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مؤتمر األطراف في اتفاقية 
 التنوع البيولوجي

  االجتماع الثامن
  آوريتيبا، البرازيل

 * من جدول األعمال المؤقت2 -22البند 
   تبادل المعلوماتالتعاون العلمي والتقني وآلية

 )3، الفقرة 18المادة (
  أنشطة آلية تبادل المعلومات أثناء فترة ما بين الدورات

 مذآرة من األمين التنفيذي
 مقدمة –أوال 

تم تحضير هذه المذآرة من قبل األمين التنفيذي بصفتها تقريرا حول األنشطة التي تم تطويرها أثناء فترة ما بين الدورات لتنفيذ  .1
 .، وآذلك األنشطة األساسية لتطوير وتعزيز آلية تبادل المعلومات الخاصة باالتفاقية7/23رقم المقرر 

 فيناقش قضية التعاون العلمي والتقني عبر آلية تبادل 3أما القسم  . باختصار خلفية أنشطة آلية تبادل المعلومات2يذآر القسم  .2
 العناصر 5ويتضمن القسم . 5/14 من المقرر 8غير الرسمية بموجب الفقرة  أنشطة اللجنة االستشارية 4آما يرصد القسم  .المعلومات

 .الخاصة بمشروع القرار التي يرغب مؤتمر األطراف أن ينظر فيها ويعتمدها
من 1إن المعلومات الخاصة بتبادل معلومات السالمة األحيائية، والتي تم إنشاؤها آجزء من آلية تبادل المعلومات بموجب الفقرة  .3

 بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية، يمكن العثور عليها في الوثائق ذات الصلة المعدة لالجتماع األول من مؤتمر األطراف 20ة الماد
 .الذي يعمل بصفته اجتماعا ألطراف البروتوآول

 خلفية الموضوع  –ثانيا 
، من االتفاقية بشأن تأسيس آلية تبادل المعلومات من 3لفقرة ، ا18قرر مؤتمر األطراف في اجتماعه األول أن ينفذ األحكام الخاصة بالمادة 

وهذا الدور المحوري ).1، الفقرة1/3المقرر(أجل تعزيز وتسهيل التعاون التقني والعلمي، والتي تتبع مؤتمر األطراف 

                                                      
 * 1/8/COP/CBD/UNEP1 و.Corr. 
 

  

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/COP/8/17 
19 January 2006 
 
ORIGINAL: ENGLISH 



UNEP/CBD/COP/8/17 
Page 2 
 

/… 

 وتم تكرار هذا الدور 1/لمتتالية، الذي يوضح التعاون العلمي والتقني قد تم إعادة تأآيده بوضوح خالل آل مؤتمر من مؤتمرات األطراف ا
  .(UNEP/CBD/COP/8/18)في مسودة الخطة االستراتيجية السابقة والحديثة 

لهذا السبب فإن مسودة الخطة االستراتيجية الحديثة آللية تبادل المعلومات، عند عرض أهدافها الثالثة األساسية، تضع تعزيز  .4
 يتعين - تبادل المعلومات وتطوير شبكة آلية المعلومات-ألول، برغم أن الهدفين اآلخرينوتسهيل التعاون العلمي والتقني في المقام ا

وفي واقع األمر، فإن آلية تبادل المعلومات الفعالة التي تعمل  .إدراآهما بصفتهما مكونين متكاملين وأساسيين ألنشطة آلية تبادل المعلومات
ية وأصحاب المصلحة توفر البنية التحتية الالزمة لمساندة األنشطة الحالية بموجب عن طريق شبكة محددة جيدا من نقاط االتصال الوطن

 .اآللية
ترآز آلية تبادل المعلومات على مشارآة وتبادل المعلومات لمساندة ومساعدة المبادرات والمشروعات , أثناء مرحلة التجريبية .5

تبادل المعلومات اآلليات اآلتية / وينتج عن مرحلة مشارآة .معلومات الوطنيةالمستقبلية في التعاون التقني والعلمي وإنشاء آليات تبادل ال
  :التي يتم توظيفها في الوقت الحالي

  الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي؛) org.biodiv.www(موقع الويب   ) أ (
 لتقديم المساعدة في البحث واستعادة المعلومات العالمية المرتبطة محرك بحث على اإلنترنت، والبحث البيولوجي،  )ب (

  بالتنوع البيولوجي؛
  قائمة بيانات على اإلنترنت بمعلومات عن نقاط االتصال؛  ) ج(
  جدول خاص بالخبراء؛  ) د (
  رسائل إخبارية خاصة بآلية تبادل المعلومات؛  )هـ(
دة البلدان على تطوير وإنشاء نقاط االتصال الوطنية الخاصة بآلية تبادل مجموعة أدوات آلية تبادل المعلومات لمساع  ) و (
  المعلومات؛
 2/. آتيب آلية تبادل المعلومات  )ز(

وباإلضافة إلى الشبكات البشرية األساسية  .تبادل المعلومات وتطوير الشبكة/ تؤثر تلك اآلليات تأثيرا فعاال في تسهيل مشارآة .6
 . فإن هذه الشبكات شكلت أساسا لتطوير األنشطة التقنية والعلمية التعاونية الالحقة/3تي تستلزمها هذه اآلليات، المنطقية منها والمادية وال

بمجرد أن تم استكمال المرحلة التجريبية، رآزت آلية المعلومات بشكل أآبر على تطوير مبادرات التعاون التقني والعلمي،  .7
 .لقضايا الشاملةوبصفة خاصة في مجاالت برامج االتفاقية وا

) 2(المبادرة العالمية للتصنيف؛ ) 1( :بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية، فقد تم التأآيد على مجاالت البرامج اآلتية .8
ة تبادل ومن أجل تعزيز الروابط بين آلي .نهج النظام األيكولوجي) 4(التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ و) 3(األنواع الغازية الغريبة؛ 

المعلومات والبرامج التقنية والعلمية الخاصة باألمانة، فقد أوصت اللجنة االستشارية غير الرسمية على السعي للحصول على المشورة من 
 . في المشروعات التجريبية الجديدة والمحتملة(SBSTTA)قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، والمنعقد في مونتريال، وآندا في النهاية، فإن  .9
 ، أثناء استعراض تأثيرات العمليات الجارية وفعاليتها في ظل االتفاقية ، تطلب من األمين التنفيذي،2005أيلول /  سبتمبر9 إلى 5من

                                                      
، 4/2، المقرر)هـ (10، الفقرة 3/4، المقرر5، الفقرة 3/4، المقرر)أ(، التمهيد 2/3، المقرر)ب (4 ، الفقرة 1/3الفقرة األولى، المقرر :انظر  /1

، 8، الفقرة 7/23، المقرر)ب (7، الفقرة7/23، المقرر5، الفقرة 6/18، المقرر2، الفقرة 5/14، المقرر)ي (2، المرفق5/14، المقرر)2) (ز (2، المرفق 7الفقرة 
  .7/23المقرر

  .)SBSTTA/CBD/UNEP/3/5(المرحلة التجريبية آللية تبادل المعلومات  /2
المستخدم قبل تصميم بنية الشبكة، حيث ومن األهمية بمكان تحديد قاعدة  .يتضمن المكون البشري في بنية الشبكة مستخدمي خدمات هذه الشبكة /3

وإنشاء شبكة بشرية، والتي يمكنها التنبؤ بسلوك الشبكات المتوقع واستخدام  .إنها يمكن أن تتنوع على نطاق واسع عالوة على خدمة العديد من مختلف األغراض
   .بروتوآوالت الشبكات، فيعتبر أصعب المكونات في تطوير وإنشاء شبكة اتصاالت
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لرسمية، أن ينهى المسودة الخاصة بالخطة التشغلية الثانية آللية تبادل المعلومات االستشارية غير ا بالتشاور مع اللجنة
(UNEP/CBD/COP/8/23). 

 تسهيل التعاون العلمي والتقني   -ثالثا 
استجابة لما ذآر أعاله، أثناء فترة ما بين الدورات المؤدية إلي االجتماع الثامن لمؤتمر اإلطراف، فإن آلية تبادل المعلومات  .10
أوال، استمرت في استثمار وتنمية واستخدام أشكال وبروتوآوالت ومعايير جديدة، وصور جديدة من  .بعت استراتيجية ثالثية المراحلات

تكنولوجيا المعلومات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بقابلية التشغيل البيني للمعلومات بين اتفاقية ريو واالتفاقيات البيئية األخرى، مع تفهم أن 
  .شاط سوف يساند أيضا تنمية وإنشاء المبادرات ذات الصلة بالتعاون التقني والعلميهذا الن

ثانيا، تم إنشاء العديد من المنتديات اإللكترونية وآليات االتصال الجديدة والتي توفر لألمانة، وأفرقة الخبراء، وأصحاب المصلحة  .11
العمل بصورة تعاونية في تطوير خطط العمل والبرامج والمبادرات ) 2(مشارآة الخبرة، ) 1( :اآلخرين، بيئة ظاهرية للقيام بما يلي

  .تشجيع العمل وأهداف االتفاقية) 3(المشترآة، و
ثالثا، تعمل آلية تبادل المعلومات مع عدد من المنظمات الدولية من أجل تنفيذ المبادرات المشترآة في سياق مجاالت البرامج  .12

، تم تنظيم عدد من ورش العمل اإلقليمية والتقنية 7/23من المقرر ) ب (7بصفة خاصة، عمال بالفقرة  .يةوالقضايا الشاملة الخاصة باالتفاق
من أجل تحفيز التفاعل بين احتياجات تلك المناطق من نقاط االتصال الوطنية من جهة، والمشارآة التقنية والعلمية المتاحة على المستوى 

هذه األنشطة الترآيز على التعاون التقني والعلمي، وتشير إلى مبادرات أآثر تحديدا لمساندة وتوضح  .الوطني واإلقليمي من جهة أخرى
 .األنشطة والبرامج ذات الصلة باالتفاقية

في سياق هذه األنشطة، رآزت آلية تبادل المعلومات أيضا على احتياجات برنامج االتصال، والتثقيف وتوعية الجماهير الخاص  .13
ألنشطة بموجب هذا التشريع على الروابط األساسية بين القضايا الخاصة باالتصال، والتثقيف وتوعية الجماهير، وتبادل وتشدد ا .باالتفاقية

تطوير آليات التوعية الحالية لرفع التوعية باالتفاقية بين ) أ( :وبالتحديد ما يلي المعلومات، وتطوير الشبكة والتعاون التقني والعلمي،
تطوير موقع ويب خاص ) ج(تنمية ورش العمل التقنية للتعليم باللمس لتعزيز القدرات الوطنية ونقل الخبرة؛ و) ب(والجماهير المستهدفة؛ 

 .باألطفال حول التنوع البيولوجي لتشجيع التغييرات طويلة المدى في السلوك
والمبادرات الجديدة لمساندة التعاون وفيما يلي ملخص لألنشطة المنعقدة ما بين الدورات والمرتبطة باالتصاالت وتطوير الشبكة  .14

 .التقني والعلمي
تطوير أشكال وبروتوآوالت ومعايير جديدة، وصور جديدة من  -أ 

 التكنولوجيا وموارد تبادل المعلومات لمساندة التعاون التقني والعلمي
ت وبالتفكير في تسهيل استخدام أشكال تبادل المعلوما/ امتثاال للتكليف الذي يناط بآلية تبادل المعلومات فيما يتعلق بمشارآة .15

وبروتوآوالت ومعايير جديدة وصور جديدة من تكنولوجيا المعلومات، قامت آلية تبادل المعلومات بتنفيذ العديد من التوصيات، وذلك 
ومات فيما بين اتفاقية ريو ، والتي تمت في االجتماع غير الرسمي المنعقد حول التشغيل البيني للمعل7/23من المقرر ) هـ (7إعماال للفقرة 

تشرين الثاني، واالجتماعات األخرى المرتبطة بآلية تبادل /  نوفمبر3 إلى 2واالتفاقيات البيئية األخرى المنعقدة في مونتريال من 
 :المعلومات، آما هو موضح أدناه

 قامت آلية تبادل المعلومات بتطوير التحكم من أجل تحسين البحث، وتحديد موقع المعلومات واستعادتها، :التحكم في المفردات   )أ(
انظر الموقع (في المفردات الخاصة باالتفاقية التنوع البيولوجي لتوفير الخدمة بصفتها موسوعة مفردات خاصة بالتنوع البيولوجي 

aspx.voc-cbd/doc/org.biodiv.www://http.(  والهدف من موسوعة المفردات هو اإلسهام في تطوير المفردات المشترآة بين
اتفاقيات ريو الثالثة بصفتها آمية ضخمة من البيانات التي تصف فئات المعلومات مثل دراسات الحالة والوثائق الرسمية، من بين فئات 

 أخرى؛

)a( )(التوحيد الحقيقي البسيط    )ب(RSS: بآلية تبادل المعلومات، والمنظمات والمؤسسات، قامت نقاط االتصال الخاصة 
على موقع الويب الخاص باالتفاقية وذلك من أجل تشجيع التكامل ) RSS(وآلية تبادل المعلومات بتنفيذ برنامج التوحيد الحقيقي البسيط 
فاقية بجمع وعرض المعلومات ذات الصلة  الخاصة باالتRSSوتسمح خدمة  .األآبر للمعلومات بين اتفاقية ريو واالتفاقيات البيئية األخرى

 .RSS للمستخدمين بالنظر إلى البند الذي يحدده برنامج قراءة أخبارRSSوتسمح برنامج قراءة أخبار خدمة  .باتفاقية التنوع البيولوجي
 للمستخدمين بعد نشره مباشرة؛ تلقائيا على استعادة التحديثات، مقدما خيارا لمتابعة المحتوى الجديد RSSآذلك يعمل قراءة أخبار خدمة 

، استكملت آلية تبادل المعلومات إعادة 7/23من المقرر ) ز (7إعماال للفقرة  :تعزيز البنية التحتية لموقع الويب الخاص باالتفاقية  )ج(
لتطور المستقبلي للميزات ويوفر هذا العمل أساسا قويا ل .تصميم البنية التحتية لموقع الويب باستخدام البروتوآوالت والمعايير الجديدة

واإلجراءات الجديدة، وبصفة خاصة الميزات التي تقدم فرصا متزايدة للتفاعل، واالتصال وقابلية التشغيل البيني مع أنظمة االتصال 
لبرامج ونتيجة لذلك، من المحتمل إيجاد فرص جديدة للتعاون فيما يتعلق بتبادل ومشارآة المعلومات، وبصفة خاصة في ضوء ا .األخرى

 المشترآة بين األمانة وأمانات االتفاقيات األخرى؛
من أجل التعزيز المتزايد للتبادل المعلومات والمعرفة، قامت آلية المعلومات بتطوير عدد من قواعد  :قواعد البيانات المواضيعية  )د(

ة والحصول عليها فيما بين األطراف، والمنظمات البيانات المواضيعية التي تعكس برامج االتفاقية بهدف تشجيع مشارآة الخبرة والمعرف
 :وتتضمن الموارد اإللكترونية الجديدة ما يلي .غير الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرين

آتاب مصدر خاص بالنظام األيكولوجي، وأداة لمساعدة الممارسين على تنفيذ نهج النظام األيكولوجي  )1(
  ومشارآة الخبرات؛

 تكنولوجيا والتعاون؛قاعدة بيانات خاصة بنقل ال )2(
 قرص مضغوط خاص بنقل التكنولوجيا والتعاون؛ )3(
 قاعدة بيانات خاصة بدراسات الحالة ذات الصلة بتقييم الوقع؛ )4(
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 ؛2010قاعدة بيانات خاصة بمجموعات البيانات العالمية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة بمؤشرات عام )5(
 قاعدة بيانات خاصة بالتدابير الحافزة؛ )6(
 نات خاصة بدراسات الحالة المرتبطة باالتصال، والتثقيف وتوعية الجماهير؛قاعدة بيا )7(
 قاعدة بيانات خاصة بالتدابير ذات الصلة بالحصول على المنافع وتقاسمها؛ )8(

تم اختبار وتثبيت آلية بحث جديدة لتسهيل البحث وتحديد موقع واستعادة المعلومات الموجودة على موقع  :تعزيز آليات البحث   )هـ(
 الويب؛

وآما ورد في التقرير الوطني الثاني، قامت آلية تبادل المعلومات بتطوير أداة على اإلنترنت ) 1( .محلل التقارير الوطنية الثالثة  )و(
 ويمكن أن تجمع األطراف المعلومات من التقارير وتوضحها من خالل المخططات البيانية والجداول؛ .لتحليل التقرير الوطني الثالث

استفادًة من األشكال التي تم تطويرها للتقارير المواضيعية، قامت آلية تبادل المعلومات بتطوير  :لل التقارير المواضيعيةمح  )ز(
اثنتين من األدوات المنشورة على اإلنترنت من أجل تحليل التقارير الوطنية المواضيعية الخاصة بالمبادرة العالمية للتصنيف والتقرير 

وتوفر هاتان األداتان الجديدتان القدرة لألطراف للبحث من خاللهما  .ص بتنفيذ بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالوطني المؤقت الخا
ويمكن تحديد معايير البحث بواسطة قسم التقارير أو أفرقة البلدان أو  .وتجميع المعلومات المتاحة في التقارير المواضيعية في وقت ال يذآر

 .ضافة إلى ذلك، من الممكن إنشاء الصور لعرض النتائج والمقارناتوباإل .أسماء البلدان
إن تبادل المعلومات وقواعد البيانات الناتجة تعتبر آليات داعمة على جانب آبير من األهمية تقدم لألطراف األدوات الالزمة  .16

 .ت البرامج والقضايا الشاملةلتطوير وإنشاء المبادرات ذات الصلة باالتفاقية والتي ترآز على وجه الخصوص على مجاال
 تدعيم االتصال وإنشاء شبكة لتعزيز التعاون التقني والعلمي -ب 

 يتطلب األطراف وأصحاب المصلحة أدوات اتصال لالستفادة من الموارد اإللكترونية الجديدة من أجل البحث عن المعلومات .17
 تي تم تطويرها لمساعدة األطرافويناقش هذا القسم آليات االتصال ال .وتحديد موقعها واستعادتها

بصورة تعاونية،و مشارآة الخبرة وإنشاء البنية التحتية للشبكة الالزمة  مناقشات ظاهرية، والعمل وأصحاب المصلحة على عقد .18
 لمساندة البرامج واألنشطة التعاونية

 االتصال وإنشاء الشبكات عبر آلية تبادل المعلومات   -  1
مثل مواقع (ات في تطويرها لألدوات الخاصة باالتصال والشبكة، وبصفة خاصة المساحات التعاونية استمرت آلية تبادل المعلوم .19

 .حيث يمكن للجماهير المستهدفة، وأفرقة الخبراء العاملة المختصة وأصحاب المصلحة العمل والحوار بصورة تعاونية) الويب المحظورة
ا ألفرقة الخبراء أو أصحاب المصلحة أن يحصلوا على وثائق المشروعات واألعمال آما أن شعبية مواقع الويب المحظورة والتي يمكن فيه

  .ومصادر المعلومات، تساعد على تسهيل عقد المنتديات اإللكترونية وتطويرها
اضيعية أثناء الفترة األخيرة فيما بين الدورات، االجتماع الثامن، تم إنشاء هذه المساحات لألفرقة التي تعمل في المجاالت المو .20

مؤشرات التنوع البيولوجي، والسالمة األحيائية، وتقييم الوقع، والتنوع البيولوجي الجزري، واألنواع الغريبة الغازية، والمياه  :التي تتضمن
 .، والمناطق المحمية2010الداخلية، وهدف عام 

نية، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة تمكن مواقع الويب المحظورة هذه المشترآين من مشارآة الخبرة، والعمل بصورة تعاو .21
  .ببرنامج العمل الخاص بهم والتعاون في تنفيذ المبادرات والمشروعات الجديدة

 العمل معا من خالل آلية تبادل المعلومات   -2
ء العاملة هناك نشاط آخر تم تنفيذه من قبل آلية تبادل المعلومات تمثل في تطوير أدوات إلكترونية من أجل تزويد أفرقة الخبرا .22

المختصة، وأعضاء اللجنة االستشارية غير الرسمية، والمشارآين اآلخرين في عملية االتفاقية، بوسيلة للعمل بشكل مشترك من مواقع 
وآان الحل متمثال في تطوير مساحات ظاهرية لالجتماعات تشبه تجربة االجتماعات وجها لوجه وآذلك مضاعفة التفاعل االجتماعي  .بعيدة

 .بير حتى يكون مسؤوال عن األفكار اإلبداعية ونجاح هذا العمل التعاونيبشكل آ
باستخدام هذه األداة التعاونية للتعامل مع الوثائق، فيمكن للمشارآين إدخال تعليقاتهم مباشرة في الوثيقة، وبذلك تتم المحافظة على  .23

لوثيقة ومشاهدة األساس المنطقي للتعليقات ومصدرها، وفهم وبهذا الشكل يصبح من الممكن التصفح خالل ا .سياق المناقشات وتاريخها
  .الظروف التي أدت إلى اتخاذ قرارات معينة، عالوة على إضافة تعليقات جديدة حسبما يتطلب األمر

وفي وقت آتابة هذه  .تستمر آلية تبادل المعلومات في إنشاء مجموعات مناقشة إلكترونية جديدة وإدارة المجموعات الموجودة .24
تنشط في مجموعة متنوعة من المجاالت والمجموعات ) أو قوائم بريدية على اإلنترنت( مجموعة مناقشة إلكترونية 38المذآرة، هناك 

 .المواضيعية المختلفة، بما في ذلك نقاط االتصال الوطنية، وأعضاء المكاتب واللجان

 الوصول إلى عدد أآبر من الجماهير   -3
  يه 0644التنوع البيولوجي والعناوين الرئيسية الملخص األسبوعي التفاقية 

يتاح اآلن من خالل موقع الويب الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي ملخصا أسبوعيا بأحدث المذآرات والتقارير واالجتماعات  .25
 مشترك تقريبا من 200ى وحيث يتم إرسال هذا الملخص إل .واألحداث ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي وبرتوآول التنوع البيولوجي

آافة أنحاء العالم عبر البريد اإللكتروني، فقد ساعدت هذه الخدمة األمانة العامة على الوصول إلى عدد أآبر من الجماهير المستهدفة، بما 
كومية، في ذلك األطراف والحكومات األخرى، والجمعيات األآاديمية وجمعيات البحث، والمدارس والمعلمين، والمنظمات غير الح

  .والقطاع الخاص والصحفيين، وذلك من بين الكثيرين
ويمكن للمشترآين استالم المقتطفات  .آما تتاح اآلن خدمة مقتطفات إخبارية إلكترونية يومية لألطراف وأصحاب المصلحة .26

 .اإلخبارية عبر البريد اإللكتروني أو يمكنهم الحصول عليها من موقع الويب الخاص باالتفاقية
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آلتا هاتان الخدمتان الضوء على الروابط بين الخدمات المقدمة من آلية تبادل المعلومات من أجل تعزيز وتسهيل التعاون وتلقي  .27
التقني والعلمي، وبرنامج االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير الذي يهدف إلى مساعدة األطراف على تعزيز وتشجيع فهم أهمية اتفاقية 

   .ير المطلوبة لهاالتنوع البيولوجي، والتداب

 مرآز معلومات اتفاقية التنوع البيولوجي
تم إنشاء مرآز معلومات إلكتروني لتسهيل الحصول على وتبادل المعلومات الواردة بالنشرات والتقارير والمسلسالت والمؤلفات  .28

 بالموارد، فإن مرآز معلومات اتفاقية وحيث تم تكوينه من آتالوجات وروابط إلكترونية .والموارد األخرى الخاصة بالتنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي يقدم لألطراف والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين مستودعا لألبحاث والمواد التعليمية المنشورة لمساندة االتفاقية 

  .وبروتوآول التنوع البيولوجي
حصول على األبحاث والمنشورات العلمية السابقة، سواء باإلضافة إلى ذلك، تقوم آلية تبادل المعلومات بتنفيذ مشروع استعادي لل .29

ولتحقيق هذه الغاية، قامت اآللية بتطوير  .في شكل أوراق أو ملفات إلكترونية، حول االتفاقية وبروتوآول التنوع البيولوجي الخاص بها
وتتاح االرتباطات التشعبية للنص الكامل إذا آانت  .فهرس إلكتروني بمواد البحث ذات الصلة باالتفاقية وبروتوآول التنوع البيولوجي

 .الصحيفة مختصة بالمجال العام أو إذا آان الناشر يعرض وصوال أو تصريح بحق الطبع غير مقيد
تعكس هذه المبادرات تسليما من جانب آلية تبادل المعلومات بالحاجة إلى بذل جهود أآثر لتضمين جمعيات البحث والجمعيات  .30

شكل أوسع نطاقا في األنشطة ذات الصلة باالتفاقية، وخصوصا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لرفع مستوى التوعية باالتفاقية األآاديمية ب
  .ومجاالت برامجها لدى جمعيات البحث والجمعيات األآاديمية

 التعاون مع االتفاقيات األخرى
اخ لالنضمام إلى اللجنة االستشارية غير الرسمية الخاصة بآلية تبادل تمت دعوة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المن .31

 .المعلومات للنظر في تسهيل التعاون الفعال والمشروعات المشترآة بشكل أآبر
ار وآما ذآر أعاله، فإن أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ، واتفاقية رامس .32

وتم نشر  .تعمل على إيجاد طرائق تعمل بشكل أآبر على تسهيل الحصول على المعلومات الموجودة على موقع الويب وتشغيلها بينيا
المسودة األولى من مواصفات التشغيل البيني وتم استكمال مشروع ضخم يتم فيه التشغيل البيني للمعلومات المتعلقة بنقاط االتصال الوطنية 

وقد تمت مناقشة حدث يوضح جدوى التشغيل البيني بين اتفاقيات  .تي اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطاريةبواسطة أمان
ريو على هامش االجتماع الثامن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والدورة الحادية عشر لمؤتمر األطراف حول اتفاقية 

 .اختغير المن
  .باإلضافة إلى ذلك، استمرت أمانات اتفاقيات ريو في العمل المشترك في نشر نسخة مطبوعة من تقويم مشترك على الويب .33

 التعاون التقني والعلمي في سياق مجاالت برنامج آلية تبادل المعلومات والقضايا الشاملة -ج 
ستثمارها الجاري في األشكال، والبروتوآوالت، والمعايير باستكمال مرحلة تبادل المعلومات في آلية تبادل المعلومات وا .34

واالتصاالت واألدوات اإللكترونية التعاونية، فإن آتل البناء الخاصة بتنمية وتنفيذ المبادرات التي ترآز على التعاون التقني والعلمي 
 .موجودة في مكانها الصحيح في الوقت الحالي

 رىالتعاون مع المنظمات الدولية األخ   -1
في واقع األمر، بعد االجتماع السابع لمؤتمر األطراف، أدت هذه المبادرات إلى وضع خطط عمل مشترآة مباشرًة مع المنظمات  .35

لبرنامج العالمي لألنواع الغازية ، ا(IABIN)والمبادرات الدولية األخرى، وخصوصا شبكة معلومات التنوع البيولوجي داخل األمريكتين 
)GISP(لمي لمعلومات التنوع البيولوجيلعا، المرفق ا) GBIF(لمبادرة العالمية للتصنيف ، ا(GTI)،و BirdLife International .

ومن بين هذه المبادرات المشترآة، تتعاون األمانة مع شبكة المعلومات العالمية لألنواع الغازية بغرض تطوير مخططات لالهتمام باألنواع 
 BirdLife Internationalوباإلضافة إلى ذلك، فإن  . إنشاء شبكة معلومات لألنواع الغازية الغريبةالغازية الغريبة من اجل المساعدة في

بالتعاون مع حكومات بيرو وإآوادور أنشأت أول آلية وطنية مزدوجة لتبادل المعلومات قائمة على النظام األيكولوجي تبعا للمناطق من 
 .بموجب مبادرة داروين) Tumbesianمستوطن الطيور منطقة (أجل الغابات الجافة في بيرو وإآوادور 

 

 ورش العمل اإلقليمية :بناء القدرات من خالل آلية تبادل المعلومات   -2
إن مساعدة األطراف في تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية من أجل تنفيذ برامج العمل، خصوصا هدف عام  .36

فاقية، وبالتعاون مع المنظمات مع المنظمات والمبادرات الدولية األخرى، آانت وال تزال أحد  ونقل التكنولوجيا، بموجب االت2010
 وعلى أثر اإلسهامات المالية 7/23من المقرر ) ب (7وتحقيقا لهذا الغرض، وإعماال للفقرة  .األهداف األساسية آللية تبادل المعلومات

إقليمية في آسيا، وأمريكا الالتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الوسطى الكبيرة من حكومة بلجيكا، تم تنظيم ثالث ورش عمل 
والشرقية، وذلك للترآيز على مساعدة األطراف في المشارآة بشكل أآثر فاعلية في برنامج العمل الخاص باالتفاقية، ومن أدل التعاون على 

 .وتتاح تقارير االجتماعات في شكل وثائق معلوماتية .نقل المعلومات و2010أساس إقليمي فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بهدف عام 
باإلضافة إلى ذلك، نظمت األمانة وشارآت في عدد من ورش العمل التدريبية التقنية الخاصة بالتعليم باللمس بالتعاون مع  .37

لنامية وأطراف ذات اقتصادات نقال للمعلومات الجمعية األوروبية للبيئة وحكومة بلجيكا لنقل المعرفة التقنية وتطوير أطراف للمناطق ا
 .وأشكال التكنولوجيا على الويب

 االجتماع اإلقليمي آلسيا
، آان يهدف إلى منح 2005 شباط / فبراير5 إلى 3إن اجتماع آسيا اإلقليمي حول آلية تبادل المعلومات، والمنعقد في بانكوك من  .38

لعاتها فيما يتعلق بالجهود الجديدة آللية تبادل المعلومات من أجل تعزيز وتسهيل التعاون بلدان اإلقليم فرصة للتعبير عن احتياجاتها وتط
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 والتعاون مع نقاط االتصال المواضيعية الدولية واالتفاقيات 2010التقني والعلمي، وخصوصا فيما يرتبط بنقل التكنولوجيا، وهدف عام 
يات التي طرحها االجتماع بشدة الجهود الجديدة آللية تبادل المعلومات من أجل وأيدت التوص .والمنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة

رفع مستوى القدرات الوطنية بحيث تشارك بفاعلية أآبر في مجاالت البرامج والقضايا الشاملة الخاصة باالتفاقية، ومن أجل التعاون في 
  .2010نقل صور التكنولوجيا والمبادرات لمساندة تحقيق هدف عام 

 االجتماع اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
آما هو الحال في االجتماع اإلقليمي آلسيا المنعقد حول آلية تبادل المعلومات، تم توجيه الدعوة إلى نقاط االتصال المواضيعية  .39

وقد عرض أيضا  .مشروعات مشترآةالدولية، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية للمشارآة في النظر في إنشاء شراآات و
، رأيا يقر بأن آلية تبادل المعلومات يجب أن 2005 آذار / مارس11 إلى 9االجتماع، والذي تم عقده في برازيليا، البرازيل، في الفترة من 

وأآدت  .2010 وهدف عام تستمر في بذل جهودها الجديدة لتعزيز وتسهيل التعاون التقني والعلمي، خصوصا فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا،
 .العديد من التوصيات على هذا النهج، وقدمت اقتراحات متعلقة باألنشطة المادية من أجل التشغيل البيني لهذا النهج

 االجتماع اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية
جي وآلية تبادل المعلومات بالمجتمع تم عقد االجتماع المشترك اإلقليمي آللية تبادل المعلومات الخاصة باتفاقية التنوع البيولو .40

وآان الغرض من . 2005 آانون األول / ديسمبر13 إلى 13األوروبي الخاص بأوروبا الوسطى والشرقية في تالين بإستونيا في الفترة من 
بالتحديد اإلصدار الثاني هذا االجتماع منح بلدان اإلقليم فرصة للحصول على المعلومات الجديدة وصور التكنولوجيا الحديثة على الويب، و

آما قدم االجتماع أيضا لألطراف فرصة للتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم  .من مجموعة أدوات آلية تبادل المعلومات بالمجتمع األوروبي
وتسهيل التعاون التقني فيما يتعلق بجهود آلية تبادل المعلومات الخاصة باالتفاقية وآلية تبادل المعلومات بالمجتمع األوروبي من أجل تعزيز 

، ونقل التكنولوجيا، وبرنامج االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير ومجاالت البرنامج 2010والعلمي، خصوصا فيما يتعلق بهدف عام 
 .األخرى والقضايا الشاملة الخاصة باالتفاقية

  ورشة العمل التقنية حول تطوير آليات تبادل المعلومات اإلقليمية
 من 5 و 4يات ورش العمل اإلقليمية حول آليات تبادل المعلومات، ومن أجل مساعدة األطراف بموجب الفقرتين استجابة لتوص .41

  ، تم تنظيم ورشة العمل التقنية حول تطوير آليات تبادل المعلومات اإلقليمية بالتعاون مع آلية تبادل المعلومات 7/23المقرر 
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انيا التي تعتبر المطور التقني لمجموعة أدوات مدخل آلية تبادل المعلومات  في رومFinsielبالمجتمع األوروبي، ومنظمة  .42
 .2005 شباط/ فبراير25 إلى 23بالمجتمع األوروبي، في بوخارست في الفترة من 

عكست ورشة العمل الجهود المعنية بمساعدة األطراف على آسب القدرات التقنية الالزمة للمشارآة بفاعلية في مجاالت البرامج  .43
القضايا الشاملة الخاصة باالتفاقية، والترآيز على آلية تبادل المعلومات من أجل تنفيذ البرامج الميدانية للمساعدة في نقل المعرفة والخبرة و

األخرى من آما عكست أيضا الدور المتزايد آللية تبادل المعلومات للتأآيد على القضايا المتعلقة بالتعليم التقني واالحتياجات الخاصة  .التقنية
  .برنامج االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير التابع لالتفاقية

 مجموعة أدوات آلية تبادل المعلومات   -  3
، تم تحديد مجموعة أدوات آلية تبادل المعلومات لتعمل آمجموعة أدوات ضخمة، وتربط 7/23من المقرر ) ج (7في الفقرة  .44

وعند آتابة  .أفضل مواردها ومساعدة المستخدمين في اختيار أنسب صور التكنولوجيامجموعات األدوات الموجودة بقصد الحصول على 
هذه المذآرة، تتضمن مجموعة أدوات آلية تبادل المعلومات آافة معلومات مجموعات األدوات التي تم تطويرها من قبل آلية تبادل 

آما يتم  .هولندا، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجيالمعلومات بالمجتمع األوروبي، وآلية تبادل المعلومات الخاصة بحكومة 
 .أيضا تضمين معلومات حول مجموعة أدوات تبادل معلومات السالمة البيولوجية

وفي ) toolkit/chm/org.biodiv.www://http/انظر الموقع (وفي الوقت الحالي، تتوافر مجموعة األدوات في تنسيق ويب  .45
 .إصدارات أقراص مضغوطة لضمان أوسع نطاق ممكن من االستخدام واالعتماد

 المعنية بآلية تبادل المعلومات) IAC(اللجنة االستشارية غير الرسمية   –رابعا 
 شباط / فبراير17 و 13 (2005 – 2004عقد األمين التنفيذي ثالثة اجتماعات مع اللجنة االستشارية غير الرسمية في عام  .46

، وخصوصا 7/23بحثا عن المشورة والتوصيات حول تنفيذ المقرر ) 2005تشرين الثاني / نوفمبر27 و2005 شباط / فبراير6 و2004
  .، والمشورة الخاصة بزيادة تطوير آلية تبادل المعلومات من أجل تعزيز وتسهيل التعاون التقني والعلمي)أ (7الفقرة 

اللجنة األمين التنفيذي في تحديث الخطة االستراتيجية آللية تبادل المعلومات  ض ومشورةساعد استعر .47
)UNEP/CBD/COP/8/18 ( آانت مشورة اللجنة  .2010 هدف عام 7/29 من المقرر 2وفي القضايا ذات الصلة بعنصر البرنامج

اء القدرات وتبادل المعلومات أمرا أساسيا في مساعدة آلية الخاصة ببرنامج عمل االتفاقية، خصوصا فيما يتعلق بمجاالت البرنامج، وبن
 .تبادل المعلومات للترآيز بشدة على الجهود المعنية بتعزيز وتسهيل التعاون التقني والعلمي

 التوصيات -خامسا
األولى،  :لى ثالث فئات إ– في مجملها -تنقسم األنشطة التي تم إجراؤها بواسطة آلية تبادل المعلومات أثناء فترة ما بين الدورات  .48

االستثمار في الصور الجديدة من تكنولوجيا المعلومات واستخدام األشكال والبروتوآوالت والمعايير الجديدة؛ والثانية، تطوير آليات اتصال 
حاب المصلحة؛ وأدوات جديدة لنشر المعلومات وقواعد بيانات إلنشاء قنوات أآثر فاعلية وآفاءة للتفاعل بين األمانة واألطراف وأص

والثالثة، التعاون مع نقاط االتصال المواضيعية الدولية، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في تطوير وتنفيذ المبادرات الخاصة 
قل ، ون2010بالتعاون العلمي والفني في سياق مجاالت برنامج االتفاقية والقضايا الشاملة، وخصوصا األنشطة ذات الصلة بهدف عام 

 .التكنولوجيا واالتصال، وبرنامج التعليم والتثقيف وتوعية الجماهير
يوفر الجدول المرفق بهذه المذآرة نظرة عامة على اإلسهامات العلمية آللية تبادل المعلومات في العديد من المجاالت  .49

 .المواضيعية والقضايا الشاملة الخاصة باالتفاقية
 ستستمر في الترآيز بشدة على المبادرات التعاونية، وستجتهد في مساندة آافة مجاالت من المقترح أن آلية تبادل المعلومات .50

وبذلك، سوف تحقق مهمتها الخاصة بتعزيز وتسهيل التعاون العلمي والتقني في الوقت الذي تقوم فيه بتطوير  .العمل ذات الصلة باالتفاقية
  .ة الخاصة باالتفاقيةعالقة عمل فعالة بكافة مجاالت البرامج والقضايا الشامل

 
 

في ضوء ما ذآر أعاله، وإعماال للتوصيات المقدمة من الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ  .51
 :االتفاقية، فقد يرغب مؤتمر األطراف في اتخاذ قرار واعتماده إضافًة إلى الخطوط التالية المتعلقة بآلية تبادل المعلومات

 ر األطراف،إن مؤتم" 
 علما بالمذآرة المقدمة من األمين التنفيذي حول أنشطة آلية تبادل المعلومات أثناء فترة ما بين الدورات إذ يحيط

)UNEP/CBD/COP/8/17(، 
 علما بالموافقة على الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها تجاه جعل آلية تبادل المعلومات أداة فعالة لتعزيز إذ يحيطو
 لتقني والعلمي فيما بين األطراف؛التعاون ا

  اعتماد الخطة االستراتيجية الحديثة آللية تبادل المعلومات؛يقرر .1
 وإجراء استعراض متعمق يرآز على المستخدمين وتقييم آلية تبادل المعلومات، وذلك للنظر فيها في ويقرر .2

 .اجتماعه التاسع
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 مرفق
مساندة مجاالت االتفاقية المواضيعية والقضايا اإلسهامات العلمية آللية تبادل المعلومات ل

 الشاملة

  برنامج العمل
اإلسهامات العلمية آللية تبادل المعلومات 
لمساندة مجاالت برامج االتفاقية والقضايا 

  الشاملة

 .تم تطوير مدخل على شبكة الويب حول التنوع البيولوجي للغابات ▫  التنوع البيولوجي للغابات

  .تم توسيع نطاق قاعدة البيانات الخاصة بدراسات الحالة لتتضمن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ▫  ي للمياه الداخليةالتنوع البيولوج

التنوع البيولوجي البحري 
  والساحلي

 الخاص بمنطقة البحر الكاريبي حول GEFتم عقد منتدى مناقشة إلكتروني لجمع مدخالت مشروع  ▫
 .آإسهام في األنشطة، وقد تم نشر النتائج ذات الصلة) CPACC مشروع(التكيف مع تغير المناخ 

الحصول على الموارد الجينية 
  وتقاسم المنافع

 إنشاء جدول للخبراء ▫
 إنشاء قاعدة بيانات حول التدابير الخاصة بالحصول على المنافع وتقاسمها ▫
 إنشاء قاعدة بيانات خاصة ببناء القدرات ▫

 

  األنواع الغازية الغريبة
 مشروع لمخطط األنواع الغازية الغريبة للمساعدة في إنشاء شبكة معلومات عالمية خاصة وضع ▫

 *23\6 من المقرر 25باألنواع الغازية الغريبة المذآورة بالفقرة 
 

المعارف  ):ي (8المادة 
  واالبتكارات والممارسات التقليدية

 )ي (8تطوير مدخل ويب خاص بالمادة  ▫
 (https://www.biodiv.org/portals/tk/default.shtml) 

 تعزيز نقطة االتصال األصلية التفاقية التنوع البيولوجي من خالل استخدام المدخل ▫

االتصال، والتثقيف والتوعية 
  العامة

 تطوير خدمة إلكترونية خاصة بالوعي الحالي ▫
 تطوير خدمة إلكترونية خاصة بعرض أخبار الصحف اليومية ▫
  التنوع البيولوجيتطوير مرآز معلومات اتفاقية ▫
 تطوير آتالوج مرآز معلومات اتفاقية التنوع البيولوجي على اإلنترنت ▫
 إنشاء مؤشر اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل االستشهاد بمواد البحث ▫
 تطوير مسارد المؤلفات مواد البحث حول االتفاقية وبروتوآول السالمة األحيائية ▫
  باألطفالتطوير موقع ويب للتنوع البيولوجي خاص ▫

لتدابير االقتصادية والتجارية ا
  والحافزة

 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتدابير الحافزة ▫
 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بدراسات الحالة ▫
 إنتاج قرص مضغوط خاص بمعلومات التدابير الحافزة ▫

  نهج النظام األيكولوجي
 تطوير آتاب المصدر الخاص بالنظام األيكولوجي

shtml.home/sourcebook/ecosystem/cutting-cross/programmes/org.biodiv.www://http 
 11 /7 من المقرر 9طبقا للفقرة 

 مية للتصنيفتطوير مدخل ويب خاص بالمبادرة العال ▫  المبادرة العالمية للتصنيف
shtml.default/taxonomy/cutting-cross/programmes/org.biodiv.www://https 

تقييم الوقع والمسؤولية والجبر 
 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بدراسات الحالة ▫  التعويضي

 2010إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمؤشرات ذات الصلة بهدف عام  ▫  ؤشراتالم

  إنشاء مدخل ويب خاص بالتنوع البيولوجي الجزري ▫  التنوع البيولوجي الجزري
(https://www.biodiv.org/portals/island/default.shtml) 

 

ت اإلسهامات العلمية آللية تبادل المعلومات لمساندة مجاال  برامج العمل
  برامج االتفاقية والقضايا الشاملة

 نقل التكنولوجيا 

 إنشاء مدخل ويب ▫
 7/29أنظمة المعلومات، بالمقرر  :2المشارآة في عنصر البرنامج  ▫
  إنشاء قاعدة بيانات خاصة بدراسات الحالة ▫
 إنتاج قرص مضغوط خاص بنقل التكنولوجيا ▫

 
ة األمر الذي أدى إلى اعتماد هذا المقرر، وقد أآد أنه لم يعتقد أن مؤتمر األطراف يمكنه اعتماد حرآة أو نص بشكل قانوني  قام أحد الممثلين بتسجيل اعتراض رسمي أثناء العملي*

 ، الفقرتينUNEP/CBD/COP/6/20انظر (وقد أبدى القليل من الممثلين تحفظاتهم فيما يتعلق باإلجراء الذي أدى إلى اعتماد هذا المقرر  .في وجود مثل هذا االعتراض الرسمي
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