
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال15-4البند 

  
  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع معتمدة فيالمقررات ال

      التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات9/30المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
مته وترج) موقع الويب (التفاقية  اإللكتروني ل موقع  ال جهود األمين التنفيذي الرامية إلى تحسين        إذ يالحظ مع التقدير   

  سبانية،إلى اللغتين الفرنسية واأل
 التي أعدها األمين التنفيذي بالتشاور مع اللجنة االستـشارية          )UNEP/CBD/COP/9/23( في المذكرة    وبعد النظر 

  غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات،
لقدرات والمـوارد المحـدودة     ستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات يعوقه ا       أن التنفيذ الكامل للخطة اال     وإذ يدرك 

  المتاحة على المستويين الوطني والعالمي،
ية الخاصـة   ة على النحو المبين في مبادئها اإلرشاد       تمديد صالحيات اللجنة االستشارية غير الرسمي      يقرر  -1

 بالتشغيل، واستعراضها في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

ناسبا، على اتخاذ الخطوات التالية بغية وضع آليات وطنيـة قويـة            األطراف، حيثما يكون األمر م    يشجع    -2
 :ومستدامة لتبادل المعلومات

تعيين نقطة اتصال وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات في أسرع وقت ممكن، إن لم تكن قد قامت بـذلك                     )أ(
 يذ آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية؛، مع الخبرة المالئمة لتنسيق وتنف2/3 من المقرر 7من قبل، حسبما تقتضيه الفقرة 

ستراتيجية تنفيذ وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات، حيثما يكون األمر مناسبا، ويفضل أن تـشكل              اإعداد    )ب(
  ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، استنادا إلى االحتياجات المحددة؛ستراتيجية عنصرا من االهذه اال

سـتراتيجياتها  ا وسيلة رئيسية لتنفيذ واستعراض ا     ية غرفة تبادل المعلومات الوطنية لديها بوصفه      وضع آل   )ج(
 وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 
CBD 

   
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/COP/DEC/IX/30 
9 October 2008 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 



UNEP/CBD/COP/DEC/IX/30 
Page 2 

 
تطوير الصالت بين آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية والـشبكات القائمـة، ووضـع آليـات لتبـادل                    )د(

الصلة، واستخدام، حين ينطبق األمر وحيثما يكون مناسبا، المعـايير المفتوحـة            المعلومات مع قواعد البيانات الوطنية ذات       
 الراسخة؛

إنشاء هيكل وطني، حسبما يكون مناسبا، لتنسيق عملية وضع آلية غرفة تبادل المعلومات، مثـل لجنـة                   )ھ(
 لحة؛ة بالتنوع البيولوجي وأصحاب المصتعلقتوجيهية مشتركة بين المؤسسات بمشاركة المنظمات الم

تعبئة وتخصيص الموارد لتعزيز القدرات المؤسسية من أجل تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومـات الوطنيـة           )و(
 واستدامة عملياتها؛

، وإدارة محتويـات الموقـع      تحديد األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بجمع واستعراض ونشر المعلومات          )ز(
 ؛تصالأنشطة االاإللكتروني، و

مة للمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني وتعزيزهـا مـن          مهدر ال تحديد المصا   )ح(
خالل آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية، وإن لم يكن ذلك قد تم بالفعل، تقديم المعلومات األساسية أوال عن نقاط االتـصال                     

 التنوع البيولوجي في البلد؛عن الوطنية و

غرفة تبادل المعلومات الوطنية كأداة للتحاور مع المجتمـع المـدني والمجموعـات             تشجيع استخدام آلية      )ط(
 الرئيسية وأصحاب المصلحة؛

لية غرفة تبادل المعلومـات أيـضا باللغـة      اإللكتروني آل موقع  الحيثما يكون األمر منطبقا وممكنا، إتاحة         )ي(
وى الوطني، بما فـي ذلـك علـى المجتمعـات األصـلية      الوطنية أو اللغات المحلية، وتوزيع المواد ذات الصلة على المست      

  والمحلية في أشكال وبلغات مناسبة؛
 : الشركاء المعنيين الذين لديهم معلومات تتعلق بالتنوع البيولوجي على ما يلييشجع  -3

  تعيين جهة اتصال تقنية أو نقطة اتصال مناسبة آللية غرفة تبادل المعلومات؛  )أ(
طالع على المعلومات التي يقتنوها من خالل آليـة غرفـة تبـادل             ن الممكن اإل  البحث عن سبل تجعل م      )ب(

  المعلومات، وذلك بالتعاون مع األمانة؛
 بغيـة تقـديم     ،المساهمة في إنشاء آليات إقليمية أو دون إقليمية أو مواضيعية لغرفة تبـادل المعلومـات                )ج(

، وتسهيل التعاون العلمي والتقني، بما في ذلك التعاون فـي           عرفةلم آلليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية، وتقاسم ا       مساندةال
  مجال العلوم واالبتكارات فضال عن نقل التكنولوجيا؛

 األطراف، والحكومات األخرى، والوكاالت المعنية والجهات المانحة األخرى إلى تـوفير المـوارد    يدعو  -4
االقتـصاد   نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميـة، والبلـدان ذات     نلتمكين األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدا        

  ستراتيجية تعاون منظمة بين األطراف؛ا من االضطالع باألنشطة المذكورة أعاله وتعزيز االنتقالي
 العالمية والجهات المانحة األخرى على مواصلة تقديم التمويل إلى األطراف من البلدان             ةمرفق البيئ يحث    -5

 نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية مـن أجـل وضـع                نالنامية، وال سيما أقل البلدا    
 ة تبادل المعلومات لديها والمحافظة عليها؛آليات غرف

  : إلى األمين التنفيذي أنيطلب  -6
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ية الخطـوط اإلرشـاد   ينشئ تدريجيا قاعدة معارف، لتسهيل الوصول إلى المراجع ذات الـصلة، مثـل                )أ(
 ستراتيجيات والتقارير والمعلومات األخرى؛واال

 األفكار حـول  وتبادلء على اتصال، وتقاسم األفكار يعد أدوات للتعاون من أجل تمكين األطراف من البقا     )ب(
 التعاون يكون فعاال ألقصى درجة في حالة توافر الحوافز المناسبة مثل مواضيع             اكيفية تنفيذ االتفاقية؛ مع مراعاة أن مثل هذ       

  المناقشة المحددة بوضوح واألهداف الواضحة وذلك لتشجيع المشاركة؛
، تحلـيال   (CHM-IAC) ستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات      يقدم، بالتشاور مع اللجنة اال      )ج(

مفصال عن نطاق ومدى تعقيد النظام المحتمل لتقديم البيانات على االنترنت لتقاسم المعارف والخبـرات، وإذا كـان األمـر                  
  مر؛ممكنا ومناسبا، أن يعد نموذجا لالستعراض والحصول على تعليقات من األطراف المهتمة باأل

يعد، إذا كان األمر مناسبا وممكنا، نماذج ومفردات عامة لنظم معلومات آلية غرفة تبادل المعلومات بغية                  )د(
  زيادة الوضوح وسهولة االستخدام والفعالية والتشغيل المتبادل وتوفير إمكانية مقارنة البيانات؛

ل المعلومات، مثل تكنولوجيا المعلومـات،      يعزز قدرات األمانة في المجاالت ذات الصلة بآلية غرفة تباد           )ھ(
، وإدارة المعارف وخدمات المعلومات الحديثة األخرى، مع التركيز على المجـاالت ذات       )الويبمواقع  (اإللكترونيةمواقع  الو

  األولوية المحددة في هذه الفقرة؛
  غات األمم المتحدة؛التفاقية، ويسهل سبل الوصول إليه، ويتيحه بجميع لاإللكتروني لموقع اليحسن   )و(
إنشاء آلية وطنية لغرفة تبادل المعلومات لديها، بمـا         على  دة  عمسال إلى األطراف ل   مساندةيقدم التوجيه وال    )ز(

في ذلك من خالل المنظمات الموجودة حاليا والتي تعمل على المستوى الوطني أو اإلقليمـي، واسـتنادا إلـى االحتياجـات          
  لبلدان النامية؛الخاصة المتعلقة ببناء قدرات ا

  :يواصل التعاون مع المنظمات الشريكة الرئيسية، وال سيما  )ح(
 آليـة غرفـة تبـادل    مـساندة  من أجل التنفيذ الوطني وأوجه التآزر اتفاقيات ريو األخرى لبناء       )1(

  المعلومات؛
  المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي إلدارة بيانات التنوع البيولوجي؛  )2(
 وإدارة  ينامج األمم المتحدة للبيئة والمؤسسات المتصلة به للمسائل المتعلقة بالتنوع البيولـوج           بر  )3(

  المعارف؛
آلية غرفة تبادل    مساندة ودون اإلقليمية التي لديها خبرة وتكليف صادر إليها ل         ةالمنظمات اإلقليمي   )4(

  المعلومات؛
، واالتـصال، والتثقيـف،   2010ات عـام  المنظمات العاملة في مجال نقل التكنولوجيا، ومؤشر   )5(

  والتوعية العامة؛
ستراتيجية التحضير للسنة الدولية للتنوع البيولوجي التي اعتمـدت بموجـب المقـرر             ايأخذ في الحسبان      )ط(

  ؛2010عند مواصلة إعداد الخدمات التي تقدمها آلية غرفة تبادل المعلومات حتى عام  9/33
 لمـا  ةستراتيجية لالتفاقيدل المعلومات في التحليالت التي تُعد لتنقيح الخطة اال ينظر في دور آلية غرفة تبا       )ي(

  ؛2010بعد عام 
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 واللجنـة   (CHM-IAC) اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات       يسهل التعاون بين      )ك(

 من أجل مواصلة تطوير غرفة تبـادل        (CEPA-IAC) االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية العامة       
  .المعلومات كأداة لتنفيذ األنشطة المتعلقة باالتصال والتثقيف والتوعية العامة

  
---- 

 


