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ت�صدير

النباتات جزء اأ�صا�صي من التنوع البيولوجي العالمي وم�صدر بالغ 

الأهمية لرفاه الإن�صان. اإ�صافة اإلى نباتات المحا�صيل التي توفر 

اأهمية  البرية  النباتات  لآلف  فان  والأل��ي��اف،  الأ�صا�صي  قوتنا 

توفير  حيث  من  �صخمة  واإمكانات  كبيرة  وتراثية  اقت�صادية 

من  هائلة  لأع��داد  والماأوى  والمالب�س  والوقود  وال��دواء  الطعام 

اأنحاء العالم. ي�صتخدم الطب التقليدي ال�صيني  النا�س في جميع 

وحده اأكثر من خم�صة اآلف نوع نبات، وتعتمد الأدوية التقليدية 

النباتات دورا  نبتة مختلفة. كما تلعب  اآلف  �صبعة  الهندية على 

اليكولوجي  النظام  وظائف  ا�صتمرارية  على  الحفاظ  في  هاما 

الرئي�صية، وهي اأ�صا�صية لبقاء الحيوانات في العالم. 

الأزمة،  حافة  اإلى  و�صلنا  فقد  النباتات،  على  اعتمادنا  رغم  لكن، 

العالم،  نباتات  و�صع  لتقييم  كبير  جهد  بذل  اإلى  الحاجة  ورغم 

مهدد  نباتي  نوع  األف   100-60 بين  ما  هناك  اأن  الوا�صح  من  لكن 

بالنقرا�س في مختلف اأنحاء العالم.

في  الإف���راط  العوامل:  من  مجموعة  لخطر  عر�صة  النباتات 

الم�صتدامة،  غير  والتحريجية  الزراعية  والممار�صات  القطف، 

اجتياحية  اأنواع  وانت�صار  الأرا�صي،  ا�صتخدام  وتغيرات  والتلوث، 

غريبة، وتغيرات المناخ. 

الدولية  المنظمات  بين  ف��ري��دة  �صراكة  خ��الل  م��ن  العمل  اأدى 

الحكومية  وغير  الحكومية  والمنظمات  والأط��راف،  والوطنية، 

الأخرى، اإلى تطوير ميثاق التنوع البيولوجي- خالل �صنتين فقط 

منذ اإعالن جران كاناريا - اإ�صتراتيجية لحفظ النباتات تم تبنيها 

لهاي  في  الأط��راف  لموؤتمر  ال�صاد�س  الجتماع  خالل  بالإجماع 

اإلى  المدخل  اأن  رغم   .)9/6 )القرار   2002 )اإبريل(  ن�صيان  في 

الإ�صتراتيجية هو حفظ النباتات، اإل اأنها ت�صمنت جوانب اأخرى 

كالإ�صتخدام الم�صتدام وتقا�صم المنافع وبناء القدرات. 

العالمية  الم�صتويات  على  مبتكر  عمل  اإطار  الإ�صتراتيجية  توفر 

ي�صهل  اأن  يمكن  لأنه  مهم  العالمي  البعد  والمحلية.  والإقليمية 

ويعزز  رئي�صية  واأع��م��ال  واأغ��را���س  اأه���داف  على  اإج��م��اع  تطوير 

التعاون والعمل الم�صترك على جميع الم�صتويات. الإ�صتراتيجية 

والحكومات،  والموؤ�ص�صات-  المنظمات  من  كبير  عدد  من  مدعومة 

والأبحاث  الحفظ  ومنظمات  الدولية،  الحكومية  والمنظمات 

النباتية، وبنوك  المحمية، والحدائق  المناطق  اإدارة  )كمجال�س 

غير  والمنظمات  الأب��ح��اث،  ومعاهد  وال��ج��ام��ع��ات،  الجينات(، 

في  جدة  الأكثر  العن�صر  الخا�س.  والقطاع  و�صبكاتها،  الحكومية 

الإ�صتراتيجية هو ت�صمين �صتة ع�صر هدفًا مرتبطًا بالنتائج توؤدي 

اإلى �صل�صلة اأهداف يمكن قيا�صها بحلول عام 2010. وهذه اأول مرة 

متابعة  و�صتتم  التفاقية،  في  الأه��داف  هذه  مثل  تبني  فيها  يتم 

نجاح هذا النهج باهتمام كنموذج محتمل لبرامج عمل اأخرى.

تدعى الحكومات الوطنية اإلى تبني اأهداف خا�صة بها �صمن اإطار 

اأهدافها بحلول  الإ�صتراتيجية والعمل بطريقة تعاونية لتحقيق 

عام 2010.

الذين  العالم  اأنحاء  جميع  في  والأف��راد  المنظمات  جميع  اأ�صكر 

النباتات،  لحفظ  العالمية  الإ�صتراتيجية  تطوير  في  �صاهموا 

لحماية  الدولية  الهيئة  قدمته  الذي  ال�صخي  الدعم  ا�صكر  كما 

الحدائق النباتية وبنك اإت�س اإ�س بي �صي HSBC، من خالل �صراكة 

الإ�صتراتيجية  ن�صر  من  مكن  ال��ذي  الطبيعة«،  في  »ال�صتثمار 

العالمية لحفظ النباتات في هذا الكتيب.

وا�صحة  مالمح  ع�صر  ال�صتة  واأه��داف��ه��ا  الإ�صتراتيجية  تر�صم 

للتحدي الماثل اأمامنا جميعا. ادعوكم اإلى الن�صمام اإلينا لتطبيق 

الإ�صتراتيجية على جميع الم�صتويات، من المحلية اإلى العالمية، 

النباتي  التنوع  لحفظ   2010 ع��ام  بحلول  اأه��داف��ه��ا  وتحقيق 

العالمي. 

حمد اهلل زيدان

الأمين التنفيذي

اتفاقية التنوع البيولوجي
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مالحظات ا�صتهاللية

التنوع  اتفاقية  اأطراف  موؤتمر  في   9/6 القرار  في  عليها  الم�صادقة  تمت  كما  هنا  النبات  لحفظ  العالمية  الإ�صتراتيجية  قدمت 

البيولوجي، في 19 ني�صان )ابريل( 2002 في لهاي. 

للقرار  الأ�صلي  الن�س  اأن  مالحظة  القراء  من  يرجى  اأدناه.  النبات  لحفظ  العالمية  الإ�صتراتيجية  يتبنى  الذي   9/6 القرار  اأدرج 

الأهداف  »بنود  على  يحتوي  الذي  الملحق  ومرفق  الإ�صتراتيجية،  على  يحتوي  الذي  والملحق  التو�صيات،  اأجزاء:  ثالثة  يت�صمن 

ال�صتة ع�صر لالإ�صتراتيجية العالمية وحيثياتها الفنية. ل�صهولة الرجوع اإلى بنود الملحق ومنطقه الفني فقد و�صعت �صمن اإطارات 

تحت كل هدف في الق�صم )ج( من الملحق )�صفحة  6اإلى �صفحة 11(

القرار 9/6 -

الإ�صتراتيجية العالمية لحفظ النبات

ال�صادر موؤتمر الأطراف في التفاقية المتعلقة بالتنوع 

لحفظ  العالمية  الإ�صتراتيجية  بخ�صو�س  البيولوجي 

النبات.

اإن موؤتمر الأطراف،

1 - يعتمد الإ�صتراتيجية العالمية لحفظ النبات، بما في ذلك الأهداف 

والمرفقة   ،2010 عام  حتى  النتائج  تحقيق  نحو  الموجهة  العالمية 

بهذا المقرر؛

اإق���رار  اإل���ى  المخت�صة  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة  المنظمات  ي��دع��و   -  2

هذه  اعتماد  ذلك  وي�صمل  تنفيذها،  في  والم�صاهمة  الإ�صتراتيجية 

فقدان  وقف  نحو  م�صترك  بجهد  النهو�س  اأج��ل  من  وذل��ك  الأه��داف، 

التنوع النباتي؛

3 - ي�صدد على �صرورة النظر اإلى هذه الأهداف بو�صفها اإطارًا مرنًا يمكن من 

خالله تحديد اأهداف وطنية و/اأو اإقليمية تبعًا لالأولويات والقدرات 

الوطنية، ومراعاة التباين في التنوع النباتي بين البلدان؛

4 - يدعو الأطراف والحكومات اإلى و�صع اأهداف وطنية و/اأو اإقليمية، واإلى 

والمبادرات  والبرامج  الخطط  في  باإدماجها  القت�صاء،  ح�صب  القيام، 

ذات ال�صلة بما في ذلك ال�صتراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

البيولوجي؛

في  الم�صاهمة  في  الإ�صتراتيجية  توؤديه  اأن  يمكن  الذي  الدور  يوؤكد   -  5

تخفيف وطاأة الفقر وفي تحقيق التنمية الم�صتدامة؛

6 - ي�صدد على الحاجة اإلى بناء القدرات، وبالأخ�س في البلدان النامية 

اقت�صاداتها  تمر  التي  والبلدان  ال�صغيرة  النامية  الجزرية  وال��دول 

بمرحلة انتقال، وذلك لتمكينها من تنفيذ الإ�صتراتيجية؛

وموؤ�ص�صات  المالية،  والآلية  الأخ��رى،  والحكومات  الأط��راف،  يدعو   -  7

لتنفيذ  المنا�صب  الوقت  وف��ي  الكافي  الدعم  تقديم  اإل��ى  التمويل 

الإ�صتراتيجية، وبخا�صة من جانب البلدان النامية الأطراف، ول�صيما 

اأقل البلدان نموًا والدول الجزرية ال�صغيرة النامية منها، والأطراف 

التي تمر اقت�صاداتها بمرحلة انتقال؛

اأثناء اجتماعيه الثامن والعا�صر، التقدم المحرز  8 - يقرر اأن ي�صتعر�س، 

ال�صتعرا�س  عمليات  �صوء  في  يقدم،  واأن  العالمية  الأهداف  بلوغ  في 

ال�صرورة  اقت�صت  اإذا  الأهداف  تنقيح  ت�صمل  اإ�صافية  توجيهات  تلك، 

ذلك؛

9 - يقرر اعتبار الإ�صتراتيجية العالمية لحفظ النبات نهجًا رائدًا لالإفادة 

الخطة  حدود  في  التفاقية  بموجب  المحددة  الأه��داف  نواتج  من 

النهج  هذا  تطبيق  نطاق  تو�صيع  في  اأي�صًا  ينظر  واأن  الإ�صتراتيجية، 

لي�صمل مجالت اأخرى في اإطار التفاقية بما فيها الفئات الت�صنيفية 

الأخرى؛

والتقنية  العلمية  بالم�صورة  المعنية  الفرعية  الهيئة  اإلى  يطلب   -  10

والتكنولوجية اأن تقوم بما يلي:

)اأ( و�صع الأهداف في اعتبارها فيما تجريه من عمليات ا�صتعرا�س دورية 

لبرامج عمل التفاقية �صواء منها المخت�صة بمو�صوع معين اأو ال�صاملة 

لعدة قطاعات؛

وال�صاملة،  الموا�صيعية  العمل  برامج  اإطار  في  وو�صائل،  طرق  و�صع  )ب( 

المو�صوعة بموجب التفاقية، لتعزيز تنفيذ الإ�صتراتيجية العالمية 

لحفظ النبات، ولر�صد التقدم وتقييمه، واإعداد تقرير بذلك لموؤتمر 

الأطراف في اجتماعه ال�صابع؛

تطوير  ف��ي  الكبرى«  الكناري  ج��زر  »مجموعة  بم�صاهمة  يرحب   -11

المنظمات  و�صائر  المعنية،  المنظمات  ويدعو  الإ�صتراتيجية،  هذه 

موا�صلة  في  التنفيذي،  الأمين  مع  بالتعاون  ت�صاهم،  اأن  المخت�صة، 

تطوير الإ�صتراتيجية وتنفيذها ور�صدها.
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المرفق

الإ�صتراتيجية العالمية لحفظ النبات

األف- الأهداف

التنوع  في  والم�صتمرة  الراهنة  الخ�صارة  وقف  هو  لالإ�صتراتيجية  الأج��ل  الطويل  النهائي  الهدف  اإن   -  1

النباتي.

النبات،  حفظ  اإلى  ترمي  التي  القائمة  المبادرات  بين  الن�صجام  لتحقيق  اإط��ارًا  الإ�صتراتيجية  توفر   -  2

ولتحديد الفجوات التي يحتاج الأمر فيها اإلى مبادرات جديدة، والنهو�س بتعبئة الموارد الالزمة.

وا�صتخدامه  البيولوجي  التنوع  لحفظ  الإيكولوجي  النظام  نهج  لتعزيز  اأداة  الإ�صتراتيجية  �صتكون   -  3

الم�صتدام، وتركز على الدور الحيوي الذي توؤديه النباتات في هيكل النظم الإيكولوجية واأدائها وتوؤمن 

اإمدادات ال�صلع والخدمات التي توفرها هذه النظم.

4 - كذلك فاإن الإ�صتراتيجية:

النهائية  المقا�صد  بتحقيق  المتعلقة  الأه��داف  لتحديد  التفاقية  بموجب  نموذجية  عملية  �صتوفر  )اأ( 

لالتفاقية؛

)ب( �صتعمل كو�صيلة لو�صع وتنفيذ برامج العمل الموا�صيعية لالتفاقية.

النحو  على  الفرعية  الأه��داف  من  عدد  تبين  تحديد  الأج��ل،  وطويل  النهائي  المق�صد  داخل  ويمكن،   -  5

الآتي:

)اأ( فهم التنوع النباتي وتوثيقه: 

)1( توثيق التنوع النباتي في العالم، بما في ذلك ا�صتعمال ذلك التنوع وتوزعه في المناطق البرية والمحمية 

وفي المجموعات الموجودة خارج الموقع الطبيعي؛

التنوع  تتهدد  التي  الأخطار  اإلى  بالإ�صافة  وحفظه،  واتجاهاته  العالمي  النباتي  التنوع  حالة  ر�صد   )2(

النباتي، وتحديد الأنواع والمجموعات النباتية والموائل والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها المعر�صة 

للمخاطر بما في ذلك النظر في و�صع »قوائم حمراء«؛

)3( اإيجاد نظام معلومات متكامل وجيد التوزيع ومتفاعل، لإدارة المعلومات المتعلقة بالتنوع النباتي واإتاحة 

الو�صول اإليها؛

وكذلك  والإيكولوجيا  والت�صنيف  النظامية،  والخ�صائ�س  الجيني  بالتنوع  المتعلقة  البحوث  ت�صجيع   )4(

المرتبطة  الإيكولوجية  والنظم  والموائل  النباتية  والمجموعات  النباتات  حفظ  ببيولوجيا  المتعلقة 

بها، اإ�صافة اإلى العوامل الجتماعية والثقافية والقت�صادية التي لها تاأثير على التنوع البيولوجي، حتى 

جيدًا  فهمًا  الب�صرية،  الأن�صطة  �صياق  في  اأو  البرية  الحياة  طبيعة  في  �صواء  النباتي،  التنوع  فهم  يمكن 

وكيما ي�صتخدم لم�صاندة اأعمال الحفظ؛

)ب( حفظ التنوع النباتي: 

تح�صين الحفظ على المدى الطويل، واإدارة ا�صترجاع التنوع النباتي والمجموعات النباتية والموائل والنظم 

الأ�صد  اأو  بالطبيعة  احتفاظًا  الأكثر  البيئات  في  )�صواء  الطبيعي  الموقع  في  بها  المرتبطة  الإيكولوجية 

عند  الطبيعي  الموقع  خارج  بتدابير  الطبيعي  الموقع  داخل  التدابير  وتكملة  الب�صرية(  لالإدارة  خ�صوعًا 

ال�صرورة ويف�صل اأن تتم في بلد المن�صاأ و�صتولي الإ�صتراتيجية النتباه ب�صفة خا�صة ل�صون مناطق التنوع 

النباتي الهامة في العالم، ولحفظ الأنواع النباتية ذات الأهمية المبا�صرة للمجتمعات الب�صرية؛

يواجه ثلثا اأنواع النباتات في العالم 

خالل  الطبيعة  في  النقرا�س  خطر 

ال��ق��رن ال��ح��ادي وال��ع�����ص��ري��ن، حيث 

ال�����ص��ك��ان��ي، وقطع  ال��ن��م��و  ي��ت��ه��دده��ا 

المواطن  وفقدان  الغابات،  اأ�صجار 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وال��ت��ط��وي��ر ال��م��دم��ر، 

ال��م��وارد،  ا�صتهالك  ف��ي  والإف����راط 

دخيلة،  اجتياحية  اأن���واع  وانت�صار 

المزيد  ويتوقع  الزراعي.  والتو�صع 

نتيجة  النباتي  التنوع  ف��ق��دان  م��ن 

 genetic erosion التاآكل الجيني

للعديد  الجينية  القاعدة  وتقلي�س 

من الأنواع. 

اإعالن جران كاناريا، 2000. 

نهج النظام البيئي

اإ�صتراتيجية  نهج النظام البيئي هو 

والمياه  لالأر�س  المتكاملة  ل��الإدارة 

الحفظ  ت��ع��زز  ال��ح��ي��ة  وال���م���وارد 

بطريقة  الم�صتدام  وال�صتخدام 

من�صفة. ي�صاعد تطبيق نهج النظام 

اإلى توازن بين  البيئي على الو�صول 

اأهداف الحفظ الثالثة، وهي حفظ 

والإ�صتخدام  البيولوجي،  التنوع 

والتقا�صم  لمكوناته،  الم�صتدام 

الناجمة  للفوائد  والمن�صف  العادل 

الجينية.  ال��م��وارد  ا�صتخدام  ع��ن 

منهجيات  تطبيق  ع��ل��ى  وي��ع��ت��م��د 

علمية منا�صبة تركز على م�صتويات 

يت�صمن  الذي  البيولوجي  التنظيم 

وال��وظ��ائ��ف  الأ�صا�صية  العمليات 

الحية  الكائنات  بين  والتفاعالت 

وبيئتها؛ وتدرك اأن الب�صر، بتنوعهم 

لالأنظمة  م��ك��م��ل  ج���زء  ال��ث��ق��اف��ي، 

كما  البيئي،  النظام  ونهج  البيئية. 

اإط��ار  هو  الأط���راف،  موؤتمر  و�صفه 

العمل الرئي�صي لالتفاقية.
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باء -ال�صبب المنطقي والنطاق والقواعد العامة

6 - من المعترف به عالميًا اأن النباتات جزء حيوي من التنوع البيولوجي العالمي، ومورد جوهري للكوكب الذي 

نعي�س فيه. وبالإ�صافة اإلى العدد القليل من المحا�صيل الم�صتعملة كغذاء اأ�صا�صي وم�صدر لالألياف، وتوجد 

اآلف موؤلفة من النباتات البرية ذات الأهمية القت�صادية والثقافية الكبيرة، والإمكانيات الوا�صعة، التي 

توفر الغذاء والدواء والوقود والملب�س والماآوي لأعداد غفيرة من النا�س في العالم كله. وتلعب النباتات 

دورًا رئي�صيًا في حفظ التوازن البيئي الأ�صا�صي لهذا الكوكب، وحفظ ا�صتقرار النظم الإيكولوجية وتوفر 

لنباتات  كاملة  الآن تجميع قائمة جرد  يتم حتى  ولم  العالم.  الحيوانية في  الحياة  لموائل  مكونًا هامًا 

يدعو  ومما   .300.000 اإلى  ي�صل  قد  الوعائية  النباتية  الأن��واع  مجموع  اأن  المقدر  من  اأنه  غير  العالم، 

الموائل والإفراط  اأن كثيرًا منها معر�س لخطر النقرا�س، بفعل التحولت في  القلق ب�صكل خا�س،  اإلى 

الجوهرية  المقادير  اأن اختفاء هذه  المناخ.  والتلويث، وتغير  الغازية،  الغريبة  والأنواع  في ال�صتغالل 

التحدي  العالمي: يتمثل هذا  للمجتمع  التحديات  اأعظم  البيولوجي يمثل تحديًا من  التنوع  الكبيرة من 

الب�صري.  للجن�س  والم�صتقبلية  الحالية  للوفاء بالحتياجات  الأ�صا�صي  النباتي  التنوع  اإيقاف تدمير  في 

في  الدخول  نقطة  وبينما  التحدي.  هذا  لمواجهة  مقترحة  النبات  لحفظ  العالمية  والإ�صتراتيجية 

الإ�صتراتيجية هي الحفظ، اإل اأن الجوانب المتعلقة بال�صتعمال الم�صتدام وبتقا�صم المنافع تدخل اأي�صا 

في هذه الإ�صتراتيجية.

7 - اأن المنطق الكامن وراء الإ�صتراتيجية التي تركز على النبات ينق�صم اإلى جانبين هما: 

)اأ( اأن النباتات هي المنتج الأولي وتوفر البنية التحتية للموائل في كثير من الأنظمة الإيكولوجية؛

العالية على  الطبقة  للنباتات من  العلمي  التفهم  اأن  اأمر ممكن حيث  اأهداف هامة ومفيدة هو  اأن و�صع  )ب( 

الأقل، واإن يكن تفهمًا غير مكتمل، اإل اأنه خير من تفهم معظم المجموعات الأخرى.

8 - ووفقًا لذلك، فاإن الإ�صتراتيجية المقترحة تتناول المملكة النباتية وتركز على النباتات العالية، وغير 

ذلك من المجموعات المو�صوفة جيدًا من البريوفيت والبتيريدوفيت. وو�صع اأهداف يمكن قيا�صها لهذه 

المجموعة من الأ�صناف اأمر اأكثر موثوقية بالقيا�س اإلى كثير من المجموعات النباتية الدنيا. ول ي�صتتبع 

ذلك اأن هذه المجموعات لي�صت لها وظائف اإيكولوجية هامة اأو اأنها بمناأى عن المخاطر. بيد اأن الخطوات 

لالأ�صناف  بالن�صبة  اإدراكها  التي يمكن  النتائج  الأقل، على  اأولى على  التي تركز، في مرحلة  الفعالة هي 

المعروفة. ولالأطراف اأن تختار اإدراج اأ�صناف اأدنى على اأ�صا�س وطني.

)ج( ا�ستخدام التنوع النباتي على نحو م�ستدام:

)1( تعزيز التدابير الرامية اإلى التحكم في النتفاع غير الم�صتدام بالموارد النباتية؛

)2( دعم اإيجاد �صبل للعي�س قائمة على ال�صتعمال الم�صتدام للنباتات، وتعزيز التقا�صم العادل والمن�صف 

للفوائد النا�صئة عن ا�صتعمال التنوع النباتي؛

)د( رفع م�ستوى التثقيف والتوعية ب�ساأن التنوع النباتي: 

�صرح اأهمية التنوع النباتي والت�صديد عليها، وعلى ال�صلع والخدمات التي يوفرها ذلك التنوع، وعلى الحاجة 

اإلى حفظه وا�صتعماله الم�صتدام، بغية تعبئة الدعم ال�صعبي وال�صيا�صي الالزم لحفظ ذلك التنوع وا�صتعماله 

الم�صتدام؛

)ه( بناء القدرات على حفظ التنوع النباتي:

الالزم  المالي  والدعم  الالزمة،  والتكنولوجية  المادية  الأ�صا�صية  والهياكل  الب�صرية  الموارد  تعزيز   )1(

لحفظ النبات.

اأق�صى ما يمكن من خطوات وتعزيز ت�صافر  التكامل بينها لتخاذ  الفاعلة واإيجاد  )2( الربط بين الجهات 

الجهود اإلى اأبعد حد لدعم حفظ النبات.

في  المخت�صة  العمل  برامج 

اتفاقية  في  معين  مو�صوع 

التنوع البيولوجي

ا���ص��ت��ه��ل م���وؤت���م���ر الأط��������راف في 

عمل  ب��رام��ج  خم�صة  الت��ف��اق��ي��ة 

مخت�صة في موا�صيع معينة موجهة 

البحري  البيولوجي  التنوع  نحو، 

البيولوجي  وال��ت��ن��وع  وال�صاحلي، 

الزراعي، وتنوع الغابات البيولوجي، 

والتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

الداخلية(،  المائية  )للم�صطحات 

الرطبة.  و�صبه  الجافة  والأرا�صي 

روؤية  متخ�ص�س  برنامج  كل  يطرح 

العمل  لتوجيه  اأ�صا�صية  وم��ب��ادئ 

ال��م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي وت��ح��دي��د ال��ن��ت��ائ��ج 

زمني  ج���دول  واق��ت��راح  المتوقعة 

وو�صائل لتحقيق هذه النتائج.

يمكن  التي  الأه��داف  اأهمية 

قيا�صها

نطاق  على  متزايد  ات��ج��اه  ه��ن��اك 

ع��ال��م��ي ن��ح��و دم���ج الأه�����داف ذات 

ال��ن��ت��ائ��ج ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ق��ي��ا���س في 

تم  اأخ��رى  وخطط  ا�صتراتيجيات 

اإقرارها لحفظ التنوع البيولوجي. 

المعروفة،  الأمثلة  اأف�صل  يكون  قد 

التي  لالألفية  الإنمائية  الأه��داف 

تبنتها الأمم المتحدة واأقرتها عدة 

دول، مانحة ونامية.
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والموائل  النباتية  والمجموعات  النبات  واأنواع  النباتي  الجيني  التنوع  على  الإ�صتراتيجية  وتنطبق   -  9

والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها.

10 - من �صاأن الإ�صتراتيجية اأن توفر اإطارًا للعمل على ال�صعيد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي. والبعد 

العالمي لالإ�صتراتيجية اأمر هام لأنه يمكن اأن يوفر ما يلي:

والخطوات  والمقا�صد  الأه���داف  على  العالمي  ال�صعيد  على  الآراء  في  توافق  اإل��ى  التو�صل  )اأ( ت�صهيل 

الرئي�صية؛

)ب( تعزيز اإمكانية تنفيذ ما يلزم من الخطوات عبر الوطنية )مثل بع�س برامج ال�صترجاع(؛

)ج( جعل الح�صول على المعلومات على خير م�صتوى وفائدة؛

)د( ا�صتعمال الإ�صتراتيجية لتركيز البحث على الم�صائل النوعية الرئي�صية )مثل طرائق الحفظ(؛

)ه( اإتاحة تحديد المعايير المنا�صبة لحفظ النبات؛

)و( تعبئة الدعم لخطوات عالمية هامة )الأنواع المهددة عالميًا »مراكز التنوع النباتي« »البوؤر«(؛

)ز( ال�صماح بالتعاون بين الكيانات الوطنية والإقليمية والدولية.

11 - ومن �صاأن الإ�صتراتيجية العالمية لحفظ النبات اأن:

)اأ( تطبق اأحكام التفاقية المتعلقة بالح�صول على الموارد الجينية، واقت�صام فوائدها، وت�صتفيد، ح�صب 

القت�صاء، من مبادئ بون التوجيهية ب�صاأن الح�صول واقت�صام فوائدها، بهدف �صمان القت�صام المن�صف 

والعادل للمنافع العائدة من ا�صتخدام الموارد الجينية، على الموارد الجينية وبما يتوافق مع المعاهدة 

الدولية للموارد الجينية النباتية من اأجل الأغذية والزراعة؛

)ب( ت�صتفيد من معارف وابتكارات وممار�صات المجتمعات الأ�صلية والمحلية بموافقة وم�صاركة اأ�صحاب هذه 

المعارف والبتكارات والممار�صات، وت�صاهم في تنفيذ المادة 8 )ي( من التفاقية؛

)ج( تطبق نهج النظام الإيكولوجي المعتمد بموجب التفاقية وتقر بتفاعل النبات والمجموعات النباتية 

مع المكونات الأخرى للنظم الإيكولوجية على جميع الم�صتويات، واأدوارها في وظائف وعمليات النظم 

بين  الم�صترك  التعاون  منها  اأم��ور  جملة  على  اأي�صًا  الإيكولوجي  النظام  نهج  وينطوي  الإيكولوجية. 

�صيا�صات  للمنافع، وا�صتخدام  العادل  اأدنى م�صتوى منا�صب، والتوزيع  اإلى  القطاعات، ولمركزية الإدارة 

اإدارة تكيفية تت�صدى لأوجه عدم اليقين، ويتم تعديلها على �صوء الخبرة والظروف المتغيرة؛

)د( ت�صتخدم تدابير حفظ في الموقع الطبيعي باعتبارها النهج الرئي�صي للحفظ وتكميلها، عند القت�صاء، 

بين تدابير  الروابط  الإ�صتراتيجية فر�صة ل�صتك�صاف  الطبيعي. وتوفر  الموقع  بتدابير حفظ خارج 

الحفظ في الموقع الطبيعي وخارجه، بما في ذلك في برامج ال�صتعادة؛

)ه( تعتمد نهجًا متعدد التخ�ص�صات ي�صع الق�صايا العلمية والجتماعية والقت�صادية في العتبار؛

)و( تعزز المبادرات الخا�صة بعمليات الجرد الوطنية.

مبادئ »بون« التوجيهية

التوجيهية  ب��ون  م��ب��ادئ  اإق���رار  ت��م 

ب�صاأن الح�صول على الموارد الجينية 

والق��ت�����ص��ام ال��م��ن�����ص��ف وال���ع���ادل 

من  ا�صتخدامها  من  العائدة  للمنافع 

لأط���راف  ال�صاد�س  الموؤتمر  قبل 

اتفاقية التنوع البيولوجي )القرار 

اأول��ى  كخطوات  واأق���رت   .)24/6

لتطبيق  ت��ط��وري��ة  لعملية  مفيدة 

هذا  في  المنا�صبة  التفاقية  بنود 

توجيهية  مبادئ  وتوفير  المجال، 

اأي�����ص��ا ح���ول م�����ص��ائ��ل ك��ال��م��ع��ارف 

التقليدية ونقل التكنولوجيا. تهدف 

الختيارية  التوجيهية  المبادئ 

والحكومات  الأطراف  م�صاعدة  اإلى 

على  الآخرين  والمعنيين  الأخ��رى 

تطوير اإ�صتراتيجية �صاملة للح�صول 

فوائدها،  واقت�صام  ال��م��وارد  على 

تت�صمنها  التي  الخطوات  وتحديد 

ع��م��ل��ي��ة ال��ح�����ص��ول ع��ل��ى ال���م���وارد 

كما  فوائدها.  واقت�صام  الجينية 

اإجراءات  م�صاعدة عند و�صع  تقدم 

قانونية واإدارية و�صيا�صات للح�صول 

الموارد واقت�صام فوائدها و/اأو عند 

تعاقدية  اتفاقيات  على  التفاو�س 

للح�صول الموارد واقت�صام فوائدها.

من  )ي(   8 ال���م���ادة  ن�����ص��ت 

التفاقية على اأن:

كان ذلك  ما  متعاقد،  على كل طرف 

ممكنا اأو منا�صبا، مع مراعاة ت�صريعه 

ال���وط���ن���ي، اح���ت���رام الب���ت���ك���ارات 

للمجتمعات  التقليدية  والممار�صات 

و�صيانتها  وال��م��ح��ل��ي��ة  الأ���ص��ل��ي��ة 

اأنماط  وت�صمين  والمحافظة عليها، 

الحياة التقليدية المنا�صبة للحفظ 

للتنوع  ال��م�����ص��ت��دام  وال���ص��ت��خ��دام 

على  تطبيقها  وت�صجيع  البيولوجي 

هذه  حاملي  بموافقة  وا�صع  نطاق 

والممار�صات  والبتكارات  المعارف 

التقا�صم  وت�صجيع  وم�صاركتهم، 

هذه  مثل  ا�صتخدام  لمنافع  العادل 

المعارف والبتكارات والممار�صات. 

من  )ج(   10 ال���م���ادة  ن�����ص��ت 

التفاقية على اأن:

كان ذلك  ما  متعاقد،  على كل طرف 

وت�صجيع  حماية  منا�صبا:  اأو  ممكنا 

ال����ص���ت���خ���دام ال��م��ع��ت��اد ل��ل��م��وارد 

الممار�صات  ح�صب  البيولوجية 

المنا�صبة  التقليدية  ال��ت��راث��ي��ة 

ال�صتخدام  اأو  الحفظ  لمتطلبات 

الم�صتدام.
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جيم - الأهداف

12 - اأن الأهداف العالمية حتى العام 2010 هي على النحو الآتي، و�صروطها ومبرراتها التقنية مرفقة بهذه 

الإ�صتراتيجية:

األف- فهم وتوثيق التنوع النباتي

الهدف �: قائمة عمل ي�سهل الح�سول عليها باأنواع النباتات المعروفة، كخطوة نحو 

حفظ مجموعة النباتات الكاملة العالمية

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

الهدف ممكن  النباتات. ويعتبر  ل�صيانة  اأ�صا�صيًا  المعروفة مطلبًا  النباتات  باأنواع  تعتبر قائمة عمل 

على  تقت�صر  نهائية،  قائمة  ولي�س  عملية  قائمة  ُيعتبر  لأنه  خا�صة   ،2010 عام  بحلول  التحقيق 

الكائنات الحية المعروفة )حاليًا حوالي 270.000، ويمكن اأن تزداد بمقدار 10-20 % بحلول عام 

�صوف  الواقع  وفي   .900.000 لحوالي  العلمية  الأ�صماء  تعرف  نوع   270.000 ال�  اأ�صل  ومن   .)2010

وتوزيعها  والمرادفات  الأ�صماء  على  التركيز  مع  القائمة،  المعارف  وتحليل  تجميع  الهدف  يتطلب 

هذا  في  هام  الدولية،  والمبادرات  وتجميعاتها،  الوطنية  النباتات  مجموعة  من  وكل  الجغرافي. 

ال�صدد. ويمكن اإتاحة القائمة من خالل الموقع في ال�صبكة العالمية مع ا�صتكمالها باأقرا�س الذاكرة 

مجموعات  ب�صاأن  العمل  من  بالمزيد  القيام  ويلزم  المطبوعة.  والن�صخ   )CD-ROM( المدمجة 

نباتات عالمية  الوطنية والإقليمية لإر�صاء الأ�صا�س لهدف طويل الأمد لإعداد مجموعة  النباتات 

كاملة، بما في ذلك الأ�صماء المحلية والأ�صماء باللهجات العامية.

الهدف �: تقييم اأولي لحالة �سون جميع اأنواع النباتات المعروفة، على الم�ستويات 

الوطني والإقليمي والدولي

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

اأ�صل هذا العدد  60.000 نوع وفقًا للمعايير المقبولة دوليًا، ومن  اأكثر من  جرى تقييم حالة حفظ 

الطبيعة،  ل�صون  العالمي  )التحاد  بالنقرا�س  عالميًا  مه�ددة  اأنها  على  نوع   34.000 ت�صنيف  جرى 

وهناك  النباتية.  مجموعاتها  حفظ  حالة  بتقييم  بلدان  عدة  قامت  ذلك  اإلى  وبالإ�صافة   .)1997

المعلومات  تتوفر  ل  تقييمها،  يتعين  زال  ما  التي  لالأنواع  وبالن�صبة  معروف.  نوع   270.000 حوالي 

الكافية للتقييم الكامل اإل لجزء منها. وهكذا، �صوف لن يتم القيام اإل بتقييم اأولي لالأنواع »المفتقرة 

اإلى البيانات« المتبقية. وبالتالي �صيكون المزيد من العمل الميداني اأ�صا�صيا لتخويل القيام بالمزيد 

من التقييمات ال�صاملة.

الم�ستدام،  وا�ستخدامها  النباتات  لحفظ  بروتوكولت  مع  نماذج  و�سع   :� الهدف 

ا�ستناداً اإلى البحوث والخبرة العملية

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

النباتات  تنوع  ل�صون  اأ�صا�صية  لل�صيانة،  العملية  والتقنيات  والمناهج  للحفظ  البيولوجية  البحوث 

وال�صتخدام الم�صتدام لعنا�صرها. وهذه يمكن اأن تطبق من خالل و�صع النماذج والبروتوكولت ذات 

والخبرة  الجديدة  والبحوث  القائمة  البحوث  نتائج  اإلى  ا�صتنادًا  الممار�صات،  اأف�صل  لتطبيق  ال�صلة 

الحالة،  هذه  في  »البروتوكولت«  فهم  ويمكن  بالفعل.  النماذج  تلك  وتوزيع  الإدارة،  في  العملية 

كتوجيه عملي ب�صاأن اإدارة اأن�صطة حفظ النباتات وال�صتخدام الم�صتدام لها في الأو�صاع الخا�صة. 

وتت�صمن المجالت الرئي�صية التي تتطلب و�صع نماذج مع بروتوكولت ما يلي: تكامل اأعمال الحفظ 

الإيكولوجية،  النظم  داخل  المهددة  النباتات  و�صون  الطبيعي،  الموقع  وخارج  الطبيعي  الموقع  في 

لتحديد  والمنهجيات  الحفظ،  مع  الم�صتدام  ال�صتخدام  وموازنة  الإيكولوجي،  النظام  نهج  وتطبيق 

اأولويات في الحفظ، والمنهجيات لر�صد اأن�صطة الحفظ وال�صتخدام الم�صتدام.

ا�صم  األ���ف   900 ح��وال��ي  ي�صتخدم 

علمي ل� 270 األف نوع نبات معروف.

نبات  ن���وع  األ����ف   34 ت�صنيف  ت��م 

على  بالنقرا�س  مهددة  كنباتات 

م�صتوى العالم.
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ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

فاإن  الياب�صة تغطيها حاليًا مناطق محمية. وب�صورة عامة  المائة من م�صاحة  10 في  هناك حوالي 

الغابات والمناطق الجبلية ممثلة ب�صكل جيد في المناط�ق المحمية، في حين اأن الأرا�صي الع�صبية 

مناطق  ذلك  في  بما  الأنهار،  ولم�صبات  ال�صاحلية  الإيكولوجية  والنظم  ال�صهول(  )مثل  الطبيعية 

المناطق  مختلف  تمثيل  زي�ادة   )1( يلي  ما  على  الهدف  وينطوي  �صعيف.  ب�صكل  ممثلة  المنغروف، 

الإيكولوجية في المناط�ق المحمية، )2( وزيادة فعالية المناطق المحمية. وبما اأن بع�س المناطق 

الإيكولوجية �صوف تت�صمن مناطق محمية تغطي اأكثر من 10 في المائة من م�صاحتها �صوف ي�صتعمل 

الم�صنف »على الأقل«. وفي بع�س الحالت قد يكون من ال�صروري اإعادة تهيئة النظم الإيكولوجية 

اإدارتها  تمت  قد  المنطقة  اأن  تعني  بحيث  الفعالة  ال�صيانة  وتفهم  الأ�صلية.  حالتها  اإلى  واإعادتها 

المناهج  مختلف  ويتوفر  النباتات.  ومجتمعات  النباتات  لأن��واع  المالئم  ال�صيانة  و�صع  لتحقيق 

ل�صتخدامها في تحديد المناطق الإيكولوجية، ا�صتنادًا اإلى اأنواع النباتات الرئي�صية. ويمكن اأن يتم 

التفاق على المزيد من الأهداف في الم�صتقبل.

باء- حفظ التنوع النباتي

الهدف �: الحفظ الفعال لما ل يقل عن �0 في المائة من كل منطقة من مناطق 

العالم الإيكولوجية

الهدف �:  �سمان حماية �0 في المائة من اأهم مناطق التنوع النباتي

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

الأنواع، وثراء  ا�صتيطان  تت�صمن  التي  المعايير  النباتات بموجب  لتنوع  المناطق  اأهم  يمكن تحديد 

النوع، و/اأو كون الموائل فريدة، بما في ذلك النظم الإيكولوجية الغابرة، واأي�صا الأخذ في الح�صبان 

تاأمين خدمات النظم الإيكولوجية. ويمكن تحديد ذلك ب�صكل اأولي على الم�صتويين المحلي والوطني. 

ويمكن �صمان الحماية من خالل التدابير الفعالة لل�صيانة، بما في ذلك المناطق المحمية. والخبرة 

من المبادرات الإقليمية ب�صاأن المناطق النباتية الهامة اإلى جانب المناهج المماثلة ب�صاأن المناطق 

الهامة للطيور تقترح اأن 50 في المائة من الهدف هو واقعي لعام 2010. وعلى المدى الأطول ينبغي 

اأن تكون حماية جميع مناطق النباتات الهامة م�صمونة.

الهدف �: اإدارة ما ل يقل عن �0 في المائة من اأرا�سي الإنتاج بطريقة تتما�سى مع 

حفظ التنوع النباتي

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

1 - لغر�س تحقيق الهدف، تعني اأرا�صي الإنتاج الأرا�صي التي يكون الغر�س الأولي منها هو الزراعة 

)بما في ذلك الب�صتنة(، اأو الرعي، اأو اإنتاج الأخ�صاب. ويعني بما يتما�صى مع �صيانة تنوع النباتات 

اأن عددًا من الأهداف قد اأدمج في اإدارة اأرا�صي الإنتاج هذه:

�صون تنوع النباتات التي هي جزء ل يتجزاأ من نظام الإنتاج نف�صه )اأي المحا�صيل اأو المراعي اأو 

اأنواع الأ�صجار والتنوع الجيني(؛

قيمة  ذات  اأو  ومهددة  فريدة  هي  التي  الإنتاج  اأرا�صي  في  للنباتات  الأخ��رى  الأن��واع  حماية 

اجتماعية اقت�صادية خا�صة؛

النباتات  تنوع  على  الهامة  العك�صية  الآثار  تجنب  على  تعمل  التي  الإدارة  ممار�صات  ا�صتخدام 

في النظم الإيكولوجية المحيطة، مثاًل بتجنب ممار�صة طرح المواد الكيمائية الزراعية ومنع 

انجراف التربة غير الم�صتدام.

2 - ويجرى تطبيق طرق الإنتاج المتكاملة، ب�صكل متزايد، في الزراعة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة 

لالآفات، وحفظ الزراعة، واإدارة الموارد الجينية النباتية في المزارع. ويجرى بالمثل، تطبيق 

الم�صطلحات  الخلفية، ومع فهم  اأو�صع. ومقابل هذه  للغابات ب�صكل  الم�صتدامة  الإدارة  ممار�صات 

ون�صف  الطبيعية  للغابات  مالئمة  الأعلى  والأه��داف  عمليًا.  ممكنًا  الهدف  يعتبر  الم�صتخدمة، 

الطبيعية والأرا�صي الع�صبية.

تعتبر الأرا�صي الع�صبية )كالمروج( 

للمناطق  الإيكولوجية  والأنظمة 

ال�صاحلية وم�صبات الأنهار، بما في 

التمثيل  �صعيفة  المنغروف،  ذلك 

في المناطق المحمية.
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الهدف �:  �سون �0 في المائة من الأنواع المهددة بالنقرا�ض في العالم في الموقع 

الطبيعي

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

يفهم هنا م�صطلح »ال�صون في الموقع الطبيعي« باأنه يعني اأن اأعداد النوع ت�صان ب�صكل فعال على الأقل 

في منطقة محمية واحدة اأو من خالل تدابير اإدارة اأخرى في الموقع الطبيعي. وفي بع�س البلدان 

تم الوفاء بهذا الرقم، ولكن يتطلب المزيد من جه�ود العديد من البلدان. وينبغي اأن ينظر اإلى الهدف 

على اأنه خطوة نحو ال�صيانة الفعالة للموقع لجميع الأنواع المهددة.

ي�سهل  مجموعات  في  المهددة  النباتات  اأن���واع  من  المائة  في   �0 �سون   :� الهدف 

الح�سول عليها خارج الموقع الطبيعي، ويف�سل اأن تكون في بلد المن�ساأ، و�سمل �0 

في المائة منها في برامج الإنعا�ض وال�سترداد

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

تجرى �صيانة اأكثر من 10.000 نوع مهدد في مجموعات حية )الحدائق النباتية، وم�صارف البذور، 

المعروفة.  المهددة  الأنواع  من  المائة  في   30 حوالي  تمثل  التي  الأن�صجة(،  ا�صتنبات  ومجموعات 

اإ�صافية،  2010، وذلك بموارد  المقترح بحلول عام  بالهدف  للوفاء  زيادته  اأن هذا يمكن  والراأي هو 

هذا  �صمن  ويقترح  الم�صتع�صية.  البذور  ذات  لالأنواع  خا�صة  وب�صورة  ونقلها،  التكنولوجيا  وتنمية 

الهدف اأن تعطى الأولوية لالأنواع المعر�صة للخطر الج�صيم، والتي ينبغي بلوغ هدف 90% من اأجلها. 

ويقدر اأن حوالي 2% حاليًا من الأنواع المهددة م�صمولة في برامج الإنعا�س وال�صترداد. ومقابل خط 

الأ�صا�س هذا، يو�صي بهدف قدره 10 في المائة.

النباتات  واأن����واع  للمحا�سيل  الجيني  ال��ت��ن��وع  م��ن  ال��م��ائ��ة  ف��ي  ���س��ون�0   :9 ال��ه��دف 

بها من  والحفاظ على ما يرتبط  القيمة الجتماعية والقت�سادية،  ذات  الرئي�سية 

المعارف المحلية والأ�سلية

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

 تدل النظريات والممار�صات العملية على اأنه يمكن، من خالل، اإ�صتراتيجية مالئمة، احتواء 70 في 

مكونة(.  األف  من  اأقل  عامة  )ب�صورة  ن�صبيًا  �صغيرة  عينة  في  للمح�صول  الجيني  التنوع  من  المائة 

وعليه، فاإنه يمكن بلوغ الهدف لأي نوع من الأنواع ب�صهولة. وبالن�صبة لحوالي 200 اإلى 300 مح�صول، 

يتوقع اأن يكون 70% من التنوع الجيني قد تمت �صيانته خارج الموقع الطبيعي في الم�صارف الجينية. 

وتتم �صيانة التنوع الجيني من خالل الإدارة داخل المزارع. كما يمكن العمل مع المجتمعات المحلية، 

�صيانة المعارف المحلية والأ�صلية ذات ال�صلة. وبجمع نهج الم�صارف الجينية، وداخل المزارع، وفي 

المواقع الطبيعية الأخرى، يمكن التو�صل اإلى الهدف بالن�صبة لجميع المحا�صيل المنتجة، اإلى جانب 

القيمة الجتماعية  ذات  الرئي�صية  الأخرى  الأنواع  اأما  الأ�صجار.  واأنواع  الرئي�صية  العلفية  الأنواع 

تبعًا  حدة،  على  حالة  كل  اأ�صا�س  على  اختيارها  فيمكن  الطبية  النباتات  مثل  الهامة،  القت�صادية 

لالأولويات الوطنية. ويمكن من خالل الإجراءات الم�صتركة للبلدان، تغطية حوالي 2000 اأو 3000 

نوع في المجموع.

الهدف �0: و�سع خطط اإدارة لما ل يقل عن �00 نوع غريب رئي�سي تهدد النباتات 

ومجتمعات النباتات والموائل والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

ل يوجد تقدير متفق عليه وموثوق عليه لعدد الأنواع الغريبة التي تهدد النباتات الأ�صلية ومجتمعات 

لذلك  »رئي�صية«.  اعتبارها  معه  يمكن  اإلى حد  ال�صلة  ذات  الإيكولوجية  والنظم  والموائل  النباتات 

يو�صى اأن يتم اإن�صاء الهدف لعدد مطلق من الأنواع الغريبة الغازية الرئي�صية. والكلمات »ما ل يقل 

عن 100« تعتبر مالئمة. و�صيتم اختيار ال� 100 نوع من الأنواع الغريبة الغازية على اأ�صا�س الأولويات 

اإلى العديد من  اأهميتها على الم�صتويين الإقليمي والعالمي. وبالن�صبة  الوطنية، وكذلك مع مراعاة 

اإدارة مختلفة مطلوبة في البلدان المختلفة التي يتم فيها  اأن تكون خطط  الأنواع الغريبة، يتوقع 

تهديد النباتات، والمجتمعات النباتية والموائل والنظم الإيكولوجية ذات ال�صلة. ويعتبر هذا الهدف 

خطوة اأولى نحو اإعداد خطط اإدارة لجميع الأنواع الغريبة الغازية التي تهدد النباتات والمجتمعات 

النباتية والموائل والنظم الإيكولوجية ذات ال�صلة.

المهددة  الأن��واع  30% من  اأن  يقدر 

المعروفة يتم الحفاظ عليها حاليا 

ادخل  بينما  حية،  مجموعات  في 

2% من الأنواع المهددة بالنقرا�س 

وال�صترداد،  الإنعا�س  برامج  في 

يو�صى بهدف %10.

التنوع  م��ن   %70 يكون  اأن  يتوقع 

الجيني لحوالي 200-300 مح�صول 

موقعه  خ���ارج  الآن  ح��ت��ى  ح��ف��ظ 

الطبيعي في بنوك الجينات.
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ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

اأكثر دقة لأنها تركز على تلك الأنواع التي تهددها بالفعل التجارة  اإن ال�صياغة المقترحة للهدف 

اأنواع   .12 للهدف  مكمل  وهو  اإليه  التو�صل  يمكن  الهدف  فاإن  ال�صكل،  هذا  على  وب�صياغتها  الدولية. 

المجموعات النباتية البرية التي تهددها التجارة الدولية تت�صمن ولي�س على �صبيل الح�صر الأنواع 

الواردة في القائمة في التذييل 1 لالتفاقية ب�صاأن التجار الدولي باأنواع النباتات والحيوانات البري�ة 

المعر�صة لالنقرا�س )CITES(. ويتم�صى اله�دف م�ع الغ�ر�س الرئي�صي من الخطة الإ�صتراتيجية 

ل� CITES )لغاية 2005(: »اأّل يوجد اأنواع من النباتات البرية معر�صة لال�صتثمار غير الم�صتدام 

ب�صبب التجارة الدولية«.

جيم - ا�ستعمال التنوع النباتي ب�سورة م�ستدامة

البرية  النباتات  مجموعات  م��ن  ن��وع  اأي  الدولية  التجارة  ُتعر�ض  اأّل   :�� ال��ه��دف 

للخطر

الهدف ��: �0 في المائة من المنتجات الم�ستندة اإلى النباتات م�ستقة من الموارد 

التي تتم اإدارتها ب�سكل م�ستدام

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

النباتات منتجات الأغذية والأخ�صاب والورق وغيرهما من  اإلى  التي ت�صتند  المنتجات  1 - تت�صمن 

الزينة  لأغرا�س  الم�صتخدمة  والنباتات  الليفية،  الأخ��رى  والمنتجات  الخ�صبية،  المنتجات 

ولالأغرا�س الطبية والنباتات الأخرى لال�صتخدام المبا�صر.

2 - وُيفهم اأن الموارد التي تدار ب�صكل م�صتدام تت�صمن ما يلي:

> النظم الإيكولوجية الطبيعية و�صبه الطبيعية التي تتم اإدارتها ب�صكل م�صتدام )بتجنب زيادة 
ا�صتثناء  يمكن  اأنه  اإل  الإيكولوجي(،  للنظام  الأخرى  للعنا�صر  الأ�صرار  اأو  المنتجات،  ح�صاد 

البدائية  من  القريبة  الإيكولوجية  والنظم  الأولية  الغابات  من  للموارد  التجاري  ال�صتخراج 

ذات القيمة الهامة لل�صون.

> الأحراج المزروعة والأرا�صي الزراعية التي تتم اإدارتها ب�صكل م�صتدام.
الجتماعية  العتبارات  تت�صمن  اأنها  على  الم�صتدامة  الإدارة  فهم  ينبغي  الحالتين،  كلتا  في   -  3

والبيئية، مثل التقا�صم العادل والمن�صف للمنافع وم�صاركة المجتمعات الأ�صلية والمحلية.

4 - قد تت�صمن الموؤ�صرات للتقدم ما يلي:

> التدابير المبا�صرة مثل: المنتجات التي تفي بالمعايير ذات ال�صلة التي يتم التحقق منها )مثل 
للممار�صات  الرموز  التي تعطي  الو�صيطة  والمعايير  المرخ�صة،  والأخ�صاب  الع�صوية،  الأغذية 

الجيدة للزراعة الم�صتدامة والغابات الم�صتدامة(.

من  قريبة  اأو  م�صتدامة،  المعتبرة  الم�صادر  من  المنتجات  مثاًل:  المبا�صرة  غير  التدابير   <
الم�صتدامة، على اأ�صا�س تحليالت نظام المزارعة، مع الأخذ في الح�صبان اعتماد طرائق الإنتاج 

الم�صتدامة  ل��الإدارة  والموؤ�صرات  المعايير  بتنمية  التقدم  تقييم  م�صاعدة  وتتم  المتكاملة. 

الزراعية واإدارة الغابات.

العالمي.  الإنتاج  من  المائة  في   2 حوالي  حاليًا  والأخ�صاب  المرخ�صة  الع�صوية  الأغذية  تبلغ   -  5

بالمعايير  تفي  المنتجات  من   %  20-10 اأمثلة  هناك  المنتجات،  من  فئات  لعدة  وبالن�صبة 

المتو�صطة. ومقابل خط الأ�صا�س هذا، يعتبر الهدف قابل للتو�صل اإليه. ويطبق بالن�صبة لكل فئة 

من المنتجات التي ت�صتند اإلى النباتات، مع العلم اأنه بالن�صبة لبع�س الفئات �صيكون اأكثر �صعوبة 

للتو�صل واأكثر �صعوبة لر�صد التقدم. ويتطلب التنفيذ مناهج محددة للمواد ومناهج على مجال 

القطاع، ب�صكل يتم�صى مع برنامج عمل التفاقية ب�صاأن التنوع البيولوجي الزراعي.
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 الهدف ��: وقف تدهور موارد النبات، والبتكارات والممار�سات والمعارف المحلية 

الغذاء  وتاأمين  الم�ستدامة  الحياة  ت�ساند  التي  ال�سلة  ذات  وال��م��ع��ارف  والأ�سلية 

المحلي والعناية ال�سحية

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

اأحد  مع  الهدف  ال�صحية. ويتم�صى  والعناية  الغذائي  والأمن  العي�س  �صبل ك�صب  النباتات  يعزز تنوع 

اأهداف التنمية الدولية المتفق عليها ب�صكل وا�صع، اأي »�صمان اأن تكون التجاهات الحالية في خ�صارة 

 .»2015 الموارد البيئية منعك�صة ب�صكل فعال على الم�صتوى العالمي والم�صتوى الوطني بحلول عام 

ويو�صى على اأنها عملية لوقف التقهقر بحلول عام 2010 وبالتالي عك�س التقهقر. والموارد النباتية 

ذات ال�صلة والطرائق لتناول التقهقر هي محددة بالموقع اإلى حد بعيد وبذلك يجب اأن يكون التنفيذ 

ال�صلة.  ذات  للمجتمعات  النباتية  والمعارف  النباتية  الموارد  هدف  نطاق  ويت�صمن  محليًا.  موجه 

التقهقر في المعارف المحلية والأ�صلية ب�صكل يتم�صى مع  اأن يتم تنفيذ الإجراءات لتناول  وينبغي 

برنامج عمل التفاقية ب�صاأن المادة 8 )ي( وما يتعلق بها من مواد.

دال- تعزيز التثقيف والتوعية ب�ساأن التنوع النباتي

الهدف ��: اأهمية تنوع النبات والحاجة اإلى �سيانته الداخلة في برامج الت�سالت 

والتثقيف والتوعية العامة

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

لتحقيق  الأهمية  بالغة  اأمور  النباتات  تنوع  اأهمية  ب�صاأن  العامة  والتوعية  والتثقيف  الت�صالت 

على  الر�صمي  وغير  الر�صمي  التعليم  اإلى  ي�صير  اأنه  على  الهدف  هذا  ويفهم  الإ�صتراتيجية.  اأهداف 

الم�صتهدف  الجمهور  والجامعي. وي�صمل  والثانوي  التعليم البتدائي  بما في ذلك  الم�صتويات،  جميع 

ل الأطفال والطالب، فح�صب بل اأي�صا را�صمي ال�صيا�صة العامة والجمهور ب�صكل عام. وينبغي اإعطاء 

من  يكون  وقد  الإجمالي.  الهدف  تحقيق  نحو  التقدم  لر�صد  محددة  موؤ�صرات  تنمية  اإلى  العتبار 

المفيد اإعداد موؤ�صرات لجماهير محددة م�صتهدفة. ونظرًا اإلى اأهمية الإ�صتراتيجية للتثقيف ب�صاأن 

حفظ النباتات، ينبغي اأن تكون هذه الم�صاألة م�صمولة ل في مناهج علم البيئة فح�صب، بل في �صيا�صة 

التعليم العامة اأي�صًا.

خ�صارة  اتجاهات  عك�س  »�صمان 

الموارد البيئية الحالية بفعالية 

على الم�صتويين العالمي والوطني 

بحلول عام 2015.«

الت�صال والتثقيف وزيادة الوعي 

العام حول اأهمية التنوع النباتي، 

تحقيق  ف���ي  ح��ا���ص��م��ة  ج���وان���ب 

اأهداف الإ�صتراتيجية.
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ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

القدرات، وب�صورة  بناء  اأعمال  الكثير من  بالإ�صتراتيجية  الم�صمولة  الأهداف  �صوف يتطلب تحقيق 

وباإمكانهم  الخت�صا�صات،  من  مجال  في  بال�صيانة  المتدربين  الممار�صين  حاجة  لتناول  خا�صة 

الح�صول على الت�صهيالت المالئمة. وبالإ�صافة اإلى برامج التدريب، �صوف يت�صمن تحقيق هذا الهدف 

التكنولوجية  الموارد  المالئمة«  »الو�صائل  وت�صمل  الأ�صا�صية.  الهياكل  ل�صيانة  الأمد  طويل  التزامًا 

والموؤ�ص�صية والمالية الكافية. وينبغي اأن ي�صتند بناء القدرات على تقييمات الحتياجات الوطنية. 

ومن المحتمل اأنه �صتدعو الحاجة اإلى م�صاعفة عدد الأ�صخا�س المدربين العاملين في �صيانة النباتات 

2010. ونظرًا للتفاوت الجغرافي الجاري بين التنوع البيولوجي  في العالم اأجمع وذلك بحلول عام 

النامية،  البلدان  من  العديد  في  القدرة  م�صاعفة  من  اأكثر  ذلك  يت�صمن  اأن  المحتمل  فمن  والخبرة، 

اأن  وينبغي  انتقالية.  مرحلة  اقت�صاداتها  تجتاز  التي  والبلدان  النامية  ال�صغيرة  الجزرية  والدول 

الإداريين  الموظفين  تدريب  اأي�صا  بل  الخدمة،  موقع  في  التدريب  فقط  لي�س  القدرة  زيادة  تت�صمن 

واأ�صحاب الم�صلحة الآخرين، ول�صيما على م�صتوى المجتمع المحلي.

هاء- بناء القدرات من اأجل حفظ التنوع النباتي

الهدف ��: زيادة عدد الأ�سخا�ض المدربين العاملين بالو�سائل المالئمة في �سيانة 

النباتات، تبعاً لالحتياجات الوطنية، لتحقيق اأهداف هذه الإ�ستراتيجية

الهدف ��: اإن�ساء اأو تعزيز ال�سبكات لأن�سطة �سيانة النبات على الم�ستويات الوطني 

والإقليمي والدولي

ال�سروط وال�سبب التقني المنطقي

يمكن اأن تعمل ال�صبكات على تعزيز الت�صال وتقديم اآلية لتبادل المعلومات، والمعارف والتكنولوجيا. 

وت�صكل ال�صبكات عن�صرًا هامًا في تن�صيق الجهود فيما بين العديد من اأ�صحاب الم�صلحة لتحقيق جميع 

الفعال  بالتجميع  والقيام  الجهود  اأي�صًا في تفادي الزدواجية في  و�صت�صهم  الإ�صتراتيجية.  اأهداف 

للموارد ب�صكل اأف�صل. وال�صبكات الفعالة هي الو�صيلة لإعداد المناهج العادية لم�صاكل �صيانة النباتات، 

الم�صتويات.  مختلف  على  ال�صيا�صات  جميع  تنفيذ  ن�صر  ولم�صاعدة  والأولويات  ال�صيا�صات  ولتقا�صم 

المتعلقة بال�صيانة. مثاًل القطاعات  اأن ت�صاعد على تقوية العالقات بين مختلف القطاعات  ويمكن 

النباتية والبيئية والزراعية وقطاعات الغابات وقطاع الثقافة. وتوفر ال�صبكات العالقة الأ�صا�صية 

بين اإجراءات ال�صيانة على الأر�س وتن�صيق ور�صد وتنمية ال�صيا�صات على جميع الم�صتويات. ويت�صمن 

هذا الهدف تو�صيع ال�صتراك في ال�صبكات القائمة، اإلى جانب اإن�صاء �صبكات جديدة، عند الحاجة.

13 -وتوفر هذه الأهداف اإطارًا ل�صياغة ال�صيا�صات واأ�صا�صًا للر�صد. وقد تختلف الأهداف الوطنية المر�صومة 

داخل هذا الإطار من بلد اإلى بلد تبعًا لالأولويات والقدرات الوطنية، مع الأخذ في الح�صبان الختالفات 

في التنوع النباتي.

من المتوقع اأن تبرز الحاجة اإلى 

م�صاعفة عدد المدَربين العاملين 

عام  بحلول  النباتات  حفظ  في 

.2010
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دال- الإ�صتراتيجية كاإطار

14 - لي�س المق�صود من الإ�صتراتيجية اأن تكون »برنامج عمل« مماثاًل لما يوجد من برامج عمل موا�صيعية 

و�صاملة لعدة قطاعات في ظل التفاقية. ولذا فهي ل ت�صمل اأن�صطة مف�صلة ول بيانًا بالنتائج المتوقعة 

)وتختلف  ملمو�صة  نتائج  تحقيق  نحو  موجهة  لأهداف  ر�صمها  طريق  عن  اإطارًا  توفر  واإنما  اآخره،  اإلى 

تلك الأهداف عن اأهداف »العملية« الم�صتعملة حتى الآن بموجب التفاقية(. ومن المتوخى اأن يكون 

بالإمكان و�صع الأن�صطة الالزمة لإدراك هذه الأهداف في حدود ذلك الإطار. وفي اأحوال كثيرة تجري 

الأن�صطة فعاًل اأو هي مزمعة في نطاق مبادرات قائمة. وت�صمل تلك الأن�صطة ما يلي:

البيولوجي وخطط  للتنوع  الوطنية  النبات في نطاق ال�صتراتيجيات  اإلى حفظ  التي ترمي  الأن�صطة  )اأ( 

العمل وما يت�صل بهذا المو�صوع من خطط وبرامج و�صيا�صات قطاعية و�صاملة لمختلف القطاعات وفي 

هذا ال�صدد، قد تود الأطراف والحكومات اأن تقدم تقارير عن اإدراج الإ�صتراتيجية في خططها وبرامجها 

و�صيا�صاتها الوطنية؛

)ب( والأن�صطة ذات ال�صلة الجارية في ظل المبادرات المتعلقة بهذا المجال ول�صيما: 

أن��واع  ف��ي  ال��دول��ي  االت��ج��ار  التفاقية  التابعة  النباتات  لجنة  وعمل  اإلستراتيجية  الخطة   <
الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض؛

> والتفاقية الدولية لحماية النبات؛
> والمعاهدة الدولية ب�صاأن الموارد الجينية النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة؛

> واتفاقية بيرن ب�صاأن حفظ الأحياء البرية والموائل الطبيعية الأوروبية؛ 
> وخطة العمل العالمية للموارد الجينية النباتية من اأجل الأغذية والزراعة، التابعة للفاو؛

> وبرنامج الإن�صان والمحيط الحيوي التابع لليون�صكو؛
> والإ�صتراتيجية العالمية ب�صاأن الأنواع الغريبة الغازية التابعة للبرنامج العالمي لالأنواع الغازية؛

> وبرنامج حفظ النباتات للجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد 
الطبيعية؛

> وجدول الأعمال الدولي لحدائق النبات في مجال الحفظ؛
> واأن�صطة الرابطة الدولية للحدائق النباتية؛

> وبرنامج الناس والنبات التابع للصندوق العالمي لحفظ الطبيعة ومنظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة؛

للمجلس  التابعة  النبات  لحفظ  األوروبية  اإلستراتيجية  مثل  اإلقليمية  واالستراتيجيات   <
األوروبي واإلستراتيجية األوروبية للنبات.

)ج( الأن�صطة ذات ال�صلة بموجب برامج عمل التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك الأن�صطة 

المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي، والتنوع البيولوجي للغابات، والتنوع البيولوجي للمياه الداخلية، 

والتنوع البيولوجي البحري وال�صاحلي، والأرا�صي الجافة و�صبه الرطبة، وكذلك الأن�صطة التي ت�صمل 

ق�صايا مت�صابكة مثل الح�صول على الموارد الجينية وتقا�صم فوائدها، وال�صتعمال الم�صتدام، والموؤ�صرات، 

والأنواع الغريبة، والمبادرة العالمية للت�صنيف، والمو�صوعات المت�صلة بالمادة 8 )ي(.

15 - ومق�صود بالإ�صتراتيجية واأهدافها ال�صتة ع�صر اأن توفر اإطارًا لرا�صمي ال�صيا�صة العامة وللراأي العام 

اأهداف وا�صحة وم�صتقرة  اأن و�صع  النبات.  لتحقيق حفظ  الالزمة  الإ�صالحات  اأن تكون حافزًا على  و 

وطويلة الأجل ياأخذ بها المجتمع الدولي يمكن اأن ت�صاعد على ت�صكيل التوقعات وعلى اإن�صاء الظروف 

التي تتوفر فيها لكل الفاعلين �صواء اأكانوا من الحكومات اأو من القطاع الخا�س اأو من المجتمع الدولي، 

جعل  �صبيل  وفي  النباتي.  التنوع  على  تهديدات  من  يقع  ما  تعالج  والتي  الحلول  لإيجاد  الالزمة  الثقة 

الأهداف مفهومة على نطاق وا�صع، وفي �صبيل جعلها جذابة للراأي العام، اأنها تحتاج اإلى اأن تكون اأهدافًا 

مبا�صرة وب�صيطة في اآن معًا وينبغي اأن تكون مفهومة من ناحية معقولية ولي�س من ناحية معناها الحرفي. 

وفي �صبيل حفظ عدد الأهداف في نطاق ممكن التعام�ل معه، تحتاج تلك الأهداف اأن تركز على �صل�صلة 

ويمكن  جامعة.  �صاملة  اأهدافًا  تكون  اأن  منها  المق�صود  الأن�صطة  على  ل  الإ�صتراتيجية  الأن�صطة  من 

ا�صتعرا�س الأهداف وتنقيحها ح�صب القت�صاء كلما توافرت دلئل علمية رئي�صية جديدة في المجالت 

المهمة لتنوع النباتات والتهديدات للتنوع والأنواع الغريبة الرئي�صية التي تهدد النبات والمجموعات 

النباتية والموائل والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها.
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لتطوير  ال��م��ط��ل��وب��ة  الأخ������رى  ه���اء-الأع���م���ال 

الإ�صتراتيجية وتنفيذها

16 - يقت�صي الأمر اتخاذ تدابير لتنفيذ الإ�صتراتيجية، على الأ�صعدة الدولي والوطني ودون الوطني. وت�صمل هذه 

التدابير و�صع اأهداف وطنية واإدراجها في الخطط والبرامج والمبادرات ذات ال�صلة، بما فيها ا�صتراتيجيات 

وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي. و�صوف تختلف الأهداف الوطنية من بلد اإلى بلد، طبقًا 

المتعددة  التمويل  اأن تنظر وكالت  ينبغي  الوطنية.  الأولويات  وفي  النباتي  التنوع  م�صتوى  في  لالختالفات 

اأن�صطتها التمويلية م�صاندة لالإ�صتراتيجية  الأطراف والثنائية في اإيجاد �صيا�صات واإجراءات تكفل اأن تكون 

ولأهدافها ول اأن تكون معاك�صة لها.

17 - بالن�صبة لكل هدف، قد يحتاج مدى الأن�صطة اإلى اإي�صاح واإلى و�صع اأهداف فرعية ومعالم على طريق الإنجاز. 

وفي �صبيل ر�صد التقدم المحرز نحو الأهداف، قد يقت�صي الأمر اإيجاد معلومات تتعلق بخط الأ�صا�س و�صل�صلة 

الحمراء«  »القوائم  )مثل  المنا�صبة  والدولية  الوطنية  البيانات  مجموعات  اإلى  هذا  وي�صتند  الموؤ�صرات.  من 

الوطنية( وال�صتفادة من اآلية مركز تبادل المعلومات.

18 - يمكن و�صع مكونات اإقليمية لالإ�صتراتيجية، وقد يكون ذلك با�صتعمال النهج البيوجغرافي.

19 - وينبغي اأن ي�صمل ت�صميم وو�صع وتنفيذ الإ�صتراتيجية، اإلى جانب الأطراف في التفاقية، طائفة من الجهات 

الفاعلة تتاألف من التالي:

المتعددة  والوكالت  المتحدة،  الأمم  ووكالت  الدولية،  الحكومية  المنظمات  )مثل  الدولية  المبادرات  )اأ( 

الأطراف للمعونة(؛

)ب( منظمات الحفظ والبحث )�صاملة مجال�س اإدارة المناطق المحمية والحدائق النباتية، وبنوك الجينات، 

والجامعات، ومعاهد البحث، والمنظمات غير الحكومية و�صبكات المنظمات غير الحكومية(؛

)ج( المجتمعات والفئات الرئي�صية )�صاملة المجتمعات المحلية والأ�صلية، والمزارعين والن�صاء وال�صباب(؛

)د( الحكومات )من مركزية واإقليمية و�صلطات محلية(؛

)ه( القطاع الخا�س.

20 - وتعزيزًا لتنفيذ الإ�صتراتيجية وت�صهيل التعاون بين تلك المبادرات، �صيتعاون الأمين التنفيذي مع اأ�صحاب 

الأقاليم  اأعاله،   19 الفقرة  في  اإليها  الم�صار  الفاعلة  الطائفة  تمثل  ل  الكاملة،  الم�صاركة  ول�صمان  ال�صاأن. 

هذا  من  الهدف  �صيكون  اأو  اأي�صًا  الجغرافية  البيولوجية  والأقاليم  بل  فح�صب،  المتحدة  لالأمم  الجغرافية 

التعاون هو تفادي الزدواجية في الجهود، واإيجاد الت�صافر في الجهود بين المبادرات القائمة، وت�صهيل تحليل 

للتنوع  الم�صتدام  وال�صتعمال  بالحفظ  المتعلقة  المختلفة  التدابير  وفعالية  والتجاهات  القائمة  الأو�صاع 

النباتي. ويمكن اأي�صا النظر في اإن�صاء اآلية تن�صيق مرنة.
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