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

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شرس عساداالجتماع ال
  2012أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 30مونتريال، 

  *من جدول األعمال المؤقت 8البند 
 

  يجية العالمية لحفظ النباتاتاالسترات
  10/17التقدم المحرز في تنفيذ المقرر 
  مذكرة من األمين التنفيذي

  موجز تنفيذي
إحراز تقدم جيد  2020-2011تسنى منذ اعتماد التحديث الموحد لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 

 والمؤشراتية تقنال مبرراتالزيد من وضع الم، بما في ذلك 10/17بشأن عدد من األحكام الواردة في المقرر 
وقد أبلغت معظم األطراف في االتفاقية والتي يمكن تقييم . لالستراتيجية وكذلك وضع مجموعة أدوات لالستراتيجية

عن تلبيتها ) تقريراً من التقارير الوطنية الرابعة 186في المائة من  70حلّل ما يزيد عن (المعلومات من أجلها 
ومع ذلك، . 2002تعلقة بحفظ النباتات بصورة شاملة أو انتقائية وفقاً لالستراتيجية المعتمدة في عام لالحتياجات الم

فمن المطلوب بذل جهود إضافية لضمان انعكاس الشواغل المتعلقة بحفظ النباتات بشكل كاف في االستراتيجيات 
  .وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي

 حتياجاتاالع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في مسألة ونظر االجتماع الراب
تنفيذ كل هدف من أهداف االستراتيجية وكذلك األدوات والنهج المتاحة  مواصلةما يتعلق بفي في مجال القدرات

قات العمل دون اإلقليمية من حل الالزمة لعددوقد روعيت هذه االحتياجات لدى إعداد الخطط والمواد . لتلبيتها
، بغية 2012االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات والتي ستنظم في غضون عام ب والمتعلقةببناء القدرات  معنيةال

دعم األطراف على ترجمة المشاغل المتعلقة بحفظ النباتات في أهدافها واستراتيجياتها الوطنية للتنوع البيولوجي 
  .       حسب االقتضاء
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  مشروع توصية

  :تود الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اعتماد توصية على غرار ما يلي قد  
  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،  
المبررات التقنية والمؤشرات المقترحة التي جرى تنقيحها وكذلك مجموعة األدوات  وقد استعرضت  
  نية لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛  اإللكترو
  :مؤتمر األطراف باعتماد مقرر على غرار ما يلي توصي  
  إن مؤتمر األطراف  
ومؤسسة  نواليابا ،والمملكة المتحدة ،وفنلندا ،إسبانيا التي قدمتهابالمساهمات المالية  يعترف  -1  
ت، وبالمساهمات التي قدمها شركاء آخرون، بمن فيهم تراتيجية العالمية لحفظ النباتالدعم تنفيذ االس روفورد

  أعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات؛
دعم  –عالمية لحفظ النباتات شراكة : تية على تنظيم المؤتمر الدوليحديقة ميسوري النبا يشكر  -2  

ماع الرابع لفريق االتصال العالمي وعلى استضافة االجت مستوىتنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات على ال
  باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛    المعني

األطراف  يدعوو ،والمبررات التقنية الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة مدةبال يحيط علماً  -3  
لحفظ تحديث وتعزيز االستراتيجيات الوطنية /في وضع تطبيقهاوالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى 

وخطط واالستراتیجیات القطاعیة لتنوع البیولوجي وخطط العمل الوطنیة ل ستراتیجیاتاالوإدماجھا في النباتات 
    ، حسب االقتضاء؛الوطنیة وخطط التنمیةاستخدام األراضي 

، بما في ذلك اترصد تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات ضرورة أن ينظر إلىيوافق على   -4  
-2011ورصد وتقييم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ستعراضالم المؤشرات في السياق األوسع استخدا
  :ما يلي الحظ في هذا السياقي،  وبها وربطها 2020

وأهداف أيشي التنوع  2020- 2011مية إطار المؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أه  )أ(  
   1؛البيولوجي
المؤشرات الواردة في التوصية  مدى انطباق بشأن هذه الوثيقةبارد في المرفق الثاني الو حليلالت  )ب(  

ستراتيجية العالمية لحفظ اال بالنسبة إلى لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالصادرة عن ا  15/1
  ؛اتالنبات

مؤتمر األطراف إلى األمين الذي طلب فيه  10/17من المقرر ) ب( 10إلى الفقرة  إذ يشير  -5  
بجميع لغات األمم المتحدة  اتة العالمية لحفظ النباتاالستراتيجيأدوات  مجموعةنسخة إلكترونية ل التنفيذي إعداد

   ؛2012الرسمية، بحلول عام 

                                                             
البيولوجي في  وأهداف أيشي التنوع 2020- 2011خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي جرت الموافقة على مؤشر ال   1

 .15/1التوصية 
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ة العالمية لالستراتيجيبإعداد النسخة اإلنكليزية من مجموعة األدوات اإللكترونية  يرحب  )أ(
لمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات على تنسيق عملية إعداد مجموعة ل عرب عن امتنانهيوات لحفظ النبات

  األدوات من خالل آلية التنسيق المرنة المتعلقة باالستراتيحية العالمية لحفظ النباتات؛ 
المنظمة الدولية لحفظ حدائق  ، بالتعاون معیمضي قدماً أن  األمين التنفيذي يطلب إلى  )ب(

  ؛في ترجمة مجموعة األدوات إلى اللغات الرسمیة لألمم المتحدةالشراكة العالمية لحفظ النباتات، و تالنباتا
ضرورة الحفاظ وزيادة تطوير أدوات االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات كمصدر  يقرر  )ج(

منظمات الحكومات األخرى وال يدعواألطراف و يحثيمكن أن تضاف إليه مواد أخرى بمجرد توافرها و
  ذات الصلة إلى استخدام مجموعة األدوات وزيادة المساهمة فيها؛

المتعلقة  بمبادرة األمين التنفيذي التي ترمي، بالتعاون مع آلية التنسيق المرنة يحيط علماً  )د(
االتصال التابعة باالستراتيجية على  نقاطإلى وضع توجيهات لدعم  باالستراتيحية العالمية لحفظ النباتات،

    الضطالع بوالياتها، بغية إتاحة هذه التوجيهات من خالل مجموعة األدوات؛ ا
 وضعوالتي تدعو األطراف والحكومات األخرى إلى  10/17الدعوة الواردة في المقرر  يكرر  -6

في الخطط والبرامج  ،مالئماً ذلك حيثما يكون ،، وإدراجهاحسب االقتضاء ،أو تحديث األهداف الوطنية واإلقليمية
والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وإلى مطابقة التنفيذ 

-2011أو اإلقليمية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي /و ستراتيجية مع الجهود الوطنيةاإلضافي لال
  ؛2020

ت حفظ التنوع البيولوجي، وأعضاء الشراكة مؤسسات حفظ النباتات وغيرها من مؤسسا يدعو  -7  
العالمية لحفظ النباتات، وأعضاء اتحاد الشركاء العلميين بشأن التنوع البيولوجي إلى إدماج الجوانب ذات الصلة 
باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في أنشطتها المتعلقة ببناء القدرات وفي مواد التدريب وبرامج االتصال 

 . وعية، بغية دعم األطراف، حسب االقتضاء، في تعزيز تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطنيوأنشطة الت
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  مقدمة    - أوالً 

التحديث الموحد لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  10/17اعتمد مؤتمر األطراف من خالل المقرر   -1
كجزء من اإلطار األوسع للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ، وقرر متابعة تنفيذ االستراتيجية2011-2020
، ودعا األطراف والحكومات األخرى إلى وضع أو تحديث األهداف الوطنية واإلقليمية حسب 2011-2020

  .االقتضاء

وطلب مؤتمر األطراف في المقرر نفسه إلى األمين التنفيذي أن يواصل، بالتعاون مع الشراكة العالمية   -2
راحل الرئيسية ية والمتقنال مبرراتال تطويرذات الصلة،  األخرى فظ النباتات والشركاء اآلخرين والمنظماتلح

، وأن 2020- 2011للتنوع البيولوجي ستراتيجية ية المحدثة، بما يتسق مع الخطة االستراتيجوالمؤشرات لال
  .يضطلع كذلك بعدد من األنشطة الرامية إلى دعم تنفيذ االستراتيجية

، 2015في عام  أهدافهاستراتيجية ومنتصف المدة للتحديث الموحد لالإجراء استعراض وتقرر كذلك   -3
واستعراض تحقيق  2020- 2011للتنوع البيولوجي ستراتيجية مع استعراض منتصف المدة للخطة االبالتالزم 

  .األهداف اإلنمائية لأللفية
بغية استعراض مدى  10/17مضطلع بها استجابة للمقرر وتقدم المذكرة الحالية تقريراً عن األنشطة ال  -4

ويتناول . في إطار اإلعداد الستعراض منتصف المدة لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات حالياًكفاية التقدم المحرز 
لنباتات، ويقدم القسم الثالث معلومات بشأن تحديث األهداف الوطنية لحفظ ا. القسم الثاني المبررات التقنية المحدثة

. والتوعية بها في حين يصف القسم الرابع التقدم المحرز في مجال وضع اآلليات الالزمة لدعم تنفيذ االستراتيجية
فإن القسم الخامس يتناول الجوانب ذات الصلة برصد تنفيذ االستراتيجية فيما يتعلق باستعراض منتصف  وأخيراً،

ية العالمية لحفظ النباتات وأهدافها، بما في ذلك مراحل ومؤشرات المدة واالستعراض النهائي لتحقيق االستراتيج
وضع  خالل 2الواردةالتعليقات روعيت مشروع هذه الوثيقة الستعراضه لمدة أسبوعين، ووُأتيح  .االستراتيجية

  .هذه المذكرةالصيغة النهائية ل
  2020-2011المبررات التقنية لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات     - اً ثاني

، بالتعاون مع الشراكة العالمية أن يضطلع األمين التنفيذيإلى  10/17طلب مؤتمر األطراف في المقرر   -5
الالزمة، بأعمال منها  بتوافر الموارد ذات الصلة، ورهناً األخرى خرين والمنظماتاآلشركاء اللحفظ النباتات و

ية المحدثة، بما يتسق مع الخطة ستراتيجلمؤشرات لالراحل الرئيسية واية والمتقنال مبرراتال تطويرمواصلة 
 والتقنية العلمية شورةالستعراضها من جانب الهيئة الفرعية  للم 2020 -2011للتنوع البيولوجي ستراتيجية اال

  3.والتكنولوجية

                                                             
أصدفاء األرض في سويسرا، ومن  - )Pro Natura(تعليقات من منظمة الدفاع عن الطبيعة  2012شباط /فبراير 9وردت قبل    2

 .والصندوق العالمي للطبيعة) TRAFFIC International(شبكة االتجار الدولية 
هيئة إجراء هذا االستعراض في االجتماع الخامس عشر لل 10/17المقرر  من) أ(10مؤتمر األطراف في الفقرة  طلب   3

وأجل األمين التنفيذي، بناء على مشورة مكتب الهيئة الفرعية، النظر في بند جدول . الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 .يةوجاألعمال المتعلق باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات إلى االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنول
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الذي عقد المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، و والحظ االجتماع الرابع لفريق االتصال المعني  -6
النظر في  لدى 2011،4 تموز/يوليو 9و 8في سانت لويس في ميسوري بالواليات المتحدة األمريكية يومي 

في اجتماعه العاشر  المبررات التقنية لالستراتيجية العالمية المحدثة لحفظ النباتات، أن مؤتمر األطراف قد اعتمد
التوصية التي  على أية تغييرات هامة إدخال فظ النباتات دوناألهداف المقترحة لالستراتيجية العالمية المنقحة لح

في  المنصوص عليهاعلى أن المبررات التقنية  اتُّفقومن ثم فقد . أقرتها الهيئة الفرعية في اجتماعها الرابع عشر
تبرير  ني،األساس المنطقي الف :المذكرة المقدمة من األمين التنفيذي بشأن االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

المذكرة اإلعالمية المتعلقة بالتقدم و) UNEP/CBD/COP/10/19(والمؤشرات المقترحة  عالمالتحديث والم
 2010المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات وإعداد تحديث موحد لما بعد عام 

)UNEP/CBD/SNSTTA/14/INF/16( تطلب تحديثاً على نطاق كبيرهي مبررات تتصل باألهداف المعتمدة وال ت .  
ضرورة دعوة أعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات إلى إجراء استعراض ووافق االجتماع أيضاً على   -7

عاشر لمؤتمر األطراف بغرض تجميع هذه للمبررات التقنية الواردة في الوثائق المعدة لالجتماع ال نقدي
  .في إطار توجيهات رئيس الشراكةية لحفظ النباتات من طرف أمانة الشراكة العالم االستعراضات

بشأن فقد أنشئت أربعة أفرقة عاملة  5العالمية لحفظ النباتات، للشراكةووفقاً لممارسات العمل المنقحة   -8
في حين نظر أيضاً كل  14إلى  1من  هدافة لألالتقني اتالمبرر تاألولى لالستراتيجية واستعرض غايات األربعال

وترد المبررات التقنية المنقحة التي أعدتها  .16و 15 هدفينألفرقة العاملة في المبررات التقنية للفريق من ا
     .الشراكة العالمية لحفظ النباتات في المرفق األول بهذه الوثيقة

  . والمؤشرات في القسم الخامس من هذه الوثيقة الرئيسية وتعالج المراحل  -9
  داف الوطنية واإلقليمية ذات الصلة وضع أو تحديث األه    - اً ثالث

  2020- 2011الستراتيجية العالمية لحفظ النباتات با       
أو تحديث األهداف  وضعاألطراف والحكومات األخرى إلى  10/17في المقرر  يدعو مؤتمر األطراف  -10

لبرامج والمبادرات ذات في الخطط وا ،مالئماً ذلك حيثما يكون ،، وإدراجهاقتضاءحسب اال ،الوطنية واإلقليمية
ستراتيجية الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ومطابقة التنفيذ اإلضافي لال

  .2020-2011أو اإلقليمية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي /و مع الجهود الوطنية
دابير الالزمة لتعزيز التنفيذ يوصي بالتأن  األمين التنفيذي وطلب مؤتمر األطراف في المقرر نفسه إلى  -11

ة مع البرامج والصكوك والبروتوكوالت والمبادرات األخرى لالتفاقية االستراتيجيستراتيجية ودمج تنفيذ الوطني لال
   .وتدابير تنفيذها 2020-2011للتنوع البيولوجي ة االستراتيجيالخطة  مواءمتها معبما في ذلك 

تقريراً من التقارير الوطنية الرابعة اعتماد اثني عشر طرفاً الستراتيجيات  156 تناولشف تحليل وك  -12
 ،، وكولومبياوفنزويال ،والصين ،وترينيداد وتوباغو ،وبليز ،والبرازيل ،وأيرلندا ،األرجنتين(وطنية لحفظ النباتات 

                                                             
official/gspclg-http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg/04-04-02-تقرير هذا االجتماع على الموقع يتاح    4
 en.pdf. 
للحصول على تفاصيل بشأن ممارسات العمل  practices/-http://www.plants2020.net/gppcworkingانظر الموقع    5

 .المنقحة
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أنشطة في مجال ) في المائة 60ما يقرب من (ف ونفذت معظم األطرا 6).اوناميبي ،والمكسيك ،وماليزيا ،وليسوتو

في معظم  المناطق المحمية والغابات واألنواع الغريبة الغازية بشأن( حفظ النباتات من خالل برامج عمل أخرى
تفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات كا(، استجابة منها التفاقيات أو عمليات دولية أخرى )األحيان
كمثال على ذلك (أو مبادرات إقليمية  )على سبيل المثال ، ومنظمة األغذية والزراعةالمهددة باالنقراضالبرية 

، أو من )2000ناتورا االتحاد األوروبي بشأن الموائل وشبكة على االستجابة لتوجيه الدول األوروبية التي تعمل 
وهناك أيضاً عدد من . أصحاب المصلحة اآلخرينحدائق النباتية والمنظمات غير الحكومية وخالل أنشطة تنفذها ال

االستراتيجيات ذات الصلة باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات والتي ال تعالج االستراتيجية بشكل واضح ولكنها 
وعلى سبيل المثال، فإن عدداً من البلدان، وال سيما في أفريقيا، تمتلك استراتيجيات (تركز على جوانب معينة 

أية إشارة  في تقاريره الوطنية )طرفاً 45(ولم يقدم ما يزيد عن ربع األطراف المبلّغة ). نباتات الطبيةلحفظ ال
  . واضحة إلى االستراتيجية العالمية أو إلى حفظ النباتات بوجه عام

التي وضعت منذ اعتماد الخطة من بين االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و  -13
 2020-2011واالستراتيجية العالمية المحدثة لحفظ النباتات  2020- 2011تيجية للتنوع البيولوجي االسترا

فإن ، )وكذلك االتحاد األوروبي والمملكة المتحدةوفنزويال،  ،وفرنسا ،وصربيا ،وبيالروس ،وإيطاليا ،أستراليا(
المساهمة الوطنية في تحقيق االستراتيجية  حظوالإلى االستراتيجية العالمية  أشار )إيطاليا(فقط  هناك طرفاً واحداً

  . األوروبية
الطرق التي يمكن من ) القسم الرابع جيم من هذه الوثيقة(يصف القسم المتعلق بأنشطة بناء القدرات و  -14

  .خاللها دعم الجهود التي تبذلها البلدان لتلبية احتياجات حفظ النباتات بشكل فعال
  2020-2011الستراتيجية العالمية لحفظ النباتات لتنفيذ ا اآلليات الالزمة    -اً رابع

  التوعية بهاو
  االتصال الوطنية لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات نقاط  -ألف

اتصال  نقاطتعيين دعوة األطراف والحكومات األخرى إلى  10/17األطراف في المقرر  مؤتمر كرر  -15
  .تعزيز التنفيذ على المستوى الوطني ية، بغ تاتالعالمية لحفظ النبا ستراتيجيةوطنية لال

إلى ألطراف التي لم تفعل ذلك بعد دعوة ا )SCBD/STTM/JM/RH/75923 )2011-087 وأدرجت في اإلخطار  -16
 87 قام، 2012كانون الثاني /يناير 1واعتباراً من . نقاط اتصال وطنية لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات تعيين

    . بتعيين نقاط اتصال وطنية لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 193ل طرفاً من أص
االجتماع الرابع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات على الدور الحاسم وشدد   -17

ربط بين المؤسسات ال إتاحة سبل الستراتيجية العالمية لحفظ النباتات فينقاط االتصال التابعة لالذي تضطلع به 
 وأوصى االجتماع بضرورة تجميع .الحكومية والجهات الفاعلة المعنية بحفظ النباتات في البلدان والمناطق المعنية

 بنجاح االستراتيجية العالمية في أدمجتالتي ولالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  نقاط االتصال التابعة خبرات 
                                                             

وعلى سبيل المثال، فقد أعدت اليابان تحليالً للتقدم المحرز . ال تعد قائمة االستراتيجيات الوطنية لحفظ النباتات قائمة شاملة   6
وعلى المستوى اإلقليمي أيضاً، وضعت . 2020- 2011زم للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف االستراتيجية المحدثة والعمل الال

 .2014-2008استراتيجية أوروبية لحفظ النباتات للفترة  2007شبكة بالنتا أوروبا مع مجلس أوروبا في عام 
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إلى نقاط االتصال األخرى  التوجيه تقديمواستخدامها ل لى المستوى الوطنيع صنع القراروالتخطيط  عمليات
والحظ االجتماع عدم إطالع المؤسسات األكثر نشاطاً في مجال  .التابعة لالستراتيجية العالمية وتيسير سبل عملها

البيولوجي، ومن ثم فهي  حفظ النباتات في بعض البلدان على البالغات الصادرة عن أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع
فريق االتصال إمكانية اضطالع أعضاء الشراكة  وناقش. قادرة على مساعدة سلطاتها الوطنية في المسائل التقنية

حفظ مع شركائهم بشأن المسائل ذات الصلة ب تعاونالعالمية لحفظ النباتات بدور استباقي، بما في ذلك من خالل ال
        .النباتات

شرع األمين التنفيذي، بالتعاون مع آلية التنسيق المرنة توصية الصادرة عن فريق االتصال، ووفقاً لل  -18
لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، في تجميع العناصر المقترحة التي قد تساعد نقاط االتصال على دعم تعزيز 

، بغية إتاحة هذه العناصر من خالل تنفيذ االستراتيجية، حسب االقتضاء، على المستويين الوطني ودون اإلقليمي
  .  وسائل منها مجموعة األدوات

  الستراتيجية العالمية لحفظ النباتاتا مجموعة أدوات  - باء
، بالتعاون مع الشراكة العالمية أن يضطلع األمين التنفيذيإلى  10/17طلب مؤتمر األطراف في المقرر   -19

إعداد نسخة بالالزمة،  بتوافر الموارد ذات الصلة، ورهناً ألخرىا خرين والمنظماتاآلشركاء اللحفظ النباتات و
 بجميع لغات األمم المتحدة الرسمية، بحلول عام اتة العالمية لحفظ النباتاالستراتيجيأدوات  مجموعةإلكترونية ل

 مجموعة الغرض والسياق والمنتجين والمستخدمين وتقييم تنفيذ ، بما في ذلك عقد حلقة عمل لتحديد2012
تيسير االستجابات الوطنية لالذي أعده االجتماع الثالث لفريق االتصال  الموجز عرضمراعاة ال وكذلك، األدوات

  .اإلقليمي/تعزيز التنفيذ الوطنيوتشجيع عمليات إعدادها وتحديثها ول واإلقليمية
قبل  المعقودةالعمل  االجتماعات وحلقات التي أقرتهامع مراعاة التوجيهات المتعلقة بمجموعة األدوات و  -20

انظر اإلخطار (االستقصاء اإللكتروني  ونتائج، الجتماع العاشر لمؤتمر األطراف على حد سواءا
SCBD/STTM/JM/RH/75923 )2011-087((،  فقد نوقشت عناصر وخصائص مجموعة األدوات في حلقة عمل
يذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات دعم تنف - شراكة عالمية لحفظ النباتات : عقدت في إطار المؤتمر الدولي

توصيات مفصلة بشأن وضع الصيغة النهائية للمشروع األولي لمجموعة  بعد ذلك ، وقدمتعلى المستوى العالمي
     7.األدوات في االجتماع الرابع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

مجموعة أدوات االستراتيجية  المنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات، أعدت استناداً إلى هذه التعليماتو  -21
. /http://www.plants2020.netالموقع  وهي متاحة على ،2011أيلول /في سبتمبروأطلقت  ،العالمية لحفظ النباتات

 2011أيلول /سبتمبر 9الصادر في  2011-171اإلخطار الل وقد أبلغت األطراف والمنظمات ذات الصلة من خ
ودعيت إلى إرسال تعليقاتها والمساعدة في تحديد الثغرات المسجلة في مجموعة  ،عن توافر مجموعة األدوات

البرازيل (وردت ثالثة أطراف . إلى التوجيهات والنهج األخرى التي لم تتح بعد اانتباههاألدوات وكذلك لفت 
وقدمت أيضاً األفرقة العاملة . على هذا اإلخطار) الحدائق النباتية الملكية، كيو(ومنظمة واحدة ) وفرنسا والمكسيك

األدوات، مواد توى مجموعة والمكلفة على وجه التحديد باستعراض مح التابعة للشراكة العالمية لحفظ النباتات
  .إضافية

                                                             
 .2011 تموز/يوليو 9- 8سانت لويس، الواليات المتحدة األمريكية،    7
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من المتوقع أن تكون مجموعة األدوات اإللكترونية متاحة باللغات الرسمية لألمم المتحدة في الوقت و  -22

 إنهفوبالنظر إلى الطابع الدينامي لمجموعة األدوات، . المناسب النعقاد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
  . إعداد المنتجات المطبوعةلتفكير في لضروري إيالء المزيد من اا

لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات أهمية  8الحظت ورقة علمية استعرض فيها اعتماد الحدائق النباتيةو  -23
قد ورأت أن مجموعة األدوات  ،لدى واضعي السياسات العامةالدور الذي يضطلع به االتصال وإبداء التعليقات 

ن عنماذج تقدیم والذي من شأنھ  ، على سبیل المثال،نترنتمنتدى تفاعلي على اإلعقد ل من خال تخدم هذا الغرض
والحظت هذه الورقة  .المشاریع نتائج ھذه مناقشةو أھداف االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات تناولالمشاریع التي ت

لنباتية على االتصال بالمنظمات التي الحدائق امن خالل مجموعة األدوات قد يشجع أيضاً  اإلبالغكذلك أن تحسين 
لطائفة متنوعة من المؤسسات فرصة  يتيحسوهو ما صالت معها، دائرة الحدائق النباتية وإقامة ال تنتمي إلى 

  .تراتيجية العالمية لحفظ النباتاتمناقشة مسألة تنفيذ االس
  أنشطة بناء القدرات  - جيم

على  األطراف البلدان النامية فيبناء القدرات، رورة على ض 10/17شدد مؤتمر األطراف في المقرر   -24
التي تمر األطراف كذلك و ،والدول الجزرية الصغيرة النامية أقل البلدان نمواًفي ، وال سيما وجه التحديد

، أن يضطلع ، وطلب إلى األمين التنفيذيةاالستراتيجيتنفيذ  تيسير سبل، من أجل اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
وعندما يكون ذلك  خرين والمنظمات األخرى ذات الصلة،اآلشركاء المع الشراكة العالمية لحفظ النباتات و بالتعاون
على المستويات الوطني ودون  تنفيذ االستراتيجيةتنظيم حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات والتدريب بشأن ب  ممكناً،

  .ت الصلةمع حلقات العمل األخرى ذا بالتزامن اإلقليمي واإلقليمي،
االحتياجات  مسألة نظر االجتماع الرابع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات فيو  -25

، والحظ 16عددها  البالغفيما يتعلق بتنفيذ كل هدف من األهداف ) المؤسسية، والتقنية، والمالية( في مجال القدرات
ويقدم تقرير فريق االتصال خيارات  9.ل أهداف أيشي للتنوع البيولوجيهدفاً التي تمث 20الصلة التي تربطها مع 

   10.بناء القدرات المتعلقة بكل هدف من هذه األهداف يسير سبلملموسة لت
متنوعة من أنشطة  طائفةالبرامج الدولية في مع  المعنية بالنباتاتالمؤسسات  مشاركةتجدر اإلشارة إلى و  -26

فيذ أهداف مختارة من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات دون أن يكون إبراز هذا بناء القدرات ذات الصلة بتن
  .االرتباط أمراً ضرورياً

                                                             
 Williams, S.J., Jones, J.P.G., Clubbe, C., Sharrock, S., Gibbons, J.M. 2010. Why are : انظر   8

somebiodiversity policies implemented and others ignored? Lessons from the uptake of the Global Strategy for Plant 
Conservation by botanic gardens. Biodivers Conserv DOI 10.1007/s10531-011-0174-1  وهو متاح من خالل الموقع ،

http://www.plants2020.net/files/Plants2020/gspc_paper_s_williams.pdf. 
بتقرير االجتماع الرابع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  4انظر المرفق    9
)http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg-04/official/gspclg-04-02-en.doc( 

انظر القسم الخامس من تقرير االجتماع الرابع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات    10
)http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg-04/official/gspclg-04-02-en.doc( 
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بوجه عام، فإنه ينبغي النظر إلى أنشطة بناء القدرات الرامية إلى تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ و  -27
وتتوخى خطة . 2020- 2011ية للتنوع البيولوجي دعم الخطة االستراتيجالنباتات ضمن السياق األوسع آلليات 

عقد عدد من حلقات العمل بالتزامن مع تنظيم حلقات عمل أخرى ذات  2012عمل االستراتيجية العالمية لعام 
، بشأن تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية عندما يكون ذلك مناسباًصلة، بما في ذلك عقد حلقات عمل، 

 16إلى  13في الفترة من  جوهانسبرغسوف تعقد أول حلقة من حلقات العمل هذه في و. للتنوع البيولوجي
 23- 17كيب تاون، جنوب أفريقيا، (قبيل عقد حلقة تدريب تقنية بشأن تقنيات حفظ النباتات  2012شباط /فبراير
ت حفظ النباتات في لوحدة بناء القدرات بشأن إدماج اعتبارا ويجري حالياً وضع الصيغة النهائية). شباط/فبراير

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وستتاح من خالل آلية تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية 
         11.وكذلك من خالل مجموعة أدوات االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

  لحفظ النباتاتالموارد المالية الالزمة لدعم تنفيذ االستراتيجية العالمية   - دال
على الحاجة الملحة إلى حشد الموارد المالية والتقنية والبشرية  10/17مؤتمر األطراف في المقرر شدد   -28

األطراف، والحكومات األخرى، واآللية المالية،  دعامع استراتيجية حشد الموارد لالتفاقية، و تمشياً ،الالزمة
  .وفي التوقيت المناسب لتنفيذ االستراتيجيةومستدام  كافومنظمات التمويل إلى تقديم دعم 

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن األمين التنفيذي قد كلف فريقاً من الخبراء بإعداد تقييم للتمويل   -29
وفقاً للهدف والمنهجية  2018حزيران /إلى يونيو 2014تموز /الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية في الفترة من يوليو

ألموال الالزمة ليجري أيضاً في الوقت الحالي وضع تقييم فإنه وعالوة على ذلك، . 10/26في المقرر المحددين 
  .مرفق البیئة العالمیة تجدید مواردل السادسة لفترةخالل التنفیذ االتفاقیة 

غايات مالئمة لوتعد الكثير من مشاريع مرفق البيئة العالمية المدرجة في قاعدة بيانات مشاريع المرفق   -30
بالمناطق المحمية، وحفظ النباتات  علقةالمت اتيجية العالمية لحفظ النباتات وألهدافها المحددة، وال سيما تلكاالستر

ومع األسف، فإن عدداً قليالً للغاية من هذه . الطبية، واألنواع الغريبة الغازية، وإدارة الموارد الجينية النباتية
   .  لعالمية لحفظ النباتاتالمشاريع يشير إلى االستراتيجية ا

مع ذلك، فمن المتوقع أن تجري معالجة االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في المشاريع الرامية إلى و  -31
مرفق البيئة العالمية من أجل تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  لدىدعم األطراف المؤهلة 

   . الخامس الذي يقدم لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالبيولوجي وإعداد التقرير الوطني 
األطراف في تنفيذها أدوات ومنتجات أخرى ترمي إلى دعم  واستخدام قد ُأتيح التمويل الالزم لتنفيذو  -32

مجموعة أدوات االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات وعدد من المنشورات ومواد ، ومن بينها 10/17للمقرر 
قدمها  ومساهماتومؤسسة روفورد،  نواليابا ،والمملكة المتحدة ،وفنلندا ،إسبانيا ب، من خالل منح قدمتهاالتدري

  .شركاء آخرون، بمن فيهم أعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات
  العالمية لحفظ النباتات التوعية باالستراتيجية  -هاء

، بالتعاون مع الشراكة العالمية أن يضطلع التنفيذيإلى األمين  10/17طلب مؤتمر األطراف في المقرر   -33
 في إطار المضطلع بهابمساهمة األنشطة  ةوعيتالب ،لحفظ النباتات وشركاء آخرين والمنظمات األخرى ذات الصلة

                                                             
 /http://www.plants2020.net/capacitybuildingلمتعلقة ببناء القدرات على الموقع سوف تتاح المواد ا   11
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البشر والتنمية  يةفي تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، واإلسهام في رفاه 2010ة بعد عام االستراتيجيتنفيذ 
  .امةالمستد

قدم االجتماع الرابع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات عدداً من التوصيات و  -34
متنوعة من المواد الموجهة لفئات مختلفة من  طائفةالرامية إلى تعزيز االستراتيجية، بما في ذلك من خالل إعداد 

دليل االستراتيجية العالمية لحفظ : ما في ذلك ما يلي، ب2011وصدرت بعض هذه المنتجات في عام . الجمهور
والعالمات المرجعية المتعلقة باالستراتيجية العالمية المتاح باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والصينية؛  12النباتات،

رتغالية بالب المتاحة بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة، وكذلك 2020-2011لحفظ النباتات مع أهداف الفترة 
إدماج االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع واإليطالية؛ ووحدة 

، بما فيها 2012ويزمع إعداد مواد أخرى لعام . البيولوجي؛ والنشرة اإلعالنية لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
هدف من أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات بجميع اللغات  كراسة تتضمن كامل المبررات التقنية لكل

   . الرسمية لألمم المتحدة
األطراف والمؤسسات  سعيفي حالة يمكن زيادة تعزيز التوعية باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات و  -35

من الواليات المتاحة  تنظيماًبشكل أكثر االستفادة  إلىذات الصلة، بما فيها أعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات 
ويمكن تحقيق ذلك من خالل إدماج الجوانب ذات الصلة . من خالل االستراتيجية والمقررات ذات الصلة

االتصال وأنشطة التوعية الخاصة باالستراتيجية في األنشطة ومواد التدريب المتعلقة ببناء القدرات، وبرامج 
    .حفظ النباتاتبالمنظمات المشاركة في أنشطة 

  2020- 2011رصد تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات     -اً خامس
  واستعراض تحقيقها            

إلى األمين التنفيذي أن يواصل، بالتعاون مع الشراكة العالمية  10/17طلب مؤتمر األطراف في المقرر   -36
والمؤشرات  الرئيسية راحلالم تطويرات الصلة، لحفظ النباتات والشركاء اآلخرين والمنظمات األخرى ذ

-2011للتنوع البيولوجي ستراتيجية بما يتسق مع الخطة اال تقنية،ال مبرراتالفضالً عن  ية المحدثة،ستراتيجلال
2020.  

 الرئيسية اعتبر االجتماع الرابع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات المراحلو  -37
والحظ أن . غير مفيدةمراحل  )UNEP/CBD/COP/10/19(قترحة في المذكرة المقدمة من األمين التنفيذي الم

وة وعال. وأن البعض اآلخر منها طموح بشكل غير واقعيبعض االقتراحات ال تشكل مراحل رئيسية 
غير واضح، وقد تفسر اقتراح هذه المراحل الرئيسية  الغرض المقصود من قد خُلص إلىفعلى ذلك، 

ووافق االجتماع على أنه من غير المفيد السعي إلى زيادة تطوير . بشكل خاطئ على أنها ملزمة لألطراف
المتعلقة بالمراحل الرئيسية وبدالً من ذلك، فإنه ينبغي تجميع المعلومات . هذه المراحل الرئيسية المقترحة

وينبغي تبادل هذه المعلومات من الحقيقية التي أعدتها األطراف على المستوى الوطني أو دون اإلقليمي 
ومن شأن هذه المراحل الرئيسية أن توفر توجيهاً أفضل لألطراف . خالل مجموعة أدوات االستراتيجية

     .  اإلقليمية/ةألنها ستأتي نتيجة للمشاورات والتحليالت الوطني
                                                             

12   http://www.plants2020.net/files/Plants2020/popular_guide/gspcguide.sing.lr.pdf 
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بحثت األفرقة العاملة التابعة للشراكة العالمية لحفظ النباتات مدى مالءمة القائمة فيما يتعلق بالمؤشرات، و  -38
الصادرة  15/1الواردة في التوصية  2020-2011اإلرشادية لمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

تسنى بناء على ذلك النظر في القدرات الحالية والمحتملة لتصنيف  فقدوعلى وجه الخصوص، . عن الهيئة الفرعية
وعلى . وترد نتائج هذا التحليل في المرفق الثاني بهذه الوثيقة. المؤشرات المتعلقة بالمعلومات ذات الصلة بالنباتات

ياق األوسع لرصد ضمن الس العموم، فإنه ينبغي النظر إلى رصد تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
  . 2012-2011واستعراض وتقييم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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  المرفق األول

  ومبرراتها التقنية 2020-2011العالمية لحفظ النباتات  أهداف االستراتيجية مدة
  فهم التنوع النباتي وتوثيقه وإقراره بشكل جيد: 1الغاية 
  .اد قائمة إلكترونية بجميع النباتات المعروفةإعد   :1الهدف 

هـي  و ،مطلباً أساسياً لحفظ النباتات واسع أنواع النباتات المعروفة على نطاق تشكل إتاحة: مبرر التقنـي المدة وال
يرمـي   )2010( السابق 1كان الهدف و. تحقيق ورصد األهداف األخرى لالستراتيجيةاألساس الالزم لخط  توفر

ائمة عمل يمكن الوصول إليها على نطاق واسع ألنواع معروفة من النباتات كخطوة نحو تحقيق نظام ق"إلى إعداد 
فـي صـورة قائمـة النباتـات      2010الهـدف فـي نهايـة عـام     وقد تحقق هـذا   ،"عالمي كامل من النباتات

)www.theplantlist.org( . ،قائمـة   حالياً إعـداد  المقرر فمنواستناداً إلى المعرفة المكتسبة من إصدار قائمة النباتات
ولم يتسن بعد تحديـد هيكـل   . تضم جميع أنواع النباتات المعروفة بحيث 2020نباتات العالم في عام إلكترونية ل

ات، غير أنه من الضروري أن يكون إطاراً قادراً على استيعاب المعلومات المتعلقة بالنباتـات علـى   النباتخاص ب
في السياقين اإلقليمي والعالمي على حـد  وعلى تقديم أجوبة  ،)دونهى الوطني أو على المستو(المستوى اإلقليمي 

التوزيع الجغرافي على المستوى وعمليات ؛ وضع مترادفات أكثر اكتماالًوينبغي أن تتضمن عملية التحسين  .سواء
 المتعلقـة  والبيانات ية؛الوطن قوائم المراجعة والدراساتالالقطري على األقل، باالعتماد على مجموعات النباتات و

بالتقييمـات   مع روابط(التفاعلية؛ وحالة الحفظ والصور واألوصاف  تيحالمفا؛ وأدوات التحديد، وال سيما ئلاالموب
؛ وغيرها من التحسينات األخرى الممكنة عملياً كإدراج األسماء العامية على سبيل )2التي تجري في إطار الهدف 

تزويد قائمـة  البيانات بالفعل في شكل رقمي أو مطبوع، ويمكن استخدامها من أجل  وتوجد الكثير من هذه. المثال
خبـراء   ، على الرغم مـن أن  مشروع تكنولوجيا المعلومات مجرد وهو أبعد من أن يكون. النباتات بالمعلومات

فـي  افيـة و بين المناطق الجغر تلفالذي يخالتصنيف  مشكلة في حل يؤدون دوراً حاسماًتصنيف النباتات سوف 
وسـد الفجـوات الكبيـرة    المعلومات القديمة  متخصصة ومتعلقة بالنباتات من أجل تحديثجديدة  تحضير أعمال

فـي المبـادرة العالميـة     على النحو الواردبناء القدرات في مجال التصنيف، تكتسي أيضاً عملية وسوف  .القائمة
على القائمة اإللكترونيـة   المية، أهمية حاسمة في الحفاظللتصنيف، والربط بين المبادرات الوطنية واإلقليمية والع

  .هاوتحديث هاوتحسين لنباتات العالم

إجراء تقييم لحالة حفظ جميع أنواع النباتات المعروفة، إلى أقصى قدر ممكن، من أجل توجيه    :2الهدف 
  .إجراءات الحفظ

إطـاراً   الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية تحادلالالحمراء  قائمةالتوفر فئات ومعايير : مبرر التقنيالمدة وال
وعلى . قوياً لهذا الهدف، مما يتيح إجراء مقارنة للتهديدات من خالل طائفة متنوعة من المقاييس المكانية والزمانية

عمليات ال يعد إجراء واقعياً، فإن إجراء  2020الرغم من أن تقييم جميع األنواع بواسطة هذه الطريقة بحلول عام 
لحفظ الطبيعة والموارد  الدولي الصادرة عن عینات مؤشر القائمة الحمراء للنباتات(ألنواع النباتات تقييم لعينات تمثيلية 

وسـوف تتـيح   . سوف يقدم نظرة عامة عالمية وخط أساس يمكن على ضوئهما تتبع االتجاهات القائمة)  الطبيعية
والقـوائم الحمـراء    والتي تتضمن الفئـات  فظ الطبيعة والموارد الطبيعيةالدولي لح لالتحادالحمراء  قائمةالأيضاً 

ويمكن أن تعطى األولويـة  . مفيدة ذات صلة سياساتية العالمي معلومات مستوىالتي جرى تقييمها على ال الوطنية
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ـ -لتقييم األنواع ذات األهمية االجتماعية   12و 9داف االقتصادية من أجل توجيه األنشطة المدرجة في إطار األه
وقد تسنى تقييم حالة حفظ العديد من أنواع النباتات سواء من خالل العمليات التي تجري علـى المسـتوى   . 13و

وقد يقدم تجميع هذه التقييمات . أو من خالل المبادرات الدولية التي تستخدم طائفة متنوعة من العمليات/القطري و
ونقطة االنطالق فـي توجيـه إجـراءات    ت حالة الحفظ القائمة، القائمة على األدلة نظرة عامة مهمة عن معلوما

وتشكل قائمة العمل المتعلقة بعمليات تقييم الحفظ نهجاً ضرورياً وعملياً يتناسب مع الحاجة الملحة إلى تقييم . الحفظ
مدخل على ويمكن أن تتم عملية النشر من خالل صفحة . 8و 7األنواع بغية تيسير سبل التقدم نحو تحقيق الهدفين 

القائمـة اإللكترونيـة   ب وتكون موصـولة  اإلنترنت تتيح إمكانية الوصول إلى جميع التقييمات الموجودة لكل نوع
 الهـدف  وفقاً لمعيار دولي متسـق كامل لجميع أنواع النباتات المعروفة التقييم ويشكل ال). 1الهدف (لنباتات العالم 

   .ات الحفظعلى المدى الطويل من أجل تيسير إجراء المحدد
الالزمة لتنفيذ  ساليبإعداد وتبادل المعلومات والبحوث وما يرتبط بها من نواتج، واأل  :3 الهدف

  .االستراتيجية
يشكل حفظ البحوث والمنهجيات والتقنيات العملية للحفظ في مجـال البيولوجيـا عنصـراً    : مبرر التقنيالمدة وال
والنشر  اإلعدادمن وسوف تستفيد مبادرات الحفظ . المستدام لمكوناتهفي حفظ التنوع النباتي وفي االستخدام أساسيا 
العملية فـي   اتوالجديدة والخبر موجودةالبحوث النتائج القائمة على لمعلومات واألدوات ودراسات الحالة ل الفعال

إدماج الحفـظ  : توجيه وتقديم المشورة بشأنها ما يليوتشمل المجاالت الرئيسية التي تتطلب وضع  .مجال اإلدارة
في الموقع الطبيعي وخارج الموقع الطبيعي في الخطط والبرامج واالستراتيجيات ذات الصـلة؛ والحفـاظ علـى    

تغير المناخ وتدابير لاستجابات أنواع النباتات ب المتعلقةمعلومات ال إعدادوداخل النظم اإليكولوجية؛  النباتات المهددة
 وعمليـة الحفـظ؛ ووضـع   تحقيق التوازن بين االستخدام المستدام وجي؛ تطبيق نهج النظام اإليكولوو؛ حد منهال

عملية الحفظ؛ وإعداد توجيهات بشأن استعادة النظام اإليكولوجي؛ وإعـداد المعلومـات   ولويات أمنهجيات لتحديد 
ويشكل . رومع ذلك، فإن االحتياجات قد تتفاوت من بلد إلى آخ. المتعلقة برصد أنشطة الحفظ  واالستخدام المستدام

  .إعداد مجموعة أدوات مساهمة مفيدة من أجل تحقيق هذا الهدف
  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي: 2الغاية 
أو نوع من أنواع النباتـات مـن    من كل منطقة إيكولوجية ةفي المائ 15حماية ما ال يقل عن    :4الهدف 

  .أو االستعادة/خالل اإلدارة الفعالة و
يرمي هذا الهدف إلى االستمرار في توفير خدمات النظام اإليكولوجي مـن خـالل حفـظ    : تقنيمبرر الالمدة وال

أو اإلقليمي، وهو ما يؤدي إلى توليد المنافع على /أو أنواع النباتات على المستويين الوطني والمناطق اإليكولوجية 
ه التي تضم تجمعاً متميزاً من الناحية وتعتبر المناطق اإليكولوجية مساحات من األرض أو الميا. المستوى العالمي

تركيب األنواع، والديناميات اإليكولوجية، والظروف البيئية، وتتفاعل فيما  شترك فيلمجتمعات طبيعية تالجغرافية 
وتعنـي اإلدارة الفعالـة أن هـذه    . المدى الطويـل تؤدي دوراً حاسماً في استمرارها على بينها إيكولوجياً بطرق 

وتتاح  .الغطاء النباتي وما يرتبط به من مكونات حيوية وغير حيويةوجود ن أجل ضمان استمرار المناطق تدار م
التـي  فإن النهج األكثر مالءمة هي تلـك  نطاق هذه االستراتيجية،  أنه فيتحديد هذه المناطق، غير مختلفة ل نُهج

يجـب تـأمين هـذه    و. )المعتدلة الساحليةالغابات  ، مثل التندرا، والمنغروف(أنواع النباتات الرئيسية  ستند إلىت
مان من أجل ضهذه المناطق إدارة يعني  و ماالمناطق اإليكولوجية أو أنواع النباتات من خالل اإلدارة الفعالة، وه



UNEP/CBD/SBSTTA/16/11 
   Page 14 

  
يشمل هذا الهـدف االضـطالع   و  .حيويةاستمرار وجود الغطاء النباتي وما يرتبط به من مكونات حيوية وغير 

لمناطق اإليكولوجية المتدهورة من أجل تعزيز حالة حفظها وتحسين مستوى توفير خدمات بأعمال االستعادة في ا
   .بالتوازي مع تأمين التنوع النباتيالنظام اإليكولوجي 

تمثيالً جيداً في شبكات المناطق المحميـة، فـي حـين تتسـم     وعلى العموم، فإن الغابات والمناطق الجبلية ممثلة 
 شجار المنغـروف، أالساحلية ومصبات األنهار، بما في ذلك  يكولوجيةوالنظم اإل) سهولمثل ال(المراعي الطبيعية 

في شـبكات   ؤمنةزيادة تمثيل المناطق االيكولوجية غير الم) 1(: وينطوي هذا الهدف على ما يلي. بضعف تمثيلها
خـالل اإلدارة الفعالـة    مـن  جغرافياً المتميزة المجتمعات الطبيعية سالمة تجمعات تعزيز) 2(المناطق المحمية، 

  .واالستعادة اإليكولوجية
على  االيكولوجية المتعلقة بالمناطق التصنيف خطط فال بد من إتاحةقياس التقدم المحرز، وبغية تيسير سبل 

 .التصنيف الرئيسية المعترف بها على المستوى العالمي خططل أو اإلقليمي، وجعلها مماثلة/المستويين الوطني و
 اتالمبادر المدرجة في المواقعالشبكات اإليكولوجية، والمناطق المحمية، وة اآلليات في هذا الهدف وتشمل مساهم

ممرات، وحدائق السالم، والمناطق ، والالمعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
األراضي الرطبة والمناظر لغابات المقدسة وا والمجتمعات المحلية بما في ذلكللمجتمعات األصلية  التابعة المحمية

وسوف . البحريةالمناطق الساحلية و واالمتداداتغابات مستجمعات المياه واألنهار و وبحيرات القرىالطبيعية 
تساهم األنشطة المضطلع بها في إطار برنامج عمل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن المناطق المحمية 

  .في تحقيق هذا الهدف 5 وفي إطار الهدف
النباتي فـي كـل منطقـة    لتنوع أهمية لأكثر المناطق  من ةفي المائ 75حماية ما ال يقل عن    :5الهدف 

  .مع وضع إدارة فعالة لحفظ النباتات وتنوعها الجيني إيكولوجية
النباتي ومن ثم ضمان  تحديد المناطق الهامة للتنوع -  مكونين اثنينهذا الهدف من تألف ي :مبرر التقنيالمدة وال

في  100حماية  إلىعلى المدى الطويل  وهو يرمي .من هذه المناطق في المائة 75لما ال يقل عن الحماية الفعالة 
، حسب أو الربط بينها المناطق نطاق هذهبما في ذلك توسيع  ؛المائة من جميع المناطق الهامة للتنوع النباتي

 المناطق أكثرويمكن تحديد  .ال سيما تلك المرتبطة بتغير المناخو، القائمة لتهديداتل من أجل التصدياالقتضاء، 
، وأنماط التنوع األنواع ثراء، واألنواع والموائل وهشاشةاالستيطان،  تشمللمعايير  وفقاً أهمية للتنوع النباتي

توفير خدمات  تبار أيضاًالنظم اإليكولوجية الغابرة، مع األخذ في االع في ذلكأو تفرد الموائل، بما /و جينيال
) التأمين(ويمكن ضمان الحماية . الوطني والمحلي مستويينوينبغي تحديد هذه المجاالت على ال. م اإليكولوجياالنظ

  .المناطق المحميةتأمين الحصر،  المثال ال من خالل إدارة فعالة لألراضي، بما في ذلك، على سبيل
 التنوع النباتي على الحفاظ على في مجال اإلدارة المالئمة دابيرتال قدرةالتحدي الرئيسي في ضمان  تمثلوسي

مواقع  في/في مناطق مختلفة بتباينها لدى وضع إدارة فعالة يتعين النظر فيها التهديدات التي تتسمو. وتعزيزه
ف في تنفيذ تنفيذ هذا الهد كما سيساعد .تغير المناخ فرضهاشمل التهديدات التي يت غير أنه ينبغي لها أن ،مختلفة
 قد اتخذف ،حتى اآلنو .10الهدف  في إطارالمناطق االيكولوجية وإدارة األنواع الغريبة الغازية وحفظ ؛ 4الهدف 

برامج  بلداً منها 17ويمتلك ما ال يقل عن  ،خطوات لتحديد المناطق الهامة للتنوع النباتي بلداً 66 ما يزيد عن
ضمن نباتي للتنوع البعض المناطق الهامة وتندرج . المواقع بتوثيق وكذلك ،الحفظ مسألة بمعالجة تضطلع جارية

التي النسبة المئوية  ال تعنيو. بين البلدان كبيراً يتباين تبايناًهذا الرقم على الرغم من أن  المناطق المحمية رسمياً
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 سوف تضم المناطقو. يحظى بالحفظ الجيدأن الموقع بالضرورة  يالهامة للتنوع النبات المحمية المناطق تشكلها
 والعديد من الموائل الصغيرة؛، أضخم عدد من األنواع وأكثرها مرونة والتي تُدار إدارة جيدة الهامة للتنوع النباتي

 في جميع موضع الصدارة تحتلهي بذلك و ؛لتطورالجينات  دعاًلهجرة، ومستوا الستئناف مسار أماكن وهي توفر
  .آثار تغير المناخ الحد منوالرامية إلى الطبيعة  المناظر حفاظ علىلالواسعة النطاق المعنية با خططال

أراضي اإلنتاج في كل قطاع على نحـو مسـتدام، بمـا     من ةفي المائ 75ة ما ال يقل عن إدار   :6الهدف 
  .حفظ التنوع النباتيمع  يتمشى

 ترك دون على نحو مستدامنتاج ي اإلجميع أراضفي إدارة  ة لهذا الهدفالنهائي تتمثل الغاية :مبرر التقنيالمدة وال
بما في (إلى األراضي تشير " نتاجاإلأراضي "فإن عبارة الهدف،  هذا ضاغرألو. آثار سلبية على التنوع النباتي

تربية األحياء أو الرعي أو الزراعة، بما في ذلك البستنة  لتي تستخدم بشكل رئيسي فيا )ذلك األراضي الرطبة
 مسائلنظر فيها في إطار هذا الهدف جملة القطاعات التي سيوتشمل . الحراجةاء البحرية أو تربية األحي أو المائية
منتجات الغابات غير الخشبية، وتربية حصاد األراضي الزراعية والمراعي والغابات، بما في ذلك استغالل  منها

استخدام في مجال  إدارة مسؤولة امةإقإلى " تمشيا مع الحفاظ على التنوع النباتي"تدعو عبارة و .األحياء المائية
ا على المدى والموائل المرتبطة بهوالمجتمعات النباتية  لتنوع النباتيا مستوى حفظ واستعادةالموارد، وتحسين 

 حفظ) 1( :، وهي على النحو التاليفي إدارة أراضي اإلنتاج غاياتدمج عدد من ال وتتضمن هذه التدابير .الطويل
ناظر الطبيعية التي تستخدم في حماية األنواع النباتية األخرى في الم) 2( ؛ي ذلك التنوع الجينيالتنوع النباتي بما ف

استخدام ) 3( ؛قيمة اجتماعية واقتصادية خاصة ذاتأو  ا أو مهددةفريدة من نوعه تعد مناطقالتي و اإلنتاج
. تي في النظم اإليكولوجية المحيطةعلى التنوع النبا إحداث تأثيرات سلبية كبيرة جنبممارسات اإلدارة التي تت

  .والبستنة والحراجة في الزراعة الجيدة على استخدام الممارسات يشجعالهدف ومن ثم، فإن هذا 
على نحو متزايد تطبيق طرق اإلنتاج المتكاملة في الزراعة، بما في ذلك اإلدارة المتكاملة لآلفات، ويجري 

على مستوى إدارة الموارد الجينية النباتية ل والثروة الحيوانية، ولمحاصيل المتكامل واإلنتاج وزراعة الحفظ،
المستدامة للغابات على نطاق  اإلدارة ممارساتاعية وغيرها من الحراجة الزر تطبيق وبالمثل، يجري. المزرعة

ات أعاله للمصطلح الوارد الفهمفي ضوء هذه المعلومات األساسية واستناداً إلى على هذه الخلفية، و. أوسع
الطبيعية أو شبه  والمراعي لغاباتوتالئم األهداف األكثر طموحاً ا. فإنه باإلمكان تحقيق هذا الهدفالمستخدمة، 

إلى اتخاذ  حيث أنها ستؤدي، عنصراً من العناصر األساسيةألراضي االنتاج اإلدارة المستدامة وتعد . الطبيعية
ينبغي ، وخاصاً انشغاالًمسألة تثير إنتاج الوقود الحيوي ويعد  .التنوع النباتي يكون من آثارها حفظإجراءات 

التنوع  حفظلتجنب ممارسة الضغط على  الالزمة تدابيرال أن تتخذدارة مناطق اإلنتاج المستخدمة لهذا الغرض إل
كأساس  في مختلف القطاعات لتطوير أهداف فرعية محددة جهدمزيد من الال بذل وقد تدعو الحاجة إلى. النباتي
  .د التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدفلرص

ووضع ومؤشرات األداء  الواضحةخطوط األساس ، فإنه من األهمية بمكان تحديد المحرز قياس مدى التقدمبغية و
التكثيف "نماذج  من اًجديد اًنموذجفي اآلونة األخيرة  منظمة األغذية والزراعة وقد وضعت. لمصطلحاتل تعاريف

هجاً ويعرض هذا النموذج نُ ).SCPI"( )grow/index_en.html-and-www.fao.org/ag/save( صوليالمستدام لإلنتاج المح
الحفاظ على الموارد، والحد من  مع مساحة األرض نفسها المزيد من اإلنتاج فيتتعلق بالسبل الكفيلة بتحقيق 

   .وتعزيز رأس المال الطبيعي وتدفق خدمات النظام اإليكولوجي ،ات السلبية على البيئةالتأثير
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  .أنواع النباتات المعروفة المهددة في الموقع الطبيعي من ةفي المائ 75حفظ ما ال يقل عن    :7الهدف 

 تعنيو .ألنواع المهددةالطبيعي لجميع ا وقعينبغي أن ينظر إلى تحقيق هذا الهدف كخطوة نحو الحفظ الفعال في الم
قادرة على البقاء من الناحية البيولوجية في مجموعات هذه األنواع ال وجود "الطبيعي موقعتحفظ في ال"عبارة 

على نحو فعال خارج شبكة المناطق المحمية من  إدارة هذه األنواعب االضطالع أو على األقل منطقة محمية واحدة
، لألنواع جينيالتنوع ال) 1( :ما يليالحفظ الفعال النظر فيويتطلب . الطبيعي خالل تدابير ادارة أخرى في الموقع

تحديد ما إذا  منها تدابير من خالل، تغير المناخ ن قبيلوظيفة النظام البيئي والقدرة على مواجهة التهديدات م) 2(
 .األنواع انتقاللتسهيل  متعددة موائل تتضمن، أو مرتفعةتدرجات أو  ،كانت شبكة المناطق المحمية تضم ممرات

وتمثل . تحقيقه إمكانية نظام اإليكولوجياستعادة العملية و للموائل الهامة بشكل يتيح تفسير الهدف وينبغي أيضاً
هدف فرعي ك أو، على سبيل األولويةأن تعامل  نبغي، ويأنواعاً ضعيفة تعريفهاالعديد من األنواع المتوطنة بحكم 

تتعلق بخطط  تهاتغطي ضمان حفظ واحدة على األقل، أو نطقةالمتوطنة في م ألنواعا جميع وجود ضمانيرمي إلى 
 الواردة في مجموعة األدواتالمبادئ التوجيهية توفر في هذا الصدد أن وينبغي . تكون مفيدةويمكن أن  ألنواعبا

لمساعدة  ق عليها دولياًوضع مبادئ توجيهية متفيشكل و .وانتعاشها استعادة األنواع في مجال ةالمالئم اتالتوجيه
  .مجموعة األدوات في اًملح اًاألنواع التي تتأثر بتغير المناخ مطلب هجرة

 - في مجال اإلدارةواضحة المعالم أهداف أية في البلدان النامية،  وال سيماالعديد من المناطق المحمية، وال تمتلك 
بسبب  بمحدوديته هذا الهدف المحرز في إطارالتقدم  تسموا. المحددة المتعلقة بحماية األنواع األهدافناهيك عن 

في الموقع من األنواع في المائة  75 حفظالنتقال من ا األهمية بمكانسيكون من و .مرجعيةالمعلومات ال انعدام
 ستظل خطواتهذا الهدف  يعتمد عليها، فإن اإلجراءات التي من ثمو. في المائة 100نسبة  الطبيعي إلى حفظ
في  ةالمتمثل غايةتحقيق ال من مراحل مرحلة رئيسيةفقط  يشكل، حيث أن الهدف الحالي 2020ام ضرورية بعد ع

  .وقف فقدان التنوع النباتي
أنواع النباتات المهددة في مجموعـات خـارج الموقـع     من ةفي المائ 75حفظ ما ال يقل عن    :8الهدف 

  .منها في برامج االنتعاش واالستعادة 20 قل عنما ال يالطبيعي، ويفضل أن يكون ذلك في بلد المنشأ، وإتاحة 
يكمل الحفظ  بحيثالطبيعي  قعلحفظ خارج المولبرنامج شامل  يسعى هذا الهدف إلى وضع :مبرر التقنيالمدة وال

االستجابة آلثار تغير المناخ،  التي تعزز واتخاذ التدابير ممثلة جينياً مجموعات إعدادمن خالل  الطبيعي في الموقع
 المشتركة غاياتوينبغي تحديد ال .، واإلفراط في استغالل موارد التنوع النباتيضيغير المستدام لألر خدامتواالس

 هذين النهجينوتنسيق األنشطة بين النهجان المعتمدان خارج الموقع الطبيعي وفي الموقع الطبيعي،  التي ينشدها
  .لضمان اتباع نهج متكامل على المستوى الوطني

الحدائق النباتية، (حية  مجموعات داخلاألنواع المهددة من  نوع 10 000حفظ ما يزيد عن  ويجري حالياً
حفظ المتمثل في  2010هدف عام  تحقيق وقد أحرز تقدم نحو). ومجموعات زراعة األنسجة ،البذور ومصارف

من خالل تطوير المزيد من القدرات والموارد والخبرات وتوسيع  مجموع األنواع النباتية المهددة من 60٪
إحراز تقدم  سنىوقد ت. 2020اإلنجازات لتحقيق هدف عام وسوف يستند إلى هذه   .إجراءات التشغيل الموحدة

 وقد كان من. ال تزال تواجه تحديات كبيرة المرتفع التنوع البيولوجي البلدان ذاتكبير في بعض البلدان، ولكن 
األنواع المهددة، ب محدثة عدم وجود قوائم عالمية وإقليمية ووطنيةل هذا الهدف نظراً مدى تحقيقالصعب قياس 

  .قوائم مختلفة استخدامو
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ويفضل أن تكون ، على حد سواء متاحة ومتكررة وقع الطبيعيخارج الم الموجودة مجموعاتالوينبغي أن تكون 
 الموجودة مجموعاتاللوصول إلى ة للغرض وشفافة لتنظيم إمكانية امراعيوينبغي وضع لوائح . في بلد المنشأ

 موقعخارج ال الموجودة المجموعات استخدامتعزيز تسهيل و بغيةوإتاحتها للجمهور  الطبيعي موقعخارج ال
  .تها وتعزيز استخداماتها األخرىواستعاد النباتيةالموارد الجينية  من أجل بلوغ أهداف منها إنتعاش الطبيعي

كثر أل) اإليكولوجية وتوزيعها وسماتها أعداد النباتات تراعي( جينياًاألولوية لوضع مجموعات ممثلة منح ينبغي و
 زيادة تعريف حاجة إلىال وتدعو .بشأنها في المائة 90 تحقيق هدف بلوغ، والذي ينبغي تعرضاً للتهديداألنواع 

، واألنواع المهددة الفرعية محددةال واألنواع، العددالمحدودة  المتوطنة األنواعاألنواع ذات األولوية، مثل 
انظر (مفيدة الواألقارب البرية للنباتات  نواع ذات االستخدام المعروف أو المحتمل في المستقبل،األ ،باالنقراض

 بل، النواتج إحدى على أنهالطبيعي  موقعمجموعات خارج الفي وجود األنواع  النظر إلىال ينبغي و). 9الهدف 
المائة فقط من األنواع المهددة  5وبالنظر إلى إدراج حوالى . جينياً لألنواع ةممثل هذه المجموعات كونتغي أن ينب

 أمامالنسبة المئوية لألنواع المتاحة  فإن الحاجة تدعو إلى زيادةستعادة، االفي برامج اإلنعاش و في الوقت الحالي
ومن الضروري . في مواجهة التغير البيئي المتزايدوال سيما  ،من أجل تمكينها من التطور والتكيفهذه البرامج، 

وثائق و، جينياًممثلة  اتعينتتعلق بوتوكوالت برفي إطار هذا الهدف  أن تتضمن مجموعات األدوات المدرجة
خارج  الموجودة لمجموعاتل الجينيةدارة اإل، والموقع الطبيعيخارج  الموجودة أخذ العينات والمجموعاتبشأن 

  .وعودة ظهورها الطبيعي، عموقال
التنوع الجيني للمحاصيل بما في ذلـك أقاربهـا البريـة     من ةفي المائ 70حفظ ما ال يقل عن    :9الهدف 

االقتصادية، مع احترام ما يرتبط بها من معارف أصلية ومحلية، -وأنواع النباتات األخرى ذات القيمة االجتماعية
  .وصونها والحفاظ عليها

 ألمن البشر الغذائيالتنوع الجيني للمحاصيل وأقاربها البرية األساس البيولوجي  وفري :التقنيمبرر المدة وال
هذا التنوع  ومن ثم، فإن حفظ. ضمان التطور المستمر لهذه األنواع في الطبيعة وكذلك، وسبل عيشهم ميتهرفاهو

الموارد  إتاحةلضمان  أساسياً عنصراًيشكل المحلية المعارف األصلية و مجتمعاتلا معارفوما يرتبط به من 
وقد أثبتت الرؤية . وفي المستقبلمن اجل استخدامها في الوقت الحاضر النباتية التي يحتاجها الناس  جينيةال

ألحد  جينيفي المائة من التنوع ال 70حفظ  أن والممارسة العملية، إلى جانب االستراتيجيات المالئمة، النظرية
أقل من تكون عموماً ( معظم أنواع المحاصيل في عينة صغيرة نسبياًقه بالنسبة إلى تحقي هو هدف يمكن المحاصيل

  .استراتيجية سليمة من الناحية العلمية في مجال أخذ العيناتتطبيق بشرط ، )عملية وصولألف 
في  70 فمن المرجع أن، محصول 300إلى  200التي يتراوح عددها من بعض المحاصيل الرئيسية بالنسبة لو

ويجري . الجينات مصارففي  قع الطبيعي قد تسنى بالفعل حفظهخارج المو تنوعها الجيني الموجودائة من الم
الموجودة المواقع الطبيعية الحفظ النشط في دارة على مستوى المزرعة، والتنوع الجيني من خالل اإل ايضاً حفظ

ويمثل . تحديد هذا الحفظ من الناحية الكمية  غير أنه لم يتسن في الوقت الحاليالطبيعية،  إليكولوجيةالنظم ا في
، وال توجد إلى للغاية تحديا كبيراً األصلية والمعارف المحلية مجتمعاتالمن معارف  ذا التنوعيرتبط به حفظ ما

المحلية المرتبطة المعارف األصلية و مجتمعاتتقييم معارف ال جرى اختبارها، وتتسم عملياتاآلن منهجيات حد 
ية وغيرها من األنواع ثانوالالتنوع الجيني للمحاصيل  حظيوقد  .بعددها المحدود النباتي ينيجالتنوع الب

األنواع ذات  تتضمن قدو. أقلباهتمام  ،المحلية األنواع ذات األهميةاالقتصادية الهامة، بما فيها -االجتماعية
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ومنتجات الغابات غير الخشبية،  األولوية التي يتعين معالجتها في إطار هذا الهدف بعض النباتات الطبية،

، بشكل كامل مستغلةالغير والمهملة والموارد النباتية واألقارب البرية للمحاصيل،  ،واألجناس البرية المحلية
هذه لولوية األ وقد تُمنح .وكذلك األعالف الرئيسية، وأنواع األشجار، والتي قد تصبح من المحاصيل في المستقبل

. اإلقليمية أو/لألولويات الوطنية و ، وفقاًالوطني واإلقليمي على أساس كل حالة على حدة ييناألنواع على المستو
من هذه األنواع في  نوع 3 000و 2 000تغطية ما يترواح بين  لبلدانبين امن خالل اإلجراءات المشتركة ويمكن 

  .إطار هذا الهدف
الضوء ، وسلط  )SOW2(م في العال ية لألغذية والزراعةشر التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتوقد نُُ

. المستدام للموارد الجينية على المستوى العالمي الحفظ واالستخدام مجالي على التغيرات الكبرى التي حدثت في
لألغذية  الوراثية النباتية للموارد الثانية خطة العمل العالمية أيضاً اعتمد مجلس منظمة األغذية والزراعةو
خطة وتتضمن . 2011تشرين الثاني /نوفمبر 29في  ، وهي الخطة المرتبطة بهذا التقرير،)GPA-2( لزراعةوا

 إلى استناداًأعدت  التي األولوية متداخالً من األنشطة ذات نشاطاً 18من  تتألف مجموعة الثانية العمل العالمية
  .التقرير المذكور هاواالحتياجات التي حدد القائمة المشاورات اإلقليمية والثغرات

دارة المنـاطق ذات األهميـة   إلالجديدة و البيولوجي الغزو حاالتوضع خطط إدارة فعالة لمنع    :10الهدف 
  .للتنوع النباتي التي تعرضت للغزو

التي تهدد النباتات والمجتمعات النباتية والموائل والنظم  حاالت الغزويتناول هذا الهدف  :مبرر التقنيالمدة وال
بين كل من غزو  هذا الهدف يجمعو. مهمة بالنسبة للنباتاتالمواقع اليستهدف  وهو. ولوجية المرتبطة بهااإليك

يجري النظم االيكولوجية أو الموائل التي  واستجابات، )الحيوانات أو الكائنات الدقيقة النباتات أو(األنواع الغريبة 
خطوة أولى نحو ر هذا الهدف وف يعتبوس). رد فعل سلبي ال يبدي دائماً النظام اإليكولوجي أنأي ( إدخالها فيها

  .الغزو البيولوجي الرئيسية حاالت وضع خطط إدارة لجميع أنواع

أو /النباتات وبضرار التي لحقت األ لمعالجة) باستخدام نهج النظام اإليكولوجي(دارة اإلخطط  وضعوينبغي 
النظم  تعريف ويتطلب هذا اإلجراء. ا وخدماتهاوسلعه ةم االيكولوجي، واستعادة وظائف النظهاتمجتمعاب

هناك حاجة ملحة إلى االعتراف بأن و". المناطق الهامة للتنوع النباتي" على أنهاالموائل في هذه الحالة /االيكولوجية
 للعمل الذي يجري فيينبغي فإنه ، من ثمو. هاتأثيرمن و انتشار األنواع الغريبة الغازية سيزيد منتغير المناخ 

أن تشمل خطط اإلدارة خيارات  وينبغي، في هذا الشأن الكافيستعداد اال توفرهذا الهدف ضمان  بشأنلمستقبل ا
  .لتكيف مع تغير المناختتعلق با

  التنوع النباتي بطريقة مستدامة ومنصفة خداماست: 3 الغاية
  .النباتات البرية من أنواع ي نوعألالتجارة الدولية  عدم تهديد   :11الهدف 

ا تجارياً ألغراض فيه مرغوبالالمتوطنة أو  النادرة أو جمع بعض األنواع النباتيةيشكل  :مبرر التقنيمدة والال
نفسها  في الحالة التي قد تكون فيها موائلها خاص ويحدث ذلك بوجه. في البرية لبقائها تهديدا رئيسياًالتجارة 

النباتات البرية  أنواعهذا الهدف على ويركز . ا الطبيعيةفي صورته أعداد قليلةباألنواع  عند وجود هذهأو دة، مهد
قد تصبح مهددة في المستقبل القريب األنواع التي ) 2(الدولية،  رةسبب التجاب حالياًمهددة ال األنواع) 1(: التالية
الدولية  تجارةبسبب ال المهددة باالنقراضأنواع النباتات البرية وتتضمن . الدولية للتجارةعالية اللمستويات ا بسبب
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 ويتمشى. بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضاتفاقية التجارة الدولية  تذييالتاألنواع المدرجة في 
تفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات ال االستراتيجية لرؤيةفي االوارد  مع الغرض الرئيسي هذا الهدف

النباتات البرية لالستغالل غير  عدم تعرض أي نوع من أنواع" على التي تؤكدو 13اضالبرية المهددة باالنقر
  ."التجارة الدولية الناجم عنالمستدام 

 اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض تغطيها في العادةالنباتات التي  وتمثل
التجارية من البرية  بسبب عمليات الجمع المهددة) فصيلة الصباريةوال ةيلة السحلبنباتات الفصيمثل (نباتات الزينة 

على  فإنه يجري في الوقت الحالي تركيز المزيد من االهتمامومع ذلك،  .والدفيئاتلحدائق تحويلها إلى ال
المراقبة يعد الرصد وو. ، مثل األخشاب والنباتات الطبيةلألنواع المتجر بها دولياً كبرىالمجموعات التجارية ال

التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة  في النباتات المهددة من خالل اتفاقية للتجارة الدوليين
 هذه وتسمح. تجارة النباتاتالمستخدمة حالياً في التعاون والرصد الدوليين في مجال  الوسيلة الرئيسية باالنقراض

منع التجارة في ت هاتحمل المعدالت الحالية لالستغالل، ولكنتالتي يمكن أن  أنواع النباتاتي لتجارة فبا االتفاقية
الستخدام با أضراراً النباتات البريةأنواع التجارة الدولية في لحق وقد ت. األنواع التي تواجه خطر االنقراض

  ،على قيد الحياةبقاء األنواع تهديدها لإلى  ضافةباإل المحلي والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام األنواع
 تنفیذه ورصده واستعراضھ حیث یتم، ويعد هذا الهدف فريداً من نوعه في سياق االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

رية المهددة تفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البلال التابعةو النباتاتب المعنیة لجنةالمع  آزرمن خالل الت
  .12ويعتبر هذا الهدف أيضاً مكمالً للهدف . باالنقراض

  .ةالمنتجات المشتقة من النباتات البرية من مصادر مستدامجميع  حصاد   :12الهدف 
على هو يرمي التنوع البيولوجي، وب المتعلقة التفاقيةلهذا الهدف مع الهدف الثاني  مشىيت: مبرر التقنيالمدة وال

 المنتجات"وتتضمن . مصادر مستدامة لجميع الموارد النباتية التي تنشأ بشكل طبيعي وفيرت إلى المدى الطويل
 ،وغيرها من المنتجات الخشبية ،والورق ،واألخشاب ،تحصد من المصادر البرية المنتجات الغذائية التي "النباتية

والنباتات الطبية  ،ونباتات الزينة ،باتيةواألصباغ الن ،ومنتجات األلياف األخرى، والخيزران، واللثة، والراتنجات
 ،، واألجناس البرية المحليةمنتجات الغابات غير الخشبيةالستخدام المباشر، بما فيها من النباتات ذات وغيرها 

من مصادر "وتضمن عبارة . بشكل كامل مستغلةالمهملة وغير الموارد النباتية الواألقارب البرية للمحاصيل، و
عتبارات االجتماعية والبيئية واالقتصادية، مثل لالعلى طول سلسلة التوريد  المتبعة الممارسات إدراج" مستدامة

القيمة المضافة  تهدف ينبغي أنكما  .ومشاركة المجتمعات األصلية والمحلية ،التقاسم العادل والمنصف للمنافع
مصادر التي تدار ال أن فترضيو. بيئةبال عدم إضرارهاضمان والنفايات  الحد من حجمالتجهيز إلى ضمان وعملية 

على نحو مستدام من خالل تجنب  تُدارالتي وتشمل النظم االيكولوجية الطبيعية أو شبه الطبيعية على نحو مستدام 
   .للنظام اإليكولوجيالمكونات األخرى اإلضرار ب المنتجات النباتية، أو حصاد اإلفراط في

 تقييمإلى ، و)وتحديد األنواع التي تشتق منها( النباتيةلمنتجات ا ردضرورة الشروع في جصياغة الهدف وتعكس 
خالل اعتماد تقييم التقدم المحرز من  عملية وستقدم المساعدة إلى .لمعايير واضحة وعلمية استدامتها وفقاً أو إقرار

                                                             
 - 14بقرار المؤتمر  تفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضالُأرفقت الرؤية االستراتيجية    13
 ).  hp#vision02.p-http://www.cites.org/eng/res/14/14(الذي أصدرته هذه االتفاقية  2



UNEP/CBD/SBSTTA/16/11 
   Page 20 

  
ووضع  14،)المثال على سبيل "FairWild " كمعيار مؤسسة(حصاد النباتات البرية استدامة بشأن معايير ومؤشرات 
 ويعتقد، بالنسبة إلى. هذه األنواع هافي تنشأ من الموائل التي واسعة لمجموعةإلدارة المستدامة لمعايير ومؤشرات 

رصد التقدم المحرز أكثر سوف يكون بلوغ هذا الهدف و ه سيكون من الصعوبة بمكانأنالمنتجات،  أصنافبعض 
، ات والنهج القطاعيةبالمنتج خاصةمجموعة من النهج الوضع تنفيذ لايتطلب و. مقارنة باألهداف األخرى صعوبة
الزراعي واالستخدام  بشأن التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي المتعلقةمع برامج عمل االتفاقية  مشىبما يت

 ألعمالقطاع ا مع مبادرة يتمشىالروابط مع القطاع الخاص والمستهلكين بما  وتدعو الحاجة إلى تعزيز .المستدام
  .التي وضعتها االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التنوع البيولوجيو

األصلية والمحلية المرتبطـة بمـوارد    المجتمعات ممارساتو ابتكاراتالحفاظ على معارف و   :13الهدف 
ائي المحلـي  نباتية، أو زيادتها، حسب اإلقتضاء، لدعم االستخدام المألوف، وسبل العيش المستدامة، واألمن الغـذ 

  .والرعاية الصحية المحلية
المقدمة والرعاية الصحية  وأمنها الغذائي المجتمعات التقليدية عيشسبل  يدعم التنوع النباتي :مبرر التقنيالمدة وال

المجتمعات المحلية واألصلية المتصلة باستخدام التنوع  اتوممارس وابتكارات ويكتسي الحفاظ على معارف. لها
المعارف واالبتكارات والممارسات  تعلقوت. للبلدان النامية، وال سيما رئيسيةأهمية  يتها وتعزيزهاالنباتي وحما
فإن المستهلك يضطلع ومع ذلك، . محلياً ومن ثم فإن حفظها يجب أن يدارموقع معين، بإلى حد كبير  ذات الصلة

يع في جم يجري االتجار بها من المنتجات العديد أيضاً بمسؤولية الحفاظ على المعارف التقليدية بالنظر إلى أن
 المتعلقة تفاقيةاالمن ) ج(10و ) ي(8 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات بالمادتين 13الهدف ويربط . أنحاء العالم

مبادئ أديس أبابا وخطوطها بو 15،نهج النظام اإليكولوجيبشأن مبادئ مالوي بالتنوع البيولوجي، ويربطها ب
والتي نهج النظام اإليكولوجي، بشأن مبادئ مالوي وتدعو  16.أن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجياإلرشادية بش

الالمركزية في اإلدارة  بتطبيقوصي تو ،نظام اإليكولوجيلل واسع النطاق نهجوضع ، إلى 2000اعتمدت في عام 
مبادئ أديس أبابا وخطوطها  وتدعو. المجتمعات المحلية من طرف ، بما في ذلكمستوى مناسبإلى أدنى 
تحقيق ؤدي إلى يالموارد و المعارف استخدام الدولة بأناعتراف إلى ، 2004في عام  تاعتمد والتي، اإلرشادية

إطار األهداف ب صلة استراتيجية هذا الهدف أيضاًويشكل . السكان المحليين طرفمستدامة، وال سيما من إدارة 
  .سبل العيش المستدامةب المتعلقة لمبادراتبا يد وهو يربط بشكل جاإلنمائية لأللفية 

على المدى البعيد، على  ، المجتمعات المحلية واألصلية،9الذي يشكل تكملة للهدف  تنفيذ هذا الهدف، يساعد قدو
التكيف مع التحديات البيئية الناشئة مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي المرتبطة به، وكذلك على التكيف مع 

قابلة المؤشرات الينبغي تحديد  غير أنههدف تمكين، ويعد هذا الهدف في وضعه الراهن  .الجديدة كنولوجياتالت
 وال سيمامشاركة أصحاب المصلحة، والمتوسط، وينبغي تعزيز وتوسيع نطاق الطويل  يينللقياس على المد

 وتحديدعلى المستوى الوطني  العملي ومن الضروري وضع توجيهات بشأن التنفيذ. المجتمعات األصلية والمحلية
  .المتعلقة باألولويات المختلفةاألهداف الفرعية 

                                                             
-http://www.fairwild.org/publication-downloads/fairwild-standard-ver-20/FairWild-Standard: انظر الموقع التالي   14

V2.pdf. 
 .5/6القسم باء من المرفق بالمقرر    15
 .8/12المرفق الثاني بالمقرر    16
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المجتمعات  تنوعفهم  تعزيزتطلب تالخطوات األولية فإن هذا الهدف بأسلوب كمي،  صعوبة تقييمعلى الرغم من 
من و. وإدارة الموارد في المجتمعباستخدام النباتات  فيما يتصل األنشطة األكثر شيوعاً وتحديدالتقليدية في العالم، 

  .لحفاظ على المعارف التقليديةكفيلة باأدوات قوية  وضع أيضاً المطلوب
في سبل العيش المستدامة وأهميته بالنسبة  هذا التنوع التنوع النباتي، ودور شأنوالتوعية ب ثقيفالت: 4 الغاية

  لجميع أشكال الحياة على األرض
  .حفظه في برامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة إدماج باتي والحاجة إلىأهمية التنوع الن   :14الهدف 

 إلى حد كبير إلى تيسير سبلدور النباتات في حياتنا اليومية ل الفهم الواسع النطاق سيؤدي :مبرر التقنيالمدة وال
بدور هام المستدام  خدامهاستبأهمية التنوع النباتي و توعيةاالتصال والتثقيف والويضطلع . المناسب سلوك الحفظ

  :ما يلي لالتصالالمفاهيم األساسية وتتضمن . جميع أهداف االستراتيجية في تحقيق
  لجميع أشكال الحياة على األرض؛تعد النبات ضرورية 

  منتجات وخدمات النظام اإليكولوجي؛تكتسي النباتات أهمية محورية بالنسبة إلى 

 غير المناخ؛تضطلع النباتات بدور هام في الحد من ت 

 تؤدي النباتات دوراً حاسماً في  سير ورفاه حياتنا اليومية وسبل عيشنا؛  

 ،النباتات البرية  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحفظ وينبغي لنا تضطلع بدور المشرف المسؤول عن البيئة
 .واستخدامها على نحو مستدام على حد سواء مزروعةوال

المجتمع، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، وقطاع األعمال  جميع قطاعات أن تستوعبومن الضروري 
، التعليم الرسمي وغير الرسمي راحلالموجودة في جميع م وكذلك الجهاتاإلعالم وصانعي السياسات، ط ووسائ

وينبغي النظر في وضع مؤشرات محددة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق . واسع النطاق م على نحوهذه المفاهي
فإنه ، اتحفظ النبات التي يكتسيها التثقيف بشأنألهمية االستراتيجية ا إلى ، على سبيل المثال،وبالنظر .دف شامله

مجاالت الفي إدراجها  ينبغي أيضاً بل، الدراسية البيئية والعلمية فقطهذه المسألة في المناهج  إدراجينبغي ال 
التي ينبغي معالجتها  وتشمل المسائل .يخ والسياسة واالقتصادمثل التارالمتعلقة بسياسات تعميم التثقيف وسع األ

النباتات في برامج التوعية البيئية، والحاجة إلى زيادة تدريب إهمال التركيز المفرط على الحيوانات ومسألة 
ي وضياع الرسائل الموجهة ف وانعدام فرص االتصال بالطبيعة بصورة مباشرةالتنوع النباتي،  في مجالالمعلمين 

  .اإلعالم ئطفي جميع وسا الحجم الضخم لإلعالنات  ظل 
  الالزمة لتنفيذ االستراتيجية جماهيريةتنمية القدرات والمشاركة ال: 5 الغاية

لالحتياجات  المناسبة، وفقاً الذين يستخدمون التسهيالتتوفير العدد الكافي من األفراد المدربين    :15الهدف 
  .ستراتيجيةالوطنية، لتحقيق أهداف هذه اال

يتجاوز الوطني واإلقليمي، و يينالتنفيذ على المستو على عمليةاالستراتيجية المحدثة تشدد  :مبرر التقنيالمدة وال
مع المجتمعات المحلية  تعاونال وكذلكليشمل االستخدام المستدام،  اتحفظ النباتلالتقليدية هذا التنفيذ األنشطة  نطاق

تلبية من أجل القدرات بدرجة كبيرة، وال سيما  اف الواردة في االستراتيجية بناءتحقيق األهد وسيتطلب .واألصلية
على  إمكانية حصولهمتدريبهم في مجموعة من التخصصات، مع  الذين يجري احتياجات العاملين في مجال الحفظ
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هذا الهدف يتطلب ، فإن تحقيق محلية ودولية على حد سواءتدريب برامج  وضع باإلضافة إلىو. التسهيالت الكافية

الموارد التكنولوجية " التسهيالت المالئمة"ويفترض أن تتضمن  .البنية التحتية بصيانةالتزاما طويل األجل 
وقد تدعو . تقييم االحتياجات الوطنية إلى عملياتوينبغي أن يستند بناء القدرات . والمؤسسية والمالية الكافية

وبالنظر إلى  .العالمفي جميع أنحاء  مجال حفظ النباتاتن العاملين في عدد األشخاص المدربي الحاجة إلى مضاعفة
 اتمضاعفة القدر مسألة بكثيريتجاوز فإن الوضع بين التنوع البيولوجي والخبرة،  قائم حالياًالجغرافي ال التفاوت

د من الموظفين التدريب أثناء الخدمة، وكذلك تدريب المزي اتالقدر يتضمن تعزيزوينبغي أن  .في بعض البلدان
  .ةالمحلي اتوغيرهم من أصحاب المصلحة وصناع القرار، وال سيما على مستوى المجتمع

غير أن جميع القيادات قد أبدت بوجه عام قدراً  ؛لتحقيق االستراتيجية يشكل عنصراً أساسياًهذا الهدف وال يزال 
قياس التقدم المحرز،  يمكن من خالله الميخط أساس ع وعلى الرغم من عدم وجود .ةريادمحدوداً من االلتزام وال

 كبيراً تقدماً فقد أحرزت عدة برامج عالميةالحتياجات، لأجرت عمليات تقييم  التي للبلدان نسبياً ومن العدد القليل
وتدعو الحاجة إلى  .في البلدان النامية ال سيمازيادة عدد األشخاص المدربين في مجال حفظ النباتات، و مجال في

 وينبغي أالّ ينصب. إمكانية قياس الهدف، وتحديد خطوط األساس، ويوصى بوضع إطار للتنسيق والرصدزيادة 
. أولوية في البدايةاالحتياجات الوطنية  تشكل عمليات تقييمقد و .بل على النوعية أيضاًالتركيز فقط على األرقام، 

التعليم العالي، حتى  في مرحلةسيما  في جميع التخصصات ذات الصلة، وال اتعلم النباتومن الضروري دعم 
ينبغي فإنه ، صورة فعليةالقدرات والتسهيالت ب وحيثما توافرت .اتالنبات حفظأهمية  تقديريتسنى لجميع القطاعات 

 ارفعن طريق تعزيز نقل التكنولوجيا والمع ويمكن تحقيق ذلك على المستوى الدولي. ارفتشجيع نقل المع
عنصراً حاسماً في تحقيق األهداف على نحو شامل  15الهدف  بشأناالستثمار  ادةويشكل تسريع وزي. التقنية

   .2020بحلول عام 
على المستويات الوطني واإلقليمي  إنشاء أو تعزيز مؤسسات وشبكات وشراكات لحفظ النباتات   :16الهدف 
  .لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية ،والدولي

وتوفير آلية لتبادل المعلومات  تعزيز االتصال، كانت فعالةللممارسين، إذا يمكن لشبكات  :مبرر التقنيالمدة وال
في تنسيق الجهود فيما بين العديد من أصحاب المصلحة  ةمهمإتاحة أحد المكونات الوالتكنولوجيا، و خبرة التقنيةوال

ى أرض الواقع الحفظ عل أنشطةساسية بين أحلقة وصل  وتتيح الشبكات. لتحقيق جميع أهداف االستراتيجية
  .والتنسيق والرصد ووضع السياسات على جميع المستويات

ومن ثم، . التنفيذ الوطني لالستراتيجية المحدودة في العديد من البلدان عملية المؤسسية د القدرات واإلمكانياتوتقي
بكات القائمة، الش في المشاركة توسيع نطاق هذا الهدفيشمل و. إلى تعزيز األطر المؤسسية تدعو حاجةال فإن

تعزيز الروابط بين من أجل شراكات  ومن الضروري إقامة .إنشاء مؤسسات وشبكات جديدة عند االقتضاءوكذلك 
وكمثال على ذلك الشراكات بين القطاعات المعنية بالنباتات والقطاعات ، بالحفظمختلف القطاعات ذات الصلة 

  .لمجتمعات المحلية واألصليةبا مة روابط جيدةإقا وكذلك، والتعليمية الحرجيةووالزراعية  البيئية
 الجمع بين عملية بداية جيدة في إلى تحقيق اتالشراكة العالمية لحفظ النبات نشاءإ ، فقد أدىالعالمي مستوىعلى الو

 مع، قطاعاتالشبكات المشتركة بين ال مجال ال يزال هناك نقص في غير أنهالنباتات،  حفظمجتمع  عناصر
 على إعداد استجابات وطنية لالستراتيجية وسوف يساعد. تعميمال وانعدام عملياتمل المؤسسي التكا محدودية
  .بين أصحاب المصلحة على إقامة الشبكات التركيز
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  الثاني مرفقال

  الصادرة عن 15/1القائمة اإلرشادية للمؤشرات المتفق عليها في التوصية تطبيق 
  االستراتيجية العالميةة والتكنولوجية من أجل اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتقني 

  2020- 2011لحفظ النباتات  
-2011مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2020-2011تتمشى االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 

العلمية والتقنية من خالل الهيئة الفرعية للمشورة  ،القائمة اإلرشادية للخطة االستراتيجية ومن ثم فقد أقرت. 2020
 .لحفظ النباتات التي تنطبق مع إدخال التعديالت الالزمة على االستراتيجية العالمية 15/1التوصية  ،والتكنولوجية

يمكن ان يؤدي المجاالت التي  بشأنقدم تعليقات يو 17أهم المؤشرات ذات الصلة لكل هدف أدناهويوضح الجدول 
  .رصدإلى تيسير سبل ال تحديداً يةالمؤشرات التشغيل تطبيق أو تصنيففيها 

هدف االستراتيجية العالمية 
 لحفظ النباتات

والمؤشرات ) بالحروف الداكنة(المؤشرات الرئيسية 
التشغيلية التي تنطبق على االستراتيجية العالمية لحفظ 

اهزية لالستخدام على األولوية والج :ألف(النباتات 
على المستوى أولوية اإلعداد : المستوى العالمي ، باء

). النظر فيها على المستوى دون العالمي :العالمي؛ جيم
وترد المؤشرات المقترحة تحديداً من أجل االستراتيجية 

  العالمي لحفظ النباتات بالحروف المائلة

  التعليقات

  فهم التنوع النباتي وتوثيقه وإقراره بشكل جيد :الغاية األولى

إعداد قائمة  - 1الهدف 
ة بجميع النباتات إلكتروني
  المعروفة

بإمكانية الوصول إلى المعارف  المتعلقةاالتجاهات 
 التقليدية وتطبيقاتها/التقنية/العلمية

المحفوظة والتي يجري استخدامها عدد قوائم جرد األنواع 
 )جيم(لتنفيذ االتفاقية 

بالنسبة إلى هذا الهدف، فإن المؤشر يتتبع 
 عدد األنواع المتاحة في القائمة

اإللكترونية للنباتات؛ والنباتات التي 
تجري تغطيتها على المستويين الوطني 

والعائالت واألجناس النباتية واإلقليمي؛ 
 .التي تجري تغطيتها

إجراء تقييم  - 2الهدف 
لحالة حفظ جميع أنواع 

النباتات المعروفة، إلى أقصى 
من أجل توجيه  قدر ممكن،

  إجراءات الحفظ
 

ة في مجال وفرة األنواع وتوزيعها االتجاهات السائد
 ومخاطر انقراضها

) ألف(االتجاهات السائدة في مجال مخاطر انقراض األنواع 
لألهداف  7- 7المؤشر ) (8/15و 7/30المقرران (

اتفاقية حفظ انواع تستخدمه أيضاً ) (اإلنمائية لأللفية
 )الحيوانات البرية المهاجرة

المقررين ) (باء(نواع االتجاهات السائدة في مجال توزيع األ
األمم المتحدة اتفاقية تستخدمه أيضاً ) (8/15و 7/30

 )لمكافحة التصحر

 7تتصل هذه المؤشرات أيضاً بالهدفين 
وقد تسنى تقييم ما يزيد عن  .8و

% 4(نوع من أنواع النباتات  12000
من حيث حالة ) من جميع النباتات

 القائمة الحمراء عن طريقحفظها 
هددة باالنقراض والتي لألنواع الم

الدولي لحفظ الطبيعة  صدرت عن االتحاد
، على الرغم من إجراء والموارد الطبيعية

عمليات تقييم لعدد أكبر من هذه األنواع 

                                                             
 .فقط في هذا الجدولتالئم العديد من المؤشرات عدة أهداف، وترد مرة واحدة    17
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 ويوفر .على المستويين الوطني واإلقليمي 

لقائمة الحمراء للنباتات، ل المعاين مؤشرال
إلى عينة تمثيلية من النباتات في  استناداً

األساس لخطر االنقراض  خطالم، الع
وينبغي أيضاً . النباتات هتواجه ذيال

في وطنية والتقييم النظر في عمليات ال
التي تضطلع  الدورية االستعراضاتنتائج 

اتفاقية التجارة الدولية بأنواع  بها
الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

 .باالنقراض

إعداد وتبادل  - 3الهدف 
حوث وما المعلومات والب

يرتبط بها من نواتج، 
واألساليب الالزمة لتنفيذ 

 .االستراتيجية

بإمكانية الوصول إلى المعارف  المتعلقةاالتجاهات 
 التقليدية وتطبيقاتها/التقنية/العلمية

دون  عمليات التقييمتغطية شاملة لتحقيق االتجاهات في 
القدرات  بناءالعالمية ذات الصلة بالسياسات بما في ذلك 

متعلقة المعارف ذات الصلة، باإلضافة إلى االتجاهات النقل و
   )باء(السياسات  ضمنمدى استيعابها ب

المتاحة من  الشبكية في مجال الموارد السائدة االتجاهات
االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  تنفيذ علىلمساعدة ا أجل

 )جيم(

أعدت مجموعة أدوات االستراتيجية 
باتات كآلية لتبادل العالمية لحفظ الن

ويشكل عدد . المعلومات المتعلقة بالنباتات
المستخدمين الذين يستفيدون من هذه 
الموارد مؤشراً جيداً يدل على مدى 

 .فعاليتها

  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي : الغایة الثانیة

حماية ما ال يقل  - 4الهدف 
من كل  ةفي المائ 15عن 

و نوع من أ منطقة إيكولوجية
أنواع النباتات من خالل 

 أو االستعادة/اإلدارة الفعالة و

النظم اإليكولوجية  اتساع مدى بشأن السائدة االتجاهات
  ودرجة هشاشتها حالتهاوالمناطق األحيائية والموائل و

 المهددة/نسبة الموائل المتدهورة بشأناالتجاهات السائدة 
  )باء(

) باء(ائل الطبيعية تجزؤ المو بشأناالتجاهات السائدة 
  )8/15و 7/30المقرران (

 ةاإليكولوجيوهشاشة النظم  حالة بشأناالتجاهات السائدة 
  )جيم(

نسبة الموائل الطبيعية المحولة  بشأناالتجاهات السائدة 
 )جيم(

وكذلك هذه المؤشرات، بالنسبة إلى 
 شأنبالواردة  المؤشرات بالنسبة إلى

مات المعلوتصنيف يمكن فإنه ، 5الهدف 
لجعلها تتالءم مع النباتات على وجه 

لمناطق اويشمل ذلك دراسة . التحديد
مغطاة اليكولوجية أو أنواع النباتات اإل

مشاريع بالمناطق المحمية أو  ضمن
، وتغطية المجاالت الهامة ستعادةاال

للتنوع النباتي أو مناطق التنوع 
شبكات  ضمنالبيولوجي الرئيسية 

من خطط  المناطق المحمية وغيرها
 .فعالةالدارة اإل

حماية ما ال يقل  - 5الهدف 
أكثر  من ةفي المائ 75عن 

النباتي لتنوع أهمية لالمناطق 
مع  في كل منطقة إيكولوجية
وضع إدارة فعالة لحفظ 
 النباتات وتنوعها الجيني

ومدى تمثيل  حالةو تغطية مجال االتجاهات السائدة في
وغيرها من طق المحمية المناوفعالية النُهج القائمة على 

   المناطق
للنهج القائمة تمثيلية التغطية ال السائدة في مجال االتجاهات

، بما في ذلك وغيرها من المناطقالمحمية  على المناطق
األنظمة المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، و

التي على المناطق  هذا الهدفيركز 
 أكثرحفظ النباتات  تكون فيها عملية

النهج القائمة  وإلى جانب. أهمية وإلحاحاً
النهج "، فقد تشمل المناطق المحمية على

ممرات " القائمة على مناطق فعالة أخرى
ة، والمحميات الحفظ، والمواقع المقدس
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المقرران () ألف(البحرية، واألرضية وأنظمة المياه الداخلية 
  )8/15و 7/30

أو فعالية /حالة المناطق المحمية وب المتعلقةاالتجاهات 
 المقرر() ألف(كثر إنصافا األدارة اإلبما في ذلك  إدارتها،

10/31(  
 القائمة على هجنُموصولية ال السائدة في مجال االتجاهات

ضمن  المدرجة المناطق المناطق المحمية وغيرها من
 7/30رران المق() باء(والمشاهد البحرية  األراضي

  )8/15و
إدارة المناطق الهامة للتنوع النباتي ب المتعلقة عدد الخطط

لحفظ  ةنتظمالم ستراتيجياتاالجراءات واإلوالتي تشمل 
  )جيم( اتالنبات

جراءات اإل فيها عدد المناطق الهامة للتنوع النباتي التي تنفذ
 )جيم( اتلحفظ النبات ةنتظمالم ستراتيجياتاالو

 

أو المناطق المحمية / الطبيعية المحلية و
 .المجتمعات المحليةللسكان األصليين و

 .4الهدف  أيضاً هذه المؤشرات تالئم 
  

إدارة ما ال يقل  - 6الهدف 
 من ةفي المائ 75عن 

أراضي اإلنتاج في كل قطاع 
 على نحو مستدام، بما يتمشى

 حفظ التنوع النباتيمع 

التنوع البيولوجي  ماجإد مجال في السائدة االتجاهات
 ضمن عملياتالمنافع وخدمات النظام اإليكولوجي وتقاسم 

   المقدمة الحوافز و تنفيذهاالتخطيط وصياغة السياسات و
إليكولوجية في مجال الغابات والنظم ا السائدة االتجاهات
إلدارة في إطار اتربية األحياء المائية بة والزراعالمتعلقة ب
  )8/15و 7/30المقرران () باء( المستدامة

 الزراعة نالناجمة عالضغوط ب المتعلقةجاهات االت
غير  ومصائد األسماك وتربية األحياء المائية والحراجة
  المستدامة
الغابات والزراعة  المعتمدة علىاألنواع  في أعداداالتجاهات 

  )باء( في نظم اإلنتاج في
) جيم( االتجاهات في نسبة األراضي المتأثرة بالتصحر

  )األمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية تستخدمه أيضاً (
  )باء( بحسب المدخالتتجاهات في مجال اإلنتاج اال

االتجاهات السائدة في مجال تغطية وحالة ومدى تمثيل 
وغيرها من وفعالية النُهج القائمة على المناطق المحمية 

   المناطق
التي  الغابات المعتمدة علىاألنواع  في أعداداالتجاهات 

  )جيم(تجري استعادتها 

 صلمكن تصنيف هذه المؤشر المتي
المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة ب

في المنتجات ذات الصلة  بغية النظر
 .باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
 وفيما يتعلق باإلدارة المستدامة، فإنه

 عالج فيها خططالدرجة التي ت تقييميمكن 
التنوع البيولوجي  اإلدارة مسألة إدماج

وتقاسم  وخدمات النظام اإليكولوجي
 .نافعالم

بعض هذه للمساعدة استخدام  ويمكن أيضاً
 في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف

7. 

حفظ ما ال يقل  - 7الهدف 
أنواع  من ةفي المائ 75عن 

النباتات المعروفة المهددة في 
 الموقع الطبيعي

االتجاهات السائدة في مجال وفرة األنواع وتوزيعها 
 ومخاطر انقراضها

  )ألف(ائدة في مجال وفرة األنواع المختارة االتجاهات الس

 في ائدة الس تحديد االتجاهات يمكن لدى 
معلومات تتعلق بعدد  تقديمالوفرة  مجال

للبقاء في  والقابلةمن األنواع المعروفة 
 .المناطق المحمية على نحو فعال
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مؤشر اتفاقية األمم المتحدة ) (8/15و 7/30 المقرران(

  )لمكافحة التصحر
النظم اإليكولوجية  اتساع مدى بشأن السائدة االتجاهات 

  ودرجة هشاشتها حالتهاوالمناطق األحيائية والموائل و
 موائلالالمعتمدة على  اتجاهات مخاطر االنقراض لألنواع

  )ألف( الموائلرئيسي من  كل نوعفي 
 الزراعة الناجمة عنالضغوط ب المتعلقةجاهات االت

ومصائد األسماك وتربية األحياء المائية غير  والحراجة
  المستدامة
كل في على الموائل  المعتمدةاألنواع  في أعداداالتجاهات 

 )ألف( الموائلرئيسي من  نوع

حفظ ما ال يقل  - 8الهدف 
أنواع  من ةفي المائ 75عن 

النباتات المهددة في 
مجموعات خارج الموقع 

الطبيعي، ويفضل أن يكون 
 ماذلك في بلد المنشأ، وإتاحة 

منها في  20 ال يقل عن
 برامج االنتعاش واالستعادة

االتجاهات السائدة في مجال الحصول على الموارد الجينية 
  واإلنصاف في تقاسم منافعها

ضرورة تحديد مؤشر االستخدام وتقاسم المنافع من خالل 
   )باء(عملية االستخدام وتقاسم المنافع 

وزيعها االتجاهات السائدة في مجال وفرة األنواع وت
 ومخاطر انقراضها

خارج الموقع  الموجودة مجموعاتالعدد األنواع المهددة في 
  )جيم( الطبيعي

التي  ومشاريع االستعادة اإليكولوجيةعدد برامج اإلنعاش 
  )جيم(أنواع النباتات المهددة  تتضمن

توثق قاعدة البيانات المتعلقة ببحوث 
لمنظمة الدولية لحفظ لالنباتات والتابعة 

 ائق النباتاتحد
)http://www.bgci.org/plant_search.php (

األنواع الموجودة في المجموعات النباتية 
في جميع  التي تمتلكها حدائق النباتات

أنحاء العالم، بما في ذلك األنواع المهددة 
 .باالنقراض

 حفظ ما ال يقل - 9الهدف 
التنوع  من ةفي المائ 70عن 

الجيني للمحاصيل بما في ذلك 
أقاربها البرية وأنواع النباتات 

األخرى ذات القيمة 
االقتصادية، مع - االجتماعية

احترام ما يرتبط بها من 
معارف أصلية ومحلية، 
 وصونها والحفاظ عليها

  االتجاهات السائدة في التنوع الجيني لألنواع
ي التنوع الجيني للنباتات ف السائدة التجاهاتا 

مستأنسة الالحيوانات المزروعة وحيوانات المزارع و
  )8/15و 7/30 المقرران() باء( وأقاربها البرية

  )جيم( االتجاهات السائدة في التنوع الجيني لألنواع
االتجاهات السائدة في توزيع وحالة واستدامة خدمات 

البشر  ابه يتمتع يةالنظام اإليكولوجي من أجل تحقيق رفاه
  منصفبشكل 

واتجاهات مخاطر انقراض  األنواع في أعداداالتجاهات 
  )ألف(األنواع التي تتيح خدمات النظام اإليكولوجي 

 الموقعخارج  الموجودة في المجموعات السائدة االتجاهات
المجتمعات األصلية يرتبط بها من معارف وما الطبيعي 

  )جيم(الصيانة والحفظ و حتراموالمحلية التي تحظى باال
واستخدام الموارد  حفظإلى  التي تهدفالمشاريع عدد 

يجري تنفيذها وواالستعمال للموارد الوراثية النباتية  الجينية
  )جيم( على مستويات مختلفة

يمكن، في إطار تقييم االتجاهات السائدة 
في التنوع الجيني للنباتات المزروعة، 
اف جمع المعلومات المتعلقة بعدد من أصن

المحاصيل التقليدية التي تزال تزرع إلى 
 .حد اآلن
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وضع خطط  - 10الهدف 
إدارة فعالة لمنع حاالت الغزو 

البيولوجي الجديدة وإلدارة 
المناطق ذات األهمية للتنوع 
 النباتي التي تعرضت للغزو

الموائل،  عن تحول جمةالناالضغوط ب المتعلقةاالتجاهات 
تغير المناخ، واالستغالل  ووالتلوث، واألنواع الغازية،

  هاالمفرط والدوافع الكامنة وراء
االتجاهات المتعلقة بتأثير األنواع الغريبة الغازية على 

  )ألف(اتجاهات مخاطر االنقراض 
) باء(األنواع الغريبة الغازية  من االتجاهات المتعلقة بعدد

  )8/15و 7/30المقرران (
البيولوجي  التنوع ماجإد مجال في السائدة االتجاهات

 ضمن عملياتوخدمات النظام اإليكولوجي وتقاسم المنافع 
  المقدمة الحوافز و تنفيذهاالتخطيط وصياغة السياسات و

االتجاهات في استجابات السياسات والتشريعات وخطط 
  )باء( انتشار األنواع الغريبة الغازية ومنع اإلدارة لمراقبة

اع الغريبة الغازية االتجاهات السائدة في إدارة ممرات األنو
  )جيم(

عدد نظم اإلنذار المبكر ونظم رصد حاالت الغزو البيولوجي 
  )جيم(التي يجري تنفيذها على المستويين الوطني واإلقليمي 

  
 

وجود األنواع الغريبة أن يمثل  يمكن 
للتنوع الهامة  الغازية في المناطق
من بعض هذه  جزءاًالبيولوجي النباتي 

األمر نفسه على وينطبق . المؤشرات
بخطط إدارة ذات الصلة  المؤشرات

، ويمكن أيضاً الغريبة الغازيةاألنواع 
استعادة بالمعلومات ذات الصلة جمع 

 .النباتية الهامة يكولوجيةالنظم اإل

  استخدام التنوع النباتي بطريقة مستدامة ومنصفة : الغایة الثالثة

 عدم تهديد - 11الهدف 
نوع من التجارة الدولية ألي 
 أنواع النباتات البرية

 الزراعة الناجمة عنالضغوط ب المتعلقةجاهات االت
ومصائد األسماك وتربية األحياء المائية غير  والحراجة
  المستدامة
في أعداد األنواع المستخدمة ومخاطر انقراضها، االتجاهات 

تستخدمه ) (ألف(بما في ذلك األنواع المتداولة في التجارة 
ية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات اتفاق أيضاً

  )البرية المهددة باالنقراض
التنوع البيولوجي  ماجإد مجال في السائدة االتجاهات

 ضمن عملياتوخدمات النظام اإليكولوجي وتقاسم المنافع 
  المقدمة الحوافز و تنفيذهاالتخطيط وصياغة السياسات و

التنوع البيولوجي  االتجاهات المتعلقة بمدى إدراج قيم
وخدمات النظام اإليكولوجي في اإلجراءات التنظيمية 

  )باء(المتعلقة بالمحاسبة واإلبالغ 
 

 .12تالئم هذه المؤشرات أيضاً الهدف 
 المؤشر الذي يتناوليمكن تصنيف و

تقديم  من أجلاألنواع المستخدمة 
المعلومات المتعلقة باألنواع النباتية 

. على وجه التحديدفي التجارة  المتداولة
تقييم إمكانية  في إطار هذه العملية يمكنو

 .بشكل مستدامالبرية  األنواع جمع
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جميع حصاد  - 12الهدف 

المنتجات المشتقة من النباتات 
 ةالبرية من مصادر مستدام

الموائل،  عن تحول جمةالناالضغوط ب المتعلقةاالتجاهات 
واالستغالل  تغير المناخ، ووالتلوث، واألنواع الغازية،

  هاالمفرط والدوافع الكامنة وراء
تقييم الحدود اإليكولوجية من حيث اإلنتاج واالستهالك 

  )جيم(المستدامين 
 الزراعة الناجمة عنالضغوط ب المتعلقةجاهات االت

ومصائد األسماك وتربية األحياء المائية غير  والحراجة
  المستدامة

تقة من مصادر االتجاهات المتعلقة بنسبة المنتجات المش
  )8/15و 7/30المقرران () جيم(مستدامة 

حصاد في مجال تنفيذ معايير دولية االتجاهات المتعلقة ب
  )جيم(النباتية من البرية مصنع المنتجات 

  )جيم(االتجاهات المتعلقة بمؤشر السلع البرية 
 

  .11تالئم هذه المؤشرات أيضاً الهدف  
 ويمكن استخدام المعلومات التي اضطلعت
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات 

 والنباتات البرية المهددة باالنقراض
 )NDF(مثل النتائج غير الضارة  ،بجمعها

 الواردة في التذييل الثاني بشأن األنواع أو
حالية األنواع التي تشكل مصدر 

للمساعدة في إثراء هذه  المنتجات النباتية،
يضاً وبالمثل، فإنه يمكن أ. المؤشرات

 المتعلقةتقارير العرض والطلب  استخدام
النباتات والمنتجات البرية على مستويات ب

معلومات استخدام الويمكن أيضا  .مختلفة
القطاع الخاص والمبادرات التي يقدمها 

 المحرز في مجالذات الصلة بشأن التقدم 
حصاد الشهادات والتحقق من  إصدار

شكل النباتات البرية واستغالل مصادرها ب
 .مستدام

الحفاظ على  - 13الهدف 
معارف وابتكارات 

وممارسات المجتمعات 
األصلية والمحلية المرتبطة 
بموارد نباتية، أو زيادتها، 

حسب اإلقتضاء، لدعم 
االستخدام المألوف، وسبل 
العيش المستدامة، واألمن 
الغذائي المحلي والرعاية 

 الصحية المحلية

التنوع البيولوجي  ماجدإ مجال في السائدة االتجاهات
 ضمن عملياتوخدمات النظام اإليكولوجي وتقاسم المنافع 

   المقدمة الحوافز و تنفيذهاالتخطيط وصياغة السياسات و
في استخدام األراضي وحيازة األراضي  السائدة االتجاهات

) باء( التقليدية للمجتمعات األصلية والمحليةقاليم في األ
  )10/43المقرر (

المقـرر  ) (باء( المتعلقة بممارسة المهن التقليدية االتجاهات
10/43(  

االتجاهات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المعارف 
 التقليدية وتطبيقاتها/التقنية/العلمية

المعارف والممارسات التقليدية االتجاهات التي تحترم فيها 
 بشأنها، الضماناتتقديم و، إدماجها بشكل كاملمن خالل 

لكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في والمشاركة ا
  )باء( التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية

اتجاهات التنوع اللغوي وعدد الناطقين بلغات المجتمعات 
 )8/15و 7/30المقرران () باء(األصلية 

يوجد على المستوى المحلي والوطني 
عدد كبير من المبادرات الرامية إلى 

رف التقليدية، بما في الحفاظ على المعا
النباتات المتعلقة بذلك المعارف 

في سياق  ويبذل حالياً،. استخداماتهابو
 تفاقيةاالمن ) ج(10و ) ي(8المادتين 
المزيد من  ،التنوع البيولوجيب المتعلقة

تطوير وصقل الجهود الرامية إلى 
 السائدة في مجالمؤشرات االتجاهات 

 .الحفاظ على هذه المعارف
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التثقيف والتوعية بشأن التنوع النباتي، ودور هذا التنوع في سبل العيش  : الرابعة الغایة
 المستدامة وأهميته بالنسبة لجميع أشكال الحياة على األرض

 

أهمية التنوع  - 14الهدف 
 إدماج النباتي والحاجة إلى

حفظه في برامج االتصال 
 والتثقيف والتوعية العامة

 إشراكوالمواقف و ل التوعيةمجااالتجاهات السائدة في 
الجمهور في دعم التنوع البيولوجي وخدمات النظام 

  اإليكولوجي
 التنوع البيولوجيب مجال التوعيةاالتجاهات السائدة في 

  )جيم( هالمتخذة تجاه والمواقف
التنوع  تاالتجاهات المتعلقة بإشراك الجمهور في مجاال

  )جيم(البيولوجي 
االتصاالت الرامية إلى  وأنشطة جفي برام السائدة االتجاهات

 )جيم( تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات

المعلومات التي يمكن  أصنافيتمثل أحد 
استخدامها لتقديم بيانات عن هذه 

 إلى  زياراتال عددفي المؤشرات 
المناطق المحمية، ومتاحف التاريخ 

  الطبيعي وحدائق النباتات

  والمشاركة الجماهيرية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية تنمية القدرات: الغاية الخامسة

توفير العدد  - 15الهدف 
الكافي من األفراد المدربين 
الذين يستخدمون التسهيالت 
المناسبة، وفقاً لالحتياجات 

الوطنية، لتحقيق أهداف هذه 
 االستراتيجية

  الموارد المالية حشداالتجاهات في مجال 
  )باء( 10/3في المقرر  مؤشرات جرت الموافقة عليها

مدى توافر الموارد لدعم تنفيذ ب المتعلقةاالتجاهات 
  )باء( االستراتيجية

الوطنية  برامج التدريب من االتجاهات المتعلقة بعدد
ذات الصلة باالستراتيجية العالمية لحفظ الدولية و واإلقليمية
  )جيم(النباتات 

) مختلفة على مستويات( األشخاصعدد ب المتعلقةاالتجاهات 
االستراتيجية العالمية  في األنشطة المتصلة بتنفيذ موظفينال

 )جيم(لحفظ النباتات 

من الخطة  20الهدف سوف يخضع  
- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

عمليات توقف على تلتغيرات  2020
التي يتعين تقييم االحتياجات من الموارد 

 .على األطراف وضعها واإلبالغ عنها

إنشاء أو  - 16ف الهد
تعزيز مؤسسات وشبكات 

وشراكات لحفظ النباتات على 
المستويات الوطني واإلقليمي 

لتحقيق أهداف هذه  ،والدولي
 االستراتيجية

التنوع البيولوجي  ماجإد مجال في السائدة االتجاهات
 ضمن عملياتوخدمات النظام اإليكولوجي وتقاسم المنافع 

   المقدمة الحوافز و يذهاتنفالتخطيط وصياغة السياسات و
السياساتية عدد من اآلليات االتجاهات السائدة في تنفيذ 

، وحماية التنوع الجيني االضمحالل الجينيللحد من ا الفعالة
  )باء( بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية المتعلق

تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل االتجاهات السائدة في 
الشمولية واالعتماد  جوانبتطوير  الوطنية، بما في ذلك

  )باء(والتنفيذ 
قيم ل أجرت تقييماً االتجاهات السائدة في عدد من البلدان التي

  )جيم(لالتفاقية  التنوع البيولوجي، وفقاً
أدمجت قيم البلدان التي  من في عدد السائدة االتجاهات

الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وخدمات النظام 
  )باء( في نظم المحاسبة الوطنية اإليكولوجي

عالمية لحفظ النباتات من أنشئت الشراكة ال
أجل دعم االستراتيجية العالمية لحفظ 

النباتات 
)/http://www.plants2020.net/gppc .(

وتضطلع نقاط االتصال الوطنية التابعة 
لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات بدور 

أعضاء هام في ربط الجهود التي يبذلها 
الشراكة العالمية لحفظ النباتات وشراكات 

 . ومنظمات أخرى معنية بحفظ النباتات
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 وخدماتالتنوع البيولوجي  قيم إدماجب المتعلقةاالتجاهات 

السياسات النظام اإليكولوجي في في السياسات القطاعية و
  )جيم(اإلنمائية المتكاملة 

التنوع  التي تتناولفي السياسات  السائدة االتجاهات
األثر البيئي البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي في تقييم 

  )جيم( والتقييم البيئي االستراتيجي
التي تضم االتجاهات السائدة في عدد من البلدان والمناطق 

 والشبكات المعنية بحفظ مجموعات أصحاب المصلحة
  )جيم(النباتات 

الشراكة  دعمتهاأو التي /و التي نظمتها المبادراتعدد 
 )جيم(لحفظ النباتات  العالمية

  
 ----  


