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*
البند ( 5أ) من جدول األعمال املؤقت
برنامج العمل األولي للمنبر :فرق العمل المعنية ببناء
القدرات والمعارف والبيانات (بما في ذلك خطة/نظام
البيانات واإلدارة) ونظم المعارف األصلية والمحلية

النتيجة التي توصلت إليها فرقة العمل المعنية بالمعارف والبيانات ،بما في ذلك مشروع خطة
إدارة البيانات والمعلومات( :الناتجان ( 1د) و( 4ب))
مذكرة من األمانة
المقدمة
 - 2وفقا لربنامج العمل للفرتة  ،1022-1022والذي وافق عليه االجتماع العام يف دورته الثانية ،قام
املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات بإنشاء فرقة عمل معنية باملعارف والبيانات للفرتة ،1022-1022
يرتأسها املكتب بالتشاور مع الفريق ،لتنفيذ الناجتني ( 2د) و( 2ب) لربنامج العمل وفقا لالختصاصات املبينة
يف املرفق الثالث للمقرر م ح د  .5/1 -وقد مت اختيار فرقة العمل من جمموعة من اخلرباء املعينني من قبل
احلكومات واملراقبني .وقد اجتمعت فرقة العمل يف سول يف الفرتة من  3إىل  6حزيران/يونيه عام  ،1022وذلك
بفضل الدعم العيين السخي الذي قدمته مجهورية كوريا.
 - 1ومن خالل عملها مع املكتب وفرقة العمل ،قامت األمانة بوضع مشروع خطة إلدارة البيانات
واملعلومات ،وذلك بالتنسيق الوثيق مع املبادرات الدولية احلالية وباإلستناد إليها ،من أجل دعم عمل املنرب
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وقد ُو ِضع مشروع
خطة إدارة البيانات واملعلومات يف مرفق هذه املذكرة للنظر فيه من قبل االجتماع العام يف دورته احلالية ،باعتباره
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الناتج ( 2ب) .وقد إ ُقرتح أن يعترب خطة أولية ،وأن يتم استكماله بانتظام وأن خيضع للمزيد من التطوير كلما
أصبحت اإلحتياجات حمددة بشكل أفضل مع تنفيذ برنامج العمل.
 - 3وباإلضافة إىل ذلك ،قدمت فرقة العمل مشروع اسرتاتيجية للمعارف والبيانات من أجل معاجلة
املسؤوليات املتعلقة بالناتج ( 2د) على النحو الوارد يف املرفق الثالث للمقرر م ح د  .5/1 -ويُقدم مشروع
االسرتاتيجية إىل اجللسة العامة للعلم (انظر  ،)IPBES/3/INF/3إىل جانب معلومات إضافية عن فرقة العمل.
وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت إنشاء وحدة للدعم الفين لفرقة العمل هذه باملعهد الوطين لإليكولوجيا ،جبمهورية
كوريا.
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المرفق
مشروع خطة إدارة البيانات والمعلومات
أوالا  -السياق
 - 2ومن أجل تعزيز أسس الرتابط بني العلوم والسياسات ،وافق املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات
يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على برنامج عمل للفرتة  .1022-1022ويشتمل
برنامج العمل هذا على الناتج ( 2د) ،الذي يهدف إىل ضمان أن يتم الوفاء باإلحتياجات ذات األولوية يف
جمال املعارف واملعلومات والبيانات الالزمة لوضع السياسات عن طريق حتفيز اجلهود لتوليد معارف جديدة وعن
طريق الربط الشبكي؛ كما يشتمل على الناتج ( 2ب) ،والذي يهدف إىل وضع خطة إلدارة البيانات
واملعلومات .وفرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات اليت أنشاها االجتماع العام هي املسؤولة عن كل من هذين
الناجتني .وتشتمل املهام الرئيسية لفرقة العمل على الوالية لتحديد وترتيب أولويات املعارف العلمية األساسية
الالزمة لصانعي السياسات على املستويات املناسبة؛ وتسهيل الوصول إىل املعارف واملعلومات والبيانات املطلوبة
وتقدمي التوجيه بشأن ادارهتا؛ وحتفيز اجلهود لتوليد معارف جديدة يف احلوار مع املنظمات العلمية وواضعي
السياسات ومنظمات التمويل.
 - 1قامت األمانة ،من خالل عملها مع املكتب وفرقة العمل ،بإعداد مشروع خطة إدارة البيانات
واملعلومات.
 - 3والدافع األساسي لطلب االجتماع العام خلطة إلدارة البيانات واملعلومات (انظر املقرر م ح د،5/1-
املرفق الثالث) هو ضمان الوصول ،يف املستقبل ،إىل خمرجات املنرب وكذلك إىل املعارف واملعلومات والبيانات
الالزمة لتحقيقها .وهذا أمر مهم فيما يتعلق بكل من الشفافية وإمكانية تكرار النتائج ،وبالتايل فهو مسألة
رئيسية بالنسبة ملصداقية املنرب .عالوة على ذلك ،فإن من املمارسات املعتادة يف عملية إنتاج املنشورات اليت
يستعرضها األقران للمعارف واملعلومات والبيانات اليت تستند إليها التحليالت والنتائج أن يتم الكشف عنها وأن
تكون قابلة للتتبع.
 - 2إن وضع اخلطة سيدعم الوصول اآلمن الطويل األمد إىل املعارف واملعلومات والبيانات اليت يتم مجعها
من خالل أنشطة املنرب .وستقوم فرقة العمل ،مسنودة بوحدة الدعم الفين ،بتنفيذ اخلطة مستفيدة من املبادرات
الدولية احلالية ،وعاكسة للنهج الذي تتبعه الشراكات اإلسرتاتيجية أو اآلليات األخرى اليت يتبعها املنرب.
 - 5وجيري وضع اخلطة من قبل فرقة العمل كجزء من اسرتاتيجية أمشل للمعارف واملعلومات والبيانات
(انظر  ،)IPBES/3/INF/3واليت هتدف إىل توجيه أعمال فرقة العمل على مر سنني وجودها ،موفرة السياق
للمنجزات األخرى اليت تنطوي على املعارف واملعلومات والبيانات ،يف حني تعمل أيضا كوثيقة مرجعية
للمخرجات األخرى لفرقة العمل.
 - 6ويعتزم املنرب أن يستفيد بدقة من املعارف القائمة وحيفز تطوير معارف جديدة من مصادر متنوعة
للبيانات واملعلومات املضمونة اجلودة .وبالتايل ،فإنه سيكون يف حاجة ألن يضع موضع التنفيذ عمليات وهياكل
للحفاظ على جودة البيانات امتثاال ألهداف خمتلفة للسياسات ،لضمان طول عمر البيانات ،وبناء شراكات مع
املسامهني يف اخلدمة والقيمني على البيانات واملعلومات ،وتعزيز االتساق عرب منجزات املنرب وتقامسها من خالل
وضع املعايري واملبادئ التوجيهية .وجيب أن تكون هذه العمليات واهلياكل قادرة على استيعاب ودمج ختصصات
ونظم معارف متنوعة.
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 - 1وجيب أن تتفاعل هذه العمليات بقوة مع األنشطة األخرى للمنرب ،مبا يف ذلك فرق العمل والتقييمات
األخرى .وتقوم فرقة العمل املعنية بنُظم معارف الشعوب األصلية واحمللية بتطوير إجراءات وأساليب للعمل مع
أصحاب املعارف األصلية واحمللية .وستقوم فرقة العمل املعنية ببناء القدرات بإدارة جمموعة واسعة من أنشطة بناء
القدرات ،مبا يف ذلك حتسني الوصول إىل املعارف واملعلومات والبيانات املوجودة حاليا .وسيتم إنشاء عالقة
عمل وثيقة بني فرق العمل الثالث لتسهيل الوصول الكامل إىل املعارف اليت ستكون مطلوبة لألنشطة
واملنجزات املتعلقة باملنرب .وستتعاون مجيع فرق العمل الثالث يف تصميم املبادئ التوجيهية املنهجية ،ويف وضع
املؤشرات واملقاييس ،ويف التخطيط حلوارات العلوم والسياسات وعقدها.
 - 2ومن املزمع أن تقوم فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات بتقدمي املشورة خالل عملية حتديد نطاق
تقييمات املنرب وتنفيذها .وسيعهد لفرقة العمل ،أثناء عملية حتديد النطاق ،القيام بضمان اجلودة ،من خالل
ضمان التحديد الدقيق للمعارف واملعلومات والبيانات ذات الصلة .كما ستقوم فرقة العمل ،أثناء إعداد وتقدمي
التقييم ،بتوفري الدعم فيما يتعلق باحلصول على املعارف واملعلومات والبيانات ،وإدارهتا ومراقبة جودهتا .وستقوم
فرقة العمل أيضا بتقدمي الدعم يف نقل املعلومات عن الثغرات يف املعارف والبيانات العلمية اليت مت حتديدها
خالل عمليات التقييم للشركاء املعنيني ،وبتحفيز عملية ملء هذه الثغرات .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن فرقة العمل
مكلفة بتحديد النقاط العلمية الرئيسية املطلوبة لواضعي السياسات وتسهيل الوصول إىل املعرفة واملعلومات
والبيانات الالزمة يف عملية صنع القرار .وعليه ،فإن فرقة العمل ستدعم عمل املنرب فيما يتعلق بأدوات
ومنهجيات دعم السياسات عن طريق تقدمي املشورة بشأن املعارف واملعلومات والبيانات املطلوبة الستخدام
أدوات ومنهجيات دعم السياسات اليت حددها املنرب ،وتوفري إمكانية الوصول إليها.

ثاني ا  -أهداف خطة إدارة البيانات المعلومات
 - 9إن املشهد احلايل خلدمات البيانات واملعلومات واملعارف ذات الصلة باملنرب متنوع ومتطور ،ويفتقر إىل
التنسيق .وسيتم خالل عام  1025إجراء مراجعة دقيقة للمصادر احلالية للبيانات وتصنيفها من قبل فرقة العمل
يف شراكة مع آخرين من أجل دعم إعداد التقييمات املنتظمة وأدوات ومنهجيات دعم السياسات.
 - 20واهلدف من اخلطة يف املقام األول هو التأكد من إرساء أسس املعرفة باملنرب حبلول عام .1025
ولتحقيق ذلك ،فقد حددت فرقة العمل األهداف التشغيلية التالية ،اليت ينبغي إجنازها عن طريق جمموعة من
األنشطة العاجلة ذات األولوية العالية (انظر الفرع رابعا أدناه) ،على النحو التايل:
(أ) وضع معايري ومبادئ توجيهية إلدارة املعلومات والبيانات ،مبا يف ذلك تقدمي املشورة بشأن
املؤشرات واملقاييس املراد استخدامها يف منتجات املنرب للمعايري الالزمة لتلقي وإدارة البيانات املرتبطة هبا ،وبشأن
التعامل مع الفجوات املعرفية وعدم اليقني؛
(ب) توفري إمكانية الوصول إىل البيانات واملعلومات واملعارف املطلوبة لتنفيذ التقييمات املقررة
واستخدام أدوات ومنهجيات دعم السياسات احملددة عن طريق منصة مستدامة للبيانات واملعلومات؛
(ج) حتديد الوسائل املطلوبة ملعرفة ومعاجلة فجوات البيانات واملعلومات واحتياجات الدول األعضاء
يف املنرب بطريقة منهجية؛
(د)
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 - 22ومع تطور احتياجات املنرب ،إىل جانب االسرتاتيجية املقرتحة للمعارف واملعلومات والبيانات ،واليت
ستقوم مبس وصياةة اإلحتياجات األوسع يف هذا اجملال عرب املنرب ،ستقوم فرقة العمل مبراجعة اخلطة وحتديثها
بانتظام.

ثالثا  -مبادئ إلدارة المعارف والمعلومات والبيانات بالمنبر
 - 21ستستند املبادئ التالية على املبادئ التشغيلية للمنرب يف سياق املعارف واملعلومات والبيانات وتعمل
على توسيعها ،وستقوم بتوجيه تنفيذ اخلطة:
(أ) اجلودة واألمن .جيب أن يكون مطورو ومستخدمو نواتج املنرب قادرين على االعتماد على نوعية
املعرفة ،اليت تقوم عليها تلك النواتج ،وعمر وسالمة البيانات .وعليه ،فستقوم اخلطة ببناء عمليات تساعد ،أوال،
على توفري إمكانية الوصول إىل أفضل املعارف املتاحة ألهداف سياسات خمتلفة؛ ثانيا ،لضمان أمن البيانات،
وتوافر اإلحتياطيات منها ،على املدى الطويل؛ ثالثا ،لتوفري الشفافية (املصدر ،وكيفية املعاجلة ،واألصل ،والقابلية
للتتبع) للبيانات واملعلومات ولكن أيضا ملؤشرات املنرب وخمرجات املعرفة األخرى؛ رابعا ،لنشر معايري للبيانات
الوصفية ورمبا للمعلومات الوصفية األخرى؛ وخامسا ،للمساعدة يف ضمان اتساق وتوحيد البيانات واملعلومات
اليت مت مجعها على مستويات متعددة ووفق منهجيات وطرق ألخذ العينات ةالبا ما تكون خمتلفة ،أو تفسريها
بطريقة صحيحة؛
(ب) بناء املعرفة عن طريق إقامة الشراكات .إن ِ
القيمني على البيانات واملعارف الضرورية لربنامج
عمل املنرب كثريون ومتنوعون ،وال ميكن تنفيذ الربنامج إال من خالل التعاون .وبالتايل ،فإن اخلطة ستقوم ،أوال،
بتشجيع اإلجناز عرب املنرب بكامله عن طريق التفاعل مع النواتج األخرى ودعمها؛ ثانيا ،جتنب االزدواجية عن
طريق اإلحتفاظ بعالقات مثمرة مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة؛ ثالثا ،التعرف على احتياجات ومصاحل ِ
القيمني
على البيانات واملعارف ،مثل حقوق الوصول ،وحقوق امللكية الفكرية .ورابعا ،وضع خطط لتحفيز تقاسم
البيانات ونشرها؛
(ج) إمكانية الوصول .إن الوصول احلر واملفتوح لنواجته ،وللمواد اليت تقوم عليها تلك النواتج ،هو
أحد القيم األساسية للمنرب .وبالتايل ،فإن اخلطة ستهدف ،أوال ،إىل الوصول املفتوح والدائم إىل مصادر
البيانات واملعلومات لنواجته (على سبيل املثال ،يف املؤلفات العلمية) مع احلد األدىن من القيود .ثانيا ،فرض
استخدام صيغ امللفات الشائعة واليت ميكن الوصول إليها يف نواتج املنرب؛ ثالثا ،التأكيد على ضرورة ايصال
املعلومات املتعلقة بتوافر البيانات واملعلومات؛ ورابعا ،تيسري اكتشاف وتبادل البيانات واملعلومات بلغات متعدد؛
(د) فروع الدراسة ونظم املعرفة املتنوعة .ستكون العديد من مصادر البيانات واملعلومات واملعارف
حامسة يف تنفيذ برنامج عمل للمنرب ،مبا يف ذلك التخصصات العلمية الطبيعية واالجتماعية ،إىل جانب أنواع
خمتلفة من املعارف مثل نظم معارف الشعوب األصلية واحمللية .وهلذا السبب ،فإن اخلطة ستعمل على تعزيز ما
يلي ،أوال ،تعدد التخصصات؛ ثانيا ،نظم إدارة املعارف اليت تتسم بالشمول وتسعى للحصول على أفضل ما يف
األشكال املختلفة من املعارف؛ ثالثا ،العمل املشرت يف توليد املعارف من قبل كل من الباحثني ومستخدمي
البحوث؛ رابعا ،املساواة والتمثيل اإلقليمي املتوازن؛ وخامسا ،التعاون الوثيق مع أفرقة العمل املعنية بنظم معارف
الشعوب األصلية واحمللية وبناء القدرات؛
(ه) العلم املفتوح .يشجع هنج العلم املفتوح على توليد املعارف من خالل التعاون القائم على
الوصول احلر واملفتوح إىل املعارف واملعلومات والبيانات .وبالتايل فإن العلم املفتوح يضمن االعرتاف الكامل
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بإعمال مجيع الباحثني وأصحاب املصلحة املعنيني ويضمن أن تْنسب إليهم تلك األعمال بشكل صحي .
ويعين اعتماد هذه املبادئ وهذا النهج حدوث تغيري ثقايف كبري يف الطرق اليت يتم هبا إجناز العلوم وتقاسم النتائج
العلمية والبيانات اليت تشكل األساس هلا علنا من قبل املؤلفني واجملالت واملؤسسات البحثية ،وبالتايل جعلها
أكثر صلة باجملتمع .إن هذا التغيري الثقايف حيدث بالفعل يف خمتلف التخصصات العلمية مثل علم الفلك ،وعلم
األعصاب ،وعلم الوراثة اجلزيئية ،وعلم احمليطات ،وةريها .ويف سياق املنرب ،فيمكن لنهج العلم املفتوح أن ُحي ِدث
تقدما كبريا جدا يف تكامل البيانات وحتليلها وتفسريها ،وميكن أن يؤدي إىل فهم أفضل للتنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية.

رابعا  -تنفيذ خطة إدارة البيانات والمعلومات

 - 23وبأخذها لألهداف املذكورة أعاله ،فقد حددت فرقة العمل األنشطة ذات األولوية العالية املبينة يف
اجلدول أدناه.
التنفيذ المقترح لخطة إدارة البيانات والمعلومات في عام 5112
األنشطة

حبلول شهر

املخرجات أو النواتج

 - 2وضع ع ع ع ععع مبع ع ع ع ععادئ توجيهيع ع ع ع ععة حزيران/يوني ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عه مبع ععادئ توجيهيع ععة للبيان ع ععات والبيانع ععات الوص ع ععفية تضع ععمن إنط ع ععالق
منتجات املنرب من قاعدة سليمة وقابلة للتشغيل
للبيانات والبيانات الوصفية 1025
 - 1ت ع ع ع ع ععوفري مب ع ع ع ع ععادئ منهجي ع ع ع ع ععة حزيران/يوني ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عه مبادئ للتعامل مع الفجوات املعرفية وععدم اليقعني تضعمن إنطعالق
منتجات املنرب من قاعدة سليمة وقابلة للتشغيل
للتعامع ع ع ع ععل مع ع ع ع ععع الفج ع ع ع ع عوات 1025
املعرفية وعدم اليقني
 - 3وضع ععع مقع ععرتح إلنشع ععاء منع ععرب ك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععانون األول /منعرب لإلكتشععاف والوصععول باسععتخدام شععبكة اإلنرتنععت ،يسععتند إىل
إلكتش ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاف املعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عارف ديسمرب  1025شبكة من املبادرات واملؤسسات ذات الصلة
واملعلوم ع ع ع ع ع ع ع ععات والبيان ع ع ع ع ع ع ع ععات
املستدامة والوصول إليها
 - 2تععوفري إمكانيععة وصععول مجيععع ك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععانون األول /مَت ُّكن مجيع اخلرباء يف أفرقة خرباء التقييم وأفرقة العمل من الوصعول
خ ع ع ع عرباء املن ع ع ع عرب بسع ع ع ععهولة إىل ديسمرب  1025إىل اجملموعة كاملة من املؤلفات الالزمة إلجراء التقييمات
منش ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععورات البح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوث
األساسية
 - 5إقامععة اتفاقيععات مععع الشععركاء ك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععانون األول /تنفيع ع ععذ ش ع ع عراكات طويلع ع ععة األجع ع ععل لتع ع ععوفري الوصع ع ععول إىل البيانع ع ععات
االس ع ع ع ع عرتاتيجيني الرئيس ع ع ع ع ععيني ديسمرب  1025واملعلوم ععات املوج ععودة الالزم ععة ل ععدعم منتج ععات املن عرب (عل ععى س ععبيل
املثال ،أدوات ومنهجيات التقييمات ودعم السياسات)
بش ععأن املع ععارف واملعلوم ععات
والبيانات
 - 6تنقي خطعة إدارة املعلومعات ك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععانون األول /مت حتديث وتنقي اخلطة للفرتة  1022-1026بناء على املعارف
والبيان ع ع ع ع ع ع ع ععات اس ع ع ع ع ع ع ع ععتنادا إىل ديسمرب  1025املقرتح ع ععة م ع ععن فرقع ع عة العم ع ععل ،واسع ع عرتاتيجية املعلوم ع ععات والبيان ع ععات،
واملشاورات عرب املنعرب ،والنتعائج معن األنشعطة األخعرى لفرقعة العمعل
التط ع ععورات الع ع ععيت حتع ع ععدث يف
يف عام 1025
عام 1025
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 - 22إ ُقرتحت األنشطة احملددة يف اجلدول إما ألهنا َتثل أنشطة ختطيطية ضرورية طويلة األجل ،أو وظائف
مطلوبة بالتحديد من قبل االجتماع العام ،أو عناصر رئيسية حتتاج التقييمات إىل تواجدها أثناء قيام أفرقة اخلرباء
املعنيني بالتقييم مبهامهم .ويف أواخر عام  ،1025ستستند اإلسرتاتيجية األمشل للمعارف واملعلومات والبيانات
للفرتة ( 1022-1025انظر  )IPBES/3/INF/3على هذه العناصر األساسية ،وستواصل تطوير اإلطار املعريف
للمنرب وفقا ألفضل املمارسات العاملية.
 - 25وستقوم وحدة الدعم الفين بدعم فرقة العمل حبيث تنفذ التزاماهتا يف الوقت احملدد ووفقا لواليتها.
وسيقوم املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات باستعراض مجيع منتجات فرقة العمل ،حسب االقتضاء،
وتؤمن الروابط بينها وبني فرق العمل األخرى وأفرقة اخلرباء ذات الصلة التابعة للمنرب .وستسعى فرقة العمل
للتعاون الفعال مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني واملؤسسات الرائدة اليت تتمتع ببعد النظر واملسؤولية لقيادة
املبادرات القائمة ذات الصلة .وسيتم تطوير هذه العالقات على النحو احملدد يف اسرتاتيجية إشرا أصحاب
املصلحة اخلاصة باملنرب.
 - 26وتصف الفقرات التالية كل نشاط من األنشطة ذات األولوية العالية اليت مت حتديدها يف اجلدول،
واملقرتحة لتنفيذ اخلطة.
ألف  -النشاط األول -وضع المبادئ التوجيهية للبيانات والبيانات الفوقية
 - 21لقد حددت فرقة العمل األنواع العامة التالية من البيانات أو املعلومات أو املعارف ذات الصلة باملنرب:
(أ) البيانات :يتم احلصول على البيانات من املالحظات أو املقايسات وهي تشكل األساس
لعمليات الرصد والبحث ،والتقييم ،والتحليل .وميكن تقسيمها إىل الفئات التالية:

وتبادهلا؛

’‘ 2

املواضيعية (االجتماعية واالقتصادية ،والبيئية ،واملتعلقة باملناظر الطبيعية ،وما إىل
ذلك)؛

’‘ 1

اجلغرافية (العاملية ،واإلقليمية ،ودون اإلقليمية ،واحمللية)؛

’‘ 3

املنهجية (التصنيف) ،والوصفية ،أو القائمة على مسة ما؛

’‘ 2

املواد املستمدة من نظم معارف الشعوب األصلية واحمللية؛

(ب) البيانات الوصفية :توفر البيانات الوصفية صفات موحدة للبيانات تسهل توصيفها وإدارهتا

(ج) املعلومات :هي منتج كمي مستمد من البيانات عن طريق التجميع والتكامل والتحليل .ومن
املرج أن يعتمد املنرب بدرجة كبرية جدا على التحليل الوصفي للمعلومات من أجل إنتاج التقييمات واملعارف؛
(د) املقاييس واملؤشرات :توفر هذه املعلومات اليت تضع البيانات يف سياق بطريقة ميكن هبا
استخدامها كمنتجات لتحديد حالة أحد األنواع أو النظم اإليكولوجية .وعلى هذا النحو فإهنا ميكن أن تغذي
أدوات دعم السياسات واملنهجيات بشكل فعال ،وميكن استخدامها لدعم كتابة التقييمات (بطريقة مشاهبة
لسلسلة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي التابعة التفاقية التنوع البيولوجي)؛
(ه) املعرفة ومنتجات املعرفة :املعرفة هي الفهم الذي يكتسب عن طريق التجربة ،والتفكري،
والتفسري ،واإلدرا احلسي ،واحلدس ،والتعلم ،واليت يتم تطويرها نتيجة الستخدام وجتهيز املعلومات .وهي تنبئ
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عن اإلجراءات اليت قد يتخذها الناس وتدعم عملية صنع القرار .ويف سياق استكماله لتقييماته ،فسيقوم املنرب
باستخدام وحتفيز عملية توليد املعرفة ومنتجات املعرفة؛
(و) الروابط واملراجع :ستوفر الروابط ،مثل اليت تأخذ شكل املعرفات الرقمية الثابتة لألشياء،
واملراجع الببليوةرافية ،إمكانية الوصول إىل البيانات األصلية والبيانات الوصفية اليت تدعم نواتج املنرب .ومن أجل
ضمان إمكانية الوصول الطويل األجل لتلك البيانات ،فسيحتاج املنرب ألن حيتفظ بقائمة دقيقة ومستكملة
وسهلة املنال من املراجع والروابط ،وأن يعتمد سياسة للوصول املفتوح منسقة عرب جمموعة متنوعة من املصادر
ونظم املعرفة.
 - 22إن بروتوكوالت البيانات والبيانات الوصفية ضرورية للمساعدة يف زيادة فرص احلصول على البيانات
اليت أنتجتها مجاعة من أصحاب املصلحة املوزعني على الصعيد العاملي ،وزيادة قابلية تلك البيانات لالستعمال.
والبيانات اليت تتوافق مع نظام معياري يكون هلا نفس الشكل واملع ى (بناء اجلمل ودالالت األلفاظ) وبالتايل
ميكن إدماجها مع ةريها من البيانات .فعلى سبيل املثال ،يف بوابات البيانات ،تكون البيانات سهلة املنال ويتم
استخدامها على نطاق واسع ،مما يسم بقوة التحليالت .والبيانات الوصفية تلتقط معلومات َتيز نطاق وسياق
البيانات اليت مت مجعها ،واليت تكون حيوية إلعادة استخدامها وإدماجها ،وبالتايل تسهل اكتشافها.
 - 29وتوصي فرقة العمل بأنه ينبغي اعتماد املعايري واملبادئ التوجيهية للبيانات املقبولة دوليا عند االقتضاء
فيما يتعلق جبميع أنواع البيانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية باملع ى الواسع،
والذي قد يشمل البيانات املتعلقة باألنواع والبيئة والزراعة واألمسا والنواحي االجتماعية واالقتصادية واملناخ ،من
بني أمور أخرى .وقد مت وضع العديد من املبادئ التوجيهية للبيانات املتصلة بالتنوع البيولوجي (على سبيل املثال
تلك املتعلقة ببيانات احلدوث يف شكل نقاط) من قبل جمتمع املعلوماتية يف جمال التنوع البيولوجي ،حتت مظلة
معايري بيانات التنوع البيولوجي ( .)www.tdwg.orgولكن املبادئ التوجيهية للعديد من أنواع بيانات التنوع
البيولوجي والنظم اإليكولوجية ال تزال ةري موجودة.
 - 10وحتيط فرقة العمل علما أيضا بإعالن بوخاوت لإلدارة املفتوحة ملعارف التنوع البيولوجي ،وستستكشف
آثاره املرتتبة على املنرب -إىل جانب فرقة العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واحمللية  -وستعتمد املبادئ اليت
تتبناها رمسيا أو بشكل ةري رمسي خالل عام .1025
 - 12وتعرتف فرقة العمل بوجود العديد من املبادرات واألنظمة املعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية اليت تكون فيها البيانات ةري قابلة للتشغيل املتبادل .وستقوم فرقة العمل بتعزيز قابلية البيانات
للتشغيل املتبادل على مستوى النظم يف بيئة حوسبية موزعة بطريقة مفتوحة ،من خالل تبين مفاهيم وتقنيات
مثل احلوسبة اليت تنحو إىل تقدمي اخلدمات .وينبغي تشجيع توفري إمكانية الوصول إىل البيانات القابلة للتشغيل
املتبادل عن طريق أفضل ما مت التوصل إليه من واجهات احلوسبة املوزعة.
باء  -النشاط الثاني  -توفير مبادئ منهجية للتعامل مع الفجوات المعرفية وعدم اليقين
 - 11إن البيانات ،واملقاييس والنماذج املشتقة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ناقصة
وةالبا ما تكون حمدودة يف نطاقها .ويعتمد دعم اختاذ القرار والسياسات الفعالني على ترسيم هذه القيود
واإلبالغ عنها بشكل دقيق وواض  .والفشل يف التحديد الكمي والتوثيق حلالة عدم اليقني بشأن املالحظات
والقياسات املشتقة أو املؤشرات والتنبؤات ،قد يؤدي إىل استنتاجات خاطئة أو إىل اختاذ إجراء ال مربر له ،على
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سبيل املثال فيما يتعلق باالجتاهات أو بتحديد األولويات .وسيكون من الالزم أن تغطي املبادئ التوجيهية
املسائل التالية:
(أ) والقضايا املتعلقة بنوعية البيانات األولية املتوفرة (على سبيل املثال ،دقة وإحكام عمليات
التحديد أو القياس) هي عامل حمدد رئيسي جلودة التحليالت والقرارات اليت تدعمها .وباإلضافة إىل اختاذ
اإلجراءات الوقائية أو التصحيحية ،ينبغي تقييم جودة البيانات واإلبالغ عنها من أجل التعريف باألنواع املختلفة
من استخدامات ما بعد التنفيذ .وسيحتاج املنرب إىل حتفيز اإلجراءات اليت تسهم يف نشر ثقافة جودة البيانات
يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،واليت تشمل تطوير أساليب ومعايري وأدوات ومبادئ
توجيهية لتقييم جودة البيانات ،ومنع األخطاء وتصحيحها ،ووضع سياسات تتعلق جبودة البيانات ،وبناء
القدرات؛
(ب) كما أن جلميع نتائج جتميع وحتليل البيانات املتاحة أوجه من عدم اليقني الكامن اليت حتددها
عوامل تشمل حجم واستقالل العينات ،وأنواع النماذج ،وخصائص منهجية أخرى .وستحتاج تقييمات املنرب
إىل معاجلة مجيع مصادر عدم اليقني احملتمل بعناية ،على سبيل املثال يف املتغريات املتعلقة باملناخ والتنوع
البيولوجي والنواحي االجتماعية واالقتصادية .ومن املتوقع أن حيدوا من عدم اليقني عن طريق إتباع منهجية
دقيقة ،والتعامل مع حالة عدم اليقني اهليكلي ،وحتديد مسات درجة عدم اليقني يف النتائج اليت توصلوا إليها؛
(ج) وكثريا ما ميثل مدى ونطاق بيانات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املتوفرة للقياس
والتحليل نطاق التقييم أو أهداف دعم السياسات بشكل ناقص فقط .ويف العادة ،تكون البيانات نادرة بشكل
منهجي لبعض املناطق ،واألنواع ،والوظائف ،واخلدمات .وملثل هذه اإلحنرافات القدرة على تشويه نتائج املنرب
ومؤشراته ومعارفه بطريقة ال تنتزعها هبا املقاييس اإلحصائية التقليدية .وستقوم فرقة العمل ،مبساندة من وحدة
الدعم الفين ،بوضع معايري يف عام  1025تسم ألنشطة املنرب ألن تقيم بدقة درجة التطابق بني نطاق
املعلومات املتاحة ونطاق تقييمات املنرب وأهدافه املتصلة بإعداد التقارير .وستقوم فرقة العمل ووحدة الدعم الفين
بدعم فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يف األنشطة اليت تساعد على توثيق وتقييم حدود قدرة البيانات املتاحة
على َتثيل املنرب وما ينتج عن ذلك من قيود على القياس واالستدالل ،واإلبالغ عن اجلهود املبذولة مللء
الفجوات يف املعرفة.
جيم  -النشاط الثالث  -وضع مقترح لمنصة اكتشاف ووصول لمعارف ومعلومات وبيانات مستدامة
 - 13ستقوم فرقة العمل ،مبساندة من وحدة الدعم الفين ،بتطوير بنية حتتية مبنية على شبكة اإلنرتنت تُسهل
حتديد املعارف واملعلومات والبيانات ذات الصلة باملنرب ،والوصول إليها حيثما كان ذلك ممكنا .وسيعتمد نظام
اكتشاف املعارف واملعلومات والبيانات والوصول إليها التابع للمنرب على التعاون الوثيق مع الشركاء ،مثل
الشبكات القائمة ،لضمان الربط املبسط للبيانات واملعلومات ،مع اإلسناد الصحي والبيانات الوصفية املناسبة،
يف تقييمات املنرب ومستودعاته مثل كتالوجه اخلاص بالتقييمات .ويضم شركاء املنرب يف جمال املعارف واملعلومات
وبيانات أولئك الذين يقومون بتوليد وختزين البيانات األولية (مثال ،أماكن تواجد األنواع ،وصور األقمار
الصناعية ،والبيانات املناخية) ،ومعارف جمتمعات الشعوب األصلية واحمللية ،واملؤشرات واملقاييس ،واملصنفات،
واملعارف املتخصصة .إن البنية التحتية الكتشاف املعارف واملعلومات والبيانات والوصول إليها ،وما يرتبط هبا
من تيارات املعلومات والبيانات ستحتاج إىل اختصاصات واضحة وإىل دعم مايل طويل األمد .وسيتم إيالء
مزيد من التطوير هلذه األمور يف التحديث القادم للخطة.
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دال  -النشاط الرابع  -توفير إمكانية وصول جميع خبراء المنبر بسهولة إلى مصنفات البحوث األساسية
 - 12لقد بات واضحا لفرقة العمل من خالل املشاورات مع اخلرباء يف خمتلف اجتماعات حتديد النطاق
والتقييم اليت عقدها املنرب خالل عام  1022أن العديد من اخلرباء ال ميتلكون إمكانية الوصول إىل ثروة من
املصنفات األساسية اليت يستعرضها األقران ،واليت ال ة ى عنها لعملية تقييم مدروسة جيدا وشاملة .إن
استكشاف وضمان إمكانية وصول مجيع اخلرباء املعينني من قبل املنرب ألكرب قدر ممكن من هذه املصنفات
سيصب املهمة الرئيسية لوحدة الدعم الفين ،اليت تزود باملشورة والدعم من فرقة العمل.
هاء  -النشاط الخامس  -إقامة اتفاقات مع الشركاء االستراتيجيين الرئيسيين بشأن المعارف والمعلومات
والبيانات
 - 15سيتم تنفيذ الكثري من العمل احملدد أعاله من قبل شركاء رئيسيني راسخني يف هذا اجملال ،وذلك بفضل
اتفاقات تعاونية .وقد دعا الرؤساء املشاركون بفرقة العمل خرباء من املنظمات التالية للمشاركة يف أعمال فرقة
العمل :اجمللس الدويل للعلم ،وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق املعين برصد األرض ،واملركز العاملي
لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو).
 - 16وتقوم وحدة الدعم الفين ،أثناء عملها ملساندة فرقة العمل ،بإطالق عملية مناقشة مع جمموعة من
الشركاء االسرتاتيجيني احملتملني .وحتديد هؤالء الشركاء هو اهلدف الرئيسي للخطة خالل العام املقبل.
 - 11وقد يكون من بني الشركاء احملتملني برنامج األمم املتحدة اإلامائي مع بوابته الشبكية املعنية بالتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية مع قائمته احلمراء لألنواع
املهددة باالنقراض والقائمة احلمراء للنظم اإليكولوجية؛ ومنظمة األمم املتحدة لألةذية والزراعة ،وذلك يف جمايل
الزراعة والغابات اخلاضعني لإلدارة املستدامة؛ والنقل الدويل ،وهو برنامج مشرت بني الصندوق العاملي للطبيعة
واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية؛ مع شبكته لرصد التجارة يف األحياء الربية؛ ومشروع خريطة
احلياة ،الذي يغطي تقييم ورصد توزيع األنواع؛ واللجنة األقيانوةرافية احلكومية الدولية التابعة لليونسكو ،ونظام
املعلومات البيولوجية اجلغرافية بشأن احمليطات؛ واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي ،مع بياناته املتعلقة
بأماكن تواجد األنواع؛ واملصدر التعاوين عرب اإلنرتنت ملوسوعة احلياة ،مع بياناته املتعلقة باألنواع والسمات،
وأيضا بعنصره املتعلق باملصنفات؛ ومكتبة تراث التنوع البيولوجي ،وهي مستودع ملصنفات التنوع البيولوجي ميكن
الوصول إليه بطريقة مفتوحة؛ واليف ووتش؛ وهي البنية التحتية العلمية اإللكرتونية األوروبية لبحوث التنوع
البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،مع كتالوجها اخلاص بالتنوع البيولوجي؛ والبنك الدويل ،مع بياناته املقارنة املعنية
بالناتج احمللي اإلمجايل القومي؛ واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،مع قاعدة
البيانات العاملية للمناطق احملمية وقاعدة بيانات التجارة التفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية
املهددة باالنقراض.
 - 12وميكن أن يشتمل الشركاء الرئيسيون يف جمال املؤشرات واملقاييس على الشراكة يف مؤشرات التنوع
البيولوجي وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق املعين برصد األرض ،على التوايل.
 - 19وميكن أن تشمل املنتجات املعرفية ذات الصلة على تقارير تقييم النظام البيئي لأللفية؛ وتقارير
اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛ وتقارير الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل اليت
تصدرها وتنشرها اتفاقية التنوع البيولوجي؛ تقارير األهداف اإلامائية لأللفية اليت تصدرها األمم املتحدة؛ والتقارير
التقييمة واخلاصة ،واألوراق واملواد الفنية اليت تصدر عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ والبيانات اليت
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تشكل األساس هلا ،واملبادئ التوجيهية التقنية وصحائف الوقائع الصادرة من مركز توزيع البيانات التابع للفريق
احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛ وتقارير البنك الدويل؛ وتقارير التقييم العاملي للمحيطات اليت تصدرها األمم
املتحدة وهي قيد اإلصدار؛ واملسامهات اليت تقدمها مبادرة أرض املستقبل التابعة لتحالف العلوم والتكنولوجيا
من أجل االستدامة العاملية.
 - 30وأثناء اإلضطالع بالتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،فقد يظهر شركاء إقليميون اسرتاتيجيون
حمتملون ،مثل املكونات اإلقليمية لشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق املعين برصد األرض ،مبا يف ذلك
شبكة رصد التنوع البيولوجي يف املنطقة القطبية الشمالية ،والشبكة األوروبية لرصد التنوع البيولوجي ،أو شبكة
آسيا واحمليط اهلادئ لرصد التنوع البيولوجي .لذا ،فإن وحدة الدعم الفين ،ستقوم بتحديث ومراجعة الشركاء
االسرتاتيجيني بانتظام لضمان أن تكون تقييمات املنرب مدعومة بشكل صحي بأحدث البيانات واملعلومات.
واو  -النشاط السادس  -تنقيح خطة إدارة البيانات والمعلومات بناء على التطورات التي تحدث في عام
5112
 - 32توصي فرقة العمل بضرورة اعتبار خطة إدارة البيانات واملعلومات املقدمة يف هذه املذكرة مشروعا أوليا
ستقوم الفرقة بتحديثه وتقدميه إىل االجتماع العام بانتظام ،وذلك مع حتسن حتديد االحتياجات من إدارة
البيانات واملعارف مع التقدم يف تنفيذ برنامج العمل.
____________
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