
CBD

التفاقية المتعلقة
بالتنوع البيولوجي

 

الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية
والتقنية والتكنولوجية 

الجتماع الثاني عشر
2007يوليو /تموز 6-2اليونسكو، باريس،  

من جدول العمال المؤقت 2-3البند 

استعراض متعمق لتنفيذ الستراتيجية العالمية 
لحفظ النباتات

مذكرة من المين التنفيذي 
موجز 

مع الهدف النهائي( 6/9مرفق بالمقرر )2002اعتمدت الستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في عام          .1
هدفا4 ناتجا4 يتعين تحقيقها 16وهي تتضمن . المتمثل في وضع حد للضياع الحالي والمتواصل في التنوع النباتي

والمعتمد من 42010 لبرنامج عمل مؤتمر الطراف المتعدد السنوات الممتد إلى غاية عام ووفقا. 2010في عام 
المعلومات التي( 1: ) فقد جرى استعراض متعمق للستراتيجية العالمية على أساس ما يلي،7/31خلل المقرر 

جمعت من التقارير الوطنية الثالثة والمعلومات الضافية التي قدمتها الطراف وغيرها من أصحاب المصلحة
ين؛  يةلسهامال( 2)والشركاء الخر لمانة التنفيذ عت إلي عقده ا تصال الذي د يق ال دمه اجتماع فر  الذي ق
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ين  ، في الفترة ما ب سنوفن، دبلن فظ النباتات في غل ية لح كة العالم ن مع الشرا ين 25إلى  23بالتعاو تشر
. من هذه المذكرةسابقةالملحظات التي وردت على إحدى النسخ ال( 3)؛ و 2006أكتوبر /الول

، إلى أن الستراتيجية العالمية وفرتبما يتوافق مع أهدافه المسطرةوبشكل عام فالستعراض يشير،          .2
ها على المستويين قة بحفظ النباتات والجمع بين رامج المتعل د من المبادرات والب ي ين العد سيق ب سباF4 للتن إطارا4 منا

وقد نجحت الستراتيجية العالمية بصورة خاصة في حث المجتمعات المحلية.الوطني والقليمي على حد سواء
 جملةالمعنية بحفظ الحياة النباتية والنباتات على اللتزام بالمشاركة في النشطة التي تضطلع بها التفاقية، عبر

ها مور من ضمن جهأ فظ النباتات على و ية لح اكة العالم ضم الشر ية، ت ية وعالم نية وإقليم مة شبكات وط  إقا
هاالخصوص، قية شرع في تمر أطراف التفا لسابع لمؤ مية أيضا.  خلل الجتماع ا قد حثت الستراتيجية العال و

. على إعداد مشاريع ومبادرات جديدة وعلى حشد الموارد اللزمة لتنفيذ أهدافها

يذقدمتو       .3 ية للنظمة اليكولوجية المزيد من الساس المنطقي لتنف يم اللف  النتائج المستخلصة من تقي
ية ني بغ ستوى الوط ك ما يجري على الم ا في ذل م ستراتيجية، ب ها ال ية موارد النباتات وخدمات إمداد حما

والسماح للمجتمعات المحلية من مواصلة جني الفوائد الناتجة عن التنوع النباتي، لسيما ما تعلق بالغذاء والدواء
لستعمالت ا من ا ه طب وغير ني. والوقود واللياف والح يذ الوط ضافة إلى ذلك، فإن سياق التنف وبال

للستراتيجية العالمية يتيح العديد من الفرص الموجهة نحو الهداف النمائية لللفية لسيما تلك التي تعنى بالحد
(.7الهدف )والستدامة البيئية ( 6الهدف )والزمة الصحية ( 1الهدف ) من الفقر 

يق إعداد       .4 ل عن طر ك ما يبذ ا في ذل م ية ب لستراتيجية العالم ني ل يذ الوط سير التنف وتبذل الجهود لتي
ية و أو إدراج أهداف الستراتيجية العالمية ضمن الخطط والبرامج والستراتيجيات/استراتيجيات وأهداف وطن

و 3الفقرتان - 6/9الوطنية بما في ذلك استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية كاستجابة للمقرر 
قل عن . 4 أو أهداف/في المائة فقط من الطراف قد أعدت استراتيجيات و 10وفي الوقت الحاضر، فإن ما ي

وطنية أو قامت بإدراج أهداف الستراتيجية العالمية ضمن استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المعنية بالتنوع
.البيولوجي

 
ما يكفي من 2002وبالرغم من أنه لم يمض على اعتماد الستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في عام .       5

لية 1الهدف : الوقت الذي يسمح بإنجاز الهداف على نحو واسع، فإن هنالك تقدم ملحوظ في بلوغ الهداف التا

وضع قائمة عمل متاحة بشكل واسع تتضمن أنواع النباتات المعروفة كخطوة نحو وضع قائمة كاملة للنباتات)
إدراج )8، الهدف (في المائة من أكثر المناطق أهمية لضمان التنوع النباتي؛ 50حماية  )5، الهدف (في العالم

في المائة من النواع النباتية المهددة بالنقراض ضمن مجموعات خارج الموقع التي يمكن الوصول إليها، 60
، الهدف(في المائة منها في برامج النعاش والتجديد 10وذلك داخل البلد الصلي على وجه التفضيل، وإدراج 

فظ  )9 عية 70ح مة الجتما ية ذات القي رها من النواع النبات صيل وغي ثي للمحا ئة من التنوع الورا -في الما
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عدم تعريض أي نوع )11، الهدف (المعارف الصلية والمحلية ذات الصلة القتصادية الكبرى والمحافظة على
عل التجار الدولي ية للنقراض بف تي وضرورة )14، الهدف (من أنواع النباتات البر ية التنوع النبا إدراج أهم

زيادة عدد الشخاص )15، الهدف (حفظه ضمن برامج التصالت والبرامج التربوية وبرامج توعية الجمهور
المدربين الذين يعملون في المرافق ذات الصلة بحفظ النباتات على حسب الحتياجات الوطنية من أجل تحقيق

إقامة شبكات للنشطة المتعلقة بحفظ النباتات وتدعيمها على المستويات )16، والهدف (أهداف هذه الستراتيجية
        (.       الوطنية والقليمية والدولية

ية.        6 سبة إلى الهداف التال قد أحرز تقدم محدود بالن مع ذلك، ف وضع )2الهدف : و ييم أولي ل إجراء تق
4، الهدف (الحفظ بالنسبة إلى جميع النواع النباتية المعروفة، وذلك على المستويات الوطنية والقليمية والدولية

ية 10حفظ ما ل يقل عن ) ئة من مساحة كل منطقة من المناطق اليكولوجية في العالم بصورة فعل ،(في الما
قل عن  )6الهدف  افق ما ل ي اتي 30تو ة من أراضي النتاج الخاضعة للدارة مع حفظ التنوع النب ،(في المائ
نوع رئيسي من النواع الغريبة التي تهدد النباتات 100وضع خطط إدارة لمواجهة ما ل يقل عن  )10الهدف 

طة وجية المتراب ظمة اليكول ية والموائل والن ل عن  )12، والهدف (والمجتمعات النبات ق ق ما ل ي شت في 30ي
(.           المائة من المنتجات ذات الصل النباتي من المصادر التي تتم تهيئتها بصورة مستدامة

تطوير نماذج تتضمن بروتوكولت لحفظ النباتات ) 3وهنالك بعض الثغرات التي تتخلل إنجاز الهدف .        7
ية ستند إلى البحاث والتجارب العمل ستدام، ت ستعمال الم ير الدوات( ولل نها بتطو ما ما تعلق م لسي
2وقد أعاق التقدم المحدود في تحقيق الهدف . والبروتوكولت المتعلقة بأهداف الستراتيجية ذات التقدم المحدود

ئة من النواع المهددة بالنقراض في داخل الموقع 60حفظ  )7الجهود المبذولة لتحقيق الهدف  ، حيث(في الما
.2يرتبط ببيانات خطوط الساس الناتجة عن الهدف  7أن الهدف 

ل من الندماج المؤسسي المحدود.      8 ية ك فيذ الوطني للستراتيجية العالم يق التن تي تع تضمن القيود ال وت
طيط، وغياب البيانات مة خلل مرحلة التخ ير الملئ ية غ الطر القانون مة و لسياسات العا يه وا وغياب التوج
ية والبشرية المحدودة خلل ين القطاعات والموارد المال نسيق ب ية التعاون والت والدوات والتكنولوجيات ومحدود

ية ية على. المرحلة العمل وير الضافي للستراتيجية العالم لستعراض أيضا4 إلى ضرورة اشتمال التط شير ا وي
ما يلي ا صلة ب ه تي ل وامل الضياع في التنوع البيولوجي( 1: )الهداف ال ثل عامل4 من ع ير المناخ الذي يم تغ

.الثار التي يحدثها تحميل مواد التغذية على تنوع النباتات( 2)الذي ما فتئ يزداد حدة في السنوات الخيرة؛ و

ومع تحديد التحديات الولية، قد يكون من الممكن حاليا4 التركيز على تعزيز تنفيذ الستراتيجية بما         .9
تي تؤثر على جة الثار الوسع ال ية بالنباتات والحفظ بغية معال عد من المجتمعات المعن في ذلك بلوغ ما هو أب
التنوع النباتي والناتجة عن الزراعة وتغير المناخ، وبغية دمج هذه الستراتيجية مع الستراتيجيات المعنية بالحد

.2010من الفقر والتنمية ومواصلة دراسة الستراتيجية إلى ما بعد عام 
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توصيات مقترحة

قد تود الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن توصي بأن يضطلع مؤتمر            
:الطراف بما يلي

:أن يحث الطراف التي لم يسبق لها القيام بما يلزم بأن تبادر إلى( أ)

تسمية نقاط اتصال للستراتيجية؛(        1) 
أو إقليمية لحفظ النباتات مع الهداف المسطرة،/وضع استراتيجيات وطنية و(       2) 

والنظر في إدراجها في استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية وغيرها من
طط جزء من خ صلة، وذلك ك ية ذات ال نية والقليم عمل الوط خطط ال عامة و سياسات ال ال

والهداف النمائية لللفية 2010أوسع ترمي إلى تحقيق هدف التنوع البيولوجي في عام 
ذات الصلة؛

:أن يطلب إلى الطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة بأن( ب)

تضطلع بالنشطة الرامية إلى القيام بتنفيذ أحسن للستراتيجية، لسيما (      1)       
؛12و 10و 7و 6و 4و 2ما يتعلق بأهدافها 

توفر معلومات عن التقدم المحرز لتحقيق أهداف الستراتيجية بما في (      2)                  
ذلك البيانات الكمية والمعلومات الضافية الصادرة عن القطاعات والعمليات     
الخرى كقطاعي الغابات والزراعة مثل؛    

              
، بما في ذلك2010أن يدرس التطوير الضافي للستراتيجية في الفترة التي تلي عام (  ج)             

؛ما يتم عن طريق إدراج الهداف المتصلة بتغير المناخ و تحميل مواد التغذية                 

أن تطلب إلى المانة التنفيذية أن تعمل بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النباتات ( د)              
والمنظمات ذات الصلة على تطوير استعمال الخطوط العريضة المرفقة بهذه المذكرة                        
مع أخذ المساهمات الواردة من الطراف وغيرها من الحكومات وأصحاب المصلحة                  
ذوي الصلة بعين العتبار،               

إعداد طقم من الدوات يصف جملة من المور من بينها الدوات والتجارب(    1)                      
التي يمكن لها أن تساعد على تعزيز التنفيذ الوطني، و                             

 تعمل كأداة للتصال ولتوعية الجمهورنظرة عامة إلى التنوع النباتي إعداد(    2)                      
.  عن وضع حفظ النباتات وتنفيذ الستراتيجية                              
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مقدمة. أول"

لوضع حد للضياع الحالي والمتواصل في 2002اعتمدت الستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في عام        .1
تي ة من . التنوع النبا ستراتيجي رفق المقرر  16وتتألف ال ا في عام6/9هدفا4 وردت في م ه ين تحقيق ، ويتع

ستعراض. 2010 سابعة إجراء ا ته ال جي في دور لقة بالتنوع البيولو ية المتع ؤتمر الطراف في التفاق وقرر م
حفظ النباتات  ية ل يذ الستراتيجية العالم تعمق لتنف . 7/31المقرر)م ما( ية هذه المذكرة ب لمانة التنفيذ وقد أعدت ا

، وذلك من أجل8/15يتوافق مع التوجيهات المتعلقة بالستعراضات المتعمقة الواردة في المرفق الثالث للمقرر 
ستعراض ها بال ية خلل اضطلع ية والتكنولوج ية والتقن ية بالمشورة العلم ية المعن مل الهيئة الفرع سهيل ع ت

.المتعمق
 

ويلخص, ويستعرض القسم الثاني التقدم الحاصل في تنفيذ الستراتيجية على المستويين الوطني والقليمي.     2
ف من الهداف ويحدد التحديات والفرص والعقبات طار كل هد ة في إ سم الثالث النجازات المحرز ويقدم. الق

. القسم الرابع بعض المقترحات المتعلقة بتنفيذ الستراتيجية في المستقبل

ين .    3 ة ما ب ستعراضها حلل الفترة الممتد تم ا قة من هذه المذكرة لي سب سودة م فبراير/شباط 26وأرسلت م
وافق مع الشعار  2007مارس /آذار 13إلى  2007 ما يت ند 026-2007ب ستعراض ع وأدخلت ملحظات ال

.  القتضاء

التقدم المحرز على المستويين الوطني والقليمي. ثانيا"
في تنفيذ الستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  

قة بتنفيذ الستراتيجية على المستوى الوطني إلى المعلومات الصادرة عن نقاط.      4 تستند المعلومات المتعل
يذ وضع وتنف قة ب ير المتعل فظ النباتات، والتقار ية لح لستراتيجية العالم ية وبا صة بالتفاق صال الخا الت

. الستراتيجيات الوطنية والقليمية، والردود الصادرة على التقرير الوطني الثالث

التقارير الوطنية. أ

، أدرجت أهداف الستراتيجية ضمن شكل التقرير الوطني الثالث7/10من المقرر  10كاستجابة للفقرة .       5
تضى المادة  جي 26بمق قة بالتنوع البيولو ية المتعل طرفا 92، رد 2007فبراير /فاعتبارا4 من شباط. من التفاق

ولحد الساعة قام ثلث. على الستبيان الوارد في نموذج التقرير الوطني وقدمت سبعة أطراف معلومات إضافية
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من ية وإدراج هذه الخيرة ض قة للهداف العالم ية المطاب ر من الهداف الوطن ث الطراف بإعداد هدف أو أك
.الخطط والبرامج والستراتيجيات ذات الصلة

قل عن .      6 غت نسبة ت ية وخطوط 10وأبل ئة من مجموع الطراف عن قيامها بوضع أهداف وطن في الما
كل ستراتيجية ك لى صلة بال ساس ومعالم ومؤشرات ع عم المعلومات. أ يل ود ذا ما يؤدي إلى صعوبة تحل وه

يذ الستراتيجية لمي بشأن التقدم المحرز في تنف وأشارت معظم الطراف إلى. الواردة ضمن تقرير الوضع العا
النشطة التي يجري الضطلع بها على المستوى الوطني والتي لها صلة بأهداف الستراتيجية، ولكنها لم تقدم

كما أن عددا4 كبيرا4 من الردود. إشارة دقيقة عن وضع تنفيذ هذه النشطة بالنسبة إلى المؤشرات والمعالم المحددة
.يتميز بطابعه النوعي أكثر من تقديمه لمؤشرات كمية

ما يلي.      7 مثل في يسية تت نسبة إلى جملة الهداف، فإن القيود الرئ ية : وبال غياب البيانات والدوات)قيود تقن
ضعف التنسيق بين القطاعات ومحدودية)؛ قيود مؤسسية (محدودية التمويل المتاح)؛ قيود مالية (والتكنولوجيات

ويعرض القسم(. غياب سياسات الدعم الملئمة والطر القانونية)؛ قيود تنظيمية (القدرات والمكانيات المؤسسية
.    الثالث ملخصا4 للتقدم المحرز في كل هدف

الوطنية المعنية بالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات نقاط التصال.  ب

شجع مؤتمر الطراف في اجتماعه السابع الطراف على تسمية نقاط اتصال للستراتيجية أو تعيينها.       8
تصال الموجودة  ين نقاط ال ستراتيجية (6، الفقرة 7/10المقرر)من ب طني لل يذ الو سير التنف حد. وذلك لتي ول

ساعة قام  لستراتيجية  58ال صة با ية خا صال وطن تسمية نقاط ات )طرفا4 ب
http://www.biodiv.org/doc/lists/nfp-cbd-.pdf ) .يل يسيا4 في تشك صال هذه دورا4 رئ وقد أدت نقاط الت

يد. الوعي حول الحاجة إلى وضع استراتيجيات وأهداف وطنية كما كان لهذه النقاط دور إيجابي في جمع العد
ساس ية لوضع خطوط أ عض من خلل ورشات عمل ومشاورات وطن ة مع بعضهم الب مصلح صحاب ال من أ

وقد شارك البعض منهم في. لحفظ النباتات وللستعمال المستدام، ولتيسير وضع استجابات وطنية للستراتيجية
هم ية وعرضوا تجارب ية بالستراتيجية بالضافة إلى الجتماعات القليمية والدول اجتماعات فرق التصال المعن
قد في فظ النباتات المنع ية لح اكة العالم هم في الجتماع الول للشر ا في ذلك مشاركت م ية، ب تهم الوطن وتحديا

(.http://www.botanicgardens.ie/Strategy/gppc/dbnpresent/summary.htm): دبـلن، أيرلندا

الستراتيجيات الوطنية والقليمية. ت

افق مع الفقرة .       9 ما يتو د من البلدان، ب ي نية و6/9من المقرر  4عملت العد أو/، على وضع أهداف وط
يق ذلك ية كإطار مرن لتحق ة مستعملة الهداف العالم ني ستراتيجيات وط وضع ا ية و ضم هذه البلدان. إقليم وت
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سيشل1أيرلندا بين و ظمى وأيرلندا الشمالية2 والفل يا الع لكة المتحدة لبريطان قد أعدت جنوب أفريقيا. 3 والمم 4و

وموجزا4 عن الجراءات التي يتعين القيامالتنفيذ الوطني للستراتيجية استجابة وطنية تتضمن تقريرا4 عن وضع 
ف في عام  قيق الهدا ها لتح يد. 2010ب ن في ق نية هي ال ستراتيجيات وط ضع ا دفة إلى و والمبادرات الها

سبانيا يا وهندوراس وماليزيا وأ ية5ووضعت البرازيل. التحضير في الصين وألمان مجموعة من الهداف الوطن
ييم التقدم ية لتق شت في إطار التفاق تي نوق ية ال ستراتيجية والهداف الفرع ية لل لستناد إلى الهداف العالم با

ي في عام  ج يق هدف التنوع البيولو ف عن وضع. 2010المحرز لتحق ية للطرا ستجابة الول نت ال ما كا وبين
نية و ستراتيجيات وط فة/ا ستخدم نهوجا4 مختل شهد زخما4 متناميا4 ي قت الحالي ي ستجابة بطيئة، فإن الو ية ا أو إقليم

ية مل ومشاورات وطن ضمن ورشات ع ية. تت لكة المتحدة، اعتمدت الهداف العالم ثل المم عض البلدان م وفي ب
في بلدان أخرى مثل سيشل والبرازيل باعتبارها إطارا4 مرنا4 يمكنت معاينتها داخل سياق وطني، في حين جر

وتوجد الن تجارب قيمة على المستويين الوطني والقليمي يمكن استعمالها. تطوير الهداف الوطنية من خلله
وستدخل هذه التجارب ضمن طقم الدوات الذي تتطلبه الفقرة. كنماذج لوضع الستراتيجيات والهداف الوطنية

.لتعزيز تطوير الهداف والستراتيجيات الوطنية بشكل أكبر 7/10المقررمن  7

6وعلى المستوى القليمي فقد تم التوفيق بين الهداف التي اعتمدتها استراتيجية حفظ النباتات الوروبية.    10

ا في عام  ه صص ل صف المدة المخ ستعراض منت ستراتيجية خلل ا وقع أن يقدم. 2004وهذه ال ومن المت
ر في عام  ستعراض النهائي المقر يذ 2007ال يح الفرص لتنف ير سبيل التقدم ويذلل التحديات ويت سا4 ين قب

ليمي ستوى الق ستراتيجية على الم ستراتيجيات و. ال ضع ال تي ركزت على و ضم المبادرات الخرى ال أو/وت
عة جنة بقاء النواع، التاب بع لل ية التا به الجزيرة العرب ني بنباتات ش خبراء المع ريق ال مية، ف ستجابات القلي ال

عة  لمي لحفظ الطبي نية وضع استراتيجية إقليمية(IUCN)للتحاد العا ين لسبر إمكا ، الذي عقد اجتماعين إقليمي
بية  به الجزيرة العر امي )لحفظ نباتات ش ني بالنبات الذي( 2005و 2004في ع ية المع كا اللتين مر أمري ومؤت

ية و ستجابات إقليم ستعرض الفرص المحتملة لحدوث ا ستراتيجية/ا ية لل -http://www.botanica) أو وطن
alb.org  /.)

1 http://www.botanicgardens.ie/gspc/gspc.htm,

2 http://www.botanicgardens.ie/gspc/gspc.htm

3 http://www.plantlife.org.uk/uk/plantlife-saving-species-global-strategy-PDCC2006.html

4 http://www.sanbi.org/biodivseries/1strategyplantcons.htm.

5 http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=72&idMenu=2337

6 http://www.plantlife.org.uk/international/plantlife-policies-strategies-epcs.html
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وقد عمل الشركاء غير الحكوميين أيضا4 على تعزيز تنفيذ الستراتيجية على المستويات الوطنية والقليمية. 11
ية شطة جدول. والعالم جزء من أن ستراتيجية ك ئمة على ال سنى، على سبيل المثال، إعداد الهداف القا فقد ت

قية لحدائق النباتات7العمال الدولي لحدائق النباتات كة الفري فظ8 والشب نية بح ستراتيجية حدائق النباتات المع  وا
يكا الشمالية ت في أمر فظ النباتات9النباتا دية لح كة الكن فظ النباتات10 والشب لسترالية لح كة ا كة11 والشب  والشب

.وغيرها من الهيئات 13(الوليات المتحدة المريكية) ومركز حفظ النباتات 12النيوزيلندية لحفظ النباتات

لسيما أطراف.     12 فظ النباتات، الطراف و ية لح اكة العالم عاون مع الشر ية، بالت نة التنفيذ وساعدت الما
البلدان النامية على وضع استراتيجياتها وأهدافها الوطنية، وذلك عن طريق تنظيم عدد من أنشطة التدريب وبناء

وورشة عمل( 2004)القدرات، بما في ذلك الدورة القليمية لتدريب الخبراء في أفريقيا على تنفيذ الستراتيجية 
وورشة عمل القيادة العالمية المعنية بحفظ( 2006أبريل /نيسان)البحر الكاريبي القليمية المعنية بالستراتيجية 

صين  ت في ال ني)النباتا ين الثا فمبر /تشر ستراتيجية(2006نو نية بال سيوية المع مية ال عمل القلي ورشة ال ، و
سان) يل /ني . 2007أبر ؤتمر النباتات عام ( مية م اكة العال بدبلن، أيرلندا 2010وبالضافة إلى ذلك، نظمت الشر

بين  ين الول 25إلى  22في الفترة ما يز2005أكتوبر /تشر صبا4 على تعز مر الذي كان تركيزه من هو المؤت ، و
.14التنفيذ الوطني للستراتيجية

التقدم المحرز والتحديات والقيود والفرص والقيود المتعلقة بتحقيق. ثالثا0
الهداف في الستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 

مة كاملة:  1الهدف  ة نحو وضع قائ فة كخطو سع تتضمن أنواع النباتات المعرو شكل وا حة ب مل متا ئمة ع وضع قا
للنباتات في العالم

7 http://www.bgci.org/worldwide/bg_targets/

8 http://www.bgci.org/worldwide/bg_targets/

9 http://www.azh.org/Conservation/NorthAmericanBotanicGardenStrategy2006.pdf

10 http://www.rbg.ca/cbcn/en

11 http://www.anbg.gov.au/anpc

12 http://www.nzpcn.org.nz/

13 http://www.centerforplantconservation.org/

14 http://www.plants2010.org
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ئية .     13 يز على النباتات الوعا ة مع الترك ي لكة النبات ستراتيجية المم النباتات المزهرة)تتناول ال
سرخسيات ستبعد الطحالب والشنات والفطور مع الشرط الذي مفاده(الحزاز وأقربائه)والطحلبيات ( وال ، وت

ية  سس وطن نى على أ ف في إدراج النواع الد مرفق الول،6/9المقرر)احتمال أن يقوم اختيار الطرا ، ال
(.8الفقرة 

Species   2000 و الحدائق النباتية الملكية فى كيووتمخضت ورشة العمل الدولية التي استضافتها .       14

أصناف النباتات وبالثغرات 2004في عام  قة ب ية المتعل صدار القوائم المرجع ضع إ يل للثغرات حدد و عن تحل
سية تي. 15الرئي ية ال جي الموال البتدائ لمي لمعلومات التنوع البيولو فق العا عل المر ية، ج جة لهذه العمل وكنتي

قم  ستراتيجية ر صب في المقام الول على هدف ال ها تن وقت الحالي1يمنح ية في ال صدر القوائم المرجع ، وت
ما يسيتين ه ين رئ غطي ثغرت سوداء: لت بة والثغريات ال صيلة المرك ستكمال المعلومات. الف ويجري الن إعداد ا

.الحدائق النباتية الملكية فى كيوالمتعلقة بتحليل الثغرات المذكور ليجري نشره من قبل 

هي متاحة على شبكة النترنت، ويحتمل 1في المائة من المعلومات المتعلقة بالهدف  50وما يزيد على .     15
وقد بذل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي ومؤسسة قوائم. 2007أن ترتفع هذه النسبة مع نهاية عام 

صول إلى القوائم الموجودة ية الو حة إمكان هد لتا ير من الج جل الحياة الكث اكة ل ويقدم الفهرس الدولي. الشر
 وجامعة هارفارد ومركزالحدائق النباتية الملكية  فى كيو، وهو مشروع مشترك بين (IPNI)لسماء النباتات 

ما يقدم ية ك ميع القوائم المرجع ية لج سمية الضرور ساس بيانات الت انبيرا، خطوط أ اتي، ك بحوث التنوع النب
ة عن حوالي ثلث أنواع النباتات  ي من  102600) معلومات إضاف جة ض جد الن. 16(صنفا4 150نوعا4 مدر وتو
90 بلغت نسبة اكتمالها حوالي 18 وقائمة خاصة بالطحلبيات17قوائم عملية خاصة بالسرخسيات وبعاريات البذور

 وحديقة نيويورك للنباتات وحديقة ميسوري للنباتات جنبا4 إلىالحدائق النباتية الملكية  فى كيووتعمل . في المائة
سريع إعداد مشترك للقوائم المرجعية نها ت ت من شأ ضع آليا نب على و حث في. 19ج صدد الب هي الن ب و

(TROPICOS)بقاعدة بيانات حدائق ميسوري للنباتات ( IPNI)إمكانيات ربط الفهرس الدولي لسماء النباتات 

.لتحسين عملية توحيد معايير البيانات المتعلقة بالتسمية

على( GTI)وقد ربطت العديد من الطراف بين هذا الهدف وبين تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف .       16
مر الطراف في ب به مؤت نحو الذي طال ر من. 8الفقرة ، 7/10 المقررال ثي وعلى المستوى الوطني، فهنالك الك

15 http://www.bgci.org/files/Plants2010GPPC/Documents/WorkshopReportJune2004.DOC

16 www.kew.org/wcsp/

17 http://homepages.caverock.net.nz/~bj/fern/

18 http://mobot.mobot.org/W3T/Search/most.html

19 www.iplants.org
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المثلة الواردة مثل متحف العشاب الصيني الفتراضي الذي يعد موردا4 نباتيا4 رئيسيا4 يربط المؤسسات النباتية
ة من ن ني عي افر للبيانات المتصلة بمليو لكم الو كة النترنت إلى ا احة الوصول عبر شب جل إت في الصين من أ

صينية شب ال ة في المعا فوظ كبرى بشأن النباتات. 20العينات المح ية ال يع القليم د من المشار دي وهنالك أيضا4 الع
ية أو كبرى، ذات الفاق القليم عاهد النباتات ال ل من خلل م مث صبحت ت قد أ سب، و ساس منا ر خط أ وف تي ت ال
العالمية، آلية هامة للحث على إصدار قوائم مرجعية إقليمية مثل المبادرة الفريقية المعنية بالنباتات التي تضم

.مؤسسة 50ما يزيد على 

نا.       17 ها بناء القدرات في الصين وغا ما في بير متعددة لتحقيق الهدف ب يه تدا وقت الذي اتخذت ف وفي ال
وسيا، تصنيف في سانت ل صائيين في ال ظيف أخ ويل جديدة في نيبال، وتو صادر تم حث عن م ند، والب واله
واستعراض السياسات العامة في أوغندا، ووضع أهداف وطنية في المملكة المتحدة، فإن القيود الرئيسية ل تزال
تكمن في نقص الموال والستثمار المحدود في مجال التصنيف وغياب القدرات المؤسسية والطار التشريعي

.الخبراء والصيانة الرديئة للمجموعات الموجودة/وقلة أخصائيي التصنيف

ستويات:  2الهدف  فة، وذلك على الم تية المعرو ميع النواع النبا نسبة إلى ج حفظ بال قييم أولي لوضع ال إجراء ت
الوطنية والقليمية والدولية

في المائة من هذه القوائم 75أشار ثلثون بلدا4 إلى استكمالهم للقوائم الحمراء الوطنية، بالرغم من أن .        18
وأعدت بعض القوائم الحمراء الوطنية كجزء من الهداف الوطنية. قد تسنى استكمالها قبل وضع الستراتيجية

ين  يا مثل4)الواردة في استراتيجية وخطة عمل التنوع البيولوجي الوطنيت يم( كإثيوب أو ضمن الجهد المبذول لتقي
ية  نسبة إلى التجارة العالم جي بال ضع التنوع البيولو يسيا) و ثل إندون . م عض البلدان الخرى( ثل)وأعدت ب م

ئمها كاستجابة للتنظيمات الوطنية أو القليمية المرتبطة بالتنفيذ الوطني لتوجيه التحاد الوروبي( الدانمرك قوا
.المتعلق بالموئل

وتتضمن القيود الرئيسية المذكورة غياب التمويل الضروري للعمل الميداني و لدعم أنشطة التقييم، مما.       19
خبراء  قص ال ها قلة البحوث والبيانات؛ ن صنيف)يؤدي إلى أمور من بين صائيو الت ؛ التعاون(خبراء النباتات/أخ

افق خارج شب ومر تية؛ العدد المحدود للمعا لصناف النبا عض ا صنيف ب لوبة لت معرفة المط المحدود؛ قلة ال
.الموضع الطبيعي؛ وعدم وجود مبادرة تقييم عالمية أو إقليمية فعالة تتعلق بالنباتات الوعائية

المتعلقة( IUCN)نبات مدرج في القائمة الحمراء للتحاد العالمي لحفظ الطبيعة  906 12ومن بين .      20
ير 1994نبات مسجل ضمن نسخة عام  563 8بالنواع المهددة بالنقراض، يوجد هناك  الخاصة بفئات ومعاي

يعة  لمي لحفظ الطب ئمة الحمراء للتحاد العا نسخة )القا نما ل يتعدى عدد النباتات المسجلة ضمن فئات( 3.2ال بي

20 http://www.cvh.org.cn
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وبالضافة إلى ذلك، فقد وضعت(. 1.3النسخة )ومعايير القائمة الحمراء الحالية للتحاد العالمي لحفظ الطبيعة 
العديد من القوائم الحمراء الوطنية ودون القليمية كاستجابة للعديد من متطلبات التشريع والسياسات العامة على
ضة قية التجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المعر ا في ذلك قوائم اتفا م يمي ب ني والقل ستويين الوط الم

مية(CITES)للنقراض  نية وإقلي ضع معالم ومؤشرات وط صوص و حد بخ لمر الذي أدى إلى فرض ت ، ا
.وعالمية عندما يكون خط الساس متغيرا

ويطور برنامج النواع، التابع للتحاد العالمي لحفظ الطبيعة منهجية على مرحلتين لجراء التقييمات.      21
:، وذلك على النحو التالي2010الولية للنباتات بغية تحقيق هذا الهدف في عام 

سمح(    أ)     ية وي دقة العلم سريعة، ويضمن ال مة ال ية يعرف بالقائ وصول إلى التقييمات الول نهج موحد لل
مة الحمراء للنواع المهددة سهولة الدراج ضمن القائ لن في مرحلة العداد. ب امج. وهو ا وسيعمل مركز برن

تعاون البحر المتوسط، التابع للتحاد العالمي لحفظ الطبيعة مع مجموعة خبراء نباتات جزر البيض المتوسط
د من بلدان البحر المتوسط من خلل مشروع PlantLife Internationalو   نهج في العدي على اختبار هذا ال

(.2008إلى  2006من )يمتد على مدار ثلث سنوات 

تبرة (   ب)   مة الحمراء المخ ر هو القائ خ هج آ . SRLI)وهنالك ن يد من( مع عينات العد ويتطلع إلى ج
ية  ية 1500)المجموعات النبات ين الطحلبيات واللزهريات الوعائ فة من ب صن جموعة عينات م ع في كل م نو

بغية إضافة تصنيفات أخرى إلى القائمة الحمراء للنواع المهددة( وعاريات البذور وذوات الفلقة وذوات الفلقتين
.بالنقراض، الخاصة بالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة

ستند إلى البحاث والتجارب:  3الهدف  لمستدام، ت ستعمال ا فظ النباتات ولل ضمن بروتوكولت لح ير نماذج تت تطو
العملية

بطة.      22 يد من البروتوكولت والدوات والتكنولوجيات المرت ية على العد رير الوطن سلط الضوء في التقا
لستراتيجية قيق أهداف ا تضمن المثلة ما يلي. بتح خل:  وت ية الكثار دا ية بعمل الدوات والتكنولوجيات المعن

يب الختبار  يد (الجزائر)أناب سبة التهد يض ن ني بالنعاش وتخف يط المع ستراليا)، التخط سا وأ قل النواع(النم ، ن
، تنفيذ(شيلى)، بروتوكولت الكثار والحصاد (أستراليا)، التخضير باستعمال البذور الصيلة (أستراليا)المهددة 

ية  نظمة اليكولوج هج ال نيا)ن خذ مختلف التشريعات والتفاقيات(ألما اع مع أ قة بالنو عمل المتعل طط ال ، خ
ية بعين العتبار  مهمة (المجر)الوطنية والدول ية ال نيا وسلوفينيا( )IPA)، تعيين المناطق النبات كا وروما ،(بلجي

جه  طبيعي وخار ضع ال خل المو فظ دا سيا وإيران)الح ند وإندوني صين واله بيا وشيلي وال ية أشجار(كولوم ، ترب
ساس نظام المعلومات(اليابان)الغابات  مة على أ ئمة القائ ية الدا ية اليكولوج رسوم البيان حفظ وال ، نماذج ال
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، نماذج الستعمال المستدامة في غابات(ماليزيا)، نماذج الدارة المستدامة للغابات (مالوي( )GIS)الجغرافية 
ستئجار الغابات  ء في ا اصرة الفقرا لية ولمن . نيبال)المجتمعات المح عض الدوات والبروتوكولت( ضمن ب وتت

كبرى  ية ال سية والمتنزهات الغابو سيا)الخرى حدائق النباتات الرئي ية والدارة(إندوني بة البر يع القرا ، مشار
عة (لبنان)المتكاملة لغابات الرز  بية والنباتات الناف فظ النواع المهددة بالنقراض(نيبال)، النباتات الط ، ح

بين) يا (الفل زراعة النواع المهددة بالنقراض في جنوب أفريق يا)، إكثار و ستعمال(جنوب أفريق ، غابات ال
(.  ماليزيا)، التقييم القتصادي للغابات (فييت نام)الخاص 

وقد طورت الكثير من الوكالت الدولية أيضا4 العديد من الدوات والبروتوكولت التي لها صلة بالعديد.     23
ثل  Bioversityمن الهداف م  International  سبة إلى الهداف ،15و 14و 13و 9و 8و 2و 1بالن

سبة إلى الهداف  لية بالن لمم المتحدة للغذية13و 10و 8و 7و 2و 1وحدائق حفظ النباتات الدو ، ومنظمة ا
سبة إلى الهداف  عة بالن سبة إلى14و 13و 12و 9و 8و 6والزرا ية بالن لمي للنواع الغاز نامج العا ، والبر

ابع للتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ، و10الهدف  4و 2بالنسبة إلى الهداف  (IUCN)التحاد العالمي للحفظ، الت

.15و 5بالنسبة إلى الهدفين  PlantLife International  و،16و 11و 10و 7و 5و

لقة بالدوات.      24 صول إلى المعلومات المتع ية الو لة في إمكان سية متمث بقى الفجوة الرئي ومع ذلك ت
.والبروتوكولت الموجودة ونشرها في الشكال الملئمة

في المائة من مساحة كل منطقة من المناطق اليكولوجية في العالم بصورة فعلية 10حفظ ما ل يقل عن :  4الهدف 

في الوقت الذي لم تقم أغلب البلدان بوضع أهداف وطنية محددة، هنالك جهود تبذل لتعميم هذا الهدف.      25
على شبكات المناطق المحمية وخطط العمل واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية على النحو الذي طالب به

ثل. 8 ، الفقرة7/10المقرر يمية م Natura ومع ذلك، فإن العمليات القل وروبي  2000  يه التحاد ال وتوج
با ي في أورو ن ستوى الوط فيذ هذا الهدف على الم سبة لتن يح أطرا4 منا كة إميرالد تت وقد. المتعلق بالموئل وشب

ما لهذا الهدف ما أشارت أيرلندا وهولندا إلى إنجازه لند، بين ثل كندا وتاي ية م عض البلدان أهدافا4 وطن وضعت ب
.على المستوى الوطني

ما في ذلك الصراع القائم بين متطلبات الحفظ.     26 عرقل العديد من القيود المذكورة إنجاز هذا الهدف، ب وت
ومتطلبات إدارة الرض؛ الصراع الدائر بين التنمية القتصادية وعملية الحفظ؛ غياب التبويب المتفق عليه دوليا

اطق النظمة اليكولوجية فة/لمن اطق اليكولوجية؛ غياب مؤشرات الرصد؛ التكل أو الجهد المطلوب لتحقيق/المن
الحفظ الفعال؛ غياب آليات التعويض الملئمة؛ الصراع القائم بين المجتمعات المحلية ومديري المناطق المحمية

بطة بإدارة الرض اطق المخصصة لحفظ النباتات بصغر. على الرض والحقوق المرت ر من المن ثي يز الك وتتم
قية قد تكون غير صالحة لعمليات صيانة(هكتار 10000إلى  1000)مساحتها  ، وهي كثيرا4 ما تمثل قطعا4 متب



UNEP/CBD/SBSTTA/12/3
                                                                                                           Page 13  

تسيها تي تك مة ال رغم من القي سعة النطاق على ال ية. وا ناطق المحم ية شبكات الم ت في تغط وهنالك أيضا4 ثغرا
.الموجودة

في المائة من أكثر المناطق أهمية لضمان التنوع النباتي 50حماية :  5الهدف 

استعملت تعيينات عديدة لتحديد المناطق ذات الهمية الكبر بالنسبة إلى التنوع النباتي على المستوى.      27
،(أستراليا)، المناطق البيولوجية (بلجيكا على سبيل المثال ) Natura 2000 الوطني بما في ذلك استعمال مواقع

نيا على)، توجيه التحاد الوروبي المتعلق بالموئل (البوسنة والهرسك)مناطق التوطن واللجوء  الدانمرك وألما
(.غانا)، بالضافة إلى مناطق التنوع البيولوجي ذات الهمية العالمية (سبيل المثال

تية المهمة .      28 ها هيئة المناطق النبا تي تضطلع ب )وشارك سبعة وستون بلدا4 عبر العالم في المبادرات ال

IPA ) في المائة 50وقد اتخذ ما يزيد على . 2002منذ اعتماد الستراتيجية في عام  5والتي تركز على الهدف
سبة  غت ن مهمة و أبل ية ال طق النبات ديد المنا نها  24من هذه البلدان خطوات تهدف إلى تح 16)في المائة م

يا الحفظ بالضافة إلى مواقع الوثائق( بلدا4 لكها لبرامج مستمرة تتناول قضا يد من هذه. امت وقد شرع في العد
المشاريع الوطنية عقب ورشات العمل القليمية، بما فيها تلك التي نظمت في وسط وشرق أوروبا وفي منطقة

.البحر المتوسط والهيماليا والبحر الكاريبي وشبه الجزيرة العربية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا الجنوبية

مهمة، وهي متوفرة PlantLife Internationalوأعدت .     29 ية ال ناطق النبات يد الم ية لتحد خطوطا4 توجيه
سبانية ية وال نسية والنجليز فظ. باللغات الفر يما يتعلق بح ية ف اطق أهم كثر المن ير ل عت معاي ووض

وتوجد في الوقت الحاضر قاعدة للبيانات توفر خط أساس للرصد الذي يضطلع بعملية تحديد المناطق. النباتات
.21النباتية المهمة وحمايتها على المستويين الوطني والعالمي

 في المائة من أراضي النتاج الخاضعة للدارة مع حفظ التنوع النباتي 30توافق ما ل يقل عن :  6الهدف 

تتضمن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الهدف على المستوى الوطني توظيف الممارسات الزراعية الجيدة.       30
ية إصدار الشهادات الوطن سات الجيدة في قطاع الغابات و وجرى البلغ بأن الجهود المبذولة على. والممار

ويبدو أن الفهم المثل لمتطلبات حفظ النباتات. المستوى الوطني لبلوغ هذا الهدف تصطدم بجملة من التحديات
نقاط التصالومع ذلك فستساعد . الراسخة في قطاعي الزراعة والغابات يمثل شرطا4 مسبقا4 لتحقيق هذا الهدف

المعنية والليات المعلنة عن العمليات الجارية في قطاعي الزراعة والغابات عند إجراء أي استعراض إضافي،
.     على إجراء تقييم أفضل للتقدم المحرز في تنفيذ هذا الهدف

21 www.plantlife.org.uk
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في المائة من مجموع مناطق الغابات معينة في 11العالمي لموارد الغابات أن  2005وبين تقييم عام .       31
في 65المقام الول لحفظ التنوع البيولوجي، بينما يمثل حفظ التنوع البيولوجي إحدى المهام الموكولة إلى نسبة 

على تطوير وتنفيذ مؤشرات تقييم( FAO)وتعمل منظمة الغذية والزراعة . المائة من مجموع مناطق الغابات
جي لعام  يق هدف التنوع البيولو شر الذي يتناول 2010التقدم المحرز لتحق ا في ذلك المؤ م مة"، ب النظ

ويمكن أن يستعمل. "اليكولوجية المتعلقة بمناطق الغابات والزراعة وتربية المائيات في إطار الدارة المستدامة
يذ الهدف  يم التقدم المحرز لتنف ية تقي ب في عمل اية المطاف لينو ر في نه ش ستوى 6هذا المؤ على الم

وبالضافة إلى ذلك، فقد تسنى التفاق على أربعة أهداف عالمية بشأن الغابات أثناء الجتماع السادس. العالمي
ني بالغابات لمم المتحدة المع قى الهدف . لمنتدى ا ين هذه الهداف، يب لى صلة مباشرة بهذا الهدف 3ومن ب ع

ستدامة للغابات) : "وبالدراة الم يع أنحاء العالم( ية في جم ناطق الغابات المحم ساحة م ة في م كبير الزيادة ال
ستغل تي ت ية من الغابات ال جم المنتجات الحرج ستدام وزيادة ح حو م ستغلة على ن اطق الغابات الم ساحة من وم

".بصورة مستدامة

في المائة من النواع المهددة بالنقراض في داخل الموقع 60حفظ : 7الهدف 

يم التهديد الذي تتعرض له النباتات كمنطلق لتحديد هذا 2005عقدت ماليزيا في عام .      32 ورشة عمل لتقي
اطق. الهدف عض البلدان من نت ب ستجابة لهذا الهدف، وعي نية الخرى كا يد من المبادرات الوط عت العد ووض

جل حفظ النباتات المهددة بالنقراض أو المتوطنة ية، وذلك تحديدا4 من أ قد وضعت البرازيل على سبيل. محم ل
فظ  ل في ضرورة ح ث ة من النواع المهددة بالنقراض حفظا4 فعال4 في 100المثال هدفا4 وطنيا4 يتم في المائ

.المناطق المحمية

وتتضمن القيود. ومع ذلك فقد كان غياب القوائم الحمراء الوطنية حجر عثرة أمام تقدم تنفيذ هذا الهدف.      33
فة ها بالضا صول إلي ضي والو صراعات بشأن إدارة الرا ية وال الخرى غياب البيانات وغياب الهداف الوطن

.إلى التقييدات المؤسساتية والتقنية والجتماعية والمالية والتشريعية

، من خلل مشروع المحاصيل ذات القرابة البرية، في خمسة Bioversity International وتعمل.       34
ية بة البر صيل ذات القرا موقع للمحا خل ال حفظ دا قع. بلدان لتحسين ال خل المو سنى أيضا4 القيام بالحفظ دا وقد ت

المعني Bioversity International في إطار مشروع( اليمن)والصبار ( الهند)ولحبة الدخن ( بيرو)للقطيفة 
.بالنواع المهملة والنواع التي ل يستفاد منها استفادة كاملة

كن 60إدراج : 8الهدف  تي يم وقع ال من مجموعات خارج الم ية المهددة بالنقراض ض في المائة من النواع النبات
في المائة منها في برامج النعاش والتجديد 10الوصول إليها، وذلك داخل البلد الصلي على وجه التفضيل، وإدراج 
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اكز بذور الشجار وحدائق.      35 نية ومر ية الجي راكز الموارد النبات طاق من م سعة الن جموعة وا تبذل م
وهنالك أيضا. النباتات وبرامج النباتات المهددة بالنقراض جهودا4 كبرى لدعم هذا الهدف في العديد من البلدان

العديد من المبادرات التي اضطلعت بها بعض البلدان بصورة انفرادية لعداد مجموعات خارج الموقع لنباتاتها
ة من. المهددة بالنقراض ضمن أنواعا4 نادر امة تت لى سبيل المثال مجموعات ه صين ع يزيا وال قد أعدت مال فل

ل في عام ي ية بالبراز مريكا اللتين هند ل صرف دولي لجينات جوز ال مة م ع في إقا الخيزران، وشر
بعة. 2006 ية للبذور التا صارف اللف ريع م ثل مشا ية الخرى م ديد من المبادرات القليم وهنالك أيضا4 الع

ى كيو ية ف ية الملك يع مجموعاتللحدائق النبات ية لمشار كة الوروب ستراليا والشب ين وأ يا والمريكيت ، في أفريق
.البذور

ية.     36 ية الموارد الماد قة بمحدود د من الطراف جملة من النشغالت المتعل ي قد أثارت العد ومع ذلك، ف
.والتقنية والمالية الضرورية لتحقيق هذا الهدف

فظ النباتات .     37 ية لحدائق ح عت الهيئة الدول فيذ هذا الهدف، وض حرز في تن صد التقدم الم ية ر )وبغ

BGCI )وهي تمتلك تسجيلت22قاعدة بحوث النباتات كوسيلة لتحديد النباتات المزروعة في حدائق النباتات ،
ثر من  ها  حوالي  150000لك صنيفا4 قدمت اعد 700ت مس قو بط بخ ة من حدائق النباتات؛ وترت ق حدي

يعة - للبيانات فظ الطب تا التحاد الدولي لح امي ( IUCN)قائم المتعلقتان بأنواع 2006و 1997الحمراوان لع
النباتات المهددة بالنقراض، الفهرس الدولي لسماء النباتات، قائمة المحاصيل ذات القرابة البرية، قاعدة بيانات

.حفظ الشجار بالضافة إلى خدمة أبحاث الصور التي يقدمها محرك البحث غوغل

فظ : 9الهدف  ية 70ح مة الجتماع ية ذات القي ا من النواع النبات ه حاصيل وغير راثي للم -في المائة من التنوع الو
ذات الصلة المعارف الصلية والمحلية  القتصادية الكبرى والمحافظة على

ية للغذية والزراعة في دورتها السابعة دعوة مؤتمر.      38 ية بتسخير الموارد الجين قبلت لجنة الفاو المعن
إلى النظر في الكيفية التي يمكن( 12، الفقرة 7/10المقرر) 23الطراف في التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

عة أن ذية والزرا ستعمالها المستدام في الغ ية وا تية الجين ية بحفظ الموارد النبا ية المعن عمل العالم خطة ال ها ل ب
يما ما كان متعلقا4 بالهدف  ية لحفظ النباتات، لس م في الستراتيجية العالم ساه ات في. 9ت ين البلغ بالبيان ويتع

،2008التقرير الثاني المعني بحالة الموارد النباتية الجينية للغذية والزراعة في العالم، ويتوقع نشره في عام 
.ليكون مرجعا4 مفيدا4 في تناول هذا الهدف

22 www.bgci.org

(: CGRFA-10/04/REPORT)الموارد الجينية للغذية والزراعة من تقرير الدورة العادية العاشرة للجنة  76الفقرة   23
ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa10/r10repe.pdf
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هما الخر.     39 ا كل من ه مل في يقة يك طبيعي وداخله بطر موضع ال حفظ خارج ال سلوبي ال ين أ يف ب وبالتول
فظ  تم ح توقع أن ي نه من الم اتي، فإ ية بالتنوع النب اكز المعن كيز على المر ئة من تنوع النواع 70والتر في الما

المدرجة ضمن نظام الوصول إلى الموارد وتقاسم المنافع متعدد الطراف من المعاهدة الدولية المعنية بالموارد
.النباتية الجينية للغذية والزراعة، بشكل فعال

بة .      40 ثي المتعلق بأنواع الشجار 70وقد يكون من الصعب بلوغ عت نسبة إلى التنوع الورا في المائة بال
يةو مة الجتماع ية ذات القي رها من النواع البر ية ونباتات-غي ية والعطر ثل أنواع النباتات الطب تصادية، م الق

مهمة الخرى، وكذا أنواع  بة البرية والنواع والسلع المفردةالزينة وغيرها من النواع ال المحاصيل ذات القرا
.وتلك التي ل يستفاد منها استفادة كاملة

الذي يحمل 9 تجسد جانب الهدف المحافظة على المعارف الصلية والمحلية ذات الصلةوتبقى عملية .      41
كبرى اته إحدى التحديات ال ية. في طي ئمة والمعن ين المؤشرات المل ساق لتعي ول تزال الجهود تبذل على قدم و

ليةبالتجاهات المحددة  ية والمح سات الوطن ظة على المعارف والبتكارات والممار نه ل يزال. للمحاف غير أ
ية ذات ية بالمعارف الوطنية والمحل هنالك لحد الن غياب للمنهجيات المختبرة وعدد محدود من التقييمات المعن

.الصلة بالتنوع الوراثي للنباتات

ل عن : 10الهدف  ق ة لمواجهة ما ل ي طط إدار لتي تهدد النباتات 100وضع خ يبة ا نوع رئيسي من النواع الغر
والمجتمعات النباتية والموائل والنظمة اليكولوجية المترابطة

يد على .     42 سبة تز طت ن طني للمادة  60رب ها الو ة من مجموع الطراف هذا الهدف بتنفيذ 8في المائ

20ومع ذلك، فقد وضعت نسبة تقل عن . 7/10من المقرر 8من التفاقية على النحو المطلوب في الفقرة ( ك)

.في المائة من الطراف هدفا4 وطنيا4

مشاورات وورشات عمل في خمسة بلدان( GISP)وقد نظمت أمانة البرنامج العالمي للنواع الغازية .     43
ية: هي يسير عمل تبرت نهجا4 إطاريا4 لت يت نام، واخ يا المتحدة وفي ية تنزان لسنغال وجمهور كوستاريكا وا شيلى و

سوأ التهديدات ية ل تي تعرض النباتات والموائل النبات ية ال يد هذه النواع الغاز عد مقترح يتعلق. تحد قد أ و
.بالتمويل لجراء المزيد من الختبار على هذا النهج على المستوى العالمي

ية الطراف المتعاقدة والمنظمات.      44 ير الصحة النبات ية بتداب جنة المؤقتة المعن وفي أثناء ذلك، أوصت الل
ما يلي ية النباتات ب ية: الوطنية لحما قة بالغزو الخارجي الذي تقوم به الفات النبات القيام بجمع المعلومات المتعل

نقاطوإرسال هذه المعلومات إلى ( بما في ذلك النباتات التي تمثل أنواعا4 غازية غريبة)من مصادرها الملئمة 
.2010الوطنية التابعة للتفاقية للمساعدة على رصد التقدم المحرز لتحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام التصال 
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عدم تعريض أي نوع من أنواع النباتات البرية للنقراض بفعل التجار الدولي: 11الهدف  

ربط الهدف .     45  لقة ب ستمرة المتع شطة الم يد من البلدان إلى الن ية 11أشارت العد يذ الوطني لتفاق بالتنف
ضة للنقراض  قامت باعتماد الهدف( CITES)التجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المعر ، و

لمي ستجابة للفقرة . العا قية التجار الدوليVII/10من المادة 11وكا ية بالنباتات في اتفا نة المعن دمت اللج ، ق
ضة للنقراض  لخص المعلومات( CITES)بأنواع الحيوانات والنباتات المعر ذية تقريرا4 ي نة التنفي إلى الما

.11المتصلة بالهدف 

قية التجار الدولي بأنواع الحيوانات.      46 مة للتجار في اتفا ية الستعراض الها ى في إطار عمل سن وقد ت
هامة للنباتات المسجلة(CITES)والنباتات المعرضة للنقراض  يل التجار الدولي المتعلق بالمجموعات ال ، تحل

بير مخض عن ذلك تدا ية، وت بعض النباتات الطب ية و سرخسيات الشجر حطب الغار وال سيكاسيات و ثل ال م
.سيجري اتخاذها لضمان استدامة هذا التجار

في المائة من المنتجات ذات الصل النباتي من المصادر التي تتم تهيئتها 30يشتق ما ل يقل عن :  12الهدف 
بصورة مستدامة 

:تشتمل الهداف الفرعية المقترحة لهذا الهدف على ما يلي.   47

المنتجات الزراعية؛: 1الهدف الفرعي )1(
منتجات الحطب، الهدف: 1.2الهدف الفرعي )المنتجات الحرجية : 2الهدف الفرعي )2(

عي  رعي : 2.2الفر طب الوقود، و الهدف الف ير: 3.2منتجات ح ية غ منتجات حرج
خشبية؛ أو

.أهداف فرعية تتصل ببرامج الشهادات أو بالمعايير)3(

ويسرت الفاو عملية جمع وتحليل وتعميم الحصائيات الوطنية والقليمية والدولية المتعلقة بجميع موارد.     48
القتصادية الهامة خلل فترات-الغابات والمنتجات الحرجية وبالتجار فيها وغير ذلك من المتغيرات الجتماعية

وهي تعمل على تقديم الدعم إلى منتدى المم المتحدة المعني بالغابات بالضافة إلى اضطلعها. زمنية منتظمة
.بالعمليات القليمية المتعلقة بالمعايير والمؤشرات لرصد التقدم المحرز نحو إدارة مستدامة للغابات

يد العداد.    49 ي في ق ية ه ديد من المبادرات الوطن نية. والع عمت الوكالة اللما قد د فعلى سبيل المثال،  ف
يعة وضع  ية لحفظ الطب هو24معيار دولي"الفدرال عطرية، و بية وال ستدامة للنباتات الط ية م عة بر  لعداد مجمو

حلية  24 هية المجردة قد أعدت لظروف م مل والخطوط التوجي ير أن خطط الع سيسد هذا المعيار الثغرة الموجودة غ
وسيتلقى أصحاب المصلحة المعنيين قائمة سهلة الستعمال بالمعايير والمؤشرات ووسائل التحقيق التي ستمكنهم من. محددة

.مراجعة استدامة المادة النباتية المجموعة من البرية
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مر25وفي أوغندا، ركزت مبادرة التجارة البيولوجية. 13و 12و 6المعيار الذي يتناول أيضا4 الهداف   لمؤت
، التي تقدم نموذجا4 مفيدا4 لتنقية وتحويل منتجات النباتات الطبية والعطرية، على26المم المتحدة للتجارة والتنمية

وطني جي ال ن في مجال المنتجات والخدمات الناشئة عن التنوع البيولو ي ستثمار الواعد التجارة وال
ويعد العمل الضافي المبذول لستكشاف السبل التي يمكن من خللها للبلدان وصف وتقدير الستغلل. والمحلي

ئمة عمل4 قيما ستدام بصورة مل عكف القطاع. الم مستدام ي ية بالنتاج ال هامة المعن د من المبادرات ال وهنالك عد
الخاص على وضعها، وسيكون من المفيد للغاية تبادل الخبرات والتعرف على الدروس المستخلصة بغية توفير

.إطار لتطوير الممارسات الجيدة والدوات وإجراءات التقدير

ل في موارد النباتات و:  13الهدف  ص ع حد للتدهور الحا لصلةوض ية ذات ا صلية والمحل  والبتكارات المعارف ال
        والممارسات التي تدعم أسباب المعيشة المستدامة والمن الغذائي والرعاية الصحية

ية لهذا الهدف وفق سبل.     50 ستجابات وطن ية، ا ثل البلدان النام تي تم أعدت الطراف، لسيما الطراف ال
؛ إعداد(الفلبين)وتتضمن المثلة وضع هدف وطني مع سن قانون يتعلق بالطب التقليدي والطب البديل . متنوعة

قائمة مرجعية للمادة المشكلة للرشيف وللتسجيلت الثنوغرافية التي تغطي الممارسات التقليدية باعتماد المادة
جع  تية كمر ند)النبا ية(تايل اجز بغ ية وإزالة الحو ستند إلى المجتمعات المحل تي ت فة ال عم المبادرات المختل ؛ د

اية الصحية  ة في الرع ي ستعمال المنتجات النبات يع ا ستدامة(نيبال)تحسين المن الغذائي وتشج مية م ؛ ضمان تن
وفي(. إثيوبيا والردن)وتنفيذ مشروع يعنى بحفظ النباتات الطبية والعشاب ( الصين)للطب التقليدي الصيني 

حين نجد التركيز ينصب في تونس على المن الغذائي، فإنه ينصب في إندونيسيا على الدارة التي تقوم على
.أساس المجتمعات المحلية حيث زادت وزارة الصحة من نسبة زراعة النباتات الطبية

ولدعم تنفيذ هذا الهدف، تقوم مؤسسة التعاون النمائي البلجيكي بتمويل برامج لدعم المجتمعات المحلية.    51
في بلدان نامية مختارة، بما في ذلك إنعاش المعارف والممارسات التقليدية وترويجها، وينفذ أغلبها عن طريق

وقد دعمت هولندا عمليتي. طرف ثالث تمثله المنظمات غير الحكومية والجامعات والمنظمات متعددة الطراف
.جمع ونشر موارد النباتات في جنوب شرق آسيا وموارد النباتات في أفريقيا المدارية

ني.     52 امج الفاو المع ثل برن ية م لية والقليم ة صدرت عن الوكالت الدو ف ستجابات مختل وهنالك أيضا4 ا
ت في عام  ستكمل تي ا سات ال يد من الدرا ها والعد ية وتطوير ير الخشب ية غ يع المنتجات الحرج في 2005بتشج

تصلة ية الم ية المعارف المحل سليط الضوء على أهم ية ت نبيق بغ سوازيلند وموز يا المتحدة و ية تنزان جمهور

وجي الوطني  25 شأ عن التنوع البيول دمات التي تن ل السلع والخ ي مع وإنتاج وتحو شطة ج ية إلى أن تشير التجارة البيولوج
وشجعت مبادرة التجارة البيولوجية منذ انطلقها. والتجار بها، بمقتضى معايير الستدامة البيئية والجتماعية والقتصادية

. التجارة البيولوجية المستدامة لدعم أهداف التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 1996عام 

26  http://www.biotrade.org/Intro/bti.html
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المن الغذائي ية و صناف النباتات المحل ستغلل أ ستعمال وا عت. با Bioversity وقد وض  International

يا وأوغندا نوعة في كين ية المت ضر الليف ستهلك الخ اعة وا ها لزيادة زر ها وتنفيذ تدخلت وعملت على اختبار
سنغال نيا المتحدة وال ية تنزا فظ النباتات كتيبا4 يتناول حدائق النباتات. وجمهور ية لحدائق ح ونشرت الهيئة الدول

.ورفاه النسان

رامج التربوية وبرامج توعية: 14الهدف  رامج التصالت والب اتي وضرورة حفظه ضمن ب إدراج أهمية التنوع النب
الجمهور

ساسا.      53 بطة أ توعية الجمهور والمرت بية و ية بالتر مج الفاعلة المعن يع الطراف إلى البرا أشارت جم
ية نية بالترب ية المع امة الوطن لسياسات الع امج وا ية وبالبر عمل الوطن وجي وخطط ال ستراتيجيات التنوع البيول با

وعية الجمهور بية وت صالت والتر قة بالت نشطة المتعل ئية وبال ير. البي نه يبدو أن المنظمات غ ومع ذلك فإ
.  الحكومية المعنية بالحفظ والبيئة والتنمية هي التي تضطلع بأداء عدد كبير من هذه النشطة

Bioversity International فقد أطلقت. وأعدت الوكالت الدولية والقليمية أيضا4 استجابات مختلفة.     54

قي 2005في عام  تي تتناول تنوع الموز والموز الفري صنوعات ال صقات العلنات وللم معرضا4 متنقل4 لمل
نه  ستقبل الموز، عنوا هتم بم . الموز ثمرة لن تزول" وت ما" نك الدولي هذا المعرض ك ية الب ستستضيف بنا و

.استضافت معارض مختلفة أخرى

ية لحفظ حدائق النباتات .     55 نص الستراتيجية على شكل كتيب، وجرى( BGCI)ونشرت المنظمة الدول
زيع حوالي  لساعة تو حد ا حفظ حدائق 250000ل ية ل ظمة الدول عم من شركاء المن ية بد سخة بالنجليز ن

نية. النباتات سية واليابا صينية والفرن ها ال صبح متاحا4 في عدد من اللغات الخرى من بين نص وأ رجم ال وقد ت
وبالضافة. ونسخ لغة باهاسا إندونيسيا واللمانية والعربية هي الن قيد العداد. والبرتغالية والروسية والسبانية

سع حو وا قة بأهداف الستراتيجية ووزعت على ن ية المتعل ة من العلمات المرجع قد أصدرت سلسل إلى ذلك، ف
.باللغات النجليزية والفرنسية والسبانية والبرتغالية والعربية والصينية

ات على حسب: 15الهدف   فظ النبات صلة بح لمرافق ذات ال عملون في ا ذين ي ربين ال زيادة عدد الشخاص المد
الحتياجات الوطنية من أجل تحقيق أهداف هذه الستراتيجية 

في المائة من الطراف بمبادرات بناء القدرات المرتبطة بالقطاع الكاديمي، غير 75أبلغت نسبة تتجاوز .   56
ء سلط أيضا4 على الثغرات والتحديات فة هذا الهدف،. أن الضو قد دعمت الشبكات المختل وبالضافة إلى ذلك، ف

قسم الوصول إلى مجموعات سيا، و مم جنوب شرق آ بطة أ وجي لرا ني بالتنوع البيول كز المع ا في ذلك المر م ب
با  وجي لورو يا (BIOCASE)التنوع البيول كة نباتات جنوب أفريق تا(SABONET)، وشب بكة بلن ، ش

يا المدارية  ية لفريق ية(PROTA)أوروبا، شبكة الموارد النبات امج دعم التنوع البيولوجي للجماعة النمائ ، برن
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قي  سيا (SADC )للجنوب الفري لقة بمجوعات النباتات في جنوب شرق آ بكة المعلومات المتع )، ش

SEABCIN)شبكة نباتات أمريكا اللتينية وغيرها ،.

إقامة شبكات للنشطة المتعلقة بحفظ النباتات وتدعيمها على المستويات الوطنية والقليمية والدولية: 16الهدف 

وبصورة عامة، فقد وفرت الستراتيجية إطارا4 مشتركا4 ومركزا4 للعديد من أصحاب المصلحة والجهات.     57
لقد حفزت على وضع برامج وشبكات وطنية وإقليمية ودولية مثل لجنة. الفاعلة على مستويات وأصعدة مختلفة

حفظ النباتات في الفلبين ومشروع الستراتيجية الوطنية اللماني والشراكة العالمية لحفظ النباتات، التي ساعدت
صلحة صحاب الم طاق من أ سع الن مع عدد وا كة. على ج ستراتيجية أيضا4 مركزا4 لنشاط الشب قد وفرت ال و

ية لمعلومات التنوع سية الوطن كة الندوني فظ النباتات والشب ية لح كة اليرلند حفظ النباتات والشب سترالية ل ال
ية لية المعن مية والدو ضافة إلى الشبكات القلي يرها، بال سويدي لمعلومات النواع وغ مركز ال جي وال البيولو

 والمناطق المحمية وعملية حفظ النباتات التي انضمت إليها الطراف الموارد النباتية الجينيةبحدائق النباتات و
. أو أصحاب المصلحة المشتركين فيها

وركز. بالتعاون مع المانة التنفيذية 2010ونظمت الشراكة العالمية لحفظ النباتات مؤتمر النباتات لعام .      58
ين  قد بدبلن ما ب تمر الذي انع ين الول 25إلى  22المؤ لستراتيجية على 2005أكتوبر /تشر يذ ا يز تنف على تعز

يمي مر النباتات. المستويين الوطني والقل تي أقيمت خلل مؤت وعلوة على ذلك، استعرضت إحدى الندوات  ال
ين  نا ما ب د في فيي عق سابع عشر المن يو /تموز 23إلى  17الدولي ال ، التقدم المحرز بشأن الستراتيجية2005يول

.والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ

ملخص بالنتائج المستخلصة من الستعراض المتعمق . رابعا"
ومقترحات من أجل المضي قدما"

تحليل محصلة الستعراض المتعمق1.

وبصورة عامة، فقد وفرت الستراتيجية إطارا4 مفيدا4 للتنسيق بين مختلف المبادرات المتعلقة بحفظ.     59
النباتات على المستويات الوطنية والقليمية والدولية، غير أنه ما زالت هنالك تحديات كبرى لحراز التقدم

وتنفذ العديد من الطراف أنشطة مختلفة تقف إلى جانب. في عملية تنفيذها، لسيما على المستوى الوطني
نسيق صال لت طة ات ها، نق ية، في حال وجود ستراتيجيات الوطن يق أهداف مختارة وتقدم الهداف وال تحق

لما كان ذلك ضروريا ية ك لية لحشد الموارد الوطن صة فع فير من يد الثغرات وتو شطة وتحد وقد يكون. الن
تنظيم ورشات عمل إضافية على المستويين الوطني والقليمي لتنفيذ الستراتيجية عامل4 مؤثرا4 في تحسين
الستجابات الضافية على الستراتيجية ووضع الهداف بالضافة إلى إدراج الهداف في السياسات العامة
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وقد تكون عملية وضع الهداف على المستوى القليمي نهجا4 ذا بعد عملي. والبرامج والخطط ذات الصلة
ية ية والتقن شد الموارد البشر يمي وح فة للتعاون القل يمة المضا ظر إلى الق عض الحالت، بالن بر في ب ك أ

.والمالية والمؤسساتية التي قد تجمع لتحقيقها

مقترحات بشأن العناصر المتعلقة بطقم الدوات الذي تتضمن قائمة 2.
مرجعية لمساعدة الطراف على إدماج الهداف ضمن استراتيجياتها وبرامجها

وخططها               
ية في الفقرة .    60 نة التنفيذ ؤتمر الطراف إلى الما لستراتيجية، أن 7/10من المقرر 7طلب م المتعلق با

ستراتيجياتها ساعدة الطراف على إدراج الهداف ضمن ا طقم الدوات لم وير مقترحات تتعلق ب عمل على تط ت
بل ستعراضها ق جية ا ية والتكنولو ية والتقن نية بالمشورة العلم ية المع سنى للهيئة الفرع جها ليت خططها وبرام و

سع اعها التا عاون مع. اجتم ية إلى عقدة بالت نة التنفيذ عت الما ني لفريق التصال الذي د وأوصى الجتماع الثا
ثل هذا القتراح حفظ النباتات بم مية ل اكة العال قم الدوات. الشر ضة لط فق الول الخطوط العري ويعرض المر

وأوصى الجتماع أيضا4 بنشر. المذكور لتنظر فيه الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
ية للتنوع قم الدوات والفاق العالم ستكمال ط ها ا تي من شأن جي للنباتات ال عامة إلى التنوع البيولو النظرة ال
البيولوجي والعمل على إقامة صلة وصل مع الموارد و البرمجيات والدراسات الفرادية وغيرها من المبادرات

ية. الخرى تصال التفاق صى الجتماع بضرورة مشاورة الطراف و نقاط ا قد أو ضل4 عن ذلك، ف وف
.والستراتيجية من أجل تحديد الحتياجات والولويات اللزمة لعداد طقم الدوات

مساهمة الستراتيجية في تحقيق هدف التنوع البيولوجي3.
والستجابة للتحديات 2010والهداف النمائية لللفية لعام 

  تقييم اللفية للنظمة اليكولوجيةحددهاالتي                        

بالنظر إلى الحاجة إلى ضرورة ربط حفظ التنوع البيولوجي بتحسن سبل العيش، لسيما في الكثير من.    61
البلدان النامية، فإنه من الهمية بمكان مواصلة ربط أهداف الستراتيجية وإدراجها ضمن عملية تنفيذ الهداف

مج ا من البرا فقر وغيره حد من ال ستراتيجيات ال ية ومبادرات الستعمال المستدام وا ية لللف ثل هذا. النمائ ويم
ها لبلوغ الهداف ستراتيجية وأهداف ين ال صل ب نسجام الحا يع التآزر ولثبات ال ساسة لتشج لية ح الدراج آ

صلة وصل بين 13و 12ويقدم الهدفان . الوطنية الساعية إلى التخفيف من حدة الفقر وإلى تحقيق تنمية مستدامة
ما ما يتعلق سي ية، ل ية لللف فيذ الهداف النمائ نية بتن ية المع ين العمليات الوطن طني للستراتيجية وب فيذ الو التن

(.7الهدف )والستدامة البيئية ( 6الهدف )والزمة الصحية ( 1الهدف ) بالحد من الفقر 

يم التقدم المحرز .    62 لئمة لتقي ستراتيجية أداة م فر ال وجي لعام تو على 2010لبلوغ هدف التنوع البيول
7غير أن الستراتيجية ل تتضمن أي هدف مطابق للهداف الفرعية الواردة ضمن الهدف . المستوى الوطني
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خل في الطار  ير المناخ )2010الدا جة عن تغ جهة تحديات التنوع البيولوجي النات . موا ضا ثغرات( وهنالك أي
ة عن  م يما يتعلق بالثار الناج ستراتيجية ف ية تتخلل إطار ال يل مواد التغذ جيتحم على التنوع البيولو

.2010ويمكن سد هذه الثغرات وإدراج الهداف في الستراتيجية المنقحة لما بعد عام . للنباتات

استعراض الثار المحتملة التي يحدثها تغير المناخ على.  ث
تنفيذ الستراتيجية                           

يتوقع أن يترك تغير المناخ أثره على الموائل والنظمة اليكولوجية، وهو يعمل في بعض الحيان على.     63
صادية الناشئة عن  ية والقت افة إلى الفرص الجتماع فظ النباتات بالض يقي لح ر حل توف ي طنيتوف يذ الو التنف

ستراتيجية  مه. والهدافلل فظ النباتات، الذي نظ ير المناخ وح ير اجتماع غران كناري بشأن تغ ويقدم تقر
أعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات، بعض الخيارات المناسبة للتخفيف من النتائج السلبية التي تنشأ عن تغير

يغه إلى. 27المناخ صى بتبل فظ النباتات وأو ير المناخ وح صال بإعلن غران كناري بشأن تغ ريق الت حب ف ور
ية تحويله إلى  كبر مع إمكان شكل أ يه ب ية للنظر ف يةالمانة التنفيذ ية والتقن ية بالمشورة العلم الهيئة الفرعية المعن

ية سيعرض . والتكنولوج فظ النباتات أمام و ير المناخ وح ير اجتماع غران كناري بشأن تغ يةتقر الهيئة الفرع
.المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية باعتباره وثيقة معلومات

2010مقترحات عن الخيارات المتاحة أمام الستراتيجية العالمية بعد عام . ج

استعرض فريق التصال المعني بالستراتيجية التقدم المحرز في تنفيذ الستراتيجية والتحديات الناشئة.      64
مع هدفها المتمثل في وضع حد للضياع 2010مثل تغير المناخ، واستعرض تلءم الستراتيجية إلى غاية عام 

وقد توصل الفريق إلى نتيجة مفادها أن نسبة التقدم في تنفيذ الستراتيجية. الحالي والمتواصل في التنوع النباتي
ية لتحقيق أهداف وغايات الستراتيجية كبرى. غير كاف جة التحديات ال وأكد الفريق على ضرورة مواصلة معال

ية حفظ التنوع النباتي من خلل نهوج كمية تستند إلى الدلة وتضم العديد من القطاعات ومن التي تواجه عمل
.2010أصحاب المصلحة، ودعم التنفيذ الوطني للستراتيجية إلى ما بعد عام 

27  http://www.bgci.org/conservation/gcdccpc/ and http://www.bgci.org/conservation/climatechange.
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المرفق الول           
 لطقم الدوات المتعلق بالستراتيجية العالمية28 مشروع الخطوط العريضة

لحفظ النباتات

:تمكين الممارسين العاملين داخل البلد من:الغرض من طقم الدوات. أول 

أو إقليمية/وضع أهداف وطنية و
تنفيذ الستراتيجية أو تنفيذ عناصر الستراتيجية أو تنفيذ أهداف محددة
إدراج أهداف الستراتيجية ضمن أهدافهم وخططهم وبرامجهم

ية،   المجتمعات: الجمهور المستهدف مؤسسات، المنظمات غير الحكوم عامة، الباحثون، ال سياسات ال صانعو ال
المحلية

المحتوى. ثانيا
[من المحتمل وجود نسختين، والقوائم المرجعية مدرجة في كل قسم] 

النسخة اللكترونية
مقدمة: 1القسم 

المعلومات الساسية للستراتيجية ووثائق التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ذات الصلة

أو القليمية/وضع الهداف الوطنية و: 2القسم 
الدراسات الفرادية الواردة من بلدان مختارة: أو القليمية/كيفية وضع الهداف الوطنية و
الموارد – الوصلت الرابطة بالمواقع الشبكية
قائمة مرجعية لدراج الستراتيجية ضمن الستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية

أو العالمية/أو القليمية و/تنفيذ أهداف الستراتيجية الستة عشر الناتجة على المستويات الوطنية و: 3القسم 
نظرة عامة على الهدف – ملخص
التوصيات الصادرة عن مشاورات أصحاب المصلحة/نتائج
الدوات والموارد الضرورية لتنفيذ الهدف
وثائق التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ذات الصلة
الدراسات الفرادية
الوصلت الرابطة بالمواقع اللكترونية والموارد الخرى

مثلما اعتمدها فريق التصال الذي دعت إلى اجتماعه المانة التنفيذية بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النباتات، في   28
.2006أكتوبر /تشرين الول 25إلى  23غلسنوفن، دبلن، مابين 
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القائمة المرجعية

تنفيذ الهداف الشاملة: 4القسم 
الدوات والموارد
الدراسات الفرادية
الوصلت الرابطة بالمواقع اللكترونية والموارد الخرى
القائمة المرجعية

الموارد العامة لتنفيذ الستراتيجية على المستويات الوطنية والقليمية والعالمية: 5القسم 

النسحة المطبوعة
.تتضمن ما ورد ذكره، غير أنها تلخص نص النسخة وتقدم المراجع عندما يقتضي المر ذلك

قة بالتنوع) ية المتعل جب التفاق ية بمو ناطق المحم ل في الم عم نامج ال قم الدوات لبر كل نموذج ط يستعمل ش
(.البيولوجي

 


