
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
  حف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام

  ،13/15وال�ق�ر  6/5، وال�ق�ر 
أه��ة ال�لق�ات وال�لق�ح ل���ع ال��� اإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل� خارج ن�اق دورها في ال��� ال�راع�ة 

امة �ال��اه�ة اله و�ذ �ق�وال����عات ال��ل�ة، ون�� إن�اج األغ��ة، وال س��ا ل��ل ع�� وثقافة ال�ع�ب األصل�ة 
وو�ائف وخ�مات ال�لق�ح واس���امها ال����ام في ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي 

ات ال�لق�ح ع�اص� رئ���ة �أن أن��ة ت���ع حف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام وو�ائف وخ�م
في م�حلة االن�قال إلى ت�ق�� ن�� غ�ائ�ة أك�� اس��امة م� خالل تأی�� اع��اد م�ارسات أك�� اس��امة ب�� الق�اعات 

لل��ادرة ال�ول�ة ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام على ال��� 
 ، لل��ف�� وفقا لل����عات ال����ة ولل��وف ال����ة؛

���ج� ال�عل�مات ع� أه��ة ال�لق�ات وال�لق�ح �ال���ة إلى حف� ال���ع 
ال�ارد في ال��ف�  ،ال���ل�جي واس���امه ال����ام في ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة خارج ن�اق دورها في ال�راعة و�ن�اج األغ��ة

ال�لة على دع� وت�ف�� األن��ة ذات األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات وال���ات ذات 
ال�لة ال�اصة �ال��ادرة ال�ول�ة ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام، م� خالل أم�ر م�ها دمج ال��اب�� ال��اس�ة في ت�ف�� 
االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي، ف�ال ع� االس��ات���ات وخ�� الع�ل دون ال����ة وال��ل�ة 

 ��ع ال���ل�جي، ح�� االق��اء، وال��اسات وال����عات وال��امج ذات ال�لة؛

ال���مات األخ�� إلى معال�ة م���ات تقل� ال�لق�ات ال���ة وال��ج�ة في 
ي ال��ف� ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل� ال��ا�� األح�ائ�ة وال��� ال�راع�ة األك�� ضعفا، وعلى ال��� ال���د ف

إ�الء ع�ا�ة وث�قة خاصة على ال������� ال��لي واإلقل��ي ل��ا�� إدخال ون�� األن�اع الغ���ة 
ال�ي تل�� ض�را �ال�لق�ات ) ال��اتات، وال�لق�ات، وال�ف��سات، واآلفات وال�ف�ل�ات، والع�امل ال����ة لألم�اض
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حف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام  14/6ال�ق�ر 

  ،إن م�ت�� األ��اف
، وال�ق�ر 5/5، ال��ف� ال�ال�، وال�ق�ر 3/11إلى ال�ق�ر  إذ ����

أه��ة ال�لق�ات وال�لق�ح ل���ع ال��� اإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل� خارج ن�اق دورها في ال��� ال�راع�ة  و�ذ �الح�
ون�� إن�اج األغ��ة، وال س��ا ل��ل ع�� وثقافة ال�ع�ب األصل�ة 

وو�ائف وخ�مات ال�لق�ح واس���امها ال����ام في ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي  لألن��ة ل����ع حف� ال�لق�ات
  و��ل� أه�اف ال����ة ال����امة،

�أن أن��ة ت���ع حف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام وو�ائف وخ�م واق��اعا م�ه
في م�حلة االن�قال إلى ت�ق�� ن�� غ�ائ�ة أك�� اس��امة م� خالل تأی�� اع��اد م�ارسات أك�� اس��امة ب�� الق�اعات 

 ال�راع�ة وع�� الق�اعات،

لل��ادرة ال�ول�ة ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام على ال���  2030-2018خ�ة الع�ل  �ع��� - 1
، لل��ف�� وفقا لل����عات ال����ة ولل��وف ال����ة؛به�ا ال�ق�رال�ارد في ال��ف� األول 

���ج� ال�عل�مات ع� أه��ة ال�لق�ات وال�لق�ح �ال���ة إلى حف� ال���ع  ���� عل�ا مع ال�ق�ی� - 2
ال���ل�جي واس���امه ال����ام في ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة خارج ن�اق دورها في ال�راعة و�ن�اج األغ��ة

 ال�اني به�ا ال�ق�ر؛

األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات وال���ات ذات  ���ع - 3
ال�لة ال�اصة �ال��ادرة ال�ول�ة ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام، م� خالل أم�ر م�ها دمج ال��اب�� ال��اس�ة في ت�ف�� 
االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي، ف�ال ع� االس��ات���ات وخ�� الع�ل دون ال����ة وال��ل�ة 

��ع ال���ل�جي، ح�� االق��اء، وال��اسات وال����عات وال��امج ذات ال�لة؛
ال���مات األخ�� إلى معال�ة م���ات تقل� ال�لق�ات ال���ة وال��ج�ة في  و��ع�األ��اف  ��� - 4

ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل� ال��ا�� األح�ائ�ة وال��� ال�راع�ة األك�� ضعفا، وعلى ال��� ال���د ف
إ�الء ع�ا�ة وث�قة خاصة على ال������� ال��لي واإلقل��ي ل��ا�� إدخال ون�� األن�اع الغ���ة مع ال�اني به�ا ال�ق�ر، 

ال��اتات، وال�لق�ات، وال�ف��سات، واآلفات وال�ف�ل�ات، والع�امل ال����ة لألم�اض(الغاز�ة 
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ش�م ال��خ، م��، 
23ال��� 

  

ون�� إن�اج األغ��ة، وال س��ا ل��ل ع�� وثقافة ال�ع�ب األصل�ة 
لألن��ة ل����ع حف� ال�لق�ات
و��ل� أه�اف ال����ة ال����امة،

في م�حلة االن�قال إلى ت�ق�� ن�� غ�ائ�ة أك�� اس��امة م� خالل تأی�� اع��اد م�ارسات أك�� اس��امة ب�� الق�اعات 
ال�راع�ة وع�� الق�اعات،

ال�ارد في ال��ف� األول 

ال���ل�جي واس���امه ال����ام في ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة خارج ن�اق دورها في ال�راعة و�ن�اج األغ��ة
ال�اني به�ا ال�ق�ر؛

ال�لة ال�اصة �ال��ادرة ال�ول�ة ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام، م� خالل أم�ر م�ها دمج ال��اب�� ال��اس�ة في ت�ف�� 
االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي، ف�ال ع� االس��ات���ات وخ�� الع�ل دون ال����ة وال��ل�ة 

��ع ال���ل�جي، ح�� االق��اء، وال��اسات وال����عات وال��امج ذات ال�لة؛لل�

ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل� ال��ا�� األح�ائ�ة وال��� ال�راع�ة األك�� ضعفا، وعلى ال��� ال���د ف
ال�اني به�ا ال�ق�ر، 

الغاز�ة 
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واس�عادة م�ائل ال�لق�ات ال�فق�دة أو  � ت�ه�ر األراضي أو انع�اس م�ارهتع��� عل�ها، وت��و���ارد ال��اتات ال�ي 

 ؛13/15 ال���دة في ال�ق�ر ����اتال��ف��ة، �اإلضافة إلى معال�ة ال

ال���مات األخ�� إلى إدراج حف� ال�لق�ات ال���ة وال��ج�ة وم�ائلها و��ع�  األ��اف ���ع - 5
�اسات إدارة األراضي وال��ا�� ال����ة، وغ��ها م� س�اسات ال�ف� الفعالة على أساس واس���امها ال����ام في س

 ال��ا��؛

 :ال���مات األخ�� إلىو��ع� األ��اف ���ع  - 6

أن ت��ع الق�اع ال�اص على م�اعاة األن��ة ال����رة في خ�ة الع�ل وأن �ع�ل على ت�ق�� ن��   )أ (
 اإلن�اج واالس�هالك األك�� اس��امة؛

ال����ة واإلقل���ة وال�ول�ة ذات ال�لة ة وال����ة، وال����ات وال���ات له��ات األكاد���أن ت��ع ا  )ب (
ال���دة في خ�ة الع�ل، وعلى ج�ع ال�عل�مات واإل�الغ ع�ها م�  2على إج�اء ال���� م� ال���ث م� أجل س� الف��ات

 خالل ق��ات م�اس�ة ل�ع� ال��ف��؛

وال��ال��، وم�ی�� األراضي، وال����عات ال����ة، وال�ع�ب األصل�ة  أن ت��ع ال��ارع��،  )ج (
وال����عات ال��ل�ة وأص�اب ال��ل�ة اآلخ��� على اع��اد م�ارسات م�ات�ة لل�لق�ات وال���� لل����ات ال��اش�ة 

 وغ�� ال��اش�ة ل�قل� ال�لق�ات على ال�ع�� ال���اني وال��لي؛

بریة والمدجنة من أجل تقییم حجم االنخفاض وتقییم أثر إجراءات الملقحات الأن ت��ر وت��� وت�ص�   )د (
 ؛ال����رةالتخفیف 

��� م�ــاع�ة مال�ــة، ��ــا       ��ــ�ع -  7 ى تقــ                                                                                       م�فــ� ال���ــة العال��ــة وال�هــات ال�ان�ــة األخــ�� وو�ــاالت ال����ــل علــ
                           لالسـ���ام ال��ـ��ام لل�لق�ـات                                                                                      في ذل� أن��ة ب�اء القـ�رات، إلـى ال��ـار�ع ال����ـة واإلقل���ـة ال�ـي تعـالج ت�ف�ـ� خ�ـة الع�ـل 

        وحف�ها؛

                                                                     أن ت�فـع ال��صـ�ة ال�ال�ـة إلـى ع�ا�ـة م���ـة األغ��ـة وال�راعـة لألمـ� ال���ـ�ة                       إلى األم��ـة ال��ف���ـة     ��ل�  -  8
       وأمانــة    ،                                                                                                            ول��ــة الغا�ــات، ول��ــة ال�راعــة، وه��ــة ال�ــ�ارد ال�راث�ــة لألغ��ــة وال�راعــة ال�ا�عــة لهــا، ول��ــة األمــ� الغــ�ائي العــال�ي

                                                                                                                         االتفاق�ة ال�ول�ة ل�قا�ة ال��اتات وال�عاهـ�ة ال�ول�ـة ��ـأن ال�ـ�ارد ال�راث�ـة ال��ات�ـة لألغ��ـة وال�راعـة، ف�ـال عـ� أمانـة اتفاق�ـات 
                         �ازل وروت�دام واس��ه�ل�؛

                                                             ألمــ� ال���ــ�ة إلــى ت��ــ�� ت�ف�ــ� خ�ــة الع�ــل، فــي أعقــاب الــ�هج ال�ــاجح  ل               ألغ��ــة وال�راعــة  ا      م���ــة       یــ�ع� -  9
  ؛                                  ال�راعة وال���ة على ال����� ال���ي    تي                     �ا�قة ال�ي ت��ل وزار         لل��ة ال

�ارد و�ال�عــاون مــع م���ــة األغ��ــة وال�راعــة            ال��ف���ــة           إلــى األم��ــة            ��لــ� أ��ــا -   10 �اف� ال�ــ �م، ره�ــا ب�ــ                                                                 أن تقــ
                                                                                                            لألم� ال����ة، وأمانة اتفاق�ـات �ـازل وروتـ�دام واسـ��ه�ل� وأصـ�اب ال��ـل�ة اآلخـ��� ذو� ال�ـلة، �إعـ�اد م�ـاد� ت�ج�ه�ـة 

ل، مــ�                                                          ً                    وأف�ـل ال��ارســات فـي ال��ــاالت ذات ال�ــلة وال�ـي یــ�� ت��یــ�ها وفًقـا ل��ــ��� األول��ــة ل�                             �ف�ـ� خ�ــة الع�ــل، مـ� ق��ــ
ات ال��ل�ــة فــي الــ��� اإل���ل�ج�ــة ال���ع�ــة،  �اد ال����ائ�ــة فــي ال�راعــة، و�ـ�امج ح�ا�ــة ال�لق�ــ �ر أخــ��، اســ���ام ال�ــ                                                                                                                  بـ�� أمــ

                                                                                                وتع��� ن�� اإلن�اج ال����عة ب��ل�ج�ا، وال�ورات ال�راع�ة، ورص� ال�لق�ات ال��ل�ة، وال��ق�ف ال���ي؛

                                             ال�لق�ـات ال���ـة وال��ج�ـة واسـ���امها ال��ـ��ام      حفـ�                              م��ـة ال��ف���ـة أن ت�اعـي م�ـألة       إلـى األ           ��ل� ��ل� -   11
  ؛    2020                                                                 في الع�ل�ات ال������ة لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

                                                                                األ�ــ�اف، وال���مــات األخــ��، وم�س�ــات ال��ــ�ث، وال����ــات القــادرة علــى دعــ� ال�لــ�ان ال�ــي       یــ�ع� -   12
                    ت��یـ� م���ـات ال�غ�ـ�   )  ب (                                                                          ز�ادة ق�رتها ال����ف�ة م� أجل ت��ـ�� ال�ع�فـة �ال�لق�ـات وحال�هـا وات�اهاتهـا،    ) أ (          ت��اج إلى 

  .                                                                                           ���اد حل�ل مالئ�ة لل����� م� االع��اد وال��ف�� الفعال�� ل��ة الع�ل ال�ق��حة، إلى أن تق�م ب�ل�  و   )  ج (    ها،      أع�اد   في 
                                                             

 .ال�اردة في ال��ف� األول 2030- 2018م� خ�ة الع�ل  4الف��ات ال���دة في الع���  2
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  ال��ف� األول

  ال�ول�ة ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام لل��ادرة 2030-2018خ�ة ع�ل م��ثة 
  مق�مة

�أه��ة ال�لق�ات، و�ال�اجة  1996أق� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي في اج��اعه ال�ال� في عام  - 1
، ق�ر م�ت�� األ��اف إن�اء م�ادرة 5/5و���ج� ال�ق�ر ). 3/11ال�ق�ر (إلى ال���� لألس�اب ال�ام�ة وراء تقل�ها 

دول�ة ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام ���ادرة م����ة ب�� الق�اعات ض�� ب�نامج ع�ل ال���ع ال���ل�جي ال�راعي 
وتق�م م���ة األغ��ة . 6/5ن�اق العال�، و�ع� ذل�، اع��� خ�ة الع�ل ���ج� ال�ق�ر ل����ع الع�ل ال���� على 

 .وال�راعة لألم� ال����ة �ق�ادة وت���� ت�ف�� خ�ة الع�ل

وق� أع�ت خ�ة الع�ل ال�ال�ة ب�اس�ة م���ة األغ��ة وال�راعة وأمانة اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، �ال��اور مع  - 2
 ).10الفق�ة ( 13/15 ��، ع�ال �ال�ق�رش��اء آخ��� وخ��اء مع��

 األه�اف والغ�ض وال��اق  -أوال 

ی���ل اله�ف ال�امل ل��ة الع�ل ه�ه في ت���ع الع�ل ال���� ح�ل العال� ل��ن ال�لق�ات ال���ة وال��ج�ة  - 3
م ال����ام ل��ائف وخ�مات ال�لق�ح، وهي خ�مة ح���ة مع��ف بها لل�راعة ول��ائف وص�ة ال��� وال�ه�ض �االس���ا

 .اإل���ل�ج�ة

و����ل الغ�ض م� خ�ة الع�ل ه�ه في م�اع�ة األ��اف، وال���مات األخ��، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات  - 4
�ا ی��اشى مع ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي ، �13/15ال��ل�ة وال����ات وال��ادرات ذات ال�لة في ت�ف�� ال�ق�ر 

لل���ع ال���ل�جي، واإل�ار االس��ات��ي  2050وأه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي ال����رة ف�ها ورؤ�ة عام  2020- 2011
، ��ا في ذل� 2030 لعام ، واأل�� الالحقة ذات ال�لة، وخ�ة ال����ة ال����ام2019- 2010ل����ة األغ��ة وال�راعة 
 .أه�اف ال����ة ال����امة

واأله�اف ال��غ�ل�ة ل��ة الع�ل ه�ه هي دع� األ��اف، وال���مات األخ��، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات  - 5
 :ال��ل�ة، وال����ات وال��ادرات ذات ال�لة

ال��لي ودون  �اتفي ت�ف�� س�اسات م��قة وشاملة ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام على ال����   )أ(
  ال���ي وال���ي واإلقل��ي والعال�ي، وت���ع دم�ها في ال��� وال��امج واالس��ات���ات الق�اع�ة وال�املة؛

في تع��� وت�ف�� م�ارسات اإلدارة ال�ي ت��ن م���عات ال�لق�ات ال���ة، وت���� ال��ارع��   )ب(
ال����ة م� االس�فادة م� م�افع ال�لق�ح في إن�اج��ه� وس�ل وال��ال�� وم�ارعي الغا�ات وم�ی�� األراضي وال����عات 

  ع��ه�؛
ال��ع�دة لل�لق�ات وم�ائلها، وفي  لق��في ت���ع ال��ق�ف وز�ادة ال�عي في الق�اع�� العام وال�اص �ا  )ج(

  ت���� األدوات ل��ع الق�ار، وفي تق��� إج�اءات ع�ل�ة لل�� م� تقل� ال�لق�ات وم�عه؛
�� ال�الة واالت�اهات في م�ال ال�لق�ات، وال�لق�ح وم�ائلها في ج��ع ال��ا�� وس� في رص� وتق�  )د(

  .الف��ات ال�ع�ف�ة، ��ا في ذل� م� خالل دع� ال���ث ذات ال�لة
وته�ف خ�ة الع�ل إلى ت���� ت�ف�� اإلج�اءات ل��ن ال�لق�ات وو�ائف وخ�مات ال�لق�ح وال����ع عل�ها ع��  - 6

ة ال�راع�ة وال��� اإل���ل�ج�ة ذات ال�لة، ��ا في ذل� الغا�ات، واألراضي الع���ة، وأراضي ال��ا�� ال���ع�ة األرض�
 �اتو���� ت�ف�� األن��ة على ال���� . ال��اص�ل، واألراضي ال���ة، وال�افانا، وال��ا�� ال�احل�ة وال���ات ال����ة

 .اإلقل��ي وال���ي ودون ال���ي وال��لي
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 ال���قي العامال��اق واألساس   –ثان�ا 

وتق�م ه�ه . �ع��� ال�لق�ح ال���اني خ�مة إ���ل�ج�ة م���ة ذات أه��ة ح���ة لل���عة وال�راعة ورفاه اإلن�ان - 7
ال��مة ال�لق�ات، وهي ال��ل ال��ج�، وال��ل ال���، وح��ات أخ�� م�ل ال��اب، والف�اشات وال��اف�، و��ل� الفقار�ات، 

وق� ر�� تق��� ال�ق��� ��أن ال�لق�ات وال�لق�ح و�ن�اج األغ��ة ال�� ن��ه . أن�اع ال�ئ���اتم�ل ال�فاف��، وال���ر و�ع� 
على دور  3،(IPBES) ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

األزهار في العال� تع��� على ال�لق�ح ال���اني �ال�امل في ال�ائة م� أن�اع ن�اتات  90ف��الي . ال�لق�ات في ن�احي م�ع�دة
وتع��� ه�ه ال��اتات أساس�ة ل��ائف ال��� اإل���ل�ج�ة ع� ���� ت�و�� األن�اع األخ�� . أو في ج�ء م�ها على األقل
�اتي، م�ل ف�ل �ع� ال��اص�ل ذات ال�لق�ح الأ��ا و�اإلضافة إلى ذل�، ���� أن ت��ف�� . �الغ�اء، وال��ئل وم�ارد أخ�� 

 .ال���ا، م� اإلن�اج�ة ال�ع�زة ع� ���� ال�لق�ات ال���ان�ة

ول�ح�� تقل�ات ����ة في �ع� أص�اف ال�لق�ات ع�� العق�د القل�لة األخ��ة، �ال�غ� م� أن ال��انات ع�  - 8
وتق���ات . ألم������ال�الة واالت�اهات في م�ال ال�لق�ات ال���ة م��ودة، ومق��ة على ن�� ���� ل�ع� م�ا�� أورو�ا وا

ال��ا�� ل�الة ال�لق�ات ال����ة ال���ة، م�ل ال��ل ال��� والف�اشات، مق��ة �ال��ل م� ال�جهة ال�غ�اف�ة ول��ها ت��� إلى 
 .في ال�ائة 40م����ات عال�ة م� ال�ه�ی�، مع ن�� لألن�اع ال�ع�ضة لل��� ت��اوز في ���� م� األح�ان 

�ه ال�راعة العال��ة مع���ة على ال�لق�ات على ن�� م��ای�، ی�ت�� ال���� م� وفي نف� ال�ق� ال�� أص��� ف - 9
و��ان� ال����ات ال�ي ���� ت���قها والف�ائ� ال���ة ال�اج�ة ع� ال��� الغ�ائ�ة  4.ه�ا االع��اد على ال�لق�ات ال���ة

ة ل�فاه اإلن�ان ����ر إللهام الف��ن وال��ف، ال����عة وال�غ��ة ال�ي ت���ها ع�ل�ة ال�لق�ح، تق�م ال�لق�ات م�افع غ�� نق��
 .أو ال�ی�، أو ال�قال�� أو األن��ة ال��ف�ه�ة

وق� �ل ال���� م� ال����ات ال��اش�ة وراء ال��ارة في ال�لق�ات ه� نف� ال����ات ال�ي ح�دتها اتفاق�ة ال���ع  - 10
وال�غ�� في اس���ام األراضي، وال��اد ال����ائ�ة تف��� ال��ائل  5:ال���ل�جي في األصل في أول مق�ر لها ��أن ال�لق�ات

و�اإلضافة إلى ذل�، �ه�ت أه��ة م���ات م�اش�ة . ال�راع�ة وال��اع�ة، وال�ف�ل�ات واألم�اض، واألن�اع الغ���ة الغاز�ة
ة أحاد�ة أخ�� م�ل تغ�� ال��اخ، وق� ر��ت ع�ا�ة أك�� على ال����ات ال���لة ���ارسات ال�راعة ال���فة م�ل ال�راع

ال����ل، واس���ام م���ات اآلفات، مع أدلة م��ای�ة ع� ال�أث��ات ال����ة وش�ه ال����ة ل����ات اآلفات على ال��ل، 
 .والفه� �أن ال��ع ب�� م���ات م��لفة ���� أن ی��� م� ال�غ�� ال�املة على ال�لق�ات

لل�راعة وال��اجة وال���ع ال���ل�جي وال��ة وفي ال��اق األوسع ن�اقا، ���� أن تع��� ال�لق�ات وصلة هامة  - 11
و���� أن ت�د� ال��اب�� ال��ات�ة لل�لق�ات إلى ز�ادة اإلن�اج�ة واالس��امة وأن . واألم� الغ�ائي، وسالمة األغ��ة وال�غ��ة

ال ت��ل�ا و���� أن ���ن اس�ع�الها على ن�اق أوسع عام. ت�ه� في ج�و� ور���ة ن�� إن�اج األغ��ة على ال��� ال���ل
 .ع� ���� دع� ت���� ال��ارسات ال����امة ب�� الق�اعات ال�راع�ة

ت��ی� ال�ه�ی�ات ال�ئ���ة وأس�اب ) 2017-2000(وق� ���ت ال��حلة األولى م� ال��ادرة ال�ول�ة لل�لق�ات  - 12
ى ذل�، تع��� و�اإلضافة إل. تقل� ال�لق�ات، و��ل� آثار و�ائف وخ�مات ال�لق�ح وان�فاضها على إن�اج األغ��ة

ال�عل�مات ال����ف�ة ع� ال�لق�ات، وتق��� ق���ها االق��اد�ة في بل�ان وم�اص�ل م��لفة م� ال���ات الهامة ل�� 
وأع� ع�د م� األدوات . ل�ع��� ال���ث وال�ص� ف���، بل أ��ا ل����ع حف� ال�لق�ات واس�عادتها واس���امها ال����ام

��ا في ذل� تق��� ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ذات ال�لة، وأج��� دراسات ����ة، 
 .ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، ودراسات ت���ل�ة

                                                             
تق��� ال�ق��� ��أن ال�لق�ات وال�لق�ح ، )2016(ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة  3

  .و�ن�اج األغ��ة
  .ال��جع نف�ه 4
  .��أن ال���ع ال���ل�جي ال�راعي، ال��ف� ال�اني 6/5ال�ق�ر  5
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ال���ع�ة وق� ت� االع��اف حال�ا �ال�ور األساسي لل�لق�ات في إن�اج األغ��ة، وأه��ة ت��عها وت�اف�ها في ال��ا��  - 13
وت���� خ�ة الع�ل ال���ثة إلى ال��حلة األولى، ومع م�اعاة ال�ق�ر . اإل���ل�ج�ة ذات ال�لةاألرض�ة ال�راع�ة وال��� 

، ت�جه ال����� ن�� تع��� ش�اغل ال�لق�ح في ال��اسات، و�ع�اد وت�ف�� ال��اب�� على أرض ال�اقع ل�ع� حف� 13/15
ك ال�عارف على م����ات م�ع�دة ل�مج اع��ارات ال�لق�ات واس���امها ال����ام، وال���� لل��ا��، و��اء الق�رات وت�ار 

ال�لق�ح في الق�ارات ال��علقة �ال�راعة، واس���ام األراضي والق�ارات اإلدار�ة األخ��، وت���� ال���ث ال�عاون�ة على ال��ائل 
 .ال�اش�ة واالح��اجات ال�ائ�ة

  الع�اص�  - ثال�ا 
  ال��اسات واالس��ات���ات ال������ة  :1الع��� 

 ال��غ�لي اله�ف

دع� ت�ف�� س�اسات م��قة وشاملة ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام على ال����� ال��لي ودون ال���ي وال���ي 
  .واإلقل��ي والعال�ي، وال�ه�ض ب�م�ها في ال��� وال��امج واالس��ات���ات الق�اع�ة وال�املة لع�ة ق�اعات

  األساس ال���قي
م�اس�ة م� أجل ته��ة ب��ة ت�����ة فعالة ل�ع� أن��ة ال��ارع��، وم�ی�� األراضي، ه�اك حاجة إلى س�اسات و���ة 

وتع��� ش�اغل ال�لق�ح م�ألة شاملة في ���� م� األح�ان و���غي ت���� . وال��ال��، والق�اع ال�اص وال����ع ال��ني
ل����امة ف���، بل أ��ا ع�� الق�اعات ال��اسات لع�م دمج اع��ارات ال�لق�ات وال�لق�ح في س�اق ال���الت ال�راع�ة ا

  ).م�ال، ال��اجة وال��ة(
  األن��ة
إع�اد وت�ف�� س�اسات م��قة وشاملة م� شأنها أن ت��� وت�ع� األن��ة ل��ن وت���ع ال�لق�ات  1-1ال��ا� 

  ال���ة وال��ج�ة، ل�م�ها في خ�� ال��اسات األوسع ن�اقا لل����ة ال����امة
م�ال، ال���ع ال���ل�جي، واألم� الغ�ائي، (��اسات م��قة ع�� الق�اعات والق�ا�ا ال�املة ال�ه�ض � 1-1- 1ال��ا� 

  ؛)وال��اد ال����ائ�ة وال�ل�ث، وال�� م� الفق�، وتغ�� ال��اخ، وال�� م� م�ا�� ال��ارث وم�اف�ة ال����
  �ع�ض ل����ات اآلفات؛معال�ة ال�وا�� ب�� ال�لق�ات وص�ة اإلن�ان، وال��� الغ�ائ�ة وال 2-1-1ال��ا� 
  ؛غ��ةإن�اج األ ف��ا ی��اوزمعال�ة ال�وا�� ب�� ال�لق�ات وتق��� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة،  3-1-1ال��ا� 
  االع��اف �ال�لق�ات وال�لق�ح ���ء م� ن�� زراع�ة �املة و���خالت زراع�ة هامة؛ 4-1-1ال��ا� 
  ���ء أساسي م� ت�امل ال��� اإل���ل�ج�ة وص�ان�ها؛ االع��اف �ال�لق�ات وال�لق�ح 5-1-1ال��ا� 
م�ال، اإلدارة ال���املة لآلفات، وال���ع (ت���� ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة وتع��� ال�فاعالت اإل��اب�ة  6-1-1ال��ا� 

  ؛)في ال��رعة، وال����ف اإل���ل�جي، واالس�عادة م� أجل ز�ادة ت�ا�� ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة
دع� ال�ص�ل إلى ال��انات واس���ام أدوات دع� الق�ار، ��ا في ذل� ال����� الس���ام األراضي وتق���  7- 1-�1ا� ال�

في ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة، مع م�ار�ة ال��ارع��  6ال��ا��، م� أجل تع��� م�� م�ائل ال�لق�ات وت�ا��ها
  وال����عات ال��ل�ة؛

دع� ت���ة الق�رات ل�ق��� إرشادات ��أن أف�ل م�ارسات إدارة ال�لق�ات وال�لق�ح، ع� ���� دع� دمج  8-1-1ال��ا� 
  ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة في خ�مات اإلرشاد ال�راعي، وال��ارك ب�� م�ارع وآخ�، وش��ات ال�اح��� لل��ارع��؛

                                                             
  .م�ا�� ت�ف� ن�اتات رع��ة، وم�اقع لل�ع��� و��وف أخ�� الس���ال دورات ح�اة أن�اع ملق�ات م��لفة: م�ائل ال�لق�ات 6
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ة مع االل��امات ال�ول�ة، لل��ارع�� وم�رد� األغ��ة إع�اد وت�ف�� ال��اف�، ال�ي ت��ن م��قة وم��ائ� 9-1-1ال��ا� 

م�ال، ت�اب�� ح�� ال����ن ال�ي ت��� م� م�ائل ال�لق�ات؛ وحف� ال��ا�� غ�� (ل����ع اع��اد م�ارسات م�ات�ة لل�لق�ات 
ال�لق�ات وم�ائلها و�زالة أو تقل�ل إلى أدنى ح� ال��اف� ال�ل��ة ال�ي تل�� ض�را �) ال��روعة لل��اتات ال�ع��ة لل�لق�ات

، مع م�اعاة )م�ال، إعانات م���ات اآلفات؛ وح�اف� الس���ام م���ات اآلفات ���� لل���ل على ائ��ان م� ال���ك(
اح��اجات ال��ارع�� وال��ال�� وم�ی�� األراضي في ال��ا�� ال����ة وال��ف�ة، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

  وغ��ه� م� أص�اب ال��ل�ة؛
ت���ع االع��اف �ال��ارسات ال��ات�ة لل�لق�ات والع�اق� على و�ائف وخ�مات ال�لق�ح في ن�� إص�ار  10-1-1ل��ا� ا

  ال�هادات القائ�ة؛
  .ح�ا�ة أن�اع ال�لق�ات ال�ه�دة و��ل� ب��اتها ال���ع�ة وحف�ها 11-1-1ال��ا� 
  7ت�ف�� ق�اع� فعالة ��أن م���ات اآلفات 2-1ال��ا� 
تقل�ل اس���ام م���ات اآلفات القائ�ة، ��ا في ذل� م���ات اآلفات ال����ل�ة وال��اد ال����ائ�ة ال�راع�ة،  1-2-1ال��ا� 

ال�ارة �ال�لق�ات أو ال�ي ت��ل خ��ا غ�� مق��ل عل�ها، و�زال�ها ت�ر���ا، وت��� ت���ل تل� ال����ات ال�ارة �ال�لق�ات 
  أو ال�ي ت��ل خ��ا غ�� مق��ل عل�ها؛

) �ال��� إلى حاالت تع�ض واقع�ة في ال�ق�ل وال�أث��ات األ��ل أجال(إع�اد إج�اءات تق��� ال��ا��  2-2-1 ال��ا�
ل����ات اآلفات، وال��ور ال�عال�ة �ال����ات، وال�ائ�ات ال��ة ال���رة ل��اعاة اآلثار ال����ة وال�أث��ات ال���اك�ة، ��ا في 

��ا في ذل� ال���، وال��قات، (غ�� ال��اش�ة، على ال�لق�ات ال���ة وال��ج�ة ذل� ال�أث��ات ش�ه ال����ة وال�أث��ات 
، و��ل� األن�اع األخ�� غ�� ال���ه�فة، وت����ها وت�ف��ها ���ل )وال���ات في م�حلة ال��ر االن�قالي وم�حلة ال�ل�غ

  م����؛
��ل م���ات اآلفات ال�ا�عة ل����ة الع�ل مع ال������ م� أجل ت�ف�� أدوات م�ل حق��ة أدوات ت� 3-2-1ال��ا� 

  األغ��ة وال�راعة؛
  تع��� ق�رات سل�ات ت���ل م���ات اآلفات على ح�ا�ة ال�لق�ات م� ال��اد ال����ائ�ة؛ 4-2-1ال��ا� 
م�ال، األسال��، (إع�اد وت���ع اإلرشادات وال��ر�� ��أن أف�ل م�ارسات اس���ام م���ات اآلفات  5-2-1ال��ا� 

اس��ادا إلى م�ونة ال�ل�ك ال�ول�ة إلدارة م���ات اآلفات ) ا، وال��ق��، وال��اص�ل غ�� األزهار، واألح�ال ال���ةوال����ل�ج�
  ال�ادرة ع� م���ة األغ��ة وال�راعة وم���ة ال��ة العال��ة؛

م�ال، (ب�یلة                                                                            ُ   إع�اد وت�ف�� اس��ات���ات و���ة و�قل���ة لل�� م� م�ا�� م���ات اآلفات وت���ع ن هج 6-2- 1ال��ا� 
لل�� م� تع�ض ال�لق�ات ل����ات اآلفات ال�ارة أو إزالة ه�ا ) م�ارسات اإلدارة ال���املة لآلفات وال��اف�ة ال���ل�ج�ة

  ال�ع�ض؛
  .إع�اد وت�ف��، ح�� االق��اء، ب�امج و���ة لل�ص� وال��اق�ة وال����ل لل����ات وم���اتها ال����ل�ة 7-2-1ال��ا� 
  �ة وت���ع ال�عارف األصل�ة وال�قل���ةح�ا 3-1ال��ا� 
م�ال، (ح�ا�ة وت���ع ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات األصل�ة وال�قل���ة ذات ال�لة �ال�لق�ات وال�لق�ح  1-3-1ال��ا� 

��ات        ُ                       ودع� ال� هج ال��ار��ة ل���ی� ال) ت���� ال��احل؛ ورعا�ة م�ارد ال�لق�ات؛ وال��ل ال�قل���ة لفه� آثار ال�ف�ل�ات
  ال������ة لألن�اع ال��ی�ة ورص�ها؛

  .ح�ا�ة ال�ق�ق في األراضي وال��ازة ال����ص عل�ها ل�ف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام 2-3-1ال��ا� 

                                                             
لالت�اد  (SSC)والل��ة ال�ع��ة ب�قاء األن�اع  (CEM)مع اإلحا�ة عل�ا ب�ق��� ف�قة الع�ل ال�����ة ب�� الل��ة ال�ع��ة �إدارة ال��� اإل���ل�ج�ة  7

 ".��أن ال����ات ال�هاز�ة (WIA)ت��ی� لل�ق��� ال���امل العال�ي "وال�ع��ة �ال����ات ال�هاز�ة وال�ع��ن  (IUCN)ال�ولي ل��ا�ة ال���عة 
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  م�اق�ة ال��ارة �ال�لق�ات ال��ج�ة وت���اتها، واآلثار األخ�� ال���لة �ال��ارة 4-1ال��ا� 
رص� ت���ات أن�اع ال�لق�ات ال��ج�ة واالت�ار بها، واألن�اع والف�ائل وال�الالت ب�� ال�ل�ان وداخل  1- 4-1ال��ا� 
  ال�ل�ان؛
م���عات ال�لق�ات ال����ة لألم�اض إلى  إع�اد وت���ع آل�ات لل�� م� ان��ار ال�ف�ل�ات والع�امل 2-4-1ال��ا� 

  ال��ج�ة وال���ة؛
ال��اتات، وال�لق�ات، وال�ف��سات، واآلفات، (األن�اع الغ���ة الغاز�ة  ون�� م�ع وتقل�ل م�ا�� إدخال 3-4-1ال��ا� 

ال�ي ت��ل خ��ا غ�� مق��ل على ال�لق�ات وعلى م�ارد ال��اتات ال�ي تع��� عل�ها، ورص� ) والع�امل ال����ة لألم�اض
  ).��Bombus terrestrisال على س��ل ال(                          ُ             خ�� ال���� م� األن�اع ال�ي أ دخل� �الفعل 

  ال��ف�� ال���اني  - 2الع��� 
 اله�ف ال��غ�لي

� ال��ارع��، وال��ال��، وم�ارعي الغا�ات،                                                                  ُ  ّ                                          تع��� وت�ف�� م�ارسات اإلدارة ال�ي ت��ن م���عات ال�لق�ات ال���ة، وت �� 
  .في إن�اج��ه� وس�ل ع��ه�وم�ی�� األراضي وال����عات ال����ة م� االس�فادة م� م�افع و�ائف وخ�مات ال�لق�ح 

  األساس ال���قي
م� أجل تأم�� م�ائل م�ات�ة لل�لق�ات وت���ع ال��� اإل���ل�ج�ة ال�راع�ة ال����امة وت���ة ال�لق�ات، ی��غي ال���� 

و���غي ت�خي الع�ا�ة على م���� ال��رعة وع�� ال��� . لل����ات ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة ل�قل� ال�لق�ات في ال�ق�ل
وتعالج ال��اب�� على م���� ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة م�� ال��ا�� وق��ة اإلدارة ع�� ال��ا�� . اإل���ل�ج�ة �أك�لها

وت��ل ت�اب�� اإلدارة ال����ة لل�لق�ات الع�ا�ة ب����ة ال��ل ل��ل الع�ل وغ��ه م� . ال���ع�ة األرض�ة والق�اعات
  .ال�لق�ات
  األن��ة
مع ال��ارع��، وال��ال�� ال������ وال��ف���، وم�ی�� األراضي وال�ع�ب األصل�ة (ك ت���� م���  1-2ال��ا� 

  في ال��ا�� ال����ةو وت�ف�� م�ارسات م�ات�ة لل�لق�ات في ال��ارع واألراضي الع���ة ) وال����عات ال��ل�ة
م�ل�ة أساسا، ح�� االق��اء، ته��ة �قع غ�� م�روعة لل��اتات وتع��� ال���ع ال�ه�� �اس���ام أن�اع  1-1-2ال��ا� 

  وت��ی� ف��ات اإلزهار ل��ان م�ارد أزهار م���عة وم��اف�ة وم����ة لل�لق�ات؛
  إدارة ت�ه� م�اص�ل األزهار ل��فعة ال�لق�ات؛ 2-1-2ال��ا� 
  دع� ش��ات ل��ادل ال��ور ال��ل�ة؛ 3-1-2ال��ا� 
  لق�ات ال��ج�ة؛ت���ع ال���ع ال���ي وحف�ه ب�� م���عات ال� 4-1-2ال��ا� 
                             ُ                                                                   ت���ع خ�مات اإلرشاد ال�راعي، ون هج ال��ارك ف��ا ب�� ال��ارع�� وال��ارس ال���ان�ة لل��ارع�� م� أجل  5-1-2ال��ا� 

  ت�ادل ال�عارف وتق��� تعل�� ع�لي وت���� ال����عات ال�راع�ة ال��ل�ة؛
ائل لل�لق�ات م� خالل ال��ائ� ال���ل�ة وات�اع ت���ع ن�� ال�راعة وما ی��ج ع�ها م� م�ارد أغ��ة وم�  6-1-2ال��ا� 

ُ                                                                                                                   ن هج زراع�ة إ���ل�ج�ة م�ل ال�ورات ال�راع�ة، و�ن�اج ع�ة م�اص�ل، وال�راعة ال��اج�ة، واإلدارة ال���املة لآلفات، وال�راعة 
  الع���ة، وال����ف اإل���ل�جي؛

على س��ل (��أن اإلدارة ال���املة لآلفات ت���ع ز�ادة ال�عي وال��ر�� واع��اد أف�ل ال��ارسات  7-1-2ال��ا� 
والق�ام، ع�� ال��ورة، �اس�ع�ال م���ات ) ال��ال، ��ا في ذل� اس��ات���ات إدارة األع�اب ال�ارة وال��اف�ة ال���ل�ج�ة

معای�ة على س��ل ال��ال، ت�ق�� ت���� م���ات اآلفات، واألح�ال ال���ة، و (اآلفات في س�اق إدارة ال�لق�ات في ال��رعة 
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، وت��� أو تقل�ل أ� تأث��ات تآزر�ة ل����ات اآلفات مع )ال�ع�ات م� أجل تقل�ل ان��اف ال�ش إلى م�ا�� خارج ال�ق�ل

  ال����ات األخ�� ال�ي ث�� أنها ت��� ض�را خ���ا أو ض�را ال ���� ت�ار�ه على ال�لق�ات؛
  ات؛�ت���ع أف�ل ال��ارسات لل�راعة القادرة على ال���د أمام تغ�� ال��اخ وت�ق� م�افع لل�لق 8-1-2ال��ا� 
إدراج م�ارسات م�ات�ة لل�لق�ات في ال��ارسات القائ�ة في الق�اعات ذات ال�لة، ��ا في ذل� ن��  9-1-2ال��ا� 

  .غ��ةال�راعة و�ن�اج األ ن��إص�ار ال��اخ�� في 
  دارة ال��ات�ة لل�لق�ات واح��اجات ال�لق�ات في ال��اجةمعال�ة اإل 2-2ال��ا� 
ت��� أو تقل�ل إلى أدنى ح� إزالة الغا�ات، وال��ارسات ال�ارة إلدارة الغا�ات وال�ه�ی�ات األخ�� ال�ي  1-2-2ال��ا� 

  ت�ث� سل�ا على ال�لق�ات ال���ة وعلى ال����ة ال�قل���ة لل��ل؛
  ل��� وص�ن ونقل ال��احل داخل ص�ادی� خ���ة؛ ت�ف�� وت���ع ت�اب�� 2-2-2ال��ا� 
ت���ع ن�� ال�راعة ال��ج�ة وال��� ال��ج�ة ل��ان ال��ائل م��ای�ة ال���ع ال�ي ت��لها األن�اع ال��ل�ة،  3-2-2ال��ا� 

  وال�ي تق�م م�ارد األزهار وم�اقع تع��� م���عة لل�لق�ات؛
  .ق�اع� ن�� إص�ار ت�اخ�� إدارة الغا�ات ال����امةإدراج اع��ارات ����ص ال�لق�ات في  4-2-2ال��ا� 
  �ا�� م�ائل ال�لق�ات وحف�ها و�دارتها واس�عادتهات���ع ت 3-2ال��ا� 
ص�ن أو اس�عادة ال�لق�ات وال��ائل ال��زعة في ال��ا�� ال���ع�ة، ��ا ف�ها الغا�ات، واألراضي الع���ة،  1-3-2ال��ا� 

��ة وال���ات ال���ع�ة، ل�ع��� ت�اف� م�ارد األزهار وم�اقع ال�ع��� ع�� ال�مان واألراضي ال�راع�ة، وال��ا�� ال��
  وال��ان؛
ت��ی� ال��ا�� وال��اب�� ذات األول��ة، على ال����� العال�ي واإلقل��ي وال���ي وال��لي ل�ف� أن�اع  2-3-2ال��ا� 

  ال�لق�ات ال�ادرة وال�ع�ضة لالنق�اض؛
ا�� ال����ة ال���ع�ة وال��ا�� ش�ه ال���ع�ة و�دارتها ����قة م�ات�ة لل�لق�ات، ف�ال دع� إن�اء ال�� 3-3-2ال��ا� 

  ع� ال��ارات األخ�� في ال��قع ال���عي، م�ل ن�� ال��اث ال�راعي ال�ه�ة عال��ا ال�ا�عة ل����ة األغ��ة وال�راعة؛
ام��اد ال��ق وال��� ال��ی��ة إلن�اء ت���ع ال��ادرات في ال��ا�� ال����ة وخ�مات األراضي على  4-3-2ال��ا� 

وص�ن م�ا�� خ��اء وأراضي غ�� م�غ�لة ال�ي ت�ف� م�ارد األزهار وم�اقع تع��� لل�لق�ات، وت���� العالقة ب�� 
  ال�اس وال�لق�ات ع� ���� ز�ادة ال�عي العام �أه��ة ال�لق�ات في ح�اته� ال��م�ة؛

قة �ال��ائ� وم�اف��ها ل�قل�ل آثارها ال�ل��ة على ال�لق�ات وال��� اإل���ل�ج�ة إدارة اس���ام ال��اب�� ال��عل 5- 3-2ال��ا� 
  .ذات ال�لة

  ت���ع ال����ة ال����امة لل��ل وص�ة ال��ل 4-2ال��ا� 
تقل�ل اع��اد ال�لق�ات ال��ج�ة على ب�ائل ال�ح�� وح��ب اللقاح، ع� ���� ت���ع ت�اف� وت���ة م�ارد  1-4- 2ال��ا� 

  األزهار ���ل أف�ل، و�ال�الي ت���� تغ��ة ال�لق�ات وم�اع�ها ض� اآلفات واألم�اض؛
اض واألن�اع الغ���ة الغاز�ة تقل�ل إلى أدنى ح� م�ا�� الع�و� وان��ار الع�امل ال����ة لألم�اض، واألم�  2-4-2ال��ا� 

  وتقل�ل إلى أدنى ح� ال�غ�� على ال�لق�ات ال��ج�ة ال��ت��ة ب�قل ال��احل؛
  ت���� أس�اق لل�لق�ات ال��ج�ة؛ 3-4-2ال��ا� 
  إع�اد ت�اب�� ل�ف� ال���ع ال���ي في ال�لق�ات ال��ج�ة؛ 4-4-2ال��ا� 
ال��ل ع��� ال�لة �ال��ارسات االب��ار�ة في إدارة ن�ل الع�ل، و  تع��� ال�عارف ال��ل�ة وال�قل���ة ذات 5-4- 2ال��ا� 

  .ال���ة وغ��ها م� ال�لق�ات ال��ج�ة
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  إش�اك ال����ع ال��ني والق�اع ال�اص  - 3الع��� 
 اله�ف ال��غ�لي

 األدوات ل��عال�ه�ض �ال��ق�ف وز�ادة ال�عي في الق�اع�� العام وال�اص ع� الق�� ال��ع�دة لل�لق�ات وم�ائلها؛ وت���� 
  .وت�ف�� إج�اءات ع�ل�ة لل�� م� تقل� ال�لق�ات وم�عه ؛الق�ار

  األساس ال���قي
. أص��� ال�راعة العال��ة تع��� على ال�لق�ات على ن�� م��ای�، و��ت�� ال���� م� ه�ا االع��اد على ال�لق�ات ال���ة

ت ال����ل وم�ی�� سالسل ال��ر��، ��ه�ون وعامة ال�اس والق�اع ال�اص، ��ا في ذل� ص�اعات األغ��ة وم�����ا
واس��ادا إلى ذل�، ���اج األم� إلى ص�اغة إج�اءات م��ه�فة لل����ع ال��ني وللق�اع . اه��اما م��ای�ا ���ا�ة ال�لق�ات

ه�ه ال��ائف  ةو��اع� الفه� األك�� ل��� ال��ارة في خ�مات ال�لق�ح وق��. ال�اص ��أن حف� ال�لق�ات وم�ائلها
  .��مات على دفع م�ل ه�ه ال��ادراتوال

  األن��ة
  ز�ادة وعي عامة ال��ه�ر 1-3ال��ا� 
في ذل� ال��ارع��،  ا�عي مع م���عات رئ���ة م��ه�فة م� أص�اب ال��ل�ة، ��الاالش��اك في ز�ادة  1-1-3ال��ا� 

والعامل�� �اإلرشاد ال�راعي، وال��ال��، وال����ات غ�� ال���م�ة، وال��ارس، ووسائل اإلعالم، وم���ات ال���هل���، 
  ف��ا ی�عل� �ق��ة ال�لق�ات وال�لق�ح لل��ة وال�فاه وس�ل الع��؛

   ّ                            وم�� عي م�����ات ال����ل وم�ی�� ال�اص، ��ا في ذل� ش��ات األغ��ة،  ز�ادة وعي الق�اع 2-1-3ال��ا� 
  سالسل ال��ر��، �ال��ا�� ال�ي �ف�ضها ت�اجع و�ائف وخ�مات ال�لق�ح على أع�اله� و�ق��ة ح�ا�ة ال�لق�ات؛

في ذل� ال��ارع��  ات���ع اس���ام ال����ل�ج�ا و��اء الق�رات ال����ف�ة ل�� عامة ال��ه�ر، �� 3-1-3ال��ا� 
  ال�لق�ات؛ ج�ع ال��انات ع�ال�لق�ات وت����ها ع� اآلفات، و�ال�الي ال��اه�ة في وال��ال��، م� أجل ت��ی� 

دع� ح�الت وأن��ة إلش�اك أص�اب ال��ل�ة في حف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام، ��ا في ذل�  4-1-3ال��ا� 
  8.ال����ة أ�ار �ال��م العال�ي لل��ل، ال�� أن�أته ال��ع�ة العامة لألم�/مای� 20االح�فاالت في 

  إج�اءات لعامة ال��ه�ر 2-3ال��ا� 
ال�ه�ض �األن��ة ال�عل���ة مع األ�فال وال�الب ع� أه��ة ال�لق�ات وو�ائف وخ�مات ال���  1-2-3ال��ا� 

  اإل���ل�ج�ة في ح�اته� ال��م�ة واق��اح وسائل لل��اه�ة في ح�ا�ة ال�لق�ات؛
دمج م�ض�عات ال�لق�ات وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة في ال��اهج ال�راس�ة لل�راعة، وال�ورات  2-2-3ال��ا� 

  ال�راس�ة ال����ة واالق��اد�ة؛
دع� ان��ا� ال��ا�� في م�ار�ع العل�م ل��ل�� ب�انات ع� ال�لق�ات وال�لق�ح وز�ادة ال�ق�ی� ب�� م���ات  3-2-3ال��ا� 

  ق�ات؛ال����ع ال��ني ل�ور ال�ل
ون�� ال�عل�مات ع� ال�لق�ات وال�لق�ح  9ت���ع أن��ة ب�اء ال���ات، ��ا في ذل� م� خالل ال��ت��ات، 4-2-3ال��ا� 

م� خالل ق�اع� ال��انات العامة، وال��ا�ات ال����ة، ووسائل ال��اصل االج��اعي وش��ات ال�عل�مات ال�ي ت��� وص�ل 
  .ج��ع أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� إل�ها

                                                             
  .��أن ال����ة ال�راع�ة واألم� الغ�ائي وال�غ��ة 2017كان�ن األول /د����� 20ال��رخ  72/238ق�ار ال��ع�ة العامة ان��  8
  )/http://www.apimondia.com (APIMONDIA) ���� ر��ه �االت�اد ال�ولي ل�ا��ات ال��ال��(م�ال، م�ت�� م���� لل��ادرة  9

http://www.apimondia.com/
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  إش�اك دوائ� األع�ال وسالسل ال��ر�� 3-��3ا� ال

ت�ف�� أدوات ص�ع الق�ار ل��اع�ة م��لف أص�اب ال��ل�ة على تع��� ق�� لل�لق�ات وال�لق�ح، ��ا في  1-3-3ال��ا� 
  ذل� الق�� غ�� ال�ق��ة؛

  ن�اج األغ��ة؛إع�اد وسائل إلدراج ال�لق�ات وال�لق�ح في ح�اب ال��لفة ال�ق�ق�ة لل�راعة و� 2-3-3ال��ا� 
غلة ال��اص�ل (ت���� الفه� داخل الق�اع ال�اص لل�وا�� ب�� ال����ات ال��ار�ة واالع��اد على ال�لع  3-3-3ال��ا� 
  ��أن ن�ع ال�لق�ات ذات ال�لة؛) ون�ع��ها
األع�ال  ت�ارك األدلة ع� تقل� ال�لق�ات واآلثار االق��اد�ة، واآلثار على س�ل الع��، ل�ع� دوائ� 4- 3-3ال��ا� 

  في ت��ی� ال��ا�� ال����لة، و�ع�اد تق���ات ال�عف، واع��اد ت�اب�� م�ات�ة لل�لق�ات؛
  إع�اد وت�ارك م��رات ال��و� إلج�اءات دوائ� األع�ال ال��ات�ة لل�لق�ات؛ 5-3-3ال��ا� 
  .لل���هل��� ال�ي ���� أن تف�� ال�لق�ات�ال���ة  ت���ع اس���ام ال�ل�قات اإل���ل�ج�ة، وال�عای�� وأه��ة ال��ارات 6-3-3ال��ا� 

  ال�ص� وال���ث وال�ق���  - 4الع��� 
 اله�ف ال��غ�لي

رص� وتق��� حالة وات�اهات ال�لق�ات، وال�لق�ح وم�ائلها في ج��ع ال��ا�� وس� الف��ات ال�ع�ف�ة، ��ا في ذل� ع� ���� 
  .دع� ال���ث ذات ال�لة

  األساس ال���قي
وات�اهات ال�لق�ات وو�ائف وخ�مات ال�لق�ح، وت�اب�� حف� ال�لق�ات واس���امها ال����ام، ون�ائج إن رص� وتق��� حالة 

و���غي ت���ع اله��ات األكاد���ة وال����ة، وال����ات وال���ات . تل� ال��اب��، �ع��� ض�ور�ا إلرشاد اإلدارة ال���ف�ة
اة ال�عارف ال�قل���ة، م� أجل س� الف��ات ال�ع�ف�ة وت�س�ع ال�ول�ة ذات ال�لة على إج�اء ال���� م� ال���ث، مع م�اع

ن�اق ال���ث ل���ل م���عة أوسع م� ال�لق�ات ودع� جه�د ال�ص� ال���قة ال���ولة على ال����� العال�ي واإلقل��ي 
أقل في م�ال  وال���ي ودون ال���ي وال��لي و��اء الق�رات ذات ال�لة، وال س��ا في ال�ل�ان ال�ام�ة، ح�� ت��ل جه�د

  .ال���ث وال�ص� ح�ى اآلن
  األن��ة
  ال�ص� 1-4ال��ا� 
  رص� حالة وات�اهات ال�لق�ات، مع ال����� ���ل خاص على ال��ا�� ال�ي تف�ق� إلى ال��انات حال�ا؛ 1-1-4ال��ا� 
���ل خاص على  ت��ی� ح�� تقل� ال�لق�ح في ال��اص�ل وفي ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ع�ة، مع ال����� 2-1-4ال��ا� 

��� مقارن�ها ل���ی� ال��ا�� ون�� ال�راعة ال�ي تف�ق� إلى ال��انات حال�ا، ح���ا أم��، وت���� ب�وت���الت م��قة و�
  خالت األك�� فعال�ة؛ت�اب�� ال��
رص� ال����ات وال�ه�ی�ات ال�ي ت��ق �ال�لق�ات �العالقة إلى حال�ها وات�اهاتها م� أجل ت��ی�  3-1- 4ال��ا� 

  األس�اب ال����لة ل�قل� ال�لق�ات؛
  رص� فعال�ة ال��خالت في ح�ا�ة ال�لق�ات و�دارة و�ائف وخ�مات ال�لق�ح؛ 4-1-4ال��ا� 
لل�����م��، م�ل ت���قات اله�اتف ال���قلة، ل����ع رص�  دع� اس���ام ال����ل�ج�ا و�ع�اد أدوات سهلة 5- 1-4ال��ا� 

  ال�لق�ات م� خالل ان��ا� ال��ا�� في العل�م؛
ت���ع اس���ام ال�لق�ات وال�لق�ح ���ش�ات ل�الة ال���ع ال���ل�جي، وص�ة ال��� اإل���ل�ج�ة،  6- 1-4ال��ا� 

  واإلن�اج�ة ال�راع�ة وال����ة ال����امة؛
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ال س��ا في ال��ا�� و ت���� م�ه��ات لل�ص� ال��ه�ي لل�لق�ات في ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ع�ة،  تع��� 7-1-4ال��ا� 
ة على تف��ل��ة م�ئال����ة أو ال��اقع ذات األه��ة لل�ف� وال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة ����قة ت��� وضع خ�ائ� 

  .ال����� ال��لي ث� ع�ل�ة ص�ع ق�ار الالحقة
  ال���ث 2-4ال��ا� 

ت���ع إج�اء ���ث ع� الف�ات ال����ف�ة لل�لق�ات ��الف ال��ل وأن�اع ال�لق�ات ال���ة األخ�� في  1-2-�4ا� ال�
ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ع�ة وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي تق�مها م� أجل ت���� س�اسات اإلدارة ال��اس�ة 

  وت�اب�� ال��ا�ة ال��اس�ة؛
���ث، ��ا في ذل� ال���ث ال��ار��ة، ع� اآلثار االج��اع�ة االق��اد�ة ف�ال ع� اآلثار إج�اء ال 2-2- 4ال��ا� 

  األع�ال ذات ال�لة؛ تا�� شو  ال�راعي ����ة ل�قل� ال�لق�ات في الق�اعال
ت���� ت�ان� ال��وت���الت م� أجل ال���ث، وج�ع ال��انات، و�دارة وت�ل�ل ع��ات ال�لق�ات وخ�نها  3-2-4ال��ا� 
  م���اها، ��ا في ذل� أسال�� ال���ث ال�عاون�ة؛ وت����

��ا في ذل� تأث��ات الفق�ان ال��ئي  ،ال�ع�ف�ةل�� الف��ات  ت�ادلهات���ع إج�اء ال���� م� ال���ث و  4-2-4ال��ا� 
لل�لق�ات على إن�اج ال��اص�ل، واآلثار ال����لة ل����ات اآلفات �ال��� إلى تأث��اتها ال��اك��ة ال����لة، واآلثار ال����لة 

�ة، وعلى �ل ال��وف ال���ان�ة، ��ا في ذل� اآلثار ال��ای��ة على ال�لق�ات ال��ج�ة وال�� لل�ائ�ات ال��ة ال���رة، في 
ال�لق�ات االج��اع�ة مقابل ال�لق�ات ال���ح�ة، واآلثار على تلق�ح ال��اتات ذات ال��اص�ل وم� غ�� م�اص�ل على 

ال���  سالمة، �اإلضافة إلى أث� فق�ان ال�لق�ات على ال��� الق��� وال��� ال���ل، وفي �ل ��وف م�اخ�ة م��لفة
  ؛اإل���ل�ج�ة وص�ان�ها

                                  ُ    ال��ارسات ال��ات�ة لل�لق�ات ض�� ال� ��  ل�مجإج�اء ال���� م� ال���ث ل���ی� وسائل ع�ل�ة  ت���ع 5-2- 4ال��ا� 
  ؛ة��� ال�راع�الوتع��� ال���ع ال���ل�جي في وج�دتها  الغلةل��ادة ال���ولة ال�راع�ة ���ء م� ال�ه�د 

ق�ح في إ�ار تغ�� ال��اخ وت�اب�� ال�ل ت�اجهت���ع إج�اء ال���� م� ال���ث ل���ی� ال��ا�� ال�ي  6-2-4ال��ا� 
وم�ائلها، ف�ال ع� دور ال�لق�ح في ق�رة ن�اع ال�ئ���ة لأل ةال����ل ��ارة��ا في ذل� ال ،ال����ةوأدوات ال��ف�ف ال���ف 
  ؛اإل���ل�ج�ة األوسع ن�اقا على ال���د واس�عادة حال�هاال��� 

ال�لق�ح، و�ائف وخ�مات إذ أنها ت�فاعل مع  ،ال���ث وال��ل�ل ��أن إدارة اآلفات إج�اء ال���� م�ت���ع  7-2-4ال��ا� 
  ل�ع� ع�ل�ة وضع ب�ائل أك�� ج�و� واس��امة؛ ،ال�لق�ات ل�قل�ال����ات  أث�مع م�اعاة 

�ة ل���ی� س�ل دمج تق��� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�جال���ث وال��ل�ل  إج�اء ال���� م�ت���ع  8-2-4ال��ا� 
  ؛ة��غألا جا�نإ زو ا��ی ا��فال�لق�ات،  حف�و 

ت�ج�ة ال���ث في م�ال ال�لق�ات ون�ائ�ها إلى ت�ص�ات وأف�ل ال��ارسات ال��اس�ة ل�ائفة ع���ة  9-2-4ال��ا� 
  م� م���عات أص�اب ال��ل�ة؛

تع��� أوجه ال�آزر ب�� األدلة العل��ة، وم�ارسات ال�ف� وم�ارسات م���ع ال���ث لل��ارع��،  10-2- 4ال��ا� 
  .وال�عارف ال�قل���ة ل�ع� اإلج�اءات ���ل أف�ل

  ال�ق��� 3-4ال��ا� 
ت��ح إن�اء خ�ائ� م�ئ�ة تف��ل�ة  �ل�قاتت�ل�� م���عات ب�انات م� خالل ع�ل�ة دائ�ة ل�ص� ال 1-3-4ال��ا� 
م�ل�ة ل��ان حالة وات�اهات ال�لق�ات وال�لق�ح وم�� ضعف م�اص�ل م��دة م� أجل دع� و  دون و���ة/و���ة/إقل���ة

  ص�ع الق�ار؛
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ع والق�ال�راعة وغ��ها م� الق�� �ال���ة لال�لق�ات وال�لق�ح، مع م�اعاة الق��ة االق��اد�ة م�افع  تق��� 2-3-4ال��ا� 
  ؛                            ّ                                  ��ا في ذل� ش��ات األغ��ة، وم�� عي م�����ات ال����ل وسالسل ال��ر��، ال�اص
تق��� م�افع ال��ارسات ال��ات�ة لل�لق�ات، ��ا في ذل� حف� ال��ا�� غ�� ال��روعة في ال��ارع، واق��اح  3-3-4ال��ا� 

  ب�ائل إلزالة الغا�ات؛
  اص�ل م��دة، ون�� إ���ل�ج�ة زراع�ة و���ات ���ع�ة م��دة؛ز�ادة فه� ع�اق� تقل� ال�لق�ات في م� 4-3-4ال��ا� 
دع� ت��ی� ال�لق�ات في ال��ا�� ال���ع�ة وال��ا�� ال�اضعة لإلدارة، م�ل ال��� ال��ج�ة وال�راع�ة،  5-3-4ال��ا� 

  ف�ال ع� ال�فاعالت ب�� ال�لق�ات وال��اتات، وآثار األن��ة ال����ة في ال��� اإل���ل�ج�ة؛
تل��ة اح��اجات ال�ق��� ال����في في م��لف ال��ا�� وت���� اس��ات���ات م��ه�فة ل�� الف��ات  6-3-4ال��ا� 
  القائ�ة؛
ز�ادة الق�رات ال����ف�ة ل����� ال�عارف ع� ال�لق�ات، وحال�ها وات�اهاتها، وت��ی� م���ات ال�غ�� في  7-3-4ال��ا� 

  أع�ادها، و�ع�اد ال�ل�ل ال��اس�ة؛
ت���ع ال�ق���ات ال�����ة ل�الة حف� أن�اع ال�لق�ات م� م��لف ال����عات ال����ف�ة، وت��ی�  8-3- 4ا� ال��

س�الت ال��انات ال����ة واإلقل���ة والعال��ة للقائ�ة ال���اء والق�ائ� ال���اء �ان��ام وص�اغة خ�� ع�ل ل�ف� واس�عادة 
  .أن�اع ال�لق�ات ال�ه�دة �االنق�اض

  لةال�هات الفاع
األ��اف في اتفاق�ات ر�� وغ��ها م�  ��ا في ذل�ت�جه خ�ة الع�ل ه�ه إلى ج��ع أص�اب ال��ل�ة ذو� ال�لة، 

ت ال�ان�ة، ��ا في ذل� م�ف� ��االاالتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف، وال���مات ال����ة ودون ال����ة وال��ل�ة، وال
�ة اإلقل���ة وال����ة وال��ارف ال�ي ل�یها ح�اف� ����ة م� الق�وض ال���ة العال��ة، وال��� ال�ولي وم�ارف ال���

ال����ة لل����ة ال��ف�ة، وال�هات ال�ان�ة م� الق�اع ال�اص وال���ات، ف�ال ع� اله��ات وال����ات األخ�� ذات 
ل��ل�ة، والق�اع ال�لة، ومالك األراضي وم�ی�� األراضي، وال��ارع��، وال��ال��، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ا

  .ال�اص وال����ع ال��ني
والغ�ض م� ه�ه ال��حلة . وس�ق�م م���ة األغ��ة وال�راعة ب����� ت�ف�� خ�ة الع�ل، �ات�اع ال�هج ال�اجح لل��ة ال�ا�قة

وال�راعة ال��ی�ة ه� ت�اف� األن��ة ��أن ال�لق�ح وال�لق�ات على ن�� أوث� مع ال��ات� اإلقل���ة والق���ة ل����ة األغ��ة 
وس�ع��� ال��ف�� ال�امل لل��حلة ال�ان�ة م� خ�ة الع�ل على . م� أجل إقامة أوجه ال�آزر وتق��� ال�ع� على ن�اق أوسع

  .اإلقل��ي على ت�اف� ال��اردو ال������� ال���ي 
  اإلرشادات واألدوات ال�اع�ة  -را�عا 

  .(CBD/SBSTTA/22/INF/20)معل�مات ت�د قائ�ة �اإلرشادات واألدوات ال�اع�ة في وث�قة 
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  ال��ف� ال�اني
اس�ع�اض أه��ة ال�لق�ات وال�لق�ح �ال���ة إلى حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام في ج��ع ال���  –م�ج� 

  اإل���ل�ج�ة، خارج ن�اق دورها في ال�راعة و�ن�اج األغ��ة
  مق�مة  -ألف 

و����� ال�ق��� إلى ال��اه�ات ال�ي ق�مها الع�ی� . 13/15وال��ج� ال�الي ع�ال �ال�ق�ر  10أع� ال�ق��� ال�امل - 1
 11.م� ال�اح��� ح�ل العال�

 ال�راعةأدوار وق�� ال�لق�ات وال��اتات ال�ي تع��� على ال�لق�ات خارج ن�اق   –�اء 

ه�اك ت��ع واسع ال��اق للق�� ال��ت��ة �ال�لق�ات وال�لق�ح خارج ن�اق ال�راعة و�ن�اج األغ��ة، وت��ل الق��  - 2
 .اإل���ل�ج�ة وال�قاف�ة وال�ال�ة وال���ة وال����ة واالج��اع�ة

و�ع��� ح�الي ). ل�ائةفي ا 87.5ح�الي (وتع�ز ال�لق�ات ال��اث� وال���ع ال���ي لغال��ة ���� م� أن�اع ال��اتات  - 3
و��د� ال�لق�ح ب�اس�ة ال���انات عادة إلى درجة م� ال�لق�ح . ن�ف أن�اع ال��اتات �ال�امل على ال�لق�ح ب�اس�ة ال���انات

ال�ل�ي و���ع ب�ل� على ال��ای� ال���ي في ال����عات و���نه، وه� ب�وره ���ح ألن�اع ال��اتات �أن ت���ف مع 
وع� ���� ض�ان إم�ادات م� ب�ور . و��د� ال�لق�ح ال�ل�ي أ��ا إلى إن�اج أعلى م� ال��ور. �غ��ةال���ات ال��ی�ة وال�

 .ال��اث� وت���ع ال��ای� ال���ي، تع��� ال�لق�ات ذات أه��ة أساس�ة لل�فا� على ت��ع ال��اتات وو�ائف ال��� اإل���ل�ج�ة

اإل���ل�ج�ة ال�����ة، إذ ت�ه� في ت���� ال��اخ، وتع� ال��اتات وال�لق�ات ذات أه��ة ح���ة ل��ائف ال���  - 4
وت�ف�� الل��م ال���ة، والفاكهة وال��ور ال�ي ت�ع� ال���� م� األن�اع األخ��، وفي ال����ة على ال�الر�ا وغ��ها م� 

 فالغا�ات ال��ار�ة، ال�ي ت���� على ن��ة عال�ة م� األن�اع م�ف�لة. األم�اض، ض�� ج�لة و�ائف وخ�مات أخ�� 
وه�اك م�ال آخ� في ال��غ�وف، ال�� ����� عل�ه ن�اتات ال ����ها ال�لق�ح . ال��� تع��� ��فة خاصة على ال�لق�ح

ذات�ا، وال�ي ت�ف� و�ائف وخ�مات هامة م�ل م�ع ال��ات ال�احلي، وال��ا�ة م� الف��ان وت��ب ال��اه ال�ال�ة، مع 
 .�ال ع� ت�ف�� ال��ائل واألغ��ة لل��ل وألن�اع ����ة أخ�� ت�ف�� وق�د خ��ي وأخ�اب، وت�ع� م�ای� األس�اك، ف

ال�ع� ال ���ن ت��ع ال��اتات ف���، بل ���ن أ��ا ت��ع  �األزهار على �ع�ه وزوارواع��اد ال��اتات  - 5
 و����ا ت�ج� أدلة ق��ة الض��الل أع�اد ال�لق�ات ال��ل�ة. ان�ع 35  000األن�اع م� ال���انات ال�ي �ق�ر ع�دها ب��� 

غ�� أنه ن��ا . ن���ة نق� م�ارد األزهار، فال ت�ج� معل�مات تف�� �انق�اض أن�اع ال���انات ن���ة نق� م�ارد األزهار
ل��� تف�� ال��ائل، فإن ع�دا ����ا م� أن�اع ال��اتات ال�ي أص��� م�ق�ضة أو ش�ه م�ق�ضة في ال���ات ال�ائة ال�اض�ة 

ل�ائ�ة لل�ه�ر في ال��اتات ال�����فة، فإن إم�ان�ة ح�وث ذل� ب�ون ت�ث�� هي ون�رة مع�ف��ا ع� اس���ام ال���انات ا
وم� ال�ائ�ة لل�ه�ر  ة�� �لاوم� ال�ع� ال���ل على ب�انات ع� ال�غ��ات في أع�اد ال���انات . إم�ان�ة فعل�ة للغا�ة

 .األصع� إث�ات أس�اب ه�ه ال�غ��ات

وال�ی� وال��س�قى، لق�ات م�ادر إلهام للف� وال�عل�� وال��لفات، وت��ل ال�لق�ات، وم�ائل ال�لق�ات، وم���ات ال� - 6
وق� ت� ت�ث�� م�ارسات ال���ل على الع�ل وت���ة ال��ل ال�ي ت���� إلى ال�عارف األصل�ة . وال�قال�� وال����ل�ج�ا

�، وال�لق�ات ك�ا �ان ال��ل م��را إللهام ص�ر ون��ص في ال��انات ح�ل العال. بل�ا 50وال�قل���ة في أك�� م� 
                                                             

خارج ن�اق دورها في ال�راعة  ،�ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام في ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ةال��علق�� � ل�قل�حاس�ع�اض ال�ل�قات وا 10
  .(CBD/COP/14/INF/8)و�ن�اج األغ��ة 

ام��ات��� ف�ن���ا، ول��ناردو غال���، ل� أی�ن، و�اث��ا �اس�، وداما�ان�ي ب�ت��ر�، ول�� د���، وف��ا ل�ش�ا لال��لف�ن ال�ئ����ن لل�ق��� ه� م�س 11
اتي، ول��اس غار��ال��، و��اد ه�ل��، وس��ف� ج�ن��ن، وم�ن��ا ���ا�اشي، وما��ل الت�رف، وف�ل ل�ف�، وه�ان نغ�، وس���ن ب�ت�، ودی�ا س��ا�

ت���� ال�اني /ن�ف��� 29إلى  27ع�ل م� وعق�ت حلقة . ه���� وم�ن��ا ���ا�اشي -وح�ر ال�ق��� ب��ارا ج���ل. و��ل�� س���ر وآدم فان��غ�
ال���ع �ال�عاون مع ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، وجامعة ر��نغ، واتفاق�ة  2017

ال�لق�ح في دع� ال��� اإل���ل�ج�ة خارج ن�اق ال���  ال���ل�جي، ج�ع� خ��اء إقل����� في م�ال ال�لق�ات ل��اق�ة وتق��� دور ال�لق�ات وخ�مات
  .ال�راع�ة وفي دع� خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة خارج ن�اق إن�اج األغ��ة
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وال�لق�ات وال��اتات ال�ي تع��� على . األخ�� م�ل ال���ر ال��انة، ت�ه� في اله��ة ال����ة ل�ل�ان م�ل جاما��ا وس�غاف�رة

ال�لق�ات ت�ع� ال���رات ال����ل�ج�ة وال�عارف م� خالل إلهام وت���� عل� األح�اء ال�اص بها على االب��ارات ال����ة، 
 .ان ال�و��ت ال��جه ����اوذل� على غ�ار ��� 

و���� ل����ة ال��ل أن ت��ن أداة فعالة لل�� م� الفق�، . وت�ه� م���ات ال��ل في دخل ال��ال�� ح�ل العال� - 7
 .وت���� ال��اب، وخل� ف�ص ل�ف� ال���ع ال���ل�جي �ات�اع إج�اءات م�ات�ة لل��ل

�ل ال�ي تع��� على ال�لق�ات ال���ان�ة، وال�ي وه�اك �ائفة م� ال��اتات ال�ه�ة اق��اد�ا خارج ن�اق ال��اص - 8
                                                                   ّ     و���� أن تق�م ال��اتات األخ�� ال�ي تع��� على ال�لق�ات و�ائف وخ�مات ق� �ة، . ت��ل الع�ی� م� أن�اع ال��اتات ال���ة

. ��ة ال��ف�ه�ةم�ل أدوات ال���ة، وال�ق�د ال����، واألل�اف، وم�اد ال��اء، واألدوات ال��س�ق�ة، والف��ن، وال��ف، واألن
. وتق�م أ��ا ال��اتات ال�ع���ة على ال�لق�ات ب��و�� ثاني أك��� ال����ن، وت��� ال��اخ، وت��� ن�ع�ة اله�اء وال��اه

وعالوة على ذل�، ی�� ال���ل أساسا على ع�ة مغ��ات دق�قة، ��ا ف�ها ف��ام��ات ألف وج��، وال�ال���م، والفل�ر�� 
و�اإلضافة إلى ذل�، ت����م م���ات ال�لق�ات في ت���� ال��ة، . ال�ع���ة على ال�لق�ات وح�� الف�ل�� م� ال��اتات

وت��ل ح��ات ال�لق�ات، ��ا ف�ها ی�قات . م�ل م�ادات ال������ا، وم�ادات الف���ات، والع�امل ال��ادة لل���� 
ُ                              ت ��هل� على ال�ع�� العال�ي، إذ  م� ال���ات ال�ي ان�ع 2 000ال��ل، وال��اف�، وس�س ال��ل، ن��ة ����ة ل��الي 

 .أنها ذات ن��ة عال�ة م� ال��وت��ات والف��ام��ات وال�عادن

 حالة وات�اهات ال�لق�ات وال��اتات ال�ي تع��� على ال�لق�ات في ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة  -ج�� 

) والف�اشات، وال��اب�� وال��اف�م�ل ال��ل ال���، (ی�قل� ت�اف� وت�اج� وت��ع ع�د ���� م� ال�لق�ات ال����ة  - 9
وع�د أن�اع . على ال������� ال��لي واإلقل��ي) ال���ر، وال��اب�ات، والق�ارض وال�فاف�� م�ل(قار�ة و��ل� ال�لق�ات الف

 .ال��اتات ال�ي تع��� على ال�لق�ات ی�قل� ع�� ال�قارنة �ال��اتات ذات ال�لق�ح ال�اتي أو ال�لق�ح ب�اس�ة ال��اح

ال�ئ��ي ل�قل�  ك� ��و�ال���ة ل���ع ال��ا��، ت� اإل�الغ ع� ال�غ�� في اس���ام األراضي �اع��اره ال - 10
وفي . ل�راعة واس���ام األخ�اب لل��اء وال�ق�دإلى اففي أف��ق�ا، ت���� إزالة الغا�ات ن���ة ت���ل األراضي . ال�لق�ات

راعة ف�ل ال���ا وم�ارع ز�� ال���ل، على ال��الي، ق� أث� على الع�ی� أم���ا الالت���ة وآس�ا وال���� الهاد�، فإن ت�ای� ز 
 .م� ال��ا�� األح�ائ�ة ال�ه�ة

ففي مال���ا وال��از�ل، . وال�اقع أن ع�� ال��ل ال��� ت�اجه خ�� ال�قل� ن���ة م�ارسات ق�ع أش�ار الغا�ات - 11
ة ل�ل�، ال�لق�ات، ال�ي ل�یها تأث��ات على تعافي ث�� أن ق�ع أش�ار الغا�ات �قلل م� أع�اد ع�� ال��ل ال���، ون���

. و�قلل ق�ع األش�ار أ��ا م�ائل الغا�ات ال�ي ت���� على م�اقع تع��� م�اس�ة وغ�� م�غ�لة. الغا�ات أو اس�عادتها
 .وت��ث ال��ارة في ال�لق�ات ح�ى إذا �ان� الق�اع� ال�ار�ة إلدارة األخ�اب ال��خ�ة ق� أخ�ت في ال���ان

�ث�ان على م��لف ال��� اإل���ل�ج�ة ن���ة ارتفاع یضافة إلى ذل�، فإن ت�ات� وت��ف ال��ائ� في أف��ق�ا و�اإل - 12
و��حي م�ل ه�ا ال���� . درجة ال���� في ملق�ات ال��اتات، ال�� ی�ث� ب�وره على إعادة ب�ر ب�ور و��اع� ال��اتات

اح� م� ال�لق�ات وه� أم� ����ل أن ���ن خ���ا في م�اجهة �إم�ان�ة مل���ة في فق�ان ال�لق�ات، واالع��اد على ن�ع و 
وت�حي ن�اذج تغ�� ال��اخ إلى أن ال��ائ� ���� أن ت��� في ت�ات�ها، مع إ�الة م�س� ��وف ال�ق� . ال�غ��ات العال��ة
 .ال��ات�ة لل��ائ�

ك�ا . ني ل�قل� ال��ل ال��ليوفي أم���ا الالت���ة، ت� اإل�الغ ع� غ�وات ال��ل الغ��� �اع��ارها ال���ك ال�ا - 13
أن أن�اع ال��ل ال�ي ت� إدخالها ت��� القل� هي األخ��، م�ال، في ال�ا�ان، ح�� ی�ج� اح��ال الض��اب ش��ة ال�لق�ح 

وفي آس�ا، فإن تآكل ال�عارف ال�قل���ة، ��ا في ذل� إدارة ال��ل ال��لي، ق� ��ه� في حاالت تقل� ال�لق�ات . ال��ل�ة
أورو�ا و���ا وال�ال�ات ال����ة وأس��ال�ا ون��ز�ل��ا، فإن خ�� ال�لق�ات ال�اشئ ع� م���ات اآلفات وان�قال  وفي. ال��ل�ة

 .الع�امل ال����ة لألم�اض وال�ف�ل�ات �ع� م��را ����ا للقل�
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����فات وه�اك نق� في ال�غ��ات ال��ان�ة وال�مان�ة في ال�لق�ات ال���ة في م�ا�� ����ة، و��ان� القل�ل م� ال - 14
�ق���ات العال��ة للقائ�ة ال���اء، الو�اإلضافة إلى ذل�، فإن نق� . ال�ع�وفة، فه� �ع�قل تق��� حالة وات�اهات ال�لق�ات

وخ��صا �ال���ة لل�لق�ات ال����ة، وفي مع�� أج�اء العال�، نق� ب�انات ���لة األجل ع� األع�اد أو ب�انات ق�اس�ة 
 .د ال�لق�ات ال���ة ��عل م� ال�ع� ال��وج �أ� ات�اه زم�يل�قارنة ال�الة ال�اه�ة ألع�ا

 :ل�قل� ال�لق�ات في �ل م��قة اض� عتوف��ا یلي ال��ائل وال��ا�� األح�ائ�ة ال�ي �ه� أنها األك��  - 15

، والغا�ات ش�ه ال��ار�ة، وفي ال��� األب�� ال�افةالع�الء الغا�ات ال��ار�ة، والغا�ات : أف��ق�ا  )أ(
ألراضي الع���ة ال��ل�ة، وال�فانا واألراضي الع���ة ال��ار�ة وش�ه ال��ار�ة، واألراضي ال�افة وال��ار�، او ال���س�، 

  واألراضي ال���ة واألراضي ال��لة، وال��ا�� ال����ة وش�ه ال����ة، وال��ا�� ال�احل�ة؛
  الغا�ات ال�افة ال��ار�ة دائ�ة ال���ة؛: آس�ا وال���� الهاد�  )ب(
ج�ال األن�ی�، وج�ال وس� أم���ا وال��ا�� عال�ة االرتفاع، وغا�ة شاك� ش�ه ال��ار�ة، : الالت���ة أم���ا  )ج(

  وسافانا س��ادو، وأراضي ب��انال ال���ة، وغا�ة األمازون، وغا�ات األ�ل�ي، م� ب�� أم�ر أخ��؛
وال����قعات، واألراضي الع���ة، أراضي ال�حل : أورو�ا و���ا وال�ال�ات ال����ة وأس��ال�ا ون��ز�ل��ا  )د(

 .واألراضي ال��ر، واألع�اص

وتع��� غا�ات األ�ل�ي م��قة أح�ائ�ة غ��ة ��لق�ات ال��اتات ال�ي تع��� على �ع�ها ال�ع�، وهي م��قة  - 16
في ال�ائة فق� م�  29م� خالل فق�ان ال��ائل وال�ف��، وال تغ�ي الغا�ات األصل�ة إال  ب�رجة عال�ة ���للمع�ضة 
و����� ال�ف�� ال��ی� له�ه ال���قة األح�ائ�ة على فق�ان م��ای� ألن�اع ال��اتات ال�����ة ن���ا لل�لق�ح  12.م�اح�ها

وفي غا�ة شاك� ال�افة، م� ال�ق��ح أن ال��ادة في . وال��� ال����ة ال�ي ����ها ال�قاء فق� في داخل ال�قا�ات ال���� 
 .ت��ن م�ت��ة �غ�وات ن�ل الع�ل األف��قيق� ) ال�لق�ح ال�اتي(اإلخ�اب ال�اتي 

و�ف�ل ال��ل ال��ان في ت��ع ال�ق� ال�ار . و�ع��� تغ�� ال��اخ ته�ی�ا م���ال ����ا في أورو�ا وأم���ا ال��ال�ة - 17
وق� تقل�� . وفي نف� ال�ق�، فإنه ���في م� األج�اء ال�����ة ل��اقه. �اس�ع�ار م�ائل ج�ی�ة ش�ال ن�اقه ال�ار��ي

 .ألن�اع تقل�ا ش�ی�ا�ع� ا

على  (meliponini)تق�م ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة على ن�اق واسع ب����ة ال��ل ع��� ال���ة و  - 18
 ،وال��ل ع��� ال���ة م� ال�لق�ات ال�ف��ة لل��اص�ل والفاكهة ال���ة. أساس ال�عارف ال��ق�لة شف��ا ع�� األج�ال

و����ا تع��� ه�ه ال����ة ف�صة اق��اد�ة لل�ل�ان ال��ار�ة، فإن ت���ة . غ�اض ال���ةومع��ه ی��ج الع�ل، ال�� �����م لأل
 .ال��ل ع��� ال���ة على ن�اق واسع تع��� م� ال����ات ال�ال�ة

في غا�ات ال��غ�وف في بل�ان ����ة م�ل ال���، و���ا،  (Apis)وق� ت� اس���اف إدخال أن�اع ع�ل ال��ل  - 19
وق� ���ن له�ا ال��ا� إم�ان�ة لل��اه�ة في حف� ن�� . واله��، وال�ال�ات ال����ة، و���ای� أ��ا في تایل�� وال��از�ل

ن�ل  اتع�� ة م��وه�اك حاجة إلى إح�از تق�م في إدار . ول�� ی��غي إج�اء م��� م� ال�ق��� آلثار ه�ا ال��ا� ،ال��غ�وف
 .، ��ا في ذل� ال��اث� االص��اعي وت���ة ال�ل�ات، م� أجل اس���ام ال��ارد ال���ع�ة على ن�� م���امالع�ل

وف��ا ی�عل� �أث� م���ات اآلفات على األن�اع غ�� ال���ه�فة، أ�ه� ت�ل�ل ح�ی� لل��انات ال�صف�ة أنه ع��  - 20
وت��� ال�راسات ال������ة ال�ي . ة أك�� ح�اس�ة ل����ات آفات م��لفةال�قارنة ب��ل الع�ل، ���ن ال��ل ع��� ال���

م� ال��از�ل، أن ال�ع�ض ال��م� ل�فاف��  (Artibeus lituratus)أج��� على ملق�ات أخ�� م�ل ال�فاش آكل الفاكهة 
الفاكهة إلى ال�����ات ال����ة م� اإلن�وسلفان ���� أن ی�د� إلى ت�اك� ب��ل�جي ����، م�ا ق� ی�ث� على ص�ة ه�ا ال�اش� 

ش�ال و�ال��ل، ��ف ت�ل�ل ل��انات أع�اد الف�اشات على ال��� ال���ل م� . ال�ه� لل��ور في الغا�ات ال��ار�ة ال��ی�ة
و�ان� ت���ة مع�ولة نف�ت على ن�اق . كال�ف�رن�ا االرت�ا� ال�ل�ي ب�� أع�اد الف�اشات واالس���ام ال���ای� لل���ن���ت�����

                                                             
 .atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento-http://www.mma.gov.br/biomas/mata: ال��انات ال�س��ة 12
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ال�عالج ) كان�ال(اس�ع�ل ف�ها اللف� ال���ي ) ه�غار�ا، وأل�ان�ا، وال��ل�ة ال����ة(ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة في ثالثة بل�ان 

) Osmia vicornisو B. terrestris(ق� أ�ه�ت أن ت�اث� ال��ل ال��� ) ال�ل�ث�ان��ی� أو ال��ام�����ام(� �ال���ن���ت����
 .كان م�ت��ا سل�ا ب�قا�ا ال���ن���ت����� في ع�� ال��ل

أن ت��ع ال�ائ�ات ال��ة ال���رة ال�ي ق� ت�ث� على ال�ائ�ات غ�� ال���ه�فة ل�ق��� م�ا�� �ل حالة  ��غي�و  - 21
ال���ة مع األخ� في االع��ار أن�اع ال�ائ�ات ال��ة ال���رة وال���ة ال��ج�ة و ف��ا ی�عل� �ال��ل و��ل� ال�لق�ات  على ح�ة
م� ال�أث��ات ال����ة وغ�� ال����ة،  اح��الال���لفة و  م�احل ال���و���غي أن �أخ� تق��� ال��ا�� في االع��ار . ال���ق�لة

ه� االس�ع�اضات ال��ی�ة أ� آثار سل��ة م�اش�ة لل�ائ�ات ال��ة ال���رة على ن�ل ول� ت�. أخ�� ذات ال�لةج�ان�  ب��
ومع ذل�، فإن ال���� م� ال���ث العل��ة ح�ل ال��ان� ال����رة أعاله م�  ؛الع�ل �اإلضافة إلى ال�لق�ات ال��ج�ة وال���ة

 .اآلثار ال����لة لل�ائ�ات ال��ة ال���رة على ال�لق�ات هي م�ضع اه��ام

ال�ي تع��� على ال�لق�ات  13وت�ج� في أم���ا الالت���ة ال�الزما ال��ث�م�ة ال���ة لل���� م� م�اص�ل األغ��ة  - 22
وت�ج� ال�الزما ال��ث�م�ة له�ه، ور��ا ل��ات م� األن�اع ال���ة . لل���ل على غلة عال�ة إما ����قة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة

ل��ائل ال���ع�ة وش�ه ال���ع�ة، وال�ي ت��ع إلدارة ال����عات األصل�ة ال��ل�ة في ه�ه ذات اإلم�ان�ة ال�راع�ة، في �قا�ا ا
�قاء ل، بل أ��ا ���ف ل��ان ت�اث� ال��اتات ال���ة عامةل�� ول�ل�، فإن ال���ع ال����ع لل�لق�ات �ع��� هاما . ال���قة

وث ه�ه ال�الزما ال��ث�م�ة وت��عها وحالة حف�ها ومع ذل�، ر��ا مع اس���اءات قل�لة، فإن ح�. ه�ه ال�الزما ال��ث�م�ة
 .ال�ال�ة ل�� مع�وفا

 خ�ارات االس��ا�ة ل�ف� ال�لق�ات وم�ائلها واس���امها ال����ام  -دال 

                                                                                                        إن ال���� م� األن��ة ال���دة في ال�ق��� ال�� أجـ�اه ال���ـ� ال��ـ�مي الـ�ولي للعلـ�م وال��اسـات فـي م�ـال ال��ـ�ع   -  23
                                            ، س��ـه� فـي حفـ� ال�لق�ـات وم�ائلهـا واسـ���امها   15 /  13                                          ت ال��� اإل���ل�ج�ة، وال�ـي تـ�ع�� فـي ال�قـ�ر                ال���ل�جي وخ�ما

  .                                                                                                        ال����ام و��ل� ��اع� في اس���ار و�ائف ال�لق�ح في ال��� اإل���ل�ج�ة خارج ن�اق ال��� ال�راع�ة و�ن�اج األغ��ة

                                                خاصـة ��فـ� ال�لق�ـات وم�ائلهـا واسـ���امها ال��ـ��ام                                                    و�ع� ال�هج على ن�اق ال��ا�� ال���ع�ة األرضـ�ة ذا صـلة   -  24
                      و��ــ�ل هــ�ا صــ�انة م�ــ�ات   .                                                                                 الســ���ار و�ــائف ال�لقــ�ح فــي الــ��� اإل���ل�ج�ــة خــارج ن�ــاق الــ��� ال�راع�ــة و�ن�ــاج األغ��ــة

ات ال���ع�ــة، واســ�عادة األراضــي ال��ــ�ه�رة، واســ���ام ال�راعــة ال��ات�ــة لل�لقــ�ح              خاصــة لل�ــ� مــ�                   و���غــي إ�ــالء ع�ا�ــة   .                                                                                ال��اتــ
                                            و���غـــي أن ت�اعـــي ن�ـــ� إدارة ال��ائـــ� اآلثـــار علـــى   .                                                               إزالـــة الغا�ـــات وفقـــ�ان ال��ائـــل وال�ـــ�ه�ر فـــي ج��ـــع ال��ـــا�� األح�ائ�ـــة

                                                                                   و���ـ� أن ت��ـ� االسـ�عادة مـ� تـ�ا�� ال��ائـل ال��ات�ـة لل�لق�ـات وتـ�ع� ت�ز�ـع األنـ�اع وتـ�ف�   .                             ال�لق�ات وال��اتات ذات ال�لة
                                                                                    ت�ـــه� هـــ�ه ال�ـــ�اب�� أ��ـــا فـــي ال���ـــف مـــع تغ�ـــ� ال��ـــاخ وال��ف�ـــف مـــ� آثـــاره وفـــي ال�ـــ� مـــ� م�ـــا��          و���ـــ� أن   .        ال���ـــات
  .       ال��ارث

  :                                                              و���� ت�ف�� اإلج�اءات ال�ال�ة دع�ا ل�هج ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة  -  25

  �ل�جي؛تع��� ال��ا�� ال�ي ت�ی�ها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة مه�ة �ال���ة ل�ف� ال���ع ال��  )أ(
و���� ل��ادة ال�عي . ال�غ��ات ال����ة في اس���ام األراضي ت�ت�� �إزالة الغا�ات ال�ي ت���ها ال��اص�ل  )ب(

  ل�� ال������ له�ه ال�لع أن ت��� م� ال�غ� لل���ل على إن�اج م���ام؛
ول�ع� س�اسات ل�ف� �ع��� ج�ع ال��انات، وال��ائ� وال���جة أدوات هامة لل���� �أث� ال�غ�� العال�ي   )ج(

  واس�عادة و�ح�اء ال��ائل ال���ع�ة؛
عل� ال�راثة في ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة ه� أداة ل���ی� س�ات أع�اد ال�لق�ات، ف�ال ع� ال���عات   )د(

  .خارجهاأو �ة، داخل م�ا�� ت�ز�عها ال�����ا�� الال����ة إلدارة ال��ل في 

                                                             
، وال�ق���، والفاص�ل�ا، والفلفل، وال�اكاو، والف�اولة، وال����ا، واألماران�، الق�عت��ل ه�ه ال��اص�ل ض�� م�اص�ل أخ�� ال��ا�ا، وال��ا��، و  13

  .وال���ق ال��از�لي، والغارانا، وفاكهة زه�ة اآلالم، وال���ا واألف��ادو، وال��ا�ا ال�ل�ة، واآلسا�، وقل� ال���ل،
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                            أف�ـــل م�ارســـات اإلدارة، و�دارة  (                                 �اعـــ� لل��ـــارة فـــي ال�لق�ـــات ال��ج�ـــة                                 وه�ـــاك حاجـــة مل�ـــة إلـــى وضـــع وت�ـــان� ق  -  26
                  ، ح�ــى ���ــ� اك��ــاف  )                                                                                      ال��ــا�� وال�صــ� مــ� أجــل م�ــع ال��ــا��، و�جــ�اءات اإل�ــالغ ال���ــان�، واســ��ات���ة إدارة ال��انــات

  .     ��ا�ة                                                                                     ال��ا�� وال�ه�ی�ات ال�ال�ة وال�اش�ة في وق� ش�ه فعلي وع�� ال��ود، م�ا ���ح ب��اب�� االس

ي ال��ــ�ان تــ�اب�� م�ــل ح�ــ� ال��احــل   -  27                                                                                                و���غــي أن تأخــ� اإلدارة ال��ــ��امة لألخ�ــاب وق�اعــ� إصــ�ار ال�ــهادات فــ
  .                                            ال��ج�دة في ال����ات ال��ج�ة ونقلها وح�ای�ها

                                                                                             وه�ــاك حاجــة إلــى ت��ــ�� ال�عــارف عــ� ال�لق�ــات وال�لقــ�ح ودورهــا فــي صــ�انة صــ�ة وســالمة الــ��� اإل���ل�ج�ــة   -  28
اق ال�راعــة و�ن�ــاج األغ��ــة    خــار  ائ�ة األج��ــة  .                             ج ن�ــ       وه�ــاك   .                                                               وت��ــ� غال��ــة ال��لفــات ال��جــ�دة علــى م���عــات م�ــ�دة غ�ــ

  .                                                                                                   ّ   نق� في ال�عل�مات ع� أث� ال�غ��ات في ال��ا�� ال���ع�ة األرض�ة أو م���ات اآلفات على ف�ات ال��ل غ�� ال��ّ�فة

  :      ل�عارف                                          و���� ت�ف�� اإلج�اءات ال�ال�ة دع�ا ل����� ا  -  29

ت���� إدارة ال�عارف، ��ا في ذل� م� خالل ال����ف، وال����ل ال��عي، وت�م�� ال��� ال��و�،   )أ(
وأدوات ال�عل�مات�ة ع� ال���ع ال���ل�جي، واإلشارة ال�غ�اف�ة للع��ات في ال��احف، وال�ص� الق�اسي لل�لق�ات وو�ائف 

  وخ�مات ال�لق�ح على ال��� ال���ل؛
����ع ال�عارف ل��� م�اس�ة ال�قل���ة ل�سائل الالع�ا�ة �ال�عارف ال�قل���ة وال������ة، مع مالح�ة أن   )ب(

�ال��ورة ل����ع أش�ال أخ�� م� ال�عارف، م�ل ال�عارف األصل�ة وال��ل�ة أو معال�ة ال�عارف ال����ة ال�ي ���زها 
  .ال��ارس�ن، م�ل م�ی�� األراضي وأن�ار ح�ا�ة ال���عة

_____ 


