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  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  شررابع عاالجتماع ال
  2010أيار /مايو 21-10 نيروبي،
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  تيجية العالمية لحفظ النباتاقتراحات إلجراء تحديث موحد لالسترا

  ثانيلفريق العامل اللمشاركين لا ينرئيسالمشروع توصية مقدم من 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف باعتماد قرار على النحو  توصي
  :التالي

  إن مؤتمر األطراف

م اإليكولوجي على التحمل، وتوفير خدمات النظام بالدور الحاسم للنباتات في دعم قدرة النظاإذ يعترف 
ولدعم  ،تغير المناخ ، ضمن أمور أخرى،اإليكولوجي؛ والتكيف مع التحديات البيئية والتخفيف منها، بما في ذلك

  اإلنسان، رفاه

أو تعميم هذه األهداف، بما في ذلك /بجهود بعض األطراف في إعداد استجابات وطنية و وإذ يرحب
اإلقليمية من أوروبا لتحديث الخطة االستراتيجية األوروبية لحفظ النباتات باستعمال إطار هذه االستجابة 

  االستراتيجية،

القضاء  فيسهم في األهداف اإلنمائية لأللفية، وخاصة ي ستراتيجيةلالأن التنفيذ الوطني إلى  رشييوإذ 
  ،)7الهدف ( امة البيئيةكفالة االستدو) 6الهدف (، واألزمة الصحية )1 هدفال(الفقر  على

ن لإلسهام في والشركاء، والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرالتي اضطلع بها جهود الب وإذ يقر
  بلوغ األهداف وبناء القدرات من أجل تنفيذ االستراتيجية،

حرز في بتقرير حفظ النباتات، المتاح بلغات األمم المتحدة الست، كعرض عام موجز للتقدم الم وإذ يرحب
  ونشره، بمساهمة حكومة إيرلندا في إعداد التقرير وإذ يعترفتنفيذ االستراتيجية، 

بأنه مع إحراز تقدم كبير في تنفيذ االستراتيجية على جميع المستويات، فسوف تدعو  وإدراكا منه
  تراتيجية،لتحقيق الغايات المنصوص عليها في االس 2010الضرورة إلى مزيد من العمل في الفترة بعد عام 
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اعتماد التحديث الموحد لالستراتيجية العالمية لحفظ النبات، بما في ذلك األهداف العالمية  يقرر  -1

، كما ترد في المرفق أدناه، ومواصلة تنفيذ االستراتيجية 2020-2011الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية للفترة 
  ؛2010ما بعد عام كجزء من اإلطار األوسع للخطة االستراتيجية لالتفاقية في

ينبغي  2020-2011األهداف العالمية الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية للفترة على أن يشدد   -2
أو إقليمية، وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، مع مراعاة /اعتبارها إطارا مرنا يمكن بداخله إعداد أهداف وطنية و

  االختالفات في التنوع النباتي بين البلدان؛

الحاجة إلى بناء القدرات، وخصوصا في األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل  دد علىيش  -3
تنفيذ البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل تسهيل 

  االستراتيجية؛

ة التقنية والعلمية، إال أن هناك حاجة أنه بينما يمكن إجراء التحديث الموحد من الوجه يالحظ  -4
ستراتيجية تعبئة الموارد في االتفاقية وتعزيز املحة إلى تعبئة الموارد المالية والتقنية والبشرية الالزمة تمشيا مع 

  ؛جل تحقيق أهداف هذه االستراتيجيةالقدرات والشراكات من أ

ومنظمات التمويل إلى تقديم دعم واف  ،]واآللية المالية[األطراف، والحكومات األخرى،  يدعو  -5
وفي التوقيت المناسب لتنفيذ االستراتيجية، وخصوصا من جانب األطراف من البلدان النامية، وال سيما ومستدام 

  أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي؛

  :خرى إلى القيام بما يلياألطراف والحكومات األ يدعو  -6

إدراجها في  ،، وحيثما يكون مالئماعند اإلقتضاءأو اإلقليمية /إعداد أو تحديث األهداف الوطنية و  )أ(
الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 

بعد عام  لتنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية أو اإلقليمية/الوطنية وية مع الجهود لالستراتيج وإلى مطابقة التنفيذ اإلضافي
  ؛2010

ستراتيجية حيثما لم نقاط اتصال وطنية لال بشأن تعيين 7/10من المقرر  6الفقرة  وإذ يشير إلى  )ب(
  تعزيز التنفيذ على المستوى الوطني؛ ، بغرضيتم تعيينها

  :ية واإلقليمية ذات الصلة إلى القيام بما يليالمنظمات الدول يدعو أيضا  -7

ستراتيجية المحدثة واإلسهام في تنفيذها، بما في ذلك من خالل تعزيز الجهود المشتركة االتأييد   )أ(
  الموجهة نحو وقف الخسارة في التنوع النباتي؛

اء القدرات، ونقل بن يسيرستراتيجية من خالل تق أهداف االدعم الجهود الوطنية واإلقليمية لتحقي  )ب(
  ؛التكنولوجيا، وتبادل المعلومات وحشد الموارد

دعم إعداد حقائب أدوات محددة لمديري المناطق المحمية المحلية وتجميع دراسات الحالة لبيان   )ج(
  أفضل ممارسات اإلدارة في وقف تدهور المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد النباتية؛
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ستراتيجية إلى تعزيز تنفيذ االت األخرى والمنظمات ذات الصلة والحكوما ،األطراف يدعو  -8

  ؛بواسطة جميع القطاعات على المستوى الوطني

، 2015ستراتيجية وغاياتها في عام لالإجراء استعراض في منتصف المدة للتحديث الموحد  يقرر  -9
  تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛ستراتيجية لالتفاقية واستعراض االبالتالزم مع استعراض منتصف المدة للخطة 

الموارد الالزمة إلنشاء وظيفة في األمانة تكون  لتدبيراألمين التنفيذي أن يسعى  إلى يطلب  -10
  ؛2010ستراتيجية بعد عام االمهمتها تعزيز التنسيق والدعم لتنفيذ 

لعالمية لحفظ النباتات إلى األمين التنفيذي، القيام بما يلي، بالتعاون مع الشراكة ا يطلب كذلك  -11
  :توافر الموارد الالزمةب رهناوشركاء آخرين والمنظمات األخرى ذات الصلة، و

وحيثما يكون  ،مهمة القيام بمزيد من األعمال، من خالل آلية التنسيق المرنة، بشأن إعداد معالم  )أ(
تراتيجية وإدماج تنفيذ االستراتيجية مع ستراتيجية المحدثة وتدابير لتعزيز التنفيذ الوطني لالسلالمؤشرات  ،مالئما

  برامج ومبادرات أخرى في االتفاقية، بما في ذلك تحقيق التجانس مع الخطة االستراتيجية الجديدة وتدابير تنفيذها؛

إعداد نسخة إلكترونية لحقيبة أدوات االستراتيجية العالمية لحفظ النبات بجميع لغات األمم المتحدة   )ب(
ين خدموالمست ينلتحديد الغرض والسياق والمنتج عقد حلقة عملمن خالل  ،إن أمكن، 2012عام ، بحلول الرسمية

تيسير وتشجيع إعداد من أجل مع مراعاة المخطط الذي أعده االجتماع الثالث لفريق االتصال،  ،وتقييم التنفيذ
  اإلقليمي؛/تعزيز التنفيذ الوطنيلوتحديث االستجابات الوطنية واإلقليمية و

لبناء القدرات والتدريب بشأن التنفيذ الوطني واإلقليمي لالستراتيجية، إقليمية تنظيم حلقات عمل   )ج(
  ع حلقات العمل األخرى ذات الصلة؛م الزمإلى أقصى قدر ممكن، بالت

 في تحقيق 2010ستراتيجية بعد عام االزيادة التوعية بمساهمة األنشطة التي تنفذ كجزء من تنفيذ   )د(
  واإلسهام في رفاه البشر والتنمية المستدامة؛ ،نمائية لأللفيةاألهداف اإل

سبانيا، والشراكة العالمية لحفظ النباتات، والمنظمة إلحكومة إيرلندا وحكومة  يعرب عن تقديره  -12
، والحدائق الملكية النباتية كيو، وحدائق النباتات في شيكاغو، وحدائق (BGCI)الدولية لحفظ حدائق النباتات 

لدعمها باتات في دربان، على دعمها لألنشطة المتعلقة بإعداد االستراتيجية المحدثة، باإلضافة إلى شركة بوينغ الن
  االجتماعات اإلقليمية؛

للمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات على إعارة مسؤول برنامج إلى األمانة  عن امتنانه يعرب  -13
  .2010من أجل دعم تنفيذ االستراتيجية حتى عام 
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  مرفق

  ة لحفظ النباتحدثالستراتيجية العالمية المبشأن ااقتراحات 

2011-2020  

  الرؤية    -ألف 

واالستراتيجية تسعى إلى وقف الخسارة . وتشغيل الكوكب وبقاؤنا يعتمدان على النباتات. ال حياة بال نبات
  .المستمرة في التنوع النباتي

بما فيها قدرة تحمل (م تساند فيه أنشطة البشر تنوع حياة النباتات تتمثل رؤيتنا في مستقبل إيجابي ومستدا  -1
، ويساند )التنوع الجيني النباتي، وبقاء أنواع النباتات ومجتمعاتها وما يرتبط بها من موائل وإنتماءات إيكولوجية

  .عيشنا ورفاهيتنا ويحسنهما سبلالتنوع النباتي بدوره 

  بيان المهمة    - باء 

المحلية والوطنية  –ستراتيجية العالمية لحفظ النبات على العمل معا على جميع المستويات تحفزنا اال  -2
لفهم الثروة الضخمة للتنوع النباتي في العالم، وحفظها واستخدامها على نحو مستدام، مع  –واإلقليمية والعالمية 

  .تعزيز التوعية بهذه االستراتيجية وبناء القدرات الالزمة لتنفيذها

  األهداف    -  جيم

يتمثل هدف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات في التصدي للتحديات التي تفرضها التهديدات الموجهة   -3
وبينما يكمن الغرض الشامل لالستراتيجية في حفظ التنوع النباتي واستخدامه المستدام، إال أن .  للتنوع النباتي

  .من االتفاقية) ي(8اضها، مع مراعاة المادة الحصول وتقاسم المنافع مهمان كذلك لتحقيق أغر

 2020-2011وينبغي النظر في تنفيذ االستراتيجية ضمن اإلطار العريض للخطة االستراتيجية للفترة   -4
التابعة لالتفاقية، نظرا ألن الضغوط على التنوع البيولوجي واألسباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي تؤثر على 

وبالمثل، ستكون اآلليات الالزمة لتمكين .  ر تأثيرها على المكونات األخرى للتنوع البيولوجيالنباتات بنفس قد
األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين من التنفيذ الفعال لالتفاقية ولرصد التقدم المحرز في التنفيذ في إطار الخطة 

  .سبة لهذه االستراتيجية، ستكون أيضا مهمة بالن2010االستراتيجية الجديدة لالتفاقية بعد عام 

  :وتتكون االستراتيجية من الغايات الخمس التالية  -5

  بدرجة كافية؛ الفهم الجيد للتنوع النباتي وتوثيقه واالعتراف به: الغاية األولى  )أ(
  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي؛: الغاية الثانية  )ب(
  قة مستدامة ومنصفة؛استعمال التنوع النباتي بطري: الغاية الثالثة  )ج(
العيش المستدامة  سبلالنهوض بالتعليم والتوعية بمجال التنوع النباتي، ودوره في : الغاية الرابعة  )د(

  وأهميته بالنسبة لجميع أشكال الحياة على األرض؛
  .تنمية القدرات والمشاركة الجماهيرية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية: الغاية الخامسة  )ه(
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  المنطقي لالستراتيجية ساساأل    -  دال

كوكب لبيولوجي في العالم، ومورد ضروري لجزء حيوي من التنوع ا اتمن المعترف به عالمياً أن النبات  -6
 هناك الكثير منوألياف،  كأغذية وأخشاب التي تستعمل األنواع النباتية المستزرعةوباإلضافة إلى  . األرض

وذلك كمحاصيل وسلع مفيدة في المستقبل،  ،والمحتملة كبيرةة والثقافية الذات األهمية االقتصاديبرية النباتات ال
النباتات دوراً رئيسياً في تلعب و . وخاصة بينما تتصدى البشرية للتحديات الناشئة عن التغير البيئي وتغير المناخ

لموائل  ال يمكن إستبداله اًوتوفر مكونفيه، ، وحفظ استقرار النظم اإليكولوجية ناحفظ التوازن البيئي األساسي لكوكب
نه من المقدر أن مجموع ولكولم يتم حتى اآلن تجميع قائمة جرد كاملة لنباتات العالم،  . الحياة الحيوانية في العالم
  .1نوع 400 000ى يبلغ حوالاألنواع النباتية الوعائية 

اتها، وتفاعالتها اإليكولوجية، بما في ذلك أن كثيراً من األنواع النباتية ومجتمع ،من الشواغل الملحةو  -7
عوامل من صنع نقراض، بفعل إلبا العالقات الكثيرة بين األنواع النباتية والمجتمعات والثقافات البشرية، مهددة

 ،ثاألنواع الغريبة الغازية، والتلوواإلنسان، مثل تغير المناخ، وفقدان الموائل وتحويلها، واالستغالل المفرط، 
وإذا لم توقف هذه الخسارة،  . الغابات لغرض الزراعة وأنواع التنمية األخرى، وذلك ضمن جملة أموروإزالة 

.  ستضيع أيضا فرص عديدة إليجاد حلول جديدة للقضايا االقتصادية واالجتماعية والصحية والصناعية الملحة
المحلية، ولهذه المجتمعات دور وعالوة على ذلك، يشكل التنوع النباتي شاغال وخصوصا للمجتمعات األصلية و

  .حيوي في التصدي لخسارة التنوع النباتي

ستواصل ) 1: (وفي حالة بذل جهود على جميع المستويات لتنفيذ هذه االستراتيجية المحدثة بالكامل  -8
المجتمعات حول العالم االعتماد على النباتات للحصول على خدمات وسلع النظام اإليكولوجي، بما في ذلك 

غذية، واألدوية، والمياه النقية، وتحسن المناخ، واستمرار المناظر الطبيعية الغنية والمنتجة، ومصادر الطاقة، األ
ستؤمن البشرية القدرة على استخدام إمكانيات النباتات بالكامل للتخفيف من تغير المناخ والتكيف ) 2(وجو صحي؛ 

ستنخفض ) 3(لى قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل؛ معه، مع االعتراف بدور التنوع النباتي في الحفاظ ع
سيتم ) 4(بدرجة كبيرة مخاطر إنقراض النبات بسبب األنشطة البشرية، ويتم حماية التنوع الجيني للنباتات؛ 

استعمال التراث المتطور الغني للتنوع النباتي على نحو مستدام وتقاسم المنافع الناشئة عن استعمالها بإنصاف لحل 
سيتم ضمان المعارف واإلبتكارات والممارسات ) 5(العيش وتحسين رفاهية اإلنسان؛  سبلشاكل المثارة، ودعم الم

وسيدرك الناس في كل مكان الحاجة الملحة لحفظ ) 6(لدى المجتمعات البشرية األصلية والمحلية واالعتراف بها؛ 
  .م أداء دوره في حفظ النباتالنبات ويفهمون أن النباتات تساند حياتهم وأن على كل فرد منه

  ستراتيجية العالمية لحفظ النباتعامة لالالمبادئ النطاق وال   -  هاء

تنطبق االستراتيجية على المستويات الرئيسية الثالثة للتنوع البيولوجي التي تعترف بها االتفاقية، وهي   -9
  .بها من موائل ونظم إيكولوجيةالتنوع الجيني للنباتات، واألنواع والمجتمعات النباتية، وما يرتبط 

                                                   
1     Paton, Alan J.; Brummitt, Neil; Govaerts, Rafaël; Harman, Kehan; Hinchcliffe, Sally; Allkin, Bob; 

Lughadha, Eimear Nic. 2008. Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation: a working list of all known 
plant species—progress and prospects.  Taxon, Volume 57, Number 2, May 2008 , pp. 602-611(10).  



UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.12 
Page 6 

 
من المرتبة على النباتات بصفة أساسية ز يتركمع الاالستراتيجية المملكة النباتية  تعالجووفقاً لذلك،   -10

يعني أن هذه ال هذا و . سرسخياتوال حزازياتال مثل ،العالية، وغير ذلك من المجموعات الموصوفة جيداً
يمكن أن تختار و . أو أنها بمنأى عن المخاطر ،مةمهائف إيكولوجية لها وظ المجموعات األدنى مرتبة ليس

وتنظر االستراتيجية   .إدراج أصناف أدنى على أساس وطني، من بينها الطحالب واألشنات والفطرياتألطراف ا
  .أيضا إلى النباتات في البيئة األرضية وبيئة المياه الداخلية والبيئة البحرية

ة عشر الواضحة والمستقرة وطويلة األجل التي اعتمدت على المستوى العالمي، تقدم وتقدم األهداف الست  -11
فهي تسعى إلى .  وينبغي فهم هذه األهداف على نحو عملي وليس حرفيا.  إرشادات لتحديد أهداف وطنية للنباتات

راتيجية باستعمال نهج وربما أمكن إعداد مكونات إقليمية لالست.  أن تكون استراتيجية، بدال من أن تكون شاملة
  .جغرافي بيولوجي

للفترة  وينبغي النظر إلى تنفيذ االستراتيجية داخل اإلطار األوسع للخطة االستراتيجية التابعة لالتفاقية  -12
إذ أن الضغوط على التنوع البيولوجي واألسباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي تؤثر أيضا على .  2011-2020

كما أن اآلليات الالزمة لتمكين األطراف .  در تأثيرها على المكونات األخرى للتنوع البيولوجيالنباتات بنفس ق
وأصحاب المصلحة اآلخرين من التنفيذ الفعال لالتفاقية ولرصد التقدم المحرز في التنفيذ هي أيضا الزمة لحفظ 

بالتالي لم يرد لها  2020-2011ية للفترة إن العناصر التي تشملها الخطة االستراتيج.  النبات واستخدامه المستدام
ينبغي النظر إليها كمكونات تكميلية ولكن وصف بالتفصيل في االستراتيجية العالمية المحدثة لحفظ النبات، 

  .وضرورية للتنفيذ الفعال لالستراتيجية

  2020-2011 –األهداف     -  واو

  عتراف به بدرجة كافيةلتنوع النباتي وتوثيقه واالالجيد لفهم ال  :الغاية األولى

  .إعداد قائمة إلكترونية لجميع النباتات المعروفة: 1الهدف 

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

  .الزمة لتنفيذ االستراتيجيةوالوسائل ال ،والبحوث وما يرتبط بها من نواتج ،إعداد وتبادل المعلومات: 3الهدف 

  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي  :الغاية الثانية

أو أنواع النباتات من خالل  يكولوجيةاإل اطقمنالفي المئة على األقل من  10الحفظ الفعال لما نسبته : 4الهدف 
  .أو االستعادة/اإلدارة الفعالة و

في كل منطقة  النباتيلتنوع ذات األهمية لمناطق القل من في المئة على األ 75حماية ما نسبته : 5الهدف 
  .وجود إدارة فعالة لحفظ النباتمع  ايكولوجية

 أراضي اإلنتاج في كل قطاع على نحو مستدام، بما يتمشى منعلى األقل  في المئة 75ما نسبته إدارة : 6الهدف 
  .وحفظ التنوع النباتي

  .في الموقع الطبيعيباإلنقراض المهددة النباتات األقل من أنواع في المئة على  75 ما نسبته حفظ: 7الهدف 
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في مجموعات خارج باإلنقراض في المئة على األقل من أنواع النباتات المهددة  75 ما نسبته حفظ: 8الهدف 

في المئة على األقل منها في برامج  20 ما نسبتهإتاحة الموقع الطبيعي، ويفضل أن تكون في بلد المنشأ، و
  .نتعاش واالستعادةاال

ات وأنواع النباتبما في ذلك أقاربها البرية في المئة من التنوع الجيني للمحاصيل  70 ما نسبته حفظ: 9الهدف 
] حفظها[، وما يرتبط بها من معارف أصلية ومحلية احتراماالقتصادية، و-األخرى ذات القيمة االجتماعية

  .انتهاوصي] وحمايتها[

ارة فعالة لمنع الغزوات البيولوجية الجديدة وإدارة المناطق ذات األهمية للتنوع النباتي وضع خطط إد: 10الهدف 
  .تعرضت للغزو التي

  استعمال التنوع النباتي بطريقة مستدامة ومنصفة  :الغاية الثالثة

  .عرض التجارة الدولية أي نوع من النباتات البرية للخطرأالّ تُ: 11الهدف 

  .ةمن مصادر مستدامالبرية يتم حصادها النباتات  من قةتشالم المنتجاتجميع  :12الهدف 

أو زيادتها، والمحلية المرتبطة بموارد نباتية، بتكارات والممارسات األصلية اإلالمعارف و الحفاظ على: 13الهدف 
  .المحلية ية الصحيةرعاالمحلي وال واألمن الغذائي وسبل العيش المستدامة، ،مألوفلدعم االستخدام ال

العيش المستدامة وأهميته  سبلالنهوض بالتعليم والتوعية بمجال التنوع النباتي، ودوره في   :لغاية الرابعةا
  بالنسبة لجميع أشكال الحياة على األرض

  .والتثقيف والتوعية العامة حفظه في برامج االتصالوالحاجة إلى  يتنوع النباتالأهمية إدماج  :14الهدف 

  لتنفيذ االستراتيجية الالزمة يريةهاالجم المشاركةلقدرات وتنمية ا  :الغاية الخامسة

لالحتياجات الوطنية، لتحقيق  وفقا، ناسبةالم مرافقالمدربين العاملين بال فراداألالكافي من عدد توفير ال: 15الهدف 
  .أهداف هذه االستراتيجية

 ةواإلقليمي ةتويات الوطنيالنبات على المس حفظلوشراكات شبكات مؤسسات وإنشاء أو تعزيز : 16الهدف 
  .لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية ،ةوالدولي

  تنفيذ االستراتيجية    - زاي

سيحتاج األمر إلى وضع تدابير لتنفيذ االستراتيجية على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ودون   -13
ج والمبادرات ذات الصلة، بما فيها ويشمل ذلك إعداد أهداف وطنية وإدراجها في الخطط والبرام.  الوطنية

وسوف تتباين األهداف الوطنية من بلد آلخر وفقا .  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
وينبغي أن تنظر وكاالت التمويل المتعددة األطراف .  لالختالفات في مستويات التنوع النباتي واألولويات الوطنية

ضمان التأييد من أنشطة تمويلها لالستراتيجية وأهدافها وعدم تعارضها لاسات وإجراءات والثنائية في إعداد سي
  .معهما
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ومع برامج العمل  2010وينبغي تنفيذ االتفاقية بالتجانس مع الخطة االستراتيجية المنقحة لالتفاقية بعد عام   -14

ن الضروري إعداد إطار لرصد وباإلضافة إلى ذلك، سيكون م.  والمبادرات األخرى في إطار االتفاقية
بما يتمشى بما في ذلك استعراض للمؤشرات والمعالم المهمة وتحقيق التجانس بينها  2010االستراتيجية بعد عام 

  .التابع لالتفاقية 2010مؤشرات التنوع البيولوجي لعام والعمليات بموجب إطار 

وعدم وجود حلقات عمل تدريبية، المحدود ويل وفي سبيل عدم عرقلة إحراز التقدم في التنفيذ بسبب التم  -15
األهداف بحلول عام  غهناك حاجة إلى توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لالستراتيجية المحدثة من أجل بلو

، ينبغي أن يشترك في مواصلة تطوير وتنفيذ االستراتيجية في االتفاقية وبالتالي، وباإلضافة إلى األطراف.  2020
مثل االتفاقيات الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية، (المبادرات الدولية ) 1: (الفاعلين، بما فيهم طائفة من

أعضاء الشراكة العالمية بشأن حفظ النباتات؛ ) 2(؛ )ووكاالت األمم المتحدة، ووكاالت المساعدة المتعددة األطراف
لمناطق المحمية، وحدائق النباتات، وبنوك الجينات، بما فيها مجالس إدارة ا(منظمات الحفظ، ومعاهد البحوث ) 3(

المجتمعات ) 4(؛ )والجامعات، ومعاهد البحوث، والمنظمات غير الحكومية، وشبكات المنظمات غير الحكومية
الحكومات ) 5(؛ )بما فيها المجتمعات األصلية والمحلية، والمزارعين، والنساء، والشباب(والمجموعات الرئيسية 

  .القطاع الخاص) 6(؛ و)مركزية واإلقليمية والمحليةالسلطات ال(

----  

  


