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  موجز تنفیذي
  

جمیع المعلومات باء في ضمان  12/2من المقرر  19المطلوبة في الفقرة  الویبرئیسي من استراتیجیة ال یتمثل الهدف
، التنوع البیولوجي تبادل المعلومات، فضال عن أي منابر أخرى یتم تطویرها في إطار اتفاقیة غرفالمشتركة أو ذات الصلة ب

ستراتیجیة شبكة االنترنت على النحو وتتشكل ا. في الجهود یمكن الوصول إلیها على نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجیة
  :التالي

  الرؤیة االستراتیجیة؛  )أ(
  الحالة الراهنة؛  )ب(
  .الطریق إلى األمام  )ج(

، واستمرارها، اوكفاءته ا، وفاعلیتهینة المستخدمتجربوتستند الرؤیة االستراتیجیة إلى عدة مبادئ توجیهیة تتعلق ب
السیاق العام لالتفاقیة وبروتوكولیها، والدور المتوقع لألمانة في تغطیة  حسبانوتأخذ في ال. قاسم المعارفوتبادل المعلومات، وت

غرفة تبادل الوطنیة للیات اآلوتنظر أیضا في الشبكة العالمیة للشركاء و . هذه المعاهدات الثالثة وغرفها لتبادل المعلومات
تبادل المعلومات من خالل التشغیل البیني، على النحو الذي توقعته الخطة لیة المركزیة لغرفة اآلالمعلومات المرتبطة ب

  .2020-2011االستراتیدیة للتنوع البیولوجي 
هو نقطة الدخول الرئیسیة التفاقیة  )www.cbd.int(وتعتبر هذه الرؤیة أن الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي 

في إدارة هذه  وال یتمثل دور الموقع الشبكي. بالنسبة لجمیع أصحاب المصلحة والجماهیر وبروتوكولیهاوع البولوجي التن
  .هم إلى المصادر ذات الصلة بدون تكرار محتواهاوجهالجماهیر ولكن بدال من ذلك في العمل كآلیة استكشاف ت

ویات لتلبیة توقعات مختلف الجماهیر المستهدفة المواقع الشبكیة وأقسام المحت سماتوقد تم تحدید عدد من 
على أعلى مستوى لتقدیم الوصول  المالحةالمعلومات المقترحة  تصمیمسیة لومن المكونات الرئی. ومجموعات المستخدمین

لى مبادرات الشرا ٕ لى المعلومات الوطنیة من خالل الموجز القطري، وا ٕ كات من السریع إلى كل معاهدة وبرامجها المواضیعیة، وا
لى مركز معلومات یقدم طائفة من الخدمات اإللكترونیة ذات الصلة بما في ذلك اإلبالغ الوطني وتتبع  ٕ خالل بوابات مختلفة، وا

  .المقررات
سلسلة من المشاكل، بما في ذلك التفتت، وعدم االتساق، واإلیصال البطيء، والصیانة  ةویظهر تحلیل للحالة الراهن

ة الشبكة، واتساقها، إدار الطریق إلى األمام لمعالجة هذه المشاكل في اتخاذ بعض التدابیر لتحسین ویتمثل . غیر المالئمة
دارة المحتوي ٕ نتاجیتها، واستمراریتها، وا ٕ   .وتكاملها، وا

ل التي أعدت لغرفة تباد يلشبكللموقع اویتمثل نهج التنفیذ الناتج عن ذلك في االستناد إلى بنیة تحتیة جدیدة 
مستودع في المرحلة ة من ثدیحوتتكون هذه البنیة التحتیة ال. نظام اإلبالغ على االنترنتلو  صول وتقاسم المنافعمعلومات الح

النهائیة یحتفظ بمحتوي مهیكل، وصفحات شبكیة بواجهة تطبیق لعرض مثل هذا المحتوى بمرونة كاملة، وبرمجة واجهة 
ویتمتع هذا التصمیم . بین عناصر واجهة التطبیق والمرحلة النهائیةللسماح بنظم االتصال ذات االتجاهین  (API) التطبیقات
الوصول إلى المعلومات بالسماح لألجهزة المتنقلة، والشركاء الخارجیون، واآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات  فائدةالمرن ب

  .هذه الواردة في المستودع المركزي من خالل برمجة واجهة التطبیقات
في تنفیذ هذا االستراتیجیة من خالل مجموعة من النواتج وفقا لخارطة طریق تأخذ في الحسبان  تتمثل الخطةو 

ومن المأمول فیه أن تنفیذ هذه االستراتیجیة . ة تجاه األطرافقائم، وااللتزامات ال"الثمار الناضجة"االحتیاجات الملحة، و
  .النترنت في المستقبلشبكة ا اتر دیم أسس قویة لتطو ستجیب لتوقعات األطراف مع تقیس
  

http://www.cbd.int
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  مقدمة
  معلومات أساسیة

لضمان أن  الویبإعداد استراتیجیة طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي باء،  12/2من المقرر  19في الفقرة  -1
 عالحصول وتقاسم منافوغرفة تبادل معلومات  ،(CHM) جمیع المعلومات المشتركة أو ذات الصلة بآلیة غرفة تبادل المعلومات

(ABSCH)  غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیةو (BCH) ،فضال عن أي منابر أخرى یتم تطویرها في إطار االتفاقیة ،
لمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا الشبكي لموقع المثل منبر االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، و 

ل، یمكن الوصول إلیها على نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجیة في الجهود، وتقدیم هذه وأي تطورات مشابهة في المستقب
 1.لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف الهیئة الفرعیة للتنفیذ للنظر فیها في اجتماعها األول، تحضیرااالستراتیجیة إلى 

ني عالفریق العامل الم وماتفة تبادل المعلوتبعا لهذا الطلب، أنشأت اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غر  -2
ونتج عن المشاورات مع هذا الفریق . الویب هذهبهدف إسداء المشورة لألمین التنفیذي حول إعداد استراتیجیة  الویبستراتیجیة با

 الویبستراتیجیة ذوي الصلة التحضیر لمشروع أولي الالعامل وكذلك مع موظفي األمانة 
(UNEP/CBD/CHM/IAC/2015/1/INF/2)،2  ُدمت إلى اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غرفة تبادل المعلوماتالتي ق 

یة تطویر األمین التنفیذي كیفطلب مشورة حول من أجل  2015تشرین األول /أكتوبر 31و 30في اجتماعها المنعقد یومي 
هذه المشورة، المتاحة في القسم أوال من الوثیقة و . عها األوللتقدیمها إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتما الویب هذهستراتیجیة ال

UNEP/CBD/SBI/1/INF/8،3  تحضیر الوثیقة الحالیةلدى قد أخذت في االعتبار. 

 ونطاق هذه الوثیقةغرض 

الوطنیة المطلوبة المواقع الشبكیة التي یمتلكها األمین التنفیذي، والمواقع الشبكیة لآللیة الویب استراتیجیة یغطي نطاق  -3
لغرفة تبادل المعلومات والمواقع الشبكیة للشركاء خارج هذا النطاق ألن األطراف تمتلكها والشركاء على التوالي، وهي بالتالي 

ستراتیجیة هذه االشراكة مع األمین التنفیذي أن یتأثر بلذلك، فمن شأن موقع شبكي مبني با ومع. خارج سیطرة األمین التنفیذي
 .وصیاته عن تطور هذا الموقع الشبكي المشتركمن خالل آرائه وت

تبادل  یشمل جمیع المواقع الشبكیة، وغرفلبمعناه الواسع  "الموقع الشبكي"یستخدم مصطلح وفي بقیة الوثیقة الحالیة،  -4
 .یمتلكها األمین التنفیذيالتي ة ینظم الشبكالالمعلومات، والبوابات الشبكیة، أو 

تبادل المعلومات لالتفاقیة وبروتوكولیها، تأخذ هذه االستراتیجیة في االعتبار ونظرا ألهمیة مختلف آلیات غرف  -5
بالنسبة لزوار القراءة فقط ووظائف آلیة غرفة تبادل المعلومات التي تسمح للمستخدمین قع الشبكیة المو وظائف التمییز بین 

 .المرخصین بتقدیم محتوى لتبادله مع جمهور واسع

معلومات إضافیة عن استراتیجیة شبكة "طاق هذه الوثیقة، ترد وثیقة إعالمیة بعنوان ومع تجاوز بعض التفاصیل ن -6
 .الوثیقة، حسب االقتضاء تلكوترد إشارات إلى األقسام في  4.(UNEP/CBD/SBI/1/INF/3)" االنترنت لالتفاقیة وبروتوكولیها

 النهج

 :تتبع هذه الوثیقة نهجا من ثالث خطوات -7

  أین نرید أن نكون؛ –الرؤیة االستراتیجیة   )أ(
  ؛أین نحن اآلن –الحالة الراهنة   )ب(
 .هناكإلى كیف نصل  –الطریق إلى األمام   )ج(

                                                           
  n=2-http://www.cbd.int/decisions/?m=cop&12 :انظر   1
  en.pdf-02-01-2015-01/official/chmiac-2015-s/chm/chmiachttp://www.cbd.int/doc/meeting :انظر   2
  en.pdf-08-inf-01-01/information/sbi-http://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi :انظر   3
 en.pdf-03-inf-01-01/information/sbi-http://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi: انظر   4

http://www.cbd.int/decisions/?m=cop
http://www.cbd.int/doc/meeting
http://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi
http://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi
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 الرؤیة االستراتیجیة  - األول  جزءال

 یةرشادالمبادئ اإل   -1
 ة المستخدمتجربالفاعلیة و 

 :ة طیبة للمستخدم من خالل ما یليتجربالفاعلیة و  الویبینبغي أن تضمن استراتیجیة  -8

مؤتمر األطراف لدى األمانة تكلیف أساسي محدد وترشد مقررات  – تنظیمیةالهداف األالمواءمة مع   )أ(
في جعل الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي  الویبویتمثل أحد األهداف الرئیسیة الستراتیجیة . األنشطة التي تنفذها

  .األمانةفعاال بأقصى حد في المساهمة في أهداف وخدماته الشبكیة 
بهدف االمتثال لمقررات مؤتمر  الویبینبغي تحضیر استراتیجیة  - االمتثال لمقررات مؤتمر األطراف  )ب(

ات الذي طلب إتاحة موقع شبكي ذي نوعیة عالیة بجمیع لغ 10/15،5وخصوصا المقرر األطراف ذات العالقة باالنترنت، 
تشجیع وتیسیر  هي 2020-2011 للفترة  آللیة غرفة تبادل المعلوماتالمهمة العامة أن د ، وحد)2- 1الهدف (األمم المتحدة 

نشاء شبكة تشغیلیة بالكامل لألطراف والشركاء؛ شاركالتعاون العلمي والتقني، وت ٕ   المعارف، وتبادل المعلومات، وا
ینبغي أن و . األمانة اآلن بعملیة التحضیر الستراتیجیة االتصالتمر  – المواءمة مع استراتیجیة االتصال  )ج(

وخصوصا من حیث التوسیم، والرسائل، وجوانب ال األوسع نطاقا، تظل استراتیجیة الویب متوائمة مع استراتیجیة االتص
تقریر حلقة العمل بشأن "بعنوان  UNEP/CBD/SBI/1/INF/15،6الوثیقة ویرد مزید من التفاصیل في . التواصل االجتماعي

  ؛"نهج بث الرسائل: ل والتثقیف والتوعیة العامةاللجنة االستشاریة غیر الرسمیة لالتصا
، وینبغي ویبفي صلب استراتیجیة ال ویبینبغي أن یكون مستخدمو ال – یننهج یركز على المستخدم  )د(

  ؛(UX) ینالمستخدم وتجربة ویبإعطاء األولویة بالتالي إلى إمكانیة استخدام ال
والتماسك عبر جمیع المواقع الشبكیة التي تدیرها األمانة، ینبغي الحفاظ على االتساق  – االتساق والتماسك  )ه(

  على المستوى المرئي والمستوى التشغیلي؛
السعي عن طریق دور المواقع الشبكیة الخارجیة في االعتبار  ویبینبغي أن تأخذ استراتیجیة ال – التكامل  )و(

  ؛زدواجیةإلى التكامل وتجنب اال
 .لرصد استخدام الموقع الشبكي وجمع بیانات للمؤشرات – عل المستخدمیندراسات تحلیلیة للشبكة وردود ف  )ز(

 :إلى زیادة الكفاءة واالستمراریة بالطریقة التالیة الویباستراتیجیة وینبغي أن تؤدي  -9

مع توصیات وحدة التفتیش  ویبینبغي أن تتماشي استراتیجیة ال – االلتزام بالمبادئ التوجیهیة لألمم المتحدة  )أ(
  7؛)UNEP/CBD/SBI/1/INF/3 لوثیقةلالمتاحة في المرفق الثاني ( إلدارة المواقع الشبكیة لألمم المتحدة (JIU)كة لألمم المتحدة المشتر 

وینبغي توجیه . تطلب موارد كبیرةیإن تطویر وصیانة المواقع الشبكیة مع تطبیقاتها ومحتواها  –االستمراریة   )ب(
  ؛لمتوسطة األجل والطویلة األجلنحو االستمراریة ا ویباستراتیجیة ال
جمیع الجوانب المتعلقة بالموثوقیة واألمن واستمراریة العمل تعتبر  – قیة، واألمن، واستمراریة العملموثو ال  )ج(

  ؛حیویة للتشغیل الجاري السلس ألي موقع شبكي
عداد إجراءات إلى مزید  ویبكلما كان ممكنا، ینبغي أن تقود استراتیجیة ال – التكامل والتوحید  )د( ٕ من التكامل وا

  ؛(SOPs)التشغیل الموحدة 

                                                           
  n=15-http://www.cbd.int/decisions/?m=cop&10 :انظر   5
 en.pdf-15-inf-01-01/information/sbi-http://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi :انظر   6
  rchive/JIU_REP_2008_6_English.pdfnotes/a-https://www.unjiu.org/en/reports: انظر   7

http://www.cbd.int/decisions/?m=cop
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استخدام أدوات البرمجیات  الویبینبغي أن تفضل استراتیجیة  – المتاحة علنا فضلیة ألدوات البرمجیاتاأل  )ه(
انظر المرفق ( 8من برنامج عمل آلیة غرفة تبادل المعلومات 5-1- 1المتاحة علنا على النحو المشار إلیه في النشاط 

  ؛محتوي الموقع ة، وخصوصا إلدارة وترجم)UNEP/CBD/SBI/1/INF/3ألول بالوثیقة ا
 تبادل المعلومات وتشارك المعارف

 :نحو المزید من تبادل المعلومات وتشارك المعارف ویبالینبغي أن توجه استراتیجیة  -10

دارة المع  )أ( ٕ لیة آلوفاء بتكلیف لو مهني ینبغي إدارة المعلومات والمعارف على نح – ارفالمعلومات المهنیة وا
  ؛غرفة تبادل المعلومات من أجل تیسیر تبادل المعلومات وتشارك المعارف

ینبغي إتاحة هذا الموقع الشبكي في نهایة المطاف بجمیع لغات األمم المتحدة، بما فیها  – تعدد اللغات  )ب(
  ؛اللغة العربیة التي هي لغة من الیمین إلى الیسار

من حیث المبدأ، ینبغي أن تكون جمیع المعلومات العامة التي  – ة والتشغیل البینيتوحمفالبیانات ال  )ج(
ویشمل ذلك التشغیل البیني من خالل برمجة . تستضیفها أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي مفتوحة للحصول علیها قدر اإلمكان

  ؛(API)واجهة التطبیقات 
  ادة استكشاف المعلومات على االنترنت؛لزی - (SEO) البحث اتمحركالربط األمثل ب  )د(
مواءمة الصفحات الشبكیة ألحجام شاشات مختلفة، السیما األجهزة  – (RWD)تصمیم شبكي مستجیب   )ه(

  ؛لةحمو الم
 .لسماح لألشخاص ذوي اإلعاقة بالوصول إلى محتوي الموقعا -  9إمكانیة الوصول إلى الموقع  )و(

  السیاق والرؤیة  - 2
 كولیهااالتفاقیة وبروتو 

 :متعددة األطراف وغرفها لتبادل المعلومات بیئیة اتفاقاتثالثة أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي  غطيت -11

 غرفة تبادل المعلومات عمالت آلیة ئوأنش – (CHM) مع آلیتها لتبادل المعلومات ،اتفاقیة التنوع البیولوجي  )أ(
غرفة ومن المتوقع أیضا أن تدعم آلیة . قني والعلمي فیما بین األطرافمن االتفاقیة لتشجیع وتیسیر التعاون الت 3-18للمادة 

  بشأن تبادل المعلومات؛ 17أخرى من االتفاقیة، بما فیها المادة  اتبادل المعلومات مواد
أنشأت  – (BCH)تبادل معلومات السالمة األحیائیة لغرفته مع  ،بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة  )ب(

ن بروتوكول قرطاجنة غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة كجزء من آلیة غرفة تبادل المعلومات بموجب م 1- 20المادة 
من االتفاقیة من أجل تیسیر تبادل المعلومات عن الكائنات الحیة المحورة ومساعدة األطراف في تنفیذ هذا  3-18المادة 

  10؛BS-1/3سالمة األحیائیة في المقرر وحددت طرائق تشغیل غرفة تبادل معلومات ال. البروتوكول
 الناشئة عن استخدامها لمنافعلعادل والمنصف لتقاسم االو على الموارد الجینیة للحصول  بروتوكول ناغویا  )ج(

(ABS)  غرفته لتبادل المعلومات مع(ABSCH) –  من بروتوكول ناغویا غرفة تبادل معلومات الحصول  1- 14أنشأت المادة
من االتفاقیة من أجل العمل كوسیلة لتشارك  3-18جزء من آلیة غرفة تبادل المعلومات بموجب المادة وتقاسم المنافع ك

المعلومات المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع، وخصوصا لتوفیر الوصول إلى المعلومات المتاحة من كل طرف ذات الصلة 
 NP-1/2.11الحصول وتقاسم المنافع في المقرر وحددت طرائق تشغیل غرفة تبادل معلومات . بتنفیذ هذا البروتوكول

 :ن األمانةوقع مفإن المتومثلها مثل أي أمانة التفاق بیئي متعدد األطراف،  -12

                                                           
  en.pdf-31-11-11/official/cop-http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop: انظر   8
 http://www.w3.org/WAI/intro/wcagand  https://en.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility :انظر   9

 n=3-http://www.cbd.int/decisions/?m=mop&01 :انظر   10
 n=2-mop-http://www.cbd.int/decisions/?m=np&01 :انظر   11
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الراعي للذاكرة المؤسسیة، وخصوصا المعلومات األساسیة التي تتكون من المقررات، والتوصیات، أن تكون   )أ(

  واألطراف، والتقاریر الوطنیة؛
ماعات، مثل اجتماعات مؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في أن تخدم االجت  )ب(

  البروتوكول، والهیئات الفرعیة؛
أن تستجیب لطلبات مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول الموجهة   )ج(

  إلى األمین التنفیذي؛
تویات، وخصوصا من جانب األطراف من خالل استراتیجیات وخطط العمل أن تتابع التنفیذ على جمیع المس  )د(

 .الوطنیة للتنوع البیولوجي وعملیات اإلبالغ الوطني

ها بطریقة تحسینمواصلة قام مؤتمر األطراف بوتتبع المقررات اإلبالغ مانة المتعلقة بألاوظائف وتجدر مالحظة أن  -13
 .تؤثر على التطور المتوقع للموقع الشبكي

تبع المقررات أن یعد ویصون أداة لتطلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي  12/28،12د أكبر، في المقرر یحدوبت -14
 .المقرر عرضا عاما للمعلومات التي ستدیرها هذه األداة ذلكویقدم المرفق ب. عبر االنترنت في آلیة غرفة تبادل المعلومات

ینبغي تنفیذ هذه األداة كخدمة معلومات أساسیة یمكن أن  ،فاقیة وبروتوكولیهااالت في إطار مقرراتللطبیعة الشاملة لونظرا ل
 .محتوى الصفحات الشبكیة في إطار البوابات المواضیعیة المختلفة زتعز 

وفیما یتعلق باإلبالغ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي، في عدد من المقررات األخیرة، بما في ذلك الفقرة  -15
طلبان  وعالوة على ذلك، قدم. أن ینشئ أداة إبالغ على االنترنت 12/29،13من المقرر  4باء والفقرة  12/2قرر من الم) أ(18

ولذلك، من المتوقع أن تنفذ خدمات اإلبالغ على االنترنت . بالنسبة لبروتوكول ناغویا وبروتوكول السالمة األحیائیة انمشابه
 .هذه بطریقة متآزرة

وأهداف أیشي  2020-2011د مؤتمر األطراف الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي اعتم 10/2،14وفي المقرر  -16
ولذلك، صممت أداة اإلبالغ على االنترنت . وهذه األهداف لها أهمیة حیویة لتنفیذ االتفاقیة. المذكورة فیهاللتنوع البیولوجي 

دة استخدامها عبر الموقع الشبكي حسب الضرورة، بما في یمكن إعاالمبلغ عنها معلومات الو . إللتقاط التقدم المحرز في تنفیذها
 .ذلك على الصفحات الشبكیة المخصصة لتقدیم معلومات عن هذه األهداف

وتشمل . وعالوة على ذلك، هناك عدد من المبادرات المتصلة باالنترنت التي أجرتها األمانة لدعم تكلیفها وعلمیاتها -17
دارة األحداث األمثلة تطویر وصیانة الخدمات اإللكتر  ٕ ونیة لخدمات المؤتمرات، مثل تسجیل المشاركین في االجتماعات، وا

ألنواع من هذه ا تطویروستواصل األمانة . ذكیة لتقلیل استهالك الورق خالل االجتماعات الرئیسیةالجانبیة، ونظام الطباعة ال
 .الوفاء بالتكلیف الصادر لها معها لمبادرات في المستقبل، كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا، بهدف تحسین فاعلیتا

 مجتمع التنوع البیولوجي وشبكة آلیة غرفة تبادل المعلومات

ت الكثیر من المؤسسات مواقع شبكیة تقدم معلومات وخدمات إلكترونیة عن أإن مجتمع التنوع البیولوجي واسع وأنش -18
مانة في سلسلة من مبادرات الشراكات التي نتج وعالوة على ذلك، اشتركت األ. موضوعات محددة في مجال التنوع البیولوجي

ونظرا لوجود هذه المواقع الشبكیة وقیمتها اإلضافیة . عنها إنشاء مواقع شبكیة مشتركة بشأن المسائل ذات االهتمامات المشتركة
لعملیة، یعني ذلك أن ومن حیث اآلثار ا. العامة، یتمثل النهج االستراتیجي لألمانة في تجنب اإلزدواجیة والسعي إلى التكامل

الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي، ینبغي أن یشیر، كلما كان ذلك مناسبا، إلى هذه المصادر الخارجیة بدال من المحاولة 
ویظل التعاون مع الشركاء المعنیین ضروریا من أجل . الخدمات اإللكترونیةو بأن یكون المقدم األساسي لمثل هذه المعلومات 

 .جابة على نحو طیب الحتیاجات مجتمع التنوع البیولوجي بطریقة متكاملةاالست

 :وتشمل األمثلة لمثل هذا التكامل ما یلي -19
                                                           

 n=28-http://www.cbd.int/decisions/?m=cop&12: انظر   12
 n=29-http://www.cbd.int/decisions/?m=cop&12: انظر   13
 n=2-http://www.cbd.int/decisions/?m=cop&10: انظر   14
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یعتبر منتدى  – )http://nbsapforum.net( منتدى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  )أ(
خطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي منبرا للتواصل ییسر تبادل الخبرات في مجال تنفیذ االستراتیجیات وخطط االستراتیجیات و 

وتتمثل إحدى الوسائل العملیة لربط المنبر بالموقع . العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي بین الخبراء من خالل مجتمعات الممارسة
مثال، األنواع (ل إنشاء روابط بین الموقعین في األقسام المتعلقة بنفس الموضوع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي من خال

  ؛)الغریبة الغازیة
هذا المنبر هو بوابة شبكیة  – )http://uneplive.unep.org( المنبر التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة  )ب(

وكل موجز قطري التفاقیة التنوع البیولوجي یقدم وصلة إلى . من البیانات المجمعة على المستوى القطريتصور حالة البیئة 
  ر التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة؛نبالموجز القطري المطابق في الم

هو  http://www.informea.org( – InforMEA( معلومات االتفاقات البیئیة المتعددة األطرافشبكة   )ج(
وهو یجمع المعلومات ذات الصلة من مختلف . المتعددة الطرافالبیئیة البوابة الشبكیة لألمم المتحدة المتعلقة باالتفاقات 

البیولوجي وصلة  ویقدم كل موجز قطري في اتفاقیة التنوع. االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف من أجل تقدیمها بطریقة متكاملة
  ؛InforMEAإلى الموجز القطري المطابق في 

صول الحر و یوفر هذا المرفق ال – )http://www.gbif.org( المرفق العالمي لمعلومات التنوع البیولوجي  )د(
 .والباحثینن تعتبر ذات قیمة للعلماء التي یمكن أ) مثل تواجد األنواع(والمفتوح إلى بیانات التنوع البیولوجي 

 22كشبكة لمعارف التنوع البیولوجي الوارد وصفها في الفقرة وفیما یتعلق بآلیة غرفة تبادل المعلومات، تتمثل رؤیتها  -20
 .المستنسخة في اإلطار أدناه 2020- 2011من الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

اقیة ثراء من الخبرات وأعدوا العدید من الممارسات الجیدة واألدوات واإلرشادات یتملك جمیع المشاركین في تنفیذ االتف
  .ات مفیدة أخرى خارج هذا المجتمعوهناك معلوم. المفیدة

تشتمل على قاعدة بیانات وشبكة للممارسین، لجمع هذه المعارف  ،وسیتم إنشاء شبكة لمعارف التنوع البیولوجي
تاحتها من خالل غرفة ٕ ، بما في ذلك برامجها المختلفة تبادل المعلومات من أجل تیسیر ودعم تعزیز تنفیذ االتفاقیة والخبرات وا

  .وجمیع االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
دارتها حتى  نقاطوینبغي إنشاء  ٕ وطنیة آللیة غرفة تبادل المعلومات تتضمن شبكات من الخبراء ومواقع شبكیة فعالة وا

  .عرفة المطلوبة لتنفیذ االتفاقیةجمیع، في كل بلد طرف، الحصول على المعلومات والخبرات والمیمكن لل
باآللیة المركزیة لتبادل المعلومات التي تدیرها أمانة أیضا ینبغي وصل نقاط اآللیة الوطنیة لتبادل المعلومات و 

 .االتفاقیة، وینبغي تیسیر تبادل المعلومات بینها

بما  2020-2011أیضا، المهمة والغایات واألهداف آللیة غرفة تبادل المعلومات للفترة  10/15واعتمد المقرر  -21
تقدیم مساهمة كبیرة في تنفیذ اتفاقیة التنوع وتتمثل مهمة آلیة غرفة تبادل المعلومات في . یتمشى والرؤیة المذكورة أعاله

خالل توفیر خدمات معلوماتیة فعالة ووسائل مالئمة من  2020-2011البیولوجي وخطتها االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
نشاء شبكة كاملة التشغیل لألطراف قنأخرى لتعزیز وتیسیر التعاون العلمي والت ٕ ي، وتقاسم المعارف وتبادل المعلومات وا

 :المعلوماتوتم تفصیل هذه المهمة حول الغایات التالیة، واحدة لكل مستوى من مستویات شبكة آلیة غرفة تبادل . والشركاء

توفر اآللیة المركزیة لغرفة تبادل المعلومات خدمات معلوماتیة عالمیة  – على المستوى المركزي 1الغایة   )أ(
  ؛2020- 2011فعالة من أجل تیسیر تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ومات خدمات معلوماتیة فعالة من تقدم اآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعل - يوطنعلى المستوى ال 2الغایة   )ب(
  ؛أجل تیسیر تنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

 .یقوم الشركاء بتوسیع مهم لشبكة آلیة غرفة تبادل المعلومات وخدماتها -  شركاءمستوى العلى  3الغایة   )ج(

http://nbsapforum.net
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هداف المطابقة واألنشطة الموصى بها مزید من التفاصیل عن األال UNEP/CBD/COP/11/31ویرد في الوثیقة  -22

 15.آللیة غرفة تبادل المعلومات

باء  12/2من المقرر  18وفیما یتعلق بالروابط بین مختلف الوحدات لشبكة آلیة غرفة تبادل المعلومات، تطلب الفقرة  -23
 :صراحة ما یلي

التي ة أدوات البوابة ها حزماآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات، والتي من بینمع  التشغیل البیني  )أ(
  ؛حسب مقتضى الحال ،تبادل المعلوماتغرفة ة واإلقلیمیة للیات الوطنیاآلالعدید من  ستخدمهای

بإجراء بحث للسماح  (InforMEA) معلومات االتفاقات البیئیة المتعددة األطرافشبكة  مع التشغیل البیني  )ب(
  ؛InforMEA الشبكي لـ موقعال مناتفاقیة التنوع البیولوجي بلة المعلومات ذات الصعن على الصعید العالمي شامل 

وفي حالة التشغیل البیني مع اآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات، یمكن أن یقرر كل بلد اتجاه مثل هذا التشغیل  -24
التشغیل  ذنبغي أن یكون تنفیولذلك، ی. البیني، الذي یمكن أن یكون من الوحدة المركزیة إلى الوحدة الوطنیة أو العكس من ذلك

. البیني في األمانة مخططا لدعم كال الخیارین، بهدف النشر على نحو واسع للمعلومات ذات الصلة بدون زیادة االزدواجیة
 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/3من الوثیقة  6ویرد المزید من المعلومات عن التشغیل البیني في القسم 

 لوماتاآللیة المركزیة لغرفة تبادل المع

هو نقطة الدخول الرئیسیة  )www.cbd.int(على المستوى المركزي، فإن الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي  -25
اهیر، في إدارة هذه الجم وال یتمثل دور هذا الموقع الشبكي. لجمیع أصحاب المصلحة والجماهیرلالتفاقیة وبروتوكولیها بالنسبة 

لذلك نقطة دخول  ووه .هم إلى المصادر ذات الصلة بدون تكرار محتواهاوجهولكن بدال من ذلك في العمل كآلیة استكشاف ت
 . أدناه 1متكاملة متعددة الجماهیر، على النحو المبین في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فیها تفاقیة وبروتوكولیها وغرف تبادل المعلوماتال العالقة بین ا .1الشكل 
 

ومن منظور استراتیجي، فإن النقطة الرئیسیة للعالقة المذكورة أعاله هي أن غرفة تبادل معلومات كل بروتوكول توسع  -26
تبادل معلومات  ةوغرف. غرفة تبادل المعلوماتآلیة كنقطة مركزیة لشبكة  الذي یعمل ،الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي

دم الحصول على المعلومات ذات الصلة بتنفیذ البروتوكول المعني بها، وتسمح لكل طرف قت كل بروتوكول، وفقا لتكلیفها،
 .بتقدیم أي معلومات مطلوبة لتجعلها متاحة بموجب هذا البروتوكول

جمیع المعلومات المشتركة أو ذات فإن باء،  12/2من المقرر  19وفي نفس الوقت، وعلى النحو المطلوب في الفقرة  -27
الوصول إلیها على  ینبغيیتم تطویرها في إطار االتفاقیة، فضال عن أي منابر أخرى  ،غرف تبادل المعلوماتجمیع الصلة ب

دارتها لكي یمكن الوصول  هذاویعني . نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجیة في الجهود ٕ أن هذه المعلومات ینبغي تنظیمها وا
                                                           

 en.pdf-31-11-11/official/cop-http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop :انظر   15

  اتفاقیة التنوع البیولوجي
  
  
  
 

  اآللیة المركزیة 
 لتبادل المعلومات

 
www.cbd.int 

 بروتوكول ناغویا بروتوكول قرطاجنة

غرفة تبادل معلومات 
 السالمة األحیائیة

 
bch.cbd.int 

غرفة تبادل معلومات 
 فعالحصول وتقاسم المنا

 
absch.cbd.int 

http://www.cbd.int
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop
http://www.cbd.int


UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.2 
Page 9 
 

الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي، مثل الموجز القطري أو على نحو مركزي من خالل األقسام ذات الصلة في  إلیها
 .محرك بحث عالمي

 الجماهیر المستهدفة ومجموعات المستخدمین  - 3
اب المصلحة، تبدأ مع أطرافها ونقاط االتصال الوطنیة حإن االتفاقیة وبروتوكولیها لدیها مجموعة واسعة من أص -28

 ، فضال عن الجمهور العام الذيءأیضا الشركاء، والممارسین، والخبراء، والعلما ویشمل أصحاب المصلحة هؤالء. الرسمیة
ومن حیث االتصاالت القائمة على االنترنت، فإن أصحاب المصلحة هؤالء . یتزاید إدراكه بالمسائل المتعلقة بالتنوع البیولوجي

 .یزة التي ینبغي أن تستجیب لها األمانةیصبحون عددا من الجماهیر التي لدیها أهداف ممیزة، واحتیاجات وأدوار مم

 :التركیز على التمییز بین ففي المقام األول، من المهم -29

  الزوار للقراءة فقط؛  )أ(
 .والمساهمون في المحتوى  )ب(

وهم ال یعدون أي محتوى، بل بدال من ذلك . األغلبیة الواسعة لمستخدمي المواقع الشبكیة الزوار للقراءة فقطویمثل  -30
یمكن تلخیص احتیاجاتهم األساسیة على النحو و . لحصول على بعض المعلوماتوهم یزورون عادة الموقع الشبكي ل .یشاهدونه
 :التالي

  ؛مالحةقائمة بدیهیة لل  )أ(
 محرك بحث بدیهي ولكنه قوي؛  )ب(
ویتطلب ذلك تطبیق ). Yahoo، وBing، وGoogleمثل (حث مشهورة بت انتائج سریعة من خالل محرك  )ج(

في األمانة لضمان أن جمیع محتویات الصفحات الشبكیة یتم الكشف عنها على  (SEO)ت الربط األمثل بمحركات البحث تقنیا
  ؛هذه نحو مالئم من جانب محركات البحث الخارجیة

  ؛(UX)جیدة شاملة تجربة مستخدمین   )د(
  طریقة فوریة لتقدیم ردود الفعل على أي صفحة؛  )ه(
 .ة بریدیة لإلخطار عندما یتاح محتوى محتمل ذي صلة على االنترنتخیار لالشتراك في قائم  )و(

رئیسي على كمیة ونوعیة  تأثیر، بینما یمثلون نسبة صغیرة من مستخدمي الشبكة، فلدیهم المساهمون في المحتوىو  -31
 :وبالنسبة لألمانة، ینبغي التمییز بین مختلف أنواع المساهمین. المعلوات المتاحة على االنترنت

  ؛الذین یدیرون محتوى الشبكة الوطنیة تحت مسؤولیة األمین التنفیذي ،داخلیونلالمستخدمون الوطنیون ا  )أ(
األطراف في إطار غرفة  الذي نشرته وتمتلكهوى الشبكة الوطنیة ت، الذین یدیرون محالمساهمون الوطنیون  )ب(

  :تبادل المعلومات، وهم مقسمون إلى
الذین یمكن أن یصوغوا محتوى وطني ولكن ال  ،(NAU) نالوطنیون المرخصو المستخدمون   )1(

  یمكنهم إتاحته علنا؛
 التي لدیها سلطة إتاحة المحتوي الوطني علنا؛ (NPA) سلطات النشر الوطنیة  )2(

للمساهمة في محتوي الشبكة،  هم عادة المنظمات أو األفراد على استعداد، و المساهمون الخارجیون اآلخرون  )ج(
 .ض والتحقق من المساهمین الداخلیینستعراالارهنا ب

ففي أي وقت، قد یحتاج . ال یعترض الواحد منهما اآلخرالزوار للقراءة فقط والمساهمین في المحتوى كل من  دورو  -32
ولذلك، فإن ما یسري . متصلأحد المساهمین في المحتوى ألي موضوع معین أن یحصل على بعض المعلومات عن موضوع 

ومع ذلك، فإن المساهمین في المحتوى لدیهم احتیاجات . قط یسري أیضا على المساهم في المحتوىعلى الزائر للقراءة ف
 :إضافیة، تشمل ما یلي

مثل (طریقة سهلة إلنشاء حساب مستخدم آمن أو، إذا كان من الممكن، إعادة استخدام حساب موجود   )أ(
  ؛)Yahooأو  Googleحساب المستخدم في 

جراء ،آلیة للدخول  )ب( ٕ   آمن للدخول بعد نسیان كلمة المرور؛ وا
  الشخصیة؛ والرغبات المعلوماتمعلومات عن المستخدم لتحدیث   )ج(
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  إمكانیة الدخول إلى قائمة مصممة خصیصا الحتیاجاتهم وامتیازاتهم؛  )د(
  ؛ونشرها معلومات عن األسالیب وتدفق األعمال لتقدیم المعلومات  )ه(
  ه؛الخاصة ب معلوماتالإلدارة واجهة بدیهیة ومتسقة للمستخدم   )و(
  ؛)حذف/تحدیث/مثل إنشاء(وسائل تأكید بعد العملیات المهمة   )ز(
  ؛)لتحققل مثال(آلیة إخطار إلبالغهم عندما تحتاج البنود إلى عنایتهم   )ح(
  وسیلة لتتبع تقدیماتهم، بما في ذلك من خالل المؤشرات؛  )ط(
لومات التي قدموها، للسماح لهم بالتحقق من أن هذه المعلومات روابط إلى األماكن التي تستخدم فیها المع  )ي(

 .المتوقع وضمن سیاق صحیححو تظهر على الن
من حیث الدعم  آثاروتجدر المالحظة أن الوفاء باالحتیاجات المذكورة أعاله للمساهمین في المحتوي قد یكون له  -33

ة ممتازة للمستخدم مع تكنولوجیات شبكیة تجربصممت لتقدیم  قدالحدیثة وفي الواقع، فإن الشبكة . ةقدیمال الویبلمتصفحات 
الحدیثة من الویب متصفحات ن یستخدم المساهمون في المحتوى ولذلك، یوصى بأ. الویب القدیمةا متصفحات محدیثة ال تدعم
مزید من المعلومات ال أدناه 7ویرد في القسم . ةقدیمال تصفحات الویبالمتصلة بعدم التطابق مع مالعامة مشاكل أجل تفادي ال

 .فیما یتعلق بالبنیة التحتیة الجدیدة للشبكة الویبعن دعم متصفح 
 :مجموعات مختلفة حسب ما یلي إلىمستخدمو الشبكة  نقسموی -34

دها لتقدیم موقعها قصاري جهبصفتها منظمة من منظمات األمم المتحدة، ینبغي أن تبذل األمانة  – لغتهم  )أ(
  الست لألمم المتحدة؛الرسمیة على االنترنت باللغات ظم نالغیره من الشبكي و 

 أنواع مختلفةل إلى المواقع الشبكیة على نحو متزاید من خالل وصو الالیوم تم ی – الجهاز الذي یستعملونه  )ب(
ستجابة وتتمثل الممارسة العامة للصناعة لال. ةمحمولاللوحیة أو الهواتف ال حاسباتمن األجهزة تشمل الحاسبات الشخصیة، وال

 ؛(RWD)تصمیم الشبكة المستجیبة  تقنیاتلهذه االتجاهات في تطبیق 
ال یتمتع الكثیر من المستخدمین بوصلة سریعة لالنترنت، وینبغي بذل الجهود قد  – سرعة االنترنت لدیهم  )ج(

  بصفة متكررة؛ تي یتم االتصال بهالتقلیل حجم الصفحات الشبكیة ال
 :الفئات الرئیسیة التالیة إلىمعظم مستخدمي الشبكة ذوي االحتیاجات الخاصة  ینقسم أعاله، ما جاءوباإلضافة إلى  -35

جمیع المستخدمین الوطنیین، بما في ذلك نقاط االتصال الوطنیة  هذه الفئةشمل وت – المستخدمون الوطنیون  )أ(
إلى الموجز القطري لبلدهم  نحو متكررعلى یشیرون نفیذ االتفاقیة في بلد كل منهم و هتمون أساسا بحالة تیوهم . والممارسین

  والمعلومات ذات الصلة؛
جمیع المندوبین في االجتماعات، وأیضا نقاط االتصال  تشمل هذه الفئة – المندوبون في االجتماعات  )ب(

ل ن المشتركین في عملیات االتفاقیة، ویحضرون اجتماعات رئیسیة للتفاوض حو ین الدولییمفاوضمن الوهم عادة . الوطنیة
الحصول ویتوقعون أیضا . المقررات والتوصیات الطالع علىولذلك، یزورون كثیرا بوابات االجتماع ل. المقررات والتوصیات

 ، واألحداث الجانبیة، والوثائق أثناء الدورة؛اتللتسجیل في االجتماعمة ئمالخدمات شبكیة على 
، مثل(ل من المجاالت المواضیعیة جالكل م فئة للمستخدمینیمكن تحدید  – وعاتضالمو مستخدمو   )ج(

عادة خلیط من الممارسین الوطنیین، والخبراء والعلماء ممن ال فئة هي فيوكل ). الغابات، والحصول وتقاسم المنافع وغیر ذلك
ن خالل بوابات شبكیة مخصصة هؤالء المستخدمین م ومن األفضل خدمة. لمجال مواضیعي معینمشتركة لدیهم اهتمامات 

، هناك كثیرا عن األخرى فئةختلف كل توبینما . أكثر تخصصا مصادر ا للمعلومات ذات الصلة مع روابط إلىعتقدم تجمی
، والمراجع المواضیعیة، آخر التحدیثات، المعلومات األساسیة، و مثل(في احتیاجاتهم من المعلومات بعض العوامل المشتركة 

  ؛)براءومواد بناء القدرات، وحلقات العمل، أو اجتماعات الخ
 شركاتمثل (المعروفین عادة مجموعات أصحاب المصلحة في الالفئة تمثل هذه  – ةحددمجموعات م  )د(

لى حد ما، تتشابه احتیاجاتهم إلى المعلومات مع ). األعمال، والمجتمعات األصلیة والمحلیة، والنساء، والشباب، وغیر ذلك ٕ وا
االتصال  )قنوات(قناة وعة ینبغي أخذها في االعتبار لتحدید أكثر غیر أن طبیعة كل مجم. وعاتضمو احتیاجات مستخدمي ال

مثل الموجة (ویفسر ذلك نشوء مبادرة محددة في بعض الحاالت مما ینتج عنها موقعا شبكیا مستقال . مالءمة ومحتواها
  أحد الشركاء؛ والتي ربما یدیره) الخضراء
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مثل الموظفین، والخبراء، (موظفي األمانة  ةتشمل هذه الفئ – باألمانة ذوي العالقةالمستخدمون   )ه(
یكون هؤالء المستخدمون زوارا للقراءة فقط، أو مساهمون داخلیون، أو مدیرو المحتوى،  وقد). وغیرهم ،والمتدربینوالمستشارین 

فهم یستخدمون  جدا من المستخدمین بالمقارنة إلى الجماهیر األخرى، قلیال اعدد هذه الفئةمثل توبینما . أو منسقو الترجمة
ة لذلك، تؤثر نوعیة الموقع الشبكي تأثیرا مباشرا على إنتاجیتهم، وبالتالي على كفاءة ونتیج. موقع الشبكي على نحو مكثفال

  .األمانة
العمر،  مختلفة حسب، فمن الصعب تعریفه بطریقة متجانسة ألنه یتكون من مجموعات بالجمهور العاموفیما یتعلق  -36

أن أي تأكید على  حتىوهذا التباین كبیر جدا . عوامل أخرىغرافي، أو اللغة، ضمن جالتعلیم، والتوزیع الونوع الجنس، ومستوى 
ات ینبغي أن ترى الموقع مجموعمیع هذه الومع ذلك، یمكن القول بأن ج. مهمةخفي أنشطة محددة األهداف العامة لالتصال سی

 :مثل ما یلين موضوعات عمفیدة وال للمعلومات األكیدة والمعقولةالشبكي كمصدر 
  أهداف وأنشطة االتفاقیة وبروتوكولیها، بما في ذلك عرض عام لحالة التنفیذ على المستوى الوطني؛  )أ(
لتنوع له إدراكالجمهور  من خاللها یزیدالمعلومات العلمیة التي وافقت علیها الحكومات، التي یمكن   )ب(

 أهداف التنمیة المستدامة؛وفي تحقیق ها في رفاه اإلنسان، البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، ومساهمت
كیف یمكن للناس، في حیاتهم الیومیة، أن یساهموا في تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   )ج(

ابط إلى أن تكون هذه المعلومات محددة ، مع رو  إذا كان ذلك مناسبا، ،وینبغي. وأهداف أیشي المذكورة فیها 2011-2020
  .صلةمصادر خارجیة ذات 

التنوع مناقشات والت و دابالمشاركة في م، فقد یهتمون من المطلعینأساسا وبینما كان المستخدمون من الجمهور العام  -37
ولذلك، ینبغي أن یشجع الموقع الشبكي الجمهور العام على المشاركة في عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي، أو  .البیولوجي
 .أن یكون على علم بحالة تنفیذ االتفاقیة في بلدهألقل على ا

. الموقع الشبكي للوفاء باحتیاجاتها سماتأو مجموعة تتوقع عددا من  ورد أعاله، من الواضح أن كل فئة ونظرا لما -38
 .سماتتفاصیل عن هذه ال UNEP/CBD/SBI/1/INF/3من الوثیقة  2ویقدم القسم 

 المعلومات تصمیمعرض ل  - 4
داخل  عناصر المالحة، والبحث والتوسیمخلیط من : ، في بیئة شبكیة، بأنه(IA) ریف تصمیم المعلوماتیمكن تع -39

). ، والبحثلمالحةالقوائم، وا(لیة الموقع الشبكي إلى حد كبیر على تصمیم المعلومات فیه عاوتعتمد ف. موقع شبكي معین
التي یتوقعها مستخدم عادي للشبكة على الموقع الشبكي التفاقیة ویتمثل الغرض من هذا القسم في تحدید نقاط الدخول الرئیسیة 

 .معلومات ذات الصلةالمحتوى و الخدمات  لمالحة إلىالتنوع البیولوجي ل
قد یكون صفحة  ،موقع خاصوعندما یصل أحد المستخدمین إلى الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي، یكون في  -40

وفي هذا المكان، یمكن أن ). مثل البوابة المواضیعیة، والموجز القطري وخالفه(محدد  االستقبال أو صفحة أخرى في سیاق
وینبغي إتاحة نقاط الدخول  .متاحة في مكان آخر والحصول على معلوماتیشعر المستخدم بالحاجة إلى إیجاد معلومات 

 :ول الفوري ما یليویمكن أن تكون نقاط الدخ. البدیهیة على الصفحة لالستجابة الحتیاجات المستخدم
  إطار البحث العالمي؛  )أ(
  ة العالمیة الرئیسیة؛مقائالمالحة في ال  )ب(
  قائمة المحلیة؛المالحة في ال  )ج(
  المالحة عن طریق الهوامش؛  )د(
، ")انظر أیضا" أو" المزید("إلى على الصفحة الشبكیة الحالیة، مثل بعض الروابط  احةة المتحددالبنود الم  )ه(

 ).والخرائط التفاعلیة وغیرها، slidersو، الحامل(ة خاص، أو العناصر المرئیة المفاتیحوال
التفاقیة وبروتوكولیها، ینبغي أن یسمح لونظرا ألن الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي هو نقطة الدخول الرئیسیة  -41

). لوجي، أو بروتوكول قرطاجنة أو بروتوكول ناغویااتفاقیة التنوع البیو (لمستخدمي الشبكة بالذهاب مباشرة إلى معاهدة معینة 
 :على النحو التاليرفیعة المستوى ویمكن أن تكون هذه المالحة 
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للموقع الشبكي ) الصفحة الرئیسیة(صفحة االستقبال  –) شعار اتفاقیة التنوع البیولوجي( صفحة االستقبال  )أ(

  وأحدث المعلومات؛التفاقیة التنوع البیولوجي التي تقدم النقاط البارزة 
خطتها االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  بما في ذلكمعلومات عن اتفاقیة التنوع البیولوجي،  –االتفاقیة   )ب(

وأهداف ایشي للتنوع البیولوجي المذكورة فیها، ومختلف الخدمات المعلوماتیة على االنترنت المتعلقة بآلیة غرفة  2011-2020
 ؛)على االنترنت، وتتبع المقررات، وغیر ذلكاإلبالغ (تبادل المعلومات 

ة األحیائیة، بما في ذلك آلیة غرفة تبادل ممعلومات عن بروتوكول قرطاجنة للسال – بروتوكول قرطاجنة  )ج(
  معلومات السالمة األحیائیة التابعة له؛

لعادل والمنصف قاسم اتالو على الموارد الجینیة معلومات عن بروتوكول ناغویا للحصول  -  بروتوكول ناغویا  )د(
  ، بما في ذلك غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع التابعة له؛الناشئة عن استخدامها لمنافعل

  معلومات وطنیة من خالل الموجز القطري تشمل المعاهدات الثالث؛ –البلدان   )ه(
  ؛ة أو من خالل موجز الشركاءالشراكة التي یمكن الوصول إلیها مباشر و التعاون مبادرات  – مبادراتال  )و(
أو ) ثل المقرراتم(دخوال سریعا للمعلومات حسب أنواعها الذي یوفر مركز المعلومات  – المعلومات  )ز(
  ؛)أداة اإلبالغ على االنترنت مثل(الخدمات 

 .معلومات عن األمانة – األمانة  )ح(
ویرد  UNEP/CBD/SBI/1/INF/3الوثیقة من  3مزید من التفاصیل عن تصمیم هذه المعلومات في القسم الویرد  -42

 .من نفس الوثیقة 4عرض عام ألقسام المحتوى الرئیسي للموقع الشبكي في القسم 

  الحالة الراهنة  -الثاني  جزءال
 عرض عام  - 5

كتحدید األولویة على أساس  كانت المبادرات الشبكیة في األمانة مدارة عادة وفقا الستراتیجیة ضمنیة یمكن وصفها -43
ونتیجة . سمات ذات الصلةوالالشبكیة بشأن إنشاء الصفحات صنع القرار ة لزیسلطة المركمؤتمر األطراف مع مقررات آخر 

 .لذلك، نشأ عدد من المواقع الشبكیة والبوابات الشبكة المستقلة وتطورت مع عدم االتساق والتكامل بینها
 :یولوجي ما یليوتشمل بعض المبادرات الشبكیة الرئیسیة التفاقیة التنوع الب -44

 )http://www.cbd.int( یة لغرفة تبادل المعلوماتز اآللیة المرك/ الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي   )أ(
  وهو الموقع الشبكي الرسمي التفاقیة التنوع البیولوجي واآللیة المركزیة لغرفة تبادل المعلومات؛ -

 ؛)http://bch.cbd.int( (BCH) ة تبادل معلومات السالمة األحیائیةغرف  )ب(
  ؛)http://absch.cbd.int( (ABSCH) غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  )ج(
موقع الشراكة بشأن عقد األمم  -  )http://www.cbd.int/2011-2020( عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي  )د(

  ؛(UNDB)المتحدة للتنوع البیولوجي 
حقیق أهداف أداة لإلبالغ عن التقدم المحرز نحو ت - )http://chm.cbd.int( أداة اإلبالغ على االنترنت  )ه(

  أیشي للتنوع البیولوجي؛
أداة لألطراف لتقدیم معلومات أساسیة واإلبالغ عن  - )http://chm.cbd.int( إطار اإلبالغ المالي  )و(

  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛ 20مساهمتها في تحقیق األهداف المالیة العالمیة بموجب الهدف 
موقع شراكة  – )http://nbsapforum.net( منتدى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  )ز(
  العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي؛ االستراتیجیات وخططتنفیذ و إلجراءات یقدم الدعم 
موقع شراكة یبین معلومات  -  )http://www.cbd.int/ebsa( المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا  )ح(

 .عن المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا
فیة جعل الدخول إلى مختلف مزید من التفاصیل عن كیال UNEP/CBD/SBI/1/INF/3من الوثیقة  5ویقدم القسم  -45

 .من الوجهة المركزیة رات الشبكیة أكثر سهولة أو تكامالالمباد

http://www.cbd.int
http://bch.cbd.int
http://absch.cbd.int
http://www.cbd.int/2011
http://chm.cbd.int
http://chm.cbd.int
http://nbsapforum.net
http://www.cbd.int/ebsa
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 المسائل الرئیسیة التي ینبغي معالجتها  - 6
 :هناك مجموعة من المشاكل المرتبطة بالحالة الراهنة، وتشمل ما یلي -46

  في بعض الحاالت؛ئعا ضاالمستخدم  یصبحیوجد مواقع شبكیة ونظم شبكیة مختلفة وقد  – التفتت  )أ(
عند االنتقال من أحد النظم الشبكیة إلى نظام آخر، قد یجد المستخدم بیئة مختلفة تماما،  – عدم االتساق  )ب(

ن كانت كل تلك النظم  ٕ  األمانة؛ منحتى وا
عن مواعیدها المقررة والكثیر من المشروعات  ةالكثیر من المشروعات الشبكیة متأخر  – ئاإلیصال البط  )ج(

  لشبكیة األخرى على قائمة االنتظار؛ا
ة على النحو الواجب، وخصوصا الموقع الشبكي قائملم یتم صیانة النظم ال – مشاكل تتعلق بالصیانة  )د(

  .التفاقیة التنوع البیولوجي
 التفتت

بكي التفاقیة الموقع الش(وبعضها . نفس المستودع المركزي قائمة أعالهالمواقع الشبكیة المبینة في الجمیع ال تشارك  -47
له محتواها الخاص في قاعدة بیانات اتفاقیة التنوع ) التنوع البیولوجي، والموقع الشبكي لعقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي

مع قاعدة بیانات خاصة بها  غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیةوتم تنفیذ ). MS-SQL قاعدة بیانات الخادم(البیولوجي 
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، (وتم تنفیذ المبادرات األخیرة ). MS-SQLدة بیانات الخادم وهي أیضا قاع(

قاعدة بیانات (بواسطة بنیة تحتیة جدیدة ) على االنترنت والمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا، وأداة اإلبالغ
MongoDB .( وتستخدم المبادرات القدیمة األخرى)نظما وقواعد بیانات ) موجة الموجة الخضراء، وجناح اتفاقیات ریوال

 .د ظهرت حاالت التكرار وعدم االتساق من هذا التفتتقو . منفصلة
تشمل فهو یرجع عادة إلى خلیط من األسباب . شیئا غیر عادیا في المنظمات الشبیهة باألمانة یعتبر الوهذا التفتت  -48

تقلة للمشروع، وقرارات لتنفیذ نظم ممیزة، وموارد محدودة، وتغیر الموظفین، وعدم وجود نولوجي، واإلدارة المسكالتطور الت
هذه في توضیح االتجاه التكنولوجي للسنوات القادمة من  ویباستراتیجیة الف ولذلك، یتمثل أحد أهدا. استراتیجیة عامة للمؤسسة

 .على نحو أكبر أجل تقلیل هذا التفتت واالنتقال على نحو تدریجي إلى منبر موحد
 عدم االتساق

فبینما یظهر شعار اتفاقیة التنوع البیولوجي . والشعور شكالتنوع األ أعالهتبین جولة سریعة للمواقع الشبكیة المذكورة  -49
یتزاید عدم االتساق هذا عندما یقوم الشخص بالمالحة من و . على جمیع المواقع الشبكیة، یختلف مظهره من موقع إلى آخر

 .كل موقع شبكيعلى ئم خالل القوا
لى حد ما،  -50 ٕ . م الحفاظ على االتساق العامداألسباب المذكورة في القسم الفرعي السابق أیضا السبب في عتفسر وا
عملیة تطویر بونظرا ألن األمانة تمر . رات المتعمدة لوسم بعض المبادرات بطریقة مختلفةاقر مل األسباب األخرى الوتش

 .نظرالتوسیم، یمكن أن تقدم هذه السیاسة إطارا لتحسین اتساق الماستراتیجیة اتصال مع سیاسة 
 اإلیصال البطيء

عالیة، الولویة األطلبات ذات بعض الآني لإیصال  إلى الویبعلى  أدى ترتیب األولویة بین عدد كبیر من الطلبات -51
 .طرافولكن على حساب الطلبات المهمة األخرى التي تعتبر أیضا ذات أولویة من جانب بعض األ

وأحدها . بینما كان هذا اإلیصال البطيء نتیجة طبیعیة للموارد المحدودة، قد تسهم عوامل أخرى في هذه التأخیرات - 52
وظهرت الحاجة إلى أساس أقوى یتمتع بالقدرة على إیصال حلول . منذ سنوات عدیدة المنشأكان تقادم المنبر الشبكي الحالي 

 .أدناه 7وكان نتیجة هذا الجهد البنیة التحتیة للشبكة الجدیدة المقدمة في القسم . نولوجیة الحالیةشبكیة حدیثة تمشیا مع االتجاهات التك
 الصیانةتتعلق بمشاكل 

وعلى . تعاني المواقع الشبكیة التي تدیرها األمانة من عدم الصیانة على المستوى الفني وعلى مستوى إدارة المحتوى -53
وعلى مستوى إدارة . موعة من العیوب ومشاكل إمكانیة االستخدام التي ینبغي معالجتهاهناك مشاكل تتعلق بمجني، فالمستوى ال
 .صلة حتى اآلن اتأو ذ ةدقیق تلتحدید ما إذا كان ةالقدیم یاتالمحتو بعض مراجعة  ینبغيالمحتوى، 



UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.2 
Page 14 

 
لنظم القدیمة وهناك حاجة إلى صیانة ا .وتتطلب جمیع المواقع الشبكیة والنظم الشبكیة مستوى معین من الصیانة -54

ینبغي تواجد توازن صحیح بین الوقت ونظرا إلدخال البنیة الشبكیة الجدیدة، . طالما كانت هذه النظم في مرحلة اإلنتاج
ومن الوجهة . لصیانة النظم التي سیتم إزالتها بالتدریج المستغرقتطویر هذه البیئة الجدیدة والوقت دة زیافي  المستغرق

ل تحدید أولویة االستثمارات في المستقبل حتى إذا أدى ذلك إلى بعض التأثیرات الجانبیة السلبیة على االستراتیجیة، من المعقو 
 .فترة االنتقال خاللالنظم القدیمة 

 الجدیدة للموقعالبنیة التحتیة   - 7
 عرض عام

مات الحصول وتقاسم بنیة التحتیة الشبكیة الجدیدة التي أعدت لغرفة تبادل معلو عرضا عاما للأدناه  3یبین الشكل  -55
المنافع وأداة اإلبالغ على االنترنت في اتفاقیة التنوع البیولوجي، والتي تهدف إلى استخدامها في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 :وتتكون هذه البنیة التحتیة الحدیثة من العناصر الرئیسیة التالیة. األحیائیة

حتفظ على أي نوع من تستطیع أن التي تاعد البیانات هو الجیل الجدیدة من قو  -  النهائيمستودع ال  )أ(
یصال المحتوى . ات الوصفیة المرتبطة بهبیانالمحتوي المهیكل وال ٕ كیفیة أو مكان عرض بغض النظر عن ویركز على تخزین وا

  هذا المحتوى؛
نماذج یم ویمكن تصم. (GUI)تخدم البیانیة مسهذه الصفحات هي واجهة ال -  األمامیةالصفحات الشبكیة   )ب(

وتشكل هذه النماذج اإلطار الذي یعرض . كیة بمرونة كاملة استنادا إلى التكنولوجیات الشبكیة لجانب العمالءبالصفحات الش
فعلى سبیل المثال، . وتجدر مالحظة أن واجهة المستخدم قد ال تتألف بالضرورة من صفحات شبكیة. فیه المحتوي الممنهج

 اتف المحمولة؛ لهو ا تتطبیقامن یمكن أن تكون 

اتجاهین بین العناصر األمامیة من اتصال ذو وتمكن هذه البرمجة  – (API)برمجة واجهة التطبیقات   )ج(
  .والنهائیة من أجل تبادل المعلومات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عرض عام للبنیة التحتیة الشبكیة الجدیدة .2الشكل 

 العمیل النھائي

 خادم المرحلة النھائیة

 المستودع

 (API)تبادل البیانات من خالل برمجة واجھة التطبیقات 

الصفحات الشبكیة 
 الخارجیة

الصفحات الشبكیة 
 لألمانة

تطبیقات األجھزة 
  المحمولة
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 التكنولوجیات الشبكیة
 NodeJS17للصفحات الشبكیة لجانب العمالء و) Googleمن ( AngularJS16مختارة في وتتمثل التكنولوجیات ال -56

مطوري مجتمع ویطبقان على نحو واسع من جانب  حوهما من برمجیات المصدر المفتو  .لخوادم الشبكة )Linxمن مؤسسة (
إعادة المعاینة لى إطار ویستند عرض الصفحات الشبكیة إ). مثل غوغل، وآمازون ومیكروسفت(رواد الصناعة و  الشبكات

(Bootstrap)18 طار و . حمولةالذي یمكن من المشاهدة السلسة لجمیع أنواع المتصفحات، وأحجام الشاشات والتكنولوجیات الم ٕ ا
Bootstrap )برامج مغلقة المصدر/هو أشهر أطر نظم ترمیز النصوص التشعبیة) من تویتر (HTML/CSS)  لتطویر

كبرمجیات لقاعدة البیانات نظرا ألدائه العالي، وتوافره وقابلیته للزیادة  MongoDB19اختیار  وقد تم .بةمستجیصفحات شبكیة 
الخوادم  20آلمازونفي الخدمات الشبكیة  cloudویستضیف نظام  .غرافیةالمناطق الجتوزیع عبر  ته، وخصوصا قابلینأو النقصا

بفضل الخوادم الموجودة المنخفض الم من خالل زمن االتصال تقدیم استجابة سریعة حول العل الشبكیة وخوادم قاعدة البیانات
 .للبیانات حول العالم زمراك ةفي خمس

، ، تدعم التكنولوجیات المختارة أحدث إصدارات جمیع المتصفحات المشهورةمتصفحات الویبوفیما یتعلق بمتطلبات  -57
عوبة مهمة دعم متصفحات صوبالرغم من . Safariو Operaو Internet Explorerو Firefoxو Edgeو Chromeبما فیها 

متعددة، ستواصل األمانة، إلى أقصى حد ممكن، دعم جمیع اإلصدارات للمتصفحات الرئیسیة المذكورة أعاله حتى نهایة عمرها 
 ).نهایة الدعم من جانب موردیها المعنیین مثال(االفتراضي 

شروعات مثل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم وهذا المسار الجدید لتطویر الشبكات، الذي بدأ منذ سنتین لم -58
ویتم دعم التكنولوجیات المختارة بواسطة . المنافع، یعتبر أفضل خیار لخدمة األطراف في الوقت الحاضر وفي المستقبل القریب

تنادا إلى ولدى األمانة في الوقت الحاضر، اس. المعلومات وبتأیید من كبار شركات تكنولوجیاورین طمجتمع عریض من الم
خبراتها اإلیجابیة وفریقها لتكنولوجیا المعلومات وهذه األدوات، القدرة على إصدار تطبیقات شبكیة عالیة الجودة مع كفاءة أكبر 

 .مما سبق

 المساهمة في مجتمع المصدر المفتوح

معهد  المفتوح فيمشروعات تطویر المواقع الشبكیة األخیرة التي أعدتها األمانة بموجب ترخیص المصدر تم نشر و  -59
تراخیص توافق مع وم 22،(OSI)مبادرة المصدر المفتوح والترخیص بسیط ووافقت علیه  21.(MIT) مساتشوسیتس للتكنولوجیا

إعادة استخدام البرمجیات التي على وبالتالي ال یضع أي قیود  23،)التنازل عن حقوق التألیف والنشر( "الحقوق المتروكة"
 .أعدتها األمانة

احتیاجات األطراف وتوقعاتها ب لوفاءة في مجتمع المصدر المفتوح، تهدف األمانة إلى تعزیز بنیتها التحتیة لوبالمساهم -60
االتفاقات البیئیة غیرها من مثل األطراف، من خالل غرفها الوطنیة لتبادل المعلومات، و (بطریقة تشجع أصحاب المصلحة لدیها 

المشاركة في ملكیة مشروعات تطویر موقعها الشبكي  على) متحدة والشركاءالمتعددة األطراف، وغیرها من هیئات األمم ال
 .وتشاركها

                                                           
   gularjs.orghttps://an و https://en.wikipedia.org/wiki/AngularJS  :انظر  16
  https://nodejs.orgو  https://en.wikipedia.org/wiki/Node.js :انظر  17
  http://getbootstrap.com و end_framework)-tps://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(frontht :انظر  18
  https://www.mongodb.orgو  https://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB :انظر  19
  https://aws.amazon.comو  https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Services :انظر  20
  https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License و https://opensource.org/licenses/MIT :انظر   21
  https://opensource.org/licenses :انظر   22
  https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft :انظر   23

https://en.wikipedia.org/wiki/AngularJS
https://en.wikipedia.org/wiki/Node.js
https://nodejs.org
http://getbootstrap.com
https://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB
https://www.mongodb.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Services
https://aws.amazon.com
https://opensource.org/licenses/MIT
https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License
https://opensource.org/licenses
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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  الطریق إلى األمام  –الثالث  جزءال

  نهج التنفیذ  - 8
 إدارة الشبكة

 :ینبغي النظر في النهج التالي إلدارة الشبكة -61

ي، وغرف تبادل المعلومات وغیرها إدارة الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوج إن – تعزیز التنسیق الداخلي  )أ(
 ،ي المعدة في إطار االتفاقیة وبروتوكولیها، تعد مهمة ملیئة بالتحدیات بالعالقة إلى التنسیق الداخليبكمن أنظمة الموقع الش

ذا ومثل ه. خبرات مختلفة وأدوار واهتمامات مختلفة لدیهماألمانة  على نطاقألنها تنطوي على مجموعة متعددة من األشخاص 
ولحسن الحظ، توجد ممارسات جیدة للتعامل مع . الوضع ینطبق على المنظمات متوسطة الحجم التي تعمل فیها إدارات مختلفة

هذا التحدي مع الحفاظ على التوازن الصحیح بین المسؤولیة الجماعیة والمساءلة، على النحو الذي ورد وصفه في المرفق 
  ؛UNEP/CBD/SBI/1/INF/3الثالث للوثیقة 

المواقع  نظمالسیاسات واإلجراءات التي ت حتوضی هذا یعني – (SOPs)إنشاء إجراءات التشغیل الموحدة   )ب(
دارة المحتوى، والترجمة، والتفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي، وسیماألمانة، بما في ذلك الت التي تستضیفهاالشبكیة  ٕ ، وا

  واستمرار األعمال، والرصد؛
مكانیة تعدیلها لضمان  ،هذا یعني استعراض طلبات الموقع الشبكي الرئیسیة – تیجيالتكامل االسترا  )ج( ٕ وا

  انطباقها بشكل جید داخل الرؤیة االستراتیجیة الشاملة، وأنها ستنفذ بصورة متكاملة ومتسقة؛
لضمان  على الویباألطراف، تعد خطة عمل ألنشطة  رمبعد كل اجتماع لمؤت – تعزیز إدارة المشروع  )د(

 الممارسةوبینما ینبغي لهذا . كانیة معالجة جمیع الطلبات في إطار الحدود الزمنیة المحددة في مقررات مؤتمر األطرافإم
ستمر، ینبغي إدخال جوانب أخرى من إدارة المشروع وتعمیمها على أقسام أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، ومن تأن  ةالجید

 .على االنترنتمتشاركة أدوات األفضل أن یكون ذلك من خالل استخدام 

 والتكامل تساقاال 

التالیة لزیادة  اتخاذ اإلجراءاتفیما یتعلق بالمواقع الشبكیة القائمة وغیرها من مشاریع الموقع الشبكي األخرى، ینبغي  -62
 :االتساق والتكامل

على البنیة التحتیة الجدیدة  یتمثل النهج المقترح في البناء – التوحید التدریجي للبنیة التحتیة للموقع الشبكي  )أ(
، وتوسیعها في اتفاقیة التنوع البیولوجي لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وأداة اإلبالغ على االنترنتالتي أعدت 

  إلى الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي والنظم الشبكیة األخرى لألمانة؛
ة، ینبغي تحدیث نماذج الصفحة الشبكیة في النظم القائمة لكي تتماشى عند الحاج – تطبیق التوسیم المتسق  )ب(

  مع سیاسة التوسیم في اتفاقیة التنوع البیولوجي؛
عند الحاجة، ینبغي تعدیل وصالت القائمة لضمان المالحة البدیهیة  – التكامل من خالل مالحة بدیهیة  )ج(

  الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي؛والمجاالت ذات الصلة في الموقع  الویبمختلف نظم  عبر
ینبغي فهرسة  – المركزي من خالل محرك البحث الرئیسي التفاقیة التنوع البیولوجي تحقیق االتصال  )د(

ها من خالل محرك البحث رجاعالمحتوى من جمیع المنابر الشبكیة التي تدیرها أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي حتى یمكن است
  اقیة؛الرئیسي في االتف

عند إدخال بند من بنود المعلومات في غرفة من غرف تبادل  – العرض التلقائي للمعلومات ذات الصلة  )ه(
  صورة تلقائیة على الصفحات ذات الصلة بهذه المعلومات؛بالمعلومات، ینبغي أن یكون مرئیا 

لشبكي في مكان معین على إن مستخدمي الموقع ا – ةمرجعیال تحاالاإلف من خالل اشتكاال قابلیةزیادة   )و(
ولذلك، ینبغي لمدیري المحتوى العالمي أن یتمكنوا من ربط النقاط بین البنود . الموقع الشبكي قد یهتمون بمعلومات ذات صلة

  ؛")انظر أیضا"إطار  من خالل مثال( قابلیة االستكشافذات الصلة لزیادة 
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نظام نسخة جدیدة لینة، أنه یجري التخطیط لنقطة مع إذا حدث، عند – التكامل من خالل التحدیثات  )ز(
 .ة تضمن المزید من التكاملطریقمعلومات معین، ینبغي تطویر هذه النسخة ب

 اإلنتاجیة واالستمراریة

من المفضل استخدام البرمجیات القائمة المشهورة مقابل تطویر برمجیات ینبغي أن یكون كلما كان ذلك ممكنا،  -63
 :جدیدة، وذلك لتحقیق ما یلي

وبدال من ذلك . قائمة، فإن التطویر ال یبدأ من الصفرالذلك أنه باستخدام البرمجیات  – تقلیل وقت التطویر  )أ(
  النموذج القائم أو العمل على توسیعه؛ كییففإنه یتألف عادة من ت

ملم یحتاج األمر إلى صیانة أقل ویمكن تنفیذ هذه الصیانة بواسطة خبیر  – تقلیل الصیانة وتیسیرها  )ب(
  .بالبرمجیات المختارة

ویعتبر هذا النهج مهما بشكل خاص عند إشراك المستشارین، ألنهم یمكن اختیارهم لیكون لدیهم الخبرة في البرمجیات  -64
 .إذا كان علیهم أن یتعلموا بینة جدیدةعما وبهذه الطریقة، یمكن أن یكونوا منتجین بصورة أسرع . التي تستخدمها األمانة

 إدارة المحتوى

 :یوصى بالنهج التالي لتحسین إدارة محتوى الموقع الشبكي -65

وتحدث . إن جزءا من محتوى الموقع الشبكي الحالي قد ال تكون له أهمیة وینبغي إزالته – تبسیط المحتوي  )أ(
  وسمه على النحو الموصى به أدناه؛، و ذي الصلة عملیة التبسیط هذه تدریجیا بینما یجري مزید من البناء للمحتوى

ویتمثل . ینبغي هیكلة المحتوى في شكل أنواع المحتوى، التي تسمى أیضا نماذج مشتركة – المحتوي ةهیكل  )ب(
  الهدف في إزالة محتوى الموقع الشبكي غیر المهیكل، وذلك لتسهیل إدارة المحتوى؛

في شكل قوائم  ینبغي استخدام البیانات الوصفیة كلما كان ذلك ممكنا، وذلك – البیانات الوصفیةتعزیز   )ج(
مثل كل السجالت (ات الوصفیة نالمحتوى وفقا لمصطلح البیا رجاعوسوف یسمح ذلك باست. مصطلحات مراقبة أو مراجع

 ).ي أو اجتماع معینعالمتعلقة ببلد معین أو مجال مواضی

  النواتج  - 9
، UNEP/CBD/SBI/1/INF/3من الوثیقة  2في القسم  المذكورةلموقع الشبكي ل السمات المتوقعةباإلضافة إلى  -66

وقد أدرجت هذه النواتج أدناه، وجرى وصفها في . في الوثیقة الحالیة یمكن التعرف على عدة نواتج استنادا إلى األقسام السابقة
 :)خارطة طریق التنفیذ(أدناه  10األقسام الفرعیة التالیة، وذلك بصورة مستقلة عن تحدید أولویاتها الذي یناقش في القسم 

  ات شبكیة متسقة مع توسیم مشترك؛صفح  )أ(
  ؛مستوىمالحة متسقة عالیة ال  )ب(
  محرك بحث عالمي؛  )ج(
  ؛(SEO)أداة الربط األمثل بمحركات البحث   )د(
  م إدارة المصطلحات؛انظ  )ه(
  إلدارة الترجمة؛ ام معززنظ  )و(
  دارة الوثائق؛إل ام معززنظ  )ز(
  بیانات متكاملة وأشكال عامة؛  )ح(
  ؛(QA) ن الجودةأدوات ضما  )ط(
حصاءات   )ي( ٕ   متكاملة؛شبكیة مؤشرات وا
  موجزات قطریة متكاملة؛  )ك(
  موضوعیة محدثة؛بوابات   )ل(
  بوابات اجتماعات محدثة؛  )م(
 .موقع شبكي محدث ومنقول التفاقیة التنوع البیولوجي  )ن(
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فریق تكنولوجیا  المطلوب منلذي ، بذلت محاولة إلعطاء تقدیرات زمنیة للعمل ادناهكل ناتح ورد وصفه أوبالنسبة ل -67

ومن المهم أن نبقي في الحسبان أن هذه التقدیرات تغطي فقط ذلك . لألمانة، وذلك في تنفیذ كل من النواتج عالمعلومات التاب
لى المعلومات المحدودة تستند إوهي أیضا . الجزء من تكنولوجیا المعلومات لكل مشروع قد تكون مدته اإلجمالیة أكثر طوال

رشادیة، وال تمثل أي التزام من جانب أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي. لمتاحةا ٕ  .ولذلك، فهي معلومات تقریبیة للغایة وا

 صفحات شبكیة متسقة مع توسیم مشترك

ینبغي بمجرد توافرها واعتمادها، عناصر التوسیم المتسق وعناصر األسلوب، التي مجموعة من یتألف هذا الناتج من  -68
 .ة التي تدیرها أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجيیمنابر الشبكاللى الصفحات الشبكیة لزیادة االتساق المرئي عبر جمیع أن تطبق ع

 .وتشیر التقدیرات إلى أن تنفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذا الناتج سیتطلب شهرا واحدا -69

 مستوىمالحة متسقة عالیة ال

استنادا  ،االتفاقیة وبروتوكولیها على نطاق ، بجمیع لغات األمم المتحدة،ىیمثل هذا الناتج مالحة متسقة عالیة المستو  -70
 .)عرض لتصمیم المعلومات(أعاله  4إلى االقتراح الوارد في القسم 

 .وتشیر التقدیرات إلى أن تنفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذا الناتج سیتطلب شهرا واحدا -71

 محرك بحث عالمي

محرك البحث الرسمي المتاح حالیا من خالل إطار البحث في الجانب األیمن األعلى هذا الناتج هو النسخة الجدیدة ل -72
وینبغي تصمیم هذه النسخة الجدیدة لضمان الوصول المركزي إلى كافة . في كل صفحة شبكیة التفاقیة التنوع البیولوجي

معلومات الحصول وتقاسم المنافع ، وغرفة تبادل (CHM)غرفة تبادل المعلومات آلیة المعلومات العامة أو ذات الصلة ب
(ABSCH) وغرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة ،(BCH) فضال عن أي منابر أخرى أعدت في إطار االتفاقیة، بما ،

 . 12/2من المقرر  19یتمشى والفقرة 

العامة وذات جمیع المعلومات "وللحفاظ على الطابع البدیهي قدر اإلمكان لكل من المستخدمین والمنفذین، فإن  -73
مثل األطراف، ونقاط االتصال الوطنیة، (تفاقیة وبروتوكولیها الینبغي تفسیرها بأنها جمیع أنواع المعلومات ذات الصلة با" الصلة

وأنواع المعلومات خارج هذا النطاق هي ). واالجتماعات، والمقررات، والوثائق، والمنظمات، واألنشطة، والخبراء، وغیرهم
) غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة فقط(لصلة بالبروتوكول، مثل معلومات عن الكائنات الحیة المحورة المعلومات ذات ا

 ).غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع فقط(أو شهادة االمتثال للحصول وتقاسم المنافع 

ومات المتخصصة، فإن محرك ومع ذلك، ولما كان بعض المستخدمین یهتمون في البحث العالمي عن هذه المعل -74
ویمكن أن یتم ذلك بتقدیم إطار للبحث من . هذه النتائج اإلضافیة عند الطلب دراجالبحث العالمي ینبغي أن یكون به خیار إل

ث یستطیع حی )comwww.amazon.مثل (، للتسوق على االنترنتعنصرین مثل اإلطار المستخدم في المواقع الشبكیة 
 ).والحاسبات اآللیة وغیرها، أو جمیع األشیاء ،مثال عن الكتب(الذي یرغبه لبحث ا المستخدم أن یختار نطاق

 بما في ذلكاألساسیة، الوصفیة عناصر البیانات حسب  24متعدد الجوانبوینبغي أیضا لمحرك البحث العالمي أن  -75
ومن المتوقع أن یتم تكییف هذه . لمجاالت المواضیعیة، والتواریخ، وغیر ذلكالبلدان، وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وا

فعلى سبیل المثال، ینبغي أن یقود البحث عن نقاط االتصال الوطنیة إلى رؤیة جانب . الجوانب بدیهیا لكل نوع من المعلومات
مثل طلحات األساسیة المراقبة والالزمة لوالمزید من المعلومات عن قوائم المص. یسرد مختلف أنواع نقاط االتصال الوطنیة

 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/3من الوثیقة  7متاحة في القسم هذا محرك البحث العالمي 

 .وتشیر التقدیرات إلى أن تنفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذا الناتج سیتطلب ثالثة أو أربعة أشهر -76

  أداة الربط األمثل بمحركات البحث
یادة اكتشاف ز وذلك ل (SEO)أو تیسیر تطبیق أسالیب الربط األمثل بمحركات البحث  أتمتة یتألف هذا الناتج من أداة -77

 :وفیما یلي السمات المتوقعة لهذه األداة. المعلومات بواسطة محركات البحث الرئیسیة

                                                           
24   https://en.wikipedia.org/wiki/Faceted_search  

https://en.wikipedia.org/wiki/Faceted_search
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محرك البحث اآللي وذلك بتولید وصالت تحقیق إمكانیة الوصول إلى سجالت قواعد البیانات من جانب   )أ(
  مة إلى كل سجل؛دائ

  ؛)مثال العنوان، والوصف، والكلمات الدالة(بانتظام إدخال البیانات الوصفیة األساسیة لكل صفحة شبكیة   )ب(
  ؛)Dublin Core25مثل (ات شبكیة صفحوسم البیانات الوصفیة الشهیرة في استخدام معاییر   )ج(
ذلك مرادفات لتیسیر استكشاف أحد الصفحات تحدید عناوین الموارد الموحدة الصدیقة للمستخدم، بما في   )د(

  )nagoya-protocol-on-abs/ وأ nagoya-protocol/ وأ ،nagoyaprotocol/ وأ ،npabs/مثل (الشبكیة 
-statement-on-the-international-day-for/مثل (استعمال عنوان البند في عنوانه للموارد الموحدة   )ه(

biological-diversity-2015(  
 مثل(تولید التلقائي لعناوین موارد موحدة استنادا إلى أنماط محددة مسبقا ألنواع معلومات معینة ال  )و(

/notification/2015-068    أو /decision/cbd/cop/12/1(؛  
 مثل(اإلضافة التلقائیة لرمز اللغة في عنوان الموارد الموحدة، وترجمة نص هذا العنوان   )ز(

/fr/decision/cbd/12/1  أو  /es/taller-regional-de-fortalecimiento-de-capacidades.( 
 .أربعة شهور إلىثالثة من اتج ستتطلب ا النوتشیر التقدیرات إلى أن تنفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذ -78
 م إدارة المصطلحاتانظ

وتشمل هذه المصطلحات . بإدارة مصطلحات االتفاقیة وبروتوكولیها ینصأداة تسمح للموظفین المرخ اتجالن اعتبر هذی -79
وینبغي أن یأخذ . المستخدمة لتعیین البیانات الوصفیة للسجالت والصفحات الشبكیةالمراقبة المفردات موسوعة ومجموعة من 

 :تطویر هذا األداة في الحسبان تواجد األدوات التالیة من أجل إیجاد حل یتجنب االزدواجیة في إدارة المصطلحات

هو قاعدة بیانات األمم المتحدة الرسمیة  http://untermportal.un.org(  - UNTERM( UNTERM  )أ(
  للمصطلحات المتعددة اللغات؛

وتدفق العمل  حریرللت هو أداة شبكیة متعددة اللغات - )http://vocbench.uniroma2.it( enchBVoc  )ب(
وتستخدم هذه األداة أمانات االتفاقات البیئیة . SKOS-XLات باستخدام حتدیر الموسوعات، وقوائم السلطات ومعاجم المصطل

 .(MEA IKM)المتعددة األطراف التي تتعاون من خالل مبادرة إدارة معلومات ومعارف االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف 
 .تطلب شهرا واحدایاتج سا النى أن تنفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذوتشیر التقدیرات إل -80

 ةدارة الترجمإل معززم انظ

ا إلى جمیع لغات األمم المتحدة بواجهة بینیة مع نظام معزز ییسر ترجمة الصفحات الشبكیة ومحتواه واتج هلنا اهذ -81
 ةلنظام في الحسبان أن البرمجیات الحالیة للترجموینبغي أن یأخذ تصمیم هذا ا. (CAT) مجیات الترجمة بمساعدة الحاسوببر 

 :جدا بمساعدة الحاسوب ستستفید من تحدیث، وأن السمات اإلضافیة التالیة ستكون مفیدة

لالستفادة من الترجمات الرسمیة  UNTERMأو /، وVocBenchمع أداة إدارة المصطلحات،  واجهة بینیة  )أ(
  المتاحة وتجنب االزدواجیة؛

  لى إنشاء حزمة یومیة تشمل جمیع البنود غیر المترجمة على صفحة االستقبال؛القدرة ع  )ب(
  القدرة على إنشاء حزمة تشتمل على جمیع القوائم غیر المترجمة؛  )ج(
  القدرة على إنشاء حزمة تشتمل على جمیع البیانات الوصفیة غیر المترجمة؛  )د(
ة باستخدام الوثائق فصیات بطریقة مجدیة من حیث التكلالتو /من المقرراتالقدرة على ترجمة نسخ إلكترونیة   )ه(

  ؛الرسمیة المترجمة الموجودة
  مع محتواها األصلي؛ تماشیةالتحذیر التلقائي أعلى صفحة شبكیة مترجمة عندما تكون غیر م  )و(

                                                           
  http://dublincore.org و https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Coreانظر    25

http://untermportal.un.org
http://vocbench.uniroma2.it
https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
http://dublincore.org
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ع عند االطال) قلیلمثل تركیز (عن المحتوي المترجم القدیم العرض التلقائي المختلف على نحو طفیف   )ز(

  صفحة غیر متماشیة؛ على
ات الوصفیة والسجالت، مع بیانات غیر المترجمة، والقوائم، والبیان/إحصاءات تلقائیة للصفحات المترجمة  )ح(

 .نيتاریخیة تسمح بتولید الرسوم البیانیة للتقدم إلى المانحین في الوقت اآل
 .ستتطلب شهرین أو ثالثة أشهراتج ا النفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذوتشیر التقدیرات إلى أن تن -82

 نظام معزز إلدارة الوثائق

وینبغي تصمیمه لكي یستجیب لالحتیاجات من الوثائق . هذا الناتج هو نظام معزز إلدارة الوثائق بطریقة متكاملة -83
 .لالجتماعات فضال عن أغراض أخرى

بسبب عدة أمور من بینها المبادرة األخیرة وال یمكن تقدیر تنفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذا الناتج في الوقت الحالي،  -84
 .لبرنامج األمم المتحدة للبیئة لمناقشة إمكانیة نظام إدارة الوثائق في برنامج األمم المتحدة للبیئة بأكمله

 كال المشتركةشالبیانات المتكاملة واأل

تلفة في األمانة، من أجل تقلیل عبر قواعد بیانات مخ اهذا الناتج هو دمج سجالت قواعد البیانات، التي تنتشر حالی -85
 :التالیة وسائلوعند السیر في هذا االتجاه، من المتوقع أن تتطور خدمات المعلومات المستندة إلى هذه السجالت بال. التفتت

  سیتم تحدید األشكال المشتركة المتكاملة؛  )أ(
  ها لتقلیل التفتت؛تكاملات و نسجالت البیاسیتم نقل   )ب(
  اذج إلكترونیة للحفاظ على السجالت التي تستخدم األشكال الجدیدة؛سیتم تطویر نم  )ج(
  سیتم تنفیذ نقاط نهائیة جدیدة للتشغیل البیني؛  )د(
  سیتم تحدیث الصحفات الشبكیة لعرض السجالت؛  )ه(
  .المشتركة لسیتم إنشاء الصفحات المرجعیة لتقدیم وثائق إلكترونیة بشأن هذه األشكا  )و(

 .شكل مشترككل تطلب شهرا واحدا في المتوسط لیاتج سا النى أن تنفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذوتشیر التقدیرات إل -86

 أدوات ضمان الجودة

موقع شبكي للمنظمة هذا الناتج هو مجموعة من أدوات الرصد ومراقبة الجودة لتیسیر المهمة الصعبة للحفاظ على  -87
 :وتشمل هذه األدوات واآللیات ما یلي. عالي الجودة

  نماذج ردود الفعل التي تطلق إخطارات إلى مدیري محتوى الشبكة؛  )أ(
  الروابط المكسورة، بما في ذلك في سجالت قواعد البیانات والروابط الخارجیة؛كشف أداة ل  )ب(
  لكشف األخطاء أو حاالت الفشل، مع تحذیرات إلى الموظفین ذوي الصلة؛آلیات   )ج(
  ؛التسجیل تساقعدم ا سالمة البیانات وحاالتأداة لكشف   )د(
مثال تغییر النص (تتبع حالة الصفحة الذي یشیر إلى أي الصفحات التي تتطلب تحدیثات بعد تاریخ معین   )ه(

  .ط المهام قید التنفیذ أو المقترحات للتحسینات إلى أحد الصفحات، ورب)لى الماضي بعد عقد اجتماع مامن المستقبل إ
 .ولوجیا المعلومات لهذا الناتج سیتطلب شهرین أو ثالثة أشهروتشیر التقدیرات إلى أن تنفیذ تكن -88

 المؤشرات واإلحصاءات الشبكیة المتكاملة

واإلحصاءات لمشاهدة إلى أي مدى یلبي الموقع الشبكي  (KPIs)یتكون هذا الناتج من تقدیم مؤشرات األداء الرئیسیة  -89
وتشمل . تیة من أجل إصدار تلقائي إلحصاءات آنیةحبنیة التوینبغي إدراج هذه المؤشرات في ال. احتیاجات وأهداف المنظمة

 :هذه المؤشرات واإلحصاءات ما یلي

مثل عدد المشاركین في ( 10/45مؤشرات األداء التي طلبها مؤتمر األطراف في المرفق الثاني للمقرر   )أ(
ئویة للوثائق المترجمة في غضون التاریخ حلقات العمل، وعدد النشرات الموزعة، وعدد االجتماعات التي حضروها، والنسبة الم

  ؛)المقرر
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ن في و المشاركو نقاط االتصال الوطنیة، و الموظفون، (بقة طاإلحصاءات الجنسانیة كلما كانت من  )ب(
  ؛)الخبراءو االجتماعات، 

  ؛اتتطور المحتوى المترجم، واالطالع على الصفحة حسب اللغ  )ج(
  لمعلومات، والبیانات الوصفیة، والمصدر، بما في ذلك األطراف؛تطور محتوى قاعدة البیانات حسب نوع ا  )د(
تطور نقاط االتصال الوطنیة، واالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، والتقاریر الوطنیة،   )ه(

  واألهداف الوطنیة، واآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات؛
  أكثر النشرات التي تم تنزیلها؛  )و(
  ؛المستخدمة على نحو متكررالمصطلحات والبیانات الوصفیة   )ز(
  .المسترجعة على نحو متكررالسجالت   )ح(

لمبادرة التي یحتمل هذه اوال یمكن تقدیر تنفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذا الناتج في هذا الوقت بسبب النطاق العریض ل -90
 .استنادا إلى الموارد المتاحة بالتدریجأن تسیر 

 طري المتكاملالموجز الق

یتألف هذا الناتج من الصفحات الشبكیة الجدیدة للموجز القطري التي تقدم معلومات وطنیة ذات صلة من اتفاقیة  -91
وینبغي أن . أعاله 4نوع البیولوجي وبروتوكولیها في موجز موحد واحد استنادا إلى المالحة المطابقة المقدمة في القسم تال

موجز مة خصیصا للمصفحة استقبال مصوتتمثل الفكرة في تقدیم . الخاصة لكل بروتوكول تراعي هذه المبادرة االحتیاجات
وینبغي أن تنظر هذه المبادرة في االقتراب من تكنولوجیا . لكل بروتوكول مع الحفاظ على االتساق وتجنب االزدواجیةقطري ال

 .واحدة لعرض الخرائط إلكترونیا

 .یا المعلومات لهذا الناتج سیتطلب شهرین أو ثالثة أشهرالتقدیرات إلى أن تنفیذ تكنولوج وتشیر -92

 المحدثة البوابات الموضوعیة

 .یتالف هذا الناتج من مجموعة من الصفحات الشبكیة الجدیدة للبوابات الموضوعیة -93

 .تكنولوجیا المعلومات لهذا الناتج سیتطلب شهرین أو ثالثة أشهروتشیر التقدیرات إلى أن تنفیذ  -94

 اعات المحدثةبوابات االجتم

 .لبوابات االجتماعاتمثل البوابات الموضوعیة، یتألف هذا الناتج من مجموعة من الصفحات الشبكیة  -95

 .وتشیر التقدیرات إلى أن تنفیذ هذا الناتج سیتطلب شهرین أو ثالثة أشهر -96

 لوقالمحدث والمنالتفاقیة التنوع البیولوجي الموقع الشبكي 

یة للموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي الذي سیتم تطویره على نحو تدریجي على هذا الناتج هو النسخة المستقبل -97
هو الموقع الشبكي األساسي التفاقیة التنوع ) القدیم(وفي بدایة هذه العملیة، سیظل الموقع الشبكي الحالي . البنیة التحتیة الجدیدة

وسیتم إعادة توجیه المستخدمین . القدیم بالتزامن الواحد مع اآلخروسیسیر الموقع الشكبي الجدید والموقع الشبكي . البیولوجي
 .إلى الصفحات الشبكیة على الموقع الشبكي الجدید عند تطویرها

وفي األصل، ینبغي تطویر هذه الصفحات الشبكیة الجدیدة مع شكل مشابه للموقع الشبكي القدیم بحیث یكون االنتقال  -98
وسیسمح ذلك بنقل المحتوي تدریجیا . لجدیدة سلسا قدر اإلمكان من منظور المستخدممن الصفحات القدیمة إلى الصفحات ا

 .إلى البنیة التحتیة الجدیدة على مدى الوقت

وسیتم صیانة الموقع . ومع نمو الموقع الشبكي الجدید، سیكون هو الموقع الشبكي المهیمن التفاقیة التنوع البیولوجي -99
 .یتم إزالته في النهایة الشبكي القدیم حسب الضرورة إلى أن

وال یمكن تقدیر تنفیذ تكنولوجیا المعلومات لهذا الناتج في هذا الوقت بسبب النطاق العریض لهذه المبادرة التي یحتمل  -100
 .أن تسیر خطوة بخطوة استنادا إلى الوقت المتاح والموارد المتاحة
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 خارطة طریق التنفیذ  - 10

 النهج

 :طریق التنفیذ هو لتجمیع النواتج وفقا للفئات التالیةهذا النهج المتبع لتحدید خارطة  -101

  ة؛قائمواتج التي یحتاج إلیها فورا لمعالجة القضایا الالن – االحتیاجات الفوریة  )أ(
  ؤدي إلى منافع فوریة وتكون سهلة نسبیا في التنفیذ؛تالنواتج التي یمكن أن  - الثمار الناضجة  )ب(
االجتماع األول للهیئة  فياألطراف  المتوقعة منالنواتج  – الفرعیة للتنفیذنواتج االجتماع األول للهیئة   )ج(

  الفرعیة للتنفیذ؛ 
االجتماع الثالث عشر  فياألطراف  متوقعة منالنواتج ال - نواتج االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف  )د(

 لمؤتمر األطراف؛
االجتماع الرابع عشر  فياألطراف  ج المتوقعة منالنوات - نواتج االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف  )ه(

  لمؤتمر األطراف؛
  .المرونة استنادا إلى توافر الموارد وأولویات أخرى التي یمكن تنفیذها مع مستوى معین منالنواتج  – التنفیذ المرن  )و(

یتم إجراؤه داخلیا، رهنا ، من المفترض أن هذا التنفیذ سویبونظرا لعدم تخصیص میزانیة محددة لتنفیذ استراتیجیة ال -102
كما أنه نتیجة لحقیقة أن فریق تكنولوجیا المعلومات في أمانة االتفاقیة یشترك في أنشطة كثیرة تتجاوز . بتوافر الوقت والموارد

د ق ،فإن أولویات أخرى، بما في ذلك تلك األولویات الناشئة عن المقررات المتوقعة من مؤتمر األطرافهذه،  ویباستراتیجیة ال
 .موعد التسلیم تغیر

 .الحالیة ، تشیر أعداد األقسام المبینة بین قوسین إلى األقسام الرئیسیة في الوثیقةالواردة أدناهوفي الفقرات  -103

 االحتیاجات الفوریة

 :ةقائملمعالجة القضایا اللنواتج التالیة هناك حاجة فوریة ل -104

  محرك بحث عالمي؛  )أ(
  مالحة متسقة عالیة الجودة؛  )ب(
  .على الویب ترجمةالنظام معزز لنظام إدارة   )ج(

 الثمار الناضحة

 :یمكن أن تؤدي النواتج التالیة إلى منافع فوریة وتكون سهلة نسبیا في التنفیذ -105

  نموذج معزز لردود فعل المستخدمین؛  )أ(
  ؛)أعاله 4القسم (مركز المعلومات إلى دخول الصحفة   )ب(
  موقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي؛نموذج الصفحة الشبكیة المستجیبة لل  )ج(
  ).2القسم (الترابط مع منتدى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي   )د(

 نواتج االجتماع األول للهیئة الفرعیة للتنفیذ

 :النواتج التالیة متوقعة من األطراف في االجتماع األول للهیئة الفرعیة للتنفبذ -106

  التي أعدها األمین التنفیذي إلى االجتماع األول للهیئة الفرعیة للتنفیذ؛ ویبتیجیة الم استرایتقد  )أ(
  ؛)2القسم (التشغیل الكامل ألداة اإلبالغ على االنترنت   )ب(
  التشفیل الكامل ألداة اإلبالغ على االنترنت إلطار اإلبالغ المالي؛  )ج(
  ؛)2القسم (النسخة األولى من نظام تتبع المقررات   )د(
  ؛)2القسم (التشغیل البیني مع آلیات غرفة تبادل المعلومات   )ه(
  ؛)2القسم ( (InforMEA) التشغیل البیني مع شبكة معلومات ومعارف االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف  )و(
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 نواتج االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

 :شر لمؤتمر األطرافالنواتج التالیة متوقعة من األطراف في االجتماع الثالث ع -107

  التي أعدها األمین التنفیذي إلى االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛ ویبتقدیم استراتیجیة ال  )أ(
  تقدیم استراتیجیة االتصال التي أعدها األمین التنفیذي إلى االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛  )ب(
  .نسخة معززة من نظام تتبع المقررات  )ج(
 عشر لمؤتمر األطراف رابعجتماع النواتج اال

 :النواتج التالیة متوقعة من األطراف في االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف -108

  م العام؛یوستصفحات شبكیة متسقة مع ال  )أ(
  ؛(SEO)أداة الربط األمثل بمحركات البحث   )ب(
  نظام إدارة المصطلحات؛  )ج(
  بیانات متكاملة وأشكال مشتركة؛  )د(
حصاءات ات و مؤشر   )ه( ٕ   شبكیة متكاملة؛ا
  أدوات ضمان الجودة؛  )و(
  ؛قطریة متكاملة موجزات  )ز(
  بوابات محدثة لالجتماعات؛  )ح(
  بوابات موضوعیة محدثة؛  )ط(
  .UNEP/CBD/SBI/1/INF/3من الوثیقة  2معظم سمات الموقع الشبكي المذكورة في القسم   )ي(

 التنفید المرن

. نهائي محدد من مؤتمر األطراف أو لها حاجة فوریة لمعالجة قضیة حیویة بعض النواتج لیست مربوطة بتاریخ - 109
 :وتشمل هذه النواتج ما یلي. مع مستوى معین من المرونة، استنادا إلى الموارد المتاحة واألولویات األخرىبالتدریج  هاتنفیذیویمكن بالتالي 

  ل؛الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي المحدث والمنقو   )أ(
 .نظام اإلدارة المعززة للوثائق  )ب(

 الخالصة
لضمان أن جمیع  الویبكان لدى مؤتمر األطراف أسبابا طیبة للطلب إلى األمین التنفیذي أن یعد استراتیجیة  -110

االتفاقیة، یمكن  في إطارالمعلومات العامة أو ذات الصلة بغرف تبادل المعلومات، فضال عن المنابر األخرى التي أعدت 
 .الجهودفي زدواجیة التجنب امن أجل ول علیها مركزیا الحص
استنادا إلى رؤیة عریضة  مطلعة إلى األماتالم ویب هذهاستراتیجیة اللطلب، أعد األمین التنفیذي واستجابة لهذا ا -111

فة تبادل معلومات وتبني هذه االستراتیجیة المقترحة على التنفیذ األخیر لبنیة تحتیة شبكیة جدیدة لغر . وتحلیل للحالة الراهنة
 .الحصول وتقاسم المنافع وأداة اإلبالغ على االنترنت

ظ بجمیع الحتفاوتعمیم هذا النهج على جمیع المنابر الشبكیة التي تدیرها األمانة سیسمح بإیجاد مستودع مركزي ل -112
ل عدد من البوابات الشبكیة بالغرف الثالث لتبادل المعلومات وتیسیر الوصول إلیها من خالالمعلومات العامة أو ذات الصلة 

 .(API)أو التطبیقات التي تتصل بهذا المستودع المركزي من خالل برمجة واجهات لتطبیقات 
، تراعي االحتیاجات الفوریة، والثمار الناضجة ه االستراتیجیة وفقا لخارطة طریقوتتمثل الخطة في تنفیذ هذ -113

یلبي تنفیذ هذه االستراتیجیة توقعات األطراف، مع تقدیم أسس قویة ومن المأمول فیه أن . وااللتزامات القائمة لألطراف
 . للتطویرات المستقبلیة

وعلى . وفي شكلها الحالي، تعتبر هذه االستراتیجیة وثیقة معروضة لنظر الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها األول -114
رعیة للتنفیذ في توصیة مؤتمر األطراف في ، قد ترغب الهیئة الفUNEP/CBD/SBI/1/6النحو المشار إلیه في الوثیقة 

 .إلى األمین التنفیذي أن یبدأ في تنفیذها طلبیلالتفاقیة وبروتوكولیها، وأن  ویبباستراتیجیة ال یرحباجتماعه الثالث عشر، بأن 
_________  


