
طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 . بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية ويرجى من المندوبين التكرم.من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شررابع عاالجتماع ال

  2010 يارأ/مايو 21-10 نيروبي،
  *من جدول األعمال المؤقت 3-3البند 

  
  ستراتيجية العالمية لحفظ النباتد لالاقتراحات إلجراء تحديث موح

  مذكرة من األمين التنفيذي
  موجز تنفيذي

 ويتمثل هدفها النهائي في وقف الخسارة ،2002 في عام ستراتيجية العالمية لحفظ النباتاعتمدت اال  
ير النظر في مواصلة تطو، 9/3في المقرر  ،قرر مؤتمر األطرافو.  ة والمستمرة في التنوع النباتيحاليال

، بما في ذلك يلنباتاتنوع ال أمام، مع مراعاة التحديات البيئية الحالية والناشئة 2010بعد عام وتنفيذها االستراتيجية 
.  2010ستراتيجية الجديدة لما بعد عام لخطة االوبما يتمشى مع اتحديث األهداف الحالية في السياق األوسع نطاقا 

لفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقدم، قبل االجتماع إلى الهيئة اوطلب مؤتمر األطراف أيضا 
 العالمية، مع األخذ في الحسبان تقرير حفظ موحد لالستراتيجيةالعاشر لمؤتمر األطراف، مقترحات بشأن تحديث 

لرابعة والمدخالت التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية انشرة ، والطبعة الثالثة من اتالنبات
 .اإلضافية الواردة من الشراكة العالمية لحفظ النباتات والمنظمات المعنية األخرى

المساهمات من خالل منتدى ، فضال عن قليمية والمشاورات اإلأساس عدد من االجتماعات وعلى  
لفترة لاتيجية العالمية  تحديث موحد لالستربشأنإلكتروني وتعليقات االستعراض، أعد األمين التنفيذي مقترحات 

 ينبغي اعتبارو.  ، يشمل تحديثات لألهداف الستة عشر الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية2011-2020
أو إقليمية، وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، ومع /عداد أهداف وطنية وإداخله بيمكن  ا مرنااالستراتيجية إطار

ويرتبط تنفيذ االستراتيحية بتنفيذ الخطة االستراتيجية الجديدة .  البلدانمراعاة االختالفات في التنوع النباتي بين 
تتمشى عملية لالتفاقية، التي تتضمن آليات لتمكين األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين من تحقيق األهداف، و

  .شد الموارد التابعة لالتفاقيةحاستراتيجية مع حشد الموارد الضرورية 
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  التوصيات المقترحة
رغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف باعتماد قد ت

  :قرار على النحو التالي
  إن مؤتمر األطراف

 للنباتات في دعم قدرة النظام اإليكولوجي على التحمل، وتوفير خدمات النظام اسمبالدور الحإذ يعترف 
  ،البيئية والتخفيف منها، ولدعم رفاهية اإلنساناإليكولوجي؛ والتيكف مع التحديات 

 هذه األهداف، بما في ذلك تعميمأو / بجهود بعض األطراف في إعداد استجابات وطنية ووإذ يرحب
من أوروبا لتحديث الخطة االستراتيجية األوروبية لحفظ النباتات باستعمال إطار هذه اإلقليمية االستجابة 

  االستراتيجية،
 في بلوغ األهداف وبناء سهامإلل الشركاء، والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين  بجهودوإذ يقر

   تنفيذ االستراتيجية،من أجلالقدرات 
 بتقرير حفظ النباتات، المتاح بلغات األمم المتحدة الست، كعرض عام موجز للتقدم المحرز في وإذ يرحب
  ،ونشره رلندا في إعداد التقرير بمساهمة حكومة إيوإذ يعترفتنفيذ االستراتيجية، 
 تدعو ففسو بأنه مع إحراز تقدم كبير في تنفيذ االستراتيجية على جميع المستويات، وإدراكا منه

   لتحقيق الغايات المنصوص عليها في االستراتيجية،2010 إلى مزيد من العمل في الفترة بعد عام الضرورة
، بما في ذلك األهداف العالمية العالمية لحفظ النبات اعتماد التحديث الموحد لالستراتيجية يقرر  -1
 في المرفق أدناه، ومواصلة تنفيذ االستراتيجية كما ترد، 2020-2011لفترة ل تحقيق نتائج فعلية نحوالموجهة 

  ؛2010من اإلطار األوسع للخطة االستراتيجية لالتفاقية فيما بعد عام كجزء 
 ينبغي 2020- 2011جهة نحو تحقيق نتائج فعلية للفترة األهداف العالمية الموعلى أن يشدد   -2

أو إقليمية، وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، مع مراعاة /اعتبارها إطارا مرنا يمكن بداخله إعداد أهداف وطنية و
  االختالفات في التنوع النباتي بين البلدان؛

هناك حاجة إال أن قنية والعلمية،  أنه بينما يمكن إجراء التحديث الموحد من الوجهة التيالحظ  -3
ة لحشد الموارد المالية والتقنية والبشرية الالزمة وتعزيز القدرات والشراكات من أجل تحقيق أهداف هذه ملح

  ؛االستراتيجية بما يتمشى واستراتيجية حشد الموارد التابعة لالتفاقية
 تمويل إلى تقديم دعم وافت ال األطراف، والحكومات األخرى، واآللية المالية، ومنظمايدعو  -4

تنفيذ االستراتيجية، وخصوصا من جانب األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان لوفي التوقيت المناسب 
  ؛نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي

في األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل بناء القدرات، وخصوصا إلى  الحاجة يشدد على  -5
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل تسهيل تنفيذ 

  االستراتيجية؛
  : األطراف والحكومات األخرى إلى القيام بما يلييدعو  -6
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في الخطط على الشكل المالئم، إدراجها و اإلقليمية أو/داد أو تحديث األهداف الوطنية وإع  )أ(

والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وإلى 
  ؛2010ام بعد ع لتنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية أو اإلقليمية/الوطنية و لالستراتيجية مع الجهود ضافيإلمطابقة التنفيذ ا

  الوطني؛على المستوى تعيين نقاط اتصال وطنية لالستراتيجية من أجل تعزيز التنفيذ   )ب(
  : المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة إلى القيام بما يلييدعو أيضا  -7
لجهود المشتركة تعزيز ا في تنفيذها، بما في ذلك من خالل سهامة واإلدثح االستراتيجية المتأييد  )أ(

   وقف الخسارة في التنوع النباتي؛نحو موجهةال
دعم الجهود الوطنية واإلقليمية لتحقيق أهداف االستراتيجية من خالل تسهيل بناء القدرات، ونقل   )ب(
  . وتبادل المعلومات وحشد الموارد،التكنولوجيا
بالتالزم ، 2015 إجراء استعراض في منتصف المدة للتحديث الموحد لالستراتيجية في عام يقرر  -8

  مع استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية لالتفاقية واستعراض تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛
نشاء وظيفة في األمانة إلل على الموارد الالزمة وحصسعى لل إلى األمين التنفيذي أن ييطلب  -9

  ؛2010تعزيز التنسيق والدعم لتنفيذ االستراتيجية بعد عام تكون مهمتها 
 ات إلى األمين التنفيذي، القيام بما يلي، بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النباتيطلب كذلك  -10

  :ذات الصلة، وشريطة توافر الموارد الالزمةاألخرى وشركاء آخرين والمنظمات 
 ومؤشرات معالمنة، بشأن إعداد ال، من خالل آلية التنسيق المرعممزيد من األالقيام ب  )أ(

تيجية المحدثة وتدابير لتعزيز التنفيذ الوطني لالستراتيجية وإدماج تنفيذ االستراتيجية مع برامج ومبادرات لالسترا
  أخرى في االتفاقية، بما في ذلك تحقيق التجانس مع الخطة االستراتيجية الجديدة وتدابير تنفيذها؛

، 2012، بحلول عام لنبات اإعداد نسخة إلكترونية لحقيبة أدوات االستراتيجية العالمية لحفظ  )ب(
المرفق بتقرير ذلك االجتماع، من أجل في  والوارد ،الشكل الذي أعده االجتماع الثالث لفريق االتصالباستعمال 

  اإلقليمي؛/تسهيل وتشجيع إعداد وتحديث االستجابات الوطنية واإلقليمية وتعزيز التنفيذ الوطني
التنفيذ الوطني واإلقليمي لالستراتيجية، إلى أقصى قدر إقليمية بشأن تدريبية تنظيم حلقات عمل   )ج(

زيادة التوعية، وتبادل المعلومات وبناء جهود ممكن، بالتالزم مع حلقات العمل األخرى ذات الصلة؛ وتيسير 
  ؛2010القدرات من أجل االستراتيجية بعد عام 

، والمنظمة الدولية لحفظ ات لحكومة إيرلندا، والشراكة العالمية لحفظ النباتيعرب عن تقديره  -11
ربان، في شيكاغو، وحدائق النباتات في د، والحدائق الملكية النباتية كيو، وحدائق النباتات (BGCI)حدائق النباتات 

  لدعمها االجتماعات اإلقليمية؛ة، باإلضافة إلى شركة بوينغ حدث لألنشطة المتعلقة بإعداد االستراتيجية الماعلى دعمه
ديره إلى المنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات على إعارة مسؤول برنامج إلى  عن تقيعرب  -12

  .2010األمانة من أجل دعم تنفيذ االستراتيجية حتى عام 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/9 
Page 4 
 

  مقدمة    - أوال
، تمشيا مع برنامج العمل المتعدد السنوات 2008أجري استعراض متعمق لالستراتيجية العالمية في عام   -1

ونتيجة الستنتاجات االستعراض .  7/31، الذي اعتمده في المقرر لمؤتمر األطراف التابع 2010حتى عام 
بعد عام وتنفيذها النظر في مواصلة تطوير االستراتيجية ، 9/3المتعمق، قرر مؤتمر األطراف، في المقرر 

األهداف الحالية في ، بما في ذلك تحديث يلنباتاتنوع ال أمام، مع مراعاة التحديات البيئية الحالية والناشئة 2010
 وبما يتسق معها، مع األخذ في الحسبان 2010ستراتيجية الجديدة لما بعد عام السياق األوسع نطاقا للخطة اال

  . بين البلدانات تنوع النباتبمجالاألولويات والظروف والقدرات واالختالفات الوطنية 
د اجتماعات ومشاورات واستعراضات من  تشمل عق،واستجابة لذلك، قام األمين التنفيذي بعدة أنشطة  -2

جانب النظراء من أجل توحيد اآلراء والمدخالت من طائفة عريضة من أصحاب المصلحة، وذلك كأساس إلعداد 
ة في القسم الثاني من هذه طويرد ملخص لنتائج هذه األنش.  2010اقتراحات لتحديث االستراتيجية بعد عام 

شرح موجز لألساس  التذييلويرد في .  ة المحدثة في المرفق بهذه المذكرةويرد مشروع االستراتيجي.  المذكرة
وترد المصطلحات .   االستراتيجية السابقة، وذلك إلرشاد المناقشاتبالعالقة إلىر يلتغيا اترمبرهدف والتقني لكل 
ة، ترد حتملالملمهمة ا معالم، وال2010 التقني، وتقييم للتقدم المحرز نحو بلوغ الهدف حتى عام ساسالكاملة واأل

  .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/16)في مذكرة إعالمية 
  مدخالت إلعداد تحديث موحد لالستراتيجية العالمية   -ثانيا 

  2010بعد عام لحفظ النباتات 
 لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، أجرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية في سياق التحضير  -3

 وأحالت الهيئة الفرعية ستراتيجية العالمية لحفظ النبات،ة استعراضا متعمقا للتقدم المحرز في تنفيذ االوالتكنولوجي
 12/2 من توصيتها 1الرسائل الرئيسية الناتجة عن االستعراض إلى مؤتمر األطراف، في الفقرة 

)UNEP/CBD/COP/9/2في تحقيق األهدافملحوظ  تقدم أنه بينما أحرزوالحظ االستعراض المتعمق ).  ، المرفق 
؛ كانت هناك 12 و10و 6 و4 و2ز تقدم محدود بالنسبة لألهداف أحرو ،16 و15 و14 و11 و9 و8 و5و 1

 للمناقشات خالل اوشكل التحليل الذي أجري لالستعراض المتعمق أساس.  7 و3فجوات في تحقيق الهدفين 
  . لها أدناهلخصمشاورات واجتماعات مختلفة يرد م

  2010ة المباشرة بشأن االستراتيجية بعد عام ينتائج المشاورة اإللكترون   - ألف 
 الخطوات عريف من استجابات أصحاب المصلحة واألطراف كأساس لتعريضة طائفةمن أجل جمع   -4

القادمة لالستراتيجية العالمية لحفظ النبات، فضال عن التحضير لالجتماع الثالث لفريق االتصال المعني 
نيسان / أبريل30 إلى 1 العالمية لحفظ النبات، أجرى األمين التنفيذي مشاورة إلكترونية مباشرة من ةيباالستراتيج

جتماع فريق االتصال ال في وثيقة المعلومات األساسية ةهذه المشاورنتائج ويرد ملخص ل.  2009
)UNEP/CBD/LG-GSPC/3/2(.  
مسائل ت تضمن و،جميع مكونات االستراتيجية العالمية لحفظ النباتبحث وتناولت المشاورة اإللكترونية   -5

  .أو مواصلة تطوير األهداف القائمة/ومراجعة / بخصوص تحديثمسائلعامة، تستهدف جميع أصحاب المصلحة، و
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 سنوات للمرحلة الجديدة من االستراتيجية العالمية، 10مدته زمني ل إطار وأشارت المشاورة إلى تفضي  -6

 ذات ة األجلمع رؤية طويلة األجل لتقديم سياق على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني؛ وأهداف متوسط
 عرفت) أهداف( الوقت، باإلضافة إلى غايات قصيرة األجل بمرور رأن تتغي ومن غير المرجح رفيعمستوى 

وبينما تم االعتراف بأن الغايات الفرعية الخمس .  أصحاب المصلحةمختلف األولويات الفورية للتنفيذ من جانب 
 النظر في تحديث االستراتيجية العالمية إال أنه عندإقليمية، نت قوية بدرجة تسمح بدعم إعداد أهداف وطنية وكا

  .حاليفي اإلطار الالموجودة   النظر في الفجواتجرى التشديد على ضرورة، 2010بعد عام 
 المشاورة أنه بينما كانت االستراتيجية فعالة في تقديم إطار للتنفيذ على المستوى العالمي كما أوضحت  -7

الحفظ في الموضع الطبيعي كنهج أساسي نهج ستعمل تدعم نهج النظام اإليكولوجي، ووتواإلقليمي والوطني، 
أنها كانت أقل فاعلية في تطبيق األحكام الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع ال إدعم قوائم الجرد الوطنية؛ ت و،للحفظ

  . الفعال على المستوى الوطني وإشراك المجتمعات األصلية والمحليةتعميم؛ وتسهيل ال)ي(8وتنفيذ المادة 
سين وضوح ة أفضل، وتحصور األهداف بعريفت) 1: (وشدد المستجيبون على الحاجة إلى ما يلي  -8

أي محددة، ويمكن قياسها،  (SMARTالتأكد من أن تكون جميع األهداف ) 2(ها؛ اف وتقليل الغموض فياألهد
 لتمكين رصد وتقييم وتقدير أثر االستراتيجية على األجل المتوسط ) المدةويمكن تحقيقها، وذات أهمية ومحددة

مؤشرات واألهداف الفرعية بعد عام ، وال المهمةمعالم خطوط أساس للرصد وتحديد العريفت) 3(؛ واألجل الطويل
 كانت مفتوحة ومن الصعب قياسها 16 و15 و14 و13 و3ولوحظ أيضا أن األهداف .  ، عند اإلقتضاء2010

وباإلضافة إلى ذلك، .  ة بدال من األهداف القابلة للقياسنشودورصدها ويمكن تصنيفها تحت فئة األهداف الم
؛ )10 و9 و7 و2مثل األهداف ( عاجلة لتحقيق بعض األهداف  خاصةة األثر المحتمل لتغير المناخ أهميأضاف

؛ وأساس )13 و9 و8مثل األهداف (تبرير االستثمار في بعض األهداف على المستوى الوطني واإلقليمي 
  ).15 و14 و12 و6 و5 و4مثل األهداف  ( بغرض زيادتهااستعراض بعض حدود األهداف

 14 و11 و1داف، أيدت المشاورة اإللكترونية اإلبقاء على األهداف يما يتعلق بتحديث ومراجعة األهفو  -9
 إلى 10 و4، بينما يحتاج الهدفان 15 و13 و12 و9 و8 و7 و6 و5 و3 و2؛ وتحسين تدابير تنفيذ األهداف 16و

  . لوضع أهداف جديدةتأييدوبشكل عام، لم يكن هناك .  مزيد من المراجعة والتحديث
االستراتيجية المحدثة بساطة اإلبقاء على : (ة عامة، الحاجة إلى ما يليبصفأبرزت المشاورة، و  -10
 الحالية لالستراتيجية العالمية لحفظ النبات ومواصلة العمل بشأنها مع غايات الخمسالتركيز على ال) 2(؛ يزهاركتو

التأكد ) 3(؛ والطويلةجال القصيرة والمتوسطة استعراض مناسب لدمج القضايا الناشئة وتحديد غايات على اآلإجراء 
التنفيذ، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية،  المصلحة الرئيسيين في بميع أصحافعال لجالشراك اإل من

تكثيف الجهود لمعالجة التحديات التي تفرضها الفجوات في البحوث ) 4(وقطاع األعمال ووسائل اإلعالم؛ 
التأكد من أن األهداف الحالية لم يتم تغييرها بدرجة كبيرة ) 5 (قدرات؛ال، واألدوات ونقص المواردوالمعرفة، و

تقديم آليات لتسهيل إدماج ) 6(ها واعتمادها بالفعل على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛ تعميمنظرا ل
التأكد من ) 7(معارف وإبتكارات وممارسات وتكنولوجيات المجتمعات األصلية والمحلية المتعلقة بالتنوع النباتي؛ 

ل حمعالجة القيود البشرية وقيود الموارد المالية التي واجهت التنفيذ الفعال لالستراتيجية السابقة ، وذلك في المرا
إدماج عناصر االستراتيجية وتحقيق التجانس مع الخطة االستراتيجية المحدثة واستراتيجية حشد ) 8(األولى؛ 
مالحظة أنه بينما يمكن إعداد ) 9(لمبادرات األخرى في إطار االتفاقية؛  باإلضافة إلى برامج العمل وا،الموارد
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 بالتالزم مع استعراض األهداف 2015راض في عام ـ سنوات، ينبغي إجراء استع10 االستراتيجيـة لمدة
  .اإلنمائية لأللفية

  نبات  نتائج االجتماع الثالث لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ ال- باء 
استعرض االجتماع الثالث لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النبات، المنعقد في دبلن   -11

ترونية، وتقرير حفظ النبات، واإلرشادات ك، استعرض نتائج المشاورات اإلل2009أيار / مايو28 إلى 26من 
أعد االجتماع رؤية لالستراتيجية المحدثة، و.  اإلضافية من المناقشات الجارية حول الخطة االستراتيجية

ويتاح .   المنطقي واألهداف والنطاق والمبادئ العامة والعمل اإلضافي واستعرض األهدافساسرض األعواست
وأعد فريق االتصال أول مسودة .  )GSPC-LG/CBD/UNEP/4/3(تقرير االجتماع على الموقع الشبكي لألمانة 

ألمانة من لشبكي لموقع االالقتراح بتحديث موحد لالستراتيجية وأرفقها بالتقرير، وأتاحها الستعراض النظراء على 
 من اانة ردودوتسلمت األم.  محررة مسودة أولية غير صورة في 2009تشرين األول /آب إلى أكتوبر/أغسطس

وكانت المسودة متاحة أيضا للمشاورات .   دولية وأربعة من أصحاب المصلحةاتثماني حكومات، وثماني منظم
 وتحديث الخطة االستراتيحية ،اإلقليمية التي عقدت في إطار كل من تحديث االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

  .لالتفاقية
   نتائج االجتماعات اإلقليمية  - جيم 

، وبدعم من (BGCI)ما بالتعاون مع المنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات نظعقد اجتماعان إقليميان،   -12
فقد عقدت حلقة العمل .  اجتماع فريق االتصالمعدة بواسطةشركة بوينغ، الستعراض مسودة المقترحات ال

ي حدائق النباتات في شيكاغو،  ف2009تشرين األول / أكتوبر1أيلول إلى / سبتمبر30اإلقليمية ألمريكا من 
أي محددة، ويمكن قياسها،  ("SMART-ness"الوضوح والنطاق و: واستعرضت المسودة باستعمال المعايير التالية
 ، مع المبادرات األخرىروابط المهمة والمؤشرات والمعالم، وال)ويمكن تحقيقها، وذات أهمية ومحددة المدة

ة وعقدت حلق.   التوصيات الصادرة عن االجتماع في مسودة الوثيقةتجدرأ ،وبعد ذلك.  والموارد والفجوات
وجمعت الحلقة .  2009تشرين الثاني / نوفمبر4 إلى 3ربان، بجنوب أفريقيا من العمل اإلقليمية ألفريقيا في د

خبراء في حفظ النباتات وركزت على الفجوات وأوجه القصور في المسودة مع تطبيق نفس المعايير وأوصت 
عين اإلقليميين كوثيقتين اويتاح تقريرا االجتم.  وصية أخرى بشأن النطاق والعالمات المهمة في مسودة الوثيقةبت

  .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/18) و (UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/17)إعالميتين 
      المساهمات من اجتماعات أخرى- دال 

.  دثة وقدما مدخالت إضافية إلى األمين التنفيذياستعرض اجتماعان آخران مسودة االستراتيجية المح  -13
، ةرق في أن2009تشرين األول / أكتوبر26قة عمل وطنية حول االستراتيجية عقدت في لوتضمنت هذه ح

حزيران / يونيو12 إلى 8، المنعقد من (Eurogard V)واالجتماع الخامس للمجلس األوروبي لحدائق النباتات 
  . في هلسنكي2009
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  اجتماع الصياغة   - هاء 

المنعقد في حدائق ( كيو، استعرض اجتماع الصياغة ةبدعم من حكومة إيرلندا وحدائق النباتات الملكي  -14
ء واالجتماعات المدخالت من استعراض النظرا) 2010كانون الثاني / يناير22 إلى 21 منالنباتات الملكية كيو، 

، غاياتووافق االجتماع على الرؤية وال.  2010بعد عام  إرشادات حول تحديث االستراتيجية اإلقليمية وقدم
  .تذييلتغيير حسبما ورد شرحها في الال التقني ومبررات ساسواستعرض األهداف باإلضافة إلى عناصر األ

وشدد االجتماع أيضا على دور آلية التنسيق المرنة والحاجة إلى تحقيق التجانس والتطابق بين   -15
، فضال عن برامج العمل والمبادرات األخرى 2010ستراتيجية المحدثة لالتفاقية بعد عام االستراتيجية والخطة اال

وباإلضافة إلى ذلك، أبرز االجتماع الحاجة إلى مزيد من العمل الستعراض المؤشرات .  في إطار االتفاقية
، وينبغي ربطه بإطار 2010 وإعداد إطار لرصد االستراتيجية بعد عام ، المهمة وتحقيق التجانس بينهامعالموال

نقص وأبرز االجتماع أيضا أن تنفيذ االستراتيجية الحالية يعترضه عقبات بسبب .  رصد الخطة االستراتيجية
وينبغي أن تكون .  الدعم المتاح ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجينقص  و،ية، وعدم عقد حلقات عمل تدريبالتمويل

االستراتيجية العالمية في الخطة االستراتيجية الجديدة لالتفاقية متاحة بالمثل لتنفيذ آليات دعم تنفيذ االتفاقية الواردة 
  .لحفظ النبات
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  مرفق
  ة لحفظ النباتحدثالستراتيجية العالمية المبشأن ااقتراحات 

2011 -2020  
      الرؤية-ألف 

إلى وقف الخسارة تسعى اتيجية االسترو. على النباتاتيعتمدان تشغيل الكوكب وبقاؤنا و.  النباتاتالبال حياة 
  المستمرة في التنوع النباتي

ل  تحمقدرةبما فيها ( تنوع حياة النباتات بشرتتمثل رؤيتنا في مستقبل إيجابي ومستدام تساند فيه أنشطة ال  -1
، ويساند ) إيكولوجيةإنتماءات، وبقاء أنواع النباتات ومجتمعاتها وما يرتبط بها من موائل ونوع الجيني النباتيالت

  .التنوع النباتي بدوره أساليب عيشنا ورفاهيتنا ويحسنهما
 المحلية والوطنية –ا على جميع المستويات معلعمل على ا االستراتيجية العالمية لحفظ النبات حفزنات  -2

 مع ،دام وحفظها واستخدامها على نحو مست،لتنوع النباتي في العالمل لفهم الثروة الضخمة –واإلقليمية والعالمية 
  .هاوبناء القدرات الالزمة لتنفيذبهذه االستراتيجية  التوعية تعزيز

      األهداف-باء 
الموجهة لتحديات التي تفرضها التهديدات التصدي لهدف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات في يتمثل   -3
ن إال أنباتي واستخدامه المستدام،  حفظ التنوع الفين الغرض الشامل لالستراتيجية يكموبينما .  لتنوع النباتيل

  .من االتفاقية) ي(8دة اضها، مع مراعاة الماغركذلك لتحقيق أ انالحصول وتقاسم المنافع مهم
 2020-2011 لفترةوينبغي النظر في تنفيذ االستراتيجية ضمن اإلطار العريض للخطة االستراتيجية ل  -4

البيولوجي واألسباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي تؤثر على  الضغوط على التنوع نظرا ألنالتابعة لالتفاقية، 
وبالمثل، ستكون اآلليات الالزمة لتمكين  .  المكونات األخرى للتنوع البيولوجيها علىقدر تأثيرنفس النباتات ب

إطار الخطة رصد التقدم المحرز في التنفيذ في لاألطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين من التنفيذ الفعال لالتفاقية و
  .، ستكون أيضا مهمة بالنسبة لهذه االستراتيجية2010ة لالتفاقية بعد عام داالستراتيجية الجدي

  : التاليةغايات الخمسوتتكون االستراتيجية من ال  -5
  ؛بدرجة كافية  بهاالعتراف وهقيوثتالتنوع النباتي وفهم : ى األولغايةال  )أ(
  لتنوع النباتي؛فعال للفوري والحفظ اال: ة الثانيغايةال  )ب(
  امة ومنصفة؛دل التنوع النباتي بطريقة مستاستعما: ة الثالثالغاية  )ج(
 التنوع النباتي، ودوره في أساليب العيش بمجاللتعليم والتوعية نهوض باال: ة الرابعالغاية  )د(

  ؛الحياة على األرضأشكال المستدامة وأهميته بالنسبة لجميع 
  .تنفيذ االستراتيجيةالالزمة لوالمشاركة الجماهيرية ة القدرات  تنمي:ة الخامسالغاية  )ه(
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   المنطقي لالستراتيجيةساس    األ-جيم 

كوكب ي لضرور، ومورد في العالملبيولوجي  جزء حيوي من التنوع ااتمن المعترف به عالمياً أن النبات  -6
 هناك الكثير من وألياف، غذية وأخشابكأ التي تستعمل األنواع النباتية المستزرعةوباإلضافة إلى  . األرض

وذلك كمحاصيل وسلع مفيدة في المستقبل،  ، والمحتملةكبيرةالثقافية القتصادية والهمية ااألذات برية النباتات ال
النباتات دوراً رئيسياً في تلعب و . التغير البيئي وتغير المناخوخاصة بينما تتصدى البشرية للتحديات الناشئة عن 

 لموائل ستبدالهال يمكن إ اًوتوفر مكونفيه، ، وحفظ استقرار النظم اإليكولوجية نازن البيئي األساسي لكوكبحفظ التوا
نه من المقدر أن مجموع ولكولم يتم حتى اآلن تجميع قائمة جرد كاملة لنباتات العالم،  . الحياة الحيوانية في العالم
  .ع نو400 000ى يبلغ حوالاألنواع النباتية الوعائية 

 أن كثيراً من األنواع النباتية ومجتمعاتها، وتفاعالتها اإليكولوجية، بما في ذلك ،من الشواغل الملحةو  -7
 من صنععوامل نقراض، بفعل إلبا العالقات الكثيرة بين األنواع النباتية والمجتمعات والثقافات البشرية، مهددة

 ،ثاألنواع الغريبة الغازية، والتلوو واالستغالل المفرط،  تغير المناخ، وفقدان الموائل وتحويلها،مثلاإلنسان، 
وإذا لم توقف هذه الخسارة،  . ، وذلك ضمن جملة أمور لغرض الزراعة وأنواع التنمية األخرىة الغاباتوإزال

.  ةوالصناعية الملحوالصحية دية واالجتماعية  أيضا فرص عديدة إليجاد حلول جديدة للقضايا االقتصاضيعست
 للمجتمعات األصلية والمحلية، ولهذه المجتمعات دور وخصوصا شاغال على ذلك، يشكل التنوع النباتي وعالوة

  . التنوع النباتيخسارةالتصدي لحيوي في 
ستواصل ) 1: (وفي حالة بذل جهود على جميع المستويات لتنفيذ هذه االستراتيجية المحدثة بالكامل  -8

لنباتات للحصول على خدمات وسلع النظام اإليكولوجي، بما في ذلك المجتمعات حول العالم االعتماد على ا
المناظر الطبيعية الغنية والمنتجة، ومصادر الطاقة، استمرار ن المناخ، وقية، وتحساألغذية، واألدوية، والمياه الن

لمناخ والتكيف ن البشرية القدرة على استخدام إمكانيات النباتات بالكامل للتخفيف من تغير استؤم) 2(جو صحي؛ و
خفض نست) 3(معه، مع االعتراف بدور التنوع النباتي في الحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل؛ 

سيتم ) 4(حماية التنوع الجيني للنباتات؛ يتم بدرجة كبيرة مخاطر إنقراض النبات بسبب األنشطة البشرية، و
 نحو مستدام وتقاسم المنافع الناشئة عن استعمالها بإنصاف لحل استعمال التراث المتطور الغني للتنوع النباتي على

سيتم ضمان المعارف واإلبتكارات ) 5(ة، ودعم أساليب العيش وتحسين رفاهية اإلنسان؛ ثارالمشاكل الم
وسيدرك الناس في كل مكان الحاجة ) 6(والممارسات لدى المجتمعات البشرية األصلية والمحلية واالعتراف بها؛ 

  .ة لحفظ النبات ويفهمون أن النباتات تساند حياتهم وأن على كل فرد منهم أداء دوره في حفظ النباتالملح
  ستراتيجية العالمية لحفظ النباتعامة لالالمبادئ النطاق وال   -دال 

 تنطبق االستراتيجية على المستويات الرئيسية الثالثة للتنوع البيولوجي التي تعترف بها االتفاقية، وهي  -9
  . وما يرتبط بها من موائل ونظم إيكولوجية،التنوع الجيني للنباتات، واألنواع والمجتمعات النباتية

من المرتبة على النباتات  ةأساسيبصفة ز يتركالمع  االستراتيجية المملكة النباتية جلعاتووفقاً لذلك،   -10
  هذهي أنعنيال هذا و . سرسخياتال وحزازيات المثل ،العالية، وغير ذلك من المجموعات الموصوفة جيداً

يمكن أن تختار و .  أو أنها بمنأى عن المخاطر،مةمه لها وظائف إيكولوجية  ليسدنى مرتبةالمجموعات األ
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 االستراتيجية تنظر  و.إدراج أصناف أدنى على أساس وطني، من بينها الطحالب واألشنات والفطرياتألطراف ا
  .ية وبيئة المياه العذبة والبيئة البحريةضألر االبيئةالنباتات في إلى أيضا 

وتقدم األهداف الستة عشر الواضحة والمستقرة وطويلة األجل التي اعتمدت على المستوى العالمي، تقدم   -11
فهي تسعى إلى .  على نحو عملي وليس حرفياوينبغي فهم هذه األهداف .  إرشادات لتحديد أهداف وطنية للنباتات

وربما أمكن إعداد مكونات إقليمية لالستراتيجية باستعمال نهج .  ، بدال من أن تكون شاملةأن تكون استراتيجية
  .جغرافي بيولوجي

 2020-2011 لفترةنظر إلى تنفيذ االستراتيجية داخل اإلطار األوسع للخطة االستراتيجية لالوينبغي   -12
يضا على ب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي تؤثر أإذ أن الضغوط على التنوع البيولوجي واألسبا.  التابعة لالتفاقية

كما أن اآلليات الالزمة لتمكين األطراف .  ها على المكونات األخرى للتنوع البيولوجيالنباتات بنفس قدر تأثير
حاب المصلحة اآلخرين من التنفيذ الفعال لالتفاقية ولرصد التقدم المحرز في التنفيذ هي أيضا الزمة لحفظ صوأ
 أو التي لم يرد لها 2020-2011إن العناصر التي تشملها الخطة االستراتيجية للفترة .  ات واستخدامه المستدامالنب

ضرورية والنظر إليها كمكونات تكميلية وصف بالتفصيل في االستراتيجية العالمية المحدثة لحفظ النبات، ينبغي 
  .للتنفيذ الفعال لالستراتيجية

  20201- 2011 –    األهداف -هاء 
  فهم التنوع النباتي وتوثيقه واالعتراف به بدرجة كافية: الغاية األولى

  .قائمة إلكترونية لجميع النباتات المعروفةإعداد : 1الهدف 
  .تقييم لحالة حفظ جميع أنواع النباتات المعروفة إلرشاد إجراءات الحفظإجراء : 2الهدف 
  .زمة لتنفيذ االستراتيجيةتبادل المعلومات والوسائل الالإعداد و: 3الهدف 

  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي: الغاية الثانية
 أو أنواع النباتات من خـالل        في المئة على األقل من كل منطقة إيكولوجية        10ما نسبته   الحفظ الفعال ل  : 4الهدف  
  .أو االستعادة/والفعالة اإلدارة 
إدارة فعالـة  وجود  مع النباتيلتنوع ذات األهمية لمناطق ال من  في المئة على األقل75  ما نسبته  حماية :5الهدف  

  .لحفظ النبات
  في المئة على األقل من أراضي اإلنتاج في كل قطاع على نحو مستدام، بما يتمشى               50  ما نسبته  إدارة :6الهدف  

  .وحفظ التنوع النباتي
  .في الموقع الطبيعيباإلنقراض في المئة على األقل من األنواع المهددة  75  ما نسبتهحفظ: 7الهدف 

                                                             
  . بالنسبة لكل هدفالتغيير  واألساس التقني ومبررمصطلحاتال  ترد في التذييل بهذه الوثيقة   1
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في مجموعـات خـارج     باإلنقراض   في المئة على األقل من أنواع النباتات المهددة          75  ما نسبته  حفظ: 8الهدف  

 في المئة على األقـل منهـا فـي بـرامج     20 ما نسبته إتاحةالموقع الطبيعي، ويفضل أن تكون في بلد المنشأ، و     
  .االنتعاش واالستعادة

ـ           70 ما نسبته  حفظ: 9الهدف   ات األخـرى ذات القيمـة       في المئة من التنوع الجيني للمحاصـيل وأنـواع النبات
  .االقتصادية، والحفاظ على ما يرتبط بها من معارف أصلية ومحلية-االجتماعية

لغزوات البيولوجية الجديدة وإدارة المناطق ذات األهمية للتنوع النباتي         وضع خطط إدارة فعالة لمنع ا     : 10الهدف  
  .تعرضت للغزو التي

  استعمال التنوع النباتي بطريقة مستدامة ومنصفة: الغاية الثالثة
  .عرض التجارة الدولية أي نوع من النباتات البرية للخطرأالّ تُ: 11الهدف 
  .ةمن مصادر مستداميتم حصادها البرية اتات  النبمن قةتشالمنتجات المجميع  :12الهدف 
موارد نباتية، لدعم المرتبطة بوالمحلية بتكارات والممارسات األصلية اإلالمعارف وفي تدهور الوقف : 13الهدف 

  . المحليةية الصحيةرعا المحلي والاألمن الغذائيو تدامة،سأساليب العيش الم
مجال التنوع النباتي، ودوره في أساليب العيش المستدامة وأهميته النهوض بالتعليم والتوعية ب: الغاية الرابعة

  بالنسبة لجميع أشكال الحياة على األرض
  . والتثقيف والتوعية العامةحفظه في برامج االتصال والحاجة إلى يتنوع النباتالأهمية إدماج  :14الهدف 

  نفيذ االستراتيجية لتالالزمة يريةها الجمالمشاركةتنمية القدرات و: الغاية الخامسة
 لالحتياجات الوطنية، لتحقيق وفقا، ناسبة الممرافق المدربين العاملين بالفراداأل من يكافالعدد توفير ال: 15الهدف 

  .أهداف هذه االستراتيجية
لتحقيق  ،ة والدولية واإلقليمية النبات على المستويات الوطنيحفظلوشراكات شبكات إنشاء أو تعزيز : 16الهدف 

  .ف هذه االستراتيجيةأهدا
      تنفيذ االستراتيجية-واو 

سيحتاج األمر إلى وضع تدابير لتنفيذ االستراتيجية على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ودون   -13
وقد يشمل ذلك إعداد أهداف وطنية وإدراجها في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما فيها .  يةوطنال

خر وفقا آلوسوف تتباين األهداف الوطنية من بلد .  ت وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياياالستراتيج
وينبغي أن تنظر وكاالت التمويل المتعددة األطراف .  التنوع النباتي واألولويات الوطنيةلالختالفات في مستويات 

أييد من أنشطة تمويلها لالستراتيجية وأهدافها  سياسات وإجراءات التنوع النباتي وذلك لضمان التوالثنائية في إعداد
  .اموعدم تعارضها معه

 ومع برامج العمل 2010وينبغي تنفيذ االتفاقية بالتجانس مع الخطة االستراتيجية المنقحة لالتفاقية بعد عام   -14
صد روباإلضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري إعداد إطار ل.  والمبادرات األخرى في إطار االتفاقية
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وتحقيق التجانس بينها بما يتمشى المهمة  بما في ذلك استعراض للمؤشرات والمعالم 2010االستراتيجية بعد عام 
  . التابع لالتفاقية2010والعمليات بموجب إطار لمؤشرات التنوع البيولوجي لعام 

ت عمل تدريبية، وفي سبيل عدم عرقلة إحراز التقدم في التنفيذ بسبب نقص التمويل وعدم وجود حلقا  -15
هناك حاجة إلى توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لالستراتيجية المحدثة من أجل بلوع األهداف بحلول عام 

وبالتالي، وباإلضافة إلى مؤتمر األطراف، ينبغي أن يشترك في مواصلة تطوير وتنفيذ االستراتيجية .  2020
،  الدوليةمثل االتفاقيات الدولية، والمنظمات الحكومية(ت الدولية المبادرا) 1: (طائفة من الفاعلين، بما فيهم

أعضاء الشراكة العالمية بشأن حفظ النباتات؛ ) 2(؛ )ووكاالت األمم المتحدة، ووكاالت المساعدة المتعددة األطراف
وبنوك الجينات، بما فيها مجالس إدارة المناطق المحمية، وحدائق النباتات،  (البحوثمعاهد  و،منظمات الحفظ) 3(

المجتمعات ) 4(؛ )، والمنظمات غير الحكومية، وشبكات المنظمات غير الحكوميةوالجامعات، ومعاهد البحوث
الحكومات ) 5(؛ )بما فيها المجتمعات األصلية والمحلية، والمزارعين، والنساء، والشباب(والمجموعات الرئيسية 

  . القطاع الخاص)6(؛ و)السلطات المركزية واإلقليمية والمحلية(
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  تذييل

  2 لألهدافالمصطلحات واألساس التقني
  فهم التنوع النباتي وتوثيقه واالعتراف به بدرجة كافية: الغاية األولى
  كترونية لجميع النباتات المعروفة إعداد قائمة إل  :1الهدف 

هل الحصول عليها قائمة عمل يس" السابق يرمي إلى إعداد 1كان الهدف :  التقنيلمصطلحات واألساسا  -1
إنجاز هذا الهدف إذ تقريبا ، وتم "تشمل األنواع النباتية المعروفة كخطوة نحو وضع قائمة كاملة لنباتات العالم

لى تعزيز إ التركيز اآلن سيتجه ، إعداد قائمة العملمع استمرارو.   في المئة من النباتات85تغطي القائمة حوالي 
من جانب المستخدمين النهائيين مع التقدم بدرجة أكبر ن الحصول عليها وتفعيلها ، ويمكأكثر فائدةالقائمة وجعلها 

وقد يشمل ذلك إعداد مزيد ".  كخطوة نحو وضع قائمة كاملة لنباتات العالم "– 2010نحو الجزء الثاني من هدف 
 النباتات اتعلى أساس مجموعالمرادفات الكاملة؛ وتحديث التوزيعات الجغرافية على المستوى القطري من 

) مفاتيح، وصور وأوصاف أساسية(، والمبادرات الدولية؛ وإدراج أدوات تعريف أساسية  المراجعةالوطنية، وقوائم
  .ويرتبط هذا الهدف بالمبادرة العالمية للتصنيف.  إن أمكن دارجةسماء الاألوإدراج األسماء المحلية و

 بجميع قائمة –صلي  الثاني من الهدف األجزءلجة التركيز الهدف الجديد على معانصب ي:  التغييرمبرر  -2
  .2010 في عام من قائمة العملتقريبا  في المئة 85 ما نسبتهالنباتات في العالم، بعد إحراز تقدم كبير في إعداد 

  ت المعروفة إلرشاد إجراءات الحفظإجراء تقييم لحالة حفظ جميع أنواع النباتا  : 2الهدف 
 ، على المستويين الوطني واإلقليميأحد األولويات تنفيذ هذا الهدف يمثل :التقني لمصطلحات واألساسا  -3

) 8الهدف (و) 7الهدف (ع الطبيعي قنظرا ألنه يشكل خط األساس لحفظ األنواع المهددة باإلنقراض في المو
تغيرات المناخية  الالذي تشكلهونظرا للتهديد ).  10 و5الهدفان (ألغراض الحفظ مناطق ذات األولوية ال عرفوي

 إرشاد األنشطة في علىاالقتصادية للمساعدة -  األنواع ذات األهمية االجتماعيةاتوالبيئية، يمكن أيضا تحديد أولوي
 بيانات يمكن التحقق مناستنادا إلى " على أساس أدلة"تقييمات ويوصى بإجراء .  13 و12 و9ر األهداف إطا

 موضوعيا اأساسجعلها م وتكراره من جانب خبراء آخرين، فضال عن ها، مما يزيد من احتمال تفنيد التقييصحت
الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إطارا قويا القائمة الحمراء ومعايير وتقدم فئات .  لمزيد من االستثمار

 في 10قل عن غير أنه نظرا ألن نسبة النباتات التي يتم تقييمها على المستوى العالمي ما زالت ت.  لهذا المسعى
 طائفة أوسع من التقييمات على المستويات الوطنية واإلقليمية من خاللهذا النهج األمر استكمال المئة، سيحتاج 

لى المستوى العالمي عقد يكون تحديد األولويات و). aspx.site/com.regionalredlist.www://httpانظر (والعالمية 
نواع النباتات ألتمثيلية  من خالل تقييمات لعينات ذات صفة مثالوذلك مفيدا لتقديم صورة عالمية لالتجاهات، 

  ).html.index/srli/projects/gis/org.kew.www://http و info.myspecies.threatenedplants://http/انظر (
وبالتالي أضيفت هذه " إرشاد إجراءات الحفظ "على في االستراتيجية الحالية ز التركينصب ي: التغييرمبرر  -4

 بينما يستند العمل إلى  أنهليعني ، الجغرافية من صياغة الهدف األصليشروطوحذفت ال.  الكلمات إلى الهدف
                                                             

وال يقترح اعتمادها وفقا للفقرة .  لتسهيل مواصلة النقاش حول األهداف التغيير واألساس التقني ومبررالمصطلحاتأدرجت    2
  .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/16)ويرد مزيد من الشرح التفصيلي في الوثيقة اإلعالمية .   من التوصيات المقترحة1
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على أساس أدلة في  بتقييمات استكمالهايمكن فهذه ية، دولالتقييمات الجارية على المستويات الوطنية واإلقليمية وال
  .الحفظورية من أجل ف قرارات الحاالت التي تستدعى اتخاذ
  ائل الالزمة لتنفيذ االستراتيجيةإعداد وتبادل المعلومات والوس  : 3الهدف 

 والطرائق واألساليب العملية للحفظ البيولوجيحفظ البحوث بمجال الإن  : التقنيلمصطلحات واألساسا  -5
ويمكن تطبيقها من خالل إعداد .   المستدام لمكوناته لحفظ التنوع النباتي واالستخدام من األمور األساسيةهي

لية والجديدة والخبرة وث الحا نتائج البحالمعلومات واألدوات ودراسات الحالة ذات الصلة ونشرها، استنادا إلى
اج مإد: إعداد اإلرشادات والمشورة ما يليفيها  الرئيسية التي يتطلب مجاالتوتشمل ال.  اإلدارةمجال العملية في 

 النباتات المهددة باإلنقراض داخل النظم اإليكولوجية؛ إبقاءالحفظ داخل الموقع الطبيعي وخارج الموقع الطبيعي؛ و
تحديد أولويات الحفظ؛ ستخدام المستدام والحفظ؛ وطرائق توازن بين االال نهج النظام اإليكولوجي؛ وتحقيق وتطبيق
  . لرصد أنشطة الحفظ واالستخدام المستدامقوطرائ

المعلومات " هذا الهدف لتحسين الوضوح وتقليل الغموض وذلك بإحالل ة تم تنقيح صياغ: التغييرمبرر  -6
إشارة في صياغة الهدف األصلي إلى تبادل أيضا ولم ترد ".  النماذج والبروتوكوالت"عبارة محل " وسائلوال

  .ة جانب التقاسم الفعال للمعلومات المتاحةتغطيالمعلومات أو جعلها متاحة، ولذلك اقترحت الصياغة الجديدة ل
  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي: الغاية الثانية

   في المئة على األقل من كل منطقة إيكولوجية10نسبته الحفظ الفعال لما   :4الهدف 
  أو االستعادة/ اإلدارة الفعالة وأو أنواع النباتات من خالل

 يتمثل أساس هذا الهدف في حفظ النظم اإليكولودية، على المستوى الوطني : التقنيلمصطلحات واألساسا  -7
 شبكات إيكولوجية أو مناطق محمية تغطي أكثر من تشملرا ألن بعض المناطق اإليكولوجية ونظ.  أو اإلقليمي/و

ومن المفهوم أن المناطق اإليكولوجية ".  على األقل "المصطلح الشرطيستعمل فقد ا في المئة من مساحتها، 10
األراضي أو المياه التي تحتوي على تجميع جغرافي مميز من المجتمعات الطبيعية، التي ة من واسعتعني مناطق 

 كبيرة من أنواعها وديناميكياتها اإليكولوجية وظروفها البيئية، وتتفاعل إيكولوجيا بوسائل حيوية لبيةغتتقاسم أ
ن بقاء الغطاء النباتي، وما بما يضموتعني اإلدارة الفعالة أن المنطقة يتم إدارتها .  لبقائها على األجل الطويل

 إجراء أعمال استعادة في النظم اإليكولوجية نكما يشمل الهدف اآل.  أحيائيةيرتبط به من مكونات بيولوجية وال
.   مع تأمين التنوع النباتيالزمالمتدهورة لتعزيز حالة حفظها وتحسين إيصال خدمات النظام اإليكولوجي بالت

ويحتاج األمر إلى التشديد على الصلة بين هذا الهدف واألهداف ذات الصلة في إطار برنامج العمل بشأن المناطق 
  .المحمية

نظام التصنيف استعمال من لتمكين ل الهدف في نص" أنواع النباتات" أضيف مصطلح : التغييرمبرر  -8
إلى " استعادة"وباإلضافة إلى ذلك، أضيف مصطلح .  أو اإلقليمي/ الوطني وعلى المستوى الصلة ي ذالمتسق

يكولوجي على التحمل في مواجهة  قدرة النظام اإلإلى تأمين الحماية الذهاب فيما وراء الحاجة إلى زالهدف إلبرا
  .5ويسعى األساس المنطقي الجديد أيضا إلى توضيح الفرق بين هذا الهدف والهدف .  التغير البيئي
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ت األهمية اذمناطق ال في المئة على األقل من 75حماية ما نسبته   :5الهدف 

  إدارة فعالة لحفظ النباتات مع وجود النباتيلتنوع ل
حديد المناطق ذات األهمية للتنوع النباتي وبعد ت –ن ا هذا الهدف به مكون: التقنيسلمصطلحات واألساا  -9

الغاية األطول أجال في تمثل تو.   في المئة على األقل من هذه المناطق75ذلك ضمان الحماية الفعالة لما نسبته 
 أو  في ذلك توسيع المناطق في المئة من جميع المناطق ذات األهمية للتنوع النباتي، بما100حماية ما نسبته 
.  ن، للتصدي للتهديدات، وال سيما التهديدات المرتبطة بتغير المناخمك، حسبما هو مالئم أو مالربط فيما بينها

أو /ويمكن تحديد أكثر المناطق أهمية للتنوع النباتي وفقا لمجموعة من المعايير تشمل التوطن، وثراء األنواع، و
ت على حالها بعد التغيير، وأيضا مع مراعاة تقديم ظلما في ذلك النظم اإليكولوجية التي الصفة الفريدة للموائل، ب

على سبيل المثال التي تشمل ويمكن كفالة الحماية من خالل تدابير الحفظ الفعالة، .  خدمات النظام اإليكولوجي
ئمة لإلدارة من أجل الحفاظ وسيكون التحدي الرئيسي ضمان اتخاذ تدابير مال.  وليس الحصر، المناطق المحمية

  .على التنوع النباتي وتعزيزه
 ، في المئة على األقل75إلى على األقل  في المئة 50 منهذا الهدف األقصى لد الحد رفع : التغييرمبرر  -10

 لتحقيق الرؤية طويلة األجل لهذه االستراتيجية واألهداف ذات الصلة في شارة إلى مستوى الجهد الالزماإليعكس ل
د يلحفظ النبات لتأك" وجود إدارة فعالة"وباإلضافة إلى ذلك، أضيفت الحاجة إلى .  الخطة االستراتيجية الجديدة

 إلى إجراءات الحفظ الفعلية تمشيا مع برنامج العمل المنقح بشأن اورسم خرائط لههذا المناطق ل من تحديد انتقاال
  .المناطق المحمية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

 في المئة على األقل من أراضي اإلنتاج في 50إدارة ما نسبته   :6الهدف 
  وحفظ التنوع النباتي كل قطاع على نحو مستدام، بما يتمشى

 جميع أراضي اإلنتاج على نحو مستدام،  إدارةفي تتمثل الغاية النهائية : التقنيلمصطلحات واألساسا  -11
أراضي "ولغرض هذا الهدف، تشير .  ناطق ذات األهمية للتنوع النباتيبدون تأثيرات على التنوع النباتي أو الم

أو إنتاج ، والمراعي، بساتينالغرض الرئيسي منها، بما في ذلك الهي إلى األراضي التي تكون الزراعة " اإلنتاج
أراضي المحاصيل  وتتضمن القطاعات التي يجب النظر فيها تحت هذا الهدف، ضمن جملة أمور،.  األخشاب

 تعني عبارةو.  ة األحياء المائيةتربي، وجات الحرجية غير الخشبيةتوالمراعي والحراجة، بما في ذلك حصاد المن
حفظ التنوع النباتي ) 1: (إدماج عدد من األهداف في إدارة أراضي اإلنتاج هذه" بما يتمشى وحفظ التنوع النباتي"

في المناظر الطبيعية المنتجة التي تكون فريدة من خرى األحماية أنواع النباتات ) 2(بما فيه التنوع الجيني؛ 
استعمال ممارسات اإلدارة التي تتجنب ) 3(اقتصادية خاصة؛ و- ضة للخطر أو ذات قيمة اجتماعيةنوعها، أو معر

مال وبالتالي، يشجع الهدف على استع.  التأثيرات السلبية الكبيرة على التنوع النباتي في النظم اإليكولوجية المحيطة
وقد يحتاج األمر إلى مزيد من العمل إلعداد .  الممارسات الزراعية الجيدة وتقليل التكثيف في الزراعة والحراجة

  .أهداف فرعية محددة للقطاعات كأساس لرصد التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف
شارة إلى اإلعكس ي ل في المئة50إلى  في المئة 30 رفع الحدد األقصى لهذا الهدف من : التغييرمبرر  -12

 لتحقيق الرؤية طويلة األجل لهذه االستراتيجية واألهداف ذات الصلة في الخطة االستراتيجية مستوى الجهد الالزم
  .الجديدة
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في المئة على األقل من األنواع المهددة  75  ما نسبتهحفظ  :7الهدف 
  باإلنقراض في الموقع الطبيعي

ثل الغاية طويلة األجل لهذا الهدف في الحفظ الفعال داخل الموقع  تتم: التقنيلمصطلحات واألساسا  -13
لتغير الذي يشكله االطبيعي لجميع األنواع المهددة باإلنقراض، وهناك حاجة ملحة لهذه الغاية بسبب التهديد المتزايد 

 البقاء من ة علىقادرهذه األنواع من أعداد وجود عني ي" الحفظ في الموقع الطبيعي"م هنا أن وفهالمو.  البيئي
األنواع بفاعلية خارج شبكة المناطق المحمية، مثال إدارة الوجهة البيولوجية في منطقة محمية واحدة على األقل أو 

التنوع الجيني لألنواع؛ ) 1: (الحاجة إلى النظر فيما يلي" الحفظ الفعال " مصطلحيعنوي.   من خطة اإلدارةءكجر
، مثال بتحديد ما إذا كانت شبكة المناطق المحمية تحتوي على ممرات أو األثر المحتمل لتغير المناخ) 2(و

  . أو وجود موائل متعددة لتسهيل تنقل األنواع،ات متدرجةمرتفع
 شارة إلى مستوى الجهد الالزماإلعكس يلمئة ل في ا75 رفع الحدد األقصى لهذا الهدف من : التغييرمبرر  -14

  وحذفت .ستراتيجية واألهداف ذات الصلة في الخطة االستراتيجية الجديدةلتحقيق الرؤية طويلة األجل لهذه اال
من األنواع المهددة باإلنقراض من أجل التركيز على جهود التنفيذ على المستويين الوطني " العالمفي "كلمة 

  .واإلقليمي
  في المئة على األقل من أنواع النباتات المهددة باإلنقراض75  ما نسبتهحفظ  :8الهدف 

 إتاحةفي مجموعات خارج الموقع الطبيعي، ويفضل أن تكون في بلد المنشأ، و
   في المئة على األقل منها في برامج االنتعاش واالستعادة20 ما نسبته

 برنامج شامل للحفظ خارج الموقع الطبيعي  إنشاء يرمي هذا الهدف إلى: التقنيلمصطلحات واألساسا  -15
 من خالل استعمال المجموعات ذات الصفة الجينية التمثيلية وتدابير ،لموقع الطبيعي الحفظ داخل ااستكماال لبرنامج

ويمكن إعطاء .  أو تعزيز االستجابات لآلثار المحتملة لتغير المناخ/التخفيف من التهديدات في الحياة البرية و
وينبغي .  باإلنقراض بدرجة حرجةلمعظم األنواع المهددة  األولوية إلعداد المجموعات ذات الصفة الجينية التمثيلية

 ، الجينية التمثيليةتهااإلبقاء على احتياطيات منها، وعلى صفالوصول إلى المجموعات خارج الموقع الطبيعي، و
غير أن هذا قد يتضمن أيضا تدابير الحفظ التي يقوم بها بلد آخر بالنيابة عن .  ويفضل أن يكون ذلك في بلد المنشأ

 تركز الموارد أيضا على فئات تصنيف أدنى يجوز أنوحيثما أمكن، ).   بنوك البذورلمث(السلطات ذات الصلة 
ولكن هناك حاجة إلى زيادة النسبة المئوية لألنواع المتاحة في برامج .  المحددةالمستويات على مستويات فوق 
  .بيئي المتزايد السماح لها بالتطور والتكيف، وخصوصا في مواجهة التغير العاالنتعاش واالستعادة م

 األنواع المهددة باإلنقراض، والتي تأمين في المئة ل75 الهدف إلى الحد األقصى لهذا فع ر: التغييرمبرر  -16
بغرض  وبالتالي أصبحت معرضة للخطر بسبب التغير البيئي، تأمينها ، إلى أعداد صغيرة جدا بالفعلتانخفض

.  أو االستعادة/نسبة األنواع المتاحة في برامج االنتعاش وت أيضا رفعوبناء عليه، .   خطر اإلنقراضالحد من
، ألن إعادة إدخال األنواع ال يكون دائما "منها"قد استبدلت بعبارة " متاحة"مالحظة أن كلمة مع ذلك يرجى و

  .ضروريا أو مالئما
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 في المئة من التنوع الجيني للمحاصيل وأنواع 70  ما نسبتهحفظ  :9الهدف 

االقتصادية، والحفاظ على - يمة االجتماعية ذات القالنباتات األخرى
  ما يرتبط بها من معارف أصلية ومحلية

تختص المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  : التقنيلمصطلحات واألساسا  -17
اع األخرى ذات القيمة  كذلك بالنسبة لألنوغير أن الحال ليس.  صيل الرئيسيةبحفظ التنوع الجيني للمحا

وهذه األنواع ذات األولوية يمكن أن تشمل .  االقتصادية، بما فيها تلك األنواع ذات األهمية المحلية-االجتماعية
النباتات الطبية، ومنتجات الغابات بخالف األخشاب، واألنواع األصلية، واألقارب البرية للمحاصيل، والموارد 

، وتقدم خيارات لمجتمعات كثيرة  مستقبالالكامل التي يمكن أن تصبح محاصيلة بالنباتية المهملة وغير المستغل
لى المستويين الوطني عويمكن تحديد أولوية هذه األنواع .   بقائهااستمرارعلى التكيف مع التغير البيئي و

لتغير البيئي على واإلقليمي على أساس كل حالة على حدة، وفقا لألولويات الوطنية التي تعترف باألثر المحتمل ل
اتخاذ من خالل  نوع 3000 أو 2000حوالي كاملة لتغطية تحقيق ويمكن .  األمن الغذائي وأساليب العيش المحلية

أو / الوطني وىوبالنسبة للعنصر الحيوي اآلخر لهذا الهدف على المستو.  اإلجراءات المشتركة بين البلدان
يمكن الحفاظ على المعارف األصلية والمحلية المرتبطة بها تمشيا مع اإلقليمي، وهو العمل مع المجتمعات المحلية، 

  .13الهدف 
 في المئة من التنوع الجيني لألنواع الرئيسية خارج الموقع 70يتم بالفعل حفظ ما نسبته  : التغييرمبرر  -18

سبة لزيادة عدد األنواع لنويمثل ذلك تحديا جديدا كبيرا با.  من النص" الرئيسية"وبالتالي، حذفت كلمة .  الطبيعي
  . في المئة70 األقصى وهو الحد يرتفعوبالتالي، لم .   مئات إلى آالف كثيرةمن بعض

وضع خطط إدارة فعالة لمنع الغزوات البيولوجية الجديدة وإدارة   :10الهدف 
  تعرضت للغزوالمناطق ذات األهمية للتنوع النباتي التي 

األنواع مجموعات من ل هذا الهدف الغزوات البيولوجية التي تحدثها يتناو : التقنيلمصطلحات واألساسا  -19
 بدال من –واستجابات النظم اإليكولوجية أو الموائل ) ريةهجائنات الممن النباتات أو الحيوانات أو الك(الغازية 

.   أو موائل جديدةالتي قد ال تصبح دائما غازية عند إدخالها في أماكن أو نظم إيكولوجية" غازية" المسماة عاألنوا
للتعويض عن الضرر الذي يلحق ) باستعمال نهج النظام اإليكولوجي(ومن الضروري تصميم خطط اإلدارة 

يتطلب ذلك في هذه الحالة، و.  أو مجتمعاتها واستعادة وظائف النظام اإليكولوجي وسلعه وخدماته/بالنباتات و
ومن شأن تغير المناخ أن يعزز ".  اطق ذات أهمية للنباتاتمن"الموائل، على أنه /تعريف هدف النظم اإليكولوجية

 استعدادات وجود الغريبة الغازية، وبالتالي ينبغي أن يضمن العمل المستقبلي بشأن هذا الهدف عانتشار وأثر األنوا
  .خطط اإلدارة خيارات للتكيف مع تغير المناختشمل مناسبة وأن 

وهو مختلف بدرجة كبيرة عن الهدف السابق من حيث التركيز على  ، هذا الهدفتنقيح تم : التغييرمبرر  -20
وقد تغير هذا التركيز أيضا إلى معالجة الظاهرة بدال من األنواع .  جهود التنفيذ على المستوى الوطني أو اإلقليمي

ات والغز"واستبدل بظاهرة ") أنواع غازية"التي تترجم على أنها " (األنواع الغريبة"ومن ثم حذف مصطلح 
  ".البيولوجية
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  استعمال التنوع النباتي بطريقة مستدامة ومنصفة   :الغاية الثالثة
  عرض التجارة الدولية أي نوع من النباتات البرية للخطرأالّ تُ  :11الهدف 

يظل هذا الهدف دون تغيير وهو يتمشى مع الغرض الرئيسي للخطة  : التقنيلمصطلحات واألساسا  -21
أال  "(CITES) االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لإلنقراض قيةاالستراتيجية في اتفا

 إطارا دوليا CITESوتقدم اتفاقية ".  تتعرض أنواع النباتات البرية لالستغالل غير المستدام بسبب التجارة الدولية
في سياق االستراتيجية ألن تنفيذه ورصده وهذا الهدف فريد .  لحماية النباتات البرية المهددة بالتجارة الدولية

  . في إطار لجنة النباتات التابعة لهاCITESواستعراضه يتم من خالل التنسيق مع اتفاقية 
يتم حصادها المنتجات المشتقة من النباتات البرية جميع   :12الهدف 

  ة مستدامصادرمن م
ثاني لالتفاقية بشأن االستخدام المستدام، يتمشى هذا الهدف مع الهدف ال : التقنيلمصطلحات واألساسا  -22

 فإن غايته على األجل الطويل هي تحقيق الحصول بشكل مستدام على جميع الموارد النباتية التي تنمو ،وهكذا
تي يتم حصادها من مصادر برية، تتضمن منتجات ال"  النباتاتمنالمنتجات المشتقة "وتتضمن .  بصورة طبيعية

طبية وغيرها من النباتات  والنباتات ال،نتجات الخشبية، ومنتجات األلياف ونباتات الزينةاألغذية واألخشاب والم
إلى التأكد من أن أساليب اإلدارة على جانب " من مصادر مستدامة"وتهدف عبارة .   لالستخدام المباشرالموجهة

منافع، ومشاركة المجتمعات المنصف للوالعرض تراعي االعتبارات االجتماعية والبيئية، مثل التقاسم العادل 
 والمزيد من التجهيز لهذه المنتجات إلى ضمان الحد من الفاقد  المضافة  ويجب أن تهدف القيمة.األصلية والمحلية

وقد تنشأ الحاجة .  وضمان أن تدعم سلسلة التجارة بأكملها من الكفاءة لتخفيض األثر على أعداد النباتات البرية
  .عمال في إطار هذا الهدف من أجل إعداد أهداف فرعية قطاعية محددة من األدإلى القيام بمزي

 وجعله متمشيا مع الهدف الثاني لالتفاقية ،تم تغيير هذا الهدف لزيادة الوضوح والتركيز : التغييرمبرر  -23
مدى في سياق هذا الهدف إلى توضيح "  يتم حصادهاةالبري"ويهدف استعمال مصطلح .  بشأن االستخدام المستدام

  .6هذا الهدف بالمقارنة إلى الهدف 
المعارف واالبتكارات والممارسات األصلية في تدهور الوقف   :13الهدف 

تدامة، سموارد نباتية، لدعم أساليب العيش الم المرتبطة بوالمحلية
   المحليةاألمن الغذائي المحلي والرعاية الصحيةو

ى تأمين قاعدة المعارف الخاصة بالموارد النباتية يركز هذا الهدف عل : التقنيلمصطلحات واألساسا  -24
وتم .  المستعملة لتأمين أساليب العيش واألمن الغذائي والرعاية الصحية، خصوصا للمجتمعات المحلية واألصلية

.   على نحو مستمرقادمة من استعمال الموارد التي تحصل عليها،إدماج هذا اإلجراء لتأمين انتفاع األجيال ال
واألحكام ) ي(8عالج الهدف مسألة التدهور وينبغي تنفيذه بما يتمشى مع برنامج عمل االتفاقية بشأن المادة ولذلك، ي

، ويمكن أن يعود بالنفع على المدى الطويل في مساعدة 9ويشكل تنفيذ هذا الهدف استكماال للهدف .  المتصلة بها
  .ية الناشئةاألصلية على التكيف مع التحديات البيئالمحلية والمجتمعات 
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 تدهور الموارد النباتية والحفاظ على ما -  في صيغته األصلية يحتوي على عنصرين13الهدف  : التغييرمبرر

ومن هذا المنظور، تم تبسيط هذا الهدف وتركيزه بغرض .   بها من معارف وإبتكارات وممارسات تقليديةرتبطي
  .داف األخرى على تأمين التنوع النباتيوبأحكامها، بينما تركز األه) ي(8 بوضوح بالمادة هربط

  أساليب فيالنهوض بالتعليم والتوعية بمجال التنوع النباتي، ودوره   :الغاية الرابعة
  العيش المستدامة وأهميته بالنسبة لجميع أشكال الحياة على األرض

أهمية التنوع النباتي والحاجة إلى حفظه في برامج إدماج   :14الهدف 
   والتوعية العامةاالتصال والتثقيف

بالرغم من عدم إدخال أي تغيير في صيغة الهدف، فإن هناك حاجة ملحة إلى  : التقنيلمصطلحات واألساسا
إيصال االستراتيجية بصورتها المحدثة، والوصول إلى قطاعات مهمة، من بينها المجتمعات األصلية والمحلية، 

وهناك حاجة أيضا إلى إعادة تركيز استراتيجية االتصال .  اتسياسوقطاع األعمال، ووسائل اإلعالم وصانعي ال
ويشير الهدف أيضا إلى التعليم النظامي وغير .  للتعامل مع أساليب العيش ومنتجات النظام اإليكولوجي وخدماته

ة وكان نشر كتيب االستراتيجي.  النظامي على جميع المستويات، بما في ذلك المراحل اإلبتدائية والثانوية والعليا
إنجازا رئيسيا في االستراتيجية السابقة، وسهل اإلطالع على النص وترجمته إلى عشر لغات العالمية لحفظ النبات 

انب صانعي السياسات وغيرهم من الشركاء وأصحاب المصلحة، بينما قدم تقرير حفظ النبات مرجعا مفيدا جمن 
  .ت المماثلة مفيدة بالعالقة إلى االستراتيجية المحدثةوقد تكون النهج واألدوا.  لصانعي السياسات والجمهور العام
   لتنفيذ االستراتيجيةالالزمة يريةها الجمالمشاركةتنمية القدرات و   :الغاية الخامسة

 وفقاً المدربين العاملين بالمرافق المناسبة، فراد من األيكافالعدد توفير ال  :15الهدف 
  ستراتيجيةلالحتياجات الوطنية، لتحقيق أهداف هذه اال

تركز االستراتيجية المحدثة على التنفيذ الوطني واإلقليمي وتوسع من نطاق  : التقنيلمصطلحات واألساسا  -25
 المصلحة، فيما وراء النشاط التقليدي لحفظ النبات ليشمل االستخدام المستدام فضال عن العمل مع بأصحا

 دفحسب على زيادة عدد األفراد المدربين، بل على التأكوهكذا، ال ينصب التركيز .  المجتمعات المحلية واألصلية
تشمل " المرافق المناسبة"والمفهوم أن .   بالدرجة الكافية لتحقيق أهداف االستراتيجيةات وقدرةمن وجود طاق

ي ونظرا لالختالف الجغرافي القائم حاليا بين التنوع البيولوج.  الموارد التكنولوجية والمؤسسية والمالية الوافية
الكثير من البلدان النامية، والدول والخبرة، فمن المرجح أن يحتاج األمر إلى أكثر بكثير من مضاعفة القدرات في 

  .الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصاد اإلنتقالي
لتركيز كما أن ا.  تم توسيع مدى الهدف بغية تأمين الكفاية، وليس مجرد زيادة األعداد : التغييرمبرر  -26

ينصب على وجود قدرات لجميع المهارات والقطاعات الالزمة لتحقيق أهداف االتفاقية، وبناء عليه، حذفت عبارة 
  ".حفظ النبات"

 لحفظ النبات على المستويات شراكات وشبكاتإنشاء أو تعزيز   :16الهدف 
   لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية،الوطنية واإلقليمية والدولية
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الشبكات والشراكات تعزز االتصال وتقدم آلية لتبادل المعلومات والخبرات  : التقنيات واألساسلمصطلحا  -27
 بين مختلف القطاعات المعنية بالحفظ، مثل حدائق روابطوهناك حاجة إلى الشراكات لتعزيز ال.  والتكنولوجيا

.   أيضا مع المجتمعات المحلية واألصلية والتعليم، وتحقيق االتصال، والغابات، والزراعة،ةيئالنابتات، وقطاعات الب
، فضال عن إنشاء شبكات جديدة الموجودةومن المفهوم أن هذا الهدف يشمل توسيع نطاق المشاركة في الشبكات 

 خطوة طيبة نحو (GPPC) وعلى المستوى العالمي، فقد حقق إنشاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات.  عند الضرورة
تمع الحفظ، ومع ذلك يتطلب األمر جهودا أكبر إلشراك القطاعات األخرى مثل الزراعة تجميع األطراف في مج

  .والصناعة والتعليم والحراجة، وإدارة المياه واالتصال مع المجتمعات األصلية والمحلية
بجانب االستراتيجية العالمية لحفظ النبات على المستوى العالمي، ما زال هناك نقص في  :مبررات التغيير

لشبكات والشراكات المشتركة بين القطاعات، ونقص في اإلدماج المؤسسي وغياب التعميم على المستويين ا
  .في نص الهدف" الشراكات"الوطني واإلقليمي، ومن ثم تدعو الضرورة إلى إضافة 

----  


