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 موجز تنفيذي
 

جميع المعلومات باء في ضمان  12/2من المقرر  19المطلوبة في الفقرة  الويبالرئيسي من استراتيجية  يتمثل الهدف
، جيالتنوع البيولو  تبادل المعلومات، فضال عن أي منابر أخرى يتم تطويرها في إطار اتفاقية غرفالمشتركة أو ذات الصلة ب

ستراتيجية شبكة االنترنت على النحو . وتتشكل ايمكن الوصول إليها على نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجية في الجهود
 التالي:

 الرؤية االستراتيجية؛ )أ(
 الحالة الراهنة؛ )ب(
 الطريق إلى األمام. )ج(

، واستمرارها، اوكفاءته ا، وفاعليتهيندمة المستختجربوتستند الرؤية االستراتيجية إلى عدة مبادئ توجيهية تتعلق ب
السياق العام لالتفاقية وبروتوكوليها، والدور المتوقع لألمانة في تغطية  حسبانوتبادل المعلومات، وتقاسم المعارف. وتأخذ في ال

غرفة تبادل نية لالوطليات اآلهذه المعاهدات الثالثة وغرفها لتبادل المعلومات. وتنظر أيضا في الشبكة العالمية للشركاء و 
لية المركزية لغرفة تبادل المعلومات من خالل التشغيل البيني، على النحو الذي توقعت  الخطة اآلالمعلومات المرتبطة ب

 .2020-2011االستراتيدية للتنوع البيولوجي 
هو نقطة الدخول الرئيسية التفاقية  )www.cbd.int(وتعتبر هذه الرؤية أن الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي 

في إدارة هذه  بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة والجماهير. وال يتمثل دور الموقع الشبكي وبروتوكوليهاالتنوع البولوجي 
 اها.هم إلى المصادر ذات الصلة بدون تكرار محتو وجهالجماهير ولكن بدال من ذلك في العمل كآلية استكشاف ت

المواقع الشبكية وأقسام المحتويات لتلبية توقعات مختلف الجماهير المستهدفة  سماتوقد تم تحديد عدد من 
على أعلى مستوى لتقديم الوصول  المالحةالمعلومات المقترحة  تصميمسية لومجموعات المستخدمين. ومن المكونات الرئي

لى ا لى مبادرات الشراكات من السريع إلى كل معاهدة وبرامجها المواضيعية، وا  لمعلومات الوطنية من خالل الموجز القطري، وا 
لى مركز معلومات يقدم طائفة من الخدمات اإللكترونية ذات الصلة بما في ذلك اإلبالغ الوطني وتتبع  خالل بوابات مختلفة، وا 

 المقررات.
م االتساق، واإليصال البطيء، والصيانة سلسلة من المشاكل، بما في ذلك التفتت، وعد ةويظهر تحليل للحالة الراهن

ة الشبكة، واتساقها، إدار غير المالئمة. ويتمثل الطريق إلى األمام لمعالجة هذه المشاكل في اتخاذ بعض التدابير لتحسين 
دارة المحتوي. نتاجيتها، واستمراريتها، وا   وتكاملها، وا 

ل التي أعدت لغرفة تباد يلشبكللموقع احتية جديدة ويتمثل نهج التنفيذ الناتج عن ذلك في االستناد إلى بنية ت
مستودع في المرحلة ة من ثديحنظام اإلبالغ على االنترنت. وتتكون هذه البنية التحتية اللو  معلومات الحصول وتقاسم المنافع

ة واجهة النهائية يحتفظ بمحتوي مهيكل، وصفحات شبكية بواجهة تطبيق لعرض مثل هذا المحتوى بمرونة كاملة، وبرمج
للسماح بنظم االتصال ذات االتجاهين بين عناصر واجهة التطبيق والمرحلة النهائية. ويتمتع هذا التصميم  (API) التطبيقات
الوصول إلى المعلومات بالسماح لألجهزة المتنقلة، والشركاء الخارجيون، واآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات  فائدةالمرن ب

 .هذه دع المركزي من خالل برمجة واجهة التطبيقاتالواردة في المستو 
تتمثل الخطة في تنفيذ هذا االستراتيجية من خالل مجموعة من النواتج وفقا لخارطة طريق تأخذ في الحسبان و 

ة ة تجاه األطراف. ومن المأمول في  أن تنفيذ هذه االستراتيجيقائم، وااللتزامات ال"الثمار الناضجة"االحتياجات الملحة، و
 شبكة االنترنت في المستقبل. اتر ديم أسس قوية لتطو ستجيب لتوقعات األطراف مع تقيس
 

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

لضمان أن  الويبإعداد استراتيجية طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي باء،  12/2من المقرر  19في الفقرة  .1
 الحصول وتقاسم منافعوغرفة تبادل معلومات  ،(CHM) دل المعلوماتجميع المعلومات المشتركة أو ذات الصلة بآلية غرفة تبا

(ABSCH)  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةو (BCH) ،فضال عن أي منابر أخرى يتم تطويرها في إطار االتفاقية ،
المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  لمناطق البحريةالشبكي لموقع المثل منبر االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، و 

وأي تطورات مشابهة في المستقبل، يمكن الوصول إليها على نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجية في الجهود، وتقديم هذه 
 2.لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها في اجتماعها األول، تحضيرااالستراتيجية إلى 

ني عالفريق العامل الم وماتا لهذا الطلب، أنشأت اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلوتبع .2
الفريق  . ونتج عن المشاورات مع هذاالويب هذهبهدف إسداء المشورة لألمين التنفيذي حول إعداد استراتيجية  الويبستراتيجية با

 الويبستراتيجية ذوي الصلة التحضير لمشروع أولي ال تعلقة بالتنوع البيولوجياالتفاقية الم أمانةالعامل وكذلك مع موظفي 
(UNEP/CBD/CHM/IAC/2015/1/INF/2)،3   دمت إلى اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلوماتالتي ق 

ية تطوير األمين التنفيذي يفكطلب مشورة حول من أجل  2015أكتوبر/تشرين األول  31و 30في اجتماعها المنعقد يومي 
هذه المشورة، المتاحة في القسم أوال من الوثيقة و لتقديمها إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول.  الويب هذهستراتيجية ال

UNEP/CBD/SBI/1/INF/8،4  فرعية في إعداد استراتيجية الويب المقدمة للنظر فيها من ِقبل الهيئة القد أخذت في االعتبار
 .(UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.2)ها األول للتنفيذ في اجتماع

وأحاطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علما باستراتيجية الويب هذه في 5
، وطلبت إلى األمين التنفيذي أن يوائم هذه االستراتيجية مع استراتيجية االتصال التي يجري إعدادها 1/5من توصيتها   4الفقرة 

 .UNEP/CBD/COP/13/14وتم إصدار استراتيجية االتصال كوثيقة  طراف في اجتماع  الثالث عشر. لينظر فيها مؤتمر األ

 ونطاق هذه الوثيقةغرض 

المطلوبة المواقع الشبكية التي يمتلكها األمين التنفيذي، والمواقع الشبكية لآللية الوطنية الويب استراتيجية يغطي نطاق  .3
بكية للشركاء خارج هذا النطاق ألن األطراف تمتلكها والشركاء على التوالي، وهي بالتالي لغرفة تبادل المعلومات والمواقع الش

ستراتيجية هذه االشراكة مع األمين التنفيذي أن يتأثر بلذلك، فمن شأن موقع شبكي مبني با ومعخارج سيطرة األمين التنفيذي. 
 من خالل آرائ  وتوصيات  عن تطور هذا الموقع الشبكي المشترك.

تبادل  يشمل جميع المواقع الشبكية، وغرفلبمعناه الواسع  "الموقع الشبكي"يستخدم مصطلح وفي بقية الوثيقة الحالية،  .4
 يمتلكها األمين التنفيذي.التي ة ينظم الشبكالالمعلومات، والبوابات الشبكية، أو 

خذ هذه االستراتيجية في االعتبار ونظرا ألهمية مختلف آليات غرف تبادل المعلومات لالتفاقية وبروتوكوليها، تأ .5
بالنسبة لزوار القراءة فقط ووظائف آلية غرفة تبادل المعلومات التي تسمح للمستخدمين قع الشبكية المو وظائف التمييز بين 

 المرخصين بتقديم محتوى لتبادل  مع جمهور واسع.

"معلومات إضافية عن استراتيجية شبكة ومع تجاوز بعض التفاصيل نطاق هذه الوثيقة، ترد وثيقة إعالمية بعنوان  .6
الوثيقة، حسب  تلكوترد إشارات إلى األقسام في  6.(UNEP/CBD/SBI/1/INF/14)االنترنت لالتفاقية وبروتوكوليها"

 االقتضاء.

 النهج

                                                           
  n=2-https://www.cbd.int/decisions/?m=cop&12. :انظر 2
/inf-01-2015-01/information/chmiac-2015-https://www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiachttp://www.cbd.int/doc-02-انظر:3

.en.pdf 
 .en.pdf-03-01-2015-01/official/chmiac-2015-https://www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiacانظر 4

  en.pdf-add2-06-01-fficial/sbi01/o-https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi. نظرا5 

 //:en.pdf-14-inf-13-13/information/cop-tings/cop/cophttps://www.cbd.int/doc/mee http.: انظر 6

https://www.cbd.int/decisions/?m=cop-12&n=2
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https://www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiac-2015-01/information/chmiac-2015-01-inf-02-en.pdf
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http://www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiac-2015-01/official/chmiac-2015-01-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiac-2015-01/official/chmiac-2015-01-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiac-2015-01/official/chmiac-2015-01-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/chm/chmiac-2015-01/official/chmiac-2015-01-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-06-add2-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-03-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-03-en.pdf
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 تتبع هذه الوثيقة نهجا من ثالث خطوات: .7

 أين نريد أن نكون؛ –الرؤية االستراتيجية  )أ(
 ؛ين نحن اآلنأ –الحالة الراهنة  )ب(
 هناك.إلى كيف نصل  –الطريق إلى األمام  )ج(

 الرؤية االستراتيجية -األول  جزءال
 يةراادالمبادئ ال  -1

 ة المستخدمتجربالفاعلية و 

 ة طيبة للمستخدم من خالل ما يلي:تجربالفاعلية و  الويبينبغي أن تضمن استراتيجية  .8

مؤتمر األطراف انة تكليف أساسي محدد وترشد مقررات لدى األم – تنظيميةالهداف األالمواءمة مع  )أ(
في جعل الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي  الويباألنشطة التي تنفذها. ويتمثل أحد األهداف الرئيسية الستراتيجية 

 فعاال بأقصى حد في المساهمة في أهداف األمانة.وخدمات  الشبكية 
بهدف االمتثال لمقررات مؤتمر  الويبينبغي تحضير استراتيجية  - طرافمؤتمر األمن لمقررات لاالمتثال  )ب(

ات الذي طلب إتاحة موقع شبكي ذي نوعية عالية بجميع لغ 10/15،7وخصوصا المقرر األطراف ذات العالقة باالنترنت، 
تشجيع وتيسير  هي 2020-2011 للفترة  المهمة العامة آللية غرفة تبادل المعلوماتأن د (، وحد2-1األمم المتحدة )الهدف 

نشاء شبكة تشغيلية بالكامل لألطراف والشركاء؛ شاركالتعاون العلمي والتقني، وت  المعارف، وتبادل المعلومات، وا 
يجب أن تظل االستراتيجية على شبكة اإلنترنت تتماشى مع استراتيجية  – المواءمة مع استراتيجية االتصال )ج(

دتها األمانة مؤخرا، ال سيما من حيث العالمات التجارية، والرسائل، وجوانب وسائل التواصل االتصال على نطاق أوسع التي أع
 8،(UNEP/CBD/COP/13/14)  االجتماعي

، وينبغي ويبفي صلب استراتيجية ال ويبينبغي أن يكون مستخدمو ال – يننهج يركز على المستخدم )د(
 ؛(UX) ينالمستخدم وتجربة بويإعطاء األولوية بالتالي إلى إمكانية استخدام ال

ينبغي الحفاظ على االتساق والتماسك عبر جميع المواقع الشبكية التي تديرها األمانة،  – االتساق والتماسك )ه(
 على المستوى المرئي والمستوى التشغيلي؛

السعي طريق عن دور المواقع الشبكية الخارجية في االعتبار  ويبينبغي أن تأخذ استراتيجية ال – التكامل )و(
 ؛زدواجيةإلى التكامل وتجنب اال

 لرصد استخدام الموقع الشبكي وجمع بيانات للمؤشرات. – دراسات تحليلية للشبكة وردود فعل المستخدمين )ز(

 إلى زيادة الكفاءة واالستمرارية بالطريقة التالية: الويباستراتيجية وينبغي أن تؤدي  .9

مع توصيات وحدة التفتيش  ويبينبغي أن تتماشي استراتيجية ال – م المتحدةااللتزام بالمبادئ التوجيهية لألم )أ(
 لوثيقةل)المتاحة في المرفق الثاني  إلدارة المواقع الشبكية لألمم المتحدة (JIU)المشتركة لألمم المتحدة 

UNEP/CBD/COP/13/INF/14)9؛ 
تطلب موارد كبيرة. وينبغي توجي  يومحتواها  إن تطوير وصيانة المواقع الشبكية مع تطبيقاتها –االستمرارية  )ب(
 ؛نحو االستمرارية المتوسطة األجل والطويلة األجل ويباستراتيجية ال
تعلقة بالموثوقية واألمن واستمرارية العمل تعتبر جميع الجوانب الم – قية، واألمن، واستمرارية العملموثو ال )ج(

 ؛حيوية للتشغيل الجاري السلس ألي موقع شبكي
                                                           

 n=15-https://www.cbd.int/decisions/?m=cophttp://www.cbd&10. :انظر  7
 en.pdf.-14-13-13/official/cop-https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop :انظر  8
 .https://www.unjiu.org/en/reports-notes/archive/JIU_REP_2008_6_English.pdf: انظر  9

http://www.cbd.int/decisions/?m=cop-10&n=15
http://www.cbd.int/decisions/?m=cop-10&n=15
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-14-en.pdf
https://www.unjiu.org/en/reports-notes/archive/JIU_REP_2008_6_English.pdf


UNEP/CBD/COP/13/14/Add.1 
Page 5 
 

عداد إجراءات  ويبكلما كان ممكنا، ينبغي أن تقود استراتيجية ال – التكامل والتوحيد )د( إلى مزيد من التكامل وا 
 ؛(SOPs)التشغيل الموحدة 

استخدام أدوات البرمجيات  الويبينبغي أن تفضل استراتيجية  – المتاحة علنا فضلية ألدوات البرمجياتاأل )ه(
)انظر  10من برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات 5-1-1إلي  في النشاط المتاحة علنا على النحو المشار 

 ؛محتوي الموقع ة(، وخصوصا إلدارة وترجمUNEP/CBD/COP/13/INF/14المرفق األول بالوثيقة 
 تبادل المعلومات وتاارك المعارف

 نحو المزيد من تبادل المعلومات وتشارك المعارف: ويبالينبغي أن توج  استراتيجية  .10

دارة المع )أ( لية آلوفاء بتكليف لينبغي إدارة المعلومات والمعارف على نحو مهني  – ارفالمعلومات المهنية وا 
 ؛غرفة تبادل المعلومات من أجل تيسير تبادل المعلومات وتشارك المعارف

، بما فيها ينبغي إتاحة هذا الموقع الشبكي في نهاية المطاف بجميع لغات األمم المتحدة – تعدد اللغات )ب(
 ؛اللغة العربية التي هي لغة من اليمين إلى اليسار

من حيث المبدأ، ينبغي أن تكون جميع المعلومات العامة التي  – ة والتشغيل البينيمفتوحالبيانات ال )ج(
خالل برمجة تستضيفها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مفتوحة للحصول عليها قدر اإلمكان. ويشمل ذلك التشغيل البيني من 

 ؛(API)واجهة التطبيقات 
 لزيادة استكشاف المعلومات على االنترنت؛ - (SEO) البحث اتمحركالربط األمثل ب )د(
مواءمة الصفحات الشبكية ألحجام شاشات مختلفة، السيما األجهزة  – (RWD)تصميم شبكي مستجيب  )ه(

 ؛لةحمو الم
 اص ذوي اإلعاقة بالوصول إلى محتوي الموقع.لسماح لألشخا - 11إمكانية الوصول إلى الموقع )و(

 السياق والرؤية - 2
 االتفاقية وبروتوكوليها

 :متعددة األطراف وغرفها لتبادل المعلومات بيئية اتفاقاتثالثة تفاقية االأمانة  غطيت .11

 لومات عمالغرفة تبادل المعت آلية ئوأنش – (CHM) مع آليتها لتبادل المعلومات ،اتفاقية التنوع البيولوجي )أ(
غرفة من االتفاقية لتشجيع وتيسير التعاون التقني والعلمي فيما بين األطراف. ومن المتوقع أيضا أن تدعم آلية  3-18للمادة 

 بشأن تبادل المعلومات؛ 17أخرى من االتفاقية، بما فيها المادة  اتبادل المعلومات مواد
أنشأت  – (BCH)تبادل معلومات السالمة األحيائية ل غرفت مع  ،بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )ب(

من بروتوكول قرطاجنة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب  1-20المادة 
تنفيذ هذا من االتفاقية من أجل تيسير تبادل المعلومات عن الكائنات الحية المحورة ومساعدة األطراف في  3-18المادة 

 12؛BS-1/3البروتوكول. وحددت طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في المقرر 
 الناشئة عن استخدامها لمنافعلعادل والمنصف لتقاسم االو على الموارد الجينية للحصول  بروتوكول ناغويا )ج(

(ABS)  غرفت  لتبادل المعلومات مع(ABSCH) –  من بروتوكول ناغويا غرفة تبادل معلومات الحصول  1-14أنشأت المادة
من االتفاقية من أجل العمل كوسيلة لتشارك  3-18وتقاسم المنافع كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب المادة 

                                                           
 en.pdf-31-11-11/official/cop-http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop: انظر  10
 .https://www.w3.org/WAI/intro/wcagو  .https://en.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility http://www.w3  :انظر  11
 n=30-http://www.cbd.int/decisions/?m=mop&1 :انظر  12

http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-31-en.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility
https://www.w3.org/WAI/intro/wcag
http://www.cbd.int/decisions/?m=mop-01&n=3
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 المعلومات المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع، وخصوصا لتوفير الوصول إلى المعلومات المتاحة من كل طرف ذات الصلة
NP-1/2.13بتنفيذ هذا البروتوكول. وحددت طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في المقرر 

 

 :ن األمانةوقع مفإن المتومثلها مثل أي أمانة التفاق بيئي متعدد األطراف،  .12

ات، والتوصيات، الراعي للذاكرة المؤسسية، وخصوصا المعلومات األساسية التي تتكون من المقرر أن تكون  )أ(
 واألطراف، والتقارير الوطنية؛

، مثل اجتماعات مؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في أن تخدم االجتماعات )ب(
 البروتوكول والهيئات الفرعية

هة إلى لطلبات مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف للبروتوكوالت الموجأن تستجيب  )ج(
 األمين التنفيذي؛

أن تتابع التنفيذ على جميع المستويات، وخصوصا من جانب األطراف من خالل استراتيجيات وخطط العمل  )د(
 الوطنية للتنوع البيولوجي وعمليات اإلبالغ الوطني.

ها بطريقة تحسين مواصلةقام مؤتمر األطراف بوتتبع المقررات اإلبالغ مانة المتعلقة بألاوظائف وتجدر مالحظة أن  .13
 تؤثر على التطور المتوقع للموقع الشبكي.

تبع المقررات أن يعد ويصون أداة لتطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  12/28،14د أكبر، في المقرر يوبتحد .14
 .ها هذه األداةالمقرر عرضا عاما للمعلومات التي ستدير  ذلكعبر االنترنت في آلية غرفة تبادل المعلومات. ويقدم المرفق ب

ينبغي تنفيذ هذه األداة كخدمة معلومات أساسية يمكن أن  ،االتفاقية وبروتوكوليها في إطار مقرراتللطبيعة الشاملة لونظرا ل
 محتوى الصفحات الشبكية في إطار البوابات المواضيعية المختلفة. زتعز 

في عدد من المقررات األخيرة، بما في ذلك الفقرة وفيما يتعلق باإلبالغ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي،  .15
طلبان  . وعالوة على ذلك، قدمأن ينشئ أداة إبالغ على االنترنت 12/29،15من المقرر  4باء والفقرة  12/2)أ( من المقرر 18

الغ على االنترنت بالنسبة لبروتوكول ناغويا وبروتوكول السالمة األحيائية. ولذلك، من المتوقع أن تنفذ خدمات اإلب انمشابه
 هذه بطريقة متآزرة.

وأهداف أيشي  2020-2011اعتمد مؤتمر األطراف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  10/2،16وفي المقرر  .16
المذكورة فيها. وهذه األهداف لها أهمية حيوية لتنفيذ االتفاقية. ولذلك، صممت أداة اإلبالغ على االنترنت للتنوع البيولوجي 

يمكن إعادة استخدامها عبر الموقع الشبكي حسب الضرورة، بما في المبلغ عنها معلومات الالتقدم المحرز في تنفيذها. و  إللتقاط
 ذلك على الصفحات الشبكية المخصصة لتقديم معلومات عن هذه األهداف.

يفها وعلمياتها. وتشمل وعالوة على ذلك، هناك عدد من المبادرات المتصلة باالنترنت التي أجرتها األمانة لدعم تكل .17
دارة األحداث  األمثلة تطوير وصيانة الخدمات اإللكترونية لخدمات المؤتمرات، مثل تسجيل المشاركين في االجتماعات، وا 

ألنواع من هذه ا تطويرذكية لتقليل استهالك الورق خالل االجتماعات الرئيسية. وستواصل األمانة الجانبية، ونظام الطباعة ال
 الوفاء بالتكليف الصادر لها. معفي المستقبل، كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا، بهدف تحسين فاعليتها لمبادرات ا

 مجتمع التنوع البيولوجي وابكة آلية غرفة تبادل المعلومات

ت الكثير من المؤسسات مواقع شبكية تقدم معلومات وخدمات إلكترونية عن أإن مجتمع التنوع البيولوجي واسع وأنش .18
محددة في مجال التنوع البيولوجي. وعالوة على ذلك، اشتركت األمانة في سلسلة من مبادرات الشراكات التي نتج  موضوعات

عنها إنشاء مواقع شبكية مشتركة بشأن المسائل ذات االهتمامات المشتركة. ونظرا لوجود هذه المواقع الشبكية وقيمتها اإلضافية 

                                                           
 n=2-mop-http://www.cbd.int/decisions/?m=np&01 :انظر  13
 ./:n=28-/www.cbd.int/decisions/?m=cophttps&12: انظر  14
 .n=29-https://www.cbd.int/decisions/?m=cop&12: انظر  15
 .=n=2-cophttps://www.cbd.int/decisions/?m&10: انظر  16

http://www.cbd.int/decisions/?m=np-mop-01&n=2
https://www.cbd.int/decisions/?m=cop-12&n=28
http://www.cbd.int/decisions/?m=cop-12&n=28
http://www.cbd.int/decisions/?m=cop-12&n=28
https://www.cbd.int/decisions/?m=cop-12&n=29
https://www.cbd.int/decisions/?m=cop-10&n=2
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نة في تجنب اإلزدواجية والسعي إلى التكامل. ومن حيث اآلثار العملية، يعني ذلك أن العامة، يتمثل النهج االستراتيجي لألما
الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي، ينبغي أن يشير، كلما كان ذلك مناسبا، إلى هذه المصادر الخارجية بدال من المحاولة 

ونية. ويظل التعاون مع الشركاء المعنيين ضروريا من أجل الخدمات اإللكتر و بأن يكون المقدم األساسي لمثل هذه المعلومات 
 االستجابة على نحو طيب الحتياجات مجتمع التنوع البيولوجي بطريقة متكاملة.

 :وتشمل األمثلة لمثل هذا التكامل ما يلي .19

يعتبر منتدى  – )http://nbsapforum.net( منتدى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )أ(
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي منبرا للتواصل ييسر تبادل الخبرات في مجال تنفيذ االستراتيجيات وخطط 

لربط المنبر بالموقع العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بين الخبراء من خالل مجتمعات الممارسة. وتتمثل إحدى الوسائل العملية 
)مثال، األنواع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي من خالل إنشاء روابط بين الموقعين في األقسام المتعلقة بنفس الموضوع 

 ؛الغريبة الغازية(
هذا المنبر هو بوابة شبكية  – )e.unep.orghttp://unepliv( المنبر التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )ب(

تصور حالة البيئة من البيانات المجمعة على المستوى القطري. وكل موجز قطري التفاقية التنوع البيولوجي يقدم وصلة إلى 
 ر التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛نبالموجز القطري المطابق في الم

هو  http://www.informea.org( – InforMEA( ة المتعددة األطرافمعلومات االتفاقات البيئيشبكة  )ج(
المتعددة الطراف. وهو يجمع المعلومات ذات الصلة من مختلف البيئية البوابة الشبكية لألمم المتحدة المتعلقة باالتفاقات 

ديمها بطريقة متكاملة. ويقدم كل موجز قطري في اتفاقية التنوع البيولوجي وصلة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف من أجل تق
 ؛InforMEAإلى الموجز القطري المطابق في 

صول الحر و يوفر هذا المرفق ال – )http://www.gbif.org( المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي )د(
 .والباحثينلى بيانات التنوع البيولوجي )مثل تواجد األنواع( التي يمكن أن تعتبر ذات قيمة للعلماء والمفتوح إ

 22كشبكة لمعارف التنوع البيولوجي الوارد وصفها في الفقرة وفيما يتعلق بآلية غرفة تبادل المعلومات، تتمثل رؤيتها  .20
 تنسخة في اإلطار أدناه.المس 2020-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

يتملك جميع المشاركين في تنفيذ االتفاقية ثراء من الخبرات وأعدوا العديد من الممارسات الجيدة واألدوات واإلرشادات 
 ات مفيدة أخرى خارج هذا المجتمع.المفيدة. وهناك معلوم

للممارسين، لجمع هذه المعارف تشتمل على قاعدة بيانات وشبكة  ،وسيتم إنشاء شبكة لمعارف التنوع البيولوجي
تاحتها من خالل غرفة تبادل المعلومات من أجل تيسير ودعم تعزيز تنفيذ االتفاقية ، بما في ذلك برامجها المختلفة والخبرات وا 

 .وجميع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
دارتها حتى وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات تتضم نقاطوينبغي إنشاء  ن شبكات من الخبراء ومواقع شبكية فعالة وا 

 عرفة المطلوبة لتنفيذ االتفاقية.يمكن للجميع، في كل بلد طرف، الحصول على المعلومات والخبرات والم
باآللية المركزية لتبادل المعلومات التي تديرها أمانة أيضا ينبغي وصل نقاط اآللية الوطنية لتبادل المعلومات و 

 قية، وينبغي تيسير تبادل المعلومات بينها.االتفا

بما  2020-2011أيضا، المهمة والغايات واألهداف آللية غرفة تبادل المعلومات للفترة  10/15واعتمد المقرر  .21
تقديم مساهمة كبيرة في تنفيذ اتفاقية التنوع يتمشى والرؤية المذكورة أعاله. وتتمثل مهمة آلية غرفة تبادل المعلومات في 

من خالل توفير خدمات معلوماتية فعالة ووسائل مالئمة  2020-2011بيولوجي وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي ال
نشاء شبكة كاملة التشغيل لألطراف قنأخرى لتعزيز وتيسير التعاون العلمي والت ي، وتقاسم المعارف وتبادل المعلومات وا 

 التالية، واحدة لكل مستوى من مستويات شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات: . وتم تفصيل هذه المهمة حول الغاياتوالشركاء

توفر اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات خدمات معلوماتية عالمية  – على المستوى المركزي 1الغاية  )أ(
 ؛2020-2011فعالة من أجل تيسير تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

http://nbsapforum.net/
http://uneplive.unep.org/
http://www.informea.org/
http://www.gbif.org/
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تقدم اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات خدمات معلوماتية فعالة من  - يوطنلى المستوى الع 2الغاية  )ب(
 ؛أجل تيسير تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 .يقوم الشركاء بتوسيع مهم لشبكة آلية غرفة تبادل المعلومات وخدماتها - شركاءمستوى العلى  3الغاية  )ج(

مزيد من التفاصيل عن األهداف المطابقة واألنشطة الموصى بها ال UNEP/CBD/COP/11/31رد في الوثيقة وي .22
17.آللية غرفة تبادل المعلومات

 

باء  12/2من المقرر  18وفيما يتعلق بالروابط بين مختلف الوحدات لشبكة آلية غرفة تبادل المعلومات، تطلب الفقرة  .23
 صراحة ما يلي:

التي ة أدوات البوابة اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، والتي من بينها حزممع  ينيالتشغيل الب )أ(
 ؛حسب مقتضى الحال ،تبادل المعلوماتغرفة ة واإلقليمية لليات الوطنياآلالعديد من  ستخدمهاي

بإجراء بحث اح للسم (InforMEA) معلومات االتفاقات البيئية المتعددة األطرافشبكة  مع التشغيل البيني )ب(
 ؛InforMEA الشبكي لـ موقعال مناتفاقية التنوع البيولوجي بالمعلومات ذات الصلة عن على الصعيد العالمي شامل 

وفي حالة التشغيل البيني مع اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، يمكن أن يقرر كل بلد اتجاه مثل هذا التشغيل  .24
التشغيل  ذوحدة المركزية إلى الوحدة الوطنية أو العكس من ذلك. ولذلك، ينبغي أن يكون تنفيالبيني، الذي يمكن أن يكون من ال

البيني في األمانة مخططا لدعم كال الخيارين، بهدف النشر على نحو واسع للمعلومات ذات الصلة بدون زيادة االزدواجية. 
 .UNEP/CBD/COP/13/INF/14يقة من الوث 6ويرد المزيد من المعلومات عن التشغيل البيني في القسم 

 اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات

هو نقطة الدخول الرئيسية  )www.cbd.int(على المستوى المركزي، فإن الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي  .25
في إدارة هذه الجماهير،  . وال يتمثل دور هذا الموقع الشبكيلجماهيرلجميع أصحاب المصلحة والالتفاقية وبروتوكوليها بالنسبة 

لذلك نقطة دخول  ووه هم إلى المصادر ذات الصلة بدون تكرار محتواها.وجهولكن بدال من ذلك في العمل كآلية استكشاف ت
 أدناه.  1متكاملة متعددة الجماهير، على النحو المبين في الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيها تفاقية وبروتوكوليها وغرف تبادل المعلوماتال العلقة بين ا .1الشكل 
 

ومن منظور استراتيجي، فإن النقطة الرئيسية للعالقة المذكورة أعاله هي أن غرفة تبادل معلومات كل بروتوكول توسع  .26
تبادل معلومات  ةالمعلومات. وغرفغرفة تبادل آلية كنقطة مركزية لشبكة  الذي يعمل ،الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي

دم الحصول على المعلومات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول المعني بها، وتسمح لكل طرف قكل بروتوكول، وفقا لتكليفها، ت
 بتقديم أي معلومات مطلوبة لتجعلها متاحة بموجب هذا البروتوكول.

                                                           
 en.pdf-31-11-11/official/cop-http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop انظر:  17

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 
 
 
 

 اآللية المركزية 
 لتبادل المعلومات

 
www.cbd.int 

 بروتوكول ناغويا بروتوكول قرطاجنة

ات غرفة تبادل معلوم
 السالمة األحيائية

 
bch.cbd.int 

غرفة تبادل معلومات 
 الحصول وتقاسم المنافع

 
absch.cbd.int 

http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-31-en.pdf
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جميع المعلومات المشتركة أو ذات فإن باء،  12/2 من المقرر 19وفي نفس الوقت، وعلى النحو المطلوب في الفقرة  .27
الوصول إليها على  ينبغييتم تطويرها في إطار االتفاقية، فضال عن أي منابر أخرى  ،غرف تبادل المعلوماتجميع الصلة ب

دارتها لكي يمك هذا. ويعني نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجية في الجهود ن الوصول أن هذه المعلومات ينبغي تنظيمها وا 
على نحو مركزي من خالل األقسام ذات الصلة في الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي، مثل الموجز القطري أو  إليها

 محرك بحث عالمي.

دعم جهود االتصال أن تتحتاج القسم الثالث، باء، األهداف(   UNEP/CBD/COP/13/14) وفقا الستراتيجية االتصال .28
بطريقة  2050ورؤيتها  2020-2011خطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي و تعلقة بالتنوع البيولوجي، تنفيذ االتفاقية الم

يكون لها تأثير ليس فقط على السنوات المتبقية من عقد األمم المتحدة للتنوع  بحيثيجب أن تصمم هذه الجهود . و مستدامة
وفي هذا السياق، وفيما يلي األهداف . 2050سبقت عام  ولكن أيضا على العقود الالحقة التي ،2020-2011البيولوجي 

 :الرئيسية

 ؛2050ورؤيتها  2020-2011التواصل بشأن حالة تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي (أ )
 عند الحاجة إليها؛الحث على اتخاذ إجراءات إضافية  (ب )

أجل تحقيق التنمية المستدامة ، أهمية التنوع البيولوجي وعمل االتفاقية من متعددال للجمهورتوضيح،  (ج )
 واألولويات العالمية األخرى؛

 وضع أدوات لتطوير القدرات (د )

 والجمهورتوفر هذه االستراتيجية إطارا لالتصاالت العالمية من خالل تغطية الرسائل األساسية والعالمات التجارية  .29
أن يكون  على وج  الخصوص، أنها تتوقععفاتها. ئيسيين ومضاكبير، وموارد المعلومات، وقنوات التواصل، ودور الشركاء الر ال

 الجماهيرمنصة تدعم تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل تسهيل االتصاالت مع مختلف  االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي موقع
تبادل المعلومات، ما يتعلق بالحديثة في االجتماعي التواصلمنصات وسائل لكبيرة المساهمة الؤكد أيضا . وتوالجهات الفاعلة

في الممارسة العملية، يحدث هذا التكامل عادة على النحو . و نترنتواإل التواصل االجتماعيوضرورة التكامل بين وسائل 
 :التالي

 أعلىالروابط المؤدية للتواصل االجتماعي هي جزء ال يتجزأ ن نموذج صفحة ويب، على سبيل المثال في  ( أ)
 ؛أي صفحة من صفحات الموقع منمستخدم الموقع الوصول إليها على الفور كن ليمالصفحة أو تذييل الصفحة، بحيث 

تبادل المعلومات من خالل شبكات االجتماعية عادة ما يضم روابط للموقع من أجل تقديم تفاصيل كاملة أو  ( ب)
 نترنت، وما إلى ذلك.مورد معلومات معين )على سبيل المثال، النشرات الصحفية، والوثائق المرجعية، والمحتوى على شبكة اإل

 

 الجماهير المستهدفة ومجموعات المستخدمين - 3
اب المصلحة، تبدأ مع أطرافها ونقاط االتصال الوطنية حإن االتفاقية وبروتوكوليها لديها مجموعة واسعة من أص .30

 لجمهور العام الذي، فضال عن اءالرسمية. ويشمل أصحاب المصلحة هؤالء أيضا الشركاء، والممارسين، والخبراء، والعلما
يتزايد إدراك  بالمسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي. ومن حيث االتصاالت القائمة على االنترنت، فإن أصحاب المصلحة هؤالء 

وقد تم لتي ينبغي أن تستجيب لها األمانة. يصبحون عددا من الجماهير التي لديها أهداف مميزة، واحتياجات وأدوار مميزة ا
القسم الثالث، دال من تلك الوثيقة مزيدا ويقدم   (UNEP/CBD/COP/13/14)التالية في استراتيجية االتصاالت  يرالجماهتحيد 

 :من التفاصيل بشأن كل منها

يتم تنفيذ االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على  - األطراف في االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها (أ )
بل األمانة العامة وغيرها من لالتصاالت من قِ الرئيسية  الجماهيرفإن ات الوطنية، وبالتالي المستوى الوطني من قبل الحكوم

 ؛هي األطرافالدولية الجهات الفاعلة 
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في حين تعد  – الرئيسية التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الجماهيرأصحاب المصلحة وغيرهم من أعضاء  (ب )
هناك عدد من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يولوجي، فة التنوع الباألطراف بمثابة التركيز األساسي التفاقي

على سبيل المثال )في تنفيذ من اتفاقية التنوع البيولوجي  تلعب  منفصليقدمون أدوارا داعمة لألطراف، أو يكون لها أيضا دور 
 (؛، الخالمعنية بالحفظومية بعض منظمات األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية والمنظمات غير الحك

من المهم زيادة العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  - الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية (ج )
ظهار الكيفية التي تسهم أنشطتها لتنفيذ اتفاقية التنوع  للتواصل بشأن دورها في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وا 

 بالتنوع البيولوجي؛ ها من االتفاقيات ذات الصلةالبيولوجي وغير 

يقال في كثير من األحيان أن عمل االتفاقية يحتاج إلى  - مجموعات أصحاب المصلحة العامة والهامة (د )
في الوج ، هو عدد من شرائح الجمهور المختلفة  الجمهور" " ومع ذلك، فإن ما يسمى ب  ،صلةذات إبالغ بطريقة تجعلها 

لذا فإن أي محاولة للوصول إلى الجمهور يجب أن لد والجنس والمستوى االجتماعي واالقتصادي واللغات. مقسمة حسب الب
من  هيقوية للوصول إلى الجمهور الوسيلة الوأن  ،بقى على المستويات الوطنيةيللجمهور الجزء الرئيسي تأخذ في االعتبار أن 

 ون الجماهير الرئيسية؛خالل وسائل اإلعالم، وأن رجال األعمال والشباب يمثل

هذا الجزء من الجمهور هو مجموعة متنوعة من المجتمعات من  - األشخاص ذوي الخبرة والمؤسسات (ه )
الخبراء والمؤسسات في مختلف المجاالت العلمية والتقنية التي تولد وتنشر المعرفة التي تدعم تنفيذ االتفاقية. ويعد الوصول إلى 

 معارف العلمية المتاحة يتم إنشاء واستخدامها في دعم االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.هذا مهما للتأكد من أن أفضل ال

 :نبي أن نميز فإن  من المهم ما سبق، وبالتوازي مع .31

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

ة. وهم ال يعدون أي محتوى، بل بدال من ذلك األغلبية الواسعة لمستخدمي المواقع الشبكي الزوار للقراءة فقطويمثل  .32
يمكن تلخيص احتياجاتهم األساسية على النحو لحصول على بعض المعلومات. و يشاهدون . وهم يزورون عادة الموقع الشبكي ل

 :التالي

 ؛مالحةقائمة بديهية لل )أ(
 محرك بحث بديهي ولكن  قوي؛ )ب(

(. ويتطلب ذلك تطبيق Yahoo، وBing، وGoogleمثل حث مشهورة )بت انتائج سريعة من خالل محرك )ج(
في األمانة لضمان أن جميع محتويات الصفحات الشبكية يتم الكشف عنها على  (SEO)تقنيات الربط األمثل بمحركات البحث 

 ؛هذه نحو مالئم من جانب محركات البحث الخارجية
 ؛(UX)جيدة شاملة تجربة مستخدمين  )د(
 ردود الفعل على أي صفحة؛ طريقة فورية لتقديم )ه(
 خيار لالشتراك في قائمة بريدية لإلخطار عندما يتاح محتوى محتمل ذي صلة على االنترنت. )و(

رئيسي على كمية ونوعية  تأثير، بينما يمثلون نسبة صغيرة من مستخدمي الشبكة، فلديهم المساهمون في المحتوىو  .33
 انة، ينبغي التمييز بين مختلف أنواع المساهمين:المعلوات المتاحة على االنترنت. وبالنسبة لألم

 ؛الذين يديرون محتوى الشبكة الوطنية تحت مسؤولية األمين التنفيذي ،داخليونلالمستخدمون الوطنيون ا )أ(
األطراف في إطار غرفة  الذي نشرت  وتمتلك وى الشبكة الوطنية ت، الذين يديرون محالمساهمون الوطنيون )ب(
 ت، وهم مقسمون إلى:تبادل المعلوما

الذين يمكن أن يصوغوا محتوى وطني ولكن ال  ،(NAU) الوطنيون المرخصونالمستخدمون  (1)
 يمكنهم إتاحت  علنا؛

 التي لديها سلطة إتاحة المحتوي الوطني علنا؛ (NPA) سلطات النشر الوطنية (2)
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للمساهمة في محتوي الشبكة،  ى استعدادهم عادة المنظمات أو األفراد عل، و المساهمون الخارجيون اآلخرون )ج(
 ستعراض والتحقق من المساهمين الداخليين.الارهنا ب

. ففي أي وقت، قد يحتاج ال يعترض الواحد منهما اآلخرالزوار للقراءة فقط والمساهمين في المحتوى كل من  دورو  .34
. ولذلك، فإن ما يسري متصلوضوع أحد المساهمين في المحتوى ألي موضوع معين أن يحصل على بعض المعلومات عن م

على الزائر للقراءة فقط يسري أيضا على المساهم في المحتوى. ومع ذلك، فإن المساهمين في المحتوى لديهم احتياجات 
 :إضافية، تشمل ما يلي

طريقة سهلة إلنشاء حساب مستخدم آمن أو، إذا كان من الممكن، إعادة استخدام حساب موجود )مثل  )أ(
 (؛Yahooأو  Googleستخدم في حساب الم

جراء آمن للدخول بعد نسيان كلمة المرور؛ ،آلية للدخول )ب(  وا 
 الشخصية؛ والرغبات المعلوماتمعلومات عن المستخدم لتحديث  )ج(
 إمكانية الدخول إلى قائمة مصممة خصيصا الحتياجاتهم وامتيازاتهم؛ )د(
 ؛ونشرها لمعلوماتمعلومات عن األساليب وتدفق األعمال لتقديم ا )ه(
  ؛الخاصة ب معلوماتالواجهة بديهية ومتسقة للمستخدم إلدارة  )و(
 وسائل تأكيد بعد العمليات المهمة )مثل إنشاء/تحديث/حذف(؛ )ز(
 لتحقق(؛ل آلية إخطار إلبالغهم عندما تحتاج البنود إلى عنايتهم )مثال )ح(
 ؤشرات؛وسيلة لتتبع تقديماتهم، بما في ذلك من خالل الم )ط(
روابط إلى األماكن التي تستخدم فيها المعلومات التي قدموها، للسماح لهم بالتحقق من أن هذه المعلومات  )ي(
 المتوقع وضمن سياق صحيح.حو تظهر على الن

من حيث الدعم  آثاروتجدر المالحظة أن الوفاء باالحتياجات المذكورة أعاله للمساهمين في المحتوي قد يكون ل   .35
ة ممتازة للمستخدم مع تكنولوجيات شبكية تجربقد صممت لتقديم الحديثة ة. وفي الواقع، فإن الشبكة قديمال الويبت لمتصفحا

الحديثة من الويب متصفحات ن يستخدم المساهمون في المحتوى . ولذلك، يوصى بأالويب القديمةا متصفحات محديثة ال تدعم
مزيد من المعلومات أدناه ال 7ة. ويرد في القسم قديمال تصفحات الويببق مع مالمتصلة بعدم التطاالعامة مشاكل أجل تفادي ال

 فيما يتعلق بالبنية التحتية الجديدة للشبكة. الويبعن دعم متصفح 

 :مجموعات مختلفة حسب ما يلي إلىمستخدمو الشبكة  نقسموي .36

دها لتقديم موقعها قصاري جهة بصفتها منظمة من منظمات األمم المتحدة، ينبغي أن تبذل األمان – لغتهم )أ(
 الست لألمم المتحدة؛الرسمية ظم على االنترنت باللغات نالغيره من الشبكي و 

 أنواع مختلفةل إلى المواقع الشبكية على نحو متزايد من خالل وصو الاليوم تم ي – الجهاز الذي يستعملون  )ب(
وتتمثل الممارسة العامة للصناعة لالستجابة ة. محموللهواتف الاللوحية أو ا حاسباتمن األجهزة تشمل الحاسبات الشخصية، وال

 ؛(RWD)تصميم الشبكة المستجيبة  تقنياتلهذه االتجاهات في تطبيق 

ال يتمتع الكثير من المستخدمين بوصلة سريعة لالنترنت، وينبغي بذل الجهود قد  – سرعة االنترنت لديهم )ج(
 بصفة متكررة؛ تصال بهاتي يتم االلتقليل حجم الصفحات الشبكية ال

 :الفئات الرئيسية التالية إلىمعظم مستخدمي الشبكة ذوي االحتياجات الخاصة  ينقسمأعاله،  ما جاءوباإلضافة إلى  .37

جميع المستخدمين الوطنيين، بما في ذلك نقاط االتصال الوطنية  هذه الفئةشمل وت – المستخدمون الوطنيون )أ(
إلى الموجز القطري لبلدهم  على نحو متكرريشيرون نفيذ االتفاقية في بلد كل منهم و بحالة ت هتمون أساسايوالممارسين. وهم 

 والمعلومات ذات الصلة؛
جميع المندوبين في االجتماعات، وأيضا نقاط االتصال  تشمل هذه الفئة – المندوبون في االجتماعات )ب(

ليات االتفاقية، ويحضرون اجتماعات رئيسية للتفاوض حول ن المشتركين في عمين الدولييمفاوضمن الالوطنية. وهم عادة 
الحصول المقررات والتوصيات. ويتوقعون أيضا  الطالع علىالمقررات والتوصيات. ولذلك، يزورون كثيرا بوابات االجتماع ل

 ، واألحداث الجانبية، والوثائق أثناء الدورة؛اتللتسجيل في االجتماعمة ئمالخدمات شبكية على 
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، جال من المجاالت المواضيعية )مثللكل م فئة للمستخدمينيمكن تحديد  – وعاتضالمو خدمو مست )ج(
عادة خليط من الممارسين الوطنيين، والخبراء والعلماء ممن ال فئة هي فيالغابات، والحصول وتقاسم المنافع وغير ذلك(. وكل 

ن خالل بوابات شبكية مخصصة ء المستخدمين مهؤال ومن األفضل خدمةلمجال مواضيعي معين. مشتركة لديهم اهتمامات 
، هناك كثيرا عن األخرى فئةختلف كل تأكثر تخصصا. وبينما  مصادر ا للمعلومات ذات الصلة مع روابط إلىتقدم تجميع

 ، والمراجع المواضيعية،آخر التحديثات، المعلومات األساسية، و في احتياجاتهم من المعلومات )مثلبعض العوامل المشتركة 
 ومواد بناء القدرات، وحلقات العمل، أو اجتماعات الخبراء(؛

 شركات)مثل المعروفين عادة مجموعات أصحاب المصلحة في الالفئة تمثل هذه  – ةحددمجموعات م )د(
لى حد ما، تتشاب  احتياجاتهم إلى المعلومات  مع األعمال، والمجتمعات األصلية والمحلية، والنساء، والشباب، وغير ذلك(. وا 

االتصال  (قنواتقناة ). غير أن طبيعة كل مجموعة ينبغي أخذها في االعتبار لتحديد أكثر وعاتضمو احتياجات مستخدمي ال
مالءمة ومحتواها. ويفسر ذلك نشوء مبادرة محددة في بعض الحاالت مما ينتج عنها موقعا شبكيا مستقال )مثل الموجة 

 أحد الشركاء؛ والتي ربما يديرهالخضراء( 
موظفي األمانة )مثل الموظفين، والخبراء،  تشمل هذه الفئة – باألمانة ذوي العالقةالمستخدمون  ه()

يكون هؤالء المستخدمون زوارا للقراءة فقط، أو مساهمون داخليون، أو مديرو المحتوى،  وقدوغيرهم(.  ،والمتدربينوالمستشارين 
جدا من المستخدمين بالمقارنة إلى الجماهير األخرى، فهم يستخدمون  قليال اعدد هذه الفئةمثل تأو منسقو الترجمة. وبينما 

ة لذلك، تؤثر نوعية الموقع الشبكي تأثيرا مباشرا على إنتاجيتهم، وبالتالي على كفاءة موقع الشبكي على نحو مكثف. ونتيجال
 األمانة.

العمر،  مختلفة حسبن من مجموعات ، فمن الصعب تعريف  بطريقة متجانسة ألن  يتكو بالجمهور العاموفيما يتعلق  .38
أن أي تأكيد على  حتى. وهذا التباين كبير جدا عوامل أخرىغرافي، أو اللغة، ضمن جونوع الجنس، ومستوى التعليم، والتوزيع ال

ات ينبغي أن ترى الموقع مجموعميع هذه المهمة. ومع ذلك، يمكن القول بأن جخفي أنشطة محددة األهداف العامة لالتصال سي
 :مثل ما يلين موضوعات عمفيدة وال للمعلومات األكيدة والمعقولةالشبكي كمصدر 

 أهداف وأنشطة االتفاقية وبروتوكوليها، بما في ذلك عرض عام لحالة التنفيذ على المستوى الوطني؛ )أ(
لتنوع ل  إدراكالجمهور  من خاللها يزيدالمعلومات العلمية التي وافقت عليها الحكومات، التي يمكن  )ب(

 أهداف التنمية المستدامة؛وفي تحقيق البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ومساهمتها في رفاه اإلنسان، 

كيف يمكن للناس، في حياتهم اليومية، أن يساهموا في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )ج(
أن تكون هذه المعلومات محددة ، مع روابط إلى  ان ذلك مناسبا،إذا ك ،وأهداف أيشي المذكورة فيها. وينبغي 2011-2020

 صلة.مصادر خارجية ذات 
التنوع مناقشات والت و دابالمشاركة في م، فقد يهتمون من المطلعينأساسا وبينما كان المستخدمون من الجمهور العام  .39

كة في عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، أو ولذلك، ينبغي أن يشجع الموقع الشبكي الجمهور العام على المشار  .البيولوجي
 أن يكون على علم بحالة تنفيذ االتفاقية في بلده.على األقل 

الموقع الشبكي للوفاء باحتياجاتها.  سماتأو مجموعة تتوقع عددا من  ورد أعاله، من الواضح أن كل فئة ونظرا لما .40
 .سماتفاصيل عن هذه الت  UNEP/CBD/COP/13/INF/14من الوثيقة  2ويقدم القسم 

 المعلومات تصميمعرض ل - 4
داخل  عناصر المالحة، والبحث والتوسيمخليط من ، في بيئة شبكية، بأن : (IA) يمكن تعريف تصميم المعلومات .41

، والبحث(. لمالحةلية الموقع الشبكي إلى حد كبير على تصميم المعلومات في  )القوائم، واعاموقع شبكي معين. وتعتمد ف
مثل الغرض من هذا القسم في تحديد نقاط الدخول الرئيسية التي يتوقعها مستخدم عادي للشبكة على الموقع الشبكي التفاقية ويت

 معلومات ذات الصلة.المحتوى و الخدمات  لمالحة إلىالتنوع البيولوجي ل

قد يكون صفحة  ،موقع خاصوعندما يصل أحد المستخدمين إلى الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي، يكون في  .42
االستقبال أو صفحة أخرى في سياق محدد )مثل البوابة المواضيعية، والموجز القطري وخالف (. وفي هذا المكان، يمكن أن 

وينبغي إتاحة نقاط الدخول  .متاحة في مكان آخر والحصول على معلوماتيشعر المستخدم بالحاجة إلى إيجاد معلومات 
 :لالستجابة الحتياجات المستخدم. ويمكن أن تكون نقاط الدخول الفوري ما يليالبديهية على الصفحة 
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 تمكين البحث السريع مع الربط بالبحث المتقدم؛ إطار البحث العالمي، )أ(
 تعزيز نقاط الدخول الرئيسية للوصول إلى المعلومات؛ة العالمية الرئيسية، مقائالمالحة في ال )ب(
 توفير قائمة محددة داخل قسم الموقع الشبكي؛حلية، قائمة المالمالحة في ال )ج(
 بما في ذلك روابط وسائل التواصل االجتماعي، في كل صفحة؛المالحة عن طريق الهوامش،  )د(
"انظر أيضا"(،  " أوالمزيد)"إلى على الصفحة الشبكية الحالية، مثل بعض الروابط  احةة المتحددالبنود الم )ه(

 (.والخرائط التفاعلية وغيرها، slidersو، الحاملة )خاصلمرئية المفاتيح، أو العناصر اوال

التفاقية وبروتوكوليها، ينبغي أن يسمح لونظرا ألن الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي هو نقطة الدخول الرئيسية  .43
كول قرطاجنة أو بروتوكول ناغويا(. لمستخدمي الشبكة بالذهاب مباشرة إلى معاهدة معينة )اتفاقية التنوع البيولوجي، أو بروتو 

 على النحو التالي:رفيعة المستوى ويمكن أن تكون هذه المالحة 

صفحة االستقبال )الصفحة الرئيسية( للموقع الشبكي  –)شعار اتفاقية التنوع البيولوجي(  صفحة االستقبال )أ(
 ت؛التفاقية التنوع البيولوجي التي تقدم النقاط البارزة وأحدث المعلوما

خطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بما في ذلكمعلومات عن اتفاقية التنوع البيولوجي،  –االتفاقية  )ب(
وأهداف ايشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها، ومختلف الخدمات المعلوماتية على االنترنت المتعلقة بآلية غرفة  2011-2020

 وتتبع المقررات، وغير ذلك(؛تبادل المعلومات )اإلبالغ على االنترنت، 

ة األحيائية، بما في ذلك آلية غرفة تبادل ممعلومات عن بروتوكول قرطاجنة للسال – بروتوكول قرطاجنة )ج(
 معلومات السالمة األحيائية التابعة ل ؛

لمنصف لعادل واتقاسم االو على الموارد الجينية معلومات عن بروتوكول ناغويا للحصول  - بروتوكول ناغويا )د(
 ، بما في ذلك غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع التابعة ل ؛الناشئة عن استخدامها لمنافعل

 معلومات وطنية من خالل الموجز القطري تشمل المعاهدات الثالث؛ –البلدان  )ه(
 ؛وجز الشركاءالشراكة التي يمكن الوصول إليها مباشرة أو من خالل مو التعاون مبادرات  – مبادراتال )و(
ثل المقررات( أو دخوال سريعا للمعلومات حسب أنواعها )مالذي يوفر مركز المعلومات  – المعلومات )ز(
 أداة اإلبالغ على االنترنت(؛ الخدمات )مثل
 معلومات عن األمانة. – األمانة )ح(

الوصول البديهي إلى الموارد من منظور استراتيجية االتصاالت، ينبغي أن يوفر تصميم المعلومات المذكور أعاله  .44
 الرئيسية المشار إليها في القسم الثالث هاء من هذه االستراتيجية، بما في ذلك:

 ؛والتقارير الوطنيةوطنية للتنوع البيولوجي رسمية، وهي استراتيجيات وخطط عملالوطنية الوثائق ال (أ )

ووثائق االجتماع، فضال عن المراسالت  الوثائق الرسمية ألمانة االتفاقية، بما في ذلك القرارات والتوصيات (ب )
 الرسمية من األمانة؛

المنشورات والموارد األخرى، وخاصة تلك التي تقدم النصائح العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية  (ج )
 .وبروتوكوالتها

ويرد   UNEP/CBD/COP/13/INF/14من الوثيقة  3مزيد من التفاصيل عن تصميم هذه المعلومات في القسم ال .45
 .من نفس الوثيقة 4لشبكي في القسم عرض عام ألقسام المحتوى الرئيسي للموقع ا
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 الحالة الراهنة -الثاني  جزءال
 عرض عام - 5

كتحديد األولوية على أساس  كانت المبادرات الشبكية في األمانة مدارة عادة وفقا الستراتيجية ضمنية يمكن وصفها .46
. ونتيجة سمات ذات الصلةوالالشبكية بشأن إنشاء الصفحات صنع القرار ة لزيالمرك سلطةمؤتمر األطراف مع مقررات آخر 

 لذلك، نشأ عدد من المواقع الشبكية والبوابات الشبكة المستقلة وتطورت مع عدم االتساق والتكامل بينها.

 :وتشمل بعض المبادرات الشبكية الرئيسية التفاقية التنوع البيولوجي ما يلي .47

 )http://www.cbd.int( ية لغرفة تبادل المعلوماتز شبكي التفاقية التنوع البيولوجي / اآللية المركالموقع ال )أ(
 وهو الموقع الشبكي الرسمي التفاقية التنوع البيولوجي واآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات؛ -

 ؛)http://bch.cbd.int( (BCH) يائيةغرفة تبادل معلومات السالمة األح )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 البيولوجي )د(

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

 لوجي؛أيشي للتنوع البيو 
أداة لألطراف لتقديم معلومات أساسية واإلبالغ عن  - )http://chm.cbd.int( إطار اإلبالغ المالي )و(

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 20مساهمتها في تحقيق األهداف المالية العالمية بموجب الهدف 
موقع شراكة  – )http://nbsapforum.net( عمل الوطنية للتنوع البيولوجيمنتدى االستراتيجيات وخطط ال )ز(
 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ االستراتيجيات وخططتنفيذ و إلجراءات يقدم الدعم 

موقع شراكة يبين معلومات  - )http://www.cbd.int/ebsa( المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا )ح(
 عن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.

مزيد من التفاصيل عن كيفية جعل الدخول إلى ال  UNEP/CBD/COP/13/INF/14من الوثيقة  5ويقدم القسم  .48
 .جهة المركزيةمن الو  رات الشبكية أكثر سهولة أو تكامالمختلف المباد

 المسائل الرئيسية التي ينبغي معالجتها - 6
 :هناك مجموعة من المشاكل المرتبطة بالحالة الراهنة، وتشمل ما يلي .49

 في بعض الحاالت؛ضائعا المستخدم  يصبحيوجد مواقع شبكية ونظم شبكية مختلفة وقد  – التفتت )أ(
ة إلى نظام آخر، قد يجد المستخدم بيئة مختلفة تماما، عند االنتقال من أحد النظم الشبكي – عدم االتساق )ب(

ن كانت كل تلك النظم   األمانة؛ منحتى وا 

عن مواعيدها المقررة والكثير من المشروعات  ةالكثير من المشروعات الشبكية متأخر  – ئاإليصال البط )ج(
 الشبكية األخرى على قائمة االنتظار؛

ة على النحو الواجب، وخصوصا الموقع الشبكي قائمانة النظم اللم يتم صي – مشاكل تتعلق بالصيانة )د(
 التفاقية التنوع البيولوجي.

 التفتت

نفس المستودع المركزي. وبعضها )الموقع الشبكي التفاقية  قائمة أعالهالمواقع الشبكية المبينة في الجميع ال تشارك  .50
ع البيولوجي( ل  محتواها الخاص في قاعدة بيانات اتفاقية التنوع التنوع البيولوجي، والموقع الشبكي لعقد األمم المتحدة للتنو 

مع قاعدة بيانات خاصة بها  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية(. وتم تنفيذ MS-SQL قاعدة بيانات الخادمالبيولوجي )
مات الحصول وتقاسم المنافع، )غرفة تبادل معلو (. وتم تنفيذ المبادرات األخيرة MS-SQL)وهي أيضا قاعدة بيانات الخادم 

( بواسطة بنية تحتية جديدة )قاعدة بيانات على االنترنت والمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وأداة اإلبالغ

http://www.cbd.int/
http://bch.cbd.int/
http://absch.cbd.int/
http://www.cbd.int/2011-2020
http://chm.cbd.int/
http://chm.cbd.int/
http://nbsapforum.net/
http://www.cbd.int/ebsa
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MongoDB .) وتستخدم المبادرات القديمة األخرى )الموجة الموجة الخضراء، وجناح اتفاقيات ريو( نظما وقواعد بيانات
 د ظهرت حاالت التكرار وعدم االتساق من هذا التفتت.ق. و منفصلة

تشمل شيئا غير عاديا في المنظمات الشبيهة باألمانة. فهو يرجع عادة إلى خليط من األسباب  يعتبر الوهذا التفتت  .51
وعدم وجود  نولوجي، واإلدارة المستقلة للمشروع، وقرارات لتنفيذ نظم مميزة، وموارد محدودة، وتغير الموظفين،كالتطور الت

هذه في توضيح االتجاه التكنولوجي للسنوات القادمة من  ويباستراتيجية الف استراتيجية عامة للمؤسسة. ولذلك، يتمثل أحد أهدا
 أجل تقليل هذا التفتت واالنتقال على نحو تدريجي إلى منبر موحد على نحو أكبر.

 عدم االتساق

والشعور. فبينما يظهر شعار اتفاقية التنوع البيولوجي  شكالتنوع األ الهأعتبين جولة سريعة للمواقع الشبكية المذكورة  .52
يتزايد عدم االتساق هذا عندما يقوم الشخص بالمالحة من على جميع المواقع الشبكية، يختلف مظهره من موقع إلى آخر. و 

 كل موقع شبكي.على خالل القوائم 

لى حد ما،  .53 م الحفاظ على االتساق العام. دالسابق أيضا السبب في ع األسباب المذكورة في القسم الفرعيتفسر وا 
عملية تطوير برات المتعمدة لوسم بعض المبادرات بطريقة مختلفة. ونظرا ألن األمانة تمر اقر مل األسباب األخرى الوتش

 .نظرمع سياسة التوسيم، يمكن أن تقدم هذه السياسة إطارا لتحسين اتساق الم تاستراتيجية اتصاال

 لبطيءاليصال ا

عالية، الولوية األطلبات ذات بعض الآني لإيصال  إلى الويبعلى  أدى ترتيب األولوية بين عدد كبير من الطلبات .54
 ولكن على حساب الطلبات المهمة األخرى التي تعتبر أيضا ذات أولوية من جانب بعض األطراف.

سهم عوامل أخرى في هذه التأخيرات. وأحدها بينما كان هذا اإليصال البطيء نتيجة طبيعية للموارد المحدودة، قد ت .55
منذ سنوات عديدة. وظهرت الحاجة إلى أساس أقوى يتمتع بالقدرة على إيصال حلول  المنشأكان تقادم المنبر الشبكي الحالي 

 أدناه. 7مقدمة في القسم وكان نتيجة هذا الجهد البنية التحتية للشبكة الجديدة الشبكية حديثة تمشيا مع االتجاهات التكنولوجية الحالية. 

 الصيانةتتعلق بمااكل 

تعاني المواقع الشبكية التي تديرها األمانة من عدم الصيانة على المستوى الفني وعلى مستوى إدارة المحتوى. وعلى  .56
ى إدارة هناك مشاكل تتعلق بمجموعة من العيوب ومشاكل إمكانية االستخدام التي ينبغي معالجتها. وعلى مستو ني، فالمستوى ال
 صلة حتى اآلن. اتأو ذ ةدقيق تلتحديد ما إذا كان ةالقديم ياتالمحتو بعض مراجعة  ينبغيالمحتوى، 

وهناك حاجة إلى صيانة النظم القديمة  .وتتطلب جميع المواقع الشبكية والنظم الشبكية مستوى معين من الصيانة .57
ينبغي تواجد توازن صحيح بين الوقت ة الشبكية الجديدة، طالما كانت هذه النظم في مرحلة اإلنتاج. ونظرا إلدخال البني

لصيانة النظم التي سيتم إزالتها بالتدريج. ومن الوجهة  المستغرقتطوير هذه البيئة الجديدة والوقت دة زيافي  المستغرق
ات الجانبية السلبية على االستراتيجية، من المعقول تحديد أولوية االستثمارات في المستقبل حتى إذا أدى ذلك إلى بعض التأثير 

 فترة االنتقال. خاللالنظم القديمة 

 الجديدة للموقعالبنية التحتية  - 7
 عرض عام

بنية التحتية الشبكية الجديدة التي أعدت لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم عرضا عاما للأدناه  3يبين الشكل  .58
البيولوجي، والتي تهدف إلى استخدامها في غرفة تبادل معلومات السالمة  المنافع وأداة اإلبالغ على االنترنت في اتفاقية التنوع

 :األحيائية. وتتكون هذه البنية التحتية الحديثة من العناصر الرئيسية التالية

حتفظ على أي نوع من تستطيع أن التي تهو الجيل الجديدة من قواعد البيانات  - النهائيمستودع ال )أ(
يصال المحتوى نبياالمحتوي المهيكل وال كيفية أو مكان عرض بغض النظر عن ات الوصفية المرتبطة ب . ويركز على تخزين وا 

 هذا المحتوى؛
نماذج . ويمكن تصميم (GUI)تخدم البيانية مسهذه الصفحات هي واجهة ال - األماميةالصفحات الشبكية  )ب(
لجانب العمالء. وتشكل هذه النماذج اإلطار الذي يعرض  كية بمرونة كاملة استنادا إلى التكنولوجيات الشبكيةبالصفحات الش
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في  المحتوي الممنهج. وتجدر مالحظة أن واجهة المستخدم قد ال تتألف بالضرورة من صفحات شبكية. فعلى سبيل المثال، 
 لهواتف المحمولة؛ ا تتطبيقامن يمكن أن تكون 

اتجاهين بين العناصر األمامية اتصال ذو من وتمكن هذه البرمجة  – (API)برمجة واجهة التطبيقات  )ج(
 والنهائية من أجل تبادل المعلومات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض عام للبنية التحتية الابكية الجديدة .2الشكل 
 التكنولوجيات الابكية

AngularJSوتتمثل التكنولوجيات المختارة في  .59
NodeJS( للصفحات الشبكية لجانب العمالء وGoogle)من  18

19 
مطوري مجتمع ويطبقان على نحو واسع من جانب  حوهما من برمجيات المصدر المفتو  .لخوادم الشبكة (Linx)من مؤسسة 

إعادة المعاينة رواد الصناعة )مثل غوغل، وآمازون وميكروسفت(. ويستند عرض الصفحات الشبكية إلى إطار و  الشبكات
(Bootstrap)

طار حمولة. و أنواع المتصفحات، وأحجام الشاشات والتكنولوجيات الم الذي يمكن من المشاهدة السلسة لجميع 20 ا 
Bootstrap من تويتر( هو أشهر أطر نظم ترميز النصوص التشعبية/برامج مغلقة المصدر( (HTML/CSS)  لتطوير

MongoDBوقد تم اختيار  .بةمستجيصفحات شبكية 
وقابليت  للزيادة كبرمجيات لقاعدة البيانات نظرا ألدائ  العالي، وتوافره  21

الخوادم  22آلمازونفي الخدمات الشبكية  cloudويستضيف نظام  .غرافيةالمناطق الجتوزيع عبر  ت ، وخصوصا قابلينأو النقصا
بفضل الخوادم الموجودة المنخفض تقديم استجابة سريعة حول العالم من خالل زمن االتصال ل الشبكية وخوادم قاعدة البيانات

 بيانات حول العالم.لل زمراك ةفي خمس

، ، تدعم التكنولوجيات المختارة أحدث إصدارات جميع المتصفحات المشهورةمتصفحات الويبوفيما يتعلق بمتطلبات  .60
عوبة مهمة دعم متصفحات صوبالرغم من . Safariو Operaو Internet Explorerو Firefoxو Edgeو Chromeبما فيها 

                                                           
  https://angularjs.org و  ia.org/wiki/AngularJShttps://en.wikiped انظر: 18
 https://nodejs.orgو   https://en.wikipedia.org/wiki/Node.jsانظر: 19
 http://getbootstrap.com و  end_framework)-https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(frontانظر: 20
 https://www.mongodb.orgو   https://en.wikipedia.org/wiki/MongoDBانظر: 21
 https://aws.amazon.comو   https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Servicesانظر: 22

 العميل النهائي

 خادم المرحلة النهائية

 المستودع

 (API)تبادل البيانات من خالل برمجة واجهة التطبيقات 

الصفحات الشبكية 
 الخارجية

الصفحات الشبكية 

 لألمانة

هزة تطبيقات األج
 المحمولة

https://en.wikipedia.org/wiki/AngularJS
https://angularjs.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Node.js
https://nodejs.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(front-end_framework)
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/
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ممكن، دعم جميع اإلصدارات للمتصفحات الرئيسية المذكورة أعاله حتى نهاية عمرها متعددة، ستواصل األمانة، إلى أقصى حد 
 نهاية الدعم من جانب مورديها المعنيين(. االفتراضي )مثال

وهذا المسار الجديد لتطوير الشبكات، الذي بدأ منذ سنتين لمشروعات مثل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  .61
خدمة األطراف في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب. ويتم دعم التكنولوجيات المختارة بواسطة المنافع، يعتبر أفضل خيار ل

المعلومات. ولدى األمانة في الوقت الحاضر، استنادا إلى  وبتأييد من كبار شركات تكنولوجياورين طمجتمع عريض من الم
القدرة على إصدار تطبيقات شبكية عالية الجودة مع كفاءة أكبر  خبراتها اإليجابية وفريقها لتكنولوجيا المعلومات وهذه األدوات،

 مما سبق.

 المساهمة في مجتمع المصدر المفتوح

معهد  مشروعات تطوير المواقع الشبكية األخيرة التي أعدتها األمانة بموجب ترخيص المصدر المفتوح فيتم نشر و  .62
تراخيص توافق مع وم 24،(OSI)مبادرة المصدر المفتوح ي  والترخيص بسيط ووافقت عل 23.(MIT) مساتشوسيتس للتكنولوجيا

إعادة استخدام البرمجيات التي على وبالتالي ال يضع أي قيود  25،)التنازل عن حقوق التأليف والنشر( "الحقوق المتروكة"
 أعدتها األمانة.

احتياجات األطراف وتوقعاتها ب ءلوفاوبالمساهمة في مجتمع المصدر المفتوح، تهدف األمانة إلى تعزيز بنيتها التحتية ل .63
االتفاقات البيئية غيرها من بطريقة تشجع أصحاب المصلحة لديها )مثل األطراف، من خالل غرفها الوطنية لتبادل المعلومات، و 

المشاركة في ملكية مشروعات تطوير موقعها الشبكي  علىالمتعددة األطراف، وغيرها من هيئات األمم المتحدة والشركاء( 
 .ركهاوتشا

 الطريق إلى األمام –الثالث  جزءال
 نهج التنفيذ - 8

 إدارة الابكة

 :ينبغي النظر في النهج التالي إلدارة الشبكة .64

إدارة الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي، وغرف تبادل المعلومات وغيرها  إن – تعزيز التنسيق الداخلي )أ(
 ،التفاقية وبروتوكوليها، تعد مهمة مليئة بالتحديات بالعالقة إلى التنسيق الداخليي المعدة في إطار ابكمن أنظمة الموقع الش

خبرات مختلفة وأدوار واهتمامات مختلفة. ومثل هذا  لديهماألمانة  على نطاقألنها تنطوي على مجموعة متعددة من األشخاص 
ولحسن الحظ، توجد ممارسات جيدة للتعامل مع  الوضع ينطبق على المنظمات متوسطة الحجم التي تعمل فيها إدارات مختلفة.

هذا التحدي مع الحفاظ على التوازن الصحيح بين المسؤولية الجماعية والمساءلة، على النحو الذي ورد وصف  في المرفق 
 ؛UNEP/CBD/COP/13/INF/14الثالث للوثيقة 
المواقع  نظمإلجراءات التي تالسياسات وا حتوضي هذا يعني – (SOPs)إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة  )ب(

دارة المحتوى، والترجمة، والتفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي، وسيماألمانة، بما في ذلك الت التي تستضيفهاالشبكية  ، وا 
 واستمرار األعمال، والرصد؛

مكانية تعديلها ،هذا يعني استعراض طلبات الموقع الشبكي الرئيسية – التكامل االستراتيجي )ج( لضمان  وا 
 انطباقها بشكل جيد داخل الرؤية االستراتيجية الشاملة، وأنها ستنفذ بصورة متكاملة ومتسقة؛

لضمان  على الويباألطراف، تعد خطة عمل ألنشطة  رمبعد كل اجتماع لمؤت – تعزيز إدارة المشروع )د(
 الممارسةمر األطراف. وبينما ينبغي لهذا إمكانية معالجة جميع الطلبات في إطار الحدود الزمنية المحددة في مقررات مؤت

                                                           
 https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License و  https://opensource.org/licenses/MITانظر:  23
 https://opensource.org/licenses انظر:  24
 https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft انظر:  25

https://opensource.org/licenses/MIT
https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License
https://opensource.org/licenses
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft


UNEP/CBD/COP/13/14/Add.1 
Page 18 

 

، ومن األفضل أن يكون ذلك من مانةمن خالل األستمر، ينبغي إدخال جوانب أخرى من إدارة المشروع وتعميمها تأن  ةالجيد
 على االنترنت.متشاركة خالل استخدام أدوات 

 والتكامل تساقاال 

التالية لزيادة  اتخاذ اإلجراءاتية القائمة وغيرها من مشاريع الموقع الشبكي األخرى، ينبغي فيما يتعلق بالمواقع الشبك .65
 :االتساق والتكامل

يتمثل النهج المقترح في البناء على البنية التحتية الجديدة  – التوحيد التدريجي للبنية التحتية للموقع الشبكي )أ(
، وتوسيعها في اتفاقية التنوع البيولوجي م المنافع وأداة اإلبالغ على االنترنتلغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسالتي أعدت 

 إلى الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي والنظم الشبكية األخرى لألمانة؛
عند الحاجة، ينبغي تحديث نماذج الصفحة الشبكية في النظم القائمة لكي تتماشى  – تطبيق التوسيم المتسق )ب(

 سة التوسيم في اتفاقية التنوع البيولوجي؛مع سيا
عند الحاجة، ينبغي تعديل وصالت القائمة لضمان المالحة البديهية  – التكامل من خالل مالحة بديهية )ج(

 والمجاالت ذات الصلة في الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي؛ الويبمختلف نظم  عبر
ينبغي فهرسة  – رك البحث الرئيسي التفاقية التنوع البيولوجيالمركزي من خالل مح تحقيق االتصال )د(

 ها من خالل محرك البحث الرئيسي في االتفاقية؛رجاعحتى يمكن استمانة األالمحتوى من جميع المنابر الشبكية التي تديرها 
لمعلومات في غرفة من غرف تبادل عند إدخال بند من بنود ا – العرض التلقائي للمعلومات ذات الصلة )ه(

 صورة تلقائية على الصفحات ذات الصلة بهذه المعلومات؛بالمعلومات، ينبغي أن يكون مرئيا 
إن مستخدمي الموقع الشبكي في مكان معين على  – ةمرجعيال تحاالاإلف من خالل اشتكاال قابليةزيادة  )و(

، ينبغي لمديري المحتوى العالمي أن يتمكنوا من ربط النقاط بين البنود الموقع الشبكي قد يهتمون بمعلومات ذات صلة. ولذلك
 إطار "انظر أيضا"(؛ من خالل )مثال قابلية االستكشافذات الصلة لزيادة 

نظام نسخة جديدة لنقطة معينة، أن  يجري التخطيط ل إذا حدث، عند – التكامل من خالل التحديثات )ز(
 ة تضمن المزيد من التكامل.طريقالنسخة بمعلومات معين، ينبغي تطوير هذه 

 النتاجية واالستمرارية

من المفضل استخدام البرمجيات القائمة المشهورة مقابل تطوير برمجيات ينبغي أن يكون كلما كان ذلك ممكنا،  .66
 :جديدة، وذلك لتحقيق ما يلي

ير ال يبدأ من الصفر. وبدال من ذلك قائمة، فإن التطو الذلك أن  باستخدام البرمجيات  – تقليل وقت التطوير )أ(
 النموذج القائم أو العمل على توسيع ؛ كييففإن  يتألف عادة من ت

يحتاج األمر إلى صيانة أقل ويمكن تنفيذ هذه الصيانة بواسطة خبير ملم  – تقليل الصيانة وتيسيرها )ب(
 بالبرمجيات المختارة.

تشارين، ألنهم يمكن اختيارهم ليكون لديهم الخبرة في البرمجيات ويعتبر هذا النهج مهما بشكل خاص عند إشراك المس .67
 إذا كان عليهم أن يتعلموا بينة جديدة.عما التي تستخدمها األمانة. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكونوا منتجين بصورة أسرع 

 إدارة المحتوى

 :يوصى بالنهج التالي لتحسين إدارة محتوى الموقع الشبكي .68

إن جزءا من محتوى الموقع الشبكي الحالي قد ال تكون ل  أهمية وينبغي إزالت . وتحدث  – تبسيط المحتوي )أ(
 وسم  على النحو الموصى ب  أدناه؛، و ذي الصلة عملية التبسيط هذه تدريجيا بينما يجري مزيد من البناء للمحتوى

أيضا نماذج مشتركة. ويتمثل  ينبغي هيكلة المحتوى في شكل أنواع المحتوى، التي تسمى – المحتوي ةهيكل )ب(
 الهدف في إزالة محتوى الموقع الشبكي غير المهيكل، وذلك لتسهيل إدارة المحتوى؛
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ينبغي استخدام البيانات الوصفية كلما كان ذلك ممكنا، وذلك في شكل قوائم  – البيانات الوصفيةتعزيز  )ج(
ات الوصفية )مثل كل السجالت نوفقا لمصطلح البياالمحتوى  رجاعمصطلحات مراقبة أو مراجع. وسوف يسمح ذلك باست

 ي أو اجتماع معين(.عالمتعلقة ببلد معين أو مجال مواضي

 النواتج - 9
، UNEP/CBD/COP/13/INF/14من الوثيقة  2في القسم  المذكورةلموقع الشبكي ل السمات المتوقعةباإلضافة إلى  .69

. وقد أدرجت هذه النواتج أدناه، وجرى وصفها في في الوثيقة الحالية قةيمكن التعرف على عدة نواتج استنادا إلى األقسام الساب
 :خارطة طريق التنفيذ()أدناه  10األقسام الفرعية التالية، وذلك بصورة مستقلة عن تحديد أولوياتها الذي يناقش في القسم 

 صفحات شبكية متسقة مع توسيم مشترك؛ )أ(
 ؛مستوىمالحة متسقة عالية ال )ب(
 بحث عالمي؛ محرك )ج(
 ؛(SEO)أداة الربط األمثل بمحركات البحث  )د(
 م إدارة المصطلحات؛انظ )ه(
 إلدارة الترجمة؛ ام معززنظ )و(
 دارة الوثائق؛إل ام معززنظ )ز(
 بيانات متكاملة وأشكال عامة؛ )ح(
 ؛(QA) أدوات ضمان الجودة )ط(
حصاءات  )ي(  متكاملة؛شبكية مؤشرات وا 
 املة؛موجزات قطرية متك )ك(
 موضوعية محدثة؛بوابات  )ل(
 بوابات اجتماعات محدثة؛ )م(
 موقع شبكي محدث ومنقول التفاقية التنوع البيولوجي. ن()

فريق تكنولوجيا  المطلوب من، بذلت محاولة إلعطاء تقديرات زمنية للعمل الذي دناهكل ناتح ورد وصف  أوبالنسبة ل .70
كل من النواتج. ومن المهم أن نبقي في الحسبان أن هذه التقديرات تغطي فقط ذلك لألمانة، وذلك في تنفيذ  عالمعلومات التاب

لى المعلومات المحدودة تستند إالجزء من تكنولوجيا المعلومات لكل مشروع قد تكون مدت  اإلجمالية أكثر طوال. وهي أيضا 
رشادية، وال تمثل أي التزام  .مانةاألمن جانب  المتاحة. ولذلك، فهي معلومات تقريبية للغاية وا 

 صفحات ابكية متسقة مع توسيم ماترك

ينبغي بمجرد توافرها واعتمادها، عناصر التوسيم المتسق وعناصر األسلوب، التي مجموعة من يتألف هذا الناتج من  .71
 .مانةاألتديرها  ة التييمنابر الشبكالأن تطبق على الصفحات الشبكية لزيادة االتساق المرئي عبر جميع 

 وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذا الناتج سيتطلب شهرا واحدا. .72

 مستوىملحة متسقة عالية ال

استنادا  ،االتفاقية وبروتوكوليها على نطاق ، بجميع لغات األمم المتحدة،يمثل هذا الناتج مالحة متسقة عالية المستوى .73
 .)عرض لتصميم المعلومات(أعاله  4إلى االقتراح الوارد في القسم 

 وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذا الناتج سيتطلب شهرا واحدا. .74

 محرك بحث عالمي

على هذا الناتج هو النسخة الجديدة لمحرك البحث الرسمي المتاح حاليا من خالل إطار البحث في الجانب األيمن األ .75
في كل صفحة شبكية التفاقية التنوع البيولوجي. وينبغي تصميم هذه النسخة الجديدة لضمان الوصول المركزي إلى كافة 

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

 . 12/2من المقرر  19يتمشى والفقرة 
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وللحفاظ على الطابع البديهي قدر اإلمكان لكل من المستخدمين والمنفذين، فإن "جميع المعلومات العامة وذات  .76
تفاقية وبروتوكوليها )مثل األطراف، ونقاط االتصال الوطنية، الباالصلة" ينبغي تفسيرها بأنها جميع أنواع المعلومات ذات الصلة 

وأنواع المعلومات خارج هذا النطاق هي واالجتماعات، والمقررات، والوثائق، والمنظمات، واألنشطة، والخبراء، وغيرهم(. 
لومات السالمة األحيائية فقط( المعلومات ذات الصلة بالبروتوكول، مثل معلومات عن الكائنات الحية المحورة )غرفة تبادل مع
 أو شهادة االمتثال للحصول وتقاسم المنافع )غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع فقط(.

ومع ذلك، ولما كان بعض المستخدمين يهتمون في البحث العالمي عن هذه المعلومات المتخصصة، فإن محرك  .77
النتائج اإلضافية عند الطلب. ويمكن أن يتم ذلك بتقديم إطار للبحث من  هذه دراجالبحث العالمي ينبغي أن يكون ب  خيار إل

ث يستطيع حي (www.amazon.com مثل)، للتسوق على االنترنتعنصرين مثل اإلطار المستخدم في المواقع الشبكية 
 والحاسبات اآللية وغيرها، أو جميع األشياء(. ،تب)مثال عن الكالذي يرغب  لبحث ا المستخدم أن يختار نطاق

 بما في ذلكاألساسية، الوصفية عناصر البيانات حسب  26متعدد الجوانبوينبغي أيضا لمحرك البحث العالمي أن  .78
البلدان، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والمجاالت المواضيعية، والتواريخ، وغير ذلك. ومن المتوقع أن يتم تكييف هذه 
الجوانب بديهيا لكل نوع من المعلومات. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يقود البحث عن نقاط االتصال الوطنية إلى رؤية جانب 

مثل يسرد مختلف أنواع نقاط االتصال الوطنية. والمزيد من المعلومات عن قوائم المصطلحات األساسية المراقبة والالزمة ل
 .UNEP/CBD/COP/13/INF/14من الوثيقة  7القسم متاحة في هذا محرك البحث العالمي 

 وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذا الناتج سيتطلب ثالثة أو أربعة أشهر. .79

 أداة الربط األمثل بمحركات البحث
ادة اكتشاف يز وذلك ل (SEO)أو تيسير تطبيق أساليب الربط األمثل بمحركات البحث  أتمتةيتألف هذا الناتج من أداة  .80

 :المعلومات بواسطة محركات البحث الرئيسية. وفيما يلي السمات المتوقعة لهذه األداة

محرك البحث اآللي وذلك بتوليد وصالت تحقيق إمكانية الوصول إلى سجالت قواعد البيانات من جانب  )أ(
 دائمة إلى كل سجل؛

 )مثال العنوان، والوصف، والكلمات الدالة(؛ظام بانتإدخال البيانات الوصفية األساسية لكل صفحة شبكية  )ب(
Dublin Coreات شبكية )مثل صفحوسم البيانات الوصفية الشهيرة في استخدام معايير  )ج(

 (؛27
تحديد عناوين الموارد الموحدة الصديقة للمستخدم، بما في ذلك مرادفات لتيسير استكشاف أحد الصفحات  )د(
 (nagoya-protocol-on-abs/ وأ nagoya-protocol/ وأ ،nagoyaprotocol/ وأ ،npabs/الشبكية )مثل 
-statement-on-the-international-day-for/استعمال عنوان البند في عنوان  للموارد الموحدة )مثل  )ه(

biological-diversity-2015) 
 ع معلومات معينة )مثلالتوليد التلقائي لعناوين موارد موحدة استنادا إلى أنماط محددة مسبقا ألنوا )و(

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

/fr/decision/cbd/12/1   أو /es/taller-regional-de-fortalecimiento-de-capacidades.) 

 أربعة شهور. إلىثالثة من اتج ستتطلب ا النرات إلى أن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذوتشير التقدي .81

 م إدارة المصطلحاتانظ

بإدارة مصطلحات االتفاقية وبروتوكوليها. وتشمل هذه المصطلحات  ينصأداة تسمح للموظفين المرخ اتجالن اعتبر هذي .82
ين البيانات الوصفية للسجالت والصفحات الشبكية. وينبغي أن يأخذ المستخدمة لتعيالمراقبة المفردات موسوعة ومجموعة من 

 تطوير هذا األداة في الحسبان تواجد األدوات التالية من أجل إيجاد حل يتجنب االزدواجية في إدارة المصطلحات:

                                                           
 pedia.org/wiki/Faceted_searchhttps://en.wikiانظر   26
 http://dublincore.org و https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Coreانظر   27

http://www.amazon.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Faceted_search
https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
http://dublincore.org/
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هو قاعدة بيانات األمم المتحدة الرسمية  http://untermportal.un.org( - UNTERM( UNTERM )أ(
 للمصطلحات المتعددة اللغات؛

وتدفق العمل  للتحرير هو أداة شبكية متعددة اللغات - )http://vocbench.uniroma2.it( enchBVoc )ب(
. وتستخدم هذه األداة أمانات االتفاقات البيئية SKOS-XLدام ات باستخحتدير الموسوعات، وقوائم السلطات ومعاجم المصطل

 .(MEA IKM)المتعددة األطراف التي تتعاون من خالل مبادرة إدارة معلومات ومعارف االتفاقات البيئية المتعددة األطراف 

 تطلب شهرا واحدا.ياتج سا النوتشير التقديرات إلى أن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذ .83

 ةدارة الترجمل زمعز م انظ

ا إلى جميع لغات األمم المتحدة بواجهة بينية مع نظام معزز ييسر ترجمة الصفحات الشبكية ومحتواه واتج هلنا اهذ .84
 ة. وينبغي أن يأخذ تصميم هذا النظام في الحسبان أن البرمجيات الحالية للترجم(CAT) مجيات الترجمة بمساعدة الحاسوببر 

 :جدا من تحديث، وأن السمات اإلضافية التالية ستكون مفيدةبمساعدة الحاسوب ستستفيد 

لالستفادة من الترجمات الرسمية  UNTERM، و/أو VocBenchمع أداة إدارة المصطلحات،  واجهة بينية )أ(
 المتاحة وتجنب االزدواجية؛

 القدرة على إنشاء حزمة يومية تشمل جميع البنود غير المترجمة على صفحة االستقبال؛ )ب(
 القدرة على إنشاء حزمة تشتمل على جميع القوائم غير المترجمة؛ ج()

 القدرة على إنشاء حزمة تشتمل على جميع البيانات الوصفية غير المترجمة؛ )د(
ة باستخدام الوثائق فمن المقررات/التوصيات بطريقة مجدية من حيث التكلالقدرة على ترجمة نسخ إلكترونية  )ه(

 ؛وجودةالرسمية المترجمة الم
 مع محتواها األصلي؛ تماشيةالتحذير التلقائي أعلى صفحة شبكية مترجمة عندما تكون غير م )و(
قليل( عند االطالع عن المحتوي المترجم القديم )مثل تركيز العرض التلقائي المختلف على نحو طفيف  )ز(

 صفحة غير متماشية؛ على
ات الوصفية والسجالت، مع بيانات جمة، والقوائم، والبيانإحصاءات تلقائية للصفحات المترجمة/غير المتر  )ح(

 ني.تاريخية تسمح بتوليد الرسوم البيانية للتقدم إلى المانحين في الوقت اآل

 اتج ستتطلب شهرين أو ثالثة أشهر.ا النفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذوتشير التقديرات إلى أن تن .85

 نظام معزز لدارة الوثائق

م معزز إلدارة الوثائق بطريقة متكاملة. وينبغي تصميم  لكي يستجيب لالحتياجات من الوثائق هذا الناتج هو نظا .86
 لالجتماعات فضال عن أغراض أخرى.

بسبب عدة أمور من بينها المبادرة األخيرة وال يمكن تقدير تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذا الناتج في الوقت الحالي،  .87
 مناقشة إمكانية نظام إدارة الوثائق في برنامج األمم المتحدة للبيئة بأكمل .لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ل

 كال الماتركةاالبيانات المتكاملة واأل

عبر قواعد بيانات مختلفة في األمانة، من أجل تقليل  اهذا الناتج هو دمج سجالت قواعد البيانات، التي تنتشر حالي .88
 التالية: وسائلمتوقع أن تتطور خدمات المعلومات المستندة إلى هذه السجالت بالالتفتت. وعند السير في هذا االتجاه، من ال

 سيتم تحديد األشكال المشتركة المتكاملة؛ )أ(
 ها لتقليل التفتت؛تكاملات و نسجالت البياسيتم نقل  )ب(
 سيتم تطوير نماذج إلكترونية للحفاظ على السجالت التي تستخدم األشكال الجديدة؛ )ج(
 تنفيذ نقاط نهائية جديدة للتشغيل البيني؛ سيتم )د(
 سيتم تحديث الصحفات الشبكية لعرض السجالت؛ )ه(
 المشتركة. لسيتم إنشاء الصفحات المرجعية لتقديم وثائق إلكترونية بشأن هذه األشكا )و(

 شكل مشترك.كل ط لتطلب شهرا واحدا في المتوسياتج سا النوتشير التقديرات إلى أن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذ .89

http://untermportal.un.org/
http://vocbench.uniroma2.it/
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 أدوات ضمان الجودة

موقع شبكي للمنظمة هذا الناتج هو مجموعة من أدوات الرصد ومراقبة الجودة لتيسير المهمة الصعبة للحفاظ على  .90
 :عالي الجودة. وتشمل هذه األدوات واآلليات ما يلي

 نماذج ردود الفعل التي تطلق إخطارات إلى مديري محتوى الشبكة؛ )أ(
 الروابط المكسورة، بما في ذلك في سجالت قواعد البيانات والروابط الخارجية؛كشف لأداة  )ب(
 لكشف األخطاء أو حاالت الفشل، مع تحذيرات إلى الموظفين ذوي الصلة؛آليات  )ج(
 ؛التسجيل تساقسالمة البيانات وحاالت عدم اأداة لكشف  د()

تتطلب تحديثات بعد تاريخ معين )مثال تغيير النص  تتبع حالة الصفحة الذي يشير إلى أي الصفحات التي )ه(
 ط المهام قيد التنفيذ أو المقترحات للتحسينات إلى أحد الصفحات.لى الماضي بعد عقد اجتماع ما(، وربمن المستقبل إ

 وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذا الناتج سيتطلب شهرين أو ثالثة أشهر. .91

 حصاءات الابكية المتكاملةالمؤارات وال

واإلحصاءات لمشاهدة إلى أي مدى يلبي الموقع الشبكي  (KPIs)يتكون هذا الناتج من تقديم مؤشرات األداء الرئيسية  .92
تية من أجل إصدار تلقائي إلحصاءات آنية. وتشمل حاحتياجات وأهداف المنظمة. وينبغي إدراج هذه المؤشرات في البنية الت

 حصاءات ما يلي:هذه المؤشرات واإل

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

 المقرر(؛
ن في و المشاركو نقاط االتصال الوطنية، و بقة )الموظفون، طكلما كانت من اإلحصاءات الجنسانية )ب(
 الخبراء(؛و االجتماعات، 
 ؛اتتطور المحتوى المترجم، واالطالع على الصفحة حسب اللغ )ج(
 تطور محتوى قاعدة البيانات حسب نوع المعلومات، والبيانات الوصفية، والمصدر، بما في ذلك األطراف؛ )د(
ط االتصال الوطنية، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية، تطور نقا )ه(

 واألهداف الوطنية، واآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات؛
 أكثر النشرات التي تم تنزيلها؛ )و(
 ؛المستخدمة على نحو متكررالمصطلحات والبيانات الوصفية  )ز(
 .رجعة على نحو متكررالمستالسجالت  )ح(

لمبادرة التي يحتمل هذه اوال يمكن تقدير تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذا الناتج في هذا الوقت بسبب النطاق العريض ل .93
 استنادا إلى الموارد المتاحة. بالتدريجأن تسير 

 الموجز القطري المتكامل

التي تقدم معلومات وطنية ذات صلة من اتفاقية  يتألف هذا الناتج من الصفحات الشبكية الجديدة للموجز القطري .94
. وينبغي أن أعاله 4نوع البيولوجي وبروتوكوليها في موجز موحد واحد استنادا إلى المالحة المطابقة المقدمة في القسم تال

موجز للمة خصيصا مصفحة استقبال مصتراعي هذه المبادرة االحتياجات الخاصة لكل بروتوكول. وتتمثل الفكرة في تقديم 
لكل بروتوكول مع الحفاظ على االتساق وتجنب االزدواجية. وينبغي أن تنظر هذه المبادرة في االقتراب من تكنولوجيا قطري ال

 واحدة لعرض الخرائط إلكترونيا.

 .التقديرات إلى أن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذا الناتج سيتطلب شهرين أو ثالثة أشهر وتشير .95

 المحدثة ةالبوابات الموضوعي

 يتالف هذا الناتج من مجموعة من الصفحات الشبكية الجديدة للبوابات الموضوعية. .96

 تكنولوجيا المعلومات لهذا الناتج سيتطلب شهرين أو ثالثة أشهر.وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ  .97
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 بوابات االجتماعات المحدثة

 لبوابات االجتماعات.فحات الشبكية مثل البوابات الموضوعية، يتألف هذا الناتج من مجموعة من الص .98

 وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذا الناتج سيتطلب شهرين أو ثالثة أشهر. .99

 لوقالمحدث والمنالتفاقية التنوع البيولوجي الموقع الابكي 

ريجي على هذا الناتج هو النسخة المستقبلية للموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي الذي سيتم تطويره على نحو تد .100
البنية التحتية الجديدة. وفي بداية هذه العملية، سيظل الموقع الشبكي الحالي )القديم( هو الموقع الشبكي األساسي التفاقية التنوع 
البيولوجي. وسيسير الموقع الشكبي الجديد والموقع الشبكي القديم بالتزامن الواحد مع اآلخر. وسيتم إعادة توجي  المستخدمين 

 حات الشبكية على الموقع الشبكي الجديد عند تطويرها.إلى الصف

وفي األصل، ينبغي تطوير هذه الصفحات الشبكية الجديدة مع شكل مشاب  للموقع الشبكي القديم بحيث يكون االنتقال  .101
يجيا من الصفحات القديمة إلى الصفحات الجديدة سلسا قدر اإلمكان من منظور المستخدم. وسيسمح ذلك بنقل المحتوي تدر 

 إلى البنية التحتية الجديدة على مدى الوقت.

ومع نمو الموقع الشبكي الجديد، سيكون هو الموقع الشبكي المهيمن التفاقية التنوع البيولوجي. وسيتم صيانة الموقع  .102
 الشبكي القديم حسب الضرورة إلى أن يتم إزالت  في النهاية.

الناتج في هذا الوقت بسبب النطاق العريض لهذه المبادرة التي يحتمل وال يمكن تقدير تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لهذا  .103
 أن تسير خطوة بخطوة استنادا إلى الوقت المتاح والموارد المتاحة.

 خارطة طريق التنفيذ - 10
 النهج

 إلى جنب األطراف، جنبا الثاني عشر لمؤتمر منذ االجتماع المذكورة أعاله المشاريع القابلة للتنفيذ تنفيذ بعض جرىي   .104
الرئيسية  والعديد من النظم ،التشغيل البيني بما في ذلك ميزات ،7القسم  في الجديدة الموضحة البنية التحتية للشبكة تعزيز مع

طار إعداد التقارير إلإلبالغ انترنت، وأداة على اإل أداة التقاريرعلى وج  الخصوص،  ،األطرافالتي طلبتها  نترنتعلى اإل
المعلومات  خدمات لصيانة وتحسين األطراف، سيستمر العمل الثالث عشر لمؤتمر بعد االجتماعو  .القرار نظام تتبعو  المالية
  .حسب الحاجةهذه 

وفقا للفئات  هاالنهج المتبع لتحديد خارطة طريق التنفيذ هو لتجميعهذا ، التي لم ي بت فيها بعد بالنواتجيتعلق وفيما  .105
 :التالية

 ة؛قائمواتج التي يحتاج إليها فورا لمعالجة القضايا الالن – وريةاالحتياجات الف (أ )
 ؤدي إلى منافع فورية وتكون سهلة نسبيا في التنفيذ؛تالنواتج التي يمكن أن  - الثمار الناضجة (ب )

االجتماع الثالث عشر  فياألطراف  متوقعة منالنواتج ال - نواتج االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف (ج )
 لمؤتمر األطراف؛

االجتماع الرابع عشر  فياألطراف  النواتج المتوقعة من - نواتج االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف (د )
 لمؤتمر األطراف؛

 المرونة استنادا إلى توافر الموارد وأولويات أخرى. التي يمكن تنفيذها مع مستوى معين منالنواتج  – يذ المرنالتنف (ه )
، من المفترض أن هذا التنفيذ سيتم إجراؤه داخليا، رهنا ويبونظرا لعدم تخصيص ميزانية محددة لتنفيذ استراتيجية ال .106

يشترك في أنشطة كثيرة تتجاوز مانة التابع لألفريق تكنولوجيا المعلومات  بتوافر الوقت والموارد. كما أن  نتيجة لحقيقة أن
قد  ،فإن أولويات أخرى، بما في ذلك تلك األولويات الناشئة عن المقررات المتوقعة من مؤتمر األطرافهذه،  ويباستراتيجية ال

 موعد التسليم. تغير

 .الحالية بينة بين قوسين إلى األقسام الرئيسية في الوثيقة، تشير أعداد األقسام المالواردة أدناهوفي الفقرات  .107
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 االحتياجات الفورية

 ة:قائملمعالجة القضايا اللنواتج التالية هناك حاجة فورية ل .108

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

 الثمار الناضحة

 :لنواتج التالية إلى منافع فورية وتكون سهلة نسبيا في التنفيذيمكن أن تؤدي ا .109

 نموذج معزز لردود فعل المستخدمين؛ )أ(
 (؛أعاله 4مركز المعلومات )القسم إلى دخول الصحفة  )ب(
 نموذج الصفحة الشبكية المستجيبة للموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي؛ )ج(
 (.2يات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )القسم الترابط مع منتدى االستراتيج )د(

 نواتج االجتماع الثالث عار لمؤتمر األطراف

 :النواتج التالية متوقعة من األطراف في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف .110

 ؛ذيالتي أعدها األمين التنفي ويباستراتيجية ال (أ )
 ؛هالمذكورة أعال استراتيجية االتصاالت تتماشى معالتي  األمين التنفيذي، التي أعدها الويب استراتيجية (ب )

 (؛ 2)القسم  داة اإلبالغ على اإلنترنتأل محدثةالنسخة ال (ج )

 ؛طار إعداد التقارير الماليةإلإلبالغ اداة أل محدثةالنسخة ال (د )

 .القرار نظام تتبع مطورة منالنسخة ال (ه )
 عار لمؤتمر األطراف رابعنواتج االجتماع ال

 :الجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطرافالنواتج التالية متوقعة من األطراف في ا .111

 م العام؛يوستصفحات شبكية متسقة مع ال )أ(
 ؛(SEO)أداة الربط األمثل بمحركات البحث  )ب(
 نظام إدارة المصطلحات؛ )ج(
 بيانات متكاملة وأشكال مشتركة؛ )د(
حصاءات مؤشرات و  (ه)  شبكية متكاملة؛ا 
 أدوات ضمان الجودة؛ (و)
 ؛املةقطرية متك موجزات (ز)
 بوابات محدثة لالجتماعات؛ (ح)
 بوابات موضوعية محدثة؛ (ط)

 .UNEP/CBD/COP/13/INF/14من الوثيقة  2معظم سمات الموقع الشبكي المذكورة في القسم  )ي(
 التنفيد المرن

بعض النواتج ليست مربوطة بتاريخ نهائي محدد من مؤتمر األطراف أو لها حاجة فورية لمعالجة قضية حيوية.  .112
 :مع مستوى معين من المرونة، استنادا إلى الموارد المتاحة واألولويات األخرى. وتشمل هذه النواتج ما يليبالتدريج  هاتنفيذيكن بالتالي ويم

 الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي المحدث والمنقول؛ )أ(
 نظام اإلدارة المعززة للوثائق. )ب(
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 االستنتاج
لضمان أن جميع  الويبابا طيبة للطلب إلى األمين التنفيذي أن يعد استراتيجية كان لدى مؤتمر األطراف أسب .113

االتفاقية، يمكن  في إطارالمعلومات العامة أو ذات الصلة بغرف تبادل المعلومات، فضال عن المنابر األخرى التي أعدت 
 الجهود.في زدواجية التجنب امن أجل الحصول عليها مركزيا 

استنادا إلى رؤية عريضة  مطلعة إلى األماتالم ويب هذهاستراتيجية الأعد األمين التنفيذي  لطلب،واستجابة لهذا ا .114
وتحليل للحالة الراهنة. وتبني هذه االستراتيجية المقترحة على التنفيذ األخير لبنية تحتية شبكية جديدة لغرفة تبادل معلومات 

 الحصول وتقاسم المنافع وأداة اإلبالغ على االنترنت.

ظ بجميع الحتفاميم هذا النهج على جميع المنابر الشبكية التي تديرها األمانة سيسمح بإيجاد مستودع مركزي لوتع .115
بالغرف الثالث لتبادل المعلومات وتيسير الوصول إليها من خالل عدد من البوابات الشبكية المعلومات العامة أو ذات الصلة 

 .(API)ي من خالل برمجة واجهات لتطبيقات أو التطبيقات التي تتصل بهذا المستودع المركز 

، تراعي االحتياجات الفورية، والثمار الناضجة ه االستراتيجية وفقا لخارطة طريقوتتمثل الخطة في تنفيذ هذ .116
وااللتزامات القائمة لألطراف. ومن المأمول في  أن يلبي تنفيذ هذه االستراتيجية توقعات األطراف، مع تقديم أسس قوية 

 ت المستقبلية. للتطويرا

 الصادرة عن الهيئة 1/5 وفقا للتوصية استراتيجية االتصاالت مع متهاءموا الحالية، والتي تم الويب استراتيجيةتعد و  .117
وعلى النحو المشار إلي  في  . الثالث عشر األطراف في اجتماع  مؤتمر من قبل للنظر فيها وثيقةبمثابة  الفرعية للتنفيذ،
إلى األمين التنفيذي أن  طلبيأن ، ، خالل هذا االجتماعمؤتمر األطراف يرغبقد  الوارد في التوصية نفسها،مشروع المقرر 
 يبدأ في تنفيذها.

_________ 


