
 

  المتعلقة بالتنوع البیولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقیة
  شرع لثثااالجتماع ال

 2016كانون األول /دیسمبر 17-4، المكسیك، كانكون
  من جدول األعمال 19البند 

  
  مر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجيمقرر معتمد من مؤت

االحتیاجات العلمیة والتقنیة الرئیسیة المتصلة بتنفیذ الخطة االستراتیجیة   - 13/31المقرر 
  والبحوث ذات الصلة 2020-2011للتنوع البیولوجي 

  إن مؤتمر األطراف،
الصادرة عن الهیئة الفرعیة وفي الفقرات  17/1إلى االحتیاجات العلمیة والتقنیة الرئیسیة المحددة في التوصیة إذ یشیر 

  ،الصادر عن مؤتمر األطراف 12/1من المقرر  16إلى  14
بـــالجهود الجاریـــة التـــي تبـــذلها المنظمـــات الشـــریكة لـــدعم األطـــراف فـــي معالجـــة االحتیاجـــات العلمیـــة یرحـــب   -1

  ؛2020-2011والتقنیة ذات الصلة بتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
ي اجتمع فـي ذوالتزام المجتمع العلمي ال 1بنتائج المنتدى الثالث للعلم في خدمة التنوع البیولوجي یرحب أیضا  -2
  األطراف إلى االستفادة من تلك النتائج؛ یدعوكانكون، و

  بتعاون األطراف مع المنظمات ذات الصلة لتعزیز نظم رصد التنوع البیولوجي؛ كذلك یرحب  -3
ذ یشـیر إلـى الفقـرة وقعات العالمیة لمعلومات التنوع البیولوجيبالت یرحب  -4 ٕ  13، والفقـرة 8/11مـن المقـرر  3، وا
األطـراف والمنظمـات المعنیـة إلـى  یدعو 2من استراتیجیة بناء القدرات للمبادرة العالمیة للتصنیف، 6، واإلجراء 11/2من المقرر 

لة بــالتنوع البیولــوجي والشــفافیة فــي وضــع المصــفوفة المســتمدة منهــا، مواصــلة النهــوض بالحصــول الحــر علــى البیانــات ذات الصــ
  ؛ بهذا المقرروأن تنظر لهذا الغرض، حسب مقتضى الحال، في اإلرشادات الطوعیة المرفقة 

  :األمین التنفیذي یطلب إلى  -5
وجي وخـدمات الـنظم أن یواصل التعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولـ  )أ(
وبرنامج األمم المتحدة للبیئة وغیر ذلك من الشركاء لتعزیز التطویر المنسق للبوابات الحالیة لتیسیر الحصول على  ة،اإلیكولوجی

أدوات ومنهجیات دعم السیاسات، فضال عن دراسـات الحالـة ذات الصـلة وتقییمـات اسـتخدام هـذه األدوات وفعالیتهـا، مـع مراعـاة 
  لمختلفة واإلمكانیات الخاصة بالبلدان؛القدرات ا

أن یتعاون مـع المنظمـات ذات الصـلة لتعزیـز األدوات والمنهجیـات الالزمـة لتقیـیم مسـاهمة الشـعوب األصـلیة   )ب(
تاحة هذه األدوات والمنهجیات من خالل آلیة غرفة تبـادل  ٕ والمجتمعات المحلیة في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، وا

  ؛علومات التابعة لالتفاقیة وبوسائل أخرىالم
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أن یتعاون مع المنظمات ذات الصلة فـي تجمیـع معلومـات عـن أدوات دعـم تنفیـذ الخطـة االسـتراتیجیة للتنـوع   )ج(
، بمــا فــي ذلــك تلــك المجــاالت التــي جــرى فیهــا تحدیــد الثغــرات، وعلــى وجــه الخصــوص طرائــق تقیــیم 2020-2011البیولــوجي 

الســلوك والحــواجز الناشــئة عنهــا، واســتراتیجیات التســویق االجتمــاعي، وتقنیــات اإلشــراك والعملیــات التشــاركیة  الــدوافع وراء تغیــر
واآللیــــات الرامیــــة إلــــى تعزیــــز وضــــع الحــــوافز االجتماعیــــة واألخالقیــــة واالقتصــــادیة، مــــع مراعــــاة الفــــروق الثقافیــــة واالجتماعیــــة 

  ؛اووظائفه من أجل االدارة المستدامة للتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیةاالقتصادیة فیما بین البلدان واألقالیم، للناس 
أن یدعو األطراف، وخاصة البلدان النامیة، إلى تقدیم معلومات عن أولویاتها واحتیاجاتها ذات الصـلة بتنفیـذ   )د(

  ار االتفاقیة؛من االتفاقیة، وتجمیع هذه المعلومات إلرشاد العمل في المستقبل في إط 12المادة 
أن یضع، من خـالل فریـق االتصـال المعنـي باالتفاقیـات المتعلقـة بـالتنوع البیولـوجي وبالتعـاون مـع المنظمـات   )ه(

مـن  12طار تعاوني معزز إلرشاد عمل االتفاقیات وشركائها ولمساعدة األطراف في تحقیق الهـدف إلالمعنیة األخرى، اجراءات 
وتقـدیم اإلجـراءات إلـى الهیئـة الفرعیـة فـي اجتمـاع یعقـد قبـل االجتمـاع الرابـع  هنا بتوافر الموارد،ر  أهداف أیشي للتنوع البیولوجي،

  عشر لمؤتمر األطراف؛
أن یقدم تقریرا عما جاء أعاله إلى الهیئة الفرعیة للمشـورة العلمیـة والتقنیـة والتكنولوجیـة فـي اجتمـاع یعقـد قبـل   )و(

  ؛لألطرافاالجتماع الرابع عشر 
  :األطراف على یشجع  -6
التنـــوع البیولـــوجي وتنفیـــذ  فـــي مجـــالمواصـــلة العمـــل علـــى تحدیـــد احتیاجاتهـــا مـــن الرصـــد والتقیـــیم والبحـــوث   )أ(

  المشروعات على المستوى الوطني؛
تعزیـز الجهــود القطریـة لــربط العلــوم والسیاسـات، بمــا فــي ذلـك مــن خـالل زیــادة وتعزیــز االتصـال بــین مــوردي   )ب(

  ا، بما في ذلك صناع القرار، لتحسین عملیة صنع القرار؛البیانات ومستخدمیه
مـــن  4االســـتفادة الكاملـــة لتبـــادل المعلومـــات مـــن آلیـــة غرفـــة تبـــادل المعلومـــات، الســـیما فیمـــا یتعلـــق بـــالفقرة   )ج(

  اإلرشادات الطوعیة لتحسین إمكانیة الحصول على البیانات والمعلومات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي؛
  لدعم لرصد وتقییم التنوع البیولوجي وتنفیذ المشروعات، والبحوث؛توفیر ا  )د(
ــــالنهوض ببــــرامج البحــــوث ذات الصــــلة بأهــــداف   )ه( زیــــادة الجهــــود الوطنیــــة واإلقلیمیــــة والعالمیــــة ذات الصــــلة ب

  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛ 19من االتفاقیة والهدف  12االتفاقیة، مع مراعاة المادة 
  ؛)11/29المقرر (عیة بالمبادرة العالمیة للتصنیف وتنفیذ استراتیجیتها لبناء القدرات زیادة التو   )و(
لحیاة، حسـب مقتضـى الحـال بشـأن التكنولوجیـا القائمـة للتشفیر الخطي لالدولیة  الشبكةدعم وضع، بمساعدة   )ز(

 ضطــي للحمــخمرجعیــة للتشــفیر الومــا یــرتبط بهــا مــن مكتبــات ) طــي للحمــض النــوويخالتشــفیر ال(علــى تسلســل الحمــض النــووي 
النووي لمجموعات تصنیف الكائنات ذات األولویة، للنهوض بتطبیـق هـذه التقنیـات لحفـظ التنـوع البیولـوجي واسـتخدامه المسـتدام، 
ودعـــم أنشـــطة بنـــاء القـــدرات ذات الصـــلة، بمـــا فـــي ذلـــك التـــدریب األكـــادیمي ذي الصـــلة، حســـب مقتضـــى الحـــال، عـــالوة علـــى 

  في استراتیجیة بناء القدرات للمبادرة العالمیة للتصنیف؛ 4و 3تراتیجیین االجرائین االس
مواصــلة تعزیــز التوعیــة عـــن دور نظــم المعــارف التقلیدیــة والعمـــل الجمــاعي للشــعوب األصــلیة والمجتمعـــات   )ح(

  ؛2020-2011المحلیة لتكملة المعارف العلمیة دعما للتنفیذ الفعال للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
أخــــذ فــــي االعتبــــار العمــــل المهــــم الــــذي تضــــطلع بــــه الشــــعوب األصــــلیة والمجتمعــــات المحلیــــة المتعلــــق یأن   )ط(
 .بالتصنیف
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  مرفق
  إرشادات طوعیة لتحسین إمكانیة الحصول على البیانات والمعلومات ذات الصلة

  بالتنوع البیولوجي
ما زال رفض تقاسم البیانات العلمیة المستمدة من . یةتعزیز فرص الوصول الحر للبیانات من خالل الحوافز السیاسات -1

ویمكن للقواعد والحوافز التي تضعها الحكومات . البحوث یمثل حاجزا ثقافیا كبیرا أمام الحصول على بیانات التنوع البیولوجي
ا من خالل أن تحفز على ثقافة الحصول الحر، وذلك مثال من خالل طلب نشر جمیع البیانات التي یتم الحصول علیه

للتمكین من إعادة استخدامها مع بعض القیود المفتوحة بیانات الالمشروعات البحثیة الممولة بصورة عامة، باستخدام ترخیص 
  .المحتملة

ال یمكن الحصول علیها إال في حالة  الواقع أن بیانات التنوع البیولوجي. النهوض باستخدام المعاییر العامة للبیانات -2
من إدراج واسترجاع مجموعات البیانات من مختلف أنواع  مما یمكنالتعبیر عنها باستخدام معاییر المعلومات المقبولة عادة، 

بیانات بما في ذلك على سبیل المثال العینات من مجموعات التاریخ الطبیعي، والمالحظات المیدانیة و  –قرائن التنوع البیولوجي 
عد ُ ویمكن للحكومات أن تتولى القیادة من خالل اإلصرار على أن تستخدم جمیع بیانات التنوع البیولوجي من . االستشعار عن ب

  .)www.tdwg.org(برامج الرصد والبحوث العامة معاییر توافق علیها بعض الهیئات مثل معاییر معلومات التنوع البیولوجي 
تحتوى متاحف التاریخ الطبیعي ومراكز األعشاب على ثروة من  .التاریخ الطبیعي االستثمار في رقمنة مجموعات -3

وفي حین أنه . المعلومات التي توثق التنوع البیولوجي من األیام األولى الستكشاف العالم الطبیعي حتى أنشطة الجمع األخیرة
رنت، ما زال هناك الكثیر من المجموعات التي لم قد تم رقمنة المالیین من العینات وأصبحت مفتوحة للباحثین عن طریق االنت

واالستثمار في عملیة الرقمنة، باستخدام األموال العامة أو بتجمیع . یتم رقمنتها أو أنها غیر متاحة إال بصورة جزئیة الكترونیا
للحصول على  المنح من القطاع الخاص أو المؤسسات الخیریة سوف یحقق عائدات من خالل خفض الوقت الالزم للباحثین

  .البیانات والمعلومات من مؤسسات متفرقة
تتطلب عملیة الحصول الفعال على بیانات ومعلومات التنوع  .مرافق وطنیة لمعلومات التنوع البیولوجي نشاءإ -4

البیولوجي توافر التنسیق على المستوى الوطني لترویج وتیسیر تبادل البیانات من جانب أصحاب المصلحة المتنوعین، 
ویمكن أن یتحقق ذلك على أفضل . تخدام المعاییر المالئمة وأفضل الممارسات في مثل هذه المسائل مثل جودة البیاناتباس

وجه من خالل منح تفویض لمؤسسة وطنیة مالئمة بالقیام بتنسیق مثل هذه األنشطة بین الحائزین على بیانات التنوع البیولوجي 
هذه في تحقیق الحیادیة " مرافق معلومات التنوع البیولوجيل"ر هیكل حوكمة شامل وسوف یساعد تواف. ومستخدمیها في البلد

لمعلومات التنوع  العالميمرفق الویقدم . لوحدة التنسیق والتغلب على التردد في تبادل البیانات فیما بین مؤسسات معینة
  ".المشاركین اتوحد"إرشادات بشأن إنشاء هذه الوحدات استنادا إلى نموذجه بشأن البیولوجي 

یتطلب الحصول المحسن على بیانات ومعلومات التنوع  .تعزیز القدرات الوطنیة في مجال معلومات التنوع البیولوجي -5
البیولوجي توافر قاعدة من المهنیین في المؤسسات المعنیة تكون على درایة باألدوات وأفضل الممارسات الالزمة لتولید البیانات 

دارتها ونشر  ٕ ویمكن للحكومات بناء وتعزیز هذه القدرات من خالل دعم برامج التدریب وحلقات العمل . ها واستخدامهاالمرقمنة وا
التي تدیرها مختلف الشبكات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة، ومن خالل وضع مشروعات لتمویل برامج تعزیز القدرات یدیرها 

  .شبكاتوغیره من الالمرفق العالمي لمعلومات التنوع البیولوجي 
أصبحت البیانات المستمدة من . إشراك الجمهور العام في رصد التنوع البیولوجي من خالل شبكات علوم المواطن -6

المتطوعین مصدرا لألدلة تتزاید أهمیته للبحوث والسیاسات ذات " العلماء من المواطنین"عملیات رصد العالم الطبیعي من خالل 
وحفظ البیانات عملیات التحقق من البیانات ، بما في ذلك عم الذي یقدم لهذه المبادراتویساعد الد. الصلة بالتنوع البیولوجي

دراج شبكات المتطوعین في المرافق الوطنیة لمعلومات التنوع البیولوجي في كل من زیادة الوعي العام  ،الناشئة عن ذلك ٕ وا
  .األدلة للبحوث والقراراتوتوسیع نطاق قاعدة ) من أهداف أیشي 1دعما للهدف (بالتنوع البیولوجي 

تعتبر بیانات التنوع البیولوجي التي تتولد خالل عملیات تقییم . التشجیع على تبادل البیانات من القطاع الخاص -7
وتظل عملیات تقییم األثر . األثر البیئي مصدرا قیما للقرائن المفیدة في إعادة استخدامها في البحوث ووضع القرار بعد ذلك

http://www.tdwg.org
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حتى عندما تنشر تقاریر الخبراء االستشاریین، ونادرا ما  نظاربعیدة عن األ) مستوى األنواع(للبیانات الرئیسیة  البیئي المحددة

هیئات التنظیمیة على الویمكن أن تساعد . یتم تبادلها في أشكال تجعل من الممكن الحصول علیها لالستخدام في المستقبل
هذه البیانات بأن یطلب من واضعیها نشرها باستخدام أشكال معیاریة للبیانات  المستویین الوطني ودون الوطني في اإلفراج عن

  .المفتوحة، كجزء من عملیة الموافقة على التخطیط
قد ترغب الحكومات من أجل تحقیق أقصى أثر من . إنشاء منابر وطنیة الكتشاف البیانات وعرضها واستخدامها -8

" حصاد"ویمكن . سائل لعرض البیانات التي تلبي االحتیاجات واألولویات الوطنیةمنابر على الویب وو  نشاءإ ،البیانات المجمعة
مع إمكانیة البوابات  ،البیانات التي تتبادلها المؤسسات في بلد ما بصورة تزامنیة من خالل البوابات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة

ویمكن أن یساعد . ي القطري المتبادل من مؤسسات في الخارجالبیانات ذات الصلة بالتنوع البیولوج" توطین"الوطنیة من إعادة 
توفیر منبر تعلیمي للمواطنین  فضال عنذلك في بیان قیمة تبادل البیانات ألصحاب المصلحة الوطنیین ومستخدمي البحوث، 

یمیة والعالمیة البلدان في ویمكن أن تساعد الشبكات التعاونیة على المستویات اإلقل. لزیادة الفهم بالتنوع البیولوجي في بلدهم
  .هذه المنابر نشاءتحدید وتطبیق التكنولوجیات المالئمة إل

تعتبر عملیة تحسین الحصول على بیانات . تحلیل ثغرات البیانات والمعلومات لترتیب أولویة تعبئة البیانات الجدیدة -9
ویمكن للحكومات أن ترتب . لقرائن المحتملةومعلومات التنوع البیولوجي عملیة تراكمیة ولن تستطیع تعبئة جمیع مصادر ا

أولویات االستثمارات في أنشطة تعبئة البیانات من خالل استخدام األدوات والمنهجیات الناشئة في تحدید الثغرات، استنادا إلى 
ولوجي وخدمات النظم التغطیة التصنیفیة والزمنیة والمكانیة أو االحتیاجات السیاساتیة، مثل التقییمات المواضیعیة للتنوع البی

  .اإلیكولوجیة
یستحیل على أي بلد بمفرده، . المشاركة في الشبكات اإلقلیمیة والعالمیة ودعمها لتعبئة البیانات والحصول علیها -10

معلومات التنوع البیولوجي االیكولوجیة تحسین الحصول على بیانات و  بالنظر إلى الطابع عبر الوطني للتنوع البیولوجي والنظم
ومشاركة هذه الشبكات واالستثمار فیها . دون إشراك مبادرات تبادل البیانات على المستویات اإلقلیمیة والعالمیةلصلة ذات ا

وعلى المستوى العالمي، من شأن الدعم المستمر من . حقق منافع مشتركة لن تنشأ عن االستثمارات الوطنیة الخالصةی
 ونظام المعلومات البیولوجیة الجغرافیة بشأن المحیطات، التنوع البیولوجي لمعلوماتالمرفق العالمي الحكومات لشبكات مثل 

(OBIS)  والفریق المعني برصد التنوع البیولوجي في شبكة رصد األرض(GEO-BON)  أن یساعد هذه المنافع لكي یتم دمجها
 .وزیادتها لجمیع األطراف
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