
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شرع تاسعالاالجتماع 
  2015تشرين الثاني /نوفمبر 5-2 كندا، ،مونتريال

  من جدول األعمال 2-3البند 
 

  ا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية اعتمدته
االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية   -  19/2التوصية 

  والبحوث ذات الصلة 2020- 2011للتنوع البيولوجي 
  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

  ،17/1وصيتها ت إلى شيرإذ ت
  1األمين التنفيذي،التي أعدها مذكرة البالمعلومات المقدمة في تحاط علما  - 1
التي  ،التكنولوجيانقل ، مثل التدريب، والعمل بشأن التعاون التقني والعلمي ومسائلأن بعض هذه التالحظ  - 2

 ؛اجتماعها األول فيلتنفيذ ل ها الهيئة الفرعيةفي يمكن أيضاً أن تنظر 1في مذكرة األمين التنفيذي تمت معالجتها

بشأن  لدى وضع وتنفيذ جدول أعماله ،لجنته العلمية وتدعو، المستقبل بإنشاء برنامج أرضترحب  - 3
إلى األمين التنفيذي أن  وتطلب ،2020- 2011إلى أن تأخذ في االعتبار الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،البحوث

 ؛االتفاقيةومع مراعاة مبادئ وأحكام  ،مقتضى الحال، حسب المستقبل يتعاون مع أمانة أرض

 إلشارة إلىلدى ا ،نظر فيما يليبالمؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر بأن يقوم توصي  - 4
من  16إلى  14في الفقرات الصادرة عن الهيئة الفرعية و 17/1في التوصية االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المحددة 

 :لصادر عن مؤتمر األطرافا 12/1المقرر 

الجارية التي تبذلها المنظمات الشريكة لدعم األطراف في معالجة االحتياجـات العلميـة   بالجهود رحب ي  )أ(
  ؛2020-2011والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  ؛رصد التنوع البيولوجيأيضاً بتعاون األطراف مع المنظمات ذات الصلة لتعزيز نظم رحب ي  )ب(
 ،8/11من المقرر  3الفقرة  إذ يشير إلىو ،رحب كذلك بالتوقعات العالمية لمعلومات التنوع البيولوجيي  )ج(

المرفـق بـالمقرر   (لتصـنيف  لعالمية لمبادرة المن استراتيجية بناء القدرات ل 6واإلجراء  ،11/2من المقرر  13والفقرة 
لحصول الحر على البيانـات ذات الصـلة بـالتنوع    النهوض بات المعنية إلى مواصلة األطراف والمنظمايدعو  ،)11/29

 اتاإلرشـاد فـي  حسب مقتضى الحال، ، لهذا الغرض أن تنظر، والبيولوجي والشفافية في وضع المصفوفة المستمدة منها
  ؛ةة بالتوصية الحاليالمرفق يةالطوع
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  :التنفيذي األمينإلى طلب ي  )د(
التنوع البيولوجي وخـدمات   في مجالم والسياسات وون مع المنبر الحكومي الدولي للعلأن يواصل التعا  )1(

لبوابات لمنسق لتطوير االتعزيز لالنظم اإليكولوجي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وغير ذلك من الشركاء 
لصـلة  دراسات الحالة ذات ا فضال عن ،دعم السياساتيسير الحصول على أدوات ومنهجيات الحالية لت
  ؛واإلمكانيات الخاصة بالبلدان المختلفة القدرات مع مراعاة ،تهاوفعاليهذه األدوات استخدام  اتوتقييم

دعم تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية    عن أدوات معلومات ع المنظمات ذات الصلة في تجميع أن يتعاون م  )2(
ا تحديد الثغرات، وعلى وجه بما في ذلك تلك المجاالت التي جرى فيه ،2020-2011للتنوع البيولوجي 
ير السلوك والحواجز الناشئة عنها، واسـتراتيجيات التسـويق   وراء تغق تقييم الدوافع ائالخصوص طر

االجتماعي، وتقنيات اإلشراك والعمليات التشاركية واآلليات الرامية إلى تعزيز وضع الحوافز االجتماعية 
 ،االقتصادية فيما بين البلدان واألقـاليم جتماعية الاافية ومع مراعاة الفروق الثق ،واألخالقية واالقتصادية

  ؛االدارة المستدامة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللناس من أجل 
معلومات عن أولوياتها واحتياجاتهـا ذات الصـلة    قديمإلى ت ،وخاصة البلدان النامية ،أن يدعو األطراف  )3(

  ؛لعمل في المستقبل في إطار االتفاقيةرشاد اإلوتجميع هذه المعلومات  ،من االتفاقية 12بتنفيذ المادة 
بالتنوع البيولوجي وبالتعاون مع المنظمات  المتعلقةضع، من خالل فريق االتصال المعني باالتفاقيات يأن   )4(

 مسـاعدة لعمل االتفاقيـات وشـركائها و   رشادإطار تعاوني معزز إل إلعداداجراءات  ،المعنية األخرى
لهيئة الفرعية إلى اوتقديم اإلجراءات  ،شي للتنوع البيولوجيمن أهداف أي 12ف في تحقيق الهدف األطرا

  ؛في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتمـاع  إلى اأن يقدم تقريرا عن ما جاء أعاله   )5(

  ؛اتفاقية التنوع البيولوجيالرابع عشر لمؤتمر األطراف في  قبل االجتماع يعقد
  :األطراف على عتشج - 5
وتنفيـذ  مواصلة العمل على تحديد احتياجاتها من الرصد والتقييم والبحوث بشـأن التنـوع البيولـوجي      )أ(

  ؛على المستوى الوطنيالمشروعات 
تعزيـز االتصـال بـين    زيادة وبما في ذلك من خالل  ،م والسياساتوتعزيز الجهود القطرية لربط العل  )ب(

  ؛لتحسين عملية صنع القرار ،صناع القراربما في ذلك  ،موردي البيانات ومستخدميها
مـن   4السيما فيما يتعلـق بـالفقرة    ،تبادل المعلومات غرفةمن آلية لتبادل المعلومات كاملة الستفادة الا  )ج(
  ؛لحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجيا إمكانيةلتحسين  ةالطوعي اتاإلرشاد

  ؛والبحوث ،وتنفيذ المشروعاتالتنوع البيولوجي وتقييم لرصد  الدعمتوفير   )د(
برامج البحوث ذات الصـلة بأهـداف   ب نهوضزيادة الجهود الوطنية واإلقليمية والعالمية ذات الصلة بال  )ه(
  ؛شي للتنوع البيولوجيمن أهداف أي 19االتفاقية والهدف من  12مع مراعاة المادة  ،االتفاقية

  ؛)11/29المقرر (لتصنيف وتنفيذ استراتيجيتها لبناء القدرات لعالمية لمبادرة االزيادة التوعية ب  )و(
القائمـة  تكنولوجيـا  الالحال بشأن  حسب مقتضى ،دعم وضع، بمساعدة األجهزة الدولية في شبكة الحياة  )ز(

للتشـفير الشـريطي   وما يرتبط بها من مكتبات مرجعية ) التشفير الشريطي للحمض النووي( لحمض النوويتسلسل اعلى 
تطبيق هذه التقنيـات لحفـظ التنـوع البيولـوجي     ب نهوضلل ،ذات األولويةالكائنات  تصنيفلمجموعات  للحمص النووي

حسـب مقتضـى    ،الصلة ذيالتدريب األكاديمي بما في ذلك  ،ودعم أنشطة بناء القدرات ذات الصلة ،واستخدامه المستدام
  لعالمية للتصنيف؛مبادرة اللاستراتيجية بناء القدرات في  4و  3عالوة على االجرائين االستراتيجيين  ،الحال
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المجتمعات لشعوب األصلية ول عمل الجماعيمواصلة تعزيز التوعية عن دور نظم المعارف التقليدية وال  )ح(

  ؛2020-2011لتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ل االعلمية دعم المحلية لتكملة المعارف
 المتعلـق المحليـة  المجتمعـات  العمل المهم الذي تضطلع به الشعوب األصـلية و أن تأخذ في االعتبار   )ط(
  .بالتصنيف

  المرفق
  الصلة تالبيانات والمعلومات ذا إمكانية الحصول علىلتحسين  ةطوعي اتإرشاد

  التنوع البيولوجيب
ما زال رفض تقاسم البيانات العلمية المستمدة . من خالل الحوافز السياساتية تتعزيز فرص الوصول الحر للبيانا - 1

ويمكن للقواعد والحوافز التي تضعها . مثل حاجزا ثقافيا كبيرا أمام الحصول على بيانات التنوع البيولوجييمن البحوث 
وذلك مثال من خالل طلب نشر جميع البيانات التي يتم الحصول عليها من  ،لحصول الحرالحكومات أن تحفز على ثقافة ا

باستخدام ترخيص وحدة بيانات للتمكين من إعادة استخدامها مع بعض  ،خالل المشروعات البحثية الممولة بصورة عامة
  .القيود المحتملة

إال في  ال يمكن الحصول عليها الواقع أن بيانات التنوع البيولوجي. استخدام المعايير العامة للبياناتالنهوض ب - 2
حالة التعبير عنها باستخدام معايير المعلومات المقبولة عادة، والتمكين من إدراج واسترجاع مجموعات البيانات من مختلف 

يخ الطبيعي، والمالحظات بما في ذلك على سبيل المثال العينات من مجموعات التار –أنواع قرائن التنوع البيولوجي 
ويمكن للحكومات أن تتولى القيادة من خالل اإلصرار على أن تستخدم جميع بيانات . الميدانية وبيانات االستشعار عن بعد

التنوع البيولوجي من برامج الرصد والبحوث العامة معايير توافق عليها بعض الهيئات مثل معايير معلومات التنوع 
  .)www.tdwg.org(البيولوجي 

األعشاب على ثروة  وى متاحف التاريخ الطبيعي ومراكزتحت .االستثمار في رقمنة مجموعات التاريخ الطبيعي - 3
وفي . من المعلومات التي توثق التنوع البيولوجي من األيام األولى الستكشاف العالم الطبيعي حتى أنشطة الجمع األخيرة

صبحت مفتوحة للباحثين عن طريق االنترنت، ما زال هناك الكثير من حين أنه قد تم رقمنة الماليين من العينات وأ
باستخدام  ،واالستثمار في عملية الرقمنة. المجموعات التي لم يتم رقمنتها أو أنها غير متاحة إال بصورة جزئية الكترونيا

من خالل خفض الوقت  األموال العامة أو بتجميع المنح من القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية سوف يحقق عائدات
  .الالزم للباحثين للحصول على البيانات والمعلومات من مؤسسات متفرقة

تتطلب عملية الحصول الفعال على البيانات والمعلومات  .إقامة مرافق وطنية لمعلومات التنوع البيولوجي - 4
أصحاب المصلحة  جانبات من بيانال تبادلالخاصة بالتنوع البيولوجي توافر التنسيق على المستوى الوطني لترويج وتيسير 

ويمكن أن يتحقق ذلك . باستخدام المعايير المالئمة وأفضل الممارسات في مثل هذه المسائل مثل جودة البيانات ،المتنوعين
الحائزين على بيانات  بيننشطة مثل هذه األعلى أفضل وجه من خالل منح تفويض لمؤسسة وطنية مالئمة بالقيام بتنسيق 

" معلومات التنوع البيولوجي"فق امرمثل ل شاملوسوف يساعد توافر هيكل حوكمة . البيولوجي ومستخدميها في البلدالتنوع 
ويقدم مرفق البيئة . البيانات فيما بين مؤسسات معينة التردد في تبادلفي تحقيق الحيادية لوحدة التنسيق والتغلب على  هذه

  ".مجموعات المشاركين"ت استنادا إلى نموذجه بشأن العالمية اإلرشادات بشأن إنشاء هذه الوحدا
على بيانات ومعلومات  يتطلب الحصول المحسن .تعزيز القدرات الوطنية في مجال معلومات التنوع البيولوجي - 5

األدوات وأفضل الممارسات الالزمة بكون على دراية تالتنوع البيولوجي توافر قاعدة من المهنيين في المؤسسات المعنية 
ويمكن للحكومات بناء وتعزيز هذه القدرات من خالل دعم برامج . يد البيانات المرقمنة وإدارتها ونشرها واستخدامهالتول

http://www.tdwg.org
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ومن خالل وضع مشروعات لتمويل  ،التدريب وحلقات العمل التي تديرها مختلف الشبكات الوطنية واإلقليمية والعالمية

  .ية وغيره من الشبكاتبرامج تعزيز القدرات يديرها مرفق البيئة العالم
أصبحت البيانات المستمدة . إشراك الجمهور العام في رصد التنوع البيولوجي من خالل شبكات علوم المواطن - 6

تتزايد أهميته للبحوث لألدلة المتطوعين مصدرا " العلماء من المواطنين"من عمليات رصد العالم الطبيعي من خالل 
ق التحقالدعم الذي يقدم لهذه المبادرات بما في ذلك العمليات الرامية إلى ويساعد . جيلصلة بالتنوع البيولووالسياسات ذات ا

البيانات الناشئة عن ذلك وإدراج شبكات المتطوعين في المرافق الوطنية لمعلومات التنوع البيولوجي في كل من زيادة  من
  .لبحوث والقراراتل نطاق قاعدة األدلة وتوسيع) شيمن أهداف أي 1لهدف ل ادعم(يولوجي الوعي العام بالتنوع الب

تعتبر بيانات التنوع البيولوجي التي تتولد خالل عمليات تقييم . البيانات من القطاع الخاص بادلالتشجيع على ت - 7
ليات تقييم األثر وتظل عم. األثر البيئي مصدرا قيما للقرائن المفيدة في إعادة استخدامها في البحوث ووضع القرار بعد ذلك

 ،بعيدة عن األوصاف حتى عندما تنشر تقارير الخبراء االستشاريين) مستوى األنواع(الرئيسية المحددة للبيانات بيئي ال
ة يمينظتال هيئاتويمكن أن تساعد . لحصول عليها لالستخدام في المستقبلا من الممكن أشكال تجعلها في بادلونادرا ما يتم ت

معيارية  أشكالاإلفراج عن هذه البيانات بأن يطلب من واضعيها نشرها باستخدام على المستويين الوطني ودون الوطني في 
  .كجزء من عملية الموافقة على التخطيط ،لبيانات المفتوحةل

قد ترغب الحكومات من أجل تحقيق أقصى أثر من . البيانات وعرضها واستخدامها كتشافإنشاء منابر وطنية ال - 8
ويمكن . الويب ووسائل لعرض البيانات التي تلبي االحتياجات واألولويات الوطنية لبيانات المجمعة إقامة منابر علىا
ها المؤسسات في بلد ما بصورة تزامنية من خالل البوابات الوطنية واإلقليمية والعالمية مع دلابالبيانات التي تت" حصاد"

في من مؤسسات  المتبادلالبيولوجي القطري البيانات ذات الصلة بالتنوع " توطين"إمكانية البوابات الوطنية من إعادة 
مع توفير  ،البيانات ألصحاب المصلحة الوطنيين ومستخدمي البحوث بادلويمكن أن يساعد ذلك في بيان قيمة ت. الخارج

على المستويات التعاونية ويمكن أن تساعد الشبكات . منبر تعليمي للمواطنين لزيادة الفهم بالتنوع البيولوجي في بلدهم
  .قليمية والعالمية البلدان في تحديد وتطبيق التكنولوجيات المالئمة إلقامة هذه المنابراإل
تعتبر عملية تحسين الحصول على . البيانات الجديدة تعبئة بيانات والمعلومات لترتيب أولويةال اتتحليل ثغر - 9

ويمكن للحكومات أن . ر القرائن المحتملةبيانات ومعلومات التنوع البيولوجي عملية تراكمية ولن تستطيع تعبئة جميع مصاد
 ،البيانات من خالل استخدام األدوات والمنهجيات الناشئة في تحديد الثغرات تعبئةترتب أولويات االستثمارات في أنشطة 

لبيولوجي المواضيعية للتنوع ا اتمثل التقييم ،استنادا إلى التغطية التصنيفية والزمنية والمكانية أو االحتياجات السياساتية
 .وخدمات النظم اإليكولوجية

يستحيل على أي بلد بمفرده، . المشاركة في الشبكات اإلقليمية والعالمية ودعمها لتعبئة البيانات والحصول عليها - 10
ى البيانات والمعلومات ذات الصلة للتنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية تحسين الحصول عل عبر الوطنيبالنظر إلى الطابع 

ومشاركة هذه الشبكات . البيانات على المستويات اإلقليمية والعالمية بادلدون إشراك مبادرات ت وع البيولوجيبالتن
من شأن الدعم  ،وعلى المستوى العالمي. الوطنية الخالصة تواالستثمار فيها تحقق منافع مشتركة لن تنشأ عن االستثمارا

 (OBIS) نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطاتو ،الميةشبكات مثل مرفق البيئة العالمستمر من الحكومات ل
هذه المنافع لكي يتم دمجها أن يساعد  (GEO-BON)في شبكة رصد األرض رصد التنوع البيولوجي بوالفريق المعني 

  .وزيادتها لجميع األطراف
__________  


