
 

 
األمم المتحدة محايدة مناخيـا،   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 

  .وعدم طلب نسخ إضافيةنسخهم إلى االجتماعات  إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .بع عدد محدود من هذه الوثيقةطُ
  

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  ٢٠١٠ األولتشرين /أكتوبر ٢٩-١٨، ناغويا، اليابان

  *المؤقت من جدول األعمال ٧-٤البند 
  

ساس المنطقي الفني، تبرير التحديث والمعالم والمؤشرات األ: ة العالمية لحفظ النباتاالستراتيجي
   المقترحة
  يالتنفيذمذكرة من األمين 

  الموجز التنفيذي
لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في فقدان التنوع النباتي  ٢٠٠٢اعتمدت االستراتيجية العالمية لحفظ النبات في عام   -١

، النظر في تعزيز إعداد وتنفيذ هذه االستراتيجية إلى ما بعد ١١/٣وقد قرر مؤتمر األطراف، في المقرر . الحالي والمستمر
، مع مراعاة التحديات البيئية الراهنة والناشئة بشأن التنوع النباتي، بما في ذلك تحديث األهداف ضـمن السـياق   ٢٠١٠عام 

وبناء على ذلك، نظرت الهيئة الفرعيـة للمشـورة   . ووفقا لها ٢٠١٠م األوسع نطاقا للخطة االستراتيجية الجديدة لما بعد عا
العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع عشر في مقترحات إجراء تحديث متكامل لالسـتراتيجية العالميـة، مـع    

، والتقارير السـنوية الرابعـة   يلتوقعات في مجال التنوع البيولوجي العالملمراعاة التقرير عن حفظ النبات، والطبعة الثالثة 
واإلسهامات اإلضافية من الشراكة العالمية لحفظ النبات والمنظمات المعنية األخرى وكذلك المساهمات المقدمـة بواسـطة   

وقـد أعـدت الهيئـة    ). UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/9(منتدى إلكتروني، وعدد من االجتماعات والمشاورات اإلقليمية 
  .التي تتضمن مشروع استراتيجية بصيغتها المستحدثة ١٤/٨الفرعية التوصية 

ــات        و  -٢ ــظ النب ــة لحف ــتراتيجية العالمي ــل لالس ــديث متكام ــراء تح ــات إج ــمنت مقترح ــد تض ق
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/9 (   ملخصا ألساس منطقي فني لكل هدف من األهداف وتبريرا للتغيير الي أدخـل علـى

تنفيذ في هذه المذكرة بتحديث االساس المنطقي الفني في ضوء التغييرات المـدخل فـي   وقام األمين ال. االستراتيجية السابقة
وقـد  . لألهداف والمؤشرات الممكنة المقترحة خالل االجتماعات اإلقليميـة  المبعض المعأيضا كما ُأدرجت . الهيئة الفرعية

األسـاس المنطقـي الفنـي، وتبريـر     ، في األخذ علما ب١٤/٨يرغب مؤتمر األطراف أيضا، في ضوء النظر في التوصية 
وفي حين تعتبر أن هذه المسائل إرشادية ال غير، فقد تشكل موردا مفيدا لألطراف . التحديث، والمعالم والمؤشرات المقترحة

  .عداد أهداف وطنيةالستراتيجية بوصفها إطارا مرنا إلوالجهات المعنية في تنفيذ ورصد االستراتيجية، وتطبيق هذه ا
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  ١ها المنطقيأساساف واألهد مدة
  فهم التنوع النباتي وتوثيقه وإقراره بشكل جيد: الهدف األول

  على شبكة اإلنترنت جميع النباتات المعروفةحفظ : ١الهدف 
قائمة عمل يمكن الوصول إليها على نطاق واسـع ألنـواع   "إعداد  إلىالسابق يرمي  ١كان الهدف : واألساس المنطقي المدة

وفـي حـين   . وقـد تحقـق هـذا الحـف تقريبـا     " نظام عالمي كامل من النباتاتكخطوة نحو تحقيق  معروفة من النباتات
سينصب على تعزيز هذه القائمة وجعلها  ٢٠١٠ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام 

من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من هـدف عـام   عملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها و
ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفات أكثـر شـمولية؛ وتحـديث    ". كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتات" – ٢٠١٠

والمبـادرات  عيـة  عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان بواسطة التركيز على النباتات الوطنيـة، والقـوائم المرج  
وإدراج االسماء المحلية والعاميـة قـدر   ) تيح، والصور واألوصاف األساسيةالمفا(دولية؛ وإدراج أدوات التحديد األساسية ال

  .ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويات المبادرة العالمية لتصنيف األحياء. اإلمكان
  .٢٠١٠نهاية عام بعية العالمية من هذه القائمة المرج ٪٨٥على المستوى العالمي، ينبغي إتاحة : التقدم المحرز

) نظام عالمي كامل من النباتات(ينصب تركيز الهدف الجديد على معالجة النصف الثاني من الهدف األصلي  :تبرير التغيير 
   .٢٠١٠في المائة من قائمة العمل بحلول عام  ٨٥الذي أحرز تقدما هائال فيما يخص إعداد 

  :المعالم المقترحة
  :٢٠١٠خطوات نحو تحقيق هدف عام التالية  عالمأن تشكل الميمكن 

 ؛٢٠١٢إكمال القائمة المرجعية وإتاحتها لعامة الناس بحلول عام   ) أ(

 ؛٢٠١٥تحديث القائمة المرجعية للحصول على المصطلحات واألسماء العامية، عند االقتضاء، بحلول عام   ) ب(

حدثة والحفاظ عليها وجعلها متاحـة علـى   إدراج المعلومات عن التوزيع الجغرافي في القائمة المرجعية المست  ) ج(
  .٢٠١٧نطاق واسع بحلول عام 

  :المؤشرات الممكنة
 ؛عدد اللغات التي تتاح بها القائمة المرجعية العالمية )١(

 .عدد النباتات المتاحة على شبكة االنترنت )٢(

من أجل توجيه تقييم حالة الحفاظ على النبات لجميع أنواع النباتات المعروفة، قدر اإلمكان،   : ٢الهدف 
  اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات

سـاس بالنسـبة   الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األ  يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين :المدة واألساس المنطقي
ـ (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها  و  ٥دفان اله

لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة     ويةوبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األول). ١٠
ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 

                                                        
. من التوصـيات المقترحـة   ١وال يقترح اعتمادها وفقا للفقرة . واألساس المنطقي وتبرير التغيير تيسيرا لتعزيز مناقشة األهدافأدرجت المدة   ١

 .UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/16)(ويمكن االطالع على مزيد من التوضيحات المفصلة في مذكرة المعلومات 
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محددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  ال" القائمة على األدلة"التقييم 
ـ وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبي  . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار ة ع

في  ١٠جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل ه نظرا ألن توزيع النباتات التي غير أن. إطارا قويا لهذه المساعي
المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     

تيـب  وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيـد تر ). http://www.regionalredlist.com/site.aspx( واإلقليمي والعالمي
انظر الـرابط  (رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مثال بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات األولويات في 

http://threatenedplant.myspecies.info/  وhtmlhttp://kew.org/gis/projects/srli/index..( 

وبالتالي أضـيفت هـذه   " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمـل  .  الكلمات إلى الهدف

ة على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلـة  على عمليات التقييم الجاري
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النباتكلما دعت الحاجة إلى 

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . لبلدان ذات التنوع النباتي المرتفعمن أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي ا
   .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

لم يحقق توزيع النباتات التي جرى تقييمها على الوى العالمي المدرجة في القائمة الحمراء لالتحـاد الـدولي    :التقدم المحرز
وجرى تقييم أنواع أخرى عديدة من النباتـات علـى المسـتويين    . ةفي المائ ١٠سوى نسبة  والعالميللحفاظ على الطبيهة 

أو اإلقليمي باستخدام مجموعة متنوعة من النظم غير أنه يالحظ غياب استعراض العدد اإلجمالي لألنـواع التـي   /الوطني و
  ).tp://www.regionalredlist.com/site.aspxht: انظر الرابط التالي( جرى تقييمها

  
  :المعالم المقترحة

  :٢٠٢٠يمكن أن تشكل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام 
، وتحـديثها   ٢٠١٢بحلـول عـام    إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات  ) أ(

 ؛على شبكة االنترنتبوصفا مصدرا والحفاظ عليها بشكل منتظم 

حيث يمكن منهـا قيـاس األهـداف األخـرى     أعاله، ) أ(قائمة مؤقتة لألنواع المهددة، كنتيجة للفقرة إعداد    ) ب(
 ؛٢٠١٣وذلك بعام الستراتيجية العالمية للحفاظ على النبات ل

على مستوى أو إقليمية أو تحديثها للحصول على استعراض لمستويات التهديدات /إعداد قوائم حمراء وطنية و  ) ج(
 ؛٢٠١٥عالمي بحلول عام 

ألنواع النبـات علـى أسـاس جهـود     " عينة تمثيلية على المستوى العالمي"إجراء تقييم لحالة التهديدات بشأن  )د(
 .٢٠١٥الجهات المعنية المختلفة وذلك بحلول عام 

  :المؤشرات الممكنة
 .نسبة أنواع النبات المعروفة المدرجة على مؤشر القائمة الحمراء )١(

المعلومات، والبحوث والنواتج ذات الصلة، واألساليب الضرورية لتنفيذ االستراتيجية المعدة   : ٣الهدف 
  والمشتركة

http://www.regionalredlist.com/site.aspx
http://threatenedplant.myspecies.info/
http://kew.org/gis/projects/srli/index
http://www.regionalredlist.com/site.aspx
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يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي
و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها 

وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠
ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢ و ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 

المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 
وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار

في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . ارا قويا لهذه المساعيإط
ويات الـوطني  المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـت   

، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  وعلى المستوى العالمي. واإلقليمي والعالمي
 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

وبالتالي أضيفت هذه " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
قد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل و.  الكلمات إلى الهدف

على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة 
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . لى النباتكلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ ع

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠وات نحو تحقيق هدف عام يمكن أن تشكل المعالم التالية خط

 ؛٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول عام   ) أ(

، وتحـديثها   ٢٠١٥إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) ب(
 . شبكة االنترنت والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على

  :المؤشرات الممكنة
 ؛احة القائمة على األدلة للنباتاتإعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المت  )١(

 .إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول )٢(

  الحفاظ على تنوع النباتات بصورة عاجلة وبفعالية: الهدف الثاني
تقييم حالة الحفاظ على النبات لجميع أنواع النباتات المعروفة، قدر اإلمكان، من أجل توجيه   : ٤دف اله

  اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات
يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي
و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (لمهددة داخل مواقعها للحفاظ على األنواع ا

وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠
ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩درجة تحت األهداف االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة الم

المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 
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لحفـاظ علـى الطبيعـة    وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي ل. وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار
في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . إطارا قويا لهذه المساعي

المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     
وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  . واإلقليمي والعالمي

 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

وبالتالي أضيفت هذه " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل .  لكلمات إلى الهدفا

على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة 
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . اجلة تتعلق بالحفاظ على النباتكلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات ع

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠ل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام يمكن أن تشك

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتـات بحلـول عـام    ) أ(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٣القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام   إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة ) ب(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٤إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام    )ج(
   ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم

، وتحـديثها   ٢٠١٢عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام   إعداد قائمة  )د(
  ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت 

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام    )ه(
 .ليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنتوالحفاظ ع

  :المؤشرات الممكنة
 ؛إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات )١(

 .إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات )٢(

الخاصة بتنوع النبات في كل منطقة إيكولوجية  مجاالتالفي المائة من أهم  ٧٥ما ال يقل عن   : ٥الهدف 
  لراثيومحمية بإدارة فعالة للحفاظ على النباتات وتنوعها ا

يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي
و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧لهدفان ا(للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها 

وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠
ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 
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المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 
وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار

في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . ا قويا لهذه المساعيإطار
المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     

يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  وعلى المستوى العالمي، . واإلقليمي والعالمي
 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

وبالتالي أضيفت هذه " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل  وقد.  الكلمات إلى الهدف

على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة 
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . النبات كلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠ت نحو تحقيق هدف عام يمكن أن تشكل المعالم التالية خطوا

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) أ(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت 

، وتحديثها  والحفاظ عليهـا  حلولقائمة على األدلة للنباتات بإعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة ال  ) ب(
 . بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول، وتحديثها  والحفاظ عليهـا  ) ج(
  بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت؛

التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول، وتحديثها  والحفـاظ عليهـا   إعداد قائمة عمل لجميع عمليات ) د(
  بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت؛

إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول، وتحديثها  والحفاظ عليهـا   )ه(
 . االنترنت بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة

  :المؤشرات الممكنة
 ؛إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات على شبكة االنترنت  )١(

 .إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول )٢(

يدار بشكل مستدام، وفقا للحفاظ في كل قطاع في المائة من أراضي اإلنتاج  ٧٥ما ال يقل عن   : ٦الهدف 
  على تنوع النبات

يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي
و  ٥الهـدفان  (ليهـا  وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى ع ) ٨و  ٧الهدفان (للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها 

وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠
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ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 
المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " ألدلةالقائمة على ا"التقييم 

وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار
في  ١٠تات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل غير أنه نظرا ألن توزيع النبا. إطارا قويا لهذه المساعي

المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     
ن االتجاهات، مـثال  وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية ع. واإلقليمي والعالمي

 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

وبالتالي أضيفت هذه " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف .  الكلمات إلى الهدف

على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة 
 ٪١٠٠سبة كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم ن. كلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النبات

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠يمكن أن تشكل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام 

 ؛٢٠١١يع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول عام إعداد قائمة عمل لجم) أ(

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام   ) ب(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت 

 ؛٢٠١٣ات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول عام إعداد قائمة عمل لجميع عملي  ) ج(

، وتحـديثها   ٢٠١٤إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) د(
 . والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

  :المؤشرات الممكنة
 ؛قييم المتاحة القائمة على األدلةيع عمليات التإعداد قائمة عمل لجم )١(

 .)على األدلة للنباتات وتحديثها والحفاظ عليها(إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة  )٢(

  في المائة من األنواع المهددة داخل مواقعها ٧٥ما ال يقل عن   : ٧الهدف 
أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     يمثل تنفيذ هذا الهدف :المدة واألساس المنطقي

و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها 
لوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األو). ١٠

ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 
المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 

وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    . ساس قوي لزيادة االستثماروإيجاد أ
في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . إطارا قويا لهذه المساعي
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االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل 
وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  . واإلقليمي والعالمي

 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

وبالتالي أضيفت هذه " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ستراتيجية الحالية على ينصب تركيز اال :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل .  الكلمات إلى الهدف

ولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والد
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . كلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النبات

ناء عليه، يستخدم المصطلح وب. من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠يمكن أن تشكل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام 

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) أ(
إعداد قائمة عمل لجميـع عمليـات التقيـيم     بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت والحفاظ عليها بشكل منتظم

المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول، وتحديثها  والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شـبكة  
 ؛االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٣عـام  إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول    ) ب(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) ج(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

بشكل منتظم بوصفا مصدرا  ٪١٠٠عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات  إعداد قائمة عمل لجميع )د(
 .٢٠١٥ على شبكة االنترنت

  :المؤشرات الممكنة
 عمليات التقييم المتاحة القائمة؛ إعداد قائمة عمل لجميع )١(

 .إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة )٢(

في  أنواع النبات المهددة خارج مواقعها، ويفضل مجموعات في المائة من ٧٥ما ال يقل عن   : ٨الهدف 
  لبرامج االسترداد واإلصالحفي المائة المتاحة  ٢٠عن  بلد المنشأ، وما ال يقل

يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي
و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (األنواع المهددة داخل مواقعها  للحفاظ على

وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠
ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩ألنشطة المدرجة تحت األهداف االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه ا

المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 
د الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحا. وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار
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في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . إطارا قويا لهذه المساعي
المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     

وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  . والعالميواإلقليمي 
 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

ضيفت هذه وبالتالي أ" توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل .  الكلمات إلى الهدف

على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة 
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . تخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النباتكلما دعت الحاجة إلى ا

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠يمكن أن تشكل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام 

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) أ(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٥حة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام   إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتا  ) ب(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

 .٢٠١٦إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول عام  )ج(

  :المؤشرات الممكنة
 ؛احة القائمة على األدلة للنباتاتقييم المتإعداد قائمة عمل لجميع عمليات الت )١(

 ؛احة القائمة على األدلة للنباتاتإعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المت )٢(

 .إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة )٣(

صائلها البرية وأنواع فبما في ذلك  في المائة من التنوع الوراثي للمحاصيل ٧٠ما ال يقل عن   : ٩الهدف 
النبات المصونة الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا، ومعارف الشعوب األصلية والمجات المحلية 

  والحفاظ عليها] المحمية] [المحفوظة[المحتمرة 
يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي

و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (حفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها لل
وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠

ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف  االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على
المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 

ر االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطا. وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار
في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . إطارا قويا لهذه المساعي

المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     
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وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  . إلقليمي والعالميوا
 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

التالي أضيفت هذه وب" توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل .  الكلمات إلى الهدف

على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة 
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . جة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النباتكلما دعت الحا

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  ٨٨.في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  علومات عن التوزيع الجغرافي في القائمة المرجعية المستحدثة والحفاظ عليها وجعلها متاحةإدراج الم
  :المعالم المقترحة

  :٢٠٢يمكن أن تشكل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام 
ا  ، وتحـديثه ٢٠١٤إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) أ(

 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت 

، وتحـديثها   ٢٠١٥إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) ب(
 . والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

  :المؤشرات الممكنة
، وتحـديثها   ٢٠١٢عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام   إعداد قائمة عمل لجميع  )١(

 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

 ]تحديثها والحفـاظ عليهـا  [إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول  )٢(
 .ظمبشكل منت

المحجاالت  الخطط اإلدارية الفعالة المعمول بها لمنع عمليات الغزو البيولوجية الجديدة وإلدارة  : ١٠الهدف 
  الهامة الخاصة بتنوع النبات التي شملها الغزو

يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي
و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (األنواع المهددة داخل مواقعها للحفاظ على 

وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠
ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩نشطة المدرجة تحت األهداف االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األ

المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 
الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة     وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد. وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار

في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . إطارا قويا لهذه المساعي
ـ    تويات الـوطني  المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المس

وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  . العالميواإلقليمي و
 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات
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يفت هذه وبالتالي أض" توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل .  الكلمات إلى الهدف

على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة 
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . خقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النباتكلما دعت الحاجة إلى ات

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
   .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠مكن أن تشكل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام ي

، وتحـديثها   ٢٠١٣إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) أ(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٤ة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام   إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاح  ) ب(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) ج(
 ؛االنترنت والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام    )د(
 .والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

  :المؤشرات الممكنة
، وتحـديثها   ٢٠١٢اتات بحلـول عـام   إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنب )١(

 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام    )٢(
 .والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

  استخدام تنوع النبات بطريقة مستدامة وعادلة : الهدف الثالث
  عدم تهديد أي أنواع من النباتات البرية بسبب االتجار الدولي: ١١الهدف 

يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي
و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (ها للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقع

وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠
ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 

المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 
 وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة   . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار

في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . إطارا قويا لهذه المساعي
المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     
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لمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  وعلى المستوى العا. واإلقليمي والعالمي
 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

وبالتالي أضيفت هذه " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل   .الكلمات إلى الهدف

على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة 
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . ظ على النباتكلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفا

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠خطوات نحو تحقيق هدف عام  يمكن أن تشكل المعالم التالية

تفاقية اإلتجار الدولي بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة المعرضـة      التعاون مع لجنة النباتات التابعة ال  ) أ(
 ؛للتأكد من أن الروابط بين االتفاقيتين تكميلية ومساندة لإلنقراض

تراتيجية العالمية للحفاظ علـى النبـات   تحسين مستوى التنفيذ بواسطة تعزيز الروابط بين مراكز التنسيق لالس  ) ب(
 .تفاقية اإلتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لإلنقراضومراكز التنسيق ال

  :المؤشرات الممكنة
 ؛اتجاهات أنواع النبات في االتجار )١(

 .تغيير في حالة األنواع المهددة )٢(

  لبرية المحصودةاالقائمة على النباتات  جميع المنتجات  : ١٢الهدف 
يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي

و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها 
ات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    وبالنظر إلى التهديد). ١٠

ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 
ق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  المحددة في البيانات التي يمكن التحق" القائمة على األدلة"التقييم 

وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار
في  ١٠ يزال تمثل غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال. إطارا قويا لهذه المساعي

المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     
وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  . واإلقليمي والعالمي

 .نات التمثيلية ألنواع النباتبواسطة عمليات تقييم العي

وبالتالي أضيفت هذه " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل .  الكلمات إلى الهدف

عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة على 
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . كلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النبات
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وبناء عليه، يستخدم المصطلح . قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك
   .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠يمكن أن تشكل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام 

، وتحـديثها   ٢٠١٢للنباتات بحلول عـام  إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة   ) أ(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول عـام    ) ب(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

  :لممكنةالمؤشرات ا
، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام    )١(

والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت إعداد قائمة عمل لجميـع عمليـات التقيـيم    
ثها  والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا ، وتحدي٢٠١٢المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول عام 

 ؛على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام    )٢(
 ؛والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

، وتحـديثها   ٢٠١٢تاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام   إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم الم )٣(
 .والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

ابتكارات وممارسات معارف المجتمعات األصلية والمجتمعات المحلية المرتبطة بموارد النبات،   : ١٣الهدف 
وسبل العيش المستدامة، لالستخدام العرفي، أو المصونة أو المتزايدة، عند االقتضاء، دعماً 

  واألمن الغذائي والرعاية الصحية
يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي

و  ٥الهـدفان  (ت للحفاظ علـى عليهـا   وتحديد مجاالت األوليا) ٨و  ٧الهدفان (للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها 
وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠

ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 
المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 

وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار
في  ١٠ن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل غير أنه نظرا أل. إطارا قويا لهذه المساعي

المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     
صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال   وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم. واإلقليمي والعالمي

 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

وبالتالي أضيفت هذه " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمل وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة .  الكلمات إلى الهدف
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على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلة 
 ٪١٠٠مثل في تقييم نسبة كما أنه في حين أن الهدف يت. كلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النبات

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
، وتحـديثها   ٢٠١٢اتات بحلول عـام  إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنب  ) أ(

 والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت؛

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول عـام    ) ب(
 والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت؛

  :نةالمؤشرات الممك
إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة عاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا علـى شـبكة    )١(

 االنترنت؛

 .إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة )٢(

  لجميع يتها بالنسبة تنوع النبات، ودورها فيما يخص سبل العيش المستدامة وأهمبشأن التعليم والتوعية  :رابعا
  أهمية تنوع النبات والحاجة إلى إدراج الحفاظ عليها في برامج االتصاالت، والتعليم والتوعية العامة: ١٤الهدف 

يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي
و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (دة داخل مواقعها للحفاظ على األنواع المهد

وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    ). ١٠
ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩تحت األهداف  االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة

المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  " القائمة على األدلة"التقييم 
ظ علـى الطبيعـة   وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـا . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار

في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . إطارا قويا لهذه المساعي
المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     

المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال   وعلى. واإلقليمي والعالمي
 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

وبالتالي أضـيفت هـذه   " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمـل  .  ات إلى الهدفالكلم

على عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلـة  
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . تتعلق بالحفاظ على النبات كلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . من أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفع
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
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  :٢٠٢٠معالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام يمكن أن تشكل ال
 ؛٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول عام   ) أ(

إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول وتحديثها  والحفـاظ عليهـا     ) ب(
 ؛را على شبكة االنترنتبشكل منتظم بوصفا مصد

 .االنترنت ٢٠١٦إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلول عام  )ج(

  :المؤشرات الممكنة
  ؛احة القائمة على األدلة للنباتاتإعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المت )١(
 .قييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتاتإعداد قائمة عمل لجميع عمليات الت )٢(

  تطوير القدرات والمشاركة العامة الالزمة لتنفيذ االستراتيجية  :اخامس
عدد األشخاص المدربين العاملين بتسهيالت مالئمة كافية وفقا لالحتياجات الوطنية، من أجل بلوغ : ١٥الهدف 

  أهداف هذه االستراتيجية
ثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة    يم :المدة واألساس المنطقي

و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها 
ة، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    وبالنظر إلى التهديدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئي). ١٠

ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 
وتكرارهـا   المحددة في البيانات التي يمكن التحقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم،" القائمة على األدلة"التقييم 

وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار
في  ١٠غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي ال يزال تمثل . إطارا قويا لهذه المساعي

هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     المائة، فسيتعين إكمال 
وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  . واإلقليمي والعالمي

 .بواسطة عمليات تقييم العينات التمثيلية ألنواع النبات

وبالتالي أضـيفت هـذه   " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :يرتبرير التغي
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمـل  .  الكلمات إلى الهدف

طني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلـة  على عمليات التقييم الجارية على المستويات الو
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . كلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النبات

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . لنباتي المرتفعمن أنواع النبات المعروفة، فإن ذلك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع ا
  .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠يمكن أن تشكل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام 

، وتحـديثها   ٢٠١٢إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات بحلـول عـام     ) أ(
والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصـدرا   ظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنتوالحفا

 ؛على شبكة االنترنت
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إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة وتحديثها  والحفاظ عليهـا بشـكل منـتظم      ) ب(
 ؛٢٠١٤ بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات وتحديثها  والحفاظ عليهـا بشـكل   إعداد قائمة  )ج(
  ؛٢٠١٥ منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

 .٢٠١٨ إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات )د(

  :المؤشرات الممكنة
  ؛احة القائمة على األدلة للنباتاتيع عمليات التقييم المتإعداد قائمة عمل لجم )١(
  .إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات )٢(

المؤسسات، وشبكات والشراكات صة بالحفاظ على النبات المنشأة أو المعززة علـى المسـتويات الوطنيـة     -١٦
  هذه االستراتيجيةواإلقليمية والد لتحقيق أهداف 

يمثل تنفيذ هذا الهدف أولوية على المستويين الوطني والمحلي ألنه يشكل خـط األسـاس بالنسـبة     :المدة واألساس المنطقي
و  ٥الهـدفان  (وتحديد مجاالت األوليات للحفاظ علـى عليهـا   ) ٨و  ٧الهدفان (للحفاظ على األنواع المهددة داخل مواقعها 

يدات الناجمة عن التغييرات المناخية والبيئية، يمكن إعطاء األولوية لتقيـيم األنـواع ذات األهميـة    وبالنظر إلى التهد). ١٠
ويمكن تفضـيل عمليـات   . ١٣و  ١٢و  ٩االجتماعية واالقتصادية للمساعدة على توجيه األنشطة المدرجة تحت األهداف 

حقق منها بغرض ضمان موضوعية عمليات التقييم، وتكرارهـا  المحددة في البيانات التي يمكن الت" القائمة على األدلة"التقييم 
وتتيح فئات ومعايير القائمة الحمراء في إطار االتحاد الدولي للحفـاظ علـى الطبيعـة    . وإيجاد أساس قوي لزيادة االستثمار

في  ١٠ال يزال تمثل  غير أنه نظرا ألن توزيع النباتات التي جرى تقييمها على المستوى العالمي. إطارا قويا لهذه المساعي
المائة، فسيتعين إكمال هذا النهج من خالل االعتماد على مجموعة واسعة من عمليات التقيـيم علـى المسـتويات الـوطني     

وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يفيد ترتيب األولويات في رسم صورة عالمية عن االتجاهات، مـثال  . واإلقليمي والعالمي
 .عينات التمثيلية ألنواع النباتبواسطة عمليات تقييم ال

وبالتالي أضـيفت هـذه   " توجيه اإلجراء المتعلق بالحفاظ على النبات"ينصب تركيز االستراتيجية الحالية على  :تبرير التغيير
وقد أزيلت النعوت الجغرافية من الصياغة األصلية للهدف التي تشير إلى أنه في حين سيستند العمـل  .  الكلمات إلى الهدف

ى عمليات التقييم الجارية على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي يمكن إكمال ذلك بعمليات التقييم القائمة على األدلـة  عل
 ٪١٠٠كما أنه في حين أن الهدف يتمثل في تقييم نسبة . كلما دعت الحاجة إلى اتخقرارات عاجلة تتعلق بالحفاظ على النبات

وبناء عليه، يستخدم المصطلح . لك قد ال يكون مجديا ي البلدان ذات التنوع النباتي المرتفعمن أنواع النبات المعروفة، فإن ذ
 .في هذا الهدف" بأسرع ما يمكن"

  :المعالم المقترحة
  :٢٠٢٠يمكن أن تشكل المعالم التالية خطوات نحو تحقيق هدف عام 

 ؛٢٠١٥للنباتات بحلول عام  إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة  ) أ(

إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات وتحديثها  والحفاظ عليهـا بشـكل     ) ب(
والحفاظ عليها بشكل منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنـت   منتظم بوصفا مصدرا على شبكة االنترنت

 ؛٢٠١٥
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وتحـديثها  والحفـاظ    األدلة للنباتات بحلول عـام  ت التقييم المتاحة القائمة علىإعداد قائمة عمل لجميع عمليا )ج(
 ؛عليها بشكل

  :المؤشرات الممكنة
إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتـات بوصـفا مصـدرا علـى شـبكة       )١(
  .االنترنت

  
  

 -----  
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