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

 النظم اإليكولوجية
 الخامسةالدورة 
 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بون
 *من جدول األعمال ادلؤقت )ج( 6البند 

 المعارف والبياناتبرنامج عمل المنبر: 

 )ب(( 4و (د) 1الناتجان ) العمل المتعلق بالمعارف والبيانات

 مذكرة األمانة
 مقدمة

دويل للعلوم والسياسات الوكوم  احلاالجتماع العام للمنرب  أأنش، 7/5-يف الفرع الثاين من ادلقرر م ح د  -0
 - 7102يف رلال التنوع البيولوج  وخدمات النظم اإليوكولوجية فرقة عمل معنية بادلعارف والبيانات للفًتة 

اختصاصات فرقة العمل يف ادلرفق الثالث من ادلقرر. والغرض الرئيس  من فرقة العمل ىو تنفيذ وترد . 7108
 )ب( من برنامج العمل األول.  2)د( و 0 الناجتني

 يتال 7105لبيانات وادلعلومات لعام وافق االجتماع العام على خطة إدارة ا 3/0-ويف مقرره م ح د  -7
إىل األمانة أن تقدم  ر، وطلبقر ميف ادلرفق الثاين للاخلطة رد وتاألمانة، بالتعاون مع ادلوكتب وفرقة العمل،  اأعدهت
دارة البيانات إل اً ضع خططأن تو  وكل تقييم جاريلدارة البيانات وادلعلومات إل اً العام، للعلم، خطط االجتماعإىل 

األنشطة اليت ينبغ  االضطالع هبا يف إطار خطة وترد نطاق أو تقرير.  حتديدوادلعلومات يف سياق أي عملية 
أعمال معلومات مستوكملة عن يف التذييل الثاين دلذكرة األمانة بشأن  ،7106 عام إدارة البيانات وادلعلومات يف

 .(IPBES/4/INF/7فرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات ادلقدمة إىل االجتماع العام يف دورتو الرابعة )
 شأتأن يزيد من الفعاليةادلوالوفاء بواليتها ب 7106 عام وبغية تنفيذ خطة إدارة البيانات وادلعلومات يف -3

عمل تتألف من أعضاء الفرقة ل تابعةفرعية  وى  أفرقة -أفرقة عمل ثالثة فرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات 
وبيانات تقييمات ادلنرب، )ب( اذلياكل األساسية القائمة  ؤشراتمعنية )أ( مب -ذوي خربة  فرقة العمل وأشخاص

                                                      
*  IPBES/5/1/Rev.1. 
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توليد ادلعارف. وعقدت فرقة العمل حفيز )ج(  وادلعلومات،دعم احتياجات إدارة البيانات لعلى اإلنًتنت 
فيما بني  ، وعملت أيضاً 7106حيزيران/يونيو  06إىل  03اجتماعها الثالث يف بون، أدلانيا، يف الفًتة من 
 الدورات، وال سيما من خالل أفرقة العمل الثالثة.

مل الثالثة يف عملها، يف حني يوجيز الفرع ادلذكرة التقدم الذي أحرزتو أفرقة الع ىذه األول من ويبني الفرع -2
يف مرفق ىذه  7108 عامو  7107 لعامخطة العمل ادلقًتحة وترد الثاين اإلجراءات ادلقًتحة لالجتماع العام. 

معلومات إضافية عن ىذا العمل وغريه من األنشطة ادلضطلع هبا منذ الدورة الرابعة لالجتماع كذلك ترد ادلذكرة.  
بادلعارف  ادلتعلقمعلومات مستوكملة عن العمل  واليت تقدماألمانة الصادرة عن  دلعلوماتاالعام يف مذكرة 

مشروع مقرر بشأن ادلعارف والبيانات يف مذكرة . ويرد (IPBES/5/INF/5(( )ب) 2( ود) 0 الناجتانوالبيانات )
 .(IPBES/5/1/Add.2لدورة اخلامسة لالجتماع العام )لاألمانة بشأن مشاريع ادلقررات 

 7112 وعام 7112لعام التقدم المحرز حتى اآلن وخطة العمل المقترحة  - أوالا 
 مؤشرات وبيانات تقييمات المنبر -ألف 

واليتها ادلتمثلة يف تقدمي ادلشورة بشأن ادلؤشرات استجابًة ل ،فرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات وضعت -5
 ادلعايري الالزمة لتسجيل وإدارة البيانات ذات الصلة، قائمةً  تستخدم يف منتجات ادلنرب وبشأنسوادلقاييس اليت 

كجيزء من التقييمات اإلقليمية   ىذه القائمةعلى استخدام  مؤلفو التقييمات وُيشجَّع .بادلؤشرات األساسية
وقد وضعت القائمة األساسية للمؤشرات لتنوع البيولوج  وخدمات النظم اإليوكولوجية. لوالتقييم العادل  

الذي وافق عليها فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات يف اجتماعو السابع، و دام رلموعة من ادلعايري الصارمة باستخ
 IPBES/5/INF/5علومات ادلادلعلومات ادلتعلقة هبذه ادلعايري يف مذكرة  وترد .7106يف بون يف حيزيران/يونيو  عقد

إجراء مقارنة مباشرة بني بادلؤشرات األساسية استخدام ىذه يسمح مع قائمة ادلؤشرات األساسية ادلعتمدة. و 
يف  ادلدرجةاألدلة الوكمية  خضوعالتقييمات اإلقليمية والتقييم العادل ، ويضمن وبني التقييمات اإلقليمية األربعة 

انتباه مؤلف  التقييم و ج  وُ  بارزة، ؤشراتمبقائمة أطول  ُقدمتإىل ذلك،  ستعراض دقيق. إضافةً التقييمات ادلنرب 
 عام لطائفة واسعة من ادلؤشرات ادلتاحة.  يف شوكل عرضتقييم ال، إىل مؤلف  إليها
بدعم من وحدة الدعم  ،تقييمات ادلنربفرقة العمل ادلعنية مبؤشرات وبيانات  طوَّرت 7106ويف عام  -6

صحائف الوقائع وارد مثل مبتقييم ال ييزود مؤلف  شبوكياً  التقين لفرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات، موقعاً 
 موعة ادلؤشراتجملوالبيانات والصور والنصوص التفسريية للمجموعة األساسية من ادلؤشرات، ويف بعض احلاالت 

مموكنا بفضل ادلسامهات العينية من جانب عدد من ادلنظمات  ادلؤلفنيإىل ادلقدم ىذا الدعم قد أصبح . و البارزة
على النحو ادلبني يف مذكرة األمانة بشأن ادلييزانية والنفقات  البارزةو ؤشرات بشأن القوائم األساسية ادلاليت وضعت 

لمعارف لاالتصال بوحدة الدعم التقين على تقييم مؤلفو الجع وشُ  .(IPBES/5/10) 7108-7102للفًتة 
 . والبارزةيزيد من الدعم ادحمدد فيما يتعلق باستخدام ادلؤشرات األساسية حصول على ادلوالبيانات لل

االقتصادية للعناصر الثالثة لإلطار و  لمؤشرات االجتماعيةلقائمة أولية ب و التقييممؤلف ُزو دكذلك  -7
ؤسسات ونظم احلوكمة ادل’’و ‘‘يدةاجلياة احلنوعية ’’و، ‘‘منافع الطبيعة للشعوب’’بعنوان للمنرب ادلفاىيم  

 دلؤشرات األساسية للتقييمات اإلقليمية.ا قائمةىذه القائمة األولية تستوكمل و  ‘‘.ادلباشرة األخرىوالدوافع غري 
التقييمات اإلقليمية  مؤلف الستمرار يف تقدمي الدعم إىل لفرقة العمل ووحدة الدعم التقين وختطط  -8
فرقة العمل ووحدة  تقًتح على ذلك (. عالوةً 7108-7107لتقييم العادل  )ل(، وتقدمي دعم متيزايد 7107)

الدعم التقين مواصلة العمل بشأن اختيار ادلؤشرات االجتماعية واالقتصادية اإلضافية ادلالئمة لالستخدام يف 
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–7107مث توفري صحائف وقائع وبيانات ومواد بصرية )ومن ، الوقائع لسردوالتطوير ذي الصلة التقييم العادل ، 
7108 .) 

 دعم إدارة البيانات والمعلومات لة على اإلنترنت الهياكل األساسية القائم -باء 
دعم احتياجات إدارة لفرقة العمل ادلعنية باذلياكل األساسية القائمة على اإلنًتنت ة واليل استجابةً  -9

ادلتمثلة يف دعم األمانة يف اإلشراف على إدارة البيانات وادلعلومات وادلعارف ، وى  الوالية البيانات وادلعلومات
تاحة ليزيادة الوصول وحتديد الفرص ادل على ادلدى البعيد ىافر تو  بغية ضمانادلستخدمة يف تطوير منتجات ادلنرب 

منذ الدورة الرابعة  ،فرقةال وضعت ،بغية ضمان توفرىا لدعم عمل ادلنربادلعلومات وادلعارف القائمة و  إىل البيانات
وأشرفت  تطوير ىياكل أساسية قائمة على اإلنًتنت كجيزء من ادلوقع الشبوك  للمنربللالجتماع العام، تصورا 

، مبا يف ذلك الوثائق مبعمله تتعلق أساسيةعلومات مبدلنرب خرباء ااذلياكل األساسية  وتيزود. على ىذا التطوير
عن إموكانية االتصال باخلرباء  ومنتجات أخرى، فضالً  والنواتج ادلنجيزة،رب، فهارس ادلنو الرمسية ذات الصلة، 

 وأصحاب ادلصلحة ادلعنيني. 
ح إجراء دراسة استقصائية بني مستخدم  اذلياكل األساسية القائمة على اإلنًتنت للتعرف على قًتُ قد او  -01

. 7107 عام فية للهياكل األساسية يفمواصلة صقل القدرات الوظي مبا ييسر، موتوقعاهت مأولوياهتو  ماحتياجاهت
وسيجري حتديث اذلياكل األساسية على أساس منتظم بغية السماح بإدراج نواتج ادلنرب وادلنتجات األخرى مىت 

لتقييمات  األساسيةللمعلومات  أصبحت متاحة. ويتعني مواصلة تطوير اذلياكل األساسية بوصفها مستودعاً 
 . 7108 – 7107ادلنرب ادلنجيزة والنواتج األخرى خالل الفًتة 

 حفز توليد المعارف -جيم 
فيز توليد حل فرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات، منذ الدورة الرابعة لالجتماع العام، عمليةً طورت  -00

رباء ادلتعدد التخصصات يف استعراض دعم ادلوكتب وفريق اخليف  ها ادلتمثلةتواليل استجابةً  ، وذلكمعارف جديدة
ادلتمثلة  و  ،ادلنرباليت ينفذىا االحتياجات والثغرات ادلعرفية ادحمددة من خالل عمليات حتديد النطاق والتقييمات 

التخصصات يف عقد حوارات  ادلتعددرف وبيانات جديدة ودعم ادلوكتب وفريق اخلرباء احفيز توليد معكذلك يف 
االضطالع بأنشطة أخرى لتلبية تلك وعند قرري السياسات ومنظمات التمويل مع ادلنظمات العلمية وم

  .مل، بتوجيو من ادلوكتب والفريقاالحتياجات ادحمددة يف برنامج الع
حلفيز تطوير معارف جديدة: )أ( حتديد الثغرات  ،خطوات التالية، اليت تتوكون من ثالث العمليةوتُقًتح  -07

، ويف التقييمات ادلنجيزة؛ )ب( التشاور بشأن ىذه الثغرات يف برنامج عمل ادلنرببيانات يف ادلعارف وادلعلومات وال
رلاالت البحث ذات  إسنادتوليد ادلعارف مع اجملتمع العلم ؛ )ج(  فيما خيصاجملاالت ذات األولوية  وحتديد

من  أساسيةبصورة ، وذلك هبا بالغ منظمات التمويل ىذهإبحوث و التمويل لؤسسات زلتملة دلاألولوية ىذه 
البيانات و الثغرات يف ادلعلومات  تشملادلعرفية  أن الثغراتيف ىذا السياق ويُفهم خالل االجتماعات الثنائية. 

 بالتنوع البيولوج  العادل . ادلتعلقةالرئيسية 
اجلولة األوىل من ادلشاورات،  على اإلنًتنت. ويف اً ويف إطار اخلطوة األوىل، وضعت فرقة العمل استبيان -03

تشرين  01لتقييمات ادلنجيزة واجلارية يف لادلشاركني وادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني  الرؤساءستبيان إىل االأرسل 
رلموعة من االقًتاحات جملاالت البحث ذات األولوية استنادا إىل  إىلاالستبيان وأفضى . 7106األول/أكتوبر 

الردود الواردة أيضا إىل أنو ال ييزال من ادلبوكر  وأشارت .ءوإنتاج الغذا والتلقيح لملقحاتل نتائج التقييم ادلواضيع 



IPBES/5/5 

4 

تدىور تقييمات و  اإلقليميةحتديد رلاالت البحوث ذات األولوية من التقييمات  ،عملية التقييمإطار يف  ،جدا
 العادلية.  والتقييمات األراض  واستصالحها

فريق اخلرباء ادلتعدد  ات من جانبيزيد من التوجيهادل مع تقدميإرسال االستبيان مرة أخرى،  يُعتيزمولذلك  -02
للتقييمات الثانية  مشاريع ادلرحلة ، خالل إكمال7107عام ، يف منتصف التخصصات ودعم تقين من األمانة

 أخذيم العادل . ولضمان لتقيلاألوىل  مشروع ادلرحلةوإعداد  هاتدىور األراض  واستصالحتقييمات و  اإلقليمية
اخلرباء، عند سُيذكَّر  ،ذات األولوية ادلقًتحة رلاالت البحث يف االعتبار ضمن ذات الصلةادلنرب مجيع نواتج 

مدى توفر ادلعارف األصلية وادحملية  بأن يضعوا يف االعتبار، والبياناتلثغرات يف ادلعارف وادلعلومات ل ىمحتديد
؛ وأدوات دعم السياسات نماذجالوالسيناريوىات و  والتقييم، يمالق  ب ادلتعلقةالصلة ادلنهجيات ذات و ذات الصلة؛ 

 االجتماع العام، يف ادلقرر فقد كلف نماذج الالسيناريوىات و أما فيما خيص ومنهجيات تقييم فعاليتها. 
ذات صلة من فيز وضع سيناريوىات واماذج حب(، فريق اخلرباء اخلامس)الفرع خامسا وادلرفق  2/0-م ح د 
)انظر  األمر للعمل ادلستقبل  للمنرب، وجيري العمل بشأن ىذانطاقًا  اجملتمع العلم  األوسعجانب 

IPBES/5/INF/2). 
تعليقات من اجملتمع العلم  بشأن اجملاالت ادلقًتحة ذات األولوية لتوليد ادلعارف تقدمي طلب  ادليزمعومن  -05

مع  ادلنشود التواصل، قبل 7107يف النصف الثاين من عام  ائيةالدراسة االستقصالناشئة عن أول جولتني من 
وأوائل عام  7107منتدى بلمونت، يف أواخر عام  أعضاءحباث، مثل األتمويل لمنظمات زلتملة زلددة 

 عملية حفيز توليد معارف جديدة.  يف توجيوىذه اجلولة األوىل من ادلشاورات ستستخدم . و 7108
، هاصالحاستالصيغة النهائية للتقييمات اإلقليمية وتقييم تدىور األراض  و بعد وضع العملية وكرر تُ وس -06

  .7109 وعام 7108 عام يفلتقييم العادل  ل الثانية مشروع ادلرحلةأثناء إعداد 
 اإلجراءات المقترحة - ثانياا 

لعام خطة العمل ادلقًتحة لفرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات  يف النظريف يرغب االجتماع العام قد  -07
العام أيضا إىل تقدمي أي  ويُدعى االجتماع .يهامن أجل ادلوافقة عل ،الواردة يف ادلرفق 7108 وعام 7107

 ه.ادلعلومات الواردة يف الفرع األول أعال بشأنتعليقات وتوجيهات بشأن تنفيذ خطة العمل، ويف ىذا الصدد، 
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 المرفق

 7112وعام  7112لعام خطة العمل المقترحة 

 النشاط
الربع الثاين 

7107 
الربع الثالث 

7107 
الربع الرابع 

7107 
الربع األول 

7108 
الربع الثاين 

7108 
الثالث  الربع

7108 
الربع الرابع 

7108 
الربع األول 

7109 

التقييمات ادلتعلقة باختيار واستخدام  يفتقدمي الدعم إىل اخلرباء العاملني 
 x x x x x x x x ادلؤشرات وادلقاييس والبيانات ذات الصلة

الدراسة االستقصائية ادلتعلقة بفائدة اذلياكل األساسية القائمة على اإلنًتنت 
 x x x ومواصلة تنقيحها

     

 x x x x x x x x  ادلوكتملةنتجات ادلنرب مباذلياكل األساسية القائمة على اإلنًتنت  استوكمال

للموارد الرئيسية  اً مستودع لتصبحتطوير اذلياكل األساسية القائمة على اإلنًتنت 
 ادلتعلقة بنواتج ادلنرب

 

x x x x x x x 

    x    x حتديد الثغرات البحثية الناشئة يف سياق التقييمات اجلارية وادلنجيزة

   x x    x توليد ادلعارف لذات األولوية  ادلقًتحة بشأن اجملاالت اتادلشاور 

اجملاالت ذات األولوية ب فيما يتعلقتمويل البحوث ل ةمع منظمات زلتمل التواصل
 توليد ادلعارفل

 
 x x 

 
 x x 

 x x x x x x x x ادلنرب يف تقييمالاألنشطة األخرى ذات الصلة بادلعارف والبيانات لدعم خرباء 

____________ 


