمل

أنواع فيما يتعلق ب الوضوحهناك حاجة للمزيد من  أن أيضا   بدا جليا   ،وخالل اجتماع ساو باولو -20
من خالل آلية املواءمة دعم جتد المن شأهنا أن أن و ، الصندوق االستئماين للمنربسوف يدعمها ألنشطة اليت ا

الحق لفرقة العمل النهج التايل الجتماع االساو باولو و حوار اليت جرت يف كل من ناقشة امل تاملقرتحة. واقرتح
 .لألولويات ومصادر الدعم

األخرى يف برنامج العمل، حتديد النواتج على العديد من  ، كجزء من العمليتم من املتوقع أن -22
ذات األولوية  االحتياجاتتلبية على بناء القدرات. وهذا سوف يساعد يف إضافة املزيد من الرتكيز  احتياجات

بناء القدرات يف الفحص أو إجراء تقييمات، أو يف  احتياجاتعلى سبيل املثال، ميكن حتديد و بناء القدرات. ل
على ( IPBES/3/INF/4 )انظر اتلتقييمادليل وحيتوي أدوات دعم السياسات واملنهجيات. وضع ي  لالتخط

فرقة العمل املعنية ببناء القدرات  أيضا  وسوف تنظر  وتبليغها، بناء القدرات احتياجاتتحديد لمؤشرات أخرى 
. كما 1025أبريل نيسان/يف  يف وقت واحداألفرقة  تمعجتعندما األخريني العمل فرقيت يف هذ  املسألة مع 

 .أهنا من مسؤولياهتاباختصاصاهتا  يت تقضيتقييم الوطين الذايت الللهج املمكنة ستدرس فرقة العمل الن  

 دل والتدريببرامج التباو  تلزمااللالبرنامج المقترح  - ثالثاا 

 لربامج الزماالت مقرتحا   برناجما   تضع أنعمل الفرقة من  العام يف دورته الثانيةاالجتماع  لبط   -21
هذ  املسألة يف يف الثالثة. وقد نظرت فرقة العمل دورته  يف العام االجتماع فيه لينظر والتدريب واملبادالت

جتدر اإلشارة و فيما بني الدورات الستكمال االقرتاح.  وحدة الدعم الفين أيضا  و فرقة الها، وعمل أعضاء ياجتماع
 1021 من عام التنفيذ اعتبارا   تكييفمث  1025هج يف عام إىل جتريب النُ  يف البدايةيرمي إىل أن هذا االقرتاح 

 .يف ضوء التجربة فصاعدا  

كما قررها االجتماع بناء القدرات  لذات األولوية  االحتياجات إىلالقدرات تطوير مجيع أنشطة  وتستند -23
والتوجيه والتدريب إىل معاجلة قائمة ، اتعار اإلو  تبادالاملو  الزماالتاألنشطة يف برنامج  ُوجهتالعام. وبالتايل 

طموح، بالالربنامج املقرتح ويتسم . يف الوقت ذاته دعم تنفيذ برنامج العمل ، معذات األولوية حتياجاتاال
 .للتنسيق واملراقبة واإلبالغ واالستعراض كبيا    نيا  ف تطلب دعما  يوسوف 

-1022للفرتة للمنرب الستئماين من الصندوق ادوالر متاح  102.150وهناك مبلغ إمجايل قدر   -22
أن يغطي )ب(، لذلك فمن املفرتض  2)أ( و 2الناجتني أنشطة بناء القدرات املدرجة يف إطار صاحل ل 1025

تغطية تكاليف املبلغ هذا ه سيكون على أنمع اإلشارة إىل ، بالكاملتكاليف هذ  الفرتة  الصندوق االستئماين
لنطاق ع كبي وتدرجيي يالقدرة على استيعاب توستكون للمنرب  ن املتوقع أنأخرى باإلضافة إىل هذا الربنامج. وم

القدرة على حتم ل هذا لصندوق االستئماين تكون لمن غي املرجح أن و تنفيذ الربنامج يف السنوات الالحقة. 
من املتوقع أن يتم تلك الفرتة. وبالتايل فاملنرب لالتوصل إىل اتفاق بشأن ميزانية وإن كان ال بد من حىت التوسيع 

آلية موارد إضافية من خالل ال بد من إجياد دعم تلك األنشطة ذات األولوية من الصندوق االستئماين، و 
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األعضاء واجلهات املعنية دعوة تم تأن  قرتح أيضا  . واُ ية التمويليةرعاالومنتدى بناء القدرات أو من خالل  املواءمة
 .لتنفيذ الربنامجعيين اللدعم املايل و تقدمي ااألخرى ل

يتضمن برنامج الزماالت وتبادل وال العام. االجتماع نظر فيه ياملرفق الثاين ليف الربنامج املقرتح ومت إيراد  -25
فئات مستهدفة الن هج ذ  هلكون تسوف و والتوجيه.  ةعار هُنج اإل عزز أيضا  سي، ولكنه فق  املوظفني والتدريب

 ،اجلنوببلدان الشمال و وبني بلدان  ،اجلنوببلدان بني كبي تعاون   سرتوج إلحداثمتفاوتة، و  آجالو متباينة 
 املنح الدراسية.ثالثي. وميكن إضافة هنج أخرى يف املستقبل، مبا يف ذلك  وتعاون  

تنفيذ الربنامج،  البدء يف ينفوحدة الدعم الو عمل تنوي فرقة الالعام، االجتماع وبعد توجيهات من  -21
وقد . أيضا   العام، ومع األمانة أنشأها االجتماعاليت املعنية العمل  ةفرقأة اخلرباء و والعمل عن كثب مع مجيع أفرق

إجراء التقييمات املوضوعية واملنهجية املقرر باخلرباء  ةفرقأفرقة العمل بالفعل مناقشة مشاريع جتريبية مع بدأت 
وذلك نامج على مراحل، القصد من ذلك هو تنفيذ الرب (. و IPBES/3/INF/1 )انظر 1025يف عام إجنازها 

ين بشكل لفوحدة الدعم او  عملة الفرقتتعاون القيام بذلك، س معرض يفو . االستفادة منهاو اخلربة التعلم من ب
 .العامليةدون بالفعل يف هذا اجملال، مثل شبكة التقييم  العاملةوثيق مع املنظمات 

 المواردو  حتياجاتاالواءمة بين مال – رابعاا 

من هبدف اجلمع بني  إنشاء ما يطلق عليه آلية املواءمة 1022-1022للفرتة لعمل برنامج ايتوقُع  -21
القادرين على املساعدة يف تلبية تلك االحتياجات، سواء الفنية أو املالية. وبني بناء القدرات ل احتياجاتلديهم 

سبتمرب أيلول/ 21و 25يومي  ساو باولو حوارهذ  املسألة عقدت فرقة العمل بشأن من أجل تعزيز النقاش و 
 .IPBES/3/INF/1 تقرير ذلك االجتماع يف الوثيقةيرد . و أعال ( 3)أنظر الفقرة  1022

آلية ساو باولو، تقرتح فرقة العمل إنشاء حوار لعمل و ة ااجتماعات فرقوبعد املناقشة اليت جرت خالل  -22
 وجها  التواصل نشطة التمكينية شمل أداة على شبكة اإلنرتنت وأنشطة متكينية. وستشمل األت يةمنوذج مواءمة
يف و احلوارات اإلقليمية والعاملية، إىل جانب أنشطة التواصل.  شبكات اليت تشمل أيضا  أنشطة بناء اللوجه و 

إجياد أساس وبشكل تدرجيي  ذرحبحىت يتم ، وذلك على وحدة أو وحدتني مقصورا  كون النموذج يالبداية سوف 
 ةم اإليكولوجيية للتنوع البيولوجي وخدمات النظالبوابة اإللكرتونتستضيف  . ومن املتوقع أنقوي ملواءمة ناجحة

(BES-Net) والقصد من ذلك هو أن نتعلم  .نرتنتاإلشبكة عناصر  اليت يديرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 بأسلوب منطي. آلية املواءمةمن تشغيل النموذج ومن مث، خطوة خطوة ومبرور الوقت، بناء 

فز متويل أنشطة بناء القدرات من املنرب حبيقوم  املنوط به االضطالع هبا،خرى األ وظائفال ومن بني -21
على عاتق فرقة مسؤولية دعم تنظيم هذا املنتدى بينما تقع تقليدية وحمتملة، متويل صادر مبخالل توفي منتدى 

دى يف النصف الثاين من عام االجتماع األول للمنتبعقد عمل. وقد وافق املكتب على توصية فرقة العمل ال
وهذا من (، IPBES/3/INF/1 يف املنتدى يف ورقة املناقشة )انظرمن أفكار  ملا يدور حاليا  . ويرد موجز 1025

، تليها توصية إىل املكتب بشأن 1025فرقة العمل يف أوائل عام  اش جتريهشأنه توفي األساس ملزيد من النق
 .للمضي قدما  السبل أفضل 

على  فرقة العمل حاليا  تعمل ، 1022أغسطس عام آب/د نطاق التقييمات اإلقليمية يف وبعد حتدي -10
التقييمات اإلقليمية لتنفيذ وضع مقرتح لعقد جمموعة من احلوارات اإلقليمية للمساعدة يف بناء القدرات الالزمة 

 هذ  احلوارات أيضا  تتيح  قرتح أنيُ و خالل حتسني فهم عملية التقييم يف سياق برنامج عمل املنرب. من للمنرب 
لى البيانات واملعارف احلصول عترتيبات و الدعم الفين اإلقليمي؛ بالفرصة ملناقشة األمور التالية: القضايا املتصلة 
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وإمكانية إنشاء منابر إقليمية أو دون إقليمية للمساعدة على تنظيم مشاركة أصحاب ؛ والقدرات الالزمة للتقييم
 (.IPBES/3/INF/1 املصلحة )انظر

شراكات، هبدف إشراك العديد من الشبكات و الجوانب أخرى من تطوير  عمل أيضا  وتدرس فرقة ال -12
تدرس ذلك معرض عملها يف و تعمل بالفعل على أنشطة بناء القدرات ذات الصلة. اليت املؤسسات واملبادرات 

واخلط   (IPBE/3/16)ملصلحة اشراك أصحاب إلاملقرتحة  باالسرتاتيجيةأعماهلا ارتباط فرقة العمل كيفية 
 .احلوارات اإلقليمية املقرتحة أعال ه كذلك بحتقيقشراك ووسائل اإلوسيسرتشد هذا املستقبلية لتنفيذها. 

 اإلجراءات المقترحة - خامساا 

 ، يف القيام مبا يلي:بناء القدراتلذات األولوية االحتياجات عند النظر يف  ،العامقد يرغب االجتماع  -11

 ؛ذكرةبناء القدرات املرفقة هبذ  امللولوية ذات األ حتياجاتالقائمة الى وافق عأن ي ( أ)
التابعة هلا أن حترص على الدعم الفين ة حدوو طلب إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يأن  ( ب)

 ؛ا مستقبال  الكامل يف عملههذ  بولوية ذات األاحتياجات بناء القدرات  مراعاة

نية ببناء القدرات مواصلة إبقاء احتياجات بناء القدرات قيد ملعاطلب إىل فرقة العمل يأن  ( ج)
حتياجات االقائمة ضرورية يف أي تغييات ن ع ةالعام يف دورته اخلامساالجتماع االستعراض، وتقدمي تقرير إىل 

 بناء القدرات؛لذات األولوية 

 ةفرقأاخلرباء و  فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة ومجيع أفرقةو طلب إىل املكتب يأن  ( د)
معاجلة التابعة هلا على وحدة الدعم الفين و مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات  لعمل  أنشأها املنرب االعمل اليت 

 ت.القدرااالحتياجات ذات األولية لبناء هذ  

تدريب الو  تبادالاملو  بشأن الزماالت، عند النظر يف الربنامج املقرتح العام أيضا  وقد يرغب االجتماع  -13
 يف:

 والتدريب؛ تبادالوامل الزماالتاملوافقة على برنامج  ( أ)

إعداد  مواصلة  التابعة هلا دعم الفين ة الوحدو طلب إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يأن  ( ب)
 ؛العام جتماعومزيد من اخلط  للدورة الرابعة لالاحملرز ، وتقدمي تقرير عن التقدم وتنفيذ  هذا الربنامج

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة ومجيع أفرقة اخلرباء وفرق و ىل املكتب طلب إيأن  ( ج)
تنفيذ هذا التابعة هلا لوحدة الدعم الفين و لعمل مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات أنشأها املنرب االعمل اليت 

 .الربنامج

 يف:القدرات، العام، عند النظر يف منتدى بناء قد يرغب االجتماع  على ذلكوعالوة  -12

طلب يأن يف ، و 1025بناء القدرات يف لاألول املنرب اخلط  األولية لعقد منتدى الرتحيب ب ( أ)
 املكتب يف اجتماعه اخلامس؛ياجعه مقرتح لتطوير هذ  اخلط  حبيث تفضي إىل عمل مواصلة الإىل فرقة 

عه اخلامس، بناء القدرات يف اجتمالملنرب اكتب مراجعة مقرتحات منتدى املطلب إىل يأن  ( ب)
 تنفيذها؛فرقة العمل بشأن التوجيه لألمانة و قدمي وت

التابعة هلا  لدعم الفينا ةوحدو العمل مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات  األمانةإىل طلب يأن  ( ج)
 .1025بناء القدرات خالل النصف الثاين من عام لاألول املنرب عقد منتدى من أجل 
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 المرفق األول

 بناء القدراتل حتياجات ذات األولويةاالمشروع قائمة 

األولوية لتحسني الرابطة ، مينح املنرب بناء القدراتالرئيسية ذات األولوية ل هاحتياجاتو  همع مهام متاشيا   -2
وغي  من أشكال الدعم بني العلوم والسياسات على املستويات املالئمة ويوفر ويطلب بعدئذ الدعم املايل 

برنامج . ويقضي املتصلة مباشرة بأنشطته، على حنو ما يقرر  االجتماع العامالقصوى لالحتياجات ذات األولوية 
تنفيذ برنامج من أجل  املواردمع األولوية لبناء القدرات مبواءمة االحتياجات ذات  1022-1022للفرتة العمل 

 .عمل املنرب من خالل حفز الدعم املايل والعيين

 :اء القدرات هي تلك اليت تستويف املعايي التاليةبنالقصوى لحتياجات ذات األولوية اال -1

يتم توفي برنامج عمل املنرب )نواتج دجمها يف  ريميكن معاجلتها من خالل األنشطة اليت جي ( أ)
 (؛آلية املواءمةالعينية، ومنتدى بناء القدرات و واملسامهات ، منربالصندوق االستئماين للهلا من خالل املوارد 

 أو:
هلا من املوارد يتم توفي خالل األنشطة اليت تتيح تنفيذ برنامج عمل املنرب ) ميكن معاجلتها من ( ب)

 (؛آلية املواءمةمنتدى بناء القدرات و خالل 

 :ويف كلتا احلالتني

رور لالستدامة مببناء القدرات قابلية ز مطالب وتعز  مدفوعة مبا يتم اإلعراب عنه من تكون  ( ج)
 املبادرات واملؤسسات القائمة؛ن االستفادة مالوقت، مبا يف ذلك من خالل 

تعددة املتنفيذ والرتاب  فيما بني االتفاقات البيئية الودعم يف املنرب الوعي واالخنراط شحذ ت ( د)
 .األطراف

يرد ملخص واملشاورات. و الطروح بناء القدرات من خالل احتياجات عن التعبي مع التقدير  املنربيقر  -3
هذ  االحتياجات إىل كيفية املواءمة بني  أدنا . ويشي اجلدول أيضا  وتصنيفها يف اجلدول لعمليات اإلعراب 

 .املواردو 

التالية تُقرتح االحتياجات بناء القدرات احملددة يف اجلدول، احتياجات عن التعبي وباالعتماد على  -2
 :هج األنسب لتحديد مصادر الدعمإىل جنب مع النَّ  ذات األولوية جنبا  

ربنامج اليف املقام األول من خالل  اتناوهل رب؛ يتماملننواتج ملشاركة يف الرتكيز على القدرة على ا ( أ)
تقدمي كون يسو ملنرب. اليت يقوم هبا التقييمات اإلقليمية لولوية منح األوالتدريب، مع  تبادالاملو  تلزماالاملقرتح ل

رور مبهذا الربنامج نطاق  يتم توسيعسو العينية. سامهات وامل ربهذ  املوارد من خالل الصندوق االستئماين للمن
 لمواءمة؛ية لنموذجاآللية التعبئة املوارد من خالل منتدى بناء القدرات وجتريب يسي الوقت من خالل ت

ولوجي وخدمات الرتكيز على تعزيز القدرة على إجراء واستخدام التقييمات الوطنية للتنوع البي ( ب)
سيتم توفي و االهتمام. اإلعراب عن ات على أساس وتنفيذ املقرتحيسي وضع من خالل ت ةم اإليكولوجيالنظ

وضع طلب الدعم لتواملسامهات العينية، يف حني سيُ رب موارد التيسي من خالل الصندوق االستئماين للمن
 لمواءمة؛اآللية النموذجية لمن خالل منتدى بناء القدرات وجتريب  هااملشاريع الوطنية وتنفيذ مقرتحاتُ 

فئات أخرى من االحتياجات، توضيحية تتناول ذ مشاريع جتريبية أو وتنفيوضع الرتكيز على  ( ج)
سيتم توفي موارد التيسي من و عن االهتمام. التعبي على أساس ها تطوير املقرتحات وتنفيذيسي من خالل ت

ية مقرتحات املشاريع الوطنلوضع دعم الطلب واملسامهات العينية، يف حني سيُ رب خالل الصندوق االستئماين للمن
 آلية املواءمة.من خالل منتدى بناء القدرات وجتريب  هاوتنفيذ
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لتلبية  المحتملةالدعم من أصحاب المصلحة، ومصادر  مبناء القدرات التي حددها األعضاء وغيره احتياجات
 هماحتياجات

من حتياجات فئات اال
 القدرات

احلكومات وأصحاب االحتياجات اليت حددهتا 
 نو املصلحة اآلخر 

 احملتمل للدعم صدرامل
صندوق ال

 مالحظات آلية املواءمة االستئماين

 من أجلتعزيز القدرات  -2
املشاركة الفعالة يف تنفيذ 

 برنامج عمل املنرب

املشاركة الفعالة  من أجلتطوير القدرات  2-2
 يف التقييمات اإلقليمية والعاملية للمنرب

  

أولوية يتم تنفيذ 
لصندوق االستئماين ا

 حد كبي من إىلللمنرب 
 تخالل برنامج الزماال

 والتدريب تتبادالالو 

تستكمل من خالل 
 آلية املنرب للمواءمة

املشاركة الفعالة من أجل تطوير القدرات  2-1
 للمنرب تقييم املواضيعيةاليف عمليات 

  

املشاركة الفعالة  من أجلتطوير القدرات  2-3
هبا املنهجية اليت يقوم تقييم اليف عمليات 

ملنرب لتطوير أدوات دعم السياسات ا
 واملنهجيات

  

رصد املشاركة القدرات من أجل تطوير  2-2
الوطنية واإلقليمية يف تنفيذ برنامج عمل 

 املنرب، واالستجابة ألوجه القصور احملددة

  

من تطوير القدرات  -1
التقييمات الوطنية إجراء  أجل

 هاواستخدام واإلقليمية

إجراء عمليات من أجل  قدراتتطوير ال 1-2
مع مبادرة  متشيا  التقييم، مبا يف ذلك 

اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع 
 البيولوجي

  

آللية املنرب األولوية 
 للمواءمة

استخدام  من أجلتطوير القدرات  1-1
تقييم لدعم وضع السياسات واختاذ ال

 القرارات

()  

واستخدام ع من أجل وض تطوير القدرات 1-3
السوق اعتبارات إىل ال تستند أساليب 

لتقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
 ةاإليكولوجي

  

تقييم املوائل  من أجلتطوير القدرات  1-2
ولوية األوالنظم اإليكولوجية ذات 

ددة، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية احمل
 سياسيةالبيئية و اللحدود العابرة ل

()  

مؤشرات من أجل وضع تطوير القدرات  1-5
 التقييم واستخدامها الفعال

  

تقدير وتقييم  من أجلتطوير القدرات  1-1
 خيارات اإلدارة والفعالية
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من حتياجات فئات اال
 القدرات

احلكومات وأصحاب االحتياجات اليت حددهتا 
 نو املصلحة اآلخر 

 احملتمل للدعم صدرامل
صندوق ال

 مالحظات آلية املواءمة االستئماين

 
اسرتجاع من أجل تطوير القدرات  1-1

واستخدام كل البيانات واملعلومات 
 واملعارف ذات الصلة

  

 

ألغراض تطوير القدرات  -3
 نيةفاملالية وال املوارد حتديد
 تهاوتعبئ

حتديد من أجل تطوير القدرات املؤسسية  3-2
 تهاوتعبئ يةفناملوارد املالية وال

  

 ةجتريبي/مشاريع مشروع
 ملنربآلية امن خالل 

 للمواءمة
مقدمي من أجل إبالغ طوير القدرات ت 3-1

 فيناخلدمات احملتملني من الدعم املايل وال
 لقدراتاحتياجات بناء ابوضوح عن 

  

من حتسني القدرات  -2
لى البيانات ع صولاحل أجل

واملعلومات واملعارف )مبا يف 
 (ذلك خربات اآلخرين

صول حتسني احلمن أجل تطوير القدرات  2-2
البيانات واملعلومات واملعارف مبا يف على 

 هتاوإدار إنتاجها و التقاطها ذلك 
)مبا يف ذلك املعارف  هاواستخدام

 (األصلية واحمللية

  

 ةجتريبي /مشاريعمشروع
 ملنربآلية امن خالل 

 للمواءمة

لى عصول احلمن أجل تطوير القدرات  2-1
البيانات واملعلومات واملعارف اليت تديرها 

 دوليا   ونالناشط نو املنظمات والناشر 

  

تعزيز التعاون القدرات من أجل تطوير  2-3
بني املؤسسات البحثية وواضعي 

ملستويات الوطنية السياسات على ا
ج متعددة لتشجيع هنُ ال سيما واإلقليمية، 

 التخصصات ومتعددة القطاعات

  

حتويل  من أجلتطوير القدرات  2-2
التقييمات العلمية واالجتماعية للتنوع 
 ةالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

يف شكل يسهل فهمها من قبل صناع 
 القرار

  

فهم كيفية  من أجلتطوير القدرات  2-5
املعارف احمللية و اجلمع بني العلم احلديث 

واألصلية، مبا يف ذلك تيسي املشاركة 
الفعالة للمجتمعات احمللية، والعلماء 

 وصانعي السياسات األصلية واحمللية

()  

لى عصول احلمن أجل تطوير القدرات  2-1
التقنيات والشبكات اليت تدعم تصنيف 

 ي والرصد واألحباثالتنوع البيولوج
 هاواستخدام
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من حتياجات فئات اال
 القدرات

احلكومات وأصحاب االحتياجات اليت حددهتا 
 نو املصلحة اآلخر 

 احملتمل للدعم صدرامل
صندوق ال

 مالحظات آلية املواءمة االستئماين

من  تطوير القدرات -5
معزز وذي مغزى  اخنراط أجل

 املصلحةأصحاب من 
 املتعددين

املشاركة الفعالة من أجل تطوير القدرات  5-2
ألصحاب املصلحة يف التقييم وغيها من 
األنشطة ذات الصلة على املستوى 
الوطين، مبا يف ذلك لفهم من هم 

 همكيف ينبغي إشراكأصحاب املصلحة و 

  

 /مشاريعمشروع
من خالل  /جتريبيةجترييب
 للمواءمة ملنربآلية ا

الفعال بالغ اإلمن أجل تطوير القدرات  5-1
التنوع البيولوجي وخدمات سباب أمهية أل

 أسباب أمهيةالنظم اإليكولوجية، و 
 عديدة يف صنع القرارال اهم قيمُ استخدا

  

االستخدام  من أجلتطوير القدرات  5-3
يف تنفيذ االلتزامات لنواتج املنرب الفعال 

الوطنية مبوجب االتفاقات البيئية متعددة 
 األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
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 المرفق الثاني

 التدريبيةوالبرامج  تبادالالمو الزماالت مشروع برنامج 

 نشودةالم ائجالنت - ألف

 :والتدريب تبادالاملو زماالت لملنرب لامن برامج  ستهدفةنتائج مهناك ثالث  -2

 برنامج عمل أفضل؛نواتج تطوير القدرات الفردية واملؤسسية وتعزيزها من أجل دعم تنفيذ  ( أ)

نتيجة لفهم أفضل لعمليات التقييم، ذلك املعرفة يف صنع القرار، و زيادة فعالية استخدام  ( ب)
 ات؛السياس، وتعزيز احلوار بني العلم و نهجياتوأدوات دعم السياسات وامل

املنرب تنفيذ برنامج العمل وعرب مجيع وظائف لالتعاون بني األفراد واملؤسسات الداعمة زيادة  ( ج)
 .األربع

 السياق والتبرير -باء 

 والتدريب العديد من االحتياجات ذات األولوية القصوى تباداللزماالت واملاملقرتحة لربامج التناول ست -1
القدرات على املشاركة الفعالة يف تنفيذ برنامج عمل املنرب. بتعزيز املعنية  احملددة لبناء القدرات، ال سيما تلك

عمل فرقة العمل  م أيضا  دعَّ يالعام، وسأنشأها االجتماع الربنامج عمل عدد من أفرقة اخلرباء اليت دعم هذا سيو 
 .أنظمة املعارف األصلية واحملليةاملعنية باملعرفة والبيانات وفرقة العمل باملعنية 

ن هم الطالب و األفراد املعنيو من األفراد واملؤسسات.  وتشمل الفئات املستهدفة للربامج املقرتحة كال -3
ن و ن واملدير و ، وكذلك الباحثيف بواكي مسارهم املهينن لدرجة املاجستي أو درجة أعلى( والعلماء و )املسجل

يت تعمل التلك هي يف املقام األول عنية فاملاملؤسسات أما إىل العليا. توسطة املاملستويات وصناع القرار من 
تعزيز جمموعة من املهنيني املهرة وشبكات املؤسسات وسيكون بشكل جوهري يف دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب. 

وأدوات دعم السياسات يف عمليات املنرب تقارير ستيعاب لتنفيذ برنامج العمل وا، ال سيما مهما   أمرا  يف كل بلد 
 .وطنيةصنع القرارات ال

 األهداف -جيم 

 :تتمثل يفاألهداف نشودة فإن من أجل حتقيق النتائج امل -2

ملشاركة يف االذي يتيح للباحثني الشباب وغيهم من املهنيني  توضع وتنفيذ برنامج الزماال ( أ)
تكوين ملنرب، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، البقاء يف املؤسسات املعنية لفرتة حمددة من الزمن هبدف اأنشطة 

 نرب؛املجدول أعمال يف  لمضي قدما  لكفاء األجمموعة من املهنيني 

لموظفني من مؤسسة لؤقتة املعارة اإلدعم يشجع، وعند االقتضاء يعزز ويضع وتنفيذ برنامج و  ( ب)
 إىل أخرى، وذلك هبدف دعم مهام حمددة تتعلق بتنفيذ برنامج العمل؛داعمة للمنرب 

قتضاء، يدعم تبادل األفراد أو تبادل الزيارات بني االعند شجع، و يعزز ويضع وتنفيذ برنامج و  ( ج)
، وذلك هبدف تشجيع التعلم القائم على األقران وتعزيز التعاون بني املنربعمل باملؤسسات ذات الصلة 

 ؛باملنرباملؤسسات العاملة يف األنشطة ذات الصلة 
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باحثني واملديرين واليف بواكي مسارهم املهين لعلماء ل فرصا  تتيح وضع وتنفيذ خطة توجيه  ( د)
موجه من الراسخني يف للعمل بشكل وثيق مع  ةالعاملني يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

 باملنرب؛ذي صلة جمال 

من شأهنا تعزيز املنرب اليت لتلبية احتياجات  وضع وتنفيذ برنامج تدريب مصمم خصيصا   ( ه)
 العلم؛ات و سياسالرابطة بني الوتعزيز واتج املنرب نلتحقيق  بلدانوالفراد واملؤسسات األقدرات 

الدروس وضع تعلم من جتربة تنفيذ كل عنصر من عناصر الربنامج املذكورة أعال ، وذلك لال ( و)
موعة من اخلرجيني، واستكشاف الفرص ملكونات أخرى وضع قائمة جملوالتخطي  ألنشطة أخرى، مبا يف ذلك 

 الزماالت.مثل برنامج 

 األنشطة -دال 

بناء القدرات خطة تفصيلية للتنسيق والتنفيذ وتقدمي التقارير واستعراض املعنية بفرقة العمل ستضع  -5
. ومن هذا املرفقالربنامج، مع وضع عدد من التمارين التجريبية على أساس اخلطة اإلرشادية الواردة يف تذييل 

وحدة وستقدم رباء املتعدد التخصصات. على هذ  اخلطة بالتشاور مع فريق اخليوافق مكتب املنرب املتوقع أن 
العمل مع املؤسسات والشبكات ذلك بنية عند االقتضاء، و فاملساعدة ال (أ )تالدعم الفين يف جمال بناء القدرا

 على سبيل املثال. خالل إعارة املوظفني إىل وحدة الدعموذلك من ، املعنية

 :ما يلييف األنشطة املقرتحة تكمن  -1

تغطي كل عنصر  تيار لكل من األفراد واملؤسسات املشاركة يف الربنامجاختأهيل و وضع معايي  ( أ)
 تدريب وغيها(؛الو  اتعار اإلو الزماالت من العناصر املختلفة )

ستكون عليه  وضع إرشادات للمتقدمني لكل مكون من مكونات الربنامج لتحديد ما ( ب)
 سيتحمل التكاليف؛ومن ة ما هي التكاليف احملتملو كل من األفراد واملؤسسات، ومكاسب   مسامهات

واختيار املشاركني  تهاواستقبال الطلبات ومعاجل املتعلقة بطرح العروضالعمليات اإلدارية وضع  ( ج)
 ردود للمتقدمني، مبا يف ذلك من يشارك يف كل من هذ  األنشطة؛تقدمي الو 

، مكونات الربنامجمكون من االختبارات التجريبية حسب مقتضى احلال مث تنفيذ كل إجراء  ( د)
املدرجة يف اخلطة اإلرشادية الواردة يف من العناصر كل عنصر ل بناء على ختطي  وتقديرات تكلفة أكثر تفصيال  

 ؛تذييل مشروع الربنامج احلايل

مكونات الربنامج، وذلك هبدف مكون من وضع وتنفيذ إجراءات إلعادة النظر يف كل  ( ه)
 ألفراد واملؤسسات املشاركة؛احل صاأهداف وغايات الربنامج لب ه يتم الوفاءالتحقق من أن

مع برنامج التدريب على ليس فحسب خرى بالتعاون األتعليمية الوارد املتدريب و وضع موارد ال ( و)
أنشطة يسي ونشرها على نطاق أوسع لتعزيز وت مع عناصر أخرى من الربنامج، بل وكذلكوجه اخلصوص، 

 ة.اإللكرتونيبالوسائل التعلم األخرى، مبا يف ذلك التعلم 

                                                      
 تقع يف الوكالة النروجيية للبيئة، تروندهامي، النرويج.( أ )
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 المخرجات -هاء 

اخلربة من  سنويا  الباحثني وصناع القرار من عدة مئات يكتسب من املتوقع أن  ،1021ابتداء من  -1
ن و املشاركيقد م عدد كبي يف املرحلة التجريبية. ومن املتوقع أن سوف يشارك مشاركتهم يف الربنامج، وقبل ذلك، 

ضافة إىل املوارد البشرية املتاحة لتقدمي برنامج باإلعمل حمددة، خمرجات برنامج لتنفيذ الدعم  يف الربنامج أيضا  
به قوم يما تبليغ ن يف وضع جيد للمساعدة يف و املشاركوسيكون عمل وحتسني الرواب  بني املؤسسات املشاركة. 

ب العديد من األنشطة تدريتستهدف من املتوقع أن  ،فيما يتعلق بربنامج التدريبو لبناء العالقات. املنرب 
، للحفاظ على الربنامج قيد االستعراض واالستفادة من أخيا  و املدربني، وبالتايل الوصول إىل أبعد من املشاركني. 

 .مجيع املشاركني يف الربنامج تقدمي معلومات عن جتربتهمسٌيطلب من اخلربات 

 المدخالت المطلوبة -واو 
 المدخالت المالية المطلوبة للمرحلة التجريبية - 1

. تجريبية )مبا يف ذلك األنشطة اجلارية بالفعل(الرحلة املتنفيذ دنا  تقديرات التكلفة اإلرشادية لترد أ -2
 التجرييب، الربنامج إدارة الفين بتغطية تكاليف الدعم يقوم الصندوق االستئماين للمنرب ووحدة أن املفرتض ومن

 وكذلك واإلقامة، السفر مثل فتكالي ذلك يشمل وسوف. العيين الدعم من ُتستكمل مبزيد أن وحيتمل
 التدريبية وتشغيلها. عقد حلقات العمل يف عن ذلك املرتتبة التكاليف

تقدير التكاليف بدوالرات الواليات املتحدة  
 (1025-1022للمرحلة التجريبية )

 50 000 برنامج الزماالت

 15 000 برنامج اإلعارات

 100 000 برنامج املبادالت 

 50 000 خطة التوجيه

 315 000 برنامج التدريب

 000 000 المجموع

 التنفيذالمالية المطلوبة لمرحلة المدخالت  - 2

غي أنه من دعم من الصندوق االستئماين للمنرب. يف تلقي الجزء من الربنامج يستمر من املفرتض أن  -1
نامج يف السنوات الالحقة. تنفيذ الرب لنطاق القدرة على استيعاب توسع كبي وتدرجيي ميلك املنرب أن املتصور 

توقف هذا ومن املتوقع أن يعلى حتمل هذا التوسع،  قادرا  الصندوق االستئماين يكون من غي املرجح أن و 
أو غيها من  آلية املواءمةوارد من خالل منتدى بناء القدرات، و تزويد  مبعلى الربنامج الذي جيري التوسع 

من مثل هذا التوسع على اخلربات املكتسبة يف املرحلة التجريبية و من  دوىتتوقف اجلسوف و العينية.  سامهاتامل
 ية.النموذجآلية املالءمة جتريب 

 المدخالت الفنية المطلوبة - 3

اليت تعمل مبثابة املؤسسات متث ل نية على عدة مستويات. و فتنفيذ الربنامج املقرتح مدخالت سيتطلب   -20
من املوظفني للعمل  وارد اليت توفر املؤسسات املو أار أو املوظفني املعارين، الزو تبادل فة للزمالء واملتدربني و مضي  
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يف معظم احلاالت تستند نية الالزمة لتنفيذ الربنامج وسفاملدخالت المن أشكال  مرشدين أو مدربني، شكال  ك
املضيفة وموظفي العدد املطلوب من املؤسسات ويتوافق االهتمام. اإلعراب عن العينية من خالل إىل املسامهات 

 .نية مع العدد املقرتح من الدورات التدريبية والزمالء واملتدربني واملشاركني اآلخرين يف الربنامجفاملوارد ال

 االفتراضات والمخاطر -زاي 

ستكون الدولية واملتعددة الثقافات،  تهاطبيعو جمموعة اآلليات املقرتحة و  لتعقيد الربنامج املقرتح نظرا   -22
بأن الربنامج املقرتح طموح،  قرارمع اإلو  ه.ودعم لتشغيل الربنامجقائم على املهارات ين فدعم  هناك حاجة إىل
ليب أهداف وإمكانيات املؤسسات، والناس، ت مقرتحاتيشجع على تقدمي اتباع هنج تدرجيي فإنه يستحسن 

هنا أن تؤثر على مدى تنفيذ تشمل العناصر األخرى اليت من شأو التعلم من التجربة. مع يف هنج متدرج، املنرب و 
عاجلة هذ  وملواستقبال الطلبات وحتديد أولوياهتا.  طرح العروضالربنامج بنجاح تنفيذ نظام فعال وشفاف ل

املنرب الربنامج، مبا يف ذلك يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية بشأن واضح تواصل القضايا سيكون من املهم ضمان 
 .أصحاب املصلحةلالتصال والتوعية، واسرتاتيجية إشراك 

 المتعاونون - اءح

لفرقة العمل التابعة وحدة الدعم الفين املنرب و ليس فق  أمانة بدرجات متفاوتة التنفيذ  سوف يشمل -21
وأعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد األخرى وحدات الدعم الفين  املعنية ببناء القدرات، ولكن أيضا  

واحد نشاط يف  ةشاركامل أيضا  ما يلي  وباإلضافة إىل ذلك من شأن أنشطة حمددة.بمباشرة املعنيني التخصصات 
 :أو أكثر

دعم الفين للوحدات بصفتها ، سواء للمنربدعم التقييمات اإلقليمية بمباشرة املعنية املنظمات  ( أ)
 ؛بصفة أخرىأو 

 حلقة وصل بني أفرقة اخلرباءيوفروا ن الذين ميكن أن يأعضاء فريق اخلرباء وأهل الرأي اآلخر  ( ب)
 ، ويتولون قيادة تدريبهم فضال  والزمالء وغيهماملعارين املوظفني  حبيث يقومون بتحديدوأنشطة بناء القدرات، 

 ؛هلمدعم والتوجيه مكانية تقدمي العن إ

ساعد يف حتديد وترشيح تأن  ا من شأهنيتال االتصال الوطنية للمنربو جهات التنسيق  ( ج)
وحتديد األشخاص  مالزمالء واملوظفني املعارين وغيهإجياد وكذلك يف  واملؤسسات واملتدربني،البارزين املدربني 

 يف الدورات التدريبية؛للمشاركة 

توفر أن  هاميكن يت، الاملعنيةاملشاركة يف أنشطة بناء القدرات األخرى ؤسسات والشبكات امل ( د)
 رب.ناملة عن تنفيذ بعض أنشطة بناء القدرات نياب أيضا   وىلوتتسواء بسواء، التدريب والقيادة 
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 تذييل

 والتدريب تبادالالمالخطة اإلرشادية لبرنامج الزماالت و 

ما يرد أدنا  جاء على سبيل اإلرشاد، وسيتم تطوير  يف ضوء التجربة خالل عملية وضع الربنامج  -23
من واختبار  وتنفيذ . ويف مرحلة التنفيذ، ستبذل جهود لضمان توفر الدعم املتبادل، وذلك على سبيل املثال 

 .خالل إشراك الزمالء واملوظفني املعارين يف برامج التدريب

 برنامج الزماالت)أ( 

 بربنامج عمل املنرب تشكيل جمموعة من املهنيني املهرة قادرة على املضي قدما   الهدف

 ختصص مالئم أي من املهنيني من وغيهم الشباب للباحثني الزماالت يسمح برنامج موجز
 معنية لفرتة مؤسسة يف البقاء خالل من االقتضاء، عند ذلك، يف مبا املنرب أنشطة يف باملشاركة
 أهداف: ثالثة الربنامج وهلذا. الزمن من حمدودة

o بالتنوع املتعلقة والسياسات واإلجراءات االسرتاتيجيات حتديد على البلدان قدرات زيادة 
 والتخطي  هلا، تهاومراقب وتقييمها ودراستها ةاإليكولوجي النظم وخدمات البيولوجي

 دوليا؛ هبا املعرتف املنهجيات باستخدام وذلك

o الدولية وتعزيزها  شبكاهتم وبناء الرائدة، املؤسسات يف للدراسة الشباب الباحثني تشجيع
 ؛مستقبال   اإلقليمية التقييمات يف املشاركة على وتشجيعهم

o بينها، وفيما البلدان ، ويفويف داخلها واخلرباء السياسات مجاعات فيما بني التفاعل تعزيز 
 لدى املنرب؛ األولوية ذات اجملاالت وذلك يف

 شأهنا من اليت اجملاالت األخرى وأيضا   عية واملنهجية،يضانواتج املنرب املو  مجيع ويشمل الربنامج
 البيانات، وتبادل والتوعية، االتصاالت ذلك يف مبا املنرب، عمل برنامج تنفيذ يف تساهم أن

 اخل. العام، والوعي املعرفة، وإنتاج والتقييم، والسياسات، العلم بني واحلوار

األفراد والمؤسسات 
 المستهدفة

 ويتم املناسبة، واخلربات لديهم املؤهالت أن تكون من الربنامج املستفيدين يفرتض يف األفراد
 ؤالءوضع ه وسيتم. اليت توضع مع تطور الربنامج ووفق املعايي عملية طريق عن اختيارهم

حتديدهم  يتم أو اآلخرين، املصلحة وأصحاب احلكومات اليت ترشحها املنظمات يف األفراد
 إىل إبداء االهتمام الدعوة خالل من

 ا  شهر  21و 1و 1و 3 لتقدمي الطلبات لفرتات الربنامج فتح يتم المدة
المشاركة المستهدفة 

 (2012اعتباراا من )

مخس زماالت على سبيل  ختصيص مع السنة، لة يفزما 200 أمكانية أن ترتفع إىل حوايل
 اخلمس. املناطق من منطقة كل عرب اخلمسة املواضيعية اجملاالت من جمال اإلرشاد لكل

المرحلة التجريبية 
(2012-2012) 

 السريع املسار بتقييمها تعلق أربع منت ،أشهر 3ما يصل إىل ست زماالت مدة الزمالة 
 والسيناريوهات للنمذجة منهجي ييمبتق تتصالن واثنتان للتلقيح،

 برنامج اإلعارات)ب( 

 املنرب لنشاط الداعمة املؤسسات بني اخلربات وتبادل املهارات بناء الهدف

 يف مبا بني املؤسسات الداعمة للمنرب، للموظفني املؤقت املنرب لإلعارات النقل سيدعم برنامج موجز
 ضرورية لتحقيق حمددة مهام أداء ك بغرضوذل الفين، الدعم املنرب ووحدات أمانة ذلك

 يف تبادل الربنامج من هذا الرئيسي ويكمن اهلدف. برنامج العمل املنرب وتنفيذ أهداف
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 الطويل املدى على القدرات بناء وبالتايل للمنرب، الداعمة املؤسسات بني واخلربات املهارات
 الربنامج توسيع يتم أن أيضا   وميكن .املنرب عمل برنامج بتنفيذ املتعلقة والعمليات املهام يف

 اجلديدة الصلة ذات واملؤسسات للمنرب الداعمة املؤسسات بني املهارات لتبادل فرص لتوفي
ولكنهم يواصلون  املعارين، املوظفني تتم تغطية تكاليف أن املفرتض ومن. بالنسبة إىل املنرب

 الوطنية مؤسساهتم من تلقي رواتبهم
 أمانة ذلك يف مبا للمنرب، عمل برنامج تنفيذ دعم كبي يف بشكل العاملة املؤسسات مجيع المؤسسات المستهدفة

 ومنظمة واليونسكو، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، التابعة له، الفين الدعم ووحدات املنرب،
 جلربنام التابع احلفظ لرصد العاملي املركز للمنرب، وجهات التنسيق الوطنية والزراعة، األغذية

 للبيئة وغيها املتحدة األمم

 واحدة سنة إىل شهر املدة من ترتاوح أن ميكن يؤديها، اليت املهام على اعتمادا   المدة

المشاركة المستهدفة 
 (2012 اعتباراا من)

 مؤسسة 21مشاركة  افرتاض إىل استنادا   ،معارا   موظفا   12 إمكانية أن ترتفع إىل حوايل
املستوى  احدمها من املستوى االبتدائي واآلخر من) كل مؤسسةعن   أثنني معارين وموظفني
 (املتوس 

المرحلة التجريبية 
(2012-2012) 

 حتديدها الحقا   يتم

 برنامج التبادل)ج( 

لنواتج  الداعمة املؤسسات بني والتآزر التعاون وتعزيز األقران على القائم التعلم فرص توفي الهدف
 املنرب

 العلماء تبادل خالل من األقران، على القائم التعلم نرب للمبادالت فرصامل يوفر برنامج موجز
 املؤسسات بني املبادالت حتدث أن وميكن. لنواتج املنرب الداعمة املؤسسات بني والباحثني

 السياسات لصناع مهما   أيضا   التبادل برنامج يكون وقد. واملناطق البلدان بني أو البلد، داخل
 واهليئات احلكومية والوكاالت الوزارات بني الزيارات لتبادل استخدامه كنومي القرار، وصناع

 السياسات دعم األقران يف جمال أدوات على القائم وللتعلم مثال   األخرى،

 تشمل اليت الزيارات تبادل على أيضا ينطبق الربنامج وقد. املعينة بدعم نواتج املنرب املؤسسات المؤسسات المستهدفة
 القرار وصناع اساتالسي واضعي

 واحد من املبادالت شهر المدة

المشاركة المستهدفة 
 (2012من  )اعتباراا 

 (شخصا   50 أو) مبادلة 15

المرحلة التجريبية 
(2012-2012) 

 السيناريوهات تتعلق بتقييم( أشخاص 20)مبادالت مدهتا شهر واحد  حوايل مخسة
 مبادلة وهو ما يبلغ يف اجملموع عشرة لقيح،الت بتقييم مبادالت تتصل وحوايل مخس والنمذجة،

 شخصا   10تضم إىل غاية  شهريا  
 اخلربات لتبادل اإلقليمية، التقييماتب املتعلقة( شخصا   50) أسبوعني مبادلة مرة 15حوايل 

 البدء قبل الفين الدعم فرق بني
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 برنامج التوجيه)د( 

 جمال يف العاملني واملديرين والباحثني املهنيةيف بواكي مسيهتم  املبكرة للعلماء فرص توفي الهدف
 والسياسات العلوم بني الرتاب  لتعزيز ةاإليكولوجي النظم وخدمات البيولوجي التنوع

 التنوع جمال يف العاملني واملديرين والباحثني يف بواكي مسيهتم املهنية للعلماء فرص توفي موجز
خمط   سيتيح والسياسات العلوم بني الرتاب  يزلتعز  ةاإليكولوجي النظم وخدمات البيولوجي

 التنوع جمال يف العاملني واملديرين والباحثني يف بواكي مسيهتم املهنية للعلماء فرصا   التوجيه
يعمل مبثابة  خبي، شخص مع وثيق بشكل العمل اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي

 توجيه املخط  أيضا   يشمل أن وميكن. رباملن عمل نواتج برنامج على ينطبق حقل يف موج ه،
. خمتلفة خربة لديهم ولكن األقدمية من املستوى نفس على يكون املشاركون حيث األقران،
اآلخر على  يساعد خربة أحدمها ذو بني شخصني مهنية بكوهنا عالقة برنامج التوجيه ويتميز
لدى  املهارات لتطوير اما  مت مناسب التوجيه وسيكون برنامج .حمددة ومعارف مهارات تطوير

 اإلقليمية التقييمات الوطنية أو تقييمات املنرب دون يف بواكي مسيهتم املهنية إلجراء العلماء
 أمور بني ومت تنفيذ، من. للمنرب نتاج رئيسي األخي مبا أن هذا البيئي، للنظام واإلقليمية

املقبلة على  أو احلالية التقييمات واستخدام التعهد على القدرة لتطوير مماثلة مبادرات أخرى،
 دون العاملي التقييم يد شبكة

(www.ecosystemassessments.net/news/122-call-for-applications-sga-network-

mentoring-scheme.html) 

األفراد والمؤسسات 
 المستهدفة

يقوم األفراد  أن توقع مع عليها، متفق أساس معايي ستتم الدعوة إىل تقدمي الطلبات على
 املنرب أنشطة يف بتقدمي التوجيه بالفعل املشاركون واملؤسسات

 أشهر 3-2 المدة

المشاركة المستهدفة 
 (2012 اعتباراا من)

 (من مناطق األمم املتحدة من كل منطقة 20) 50رمبا ترتفع إىل 

المرحلة التجريبية 
(2012-2012) 

 حتديدها الحقا   يتم

 برنامج التدريب)ه( 

تعزيز القدرات الفردية واملؤسسية والوطنية لتحقيق نواتج املنرب بكفاءة وتعزيز الرتاب  بني العلوم  لهدفا
 والسياسات

حلقات عمل تستمر ملدة ترتاوح بني يوم  يتكون برنامج التدريب عادة من اجتماعات أو موجز
من الناس واملؤسسات ومخسة أيام. ويتمتع هذا الربنامج بالقدرة على الوصول إىل عدد أكرب 

مقارنة بالربامج األربعة األخرى الواردة يف هذا االقرتاح. ويتمثل اهلدف العام يف تعزيز القدرات 
الفردية واملؤسسية والوطنية لتحقيق نواتج املنرب بكفاءة وتعزيز الرتاب  بني العلوم والسياسات. 

 ‘‘املناصرين’’ممن ميكن تسميتهم  يا  كب  وباإلضافة إىل ذلك، سوف تبين الربامج التدريبية عددا  
الحتياجات  يف كل بلد، ممن تكون لديهم املعرفة باملنرب. وسيتم تطوير برامج التدريب وفقا  
لتقييم )الناتج احمددة، مبا يف ذلك، ضمن تدابي أخرى، تدريب املدربني على دليل املنرب يف 

ومنهجيات ملتعلقة باستخدام أدوات )أ((، وإقامة حلقات عمل فنية عن توجيهات املنرب ا 1
)ج(( أو دليل استخدام حتليل السيناريوهات والنمذجة يف  2دعم السياسات )الناتج 

)ج((. ويف حاالت أخرى ستكون هناك حاجة، من بني أمور أخرى،  3التقييمات )الناتج 
وطين أو دون إىل تيسي احلوار بني العلم والسياسات يف البلدان اليت تشرع يف إجراء تقييم 

 ةم اإليكولوجيالنظإقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات 
 املستويات املتوسطة إىل العليا من والعلماء، القرار صناع من مزيج الفئة المستهدفة
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 (2012-2012المرحلة التجريبية )
 العدد المستهدف المقدم المدة العنوان

 املدربني حلقة عمل لتدريب
 التقييم دليل على

واملعنيون من املكتب  املنرب، أمانة أيام 5
 اخلرباء متعدد فريق وأعضاء الفين

 التخصصات

 10-25 مع واحدة حلقة عمل
 مشاركا  

واملعنيون من املكتب  املنرب، أمانة يوم إىل يومني حلقة عمل فنية
 فريق وأعضاء الفين الدعم ووحدة

 التخصصات اخلرباء متعدد

ارك حلقتا عمل قائمتان بذاهتما يش
 مشاركا   30 يف كل منهما

 جلهات االتصال القيادة دورة
 البلدان من للمنرب الوطنية
 قيادي لتضطلع بدور النامية

 اإلقليمية التقييمات يف

واملعنيون من املكتب  املنرب، أمانة يوم واحد
 فريق وأعضاء الفين الدعم ووحدة

  التخصصات اخلرباء متعدد

 شاركام 30 ـــلـ واحدة تدريبية دورة
 للمنرب العامة اجللسة هامش على

 (2012من عام  الهدف )اعتباراا 

 العدد المستهدف سنوياا  المقدم المدة العنوان

 يف العلم والسياسات حوار
 البيولوجي التنوع جمال

 ةاإليكولوجي مالنظ وخدمات

يف  املصلحة وأصحاب املنرب، أمانة يوم واحد
ج الفين، وبرنام الدعم ووحدة املنرب،

األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية 
 األمم والزراعة، واليونسكو، وبرنامج

 البيئية واالتفاقات اإلمنائي، املتحدة
واجلهات  األطراف، املتعددة

 املنرب املستضيفة الجتماعات

 على هامش واحدة تدريبية دورة
 اجتماع أو االجتماع العام للمنرب

 215 مبشاركة مناسب، آخر
 مشاركا  

 اإلقليمية، والشبكات احلكومات، يومان
 اخل الدولية، واملنظمات

 لكل واحدة) تدريبية دورات مخس
 يف املتحدة األمم مناطق من منطقة
 يف شخصا   20 مبشاركة ،(السنة
 دورة كل

 التنوع جمال يف القيادة دورة
 مالنظ وخدمات البيولوجي

 ةاإليكولوجي

 ،اإلقليمية والشبكات احلكومات، أيام 3
 التميز، ومراكز الدولية، واملنظمات

 اخل العلمية، واملؤسسات

 ،(منطقة لكل واحدة) دورات مخس
 كل دورة يف شخصا   30 مبشاركة

 ،(منطقة لكل واحد) دورات مخس أيام 5
 كل دورة يف شخصا   30 مبشاركة

نواتج  على املدربني تدريب
 املنرب

 العلمية واملؤسسات اخلربة مراكز أيام 5
 خرىاأل

 واحدة) تدريبية عمل حلقات مخس
 يف مشاركا   10 مع ،(منطقة لكل
 عمل حلقات كل

 /واحد يوم حلقات عمل فنية
 يومان

 حلقات العمل من العديد املنرب أمانة
 شخصا   30 ـــاملخصصة لـ

____________ 


