
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار ب تكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

 االجتماع العاشر

 ٢٠٠٥شباط / فبراير١١-٧، بانكوك

*لمؤقت من جدول األعمال ا٣-٦البند 
 

 

 دليل المبادرة العالمية للتصنيفتمهيدي ل ططخم

 مذكرة من األمين التنفيذي

 بشأن المبادرة العالمية للتصنيف، أن      ٦/٨ من مقرره    ٥طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، في الفقرة          -١
لمبادرة  للتصنيف وأن يقدم معلومات وإيضاحات إلى األطراف والحكومات األخرى تتعلق با           لمبادرة العالمية ادليل  يكمل  

 إعداد المشاريع التي تهدف إلى تنفيذ برنامج العمل، بما في           العالمية للتصنيف، وبصورة خاصة المعلومات عن عملية      
 .ذلك التوجهات الحالية من اآللية المالية

دليل المبادرة العالمية للتصنيف لكي     لالمرفق بهذا   التمهيدي  استجابة لذلك الطلب، أعد األمين التنفيذي المخطط         -٢
 نظرةتقديم  إلى  ويهدف الدليل   .    فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها العاشر          تنظر  
ع البيولوجي، ووصف    تنفيذ االتفاقية المتعلقة بالتنو    بهاتدعم  لكيفية التي يمكن للمبادرة العالمية للتصنيف أن        عن ا   ةعام

.  االتفاقية بصدد القضايا المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات       لكيفية إدماج اعتبارات التصنيف في برامج عمل        
ء على آليات تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف لتوضيح أدوار نقاط االتصال الوطنية،            لقاء الضو إهدف الدليل كذلك إلى     وي

 العمل اإلقليمية، وإبراز التفاعالت     وآلية مركز تبادل المعلومات، وآلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف وورش          
قديم المعلومات عن مصادر التمويل،      والتعاون الضروري مع المنظمات األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين، وت          
 .باإلضافة إلى اإلشارات إلى مشاريع التصنيف الممولة من مرفق البيئة العالمية

  مقترحـةةـتوصي

دليل التمهيدي ل خطط  المتأييد  وولوجية في استعراض    قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكن       
 .كرة الحاليةالمبادرة العالمية للتصنيف، المرفق بالمذ
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 مرفق

 دليل المبادرة العالمية للتصنيفتمهيدي لمخطط 

 تصدير

  تنفيذيزموج

يقدم الموجز التنفيذي سردا مركزا للغرض من دليل المبادرة العالمية للتصنيف ونطاقه، ويبرز الرسائل                  
 .وبرنامج العمل واآلليات الرامية إلى التشجيع على تنفيذهابادرة العالمية، الرئيسية بشأن الم

 مقدمة:  الفصل األول

يشرح هذا الفصل الغرض من الدليل، ويعرف علم التصنيف، ويبرز العوائق التي تعترض التصنيف واألسباب      
ويصف .     قطاعات في إطار االتفاقية     باعتبارها مسألة شاملة لعدة    تصنيفلة ل التي دعت إلى وضع المبادرة العالمي      

 . القدرة التصنيفية الالزمة لتنفيذ االتفاقيةنقصالفصل أنواع الفجوات الموجودة في العمل التصنيفي المتعلق باالتفاقية، و

 خلفية:  الفصل الثاني

ف  ويصف الخلفية التاريخية للمبادرة العالمية للتصني       ،التفاقيةفي إطار ا  يقدم هذا الفصل عرضا موجزا        
 .ل أهداف المبادرة العالمية والعمليات واآلليات المرتبطة بتنفيذهاويبرز هذا الفص.  وتشغيلها في سياق االتفاقية

 برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف:  الفصل الثالث

 ةيصف هذا الفصل الكيفية التي يمكن لبرنامج عمل المبادرة أن يسهم بها في تنفيذ برامج العمل المواضيعي                  
نفيذها في ت قسما تمثل األنشطة المزمع      ١٨ويحتوي هذا الفصل على     .    التفاقية ا  في إطار  والقضايا الشاملة لعدة قطاعات   

ل قسم القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، والسبل         ويصف ك .     نشاطا ١٨برنامج عمل المبادرة والبالغ عددها       
ويحتوي هذا  .    عين تنفيذها من قبل األطراف وغيرها من الشركاء        أنشطة محددة يت    والوسائل لتنفيذها، باإلضافة إلى   

 .قة إلى كل واحد من األنشطة المزمع تنفيذهاالفصل أيضا على قائمة بالمبادرات والبرامج الجارية، بالعال

 تطوير المبادرة العالمية للتصنيف ورصد سيرها:  الفصل الرابع

 ويصف  ، تشجع على التنفيذ، استنادا إلى الفصول السابقة        يوضح هذا الفصل نطاق التدابير واآلليات التي       
 وآلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية في       النقاط المركزية الوطنية وآلية مركز تبادل المعلومات       الرائدة، ودور    عالمشاري

.  يرية بصدد مسائل التصنيف      ويبرز أيضا الحاجة إلى االتصال والتثقيف والتوعية الجماه            .تنفيذ برنامج العمل  
 ٢٠١٠عالمية للتصنيف بالخطة االستراتيجية لالتفاقية، وهدف        وباإلضافة إلى ذلك، يصف الفصل عالقة المبادرة ال        

الستعراض القادم  لة  على مناقش باختصار   في التنفيذ، ويحتوي كذلك       التقدم المحرز للتنوع البيولوجي، وآليات رصد     
 .ي االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، وأثره المحتمل على العمل مستقبالللمبادرة العالمية للتصنيف ف
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 تمويل المبادرة العالمية للتصنيف:  الفصل الخامس

ويبرز أيضا مختلف مصادر التمويل للمشاريع      .    يصف هذا الفصل كيفية تعبئة الموارد لتنفيذ برنامج العمل         
 .ة من مرفق البيئة العالميةمشاريع  الممولالمتعلقة بالتصنيف ويقدم أمثلة لل

 مصادر المعلومات ونقاط االتصال المفيدة:  الفصل السادس

ة على شكل أطر سردية ومرفقات مختلفة،       عروضيقدم هذا الفصل معلومات عن أدوات التصنيف المالئمة، م         
 .ادرة العالمية للتصنيفالشركاء الرئيسيين لمساعدة األطراف في تنفيذ المبومصادر الكتابات والمعلومات اإلضافية، و

 أطر/مرفقات

تحتوي المرفقات واألطر على معلومات إضافية ومعلومات تقنية بدرجة أكبر، بما في ذلك بعض النصوص                 
 :لمرفقات ما يليوسوف تتضمن ا.  من مقررات مؤتمر األطراف

 ؛معلومات إضافية )أ(

 ؛مصادر المعلومات والمراجع األخرى )ب(

 ؛ى شبكة االنترنت للمنظمات والمبادرات الرئيسيةعناوين االتصال وعناوين المواقع عل )ج(

 ؛معجم مصطلحات )د(

فقرات رئيسية من مقررات مؤتمر األطراف التي تشير صراحة إلى المبادرة العالمية للتصنيف، أو                )ه(
 .فيذ عمل االتفاقية بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعاتنتل بصورة أعم إلى االحتياجات التصنيفية

 

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