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 التنوع البيولوجي اتفاقيةمؤتمر األطراف في 
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية
 السادساالجتماع 

 1011تشرين األول /أكتوبر  5-1، الهند، آباد  يدر

*من جدول األعمال المؤقت 5البند 
 

 
 تشغيل غرفة تبادل المعلومات وأنشطتها

 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال

من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية كجزء من آلية تبادل المعلومات في  32المادة ئت غرفة تبادل المعلومات بمقتضى أنش .1

تيسير تبادل المعلومات والخبرات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية بشأن الكائنات المحورة ( أ) أجلمن اتفاقية التنوع البيولوجي وذلك 

لغرفة تبادل المعلومات إلكترونيا على العنوان إلى البوابة الرئيسية  الوصولويمكن . مساعدة األطراف على تنفيذ البروتوكول( ب)الحية و

 .http://bch.cbd.int: التالي

األطراف  BS-V/2وخالل االجتماع الخامس، ذكر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في المقرر  .3

رات تقدم لغرفة تبادل المعلومات، بطريقة حسنة التوقيت، معلومات كاملة ودقيقة عن المقر( أ)بالتزاماتها ودعا الحكومات األخرى إلى أن 

تتعاون بصورة كاملة مع األمانة في ( ب)النهائية ذات الصلة بالكائنات المحورة الحية وملخصات تقييم المخاطر بشأن هذه المقررات 

تبين وتوثق العقبات النوعية التي تحول أو تمنع االستخدام ( ج)جهودها الرامية إلى االحتفاظ بالمعلومات الكاملة في غرفة تبادل المعلومات 

 .فعال لغرفة تبادل المعلوماتال

يواصل تقديم المساعدة والمعلومات لألطراف عن كيفية ( أ)من األمين التنفيذي أن  BS-V/2كما طلبت األطراف في مقررها  .2

علومات واسترجاع المعلومات من البوابة الرئيسية لغرفة تبادل المعلومات واستكشاف السبل المبتكرة لمساعدة األطراف في إتاحة المتقديم 

ييسر، من خالل غرفة تبادل المعلومات، عقد المنابر ( ب)في غرفة تبادل المعلومات بلغات أخرى أيضا عن لغات األمم المتحدة الرسمية 

يزيد من مشاركة جهات االتصال الوطنية لغرفة ( ج)والمؤتمرات اإللكترونية عن المواضيع المتعلقة بالسالمة األحيائية وتنفيذ البروتوكول 

اإللكترونية واستكشاف السبل المبتكرة لتجميع وجهات النظر من األطراف حيثما تكون التبادل المنتظم للمعلومات وإجراء المناقشات 

                                                      
*  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1. 

http://bch.cbd.int/
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مثل منظمة )يستكشف السبل لوضع آلية لتحقيق التجانس بين البيانات المتماثلة من مختلف المصادر ( د)الوصلة عبر اإلنترنت محدودة 

بغرض تجنب ازدواجية الجهود وتحسين فائدة غرفة ( في الميدان االقتصادي، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة التعاون والتنمية

 .تبادل المعلومات بوصفها آلية عالمية لتقاسم المعلومات عن السالمة األحيائية

كومات األخرى والمنظمات المعنية وعالوة على ذلك، طلبت األطراف في البروتوكول في نفس المقرر من األطراف ودعت الح .4

االستمارات ( 1)أن تقدم لألمين التنفيذي وجهات نظر بشأن التغييرات التي أجريت خالل الفترة األخيرة لما بين الدورات على ( أ)إلى 

ين التنفيذي أن يأخذ التمثيل الجغرافي للبيانات، وطلبت إلى األم( 4)و البحثأدوات تحليل نتائج ( 2)إجراءات التسجيل ( 3)الموحدة 

أن تشارك بنشاط في ( ب)وجهات النظر هذه في االعتبار لدى إجراء تحسينات في المستقبل في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية و

اف من المنابر والمؤتمرات اإللكترونية بشأن المواضيع ذات الصلة بالسالمة األحيائية وتنفيذ البروتوكول بغرض الوصول إلى مستوى ك

وطلبت األطراف في البروتوكول أيضا من األطراف ودعت الحكومات . أن تؤخذ نتائج المناقشات في االعتبارالمشاركة اإلقليمية وضمان 

احتياجاتها بشأن الوحدات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات بطريقة مفصلة من خالل غرفة إدارة معلومات السالمة األخرى إلى تحديد 

خالل المشروع غرفة تبادل المعلومات الثانية واألمين التنفيذي تقديم الدعم الالزم وطلبت من برنامج األمم المتحدة للبيئة، من األحيائية، 

 .لتلبية االحتياجات المحددة

اء تشجيع أنشطة بن( أ)غرفة تبادل المعلومات ، الثانى ل مشروع الوطلب األطراف في البروتوكول من اليونيب كذلك، من خالل  .5

إعداد، ( ب)القدرات على المستويات العالمية واإلقليمية وعلى وجه الخصوص دون اإلقليمية لزيادة تبادل الخبرات فيما بين مختلف البلدان 

جرى تعريفهم بأنهم األقل  ينالذ المحتملينبالتعاون مع األمين التنفيذي، بشأن غرفة تبادل المعلومات وتصنيف المستخدمين إرشاد آخر 

 .ا بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةيعو

مؤتمر " رد الماليةااآللية والمو"بشأن  BS-V/5وأوصت األطراف في البروتوكول، خالل اجتماعها الخامس، في المقرر  .6

ة األحيائية األطراف بأن يحث، لدى اعتماد اإلرشاد الموجه لمرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بدعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالم

يوسع من "غرفة تبادل المعلومات المشتركة بين اليونيب ومرفق البيئة العالمية، ضمن جملة أمور، بأن الثانى ل مشروع الوباإلشارة إلى 

كول دعمه لبناء القدرات لتحقيق المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ليشمل جميع األطراف المؤهلة في البروتو

 ."وتقديم تقرير للنظر من جانب االجتماع السادس لألطراف في البروتوكول

اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية الخطة BS-V/16واعتمدت األطراف في البروتوكول، في المقرر  .7
1
 

مرحليا عن تقاسم المعلومات وفقا لألهداف ذات الصلة  ويقدم القسم الثاني من هذه الوثيقة تقريرا. 3232إلى  3211التي تغطي الفترة من 

ويقدم القسم الثالث تقييما أوليا لغرفة تبادل المعلومات تستند إلى المعلومات . في الخطة اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

ويقدم القسم الرابع عناصر مقرر . ة اإلستراتيجية للبروتوكولالمستمدة من التقارير الوطنية الثانية التي تستخدم المؤشرات الواردة في الخط

معلومات السالمة األحيائية، قدمت لغرفة تبادل التى سجالت الالمرفق بالوثيقة تفاصيل ويتضمن . بشأن تشغيل غرفة تبادل المعلومات

استخدام المؤشرات الواردة في الخطة اإلستراتيجية ومخططات تاريخية أعدت من المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية وتقييما ب

 .المتعلقة بغرفة تبادل المعلومات

التقددددي فدددم تقاعدددا المعلومدددات وفقدددا ليةدددداش العدددتراتيصية والتشدددغيلية طات ال دددلة الدددوا دة فدددم ال طدددة - ثانيا

 (2ركيز وعناصر مصال الت 4مصال التركيز )العتراتيصية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

تهدف إلى ( 4مجال التركيز )هدف استراتيجي  جرى تعريف تقاسم المعلومات في الخطة اإلستراتيجية للبروتوكول على أنه .8

وجرى تعريف تقاسم المعلومات مرة أخرى بأنها تمثل أحد األهداف . بشأن البروتوكول" توافر وتبادل المعلومات ذات الصلة"تعزيز 

ويقدم القسم التالي تقريرا مرحليا عن التنفيذ حتى اآلن في إطار . في الخطة اإلستراتيجية( 3مجال التركيز )درات التشغيلية بموجب بناء الق

 .هذه األهداف العريضة والمستهدفة في الخطة اإلستراتيجية

 (6-2الهدش التشغيلم )بناء القد ات : 2مصال التركيز -ألف

مواصلة وضع وتدعيم "لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في " بناء القدرات"على في الخطة اإلستراتيجية  3يركز مجال التركيز  .9

بعد فترة العشر سنوات للخطة اإلستراتيجية في  3لمجال التركيز وتتمثل إحدى النتائج المتوقعة ". األطراف على تنفيذ البروتوكولقدرات 

لضمان النفاذ الميسر إلى غرفة "بشأن تقاسم المعلومات  6-3تشغيلي وقد صمم الهدف ال" تحقيق االستخدام الكامل لنظام تبادل المعلومات"

 ."تبادل المعلومات من جانب جميع أصحاب المصلحة المحددين والسيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول

ار إليها أعاله الواردة في الخطة اإلستراتيجية وخالل الفترة ما بين الدورات، وجهت األمانة أنشطتها صوب تحقيق األهداف المش .12

السهل إلى البوابة الرئيسية لغرفة تبادل  الوصولتحسين ( 3)المزيد من التدريب على استخدام غرفة تبادل المعلومات ( 1)بتوفير 

 .المعلومات

                                                      
 

1
 ues/cpb_stplan_txt.shtmlhttp://bch.cbd.int/protocol/iss: على العنوان التالي V/16-BS بالمقرر مرفقال 

http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan_txt.shtml
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 التدريب

ماتالمشتركةبيناليونيبومرفقغرفةتبادلالمعلوالثانىلمشروعالقدمتاألمانةلدىبدءالمرحلةالثانيةمن(أ)
المتواصلمستشاراإقليميا،والفريقاألساسيمنالمدربينبمقتضىالمشروعوقدمتالدعماإللكتروني23البيئةالعالمية،التدريبلعدد

 لعملهم؛

(ب) بالتعاونمع األمانة، اليونيبوملالثانىمشروعالشاركموظفو بين المعلوماتالمشتركة تبادل رفقالبيئةغرفة
.2بلدا54الوطنيةلغرفةتبادلالمعلوماتمنثالثحلقاتعملتدريبيةدونإقليميةحضرتهاجهاتاالتصالالعالميةفيتنظيموتسليم

 ؛3103تموز/المقررإقامةحلقةعملرابعةإلقليمالكاريبيالفرعيفيشهريوليوومن

لالمعلوماتالمشتركةبيناليونيبومرفقالبيئةالعالمية،وضعتغرفةتبادالثانةلمشروعالوبغيةتيسيرعمل(ج)
اإلقليميينالوصولإلىدوراتالتدريبوإدارتهاالمتعلقةاألمانةوسيلةتدريبجديدةمنخاللغرفةتبادلالمعلوماتتتيحللمستشارين

 بتطبيقهيرمزإلقامةوحداتوطنيةلغرفةتبادلالمعلومات؛

تبادلالمعلوماتللتدريباإللكترونييمكنمنخالله،ألغراضالتدريباألماوأستحدثت(د) لغرفة جديدا نةموقعا
جهةاتصالوطنيةلغرفةتبادلالمعلوماتأو(3)عاممسجلمستخدم(0)بإعتبارهمسجلتقديمالسجالتمستخدم،أنيمارسأي3فقط

 وطنيمرخص؛مستخدم(2)

(ه) وضع الوقد لمشروع جديداعرفةالثانى قسما العالمية البيئة ومرفق اليونيب بين المشترك المعلومات تبادل
المصلحة،وقامتاألمانةبإجراءاالستعراضبشأنتسجيلالمعلوماتوموادتدريبجديدةبمافيذلكمنهججديدألصحاب"للمساعدة"

 ؛4النظيروإتاحتهمنخاللقسمالمساعدةفيغرفةتبادلالمعلومات

والمحسنةالتيأتيحتمنخاللغرفةتبادلالمعلوماتجرىتو(و) جهاتعلىزيعالمعلوماتعنالوسائلالجديدة
أنظرالقسم)تبادلالمعلوماتخاللحلقاتالعملومنابرغرفةمنالوطنيينالمرخصلهمالمستخدمينولغرفةتبادلالمعلوماتاإلتصال

 ؛(الخاصبالمنابرأدناه

دعمهانطاقتوسيع("لمؤتمراألطراف01/34المقرر)تمراألطرافكاجتماعلألطرافوعلىالرغممنطلبمؤ(ز)

 األطرافالقدلرةلبناء علىجميع األحيائية السالمة في الفعالة المشاركة البروتوكولعلى في في"المؤهلة محدودة كانتاألنشطة ،
طرفامنبينمجموعاألطرافالمؤهلة41حتىاآلنإالّإلىمتصلالمرحلةالثانيةمنمشروعبناءقدراتغرفةتبادلالمعلومات،فل

 ؛"فيإطارمجالالتركيزللتنوعالبيولوجي051البالغة

 تيسيرالوصول

استكملتاألمانة،خاللفترةمابينالدورات،ترجمةجميعصفحاتغرفةتبادلالمعلوماتباللغاتالرسميةالستة(أ)
 رواصلتتحديثجميعالصفحاتالجديدةوتنقيحالصفحاتالقائمة؛لألممالمتحدةوعلىأساسمستم

وتتيحغرفةتبادلالمعلوماتاآلنللمستخدمينتقديمسجالتبلغةواحدةعلىاألقلمناللغاتالرسميةالستةلألمم(ب)
منلغةواحدة،قائمةاختيارأعلىوأتيحتبالنسبةلجميعالسجالتالمتاحةبأكثر.المتحدةفضالعنعددغيرمحدودمناللغاتاألخرى

بينخياراتاللغاتالمختلفة السجالتلتمكينالمستخدمينمناالختيارفيما صفحة تعرض. اللغاتعندما يتوافرالخيارالمتعدد كما
 سجالتالغرفةباستخدامحلولهيرمزوأجاكسللمشاركةالوطنية؛

ةكاملةمتعددةاللغاتتمكنالبلدانمنترجمةالهيكلوعلىوجهالخصوصفإنتطبيقاتهيرمزعبارةعنمنص(ج)
الوطنية المستخدمينوغيرذلك)الكامللوحداتها مع البينية أيالقائمةوالوصلة التييختارونهاووضعها( باللغة على. وتتوافرأمثلة

 ؛/http://bch.cbd.int/resources/solutionsمواقعهيرمزالشبكيةبلغاتمختلفةعلى

والوثائقالمصاحبةبلغاتغيرلغاتاألممالوصفيةويمكنأيضالمستخدميغرفةتبادلالمعلوماتتسجيلالبيانات(د)
تالستةالرسميةلألممالمتحدةإلىلغةمناللغامأذونةإجراءترجمةالوصفيةغيرأنهيمكنفيمايتعلقبالبيانات.المتحدةالرسميةالستة

 للوثائقالملحقةبالسجالتالستة؛المأذونةفيحينيجريتشجيعالترجمة

                                                      
2
/ سبتمبر 9-5)الالتينية  حلقات العمل التدريبية التالية في إطار المشروع الثاني لغرفة تبادل المعلومات المشتركة بين اليونيب ومرفق البيئة العالمية، أمريكا عقدت  

واسيجيون،  3211تشرين األول / أكتوبر 38-34)ط الهادي واللجنة االقتصادية األوروبية اإلقليمية آلسيا والمحي حلقة العمل التدريبية( ، مدينة بنما، بنما3211أيلول 

 .(في مدينة تونس، الجمهورية التونسية 3211تشرين الثاني / نوفمبر 18-14)وحلقة العمل التدريبية إلقليم أفريقيا ( جمهورية كوريا

 
 http://bch.cbd.int/resources/trainingsite.shtml  :يتوافر موقع تدريب غرفة تبادل المعلومات على 3
4
 :ر قسم المساعدة ألغراض تسجيل المعلومات والمواد التدريبية الجديدة من قسم المساعدة في غرفة تبادل المعلومات علىيتواف  

  http://bch.cbd.int/help/topics/en/webframe.html 

http://bch.cbd.int/resources/solutions/
http://bch.cbd.int/resources/trainingsite.shtml
http://bch.cbd.int/resources/trainingsite.shtml
http://bch.cbd.int/help/topics/en/webframe.html
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المستخدمينالوطنيين(ه) لغرفةتبادلالمعلوماتإلدارة منخاللالغرفةإلىجميعالمرخصينوأتيحتوحدةجديدة
تبادلالمعلومات لغرفة جهاتاالتصالالوطنية الوحد. وإدارةوتتيحهذه قبلالتحققمنها تقدمسجالتوطنية لجهاتاالتصالهذه ة

 بوحداتالوطنيةللغرفةاستناداإلىأوضاعهيرمز؛

وبذلتجهودخاصةللنهوضبتدفقالعملإلدارةسجالتالغرفةمعتركيزخصعلىتعزيزالتعاونبينجهات(و)
 الوطنيين والمستخدمين الوطنية المرخصيناالتصال في جهاتويجري اهتمام تتطلب التي السجالت جميع إبراز الحاضر الوقت

المقبولةأوالتيتحتاج/المرفوضة/أيالسجالتالمقدمة)يناالتصالالوطنيةلغرفةتبادلالمعلوماتوالمستخدمينالوطنيينالمرخص
وعالوةعلىذلك،ترسلرسائلمخصصة.فيغرفةتبادلالمعلومات"تسجيلالمعلومات"علىالصفحةالرئيسيةلقسم(إلىتغييرات

 الغرفة؛بالبريداإللكترونيإلىالمستخدمينالمعنيينبغرفةتبادلالمعلوماتلتبسيطإدارةسجالت

رسائلالبريداإللكترونيإلبالغالمستخدمينبأيتغييرفيحالةغرفةتبادلالمعلوماتلتنبيهاتووضعنظاممماثل(ز)
 ؛(خبراءالسالمةاألحيائيةوغيرذلكفيالمنابروالتعيينكخبيرفيقائمةأياالشتراك)الخاصةبهم

وتبلغهذه.وأنشئتأيقوناتجديدةفيجميعقوائمالسجالتالمستحدثةبواسطةاستعالماتغرفةتبادلالمعلومات(ح)
وظائفاأليقوناتبنصوصتظهرعندماتمرويجريتفسير.كلسجلمعيناأليقوناتالمستخدمينبالتصنيفاتالرئيسيةالتيينتميإليها

علىاأليقومة األداة)"الفارة لمحة .)" توفرصفحة تبادلكما بجميعاأليقوناتالتيتظهرفيغرفة تبادلالمعلوماتقائمة فيغرفة
 5المعلومات؛

لالمعلوماتفيلغرفةتبادينوأجرىاستبيانبينجهاتاالتصالالوطنيةللغرفةوالمستخدمينالوطنيينالمرخص(ط)
ماإذاكانتبوابةرئيسيةللغرفةقدصممتخصيصالتيسيرالوصولإليهامنالبلدانالتيتعانيمنمحدوديةموصليةاالنترنتلتقييم

 من تزيد أن يمكن يدوية أجهزة المعلوماتالوصولخالل تبادل غرفة إلى العام قاطعة. االستبيان نتيجة تكن ولم تم. ناحية، فمن
ومن.عترافبالوصلباإلنترنتعنطريقخطوطالهاتفالجوالباعتبارهبديالمحتماللمحدوديةالموصليةعنطريقالحاسوباال

االستبيانعلىرى،أشارتالشواغلالمتعلقةبالتكلفةإلىأنمنالمستبعدأنتوافقالمؤسساتالتيينتميإليهاالمشاركونفيخناحيةأ
 .دعمهذااالستخدام

 (3-1-4ىالتشغيل شالهد)تقاعا المعلومات :  4مصال التركيز  -باء

تعزيز توافر وتبادل المعلومات ذات "وهدفه االستراتيجي " تقاسم المنافع"من الخطة اإلستراتيجية على  4يركز مجال التركيز  .11

غرفة تبادل المعلومات باعتباره ( 3)ومات فعالية غرفة تبادل المعل( 1)هي ويركز مجال التركيز هذا أيضا على ثالثة أهداف ". الصلة

 .في غرفة تبادل المعلوماتتقاسم المعلومات غير تلك الواردة ( 2),وسيلة للمناقشات والمؤتمرات اإللكترونية 

كمية ونوعية المعلومات المقدمة إلى  زيادة"إلى فعالية غرفة تبادل المعلومات الذي يحمل عنوان  1.4يهدف الهدف التشغيلي  .13

النهوض ببعض ( 1)أنشطتها خالل فترة مابين الدورات على وفي هذا المجال، ركزت األمانة " ة تبادل المعلومات واسترجاعها منهاغرف

توسيع نطاق مصادر المعلومات المتوافرة ( 2)المعلومات واسترجاعها زيادة تيسير كل من تقديم ( 3)الصيغ الموحدة لتقديم المعلومات 

 .ة على البوابة الرئيسيةالمحافظة العام( 4)و

 التغييراتفيالصيغالموحدة

(أ) لتقديم موحدة بروتوكولقرطاجنة"أدخلتاستمارة التقريرالوطنيالثانيعنتنفيذ الموحدة". وترتبطاالستمارة
التحليل"اإللكترونية بأداة تمكنمستخدميالغرفةمناختياراألقسامالتي6الجديدة" المسائلذاتاالهتمام،/ للنتائجوالمقارنة المتبادلة

 بحسباإلقليموالقطروتجسيداإلحصاءاتوغيرذلك؛

(ب) إلى المعلومات لتقديم الموحدة االستمارة تحديث األحيائية"وجرى السالمة معلومات موارد لتمكين"مركز
المقرر")تقييممخاطرالكائناتالمحورةالحيةاإلرشادالمتعلقب"المستخدمينمنربطالسجالتالمتعلقةبتقييمالمخاطربأقسامنوعيةفي

BS-V/12) البند فيإطار للنظر السجالتوقدمتإلىاألطراففيالبروتوكول للتحققمنهذه خاصة منجدول05ونفذتآلية

 ؛األعمالالمتعلقبتقييمالمخاطر

(ج) الموحدة األحيائية"وجرىتحديثاالستمارة لمنظماتالسالمة بالمختبراتللتمكينمنتق" المعلوماتالمتعلقة ديم
 ؛(BS-V/9المقرر)وتحديدالكائناتالمحورةالغازية

صربشأنتكوينالعناالجغرافيةلوماتالمعإلدراج"الكائناتالمحورةالحية"جرىتحديثاالستمارةالموحدةبشأن(د)
 .(يقتصرتحريرهذهالمهمةاآلنعلىاألمانة)الجينية

 تيسيرالمشاركة

                                                      
 

 bd.int/resources/icons/http://bch.c .من  الغرفة على " الموارد"ترد الصفحة التي توفر القوائم الخاصة بجميع األيقونات في غرفة تبادل المعلومات في القسم  5
6
 في غرفة تبادل المعلومات على" العثور على المعلومات"تتوافر خدمة لبحث معلومات التقارير الوطنية ومايتصل بها من تحليالت في قسم   
 http://bch.cbd.int/database/reports/ 

http://bch.cbd.int/resources/icons/
http://bch.cbd.int/resources/icons/
http://bch.cbd.int/database/reports/
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حتاألمانة،ضمنجهودهاالجاريةلتحسيندقةواكتمالالسجالتالمسجلةفيغرفةتبادلالمعلومات،صفحةأتا(أ)
هذهالصفحةجهاتاالتصالالوطنيةوتمكن7".الوطنيةاكتمالالسجالت"ويبجديدةفيالبوابةالرئيسيةلغرفةتبادلالمعلوماتبعنوان

ال المعلوماتوالمستخدمين تبادل األساسلغرفة علىهذا وتحديثها المكتملة، غير السجالتالمنشورة تحديد  المرخصينمن وطنيين
 بمعلوماتإلزاميةعلىالنحوالذيتتطلبهاالستماراتالموحدة؛

المعلوماتاإللزامية8وإعمااللتوصيةمناللجنةاالستشاريةغيرالرسمية،(ب) أكبربشأنتقديم سوفتتحققمرونة

ال في اإلضافية المكتملةسجالتغير إدخال. التيأعدتقبل المكتملة السجالتغير على تقتصر وبصورة الخصوص، وعلىوجه
 .دونضرورةلتقديمالمعلوماتاإللزاميةالناقصةالحقولاإللزامية،سيمكنإجراءتنقيحجزئيعلىهذهالسجالتوإعادةنشرها

 تيسيراالسترجاع

أي:الوصلةالبينيةللبحوثواستماراتالنتائجبهدفتيسيراسترجاعالمعلوماتأجرىالعديدمنالتغييراتعلى(أ)
خالل من المخرجات نتائج وتصنيف البحث، صفحات على جديدة مرشحات إدخال األيقونات إكمالها)استخدم يتعين مازال ،(التي

طالمتبادلبينالسجالتالتييجريتنقيحهاوتلكالمنقحةديثا،والربوالتمييزعلىالصفحةالرئيسيةبينالسجالتالجديدةوالمستكملةح
 وغيرذلك؛

توفر(ب) الوصلة المشتركةاآلن األحيائية السالمة معلومات موارد لمركز التابعة البحثللبحث الكلماتسبل عن
 ؛(MS WordوPDFأيالملفاتبصيغ)الرئيسيةالواردةفينصوصالوثائقالمرفقة

عبارةعنملفاتمصورةصغيرةتتعرفعلىالكائنالمحورالحي)ائناتالمحورةالحية،الروابطالسريعةللك"(ج)
منخاللأداةتعريفةفريدة،واالسمالتجاريورابطإلىصفحةغرفةتبادلالمعلوماتحيثتتوافرالمعلوماتعنالكائناتالمحورة

 ؛(0الشكل)9لسجلفيغرفةتبادلالمعلوماتتتوافراآلنفيكلسجليتعلقبالكائناتالمحورةالحية(الحية

(د) وحدة متقدم"وأدخلت بحث السجالت" أنواع جميع في البحث من المستخدمين قائمة10 .لتمكين تزداد وسوف

 ؛(3الشكل)بارامتراتالبحثالمتوافرةحاليافيالبحثالمتقدم،بالتدريجفيالمستقبل

 
يتوافر من " رة الحيةالرابط السريع للكائنات المحو: "1الشكل 

 صفحة معلومات الكائنات المحورة الحية

 البحث المتقدم: 1الشكل 

  

وعالوةعلىخياراتالتجميعوالتصنيفالمتوافرةبالفعلعلىصفحاتنتائجالبحث،أصبحتالسجالتالتيتنشأ(ه)
حيثمايمكنتنظيمالنتائجبحسب)رائطالجغرافيةوالخ(المصنفةحسباأليقونات)أيالقوائم:عنأيبحثتعرضأيضابطرقمتعددة

                                                      
 
7

في غرفة تبادل المعلومات على " استرجاع المعلومات" في القسم" اكتمال السجالت الوطنية"فحة المعنونة تتوافر الص

http://bch.cbd.int/managementcentre/record-completeness/ 
8
مانة بصورة دورية مساعدة من لجنة استشارية غير رسمية تركز على توفير اإلرشاد لتسوية القضايا التقنية المرتبطة بتطوير غرفة ، تطلب األBS-I/3وفقا للمقرر   

 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/20ويرد موجز لنتائج االجتماعين اللذين عقدا خالل فترة مابين الدورات في الوثيقة . تبادل المعلومات
9
في غرف تبادل المعلومات على " الموارد"ت عن الرابط السريع للكائنات المحورة الحية، وروابط التحميل في قسم تتوافر معلوما  

 http://bch.cbd.int/resources/quicklinks.shtml 

 
10

 /http://bch.cbd.int/database/advanced في غرفة تبادل المعلومات على "ى المعلومات تتوافر صفحة البحث المتقدم في قسم العثور عل 

http://bch.cbd.int/managementcentre/record-completeness/
http://bch.cbd.int/resources/quicklinks.shtml
http://bch.cbd.int/database/advanced/
http://bch.cbd.int/database/advanced/
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المعلوماتمناختيارالمحاوراألفقيةوالرأسيةمنبينأكثرالبارمتراتصلةوالمصفوفاتالتيتمكنمستخدميغرفةتبادل(البلدان
 ؛(6-2الالرسمالبيانيالنسيجيأنظراألشك)بالموضوعثمإعدادعروضبالرسومالبيانيةلتوزيعالبيانات

(و) وضعيمكن ملفاتبصيغة المعلوماتفي تبادل غرفة بحثعلى أي خالل قراءتها"csv "البياناتمن يمكن

 ؛(MSأيإكسيل)باستخدامبرامجاللوحاتالجدولية

قائمة سجالت تقييم المخاطر  -2الشكل 
 المقدمة لغرفة تبادل المعلومات

 

 

خريطة )التوزيع الجغرافي : 4الشكل 
المعلومات الجغرافية لسجالت نظام 

تقييم المخاطر المقدمة لغرفة تبادل 
 المعلومات

 

 

( مصفوفة)التوزيع اإلقليمي : 5الشكل 
سجالت تقييم المخاطر المقدمة لغرفة 

 تبادل المعلومات
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مخطط )التوزيع اإلقليمي : 6الشكل 
لسجالت تقييم ( الرسم البياني النسيجي

ادل المخاطر المقدمة لغرفة تب
 المعلومات

 

 

 

 زيادةعددمصادرالمعلوماتالمتاحة

المكتبةاالفتراضية"جرىتجميعالكثيرمنمصادرالمعلوماتالمتاحةعنالسالمةاألحيائيةتحتالعنوانالجامع(أ)
"مجموعاتالسالمةاألحيائيةو"بهااألمانةمركزمواردمعلوماتالسالمةاألحيائيةالتيتحتفظ"وعالوةعلى".لغرفةتبادلالمعلومات

التي")البحوثمنأجلالحياة"التييحتفظبهاالمركزالدوليللهندسةالجينيةوالتكنولوجياالحيوية،أدرجتاآلنقاعدةبياناتمبادرة
 11المعلومات؛والمعلوماتعنكيفيةالوصولإليهافيالمكتبةاالفتراضيةلغرفةتبادل(تتحفظبهامكتبتاجامعةيالوكورنيل

المختبرالمرجعيلالتحاد"تمالتشغيلالمشتركبينقاعدتيبياناتبشأنطرقرصدالكائناتالمحورةالحيةوهي(ب)
.،معغرفةتبادلالمعلومات12"قاعدةالبياناتالدوليةلطرقرصدحياةالمحاصيلو"األوروبيبشأناألغذيةواألعالفالمحورةجينيا

 بطرقالرصدالنوعية،لكيتتوفر،فيشكلروابطعلىصفحاتمعلوماتالكائناتالمحورةالحية؛وتقدمالمراجعالخاصة

بيانات(ج) قاعدة المشتركمع التشغيل صوبتنفيذ األحيائية"تحققبعضالتقدم التجارة )حالة منظمة" التيتديرها
 .الزراعيةوتحديدحالةالسوقالمتعلقةبهابعضمنتجاتالتكنولوجياالحيويةلتنظيم13 (صناعةالتكنولوجياالحيوية

 المحافظةالعامةعلىالبوابةالرئيسية

:وتشتملهذهالتحسيناتمايلي.تحققتتحسيناتكبيرةفيكفاءةغرفةتبادلالمعلوماتخاللفترةمابينالدورات(د)
(0 ) الحالية الموحدة إلىالصيغ السجالتالقديمة 3)استكمالتحويلجميع ) تحويل النماذجالمتقادمة إلغاء 2)أو بحاالت( االرتقاء

الصفحاتبصورةأيتحميل)تحسيناألداءعموماللموقعالشبكيلغرفةتبادلالمعلومات(5)هيرمزوإزالةتلكالتيلمتعدتستخدمو

 ؛(أسرع

اتاإللكترونيةتهدفإلىالمعلوماتباعتبارهاوسيلةللمناقشاتوالمؤتمرالمعنونغرفةتبادل3-5التشغيليالهدف(ه)

وخاللفترةمابين".إقامةغرفةتبادلالمعلوماتباعتبارهامنصةوظيفيةوفعالةبصورةكاملةلمساعدةالبلدانفيتنفيذالبروتوكول"
لمساعدةللوحداتتقديما(0)تنظيممنابرإلكترونيةومؤتمراتفيالوقتالحقيقيو(0)الدورات،ركزنشاطاألمانةفيهذاالمجالعلى

الوطنيةمنخاللزيادةتوافروحداتهيرمزوقدراتهافضالعنالمعلوماتالقابلةلالسترجاعمنخاللوصلةأياكسفيغرفةتبادل
 .المعلومات

 المنابراإللكترونيةوالمؤتمراتفيالوقتالحقيقي

يعيةمختلفةمنمجاالتالبروتوكولأطلقتسبعةوعشرونمجموعةنقاشإلكترونيةبشأنثمانيةمجاالتمواض(أ)
 ثمانية مابينونظمت فترة خالل األمانة بتنسيقها وقامت المجاالت هذه من مواضيعيين مجالين بشأن الحقيقي الوقت في مؤتمرات

                                                      
11

ة األحيائية وببيولوغرافية مركز موارد معلومات السالم)يتوافر الوصول إلى المكتبة االفتراضية لغرفة تبادل المعلومات بما في ذلك المعلومات عن مجموعاتها   

  http://bch.cbd.int/database/library.shtml في غرفة تبادل المعلومات " العثور على المعلومات"تحت قسم ( السالمة والبحوث من أجل الحياة
12

رصد حياة المحاصيل على التوالي على )األوروبي بشأن األغذية واألعالف المحورة جينيا والطرق الدولية  يمكن الوصول إلى المختبر المرجعي لالتحاد  

crl.jrc.ec.europa.eu/default.htm-http://gmo لألغذية واألعالف المحورة جينيا وmethods.com/-http://www.detection (حياة المحاصيل .) ومازال

  .يتعين إقامة التشغيل المشترك مع قاعدة بيانات حياة المحاصيل
13

ة السوق ذات الصلة تحتفظ بها منظمة صناعة الموقع الشبكي عن حالة التجارة األحيائية عبارة عن قاعدة بيانات لتنظيم منتجات التكنولوجيا الحيوية الزراعية وحال  

 /http://www.biotradestatus.com التكنولوجيا الحيوية على 

http://bch.cbd.int/database/library.shtml
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/default.htm
http://www.detection-methods.com/
http://www.biotradestatus.com/
http://www.biotradestatus.com/
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ارتبعضوقدد.مشاركامنجميعأقاليمالعالم352وقدحضرمجموعاتالنقاشوالمؤتمراتفيالوقتالحقيقيمامجموعه14الدورات

اإلنجليزية غير الرسمية المتحدة األمم بلغات الحقيقي الوقت النقاشوالمؤتمراتفي مجموعات . الجدوالن تفاصيل3و0ويتضمن

 المشاركةفيمجموعاتالنقاشوالمؤتمراتفيالوقتالحقيقي؛

عالمؤتمراتفيغرفةتبادلالمعلوماتعلىالربطمبهدفمساعدةمستخدمي15ووضعتأيضاوحدةتشخيصية(ب)

الوقتالحقيقي المؤتمراتوخفضتبصورة. في المشاركة على القادرين المستخدمين نسبة من كبيرة بدرجة الوحدة زادتهذه وقد
 ملحوظةمنالمشكالتالتقنية؛

أعاله،تعملاآلنبنشاط(ج) .16بوابةتعاونيةمنخاللغرفةتبادلالمعلومات03وعالوةعلىالمنابرالمشارإليها

 .لتمكينالمستخدمينمنالتفاعلفيمابينهمبشأنالمجاالتالمواضيعيةالنوعية

 

 تفاصيلالمنابراإللكترونيةالتيعقدتخاللفترةمابينالدورات:1الجدول

 الهدش المصال المواضيعم

عدد 

المصموعات 

 النقاشية

 المصموع المنظمات والمؤعسات غير األطراش األطراش

 المشاركون المؤسسات  المشاركون البلدان لمشاركونا البلدان
/ البلدان

 المؤسسات 
 المشاركون

 تقييم المخاطر
خبراء تقييم 

 المخاطر
8 50 193 6 12 56 76 112 281 

غرفة تبادل المعلومات 
بشأن غرفة تبادل 

 المعلومات

جهات االتصال 

الوطنية 
والمستخدمون 

الوطنيون 

 المرخصين
والسلطات 

الوطنية 

 لمختصةا

1 163 624 30 57 0 0 193 681 

 -اتغرفة تبادل المعلوم

اللجنة االستشارة غير 

 الرسمية

أعضاء غرفة 

تبادل 

 -اتالمعلوم
اللجنة 

االستشارية غير 

 الرسمية

1 15 15 2 2 3 3 20 20 

 توافرالت التتوافر التتوافر التتوافر التتوافر التتوافر التتوافر التتوافر 2 مفتوحة بناء القدرات

 21 15 - - - - 21 15 1 موظفو الجمارك موظفو الجمارك

 34 18 - - - - 34 18 4 علماء المختبرات الرصد والتمديد

االعتبارات االجتماعية 

 االقتصادية
 92 39 - - 18 5 74 34 9 مفتوحة

المشروع الثاني لغرفة 

تبادل المعلومات المشتركة 

بين اليونيب ومرفق البيئة 
 العالمية

موضوعات 
متصلة 

 بالمشروعات

 37 28 التتوافر التتوافر 8 5 29 23 1

 1166  79  97  990  27  المصموع

 

تفاصيلالمؤتمراتفيالوقتالحقيقيالتيعقدتخاللفترةمابينالدورات:2الجدول

 الهدش المصال المواضيعم
عدد 

المصموعات 

 النقاشية

 المصموع تالمنظمات والمؤعسا غير األطراش األطراش

 المشاركون المؤسسات  المشاركون البلدان المشاركون البلدان
/ البلدان

 المؤسسات 
 المشاركون

 تقييم المخاطر
خبراء تقييم 

 المخاطر
4 18 29 - - 11 11 29 40 

 -االعتبارات االجتماعية
 االقتصادية

 37 28 11 11 2 1 24 16 4 مفتوحة

 77  22  2  53  8  المصموع

                                                      
14

 3213آيار / البيانات حتى مايو  

15
غرفة تبادل المعلومات على في " الموارد"تتوافر أداة تشخيص المؤتمرات اإللكترونية في الوقت الحقيقي تحت قسم   

 http://bch.cbd.int/resources/realtime_diagnostic.shtml 

 
 /http://bch.cbd.int/onlineconferences في غرفة تبادل المعلومات على " الموارد"تحت قسم " بالمنابر والبوابات اإللكترونية"تتوافر قائمة  16

http://bch.cbd.int/resources/realtime_diagnostic.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/
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 هيرمزووصلةاياكسفيغرفةتبادلالمعلوماتتحاال

بينجهاتاالتصالالوطنيةلغرفةتبادلالمعلوماتمنأنتحدد3100تمكنتاألمانةبفضلاستبيانأجرىعام(أ)

البلدانالمهتمةبنسخةمحسنةمناإلدارة وتلغيجميعحاالتهيرمزغيرالمستعملة،وتزويد تصالوتتيحوحداتهيرمزلجهاتاال.
البياناتالخاصة المحتوىوجميعقواعد إدارة الشبكاتونظام باستخدامقدرة للسالمةاألحيائية المواقعالشبكيةالوطنية إدارة الوطنية

دووفقاللمعلوماتالمتوافرةفيغرفةتبادلالمعلوماتوحتىتاريخإعدادهذاالتقرير،اعتم.بالبوابةالمركزيةلغرفةتبادلالمعلومات
بلداآخرأو98علىذلك،طلبوعالوة.17بلداهذهاألداةبوصفهامنصةلوحداتالسالمةاألحيائيةالوطنيةالرسميةالخاصةبها30

منظماتإقليميةحاالتهيرمزوتقومباختبارهافيالوقتالحاضربهدفوضعمواقعهاالشبكيةالوطنيةأواإلقليميةللسالمةاألحيائية
 الخاصةبها؛

صدرتاألمانةمؤخرانسخةمحدثةمنوصلةاياكسفيغرفةتبادلالمعلوماتبهدفتمكينالمواقعالشبكيةأوقد(ب)
وعالوةعلىالمعلوماتالوطنية،تتيحالمستقلةاستخالصوعرضأيمعلوماتمتضمنةفيجميعقواعدبياناتغرفةتبادلالمعلومات

للمواقعالشبكيةعرض الحيةوالعناصروصلةاياكسالجديدة المعلوماتالمستمدةمنغرفةتبادلالمعلوماتبشأنالكائناتالمحورة
 الجينيةوقائمةالخبراء،وسجالتمركزمواردمعلوماتالسالمةاألحيائيةوغيرذلك؛

تبادلالمعلوماتالمعنون2-5الهدفالتشغيلي(ج) منخاللغرفة المعلوماتغيرتلكالواردة ةزياد"بهدفتقاسم

المشاركة(0)وخاللفترةمابينالدورات،ركزتاألمانةأنشطتهافيهذاالمجالعلى".آلياتتبادلالمعلوماتاألخرىالفهممنخالل

 التدريب"أنظرقسم)النشطةفياالجتماعاتاإلقليميةوالدولية 3)و(أعاله" تبادلالمعلوماتمن( بغرفة نشرالمعلوماتذاتالصلة

 .خرىغيرغرفةتبادلالمعلوماتخاللنظمأ

 نشرالمعلوماتذاتالصلةبغرفةتبادلالمعلومات

منالمستخدمينالوطنين20كلربعسنةإلىDVDعنغرفةتبادلالمعلوماتعلىشرائطمنفصلةتشحننسخ(أ)

أتيحتمحتوياتالنسخغيرالرسمية3101حزيران/وحتىيونيو.المرخصلهممنالبلدانالتيتعانيمنمحدوديةموصليةاإلنترنت

 فيجميعلغاتاألممالمتحدةالرسميةالستة؛

وهي"ةالتوعيةالحاليةبغرفةتبادلالمعلوماتخدم"يجوزلجميعمستخدميغرفةتبادلالمعلوماتاالشتراكفي(ب)
وتبلغالنشرةأيضاعنأخبار.نشرةأسبوعيةتعتمدعلىالبريداإللكترونيتوفرقائمةبأحدثالمعلوماتالمقدمةلغرفةتبادلالمعلومات

 غرفةتبادلالمعلوماتالتييضعهامستخدموالغرفةواألمانة؛

لالمعلوماتوأنباءبروتوكولقرطاجنةواالخطاراتالمتعلقةبالسالمةاألحيائيةكمايجرينشرأخبارغرفةتباد(ج)
موحدةلمعلوماتالويبالمدرجة،ومنخاللخدماتالشبكاتاالجتماعيةصيغةوهيعبارةعن"المشاركةالبسيطةحقيقة"منخالل

علىاإلنترنت 18مثلتويتروفيسبوك)المعتمدة .) الوصولإلىجميع تبادلالمعلوماتعلىويقدم بغرفة قنواتاالنترنتذاتالصلة

 الصفحةالرئيسيةللبوابةالرئيسيةلغرفةتبادلالمعلوماتوالموقعالشبكيلبروتوكولقرطاجنة؛

ويمكنمنخاللالبوابةالمركزيةلغرفةتبادلالمعلوماتوبوابة.19لغرفةتبادلالمعلوماتيوتيوبكماأنشئتقناة(د)

غرفةيوتيوبيلجميعشرائطالفيديوالتيتنتجهااألمانةعنالسالمةاألحيائيةوتتضمنقائمةالمواداإلرشاديةالمتاحةعلىتحميوتيوب
باللغةاالنجليزيةويجريحالياترجمتهإلى)تبادلالمعلوماتشريطفيديوعنالنصوصاألساسيةلبروتوكولقرطاجنةللسالمةاألحيائية

 المتحدةاللغاتالرسمية الخمسلألمم لناغويا(األخرى التكميلي البروتوكول عن فيديو وشريط والجبر-، المسؤولية عن كوااللمبور
وخمسشرائطتعليمية(بجميعلغاتاألممالمتحدةالرسميةالستة")مبادرةالجماركالخضراء"وشريطاستهالليعن(باللغةاالنجليزية)

تباد لغرفة العام االستخدام المعلوماتعن واألسبانية)ل والفرنسية باالنجليزية السريعة( الروابط استخدام تمهيديعن فيديو وشريط
 ؛(باللغةاالنجليزية)للكائناتالمحورةالحية

(ه) لألطراففيالبروتوكول، كاجتماع األطرافالعامل لطلبمؤتمر أقيمتوإعماال المقرر بمقتضى ،BS-V/2،
التعاون منظمة الجهوداتصاالتمع بهدفتجنبازدواجية والزراعة لألغذية المتحدة األمم فيالميداناالقتصاديومنظمة والتنمية

وأعربتكلتاالمنظمتينعنعزمهماعلى.وزيادةفائدةغرفةتبادلالمعلوماتبوصفهاآليةعامةلتقاسمالمعلوماتعنالسالمةاألحيائية
 .يرأنبعضالتحدياتالتقنيةأرجأتالتوصلإلىخطةعملمشتركةمفصلةغ.التعاونالكاملفيتحقيقهذاالهدف

                                                      
17

وطنية رسمية للسالمة تتوافر المعلومات عن هيرمز ووصلة أياكس في غرفة تبادل المعلومات باإلضافة إلى قائمة بجميع مواقع هيرمز المبينة على أنها وحدات    

 /http://bch.cbd.int/resources/solutions . في غرفة تبادل المعلومات على " الموارد"األحيائية تحت قسم 

 
18

على ( ع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيم)وعلي فيسبوك  http://twitter.com/#!/BCHCPBيعرض بروتوكول قرطاجنة على تويتر على  

http://www.facebook.com/UNBiodiversity. 

 
 ube.com/user/bchcpbhttp://www.yout . قناة يوتيوب المخصصة لبروتوكول قرطاجنة تتوافر على 19

http://bch.cbd.int/resources/solutions/
http://bch.cbd.int/resources/solutions/
http://twitter.com/#!/BCHCPB
http://www.facebook.com/UNBiodiversity
http://www.youtube.com/user/bchcpb
http://www.youtube.com/user/bchcpb
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التقييا األولم لغرفة تبادل المعلومات باالعتناد إلى المعلومات المستمدة من التقا ير الوطنية الثانية باعت داي - ثالثا

 مؤشرات ال طة العتراتيصية للبروتوكول 

المعلومات وذلك على أساس المعلومات المستخلصة من غرفة تبادل المعلومات تحقق بعض التقدم في استخدام غرفة تبادل  .12

والتقارير الوطنية الثانية فضال عن التقييم األولى للغرفة باستخدام المؤشرات الواردة في الخطة اإلستراتيجية 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/22 .)موجز المفصل تاريخ ال)، 3212آذار / على وجه الخصوص اعتبارا من مارس

 (:لسجالت غرفة تبادل المعلومات الذي اقترح على مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

(a)  المعلوماتبنسبة تبادل لغرفة البلدان قدمتها السجالتالتي عدد مجموع عدد35زاد مجموع وزاد المائة، في

فيالمائةومجموععددمطبوعاتالسالمة09لىغرفةتبادلالمعلوماتبنسبةالكائناتالمحورةالحيةالتييتوافرعنهامعلوماتع

 ؛(0أنظرالمرفقوالجدول)فيالمائة20األحيائيةالمتوافرةمنمركزمواردمعلوماتالسالمةاألحيائيةبنسبة

(b) فيالمائة39نسبةالتيقدمتإلىغرفةتبادلالمعلوماتب00و01المادتينبموجبوزادمجموععددالمقررات

 ؛(3أنظرالمرفقوالجدول)فيالمائة21وتلكالتيقدمتهااألطرافبنسبة

(c) فيالمائةوتلكالمقدمةمن016وزادمجموععددملخصاتتقييمالمخاطرالمقدمةلغرفةتبادلالمعلوماتبنسبة

 ؛(3أنظرالمرفقوالجدول)فيالمائة030األطرافبنسبة

(d) فيالمائةإلى54التييدعمهاملخصمصاحبلتقييمالمخاطرمن00و01مقرراتبشأنالمادتينوزادتنسبةال

 ؛(3أنظرالمرفقوالجدول)فيالمائة99فيالمائةإلى45فيالمائة،ونسبةتلكالتيقدمتهااألطرافمن12

(e) فيالمائةمنحيثعدد06بنسبة3100و3101وزادمجموعكميةالحركةالناشئةعنغرفةتبادلالمعلوماتفي

وتمالحصولعلىنسبمماثلةعنالحركةالناشئةمنالبلدان.فيالمائةمنحيثعددالزوارالمنفردينلكلموقع5الزياراتوبنسبة

 (.2أنظرالمرفقوالجدول)الناميةفقط

البلدان والسيما البلدان التي هي أطراف، في توفير وتبين البيانات أعاله بوضوح وجود اتجاهات إيجابية فيما يتعلق بالتزام  .14

البيانات األكثر دقة من خالل غرفة تبادل المعلومات واالمتثال لطلبات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن 

 .الشفافية واالكتمال

في المائة من المقررات بموجب المادتين  37ادل تع)ملخصا من ملخصات تقييم المخاطر  345دم حتى اآلن سوى يقغير أنه لم  .15

المسجلة  11و 12في المائة من المقررات بشأن المادتين  33تعادل )من األطراف  82منها ( المسجلة في غرفة تبادل المعلومات 11و 12

 (.بواسطة األطراف في غرفة تبادل المعلومات

ات غرفة تبادل المعلومات مع تلك المستمدة من قاعدة بياناتوعالوة على ذلك تبين أيضا المقارنة غير المنقحة لبيان .16
20

حالة  

والواقع أن الثغرة تضيق كل عام بين عدد . نتائج إيجابية من حيث اكتمال السجالت المسجلة في غرفة تبادل المعلومات:التجارة األحيائية 

باير وكروب ساينس ودو اجروسيانسيز ودو بونت )رئيسية األهداف التي تروج لها، على نطاق العالم، شركات التكنولوجيا الحيوية ال

، كان مجموع عدد المقررات في 3213أيار / فحتى مايو. وعدد المقررات المقدمة لغرفة تبادل المعلومات( بايونير ومونسانتو وسينجنيتا

 .اعدة بيانات حالة التجارة األحيائيةفي المائة من مجموع أرقام األحداث المسجلة في ق 92المقدمة للغرفة  11و 12إطار المادتين 

 عناصر مشروع مقر  عن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية -  ابعا

األطراف في البروتوكول إلى أن تنظر، خالل اجتماعها السادس في التشغيل العام لغرفة تبادل المعلومات والتنفيذ الجاري  ىدعت .17

 .بشأن أنشطة الغرفة في المستقبل إرشادر لبرنامج العمل حتى يمكن إصدا

وعلى أساس التقرير المرحلي عن تنفيذ هدف الخطة اإلستراتيجية، قد يرغب االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  .18

 :لألطراف في بروتوكول قرطاجنة فيمايلي

 .السالمةاألحيائيةبالتحسيناتالتيأدخلتعلىالبوابةالرئيسيةلغرفةتبادلمعلوماتيرحب(و)

 :إلىاألمينالتنفيذيأنيطلب(ز)

يجمع المعلومات المسترجعة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية عن خبراتهم في الوصول إلى (  1) 

 غرفة تبادل المعلومات فضال عن تقديم واسترجاع البيانات، وأخذ هذه الخبرات في االعتبار لدى إجراء التحسينات في

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في المستقبل؛

                                                      
20

 http://www.biotradestatus.com  على  
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مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان )المنصات المتعلقة بالسالمة األحيائية / يواصل التعاون مع قواعد البيانات(   3) 

ة من غرفة تبادل بغرض تجنب ازدواجية الجهود وتحسين االستفاد( االقتصادي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

 ؛معلومات السالمة األحيائية بوصفها آلية عالمية لتقاسم المعلومات عن السالمة األحيائية

يحث(ح) ويدعواألطراف األخرى مؤتمرالىالحكومات ومقررات البروتوكول بموجب بالتزاماتها للوفاء مايلي
 :األطرافالعاملكاجتماعلألطراففيبروتوكولقرطاجنة

 ةجميع سجالتها الوطنية المنشورة غير المكتملة بالمعلومات اإللزامية على النحو الذي تطلبه االستمار أن تحدث(1)

 الموحدة؛

أن تقدم لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بطريقة حسنة التوقيت، معلومات كافية ودقيقة عن المقررات      (3)

فضال عن ملخصات تقييم المخاطر عن جميع الحاالت لدى طلبها بحسب النهائية ذات الصلة بالكائنات المحورة الحية 

، الدخول المقصود للكائنات المحورة الحية في البيئة إلجراء التجارب الميدانية وضمن جملة أمورالبروتوكول بما في ذلك، 

 والتداول التجاري؛ بصرف النظر عما إذا كانت هذه الكائنات ستخضع أو التخضع للتنقالت عبر الحدود في المستقبل

 .أن تتعاون مع األمانة في جهودها لالحتفاظ بمعلومات كاملة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية       (2)

قرطاجنةيوصي(د) بروتوكول تنفيذ بدعم يتعلق فيما العالمية البيئة مرفق إلى إرشاده اعتماد لدى األطراف، مؤتمر
يحث بأن األحيائية، احتياجاتبناءللسالمة معالجة علىمواصلة لالتفاقية المالية اآللية باعتباره العالمية البيئة مرفق

القدراتعلىاستخدامغرفةتبادلالمعلوماتمنخاللتوسيعنطاقالمشروعالجاريبشأنمواصلةتعزيزبناءالقدرات
المشروعالثاني)علىالمشاركةالفعالةفيغرفةتبادلالمعلومات مشاركا41فيالوقتالحاضرعلىيقتصرلذيا(

 .ليشتملجميعاألطرافالمؤهلة

 

 المرفق

تبادل معلومات السالمة األحيائية والتقييا األولم لمؤشرات ال طة العتراتيصية طات ال لة بغرفة تبادل  تفاصيل السصالت المقدمة لغرفة

 المعلومات

 (2112أيار/مايو11حتى)دلمعلوماتالسالمةاألحيائيةعددالسجالتالمقدمةإلىغرفةتبا:1الجدول

 فئة المعلومات

عدد عصالت الغرفة
21

 
 نسبة الزيادة

(%) 
 2212أيا  / مايو 2212آطا  / ما س

       

 %3.2- 182 188 جهات اتصال البروتوكول

 %0.5 192 191 جهات اتصال غرفة تبادل المعلومات

 %3.8 83 80 17جهات اتصال المادة 

 %3.4 363 351 السلطات الوطنية المختصة

 %17 124 106 المواقع الشبكية وقواعد البيانات الوطنية للسالمة األحيائية

 %3.4 826 799 مصموع عصالت جهات االت ال الوطنية
     

 %24.6 720 578 القوانين الوطنية

 %39.5- 23 38 االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف واإلقليمية

 %22.7 757 617 مصموع عصالت القوانين والقواعد
     

 %54 476 309 (اإلدخال في البيئة)المقررات بموجب 

 %14.4 659 576 (الكائنات المحورة الحية)  1-11المادة  المقررات بموجب

 %102.8 292 144 مقررات وإعالنات أخرى

 %24.9 972 778 الت االتمصموع عصالت بشأن المقر ات القطرية وغيرةا من ا
     

 %56.5 651 416 مصموع عصالت تقا ير تقييا الم اطر
     

 %72 129 75 قائمة األعضاء من الخبراء

 %100 1 0 تقارير مهام الخبراء

 %73.3 130 75 مصموع عصالت قائمة ال براء

     

 %24.2 3,336 2,685 المقدمة من البلدان سصالتالمصموع 

                                                      
21

مثل أن )فئة االختالف بين كمية السجالت المدرجة في كل فئة والعدد اإلجمالي للسجالت إلى احتمال أن يكون أحد السجالت متضمنا معلومات عن أكثر من  يرجع  

 .نفس السجل مرتين في التفاصيلوفي هذه الحالة يدرج (. يكون لجهة اتصال أكثر من دور
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 فئة المعلومات

عدد عصالت الغرفة
21

 
 نسبة الزيادة

(%) 
 2212أيا  / مايو 2212آطا  / ما س

       

     
 %18.4 399 337 الكائنات المحورة الحية جلس

 %38 323 234 سجل العناصر البيئية

 %22.5 174 142 سجل المنظمات

 %25.7 896 713 مصموع ملفات السصالت
     

 %15.5 372 322 أنشطة بناء القدرات والمشروعات بالفرص

 %50- 30 60 االحتياجات واألولويات لبناء القدرات

 %5.2 402 382 نشطة بناء القد اتمصموع عصالت أ

     

 %24.3 261 210 مصموع عصالت المنظمات الدولية

     

 %1.1 7,866 7,783 مصموع عصالت قاعدة البيانات الببليوغرافية العلمية

     

 %31.2 1,368 1,043 مصموع عصالت مركز موا د معلومات السالمة األحيائية

     

 %10.2 14,129 12,816 غرفة تبادل المعلوماتمصموع عدد السصالت فم 
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المقدمةبالمقرراتالمقرراتالقطريةوغيرذلكمناالتصاالتالمقدمةلغرفةتبادلالمعلومات،والتفاصيلالمتعلقةعدد:2الجدول
 (2112أيار/مايو11حتى)وعملياتتقييمالمخاطر11و11بموجبالمادتين

 البلدان
/ قر اتمصموع عدد الم

 االت االت المقدمة للغرفة

 11و 12المقر ات بموجب المادتين 

عمليات تقييا 

 12المادة  الم اطر المقدمة

 فقط

 11المادة 

 فقط

 12المادتان 

 11و
 المصموع

       

 األطراف

 1 0 0 0 0 6 النمسا

 0 0 0 0 0 1 بربادوس

 4 4 0 1 3 4 بلجيكا

 31 31 31 0 0 31 البرازيل

 0 0 0 0 0 2 اريابلغ

 0 22 2 20 0 23 الصين

 70 78 0 40 38 81 كولومبيا

 34 12 0 0 12 36 كوستاريكا

 0 0 0 0 0 1 قبرص

 0 0 0 0 0 1 الدنمارك

 0 0 0 0 0 1 الجمهورية الدومينيكية

 47 47 2 41 4 48 االتحاد االوروبي

 31 32 0 1 31 32 ألمانيا

 1 1 0 0 1 1 هندوراس

 5 5 0 0 5 5 الهند

 1 1 0 0 1 1 أندونيسيا

 96 96 56 35 5 97 اليابان

 1 0 0 0 0 1 كينيا

 0 1 0 1 0 1 ليبيا

 7 7 0 6 1 7 ماليزيا

 5 47 0 35 12 47 المكسيك

 2 2 0 2 0 2 هولندا

 0 23 0 23 0 25 نيوزيلندا

 0 0 0 0 0 1 النيجر

 0 1 0 0 1 1 نيجيريا

 0 1 0 0 1 2 النرويج

 50 46 0 46 0 50 لبينالف

 87 87 0 87 0 87 جمهورية كوريا

 1 2 0 0 2 2 رومانيا

 0 0 0 0 0 1 ياشسانت لو

 0 3 0 0 3 13 جنوب أفريقيا

 112 112 0 1 111 112 إسبانيا

 0 0 0 0 0 9 السويد

 0 8 0 8 0 8 سويسرا

 0 0 0 0 0 1 العربية السورية الجمهورية 

 3 3 0 0 3 3 فيتنام

 (%88) 589 (%100) 672 (%13) 91 (%52) 347 (%35) 234 744 (األطراف) مجموع الفرعيال
       

 غير األطراف

 10 21 2 10 9 21 األرجنتين

 0 29 4 24 1 29 أستراليا

 61 64 48 14 2 64 كندا

 0 119 89 30 0 119 الواليات المتحدة األمريكية

 (%30) 71 (%100) 233 (%61) 143 (%33) 78 (%5) 12 233 (لغير األطراف) المجموع الفرعي
       

 (%73) 660 (%100) 905 (%26) 234 (%47) 425 (%27) 246 977 المصموع
       

 UNEP/CBD/ BS/COP-MOP/5/3)الجدول والمرفق    من ,) ,3213آزار /مقارنة البيانات فى مارس

 n/a 129 (26%) 321 (66%) 39 (8%) 489 (100%) 266 (54%) (األطراف) يالمجموع الفرع

 n/a 1 (0%) 75 (35%) 140 (65%) 216 (100%) 54 (25%) (لغير األطراف) المجموع الفرعي

 (%45) 320 (%100) 705 (%25) 179 (%56) 396 (%18) 130 778 المجموع
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عرض عام لحالةة المعلومةات التةي : 1الشكل 
األطةةةةةراف لغرفةةةةةة تبةةةةةادل  قةةةةةدمها

الةةةةرد علةةةةى األسةةةةئلة )المعلومةةةةات 
فةةةةي التقريةةةةر الةةةةوطني  134-9-9
 (الثاني

 

األطراف التي أنشأت آليات قدرات : 3الشكل 
جهةةةات االتصةةةال الوطنيةةةة للغرفةةةة 

أو التنسةةيق بةةين جهةةات االتصةةال /و
الوطنيةةةةةةةة والسةةةةةةةلطات الوطنيةةةةةةةة 
المختصة إلتاحة المعلومات لغرفةة 

الةةةةةرد علةةةةةى )تبةةةةةادل المعلومةةةةةات 
فةةي التقريةةر  136و 135السةةؤالين 

 (الوطني الثاني

 

اكتمال وحداثةة المعلومةات المقدمةة : 3الشكل 
فةةةةةي  122الةةةةةرد علةةةةةى السةةةةةؤال )

 (التقرير الوطني الثاني
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-2111وكولقرطاجنةللسالمةاألحيائيةللفترةتقييممؤشراتغرفةتبادلالمعلوماتذاتالصلةللخطةاإلستراتيجيةلبروت:1الجدول
 22(2112نيسان/أبريل11حتى)2121

 
 تقاعا المعلومات 6-2بناء القد ات، والهدش التشغيلم : 2مصال التركيز 

عدد التقديمات لغرفة تبادل المعلومات  3-6-1

من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها 

 بمرحلة تحول

 (سجالت الغرفة)في المائة 38.8 =  3,621 /1,406

غرفة تبادل المعلومات نسبة سجالت : المصدر

الغرفة التي قدمتها البلدان النامية
23

بالمقارنة بالعدد  

 اإلجمالي للسجالت التي قدمتها البلدان

 

حجم الحركة من المستخدمين إلى الغرفة  3-6-3

ا من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداته

 بمرحلة تحول

 :3212عام 

 (زيارة)  40% = 126,202 / 50,624

 (زيارة منفردة) 39% = 83,810 / 32,786 

 

 :3211عام 

 (زيارة) 55% =  146,493 /  80,184 

 (زيارة منفردة) 54% = 87,456 / 47,042 

 :تحليالت جوجل: المصدر

نسبة الزيارات والزيارة المنفردة سنويا من البلدان 

بالمقارنة بمجموع عدد الزيارات والزيارات النامية 

 (المنفردة

 فعالية غرفة تبادل المعلومات 1.4تقاعا المعلومات، والهدش التشغيلم : 4مصال التركيز 

نسبة تقارير ملخصات تقييم المخاطر  4-1-1

مقابل عدد المقررات بشأن الكائنات المحورة 

 الحية

 ( BCHسجالت) 83%= 536/647

تبةةةادل المعلومةةةات عةةةدد السةةةجالت  غرفةةةة: المصةةةدر

المقدمة من األطراف بموجب المقةررات القطريةة أو 

" الموضةوع"مةع احتةواء "غير ذلةك مةن االتصةاالت 

علةةى مقةةررات عةةن الكائنةةات المحةةورة الحيةةة بشةةأن 

أو اإلطةار  12وفقا للمةادة )اإلدخال المتعمد في البيئة 

مقةةةةرر عةةةةن الكائنةةةةات "أو /و(" التنظيمةةةةي المحلةةةةي

رة الحيةةةة بشةةةأن االسةةةتخدام المباشةةةر كأغذيةةةة المحةةةو

الكائنات المحةورة  – 11المادة )وأعالف أو للتصنيع 

مةةع كةةائن واحةةد ( الحيةةة لتصةةنيع األغذيةةة واألعةةالف

على األقل من الكائنات المحةورة الحيةة ومايصةاحبها 

 من ملخص لتقييم المخاطر 

 

عدد المطبوعات المتضمنة في مركز  4-1-3

 لسالمة األحيائيةموارد معلومات ا
 ( BCHسجالت) 1,223

غرفة تبادل المعلومات عدد السجالت : المصدر

مركز موارد / المتاحة في غرفة تبادل المعلومات

 معلومات السالمة األحيائية

حجم الحركة من المستخدمين إلى غرفة  4-1-2

 تبادل المعلومات

 :3212عام 

 (زيارة)  126,202

 (زيارة منفردة)  83,081

 

 :3211م عا

 (زيارة) 146,493 

 (زيارة منفردة)  87,456

 :تحليالت جوجل: المصدر

 نسبة الزيارات والزيارة المنفردة سنويا

 عدد المراجع في غرفة تبادل المعلومات 4-1-4

 (BCHروابط الغرفة )  289,176

 (BCHصفحات متصلة بالغرفة )  3,372

 (BCHمراجع جوجل للغرفة ) 75,100

 net of) حساب الروابط : مدير ويب جوجل

cbd.int, chm-cbd.net and biodiv.org) 

عدد البلدان التي لديها جهات اتصال  4-1-5

 مسجلة على الغرفة

  (جهات اتصال وطنية للغرفة) 176

 (جهات اتصال وطنية للغرفة) 192

 (17برنامج قطري المادة ) 72
 غرفة تبادل المعلومات: المصدر

األقاليم التي نشرت قوانين عدد البلدان و 4-1-6

 أو قواعد للسالمة األحيائية على الغرفة/و
 (BCHالغرفة : )المصدر (بلدان) 155

                                                      
22

. طرفا في البروتوكول 161عندما كان هناك  3211كانون األول / ديسمبر 21طرفا من  142تشير البيانات المستخلصة من التقرير الوطني الثاني إلى التقديمات من   

 .ما لم يذكر غير ذلك 3213نيسان / البيانات من المصادر األخرى دارية حتى أبريل
23

املة للبيانات من غراض تقييم مؤشرات الخطة اإلستراتيجية في هذا الجدول، تم الحصول على البيانات الخاصة بالبلدان النامية باالستخالص من األرقام الشأل  

WEOG واليابان. 
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المقررات المحلية المتاحة / AIAعدد  4-1-7

 عن طريق غرفة تبادل المعلومات

 

 (سجالت في الغرفة) 903

غرفةةةة تبةةةادل المعلومةةةات عةةةدد السةةةجالت : المصةةةدر

ب المقةررات القطريةة أو المقدمة من األطراف بموج

" الموضةوع"مةع احتةواء "غير ذلةك مةن االتصةاالت 

علةةى مقةةررات عةةن الكائنةةات المحةةورة الحيةةة بشةةأن 

أو اإلطةار  12وفقا للمةادة )اإلدخال المتعمد في البيئة 

مقةةةةرر عةةةةن الكائنةةةةات "أو /و(" التنظيمةةةةي المحلةةةةي

المحةةةورة الحيةةةة بشةةةأن االسةةةتخدام المباشةةةر كأغذيةةةة 

الكائنات المحةورة  – 11المادة )صنيع وأعالف أو للت

مةةع كةةائن واحةةد ( الحيةةة لتصةةنيع األغذيةةة واألعةةالف

على األقل من الكائنات المحةورة الحيةة ومايصةاحبها 

 من ملخص لتقييم المخاطر 

عدد مستخدمي الغرفة المطالبين  4-1-8

بتحسينات على الدقة واالكتمال أو النطاقات 

 الزمنية للمعلومات

 تتوافر بياناتال التتوافر

 غرفة تبادل المعلومات باعتبا ةا أداة للمناقشات والمؤتمرات اللكترونية 2.4تقاعا المعلومات، والهدش التشغيلم : 4مصال التركيز 

نسبة األطراف المشاركة في المناقشات  4-3-1

اإللكترونية والمؤتمرات في الوقت الحقيقي على 

 الغرفة

 (أطراف)  28% = 45/163

 (%31) 50 :م المخاطرتقيي

 (%11) 18 :الرصد

 (%9) 15 :موظفو الجمارك

 (%21) 34 االجتماعية االقتصادية القضايا

 (%100) 163 :الغرفة بشأن الغرفة

،للجنة اإلستشارية غير الغرفة السلطات المختصة 

 (%9) 15 الرسمية

المشروع الثاني لغرفة تبادل المعلومات المشتركة بين 

 (%14) 23 بيئة العالميةاليونيب ومرفق ال

متوسط وتفاصيل : غرفة تبادل المعلومات: المصدر

األطراف المشاركة في منابر ومؤتمرات الوقت 

 (3213-3212)الحقيقي للغرفة 

 

عدد المشاركين في المناقشات اإللكترونية  4-3-3

والمؤتمرات في الوقت الحقيقي وتنوعهم 

 وخلفياتهم

 (أطراف)1,166 

 281  :تقييم المخاطر

 34   :الرصد

 21  :موظفو الجمارك

 92 النواحي االجتماعية واالقتصادية

 681  :الغرفة بشأن الغرفة

 IAC 20الغرفة السلطات المختصة 

المشروع الثاني لغرفة تبادل المعلومات المشتركة بين 

 37 اليونيب ومرفق البيئة العالمية

مجموع عدد : غرفة تبادل المعلومات: المصدر

المشاركين في المنابر والمؤتمرات في  وتفاصيل

 (3213-3212)الوقت الحقيقي للغرفة 

عدد أنشطة بناء القدرات التي تهدف إلى  4-3-2

زيادة الشفافية واالكتمال والمساواة في المشاركة 

 في الغرفة

تقييم المخاطر، الغرفة والرصد، )مجاالت مواضيعية   6

االجتماعية  موظفو الجمارك، بناء القدرات، القضايا

 (االقتصادية

 مجموعات نقاشية  34

 (طاولة مستديرة 3)مؤتمرات في الوقت الحقيقي   9

عدد المنابر : غرفة تبادل المعلومات: المصدر

 والمؤتمرات في الوقت الحقيقي في الغرفة

 غرفة تبادل المعلومات تقاعا المعلومات من م اد  أخرى غير 3.4تقاعا المعلومات، والهدش التشغيلم : 4مصال التركيز 

عدد المناسبات المنظمة بشأن السالمة  4-2-1

 األحيائية

  ندوة دراسية  114

 حلقة عمل  167
 غرفة تبادل المعلومات: المصدر

المطبوعات بشأن السالمة األحيائية  عدد 4-2-3

 التي تم تقاسمها
 (سجل للغرفة) 1,223

غرفة تبادل المعلومات عدد السجالت : المصدر

مركز موارد / لمتوافرة في غرفة تبادل المعلوماتا

 معلومات السالمة األحيائية

 
----- 

 


