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االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

كان اإقرار »االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات« من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 2002، مبثابة عالمة بارزة ت�سري 

اإلى اإحراز تقدم كبري من حيث رفع م�ستوى الوعي بالتهديدات التي تواجهها النباتات يف جميع اأنحاء العامل، باالإ�سافة اإلى اأن 

ذلك القرار التاريخي وفر للعامل، والأول مرة، اإطارًا من�سجمًا منطقيًا لل�سيا�سات واالإجراءات الالزمة الإيقاف اخل�سارة يف التنوع 

النباتي. وقد متيز الطور االأول لتنفيذ »االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات« باإجنازات بالغة االأهمية على مختلف االأ�سعدة 

الدولية والوطنية، من حيث الت�سدي لبع�س امل�ساكل وال�سغوط التي تواجهها النباتات. وهذه التحديات ت�سمل تطوير ا�سرتاتيجيات 

اإقليمية حلفظ النباتات يف العديد من البلدان واملناطق؛ اإقامة �سراكة عاملية حلفظ النباتات؛ ا�ستكمال اأول قائمة �سبط مرجعية 

لنباتات العامل، وغريها من الربامج وامل�ساريع واملبادرات اجلديدة، التي يقوم بها جمع غفري من االأفراد واملوؤ�س�سات واملنظمات 

لدعم تنفيذ االإ�سرتاتيجية العاملية.

على الرغم من التقدم الذي مت اإحرازه بالفعل، فلي�س يف و�سعنا اأن نكون را�سني. فال ميكن اعتبار ما حققناه اإال بداية 

جيدة لهذا العمل ت�سع االأ�سا�س الذي �سنبني عليه. لذلك، تكت�سب املرحلة الثانية لتنفيذ »االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ 

النباتات« للفرتة 2011–2020 اأهمية بالغة لو اأردنا احلفاظ على ع�سرات االآالف من اأنواع النباتات التي �سارفت 

على االنقرا�س واإيقاف اخل�سارة يف تنوع اأنواع النبات واالأنظمة البيئية القائمة على النبات التي تتعر�س للمخاطر يف 

�ستى بقاع العامل. كما اأن االأهداف املحدثة ال�ستة ع�سر التي تت�سمنها »االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات«، توفر لنا 

االأ�سا�س الذي ينبغي االرتكاز اإليه يف ر�سد التقدم الذي نحرزه يف م�سعانا لتحقيق هدفنا االأ�سمى وهو اإيقاف خ�سارة 

االأنواع النباتية بحلول العام 2020 واالإ�سهام يف �سبيل حتقيق اخلطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011–2020.

وما هذا الكتيب �سوى مورد للعاملني يف جمال حفظ النباتات، وعلى وجه اخل�سو�س لدعم رفع م�ستويات الوعي بني 

املخت�سني العاملني يف جمال احلفظ، را�سمي ال�سيا�سات، جهات التمويل واأولئك القادرين على امل�ساعدة يف تعزيز 

قدرات وجهود حفظ النبات على جميع امل�ستويات. اأننا نرحب بااللتزام امل�ستمر الأع�ساء ال�سراكة العاملية حلفظ النباتات 

يف دعم تنفيذ االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات يف جميع اأرجاء العامل ونحث االآخرين على االن�سمام اأي�سًا اإلى هذا 

املجهود، للم�ساعدة يف �سمان ا�ستمرار توافر التنوع النباتي، الذي هو عمادنا اليوم، لالأجيال القادمة، ب�سفته موردًا 

متجددًا اأ�سيا�سيًا، نرعاه ونغذيه كجزء من عامل م�ستدام.
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املقدمة املحتويات

مت اإقرار االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات من قبل موؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 

املنعقد يف عام 2002. وقد ا�ستملت هذه االإ�سرتاتيجية على 16 غاية ينبغي حتقيقها بحلول عام 2010. وبعد 

مراجعة معمقة اأجريت يف عام 2007 للتقدم الذي مت اإحرازه نحو التو�سل اإلى تلك الغايات، اأقرت االأطراف 

املوقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي اأنه، ويف حني اأنه مت اإحراز تقدم ملمو�س على امل�ستويات كافة، اإال اأن 

احلاجة كانت ماثلة ملزيد من العمل فيما وراء العام 2010 من اأجل حتقيق الغايات املر�سومة يف االإ�سرتاتيجية. 

لذلك، اأو�ست اجلهات االأطراف بتطوير حتديث موحد لالإ�سرتاتيجية العاملية، مبا يف ذلك حتديث االأهداف 

ال�ستة ع�سر املوجهة نحو حتقيق نتائج فعلية.

وقد مت اعتماد التوحيد املحدث لالإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات وحتديد غاياتها اجلديدة للفرتة 

2011–2020 مبوجب املقرر 17/10 ال�سادر عن االجتماع العا�سر ملوؤمتر االأطراف يف اتفاقية التنوع 
البيولوجي، وذلك بتاريخ 29 ت�سرين االأول )اأكتوبر( 2010.

ي�سمل هذا الكتيب العنا�سر التالية:

املقرر 17/10: توحيد محدث لالإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات 2011–2020 . 1

االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات: الروؤية، بيان املهمة، املربر املنطقي، واملبادئ العامة )مرفق . 2

للمقرر 17/10(

االأهداف والغايات للفرتة 2011–2020 . 3

)مرفق للمقرر رقم 17/10(

املربرات التقنية الأهداف االإ�سرتاتيجية . 4

العاملية حلفظ النباتات )كما مت طرحها 

اأثناء االجتماع ال�ساد�س ع�سر للهيئة 

الفرعية للم�سورة العلمية والتقنية 

والتكنولوجية التفاقية التنوع البيولوجي 

)SBSTTA 16( يف اأيار / مايو 2012

تنفيذ االإ�سرتاتيجية )مرفق للمقرر . 5

 )17/10
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اإن موؤمتر الأطراف،

اإذ يعرتف بالدور احلا�سم للنباتات يف دعم قدرة النظام االإيكولوجي على التحمل، وتوفري خدمات النظام 

االإيكولوجي؛ و)يف( التكيف مع التحديات البيئية والتخفيف منها، مبا يف ذلك، �سمن اأمور اأخرى، تغري املناخ؛ 

و)يف( دعم رفاه االإن�سان،

واإذ يرحب بجهود بع�س االأطراف يف اإعداد ا�ستجابات وطنية و/اأو تعميم هذه االأهداف، مبا يف ذلك 

اال�ستجابة االإقليمية من اأوروبا لتحديث اخلطة 

االإ�سرتاتيجية االأوروبية حلفظ النباتات 

با�ستعمال اإطار هذه االإ�سرتاتيجية،

واإذ ي�سري اإلى اأن التنفيذ الوطني لالإ�سرتاتيجية 

ي�سهم يف )حتقيق( االأهداف االإمنائية لالألفية، 

وخا�سة يف الق�ساء على الفقر )الهدف 1(، 

واالأزمة ال�سحية )الهدف 6( وكفالة اال�ستدامة 

البيئية )الهدف 7(،

واإذ يقر باجلهود التي ا�سطلع بها ال�سركاء، 

واملنظمات الدولية واأ�سحاب امل�سلحة االآخرون 

لالإ�سهام يف بلوغ االأهداف وبناء القدرات من 

اأجل تنفيذ االإ�سرتاتيجية،

واإذ يرحب بتقرير حفظ النباتات، املتاح بلغات االأمم املتحدة ال�ست، كعر�س عام موجز للتقدم املحرز يف 

تنفيذ االإ�سرتاتيجية، واإذ يعرتف مب�ساهمة حكومة اأيرلندا يف اإعداد التقرير ون�سره،

واإدراكا منه باأنه على الرغم من اإحراز تقدم كبري يف تنفيذ االإ�سرتاتيجية على جميع امل�ستويات، اإال اأن مزيدا 

من العمل �سيكون مطلوبًا يف فرتة ما بعد عام 2010 لتحقيق الغايات املن�سو�س عليها يف االإ�سرتاتيجية،

1– املقرر 17/10
ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 

بخ�سو�ص التوحيد املحدث للإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات

05االإ�شرتاتيجية العاملــية حلفـظ النـباتات  2011 - 2020



يقرر اعتماد التحديث املوحد لالإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات، مبا يف ذلك االأهداف العاملية . 1

املوجهة نحو حتقيق نتائج فعلية للفرتة 2011-2020، كما هي واردة يف املرفق 1 )على ال�سفحة 35(، 

وموا�سلة تنفيذ االإ�سرتاتيجية كجزء من االإطار االأو�سع للخطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

2011-2020؛

ي�سدد على اأن االأهداف العاملية املوجهة نحو حتقيق نتائج فعلية للفرتة 2011-2020 ينبغي اعتبارها . 2

اإطارا مرنا ميكن بداخله تطوير اأهداف وطنية و/اأو اإقليمية، وفقا لالأولويات والقدرات الوطنية، مع 

مراعاة االختالفات يف التنوع النباتي بني البلدان؛

ي�سدد على احلاجة اإلى بناء القدرات الالزمة من اأجل ت�سهيل تنفيذ االإ�سرتاتيجية، خ�سو�سا يف . 3

االأطراف من البلدان النامية، وال �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها، 

واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل؛

ي�سدد على احلاجة امللحة اإلى ح�سد املوارد املالية والتقنية والب�سرية الالزمة مت�سيا مع اإ�سرتاتيجية ح�سد . 4

املوارد املنبثقة عن االتفاقية، وتعزيز القدرات وال�سراكات من اأجل حتقيق اأهداف هذه االإ�سرتاتيجية؛

يدعو االأطراف، احلكومات االأخرى، االآلية املالية، ومنظمات التمويل اإلى تقدمي دعم واف وم�ستدام ويف . 5

التوقيت املنا�سب لتنفيذ االإ�سرتاتيجية، وخ�سو�سا من جانب اجلهات االأطراف يف البلدان النامية، وال 

�سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية، ف�سال عن االأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل؛

يدعو االأطراف واحلكومات االأخرى اإلى القيام مبا يلي:. 6

)اأ( اإعداد اأو حتديث االأهداف الوطنية و/اأو االإقليمية ح�سب االقت�ساء واإدراجها، حيثما يكون ذلك 

مالئما، يف اخلطط والربامج واملبادرات ذات ال�سلة، مبا يف ذلك اال�سرتاتيجيات وخطط العمل 

الوطنية الرامية اإلى احلفاظ على التنوع البيولوجي، ومواءمة التنفيذ االإ�سايف لالإ�سرتاتيجية مع 

اجلهود الوطنية و/اأو االإقليمية لتنفيذ “اخلطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020”؛
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)ب( تعيني نقاط ات�سال وطنية لالإ�سرتاتيجية حيثما مل يتم تعيينها من قبل، بغر�س تعزيز التنفيذ على 

امل�ستوى الوطني، وذلك وفق الفقرة 6 من املقرر 10/7،؛

يدعو اأي�سا املنظمات الدولية واالإقليمية ذات ال�سلة اإلى القيام مبا يلي:. 7

)اأ( تاأييد االإ�سرتاتيجية املحدثة واالإ�سهام يف تنفيذها، مبا يف ذلك من خالل تعزيز اجلهود امل�سرتكة 

املوجهة نحو وقف اخل�سارة يف التنوع النباتي؛

)ب( دعم اجلهود الوطنية واالإقليمية لتحقيق اأهداف االإ�سرتاتيجية من خالل تي�سري بناء القدرات، نقل 

التكنولوجيا، تبادل املعلومات وح�سد املوارد؛

)ج( دعم اإعداد حقائب اأدوات محددة ملديري املناطق املحمية املحلية وجتميع درا�سات احلالة لبيان 

اأف�سل املمار�سات االإدارية يف وقف الرتاجع يف املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد النباتية؛

يدعو االأطراف واحلكومات االأخرى واملنظمات ذات ال�سلة اإلى تعزيز تنفيذ االإ�سرتاتيجية من قبل . 8

جميع القطاعات على امل�ستوى الوطني، وذلك بالتجان�س مع “اخلطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

واملبادرات االأخرى ذات ال�سلة باالتفاقية، مبا يف ذلك اخلطة  والربوتوكوالت  2011-2020” وال�سكوك 
االإ�سرتاتيجية لربوتوكول قرطاجنة ب�ساأن ال�سالمة االأحيائية؛

يقرر اإجراء ا�ستعرا�س يف منت�سف املدة للتحديث املوحد لالإ�سرتاتيجية وغاياتها يف عام 2015، . 9

بالرتادف مع ا�ستعرا�س منت�سف املدة للخطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 وا�ستعرا�س 

حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية؛

يطلب كذلك اإلى االأمني التنفيذي اأن يتعاون مع ال�سراكة . 10

العاملية حلفظ النباتات وغريها من ال�سركاء واملنظمات 

االأخرى ذات ال�سلة، ورهنا بتوافر املوارد الالزمة، يف 

�سبيل القيام مبا يلي:

موا�سلة تطوير املربرات التقنية واملراحل الرئي�سية  )اأ( 

واملوؤ�سرات اخلا�سة باالإ�سرتاتيجية املحدثة من 

خالل اآلية التن�سيق املرنة، مبا يت�سق مع “اخلطة 

االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2020-2011”، 

وذلك ال�ستعرا�سها من جانب الهيئة الفرعية  

للم�سائل العلمية والتكنولوجية يف اجتماعها 

اخلام�س ع�سر؛
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اإعداد ن�سخة مت�سلة مبا�سرة مع �سبكة االإنرتنت  )ب( 

حلزمة االأدوات اخلا�سة باالإ�سرتاتيجية العاملية 

حلفظ النباتات بجميع اللغات الر�سمية لالأمم 

املتحدة، وذلك بحلول عام 2012، مبا يف ذلك 

عقد حلقة عمل لتحديد الغر�س وال�سياق واملنتجني 

وامل�ستخدمني وتقييم تنفيذ رزمة االأدوات، مع 

االأخذ بعني االعتبار كذلك اخلطوط العامة التي 

اأعدها االجتماع الثالث لفريق االت�سال، من اأجل 

تي�سري وت�سجيع اإعداد وحتديث اال�ستجابات الوطنية 

واالإقليمية ومن اأجل تعزيز التنفيذ على ال�سعيد 

الوطني/االإقليمي؛

تنظيم حلقات عمل اإقليمية لبناء القدرات  )ج( 

والتدريب ب�ساأن تنفيذ االإ�سرتاتيجية على ال�سعيد 

الوطني ودون االإقليمي واالإقليمي، وذلك باالقرتان، 

اإلى اأق�سى قدر ممكن، مع حلقات العمل االأخرى 

ذات ال�سلة؛

زيادة التوعية مب�ساهمة االأن�سطة التي يتم تنفيذها  )د( 

بعد عام 2010 كجزء من تنفيذ االإ�سرتاتيجية يف 

�سبيل حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية، والتي من 

�ساأنها االإ�سهام يف رفاه الب�سر والتنمية امل�ستدامة؛

يدعو االأمني التنفيذي اإلى تقدمي تو�سيات بخ�سو�س . 11

التدابري الالزمة لتنفيذ االإ�سرتاتيجية على ال�سعيد الوطني ودمج تنفيذها مع الربامج وال�سكوك 

والربوتوكوالت واملبادرات االأخرى لالتفاقية، مبا يف ذلك املواءمة مع “اخلطة االإ�سرتاتيجية للتنوع 

تنفيذها؛ البيولوجي 2011-2020” وتدابري 

يعرب عن تقديره حلكومة اأيرلندا، حكومة اإ�سبانيا، ال�سراكة العاملية حلفظ النباتات، الهيئة الدولية . 12

حلماية احلدائق النباتية، احلدائق امللكية النباتية كيو، حدائق النباتات يف �سيكاغو، وحدائق النباتات يف 

دربان، على دعمها لالأن�سطة املتعلقة باإعداد االإ�سرتاتيجية املحدثة، ف�سال عن �سركة بوينغ على دعمها 

لالجتماعات االإقليمية؛

يعرب عن امتنانه للمنظمة الدولية حلفظ حدائق النباتات على اإعارة م�سوؤول برامج اإلى االأمانة من اأجل . 13

دعم تنفيذ االإ�سرتاتيجية حتى عام 2010.



الإ�سرتاتيجية العاملية املحدثة

 حلفظ النباتات 2020-2011

الر�ؤية

ال حياة بال نبات، بل اإن اأداء الكوكب وبقاءنا 

يعتمدان على النباتات. واالإ�سرتاتيجية ت�سعى 

اإلى وقف اخل�سارة امل�ستمرة يف التنوع النباتي.

تتمثل روؤيتنا يف م�ستقبل اإيجابي وم�ستدام، 

ت�ساهم فيه اأن�سطة الب�سر يف م�ساندة 

تنوع حياة النباتات )مبا يف ذلك دميومة 

التنوع اجليني النباتي، بقاء اأنواع النباتات 

وجمتمعاتها، وما يت�سل بها من موائل واأنظمة 

اإيكولوجية(، وي�ساند التنوع النباتي بدوره 

�سبل عي�سنا ورفاهتنا ويح�سنهما.

بيان املهمة

حتفزنا االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات على 

العمل معا على جميع امل�ستويات – املحلية والوطنية 

واالإقليمية والعاملية – لفهم ثروة العامل ال�سخمة 

من التنوع النباتي، وحفظها وا�ستخدامها على نحو 

م�ستدام، مع تعزيز التوعية بهذه االإ�سرتاتيجية وبناء 

القدرات الالزمة لتنفيذها.
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تاأخذ االإ�سرتاتيجية يف اعتبارها النباتات يف 

البيئات الربية واملائية، �سواء اأكانت مائية داخلية 

اأم بحرية. كما اأن االإ�سرتاتيجية تنطبق على 

امل�ستويات الرئي�سية الثالثة للتنوع البيولوجي 

بال�سكل الذي تعرتف به االتفاقية، وهي التنوع 

اجليني النباتي، اأنواع النباتات وجمتمعاتها، وما 

يت�سل بها من موائل واأنظمة اإيكولوجية.

ويف حني تتناول االإ�سرتاتيجية مملكة النباتات، 

مع الرتكيز ب�سورة رئي�سية على النباتات العليا 

وغريها من املجموعات املعروفة، مثل النباتات 

الطحلبية وال�سرخ�سية، اإال اأنه ميكن لالأطراف 

ولغريها من احلكومات واأ�سحاب امل�سلحة 

املعنيني النظر يف و�سع ا�سرتاتيجيات حفظ 

ملجموعات اأخرى، مثل الطحالب والفطريات )مبا 

يف ذلك االأنواع امل�سكلة لالأ�سنة(.



الأهداف

تتناول االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات 

التحديات التي تفر�سها التهديدات املوجهة 

للتنوع النباتي.

ويتمثل الغر�س ال�سامل لالإ�سرتاتيجية يف 

حتقيق االأهداف الثالثة لالتفاقية، وال �سيما 

ما يتعلق منها بحفظ التنوع النباتي، مع 

مراعاة املادة 8)ي( من االتفاقية، وبروتوكول 

قرطاجنة ب�ساأن ال�سالمة االأحيائية، وبروتوكول 

ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية 

والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة 

عن ا�ستخدامها.

ينبغي النظر اإلى تنفيذ االإ�سرتاتيجية �سمن االإطار 

العري�س للخطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

2011-2020. كذلك، فاإن االآليات الالزمة لتمكني 
االأطراف واأ�سحاب امل�سلحة االآخرين من تنفيذ 

االتفاقية بفعالية ومن ر�سد التقدم املحرز يف 

التنفيذ يف اإطار اخلطة االإ�سرتاتيجية اجلديدة، 

�سيكون لها �سلة وثيقة بهذه االإ�سرتاتيجية.

تتكون االإ�سرتاتيجية من الغايات اخلم�س التالية:

)اأ( الغاية االأولى: فهم التنوع النباتي بطريقة 

جيدة وتوثيقه واالعرتاف به؛

)ب( الغاية الثانية: احلفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي؛

)ج( الغاية الثالثة: ا�ستعمال التنوع النباتي بطريقة م�ستدامة ومن�سفة؛

)د( الغاية الرابعة: ترويج التعليم والتوعية يف جمال التنوع النباتي، ودوره يف �ُسُبل العي�س امل�ستدامة واأهميته 

بالن�سبة جلميع اأ�سكال احلياة على االأر�س؛

)ه( الغاية اخلام�سة: تنمية القدرات وامل�ساركة اجلماهريية الالزمة لتنفيذ االإ�سرتاتيجية.
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املربر املنطقي للإ�سرتاتيجية

من املعرتف به عامليًا اأن النباتات ت�سكل جزءًا حيويًا من التنوع البيولوجي يف العامل، وموردًا �سروريًا لكوكب 

االأر�س. وباالإ�سافة اإلى االأنواع النباتية امل�ستزرعة، التي ت�ستخدم كاأغذية واأخ�ساب واألياف، هناك نباتات برية 

كثرية تتمتع بالكثري من االأهمية واالإمكانيات االقت�سادية والثقافية، ومنها املحا�سيل وال�سلع االآجلة، وخا�سة 

يف الوقت الذي تت�سدى فيه الب�سرية للتحديات النا�سئة عن التغري البيئي وتغري املناخ. وتقوم النباتات بدور 

رئي�سي يف حفظ التوازن البيئي االأ�سا�سي لكوكبنا، وحفظ ا�ستقرار النظم االإيكولوجية فيه، وتوفر مكونًا ال 

ميكن ا�ستبداله ملوائل احلياة احليوانية يف العامل. ومل يتم حتى االآن جتميع قائمة جرد كاملة لنباتات العامل، 

)1(
ولكنه من املقدر اأن جمموع االأنواع النباتية الوعائية يبلغ حوايل 400،000 نوع. 

ومن ال�سواغل امللحة، اأن كثريًا من االأنواع النباتية وجمتمعاتها، وتفاعالتها االإيكولوجية، مبا يف ذلك العالقات 

الكثرية بني االأنواع النباتية واملجتمعات والثقافات الب�سرية، مهددة باالنقرا�س بفعل عوامل من �سنع االإن�سان، 

مثل تغري املناخ، فقدان املوائل وحتويلها، اال�ستغالل املفرط، االأنواع الغريبة االجتياحية، التلوث، واإزالة الغابات 

الأغرا�س الزراعة واأنواع التنمية االأخرى، وذلك �سمن جملة اأمور. واإذا مل توقف هذه اخل�سارة، �ست�سيع اأي�سا 

فر�س عديدة الإيجاد حلول جديدة للق�سايا االقت�سادية واالجتماعية وال�سحية وال�سناعية امللحة.  عالوة على 

ذلك، ي�سكل التنوع النباتي �ساغال، وخ�سو�سا للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، التي تقوم بدور حيوي يف الت�سدي 

خل�سارة التنوع النباتي.

يف حالة بذل جهود على جميع امل�ستويات لتنفيذ هذه االإ�سرتاتيجية املحدثة بالكامل:

)1( �ستوا�سل املجتمعات حول العامل االعتماد على 

النباتات للح�سول على خدمات و�سلع النظام 

االإيكولوجي، مبا يف ذلك االأغذية، االأدوية، املياه 

النقية، حت�سن املناخ، املناطق الطبيعية الربية املنتجة، 

م�سادر الطاقة، وجو �سحي؛

)2( �ستوؤمن الب�سرية القدرة على ا�ستخدام اإمكانيات 

النباتات بالكامل للتخفيف من تغري املناخ والتكيف 

معه، مع االعرتاف بدور التنوع النباتي يف احلفاظ 

على قدرة النظم االإيكولوجية على التحمل؛ 

)3( �ستنخف�س بدرجة كبرية مخاطر انقرا�س النبات 

ب�سبب االأن�سطة الب�سرية، و�سيتم حماية التنوع اجليني 

للنباتات؛
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)4( �سيتم ا�ستعمال الرتاث املتطور الغني للتنوع النباتي على نحو م�ستدام، وتقا�سم املنافع املتاأتية من 

ا�ستعمالها باإن�ساف حلل امل�ساكل املثارة، ودعم �سبل العي�س وحت�سني رفاهية االإن�سان؛

)5( �سيتم االعرتاف باملعارف واالبتكارات واملمار�سات لدى املجتمعات الب�سرية االأ�سلية واملحلية، التي تعتمد 

على التنوع النباتي، واحرتامها و�سيانتها وحفظها ؛ 

)6( �سيدرك النا�س يف كل مكان احلاجة امللحة حلفظ النباتات، كما اأنهم �سيفهمون اأن النباتات ت�ساند 

حياتهم واأن على كل فرد منهم اأداء دوره يف حفظ النباتات.

املبادئ العامة لالإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات

• اإن االأهداف ال�ستة ع�سر الوا�سحة وامل�ستقرة واملوجهة نحو حتقيق نتائج فعلية على املدى الطويل، والتي 	

مت اعتمادها على امل�ستوى العاملي، تقدم اإر�سادات لتحديد اأهداف وطنية بخ�سو�س النباتات. وينبغي 

فهم هذه االأهداف على نحو عملي، ولي�س حرفيا.  فهي ت�سعى اإلى اأن تكون اإ�سرتاتيجية، بدال من اأن تكون 

�ساملة.

• قد ميكن اإعداد مكونات اإقليمية لالإ�سرتاتيجية با�ستعمال نهج جغرايف بيولوجي.	

• ينبغي اأن يوؤخذ باالعتبار تنفيذ االإ�سرتاتيجية داخل االإطار االأو�سع للخطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 	

2011-2020.  اإذ اأن ال�سغوط على التنوع البيولوجي واالأ�سباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي توؤثر 
اأي�سا على النباتات بنف�س قدر تاأثريها على املكونات االأخرى للتنوع البيولوجي. لذلك، مل يكن املق�سود 

يف  تدخل  من العنا�سر التي ت�سملها “اخلطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020” اأن 

االإ�سرتاتيجية العاملية املحدثة حلفظ النباتات، ولكن ينبغي النظر اإليها كمكونات تكميلية و�سرورية 

لتنفيذ االإ�سرتاتيجية بفعالية.
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اأهداف “الإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات 2011–2020”

الغاية الأ�لى:

فهم التنوع النباتي بطريقة جيدة وتوثيقه واالعرتاف به بدرجة كافية

الهدف 1:

اإعداد قائمة اإلكرتونية جلميع النباتات املعروفة.

الهدف 2:

اإجراء تقييم حلالة حفظ جميع اأنواع النباتات املعروفة، اإلى اأق�سى قدر ممكن، الإر�ساد اإجراءات احلفظ.

الهدف 3:

اإعداد وتبادل املعلومات، والبحوث والنواجت املرتبطة بها، والو�سائل الالزمة لتنفيذ االإ�سرتاتيجية.
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الغاية الثانية:

حفظ التنوع النباتي بطرق عاجلة وفعالة

الهدف 4:

حفظ ما ن�سبته 15 يف املئة على االأقل من كل منطقة اإيكولوجية اأو جمموعة نباتية من خالل االإدارة الفعالة 

و/اأو اإحياء هذه املناطق.

الهدف 5:

حماية ما ن�سبته 75 يف املئة على االأقل من املناطق االأكرث اأهمية للتنوع النباتي يف كل منطقة اإيكولوجية مع 

وجود اإدارة فعالة حلفظ النباتات وتنوعها اجليني.

الهدف 6:

اإدارة ما ن�سبته 75 يف املئة على االأقل من اأرا�سي االإنتاج يف كل قطاع على نحو م�ستدام، مبا يتم�سى وحفظ 

التنوع النباتي.

الهدف 7:

حفظ ما ن�سبته 75 يف املئة على االأقل من اأنواع النباتات املعروفة املهددة باالنقرا�س يف مواقعها الطبيعية.

الهدف 8:

حفظ ما ن�سبته 75 يف املئة على االأقل من اأنواع النباتات املهددة باالنقرا�س يف جمموعات خارج املوقع 

الطبيعي، ويف�سل اأن تكون يف بلد املن�ساأ، واإتاحة ما ن�سبته 20 يف املئة على االأقل منها يف برامج االنتعا�س 

واال�ستعادة.

الهدف 9:

حفظ ما ن�سبته 70 يف املئة من التنوع اجليني للمحا�سيل، مبا يف ذلك اأ�سولها الربية واأنواع النباتات 

االأخرى ذات القيمة االجتماعية-االقت�سادية، مع احرتام ما يرتبط بها من معارف اأ�سلية ومحلية، و�سونها 

واحلفاظ عليها.

الهدف 10:

و�سع خطط اإدارة فعالة ملنع الغزوات البيولوجية اجلديدة واإدارة املناطق التي تتعر�س للغزو والتي متتلك 

اأهمية بالن�سبة للتنوع النباتي.
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الغاية الثالثة:

ا�ستعمال التنوع النباتي بطريقة م�ستدامة ومن�سفة

الهدف 11:

عدم تعر�س اأي نوع من النباتات الربية للخطر نتيجة التجارة الدولية.

الهدف 12:

جميع املنتجات امل�ستقة من النباتات الربية يتم ح�سادها من م�سادر م�ستدامة.

الهدف 13:

احلفاظ على املعارف واالبتكارات واملمار�سات االأ�سلية واملحلية املرتبطة مبوارد نباتية، اأو زيادتها، 

ح�سب االقت�ساء، لدعم اال�ستخدامات املعتادة، و�سبل العي�س امل�ستدامة، واالأمن الغذائي املحلي والرعاية 

ال�سحية املحلية.
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الغاية الرابعة:

دعم التعليم ورفع م�ستويات الوعي يف جمال التنوع النباتي، ودوره يف تاأمني �سبل العي�س امل�ستدامة، 

واأهميته بالن�سبة جلميع اأ�سكال احلياة على االأر�س

الهدف 14:

اإدماج اأهمية التنوع النباتي واحلاجة اإلى حفظه يف برامج االت�سال والتثقيف والتوعية العامة.
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الغاية اخلام�سة:

تنمية القدرات وامل�ساركة اجلماهريية الالزمة لتنفيذ االإ�سرتاتيجية

الهدف 15:

توفري العدد الكايف من االأفراد املدربني الذين ي�ستخدمون الت�سهيالت املنا�سبة، وفقا لالحتياجات 

الوطنية، لتحقيق اأهداف هذه االإ�سرتاتيجية.

الهدف 16:

اإن�ساء اأو تعزيز موؤ�س�سات و�سبكات و�سراكات حلفظ النباتات على امل�ستويات الوطنية واالإقليمية 

والدولية، لتحقيق اأهداف هذه االإ�سرتاتيجية.
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املربرات التقنية لأهداف الإ�سرتاتيجية العاملية 

حلفظ النباتات 2011–2020

مت تطوير املربرات املنطقية املعرو�سة اأدناه من خالل عملية ت�ساورية �سارك فيها مختلف اأطراف االتفاقية 

املتعلقة بالتنوع البيولوجي واجلهات االأع�ساء يف ال�سراكة العاملية حلفظ النباتات وغريهم من اأ�سحاب 

امل�سلحة الرئي�سيني. وقد متت مناق�سة هذه املربرات من قبل اأطراف االتفاقية اأثناء االجتماع ال�ساد�س ع�سر 

للهيئة الفرعية للم�سورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التفاقية التنوع البيولوجي )SBSTTA 16( يف اأيار/

مايو 2012، حيث اأقر املوؤمترون بالطبيعة املوؤقتة لهذه املربرات، التي ت�سجع الدول االأطراف واحلكومات 

االأخرى واملنظمات ذات ال�سلة على اال�ستفادة منها، على �سبيل املثال من خالل تكييفها لتوجيه عملية تطوير/

حتديث وترويج االإ�سرتاتيجيات الوطنية حلفظ النباتات ودجمها يف اإ�سرتاتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية 

وخطط العمل املنبثقة عنها، اآخذين باالعتبار الظروف الوطنية اخلا�سة.

فهم التنوع النباتي بطريقة جيدة وتوثيقه واالعرتاف به بدرجة كافية

الهدف 1:

اإعداد قائمة اإلكرت�نية جلميع النباتات املعر�فة.

املدة واملربر التقني: ت�سكل اإتاحة اأنواع النباتات املعروفة على نطاق وا�سع مطلبًا اأ�سا�سيًا حلفظ النباتات، وهي 

توفر خط االأ�سا�س الالزم لتحقيق ور�سد االأهداف االأخرى لالإ�سرتاتيجية. وقد كان الهدف 1 فيما �سبق )يف 

عام 2010( يرمي اإلى اإعداد “قائمة عمل ميكن الو�سول اإليها على نطاق وا�سع الأنواع معروفة من النباتات 

كخطوة نحو حتقيق نظام عاملي كامل من النباتات”. وقد حتقق هذا الهدف يف نهاية عام 2010 على �سكل 

www.theplantlist.org(. وا�ستنادًا اإلى املعرفة املكت�سبة من  املوقع:  زيارة  النباتات” )يرجى  “قائمة 
اإ�سدار قائمة النباتات، فمن املقرر حاليًا اإعداد قائمة اإلكرتونية لنباتات العامل بحلول عام 2020، بحيث 

ت�سم جميع اأنواع النباتات املعروفة. ومل يتم حتى االآن حتديد الهيكل اخلا�س باحلياة النباتية، غري اأنه من 

ال�سروري اأن يكون اإطارًا قادرًا على ا�ستيعاب املعلومات املتعلقة بالنباتات على امل�ستوى االإقليمي )على امل�ستوى 

الوطني اأو دونه(، وعلى تقدمي اأجوبة يف ال�سياقني االإقليمي والعاملي على حد �سواء. وينبغي اأن تت�سمن عملية 

التح�سني و�سع مرتادفات اأكرث اكتمااًل الأ�سماء النباتات؛ وعمليات توزيع جغرايف على امل�ستوى القطري على 

االأقل، باالعتماد على جمموعات النباتات والقوائم املراجعة والدرا�سات الوطنية؛ والبيانات املتعلقة باملوائل؛ 

واأدوات التحديد، وال �سيما املفاتيح وال�سور واالأو�ساف التفاعلية؛ وحالة احلفظ )مع روابط بالتقييمات التي 

جتري يف اإطار الهدف 2(؛ وغريها من التح�سينات االأخرى املمكنة عمليًا كاإدراج االأ�سماء العامية على �سبيل 

املثال. ويوجد الكثري من هذه البيانات بالفعل يف �سكل رقمي اأو مطبوع، وميكن ا�ستخدامها من اأجل تزويد 

قائمة النباتات باملعلومات. وهو اأكرث من جمرد م�سروع يطرح يف جمال تكنولوجيا املعلومات، على الرغم 

من اأن  خرباء ت�سنيف النباتات �سوف يوؤدون دورًا حا�سمًا يف حل م�سكلة الت�سنيف الذي يختلف بني املناطق 

اجلغرافية ويف حت�سري اأعمال جديدة متخ�س�سة ومتعلقة بالنباتات من اأجل حتديث املعلومات القدمية و�سد 

الغاية 1: 
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الفجوات الكبرية القائمة. و�سوف تكت�سي اأي�سًا عملية بناء القدرات يف جمال الت�سنيف، على النحو الوارد يف 

املبادرة العاملية للت�سنيف، والربط بني املبادرات الوطنية واالإقليمية والعاملية، اأهمية حا�سمة يف احلفاظ على 

القائمة االإلكرتونية لنباتات العامل وحت�سينها وحتديثها. 

الهدف 2:

اإجراء تقييم حلالة حفظ جميع اأنواع النباتات املعر�فة، اإلى اأق�سى قدر ممكن، من اأجل توجيه 

اإجراءات احلفظ.

املدة واملربر التقني: توفر فئات ومعايري القائمة احلمراء 

لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية اإطارًا قويًا 

لهذا الهدف، مما يتيح اإجراء مقارنة للتهديدات من خالل 

طائفة متنوعة من املقايي�س املكانية والزمانية. وعلى الرغم 

من اأن تقييم جميع االأنواع بوا�سطة هذه الطريقة بحلول عام 

2020 ال يعد اإجراًء واقعيًا، فاإن اإجراء عمليات تقييم لعينات 
متثيلية الأنواع النباتات )عينات موؤ�سر القائمة احلمراء 

للنباتات ال�سادرة عن االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة 

واملوارد الطبيعية( �سوف يقدم نظرة عامة عاملية وخط 

اأ�سا�س ميكن على �سوئهما تتبع االجتاهات القائمة. كما اأن 

القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد 

الطبيعية والتي تت�سمن الفئات والقوائم احلمراء الوطنية 

التي جرى تقييمها على امل�ستوى العاملي، �سوف تتيح معلومات 
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الهدف 3: 

اإعداد �تبادل املعلومات �البحوث �النواجت املرتبطة بها، �الأ�ساليب اللزمة لتنفيذ الإ�سرتاتيجية.

املدة واملربر التقني: ي�سكل حفظ البحوث 

واملنهجيات والتقنيات العملية للحفظ يف 

جمال علم االأحياء عن�سرًا اأ�سا�سيا يف حفظ 

التنوع النباتي ويف اال�ستخدام امل�ستدام 

ملكوناته. و�سوف ت�ستفيد مبادرات احلفظ من 

االإعداد والن�سر الفعال للمعلومات واالأدوات 

ودرا�سات احلالة القائمة على نتائج البحوث 

املوجودة واجلديدة واخلربات العملية يف 

جمال االإدارة. وت�سمل املجاالت الرئي�سية 

التي تتطلب تطوير التوجيهات وتقدمي 

امل�سورة ب�ساأنها ما يلي: اإدماج احلفظ يف 

املوقع الطبيعي وخارج املوقع الطبيعي يف 

اخلطط والربامج واال�سرتاتيجيات ذات 

ال�سلة؛ واحلفاظ على النباتات املهددة داخل 

النظم االإيكولوجية؛ واإعداد املعلومات املتعلقة 

با�ستجابات اأنواع النباتات لتغري املناخ 

وتدابري احلد منه؛ وتطبيق نهج النظام االإيكولوجي؛ وحتقيق التوازن بني اال�ستخدام امل�ستدام وعملية احلفظ؛ 

وو�سع منهجيات لتحديد اأولويات عملية احلفظ؛ واإعداد توجيهات ب�ساأن ا�ستعادة النظام االإيكولوجي؛ واإعداد 

املعلومات املتعلقة بر�سد اأن�سطة احلفظ  واال�ستخدام امل�ستدام. ومع ذلك، فاإن االحتياجات قد تتفاوت من بلد 

اإلى اآخر. وي�سكل اإعداد جمموعة اأدوات م�ساهمة مفيدة من اأجل حتقيق هذا الهدف.

مفيدة ذات �سلة بال�سيا�سات. وميكن اأن تعطى االأولوية لتقييم االأنواع ذات االأهمية االجتماعية-االقت�سادية 

من اأجل توجيه االأن�سطة املدرجة يف اإطار االأهداف 9 و12 و13. وقد ت�سنى تقييم حالة حفظ العديد من اأنواع 

النباتات، �سواء من خالل العمليات التي جتري على امل�ستوى القطري و/اأو من خالل املبادرات الدولية التي 

ت�ستخدم جمموعة متنوعة من العمليات. ومن املمكن اأن يوفر جتميع هذه التقييمات القائمة على االأدلة نظرة 

عامة مهمة عن معلومات حالة احلفظ القائمة، ونقطة االنطالق يف توجيه اإجراءات احلفظ. وت�سكل قائمة 

العمل املتعلقة بعمليات تقييم احلفظ نهجًا �سروريًا وعمليًا يتنا�سب مع احلاجة امللحة اإلى تقييم االأنواع بغية 

تي�سري �سبل التقدم نحو حتقيق الهدفني 7 و8. وميكن اأن تتم عملية الن�سر من خالل ا�ستحداث بوابة على �سبكة 

االإنرتنت تتيح اإمكانية الو�سول اإلى جميع التقييمات املوجودة لكل نوع وتكون مو�سولة بالقائمة االإلكرتونية 

لنباتات العامل )الهدف 1(. وي�سكل التقييم الكامل جلميع اأنواع النباتات املعروفة وفقًا ملعيار دويل مت�سق 

الهدف املحدد على املدى الطويل من اأجل تي�سري اإجراءات احلفظ. 
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حفظ التنوع النباتي بطرق عاجلة وفعالة الغاية 2: 

الهدف 4: 

حماية ما ل يقل عن 15 يف املئة من كل منطقة اإيكولوجية اأ� نوع من اأنواع النباتات من خلل الإدارة 

الفعالة �/اأ� اإحياء هذه املناطق.

املدة واملربر التقني: يرمي هذا الهدف اإلى اال�ستمرار يف توفري خدمات النظام االإيكولوجي من خالل حفظ 

املناطق االإيكولوجية اأو املجموعات النباتية على امل�ستويني الوطني و/اأو االإقليمي، وهو ما يوؤدي اإلى توليد 

املنافع على امل�ستوى العاملي. ومن املفهوم اأن “املناطق االإيكولوجية” هي م�ساحات من االأر�س اأو املياه التي 

ت�سم جتمعًا متميزًا من الناحية اجلغرافية ملجتمعات طبيعية ت�سرتك يف تركيب االأنواع احلية، والديناميات 

االإيكولوجية، والظروف البيئية، وتتفاعل فيما بينها اإيكولوجيًا بطرق توؤدي دورًا حا�سمًا يف ا�ستمرارها على 

املدى الطويل. وتعني االإدارة الفعالة اأن هذه املناطق تدار من اأجل �سمان ا�ستمرار وجود الغطاء النباتي وما 

يرتبط به من مكونات حيوية وغري حيوية. وتتوفر ُنهج مختلفة لتحديد هذه املناطق، غري اأنه يف نطاق هذه 

االإ�سرتاتيجية، فاإن الُنهج االأكرث مالءمة هي تلك التي ت�ستند اإلى اأنواع النباتات الرئي�سية )مثل التندرا، 

واملنغروف،  الغابات ال�ساحلية املعتدلة(. ويجب تاأمني هذه املناطق االإيكولوجية اأو اأنواع النباتات من خالل 

االإدارة الفعالة، وهو ما يعني اإدارة هذه املناطق من اأجل �سمان ا�ستمرار وجود الغطاء النباتي وما يرتبط 

به من مكونات حيوية وغري حيوية. وي�سمل هذا الهدف اال�سطالع باأعمال االإحياء  يف املناطق االإيكولوجية 

املتدهورة من اأجل تعزيز حالة حفظها وحت�سني م�ستوى توفري خدمات النظام االإيكولوجي بالتوازي مع تاأمني 

التنوع النباتي. 

وعلى العموم، فاإن الغابات واملناطق اجلبلية ممثلة متثياًل جّيدًا يف �سبكات املناطق املحمية، يف حني تت�سم 

املراعي الطبيعية )مثل ال�سهول( والنظم االإيكولوجية ال�ساحلية وم�سبات االأنهار، مبا يف ذلك اأ�سجار 

املنغروف، ب�سعف متثيلها. وينطوي هذا الهدف على ما يلي: )1( زيادة متثيل املناطق االيكولوجية غري املوؤمنة 

يف �سبكات املناطق املحمية، )2( تعزيز �سالمة جتمعات املجتمعات الطبيعية املتميزة جغرافيًا من خالل 

االإدارة الفعالة واالإحياء االإيكولوجية.
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وبغية تي�سري �سبل قيا�س التقدم املحرز، فال بد من اإتاحة خطط الت�سنيف املتعلقة باملناطق االيكولوجية 

على امل�ستويني الوطني و/اأو االإقليمي، وجعلها مماثلة خلطط الت�سنيف الرئي�سية املعرتف بها على امل�ستوى 

العاملي. وت�سمل م�ساهمة االآليات يف هذا الهدف ال�سبكات االإيكولوجية، واملناطق املحمية، واملواقع املدرجة يف 

املبادرات املعززة خلف�س االنبعاثات الناجمة عن اإزالة االأحراج وتدهور الغابات، واملمرات، وحدائق ال�سالم، 

واملناطق املحمية التابعة للمجتمعات االأ�سلية واملجتمعات املحلية، مبا يف ذلك الغابات املقد�سة واالأرا�سي 

الرطبة واملناظر الطبيعية وبحريات القرى وغابات م�ستجمعات املياه واالأنهار واالمتدادات ال�ساحلية واملناطق 

البحرية. و�سوف ت�ساهم االأن�سطة امل�سطلع بها يف اإطار برنامج عمل االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي ب�ساأن 

املناطق املحمية ويف اإطار الهدف 5 يف حتقيق هذا الهدف.

الهدف 5: 

حماية ما ل يقل عن 75 يف املئة من اأكرث املناطق اأهمية للتنوع النباتي يف كل منطقة اإيكولوجية مع 

��سع اإدارة فعالة حلفظ النباتات �تنوعها اجليني.

املدة واملربر التقني: يتاألف هذا الهدف من مكونني اثنني - حتديد املناطق الهامة للتنوع النباتي، ومن ثم 

�سمان احلماية الفعالة ملا ال يقل عن 75 يف املئة من هذه املناطق. اأما الهدف على املدى االأطول، فهو حماية 

100 يف املئة من جميع املناطق الهامة للتنوع النباتي، مبا يف ذلك تو�سيع نطاق هذه املناطق اأو الربط فيما 
بينها، ح�سب االقت�ساء، من اأجل الت�سدي للتهديدات القائمة، وال �سيما تلك املرتبطة بتغري املناخ. وميكن 

حتديد اأكرث املناطق اأهمية للتنوع النباتي وفقًا ملعايري ت�سمل اال�ستيطان، وه�سا�سة االأنواع واملوائل، وثراء 

االأنواع، واأمناط التنوع اجليني و/اأو تفرد املوائل، مبا يف ذلك النظم االإيكولوجية الغابرة، مع االأخذ يف االعتبار 

اأي�سًا توفري خدمات النظام االإيكولوجي. وينبغي حتديد هذه املجاالت على امل�ستويني الوطني واملحلي. وميكن 

�سمان احلماية )التاأمني( من خالل االإدارة الفعالة لالأرا�سي، مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ال احل�سر، تاأمني 

املناطق املحمية.

�سيتمثل التحدي الرئي�سي يف �سمان توفري 

الدعم للتدابري االإدارية املالئمة التي تعمل 

على احلفاظ على التنوع النباتي وتعزيزه. 

وتت�سم التهديدات التي يتعني النظر فيها 

لدى و�سع اإدارة فعالة بتباينها يف مناطق 

مختلفة ويف مواقع مختلفة، غري اأنه ينبغي 

لها اأن ت�سمل التهديدات التي يفر�سها 

تغري املناخ. كما �سي�ساعد تنفيذ هذا 

الهدف يف تنفيذ الهدف 4 )حفظ املناطق 

االيكولوجية( ويف اإدارة االأنواع الغريبة 

الغازية يف اإطار الهدف 10. وحتى االآن، 

قام ما يزيد على 66 بلدًا باتخاذ خطوات 

لتحديد املناطق الهامة للتنوع النباتي، 

وميتلك ما ال يقل عن 17 بلدًا منها برامج 
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م�ستمرة ت�سطلع مبعاجلة م�ساألة احلفظ، وكذلك بتوثيق املواقع. وتندرج بع�س املناطق الهامة للتنوع النباتي 

�سمن املناطق املحمية ر�سميًا على الرغم من اأن هذا الرقم يتباين تباينًا كبريًا بني البلدان.

وال تعني الن�سبة املئوية التي ت�سكلها املناطق املحمية الهامة للتنوع النباتي بال�سرورة اأن املوقع يحظى باحلفظ 

اجليد. و�سوف ت�سم املناطق الهامة للتنوع النباتي والتي تخ�سع الإدارة جيدة اأ�سخم عدد من االأنواع واأكرثها 

مرونة، والعديد من املوائل ال�سغرية؛ وهي توفر اأماكن ال�ستئناف م�سار الهجرة، وم�ستودعًا جلينات التطور؛ 

وهي بذلك حتتل مو�سع ال�سدارة يف جميع اخلطط الوا�سعة النطاق املعنية باحلفاظ على املناظر الطبيعة 

والرامية اإلى احلد من اآثار تغري املناخ.

الهدف 6:

اإدارة ما ل يقل عن 75 يف املئة من اأرا�سي الإنتاج يف كل قطاع على نحو م�ستدام، مبا يتم�سى مع حفظ 

التنوع النباتي.

املدة واملربر التقني: تتمثل الغاية النهائية 

لهذا الهدف يف اإدارة جميع اأرا�سي االإنتاج 

على نحو م�ستدام دون ترك اآثار �سلبية على 

التنوع النباتي. والأغرا�س هذا الهدف، فاإن 

عبارة “اأرا�سي االإنتاج” ت�سري اإلى االأرا�سي 

)مبا يف ذلك االأرا�سي الرطبة( التي ت�ستخدم 

ب�سكل رئي�سي يف الزراعة، مبا يف ذلك 

الب�ستنة اأو الرعي اأو تربية االأحياء املائية اأو 

تربية االأحياء البحرية اأو احلراجة. وت�سمل 

القطاعات التي �سُينظر فيها يف اإطار هذا 

الهدف جملة م�سائل منها ا�ستغالل االأرا�سي 

الزراعية واملراعي والغابات، مبا يف ذلك 

ح�ساد املنتجات غري اخل�سبية من الغابات، 

وتربية االأحياء املائية. وتدعو عبارة “مت�سيا 

مع احلفاظ على التنوع النباتي” اإلى اإقامة اإدارة م�سوؤولة يف جمال ا�ستخدام املوارد، وحت�سني م�ستوى حفظ 

وا�ستعادة التنوع النباتي واملجتمعات النباتية واملوائل املرتبطة بها على املدى الطويل. وتت�سمن هذه التدابري 

دمج عدد من الغايات يف اإدارة اأرا�سي االإنتاج، وهي على النحو التايل: )1( حفظ التنوع النباتي، مبا يف ذلك 

التنوع اجليني؛ )2( حماية االأنواع النباتية االأخرى يف املناطق الطبيعية التي ت�ستخدم يف االإنتاج والتي تعد 

نباتية فريدة يف نوعها اأو مهددة اأو ذات قيمة اجتماعية واقت�سادية خا�سة؛ )3( ا�ستخدام ممار�سات االإدارة 

التي تتجنب اإحداث تاأثريات �سلبية كبرية على التنوع النباتي يف النظم االإيكولوجية املحيطة. ومن ثم، فاإن هذا 

الهدف ي�سجع على ا�ستخدام املمار�سات اجليدة يف الزراعة والب�ستنة واحلراجة.

ويجري على نحو متزايد تطبيق طرق االإنتاج املتكاملة يف الزراعة، مبا يف ذلك االإدارة املتكاملة لالآفات، 

وزراعة احلفظ، واالإنتاج املتكامل للمحا�سيل والرثوة احليوانية، واإدارة املوارد اجلينية النباتية على م�ستوى 
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الهدف 7:

حفظ ما ل يقل عن 75 يف املئة من اأنواع النباتات 

املعر�فة املهددة يف مواقعها الطبيعية.

املدة واملربر التقني: ينبغي اأن ينظر اإلى حتقيق هذا 

الهدف كخطوة نحو احلفظ الفعال يف املوقع الطبيعي 

جلميع االأنواع املهددة. وتعني عبارة “احلفظ يف املوقع 

الطبيعي” وجود جمموعات من االأنواع القادرة على 

البقاء من الناحية البيولوجية يف منطقة محمية واحدة 

على االأقل اأو اال�سطالع باإدارة هذه االأنواع على نحو 

فعال خارج �سبكة املناطق املحمية من خالل تدابري اإدارة اأخرى يف املوقع الطبيعي. ويتطلب احلفظ الفعال 

النظر فيما يلي: )1( التنوع اجليني لالأنواع، )2( وظيفة النظام البيئي والقدرة على مواجهة التهديدات من 

قبيل تغري املناخ، من خالل تدابري منها حتديد ما اإذا كانت �سبكة املناطق املحمية ت�سم ممرات اأو تدرجات 

مرتفعة، اأو تت�سمن موائل متعددة لت�سهيل انتقال االأنواع. وينبغي اأي�سًا تف�سري الهدف ب�سكل يتيح للموائل 

الهامة وعملية اإحياء النظام االإيكولوجي اإمكانية حتقيقه. ومتثل العديد من االأنواع املتوطنة بحكم تعريفها 

اأنواعًا �سعيفة، وينبغي اأن تعامل على �سبيل االأولوية، اأو كهدف فرعي يرمي اإلى �سمان وجود جميع االأنواع 

املتوطنة يف منطقة حفظ واحدة على االأقل، اأو �سمان تغطيتها بخطط تتعلق باالأنواع وميكن اأن تكون مفيدة. 

وينبغي يف هذا ال�سدد اأن توفر املبادئ التوجيهية، الواردة يف جمموعة االأدوات، اإر�سادات مالئمة يف جمال 

ا�ستعادة االأنواع وانتعا�سها. وي�سكل و�سع مبادئ توجيهية متفق عليها دوليًا مل�ساعدة هجرة االأنواع التي تتاأثر 

بتغري املناخ متطلبًا ملحًا ينبغي وجوده يف جمموعة االأدوات.

املزرعة. وباملثل، يجري تطبيق احلراجة الزراعية وغريها من ممار�سات االإدارة امل�ستدامة للغابات على نطاق 

اأو�سع. على هذه اخللفية، ويف �سوء هذه املعلومات االأ�سا�سية وا�ستنادًا اإلى الفهم الوارد اأعاله للم�سطلحات 

امل�ستخدمة، فاإنه باالإمكان حتقيق هذا الهدف. وتالئم االأهداف االأكرث طموحًا الغابات واملراعي الطبيعية اأو 

�سبه الطبيعية. وتعد االإدارة امل�ستدامة الأرا�سي االإنتاج عن�سرًا من العنا�سر االأ�سا�سية، حيث اأنها �ستوؤدي اإلى 

اتخاذ اإجراءات يكون من اآثارها حفظ التنوع النباتي. ويعد اإنتاج الوقود احليوي م�ساألة تثري مخاوف خا�سة، 

وينبغي الإدارة مناطق االإنتاج امل�ستخدمة لهذا الغر�س اأن تتخذ التدابري الالزمة لتجنب ممار�سة ال�سغط على 

حفظ التنوع النباتي. وقد تدعو احلاجة اإلى بذل املزيد من اجلهد لتطوير اأهداف فرعية محددة يف مختلف 

القطاعات كاأ�سا�س لر�سد التقدم املحرز يف حتقيق هذا الهدف.

وبغية قيا�س مدى التقدم املحرز، فاإنه من االأهمية مبكان حتديد خطوط االأ�سا�س الوا�سحة وموؤ�سرات االأداء 

وو�سع تعاريف للم�سطلحات. وقد و�سعت منظمة االأغذية والزراعة الدولية يف االآونة االأخرية منوذجًا جديدًا 

 ويعر�س هذا النموذج ُنهجًا تتعلق بال�سبل الكفيلة بتحقيق 
)2(

من مناذج “التكثيف امل�ستدام لالإنتاج املح�سويل

املزيد من االإنتاج يف م�ساحة االأر�س نف�سها مع احلفاظ على املوارد، واحلد من التاأثريات ال�سلبية على البيئة، 

وتعزيز راأ�س املال الطبيعي وتدفق خدمات النظام االإيكولوجي.                                                       
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ال يوجد يف العديد من املناطق املحمية، وال �سيما يف البلدان النامية، اأية اأهداف وا�سحة املعامل يف جمال 

االإدارة - ناهيك عن االأهداف املحددة املتعلقة بحماية االأنواع. وقد ات�سم التقدم املحرز يف اإطار هذا الهدف 

مبحدوديته ب�سبب انعدام املعلومات املرجعية. و�سيكون من االأهمية مبكان االنتقال من حفظ 75 يف املئة من 

االأنواع يف املوقع الطبيعي اإلى حفظ ن�سبة 100 يف املئة. ومن ثم، فاإن االإجراءات التي يعتمد عليها هذا الهدف 

�ستظل خطوات �سرورية بعد عام 2020، حيث اأن الهدف احلايل ي�سكل فقط مرحلة رئي�سية من مراحل حتقيق 

الغاية املتمثلة يف وقف فقدان التنوع النباتي.

الهدف 8: 

حفظ ما ل يقل عن 75 يف املئة من اأنواع النباتات املهددة يف جمموعات خارج املوقع الطبيعي، �يف�سل 

اأن يكون ذلك يف بلد املن�ساأ، �اإتاحة ما ل يقل عن 20 منها يف برامج النتعا�ص �الإحياء.

املدة واملربر التقني: ي�سعى هذا الهدف اإلى و�سع برنامج �سامل للحفظ خارج املوقع الطبيعي، بحيث يكمل 

احلفظ يف املوقع الطبيعي من خالل اإعداد جمموعات ممثلة جينيًا واتخاذ التدابري التي تعزز اال�ستجابة الآثار 

تغري املناخ، باالإ�سافة اإلى اال�ستخدام غري امل�ستدام لالأر�سي واالإفراط يف ا�ستغالل موارد التنوع النباتي. 

وينبغي حتديد الغايات امل�سرتكة التي ين�سدها النهجان املعتمدان خارج املوقع الطبيعي ويف املوقع الطبيعي 

وتن�سيق االأن�سطة بني هذين النهجني ل�سمان اإتباع نهج متكامل على امل�ستوى الوطني.

يجري حاليًا حفظ ما يزيد على 10،000 نوع من االأنواع املهددة داخل جمموعات حية )احلدائق النباتية، 

بنوك البذور، وجمموعات زراعة االأن�سجة(. وقد مت اإحراز تقدم نحو حتقيق هدف عام 2010 املتمثل يف حفظ 

60 يف املئة من جمموع االأنواع النباتية املهددة من خالل تطوير املزيد من القدرات واملوارد واخلربات وتو�سيع 
اإجراءات الت�سغيل املوحدة. و�سي�سار اإلى اال�ستناد اإلى هذه االإجنازات لتحقيق هدف عام 2020. وقد ت�سنى 

اإحراز تقدم كبري يف بع�س البلدان، ولكن البلدان ذات التنوع البيولوجي املرتفع ال تزال تواجه حتديات كبرية. 

وقد كان من ال�سعب قيا�س مدى حتقيق هذا الهدف نظرًا لعدم وجود قوائم محدثة باالأنواع املهددة على 

ال�سعد العاملية واالإقليمية والوطنية، ونظرًا ال�ستخدام قوائم مختلفة.

ينبغي اأن تكون املجموعات املوجودة خارج املوقع الطبيعي متاحة ومتكررة على حد �سواء، ويف�سل اأن تكون يف 

بلد املن�ساأ. وينبغي و�سع لوائح ذات �سفافية 

تراعي الغر�س لتنظيم اإمكانية الو�سول اإلى 

املجموعات املوجودة خارج املوقع الطبيعي 

واإتاحتها للجمهور بغية ت�سهيل وتعزيز 

ا�ستخدام املجموعات املوجودة خارج املوقع 

الطبيعي من اأجل بلوغ اأهداف، منها انتعا�س 

املوارد اجلينية النباتية وا�ستعادتها وتعزيز 

ا�ستخداماتها االأخرى.

ينبغي منح االأولوية لتطوير جمموعات ممثلة 

جينيًا )تراعي اأعداد جمموعات النباتات 

وتوزيعها و�سماتها االإيكولوجية( الأكرث االأنواع 
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تعر�سًا للتهديد، والذي ينبغي حتقيق 90 يف املئة منها. وتدعو احلاجة اإلى التعمق يف تعريف االأنواع ذات 

االأولوية، مثل االأنواع املتوطنة املحدودة العدد، االأنواع املحددة الفرعية، االأنواع املهددة باالنقرا�س، االأنواع 

ذات اال�ستخدام املعروف اأو املحتمل يف امل�ستقبل، واالأ�سول الربية للنباتات املفيدة )انظر الهدف 9(. وال 

ينبغي النظر اإلى وجود االأنواع يف جمموعات خارج املوقع الطبيعي على اأنه اأحد النواجت، بل ينبغي اأن تكون 

هذه املجموعات ممثلة جينيًا لالأنواع. وبالنظر اإلى اإدراج حوايل 5 املئة فقط من االأنواع املهددة يف الوقت 

احلايل يف برامج االإنعا�س واالإحياء، فاإن احلاجة تدعو اإلى زيادة الن�سبة املئوية لالأنواع املتاحة اأمام هذه 

الربامج، من اأجل متكينها من التطور والتكيف، وال �سيما يف مواجهة التغري البيئي املتزايد. ومن ال�سروري اأن 

تت�سمن جمموعات االأدوات املدرجة يف اإطار هذا الهدف بروتوكوالت تتعلق بعينات ممثلة جينيًا، وثائق ب�ساأن 

اأخذ العينات واملجموعات املوجودة خارج املوقع الطبيعي، االإدارة اجلينية للمجموعات املوجودة خارج املوقع 

الطبيعي، وعودة ظهورها.

الهدف 9: 

حفظ ما ل يقل عن 70 يف املئة من التنوع اجليني للمحا�سيل مبا يف ذلك اأ�سولها الربية �اأنواع 

النباتات الأخرى ذات القيمة الجتماعية-القت�سادية، مع احرتام ما يرتبط بها من معارف اأ�سلية 

�محلية، ��سونها �احلفاظ عليها.

املدة واملربر التقني: يوفر التنوع اجليني للمحا�سيل واأ�سولها 

الربية االأ�سا�س البيولوجي الأمن الب�سر الغذائي ورفاهيتهم 

و�سبل عي�سهم، وكذلك �سمان التطور امل�ستمر لهذه االأنواع يف 

الطبيعة. ومن ثم، فاإن حفظ هذا التنوع وما يرتبط به من 

معارف املجتمعات االأ�سلية واملعارف املحلية ي�سكل عن�سرًا 

اأ�سا�سيًا ل�سمان اإتاحة املوارد اجلينية النباتية التي يحتاجها 

النا�س من اأجل ا�ستخدامها يف الوقت احلا�سر ويف امل�ستقبل. 

وقد اأثبتت الروؤية النظرية واملمار�سة العملية، اإلى جانب 

اال�سرتاتيجيات املالئمة، اأن حفظ 70 يف املئة من التنوع 

اجليني الأحد املحا�سيل هو هدف ميكن حتقيقه بالن�سبة اإلى 

معظم اأنواع املحا�سيل يف عينة �سغرية ن�سبيًا )تكون عمومًا اأقل 

من األف عينة اأو جمموعة(، ب�سرط تطبيق اإ�سرتاتيجية �سليمة 

من الناحية العلمية يف جمال اأخذ العينات.

بالن�سبة لبع�س املحا�سيل الرئي�سية التي يرتاوح عددها من 200 اإلى 300 مح�سول، فمن املرجع اأن 70 يف 

املئة من تنوعها اجليني املوجود خارج املوقع الطبيعي قد ت�سنى بالفعل حفظه يف بنوك اجلينات. ويجري اأي�سا 

حفظ التنوع اجليني من خالل االإدارة على م�ستوى املزرعة واحلفظ الن�سط يف املواقع الطبيعية املوجودة يف 

النظم االإيكولوجية الطبيعية، غري اأن هذا النوع من احلفظ ما زال يفتقر يف الوقت احلايل اإلى حتديد من 

الناحية الكمية . وميثل حفظ ما يرتبط بهذا التنوع من معارف املجتمعات االأ�سلية واملعارف املحلية حتديا 

كبريًا للغاية وال توجد حتى االآن منهجيات جرى اختبارها، كما اأن عمليات تقييم معارف املجتمعات االأ�سلية 

واملعارف املحلية املرتبطة بالتنوع اجليني النباتي ما زالت محدودة. وقد حظي التنوع اجليني للمحا�سيل 
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الثانوية وغريها من االأنواع االجتماعية-االقت�سادية الهامة، مبا فيها االأنواع ذات االأهمية املحلية، باهتمام 

اأقل. وقد تت�سمن االأنواع ذات االأولوية التي يتعني معاجلتها يف اإطار هذا الهدف بع�س النباتات الطبية، 

منتجات الغابات غري اخل�سبية، االأجنا�س الربية املحلية، االأ�سول الربية للمحا�سيل، واملوارد النباتية املهملة 

وغري امل�ستغلة ب�سكل كامل، وكذلك االأعالف الرئي�سية واأنواع االأ�سجار التي قد ت�سبح من املحا�سيل يف 

امل�ستقبل. وقد مُتنح االأولوية لهذه االأنواع على امل�ستويني الوطني واالإقليمي على اأ�سا�س كل حالة على حدة، وفقًا 

لالأولويات الوطنية و/اأو االإقليمية. وميكن من خالل االإجراءات امل�سرتكة بني البلدان تغطية ما يرتاوح بني 

2،000 و 3،000 نوع من هذه االأنواع يف اإطار هذا الهدف.

مت يف عام 2010 ن�سر “التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة يف العامل 

)SOW2(” ، الذي �سلط ال�سوء على التغريات الكربى التي حدثت يف جمايل احلفظ واال�ستخدام امل�ستدام 

للموارد اجلينية على امل�ستوى العاملي. كما اأن جمل�س منظمة االأغذية والزراعة اعتمد “خطة العمل العاملية 

الثانية للموارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة )GPA-2(”، وهي اخلطة املرتبطة بهذا التقرير، وذلك 

يف 29 نوفمرب/ت�سرين الثاين 2011. وتت�سمن خطة العمل العاملية الثانية جمموعة تتاألف من 18 ن�ساطًا 

متداخاًل من االأن�سطة ذات االأولوية التي اأعدت ا�ستنادًا اإلى امل�ساورات االإقليمية والثغرات القائمة واالحتياجات 

التي حددها التقرير املذكور.

الهدف 10:

��سع خطط اإدارة فعالة ملنع حالت الغز�ات البيولوجية اجلديدة �لإدارة املناطق التي تتعر�ص 

للغز� �التي متتلك اأهمية بالن�سبة للتنوع النباتي.

املدة واملربر التقني: يتناول هذا الهدف حاالت الغزو التي تهدد النباتات واملجتمعات النباتية واملوائل والنظم 

االإيكولوجية املرتبطة بها. وهو ي�ستهدف املواقع املهمة بالن�سبة للنباتات. ويجمع هذا الهدف بني كل من 

غزو االأنواع الغريبة )النباتات اأو احليوانات اأو الكائنات 

الدقيقة(، وا�ستجابات النظم االيكولوجية اأو املوائل التي 

يجري اإدخالها فيها )اأي اأن النظام االإيكولوجي ال يبدي 

دائمًا رد فعل �سلبي(. ويعترب هذا الهدف خطوة اأولى نحو 

و�سع خطط اإدارة جلميع اأنواع حاالت الغزو البيولوجي 

الرئي�سية.

ينبغي و�سع خطط االإدارة )با�ستخدام نهج النظام 

االإيكولوجي( ملعاجلة االأ�سرار التي حلقت بالنباتات و/

اأو مبجتمعاتها وا�ستعادة وظائف النظم االيكولوجية 

و�سلعها وخدماتها. ويتطلب هذا االإجراء تعريف النظم 

االيكولوجية/املوائل يف هذه احلالة على اأنها “املناطق 

الهامة للتنوع النباتي”. وهناك حاجة ملحة اإلى االعرتاف باأن تغري املناخ �سيزيد من انت�سار االأنواع الغريبة 

الغازية ومن تاأثريها. ومن ثم، فاإنه ينبغي للعمل الذي يجري يف امل�ستقبل ب�ساأن هذا الهدف �سمان توفر 

اال�ستعداد الكايف يف هذا ال�ساأن، وينبغي اأن ت�سمل خطط االإدارة خيارات تتعلق بالتكيف مع تغري املناخ.
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ا�شتخدام التنوع النباتي بطريقة م�شتدامة ومن�شفةالغاية 3: 

الهدف 11:

عدم تعر�ص اأي نوع من اأنواع النباتات الربية للخطر نتيجة التجارة الد�لية

رفقت الروؤية اال�سرتاتيجية التفاقية التجارة الدولية باأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقرا�س بقرار املوؤمتر 14-2، 
ُ
 3( اأ

 .) http://www.cites.org/eng/res/14/14-02.php#vision   :الذي اأ�سدرته هذه االتفاقية )اأنظر

املدة واملربر التقني: ي�سكل جمع بع�س االأنواع النباتية النادرة اأو املتوطنة اأو املرغوب فيها جتاريًا الأغرا�س 

التجارة تهديدا رئي�سيًا لبقائها يف الربية. ويحدث ذلك بوجه خا�س يف احلالة التي قد تكون فيها موائلها 

نف�سها مهددة، اأو عند وجود هذه االأنواع باأعداد قليلة يف حالتها الطبيعية. ويركز هذا الهدف على اأنواع 

النباتات الربية التالية: )1( االأنواع املهددة حاليًا ب�سبب التجارة الدولية، )2( االأنواع التي قد ت�سبح 

مهددة يف امل�ستقبل القريب ب�سبب امل�ستويات العالية للتجارة الدولية. وتت�سمن اأنواع النباتات الربية املهددة 

باالنقرا�س ب�سبب التجارة الدولية االأنواع املدرجة 

يف تذييالت “اتفاقية التجارة الدولية باأنواع 

احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقرا�س”. 

ويتم�سى هذا الهدف مع الغر�س الرئي�سي الوارد 

يف الروؤية االإ�سرتاتيجية التفاقية التجارة الدولية 

باأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة 

  والتي توؤكد على “عدم تعر�س 
)3(

باالنقرا�س،

اأي نوع من اأنواع النباتات الربية لال�ستغالل غري 

امل�ستدام الناجم عن التجارة الدولية”.

تقليديًا، كانت نباتات الزينة هي النباتات التي 

تغطيها “اتفاقية التجارة الدولية باأنواع احليوانات 

والنباتات الربية املهددة باالنقرا�س”، مبا 

يف ذلك نباتات الف�سيلة ال�سحلبية والف�سيلة 

ال�سبارية املهددة ب�سبب عمليات جمعها من الربية لتحويلها اإلى احلدائق والدفيئات. ومع ذلك، فاإنه يجري يف 

الوقت احلايل تركيز املزيد من االهتمام على املجموعات التجارية الكربى لالأنواع التي يتم االجتار بها دوليًا، 

مثل االأخ�ساب والنباتات الطبية. ويعد الر�سد واملراقبة الدوليني للتجارة يف النباتات املهددة من خالل اتفاقية 

التجارة الدولية باأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقرا�س الو�سيلة الرئي�سية امل�ستخدمة حاليًا 

يف التعاون والر�سد الدوليني يف جمال جتارة النباتات. وت�سمح هذه االتفاقية بالتجارة يف اأنواع النباتات التي 

ميكن اأن تتحمل املعدالت احلالية لال�ستغالل، ولكنها متنع التجارة يف االأنواع التي تواجه خطر االنقرا�س. وقد 

تلحق التجارة الدولية يف اأنواع النباتات الربية اأ�سرارًا باال�ستخدام املحلي والتقا�سم العادل للمنافع النا�سئة 

عن ا�ستخدام االأنواع باالإ�سافة اإلى تهديدها لبقاء االأنواع على قيد احلياة،

يعد هذا الهدف فريدًا يف نوعه يف �سياق االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات، حيث يتم تنفيذه ور�سده 

وا�ستعرا�سه من خالل التاآزر مع اللجنة املعنية بالنباتات والتابعة التفاقية التجارة الدولية باأنواع احليوانات 

والنباتات الربية املهددة باالنقرا�س. ويعترب هذا الهدف اأي�سًا مكماًل للهدف 12.
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الهدف 12:

جميع املنتجات امل�ستقة من النباتات الربية يتم ح�سادها من م�سادر م�ستدامة.

املدة واملربر التقني: يتم�سى هذا الهدف 

مع الهدف الثاين لالتفاقية املتعلقة بالتنوع 

البيولوجي، وهو يرمي على املدى الطويل 

اإلى توفري م�سادر م�ستدامة جلميع املوارد 

النباتية التي تن�ساأ ب�سكل طبيعي. وتت�سمن 

امل�سادر  من  حت�سد  النباتية” التي  “املنتجات 
الربية املنتجات الغذائية واالأخ�ساب والورق 

وغريها من املنتجات اخل�سبية، منتجات 

االألياف االأخرى، اخليزران، نباتات ال�سمغ، 

الراتنجات، االأ�سباغ النباتية، نباتات الزينة، 

والنباتات الطبية وغريها من النباتات ذات 

اال�ستخدام املبا�سر، مبا فيها منتجات الغابات 

غري اخل�سبية، االأجنا�س الربية املحلية، االأ�سول 

الربية للمحا�سيل، واملوارد النباتية املهملة 

وغري امل�ستغلة ب�سكل كامل. وت�سمن عبارة “من م�سادر م�ستدامة” اإدراج املمار�سات املتبعة على طول �سل�سلة 

التوريد لالعتبارات االجتماعية والبيئية واالقت�سادية، مثل التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع، وم�ساركة 

املجتمعات االأ�سلية واملحلية. كما ينبغي اأن تهدف القيمة امل�سافة وعملية التجهيز اإلى �سمان احلد من حجم 

النفايات و�سمان عدم اإ�سرارها بالبيئة. وُيفرت�س اأن امل�سادر التي تدار على نحو م�ستدام ت�سمل النظم 

االيكولوجية الطبيعية اأو �سبه الطبيعية، والتي ُتدار على نحو م�ستدام من خالل جتنب االإفراط يف ح�ساد 

املنتجات النباتية، اأو االإ�سرار باملكونات االأخرى للنظام االإيكولوجي. 

تعك�س �سياغة هذا الهدف �سرورة ال�سروع يف جرد املنتجات النباتية )وحتديد االأنواع التي ت�ستق منها(، واإلى 

تقييم اأو اإقرار ا�ستدامتها وفقًا ملعايري وا�سحة وعلمية. و�سيتم حتفيز عملية تقييم التقدم املحرز من خالل 

اعتماد معايري وموؤ�سرات ب�ساأن ا�ستدامة ح�ساد النباتات الربية )على �سبيل املثال، معيار موؤ�س�سة “فريوايلد 

وو�سع معايري وموؤ�سرات لالإدارة امل�ستدامة ملجموعة وا�سعة من املوائل التي توجد فيها هذه 
           ”FairWild

االأنواع. وبالن�سبة اإلى بع�س اأ�سناف املنتجات، ُيعتقد باأنه �سيكون من ال�سعوبة مبكان بلوغ هذا الهدف، كما 

�سيكون ر�سد التقدم املحرز اأكرث �سعوبة مقارنة باالأهداف االأخرى. ويتطلب التنفيذ و�سع جمموعة من النهج 

اخلا�سة باملنتجات والنهج القطاعية، مبا يتم�سى مع برامج عمل االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي ب�ساأن 

التنوع البيولوجي الزراعي واال�ستخدام امل�ستدام. وتدعو احلاجة اإلى تعزيز الروابط مع القطاع اخلا�س 

وامل�ستهلكني مبا يتم�سى مع مبادرة قطاع االأعمال والتنوع البيولوجي التي و�سعتها االتفاقية املتعلقة بالتنوع 

البيولوجي.

.http://www.fairwild.org/publication-downloads/fairwild-standard-ver-20/FairWild-Standard-V2.pdf :4(  انظر املوقع التايل 
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5( الق�سم باء من املرفق باملقرر 6/5.
6( املرفق الثاين باملقرر 12/8.

الهدف 13:

احلفاظ على املعارف �البتكارات �املمار�سات الأ�سلية �املحلية املرتبطة مبوارد نباتية، اأ� زيادتها، 

ح�سب القت�ساء، لدعم ال�ستخدامات املعتادة، ��سبل العي�ص امل�ستدامة، �الأمن الغذائي املحلي 

�الرعاية ال�سحية املحلية.

املدة واملربر التقني: يدعم التنوع النباتي �سبل عي�س 

املجتمعات التقليدية واأمنها الغذائي والرعاية ال�سحية 

املقدمة لها. ويكت�سب احلفاظ على معارف وابتكارات 

وممار�سات املجتمعات املحلية واالأ�سلية املت�سلة 

با�ستخدام التنوع النباتي وحمايتها وتعزيزها اأهمية 

رئي�سية، وال �سيما بالن�سبة للبلدان النامية. واإلى حٍد 

كبري، ترتبط املعارف واالبتكارات واملمار�سات ذات 

ال�سلة مبوقع معني، ومن ثم فاإن حفظها يجب اأن 

ُيدار محليًا. ومع ذلك، فاإن امل�ستهلك ي�سطلع اأي�سًا 

مب�سوؤولية احلفاظ على املعارف التقليدية بالنظر اإلى 

اأن العديد من املنتجات يجري االجتار بها يف جميع اأنحاء العامل. ويربط الهدف 13 االإ�سرتاتيجية العاملية 

حلفظ النباتات باملادتني 8)ي( و 10)ج( من االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويربطها مببادئ نهج 

 ومببادئ اأدي�س اأبابا وخطوطها االإر�سادية ب�ساأن اال�ستخدام امل�ستدام للتنوع البيولوجي.
)5(

النظام االإيكولوجي،

 وتدعو مبادئ مالوي ب�ساأن نهج النظام االإيكولوجي، والتي اعتمدت يف عام 2000، اإلى و�سع نهج وا�سع 
)6(

النطاق للنظام االإيكولوجي، وتو�سي بتطبيق الالمركزية يف االإدارة اإلى اأدنى م�ستوى منا�سب، مبا يف ذلك من 

طرف املجتمعات املحلية. وتدعو مبادئ اأدي�س اأبابا وخطوطها االإر�سادية، والتي اعتمدت يف عام 2004، اإلى 

اعرتاف الدولة باأن ا�ستخدام املعارف واملوارد يوؤدي اإلى حتقيق اإدارة م�ستدامة، وال �سيما من طرف ال�سكان 

املحليني. وي�سكل هذا الهدف اأي�سًا �سلة اإ�سرتاتيجية باإطار االأهداف االإمنائية لالألفية وهو يرتبط ب�سكل جيد 

باملبادرات املتعلقة ب�سبل العي�س امل�ستدامة.

قد ي�ساعد تنفيذ هذا الهدف، الذي ي�سكل تكملة للهدف 9، املجتمعات املحلية واالأ�سلية، على املدى البعيد، 

على التكيف مع التحديات البيئية النا�سئة، مثل تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي املرتبطة به، وكذلك 

على التكيف مع التكنولوجيات اجلديدة. ويعد هذا الهدف يف و�سعه الراهن هدف متكني، غري اأنه ينبغي 

حتديد املوؤ�سرات القابلة للقيا�س على املديني الطويل واملتو�سط، وينبغي تعزيز وتو�سيع نطاق م�ساركة اأ�سحاب 

امل�سلحة، وال �سيما املجتمعات االأ�سلية واملحلية. ومن ال�سروري و�سع توجيهات ب�ساأن التنفيذ العملي على 

امل�ستوى الوطني وحتديد االأهداف الفرعية املتعلقة باالأولويات املختلفة.

على الرغم من �سعوبة تقييم هذا الهدف كميًا، فاإن اخلطوات االأولية تتطلب تعزيز فهم تنوع املجتمعات 

التقليدية يف العامل وحتديد االأن�سطة االأكرث �سيوعًا فيما يت�سل با�ستخدام النباتات واإدارة املوارد يف املجتمع. 

ومن املطلوب اأي�سًا و�سع اأدوات قوية كفيلة باحلفاظ على املعارف التقليدية.
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التثقيف والتوعية ب�شاأن التنوع النباتي، ودور هذا التنوع يف �شبل العي�س امل�شتدامة الغاية 4: 

واأهميته بالن�شبة جلميع اأ�شكال احلياة على االأر�س

الهدف 14:

اإدماج اأهمية التنوع النباتي �احلاجة اإلى حفظه يف برامج الت�سال �التثقيف �التوعية العامة.

املدة واملربر التقني: اإن فهمنا الوا�سع لدور النباتات يف حياتنا اليومية �سي�ساعد اإلى حد كبري يف تي�سري �سبل 

�سلوك احلفظ املنا�سب. وي�سطلع االت�سال والتثقيف والتوعية باأهمية التنوع النباتي وا�ستخدامه امل�ستدام بدور 

هام يف حتقيق جميع اأهداف االإ�سرتاتيجية. وتت�سمن املفاهيم االأ�سا�سية لالت�سال ما يلي:

• النباتات �سرورية جلميع اأ�سكال احلياة على االأر�س؛	

• تكت�سب النباتات اأهمية محورية بالن�سبة اإلى منتجات وخدمات النظام االإيكولوجي؛	

• ت�سطلع النباتات بدور هام يف احلد من تغري املناخ؛	

• توؤدي النباتات دورًا حا�سمًا يف �سري ورفاه حياتنا اليومية و�سبل عي�سنا؛ 	

• مبا اأننا ن�سطلع بدور امل�سرف امل�سوؤول عن البيئة، ينبغي علينا اتخاذ االإجراءات الالزمة حلفظ النباتات 	

الربية واملزروعة على حد �سواء وا�ستخدامها على نحو م�ستدام.

ينبغي على جميع قطاعات املجتمع، مبا يف ذلك 

املجتمعات االأ�سلية واملحلية وقطاع االأعمال وو�سائط 

االإعالم و�سانعي ال�سيا�سات، وكذلك اجلهات املوجودة 

يف جميع مراحل التعليم الر�سمي وغري الر�سمي، 

اأن ت�ستوعب هذه املفاهيم على نحو وا�سع النطاق. 

وينبغي النظر يف و�سع موؤ�سرات محددة لر�سد التقدم 

املحرز نحو حتقيق الهدف ال�سامل. وبالنظر، على 

�سبيل املثال، اإلى االأهمية االإ�سرتاتيجية التي يكت�سبها 

التثقيف ب�ساأن حفظ النباتات، فاإنه ال ينبغي اإدراج 

هذه امل�ساألة يف املناهج الدرا�سية البيئية والعلمية 

فقط، بل ينبغي اأي�سًا اإدراجها يف املجاالت االأو�سع 

املتعلقة ب�سيا�سات تعميم التثقيف، مثل التاريخ 

وال�سيا�سة واالقت�ساد. وت�سمل امل�سائل التي ينبغي معاجلتها م�ساألة الرتكيز املفرط على احليوانات واإهمال 

النباتات يف برامج التوعية البيئية، احلاجة اإلى زيادة تدريب املعلمني يف جمال التنوع النباتي، النق�س يف 

فر�س االت�سال بالطبيعة ب�سورة مبا�سرة، و�سياع الر�سائل املوجهة يف ظل  احلجم ال�سخم لالإعالنات يف 

جميع و�سائل االإعالم.
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تنمية القدرات وامل�شاركة اجلماهريية اللزمة لتنفيذ االإ�شرتاتيجيةالغاية 5: 

الهدف 15:

توفري العدد الكايف من الأفراد املدربني الذين ي�ستخدمون الت�سهيلت املنا�سبة، �فقًا للحتياجات 

الوطنية، لتحقيق اأهداف هذه الإ�سرتاتيجية.

املدة واملربر التقني: ت�سدد االإ�سرتاتيجية املحدثة 

على عملية التنفيذ على امل�ستويني الوطني واالإقليمي، 

ويتجاوز نطاق هذا التنفيذ االأن�سطة التقليدية حلفظ 

النباتات لي�سمل اال�ستخدام امل�ستدام، وكذلك التعاون 

مع املجتمعات املحلية واالأ�سلية. و�سيتطلب حتقيق 

االأهداف الواردة يف االإ�سرتاتيجية قدرًا كبريًا من 

بناء القدرات، وال �سيما من اأجل تلبية احتياجات 

العاملني يف جمال احلفظ الذين يجري تدريبهم يف 

جمموعة من التخ�س�سات، مع اإمكانية ح�سولهم 

على الت�سهيالت الكافية. وباالإ�سافة اإلى و�سع برامج 

تدريب محلية ودولية على حد �سواء، فاإن حتقيق هذا الهدف يتطلب التزاما طويل االأجل ب�سيانة البنية 

التحتية. وُيفرت�س اأن تت�سمن “الت�سهيالت املالئمة” املوارد التكنولوجية واملوؤ�س�سية واملالية الكافية. وينبغي اأن 

ي�ستند بناء القدرات اإلى عمليات تقييم االحتياجات الوطنية. وقد تدعو احلاجة اإلى م�ساعفة عدد االأ�سخا�س 

املدربني العاملني يف جمال حفظ النباتات يف جميع اأنحاء العامل. وبالنظر اإلى التفاوت اجلغراف�ي القائم حاليًا 

بني التنوع البيولوجي واخلربة، فاإن الو�سع يتجاوز بكثري م�ساألة م�ساعفة القدرات يف بع�س البلدان. وينبغي 

اأن يت�سمن تعزيز القدرات التدريب اأثناء اخلدمة، وكذلك تدريب املزيد من املوظفني وغريهم من اأ�سحاب 

امل�سلحة و�سناع القرار، وال �سيما على م�ستوى املجتمعات املحلية.

ال يزال هذا الهدف ي�سكل عن�سرًا اأ�سا�سيًا لتحقيق االإ�سرتاتيجية، بيد اأن جميع القيادات قد اأبدت بوجه عام 

قدرًا محدودًا من االلتزام والريادة. وعلى الرغم من عدم وجود خط اأ�سا�س عاملي ميكن من خالله قيا�س 

التقدم املحرز، وبالرغم من العدد القليل ن�سبيًا للبلدان التي اأجرت عمليات تقييم لالحتياجات، فقد اأحرزت 

عدة برامج عاملية تقدمًا كبريًا يف جمال زيادة عدد االأ�سخا�س املدربني يف جمال حفظ النباتات، وال �سيما يف 

البلدان النامية. وتدعو احلاجة اإلى زيادة قابلية الهدف للقيا�س وحتديد خطوط االأ�سا�س. ويو�سى بو�سع اإطار 

للتن�سيق والر�سد، كما ينبغي اأاّل ين�سب الرتكيز فقط على االأرقام، بل على النوعية اأي�سًا. وقد ت�سكل عمليات 

تقييم االحتياجات الوطنية اأولوية مبدئية. ومن ال�سروري دعم علم النباتات يف جميع التخ�س�سات ذات 

ال�سلة، وال �سيما يف مرحلة التعليم العايل، حتى يت�سنى جلميع القطاعات تقدير اأهمية حفظ النباتات. وحيثما 

توافرت القدرات والت�سهيالت ب�سورة فعلية، فاإنه ينبغي ت�سجيع نقل املعارف. وميكن حتقيق ذلك على امل�ستوى 

الدويل عن طريق تعزيز نقل التكنولوجيا واملعارف التقنية. وي�سكل ت�سريع وزيادة اال�ستثمار ب�ساأن الهدف 15 

عن�سرًا حا�سمًا يف حتقيق االأهداف على نحو �سامل بحلول عام 2020. 
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الهدف 16:

اإن�ساء اأ� تعزيز موؤ�س�سات ��سبكات ��سراكات حلفظ النباتات على امل�ستويات الوطنية �الإقليمية 

�الد�لية، لتحقيق اأهداف هذه الإ�سرتاتيجية.

املدة واملربر التقني: ميكن ل�سبكات املمار�سني، اإذا كانت فعالة، تعزيز االت�سال وتوفري اآلية لتبادل املعلومات 

واخلربة التقنية والتكنولوجيا واإتاحة اأحد املكونات املهمة يف تن�سيق اجلهود فيما بني العديد من اأ�سحاب 

امل�سلحة لتحقيق جميع اأهداف االإ�سرتاتيجية. وتتيح ال�سبكات حلقة و�سل اأ�سا�سية بني اأن�سطة احلفظ على 

اأر�س الواقع والتن�سيق والر�سد وو�سع ال�سيا�سات على جميع امل�ستويات.

ت�فر�س القدرات واالإمكانيات املوؤ�س�سية املحدودة يف العديد من البلدان قيودًا على عملية تنفيذ االإ�سرتاتيجية 

على ال�سعيد الوطني. ومن ثم، فاإن احلاجة تدعو اإلى تعزيز االأطر املوؤ�س�سية. وي�سمل هذا الهدف تو�سيع 

نطاق امل�ساركة يف ال�سبكات القائمة، وكذلك اإن�ساء موؤ�س�سات و�سبكات جديدة عند االقت�ساء. ومن ال�سروري 

اإقامة �سراكات من اأجل تعزيز الروابط بني مختلف القطاعات ذات ال�سلة باحلفظ، ومن االأمثلة على ذلك 

ال�سراكات بني القطاعات املعنية بالنباتات والقطاعات البيئية والزراعية واحلرجية والتعليمية، وكذلك اإقامة 

روابط فعالة باملجتمعات املحلية واالأ�سلية.

وعلى امل�ستوى العاملي، اأدى اإن�ساء ال�سراكة العاملية حلفظ النباتات اإلى حتقيق بداية جيدة يف عملية اجلمع بني 

عنا�سر جمتمع حفظ النباتات، غري اأنه ال يزال هناك نق�س يف جمال ال�سبكات امل�سرتكة فيما بني القطاعات، 

مع محدودية التكامل املوؤ�س�سي وانعدام عمليات التعميم. و�سوف ي�ساعد اإعداد ا�ستجابات وطنية لالإ�سرتاتيجية 

على الرتكيز على اإقامة ال�سبكات بني اأ�سحاب امل�سلحة.
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تنفيذ الإ�سرتاتيجية

�سيحتاج تنفيذ االإ�سرتاتيجية اإلى و�سع تدابري على امل�ستويات الدولية واالإقليمية والوطنية ودون الوطنية.  

وي�سمل ذلك اإعداد اأهداف وطنية واإدراجها يف اخلطط والربامج واملبادرات ذات ال�سلة، مبا فيها 

اال�سرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية اخلا�سة بالتنوع البيولوجي.  و�سوف تتباين االأهداف الوطنية 

من بلد الآخر وفقا لالختالفات يف م�ستويات التنوع النباتي واالأولويات الوطنية.  وينبغي اأن تنظر وكاالت 

التمويل الثنائية ومتعددة االأطراف يف اأن تنفذ �سيا�سات واإجراءات للتاأكد من اأن ن�ساطاتها التمويلية تدعم 

االإ�سرتاتيجية واأهدافها وال تتعار�س معها.

ينبغي تنفيذ االتفاقية بطرق تن�سجم مع اخلطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011–2020 ومع برامج 

العمل وال�سكوك والربوتوكوالت واملبادرات االأخرى يف اإطار االتفاقية.  وباالإ�سافة اإلى ذلك، �سيكون من 

ال�سروري اإعداد اإطار لر�سد االإ�سرتاتيجية للفرتة 2011–2020، مبا يف ذلك مراجعة املوؤ�سرات واملراحل 

الرئي�سية وحتقيق االن�سجام فيما بينها مبا يتما�سى والعمليات مبوجب اإطار موؤ�سرات التنوع البيولوجي التابع 

لالتفاقية. 

ومن اأجل �سمان عدم عرقلة التقدم يف التنفيذ ب�سبب التمويل املحدود وعدم وجود حلقات عمل تدريبية، 

هناك حاجة اإلى توفري موارد ب�سرية وتقنية ومالية كافية لالإ�سرتاتيجية املحدثة من اأجل بلوغ االأهداف بحلول 

عام 2020. وبالتايل، وباالإ�سافة اإلى االأطراف يف االتفاقية، ينبغي اأن ي�سرتك يف موا�سلة تطوير وتنفيذ 

االإ�سرتاتيجية جمموعة من الفاعلني، مبا فيهم: 

)1( املبادرات الدولية )مثل: االتفاقيات الدولية، املنظمات احلكومية الدولية، وكاالت االأمم املتحدة، وكاالت 

امل�ساعدة املتعددة االأطراف(؛ 

)2( اأع�ساء ال�سراكة العاملية حلفظ النباتات؛

)3( منظمات احلفظ، ومنظمات البحوث )مبا فيها جمال�س اإدارة املناطق املحمية، حدائق النباتات، بنوك 

اجلينات، اجلامعات، معاهد البحوث، املنظمات غري احلكومية، و�سبكات املنظمات غري احلكومية(؛

)4( املجتمعات واملجموعات الرئي�سية )مبا فيها املجتمعات االأ�سلية واملحلية، املزارعون، الن�ساء، وال�سباب(؛ 

)5( احلكومات )ال�سلطات املركزية واالإقليمية واملحلية(؛

)6( القطاع اخلا�س.

ملزيد من املعلومات حول االإ�سرتاتيجية العاملية حلفظ النباتات، يرجى زيارة موقع “جمموعة االأدوات” 

www.plants2020.net :اخلا�سة باالإ�سرتاتيجية على العنوان التايل
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الغاية الإ�سرتاتيجية األف: الت�سدي لالأ�سباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي 

يف جميع قطاعات احلكومة واملجتمع

الهدف 1 بحلول عام 2020 كحد اأق�سى، يكون النا�س على علم بقيم التنوع البيولوجي وباخلطوات التي ميكن اتخاذها 

حلفظه وا�ستخدامه على نحو م�ستدام.

الهدف 2 بحلول عام 2020 كحد اأق�سى، ُتدمج اأحدث قيم التنوع البيولوجي يف اال�سرتاتيجيات الوطنية واملحلية للتنمية 

وللحد من الفقر ويف عمليات التخطيط كما يجري اإدماجها، ح�سب االقت�ساء، يف نظم احل�سابات القومية ونظم االإبالغ.

الهدف 3 بحلول عام 2020 كحد اأق�سى، ُتلغى احلوافز، مبا فيها االإعانات، ال�سارة بالتنوع البيولوجي، اأو تزال تدريجيا 

اأو تعدل من اأجل تقليل اأو جتنب التاأثريات ال�سلبية، وتو�سع وُتطبق حوافز اإيجابية حلفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه 

امل�ستدام، مبا يتم�سى وين�سجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية االأخرى ذات ال�سلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية-

االقت�سادية الوطنية.

الهدف 4 بحلول عام 2020 كحد اأق�سى، تكون احلكومات وقطاع االأعمال واأ�سحاب امل�سلحة على جميع امل�ستويات قد 

اتخذت خطوات لتنفيذ خطط اأو تكون قد نفذت خططًا من اأجل حتقيق االإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامني وتكون قد �سيطرت 

على تاأثريات ا�ستخدام املوارد الطبيعية يف نطاق احلدود االإيكولوجية املاأمونة.

الغاية الإ�سرتاتيجية باء: خف�س ال�سغوط املبا�سرة على التنوع البيولوجي وتعزيز اال�ستخدام امل�ستدام

�س معدل فقدان جميع املوائل الطبيعية، مبا يف ذلك الغابات، اإلى الن�سف على االأقل،  الهدف 5 بحلول عام 2020، يخفَّ

وحيثما يكون ممكنا اإلى ما يقرب من ال�سفر، ويخف�س تدهور وتفتت املوائل الطبيعية بقدر كبري.

الهدف 6 حلول عام 2020، يتم على نحو م�ستدام اإدارة وح�ساد جميع االأر�سدة ال�سمكية والالفقاريات والنباتات املائية، 

بطريقة قانونية وبتطبيق الُنهج القائمة على النظام االإيكولوجي، وذلك لتجنب ال�سيد اجلائر، وو�سع خطط وتدابري اإنعا�س 

جلميع االأنواع امل�ستنفدة، وال يكون مل�سايد االأ�سماك تاأثريات �سارة كبرية على االأنواع املهددة باالنقرا�س والنظم االإيكولوجية 

ال�سعيفة، واأن تكون تاأثريات م�سايد االأ�سماك على االأر�سدة ال�سمكية واالأنواع والنظم االإيكولوجية يف نطاق احلدود 

االإيكولوجية املاأمونة.

الهدف 7 بحلول عام 2020، تدار مناطق الزراعة وتربية االأحياء املائية واحلراجة على نحو م�ستدام، ل�سمان حفظ التنوع 

البيولوجي.

�س التلوث، مبا يف ذلك التلوث الناجت عن املغذيات الزائدة، اإلى م�ستويات ال ت�سر بوظيفة  الهدف 8 بحلول عام 2020، يخفَّ

النظم االإيكولوجية وبالتنوع البيولوجي.

الهدف 9 بحلول عام 2020، تعّرف االأنواع الغريبة الغازية وم�ساراتها، ويحدد ترتيبها ح�سب االأولوية، وتخ�سع للمراقبة 

االأنواع ذات االأولوية اأو يتم الق�ساء عليها وتو�سع تدابري الإدارة امل�سارات ملنع اإدخالها وانت�سارها.

املرفق 1

اأهداف اآيت�سي للتنوع البيولوجي، التي تت�سمنها “اخلطة الإ�سرتاتيجية للتنوع 

البيولوجي بالتنوع  املتعلقة  التفاقية  عن  البيولوجي 2011–2020” املنبثقة 
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�س اإلى اأدنى حد ال�سغوط الب�سرية املتعددة على ال�سعب املرجانية، والنظم االإيكولوجية  الهدف 10 بحلول عام 2015، ُتخفَّ

ال�سعيفة االأخرى التي تتاأثر بتغري املناخ اأو حتّم�س املحيطات، من اأجل املحافظة على �سالمتها ووظائفها.

الغاية الإ�سرتاتيجية جيم: حت�سني حالة التنوع البيولوجي عن طريق �سون النظم االإيكولوجية، واالأنواع والتنوع اجليني.

الهدف 11 بحلول عام 2020، يتم حفظ 17 يف املئة على االأقل من املناطق االأر�سية ومناطق املياه الداخلية و10 يف املئة 

من املناطق ال�ساحلية والبحرية، وخ�سو�سا املناطق ذات االأهمية اخلا�سة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام االإيكولوجي، 

من خالل نظم مدارة بفاعلية ومن�سفة وتت�سم بالرتابط اجليد، وممثلة اإيكولوجيًا للمناطق املحمية وتدابري احلفظ الفعالة 

االأخرى القائمة على املنطقة، واإدماجها يف املناظر الطبيعية االأر�سية واملناظر الطبيعية البحرية االأو�سع نطاقا. 

الهدف 12 بحلول عام 2020، منع انقرا�س االأنواع املعروفة املهددة باالنقرا�س وحت�سني واإدامة حالة حفظها، وال �سيما 

بالن�سبة لالأنواع االأكرث تدهورا.

الهدف 13 بحلول عام 2020، احلفاظ على التنوع اجليني للنباتات املزروعة وحيوانات املزارع واحليوانات االأليفة والتنوع 

اجليني لالأ�سول الربية، مبا يف ذلك االأنواع االأخرى ذات القيمة االجتماعية واالقت�سادية ف�سال عن القيمة الثقافية، وو�سع 

وتنفيذ ا�سرتاتيجيات لتقليل التاآكل اجليني و�سون تنوعها اجليني.

الغاية الإ�سرتاتيجية دال: تعزيز املنافع التي تتحقق للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم االإيكولوجية.

الهدف 14 بحلول عام 2020، ا�ستعادة و�سون النظم االإيكولوجية التي توفر خدمات اأ�سا�سية، مبا يف ذلك اخلدمات 

املرتبطة باملياه، وت�سهم يف ال�سحة و�سبل العي�س والرفاه، مع مراعاة احتياجات الن�ساء واملجتمعات االأ�سلية واملحلية والفقراء 

وال�سعفاء.

الهدف 15 بحلول عام 2020، اإمتام تعزيز قدرة النظم االإيكولوجية على التحمل وم�ساهمة التنوع البيولوجي يف مخزون 

الكربون، من خالل احلفظ واال�ستعادة، مبا يف ذلك ا�ستعادة 15 يف املئة على االأقل من النظم االإيكولوجية املتدهورة، مما 

ي�سهم بالتايل يف التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه ومكافحة الت�سحر. 

الهدف 16 بحلول عام 2015، ي�سري مفعول بروتوكول ناغويا للح�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف 

للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها، ويتم تفعيله مبا يتم�سى مع الت�سريع الوطني.

الغاية الإ�سرتاتيجية هاء: تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط الت�ساركي واإدارة املعارف وبناء القدرات

الهدف 17 بحلول عام 2015، يكون كل طرف قد اأعد واعتمد كاأداة من اأدوات ال�سيا�سة، وبداأ يف تنفيذ، اإ�سرتاتيجية وخطة 

عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وت�ساركية ومحدثة. 

الهدف 18 بحلول عام 2020، احرتام املعارف واالبتكارات واملمار�سات التقليدية للمجتمعات االأ�سلية واملحلية ذات ال�سلة 

بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام، واحرتام ا�ستخدامها املاألوف للموارد البيولوجية، رهنا بالت�سريع الوطني 

وااللتزامات الدولية ذات ال�سلة، واأن تدمج وتنعك�س بالكامل يف تنفيذ االتفاقية مع امل�ساركة الكاملة والفعالة للمجتمعات 

االأ�سلية واملحلية، وذلك على جميع امل�ستويات ذات ال�سلة.

الهدف 19 بحلول عام 2020، اإمتام حت�سني املعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وقيمه، 

ووظيفته، وحالته واجتاهاته، واالآثار املرتتبة على فقدانه، وتقا�سم هذه املعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها 

على نطاق وا�سع.

الهدف 20 بحلول عام 2020، كحد اأق�سى، ينبغي اإحداث زيادة مح�سو�سة يف امل�ستويات احلالية حل�سد املوارد املالية 

للتنفيذ الفعال للخطة االإ�سرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 من جميع امل�سادر، وفقا للعملية املوحدة واملتفق عليها 

يف اإ�سرتاتيجية ح�سد املوارد. ويخ�سع هذا الهدف للتغيريات اعتمادا على تقييمات االحتياجات اإلى املوارد التي �ستعدها 

االأطراف وتبلغ عنها.
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الهيئة الد�لية

حلماية احلدائق النباتية

النباتات يف خدمة الكوكب

الهيئة الد�لية حلماية احلدائق النباتية

النباتات يف خدمة الكوكب

الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية

ديكانزو هاو�س، 199 طريق كيو

ريت�شموند، �شري، TW9 3BW، اململكة املتحدة

هاتف: +44 )0(20 8332 5953

info@bgci.org :الربيد االإلكرتوين

www.bgci.org :املوقع على �شبكة االإنرتنت

https://twitter.com/bgci :املوقع على �شبكة تويرت

ن�شر بدعم من حكومة اليابان 

من خلل ال�شندوق الياباين 

للتنوع البيولوجي
ال�سندوق الياباين للتنوع البيولوجي


