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   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات  11/26المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

ّ یقر    -1 روفورد  المتحدة، والیابان، ومؤسسة قدمتها إسبانیا، وفنلندا، والمملكة التي المالیة  بالمساهمات   
 الشراكة أعضاء فیهم بمن آخرون، شركاء قدمها التي وبالمساهمات النباتات، لحفظ العالمیة االستراتیجیة تنفیذ لدعم

  النباتات؛ لحفظ العالمیة
 ومنظمات المالیة، واآللیة األخرى، الحكومات ویدعو األطراف یحث ،10/17  إلى المقرریشیر إذ  -2

 السیما النامیة، للبلدان وخصوصا االستراتیجیة، لتنفیذ المناسب الوقت وفي ي والمستدامالكاف الدعم قدیمت إلى التمویل
االنتقالي والبلدان التي هي مراكز  االقتصاد ذات األطراف فضال عن الصغیرة النامیة، الجزریة والدول نموا البلدان أقل

  للتنوع الجیني؛
 النباتات لحفظ عالمیة شراكة" الدولي المؤتمر ظیمتن على النباتیة میسوري حدیقةل امتنانه عن یعرب  -3

 الرابع لفریق االجتماع استضافة وعلى "العالمي الصعید على النباتات لحفظ العالمیة االستراتیجیة تنفیذ  دعم–
  النباتات؛ لحفظ العالمیة المعني باالستراتیجیة االتصال

 2020-2011 میة المحدثة لحفظ النباتاتأهداف االستراتیجیة العال بین بالروابط علما یحیط إذ  -4
 الواردة في تقریر االجتماع 2020-2011وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي في الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

، والقائمة )الرابع المرفق ،UNEP/CBD/LG-GSPC/4/2(الرابع لفریق االتصال المعني باالستراتیجیة العالمیة 
 الصادرة عن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة 15/1ت الواردة في المرفق بالتوصیة اإلرشادیة للمؤشرا

 وضع أو إلى األخرى والحكومات األطراف تدعو التي 10/17 مقرره في المذكورة  الدعوةیعید تأكیدوالتكنولوجیة، 
دراجها، حیثما مقتضى الحال، واإلقلیمیة، حسب الوطنیة األهداف تحدیث ٕ             وا   والبرامج الخطط            ً     ون ذلك مالئما ، فيیك   

لى البیولوجي، للتنوع الوطنیة العمل وخطط االستراتیجیات ذلك في بما الصلة، ذات والمبادرات ٕ  وا   التنفیذ مطابقة   
  ؛2020-2011 البیولوجي للتنوع االستراتیجیة الخطة لتنفیذ اإلقلیمیة أو/الوطنیة و الجهود مع لالستراتیجیة اإلضافي
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 في المحرز التقدم عن التنفیذي األمین بمذكرة األول المرفق في الواردة التقنیة بالمبررات ماعل یحیط  -5
 والتكنولوجیة والتقنیة العلمیة للمشورة الفرعیة للهیئة عشر السادس لالجتماع أعدت  التي10/17المقرر  تنفیذ

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/11( بما القیام إلى الصلة ذات ماتوالمنظ األخرى الحكومات ویدعو األطراف ویشجع 
  :یلي

 من خالل المقدم المرن اإلطار من وكجزء حسب مقتضى الحال التقني، المبرر من االستفادة  )أ(
 لحفظ الوطنیة االستراتیجیات وتعزیز تحدیث/ وضعلیوجه تكییفه خالل من مثال النباتات، لحفظ العالمیة االستراتیجیة

وخطط  ،واالستراتیجیات القطاعیةات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، االستراتیجیودمجها في  النباتات
  مع األخذ في الحسبان الظروف الوطنیة المحددة؛وخطط التنمیة، استخدام األراضي 

إتاحة أمثلة عن استخدام المبرر التقني وتطبیقه على الصعید الوطني من أجل إمكانیة إدراجه في   )ب(
  تیجیة العالمیة لحفظ النباتات؛مجموعة أدوات االسترا

نظر أن ضرورة على یوافق   -6 ُ   ی   ذلك في بما النباتات، لحفظ العالمیة االستراتیجیة تنفیذ رصد إلى  
 2020-2011 البیولوجي للتنوع االستراتیجیة الخطة وتقییم ورصد الستعراض األوسع السیاق في المؤشرات، استخدام

  :یلي ما السیاق هذا في ویالحظوربطها بها، 
 التنوع أیشي وأهداف 2020-2011 البیولوجي للتنوع االستراتیجیة للخطة المؤشرات إطار أهمیة  ) أ(
  1البیولوجي؛
 10/17المقرر  التقدم المحرز في تنفیذ عن التنفیذي األمین بمذكرة الثاني المرفق في التحلیل الوارد  ) ب(

میة والتقنیة والتكنولوجیة التي أعدت لالجتماع السادس عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العل
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/11) الفرعیة الهیئة  الصادرة عن15/1، عن انطباق المؤشرات الواردة في التوصیة 

  النباتات؛ لحفظ العالمیة الستراتیجیةعلى ا والتكنولوجیة، والتقنیة العلمیة للمشورة
 ،15 مادتها ذلك في بما ،لالتفاقیة وفقا نباتاتال لحفظ العالمیة االستراتیجیة تنفیذ أنه ینبغي إذ یؤكد  -7

 للمنافع العادل والمنصف والتقاسم الجینیة الموارد على الحصول بشأن ناغویا لبروتوكول  وفقا،وحسب مقتضى الحال
 أخرى أمور ضمن یبرز ذلك أن التنفیذي األمین إلى یطلب 2البیولوجي، التنوع باتفاقیة الملحق استخدامها عن الناشئة

  في مجموعة األدوات، حسب مقتضى الحال؛
 من وغیرها البیولوجي التنوع المعنیة بمؤشرات الشراكة مع بالتعاون التنفیذي، األمین إلى یطلب  -8
یخص الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات  فیما المؤشرات المستندة إلى المعلومات إعداد الصلة، عند ذات المنظمات

  حیثما أمكن؛ النباتات، بحفظ الصلة ذات المعلومات تصنیف ،البیولوجي للتنوع العالمیة
المحرز  التقدم عن معلومات طوعي، على أساس تقدم، أن على األخرى والحكومات األطراف یشجع  -9

 الوطني تقریرها إلكمال ومالئما، ممكنا ذلك یكون حسبما النباتات، لحفظ العالمیة االستراتیجیة أهداف تحقیق نحو
 الخطة لمؤشرات اإلرشادیة القائمة بتطبیق مرنة، بطریقة القیام، في النظر السیاق، هذا في لك،وكذ الخامس

                                                           
 .11/3المقرر    1
  .، المرفق األول10/1المقرر    2
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النباتات الواردة في المرفق الثاني  لحفظ العالمیة  على االستراتیجیة20203-2011للتنوع البیولوجي  االستراتیجیة
  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/11بالوثیقة 

 األمین إلى األطراف مؤتمر فیها طلب التي ،10/17 المقرر نم) ب(10 إلى الفقرة إذ یشیر  -10
 النباتات بجمیع لحفظ العالمیة االستراتیجیة لمجموعة أدوات الكترونیة نسخة ،2012 عام بحلول التنفیذي أن یضع،

  :الرسمیة المتحدة األمم لغات
 لحفظ العالمیة راتیجیةلالست اإللكترونیة األدوات مجموعة من اإلنكلیزیة النسخة  بإعدادیرحب  )أ(

 من األدوات مجموعة إعداد عملیة تنسیق على النباتات حدائق لحفظ الدولیة  للمنظمةامتنانه عن یعربو النباتات
   النباتات؛ لحفظ العالمیة الستراتیحیةل المرنة التنسیق آلیة خالل

 النباتات حدائق لحفظ یةالدول  المنظمة           ً              أن یمضي قدما ، بالتعاون مع التنفیذي إلى األمین یطلب  )ب(
  ؛في ترجمة مجموعة األدوات إلى اللغات الرسمیة لألمم المتحدة النباتات، لحفظ العالمیة والشراكة

 النباتات لحفظ العالمیة االستراتیجیة  أدواتمجموعة تطویر على وزیادة الحفاظ  ضرورةیقرر  )ج(
 ذات والمنظمات األخرى  الحكوماتیدعوو األطراف یحثو توافرها، بمجرد أخرى مواد إلیه تضاف أن یمكن كمصدر
  فیها؛ المساهمة وزیادة األدوات مجموعة استخدام إلى الصلة

مجموعة  أن یدرج في النباتات، لحفظ العالمیة الشراكة مع بالتعاون التنفیذي، األمین إلى یطلب  )د(
  المناخ؛ بتغیر تتأثر التي ة وحفظ أنواع النباتات التدابیر التي یمكن اتخاذها إلدار إرشادات بشأن االلكترونیة األدوات

األخرى إلى  والحكومات اإلطراف تدعو التي 7/10و 10/17 المقررین في الواردة الدعوة یكرر  -11
  النباتات؛ لحفظ العالمیة باالستراتیجیة المعنیة الوطنیة االتصال نقاط إن لم تكن قد حددت، تحدید،

 الوطنیة، االتصال لنقاط ذلك في بما اإلرشادات، إلعداد التنفیذي األمین بمبادرة علما یحیط  -12
 األمین إلى ویطلب االستراتیجیة، لتنفیذ دعما النباتات، لحفظ العالمیة لالستراتیجة المرنة قالتنسی آلیة مع بالتعاون
  األدوات؛ مجموعة من خالل اإلرشادات هذه إتاحة التنفیذي

 ذلك في بما الشریكة، المنظمات مع مشاركتها تعزیز إلى ،ىر األخ والحكومات طرافاأل یدعو  -13
 وتنفیذ إعداد أجل من العلمیین المعني بالتنوع البیولوجي، الشركاء واتحاد النباتات لحفظ العالمیة الشراكة أعضاء

  الوطنیة؛ ودون الوطنیة واألهداف االستراتیجیات
 الشراكة وأعضاء البیولوجي، التنوع حفظ مؤسسات من وغیرها النباتات حفظ  مؤسساتیدعو  -14

 الصلة ذات الجوانب دمج إلى البیولوجي بالتنوع المعني العلمیین الشركاء اتحاد وأعضاء النباتات، لحفظ العالمیة
 وأنشطة االتصال وبرامج التدریب، مواد وفي القدرات ببناء المتعلقة أنشطتها في النباتات لحفظ العالمیة باالستراتیجیة

  الوطني لالستراتیجیة؛ التنفیذ تعزیز في االقتضاء، حسب األطراف، دعم بغیة التوعیة،زیادة 
الوطني  التنفیذ رصد بین روابط إقامة على األطراف مساعدة التنفیذي األمین إلى یطلب  -15
 لتنوعالمحدثة ل الوطنیة العمل وخطط االستراتیجیات وتنقیح واستعراض النباتات لحفظ العالمیة لالستراتیجیة

                                                           
  .11/3المقرر    3
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 اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة لبناء العمل إلى حضور حلقات المعنیین الخبراء دعوة خالل من ذلك في بما البیولوجي،
  البیولوجي، حیثما أمكن؛ للتنوع الوطنیة العمل وخطط االستراتیجیات بشأن القدرات

 االتجار التابعة التفاقیة اتاتالنب للجنة) PC20 Doc. 13الوثیقة  من 7 الفقرة ( بالقرار المقترحیرحب  -16
 CITESالمتعلق بالتعاون بین اتفاقیة  ،(CITES)لالنقراض  المعرضة البریة والنباتات الحیوانات بأنواع الدولي

 السادس االجتماع نظر على یعرض الذيواالستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات التابعة التفاقیة التنوع البیولوجي، 
  لالنقراض؛ المعرضة البریة والنباتات الحیوانات بأنواع الدولي االتجار اتفاقیة في األطراف لمؤتمر عشر

 إدنبرة، الملكیة، النباتیة والحدائق النباتیة، نیویورك وحدیقة النباتیة، میسوري حدیقة بمبادرة یرحب  -17
 شبكة" قیادة عملیة إعداد أجل من العالم في أنحاء ومؤیدیها ومنظماتها الشریكة كیو، الملكیة، النباتیة والحدائق
  .العالمیة لحفظ النباتات االستراتیجیة من 1 الهدف لتحقیق تیسرا 2020 عام بحلول "للنباتات عالمیة إلكترونیة
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