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 دعم الخطة االستراتيجيةلعمل المقترح آللية غرفة تبادل المعلومات برنامج ال
 2020-2011 للتنوع البيولوجي

 مذكرة من األمين التنفيذي
 معلومات أساسية

مهمة آلية غرفة تبادل المعلومات وغاياتها وأهدافها للفترة  10/15اعتمد مؤتمر األطراف في المقرر  -1
أن يعد، بالتشاور مع اللجنة االستشارية  )ب( من هذا المقرر 5نفيذي في الفقرة . وُطلب إلى األمين الت2011-2020

ستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات، بما يتمشى والخطة اال المهتمة برنامج عمل واقعي فغير الرسمية، واألطرا
  .2020-2011 لتنوع البيولوجيل

، ُدعيت األطراف المهتمة إلى تقديم آرائها 2012راير/شباط فب 25يناير/كانون الثاني إلى  27وفي الفترة من  -2
وتعليقاتها على المقترح الذي صاغه األمين التنفيذي بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل 

لوثيقة إلعداد مقترح برنامج العمل الذي قدم بوصفه االمعلومات. وقد ُأخذت التعليقات الواردة في االعتبار 
UNEP/CBD/WG-RI/4/3/Add.1  المخصص الستعراض التنفيذ. وترد المفتوح العضوية لينظر فيه الفريق العامل

 **مرفق بهذه الوثيقة.في النسخة الحالية من برنامج العمل المقترح 

لينظر  4/1المخصص الستعراض التنفيذ في اجتماعه الرابع التوصية  المفتوح العضوية الفريق العامل واعتمد -3
بشأن آلية  وترد معلومات إضافية ذات صلة في التقرير المرحليفيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر. 

 (.UNEP/CBD/COP/11/13/Add.2غرفة تبادل المعلومات )

                                                           
*
 UNEP/CBD/COP/11/1. 
**

  .3الفقرة  )أ( و)ب( من البندينمحتوى هذه النسخة مماثل باستثناء  
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 المرفق
برنامج العمل المقترح آللية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتيجية 

 2020-2011 للتنوع البيولوجي
 النهج

 علومات في إطار السياق الواسع لتنفيذ الخطةمينبغي النظر في برنامج العمل المتعلق بآلية غرفة تبادل ال -1
واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي على الصعيد  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

من االتفاقية بشأن التعاون التقني  18عم الشامل ال يغطي فقط المادة الوطني. وبغية اعتماد نهج متسق، فإن هذا الد
 13 والعلمي، ولكنه يغطي أيضًا المواد التي ترمي إلى بناء القدرات وتقديم الدعم الشامل لقطاعات متعددة، مثل المادة

بشأن تبادل  17جيا، والمادة و بشأن الوصول إلى التكنولوجيا ونقل التكنول 16بشأن التثقيف العام والتوعية، والمادة 
 المعلومات. 

ويستند برنامج العمل هذا إلى اإلطار الذي حددته مهمة آلية غرفة تبادل المعلومات وغاياتها وأهدافها لدعم  -2
. ولكل هدف من األهداف، يوصى بتنفيذ أنشطة مختلفة مع 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 الية:مراعاة الجوانب الت
ينبغي أن يكون هناك مبرر سليم لتنفيذ األنشطة بحيث تساهم بفعالية في تحقيق الهدف  – الفعالية )أ(
 المنشود؛ 

وينبغي التمييز بين ما يمكن تحقيقه  ،أن يكون برنامج العمل واقعياً  فترضمن الم – المتطلبات )ب(
 رى؛ بالقدرات المتاحة وما هو ممكن إذا تسنى الوفاء بمتطلبات أخ

جدول زمني طويل األجل، ال سيما في إطار عقد  وضع نظر فيمن األهمية بمكان ال – االستدامة )ج(
ستمرارية واال تعهداحتياجات ال من خالل مراعاة، 2020عام  الذي يمتد إلى غايةاألمم المتحدة للتنوع البيولوجي 
 .خالل التخطيط ووضع الميزانية

لى القائمة التي عرضت في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في المرفق وتستند األنشطة الموصى بها إ -3
الثاني بالوثيقة التي قدمها األمين التنفيذي بشأن التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات والذي يتضمن 

ه األنشطة من أجل (. وقد ُحّدثت هذUNEP/CBD/COP/10/15التطوير ) تتعلق بمواصلةالتقرير المرحلي وتوصيات 
ألسباب عدة و مؤخرًا في تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات.  تحدث ات التيمراعاة مدخالت األطراف وكذلك التطور 

نه ليس من فإالمتأصلة بين البلدان،  ختالفاتالموارد، واال توافر تيقن منطويل األجل، وعدم الالزمني الجدول ال تشمل
 في مجال التخطيط والرصد:يوصى بما يلي وبناًء على ذلك،  الممكن توفير إطار زمني دقيق.

الييدورات  فتييرات مييا بييين تتوافييق مييعإليى مراحييل إدارة  2020عييام  الممتييدة إلييى غايييةتقسييم فتييرة التنفيييذ  )أ(
 ؛مؤتمر األطرافاجتماعات التي تفصل بين 

التيييي ينبغيييي  املأنشيييطة خطييية التنفييييذ الشيييفيييي نيييوع ألطيييراف مييين ميييؤتمرات افيييي كيييل ميييؤتمر  البيييت )ب(
وتطيييور والقيييدرات المتاحييية،  رز،التقيييدم المحييي مراعييياةاألولويييية خيييالل المرحلييية المقبلييية، ميييع  سيييبيلعليييى  االضيييطالع بهيييا

 ؛، فضال عن توصيات اللجنة االستراتيجية غير الرسمية إلى آلية غرفة تبادل المعلوماتاالحتياجات
 حتى تشكل مجموعة مرجعية كاملة: وتنتظم بقية أقسام هذه الوثيقة على النحو التالي -4
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رؤية آلية غرفة تبادل المعلومات على النحو الوارد في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )أ(
 (؛10/2)المقرر  2011-2020

 (؛ 10/15)المقرر  2020-2011مهمة آلية غرفة تبادل المعلومات للفترة  )ب(
  (؛  10/15ها )المقرر ت واألهداف المقابلة للفترة نفسالغايا )ج(
 األنشطة المقابلة الموصى بها لتحقيق هذه األهداف. )د(

 1الرؤية
أعدوا العديد من الممارسات الجيدة واألدوات قد و  ،من الخبرات لك جميع المشاركين في تنفيذ االتفاقية ثراءً يمت -5

 .هذا المجتمع دائرة واإلرشادات المفيدة. وهناك معلومات مفيدة أخرى خارج
بيانات وشبكة للممارسين، لجمع هذه للقاعدة وسوف تُنشأ شبكة لمعارف التنوع البيولوجي، بما في ذلك  -6

تاحتها من خالل غرفة تبادل المعلومات من أجل تيسير ودعم تعزيز تنفيذ االتفاقية ، بما في ذلك المعارف والخبرات وا 
 طنية للتنوع البيولوجي.برامجها المختلفة وجميع االستراتيجيات وخطط العمل الو 

وينبغي إنشاء نقاط اتصال وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات تتضمن شبكات من الخبراء ومواقع شبكية  -7
دارتها حتى يمكن للجميع، في كل بلد طرف، الحصول على المعلومات والخبرات والمعرفة المطلوبة لتنفيذ  فعالة وا 

تبادل المعلومات التي تديرها غرفة ة الوطنية لتبادل المعلومات باآللية المركزية لاالتفاقية. كما ينبغي وصل نقاط اآللي
 أمانة االتفاقية، وينبغي تيسير تبادل المعلومات بينها.

 2 مهمةال
 وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيفي تنفيذ  المساهمة بشكل كبير

ة فعالة ووسائل مالئمة أخرى لتعزيز وتيسير التعاون العلمي إعالميالل توفير خدمات من خ 2011-2020
نشاء شبكة كاملة التشغيل لألطراف والشركاء  .والتكنولوجي، وتقاسم المعارف وتبادل المعلومات وا 

 3الغايات واألهداف
الة من أجل تيسير تنفيذ ية فعة عالمإعالميتوفر اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات خدمات  :1الغاية 

 .2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 التنوع البيولوجي من إقامة آلية مركزية فعالة لغرفة تبادل المعلومات.ب المتعلقة تفاقيةاالتمكين أمانة  -1-1
 إتاحة موقع شبكي ذي نوعية عالية بجميع لغات األمم المتحدة. -1-2
 تبادل المعلومات بفاعلية.خدمات كامل لالتشغيل ال -1-3
التنوع البيولوجي إنشاء شبكة من الخبراء والممارسين بين األطراف ب التفاقية المتعلقةتيسر أمانة ا -1-4

 والشركاء.

                                                           
 .10/2من المرفق بالمقرر  22الفقرة  1
 .10/15المرفق بالمقرر  2
 .10/15المرفق بالمقرر  3
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 إتاحة اإلرشاد لألطراف والشركاء من أجل تبادل المعلومات من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات. -1-5
فعالة من أجل تيسير تنفيذ  إعالميةدم اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات خدمات تق :2الغاية 

 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 تمكين جميع األطراف من إقامة آليات وطنية فعالة لغرفة تبادل المعلومات. -2-1
 .نية لغرفة تبادل المعلوماتلآلليات الوطعالية  نوعيةذات  ةقع شبكياإتاحة مو  -2-2
 تبادل المعلومات الوطنية من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات. -2-3
 تتعاون األطراف وتتقاسم المعارف من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات. -2-4
 تبادل المعلومات.التنوع البيولوجي في إنشاء آليات وطنية لغرفة ب المتعلقة تفاقيةاالوأمانة  يسهم الشركاء -2-5

 يقوم الشركاء بتوسيع مهم لشبكة آلية غرفة تبادل المعلومات وخدماتها. :3الغاية 
 تمكين األطراف من مواصلة مشاركتها في آلية غرفة تبادل المعلومات. -3-1
 آللية غرفة تبادل المعلومات. ذات نوعية عالية إتاحة مواقع شبكية إقليمية ومواضيعية -3-2
 معلومات الشركاء من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات. تبادل -3-3
 تتعاون األطراف وتتقاسم المعارف من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات.     -3-4

 األنشطة
الة من أجل تيسير تنفيذ عالمية فع إعالميةتوفر اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات خدمات  :1الغاية 

 .2020-2011اتيجية للتنوع البيولوجي الخطة االستر 
 النطاق والغرض

النقطة المركزية لشبكة آلية غرفة تبادل المعلومات. ويدير األمين التنفيذي هذه النقطة  1يغطي نطاق الغاية  -8
. اإلعالمية ومختلف البوابات الشبكية اوهي تضم الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مع خدماته

ويتمثل أهم المستخدمين المستهدفين في الجهات التي قد يكون لها تأثير على تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 
 ، بدءًا من نقاط االتصال الوطنية.  2020-2011البيولوجي 

طة في إتاحة إمكانية اكتشاف المعلومات والمعارف الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الخ 1ويكمن الغرض من الغاية  -9
مكانية الحصول عليها من  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي   تبادل المعلوماتغرفة اآللية المركزية لوا 

 رسميًا وعاماً  ىهذه المعلومات محتو وتتضمن  إلى شبكة معارف التنوع البيولوجي.بصفتها نقطة الدخول الرئيسية 
. الشركاء صعيدعلى الوطني أو  صعيددر أخرى على المصاب التي تصلالروابط  وكذلك، يحتفظ به في األمانة

المساهمات من  من خالل إتاحةالمعارف العالمية وتبادل المعلومات  قاسمت في تيسير الغرض من ذلك أيضاً يكمن و 
  مكونات الشبكة برمتها.

 دل المعلومات.تمكين أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من إقامة آلية مركزية فعالة لغرفة تبا 1-1
 األنشطة الموصى بها



UNEP/CBD/COP/11/31 
Page 5 
 

تبادل  المركزية لغرفة ليةاآل إطار في ستنفذاألنشطة ذات األولوية التي بالمحافظة على قائمة  -1-1-1
مؤتمر  لتمكين وتطور االحتياجاتالمعلومات، مع األخذ في االعتبار التقدم المحرز والقدرات المتاحة 

تكييف استعراض التقدم المحرز و منها  بأعمالاته في كل اجتماع من اجتماع ضطلعاألطراف من أن ي
 ، حسب االقتضاء.األنشطة

 .المعلومات تبادل المركزية لغرفة ليةاآلتطور وفعالية رصد عمليات ل وضع -1-1-2
المتعلقة بالتنوع  الموقع الشبكي لالتفاقية وتعهد تطوير زيادةل الالزمة اتللقدر األمانة  امتالك ضمان -1-1-3

 .تبادل المعلومات المركزية لغرفة آلليةالتي تقدمها االحديثة  عالميةات اإلخدمالغيره من و  البيولوجي
المصطلحات إدارة والمعلومات، بما في ذلك  ارفدارة المعإل الالزمة اتللقدر ضمان امتالك األمانة  -1-1-4

 .والوثائق
 ليةتدامة اآلواستزيد من قدرة والتي  المتاحة للجمهور المناسبة الخدمات األدوات أو وتقييم واعتماد تحديد -1-1-5

 .بطريقة فعالة من حيث التكلفة المعلومات تبادل المركزية لغرفة
السليم من خالل االستخدام  جميع لغات األمم المتحدةبالموقع الشبكي لالتفاقية  تعهدتحسين عملية  -1-1-6

 .لتكنولوجيا الترجمة الحديثة
 المبرر

يدة في مجال التخطيط والرصد، وكذلك قياس فعالية ومن المهم من الناحية االستراتيجية اعتماد ممارسات ج -10
المزيد من  دخالاآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات بغية تحديد سبل ترتيب اإلجراءات حسب األولوية إل

 التحسينات. 
 وحتى تكون اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات قادرة على المساهمة بشكل كبير في تنفيذ االتفاقية -11

الكافية لتقديم الخدمات  ات، فال بد أن تكون لديها القدر 2020-2011وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
اّل فإن عمليات الشبكة كلها س تتعرض اإلعالمية الفعالة التي تتيح تبادل المعلومات والمعارف عبر الشبكة بكاملها، وا 

 .  لتأثيرات سلبية
الخدمات المتاحة للجمهور خطوة هامة تجنب العودة بالعمل إلى نقطة البدء من وُيعّد استخدام األدوات و  -12

خالل تحسين الخدمات اإلعالمية التي يمكن أن تكون متاحة خارج اإلطار المألوف. وينطبق هذا األمر تحديدًا على 
الذي يجب أن يكون منصة و  ،( في الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيCMSنظام إدارة المحتويات )

 موثوقًا بها وقابلة للتوسع ولها القدرة على تلبية االحتياجات الحالية واحتياجات المستقبل.
وتعد ترجمة الموقع الشبكي عملية مكلفة ومستهلكة للوقت. ويمكن باستخدام التكنولوجيا الحديثة تبسيط هذه  -13

 بصورة مستمرة.  سنبحيث تتحالعملية بطريقة فعالة من حيث التكلفة 
 إتاحة موقع شبكي ذي نوعية عالية بجميع لغات األمم المتحدة. -1-2

 األنشطة الموصى بها
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إعداد استراتيجية المحتوى الشبكي للموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل دعم  -1-2-1
المقررات التي اعتمدها مؤتمر  وجعلها تتمشى مع 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 األطراف.
تعهد وتحسين الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والبوابات ذات الصلة به من حيث  -1-2-2

مكانية الوصول مع مراعاة تعليقات  المحتوى والخدمات والمظهر وسهولة االستخدام والمنال وا 
 المستخدمين.

 شبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بجميع لغات األمم المتحدة.الموقع الإتاحة  -1-2-3
ضمان تطور الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مع استراتيجية المحتوى الشبكي  -1-2-4

 الخاصة به.
 المبرر

لية المركزية لغرفة تبادل الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي منصة اتصال لآليشكل  -14
المعلومات. وتمثل استراتيجية المحتوى الشبكي وسيلة لتوضيح كيفية ترجمة دوره إلى محتويات وخدمات تقدم إلى 
جمهوره المستهدف. وينبغي أن تحدد هذه االستراتيجية أيضًا كيفية بلوغ مستوى الجودة المتوقع، وكيفية إدارة 

 لمتحدة.  المحتويات بجميع لغات األمم ا
وتتضمن مقررات مؤتمر األطراف بشأن مختلف البرامج المواضيعية والقضايا الشاملة لقطاعات متعددة  -15

مكونات ذات صلة بآلية غرفة تبادل المعلومات، وتمثل هذه المكونات جزءًا كبيرًا من أعمال التعهد والتطوير التي 
   لقة بالتنوع البيولوجي.الموقع الشبكي لالتفاقية المتع علىيتعين إنجازها 

 التشغيل الكامل لخدمات تبادل المعلومات بفاعلية. -1-3
 األنشطة الموصى بها

توسيع قاعدة المعارف بطريقة تتيح سهولة الوصول واإلحاالت المرجعية من خالل الدمج المستمر  -1-3-1
ات وأنشطة التنفيذ للمعلومات المتعلقة باالتفاقية مثل المقررات وبرامج العمل واألهداف والمؤشر 

والمصادر اإللكترونية والوثائق المرجعية ودراسات الحاالت اإلفرادية وأفضل الممارسات ومواد التدريب 
والمنظمات والخبراء وجهات االتصال واألحداث والخرائط وموارد الوسائط المتعددة ومواد أخرى ذات 

 صلة.
أصحاب و األطراف والخبراء والممارسين مما يشجع ، دمج أدوات التعاون في مساحة عمل المستخدم -1-3-2

 إتاحةمع ، بعضهم البعض تصال وتبادل األفكار والعمل معاال االستمرار في اآلخرين علىالمصلحة 
 ته.دور كل مستخدم وأنشطبمباشرة بصورة الوصول السريع إلى المعلومات المتعلقة  إمكانية

آلية تحديث لقاعدة المعارف وأدوات التعاون من أجل تمكين كرنت نتعلى اإلتقديم التقارير تنفيذ نظام  -1-3-3
 .األطراف وجميع أصحاب المصلحة إلى تقديم مساهمات تتعلق باالتفاقية وتنفيذها

 .قرارات التي اعتمدها مؤتمر األطرافملل المتخصصة وفقاً  الخدمات اإلعالمية وفيرت -1-3-4
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ستند إلى من خالل واجهات حديثة ت ة المركزية لتبادل المعلوماتاآلليالبيانات التي تحتفظ بها  عرض -1-3-5
 .التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال بشأنالحصول على المعلومات  يسيروسيلة لتكالمعايير المفتوحة 

المعلومات ذات  إلىلوصول من اتبادل المعلومات لغرفة  اآلليات الوطنيةن مكّ توفير األدوات التي تُ  -1-3-6
 وعرضها.تبادل المعلومات في اآللية المركزية لغرفة صلة ال

المعلومات  إتاحة فرص الوصول إلىمن أجل  هاتطوير خدمات تبادل المعلومات واستخدام مواصلة -1-3-7
 .مع االتجاهات التكنولوجية واالجتماعية بما يتمشىعلى نطاق واسع، و المتعلقة باالتفاقية بسهولة 

 المبرر
مقدارًا كبيرًا للغاية ات المستخدمين أن الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي قد أتاح كشفت تعليق -16

صعوبات في العثور على المعلومات المتناثرة عبر  نتيجة لذلكيواجه المستخدمون من الخدمات اإلعالمية المستقلة. و 
 :احتياجات المستخدمين تلبية معظمقادرة على  تكون تقديم أربع خدمات موحدة فيالحل ويكمن المختلفة.  النظم

 ارفالمعلومات والمعالسجل المركزي للبيانات الوصفية والذي يضم جميع بوصفها  قاعدة معارف )أ( 
 ؛سهولة الوصول واإلحاالت المرجعيةتتيح  بطريقة

يع إلى المعلومات الوصول السر  مع إتاحة إمكانيةأدوات التعاون  وفر، وهي تمساحة عمل المستخدم )ب(
 ؛أنشطتهدور كل مستخدم و بمباشرة بصورة المتعلقة 

 للمستخدمين تقديم مساهمات تتعلق باالتفاقية وتنفيذها؛ الذي يتيح عرضالنظام  )ج(
إتاحة إمكانية اكتشاف  تبادل المعلومات من أجل لغرفة ليات الوطنيةاآلجمع المعلومات من لع مجمّ  )د(

 .تبادل المعلومات الشبكي لآللية المركزية لغرفة موقعالبسهولة من  عليهاهذه المعلومات والحصول 
 ذلك. مؤتمر األطراف إذا طلبويمكن تطوير المزيد من الخدمات المتخصصة  -17
تعمل على منصات غير  واسع النطاق إلى معايير مفتوحة بشكل اليوم التكنولوجيات الشبكية وتستند -18

تبادل المعلومات مع تشجيع  لفائدة آلية غرفةتبادل المعلومات ل إنشاء آلية موحدةكن ، فمن المممن ثممتجانسة. و 
 ذه اآلليةيمكن أن يكون لهو التنوع البيولوجي، ب المتعلقة تفاقيةاال بشأنإلى المعلومات  بشكل حر ومفتوحالوصول 

 ات.الشبك شبكة من مماثل لتأثير تأثير
فعالة في  وسائل الموقع الشبكي لالتفاقية أن تكونالقائمة خارج نطاق االتصال  أيضًا لمنصاتويمكن  -19

وازدادت طلبات الحصول على الهواتف الذكية وغيرها من األجهزة المحمولة ازدادت قد و  .المساهمة في تنفيذ االتفاقية
تبادل  رفةغ تستخدم على نطاق واسع. ويمكن تقديم هذا النوع من الخدمات من خالل آلية شعبيتها وأصبحت

 من أجل تلبية احتياجات محددة.المعلومات 
تيسر أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إنشاء شبكة من الخبراء والممارسين بين األطراف   -1-4

 والشركاء.
 األنشطة الموصى بها
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لوطنية والخبراء نقاط االتصال افائدة االستخدام لمنصة ربط شبكي على اإلنترنت تتميز بسهولة إنشاء  -1-4-1
 .تشجيع المشاركةمن أجل األخرى ذات الصلة جهات االتصال والممارسين و 

 .تبادل المعلومات اآلليات الوطنية لغرفةتعزيز الربط الشبكي لألطراف والشركاء من خالل ربط  -1-4-2
 .التعاون العلمي والتقني من أجل تنفيذ االتفاقية يسيراستكشاف الفرص المتاحة لت -1-4-3

 المبرر
الخدمات المهنية القائمة في مجال الربط  مع أوجه الترابطمن  آلية غرفة تبادل المعلومات يمكن أن تستفيد -20

 المصلحة الذاتية.وجهة بدافع ملتكون  صممتالتي و  ("LinkedIn مثل شبكة لينكد إن "الشبكي على اإلنترنت )
من  اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات باآلليات الوطنيةبط ر  تقنيةمن الناحية ال يمكنأنه  وعلى الرغم من -21

إلى الروابط المشغلة يدويًا من أجل تلبية احتياجات محددة في ال تزال هناك حاجة ف، التشغيل البينيخالل آليات 
  مجال الربط الشبكي.

 غرفة تبادل المعلومات. إتاحة اإلرشاد لألطراف والشركاء من أجل تبادل المعلومات من خالل شبكة آلية -1-5
 األنشطة الموصى بها

تبادل المعلومات، بما في  غرفة لتبادل المعلومات من خالل شبكة آلية الالزمة وضع ونشر المواصفات -1-5-1
واجهات برمجة و  ومعجم المفردات الخاضع للرقابة وحدةذلك بروتوكوالت التشغيل البيني واألشكال الم

 .تقنية أخرىالتطبيقات ومبادئ توجيهية 
إتاحة اإلرشاد لألطراف والشركاء بشأن كيفية تبادل المعلومات من خالل شبكة آلية غرفة تبادل  -1-5-2

 المعلومات، بما في ذلك تقديم البيانات وعمليات التحقق.
 المبرر

ضروري  يؤدي تبادل المعلومات إلى تحديد مواصفات المنصة المشتركة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن اإلرشاد -22
 لوصف كيفية وضع واستخدام آلية التبادل.

فعالة من أجل تيسير تنفيذ  إعالميةتقدم اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات خدمات  :2الغاية 
 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 النطاق والغرض
تبادل المعلومات. وتدير األطراف هذه النقاط وهي النقاط الوطنية لشبكة آلية غرفة  2يغطي نطاق الغاية  -23

تتضمن النقاط دون الوطنية إذا وجدت. ويتمثل أهم المستخدمين المستهدفين في الجهات التي قد يكون لها تأثير على 
تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك نقاط االتصال الوطنية وصانعو القرارات 

 والخبراء والممارسون المشتركون في هذه العملية.

في إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات والمعارف الرئيسية المتعلقة بتنفيذ  2ويكمن الغرض من الغاية  -24
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بغية تلبية االحتياجات المحددة لكل بلد ومن ثم تكملة اآللية 

وفي هذه العملية، يشجع كل بلد على تطوير أوجه التآزر مع المبادرات ذات الصلة  مركزية لغرفة تبادل المعلومات.ال
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الخبرات والتجارب الوطنية  قاسممن أجل أن تكون فعالة ومستدامة قدر اإلمكان. وينبغي، حسب االقتضاء، تحديد وت
  آلية غرفة تبادل المعلومات. ذات الصلة من خالل شبكة

 تمكين جميع األطراف من إقامة آليات وطنية فعالة لغرفة تبادل المعلومات.  -2-1
 األنشطة الموصى بها

إذا لم يتسن بعُد فعل  ،في أقرب وقت ممكن تبادل المعلوماتغرفة نقطة اتصال وطنية آللية تعيين  -2-1-1
 .2/3من المقرر  7، على النحو المطلوب بموجب الفقرة ذلك

الجهات تبادل المعلومات مع مشاركة غرفة د هيكل وطني، حسب االقتضاء، لتنسيق وضع آلية تحدي -2-1-2
 .التنوع البيولوجي وأصحاب المصلحةالمتعلقة بالمنظمات  ذات الصلة من

، كان ذلك ممكناً  كلماتبادل المعلومات،  غرفة ليةآل الوطني صعيدتنفيذ واقعية على ال إعداد استراتيجية -2-1-3
الوطنية للتنوع البيولوجي،  وخطة العمل االستراتيجية مكونًا من مكونات على وجه التفضيلتشكل ل

 .إلى االحتياجات المحددة والموارد المتوقعةوتستند 
دامة تبادل المعلومات و لاآللية الوطنية لتنفيذ  الالزمة لتعزيز القدرات المؤسسية هاوتخصيص الموارد حشد -2-1-4 ا 

 .عملياتها
دارة محتوى الموقع ،هاونشر  هاواستعراض المتعلقة بجمع المعلوماتحديد األدوار والمسؤوليات ت -2-1-5  وا 

 ًً .حيثما كان ذلك مناسبا ،وأنشطة التوعية ،الشبكي
الوطنية لغرفة  ليةتدامة اآلتزيد من قدرة واسالتي  المناسبة الخدمات األدوات أو وتقييم واعتماد تحديد -2-1-6

 .طريقة فعالة من حيث التكلفةب تبادل المعلومات
  المبرر

تتولى مسؤولية  لغرفة تبادل المعلومات في العادة بتعيين نقطة اتصال وطنية عملية إنشاء آلية وطنيةتبدأ  -25
المتوقعة لمساهمة اآللية الوطنية لغرفة  كيفيةالمن المستحسن إعداد استراتيجية للتنفيذ من أجل تحديد و هذه المهمة. 

 أن ييسر سبل الدعمهذا النهج االستراتيجي  ومن شأن .الوطني صعيدتنفيذ االتفاقية على ال علومات فيتبادل الم
 .الذي يعد ضروريًا لتحقيق االستدامة على المدى الطويلرفيع المستوى ال

 ات وخطط العمل تنفيذ االستراتيجيوالذين يضطلعون ب الوطني صعيدعلى اليمكن لمجتمع الممارسين و  -26
تسنى  إذا اآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلوماتفعالية  تعزيز في أن يساهموا بشكل كبيرطنية للتنوع البيولوجي الو 

 تحقيق ما يلي:
واحتياجاتهم  ُتراعى آراؤهمرفيع المستوى، بحيث ال التنسيق الوطني في هيكل حصولهم على تمثيل )أ(
 فة تبادل المعلومات؛غر للية الوطنية اآل وضعد التخطيط لعن بصورة جيدة
 من خاللغرفة تبادل المعلومات للية الوطنية اآلالتي توفرها  الخدمات اإلعالمية إطالعهم على )ب(

 ألعضاء مجتمعهم؛استخدامها، لتلبية احتياجاتهم الخاصة واالحتياجات المشتركة 
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لية الوطنية اآل وتكييف ييرات المسجلة في أصحاب المصلحةالعمليات التي وضعت لتحديد التغ )ج(
 .احتياجاتهم من المعلومات لتالئمغرفة تبادل المعلومات ل
 عالية لآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات. نوعيةإتاحة مواقع شبكية ذات   -2-2

 األنشطة الموصى بها
يسية لتنفيذ وسيلة رئإعداد استراتيجية محتوى شبكي لآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات لتستخدم ك -2-2-1

توفير معلومات  من خالل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك وخطة العمل االستراتيجيةاستعراض و 
 .والتقنيات ،والخبرات ،عن أنشطة التنفيذ، والبيانات العلمية

لومات توفير المعب تضطلعبحيث إذا لم يتسن بعُد فعل ذلك،  تبادل المعلومات لغرفةوطنية  آليةإنشاء  -2-2-2
 .التنوع البيولوجي في البلد نبشأالوطنية، و  جهات االتصال بشأناألساسية 

لية اآلالوطني وتعزيزها من خالل  صعيدومصادر المعلومات ذات الصلة على ال ياتمحتو التحديد  -2-2-3
 الشبكي.محتوى البما يتمشى مع استراتيجية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، 

من حيث المحتوى والخدمات تبادل المعلومات  لآللية الوطنية لغرفة الموقع الشبكي وتحسين تعهد -2-2-4
مكانية الوصول مع مراعاة تعليقات المستخدمين.  والمظهر وسهولة االستخدام والمنال وا 

 مختلفب، وممكناً  كلما كان ذلك مناسباً إتاحة الموقع الشبكي لآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات،  -2-2-5
 .اللغات الوطنية والمحلية

كلما كان  ،دون الوطني أو المحلي صعيدعلى الآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات امواصلة تطوير  -2-2-6
 .وممكناً  ذلك مناسباً 

  المبرر
على  ينبغي إتاحتهاوالخدمات التي  ياتالمحتو  نوعلتوضيح تعد استراتيجية المحتوى الشبكي إجراًء هامًا  -27
كيفية بلوغ مستوى الجودة المتوقع، وكيفية إدارة المحتويات  الوطني. وينبغي أن تحدد هذه االستراتيجية أيضاً  صعيدال

 .أو التآزر مع المبادرات األخرىالتكامل بما في ذلك من خالل بأنجع السبل، 
 تبادل المعلومات الوطنية من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات.  -2-3

 الموصى بهااألنشطة 
، الوطنية لمعلومات التنوع البيولوجي مصادرال، مع كلما كان ذلك ممكناً  ،تطوير آليات تبادل المعلومات -2-3-1

 .المترسخة والمفتوحة، من المعايير كان ذلك منطبقًا ومناسباً  كلماواالستفادة، 
كان  كلما لغرفة تبادل المعلومات، كزيةلية المر اآلاالستفادة من األدوات الالزمة لتبادل المعلومات مع  -2-3-2

 ،ذلك ممكنًا ومناسباً 
  المبرر
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ربط اآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات بكل من قواعد البيانات الوطنية واآللية المركزية  من خالليمكن  -28
العالمي.  صعيدعلى الا زيادة إبراز المعلومات الوطنية القيمة وتعزيز إمكانية الوصول إليهالمعلومات  لغرفة تبادل
 .رفيعة المستوىالوالتركيز على األنشطة  مهام تكنولوجيا المعلومات ذات المستوى المتدنيمن  الحد وتتيح األتمتة

 تتعاون األطراف وتتقاسم المعارف من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات.  -2-4
 األنشطة الموصى بها

االحتياجات من المعارف  بحيث تضطلع بتحديد لتنوع البيولوجيوضع مبادرة وطنية إلدارة معارف ا -2-4-1
 .الالزمة لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيومصادر المعارف 

للتنوع  تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةالمعارف الرئيسية المتعلقة ب لحفظ ستودعضمان وجود م -2-4-2
 .البيولوجي

من مصادر وطنية مختلفة  المتأتية المعلومات والمعارف لضمان إتاحةتطوير ثقافة تقاسم المعارف  -2-4-3
 اآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات. من خاللفعال  بشكلونشرها 

 .كلما كان ذلك ممكناً ، والشبكات القائمة اآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلوماتتطوير الصالت بين  -2-4-4

كأداة للحوار مع المجتمع المدني والمجموعات  اآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلوماتتشجيع استخدام  -2-4-5
 .الستراتيجية وطنية لالتصال والتثقيف والتوعية العامةا بما يتمشى معالرئيسية وأصحاب المصلحة 

ذلك التعاون العلمي والتقني، بما في  ، كلما كان ذلك ممكناً  مبادرات التعاون الدولي، يسير وضعت -2-4-6
 .فيما بين بلدان الجنوب أو بين الشمال والجنوبوالتعاون 

  المبرر
على النحو المتوخى في الخطة االستراتيجية  ةتدريجي صورةب معارف التنوع البيولوجيلشبكة  بغية إنشاء -29

من أجل إشراك  صعدةعلى مختلف األ من األنشطة الرئيسية تنفيذ عددينبغي فإنه ، 2020-2011للتنوع البيولوجي 
وضع خرائط لها من ذات الصلة و  د المعارفرصّ تو ، جتمعات الممارسةم حشدبصورة كاملة في  األطراف والشركاء

 األساسية آللية غرفة تبادل المعلومات في مجال تبادل المعلومات. تحديد االحتياجات، وتعزيز البنية أجل 
 المعلومات.ي إنشاء آليات وطنية لغرفة تبادل فاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي فيسهم الشركاء وأمانة االت -2-5

 األنشطة الموصى بها
تبادل المعلومات، مع مراعاة طائفة متنوعة ل آلياتها الوطنيةلألطراف بشأن كيفية تطوير  رشاداإل إتاحة -2-5-1

 من خيارات التنفيذ. 
، المعلومات لتبادلالوطنية  آلياتهاتطوير  علىرات لمساعدة األطراف بناء القدبشأن عمل  حلقاتتنظيم  -2-5-2

 ، وعلى أساسالوطني أو اإلقليمي صعيدنشطة على الالموجودة و البما في ذلك من خالل المنظمات 
أساس حالة آلياتها الوطنية لتبادل  ، وعلىفي مجال بناء القدرات للبلدان النامية الخاصة االحتياجات
 . المعلومات
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فيما بين بلدان الجنوب أو بين الشمال التعاون مبادرات التعاون الدولي، بما في ذلك  وضعتشجيع  -2-5-3
 ، وكذلك الربط الشبكي اإلقليم من أجل زيادة تطوير اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات.والجنوب

  المبرر
تبادل المعلومات بطريقة فعالة. ويمكن ل لوطنيةآلياتها اوالدعم لتطوير  إلى اإلرشادمعظم األطراف تحتاج  -30

 .بناء القدرات، وال سيما في البلدان النامية مجال في الفرقللتعاون والشراكات أن تحدث 
 يقوم الشركاء بتوسيع مهم لشبكة آلية غرفة تبادل المعلومات وخدماتها. :3الغاية 

 النطاق والغرض
وعادة ما  التي يديرها الشركاء.هي النقاط رفة تبادل المعلومات، و نقاط شبكة آلية غ 3يغطي نطاق الغاية  -31

خدمات  المواضيعيونويقدم الشركاء عية واإلقليمية والدولية. يضاالفئات التالية: المو  ضمنهؤالء الشركاء يصنف 
 تبادلفة غر ن تطوير شبكة آلية و الشركاء اإلقليميويدعم التنوع البيولوجي.  محدد من مجاالت في مجال متخصصة

وكاالت األمم المتحدة أو المنظمات الحكومية ن و يمكن أن يكون الشركاء الدوليو . ةالمعلومات ضمن منطقتهم الجغرافي
المؤسسات في هؤالء الشركاء  تمثلأن ي ويمكن أيضاً  .صلة بتنفيذ االتفاقيةات ذ إعالميةالدولية التي تقدم خدمات 
 أو العالمي. اإلقليمي دور معترف به على الصعيدب تضطلعي الت األخرى الوطنية أو مراكز االمتياز

 يمتلكها الشركاء التي القيمة المعلومات والمعارف والخبرات وتقاسم تحديدفي  3الغرض من الغاية  تمثلوي -32
لتنفيذ الخطة  اإليه الجهات التي تحتاجفي متناول  امن أجل جعلهتبادل المعلومات  غرفة من خالل شبكة آلية

 .الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل أو االستراتيجيات 2020-2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي اال
 تمكين األطراف من مواصلة مشاركتها في آلية غرفة تبادل المعلومات.  -3-1

 األنشطة الموصى بها
مع والية المنظمة  مشىتتبادل المعلومات بما يغرفة المشاركة في آلية  الناجمة عن فوائدالتحديد  -3-1-1

 .واستراتيجيتها
 .تبادل المعلومات غرفة آللية نقطة اتصالأو  جهة اتصال مناسبةين يتع -3-1-2
 .تبادل المعلومات غرفة الموارد وتخصيصها للمساهمة في آلية حشد -3-1-3

  المبرر
 المرجوةفائدة ال وضح لهلم ت تبادل المعلومات إذا غرفة في آلية أحد الشركاء شاركيغير المحتمل أن  ومن -33

من المستحسن تعيين فثم، ومن  .تضطلع في العادة والية واستراتيجية الشريك بتحديد ذلك. و هذه المشاركة من وراء
 .الموارد المتاحة استنادًا إلىلتعاون اتخطيط وتنفيذ مبادرات  يسيرمناسبة لتجهة اتصال 

 آللية غرفة تبادل المعلومات. ذات نوعية عالية إتاحة مواقع شبكية إقليمية ومواضيعية  -3-2
 األنشطة الموصى بها

 الوطنية لياتاآلهم في تطوير االتي تسو  ،تبادل المعلوماتلغرفة اإلقليمية ليات اآلتطوير زيادة إنشاء أو  -3-2-1
 .تبادل المعلومات لغرفة
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في البرامج المواضيعية  والتي تساهم ،وماتتبادل المعل لغرفةعية اضيالمو اآلليات تطوير زيادة إنشاء أو  -3-2-2
 .لالتفاقية

 المبرر
من  طائفةتقديم الدعم المناسب ليتيح لها  بوضعها الجيد الذيتبادل المعلومات  لغرفةاإلقليمية اآلليات  تميزت -34
اآلليات  شكلت يمكن أنو . أوجه تطابق إقليمية فيما بينها التي تتقاسم، و لغرفة تبادل المعلومات ليات الوطنيةاآل
صلة بتنفيذ ذات محددة من مجاالت التنوع البيولوجي و  مجاالتامتياز في تبادل المعلومات مراكز  لغرفةعية اضيالمو 

 .االتفاقية
 تبادل معلومات الشركاء من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات.  -3-3

 األنشطة الموصى بها
 المتعلقة باالتفاقية من خالل آلية معلوماتهم إتاحة للشركاء تكفل التي الطرقفي  ري بشكل تعاونيالتح -3-3-1

 .تبادل المعلومات غرفة
الوصول العالمي إلى  تتيح إمكانية على توفير الخدمات اإلعالمية التي، التعاون التقنيمن خالل العمل  -3-3-2

 .ة األطرافالمتعدد األخرى االتفاقات البيئيةو اتفاقيات ريو  فيالمعلومات ذات الصلة 
التنوع المتعلقة بتفاقية الوا (GEF) مرفق البيئة العالمية تيمن خالل التعاون التقني بين أمانالعمل  -3-3-3

التي  على وضع آلية تشغيل بيني تتيح إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاريع  البيولوجي
 .بتنفيذ االتفاقية والتي لها صلةيمولها المرفق 

  ررالمب
 وواجهات تبادلها، واالتفاق على آليات ينبغياتباع نهج تعاوني لتقييم المعلومات التي  من المستحسن -35

  لتنفيذ ذلك.مشتركة 
 تتعاون األطراف وتتقاسم المعارف من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات.  -3-4

 األنشطة الموصى بها
معارف ذات الصلة بتنفيذ المعلومات وال نقلأو  نظيم أو حزمد أو تأو ترصّ  لتوليد وضع مبادرات -3-4-1

 .ة، كلما كان ذلك ممكناً االتفاقي
المساهمة في قاعدة المعارف من خالل تقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية، مثل المشاريع،  -3-4-2

 .، والموارد األخرى ذات الصلةت اإلفراديةودراسات الحاال
 .تهمابخبر  ذات الصلةراء والممارسين على المشاركة في مجتمعات الممارسة تشجيع الخب -3-4-3

  المبرر
مختلف الجهات الفاعلة في  توجد بحوزةفي جميع أنحاء العالم، هناك ثروة من المعلومات والمعارف التي  -36

المعلومات ريجيًا جمع فسوف يتسنى تدأعاله،  واردةال وفي حالة تنفيذ الشركاء لألنشطةمجال التنوع البيولوجي. 
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تاحتها  مةالقيّ  والمعارف تفيد تبادل المعلومات. ومن المتوقع أن  غرفة على الصعيد العالمي من خالل شبكة آليةوا 
 .تنفيذ االتفاقيةب يضطلعون الممارسين الذين هذه اإلجراءات

 
----- 

 
 

 


