
بو  دودد مدودود ط  األموم المتدودة مدايودة منا،يوا   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموة 
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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد الثامناالجتماع 

 3102/دزيران يونيه 32-32  مونتلاير
 *من جدول األدمال المؤقت 3-2البند 

 
 

 1111-1122االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  التقدم في تحقيق أهداف
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
للسووتراتيجية العالميووة لدفووم  امودوود اتدووديث  01/01 مقووررموون ،وولل ال  فووي اجتمادووه العاشوورمووؤتمر األطوورا   ادتموود -0

  تقورر إجوراا اسوتعرا  هنفسو مقوررالفوي و . 3131-3100نتوائ  للفتورة البما في ذلو  األهودا  العالميوة الموجهوة ندوو   اتالنبات
  جنبووا إلووى جنووب موو  اسووتعرا  منتصوو  الموودة 3131-3100 للفتوورة تنفيووذ االسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتلمنتصوو  الموودة 

 .3131-3100البيولوجي للفترة لل،طة االستراتيجية للتنوع 

 بموا النباتوات  لدفوم العالميوة االسوتراتيجية تنفيوذ رصود فوي ي نمور أن دلوىوافو  موؤتمر األطورا    00/32 في المقوررو  -3
 للفتوووورة البيولوووووجي للتنوووووع االسووووتراتيجية ال،طووووة وتقيوووويم اسووووتعرا و  رصوووودل األوسوووو  السوووويا  فووووي المؤشوووورات  اسووووت،دام ذلوووو  فووووي

 التنووووع تالمعنيوووة بمؤشووورا الشوووراكة مووو  بالتعووواون التنفيوووذي األموووين  إلوووىوطلوووب  ( 2الفقووورة ) وفيموووا يتصووول بوووذل  3100-3131
ي،ص الطبعة الرابعة مون نشورة  فيما المؤشرات المستندة إلى المعلومات إدداد الصلة  دند ذات المنممات من وغيرها البيولوجي

 (.2الفقرة ) ديثما أمكن النباتات  بدفم الصلة ذات المعلومات تصني  البيولوجي  للتنوع التوقعات العالمية

إدداد استعرا  منتص  في التقنية والتكنولوجية و  لهيئة الفردية للمشورة العلميةمساددة اهو هذه المذكرة  والغر  من -2
دداد توصيات دول هذا الموضوع لينمر فيها االجتماع الثاني و  3131-3100 للفترة المدة للستراتيجية العالمية لدفم النباتات ا 

أدودتها دون التقودم المدورز فوي تنفيوذ االسوتراتيجية  قنيوةمعلوموات أساسوية توثيقة  وتستند هذه المذكرة إلىمؤتمر األطرا . لدشر 
تركوز دلوى و وأمانوة اتفاقيوة التنووع البيولووجي  لدفوم النباتوات بالتعاون م  الشراكة العالمية  المنممة الدولية لدفم ددائ  النباتات

 3102.1-3100الفترة  فيأي   مؤتمر األطرا لالتطورات منذ االجتماع العاشر 

ل،وووص اانجوووازات ت( و االقسوووم ثانيووو) اتاألطووورا  ندوووو دفوووم النباتووو هاات،وووذتالتوووي لمدوووة داموووة دووون الووونه   تقووودم الوثيقوووةو  -2
 (.االقسووم رابعوو)التوصوويات المقتردووة تعوور  و  (االقسووم ثالثوو) االسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتموون أهوودا  هوود  الرئيسووية لكوول 

إلوى  /آذارموار  31مون  النمورااسوتعرا  الهوذه الموذكرة مون سواب  مشوروع أتوي  ويرد تقييم موجز للتقودم المدورز فوي المرفو . و 
 .3102 /نيسانأبريل 01
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ار تدديثات المدرجة في التقارير الوطنية واالستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الواردة دتى التاريخ الذي يتعين فيه إصدسيتم إدراج ال 
 الوثيقة.
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 اتتنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتلالوطنية هج الن   -ثانيا

إدوووداد أو تدووودي   إلوووىالدكوموووات األ،ووور  و  األطووورا   01/01أ( مووون المقووورر ) 2فوووي الفقووورة   موووؤتمر األطووورا ددوووا  -5
دراجهوا فوي ال،طوط والبورام  والمبوادرات ذات الصولة  بموا فوي و ااقليمية دند االقتضاا  وديثما يكون ملئما  األهدا  الوطنية و  ا 

لوووى  تنفيوووذ تدقيووو  االتسوووا  بوووين العمليوووات الراميوووة إلوووى مواصووولة ذلووو  االسوووتراتيجيات و،طوووط العمووول الوطنيوووة للتنووووع البيولووووجي  وا 
 .3131-3100للفترة  لتنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجيالمبذولة الجهود الوطنية و/أو ااقليمية و الستراتيجية ا

  3102و 3100بووين دووامي و  فووم النباتووات.ت،طوويط وتنفيووذ أنشووطة دا م،تلفووة لهجووات،ووذت البلوودان ن    وبنوواا دلووى ذلوو  -2
 منطقة القوقاز.لمية استراتيجية إقليوضعت و   اتالمكسي  وجنوب أفريقيا( استراتيجيات وطنية لدفم النبات)ن اوض  بلد

استراتيجيات و،طط دمل وطنية للتنووع  تأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي قد تلقكانت   3102 /نيسانأبريل 35 وبدلول -1
تووفر هوذه االسوتراتيجيات أدلوة وافورة و لتنوع البيولوجي من االتدواد األوروبوي. لإقليمية استراتيجية و طرفا  32من مددثة البيولوجي 

التهديدات التي تتعور  و  وتنوع االست،دامات   ومستويات التوطن  يلتنوع النباتلة االجتمادية واالقتصادية والثقافية األهميدلى 
 .االستراتيجية العالمية لدفم النباتات صرادة إلى توتشير ست من هذه االستراتيجيالها النباتات. 

تنووووع للأهووودا  أيشوووي و هووودفا  02البالغوووة  فوووم النباتووواتاالسوووتراتيجية العالميوووة لد أهووودا متعوووددة بوووين الصووولت للونمووورا  -2
 3لتنووع البيولووجيلأو إقليمية ة و،طة دمل وطنية استراتيجي 35في  الموضدةاألهدا   فإن أغلبية 2 هدفا 31البالغة  البيولوجي

أو أصوداب المصولدة  باتواتللنال تدودد دائموا أهودافا مدوددة  غير أنهاتنطب  دلى النباتات كجزا ال يتجزأ من التنوع البيولوجي. 
 فم النباتات.دبذوي صلة لألنشطة المتصلة 

 فوويدلووى الدفوم فوي اسووتراتيجيات التنووع البيولووجي األكثور ورودا  االسووتراتيجية العالميوة لدفوم النباتوواتمل أهودا  توتشو -9
 النباتووواتأنوووواع ودفوووم  (؛نباتووواتلسوووتراتيجية العالميوووة لدفوووم الل 1الهووود  )المهوووددة بووواالنقرا   النباتووواتنوووواع أل الطبيعوووي الموقووو 

التنووع الجينوي ودفوم (؛ لسوتراتيجية العالميوة لدفوم النباتواتل 2الهود  ) الطبيعي ،ارج الموق في مجمودات المهددة باالنقرا  
ر  ومووا يوورتبط بهووا موون معووا ةقتصووادياالو  ةجتماديووذات القيمووة االاأل،وور   أنووواع النباتوواتو  البريووة أقاربهوواللمداصوويل بمووا فووي ذلوو  

 (.لستراتيجية العالمية لدفم النباتاتل 9الهد  )أصلية ومدلية 

 :ةالتاليو االسوتراتيجية العالميوة لدفوم النباتواتاستراتيجيات التنووع البيولووجي إلوى أهودا  ددد قليل من  ويشار أيضا في -01
 2 )الهووود  ة و/أو االسوووتعادةأو نووووع مووون النباتوووات مووون ،ووولل اادارة الفعالووو مووون كووول منطقوووة إيكولوجيوووةجوووزاا ألالدفوووم الفعوووال 

 5الهووود  ) النبووواتي فوووي كووول منطقوووة إيكولوجيوووةلتنووووع األكثووور أهميوووة لدمايوووة المنووواط  و  (؛لسوووتراتيجية العالميوووة لدفوووم النباتووواتل
 لسوتراتيجية العالميوة لدفومل 2الهود  )راضي اانتواج فوي كول قطواع ألاادارة المستدامة و  (؛لستراتيجية العالمية لدفم النباتاتل

دارة األنووواع الغريبووة الغازيووة و  منوو و  (؛النباتووات دموواج و  (؛لسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتل 01الهوود  )ا   النباتووات دفوومرسووائل ا 
 (.لستراتيجية العالمية لدفم النباتاتل 02الهد  ) في برام  االتصال والتثقي  والتودية العامة

لوم يشور إليهوا دلوى نوادرا أو  التي لم يشور إليهوا إال مية لدفم النباتاتاالستراتيجية العالأهدا  وهنا  أهدا  أ،ر  من  -00
تونعك  فوي ،طوط العمول واألنشوطة  قوداألهودا  يمكن أن نفتور  أن هوذه غير أننا استراتيجيات التنوع البيولوجي.  في ااطل 
،طوط العمول أصوداب  أيضوا أن تدودد ومون المدتمولتنفيوذ االسوتراتيجيات الوطنيوة. ضوطل  بهوا فوي ي  التوي المرتبطة بهوا المدددة 

 .االستراتيجية العالمية لدفم النباتاتتنفيذ بالقدرات التقنية ذات الصلة الذين لديهم المصلدة ذوي الصلة 
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 من تقرير االجتماع الراب  لفري  االتصال المعني باالستراتيجية العالمية لدفم النباتات  4انمر المرف   

en.pdf-02-04-04/official/gspclg-http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg 
3

ارير الوطنية ال،امسة دندما سيتم تددي  هذا التدليل بمعلومات من االستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المددثة ااضافية والتق 
 تصب  متادة.

http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg-04/official/gspclg-04-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg-04/official/gspclg-04-02-en.pdf
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  هووي الدوودائ  النباتيووةفووم النباتووات كشووركاا فووي تنفيووذ أهوودا  د موموون بووين أصووداب المصوولدة الرئيسوويين المشووار إلوويه -03
مل تالصودة النباتيوة. وتشو ودوائور  والدراجيوةالقطادات الزراديوة   و موق  الطبيعيال،ارج األ،ر  مجمودات الالبذور و  ومصار 

المعاهوودة الدوليووة بشووأن و   اللجنووة المعنيووة بووالموارد الجينيووة النباتيووة لألغذيووة والزرادووةدموول دلووى العمليووات الرئيسووية المشووار إليهووا 
اتفاقيووة التجووارة الدوليووة بووأنواع الديوانووات والنباتووات و   تفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتوواتواال  الموووارد الوراثيووة النباتيووة لألغذيووة والزرادووة

 .البرية المهددة باالنقرا 

 كما هوو الدوال مو  اسوتراتيجياتو  .الوطنية ال،امسة متقاريرهوا قدمقد طرفا  25كان   3102 /نيسانأبريل 35 وبدلول -02
البيولووجي فوي إطوار ال،طوة االسوتراتيجية للتنووع فوم النباتوات لوى أنشوطة دإرا  معمم األطو أشار  ،طط دمل التنوع البيولوجيو 

دلوى و  .اتاالستراتيجية العالمية لدفم النباتوهم أشار إلى صلت مدددة بمن قليل ادلى الرغم من أن ددد  3131-3100للفترة 
التوي نشورت فوي دوام و   الدفوم دمول،طوط و  نباتواتلل الدموراا امنغوليوقائموة إدوداد سبيل المثال  أبلغت منغوليا دون االنتهواا مون 

 .لستراتيجية العالمية لدفم النباتاتل 3 لهد في تدقي  اكمساهمة  3103

 اتالتقدم في تحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات -ثالثا

 إعداد قائمة إلكترونية لجميع النباتات المعروفة: 2الهدف 

رصود لللعمول و  انوه يووفر أساسوإديو    اتلسوتراتيجية العالميوة لدفوم النباتول ايأساسو اشورط يمثولإن تدقي  هذا الهود   -02
دفوووم لأدضووواا الشوووراكة العالميوووة  وأد . لسوووتراتيجية العالميوووة لدفوووم النباتووواتاأل،ووور  لالتقووودم ندوووو تدقيووو  العديووود مووون األهووودا  

3101تدقي  هد  دام دورا رئيسيا في   الصعيدين الوطني والعالميالذين يعملون دلى   النباتات
يضعون اآلن إجرااات هم و  4

،طوووة رئيسووية ندووو  5اانترنووتدلووى العووالمي للنباتووات الموقوو  إنشوواا اتدوواد ويعوود . 3131لضوومان تدقيوو  هووذا الهوود  بدلووول دووام 
قو  للمو نمووذج أولوي ويوفر . إليه نضماماال مسألةأ،ر  مؤسسات  وتبد دضوا مؤسسة  31تداد ويضم اال .تدقي  هذا الهد 

 الموقوو مدتووو  وسوويلة مدتملووة الستضووافة ودوور    واليووة ميسوووريبتستضوويفه الدديقووة النباتيووة  6 اانترنووتدلووى  للنباتوواتي عووالمال
 .اانترنتدلى العالمي للنباتات 

eMonocot باسم  لإللكتروني لتصني لطموح آ،ر مشروع وثمة  -05
يمثول و الددائ  النباتيوة الملكيوة  كيوو   دي  تقوده  7

 .وجهة مدتملة الستضافته للنباتات دلى اانترنتالعالمي الموق  مدتو  تطوير ،ر في آ اشريك

تتوي  أكثور و  دفوم النباتواتللشوراكة العالميوة افوي الشوركاا دمول رئيسويا يضوم دوددا مون  8لنباتاتة لالعالميمبادرة وتعد ال -02
المكتبوة أصودرت   3102فوي دوام و العوالم.  دوول ةاتيو  النبو لوددم البدواأل،ور  المووارد دينة من أنواع النباتوات و مليون  0.2من 

 اتالمجتمعووفيهوا سواهم دلوى اانترنووت تقادودة بيانووات جديودة وهوي  9" "النباتوات العالميووةقادودة بيانووات باسوم  JSTORاالكترونيوة 
 ي العالم.التنوع البيولوجي النباتي فالقائمين بالدفم وغيرهم من المن،رطين في دراسة و  العلميين لبادثينلصال  ا

يعووود   دلووى سوووبيل المثووالو  .التنووووع البيولوووجيتقوودم جيووود فووي دوودد مووون البلوودان الشووديدة  أدووزر  ودلووى الصووعيد الووووطني -01
نباتووات الكولومبيووة لل يجووري إدووداد كتووالوج كولومبيووا فووي   و إنجووازا كبيوورا (دامووا 35بعوود ) "النباتووات البريووة فووي الصووين"االنتهوواا موون 

 25 مون اتمون دلمواا النباتو 010 فوي هوذا المشوروع متوطنوة؛ وشوار  ا أنوواعفوي المائوة منهو 39.2نودوا مدوددا   32 521يضم 
 .بلدا 09و مؤسسة

المعتور  بوه مون   و العوالم دوولللمؤسسوات النباتيوة  هاموامدورا  لستراتيجية العالمية لدفم النباتاتل 0هد  الوقد وفر  -02
مو   جمو  المعرفوة القائموةو  جديودةنباتيوة معلوموات  ن دي  اسوتددا مأنه تم إدراز تقدم أكبر بكثير  سواا هو دلى نطا  واس  
 الهد .ما كان يمكن تدقيقه بدون هذا د  بعضها البع 

                                                           
4

: "قائمة دمل يمكن الوصول إليها دلى نطا  واس  ألنواع النباتات المعروفة  2010-2002للستراتيجية العالمية لدفم النباتات للفترة  1الهد   
 "ك،طوة ندو دالم نباتات كامل.

5
 online.aspx-flora-science/world-science/plant-http://www.missouribotanicalgarden.org/plant. 
6

 www.worldfloraonline.org. 
7

 monocot.org/-http://e. 
8

 ecies.info/http://gpi.mysp. 
9

 science-plant-jstor-formerly-plants-http://about.jstor.org/content/global. 

http://www.missouribotanicalgarden.org/plant-science/plant-science/world-flora-online.aspx
file:///C:/Suzanne.Sharrock/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R3ABSY1Q/www.worldfloraonline.org
http://e-monocot.org/
http://gpi.myspecies.info/
http://about.jstor.org/content/global-plants-formerly-jstor-plant-science
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ذلو  يسوهم س  و 3131تدقيقوه بدلوول دوام لدلوى الطريو  الصودي   يسويروفي ال،تام  يبدو من المرج  أن هوذا الهود   -09
 (.تطبيقهاو  وتقاسمهاتدسين المعار  )ع البيولوجي أيشي للتنو من أهدا   09إسهاما كبيرا في تدقي  الهد  

 الحفظ إجراءات إلرشادممكن،  قدرحالة حفظ جميع أنواع النباتات المعروفة، إلى أقصى ل: إجراء تقييم 1الهدف 

معتووور  بهوووا  الصوووادرة دووون االتدووواد الووودولي لدفوووم الطبيعوووة والمووووارد الطبيعيوووة 10قائموووة األنوووواع المهوووددة بووواالنقرا إن  -31
ي تقووم دليوه العديود مون الوذ  العلموي ااألسوهوي و  م،واطر انقورا  األنوواعشموال لتقييم  ةموضوديال ةعالمياله  ن  الا أكثر بوصفه

فجووة  غيور أن هنوا تنووع البيولووجي. للالمؤشرات التي ادتمدتها اتفاقية التنووع البيولووجي لرصود التقودم ندوو تدقيو  أهودا  أيشوي 
 االتدوواد الوودولي لدفووم الطبيعووة والموووارد الطبيعيووة تقييموواتالمدوودودة المتادووة للسووت،دام فووي المعلومووات  ناتجووة دووندرجووة وادوودة 

 الصوعيددلوى  أنوواع النباتواتمون فقوط فوي المائوة  2  كان قد توم تقيويم 3102بدلول نهاية دام و النباتات البرية.  دالة دفم بشأن
رصوود التقوودم ندووو  إلووى أن يكووونهووذا بوودوره يووؤدي و  .ارد الطبيعيووةاالتدوواد الوودولي لدفووم الطبيعووة والمووو العووالمي باسووت،دام معووايير 

فموون المسوولم بووه أن موون غيوور الووواقعي أن   وموو  ذلوو  .للغايووة اصووعب لسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتل 2و 1 الهوودفينتدقيوو  
 لي لدفوم الطبيعوة والمووارد الطبيعيوةاالتدواد الودو العالمي باست،دام معوايير  الصعيدبالكامل دلى  أنواع النباتاتجمي  تقييم نتوق  

للجنووة  تدليوول الديوواةإلووى مقيووا   اسووتنادا) االتدوواد الوودولي لدفووم الطبيعووة والموووارد الطبيعيووةهوود  ويتمثوول . 3131بدلووول دووام 
لدمووراا نبووات دلووى القائمووة ا 22 511 فووي إدراج (تدوواد الوودولي لدفووم الطبيعووة والموووارد الطبيعيووةالتابعووة للبقوواا األنووواع المعنيووة ب

 .في المتوسط كل سنةالنباتات أنواع نوع من  2 211وهو ما يعني نشر  3131بدلول دام 

 2 209 بإضووافة  3102-3100،وولل الفتوورة  لسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتل 3تقوودم جيوود ندووو الهوود   وتدقوو  -30
فووي  دوواد الوودولي لدفووم الطبيعووة والموووارد الطبيعيووةقائمووة األنووواع المهووددة بوواالنقرا  الصووادرة دوون االتجديوودا لنباتووات إلووى تقييمووا 
لتدوواد لدلووى القائمووة الدمووراا موون تلوو  المدرجووة عووالمي التووي جوور  تقييمهووا دلووى الصووعيد ال أنووواع النباتوواتدوودد زاد و  3102 دووام

هوذا االتجواه . ومون المتوقو  أن يسوتمر 3102و 3100فوي المائوة بوين دوامي  52بنسوبة  الدولي لدفوم الطبيعوة والمووارد الطبيعيوة
لتدواد العالميوة لوالتعواون بوين القائموة الدموراا   قائموة الدموراالل الودنيافي السنوات القادمة بسبب التغيورات فوي متطلبوات التوثيو  

التنوووع البلوودان الشووديدة ال،اصووة ببمووا فووي ذلوو  تلوو    الدمووراا الوطنيووة القوووائمومبووادرات  الوودولي لدفووم الطبيعووة والموووارد الطبيعيووة
 .األ،ر جديدة التعاونية المشاري  الو   ولوجيالبي

 االدودائ  النباتيووة الملكيووة كيووو جهوودتقووود   لسوتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتل 3هوود  الددم تدقيوو  لوووكوإجراا مؤقووت  -33
تداد الودولي للالبيانات الموجودة  بما في ذل  القائمة الدمراا  مجموداتمن ،لل تجمي  فم النباتات د لتقييماتقائمة ادداد 

دووالي ) للنباتوات اتقييموا فريود 52 292 (3102لعوام ) اتالنباتولتقييموات وتضم القائموة المؤقتوة  .لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية
جور  و   مهوددة" بواالنقرا بادتبارهوا "فوي المائوة مون النباتوات  22  تصون  الكميوة مون هوذهو  (.في المائة من جمي  النباتوات 02

 ااقليمي أو الوطني. الصعيدالتقييمات دلى أكثر من نص  

لشوراكة االعديود مون أدضواا  ويشوار   الووطني الصوعيددلوى دلى القوائم الدمراا  اادراج بشأنيجري إدراز تقدم جيد و  -32
زيووول البرا تضووومشوووراكة فريووودة بوووين بلووودان الجنووووب  وأقيموووت. وتدووديثها القووووائم الدموووراا الوطنيوووةفوووي إدوووداد  دفوووم النباتووواتلالعالميووة 
استنادا إلى  التنوع البيولوجيفي البلدان الشديدة  إدداد القوائم الدمرااالتقدم في  عجيلتو  جنوب أفريقيا لتبادل ال،براتو  وكولومبيا

نشور مون بينهوا  جملوة أموور إلوىوقود أد  هوذا  .لتدواد الودولي لدفوم الطبيعوة والمووارد الطبيعيوةلالقائمة الدمراا  11فئات ومعايير
 .3مساهمة كبيرة في تدقي  الهد  وهو  12 لنباتات البرية في البرازيللدمر الكتاب األ

الهود   لتدقيو ولكون معودل التقودم غيور كوا  داليوا   تشير األدلة إلى أنوه يجوري إدوراز تقودم ندوو تدقيو  هوذا الهود و  -32
مون  09لتدقيو  الهود  ذولوة الجهوود المب إلى إداقوةددم إدراز تقدم كا  ندو تدقي  هذا الهد  وقد يؤدي . 3131بدلول دام 

 (.وتقاسمها وتطبيقهاتدسين المعار  )أيشي للتنوع البيولوجي  أهدا 

                                                           
10 http://www.iucnredlist.org/. 
11 es.pdf-report-01-aper-01/official/ws-aper-http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/ws. 
12 br/livro-http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt. 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/ws-aper-01/official/ws-aper-01-report-es.pdf
http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/livro
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 إعداد وتبادل المعلومات، والبحوث وما يرتبط بها من نواتج، والوسائل الالزمة لتنفيذ االستراتيجية: 3الهدف 

فوي دوين وضوعت و  .يتنووع النبواتالدفوم لاسوية العملية تعتبر أس هتقنياتو  هومنهجياتفم النباتات دالمتصلة ببدو  إن ال -35
فووي تقووارير  هووافووإن الكثيوور من  ذات صوولة دلووى موود  العقووود القليلووة الماضوويةكثيوورة معلومووات اسووتددثت و  العديوود موون المنهجيووات

 .الوصول إليها فم النباتاتدفي مجال للممارسين  وال يسهل  لم تنشر م،طوطاتو 

بجميوو  لغووات األمووم  ةمتادووهووي و  اانترنووت دلووىمجمودووة أدوات  أدوودت  01/01 موون المقوورر (ب) 01واسووتجابة للفقوورة  -32
أدضوواا واكتسووبها ال،بوورات التووي وضووعها و  منبوورا لتبووادل المعلومووات والمنهجيووات وتوووفر هووذه المجمودووة 13المتدوودة الرسوومية السووت.

مووارد بشوكل مباشور دبور مجمودوة مجمودوة واسوعة مون األدوات وال ويمكن الوصول إلوى. موغيره دفم النباتاتللشراكة العالمية ا
 .هذه األدوات

دفوم النباتوات في مجال من قبل الممارسين  األ،ر  ودراسات الدالة مجمودة من األدوات والموارد إددادويجري داليا  -31
 .في أشكال مناسبة دي  تكون هنا  داجة إليها اتادتهابذل المزيد من الجهود إلى العالم  ولكن ال تزال هنا  داجة  دول

مووون و . لسوووتراتيجية العالميوووة لدفوووم النباتووواتل األ،ووور نطبووو  دلوووى جميووو  األهووودا  الهووود  متعووودد القطادوووات  ويهوووذا و  -32
دودم إدوراز تقودم بسوبب  االستراتيجية العالميوة لدفوم النباتواتجوانب بع  دي  ست قيد التقدم دبر األهدا    يتباينالمدتمل أن 
 .بمن الجوان غيرهامقارنة ب 2في الهد  

أو نوع منن النباتنات منن  نالل اإلدارة  على األقل من كل منطقة إيكولوجية المائةفي  21الحفظ الفعال لما نسبته : 4ف الهد
 الفعالة و/أو االستعادة

  أو المنواط  اايكولوجيوة  الطبيعيوة األراضوياستعادة  و/أو من ،لل دفم أنواع النباتاتيركز هذا الهد  دلى دفم  -39
موون أهوودا   05و 00و 5 األهوودا ااجوورااات المت،ووذة لتنفيووذ  دوون طريوو ويتدقوو  هووذا الهوود  أساسووا  .توواتا النباي توجوود فيهووتووال

 .تنوع البيولوجيللأيشي 

فووي المائووة مووون  01تدمووى بدمايووة لنسوووبة فووي المائووة مووون الوونمم اايكولوجيووة األرضوووية  55وفووي الوقووت الدووالي  فوووإن  -21
في المائة من  1فإن   . وم  ذل من سطدها المائةفي  15زيد دن بة تتدمى بدماية لنس من هذه النممفي المائة  1سطدها و

 في المائة. 0بها نسبة مدمية تقل دن النمم اايكولوجية األرضية 

السووتراتيجية الوونمم اايكولوجيووة الووواردة فووي االدفووم تدقيوو  أهوودا  و  اتموون الصووعب دلووى دلموواا النباتوو وفووي دووين أنووه -20
  هوذا الهود تلو  المتصولة بجوزا االسوتعادة مون و،اصة   مجاالتهنا  فإن   2و 2لهدفين او،صوصا   العالمية لدفم النباتات

 .البستانية ذات أهمية ،اصةو  ال،برة النباتية تكون فيها

رفوو  و  دوودد موون الشووركاا لتبووادل ال،بوورات إلوى جموو لدوودائ  النباتيووة ل اسووتعادة الوونمم اايكولوجيووةتدووال  أد  إنشوواا قود و  -23
األصولية فوي االسوتعادة ويركوز التدوال  دلوى اسوت،دام األنوواع  .لنباتية في ددوم اسوتعادة الونمم اايكولوجيوةدور الددائ  ابالودي 

 .لددائ  النباتيةالتي لد  انتشار االو  نةمهارات البستيعتمد دلى و 

ة داليووهووذا الهوود  موون ،وولل توووفير بووذور وشووتلت  فووي دفووم النباتوواتللشووراكة العالميووة ادوودد موون أدضوواا  كمووا يسووهم -22
 .االستعادةالست،دامها في مشاري   األصليةمن األنواع  جينيامناسبة الجودة و 

بدلوول هوذا الهود  يتدقو   فقود ال  تدقيو  هوذا الهود  يمكن ادتبار أنه تم إدوراز بعو  التقودم فويأنه دلى الرغم من و  -22
 ما لم تبذل جهود إضافية لتعزيز التنفيذ. 3131دام 

                                                           
13 www.plants2020.net. 
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منع  النباتي في كنل منطقنة إيكولوجينةلتنوع األكثر أهمية لعلى األقل من المناطق  لمائةافي  51حماية ما نسبته : 1الهدف 
 وجود إدارة فعالة لحفظ النباتات وتنوعها الجيني

 نوادرةال أنوواع النباتوات بواهرا مون اددم لفيفويو و/أو ااسوتثنائي اثوراا نباتيو يمهورالنباتات الهامة كموق   منطقةيمكن تعري   -25
التقووودم  لتقوووديرمعلوموووات قليلوووة نسوووبيا تتووووافر وفوووي دووين  .عاليوووةالنباتيوووة القيموووة الالنباتوووات ذات  و/أو المتوطنوووة وو/أ ةهووددالم و/أو

 جارية.الدددا من المبادرات الوطنية وااقليمية فإن هنا    العالمي ندو تدقي  هذا الهد 

النباتوات  منواط مبواد  توجيهيوة لوددم تدديود إدوداد فوي  اأساسي ادور  (Plantlifeالنباتات )لدياة وأدت المنممة الدولية  -22
منوواط  مواقوو  ومشوواري  بشووأن  اانترنووتقادوودة بيانووات دلووى وتوورد دوودد موون البلوودان. وتواصوول العموول بنشوواط فووي  14(IPA)الهامووة 

15.تالنباتات دلى اانترنلدياة المنممة الدولية دلى موق  النباتات الهامة 
 

وضوو  معيووار دووالمي لتدديوود المنوواط  ذات األهميووة ال،اصووة بموووارد الطبيعيووة والالطبيعووة  لدفووماالتدوواد الوودولي ويقوووم  -21
ولويووة باألهووذه المنوواط   تدمووىوينبغووي أن  16(.KBA)منوواط  التنوووع البيولوووجي الرئيسووية والمعروفووة بوصووفها   للتنوووع البيولوووجي

العديود  تعواني مونط  المدميوة الداليوة أنوه مون المسولم بوه أن نموم المنوابوالنمر إلوى   دند توسي  نطا  تغطية المنواط  المدميوة
 من الثغرات.

فإنوه لوي  مون الواضو  كوم مون هوذه   يتنوع النبواتللتدديد المناط  الهامة لددد من البلدان جهودا كبيرة  وفي دين بذل -22
مول أن ويعتبور أنوه مون غيور المدت .دبور المنواط  اايكولوجيوةإلى أي مد  هي موزدة بشكل جيد تدار بشكل فعال أو المناط  

 .هالجهود الرامية إلى تدقيق تكث ما لم  3131تدقيقه بدلول دام لهذا الهد  دلى الطري  الصدي  يكون 

وحفنظ  على األقل من أراضي اإلنتاج في كنل قطناع علنى نحنو مسنتدام، بمنا يتمشنى المائةفي  51إدارة ما نسبته : 6الهدف 
 التنوع النباتي

دلى ندو متزايد أسواليب طب  وت  دو ثل  مسادة اليابسة دلى سط  األر . نتاج ناألراضي المست،دمة في ااغطي ت -29
دارة ال وزرادة  واادارة المتكاملة لآلفات  بما في ذل  اانتاج العضوي  في الزرادة ةإنتاج مستدام  النباتيوة الجينيةلموارد ادفم وا 
 اجدر إهنوا  تسواؤالت بشوأن مود    ومو  ذلو  .للغابوات دلى نطا  واس  ممارسات اادارة المسوتدامة طب ت  . وبالمثل  في المزارع
 دفم النباتات في مثل هذه الم،ططات.ال،اصة بالمواصفات 

 أيشووي للتنووووع البيولووووجي ودمووول منمموووة األغذيوووةمووون أهووودا   1الهووود  تنفيوووذ ب اوثيقوو ارتباطووواويوورتبط تنفيوووذ هوووذا الهووود   -21
 الزرادة لألمم المتددة.و 

دوودم وجووود روابووط يووؤدي مباشوورة فووي تنفيووذ هووذا الهوود  و  ونيشووارك الالنباتووات  فوومدفووي مجووال فووإن الممارسووين   ككوولو  -20
 .قيا  التقدم ندو تدقي  هذا الهد  إلى صعوبةالبيئة و  الزرادة والدراجةالوكاالت المعنية بالقطادات بين  متعددة

 في الموقع الطبيعي النقراضباعلى األقل من أنواع النباتات المعروفة المهددة  المائةفي  51 ما نسبته حفظ: 5الهدف 

ألنه يضمن المدافمة دلوى األنوواع فوي بيئاتهوا  نمراالنه  الرئيسي للدفم هو دموما  ق  الطبيعيالمو  فيالدفم  يعتبر -23
بالنسوبة لوبع   للدفومفإنه قد يكون األسولوب الوديود الممكون   دمليات التطور. ودلوة دلى ذل باستمرار مما يسم    الطبيعية
 .بكتريا التربة وما إلى ذل (و الملقدات الم،صصة ) هابقائلأ،ر  أنواع ي تعتمد دلى دلقات معقدة م  الت األنواع

العووالم موون ،وولل تدقيوو   جميوو  أندوواا دالميووا فوويالمهووددة بوواالنقرا  نباتووات لموون االعوودد الوودقي  يتعووين تدديوود وال يووزال  -22
فووي المائووة مووون  31النباتووات إلوووى أن أكثوور موون  لعينووةالدمووراا  مؤشوور القائمووة الناتجووة دووونالتقووديرات الداليووة وتشووير  .3الهوود  

جيدا وهو ما ال يسم  لنا بمعرفة معروفة غير في المائة من النباتات  22تشير أيضا إلى أن  اهولكن  النباتات مهددة باالنقرا 
 .باالنقرا  ما إذا كانت أو لم تكن مهددة

                                                           
14 http://www.plantlife.org.uk/international/wild_plants/IPA/ipa_criteria_and_methodology/. 
15 http://www.plantlifeipa.org/reports.asp. 
16 http://www.iucn.org/knowledge/focus/ipbes_focus/key_biodiversity_areas/. 

http://www.plantlife.org.uk/international/wild_plants/IPA/ipa_criteria_and_methodology/
http://www.plantlifeipa.org/reports.asp
http://www.iucn.org/knowledge/focus/ipbes_focus/key_biodiversity_areas/
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المزيووود مووون  غيووور أن. فوووي هوووذه المردلوووةدوووو تدقيووو  هوووذا الهووود  التقووودم العوووالمي نمووون الصوووعب قيوووا  ال يوووزال ولوووذل    -22
كيو  يمكون لبلود  دونجنوب أفريقيا دراسة دالوة مثيورة للهتموام  الذي تتبعهالنه  ويوفر  .الوطني الصعيدالمعلومات متوفرة دلى 

  األ،ر  الدال م  األهدا كما هو  غير أنه. 3131بدلول دام ه توق  تدقيقوأن ي هذا الهد  أن يعال  البيولوجيالتنوع  شديد
 شراكات بين المؤسسات والبلدان.طوي دلى نتو  دلى الصعيد الدوليأيضا تتم أنشطة فإن هنا  

يعنوي أن دالوة الدفوم دموموا اسوتمرار فقودان الموائول الطبيعيوة فوإن   ودلى الرغم من التقدم المشوج  فوي بعو  البلودان -25
مواق  صوغيرة توجود لدفم  ا،اص ااهتمام البلدانع  لذل   تعطي بو  .يزداد سواامن األنواع الطبيعي بالنسبة للعديد في الموق  

دا،وول الموجووودة تجوودر ااشووارة إلووى أنووه دتووى األنووواع  غيوور أنووه .الكاريزميووة و/أو المتوطنووة/أو النووادرة و النباتوواتموون أنووواع  هووافي
 .نممالدصاد غير الم  و  ألنواع الغازية وتغير المناخفعال ألنها قد تتأثر بعوامل مثل ابشكل دائما  دفم ت  المناط  المدمية ال

وسويكون  3131لوى الطريو  الصودي  لتدقيو  هوذا الهود  بدلوول دوام دداليوا  فإننوا لسوناودلى أسا  األدلوة المتادوة   -22
دقيو  فوي ت مسواهمةكمون االتفاقيوة و  2لموادة بموا يتماشوى مو  ااألنوواع المهوددة بواالنقرا   دفوممن المهم تكثي  الجهود لضمان 

 .دلى من  انقرا  األنواع الذي يركزأيشي للتنوع البيولوجي من أهدا   03الهد  

علننى األقننل مننن أنننواع النباتننات المهننددة بنناالنقراض فنني مجموعننات  ننارج الموقننع  المائننةفنني  51 مننا نسننبته حفننظ: 8الهنندف 
تاحة   قل منها في برامج االنتعا  واالستعادةعلى األ المائةفي  11 ما نسبتهالطبيعي، ويفضل أن تكون في بلد المنشأ، وا 

العديود  وادتمودتالطبيعوي  الموقو ،وارج  دفم تنوع النباتوات البريوةالمعنية بالددائ  النباتية هي المؤسسات الرئيسية إن  -21
دوودد الدوودائ   زادالفووردي أو كهوود  لشووبكة وطنيووة. وقوود المؤسسووي   إمووا دلووى المسووتو  2كميووة دلووى أسووا  الهوود   اأهووداف هووامن
 أكثووور مووون مووون النباتيوووة مجتمعوووة هووواوتتوووأل  مجمودات  فوووي السووونوات األ،يووورةالضوووع   بوووأكثر مووونالعوووالم  دوووول الموجوووودة لنباتيوووةا

وقود  17.بواالنقرا  بموا فوي ذلو  العديود مون األنوواع المهوددة  النباتوات المعروفوة ثل  كل وهو ما يزيد بكثير دن نوع  011 111
المهووددة ألنووواع نوووع موون ا 01 111 أكثوور موون (BGCI)لدوليووة لدفووم دوودائ  النباتووات المنممووة ا أجرتووهدوودد تقيوويم دا،لووي مووؤ،ر 

القائمووة الدمووراا  فووي نوووع 2 111 مووا يقوورب موونأدرج   بووين هووذه األنووواعموون و  .النباتيووة الدوودائ دالميووا فووي مجمودووات بوواالنقرا  
أي  دونمعلوموات فوإن دودم وجوود   1  الهود  كموا هوو الدوال موو  .3102لعوام  لتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعيوةل

 .دالمي دقي رصد  إجراايقيد  (3الهد  )دالميا مهدد باالنقرا  األنواع هذه من 

فوي المائوة مون األنوواع المهوددة  29نمورا لتسوجيل   التقييموات الوطنيوة وااقليميوة تقييموا أكثور دقوة للتقودمويمكن أن توفر  -22
19  18.الطبيعي نيوزيلندا في مجمودات ،ارج الموق و  في المائة في أستراليا 52و مريكيةباالنقرا  في الواليات المتددة األ

 

 هووا موون األنووواعمجموداتانصووب دلووى الدوودائ  النباتيووة فووي الماضووي  أدمووال الدفووم التووي قامووت بهوواتركيووز  وفوي دووين أن -29
. وهنوا  دودد متزايود مون الدودائ  الكوافي يضومنالجينوي البوأن هوذه المجمودوات ال تشومل التنووع  امتزايود إدراكواهنوا  فوإن   الدية

دورا رئيسوويا فوووي هوووذا   كيوووو  لدوودائ  النباتيوووة الملكيووةلبوووذور األلفيوووة  ويوووؤدي مصوور   البووذورالتوووي تنشوو  اآلن مصوووار   النباتيووة
تيوة فوي نبادديقوة  275هنوا   20 لمنمموة الدوليوة لدفوم دودائ  النباتواتالتابعوة ل GardenSearchبيانوات القادودة لوفقوا و  .الصدد

 .للبذورأن لديها مصر  اآلن سجلت بلدا  22

قود دققوت بالفعول بعو  البلودان كوون تأن  المدتمولوأنوه مون   دلى الرغم من إدراز تقدم كبير ندو تدقي  هذا الهد و  -51
 .البيولووجيالتنووع تدوديا للبلودان الشوديدة يمثول ال يوزال تدقيقه  فإن ( الطبيعي الموق المجمودات ،ارج )الجزا األول من الهد  

وهنووا  كوول األنووواع بهووذه الطريقووة  فإنووه ال يمكوون دفووم  األنووواع للعديوود موونالبووذور بسووهولة  وفووي دووين يمكوون تطبيوو  نمووام مصووار 
ال  (سوتعادةاالو  االنتعوا )الجزا الثاني مون الهود  تدقي  التقدم ندو  كما أنأساليب دفم بديلة دلى المد  الطويل.  داجة إلى
  دلوى مسوتو  االستعادةألنشطة الطبيعي مجمودات ،ارج الموق  الدلى است،دام  امتزايد اهنا  تركيز  أن غيرتدديا.  يزال يمثل
منو  )أيشوي للتنووع البيولووجي مون أهودا   03تدقيو  هوذا الهود  دلوى تدقيو  الهود  ويوؤثر النمم اايكولوجيوة. و  األنواعكل من 
 (.األنواع انقرا 

                                                           
17 http://www.bgci.org/plant_search.php. 
18 http://www.bgci.org/usa/naca2010report/. 
19 http://www.bgci.org/usa/bganz2013/. 
20 http://www.bgci.org/garden_search.php. 

http://www.bgci.org/plant_search.php
http://www.bgci.org/usa/naca2010report/
http://www.bgci.org/usa/bganz2013/
http://www.bgci.org/garden_search.php
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من التنوع الجيني للمحاصيل بما في ذلك أقاربها البرية وأنواع النباتات األ نر  ذات  المائةفي  51 ما نسبته حفظ: 9الهدف 
 االقتصادية، مع احترام ما يرتبط بها من معارف أصلية ومحلية، وصونها والحفاظ عليها-القيمة االجتماعية

و،اصوووة   معوووات الزراديوووةالعديووود موون المجت دوووي أقاربهوووا البريوووة دورا هاموووا فووي سوووبل و  تنووووع المداصووويل المدليووةيووؤدي  -50
 زرادة الكفا .التي تقوم ببالنسبة للمجتمعات األصلية والمدلية 

مون أجول  المداصويلتنووع  دفوماالستئماني العالمي لتنووع المداصويل لضومان  أنش  الصندو   ودلى الصعيد العالمي -53
شوووأن المووووارد الوراثيوووة النباتيوووة لألغذيوووة فوووي إطوووار المعاهووودة الدوليوووة بالصوووندو  يعمووول و  .ألمووون الغوووذائي فوووي جميووو  أندووواا العوووالما

 .دفم التنوع الجيني لألغذية والزرادةلهي األداة العالمية الرئيسية و   والزرادة

هيئة الموارد الوراثية لالزرادة و  النباتية لألغذية الوراثية،طة العمل العالمية للموارد بكما يرتبط هذا الهد  ارتباطا وثيقا  -52
الثالثوة الودورة العاديوة ادتمودت   3100 ه/تموزفي يوليو  (.الفاو)الزرادة لألمم المتددة و  عة لمنممة األغذيةالتاب لألغذية والزرادة

العالمية الثانية للموارد الوراثيوة النباتيوة العمل ،طة التابعة لمنممة األغذية والزرادة  هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزرادةلدشرة 
 (.PGRFA)لألغذية والزرادة 

التقرير الثاني دن دالة الموارد الوراثية النباتيوة فوي العوالم لألغذيوة األغذية والزرادة منممة أصدرت   3101وفي دام  -52
العوالم.  دوولاسوت،دامها و لألغذية والزرادة  الموارد الوراثية النباتية دفمللتجاهات الدديثة في  الذي يوفر لمدة شاملة  والزرادة

والبورام   ةوالدوليو ةالوددم ااقليميوو  البدوو   وكوذل  مون منمموات بلود 011مات تم جمعها من أكثور مون إلى معلو التقرير يستند و 
فوي لألغذيوة والزرادوة أنوه دلوى الورغم مون إدوراز تقودم فوي توأمين تنووع المووارد الوراثيوة النباتيوة إلوى وأشار هذا التقرير  .األكاديمية

األقوارب البريوة للمداصويل واألنوواع التوي  تنووعوال سويما   فإن الكثير من التنووع  الجينات الوطنية والدولية مصار ددد أكبر من 
 في المستقبل.و  لداضرست،دامه في االزال بداجة إلى تأمينه يال   ألغذية والزرادةوالمتصلة باست،دم بكثرة ال ت  

المعوار   بشوأننووع البيولووجي أيشوي للتمون أهودا   02الهود  يتم تنفيذ الجزا الثاني من هذا الهد  من ،لل تنفيوذ و  -55
 التقليدية.

. امهمة دالميوالمداصيل الرئيسية للبالنسبة بالفعل  قد تدق  لستراتيجية العالمية لدفم النباتاتل 9هد  اليكون ربما و  -52
 عيدالصووألنووواع األ،وور  ذات األهميووة االجتماديووة واالقتصووادية دلووى اآال  فووي تدقيقووه للعديوود موون أيضووا  يتمثوولالتدوودي  أنغيوور 

 الوطني أو المدلي.

دارة المننناطق ذات األهميننة للتنننوع النبنناتي التنني : 21الهنندف  وضننع  طننط إدارة فعالننة لمنننع البننزوات البيولوجيننة الجدينندة وا 
 تعرضت للبزو

 .التنووع البيولووجي فوي جميو  أندواا العوالم لفقودان ةالمباشور  ةالرئيسوي اف و الد منغازية تعتبر األنواع الغريبة التي تصب   -51
 كل  اقتصاداتنا مئات المليارات من الدوالرات كل دام.تاألنواع الغريبة  تشير التقديرات إلى أنبااضافة إلى ذل   و 

ن منوو  ا إداريووا رئيسوويا للدفووم دلووى ندووو فعووال. غيوور أن التجووارب أوضوودت أإزالووة األنووواع الغريبووة الغازيووة نشوواطوتعوود  -52
زيوادة تمثول   االنتموار دتوى تشوكل تهديودا. ومو  ذلو مقارنوة بة مون ديو  التكلفوة يوفعالالغوزوات الجديودة مون األنوواع الضوارة أكثور 

وقائيووة التوودابير التطبيوو  ويتطلووب منوو  الغووزوات الجديوودة. يواجووه تدووديا كبيوورا اد،ووال األنووواع متعووددة المسووارات الو  التجووارة العالميووة
  والتجارة  والنقل  ت العاملة في مجاالت الصدة النباتيةالوكاالبين تنسي  الالدولي والوطني بما في ذل   الصعيدينالعمل دلى 

دارة الدياة البرية  والمناط  المدمية  والسيادة مدادات المياه.و   وا   ا 

دارة المنواط  المتضوررة بالفعول  و  فيما يتعل  بمن  الغزوات الجديودة  هذا الهد المتصلة باألنشطة ويجري داليا تنفيذ  -59 ا 
 .بذل جهود إضافيةهنا  داجة إلى و  الهد  لتدقي  في الوقت الداليلتقدم غير كا  ولكن األدلة تشير إلى أن ا

 األنوووواع الغريبوووة الغازيوووةمنوو  )أيشوووي للتنووووع البيولووووجي مووون أهوودا   9الهووود  بويوورتبط تنفيوووذ هوووذا الهووود  ارتباطووا وثيقوووا  -21
 .(ومراقبتها
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 لل طرعرض التجارة الدولية أي نوع من النباتات البرية أاّل ت  : 22الهدف 

مون  واستعراضوه يكوون هرصودديو  إن تنفيوذه و  االسوتراتيجية العالميوة لدفوم النباتواتفوي سويا   اهذا الهود  فريوديعتبر  -20
لجنتهوا المعنيوة و،اصوة  ( CITES)اتفاقيوة االتجوار الودولي بوأنواع الديوانوات والنباتوات البريوة المعرضوة للنقورا  ب،لل روابوط 

 3110فو  دليهوا فوي دوام واالتوي تونص فوي ،طتهوا االسوتراتيجية الم    الرئيسي مون االتفاقيوةالهد  م  الغر ويست   .النباتاتب
 غير المستدام بسبب التجارة الدولية". ستغللللأنواع من النباتات البرية أال ت،ض  أي "دلى 

والنباتووات البريووة اتفاقيووة االتجووار الوودولي بووأنواع الديوانووات مووؤتمر األطوورا  فووي    ادتموودالسوواد  دشووراجتمادووه فووي و  -23
األطرا  إلى تشجي  وتعزيز  القراروددا هذا  .االستراتيجية العالمية لدفم النباتاتبشأن التعاون م   21قراراالمعرضة للنقرا  

اع اتفاقيووة االتجووار الوودولي بووأنو وهيئاتهووا المعنيووة ب لسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتالتابعووة ل هاقوواط( اتصووالننقطووة )التعوواون بووين 
اتفاقيووة االتجوووار الوودولي بوووأنواع الديوانوووات يوووة بعنالهيئووات الممووون ،وولل إشووورا    لنباتوووات البريووة المعرضوووة للنقوورا الديوانووات وا

وال سووويما   لسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتلوتنفيوووذ االسووتراتيجيات الوطنيووة  إدوودادفووي والنباتووات البريووة المعرضووة للنقوورا  
دراج  ؛المدرجوووة دلوووى قائموووة تلووو  االتفاقيوووةألنواع ابووواألنشوووطة المتعلقوووة  تقوووارير الفوووي االسوووتراتيجية و تفاقيوووة األنشوووطة المتصووولة باالوا 

 اتفاقية التنوع البيولوجي.المتصلة بالوطنية 

االسوووتراتيجية العالميوووة لدفوووم و تفاقيوووة االتجوووار الووودولي بوووأنواع الديوانوووات والنباتوووات البريوووة المعرضوووة للنقووورا  ويمكوون ال -22
أ،ووور  هووودا  ألأيضوووا  ذات أهميوووةكوووون تقووود  والتوووي  00 الهووود بالنتوووائ  العلميوووة والمنهجيوووات المتعلقوووة و  األدوات تقاسوووم اتووواتالنب
وبنوواا القوودرات   (3الهوود  )وتقييمووات الدفووم  ( 0الهوود  )مثوول تلوو  المتعلقووة بالتصووني   لسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتل
تفاقية االتجار الدولي بأنواع الديوانات والنباتوات البريوة التابعة الالوطنية  الهيئاتة بين االتصاالت المكثفوستكون  (.05الهد  )

المؤسسات التقنية ركنا أساسيا لتنفيوذ و  الوكاالتو  لستراتيجية العالمية لدفم النباتاتالتابعة ل ونقاط االتصالالمعرضة للنقرا  
 .منفعة متبادلةلتدقي  التعاون المشتر  

  يناالسوووتهل  المسوووتدامو  اانتووواج بشوووأن  أيشوووي للتنووووع البيولووووجيمووون أهووودا   2الهووود  بنفيوووذ هوووذا الهووود  ويووورتبط ت -22
 .المعروفةالمهددة باالنقرا  من  انقرا  األنواع  بشأن  أيشي للتنوع البيولوجيمن أهدا   03 الهد و 

 ةمستدام المنتجات المشتقة من النباتات البرية يتم حصادها من مصادرجميع : 21الهدف 

 والوقوووود واألليوووا  واأل،شووواب واألدويوووة األغذيوووةالنباتوووات البريوووة مجمودوووة واسوووعة مووون المنتجوووات  بموووا فوووي ذلووو   تووووفر -25
  دلوى سوبيل المثوالو . جودا مون أنوواع النباتوات البريوة اكبيور  ادوددالبشور غيرهوا. ويسوت،دم ضومن مستدضرات التجميل و  األصباغو 
الطلوووب دلوووى المنتجوووات ويتزايووود الطبيوووة والعطريوووة دلوووى الصوووعيد العوووالمي. النباتوووات  أنوووواعنووووع مووون  51 111 سوووت،دم أكثووور موووني  

ونتيجووة  .،اصووة فووي جميوو  أندوواا العووالمبصووفة الطبيووة األدوات و  ومستدضوورات التجميوول قطادووات أسوووا  األغذيووةالطبيعيووة فووي 
االن،فوا  فوي أدوداد ويترتوب دلوى وائول. جمو  وفقودان المالمعرضوة لل،طور مون اافوراط فوي  أنواع النباتاتالعديد من    فإنلذل 

 هذه النباتات. الذين يستفيدون من،طيرة دلى سبل دي  النا   آثارالنباتات البرية 

نتواج بشوأن اااستعراضوا  (3115 دوام لوى بيانواتيسوتند إ) 3111در دن مركز التجارة الدولية في دوام اتقرير صوقدم  -22
فوي و قيوا  التقودم منوذ ذلو  الدوين. لأي مس  الدو   يجرالتي تم جمعها  ولكن لم  لمنتجات العضوية البريةالعالميين لتسوي  الو 

مشوورودا  919تووم تدديوود و  البريووة العضووويةمسووجلة للمجمودووات مليووون هكتووار  23 امجمودهوو كانووت هنووا  مسووادة  ذلوو  الوقووت
فوي  21)البلودان  وكانت أغلبيوة .بلدا 10من  ام،تلف انتجا دضويم 221تم اابلغ دما مجموده و البرية العضوية. للمجمودات 

العضووية المنتجوات نموم إدارة أن أنوه دلوى الورغم مون إلوى أيضوا فوي التقريور  وأشويرالناميوة أو الناشوئة. االقتصوادات مون ( المائوة
يضومن  المعيوار ودوده الفوإن   تلوو  الميواهو  التنووع البيولووجي ومنو  ت كول التربوة صوونبموا فوي ذلو    الفوائود البيئيوةب بشودةترتبط 

 .03مدورا رئيسيا في الهد  التي تمثل   اادارة المستدامة للموارد الطبيعية

والصووووندو  العووووالمي للطبيعووووة  TRAFFICمنممووووة موووون قبوووول  FairWild معيووووار تووووم تطوووووير  هووووذه الفجوووووةواسووووتجابة ل -21
(WWF)  تووديره مؤسسووة و   آ،ورين وشووركاا االتدواد الوودولي لدفوم الطبيعووة والموووارد الطبيعيوةوFairWild.22   المعيووار بووين ويجمو

                                                           
21 05.php-http://www.cites.org/eng/res/16/16. 
22 /www.fairwild.org/standardhttp:/. 

http://www.cites.org/eng/res/16/16-05.php
http://www.fairwild.org/standard
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سلسولة  دلوى امتودادبما في ذل  التقاسم العوادل للمنواف    لتجارةلاالستدامة االجتمادية و  دصاد البريللمتطلبات االستدامة البيئية 
 03 هود دمليوة لتدقيو  الأفضل أداة  وأقر بوصفه  3101في دام  امتاد FairWildمن معيار  3.1ااصدار وأصب  التوريد. 

 .راتيجية العالمية لدفم النباتاتلستل

ديوو  كانووت   قيووا  التقوودم ندووو تدقيوو  هووذا الهوود إلووى صووعوبة دوودم وجووود بيانووات ،ووط األسووا  وفووي الماضووي  أد   -22
فووي كثيوور موون األديووان منقطعووة دوون التقووارير التووي ( 03 لهوود تنفيووذ القصووو  الهميووة ذات األ)موون الصوونادة الووواردة معلومووات ال

اآلن أداة هاموة لقيوا   FairWild معيار إد،الويوفر  .االستراتيجية العالمية لدفم النباتاتالوكاالت الدكومية دن تنفيذ تقدمها 
معتمودة  النباتوات الطبيوة والعطريوة شركة من تل  المن،رطوة بصوورة مباشورة فوي توريود 03فإن   3102بدلول نهاية دام و  .التقدم

 .FairWildوفقا لمعيار 

دالميوا موا لوم تبوذل جهوود إضوافية  سويتدق يبودو مون غيور المدتمول أن الهود    المعلومات المتادوة داليوا ودلى أسا  -29
تضوم كول مون القطوادين العوام التوي   الووطني الصعيددلى   التي تجر  المثيرة للهتمامهنا  دددا من المبادرات  غير أن .كبيرة

االسووووتهل  و  اانتوووواج بشووووأنأيشووووي للتنوووووع البيولوووووجي أهوووودا  موووون  2الهوووود  تدقيوووو  تنفيووووذ هووووذا الهوووود  فووووي  ويسووووهم وال،وووواص.
 .ينالمستدام

الحفنناظ علننى المعننارف واالبتكننارات والممارسننات األصننلية والمحليننة المرتبطننة بمننوارد نباتيننة، أو زيادتهننا، حسنن  : 23الهنندف 
 اية الصحية المحليةاالقتضاء، لدعم االست دام المألوف، وسبل العي  المستدامة، واألمن البذائي المحلي والرع

 كبيوورةالممارسووات التقليديووة للمجتمعووات األصوولية والمدليووة أهميووة و  تعزيووز المعووار  واالبتكوواراتو  صووون ودمايووةيكتسووي  -11
الرداية  تالمعار  التقليدية والتنوع البيولوجي دورا داسما في مجاال ويؤدي ثراا الهبة من .لست،دام المألو  المستداملكأسا  
 والتجارة.  والتنمية المستدامة  والبيئة  والهوية  والدين  والثقافة  الغذائي واألمن  الصدية

لوذين يعتمودون دليهوا بالنسوبة لألشو،اص اموة قي   ليست عار هذه المو متزايد لقيمة المعار  التقليدية.  تقدير اآلنهنا  و  -10
  يود مون المنتجوات المسوت،دمة دلوى نطوا  واسو العدشوت  وت  الدديثوة والزرادوة أيضوا.  لصنادةلولكن   فدسب في دياتهم اليومية

القائموة دلوى ،ور  موة األالقي  منتجوات وتشومل المون المعوار  التقليديوة.   القائمة دلى النباتات مستدضرات التجميلو مثل األدوية 
 الدر  اليدوية. فضل دنغير ال،شبية الدراجية التقليدية المنتجات الزرادية و  المعار 

دياا المعار  التقليديوة دلوى و  مجمودة واسعة من المبادرات لتسجيل ودفموجود دلى الرغم من و  -13  الووطني الصوعيدينا 
نواح  ومن نمرا ألن ،طوط األسا  لم تددد من النادية الكمية.التقدم ندو تدقي  هذا الهد   قيا فإن من الصعب   المدليو 

 .ددم تدقي  أهدا  أ،ر يو  يهد  تمكين 02الهد  فإن كثيرة  

 (.ادترام المعار  التقليدية)أيشي للتنوع البيولوجي  من أهدا  02الهد  بتنفيذ هذا الهد  ارتباطا وثيقا ويرتبط  -12

 أهمية التنوع النباتي والحاجة إلى حفظه في برامج االتصال والتثقيف والتوعية العامةإدماج : 24الهدف 

الجهوود الراميوة إلوى إشورا  الجمهوور فوي العمول البيئوي. فوي  وت همول الدفمالمتعل  بوفي النقا   كثيراالنباتات  ال ت تناول -12
بشووكل اتجوواه ملدوووم الطبيعووة  وهووو و  لووى انفصووال متزايوود بووين النووا إ السووكانتدركووات زيووادة التدضوور و تووؤدي   ودوولوة دلووى ذلوو 

 نعيصووواتغييوورات دلووى جميووو  مسووتويات المجتموو   موون  إال إذا أجريووتتدقوو  أهوودا  دفووم النباتوووات لووون تو  .بووين الشووباب ،وواص
االسوتراتيجية العالميوة ددم لوضورورية  التوديوة العاموة والتثقيو االتصوال و برام  فإن   لهذا السببو  .إلى الجمهور العامالسياسات 

 .لدفم النباتات

بوابوة للمعلوموات   مليوون زائور فوي السونة 351 ندووموا يقودر ب مجتمعوة تسوتقبلالتوي   الددائ  النباتية في العوالموتعتبر  -15
وتعد  .بشكل ،اص دلى تعليم األطفالالعديد منها تركز و  برام  تعليميةتقريبا جمي  الددائ  النباتية  وتقدم .النباتي التنوع بشأن

ولكون ال توجود   تودية الجمهور التي تقودمها الدودائ  النباتيوة مكمول هاموا لمثول هوذه البورام  التعليميوة ال،اصوةالمستمرة لالفرص 
 من ،لل هذه األنشطة. مالوصول إليه اص الذين يتمددد األش،إدصااات دالمية دول 
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الدوودائ  النباتيووة الجديوودة التووي لووديها تركيووز قوووي دلووى التعلوويم العووام.  فووي هائوولوفووي السوونوات األ،يوورة  كووان هنووا  نمووو  -12
كثور مون أ هوي تسوتقبلو  3103فوي دوام  السونةمبنوى  ديو  فوازت الدديقوة بجوائزة اصوار، مثواالل،لي  في سونغافورة اددائ  وتقدم 

23النباتات.برف  مستو  الودي بلإلدجاب من قبل دكومة سنغافورة  امثير  امما يمثل التزام  كل سنةمليون زائر  3.5
 

 فوم النباتوات.رفو  الوودي بقضوايا دساسوية لمسوألة أومن المسلم به أيضا أن إشورا  الجمهوور فوي طور  جديودة ومبتكورة  -11
وتضووم . اتالنباتوو رصوودتركووز دلووى التووي العلوووم و  ينمووواطنالتووي تجموو  بووين الي  األمثلووة دلووى ذلوو  هووو ازديوواد شووعبية المشووار  وموون
نموووام و  25فوووي فرنسوووا Vigie-Natureو 24 فوووي الواليوووات المتدووودة األمريكيوووة BudBurstمثلوووة دلوووى مثووول هوووذه البووورام  مشوووروع األ

26.نيوزيلندافي شبكة دفم النباتات التاب  لتسجيل الفينولوجيا 
 

أن دلوى ل يوزال هنوا  القليول مون األدلوة فو  إلى أدوداد كبيورة مون النوا  تصل المبادرات دلى الرغم من أن بع  هذهو  -12
مون ،ولل ات دلووم النباتوفوي تعلويم  مثيور للقلو هنوا  أيضوا نقوص و  .اتدفوم النباتوات التي تؤثر دلوى السياسدلى أي تأثير  لها

 (.راتيجية العالمية لدفم النباتاتلستل 05 الهد انمر أيضا )نمام التعليم الرسمي في المدار  والجامعات 

أيشووي موون أهوودا   0الهوود  تدقيوو   فوويمسوواهمة هامووة  لسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتل 02الهوود  تنفيووذ ويسووهم  -19
دلوى هودفا متعودد القطادوات وينطبو   االسوتراتيجية العالميوة لدفوم النباتواتفوي إطوار  هوو يعتبور( و زيوادة الوودي)للتنوع البيولوجي 

 هدا  األ،ر .جمي  األ

توفير العدد الكافي من األفراد المدربين العناملين بنالمرافق المناسنبة، وفقنا لالحتياجنات الوطنينة، لتحقينق أهنداف : 21الهدف 
 هذه االستراتيجية

شوومل االسووت،دام المسووتدام  ليلدفووم النباتووات يتجوواوز األنشووطة التقليديووة  االسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتنطووا  إن  -21
سوويما  وال  كثيوورةبنوواا قوودرات هوودفا  02 البالغووة تدقيوو  األهوودا  وسوويتطلب .ضوول دوون العموول موو  المجتمعووات األصوولية والمدليووةف

 أيضوا للتغلوب دلووىهوذه القودرات هاموة وتعوود مجمودوة مون الت،صصوات. لالدفوم فووي مجوال ممارسوين مودربين إلوى داجوة اللتلبيوة 
األمون تدقيو  و   التي تواجه المجتم   بما في ذلو  الت،فيو  مون آثوار تغيور المنواخبلية الكبيرة الدالية والمستق المشاكلو  التدديات
دارة األراضي  الغذائي  .استعادة الموائلو  وا 

فوي الواليوات المتدودة  ؤهاوشوركا (.BGCI U.Sالمنمموة الدوليوة لدفوم الدودائ  النباتيوة ) تهواأمهرت دراسوة دديثوة أجر و  -20
  إمووا ودوودم شووغل الومووائ  ال،اليووةالمووومفين موون  اتتقادوود دلموواا النباتووموو  القوودرة النباتيووة  فقوودتوكوواالت الدكومووة الاألمريكيووة أن 

 مأو بسوبب دود بسبب إلغاا الومائ  أو استبدال الموومفين بموومفين آ،ورين لوم يدصولوا دلوى تودريب معوادل فوي مجوال النباتوات
فوي مجوال النباتوات متجهوا التعلويم والتودريب ويبدو أن  .هذه الشواغر لشغلمؤهلين بشكل مناسب جدد القدرة دلى إيجاد مرشدين 

 ةأو متعوووددأكثووور دموميوووة فوووي الجامعوووات التوووي تنووودرج فوووي إدارات  اتإدارات دلوووم النباتوووتزايووود دووودد مووو    ن،فوووا إلوووى االالمثووول ب
 .النباتاتهم بأفراد لي  لهم ،برة في مجال استبدالو  ساتذةاألتقادد م  فقدان ،برة المقيمين بالتالي   و الت،صصات

مون ديو  جامعوة فوي البلود  51 أولفي المائة مون  13 كانت  0922الدراسة أنه في دام   أمهرت دلى سبيل المثالو  -23
أكثور مون نصو  هوذه الجامعوات برامجهوا ألغوت   اليوومو  .اتمتقدمة فوي دلوم النباتو اتدرجتمن  برام  تقدم ل يتمو  الدصول دلى

 ات في مجالدرجتمن  وبالمثل  لم تعد الصلة  إن لم تكن الدورات كلها.  اتلدورات ذالعديد من األغت و  اتدلم النباتفي مجال 
 في المملكة المتددة. اتدلم النبات

دراكووا و  -22 الدوودائ    دلووى سووبيل المثووال)المنممووات فووي القطوواع ال،وواص بوودأت   اتلفجوووات المتزايوودة االتسوواع فووي القوودر لا 
 (ن لدسوابهم ال،واصو لرب  واألفراد العاملالتي تسعى إلى اوكذل  الشركات   رب منممات الدفم األ،ر  غير الهادفة للو  النباتية

 .ب،ل  ذل وجود  التي لن يكون لهاالبنية التدتية و  ال،براتتتد،ل بتقديم تدريب في مجال النباتات و 

                                                           
23 http://www.gardensbythebay.com.sg/en/home.html. 
24 http://www.budburst.org/. 
25 http://vigienature.mnhn.fr/. 
26 http://www.nzpcn.org.nz/page.aspx?flora_phenology. 

http://www.gardensbythebay.com.sg/en/home.html
http://www.budburst.org/
http://vigienature.mnhn.fr/
http://www.nzpcn.org.nz/page.aspx?flora_phenology


UNEP/CBD/SBSTTA/18/3 
Page 12 

 

يجية العالميووة لدفووم االسووتراتنجوواح تنفيووذ ل أساسوويا لسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتل 05هوود  الالتقوودم ندووو  ويعتبوور -22
فرص بناا القودرات أيضا  تقلولكن   فدسب لتدقي  الهد  اإلى أن التقدم لي  كافيتشير المعلومات المتادة  غير أن .النباتات

ذا كان هذا هو الدالو البلدان. /فعليا في بع  المناط   مكبير دلوى قودرة األطورا  دلوى الوفواا بالتزامواته أثرسو  يكون له ف  ا 
 وتقاسومهاتدسوين المعوار  )أيشوي للتنووع البيولووجي مون أهودا   09الهود   تدقيو ،صوصوا و  دفم التنوع البيولوجي بالمتصلة 

 (.تطبيقهاو 

 ،إنشنناء أو تعزيننز متسسننات وشننبكات وشننراكات لحفننظ النباتننات علننى المسننتويات الوطنيننة واإلقليميننة والدوليننة: 26الهنندف 
 لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية

بنواا و  ةالمهنيو التنميوة  وتشوج  تبوادل البيانواتو  ال،بورات لتقاسوموسوائل فوم النباتوات ددم أنشوطة دالتي تت شبكاتوفر ال -25
 فم النباتات.قدرات مجتم  د

 إقامووة الشووراكة العالميووة لدفووم النباتووات بدايووة جيوودة فووي جموو  مجتموو  دفووم النباتووات فقوود كانووت  دلووى الصووعيد العووالميو  -22
 والدراجووةل المزيوود موون الجهووود اشوورا  قطادووات أ،وور  مثوول الزرادووة والصوونادة والتعلوويم هنووا  داجووة إلووى بووذ غيوور أن 27؛معووا
 .للقائمين بنشر العلوموهذا يدل دلى تدديات كبيرة  ما إلى ذل .المدلية و ة و األصليالمجتمعات و 

وافتقووار تكاموول مؤسسووي مدوودود و   شووبكات المشووتركة بووين القطادواتالال يووزال هنووا  نقوص فووي   ودلوى الصووعيد الوووطني -21
لسووتراتيجية العالميووة لاسووتجابات وطنيووة  غيوور أنووه فووي الدوواالت التووي تووم فيهووا وضوو  فووم النباتووات.دفووي مجووال تعموويم العموول  إلووى

 توفير التركيز للتواصل بين أصداب المصلدة.دلى قد سادد هذا ف  لدفم النباتات

التووي لوود    الدوليووة و/أو شووبكات الوطنيووةفووي مجمودووة موون ال دفووم النباتوواتللشووراكة العالميووة اويشووار  معمووم أدضوواا  -22
تغطي دددا من المجاالت و  قد تكون طويلة األجل جغرافيةشراكات أقاموا بع  الشركاا  غير أنعية. يضاكثير منها قاددة مو ال

 المواضيعية.

 .االستراتيجية العالمية لدفم النباتاتأهدا  متعدد القطادات وينطب  دلى جمي  هذا الهد  و  -29

 الصةال  -رابعا

 :موون المصووادر التاليووةواردة معلومووات إلووى لدفووم النباتووات تقيوويم التقوودم فووي تدقيوو  أهوودا  االسووتراتيجية العالميووة  يسووتند -91
إقليميوة للتنووع البيولووجي منوذ /وطنيوةمددثوة دمل ة و،ط ةاستراتيجي 32ااجرااات المقررة الواردة في و  االلتزامات واألهدا  (0)

الناشوئة لتقودم ات اتقييموو  دالوةالمعلوموات ودراسوات ال (3و) ؛دفم النباتواتالوطنية لستراتيجيات الا استراتيجيتين منو  3100دام 
المعلوموات  (2و) ؛3100دقدت منذ دوام التي لدفم النباتات ن سلسلة من دلقات العمل ااقليمية بشأن االستراتيجية العالمية د

دلووى األنشووطة التووي قوودمها أدضوواا ضووافية اامثلووة األو معلومووات ال (2؛ و)المقدمووة موون األطوورا  فووي تقاريرهووا الوطنيووة ال،امسووة
 .لدفم النباتاتالشراكة العالمية 

بالتوالي   و تنووع البيولووجيللأهودا  أيشوي لهوا ضومن مقابلوة أهودا  لدفم النباتوات جمي  أهدا  االستراتيجية العالمية ول -90
البيولوووجي لل،طووة االسووتراتيجية للتنوووع نطاقووا موون ااطووار األوسوو   كجووزالدفووم النباتووات جووري تنفيووذ ورصوود االسووتراتيجية العالميووة ي

 .01/01 مقرردلى الندو المتف  دليه في ال 3131-3100للفترة 

  مموا فوم النباتواتدالمعني مباشرة بنطا  المجتم  يتجاوز لدفم النباتات ددد من أهدا  االستراتيجية العالمية وهنا   -93
تدقيو  لالطريقوة األكثور فعاليوة لألطورا  و  .أو مؤسسوات رائودة،صصوة تو مؤسسوات ممصولدة آ،ورين  أيتطلب إشرا  أصوداب 

مجمودوة فرديوة مون مكونوات التنووع ك النباتوات وادتبوار  المقابلوة تنوع البيولووجيللمن ،لل تنفيذ أهدا  أيشي هي هذه األهدا  
موون أهوودا   1 )الووذي يقابلووه الهوود  النباتوواتلسووتراتيجية العالميوة لدفووم ل 2هوود  البشووكل ،وواص دلووى ذلوو  ينطبوو  و  .البيولووجي

 9 )الوذي يقابلوه الهود  العالميوة لدفوم النباتواتلسوتراتيجية ل 01هود  والنمم اانتواج المسوتدامة؛  بشأن (أيشي للتنوع البيولوجي
)الوذي يقابلوه  النباتواتالعالميوة لدفوم لسوتراتيجية ل 02هود  وال ؛بشأن األنواع الغريبة الغازيوة (أيشي للتنوع البيولوجيمن أهدا  

                                                           
27 http://www.plants2020.net/gppc/. 

http://www.plants2020.net/gppc/
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)الوذي  العالمية لدفم النباتواتلستراتيجية ل 02هد  وال؛ بشأن المعار  التقليدية (أيشي للتنوع البيولوجيمن أهدا   02 الهد 
 .بشأن التودية العامة (أيشي للتنوع البيولوجيمن أهدا   0 يقابله الهد 

فوم مجتمو  ددا،ول والمووارد  المؤيدين األقويواادلى لدفم النباتات  يعتمد تنفيذ األهدا  األ،ر  للستراتيجية العالميةو  -92
ولوذل  قوود  .المقابلوةسوهم إسوهاما كبيورا فوي تدقيو  أهودا  أيشوي للتنووع البيولووجي يإشورا  هوؤالا الشوركاا أن مون شوأن و  النباتوات.

 في ت،طيط ينمت،صصالة إشرا  أصداب المصلدوبنشاط دلى  دمدتكون أفضل طريقة لتدقي  هذه األهدا  هي العمل دن 
والجوانووب ) االسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتلسووتراتيجية ل 2هوود  التنوووع البيولوووجي. وتشوومل األمثلووة للتنفيووذ أهوودا  أيشووي و 

العالمية لستراتيجية ل 5هد  الو  ؛االستعادةو  الدفم بشأن (تنوع البيولوجيللأيشي من أهدا   05و 00و 5هدا  ألمن االمقابلة 
 ؛الرئيسوويةلتنوووع البيولوووجي ادمايووة منوواط   بشووأن (أيشووي للتنوووع البيولوووجي موون أهوودا  00 )الووذي يقابلووه الهوود  فووم النباتوواتلد
 (أيشووي للتنوووع البيولوووجيموون أهوودا   03و 00الهوودفين والجوانووب المقابلووة موون ) العالميووة لدفووم النباتوواتلسووتراتيجية ل 1هوود  الو 

مون  02و 03الهودفين والجوانوب المقابلوة مون ) العالميوة لدفوم النباتواتلستراتيجية ل 2 هد لوا ؛الطبيعي الدفم في الموق  بشأن
والجوانوب ) العالميوة لدفوم النباتواتلسوتراتيجية ل 9هود  وال ؛الموقو  الطبيعويالدفوم ،وارج  بشأن (أيشي للتنوع البيولوجيأهدا  
العالميوة لسوتراتيجية ل 03هود  والالموارد الجينية؛  دفم بشأن (أيشي للتنوع البيولوجيمن أهدا   02و 02من الهدفين المقابلة 

 02هوود  وال؛ مسووتدامةالمصووادر ال بشووأن (أيشووي للتنوووع البيولوووجيأهوودا  موون  2الهوود  موون والجوانووب المقابلووة ) لدفووم النباتووات
المؤسسووات  بشووأن (ع البيولوووجيأيشووي للتنووو موون أهوودا   01الهوود  والجوانووب المقابلووة موون ) العالميووة لدفووم النباتوواتلسووتراتيجية ل

 الشراكات.و  والشبكات

أيضوا فوي المبوادرة العالميووة  التوي تسووهم) األزهوار بشوأن معوار  لسوتراتيجية العالميوة لدفوم النباتوواتل 3و 0إن الهودفين  -92
 إنجووازيعتموود و  .تنفيوذ االسووتراتيجية ككولل اأساسووي اأمور  هوواإنجاز  يعتبور المهووام الضو،مة التووي موندفووم ات دالوة التقييموو( و للتصوني 

كموا أن الهودفين . ملتزموة قائموة لتدقيقهموامؤسسوات و  جهوود كبيورة جاريوةهنوا  و  المهمةالمتادة لتنفيذ الموارد دلى هذين الهدفين 
 توووافر المووومفين الموودربين دلووى التوووالي بشووأنو  البدووو و  تبووادل المعلومووات بشووأن سووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتلل 05و 2

وأفضل طريقة تددم بها األطرا  هذه األهدا  الثلثة يكوون دون طريو  إيولا األولويوة للبورام  . ينيان بنف  القدرأساسيان وتمك
 واألنشطة ذات الصلة وددمها وتوفير الموارد لها.

مو  التجوارة تماموا  نتيجوةالنباتوات المهوددة بواالنقرا  المتعلو  ب لسوتراتيجية العالميوة لدفوم النباتواتل 00ويتس  الهد   -95
تفاقيووة التجووارة الدوليووة فووي األنووواع المهووددة بوواالنقرا  موون الديوانووات والنباتووات التابعووة الالنباتووات المعنيووة بأنشووطة اللجنووة و  أهوودا 
تفاقيووة االتجووار الوودولي بووأنواع الهيئووات الوطنيووة التابعووة الو  النباتوواتالمعنيووة بلجنووة بالقوود يكووون موون المفيوود االدتوورا  رسووميا و  البريووة
اتفاقيوة الصوادر دون  5-02 للقورارتنفيوذ هوذا الهود  وفقوا لالرائودة  ةالوكال بوصفها ات والنباتات البرية المعرضة للنقرا الديوان

 .االتجار الدولي بأنواع الديوانات والنباتات البرية المعرضة للنقرا 

 الطريو دلوى  يسوير ة لدفوم النباتواتلستراتيجية العالميولوادد فقط هد  إال ال يوجد استنادا إلى المعلومات المتادة  و  -92
فيموا يتعلو  و . 3131هوذا الهود  لضومان تدقيقوه بدلوول دوام المبذولوة بشوأن جهوود ويتعين اابقواا دلوى ال ( 0الهد  )الصدي  

إلوى بوذل جهوود داجلوة هنوا  داجوة فوإن   كول هود دلى ناجدة مدلية أو وطنية توجد أمثلة جمي  األهدا  األ،ر   في دين ب
دلوى و  سويكون االدتمواد دلوى هوذه األمثلوة ودراسوات الدالوة الناجدوةو األهودا  دلوى الصوعيد العوالمي.  لكي تتدقو يرة إضافية كب
 االستناد بصوورةدن طري  و جيدة.  بدايةنقطة  االستراتيجية العالمية لدفم النباتاتأدوات مجمودة المتادة من ،لل  اارشادات

يمكووون لنباتوووات فوووي السياسوووات ذات الصووولة  وضووومان تعمووويم أهووودا  دفوووم ا والمت،صصوووين ينمنهجيوووة دلوووى الشوووركاا الم،تصووو
تدقيوووو  األهووودا  بدلووووول  ريوتيسووولدفووووم النباتوووات فعاليوووة تنفيووووذ االسوووتراتيجية العالميوووة  أن تعوووززلألطووورا  والدكوموووات األ،وووور  

 .3131 دام

مجمودوة مون  بشوأنلشوراكات األمثلة دلى التعواون وانطا   ويمكن تدقي  ذل  في جزا منه دن طري  تكرار أو توسي  -91
ممثلوين  تضومفوم النباتوات دلشراكات وطنيوة  إقامةدلى سبيل المثال من ،لل   اتدفم النباتبالعلمية المتصلة و  التقنية القضايا

النموور فووي أهوودا  دفووم  تشووجي بهوود    دوون الدكومووة والمنممووات غيوور الدكوميووة وممثلووين دوون المجتمعووات األصوولية والمدليووة
 القطاع ال،اص.و الدكومة لية صن  القرار في دمالنباتات في 
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التعووواون التقنوووي  تشوووجي القووودرات فوووي و  والشوووركاا النباتووواتدفوووم ادتبوووارات  مووون المهوووم إدراجكون يدووولوة دلوووى ذلووو   سوووو  -92
تعزيوووز تنفيوووذ ال،طوووة ل غتشوووان غطريووو  بيونووو أن تووونعك  هوووذه فوووي إدوووداد "،ريطوووة  و فوووي مجوووال التنووووع البيولووووجيالمعوووزز والعلموووي 
 .تنوع البيولوجي"للتدقي  أهدا  أيشي و  3131-3100البيولوجي للفترة  تنوعللتيجية االسترا

 ات المقترحةتوصيال - امسا

 :ادتماد توصية دلى غرار ما يلي فيالتكنولوجية و  قد ترغب الهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية

 :إن الهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية -أل 

 ؛3131-3100 للفترة لتقدم في تنفيذ االستراتيجية العالمية لدفم النباتاتبه لضطل  المتقييم الب ديط دلمات -0

يتطلب إجورااات منسوقة مون قبول مجمودوة واسوعة لدفم النباتات بأن تدقي  أهدا  االستراتيجية العالمية  تقر -3
 من أصداب المصلدة؛

أهوودا  االسووتراتيجية تدقيوو  التقوودم ندووو  تعجيولن فعالووة فووي المسوواددة دلووى م،تلفووة قوود تكوو اله  ن  الووبووأن  تسولم -2
والمووورو  المؤسسوووات الرائووودة أو  المت،صصوووةالمؤسسوووات  وأأصوووداب المصووولدة  دسوووب المشوووار  مووونلدفوووم النباتوووات العالميوووة 
 .الوطنية

فوي   موؤتمر األطورا  يعتمود توصي بوأنفي أن الهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  قد ترغب -باا
 دلى غرار ما يلي: امقرر   الثاني دشر هاجتماد

 مؤتمر األطرا إن 

 3131-3100 للفتوورة بالتقودم المدوورز ندوو تدقيو  معمووم أهودا  االسوتراتيجية العالميووة لدفوم النباتوات يردوب -0
البيولوجي للفترة ال،طة االستراتيجية للتنوع  يوالواردة ف لها المقابلةتدقي  أهدا  أيشي للتنوع البيولوجي  ويدر  مساهمة ذل  في

 ؛3100-3131

أصوووداب المصووولدة و  أدضووواا الشوووراكة العالميوووة لدفوووم النباتووواتو  الدكوموووات األ،ووور  ويوووددواألطووورا   يدووو  -3
 :وال سيما  النباتاتفي تنفيذ االستراتيجية العالمية لدفم  متعزيز جهودهاآل،رين إلى 

أو  العديد مون أصوداب المصولدة الرئيسويينكون يدي  لدفم النباتات العالمية هدا  االستراتيجية ألبالنسبة  أ()
بوصوفها وددوم األنشوطة المدوددة  تنفيوذمن ،ولل  :اتمجتم  دفم النبات،ارج  المؤسسات الرائدة منأو  المت،صصةالمؤسسات 

البيولووووجي للفتووورة السوووتراتيجية للتنووووع اال،طوووة  الوووواردة فووويو المقابلوووة تنووووع البيولووووجي للفوووي غايوووة األهميوووة لتدقيووو  أهووودا  أيشوووي 
بما في ذل  تل  التي تم تدديدها مون ،ولل اسوتعرا  منتصو  المودة لل،طوة االسوتراتيجية والطبعوة الرابعوة مون   3100-3131

 ؛غتشان غطري  بيون ،ريطةصياغة لكأسا    نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مون قبول جهوات  مودفودا فوي األسوا التقودم  يكوونديو  لدفم النباتوات عالمية هدا  االستراتيجية الألبالنسبة  (ب)
بموا   لجهودبوااالدتورا  و  ددم سياسي ومؤسسوي وموالي دسوب االقتضوااتقديم من ،لل  :اتمجتم  دفم النباتفادلة من دا،ل 

 الرسمية؛التقارير و معلومات من هذه العمليات في االتصاالت در  في ذل  من ،لل 

دا،ول و،وارج مون  جهوات فادلوةدي  يعتمد التقودم دلوى لدفم النباتات هدا  االستراتيجية العالمية ألسبة بالن (ج)
 الشراكة بين جمي  الجهات الفادلة ذات الصلة.و  من ،لل تشجي  وتسهيل االتصال والتنسي  :اتمجتم  دفم النبات

 نتيجووةالمهووددة بوواالنقرا  البريووة نباتووات ال بشووأنلسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتووات ل 00 أن الهوود  يلدووم -2
تفاقيوة االتجوار الودولي بوأنواع الديوانوات والنباتوات البريوة التابعوة الالنباتات المعنية بأنشطة اللجنة و  تماما م  أهدا يتس  التجارة 

تفاقية االتجوار التابعة النية الوطالمعنية بالنباتات والهيئات اللجنة باالدترا  دلى شج  األطرا  يوبالتالي   المعرضة للنقرا 
 5-02 للمقووررالوكوواالت الرائوودة لتنفيووذ هووذا الهوود  وفقووا بوصووفها  الوودولي بووأنواع الديوانووات والنباتووات البريووة المعرضووة للنقوورا 

 .اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الديوانات والنباتات البرية المعرضة للنقرا الصادر دن 
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بوذل المزيود مون الجهوود لتعمويم أهودا  دفوم النباتوات فوي السياسوات  إلوى،ور  الدكوموات األو  األطرا  يددو -2
 ذات الصلة من أجل تعزيز فعالية تنفيذ االستراتيجية العالمية لدفم النباتات؛

بمووا فووي ذلوو    موو  المنممووات الشووريكةان،راطهووا فووي العموول تعزيووز  دلووىاألطوورا  والدكومووات األ،وور   يشووج  -5
تضوم مجمودوة واسوعة مون أصوداب فوم النباتوات دوطنيوة لشوراكات  إقاموةددوم و  وتيسويرم النباتوات أدضاا الشراكة العالميوة لدفو

 المصلدة؛

من ،ولل  ذات الصلةدراسات الدالة و لى مواصلة تقاسم األمثلة إالدكومات األ،ر   ويددو األطرا  يشج  -2
المشتركة مون  واارشاداتاألدوات االستناد إلى ( و www.plants2020.net) االستراتيجية العالمية لدفم النباتاتمجمودة أدوات 

 فم النباتات.،لل مجمودة األدوات دسب االقتضاا في ت،طيط وتنفيذ أنشطة د

 

http://www.plants2020.net/
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 المرف 

 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتاتمل ص التقدم نحو تحقيق أهداف 

تقيوويم التقوودم ه بيقارنووو  االسووتراتيجية العالميووة لدفووم النباتوواتموون أهوودا  هوود  دم المدوورز ندووو كوول يوووفر الجوودول أدنوواه تقييمووا للتقوو
نسوير أو لوم نكون ما إذا كنا لى تقديم معلومات موجزة دإهد  ويتنوع البيولوجي. للأهدا  أيشي من  مقابلةالمدرز ندو مكونات 

 :من ،م  نقاط ادم تقييم مقياسيست،و  .3131دلى الطري  الصدي  لتدقي  األهدا  بدلول دام 

 ؛3131ونتوق  تدقي  الهد  قبل دام   أفضل بعملأي نقوم   تجاوز الهد لالمسار الصدي   دلى - 5

 ؛3131تدقي  الهد  بدلول دام نتوق    أي إذا واصلنا جهودنا  الصدي  لتدقي  الهد  دلى المسار – 2

 ؛3131الهد  في دام   لن ندق  جهودنا نكث لم  أي ما  ا كغير التقدم ندو الهد   ولكن بمعدل  - 2

 ؛هتدر  ندو الهد  وال بعيدا دننأي أننا ال   لم يطرأ أي تغيير كبير - 3

 .أي األمور تزداد سواا بدال من أن تتدسن  االبتعاد دن الهد  - 0

أدضواا وأساسوا مون   يوة لدفوم النباتواتلسوتراتيجية العالمللى المعلومات المقدموة السوتعرا  منتصو  المودة إويستند هذا التقييم 
موا لتقيويم للتغييور كوي،ضو  ال .مستو  الثقة  اسوتنادا إلوى األدلوة المتادوة  لكول هود يشار إلى و   دفم النباتاتللشراكة العالمية ا

الوطنيووة موول االسووتراتيجيات و،طووط العو  بمووا فووي ذلوو  موون التقووارير الوطنيووة التفاقيووة التنوووع البيولوووجي  توووافرت معلومووات إضووافية
 ضافية.ااالمددثة للتنوع البيولوجي 

هدف االستراتيجية العالمية 
 لحفظ النباتات

الحالة الراهنة 
)ومستو  الثقة 

 لترتي (ل
 التعليقات

إدداد قائمة إلكترونية : 1الهدف 
 لجمي  النباتات المعروفة

 
 )مرتف (

ة رئيسية ندو تدقي  هذا دلى اانترنت ،طو الموق  العالمي للنباتات إنشاا اتداد يعد 
الوطني في العديد من البلدان  بما في ذل  العديد  الصعيدتقدم جيد دلى  أدرزوقد  .الهد 

أدد التصنيفية  اتالقدر  ان،فا  الشواغل إزاا نوقد تكو . التنوع البيولوجيمن البلدان الشديدة 
 تدقي  هذا الهد .العوائ  أمام 

إجراا تقييم لدالة : 2الهدف 
جمي  أنواع النباتات دفم 

المعروفة  إلى أقصى قدر ممكن  
  ارشاد إجرااات الدفم

 )مرتف (

االتداد الدولي لدفم  ويسيرفي السنوات األ،يرة دلى الصعيد العالمي  تقدم كبير  تدق 
 83 000 وجود دلى الطري  الصدي  لتدقي  هدفه المتمثل في الطبيعة والموارد الطبيعية

مبادرات . ويجري داليا وض  2020دلول دام لى القائمة الدمراا بالنباتات دنوع من 
مشج  في  هالتقدم دلى الصعيد الوطني  ولكنويتباين للدفام دلى هذا المستو  من النشاط. 

 .التنوع البيولوجيبع  البلدان الشديدة 

إدداد وتبادل : 3الهدف 
المعلومات  والبدو  وما يرتبط 

لزمة بها من نوات   والوسائل ال
  لتنفيذ االستراتيجية

 )متوسط(

جمي  لغات األمم المتددة. وم  ذل   ب ةمتادهي و  اانترنت دلىتم تطوير مجمودة أدوات 
تقارير غير منشورة  ال يمكن في " ال تزال كي  تقوم بذل " فإن الكثير من المعلومات دن

 .الوصول إليها بسهولة فم النباتاتدفي مجال للممارسين 

الدفم الفعال لما  10: 4الهدف 
دلى األقل  المائةفي  10نسبته 

أو نوع  من كل منطقة إيكولوجية
من النباتات من ،لل اادارة 

 الفعالة و/أو االستعادة
 

 )مرتف (

من  10و 11و 0األهدا  ااجرااات المت،ذة لتنفيذ ،لل يتدق  هذا الهد  أساسا من 
في  األصليةة التركيز دلى است،دام األنواع زيادوتعد أهدا  أيشي للتنوع البيولوجي. 

أن  إلىأيشي للتنوع البيولوجي من أهدا   11لهد  لتدليل ويشير . امشجع استعادة أمر اال
دلى األقل  في المائة 10بها تغطية نسبتها من النمم االيكولوجية األرضية  في المائة 00
 .في المائة 70ن ال يقل د منها ما في المائة 7لد  و  ن المناط  المدميةم
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 70دماية ما نسبته : 5الهدف 
دلى األقل من  المائةفي 

لتنوع األكثر أهمية لالمناط  
 النباتي في كل منطقة إيكولوجية

م  وجود إدارة فعالة لدفم 
 النباتات وتنودها الجيني

 
 )مرتف (

تي  فإنه لي  ددد من البلدان جهودا كبيرة لتدديد المناط  الهامة للتنوع النبافي دين بذل 
إلى أي مد  هي موزدة بشكل جيد تدار بشكل فعال أو المناط  كم من هذه من الواض  

 .دبر المناط  اايكولوجية

في  70إدارة ما نسبته : 6الهدف 
دلى األقل من أراضي  المائة

اانتاج في كل قطاع دلى ندو 
ودفم التنوع  مستدام  بما يتمشى

 النباتي
 

 )متوسط(

ممارسات اادارة  طب ت  وبالمثل   .في الزرادة ةدو متزايد أساليب إنتاج مستدامدلى ن ت طب 
المواصفات  اجدر إوم  ذل   هنا  تساؤالت بشأن مد  المستدامة للغابات دلى نطا  أوس . 

 . دفم النباتات في مثل هذه الم،ططاتال،اصة ب

 70 ما نسبته دفم: 7الهدف 
دلى األقل من أنواع  المائةفي 
اتات المعروفة المهددة النب

 باالنقرا  في الموق  الطبيعي

 

 
 )متوسط(

استمرار فقدان الموائل الطبيعية دموما فإن دلى الرغم من التقدم المشج  في بع  البلدان  
ودلوة دلى . من األنواع يزداد سوااالطبيعي بالنسبة للعديد يعني أن دالة الدفم في الموق  

فعال ألنها قد تتأثر بشكل دائما   تدفمدا،ل المناط  المدمية ال الموجودةاألنواع ذل   فإن 
 نمم.بعوامل مثل األنواع الغازية وتغير المناخ والدصاد غير الم  

 70 ما نسبته دفم: 8الهدف 
دلى األقل من أنواع  المائةفي 

النباتات المهددة باالنقرا  في 
مجمودات ،ارج الموق  الطبيعي  

المنشأ   ويفضل أن تكون في بلد
تادة   المائةفي  20 ما نسبتهوا 

دلى األقل منها في برام  
 االنتعا  واالستعادة

 
 )مرتف (

القائمة  دلىمن األنواع المدرجة  في المائة 22أن العالمي  من المعرو   الصعيددلى 
في مجمودات ،ارج  2018عام ل لتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعيةلالدمراا 
بع   دققتوتسجل نسب أدلى دلى الصعيدين ااقليمي والوطني. وقد الطبيعي  الموق 
زال ي  ولكنه ال ( بالفعلالطبيعي مجمودات ،ارج الموق ال)الجزا األول من الهد  البلدان 
 الجزا الثاني. بشأن. وهنا  مبادرات مشجعة التنوع البيولوجيتدديا للبلدان الشديدة يمثل 

 70 هما نسبت دفم: 9الهدف 
من التنوع الجيني  المائةفي 

للمداصيل بما في ذل  أقاربها 
البرية وأنواع النباتات األ،ر  ذات 

االقتصادية  -القيمة االجتمادية
م  ادترام ما يرتبط بها من 

معار  أصلية ومدلية  وصونها 
 والدفام دليها

 
(low) 

 أنغير . امهمة دالميالسية للمداصيل الرئيبالنسبة بالفعل قد تدق  هذا الهد   يكونربما 
آال  األنواع األ،ر  ذات األهمية االجتمادية في تدقيقه للعديد من  يتمثلالتددي 

 .الوطني أو المدلي الصعيدواالقتصادية دلى 

وض  ،طط إدارة : 11الهدف 
فعالة لمن  الغزوات البيولوجية 
دارة المناط  ذات  الجديدة وا 
األهمية للتنوع النباتي التي 

 ضت للغزوتعر 
 

 )متوسط(

من  الغزوات يواجه تدديا كبيرا اد،ال األنواع متعددة المسارات الزيادة التجارة العالمية و تمثل 
ودلى الرغم من أنه يجري تنفيذ بع  األنشطة المشجعة ادارة مناط  متضررة الجديدة. 

   هذا الهد .بالفعل  فإن األدلة تشير إلى أن هنا  داجة إلى المزيد من الجهود لتدقي
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عر  أال  ت  : ال 11الهدف 
التجارة الدولية أي نوع من 

 النباتات البرية لل،طر
 

 )مرتف (

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الديوانات والنباتات البرية أنشطة هذا الهد  من ،لل  ينفذ
في ة يتفاقفي هذه االاألطرا  االجتماع الساد  دشر لمؤتمر ادتمد و   المعرضة للنقرا 

تقدم كبير  وأدرز. االستراتيجية العالمية لدفم النباتاتبشأن التعاون م  قرارا  2018دام 
 اآلن.تطبيقها ألنواع المعمرة وبدأ ل الضارةفي وض  مباد  توجيهية لتدديد النتائ  غير 

المنتجات جمي  : 12الهدف 
المشتقة من النباتات البرية يتم 
 ةدصادها من مصادر مستدام

 
 ن،ف ()م

أداة ضرورية لقيا  التقدم في المستقبل ندو تدقي  هذا  FairWild معيار إد،اليوفر 
 الصعيددلى  الجارية المثيرة للهتمامدلى الرغم من أن هنا  دددا من المبادرات و الهد . 
تدقي  تضم كل من القطادين العام وال،اص  فإنه من غير المدتمل أن يتم و الوطني  

 العالمي  ما لم يتم تكثي  الجهود. يدالصعالهد  دلى 

الدفام دلى : 13الهدف 
المعار  واالبتكارات والممارسات 
األصلية والمدلية المرتبطة بموارد 

نباتية  أو زيادتها  دسب 
االقتضاا  لددم االست،دام 

المألو   وسبل العي  
المستدامة  واألمن الغذائي 

 المدلي والرداية الصدية المدلية

 

 
  ()من،ف

دلى المعار  التقليدية  دفممجمودة واسعة من المبادرات الرامية إلى إدداد دلى الرغم من 
ألن  لهد االتقدم ندو تدقي  هذا فإن من الصعب قيا  الوطني والمدلي   الصعيدين

  ،طوط األسا  لم تددد من النادية الكمية.
 .ا  أ،ر ددم تدقي  أهديدي   ا"يتمكين" اهدف ويمكن ادتبار هذا الهد 

أهمية التنوع إدماج : 14الهدف 
النباتي والداجة إلى دفمه في 

برام  االتصال والتثقي  والتودية 
  العامة

 )مرتف (

المتعل  بالدفم. غير أن هنا  تقدما يدرز  و،اصة ما تهمل النباتات في النقا   كثيرا
العديد منها تركز التي و   ومالعلو  ينمواطنالتي تجم  بين الزيادة المشاركة في البرام  نتيجة 

 .اتدلى النبات

توفير العدد الكافي : 15الهدف 
من األفراد المدربين العاملين 

بالمراف  المناسبة  وفقا 
للدتياجات الوطنية  لتدقي  

 أهدا  هذه االستراتيجية
 

 )متوسط(

دبر مجمودة  كثيرةبناا قدرات  لستراتيجية العالمية لدفم النباتاتلواس  النطا  يتطلب ال
في المستو  الجامعي  اتمقل  في تدري  دلم النباتان،فا  هنا  و من الت،صصات. 

 بناا القدرات في قطاع التعليم غير الرسمي.من أدمال   بكثير ضطلي  و 

إنشاا أو تعزيز : 16الهدف 
مؤسسات وشبكات وشراكات 

لدفم النباتات دلى المستويات 
  الوطنية وااقليمية والدولية

 قي  أهدا  هذه االستراتيجيةلتد
 

 )متوسط(

إقامة الشراكة العالمية لدفم النباتات بداية جيدة في جم   كانت دلى الصعيد العالمي 
اشرا   هنا  داجة إلى بذل المزيد من الجهود غير أن؛ معا مجتم  دفم النباتات

 القطادات األ،ر .

 
 

------ 


