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أن االجتماع الخامس لألطراف طلب من األمين التنفيذي أن يضع مشروعًا لبرنامج عمل للمبادرة العالمية                      
للتصنيف ، يكون بمثابة احد مكونات الخطة االستراتيجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ويحدد الجداول                                

وقد . داف والمنتجات والمشروعات الرائدة ، وأن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ تلك المبادرة                     الزمنية واأله 
وتتضمن الوثيقة    . أعد األمين التنفيذي هذه المذآرة متضمنة مشروع برنامج عمل بشأن المبادرة المذآورة                                      

UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/4        شاملًة االجتماعات اإلقليمية     ( ل   تقريرًا مرحليًا عن األنشطة القصيرة األج (
التابعة للمبادرة العالمية     " آلية التنسيق     "وتجميعًا للنتائج المستخلصة من االجتماعات والتقارير السابقة ، وإنشاء                     

 .للتصنيف 

ومشروع برنامج العمل هو عبارة عن األهداف التشغيلية الخمسة المقصود منها أن تعالج الطبيعية المتعددة                    
انب للمشكالت الناشئة عن عدم آفاية المعرفة بجميع مكونات التنوع البيولوجي والنقص في القدرة التصنيفية ،                        الجو

وهذه األهداف مقصودًا منها أن يساند بعضها بعضًا           . من خالل أنشطة على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني             
 .وأن تنفذ تنفيذًا متوازيًا 

ة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قد ترغب ، آوسيلة لتعزيز تنفيذ المبادرة العالمية                    أن الهيئ  
أن تعالج العائق التصنيفي الذي يعرقل حفظ التنوع البيولوجي العالمي وإدارته ، والذي تبينته                              ) معت(للتصنيف   
 :راف بما يلي ، في أن توصي مؤتمر األط5/9 دال و 4/1 ، و3/10 و2/2المقررات 

 " معت "مساندة مشروع برنامج العمل لـ  -1
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حث األطراف والحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية وغير ذلك من المنظمات المتصلة                              -2
 بالموضوع ، على أن تشجع ، وعلى أن تقوم حسب مقتضي الحال بتنفيذ برنامج العمل ؛

 من اتفاقية التنوع       21 و     20وفقا للمادتين     النظر في الحاجة إلى تدابير لتوفير الموارد المالية                   -3
 .البيولوجي ، لألنشطة وبناء القدرات في سبيل تنفيذ برنامج العمل 
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 مقدمة -أوال

 غير أنه أآثر ما يكون ترآيزًا على وصف األنواع              أن التصنيف ، بمعناه الواسع ، هو تصنيف للحياة آلها              -1
"(النظامية "وألغراض االتفاقية يؤخذ التصنيف بمعناه األوسع ، وهو يشمل        . وتنوعها الجيني والعالقات القائمة بينها      

systematics (       والنظامية البيولوجية)biosystematics(                  على المستوي الجيني ومستوى األنواع ومستوى
 ) .أنظر المرفق بهذا التقارير ( ة اإليكولوجية األنظمـــ

أن معت تغطي المعلومات التصنيفية الالزمة لمساندة تنفيذ االتفاقية على المستويات الثالثة جميعًا للتنوع                          -2
وهي معنية بجميع الكائنات الحية      ) أي المستوى الجيني ومستوى األنواع ومستوى األنظمة اإليكولوجية           ( البيولوجي  

 . النبات والحيوان والكائنات الحية الدقيقة أي

,إنشئت معت بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي لمساندة اتخاذ القرارات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي                           -3
 : لمكوناته والتقاسم العادل للمنـافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية ، وذلك بالتصدي لما يلي واالستعمال المستدام 

النقص في المعلومات التصنيفية بشأن هوية المكونات التي يتكون منها التنوع البيولوجي في آثير                  )أ( 
 .من أنحاء العالم 

الحاجة إلى بناء قدرات على القيام باألنشطة التصنيفية في جميع المناطق ، ولكن بصفة خاصة في                  )ب( 
 . بيانات والخبرة التصنيفية المتعلقة بإهداف اتفاقية التنوع البيولوجي البلدان النامية ، شامًال المواد المرجعية وقواعد ال

 الصادر عن االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف يطلب من األمين التنفيذي أن يضع برنامج                5/9أن المقرر    -4
د مكونات  عمل لـ معت يحدد الجداول الزمنية واألهداف والمنتجات والمشروعات الرائدة ، بوصف هذا المشروع أح                   

 .التفاقية التنوع البيولوجي / 1الخطة االستراتيجية

أن مؤتمر األطراف قد قام بذلك على وجه التحديد ، عند وضعه الـ معت ، لمساندة برامجه في العمل في                               -5
التنوع البيولوجي البحري والساحلي ، التنوع البيولوجي الزراعي ، التنوع البيولوجي                         ( المجاالت الموضوعية     

راضي الجافة ودون الرطبة ، التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، التنوع البيولوجي الحراجي ، التنوع البيولوجي                        لأل
األنواع الغريبة المجتاحة ، إمكانيات التوصل وتقاسم المنافع ،              ( وفي الموضوعات الشاملة لعدة قطاعات         ) للجبال  

 .في نطاق االتفاقية ) ية التقييمات العلمية والمؤشرات ، المعرفة التقليد

األهداف ) 1: (وهو يتضمن على التوالي ما يلي          . أن القسم الثاني يتضمن مشروع برنامج عمل للـ معت                -6
األنشطة التي تعالج احتياجات التصنيف التي جرى تقييمها على األصعدة العالمي                        ) 2. (الشاملة لبرنامج العمل        

 .دفة في إطار برامج العمل األوسع نطاقًا التفاقية التنوع البيولوجي األعمال المسته) 3. (واإلقليمي والوطني 

  برنامج العمل المقترح -ثانيا 

 األهداف العامة -ألف

في  بشأن تبين الهوية والرصد والتقييم ، قد بين الحاجة إلى عمل محدد في إطار االتفاقية ،                    3/10أن المقرر    -7
 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة          2/2مجال بناء القدرات على القيام بالتصنيف ، من خالل مساندة التوصية                       

 ) .هفمعتت(العلمية والتقنية والتكنولوجية 

                                                           
تقوم األمانة في الوقت الحاضر بوضع الخطة االستراتيجية لالتفاقية ، وستقدم تقريرًا عن التقدم المحرز إلى االجتماع  / 1

 .السادس لمؤتمر األطراف 
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 دال ، مجموعة من مقترحات العمل الرامية إلى وضع وتنفيذ الـ معت ،       4/1ساند مؤتمر األطراف ، بمقرره       -8
 الصادرة  2/2،  وقد نوه مؤتمر األطراف بالحاجة العاجلة إلى مزيد من تنفيذ التوصية                    . ة بدئية    بوصف ذلك مشور   

عن هفمعتت بشأن بناء القدرات في جميع مجاالت التصنيف للمساعدة على تنفيذ االتفاقية ، من خالل إدماج األعمال                        
 .سبيل وضع جداول أعمال إقليمية المستهدفة لذلك في خطة عملها ، شاملة تعزيز األنشطة اإلقليمية في 

 ، قد أقر طائفة من األنشطة لـ معت ، تشمل إعداد برنامج عمل لـ                   5/9أن مؤتمر األطراف بموجب مقرره        -9
وعند إقرار الشكل المطلوب أخذ في الحسبان . معت يحدد الجداول الزمنية واألهداف والمنتجات والمشروعات الرائدة 

 :  بشأن عمليات االتفاقية ، الذي يحدد البرامترات اآلتية 5/20الشكل الوارد في المقرر 

 األنشطة المخططة ؛ (أ)

 المنتجات المتوقعة ؛ )ب(

 توقيت آل من هذه األنشطة والمنتجات ؛ )ج( 

 الجهات العاملة التي تقوم بهذه األنشطة ، والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ؛  )د( 

  مساندة األهداف واألنشطة ، أو لتوليد المنتجات المتوقعة ؛أو/اآلليات المستعملة لتحقيق و )هـ( 

 المتطلبات في المجال المالي ومجال الموارد البشرية والقدرات األخرى ؛ )و( 

لمعت إلى األمين التنفيذي     " المشروعات الرائدة   " وباإلضافة إلى ذلك حث مؤتمر األطراف على أن تقدم               -10
 ديسمبر  31 لـ معت ، من جانب األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة ، بحلول                    وإلى اآللية التنسيقية التابعة    

 ) .5/9المقرر (  ، 2001

ينبغي لـ معت أن تسعى إلى تقديم المعلومات األساسية المطلوبة لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ، خصوصًا                      -11
 بشأن التحديد والرصد ، من خالل زيادة المعلومات البيولوجية األساسية التي ال بد منها لمساندة الحفظ                                  7المادة   

ويعني ذلك التصدي لمشكالت     . واالستعمال المستدام والتقاسم العادل للمنافع ، في مجال استعمال التنوع البيولوجي                  
) بما في ذلك تصنيفها ووصفها وقيمتها ووظيفتها           ( لوجي  النقص في المعرفة المتعلقة بجميع بمكونات التنوع البيو             
 " .العائق التصنيفي" والنقص في القدرة التصنيفية للتغلب على ما وصف بأنه 

عند صياغة برنامج العمل لتحقيق هذه الغاية ينبغي أن توفر معت المحفل العالمي الالزم للمساعدة على                              -12
في المجاالت التي تم تبينها باعتبارها ذات أولوية عالية ، من جانب البلدان                     االسراع في الجهود التصنيفية الجارية         

 . والمجموعات اإلقليمية من البلدان 

أن برنامج عمل الـ معت قد صمم بحيث يرآز على توفير المعلومات التصنيفة الالزمة لمساندة مجاالت                             -13
درات لكفالة إمكانية البلدان على القيام بالعمل التصنيفي ذي               العمل الرئيسية لالتفاقية ، والحاجة إلى مساندة بناء الق              

 .األولوية ، الالزم لتنفيذ االتفاقية 

 :وبرنامج العمل هذا مقترح ألداء الوظائف اآلتية  -14

 ) .يجري إعدادها (المساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )أ( 

للمخرجات المتوقعة وللوسائل والطرائق التي يمكن بها         وضع األهداف التشغيلية مع بيان واضح           )ب( 
 تحقيق األهداف الموضوعة ؛



UNEP/CBD/SBSTTA/6/10 
6Page  

توفير مبررات اختيار األهداف التشغيلية ، مع بيان الفرص لتحقيق مزيد من صياغة برنامج العمل     )ج( 
 ؛

كن أن  أن يكون دليًال لجميع أصحاب الشأن في التنوع البيولوجي بشأن األهداف المحددة التي يم                     )د( 
 .يسهموا في تحقيقه على األصعدة اإلقليمي والوطني والدولي 

 

 

 

عند النظر في األهداف التشغيلية الخمسة اآلتية سيكون من الالزم معالجة موضوع بناء القدرات بشكل محدد       -15
ية في التصنيف ، على األصعدة المحلي         فيما يتعلق بالموارد البشرية ، والحاجات من حيث األنظمة والبنايات األساس              

 .والوطني واإلقليمي والعالمي 

 .تقييم االحتياجات والقدرات التصنيفية على األصعدة الوطني واإلقليمي والعالمي ،  لتنفيذ االتفاقية  : 1 
ة واألنظمة والبنايات األساسية الالزمة لتجميع          توفير نقطة ترآيز للمساعدة على إيجاد وصيانة الموارد البشري                :2 

 .وحفظ النماذج البيولوجية التي هي أساس المعرفة التصنيفية 

 في إطار برامج العمل الموضوعية الرئيسية لالتفاقية إدراج األهداف التصنيفية األساسية لتوليد المعلومات                                :3 
 . واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناته الالزمة التخاذ القرار في مجـال الحفظ

 في إطار العمل المتعلق بالموضوعات المشترآة بين عدة قطاعات في االتفاقية ، إدراج األهداف التصنيفية                                  :4 
 .يولوجي ومكوناته األساسية لتوليد المعلومات الالزمة التخاذ القرار في مجال الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع الب

بنيات أساسية أفضل للتوصل إلى معلومات التصنيف ، على أن تكون األولوية أن تكفل لبلدان                /  تسهيل إيجاد نظام     :5 
 .المنشأ إمكانية التوصل إلى معلومات المتعلقة بعناصر التنوع البيولوجي فيهـا 

 .الوصل التي تربط بين األهداف التشغيلية السابق بيانها  يلخص المبرر وهمزات 1أن الشكل البياني  -16

من المهم أن يالحظ أن األنشطة المزمعة المبينة في القسمين باء وجيم أدناه ، مصممة بحيث تكون مساندة                           -17
بعضها بعضًا في إنجاز الهدف الجامع لـ معت آما أن المخرجات الناشئة عن تحقيق أحد األهداف ستسهل تحقيق                                

 .يد من اإلنجاز لألنشطة األخرى المز
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 :الهدف العام 
 تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي 

البيانات التصنيفة الالزمة التخاذ القرار من خالل
برامج العمل الموضوعية لالتفاقية والعمل المتعلق

تنمية أو تعزيز البنيات األساسية واألنظمة
 :اآلليات /

( لتوليد المعلومــــات التصنيفية  •
 )2الهدف التشغيليل 

(للتوصل إلى المعلومات التصنيفيـة  �
 )5الهدف التشغيلي 

تنمية أو تعزيز القدرة البشرية 

  )1الهدف التشغيلي ( تقييمات االحتياجات في مجال التصنيف

 الوعي بمسائل اتفاقية التنوع البيولوجي

 الموارد المالية  الحوافز واإلدارة السياسية 
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 العالمي تقييم احتياجات التصنيف على األصعدة الوطني واإلقليمي و -باء

 

 دال ، قد أعترف بحاجة آل بلد إلى القيام بتقييم الحتياجاته الوطنية في مجال                     4/1في مقرره    أن مؤتمر األطراف ،       
 الصادر عن مؤتمر األطراف قد حث األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة                   5/9ثم أن المقرر      . التصنيف  

 - وتقدير الكمية إذا آان ذلك ممكنًا        -على أن تقوم ، آنشاط ذي أولوية ، بتقييم القدرة الوطنية على التصنيف آي تتبين                 
وينبغي القيام بالتقييمات في إطار      . ما يوجد من عوائق وطنية وإقليمية تعرقل التصنيف وآذلك الحتياجات التصنيف                

القيام بالتخطيط الالزم إلنتاج أو تحديث االستراتيجيات الوطنية وخطط  العمل في مجال التنوع البيولوجي في ظل                           
ولهذا الغرض سيكون من الالزم أن تبين تقييمات االحتياجات بوضوح للكيفية التي يشكل فيها النقص في                       . االتفاقية  

أو القدرة على التصنيف عائقًا يعرقل تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة                        /المعلومات التصنيفية و    
 .بالتنوع البيولوجي 

يساند البلدان النامية على القيام بالتقييمات الالزمة الحتياجاتها ، التي سيرتكز              وقد طلب من المرفق العالمي للبيئة أن          
 يتضمن إرشادًا إضافيًا إلى المرفق العالمي لتوفير موارد مالية للبلدان النامية لمساندة              3/5المقرر  ( إليها العمل الالزم    

ء القدرات بمــا فيها التصنيف ، لتمكين البلدان النامية          األنشطة والبرامج التي تقوم بها البلدان أنفسها ، مع استهداف بنا           
 فهو يحث األطراف المؤهلة ومجموعات       5/9أما القرار   . من وضع وتنفيذ تقييم بدئي لتصميم وتنفيذ ورصد البرامج            

م األطراف المؤهلة على السعي إلى إيجاد موارد تساند األعمال المتفق على أنها ذات أولوية ، بما في ذلك تقيي                                       
 ). الحاجات من خالل اآللية المالية 

 

يكون على آل بلد أن يقدم من خالل استراتيجياته وخطط أعماله المتعلقة بالتنوع البيولوجي وآذلك من خالل التقارير                     
تقارير من  الوطنية إلى مؤتمر األطراف تقريرًا عن قدرته التصنيفية واحتياجاته ذات األولوية ، ثم يجرى توزيع تلك ال                 

 .خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية 

  

 الصادر عن مؤتمر األطراف قد حث األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة على القيام بهذا                      5/9أن المقرر    
ساسي من عملية تبين     وحيث أن هذا جزء أ     . النشاط ذي األولوية ، غير أن المقرر لم يضع إطار زمنيا محددًا لذلك                    

الحلول بوضوح لما يوجد حالياً  من نقص في المقدرة فمن المهم جدًا إذا آان ذلك ممكنًا ، أن تقوم جميع البلدان بإتمام                          
 ، آي يتولي األمين التنفيذي تجميع هذه التقييمات آي ينظر فيها االجتماع                  2001تقييماتها الحتياجاتها بحلول أآتوبر      

 .طراف السادس لمؤتمر األ

يكون على الحكومات الوطنية بمساندة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية حسب مقتضى الحال أن تتولى القيام                     
وعلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع التقييمات المستوفاة في ورقة إعالمية تقدم إلى                   . بهذا النشاط في المقام األول        

 .ر األطراف االجتماع السادس لمؤتم
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طلب من المرفق العالمي للبيئة أن يقدم األموال للبلدان آي تقوم بتقييم احتياجاتها آجزء من العملية األوسع نطاقًا                                
المتعلقة بتوفير المعلومات الالزمة عن التنوع البيولوجي إن نهجًا في وضع إطار وأدوات قياسية موحدة يكون من                            

وقد وضعت  . مقارنة المعلومات للتقييمات المنصبة على خط األساس وتسهيل الرصد الجاري                شأنه تسهيل تجميع و    
ديفرستاس ، بوصف ذلك مشورة أولية منها ، قائمة بالموضوعات التي ينبغي التصدي لها ، قدمت إلى االجتماع                                

 )UNEP/CBD/SBSTTA/4/INF/7. (الرابع لـ هفمعتت 

سيطلب من الحكومات الوطنية أن تمول هذا النشاط ويحتمل أن يكون ذلك بمساندة إضافية من المرفق العالمي للبيئة                        
 . ومن المانحين 

  

مع تقديم مشورة محددة    أن وضع مبادئ توجيهية إلعداد تقييمات الحاجات التصنيفية على أساس مطالب البلد نفسه ،                    
بشأن إدماج ذلك في التنفيذ الشامل الستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي ، أمر مقترح بوصفه مشروعًا رائدًا                     

 . تتولى تنفيذه منظمات دولية أو مجموعات من المنظمات ذات الصلة 

  

من الناحية المثلى فإن تقييمات احتياجات البلد تمثل المدخل األساسي في وضع تقييم للقدرة اإلقليمية ، وتبين الفجوات                      
وفي آثير من أنحاء العالم ،      . في القدرات في المنطقة ، وأخيرًا وضع بيان باألنشطة ذات األولوية لملء تلك الفجوات                

. ن المفيد تجميع الموارد والعمل بطريقة تعاونية على بناء القدرة التصنيفية لمساندة الحفظ واتخاذ القررات                     سيكون م 
 دال ، ومقرره 4/1 ومقرره 3/10أن األنشطة اإلقليمية في مجال التصنيف قد ساندها مؤتمر األطراف بموجب مقرره       

 3/10وقد ساند المقرر      . بوصفها نشاطًا رئيسيًا لـ معت           ، التي تتبين جميعا األنشطة على المستوى اإلقليمي                 5/9
 الصادرة عن هفمعتت التي سعت إلى إعطاء أولوية لتعزيز الشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتصنيف                  2/2التوصية  

 إلى مزيد من  دال بالحاجة العاجلة  4/1وقد نوه المقرر    . ، والتعاون اإلقليمي وبرامج التدريب اإلقليمية ودون اإلقليمية         
 الصادرة عن هفمعتت بشأن بناء القدرات في جميع مجاالت التصنيف للمساعدة على تنفيذ االتفاقية                2/2تنفيذ التوصية   

، من خالل إدماج األعمال المستهدفة في خطة عملها ، بما في ذلك تعزيز األنشطة اإلقليمية لوضع جداول أعمال                               
وباإلضافة .  المقتضيات في مجال المعلومات التصنيفية الوطنية واإلقليمية              على تبين   5/9وقد حث المقرر     . إقليمية  

 دعا إلى أنشطة قصيرة األجل تشمل اجتماعات إقليمية من العلماء والمديرين وراسمي                         5/9إلى ذلك فإن المقرر         
عات محددة إقليمية   السياسات ، لوضع أولويات لالحتياجات التصنيفية العالمية األشد إلحاحًا ، وتسهيل صياغة مشرو                

 .ووطنية تلبي االحتياجات التي يتم تبينها 

أن خطط األعمال اإلقليمية المتفق عليها ، إذا ما آانت مشفوعة بخير المعلومات المتاحة بشأن االحتياجات الوطنية في                   
 التي تتضمن األولويات التي تم       ، وهي الخطط  ) مع تقييمات االحتياجات التصنيفية الوطنية إذا إمكن       (مجال التصنيف   

وفي سبيل وضع خطة العمل هذه ستعقد         . تبينها ، ستكون نقطة ترآيز واضحة لألنشطة التي تجري في إطار معت                  
وسيكون التحدي أمام الورش هو التأليف      . ورش إقليمية تحت اإلشارد العام من األمين التنفيذي ومن آلية تنسيق معت               

 .والمنظور األآاديمي وبين احتياجات البلد للوفاء بالتزاماته الناشئة عن االتفاقية بين المشورة األآاديمية 

أن من المزمع في الوقت الحاضر عقد ورشتين إقليميتين ، أحداهما في أفريقيا واألخرى في أمريكا الوسطى ، عام                            
تخطيط لعقد ورشتين في آسيا وأمريكا الشمالية مأمول         وبدأ آذلك ال  .  ، تمولهما الوآالة السويدية لإلنماء الدولي         2001

  .2001عقدهما في 
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 ، على أن يفضل 2001ومن الناحية المثلي ينبغي لـ معت أن تسعي إلى عقد جميع الورش اإلقليمية بحلول أواخر عام                  
 .ف  ليكون إسهامًا في المناقشة التي تجري في االجتماع السادس لمؤتمر األطرا2001تاريخ أآتوبر 

  

أن الحكومات الوطنية ومؤسسات التصنيف ووآاالت التمويل العالمية واإلقليمية والثنائية هي الهيئات العاملة األساسية             
 .في وضع تقييمات احتياجات التصنيف اإلقليمي واألولويات فيه 

 

لموجودة والمشروعات المقترحة ، وآذلك             إن مشروعات التنوع البيولوجي اإلقليمية ، ما بين المشروعات ا                            
استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية ، ستوفر آلية أساسية لتبين المتطلبات األشد إلحاحًا في مجال                            

ووضع تقييمات الحتياجات التصنيف اإلقليمية واألولويات فيه أمر               . معلومات التصنيف ، على الصعيد اإلقليمي             
األفضل عقد ورش إقليمية يساندها بحث سابق بشأن مستوى مقدرة البلد ، مع تجميع المعلومات على      يسهله على النحو    
وسيكون إيجاد شبكات إقليمية نشطة تجمع بين القائمين بالتصنيف هو اإلداة المثلي لتسهيل تجميع                    . الصعيد اإلقليمي    

  .تقييمات االحتياجات الوطنية في قوائم تجميعية إقليمية متماسكة 

وتجرى مناقشات نشطة بشأن عقد ورش           . 2001أن حكومة السويد قد وافقت على تمويل ورشتين إقليميتين في                    
 . لومة إضافية في آسيا وشمال أمريكا وأوروبا ، غير أنه لم يتم االتفاق حتى اآلن على مصادر تمويل مع

  

في بعض المناطق يمكن اعتبارها دراسات رائدة           ) أو عناصر في تلك األنشطة         ( أن األنشطة القائمة أو المقترحة         
في أفريقيا  " سفرينيت  " و  " صابونت  " إلعداد تقييمات االحتياجات التصنيفية القائمة على أساس المناطق ، مثل                  

غير أن هذه األنشطة القائمة تحتاج إلى التوسيع بحيث تشمل جميع                  .  أفريقيا الشرقية      في" بونسونيت  " الجنوبية و 
األصناف وآذلك تشمل مدخالت من الطائفة الكاملة ألصحاب الشأن في التنوع البيولوجي الذين يحتاجون إلى                                    

ورش المستقبلية في    ومن المزمع تقاسم المخرجات الصادرة عن آل ورشة إقليمية مع جميع ال                  . معلومات تصنيفية    
 .سبيل تسهيل وضع مشروعات رائدة واضحة اللبس فيها وسهلة اإلنجاز 

لعالمي نظرًا لطبيعة النشاط التصنيفي ولقلة المعلومات عن المجموعات األساسية من الكائنات الحية ذات التوزيع ا                        
ومن المعترف به    . الهام للجنس البشري آله ولشواغل التنوع البيولوجي ، فإن تحقيق بعد عالمي هو أمر جوهري                         

اعترافًا واسعًا أنه ال يوجد في المعتاد إال قدر يسير جدًا من المعلومات المتاحة بشأن التنوع العالمي وإنماط التوزيع ،                        
والتعاون العالمي  . معتاد في إشكال غير موحدة ، وهو أمر قد يحد من فائدتها               وحيث توجد هذه المعلوتات تكون في ال       

المتفق عليه لوضع العمل التصنيفي في صورته النهائية في مجموعات هامة من الناحية العالمية ، ينبغي أن يشمل آال                    
ويمكن أن  . المتعلقة ببناء القدرات     البلدان المتقدمة النمو والنامية ، وسوف يوفر مدخًال رئيسيًا في إيجاد المبادرات                    

يكون تقييم االحتياجات العالمية في مجال التصنيف نتيجة لتجميع لتقييمات االحتياجات التصنيفية على الصعيد                                   
اإلقليمي ، مع بذل نشاط للقيام ببعض األعمال المتفق على أنها ذات أولوية والتي يمكن القيام بها على الصعيد العالمي                      

. 
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خطة عمل عالمية موجزة تستعمل مخرجات الورش اإلقليمية ، بمشورة  ومساندة من المنظمات الدولية ومن آلية                              
 .تنسيق معت 

 

، مشروع خطة عمل عالمية بشأن المجموعات ذات                 2001ينبغي أن يوضع في صورته النهائية بحلول أآتوبر                   
 . دخًال في مناقشات االجتماع السادس لمؤتمر األطراف بوصف ذلك م. األولوية للقيام بدراستها 

  

الحكومات الوطنية ومؤسسات التصنيف والوآاالت العالمية واإلقليمية والثنائية للتمويل هي الجهات العاملة األساسية                 
هناك منظمات مثل الفاو     وعلى المستوى العالمي     .في القيام بتقييمات الحتياجات التصنيف العالمية ووضع األولويات            

التابع لليونيب ، واليونسكو ، وفريق حفظ األنظمة اإليكولوجية ،     ) WCMC( واالتحاد العالمي للحفظ والمرآز العالمي      
و جدول األعمال الدولي     ) Species ( 2000 ، واألنواع     GBIFوديفرستاس ، و   " بيونيت انترناشيول    " وبرامج مثل    

وغيرها سيكون لها أيضا أدورار أساسية           ) Systematics Agenda 2000 International(  في علم النظاميات      2000
 ) .وهذه القائمة ليست قائمة حصر على أي حال ( تؤديها 

 

ينبغي تنظيم ورشة ترآز على األوليات التصنيفية على  الصعيد العالمي ، على أن يكون ذلك مثًال من خالل مجموعة                      
وينبغي أن تكون االحتياجات التصنيفية لعملية تقييم لألنظمة اإليكولوجية في                  . GBIFكولوجية و    حفظ األنظمة اإلي   

ومثل هذه الورشة يمكن عقدها في أحد البلدان . بداية األلفية نقطة ترآيز هامة لتحديد األولويات على الصعدي العالمي    
 .النامية لتسليط الضوء على احتياجاتها الخاصة 

ينبغي السعي إلى إيجاد تمويل لهذا النشاط من جانب األطراف والمرفق العالمي للبيئة والمؤسسات األساسية من                                
 . حكومية دولية وغير حكومية المعنية بالعلوم ، والمهتمة بهذا النشاط 

 ومشروعات   ,ECOPORT, Species 2000وجد بالفعل بعض مشروعات رائدة تعالج بعض عناصر هذا النشاط مثل              ت
GBIF التي يجرى وضعها  . 

جوهري لنجاح المبادرة العالمية       أن الحاجة إلى رفع الوعي والتثقيف بشأن أهمية التصنيف لمساندة االتفاقية أمر                         
. للتصنيف ، ومن الالزم في إطار برنامج العمل تبين واستهداف المجموعات التي ستستفيد من زيادة الوعي والتثقيف                    

وعند وضع صفقات رامية إلى رفع مستوى الوعي والثقافة سيكون من الضروري إيجاد توازن بين احتياجات التربية                   
وخير وسيلة لتنمية هذا النشاط هو جعله مشفوعًا بالنشاط         . ي مجال رفع الوعي العام للجمهور       الرسمية واالحتياجات ف  
 بشأن التثقيف ووعي الجمهور ، المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واليونسكو ، وهذا                5/17الجاري عقب المقرر    

(صنيف في إطار االتفاقية من خالل إنتاج            النشاط المشترك سيوفر نقطة الترآيز لتوعية الجمهور وتثقيفه بشأن الت               
module (     وهذا المديول من شأنه أن يختبر التقنيات الرامية إلى إيجاد أدوات إقليمية  مناسبة                    . محدد بشأن التصنيف

لتوعية الجمهور للمساعدة على إزالة العوائق التصنيفية ، على أن يتم تنقيح ذلك في مراحل الحقة من التثقيف وتوعية                    
مهور باألنشطة التي تجري في ظل االتفاقية ، وينبغي أن ترآز على المواد التربوية للتدريب في سبيل تسهيل تنفيذ                     الج

 .االتفاقية 
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واألمثلة . مجموعة من المواد واألنشطة الرامية إلى توسيع تفهم الجمهور ألهمية التصنيف في تحقيق أهداف االتفاقية                  
ضمن إيجاد نشرة بشأن معت ، وتعزيز صفحات الويب ، ومناهج إرشادية لمديري التثقيف ،                        على ذلك يمكن أن تت      

وينبغي أن يكون جزءًا من هذه المبادرات ترآيز خاص على استعمال نشاط توعية                   . وأفالم علمية شعبية إلى أخره         
نها إشراك الجمهور في       الجمهور للتوصل إلى مستويات جديدة من المعلومات التصنيفية ، ويكون ذلك بوسائل م                         

 .األنشطة الثانوية المتصلة بعملية التصنيف 

  

  .2001 وتنفذ عام 2000ستخطط األنشطة عام 

  

على المستوى العالمي يمكن أن تقوم بهذا النشاط ، بصفة مشترآة بينها ، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واليونسكـو                          
ألولية في هذا المشروع تقع على الشبكات اإلقليمية في تعاون مع المؤسسات األساسية للتصنيف                      ،ولكن المسؤولية ا   

 . التي لديها من قبل خبرة واسعة في برامج توعية الجمهور ، والتي بينت رغبتها في المشارآة في أنشطة معت 

  

يقوم بوضع تلك المحفظات الوآاالت القائدة            ستوضع محفظات من األدوات تعالج القضايا التصنيفية الخاصة وس                  
وسيكون من اآلليات األساسية آلية تشمل          . الختبارها في مناطق مختارة من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو                   

أنشطة تشارآية من المجتمعات المحلية لتعزيز التدريب ورفع مستوى الوعي للقائمين بنشاط ثانوي متصل بالتصنيف                  
. 

 المتطلبات في مجال الموارد المالية والموارد البشرية والقدرات األخرى  )6(

يتولي القيام بهذا العنصر من عناصر العمل نشاط مشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واليونسكو ، مع إضافية موارد           
 .من المؤسسات المشارآة المعنية بالتصنيف 

 رائدة في إطار النشاط المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واليونسكو لرفع الوعي لدى                       ينبغي وضع مشروعات   
 و هيئة بيونيت انترشيونال في       Systematics Agenda 2000 Internationalأن األنشطة الحديثة العهد لهيئة       . الجمهور  

 .هذا المجال يمكن توسيعها آي تصبح مشروعات رائدة في ظل معت 

 ألعمال المستهدفة ا -جيم

أن عائقًا هامًا يعرقل إحداث توسيع آبير في القاعدة التصنيفية العالمية لتنفيذ االتفاقية ويعرقل في الواقع االستعمال                           
ة على نحو أآثر فعالية للمعرفة التصنيفية الموجودة حاليًا ، يكمن في القدرة المحدودة لكثير من األمم وفي تناقص القدر          
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ولذا ينبغي أن يكون من األهداف الرئيسية لـ معت أن تعالج احتياجات بناء                       . التصنيفية على الصعيد العالمي آله          
وهناك مجاالن أساسيان للشواغل يحتاج      . القدرات على الصعيد العالمي واإلقليمي ، خصوصًا بالنسبة للبلدان النامية              

 : األمر إلى التصدي لهما هما 

 لبشرية بناء القدرات ا -

 بناء قدرات البنيات األساسية  -

أن بناء القدرات البشرية أمر يقتضي زيادات آبيرة في برامج التدريب للقائمين بالتصنيف وباألنشطة المتصلة                                   
وهي عبارة تشير إلى الخبرة التصنيفية      " الكرة التصنيفية   " بالتصنيف في العالم آله ، إذ أنه من الثابت تمامًا اآلن أن               

ية في الكرة األرضية جميعًا ، أخذة في االنكماش تمامًا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن تتقدم بسرعة معارفنا                          العالم
 .األساسية 

أن الحفاظ والتجويد للبنيات األساسية التصنيفية الموجودة يمكن تحقيقه فقط من خالل التمويل الوافي وهناك                                         
ل االمثل الستثمارتنا الماضية ، مع تخفيض التكاليف وزيادة المنافع                      استراتيجيات جديدة مطلوبة للقيام باالستعما         

 الصادرين عن مؤتمر األطراف قد حثا البلدان على إنشاء أو            5/9 دال والمقرر    4/1أن المقرر   . لالستثمارات القادمة   
ي يمكن بها     وهناك حاجة إلى استكشاف عالمي للطريقة الت             . تعزيز مراآز مرجعية للتصنيف اإلقليمي والوطني              

وينبغي لـ معت أن تعالج على المستويين العالمي واإلقليمي البنيات . التوصل إلى خير النتائج لتحسين القدرة التصنيفية      
األساسية للمجموعات داخل البلدان وداخل المناطق مما يؤدي إلى تحسين البنية األساسية اإلقليمية على المدى الطويل                  

ي أذن أن يشجع هذا التخطيط االستراتيجي على إنشاء أو تعزيز مراآز مرجعية للتصنيف                 وباإلضافة إلى ذلك فينبغ   . 
 .الوطني واإلقليمي 

  

 .زيادة القدرة التصنيفية البشرية والمؤسسية ، الموجهة نحو سد احتياجات تنفيذ االتفاقية 

  

ر العمل في برنامج العمل آله ، مع إعطاء أولوية لتغطية                     ينبغي بدء األنشطة فورًا ، وإدراجها في جميع عناص                
مجاالت العمل الرئيسية القادمة لالتفاقية بطريقة جيدة التوقيت ، بحيث تتم زيادة القدرة قبل البدء في العنصر األساسي                   

 . للعمل 

 

لوجية النظامية ومؤسسات التصنيف آلها     أن جميع الحكومات والوآاالت الدولية والوطنية للتمويل ، والمؤسسات البيو           
 أعاله ، ينبغي معالجة وضع أولويات وطنية وإقليمية في                   2 و     1وفي إطار األنشطة المخططة         . لها دور تؤديه       

 .التصنيف ، وأولويات مفصلة على الصعيد اإلقليمي ، لبناء القدرات ، سواء القدرات البشرية أو المؤسسية 

 الصادرة عن هفمعتت بشأن بناء القدرات في مجال التصنيف ، وطلب من                    2/2 قد ساند التوصية       3/10أن المقرر    
المرفق العالمي للبيئة توفير األموال للبرامج التدريبية ولتعزيز المجموعات المرجعية ، وإتاحة المعلومات الموجودة                   

أن التصنيف ، وتعزيز البنيات األساسية ، ونشر           في المجموعات متاحة لبلدان المنشأ ، وإنتاج وتوزيع آتب دليلة بش               
وسوف ينظر المرفق العالمي للبيئة في تمويل               . المعلومات التصنيفية بوسائل منها آلية غرفة تبادل المعلومات                    

المكونات االستراتيجية للمشروعات التدليلية المتمشية مع صالحيات المرفق ، واالستراتيجية التشغيلية والبرامج                          
ولذا فإن مشروعات المرفق العالمي للبيئة ينبغي أن تتضمن بناء القدرة في مجال التصنيف باعتبارها                           . ية  التشغيل

 .مكونة من مكونات التدخل األوسع نطاقًا الرامي إلى الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 
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بيد أنه من خالل وضع األولويات الوطنية           . أن متطلبات الموارد المالية والبشرية لهذا النشاط هي متطلبات آبيرة                  
 .واإلقليمية سيكون من المستطاع األخذ بنهج متدرج في القيام بالعمل المطلوب 

  

ك في وضع المشروعات الرائدة لتبين أنشطة بناء القدرات ذات           أن مجموعات من المؤسسات الرئيسية ينبغي أن تشار        
األولوية من خالل تسهيل المؤتمرات اإلقليمية لتوثيق ما يوجد من حيازات ولتعيين الوآاالت القائدة في عملية جامعة                     

 .لتعزيز الجهد التصنيفي في جميع المجموعات 

ئمان على المشروعات التي يمكن اعتبارها مشروعات رائدة         هما مثالن قا  " بيونيت أنترشيونال   " و" صابونيت  " أن  
وقد قامت   . في نهج إقليمي وعالمي ، على التوالي ، يمكن تعزيزهما لتوفير قدر أآبر من أنشطة بناء القدرات                                     

المدارية الجديدة يمكن النظر فيه آذلك        ) moths(المؤسسة السميثونية بتقديم مشروع رائد محتمل عن حشرات العث              
 .  سبيل  بناء القدرات اإلقليمية في

  

تسهيل وضع البرامج التعاونية التي تزيد من القدرة التصنيفية في البلدان النامية من خالل تعزيز التعاون بين الشمال                       
 .وب والجنوب والجنوب وبين الجن

وعلى . أن القدرة التصنيفية فيما يتعلق بالمقدرة البشرية والمؤسسية أمر يختلف أختالفًا واسعًا بين البلدان والمناطق                      
الرغم من أن آثير من البلدان تملك مجموعة مرجعية جامعة نسبيًا ، وعددًا من الخبراء إال أنه ال يوجد بلد واحد يملك                         

صنيفية من التنوع البيولوجي الوطني ، وال خبراء في جميع المجموعات التصنيفية ذات                         بمفرده مجموعة آاملة ت      
وفي آثير من الحاالتِ ، ليس لدى البلدان النامية إال القليل جدًا أو ال يوجد لديها مجموعات                                . الصلة بالموضوع     

وآثير من المواد المرجعية الموجودة     . مرجعية فيزيقية للتنوع البيولوجي المحلي ، آما ال يوجد لديها عاملون مدربون             
الواردة من البلدان النامية متمرآزة في المؤسسات ذات الخبرة لدى العالم المتقدم النمو ،وآذلك الخبراء في                                            

بيد أنه حتى في البلدان المتقدمة النمو لم تكن الموارد المخصصة للتصنيف آافية                     . المجموعات التصنيفية الخاصة      
 . ثيرة ، مما أدى إلى تدهور عام في البنيات األساسية وإلى ندرة المهنيين من الشباب على مدى سنوات آ

أو تعزيزها بين   /وفي سبيل تسهيل بناء القدرة التصنيفية لمساندة اتفاقية التنوع البيولوجي ينبغي وضع برامج تعاونية و               
هناك عدد من الشبكات اإلقليمية موجود      .  تملك ذلك    البلدان التي تملك الخبرة والمواد المرجعية ، وبين البلدان التي ال            

في الوقت الحالي ، التي تسهل التعاون بين البلدان في بناء القدرة التصنيفة على مستوى بعض المجموعات التصنيفية                     
 . التي هي شبكة تعاونية بين عشرة بلدان في الجنوب األفريقي ، ترآز على النباتات المزهرة                    " صابونيت  " ، مثًال    

ولدى هذه  . التي هي الشبكة العالمية للتصنيف          " بيونيت انترشيونال    " والشبكة األشمل الموجودة حاليًا هي شبكة            
 بلدًا ، وهناك أربع شبكات أخرى يجري 120المبادرة في الوقت الحاضر سبع شبكات دون إقليمية موجودة في حوالي            

 بتوفير تغطية عالمية    16 المتوقع أن تقوم هذه الشبكات الـ        ومن. وضعها ، وهناك خمس شبكات أخرى مزمع إنشاؤها         
أما الشبكة العالمية للتصنيف فهي     . من الشبكات بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب لبناء القدرات التصنيفية             

وعند إنشاء شبكات   . برنامج ممول من المانحين وتكون فيه وتيرة  إنشاء الشبكة أمرًا مرتهنًا باستمرار التمويل الوافي                 
من خالل مساندة حكومية رسمية وتقييم شامل لالحتياجات في               " بينونيت أنترشيونال    " تعاونية دون إقليمية تعمل        

 .سبيل وضع أولويات إقليمية ووطنية 
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اتي ، وتغطي جميع     من الناحية المثلي تشمل شبكة عالمية مجموعة من الشبكات دون اإلقليمية ، يتزايد اآتفاؤها الذ                       
وبينما المبادرات الجارية بشأن بناء القدرات ينبغي أن يكون لها أجل محدود قائم على أساس المشروعات                  . األصناف  

 ، إال أنه من الناحية المثلي ينبغي أن تظل الشبكات قائمة إلى األبد بعد إنشائها ومساندتها من حكومات الدول األعضاء 

 

لنقص في القدرة التصنيفية باعتبارها عائقًا شديدًا يعرقل قدرات البلدان  على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن                    بناء على ا  
اتفاقية التنوع البيولوجي ، وحيث أن معظم القدرة التصنيفية يمكن تقاسمها بسهولة واستعمالها عبر الحدود المؤسسية                     

فية يمكن تسهيله على الوجه األمثل عن طريق شبكات تعاونية دون                والوطنية ، ينجم عن ذلك أن بناء القدرة التصني            
 على أن يكفل بصفة خاصة  2001أو بناء الشبكات اإلقليمية ينبغي إتمامها بحلول ديسمبر         /ولذا فإن تعزيز و   . اإلقليمية  

مل من مجموعات     أن تصبح الشبكات ذات الصلة القائمة حاليًا عاملة بطاقتها التشغيلية الكاملة خالل الطيف الكا                            
 التصنيف مع إيجاد االستراتيجيات الالزمة الستيفاء التغطية العالمية 

 

واليونسكو يمكن استعمالها لبناء    " بينونيت انترشيونال   " أن الشبكات الموجودة من إقليمية ودون اإلقليمية بمعاونة من           
تنفيذ ، بحيث يكون لـ معت إمكانية التوصل وإمكانية التفاعل           وينبغي أن تقوم هذه الشبكات بدور آليات ال        . غطاء أآمل   

 . مع جميع المؤسسات التصنيفية ذات الصلة داخل منطقة فرعية 

وفي سبيل تسهيل هذا التطوير ، فإن  مؤسسات الخبراء التي لدى العالم المتقدم النمو والتي تأوي المواد المرجعية                               
 آما لديها العاملون المهنيون ذوو الخبرة في المجموعات التصنيفية الواردة من              والمعلومات التصنيفية دون اإلقليمية ،    

 .تلك اإلقاليم الفرعية ، هي مؤسسات ينبغي إشراآها بنشاط 

 

أن إيجاد استراتيجية متفق عليها بشأن تعزيز وبناء الشبكات لكفالة التغطية العالمية من الناحية الجغرافية ومن ناحية                       
فإن لدى البلدان والمناطق المختلفة مستويات مختلفة من القدرة                     . عات األصناف ، إنما هو عملية هائلة                  مجمو

والشبكات دون اإلقليمية الموجودة يمكن أن تكون آليات تنفيذ                 . واحتياجات وأولويات مختلفة في مجال التصنيف             
موجودة يحتاج األمر إلى توسيع مداها آما يقتضي األمر         وهذه الشبكات ال  . لتحسين القدرة التصنيفية في البلدان النامية       

. إنشاء الشبكات الباقية التي يجري وضعها أو التي ال تزال في مراحل التخطيط ، وذلك في أقرب وقت ممكن                                        
وسيقتضي ذلك إتمام تقييم الحاجات ووضع األولويات لكل شبكة ، في األحوال التي ال يوجد فيها ذلك أو في األحوال                         

أما المراآز اإلقليمية المرجعية للتصنيف التي تأوي المواد المرجعية                 . أو توسيعًا     /ي يقتضي فيها ذلك تحديثًا و          الت
للشبكات آما تأوي نظام اإلعالم واالتصال للشبكات إنما آلية مفيدة لتفادي االزدواجية في البنيات األساسية ، غير أنها                     

 البلدان المشارآة من أن يكون لها فرص توصل متساوية إلى                           تقتضي وسائل سليمة لالتصال ، لتمكين جميع               
 .المعلومات 

سيقتضي األمر تمويًال لمساندة برامج العمل للشبكات الفردية غير أن األمر يقتضي آذلك أن تقوم البلدان نفسها                                   
ليات وعلى وجه التحديد التكاليف من الموارد البشرية والمؤسسية لصيانة وتشغيل وتطوير هذه الشبكات                  بمساندة العم 

وهذه الشبكات التعاونية يمكن . وستكون هذه التكاليف مرتهنة بوضع القدرة في آل بلد وبمدى برامج العمل            . التعاونية  
االقتصادات " ت المتعلقة بالتصنيف ، وذلك بسبب          المجاال/أن تكون آليات توفر في التكاليف في بعض المجموعات             

التي تنجم عن تقاسم القدرة التصنيفية وأن تخفض احتياج آل بلد إلى محاولة فردية لبناء القدرة                           " الواسعة النطاق    
 .الالزمة 

ت ، يمكن    ومن الناحية المثلي ، ينبغي أن تكون للشبكات أمانة مخصصة لها آل الوقت ، ولكنها ، تبعًا لالحتياجا                               
تشغيل تلك األمانة على أساس وقت جزئي ، وأن يقوم بذلك موظفون يعملون فعًال لدى مؤسسات ذات صلة بهذا                                   

 .الموضوع 
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وبناء القدرات في مجال التصنيف أمر يقتضي حتمًا قدرة البنيات األساسية على أن تأوي المواد المرجعية وآذلك                              
 .  من التبين جميع المواد والمعدات المرجعية التي تمكن

  

بينونيت "فالمشروع الرائد األول يمكن أن يعمل مع إحدى شبكات                  . هناك ثالث مشروعات رائدة يمكن اقتراحها             
الموجودة ، ويقوم بتقييم الهيكل واآلليات والعمليات الحالية للشبكة ، لتقييم قدرتها على التوسع بحيث                        " انترشيونال  
بينونيت " وفي الوقت الحاضر ، آثيرًا من شبكات              . أهداف معت في مساندة اتفاقية التنوع البيولوجي                تحقق تماماً 

الموجودة إنما ترآز على الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وآثيرًا ما يكون ذلك مرتبطًا باتجاه                               " انترشيونال   
. يع مجموعات األصناف والمؤسسات ذات الصلة زراعي ، وعلى هذا األساس قد تحتاج إلى توسيعها بحيث تشمل جم        

في إنشاء شبكات جديدة مصممة لسد      " بينونيت انترشيويال   " أما المشروع الرائد الثاني فيمكن القيام به في شراآة مع            
وهو مشروع لبناء    " بوزونيت  " والمشروع الثالث تجري صياغته في الوقت الحاضر بأسم                . احتياجات االتفاقية    

 .تصنيفية في شرق أفريقيا ، في مجال علم النبات وعلم الحيوان القدرة ال

من المسلم به أن التصنيف أمر أساسي للمجاالت الموضوعية في اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل اآتشاف وتبين                         
وحيث ال توجد موارد تصنيفية عالمية وافية للوفاء بجميع المطالب ، فمن المهن وضع أولويات                   . وتوثيق ذلك التنوع    

في إطار برامج العمل الموضوعية الموجودة [ ي من مجاالت اتفاقية التنوع البيولوجي   تصنيفية في آل مجال موضوع    
، ينبغي عقد ورش في المناطق المالئمة ، يشترك فيها خبراء التصنيف لتبين األصناف الرئيسية لوضع قائمة جرد بها                    

 ] .ولوضع برامج رصدية 

 المبرر المنطقي )1(

 بشأن التنوع البيولوجي للغابات والذي يتضمن برنامج عمل بشأن ذلك التنوع ، وفي نطاق                     4/7في المرفق بالمقرر     
دراسات وقوائم :  من البرنامج بشأن المعايير والمؤشرات للتنوع البيولوجي للغابات ، تم تبين النشاط التالي                3العنصر  

 . ي ، توفر تقييمًا أساسيًا للتنوع البيولوجي للغابات جرد تصنيفية على الصعيد الوطن

 

واستعمال . زيادة المعارف بشأن تكوين األنواع الموجودة في الغابات من خالل دراسات وقوائم جرد تصنيفية وطنية                   
غابات ، ويمكن أن يكون     هذه الزيادة في المعارف األساسية أمر يسهل اختيار المعايير والمؤشرات للتنوع البيولوجي لل             

 .مرشدًا في اختيار المواقع التي ينبغي حمايتها وفي تقييم الموارد 

والجولة . حيث أن هذا النشاط يجرى على الصعيد الوطني ، ستكون هناك جداول زمنية متباينة على الصعيد العالمي                     
 ، وستكون فرصة للبلدان للتبليغ عن       2001 يحين آوانها في يونيه      الثانية من التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ االتفاقية ،        

الدراسات وقوائم الجرد التصنيفية التي جرى وضعها على الصعيد الوطني ، والتي توفر تقييمًا أساسيًا للتنوع                                      
 . البيولوجي للغابات 
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 ،  ITFFكان تقديم مشورة من أعضاء وآاالت          سيكون للحكومات والمؤسسات الوطنية المسؤولية الرئيسية  ، مع إم               
  CIFOR, ICRAF and IFFواإلشراك الفعال للمنظمات الدولية مثل       . بشأن منهجيات وضع معايير ومؤشرات مناسبة        
 .، سيوفر روابط مفيدة بين  المبادرات الموجودة 

  

ن باستعراض مؤشرات محددة في مجال التنوع            ، قد وافق على قيام البلدا          4/7أن مؤتمر األطراف بموجب مقرره         
وعلى أساس اختيار   . البيولوجي للغابات ، مستمدة من العمليات الدولية الرئيسية المتعلقة باإلدارة المستدامة للغابات                  

 . المعايير والمؤشرات سيقتضي األمر مزيدًا من الدراسات وقوائم الجرد التصنيفية 

 . سيكون ذلك أمرًا مرتهنًا بكل بلد ، وستتبيان المتطلبات من الموارد ومصادر تلك الموارد 

  

في سبيل تسهيل تنفيذ أحد عناصر برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات ، فمن المقترح وضع برنامج رائد                   
ختيار المؤشرات بالنسبة للتنوع القائم تحت مستوى األرض في الغابات ، في آل من المناطق األحيائية الثالثة                      أعد ال 

وبينما هناك حاجة إلى مواصلة تنمية المعارف بشأن آثير من مكونات             . المدارية والمعتدلة والشمالية    : اآلتية للغابات   
 األقل والدرجة األعلى من األولوية هي التنوع البيولوجي تحت مستوى             األنظمة اإليكولوجية للغابات ، إال أن المعرفة       

ومن المفهوم أن هذا التنوع يلعب دورًا رئيسيًا في اإلسهام في إنتاج وفي صحة التنوع البيولوجي فوق                              . األرض  
للنبات والتي  مستوى األرض ، وذلك بوسائل منها مثًال تجهيز عناصر التغذية والمواد المعدنية التي تجعل متاحة                             

 .يتمثلها النبات لتحقيق التنوع البيولوجي فيه 

 

يمكن أن يعتبر عنصران رئيسيان للعمل التصنيفي في إطار األنظمة اإليكولوجية البحرية والساحلية عنصرين لهما                       
داف االتفاقية في األنظمة البحرية والساحلية ، أي الكائنات الحية الموجودة في مياه صابورة                    أولوية عالية لتحقيق أه    

. والكائنات الحية األساسية في رصد صحة أنظمة المنغروف من خالل حيواناتها الالفقارية                                  )Ballast(السفن   
على المراحل الشابة التي تمر بها         والعنصر الفرعي المتمثل في مياه صابورة السفن سيقتضي أمورًا منها الترآيز                    

والعنصر الثاني يرآز على المنغروف ، الذي يمثل نظامًا من أسرع األنظمة                 . الكائنات الحية في إعماق المحيطات        
العالمية تغيرًا ، وفي إطار برنامج عمل التنوع البيولوجي والساحلي هناك حاجة إلى إيجاد سند تصنيفي لرصد خط                          

 . ت الالفقارية في أنظمة المنغروف األساس في الحيوانا

مساعدات يستعين بها موظفو الحجر الصحي وغيرهم من الموظفين لتبين ورصد دخول الكائنات الحية البحرية                               
 . الجديدة 

 وآتب مرجعية دليلية في مجال التصنيف بشأن الكائنات الحية الالفقارية األساسية في أنظمة المنغروف ، للمساعدة                        
. على إدارة شؤون السلسلة المتصلة بين األنظمة اإليكولوجية للمنغروف الطبيعية والتي حدث فيها اضطراب خارجي         

 .وستساعد البيانات التصنيفية آذلك على اختيار المواقع التي تقام فيها المناطق المحمية وعلى تقييم الموارد 
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، إنتاج آتب مرجعية دليلة أساسية لتبين المجموعات الرئيسية من الكائنات              الزمني   " GloBallast" في إطار برنامج     
 .الحية التي توجد في مياه صابورة السفن في المصادر الرئيسية 

وخالل السنوات الثالث القادمة وضع آتب مرجعية دليلة في التصنيف لتبين الحيوانات الالفقارية للمنغروف التي                           
 . تغير الموائل يمكن استعمالها آمؤشرات على

  

أن المنظمة البحرية الدولية ينبغي لها أن تضطلع بالدور القيادي في العمل التصنيفي بشأن مياه صابورة السفن ، في                          
على أن يدمج ذلك فيما بعد في األنشطة المتوقعة في إطار العمل المتعلق باألنواع                " GloBallast" نطاق برنامج عمل    

 .جتاحة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، وبرنامج عمل معت الغريبة الم

أن االتفاقات الدولية ، والسيما اتفاقية رامسار ، ومؤسسات التصنيف التي لها خبرة في الالفقاريات الساحلية ، ينبغي                      
لمنغروف ذات مدى   لها أن تلعب دورًا أساسيا في ترابط مع المؤسسات الوطنية التي لدى األطراف المالكة أنظمة من ا                 

 .متسع ، خاضعة للتهديد ، في تنفيذ العمل التصنيفي الالزم 

 

يمكن أن يشمل عنصرًا من عناصر التصنيف            " GloBallast" أن برنامج عمل المنظمة البحرية الدولية في مجال              
ألعماق ، والتي ستكون عنصرًا       لتبين األصناف البحريـة في المحيطات بما في ذلك األصناف البالغة من حيوانات ا                   

وتستطيع الجمعية الدولية إليكولوجيا المنغروف أن تسهل وضع عنصر العمل            . أساسيًا في معت بشأن البيئة البحرية         
المتصل بالحيوانات الالفقارية في المنغروف ، شاملة ورش تدريب العاملين األساسين المنتمين إلى المؤسسات                                

وهناك ثالث ورش ، أحداها في أفريقيا وأحداها في المدارية الجديدة والثالثة في آسيا               . ارية  التصنيفية في المناطق المد   
وتستطيع إآري وشبكتها أن تساعدا فيما يتعلق       .  ، بمساندة من اليونسكو       2001، قد اقترحت ويجرى اإلعداد لها لعام         

 .باألرصفة المرجانية 

للمنظمة البحرية الدولية يمكن أن يوفر الموارد الالزمة لمشروع رائد يضم ستة بلدان نامية           " GloBallast "أن برنامج   
. 

ومطلوب مساندة في التمويل لثالث ورش لبناء القدرات وآذلك مساندة مناسبة في مجال البنيات األساسية لتصنيف                          
 . نغروف ، وإلنتاج آتب دليلة وللقيام بعمل إآري الالفقاريات الخاصة بالم

هو مشروع رائد بإشراف المنظمة البحرية الدولية ، وله صلة مباشرة باألنواع الغريبة                    " GloBallast" أن برنامج    
 .المجتاحة وببرامج عمل معت 

وب شرق آسيا ، خصوصًا شامًال ماليزيا وأندونيسيا        ويمكن وضع برنامج رائد يرآز على الفقاريات المنغروف في جن         
  .ICLARM and ISMEوالفلبييين ، وذلك في ترابط مع 

تنوع البيولوجي في األنظمة         بشأن النظر في الخيارات المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام لل                     5/23أن المقرر     
اإليكولوجية لألراضي الجافة والمتوسطية والقاحلة ونصف القاحلة والمعشبة والسافانا ، يضع برنامج عمل يشمل من                 
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ضمن ما يشمله تقييم الوضع القائم واالتجاهات وتبين المناطق المحددة داخل األراضي الجافة ودون الرطبة ذات                             
وفي إطار  . أو الخاضعة لتهديدات خاصة ويشمل مزيدًا من تطوير المؤشرات              /ولوجي ، و  القيمة الخاصة للتنوع البي    

آل من هذه األنشطة يجب اتخاذ خطوات مستهدفة بشأن تعزيز القاعدة من المعارف المتعلقة بالكائنات الحية التي                              
لحاجة إلى مزيد من المعرفة       تستبقي القشرة الجوهرية من التربة وذلك على الصعيدين الوطني واإلقليمي ، وآذلك ا                  

 .بالكائنات الحية الدقيقة في دورة المواد الغذائية وزيادة المعلومات المتعلقة بالتصنيف الخاص باآلفات واألمراض 

التي تكون القشرة أمر آثيرًا ما يحتـاج إلى مساعدات وتقنيات خاصة لتبينها ،                 " lichens"أن التبين الصحيح لإلثنات      
ه األدوات أمر مطلوب لزيادة القدرة التي يملكها مديرو أراضي الرعي لتفهم الوظيفة التي تقع على                          وإيجاد مثل هذ   

وزيادة القدرة التصنيفية لتبين هذا النبات ، ثم وضع أدوات            . عاتقهم في صيانة األنظمة اإليكولوجية لألراضي الجافة         
أنه يجب تصميم تلك األدوات الخاصة بالتبين بحيث            ومن المهم    . تبين ، هي أمر مطلوب في آثير من أنحاء العالم                 

 .يستطيع مديرو المراعي استعمالها لمساعدتهم في تبين الكائنات الحية األساسية 

 

تعزيز التفهم بين مديري الشؤون الزراعية وشؤون المراعي لالثنات بوصفها مؤشرات أساسية تنذر مقدمًا بحدوث                       
وسيحتاج العمل التصنيفي   . ون ذلك في المعتاد على صورة ضياع أنواع خاصة من النظام                وسيك. تدهور في التربة     

إلى وضع محفظات من أدوات التبين سهلة االستعمال لما يوجد في التربة من أثنات وطحالب ولالفقاريات وحيوانات                     
 .عاشبة رئيسية ، تكون منذرة  بحدوث التغير 

 

اور مع الوآاالت الوطنية المناسبة المعنية بالتصنيف واإلدارة ، بحلول موعد االجتماع                 وضع مساعدات تبين في تش      
 .السادس لمؤتمر األطراف 

 

(اتفاقية مكافحة التصّحر وغير ذلك من االتفاقيات البيئية ، والمتعاونون معها ، والوآاالت الدولية بما فيها أنظمـة                             
CGIAR (كومات الوطنية ، ومديرو المراعي والح. 

  

 .التعاون مع اتفاقية مكافحة التصّحر وغيرها من العاملين األساسين من المنظمات الدولية 

ع يستطيع أن يجذب      في سبيل تسهيل التعاون الدولي واإلقليمي وتضافر الجهود في هذا العمل يمكن اقتراح مشرو                       
 .  في تعاون مع الفاو CGIARتمويًال من نظام 

يمكن وضع مشروع رائد بين اتفاقية مكافحة التصّحر والفاو واليونيب ، لتقييم المؤشرات البيولوجية والبيوآيميائية                        
من طائفة من خبراء التصنيف ، بما فيهم            وقد يقتضي هذا المشروع مدخًال         . المتنوعة التي تدل على تدهور التربة          

وسيكون مطلوبًا آذلك مدخًال من علماء التربة الذين يستطيعون ربط المعلومات غير                 . اخصائيو الطحالب واالثنات     
النتائج بحيث يتحّصل منها نظام بسيط       " تقتطير  " ويمكن  . البيولوجية بالمعلومات التصنيفية التي يتم الحصول عليها          

ت التبين تسمح للمديرين المحليين أن يتبينوا األنواع األساسية ويحددوا صحة النظم الموجودة لديهم في                          من محفظا 
 . األراضي القاحلة ونصف القاحلة 
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 الوضع القائم حاليًا في علم التصنيف بشأن المياه الداخلية                آما في جميع األنظمة اإليكولوجية الرئيسية األخرى فإن           
وبالنسبة ألغراض معت ، فإن األنشطة           . متبيان من الناحية الجغرافية ووفقا للمجموعات الرئيسية من األصناف                   

مقترحة المزمعة ، وسط معرفة تتزايد بسرعة على النطاق العالمي بشأن أسماك والفقاريات المياه العذبة ، هي أنشطة                   
 .بوصفها تتمتع بدرجة عالية من األولوية 

  

بما في ذلك األشكال األرضية البالغة       ( سلسلة من الكتب الدليلة اإلقليمية في شأن األسماك والالفقاريات للمياه العذبة                
 .ر والبحيرات بوصفه مدخًال في عملية رصد األنظمة اإليكولوجية لتبين صحة األنها) إذا آان ذلك مناسبًا 

  

إنتاج آتب دليلة إقليمية ممكن استعمالها في الميدان ، خالل فترة عامين ، آي يستعملها المهنييون ويستعملها الجمهور                     
 .على السواء 

 

. هذا النشاط   الوآاالت الوطنية ومؤسسات التصنيف ، خصوصًا المتاحف ، ينبغي لها أن تؤدي دورًا رئيسيًا في تنفيذ                    
" ويمكن توفير المساندة الدولية والتنسيق الدولي من خالل النشاط العلمي الرئيسي الذي تبذله اليونسكو عن طريق                           

والعاملون الجانبيون في دائرة التصنيف ، على شكل الجمهور المعني باألمر وطلبة                 " . الماء واألنظمة اإليكولوجية     
وهذا مجال يمكن أن يبنى عليه ، . رجوا على استعمال التقنية لرصد الصحة المائية المدارس في عدد من البلدان ، قد د    

  .4-3ويمكن أيضا ربطه بالنشاط المخطط 

 

أن التغيرات في ترآيبات األصناف وفي وفرة الالفقاريات الكبيرة في أنظمة الماء العذب يجرى اآلن دراستها على                         
وهناك عدد من الشرآاء االحتمالين        . رمي إلى رصد صحة األنظمة اإليكولوجية            النطاق العالمي آجزء من نهج ت         

وينبغي أن  . األساسين ممكن أن يدخلوا حلبة هذا النشاط ، بما فيهم شرآاء من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية                         
سار ، لتوفير الخبرة المتخصصة ،      يشرك في هذا المشروع آذلك فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رام            

 .وللترآيز على مفهوم استعمال التصنيف للمساعدة على تفهم التغير اإليكولوجي 

ودة ، ويكون هناك فرصة للبناء على المشروعات الموجودة هنا ، أو لمساعدة التعاون اإلقليمي بين المشروعات الموج            
 .من شأن ذلك أن يسهم في تنفيذ معت ، مع تحسين رصد صحة األنظمة اإليكولوجية في الوقت نفسه 

ة آي تحقق    في إطار برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي ، هناك عدة مجاالت تتطلب قدرة تصنيفي                          
والحاجة إلى التصنيف تتراوح بين التصنيف الكالسيكي لألنواع التي تعيش في األنظمة اإليكولوجية                   . أهدافها تمامًا    

الزراعية ، وبين تصنيف األقارب األبدة لألنواع الهامة الزراعية ، وبين إمكان التوصل إلى المعلومات التصنيفية                           
المتعلقة بالعالقات الوظيفية بين الكائنات الحية التي آثيرًا ما يقوم أخصائيو                      الموجودة ، شاملة المعرفة األساسية           

 .التصنيف بتسجيلها 
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، من خالل تدريب المزراعين         ) para-taxonomy(والحاجة إلى زيادة القاعدة العالمية من عمليات شبه التصنيفى                    
وانب األنظمة اإليكولوجية الزراعية ، هو أيضا       ومديرى األنظمة اإليكولوجية في المواقع ، على تبين وتجميع جميع ج           

 . مكونة ذات أهمية عالية من مكونات اإلدارة المتكاملة لآلفات 

وفي نطاق برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي هناك أنشطة محددة تتعلق بالتصنيف يتجه التفكير إلى                      
، واإلدارة المتكاملة   ) 5/5المقرر  ( ، التنوع البيولوجي للتربة     ) 5/5ر  المقر(الملقحات  : القيام بها في المجاالت اآلتية      

 ) .5/5المقرر ( لآلفات 

وبينما يتطوير برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي ، هناك أنشطة تصنيفية هامة يحتاج األمر إلى                                
 . إدراجها في مقترحات العمل 

 

مفاتيح سهلة االستعمال لتبين الفصائل واألجناس واألنواع من الملقحات ؛ وأنظمة التبين                : ستشمل المخرجات ما يلي    
االتوماتيكي للملقحات ؛ ووضع مناهج قياسية لتبين التنوع البيولوجي للتربة على مختـلف األصعدة التصنيفية ؛ وزيادة             

التنوع البيولوجي تحت     " صحة   "دالة على     المعارف بالتنوع البيولوجي للتربة للمساعدة على تبين المؤشرات ال                   
 مستوى األرض ؛ والتدريب التصنيفي للمزارعين ولمديري األنظمة اإليكولوجية 

 

في إطار برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي ، فإن األنشطة المتصلة بالتصنيف إنما هي جزء من الجدول                    
 : والجداول الزمنية الحالية هي على النحو اآلتي .الزمني الخاص بوضع النشاط العام 

 ، 2001 ، بقصد وضع اقتراح آامل بمشروع في عام 2000 من المتوقع عقد اجتماع تخطيطي في أواخر �الملقحات  
 .يقدم إلى االجتماع السابع لـ هفمعتت ، شامًال عناصر التصنيف 

 .مشروع المرفق العالمي للبيئة  أمر يجرى وضعه في اإلطار الزمني ل-األحياء في التربة

 سيوضع اقتراح باألنشطة آجزء     �لإلدارة المتكاملة لآلفات    ) parataxonomy( الكتب الدليلة الوظيفية وشبه التصنيف       
 . من صفقة من العمل لالجتماع السابع لـ هفمعتت 

  

لمبادرة الدولية للملقحات ، وستقوم الفاو بإعداد          قد دعا الفاو إلى أن تتزعم ا         5/5أن مؤتمر األطراف بموجب مقرره        
 . اقتراح لوضع تلك المبادرة أمام االجتماع السابع لـ هفمعتت 

أن برنامج البيولوجيا والخصوبة للتربة المدارية ، الذي تستضيفه اليونسكو في نيروبي ، هو الوآالة التنفيذية المقترحة             
يئة ، ويتضمن مكونات تصنيفية رئيسية لتقييم التنوع البيولوجي تحت سطح             لمشروع آامل يقوم به المرفق العالمي للب       

 .األرض 

أن وآالة قائدة محتملة للكتب الدليلة الوظيفية ولشبه التصنيف في مجال اإلدارة المتكاملة لآلفات هي المرفق العالمي                       
يب واليوئنديبي والبنك الدولي ، ومقره         لإلدارة المتكاملة لآلفات ، الذي هو برنامج تتشارك في رعايته الفاو واليون                   

 .روما 

أن المبادرة الدولية للملقحات ستنطوي على وجود مكونة رئيسية في مجال التصنيف ، ويجرى وضع هذا المشروع                        
 .في الوقت الحاضر 
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عالج االستعمال   ويقتضي األمر إدراج عنصر رئيسي من التصنيف في جميع المشروعات الجارية والمقترحة التي ت                  
المستدام أو الحفظ لألراضي الزراعية وغير الزراعية ، إذا إريد أن تتقدم معرفتنا األساسية بشأن الجوانب الوظيفية                        

 .الالزمة للحفاظ على عمليات األنظمة اإليكولوجية 

، ينبغي القيام بممارسة وفي إطار عنصر اإلدارة المتكاملة لآلفات الداخل في برنامج عمل التنوع البيولوجي الزراعي            
 األلفا �لقياس المدى ، لتحديد المواقع التي توجد فيها محدودية فيما يتعلق بالمعلومات التصنيفية ، بدأ بأساس التصنيف     

ويمكن تنسيق هذا العمل من خالل المدارس             . لآلفات واألعداء الطبيعين ، إلى آيفية تقديم المعلومات وتوزيعها                    
ن ، في تشاور مع المراآز الدولية لبحوث الزراعة ، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق البرنامج الشامل                   الميدانية للمزارعي 

 . المتعلق باإلدارة المتكاملة لآلفات CGIARلـ 

ات الموجودة والمشروعات الجديدة ، وآذلك         أن تلك العناصر الثالثة تتطلب موارد يجب تبينها سواء في المشروع                 
 .تتطلب موارد إضافية يجب إتاحتها لزيادة القدرة التقنية في معظم بلدان العالم 

  

في " الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي تحت سطح األرض               " أن مشروعًا آبيرًا تابعًا لليونيب عنوانه            
وهناك مشروع رائد بشأن النمل األبيض قدمته مؤسسة           . ى تقييمه في الوقت الحاضر لدى اليونيب           سبعة بلدان يجر   

 .سميثسونيان ، يمكن أيضا النظر فيه 

. طراف  أن تنمية هذا النشاط ستتم عقب مناقشة هذا المجال الموضوعي من العمل في االجتماع السابع لمؤتمر األ                            
ويمكن آللية تنسيق معت أن تلعب دورًا هامًا في تحديد االحتياجات التصنيفية المتعلقة باألنشطة الموضوعية المزمعة                   

. 

ة وآذلك إدارة شؤون    التقييم وقوائم جرد الموارد البيولوجي    "  ، قد تبين أن      5/26أن مؤتمر األطراف ، بموجب مقرره       
هي من األمور األساسية في بناء القدرات ، التي يحتاج إليها ، فيما يتعلق بإمكانيات التوصل وترتيبات                       " المعلومات  

وقائمة جرد الموارد البيولوجية يمكن حقًا أن توفر معلومات مفيدة فيما يتعلق بوضع التدابير المتعلقة                     . تقاسم المنافع   
وفي سبيل القيام بهذا الجرد ، آثيرًا ما      . رد الجينية وبالتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استغاللها         بالتوصل إلى الموا  

والهدف األول لـ معت هو مساعدة البلدان على وضع            . يحتاج األمر إلى زيادة القدرات الموجودة على مستوى البلد              
الرئيسية في زيادة القدرة على الوضع السوي لقوائم            ومن العناصر    . هذا الجرد في الوقت المناسب وبطريقة فعالة            

ولذا فالبد أن يكون من . الجرد وعلى التوصل إلى المعلومات المتعلقة بالموارد البيولوجية ، اإلدارة الفعالة للمعلومات        
ت الموجودة ،    العناصر األساسية في المبادرة العالمية للتصنيف إيجاد األدوات المناسبة للسماح بالتوصل إلى البيانا                    

 .وآذلك السماح بإدخال أية معلومات جديدة تولدها أية زيادة في المعرفة 

وآلما استطاع بلد من البلدان أن ينمي قدرته على القيام بالجرد والتجميع والتصنيف ثم على تسويق موارده البيولوجية                    
) الجرد ، التجميـع ، التصنيف ، التسويق         (ة  وهذه العناصر األربع  . بطريقة سوية آلما آانت عوائده من المنافع أآبر           

والمبادرة العالمية للتصنيف سوف ترآز على تنمية            . يمكن أن ينظر إليها باعتبارها تدرحاًً هرميًا لزيادة القدرات                  
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وينبغي لـ معت أن تشمل مشروعات مصممة لتزيد من            . القدرة على التجميع والتصنيف في مجال التنوع البيولوجي            
على تجميع المجموعات البيولوجية والحفاظ عليها ، وآذلك على التصنيف السوي وعلى معرفة الموارد                               القدرة   

وبزيادة القدرة داخل البلد على     . وسيكون ذلك بدورة أساسًا لتسويق عناصر محددة من التنوع البيولوجـي            . البيولوجية  
 الموارد البيولوجية على أساس تدابير للتقاسم             التجميع والتصنيف فإن معت قد توفر فرصًا سوقية جديدة لتسويق                   

وباإلضافة إلى ذلك فإن المعلومات التصنيفية شاملة على وجه التحديد المعلومات بشأن المستوى                   . المنصف للمنافع    
 .الجيني ، ستكون أمرًا ذا أهمية بالغة في تقصي منشأ الموارد ومنشأ الكائنات الحية المحورة 

معلومات الموجودة بشأن الموارد البيولوجية خارج بلد المنشأ هي أمر قد تم التنويه به باعتباره                  وزيادة التوصل إلى ال   
 يحث مؤتمر األطراف البلدان على أن تأخذ بتدابير تساند الجهود             5/26وبموجب المقرر   . عنصرًا من عناصر معت      

لعلمية والتجارية وغيرها ، وإلى ما يرتبط بها         الرامية إلى تسهيل التوصل إلى الموارد الجينية في سبيل االستعماالت ا           
من معارف وابتكارات وممارسات لدى المجتمعات من السكــان األصليين والمحليين ،الذين يجسدون طرقًا تقليدية في                

 .المعيشة لها صلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

 دال على سلسلة     4/1وقد وافق األطراف بموجب المقرر       .مات  والخطوة األولى في تسهيل التوصل هي توفير المعلو         
 في خطة   5والهدف التشغيلي   . من الخطوات التي من شأنها أن تزيد من التوصل إلى المعلومات على النطاق العالمي                 

 .العمل هذه يتضمن خطة لبدء معالجة هذا الموضوع 

 

) herbaria(تبطة بالمجموعات التصنيفية الموجودة في المعشبات                   آتالوجات متفاعلة من المواد المتاحة ، المر                  
والمساندة التصنيفية ، شاملة المساندة على الصعيد الجزيئي ، لكفالة تبين واضح للنماذج الموجودة في                       . والمتاحف  

 .المجموعات خارج الموضع األصلي ، خصوصًا في البلدان النامية ، هو شئ يقتضيه األمر 

 بسلسلة من المشروعات التي تتولى البلدان زمامها ، وتؤلف بين تنمية القدرة األساسية على التصنيف                         ويمكن القيام 
 . وتحسين قاعدة المعلومات بشأن الموارد البيولوجية 

ومن شأن تلك المشروعات أن تساعد على وضع روابط أفضل بين المبادرات الموجودة التي توفر المعلومات                                    
ارد الجينية وآذلك المشروعات الجديدة الرامية إلى تحسين التوصل إلى المعلومات التصنيفية                      الكترونيًا بشأن المو    

وباإلضافة إلى ذلك ستوفر تلك المشروعات أساسًا لتسويق مكونات          . المتاحة للجمهور مع توسيع نطاق هذا الوصول         
 .التنوع البيولوجي 

  

ين البلدان ومؤسسات التصنيف التي لديها مجموعات هامة خارج الموقع األصلي    أن التقدم في إقامة الشبكات العالمية ب      
 . سنوات 5، هو تقدم ينبغي تعجيله في نطاق زمن قدره 

  .2001وتنمية المشروعات الرائدة ينبغي أن تحدث في أقرب وقت ممكن خالل 

  ينبغي إشراآه في اختيار      CGIARونظام  .  الجرثومية   شاملة المجموعات ) والدولية  ( المجموعات الزراعية الوطنية    
 .األولويات في الجهد التصنيفي الالزم 

ولدى المؤسسات التصنيفية في عدة بلدان حيازات هامة من المواد خارج الموقع قادمة من بلدان أخرى ، والسيما من                      
ن تكون ذات أهمية في بلد منشأ تلك المواد ،                ولدى حدائق النباتات مواد حية ومواد ميتة ، يمكن أ               . البلدان النامية    

ويمكن أيضا أن تستنبط يفضلها تقنيات جديدة أو محسنة للحفظ ، تستطيع أن تساعد بلدان المنشأ في جهودها الرامية                          
 .إلى الحفظ وإلى االستعمال المستدام 
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 . المضمار ولجنة الموارد الجينية النباتية يمكن أن تؤدي دورًا أساسيا بمشارآتها في هذا

  

من التدابير األولى األهم التي يمكن أن يتخذها أي بلد لتشجيع االستعمال المستدام لموارده وآفالة التقاسم السوي                                 
للمنافع المستمدة من استغاللها هو تنمية المعارف بشأن ما لدى البلد من التنوع البيولوجي وخصوصًا وضع آتالوج                         

د ومن خالل التسليم بأهمية تنمية القدرة التصنيفية واألخذ بسلسلة من التدابير المقترحة                             آامل لتنوع تلك الموار       
، بّين مؤتمر األطراف     )  الصادران عن مؤتمر األطراف         5/9 دال والمقرر     4/1المقرر  ( واألنشطة ذات األولوية      

القيام به لبناء القدرة التصنيفية     بوضوح لألطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة ما هو العمل الرئيسي المطلوب             
 .داخل البلدان 

واأللية األساسية للقيام بهذه األعمال واألنشطة هي مشروعات تتولى البلدان زمامها على المستوى الوطني والمستوى                 
ديها اإلقليمي ودون اإلقليمي ، ويجرى تنفيذها بمساعدة من المؤسسات في البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي ل                               

وهذه . ، واآللية المالية        ) أي معشبات وحدائق نباتية ومتاحف وحدائق حيوان                 (مجموعات خارجة عن الموقع          
المشروعات التي تتولى البلدان زمامها تحتاج إلى تنمية آي تبين بوضوح آيف أن تنمية القدرة األساسية على                                      

بيولوجية الموجودة لدى البلد ، والتي يمكن بعدئذ                التصنيف تؤدي إلى تحسين المعرفة األساسية وتفهم الموارد ال                 
 .استعمالها لجلب االستثمار الالزم لطائفة آاملة من االستعماالت التجارية لمكـونات التنوع البيولوجي المذآور 

وفي سبيل التوصل إلى نتائج ملموسة على المدى القصير البد من النهوض بسلسلة من المشروعات التي تتمتع                                   
من المؤسسات في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء ، والتي تؤدي بوضوح إلى نتيجة في الحفظ                        بمساندة  

باعتبارها " بيونيت انترشيونال   "  و   CGIARوينبغي وضع خطة عمل آبيرة مع الفاو ونظام            . واالستعمال المستدام    
 . ة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الرئيسي

أن بناء القدرات في المؤسسات التصنيفية هو أمر مكلف وجار ، وينبغي أن يكون المدخل االستراتيجي الذي يساعد                         
خرجات مفيدة  بشكل محسوس على الحفظ واالستعمال المستدام قائمًا على المجاالت التي يثبت فيها الحصول على م                     

ومن المأمول أن اثبات الحصول على منافع قد يؤدي إلى مزيد من االستثمارات              . في األجل القصير واألجل المتوسط      
 .في البنيات األساسية المساندة وفي التنمية 

الرئيسية قد  وهناك موارد جديدة يحتاج األمر إليها للبدء باألنشطة ، على الرغم من أن الموارد القائمة لدى المؤسسات                   
 .يمكن تعبئتها لوضع خطة عمل 

أن وضع هذا النشاط سيتم على أساس األولويات التي تم تبينها من خالل المرحلة األولى من غسب ، ومن استعراض                       
 .  تلك األنواع في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي الوضع القائم في األنواع الغريبة المجتاحة والتدابير الجارية لمعالجة

أن مؤتمر األطراف قد اعترف بإن التنوع البيولوجي التقليدي المرتبط بالمعرفة يمكن أن يكون إداة محتملة لمد أنشطة                   
ولكن قبل أن يحدث ذلك البد من توفير حماية الملكية الفكرية                          . معلومات الالزمة      اتفاقية التنوع البيولوجي بال       

. للمجتمعات من السكان األصليين والمحليين ، في أي جهد تعاوني يرمي إلى الربط بين المعرفة التقليدية وبين العلم                         
سعة من المستعملين فالبد من إيالء       وحيث أن لدى معت المقدرة على جعل تلك المعرفة التقليدية أشد إتاحة لطائفة وا                  

العناية الالزمة للشواغل التي أثارتها المجتمعات المذآورة بشأن حق صون وحماية وإدارة المعارف التقليدية ،                                 
 .وخصوصًا علم التصنيف التقليدي 
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من المبادئ  على أساس عدد من     ) ي(8 ، قد ساند برنامج عمل لتنفيذ المادة          5/16ومؤتمر األطراف ، بموجب مقرره       
المشارآة الكاملة والفاعلة من المجتمعات األصلية والمحلية ، وتقييم المعرفة التقليدية ، والتسليم بالقييم                              : تشمل   

 . الروحية والثقافية وبضرورة الموافقة المسبقة عن علم من جانب من يملكون المعرفة التقليدية 

المعرفة التقليدية واالبتكارات والممارسات التي لدى             من األطراف أن تساند وضع سجالت ب                 17وتطلب الفقرة     
المجتمعات األصلية والمحلية من خالل برامج تشارآية ومشاورات مع تلك المجتمعات ، تأخذ في الحسبان تعزيز                            

غير التشريع والممارسات العرفية واألنظمة التقليدية في إدارة الموارد ، مثل حماية المعرفة التقليدية من آل استعمال                    
 . مرخص به 

لها وقع مباشر على األنشطة المقترحة للـ معت ، خصوصًا                ) ي (8وهناك عدد من المهام في إطار برنامج المادة               
 ) .5/16المقرر  ( 2 في المرحلة 16 و 13 و 10 و 6 في المرحلة األولى والمهام 7 و2 و 1المهام 

تي يمكن إذا ما استعملت في تآلف مع التصنيفيات اللينية أن                 وأنظمة المعرفة التقليدية تشمل المعلومات التصنيفية ال          
والتوصل إلى المعرفة التقليدية واستعمال تلك المعرفة يجب أن يكون لهما الموافقة المسبقة عن علم                    . تساند الـ معت     

 يكون من وعندما يحدث ذلك. من جانب من يملكون تلك المعرفة وأن يقوم ذلك على شروط متفق عليها بين األطراف                 
المستطاع القيام بمقارنة بين تصنيفات السكان األصليين والتصنيفات اللينية في مناطق مختلفة الستمداد المبادئ العامة                 

 .التي تساعد على الحفظ واالستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية المختلفة 

 

إلقليمية قائمة على أساس ممارسات بحثية في الميدان الخلقي وتوضع بمشارآة آاملة وفعالة              آتب دليلة إقليمية ودون ا    
وهذه الكتب الدليلة يمكن أن تسلط الضوء على وجوه الشبه                     . من جانب مجتمعات السكان األصليين والمحليين               

 أو تكون على هيئة مواد أآثر         واالختالف بين التصنيفين ، ويمكن أن تكون على شكل آتالوجات أو قوائم باألنواع ،                   
استهدافًا للموارد ، تتضمن تفسيرًا لطائفة واسعة من مديرى الشؤون البيئية وبصفة خاصة مديرى المناطق المحمية                        

 .ومديرى الحفظ 

 

 ) .ي (8إعداد الكتب الدليلة مطلوب أن يتم آجزء من أنشطة التنفيذ بموجب المادة 

  

ومات الوطنية ودون الوطنية والمجموعات من السكان األصليين والمحليين ومراآز البحث األصلية                                  أن الحك   
 أن تلعب دورًا      GBIFويمكن لـ    . والمنظمات األصلية غير الحكومية ينبغي أن تتولي زمام هذا العنصر من العمل                      

لدولية والوطنية لديها فعًال معلومات ذات      وهناك بعض المؤسسات ا   . قياديًا في توزيع المعلومات على النطاق العالمي         
وهذه المؤسسات ، بالمساهمة . شأن ، ولديها برامج نشطة في تجميع التصنيفات التي لدى السكان األصليين والمحليين               

إضافي لكفالة أن تكون       " حفز   " الكاملة والفعالة من مجتمعات تلك السكان ، ينبغي تشجيعها من خالل تمويل                            
 .حثية قائمة على أساس اتفاق بين األطراف وعلى مبدأ القبول المسبق عن علم ممارستها الب

 هي المحفل المالئم آي توضع ، مع مشارآة آاملة وفعالة من                          UNCBD, UNESCO, ISSC and ICSUأن الـ     
 العامل المخصص   والفريق.مجتمعات السكان األصليين والمحليين ، خطط مالئمة للعمل تؤدي إلى وضع مشروعات               

 .ينبغي أن يلعب دورًا رئيسيًا في إسداء المشورة بشأن وضع المشروعات ) ي (8المفتوح العضوية بشأن المادة 

 .هناك موارد جديدة الزمة للبدء بهذا النشاط 
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 أنظمة اإليكولوجية وعمل اتفاقية التنوع البيولوجي في مجال التقييم ، شامًال تقييمات الوقع والرصد والمؤشرات 

  

في إطار نهج األنظمة اإليكولوجية سيكون من األنشطة الرئيسية تقييم األنظمة اإليكولوجية في بداية األلفية وهذا                               
 هائًال لتميز األنظمة اإليكولوجية بما في ذلك معلومات أفضل بشأن األنواع الرئيسية التي                    التقييم يقتضي جهدًا علمياً    

وفي آثير من المناطق ليس من المتاح        . تتضمن األنظمة اإليكولوجية ودورها في حفظ عمليات األنظمة اإليكولوجية             
وتقييم األنظمة  ) تنشأ بموجب معت    ( حددة  المعرفة الالزمة لبذل تلك الجهود ، ولذا فإن األمر سيقتضي بذل أنشطة م               

اإليكولوجية في بداية األلفية يسعى إلى الحصول على معلومات بشأن السياسات العامة ؛ ومعت هي استجابة على                            
وتسعى . صعيد السياسة العامة لعائق تم تبينه أو عائق من قلة المعرفة ، في تفهم نظامنا المتعلق بالتنوع البيولوجي                           

تسهيل تجميع المعلومات الالزمة الخاصة باألنواع والتي ستستعمل لتميز األنظمة اإليكولوجية ، بما في ذلك                معت إلى   
 .المعلومات التي تساعد على بيان قيمة السلع والخدمات الناشئة عن األنظمة اإليكولوجيـة 

عن القضايا مثل أنماط األنواع والتنوع في       وسيقتضي األمر أن يقدم تقييم األنظمة اإليكولوجية في بداية األلفية تقريرًا              
 وأنشطة معت الرامية إلى تسهيل معرفة أفضل باألنواع وتوزيعها سوف تساعد على توفير                      �األنظمة اإليكولوجية    

وجميع المعلومات التي سيزود بها تقييم األنظمة اإليكولوجية في بداية األلفية يجب أن تكون                                . تلك المعلومات     
 التي هي قاعدة أساسية ترتكز إليها جميـع األنشطة المتطلع إليها في ظل   � إلى مراجع جغرافية سوية      معلومات مستندة 

وستقوم معت أيضا بالترآيز على أنشطة التصنيف في المجاالت المتصلة باالتفاقية ، السيما الموضوعات                         . معت  
كن أن تستكمل نشاط تقييم األنظمة اإليكولوجية         وبذلك فإن منتجات معت يم     . األساسية المتعلقة باألنظمة اإليكولوجية      

 �في بداية األلفية في األنظمة اإليكولوجية الموضوعية ، التي بدورها يمكن أن توضح مدى إزالة العائق التصنيفي                          
 .مما يمثل عملية تغذية مرتدة إيجابية 

، وبالـ  ) CMS, CITES, CCDمثل  ( بيولوجي  ولـ معت أيضا صلة بسلسلة االتفاقيات البيئية المرتبطة باتفاقية التنوع ال           
CSD             وهناك مجال للربط بين برامج العمل      .  ولجميعها اهتمام مباشر بنتائج تقييم األنظمة اإليكولوجية في بداية األلفية

 .المزمعة في إطار تقييم األنظمة اإليكولوجية في بداية األلفيـة ومناطق العمل الرئيسية في إطار معت 

 

إنتاج نظرات عامة تصنيفية للمساعدة على إرشاد عملية تقييم األنظمة اإليكولوجية في بداية األلفية في الترآيز على                        
يمكن أن تستمد تلك النظرات العامة من العمل الجاري في سبيل أهداف تشغيلية                 . المجاالت والموضوعات األساسية     

لى السياق العالمي لعملية تقييم األنظمة اإليكولوجية في بداية األلفية أخـرى ، ولكن قد يحتاج األمر إلى ترآيز خاص ع      
 . 

 

 .ينبغي أن يربط بتقييم األنظمة اإليكولوجية في بداية األلفية من حيث إجراء هذا التقييم وبرنامجه 

 بوصفها الهيئات األساسية       UNEP-WCMC and UNSCOاآللية االستشارية لتقييم األنظمة اإليكولوجية المذآور و            
 .القائمة بالتجميع 

أن موضوع التقييمات الذي يشمل عدة قطاعات في نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج العمل بشأن المؤشرات                        
 وضع  للتنوع البيولوجي ، يشمالن عدد من عناصر البرنامج ينبغي فيها الحصول على مدخالت من معت ، تشمل                           

طائفة من المؤشرات في المجاالت الموضوعية ووضع ورقات من المنهجيات والمبادئ التوجيهية والتدريب لمساندة                  
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والمدخل المحدد الذي يكون مطلوبًا من معت يتمثل في تبين ووضع                       . وضع برامج وطنية للرصد وللمؤشرات            
 .ة الالزمة آمدخل في التقييمات العلمية واختبار المؤشرات المالئمة والمعلومات التصنيفية ذات األولوي

 

 

أن وضع المتطلبات من الموارد المالية والبشرية أمر يلزم القيام به في إطار المقترحات المحددة لمشروعات تقييم                            
 . الل األنشطة المتفق عليها في سبيل وضع المؤشرات األنظمة اإليكولوجية في بداية األلفية ، وآذلك من خ

 

أن المعلومات التصنيفية الموجودة في الوقت الحالي مشتتة تشتيتًا واسعًا وال يمكن الحصول عليها من مصدر مرآزي                  
مات التصنيف ، السيما نقاط الترآيز الرئيسية فيها             وهذا النشاط سيتبين أوًال الوضع القائم والنظم الرئيسية لمعلو              . 

وخطة لنهج منسق في سبيل وضع بنية أساسية لمعلومات تصنيفية عالمية ، باعتبار أن ذلك هو العنصر األساسي لـ                           
 .معت في ظل آلية غرفة تبادل معلومات االتفاقية 

 

ى أبعد حد إمكانية التوصل إلى نظم اإلعالم التصنيفية على                استراتيجية متفق عليها لوضع خدمات إعالمية تيسر إل            
وستتضمن تلك االستراتيجية آذلك مقاييس مشترآة لتبادل البيانات وللنظر في حقوق الملكية الفكرية               . النطاق العالمي   

. 

  

 . األطراف  ، بوصفه مدخًال في مناقشات االجتماع السادس لمؤتمر2001يتم وضع ذلك بحلول أآتوبر 

  

 )ECOPORT, GBIF, Species 2000, Tree of Life, NABINيشمل العاملون آلية غرفة تبادل معلومات االتفاقية ،              
ITIS     إلى أخره  (  ،ISIS, BIN21, BCIS, BioNET INTERNATIONAL ,  وآذلك المؤسسات البحثية الواسعة المدى 

 .رهم من أصحاب الشأن في مجال المعلومات التصنيفية لتصنيف المعلومات البيولوجية ، وغي

 

 

تقييم أهداف آل نظام ، والمجتمع المستهدف الدخول إليه عن طريق تلك األهداف ، آوسيلة لتقييم الوفاء باحتياجات                          
هرس الدولي ألسماء   والف. األطراف في التوصل إلى المعلومات التصنيفية المطلوبة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي                
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من ضمن عدة وسائل أخرى يمكن أن توفر          ) IOPI( الموجود حاليًا وقائمة مراجعة النبات العالمية         ) IPNI( النباتات  
 .نماذج مفيدة لوضع استراتيجية عالمية 

 ينبغي تبين مصادر التمويل 

  

توطئة لوضع المشروعات الرائدة فمن المقترح عقد ورشة تجمع بين أصحاب الشأن المنتمين إلى جميع األنظمة                               
الموجودة العالمية واإلقليمية الرئيسية في مجال معلومات التنوع البيولوجي ، لتتبين وجوه التراآب وتضافر الجهود                      

 . منسقة لتحقيق التناغم بين األنظمة القائمة والفجوات في سبيل وضع استراتيجية عالمية

وهناك عدة مشروعات رائدة تجري في الوقت الحاضر بما فيها صابونيت وتحليل األنواع ، وقد قامت اجتماعات                             
( ، ونظام فراشي للمعلومـــات في            GLOBISدولية حديثة معنية بالتصنيف ، بإقتراح مشروعات محتملة بما فيها                   

Butterfly information system(  العالم ، وقاعدة بيانات النمل األبيض العالمية . 

 الرصد والتقييم من جانب معت  -ثالثا

أن آلية تنسيق معت أوآل إليها مساعدة األمين التنفيذي على تسهيل التعاون الدولي وعلى تنسيق األنشطة في الشؤون                      
 .دًا وتقييمًا عامًا لألنشطة التي تجري آجزء من معت المتصلة بتنفيذ وتطوير معت ، وهي في هذا الدور ستوفر رص

وستقوم األطراف بتحديثات منتظمة بشأن ما يجرى من أنشطة في ظل معت من خالل عملية التبليغ الوطني في ظل                         
 . اتفاقية التنوع البيولوجي 



UNEP/CBD/SBSTTA/6/10 
29Page  

  

 ما هو التصنيف في معت ؟

 :عقيد الكامن في التنوع البيولوجي يمكن استعمال ثالثة مستويات من المفاهيم لوصف الت

أن التغير الكامن في األنواع آثير ما يفهم على أنه مستويات فرعية متبيانة تشمل األنواع الفرعية واألجناس                                    : 
ي والموارد الجينية هي نقطة ترآيز رئيسية ف            . والتنوع الجيني داخل آل نوع يكفل بقاء ذلك النوع                    . والفصائل   

يستعمل المعلومات  ) وهو فرع حديث من علم التصنيف           (وعلم التصنيف الجزيئي      . استعمال الناس للتنوع الجيني        
واألهمية المتزايدة  . على المستوى الجيني للمساعدة على بيان آيف نصف األنواع آما نصف التباين داخل آل نوع                       

جارية يتوقع منها أن تواصل توسيع حدود التصنيف إلى ما              للتكنولوجيات الجينية في آثير من المجاالت العلمية والت           
 250أن األنواع وتصنيفها توفر أساسًا يسمح للعلم بإن يميز بين التنوع البيولوجي بينما علم التصنيف قائم خالل                            .  .يتجاوز بكثير المستوى الحالي لمعارفنا 

غير أنه من المقدر بصفة     . ظام الليني الذي يستعمل اسمين في التعريف         عامًا الماضية بوصف األنواع على أساس الن       
ومن .  في المئة من جميع األنواع التي تسكن األرض قد تم استكشافها وتصنيفها                      15دارجة حتى اليوم أن أقل من           

ت ، ومن المعترف به  في المئة هي األنواع الكبيرة الظاهرة من الحيوان والنبا90األنواع التي تم وصفها فإن أآثر من   
بصفة عامة أن الحاجة الكبرى لعلم التصنيف الجديد وللقائمين بالتصنيف آامن في مجال الالفقاريات والكائنات الحية                   

 .الدقيقة والفطريات 

ًا عن نطاق     وتوثيق األنظمة اإليكولوجية إنما هو شكل من التصنيف ، غير أنه يعتبر في المعتاد خارج                              
وفي إطار االتفاقية يجرى النظر في هذا المجال في سياق دراسات األنظمة اإليكولوجية                    . المجال العلمي للتصنيف     

نهج األنظمة اإليكولوجية ، الذي هو مجال آخر جامع بين مختلف القطاعات                 " الموضوعية ، وخصوصًا من خالل        
 .التي يتناولها عمل االتفاقية 

----- 


