
 

K1403092 081214 

األمم 
      المتحدة

 BES 
  IPBES/3/4 

 

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات ا
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 اإليكولوجية

Distr.: General 

27 October 2014 

Arabic 

Original: English 

االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
مجال التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في 

 النظم اإليكولوجية
 الثالثةالدورة 
 1025يناير /الثاينكانون   21-21، أملانيا، بون
 *من جدول األعمال املؤقت (أ) 5البند 

العمل المعنية ببناء  فرق :برنامج العمل األولي للمنبر
بما في ذلك خطة/نظام لمعارف والبيانات )واالقدرات 

 المحليةو  األصليةم المعارف نظو ارة( البيانات واإلد

 والبيانات، بما في ذلك مشروع خطة رفاالمعبفرقة العمل المعنية التي توصلت إليها  ةجينتال
 )ب(( 4)د( و 1 الناتجان) :إدارة البيانات والمعلومات

 مذكرة من األمانة

 المقدمة

قام  االجتماع العام يف دورته الثانية، ي وافق عليهذالو  ،1022-1022لفرتة عمل لاللربنامج  وفقا   - 2
، 1022-1022رف والبيانات للفرتة ااملعبفرقة عمل معنية  اءنشبإوفريق اخلرباء املتعدد التخصصات  املكتب

لالختصاصات املبينة  ربنامج العمل وفقا  ل)ب(  2)د( و 2 الناجتنياملكتب بالتشاور مع الفريق، لتنفيذ  هاسيرتأ
 ني من قبلعينالعمل من جمموعة من اخلرباء امل. وقد مت اختيار فرقة 1/5 - د ح مر قر لمفق الثالث ليف املر 

، وذلك 1022عام  هيونيحزيران/ 6 إىل 3ول يف الفرتة من اجتمعت فرقة العمل يف سوقد احلكومات واملراقبني. 
 مجهورية كوريا. ذي قدمتهال السخي العيينبفضل الدعم 

دارة البيانات إلخطة مشروع  وضعب األمانةقامت مع املكتب وفرقة العمل،  هاعملخالل من و  - 1
، من أجل دعم عمل املنرب اإلستناد إليهاوب بالتنسيق الوثيق مع املبادرات الدولية احلاليةوذلك واملعلومات، 

 مشروعوقد ُوِضع . ةلوجيم اإليكو ال التنوع البيولوجي وخدمات النظاحلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جم
 باعتبارهيف دورته احلالية،  العام االجتماع من قبل نظر فيهإدارة البيانات واملعلومات يف مرفق هذه املذكرة لل خطة

                                                      
* IPBES/3/1. 
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كلما  تطويرأن خيضع للمزيد من البانتظام و  استكمالهيتم وأن خطة أولية،  يعتربأن ح قرتُ قد إ)ب(. و  2 الناتج
 مع تنفيذ برنامج العمل.أفضل بشكل حتياجات حمددة إلأصبحت ا

البيانات من أجل معاجلة و  رفالمعل اسرتاتيجية عمل مشروعالت فرقة قدمباإلضافة إىل ذلك، و  - 3
 عمشرو م قد  يُ . و 1/5 - د ح مر قر لم)د( على النحو الوارد يف املرفق الثالث ل 2 الناتجباملسؤوليات املتعلقة 

معلومات إضافية عن فرقة العمل.  نباإىل ج، (IPBES/3/INF/3)انظر  سرتاتيجية إىل اجللسة العامة للعلماال
مهورية  جباملعهد الوطين لإليكولوجيا، بهذه فرقة العمل لدعم الفين لل مت إنشاء وحدةقد وجتدر اإلشارة إىل أنه 

 كوريا.
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 المرفق
 بيانات والمعلوماتال خطة إدارة مشروع

 السياق - أوالا 

املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات بني العلوم والسياسات، وافق  الرتابطمن أجل تعزيز أسس و  - 2
مل ت. ويش1022-1022عمل للفرتة على برنامج  يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةيف جمال التنوع الب
يف األولوية ذات  باإلحتياجات يتم الوفاء الذي يهدف إىل ضمان أن)د(،  2 على الناتجبرنامج العمل هذا 

حتفيز اجلهود لتوليد معارف جديدة وعن  عن طريق السياساتالالزمة لوضع واملعلومات والبيانات املعارف جمال 
)ب(، والذي يهدف إىل وضع خطة إلدارة البيانات  2 على الناتجمل تيشكما ؛  شبكيطريق الربط ال

 ينمن هذ هي املسؤولة عن كل  االجتماع العام أنشاها رف والبيانات اليت ااملعبفرقة العمل املعنية و علومات. وامل
ة العلمية األساسي رفاالوالية لتحديد وترتيب أولويات املععلى عمل الة قفر مل املهام الرئيسية لت. وتشنياجتنال

املطلوبة واملعلومات والبيانات  رفاهيل الوصول إىل املعتسو ناسبة؛ املستويات املالالزمة لصانعي السياسات على 
وحتفيز اجلهود لتوليد معارف جديدة يف احلوار مع املنظمات العلمية وواضعي  ؛وتقدمي التوجيه بشأن ادارهتا
 السياسات ومنظمات التمويل.

لبيانات إعداد مشروع خطة إدارة ا، بمع املكتب وفرقة العمل هاعملمن خالل األمانة،  قامت - 1
 .واملعلومات

، 1/5-م ح در قر املدارة البيانات واملعلومات )انظر إلخلطة االجتماع العام الدافع األساسي لطلب و  - 3
واملعلومات والبيانات  رفاإىل املعكذلك و ملنرب اخمرجات إىل وصول، يف املستقبل، املرفق الثالث( هو ضمان ال

 مسألة وتكرار النتائج، وبالتايل فهم فيما يتعلق بكل من الشفافية وإمكانية الالزمة لتحقيقها. وهذا أمر مه
اليت يف عملية إنتاج املنشورات  املعتادة اتمارسامل فإن من . عالوة على ذلك،ربرئيسية بالنسبة ملصداقية املن

أن يتم الكشف عنها و أن والنتائج  التحليالتإليها لمعارف واملعلومات والبيانات اليت تستند األقران لها ستعرضي
 .تتبعتكون قابلة لل

اليت يتم مجعها واملعلومات والبيانات  رفاإىل املعاألمد الطويل  مناآل دعم الوصوليطة ساخلوضع إن  - 2
املبادرات  مستفيدة من تنفيذ اخلطةب ،وحدة الدعم الفينب دةمسنو . وستقوم فرقة العمل، ربمن خالل أنشطة املن

 .اليت يتبعها املنربخرى األليات اآلسرتاتيجية أو إلشراكات االذي تتبعه اللنهج ل ةكسا عو  ،احلاليةالدولية 
واملعلومات والبيانات  رفالمعأمشل لاخلطة من قبل فرقة العمل كجزء من اسرتاتيجية  وضع ريجيو  - 5

 سياقال ةر وفموجودها، سنني ل فرقة العمل على مر اعمأ، واليت هتدف إىل توجيه (IPBES/3/INF/3)انظر 
 مرجعية كوثيقة أيضا   عملاملعلومات والبيانات، يف حني تاألخرى اليت تنطوي على املعارف و لمنجزات ل
 خرى لفرقة العمل.األ مخرجاتلل
ز تطوير معارف جديدة من مصادر متنوعة فحيرف القائمة و ااملع منبدقة  أن يستفيد املنربيعتزم و  - 6
هياكل عمليات و موضع التنفيذ ضع ألن ي، فإنه سيكون يف حاجة بالتايلضمونة اجلودة. و املانات واملعلومات للبي

عمر البيانات، وبناء شراكات مع ، لضمان طول اتلسياسل خمتلفةهداف أل ال  للحفاظ على جودة البيانات امتثا
من خالل  هاوتقامس املنرب منجزاتاالتساق عرب البيانات واملعلومات، وتعزيز  القيمني علىاخلدمة و يف املسامهني 

هذه العمليات واهلياكل قادرة على استيعاب ودمج ختصصات جيب أن تكون و وضع املعايري واملبادئ التوجيهية. 
 .متنوعة رفامعونظم 
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 ، مبا يف ذلك فرق العمل والتقييماتربلمنلهذه العمليات بقوة مع األنشطة األخرى  تتفاعلجيب أن و  - 1
ع تطوير إجراءات وأساليب للعمل مباألصلية واحمللية الشعوب معارف ظم نُ ب املعنيةفرقة العمل وتقوم . خرىاأل

جمموعة واسعة من أنشطة بناء  ارةدإببناء القدرات ب املعنيةواحمللية. وستقوم فرقة العمل  األصليةعارف املأصحاب 
. وسيتم إنشاء عالقة وجودة حاليا  امل واملعلومات والبيانات رفال إىل املعالقدرات، مبا يف ذلك حتسني الوصو 

لألنشطة مطلوبة تكون سرف اليت اعمل وثيقة بني فرق العمل الثالث لتسهيل الوصول الكامل إىل املع
 وضعيف و نهجية، املتوجيهية ال املبادئمجيع فرق العمل الثالث يف تصميم ستتعاون و . باملنربواملنجزات املتعلقة 

 .هاوعقد وارات العلوم والسياساتحلتخطيط الاملؤشرات واملقاييس، ويف 
ية حتديد نطاق لمعتقدمي املشورة خالل برف والبيانات ااملعبفرقة العمل املعنية تقوم ع أن زمومن امل - 2

جلودة، من خالل ضمان اب القيام، حتديد النطاقأثناء عملية  ،فرقة العمللسيعهد و . رب وتنفيذهااملن اتتقييم
أثناء إعداد وتقدمي كما ستقوم فرقة العمل، واملعلومات والبيانات ذات الصلة.   رفالمعلدقيق التحديد الضمان 

. وستقوم هتامراقبة جودو  هتاوإدار  ،الدعم فيما يتعلق باحلصول على املعارف واملعلومات والبيانات ريوفتبتقييم، ال
اليت مت حتديدها العلمية والبيانات  رفاقل املعلومات عن الثغرات يف املعتقدمي الدعم يف نب فرقة العمل أيضا  
فرقة العمل فإن تحفيز عملية ملء هذه الثغرات. وباإلضافة إىل ذلك، بو  ،تقييم للشركاء املعنينيالخالل عمليات 

رفة واملعلومات لواضعي السياسات وتسهيل الوصول إىل املع نقاط العلمية الرئيسية املطلوبةالتحديد ب مكلفة
أدوات فيما يتعلق بدعم عمل املنرب ست العملة قفر ، فإن عليهة يف عملية صنع القرار. و والبيانات الالزم

 الستخدامعلومات والبيانات املطلوبة وامل فر ااملع تقدمي املشورة بشأن طريقن عدعم السياسات منهجيات و 
 .وفري إمكانية الوصول إليهاتو رب، ات اليت حددها املندعم السياس ومنهجيات أدوات

 البيانات المعلوماتإدارة خطة أهداف  - ثانياا 
متطور، ويفتقر إىل متنوع و  باملنربلبيانات واملعلومات واملعارف ذات الصلة ا خلدمات إن املشهد احلايل - 9

بل فرقة العمل من قلمصادر احلالية للبيانات وتصنيفها ل مراجعة دقيقةإجراء  1025خالل عام  يتمالتنسيق. وس
 .دعم السياسات منهجياتو  وأدوات املنتظمة اتتقييمال إعدادآخرين من أجل دعم يف شراكة مع 

. 1025عام  حبلول ربملنباأسس املعرفة  إرساءاخلطة يف املقام األول هو التأكد من من  واهلدف - 20
جمموعة من عن طريق زها اجنإ نبغيالتشغيلية التالية، اليت يداف قد حددت فرقة العمل األهفلتحقيق ذلك، و 
 أدناه(، على النحو التايل: ا  رابعاألولوية العالية )انظر الفرع  ذات العاجلة ألنشطةا

املشورة بشأن تقدمي وضع معايري ومبادئ توجيهية إلدارة املعلومات والبيانات، مبا يف ذلك  )أ( 
 بشأندارة البيانات املرتبطة هبا، و وإ لتلقيللمعايري الالزمة  املنربمنتجات استخدامها يف  املراد املؤشرات واملقاييس

 ؛مع الفجوات املعرفية وعدم اليقنيالتعامل 
 ةاملقرر  اتتقييمال نفيذتلة طلوبامل رفاالوصول إىل البيانات واملعلومات واملعإمكانية  توفري )ب( 

 املعلومات؛و لبيانات لمستدامة  منصةطريق ن ع ةدداحمللسياسات دعم ا منهجياتو  واستخدام أدوات
 فجوات البيانات واملعلومات واحتياجات الدول األعضاءومعاجلة  عرفةملاملطلوبة وسائل ال حتديد )ج( 

 ؛منهجية بطريقة ملنربا يف
 اخلطة. يف تنفيذ املنربمع املبادرات الدولية ذات الصلة لدعم  يقنيوث تعاونو تنسيق  إقامة )د( 
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رف واملعلومات والبيانات، واليت ااالسرتاتيجية املقرتحة للمعنب ا، إىل جاملنرباحتياجات مع تطور و  - 22
راجعة اخلطة وحتديثها فرقة العمل مبم تقو ، ساملنربوسع يف هذا اجملال عرب األحتياجات إلس  وصياةة امب تقومس

 بانتظام.
 بالمنبرت والبيانات والمعلوما رفامبادئ إلدارة المع - ثالثاا 

وتعمل يف سياق املعارف واملعلومات والبيانات  ربمنلل يةبادئ التشغيلاملاملبادئ التالية على ستستند  - 21
 ه تنفيذ اخلطة:يتوجتقوم بوس على توسيعها،

لى االعتماد على نوعية ع ينقادر  ربنامل نواتج وومستخدم ومطور أن يكون . جيب اجلودة واألمن )أ( 
، ، أوال  بناء عمليات تساعدباخلطة  ستقوم، فعليه، وعمر وسالمة البيانات. و تلك النواتج اليت تقوم عليهاملعرفة، ا

، البياناتأمن ضمان ل، خمتلفة؛ ثانيا   اتهداف سياسأل الوصول إىل أفضل املعارف املتاحةإمكانية توفري على 
القابلية و  األصل،، و كيفية املعاجلةصدر، و املتوفري الشفافية )ل ،؛ ثالثا  على املدى الطويل وتوافر اإلحتياطيات منها،

 للبياناتمعايري  لنشر، ا  رابعوخمرجات املعرفة األخرى؛  ربناململؤشرات  لتتبع( للبيانات واملعلومات ولكن أيضا  ل
 املعلوماتالبيانات و  تساق وتوحيدضمان ا يف، للمساعدة ا  األخرى؛ وخامس وصفيةال للمعلوماترمبا و وصفية ال

 هاأو تفسري  ،ما تكون خمتلفة خذ العينات ةالبا  أل وطرق منهجيات وفقمت مجعها على مستويات متعددة و  اليت
 ؛بطريقة صحيحة

ج لربنام ضروريةعلى البيانات واملعارف ال نيإن القيمِ . الشراكات طريق إقامةن عبناء املعرفة  )ب( 
، ، أوال  تقومالتعاون. وبالتايل، فإن اخلطة سربنامج إال من خالل ال نفيذتميكن  ال، و ونومتنوع ونملنرب كثري اعمل 

ن ع، جتنب االزدواجية ا  ؛ ثانيهاودعم خرىاأل اتجو النالتفاعل مع  طريقن عله امكب ربناملعرب  اإلجناز بتشجيع
ني القيمِ ، التعرف على احتياجات ومصاحل ذات الصلة؛ ثالثا   اجلهات الفاعلةعالقات مثمرة مع بفاظ تحإلا طريق

، وضع خطط لتحفيز تقاسم على البيانات واملعارف، مثل حقوق الوصول، وحقوق امللكية الفكرية. ورابعا  
 ؛البيانات ونشرها

هو تلك النواتج، لمواد اليت تقوم عليها لو  لنواجته،الوصول احلر واملفتوح إن . إمكانية الوصول )ج( 
الدائم إىل مصادر و ح و فتملالوصول إىل ا، ف، أوال  تهدة سإن اخلط. وبالتايل، فربلمنلاألساسية  القيمأحد 

، فرض ا  ية( مع احلد األدىن من القيود. ثانيالعلم ؤلفات)على سبيل املثال، يف امل لنواجتهالبيانات واملعلومات 
ل اصيا، التأكيد على ضرورة ؛ ثالثا  املنرب نواتجالوصول إليها يف اليت ميكن ة و ائعاستخدام صيغ امللفات الش

 ؛متعددلغات ب ، تيسري اكتشاف وتبادل البيانات واملعلوماتتوافر البيانات واملعلومات؛ ورابعا  املعلومات املتعلقة ب
رف االبيانات واملعلومات واملع العديد من مصادر ستكون. املتنوعة ونظم املعرفة فروع الدراسة )د( 

أنواع نب اإىل جالطبيعية واالجتماعية،  العلمية تنفيذ برنامج عمل للمنرب، مبا يف ذلك التخصصاتيف  ة  حامس
ما  تعزيزعلى ستعمل طة اخلهلذا السبب، فإن و األصلية واحمللية. الشعوب معارف  رف مثل نظماخمتلفة من املع

 ما يفللحصول على أفضل  ىسعتل و و مشبال تتسماليت  رفانظم إدارة املع ،ا  ثاني ؛، تعدد التخصصاتال  ، أو يلي
من الباحثني ومستخدمي  من قبل كليف توليد املعارف شرت  امل العمل، ؛ ثالثا  رفاختلفة من املعاملل شكااأل

معارف نظم ب املعنيةالعمل  ةفرقأالتعاون الوثيق مع ، ا  وخامس ؛اواة والتمثيل اإلقليمي املتوازناملس ا ،رابعالبحوث؛ 
 ؛األصلية واحمللية وبناء القدراتالشعوب 
 القائم علىفتوح على توليد املعارف من خالل التعاون املهنج العلم يشجع . املفتوح العلم )ه( 

 االعرتاف الكامليضمن  فتوحامل العلم فإنواملعلومات والبيانات. وبالتايل  رفاالوصول احلر واملفتوح إىل املع



IPBES/3/4 

6 

بشكل صحي . تلك األعمال إليهم  تْنسبيضمن أن و ثني وأصحاب املصلحة املعنيني مجيع الباحبإعمال 
العلوم وتقاسم النتائج هبا إجناز تغيري ثقايف كبري يف الطرق اليت يتم حدوث  اعتماد هذه املبادئ وهذا النهجيعين و 

لتايل جعلها ثية، وباواجملالت واملؤسسات البح علنا من قبل املؤلفني هلا األساساليت تشكل العلمية والبيانات 
هذا التغيري الثقايف حيدث بالفعل يف خمتلف التخصصات العلمية مثل علم الفلك، وعلم إن اجملتمع. ب صلةأكثر 

 ثدِ حيُ أن فتوح امللنهج العلم يمكن ف، ربنامليف سياق و وعلم احمليطات، وةريها.  ،األعصاب، وعلم الوراثة اجلزيئية
ضل للتنوع البيولوجي وحتليلها وتفسريها، وميكن أن يؤدي إىل فهم أفيف تكامل البيانات  جدا   كبريا    تقدما  

 .ةم اإليكولوجيوخدمات النظ
 تنفيذ خطة إدارة البيانات والمعلومات - رابعاا 

ألهداف املذكورة أعاله، فقد حددت فرقة العمل األنشطة ذات األولوية العالية املبينة يف ل هاأخذوب - 23
 اجلدول أدناه.

 5112لخطة إدارة البيانات والمعلومات في عام يذ المقترح تنفال
 نواتجأو الخرجات امل حبلول شهر األنشطة

مبعععععععععععادئ توجيهيعععععععععععة وضعععععععععععع  - 2
 لبيانات والبيانات الوصفيةل

 هيونيعععععععععععععععععععععععععععععحزيران/
1025 

 إنطعععععالقضعععععمن تلبيانعععععات والبيانعععععات الوصعععععفية لمبعععععادئ توجيهيعععععة 
 للتشغيل ةوقابل قاعدة سليمةمن رب ناملمنتجات 

منهجيععععععععععععة تععععععععععععوفري مبععععععععععععادئ  - 1
للتعامعععععععععععل معععععععععععع الفجعععععععععععوات 

 املعرفية وعدم اليقني

 هيونيعععععععععععععععععععععععععععععحزيران/
1025 

 إنطعالقضعمن تمبادئ للتعامل مع الفجوات املعرفية وععدم اليقعني 
 للتشغيل ةوقابل ةسليم من قاعدة ربناملمنتجات 

إلنشعععععاء منعععععرب مقعععععرتح  وضعععععع - 3
رف املعععععععععععععععععععععععاكتشععععععععععععععععععععععاف إل 

والبيانعععععععععععععععععات  واملعلومعععععععععععععععععات
 املستدامة والوصول إليها

كعععععععععععععععععععععانون األول/ 
 1025ديسمرب 

ىل يسععتند إشععبكة اإلنرتنععت،  باسععتخدامصععول الو كتشععاف و منعرب لإل 
 شبكة من املبادرات واملؤسسات ذات الصلة

مجيعععع  وصعععولإمكانيعععة تعععوفري  - 2
سععععععععهولة إىل ب ربنععععععععاملخععععععععرباء 

البحععععععععععععععععععععععوث  منشععععععععععععععععععععععورات
  ساسيةاأل

ول/ كعععععععععععععععععععععانون األ
 1025ديسمرب 

كُّن الوصعول  من العمل ةفرقأتقييم و الخرباء مجيع اخلرباء يف أفرقة  َتم
 إلجراء التقييمات الالزمة ؤلفاتموعة كاملة من املاجملإىل 

اتفاقيععات مععع الشععركاء  قامععةإ - 5
االسعععععععععععرتاتيجيني الرئيسعععععععععععيني 
بشععععأن املعععععارف واملعلومععععات 

 والبيانات

كعععععععععععععععععععععانون األول/ 
 1025ديسمرب 

شعععععععراكات طويلعععععععة األجعععععععل لتعععععععوفري الوصعععععععول إىل البيانعععععععات يعععععععذ تنف
لعععى سعععبيل )ع ربنعععاملمنتجعععات علومعععات املوجعععودة الالزمعععة لعععدعم وامل

 دعم السياسات(و تقييمات ال ومنهجيات أدواتاملثال، 

 خطعة إدارة املعلومعاتتنقي   - 6
إىل  اسعععععععععععععععععتنادا   البيانعععععععععععععععععاتو 

يف الععععععيت حتععععععدث التطععععععورات 
 1025عام 

كعععععععععععععععععععععانون األول/ 
 1025 ديسمرب

املعارف  بناء على 1022-1026لفرتة ل طةاخل  ينقتث و يدمت حت
اسععععععرتاتيجية املعلومععععععات والبيانععععععات، و  ،عمععععععلال ةفرقعععععع مععععععن املقرتحععععععة

 ، والنتعائج معن األنشعطة األخعرى لفرقعة العمعلربنعاملواملشاورات عرب 
  1025يف عام 
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وظائف  األجل، أو ةطويل ية ضروريةختطيطأنشطة ألهنا َتثل  إما األنشطة احملددة يف اجلدول تحقرتُ إ - 22
 أفرقة اخلرباءإىل تواجدها أثناء قيام التقييمات  حتتاجاالجتماع العام، أو عناصر رئيسية من قبل  تحديدبال ةبو طلم

واملعلومات والبيانات  رفالمعاألمشل لسرتاتيجية إلاستستند ، 1025عام  ويف أواخرهامهم. مبتقييم بال املعنيني
 املعريف اإلطارواصل تطوير ستو  ،على هذه العناصر األساسية (IPBES/3/INF/3)انظر  1022-1025للفرتة 

 .ةالعامليات املمارسألفضل  وفقا   ربلمنل
 لواليتها. وفقا  و التزاماهتا يف الوقت احملدد  تنفذدعم فرقة العمل حبيث بوحدة الدعم الفين  وستقوم - 25

ة العمل، حسب االقتضاء، قفر منتجات استعراض مجيع بفريق اخلرباء املتعدد التخصصات و املكتب  وسيقوم
فرقة العمل  ىسع. وستالتابعة للمنربوبني فرق العمل األخرى وأفرقة اخلرباء ذات الصلة  ابينه الروابط تؤمنو 
واملسؤولية لقيادة  تتمتع ببعد النظرة اليت فعال مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني واملؤسسات الرائدالتعاون لل

اسرتاتيجية إشرا  أصحاب . وسيتم تطوير هذه العالقات على النحو احملدد يف ذات الصلة القائمة املبادرات
 ملنرب.اخلاصة بااملصلحة 

كل نشاط من األنشطة ذات األولوية العالية اليت مت حتديدها يف اجلدول، وتصف الفقرات التالية   - 26
 املقرتحة لتنفيذ اخلطة.و 

 الفوقيةوالبيانات  لبياناتل المبادئ التوجيهية وضع -النشاط األول - ألف
 :باملنربذات الصلة  رفاقد حددت فرقة العمل األنواع العامة التالية من البيانات أو املعلومات أو املعل - 21

 ساساألتشكل هي ات و سياقمن املالحظات أو امل البياناتالبيانات: يتم احلصول على  )أ( 
 ، والتحليل. وميكن تقسيمها إىل الفئات التالية:رصد والبحث، والتقييمعمليات الل

املناظر الطبيعية، وما إىل املتعلقة بوالبيئية، و  ،املواضيعية )االجتماعية واالقتصادية ‘2’  
 ذلك(؛

 واحمللية(؛ ،ودون اإلقليمية ،واإلقليمية ،)العاملية ةاجلغرافي ‘1’  
 ؛ما على مسة ةأو القائم ،صفيةالو )التصنيف(، و  هجيةاملن ‘3’  
 األصلية واحمللية؛ الشعوب رفامعمن نظم املستمدة املواد  ‘2’  
 هتاوإدار  هاتوصيفلبيانات تسهل لصفات موحدة  الوصفيةبيانات ال: توفر الوصفيةبيانات ال )ب( 

 ؛تبادهلاو 
لتكامل والتحليل. ومن تجميع واال طريقن عانات منتج كمي مستمد من البيهي علومات: امل )ج( 
 ؛رفامن أجل إنتاج التقييمات واملعلمعلومات لي وصفعلى التحليل ال املنرب بدرجة كبرية جدا  عتمد ياملرج  أن 
 هباميكن طريقة بضع البيانات يف سياق اليت تقاييس واملؤشرات: توفر هذه املعلومات امل )د( 

 لى هذا النحو فإهنا ميكن أن تغذيعو األنواع أو النظم اإليكولوجية. أحد  حالةمنتجات لتحديد ك هاماستخدا
)بطريقة مشاهبة  ييماتقتبشكل فعال، وميكن استخدامها لدعم كتابة ال أدوات دعم السياسات واملنهجيات

 (؛تفاقية التنوع البيولوجيالتابعة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي اللسلسلة 
، تفكريالتجربة، وال طريقن عكتسب الذي ي فهمال يهاملعرفة : املعرفة ومنتجاتاملعرفة  )ه( 

هي تنبئ املعلومات. و  وجتهيز تم تطويرها نتيجة الستخداميوالتعلم، واليت  ،، واحلدسإلدرا  احلسيتفسري، واالو 
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املنرب  فسيقومماته، تقييل هيف سياق استكمالو دعم عملية صنع القرار. وتالناس  اليت قد يتخذهااإلجراءات  عن
 ؛املعرفة ومنتجاتتوليد املعرفة عملية استخدام وحتفيز ب

، الثابتة لألشياء رقميةالفات عر  املشكل  اليت تأخذ مثلروابط، ستوفر الواملراجع: الروابط  )و( 
من أجل و ملنرب. ا جاليت تدعم نواتية صفالو البيانات الوصول إىل البيانات األصلية و  إمكانيةواملراجع الببليوةرافية، 

 ومستكملة دقيقةقائمة ب ألن حيتفظ ربنامل سيحتاجالبيانات، ف تلكطويل األجل لالوصول إمكانية الضمان 
لوصول املفتوح منسقة عرب جمموعة متنوعة من املصادر سياسة لد عتمأن يو  ،من املراجع والروابط وسهلة املنال
 ونظم املعرفة.

البيانات  لمساعدة يف زيادة فرص احلصول علىلبيانات الوصفية ضرورية لالبيانات وا روتوكوالتإن ب - 22
. لالستعمال ة تلك البياناتقابليزيادة و  ،على الصعيد العاملي نيوزعاملمجاعة من أصحاب املصلحة  أنتجتهااليت 
وبالتايل ( فاظدالالت األلاجلمل و  ع ى )بناءاملشكل و الهلا نفس يكون  نظام معياريالبيانات اليت تتوافق مع و 

يتم و سهلة املنال البيانات  تكونيف بوابات البيانات،  ،على سبيل املثالفمع ةريها من البيانات.  إدماجهاميكن 
َتيز نطاق وسياق  لتقط معلوماتت والبيانات الوصفيةلتحليالت. بقوة ااستخدامها على نطاق واسع، مما يسم  

 .اتسهل اكتشافه التايل، وبإدماجهاو  إلعادة استخدامها حيوية ، واليت تكونالبيانات اليت مت مجعها
عند االقتضاء  لبيانات املقبولة دوليا  لاملعايري واملبادئ التوجيهية ينبغي اعتماد  هأنبتوصي فرقة العمل و  - 29

 الواسع، ع ىاملب ةم اإليكولوجيبالتنوع البيولوجي وخدمات النظ ذات الصلةلق جبميع أنواع البيانات فيما يتع
من ، املناخو االجتماعية واالقتصادية النواحي و   امسألاألنواع والبيئة والزراعة واالبيانات املتعلقة بشمل يي قد ذوال

التنوع البيولوجي )على سبيل املثال املتصلة ببيانات للالعديد من املبادئ التوجيهية وقد مت وضع . خرىأبني أمور 
لتنوع البيولوجي، حتت مظلة يف جمال امن قبل جمتمع املعلوماتية ( طيف شكل نقا دوثاحلبيانات املتعلقة بتلك 

التنوع بيانات املبادئ التوجيهية للعديد من أنواع ولكن . (www.tdwg.org)معايري بيانات التنوع البيولوجي 
 .ةري موجودةال تزال البيولوجي والنظم اإليكولوجية 

 تستكشفوس ،التنوع البيولوجي رفاملعإلدارة املفتوحة ل وتبوخاإعالن ب أيضا   فرقة العمل علما   وحتيط - 10
 اليتبادئ املد عتموست -األصلية واحمللية الشعوب عارف مبفرقة العمل املعنية  إىل جانب -املنرباملرتتبة على  هآثار 
 .1025ةري رمسي خالل عام بشكل أو  رمسيا   اهاتبنت

م التنوع البيولوجي وخدمات النظاملعنية بواألنظمة  العديد من املبادرات وجودبتعرتف فرقة العمل و  - 12
 البيانات قابليةتعزيز ب. وستقوم فرقة العمل املتبادلللتشغيل البيانات ةري قابلة  اليت تكون فيها ةاإليكولوجي

مفتوحة، من خالل تبين مفاهيم وتقنيات بطريقة موزعة ة يحوسبعلى مستوى النظم يف بيئة  املتبادللتشغيل ل
قابلة للتشغيل الالوصول إىل البيانات إمكانية توفري  ينبغي تشجيعو  .نحو إىل تقدمي اخلدماتاليت تحلوسبة مثل ا

 واجهات احلوسبة املوزعة. أفضل ما مت التوصل إليه مناملتبادل عن طريق 
 منهجية للتعامل مع الفجوات المعرفية وعدم اليقينتوفير مبادئ  -النشاط الثاني  -باء 

 ناقصة ةم اإليكولوجيال التنوع البيولوجي وخدمات النظالبيانات، واملقاييس والنماذج املشتقة يف جمإن  - 11
 على ترسيم هذه القيود نيفعالات السياسالدعم اختاذ القرار و عتمد ويما تكون حمدودة يف نطاقها.  وةالبا  

 املالحظات بشأنالة عدم اليقني الكمي والتوثيق حلتحديد الالفشل يف و دقيق وواض .  واإلبالغ عنها بشكل
ال مربر له، على إىل اختاذ إجراء قد يؤدي إىل استنتاجات خاطئة أو ، والقياسات املشتقة أو املؤشرات والتنبؤات
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املبادئ التوجيهية  ن من الالزم أن تغطيو يكسو تحديد األولويات. باالجتاهات أو بسبيل املثال فيما يتعلق 
 التالية: املسائل

عمليات  إحكاملى سبيل املثال، دقة و نوعية البيانات األولية املتوفرة )عبة تعلققضايا املالو  )أ( 
باإلضافة إىل اختاذ و جلودة التحليالت والقرارات اليت تدعمها.  د رئيسيدحم( هي عامل قياسالتحديد أو ال
ختلفة املنواع باأل التعريفا من أجل بيانات واإلبالغ عنهتصحيحية، ينبغي تقييم جودة الالوقائية أو الجراءات اإل

إىل حتفيز اإلجراءات اليت تسهم يف نشر ثقافة جودة البيانات املنرب سيحتاج و . ما بعد التنفيذستخدامات من ا
تشمل تطوير أساليب ومعايري وأدوات ومبادئ اليت ، و ةم اإليكولوجيالتنوع البيولوجي وخدمات النظجمال يف 

، وبناء ودة البياناتجب تتعلقسياسات وضع و  ها،وتصحيح ومنع األخطاء ،ياناتتوجيهية لتقييم جودة الب
 القدرات؛
عدم اليقني الكامن اليت حتددها من نتائج جتميع وحتليل البيانات املتاحة أوجه جلميع  كما أن )ب( 
 املنرب تقييماتتحتاج سو أخرى. خصائص منهجية و  ،ذجانمالالعينات، وأنواع حجم واستقالل تشمل عوامل 

ناخ والتنوع املاملتعلقة ب املتغريات، على سبيل املثال يف بعناية احملتمل عدم اليقنييع مصادر إىل معاجلة مج
منهجية  طريق إتباعن عمن عدم اليقني  وادحية واالقتصادية. ومن املتوقع أن االجتماعي نواحيالبيولوجي وال

 ؛عدم اليقني يف النتائج اليت توصلوا إليها ديد مسات درجةقني اهليكلي، وحتدقيقة، والتعامل مع حالة عدم الي
س ايقلاملتوفرة ل التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بيانات مدى ونطاق لثميما  كثريا  و  )ج( 

بشكل درة االبيانات نتكون عادة، ويف ال. بشكل ناقص فقط دعم السياساتأهداف نطاق التقييم أو ل يحلالتو 
املنرب القدرة على تشويه نتائج  اإلحنرافاتهذه وملثل واخلدمات.  ،والوظائف ،األنواعو عض املناطق، منهجي لب
من وحدة  ةدسانفرقة العمل، مبوستقوم ا املقاييس اإلحصائية التقليدية. هب تنتزعهابطريقة ال ه رفامعه و ومؤشرات

التطابق بني نطاق دقة درجة بم يتق املنرب ألنألنشطة تسم   1025 يف عام وضع معايريبالدعم الفين، 
وحدة الدعم الفين و فرقة العمل  وستقومالتقارير.  ه املتصلة بإعدادوأهدافاملنرب  اتتقييم نطاقاملتاحة و املعلومات 

البيانات املتاحة قدرة  حدوداليت تساعد على توثيق وتقييم دعم فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يف األنشطة ب
مللء املبذولة  اجلهودعن بالغ اإلاس واالستدالل، و يقينتج عن ذلك من قيود على الما و املنرب َتثيل على 

 الفجوات يف املعرفة.
 مستدامة بياناتعلومات و مرف و اصول لمعو اكتشاف و  صةمنل مقترح وضع -النشاط الثالث  -جيم 

ل سه  على شبكة اإلنرتنت تُ مبنية حتتية وير بنية تطبمن وحدة الدعم الفين،  ساندةفرقة العمل، مب ستقوم - 13
نظام  يعتمدسو . حيثما كان ذلك ممكنا   يهاوالوصول إل، باملنربواملعلومات والبيانات ذات الصلة  رفااملعحتديد 

وثيق مع الشركاء، مثل التعاون العلى التابع للمنرب  يهاوالوصول إلاملعارف واملعلومات والبيانات  كتشافا 
انات الوصفية املناسبة، والبيالصحي  سناد اإلمع  لبيانات واملعلومات،لبسط املالقائمة، لضمان الربط الشبكات 

املعارف واملعلومات  ويضم شركاء املنرب يف جمال. تقييماتالب ه اخلاصكتالوج  مثل هومستودعات ربنامل اتتقييم يف
األنواع، وصور األقمار  أماكن تواجد)مثال،  ليةو زين البيانات األوخت بتوليدذين يقومون أولئك البيانات و 

، صنفاتواملؤشرات واملقاييس، وامل ،األصلية واحملليةالشعوب جمتمعات رف امعوالبيانات املناخية(، و  ،الصناعية
ما يرتبط هبا و إليها،  صولالو واملعلومات والبيانات و  رفااملعكتشاف ال البنية التحتية إن . املتخصصة رفاواملع
إيالء . وسيتم األمد مايل طويلدعم إىل اختصاصات واضحة و إىل حتاج ستاملعلومات والبيانات  اتتيار من 

 يف التحديث القادم للخطة. األمورذه هلتطوير مزيد من ال
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 يةساسالبحوث األ مصنفاتإلى  ةلو سهبر بمنالجميع خبراء  وصولإمكانية توفير  -النشاط الرابع  - دال
حتديد النطاق اجتماعات مع اخلرباء يف خمتلف  اتشاور املخالل من العمل ة قر فل لقد بات واضحا   - 12
الوصول إىل ثروة من ال ميتلكون إمكانية العديد من اخلرباء  أن 1022خالل عام اليت عقدها املنرب تقييم الو 

إن شاملة. و  جيدا   عملية تقييم مدروسةلاليت ال ة ى عنها و  ،األقران هاضستعر املصنفات األساسية اليت ي
 املصنفات همن هذممكن ألكرب قدر  ني من قبل املنرباملعيناخلرباء  مجيعوصول إمكانية استكشاف وضمان 

 دعم من فرقة العمل.الو  اليت تزود باملشورةمة الرئيسية لوحدة الدعم الفين، امله سيصب 
سيين بشأن المعارف والمعلومات ات مع الشركاء االستراتيجيين الرئيتفاقاإقامة  -النشاط الخامس  - هاء

 والبيانات
يف هذا اجملال، وذلك بفضل راسخني رئيسيني أعاله من قبل شركاء  من العمل احملددالكثري  سيتم تنفيذ - 15

فرقة  فرقة العمل خرباء من املنظمات التالية للمشاركة يف أعمالبن و املشارك ءساؤ اتفاقات تعاونية. وقد دعا الر 
املركز العاملي ، و لفريق املعين برصد األرضل التابعة شبكة رصد التنوع البيولوجيو  ،ملدويل للعلالعمل: اجمللس ا

 األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(.منظمة و ربنامج األمم املتحدة للبيئة التابع لحفظ الطبيعة رصد ل
إطالق عملية مناقشة مع جمموعة من بفرقة العمل،  ساندةعملها مل أثناء ،وحدة الدعم الفين وتقوم - 16

 حتديد هؤالء الشركاء هو اهلدف الرئيسي للخطة خالل العام املقبل.و الشركاء االسرتاتيجيني احملتملني. 
 التنوعبوابته الشبكية املعنية ب برنامج األمم املتحدة اإلامائي مع نيالشركاء احملتملقد يكون من بني و  - 11

اء لألنواع احلمر  تهقائم مع واملوارد الطبيعيةاالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة و  ؛ةم اإليكولوجيوخدمات النظ البيولوجي
 يف جمايلوذلك ، منظمة األمم املتحدة لألةذية والزراعةو  ؛لنظم اإليكولوجيةلالقائمة احلمراء و املهددة باالنقراض 
الصندوق العاملي للطبيعة  بنيالنقل الدويل، وهو برنامج مشرت  و لإلدارة املستدامة؛  نيضعالزراعة والغابات اخلا

خريطة مشروع و  ؛األحياء الربيةيف  ةتجار الرصد ل تهمع شبكواملوارد الطبيعية؛ االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة و 
نظام و  ،لليونسكوالتابعة  رافية احلكومية الدوليةقيانوةاللجنة األو ؛ األنواع توزيع رصدغطي تقييم و الذي ياحلياة، 

ه املتعلقة واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي، مع بيانات ؛املعلومات البيولوجية اجلغرافية بشأن احمليطات
، اتسموال نواعاأله املتعلقة ببياناتوسوعة احلياة، مع مل التعاوين عرب اإلنرتنت ردصاملو  ؛نواعاأل بأماكن تواجد

ميكن  التنوع البيولوجيملصنفات مستودع  يمكتبة تراث التنوع البيولوجي، وهو  املتعلق باملصنفات؛ هعنصر ب وأيضا  
لتنوع ابحوث اإللكرتونية األوروبية ل يةمة العلالبنية التحتي هيو ؛ واليف ووتش ؛الوصول إليه بطريقة مفتوحة

 املعنيةقارنة امل هالبنك الدويل، مع بياناتو ؛ التنوع البيولوجياخلاص ب هاع كتالوجم النظم اإليكولوجية،و البيولوجي 
، مع قاعدة ربنامج األمم املتحدة للبيئةالتابع لحفظ الطبيعة رصد واملركز العاملي لي؛ مو قالناتج احمللي اإلمجايل الب

تفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية ال رةالبيانات العاملية للمناطق احملمية وقاعدة بيانات التجا
 .املهددة باالنقراض

مؤشرات التنوع يف لشراكة على امل الشركاء الرئيسيون يف جمال املؤشرات واملقاييس تشيوميكن أن  - 12
 على التوايل. ،لفريق املعين برصد األرضل التابعة شبكة رصد التنوع البيولوجيو البيولوجي 

وتقارير  ؛تقييم النظام البيئي لأللفية تقاريرعلى وميكن أن تشمل املنتجات املعرفية ذات الصلة  - 19
اليت الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل تقارير و تنوع البيولوجي؛ والاقتصاديات النظم اإليكولوجية 

 التقاريرو  ؛األمم املتحدةاليت تصدرها  قارير األهداف اإلامائية لأللفيةتفاقية التنوع البيولوجي؛ تاها نشر وت هاتصدر 
اليت والبيانات بتغري املناخ  املعين الدويل احلكومي الفريقن اليت تصدر عالفنية واألوراق واملواد  ،اصةاخلو  ةالتقييم
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 للفريقالتابع  من مركز توزيع البياناتالصادرة  وقائعالوصحائف  واملبادئ التوجيهية التقنية هلا، األساستشكل 
األمم اليت تصدرها التقييم العاملي للمحيطات تقارير و تقارير البنك الدويل؛ و  ؛بتغري املناخ املعين الدويل احلكومي
لعلوم والتكنولوجيا تحالف ال تابعةاملستقبل الأرض مبادرة  اليت تقدمهاواملسامهات  وهي قيد اإلصدار؛املتحدة 
 االستدامة العاملية. من أجل

ن و ن اسرتاتيجيو شركاء إقليميظهر يقد فاإلقليمية ودون اإلقليمية،  اتتقييمبال أثناء اإلضطالعو  - 30
، مبا يف ذلك لفريق املعين برصد األرضل التابعة شبكة رصد التنوع البيولوجيل، مثل املكونات اإلقليمية نو حمتمل
، أو شبكة لتنوع البيولوجيرصد االشبكة األوروبية لو ، املنطقة القطبية الشماليةيف  رصد التنوع البيولوجيكة شب

تحديث ومراجعة الشركاء ستقوم بفإن وحدة الدعم الفين، لذا، . التنوع البيولوجيلرصد احمليط اهلادئ و آسيا 
 البيانات واملعلومات. بأحدثة بشكل صحي  مو عدمرب ناملتقييمات  تكون ان أنلضم بانتظام االسرتاتيجيني

في عام التي تحدث التطورات  بناء علىالمعلومات و البيانات خطة إدارة تنقيح  -النشاط السادس  - واو
5112 

 ا  أولي ا  مشروعاملذكرة  خطة إدارة البيانات واملعلومات املقدمة يف هذه اعتبار بضرورةتوصي فرقة العمل  - 32
إدارة االحتياجات من  حتسن حتديد وذلك مع، بانتظام االجتماع العامإىل  هميوتقد هتحديثالفرقة ب قومست

 تنفيذ برنامج العمل. التقدم يف معرف ااملعو البيانات 
____________ 


