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 اإلتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 
 ة يالهيئة الفرعية للمشورة العلم

 والتقنية والتكنولوجية
 ساالجتماع الخام

 2000فبراير / شباط4 -يناير / آانون الثاني31 ،مونتريال
 ∗  من جدول األعمال المؤقت3-3البند 

 العالمية للتصنيفاستعراض المبادرة 

 مذآرة من األمين التنفيذي

 ملخص تنفيذي

قـام األميـن التـنفيذي بـإعداد هذه المذآرة استجابة لطلب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية              
 لتبين الخيارات في مجال هيكل لتنسيق المبادرة العالمية         ،4/2الـوارد فـي التوصية      ) هفمعـتت (والتكـنولوجية   

 اإلقليمية والوطنية الصادرة أساسًا     ني مجال المبادرات العالمية واإلقليمية ودو     فـ والخيـارات   ) عـت م(للتصـنيف   
 في ،يـة والمجـاالت المشـترآة بيـن عدة قطاعات     �لمسـاندة تـنفيذ بـرامج العمـل الخـاص بالمجـاالت الموضـو             

  .تتناولها اتفاقية التنوع البيولوجي

البيانات تاحة   من شأنها أ   ،ـ المعـت ومـبادرات تعـزز بعضـها بعضاً         هـدف لـل   وتقـترح هـذه المذآـرة بيـان          
 وتضع المذآرة أيضا استراتيجية للسنة القادمة ونصف السنة تستهدف سد .الالزمـة لـتحقيق أهـداف االتفاقية      

ات القيمة   ذ نيفيةوتقوم هذه االستراتيجية على إعطاء أولوية للبيانات التص       " تمع" أشـد االحـتياجات إلحاحا لـ       
الــتي تميــز األنظمــة نيفية  والــبيانات التصــ، المعرضــة لــلخطرالتي المجــا�نيفية  والــبيانات التصــ،االقتصــادية

  .التي تكون مؤشرات لألنواعنيفية اإليكولوجية والبيانات التص

مذآرة بأن الهياآل القائمة إنما هي هياآل ذات       ال تعترف   ،وفيما يتعلق بإيجاد هيكل تنسيقي لـ معت       
ثم تقترح أن يقوم    " معت"للـ   فهي ليست عالمية وال تشمل المدى الكامل لألنشطة المقترحة           ،دى محـدود  مـ 

 من الوآاالت المعنية  ،بتنسـيق الــ معـت األميـن التـنفيذي لالتفاقيـة في تعاون مع مجموعة أو فريق توجيهي                  
محـدود مـن المؤسسات الرئيسية       وممثـلون عـن عـدد        ،) اليونسـكو    ، اليونيـب  ،الفـاو (الـتابعة لألمـم المـتحدة       

  .للتصنيف من آل منطقة جغرافية

                                                           
∗ UNEP/CBD/SBSTTA/5/1 
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 توصيات مقترحة

فـي سـبيل تحديـد بـرنامج العمـل الخـاص بالـ معت وتجميع آل عناصره وفي سبيل إعطاء قوة الدفع               
2ت  الالزمـة للتصدي للعائق التصنيفي الذي يعرقل حفظ وإدارة التنوع البيولوجي العالمي الذي تتبينه المقـررا              

 : وقد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي ، دال4/1 و 3/10 ،2/

 يتكون من األمين التنفيذي التفاقية التنوع       ، هيكل تنسيقي لـ معت    يديتأبـ أن يقـوم المؤتمـر       -1 
 وممثلون ،) اليونسكو، اليونيب،الفاو(الـبيولوجي ومجموعـة أو فـريق توجيـه من وآاالت األمم المتحدة المعنية          

 ) على أساس معهد واحد من آل منطقة جغرافية (عن المعاهد التصنيفية الرئيسية 

 :المبادرات التصنيفية األساسية اآلتية ويؤيد  -2

(I) تبين ما يلزم من معلومات يكون لها األولوية على ما سواها. 

(II) القيام بالتقييمات للمقدرة التصنيفية الوطنية. 

(V) ال استعمال الـ معت آأداة اتص 

(VIII) التكامل بين برامج العمل الموضوعية والمشترآة بين عدة قطاعات. 

 :  من الهيكل التنسيقي لـ معت ويطلب -3

(I) أن يضع مشروع خطة استراتيجية تنظر فيها هفمعتت،  

(II)    القيــام بأنشــطة قصــيرة اآلجــل للــبدء بتلــبية االحــتياجات األشــد إلحاحــًا
 عن اهداف مبينة بوضوح وأن يقدم تقرير     عـلى أن يكـون لهذه األنشطة أ        ،للتصـنيف العـالمي   

 .ذلك إلى االجتماع السادس لمؤتمر األطراف
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 مقدمة  -أوال

يعرقل حفظ  عائق تصنيفي معترف به    لوجود إنما هي استجابة  ) معت  (ن مـبادرة التصـنيف العالميـة        إ -1
بموجـب عـدة مقـررات صـادرة عن مؤتمر     التوسـيع   عـلى الـتأييد و   ت وحصـل  ،وإدارة التـنوع الـبيولوجي العـالمي      

 .) دال 4/1 و 3/10 ،2/2المقررات (األطراف 

 قـد طـلب مـنها أن تسـدي مشـورة بشـأن المـبادرة على شكل         ،عأن هفمعـتت فـي اجـتماعها الـراب         -2
مجموعـة من المبادئ التوجيهية التشغيلية والبرامترات التي تبين بوضوح آيف تقتضي االتفاقية أن يكون عمل      

ــت ــنفيذي    .مع ــن الت ــا األمي ــرة أعداه ــي مذآ ــ وردت قائ،)UNEP/CBD/SBSTTA/4/6( وف ــبعض  م ة إرشــادية ل
 .الصكوك الرئيسية لبناء القدرة المتعلقة بعملية التصنيفالمنتجات واألدوات و

وتنفيذ معت سوف يتم من خالل أنشطة لتوضيح        إنشاء   أن   4/2تها  اعـترفت همفعـتت بموجـب توصـي        -3
 على األصعدة الوطنية ودون     ، دال 4/1في المرفق بالمقرر    اردة   و ،وتشـغيل المقـترحات باتخـاذ خطـوات عمـلية         

 وتبعا لذلك طلبت التوصية من األمين التنفيذي أن يتبين الخيارات إليجاد هيكل             .العالميةاإلقـليمية واإلقـليمية و    
 لتنفيذ برامج ا تعزيز،تنسـيقي لــ معـت والخيـارات لمـبادرات أساسـية عالمية وإقليمية ودون اإلقليمية ووطنية        

لى هفمعتت في اجتماعها     ثم تقديم تقرير عن ذلك إ      ،العمـل الموضـوعة فـي إطـار اتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي             
 .الخامس

 مراعيا ما طلبه مؤتمر األطراف بموجب ،أعـد األميـن التـنفيذي هـذه المذآـرة اسـتجابة لذلـك الطـلب              -4
التوصيات األخرى التي  و، مـن مشـورة وتوصـيات فـي سـبيل توحيد برنامج العمل بشأن معت               ، دال 4/1مقـرره   

ذه المذآرة عناصرها من النتائج الرئيسية التي توصلت إليها  وتسـتمد هـ    .صـاغتها معـت فـي اجـتماعها الـرابع         
لتبين العناصر المقترحة لتحقيق مزيد من تطوير برنامج العمل         عقدت  / 1عـدة اجـتماعات أساسـية مـن الخبراء          

 .بشأن معت

                                                           
 : ما تشمله ما يلي  من ضمنن االجتماعات تشملإ  /1

(I)  1997ريت التي دعت إليها ديفرستاس آورشة، 
(II) التي تشارآت في الدعوة ،شأن إزالة العائق التصنيفين بيورشة دارو 

إليها إدارة البيئة األسترالية والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بمؤسسة 
 ويمكن الحصول على تقريرها من  (1998 في ونيانسميث

htm.darwinw/webpubl/flora/abrs/au.gov.anbg.www://http) 
(V)  تقصير المسافة بين االآتشاف : المبادرة العالمية للتصنيف "اجتماع حول

 بالجمعية اللينية تحت راعية الـ ،1998 بلندن في عقدوهو اجتماع " وتحقيق النتائج 
لبيئة  واللجنة االستشارية التقنية والعلمية للمرفق العالمي للبيئة وإدارة ا،ديفرستاس
 :  وتقرير هذا االجتماع متاح من العنوان .األسترالية

htm.london/webpubl/flora/abrs/au.gov.anbg.www://http) 
" اإلقليمية ورشة نيويورك عن استعمال قوائم الجرد المنظمة لتلبية االحتياجات القطرية و )د( 

  و؛)UNEP/CBD/SBSTTA/4/Inf.7 (1998المعقودة في 
 إللقاء نظرة عامة على حالة المعرفة المتصلة بالتنوع 1999ت في باريس عام عقدورشة  )�( 

 .على مستوى األنواع
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 مبادرات التصنيف األساسية المقترحة لمساندة برامج العمل  -ثانيا
 جي بشأن المجاالت الموضوعية في نطاق اتفاقية التنوع البيولو

 والمسائل األخرى المشترآة بين عدة مجاالت  

 األهداف العامة والنهج والمبادئ اإلرشادية  -ألف 

إتاحة المعلومات التصنيفية الالزمة     أن تكفـل     أن الهـدف العـام مـن مـبادرات التصـنيف األساسـية هـو               -5
 بشأن  3/10 ينن مؤتمر األطراف وال سيما المقرر      بما يتمشى والمقررات الصادرة ع     ،لمواجهـة أهداف االتفاقية   
 واألهـداف المحـددة مبيـنة في المرفق    . دال بشـأن مـبادرة التصـنيف العالميـة    4/1 و،التـبيين والرصـد والـتقييم     

 . دال4/1بالمقرر 

 ،التبيين والتقييم والرصد:  في ثالثة مجاالت رئيسية    اتـنفيذ اتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي يتطلب نشاط          -6
 بعدد من األنشطة التصنيفية مثل ا وآل من هذه المجاالت الثالثة يقتضي تأييد     . االسـتعمال المستدام   ،الحفـظ 

 ،) األنواع الشكلية،مجموعـات المؤشـرات  ( وطـرائق الـتقييم السـريع      ، والـتجميع والتصـنيف    ،دراسـة بيولوجيــة   
 ،ائم التي تضم جميع األنواع في منطقة معينة    وربمـا أيضا بعض القو     ،م الجـرد الخاصـة بالتـنوع الـبيولوجي        ئـ قوا

 وتـبين األنـواع التي تقتضي أنشطة      ، وتقييـم التـنوع الفيلوجيـني      ،وطـرائق الـتقييم الجـزئي للكائـنات الدقيقـة         
 وضوابط اختيار المراتع    ، وتصـنيف مؤشرات األنواع    ، والـتفهم التصـنيفي لألنـواع عـلى القوائـم الحمـراء            ،حفظيـه 
 واألقــارب اآلبــده لألنــواع األليفــة  ، وقيمــتها التمثيــلية، وتوطــن األنــواع،ئها بــاألنواع ثــرا عــلى أســاسالمؤمــنة

 وتكــامل المعــرفة ، والقيــام بالدراســات الــبيولوجية إلى آخــره،تــبين المــوارد لجمــع المحاصــيلو ،المستأنســة
 ،دمات األنظمة اإليكولوجية   وتصنيف األنواع األساسية لخ    ، واسـتحداث أدوات للتنبؤ الفيلوجيني     ،ثـنوبيولوجية إلا

ــبيولوجية   ،ومؤشــرات االســتعمال المســتدام  ــرقابة ال ــتي تســتعمل فــي ال ــل ال ــبين العوام ــواع ، وت  وإدارة األن
 . والمعلومات التي يمكن على أساسها تنمية السياحة االيكولوجية، ومكافحة األمراض،المجتاحة

 :ترحة أدناه قد وضعت مع مراعاة االحتياجات اآلتية أن العناصر المقترحة للمبادرات األساسية المق -7

 ، وآذلـك خطط عمل وبرامج وتقارير      ،مسـاندة وضـع اسـتراتيجيات وطـنية للتـنوع الـبيولوجي            )أ( 
 بشأن شكل ما يقدم     ،2/17من االتفاقية والمقررات    ) أ (4 فقرة   23 و   26 و   6 تتمشـى مـع المواد       ،لهـذا التـنوع   

 بشأن التقارير الوطنية من 4/14 و ، والفاصـل الزمـني بيـن الـتقارير المتـتابعة        ،رافمـن تقاريـر وطـنية مـن األطـ         
  . دال بشأن مبادرة التصنيف العالمية4/1األطراف و 

البـناء عـلى أسـاس مـا هـو موجـود مـن أنشـطة وخطـط عمل وغير ذلك من االتفاقات التي             )ب( 
نت انترنشـيونال والمرفق العالمي لمعلومات      وس وبـاي  أقـرها األطـراف وأقـرتها الوآـاالت الدوليـة مـثل ديفرسـتا             

المنظمة الدولية لمعلومات   ( واألنـواع النـباتية      ،التـنوع الـبيولوجي الـتابع لمـنظمة الـتعاون االقتصـادي والتـنمية             
) اليونسكو (  الحيويـة    كـرة  واإلنسـان والنـبات والحيـوان فـي ال         ،)االتحـاد الدولـي للعـلوم الـبيولوجية         /النـباتات   

 ، والمرفق الرئيسي لعلم الحشرات المنتظم ،شـبكة الدولية لديفرستاس في المحيط الهادئ الغربي وآسيا        وال
 والنظام ،وشـبكة مؤسسـة العـلوم األوروبيـة بشـأن البيولوجية المنتظمة ونظام معلومات المحيط البيوجغرافية         

 ).سابونت(وب األفريقي شبكة التنوع النباتي في الجن، وآونابيوو ،المتكامل لمعلومـات التصنيف

(V)         بهذا الموضوع في نطاق     ةتوفيـر منتجات مفيدة  لبرامج عمل أخرى متصل 
 بما فيها البرامج المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي والتنوع البيولوجي الحراجي           ،االتفاقيـة 

 ، والتـنوع الـبيولوجي البحري والساحلي      ،والجـبال والتـنوع الـبيولوجي فـي الميـاه الداخـلية           
ــة  ــة      ،واألراضــي الجاف ــج األنظم ــثل نه ــاالت م ــدة مج ــن ع ــك المســائل المشــترآة بي  وآذل

 ، والمؤشــرات، واالســتخدام المســتدام، وإمكانيــات التوصــل وتقاســم المــنافع ،اإليكولوجيــة
 .)ياء (8 والمسائل المتصلة بالمادة ،واألنواع الغريبة

جية بين البرامج المختلفة التابعة للمنظمات     تعزيـز تضـافر الجهـود والتنسـيق وتفـادي االزدوا           )د(
 مـع احــترام  ،الدوليـة وبيـن بـرامج المسـتويات الوطــنية واإلقـليمية الموضـوعة تحـت رعايــة المـنظمات الدوليـة         

مجالس اإلدارة في الصـالحيات ومـا هـو موجـود مـن برامج عمل آل منظمة وسلطة الهيئات الحكومية الدولية              
 .ألخرىالمختلفة واللجان والمحافل ا

 ينبغي الترآيز على الدور الخاص الواقع على عاتق الـ معت           ،فـي تـنفيذ مـبادرات التصنيف األساسية        -8
ــة      ــه بموجــــب االتفاقيــ ــول بــ ــة المعمــ ــة اإليكولوجيــ ــنهج األنظمــ ــية لــ ــرفة األساســ ــر المعــ (فــــي توفيــ

UNEP/CBD/SBSTTA/5/11 (      يأخذ في الحسبان  ،آمـا يقتضـي األمـر األخذ بنهج مشترك بين عدة فروع العلم
  .المسائل العلمية واالجتماعية واالقتصادية

 التي تصدر عن    ،ينـبغي أن ترآـز جميـع المشـروعات عـلى المنتجات قصيرة اآلجل وطويلة اآلجل معاً                 -9
الوطنية لألطراف / وينـبغي أن تـؤدي إلى اتخـاذ تدابيـر تتعـلق مباشـرة بااللـتزامات اإلقليمية            ،الـورش اإلقـليمية   
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 ومن المهم أن األمر يقتضي أن تكون المنتجات القصيرة اآلجل متاحة خالل             .اتفاقيـة التنوع البيولوجي   بموجـب   
 .الوطنية/  شهرًا إلثبات نجاح المشروع وإلدراجه أيضا في التقارير اإلقليمية 12-18

 العناصر المقترحة لمبادرات التصنيف األساسية  - باء

اآلتية مقترحة باعتبارها خيارات تنظر فيها هفمعتت في تناولها       عـلى أسـاس مـا تقـدم فـأن العناصـر              -10
موضـوع المـبادرات األساسـية العالميـة واإلقـليمية ودون اإلقـليمية والوطنية مساندة لتنفيذ برنامج العمل في             

 ومن المهم   .نطـاق اتفاقية التنوع البيولوجي حول المجاالت الموضوعية والمسائل المشترآة بين عدة مجاالت            
 مـنها أن تسـاند بعضـها بعضًا أي أن منتجات بعض       أن يالحـظ أن العناصـر األربعـة المقـترحة فيمـا يـلي مقصـود               

 وتـبعًا لذلـك فـأن تـرتيب العناصـر ال يستتبع وجود تنفيذ      .منـتجات عناصـر أخـرى    صـب فـي     العناصـر ينـبغي أن ت     
  .ة ألنشطة داخل آل عنصر أمر الزم غير أن أولوي.تابعيت

 تبين مقتضيات إعطاء األولوية في المعلومات  -1العنصر 

أن احـتياجات الحفـظ واالسـتعمال المسـتدام للتنوع البيولوجي ومكوناته ينبغي أن تكون هي العامل                  -11
 وتلبية هذه االحتياجات ينبغي أن تتم باستعمال        .المسـيطر على تبين المقتضيات في مجال أولوية المعلومات        

 ومعت ينبغي أن تكون آذلك مدفوعة .الت الجارية التي يمكن أن يقدمها مجتمع علمي أفضـل الـبيانات والتحـلي     
أي معت ونهج ( وينـبغي تـناول المسـألتين     ،باحـتياجات األطـراف فـي مجـال تـنفيذ نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة               

 .في آن معًا) األنظمة اإليكولوجيـة 

 وهي استعمال نهج دارسة     ، في المعلومات  هـناك خطـوة أولـي مقـترحة في تبين مقتضيات األولوية            -12
 ويفضـل أال يزيد هذا العدد عن     ، ودراسـة الحـاالت يمكـن القيـام بهـا فـي عـدد محـدود مـن المـناطق                    .الحـاالت 
 مع  ، مـن المـناطق ذات الصـفة التمثيـلية لكـل مجـال من المجاالت الموضوعية التي تتناولها االتفاقية                   ،خمـس 

مـثل األنـواع الغريـبة و التوصـل إلى الموارد الجينية وتقاسم             (ن عـدة مجـاالت      مـراعاة المسـائل المشـترآة بيـ       
 ).المنافع 

 أمر يقتضي تعاونًا نشطًا بين مجتمعات إدارة ،تـبين االحـتياجات مـن حيـث إعطـاء األولويـة للمعلومات         -13
آه في هذه   اشرإنبغي   والهيكل التنظيمي الموجود ي    .شـؤون التصـنيف والشؤون اإليكولوجية والموارد الطبيعية       

لتزامات األطراف بموجب اتفاقية   مفصلة على قدر ا    ، مـع تشـجيع وضـع نمـاذج تشغيلية آاملة جديدة           ،العمـلية 
 .التنوع البيولوجي

 تشمل ،ضع خطة عمل شاملةتسوف  ) مـن خـالل المسـؤول عـن برنامج معت           ( ن أمانـة االتفاقيـة      إ -14
 .ى فـي آـل منطقة في تشاور مع المجتمعات السابقة اإلشارة إليها     بيـان الخطـوط الرئيسـية للمسـائل الكـبر         

 وسـتقوم األمانة آذلك بتنسيق      .وسـتكون هـذه الخطـوط العريضـة هـي نقطـة الـبداية لمناقشـة االجـتماعات                 
 . لــتحديد األولويــات التصــنيفية واإليكولوجيــة،تــنظيم االجــتماعات اإلقــليمية المرآــزة عــلى مجــاالت موضــوعية 

سوف يسهل على تلك االجتماعات اإلقليمية )  أدناه   30-24الـوارد وصفه في الفقرات      (يكـل معـت     وتنسـيق ه  
 مـن خـالل توفيـر سند إقليمي يساعدها على اختيار المعاهد        ،إحـراز تقـدم فـي وضـع المشـروعات وتـنفيذها           

 التي تعمل مع    ،ة وينبغي أن يطلب من المؤسسات اإلقليمي      .وأنشطة المتابعة ) logistics(وأنشـطة السوقيات    
) معلومات تقليدية أو جارية  /اتمجموع/ اهتمامات المؤسسـات الرئيسـية فـي العـالم المتقدم النمو التي لها      

 ا وينبغي أن يكون تبادل المعلومات والتدريب وغير ذلك من أنشطة بناء القدرة أمر             .ينـبغي تكليفها بوضع الخطة    
 .أساسيًا في أي اجتماع

 بما ،ائج االجتماعات اإلقليمية أن تساعد على وضع األولويات المالية لتنفيذ الـ معت      ينـبغي آذلـك لنت     -15
 وال بد من منهج متفق عليه بين المجتمع       .فـي ذلـك إدراجهـا فـي الـبرامج التشـغيلية للمرفق العالمي للبيئة              

 وسوف تحتاج الـ معت     .يكـون هو الخطوة األولي لتحقيق أهداف الـ معت         ،العـلمي ومجـتمع السياسـة العامـة       
 ليس فقط من جانب المؤسسات المتعددة      ،إلـي تمويل على مستويات مختلفة من الحكومات وغير الحكومات         

 .األطراف بل آذلك من موارد أخرى

  القيام بتقييمات للقدرة الوطنية على التصنيف -2العنصر 

 له أهمية آبيرة في بناء القدرة  ،د منهاأن الـدور الرئيسـي الذي تؤديه قوائم الجرد والتصنيف المستم   -16
ين األمـم آـثيرًا فـي بنيتها التحتية         ا ومـع ذلـك تتـب      .التصـنيفية عـلى المسـتوى الوطـني واإلقـليمي والعـالمي           

 واستعدادها ،التصـنيفية وفـي مواردهـا البشـرية لمسـاندة وضـع قوائم الجرد وما يتصل بها من أنشطة علمية              
 .ذ استراتيجيات وخطط عمل للمساهمة في معتأن تضع وتنف ومقدرتها على ،للقيام بجرد

هـناك حاجـة مـلحة إلبـداء المشورة العلمية والتقنية إلى الحكومات واتفاقية التنوع البيولوجي بشأن                  -17
 وإنشــاء ،القيــام بــتقييمات لــلمقدرة التصــنيفية وإعــداد وتصــميم وتــنفيذ اســتراتيجيات وطــنية لمســاندة معــت 

ن يالن دارو ـ ولهـذا الغـرض ومـع االسـتمداد مـن التوصـيات المقدمة في إع               ،لمسـاعدة معـت   شـبكات إقـليمية     
 :ن المقترح ما يلي ـ فم،وغيره
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أن تقـوم األطـراف فـي اتفاقيـة التـنوع البيولوجي بتقييم للقدرة الوطنية التصنيفية آجزء من        )أ( 
عن ( أن تعد أوال من أمانة االتفاقية  مـع اتـباع مـبادئ توجيهيـة مـتفق عـليها يمكـن              ،عمـلية اإلخطـار الوطـنية     

 ويتم هذا التقييم من خــالل      ،في تعاون مع المنظمات ذات الصلة     ) طـريق الموظـف المسؤول عن برنامج معت       
 ). أدناه 30– 24أنظر الفقرات ( الهيكل التنسيقي لـ معت 

ــبيولوجي فــي تعــاون مــع األطــراف فــي االت     )ب(  ــنوع ال ــة الت ــة اتفاقي ــة بوضــع أن تقــوم أمان فاقي
 مثًال عن طريق وضع مبادئ ،اسـتراتيجية وخطـة عمـل تصـنيفية لـتعزيز القـدرة الوطـنية والمشـارآة في معت            

 .توجيهية

أن تكفل    جهود ،أن تـبذل مـن خـالل ورش إقـليمية في سياق االحتياجات والقدرات الوطنية               )ج( 
لى المساندة المستمرة للشبكات اإلقليمية تسـاعد خطـط العمـل اإلقـليمية والوطـنية عـلى إنشـاء وتعزيز وع         

  .التصنيفية الجديدة أو القائمة من قبل التي تعزز معت

 استعمال معت آأداة اتصال  -3العنصر 

أن األهميـة الحيويـة للتصـنيف فـي سـبيل حفـظ واستعمال التنوع البيولوجي استعماًال مستدامًا أمر              -18
 بيد أن النقطة األساسية لم .شارآون تفصيليًا في الحفظ واالستعمالواضـح سواء للقائمين بالتصنيف أو لمن ي    

 وتشمل هذه . للسلع والخدمات التي يوفرها التصنيف أو يساندها      ايـتم إبالغهـا إبالغـًا آافيـًا لمن يكونون سوق          
 والقطاع  ، والمنظمات غير الحكومية   ،األسـواق الوآـاالت الدوليـة المانحـة والهيـئات الحكومية الوطنية والمحلية            

والمؤسسات )  ووسائط اإلعالم ، السياحة اإليكولوجية،خراجمـثل القـائمين بالتـنمية وصـناعات االست      (الخـاص   
 وبالنسبة لتنمية التصنيف ولتحقيق طاقته الكاملة ينبغي لمن يقدرون قيمة           .التعليمية على جميع المستويات   

 أنفســهم نحـو هــذه األســواق  او أن يوجهـ ،الم آلــه وال ســيما مؤسسـات الــتاريخ الطـبيعي فــي العـ   ،التصـنيف 
 وللتعاون مع الموجودين في األسواق على وضع منتجات         ،لتسـليم البضـائع والخدمـات الـتي تطلـبها األسواق          
يف في  السائدة لدى غير العاملين في مجال التصنة والرؤي.محسـنة وخدمـات أفضل تحت تصرف المستهلكين       

 وينبغي تغير هذه .تاريخية إلى الداخل من الناحية ال     ةتصـنيفية آانت موجه    ال ةمجـتمع التصـنيف هـي أن الـرؤي        
 . لتعكس اآلراء الحديثة واألفكار العصرية للمجتمع العالمي التصنيفيةالرؤي

 :من المقترح مجاالت النشاط الرئيسية اآلتية  -19

زيز القدرات ينـبغي لمجـتمع التصـنيف أن يتـبين بوضـوح أسبقياته الذاتية في تع          . األسـبقيات  )أ(
 . مع مالحظة أن الجهود مبذولة فعًال من خالل العنصر المنتظم لهيئة ديفرستاس،التصنيفية

 ينـبغي أن يدمـج التصنيف على جميع مستويات الحكومة     .وضـع السياسـة العامـة والـبرامج        )ب(
والغابات ومصائد  وتشمل هذه الزراعة  .فـي سياسـات وبـرامج للتـنمية المسـتدامة ولحفـظ التـنوع الـبيولوجي               

ــبيولوجية لــلطب والصــحة البشــرية     وتخطيــط ، وإنــتاج الطاقــة،األســماك وحمايــة األنــواع المهــددة والمــوارد ال
 ، واسـتعمال المعـرفة التقـليدية والـثقافة البيـئية والـتدريب      ،اسـتعمال األراضـي السـتيعاب نمـو عـدد السـكان      

 وآذلك  ، البيولوجية كرة اإليكولوجية والتطلع إلى مستقبل ال      والسياحة ،ومصـادر اإلعـالم المطبوعة واإللكترونية     
  .برامج وطنية ومحلية لوضع قوائم جرد ورصد الموارد البيولوجية في األنظمة اإليكولوجية

 لبناء ،)سابونت( مـثل الشبكة النباتية للجنوب اإلفريقي  .وضـع أو تعزيـز المـبادرات اإلقـليمية      )ج(
 .اآللية الماليةمعت للتعزيز المستمد من 

 تتـبع مــثًال نظـام التسـهيالت الكــبير المقـاس الـتابع لالتحــاد      ،وضـع مـبادرات تدريــب محـددة    )د(
لـتوظيف مـن خالل المنح    وممـا له أهميـة رئيسـية تـنمية سـلك ا      .ًاي تشـجيع ا الـذي يسـتعمل نهجـ   ،األوروبـي 

 الملــتزمة ،) وغيــرهاWelcomeآالمــنح الــتي تقدمهــا مــنظمة حــلف شــمال األطلــنطي ومؤسســة (الدراســية 
 وينـبغي أن يطـلب مـن المـرفق العـالمي للبيـئة أن يـنظر فـي إسداء         . دائمـاً ابـتوظيف المـتدرب بوصـفه موظفـ      

 مع الترآيز على فرص التدريب التي       ،مسـاعدة لمسـاعدة هـذا الطـراز مـن خالل وضع إطار ماهر للمشروعات              
  .ار التوسع في الجهود التصنيفية واستمر، في سلك وظيفي دائمتؤدي إلى إمكانيات

 وقد يكون ذلك جزءًا من      .وضـع بـرنامج لتثقيف أوسع للجمهور بشأن أهمية أنشطة التصنيف           )�(
 وينبغي . دال4/1 التي يجري تنفيذها إعماًال للمقرر ، الخاصـة بالـتربية وتوعية الجمهور    االمـبادرة األوسـع نطاقـ     

وص صانعي القرار الوطنيين بما يتعلق باألنشطة المبذولة بموجب    أن يسـتهدف هـذا الـبرنامج على وجه الخص         
 .اتفاقية التنوع البيولوجي في جميع البلدان

 .اسـتعمال نهج قائم على أساس المشروعات مع الترآيز على مشارآات فيها بقدر اإلمكان             ) و(
 مدى في أقصر وقت   الهـدف الرئيسـي ينـبغي أن يكـون الحصول على نتائج ملموسة من مشروعات أوسع                إن

 ج وأن ينتهج فيها نه،ى نطاق أوسع وينـبغي أن تـتاح البروتوآوالت الموجودة فعًال بالنسبة للتصنيف عل     .ممكـن 
  .عالمي
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 .مـن المعاييـر الرئيسـية الدالـة على النجاح زيادة مستوى المعلومات التصنيفية المتاحة بشكل مفيد      -20
 في عام على أساس ما هو موجود منها آخط أساسيالمـتاحة  زيـادة المعـرفة التصـنيفية    أن تقـاس   وينـبغي   
1999. 

 اإلدراج في برامج عمل تتعلق بالموضوعات وبمسائل مشترآة بين عدة مجاالت  -4العنصر 

 هــو مسـاندة إيجــاد روابــط بيـن معــت وغيــرها مـن بــرامج العمــل    4ن الهـدف الرئيســي مـن العنصــر   إ -21
 ولتشجيع ، تعالجها اتفاقية التنوع البيولوجي،وبمسائل مشترآة بين عدة مجاالتالمتعـلقة بموضـوعات معينة    

 والرصد واإلخطار   ،قائمة الجرد العمومية  ل وآذلك بالنسبة    ،التصنيف السليم في وضع تلك األنشطة      أن   .تكاملها
دة وتساعد على وضع  وبينما تتطور تلك األنشطة ستقوم بتغذية مرت.ة جوهريأهميةله   أمر،بموجـب االتفاقيـة   

 وسـيكون مـن الجوهـري الـتعاون مـع المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي                .أولويـات تصـنيفية لــ معـت       
 .التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية آلما تطور ذلك المرفق

 يمكن المغاالة   فـأن أهميـة آليـة غـرفة المقاصة لتبادل المعلومات وتقاسمها أمر ال                ،عـند وضـع معـت      -22
 يمكن أن ترتبط باألنظمة اإلعالمية الوطنية ،وتحـتاج آلية غرفة المقاصة إلى وضع وحدات تصنيفية محددة       . فيـه 

 وينبغي الترآيز علي ، ينبغي األخذ بمنهج يقوم على أساس المشروعات   ، ولتحقيق ذلك  .واإلقـليمية والعالمية  
 .أهمية الشراآات آلما أمكن ذلك

أنظر (يطلب من المرفق العالمي للبيئة على أساس مشورة من اتفاقية التنوع البيولوجي             ينـبغي أن     -23
أن تدرج في برامجها التشغيلية مبادئ توجيهية واضحة ومحددة ومعايير )  والمـرفق ،9 الفقـرة  ، دال4/1المقـرر   

 المــرفق العــالمي  فيمــا هــو موجــود وفيمــا يســتجد مــن مشــروعات،إلدراج األنشــطة التصــنيفية ذات األولويــة
التفاقية التنوع  وبهـذه الطـريقة سـوف يـبذل أقصـي قـدر مـن الجهـد في توفير قاعدة البيانات الالزمة           .المذآـور 
 . دون إعاقة فاعلية المرفق العالمي للبيئة،البيولوجي

  تبين هيكل تنسيقي لـ معت -جيم 

قد أنتجت  )  أعاله   4 في صفحة    1أنظر الهامش    ( 1997أن عـدة اجـتماعات عقـدت مـنذ أواخـر أآتوبر              -24
 . من السنياريوهات للهياآل التنسيقيه لـ معتاعدد

 وليس منها هيكل عالمي يشمل الطائفة       ،أن جميـع الهيـاآل الموجودة حاليًا تعاني من بعض القصور           -25
 . دال4/1الكاملة لألنشطة المقترحة لـ معت في المرفق 

 أن يقوم بوضع    ، ومن خالل مسؤول معت    ، لألميـن التـنفيذي    ل بالنسـبة  اعـ مـن الـنماذج للتنسـيق الف       -26
 والتنسـيق الخـاص بــ معـت ينبغي بعد ذلك توفيره من خالل مجموعة أو فريق     .خطـة عمـل متكامـلة لــ معـت      

 يضاف إليها ،) اليونسكو ، اليونيب،الفاو(توجيـه يـتكون مـن األميـن التـنفيذي ووآـاالت األمـم المـتحدة المعنية           
 بمعدل مؤسسة عن آل     ، من المؤسسات التصنيفية الرئيسية    ،)خمسة على األآثر  (ن عدد صغير    ممثـلون عـ   

 .منطقة جغرافية
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 واخــتيار ،رســمي لألهــداف لـــ معــتبيــان التــنفيذ هــناك حاجــة إلى وضــع عمــلية للمســاعدة عــلى  -27
االت القائمة بالتمويل  أن ذلك سوف يساعد الوآ   . شهرًا القادمة  18-12مجموعـة مـن األنشـطة المرآـزة عـلى           

 .على تقييم أشد أولويات الـ معت إلحاحًا وعلى الوفاء بها

 لتعزيز ،مـن األهـداف المقـترحة تقديـم بيانـات جوهـرية لالسـتراتيجيات الـتي تمسـك اإلدارة بزمامها                   -28
 .أهداف الـ معت في المجاالت الموضوعية الرئيسية

 بـتعاون مـع المـنظمات والشبكات        ،بـه فـي الهيـئة التنسـيقيه       أن وضـع األولويـات أمـر ينـبغي القيـام             -29
عطي أولوية ت وداخل آل مجال     ، وباخـتيار أربـع أو خمـس مـناطق في آل مجال موضوعي             .المالئمـة الموجـودة   

 واألنواع الموجودة في المناطق     ، واألنـواع الـتي تتميز بها األنظمة اإليكولوجية        ،لألنـواع ذات القيمـة االقتصـادية      
 .هو أمر قد يكون من االستراتيجيات الممكنةو ، واألنواع التي هي أنواع مؤشرة،هددةالم

ســيكون مــن المكونــات األخــرى تــنظيم ورش إقــليمية مــن العــلميين وصــانعي القــرار فــي مجــاالت     -30
ضحة  وفي جميع هذا النشاط يجب أن تكون المخرجات القصيرة اآلجل والطويلة اآلجل وا    .الموضـوعية الرئيسية  

 : تماما وأن تشمل بصفة خاصة ما يلي

(I) ؛ على أشكال متقاسمة،زيادة في المعلومات التصنيفية 

(II) ؛وضع خطة عمل خاصة بالمناطق البيولوجية 

لشبكات التصنيفية اإلقليمية لوضـع خطـط للمساعدة على إنشاء وتعزيز ومساندة مستمرة        )ج( 
 ؛ التي من شأنها تعزيز معت،الموجودة والجديدة

(VIII) ؛جميع أفضل الممارساتت 

 ؛ المحلية واإلقليمية على التصنيفتعزيز القدرة )هـ( 

(XXVII) إدماج المقدرة على التصنيف في عملية اإلبالغ الوطنية. 

------------ 


