
 عدد محدود طبع،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .من هذه الوثيقة

 المتعلقةة يتفاقالمؤتمر األطراف في ا
 بالتنوع البيولوجي

 تاسعالاالجتماع 
  أيار/ مايو30-19بون، 
 ∗المؤقت  من جدول األعمال11-4البند 

 
 المبادرة العالمية للتصنيف

 ، بما في ذلك إعداد 8/3 الناشئة عن المقرر المسائل
  نحو تحقيق نتائج فعليةةموجهقابلة للتسليم  مواد

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة   -أوال 

بالتشاور مع آلية تنسـيق      ،يضع، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن         8/3المقرر  من  ) و(11الفقرة  في   .1
 لكـل نشـاط مـن      ، وأصحاب المصلحة والمنظمات   ،ف، واألجهزة االستشارية األخرى ذات الصلة     المبادرة العالمية للتصني  

ومعنيـة  فعليـة    قابلة للتسليم موجهة نحو تحقيـق نتـائج          االمبادرة العالمية للتصنيف، مواد   األنشطة المقررة لبرنامج عمل     
 مـؤتمر األطـراف   نظر فيهاوذلك لي ، زمنيطخ إضافة مع " المخرجات )2"(  البند بالتصنيف للنظر فيها كإضافات في إطار     

 .تاسع اجتماعه الفي
لى االجتماع التاسع إ أن يقدممن نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي ) ز(11في الفقرة و .2

عروفة، وكخطوة األنواع الممتاحة على نطاق واسع بفي إعداد قائمة مرجعية ريرا عن التقدم المحرز طراف تقأللمؤتمر ا
لنباتات، والحيوانات، والكائنات الحية الدقيقة والكائنات األخرى، مع مراعاة الحاجة الملحة إلى إنشاء سجل عالمي لنحو 

 .مساندة تنفيذ العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجيفي توقيت مناسب، لتقديم أسماء علمية للكائنات 
 استكشاف ، وفى هذا السياق، التصنيفعائق واالحتفاظ بها لمعالجة ةقدرالء  بنا إلىالحاجةتأكيدا منه على و .3

 ،8/3 من المقرر 5دعا مؤتمر األطراف، في الفقرة  ، الالزميجل للدعم المالخيارات لضمان االستدامة طويلة األ
BioNET International بادرة العالمية للتصنيف، إلى بالتشاور مع آلية التنسيق التابعة للم،والمنظمات األخرى ذات الصلة 

 .، مع تبليغ مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع ما يحرز من تقدم للمبادرة العالمية للتصنيفنشاء صندوق خاصإ
الموجهة نحو تحقيق نتائج المحددة يحتوي القسم الثاني من هذه المذكرة على اقتراح بشأن المواد القابلة للتسليم  .4

التشاور مع آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف والمؤسسات األعضاء في كونسورتيوم التي أعدت بوفعلية، 
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متاحة إعداد قائمة مرجعية ) 1: (نحوويقدم القسم الثالث تقريرا عن التقدم المحرز .  الشركاء العلماء بشأن التنوع البيولوجي

ويقدم القسم الرابع مجموعة .  ق خاص للمبادرة العالمية للتصنيفإنشاء صندو) 2( باألنواع المعروفة؛ و على نطاق واسع
 .من مشاريع المقررات لنظر مؤتمر األطراف

 اثنين من المؤسسين الرئيسيين لعلم التصنيف الحديث، سنة على مولدة مائثالث بذكري مرور 2007احتفل في سنة  .5
فون في المتحف وبمناسبة االحتفال بذكري بو.  نفودي بورك، كونت  لويس لوكلي-وهما كارولوس لينايوس وجورج

التصنيف ودوره وخياراته علم الفرنسي الوطني للتاريخ الطبيعي، نظر أعضاء المبادرة العالمية للتصنيف في تاريخ 
 .ةفي المرفق األول بهذه المذكرنصه ومستقبله والتحديات التي تواجهه في القرن الحادي والعشرين، واعتمدوا إعالنا يرد 

 موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لكل نشاط مواد قابلة للتسليممقترحات بشأن  -ثانيا 
 من األنشطة المزمعة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

، أعدت آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف 2006تشرين الثاني /في اجتماعها السابع المنعقد في نوفمبر .6
 هي تتفقو.   زمنية ملموسة وفاعلين رئيسيين محتملينخطوطاوتشمل .  ة في المرفق الثانيمذكورليم ال القابلة للتسالمواد

 نتائج تقييم الحسبانمج العمل، وتأخذ في ا على برسري، وت7/30عموما مع إطار العمل المعتمد في المرفق الثاني بالمقرر 
 هذه المواد القابلة للتسليم المقترحة، الحظت آلية التنسيق والشركاء أهمية الموارد وأثناء إعداد.  األلفية للنظم اإليكولوجية

البشرية والمؤسسية والمالية الالزمة لتنفيذ هذه المواد في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا ومن بينها الدول الجزرية 
 .الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي

     تقارير مرحلية-ثا ثال
 لمعروفةاألنواع امتاحة على نطاق واسع بمرجعية    إعداد قائمة -ألف 

 :األنواع المعروفةات في إعداد القائمة المرجعية بعدد من المبادرات والمنظميسهم نشاط  .7
صـول علـى    تكنولوجيات ضرورية للح(GBIF) 1 المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي   حاليا يعد )أ(

.   وتحتوي أساسا على قائمة مرجعيـة بـاألنواع المعروفـة         بيانات التنوع البيولوجي وتبادلها ونشرها عن طريق اإلنترنت،       
 للعينـات   ل رقمـي  سـج مليـون    145كثر من مليون من أسماء األنواع وحـوالي         حاليا وسيطا أل  العالمي  ويعتبر المرفق   

الحصـول علـى    العالمي  وقد سهل المرفق    .   البيانات الموجودة حول العالم    من قواعد قاعدة   في أكثر من ألف      والمشاهدات
 المرفق ويمارس.  ليل عالمي لهذه المجموعات  مبادرة إلعداد د   عالنمعلومات عن العينات الموجودة في هذه المجموعات وإ       

 بيانـات   املة في مجاالت جمع   للجهات الع   صا للتدريب وبناء القدرات، ومحفال    فريقدم  أيضا وظائف تنسيق مهمة، و    العالمي  
 لعلم والسياسة واإلدارة؛وساط امفيدة لتحليل التنوع البيولوجي ألموثوقة والتصنيف والتنوع البيولوجي من أجل إعداد أدوات 

برنامج تعداد الكائنـات الحيـة   ، الذي أنشأه (OBIS)إن نظام المعلومات الجغرافية البيولوجية للمحيطات      )ب(
يمكـن  ( على الموقع اإللكترونـي      مجانا البيانات الجغرافية البيولوجية عن الكائنات الحية البحرية         تيح ي ،(CoML) 2البحرية

  ومـن خـالل المرفـق العـالمي    www.iobis.org: الحصول عليها من خالل موقع البوابة اإللكترونية للنظام على العنوان    
 قاعدة بيانـات    238 عينة، مقدمة من     80 000 مليون سجل و     13.2حتوي على   وي).  (GBIF)يولوجيلمعلومات التنوع الب  

ويعتبـر نظـام    .   وتوجد أيضـا أدوات للتحليـل      على أساس تصنيفي وعلى أساس جغرافي      تبوب البيانات و.  حول العالم 

                                                
1  http://www.gbif.org/ 
2  http://www.coml.org/ 
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البيانات في المرفـق العـالمي لمعلومـات         أحد المساهمين الرئيسيين ب    (OBIS)ة للمحيطات   المعلومات الجغرافية البيولوجي  
 التنوع البيولوجي؛

 Species 2000 معروفـة بواسـطة   ألنواع المتاحة على نطاق واسع بايجري اآلن إعداد قائمة مرجعية  )ج(
 قاعـدة بيانـات حـول العـالم،         47باستخدام   (ITIS)لنظام المتكامل لمعلومات التصنيف      التابع ل  (COL) 3كتالوج الحياة و

احة مـن خـالل قائمـة       والمعلومات مت .  آخرينف ومن خبراء     خبير من خبراء التصني    3 000اهمات من أكثر من     وبمس
وتوجد النسخة الحديثة للقائمة المرجعيـة علـى الموقـع اإللكترونـي       .  مرجعية سنوية توزع مجانا في شكل قرص مدمج       

http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2007/.            ويتم تحديث قائمة مرجعية ديناميكيـة باسـتمرار علـى  
لألنواع، تقدر   اسما   1 008 965وتحتوي الطبعة السابعة من القائمة المرجعية على        .  www.catalogueoflife.orgالموقع  

موثوق لجميـع  ومن المتوقع إتمام النسخة األولى الكاملة من كتالوج .  في العالممن نصف األنواع المعروفة قليال  أكثر  بأنها
 في بوابة بيانـات المرفـق العـالمي         ، فهو فهرس تصنيفي مهم     كتالوج الحياة  أما.  2011أنواع الكائنات الحية بحلول سنة      

  ويجري حاليا إعداد مذكرة تفاهم بين أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي            .)www.gbif.org(يولوجي  لمعلومات التنوع الب  
  وتهدف مذكرة التفاهم إلى التشجيع علـى تطـوير   .Species 2000ومنظمة  (ITIS)والنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 

اة كمساهمة نحو إعداد نظام عالمي منسق لمعلومات التصنيف، لمساندة أهداف اتفاقية التنـوع              ونشر واستعمال كتالوج الحي   
وستعقد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مع كتـالوج     .  ويشمل ذلك التعاون في جهود االتصال وتبادل المعلومات       .  البيولوجي

 .جل استكمال تغطية الكتالوجلحة من أمع أصحاب المص في مونتريال 2009في سنة  حلقة عمل (COL) الحياة
 من أجـل حشـد خبـراء    Species 2000 مع (BioNet International)ن شبكة البيولوجيا الدولية تتعاو )د(

 بهدف اإلسـهام فـي المرفـق    (BioNET LOOPS)المملوكة والمنفذة محليا دون اإلقليمية التصنيف من خالل الشراكات 
وبـدأ  .  كتالوج الحياة عن طريق إنشاء قوائم مرجعية إقليمية الزمة الستكمال       (GBIF)لوجي  العالمي لمعلومات التنوع البيو   

 بهـدف اسـتكمال   Species 2000 Asia Oceania  وBioNET-SACNET من جانـب  2007 في سنة يتعاونأول نشاط 
 ؛ الجنوبيةسيا آل معلومات التنوع البيولوجي كعنصر في نظام2012 بحلول سنة سيا الجنوبيةكتالوج الحياة آل

 67ي   مجموعة استنبات بكتيري ف    531 (WFCC)يمتلك االتحاد العالمي لمجموعات االستنبات البكتيري        )ه(
 أن مهمة تحديد خصائص التنوع الواسـع        ذلك.  ياخالال نسيلة من  11 327 ميكروبية و     ساللة 316 852بدا تحتوي على    

وتحتاج هذه الكائنات إلى استنباتها قبل تحديـد هويتهـا،   .  ريةهجكائنات الم ضخمة نتيجة لطبيعة ال    للكائنات المجهرية مهمة  
 ،مض النـووي  ائص قائمة على تسلسل الح    وتكون النهوج المتعددة الجوانب في الغالب ضرورية للتصنيف، من خالل خصا          

 ؛كائنات الدقيقة العتيقةال طريقة مفضلة لتحديد هوية البكتيريا وسل الجينوم، وأصبحت على نحو متزايدبما في ذلك تسل
، التي تستند إلى البنية األساسية للمرفق العالمي لمعلومات التنـوع     (EOL)تستعمل دائرة معارف الحياة     و )و(
مليون مـن   1.8تستعمل كمصدر مرجعي وقاعدة بيانات إلكترونية لكل نوع من األنواع البالغ عددها و،  (GBIF)البيولوجي  

وستستعمل دائـرة   .  تم وصفها فيما بعد   ت و شفكتوكب، باإلضافة إلى األنواع التي ا      على هذا الك    المسماة والمعروفة  األنواع
  والمجتمع الكبير في الحصـول علـى معرفـة   معارف الحياة كأداة للتعليم والتدريس، لمساعدة العلماء والمدرسين والطالب     

، التـي   برنامج مكتبة تراث التنـوع البيولـوجي  كهناوداخل دائرة معارف الحياة، .  أفضل لهذا الكوكب وجميع من يسكنه   
 وافقت على أرقمة المؤلفات عن      ، وقد  التاريخ الطبيعي في العالم    اتتب مكتبات من أكبر مك    10 من   مكون كونسورتيومتشكل  

لمجـان علـى    التنوع البيولوجي لديها، تمشيا مع الحماية الفعالة والمالئمة لحقوق الملكية الفكرية، وإتاحة هذه المعلومات با              

                                                
3  http://www.catalogueoflife.org/ 
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ان العالم، مما يقلل بالتـالي مـن        وسيمكن ذلك من إتاحة المؤلفات عن التصنيف التاريخي لألنواع في جميع بلد           .  اإلنترنت

 ؛ التصنيف العالميعائق
 متاحة فـي     وبيانات تسلسل الحامض النووي     للحامض النووي  (barcodes) 4إن رموز األعمدة المتوازية    )ز(

 ن من تحديد العينات حتى عندما تكون عينات األنواع موجودة جغرافيا في منـاطق             و ليتمكن المستخدم  قواعد البيانات العامة  
لتصنيف بتحديد الهوية باستعمال رمـوز      من هم غير خبراء في ا     ويمكن أن يقوم    .   البلد بعيدة عن بلد منشأها أو خارج هذا      
ة روتينيـة، ممـا يجعـل معلومـات         يب بيولوجية جزيئي   أدوات وأسال  وذلك باستعمال  ،األعمدة المتوازية للحامض النووي   

  وبناء عليه، ستقدم معلومات رموز األعمدة المتوازية أداة تشخيص جديدة وسـريعة        . بدرحة أكبر  التصنيف متوافرة ومفيدة  
لمتوازية،  رموز األعمدة ا   ةتمع التصنيف، الذي يعد ويختبر موثوقي     وقد أنشا مج  .  للمستخدمين من أجل تحديد هوية الكائنات     

المتـاحف،  ( منظمـة    160، ويشـمل أكثـر مـن        (CBOL)سورتيوم لرموز األعمدة المتوازية من أجل الحيـاة         أنشأ كون 
.   بلـدا  50في أكثـر مـن      ) والمجموعات، والجامعات، والوكاالت الحكومية، وقطاع الصناعة، والمنظمات غير الحكومية        

 الكائنات مثل مبادرة رموز األعمدة المتوازيـة لجميـع الطيـور    وتركز مشاريع الكونسورتيوم على مجموعات رئيسية من     
(ABBI)       ورموز األعمدة المتوازية لألسماك التابعة لحملة الحياة ،(FISH-BOL) لذبابـة  رموز األعمدة المتوازية، ومبادرة 

بـراء تصـنيف مـن    ه المبادرات معا خوقد جمعت هذ. (MBI) ة رموز األعمدة المتوازية للبعوض ، ومبادر (TBI) الفاكهة
 ميدانية إضافية العالم وهم يجرون تقييما للحاجة إلى مراجعات التصنيف، وبناء القدرات والتدريب، وأخذ عينات              جميع أنحاء 

 .وتحسين البنية األساسية للحفاظ على المجموعات المرجعية
 إنشاء صندوق خاص للمبادرة العالمية للتصنيف   -باء 

 الدوليـة وشـاملة أعضـاء    شبكة البيولوجياالمؤقتة التابعة للصندوق الخاص، بتنسيق من    أجرت اللجنة التوجيهية     .8
  ويهدف الصندوق .كثيرين من آلية التنسيق، أجرت أعماال أولية لتحديد مفهوم الصندوق الخاص وشراكة عالمية مرتبطة به       

 : أموال من أجل ما يلي العالمية للتصنيف إلى تدبيرالخاص للمبادرة
اء القدرات البشرية والمؤسسية والحفاظ عليها من خالل مسـاندة التـدريب، والرواتـب، والبحـوث،           بن )أ(
 ، والتكنولوجيا واألدوات؛)بما في ذلك المجموعات(والمرافق 
 . التصنيفجزيئية الحديثة في علمتعميم استخدام الممارسات الرقمية وال )ب(

 معلومات التصنيف بفاعلية وكفاءة، تلك المعلومات الالزمة لفهـم          سيكرس الصندوق لتوسيع قاعدة الخبراء وتقديم      .8
والدولية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من اتفاقيات التنـوع   واإلقليمية  التنوع البيولوجي وتنفيذ المبادرات الوطنية      

 موارد كافية لصرف األمـوال مـن        خاصة لديها /وتنطوي آلية التوصيل على إنشاء شراكات عامة      .  البيولوجي ذات الصلة  
 .وبدأت مناقشات أولية مع الممولين المحتملين حول اإلمكانيات والمصالح.  مختلف المانحين

 الشـراكة العالميـة     اش حول قإلجراء مزيد من الن   عقد اجتماع مشترك بين اللجنة التوجيهية المؤقتة وآلية التنسيق           .9
وستواصـل اللجنـة    .   اتفاقية التنـوع البيولـوجي      أمانة  في مقر  2007ثاني  تشرين ال / نوفمبر 22والصندوق الخاص، في    

مصادر التمويل، وأفكار  المفهوم، ومقترحات بشأن   وثائقمع أعضاء آلية التنسيق بشأن      التوجيهية المؤقتة العمل بشكل وثيق      
، استنادا إلى االحتياجات التـي تـم   ) حسب اإلقليمكن أن تكون محددة  التي يم (المسائل ذات األولوية    /بشأن معالجة المجاالت  

                                                
 للتصنيف ينطوي على تسلسل جيني صغير ومعروف جيدا إن أسلوب رموز األعمدة المتوازية للحامض النووي هو أسلوب  4

من منطقة قياسية للحامض النووي الميتوكوندري أو منطقة من الحامض النووي الريبوسومالي، وذلك كعالمة تشخيص لتحديد هوية 
 .األنواع



UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2 
Page 5 
 

آلية التنسيق بالتقدم المحرز وترحـب    بإبالغتة بانتظاموستقوم اللجنة التوجيهية المؤق.  تبينها والتي لم تعالج بعد بشكل واف      
 . آلية التنسيق في أي وقت أعضاءبإسهامات

 مشروع مقرر
 :ر على النسق التالياعتماد مقرقد يرغب مؤتمر األطراف في في ضوء ما تقدم،  .10

 إن مؤتمر األطراف،
 على نطاق واسع باألنواع المعروفة، كخطوة نحو إقامـة         قائمة مرجعية     بالتقدم المحرز في إعداد    يرحب )أ(

جميع المنظمـات المشـتركة علـى       ويشجع  رية والكائنات األخرى،    هجنباتات والحيوانات والكائنات الم   سجل عالمي من ال   
وات وأساليب، وجمع البيانات، وجمع العينات والحفاظ عليها، وبناء القدرات ذات الصلة من أجـل               مواصلة تطوير ونشر أد   

  لجميع الكائنات األخرى؛2012 للنباتات وسنة 2010استكمال العمل بحلول سنة 
لميـة للتصـنيف، ويشـجع شـبكة         بالتقدم المحرز نحو إنشاء صندوق خاص للمبادرة العا        يرحب أيضا  )ب(
تصـنيف  ة التابعة للصندوق الخاص للمبادرة العالمية للتقؤواللجنة التوجيهية الم (BioNet International)الدولية  البيولوجيا

، وأن ترفع تقريرا عـن التقـدم        2010لى مواصلة السعي على مصادر تمويل مالئمة من أجل تشغيل الصندوق قبل سنة              ع
 المحرز إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية الواردة في المرفق الثاني بهذه المذكرة وذلـك              بالمواد القابلة للتسليم   قري )ج(
ية على تنفيذ   والحكومات األخرى والمنظمات المعن    األطراف،   ويحثكنتائج لبرنامج العمل بشأن المبادرة العالمية للتصنيف،        

 إلى األمين التنفيذي أن     ويطلب المستهدف،    المتوقعة بحلول الموعد   النتائجاألنشطة المزمعة في برنامج العمل من أجل إنتاج         
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتمـاع العاشـر    ليرفع تقريرا عن هذه المسائل إلى اجتماع        

 لمؤتمر األطراف؛
 النامية، وال سيما أقل البلدان نمـوا والـدول           على الحاجة إلى بناء القدرات، وخصوصا في البلدان        يشدد )د(

الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل تمكينها من تنفيذ األنشطة المزمعـة لتحقيـق                   
 ورصد التقدم المحرز نحو النتائج المتوقعة؛

ـ     منظمات الدولية ومنظ  الألطراف، والحكومات األخرى، و    ا يدعو )ه( اندة وافيـة   مات التمويل على تقديم مس
مساندة في الوقت المناسب للبلدان النامية، وال سيما        تقديم  ألنواع المعروفة، و  إلعداد قائمة مرجعية متاحة على نطاق واسع با       

 أجـل تنفيـذ   أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، حسب الحالة، من     
 .األنشطة المزمعة في المرفق الثاني بهذه المذكرة، بما في ذلك بناء القدرات ذات الصلة
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 المرفق األول

 إعالن بوفون
 مؤسسات التاريخ الطبيعي واألزمة البيئية

 2007تشرين األول / أكتوبر19 و 18 –رسالة ختامية من ندوة بوفون 
 المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، باريس

متاحف ومعاهد بحوث التاريخ الطبيعـي، والحـدائق النباتيـة، وحـدائق            ( من مؤسسات التاريخ الطبيعي      93اجتمع ممثلو   
، بمناسـبة  2007تشـرين األول  / أكتـوبر 19 و 18 بلدا من جميع القارات، اجتمعوا في باريس يومي   36من  ...) الحيوان

 .ضعوا أسس الدراسة العلمية في تنوع الحياةالذكرى الثالثمائة لمولد بوفون، أحد العظماء الذين و
إن االجتماعات والندوات العديدة حول حياة وتأثيرات قادة العلم هؤالء قد أعربت عن تأييدها للمبادرة العالميـة للتصـنيف                   

تصـنيف  وكان واضحا في جميع االجتماعات أن خبراء ال.  وأكدت مجددا على أهمية التصنيف لبلوغ أهداف االتفاقية الثالثة 
تواقون للعمل بفاعلية لمساندة االتفاقية، ولكن اللوائح التنظيمية والمخاوف تترك تأثيرا سلبيا بشكل متزايد على قدرة خبـراء                 
التصنيف حول العالم على مزاولة عملهم وعلى بناء قواعد المعلومات الالزمة لتدابير السياسة واإلدارة القائمة علـى أسـس    

 .علمية
 بقـاء   هـا، همية الحرجة للعلم في تحقيق اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، ومن خالل            وبالنظر إلى األ  

 :البشر على هذا الكوكب، فإن اإلسهامات الحيوية لهذه المؤسسات لها أبعاد أربعة
  لتنوع الحياة؛أنها تشكل المستودعات األولية للعينات العلمية التي عليها يستند في النهاية فهمنا )أ(
شر هذه المؤسسات المعرفة ببنية وحركة التنوع البيولوجي في الحاضر وفي      من خالل البحوث الرائدة، تن     )ب(
 الماضي؛

من خالل الشراكات ومن خالل برامج التدريب وبناء القدرات، تقوم هذه المؤسسـات بتعزيـز القـدرة                  )ج(
 ؛ر وفي المستقبلالعالمية على التصدي للتحديات البيئية في الحاض

تشكل هذه المؤسسات محفال لالرتباط المباشر مع المجتمع المدني، وهو أمر ال غنى عنه في المسـاعدة                  )د(
 .على إحداث التغيرات السلوكية التي عليها يعتمد مستقبلنا المشترك ومستقبل الطبيعة

.  ع البيولوجي العـالمي آخـذ فـي االنهيـار         واليوم تقع مسؤوليات خاصة على عاتق مؤسسات التاريخ الطبيعي ألن التنو          
ونحن لذلك نعيد التأكيد على التزامنا بالعمل معا، وبوضع نهوج متكاملة           .  والنهوج الحالية غير مالئمة في وجه هذا التحدي       

جديدة لفهم األزمة البيئية ومعالجتها، وشرح القضايا إلى عامة الناس وصناع السياسات وإلى نطاق عريض مـن أصـحاب               
 .المصلحة

 :التاليةالثالث ونحن نطرح التوصيات 
إن مجموعات العينات وغيرها من قواعد البيانات عن الطبيعة هي نموذج لتنوع الطبيعـة، وجـزء مـن البنيـة                     .1

وهـي  ).   العالمي للعلم التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميـدان االقتصـادي         كما جسده المنتدى  ( العلمية للعالم    األساسية
أدوات حاسمة لفهم تأثير تغير المناخ، وضياع التنوع البيولوجي، وغيره من التحديات البيئية، ولكـن مجموعـات التـاريخ             

 .الطبيعي تتالشى اليوم في بلدان كثيرة بسبب نقص التمويل
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 .ونحن لذلك نناشد الحكومات والمنظمات أن تزيد من مستويات المساندة لحفظ هذه المجموعات الحيوية
إن البحوث الطبيعية في هذا المجال تعتبر ضرورية لالستمرار في جمع المعلومـات ونشـرها، باإلضـافة إلـى               .2

ولقد قامت مؤسسات التاريخ الطبيعي كمجموعة بتطوير أفضل الممارسـات فـي هـذا              .  مبادرات التدريب وبناء القدرات   
اهنة المستمدة من اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي        غير أن تغييرات السياسة الر    .  المجال وستواصل تطويرها وتنفيذها   

 .زادت من صعوبة وتكاليف إجراء البحوث وإدارة المجموعات من أجل البحث العلمي بشأن التنوع البيولوجي
 :ونحن لذلك نناشد الحكومات واتفاقية التنوع البيولوجي

 لربح والبحث العلمي في خدمة الصالح العام؛أن تدرك الفرق بين التنقيب البيولوجي الموجه لتحقيق ا -
أن تسهل الجمع غير التجاري للتنوع البيولوجي ونقل العينات وذلك في نهوجهـا الخاصـة بالحصـول                  -

 .وتقاسم المنافع، بما في ذلك من خالل تطويرها للسياسات واللوائح التنظيمية
ومن األمور الحاسمة أن تقبل فقط النهـوج العمليـة          .  إن التطور هو بال شك أكثر الشروحات قبوال لتنوع الحياة          .3

بنا ونحث بقوة على إعطاء المساندة لنشر المفاهيم العلمية، فهذا واج         .  عند مناقشة التطور  " علمية"والقابلة لالختبار على أنها     
 .ور في المدارسكمنظمات لالتصال ولتدريس التط

 في أن يتحد العلماء وصانعو السياسة والمجتمع المدني في جهـودهم            ختاما، يعرب المشاركون في ندوة بوفون عن رغبتهم       
ونحن نؤكـد   .  لتحقيق اإلدارة المستدامة للطبيعة، ولحفظ واسترجاع النظم اإليكولوجية وخدماتها التي عليها تعتمد الحضارة            

نحن متحمسـون بخصـوص مـا    و.  مرة أخرى اقتناعنا بإمكانية إتباع نموذج إنمائي زاهر يتوافق مع عالم طبيعي مستدام         
نستطيع أن نقدمه من إسهامات من خالل رسالتنا في هذا السياق، والتي تتمثل في توسيع نطاق معرفة اإلنسـان بالطبيعـة،              

ونؤكد بقوة قـدرتنا علـى   .  بوتدريب المتخصصين من جميع األفرع، وتشارك المعرفة مع عامة الناس، وخصوصا الشبا       
 .تقديم محفل غير متحيز لتطوير أفكار جديدة ونهوج جديدة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين
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 ثانيالمرفق ال

 موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في كل واحد من مواد قابلة للتسليم 
 في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيفاألنشطة المقررة 

 والقدرات على التصنيف على األصعدة الوطني واإلقليمي والعـالمي،          يم احتياجات التصنيف  تقي : 1لي رقم   الهدف التشغي 
 تنفيذ االتفاقيةمن أجل 

 ، وتحديد األولوياتقطري على أساس  تقييمات احتياجات التصنيف :1النشاط المزمع 
نهاية سنة حلول لمبادرة العالمية للتصنيف ب   إعداد حزمة لمساندة التقييم إلتاحتها من خالل بوابة ا         1-1-1الناتج 
، استنادا إلى التقييمات التي نفذت حتى اآلن، وإلى دليل المبادرة العالمية للتصنيف واإلرشادات بشأن موقـع     2009

 الدولية، وآلية تنسيق المبـادرة      شبكة البيولوجيا : ةالجهات الفاعل  وتشمل  5.نترنت الدولية على اإل   شبكة البيولوجيا 
 .عالمية للتصنيف، وغير ذلك من القائمين بتجميع تقييمات احتياجات التصنيفال

 في المائة   10االنتهاء من إجراء تقييم الحتياجات التصنيف في قطاع واحد على األقل بواسطة              2-1-1الناتج 
 لجهـات اوتشـمل  .  2012 في المائة من األطراف بحلول سـنة  25، وبواسطة   2010من األطراف بحلول سنة     

 بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ومن نقاط االتصال الوطنية للمبادرة العالمية       ،الحكومات الوطنية : ةالفاعل
 .للتصنيف

 تقييمات االحتياجات اإلقليمية للتصنيف، وتحديد األولويات : 2النشاط المزمع 
على األقل في إقليم فرعي من أقاليم      من تنفيذ تقييم إقليمي رائد       2009االنتهاء بحلول نهاية سنة      1-2-1الناتج 

األمم المتحدة، ضمن تنفيذ أحد القضايا المواضيعية أو القضايا المشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقيـة التنـوع                  
ويمكن عرض النتائج والدروس المستفادة على االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة          .  البيولوجي

 شبكة البيولوجيـا   :وتشمل الجهات الفاعلة  .  ولوجية، مع نشرها بواسطة آلية غرفة تبادل المعلومات       والتقنية والتكن 
 .(CBOL)رموز األعمدة المتوازية من أجل الحياة نسورتيوم الدولية، وكو

  تقييم االحتياجات العالمية من التصنيف :3النشاط المزمع 
 إجراء تقييمات لالحتياجات العالمية للتصنيف لما ال يقـل           من 2009االنتهاء بحلول نهاية سنة      1-3-1الناتج 

جهـات  وتشـمل ال .   القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي   ينعن مجالين مواضيعيين أو قضيتين مشتركة ب      
المركز الـدولي للعلـوم البيولوجيـة        و الدولية،شبكة البيولوجيا   ة مبادرات عالمية منها، على سبيل المثال،        الفاعل

 واالتحـاد العـالمي لحفـظ الطبيعـة     ،(GBIF) المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي     و ،(CABI) التطبيقية
(IUCN)لدولية للبحوث الزراعيةمراكز اال، و (IARCs). 

   التوعية العامة والتثقيف: 4النشاط المزمع 
عاية بـين مجموعـات مسـتهدفة    إعداد ونشر حزمة موارد تشمل معلومات وأفكار أساسية للد         1-4-1الناتج 

آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصـنيف، والمبـادرة العالميـة          : ةتشمل الجهات الفاعل  و.  2009بحلول نهاية سنة    
 . وآلية غرفة تبادل المعلومات في اتفاقية التنوع البيولوجي(CEPA)لالتصال والتثقيف والتوعية العامة 

                                                
5  www.bionet-intl.org/tna 

http://www.bionet-intl.org/tna
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األقل في مؤسسة وطنية للتصنيف، عن أهمية علم التصنيف مع ذكر           تنظيم معرض واحد على      2-4-1الناتج 
وتشـمل  .  ، على أن يكون المعرض ماديا مع وجود علـى الشـبكة   2010المبادرة العالمية للتصنيف بحلول سنة      

سـورتيوم  ، والمتاحف الوطنية وكون   CEPAاألطراف والهيئات ذات الصلة المشتركة في مبادرة        : ةالجهات الفاعل 
Herbariaللشركاء العلميين . 

تزويد الصفحات القطرية اإللكترونية بقوائم األنواع وتحديد المواد الخاصـة بعـالم الحيـوان               3-4-1الناتج 
مأخوذة من المعلومات المتاحة في أدبيات مثل معلومات خـط           (2015والنبات على المستوى الوطني بحلول سنة       

، (GBIF)المرفق العالمي لمعلومـات التنـوع البيولـوجي         : ةلالجهات الفاع وتشمل  ).  األساس لمزيد من البحث   
 .وشركاؤه

النظم والهياكل األساسـية     الموارد البشرية و   توفير نقطة تركيز للمساعدة على إيجاد وصيانة      :  2 شغيلي رقم الهدف الت 
 الالزمة للحصول على العينات البيولوجية التي هي أساس المعرفة التصنيفية ولجمعها وحفظها

 بناء القدرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي لمساندة التوصل إلى المعلومات التصنيفية وتوليدها:  5شاط المزمع الن
إنشاء سجل إلكتروني إليداعات المجموعات البيولوجية التي تقدم محددات عالمية فريـدة لهـذه      1-5-2الناتج 

  تفتقر إلى البنية األساسية للمجموعات الضرورية بحلـول        المجموعات، والبدء في تحليل عن البلدان واألقاليم التي       
 .MOSAIC، و NSCA، و CETAF، و GBIF، و CBOL:  ةوتشمل الجهات الفاعل.  2012سنة 

على جميع األطراف إعداد أولويات وخطط عمل وطنية وإقليمية لبناء القـدرات فـي مجـال                 2-5-2الناتج 
وتشـمل الجهـات    .  ة للتصـنيف  يمات االحتياجات الوطنية واإلقليمي   ، استنادا إلى تقي   2015التصنيف بحلول سنة    

الحكومات الوطنية، بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ونقاط االتصال الوطنية التابعـة للمبـادرة              : ةالفاعل
 .العالمية للتصنيف وآلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف

 المدى الطويل بهدف إنشاء خبرة تصنيفية مالئمة لجميـع          زيادة وظائف لخبراء التصنيف على     3-5-2الناتج 
.  2020المجموعات الرئيسية للكائنات في جميع األقاليم، ولمضاعفة قوة العمل في مجال التصنيف بحلـول سـنة                 

 .جميع األطراف والبلدان: وتشمل الجهات الفاعلية
الكائنات المستنبتة كمصـادر    /ت البيولوجية إعداد وتشجيع المعايير الدولية لحفظ وتخزين العينا       4-5-2الناتج 

مؤسسات التصنيف، وآلية غرفة تبادل     : ةوتشمل الجهات الفاعل  .  2012 سنة   للدراسات في مجال التصنيف بحلول    
 التابع لمنظمة التعاون والتنميـة فـي   (GSF)المرفق العالمي للعلوم  والمعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي،      

والجماعـة االستشـارية للبحـوث الزراعيـة الدوليـة          وشبكة البيولوجيا الدولية،    ،  (OECD)تصادي  الميدان االق 
(CGIAR)  ،االتحاد العالمي لمجموعات االستنبات البكتيري    و (WFCC) المنظمة األوروبية المعنية بمجموعات    ، و

 .(ECCO) االستنبات البكتيري
ية أساسية للمعرفة األساسـية لتنفيـذ اتفاقيـة التنـوع           إعداد وحفظ المجموعات التصنيفية كبن     5-5-2الناتج 

واحد على   على أو الوصول إلى مركز مؤسسي        ظ بالحفا 2020البيولوجي مع تحديد هدف لكل طرف بحلول سنة         
وتشـمل  .   اإلقليمـي  للجودة في مجال التصنيف على المستوى الوطني، أو، حسب الحالة، على المسـتوى            األقل  

وشـبكة  ،  EDIT، و   CGIAR، و   GSFمات الوطنية، ومؤسسات وشبكات التصـنيف، و        الحكو: ةالجهات الفاعل 
 .ECCO، و WFCC  الدولية، والبيولوجيا
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 سـنة   الوطنية للتنوع البيولوجي في جميع األطراف بحلول    يةجعالمجموعات المر تعريف جميع    6-5-2الناتج 
 .ة جميع األطراف والبلدانوتشمل الجهات الفاعل.  2010

  تعزيز الشبكات القائمة للتعاون اإلقليمي في مجال التصنيف :6لمزمع النشاط ا
إدراج جميع مؤسسات التصنيف في الشبكات المناسبة من أجل تقييم وبناء القدرات بحلول سنة               1-6-2الناتج 
شبكة البيولوجيا الدولية، وشبكات التصنيف األخـرى، والمؤسسـات الوطنيـة           : وتشمل الجهات الفاعلة  .  2012

 .ECCO، و WFCC، و (CGIAR)، والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية GSFللتصنيف، و 
تعزيز شبكات التعاون الفني في مجال التصنيف في عشرة أقاليم فرعية لألمم المتحدة من خالل                2-6-2الناتج 

 .شبكة البيولوجيا الدوليةة وتشمل الجهات الفاعل.  2009 سنة إصدار كتيب عن أفضل الممارسات بحلول نهاية
 ودمجها في شبكة المختبرات     تحديد المواقع اإلقليمية لرموز األعمدة المتوازية للحامض النووي        3-6-2الناتج 
 .CBOL: ة  وتشمل الجهات الفاعل.CBOLة التابعة لـ الرائد

 مع مـنح    ؛علومات التصنيف نظم محسنة وفعالة للحصول على م     /ةتيسير وجود هياكل أساسي     - 3  رقم الهدف التشغيلي 
 األولوية لضمان حصول بلدان المنشأ على معلومات عن عناصر تنوعها البيولوجي

 معلومات التصنيفوضع نظام عالمي منسق ل : 7النشاط المزمع 
 معيار مقبول دوليا عن أوصاف مستوى المجموعـات لتمكـين توضـيح المجموعـات              وضع 2-7-3الناتج 

، TDWG، و   GBIF: وتشـمل الجهـات الفاعلـة     .  العينات فـي قاعـدة البيانـات      الموجودة قبل إدراج جميع     
 .Genbank/EMBL/DDBJ و

األنواع المعروفة، كخطوة نحو إصـدار سـجل        عية تتاح على نطاق واسع ب     إصدار قائمة مرج   3-7-3الناتج 
:  الجهـات الفاعليـة    وتشمل.  2012بحلول سنة    والكائنات األخرى،    مجهريةالعالمي للنبات والحيوان والكائنات     

GBIF و ،Species 2000 و ،ITIS ومؤسسات التصنيف، ودائرة معارف الحياة ،(EOL)   وشـبكة البيولوجيـا ،
 .الدولية
، GBIF: وتشمل الجهات الفاعلـة   .  2008 لبليون عينة بحلول نهاية سنة       ة رقمي إتاحة سجالت  4-7-3الناتج 

 .ومؤسسات حفظ المجموعات
ائل ومعدل األرقمة ألدبيات التصنيف، مع دمج صالت مترابطة بسيطة وفعالة لموقع            زيادة وس  5-7-3الناتج 

المحتوى البيولوجي وسهولة الوصول إليها؛ والتفاعل البيني بين جميع المشاريع البيولوجية الرئيسـية؛ وتشـكيلها               
بيولوجي في ستة ماليين صفحة     العالمات من برنامج مكتبة تراث التنوع ال      وستتاح  .  المناسبة وفقا لمعايير البيانات  

خمس وعشرون مليون صـفحة     ؛ و 2009ون صفحة بحلول نهاية سنة      ؛ وخمس عشر ملي   2008بحلول نهاية سنة    
مكتبة تراث التنوع البيولـوجي، والمكتبـات فـي مؤسسـات      : ةوتشمل الجهات الفاعل  .  2010 سنة   بحلول نهاية 

جمعيـة  ، و (SciELO)المكتبة العلمية اإللكترونيـة     ، و BiodivHeritage، و   AnimalBaseالتصنيف الرئيسية، و    
ى التي يمكن الوصـول إليهـا   ، باإلضافة إلى المحافل األخر)(IJSEM)المسائل اإللكترونية  ( العامة م الجراثيم وعل

 .بسهولة
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 معالجات تصنيفية إلكترونية تغطي المجموعـات التصـنيفية الكبيـرة،           5إعداد ما ال يقل عن       6-7-3الناتج 
 ومن بـين  .  كين المقارنة بين فوائدها    من أجل تم   2010نظم اإليكولوجية واألقاليم على أن تستكمل بحلول سنة         وال

 .Plozi.org، و INOTAXA ، وEDIT، و (CATE)إنشاء مشروع إلكتروني لعلم التصنيف : الجهات الفاعلة
 ، مفتوحا ويسهل الوصول إليـه (GSIS)إعداد نموذج تجريبي للنظام العالمي لمعلومات األنواع      7-7-3الناتج 

ـ 2010حلول سنة ب" 2010مبادرة بوتسدام لسنة   " لب  حسب ط  ع ، ونسخة شاملة لهذا النظام مع معلومات عن جمي
، TDWG، و Fishbase ، و(EOL)دائرة معارف الحيـاة   : ومن بين الجهات الفاعلة   .  2020األنواع بحلول سنة    

 .، وشبكة البيولوجيا الدوليةGBIFو 
إعداد نظام لألنواع على المواقع اإللكترونية، مـع إشـراك المجتمعـات، وبرنـامج لنموهـا                 8-7-3ناتج ال

، GBIF  ، و Fishbase ، و (EOL)دائرة معارف الحياة    : وتشمل الجهات الفاعلة  .  (2010واستدامتها بحلول سنة    
 .)وشبكة البيولوجيا الدولية

تأهيال مستداما مع صالت ومراجع للمفـاتيح، واألدلـة وأدوات          تأهيل نظام أو أكثر من النظم        9-7-3الناتج 
، EOL: ومن بـين الجهـات الفاعلـة      .  2012تحديد الهوية األخرى، من أجل تغطية جميع األقاليم، بحلول سنة           

 .، وشبكة البيولوجيا الدولية(ICIPE)والمركز الدولي لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات 
يام، في إطار برامج العمل المواضيعية الرئيسية لالتفاقيـة، بـإدراج األهـداف التصـنيفية      الق :4  رقمتشغيليالهدف ال 

  المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناتهخدامحفظ واالستال في مجال الرئيسية لتوليد المعلومات الالزمة التخاذ القرارات
 التنوع البيولوجي للغابات: 8النشاط المزمع 
إصدار قائمة جرد باألنواع المهمة للتنـوع البيولـوجي للغابـات، وحالـة     ، 2015بحلول سنة    1-8-4الناتج 

ـ                نظم حفظها، وإيكولوجيتها، وتوزيعها، بما في ذلك المؤشرات المحتملة للتنوع البيولوجي في بـاطن األرض، وال
وبرنـامج  ،  GBIFإدارات الغابات، ومؤسسـات التصـنيف، و        : ةوتشمل الجهات الفاعل  .  المالئمة ألخذ العينات  

 .(CGIAR)جماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية للالتابع التربة المدارية وخصوبة بيولوجيا 
الغابات وبيانات العينات يمكن الحصول عليها من خالل        عن انتشار     آلية لمعالجة البيانات   إنشاء 2-8-4الناتج 

، GBIF: وتشمل الجهات الفاعلـة .  2010ة ، من أجل تسهيل عمل قائمة الجرد، وذلك بحلول سن    TDWGمعايير  
 . التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة(WCMC)، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة TDWG و

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي : 9النشاط المزمع 
 للالفقريـات   مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهويـة األخـرى      إقامة 1-9-4الناتج 

وتشـمل الجهـات    .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010الموجودة في غابات المنغروف، بحلول سنة       
 .، وآلية غرفة تبادل المعلوماتOBIS، وخبراء التصنيف، وتعداد الحياة البحرية، و EOL: الفاعلة
ات تحديـد الهويـة األخـرى للكائنـات        مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدو       إقامة 2-9-4الناتج 

.  ، يكون مزودا بجميـع المعلومـات المتاحـة   2010، بحلول سنة (Ballast water)الموجودة في مياه الصابورة 
 .، وخبراء التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلوماتEOLمعهد سميثسونيان، و : وتشمل الجهات الفاعلة

مؤسسـات  : وتشمل الجهات الفاعلة  .  لرئيسية للطحالب البحرية  إصدار دليل عن المجموعات ا     3-9-4الناتج 
 .OBISالتصنيف و 
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  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة :10النشاط المزمع 
إصدار وتجربة حقيبة أدوات واحدة لتحديد الهوية لموئل واحد من موائل األراضي الجافة، بما                1-10-4الناتج 

 .2012ئنات الحية القشرية، بحلول سنة في ذلك الطفيليات والكا
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية -11النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهوية األخرى ألسماك الميـاه               1-11-4الناتج 

، وخبـراء  EOL: جهـات الفاعلـة  وتشمل ال.  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة 2010العذبة، بحلول سنة    
 .التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلومات

ة بالنسبة ألسماك المياه العذبـة    البدء في تحليل للفجوات على أساس عالمي في أدلة تحديد الهوي           2-11-4الناتج 
 .2010حلول سنة ب

  التنوع البيولوجي الزراعي :12النشاط المزمع 
، ملقحـات  المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهويـة األخـرى لل           إقامة مركز لتبادل   1-12-4الناتج 

 منظمة األغذيـة والزراعـة   :وتشمل الجهات الفاعلة.  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة  2010بحلول سنة   
(FAO)، و  EOL  ،  وGBIF و ،ITIS و ،CBOL،وآليـة غرفـة   ، و شبكة البيولوجيا الدولية، وخبراء التصنيف 

 .ادل المعلوماتتب
منظمة : وتشمل الجهات الفاعلة  .  2012 النحل في العالم بحلول سنة       إنتاج مفاتيح لجميع أجناس    2-12-4الناتج 

 .األغذية والزراعة ومؤسسات التصنيف
مثل ذبابة الفاكهـة    (، إعداد وبدء اختبار نظم تحديد الهوية لألنواع التجريبية          2010بحلول سنة    3-12-4الناتج 
باستعمال رموز األعمدة المتوازية للحامض النووي التي يمكن أن يستعملها المفتشـين            ) حشرات ذات القشور  أو ال 

 .، وشبكة البيولوجيا الدولية، وخبراء التصنيفCBOL: وتشمل الجهات الفاعلة.  الزراعيين على الحدود
   التنوع البيولوجي للجبال- 13النشاط المزمع 
: وتشمل الجهـات الفاعلـة    .   في المناطق الجبلية   كائنات المعروف تواجدها  لم عمل ل  إقامة قوائ  1-13-4الناتج 
GBIF و ،GMBA. 
 فـي   ناخ على المناطق المحميـة    ، وتحديد المخاطر من تغير الم     استعمال بيانات تواجد العينات    2-13-4الناتج 

: وتشمل الجهات الفاعلـة   .  الصغيرةأقاليم الجبال، وتقديم معلومات لخفض أثر تغير المناخ على المناطق المحمية            
GBIF والمؤسسات اإليكولوجية، و ،CONABIO. 
 مناطق ذات أولوية لتحسين البحوث في مجال التنوع البيولوجي للجبال في         10 إلى   6تحديد من    6-13-4الناتج 

 .كل قارة من القارات
   التنوع البيولوجي الجزري): ب(13النشاط المزمع 

قطاعات ال بالقضايا المشتركة بين   إدراج األهداف التصنيفية الرئيسية في إطار العمل المتعلق         – 5  رقم الهدف التشغيلي 
لتنـوع البيولـوجي    واالستخدام المستدام ل  حفظ  ال في مجال     القرار لصنعزمة  في االتفاقية، من أجل توليد المعلومات الال      

 ومكوناته
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 الحصول وتقاسم المنافع:  14المزمع  النشاط
تقديم خطوط إرشادية عن منافع التصنيف في سياق الحصول وتقاسم المنافع، وعرض متطلبات              1-14-5الناتج 

 .الموافقة المسبقة عن علم واتفاقات نقل المواد على مؤسسات التصنيف بحلول االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
ال الوطنيـة للمبـادرة العالميـة     لسلطات الوطنية المختصة ونقاط االتص    عقد حلقة عمل دولية ل     2-14-5الناتج 

غيـر  غـراض   لأل النقل الدولي للمواد البيولوجية      اسم المنافع لمناقشة العقبات التي تواجه     للتصنيف والحصول وتق  
إعداد نهوج فعالة ومفيدة من الناحيتين إلقامة الموافقة المسبقة عن علم، والشروط المتفق عليها              وث، و بحالتجارية لل 

، CETAF، و   EDITأمانة اتفاقية التنـوع البيولـوجي، و        : وتشمل الجهات الفاعلة  .  نقل المواد تبادليا، واتفاقات   
 .، وشبكة البيولوجيا الدوليةCBOL، ومؤسسات التصنيف، و NSCA و

ضمان الحصول اإللكتروني المفتوح والمجان على المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع            3-14-5الناتج 
كن، تمشيا مع االلتزامات القانونية، من خالل آليات مثل الهياكل والبروتوكوالت والمعايير التي             في أقرب وقت مم   

 .يكون المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي وسيطا فيها
  األنواع الغريبة الغازية : 15النشاط المزمع 
وتشمل .  2010جميع البلدان بحلول سنة     معلومات عن األنواع الغريبة الغازية في       /تقديم قوائم  1-15-5الناتج 

 .GISIN، وشبكة البيولوجيا الدولية، و IUCN-ISSG، و GBIF: الجهات الفاعلة
أدوات تحديد الهوية، بمـا فـي ذلـك         (تقديم معلومات المتعلقة بالتصنيف     ،  2012بحلول سنة    2-15-5الناتج 

الجمارك وخدمات الحجر الصحي بشـأن األنـواع      لمسؤولي  ) المفاتيح ورموز األعمدة المتوازية للحامض النووي     
 . على المستويين الوطني واإلقليميالغريبة الغازية

تعريف األنواع التي يحتمل بدرجة عالية أن تصبح أنواعا غريبة غازيـة وإعـداد معلومـات                 3-15-5الناتج 
 كأنشطة إضـافية  8/3 ، حسبما تم وصفه في المرفق بالمقرر2012الحجر الصحي بحلول سنة /لمسؤولي الجمارك 

 .وشبكة البيولوجيا الدولية، GBIF، و Fishbase، و GISIN، و GISP: وتشمل الجهات الفاعلة.  مزمعة
األنواع الغريبة الغازية الفعلية والمحتملة     ، إتمام النظام اإللكتروني لمعلومات      2010بحلول سنة    4-15-5الناتج 

وتشـمل الجهـات    .  ازية المحتملة في المسـتقبل     األنواع الغريبة الغ   تة من القارات وتقييم تهديدا    بالنسبة لكل قار  
 .(GISIN)الغازية  البرنامج العالمي لألنواع: الفاعلة
تجميع وإدارة التصنيف المحدث لجميع األنواع الغريبة الغازية، طبقا لطلب          ،  2010بحلول سنة    8-15-5الناتج 

 ،GBIF :وتشـمل الجهـات الفاعلـة     .  (GISIN)مي لألنواع الغازيـة     االستراتيجية العالمية التابعة للبرنامج العال    
 .COL و

لهوية األنواع الغريبة الغازية، ربما بالبنـاء علـى         ) تشمل الدقة والسرعة  (ت  إعداد بروتوكوال  9-15-5الناتج 
.  يرهـا حاليـا   الموجودة بالفعل والتـي يـتم تطو       (IPPC)االتفاقية الدولية لوقاية النباتات       ذات الصلة في   معاييرال

 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: وتشمل الجهات الفاعلة.  2010وينبغي الموافقة على البروتوكوالت بحلول سنة 
والمتعلقة بمسار   إصدار ونشر المفاتيح العملية لتحديد الهوية لألنواع الغريبة الغازية المعروفة            10-15-5الناتج 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتـات، وشـبكة البيولوجيـا    :  وتشمل الجهات الفاعلة  . 2010رئيسي للغزو بحلول سنة     
 .الدولية



UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2 
Page 14 

 
 )ي(8 مساندة تنفيذ المادة  – 16النشاط المزمع 
 يفية األصلية التي ستدرج فـي تصـميم       لتعريف المعرفة التصن  العمل مع المجتمعات األصلية،      1-16-5الناتج 

 .GBIF:   وتشمل الجهات الفاعلة.2020األسماء العالمية بحلول سنة 
 بما في ذلك عمليات     ، التقييم في مجال  مساندة نهج النظام اإليكولوجي وعمل اتفاقية التنوع البيولوجي           – 17النشاط المزمع   

  والرصد والمؤشرات،تقييم األثر
لمسـاعدة نظـام    تقديم معلومات عن البيانات الفوقية لتواجد األنـواع الجغرافيـة المرجعيـة              1-17-5الناتج 

 .GBIF: وتشمل الجهات الفاعلة.  2012المعلومات الجغرافية في رسم خرائط النظم اإليكولوجية بحلول سنة 
  المناطق المحمية – 18النشاط المزمع 
، توفير قوائم جرد لكل منطقة من المناطق المحمية على األقـل للثـدييات،              2010بحلول سنة    1-18-5الناتج 

 )).ج(44و ) أ(44، الفقرتان 8/24المقرر (ف، والبرمائيات، واألسماك، والفراشات والطيور، والزواح
 التابعة لالتحاد العالمي لحفـظ الطبيعـة   ، أتمتة وضع قوائم أنواع القائمة الحمراء 2010بحلول   2-18-5الناتج 

لثانية، ولجميع المنـاطق    الفئة ا من  ب، و -1ألف، و   -1 ينتواالتحاد الدولي للحفظ لجميع المناطق المحمية من الفئ       
 .GBIFاالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة و : وتشمل الجهات الفاعلة.  2016المحمية بحلول 

، إقامة مشروع تجريبي لبيان تحديد هوية الموائل وتحديـد أولويـة إنشـاء              2009بحلول سنة    3-18-5الناتج 
تويات المحلية والوطنية واإلقليميـة، وذلـك   مناطق محمية جديدة، من خالل رسم خرائط توزيع األنواع على المس       

 .لتحديدها ونشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
---- 


