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 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 
  بالتنوع البيولوجي

  الحادي عشراالجتماع 
  2012 تشرين األول/أكتوبر 19-8حيدر آباد، الهند، 
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  استعراض التقدم المحرز في تزويد األطراف بالدعم لبناء القدرات،
  وتعزيز االتصال، والتثقيف والتوعية العامة، وتعزيز آلية غرفة تبادل

  المعلومات ونقل التكنولوجيا والتعاون
  آلية غرفة تبادل المعلوماتتقرير مرحلي عن 

  مذكرة من األمين التنفيذي
  مقدمة    - أوالً

برنامج العمل المقترح آللية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع " المذكرة هذه كملت - 1
من خالل تزويد مؤتمر األطراف بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ ) UNEP/CBD/COP/11/31" (2020- 2011 البيولوجي

 :وهي تتمحور حول ما يلي. آلية غرفة تبادل المعلومات

التقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات أثناء هذه  يصف القسم الثاني  )أ(
  الفترة الفاصلة بين الدورتين منذ انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، ويسلط الضوء على األولويات الراهنة؛

لسبل الكفيلة ايعرض القسم الثالث بعض الدروس المستفادة طوال عملية التنفيذ بغية تحسين   )ب(
   بزيادة تطوير آلية غرفة تبادل المعلومات؛

لمـؤتمر   المقدمة بعض التعليقات والتوصيات النهائية تتضمنخالصة موجزة يمثل القسم الرابع   )ج(
  األطراف؛
في  المدرجة آلية غرفة تبادل المعلومات للبرامج الذي تقدمهالدعم  قدم المرفق األول ملخصاً عني  )د(
عناصر مشروع المقرر االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويتضمن المرفق الثاني  عمليات أمانةلقية وإطار االتفا

  .آلية غرفة تبادل المعلوماتبالمتعلق 
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  1موجز بالتقدم المحرز واألولويات    - ثانياً
 .يها األمين التنفيذيالتي شارك فهي األنشطة و ،ص هذا القسم أنشطة تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلوماتيلخّ - 2

بين التقدم المحرز منذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  الفصلمن األهداف في إطار كل هدف وقد تسنى 
 .ألنشطة المقبلةالمتعلقة با راهنةواألولويات ال

    الخطة خدمات إعالمية عالمية فعالة لتيسير تنفيذ لاآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات  يمتقد  :1الهدف 

 .االستراتيجية

  آلية مركزية فعالة لغرفة تبادل  على أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المحافظة قدرة - 1- 1
 .المعلومات

 التقدم المحرز

العمل على في  لألمانة تتمثلمنذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، كانت األولوية الرئيسية  - 3
المستقبل  تلبية االحتياجات والمطالب فيمن أجل اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات اتها المتعلقة بزيادة قدر
  :إحراز تقدم في المجاالت التاليةسنى وقد ت .فعالية من حيث التكلفةالكفاءة وتتميز بالمزيد من البطريقة 

المعلومات  تطوير نظم مجال من ذوي الخبرة في أحد موظفي الموقع الشبكيانضم  - الخبرة   )أ(
توافر معلومات  وهو ما يضمن، 2011يناير /كانون الثانيفي  إلى فريق غرفة تبادل المعلوماتنترنت على اإل
للموقع الشبكي التابع لالتفاقية المتعلقة بالتنوع ) ICT( الداخلية وتكنولوجيا االتصاالت في مجال الخبرةمستقرة 

  غرفة تبادل المعلومات؛البيولوجي والخدمات اإلعالمية الخاصة بآلية 
التنوع المتعلقة بتفاقية لال الموقع الشبكي التابعتحسين نوعية واستدامة  غيةب -التكنولوجيا الشبكية   )ب(

دارة إل اختير أحدث نظامالمدى الطويل،  على اإلعالم في آلية غرفة تبادل المعلوماتالبيولوجي وخدمات 
التوافق مع البنية التحتية القائمة، وتعدد و ،التي تشمل التكلفةايير التقييم سلسلة من مع استناداً إلى CMS(2( ىالمحتو

  والدعم؛ ،، وتوافر الخبرات الفنيةوقابلية التوسع ،ساسيةوالسمات األاللغات، 
لتحقيق االسـتخدام  ) CAT(ُأدخلت أدوات وعمليات الترجمة المدعمة بالحاسوب  –إدارة الترجمة   )ج(

  الموقع الشبكي؛متاحة لترجمة األمثل للميزانية ال

                                                             
معلومات إضافية عن برنامج العمـل المقتـرح آلليـة غرفـة تبـادل      "لقسم تحديثاً للمعلومات الواردة في القسم نفسه المعنون يشكل مضمون هذا ا 1

   ).UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/12" (المعلومات
 .http://www.kentico.com: يتاح المزيد من المعلومات عن نظام إدارة المحتوى الذي جرى اختياره على الموقع التالي 2
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حصل الموظفون الفنيون التابعون لفريق آلية غرفة تبادل المعلومات على  –إدارة المشاريع   )د(
  .PRINCE2(3(التأهيل في إدارة المشاريع في البيئات المتحكم فيها 

 األولويات

 :حيث القدرات، يمكن تلخيص األولويات الراهنة على النحو التالي من - 4

نظام إدارة المحتوى الجديد وإدماجه في البنية التحتية  لتشكيل الصيغة النهائيةع وض  )أ(
  ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في مجال 

منح ، مع نظام جديدإلى  ىدارة المحتوإلالتدريجي من النظام القديم مواصلة التحول   )ب(
  جديدة؛الاألولوية للمبادرات 

من  الشبكيةعنصر من عناصر الميزانية األساسية لترجمة المواقع  تخصيص الدعوة إلى  )ج(
  ؛بجميع لغات األمم المتحدة إتاحة الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشكل مستدامأجل 

إدارة على من أجل زيادة قدرة األمانة لء المنصب الشاغر بتعيين موظف وثائق م  )د(
  الوثائق والمصطلحات؛

عند إدارة المشـاريع ذات الصـلة بآليـة غرفـة تبـادل      ) PRINCE2(اعتماد منهجية   )ه(
  .المعلومات

 .بجميع لغات األمم المتحدةالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ل موقع شبكي عالي الجودة إتاحة - 2- 1

  التقدم المحرز
الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع تحديث محتوى جرى الجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، بعد ا - 5

 ،2020- 2011عكس أهم نتائج هذا االجتماع، وال سيما الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يل البيولوجي
الناشئة عن استخدامها،  للمنافعوبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 

في  المعتمدين ينالبروتوكولين الجديد إلدراجاألطراف  بياناتتحديث قاعدة وجرى . اتمقررها من الوغير
 .ناغويا

الشبكي لالتفاقية  األولوية إلعداد نسخة جديدة من الموقع منحت، 2011خالل النصف األول من عام و - 6
الذي دعم البفضل قد تسنى، و .2011 نحزيرا/يونيو 6في  ُأطلقت التيهي النسخة ، والمتعلقة بالتنوع البيولوجي

من حيث الشكل  يادة جاذبية الموقعز إدخال تحسينات هامة، بما في ذلكسبانيا والمملكة العربية السعودية، إ قدمته
بشأن عقد األمم المتحدة  البوابة اإللكترونية وُأطلقت أيضاً. للغة العربيةا، ودعم وتحسين نظام البحث، والروح

األعمال والتنوع البيولوجي في قطاع  بشأنوالنسخة األولى من المنتدى العالمي  2020-2011وجي للتنوع البيول
  .2011حزيران /يونيو 6

                                                             
دارة المشـاريع  إلأسـلوب  هـي  )) PRojects IN Controlled Environments 2  )PRINCE2( 2إدارة المشاريع في بيئات متحكم فيهـا   3

أحد المشاريع ومراقبتـه  إدارة  هذا األسلوب شمل منهجيةتو. المشاريع العامةة كمعيار إلدارة المشاريع في حكومة المملكة المتحد، وقد أقرته المهيكلة
 .وتنظيمه
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، بما أقسام الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيتحديث العديد من جرى ، 2011طوال عام و - 7

لتنوع البيولوجي، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ل الوطنية باالستراتيجيات وخطط العمل األقسام المتعلقةفي ذلك 
في شكل  الدعمأيضاً تقديم لب طُو. وآلية غرفة تبادل المعلومات، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 في إطار المدرجة لمختلف البرامج والمبادرات الشبكيةللمساهمة في تنفيذ بعض المكونات  مشورة تقنية أو برمجة
للمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً  التنوع البيولوجي، بما في ذلك النموذج األوليب االتفاقية المتعلقة

)EBSAs(قع الشبكي األزرق، والموالكربون  اتمبادرة سياسبشأن التدابير الحافزة، و ت اإلفراديةدراسات الحاال، و
 أيشي العد التنازلي اآللي حتى الموعد النهائي لتحقيق أهدافويشكل . يووجناح اتفاقيات ر ،لموجة الخضراءل
هذه البرامج ل المقدمجدول يلخص الدعم ويرد في المرفق . أحد المبادرات التي تسنى وضعهالتنوع البيولوجي ل

 .في إطار االتفاقية المدرجة والمبادرات

وضع خطة عن  هذه المراجعة ي، وقد أسفرتالشبك للموقعإجراء مراجعة شاملة  سنىوفي موازاة ذلك، ت - 8
 محدودةوقد أحرز تقدم في تنفيذ هذه التوصيات ولكن بوتيرة . توصيات مفصلة تقديم مع المحتوى الشبكي لتعزيز
الذي قدمته جهات التمويل الطوعي  وقد أمكن أيضاً بفضل. نواتج المتوخاة المحددة زمنياًوالوقت الموظفين  بحسب

بجميع لغات األمم  الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في محتوياتال المزيد منمانحة شتى إتاحة 
 .المتحدة

دارة إل الجديد نظامال إلى التركيز على الشبكي تطوير الموقعب المتعلقتحول العمل  ،2012منذ بداية عام و - 9
لالتفاقية المتعلقة أول بوابة  تنوع البيولوجياألعمال وال بشأن قطاعالمنتدى العالمي يشكل و ).CMS( المحتوى

مكونات البنية لتنفيذ  وجرى االضطالع باألعمال التقنية. هذه األداة بالتنوع البيولوجي تسنى إنشاؤها باستخدام
 فيما يتعلق بالنظام الجديد إلدارة المحتوى الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي األساسية للموقع التحتية

خالل الربع الثالث من  وقد أتاحت هذه الخطوة .دارة المحتوىإل القديم نظامال مع السلس بطريقة تسمح بالتعايش
العالمية للتنوع  الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات إعدادالمعنية بدعم البوابة اإللكترونية  إطالق 2012عام 

 .ة محسنة بشأن السلطات المحليةويجري أيضاً تطوير بوابة إلكتروني. )GBO 4( البيولوجي

 األولويات

 تحسين الجوانب النوعية المختلفة للموقعمن أجل مواصلة العمل الجاري  فياألولوية الرئيسية تتمثل  - 10
، تهسرعزيادة ، وإلى أفضل مستوىمحرك البحث تحسين ، مثل الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

، المواقع الشبكيةواإلحصاءات، وتعدد اللغات، والتوافق مع معايير  ة للطباعة،والمالءمالستخدام، ل تهوقابلي
بعض هذه وستحدث  .وما إلى ذلك تبسيط المحتوىو، الروابط المقطوعةالطباعة، واالتساق، والكشف عن و

المزيد من إلى  منها يحتاج البعض اآلخرحين في  جديدال جمبرناالإلى  لتحويلالتحسينات في جميع مراحل عملية ا
بطريقة تحافظ على تحديث نقطة رئيسية  يتعين إنجازها، فإنه نقلعملية الب وفيما يتعلق. يتسنى معالجتهالوقت حتى 

 .واحدة لكل نوع من المعلومات

 إعداد استراتيجية المحتوى فيالتنوع البيولوجي ب االتفاقية المتعلقة وتتمثل إحدى األولويات األخرى ألمانة - 11
إلى بالنسبة قدر اإلمكان ب فعاالً الشبكي لالتفاقية جعل الموقعالتي يمكن بها كيفية التحديد ل من أج الشبكي

ألمانة ر الهامة، مثل الوالية األساسية بين العناصهذه االستراتيجية أن تجمع  وينبغي. جمهورها المستهدف
في إطار االتفاقية،  درجةالم برامجال، و2020-2011 االتفاقية، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
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الحقيقة يؤخذ في االعتبار في هذه العملية من المهم أن و .واالستراتيجية العامة لالتصال والتثقيف والتوعية العامة
مناقشات وقد جرت . التنوع البيولوجي علىمباشر التأثير غير بال تتحدد في نهاية المطاففعالية الالتي تؤكد أن 
تنوع البيولوجي حجر الزاوية في للأيشي  أهداف ضرورة أن تمثلبيقضي هناك شعور عام كان و لتبادل األفكار،

 .هذه االستراتيجية

األحداث الكبرى، مثل اجتماعات الهيئات الرئيسية واألفرقة  من خاللما تتحدد األولويات األخرى عادة و - 12
التي تمثل حصة والتنوع البيولوجي ب المتعلقة قيةتفااالفي إطار  المدرجة برامجلل وكذلك المنجزات الشبكيةالعاملة، 

التي  المشاريع الحاليةوتتضمن . التنوع البيولوجيب الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقةعلى  الذي ينفد كبيرة من العمل
غرفة  الخضراء، والتنوع البيولوجي من أجل التنمية، وآلية تتعلق بالموجة ةبوابات شبكية جديد قيد التنفيذ هي في

 .تبادل المعلومات

 .لمعلوماتل الفعال تبادلالخدمات التشغيل التام ل - 3- 1

 التقدم المحرز

 :نُفذّت المشاريع التالية بفضل الدعم الذي قدمته إسبانيا - 13

من أجل التشغيل التلقائي بروتوكول البيانات المفتوحة استناداً إلى  آلية لقابلية التشغيل البينينُفذّت   )أ(
واألخبار  المقرراتالمعاهدات و( في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي علومات الرئيسيةنقل الملعملية 

 معلومات األمم المتحدة بشأن االتفاقات البیئیة المتعددة األطرافل الشبكيةإلى البوابة ) والمعلومات الوطنية
)www.informea.org(  االتفاقات البیئیة المتعددة األطرافعن  للحصول على معلومات وحيدةالنافذة لابوصفها .

  ؛)MEA-IKM(مبادرة برنامج األمم المتحدة للبيئة إلدارة المعلومات والمعارف العمل بالتعاون مع  وقد ُأنجز هذا
الذي و ارفالمع قاعدةالمتعلق بالنسخة األولى من محرك البحث  إعداد 2011تسنى في عام   )ب(

 وإمكانات محرك البحث هذا في حدث جانبي وقد ُأبرزت سمات. وعداً حركياً للنتائجيتضمن بحوثاً متعددة األوجه 
منذ قد جرى و. استعراض التنفيذبالمفتوح العضوية المعني  المخصص خالل االجتماع الرابع للفريق العامل عقد

وتهدف  4.لبيئة اإلنتاج مالئماً بغية جعلهمحرك البحث هذا  تحسين أداء الرامي إلىذلك الحين تنفيذ العمل الفني 
التي تميز اآللية المركزية لغرفة تبادل األساسية  سمةهذه ال تمكين مؤتمر األطراف هذا من تشغيل هذه التدابير إلى

  .المعلومات
لتنوع المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية ل )AHTEG(المخصص  التقنيين فريق الخبراءلدعم عمل و - 14

لهيئة الخامس عشر لجتماع االالمؤشرات المحتملة قبل ب إلكترونية، وضعت قاعدة بيانات 2020- 2011البيولوجي 
. 2011 تشرين الثاني/نوفمبر 11إلى  7، والذي انعقد في الفترة من والتكنولوجيةة العلمية والتقنية مشورللالفرعية 

تعظيم  غيةوصيانتها وتحديثها بشكل دوري ب هاتطوير زيادة تقاعدة البيانات هذه، وطلبب 15/1التوصية  ترحبو
، وذلك بالتعاون مع شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي والشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرينفائدتها لألطراف 

  .اآلخرين ذوي الصلة

                                                             
، وهو برنامج بحث مؤسسي سريع ومفتوح للجمهور يتيحه مشروع )Solr(تتمثل التكنولوجيا التي تقف وراء محرك البحث هذا في مشروع سولر  4

 .http://lucene.apache.org/solr: ويتاح المزيد من التفاصيل على الموقع التالي. أباتشي لوسين
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أهدافها تقديم ألطراف ل تيحي إلكترونينظام  إعدادعلى  ، بدأ العمل2012عام خالل الربع الثالث من و - 15

من هذه الخدمة الجديدة  عرض نسخة تجريبيةومن المتوقع . غرفة تبادل المعلوماتلالمركزية لية إلى اآلالوطنية 
 .ي هذا االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافف يعقد خالل حدث جانبي

 األولويات

دارة إل الجديد لنظاملاإلدماج الكامل  تكمن فياألولوية األولى فإن خدمات المعلومات، ب وفيما يتعلق - 16
يتيحها هذا التي  األساسية والخدمات اإلعالميةالستفادة من المكونات بغية في إطار البنية التحتية  )CMS( المحتوى

 لتعاونلمع أدوات  للمستخدمينعمل  إتاحة مواقعوبمجرد االنتهاء من هذه الخطوة، سيكون من الممكن . النظام
بيانات وإعادة ال نقلجزء من هذه العملية  وسيتطلب. ألطراف والشركاءفائدة ال التقاريروآليات تقديم  المهني
 .معلومات أكثر فعالية آللية غرفة تبادل المعلوماتنموذج  استحداث يؤدي إلى مما قد هاتصميم

ثنائي االتجاه للمعلومات بين التبادل اللتمكين  الربط الشبكي في هذه العمليةخدمات سوف تدخل حينها و - 17
كما سيكون . ذوي الصلةوكذلك مع الشركاء  واألليات الوطنية لتبادل المعلوماتتبادل المعلومات ل لية المركزيةاآل

صال الوطنية نقاط االتل برنامج ربط شبكيإلنشاء  إحدى األولويات الالزمة) LinkedIn(الترابط مع موقع لينكت إن 
 .جهات االتصال األخرى ذات الصلةو والخبراء والممارسين

 هتمامينبغي االو. الحالية والمطالب االتجاهات لمواءمتها مع خدمات النشرينبغي إعادة النظر في و - 18
من  ويتمثل أحد األهداف األخرى في إتاحة كامل محتوى قاعدة المعارف. والنشر اإللكتروني باألجهزة المحمولة

 .ت االستعالم والغربلةلميزا تغذية داعمةأو /و )API(برمجة مفتوحة لواجهة التطبيقات خالل 

 :التالية الخدمات اإلعالميةإنشاء  ومن المتوخى - 19

المزيد  بحيث يتيح وطنية في نظام أكثر شموالًالهداف األلتقديم  توسيع نطاق النظام اإللكتروني  )أ(
  من المعلومات عن تنفيذ االتفاقية؛

بسهولة، وهي  ومات الوطنيةعرض المعلمن ين آلية تبادل المعلومات لتمك بريمج شبكي تكميلي  )ب(
  ؛غرفة تبادل المعلوماتل المركزية ليةالمعلومات التي تستضيفها اآل

  استخدام المؤشرات المختارة لتقييم فعالية آلية غرفة تبادل المعلومات؛  )ج(
، ث الخاص باالتفاقية المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي  مزيد من التحسينات على محرك البحإدخال ال  )د(

  أحد المكنزات؛وإدماج ) SEO( بط األمثل بمحركات البحثالرمثل 
وثائق  التي تستند إلىوالتوصيات  إلصدار نسخ إلكترونية للمقررات شبه آلية آليةاستخدام   )ه(

  رسمية؛
زيادة التشغيل اآللي ألعمال الترجمة على الموقع الشبكي، وسيكون ذلك ممكنـاً عنـد صـدور      )و(

  ؛)2012خريف عام ( رة المحتوىالنسخة القادمة من نظام إدا
قاعدة البيانات الخاصة به  تاحة البحث فيإل )GEF( تبادل المعلومات مع مرفق البيئة العالميةلآلية   )ز(

 تفاقيةفي االالبيانات الوصفية  ة المعارف التي تتضمنمن خالل قاعد في مجال مشاريع التنوع البيولوجي
  التنوع البيولوجي؛ب المتعلقة
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، وهـو شـبكة الكترونيـة اجتماعيـة     ))www.mendeley.com(موقع مندلييف ويب  ابط معالتر  )ح(
  .للباحثين

 من بينإنشاء شبكة من الخبراء والممارسين لسبل التنوع البيولوجي ب المتعلقة تفاقيةاالأمانة تيسير  - 4- 1
 .األطراف والشركاء

  التقدم المحرز
، بما عدد كبير من جهات االتصال سنينعلى مر ال التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاالى أمانة لد تراكم - 20

تخزينها في مواقع  ويجري مبادرات شتىهذه المعلومات تأتي من  غير أنفي ذلك الخبراء والمنظمات الشريكة، 
لتي ينبغي تنفيذها إلنشاء قاعدة مركزية العملية ا تحليل لتحديدُأجري تحديد المصادر الرئيسية وسنى وقد ت. منفصلة

 الخدمات والعمليات على دون أن يؤثر ذلك المعارفمن خالل قاعدة  للمعلومات وإتاحة إمكانية البحث فيها
نظراً لضرورة إنجاز المهام األكثر إلحاحاً  لهذه العملية في التنفيذ التقني ،راهنفي الوقت ال ،ولم يشرع بعد. القائمة

  .المشروع الجديد ولحجم هذا

 األولويات

 :هذا الهدف تحقيقنحو  إحراز تقدممن أجل األولويات التالية  تسنى تحديد - 21

أمانة االتفاقية في  كيفية االتصال بالخبراء عن المتوفرة إضفاء الطابع المركزي على المعلومات  )أ(
  ؛عارفمن خالل قاعدة الم إلتاحة البحث فيهاالمتعلقة بالتنوع البيولوجي 

الترابط مع في القسم السابق، بما في ذلك الربط الشبكي اإللكتروني الموضحة إنشاء خدمات   )ب(
  ؛)LinkedIn(موقع لينكت إن 

  .إتاحة التوجيه لألطراف والشركاء لتبادل المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات - 5- 1
  التقدم المحرز

 تبادل المعلومات في الوثيقةآلية غرفة في وصف لخدمات تبادل المعلومات يتاح  - 22
UNEP/CBD/CHM/IAC/2010/1/3.5   كيفية تبادل المعلومات من خالل  بشأنتوجيهات عامة وقد ُأتيحت لألطراف

لخدمات التنفيذ التقني  األكثر تحديداً إلىتوجيهات وسوف تستند ال. المساعدة وتلبية لطلبات التماس حلقات العمل
 .تبادل المعلومات

 ألولوياتا

مواقع عمل المستخدمين، وآليات تقديم (ه المذكورة أعال الخدمات اإللكترونيةإنشاء  فياألولوية كمن ت - 23
يكون من  وبمجرد االنتهاء من إنشاء هذه الخدمات، سوف ).التقارير، وأدوات التعاون، وخدمات الربط الشبكي

 .توجيهات مماثلةالممكن إعداد 

                                                             
  www.cbd.int/doc/?meeting=chmiac-2010-01: تتاح هذه الوثيقة على اإلنترنت على الموقع التالي 5
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تنفيذ  من أجل تيسير سبلخدمات إعالمية فعالة ة تبادل المعلومات لإتاحة اآلليات الوطنية لغرف  :2الهدف 
 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 التقدم المحرز

. 2012و 2010تبادل المعلومات بين عامي  الوطنية لغرفة لياتاآلأدناه حالة شبكة  1يقارن الجدول  - 24
وحدث انخفاض غرفة تبادل المعلومات لوطنية ال لآلليات تابعة شبكية مواقع 5 فقد حدثت زيادة بمقدار، وعموماً
يعد خطوة وطنية جديدة  شبكية على الرغم من أن إطالق من مواقعو. في عدد نقاط االتصال الوطنية طفيف

بعض األطراف، ومن المحتمل أن . انطباعاً عاماً يدل على بقاء األمور على حالهاهذا الجدول يعطي فإن ، مشجعة
في فعالية  متشككةأي نقطة اتصال وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات، ال تزال  بعد عينوخاصة تلك التي لم ت

  .غرفة تبادل المعلوماتل وطنية االستثمار في آلية كلفة

السمات، محتوى، وال(حقيقة أن الجدول ال يعكس جودة بفي الفقرة السابقة  الواردالتعليق وتنبغي موازنة  - 25
وال الجهود التي  في اآلليات الوطنية القائمة لغرفة تبادل المعلومات، ) جاذبية، وما إلى ذلكوالاالستخدام،  وسهولة

، غير أن المواقع بطريقة موضوعيةهذه الجوانب  ومن الصعب تحديد. زهاوتعزي لى هذه اآللياتبذلت للحفاظ ع
كل عام ال تزال بوجه عام تنقسم إلى ثالث فئات متساوية ة لآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات بشالشبكية التابع
، كما )جاذبيةالمعظم الوقت من حيث المحتوى وفي ( ةمتوسط، وضعيف/ ةجيدو، جداً ةجيد/ ةممتاز :تقريباً، وهي

 وهذا ).UNEP/CBD/COP/10/15(االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف هو مبين في التقرير المرحلي المقدم إلى 
 إلى حتاجلغرفة تبادل المعلومات يالوطنية  ع الشبكية التابعية لآللياتني أن ما ال يقل عن ثلث المواقيع الوضع

 .تمزيد من التحسيناال

  )2012مقابل  2010(حالة مقارنة لشبكة اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات  :1الجدول 
نقاط االتصال  األطراف 1البلدان 

 الوطنية

 المواقع الشبكية

 2012 2010 2012 2010 2012 2010  السنة

 26 25 46 48 53 53 53 أفريقيا

 14 12 44 44 56 56 56 آسيا والمحيط الهادئ

 15 13 18 17 23 23 23 أوروبا الوسطى والشرقية

 17 17 28 28 33 33 33 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 22 22 25 25 28 28 31 2أوروبا الغربية ودول أخرى

 94 89 161 162 193 193 196 المجموع

 
  :مالحظات

  .جرى عد االتحاد األوروبي كما هو الحال في أوروبا الغربية ومجموعات أخرى -1
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تلك التي تعود لجهة من غير  نقاط االتصال الوطنية والمواقع الشبكية ندرج ضمنت -2
   ).الواليات المتحدة األمريكية(األطراف 

 :اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلوماتبالتعاون مع األطراف لدعم تطوير  نظمت االجتماعات التالية - 26

في  2011 اجتماع شبكة اآلليات األوروبية لغرفة تبادل المعلومات للتنوع البيولوجي لعامعقد   )أ(
. دانمركفي كوبنهاغن، ال )EEA( في الوكالة األوروبية للبيئة 2011تشرين الثاني /نوفمبر 18إلى  17الفترة من 

وضع آلية أوروبية لغرفة تبادل المعلومات وإدماجها في نظام ) 1: (وتناولت مواضيع النقاش الرئيسية ما يلي
النموذج الجديد ) 3(استخدام مصطلحات العالمات المشتركة؛ ) 2(؛ )BISE(معلومات التنوع البيولوجي ألوروبا 

دور آلية غرفة تبادل المعلومات في ) 4(تبادل المعلومات؛  المقترح لمجموعة أدوات بوابة اآللية األوروبية لغرفة
  إدارة األهداف الوطنية؛

غرفة تبادل  حلقة العمل دون اإلقليمية لبناء القدرات لمنطقة جنوب آسيا بشأن آليةت عقد  )ب(
 قدمتهالذي في دهرادون، الهند، بفضل الدعم  2011 كانون األول/ديسمبر 16إلى  12الفترة من في  المعلومات

قديم توجيهات بشأن كيفية إنشاء بناء القدرات وت) 1: (فيما يليالعمل  حلقةأهداف  وتمثلت. اليابان وبلجيكا تاحكوم
آلية إقليمية لمساهمة في إنشاء ا) 2(؛ والحفاظ عليها في جنوب آسيا لغرفة تبادل المعلومات وطنية فعالةآليات 

التقرير المتعلق  ويتاح). SACEP( برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي  لغرفة تبادل المعلومات للبلدان األعضاء في
 : على اإلنترنت على الموقع التالي) UNEP/CBD/CHM/CBW/2011/SA/4(بهذا الشأن 

sa-2011-cbw-www.cbd.int/doc/?meeting=chm؛  

لقة العمل المتعلقة باستعراض تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات في بلدان شريكة لآللية حنُظّمت   )ج(
طرف في كوتونو، بنن، من   2012نيسان /أبريل 25إلى  23في الفترة من  البلجيكية لغرفة تبادل المعلومات

اللجنة ( ظمة إقليميةأفريقية وكذلك من رة بلدانالعمل هذه ممثلين من عش وجمعت حلقة. بلجيكا وبنن حكومتي
تبادل المعلومات في  وطنية لغرفة آليات وضعلدعم  ))COMIFAC( الوزارية المعنية بالغابات في وسط أفريقيا

  .10/15 المنطقة وفقا للمقرر
  األولويات

لدعم  مبرمج في وظيفة منتظمةمساعد  الدعوة إلى تعيين هذا في األطراف مؤتمراألولوية في تتمثل  - 27
المساعدة، على أساس  في تقديمالوظيفة هذه اجبات شاغل وستتركز و. لية غرفة تبادل المعلوماتتطوير شبكة آ

، وتقييم الذي تحرزهورصد التقدم ، تبادل المعلومات اآلليات الوطنية لغرفة جميع استعراض علىمستمر، 
 ارفات المقابلة، وتبادل المعتوجيهالاحتياجاتها، وتحديد واستيعاب الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وإعداد 

 .غرفة تبادل المعلوماتل نقاط االتصال الوطنية التابعة ، والتنسيق معتطورهاب المتعلقة والخبرات

لدعم األطراف  أي شخص في الوقت الحالي خصيصبسبب عدم توتدعو الحاجة إلى إنشاء هذه الوظيفة  - 28
الذي يرمي إلى المستمر عبء العمل  ضخامة نظر إلىوبال. غرفة تبادل المعلوماتلالوطنية آلياتها  على وضع

أن ألطراف دون لدعم كبير تقديم ، فإنه من غير الممكن وصيانتها اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات تعزيز
 يساهم فيها مؤتمرفرصة  تشكل هذه الخطوةو. غرفة تبادل المعلوماتل المركزية ليةاآلعلى تطوير  سلباً يؤثر ذلك

ومن شأن هذه . المعلومات بطريقة فعالة من حيث التكلفة اآلليات الوطنية لغرفة تبادلفي شبكة  هذا رافاألط
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عوض عملية مستمرة  ضمان أن تشكل أي حلقة من حلقات العمل في مجال بناء القدرات جزءاً من أيضاً الوظيفة

  .أن تكون حدثاً محدد التوقيت ومحدوداً من حيث التأثير

آليات  وضعدعم  راهنة في مجالاألولويات الفإن ، الواجبات التي جرى وصفها آنفاًلى إوباإلضافة  - 29
 :وطنية لغرفة تبادل المعلومات تتمثل فيما يلي

المقدم لبناء القدرات آللية غرفة تبادل المعلومات بفضل الدعم المالي  حلقة العمل القادمةتنظيم   )أ(
  اليابان؛ من 

أفضل الممارسات و تحديث التوجيهاتلية غرفة تبادل المعلومات مع آل ةبوابة شبكية معززإعداد   )ب(
إلى مدى تفرغ المساعد المبرمج هذه البوابة  يستند محتوىوسوف  ؛تبادل المعلومات اآلليات الوطنية لغرفةلتطوير 

  لدعم شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات؛
 الوطنية لغرفة لياتاآلتقدم المحرز واحتياجات الب المتعلقةالمعلومات  لرصد إلكترونيإنشاء نظام   )ج(

  ؛تبادل المعلومات
زيادة  بغيةالبوابة  مجموعة أدواتلتحسين اآللية األوروبية لغرفة تبادل المعلومات التعاون مع   )د(

  .التي وضعت باستخدام مجموعة األدوات هذهتبادل المعلومات الوطنية  الوطنية لغرفة لياتاآلفعالية 

  .توسيع الشركاء بشكل واسع النطاق لشبكة وخدمات آلية غرفة تبادل المعلومات  :3الهدف 

 المحرزالتقدم 

آلية غرفة تبادل  وخدمات شبكة بغية توسيع نطاق في المبادرات التالية للشركاءتفاقية االساهمت أمانة  - 30
 :المعلومات

ت البیئیة المتعددة االتفاقا لمبادرة للجنة التوجيهية ين الثاني والثالثجتماعاالاألمانة في  تشارك  )أ(
 2011 حزيران/يونيو 16إلى  14الفترة من على التوالي في  لذين عقداًال إلدارة المعلومات والمعارف األطراف

وشاركت أيضاً في . في مونترو، سويسرا 2012حزيران /يونيو 26إلى  24وفي الفترة من في غليون، سويسرا، 
 النتيجة الرئيسية لهذا العمل التعاوني هوكانت و. الفيديوب لتداولا عن طريق لألفرقة العاملة إضافية اجتماعات

 ) www.informea.org( معلومات األمم المتحدة بشأن االتفاقات البیئیة المتعددة األطرافل الشبكيةالبوابة  إنشاء
  ؛)MEAs( تفاقات البیئیة المتعددة األطرافاالعن  للحصول على معلومات الوحيدةنافذة البوصفها 

 المتعلقة تفاقيةاال، بالتعاون مع أمانة )GBIF( عقد المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي  )ب(
 أيلول/سبتمبر 6إلى  5 الفترة منفي األنواع الغريبة الغازية  بشأناجتماع خبراء المعلوماتية التنوع البيولوجي، ب

 اإلعالمية بشأن برنامج عمل مشترك لتعزيز الخدمات" وكانت نتيجة هذا االجتماع وضع. غنفي كوبنها 2011
  ؛"للتنوع البيولوجي شييأ من أهداف 9 هدفتحقيق الاألنواع الغريبة الغازية كمساهمة نحو 

إعـداد  األمانـة   ت، يسر10/7من المقرر  2والفقرة  10/15من المقرر ) ج( 5استجابة للفقرة   )ج(
 والمعلومـات المتعلقـة   بيانـات الاستعراض العوائق التي تحول دون تبادل "المعنون للتقرير   ت الصونمجموعا

هذه الوثيقة أهمية تقاسم المعلومات  برزتو). UNEP/CBD/COP/11/INF/8( "إزالتهاب ، مع توصياتالتنوع البيولوجيب
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  1 الهدفينمساهمة في تحقيق بها كمؤتمر األطراف ب قد رحو ،والبيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتنفيذ االتفاقية
  باء من المرفق الثاني؛ قسم، على النحو المقترح في التنوع البيولوجيلل أيشي أهدافمن  19و

مرفق البيئة العالمية التعاون من واألمين التنفيذي  إلى 10/15من المقرر  4الفقرة طُلب في و  )د(
لدعم  أساسياً عنصراًتشكل الالزم آللية غرفة تبادل المعلومات باعتبارها  الحصول على التمويل يسير سبلأجل ت

ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية االتنفيذ ل وكذلك 2010بعد عام ما لفترة في اتنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية 
عم آللية غرفة تبادل توفير الد في البيئة العالمية الصادرة عن مرفقاالستجابة وتمثلت . لتنوع البيولوجيل

، كما هو الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل تنقيح االستراتيجيات في إطار المقترحات التي تدعمالمعلومات 
  ).UNEP/CBD/COP/11/8(التقرير الذي قدمه إلى مؤتمر األطراف هذا من  11المرفق و 24ن في الصفحة يمب

  األولويات
فيما  آلية غرفة تبادل المعلومات شبكة نطاق  توسيعل دعم الشركاء لراهنة في مجااألولويات التتمثل  - 31
 :يلي

 االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف استمرار التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومبادرة  )أ(
 التي قررتهاطة المساهمة في تنفيذ األنشبغية  إلدارة المعلومات والمعارف من خالل الفريق العامل التقني التابع لها

  اللجنة التوجيهية؛
بالمشاريع ذات المعلومات المتعلقة  لزيادة إمكانية الحصول إلىالتعاون مع مرفق البيئة العالمية   )ب(
   التنوع البيولوجي؛المتعلقة بتفاقية االفي إطار  المقدمة التنوع البيولوجي من البرامج المواضيعيةالصلة ب

القدرات وتحسين الخدمات  سبل بناءلبحث  المهتمين ينواإلقليمي يناضيعيموالتعاون مع الشركاء ال  )ج(
  .من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات

  الدروس المستفادة    - اً ثلثا
32 - قدمواصلة تطوير آلية غرفة تبادل  غيةهذا القسم بعض الدروس المستفادة طوال عملية التنفيذ بم ي

 تنبغي مراعاتها انتباه مؤتمر األطراف إلى النتائج الرئيسية التي توجيه في ويكمن غرضه األساسي. المعلومات
 :المواضيع التاليةقد جرت تغطية و. آلية غرفة تبادل المعلوماتبات المتصلة مقرراتخاذ اللدى 

  غرفة آلية تبادل المعلومات؛ مهمة  )أ(
  دور اللجنة االستشارية غير الرسمية؛  )ب(
ولوجي ونقاط االتصال الوطنية الوطني بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع البي التنسيق على المستوى  )ج(

  غرفة تبادل المعلومات؛التابعة آللية 
  اإلنفاق الفعال من حيث التكلفة؛  )د(
  الموثوقة؛والخبرة المستقرة   )ه(
  .النهج المتكامل  )و(
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  مهمة غرفة آلية تبادل المعلومات

وباإلضافة إلى مهمتها األصلية  .على وجود االتفاقية 20بعد مرور  تطورت آلية غرفة تبادل المعلومات - 33
تشير إلى أنه من الضروري أن تضطلع أيضاً آلية هناك توقعات فتسهيل التعاون التقني والعلمي، المتمثلة في 
متعلقة ال 16تبادل المعلومات، والمادة ب المتعلقة 17مواد أخرى، وال سيما المادة  بدعمالمعلومات  غرفة تبادل

ال تهدف آلية غرفة تبادل و. والتوعية العامة المتعلقة بالتثقيف 13والمادة  ،الحصول على التكنولوجيا ونقلهاب
، بطريقة شاملةفي تنفيذها  ولكنها تهدف إلى المساهمةالتنفيذ الكامل لجميع هذه المواد،  إلى تغطيةالمعلومات 

مصادر مرجعية  في" غرفة تبادل معلومات"مصطلح المتعلقة بف بعض التعاري إلقاء نظرة علىلذلك فمن المفيد و
في  بشكل عام  تُفهمالتي طبيعة ونطاق األنشطة  عن أدقّأدناه للحصول على فكرة  2السمعة في الجدول حسنة 

 .إطار هذا المفهوم

  تعاريف غرفة تبادل المعلومات: 2الجدول 

 التعريف المصدر

: واسع وبمعنىلمعلومات؛ لخاصة وتوزيع التصنيف واللجمع ولركزية موكالة  "Merriam-Webster "معجم 
  قناة غير رسمية لتوزيع المعلومات أو المساعدة

webster.com/dictionary/clearinghouse-http://www.merriam 
  وغيرهامركزية لجمع وصيانة وتوزيع المعلومات والمواد،  أو وكالة مؤسسة "Dictionary.com "معجم 

http://dictionary.reference.com/browse/clearinghouse 
 Cambridge University "معجم 
Press " 

 أشخاص آخرين أو منظمات وترسلها إلى جمع المعلوماتت ةمركزي ةمنظم
  أخرى

-http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/clearing
house 

 

حول  والتي تدورتبادل المعلومات في اتجاهين خدمات مفهوم عاله في الواردة أ التعاريفتشترك جميع و - 34
تشير بتاتاً إلى البرنامج أو القناة اللذين هذه التعريفات ال  مالحظة أنومن المثير لالهتمام . محور مركزي

ية التي تقف عن الجوانب التقن بغض النظرفعاليتها  وتكمن األهمية في. اإلعالميةلتوفير هذه الخدمات  يستخدمان
على النحو المحدد في  وأهدافها وغاياتهاآلية غرفة تبادل المعلومات  رسالةمع  وهو ما يتمشى .وراءها

ومع برنامج العمل المقترح آللية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  10/15مقررال
2011-2020 )UNEP/CBD/COP/11/31.( 

من زيادة التعاون وحقيقة أن االتفاقية ستستفيد  أعاله المقدم تناقض بين التوضيحأي  مرةبال هناك وليس - 35
توفير الخدمات إلى  ت أن تسعىلية غرفة تبادل المعلومافإنه ينبغي آل، من ذلك على العكسو .العلمي والتقني

 .ةبما تمتلكه من خبرة وقدرات متاحاألكثر فعالية لتسهيل التعاون العلمي والتقني 

خارج نطاق آلية غرفة  تقعفي هذه المرحلة التأكيد على أن بعض جوانب التعاون العلمي والتقني ينبغي و - 36
العلمي  ويتطلب التعاون. االعتناء بها بشكل مباشر على مستوى البرامج جريتبادل المعلومات، ومن المتوقع أن ي

على هذا المجال  لدى القائمينمحددة  فر معارفتوعلى سبيل المثال، ، التنوع البيولوجي البحري بشأنوالتقني 
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التعامل مع مثل هذا  ويكمن الغرض من كل هذا في إدراك أن حدود المسؤوليات ترسم عند. المواضيعي
 .العلمي والتقني النطاق في إطار التعاون الموضوع الواسع

 )CHM-IAC( دور اللجنة االستشارية غير الرسمية

اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل ، فإن مهمة 7/23لمقررعلى النحو المشار إليه في ا - 37
آلية غرفة تبادل ب ذات الصلةفي تقديم المشورة إلى األمين التنفيذي بشأن المسائل تتمثل  )CHM-IAC( المعلومات
حتياجات ويقدم مجتمع المستخدمين الذي يعبر عن اال باعتبارها ممثلدور هام بهذه اللجنة وتضطلع . المعلومات

التعامل مع  أكبر في مرونة وقدرة بحيث تبديالتفاقية لالهيئات الرسمية  وهي تكمل .التعليقات إلدخال التحسينات
هذه اللجنة التي  مهمةمؤتمر األطراف د يمدفمن المتوقع أن  من ثم،و. مقارنة بهذه الهيئاتمزيد من التفاصيل 

 .باء من المرفق الثاني قسمالمقترح في ال، على النحو هذا االجتماعتنتهي في س

بسبب عدم وجود قد تأثرت ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن فعالية اللجنة االستشارية غير الرسمية  - 38
أحد االجتماعات على هامش  وقد كان يتعين عليها عقد أي اجتماع من اجتماعاتها. ميزانية لعقد اجتماعاتها

وبشكل اجتماع مؤتمر . ألعضائها في هذا االجتماع الرئيسي لالتفاقيةمحدودة ال كةفي ظل المشار لالتفاقية الرئيسية
هذا التوقيت غير فومع ذلك، . في العادة المناسبة الوحيدة التي تصل فيها المشاركة إلى أقصى حدودهااألطراف 

ارية غير الرسمية اللجنة االستشاجتماع نتائج  فيمباشرة  على النظر مؤتمر األطراف بسبب عدم قدرةمناسب 
في  المباشر لهذه اللجنةالرئيسي  الجتماعقد يكون من المفيد تنظيم اف، ومن ثم .آللية غرفة تبادل المعلومات

أخذ التوصيات  والمؤتمر القادم لألطراف لكل من ألمين التنفيذي منتصف الفترة الفاصلة بين الدورتين بحيث يمكن
الرئيسي المنعقد ما جتماع في أعقاب اال هذا االجتماع سيتواصل عقد النفقات،لحد من وبغية ا .المقدمة في االعتبار

 .من المشاركة ممكن الميزانية المتاحة لتحقيق أقصى قدر وستستخدم بين الدورات في إطار االتفاقية،

 دل المعلوماتة تباالبيولوجي ونقاط االتصال الوطنية التابعة آللية غرفالتنسيق بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع 

39 - د بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ونقاط االتصال الوطنية التابعة آللية غرفة تبادل  يعدالتنسيق الجي
 طةنق قدمأن ت ومن المتوقع. إجراء ضروريا إلنشاء آلية وطنية فعالة لغرفة تبادل المعلومات) NFP(المعلومات 

 نقطةوطنية لغرفة تبادل المعلومات إلى  آلية )CHM NFP( ة تبادل المعلوماتاالتصال الوطنية التابعة آللية غرف
االتصال الوطنية التابعة لالتفاقية ولنقاط االتصال التي تنفذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

)NBSAP( نقطة  فإنه ينبغي إشراك ، فعالة وحتى تكون اآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات آلية. داخل البلد
رؤيته واحتياجاته،  يضطلع بمسؤولية التعبير عن كزبون رئيسي االتصال الوطنية التابعة لالتفاقية في هذه العملية

 .يتأكد من تلبية اآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات لهذه االحتياجاتو

الشخص نفسه نقطة في البلدان التي يمثل فيها بشأن التنسيق وأوجه التآزر  طيبةوبالتأكيد، فهناك توقعات  - 40
ن يختلفان عن بعضهما ومع ذلك، فهذان الدورا. تبادل المعلوماتغرفة ل من االتفاقية وآلية االتصال الوطنية لك

في مثل ومن المتوقع . حتى يتسنى إنجازه بشكل فعال الالزم وكالهما يتطلب الوقت الكافي والتفانياختالفاً كبيراً 
 .يهتم بالقدر نفسه بموضوع التنسيق فريق مناسبهيكل  إقامة ظروفهذه ال
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 اإلنفاق الفعال من حيث التكلفة

وهناك عدة  .جلقصيرة األ تتعرض األمانة في الكثير من األحيان لضغوط تفرض عليها تقديم نتائج - 41
مع التمويل الطوعي  هو، وخاصاً يستحق اهتماماً، غير أن واحداً منها بالذات ا الضغطأدت إلى حدوث هذأسباب 
أولئك الذين حافزاً ضاراً يكافؤ به  في بعض الحاالت ويشكل هذا الوضع .قصيرة لإلنفاق نهائيةمواعيد  تحديد

وبالنسبة . أولئك الذين يفضلون اتباع نهج أكثر فعالية من حيث التكلفة ويثبط عزيمةضخمة بسرعة نفقون مبالغ ي
إلى  يؤدي في الكثير من األحياناإلنفاق السريع فإن ، إعالميةنشاء خدمات أهدافها إ تضمنالمشاريع التي ت إلى

 .النظم وتخصيص القليل من التمويل ألغراض الصيانة والقدرة على االستمرار على المدى البعيدسوء تصميم 
نجاز بالقدر بإتمام اإل إحساس زائففي الواقع  يتكونقد فتنفيذ المشروع بنجاح في الوقت المناسب،  وحتى في حالة
 التي تتسم السريعة سياراتالبين  في هذا الشأن إجراء مقارنة ويمكن. على مر الزمن استمراره الذي يتعذر فيه

وقلة اعتمادها على وسائلها والسيارات األبطأ سرعة والمقتصدة في استهالك الوقود للوقود  باستهالكها الكبير
 .ولكنها قادرة على قطع المسافات البعيدة

المسألة، ويكون ذلك، لتعامل مع هذه في اأخالقية  مسؤولية ثمةالحالية من األزمة المالية،  مرحلةي الفو - 42
األمثل للموارد  االستخدام بشأنمفاوضات بناءة مع الجهات المانحة الرئيسية  إجراء خالل على سبيل المثال، من

حتى (عدة سنوات  إلحدى المبادرات التي تدومة المانحة الراعي وقد توافق الجهات. لتحقيق أقصى قدر من التأثير
حينها محددة النفقات وستكون . اإلنفاق وتيرةفي  بالبتّلألمين التنفيذي  بأن يسمح) على سبيل المثال 2020عام 

فاظ على المشروع خالل للح تمويالت معقولة وفيرفي المقام األول بالنتائج عوض أن تكون محددة زمنياً مع ت
 .المتوقعة دورة حياته

 الموثوقةوالخبرة المستقرة 

عدم  في) ICT(تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تواجهالرئيسية التي  تتمثل إحدى المسائل - 43
الذي يعرف  مطور التطبيقات الشبكيةهو الحاجة إلى  على ذلك والمثال النموذجي. المناسبة وجود الخبرة الداخلية

االستشاريين لهذا  الخبراءتوظيف  على أن وقد دلت التجربة. امجياتالبر شفرةدة بياناتنا وقاعلالتفاصيل الدقيقة 
 :لعدة أسباب، وهي على النحو التالي وغير فعال كثيراً ما يكون مكلفاً للغايةالنوع من العمل 

تيسر  ومع. التأخير والمخاطر ابطبيعته تستدعيو طويالً عملية التوظيف واالختيار وقتاًتأخذ   )أ(
فإنه سيحتاج إلى اإللمام بالبنية التحتية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  فرصة توظيف خبير استشاري جديد،

   وإلى اإلرشاد؛
األجر  يكون عندما التوقعات خصوصاًلنتائج المتوخاة في الكثير من األحيان مع تطابق اتال   )ب(
  مرتفعاً؛بالساعة 

مويل ألعمال الصيانة التي يضطلع بها الخبراء االستشاريون، ويمكن أن تخصيص القليل من الت  )ج(
تنشأ بعد تسليم المشروع مشاكل خطيرة حينما تتوقع أمانة االتفاقية إمكانية صيانة نظام لم يصمم من طرف 

  موظفيها؛
  .  شاريةطوال الوقت الذي تستغرقه الخدمة االست كبيرة تبذل األمانة، على العموم، نفقات داخلية  )د(
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 تفضيل موظفي االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على الخبراءلتجنب الحاالت المذكورة أعاله، ينبغي و - 44
 استدعت الحاجة وجودإذا و .اريعبعض التأخير في تنفيذ المش أدى هذا إلىلو وحتى  ذلك االستشاريين كلما أمكن

فترة  عدة مشاريع خالل يضطلع برعاية إضافي مستقرص شخلتعيين تجميع الموارد  فمن الممكنخبرات إضافية، 
برامج  بالنسبة إلى هي نفسهااالستشاري الخبير الخبرة الفنية المطلوبة من تكون في معظم الحاالت، و. طويلة

إنجاز كبيرة على المدى الطويل و مدخراتإلى تحقيق  تؤدي هذه التدابيرويمكن أن  .تطويرها داخلياً يمكنمختلفة 
وإنه لمن . النفقات العامةصرف التدريب وو االستقدام المتكرر للموظفينمن خالل تجنب  ع أكثر نجاحاًمشاري

في  ةالوارد التي تتناول عناصر المقرراتالميزانية  اتبار أثناء مناقشهذه النقطة في االعتوضع  األهمية بمكان
 .الزممع إمكانية خفض التمويل التأثير الالمرفق الثاني من أجل زيادة 

 النهج المتكامل
نظم  واستجابة لطلبات مستقلة على مر السنين األمانة قد وضعت، أن فيأحد الدروس المستفادة يتمثل  - 45

 :فيما يليهذا النهج اآلثار المترتبة على بعض  وتكمن. معزولة عن بعضها البعضمعلومات 

الالزمين لتوجيه أو التمويل باوصالت مباشرة ل المتعلقة بالمقررات الشبكيةصفحات ال عدم توفير  )أ(
  تنفيذها؛ل

لمختلف البرامج، مما أدى إلى  وضع قواعد بيانات مستقلة بشأن دراسات الحاالت اإلفرادية  )ب(
  مرجعية؛ حاالتازدواج الجهود وعدم وجود إ

، اتالجتماعلتسجيل النقاط االتصال الوطنية، و(االتصال  لجهات قواعد بيانات منفصلةوجود   )ج(
في معظمها نفس األشخاص  تمثل جهات االتصال هذهفي حين أن ) وغيرها سجل إلكتروني،الم الخبراء، وقوائو

  مع االتفاقية؛ الذين يتفاعلون
يسـير  لتدون بيانـات وصـفية   الشـبكي  الموقع على توجيه بال نشر الكثير من الوثائق المتعلقة  )د(

  استرجاعها؛
  تضطلع بوصفها؛التي المبادرات باألحداث الجانبية  عدم ربط  )ه(
ومبادرة شبكة الحياة ) BCH( نظم كبيرة مثل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةعمل   )و(

)LifeWeb( للمعلوماتجزر منفصلة  كأنها. 

فإن الحاجة تدعو في حين أنه لن يكون من الممكن حل المسائل المذكورة أعاله بين عشية وضحاها، و - 46
في  وتتمثل التوصية الرئيسية. الجديدة الخدمات اإلعالميةبشأن  وضع مقررات لدى نهج أكثر تكامالًاعتماد إلى 

الجهود على  وعوض ذلك، ينبغي تركيز. للمعلومات نظم معزولة أو مكررة إنشاءوقف التأكيد على ضرورة 
البرامج مع األساسية التي يمكن أن تخدم االحتياجات المشتركة لمعظم  الخدمات اإلعالميةتوفير مجموعة من 

ففي الحالة التي يطلب فيها اإلبالغ عبر على سبيل المثال، و .كلما كان ذلك مناسباً إتاحة اإلحاالت المرجعية
عوض إعداده بطريقة يمكن أن تخدم احتياجات اإلبالغ لجميع البرامج  حينهاالمنطقي  سيكون من، اإلنترنت

قرارات والميزانية مال بشأن عند التفاوض مراعاة هذا النهجوتنبغي . االنتهاء منه في صورة نسخ مختلفة ومنفصلة
 .جيم من المرفق الثاني الواردة في القسمتنفيذ الطلبات ألمين التنفيذي التي تتيح لالمقابلة 
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 استنتاج    - رابعاً

إحراز تقدم  اشر والحادي عشر لمؤتمر األطرافما بين االجتماعين العالفاصلة خالل هذه الفترة تسنى  - 47
في مجال تكنولوجيا المعلومات  وال سيما، تبادل المعلومات ات اآللية المركزية لغرفةتعزيز قدرل وهريج

 غير أنها ستتحسن اآلن من خالل، ارفإدارة المحتوى والمعفي مجال محدودة  وكانت هناك قدرات. واالتصاالت
غم من العدد الكبير من األنشطة وعلى الر. ، وهي الخطوة التي يجري المضي فيها قدماًوثائقتعيين موظف 

إذا ما بين الدورتين  المقبلة للفترة فإن التوقعات تحمل بشائر طيبةكل من برنامج عمل والمرفق الثاني،  فيالمعلقة 
غرفة تبادل ب وضع المقررات المتعلقة لدىالسابق في االعتبار  التي وردت في القسمالدروس المستفادة  ما أخذت

 .مستقبالً المعلومات

في تنفيذ آلية  النظر فيما يلي من أجل زيادة مساهمته، يدعى مؤتمر األطراف إلى وبشكل أكثر تحديداً - 48
 :غرفة تبادل المعلومات بطريقة فعالة من حيث التكلفة

لدعم تطوير شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات، على النحو المبين في  مبرمجإنشاء وظيفة مساعد   )أ(
  ؛)ألف من المرفق الثاني قسمال في( 4/1من التوصية ) ب( 10بة للفقرة واالستجا، 27الفقرة 

، بعد الموافقة على إنشاء الوظيفة المذكورة أعاله لحلقات عمل بناء القدراتتوفير التمويل الالزم   )ب(
العامة المرتبطة باألنشطة وإن لم يحدث ذلك، فسيكون تأثير حلقات العمل محدوداً وسوف تتسبب النفقات 

  على اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات؛أخرى  في إدخال تحسينات في حدوث تأخر كبيرلتحضيرية المقابلة ا
  لترجمة الموقع من الميزانية األساسية؛ الالزم توفير التمويل  )ج(
لتطوير  بعقود قصيرة األجلاالستشاريين الخبراء تفادي تعيين و تحديد مواعيد نهائية ضيقةتجنب   )د(

  لخدمات اإلعالمية؛ا
لتجميع الموارد من أجل الحفاظ على الخبرة من حيث التكلفة  الفعال إتاحة المرونة في اإلنفاق  )ه(
  ؛المستقرة

  ؛إلعالميةخدمات افي مجال الاتباع نهج متكامل  على التي تشجع المقرراتالنظر في   )و(
ة غير الرسمية التابعة آللية غرفة تبادل توفير التمويل الالزم لعقد اجتماع واحد للجنة االستشاري  )ز(
  .المعلومات
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  المرفق األول
  موجز بالدعم المقدم للبرامج والعمليات

 الدعم الذي تقدمه آلية غرفة تبادل المعلومات المركزيـة لمختلـف البـرامج   ب موجزاًأدناه  4و  3 يقدم الجدوالن
 األمانـة خـالل الفتـرة    التي اضطلعت بها عملياتال إلىالبيولوجي والتنوع ب االتفاقية المتعلقة في إطار المدرجة
  .ما بين االجتماعين العاشر والحادي عشر لمؤتمر األطراف الفاصلة
  موجز بالدعم الذي تقدمه آلية غرفة تبادل المعلومات لبرامج االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: 3الجدول 

 ذي تقدمه آلية غرفة تبادل المعلوماتالدعم ال برنامج االتفاقية المقرر

 المشورة التقنية لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع الحصول وتقاسم المنافع 10/1

 وضع العد التنازلي اآللي أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  10/2

 ة الشبكيةالدعم التقني إلعادة تصميم البواب التنوع البيولوجي من أجل التنمية 10/6

 إنشاء قاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية  المؤشرات 10/7

 تطوير وصيانة البوابة الشبكية عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 10/8

الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات  10/10
 العالمية للتنوع البيولوجي

 إقامة البنية التحتية للصفحات الشبكية الجديدة

 أنشطة تعزيز قاعدة البيانات اإللكترونية لتحليل الثغرات  كنولوجيانقل الت 10/16

االستراتيجية العالمية لحفظ التنوع  10/17
 البيولوجي النباتي

 الدعم التقني لترجمة مجموعة األدوات اإللكترونية

 الدعم التقني لنقل البوابات الشبكية الموجة الخضراء 10/18

 ية للبنية التحتية للموقع الشبكيالمساعدة التقن جناح ريو 10/20

 تقديم الدعم لتطوير وصيانة الموقع الشبكي قطاع األعمال والتنوع البيولوجي 10/21

 المشورة األولية والدعم التقني للبوابة الشبكية الجديدة السلطات المحلية 10/22

االستراتيجية وخطة العمل الوطنية  10/22
 للتنوع البيولوجي

يانات االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية ودون تحسين قاعدة ب
 اإلقليمية للتنوع البيولوجي

 تحليل المشاريع األولي لألداة االلكترونية بشأن الكربون األزرق التنوع البيولوجي البحري 10/29

 يالدعم التقني لدمج نموذج استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوج التنوع البيولوجي البحري 10/29

التحليل األولي والمشورة للبوابة الشبكية المعنية بلحوم حيوانات  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 10/32
 األدغال

 لتكييف قاعدة البياناتالصيانة التقنية  تغير المناخ والتنوع البيولوجي 10/33

 شأن الغاباتب" TEMATEA "المشورة التقنية لوحدة  التنوع البيولوجي للغابات 10/36

المشورة لتنفيذ برنامج العمل المشترك لتعزيز خدمات المعلومات بشأن   األنواع الغريبة الغازية 10/38
 األنواع الغريبة الغازية
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 ذي تقدمه آلية غرفة تبادل المعلوماتالدعم ال برنامج االتفاقية المقرر

 إعداد قائمة بريدية وتقارير آلية المعارف التقليدية 10/40
 وضع صفحات شبكية وخرائط غوغل التدابير الحافزة 10/44

  
  جز بالدعم الذي تقدمه آلية غرفة تبادل المعلومات لبرامج االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيمو: 4الجدول 

 الدعم الذي تقدمه آلية غرفة تبادل المعلومات عمليات أمانة االتفاقية

  تحسين قاعدتي بيانات بروتوكولي ناغويا وكوااللمبور األطراف
طراف العاشر واجتماع األطراف نسخ إلكترونية لمقررات مؤتمر األ المقررات

 الخامس

نسخ إلكترونية لتوصيات الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ،  التوصيات
واللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، واللجنة 

 الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول ناغويا

 إدارة األنشطة واإلبالغقاعدة بيانات   صندوق اليابان للتنوع البيولوجي

 الصيانة التقنية لقاعدة بيانات نقاط االتصال الوطنية نقاط االتصال الوطنية

  الصيانة التقنية لقاعدة بيانات عمليات التسجيل تسجيل االجتماعات
 الصيانة التقنية لقاعدة البيانات عناوين األخبار والبيانات

 لقاعدة بيانات سجل البريد االلكترونيالصيانة التقنية  سجل البريد االلكتروني

 الصيانة التقنية لقاعدة البيانات فرص التوظيف
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  المرفق الثاني
  مشروع عناصر مقرر متعلق بآلية غرفة تبادل المعلومات

  4/1العناصر الرئيسية الواردة في التوصية     - ألف 
التي  4/1من التوصية  10غرفة تبادل المعلومات في الفقرة آلية بالمتعلق  لمشروع المقرر ترد العناصر الرئيسية

  :ترد أدناههي تنفيذ االتفاقية، و الستعراضاعتمدها الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 
لدعم الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع     ببرنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات يرحب  -10
  :ما يلي ويوافق على) UNEP/CBD/WGRI/4/3/Add.1( 2020-2011البيولوجي 
على برنامج العمل المتعلق بآلية غرفة تبادل المعلومات قيد االسـتعراض فـي   اإلبقاء   )أ(

ضوء الحاجة إلى المساهمة بصورة كبيرة في تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية وتشجيع وتيسير التعاون 
  التقني والعلمي وتقاسم المعارف وتبادل المعلومات؛

  تعزيز االتصال بنقاط االتصال الوطنية آللية غرفة تبادل المعلومات وبناء قدراتها؛  )ب(
دعوة األطراف إلى تقاسم المعلومات من خالل اآلليات الوطنيـة لتبـادل المعلومـات      )ج(

واآلليات األخرى ذات الصلة بشأن نتائج رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولـوجي،  
  ؛21و 20يتعلق بالمشاريع الممولة من خالل المادتين فيما 

  :ما يلي التنفيذيإلى األمين  يطلب  -11
إنشاء آلية قياسية لتبادل المعلومات آللية غرفة تبادل المعلومات للوصـل بـين اآلليـة      )أ(

  المركزية واآلليات الوطنية لتبادل المعلومات؛
لتيسير سبل تبادل المعلومات التقنية والعلميـة،  مواصلة استخدام أدوات الترجمة التلقائية   )ب(

 ؛18و 17بما يتسق مع المادتين 
  

  عناصر إضافية مقترحة من األمين التنفيذي    -  باء
بشـأن   9/30من المقـرر   1اقترح األمين التنفيذي العناصر اإلضافية التالية في مشروع المقرر استجابة للفقرة 

سبل تعزيز الوصول الحر والمفتوح إلى  بشأن 10/15من المقرر ) ج( 5لفقرة اللجنة االستشارية غير الرسمية، وا
  :البيانات والمعلومات ألغراض الحفظ

تمديد صالحيات اللجنة االستشارية غير الرسمية على النحو المبين فـي   يقرر  -مكرراً 10
  مر األطراف؛مبادئها اإلرشادية الخاصة بالتشغيل، واستعراضها في االجتماع الحادي عشر لمؤت

ــة يرحــب   -مكرر ثانياً 10 ــي الوثيق ــدمتها مجموعــات الصــون ف ــي ق  بالتوصــيات  الت
UNEP/CBD/COP/11/INF/8 النظر في الكيفية التي  إلىيدعو األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين ، ويدعو

تحت التي وصول إلى البيانات المعظم الحواجز التي تحول دون لعلى نحو فعال  لهم أن يتصدوا بهايمكن 
  للتنوع البيولوجي؛ أهداف أيشي من 19و 1 تحقيق الهدفين المساهمة في غيةب سيطرتها المباشرة
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  عناصر أخرى    -  جيم

الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص وكل من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قامت 
آلية غرفة ب ذات الصلةالعناصر  ين بتبني توصيات مختلفة تتضمناألخير يهماتنفيذ االتفاقية في اجتماع الستعراض

هذه العناصر بغية تحديد أوجه التآزر الممكنة وزيادة الفعالية من ل تجميعاً أدناه 5الجدول يشكل و. تبادل المعلومات
، وهو ما أوصت افعتطوير غرفة تبادل معلومات بشأن الحصول وتقاسم المنيمثل وفي هذا السياق، . حيث التكلفة

  .في االعتبار أخذه وينبغي أيضاً طلباً أساسياً ،بروتوكول ناغوياباللجنة الحكومية الدولية المعنية به 
  المطالب المتعلقة بغرفة تبادل المعلومات والمستمدة من آخر التوصيات: 5الجدول 

التوصية وبرنامج 
 االتفاقية

 النص

SBSTTA 16  
  3الفقرة  – 16/2
الرابعة من نشرة  الطبعة

التوقعات العالمية للتنوع 
  )GBO-4( البيولوجي

المجتمعات األصلية  ها، بما فيالمعنيةالحكومات األخرى والمنظمات  يدعواألطراف و يحث
حالة الحتمال إدراجها في الطبعة الرابعة من إتاحة بيانات ومعلومات ودراسات إلى والمحلية، 

البيولوجي، بما في ذلك باستخدام أطر المؤشرات المناسبة، مع نشرة التوقعات العالمية للتنوع 
االستعانة بجملة أمور من بينها اإلطار المرن والقائمة اإلرشادية للمؤشرات الواردة في 

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  15/1المرفق بالتوصية 
ي والتهديدات التي يتعرض لها، والدوافع إلى فقدان التنوع عن حالة واتجاهات التنوع البيولوج

وتدابير معالجتها، والتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع  البيولوجي
، وذلك بتقديم هذه المعلومات في تقاريرها الوطنية الخامسة أو من 2020-2011البيولوجي 

حسب مقتضى الحال على المواد المتاحة على الصفحات  خالل تقديمات قبل ذلك باالرتكاز،
  .الشبكية للشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي

  )ب( 7الفقرة  – 16/2
الطبعة الرابعة من نشرة 
التوقعات العالمية للتنوع 

  GBO-4)( البيولوجي

الرابعة من نشرة  اإلبقاء على خطة العمل، واستراتيجية االتصال والخطة المالية إلعداد الطبعة
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي قيد االستعراض بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من أجل إدخال التعديالت حسب مقتضى الحال وعند 
لالتفاقية الضرورة واإلبالغ عن التقدم المحرز من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة 

 .على أساس دوري
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التوصية وبرنامج 
 االتفاقية

 النص

  11الفقرة  – 16/4
التنوع البيولوجي 

المناطق (البحري 
البحرية المهمة 

 )ايكولوجيا أو بيولوجيا

آلية جهة اإليداع النموذجية وتقاسم المعلومات، األمين التنفيذي مواصلة تطوير  إلى يطلب
بحيث المعلومات يداع وتقاسم اإللجهة  كاملة التشغيل آليةرهنا بتوافر الموارد المالية، لتصبح 

 ،10/29من المقرر  39في الفقرة  المطلوبةل األغراض بشكل كامتخدم  لها أن يمكن أن
والحكومات األخرى، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وشعبة  ،بالتعاون مع األطراف

فية الحكومية الدولية شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة، واللجنة االقيونوغرا
وعلى وجه الخصوص نظام المعلومات  ،التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ،التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة حفظلمحيطات، والمركز العالمي لرصد البشأن ا البيولوجية
مشيراً ، وختصةنظمات الموالمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للمحيطات وغير ذلك من الم

إلى ضرورة أن يكون هناك تمييز واضح بين جهة اإليداع التي تتضمن المعلومات الواردة 
 10/29من المقرر  42على أساس إقرارات مؤتمر األطراف على النحو المطلوب في الفقرة 

التقدم  وغيرها من المعلومات التي تم إدخالها في آلية تقاسم المعلومات، وتقديم تقرير عن
قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في  يعقد للهيئة الفرعيةالمحرز إلى اجتماع 

 .االتفاقية

  )أ( 8الفقرة  – 16/6
التنوع البيولوجي 

المناطق (البحري 
البحرية المهمة 

 )ايكولوجيا أو بيولوجيا

ة عن التخطيط إعداد نظام شبكي لتقاسم المعلومات بحيث يربط مصادر المعلومات القائم
 .المكاني البحري بشبكة اإلنترنت

  )ب( 12الفقرة  – 16/7
 التنوع البيولوجي

  للغابات

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن  صلة بتطبيق ضماناتتجميع معلومات ذات 
من أجل صون التنوع البيولوجي، وإتاحتها من ) +REDD( إزالة األحراج وتدهور الغابات

في  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغاباتمنبر الشبكي المعني بخالل ال
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وآلية غرفة تبادل المعلومات، وحلقات 

  .العمل، وذلك قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
  )أ( 7الفقرة  – 16/8

  تغير المناخ
ات العمل واألنشطة ذات الصلة في إطار برنامج عمل نيروبي بشأن آثار تغير تحديد حلق

المناخ ومدى هشاشته والتكيف معه وخطط التكيف الوطنية ونشر هذه المعلومات من خالل 
آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وغيرها من الوسائل بغية تعزيز تقاسم المعارف 

  .النظام اإليكولوجيعن النهج القائمة على 
  )ب( 7الفقرة  – 16/8

 تغير المناخ
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/9الوثيقة مواصلة المناقشات بشأن األنشطة ذات الصلة المقدمة في 

مواصلة النظر والتنفيذ حسب االقتضاء واستناداً إلى الجدوى المالية لهذه األنشطة،  ن أجلم
بيانات التي تديرها األمانتان واستكشاف الخيارات لتحسين قابلية التشغيل البيني لقواعد ال

لتعزيز التعاون بشأن النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي، ال سيما في البلدان النامية التي 
 .تعاني على وجه التحديد من الضعف تجاه تغير المناخ
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التوصية وبرنامج 
 االتفاقية

 النص

  9الفقرة  – 16/8
 تغير المناخ

بادل المعلومات وبالتعاون إلى األمين التنفيذي أن يضطلع، من خالل آلية غرفة تيطلب كذلك 
مع المنظمات المعنية، بإذكاء الوعي وبناء القدرات بين المنظمات والبرامج المشاركة في 

وضع نماذج لتغير المناخ والدراسات الجارية لوضع نماذج التنوع البيولوجي، والتصورات 
وع البيولوجي ومبادارت إدارة البيانات، من بينها البرنامج الدولي للبحوث في مجال التن

)DIVERSITAS( وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة لفريق رصد األرض، والمرفق ،
  .العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

  )أ( 14الفقرة  – 16/9 
  تغير المناخ

 )الهندسة الجيولوجية(

ا من خالل أعاله، وإتاحته 8تجميع المعلومات التي تبلغ عنها األطراف المشار إليها في الفقرة 
 .آلية غرفة تبادل المعلومات

  11الفقرة  – 16/12
التنوع البيولوجي 

المناطق (البحري 
البحرية المهمة 

  )ايكولوجيا أو بيولوجيا

آلية جهة اإليداع النموذجية وتقاسم المعلومات، األمين التنفيذي مواصلة تطوير  إلى يطلب
بحيث المعلومات يداع وتقاسم لجهة اإل التشغيلكاملة  آليةرهنا بتوافر الموارد المالية، لتصبح 

 ،10/29من المقرر  39في الفقرة  المطلوبةل األغراض بشكل كامتخدم  لها أن يمكن أن
والحكومات األخرى، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وشعبة  ،بالتعاون مع األطراف

ة االقيونوغرافية الحكومية الدولية شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة، واللجن
وعلى وجه الخصوص نظام المعلومات  ،التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ،التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة حفظلمحيطات، والمركز العالمي لرصد البشأن ا البيولوجية
مشيراً ، وختصةير ذلك من المنظمات الموالمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للمحيطات وغ

إلى ضرورة أن يكون هناك تمييز واضح بين جهة اإليداع التي تتضمن المعلومات الواردة 
 10/29من المقرر  42على أساس إقرارات مؤتمر األطراف على النحو المطلوب في الفقرة 
قديم تقرير عن التقدم وغيرها من المعلومات التي تم إدخالها في آلية تقاسم المعلومات، وت

قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في  يعقد للهيئة الفرعيةالمحرز إلى اجتماع 
 .االتفاقية

  )أ( 12الفقرة  –16/14
 التدابير الحافزة

أعاله، وإتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل ) د( 4جمع التقارير الواردة عمالً بالفقرة 
قية، وإعداد تقرير تجميعي عن العقبات التي صودفت في تنفيذ المعلومات التابعة لالتفا

الخيارات المحددة إلزالة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو البدء في التخلص منها تدريجياً 
أو إصالحها، لتنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يسبق 

  .لمؤتمر األطرافاالجتماع الثاني عشر 
WG-RI 4   

  8الفقرة  –4/1
أهداف أيشي للتنوع 

 البيولوجي

طلبه  إلى األمين التنفيذي بأن  يؤكد من جديد، 9/8من المقرر ) أ(16إلى الفقرة  وإذ يشير
ييسر، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، سبل مواصلة تبادل أفضل الممارسات والدروس 

وتنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من المستفادة من إعداد وتحديث 
خالل المحافل واآلليات المالئمة، مثل آلية غرفة تبادل المعلومات، وسبل تعزيز التعاون مع 

العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 
 .ناً بتوافر المواردواالستعراض الطوعي للنظراء، ره
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التوصية وبرنامج 
 االتفاقية

 النص

  17الفقرة  –4/1
عقد األمم المتحدة للتنوع 

 البيولوجي

ي أن يشجع، رهناً بتوافر الموارد، تنفيذ االستراتيجية المتعلقة بعقد األمين التنفيذ إلى يطلب
األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في إطار برنامج العمل المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية 

واإلبقاء على البوابة الشبكية الخاصة بهذا العقد من أجل تسليط الضوء على جميع العامة، 
 .األنشطة

  7الفقرة  –4/4
التنوع البيولوجي من 

 أجل التنمية

األطراف، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمات األخرى ذات الصلة، إلى إتاحة  يدعو
القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، من خالل أفضل الممارسات عن دمج التنوع البيولوجي في 
 .آلية غرفة تبادل المعلومات، حسب مقتضى الحال

  )ج( 16الفقرة  –4/6
التعاون مع االتفاقيات 

 األخرى

استخدام آلية غرفة تبادل المعلومات في إتاحة الدروس المستفادة المتعلقة بالتعاون وأوجه 
تنفيذ المشروع التجريبي لمرفق البيئة العالمية بشأن التآزر على المستوى الوطني، بما في ذلك 
 .تيسير اإلبالغ الوطني المتعلق باتفاقيات ريو

  )ب( 5الفقرة  –4/7
قطاع األعمال والتنوع 

 البيولوجي 

جمع المعلومات عن أفضل الممارسات التي تدمج جميع األهداف الثالثة لالتفاقية وأهداف 
األعمال، وأصحاب المصلحة اآلخرين في اعتماد هذه بروتوكوليها وتيسير إشراك شركات 

الممارسات من خالل وسائل تشمل الموقع الشبكي للمنبر العالمي لقطاع األعمال والتنوع 
 .البيولوجي، والنشرات اإلخبارية، وحلقات العمل المحددة والموجهة
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