
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال11-4البند 

  
  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع معتمدة فيالمقررات ال
  ،8/3المسائل الناشئة عن المقرر  :المبادرة العالمية للتصنيف  9/22المقرر 

  بما في ذلك إعداد مواد قابلة للتسليم موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية
  إن مؤتمر األطراف،

ة المضطلع بها في إطار المبادرة العالمية للتصنيف مع التشريعات الوطنيـة            بأنه ينبغي أال تتعارض األنشط      يقر إذ
  للبلد األصلي،

 بالتقدم المحرز في إعداد قوائم مرجعية وطنية وعالمية على نطاق واسـع بـاألنواع المعروفـة،                 يرحب  -1
فية المتاحة، كخطوة نحو إقامـة      تعرض أسماءها العلمية الصحيحة، بما في ذلك المرادفات، استنادا إلى أفضل الصيغ التصني            

جميع المنظمـات المـشتركة علـى       ويشجع  سجل عالمي من النباتات والحيوانات والكائنات المجهرية والكائنات األخرى،          
مواصلة تطوير ونشر أدوات وأساليب، وجمع البيانات، وجمع العينات المرجعية والحفاظ عليها، وبناء القدرات ذات الـصلة              

 لالستراتيجية العالميـة    1 للنباتات، وأيضاً بما يتوافق مع الهدف        2010العمل على نحو مثالي بحلول سنة       من أجل استكمال    
 لجميع الكائنات األخرى، مع إضافة األسماء الجديدة لالستمرار في هذا العمل إلى ما بعـد     2012لحفظ النبات، وبحلول سنة     

  هذين التاريخين؛
 شـبكة   ويشجعنشاء صندوق خاص ممكن للمبادرة العالمية للتصنيف،         بالتقدم المحرز نحو إ    يرحب أيضا   -2

 واللجنة التوجيهية المؤقتة التابعة للصندوق الخاص للمبادرة العالمية للتـصنيف  (BioNet International)البيولوجيا الدولية 
اة األهـداف المتعلقـة     ، مع مراع  2010على مواصلة السعي إلى مصادر تمويل مالئمة من أجل تشغيل الصندوق قبل سنة              

ببناء القدرات وتشجيع نقل التكنولوجيا والمساهمة في حدوث تراكم متسارع للمعرفة فيما يخص تنوع األنواع فـي البلـدان،         
بما في ذلك تلك التي بها مستويات عالية من التنوع البيولوجي، من خالل جملة أمور منها إصدار قوائم جرد لألنـواع فـي                  

تعيينها من قبل الحكومات الوطنية الخاصة كمناطق ذات أولوية، وإنشاء صندوق استئماني مـن خـالل              المناطق التي جرى    
لجنة توجيهية تعكس التوازن اإلقليمي في أقرب وقت ممكن، ورفع تقرير عن التقدم المحرز إلى االجتماع العاشر لمـؤتمر                   

  األطراف؛
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ويحـيط  التصنيف في تحقيق أهداف االتفاقيـة       بدور وأهمية مجموعات التاريخ الطبيعي ومؤسسات       يقر    -3
تـشرين األول   / أكتـوبر  19 إلـى    18 بمناقشات إعالن بوفون المعتمد في الندوة الدولية التي عقدت في باريس مـن               علماً

)UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2؛)، المرفق األول  
  ،2010ما بعد سنة  أن أنشطة بناء القدرات المتعلقة بالتصنيف يمكن أن تتواصل إلى وإذ يالحظ  -4
 المواد القابلة للتسليم الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية الواردة في المرفق بهذا المقرر، وذلك كنتـائج                 يؤيد  )أ(

  ذات صلة لبرنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف؛
رنـامج   األخرى والمنظمات المعنية إلى تنفيذ األنشطة المزمعة فـي ب          الحكوماتويدعو   األطراف،   يحث  )ب(

العمل من أجل إنتاج النتائج المتوقعة بطريقة مناسبة من حيث التوقيت وتوفير المعلومات، حسب االقتضاء، باللغات المحليـة      
  بما في ذلك أسماء األنواع المستخدمة محلياً؛

وإلـى   إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن هذه المسائل إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف      يطلب  )ج(
  اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 على الحاجة إلى األنشطة المتعلقة ببناء القدرات وتعبئة األموال لصالحها، بما في ذلك التدريب فـي                يشدد  -5
أقل البلدان نموا والدول الجزرية الـصغيرة الناميـة مـن بينهـا،             مجال التصنيف، وخصوصا في البلدان النامية، وال سيما         

والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل تمكينها من تنفيذ األنشطة المزمعة لتحقيق ورصد التقدم المحـرز نحـو النتـائج                    
  المتوقعة؛

المانحة األخـرى   ألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ومنظمات التمويل والجهات          ا يدعو  -6
إلى تقديم مساندة وافية إلعداد قائمة مرجعية متاحة على نطاق واسع باألنواع المعروفة بعرض أسمائها العلميـة الـصحيحة                  
ومرادفاتها، وتقديم مساندة في الوقت المناسب للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من                  

لدان ذات االقتصاد االنتقالي، باإلضافة إلى البلدان ذات المستويات العالية من التنوع البيولوجي، حسب الحالة، مـن   بينها، والب 
أجل تنفيذ األنشطة المزمعة الواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر، بما في ذلك بناء القدرات البشرية والجهازية والمؤسـسية                 

  ذات الصلة؛
تنفيذي إعداد أنشطة مزمعة بشأن التنوع البيولوجي الجـزري والمنـاطق المحميـة              إلى األمين ال   يطلب  -7

بالتشاور مع آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف من أجل وضع برنامج عمل المبادرة بشكل كامل، يقوم علـى األنـشطة                    
  ؛8/3المحددة في المقرر 

يذ األنشطة الواردة فـي برنـامج عمـل المبـادرة         إلى األمين التنفيذي أن يدرج تعبئة الموارد لتنف        يطلب  -8
العالمية للتصنيف كبند للمناقشة في اجتماعات الجهات المانحة المحتملة في المستقبل، التي قد تعقد، حسب االقتـضاء، علـى        

بل االجتمـاع   هوامش اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واجتماعات الهيئات الفرعية األخرى ق            
  .العاشر لمؤتمر األطراف
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  مرفق
  مواد قابلة للتسليم موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في كل واحد من 

  األنشطة المقررة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف
ساهمة قد يتحقق التنفيذ الناجح لما يلي من المواد القابلة للتسليم الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية عن طريق م

ويجري اقتراح الجهات الفاعلة المقترحة لألنشطة الفردية والنتائج من . األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية
والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة مدعوة أيضاً للمساهمة كجهات فاعلة . خالل آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف

  .محتملة
مـن   والقدرات على التصنيف على األصعدة الوطني واإلقليمي والعـالمي،           يم احتياجات التصنيف  قيت : 1الهدف التشغيلي   

  تنفيذ االتفاقيةأجل 
  ، وتحديد األولوياتقطري على أساس  تقييمات احتياجات التصنيف :1النشاط المزمع 
لمية للتصنيف بحلول نهاية سنة     إعداد حزمة لمساندة التقييم إلتاحتها من خالل بوابة المبادرة العا           1-1-1الناتج 
 (BioNET-INTERNATIONAL)، استنادا إلى التقييمات التي نفذت بشأن موقع شبكة البيولوجيا الدوليـة           2009

األطراف، وشبكة البيولوجيا الدولية، وآلية تنـسيق المبـادرة      : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  على اإلنترنت 
  .من القائمين بتجميع تقييمات احتياجات التصنيفالعالمية للتصنيف، وغير ذلك 

 في المائـة  10االنتهاء من إجراء تقييم الحتياجات التصنيف في قطاع واحد على األقل بواسطة        2-1-1الناتج 
وقد تـشمل الجهـات   . 2012 في المائة من األطراف بحلول سنة   25، وبواسطة   2010من األطراف بحلول سنة     

اف، بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ومن نقاط االتصال الوطنية للمبادرة العالمية            الفاعلة المقترحة األطر  
  .للتصنيف

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

.  المتحدة، ضمن تنفيذ أحد القضايا المواضيعية أو القضايا المشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
ويمكن عرض النتائج والدروس المستفادة على االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 

شبكة البيولوجيا الدولية، وكونسورتيوم : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة. آلية غرفة تبادل المعلوماتمع نشرها بواسطة 
، وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات Species 2000 و ،(CBOL)رموز األعمدة المتوازية من أجل الحياة 

 .(ITIS)التصنيف 

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

وقد تشمل الجهات   .  عن مجالين مواضيعيين أو قضيتين مشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي            
، والمرفق العـالمي  (CABI)لية، والمركز الدولي للعلوم البيولوجية التطبيقية شبكة البيولوجيا الدو  : الفاعلة المقترحة 

، والمراكـز الدوليـة للبحـوث       (IUCN)، واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعـة       (GBIF)لمعلومات التنوع البيولوجي    
  .(IARCs)الزراعية 
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  التوعية العامة والتثقيف:   4النشاط المزمع 
مة موارد تشمل معلومات وأفكار أساسية للدعاية بـين مجموعـات مـستهدفة             إعداد ونشر حز    1-4-1الناتج 

آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف، والمبـادرة       : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2009بحلول نهاية سنة    
  . وآلية غرفة تبادل المعلومات لالتفاقية(CEPA)العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة 

تنظيم معرض واحد على األقل في مؤسسة وطنية للتصنيف، عن أهمية علم التصنيف مع ذكـر          2-4-1الناتج 
وقـد تـشمل    . ، على أن يكون المعرض ماديا مع وجود على الشبكة         2010المبادرة العالمية للتصنيف بحلول سنة      

ـ       : الجهات الفاعلة المقترحة   ادرة العالميـة لالتـصال والتثقيـف       األطراف، والهيئات ذات الصلة المشتركة في المب
  . للشركاء العلميينHerbariaوالتوعية العامة، والمتاحف الوطنية وكونسورتيوم 

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

األطراف، والمرفق العالمي لمعلومـات التنـوع       : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    ).  األساس لمزيد من البحث   
 وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامـل لمعلومـات التـصنيف    Species 2000 و ، وشركاؤه، (GBIF)البيولوجي 

(ITIS).  
النظم والهياكل األساسية الالزمـة   الموارد البشرية و   توفير نقطة تركيز للمساعدة على إيجاد وصيانة      :  2شغيلي  الهدف الت 

  للحصول على العينات البيولوجية التي هي أساس المعرفة التصنيفية ولجمعها وحفظها
  لى المعلومات التصنيفية وتوليدهابناء القدرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي لمساندة التوصل إ:  5النشاط المزمع 
إنشاء سجل إلكتروني إليداعات المجموعات البيولوجية التي تقدم محددات عالمية فريـدة لهـذه               1-5-2الناتج 

المجموعات، والبدء في تحليل عن البلدان واألقاليم التي تفتقر إلى البنية األساسية للمجموعات الضرورية بحلـول                
، GBIFو  ،  CBOL و ،)FAO(منظمـة األغذيـة والزراعـة       : هات الفاعلة المقترحة  وقد تشمل الج  .  2012سنة  
، وكتالوج الحياة التابع للنظـام المتكامـل لمعلومـات    Species 2000و ، MOSAIC، و NSCA، و CETAF و

  .(ITIS)التصنيف 
ـ               2-5-2الناتج  ي مجـال   على جميع األطراف إعداد أولويات وخطط عمل وطنية وإقليمية لبناء القـدرات ف

وقـد تـشمل الجهـات     .، استنادا إلى تقييمات االحتياجات الوطنية واإلقليمية للتصنيف2012التصنيف بحلول سنة  
منظمة األغذية والزراعة، والحكومات الوطنية، بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ونقاط           : الفاعلة المقترحة 

  .سيق المبادرة العالمية للتصنيفاالتصال الوطنية للمبادرة العالمية للتصنيف وآلية تن
زيادة وظائف لخبراء التصنيف على المدى الطويل بهدف إنشاء خبرة تصنيفية مالئمة لجميـع                 3-5-2الناتج 

.  2020المجموعات الرئيسية للكائنات في جميع األقاليم، ولمضاعفة قوة العمل في مجال التصنيف بحلـول سـنة                 
  . جميع األطراف والبلدان ومنظمة األغذية والزراعة:وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة

الكائنات المـستنبتة كمـصادر   /إعداد وتشجيع المعايير الدولية لحفظ وتخزين العينات البيولوجية        4-5-2الناتج 
منظمة األغذية والزراعة،    :وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2012للدراسات في مجال التصنيف بحلول سنة       

 التابع لمنظمـة  (GSF)التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، والمرفق العالمي للعلوم   ومؤسسات  
، وشبكة البيولوجيا الدوليـة، والجماعـة االستـشارية للبحـوث     (OECD)التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي     
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، والمنظمـة األوروبيـة   (WFCC)ات البكتيري  ، واالتحاد العالمي لمجموعات االستنب    (CGIAR)الزراعية الدولية   
  .(ECCO)المعنية بمجموعات االستنبات البكتيري 

إعداد وحفظ المجموعات التصنيفية كبنية أساسية للمعرفـة األساسـية لتنفيـذ اتفاقيـة التنـوع                  5-5-2الناتج 
مؤسسي واحد على    بالحفاظ على أو الوصول إلى مركز        2020البيولوجي مع تحديد هدف لكل طرف بحلول سنة         

وقـد تـشمل    . األقل للجودة في مجال التصنيف على المستوى الوطني، أو، حسب الحالة، على المستوى اإلقليمي             
منظمة األغذية والزراعة، والحكومـات الوطنيـة، ومؤسـسات وشـبكات التـصنيف،       :الجهات الفاعلة المقترحة 

  .ECCO، و WFCC ، وشبكة البيولوجيا الدولية، وEDIT، و CGIAR، و GSF و
تعريف جميع المجموعات المرجعية الوطنية للتنوع البيولوجي في جميع األطراف بحلول سـنة            6-5-2الناتج 
  .وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة جميع األطراف والبلدان ومنظمة األغذية والزراعة.  2010
  ال التصنيف تعزيز الشبكات القائمة للتعاون اإلقليمي في مج :6النشاط المزمع 
إدراج جميع مؤسسات التصنيف في الشبكات المناسبة من أجل تقييم وبناء القدرات بحلول سـنة          1-6-2الناتج 
شبكة البيولوجيا الدولية، وشبكات التصنيف األخرى، والمؤسـسات        : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2012

  .ECCO، و WFCC، و (CGIAR) الزراعية الدولية ، والجماعة االستشارية للبحوثGSFالوطنية للتصنيف، و 
تعزيز شبكات التعاون التقني في مجال التصنيف في عشرة أقاليم فرعية لألمـم المتحـدة مـن                 2-6-2الناتج 

وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحـة شـبكة   .  2009خالل إصدار كتيب عن أفضل الممارسات بحلول نهاية سنة        
  .البيولوجيا الدولية

تحديد المواقع اإلقليمية لرموز األعمدة المتوازية للحامض النووي مع مراعـاة المبـادرات ذات      3-6-2تج النا
الصلة األخرى ودمجها في شبكة المختبرات الرائدة التابعة لكونسورتيوم رموز األعمدة المتوازية من أجل الحيـاة                

(CBOL)     وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة    .  2010، على حسب الحالة وفقاً للتشريعات الوطنية بحلول سنة :
  .CBOLالحكومات الوطنية، و 

 مع منح األولويـة  ؛نظم محسنة وفعالة للحصول على معلومات التصنيف/ةتيسير وجود هياكل أساسي  :  3 الهدف التشغيلي 
  لضمان حصول بلدان المنشأ على معلومات عن عناصر تنوعها البيولوجي

  معلومات التصنيفام عالمي منسق لوضع نظ : 7النشاط المزمع 
وضع معيار مقبول دوليا عن أوصاف مستوى المجموعـات لتمكـين توضـيح المجموعـات                 2-7-3الناتج 

: وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة  .   قبل إدراج جميع العينات في قاعدة البيانات       2012الموجودة بحلول سنة    
GBIF و ،TDWGو ، Genbank/EMBL/DDBJ.  
إصدار قائمة مرجعية تتاح على نطاق واسع باألنواع المعروفة، كخطوة نحـو إصـدار سـجل       3-7-3 الناتج

وقد تشمل الجهات الفاعلة    .  2012عالمي للنباتات والحيوانات والكائنات المجهرية والكائنات األخرى، بحلول سنة          
، (ITIS) لمعلومـات التـصنيف    وكتالوج الحياة التـابع للنظـام المتكامـل   Species 2000، و GBIF: المقترحة

  .، وشبكة البيولوجيا الدولية(EOL)ومؤسسات التصنيف، ودائرة معارف الحياة 
وقـد تـشمل الجهـات الفاعلـة     .  2008إتاحة سجالت رقمية لمليار عينة بحلول نهاية سـنة          4-7-3الناتج 

  .، ومؤسسات حفظ المجموعاتGBIF: المقترحة
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األرقمة ألدبيات التصنيف، مع دمج صالت مترابطة بسيطة وفعالة لموقـع       زيادة وسائل ومعدل      5-7-3الناتج 
المحتوى البيولوجي وسهولة الوصول إليها؛ والتفاعل البيني بين جميع المشاريع البيولوجية الرئيـسية؛ وتـشكيلها               

 ستة ماليين صفحة    وستتاح العالمات من برنامج مكتبة تراث التنوع البيولوجي في        .  المناسبة وفقا لمعايير البيانات  
؛ وخمس وعشرون مليون صـفحة      2009؛ وخمس عشر مليون صفحة بحلول نهاية سنة         2008بحلول نهاية سنة    
مكتبة تراث التنوع البيولـوجي، والمكتبـات فـي    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010بحلول نهاية سنة    

، (SciELO)، والمكتبة العلمية اإللكترونيـة      BiodivHeritage، و   AnimalBaseمؤسسات التصنيف الرئيسية، و     
، باإلضافة إلـى المحافـل األخـرى التـي يمكـن      )(IJSEM)المسائل اإللكترونية (وجمعية علوم الجراثيم العامة    

  .الوصول إليها بسهولة
 إعداد ما ال يقل عن خمس معالجات تصنيفية إلكترونية تغطي المجموعات التصنيفية الكبيـرة،               6-7-3الناتج 

وقـد  .  من أجل تمكين المقارنة بـين فوائـدها  2010أو النظم اإليكولوجية أو األقاليم على أن تستكمل بحلول سنة      
، INOTAXA ، و EDIT، و   (CATE)تشمل الجهات الفاعلة المقترحة إنشاء مشروع إلكتروني لعلـم التـصنيف            

  . Plozi.org و
، مفتوحا ويسهل الوصول إليـه      (GSIS)لومات األنواع   إعداد نموذج تجريبي للنظام العالمي لمع       7-7-3الناتج 

، ونسخة شاملة لهذا النظام مع معلومات عن جميـع          2010بحلول سنة   " 2010مبادرة بوتسدام لسنة    "حسب طلب   
، Fishbase ، و (EOL)دائرة معـارف الحيـاة      : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2020األنواع بحلول سنة    

 وكتـالوج الحيـاة التـابع للنظـام المتكامـل      Species 2000و بكة البيولوجيا الدولية،، وشGBIF، و TDWG و
  . (ITIS)لمعلومات التصنيف 

إعداد نظام لألنواع على المواقع اإللكترونية، مـع إشـراك المجتمعـات، وبرنـامج لنموهـا                  8-7-3الناتج 
، Fishbase ، و (EOL)دائرة معارف الحياة    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010واستدامتها بحلول سنة    
  .(ITIS) وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف Species 2000و، وشبكة البيولوجيا الدولية

تأهيل نظام أو أكثر من النظم تأهيال مستداما مع صالت ومراجـع للمفـاتيح، واألدلـة وأدوات        9-7-3الناتج 
: وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة    .  2012، من أجل تغطية جميع األقاليم، بحلول سنة         تحديد الهوية األخرى  

EOL والمركز الدولي لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات ،(ICIPE) ،و ، وشبكة البيولوجيا الدوليـةSpecies 2000 
  .(ITIS)وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 

 القيام، في إطار برامج العمل المواضيعية الرئيسية لالتفاقية، بإدراج األهداف التـصنيفية الرئيـسية               : 4 يتشغيلالهدف ال 
   المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناتهخدامحفظ واالستاللمعلومات الالزمة التخاذ القرار في مجال لتوليد ا

   التنوع البيولوجي للغابات :8النشاط المزمع 
، إصدار قائمة جرد باألنواع ذات القيم االقتـصادية واإليكولوجيـة للتنـوع             2015لول سنة   بح  1-8-4الناتج 

البيولوجي للغابات، وحالة حفظها، وإيكولوجيتها، وتوزيعها، بما في ذلك المؤشرات المحتملة للتنوع البيولوجي في              
الحكومات الوطنيـة، وإدارات    : ترحةوقد تشمل الجهات الفاعلة المق    .  باطن األرض، والنظم المالئمة ألخذ العينات     

، وبرنامج بيولوجيا وخصوبة التربة المدارية التابع للجماعة االستـشارية          GBIFالغابات، ومؤسسات التصنيف، و     
  .(CGIAR)للبحوث الزراعية الدولية 
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ا من خالل   إنشاء آلية لمعالجة البيانات عن انتشار الغابات وبيانات العينات يمكن الحصول عليه             2-8-4الناتج 
وقـد تـشمل الجهـات الفاعلـة        .  2010، من أجل تسهيل عمل قائمة الجرد، وذلك بحلول سنة           TDWGمعايير  
 وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامـل لمعلومـات التـصنيف    Species 2000و ،TDWG ، وGBIF: المقترحة
(ITIS) والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة ،(WCMC)ألمم المتحدة للبيئة التابع لبرنامج ا.  
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي : 9النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهويـة األخـرى لالفقريـات                 1-9-4الناتج 

لجهـات  وقد تشمل ا  . ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010الموجودة في غابات المنغروف، بحلول سنة       
، OBIS، وخبراء التـصنيف، وتعـداد الحيـاة البحريـة، و            EOL و ،منظمة األغذية والزراعة  : الفاعلة المقترحة 

،  وآليـة غرفـة تبـادل    (ITIS) وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومـات التـصنيف   Species 2000 و
  .المعلومات

وقـد تـشمل   .  2012طحالب البحرية بحلـول سـنة   إصدار دليل عن المجموعات الرئيسية لل       2-9-4الناتج 
  .OBISمؤسسات التصنيف، و و ،منظمة األغذية والزراعة: الجهات الفاعلة المقترحة

   التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة: 10النشاط المزمع 
يكولوجيـة للتنـوع     ، إصدار قائمة جرد باألنواع ذات القيم االقتـصادية واإل         2015بحلول سنة     1-10-4الناتج 

البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، وحالة حفظها، وإيكولوجيتها، وتوزيعها، بمـا فـي ذلـك المؤشـرات                 
: وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  المحتملة للتنوع البيولوجي في باطن األرض، والنظم المالئمة ألخذ العينات         

   ؛GBIF الحكومات الوطنية ، ومؤسسات التصنيف، و
إصدار وتجربة حقيبة أدوات واحدة لتحديد الهوية لموئل واحد من موائل األراضي الجافة، بمـا              2-10-4الناتج 

: وقد تشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة    .2012في ذلك الطفيليات والكائنات الحية القشرية األخرى، بحلول سنة      
IPCC.  
  لداخلية التنوع البيولوجي للمياه ا -11النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهوية األخرى ألسماك الميـاه                1-11-4الناتج 

منظمـة  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010العذبة، بحلول سنة    
  .رفة تبادل المعلومات، وخبراء التصنيف، وآلية غEOL  و،األغذية والزراعة

البدء في تحليل للفجوات على أساس عالمي في أدلة تحديد الهوية بالنسبة ألسماك المياه العذبـة                  2-11-4الناتج 
، وخبراء التـصنيف،    EOL  و ،منظمة األغذية والزراعة  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    . 2010بحلول سنة   

  .وآلية غرفة تبادل المعلومات
   التنوع البيولوجي الزراعي :12لمزمع النشاط ا

إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهويـة األخـرى للملقحـات،                 1-12-4الناتج 
منظمة األغذيـة  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة  .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010بحلول سنة   

، وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومـات التـصنيف   Species 2000 و ،GBIF، و EOLوالزراعة، و 
(ITIS) و ،CBOLو شبكة البيولوجيا الدولية، وخبراء التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلومات ،.  
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وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة    .  2012إنتاج مفاتيح لجميع أجناس النحل في العالم بحلول سنة        2-12-4الناتج 
  .منظمة األغذية والزراعة ومؤسسات التصنيف: لمقترحةا

، باعتبارها  2010إعداد وإجراء اختبار لرموز األعمدة المتوازية للحامض النووي بحلول سنة             3-12-4الناتج 
لغرض التفتيش الزراعي علـى     ) مثل ذبابة الفاكهة أو الحشرات ذات القشور      (نظام تحديد  هوية األنواع التجريبية       

، وشبكة البيولوجيا الدولية، وخبـراء      CBOLالحكومات الوطنية، و    :   وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة      .الحدود
  . التصنيف

    التنوع البيولوجي للجبال - 13النشاط المزمع 
وقد تشمل  . 2012إقامة قوائم عمل للكائنات المعروف تواجدها في المناطق الجبلية بحلول سنة              1-13-4الناتج 

  .GMBA، و GBIF: الفاعلة المقترحةالجهات 
استعمال بيانات تواجد العينات، وتحديد المخاطر من تغير المناخ على المناطق المحميـة فـي                 2-13-4الناتج 

وقـد  .  2010 بحلول سـنة  أقاليم الجبال، وتقديم معلومات لخفض أثر تغير المناخ على المناطق المحمية الصغيرة        
  .CONABIO، والمؤسسات اإليكولوجية، و GBIF: ةتشمل الجهات الفاعلة المقترح

 مناطق ذات أولوية لتحسين البحوث في مجال التنوع البيولوجي للجبال في           10 إلى   6تحديد من     3-13-4الناتج 
الحكومات الوطنية، والمؤسـسات    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010 بحلول سنة    كل قارة من القارات   

  .اإليكولوجية
  التنوع البيولوجي الجزري: 14اط المزمع النش

تقديم مساهمة تصنيفية حسب الحاجة لألهداف والغايات على النحو المحدد في برنـامج العمـل                1-14-4الناتج 
 التـي يتعـين   10 و8 و6 و4-1، وعلى وجه التحديد لألهـداف  )، المرفق 8/1(بشأن التنوع البيولوجي الجزري     

الحكومات الوطنية، ومؤسسات التصنيف، والوكـاالت  : تشمل الجهات الفاعلة المقترحةوقد . 2010تحقيقها بحلول سنة   
  .المتخصصة

وضع مشروعات، بالتعاون مع آلية تنسيق المبادرة الدولية للتصنيف، لتقييم ورصـد األنـواع                2-14-4الناتج 
ير المنـاخ واألنـواع الغريبـة       المؤشرة للتنوع البيولوجي الجزري، وتحديد األولوية للمشروعات المعنية بآثار تغ         

  .شبكة البيولوجيا الدولية، وPACINET: وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة .2012الغازية بحلول سنة 
قطاعـات  ال بشأن القضايا المشتركة بـين العمل برنامج إدراج األهداف التصنيفية الرئيسية في إطار        : 5 الهدف التشغيلي 

لتنـوع البيولـوجي    واالستخدام المـستدام ل   حفظ  ال في مجال     القرار لصنعزمة  المعلومات الال في االتفاقية، من أجل توليد      
  ومكوناته

  الحصول وتقاسم المنافع:  15المزمع  النشاط
تقديم خطوط إرشادية عن منافع التصنيف في سياق الحصول على المـوارد الجينيـة وتقاسـم                  1-15-5الناتج 

بااللتزامات الدولية السارية المتصلة بالموافقة المسبقة عن علم واتفاقـات نقـل   المنافع، وعرض المتطلبات المتعلقة    
: وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة   .المواد على مؤسسات التصنيف بحلول االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف       

  . الحكومات الوطنية، واالتفاقية، ومؤسسات التصنيف
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لطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنيـة للمبـادرة العالميـة           عقد حلقة عمل دولية للس      2-15-5الناتج 
للتصنيف والحصول وتقاسم المنافع لمناقشة العقبات التي تواجه النقل الدولي للمواد البيولوجيـة لألغـراض غيـر           

بقة عن علم فـي     المتصلة بالموافقة المس   التجارية للبحوث، بما يتفق مع القانون الدولي وااللتزامات الدولية السارية         
وقت ال يتجاوز موعد اجتماع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمـؤتمر                

، NSCA، و   CETAF ، و    EDIT  و الحكومات الوطنية، واألمانـة،   : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  األطراف
، وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل Species 2000و جيا الدولية، شبكة البيولو، و CBOLومؤسسات التصنيف، و
  .(ITIS)لمعلومات التصنيف 

وضع معلومات يتم الوصول إليها بسهولة ووضوح بخصوص التشريعات الوطنيـة والوسـائل            3-15-5الناتج 
أخرى ذات أهمية بالنـسبة     الكفيلة بالحصول على تصاريح متعلقة بالجمع والتحرك عبر الحدود والبحوث ومسائل            

وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة     .2010إلى العمل المعني بالعينات في سياق المبادرة العالمية للتصنيف بحلول سنة       
األطراف، من خالل نقاط االتصال التفاقية التنوع البيولوجي، والسلطات الوطنيـة المختـصة، وآليـة               : المقترحة

  .غرفة تبادل المعلومات
   األنواع الغريبة الغازية:  16 عالنشاط المزم

وقـد   .2010معلومات عن األنواع الغريبة الغازية في جميع البلدان بحلـول سـنة         /تقديم قوائم   1-16-5الناتج 
 Speciesو، GISIN، وشبكة البيولوجيـا الدوليـة، و   IUCN-ISSG، و GBIF: تشمل الجهات الفاعلة المقترحة

  .(ITIS)المتكامل لمعلومات التصنيف  وكتالوج الحياة التابع للنظام 2000
أدوات تحديد الهوية، بمـا فـي ذلـك         (، تقديم المعلومات المتعلقة بالتصنيف      2012بحلول سنة     2-16-5الناتج 

لمسؤولي الجمارك وخدمات الحجر الصحي بـشأن األنـواع       ) المفاتيح ورموز األعمدة المتوازية للحامض النووي     
 الحكومـات الوطنيـة،  : وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة   .الوطني واإلقليميالغريبة الغازية على المستويين   

، IUCN-ISSGو  الغازيـة،   والبرنـامج العـالمي لألنـواع   ،(BioNet International)شبكة البيولوجيا الدولية  و
  . CABI و

إعـداد معلومـات    تحديد األنواع التي يحتمل بدرجة عالية أن تصبح أنواعا غريبـة غازيـة و               3-16-5الناتج 
 كأنشطة إضافية   8/3، حسبما تم وصفه في المرفق بالمقرر        2012الحجر الصحي بحلول سنة     /لمسؤولي الجمارك 

، GISIN، و )GISP(الغازيـة   البرنـامج العـالمي لألنـواع   : وقد تشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة     .  مزمعة
، (ITIS) للنظام المتكامل لمعلومـات التـصنيف   ، وكتالوج الحياة التابعSpecies 2000، وGBIF، و Fishbase و

  .وشبكة البيولوجيا الدولية
إتمام النظام اإللكتروني لمعلومات األنواع الغريبة الغازية الفعلية والمحتملة بالنسبة لكـل قـارة                4-16-5الناتج 

وقد تشمل الجهـات    . 2010بحلول سنة    من القارات وتقييم تهديدات األنواع الغريبة الغازية المحتملة في المستقبل         
، وكتالوج الحياة التـابع  Species 2000، وGISIN، و )GISP(الغازية  البرنامج العالمي لألنواع: الفاعلة المقترحة

، وقاعدة البيانات العالمية لألنواع الغازية، والمجموعة المتخصصة في         (ITIS)للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف     
  .التحاد الدولي لحفظ الطبيعةالتابعة ل) SSG(سمك القرش 

تجميع وإدارة التصنيف المحدث لجميع األنواع الغازية المعروفة، طبقـا لطلـب االسـتراتيجية           8-16-5الناتج 
: وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة    .  2010 بحلول سنة  )GISP(العالمية للبرنامج العالمي لألنواع الغازية      
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 Species 2000  و،GBIF، و CABI و ،وشبكة البيولوجيـا الدوليـة   ،)GISP(ة الغازي البرنامج العالمي لألنواع
  .(ITIS)وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 

لهوية األنواع الغريبة الغازية، على وجه التفـضيل        ) تشمل الدقة والسرعة  (إعداد بروتوكوالت     9-16-5الناتج 
.  صلة بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموجودة بالفعل والتي يتم تطويرها حاليـا   بالبناء على المعايير ذات ال    

االتفاقيـة الدوليـة    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010وينبغي الموافقة على البروتوكوالت بحلول سنة       
 وكتالوج الحياة التابع Species 2000 لدولية، ولوقاية النباتات، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشبكة البيولوجيا ا

  .(ITIS)للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 
والمتعلقة بمسار   إصدار ونشر المفاتيح العملية لتحديد الهوية لألنواع الغريبة الغازية المعروفة             10-16-5الناتج 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتـات، وشـبكة        :وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010رئيسي للغزو بحلول سنة     
  . البيولوجيا الدولية

  )ي(8 مساندة تنفيذ المادة   – 17النشاط المزمع 
العمل مع المجتمعات األصلية، لتعريف المعرفة التصنيفية األصلية التي ستدرج فـي تـصميم                 1-17-5الناتج 

المتـصلة بالموافقـة      الدولي وااللتزامات الدولية السارية    ، بما يتفق مع القانون    2020األسماء العالمية بحلول سنة     
  .GBIF: وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة.  المسبقة عن علم

اتفاقية التنوع البيولوجي في مجال التقييم، بمـا فـي      في إطار   عمل  ال مساندة نهج النظام اإليكولوجي و      – 18النشاط المزمع   
  المؤشراتذلك عمليات تقييم األثر، والرصد و

الجغرافية المرجعية المرقمنة وبيانات المراقبة فيما يتعلق، علـى     وضع أدوات الستخدام العينات     1-18-5الناتج 
سبيل المثال، بتوزيع الخرائط ونماذج المكامن اإليكولوجية، وإتاحتها للمستخدمين في سياق عمليات التقييم بحلـول               

  .GBIF: رحةوقد تشمل الجهات الفاعلة المقت.  2012سنة 
   المناطق المحمية  – 19النشاط المزمع 
توفير قوائم جرد لكل منطقة من المناطق المحمية على األقل للثدييات، والطيور، والزواحـف،                1-19-5الناتج 

وقد تـشمل   )).  ج(44و  ) أ(44، الفقرتان   8/24المقرر   (2010بحلول سنة    والبرمائيات، واألسماك، والفراشات  
  .األطراف والحكومات: ة المقترحةالجهات الفاعل

أتمتة وضع قوائم أنواع القائمة الحمراء لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة التـابع لالتحـاد الـدولي           2-19-5الناتج 
، ولجميـع المنـاطق   2010بحلـول   ب، ومن الفئة الثانيـة   -1أ، و   -1للحفظ لجميع المناطق المحمية من الفئتين       

  .GBIFاالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة و : شمل الجهات الفاعلة المقترحةوقد ت.  2016المحمية بحلول 
، إقامة مشروع تجريبي لبيان تحديد هوية الموائل وتحديـد أولويـة إنـشاء              2009بحلول سنة     3-19-5الناتج 

ـ    مناطق محمية جديدة  ك من خالل رسم خرائط توزيع األنواع على المستويات المحلية والوطنيـة واإلقليميـة، وذل
األطـراف،  : وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة         .لتحديدها ونشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات       

  .المؤسسات اإليكولوجية/ومؤسسات التصنيف
  

---- 


