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غرب /القطاع الخاص يمتلك معلومات مهمة ستساعد في الحفاظ على األنظمة البيئية لمنطقة الخليج
 آسيا

 (مسقط، سلطنة عمان| كوبنهاجن )

ية لدول مجلس التعاون تشهد العاصمة العمانية، مسقط، ورشة عمل مميزة تهدف إلى عرض معلومات حيوية عن األنظمة البيئ
 .منطقة غرب آسيا، لتساعد بذلك على زيادة الوعي بآثار التنمية وتحسين عملية اتخاذ القرار/الخليجي

، مسؤولي وضع القوانين الحكوميين 2015سبتمبر  16و 15ومن المقرر أن تجمع ورشة العمل هذه التي سُتعقد يومي 
 .ات موسعة حول مزايا تبادل بيانات األنواع التي تم جمعها من خالل تقييمات اآلثار البيئيةواالستشاريين البيئيين بالمنطقة لعقد مناقش

، كٌل من المرفق العالمي "إتاحة بيانات التنوع الببولوجي المستمدة من تقييمات اآلثار البيئية"وينظم هذه الورشة التي تحمل اسم 
ووزارة ( ROWA)المكتب اإلقليمي لغرب آسيا  -( UNEP)متحدة للبيئة وبرنامج األمم ال( GBIF)لمعلومات التنوع البيولوجي 

 .البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان

مبادرة أبوظبي للبيانات "وتموله ( GBIF)و تأتي هذه الورشة في إطار مشروع يقوده المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي 
أما الهدف العام لهذه الورشة، فهو تشجيع استخدام األدوات التي تتيح مشاركة ". رضمبادرة عين على األ"عبر " البيئية العالمية

 .وإعادة استخدام البيانات الرقمية التي ترصدها تقييمات اآلثار البيئية فيما يخص توزيع النباتات والحيوانات واألنواع األخرى

ات خاصة، أثناء التخطيط للمشاريع على اليابسة وفي المحيط، وغالًبا ما كذلك تتم االستعانة بتقييمات اآلثار البيئية التي تطلبها مؤسس
ولكن حتى عند اإلعالن عن التقارير المرتبطة . تشمل تلك التقييمات مسوحات لألنواع التي ُيعثر عليها في المناطق المقترح تنميتها

 .لتلك التقارير في صيغ قياسية قابلة إلعادة االستخدام بتقييمات اآلثار البيئية، فإنه نادًرا ما ُيعاد توزيع البيانات الداعمة

إن هذه البيانات التي تقبع رهينة : "قائالً (: GBIF)ويعلق السيد تيم هيرش، نائب مدير المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي 
تحسين فهمنا للتنوع البيولوجي في ملفات المستشارين ومسؤولي وضع القوانين هي منجم ذهب من المعلومات التي يمكن أن تتيح 

لذا فإننا نتمنى أن نثبت أنه من خالل استخدام األدوات الحالية المتاحة مجاًنا، يستطيع القائمون على تقييمات اآلثار . المنطقة بأسرها
ة اتخاذ القرار على البيئية الكشف عن هذه البيانات بطريقة تساعد البحوث في مجال التنوع البيولوجي وتقدم دعًما أفضل لعملي

 .المستويين اإلقليمي والعالمي

يتيح للقطاعين العام والخاص اإلضافة إلى بيانات التنوع البيولوجي العالمي  GBIF.orgفطرح هذه البيانات عبر منابر مفتوحة مثل 
 .التي يتبادلها العلماء والمؤسسات والمواطنون، بل ويحسنها أيًضا

" مبادرة عين على األرض"يرة مشروع شراكة مبادرة أبوظبي للبيانات البيئية العالمية ومنسقة وتعلق السيدة جين جالفين، مد
سواء تعلق األمر بهيئات حكومية أو مؤسسات أكاديمية أو منظمات القطاع الخاص أو حتى المشاركات على مستوى : "الخاصة قائلة

لذا فإن ورش العمل هذه التي تتضافر فيها . قرارات أفضل لشعوبنا وبيئتنا األفراد، فإن تبادل هذه البيانات المهمة والدقيقة يقود إلى
 ".جهود عدة جهات، هي األساس القويم التخاذ القرارات السليمة الفعالة التي تصون مستقبل بيئتنا

 :يشمل برنامج ورشة العمل هذه ما يلي

 آلثار البيئية في صيغ تتيح سهولة تشاركها والوصول عروض عملية لكيفية تنظيم البيانات التي تم جمعها أثناء تقييمات ا
 إليها عبر اإلنترنت

 منطقة /أداة تجريبية لمشاركة بيانات تقييمات اآلثار البيئية المستمدة من دول مجلس التعاون الخليجي/عرض لقاعدة بيانات
 غرب آسيا 

 ةعروض تقديمية حول الممارسات اإلقليمية الحالية لتقييمات اآلثار البيئي 

  مناقشة مزايا وصعوبات تبادل بيانات التنوع البيئي بطرق تحترم االمتيازات التجارية التي تتطلب الحفاظ على سرية
 المعلومات وحقوق الملكية الفكرية

التي سُتعقد ( ww.eoesummit.orghttp://w" )عين على األرض"من المقرر تقديم ما تخلص إليه ورشة العمل هذه في قمة 
 .أكتوبر في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات في أبوظبي 8و 6في الفترة بين 

 

 لمزيٍد من المعلومات، يرجى التواصل مع

http://www.eoesummit.org/
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 (GBIF)نبذة عن المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي 

GBIF - هو مشروع بنية أساسية عالمي مفتوح للبيانات، تموله حكومات تدعم الوصول المجاني  -المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي
ألي شخص الوصول إلى مئات الماليين من السجالت التي تتناول جميع ويتيح هذا المشروع . اليسير إلى معلومات التنوع البيئي عبر اإلنترنت

أنوع الحياة على كوكب األرض، بدايًة من عينات المتاحف التي ُجمعت على مدار قرون من استكشاف التاريخ الطبيعي لألرض، ووصوالً إلى 
( GBIF)ويعمل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي . بعةحاالت الرصد الراهنة التي يتوالها العلماء المدنيون وبرامج المراقبة والمتا

لمعرفة المزيد من . عبر شبكة تعاونية تتضافر فيها جهود الدول والمؤسسات المشاركة، وتتولى األمانة العامة بكوبنهاجن أمور التنسيق بينها
 GBIF.org: المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 

 نبذة عن مبادرة أبوظبي للبيانات البيئية العالمية

بيئية تحت رعاية وتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، تشكلت مبادرة أبوظبي للبيانات ال
وتتيح مبادرة أبوظبي . بيئية دقيقة ويسهل على كل من يحتاجها الوصول إليهالتلبي االحتياجات الملحة لمعلومات وبيانات  2002العالمية عام 

عم اتخاذ للبيانات البيئية العالمية الوصول إلى بيانات بيئية ذات جودة عالية تزود صناع السياسات بمعلومات كافية دقيقة في الوقت المناسب لتد
وتلقى مبادرة أبوظبي . مراعاة تركيزها على المنطقة العربية كبؤرة اهتمام ذات أولوية القرارات الحرجة الدقيقة وتوجه عملية اتخاذ القرار، مع

على المستويين ( UNEP)أبوظبي على المستوى المحلي، فيما يساندها برنامج األمم المتحدة للبيئة  -للبيانات البيئية العالمية دعم هيئة البيئة 
  www.AGEDI.ae: رة الموقع اإللكترونيلمعرفة المزيد، ُيرجى زيا. اإلقليمي والدولي

 

 "عين على األرض"نبذة عن 

عين "وهنا تطل مبادرة . بالرغم مما بلغناه من تطور علمي وتقني، غالًبا ما يفتقر صناع السياسات إلى بيانات حيوية مؤثرة عن حالة موارد العالم
ف إلى تحسين الوصول إلى البيانات البيئية واالجتماعية واالقتصادية وتبادلها بهدف دعم أسس اتخاذ القرار في كجهد عالمي يهد" على األرض

لذا يكمن الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في إحداث التقارب بين قادة الفكر والعمل، واالتفاق على المجاالت الرئيسية . سبيل تحقيق التنمية المستدامة
من خالل عمل قادة " عين على األرض"ولقد تحققت مهمة . شترك، والتعاون في المبادرات التي تساعد في غلق فجوة البياناتذات االهتمام الم

، (UNEP)أبوظبي عبر مبادرة أبوظبي للبيانات البيئية العالمية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  -وهم هيئة البيئة  -شركاء التحالف الخمسة 
باإلضافة إلى ثماني  -( WRI)، ومعهد الموارد العالمية (IUCN)، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (GEO)رصد األرض والفريق المعني ب

: لمعرفة المزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني". عين على األرض"مبادرات خاصة مستهدفة، وقمة 
mmit.orgwww.eoesu  

 

 (UNEP)نبذة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة 

ويمثل هذا البرنامج العامل الحفاز . ليكون صوت البيئة في منظومة األمم المتحدة 1972عام ( UNEP)تأسس برنامج األمم المتحدة للبيئة 
ويتضمن عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة . مية المستدامة لهاوالمناصر والمعلم والميسر الذي يرفع شعار االستخدام الرشيد للبيئة عالمًيا والتن

(UNEP :) تقييم الظروف والتوجهات البيئية العالمية واإلقليمية والقومية، ووضع أدوات بيئية دولية وقومية، وتعزيز المؤسسات من أجل
  www.unep.org: يارة الموقع اإللكترونيلمعرفة المزيد من المعلومات، ُيرجى ز. استخدام البيئة استخداًما حكيًما راشًدا
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