
محدود من طبع عدد لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا،  
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
   2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال10-13البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  المبادرة العالمیة للتصنیف  11/29المقرر 
  إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف

  ،إن مؤتمر األطراف
 وأهداف أیشي للتنوع 2020-2011یولوجي  أن الخطة االستراتیجیة الجدیدة للتنوع البیؤكد -1

، وینبغي أن یوجها العمل في المستقبل 2020البیولوجي التابعة لها یقدمان اإلطار الشامل لالتفاقیة إلى غایة عام 
ّ ویقر  لجمیع القضایا المشتركة بین القطاعات والمجاالت المواضیعیة لالتفاقیة،  بأهمیة إستراتیجیة بناء القدرات من      

 ؛ في هذا السیاقمبادرة العالمیة للتصنیفأجل ال

                                                                        ً         باإلستراتیجیة المنقحة لبناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف دعما  للخطة یرحب -2
 ؛2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 األطراف والحكومات األخرى إلى القیام، حسب االقتضاء، وفي الوقت المناسب، بإدراج یدعو -3
تراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف في إستراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة المحدثة أنشطة إس

، مع مالحظة أن بناء القدرات التصنیفیة یتطلب مشاركة متعددة التخصصات، بما في )NBSAPs(للتنوع البیولوجي 
 ذلك مشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة، حسب االقتضاء؛

المنظمات المعنیة بالتصنیف والمنظمات األخرى ذات الصلة، بما فیها ضمن آخرین، شبكات  یدعو -4
استراتیجیة بناء التصنیف، ومتاحف التاریخ الطبیعي، وغیرها من المؤسسات العلمیة والشركاء الذین یساهمون في 

واتج موجهة نحو النتائج فعلیة لتنفیذ  نبتحقیقالقدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف، إلى االهتمام بصفة خاصة 
 ؛9/22برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف المرفق بالمقرر 

 هذه المنظمات واألطراف إلى بذل جهود خاصة لتدریب الموارد البشریة والمحافظة یدعو كذلك -5
مات التصنیفیة، فضال عن إعداد علیها وتعزیزها، إلعداد قوائم جرد، ورصد التنوع البیولوجي وتوفیر المزید من المعلو 
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وحفظ نظم معلومات متاحة للجمهور ومرافق للمجموعات البیولوجیة، مع مراعاة التشریع الوطني لألطراف، حسب 
 االقتضاء؛

ذ یقر   -6 ّ وا       ٕ  التعاون بین المؤسسات یشجع بأهمیة النهج المتعدد التخصصات لدراسة التنوع البیولوجي،   
المنظمات األخرى وعلى تطبیق منهجیات وتقنیات جدیدة لتحقیق الهدف لمؤسسات و اوالمنظمات المعنیة بالتصنیف و 

  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛9

ّ یقر   -7  بأهمیة زیادة المكانة العلمیة للبحوث التصنیفیة، وتعزیز الخبرة في مجال التصنیف، وخاصة    
أن تولید الطلب على المعلومات التصنیفیة یمثل بشأن المجموعات التي ال یوجد بشأنها دراسات أو معلومات كثیرة، وب

، الذي یشجع، ضمن جملة أمور، على استحداث فرص عمل وحوافز 10/39خطوة مهمة في االستجابة للمقرر 
  للمتخصصین من الشباب في مجال التصنیف؛

  المجتمع العلمي على االعتراف بالمطبوعات التصنیفیة بدرجة أكبر؛یشجع -8

بالغ عن مدى فعالیة جهودها في مجال بناء القدرات لدعم تنفیذ المبادرة  إلى األطراف اإلیطلب -9
 إلى األمین التنفیذي ویطلبالعالمیة للتصنیف، من خالل تقاریرها الوطنیة الخامسة والسادسة في إطار االتفاقیة، 
لوطنیة المقدمة من األطراف، اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفیذ المبادرة العالمیة للتصنیف، استنادا إلى التقاریر ا

 إلى اجتماعات مؤتمر األطراف ذات الصلة؛

 إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد المالیة، أن ینظم وییسر، بقدر المستطاع، وبالشراكة یطلب -10
 : الدولیة المعنیةمع المنظمات األكادیمیة، واالتفاقات البیئیة المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البیولوجي والمنظمات

حلقات عمل إقلیمیة لمساعدة األطراف ونقاط اتصالها الوطنیة المعنیة بالمبادرة العالمیة للتصنیف،   )أ(
 على استعمال إستراتیجیة بناء القدرات ،التفاقیة وأصحاب المصلحة اآلخرینلباإلضافة إلى نقاط االتصال األخرى 

اج التصنیف في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المنقحة للتنوع من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف في إدم
اآلخرین مثل المجتمعات المعنیین ویمكن أن یضم الشركاء في حلقات العمل هذه أصحاب المصلحة . البیولوجي

  األصلیة والمحلیة؛
یف والشركاء، حلقات عمل، بالتعاون مع نقاط االتصال الوطنیة المعنیة بالمبادرة العالمیة للتصن  )ب(

لتوفیر أدوات عملیة لتحسین المهارات التصنیفیة والمهارات ذات الصلة لدى الموارد البشریة وزیادة التوعیة في أوساط 
طائفة أوسع من أصحاب المصلحة بشأن فائدة المعلومات التصنیفیة في سیاق حفظ التنوع البیولوجي، واالستخدام 

  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة؛المستدام لعناصره، والتقاسم العادل 
ة أدوات عملیة مجموعالقیام، بالتعاون مع آلیة تنسیق المبادرة العالمیة للتصنیف والشركاء، بإعداد   )ج(

م مع للتعلم لنقاط االتصال الوطنیة لكل من االتفاقیة والمبادرة العالمیة للتصنیف، لتعزیز هذه المبادرة وتیسیر اتصاله
جمیع أصحاب المصلحة المعنیین، بما في ذلك المجتمعات األصلیة والمحلیة، لتعزیز مشاركة جمیع القطاعات ذات 

   ودعم إجراءات إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف؛،الصلة
ب طویل األجل،  األطراف، والمؤسسات األكادیمیة والمنظمات المعنیة إلى دعم برامج التدرییدعو -11

بما في ذلك التدریب الداخلي، والمنح الدراسیة، والتدریب على المستوى الجامعي ومستوى الدراسات العلیا لتحسین 
 مهارات الموارد البشریة ذات الصلة بالتصنیف والمهارات المتعلقة بها؛



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/29 
Page 3 
 

ذ یقر   -12 ّ وا       ٕ لبلدان، والحصول على  بأن البحوث التصنیفیة یمكن أن تشتمل انتقال الموارد الجینیة بین ا  
 على الحاجة إلى االضطالع بهذه األنشطة على نحو یتفق مع أحكام الحصول وتقاسم یشددالمعارف التقلیدیة، 

المنافع لالتفاقیة، وحسب االقتضاء، بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف 
  مراعاة تشریعها الوطني أو متطلباتها التنظیمیة؛للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومع

ه  -13 ّ  ینو  بأهمیة المعارف التصنیفیة التقلیدیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة في سیاق المبادرة العالمیة    
 للتصنیف؛

ذ یقر   -14 ّ وا       ٕ بالحاجة إلى موارد مالیة لبناء القدرات، بما في ذلك اإلرشادات الموحدة الموجهة إلى اآللیة   
 الحكومات األخرى، والمنظمات والجهات المانحة إلى تقدیم دعم مالي وتقني كاف إلى ویدعواألطراف، حث یالمالیة، 

األطراف لتنفیذ المشروعات واألنشطة التصنیفیة التي تعطي األولویة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 ؛2011-2020

مبادرة العالمیة للتصنیف  بالصالحیات المنقحة آللیة التنسیق للیحیط علما -15
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/5) ، واالستبیانات المتعلقة باالحتیاجات التصنیفیة وتقییمات القدرات

)(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4 التي ستكون مفیدة في وضع أولویات بناء القدرات التصنیفیة في ،
  .االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المنقحة للتنوع البیولوجي
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  مرفق
  إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف

إن المبادرة العالمیة للتصنیف مبادرة مشتركة بین القطاعات، وسیساعد تنفیذها الفعال في تنفیذ الخطة  -1
تیجیة ویتمثل الهدف من إسترا.  وتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف في تنمیة الموارد البشریة والبنیة التحتیة الضروریة لتولید، ونشر 
واستخدام المعارف والمعلومات الخاصة بالتصنیف بطریقة تساعد األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات 

ب مقتضى الحال، بروتوكول ناغویا التابع لها بشأن الحصول وأصحاب المصلحة في التنفیذ الفعال لالتفاقیة، وحس
على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتشریع الوطني، فضال عن الخطة 

ل وسیتم تحقیق ذلك من خال. ، وتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي2020-2011اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
وترد قائمة بالشركاء الرئیسیین على . أنشطة مجموعة من مؤسسات التصنیف والمبادرات والمشروعات والتعاون معها

  .shtml.partner/gti/int.cbd.www://http: الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي على العنوان التالي
سعى إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف أیضا إلى تحفیز العمل على الصعید وت -2

الوطني، لتحسین دمج معلومات واحتیاجات التصنیف في اإلستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي 
(NBSAPs) . جراءا، ورسالة، رؤیةوتتكون إستراتیجیة بناء القدرات من ٕ     وا   تعكس األولویات على الصعیدین اإلقلیمي ت  

  .والعالمي
ومما یذكر أن إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف هي إطار مرن لتنمیة القدرات  -3

عد العالمیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة والوطنیة ُ                                            التصنیفیة وتولید معلومات عن التصنیف على الص                                             .  
  الرؤیة  -ألف 

، إزالة الحواجز التصنیفیة للتوافر العالمي للمعارف العلمیة، والبیانات والمعلومات بشأن 2020 عام بحلول -4
التنوع البیولوجي، مما یسمح باستخدامها على جمیع مستویات المجتمع في دعم صنع القرار بغیة تحقیق األهداف 

  .الثالثة لالتفاقیة
  المهمة  -باء 

، بالتعاون في تنفیذ 2020خرى، والمنظمات والشبكات المعنیة، بحلول عام أن تقوم األطراف، والحكومات األ -5
إجراءات إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف على الصعد الوطنیة، ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة 

 ذلك خبراء متدربون في والعالمیة من أجل الحصول على الموارد التصنیفیة والموارد البشریة الضروریة، بما في
مجاالت التصنیف، والتكنولوجیات والبنیة التحتیة، ونظم معلومات التصنیف، وقواعد البیانات ونظم البیانات 
الستعمالها في تنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وكمساهمة في تحقیق أهداف أیشي للتنوع 

  .البیولوجي
  الغایات  - جیم 

أن تكون األطراف والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة وكل أصحاب المصلحة اآلخرین المعنیین : 1ایة الغ
 بقیمة معلومات التصنیف التي تغطي جمیع الكائنات الحیة فیما یتعلق بخفض الضغوط درایةبالتنوع البیولوجي، على 

  .زیز خدمات النظم اإلیكولوجیة لرفاهیة البشرالمباشرة على التنوع البیولوجي، وتعمیم التنوع البیولوجي وتع
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 االحتیاجات ووضع أولویات الثغرات بتحدیدأن تقوم األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة : 2الغایة 
  الخاصة ببناء القدرات؛

 بتولیدء من المواطنین أن تقوم المنظمات المعنیة، والشركاء والمؤسسات المحلیة المعنیة، بما في ذلك العلما: 3الغایة 
  . معلومات التصنیف لتلبیة االحتیاجات التصنیفیة المحددةوصیانة
 المنظمات المعنیة، والشركاء والشبكات ذات الصلة معلومات التصنیف لتمكین األطراف  تتقاسمأن: 4الغایة 

لبیولوجي على الصعد والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرین من اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن التنوع ا
  .الوطنیة، ودون اإلقلیمیة، واإلقلیمیة والعالمیة

 األطراف في االتفاقیة، والحكومات األخرى، والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنیین بعملیات تستخدمأن : 5الغایة 
عمل في إطار  وبرامج ال2020-2011االتفاقیة معلومات التصنیف لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

  .االتفاقیة، في وقت مبكر
  2020-2011اإلجراءات االستراتیجیة الواجب اتخاذها في الفترة   –دال 

على األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنیین النظر في اتخاذ اإلجراءات  -6
  :التالیة

ت وقدرات التصنیف على الصعیدین الوطني ، احتیاجا2013أن تستعرض في موعد أقصاه نهایة عام : 1اإلجراء 
  .2020-2011واإلقلیمي، وتقرر األولویات لتنفیذ االتفاقیة والخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

سیتم استعراض اإلستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المحدثة للتنوع البیولوجي في االجتماع الثاني : المبرر
ویجب قبل انعقاد هذا االجتماع، عند االقتضاء، أن . 2014ه في عام عشر لمؤتمر األطراف المقرر عقد

ن مجاالت بناء القدرات ذات األولویة في مجال التصنیف بوضوح في اإلستراتیجیات والخطط العمل     ّ                                                                                    تبی 
الوطنیة المحدثة للتنوع البیولوجي، استنادا إلى احتیاجات المستخدمین على جمیع مستویات المجتمع، حسب 

وسیعمل ذلك على بیان احتیاجات المستخدمین لبناء القدرات في مجال التصنیف التي سیتم . لحالمقتضى ا
 من 17 صراحة الهدف 1ویعالج اإلجراء . 9 و4 و3معالجتها في إجراءات أخرى، خصوصا في اإلجراءات 

ت القدرات التي ویمكن اإلطالع على استبیانات احتیاجات التصنیف وتقییما. أهداف أیشي للتنوع البیولوجي
وتتاح أیضا وثیقة . http://www.cbd.int/gti/needs.shtml: ستستعمل لهذا الغرض على العنوان التالي

إعالمیة بشأن النموذج القیاسي الحتیاجات التصنیف وتقییمات القدرات التي ستستعملها األطراف 
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4)وسیساهم االستعراض بصفة . ت ومعلومات مفیدة أخرى إلجراء التقییما

 الثغرات تحدید - من إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف 2خاصة في تحقیق الغایة 
  . االحتیاجات الخاصة ببناء القدراتووضع أولویات

حتیاجات تقییمات ا: 1النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف
  .التصنیف وتحدید األولویات على الصعید القطري

  .2-1-1 و1-1-1، المنتجین 9/22المنجزات الموجهة نحو تحقیق نتائج فعلیة في المقرر 
دمج المبادرة العالمیة للتصنیف في االستراتیجیات وخطط العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة : نتیجة اإلجراء

  .تي خضعت للمراجعةوالوطنیة للتنوع البیولوجي ال

http://www.cbd.int/gti/needs.shtml
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، بتنظیم حلقات عمل إقلیمیة ودون إقلیمیة بهدف إعالم األطراف ونقاط اتصالها 2013القیام بنهایة عام : 2اإلجراء 
المبادرة العالمیة للتصنیف، وممثلي وزارات العلوم، والتعلیم، والحفظ، والقطاعات األخرى ذات /الوطنیة التابعة لالتفاقیة
تصنیف والحاجة إلى التعاون في هذا المجال في تنفیذ االتفاقیة والخطة اإلستراتیجیة للتنوع الصلة، عن أهمیة ال

  .2020-2011البیولوجي 
یشجع هذا اإلجراء على إشراك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في تنفیذ إجراءات أخرى بین : المبرر

الخبرات المكتسبة من الروابط بین ویسمح اإلجراء بتبادل .  على الصعید الوطني2020 و2015السنوات 
                ُ                ومن المتوقع أن ت یسر حلقات العمل . المبادرة العالمیة للتصنیف واإلستراتیجیات والخطط والبرامج ذات الصلة

هذه الدمج الفعال إلستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف في اإلستراتیجیات وخطط 
لوجي من خالل التعاون مع القطاعات الحكومیة ذات الصلة، ومن بینها قطاعات العمل المحدثة للتنوع البیو 

ویمكن دعوة قطاعات التنمیة االجتماعیة . البیئة، والزراعة، والحراجة، ومصاید األسماك، والعلوم والتعلیم
المحددة في االقتصادیة وقطاع إدارة وتنمیة المناظر الطبیعیة، إلى هذه العملیة استنادا إلى االحتیاجات 

.  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي19 و17 و1ویتناول هذا اإلجراء األهداف . ، حسب االقتضاء1اإلجراء 
 من إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة 2 و1وستساعد حلقات العمل على تحقیق الغایتین 

 االحتیاجات الخاصة ببناء ووضع أولویات  الثغراتوتحدید بقیمة معلومات التصنیف الدرایة -للتصنیف 
  .القدرات

جمیع األنشطة المزمعة في األهداف : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف
  .التشغیلیة الخمسة

ت إشراك األوساط األكادیمیة والقطاعات الحكومیة ذات الصلة في تنفیذ إستراتیجیة بناء القدرا: نتیجة اإلجراء
  .من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف

 لتحسین مهارات 2014تنظیم حلقات عمل تقنیة وحلقات تدریبیة لألوساط األكادیمیة إضافیة بحلول عام : 3اإلجراء 
  .التصنیف ونوعیة معارف ومعلومات التصنیف، فضال عن مساهمة التصنیف في تنفیذ االتفاقیة

ات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف مهنیین متدربین تدریبا جیدا في تتطلب إستراتیجیة بناء القدر : المبرر
مجال التصنیف الستكمال النشر العلمي للمعارف التصینیفیة المبسطة، وتبریر التصنیف والعلوم المتعلقة 

- 2011بالتنوع البیولوجي في سیاق تنفیذ اتفاقیة التنوع البیولوجي والخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
وییسر هذا اإلجراء تقاسم المعلومات عن أفضل الممارسات والخبرات بین خبراء التصنیف وأصحاب . 2020

وییسر أیضا وضع محتوى منهج دراسي موصى به لزیادة التوعیة . المصلحة المشتركین في تنفیذ االتفاقیة
التصنیف أیضا كمادة دراسیة للطلبة، العامة بمعلومات التصنیف الضروریة لتنفیذ االتفاقیة، مع زیادة جاذبیة 

ویحتاج األمر في حلقات العمل . والعاملین في مجموعات العینات، ومن بینهم خبراء التصنیف المیدانیین
هذه، إلى إبراز االحتیاجات التصنیفیة في البلدان النامیة لمعالجة األمن الغذائي والقضایا الناشئة األخرى في 

وستسهم حلقات .  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي19 و1ذا اإلجراء الهدفین ویعالج ه. إطار االتفاقیة
 من إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة 5 و4 و3العمل والحلقات التدریبیة في تحقیق الغایات 

  . معلومات التصنیفتولید وصیانة وتقاسم واستخدام –للتصنیف 
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جمیع األنشطة المزمعة في األهداف : عمل المبادرة العالمیة للتصنیفاألنشطة ذات الصلة في برنامج 
  .التشغیلیة الخمسة

إشراك خبراء التصنیف المدربین في دعم تنفیذ االتفاقیة، من خالل تدریب خبراء التصنیف : نتیجة اإلجراء
یجاد فرص عمل لهم، من أجل تیسیر بناء القدرات في مجال التصنیف وتیسیر مساهمتهم ف ٕ                                                                             وا  ي أنشطة   

- 2011االتصال والتعلیم والتوعیة العامة، تمشیا مع تنفیذ االتفاقیة والخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
والتوعیة بین خبراء التصنیف وأصحاب المصلحة بخصوص االحتیاجات والمتطلبات التصنیفیة ذات . 2020

  . للمنافع الناشئة عن استخدامهاالصلة بالحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف
مثل األدلة المیدانیة، واألدوات اإللكترونیة، مثل (، إنتاج أدوات التصنیف وتقاسمها 2015بحلول عام : 4اإلجراء 

المعشبات االفتراضیة، وأدوات تحدید الهویة التي تستند إلى التسلسل الجیني وتسلسل الحامض النووي، مثل رموز 
 وأدوات تحلیل المخاطر في سیاق األنواع الغریبة الغازیة والسالمة األحیائیة، مع األخذ في )األعمدة المتوازیة

األنواع ) 1: (الحسبان االحتیاجات المحددة للمستخدمین؛ وتیسیر استخدام هذه األدوات لتحدید هویة وتحلیل ما یلي
واألنواع   )4(دة للزراعة وزراعة األحیاء المائیة؛ واألنواع والسمات المفی) 3(واألنواع الغریبة الغازیة؛ ) 2(المهددة؛ 

  .واألنواع ذات األهمیة االجتماعیة االقتصادیة، بما في ذلك التنوع المیكروبي) 5(المعرضة للتجارة غیر المشروعة؛ 
ستساعد أدوات تحدید الهویة الحالیة والمنتجة حدیثا األطراف في جرد التنوع البیولوجي، واالكتشاف : المبرر

. لمبكر لألنواع الغریبة الغازیة، وتنفیذ برامج العمل األخرى في االتفاقیة التي تتطلب تحدید تصنیف األنواعا
ومن المهم وضع معاییر تقنیة وبروتوكوالت دولیة لتوصیف وجرد ورصد التنوع البیولوجي للموارد الوراثیة 

راء مهما بصفة خاصة على المستوى ویعتبر هذا اإلج. المستأنسة وبیئات اإلنتاج، حسب مقتضى الحال
األدنى تحدیدا لفئات التصنیف لبعض الكائنات التي توجد فیها أنواع فرعیة، وأصناف وسالالت وأنواع 
بیولوجیة مختلفة، التي قد یكون لها مثال، مستویات غزو مختلفة، وتأثیرات في مختلف النظم اإلیكولوجیة، 

ومن المفضل أن تكون أدوات التصنیف . ل المكافحة البیولوجیةأو استجابات أو ردود فعل مختلفة لعوام
ویعالج . مفتوحة ویمكن الوصول إلیها وفقا للمقاییس الدولیة واتفاقات التراخیص للتكنولوجیات ذات الصلة

 من أهداف أیشي للتنوع 16 و14 و13 و12 و11 و10 و9 و8 و5 و2 و1هذا اإلجراء األهداف 
 من إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة 4 و3جراء في تحقیق الغایتین ویساهم هذا اإل. البیولوجي

  .معلومات التصنیفتولید وصیانة وتقاسم  –العالمیة للتصنیف 
 التي 16 إلى 10األنشطة المزمعة من : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف

، واألنواع الغریبة الغازیة )ي(8ول وتقاسم المنافع، والمادة تغطي جمیع البرامج المواضیعیة، والحص
  .8/3والمناطق المحمیة الواردة في المقرر 

قدرات على تحدید هویة األنواع الضروریة لدعم تنفیذ برامج العمل في إطار االتفاقیة، ومن : نتیجة اإلجراء
دارتها؛ ) 1(بینها  ٕ        تحدید أولویة المناطق المحمیة وا  عة وتربیة األحیاء المائیة ذات الصلة باألمن والزرا) 2(                               

دارتها؛ ) 3(الغذائي؛  ٕ        ومكافحة األنواع الغریبة الغازیة وا    .وجرد األنواع ورصدها) 4(                                 
، استعراض وتعزیز القدرات البشریة والبنیة التحتیة لتحدید والمساعدة في رصد التنوع 2015بحلول عام : 5اإلجراء 

نواع الغریبة الغازیة، وفئات التصنیف التي ال تحظى بالقدر الوافي من الدراسة، البیولوجي، وخصوصا في مجال األ
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ویمكن إجراء االستعراض مع الشبكات . االقتصادیة، ضمن أنواع أخرى-واألنواع المهددة وذات األهمیة االجتماعیة
  .اإلقلیمیة وتنسیقه مع األنشطة الوطنیة والدولیة

، استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز في تنفیذ الخطة 2015 عام سیجري مؤتمر األطراف، في: المبرر
وینبغي أن یتضمن ذلك استعراضا للقدرات على تحدید ورصد التنوع البیولوجي الذي یمكن . اإلستراتیجیة

وینطوي ذلك على تجمیع قوائم . أو بالتعاون مع الشبكات اإلقلیمیة/القیام به على الصعید الوطني و
والمؤسسات ومصادر التمویل، والتشجیع على حوافز لتدریب الشباب في مجال التصنیف بالمتخصصین، 

ویعالج هذا اإلجراء األهداف . للتأكد من أن المعارف والمهارات والمجموعات التصنیفیة یتم صیانتها بنجاح
جیة بناء  من إستراتی4 و3ویساهم في تحقیق الغایتین .  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي20 و19 و17

  .معلومات التصنیفتولید وصیانة وتقاسم  –القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف 
  :األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف

بناء القدرات على الصعیدین العالمي واإلقلیمي لمساندة التوصل إلى المعلومات التصنیفیة : 5النشاط المزمع 
  .، وتعزیز شبكات التعاون اإلقلیمي القائمة في مجال التصنیفوتولیدها

  .األنواع الغریبة الغازیة: 15النشاط المزمع 
تقدیم معلومات إلى مؤتمر األطراف كمساهمة في استعراض منتصف المدة للخطة : نتیجة اإلجراء

  .د هویة األنواعوتعزیز القدرات البشریة على تحدی. 2020-2011اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
، القیام، قدر اإلمكان، بدعم الجهود الحالیة الرامیة إلى إعداد القدرات في مجال مرافق 2016بحلول عام : 6اإلجراء 

معلومات وموضوعات التنوع البیولوجي الوطنیة، وبناء وصیانة نظم المعلومات والبنیة التحتیة الالزمة لجمع، وتوثیق 
یولوجیة، وخصوصا أنواع العینات، وتوفیر الحصول الحر والمفتوح للجمهور للمعلومات وتتبع استخدام العینات الب

  .2016ذات الصلة بالتنوع البیولوحي، وذلك بحلول عام 
 من إستراتیجیة بناء 5لمتابعة متطلبات القدرات والبنیة التحتیة التي تم استعراضها في اإلجراء : المبرر

ة للتصنیف، على األطراف، والحكومات األخرى والقطاع المالي، بما في القدرات من أجل المبادرة العالمی
ذلك الجهات المانحة، تعزیز البنیة التحتیة لبناء القدرات على التصنیف، بما في ذلك إعداد آلیات للتمثیل 

 20 و19 و17 و1ویعالج هذا اإلجراء األهداف . الرقمي للمراجع والمجموعات األخرى والمعلومات القائمة
 من إستراتیجیة بناء 4 و3جراء أیضا في تحقیق الغایتین ویساهم هذا اإل. من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي

  .معلومات التصنیفتولید وصیانة وتقاسم  –القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف 
ضع نظام عالمي و : 7النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف

  .منسق لمعلومات التصنیف وفقا للمقاییس واتفاقات التراخیص الدولیة للتكنولوجیات ذات الصلة
  .بنیة تحتیة للمعلومات لتلبیة احتیاجات التصنیف: نتیجة اإلجراء

 وبناء مزید من ، إعداد الموارد البشریة والبنیة التحتیة الكافیة لحفظ المجموعات الحالیة2017بحلول عام : 7اإلجراء 
حفظ الكائنات ) 1: (ویمكن أن یعزز هذا اإلجراء وییسر ما یلي. مجموعات العینات البیولوجیة والموارد الجینیة الحیة

شراك األوساط األكادیمیة؛ ) 2(المجهریة خارج الموقع الطبیعي؛  ٕ                       وا  ومنح التدریب الداخلي، وتبادل الخبراء ) 3(  
یجاد فرص عمل لی) 4(وتعاونهم؛  ٕ               وا  وتخصیص األموال ) 5(صبحوا خبراء ویواصلون العمل في مجال التصنیف؛   
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ومبررات لالستثمار في الموارد البشریة والبنیة التحتیة؛ ) 6 (العامة إلنشاء وصیانة البنیة التحتیة للمجموعات؛
  .ونظم عالمیة منسقة للمجموعات البیولوجیة) 8(والحصول على المعلومات،   )7(

المجموعات المرجعیة، واألدوات المرجعیة، وقسائم العینات، یكتسب أهمیة قصوى من إن صیانة : المبرر
ویسعى هذا اإلجراء إلى كفالة قدرات المؤسسات . أجل تحدید ورصد التنوع البیولوجي والتنفیذ الفعال لالتفاقیة

تقدیم خدمات ) 1: (يالتي بها مجموعات من العینات البیولوجیة والموارد الجینیة الحیة على القیام بما یل
جراء التدریب، ) 2(تحدید الهویة؛  ٕ              وا  ویعالج . واالشتراك في التعاون الدولي في مجال بحوث التصنیف) 3(  

 أهداف أیشي للتنوع 20 و19 و17 واألهداف 1هذا اإلجراء معوقات التصنیف المذكورة في إعالن داروین،
 من إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة 4 و3ین ویساهم هذا اإلجراء أیضا في تحقیق الغایت. البیولوجي

  . معلومات التصنیفوتقاسم تولید وصیانة –العالمیة للتصنیف 
وضع نظام عالمي : 7النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف

  .خیص الدولیة للتكنولوجیات ذات الصلةمنسق لمعلومات التصنیف وفقا للمقاییس الدولیة واتفاقات الترا
تعزیز الموارد البشریة والبنیة التحتیة المؤسسیة، والمجموعات البیولوجیة، بما فیها مرافق : نتیجة اإلجراء

  .الحفظ المیكروبي خارج الموقع الطبیعي التي تعمل كأدوات للبحوث
لبیولوجي وزیادة كمیتها في المجموعات التاریخیة ، تحسین نوعیة السجالت عن التنوع ا2019بحلول عام : 8اإلجراء 

تاحتها من خالل قواعد بیانات التصنیف وقواعد البیانات الجینیة لتعزیز وضوح نماذج التنبؤ عن  ٕ                                                                                       والحالیة والمستقبلة وا                        
  .حالة التنوع البیولوجي وزیادة الثقة بها في ظل مختلف السیناریوهات

-2011، تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 2020ام سیستعرض مؤتمر األطراف، في ع: المبرر
م مدى التقدم المحرز في تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، استنادا إلى جملة أمور من 2020       ّ                                                                                   ، ویقی 

ویتمثل أحد األهداف النهائیة الستخدام معلومات التصنیف ). 10/9المقرر (بینها التقاریر الوطنیة السادسة 
ز وضوح نماذج حالة التنوع البیولوجي وزیادة الثقة بها في ظل سیناریوهات مختلقة للضغط البیئي، في تعزی

وتحقیقا لهذا الهدف، یجب أن ینعكس استخدام معلومات التصنیف . مثل تغیر المناخ والدوافع الكامنة للتغییر
لجینیة، إنعكاسه في التقریر الوطني والمعلومات المرتبطة بها عن النظم اإلیكولوجیة، بما في ذلك البیانات ا

ویمكن أن یكشف هذا اإلجراء أیضا المعلومات المفقودة عن الفترة بعد عام . السادس من قبل األطراف
 من أهداف 19 و16 و14 و13 و12 و11 و10 و9 و5 و4 و2 و1ویعالج هذا اإلجراء األهداف . 2020

 من إستراتیجیة بناء القدرات 5 و4 و3في تحقیق الغایات أیشي للتنوع البیولوجي، ویساهم هذا اإلجراء أیضا 
  .معلومات التصنیف وصیانة وتقاسم واستخدام ،تولید –من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف 

وضع نظام عالمي : 7النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف
  .منسق لمعلومات التصنیف

زیادة قدرات األطراف على اتخاذ قرارات تستند إلى العلوم باستخدام معلومات عن حالة التنوع : جراءنتیجة اإل
االستعادة المحتملة لألنواع، والموائل أو النظم اإلیكولوجیة في ظل /البیولوجي والخسارة المحتملة

  .السیناریوهات المطروحة ذات الصلة بالسیاسات

                                                           
1    pdf.en-28-inf-04-cop/information/04-cop/cop/meetings/doc/int.cbd.www://http 
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ئات التصنیف في المناطق الوطنیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة المستهدفة ذات األولویة تیسیر جرد لجمیع ف: 9اإلجراء 
مثل المناطق الساخنة للتنوع البیولوجي، والمناطق الرئیسیة للتنوع البیولوجي، والمناطق المحمیة، والمناطق التي تقوم 

جي، والمناظر الطبیعیة األرضیة المنتجة من المجتمعات المحلیة بحفظها، ومناطق اإلدارة المستدامة للتنوع البیولو 
الوجهة االجتماعیة اإلیكولوجیة، التي تم النظر فیها في إطار مبادرة ساتویاما وبرامج أخرى یمثل فیها الجرد أولویة 

  .لصنع القرار
للتصنیف، یعتبر هذا اإلجراء من إجراءات الدعم إلستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة : المبرر

والغرض منه اإلسراع في تولید معلومات التصنیف التي تحتاجها األطراف من أجل اتخاذ قرارات علمیة 
دارة التنوع البیولوجي ٕ                     مستنیرة بشأن حفظ وا  وباإلضافة إلى ذلك، یدعم اإلجراء إشراك أصحاب المصلحة .                    

ویعزز هذا اإلجراء . ى نطاق واسعوسیتم تقاسم معارف التصنیف عل. المحلیین في جرد التنوع البیولوجي
إشراك خبراء التصنیف والمواطنین اآلخرین في دعم حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام وزیادة 

ویمكن أن تتضمن المشروعات أیضا الجرد، وتحدید صفات الوراثة . 2020القدرات على التصنیف بعد عام 
ا، مثل في المزارع، وفي الغابات، وفي مرافق زراعة األحیاء لألنواع المسـتأنسة ورصدها في بیئات إنتاجه

وینبغي إدراج التنوع المیكروبي حیثما . 2019المائیة، وكذلك األحیاء البریة، عند االقتضاء، بحلول عام 
ویمكن البدء في جرد األنواع كمسألة ذات أولویة في المناطق التي توجد عنها بالفعل معلومات . أمكن

واجد األنواع ویمكن الحصول علي هذه المعلومات، بغیة دعم إعداد خطط عمل وطنیة وتعزیز أساسیة عن ت
  .الحفظ، واالستخدام المستدام والحصول وتقاسم المنافع على الصعید المحلي

 من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، 19 و14 و13 و12 و11 و10 و9 و1ویعالج هذا اإلجراء األهداف 
 –یع الغایات الخمس في إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف ویساهم في تحقیق جم

  .ووضع أولویتها، وتولیدها، وصیانتها واستخدامهامعارف ومعلومات التصنیف الدرایة، وتحدید 
  :األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف

  .ثقیفهتوعیة الجمهور وت: 4النشاط المزمع 
  .تعزیز الشبكات القائمة للتعاون اإلقلیمي في مجال التصنیف: 6النشاط المزمع 
  .الحصول وتقاسم المنافع: 14النشاط المزمع 

  .4وجمیع األنشطة المزمعة في إطار الهدف التشغیلي 
شراك أصحاب المصلحة في . زیادة القدرات على تولید وتقاسم معلومات التصنیف: نتیجة اإلجراء ٕ                      وا  مشاریع   

والمساهمة في مبادرة االتصال والتثقیف والتوعیة العامة من أجل التنوع . وتعزیز علم المواطنة. الجرد
  .البیولوجي

، تقییم التقدم المحرز في إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة 2020 و2018بین السنوات : 10اإلجراء 
عد الوطنیة ودون اإل ُ                  للتصنیف على الص  ، وذلك باستخدام 2020قلیمیة واإلقلیمیة والعالمیة، بغیة إدامتها بعد عام                

  .مؤشرات أهداف أیشي للتنوع البیولوجي ذات الصلة بالتصنیف، ضمن جملة أمور
یسعى هذا اإلجراء إلى كفالة استمرار أنشطة بناء القدرات على األجل الطویل على جمیع : المبرر

، استعراضا لتنفیذ االتفاقیة 2020راف، في اجتماعه المقرر عقده في عام وسیجري مؤتمر األط. المستویات
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وفي هذا الوقت، ینبغي تقییم منجزات بناء القدرات في . 2020-2011والخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
م. مجال التصنیف بالتوازي مع التقدم المحرز في تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي  البلدان             ّ ویمكن أن تقی 

 واألهداف 19أو اإلقلیمیة، مدى التقدم المحرز بشأن الهدف /المشاركة في مبادرات التصنیف الوطنیة و
 فضال عن التقدم الذي تبلغ عنه األطراف 2األخرى ذات الصلة، باستخدام المؤشرات المقترحة للتصنیف،

عدد األفراد المدربین؛ : ؤشرات العملیةم) 1: (ومن المؤشرات اإلضافیة المحتملة ما یلي. والحكومات األخرى
وعدد األفراد الذین یستخدمون مهارات التصنیف بعد حصولهم على التدریب، وعدد حلقات العمل المنظمة؛ 

عدد مواد التدریب المنتجة؛ وعدد أدوات التصنیف، وعدد المنجزات المحققة الموجهة : ومؤشرات النواتج) 2(
الزیادة في عدد دراسات التصنیف : التقدم/ومؤشرات النتائج) 3(مج العمل؛ نحو تحقیق نتائج فعلیة في برنا

، وزیادة عدد المؤسسات التي تم تعزیز بنیتها التحتیة وعدد فرص العمل )عالمیا، وحسب المنطقة(المنشورة 
 من أهداف أیشي للتنوع 19 و1ویعالج هذا اإلجراء جمیع األهداف، وخصوصا الهدفین . لخبراء التصنیف

وسیقدم استعراض إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف معلومات مهمة . البیولوجي
  .2020للنظر فیها عند صیاغة اإلستراتیجیات بعد عام 

 ولكنه مهم أیضا 5النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف
  . المزمعة األخرى في برنامج العملبالنسبة لجمیع األنشطة

ومعلومات . استعراض تنفیذ إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف: نتیجة اإلجراء
  .2020لألطراف لتطویر اإلستراتیجیة بعد عام 

 التنفیذ، والرصد، واالستعراض والتقییم  -هاء 

درة العالمیة للتصنیف لدعم برنامج عمل المبادرة العالمیة ستنفذ إستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبا -7
وبناء علیه، تسري . 2020-2011للتصنیف وضمن اإلطار األوسع نطاقا للخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

یولوجي األحكام بشأن التنفیذ والرصد واالستعراض والتقییم الواردة في القسم الخامس من الخطة االستراتیجیة للتنوع الب
، تسري على تنفیذ )10/2المقرر ( وآلیات الدعم الواردة في القسم السادس من الخطة اإلستراتیجیة 2011-2020

ستراتیجیة بناء القدرات من أجل المبادرة العالمیة للتصنیف ٕ                                                       برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف وا                                         . 

----  
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