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 موجز تنفيذي
، من 3، فقرة 18إن آليـة غـرفة المقاصـة أنشـئت لتسـهيل وتشـجيع الـتعاون العـلمي والتقني، إعماًال للمادة                  

اتفاقيــة التــنوع الــبيولوجي، وجــرى تعزيــز دور هــذه اآلليــة بموجــب عــدة مقــررات صــادرة عــن مؤتمــر األطــراف، لــتغطية  
وتبين مؤتمر األطراف آذلك أن آلية غرفة المقاصة هي إحدى اآلليات .  تبادل المعلومات ونشرها :عات شـتي منها   موضـو 

) ك (10 وتسـتجيب المذآـرة الحالية للطلب الوارد من مؤتمر األطراف في الفقرة         .الرئيسـية المسـاندة لتـنفيذ االتفاقيـة       
ة الرائدة في تشغيل آلية غرفة المقاصة، وفي وضع برنامج          ، لـلقيام بعمـلية استعراض مستقلة للمرحل       4/2مـن مقـرره     

 .عمل أطول أمدا
وباإلضـافة إلى تقديـم تقرير عن اإلنجازات التي تمت حتى اليوم في تنفيذ آلية غرفة المقاصة، تغطي المذآرة       

ستشارية غير الحاليـة النـتائج الرئيسـية لعمـلية مشـاورات مفـتوحة وجماعيـة، اشـترك فيهـا بنشـاط آل من اللجنة اال              
 وقد أسفرت هذه العملية عن ثالث أدوات  .الرسـمية ونقـاط االتصـال الوطنية بآلية غرفة المقاصة والشرآاء في تلك آلية             

ــراجعة المســتقلة           ــلية الم ــر عم ــة، أي تقري ــرفة المقاص ــة بغ ــا الخاص ــة وآلياته ــنفيذ االتفاقي ــر وت ــي تطوي (رئيســية ف
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/1 ( ــة اســتراتيج (وبــرنامج عمــل أطــول أمــدا    ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2(ية وخط
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من باب التوفير يطبع عدد محدود من هذه الوثيقة والمرجو من المندوبين أن يحضروا معهم نسخهم إلى 

 االجتماعات وأال يطلبوا نسخًا إضافية 

 
 نقطة لديها   104 منها   . نقطة اتصال وطنية لالتصال بآلية غرفة المقاصة       137وقـد أنشـئت حـتى اليوم         

لمساعدة األطراف ، CD-ROM وأنتجت محفظة عمل . قد أنشأت ويب سايت خاصا بها41إمكانيـات االتصال اإللكتروني و    
 صفحة ويب عن طريق ويب سايت األمانة 4000 وقد أدخلت حتى اليوم أآثر من  .فـي إنشـاء صفحات ويب وويب سايت       

)http: //www.biodiv.org (   بالـلغات اإلنكـليزية والفرنسية واألسبانية، وأتاحت آلة بحث تسمي"Bioseek " من خالل ويب
 لعثور على المعلومات، وأنشئت عدة قواعد معلومات إلكترونية بشأن جداول سايت اآللية مساعدة المستعملين على ا

ــنوع       ــات، ومؤشــرات الت ــزراعي، والغاب ــبيولوجي ال ــنوع ال ــات التوصــل وتقاســم المــنافع، والت الخــبراء لمــا يتعــلق بإمكاني
م تعزيز جهود متضافرة مع      وت .الـبيولوجي، والتـنوع البيولوجي في المياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي           

 وباإلضافة إلى توزيع وتبادل المعلومات من خالل خمسة ليستسرف         .اتفاقية ريو واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي     
)listservs ( اإللكــترونية)    ،لــنقاط االتصــال الوطــنية الخاصــة بآليــة غــرفة المقاصــة، وللجــنة االستشــارية غيــر الرســمية

بالبريد (، وقـامت آلية غرفة المقاصة بتعزيز مقدرتها االقتصادية   )التفاقـات المتصـلة بالتـنوع الـبيولوجي         ولالتفاقيـة ريـو وا    
( وهـناك ستة أعداد من نشرة آلية غرفة المقاصة المسمات رسالة النشر              .)اإللكـتروني وبإمكانيـة اسـتعمال اإلنـترنت       

The Disseminator(       وهـناك نشرة لزيادة  .لكـترونية وغيـر اإللكـترونية   ، وزعـت عـلى نطـاق واسـع مـن خـالل الوسـائل اإل 
 .الوعـي بآليـة غرفة المقاصة متاحة باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، وهناك دليل يجرى وضعه إلرشاد مستعمل اآللية   

وجرى تقديم معلومات عن آلية غرفة المقاصة، خالل اجتماعات هفمعتت ومؤتمر       " سـيبر مقـاهي   " وعقـدت اجـتماعات     
 وجاءت مشاورات أيضا من اجتماعات الخبراء، آما        . وتـم تـنظيم أربـع ورش إقـليمية صـدرت عنها توصيات هامة              .رافاألطـ 

 .جاءت باستمرار مشاورات من اللجنة االستشارية غير الرسمية

أن المشـارآين فـي عمـلية االسـتعراض المسـتقلة قـد اعـترفوا بأهمية وفائدة آلية غرفة المقاصة، آما تبينوا                        
 وهـناك عـدة أولويـات عمـل تـم تبينها، أي إيجاد وصف أفضل لمهام آلية غرفة المقاصة،                . سلسـلة مـن الـتحديات      وجـود 

وزيـادة الوعي بها، واستعمال اللغة البسيطة، وتشجيع الجهود المتضافرة، وتبين احتياجات البنية التحتية، ورصد وتقييم            
 وتبين أن اللجنة االستشارية غير الرسمية، ونقاط االتصال     .األنشـطة، والـتخطيط على المدى الطويل بطرائق مستدامة        

 الوطنية بغرفة المقاصة، والشرآاء هم المساهمون األساسيون في هذه العملية 

وباإلضـافة إلى مهمـة الغـرفة والـرؤية الخاصـة بهـا، هـناك ثالثـة أهداف رئيسية تم تبينها وإدراجها في الخطة                        
 :االستراتيجية هي

(I) داخل البلدان وفيما بين البلدان(لتعاون التقني والعلمي تسهيل وتشجيع ا( 

(II)  وضع آلية عالمية لتبادل وتكامل المعلومات الخاصة بالتنوع البيولوجي 

(V)  نقاط االتصال الوطنية بغرفة المقاصة وشرآاء تلك النقاط(تطوير الشبكة.( 

ندة أفضل وأقل تكلفة في مجال وسـوف تقـوم األهـداف الـتي تـم تبيـنها واألهـداف االسـتراتيجية بتعزيز ومسا           
صـنع القـرارات والـتعاون الدولي وتقاسم التكنولوجية المتصلة بالموضوع، وبناء القدرات، والبحوث وغير ذلك، وسوف يحد          

 .ذلك من ازدواجية الجهود ويعزز تنفيذ االتفاقية على نحو أسرع وأفضل وأجدى من ناحية التكاليف

و يـنطوي عـلى األدوار واألنشـطة والمسـؤوليات والجـداول الزمـنية لتــنفيذ       أمـا بـرنامج العمـل األطـول أمـدا فهـ      
 .االستراتيجيات المقترحة وأعمال الخطة االستراتيجية والتوصيات الصادرة عن عملية االستعراض المستقلة

 التوصيات المقترحة

 :يليأن هفمعتت مدعوة إلى تقديم توصيات إلى االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف تتضمن ما 

 تقرير عملية االستعراض المستقلة الخاصة بالمرحلة       أن المؤتمـر يالحظ مع التقدير      -1
 ؛UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/1الرائدة آما ورد في الوثيقة 

 الخطـــة االســـتراتيجية آلليـــة غـــرفة المقاصـــة آمـــا وردت فـــي الوثيقـــة ويســـاند -2
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2؛ 

دا آللية غرفة المقاصة آما ورد في الوثيقة  بـرنامج العمـل األطـول أمـ     ويسـاند أيضـا    -3
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/3                   ويقـرر أنشـاء بـرنامج عمـل أطـول أمـدا آلليـة غـرفة المقاصة تشمل 

 .2002– 2001المجاالت اآلتية ذات األولوية لفترة العامين 

 : من األطراف ما يليويطلب  -4

(I)               جاالت وضـع دليـل وطـني للمؤسسـات العـلمية والخـبراء العامـلين فـي م
موضـعية محـددة مـن اتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي، وإتاحـة هـذا الدليـل مـن خـالل آلية غرفة                        

 .المقاصة
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(II)            القيـام بدراسـة مسحية لبيان ما هو موجود أساسا على الصعيد الوطني
مـن المـبادرات الخاصـة بالـتعاون العـلمي والتقـني، المتعـلقة بتـنفيذ أحكـام اتفاقيـة التنوع                     

 .البيولوجي

 :طراف بما يلي األويوصي -5

(I)  إيجــاد نقــاط اتصــال إقــليمية ودون اإلقــليمية بآليــة غــرفة المقاصــة، وذلــك
 .بتعزيز من نقاط االتصال الوطنية بتلك الغرفة

(II)            القيـام بتحليل تتعلق التكاليف والمنافع بشأن التنفيذ الفعلي لآللية غرفة
ــالموارد المؤسســية والب      ــلقة ب ــتثمارات المتع ــراعاة االس ــع م ــة، م ــة  المقاص شــرية والمالي

 .والتكنولوجية واإلعالمية

(V)   أن تــنظر األطــراف آذلــك فــي مصــادر المعــلومات التقــنية آجمهــور أولــي
 .مستهدف، لكفالة إيجاد آتلة حرجة من المعلومات العلمية والتقنية

(VIII)           وضع وتقاسم وتقديم خدمات وأدوات إلغراض تشجيع وتسهيل تنفيذ آلية
فرة مــع اتفاقيــة ريـو واالتفاقيــات المتصــلة بالتــنوع  غـرفة المقاصــة وتحســين الجهـود المتضــا  

 .البيولوجي

 : من األمين التنفيذي ما يليويطلب -6

(I)            ،أن يعقـد ورش إقـليمية لمسـاندة بناء القدرات وأنشطة التدريب والتوعية
مـع الـترآيز عـلى الـتعاون فـي التنوع البيولوجي واإلعالم المتصلين بتنفيذ وإدارة آلية غرفة                  

ــبيوجغرافية واإلقــليمية، حســب   المقاصــة عــلى ال مســتويات الوطــنية وشــبه اإلقــليمية وال
 .مقتضى األحوال

(II)               إيجـاد الطـرائق والوسـائل لكفالـة تفهم أوسع للدور وللقيمة المضافة من
آليـة غـرفة المقاصـة، وآذلـك لـزيادة تعزيـز األدوات الخارجة عن اإلنترنت لمساعدة األطراف                   

 .في جهودها التنفيذية الوطنية

إيجـاد مـبادرة رائـدة لمسـاندة المسـائل الموضـوعية المتصـلة اتصاال مباشرا ببرنامج عمل هفمعتت،                   )ج(
شـامًال تـبين المؤسسـات الوطـنية والخـبراء الوطـنيين العامـلين فـي هذا الموضوع المحدد آذلك على يد نقاط االتصال                        

لوطـنية، واسـتعمال آليـة غـرفة المقاصة       الوطـنية، وتوفيـر المعـلومات الخاصـة لــ هفمعـتت، مـن جـانب نقـاط االتصـال ا                    
لتسـهيل عمـلية تشـاور للـتقييمات المتصلة بالموضوع، وآذلك تبين احتياجات التعاون العلمي والتقني على المستوى         

 .الوطني لكفالة تنفيذ المبادرات الرائدة

قة بالموضوع تـبين نقـاط االتصـال الدوليـة الخاصـة بالموضـوعات، والـتي يمكن أن تقدم معلومات متعل             )د(
 الخبرة بشأن الموضوعات المتعلقة مباشرة باتفاقية التنوع البيولوجي،         :الـذي تجـرى معالجته، باستعمال المعايير اآلتية       

والـتجربة والخـبرة عـلى المسـتوى الدولـي، ومسـاندة نقـاط االتصـال الموضوعية المقترحة من جانب ثالث نقاط اتصال                       
د وفترة محددة من الزمن، واالختيار بين نقطتي االتصال والوطنيتين الخاصتين           وطـنية عـلى األقـل، وتعييـن موضوع محد         

بالموضـوع أو أآـثر مـن نقطـتين بالنسـبة لكـل موضـوع، والقـدرة على إيجاد البنيات األساسية الالزمة، وتوفير المحتوى                    
اف آلية غرفة المقاصة،   المتصـل بالموضـوع، وتواجـد الـتجربة الخاصـة بالمسـائل المحـددة، والقـدرة عـلى مسـاندة أهد                    

والمقدرة على مساندة أهداف الشرآاء، وتوفير إمكانية التوصل المفتوح إلى المعلومات، والسماح لمقدم المعلومات أن               
 .يظل حافظا لها، وآذلك توفير بيانات ميتا داتا في القطاع العام

آلية غرفة المقاصة، والتي يمكن أن تـبين المكونـات االحـتمالية الالزمة إلحدى نقاط االتصال الوطنية ب            )ـه(
تحـدد الحـد األدنى مـن األنشـطة لـنقطة االتصـال الوطـنية، ووضـع قائمـة بأفضل الممارسات لآللية غرفة المقاصة آي                         

 .تتولى نقاط االتصال الوطنية تنفيذ تلك الممارسات

ولوجي على شبكة   وضـع بـرنامج اإللكـتروني عـالمي للـتعاون العـلمي والتقني في مجال التنوع البي                 )و(
 من االتفاقية، بوصف ذلك محفًال شفافًا ومفتوحًا    18اإلنـترنت، لمواجهـة احـتياجات ومطالب األطراف فيما يتعلق بالمادة            

 .ومتاح للجمهور التوصل إليه

تشـجيع إقامـة وصـيانة ميـرور سـايتس لــ ويـب سـايت األمانة، داخل مناطق األمم المتحدة األخرى،             )ز(
 .، لتعجيل الوصول إلى المعلومات الموجودة في اإلنترنتحسب مقتضى الحال

ــبروتوآوالت والمســتويات      )ح( ـــ هفمعــتت، بشــأن األشــكال وال تقديــم المشــورة إلى االجــتماع القــادم ل
القياسـية لتحسـين تـبادل الـبيانات والمعـلومات والمعـرفة المتعـلقة بالتنوع البيولوجي، وعقد اجتماع غير رسمي حول          

 .هذه المسألة
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طبع عدد محدود من هذه الوثيقة والمرجو من المندوبين أن يحضروا معهم نسخهم إلى من باب التوفير ي 
 االجتماعات وأال يطلبوا نسخًا إضافية 

  مقدمة-أوال 

 مـن اتفاقيـة التـنوع البيولوجي تذآر أن مؤتمر األطراف سيقوم في اجتماعه األول                18 مـن المـادة      3إن الفقـرة     -1
 .بتحديد الكيفية التي يجرى بها إنشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي

(، أعــد األميــن التــنفيذي تقريــرا مرحــليا عــن المرحــلة الــرائدة مــن آليــة غــرفة المقاصـــــة    2/3ا لــلمقرر وفقــ -2
UNEP/CBD/COP/3/4 (لالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف. 

وأعـد األميـن التنفيذي لالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف تقريرا عن تنفيذ المرحلة الرائدة من آلية غرفة المقاصة            -3
)UNEP/CBD/COP/4/8(. 

تتضـمن الوثيقـة الحاليـة تقريـرا عـن الـتقدم المحـرز فـي المرحـلة الـرائدة مـن آليـة غرفة المقاصة وهي تذآر                         -4
 وتسلط الضوء على تقرير االستعراض المستقل  .اإلرشـادات الـواردة والمقدمـة حتى اليوم بشأن األوضاع الحالية للعمل           

، وآذلـك عــلى الـتقارير المتعــلقة   )UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/1(قاصــة الخـاص بالمرحـلة الــرائدة مـن آليــة غـرفة الم    
ــة    ــة المقاصــ ــتراتيجية آلليــ ــة االســ ــدا   )UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2(بالخطــ ــول أمــ ــلها األطــ ــبرنامج عمــ (، وبــ

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/3(.         وهـــناك قائمـــة بـــنقاط االتصـــال الوطـــنية بآليـــة المقاصـــة، واردة فـــي الوثيقـــة 
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/4            ولـذا فـأن الـتقدم المحـرز المذآـور فـي التقرير الحالي إنما يتعلق باألنشطة التي جرت 
 .1999سبتمبر / إلى أيلول1998يناير /من خالل الفترة من آانون الثاني

 اإلرشاد المقدم -ثانيا 

 مؤتمر األطراف  -ألف 

 من االتفاقية عن إنشاء آلية مقاصة    3 الفقرة   ،18، تنفيذ أحكام المادة     1/3قـرر مؤتمـر األطـراف بموجـب مقرره           -5
 .لتشجيع وتسهيل والتعامل التقني والعلمي، تعمل تحت سلطة مؤتمر األطراف

، إنشاء مرحلة رائدة آللية غرفة المقاصة، يتم وضعها بوسائل منها البناء 2/3قـرر مؤتمر األطراف بموجب مقرره       -6
 .واضح ومحدد قائم على أساس الخبرة المكتسبة والموارد المتاحةالمتدرج لمهام تلك المرحلة، استجابة لطلب 

 أنه ينبغي مد مدة المرحلة الرائدة آللية المقاصة         3/4آـان مـن ضـمن مـا قـرره مؤتمـر األطـراف بموجب مقرره                  -7
لخاصة ، وطلبت من جميع األطراف أن تعيين نقاط االتصال الوطنية ا   1998ديسمبر  /لمـدة سـنة إضافية حتى آانون األول       

 .بها التي تتصل بآلية المقاصة، وجعل هذه النقاط قائمة بالتشغيل في أقرب وقت ممكن

 : ما يلي4/2آان من ضمن ما قرره مؤتمر األطراف بموجب مقرره  -8

طـلب المؤتمـر إلى جميـع الحكومات والمؤسسات الثنائية والمتعددة األطراف الخاصة بالتمويل تقديم            )أ( 
آليـة المقاصـة، بمـا فـي ذلـك مسـاندتها ألنشـطة آليـة المقاصـة عـلى الصـعيد الوطـني والصعيد             تمويـل لوضـع وتـنفيذ       

 .اإلقليمي ودون اإلقليمي

طلـبت مـن األطـراف الـتي لديها إمكانية التوصل إلى اإلنترنت أن تربط صفحاتها الوطنية الخاصة بآلية                    )ب( 
 .المقاصة بصفحة مقاصة األمانة آلما أمكن ذلك

ــبرامج واألنشــطة     وافــق ال )ج(  مؤتمــر عــلى أن آليــة المقاصــة ينــبغي أن تعمــل بوصــفها آليــة مقاصــة لل
  .المستقبلية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، في حدود االعتبارات الخاصة بالميزانية

 :أصدر إلى األمين التنفيذي التعليمات اآلتية )د( 

آلية أن يضـع قائمـة خدمـة تتضـمن جميع نقاط االتصال الوطنية ب              (1)
المقاصـة، وغيـر ذلـك مـن الشـرآاء، بغـرض توزيـع المعـلومات المتعـلقة بالتطويرات الجديدة                    

 .والحديثة المتعلقة بآلية المقاصة، وذلك على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو الدولي

أن يعمل بمثابة نقطة اتصال خالل وبعد المرحلة الرائدة لتشجيع           (2)
مجـتمعات المحـلية ومجتمعات السكان األصليين،       إيجـاد شـبكة مـن الشـرآاء، بمـا فيهـم ال            

وتسـهيل إيجـاد تدريـب محـدد للمشـارآة الفعـلية من جانب المستعملين في شبكة غرفة               
  .المقاصة

ــي       (3) ــاعدة المســتمرة ف ــة المس ــة المقاص ــنال آلي ــل أن ت أن يكف
 تشـغيلها من اللجنة االستشارية غير الرسمية، المطلوب منها أن تقدم االرشاد إلى األمين             

التـنفيذي خـالل وبعد المرحلة الرائدة، وأن تؤدي دور آامل في تحقيق المزيد من تطوير آلية              
 .المقاصة
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توفيــر التشــجيع والتســهيل الالزميــن للتنســيق بيــن الشــبكات   (4)
واألنشـطة ونقـاط االتصـال المتعـلقة بالتنوع البيولوجي، والتي يمكن أن تكون آلية المقاصة،         

رفة المقاصـة، وإتاحـة المعـلومات الناشئة عن مهام األمانة      لتشـجيع تـرابطها داخـل آليـة غـ         
 . من االتفاقية24نفسها، آما ورد ذلك في المادة 

المسـاعدة عـلى آفالـة أن تقـوم آليـة المقاصـة بتسـهيل تنفيذ                 (5)
التعاون  (18و) تبادل المعلومات  (17و) الحصـول على التكنولوجيا ونقلها       (16مـواد االتفاقيـة     

 .)العلمي والتقني 

ــة        (6) ــن آلي ــة واســعتي االنتشــار ع ــتاج آراســة ونشــرة إعالمي إن
 .المقاصة، لزيادة الوعي بأنشطة تلك آلية

تحسـين الجهـود المتضـافرة فيمـا يتعـلق بتـبادل المعـلومات مع                (7)
االتفاقيـات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن المبادرات الجارية على الصعيد الدولي          

هام فـي تنسـيق إدارة المعـلومات الخاصة بمعاهدات أخرى       والصـعيد فـوق الوطـنـي، واإلسـ       
ــات إيجــاد أســاليب مشــترآة       ــنقاش حــول إمكاني ــبيولوجي، ومواصــلة ال ــنوع ال ــلقة بالت متع
ومنسـقة لالتصـال باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة      

 .لمكافحة التصّحر

معلومات الالزمة لنقاط االتصال   إنـتاج محفظـة نموذجية تتضمن ال       (8)
الوطـنية لبـناء آليـات المقاصـة الوطـنية الخاصـة بهـا، عـلى أن تستمد في ذلك من توصيات                      
الــورش اإلقــليمية وتتــبع تقييمــا غيــر رســمي للممارســات الوطــنية فــي تعــاون مــع اللجــنة  

 .االستشارية غير الرسمية بشأن آلية المقاصة

لرائدة آللية المقاصة، بدءًا    القيـام باسـتعراض مسـتقل للمرحلة ا        (9)
، لتقديمها إلى هفمعتت آي تنظر فيها تلك الهيئة مع برنامج العمل األطول         1998مـن نهاية    

 .أمدا آللية المقاصة

 اللجنة االستشارية غير الرسمية -باء 

  عــلى أن تقــوم بمســاعدة آليــة المقاصــة فــي أداء مهامهــا لجــنة  3/4وافــق مؤتمــر األطــراف بموجــب مقــرره   -9
استشـارية غيـر رسمية، مكونة ومنسقة من جانب األمين التنفيذي بطريقة شفافة، لتقوم بإعطاء اإلرشادات وبتحقيق               
 .الـتكامل فـي وضـع أنشطة المرحلة الرائدة ولمحاولة آفالة مشارآة جميع األطراف في تلك المرحلة من آلية المقاصة                   

ه مطلوب من اللجنة االستشارية غير الرسمية تقديم االرشاد  الذي يقول أن4/2وجـرى توسيع الصالحية بموجب المقرر       
 .إلى األمين التنفيذي خالل وبعد المرحلة الرائدة، وأن تؤدي دور آامل في تحقيق المزيد من تطوير آلية المقاصة

 :تشــارك األطــراف اآلتيــة الموقعــة عــلى اتفاقيــة التــنوع الــبيولوجي فــي اللجــنة االستشــارية غيــر الرســمية    -10
 ويحضر األعضاء .ورآينافاسـو، آـندا، آولومـبيا، بـلغاريا، إندونيسـيا، إيطاليـا، جامايكـا، ماليـزيا، مـالوي، االتحـاد الروسي            ب

، نظام معلومات الحفاظ على التنوع      21 شبكة معلومات التنوع البيولوجي      :اآلتـون مـن غير البلدان في اجتماعات اللجنة        
نوع الـبيولوجي بيـن البـلدان األمـريكية، الشـبكة المحـلية لمعلومات التنوع         الـبيولوجي، شـبكة المعـلومات الخاصـة بالتـ         

ــبيولوجي     ــبيولوجية والتــنوع ال الــبيولوجي والفــريق العــامل بشــأن مــرفق المعــلومات المتعــلقة بمعــلومات الكمــبيوتر ال
 .هولندا آذلك أعضاء باللجنة وفيما سبق آانت الكاميرون وألمانيا و.العالمي، التابع لمنظمة التعاون والتطوير االقتصادي

 اجتماعا مع االستفادة من اجتماعـات هفمعتت، 12باإلضـافة إلى المشـاورات اإللكـترونية، عقـدت حتى اليوم        -11
 وتتجه النية إلى عقد اجتماعات في المستقبل .ومؤتمـر األطـراف، وآذلـك عقـدت اجـتماعات أخـرى فـي إطـار االتفاقية           

 .تت واالجتماع الخامس لمؤتمر لألطرافخالل االجتماع الخامس لـ هفمع

 ولعبت .اشـترآت اللجنة االستشارية غير الرسمية اشتراآا آامًال في إنشاء آلية المقاصة في مرحلتها الرائدة               -12
ــرائدة آلليــة المقاصــة وآذلــك فــي صــياغة خطــتها       ــًا فــي عمــلية االســتعراض المســتقل للمرحــلة ال آذلــك دورًا قيادي

 . وجرت مشاورات نشطة مع أعضاء اللجنة من خالل الوسائل اإللكترونية.مج عملها األطول أمدااالستراتيجية، وبرنا

 الورش اإلقليمية واجتماعات الخبراء -جيم 

 أربـع ورش إقـليمية آلليـة المقاصة وعقد اجتماعان للخبراء، للتوصل إلى تعريف واضح             1998 و   1997عقـد فـي      -13
صعيد اإلقليمي إلى المعلومات العلمية والتقنية ولمعرفة األولويات، وآذلك معرفة          لالحـتياجات عـلى الصـعيد الوطني وال       

 .مناهج توصيل المعلومات وتقييم القدرات الوطنية على تنفيذ االتفاقية

، فــي قرطاجيــنه دي انديــاس بكولومــبيا 1997أآــتوبر / تشــرين األول15 إلى 13عقــدت الــورش اإلقــليمية مــن  -14
ــا الوســطى  1997 أآــتوبر 29 إلى 27يــنية والكاريــبي، ومــن  لمــنطقة أمــريكا الالت ــو بهــنغاريا، لمــنطقة أوروب  فــي غودول



 

طبع عدد محدود من هذه الوثيقة والمرجو من المندوبين أن يحضروا معهم نسخهم إلى من باب التوفير ي 
 االجتماعات وأال يطلبوا نسخًا إضافية 

 بنيروبي للمنطقة   1998 مارس   7 إلى   5 فـي آـواال لمـبور لمـنطقة آسـيا ومن             1997 ديسـمبر    5 إلى   3والشـرقية ومـن     
 .األفريقية

ات بشأن محتوى المعلومـات، وهيكل صـدرت عـن الورش اإلقليمية توصيات عامة وتوصيات محددة وآذلك توصي            -15
 والتقرير الكامل للورش وارد في الوثيقة .المعـلومات وبناء القدرات آللية المقاصة على الصعيد الوطني والصعيد اإلقليمي    

UNEP/CBD/COP/4/INF.6. 

 :نشأت التوصيات الرئيسية اآلتية عن الورش اإلقليمية -16

 الصادر عن مؤتمر األطراف، الذي يقول إنه 3/4 تشغيلها بالمقرر ينـبغي آلليـة المقاصـة أن تلـتزم فـي         )أ( 
 .ينبغي آللية المقاصة أن ترآز بطريقة واضحة على تنفيذ االتفاقية

ينـبغي آلليـة المقاصـة أن تكون موجهة نحو تلبية االحتياجات، وقائمة على أساس تقييم االحتياجات                  )ب( 
 .حتملة من مستعملي تلك اآلليةللتعاون التقني والعلمي لدى المجموعات الم

 معـلومات أفضل لصنع القرار، وتوصل أوسع للمعرفة        :أن المـنافع الـتي تقدمهـا آليـة المقاصـة تشـمل             )ج( 
الموجـودة، وتعزيـز الـتعاون التقـني والعـلمي وتجنب االزدواجية في الجهود، وتعزيز المقارنات بين المعلومات الموجودة،                   

  .ك يكفل تنفيذ أفضل وأشد آفاءة لالتفاقية وبذل.وتوليد معلومات جديدة

أن المعـلومات والـبيانات المسـتعملة آلليـة المقاصـة تحتاج إلى التنظيم والتوحيد وإلى جعلها متاحة                   )د( 
 .على النحو الذي يسمح باستيعابها وتفسيرها وتلخيصها حسب االحتياجات

 وقد يكون هناك .اح من خالل آلية المقاصةيظـل مقـدم المعـلومات مالكـا لجميـع المعـلومات الـتي تـت                )ـه( 
 .قيود على التوصل إلى المعلومات وفقا للشروط التي يتفق عليها مع مقدم المعلومات

 فــي 1998يوليــه / تمــوز25 إلى 19، فــي بــون ومــن 1997يونيــه / حزيــران29 إلى 25عقــدت فــي الفــترة مــن  -17
 وآانت التوصية الرئيسية تقول بأنه ينبغي ألمانة االتفاقية أن          .صةفلورنسـا بإيطاليـا، اجـتماعات خـبراء خاصة بآلية المقا          

 وينبغي للخطة االستراتيجية أن تتضمن عدة أمور   .تـبدأ فـي وضـع خطـة اسـتراتيجية عالميـة لتـنفيذ آليـة المقاصة فوراً                 
  :منها األهداف الرئيسية األربعة اآلتية

(I) أيجاد آليات وطنية للمقاصة. 

(II) ل لآللية المقاصة وتحقيق ربطها بالشبكات ذات الصلةتنسيق شبكة نقاط االتصا. 

 .إيجاد ما يلزم من شبكات وآيانات وأنشطة على الصعيد الدولي متصلة بالتنوع البيولوجي )ج(

 .وضع نظام للرصد والتقييم لتحديد آفاءة شبكة آلية المقاصة )د(

  اإلنجازات حتى اليوم -ثالثا 

 لمساعدة نقاط االتصال الوطنية بآلية المقاصة في      CD-ROMالخاصـة بـنظام     أنـتجت األمانـة بـنجاح المحفظـة          -18
 وتم توسيع المحفظة على جميع نقاط    .جهودهـا الـرامية إلى تصميم وإنشاء ويب سايت وصفحات خاصة بآلية المقاصة            

مت حكومة آندا    وقا .، بمناسـبة االجـتماع الـرابع لـ هفمعتت        1999يونيـه   /االتصـال الوطـنية بآليـة المقاصـة فـي حزيـران           
 . من خالل إسهامها المالي الطواعي اإلضافيCD-ROMبإتاحة وضع المحفظة الخاصة بالـ 

 قائمة بالخبراء   :واسـتجابة الحـتياجات األطـراف ومقـررات مؤتمـر األطـراف، تم وضع عدة قواعد بيانات إلكترونية                  -19
لـبيولوجي الحراجي، والتنوع البيولوجي الزراعي،      فـي مجـال التوصـل إلى المـوارد الجيـنية وتقاسـم المـنافع، والتـنوع ا                 

 وباإلضافة إلى ذلك يجرى وضع .ومؤشـرات التـنوع الـبيولوجي، والتـنوع الـبيولوجي لـلمياه الداخلية والبحري والساحلي          
بع  وستكون قواعد البيانات هذه متاحة للجمهور في الر      .قواعـد وبيانـات عـلى الخـط تـبين نقاط االتصال والتقارير الوطنية             

  .1999األخير من 

أنشــئت قوائــم خدمــة إلكــترونية لــنقاط االتصــال بآليــة المقاصــة واللجــنة االستشــارية غيــر الرســمية ومكــتب   -20
 ويجرى اآلن . وذلك لتسهيل سرعة تبادل المعلومات.هفمعـتت واالتفاقيـات المتعـلقة بالتـنوع الـبيولوجي واتفاقيـات ريـو           

 .متعلقة باالتفاقيةوضع قائمة خدمة تضم نقاط االتصال ال

 صفحة ويب خاصة بآلية مقاصة 100هـناك تطـورات جديـدة فـي ويـب سـايت اإلنـترنت، وهـناك أيضـا أآـثر من                      -21
 . على التواليindex-f.html و http: //www.biodiv.org/chm/index-s.htmlاألمانـة، باللغـتين اإلسـبانية والفرنسـية بعنوان     

 صفحة ويب ووثيقة جعلت  4000شؤون ويب سايت األمانة، وهناك حتى اليوم حوالي         وتقـوم وحـدة آلية المقاصة بإدارة        
 .متاحة

أن تعزيـز قـدرة األمانـة عـلى االتصـال اإللكتروني آان من أهم اإلنجازات خالل المرحلة الرائدة لآللية المقاصة،                   -22
 وقد توصلت األمانة إلى خطوة  .املةمـن خـالل إنشـاء بـنية تحـتية للشـبكة، تخدم المحطات وأجهزة الخدمة الفردية الع                 
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ومن خالل ) بريد إلكتروني وإنترنت  ( ، ومـن خـالل أدوات اتصال مناسبة         ")Firewall(" حاسـمة مـن خـالل بيـئة مأمونـه           
مسـتويات مالئمـة لـبرامج الكمـبيوتر ومـن خـالل التدريب المتواصل، إلى تمكين بنيتها التحتية في مجال االتصاالت من                      

  وبموجب مظلة آلية المقاصة ومساعدتها تم إنشاء ويب سرفر لتعزيز التوصل           .لة إلى إطراف االتفاقية   تقديـم خدمـة فعا    
 عقد مؤتمرات عن طريق البريد إلكتروني،    : واإلنجازات الجارية تشمل ما يلي     .المسـتمر إلى أنشـطة األمانـة ومعلوماتها       

 ورآزت استراتيجية االتصال .CD-ROMق، وإيجاد والتوصـل إلى قواعـد معـلومات عـلى الخـط، وآالت بحـث وأرشـيف توثي           
إلكـتروني جهودهـا عـلى تسـهيل التوصل إلى معلومات األمانة باستعمال جميع أدوات اإلنترنت المتوفرة، وآذلك بإيجاد      

 . من تلك المعلومات للمستعملين غير المتصلين باإلنترنتCD-ROMصياغة 

 وقدمت عدة برامج دولية ووطنية بشأن       .ت ومؤتمر األطراف  في اجتماعات هفمعت  " سـيبر مقـاهي   "تـم تـنظيم      -23
 .ما أحرز من تقدم وما تم من إنجازات بفضل المبادرات المتصلة بآلية المقاصة

 وتم توزيع جميع النشرات على .1999 وثالث أعداد في  1998صـدرت ثالثـة أعـداد من نشرة آلية المقاصة في             -24
 1999 ونشرت في شهر فبراير .ن طـريق الوسـائل اإللكـترونية وغير اإللكترونية   نقـاط االتصـال وشـرآاء آليـة المقاصـة عـ           

 وهي أيضا  . والطـبعات بنشـرات أخرى يجرى إعدادها       .آراسـة آليـة المقاصـة بالـلغات اإلنكـليزية والفرنسـية واإلسـبانية             
 .متاحة على ويب سايت آلية المقاصة

 من 104 وهناك   . نقطة وطنية لالتصال بآلية المقاصة     137ن  تـلقت األمانـة رسـميا حـتى اآلن الـبيانات التي تبي             -25
 أنشأت على اإلنترنت ويب سايت خاص بآلية المقاصة الوطنية   41هـذه الـنقاط قـد اتخذت لها عناوين بالبريد إلكتروني و           

  .الخاصة بها

افة لألنشطة  مشـروعا آلليـات المقاصـة،  فـي نطـاق مـودوالت اإلضـ       69قـام المـرفق العـالمي للبيـئة بـتمويل          -26
 دوالر أمريكي على هذه المشـروعات، وتلقت       804 580 وتم إنفاق    .) دوالر لكل مودول   14000بسـعر أقصـى     (التمكيـنية   

 . دوالر إلنشاء النود الخاص بآلية المقاصة الوطنية الخاصة بها11 661البلدان في المتوسط 

 موضوع الجهود المتضافرة مع مبادرات المعلومات المتصلة بال-رابعا 

هـناك حاجـة إلى مواصلة إنشاء شبكة موثوق بها للتنوع البيولوجي تضم المؤسسات والمبادرات القائمة فعًال                -27
 ويحتاج من هذه الشبكة أن تسهل وتساند .والمـتطورة حديـثا والـتي يمكـن أن تخـدم احـتياجات األطـراف في االتفاقية             

ؤسسات والمبادرات الرئيسية في إنشاء مبادرات مشترآة وتشارآات    وبـدأت اآلن الم    .تـنفيذ األهـداف الـثالثة لالتفاقيـة       
 وينـبغي انــتهاز الفرصـة لمســاعدة   .تغطـي بعـض الجوانــب والـنواحي المتعـلقة بالمجــاالت المختـلفة لــبرنامج االتفاقيـة      

لتحقيق  و.وتسـهيل هـذه العملية الرامية إلى إنشاء شبكة للتنوع البيولوجي ذات مسؤوليات محددة بوضوح ومتقاسمة      
هـذا الغـرض، يحـتاج األمـر إلى مذآـرات تفـاهم مـع المـبادرات الرئيسـية، آـي يـتم التـبيين بوضـوح والتنسـيق وتحديد                     

 ويحـتاج األمـر أذن إلى نهـج مشترك ومنسق بين تلك المبادرات الصاعدة، آما يقتضي األمر               .المسـؤوليات لهـذا الـنظام     
 .ياتالشروع فيها وتطويرها لمساعدة وتسهيل تلك العمل

 :أن مبادرات إدارة المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتي تسهم في آلية المقاصة تشمل ما يلي -28

 اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من األوابد   -االتفاقيــات األخــرى المتصـلـة بالتنوع البيولوجي        )أ( 
(wild animals)    اتفاقية رامسار( الدوليـة، خاصـة لكونهـا موائـل للطيور المائية     ، واتفاقيـة األراضـي الرطـبة ذات األهميـة (

، واالتفاقية المتعلقة بحماية )CITES(واتفاقيـة االتجـار الدولـي في األنواع المعرضة للخطر من األوابد الحيوانية والنباتية       
  .)اتفاقية التراث العالمي(التراث الثقافي والطبيعي للعالم 

خاصـة بالتـنوع الـبيولوجي العـالمي الـتابع لفـريق العـلوم الكبير الفرعي المعني                 مـرفق المعـلومات ال     )ب( 
 .بالمعلوماتية البيولوجية، وهو الفريق الفرعي التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مرآـز رصـد المحافظـة العالميـة و رابطة عالمية من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنوع           )ج( 
 ).محتوى المعلومات وبناء القدرة (ولوجي أو المتصلة بهذا المجال البي

، وشبكة معلومات التنوع   21المـبادرات واإلقليمية والموضوعية مثل شبكة معلومات التنوع البيولوجي           )د( 
نوع الـبيولوجي بيـن البـلدان األمـريكية، وشـبكة معـلومات التـنوع الـبيولوجي للسـكان األصـليين، وشـبكة معـلومات الت                        

 .البيولوجي ألمريكا الشمالية، وشبكة الجماعة األوروبية

وتجـرى آذلـك مناقشـة األخـذ بـنهج مشـترآة ومنسقة في إدارة شؤون المعلومات مع اتفاقية األمم المتحدة               -29
 تصّحر، أو/ اإلطاريـة بشـأن تغيـر المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصّحر في البلدان التي تعاني من جفاف حاد       

 وقد عقدت عدة اجتماعات مع ضباط     .خصوصـا فـي أفـريقيا وآذلـك مـع االتفاقيـات األخـرى المتصـلة بالتـنوع الـبيولوجي                   
 وقد أنشئت ويب .اإلعـالم فـي االتفاقيـات الشـقيقة لمناقشـة الخطـوات القادمـة لتنسـيق وتكـامل مبادرات المعلومات                  

سية وسوف يجرى البحث أيضا في تبين المجاالت التي يمكن        سـايت عـلى اإلنـترنت وقوائـم خدمـة وقوائـم آـلمات رئي              
 .فيها القيام بجهد مشترك ومنسق بشأن إدارة شؤون المعلومات



 

طبع عدد محدود من هذه الوثيقة والمرجو من المندوبين أن يحضروا معهم نسخهم إلى من باب التوفير ي 
 االجتماعات وأال يطلبوا نسخًا إضافية 

  االستعراض المستقل للمرحلة الرائدة من آلية المقاصة -خامسا 

مرحلة هـذا القسـم مـن الوثيقـة يتضـمن ملخصـا للنـتائج الـتي توصـلت إليهـا عملية االستعراض المستقلة لل                      -30
 ومـن اإلنجـازات الرئيسية لهذا االستعراض أخذه بنهج متفتح للتشارك واإلشراك النشط والهام    .الـرائدة لآلليـة المقاصـة     

 وقد قامت اللجنة .للجـنة االستشـارية غيـر الرسـمية وإشـراك نقـاط االتصـال الوطنية بآلية المقاصة وشرآاء تلك النقاط                 
 وقد استمدت .ستشـاري يـتولى قيادة عملية االستعراض بطريقة مستقلة  االستشـارية غيـر الرسـمية بترشـيح خـبير ا       

 من أطراف –-المعـلومات والنـتائج مباشـرة مـن معـارف وخـبرات مـن لهـم خـبرة مباشـرة فـي اسـتعمال آليـة المقاصة               
 بالتــنوع االتفاقيــة واللجــنة االستشــارية غيــر الرســمية والمــبادرات الدوليــة المتصــلة بالموضــوع واالتفاقيــات ذات الصــلة

 .UNEP/CBD/SBSTTA/INF/1والنص الكامل لعملية الستعراض وارد في الوثيقة .البيولوجي

 النتائج

أنشـئت آليـة المقاصـة بوصـفها آليـة لـتعزيز وتسـهيل الـتعاون العـلمي والتقـني، وقـد رأت األطـراف والشرآاء                           -31
 وقد تم إثراء الصالحيات األصلية آللية . فاحتضنوهاالعامـلون عـلى تـنفيذ اتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي أن لهـذه اآللية قيمة        

المقاصـة فأصـبحت النـتيجة شبكة عالمية من الناس يمثلون الحكومات والمبادرات والمنظمات والهيئات، الذين يعترفون                 
ية بأهميـة العمل معا للحصول على المعلومات، وعلى الخبرات وعلى التحالفات الالزمة للنجاح في تحقيق أهداف اتفاق            

 .التنوع البيولوجي

ويسـتطيع أعضــاء الشــبكة العالميـة لآلليــة المقاصــة أن يحتفـلوا، آــأداة لمســاندة تـنفيذ االتفاقيــة، بعــدد مــن      -32
نقاط "تسمي ) (عقد( طـرفًا قـد وضـعت آلليـة المقاصـة مالمـح ملموسة بإنشاء نودات       175 مـن  137 فهـناك    .اإلنجـازات 

والموارد ما هو مخصص للحصول على معلومات وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنوع           لها من العاملين    ") االتصـال الوطـنية     
 وبفضـل هـذه البـنية التحـتية المنشـأة، تتـلقى تـلك الـنودات وتصدر طلبات للحصول على معلومات متعلقة                       .الـبيولوجي 

عمل شـبكة آلية   وهـي تسـت   )  مـنها ويـب سـايت      41 نقـاط اتصـال بـريد إلكـتروني ولـدى            104لـدى   (بالتـنوع الـبيولوجي     
 وتعمـل هـذه الـنقاط أيضـا فـي تشـارك مع هيئات محلية ودولية لمساندة             .المقاصـة لتلـبية احـتياجاتها مـن المعـلومات         

 .أهداف االتفاقية

مـن اإلنجـازات األخـرى الهامـة مهمـة المسـاندة الـتي تقـوم بهـا آليـة المقاصـة فـي أمانة االتفاقية لمساندة                             -33
 ومـن المعـترف بـه أن األمانـة هـي مصدر قيم للمعلومات والوثائق المتعلقة        .ة المقاصـة  وتسـهيل الشـبكة الخاصـة بآليـ       

 : أما األدوات األساسية والخدمات والقدرات التي أنشئت ونفذت إلى اليوم فهي تشمل ما يلي.باالتفاقية

") Bioseek("ويـب سـايت آليـة المقاصـة، مـع عدة قواعد بيانات إلكترونية، وأرشيف توثيق، وآلة بحث                    )أ( 
 .لمساعدة المنتفعين على إيجاد المعلومات التي يحتاجون إليها وعلى الحصول عليها

، الـتي أنتجت لمساعدة نقاط االتصال الوطنية الخاصة بآلية المقاصة في جهودها        CD-ROMمحفظـة    )ب( 
 .الرامية إلى إيجاد ويب سايت وصفحات خاصة بآلية المقاصة

(V)  نشرة التوزيع (نشرة آلية المقاصة المسماة)(The Disseminator(؛ 

(VIII)  ؛)تتاح باإلنكليزية وباإلسبانية والفرنسية (آراسة لآللية المقاصة 

لنقاط االتصال الوطنية واللجنة    ) قوائم الخدمة   (إيجـاد قدرات عقد مؤتمرات عن طريق البريد إلكتروني           )ـه( 
  .االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقات ريواالستشارية غير الرسمية آللية غرفة المقاصة، ومكتب هفمعتت و

تعزيـز قـدرات االتصــال إلكـتروني لألمانـة مــن خـالل تــنفيذ اسـتراتيجية لالتصـاالت ترآــز عـلى إدخــال          )و( 
 .تحسينات على هيكل االتصاالت وأدواته وتنظيمه

لية المقاصة آانت مفيدة في تحقيق      إن آـثيرا من المشترآين في عملية االستعراض يشاطرون االعتقاد بأن آ            -34
  : غير أن المشارآين تبينوا آذلك تحديات وشواغل تتعلق بآلية المقاصة، هي.العمل سويا على ضوء أهداف االتفاقية

هـناك افـتقار إلى اليقيـن فيمـا يتعلق بآلية غرفة المقاصة من حيث تكوينها وطريقة مساندتها لجهود        )أ( 
 وقيمة المشارآة . وآيف تتعلق هذه آلية بالمبادرات الدولية األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي        البـلدان لتـنفيذ االتفاقية    

 .في شبكة آلية المقاصة غير واضحة

فيما يتعلق بتنفيذ آلية المقاصة، مما يجعل من الصعب        " من يفعل ماذا  "هـناك عـدة أسـئلة تتعـلق بـ           )ب( 
 .العملية وأن يشارآوا في الشبكة العالمية آللية المقاصةلألطراف وللشرآاء المحتملين أن يسهموا في 

 .هناك عوائق لغوية تحد من مشارآة البلدان في آلية المقاصة )ج( 

نظـر لعدم وجود استراتيجيات طويلة اآلجل للحصول على المساندة المالية أو التقنية، تشعر األطراف              )د( 
 .في آلية غرفة المقاصةببعض الشكوك بشأن استمرار قدرتها على المشارآة 
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هـناك مشـكالت تكـنولوجية فـي التوصـل إلى اإلنـترنت قـد تجعـل مـن الصـعب استعمال شبكة آلية                         ) و( 
 .المقاصة

أن األولويـات الـتالية فـي العمـل قـد تـم تبيـنها فـي تقريـر االسـتعراض الـذي وضع آرد مباشر على المسائل                              -35
ستعراض المستقر ففي جميع الحاالت تكون أولوية العمل قائمة على       والشـواغل التي أثارها المشارآون في عملية اال       

 وبالبناء على التجارب والخبرة المكتسبة   .أسـاس المشورة والمعلومات المرتدة التي تم الحصول عليها أثناء االستعراض          
نميتها لكي تصبح من خـالل المرحـلة الـرائدة، يكـون لـدى أطـراف االتفاقية فرصة لتعزيز شبكة آلية المقاصة، ومواصلة ت        

 :المنجزات األساسية لجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي على النطاق العالمي

 إرسال أسئلة بشأن آلية المقاصة تستفهم عما تعمله،       . ما هي وآيف تعمل    - -وصـف آليـة المقاصة       )أ( 
رى المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ولماذا وآيفيـة أدائهـا لعمـلها، ومـن يشارك فيه، وآيف تتواءم مع المبادرات الدولية األخ              

 .يجدر بالبلدان العاملة على تنفيذ االتفاقية أن تستثمر في اآللية

وينبغي  .االتصاالت من أجل أن تعرف األطراف والشرآاء والجمهور ما هو دور اآللية وما قيمة هذا الدور                )ب( 
لعالمية آللية المقاصة، وأهمية قيامها بدور فعال في لجميـع األطـراف فـي االتفاقيـة أن تكـون عـلى بيـنة مـن الشبكة ا                 

 وينـبغي وضـع نمـوذج تشغيلي يبين العناصر الرئيسية لنقطة    .سـبيل تـنمية آليـة المقاصـة ومسـاندة أهـداف االتفاقيـة          
 وباإلضـافة إلى ذلـك فـإن جميـع الشرآاء الفعليين أو االحتمالين يحتاجون إلى         .اتصـال وطـنية، وأن ينشـر هـذا الـنموذج          

 وهناك أيضا فرصة هامة .معـرفة اإلسـهام الفـاعل الذي تقدمه خبرتهم ومعلوماتهم إلى الشبكة العالمية آللية المقاصة             
  .لرفع الوعي العام بالتنوع البيولوجي وباالتفاقية وبدور آلية المقاصة

لوجي والمبادرات  أن العالقة بين اتفاقية التنوع البيو     .تـبين الجهـود المتضـافرة واسـتعمال تـلك الجهـود            )ج( 
 ومن المهم إيجاد عملية للربط بين آلية المقاصة .الكـثيرة األخـرى المتعـلقة بذلـك التـنوع تحتاج إلى بحث وتحديد ونشر       

 .وبين تلك المبادرات، وأن يجرى دائما استكشاف الفرص التي تؤدى إلى زيادة الكفاءة والفاعليـة

ن ترجمـتها بسـهولة، إذ يحـتاج الجميع إلى إمكانية           اسـتعمال لغـة واضـحة ومحـددة المعـاني، ويمكـ            )د( 
يجـب أن تكـون جميـع معـلومات آليـة المقاصـة بسـيطة ومباشـرة وموجهة بالتحديد نحو ما هو         .التوصـل إلى المعـلومات    

 وذلك يسهل أيضا . أن ذلـك يـزيد مـن فـرص توصـيل األفكـار بدقة عند ترجمتها باللغات الرسمية لألمم المتحدة                   .مطـلوب 
  .دان ترجمة معلوماتها إلى اللغات المحلية الكثيرة في العالمعلى البل

 أن تـنفيذ اتفاقيـة التـنوع البيولوجي         .إنشـاء آليـات للمسـاندة المشـترآة لتسـهيل العمـل الجمـاعي              )ـه( 
 .يعـتمد عـلى الـتعاون بيـن البـلدان والشـرآاء فـي العمـل وفـي التعـلم وفـي تقاسـم الخـبرات وفـي المعرفة والتجارب                        

 لقـد آـان هـناك دعـوة قويـة من مستعملي آلية المقاصة إليجاد آليات             .وب مـن اآلليـات أن تسـاند ذلـك الـتعاون           والمطـل 
 مجموعـة مـن القواعـد القياسية واإلرشادية إلدارة المعلومات وتبادلها، ونظام لتبين احتياجات            :جديـدة تشـمل مـا يـلي       

ك االستراتيجيات المطلوبة للتغلب على العوائق التي تحد   ويشمل ذل (البـلدان والشـرآاء العامـلين على تنفيذ االتفاقية          
 ونظــام لتــبين المــوارد المــتاحة لمواجهــة تــلك .)فــي الوقــت الحاضــر مــن مشــارآة الجماعــات مــن الســكان األصــليين  

 االحـتياجات، واألخـذ بـنهج لتـبادل الخـبرات والـتجارب وقصـص النجاح، ومنهجيات لبناء القدرات المحلية واإلقليمية على                    
 .تنفيذ آلية المقاصة وتنفيذ االتفاقية

فـي سـبيل الوصـول إلى أقصـى حد من     .تـبين احـتياجات البـنية التحـتية، ثـم تلـبية تـلك االحـتياجات               )و( 
المشـارآة فـي اآللية العالمية آللية المقاصة والتوصل إلى معلومات تلك اآللية، فمن المهم تبين أدنى مستوى مطلوب        

 ولذا فمن المطلوب بذل جهود تكفل أن تقوم األطراف          .نولوجية للمشـارآة فـي آليـة المقاصـة        مـن البـنيات التحـتية التكـ       
 .والشرآاء بالوفاء بهذا الحد األدنى من التكنولوجيا

أن مواصلة الرصد والتقييم ألنشطة     . والتزام بمواصلة التحسين   –رصـد وتقييـم أنشـطة آليـة المقاصـة            )ز( 
 وهذه العملية الجارية .ية احتياجات من يستعملون تلك اآللية تلبية فاعلة ومجدية        آليـة المقاصـة أمـر حيـوي لكفالـة تلـب           

 ويشمل ذلك أيضا أن يتم التبيين     .تشـمل التـبيين الفـاعل ومـلء الفجوات اإلعالمية وتبين وتكامل التكنولوجيات الجديدة             
 .لحصول على المعرفة الالزمةعلى نحو فاعل لما هو موجود من فجوات في المهارات والخبرات، وبناء القدرات ل

 أن شـبكة آليـة المقاصة العالمية تحتاج إلى التخطيط   . خطـة عـلى األجـل الطويـل      –مواصـلة الـتفكير      ) ح( 
السـتدامتها عـلى المـدى الطويـل، وإلى التوصـل إلى مـوارد مـن مالية وتقنية وبشرية وإعالمية، وذلك أمر حيوي لتلك                         

قاصـة ومـبادرات الـتمويل العالميـة تحـتاج إلى مسـاندة وتعزيـز، آمـا يقتضـي األمر                     والعالقـات بيـن آليـة الم       .االسـتدامة 
 .استكشاف فرص المشارآة الخالقة

أن األطـراف فـي االتفاقية ونقاط االتصال الوطنية وأمانة األمانة واللجنة االستشارية غير الرسمية وشرآاء آلية                 -36
 ويقوم مؤتمر األطراف بتقديم المشورة     .وير شبكة آلية المقاصة   المقاصـة ال بـد لهـم أن يقدمـوا إسـهامات هامـة في تط               

 وتوفر األمانة مساندة .االسـتراتيجية الشـاملة، بيـنما نقـاط االتصـال الوطنية مسؤولة عن أخذ زمام المبادرة في التنفيذ         
بكة آلية المقاصة وتسـهيًال للشـبكة العالميـة آلليـة المقاصـة، ومسـؤولية تقديـم المشـاورة إلى األمانة وإلى أعضاء ش           

 .واقعة على اللجنة االستشارية غير الرسمية فيما يتعلق بتطوير وبعمليات آلية المقاصة



 

طبع عدد محدود من هذه الوثيقة والمرجو من المندوبين أن يحضروا معهم نسخهم إلى من باب التوفير ي 
 االجتماعات وأال يطلبوا نسخًا إضافية 

  خطة استراتيجية آللية المقاصة -سادسا 

 وهذه النتائج ناجمة .أن هـذا القسـم مـن الوثيقـة يتضـمن تلخيصـًا لنـتائج الخطـة االسـتراتيجية آللية المقاصة           -37
والخـبرة الموجودتين لدى من لهم خبرة مباشرة في استعمال وتشغيل آلية المقاصة، من أطراف               مباشـرة عـن الدرايـة       

 وقد أتاحت   .االتفاقية واللجنة االستشارية غير الرسمية وأمانة االتفاقية وما يتصل بالموضوع من مبادرات واتفاقات دولية             
 والخطة االستراتيجية الكاملة واردة في      . طواعية حكومـة آـندا وضـع الخطـة االسـتراتيجية بفضـل تقديمها تمويال إضافياً              

 .UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2الوثيقة 

 المهمة والرؤية 

 مساندة لـتعزيز وتسـهيل الـتعاون التقـني والعـلمي       أن آليـة المقاصـة قـد أنشـأتها اتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي                 -38
  .لالتفاقية وألهدافها الثالثة

كة العالميـة األولـي للـتعاون ولإلعـالم بشـأن الحفـظ واالستعمال المستدام               أن آليـة المقاصـة ستصـبح الشـب         -39
 وسـوف تسـاند وتعـزز األغراض اآلتية على المستويات المحلية والوطنية وشبه اإلقليمية واإلقليمية          .للتـنوع الـبيولوجي   

 :والدولية

لعابرة للحدود وموضوعات  مثًال بالنسبة للمسائل ا   (صـنع القـرار بطـريقة أفضـل وأآـثر جدوى للتكاليف              )أ( 
 .مثل األنواع المهاجرة والغريبة، ولألحوال التي ال يمكن أن ينظر فيها إال في المعلومات المتاحة فورًا

 .التعاون الدولي وتقاسم ما يتصل بذلك من تكنولوجيا وتدريب وتعليم وبحث وإعالم وخبرة )ب( 

 .تخفيض االزدواجية في الجهود المبذولة )ج( 

بعا لذلــك تــنفيذ أســرع وأفضــل وأآــثر جــدوى للــتكاليف فيمــا يتعــلق بالمــبادرات المتصــلة بالتــنوع   وتــ )د( 
 .البيولوجي وباالتفاقية عمومًا

العمـل فـي تعـاون مـع المـبادرات العالميـة المتصلة بالموضوع ومع آلية المقاصة سيقوم أيضا بربط اإلسهامات                      -40
نصـر التـنوع البيولوجي في البنية التحتية العالمية لإلعالم األخذ في            وتضـافرها، ويسـاعد عـلى تعزيـز وتوجيـه تطويـر ع            

 .الظهور والذي يغطي أيضا مجاالت آثيرة من الموضوعات األخرى

توفـر آليــة المقاصـة لالتصــال بيـن شــخص وشــخص، والمكونـات القائمــة عـلى أســاس الـورق وعــلى أســاس        -41
لشـبكات المسـاندة بعضـها بعضـًا والعامـلة عـلى نحو مفتوح        االتصـاالت إلكـترونية، وسـوف تعمـل بوصـفها شـبكة مـن ا              

 وسـوف تسـلك نهجًا فاعًال وتعاونيا لتبين االحتياجات وإعطائها األولوية لدى الطائفة الواسعة ممن يستعملون                 .وشـفاف 
 .اآللية، وسوف تسعي إلى توسيع نطاق أنشطتها وخدماتها مع مرور الزمن لبلوغ األهداف الواسعة لالتفاقية

 ألهداف واالستراتيجيات ا

 :أن آلية المقاصة لها ثالثة أهداف، وآل منها الزم لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي -42

(I)  تعزيز وتسهيل التعاون العلمي والتقني–التعاون . 

(II)  ــبادل المعــلومات ــنوع    –ت ــبادل وتكــامل المعــلومات بشــأن الت ــة دوليــة لت  إيجــاد آلي
 .البيولوجي

 . إيجاد نقاط االتصال المحلية بآلية المقاصة وشرآاء تلك النقاط–كات تنمية الشب )ج(

فيمـا يـلي نظـرة عامـة موجـزة إلى هـذه األهـداف وإلى مـا سـيحتاجه األمـر مـن اسـتراتيجيات لـتحقيق تلك                              -43
 .األهداف

   تعزيز وتسهيل التعاون العلمي والتقني :1الهدف 

 ويرآز هذا الهدف على ستة .اصة لتبين وتطوير وتعزيز فرص التعاون    أن الهـدف األول يشمل استعمال آلية المق        -44
  :مجاالت رئيسية للتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي هي

(I)  أدوات وعمليات صنع القرار 

(II)  التدريب وبناء القدرات 

(V)  البحث 

(VIII) التمويل 

 التوصل إلى التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا )ـه (
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(XXVII) إعادة المعلومات إلى مواطنها. 

 :تم تحقيق هذا الهدف من خالل االستراتيجيات األربع اآلتيةسي -45

 وبالنسبة لكل من المجاالت الرئيسية الستة       .تقضـي أفضـل الممارسـات واحتياجات وأولويات التعاون         )أ(
مـن الـتعاون، تقصـي وتقاسـم المعـلومات بشـأن االحـتياجات واألولويـات والقوى وخير ممارسات والدروس المكتسبة                

 . في تنفيذ المواد ذات الصلة الواردة في االتفاقية، وذلك على أساس مستمرواالتجاهات

 في تعاون .تـبين الـتمويل لـتعزيز إشـراك البـلدان ولـتعزيز التشارك والتقدم في المجاالت ذات األولوية          )ب(
للمنتفعين، يتم مـع المـرفق العـالمي للبيـئة ومـع غيره من الشرآاء الدوليين للتمويل، وعلى أساس الحاجات الثابتة                   

وضـع معاييـر وتجمعـات تمويل لمساندة المشروعات التقدمية القائمة على أساس وطني وعلى أساس إقليمي في                  
 .آل من المجاالت الرئيسية للتعاون

 تنشأ آلية يمكن .توفيـر آليـة لمسـاندة الـتعاون للمؤسسـات والخـبراء ومقدمي الخدمات والتكنولوجيا         ) ج(
قدمـي الخدمـات والتكـنولوجيا اسـتعمالها لـتقديم أنفسـهم ولتبين مجاالت التعاون المحتمل،                للمؤسسـات والخـبراء وم    

 وسـيكون مسـتطاع للمنـتفعين أن يقومـوا بالبحث باستعمال معايير شتي، تشمل الموقع      .الـتي يهـتمون بـالعمل فيهـا       
 .ت االهتماموموضوعا) شامًال آل مجال من المجاالت الرئيسية للتعاون(الجغرافي ونوع المساعدة 

للمعلومات الواردة على نوداتها، مع     " حـراس بوابة    " سـتعمل نقـاط االتصـال آلليـة المقاصـة بوصـفها              )د(
 ويكون مقدمو الخدمات والتكنولوجيا والمؤسسات والخبراء مسؤولين عن         .إتاحـة إمكانيـة توصـل آاملة محليًا للمحتويات        

 .تزام بالمبادئ التوجيهيةالحفاظ على معلوماتهم متجددة باستمرار وعن االل

   إيجاد آلية عالمية لتبادل وتكامل المعلومات عن التنوع البيولوجي :2الهدف 

 :يشمل هذا الهدف ما يلي -46

(I)  توفير إمكانيات وصول أفضل ومتكاملة إلى مصادر المعلومات الموجودة فعًال 

(II)  المصادر متوفرةتعزيز إيجاد وتطوير مصادر المعلومات الالزمة حيثما ال تكون تلك. 

 تعزيز تبادل المعلومات والمعارف والخبرة وخير الممارسات  )ج (

 :وسوف يتحقق ذلك أساسا من خالل االستراتيجيات األربع اآلتية -47

 ويطلب من .توفيـر اتصـال مفـتوح وعـلى نطـاق عـالمي للمعلومات الموجودة بشأن التنوع البيولوجي               )أ( 
مية ومـن المبادرات الموضوعية ومن المؤسسات أن توفر وصوًال إلى المعلومات الموجودة  نقـاط االتصـال الوطـنية واإلقـلي       

 .من خالل آلية المقاصة وذلك على الصعيد الوطني والصعيد اإلقليمي والصعيد العالمي

 توفير وتحقيق قبول األدوات والمبادئ .آفالـة الموائمـة من خالل التوحيد وإمكانيات التشغيل المتبادل     )ب( 
 .التوجيهية والبروتوآوالت والمقاييس لتعزيز الموائمة والتماشي بين هياآل وعمليات الشبكات

 تقصـي وتقاسم االحتياجات     .تقصـي االحـتياجات فـي مجـال األعـالم واألولويـات وأفضـل الممارسـات                )ج( 
  .ك بصفة مستمرةالوطنية واألولويات وخير الممارسات والدروس المكتسبة والفجوات في األعالم والخبرة وذل

تحديد األولويات الخاصة بالنمو وبتحسين المحتوى اإلعالمي، .وضـع أولويـات وتعزيـز توسـيع المحـتوى         )د( 
 .على أساس احتياجات المنتفعين واالعتبارات االستراتيجية، وتحقيق التوسيع تبعا لذلك

 )تطوير الشبكات (لك النقاط   إيجاد وتطوير نقاط االتصال المحلية آللية المقاصة وشرآاء ت:3الهدف 

 آلية المقاصة، لمواجهة االحتياجات   لشبكة شبكات أن هـذا الهـدف يغطـي إيجاد واستمرار المساندة            -48
 بينما تكمن األولوية في مساندة نمو       .المتـنامية آلليـة المقاصة على أن يتم ذلك في أوانه وبالموارد المحدودة            

 .هي العمل من خالل تلك النقاط لمساندة شرآائها وشبكاتها آذلكنقاط االتصال آللية المقاصة إال أن النية 

 :سيتحقق ذلك أساسا من خالل االستراتيجيات السبع اآلتية -49

 آفالة أن تنال البلدان والمناطق الفرعية مساعدة في         .توفيـر مسـاعدة بدئيـة واسـتمرار بناء القدرات          )أ(
 .ة الخاصة بعملية بناء القدرات الجاريةإقامة وتطوير نقاط اتصالها، وفي التوصل إلى المساند

 تـبين العقـبات الوطـنية واإلقليمية والدولية التي تعرقل اإلقامة            .مواجهـة العقـبات الـتي تعـرقل الـنمو          ) ب(
 .والتطوير الكامل لنقاط االتصال لآللية المقاصة، والتغلب على تلك العقبات

  .الحفاظ على الملكية المحلية للمعلومات  )ج(



 

طبع عدد محدود من هذه الوثيقة والمرجو من المندوبين أن يحضروا معهم نسخهم إلى من باب التوفير ي 
 االجتماعات وأال يطلبوا نسخًا إضافية 

 الترآيز على التسهيل والتشجيع والمساندة بدًال       .العـتماد على المشارآات والترآيز على التسهيل      ا )د(
 وجـذب طائفـة واسـعة مـن أصحاب المصلحة في التنوع البيولوجي لتجميع الموارد والمشارآة في العمل،      .مـن التـنفيذ   

دة على بناء القدرات لدى الشرآاء من خالل  والمساع.بمـا فـي ذلـك تعزيز آلية المقاصة ودعوتها إلى تقديم المقترحات     
 .الجهود المشترآة

االسـتمرار فـي التوضـيح وتـنمية القدرات واآتساب االعتراف الواسع             .الـترآيز عـلى القيمـة المضـافة        )ـه(
 .بفضل أدوار آل نوع من نقاط االتصالللقيمة المضافة النطاق 

هم والتوسع في استعمال آلية غرفة المقاصة من         تعزيـز الوعي والتف    .تعزيـز اسـتعمال آليـة المقاصـة        )و(
 .خالل االتصاالت واألنشطة التعليمية

آفالة التنمية على المدى الطويل وتشغيل نقاط اتصال        .وضع استراتيجيات تمويل لجميع نقاط االتصال      )ز(
 .ى جميع المستوياتآلية المقاصة، بوضع استراتيجيات سليمة على المدى القصير والمدى الطويل لنقاط االتصال عل

فـي سبيل إرشاد وتقييم ما تحققه آلية المقاصة من تقدم، سوف تعتمد تلك اآللية على آليتين للتقييم بصفة                  -50
 وسيتم إجراء دراسة مسحية     . سيجرى استعراض مستقل آللية المقاصة آل خمس سنوات        1999 فابـتداء من     .مـبدئية 

اض مستقل، وستتم هذه الدراسات المسحية على األقل آل فترة زمنية للمنـتفعين لتكون جزءا ال يتجزأ من آل استعر        
 .إضافية بين عمليات االستعراض المستقل

 وقد  .سيقتضـي األمـر اسـتثمارات جاريـة لوضـع ومساندة عمليات نودات آلية المقاصة على جميع المستويات                  -51
 غير أن آثيرا من المبادرات العالمية .اراتيكـون مـن الصـعب تحديـد آميـة العـائد اإلجمـالي الناشـئ عـن تـلك االسـتثم             

الخاصـة بالتـنوع الـبيولوجي تقتضـي نـوع الـتعاون وإتاحـة المعـلومات الذي تسانده آلية المقاصة، أو الذي يمكن تنفيذه                       
 وأصحاب هذه المبادرات، الذين هم منتفعون احتماليون       .بطـريقة أجدى في التكاليف من خالل استعمال اآللية المذآورة         

 وتمامًا آما أنه يجب على أفراد االتفاقية أن         .يـة المقاصـة، ينـبغي أن يعتـبروا مموليـن احـتمالين آللية المقاصة آذلك               آلل
يسـاندوا آليـة المقاصـة باعتـبارها مؤسسة الزمة لتنفيذ االتفاقية، فيجب على الفاعلين اآلخرين على النطاق العالمي               

 .رية لتنفيذ مبادراتهم الخاصة وتحقيق أهدافهم الذاتيةأن يساندوا آلية المقاصة باعتبارها أداة جوه

 والمؤشرات األساسية  لألداء  .أن الخطـة االسـتراتيجية تضـع الخطـوط العريضـة لعـدد مـن المـبادرات الطامحـة                   -52
 :بالنسبة السنوات الثالث القادمة تشمل ما يلي

لية، وفي اإلسهام الشامل الذي تمثله      اإلسـهام الملحوظ لآللية المقاصة في عملية صنع القرار بفاع          )أ ( 
 .المعلومات المتبادلة

 .الوعي وزيادة استعمال آلية المقاصة )ب ( 

(V) إنشاء نقاط االتصال لآللية المقاصة، وما يتصل بذلك من بناء القدرة. 

(VIII) تعزيز وزيادة البرامج والمشروعات للنهوض بالتعاون العلمي والتقني. 

 2004-1999د للفترة  برنامج العمل األطول أم-سابعا 

ــترة    -53 ــل للفـ ــرنامج العمـ ــني واألدوار   ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/3 (2004 – 1999أن بـ ــار الزمـ ــبين اإلطـ يـ
والمسـؤوليات وآذلـك الـتكاليف المتصـلة بتنفيذ االستراتيجيات المقترحة والخطوات التي تقتضيها الخطة االستراتيجية،                

 .ا عمليات االستعراض المستقلوتغطي النتائج والتوصيات التي تسفر عنه

----------- 


