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 اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة   

 بشأن السالمة األحيائية

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦ -٢٢الهاي ،  

 ∗ من جدول األعمال المؤقت ٣-١-٤البند 
 

 تقاسم المعلومات 

 وتنفيذ المرحلة الرائدة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية تقرير مرحلي عن وضع 

 ضميمة

 بشأن القضايا التقنية المتصلة بوضع المرحلة الرائدة ICCPمذكرة ثالثة من مكتب الـ 
 والتحضير لمرحلة تنفيذ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

 خلفية الموضوع -أوال 

قام  / ١لمستقل للمرحلة الرائد لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية         علـى إثـر إتمام االستعراض ا       -١
 بتوليه اإلشراف على إدارة     ICCP تمشياً مع التكليف الصادر إليه من االجتماع األول للـ           - ICCPمكتـب الـ    

الية في سبيل    بإقرار المذكرة الح   -شـؤون وضـع وتنفيذ المرحلة الرائدة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية             
 في اجتماعها الثالث في جهودها الرامية إلى إيجاد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية              ICCPمسـاعدة الــ     

 .جاهزة تماماً للتشغيل عندما يدخل البروتوكول حيز النفاذ 

 مع  تشـمل المذكـرة الحالـية توصيات لمواصلة وضع إنشاء غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ،                -٢
مـراعاة وجـوه القوة والضعف التي تم تبينها في تقرير الخبير االستشاري الذي قام باالستعراض المستقل ، ومع                   
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مـراعاة التوصـيات التـي نشـأت عن االجتماعات اإلقليمية المعقودة بشأن الغرفة المذكورة وكذلك مع مراعاة                  
 المرحلة الرائدة واإلرشادات المتعلقة برصد       بشأن أهداف وتشغيل   ICCPالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن الـ       

 .تلك المرحلة وباستعراضها 

عملية االستعراض المستقل والدروس المستفادة     عـند إعداد هذه التوصيات نظر المكتب في نتيجة تقرير            -٣
تقنيين حـتى اليوم في وضع وتنفيذ المرحلة الرائدة للغرفة ، وسعى إلى الحصول على مشورة تقنية من الخبراء ال                  

الذيـن شاركوا في االجتماعات السابقة لفريق االتصال المعني بصياغة التوصيات التقنية الرامية إلى وضع وتنفيذ                
 .المرحلة الرائدة حتى اآلن 

ذكـر المكتب أن من األهداف الرئيسية للمرحلة الرائدة بناء الخبرة وإيجاد التغذية المرتدة الالزمة لوضع                 -٤
 السالمة األحيائية صالحة للتشغيل ويمكن التوصل إليها عن طريق االنترنت ، ورأي المكتب              غرفة تبادل معلومات  

أنـه اسـتطاع أن يثبت أن نظاماً يعتمد أوال على االنترنت ويستعمل البروتوكوالت والمعايير المفتوحة في سبيل                  
فعال للمعلومات في ظل بروتوكول     التمكيـن مـن إقامـة نظام موزع ، إنما يمثل نموذجاً نافعاً ومرضياً للتبادل ال               

 .السالمة األحيائية 

والحظ المكتب كذلك أن المرحلة الرائدة توفر حالً تكنولوجياً لتلبية احتياجات معظم البلدان غير أن لهذه                 -٥
مة المـرحلة هدفاً رئيسياً آخر هو تبين وتحقيق احتياجات البلدان إلى القدرة فيما يتعلق بغرفة تبادل معلومات السال                 

 بما في ذلك قضية تنمية      –األحيائـية ويقتضي األمر االستمرار في معالجة موضوع زيادة مشاركة جميع البلدان             
 لتمكينها من المشاركة الكاملة في وضع وتنفيذ المرحلة الرائدة للغرفة ، سعياً إلى هدف تحقيق ما يلزم                  –القدرات  

 .من تغذية مرتدة عن إيجاد المرحلة الرائدة 

عـترف المكتـب أيضا أن موضوع المكونة غير القائمة على أساس االنترنت من مكونات الغرفة هي                 وي -٦
أمـر ينبغي معالجته على نحو سوي بقصد تغطية الفترة البينية عندما يصبح البروتوكول نافذاً ، وهي الفترة التي                   

 .القائمة على أساس االنترنت ستنقضي إلى أن تتحقق جميع القدرات الالزمة للمشاركة الكاملة في المكونة 

 توصيات  -ثانيا

 استعمال االنترنت لتنفيذ المرحلة الرائدة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية       

كفالـة توفير معلومات حديثة مستكملة حتى أخر التطورات لدى غرفة تبادل معلومات السالمة               )أ(
 األمر عليها حتى تظل حارثة على بياناتها الذاتية ، ومن           األحيائـية عن طريق تشجيع البلدان والمنظمات وتسهيل       

خـالل االستعمال المستمر والمعزز لنظام توزيعي قائم على أساس االنترنت لتقاسم البيانات خالل المرحلة الرائدة                
 .للغرفة وفيما بعد تلك المرحلة

حلة الرائدة للغرفة ، توفـير إمكانـية التوصـل إلى المعلومات والوثائق المتاحة من خالل المر     )ب(
، )  ، والملفات المضغوطة وغير ذلك من األشكال الرئيسية للوثائقHTML, XML, PDFمثل (بأشكال مختلفة 

 .في الحاالت التي يكون ذلك فيها ممكناً 
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 قاعدة البيانات المركزية

  firewallsمثالً " (أفضل الممارسات " كفالـة أمـن قواعد بيانات الغرفة باستعمال إجراءات    )أ(
 ) .واستعمال الشفرة في صياغة البيانات ، ألخ 

التذكـير بالتوصـية التـي تقضي بأن تقوم البلدان بتعيين نقطة اتصال وطنية للغرفة ، تكون                  )ب(
مسـؤولة عن التصديق على البيانات المسجلة لدى الغرفة بشأن ذلك البلد ، وكفالة قدر من السالمة أكبر في قواعد               

 من خالل توحيد إجراءات التصديق لدى المنظمات المشاركة والبلدان التي تستعمل تلك القواعد ومن               بيانات الغرفة 
خالل اإلصدار االوتوماتيكي للتقارير المتعلقة بما يدخل من تعديالت على البيانات ، الكتشاف أي تسجيل للبيانات                

 .أو تعديل للبيانات غير مرخص بهما 

نات المركـزية للغرفة من دور تنظيمي مّساس ضمن إجراءات          نظــراً لمـا لقـاعدة البـيا        )ج(
 صون ومواصلة تطوير تلك القاعدة ككيان يتمتع ، من         -الـبروتوكول ، ونظـراً كذلك لجوانب أخرى مستقبلية ،           

 .بالناحيتين التقنية والتشغيلية ، باستقالل ذاتي من األنشطة األخرى المتعلقة بتبادل المعلومات 

 رحلة الرائدة المشاركة في الم

االسـتمرار فـي حـث جميع الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية ذات الصلة وغيرها من                )أ(
المشـاركين علـى مواصـلة اإلسهام بتزويد المرحلة الرائدة بمعلومات في أسرع وقت ممكن ، وعلى المشاركة                  

 .النشطة في وضع تلك المرحلة وفي استعمالها قبل بدء نفاذ البروتوكول 

االسـتمرار فـي استعمال البروتوكوالت والمعايير المفتوحة وتشجيع الشركاء في الغرفة على              )ب(
للغرفة في البداية ، مع     ) interoperability(اإللـتزام وعلـى التنفيذ الكامل بالمبادئ التوجيهية للتشغيل التبادلي           

 .مواصلة تطوير أنظمة المعلومات لدي الشركاء المذكورين 

لـتعاون بين خبراء تكنولوجيا المعلومات ونقاط االتصال الوطنية للغرفة والمنظمات           تعزيـز ا   )ج(
 .المتشاركة ، وذلك مثالً من خالل استعمال أفرقة المناقشة اإللكترونية في سبيل تسهيل التعاون والمناقشة 

  .CD-ROMعلى " offline" مواصلة وضع وتوزيع الغرفة خارج الخط  )د(

 لمساعدة الحكومات على وضع     CD-ROMتكون متاحة على الخط وعلى الـ       " وضع نماذج    )هـ(
 .قواعد بياناتها الوطنية الذاتية الخاصة بالسالمة األحيائية والتي تكون قابلة للتشغيل التبادلي مع الغرفة 

 محتوى المرحلة الرائدة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

ذ العمليات التنظيمية للبروتوكول وكفالة أن يكون التوصل إلى         التسـليم بـدور الغـرفة في تنفي        )أ(
قائماً على أساس الجودة والحيدة وشمول كافة العلوم        ) مثالً المعلومات العلمية    (المعلومـات مـن خـالل الغرفة        

 .وتغطية احتياجات األطراف 
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و والمنظمة العالمية   مواصلة السعي إلى إيجاد شراكات مع المنظمات الدولية األخرى ، مثل الفا            )ب(
مثل المعلومات التي تكون متاحة من خالل غرفة تبادل         (للصـحة أو غـير ذلـك من مصادر المعلومات العلمية            

 ، وإضـافة قيمة واهتمام عالمي والمعلومات التنظيمية  Species 2000 أو ITISمعلومـات االتفاقـية أو الــ    
 .لسالمة األحيائية والعلمية التي تقدم من خالل غرفة تبادل معلومات ا

توسيع قاعدة بيانات مشروع بناء القدرة في تلك الغرفة ، مثالً بحيث تضم القاعدة معلومات عن                 )ج(
 .الفرص األخرى المتاحة لبناء القدرة  ، مثل فرص التمويل وفرص التدريب 

ية وضــع وتنفـيذ أنظمـة تبيـن فريدة ومنسقة ، في أقرب وقت ممكن ، بشأن الكائنات الح                   )د(
المحورة ، وذلك على أساس عمل المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة ، وذلك في سبيل تسهيل االسترداد الفعال                  

 .للمعلومات 

 إيجاد محفظة أدوات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

 االسـتمرار فـي تعزيـز الروابط بين األقسام النوعية للغرفة واألقسام ذات الصلة في محفظة                )أ(
 .األدوات 

مواصـلة تطوير محفظة أدوات الغرفة كي تشمل مزيداً من المواد التدربية المتعمقة ، المقصود       )ب(
 .وصولها إلى جماعات مختلفة من المستفيدين بها 

 بناء القدرة 

االعـتراف بأن بناء القدرة هو عملية متواصلة وأنه ينبغي وضع برامج لبناء القدرة تعتمد على                 )أ(
لة األجل لكفالة استمراريتها ، وعلى هذا األساس الحظ المكتب أن مزيداً من أنشطة بناء القدرة هو أمر                  نظرة طوي 

 . في اجتماعها الثالث ICCPستتناوله الـ 

تشـجيع الحكومات على أن تأخذ في حسبانها تجميع احتياجات بناء القدرة التي تتبينها المناطق                )ب(
عند النظر في بند جدول األعمال      ) UNEP/CBD/ICCP/3/5/Add.3(دة للغرفة   المختلفة في تنفيذ المرحلة الرائ    

 ).UNEP/CBD/ICCP/3/6(المتعلق ببناء القدرة 

دعـوة مـرفق البيئة العالمية والمانحين اآلخرين إلى مراعاة تلك االحتياجات التي يكون قد تم                 )ج(
ها نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة منها ، تبيـنها فـي إسـداء المسـاعدة إلـى البلدان النامية ، والسيما أقل          

 .واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي 

 شؤون اإلدارة 

 من  ٢٠ من المادة    ١باإلشـارة إلـى إنشـاء غـرفة تـبادل معلومات السالمة األحيائية بموجب الفقرة                 
ات الصلة بشأن الكائنات الحية      تسهيل تبادل المعلومات ذ    –الـبروتوكول كجزء من غرفة تبادل معلومات االتفاقية         

 .المحورة ، ومساعدة األطراف على تنفيذ البروتوكول 
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 ، القائلة بأن غرفة تبادل معلومات االتفاقية وغرفة         ICCPباالشـارة إلـى توصية االجتماع األول للـ          
ل معلومات السالمة    فإن غرفة تباد   –تبادل معلومات السالمة األحيائية لهما أدوار متميزة تماماً بعضها عن بعض            

 /٢.األحيائية سوف تدار شؤونها ، على الصعيد التقني والتشغيلي ، بوصفها مكونة مستقلة قائمة بذاتها 

 بإدارة شؤون غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وبتشغيلها بطريقة تسمح           ICCPيوصي مكتب الـ     
ها بوصفها أداة لتنفيذ االلتزامات الناشئة بموجب       لألطـراف فـي البروتوكول باالعتراف الواضح بوضعها وبهويت        

 . بروتوكول السالمة األحيائية 

 الفترة االنتقالية بين المرحلة الرائدة والتشغيل الكامل لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

ون  بأن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ينبغي أن تك         ICCPإن المكتـب إذ يذكـر توصـية الـ           
 جاهزة للتشغيل الكامل عندما يصبح البروتوكول نافذاً ، 

 بأن الغرفة المذكورة ينبغي إنشاؤها بطريقة تدريجية تبدأ بمرحلة          ICCPوإذ يذكـر أيضـا توصية الـ         
أصبح ) ١(رائـدة ، ومع مالحظة أنه على أثر نفاذ البروتوكول يجوز أن تكون ثمة فترة زمنية يحدث فيها ما يلي        

اكتسبت غرفة  ) ٢(ول نافذاً بالنسبة لدولة ما أو لمنظمة ما من المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي ،               الـبروتوك 
تبادل معلومات السالمة األحيائية وضعها الرسمي قبل أول اجتماع لمؤتمر األطراف في االتفاقية العامل كاجتماع               

 نهجيات تشغيل الغرفة ؛لألطراف في البروتوكول وهو االجتماع الذي سينظر ويبت في م

 بأن تكون المرحلة االنتقالية للغرفة الرسمية لتبادل معلومات السالمة األحيائية ،            ICCPيوصـي مكتب     
قائمـة علـى أسـاس المـرحلة الـرائدة ريثما ينظر مؤتمر األطراف في االتفاقية العامل كاجتماع لألطراف في         

 . من البروتوكول ٢٠ من المادة ٤ للفقرة البروتوكول في منهجيات تشغيل تلك الغرفة إعماالً

 الرصد واالستعراض 

سيواصل المكتب إشرافه على إدارة شؤون وضع وتنفيذ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية              )أ( 
وكذلـك سيواصـل التوجـيه التقني لوضع المرحلة الرائدة للغرفة ، مستعمالً في ذلك مشورة الخبراء التقنيين إذا                   

 .مر اقتضي األ

يرى المكتب أنه ينبغي إيجاد لجنة توجيهية أو أية آلية أخرى مماثلة ، إيجاداً تدريجياً كي تحل                   )ب( 
 .محل المكتب في مهمة اإلشراف عندما يصبح البروتوكول نافذاً ، وذلك لكفالة السالمة والتشغيل الكامل للغرفة 

تهدف التشاور مع طائفة واسعة من إن اسـتعراض تطويـر الغـرفة في المستقبل ينبغي أن يس     )ج( 
 .البلدان والمنظمات المشاركة 

 المسائل المالية 

 اعـترافاً منه بأهمية إيجاد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية يجرى تشغيلها             – ICCPإن مكتـب     
 –فيذ واستعمال الغرفة تشـغيالً كـامالً عند نفاذ البروتوكول ، وبأهمية تلبية احتياجات جميع البلدان فيما يتعلق بتن               

                                                 
2 / UNEP/CBD/ICCP/1/9, annex. 
 



UNEP/CBD/ICCP/3/5/Add.2 
6Page  

يدعـو حكومات البلدان المتقدمة النمو وغيرها من المانحين إلى إسداء مساندة مالية تكفل ، حيثما يقتضي األمر ،                   
تنفـيذ هـذه التوصـيات ، شـاملة مواصلة تطوير األنشطة اإلقليمية واألدوات الجوهرية ، مثل محفظة األدوات                   

 قواعد بياناتها الوطنية الذاتية ، التي تكون قابلة للتشغيل التبادلي مع غرفة             والـنماذج ، لمساعدة البلدان على وضع      
 .تبادل معلومات السالمة األحيائية 

----- 


