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 إستراتيجية تنمية القدرات المشتركة بين المجاالت

 
 

 تمرين عملي
 

من  بصورة تامة على إستراتيجية تنمية القدرات المشتركة بين المجاالتسيمكن هذا التمرين العملي المشاركين من التعرف 
 في إطار هذه اإلستراتيجية.  اتمشروعال أسس، وإرساء مرفق البيئة العالميأجل عملية التجديد الخامسة لموارد 

 

 األهداف:  
من أجل عملية التجديد  مجاالتتعزيز سبل التفاهم لدى المشاركين بشأن إستراتيجية تنمية القدرات المشتركة بين ال .أ 

 من خالل مثال عملي.  مرفق البيئة العالميالخامسة لموارد 
 السماح للمشاركين بمراجعة واستعراض التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية التي تمت صياغتها لبلدانهم.  .ب 
راجعة واستعراض مكونات هذه متجري بالنسبة لهذه البلدان التي لم تستكمل التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية،  .ج 

 التقييمات وصياغة عدد من االحتياجات واألولويات الخاصة ببناء القدرات.
في عملية  إستراتيجية تنمية القدرات المشتركة بين المجاالت تقديم آراء تقييمية بشأن االستراتيجية المقترحة من أجل .د 

  .مرفق البيئة العالميالتجديد السادسة لموارد 

 
 التمرين العملي: وصف .2 
 

القدرات المشتركة بين المجاالت بشأن إستراتيجية تنمية  مرفق البيئة العالمي عرض تقديمي من سكرتارية .أ 
 التقييمات الذاتية للقدرات الوطنيةو

 
 تقسيم المجموعات المنظمة حسب البلدان .ب 

 
قييمات الذاتية للقدرات الوطنية لكل بلد أثناء الجزء األول من التمرين، سيستعرض المشاركون المكونات الرئيسية للت 

وعلى وجه الخصوص، سيستعرضون األولويات التي تم تحديدها في التقييم الذاتي، وسيناقشون ما هو صالح منها  على حدة.
 دقيقة). 35وما يتطلب مراجعة وتنقيح مع اقتراح متطلبات جديدة بناًء على خبراتهم وتجاربهم (

 
 صياغة أو مراجعة وتنقيح األوليات الوطنية لتنمية القدرات بهدف حماية البيئة العالمية.): Outputالمخرجات (

 
  
 



 2 

استعراض االستراتيجية المقترحة لتنمية القدرات المشتركة بين المجاالت من أجل عملية التجديد السادسة لموارد  .أ 
 مرفق البيئة العالمي

 
بشأن األهداف المقترحة إلستراتيجية تنمية  مرفق البيئة العالميية ): تقديم آراء تقييمية لسكرتارOutputالمخرجات (

 مرفق البيئة العالميمن أجل عملية التجديد السادسة لموارد  القدرات المشتركة بين المجاالت
 

 عرض تقديمي لمجموعات العمل وأسئلة وأجوبة  
 

 ا حسب البلد المعني.ستعرض هذه المجموعات، بصوة تامة، نتائج األعمال التي تم القيام به
 

 تمرين عملي ــ أسئلة:
 

 القدرات ذات األولوية للبلد المعني المحددة في التقييم الذاتي لالحتياجات؟من حتياجات االما  .أ 
 

 هل ال تزال هذه األولويات لها ما يبررها؟  .ب 
 

إطار إستراتيجية بناء على خبرات وتجارب واحتياجات البلدان المعنية، هل األهداف والبرامج المقترحة في  .ج 
هي  مرفق البيئة العالميمن أجل عملية التجديد السادسة لموارد  تنمية القدرات المشتركة بين المجاالت

 األنسب؟
 

ما هي االحتياجات األكثر موضوعية فيما يتعلق ببناء القدرات لتنفيذ االتفاقيات والمعاهدات العالمية بشأن  .د 
 البيئة؟

  
 مواد ووثائق مرجعية

 
االتفاقيات والمعاهدات العالمية  ن التقارير النهائية للتقييمات الذاتية للقدرات الوطنية من أجل تنفيذنسخة م •

  بشأن البيئة المعدة لكل بلد على حدة.
مرفق من أجل عملية التجديد الخامسة لموارد  نسخة من إستراتيجية تنمية القدرات المشتركة بين المجاالت •

 ية والعربية) (باإلنكليز البيئة العالمي
من أجل عملية التجديد السادسة  نسخة من اإلستراتيجية المقترحة لتنمية القدرات المشتركة بين المجاالت •

 (باإلنكليزية والعربية) مرفق البيئة العالميلموارد 


