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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية
الدورة الثالثة
بون ،أملانيا 21-21 ،كانون الثاين/يناير 1025
*
البند ( 5أ) من جدول األعمال املؤقت
برنامج العمل األولي للمنبر :فرق العمل المعنية ببناء
القدرات والمعارف والبيانات (بما في ذلك خطة/نظام
البيانات واإلدارة) ونظم المعارف األصلية والمحلية

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

أوالا – مقدمة
أنشأ االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات
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النظم اإليكولوجية ،مبقتضى القرار م ح د ،5/1-فرقة عمل معنية ببناء القدرات للفرتة  .1022-1022وقد
ص على اختصاصاهتا يف املرفق الثاين من القرار .ويكمن الغرض األساسي من فرقة العمل يف تنفيذ الناجتني 2
نُ َّ
(أ) و(ب) من برنامج العمل للفرتة  1022-1022بطريقة جتعلهما يدعمان سائر نواتج برنامج العمل .ويتعلق
الناتج ( 2أ) باملواءمة بني االحتياجات ذات األولوية يف بناء القدرات لتنفيذ برنامج عمل املنرب وبني املوارد ،من
خالل حفز الدعم املايل والعيين ،أما الناتج ( 2ب) فيتعلق بتطوير القدرات املطلوبة لتنفيذ برنامج عمل املنرب؛
ويرد املزيد من التفاصيل يف املرفق األول باملقرر م ح د .5/1-وتتضمن الوثيقة  IPBES/3/INF/1معلومات
إضافية عن عضوية فرقة العمل.
وقد حظي عرض حكومة النرويج توفي وحدة دعم فين لفرقة العمل يف الوكالة النروجيية للبيئة يف
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تروندهامي برتحيب االجتماع العام وموافقة املكتب .وُوضع ترتيب مؤقت إىل حني تعيني املوظفني يف وحدة
الدعم الفين ،األمر الذي استُكمل اآلن .ووجدت اجتماعات فرقة العمل الدعم لدى حكوميت الربازيل والنرويج،
والوكالة النروجيية للبيئة ومؤسسة أحباث والية ساو باولو .وقد حظيت أعمال فرقة العمل بدعم أيضا من املركز
العاملي لرصد احلفظ التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة مبوجب عقد مع الوكالة النروجيية للبيئة.
* .IPBES/3/1
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قدما يف أعماهلا اجتمعت مرتني خالل عام  .1022وقد ُعقد االجتماع
-3
وبغية مضي فرقة العمل ُ
األول ،الذي استضافته الوكالة النروجيية للبيئة يف تروندهامي ،النرويج ،يف الفرتة من  12إىل  13أيار/مايو
 .1022أما االجتماع الثاين ،الذي استضافته مؤسسة أحباث والية ساو باولو ،فقد عقد يف مدينة ساو باولو،
الربازيل ،يف الفرتة من  21إىل  21أيلول/سبتمرب  .1022وباإلضافة إىل ذلك ،اجتمع بعض أعضاء فرقة العمل
مع جمموعة من اخلرباء من مصاحل وقطاعات متنوعة ملناقشة كيفية إنشاء آلية مواءمة .و ُعقد االجتماع املعرف
’’حبوار ساو باولو‘‘ يف يومي  25و 21أيلول/سبتمرب  1022واحتضنته أيضا مؤسسة أحباث والية ساو باولو.
كما عملت فرقة العمل فيما بني الدورات.
ويف معرض االضطالع مبسؤولياهتا ،استعرضت فرقة العمل اختصاصاهتا وقررت تنظيم أعماهلا من
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خالل أربع مهام مرتابطة ،وهي :حتديد احتياجات بناء القدرات وترتيب أولوياهتا؛ والشراكات وبرامج التبادالت
والتدريب؛ وزيادة إمكانية احلصول على املوارد الفنية واملالية؛ وبناء الشبكات ومتكينها ملعاجلة االحتياجات
املتعلقة ببناء القدرات .ويهدف النهج املرتاب املبني أدنا إىل ضمان التكامل الفعال لبناء القدرات يف كل ناتج
من نواتج برنامج العمل.

ثاني ا  -االحتياجات ذات األولوية المقترحة في مجال بناء القدرات
األول)

وفقا للقرار املتعلق بوظائف املنرب ومبادئه التشغيلية وترتيباته ) ،UNEP/IPBES.MI/2/9املرفق
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تتضمن املهام املنوطة باملنرب ترتيب أولويات االحتياجات الرئيسية لبناء القدرات من أجل حتسني الرابطة بني
العلوم والسياسات على املستويات املالئمة ،مث توفي وطلب الدعم املايل وغي من أشكال الدعم لالحتياجات
ذات األولوية القصوى املتصلة مباشرة بأنشطته ،على حنو ما يقرر االجتماع العام .وبالتايل ،لضمان تركيز فرقة
العمل املعنية ببناء القدرات اهتمامها على اجملاالت الصحيحة ،وضعت قائمة مقرتحة باالحتياجات ذات
األولوية لبناء القدرات ،على النحو الوارد يف املرفق األول هبذ املذكرة لينظر فيها االجتماع العام .وتتيح القائمة
هنجا أوليا لكيفية املواءمة بني ما جيري تلقيه من احتياجات ذات أولوية قصوى لبناء القدرات وبني مصادر
الدعم.
ويستند إعداد القائمة إىل العمل املضطلع به يف الفرتة اليت تسبق الدورة األوىل من االجتماع العام.
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وهنا ،متت دعوة الدول األعضاء وأصحاب املصلحة لتقدمي طروحات بشأن احتياجات بناء القدرات واآلليات
املمكنة ملعاجلتها .وترد توليفة عن الطروحات اليت مت تلقيها يف الوثيقة اإلعالمية  .IPBES/1/INF/10والحقا ،يف
مشاورات غي رمسية بشأن املنرب وبناء القدرات عقدها رئيس املنرب يف كواالملبور من  2إىل  1تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1023أخضعت توليفة احتياجات بناء القدرات ملزيد من االستعراض وأحيلت إىل االجتماع العام يف دورته
الثانية (انظر .)IPBES/2/INF/13
ويف االجتماع األول لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات جرى النظر يف هذ القائمة اليت مت حتديدها
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الحتياجات بناء القدرات .وعند استعراض هذ القائمة وضعت فرقة العمل جمموعة من املعايي وقيمت
االحتياجات احملددة يف ضوء هذ اجملموعة من املعايي حىت تكون القائمة النهائية لالحتياجات متسقة مع
برنامج العمل وسائر الشواغل اليت عربت عنها احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون خالل املناقشات ذات
الصلة باملنرب .وترد هذ املعايي يف املرفق األول.
ومن مث مت تعميم مشروع القائمة واملعايي على أعضاء املنرب وأصحاب املصلحة اآلخرين لالستعراض،
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وقامت األمانة ووحدة الدعم الفين بتجميع التعليقات الواردة لصاحل فرقة العمل.
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واستعرضت فرقة العمل يف اجتماعها الثاين مشروع القائمة يف ضوء املالحظات املتلقاة ،آخذة يف
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االعتبار أيضا املناقشات اليت دارت يف اجتماع ساو باولو الذي عقدته فرقة العمل للنظر يف إقامة آلية املواءمة
(انظر الوثيقة  .)IPBES/3/INF/1والقائمة املعروضة هنا تأخذ يف االعتبار هذ املدخالت .ولقد جرت أيضا
إعادة الصياغة لضمان اتساق اللغة وإزالة أي ألفاظ زائدة عن احلاجة .وعند جتميع القائمة املنقحة ،متت أيضا
مراعاة التأكد من أن مجيع األنشطة املقرتحة ميكن معاجلتها مباشرة من خالل إجراءات بناء قدرات تتسق مع
برنامج العمل.
 -20وخالل اجتماع ساو باولو ،بدا جليا أيضا أن هناك حاجة للمزيد من الوضوح فيما يتعلق بأنواع
األنشطة اليت سوف يدعمها الصندوق االستئماين للمنرب ،وأن من شأهنا أن جتد الدعم من خالل آلية املواءمة
املقرتحة .واقرتحت املناقشة اليت جرت يف كل من حوار ساو باولو واالجتماع الالحق لفرقة العمل النهج التايل
لألولويات ومصادر الدعم.
 -22من املتوقع أن يتم ،كجزء من العمل على العديد من النواتج األخرى يف برنامج العمل ،حتديد
احتياجات بناء القدرات .وهذا سوف يساعد يف إضافة املزيد من الرتكيز على تلبية االحتياجات ذات األولوية
لبناء القدرات .وعلى سبيل املثال ،ميكن حتديد احتياجات بناء القدرات يف الفحص أو إجراء تقييمات ،أو يف
التخطي لوضع أدوات دعم السياسات واملنهجيات .وحيتوي دليل التقييمات (انظر  )IPBES/3/INF/4على
مؤشرات أخرى لتحديد احتياجات بناء القدرات وتبليغها ،وسوف تنظر أيضا فرقة العمل املعنية ببناء القدرات
يف هذ املسألة مع فرقيت العمل األخريني عندما جتتمع األفرقة يف وقت واحد يف نيسان/أبريل  .1025كما
ستدرس فرقة العمل النهج املمكنة للتقييم الوطين الذايت اليت تقضي اختصاصاهتا بأهنا من مسؤولياهتا.

ثالثا  -البرنامج المقترح للزماالت وبرامج التبادل والتدريب
 -21طلب االجتماع العام يف دورته الثانية من فرقة العمل أن تضع برناجما مقرتحا لربامج الزماالت
واملبادالت والتدريب لينظر فيه االجتماع العام يف دورته الثالثة .وقد نظرت فرقة العمل يف هذ املسألة يف
اجتماعيها ،وعمل أعضاء الفرقة ووحدة الدعم الفين أيضا فيما بني الدورات الستكمال االقرتاح .وجتدر اإلشارة
إىل أن هذا االقرتاح يرمي يف البداية إىل جتريب النُهج يف عام  1025مث تكييف التنفيذ اعتبارا من عام 1021
فصاعدا يف ضوء التجربة.
 -23وتستند مجيع أنشطة تطوير القدرات إىل االحتياجات ذات األولوية لبناء القدرات كما قررها االجتماع
العام .وبالتايل ُوجهت األنشطة يف برنامج الزماالت واملبادالت واإلعارات ،والتوجيه والتدريب إىل معاجلة قائمة
االحتياجات ذات األولوية ،مع دعم تنفيذ برنامج العمل يف الوقت ذاته .ويتسم الربنامج املقرتح بالطموح،
وسوف يتطلب دعما فنيا كبيا للتنسيق واملراقبة واإلبالغ واالستعراض.
 -22وهناك مبلغ إمجايل قدر  102.150دوالر متاح من الصندوق االستئماين للمنرب للفرتة -1022
 1025لصاحل أنشطة بناء القدرات املدرجة يف إطار الناجتني ( 2أ) و( 2ب) ،لذلك فمن املفرتض أن يغطي
الصندوق االستئماين تكاليف هذ الفرتة بالكامل ،مع اإلشارة إىل أنه سيكون على هذا املبلغ تغطية تكاليف
أخرى باإلضافة إىل هذا الربنامج .ومن املتوقع أن تكون للمنرب القدرة على استيعاب توسيع كبي وتدرجيي لنطاق
تنفيذ الربنامج يف السنوات الالحقة .ومن غي املرجح أن تكون للصندوق االستئماين القدرة على حتمل هذا
التوسيع حىت وإن كان ال بد من التوصل إىل اتفاق بشأن ميزانية املنرب لتلك الفرتة .وبالتايل فمن املتوقع أن يتم
دعم تلك األنشطة ذات األولوية من الصندوق االستئماين ،وال بد من إجياد موارد إضافية من خالل آلية
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املواءمة ومنتدى بناء القدرات أو من خالل الرعاية التمويلية .واُقرتح أيضا أن تتم دعوة األعضاء واجلهات املعنية
األخرى لتقدمي الدعم املايل والعيين لتنفيذ الربنامج.
 -25ومت إيراد الربنامج املقرتح يف املرفق الثاين لينظر فيه االجتماع العام .وال يتضمن برنامج الزماالت وتبادل
املوظفني والتدريب فق  ،ولكنه سيعزز أيضا ُهنج اإلعارة والتوجيه .وسوف تكون هلذ النهج فئات مستهدفة
متباينة وآجال متفاوتة ،وسرتوج إلحداث تعاون كبي بني بلدان اجلنوب ،وبني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب،
وتعاون ثالثي .وميكن إضافة هنج أخرى يف املستقبل ،مبا يف ذلك املنح الدراسية.
 -21وبعد توجيهات من االجتماع العام ،تنوي فرقة العمل ووحدة الدعم الفين البدء يف تنفيذ الربنامج،
والعمل عن كثب مع مجيع أفرقة اخلرباء وأفرقة العمل املعنية اليت أنشأها االجتماع العام ،ومع األمانة أيضا .وقد
بدأت فرقة العمل بالفعل مناقشة مشاريع جتريبية مع أفرقة اخلرباء بإجراء التقييمات املوضوعية واملنهجية املقرر
إجنازها يف عام ( 1025انظر  .)IPBES/3/INF/1والقصد من ذلك هو تنفيذ الربنامج على مراحل ،وذلك
بالتعلم من اخلربة واالستفادة منها .ويف معرض القيام بذلك ،ستتعاون فرقة العمل ووحدة الدعم الفين بشكل
وثيق مع املنظمات العاملة بالفعل يف هذا اجملال ،مثل شبكة التقييم دون العاملية.

رابعا – المواءمة بين االحتياجات والموارد
يتوقع برنامج العمل للفرتة  1022-1022إنشاء ما يطلق عليه آلية املواءمة هبدف اجلمع بني من
-21
ُ
لديهم احتياجات لبناء القدرات وبني القادرين على املساعدة يف تلبية تلك االحتياجات ،سواء الفنية أو املالية.
ومن أجل تعزيز النقاش بشأن هذ املسألة عقدت فرقة العمل حوار ساو باولو يومي  25و 21أيلول/سبتمرب
( 1022أنظر الفقرة  3أعال ) .ويرد تقرير ذلك االجتماع يف الوثيقة .IPBES/3/INF/1
 -22وبعد املناقشة اليت جرت خالل اجتماعات فرقة العمل وحوار ساو باولو ،تقرتح فرقة العمل إنشاء آلية
مواءمة منوذجية تشمل أداة على شبكة اإلنرتنت وأنشطة متكينية .وستشمل األنشطة التمكينية التواصل وجها
لوجه وأنشطة بناء الشبكات اليت تشمل أيضا احلوارات اإلقليمية والعاملية ،إىل جانب أنشطة التواصل .ويف
البداية سوف يكون النموذج مقصورا على وحدة أو وحدتني ،وذلك حىت يتم حبذر وبشكل تدرجيي إجياد أساس
قوي ملواءمة ناجحة .ومن املتوقع أن تستضيف البوابة اإللكرتونية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
) (BES-Netاليت يديرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عناصر شبكة اإلنرتنت .والقصد من ذلك هو أن نتعلم
من تشغيل النموذج ومن مث ،خطوة خطوة ومبرور الوقت ،بناء آلية املواءمة بأسلوب منطي.
 -21ومن بني الوظائف األخرى املنوط به االضطالع هبا ،يقوم املنرب حبفز متويل أنشطة بناء القدرات من
خالل توفي منتدى مبصادر متويل تقليدية وحمتملة ،بينما تقع مسؤولية دعم تنظيم هذا املنتدى على عاتق فرقة
العمل .وقد وافق املكتب على توصية فرقة العمل بعقد االجتماع األول للمنتدى يف النصف الثاين من عام
 .1025ويرد موجز ملا يدور حاليا من أفكار يف املنتدى يف ورقة املناقشة (انظر  ،)IPBES/3/INF/1وهذا من
شأنه توفي األساس ملزيد من النقاش جتريه فرقة العمل يف أوائل عام  ،1025تليها توصية إىل املكتب بشأن
أفضل السبل للمضي قدما.
 -10وبعد حتديد نطاق التقييمات اإلقليمية يف آب/أغسطس عام  ،1022تعمل فرقة العمل حاليا على
وضع مقرتح لعقد جمموعة من احلوارات اإلقليمية للمساعدة يف بناء القدرات الالزمة لتنفيذ التقييمات اإلقليمية
للمنرب من خالل حتسني فهم عملية التقييم يف سياق برنامج عمل املنرب .ويُقرتح أن تتيح هذ احلوارات أيضا
الفرصة ملناقشة األمور التالية :القضايا املتصلة بالدعم الفين اإلقليمي؛ وترتيبات احلصول على البيانات واملعارف
4
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والقدرات الالزمة للتقييم؛ وإمكانية إنشاء منابر إقليمية أو دون إقليمية للمساعدة على تنظيم مشاركة أصحاب
املصلحة (انظر .)IPBES/3/INF/1
 -12وتدرس فرقة العمل أيضا جوانب أخرى من تطوير الشبكات والشراكات ،هبدف إشراك العديد من
املؤسسات واملبادرات اليت تعمل بالفعل على أنشطة بناء القدرات ذات الصلة .ويف معرض عملها ذلك تدرس
فرقة العمل كيفية ارتباط أعماهلا باالسرتاتيجية املقرتحة إلشراك أصحاب املصلحة ( )IPBE/3/16واخلط
املستقبلية لتنفيذها .وسيسرتشد هذا اإلشراك ووسائل حتقيقه كذلك باحلوارات اإلقليمية املقرتحة أعال .

خامس ا  -اإلجراءات المقترحة
-11

قد يرغب االجتماع العام ،عند النظر يف االحتياجات ذات األولوية لبناء القدرات ،يف القيام مبا يلي:
(أ)

أن يوافق على قائمة االحتياجات ذات األولوية لبناء القدرات املرفقة هبذ املذكرة؛

(ب) أن يطلب إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم الفين التابعة هلا أن حترص على
مراعاة احتياجات بناء القدرات ذات األولوية هذ بالكامل يف عملها مستقبال؛
(ج) أن يطلب إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات مواصلة إبقاء احتياجات بناء القدرات قيد
االستعراض ،وتقدمي تقرير إىل االجتماع العام يف دورته اخلامسة عن أي تغييات ضرورية يف قائمة االحتياجات
ذات األولوية لبناء القدرات؛
(د) أن يطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة ومجيع أفرقة اخلرباء وأفرقة
العمل اليت أنشأها املنرب العمل مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم الفين التابعة هلا على معاجلة
هذ االحتياجات ذات األولية لبناء القدرات.
-13
يف:

وقد يرغب االجتماع العام أيضا ،عند النظر يف الربنامج املقرتح بشأن الزماالت واملبادالت والتدريب
(أ)

املوافقة على برنامج الزماالت واملبادالت والتدريب؛

(ب) أن يطلب إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم الفين التابعة هلا مواصلة إعداد
هذا الربنامج وتنفيذ  ،وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز ومزيد من اخلط للدورة الرابعة لالجتماع العام؛
(ج) أن يطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة ومجيع أفرقة اخلرباء وفرق
العمل اليت أنشأها املنرب العمل مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم الفين التابعة هلا لتنفيذ هذا
الربنامج.
-12

وعالوة على ذلك قد يرغب االجتماع العام ،عند النظر يف منتدى بناء القدرات ،يف:

(أ) الرتحيب باخلط األولية لعقد منتدى املنرب األول لبناء القدرات يف  ،1025ويف أن يطلب
إىل فرقة العمل مواصلة تطوير هذ اخلط حبيث تفضي إىل مقرتح لياجعه املكتب يف اجتماعه اخلامس؛
(ب) أن يطلب إىل املكتب مراجعة مقرتحات منتدى املنرب لبناء القدرات يف اجتماعه اخلامس،
وتقدمي التوجيه لألمانة وفرقة العمل بشأن تنفيذها؛
(ج) أن يطلب إىل األمانة العمل مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم الفين التابعة هلا
من أجل عقد منتدى املنرب األول لبناء القدرات خالل النصف الثاين من عام .1025
5
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المرفق األول

مشروع قائمة االحتياجات ذات األولوية لبناء القدرات
متاشيا مع مهامه واحتياجاته الرئيسية ذات األولوية لبناء القدرات ،مينح املنرب األولوية لتحسني الرابطة
-2
بني العلوم والسياسات على املستويات املالئمة ويوفر ويطلب بعدئذ الدعم املايل وغي من أشكال الدعم
لالحتياجات ذات األولوية القصوى املتصلة مباشرة بأنشطته ،على حنو ما يقرر االجتماع العام .ويقضي برنامج
العمل للفرتة  1022-1022مبواءمة االحتياجات ذات األولوية لبناء القدرات مع املوارد من أجل تنفيذ برنامج
عمل املنرب من خالل حفز الدعم املايل والعيين.
-1

االحتياجات ذات األولوية القصوى لبناء القدرات هي تلك اليت تستويف املعايي التالية:

(أ) ميكن معاجلتها من خالل األنشطة اليت جيري دجمها يف نواتج برنامج عمل املنرب (يتم توفي
املوارد هلا من خالل الصندوق االستئماين للمنرب ،واملسامهات العينية ،ومنتدى بناء القدرات وآلية املواءمة)؛
أو:
(ب) ميكن معاجلتها من خالل األنشطة اليت تتيح تنفيذ برنامج عمل املنرب (يتم توفي املوارد هلا من
خالل منتدى بناء القدرات وآلية املواءمة)؛
ويف كلتا احلالتني:
(ج) تكون مدفوعة مبا يتم اإلعراب عنه من مطالب وتعزز قابلية بناء القدرات لالستدامة مبرور
الوقت ،مبا يف ذلك من خالل االستفادة من املبادرات واملؤسسات القائمة؛
(د)
األطراف.

تشحذ الوعي واالخنراط يف املنرب ودعم التنفيذ والرتاب فيما بني االتفاقات البيئية املتعددة

يقر املنرب مع التقدير التعبي عن احتياجات بناء القدرات من خالل الطروح واملشاورات .ويرد ملخص
-3
لعمليات اإلعراب وتصنيفها يف اجلدول أدنا  .ويشي اجلدول أيضا إىل كيفية املواءمة بني هذ االحتياجات
واملوارد.
وباالعتماد على التعبي عن احتياجات بناء القدرات احملددة يف اجلدول ،تُقرتح االحتياجات التالية
-2
ذات األولوية جنبا إىل جنب مع النَّهج األنسب لتحديد مصادر الدعم:
(أ) الرتكيز على القدرة على املشاركة يف نواتج املنرب؛ يتم تناوهلا يف املقام األول من خالل الربنامج
املقرتح للزماالت واملبادالت والتدريب ،مع منح األولوية للتقييمات اإلقليمية اليت يقوم هبا املنرب .وسيكون تقدمي
هذ املوارد من خالل الصندوق االستئماين للمنرب واملسامهات العينية .وسيتم توسيع نطاق هذا الربنامج مبرور
الوقت من خالل تيسي تعبئة املوارد من خالل منتدى بناء القدرات وجتريب اآللية النموذجية للمواءمة؛
(ب) الرتكيز على تعزيز القدرة على إجراء واستخدام التقييمات الوطنية للتنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية من خالل تيسي وضع وتنفيذ املقرتحات على أساس اإلعراب عن االهتمام .وسيتم توفي
موارد التيسي من خالل الصندوق االستئماين للمنرب واملسامهات العينية ،يف حني سيُطلب الدعم لتوضع
مقرتحات املشاريع الوطنية وتنفيذها من خالل منتدى بناء القدرات وجتريب اآللية النموذجية للمواءمة؛
ُ
(ج) الرتكيز على وضع وتنفيذ مشاريع جتريبية أو توضيحية تتناول فئات أخرى من االحتياجات،
من خالل تيسي تطوير املقرتحات وتنفيذها على أساس التعبي عن االهتمام .وسيتم توفي موارد التيسي من
خالل الصندوق االستئماين للمنرب واملسامهات العينية ،يف حني سيُطلب الدعم لوضع مقرتحات املشاريع الوطنية
وتنفيذها من خالل منتدى بناء القدرات وجتريب آلية املواءمة.

6
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احتياجات بناء القدرات التي حددها األعضاء وغيرهم من أصحاب المصلحة ،ومصادر الدعم المحتملة لتلبية
احتياجاتهم
فئات االحتياجات من
القدرات

االحتياجات اليت حددهتا احلكومات وأصحاب
املصلحة اآلخرون
 2-2تطوير القدرات من أجل املشاركة الفعالة
يف التقييمات اإلقليمية والعاملية للمنرب
 1-2تطوير القدرات من أجل املشاركة الفعالة
يف عمليات التقييم املواضيعية للمنرب

 -2تعزيز القدرات من أجل  3-2تطوير القدرات من أجل املشاركة الفعالة
املشاركة الفعالة يف تنفيذ
يف عمليات التقييم املنهجية اليت يقوم هبا
برنامج عمل املنرب
املنرب لتطوير أدوات دعم السياسات
واملنهجيات
 2-2تطوير القدرات من أجل رصد املشاركة
الوطنية واإلقليمية يف تنفيذ برنامج عمل
املنرب ،واالستجابة ألوجه القصور احملددة

املصدر احملتمل للدعم
الصندوق
آلية املواءمة
االستئماين














 2-1تطوير القدرات من أجل إجراء عمليات
التقييم ،مبا يف ذلك متشيا مع مبادرة
اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع
البيولوجي
 1-1تطوير القدرات من أجل استخدام
التقييم لدعم وضع السياسات واختاذ
القرارات

 5-1تطوير القدرات من أجل وضع مؤشرات
التقييم واستخدامها الفعال
 1-1تطوير القدرات من أجل تقدير وتقييم
خيارات اإلدارة والفعالية

يتم تنفيذ أولوية
الصندوق االستئماين
للمنرب إىل حد كبي من
خالل برنامج الزماالت
والتبادالت والتدريب
تستكمل من خالل
آلية املنرب للمواءمة



)(

 3-1تطوير القدرات من أجل وضع واستخدام
أساليب ال تستند إىل اعتبارات السوق
 -1تطوير القدرات من
لتقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم
أجل إجراء التقييمات الوطنية
اإليكولوجية
واإلقليمية واستخدامها
 2-1تطوير القدرات من أجل تقييم املوائل
والنظم اإليكولوجية ذات األولوية
احملددة ،مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية
العابرة للحدود البيئية والسياسية

مالحظات





األولوية آللية املنرب
للمواءمة
)(
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فئات االحتياجات من
القدرات

االحتياجات اليت حددهتا احلكومات وأصحاب
املصلحة اآلخرون

املصدر احملتمل للدعم
الصندوق
آلية املواءمة
االستئماين

 1-1تطوير القدرات من أجل اسرتجاع
واستخدام كل البيانات واملعلومات
واملعارف ذات الصلة



 2-3تطوير القدرات املؤسسية من أجل حتديد
املوارد املالية والفنية وتعبئتها
 -3تطوير القدرات ألغراض
حتديد املوارد املالية والفنية  1-3تطوير القدرات من أجل إبالغ مقدمي
وتعبئتها
اخلدمات احملتملني من الدعم املايل والفين
بوضوح عن احتياجات بناء القدرات





 2-2تطوير القدرات من أجل حتسني احلصول
على البيانات واملعلومات واملعارف مبا يف
ذلك التقاطها وإنتاجها وإدارهتا
واستخدامها (مبا يف ذلك املعارف
األصلية واحمللية)



 3-2تطوير القدرات من أجل تعزيز التعاون
بني املؤسسات البحثية وواضعي
السياسات على املستويات الوطنية
واإلقليمية ،ال سيما لتشجيع ُهنج متعددة
 -2حتسني القدرات من
التخصصات ومتعددة القطاعات
أجل احلصول على البيانات
 2-2تطوير القدرات من أجل حتويل
واملعلومات واملعارف (مبا يف
التقييمات العلمية واالجتماعية للتنوع
ذلك خربات اآلخرين)
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
يف شكل يسهل فهمها من قبل صناع
القرار

 1-2تطوير القدرات من أجل احلصول على
التقنيات والشبكات اليت تدعم تصنيف
التنوع البيولوجي والرصد واألحباث
واستخدامها
8

مشروع/مشاريع جتريبية
من خالل آلية املنرب
للمواءمة



 1-2تطوير القدرات من أجل احلصول على
البيانات واملعلومات واملعارف اليت تديرها
املنظمات والناشرون الناشطون دوليا

 5-2تطوير القدرات من أجل فهم كيفية
اجلمع بني العلم احلديث واملعارف احمللية
واألصلية ،مبا يف ذلك تيسي املشاركة
الفعالة للمجتمعات احمللية ،والعلماء
وصانعي السياسات األصلية واحمللية

مالحظات





)(





مشروع/مشاريع جتريبية
من خالل آلية املنرب
للمواءمة
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فئات االحتياجات من
القدرات

االحتياجات اليت حددهتا احلكومات وأصحاب
املصلحة اآلخرون
 2-5تطوير القدرات من أجل املشاركة الفعالة
ألصحاب املصلحة يف التقييم وغيها من
األنشطة ذات الصلة على املستوى
الوطين ،مبا يف ذلك لفهم من هم
أصحاب املصلحة وكيف ينبغي إشراكهم

 -5تطوير القدرات من  1-5تطوير القدرات من أجل اإلبالغ الفعال
ألسباب أمهية التنوع البيولوجي وخدمات
أجل اخنراط معزز وذي مغزى
النظم اإليكولوجية ،وأسباب أمهية
من أصحاب املصلحة
قيمها العديدة يف صنع القرار
م
ا
ستخد
ا
املتعددين
ُ
 3-5تطوير القدرات من أجل االستخدام
الفعال لنواتج املنرب يف تنفيذ االلتزامات
الوطنية مبوجب االتفاقات البيئية متعددة
األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

املصدر احملتمل للدعم
الصندوق
آلية املواءمة
االستئماين

مالحظات





مشروع/مشاريع
جترييب/جتريبية من خالل
آلية املنرب للمواءمة
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المرفق الثاني
مشروع برنامج الزماالت والمبادالت والبرامج التدريبية
ألف  -النتائج المنشودة
-2

هناك ثالث نتائج مستهدفة من برامج املنرب للزماالت واملبادالت والتدريب:
(أ)

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

(ب) زيادة فعالية استخدام املعرفة يف صنع القرار ،وذلك نتيجة لفهم أفضل لعمليات التقييم،
وأدوات دعم السياسات واملنهجيات ،وتعزيز احلوار بني العلم والسياسات؛
األربع.

(ج)

زيادة التعاون بني األفراد واملؤسسات الداعمة لتنفيذ برنامج العمل وعرب مجيع وظائف املنرب

باء  -السياق والتبرير
ستتناول الربامج املقرتحة للزماالت واملبادالت والتدريب العديد من االحتياجات ذات األولوية القصوى
-1
احملددة لبناء القدرات ،ال سيما تلك املعنية بتعزيز القدرات على املشاركة الفعالة يف تنفيذ برنامج عمل املنرب.
وسيدعم هذا الربنامج عمل عدد من أفرقة اخلرباء اليت أنشأها االجتماع العام ،وسيدعَّم أيضا عمل فرقة العمل
املعنية باملعرفة والبيانات وفرقة العمل املعنية بأنظمة املعارف األصلية واحمللية.
وتشمل الفئات املستهدفة للربامج املقرتحة كال من األفراد واملؤسسات .واألفراد املعنيون هم الطالب
-3
(املسجلون لدرجة املاجستي أو درجة أعلى) والعلماء يف بواكي مسارهم املهين ،وكذلك الباحثون واملديرون
وصناع القرار من املستويات املتوسطة إىل العليا .أما املؤسسات املعنية فهي يف املقام األول تلك اليت تعمل
بشكل جوهري يف دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب .وسيكون تعزيز جمموعة من املهنيني املهرة وشبكات املؤسسات
يف كل بلد أمرا مهما ،ال سيما لتنفيذ برنامج العمل واستيعاب تقارير املنرب وأدوات دعم السياسات يف عمليات
صنع القرارات الوطنية.
جيم  -األهداف
-2

من أجل حتقيق النتائج املنشودة فإن األهداف تتمثل يف:

(أ) وضع وتنفيذ برنامج الزماالت الذي يتيح للباحثني الشباب وغيهم من املهنيني املشاركة يف
أنشطة املنرب ،مبا يف ذلك ،عند االقتضاء ،البقاء يف املؤسسات املعنية لفرتة حمددة من الزمن هبدف تكوين
جمموعة من املهنيني األكفاء للمضي قدما يف جدول أعمال املنرب؛
(ب) وضع وتنفيذ برنامج يعزز ويشجع ،وعند االقتضاء يدعم اإلعارة املؤقتة للموظفني من مؤسسة
داعمة للمنرب إىل أخرى ،وذلك هبدف دعم مهام حمددة تتعلق بتنفيذ برنامج العمل؛
(ج) وضع وتنفيذ برنامج يعزز ويشجع ،وعند االقتضاء ،يدعم تبادل األفراد أو تبادل الزيارات بني
املؤسسات ذات الصلة بعمل املنرب ،وذلك هبدف تشجيع التعلم القائم على األقران وتعزيز التعاون بني
املؤسسات العاملة يف األنشطة ذات الصلة باملنرب؛
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(د) وضع وتنفيذ خطة توجيه تتيح فرصا للعلماء يف بواكي مسارهم املهين والباحثني واملديرين
العاملني يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للعمل بشكل وثيق مع موجه من الراسخني يف
جمال ذي صلة باملنرب؛
(ه) وضع وتنفيذ برنامج تدريب مصمم خصيصا لتلبية احتياجات املنرب اليت من شأهنا تعزيز
قدرات األفراد واملؤسسات والبلدان لتحقيق نواتج املنرب وتعزيز الرابطة بني السياسات والعلم؛
(و) التعلم من جتربة تنفيذ كل عنصر من عناصر الربنامج املذكورة أعال  ،وذلك لوضع الدروس
والتخطي ألنشطة أخرى ،مبا يف ذلك وضع قائمة جملموعة من اخلرجيني ،واستكشاف الفرص ملكونات أخرى
مثل برنامج الزماالت.
دال  -األنشطة
ستضع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات خطة تفصيلية للتنسيق والتنفيذ وتقدمي التقارير واستعراض
-5
الربنامج ،مع وضع عدد من التمارين التجريبية على أساس اخلطة اإلرشادية الواردة يف تذييل هذا املرفق .ومن
املتوقع أن يوافق مكتب املنرب على هذ اخلطة بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات .وستقدم وحدة
الدعم الفين يف جمال بناء القدرات(أ) املساعدة الفنية عند االقتضاء ،وذلك بالعمل مع املؤسسات والشبكات
املعنية ،وذلك من خالل إعارة املوظفني إىل وحدة الدعم على سبيل املثال.
-1

تكمن األنشطة املقرتحة يف ما يلي:

(أ) وضع معايي تأهيل واختيار لكل من األفراد واملؤسسات املشاركة يف الربنامج تغطي كل عنصر
من العناصر املختلفة (الزماالت واإلعارات والتدريب وغيها)؛
(ب) وضع إرشادات للمتقدمني لكل مكون من مكونات الربنامج لتحديد ما ستكون عليه
مسامهات ومكاسب كل من األفراد واملؤسسات ،وما هي التكاليف احملتملة ومن سيتحمل التكاليف؛
(ج) وضع العمليات اإلدارية املتعلقة بطرح العروض واستقبال الطلبات ومعاجلتها واختيار املشاركني
وتقدمي الردود للمتقدمني ،مبا يف ذلك من يشارك يف كل من هذ األنشطة؛
(د) إجراء االختبارات التجريبية حسب مقتضى احلال مث تنفيذ كل مكون من مكونات الربنامج،
بناء على ختطي وتقديرات تكلفة أكثر تفصيال لكل عنصر من العناصر املدرجة يف اخلطة اإلرشادية الواردة يف
تذييل مشروع الربنامج احلايل؛
(ه) وضع وتنفيذ إجراءات إلعادة النظر يف كل مكون من مكونات الربنامج ،وذلك هبدف
التحقق من أنه يتم الوفاء بأهداف وغايات الربنامج لصاحل األفراد واملؤسسات املشاركة؛
(و) وضع موارد التدريب واملوارد التعليمية األخرى بالتعاون ليس فحسب مع برنامج التدريب على
وجه اخلصوص ،بل وكذلك مع عناصر أخرى من الربنامج ،ونشرها على نطاق أوسع لتعزيز وتيسي أنشطة
التعلم األخرى ،مبا يف ذلك التعلم بالوسائل اإللكرتونية.

(أ) تقع يف الوكالة النروجيية للبيئة ،تروندهامي ،النرويج.
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هاء  -المخرجات
ابتداء من  ،1021من املتوقع أن يكتسب عدة مئات من الباحثني وصناع القرار سنويا اخلربة من
-1
مشاركتهم يف الربنامج ،وقبل ذلك ،سوف يشارك عدد كبي يف املرحلة التجريبية .ومن املتوقع أن يقدم املشاركون
يف الربنامج أيضا الدعم لتنفيذ خمرجات برنامج عمل حمددة ،باإلضافة إىل املوارد البشرية املتاحة لتقدمي برنامج
عمل وحتسني الرواب بني املؤسسات املشاركة .وسيكون املشاركون يف وضع جيد للمساعدة يف تبليغ ما يقوم به
املنرب لبناء العالقات .وفيما يتعلق بربنامج التدريب ،من املتوقع أن تستهدف العديد من األنشطة تدريب
املدربني ،وبالتايل الوصول إىل أبعد من املشاركني .وأخيا ،للحفاظ على الربنامج قيد االستعراض واالستفادة من
اخلربات سيٌطلب من مجيع املشاركني يف الربنامج تقدمي معلومات عن جتربتهم.

واو  -المدخالت المطلوبة
-1

المدخالت المالية المطلوبة للمرحلة التجريبية
ترد أدنا تقديرات التكلفة اإلرشادية لتنفيذ املرحلة التجريبية (مبا يف ذلك األنشطة اجلارية بالفعل).
-2
ومن املفرتض أن يقوم الصندوق االستئماين للمنرب ووحدة الدعم الفين بتغطية تكاليف إدارة الربنامج التجرييب،
وحيتمل أن تُستكمل مبزيد من الدعم العيين .وسوف يشمل ذلك تكاليف مثل السفر واإلقامة ،وكذلك
التكاليف املرتتبة عن ذلك يف عقد حلقات العمل التدريبية وتشغيلها.

-2

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

برنامج الزماالت
برنامج اإلعارات

50 000
15 000

برنامج املبادالت
خطة التوجيه

100 000
50 000

برنامج التدريب
المجموع

315 000
000 000

المدخالت المالية المطلوبة لمرحلة التنفيذ
من املفرتض أن يستمر جزء من الربنامج يف تلقي الدعم من الصندوق االستئماين للمنرب .غي أنه من
-1
املتصور أن ميلك املنرب القدرة على استيعاب توسع كبي وتدرجيي لنطاق تنفيذ الربنامج يف السنوات الالحقة.
ومن غي املرجح أن يكون الصندوق االستئماين قادرا على حتمل هذا التوسع ،ومن املتوقع أن يتوقف هذا
التوسع على الربنامج الذي جيري تزويد مبوارد من خالل منتدى بناء القدرات ،وآلية املواءمة أو غيها من
املسامهات العينية .وسوف تتوقف اجلدوى من مثل هذا التوسع على اخلربات املكتسبة يف املرحلة التجريبية ومن
جتريب آلية املالءمة النموذجية.

-3

المدخالت الفنية المطلوبة
 -20سيتطلب تنفيذ الربنامج املقرتح مدخالت فنية على عدة مستويات .ومتثل املؤسسات اليت تعمل مبثابة
مضيفة للزمالء واملتدربني وتبادل الزوار أو املوظفني املعارين ،أو املؤسسات اليت توفر املوارد من املوظفني للعمل
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كمرشدين أو مدربني ،شكال من أشكال املدخالت الفنية الالزمة لتنفيذ الربنامج وستستند يف معظم احلاالت
إىل املسامهات العينية من خالل اإلعراب عن االهتمام .ويتوافق العدد املطلوب من املؤسسات املضيفة وموظفي
املوارد الفنية مع العدد املقرتح من الدورات التدريبية والزمالء واملتدربني واملشاركني اآلخرين يف الربنامج.
زاي  -االفتراضات والمخاطر
 -22نظرا لتعقيد الربنامج املقرتح وجمموعة اآلليات املقرتحة وطبيعتها الدولية واملتعددة الثقافات ،ستكون
هناك حاجة إىل دعم فين قائم على املهارات لتشغيل الربنامج ودعمه .ومع اإلقرار بأن الربنامج املقرتح طموح،
فإنه يستحسن اتباع هنج تدرجيي يشجع على تقدمي مقرتحات تليب أهداف وإمكانيات املؤسسات ،والناس،
واملنرب يف هنج متدرج ،مع التعلم من التجربة .وتشمل العناصر األخرى اليت من شأهنا أن تؤثر على مدى تنفيذ
الربنامج بنجاح تنفيذ نظام فعال وشفاف لطرح العروض واستقبال الطلبات وحتديد أولوياهتا .وملعاجلة هذ
القضايا سيكون من املهم ضمان تواصل واضح بشأن الربنامج ،مبا يف ذلك يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية املنرب
لالتصال والتوعية ،واسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة.
حاء  -المتعاونون
 -21سوف يشمل التنفيذ بدرجات متفاوتة ليس فق أمانة املنرب ووحدة الدعم الفين التابعة لفرقة العمل
املعنية ببناء القدرات ،ولكن أيضا وحدات الدعم الفين األخرى وأعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد
التخصصات املعنيني مباشرة بأنشطة حمددة .وباإلضافة إىل ذلك من شأن ما يلي أيضا املشاركة يف نشاط واحد
أو أكثر:
(أ)
أو بصفة أخرى؛

املنظمات املعنية مباشرة بدعم التقييمات اإلقليمية للمنرب ،سواء بصفتها وحدات للدعم الفين

(ب) أعضاء فريق اخلرباء وأهل الرأي اآلخرين الذين ميكن أن يوفروا حلقة وصل بني أفرقة اخلرباء
وأنشطة بناء القدرات ،حبيث يقومون بتحديد املوظفني املعارين والزمالء وغيهم ،ويتولون قيادة تدريبهم فضال
عن إمكانية تقدمي التوجيه والدعم هلم؛
جهات التنسيق واالتصال الوطنية للمنرب اليت من شأهنا أن تساعد يف حتديد وترشيح
(ج)
املدربني البارزين واملؤسسات واملتدربني ،وكذلك يف إجياد الزمالء واملوظفني املعارين وغيهم وحتديد األشخاص
للمشاركة يف الدورات التدريبية؛
(د) املؤسسات والشبكات األخرى املشاركة يف أنشطة بناء القدرات املعنية ،اليت ميكنها أن توفر
التدريب والقيادة سواء بسواء ،وتتوىل أيضا تنفيذ بعض أنشطة بناء القدرات نيابة عن املنرب.
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تذييل

الخطة اإلرشادية لبرنامج الزماالت والمبادالت والتدريب
 -23ما يرد أدنا جاء على سبيل اإلرشاد ،وسيتم تطوير يف ضوء التجربة خالل عملية وضع الربنامج
واختبار وتنفيذ  .ويف مرحلة التنفيذ ،ستبذل جهود لضمان توفر الدعم املتبادل ،وذلك على سبيل املثال من
خالل إشراك الزمالء واملوظفني املعارين يف برامج التدريب.
(أ) برنامج الزماالت

الهدف

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

موجز

يسمح برنامج الزماالت للباحثني الشباب وغيهم من املهنيني من أي ختصص مالئم
باملشاركة يف أنشطة املنرب مبا يف ذلك ،عند االقتضاء ،من خالل البقاء يف مؤسسة معنية لفرتة
حمدودة من الزمن .وهلذا الربنامج ثالثة أهداف:
 oزيادة قدرات البلدان على حتديد االسرتاتيجيات واإلجراءات والسياسات املتعلقة بالتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ودراستها وتقييمها ومراقبتها والتخطي هلا،
وذلك باستخدام املنهجيات املعرتف هبا دوليا؛
 oتشجيع الباحثني الشباب للدراسة يف املؤسسات الرائدة ،وبناء شبكاهتم الدولية وتعزيزها
وتشجيعهم على املشاركة يف التقييمات اإلقليمية مستقبال؛
 oتعزيز التفاعل فيما بني مجاعات السياسات واخلرباء ويف داخلها ،ويف البلدان وفيما بينها،
وذلك يف اجملاالت ذات األولوية لدى املنرب؛
ويشمل الربنامج مجيع نواتج املنرب املواضيعية واملنهجية ،وأيضا اجملاالت األخرى اليت من شأهنا
أن تساهم يف تنفيذ برنامج عمل املنرب ،مبا يف ذلك االتصاالت والتوعية ،وتبادل البيانات،
واحلوار بني العلم والسياسات ،والتقييم ،وإنتاج املعرفة ،والوعي العام ،اخل.

األفراد والمؤسسات
المستهدفة

يفرتض يف األفراد املستفيدين من الربنامج أن تكون لديهم املؤهالت واخلربات املناسبة ،ويتم
اختيارهم عن طريق عملية ووفق املعايي اليت توضع مع تطور الربنامج .وسيتم وضع هؤالء
األفراد يف املنظمات اليت ترشحها احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين ،أو يتم حتديدهم
من خالل الدعوة إىل إبداء االهتمام

المدة

يتم فتح الربنامج لتقدمي الطلبات لفرتات  3و 1و 1و 21شهرا

المشاركة المستهدفة
(اعتبارا من )2012

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

المرحلة التجريبية
()2012-2012

ما يصل إىل ست زماالت مدة الزمالة  3أشهر ،تتعلق أربع منها بتقييم املسار السريع
للتلقيح ،واثنتان تتصالن بتقييم منهجي للنمذجة والسيناريوهات
(ب) برنامج اإلعارات

الهدف

بناء املهارات وتبادل اخلربات بني املؤسسات الداعمة لنشاط املنرب

موجز

سيدعم برنامج املنرب لإلعارات النقل املؤقت للموظفني بني املؤسسات الداعمة للمنرب ،مبا يف
ذلك أمانة املنرب ووحدات الدعم الفين ،وذلك بغرض أداء مهام حمددة ضرورية لتحقيق
أهداف املنرب وتنفيذ برنامج العمل .ويكمن اهلدف الرئيسي من هذا الربنامج يف تبادل
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املهارات واخلربات بني املؤسسات الداعمة للمنرب ،وبالتايل بناء القدرات على املدى الطويل
يف املهام والعمليات املتعلقة بتنفيذ برنامج عمل املنرب .وميكن أيضا أن يتم توسيع الربنامج
لتوفي فرص لتبادل املهارات بني املؤسسات الداعمة للمنرب واملؤسسات ذات الصلة اجلديدة
بالنسبة إىل املنرب .ومن املفرتض أن تتم تغطية تكاليف املوظفني املعارين ،ولكنهم يواصلون
تلقي رواتبهم من مؤسساهتم الوطنية
المؤسسات المستهدفة

مجيع املؤسسات العاملة بشكل كبي يف دعم تنفيذ برنامج عمل للمنرب ،مبا يف ذلك أمانة
املنرب ،ووحدات الدعم الفين التابعة له ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،واليونسكو ،ومنظمة
األغذية والزراعة ،وجهات التنسيق الوطنية للمنرب ،املركز العاملي لرصد احلفظ التابع لربنامج
األمم املتحدة للبيئة وغيها

المدة

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

المشاركة المستهدفة
(اعتبارا من )2012

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

المرحلة التجريبية
()2012-2012

يتم حتديدها الحقا

الهدف

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

موجز

يوفر برنامج املنرب للمبادالت فرص التعلم القائم على األقران ،من خالل تبادل العلماء
والباحثني بني املؤسسات الداعمة لنواتج املنرب .وميكن أن حتدث املبادالت بني املؤسسات
داخل البلد ،أو بني البلدان واملناطق .وقد يكون برنامج التبادل أيضا مهما لصناع السياسات
وصناع القرار ،وميكن استخدامه لتبادل الزيارات بني الوزارات والوكاالت احلكومية واهليئات
األخرى ،وللتعلم مثال القائم على األقران يف جمال أدوات دعم السياسات

المؤسسات المستهدفة

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

المدة

شهر واحد من املبادالت

المشاركة المستهدفة
(اعتبارا من )2012

 15مبادلة (أو  50شخصا)

(ج) برنامج التبادل

المرحلة التجريبية
()2012-2012

حوايل مخسة مبادالت مدهتا شهر واحد ( 20أشخاص) تتعلق بتقييم السيناريوهات
والنمذجة ،وحوايل مخس مبادالت تتصل بتقييم التلقيح ،وهو ما يبلغ يف اجملموع عشرة مبادلة
شهريا تضم إىل غاية  10شخصا
حوايل  15مرة مبادلة أسبوعني ( 50شخصا) املتعلقة بالتقييمات اإلقليمية ،لتبادل اخلربات
بني فرق الدعم الفين قبل البدء
15
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الهدف
موجز

(د) برنامج التوجيه
توفي فرص للعلماء املبكرة يف بواكي مسيهتم املهنية والباحثني واملديرين العاملني يف جمال
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لتعزيز الرتاب بني العلوم والسياسات
توفي فرص للعلماء يف بواكي مسيهتم املهنية والباحثني واملديرين العاملني يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لتعزيز الرتاب بني العلوم والسياسات سيتيح خمط
التوجيه فرصا للعلماء يف بواكي مسيهتم املهنية والباحثني واملديرين العاملني يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية العمل بشكل وثيق مع شخص خبي ،يعمل مبثابة
موجه ،يف حقل ينطبق على نواتج برنامج عمل املنرب .وميكن أن يشمل املخط أيضا توجيه
األقران ،حيث يكون املشاركون على نفس املستوى من األقدمية ولكن لديهم خربة خمتلفة.
ويتميز برنامج التوجيه بكوهنا عالقة مهنية بني شخصني أحدمها ذو خربة يساعد اآلخر على
تطوير مهارات ومعارف حمددة .وسيكون برنامج التوجيه مناسب متاما لتطوير املهارات لدى
العلماء يف بواكي مسيهتم املهنية إلجراء التقييمات الوطنية أو تقييمات املنرب دون اإلقليمية
واإلقليمية للنظام البيئي ،مبا أن هذا األخي نتاج رئيسي للمنرب .ومت تنفيذ ،من بني أمور
أخرى ،مبادرات مماثلة لتطوير القدرة على التعهد واستخدام التقييمات احلالية أو املقبلة على
يد شبكة التقييم دون العاملي

(www.ecosystemassessments.net/news/122-call-for-applications-sga-network)mentoring-scheme.html

األفراد والمؤسسات
المستهدفة
المدة
المشاركة المستهدفة
(اعتبارا من )2012
المرحلة التجريبية
()2012-2012
الهدف
موجز

الفئة المستهدفة
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ستتم الدعوة إىل تقدمي الطلبات على أساس معايي متفق عليها ،مع توقع أن يقوم األفراد
املشاركون واملؤسسات بتقدمي التوجيه بالفعل يف أنشطة املنرب
 3-2أشهر
رمبا ترتفع إىل  20( 50من كل منطقة من مناطق األمم املتحدة)
يتم حتديدها الحقا
(ه) برنامج التدريب
تعزيز القدرات الفردية واملؤسسية والوطنية لتحقيق نواتج املنرب بكفاءة وتعزيز الرتاب بني العلوم
والسياسات
يتكون برنامج التدريب عادة من اجتماعات أو حلقات عمل تستمر ملدة ترتاوح بني يوم
ومخسة أيام .ويتمتع هذا الربنامج بالقدرة على الوصول إىل عدد أكرب من الناس واملؤسسات
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.
وباإلضافة إىل ذلك ،سوف تبين الربامج التدريبية عددا كبيا ممن ميكن تسميتهم ’’املناصرين‘‘
يف كل بلد ،ممن تكون لديهم املعرفة باملنرب .وسيتم تطوير برامج التدريب وفقا الحتياجات
حمددة ،مبا يف ذلك ،ضمن تدابي أخرى ،تدريب املدربني على دليل املنرب يف التقييم (الناتج
( 1أ)) ،وإقامة حلقات عمل فنية عن توجيهات املنرب املتعلقة باستخدام أدوات ومنهجيات
دعم السياسات (الناتج ( 2ج)) أو دليل استخدام حتليل السيناريوهات والنمذجة يف
التقييمات (الناتج ( 3ج)) .ويف حاالت أخرى ستكون هناك حاجة ،من بني أمور أخرى،
إىل تيسي احلوار بني العلم والسياسات يف البلدان اليت تشرع يف إجراء تقييم وطين أو دون
إقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
مزيج من صناع القرار والعلماء ،من املستويات املتوسطة إىل العليا
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المرحلة التجريبية ()2012-2012
العنوان

المدة

حلقة عمل لتدريب املدربني  5أيام
على دليل التقييم
حلقة عمل فنية

أمانة املنرب ،واملعنيون من املكتب حلقة عمل واحدة مع 10-25
الفين وأعضاء فريق اخلرباء متعدد مشاركا
التخصصات

يوم إىل يومني أمانة املنرب ،واملعنيون من املكتب حلقتا عمل قائمتان بذاهتما يشارك
ووحدة الدعم الفين وأعضاء فريق يف كل منهما  30مشاركا
اخلرباء متعدد التخصصات

دورة القيادة جلهات االتصال يوم واحد
الوطنية للمنرب من البلدان
النامية لتضطلع بدور قيادي
يف التقييمات اإلقليمية
العنوان

المقدم

العدد المستهدف

المدة

حوار العلم والسياسات يف يوم واحد
جمال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية

أمانة املنرب ،واملعنيون من املكتب دورة تدريبية واحدة ل ـ ـ  30مشاركا
ووحدة الدعم الفين وأعضاء فريق على هامش اجللسة العامة للمنرب
اخلرباء متعدد التخصصات
الهدف (اعتبارا من عام )2012
المقدم

أمانة املنرب ،وأصحاب املصلحة يف
املنرب ،ووحدة الدعم الفين ،وبرنامج
األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األغذية
والزراعة ،واليونسكو ،وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ،واالتفاقات البيئية
واجلهات
األطراف،
املتعددة
املستضيفة الجتماعات املنرب

العدد المستهدف سنوي ا
دورة تدريبية واحدة على هامش
االجتماع العام للمنرب أو اجتماع
آخر مناسب ،مبشاركة 215
مشاركا

يومان

احلكومات ،والشبكات اإلقليمية ،مخس دورات تدريبية (واحدة لكل
منطقة من مناطق األمم املتحدة يف
واملنظمات الدولية ،اخل
السنة) ،مبشاركة  20شخصا يف
كل دورة

دورة القيادة يف جمال التنوع  3أيام
البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية
 5أيام

احلكومات ،والشبكات اإلقليمية ،مخس دورات (واحدة لكل منطقة)،
واملنظمات الدولية ،ومراكز التميز ،مبشاركة  30شخصا يف كل دورة
واملؤسسات العلمية ،اخل
مخس دورات (واحد لكل منطقة)،

تدريب املدربني على نواتج  5أيام
املنرب

مراكز اخلربة واملؤسسات العلمية مخس حلقات عمل تدريبية (واحدة
لكل منطقة) ،مع  10مشاركا يف
األخرى
كل حلقات عمل

حلقات عمل فنية

يوم واحد/
يومان

مبشاركة  30شخصا يف كل دورة

أمانة املنرب

العديد من حلقات
املخصصة ل ـ ـ  30شخصا

العمل

____________
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