
األمم المتحدة محايدة مناخيا،  لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .لب نسخ إضافيةنسخهم إلى االجتماعات وعدم ط إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .بع عدد محدود من هذه الوثيقةطُ

  

        والتكنولوجية    والتقنية    العلمية    للمشورة    الفرعية    الھيئة
  شرع رابعال ا�جتماع
  2010 أيار/مايو 21- 10 نيروبي،

  من جدول األعمال  5-4البند 
  

والدروس المستفادة من تقييمات ا�حتياجات ا�قليمية للتصنيف النتائج : المبادرة العالمية للتصنيف
 وتحديد ا ولويات

  ثانيمشروع توصية مقدم من رئيس الفريق العامل ال

  :على النسق التالي اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقرراً توصي

  إن مؤتمر األطراف

ال يهدد فقط عملية توليد بيانات تصنيفية جديدة، ولكنه يعرض أيضاً  تواصلالعائق التصنيفي المن أب رذكّي  -1
عملية التحقق من العينات التصنيفية الموجودة والبيانات المرتبطة بها على النحو الذي أودعت به فـي مجموعـات   للخطر 

  التاريخ الطبيعي والموارد العلمية األخرى؛

األطراف  يحثراز تقدم محدود بشأن تقييمات احتياجات التصنيف على الصعيد الوطني، بإح عترفإذ يو  -2
طائفة  حتياجاتمع إيالء اهتمام خاص ال ، حيثما ينطبق ذلك،ت التصنيفوالحكومات األخرى على إجراء تقييمات الحتياجا

ذات الصلة فـي   عملالوبرامج  موادجميع ال لمتعلق بالتصنيف في تنفيذا للدعمواحتياجاتهم  المستخدمين النهائيين كاملة من
  ؛االتفاقية

التقدم المحرز على الصعيد العالمي فيما يتعلق بتحديد أولويات احتياجـات التصـنيف إلدارة    وإذ يدرك  -3
حتياجـات التصـنيفية ذات   األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على تحديد اال يشجعاألنواع الغريبة الغازية، 

علـى  المجاالت المواضيعية والقضايا المتعددة القطاعات لالتفاقية، مع مراعاة االحتياجات الخاصة  غيرها من في ولويةاأل
  ؛قليميعلى الصعيد اإلبناء القدرات المحددة المتعلقة بحتياجات االو بشأن األنواعقليمي الصعيد اإل

البيانـات  غيرهـا مـن   و التصـنيفية  اناتاألطراف والمنظمات األخرى المعنية على إتاحة البي يشجع  -4
 وغيرهـا مـن المؤسسـات والمنظمـات المعنيـة      التصنيف ومنظمات والبيانات الفوقية المتأتية من مؤسساتالضرورية 

قليمي اإلوطني وعلى الصعيدين ال اتاستجابة لالحتياجات من المعلومات المحددة بوصفها أولوي والمجموعات التي بحوزتها
المعلومات والخبرات المتعلقة بإدارة األنـواع الغريبـة الغازيـة     مثل، جملة أمور منها،في أماكن أخرى، في التقييمات و

  المعرضة لالنقراض؛ واألنواع
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بالحاجة إلى ضرورة وجود بيانات أفضل وأشمل عن توزيع األنواع في نطـاق المنـاطق    وإذ يعترف  -5

ات األخرى إلى تحسين مستوى تنسيق بحوثها التصنيفية في المناطق الحكومات والمنظم يدعواألطراف و يحثالبيولوجية، 
  ؛بحرية وتعزيز إتاحة المعلومات الجديدة والقائمة    البيوجغرافية،

الحكومات والمنظمات األخرى إلى توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بالنطاق  يدعواألطراف و يحث أيضاً  -6
  مستخدمين على نحو أفضل فيما يتعلق بالداللة البيولوجية للصحة اإليكولوجية؛اإليكولوجي لألنواع بغية تلبية احتياجات ال

للمبادرة العالمية للتصنيف وبالتعاون مع التابعة أن يعقد، بمساعدة آلية التنسيق  األمين التنفيذي يطلب إلى  -7
  على حسب الحاجة؛ رعيةإعداد المشاريع في جميع األقاليم الفبشأن  حلقات دراسيةالمنظمات الدولية المعنية، 

األطراف والحكومات األخرى على تأييد مقترحات المشاريع المتعلقة بالمبادرة العالمية للتصـنيف   يحث  -8
المتعلقة بالتنوع البيولوجي المعدة بالتعاون مع منظمات وشبكات وطنيـة  الوطنية ذات الصلة بإستراتيجياتها وخطط عملها 

  ؛ ينالمعني ينخراآل ينوالمانح )GEF( عملية تمويل المشاريع من قبل مرفق البيئة العالمية سيروإقليمية وعالمية شريكة، لتي

، بالتعاون مع الشـبكات العالميـة   تطوير القدرات تيسير إلى حكومات األخرىاليدعو األطراف و يحث  -9
  :في المجاالت التالية ،على حسب الحاجة ،يمية ودون اإلقليميةواإلقل

القابلة للتقاسم والمواد المرتبطة بها، عن طريـق تعزيـز إدارة واسـتخدام    التصنيف ف استخدام معار  )أ(
  من االتفاقية؛ 15المرجعية داخل البلد، مع مراعاة أحكام المادة العينات مجموعات 

  ، مثل ترميز الحمض النووي باألعمدة المتوازية؛التصنيف لتقنيات الجزيئية التي يشيع استخدامها فيا  )ب(

  شباب المتخصصين في علم التصنيف؛اللكل من مستخدمي معلومات التصنيف و يةدورات تدريبنظيم ت  )ج(

، غيـر التجاريـة  بحوث التنوع البيولوجي  بأهمية تبادل قسائم العينات التصنيفية ألغراض وإذ يعترف[  -10
ـ  لمـي و العتيسير أوجه التعاون لوالحكومات والمنظمات األخرى على إيجاد سبل األطراف  يشجع ودون  ةالتقنـي اإلقليمي

        ؛]ورهناً بنتائج المفاوضات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع ، وفقاً للتشريعات الوطنية ذات الصلةواالستفادة منها ةاإلقليمي

عدد المتخصصين في مجال التصـنيف وأن التـراكم السـريع     ه من المتوقع أن ينخفضبأن ذ يعترفوإ  -11
تحديد األنواع التي تُشـتق منهـا    التصنيف من أجلفي مجال خبرات ال زيادةطلب يتالحمض النووي  لمعلومات تسلسالت

من تقييمـات  النطاق االستفادة بأقصى درجة من التكنولوجيات الجديدة لمجموعة واسعة وإتاحة  ؛ بشكل موثوق به األنواع
التصنيف لتوفير فرص ب ذات الصلة مؤسساتالاألطراف والحكومات األخرى على تعزيز أنشطة  يشجعالتنوع البيولوجي، 

االسـتحداث   يالتصنيف إلجراء تدريب مالئم ألخصـائي في مجال قدرات الوتعزيز  من الشباب خصائيي التصنيفألعمل 
  العالمي؛على الصعيد مي والوطني واإلقلي ينديتصنيف على الصعالمعنيين بالالفهرسي والمستخدمين النهائيين 

 التصنيفية القدرات تشكل عنصراً حاسماً في تنفيذ االتفاقية، وبأن التصنيفية القدراتبأن  أيضاً ذ يعترفوإ  -12
األعمدة بلحمض النووي ا ترميزمثل  ،جديدةالتكنولوجيات ال استخدام ما في ذلكب ،التنوع البيولوجي ورصده جردالالزمة ل

مرفـق البيئـة    طلب إلـى ي غير مالئمة في العديد من أنحاء العالم، ،يا المعلومات األخرى ذات الصلةالمتوازية وتكنولوج
   ؛مقترحات المبادرة العالمية للتصنيفتوفير التمويل لأولوية أكبر ل إعطاءوالمانحين اآلخرين  )GEF( العالمية

مـع   يدركإذ وة العالمية للتصنيف خاص للمبادر صندوق استئمانيفي إنشاء  المحرز بالتقدم يرحبوإذ   -13
والشبكات والمنظمات واألطراف المعنية التي تسهم في إعداد وتشجيع إسـتراتيجية   الدولية BioNETمبادرة االمتنان أعمال 

مـن أجـل تشـغيل     بوجه عاجلإلى االستجابة  األخرى حكومات والمنظماتالواألطراف  يدعوالرعاية والحملة العالمية، 
  تئماني؛الصندوق االس
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البيان والتوصية الصادرين عن مـؤتمر اليونسـكو    بالقسم المعني بالتصنيف باعتباره جزءاً من يرحب  -14

السنة الدولية للتنوع البيولوجي فـي المقـر الرئيسـي    المنعقد بمناسبة بشأن العلوم والسياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
 األخـرى  الحكومـات  يـدعو األطـراف و  يحث، و2010يناير /ون الثانيكان 29إلى  25لليونسكو بباريس في الفترة من 

   : عن هذا المؤتمر انبثقتالتوصيات التالية التي  أن تدعم وتنفذ، حسب االقتضاء،إلى  معنيةوالمنظمات ال

  دعم المجتمعات األصلية والمحلية في االستحواذ على معارفها التصنيفية والحفاظ عليها؛  )أ(

تسريع سـير العمـل   الكفيلة ب  ف الحاسوبي والنهج الجزيئية وغيرها من النهج االبتكاريةتطبيق التصني  )ب(
  التصنيفي في مجالي االكتشاف والوصف؛

استخدام أدوات البنية التحتية الرقمية والجزيئية إلدماج البيانات التصنيفية مع األنـواع األخـرى مـن      )ج(
  يام أيضاً بتوسيع نطاق المنتجات المتاحة لدعم عملية التحديد والخدمات األخرى؛ تعلقة بعلوم الحياة، ومن ثم القالمعلومات الم

ات المسـجلة فـي المعـارف العلميـة     تحديد أولويات الجهود المبذولة في مجال التصنيف وفقاً للفجـو   )د(
  احتياجات المستخدمين؛و

سائط اإلعالم عبـر اإلنترنـت   في مجال االتصال والتوعية، واستخدام منابر و نموذجيةإرساء ممارسة   )ه(
  للوصول إلى الجمهور وغيره من الجهات؛

، يكون بمقدورهم العمل بشكل مـرن وتعـاوني   المتخصصين في مجال التصنيفتدريب جيل جديد من   )و(
  وتقييم التكنولوجيات واألدوات الجديدة والناشئة؛ 

  العلم المتقدمة؛ تقدير المساهمات القيمة للتصنيف واالعتراف به كفرع من فروع  )ز(

ونقـاط   للمبادرة العالمية للتصنيفالتابعة التنسيق  آليةالتشاور مع ، بضعأن ي األمين التنفيذي يطلب إلى  -15
 استراتيجية شاملة في مجال بنـاء القـدرات  المنظمات المعنية، االتصال الوطنية المتعلقة بالمبادرة والمؤسسات والهيئات و

   : على الصعيدين العالمي واإلقليمي مع مراعاة ما يلي للمبادرة العالمية للتصنيف

االحتياجات والقدرات في مجال التصنيف على النحو الذي سبق اإلبالغ بـه وال سـيما فيمـا يتعلـق       )أ(
  ؛النتائج تحقيق بالمنجزات المستهدفة الموجهة نحو

  ؛مبادرة العالمية للتصنيفلبرنامج عمل اع تنفيذها في األهداف التي وضعت لألنشطة الفردية المزم  )ب(

  أصحاب المصلحة المعنيون والموارد المطلوبة باإلضافة إلى آليات التمويل الممكنة؛  )ج(

، وتحديـداً  لمجاالت المواضيعية والقضايا المتعددة القطاعات لالتفاقيـة احتياجات وأولويات التصنيف ل  )د(
  ؛ الغريبة الغازيةاألنواع و بالنسبة إلى العمل المتعلق بالمناطق المحمية

الهيئة الفرعية للمشورة  يطلب إلىمؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، و إلى مشروع التقرير المرحلي قدمأن يو
  استعراض مشروع االستراتيجية قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛ العلمية والتقنية والتكنولوجية

استخدامها  بغيةغة موحدة الحتياجات التصنيف وتقييمات القدرات األمين التنفيذي وضع صي يطلب إلى  - 16  
   من قبل األطراف؛

   
 ----  

 


