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متهيد

العاملي	ومورد	أساسي	لكوكبنا. وتكتسي	العديد	من	آالف	 البيولوجي	 النباتات	باعتراف	عاملي	كعنصر	حيوي	للتنوع	 حتظى	
النباتات	البرية	أهمية	اقتصادية	وثقافية	كبيرة،	حيث	توفر	األغذية،	واألدوية،	والوقود،	وامللبس	واملأوى	لبني	البشر	في	جميع	
أنحاء	العالم. وتؤدي	النباتات	أيضا	دورا	رئيسيا	في	احلفاظ	على	توازن	بيئة	األرض	واستقرار	النظام	اإليكولوجي. كما	تقدم	

املوائل	حلياة	احليوانات	واحلشرات	في	العالم.    

وكثيرة	هي	أنواع	النباتات	املهددة	بسبب	حتول	املوائل،	واالستهالك	املفرط،	واألنواع	الغريبة	الدخيلة،	والتلوث	وتغير	املناخ،	وهي	
مهددة	اآلن	باالنقراض. ويطرح	اختفاء	هذه	الكميات	احليوية	والهائلة	من	التنوع	البيولوجي	واحدا	من	أكبر	التحديات	التي	
تواجه	اجملتمع	العاملي،	أال	وهي	وقف	دمار	التنوع	النباتي	التي	تعتبر	أداة	أساسية	لتلبية	احتياجات	البشرية	في	احلاضر	وفي	

املستقبل.

9/6،	االستراتيجية	 2002،	مبوجب	املقرر	 البيولوجي	في	عام	 بالتنوع	 الدول	األطراف	في	االتفاقية	املتعلقة	 واعتمد	مؤمتر	
العاملية	حلفظ	النباتات،	وهي	استراتيجية	تهدف	إلى	وقف	الفقدان	احلالي	واملستمر	للتنوع	النباتي،	واملساهمة	في	التخفيف	

من	حدة	الفقر	وفي	التنمية	املستدامة.

واستفادت	علمية	إعداد	هذه	االستراتيجية	من	عدد	من	مشاورات	الدول	األطراف	واآلراء	التي	أبدتها،	وكذلك	من	القرارات	املساندة	
واملبادرات	املتصلة	بها. وأسفر	آخر	استعراض	معمق	لهذه	االستراتيجية	عن	معلومات	قيمة	لإلبالغ	عن	التقدم	احملرز	والتحديات	
املطروحة	والفرص	السانحة	والثغرات،	كما	أسفر	عن	أمثلة	جديدة	ودراسات	حالة	عن	تنفيذ	مختلف	أهداف	االستراتيجية	

العاملية	حلفظ	النباتات. ويحتوي	هذا	التقرر	موجزا	عن	هذه	املعلومات.

التابعة	لالتفاقية	املتعلقة	 وكما	ال	يخفى	عليكم،	أوصت	الهيئة	الفرعية	املعنية	باملشورة	العلمية	والفنية	والتكنولوجية	
بالتنوع	البيولوجي	بأنه	ينبغي	أن	يساهم	هذا	التقرير	في	الطبعة	الثالثة	من	التوقعات	في	مجال	التنوع	البيولوجي	العاملي. 
 )10 8 ورقم	 7 ورقم	 2 ورقم	 1 ورقم	 ومع	ذلك،	ومع	تقدمي	معلومات	كمية	عن	التقدم	احملرز	في	بعض	األهداف	)األهداف	رقم	
على	املستوى	العاملي،	فال	تزال	هناك	مؤشرات	قيد	اإلعداد	أو	يجري	جتميع	بيانات	إضافية. ومن	ثم،	يُتوقع	توفير	هذه	املعلومات	

2010 سعيا	لتحقيق	هذه	األهداف. بحلول	عام	

النباتات	 العاملية	حلفظ	 بالتعاون	مع	الشراكة	 أُعد	 الذي	 النباتات،	 التقرير	عن	حفظ	 أن	 ومهما	يكن	من	أمر،	فإنني	واثق	من	
العاملية	 الوعي	بتعزيز	تنفيذ	االستراتيجية	 أداة	قّيـمة	إلقامة	االتصال،	وإذكاء	 واملنظمات	واجلهات	املعنية	األخرى،	سيكون	

حلفظ	النباتات. 

وأود	أن	أشكر	كل	من	ساهم	في	إعداد	هذا	التقرير،	وكل	من	قدم	وثائق	ودراسات	حالة،	وخبرات	وأبدى	تعليقات.

الدكتور	أحمد	جغالف
املدير	التنفيذي

االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي		
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العاملية  الشراكة   من 
النباتات حلفظ 

إنه	ملن	دواعي	السرور	أن	أرحب	بهذا	التقرير	الهام	الذي	يوثق	التقدم	احملرز	على	املستوى	العاملي	نحو	حتقيق	االستراتيجية	العاملية	
2002 إجنازا	هاما	في	مجال	 حلفظ	النباتات. وكان	اعتماد	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي	لهذه	االستراجتية	في	عام	
حفظ	التنوع	البيولوجي	العاملي. وهو	اعتراف	ضروري	وملح	من	حيث	األهمية	التي	تكتسيها	النباتات	بالنسبة	للبشرية،	بل	
وأيضا	من	حيث	اخملاطر	اجلسيمة	التي	تستهدف	آالف	أنواع	النباتات	عبر	العالم. ونظرا	ألن	األهمية	الفريدة	للنباتات	باعتبارها	
النظم	االيكولوجية	األرضية	جعلت	من	هذه	االستراتيجية	أمرا	ضروريا	 موارد	طبيعية	أساسية	ومتجددة	وأساسا	ملعظم	

للمساعدة	على	وقف	فقدان	التنوع	البيولوجي	وأذكت	وعيا	جديدا	باخملاطر	التي	تستهدف	النباتات.    

وكانت	االستراتيجة	العاملية	حلفظ	النباتات	أيضا	مبثابة	خطوة	ابتكارية	للنهوض	باالتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي،	وذلك	
ألنها	أدرجت	ألول	مرة	مجموعة	من	األهداف	للحفاظ	على	التنوع	البيولوجي،	بغرض	حتقيق	النتائج	التي	ميكن	قياسها	للتنوع	
البيولوجي	بحلول	عام	2010. أما	الدور	احملفز	لالستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	في	تشجيع	البرامج	واملبادرات	اجلديدة	على	
جميع	املستويات	فكان	هائال،	حيث	ربط	مجموعة	واسعة	من	املنظمات	واملؤسسات	بهدف	توفير	الدعم	لها. ومن	الواضح	أن	
االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	حثت	على	اتخاذ	إجراءات	جديدة	إضافية	ودعمها	إلى	يومنا	هذا،	مبا	في	ذلك	إيجاد	موارد	

جديدة	هامة	للحفاظ	على	التنوع	البيولوجي،	والتي	لم	يكن	ممكنا	إتاحتها	لوال	هذه	االستراتيجية. 

ويبرز	هذا	التقرير	التقدم	الكبير	الذي	أُحرز	نحو	حتقيق	بعض	أهداف	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات،	بيد	أن	البعض	اعتبره	
تقدما	طفيفا	وأن	حتقيق	هذه	األهداف	سيتطلب	في	نهاية	املطاف	تضافر	جهود	اجملتمع	الدولي. أما	إنشاء	الشراكة	العاملية	
2004،	باعتبارها	مبادرة	طوعية	جتمع	بني	منظمات	دولية	وإقليمية	ووطنية	للمساهمة	في	تنفيذ	 النباتات	في	عام	 حلفظ	

االستراجتية،	فحظي	بترحيب	على	نطاق	واسع	وما	هذا	التقرير	إال	تعبير	عن	املساهمات	الهامة	لهذه	الشراكة	وأعضائها.

ويقدم	هذا	التقرير	موجزا	مفيدا	وجّيدا	للتقدم	احملرز	إلى	يومنا	هذا. وقطعت	املهمة	الكبيرة	للحفاظ	على	التنوع	النباتي	على	
املستوى	العاملي	شوطا	كبيرا،	غير	أن	ذلك	مجرد	بداية. ومن	املؤكد	أن	هناك	حاجة	ماسة	إلى	هذا	العمل؛	فإذا	لم	نتوصل	إلى	
حفظ	عشرات	اآلالف	من	النباتات	البرية،	ذات	األهمية	بالنسبة	للغذاء	واأللياف	واألدوية	والوقود	إلى	جانب	أغراض	متعددة	
أخرى،	لن	تبقى	إال	موارد	طبيعية	جد	قليلة	لدعم	األجيال	املقبلة. وينبغي	أيضا	التعجيل	بالبدء	في	العمل	لضمان	استمرار	
والرغبة	األكيدة	في	حتقيق	 الزخم	 2010،	وذلك	للمساعدة	على	احلفاظ	على	 إلى	مرحلة	ما	بعد	عام	 عمل	االستراتيجية	
االستراتيجية	التي	شكلت	منعطفا	مميزا	خالل	سنواتها	الست	األولى،	وكذلك	ضمان	استمرار	النهج	الذي	يركز	على	اتخاذ	

 .2010 اإلجراءات	العاجلة	للحفاظ	على	النباتات	خالل	العقد	املقبل	إلى	غاية	عام	

وحظيت	الشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات	بشرف	دعم	إعداد	هذا	التقرير. وال	يسعني	كرئيس	للشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات	
التقرير	وتشجيع	كل	من	ساهم	في	حفظ	 إال	أن	أعرب	عن	سعادتي	وأنا	أهنئ	جميع	األعضاء	الذين	شاركوا	في	إعداد	هذا	

النباتات	على	بذل	مزيد	من	اجلهود	خالل	السنوات	املقبلة.

بيتر	وايز	جاكسون
رئيس،	الشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات

دبلن،	آيرلندا
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طلب	االجتماع	االثنا	عشر	للهيئة	الفرعية	املعنية	باملشورة	العلمية	والفنية	والتكنولوجية	التابعة	لالتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	
البيولوجي	من	األمني	التنفيذي،	لالجتماع	التاسع	ملؤمتر	الدول	األطراف،	بالتعاون	مع	املركز	العاملي	لرصد	حفظ	الطبيعة	التابع	
لبرنامج	األمم	املتحدة	للبيئة	واملنظمات	املعنية،	ومع	األخذ	في	االعتبار	مساهمات	الدول	األطراف،	واحلكومات	األخرى	واجلهات	
املعنية،	أن	يعد	"تقرير	عن	حفظ	النباتات" ميكن	أن	يساهم	في	الطبعة	الثالثة	للتوقعات	في	مجال	التنوع	البيولوجي	العاملي. 

والتقرير	أداة	إلقامة	االتصال	وإذكاء	الوعي	بتنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات. 

وقام	األمني	التنفيذي،	بدعم	من	حكومة	آيرلندا	والشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات،	والتعاون	الوثيق	مع	املركز	العاملي	لرصد	
النباتية،	بتنظيم	اجتماع	للفريق	الطوعي	 الدولي	حلفظ	احلدائق	 التابع	لبرنامج	األمم	املتحدة	للبيئة	واملركز	 حفظ	الطبيعة	
2007. وتشكل	هذا	 30 تشرين	الثاني/نوفمبر	 28 إلى	 املعني	بالصياغة	املنعقد	في	احلدائق	النباتية	الوطنية	في	الفترة	من	
الفريق	الطوعي	من	أعضاء	أمانة	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي؛	ورئيس	الشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات؛	واملركز	الدولي	
حلفظ	احلدائق	النباتية؛	واالحتاد	الدولي	حلفظ	الطبيعة	واملوارد	الطبيعية؛	ومنظمة	احلياة	النباتية؛	واملركز	العاملي	لرصد	حفظ	
الطبيعة	التابع	لبرنامج	األمم	املتحدة	للبيئة؛	ومعهد	التنوع	البيولوجي	الوطني	في	جنوب	إفريقيا؛	وحدائق	إندنبرة	النباتية	
امللكية؛	ومراكز	التنسيق	التابعة	لالستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	)كندا	وآيرلندا	واململكة	املتحدة(. ووافق	االجتماع	على	
محتوى	دراسات	احلالة	احملتملة	وأعد	مخططا	لهذا	التقرير. كما	دعا	رئيس	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	املتطوعني	إلى	
صياغة	العناصر	واخملططات	الالزمة	خملتلف	األهداف،	واالتفاق	بشأن	اجلداول	الزمنية	احملددة	واإلشراف	على	إعداد	هذا	التقرير.       

2007 لتقدمي	مزيد	من	املساهمات،	والتي	متخض	عنها	املشروع	 وجرى	تعميم	مشروع	عناصر	التقرير	في	كانون	األول/ديسمبر	
2008. ونُشر	مشروع	التقرير	على	 األولي	للتقرير. واسُتعرضت	ثالث	نسخ	عن	التقرير	بني	كانون	الثاني/يناير	وآذار/مارس	
2008. ووردت	 15 نيسان/أبريل	 1 و	 موقع	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي	الستعراضه	فيما	بني	النظراء	في	الفترة	بني	
تعليقات	على	هذا	املشروع	من	الدول	األطراف	وهي	كندا	والصني	وأملانيا	وآيرلندا	واملكسيك	وجنوب	إفريقيا	واململكة	املتحدة،	
ومن	الوكاالت	الدولية	والشركاء،	مبا	في	ذلك	أعضاء	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات،	واملركز	الدولي	حلفظ	احلدائق	النباتية،	
Species 2000،	ومنظمة	األمم	املتحدة	لألغذية	والزراعة	 ومنظمة	احلياة	النباتية،	وحدائق	كيو	النباتية	امللكية،	ومشروع	

واملركز	العاملي	لرصد	حفظ	الطبيعة	التابع	لبرنامج	األمم	املتحدة	للبيئة.

التابعة	 التنسيق	 دافيد	غالبريث	من	مراكز	 بالصياغة	على	مساهماتهم،	وهم	السيد	 املعني	 الفريق	 أن	نشكر	أعضاء	 ونود	
للشراكة	العاملية	حلفظ	النبات	)من	كندا(؛	والسيد	ماثيو	جيب	)من	آيرلندا(؛	والسيد	كريس	جيفينس	)من	اململكة	املتحدة(؛	
وأعضاء	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	السيد	بيتر	وايز	جاكسون	)احلدائق	النباتية	الوطنية	في	آيرلندا(،	وكريستوفر	
ويليس	)معهد	التنوع	البيولوجي	الوطني	في	جنوب	إفريقيا(،	والسيدة	سارة	أولدفيلد	والسيدة	سوزان	شاروك	)املركز	الدولي	
باتون	 النباتية	امللكية	في	اململكة	املتحدة(،	والسيد	آالن	 إندنبرة	 )حدائق	 النباتية(،	والسيد	ستيف	بالكمور	 حلفظ	احلدائق	
)االحتاد	الدولي	حلفظ	الطبيعة	واملوارد	الطبيعية(،	 )حدائق	كيو	النباتية	امللكية	في	اململكة	املتحدة( والسيد	جوفري	هاورد	

والسيدة	ليز	رادفورد	والسيد	آالن	هاميلتون	)منظمة	احلياة	النباتية(. 

كما	ُقدمت	مساهمات	وتعليقات	أخرى	من	السيدة	دوميتيال	راميوندو	والسيد	آن	أوليفيي	)معهد	التنوع	البيولوجي	الوطني	في	
جنوب	إفريقيا(،	والسيد	كينغسلي	دكسون	)كينغس	بارك	واحلدائق	النباتية،	بيرث،	أستراليا(،	والسيدة	لندة	كوليت	)منظمة	
األمم	املتحدة	لألغذية	والزراعة(،	والسيد	جني	سمارت	والسيد	جوليان	غريفني	)االحتاد	الدولي	حلفظ	الطبيعة	واملوارد	الطبيعية(،	
Species 2000(،	والسيد	إميير	نيك	لوغادا	والسيدة	ناتاشا	علي	والسيد	تشاينا	وليامز	 والسيد	فرانك	بيسبي	)مشروع	

البيولوجي. النباتية	امللكية	في	اململكة	املتحدة(،	وأخيرا	من	موظفي	أمانة	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	 )حدائق	كيو	

وبالتالي	نعرب	لهم	عن	 التقرير،	 أثرت	هذا	 التي	 إلى	جميع	األشخاص	واملؤسسات	على	املساهمات	 بالشكر	 أن	نتوجه	 ونود	
امتناننا	اخلالص.

السيدة	ستيال	سيميو
أمانة	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي/موظفة	مسؤولة	عن	برنامج	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	التابعة	للمركز	

الدولي	حلفظ	احلدائق	النباتية.



النباتات حفظ  عن  للتقرير  الرئيسية  الرسائل 

النباتات	عناصر	أساسية	للتنوع	البيولوجي	والنظم	اإليكولوجية	السليمة. فهي	تقدم	مجموعة	واسعة	من	خدمات	   .1
النظم	االيكولوجية،	كإنتاج	األوكسني،	وإزالة	انبعاثات	ثاني	أوكسيد	الكربون	في	الغالف	اجلوي،	وإنشاء	التربة	وحتقيق	

توازنها،	وحماية	مستجمعات	املياه	وتوفير	املوارد	الطبيعية	مبا	في	ذلك	الغذاء	واأللياف	والوقود	واملأوى	واألدوية.

الغابات،	 وإزالة	 املوائل	 وحتول	 السكان،	 تزايد	 بسبب	ضغوط	 باالنقراض	 مهدد	 العالم	 في	 النباتات	 أنواع	 ثلثي	 إن	  .2
واالستهالك	املفرط،	وانتشار	األنواع	الغريبة	الدخيلة،	والتلوث	واآلثار	املتزايدة	لتغير	املناخ.

وقدمت	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات،	التي	تهدف	إلى	وقف	الفقدان	احلالي	واملتواصل	للتنوع	النباتي،			قاعدة	  .3
االستراتيجية	 تنفيذ	 وأبرز	 العالم.  أنحاء	 النباتات	في	جميع	 صلبة	لتحقيق	تقدم	حقيقي	وهائل	في	مجال	حفظ	
النباتات	أهمية	مختلف	الشبكات،	وعمليات	التعاون	والدور	الهام	الذي	تقوم	به	الشراكات	القوية	 العاملية	حلفظ	

الشاملة	لعدة	قطاعات	في	سياق	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي.

وتتيح	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	أيضا	مدخال	مفيدا	يساعد	الدول	األطراف	على	معاجلة	القضايا	املرتبطة	  .4
بالتخفيف	من	حدة	الفقر	وتعزيز	حتقيق	األهداف	اإلمنائية	لأللفية	على	املستويني	الوطني	والعاملي	مع	ضمان	استمرار	
للنظام	 األخيرة	 النتائج	 بجالء	من	خالل	 اتضحت	 وهي	حاجة	 النباتي،	 التنوع	 املزايا	من	 احمللية	في	جني	 اجملتمعات	

االيكولوجي	لأللفية.

اتباع	نهج	 اتباع	نهج	وطني	لتنفيذ	االستراتيجية	في	بعض	احلاالت	أهم	خيار	عقالني	من	حيث	املبدأ،	غير	أن	 يعتبر	  .5
إقليمي	في	بعض	احلاالت	أتاح	طريقة	عقالنية	من	خالل	وضع	أهداف	إقليمية،	على	أساس	األولويات	الوطنية	و/أو	
اإلقليمية،	والقدرات	والطاقات. ومت	التشديد	في	هاتني	احلالتني	على	احلاجة	إلى	الوصول	إلى	ما	يتجاوز	نطاق	الدوائر	
املعنية	بالنباتات	واحلفاظ	عليها	إلدراج	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	في	السياسات	املتعلقة	بإدارة	الزراعة	

والغابات	واألراضي	األخرى،	وكذلك	مبادرات	احلد	من	الفقر	واالستراتيجيات	اإلمنائية.

ومع	أن	ثمانية	أهداف	من	األهداف	الستة	عشرة	أحرزت	تقدما	هائال،	إال	أنه	لم	يتحقق	إال	تقدم	طفيف	إلى	يومنا	هذا	  .6
4 )املناطق	اإليكولوجية	 2 )إجناز	عمليات	التقييم	األولية(،	والهدف	رقم	 في	بلوغ	األهداف	األخرى	وهي	الهدف	رقم	
12 )استخدام	املنتجات	 6 )حفظ	التنوع	البيولوجي	في	األراضي	اإلنتاجية(،	والهدف	رقم	 احملمية(،	والهدف	رقم	
النباتات(. ويعتبر	 	 والتدريب	على	حفاظ	 القدرات	 15 )بناء	 رقم	 والهدف	 النبات	بشكل	مستدام(،	 القائمة	على	
.2010 15 أمرا	حاسما	بالنسبة	لتحقيق	سائر	األهداف		بحلول	عام	 التعجيل	باالستثمار	وتعزيزه	في	الهدف	رقم	

وتشكل	االجتاهات	الناشئة	لتغير	املناخ	تهديدا	جسيما	للحفاظ	على	التنوع	النباتي	واستخدامها	بشكل	مستدام	  .7
وقد	تقوض	املنافع	التي	حتققت	إلى	يومنا	هذا،	إذا	لم	يُعجل	مبعاجلتها. أما	ارتفاع	درجة	احلرارة	العاملية	فسيزيد	من	
2010،	باالعتمادا	على	 معدل	انقراض	أنواع	النباتات. ومن	ثم،	هناك	حاجة	ماسة	إلى	النظر	في	مرحلة	ما	بعد	عام	

إطار	تنفيذ	االستراتيجية	احلالية	واإلجنازات	التي	حتققت	خاللها.
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الدور األساسي للتنوع النباتي

التنوع	 باعتراف	عاملي	كمكون	من	مكونات	 النباتات	 حتظى	
توفر	 املثال،	 فعلى	سبيل	 العاملية.  واالستدامة	 البيولوجي	
17.000 نوعا	في	الغذاء2(،	 النباتات	الغذاء	)يُستخدم	نحو	
واأللياف،	والوقود،	واملأوى،	واألدوية. وتتيح	النظم	اإليكولوجية	
واإلجراءات	 الظروف	 النباتي	 التنوع	 القائمة	على	 السليمة	
البشرية	جمعاء	 لرفاهية	 احلياة	ووجودها	ضروري	 التي	متدد	
وسبل	عيشها. وتشمل خدمات النظم اإليكولوجية التي 

تقدمها النباتات ما يلي:

وكسيد	 أ ني	 ثا ل	 عز متصاص/ ا و ألوكسجني	 ا ج	 نتا إ 	•
تزيل	في	 التي	 والبحرية	 األرضية	 النظم	 الكربون	في	
أوكسيد	 ثاني	 انبعاثات	 ٪50	من	 نحو	 الراهن	 الوقت	

الكربون	األنثروبوجيني؛

أهمية	إنشاء	التربة	وتوازنها	وحمايتها	بالنسبة	ملعظم	 	•
األرض	 املوجودة	على	وجه	 اإلنتاجية	 الزراعية	 النظم	
وكتلة	الكربون	الرئيسي	للغالف	البيولوجي	األرضي؛

إنشاء	وحماية	مستجمعات	املياه،	وإبطاء	معدل	اجلريان	 	•
السطحي	ملياه	التهاطالت	والتشجيع	على	تغلغل	املياه	

وتطهيرها.

جميع	 في	 الغذائي	 للهرم	 أساسا	 أيضا	 لنباتات	 ا وتشكل	
النظم	اإليكولوجية	األرضية	والبحرية	والتي	تتوقف	عليها	
د	 تزّو كما	 محالة.  ال	 األخرى	 احليوانات	 أنواع	 وحياة	 حياتنا	
النباتات	البشرية	بكم	هائل	من	املوارد	الطبيعية،	ال	سيما	في	
البلدان	النامية. وتتيح	األساس	جلميع	أنواع	غذائنا،	ومعظم	

األدوية	والعديد	من	املواد	األخرى	الضرورية	حلياتنا	اليومية.

واجتاهاتها النباتي  للتنوع  الكلية  احلالة 

يصعب	رسم	صورة	دقيقة	عن	حالة	النباتات	واالجتاهات	التي	
ألنواع	 الصحيح	 العدد	 بعد	 نعرف	 ال	 	 وبالفعل، فيها.  تؤثر	
النباتات	في	العالم	)تقدر	حاليا	بنحو	370.000 من	األنواع	
النباتات	 أنواع	 املعروفة(. ومع	لكن	يتوقع	أن	أكثر	من	ثلثي	
القرن	احلادي	والعشرين	 العالم	معرض	لالنقراض	خالل	 في	

 .3)2000 )إعالن	غران	كاناريا	لعام	

وتعزى	حاالت	االنقراض	والتدهور	في	التنوع	النباتي	إلى	طائفة	
من	العوامل	وتشمل	النمو	السكاني،	وارتفاع	معدالت	حتول	

 Wilson, E.O. )1992(. The Diversity of Life. Penguin,  London,  1
 UK. 432 pp

 http://www.underutilized-species.org/documents/  2
PUBLICATIONS/gfu_icuc_strategic_framework.pdf

  Blackmore, S.; Bramwell, D.; Crane, P.;Dias, B;Given,  3
 F.,T.,Leiva, A; Morin, N.R.; Pushpangadan,P.; Raven,  P.H.;

 Samper, C.; Sarukhan, J.,J.; Simiyu, S.;Smirnov,I;  and Wyse
 Jackson, P.S. )2000(. The Gran Canaria  Declaration, BGCI,

.Richmond, U.K

الغابات،	واالستهالك	املفرط،	وانتشار	األنواع	 وإزالة	 املوائل	
تقييم	 وخلص	 ملناخ.  ا 	 تغير و لتلوث	 ا و 	 ، لدخيلة ا يبة	 لغر ا
٪60 من	خدمات	 النظام	اإليكولوجي	لأللفية		إلى	أن	نحو	
التدهور	 التي	جرى	تقييمها	تعاني	من	 النظم	اإليكولوجية	
تدهور	خدمات	 ويسبب	 أو	تُستخدم	بشكل	غير	مستدام4. 
النظم	اإليكولوجية	في	أحيان	كثيرة	أضرارا	وخيمة	لرفاهية	
اإلنسان	وهو	فقدان	للموجودات	الطبيعية	أو	ثروات	البلدان. 
توفير	 حالة	 تراجع	 استمرار	 إلى	 أيضا	 التقييم	 	 هذا وأشار	
خدمات	البيئة،	ال	سيما	األغذية	البرية،	واألخشاب،	والقطن،	
الواضح	أن	 الوراثية	واألدوية. ومن	 ووقود	األحطاب،	واملوارد	

االجتاه	الكلي	اللتنوع	النباتي	ما	برح	يتدهور.

النباتات  حلفظ  العاملية  االستراتيجية 

دعا	املؤمتر	الدولي	السادس	عشر	للنباتات	في	سانت	لويس	
في	والية	ميسوري	في	عام	1999 إلى	اإلقرار	بحفظ	النباتات	
نظرا	 	 البيولوجي، التنوع	 حفظ	 في	 مهمة	 عاملية	 كأولوية	
الستمرار	فقدان	التنوع	النباتي	والدور	األساسي	التي	تضطلع	
التنوع	 من	 ذلك	 وغير	 البشر	 بني	 حياة	 حلماية	 النباتات	 به	

البيولوجي.

وتلبية	لهذا	النداء،	في	عام	2000،	نّظم	املركز	الدولي	حلفظ	
احلدائق	النباتية	اجتماعا	مخصصا	لفريق	من	رواد	العاملني	
في	مجال	النباتات	واحلفاظ	عليها	وميثلون	مجموعة	واسعة	
من	املنظمات	الدولية	والوطنية،	واملؤسسات	والهيئات	األخرى	
14 بلدا. وأسفر	هذا	االجتماع	عن	إعالن	غران	 وينتمون	إلى	
مبادرة	 اتخاذ	 إلى	 احلاجة	 مبرزا	 	،)2000 عام	 )في	 كاناريا	
النداء	 	 لهذا ونتيجة	 النباتي.  التنوع	 فقدان	 ملعاجلة	 عاملية	
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إلى	اتخذا	اإلجراءات،	اقُترح	ضرورة	إعداد	استراتيجية	عاملية	
املتعلقة	 االتفاقية	 إطار	 بواسطة	 وتنفيذها	 النباتات	 حلفظ	

بالتنوع	البيولوجي.

الدول	األطراف	في	االتفاقية	 وأعّد	االجتماع	السادس	ملؤمتر	
2002 إطار	لألهداف	 البيولوجي	في	عام	 بالتنوع	 املتعلقة	
املواضيع	 واعتمدها	بهدف	معاجلة	 هدفا	  16 البالغ	عددها	
العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	 عليها	 تتمحور	 التي	 اخلمسة	

النباتات:

فهم	وتوثيق	التنوع	النباتي؛   .1

حفظ	التنوع	النباتي؛   .2

استخدام	أنواع	النباتات	بشكل	مستدام؛   .3

احلث	على	التثقيف	والتوعية	بالتنوع	النباتي؛   .4

بناء	القدرات	اخلاصة	بحفاظ	التنوع	النباتي.  .5

ونُفّذت	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	منذ	اعتمادها	
في	جميع	أنحاء	العالم	بفضل	عملية	دمج	هائلة	للمبادرات	

احمللية	والوطنية	والدولية.

عامي	 بني	 احملرز	 التقدم	 النباتات	 التقرير	عن	حفظ	 ويوضح	
2002 و	2008،	ويبرز	أيضا	التحديات	امللحة	وبعض	أولويات	
2010،	وكذلك	تقدمي	خلفية	 إلى	غاية	عام	 التنفيذ	 تعزيز	
العاملية	في	مجال	حفظ	 املبادرات	 ملزيد	من	 ومبرر	منطقي	

.2010 النباتات	ملرحلة	ما	بعد	عام	

األوركيد  زهرة  العالم،  في  النباتات  أروع  من   واحدة 
Rhizanthella ardneri اجلوفية، من البؤرة الساخنة 
مجموعة  وتنشئ  أستراليا  غرب  البيولوجي  للتنوع 
تشبه زهرة التوليب ألنواع صغيرة من زهور األوركيد من 
نباتات جوفية ليس لها أوراق. وسهلت االستراتيجية 
الالزمة إلنقاذ هذا  اإلجراءات  النباتات  العاملية حلفظ 
النوع من زهرة األوركيد املعرضة لالنقراض حيث يبلغ 
حجم فصائلها أقل من 50 من األنواع الناضجة ضمن 
مجموعة من البذور والنباتات الواقعة خارج مواقعها 
حديقة  وضعته  رئيسي  برنامج  إطار  في   الطبيعية 
Kings Park and Botanic Garden من أجل تأمني بذور 
جميع أنواع زهرة األوركيد والفطريات اجلذرية املتعلقة بها 

من البؤرة الساخنة للتنوع البيولوجي غرب أستراليا.
الصورة: ك. دكسون     

الهدف	املتوخى: "..من	أجل	وقف	الفقدان	احلالي	واملتواصل	
للتنوع	النباتي".  



ي
ج
لو
يو

لب
ع	ا

نو
لت
	با
قة

عل
ملت
ة	ا

قي
فا

الت
 ا

ت
اتا

نب
	ال
ظ

حلف
ة	
ملي
عا

	ال
ية

ج
تي
ترا

س
اال

  
 

8	
حة

صف
ال

 2002 النباتات	في	عام	 العاملية	حلفظ	 اعتمدت	االستراتيجة	
للتنوع	 واملتواصل	 احلالي	 الفقدان	 لوقف	  )9/6 باملقرر	 )املرفق	
 .2010 16 هدفا	ينبغي	حتقيقها	بحلول	عام	 النباتي. وتشمل	
ووفقا	لبرنامج	العمل	متعدد	السنوات	ملؤمتر	الدول	األطراف	في	
	،2010 عام	 غاية	 إلى	 البيولوجي	 بالتنوع	 املتعلقة	 االتفاقية	
املعتمد	مبوجب	املقرر	31/7،	نُفذ	استعراض	معمق	لالستراتيجية	
النباتات،	باالعتماد	على	ما	يلي: )1( معلومات	 العاملية	حلفظ	
الثالثة؛	و)2( معلومات	إضافية	 مجمعة	من	التقارير	الوطنية	
 )3 و) والشركاء؛	 املعنية	 واجلهات	 األطراف	 الدول	 من	 مقدمة	
مساهمات	من	اجتماع	فريق	االتصال	الذي	عقده	األمني	التنفيذي	
بالتعاون	مع	الشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات	في	غالسنيفن	في	

 .2006 25 تشرين	األول/أكتوبر	 23 إلى	 دبلن	من	

حت	 تا أ 	 ، فه ا هد أ 	 مع 	 متشيا 	 ، نه بأ ض	 ا الستعر ا 	 ا هذ 	 يفيد و
لتنسيق	 	 مفيدا 	 ا ر إطا تات	 لنبا ا حلفظ	 لعاملية	 ا االسترتيجية	
وضم	مبادرات	وبرامج	مختلفة	في	حفظ	النباتات	على	املستويني	
الوطني	واإلقليمي. وجنحت	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	
النباتات	في	عمل	 املعنيات	بحفظ	 في	حتفيز	إشراك	اجملتمعات	
االتفاقية،	من	خالل	عدة	أمور	من	ضمنها	إنشاء	شبكات	وطنية	
وإقليمية	ودولية،	وتشمل	بوجه	خاص	الشراكة	العاملية	حلفظ	
النباتات،	التي	أُطلقت	في	االجتماع	السابع	ملؤمتر	الدول	األطراف	
النباتات	 العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	 وحفزت	 االتفاقية.  في	
أيضا	على	إعداد	مشاريع	ومبادرات	جديدة	وساعدت	على	حشد	
النظم	 تقييم	 نتائج	 وتقدم	  . أهدافها لتنفيذ	 الالزمة	 رد	 املوا
آخر	لتنفيذ	االستراتيجية	 اإليكولوجية	لأللفية	مبررا	منطقيا	
العاملية	حلفظ	النباتات،	مبا	في	ذلك	على	املستوى	الوطني،	بغية	
تأمني	موارد	النباتات	وخدماتها	التموينية	ومتكني	اجملتمعات	احمللية	
من	مواصلة	جني	منافع	من	التنوع	النباتي	مثل	الغذاء،	واألدوية،	
والوقود،	واأللياف،	واخلشب	وأغراض	أخرى. كما	أن	سياق	تنفيذ	
االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	على	املستوى	الوطني	يتيح	
التنمية	لأللفية	خاصة	من	خالل	السعي	 فرصا	ملعاجلة	أهداف	
1(،	ومكافحة	األمراض	)الهدف	 إلى	احلد	من	الفقر	)الهدف	رقم	

.)7 6( وتعزيز	االستدامة	البيئية	)الهدف	رقم	 رقم	

تيجية	 ا الستر ا تنفيذ	 	 لتيسير 	 د جهو تُبذل	 و
العاملية	حلفظ	النباتات	على	املستوى	الوطني،	
ت	 تيجيا ا استر 	 د عدا إ بواسطة	 ذلك	 في	 	 مبا
وأهداف	وطنية،	و/أو	إدراج	أهداف	االستراتيجية	
برامج	 و خطط	 في	 تات	 لنبا ا حلفظ	 ملية	 لعا ا
استراتيجيات	 تشمل	 وطنية	 واستراتيجيات	
وخطط	عمل	وطنية	بشأن	التنوع	البيولوجي	
)استجابة	للفقرتني	3 و	4 من	املقرر	9/6(. ومع	
ذلك،	وضعت	أقل	من	٪10 من	الدول	األطراف	
أهدافا	 و/أو	 استراتيجيات	 الراهن	 الوقت	 في	
وطنية،	أو	أدرجتها	في	استراتيجياتها	وخطط	
عملها	الوطنية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي.  

وتشمل	القيود	املفروضة	على	تنفيذ	االستراتيجية	
لوطني	 ا املستوى	 على	 تات	 لنبا ا حلفظ	 ملية	 لعا ا

تكامال	مؤسسيا	محدودا،	وغياب	اإلدماج،	ونقص	في	السياسات	

املستوى	 على	 	 ثم، 	 لتخطيط، ا مرحلة	 في	 نونية	 لقا ا 	 واألطر
التشغيلي،	عدم	توافر	البيانات،	واألدوات	والتكنولوجيات،	وقصور	
التعاون	والتنسيق	على	مستوى	القطاعات،	وعدم	كفاية	املوارد	
تعزيز	 أن	 إلى	 أيضا	 االستعراض	 ويشير	هذا	 والبشرية.  املالية	
أن	يشمل	 ينبغي	 النباتات	 العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	 تنفيذ	
اعتبارات	تتعلق	مبا	يلي: )1( تغير	املناخ،	وهو	أحد	محركات	فقدان	
التنوع	البيولوجي	الذي	ازدادت	حدته	في	السنوات	األخيرة؛	و	)2( 

آثار	عبء	املواد	املغذية	على	التنوع	النباتي.

وبالنظر	إلى	التحديات	الرئيسية	احملددة	في	إطار	حفظ	النباتات،	
ينبغي	التركيز	على	تعزيز	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	
2010،	وهو	ما	يقتضي	تنفيذها	على	 إلى	مرحلة	ما	بعد	عام	
ملعاجلة	 عليها	 واحلفاظ	 بالنباتات	 املعنية	 الدوائر	 يتجاوز	 نطاق	
ج	 ا ر د إ و 	 خ، ملنا ا 	 تغير و عة	 ا ر لز ا عن	 لناجمة	 ا لواسعة	 ا 	 ر آلثا ا
االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	في	مبادرات	احلد	من	الفقر	
بتطوير	 الكفيلة	 السبل	 والنظر	في	 اإلمنائية،	 واالستراتيجيات	
2010 )انظر	املرفق	 هذه	االستراتيجية	إلى	مرحلة	ما	بعد	عام	
املعنية	 الفرعية	 الهيئة	 2/12 الصادرة	عن	 األول	من	التوصية	
باملشورة	العلمية	والفنية	والتكنولوجية	بخصوص	االستعراض	

 .)2007 املعمق	لالستراتيجة	في	عام	

 موجز استعراض متعمق لتنفيذ مؤمتر 
 الدول األطراف في االتفاقية املتعلقة بالتنوع 

البيولوجي لالستراتيجية العاملية حلفظ النباتات

اليسار: ينجم	عن	تدمير	املوائل	فقدان	التنوع	النباتي	)الصورة: بيتر	وايز	جاكسون(. اليمني: تؤثر	
التغييرات	الطارئة	على	استخدام	األراضي	في	التنوع	النباتي	)الصورة: كريستوفر	ويليس(

 تنوع	املناظر	الطبيعية	يؤّمن	التنوع	النباتي	
)Plantlife International :الصورة(
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حلفظ	 العاملية	 االستراتيجية	 تنفيذ	 عن	 املعلومات	 تستند	
ملقدمة	 ا ملعلومات	 ا لى	 إ لوطني	 ا املستوى	 على	 تات	 لنبا ا
لتنوع	 با ملتعلقة	 ا لالتفاقية	 لوطنية	 ا لتنسيق	 ا 	 مراكز من	
البيولوجي،	واالستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات،	والتقارير	
عن	إعداد	وتنفيذ	االستراتيجيات	الوطنية	واإلقليمية،	والردود	

على	التقارير	الوطنية	الثالثة. 

الوطنية التقارير   – ألف 

أهداف	 أدرجت	 	 ،10/7 	 املقرر من	  10 للفقرة	 استجابة	
التقارير	 صيغة	 في	 النباتات	 حلفظ	 العاملية	 االستراتيجية	
املتعلقة	 االتفاقية	 26 من	 املادة	 إطار	 الثالثة	في	 الوطنية	
واحد	 يومنا	سوى	طرف	 إلى	 ولم	حتدد	 البيولوجي.  بالتنوع	
من	الدول	األطراف	الثالث	هدفا	أو	أكثر	من	األهداف	الوطنية	
لبرامج	 وا اخلطط	 في	 وإدراجها	 العاملية	 لألهداف	 املقابلة	

واالستراتيجيات	ذات	الصلة.

حددت	 	 نها بأ األطراف	 لدول	 ا من	  10٪ من	 قل	 أ فادت	 أ و
ترتبط	 ومؤشرات	 ومعالم	 أساس،	 وخطط	 وطنية،	 أهدافا	
باالستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات.،األمر	الذي	يجعل	من	
التقارير	 املقدمة	في	أحد	 املعلومات	 الصعب	حتليل	وتوحيد	
االستراتيجية	 تنفيذ	 احملرز	في	 التقدم	 العاملية	عن	 املرحلية	

العاملية	حلفظ	النباتات.

وأوضحت	معظم	الدول	األطراف	أنه	يجري	تنفيذ	األنشطة	
على	املستوى	الوطني	التي	تكتسي	أهمية	بالنسبة	ألهداف	
تشر	 لم	 نها	 أ غير	 	 لنباتات، ا حلفظ	 العاملية	 تيجية	 االسترا

إلى	حالة	تنفيذ	هذه	األنشطة	من	حيث	املؤشرات	 بوضوح	
الردود	على	أنها	 واملعالم	احملددة. كما	ينظر	إلى	العديد	من	

كمية	بطبيعتها	بدال	من	أن	تقدم	مؤشرات	نوعية.

وبالنسبة	إلى	جميع	األهداف،	تكُمـن	أهم	القيود	فيما	يلي: 
لتكنولوجيات	 وا واألدوات	 نات	 لبيا ا )نقص	 لفنية	 ا 	 لقيود ا
والقيود	 املتاحة(،	 املوارد	 )ضعف	 الفنية	 والقيود	 الالزمة(،	
ت	 ا لقدر ا وضعف	 لقطاعي	 ا لتنسيق	 ا 	 ء )سو 	 ملؤسسية ا
والكفاءات	املؤسسية( والقيود	التنظيمية	)غياب	سياسات	

الدعم	املالئمة	واألطر	القانونية(.

حلفظ  العاملية  للخطة  الوطنية  التنسيق  مراكز   – باء 
النباتات

حث	مؤمتر	الدول	األطراف	في	اجتماعه	السابع	على	أن	حتدد	
الدول	األطراف	مراكز	تنسيق	معنية	باالستراتيجية	العاملية	
احلالية	 التنسيق	 مراكز	 بني	 من	 حتددها	 أو	 	 النباتات، حلفظ	
تنفيذ	 تيسير	 أجل	 من	  )10/7 املقرر	 من	  6 الفقرة	 )انظر	
االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	على	املستوى	الوطني5. 
وقد	حددت	إلى	يومنا	هذا	71 دولة	من	الطرف	األطراف		مراكز	
تنسيق	وطنية	معنية	باالستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات. 
وأدت	مراكز	التنسيق	الوطنية	هذه	دورا	هاما	في	بناء	الوعي	
وتعتبر	 	 وطنية، تيجيات	 واسترا أهداف	 وجود	 إلى	 باحلاجة	
أيضا	أداة	أساسية	في	ضم	جهات	معنية	بواسطة	حلقات	
عمل	ومشاورات	وطنية	لوضع	خطوط	األساس	الوطنية	في	
مجال	حفظ	النباتات	واستخدامها	بشكل	مستدام	وكذلك	
العاملية	 االستراتيجية	 على	 الوطنية	 الردود	 تطور	 لتيسير	
في	 املعنية	 اجلهات	 هذه	 بعض	 وشاركت	 لنباتات.  ا حلفظ	
العاملية	 باالستراتيجية	 املرتبطة	 االتصال	 فريق	 اجتماعات	
لدولية	 وا اإلقليمية	 االجتماعات	 وكذلك	 	 تات، لنبا ا حلفظ	

http://www.cbd.int/doc/lists/nfp-cbd-gspc.pdf  5

التقدم احملرز في تنفيذ االستراتيجية العاملية حلفظ النباتات على املستويني 
الوطني واإلقليمي

)SCBD :)الصور	الرابعة	الوطنية	التقارير	إعداد	لتيسير	عمل	حلقة
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ذلك	ال في	 مبا	 	 الوطنية، والتحديات	 خبراتها	 وقدمت	 األخرى	
االجتماع	األول	للشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات	املنعقد	في	

.6 دبلن	بآيرلندا

واإلقليمية الوطنية  االستراتيجيات   – جيم 

9/6،	أعدت	بلدان	مختلفة	 4 من	املقرر	 وفقا	ألحكام	الفقرة	
استراتيجية	وطنية،	 ووضعت	 إقليمية	 و/أو	 أهدافا	وطنية	
مستخدمة	األهداف	العاملية	كإطار	مرن. وهذه	البلدان	هي	
الصني7،	وآيرلندا8،	والفلبني،	وجمهورية	سيشيل9،	واململكة	
وأعدت	 الشمالية10.  	 وآيرلندا العظمى	 لبريطانيا	 املتحدة	
تنفيذ	 عن	 مرحليا	 تقريرا	 يقدم	 وطنيا	 ردا	  11 إفريقيا جنوب	
االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	على	املستوى	الوطني	
األهداف	بحلول	عام	 املطلوبة	لتحقيق	 وملخصا	لإلجراءات	
2010. وأعدت	كولومبيا	استراتيجية	وطنية	حلفظ	النباتات	
حلفظ	 ملية	 لعا ا تيجية	 ا االستر قبل	 	 ما لى	 إ 	 ريخها تا 	 يعود

النباتات.

ويجري	اتخاذ	مبادرات	ترمي	إلى	إعداد	استراتيجيات	وطنية	
في	أملانيا،	وهندوراس،	وماليزيا،	واملكسيك	وإسبانيا. وأدرجت	
في	 تات	 لنبا ا حلفظ	 لعاملية	 ا اخلطة	 أهداف	 معظم	 نيا	 ملا أ

االستراتيجية	الوطنية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي.

وأعدت	البرازيل12 مجموعة	من	األهداف	الوطنية	استنادا	إلى	
أهداف	عاملية	لالستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	وأهدافا	
احملرز	 التقدم	 بتقييم	 اخلاص	 االتفاقية	 إطار	 في	 ترد	 فرعية	
2010. وبالرغم	 نحو	حتقيق	أهداف	التنوع	البيولوجي	لعام	
من	بطء	الرد	األولي	من	الدول	األطراف	إلعداد	استراتيجيات	
وطنية	و/أو	إقليمية،	ما	برح	الزخم	يتزايد	في	الوقت	الراهن	
باتباع	نُُهج	مختلفة	تشمل	حلقات	عمل	ومشاورات	وطنية. 
األهداف	 املتحدة	 اململكة	 البلدان	مثل	 واعُتمدت	في	بعض	
العاملية	في	السياق	الوطني،	بينما	اعُتبرت	في	بلدان	أخرى	
مثل	جمهورية	سيشيل	والبرازيل	إطارا	مرنا	ساعد	على	إعداد	
أهداف	وطنية. وتوجد	اآلن	خبرات	قيمة	على	املستويني	الوطني	
واإلقليمي	وميكن	استخدامها	كنماذج	إلعداد	استراتيجيات	

وأهداف	وطنية. 

بة	 ملطلو ا ت	 ا و ألد ا 	 مجموعة في	 ت	 ا خلبر ا 	 هذه ج	 وستدر
األهداف	 إعداد	 لتعزيز	  10/7 املقرر	 من	  7 الفقرة	 مبوجب	

واالستراتيجيات	الوطنية.

http://www.botanicgardens.ie/news/20051027.htm  6
 http://english.cas.cn/eng2003/news/detailnewsb.  7

asp?infono=27039
http://www.botanicgardens.ie/gspc/gspc.htm  8
http://www.botanicgardens.ie/gspc/gspc.htm  9

http://www.plantlife.org.uk/uk/plantlife-saving- species-  10
global-strategy-PDCC2006.html

http://www.sanbi.org/biodiveseries/1strategyplantcons.htm  11
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo. monta&i  12

dEstrutura=72&idMenu=2337

وعلى	املستوى	اإلقليمي،	جرى	مواءمة	األهداف	املعتمدة	كجزء	
من	االستراتيجية	األوروبية	حلفظ	النباتات13 مع	االستراتيجية	
العاملية	حلفظ	النباتات	خالل	استعراضها	على	األجل	املتوسط	

.2004 في	عام	

عن	 متبصرة	 حملة	  2007 لعام	 النهائي	 االستعراض	 وقدم	
نحة	 لسا ا لفرص	 ا و 	 وحة ملطر ا ت	 لتحديا ا و 	 ز حملر ا 	 لتقدم ا
لتنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	على	املستوى	
للفترة	 جديدة	 تيجية	 استرا أعدت	 	 عليه، وبناء	  اإلقليمي. 
2008-2014 14 وأُطلقت	في	املؤمتر	العاشر	للدول	األطراف	

في	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي.

وثمة	مبادرات	أخرى،	ركزت	على	إعداد	استراتيجيات	و/أو	ردود	
إقليمية	تشمل	الفريق	العربي	املتخصص	في	النباتات	التابع	
على	 للحفاظ	 الدولي	 واالحتاد	 األنواع	 ببقاء	 املعنية	 للجنة	
الطبيعة،	الذي	عقد	اجتماعني	إقليميني	لبحث	إمكانية	وضع	
استراتيجية	عربية	إقليمية	حلفظ	النباتات	)في	عامي	2004 
2005( واملؤمتر	الثالث	عشر	لدول	أمريكا	الالتينية	املعني	 و	
بالنباتات،	الذي	نظر	في	إيجاد	فرص	محتملة	لردود	إقليمية	

و/أو	وطنية	على	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات15.

كما	عمل	الشركاء	غير	احلكوميني	بنشاط	في	تعزيز	تنفيذ	
االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	على	املستويات	الوطنية	
واإلقليمية	والعاملية. فعلى	سبيل	املثال	وليس	احلصر،	أُعدت	
أهداف	اعتمادا	على	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	في	

 http://www.plantlife.org.uk/international/plantlife-  13
policies-strategies-epcs.html

http://www.plantaeuropa.org  14
http://www.botanica-alb.org  15
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إطار	األجندة	الدولية	للحدائق	النباتية16،	والشبكة	اإلفريقية	
لية	 لشما ا 	 يكيا مر أ 	 تيجية ا ستر ا و 	 ،1 7 تية لنبا ا 	 ئق ا للحد
لشبكة	 ا و 	 ،18 تات لنبا ا حفظ	 أجل	 من	 تية	 لنبا ا ئق	 للحدا
لية	 األسترا والشبكة	 	 ،19 لنباتات ا على	 للحفاظ	 الكندية	
حلفظ	النباتات20،	وشبكة	نيوزيلندا	حلفظ	النباتات21،	ومركز	
حفظ	النباتات	)الواليات	املتحدة	األمريكية(22،	وخطة	العمل	
في	 النباتية	 احلدائق	 وجمعية	 النباتية،	 للحدائق	 البرازيلية	

البلدان	الناطقة	باللغة	األملانية.  

وساعد	األمني	التنفيذي	بالتعاون	مع	أعضاء	الشراكة	العاملية	
حلفظ	النباتات	الدول	األطراف،	ال	سيما	البلدان	النامية،	على	
تنظيم	 الوطنية،	من	خالل	 واستراتيجياتها	 أهدافها	 إعداد	
القدرات،	مبا	في	 بالتدريب	وبناء	 عدد	من	األنشطة	املتعلقة	
تنفيذ	 اخلبراء	على	 لتدريب	 اإلقليمية	 اإلفريقية	 الدورة	 ذلك	
االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	)لعام	2004(،	وحلقة	
املتعلقة	باالستراتيجية	 الكاريبي	 العمل	اإلقليمية	ملنطقة	
والريادة	 	 ،)2006 )نيسان/أبريل	 النباتات	 العاملية	حلفظ	
الصني	 في	 النباتات	 العمل	بشأن	حفظ	 العاملية	في	حلقة	
اإلقليمية	 العمل	 وحلقة	  )2006 الثاني/نوفمبر	 )تشرين	
النباتات	 العاملية	حلفظ	 باالستراتيجية	 املتعلقة	 األسيوية	
العاملية	حلفظ	 الشراكة	 ونظمت	  .)2007 )نيسان/أبريل	
النباتات	مؤمترا	عن	النباتات	لعام	2010 في	دبلن	بآيرلندا،	في	
الفترة	من	22 إلى	25 تشرين	األول/أكتوبر	2005،	للتركيز	

http://www.bgci.org/ourwork/international_agenda  16
http://www.bgci.org/africa/abgn  17

 http://www.azh.org/Conservation/  18
NorthAmericanBotanicGardenStrategy2006.pdf

http://www.rbg.ca/cbcn  19
http://www.anbg.gov.au/anpc  20

http://www.nzpcn.org.nz  21
http://www.centerforplantconservation.org  22

على	تعزيز	تنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	على	
املستوى	الوطني23.

http://www.plants2010.org  23

زيارة	ميدانية	)أعاله( وتدريب	برئاسة	السيدة	ستيال	سيميو	)أدناه( في	
 حلقة	عمل	بشأن	حفظ	النباتات	في	مونتسيرات	

)RBG Kew	،كلوب	الصور: كولني(

حلقة	عمل	إقليمية	للتدريب	على	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	في	مونتسيرات	نظمتها	أمانة	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي،	واملركز	
الدولي	حلفظ	احلدائق	النباتية،	واللجنة	املشتركة	حلفظ	الطبيعة،	وحدائق	كيو	النباتية	امللكية	ومبساندة	وزارة	البيئة	واألغذية	والشؤون	الريفية	في	

 )RBG Kew	)الصورة: م. هاملتون	املتحدة	اململكة
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املقدمة

املعروفة	 النباتات	 أنواع	 تتضمن	 عملية	 قائمة	 وضع	 يعتبر	
عنصرا	أساسيا	إلدارة	التنوع	البيولوجي،	بل	هي	عملية	جرد	
للموارد	وطريقة	لتنظيم	املعلومات	بطريقة	منطقية	ومتّكن	
ازدواجية	اجلهود	 أيضا	على	جتنب	 من	استرجاعها. وتساعد	
حلفظ	 اإلجراءات	 	 التخذا التخطيط	 عند	 العابر	 واإلشراف	
النباتات. أما	التعرف	على	اسم	النباتات	فمفتاح	للمعلومات	
بالنظم	 احلفاظ	عليها،	ومدى	عالقتها	 أغراضها	وحالة	 عن	
اإليكولوجية	ومنزلتها	داخل	هذه	النظم. ويُطلق	على	أغلب	
االسم	 ربط	 هو	 املتوخى	 والهدف	 اسم.  من	 أكثر	 النباتات	
الالتيني	املقبول	ألنواع	معينة	من	النباتات	بجميع	أسمائها	
األخرى	)أي	املرادفات(. واالسم	املقبول	رمز	وحيد	للتعرف	على	
األنواع	حيث	يستحيل	دونه	إيجاد	املعلومات	الالزمة	لتخطيط	
وإدارة	حفظ	النباتات	واستخدامها	بشكل	مستدام،	وفهم	
القائمة	 لدى	 فإن	 ثم،	 ومن	 اإليكولوجية.  النظم	 دورها	في	
املعروفة	مجموعة	جد	واسعة	من	 النباتات	 العملية	ألنواع	

املستخدمني	احملتملني.

جرت	 دراسة	 أفادت	 حيث	 الطبية،	 األعشاب	 مثال	 فلنأخذ	
 genus(	الشار	جنس	لنبات	الطبية	االستخدامات	عن	مؤخرا
األكثر	 اخلمسة	 األنواع	 إلى	 يشار	 بأنه	 	،)Plectranthus
في	 حاليا	 املقبول	 االسم	 غير	 اسم	 باستعمال	 استخداما	
دراسة	 وال	ميكن	 املنشورات.  الواردة	في	 اإلشارات	 من	  80٪
االستخدامات	الطبية	للنباتات	ضمن	هذا	النوع	بفعالية	دون	

قائمة	وافية	من	املرادفات	ميكن	الرجوع	إليها.

األخرى	 األهداف	 نحو	حتقيق	 التقدم	 قياس	 أو	حتى	 إجناز	 إن	
لالستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	البالغ	عددها	15 هدفا	
قائمة	 غياب	 في	 مستحيلة	 تكن	 لم	 إن	 صعبة	 جد	 مهمة	
فمثال،	 املعروفة.  النباتية	 لألنواع	 املقبولة	 لألسماء	 عملية	

تقييم	 وحتقيق	 قياس	 أجل	 2 "من	 رقم	 الهدف	 تناول	 ميكن	
أولي	حلالة	حفظ	جميع	األنواع	النباتية	املعروفة" على	أساس	
دون	 تقييم	شامل	 حتقيق	 ميكن	 ال	 أنه	 غير	 احلالية،	 املعارف	
تقييم	قائمة	متماسكة	لهذه	األنواع. وباملثل،	فإن	الهدف	رقم	
7 "من	أجل	حفظ	٪60 من	األنواع	العاملية	املهددة	باالنقراض	
8،	"من	أجل	حفظ	 داخل	مواقعها	الطبيعة" والهدف	رقم	
في	مجموعات	 باالنقراض	 املهددة	 النباتات	 أنواع	 من	  60٪
ميكن	الوصول	إليها	خارج	مواقعها	الطبيعية"،	ينبغي	إعداد	
قائمة	صحيحة	ودقيقة	تتضمن	األسماء	املقبولة	ومرادفاتها	

كمرجع	يُعتمد	عليه. 

احملرز التقدم 

عموما،	أحرزت	القوائم	العملية	تقدما	جيدا	بالنسبة	ألكثر	
من	نصف	كل	النباتات	املتاحة	على	اإلنترنت،	على	النحو	املبني	

في	الرسم	أدناه. 

الهدف رقم 1:

قائمة عملية متاحة على نطاق واسع بشأن األنواع النباتية 
املعروفة، كخطوة نحو عالم يزخر بالنباتات 

 معشبة	حدائق	كيو	النباتية	امللكية	في	اململكة	املتحدة	
)RBG Kew :الصورة(

نبات	Plecranthus sp.،	يستخدم	كأعشاب	طبية	على	نطاق	واسع	
)SCBD :الصورة(
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ت	 يا ز ا حلز ا ت	 تا لنبا 	 لعملية ا ئم	 ا لقو ا 	 ز جنا إ على	 يوشك	 و
تتعلق	 وتوجد	قوائم	عملية	 البذور،	 والسرخسيات	وعاريات	
370.000 من	 البالغ	عددها	 املزهرة	 النباتات	 بنحو	نصف	
سيبلغ	 احلالي،	 احملرز	 التقدم	 معدل	 إلى	 وبالنظر	 النباتات. 
2010. غير	أن	هناك	فرصة	 ٪85 بحلول	عام	 الهدف	نحو	
2010،	وذلك	 سانحة	لتحقيق	تغطية	كاملة	مع	نهاية	عام	
باالستفادة	من	املوارد	احلالية	مثل	الفهرس	الدولي	ألسماء	

النباتات	وقاعدة	بيانات	تروبيكوس.  

وشاركت	عدة	مؤسسات	كبيرة	معنية	بالنباتات	في	جتميع	
القوائم	العملية	العاملية	من	املوارد	القائمة. وخالل	السنوات	
  Species 2000 & ITIS	برنامج	فهرس	تطور	عمل	األخيرة،
Life Partnership واملرفق	العاملي	للمعلومات	 لشبكة	
عن	التنوع	البيولوجي	الكثير	لتوفير	الوسائل	التكنولوجية	
الالزمة	خلدمة	محتويات	قائمة	متاحة	على	نطاق	واسع،	عبر	

اإلنترنت،	بخصوص	األنواع	املعروفة	من	مصادر	مختلفة24.

االتفاقية.  لتنفيذ	 عائقا	 التصنيفية	 املهارات	 نقص	 ويبقى	
التي	 للنباتات	 شتى	 إقليمية	 واسعة	 مشاريع	 أيضا	 وثمة	
ت	 مؤسسا بفضل	 	 أصبحت، لتي	 ا و 	 ، مفيدة جع	 ا مر 	 توفر
آلية	 أو	عاملية،	 إقليمية	 أبعاد	 لها	 بالنباتات	 واسعة	معنية	
هامة	لتعزيز	إنتاج	القوائم	املرجعية	اإلقليمية	مثل	املبادرة	

50 مؤسسة. اإلفريقية	للنباتات،	التي	تضم	أكثر	من	

www.gbif.org and www.catalogueoflife.org ;  24

ومناذج	 بالنباتات	 املتعلقة	 املنشورات	 إلى	 الوصول	 وساعد	
املعشبات	بشكل	كبير	على	إعداد	القوائم	العملية	للنباتات	
للنباتات	 وطنية	 جرد	 عمليات	 بلدان	 عدة	 وأجرت	 املعروفة. 
تتمثل	في	نقص	 الرئيسية	 القيود	 تزال	 املوجودة	لديها. وال	
األموال،	وضعف	اإلطار	التشريعي	ونقص	القدرات	املؤسسية،	

وغياب	خبراء	التصنيف	وسوء	صيانة	اجملموعات.

ملستقبل ا

إن	معظم	فصائل	النباتات	التي	لم	تُخصص	لها	قوائم	عملية	
متاحة	توجد	على	نطاق	عاملي	أو	عبر	املناطق	املدارية	من	حيث	
توزيعها. غير	أن	التقدم	احملرز	إلى	يومنا	هذا	يوحي	بأنه	ال	ميكن	
للتوزيع	الواسع	لنوع	من	األنواع	أو	وجود	أعداد	هائلة	منها	
وجرى	 العملية.  القوائم	 تكون	عقبات	كئود	عند	جتميع	 أن	
القوائم	فيما	يخص	ثمانية	فصائل	من	 بالفعل	جتميع	هذه	
نباتات	 توزيعا	مثل	 واألكثر	 األهم	 تعتبر	 أصل	عشر	فصائل	

السحلبيات	واألعشاب.

نباتات بنني 

أصبحت بنني في عام 2006 أول بلد في غرب أفريقيا 
يتوفر على قائمة مستحدثة للنباتات بلغتها الرسمية. 
وميّكن هذا الكتاب من إجراء البحث عن مختلف النظم 
اإليكولوجية املعرضة للخطر في بنني وتقدمي وصف 

عنها وإدارتها بفعالية أكثر. 

املعشبة االفتراضية الصينية

متّكن من الوصول الشبكي املباشر إلى ثروة البيانات 
املرتبطة بعدة ماليني من أنواع النباتات احملمية في 

معشبات صينية وقواعد بيانات عن النباتات. 

http://www.cvh.org.cn/

15%

53 %

85 %

2010

نسبة النباتات الواردة في القوائم العملية التي ميكن احلصول عليها

ب املئوية
س

الن

2007 2002



ي
ج
لو
يو

لب
ع	ا

نو
لت
	با
قة

عل
ملت
ة	ا

قي
فا

الت
 ا

ت
اتا

نب
	ال
ظ

حلف
ة	
ملي
عا

	ال
ية

ج
تي
ترا

س
اال

  
 

14
ة	
ح
صف

ال

املقدمة

متّكن	عملية	تقييم	األنواع	املعرضة	للخطر	من	ترتيب	أولويات	
املوارد	اخلاصة	بحفظ	األنواع. إال	أنه	بالرغم	من	أهمية	هذا	
إال	فصيلة	 تقييم	 الراهن	 الوقت	 في	 يجر	 لم	 فإنه	 الهدف،	
صغيرة	من	أنواع	النباتات	بطرقة	قابلة	للمقارنة	على	املستوى	

العاملي.

وهذا	هو	الهدف	األول	من	أهداف	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	
إلى	 باإلضافة	 وإقليمية	 الذي	يضم	عناصر	وطنية	 النباتات	
أنه	 العاملي	أمرا	البد	منه،	غير	 تقييم	عاملي. ويعتبر	الهدف	
سيتعني	النظر	في		احلاجة	إلى	إجراء	عمليات	تقييم	وطنية	
وإقليمية	وفقا	لألولويات	والقدرات	الوطنية. وميكن	أن	يتيح	
التقييم	العاملي	سياق	جلميع	األولويات	الوطنية	احملددة،	بينما	
ميكن	أن	تركز	عمليات	التقييم	الوطنية	واإلقليمية	أكثر	على	
املساهمة	في	التشريعات	وعلى	مجموعات	أنواع	ذات	اهتمام	

محدد.

وتوجد	مبررات	اقتصادية	واضحة	لتنفيذ	هذا	الهدف،	وتتجاوز	
نطاق	إعطاء	األولوية	للموارد. وميكن	أن	تركز	عمليات	التقييم	
الوطنية	على	اخملاطر	التي	تستهدف	األنواع	املتجر	بها	واألنواع	
واقتصادية	مثل	فصائل	 اجتماعية	 أهمية	 لها	 التي	 األخرى	
نباتات	احملاصيل	واألعشاب	الطبية	والعطرية	البرية. وتستند	
سبل	العيش	إلى	هذه	املستويات	الثالثة	جميعها	وهي	النظم	
اإليكولوجية،	واألنواع	والتنوع	الوراثي. وميكن	لغياب	النظم	
التي	تستهدف	 التدريجية	 اخملاطر	 الناجم	عن	 اإليكولوجية	
يؤثر	في	سبل	 أن	 الوراثي	 والتنوع	 املوجودة	 األنواع	 مكونات	
املستوى	 على	 األنواع	 نقراض	 ا شأن	 شأنه	 احمللية	 العيش	

العاملي.

املستوى	 على	 خاصة	 	 للتقييم، السائدة	 الطريقة	 وكانت	
العاملي،	عملية	القائمة	احلمراء	لالحتاد	الدولي	للحفاظ	على	
باالكتفاء	بهذه	 الهدف	 بلوغ	 يُرجح	 الطبيعة. ومع	ذلكن	ال	
العملية	دون	سواها،	وبالتالي	جتدر	اإلشارة	إلى	أن	األمر	يتعلق	
إجراء	تقييم	كامل	 ينبغي	 وأنه	ال	 أولي	ملح،	 بإجراء	تقييم	

باالستعانة	بالقائمة	احلمراء. 

وشهد	العقد	األخير	زيادة	تدريجية	في	عدد	األنواع	املدرجة	في	
القائمة	احلمراء	لالحتاد	الدولي	للحفاظ	على	الطبيعة	على	
 370.000 املستوى	العاملي. غير	أنه	نظرا	لعدد	يقدر	بنحو	
تزال	 العاملية	ال	 التقييم	 ،	فإن	عمليات	 املزهرة	 النباتات	 من	
3 و	٪4 من	أنواع	النباتات. وأُحرز	تقدم	يبعث	على	 تضم	بني	
املشاورة	 الوطني. وخالل	 التشجيع	على	املستوى	 مزيد	من	
أنها	أكملت	 البلدان	 ٪52 من	 الهدف،	أوضحت	 بشأن	هذا	

الهدف رقم 2:

تقييم أولي حلالة حفظ جميع أنواع النباتات املعروفة، على املستويات الوطني 
واإلقليمي والدولي

عمليات تقييم النباتات املعرضة للخطر اعتمادا 
على القائمة احلمراء لالحتاد الدولي للحفاظ على 

الطبيعة

النباتات  تقييم  عمليات  عدد  زيادة  في  تقدم  أُحرز 
املعرضة للخطر اعتمادا على القائمة احلمراء لالحتاد 
تقييم  الطبيعة، حيث جرى  على  للحفاظ  الدولي 
جميع أنواع السيكاديات، وهناك تغطية كاملة لنباتات 

الصنوبريات.

وأُدرجت في عام 2003 نحو 1.164 نوعا من اإلكوادور في 
القائمة احلمراء التي تضم 813 نوعا معرضا للخطر. 
واإليكوادور من األماكن الهامة حلفظ النباتات، حيث 
لديها أربعة أقاليم جد متنوعة وهي أرخبيل غاالبوس، 
واألراضي املنخفضة الساحلية، واألنديز واألمازون، تقع 
جميعها في منطقة في حجم إيطاليا. وتعتبر اآلن 
نباتات السيكاديات، وهي من أقدم النباتات على وجه 
األرض، من بني النباتات املعرضة للخطر. ويُصنف نوعان 
على أنهما منقرضان في الطبيعة، ويُرجح أن تتسم 
نباتات أخرى بنفس الوضع. كذلك، في عام 2003، جرى 
تقييم 303 سيكادية، حيث ُصنفت 155 منها )أكثر 
من ٪50( على أنها معرضة للخطر. وكان العاملون في 
النباتات متحمسني نتيجة اكتشاف نوع جديد من 
 ،Xanthocypars vietnamensis الصنوبريات يدعى
في فييت نام في عام 2001، غير أن هذا النوع صنف 
على أنه معرض للخطر على أساس انتشاره املقيد 

واستمرار إزالة الغابات في املنطقة.

   www.iucnredlist.org

أشجار	املشمش،	تصّنف	اآلن	على	أنها	معرضة	للخطر	بسبب	
)SCBD :)الصورة	الطبي	اجملال	في	واسع	نطاق	على	استخدامها
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بشكل	ما	تقييم	القائمة	احلمراء. ومن	املعروف	أن	هذا	الرقم	
ارتفع	منذ	إجراء	املشاورة،	وميكن	أن	يكون	أكبر	بكثير	إذا	ما	
أدرجت	عمليات	التقييم	غير	املتعلقة	بالقائمة	احلمراء. وال	
الوطنية	هذه،	 التقييم	 يُعرف	مدى	شمولية	بعض	عمليات	
ومن	ثم	ينبغي	إجراء	تقييم	عاملي	يتيح	سياقا	لهذه	األولويات	
عملية	 وضع	 إلى	 للحاجة	 االستجابة	 وفي	ضوء	 الوطنية. 
عاملية	أسرع	تقوم	على	إجراء	تقييم	أولي،	أعد	االحتاد	الدولي	
ئمة	 لقا "ا يسمى	 	 جديدا 	 منهجا لطبيعة	 ا على	 للحفاظ	
السريعة" )ملزيد	من	التفاصيل،	يرجى	االطالع	على	الهدف	
3( وجرى	إعداد	هذا	املنهج	حتديدا	كاستجابة	للحاجة	 رقم	
العاملية،	 النباتات	 العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	 الواردة	في	
وأُطلق	هذا	 االستراتيجية.  إجنازا	هاما	لهذه	 اعتباره	 وميكن	
2007،	بيد	 املنهج	اجلديد	وكذلك	األداة	الشبكية	في	عام	
أنه	ال	ميكن	قياس	التقدم	نحو	حتقيق	الهدف،	ويؤمل	أن	يشجع	
على	تسريع	وتيرة	عمليات	التقييم	األولية	والكاملة	بحلول	

 .2010 عام	

القائمة	 أخرى	هي	مشروع	فهرس	 رئيسية	 وثمة	مساهمة	
1.500 تقييما	كامال	من	تقييمات	 احلمراء،	الذي	سينشئ	
لطبيعة	 ا على	 للحفاظ	 لي	 لدو ا 	 د لالحتا 	 ء ا حلمر ا ئمة	 لقا ا
لرئيسية	 ا لنباتية	 ا اجملموعات	 من	 مجموعة	 لكل	 بالنسبة	
وهي	نباتات	البريويات،	واخلنشاريات،	وعاريات	البذور،	وأحاديات	
الفلقة،	وثنائيات	الفلقة. وفيما	يخص	عاريات	البذور،	هناك	

أقل	من	1.500 نوعا،	ومن	ثم	سيضاف	ما	مجموعه	7.000 
 .2010 تقييما	تقريبا	بحلول	عام	

للحفاظ	 لدولي	 ا 	 د لالحتا لكاملة	 ا 	 ء ا احلمر لقائمة	 ا وتبقى	
ا	 نظر الهدف	 تنفيذ	 لتحقيق	 	 شعبيا نهجا	 الطبيعة	 على	
خلصائصها	العامة	البارزة؛	وتتالءم	األهداف	املتوخاة	مع	احلمالت	
14،	وحتققت	إجنازات	كبيرة	 التثقيفية	في	إطار	الهدف	رقم	
فيما	يتعلق	بإذكاء	الوعي	باألنواع	املهددة. وأُحرز	أيضا	تقدم	
في	زيادة	القدرة	على	إجراء	عمليات	التقييم،	مع	عدد	املبادرات	
التدريبية	على	الصعيد	العاملي،	في	إطار	تنفيذ	الهدف	رقم	
15. كما	تركز	األعمال	امليدانية	ومنشورات	التصنيف	أكثر	
على	إجراء	عمليات	تقييم	للحالة	أكثر	مما	كانت	عليه	قبل	

اعتماد	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات.

أما	القيود	الرئيسية	فتشمل	نقص	األموال	الالزمة	ملمارسة	
األعمال	امليدانية	وأنشطة	التقييم	التي	أدت	فيما	أدت	إلى	
عدم	كفاية	البحوث والبيانات؛	ونقص	خبراء	التصنيف	وخبراء	
النباتات؛	وضعف	مستوى	التعاون؛	ونقص	املعارف	التصنيفية؛	
ج	 ر خا تات	 لنبا ا حلفظ	 وتسهيالت	 معشبات	 	 وجود وعدم	
النباتات	 لتقييم	 فعالة	 مبادرة	 وغياب	 الطبيعية،	 مواقعها	

الوعائية	على	املستوى	العاملي	أو	اإلقليمي.    

ملستقبل ا

من	املهم	أن	تتمكن	الدول	األطراف	واجملتمع	العاملي	من	تقدمي	
التنمية	 وتقتضي	 األنواع.  بحفظ	 اخلاصة	 للموارد	 األولوية	
املفرط	 االستهالك	 بسبب	 األنواع	 تهديد	 عدم	 املستدامة	
التهديد	 لتقييم	 إيجاد	طريقة	 يتطلب	 ما	 وهو	 بها،	 واالجتار	
املطروح. ومن	الواضح	أن	هناك	حاجة	ملحة	إلى	استخدام	
معدل	متسارع	للتقييم	العاملي	إذا	ما	أردنا	االقتراب	من	حتقيق	
2010. وقد	يساعد	املنهج	اجلديد	 هذا	الهدف	بحلول	عام	
على	 للحفاظ	 الدولي	 االحتاد	 قدمه	 الذي	 	 احلمراء، للقائمة	
احلمراء،	 للقائمة	 الكامل	 للنهج	 تكميلية	 كأداة	 الطبيعة	
من	 املناخ	 تغير	 وسيزيد	 هذه.  التسريع	 عملية	 حتقيق	 على	
اخملاطر	التي	تهدد	األنواع،	وسيكون	لزاما	علينا	حتسني	مستوى	
مواجهة	 أردنا	 ما	 إذا	 وحتليلها	 البيانات	 على	 احلصول	 طرق	

التحديات	التي	يطرح	هذا	التغير	في	املناخ.        

نبات املغنولية

يوجد نحو ثلثي أنواع املغنولية في آسيا، حيث ينبت 
أكثر من ٪40 منها جنوب الصني. وإذ حتظى نباتات 
املغنولية بشعبية  باعتبارها نباتات للزينة في احلدائق 
عبر العالم، تعتبر مصدرا من مصادر األخشاب واألغذية 
واألدوية بالنسبة للمجتمعات احمللية. وقد تولى تقييم 
حالة حفظ هذه النباتات، باستخدام فئات ومعايير 
القائمة احلمراء لالحتاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، 
في  املتخصص  العاملي  الفريق  شكله  خبراء  فريق 
األشجار للجنة املعنية ببقاء األنواع التابعة لالحتاد 
الدولي للحفاظ على الطبيعة. واعتمد التقييم على 
حتليل بيانات توزيع كل نوع من األنواع اجملمعة من 

مصادر مختلفة. 

أيضا  التقرير  هذا  واستند 
لرسم  شاملة  عملية  لى  إ
اخلرائط، وتقدم اآلن مرجعا 
رائعا لتخطيط رصد حفظ 
 . ملستقبل ا في  ت  تا لنبا ا
وصنفت القائمة احلمراء 131 
من نباتات املنغولية على أنها 
معرضة للخطر، من مجموع 

عاملي يبلغ 245 من األنواع.

القائمة احلمراء للنباتات في جنوب إفريقيا

للتنوع  الوطني  املعهد  انتهى 
إفريقيا  جنوب  في  البيولوجي 
حالة حفظ  تقييم  من  مؤخرا 
والبالغ  النباتات  أنواع  جميع 
عددها 20.456 نوعا توجد بجنوب 
إفريقيا. وأجنزت عملية وضع هذه 
القائمة وأسفرت عن إضافة نسبة 
٪6 من النباتات في العالم التي 
جرى تقييمها، وبذلك تبلغ نسبة 
النباتات التي جرى تقييمها في 

العالم 10٪. 

Daniele Cicuzza, Adrian Newton and Sara Oldfield

The Red List of Magnoliaceae 
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والبروتوكوالت	 األدوات	 إعداد	 تعزيز	 إلى	 الهدف	 هذا	 يرمي	
املتصلة	بجميع	جوانب	حفظ	النباتات،	لكن	مع	التركيز	على	
واخلبرة،	 البحث	 إلى	 واستندت	 لالختبار،	 التي	خضعت	 تلك	
ومع	 أفضل.  نحو	 النباتات	على	 ممارسو	حفظ	 واستخدمها	
أن	ذلك	قد	يركز	على	استخدام	األدوات	احلالية	بشكل	أفضل	
وتكييفها	مع	االحتياجات	احمللية،	فإن	حتسني	مستوى	الوصول	
لتحقيق	هذا	 أيضا	عنصرا	أساسيا	 يعتبر	 األدوات	 إلى	هذه	

الهدف.   

احملرز التقدم 

ألدوات	 وا لبروتوكوالت	 ا مختلف	 لوطنية	 ا 	 ير ر لتقا ا برزت	 أ
االستراتيجية	 أهداف	 بتحقيق	 ترتبط	 التي	 والتكنولوجيات	
ألدوات	 ا جند	 ذلك	 على	 وكمثال	 تات.  لنبا ا حلفظ	 لعاملية	 ا
ئر(،	 اجلزا )في	 األنبوبي	 	 ر باإلكثا املتعلقة	 والتكنولوجيات	
النمسا	 )في	كل	من	 والتخطيط	لالنعاش	واحلد	من	اخملاطر	
وأستراليا(،	وعملية	التخضير	باستخدام	البذور	النباتية	)في	
أستراليا(،	وبروتوكوالت	اإلكثار	واحلصاد	)في	شيلي(،	وتنفيذ	
نهج	النظم	اإليكولوجية	)في	أملانيا(،	وخطط	العمل	املتعلقة	
باألنواع	مع	مراعاة	مختلف	االتفاقيات	والتشريعات	الوطنية	
والدولية	)في	هنغاريا(،	وحتديد	مناطق	النباتات	الهامة	)في	
بيالروس	ورومانيا	وسلوفينيا(،	وحفظ	النباتات	خارج	مواقعها	
)في	كولومبيا	وشيلي	والصني	والهند	وأندونيسيا	 وداخلها	
اليابان(،	ومناذج	حفظ	 )في	 وإيران(،	وزراعة	أشجار	الغابات	
والقطع	 اجلغرافية	 املعلومات	 نظام	 على	 القائمة	 النباتات	
بصورة	 الغابات	 رة	 دا إ ومناذج	 	 ماالوي(، )في	 اإليكولوجية	
في	 بات	 لغا ا م	 استخدا ذج	 ومنا 	 ،) يا ليز ما )في	 مة	 مستدا
اجملتمعات	احمللية	واستئجار	أراضيها	مع	مراعاة	مصالح	الفقراء	
وبشكل	مستدام	)في	نيبال(. وتشمل	األدوات	والبروتوكوالت	
األخرى	احلدائق	النباتية	الرئيسية	وحدائق	الغابات	الواسعة	
)في	أندونيسيا(،	ومشاريع	فصائل	النباتات	واإلدارة	املتكاملة	

)في	 واملفيدة	 الطبية	 واألعشاب	 لبنان(،	 )في	 األرز	 لغابات	
لفلبني(،	 ا )في	 	 للخطر ملعرضة	 ا ع	 ألنوا ا وحفظ	 	 نيبال(،
وعملية	اإلكثار	وممارسة	الزراعة	لألنواع	املهددة	التي	تنتمي	
إلى	جنوب	إفريقيا	)في	جنوب	إفريقيا(،	واستخدام	الغابات	
بشكل	خاص	)في	فييت	نام(،	والتقييم	االقتصادي	للغابات	
املستدامة	 والسياحة	 اإليكولوجية	 والزراعة	 ماليزيا(  )في	
)في	الصني(. ولدى	الكثير	من	الوكاالت	الدولية	ايضا	األدوات	
والبروتوكوالت	املتعلقة	مبختلف	األهداف	مثل	املعهد	الدولي	
 9 8 ورقم	 2 ورقم	 1 ورقم	 للتنوع	البيولوجي	لألهداف	رقم	
ورقم	13 ورقم	14 ورقم	15؛	واجلمعية	اخليرية	للحفاظ	على	
 8 7 ورقم	 2 ورقم	 1 ورقم	 رقم	 النباتية	لألهداف	 احلدائق	
ورقم	9 ورقم	10 ورقم	13 ورقم	14؛	ومنظمة	األمم	املتحدة	
 12 9 ورقم	 8 ورقم	 6 ورقم	 لألغذية	والزراعة	لألهداف	رقم	
لألنواع	 العاملي	 والبرنامج	 15؛	 ورقم	  14 ورقم	  13 ورقم	
10؛	واالحتاد	الدولي	للحفاظ	 الغريبة	الدخيلة	للهدف	رقم	
على	الطبيعة	لألهداف	رقم	2 ورقم	4 ورقم	5 ورقم	7 ورقم	
 Plantlife	الدولية	اخليرية	واجلمعية	16؛	11 ورقم	10 زرقم

 .15 5 ورقم	 International للهدفني	رقم	

ملستقبل ا

حلفظ	 ملية	 لعا ا تيجية	 ا لالستر ملتعمق	 ا االستعراض	 	 د فا أ
الوصول	 هي	 الهدف	 هذا	 تشوب	 التي	 الثغرة	 بأن	 النباتات	
إلى	املعلومات	عن	األدوات	والبروتوكوالت	احلالية	ونشرها	في	
صيغ	مالئمة. ومن	ثم،	من	األساسي	إعداد	وسائل	لنشر	هذه	
األدوات	والبروتوكوالت. وهناك	خيار	أمثل	هو	جمع	هذه	األدوات	
والبروتوكوالت	ضمن	مجموعة	أدوات	تعدها	أمانة	االتفاقية	
قعي	 موا من	 	 ا ء جز وتصبح	 لبيولوجي	 ا 	 لتنوع با ملتعلقة	 ا
االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي	واالستراتيجية	العاملية	

حلفظ	النباتات	على	شبكة	االنترنت.

الهدف رقم 3:

إعداد النماذج والبروتوكوالت حلفظ النباتات واستخدامها بشكل مستدام، على 
أساس البحث واخلبرة العملية

The Gran Canaria Declaration
calling for a

Global Program for Plant Conservation

.)www.worldmapper.org(	أوروبا	في	التربة	تآكل

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع	جدا

رطب
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جليد/جليدي



 
 

ت
اتا

نب
	ال
ظ

حلف
ة	
ملي
عا

	ال
ية

ج
تي
ترا

س
اال

  
  

ي
ج
لو
يو

لب
ع	ا

نو
لت
	با
قة

عل
ملت
ة	ا

قي
فا

الت
ا

  1
7

ة 
ح

صف
ال

القائمة احلمراء: أداة جديدة لعمليات التقييم 
األولية حلالة حفظ أنواع النباتات

2 على	ما	يلي: إجراء	تقييم	أولي	حلالة	 ينص	الهدف	رقم	
املستويات	 على	 	 ملعروفة، ا تات	 لنبا ا ع	 نوا أ جميع	 حفظ	
يقل	 ال	 ما	 يوجد	 ألنه	 ونظرا	 والدولي.  واإلقليمي	 الوطني	
370.000 من	أنواع	النباتات	الوعائية	في	العالم،	فإن	 عن	
بلوغ	هذا	الهدف	لن	يخلو	من	مصاعب. وقدم	االحتاد	الدولي	
بأداة	 جديدة	مصحوبة	 منهجية	 الطبيعة	 على	 للحفاظ	

إلجراء	عمليات	التقييم	األولية.

األنواع،	 أولويات	 األولية	 التقييم	 عمليات	 أن	حتدد	 وميكن	
مباشر	 بشكل	 اإلبالغ	 و	 أ 	 كاملة، تقييم	 عمليات	 إلجراء	
بإجراء	مزيد	أعمال	حفظ	النباتات،	أو	املساعدة	على	حتقيق	
النباتات،	 حلفظ	 العاملية	 لالستراتيجية	 األخرى	 األهداف	
5. وينبغي	أن	يجري	املستخدم	 وبوجه	خاص	الهدف	رقم	

تقييما	أوليا	في	احلاالت	التالية:

وجود	عدد	غير	كاف	من	البيانات	إلجراء	عمليات	  •
تقييم	بشأن	التنوع	البيولوجي؛

وجود	حاالت/أقاليم	حيث	ال	تكفي	البيانات	إلجراء	  •
عمليات	تقييم	كاملة؛

حتديد	أولويات	تخصيص	املوارد	إلجراء	عمليات	  •
تقييم	كاملة؛

وجود	حاجة	ملحة	إلى	وضع	قائمة	عن	األنواع	  •
املعرضة	للخطر.

األدوات والبروتوكوالت

لدولي	 ا د	 لالحتا ء	 احلمرا لقائمة	 ا على	 االطالع	 اآلن	 ميكن	
على	 ن	 باجملا متاحة	 	 ة ا د أ وهي	 	 لطبيعة، ا على	 للحفاظ	
بحفظ	 	 معنية 	 جهة 	 ي أ 	 مها تستخد 	 لكي 	 ، نت نتر إل ا
النباتات	والتي	ترغب	في	إجراء	عمليات	تقييم	أولية	ألنواع	
يطرح	 برمجي	شبكي	 تطبيق	 احلمراء	 والقائمة	 النباتات. 
فئات	 األسئلة	على	أساس	 املستخدم	مجموعة	من	 على	
على	 للحفاظ	 لدولي	 ا 	 د لالحتا 	 ء ا احلمر ئمة	 لقا ا 	 يير ومعا
الطبيعة	)النسخة	1-3( ويصنف	على	وجه	السرعة	األنواع	
في	واحدة	من	الفئات	الثالث: يُرجح	أنها	معرضة	للخطر،	
بيانات	 فر	 تتوا ال	 و	 أ 	 ، للخطر معرضة	 غير	 نها	 أ يرجح	 و	 أ
كافية. وقد	تنفق	اجلهة	املعنية	بالتقييم	بضع	دقائق،	مع	
أولي.  تقييم	 للحصول	على	 البيانات،	 أدنى	من	 وجود	حد	
اإلقليمي	 أو	 الوطني	 املستويات	 على	 استخدامها	 وميكن	

أو	العاملي.

إن	عمليات	التقييم	األولية	التي	تستخدم	القائمة	احلمراء	
تستند	إلى	املعيار	الذهبي	العاملي	للقائمة	احلمراء	لالحتاد	
الدولي	للحفاظ	على	الطبيعة،	مما	ييسر	إجراء	استعراض	
النباتات	باستخدام	عملية	 أولي	هائل	حلالة	حفظ	جميع	
موحدة	وميكن	إدارتها. وما	برح	اخلبراء	في	مجال	النباتات،	
مواجهة	حجم	 عن	 يعجزون	 النامية،	 البلدان	 في	 خاصة	
الطلب	على	موارد	القائمة	احلمراء؛	وتتيح	القائمة	احلمراء	

طريقة	تكميلية	وأحيانا	بديلة	لتقييم	حالة	النباتات.    

ناتهم	 بيا 	 يخزنوا ن	 أ 	 ء ا احلمر لقائمة	 ا ملستخدمي	 وميكن	
ويستخدموها	في	نطاقهم	الشبكي	املأمون. ولن	يقم	االحتاد	
عمليات	 تخزين	 أو	 بجمع	 الطبيعة	 على	 للحفاظ	 الدولي	
التقييم	األولية	اجملمعة	بواسطة	هذه	األداة	سيواصل	اللجوء	
إلى	مستخدمي	القائمة	احلمراء	بخصوص	أي	استشارة	عن	

.2 عملية	اإلبالغ	نحو	حتقيق	الهدف	رقم	

يعة	 سر يقة	 طر 	 و أ 	 يال بد 	 حال ليست	 	 ء ا حلمر ا 	 مة لقا ا و
لعمليات	تقييم	التنوع	البيولوجي	بالكامل،	وهي	مصممة	
استعراض	 على	حتقيق	 النباتات	 بحفظ	 املعنيني	 ملساعدة	
عمليات	 ء	 ا جر إ ميكن	 ال	 حيث	 ع	 ألنوا ا حفظ	 لة	 حلا ولي	 أ
األنواع	 أولويات	 لترتيب	 احلاالت	 بعض	 وفي	 كاملة،	 تقييم	
ألغراض	التقييم	الكامل. وميكن	االطالع	على	أداة	القائمة	
الكاملة	لالحتاد	 الكاملة	للقائمة	احلمراء	 واألدوات	 احلمراء	
لي:   لتا ا 	 ن ا لعنو ا على	 لطبيعة	 ا على	 للحفاظ	 لي	 لدو  ا

www.iucnsis.org

مجموعات	حفظ	أنواع	معرضة	للخطر	خارج	مواقعها	الطبيعية	– 
احلدائق	النباتية	في	دربن	)الصورة: كرستوفر	ويليس(

حلقة	عمل	بشأن	استخدام	أداة	القائمة	احلمراء	لالحتاد	الدولي	
 للحفاظ	على	الطبيعية	شرق	إفريقيا	في	نيروبي	

)JRS Project BGCI/NMK :الصورة(
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التنوع	 حماية	األقاليم	اإليكولوجية	من	أهم	وسائل	حفظ	
من	 إقليم	 كل	 حتديد	 إلى	 الهدف	 	 هذا ويدعو	 لبيولوجي.  ا
٪10 من	 االقاليم	اإليكولوجية	في	العالم،	وحفظ	أقل	من	
مناطقها. وهو	ما	يكتسي	أهمية	خاصة	ألنه	يتناول	موضوع	
حفظ	النباتات	في	سياق	حماية	اجملتمعات	احمللية،	إلى	جانب	

املوائل	أو	املواقع	أو	األنواع	كل	على	حدة.  

5؛	أي	التأكد	من	 4 بوضوح	بالهدف	رقم	 ويرتبط	الهدف	رقم	
النباتي. وتتيح	حماية	 التنوع	 ٪50 من	أهم	مناطق	 حماية	
النباتي	بواسطة	حماية	األقاليم	اإليكولوجية	أيضا	 التنوع	
عنصر	ترشيد	حفظ	النباتات،	وكذلك	رابطا	جاهزا	بالتخطيط	
والرصد	اإليكولوجيني. أضف	إلى	ذلك	أن	حتقيق	الهدف	رقم	
بالتنوع	 اخلاص	  2010 عام	 هدف	 في	 كثيرا	 سيساهم	  4
لتنوع	 ا لفقدان	 احلالي	 املعدل	 خفض	 "حتقيق	 	 لبيولوجي، ا
البيولوجي	على	املستويات	احمللي	واالقليمي	والوطني	بحلول	
2010 كمساهمة	في	التخفيف	من	حدة	الفقر	وفيما	 عام	

يعود	باخلير	على	كل	أنواع	احلياة	على	وجه	األرض".

وينبغي	أن	يستند	التخطيط	الالزم	لتحديد	وحماية	األقاليم	
اإليكولوجية	إلى	تصنيف	أهداف	األقاليم	اإليكولوجية	نفسها،	
من	خالل	اتخاذ	إجراءات	راسخة	وباستخدام	كل	من	العوامل	
غير	احليوية	واحليوية	التي	حتدد	األقاليم	اإليكولوجية	املتميزة. 

ويقتضي	حماية	األقاليم	اإليكولوجية	أيضا	
واملستويات	 االختصاصات	 مبختلف	 لعمل	 ا
احلكومية	وكذلك	اإلدارة	املالءمة	عبر	جميع	
األقاليم	 حدود	 ألن	 اإليكولوجية،	 النطاقات	
اإليكولوجية	ال	تتبع	بالضرورة	احلدود	اإلدارية	

أو	السياسية.

األقاليم	 من	  10٪ وستحظى	حماية	نسبة	
ملباشرة	 ا 	 باملساعدة لية	 بفعا اإليكولوجية	
ملعرضة	 ا 	 ع ا ألنو ا 	 ة هجر طرق	 ية	 حما على	
للخطر	وانتشارها	وذلك	بفضل	توسيع	نطاق	
احلماية	لتشمل	املوائل	والنظم	اإليكولوجية	
داخل	األقاليم. ويكفل	النهج	اإلقليمي	حماية	
املوائل	التي	لديها	مهام	إيكولوجية	هامة	من	

وغيرها،	كما	 الرطبة	 واألراضي	 املعشوشبة	 األراضي	 قبيل	
يساعد	على	حتديد	النظم	اإليكولوجية	التي	مت	إغفالها	من	

خالل	إجراء	حتليالت	الثغرات.

التقدم احملرز

تفيد	قاعدة	البيانات	العاملية	املتعلقة	باملناطق	احملمية25،	التي	
لبرنامج	 التابع	 احملافظة	 لرصد	عملية	 العاملي	 املركز	 يتولى	
األمم	املتحدة	للبيئة	صيانتها،	بأن	التقديرات	احلالية	لتغطية	
الشبكة	العاملية	للمناطق	احملمية	تشمل	٪11.6 من	األرض،	
مبا	مجموعه	19 مليون	كلم	مربع،	ضمن	106.926 منطقة. 
وال	توجد	بالفعل	معلومات	مؤكدة	عن	حجم	فعالية	احلماية،	

وكذلك	نسبة	كل	إقليم	إيكولوجي.

	،Natura 2000 وتقدم	اإلجراءات	اإلقليمية	مثل	شبكة	
وتعليمات	املوائل	الصادرة	عن	االحتاد	األوروبي	وشبكة	إمييرالد،	
في	 الوطني	 املستوى	 على	 الهدف	 هذا	 لتنفيذ	 جيدة	 أطرا	
أوروبا. ووضعت	بعض	البلدان	أهدافا	وطنية	مثل	كندا	والصني	
وتايلند،	بينما	أوضحت	كل	من	آيرلندا	وهولندا	أنهما	حققتا	
ويتوقف	حتقيق	 الوطني.  املستوى	 الهدف	على	 بالفعل	هذا	
هذا	الهدف	على	البلدان	التي	تستطيع	حتديد	وإيجاد	موارد	
متكنها	من	حماية	األراضي	أو	حتى	حيازتها. وعلى	هذا	النحو،	
ميكن	أن	ينشب	صراع	بني	حفظ	األراضي	واالحتياجات	األخرى	
الستخدامها،	وبني	احلفاظ	عليها	وتطويرها	اقتصاديا. ومن	
الناحية	التشغيلية،	ال	يتوفر	في	الغالب	اإلطار	الوطني	املتفق	
عليه	مبا	في	ذلك	غياب	املؤشرات	اخلاصة	برصد	فعالية	احلماية. 
وقد	يحتدم	هذا	الصراع	نتيجة	غياب	آليات	التعويض. وهناك	

أراضي	كثيرة	ُوضعت	جانبا	حلفظ	نباتاتها	ولديها	رقع	صغيرة	
)بني	1.000 و	10.000 هكتار(،	ومتثل	في	غالب	األمر	أجزاء	
متبقية	قد	ال	تكفي،	وإن	كانت	ذات	قيمة،	لصيانة	العمليات	
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الهدف رقم 4: 

 أقل من ٪10 من جميع األقاليم اإليكولوجية في العالم محافظ عليها 
بشكل فعال

 .UNEP-WCMC, 2008 :املصدر
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واسعة	النطاق. وهناك	أيضا	ثغرات	واضحة	تشوب	تغطية	
الشبكات	احلالية	للمناطق	احملمية.

ملستقبل ا

ويزيد	خطر	تغير	املناخ	من	أهمية	حفظ	األقاليم	اإليكولوجية	
كيفية	 بشأن	 غموض	 هناك	 الراهن،	 الوقت	 وفي	 بفعالية. 
البؤر	 بحفظ	 الهدف	 هذا	 من	  10٪ نسبة	 ارتباط	مستوى	
و	 أ 	 للخطر املعرضة	 ملناطق	 ا 	 و أ ع	 باألنوا لغنية	 ا الساخنة	
من	 التأكد	 	 أما بينها.  فيما	 دائما	 ترتبط	 ال	 ألنها	 	 التوطن،
اإليكولوجية	ممثلة	داخل	مناطق	محمية	 األقاليم	 أن	جميع	
مواجهة	 في	 النماذج	 ووضع	 البحث	 من	 مزيدا	 فسيتطلب	
تغير	املناخ،	باإلضافة	إلى	جتاوز	القيود	املفروضة	على	املوارد	
وكذلك	الصراعات	احملتملة	أو	الراهنة. وقد	يتولد	عن	عملية	
وضع	النماذج،	ال	سيما	سيناريوهات	تغير	املناخ،	فهم	قيمة	
هذا	الهدف. وقد	يوحي	تقييم	األقاليم	اإليكولوجية	املعرضة	

في	معظمها	للخطر	نتيجة	تغير	املناخ	في	الوقت	الراهن	وفي	
٪10 من	األقاليم	اإليكولوجية،	 املستقبل	بأن	حفظ	نسبة	

وهو	احلد	األدنى	ملنع	مزيد	من	حاالت	االنقراض.

شبكة املناطق احملمية في كندا

تعتبر حماية األجزاء التمثيلية لألقاليم اإليكولوجية 
إدراج  وتشمل  الراسخة،  األولويات  من  كندا  في 
األهداف الوطنية والعاملية. ويتضمن نظام املناطق 
احملمية في كندا املناطق احملمية األرضية والبحرية. 
وتدير احلكومة الفيدرالية النظام الرسمي ويشمل 
منها  منطقة   800 تفوق  حيث  منطقة،   3.500
1.000 هكتار. والنظام الوطني للحدائق  مساحة 
واستردادها.  الطبيعية  املوائل  الستعادة  مكرس 
ر  هكتا  900 بني  ئق  احلدا دى  ا فر حجم  وح  ا يتر و
و4.500.000 هكتار. وحددت احلكومات الفيدرالية 
وحكومات املقاطعات واإلقليم مجتمعة نحو ٪9 من 
مساحة كندا كمنطقة "محمية". ووفقا لإلقليم 
اإليكولوجي، يتفاوت املتوسط بني أكثر من ٪90 من 
بعض األقاليم اإليكولوجية وبني عدم وجود أي منها 
املناطق  وتشمل  اإليكولوجية.  األقاليم  في بعض 
تات،  لنبا ا حفظ  ومناطق  لبرية  ا ملناطق  ا احملمية 
واحتياطيات الغابات واملناطق البرية، واحلدائق التي 
حتددها التشريعات على املستوى الفيدرالي ومستوى 
املقاطعات ومستوى األقاليم. وباإلضافة إلى احلماية 
مبوجب التشريعات، يحافظ على األراضي بواسطة 
التدابير التي تقدم احلوافز الضريبية ملنح األراضي 
للوكاالت اإلدارية املرخص لها وذلك بغرض احلفاظ 
يديرها  التي  املناطق احملمية  عليها. وتضم شبكة 
من  هكتار  مليون   11 من  أكثر  كندا  بيئة  مكتب 
ضعفي  حجمها  يبلغ  منطقة  أو  األرضية،  املوائل 
من  النظام  هذا  ويتكون  سكوتيا.  نوفا  مقاطعة 
الوطنية  البرية  املنطقة  رئيسية هي  ثالثة عناصر 
)51 موقعا(، ومحميات الطيور املهاجرة )92 موقعا( 
وحتمي  واحد(.  )مشروع  البحرية  البرية  واملناطق 
املناطق البرية البحرية ومحميات الطيور املهاجرة 

1.5 مليون من املوائل املائية.  ما يقارب 

التنوع البيولوجي داخل بيئة حضرية

أول	سقف	أخضر	في	سنغافورة،	"اجلناح	األخضر" في	املركز	
النباتي	حلدائق	سنغافورة	النباتية

كانت سنغافورة فيما مضى جزيرة تغطيها نباتات 
طبيعية كثيفة، غير أن مجالي التصنيع والتحضر 
لطبيعية  ا جية  لو يكو إل ا لنظم  ا كل  على  قضيا 
غابات  لنباتية  ا ة  سنغافور حدائق  ولدى   . تقريبا
مطيرة مدارية ضغيرة، يبلغ حجمها ستة هكتارات، 
ت  با لغا ا تقع  و  . نفسها ئق  ا حلد ا من  م  قد أ هي  و
منها  األكبر  ونظيرتها  لنباتية  ا للحدائق  املطيرة 
في االحتياطي الطبيعي لهضبة بوكيت تيماه في 
حدود مدينة سنغافورة. وتعتبر سنغافورة واحدة 
من أهم مدينتني رئيسيتني وهما الوحيدتني اللتني 
املدينة،  لديهما غابات مطيرة مدارية ضمن حدود 
وال  تيجوكا.  ريو دي جانيرو  األخرى فهي غابة  أما 
األنواع املعرضة للخطر في سنغافورة  إدارة  ميكن 
في  صونها  يجب  بل  وحدها،  احملمية  املناطق  في 
احلدائق اإلقليمية واجملاورة حيث يندرج التنزه وحفظ 
النباتات ضمن األولويات. وتنتشر األنواع النادرة في 
املالئمة  الطبيعية  املواقع  في  وتنبت  احلضانة  دور 

وكذلك في احلدائق وعلى جوانب الطرق. 
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مقدمة

النباتات	 إلى	حتسني	مستوى	حماية	أهم	 الهدف	 يرمي	هذا	
املكان. وتشمل	 وذلك	في	عني	 العالم	 النباتية	عبر	 واملوائل	
واألنشطة	 القانونية	 آليات	احلماية	 "احلماية" كل	من	 هذه	
األخرى	حلفظ	النباتات	على	األرض	ألنها		ضرورية	حلماية	املواقع	

الهامة	للتنوع	النباتي	بفعالية.

واعُترف	منذ	أمد	بعيد	بأهمية	صيانة	املواقع	الرئيسية	للتنوع	
يد	 لم	متسسها	 التي	 الطبيعة	 املناطق	 وتقدم	 البيولوجي. 
لقيمة،	 ا اإليكولوجية	 النظم	 خدمات	 من	 مجموعة	 بشر	
ببناء	 النباتات	 لفصائل	 فيسمح	 املوائل	 جتزئة	 من	 احلد	 أما	
صيانة	 ثم	 ومن	 	 اللقاح، حبوب	 تبادل	 تيسير	 عبر	 القدرات	
مختلف	مجمعات	املورثات	ومختلف	موارد	النباتات	من	أجل	
جوهرية،	 قيمة	 ئدة	 لرا ا ملواقع	 ا هذه	 وتكتسي	 املستقبل. 
وتترك	أحيانا	صدى	ثقافيا	متجذرا	بالنسبة	للمواطنني	على	
املستويني	الوطني	واحمللي. وبالرغم	من	جميع	الشكوك	التي	
حتيط	بالتنوع	البيولوجي	فيما	يخص	سيناريوهات	تغير	املناخ،	
الشك	أن	املناطق	احلالية	التي	ينبت	بها	تنوع	هائل	للنباتات	
واملوارد،	وستكون	 تكتسي،	وتظل	تكتسي	أهمية	للمالجئ	
هذه	املناطق	مبثابة	الدعامة	األساسية	للتخفيف	من	التدابير	

إزاء	فقدان	التنوع	البيولوجي.

التقدم احملرز

5. وتصنف	حاليا	 أحرز	تقدم	مهم	فيما	يخص	الهدف	رقم	
نسبة	٪10 من	سطح	األرض	بشكل	رسمي	على	أنها	مناطق	
محمية. غير	أن	ذلك	ال	يعتبر	إجراء	لفعالية	حماية	النباتات	أو	
جودة	احلفاظ	عليها. وترمي	منهجية	برامج	مناطق	النباتات	
هذا	 ملعاجلة	 واسع	 نطاق	 على	 يٌستخدم	 نهج	 وهو	 الهامة،	
لعالم.  ا 	 عبر تات	 لنبا ا مناطق	 أفضل	 حفظ	 لى	 إ 	 لهدف، ا
ويجري	 	 موحدة 	 يير معا م	 باستخدا قع	 ملوا ا حتديد	 ويجري	
وليس	 	 مختلفة، ليات	 آ بواسطة	 	 عليها للحفاظ	 لترويج	 ا
اجملتمعات	 النباتات	في	 ويعتبر	حفظ	 مجرد	حماية	رسمية. 
املستدامة	من	 العيش	 توفير	سبل	 التركيز	على	 احمللية،	مع	
موارد	النباتات،	واحدا	من	أجنع	الُنهج	املتبعة	في	حفظ	نباتات	

مناطق	النباتات	الهامة.

وشارك	إلى	يومنا	هذا	69 بلدا	من	جميع	القارات	في	مبادرات	
مناطق	النباتات	الهامة26 والتي	ساهمت	في	حتقيق	الهدف	
رقم	5. واتخذ	أكثر	من	٪50 من	هذه	البلدان	خطوات	لتحديد	
مواقع	النباتات	الهامة	ولدى	٪24 منها	)أي	17 بلدا( برامج	
املواقع.  توثيق	 وكذلك	 النباتات	 تعالج	قضايا	حفظ	 جارية	
النباتات	 منطقة	من	  14 املثال	 الصني	على	سبيل	 وحددت	
418 احتياطيا	طبيعيا	تبلغ	٪24.19 من	 الهامة،	وأنشأت	
مجال	مناطق	النباتات	الهامة. واسُتحدثت	مشاريع	وطنية	
حيث	شملت	 إقليمية،	 عمل	 حلقات	 تنظيم	 نتيجة	 عديدة	
وسط	وشرق	أوروبا،	ومنطقة	البحر	األبيض	املتوسط،	وجبال	
الهمااليا،	والكاريبي،	واملنطقة	العربية،	وجنوب	شرق	آسيا،	
البحار.  وراء	 املتحدة	ما	 اململكة	 وأقاليم	 اإلفريقي	 واجلنوب	
احملمية	 املناطق	 الهامة	ضمن	 النباتات	 مناطق	 بعض	 وتقع	
نسبة	 أن	 رغم	 أوروبا(  في	  66٪ نحو	 )متثل	 بشكل	رسمي	
مناطق	النباتات	الهامة	احملمية	ال	تعني	بالضروري	أن	املوقع	
في	أوضاع	جيدة. وما	حتتاجه	العديد	من	البلدان	بإحلاح	هو	
موارد	إلعداد	منهجيات	حفظ	النباتات	على	األرض،	والتي	توفر	
األدوات	والبروتوكوالت	الالزمة	إلجناح	عملية	حفظ	النباتات. 

والبد	من	اتخاذ	هذه	اإلجراءات	اخلاصة	بحفظ	النباتات	على	
األرض	)خالل	فترة	زمنية	تتراوح	بني	3 و	5 سنوات( إلى	جانب	
الرامية	إلى	إدراج	حفظ	النباتات	في	السياسات	 اإلجراءات	
)خالل	فترة	زمنية	تستغرق	 واملؤسسية	 التشريعية	 واألطر	
20 سنة( بغية	ضمان	النتائج	املستدامة	 10 سنوات	و	 بني	

لهذا	الهدف.
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الهدف رقم 5:

ضمان حماية ٪50 من أهم املناطق من حيث التنوع النباتي
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ملستقبل ا

تظل	حماية	املناطق	الهامة	للتنوع	النباتي	عنصرا	أساسيا	
لتقدمي	 البلدان	كأساس	 النباتات	في	جميع	 ألنشطة	حفظ	
خدمات	النظم	اإليكولوجية	وحفظ	التنوع	الذي	يدعم	سبل	
الرسمي	 الطابع	 ذات	 تؤدي	احلماية	 العيش	املستدامة. ولن	
إلى	صيانة	 للغاية،	 كانت	مهمة	 وإن	 وحدها،	 املواقع	 لهذه	
في	 	 ثير لتأ ا 	 يعتبر و تات.  لنبا ا مناطق	 هم	 أ 	 ن بشأ لتنوع	 ا
يتطلبها	 )التي	 املؤسسية	 واألطر	 والتشريعات	 السياسات	
أنها	عملية	ناجحة	 هذا	الهدف( عملية	طويلة	األجل،	غير	
في	حفظ	التنوع	النباتي،	ويجب	أن	يكون	هذا	الهدف	مدفوعا	
بحفظ	النباتات	على	األرض. أما	حفظ	النباتات	على	أساس	
اجملتمعات	احمللية	الذي	يرمي	إلى	حتسني	سبل	العيش	والرعاية	
الصحية	ونوعية	احلياة	فيمنح	أجنع	وسيلة	لتنفيذ	هذا	الهدف	

في	مناطق	شتى	من	العالم.

وتوحي	اعتبارات	تغير	املناخ	بأن	هناك	شكوك	عديدة	تكتنف	
أمناط	التنوع	النباتي	في	املستقبل. وسواء	تعلق	األمر	باتخاذ	
)من	خالل	سد	 البيولوجي	 التنوع	 التخفيف	لصيانة	 تدابير	
زيادة	 أو	 داخلها(  أو	 املوجودة	 املناطق	 من	 بالقرب	 الثغرات	
احليوانات	 ممرات	 )إنشاء	 الطبيعية	 املناظر	 اختراق	 إمكانية	
البرية(،	فإن	املناطق	الهامة	احلالية	للتنوع	النباتي	ستبقى	
من	 سيناريو	 أي	 ر	 إطا في	 لنباتات	 ا حلفظ	 أساسيا	 	 عنصرا
لغران	كاناريا	 الثاني	 اإلعالن	 وأقر	 املناخ.  تغير	 سيناريوهات	
 )2006 )نيسان/أبريل	 النباتات	 املناخ	وحفظ	 تغير	 بشأن	
بالنسبة	 التمهمة	 للمناطق	 الوطنية	 الشبكات	 إعداد	 بأن	
داخل	 النباتات	 حفاظ	 ملصفوفات	 أساسا	 يشكل	 للنباتات	
مواقعها. وستقدم	هذه	املصفوفات،	التي	تدرج	مواقع	وممرات	
في	املناظر	الطبيعية	واسعة	النطاق،	آلية	للمساعدة	على	

حماية	التنوع	النباتي	من	آثار	تغير	املناخ.

العمل	مع	اجملتمعات	احمللية	لتحديد	أولويات	مناطق	النباتات	الهامة	
 لألعشاب	الطبية		في	جبال	الهمااليا	

)Plantlife International :الصورة(

حفظ مناطق النباتات الهامة اخلاصة 
باألعشاب الطبية في جبال الهمااليا

اعترفت منظمات في بوتان والصني والهند ونيبال 
منطقة من   53 بوجود   2006 وباكستان في عام 
الهامة اخلاصة باألعشاب الطبية  النبتات  مناطق 
معترف  النباتات  حلفظ  عاملية  أهمية  ذات  )مواقع 
الهمااليا، وذلك في مشروع  بها وطنيا( في جبال 
حتديد  وجرى  الدولية.  النباتية  احلياة  منظمة  مع 
مناطق النباتات الهامة وفقا ملعايير عدد كبير من 
املواقع الصغرى على املستوى احمللي، التي تقع في 
الهامة  النباتات  أن مناطق  داخلها. وتبني  الغالب 
حفظ  ورصد  الطبيعية  املناظر  لتخطيط  مفيدة 
شبكة  فيا  ا جغر مجموع  أساس  على  تات،  لنبا ا
وينبغي  الهمااليا.  جلبال  الهامة  النباتات  مناطق 
اإلقليم  في  احملمية  ملناطق  ا شبكات  استعراض 
أنها تتمتع بتغطية جيدة في اخلطوط  للتأكد من 
االرتفاع.  وخطوط  والغرب  الشرق  بني  متتد  التي 
أساسي  أمر  احمللية  اجملتمعات  إشراك  أن  واتضح 
حلفظ األعشاب الطبية على املستوى احمللي وال تزال 
هناك مشاريع قيد اإلعداد في هذه املواقع وتشمل 
جميع اجلهات املعنية )األطباء التقليديون، والزعماء 
الثقافيون وقطاع الصناعة( لتيسير حفظ مناطق 

النباتات الهامة. 

 زراعة	األعشاب	الطبية	في	جبال	الهمااليا	
 )PlantLife International :الصورة(
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الهدف رقم 6:

إدارة أقل من ٪30 من األراضي اإلنتاجية مبا يتسق مع حفظ التنوع النباتي

املقدمة

لى	 إ إلنتاجية"  ا ألراضي	 "ا 	 تشير 	 لهدف، ا 	 هذا سياق	 في	
األراضي	التي	تنطوي	على	هدف	رئيسي	هو	الزراعة	)مبا	في	
استخدام	 وميكن	 اخلشب.  وإنتاج	 والرعي	 	 البستنة(، ذلك	
التنوع	في	نظام	لإلنتاج	كمورد	للتخفيف	من	حاالت	اإلجهاد	
احملتملة	للبيئة	السائدة. فمثال،	قد	تتعرض	أعداد	احملاصيل	ذات	
تُفقد	 املتنوعة	خملاطر	أقل	حجما	بحيث	 الوراثية	 املواصفات	
بالكامل	بسبب	نوع	من	اإلجهاد،	مثل	درجات	احلرارة	فائقة	
واملتغيرات	 األوبئة	 وتفشي	 والفيضانات	 واجلفاف	 االرتفاع	

البيئية	األخرى.     

باإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	حفظ	التنوع	البيولوجي	وتعزيزه	ميكن	
أن	يجني	وراءه	املزارعون	مكاسب	إضافية	مثل	وجود	كمية	
والطيور	 والفراشات	 النمل	 وتشمل	 امللّقحات،	 متنوعة	من	

الطنانة	والوطاويط.

وينطوي	هذا	الهدف	على	عدد	من	األغراض	املتوخاة،	مبا	في	
ذلك	حفظ	تنوع	احملاصيل	في	املزارع	)النباتات	األصلية،	واألنواع	
التقليدية(،	وحفظ	النباتات	البرية	املعرضة	للخطر	التي	تنمو	
في	األراضي	اإلنتاجية	ومنع	وقوع	آثار	على	التنوع	النباتي	في	
النظم	اإليكولوجية	احمليطة. وتتضمن	التدابير	املتخذة	على	
املستوى	احمللي	لتنفيذ	هذا	الهدف	ما	يلي: استخدام	ممارسات	

زراعية	وحرجية	جيدة	ونظم	وطنية	إلصدار	الشهادات.

احملرز التقدم 

تشمل	املؤشرات	الالزمة	لتقييم	التقدم	احملرز	نحو	عام	2010 
بشأن	التنوع	البيولوجي	مؤشرا	بخصوص	"مساحة	الغابات،	
والنظم	اإليكولوجية	الزراعية	والزراعية	املائية	في	إطار	اإلدارة	
املستدامة". وميكن	استخدام	هذا	املؤشر	في	نهاية	املطاف	
كمقياس	بديل	لتقييم	التقدم	احملرز	نحو	تنفيذ	الهدف	رقم	
6 على	املستوى	العاملي. كما	اتُفق	على	أربعة	أهداف	تتعلق	
املتحدة	بشأن	 األمم	 ملنتدى	 السادس	 االجتماع	 في	 بالغابات	

3 املرتبط	مباشرة	 الغابات. ومن	هذه	األهداف	الهدف	رقم	
)واإلدارة	املستدامة	للغابات( "زيادة	املساحة	 بهذا	الهدف	
اخملصصة	للغابات	احملمية	على	املستوى	العاملي	بشكل	كبير	
واملساحة	اخملصصة	للغابات	التي	تدار	بشكل	مستدام	وزيادة	

نسبة	منتجات	الغابات	من	اإلدارة	املستدامة	للغابات".

وجتدر	اإلشارة	إلى	أن	تنفيذ	هذا	الهدف	يرتبط	ارتباطا	وثيقا	
وبالنظر	 الزراعي.  البيولوجي	 التنوع	 بشأن	 العمل	 ببرنامج	
نتائج	 تترك	 اإلنتاجية	 لألراضي	 املستدامة	 اإلدارة	 إلى	 أيضا	
على	التخفيف	من	حدة	الفقر،	وحتسني	سبل	العيش،	كما	أن	
إعداد	األهداف	الوطنية	املرتبطة	بالهدف	رقم	6 سيعزز	بدوره	
حتقيق	أهداف	التنمية	لأللفية	واألهداف	املنصوص	عليها	في	

االتفاقات	متعددة	األطراف	األخرى.

الزراعة،	 املتكاملة	بشكل	متزايد	على	 اإلنتاج	 وتسري	طرق	
الزارعة	وإدارة	 مبا	في	ذلك	اإلدارة	املتكاملة	لآلفات،	وصيانة	
املوارد	الوراثية	للنباتات	في	املزارع. وأفاد	التقييم	العاملي	ملوارد	
الغابات27 لعام	2005 بأن	٪11 من	مجموع	مساحة	الغابات	
مخصص	باألساس	إلى	حفظ	التنوع	البيولوجي	وأن	٪65 من	
مجموع	مساحة	الغابات	مخصصة	حلفظ	التنوع	البيولوجي	

كواحدة	من	املهام	احملددة.

وعاجلت	مبادئ	ومعايير	مجلس	رعاية	الغابات28 إلدارة	الغابات	
املسؤولة	أثر	أنشطة	قطع	األخشاب	على	البيئة	ونصت	على	
صيانة	الغابات	ذات	قيمة	احلفظ	العالية. وصادق	هذا	اجمللس	
70 بلدا،	 100 مليون	هكتار	من	الغابات	في	 على	أكثر	من	
أكثر	 الغابات	في	 وأُعدت	نظم	وطنية	أخرى	للتصديق	على	
الكلي	 لألثر	 غياب	حتليل	شامل	 من	 وبالرغم	  . بلدا  35 من	
لتنوع	 ا على	 بية	 إليجا ا 	 ر آلثا ا لى	 إ 	 لنظر ا ميكن	 	 للترخيص،
اآلثار	 من	 التي	حتد	 املمارسات	 استخدام	 وزيادة	 البيولوجي	
أن	 غير	 املصادق	عليها.  الغابات	 إلدارة	 فردية	 وحدات	 ضمن	
الغابات	 إدارة	 في	 إليه	 ينظر	 يزال	 ال	 التصديق	 منافع	 أهم	
الغربية	وشكل	التصديق	أداة	أقل	فعالية	في	مواجهة	أزمة	

متير	الغابات	وتدهور	الغابات	املدارية.

أثر	الزراعة	على	البيئة	في	أوروبا	إلى	 إزاء	 وأدت	زيادة	القلق	
إدخال	خطط	البيئة	الزراعية. وتقدم	هذه	اخلطط	تعويضات	
بير	 لتدا با ملرتبط	 ا للدخل	 ن	 فقدا أي	 عن	 للمزارعني	 لية	 ما
وتوجد	 البيولوجي.  والتنوع	 البيئة	 إلى	حماية	 تهدف	 التي	
4 بلدا	 26 بلدا	من	أصل	 الزراعية	في	 البيئة	 حاليا	خطط	
أكثر	 بأن	 أجريت	مؤخرا	 دراسة	 وتفيد	 األوربية.  البلدان	 من	

http://www.fao.org/forestry/site/fra/en  27
http://www.fsc.org/en  28

غابة	ساحلية	والتحدي	الذي	توجهه	أمريكا	الالتينية	بسبب	ظاهرة	
التحضر	)الصورة: بيتر	وايز	جاكسون(
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30 مليون	هكتار	تخضع	للتصديق	حاليا	مبوجب	املعايير	 من	
العضوية29.

مع	 الدولي	 املعهد	 عمل	 األخيرة،	 العشر	 السنوات	 وخالل	
من	  20 بخصوص	 بلدان	 ثمانية	 في	 ومزارعني	 مؤسسات	
التقليدية	في	نظم	 األنواع	 لبحث	صيانة	 اخملتلفة	 احملاصيل	
إنتاج	احملاصيل،	مما	أسفر	عن	حتديد	ممارسات	وسياسات	عديدة	
ميكن	أن	تدعم	صيانة	التنوع	في	األراضي	اإلنتاجية	وستقدم	
واحدة	من	أول	االستعراضات	العاملية	لصيانة	تنوع	احملاصيل	

في	بلدان	ونظم	إيكولوجية	شتى.

لبلدان	 ا اعة	 لزر ا و لألغذية	 املتحدة	 األمم	 منظمة	 وتساعد	
احملاصيل	 إنتاج	 في	 مستدامة	 زيادات	 حتقيق	 على	 األعضاء	
ضمنها	 من	 	 ر مو أ 	 ة بعد 	 م لقيا با 	 ملعشوشبة ا اضي	 ألر ا و
لألراضي	 	 لرشيدة ا 	 ة ر ا إلد ا و 	 متكاملة، نتاج	 إ نظم	 	 د إعدا

املعشوشبة. 

ملستقبل ا

ينطوي	هذا	الهدف	على	حتديات	كوضع	تعريف	للنظم	اإلدارية	
التي	"تتسق	مع	حفظ	التنوع	النباتي،". ومع	أن	العديد	من	
التوسع	السريع	 زراعية	وكذلك	 بيئية	 البلدان	تنفذ	خططا	
ج	 ا ر د إ مدى	 عن	 تساؤالت	 هناك	 	 العضوي، إلنتاج	 ا ع	 قطا
اعتقاد	 ويسود	 اخلطط.  في	هذه	 النباتي	 التنوع	 مواصفات	
بأن	حتسني	فهم	احتياجات	حفظ	النباتات	من	جاني	قطاعي	

الزراعة	والغابات	سيساعد	على	حتقيق	هذا	الهدف.

 The World of Organic Agriculture: Statistics and  Emerging  29
Trends 2008 - orgprints.org/13123

املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي الدولي 
واجملتمعات احمللية 

الهند	 الدولية	بشأن	جوز	 الشبكات	 العمل	مع	 إطار	 في	
مع	 لبيولوجي	 ا للتنوع	 لدولية	 ا املنظمة	 تعاونت	 	 ، ملوز وا
لفقر	 ا من	 احلد	 في	 لبحث	 ا لتنفيذ	 اجملتمعية	 املنظمات	
االعتبار	 في	 يؤخذ	 الهدف،	حيث	 هذا	 مع	 تتسق	 بطريقة	
العوامل	االجتماعية	واالقتصادية	واحتياجات	املزارعني	في	
إدارة	نظم	إنتاجهم	التي	تُبقي	على	مستويات	عالية	من	
التنوع	البيولوجي. وتتعاون	الشبكة	الدولية	املعنية	بجوز	
الهند	مع	املنظمات	اجملتمعية	لتنفيذ	البحث	في	احلد	من	
ويحافظ	 الهند	 جوز	 تُنشأ	حضانات	شتالت	 حيث	 الفقر	
عليها. وتنتشر	شتالت	أنواع	النباتات	التي	يخترها	املزارعون	
من	اجملتمعات	احمللية	وتنبت	في	هذه	اجملتمعات	احمللية. وفي	
34 مجتمعا	 25.000 شتلة	في	 2006،	زرع	أكثر	من	 عام	
الشبكة	 مشروع	 أموال	 من	 بدعم	 	 بلدا  12 في	 	 محليا
الدولية	املعنية	بجوز	الهند	وبالتعاون	مع	املبادرات	احمللية	

والوطنية	لزرع	جوز	الهند.   

مبادرة التنوع البيولوجي واخلمور في جنوب 
إفريقيا  

يتزامن	إنشاء	أفضل	األراضي	الزراعية	اخلاصة	بأعناب	النبيذ	
مع	تعرض	معظم	النظم	اإليكولوجية	لألراضي	املنخفضة	
في	جنوب	إفريقيا	للخطر. وحتتضن	هذه	النظم	االيكولوجية	
لألراضي	املنخفضة	عددا	كبيرا	من	أنواع	النباتات	املعرضة	
للخطر	واألوبئة. ويتمثل	التحدي	في	توجيه	توسيع	نطاق	
الكروم	لتجن	مزيد	من	حدوث	تغييرات	على	مجاالت	التنوع	
البيولوجي	ذات	األولوية. وتسعى	مبادرة	التنوع	البيولوجي	
واخلمور	إلى	التأثير	في	اإلدارة	البيئية	داخل	الكروم	واملناطق	
األولى	 اآللية	 تتضمن	 رئيسيتان،	 آليتان	 وتوجد	 املتاخمة. 
رعاية	مديري	العقارات	ملوارد	التنوع	البيولوجي	ذات	األولوية	
بخصوص	هذه	األراضي،	أما	الثانية	فتشمل	إصدار	مبادئ	
توجيهية	ومعايير	جميع	الصناعات	واعتمادها	بشأن	إدارة	
مثل	 آثار	سلبية	 وقوع	 يجنب	 مما	 اخلمور،	 وإنتاج	 األراضي	
استخراج	املياه	والتلوث	بواسطة	بسبب	املواد	الكيميائية	
الزراعية	بواسطة	جريان	املياه. وأدرج	قطاع	الصناعة	اآلن	
املبادئ	التوجيهية	للتنوع	البيولوجي	في	اإلنتاج	املتكامل	
للمبادئ	التوجيهية	املتعلقة	باخلمور	ويبحث	عن	إمكانات	
املنافع	التجارية	الستخدام	التنوع	البيولوجي	إلقليم	كيب	
النباتي	باعتباره	مركزا	منقطع	النظير	لبيع	خمور	جنوب	

إفريقيا.       

عبق	خشب	الصندل	في	شرق	إفريقيا	)Osyris lanceolota(. زراعة	
األدغال	في	األحراج	املتنوعة	في	كينيا	الوسطى	)الصورة: بريز	كامو(   
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املقدمة 

داخل	 املهددة	 تات	 لنبا ا ع	 نوا أ بحفظ	 الهدف	 	 هذا يتعلق	
موائلها	الطبيعية. وتعتبر	هذه	األنواع	أكثر	األنواع	املرجحة	
باالنقراض،	وبالتالي	فإن	حتقيق	هذا	الهدف	سيكون	خطوة	
هامة	نحو	وقف	فقان	التنوع	النباتي. وتشمل	األنواع	املهددة	
نباتات	طبية	عديدة،	وأنواع	األخشاب	والفصائل	البرية	الهامة	

بالنسبة	لسبل	العيش. 

وينبغي	حتديد	العدد	الصحيح	لألنواع	املهددة	في	العالم	من	
2. ومن	بني	مجموعات	النباتات،	لم	 خالل	حتقيق	الهدف	رقم	
أنواع	 وثلث	جميع	 البذور،	 لعاريات	 تقييم	كامل	سوى	 يجر	
عاريات	البذور	معرض	للخطر. وال	تُعرف	نسبة	األنواع	املهددة	
من	مجموعات	النباتات	األخرى. وتوحي	بعض	التقديرات	بأن	

أكثر	من	ثلث	جميع	أنواع	النباتات	مهدد	اآلن	باالنقراض. 

ويتطلب	حفظ	األنواع	املعرضة	للخطر	في	أحيان	كثيرة	عدم	
االكتفاء	بتحديد	املناطق	احملمية	بغض	النظر	عن	أهميتها. 
ووضعت	بلدان	إطارا	تشريعيا	حلفظ	األنواع	املعرضة	للخطر،	
ع	 ألنوا ا حفظ	 وينبغي	 احملمية.  ملناطق	 ا حتديد	 جانب	 لى	 إ
املعرضة	للخطر	أينما	وجدت،	وميكن	أن	يشمل	ذلك	املناظر	
الطبيعية	 واملوائل	 اإلنتاجية	 واألراضي	 الطبيعية	احلضرية	

وشبه	الطبيعية.

وميكن	أن	تنطوي	عملية	حفظ	األنواع	املعرضة	للخطر	على	
ملكية	 تقع	حتت	 موائل	 في	 توجد	 عندما	 ال	سيما	 حتديات،	
القطاع	اخلاص. غير	أن	هناك	فرص	سانحة	إلقامة	شراكات	

مع	دوائر	األعمال. 

النباتات	 7 كمكّون	من	مكونات	 الهدف	رقم	 وميكن	اعتبار	
2010: "حالة	حتسني	األنواع	املعرضة	 2-2 لعام	 للهدف	
للخطر". كما	يرتبط	بشكل	واضح	بتحقيق	أهداف	التنمية	
م	 استخدا بواسطة	 لبيئية	 ا االستدامة	 ن	 لضما لأللفية	
فهرس	القائمة	احلمراء	كمؤشر	خلفض	معدل	فقدان	التنوع	

البيولوجي.

التقدم احملرز

2010 للنباتات	 مؤشر	هذا	الهدف	هو	جزء	من	مؤشر	عام	
ويقاس	 للخطر.  املعرضة	 األنواع	 حالة	 تغيير	 يخص	 فيما	
والثدييات	 للطيور	 احلمراء	 القائمة	 باستخدام	فهرس	 ذلك	
وكذلك	 والصنوبريات،	 والسيكاديات	 البرمائية	 واحليوانات	
فهرس	القائمة	احلمراء	على	أساس	العينات	بالنسبة	لسائر	
املؤشرات	 األنواع	األخرى. وبناء	عليه،	ستوضح	 مجموعات	
اجتاهات	في	نسبة	األنواع	حيث	يزداد	خطر	انقراضها	إذا	لم	
جتر	مزيد	من	عمليات	تدخل	للحفاظ	عليها. ويوضح	فهرس	
القائمة	احلمراء	للطيور	تدهورا	مستمرا. وتعتبر	االجتاهات	
في	اجملموعات	األخرى	أقل	تأكيدا،	غير	أنه	يُعتقد	أيضا	تشير	

إلى	وجود	تدهور	مستمر	أيضا.    

احملمية	 املناطق	 تخصيص	 جرى	 بأنه	 عديدة	 بلدان	 وأفادت	
حلماية	األنواع	املعرضة	للخطر،	بالرغم	من	أنه	ال	يزال	يُعتقد	
بأن	مناطق	محمية	قليلة	تشمل	حفظ	أنواع	النباتات	ضمن	
اإلدارية. واجُنزت	عمليات	تقييم	مرحلية	لعدد	من	 أهدافها	
العمل	 إلى	جانب	خطط	 نُشرت	 والتي	 النباتات	 مجموعات	
حلمايتها،	ويشمل	ذلك	الصنوبريات	والسيكاديات،	وسيكون	
خلطط	العمل	هذه	وقع	إيجابي	على	صون	هذه	اجملموعات.    

الهدف رقم 7:

٪60 من األنواع املعرضة للخطر في العالم يحافظ عليها داخل مواقعها 
الطبيعية 

مؤشر	بشأن	تغير	"حالة	األنواع	املعرضة	للخطر". فيما	يخص	النباتات،	
يوجد	اآلن	فقط	تقييم	أساسي،	يظهر	في	نباتات	أحاديات	الفلقة. 

املصدر: Kew Scientists نيسان/ابريل	2008.  

(CR) أنواع	مهددة	جدا	باالنقراض
4٪

(EN) أنواع	ضعيفة
8٪

(VU) معرضة	للخطر
8٪

ميكن	أن	تكون	شبه
(NT) معرضة	للخطر

12٪

(LC) أقل	إثارة	للقلق
38٪

(DD) بيانات	غير	كافية
30٪

حالة تهديد نباتات 
أحاديات الفلقة على 

أساس النتائج األولية 
588 من األنواع بشأن 
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ملستقبل ا

سيبقى	من	الضروري	إجراء	تخطيط	واضح	لعمليات	التدخل	
حلفظ	معظم	النباتات	املعرضة	للخطر	من	أجل	التوصل	إلى	
فقدان	 لوقف	 الكلي	 الهدف	 أردنا	حتقيق	 ما	 وإذا	 حمايتها. 
التنوع	النباتي	)أو	التنوع	البيولوجي(،	سيكون	من	الضروري	
مواقعها	 داخل	  60٪ بنسبة	 	 عليها احلفاظ	 من	 االنتقال	
الطبيعية	إلى	احلفاظ	عليها	بنسبة	٪100. وبناء	عليه،	فإن	
اإلجراءات	التي	تعزز	هذا	الهدف	ستبقى	ضرورية	إلى	مرحلة	
2010،	ألن	الهدف	احلالي	هو	مجرد	خطوة	هامة	 ما	بعد	عام	
تهديدات	 املناخ	 تغير	 ويطرح	 النهائي.  املبتغى	 حتقيق	 نحو	
بوضع	 تتعلق	 جديدة	 نُهج	 إعداد	 وسيتعني	 لألنواع،	 جديدة	
مناذج	الردود	على	النباتات	للعثور	على	األنواع	احملتمل	تعرضها	
للخطر. ومن	املعروف	أن	فضاء	املناخ	املتوقع	لألنواع	سيتغير،	
وبالتالي	سيتغير	معه	اخملاطر	التي	حتذق	باألنواع. وسيكون	من	
الضروري	تعزيز	تنفيذ	هذا	الهدف	لبلوغ	الهدف	على	األجل	
املناخ.  بتغير	 املتعلقة	 اجلديدة	 التهديدات	 واحتواء	 الطويل	
إقامة	شراكات	 التنفيذ	سيتطلب	 بأن	تعزيز	 اعتقاد	 ويسود	
جديدة،	مثال	بني	العاملني	في	النباتات	ومالك	األراضي	أو	بني	
السلطات	املعنية	بإدارة	املناطق	احملمية	واحلدائق	النباتية. ومن	
املستحسن	أن	تعّد	البلدان	أدواتها	لقياس	التقدم	احملرز	في	

حفظ	األنواع	املعرضة	للخطر	على	املستوى	الوطني.

Sparaxis maculosa،	إحدى	األنواع	املهددة	جدا	 نباتات	
الغربية	 كيب	 جنوب	 أوفربيرغ	 إقليم	 في	 وتنبت	 باالنقراض	

 )SANBI )الصورة:  إفريقيا	 بجنوب	

CREW، الذي يرمز إلى أمناء الزهور البرية النادرة  برنامج 
واملهددة باالنقراض، يضم متطوعني من عامة الناس لرصد 
واحلفاظ  إفريقيا  جنوب  في  للخطر  املعرضة  لنباتات  ا
عليها. وبذلك، يرمي برنامج CREW إلى استيعاب شبكة 
من املتطوعني تنتمي إلى مجموعة واسعة من خلفيات 
متطوعني  البرنامج  هذا  ويضم  واقتصادية.  اجتماعية 
السيما  النباتات  بحفظ  املعنية  وكاالتهم  مع  يعملون 
مع مبادرات محلية لراعية األراضي لضمان حفظ املواقع 

الرئيسية ألنواع النباتات املهددة باالنقراض.

النباتات املعرضة  أنواع  2577 من  ولدى جنوب إفريقيا 
350 متطوعا تابعا لبرنامج  للخطر. ويساهم أكثر من 
CREW بشكل كبير في عملية الرصد املتواصلة وحفظ 

أنواع النباتات هذه، وذلك بالقيام مبا يلي:

إجراء دراسة استقصائية عن الرقع املتبقية    •
للنباتات الطبيعية لفصائل النباتات املعرضة 

؛ للخطر

اعتماد املواقع الرئيسية بفعالية حلفظ النباتات    •
املعرضة للخطر؛

العمل مع مالك األراضي التي تنبت فيها نباتات    •
معرضة للخطر؛

إجراء رصد دميغرافي لبعض الفصائل مرة في كل    •
سنة؛

تنفيذ أنشطة إلذكاء الوعي بالنباتات/املوائل    •
املعرضة للخطر.

للتنوع  الوطني  املعهد   CREW برنامج  رة  دا إ ويتولى 

البيولوجي في جنوب إفريقيا.

تساهم	أشجار	Warburgia Ugandensis في	إنشاء	املناظر	
 الطبيعية	شرق	إفريقيا	

)National Museums of kenya :الصورة(
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املقدمة

املقصود	بحفظ	النباتات	خارج	مواقعها	الطبيعية	هو	حفظ	
ئل	 لفصا ا ية	 حلما الطبيعية	 ئله	 موا رج	 خا تي	 لنبا ا لتنوع	 ا
احملددة	أو	أنواع	النباتات	كل	على	حدة	من	اخلطر	أو	الضياع. 
وتعتبر	عملية	احلفاظ	خارج	املوقع	الطبيعي	أداة	فعالة	حلفظ	
النباتات	وتُدرج	اليوم	بشكل	وثيق	وفعال	مع	حماية	النباتات	
في	موائلها	الطبيعية. أما	إذكاء	الوعي	بآثار	تغير	املناخ	على	
في	 فساهم	 الطبيعية	 	 مواقعها داخل	 تات	 لنبا ا توزيعات	
حاسمة	 تكون	 أن	 يُحتمل	 التي	 لألساليب	 املالئم	 التطبيق	
مع	 االيكولوجية	 والنظم	 األنواع	 تكييف	 على	 للمساعدة	
الظروف	املتغيرة	في	احلياة	البرية. ويشمل	حفظ	األنواع	خارج	
مواقعها	الطبيعية	العمل	دائما	على	جمع	عينات	الكائنات	
وصيانتها	واحلفاظ	عليها	في	شكل	نباتات	كاملة	حية	أو	بذور	
أو	حبوب	اللقاح	أو	أبواغ	أو	جتمعات	نباتية	للخاليا	البرعمية	
لكائنات	 أخرى	 وراثية	 د	 موا أو	 خلوية	 منوات	 أو	 أنسجة	 أو	
تات	 لنبا ا على	  8 رقم	 الهدف	 	 وكرز للنمو.  بلة	 قا محمية	
املرتفعة	)واجملموعات	األخرى	التي	ورد	وصف	دقيق	عنها	مثل	
داخل	 وبرامج	 بتسهيالت	 بالفعل	 التي	حتظى	 اخلنشاريات( 

مواقعها	الطبيعية	تعمل	في	جميع	أنحاء	العالم.       

مواقعها	 رج	 خا 	 عليها يحافظ	 لتي	 ا ملعنية	 ا تات	 لنبا ا 	 ما أ
الطبيعية	فتشمل	احلدائق	النباتية،	ومصارف	اجلينات	واحلمض	
اخللوي	الصبغي	)الدنا(،	والهيئات	املعنية	بالزراعة	والغابات	
واملنظمات	غير	احلكومية. وتعمل	شبكات	حفظ	النباتات	خارج	
مواقعها	الطبيعية	على	املستوى	العاملي	وفي	أقاليم	وبلدان	
16(. ويتفاوت	التركيز	والتشديد	 عديدة	)انظر	الهدف	رقم	
على	مختلف	القطاعات	املعنية،	في	احلدائق	النباتية	)أنواع	
)أنواع	احملاصيل	وفصائل	 البرية( ومصارف	اجلينات	 النباتات	

النباتات	البرية(. ويتفاوت	أيضا	نطاق	اجلهود	املبذولة	للحفاظ	
على	النباتات	داخل	مواقعها	الطبيعية	تفاوتا	كبيرا	مع	بعض	
املؤسسات	واملنظمات	التي	حتافظ	على	عشرات	آالف	العينات،	
بينما	تركز	أخرى	على	عدد	من	األنواع	ذات	األولوية	فقط،	توجد	

في	غالبا	في	أقاليمها. 

وال	يحدد	الهدف	رقم	8 إلى	أي	مدى	ينبغي	أن	تكون	مجموعات	
النباتات	خارج	مواقعها	الطبيعية	ممثلة	للتنوع	الوراثي	لتلك	
األنواع	العتبارها	أنها	محمية	خارج	مواقعها	الطبيعية. غير	
أنه	من	الناحية	العملية	ال	يوجد	إال	القليل	من	املعلومات	عن	
الطبيعية	 التي	تقع	خارج	مواقعها	 إذا	كانت	اجملموعات	 ما	
الوراثية	أم	ال. ويتضمن	هذا	الهدف	أيضا	 ممثلة	من	الناحية	
األنواع	 تنفيذها	على	مستوى	 التي	ميكن	 االسترداد،	 برامج	
الوحيدة	أو	استرداد	النظم	االيكولوجية	التي	تشمل	بعض	

األنواع	التي	حتتويها	أو	جميعها. 

احملرز التقدم 

أُحرز	تقدم	كبير	في	حتقيق	هذا	الهدف،	وهي	إجنازات	حتققت	
وساعد	 النباتات.  العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	 اعتماد	 دون	
بحفظ	 يتعلق	 تركيزا	 أكثر	 نهج	 على	حتفيز	  8 رقم	 الهدف	
التي	 تلك	 	 مبرزا 	 الطبيعية، مواقعها	 خارج	 النباتات	 أنواع	
احملرز	 التقدم	 إجراءات	عاجلة	بشأنها. ويعزى	 اتخاذ	 تتطلب	
إلى	عدد	من	العوامل	مبا	في	ذلك	زيادة	القدرات،	وإنشاء	برامج	
أو	توسيع	البرامج	احلالية	وتوطيد	التعاون	بني	ممارسي	النباتات	
خارج	مواقعها	الطبيعية. وشمل	ذلك	إنشاء	أو	إعادة	تطوير	
العديد	من	احلدائق	النباتية	حيث	يحظى	حفظ	النباتات	البرية	

باألولوية. 

الهدف رقم 8:

٪60 في املائة من أنواع النباتات املعرضة للخطر في مجموعات خارج مواقعها 
الطبيعية وميكن الوصول إليها، ومن املفضل في بلدانها األصلية، حيث أدرجت 

٪10 منها في برامج االسترداد واالستعادة

حفظ	أنواع	نباتات	كاتينغا	املهددة	باالنقراض	خارج	مواقعها	الطبيعية	
في	حديقة	Jardim Botânico de Belo Horizonte في	والية	

ميناس	جيراس	بالبرازيل	)الصورة: بيتر	وايز	جاكسون(

مجموعات	أنواع	مختلفة	مكسيكية	جد	معرضة	لالنقراض	خارج	
مواقعها	الطبيعية	)الصورة: ستيال	سيميو( 
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أنشأته	 الذي	 اآلن،	 للبذور	 األلفية	 ويتضمن	مشروع	مصرف	
37.000 عينة	من	 حدائق	كيو	النباتية	امللكية	وشركائها،	
20.000 نوع	من	أنواع	النباتات،	خاصة	من	األراضي	اجلافة. 
وومن	املبادرات	الهامة	األخرى	إنشاء	الصندوق	االستئماني	
العاملي	لتنوع	احملاصيل	ال1ي	أحرز	تقدما	كبيرا	نحو	حتقيق	
20 مليون	دوالر	لتمويل	حفظ	 هدفه	املتمثل	في	الهبة	مبلغ	

األساس	البيولوجي	جلميع	أنواع	الزراعة	بفعالية. 

وعندما	اعُتمدت	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات،	قّدر	أن	
بني	٪10  و	٪20 من	األنواع	املعروفة	املعرضة	للخطر	عامليا	
أدرجت	بالفعل	في	احلفاظ	عليها	خارج	مواقعها	الطبيعية،	
وان	نحو	٪2 أدرجت	في	برامج	االسترداد. وفي	إطار	االستجابة	
للهدف	رقم	8،	أنشأ	املركز	الدولي	حلفظ	احلدائق	النباتية	آلية	
احلدائق	 وتشمل	 النباتات،	 في	مجال	 للبحث	 عاملية	 جديدة	
النباتية	في	العالم	لرصد	حتقيق	هذا	الهدف. وفي	نهاية	عام	
النباتات	املهددة	 أنواع	 ٪40 من	 ٪30 و	 2007،	ُقدر	أن	بني	
قعها	 موا رج	 خا 	 عليها احلفاظ	 عملية	 في	 ستدرج	 	 مليا عا
٪5 في	برامج	االسترداد. وأُحرز	تقدم	 الطبيعية	وتدرج	نحو	
مواقعها	 خارج	 النباتات	 عل	 احلفاظ	 عملية	 ربط	 في	 جيد	
الطبيعي،	ال	 داخل	نطاقها	 النباتي	 التنوع	 بإدارة	 الطبيعية	
سيما	في	مساعدة	حتديد	أولويات	برامج	احلفاظ	عليها	خارج	
مواقعها	الطبيعية	وتقدمي	املواد	الالزمة	للبحث	في	احلفاظ	

البيولوجي	واالسترداد	وعمليات	إعادة	اإلدراج.

وشهدت	األساليب	الفنية	والتكنولوجيات	املتبعة	في	حفظ	
النباتات	خارج	مواقعها	الطبيعية	أيضا	تقدما	كبيرا. وأُحرز	
تقدم	خاص	في	النهوض	باخلصائص	الوراثية	جملموعات	النباتات	
تخزين	 مثل	 التخزين	 ومنهجيات	 الطبيعية	 مواقعها	 خارج	
والزراعة	 بالتبريد	الشديد	 الرطوبة،	واحلفظ	 البذور	شديدة	
في	أنابيب	االختبار. ومن	ثم،	مت	التركيز	على	نباتات	احملاصيل		

وفصائلها.

ملستقبل  ا

يطرح	حتقيق	هذا	الهدف	حتديات	كبيرة	غير	أنه	ميكن	حتقيه	
بحلول	عام	2010. وسيتوقف	ضمان	التمثيل	الوراثي	املالئم	
أفضل	 على	 الطبيعية	 	 مواقعها خارج	 تات	 لنبا ا جملموعات	
خصائص	اجملموعات	القائمة	وتنفيذ	بروتوكوالت	أخذ	العينات	
التي	تنفذها	 إدراج	مزيد	من	األنشطة	 الشاملة. وال	بد	من	
احلدائق	النباتية	ومصارف	اجلينات	للتأكد	من	حتديد	األولويات	
املشتركة،	وتقاسم	اخلبرات	واملوارد	التكنولوجيات. وال	تزال	
هناك	أوجه	قصور	تشوب	قدرات	حفظ	النباتات	خارج	مواقعها	

إفريقيا	وأجزاء	من	آسيا	والكاريبي	 الطبيعية،	ال	سيما	في	
وأمريكا	الالتينية	والشرق	األوسط،	حيث	أن	املؤسسات	احلالية	
الطبيعية	غالبا	ما	 داخل	مواقعها	 النباتات	 املعنية	بحفظ	
تتسم	بقلة	مواردها. وينبغي	تنفيذ	حتليل	مدى	إجراء	تنظيم	
مجموعات	النباتات	خارج	مواقعها	الطبيعية. وتأثرت	عملية	
بغياب	 الهدف	 هذا	 لتحقيق	 النباتات	 أولويات	حفظ	 حتديد	
البيانات	عن	حالة	تنفيذ	أنواع	عديدة	)الهدف	رقم	2( وكذلك	
املبذولة	 اجلهود	 يقوض	 مما	 للخطر،	 املعرضة	 األنواع	 تعريف	
قلقا	 تثير	 التي	 األنواع	 نحو	حفظ	 القدرات	 توجيه	 لضمان	
فوريا	أكبر. وفي	غياب	بيانات	عاملية،	غالبا	ما	تتحدد	األولويات	
باإلشارة	إلى	القوائم	الوطنية	لألنواع	الناذرة	أو	املهددة. وفي	
حني	ركزت	العديد	من	برامج	االسترداد	على	األنواع	املهددة	
بشكل	خطير،	هناك	حاجة	إلى	برامج	لالسترداد	واالستعادة	
)األعشاب	 أو	محتملة	 ذا	شواغل	فعلية	 أنواع	 التي	تشمل	
الطبية،	وفصائل	النباتات	البرية	وغيرها(. وستجعل	آثار	تغير	
املناخ	على	حفظ	النباتات	في	الطبيعة	احلفاظ	عليها	خارج	

مواقعها	الطبيعية	أمرا	فعاال	بل	أكثر	أهمية	من	ذي	قبل.

ية  لبر ا ر  و لبذ ا حلفظ  بية  و ر و أل ا لشبكة  ا تنسق 
البرية  النباتات  بذور  أنشطة حفظ   )ENSCONET(
17 بلدا،  24 مؤسسة  في أوروبا. وتضم هذه الشبكة 
تعمل معا في مجال حفظ البذور من أجل املستقبل، 
من أجل تعزيز الدراسة واملعلومات والبحث املتعلقة 
والبروتوكوالت  تبادل اخلبرات  البذور بغية  ببيولوجيا 
حفظ  ت  سا ر مما م  ا ستخد ال مة  ز لال ا ت  لتسهيال ا و
الشبكة  هذه  وأقامت  األفضل.  النحو  على  البذور 
لتلبية  متنوعة  ومؤسسات  قوية  مبجموعة  اتصاال 
األولى.  للمرة  البرية  النباتات  بذور  احتياجات حفظ 

www.ensconet.com

عدد األنواع وعدد املؤسسات التي تقدم البيانات إلى قاعدة بيانات البحث في 
النبات التابعة للمركز الدولي حلفظ احلدائق النباتية منذ عام 2002

عدد األنواع
عدد املؤسسات



ي
ج
لو
يو

لب
ع	ا

نو
لت
	با
قة

عل
ملت
ة	ا

قي
فا

الت
 ا

ت
اتا

نب
	ال
ظ

حلف
ة	
ملي
عا

	ال
ية

ج
تي
ترا

س
اال

  
 

28
ة	
ح
صف

ال

املقدمة

موارد	النباتات	الوراثية	للمحاصيل	وأهم	النباتات	األخرى	ذات	
البيولوجي	 األساس	 هي	 واالجتماعية	 االقتصادية	 القيمة	
أو	غير	مباشر،	سبل	 الغذائي	وتدعم،	بشكل	مباشر	 لألمن	
عيش	كل	إنسان	يعيش	على	وجه	االرض. ويقر	هذا	الهدف	
لألنواع	 الوراثي	 التنوع	 إطار	 يؤديه	في	 الذي	 املركزي	 بالدور	
املفيدة	 واألنواع	 إنتاج	احملاصيل	 فيما	يخص	حتسني	مستوى	
االقتصادية	 القيمة	 ذات	 تات	 لنبا ا ع	 نوا أ وتشمل	 األخرى. 
واالجتماعية،	التي	ال	تعد	محاصيل،	األنواع	الرعوية	الهامة،	
أدوات	 وكذلك	 احلرجية،	 واألنواع	 احلرجية	 الزراعية	 واألنواع	
وتعتبر	 البرية.  احملاصيل	 وفصائل	 الطبية	 واألعشاب	 الزينة	
املوارد	الوراثية	للنباتات	وما	يتصل	بها	من	معارف	الشعوب	
العديد	من	اجملتمعات	 املتاحة	في	 األصلية	من	أهم	األصول	
وتزداد	 الوحيدة،	 األصول	 تكون	 ما	 وغالبا	 الفقيرة،	 الريفية	

أهميتها	مع	تضاؤل	أو	اختفاء	املوارد	األخرى.

الوراثي	 التنوع	 من	  70٪ نسبة	 توجد	 أن	 أنه	ميكن	 واتضح	
ألف	 من	 أقل	 )عموما،	 نسبيا	 عينة	صغيرة	 في	 للمحصول	
عينة(. وبالفعل،	ففيما	يخص	ما	بني	200 و	300 محصول،	
بالفعل	خارج	 الوراثي	 التنوع	 من	  70٪ يتوقع	حفظ	نسبة	
مواقعها	الطبيعية	في	مصارف	اجلينات. ويحافظ	أيضا	على	
والعمل	مع	اجملتمعات	 املزارع	 إدارة	 بواسطة	 الوراثي	 التنوع	
احمللية. أما	صيانة	معارف	اجملتمعات	احمللية	والشعوب	األصلية	
املرتبطة	باألعشاب	الطبية	املفيدة،	وفصائل	النباتات	البرية	
وأنواع	النباتات	البرية	املفيدة	األخرى	فتمثل	التحديات	التي	
متيزها،	ال	سيما	بالنظر	إلى	العدد	الكبير	لألنواع	التي	ينبغي	

مراعاتها. 

احملرز التقدم 

وأنشئ	الصندوق	االستئماني	العاملي	لتنوع	احملاصيل	لضمان	
حفظ	تنوع	احملاصيل	وتوفيرها	حتقيقا	لألمن	الغذائي. ويشمل	
هذا	الصندوق	صندوق	للهبات،	والدخل	الذي	يستخدم	منه	
لدعم	حفظ	تنوع	احملاصيل	املتميز	والهام	بشكل	دائم،	عبر	
في	 رئيسي	 	 بدور الصندوق	 	 هذا وقام	 احلالية.  املؤسسات	
في	 	 املنشأ 	 ، د ر لبا سفا في	 للبذور	 لعاملي	 ا اخملزون	 تخطيط	
لتوفير	 	 الشمالية، القطبية	 النقطة	 من	 بالقرب	 	 لنرويج، ا
السالمة	املنشودة	الصافية	إزاء	فقدان	التنوع	بشكل	عرضي	
في	مصارف	اجلينات	التقليدية. وبينما	يعتقد	وجود	نحو	1.5٪ 
املرفق	 الزراعية،	فإن	 مليون	عينة	متميزة	من	بذور	احملاصيل	
4.5 مليون	عينة. ووردت	أولى	البذور	في	 يتسع	حلفظ	على	

   .2008 كانون	الثاني/يناير	

وفيما	يتعلق	باملوارد	الوراثية	ألشجار	الغابات،	باستثناء	أنواع	
واالقتصادية،	 االجتماعية	 القيمة	 ذات	 األشجار	 من	 قليلة	
توجد	معلومات	ضئيلة	موثوق	بها	عن	التنوع	الوراثي	ألنواع	
األشجار	املدارية	)٪80 من	مجموع	عدد	أنواع	األشجار(. أما	
التنوع	الوراثي	ألشجار	الغابات	املدارية	ذات	القيمة	العالية	
املكان. ويعتبر	تقييم	 	فيحافظ	عليا	في	عني	 املدجنة	 وغير	
الوراثي	لهذه	األنواع	مهمة	صعبة	خاصة	ألن	هناك	 التنوع	
تراجعها	 و	 أ 	 فصائلها حجم	 عن	 لبيانات	 ا من	 ناذرة	 كمية	

لوصف	تنوعها	الوراثي.

وخلصت	دراسة	أجرتها	منظمة	األمم	املتحدة	لألغذية	والزراعة	
في	عام	2002 إلى	مسألة	التنوع	الوراثي	ألشجار	الغابات	لم	
يتم	تناولها	على	نحو	سليم	في	أي	عملية،	ما	عدا	بالنسبة	
للبرنامج	األوروبي	للموارد	الوراثية	احلرجية	الذي	أنشأه	في	عام	

الهدف رقم 9:

٪70 من التنوع الوراثي للمحاصيل وأهم أنواع النباتات احملمية األخرى ذات القيمة 
االقتصادية واالجتماعية، وما يرتبط بها من معارف الشعوب األصلية واجملتمعات 

احمللية املصونة

 منتجات	طبية	متنوعة	مشتقة	من	النباتات	
)الصورة: بيتر	وايز	جاكسون(

مجموعة	حفظ	البالزما	اجلرثومية	لفواكه	الكيوي	خارج	مواقعها	
 )BGCI :)الصورة	في	لووهان	النباتية	احلدائق	في	الطبيعية
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1994 املؤمتر	الوزاري	بشأن	حماية	الغابات	في	أوروبا. وُجّمعت	
أجزاء	من	معلومات	موجزة	عن	إدارة	األنواع	في	برنامج	منظمة	
األغذية	والزراعة	بشأن	املوارد	الوراثية	احلرجية30،	وتتضمن	
معلومات	مقدمة	من	150 بلدا	و	1.600 من	أنواع	األشجار	

 .2003 1995 و	 جرى	جتميعها	والتدقيق	فيها	بني	عامي	

الشعوب	 معارف	 أيضا	صيانة	  9 رقم	 الهدف	 جوانب	 ومن	
األصلية	واجملتمعات	احمللية	ذات	الصلة	وهو	ما	ميثل	حتديا	صعبا	
لتحديد	 املناسبة	 املؤشرات	 لتحديد	 اجلهود	 وتُبدل	 للغاية. 
واجملتمعات	 الشعوب	األصلية	 التوجهات	في	صيانة	معارف	
إلى	يومنا	 احمللية،	واالبتكارات	واملمارسات. ومع	ذلك،	يوجد	
املنهجيات	اخملتبرة	وعدد	محدود	من	عمليات	 هذا	نقص	في	
تقييم	معارف	الشعوب	األصلية	واجملتمعات	احمللية	املرتبطة	

بالتنوع	الوراثي	للنباتات.   

ملستقبل ا

قامت	جلنة	منظمة	الزراعة	واألغذية	املعنية	باملوارد	الوراثية	
د	 باعتما 	 العاشرة، لعادية	 ا 	 دورتها في	 	 لزراعة، وا لألغذية	
مؤشرات	وصيغة	لإلبالغ	لرصد	تنفيذ	خطة	العمل	العاملية	
بصورة	 واستخدامها	 النباتية	 الوراثية	 املوارد	 بشأن	حفظ	
بعض	 ويكتسي	  .31 لزراعة ا و األغذية	 ألغراض	 مستدامة	
في	 	 احملرز لتقدم	 ا لقياس	 بالنسبة	 أهمية	 املؤشرات	 هذه	
الوراثي	للمحاصيل	داخل	مواقعها	الطبيعية	 التنوع	 حفظ	
البرية	 والنباتات	 البرية	 النباتات	 وكذلك	فصائل	 وخارجها،	

االخرى	املستخدمة	في	إنتاج	األغذية.

الدول	 إلى	 مساعدتها	 واألغذية	 الزراعة	 منظمة	 وتواصل	
بشأن	 املعلومات	 لتبادل	 وطنية	 آليات	 إعداد	 على	 األعضاء	
ويجري	 والزراعة.  األغذية	 للنباتات	ألغراض	 الوراثية	 املوارد	
النظام	 الوطنية	مبوجب	 اآلليات	 بيانات	 وإبراز	قواعد	 تخزين	
العاملي	للمعلومات	واالنذار	املبكر	الذي	ترعاه	منظمة	الزراعة	
واألغذية	للمواد	النباتية	الوراثية	لألغذية	والزراعة32. وتُعمّم	
ة	 لفتر ا خالل	 لعاملي	 ا و االقليمي	 املستويني	 على	 نات	 لبيا ا
2009-2007 وتُنشر	في	التقرير	الثاني	حلالة	املواد	النباتية	

.2008 الوراثية	لألغذية	والزراعة	املزمعة	لعام	

وضع	 في	 فأكثر	 أكثر	 التقرير	 هذا	 إعداد	 يساهم	 أن	 وميكن	
البيانات	املرجعية	واألدوات	لتقييم	التقدم	نحو	تنفيذ	أهداف	
الهدف	رقم	 النباتات،	السيما	 العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	
الدراسات	 بعض	 تساعد	 أن	 ميكن	 الغرض،	 هذا	 ولبلوغ	  .9
األساسية	املواضيعية	املقترحة	للتقرير	الثاني	للمواد	النباتية	
الوراثية	لألغذية	والزراعة	على	تسهيل	تنفيذ	االستراتيجية	

العاملية	حلفظ	النباتات،	وهي	كالتالي:

http://www.fao.org/forestry/reforgen/index.jsp  30
ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa10/r10i5e.pdf  31

apps3.fao.org/wiews/wiews.jsp?i  32

لرعي	 وا 	 العلفية، احملاصيل	 لنباتات	 ثية	 ا لور ا د	 ر ملوا ا 	•
واملراعي؛

حفظ	فصائل	النباتات	البرية؛ 	•

مؤشرات	التنوع	الوراثي،	والتآكل	الوراثي	وقلة	املناعة	 	•
الوراثة؛

مساهمة	املوارد	الوراثية	للنباتات	في	الصحة	والتنوع	 	•
التغذوي؛

إدارة	املوارد	الوراثية	للنباتات	في	النظام	االيكولوجي	 	•
الزراعي؛	والتغيرات	العاملية،	والتنوع	البيولوجي	املرتبط	

باحملاصيل	وخدمات	النظم	االيكولوجية.

وينبغي	التأكيد	أن	حتقيق	هذا	الهدف	سيصبح	أكثر	أهمية	
زيادة	 وكذلك	 املناخ،	 لتغير	 واملتزايد	 املستمر	 للتحدي	 نظرا	
اإلقرار	باحلاجة	إلى	صيانة	معارف	الشعوب	األصلية	واجملتمعات	

احمللية. 

RBG Kew	،األلفية	بذور	الصورة: مصرف

الصورة: بيتر	وايز	جاكسون
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الهدف رقم 10:

وضع خطط إدارية تستهدف ٪100 على األقل من أهم األنواع الغريبة الدخيلة 
 التي تهدد النباتات واجملتمعات احمللية النباتية واملوائل والنظم اإليكولوجية 

املرتبطة بها

املقدمة

ت	 تا لنبا ا و ت	 نا ا حليو ا من	 لدخيلة	 ا يبة	 لغر ا 	 ع ا ألنو ا 	 تهدد
كل	 في	 فيها	 وتؤثر	 	 ئلها وموا لنباتات	 ا اجملهرية	 والكائنات	
وكل	خط	من	خطوط	 إيكولوجي	 نظام	 وكل	 تقريبا،	 إقليم	
الطول	والعرض. وأوضح	تقييم	النظام	اإليكولوجي	لأللفية	
أن	األنواع	الغريبة	الدخيلة	عوامل	رئيسية	تساهم	في	تدهور	
النظام	اإليكولوجي	ألنها	ال	تؤثر	في	أنواع	النباتات	وفصائلها	
القيمة	 النباتية	 واملوائل	 التجمعات	 وأيضا	في	 بل	 فحسب،	
اإليكولوجية	 النظم	 خدمات	 من	 حتّد	 كما	 	، أيضا واحليوية	
والقيم	اإلنسانية. وتتعرض	النباتات	للخطر	بسبب	العوامل	
املسببة	لألمراض	من	قبيل	الفيروسات	والباكتيريا	والفطريات	
والكائنات	املهجرية	في	العوالق	وتكاثر	الطحالب	التي	ميكن	
أن	تدمر	األنواع	واملوائل. وتؤثر	آكالت	العشب	التي	تغزو	)من	
حشرات	وحيوانات	قشرية	ورخويات	وأسماك	وطيور	وثدييات( 
غرار	 على	 وجتمعاتها	 النباتات	 في	 أشكالها	 بكل	 احليوانات	
على	 املنافسة	 بواسطة	  – 	 ذاتها للنباتات	 الغريبة	 األنواع	
املادية	 	 ر األضرا وكذلك	 واملغذيات	 ر	 واألنوا 	 اجلوي، الفضاء	
الغزو	هذه	على	 تأثيرات	عمليات	 والتضاد	احليوي. وال	تظهر	
ا	 ر ثا آ 	 وراءها وتترك	 بل	 	 فحسب، نفسه	 البيولوجي	 لتنوع	 ا
ومن	 الناس	وصحتهم.  واقتصادية	على	سبل	عيش	 إمنائية	
ياقوتية	 الواسعة	لآلثار	على	 الكالسيكية	اجملموعة	 األمثلة	
من	 واسعة	 مجموعة	 تسود	 التي	 	 النيل، ورد	 ونباتات	 	 املاء،

اجملتمعات	النباتية	املائية	وتؤثر	فيها.

األنواع	 دخول	 على	 املتقدمة	ضوابط	 البلدان	 ولدى	معظم	
الدخيلة	احملتملة	واإلجراءات	الالزمة	لتقييم	مخاطر	عمليات	
الدخول	املقصودة،	ال	سيما	تلك	املرتبطة	بالوكاالت	احلكومية	
ن	 بلدا على	 يصدق	 ال	 ما	 وهو	 لبيولوجي.  ا لألمن	 املكرسة	
نامية	عديدة	حيث	تكون	التوعية	بتهديدات	األنواع	الغريبة	
الدخيلة	محدودة	والقدرة	على	منع	وقوع	عمليات	غزو	وإدارتها	
 10 الهدف	رقم	 غير	كافية	في	أحيان	كثيرة. ويكاد	يرتبط	
البيولوجي	 التنوع	 بشأن	  2010 لعام	  6-2 رقم	 بالهدف	
لتي	 ا لغريبة	 ا ع	 األنوا بأهم	 تتعلق	 ية	 ر ا د إ خطط	 )"وضع	
تهدد	النظم	اإليكولوجية	أو	املوائل	أو	األنواع( وتساهم	في	
تزيد	 وكذلك	  – لأللفية	 التنمية	 أهداف	 من	  7 رقم	 الهدف	
من	أهمية	ذلك	في	االتفاقات	متعددة	األطراف	بشأن	البيئة	
املتعلقة	 االتفاقية	 وجوانب	عديد	من	 رامسار	 اتفاقية	 مثل	
بالتنوع	البيولوجي. وتتيح	االتفاقية	الدولي	حلماية	النباتات	
إطارا	للحماية	من	اخملاطر	التي	تهدد	النباتات	بسبب	األنواع	

الغريبة	بكل	أشكالها.

ويصعب	إجراء	تقييم	عاملي	أهمية	األنواع	الغريبة	التي	تترك	
أنواع	 مع	 باملقارنة	 إيكولوجي	معني	 نظام	 آثارا	خطرة	على	
لكنها	 اإليكولوجية	 النظم	 من	 كبير	 عدد	 في	 تؤثر	 أخرى	

تسبب	أضرارا	أقل	حجما.   

احملرز التقدم 

خطة	  100 من	 أكثر	 وُضعت	 بحيث	 بالفعل	 الهدف	 حتقق	
تهدد	 التي	 الهامة	 الدخيلة	 الغريبة	 باألنواع	 تتعلق	 إدارية	
ع	 األنوا في	 املتخصص	 الفريق	 وأعد	  . فيها وتؤثر	 لنباتات	 ا
الغريبة	الدخيلة	والتابع	لالحتاد	الدولي	للحفاظ	على	الطبيعة	
2002 بعنوان	"100 نوع	من	أسوأ	األنواع	 منشورا	في	عام	
على	 	 منها  55 	 يؤثر حيث	 لعالم"  ا في	 لدخيلة	 ا لغريبة	 ا
األقل	في	النباتات	أو	موائلها33. غير	أن	صياغة	هذا	العنوان	
توحي	بوضوح	إلى	أنه	يصعب	البت	في	أهم	األنواع	الغريبة	
الدول	 أن	كل	 إلى	 ذلك	 ويعزى	 عاملي.  أساس	 الدخيلة	على	
األنواع،	تختلف	 تناولت	هذه	املسألة	لديها	قائمة	عن	 التي	
السائدة.  االيكولوجية	 والنظم	 واألقاليم	 البلدان	 باختالف	
وأعد	البرنامج	العاملي	بشأن	األنواع	الغريبة	الدخيلة	منشورا	
10 حتت	عنوان	"حماية	النباتات	 تثقيفيا	بشأن	الهدف	رقم	
واملوائل	النباتية	من	األنواع	الغريبة	الدخيلة" وبالتالي	الدخول	
في	عملية	تشاور	للنظر	في	كيفية	تقييم	الهدف	من	خالل	
الدخيلة	 الغريبة	 األنواع	 االتصال	بسبعمائة	متخصص	في	

www.issg.org/database  33

الينبوت،	جنيبات	شوكية	بقلية	من	املناطق	األكثر	رطوبة	
في	أمريكا	املدارية	)واحدة	من	أشجار	املسكيت( غطت	
املفتوحة	 املعشوشبة	 األراضي	 هكتار	من	  700.000

السابقة	في	إقليم	عفر	شرقي	إثيوبيا.
غزو	النباتات	الغريبة	الدخيلة	للينبوت	مينع	النباتات	البرية	من	

)IUCN	،هاورد	)الصورة: جوفري	النمو
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 100 عبر	العالم. وأصبح	من	الواضح	أن	إبرام	اتفاق	بشأن	
على	 النباتات	 في	 تؤثر	 التي	 الدخيلة	 الغريبة	 األنواع	 أهم	
تشكيك	 مع	 السهلة	 باملهمة	 يكون	 لن	 لعاملي	 ا املستوى	
كذلك	 ويبدو	 باملوضوع.  ذلك	 صلة	 مدى	 في	 عديدة	 بلدان	
للخطط	 بتكييف	محلي	 القيام	 إلى	 عامة	 هناك	حاجة	 أن	
اإلدارية	املتاحة	العاملية. ومن	ثم،	أعد	البرنامج	العاملي	بشأن	
االحتاد	 )ينفذه	 منوذجيا	 برنامجا	 الدخيلة34  الغريبة	 األنواع	
وأقاليم	 بلدان	 من	 يطلب	 الطبيعة(  على	 للحفاظ	 الدولي	
معينة	)في	إفريقيا	وآسيا	وأمريكا	الالتينية( مناقشة	أهم	
10. ويحاول	 األنواع	الغريبة	الدخيلة	لديها	في	الهدف	رقم	
البرنامج	العاملي	بشأن	األنواع	الغريبة	الدخيلة	أيضا	معاجلة	
هذه	املسألة	باستخدام	أداة	تقوم	على	شبكة	اإلنترنت،	لكن	

هذه	احملاولة	ال	تزال	تنتظر	األموال	الالزمة.  

وأفادت	بلدان	نامية	أنها	اتخذت	خطوات	نحو	حتقيق	الهدف	
األنواع	 بأهم	 يتعلق	 فيما	 الوطني	 املستوى	 على	  10 رقم	
الغريبة	الدخيلة	لديها	التي	تؤثر	في	النباتات. ويرمي	البرنامج	

www.gisp.org  34

العاملي	بشأن	األنواع	الغريبة	الدخيلة	إلى	دمج	هذه	اخلطوات	
نحو	حتقيق	تقييم	عاملي	خالل	عامي	2008 و	2009. وتتعلق	
وهناك	 بعينها	 مبواقع	 األنواع	 بهذه	 اخلاصة	 اإلدارية	 اخلطط	
حاجة	إلى	بناء	قدرات	في	بلدان	أخرى	لتكييفها	مع	الظروف	
زاد	 وقد	 عاملية.  اخلطط	ألغراض	 نطاق	هذه	 وتوسيع	 احمللية	
حجم	املعلومات	عن	وجود	األنواع	الغريبة	الدخيلة	وانتشارها	
وأثرها	في	النباتات	في	السنوات	األخيرة	بفضل	العديد	من	
املعلومات	 والعاملية	ومصادر	 واحمللية	 البيانات	احملددة	 قواعد	
األخرى	على	شبكة	اإلنترنت. وأسدى	كل	من	البرنامج	العاملي	
املعني	 املتخصص	 والفريق	 الدخيلة،	 الغريبة	 األنواع	 بشأن	
باألنواع	الغريبة	الدخيلة	التابع	لالحتاد	الدولي	للحفاظ	على	
الطبيعة35،	وشبكة	املعلومات	العاملية	بشأن	األنواع	الغريبة	
تهديدات	 تسجيل	 حاليا	 ويجري	 عاملية.  إرشادات	 الدخيلة	
األنواع	الغريبة	الدخيلة	ألنواع	النباتات	الواردة	في	القائمة	
األسرع	 لتقييم	 ا عمليات	 أن	 بيد	 	 منتظم، بشكل	 ء	 احلمرا
2 ال	تستطيع	تسجيل	هذه	 الهدف	رقم	 أُعدت	حلقيق	 التي	

التفاصيل.    

ملستقبل ا

انتشار	 املناخ	سيعزز	 بأن	تغير	 إلى	اإلقرار	 ثمة	حاجة	ملحة	
وأثر	بعض	هذه	األنواع	الغريبة	الدخيلة	الهائلة. وبناء	عليه،	
ينبغي	لألعمال	املزمع	إجنازها	مستقبال	بخصوص	هذا	الهدف	
أن	تضمن	وجود	استعداد	كاف	وضرورة	توفر	اخلطط	اإلدارية	

على	خيارات	ملواكبة	تغير	املناخ.

http://www.iss.org/database/welcome  35

لوثت	نباتات	ورد	النيل	العديد	من	الُكتل	املائية	املدارية	وشبه	املدارية	
)SCBD :الصورة(

إدارة األنواع الغريبة الدخيلة في إفريقيا

مّول	مرفق	البيئة	العاملية	مشروع	"إزالة	العراقيل	التي	

تعوق	إدارة	النباتات	الدخيلة	في	إفريقيا" الذي	يسيره	
املركز	الدولي	للزراعة	والعلوم	البيولوجية	ويعمل	على	
نا	 وغا ثيوبيا	 وإ 	 وأوغندا 	 زامبيا في	 املستويات	 جميع	
اجلديدة	 الدخيلة	 األنواع	 لوقف	 السبل	 إليجاد	أفضل	
التي	تسبب	 احلالية	 األنواع	 وإدارة	 تعبر	حدودها	 التي	
اخليارات	 منوذجية	الختبار	 مواقع	 إنشاء	 ومت	 مشاكل. 
اإلدارية	واخلطط	االدارية	للنظم	اإليكولوجية	ويجري	
االتفاق	على	اجلداول	الزمنية. وتعتبر	الدورات	التدريبية	
التي	تنّمي	اخلبرة	داخل	البلدان	أولوية	ويساندها	تقدمي	
حلجر	 ا 	 د جلهو مة	 لالز ا 	 ئيسية لر ا 	 لعلمية ا ت	 ا ملعد ا
الصحي. والغرض	األساسي	من	املشروع	هو	معاجلة	
األنواع	التالية: نبات	ياقوتيات	املاء	)ورد	النيل(،	وورقة	
Parthenium،	ونبات	السترونيال،	 التوتة،	وأعشاب	
ونبات	 )الينبوت(،	 املسكيت	 وأشجار	 العرب(،	 )طيب	

الست	املستحية،	وزهرة	أم	كلثوم		ونبات	السيليا.

زهرة	أم	كلثوم	كامارا	)صورة: راميش	كانان(
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الهدف رقم 11:

ال يهدد االجتار الدولي أي نوع من أنواع النباتات البرية

املقدمة

أشارت	بلدان	كثيرة	إلى	األنشطة	اجلارية	بشأن	الهدف	رقم	11 
الذي	يرتبط	باتفاقية	االجتار	الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	
املعرضة	لالنقراض	)CITES(. واستجابة	للفقرة	11 من	املقرر	
10/7،	زّودت	اللجنة	املعنية	بالنباتات	التابعة	لهذه	االتفاقية	األمني	
التنفيذي	بتقرير	يلخص	املعلومات	عن	هذا	الهدف. وترمي	هذه	
االتفاقية،	كما	هو	مبني	في	رؤيتها	االستراتيجية	خالل	عام	2007،	
إلى	منع	أي	أنواع	من	احليوانات	أو	النباتات	البرية	من	أن	تصبح	
أو	تبقى	معرضة	لالستغالل	غير	املستدام	بسبب	االجتار	الدولي. 
ويتماشى	هذا	الهدف،	الذي	يكتسي	أهمية	بالنسبة	جلميع	أنشطة	
هذه	االتفاقية،	مع	الهدف	رقم	11 لالستراتيجية	العاملية	حلفظ	
النباتات	والذي	يقضي	بأال	"يهدد	االجتار	الدولي	أي	أنواع	من	النباتات	
البرية". وباختصار،	يندرج	الهدف	رقم	11 في	لّب	عمل	األنشطة	
املنفذة	مبوجب	اتفاقية	االجتار	الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	

املعرضة	لالنقراض. 

فيما	يخص	أنواع	النباتات	التي	أدرجت	بالفعل	في	املرفق	األول	من	
هذه	االتفاقية،	تقرحت	اللجنة	املعنية	بالنباتات	التابعة	لالتفاقية	
أن	تدرك	الدول	األطراف	في	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي،	
ال	سيما	مراكز	التنسيق	املعنية	باالستراتيجية	العاملية	حلفظ	

النباتات	التابعة	لها،	األحكام	املعمول	بها	بواسطة	اتفاقية	االجتار	
الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	املعرضة	لالنقراض	وأنهم	
سُيزودون	بقائمة	كاملة	بواسطة	األمانات	املعنية	باالتفاقية	

املوجودة	لديها.

وعلى	الدول	األطراف	في	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي	أن	
تراعي	أيضا	األنواع	الواردة	في	املرفق	األول	في	ضوء	اإلجراءات	التي	
تتخذها	بشأن	صيانة	هذه	األنواع	داخل	مواقعها	الطبيعية	وخارجها	
واستخدامها	بصورة	مستدامة	)انظر	املواد	8 و	9 و	10(،	ال	سيما	
فيما	يخص	اإلجراءات	الواردة	في	االستراتيجيات	الوطنية	للتنوع	
البيولوجي	وخطط	العمل	)املادة	6(. فعلى	سبيل	املثال،	اتفقت	
الدول	األطراف	في	اتفاقية	االجتار	الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	
البرية	املعرضة	لالنقراض	على	تشجيع	التعاون	بني	الدول	األطراف	
فيما	يخص	عمليات	زراعة	هذه	األنواع	خارج	مواقعها	الطبيعية	
وبرامج	احلفاظ	عليها	في	مواضعها	الطبيعية	)قرار	اتفاقية	االجتار	
الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	املعرضة	لالنقراض	رقم	
13.9(. وقد	ترغب	الدول	االطراف	في	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	
البيولوجي	في	النظر	في	اتخاذ	إجراءات	مماثلة	من	التعاون	في	سياق	
إعداد	االستراتيجيات	الوطنية	للتنوع	البيولوجي	لديها	أو	حتديثها	

وتناول	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات.

التقدم احملرز

هناك	نحو	300 من	األنواع	النباتية	املدرجة	في	املرفق	األول	التفاقية	
االجتار	الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	املعرضة	لالنقراض؛	
وأكثر	من	28.000 في	املرفق	الثاني،	مبا	في	ذلك	فصيلة	األوركيد	
بكاملها؛	و	10 من	األنواع	في	املرفق	الثالث. وينبغي	أن	يساعد	
تنفيذ	األحكام	املتعلقة	بجميع	املرفقات	على	تنفيذ	الهدف	رقم	
11 من	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات. ويُحظر	بالفعل	االجتار	
الدولي	في	النماذج	البرية	لألنواع	الواردة	في	املرفق	األول	وقد	يشجع	
ذلك	على	اإلكثار	االصطناعي	لألنواع	البرية	مما	يحد	من	الضغط	

نباتات	Encephalartos Latifrons،	أنواع	من	السيكاديات	املهددة	
جدا	باالنقراض	والواردة	في	املرفق	األول	من	اتفاقية	اإلجتار	الدولي	بأنواع	

 )SANBI :)الصورة	لالنقراض	املعرضة	البرية	والنباتات	احليوانات

أنواع	نباتات	آلو،	اجتار	دولي	تنظمه	اتفاقية	االجتار	الدولي	بأنواع	احليوانات	
 والنباتات	البرية	املعرضة	لالنقراض	

)National Museums of kenya :الصورة(
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على	التجمعات	البرية. وفيما	يخص	األنواع	الواردة	في	املرفق	الثاني،	
يكتسي	الشرط	القاضي	بأنه	يُسمح	القيام	بنتائج	غير	ضارة	قبل	
االجتار	أهمية	كبيرة. وهو	ما	يربط	االجتار	بإدارة	األنواع	وينبغي	أن	
يساعد	على	ضمان	استدامة	تهديد	االستغالل	املفرط	واحلد	منه.

إن	جميع	أنواع	النباتات	املعرضة	باالنقراض،	واملهددة	جزئيا	على	األقل	
بسبب	مستويات	االجتار	الدولي،	تُدرج	حاليا	في	مرفقات	اتفاقية	
االجتار	الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	املعرضة	لالنقراض. 
واتسمت	عملية	إعداد	قائمة	األنواع	ذات	القيمة	العالية	مثل	
األشجار	املتجر	بها	ألغراض	اخلشب	بالبطء	الشديد. غير	أنه	يوجد	
اآلن	إقرار	بأنه	ميكن	أن	تدعم	هذه	االتفاقية	اإلدارة	املستدامة	ألنواع	
اخلشب	وجرى	تعاون	وثيق	بني	هذه	االتفاقية	واملنظمة	الدولية	

لألخشاب	املدارية.

وتؤدي	اللجنة	املعنية	بالنباتات	التابعة	لالتفاقية	املذكورة	دورا	ذا	شأن	
في	تقدمي	املعارف	البيولوجية	واملعارف	األخرى	املتخصصة	بشأن	
أنواع	النباتات	التي	تخضع	)أو	قد	تخضع( لضوابط	االجتار	مبوجب	
هذه	االتفاقية. وتضطلع	بعدة	أدوار	منها	تقدمي	الدعم	الفني	إلى	
عمليات	اتخاذ	القرارات	بخصوص	هذه	األنواع،	وتتمتع	باختصاصات	
عديدة	في	مجال	النباتات	منها	القيام	بعمليات	االستعراض	الدورية	
لألنواع	مبا	يكفل	تصنيفها	بشكل	مالئم	في	مرفقات	اتفاقية	االجتار	
الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	املعرضة	لالنقراض،	واإلبالغ	
عن	بعض	األنواع	التي	تخضع	لالجتار	غير	املستدام	والتوصية	باتخاذ	
إجراءات	تصحيحية	)من	خالل	عملية	معروفة	باسم	"استعراض	
االجتار	اخلاص"( وصياغة	قرارات	تتعلق	بشؤون	النباتات	كي	تعرض	

على	نظر	مؤمتر	الدول	األطراف.          

وميكن	أن	تساعد	اإلجراءات	املتخذة	من	أجل	أنواع	النباتات	واملدرجة	
في	املرفق	الثاني	لالتفاقية	على	حتقيق	الهدف	رقم	11. وميكن	أن	
تخضع	األنواع	الواردة	في	املرفق	الثاني	الستعراض	االجتار	اخلاص	
إذا	ما	أثارت	عملية	رصد	بيانات	االجتار	مبوجب	االتفاقية	قلقا	إزاء	
مستويات	االجتار	الدولي	الذي	يحتمل	أن	تكون	ضارة. وفي	إطار	هذه	
العملية،	جرى	حتليل	االجتار	الدولي	في	مجموعات	النباتات	الهامة	
الواردة	في	القائمة	مثل	نبات	السيكاديات	ونبات	السراخس	ونبات	
العود	وبعض	األعشاب	الطبية،	مما	أدى	إلى	اتخاذ	تدابير	لضمان	
استدامة	هذا	االجتار. وعموما،	أعطت	اتفاقية	االجتار	الدولي	بأنواع	
احليوانات	والنباتات	البرية	املعرضة	لالنقراض	أولوية	محدودة	نسبيا	
للنباتات. ومن	بني	التدابير	املتخذة	ملعاجلة	هذه	املسألة	تشجيع	
احلدائق	النباتية	على	دعم	االتفاقية	بطرق	شتى. ونشرت	مؤخرا	
الطبعة	الثانية	من	دليل	احلدائق	النباتية	عن	اتفاقية	االجتار	الدولي	
بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	املعرضة	لالنقراض	بثالث	لغات36 
وهو	ما	يبرز	العالقة	بني	هذه	االتفاقية	واالستراتيجية	العاملية	حلفظ	

النباتات.

املستقبل

تتيح	اتفاقية	االجتار	الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	املعرضة	
لالنقراض	آلية	راسخة	وناجحة	في	منع	تعريض	أنواع	النباتات	
للخطر	نتيجة	االجتار	الدولي	بشأن	أنواع	النباتات	البرية	إال	أن	

www.bgci.org/resources/news/0451  36

دورها	يقتصر	على	هذه	األنواع	الواردة	حاليا	في	القائمة. والبد	من	
إجراء	مزيد	من	البحث	بشأن	أثر	االجتار	الدولي	بشأن	أنواع	النباتات	
البرية	وإعداد	مجموعة	واسعة	من	الردود	اإلدارية. ويعتبر	التصديق	
املستقل	لالستدامة	على	املعايير	املعترف	بها	دوليا،	بخصوص	
منتجات	الغابات	من	اخلشب	ومن	غير	اخلشب،	آلية	ينبغي	أن	تساعد	
على	ضمان	عدم	تعرض	أي	أنواع	من	النباتات	بسبب	االجتار	الدولي. 
ويجري	الترويج	لقيمة	احلصاد	املستدام	واستخدام	منتجات	الغابات	
والترخيص	املستقل	بواسطة	العمل	املمتد	لبرنامج	االتفاقية	
املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي	بخصوص	التنوع	البيولوجي	للغابات.

وتشمل	التدابير	األخرى	إعداد	خطط	اإلكثار	على	الصعيد	احمللي	
ألنواع	النباتات	املهددة	والتي	يُتجر	بها	دوليا. ويوصى	بإعداد	هذه	
اخلطط	في	التقرير	السادس	من	السلسلة	الفنية	لالتفاقية	بشأن	
التنوع	البيولوجي	واملتعلق	باإلدارة	املستدامة	ملوارد	الغابات	من	غير	

األخشاب37. 

www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-06.pdf  37

االجتار في نبات الهوديا

الهوديا نباتات	لذيذة	املذاق	وتنمو	ببطء	في	جنوب	إفريقيا. 
16 نوعا	على	 وتصنف	عشرة	أنوع	من	األنواع	البالغ	عددها	
أنها	"معرضة	للخطر" وفقا	لفئات	ومعايير	القائمة	احلمراء	
لالحتاد	الدولي	للحفاظ	على	الطبيعة. وفي	العادة،	تستخدمها	
لكبت	 طبيعي	 كعامل	 بوشمان	 صان	 األصلية	 الشعوب	
الشهية. ونشأ	إقبال	جتاري	نهم	على	هذا	النبات	نتيجة	عزل	
وتسجيل	براءات	مكون	نشط	يُزعم	أنه	يساعد	على	خفض	
الوزن. ووضعت	جميع	أنواع	نبات	الهوديا في	املرفق	الثاني	من	
اتفاقية	االجتار	الدولي	بأنواع	احليوانات	والنباتات	البرية	املعرضة	
لالنقراض	في	عام	2005. وتتضمن	القائمة	أحكام	املنتجات	

التي	حتمل	عالمات	احملصودة	حصدها	بطريقة	مستدامة.

اقتالع	نبات	هوديا	غوردوني	في	منطقة	تانكا	كارو	في	مقاطعى	
كيب	الغربية	)الصورة	أعاله( وأكياس	محصول	نبات	الهوديا	

)TRAFFIC E/S Africa	،نيوتن	أدناه( )الصور: دفيد	الصورة(
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املقدمة

املنتجات	 من	 واسعة	 ومشتقاتها	مجموعة	 النباتات	 تقدم	
مبا	في	ذلك	على	سبيل	املثال	وليس	احلصر	الوقود،	والغذاء،	
النباتات	 أو	زرع	هذه	 واملأوى،	وامللبس	واألدوية. وميكن	حصد	
أو	شبه	طبيعية.  برية	 النباتات	في	ظل	ظروف	 أو	منتجات	
يسري	على	جميع	 نهج	منسق	 اتباع	 الهدف	 هذا	 ويقتضي	
قطاعات	االنتاج	الدولي	والوطني	واحمللي	واالجتار	في	منتجات	
النظم	 من	 جُتّمع	 التي	 لنباتات	 ا د	 موا حالة	 وفي	 لنباتات.  ا
ز	 و تتجا ال	 أ يجب	 	 الطبيعية، شبه	 و	 أ لبرية	 ا اإليكولوجية	
عملية	احلصاد	معدالت	االستبدال	كي	تصبح	مستدامة،	وال	
ينبغي	لعملية	احلصاد	أن	تترك	أضرارا	جسيمة	على	املكونات	
األخرى	للنظام	اإليكولوجي. وتتعلق	إدارة	النباتات	ومنتجاتها	
بشكل	مستدام	بالقضايا	البيئية	واالجتماعية،	مبا	في	ذلك	
االجتار	العادل،	وتوخي	اإلنصاف	في	تقاسم	املنافع	ومشاركة	

الشعوب	االصلية	واجملتمعات	احمللية.

احملرز التقدم 

تشمل	مؤشرات	املضي	قدما	نحو	حتقيق	هذا	الهدف	نسبة	
املنتجات	املشتقة	من	مناطق	اإلنتاج	املصدق	عليها	بصورة	
العضوي،	 واالنتاج	 الغابات	 ترخيص	 ذلك	 ومبا	في	 مستقلة،	

وكذلك	من	مصادر	مع	وضع	خطط	حصاد	مستدامة.        

األغذية	 مبيعات	 بفضل	 بسرعة	 العضوي	 القطاع	 وينمو	
دوالر	 باليني	  5 نحو	 من	 ادت	 ز لتي	 ا العضوية	 واملشروبات	
40 بليون	دوالر	في	عام	 خالل	السنوات	الست	املاضية	إلى	
382006. وفي	أوروبا،	انتقلت	حصة	املنتجات	العضوية	من	
نحو	٪6 من	مجموع	مبيعات	األسواق	الغذائية	في	سويسرا	
 1.6٪ أملانيا	و	 ٪3 في	 ٪4.5 في	الدمنارك،	إلى	 والنمسا،	و	
في	اململكة	املتحدة39. ويستأثر	سوق	املنتجات	العضوية	في	
٪3 من	مجموع	 الواليات	املتحدة	بحصة	 الراهن	في	 الوقت	
 2006 21 ٪	في	عام	 مبيعات	األغذية	وشهد	منوا	بنسبة	

وفقا	جلمعية	التجارة	العضوية.

وفيما	يتعلق	بإنتاج	الغابات	بشكل	مستدام،	أفادت	التقارير	
في	كانون	االول/ديسمبر	2006 بأن	ما	مجموعه	300 مليون	
84.2 مليون	هكتار	 هكتار	تقريبا	تخضع	للتصديق40،	منها	
وقوبل	 الغابات.  رة	 دا إ مجلس	 خطة	 مبوجب	 عليها	 مصدق	
ويفوق	 بلدان	كثيرة	 برد	متحمس	في	 الغابات	 إدارة	 مجلس	
إدارة	 مجلس	 مبوجب	 عليها	 املصدق	 املنتجات	 على	 الطلب	
بالتجزئة	 البيع	 العرض	بكثير. تتعهد	كبرى	منافذ	 الغابات	

Institute of Rural Sciences, Aberystwyth University, Wales  38
Soil association Market report, 2007  39

www.forestrycertification.info  40

في	اململكة	املتحدة	والواليات	املتحدة	مثال	بتخزين	أكبر	قدر	
ممكن	من	املنتجات	املصدق	عليها	مبوجب	هذا	اجمللس	ووضعت	
أجبرتها	على	احلصول	 احلكومات	سياسات	شراء	األخشاب	

على	املنتجات	املصدق	عليها.

جمع	 ألغذية	 ا و 	 عة ا ر للز 	 ة ملتحد ا 	 ألمم ا 	 منظمة وسهلت	
اإلحصاءات	الوطنية	واالقليمية	والدولية	بشأن	جميع	جوانب	
موارد	الغابات	ومنتجاتها	واالجتار	بها	واملتغيرات	االقتصادية	
فترات	 خالل	 وذلك	 	 ، ونشرها وحتليلها	 الهامة	 االجتماعية	
منتظمة. وتقدم	هذه	املنظمة	الدعم	إلى	منتدى	األمم	املتحدة	
بشأن	الغابات	وإلى	عمليات	املعايير	واملؤشرات	االقليمية	من	
أجل	رصد	التقدم	احملرز	في	إدارة	الغابات	بشكل	مستدام. كما	
تقدم	هذه	املنظمة	الدعم	إلى	البلدان	لتنفيذ	ممارسات	إدارة	

الغابات	بشكل	مستدام.

الغابات	 تعزيز	 نحو	 ايضا	 والزراعة	 األغذية	 وتعمل	منظمة	
ومنتجاتها	ومدى	مساهمتها	في	التخفيف	من	حدة	الفقر	
أمور	من	 القيام	بعدة	 البيئية	من	خالل	 وضمان	االستدامة	

ضمنها	ما	يلي:

حتديد	إمكانات	منتجات	الغابات	غير	املتعلقة	باخلشب،	 	•
نشر	 نطاق	 وتوسيع	 	 واإلنتاج، د	 احلصا طرق	 وحتسني	

املعارف	ذات	الصلة	على	جميع	املستويات؛

األخشاب	 وقود	 وأنواع	 وإمكانات	 قيمة	 تقييم	 إعادة	 	•
الوعي	 وإذكاء	 واقتصادي	 وآمن	 نقي	 طاقة	 كمصدر	
بأهميتها	على	مستوى	السياسات،	مبا	في	ذلك	حتسني	

نظم	املعلومات؛

الهدف رقم 12:

٪30 من املنتجات القائمة على النباتات مشتقة من مصادر تُدار بشكل مستدام

أشجار	Warburgia ugandnsis،	يكثر	عليها	الطلب	في	طب	
.)National Museums of Kenya:)الصورة	احمللية	األعشاب
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املعيار العاملي حلصاد األعشاب الطبية البرية 
بشكل مستدام

أُطلق معيار جديد لتعزيز اإلدارة املستدامة واالجتار 
م  عا في  ية  لعطر ا و ية  لبر ا لطبية  ا األعشاب  في 
2007. وهو ضروري ملنع االستهالك املفرط للنباتات 
املستخدمة في الطب والتجميل. ويُتجر في أكثر من 
400.000 طن متري من األعشاب الطبية والعطرية 
كل سنة، ويُحصد نحو ٪80 من األنواع املعنية من 

الطبيعة.   

النباتات  خبراء  مع  مكثفة  مشاورات  إجراء  وبعد 
عة  جملمو ا مت  قا  ، تية لنبا ا ت  ملنتجا ا عة  صنا و
لالحتاد  لتابعة  ا الطبية  األعشاب  في  املتخصصة 
الدولي للحفاظ على الطبيعة بإعداد املعيار الدولي 
الطبية  البرية املستدامة لألعشاب  النباتات  جلمع 

والعطرية.

للحفاظ  نية  ألملا ا لية  ا ر لفيد ا لة  لوكا ا ركت  شا و
على الطبيعة في االستشارة مع الصندوق العاملي 
للطبيعة وأملانيا، وشبكة رصد االجتار في احليوانات 
البرية )TRAFFIC(. وساعدت املؤسسات الصناعية 
واملنظمات  بالتصديق  املعنية  واجلهات  والشركات 
 ، ر املعيا هذا  د  إعدا على  احلكومية  غير  اجملتمعية 
الذي يقوم على ستة مبادئ هي اإلبقاء على موارد 
األعشاب الطبية والعطرية في الطبيعة؛ ومنع وقوع 
آثار سلبية على البيئة؛ واالمتثال القانوني؛ ومراعاة 
احلقوق العرفية؛ وتطبيق ممارسات اإلدارة املسؤولة 

وتطبيق املمارسات التجارية املسؤولة.       

سن	مدونة	إقليمية	حلصاد	الغابات	في	أمريكا	اجلنوبية	 	•
أثر	ممارسات	 البلدان	في	آسيا	على	خفض	 ومساعدة	

قطع	األخشاب	مبوجب	قوانني	إقليمية.

ويجري	إعداد	مبادرات	وطنية	مختلفة	لدعم	اإلدارة	املستدامة	
األملانية	 االحتادية	 الوكالة	 النافعة. فمثال،	ساندت	 للنباتات	
النباتات	 "املعيار	الدولي	جلمع	 للحفاظ	على	الطبيعة	وضع	
ول	 يتنا لذي	 ا 	 ،41 املستدامة" لبرية	 ا لعطرية	 وا لطبيعية	 ا
13. وفي	أوغندا،	ركزت	 12 ورقم	 6 ورقم	 أيضا	األهداف	رقم	
البيولوجية	التي	اتخذها	مؤمتر	األمم	املتحدة	 مبادرة	التجارة	
للتجارة	والتنمية42،	وتقدم	منوذجا	مفيدا	لتحسني	مستوى	
الترويج	 النباتات	العطرية	والطبية	وحتويلها،	على	 منتجات	
لالجتار	واالستثمار	في	املنتجات	واخلدمات	املشتقة	من	التنوع	

البيولوجي	الطبيعي	أو	نباتات	الشعوب	األصلية.

ملستقبل ا

سيكون	من	املفيد	إجناز	مزيد	من	األعمال	لبحث	السبل	التي	
بصورة	 املستدامة	 رة	 اإلدا وتقدير	 وصف	 من	 البلدان	 متكن	
مالئمة. وهناك	عدد	من	مبادرات	اإلنتاج	بشكل	مستدام	التي	
يعكف	القطاع	اخلاص	على	إعدادها	كما	سيكون	من	املفيد	
جدا	تبادل	اخلبرات	وحتديد	الدروس	املستفادة	لتقدمي	إطار	خاص	

بوضع	ممارسات	جيدة	وأدوات	وإجراءات	تقديرها.    

www.floraweb.de/map-pro/Standard_version 1_0.pdf  41
www.biotrade.org  42
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املقدمة

النباتات	احمللية	لدعم	نظم	 يتعلق	هذا	الهدف	بتوافر	موارد	
األشخاص	وصحتهم	وسبل	عيشهم.  يتبعها	 التي	 احلمية	
ويشمل	نطاقاقات	األراضي	الزراعية	واملوائل	الطبيعية،	مع	
بالتنوع	 الغنية	 الزراعية	 النظم	 التركيز	بشكل	خاص	على	
البرية.  النباتات	 من	 اجملمعة	 واملوارد	 التقليدية	 البيولوجي	
وتدهورت	الزراعة	التقليدية	والعديد	من	موارد	النباتات	البرية	
انتشار	 عن	 الناجم	 الضغط	 بفعل	 	 األخيرة، السنوات	 في	
النباتات،	 املوارد	من	 الزراعة	الصناعية	وارتفاع	الطلب	على	

املزروعة	والبرية43.

وتوجد	روابط	وثيقة	بني	هذا	الهدف	والتنمية	االقتصادية. ومن	
منظور	االستهالك	املعيشي،	فإن	توافر	اخلضروات	التقليدية	
أو	األعشاب	الطبية	ميكن	أن	حتسم	في	مسألة	احلفاظ	على	
صحة	جيدة	أو	مكافحة	األمراض،	مما	يؤدي	إلى	تعزيز	القدرة	
املربحة. وبشكل	مباشر	أكثر،	 العمالة	 على	االستفادة	من	
رئيسيا	 البرية	موردا	 النباتات	 املوارد	من	 بيع	 أن	يكون	 ميكن	

من	الدخل	املالي44. 

كما	يرتبط	هذا	الهدف	بشكل	وثيق	بعدة	أهداف	من	أهداف	
التنمية	لأللفية،	مبا	في	ذلك	الهدف	بشأن	تشجيع	املساواة	

  Hamilton, A.C. and Hamilton, P.B. )2006(. Plant  43
Conservation: an ecosystem approach. Earthscan, London

 Salick, J. et al. Tibetan Medicine Plurality. Economic Botany  44
60, 227-253 )2006(

3 من	أهداف	التنمية	 بني	اجلنسني	ومتكني	املرأة	)الهدف	رقم	
النامية	 البلدان	 إلى	أن	معظم	نساء	 لأللفية(. ويعزى	ذلك	
احلطب	 مثل	 	 ية، لبر ا تات	 لنبا ا 	 د ر ا مو جمع	 عن	 مسؤوالت	
النساء	عموما	هن	 وألن	 املنزلية،	 األغراض	 الستخدامه	في	
من	يعملن	في	البيوت	ويقدمن	الرعاية. ومن	األهداف	األخرى	
التنمية	لأللفية	 أهداف	 من	  6 رقم	 بالهدف	 التي	لها	صلة	
نقص	 البشرية/متالزمة	 املناعة	 نقص	 فيروس	 )مكافحة	
)اإليدز( واملالريا	واألمراض	األخرى(،	نظرا	 املناعة	املكتسب	
لفوائد	األعشاب	الطبية	في	مكافحة	العديد	من	األمراض	
اخلطيرة،	كمعاجلة	مرض	السكري،	وحاالت	اإلصابات	االنتهازية	
املرتبطة	بفيروس	نقص	املناعة	البشرية/متالزمة	نقص	املناعة	

املكتسب	)اإليدز( واملالريات	في	شرق	إفريقيا47,46,45.

احملرز التقدم 

ال	إجراء	قياس	كّمي	لهذا	الهدف. وكان	هناك	اقتراح	في	عام	
اتباع	 أهداف	فرعية،	مع	 إعداد	عدة	 2006 يقضي	بضرورة	
نهج	كل	نظام	إيكولوجي	على	حدة	)مثال	بالنسبة	للزراعة،	

  Mainen, J. & Mbwambo, Z.H. )2002( Experience of  45
Tanzanian traditional healers in the management of non-

 insulin dependent diabetes mellitus. Pharmacetical Biology,
 40, 552-560

 Koch.A., Tamez, P., Pezzuto, J., & Soejarto, D. )2005(  46
 Evaluation of plants used for antimalarial treatment by the
Maasai of Kenya. Journal of Ethnopharmacology, 101, 95-99

 McMillen, H )2004( The adapting healter: pioneering  47
 through the shifting epidemiological and sociocultural

landscapes. Social Science and Medicine, 59, 889-902

الهدف رقم 13:

وقف تدهور موارد النباتات، وما يتصل بها من معارف اجملتمعات احمللية والشعوب 
األصلية، واالبتكارات واملمارسات املساندة لسبل العيش املستدامة، والرعاية 

الصحية واألمن الغذائي على املستوى احمللي

أكوام	من	جذور	نباتات	Osyris Lanceolata التي	حُتصد	بطريقة	
 National :)الصورة	األساسية	الزيوت	الستخراج	مشروعة

)Museums of Kenya

نساء	حتملن	عبق	خشب	الصندل	)نباتات	Osyris Lanceolata( إلى	
 السوق	احمللي	الستخراج	الزيوت	األساسية	في	األسواق	الدولية	

)National Museums of Kenya :الصورة(
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وموارد	الغابات،	وموارد	املراعي(،	غير	أنه	لم	يُحرز	أي	تقدم	في	
هذا	الصدد	ولم	حتدد	أي	معالم	تُذكر. 

وبشكل	إيجابي،	يبدو	أن	اخلبراء	الفنيني	املشاركني	في	حفظ	
النباتات	اآلن	)باملقارنة	مع	الوضع	قبل	عشر	سنوات( يدركون	
أكثر	فأكثر	احلاجة	املاسة	إلى	إشراك	أشخاص	محليني	بشكل	
مواقعها	 داخل	 تات	 لنبا ا حلفظ	 املبذولة	 	 اجلهود في	 جدي	
مع	 باملقارنة	 بطيء	 احملرز	 التقدم	 فإن	 	 ، وعموما الطبيعية. 
دراسات	حالة	 إلى	إجراء	 املهمة	وهناك	حاجة	كبيرة	 حجم	

جيدة،	وحتليالت	ونشر	أفضل	املمارسات.

في	 األصلية	 الشعوب	 معارف	 توثق	 دراسات	عديدة	 وتوجد	
األمثلة	 النباتات. وتشمل	 النباتات	واستخدام	موارد	 مجال	
لبيولوجي	 ا لتنوع	 با املعني	 لدولي	 ا املعهد	 	 يجريها أبحاث	
)Biodiversity International( عن	التنوع	البيولوجي	
جلوز	الهند	واملوز	في	أوغندا48. وقامت	هولندا	بدور	فعال	في	
د	 ر موا بخصوص	 املعارف	 لتسجيل	 رئيسية	 برامج	 	 ء إنشا
النباتات	في	جنوب	شرق	آسيا	)PROSEA( وإفريقيا	املدارية	
العادة	 في	 املبذولة	 اجلهود	 هذه	 ترتبط	 وال	  .)49PROTA (
من	 يحد	 مما	 	 املستدامة، التنمية	 لفائدة	 عملية	 تدابير	 بأي	
فائدتها	بالنسبة	حلفظ	النباتات. ومع	ذلك،	توجد	استثناءات،	
فمثال	توصلت	دراسة	عن	اخلضر	الورقية	في	مناطق	الشعوب	
من	 كينيا	 في	 مزايا	عملية	 إلى	حتقيق	 إفريقيا	 في	 األصلية	
تقليدية	وتسويقها	في	 زراعة	أساليب	متنوعة	 تعزيز	 حيث	

نيروبي	مما	عاد		على	سكان	احلضر	بفوائد	تغذوية50.  

تأثر	كثيرا	 13 فقد	 التقدم	احملرز	بخصوص	الهدف	رقم	 أما	
فة	 لثقا ا ل	 مجا في	 لعوملة	 ا ومتيل	 لعوملة.  ا 	 ة تير و بسرعة	
واالقتصاد	إلى	الترويج	لعوملة	التنوع	البيولوجي،	ألن	التنوع	
الثقافي	وسبل	العيش	التقليدية	قد	تكون	لها	صالت	وثيقة	
للنباتات	 التقليدية	 املعارف	 برحت	 وما	 البيولوجي.  بالتنوع	
تتراجع	مما	سبب	مشكلة	كبيرة	حلفظ	النباتات،	ألن	املعرفة	
العملية	 للجهود	 ضرورية	 احمللية	 لنباتات	 ا عالم	 بتفاصيل	
املتعلقة	بحفظ	النباتات	في	جميع	أنحاء	العالم. وبناء	عليه،	
أكدت	عدة	مبادرات	تتعلق	بحفظ	النباتات	بشكل	كبير	أكثر	
على	إعادة	تفعيل	التقاليد	احمللية	اخلاصة	بالنباتات،	مثال	تلك	

املتعلقة	مبؤسسة	إحياء	التقاليد	الصحية	في	الهند51. 

 A review of the activities of major partners and  48
 organizations in implementing the Global Strategy for Plant

 Conservation. 12th Meeting of SBSTTA, France, 2-6 July
 .2007

 www.prota.org  49
 Report on the implementation of the Global Strategy for  50

 Plant Conservation, prepared by Bioversity International,
November 2006

 www.frlht.org  51

حفظ األعشاب الطبية بفضل تنمية الرعاية 
الصحية التقليدية في الداك في الهند.     

كان طب التبت النظام الصحي التقليدي في الداك زهاء 
أكثر من 1000 سنة. ويتضمن هذا النظام املدرسي 
للعالج عناصر علوم احلياة )آيورودا( والطب الصيني، 
إلى جانب فلسفة وتصورات املذهب البوذي في التبت. 
وخالل قرون، كان األمشي )األطباء التقليديون حسب 
التقاليد الطبية املتبعة في منطقة لتبت( مقدمي 
العالج الطبي الوحيدين في جميع أرجاء الداك. وال يزال 
إلى يومنا هذا يقومون بدور مركزيا في مجال الصحة، ال 
سيما في املناطق النائية. وفي غالب األحيان، ال تتمتع 
اجملتمعات الريفية النائية في الداك من الرعاية الصحية 
األساسية، وال ميلكون إال املال القليل ويعيشون بعيدا 
عن نقاط التفتيش الطبية. ولهذا السبب أُطلق برنامج 
يسمى إحياء طب التبت في الداك وال يزال يعمل على 
التقليدية ومؤسسة لألدوية  تطويره مجتمع الداك 

 ،)Nomad  Recherche et Soutien  (Nomad RSI
 Plantlife مع الدعم من واجلمعية اخليرية الدوليـة 
International. واألهداف املتوخاة من هذا البرنامج 
هي حتسني مستوى معايير ممارسة األمشي، وضمان 
توافر الطب املتعلق بها في املناطق الريفية، وصون 
ودعم نظم معارف األمشي، وضمان الوصول الى األدوية 

األساسية بشكل مستدام.

استجواب	سكان	القرى	بخصوص	معرفتهم	باألعشاب	الطبية	
 Ladakh Society for Traditional	غانبو	الصورة: تسوانغ(

)Medecine

امرأة	من	قرية	سابي	أثناء	فحص	مع	طبيب	األمشي	بسيرينغ	باجلان	
 Ladakh Society for Traditional	غانبو	الصورة: تسوانغ(

)Medecine
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غالبا	ما	تكون	النباتات	ممثلة	متثيال	ناقصا	في	قاعدة	بيانات	
املبذولة	إلشراك	 اجلهود	 إطار	 في	 ومهمشة	 احلفاظ	عليها	
اجلمهور	في	اإلجراءات	املتخذة	بشأن	البيئة. كما	أن	النهوض	
مبستوى	التحضر	وحركات	السكان	تنتج	عن	حدوث	انفصال	
متزايد	بني	الناس	والطبيعة،	وميكن	مالحظة	هذا	االجتاه	خاصة	
بني	الشباب. وال	ميكن	حتقيق	أهداف	حفظ	النباتات	إذا	ما	طرأت	
تغييرات	على	جميع	مستويات	اجملتمع،	من	صانعي	السياسات	
إلى	الرأي	العام. ولهذا	السبب،	فإن	برامج	االتصاالت	والتعليم	
والتوعية	العامة	عناصر	أساسية	في	ترسيخ	االستراتيجية	
العاملية	حلفظ	النباتات. وهو	هدف	يشمل	قطاعات	متعددة،	
ويرتبط	بجميع	أهداف	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	
إذكاء	 إلى	 للحاجة	 نظرا	 أنه	 غير	 ذاتها.  االتفاقية	 وبتنفيذ	
الوعي	بأهمية	النباتات	كأساس	لكل	أنواع	احلياة	على	وجه	
األرض،	تضمنت	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	هدفا	
واضحا	في	هذا	الشأن. وال	توجد	بيانات	كمية	مرجعية	تساعد	
على	قياس	التقدم	احملرز،	غير	أن	هناك	إقرار	بوجود	فهم	جد	
محدود	بني	الرأي	العام	بشأن	"التنوع	البيولوجي" وبالتحديد،	
اإلنسان. ويُفهم	من	 رفاهية	 للنباتات	في	دعم	 الهام	 الدور	
هذا	الهدف	اإلشارة	إلى	التعليم	الرسمي	وغير	الرسمي	إلى	
والثانوي	 االبتدائي	 جميع	املستويات	مبا	في	ذلك	املستويات	
إلى	إشراك	 الرسمي،	هناك	حاجة	 القطاع	 واجلامعي. ففي	

وزارات	التعليم	وكذلك	وزارات	البيئة	واالتفاقية. 

احملرز التقدم 

تات	 لنبا ا حلفظ	 ملية	 لعا ا تيجية	 ا االستر كتيب	 نشر	 	 يعتبر
الرسمية	 اللغات	 يتجاوز	 ما	 وهو	 لغات،	  10 إلى	 وترجمته	
بتسهيل	 يسمح	 هاما	 إجنازا	 املتحدة	 األمم	 في	 بها	 املعمول	
وصول	صانعي	القرارات	إلى	نص	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	
البلدان	 بالرغم	من	وجود	عدد	متزايد	من	 أنه	 النباتات. غير	
العاملية	 االستراتيجية	 على	 وطنية	 ردود	 إعداد	 على	 تعمل	
حلفظ	النباتات،	ال	يوجد	وعي	باالستراتيجية	العاملية	حلفظ	

النباتات	على	مستوى	السياسات	في	بلدان	عديدة.

مع	جهات	 العام،	حددت	مشاورة	جرت	 الرأي	 يخص	 وفيما	
يل	 ز ا لبر ا ن)هي	 بلدا ستة	 في	 لهدف	 ا 	 هذا ن	 بشأ معنية	
ملتحدة	 ا ململكة	 ا و ية	 د االحتا 	 وروسيا 	 ندونيسيا أ و والصني	
غير	 	 ، ن لبلدا ا بني	 مشتركة	 ئل	 مسا  ) ملتحدة ا ت	 لواليا ا و
احمللية	 االحتياجات	 جلميع	 وفقا	 	 سيختلف، عليها	 لرد	 ا ن	 أ
واالختالفات	الثقافية. وتشمل	املسائل	التي	ينبغي	معاجلتها	
التركيز	املفرط	على	احليوانات	وتهميش	النباتات	في	البرامج	

التثقيفية	بشأن	البيئة،	واحلاجة	إلى	تعزيز	تدريب	املدرسني	
باملقارنة	مع	التنوع	النباتي،	وغياب	إمكانية	اكتشاف	الطبيعة	
مباشرة	والرسائل	التي	تضيع	بسبب	سيطرة	إعالنات	جميع	

وسائط	اإلعالم.

الهدف رقم 14:

إدراج أهمية التنوع النباتي واحلاجة إلى احلفاظ عليها في برامج االتصاالت والتعليم 
والتوعية العامة

لوحة	معلومات	عن	فاكهة	كيوي	وتاريخه	واستخدامه	واحلفاظ	عليه،	
ألغراض	التوعية	العامة	والتثقيف	في	حديقة	ووهان	للنباتات	في	الصني	

)BGCI	،أويكاوا	الصورة: جانكو(

رحلة	مدرسية	لالطالع	على	النباتات	في	حدائق	غيبوداس	للنباتات،	في	
)BGCI	،تان	)الصورة: بيان	أندونيسيا
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 3000 من	 أكثر	 يزورها	 التي	 العالم،	 في	 النباتية	 احلدائق	 وتعتبر	
وتناول	 النباتي	 التنوع	 عن	 املعلومات	 إلى	 مدخال	 السنة،	 في	 زائر	
لهذا	 العامة	 والتوعية	 التثقيف	 عناصر	 كبير	 بشكل	 اجملتمع	 هذا	
التثقيفية	 األنشطة	 في	 تقريبا	 احلدائق	 جميع	 وتشارك	 الهدف. 

األطفال. تثقيف	 على	 بالتحديد	 منها	 الكثير	 ويركز	

ملستقبل ا

مع	 املشاورات	 في	 دائما	 التعليم	 مجال	 في	 العاملون	 يُدرج	 ألم	
إال	 النباتات	 حلفظ	 العاملية	 االستراتيجية	 بشأن	 املعنية	 اجلهات	
ناذرا	وهناك	حاجة	إلى	العمل	بقدر	أكبر	مع	هذه	الدوائر. والفرصة	
تغير	 ملسائل	 اجلمهور	 وفهم	 الوعي	 إذكاء	 من	 لالستفادة	 سانحة	

الصلة.    ذات	 التعليمية	 الفرص	 من	 االستفادة	 وينبغي	 املناخ	

تغير	 حدة	 تخفيف	 مع	 بالعالقة	 كبيرة	 أهمية	 النباتات	 وتكتسي	
بواسطة	 النباتات	 حلفظ	 الدعم	 حشد	 وينبغي	 ومواكبته،	 املناخ	
االنقراض	 عمليات	 لتجنب	 العامة	 والتوعية	 التثقيف	 برامج	
جديدة	 طرق	 في	 اجلمهور	 إشراك	 ويعتبر	 املستقبل.  في	 اجلماعية	
النباتات.  حفظ	 مبسائل	 التوعية	 إلذكاء	 أساسية	 أداة	 وابتكارية	
تركز	 التي	 املواطنني	 علوم	 مشاريع	 شعبية	 زيادة	 األمثلة	 وتشمل	
حتديا	 النباتية	 احلدائق	 ويواجه	 املناخ.  تغيير	 في	 النباتات	 رصد	 على	
إبراز	أهمية	حفظ	النباتات	خلدمات	النظم	اإليكولوجية	 يتمثل	في	

اجملهول. املستقبل	 املفيدة	في	ظل	 األنواع	 وحماية	

احلدائق النباتية

دعمت املنظمة الدولية حلفظ حدائق النباتات، مبساندة 
مصرف HSBC من خالل االستثمار في برنامج الطبيعة، 
البرامج التعليمية لتدريب املدرين على شؤون البيئة 
في احلدائق النباتية في البرازيل وأندونيسيا. ومّكن هذا 
البرنامج من الوصول إلى 150.000 طفال على األقل 
وتلقى املدرسون تدريبا على كيفية استخدام احلدائق 

كأقسام في الهواء الطلق.

حديقة أوكسفورد النباتية 

أنشأت هذه احلديقة في 1621 "للحث على التعلم". 
النباتات في  العاملية حلفظ  االستراتيجية  وأُدرجت 
علوم  في  التخصص  سنوات  جميع  في  التدريس 
التنوع البيولوجي في جامعة أوكسفورد. وأصبحت 
االستراتيجية العاملية حلفظ النباتات نفسها املنهج 
اخلاص بنموذج في دورة عن حفظ النباتات. وتلقى كل 
تلميذ من التالميذ البالغ عددهم 12.500  تلميذا ممن 
زاروا هذه احلديقة معلومات عن كيفية املساهمة في 
حتقيق هدف واحد على األقل من أهداف االستراتيجية 
 Garden & حلديقة  ئر  ا ز كل  وتلقى  املذكورة. 
Arboretum دليال يعرف استراتيجية والذي يطلع 

الزائر على األهداف الستة عشرة.

احلدائق النباتية الوطنية في أيرلندا

النباتات،  إلى موضوع حفظ  تتطرق  برامج  تشكل 
واالستدامة وتغير املناخ عنصرا أساسيا للعديد من 
األنشطة التعليمية للحدائق النباتية )الصورة: بيتر 

وايز جاكسون(

The University of Oxford 
Botanic Garden and 
Harcourt Arboretum

Saving the 

World’s 
Flora

تالميذ		أثناء	زيارتهم	حلدائق	كريستنبوش	للنباتات	في	جنوب	إفريقيا	
)SANBI :الصورة(
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االستراتيجية	 في	 املدرجة	 األهداف	 هذه	 حتقيق	 سيتطلب	
لتلبية	 هائلة،	ال	سيما	 قدرات	 بناء	 النباتات	 العاملية	حلفظ	
احلاجة	إلى	وجود	ممارسي	حفظ	النباتات	املدربني	على	مجموعة	
متنوعة	من	التخصصات،	مع	الوصول	إلى	التسهيالت	املالءمة. 
القطاعات	 ذات	 األهداف	 من	 كواحد	 	 الهدف، 	 هذا ويعتبر	
	، محدد بشكل	 كميا	 يكن	 لم	 إن	 	 تيجية، لالسترا املتعددة	
عنصرا	أساسيا	لتحقيق	جميع	أهداف	االستراتيجية	العاملية	
حلفظ	النباتات	وكذلك	غرضها	الكلي	املتمثل	في	وقف	فقدان	
التنوع	النباتي	على	نطاق	عاملي. وتضم	التسهيالت	املالءمة	
ما	يكفي	من	املوارد	التكنولوجية	واملؤسسية	واملالية. ويعتبر	
احلصول	على	املهارات	واألدوات	واملعلومات	ذات	الصلة،	ونشرها	
أن	 وينبغي	 الهدف.  لتحقيق	هذا	 أساسيا	 بشكل	مناسب،	
تستند	عملية	بناء	القدرات	إلى	تقييم	االحتياجات	الوطنية	
عبر	قطاع	حفظ	النباتات. وتقدر	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	
النباتات	أن	عدد	األشخاص	املدربني	العاملني	في	مجال	حفظ	
أنه	 بيد	  .2010 العالم	سيتزايد	بحلول	عام	 النباتات	عبر	
نظرا	للتباين	اجلغرافي	بني	التنوع	البيولوجي	واخلبرات	املتاحة،	
يُرجح	القيام	مبا	هو	أكثر	من	مضاعفة	عدد	األشخاص	املدربني	
لنامية	 ا الصغيرة	 اجلزرية	 والدول	 	 كثيرة، نامية	 بلدان	 في	
والبلدان	ذات	االقتصادات	االنتقالية. وال	تشمل	عملية	زيادة	
موظفني	 تدريب	 بل	 اخلدمة	فحسب،	 أثناء	 التدريب	 القدرة	
إضافيني	وجهات	معية	أخرى،	ال	سيما	على	مستوى	اجملتمعات	

احمللية.   

احملرز التقدم 

مع	أنه	ال	يوجد	خط	أساس	عاملي	ميكن	أن	يساعد	على	قياس	
تقييما	 البلدان	 من	 نسبيا	 قليل	 إال	 يُجر	 ولم	 احملرز،	 التقدم	
لالحتياجات،	فق	أحرزت	عدة	برامج	عاملية	تقدما	هائال	في	زيادة	
عدد	األشخاص	املدربني	على	حفظ	النباتات. وأُعدت	مشاريع	
تعاونية	مختلفة	بني	املؤسسات. ويشمل	ذلك	برامج	التدريب	
التعهد	 لتمكينها	من	 البلدان	 فرادى	 باحتياجات	 تفي	 التي	
البيولوجي،	 بالتنوع	 املتعلقة	 االتفاقية	 مبوجب	 بالتزاماتها	
مبا	في	ذلك	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النبات. وجتمع	عدة	
برامج	البحث	العلمي	بشأن	النباتات	والتدريب	على	ذلك	وبناء	
القدرات. وإلى	جانب	التدريب،	تنظم	بعض	البرامج	حلقات	
بشأن	 ة	 واملشور املتخصصة	 املعدات	 	 وتوفر رسمية	 عمل	
تصميم	التسهيالت	القطرية	املالءمة. وأدت	شبكات	حفظ	
القدرات	 وبناء	 التدريب	 برامج	 دورا	هاما	في	إعداد	 النباتات	

حلفظ	التنوع	النباتي.

 Red Latinoamericana منظمة	 فمثالل،	شاركت	
الالتينية	لعلوم	 de Botánica )RLB أي	شبكة	أمريكا	
النباتات(،	وهي	عضو	في	الشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات،	في	
زيادة	عدد	العاملني	املؤهلني	في	مجال	النباتات	جلرد	النباتات	
بشكل	مالئم،	وفهم	أداء	النظم	اإليكولوجية	وتقدمي	األساس	
أمريكا	 وإدارتها	في	 الهامة	 الطبيعية	 املوارد	 للحفاظ	على	
الالتينية. وبفضل	احتاد	عدد	مختار	من	أرقى	مؤسسات	أمريكا	
والبرازيل	 الالتينية	تقع	في	املكسيك	وكوستاريكا	وفنزويال	
وشيلي	واألرجنتني،	دربت	هذه	املنظمة	نحو	200 من	الباحثني	
56 دورة	 18 بلدا	وكذلك	 على	مستوى	الدراسات	العليا	من	
 100 من	دورات	الدراسات	العليا	املتخصصة. ومولت	نحو	
للبحث	 منحة	صغيرة	  160 من	 أكثر	 وقدمت	 علميا	 حدثا	
في	مجال	النباتات	في	أمريكا	الالتينية. وخالل	هذه	السنوات،	
أعدت	هذه	املنظمة	هذه	األنشطة	وأنشطة	أخرى	تركز	على	
أمريكا	 في	 النباتي	 التنوع	 وحفظ	 والتعليم	 القدرات	 بناء	

الالتينية	واستخدامه	بشكل	مستدام.

الهدف رقم 15:

ارتفاع عدد األشخاص املدربني العاملني في التسهيالت املناسبة في مجال حفظ 
النباتات، وفقا لالحتياجات الوطنية، من أجل حتقيق أهداف االستراتيجية العاملية 

حلفظ النباتات

 تدريب	مدرسني	على	حفظ	النباتات	في	جنوب	غرب	آسيا	
)BGCI	تان	الصورة: بيان(



 
 

ت
اتا

نب
	ال
ظ

حلف
ة	
ملي
عا

	ال
ية

ج
تي
ترا

س
اال

  
  

ي
ج
لو
يو

لب
ع	ا

نو
لت
	با
قة

عل
ملت
ة	ا

قي
فا

الت
ا

  4
1

ة 
ح

صف
ال

ملستقبل  ا

سيظل	إعداد	رؤوس	األموال	البشرية	الكافية	واحلصول	على	
موارد	مالءمة	عنصرا	أساسيا	لتحقيق	االستراتيجية	العاملية	
2010. وستتطلب	 حلفظ	النباتات	إلى	مرحلة	ما	بعد	عام	
وبناء	 جديدة	 مهارات	 املناخ	 تغير	 يفرضها	 التي	 التحديات	
تدقيق	 ء	 إجرا من	 والبد	 العالم.  بلدان	 معظم	 عبر	 قدرات	
بشأن	ما	حتقق	من	حيث	بناء	القدرات	عبر	مختلف	األهداف	
لتحديد	أوجه	القصور	واحتياجات	القدرات. كما	يطلب	من	
الدول	األطراف	تقييم	االحتياجات	وحتديد	األولويات	الوطنية	
من	حيث	التدريب	وتخصيص	األموال. والبد	من	توفير	الدعم	
املستمر،	والتوجيه،	وتدريب	املوظفني	املدربني،	ال	سيما	هؤالء	
باملشاريع	 املرتبطة	 التدريبية	 الدورات	 من	 استفادوا	 الذين	
املمولة	من	اجلهات	املانحة	التي	تعّمر	لفترة	زمنية	محدودة. 
وينبغي	استخدام	التكنولوجيا	إلى	أقصى	حد	وإعداد	املواد	
التدريبية	متعددة	اللغات	املوحدة	وإتاحتها. ودون	إنشاء	وكالة	
رائدة	أو	مؤسسة	مرتبطة	بهذا	الهدف،	سيظل	تنسيق	ورصد	

التقدم	احملرز	وقياس	أثر	التدريب	املقدم	حتديا	مستمرا.

الدورة اإلفريقية اإلقليمية بشأن استراتيجيات 
حفظ النباتات

العاملية حلفظ  االستراتيجية  لتنفيذ  القدرات  بناء 
يبية  لتدر ا ة  ر لدو ا هدف  كان  فريقيا  إ في  لنباتات  ا
االستراتيجية  تنفيذ  لدعم  الطلب  حسب  املعدة 
كيو  حدائق  أعدتها  وقد  النباتات.  حلفظ  العاملية 
الدولية حلفظ  إلى جانب املنظمة  النباتية امللكية، 
بالتنوع  املتعلقة  االتفاقية  وأمانة  النباتات  حدائق 
احتضنتها  التي  الدورة،  هذه  وضمت  البيولوجي. 
ومولتها  أوغندا  في  كامباال  في  ماكيريري  جامعة 
من  مندوبني  للتبغ،  األمريكية  البريطانية  الشركة 
16 بلدا إفريقيا. وجمعت هذه الدورة التي استغرقت 
ونظمت  لتطبيقي  ا و لنظري  ا بني  ونصف  أسبوعا 
ئل  مسا على  ركزت  م  يا أ  5 مت  ا د نية  ميدا ة  ر يا ز
حفظ النباتات. وبعد انتهاء هذه الدورة، أعد جميع 
تيجية  ا االستر تنفيذ  لة  حا عن  ا  ير تقر املشاركني 
ت  شهد و  . نهم ا بلد في  ت  تا لنبا ا حلفظ  ملية  لعا ا
مونتسيرات في إقليم الكاريبي تنظيم دورة مماثلة.  

متطوعو	برنامج	CREW يتلقون	التدريب	على	التخطيط	لألنواع	
)SANBI :)الصورة	إفريقيا	جنوب	في	ورصدها	باالنقراض	املهددة بناء	قدرات	موظفي	البستة	على	األساليب	الفنية	حلفظ	النباتات	

)SANBI :الصورة(

)BGCI	،تان	)الصورة: بيان	النباتات	هوية	حتديد	على	أطفال	تدريب
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تقدم	الشبكات	التي	تدعم	أنشطة	حفظ	النباتات	السبل	
الكفيلة	بتقاسم	البروتوكوالت	واالحتفاء	بالنجاح،	وتبادل	
في	 للمختصني	 املهني	 التطوير	 على	 والتشجيع	 	 البيانات،
النباتات.  النباتات	وبناء	قدرات	مجتمع	حفظ	 مجال	حفظ	
وتشمل	املنظمات	التي	تشارك	في	هذه	الشبكة	الوكاالت	
احلكومية،	واملتاحف،	واخملتصني	األكادمييني،	واحلدائق	النباتية	
تقتصر	 ال	 	 لك، ذ من	 ألهم	 ا و احلكومية.  	 غير ملنظمات	 ا و
الشبكات	على	متابعة	أي	منوذج	معني	وغالبا	ما	تتجاوز	احلدود	
السياسية	أو	القطاعية	حلشد	املوارد	بشكل	فعال	لتحقيق	
األغراض	احملددة. وبالنسبة	للمنظمات،	األصغر	حجما،	فإن	
املشاركة	في	شبكات	يتيح	وسائل	مباشرة	للمساهمة	في	
املتبادلة	 املمارسات	 واالستفادة	من	 أوسع	نطاقا،	 مشاريع	
في	بناء	القدرات	واخلبرات. وفيما	يخص	املنظمات	والوكاالت	
فعالة	 وسائل	 الشبكات	 تقدم	 	 ، نطاقا األوسع	 احلكومية	
املالحظات	 املشاريع	على	مسافات	طويلة	وجتميع	 لتنسيق	
والنتائج	املستخلصة. ومعظم	الشبكات	ذات	تنظيم	ذاتي،	
وتنشأ	كاستجابة	لالحتياجات	والفرص	املتاحة. وتوجد	مناذج	
غير	 اجلهود	 بني	 تتراوح	 حيث	 	 للشبكات، عديدة	 مختلفة	
الرسمية،	وأحيانا	العابرة،	لتبادل	املعلومات	أو	التعاون	بشأن	
موظفني	 لديها	 التي	 الدولية	 واجلمعيات	 احملددة،	 املشاريع	
بأجور	وأمانات. ومت	في	اآلونة	األخيرة	إقرار	مفهوم	الشبكات،	
الشراكة	 تتكون	 	 فمثال، الشبكات.  يسمى	شبكات	 ما	 أو	
العاملية	حلفظ	النباتات	من	مجموعة	واسعة	من	الشركاء،	
التقدم	 ز	 إحرا ويتوقف	 منهم	شبكات.  عدد	 يشكل	 حيث	
العاملية	 لالستراتيجية	 األخرى	 األهداف	 من	 العديد	 بشأن	
تعزيز	 هدفا	على	  15 والبالغ	عددها	 النباتات	 بشأن	حفظ	
أو	إنشاء	شبكات	جديدة. فمثال،	يتطلب	 الشبكات	احلالية	
)الهدف	 النباتات	 بروتوكوالت	حفظ	 وتبادل	 واختبار	 إعداد	
3( والتدريب	على	حفظ	النباتات	وتعزيز	القدرات	على	 رقم	
15( تبادل	 ذلك	بواسطة	زيادة	عدد	املوظفني	)الهدف	رقم	

املعلومات	واملوارد	وأحيانا	املوظفني	بفعالية. 

احملرز التقدم 

حلفظ	 ملية	 لعا ا تيجية	 ا االستر 	 تعتبر 	 ، عديدة نب	 جوا من	
النباتات	نفسها	برنامجا	شعبيا	للتواصل	الشبكي. ويدعو	
الهدف	رقم	1 إلى	إنشاء	أو	تعزيز	الشبكات؛	أما	االستراتيجية	
العاملية	حلفظ	النباتات	فهي	خالصة	للتواصل	الشبكي	وأداة	
ساهمت	في	تسهيل	وتعزيز	التواصل	الشبكي	مع	استجابة	

املنظمات	لهذه	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات.

فعالة	 جد	 لنباتات	 ا حلفظ	 العاملية	 تيجية	 االسترا وكانت	
اتصاالت	 وجتري	 لعدة	قطاعات.  إيجاد	شبكات	شاملة	 في	
بالبرنامج	 املعنية	 واملنظمات	 النباتية،	 احلدائق	 بني	مجتمع	
ية	 غذ أل ا 	 منظمة و 	 ، يبة لغر ا 	 خيلة لد ا 	 ع ا نو لأل 	 ملي لعا ا
جي	 لو لبيو ا 	 ع لتنو با 	 ملعني ا 	 لي و لد ا 	 ملعهد ا 	 ، عة ا ر لز ا  و
األخرى	 والبرامج	  )Biodiversity International(
م	 املستدا االستخدام	 ومبادرات	 	 ثية، ا لور ا د	 ر باملوا املعنية	
وقطاع	الغابات	وتتبادل	اخلبرات	املرتبطة	باألهداف. وقد	شمل	
الوطنية	 الشبكات	 ونشأت	 املستويات.  التبادل	جميع	 هذا	
والعاملية	والشبكات	التي	تشمل	عدة	قطاعات	داخل	البلدان	

أو	تعززت	لتنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات.

هيئات	 بني	 الشبكي	 لتواصل	 ا على	 اجلهود	 هذه	 وحفزت	
املعشبات	وحدائق	احليوانات	واملنظمات	األخرى	التي	رمبا	لم	
تعتبر	نفسها	في	السابق	أنها	تضطلع	بدور	حفظ	النباتات. 
تنفيذ	 تعزيز	 على	 اإلقليمية	 الشبكات	 من	 العديد	 وركزت	
االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	على	املستويني	الوطني	
واإلقليمي. وشكلت	الندوة	وحلقة	العمل	في	مؤمتر	أمريكا	

الهدف رقم 16:

إقامة أو تعزيز شبكات وطنية وإقليمية ودولية معنية بأنشطة حفظ النباتات

مساهمة	شبكة	TRAMIL1 في	تنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	
النباتات	)الصورة: سونيا	الغوس	- ويت(

www.rlbbotanica.org  1

اإلقليم اإليكولوجي 
ملناطق حفظ النباتات: 
الهدفان رقم 4 ورقم 5

التدريب: 
الهدفان 3 

اجلامعاتورقم 15
الشبكات الوطنية: 

الهدف رقم 16

الدراسات االستقصائية 
في اجملال النباتي العرقي: 
الهدفان رقم 1 ورقم 13*

التحقق العلمي
السالمة + الكفاءة

حالة حفظ النباتات: 
الهدف رقم 2*

إدارة املعلومات: الهدفان 
رقم 14* ورقم 16

احلكومة

الشبكات الوطنية اجملتمعات احمللية

السياسات في 
مجال الصحة

منظمة الصحة للبلدان 
األمريكية/منظمة 

الصحة العاملية

اجلامعاتالبرامج الصحة

الهدفان رقم 
11 ورقم 12

حفظ النباتات داخل 
مواقعها الطبيعية: 

الهدف رقم 7

حفظ النباتات خارج 
مواقعها الطبيعية: 

الهدفان رقم  8 
ورقم 9

االستراتيجيات 
الوطنية للتنوع 

البيولوجي

إدارة املناطق احملمية: 
الهدف رقم 5

التدريب، والتعليم: 
الهدفان رقم 3 

ورقم 15 

املساهمات في االستراتيجية العاملية حلفظ النباتات
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الالتينية	بشأن	النباتات	في	سنتياغو	باجلمهورية	الدومينيكية	
2006 نشاطا	جديرا	باملالحظة	للغاية	والذي	 في	متوز/يوليو	
ساعد	على	إذكاء	الوعي	بتنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	
الشراكة	 	 تنمية	 الالتينية	ودعم	 أمريكا	 بلدان	 النباتات	في	
االقليمية	حلفظ	النباتات	في	أمريكا	الالتينية	والترويج	لذلك	
)جمعية	أمريكا	الالتينية	بشأن	النباتات	و	الشراكة	العاملية	
حلفظ	النباتات(. ومن	اجلهود	األخرى	التي	تبذلها	الشبكات	
 2005 أيضا	تنظيم	حلقة	عمل	في	كانون	األول/ديسمبر	
في	بوغوتا	في	كولومبيا،	بشأن	احلدائق	النباتية	في	أمريكا	
الحلدائق	  2010 لعام	 اإلقليمية	 األهداف	 لوضع	 الالتينية	
لالتينية	 ا 	 يكا مر أ )جمعية	 لالتينية	 ا 	 يكا مر أ في	 تية	 لنبا ا
والكاريبي	للحدائق	النباتية،	واملنظمة	الدولية	للحفاظ	على	
 Red Nacional de Jardines	ومنظمة	النباتية،	احلدائق

Botánicos de Colombia وشركاء	آخرين(.  

وفي	أوروبا،	ال	ميكن	إقامة	تعاون	فعال	دون	التركيز	على	تعاون	
على	 القليلة	 األمثلة	 ومن	 العاملة.  األفرقة	 و	 أ الشبكات	
 Planta هناك	شبكة	 النباتات	 مجال	حفظ	 في	 التعاون	
Europa واجمللس	األوروبي	للحفاظ	على	الفطريات،	والشبكة	
األوروبية	للحفاظ	على	البذور	الطبيعية،	واللجنة	األوروبية	
بية	 و ر ألو ا 	 جلمعية ا و 	 ، ئية عا لالو ا ت	 تا لنبا ا على	 للحفاظ	
 Planta	شبكة	مع	الروابط	العهد. وبفضل	حديثة	للفطريات
Europa،	تساهم	بفعالية	في	تنفيذ	االستراتيجية	األوروبية	

حلفظ	النباتات.

ملستقبل ا

ينبغي	أن	تواصل	الدول	األطراف	في	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	
البيولوجي	حتديد	مراكز	تنسيق	وطنية	واحلث	على	املشاركة	
ف	 هدا أ حتقيق	 في	 عات	 لقطا ا من	 واسعة	 مجموعة	 في	
ثلث	 نحو	 وقد	حدد	 النباتات.  العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	
الدول	األطراف	في	هذه	املرحلة	مراكز	تنسيق	لالستراتيجية	

العاملية	حلفظ	النباتات.

لغة	 با أهمية	 تات	 لنبا ا حلفظ	 ملية	 لعا ا اكة	 لشر ا وتشكل	
وحتث	 النباتات.  العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	 إلى	 بالنسبة	
التنسيقية	 رئيسيا	لآللية	 باعتبارها	عنصرا	 الشراكة،	 هذه	
وتشجع	على	 النباتات،	 العاملية	حلفظ	 لالستراتيجية	 املرنة	
بلوغ	جميع	األهداف. وسيتواصل	إحراز	مزيد	من	التقدم	في	
التواصل	الشبكي	اإللكتروني،	وتظهر	أدوات	جديدة	مثل	مواقع	
التواصل	الشبكي	االجتماعية	واملهنية،	غير	أن	الوصول	إلى	

هذه	األدوات	املعينة	يبقى	محدودا	في	عدة	مناطق.

وتقدم	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	مدخال	إلى	آالف	
املؤسسات	للمساهمة	في	تنفيذ	االتفاقية	املتعلقة	بالتنوع	
البيولوجي. وستواصل	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	
تقدمي	وسائل	فعالة	إلشراك	حماة	الطبيعة	والعلماء	واجملتمع	
املدني	في	برنامج	يقوم	على	املشاركة	حيث	تعتبر	مساهمات	

اجلميع	مهمة.

إقامة التواصل الشبكي إلمتام القائمة احلمراء 
للبيانات بشأن النباتات في جنوب إفريقيا

املعهد  قّيم   ،2 رقم  الهدف  إطار  في  وارد  هو  كما 
في  إفريقيا  جنوب  في  البيولوجي  للتنوع  الوطني 
تات  لنبا ا نواع  أ جميع  حفظ  حالة  األخير  اآلونة 
التي تنبت في جنوب  20.456 نوعا  البالغ عددها 
مع  ملستمر  ا لتنسيق  با لتقييم  ا ى  جر و  . يقيا فر إ
قيمته  وتبلغ  النباتات  مجال  في  متخصصا   169
تقييم مجموعة  أنه ميكن  ويقدر  دوالر.   570.000
فترة  خالل  نوعا   20.000 نحو  تبلغ  النباتات  من 
من  متخصصني  ثالثة  تفرغ  ما  ذا  إ سنوات  خمس 
ذوي اخلبرة في مجال النباتات وموظفان اثنان لتقدمي 
الدعم للعمل. كما أفادت التجربة بأنه ميكن إجراء 
عمليات تقييم شاملة حلفظ جميع النباتات داخل 
املوارد  ُكرست  ما  إذا  نباتية جد متنوعة  مجموعة 
البشرية واملالية. وتقدم املعشبة اإللكترونية، مثل 
في  كبيرة  مساعدة  الصني،  وضعته  الذي  النظام 
تسريع وتيرة عمليات تقييم حفظ النباتات. وتعتبر 
أساسية  األراضي  تغطية  عن  الدقيقة  املعلومات 

لتحديد التهديدات التي تتعرض لها األنواع. 

تبادل	اخلبرات	في	مجال	حفظ	النباتات	بني	اململكة	املتحدة	والصني	في	
معهد	بيجني	للنباتات	)الصورة: ستيال	سيميو(

نباتات	Drosanthemum Micans،	وهي	نبات	ترد	في	القائمة	
احلمراء	للبيانات	املتعلقة	بالنباتات	في	جنوب	إفريقيا.   
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www.plants2010.org

الشراكة العاملية حلفظ النباتات مبادرة طوعية تضم منظمات دولية وإقليمية ووطنية للمساهمة في تنفيذ هذه الشراكة. 
وأُطلقت هذه الشراكة في شباط/فبراير 2004 في االجتماع السابع ملؤمتر الدول األطراف في االتفاقية املتعلقة بالتنوع 
البيولوجي في كواال المبور في ماليزيا وتشمل اآلن 34 مؤسسة ومنظمة أعضاء فيها في جميع أنحاء العالم ولها برامج 
هامة في مجال حفظ النباتات. وترمي هذه الشراكة إلى ربط املبادرات احلالية املعنية بحفظ النباتات، وتعزز حتديد الثغرات 
وتعبئة املوارد الالزمة. وتتوخى حتقيق هدف رئيسي هو تقدمي املساعدة العملية، والدعم واملشورة لتنفيذ الشراكة على 

املستوى الوطني، التي حتظى بدعم أمانة مقدمة من االستراتيجية العاملية حلفظ النباتات.  
وتشمل األنشطة التي تنظمها الشراكة العاملية حلفظ النباتات أو تدعمها ما يلي: 

دعم	تطوير	االستراتيجية	الوطنية	املتعلقة	بحفظ	النباتات؛ 	•

تنظيم	دورات	تدريبية	إقليمية	بخصوص	حفظ	النباتات؛ 	•

وضع	أهداف	عام	2010	املرتبطة	بالشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات	على	املستوى	الوطني	واملستويات	األخرى		 	•
)مثال	بالنسبة	للحدائق	النباتية(؛

تنفيذ	عمليات	تقييم	حلفظ	النباتات	على	املستويات	الوطني	واإلقليمي	والعاملي؛ 	•

تعريف	وحتديد	املعايير	الالزمة	للمناطق	الهامة	اخلاصة	بالتنوع	النباتي؛ 	•

إعداد	مشاريع	على	جميع	املستويات	حلفظ	النباتات	املعرضة	للخطر	وموائلها	واستخدامها	بشكل	مستدام؛ 	•

العمل	نحو	إجناز	قائمة	عملية	جلميع	أنواع	النباتات	املعروفة؛ 	•

إقامة	شبكات؛ 	•

تنظيم	مبادرات	للوعي	العام	والتثقيف؛ 	•

املشاركة	في	وضع	آلية	تنسيقية	مرنة	لالستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات،	مبا	في	ذلك	املساعدة	على	تنظيم	 	•
اجتماعات	مجموعة	االتصال	املعنية	بالشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات؛

ترجمة	كتيب	الشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات	إلى	أهم	لغات	العالم؛  	•

)GPPC( في دبلن بآيرلندا ملناقشة  2005 مؤمتر الشراكة العاملية حلفظ النباتات  انعقد في تشرين األول/أكتوبر 
 التقدم الذي أحرزته االستراتيجية العاملية حلفظ النباتات )GSPC( )وميكن االطالع على إجراءات هذا املؤمتر على املوقع 
التالي www.botanicgardens.ie(. وساعدت الشراكة العاملية حلفظ النباتات أيضا في ضوء إجراء استعراض معمق 
لالستراتيجية العاملية حلفظ النباتات في عام 2008 على إعداد التقرير احلالي عن النباتات وستكون على استعداد 

للمساهمة في املناقشات بشأن خيارات هذه االستراتيجية ملرحلة ما بعد عام 2010.

 مؤمتر الشراكة العاملية حلفظ النباتات في احلدائق النباتية الوطنية في آيرلندا، تشرين األول/أكتوبر 2005. 
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إن	الهيئة	الفرعية	للمشورة	العلمية	والفنية	والتكنولوجية،	  .1
لدى	استعراضها	املتعمق	لتنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	
النباتات،	استنادا	إلى	الوثائق	املرجعية،	ومساهمات	اخلبراء	واحلوار	
العلمي،	ترفع	الرسائل	الرئيسية	التالية	لعناية	مؤمتر	األطراف	

في	اجتماعه	التاسع: 

قدمت	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	بصفة	عامة	 أ. 
إطارا	مفيدا	لتحقيق	التجانس	بني	مختلف	املبادرات	والبرامج	
في	مجال	حفظ	النباتات	على	املستويني	احمللي	واإلقليمي	

وحتقيق	التقارب	فيما	بينها؛

إن	االستراتيجية	العاملية	جنحت	بشكل	ملحوظ	في	حتفيز	 ب. 
إشراك	مجتمعات	احلدائق	النباتية	وحفظ	النباتات	في	عمل	
االتفاقية،	من	خالل	إنشاء	شبكات	وطنية	وإقليمية	وعاملية،	
ضمن	جملة	أمور،،	تشمل	بوجه	خاص،	الشراكة	العاملية	
حلفظ	النباتات	التي	ظهرت	إلى	الوجود	في	االجتماع	السابع	

ملؤمتر	األطراف	في	االتفاقية؛

إن	تقييم	األلفية	للنظم	اإليكولوجية	يقدم	مبررا	إضافيا	 ج. 
لتنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات،	مبا	في	ذلك	
على	املستوى	الوطني،	بغية	تأمني	املوارد	النباتية	وخدمات	
توفيرها	والسماح	للمجتمعات	مبواصلة	اشتقاق	املنافع	من	
التنوع	للنباتي،	وخصوصا	لألغذية	واألدوية	والوقود	واأللياف	

واخلشب	واالستخدامات	األخرى؛

لتحقيق	 فرصا	 يقدم	 لالستراتيجية	 الوطني	 التنفيذ	 إن	 د. 
الفقر	 وطأة	 وخصوصا	خفض	 لأللفية	 اإلمنائية	 األهداف	
)الهدف	1(،	واألزمة	الصحية	)الهدف	6( واالستدامة	البيئية	

7(؛	 )الهدف	

50 في	 5 )تأمني	حماية	 األهداف	 حدث	تقدم	في	حتقيق	 ه. 
املائة	من	أهم	املناطق	للتنوع	النباتي(،	و 8 )االحتفاظ	بـ	
في	مجموعات	 املهددة	 النباتية	 األنواع	 من	 املائة	 في	  60
خارج	مواقعها	الطبيعية،	ويفضل	أن	تكون	في	بلد	املنشأ،	
وإدراج	10 في	املائة	من	تلك	األنواع	في	برامج	اعادة	االنعاش	
70 في	املائة	من	التنوع	الوراثي	 9 )حفظ	 واالستعادة(،	و	
للمحاصيل	وغيرها	من	األنواع	النباتية	ذات	األهمية	الكبيرة	
من	الناحية	االجتماعية	واالقتصادية،	وصون	املعارف	احمللية	
11 )إال	تعرض	التجارة	الدولية	 واألصلية	املرتبطة	بها(،	و	
للخطر	أي	نوع	من	اجملموعات	النباتية	البرية(،	و 14 )إدراج	
أهمية	التنوع	النباتي	وضرورة	حفظه	في	البرامج	التعليمية	

وبرامج	االتصال	وتثقيف	وتوعية	اجلمهور(؛

غير	أن	تقدما	محدودا	قد	حتقق	بالنسبة	لألهداف	التالية:  و. 
الهدف	1 )قائمة	عمل	يسهل	احلصول	عليها	تشمل	األنواع	
النباتية	املعروفة	كخطوة	نحو	وضع	قائمة	كاملة	لنباتات	
العالم(،	و	2 )تقييم	أولي	للوضع	القائم	في	مجال	احلفظ	
املستويات	 املعروفة	على	 النباتية	 األنواع	 بالنسبة	جلميع	
الوطنية	واإلقليمية	والدولية(،	و	4 )حفظ	10 في	املائة	على	
األقل	من	كل	منطقة	إيكولوجية	في	العالم	حفظا	فعاال(،	و	

6 )إدارة	30 في	املائة	على	األقل	من	األراضي	املنتجة	بطريقة	
تتوافق	مع	حفظ	التنوع	النباتي(،	و	10 )وضع	خطط	إلدارة	
التي	تهدد	 الرئيسية	 الغريبة	 األنواع	 األقل	من	 100 على	
النباتات	واجملموعات	النباتية	واملوائل	والنظم	اإليكولوجية	
املرتبطة	بها(،	و	12 )جعل	30 في	املائة	من	املنتجات	القائمة	
إدارة	مستدامة(،	 تدار	 النباتات	مستمدة	من	موارد	 على	
15 )زيادة	عدد	األفراد	املدربني	العاملني	في	التسهيالت	 و	
املالئمة	املتعلقة	بحفظ	النباتات،	وفقاً	لالحتياجات	الوطنية،	

لتحقيق	أهداف	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات(؛	

هناك	بعض	الثغرات	في	حتقيق	الهدف	3 )وضع	مناذج	ومعها	 ز. 
بروتوكوالت	في	سبيل	حفظ	النباتات	واستعماله	املستدام،	
قائمة	على	أساس	البحوث	واخلبرة	العملية( وال	سيما	فيما	
يتعلق	بإعداد	أدوات	وبروتوكوالت	بصدد	أهداف	االستراتيجية	
حتقيقها	 في	 التقدم	 كان	 التي	 لنباتات	 ا حلفظ	 العاملية	

محدودا؛	

اعترضت	عقبات	اجلهود	لتحقيق	الهدف	7 )حفظ	60 في	 ح. 
املائة	من	األنواع	املهددة	باالنقراض	في	العالم	في	املوقع	
الطبيعي( تتمثل	في	حتقيق	تقدم	محدود	في	بلوغ	الهدف	
7 يعتمد	على	البيانات	املرجعية	التي	تشتق	 2،	ألن	الهدف	

مبوجب	الهدف	2؛

تشمل	العقبات	التي	تعترض	التنفيذ	الوطني	لالستراتيجية	 ط. 
	، لتنسيق	 ا ونقص	 	 ، د حملدو ا ملؤسسي	 ا لدمج	 ا ملية	 لعا ا
املالئمة	على	مستوى	 غير	 القانونية	 واألطر	 والسياسات	
ة	 لقدر ا نقص	 لتشغيلي:  ا ملستوى	 ا وعلى	 	 لتخطيط؛ ا
والتنوع	 التصنيف،	 )عن	 البيانات	 ونقص	 التصنيف،	 على	
البيولوجي،	واحلفظ(،	واألدوات	والتكنولوجيات،	والتعاون	
لبشرية	 وا لية	 ملا ا 	 د ر ملوا وا 	 ، احملدود القطاعي	 لتنسيق	 وا

احملدودة؛

القضايا			الناشئة		عن		التغير		البيئي		العاملي	،		وهى		أثر		 ي. 
)nutrient loading(			املغذيات			وحتميل			املناخ		تغير

التي	ميكن	معاجلتها	أثناء	حتقيق	األهداف	القائمة.

توصي	الهيئة	الفرعية	للمشورة	العلمية	والفنية	والتكنولوجية	  .2
مؤمتر	األطراف	في	اجتماعه	التاسع	مبا	يلي:

أن	يحث	األطراف	التي	لم	يسبق	لها	القيام	بذلك	بأن	تبادر	 )أ( 
إلى:

ترشيح	نقاط	اتصال	لالستراتيجية؛   )i(

حلفظ	 إقليمية	 و/أو	 وطنية	 استراتيجيات	 وضع	   )ii(
ر	 إطا في	 	 لة، احلا حسب	 األهداف	 مع	 تات	 لنبا ا
للتنوع	 لوطنية	 ا لعمل	 ا وخطط	 تيجيات	 ا استر
البيولوجي	وغيرها	من	السياسات	العامة	وخطط	
العمل	الوطنية	واإلقليمية	ذات	الصلة،	وذلك	كجزء	
التنوع	 هدف	 حتقيق	 إلى	 ترمي	 أوسع	 من	خطط	
البيولوجي	لعام	2010 واألهداف	اإلمنائية	لأللفية	

ذات	الصلة؛

املرفق األول:

التوصية 2/12 الصادرة عن الهيئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والفنية 
والتكنولوجية.

استعراض متعمق لتنفيذ االستراتيجية العاملية حلفظ النباتات
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أن	يوصي	األطراف،	واحلكومات	األخرى	واملنظمات	ذات	الصلة	ال )ب(  
بالنظر	فيما	يلي:

محسن	 	 تنفيذ 	 حتقيق لى	 إ 	 مية ا لر ا 	 ألنشطة ا   )i(
لالستراتيجية،	والسيما	ما	يتعلق	بأهدافها	1 و	2 

و 3 و 4 و	6 و	7 و	10 و	12 و	15؛

تقدمي	معلومات	إضافية	عن	التقدم	احملرز	نحو	حتقيق	   )ii(
أهداف	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات،	حسب	
واملعلومات	 الكمية	 البيانات	 ذلك	 في	 مبا	 احلالة،	
مثل	 األخرى	 والعمليات	 القطاعات	 عن	 الصادرة	
قطاعي	الغابات	والزراعة،	من	أجل	تعزيز	استعراضات	
في	 النباتات	 العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	 تنفيذ	

املستقبل؛	

العاملية	حلفظ	 أن	ينظر	في	مواصلة	إعداد	االستراتيجية	 )ج( 
2010 مبا	في	ذلك	استعراض	 النباتات	في	مرحلة	ما	بعد	
األهداف	القائمة.  وينبغي	إجراء	هذا	البحث	في	سياق	أوسع	
إطار	 في	 النباتات،	 العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	 للخطة	
2010،	مع	 التطوير	اإلضافي	لالتفاقية	في	مرحلة	ما	بعد	
مراعاة	األولويات	والقدرات	الوطنية	واالختالفات	في	التنوع	

النباتي	فيما	بني	البلدان؛

أن	يطلب	إلى	األمني	التنفيذي	القيام	مبا	يلي،	بالتعاون	مع	 )د(  
ذات	 األخرى	 واملنظمات	 النباتات	 العاملية	حلفظ	 الشراكة	

الصلة	.

إعداد	حقيبة	)tool kit( أدوات	وفقا	للفقرة	7 من	   )i(
املقرر	10/7 الصادر	عن	مؤمتر	األطراف،	تصف،	ضمن	
جملة	أمور،	األدوات	واخلبرات	التي	ميكن	أن	تساعد	
على	تعزيز	التنفيذ	الوطني	ودون	اإلقليمي	واإلقليمي	
األدوات	 تتاح	حقيبة	 أن	 وينبغي	 لالستراتيجية.  
إلكترونية	 صورة	 في	 املتحدة	 األمم	 لغات	 بجميع	
ومطبوعات،	مع	خيار	بجعل	النسخة	اإللكترونية		

تفاعلية	على	املدى	الطويل؛

ونقل	 	 القدرات، لبناء	 برامج	 د	 إعدا تسهيل	      )i i (
البلدان	 املالية	ملساعدة	 واملساندة	 التكنولوجيا،	
النامية،	وال	سيما	أقل	البلدان	منوا،	والدول	اجلزرية	
ت	 ا د القتصا ا ت	 ا ذ 	 ن لبلدا ا و 	 ، مية لنا ا 	 ة لصغير ا
ل	 لفعا ا 	 لتنفيذ ا 	 على 	 تها عد مسا 	 ، لية نتقا ال ا
ز	 ملعز ا 	 لتنفيذ ا 	 حتقيق على	 	 و أ 	 تيجية ا لالستر

لالستراتيجية؛

ء	 بنا و ملعلومات	 ا دل	 لتبا قليمية	 إ ت	 ا و د أ حتديد	  )iii(
القدرات؛

أن	يعرب	عن	تقديره	للمنظمة	الدولية	حلفظ	احلدائق	النباتية	 )ه(  
على	إعارة	مسؤول	للبرامج	إلى	أمانة	االتفاقية	املتعلقة	
البيولوجي	ملساندة	تنفيذ	االستراتيجية	العاملية	 بالتنوع	

حلفظ	النباتات.

تطلب	الهيئة	الفرعية	للمشورة	العلمية	والفنية	والتكنولوجية	   .3
ملؤمتر	 التاسع	 االجتماع	 بحلول	 يعد	 ان	 التنفيذي	 األمني	 إلى	
األطراف،	بالتعاون	مع	الشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات،	واملركز	
املتحدة	 األمم	 لبرنامج	 التابع	 الطبيعة	 حفظ	 لرصد	 العاملي	
للبيئة،	واملنظمات	املعنية،	ومع	مراعاة	املساهمات	من	األطراف،	
" تقريرا	عن	 	 واحلكومات	األخرى	وأصحاب	املصلحة	املعنيني،	
حفظ	النباتات" ميكن	أن	يقدم	مساهمات	إلى	الطبعة	الثالثة	
كأداة	 يعمل	 وأن	 البيولوجي"  للتنوع	 العاملية	 النظرة	  " من	
لالتصاالت	وزيادة	التوعية	بشأن	تنفيذ	االستراتيجية	العاملية	

حلفظ	النباتات.
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 املرفق الثاني: مذكرة إعالمية لالجتماع التاسع 
ملؤمتر الدول األطراف بشأن التقرير عن حفظ النباتات

تقرير عن حفظ النباتات
)GSPC( استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

مذكرة من األمين التنفيذي
قرر مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، في مقرره 7/31، بشأن برنامج عمله متعدد    .1
السنوات المنفذ إلى غاية عام 2010، النظر في االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات )GSPC( كمسألة تعرض 
على نظر اجتماعه التاسع. وتحضيرا لذلك، أجرت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية 
استعراضا لالستراتيجية المذكورة. ونظرت هذه الهيئة في اجتماعها االثني عشر في االستعراض المعمق لتنفيذ 

االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات واعتمدت التوصية 12/2 لكي تعرض على نظر مؤتمر األطراف.

وتطلب الفقرة 3 من هذه التوصية أن يقوم األمين التنفيذي خالل انعقاد االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف،    .2
بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النباتات، والمركز العالمي لرصد حفـظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة 
للبيئــة والمنظمات ذات الصلة، ومع مراعاة مساهمات الدول األطراف، والحكومات والجهات المعنية األخرى، 
بإعداد "تقرير عن حفظ النباتات" قادر على المساهمة في الطبعة الثالثة من التوقعات في مجال التنوع البيولوجي 

العالمي وأن يكون بمثابة أداة لالتصال وإذكاء التوعية بتنفيذ االستراتيحجية العالمية لحفظ النباتات.

وبناء عليه، فإن األمين التنفيذي يشعر بالسرور وهو يوزع طيا، من أجل اطالع المشاركين في االجتماع    .3
التاسع لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، "التقرير عن حفظ النباتات: استعراض التقدم 

.")GSPC( المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

ويبرز التقرير عن حفظ النباتات التقدم المحرز إلى يومنا هذا، أي من عام 2002 إلى عام 2008، كما    .4
يوضح التحديات الملحة المطروحة وبعض أولويات تعزيز التنفيذ إلى غاية عام 2010، وكذلك تقديم خلفية وأساس 

منطقي للمبادرات العالمية األخرى في مجال حفظ النباتات لمرحلة ما بعد عام 2010.

لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل األمم المتحدة محايدة مناخيا، طبع 
عدد محدود من هذه الوثيقة.  ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.

Distr.
GENERAL

UNEP/CBD/COP/9/INF/25
5 May 2008

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH 

االتفاقية املتعلقة 
بالتنوع البيولوجي

مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة
بالتنوع البيولوجي

االجتماع التاسع
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إن	مؤمتر	األطراف،

بعد	النظر	في	االستعراض	املتعمق	لالستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	
والتكنولوجية	 والفنية	 العلمية	 الفرعية	للمشورة	 الهيئة	 أجرته	 الذي	
سلتها	 ر أ 	 حسبما ض	 ا الستعر ا 	 عن 	 جتة لنا ا 	 ئيسية لر ا 	 ئل سا لر ا و
 2/12 1 من	توصيتها	 الفقرة	 األطراف	في	 إلى	مؤمتر	 الفرعية	  الهيئة	

)UNEP/CBD/COP/9/2،	املرفق(،

النباتات	قد	حفزت	إشراك	 العاملية	حلفظ	 االستراتيجية	 أن	 وإذ	يالحظ	
مجتمعات	احلدائق	النباتية	وحفظ	النباتات	في	عمل	االتفاقية،	من	خالل	
إنشاء	شبكات	وطنية	وإقليمية	وعاملية،	ضمن	جملة	أمور،	تشمل	بوجه	

خاص،	الشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات،

يحث	األطراف	التي	لم	تقم	بذلك	بعد،	على	أن:  1-

اتصال	لالستراتيجية؛	 ترشح	نقاط	 )أ( 

وتضع	استراتيجيات	وطنية	و/أو	إقليمية	حلفظ	النباتات	مع	أهداف	 )ب( 
حسب	احلالة،	في	سياق	االستراتيجيات	وخطط	العمل	الوطنية	للتنوع	
واإلقليمية	 الوطنية	 العمل	 السياسات	وخطط	 البيولوجي	وغيرها	من	
ذات	الصلة،	وذلك	كجزء	من	خطط	أوسع	نطاقا	ترمي	إلى	حتقيق	هدف	

2010 واألهداف	اإلمنائية	لأللفية	ذات	الصلة؛ التنوع	البيولوجي	لعام	

إلى	 املعنية	 واملنظمات	 األخرى	 احلكومات	 ويدعو	 	 األطراف	 يحث	  2-
مواصلة:

تنفيذ	محسن	لالستراتيجية،	 إلى	حتقيق	 الرامية	 األنشطة	 تنفيذ	 )أ( 
والسيما	أهدافها	1 و2 و3 و4 و6 و7 و10 و12 و15،	مبا	في	ذلك	الوصول	
النباتية	 احلدائق	 بخالف	مجتمعات	 الصلة	 ذات	 األخرى	 القطاعات	 إلى	

وحفظ	النباتات؛

أهداف	 حتقيق	 نحو	 احملرز	 لتقدم	 ا عن	 إضافية	 معلومات	 وتقدمي	 )ب( 
االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات،	حسب	احلالة،	مبا	في	ذلك	البيانات	
الكمية	واملعلومات	الصادرة	عن	القطاعات	والعمليات	األخرى	مثل	قطاعي	
الغابات	والزراعة،	من	أجل	تعزيز	استعراضات	تنفيذ	االستراتيجية	العاملية	

حلفظ	النباتات	في	املستقبل؛

يقرر	النظر	في	مواصلة	تطوير	وتنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	  3-
2010،	مع	مراعاة	التحديات	البيئية	احلالية	والناشئة	 النباتات	بعد	عام	
على	التنوع	النباتي،	مبا	في	ذلك	حتديث	األهداف	احلالية	في	السياق	األوسع	
نطاقا	للخطة	االستراتيجية	اجلديدة	ملرحلة	ما	بعد	عام	2010 ومبا	يتسق	
معها،	مع	األخذ	في	احلسبان	األولويات	والظروف	والقدرات	واالختالفات	

الوطنية	في	التنوع	النباتي	بني	البلدان؛

لفنية	 ا و 	 لعلمية ا 	 ة ر للمشو 	 عية لفر ا 	 لهيئة ا 	 لى إ 	 يطلب  4-
والتكنولوجية	أن	تقدم،	قبل	االجتماع	العاشر	ملؤمتر	األطراف،	مقترحات	
بشأن	حتديث	موحد	لالستراتيجية	العاملية،	مع	األخذ	في	احلسبان	التقرير	
العاملية	 التوقعات	 الثالثة	من	نشرة	 والطبعة	 النباتات،	 املتعلق	بحفظ	
للتنوع	البيولوجي،	والتقارير	الوطنية	الرابعة	واملدخالت	اإلضافية	الواردة	

من	الشراكة	العاملية	حلفظ	النباتات	واملنظمات	املعنية	األخرى؛

لفنية	 وا لعلمية	 ا ة	 للمشور لفرعية	 ا لهيئة	 ا لى	 إ كذلك	 يطلب	  5-
3 و6 و9 و11 و12  والتكنولوجية	أن	تنظر	في	استعراض	تنفيذ	األهداف	
و13 املتعلقة	باالستخدام	املستدام	للتنوع	النباتي،	وذلك	عند	إجرائها	
املتعمق	للعمل	بشأن	االستخدام	املستدام	قبل	االجتماع	 لالستعراض	

العاشر	ملؤمتر	األطراف؛

العاملية	حلفظ	 الشراكة	 بالتعاون	مع	 التنفيذي،	 األمني	 إلى	 يطلب	  6-
النباتات	واملنظمات	املعنية	األخرى:

إعداد	حقيبة	أدوات	عملية	وسهلة	االستعمال،	وذلك	عمال	بالفقرة	 )أ( 
10/7 الصادر	عن	مؤمتر	األطراف،	تصف،	ضمن	جملة	أمور،	 7 من	املقرر	
األدوات	واخلبرات	التي	ميكن	أن	تساعد	على	تعزيز	التنفيذ	الوطني	ودون	
اإلقليمي	واإلقليمي	لالستراتيجية. وينبغي	أن	تتاح	حقيبة	األدوات	بجميع	
بجعل	 خيار	 مع	 ومطبوعات،	 إلكترونية	 صورة	 في	 املتحدة	 األمم	 لغات	

النسخة	اإللكترونية	تفاعلية	على	املدى	الطويل؛

أدوات	إقليمية	لتبادل	املعلومات	وبناء	القدرات؛ حتديد	 )ب( 

 )UNEP/CBD/COP/9/INF/25(	النباتات	حفظ	عن	التقرير	نشر )ج( 
بجميع	لغات	األمم	املتحدة	باعتباره	أداة	لالتصال	ورفع	الوعي	بشأن	تنفيذ	

االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات؛

املالية	 واملساندة	 التكنولوجيا،	 ونقل	 القدرات،	 بناء	 برامج	 تسهيل	 )د( 
اجلزرية	 والدول	 	 ، منوا البلدان	 أقل	 وال	سيما	 النامية،	 البلدان	 ملساعدة	
الصغيرة	النامية،	والبلدان	ذات	االقتصاد	االنتقالي،	مبا	فيها	التي	لديها	
مستويات	عالية	من	التنوع	البيولوجي	والتي	هي	مراكز	منشأ،	وذلك	في	
تنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	النباتات	بفعالية	أو	لتحقيق	التنفيذ	

املعزز	لالستراتيجية؛

األطراف	 من	 ندة	 مبسا اإلقليمية	 لعمل	 ا حلقات	 بني	 لتنسيق	 ا و )ه( 
حلفظ	 العاملية	 االستراتيجية	 تنفيذ	 بشأن	 األخرى	 املعنية	 واملنظمات	
العاملية	في	جدول	 املوارد،	وإلدراج	االستراتيجية	 توافر	 النباتات،	بشرط	
أعمال	حلقات	العمل	اإلقليمية	املعنية	باالستراتيجيات	وخطط	العمل	
تقييم	 ذلك	 في	 مبا	 لنتائج	 ا هذه	 وجتميع	 	 لبيولوجي، ا للتنوع	 الوطنية	
لالحتياجات	من	القدرات	كي	تنظر	فيه	الهيئة	الفرعية	للمشورة	العلمية	

والفنية	والتكنولوجية؛

ملي	 لعا ا 	 ملركز ا و 	 ت، تا لنبا ا حلفظ	 ملية	 لعا ا كة	 ا لشر ا بعمل	 	 يقر  7-
األخرى،	 واملنظمات	 	 للبيئة، املتحدة	 األمم	 لبرنامج	 التابع	 احلفظ	 لرصد	
النباتات،	ويعرب	عن	تقديره	 التقرير	عن	حفظ	 التنفيذي	إلعداد	 واألمني	
أيضا	للمنظمة	 التقرير،	ويعرب	عن	تقديره	 ايرلندا	إلعداد	هذا	 حلكومة	
الدولية	حلفظ	احلدائق	النباتية	إلعارة	موظف	برامج	إلى	أمانة	االتفاقية	
املتعلقة	بالتنوع	البيولوجي	ملساندة	تنفيذ	االستراتيجية	العاملية	حلفظ	

النباتات؛

يحث	املانحني	واملنظمات	األخرى	على	مساندة	تنفيذ	االستراتيجية	  8-
العاملية	حلفظ	النباتات	على	املستويني	الوطني	واإلقليمي.

املرفق الثالث: املقرر 3/9 الصادر عن االجتماع التاسع ملؤمتر الدول األطراف في 
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

االستراتيجية العاملية حلفظ النباتات
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