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حلماية  ال��دول��ي��ة  الهيئة 
احلدائق النباتية

العامة حلماية  األمانة  بدأت  العام 1987،  في  تأسيسها  بعد 
احلدائق النباتية، املنبثقة عن االحتاد العاملي حلماية الطبيعة 
 ، IUCN Botanic Gardens Conservation Secaretariat )BGCS(
ببناء قائمة أعضائها من احلدائق النباتية حول العالم، وطورت 
وفي  النباتية.  احلدائق  دعم  يستهدف  األنشطة  من  برنامجاً 
العام 1989، مت نشر استراتيجية حماية احلدائق النباتية، وبعد 
ذلك بعام استقلت األمانة العامة حلماية احلدائق النباتية عن 
االحتاد العاملي حلماية الطبيعة وأصبحت تعرف باسم "الهيئة 
كمؤسسة  تسجيلها  ومت  النباتية"،  احلدائق  حلماية  الدولية 
بدعم  املؤسسة  املتحدة. وقد حظيت هذه  اململكة  خيرية في 
االستقاللية  هذه  لها.  ملكياً  راعياً  بصفته  ويلز،  أمير  سمو 
ساعدت املؤسسة في احلصول على مساحة أوسع من حرية 
اإلرادة وتقرير املصير، ومكنتها من استقبال التبرعات اخليرية 
في اململكة املتحدة. باإلضافة إلى ذلك، تتلقى املؤسسة الدعم 
من "احلدائق النباتية امللكية" في  كل من منطقة كيو البلدية 
في لندن وفي العاصمة االسكتلندية ادنبره، بصفتهما أعضاء 
كيو  في  الرئيسي  مكتبها  إل��ى  وإضافة  املؤسسة.  في  ش��رف 
حلماية  الدولية  للهيئة  اآلن  يتبع  فإنه  املتحدة،  اململكة  في 
احلدائق النباتية مؤسسات وطنية في أمريكا وروسيا، ومكاتب 
إقليمية في كل من الصني، وكولومبيا، وإندونيسيا، وهولندا، 

وإسبانيا.

إن الهّم الرئيسي للهيئة هو توفير وسائل وطرق للحدائق النباتية 
واخلبرات  املعلومات  لتبادل  األرضية  الكرة  أنحاء  جميع  في 
إليها  عن أنشطتها وفعالياتها وبرامجها، وأي إجنازات تصل 
والتي تخدم احلماية والتعليم والتثقيف. لقد مت ربط وتعزيز 
إمكانيات احلدائق النباتية عن طريق مجالت الهيئة الدولية 
حلماية احلدائق النباتية، وإصدار سلسلة من الكتب املرجعية 
احلدائق  تطوير  سياسات  في  اإلرش��ادي��ة  واألدل��ة  والكتيبات 
النباتية ودورها في عدد من املجاالت مثل: إعادة إدخال النباتات، 
والتعليم  البيئي،  والتعليم  الطبيعي،  املوئل  خ��ارج  واحلماية 
والتثقيف للبقاء واالستمرارية، وبرمجيات احلاسوب، وخطط
العمل اإلقليمية، واتفاقية األمم املتحدة بشأن التجارة الدولية 
في األنواع املهددة باالنقراض من احليوانات والنباتات البرية
 The Convention of Trade in Endangered Species of Fauna
 and Flora )CITE( Convention on Biological Diversity
.)CBD( واتفاقية التنوع البيولوجي املعروفة اختصاراً باألحرف

بالرغم من أن املنشورات واملطبوعات وفّرت وسائل قيمة لربط 
احلدائق النباتية، إال أنها ال تغني عن ضرورة اللقاءات الدورية 
بني املختصني من أصحاب احلدائق النباتية واملشرفني عليها 
لتبادل األفكار، واالتفاق على األولويات املشتركة، والتخطيط 
الدولية  الهيئة  تقوم  السبب،  لهذا  ال��ت��ع��اون،  ب��رام��ج  لتطبيق 
حلماية احلدائق النباتية بتنظيم مؤمتر عاملي حلماية احلدائق 
عام  إسبانيا  في  مؤمتر  أول  عقد  سنوات.  ثالث  كل  النباتية 
الكناري  ج��زر  في  النخيل  مدينة  ب��االم��اس،  )الس  في   1985
الكبرى(. وعقد بعدها في جزيرة )االحتاد( في البرازيل ثم في 
)ريو دي جانيرو(، وفي بيرث، غرب أستراليا، وفي )كيب تاون( 
جنوب أفريقيا، وفي )آشفيل( في الواليات املتحدة األمريكية.

بعقد  أي��ض��اً  النباتية  احل��دائ��ق  حلماية  الدولية  الهيئة  تقوم 
باحلدائق  املتعلق  والتثقيف  للتعليم  دوري���ة  عاملية  م��ؤمت��رات 
النباتية، وقد مت عقد هذا املؤمتر أربع مرات حتى اآلن  وكان 
جزر  في  )بامليرو  وف��ي  هولندا،  في  )أوت��ري��ش��ت(  من  كل  في 
في  أميركا(  نيويورك،  )بروكلني،  وفي  إسبانيا،  في  الكناري( 

نيويورك، وفي )ثيريوبانثابورم( في الهند.

شهد العقد املاضي أيضاً، وعلى األصعدة الوطنية واإلقليمية 
توسيع  أو  امل��ؤس��س��ات،  م��ن  كبير  ع��دد  تأسيس  العالم،  ح��ول 
هذا  تشمل  أو  النباتية  ب��احل��دائ��ق  تختص  قائمة  مؤسسات 
احلدائق ضمن مسؤولياتها. وقد عملت الهيئة الدولية حلماية 
إلى  إضافة  النمو  هذا  ومساندة  دعم  على  النباتية  احلدائق 
الشبكات  ه��ذه  مع  املشترك  العمل  دع��م  ومواصلة  املشاركة 

الشقيقة.

وتدوين  لتوثيق  املعلومات  إدارة  في  فعالة  أنظمة  تطوير  إن 
ما  املختلفة  النباتية  احلدائق  مبجموعات  اخلاصة  املقتنيات 
الدولية  بالهيئة  اخلاصة  البيانات  قاعدة  تضم  أول��وي��ة.  زال 
آالف  من عشرة  أكثر  قائمتها  في  النباتية   احلدائق  حلماية 
صنف نادر ومهدد باالنقراض مزروع ويتم تعهده في احلدائق 
النباتية. في عام 1987، نشرت الهيئة الدولية حلماية احلدائق 
احلدائق  نباتات  سجالت  لنقل  الدولية  "الصيغة  النباتية  
النباتية" )ITF( لتسهيل التبادل اإللكتروني لبيانات ومقتنيات 
سجالت  لنقل  الدولية  الصيغة  أصبحت  النباتية.  احل��دائ��ق 
نباتات احلدائق النباتية )ITF( مواصفة عاملية معتمدة ألنظمة 
سجالت احلدائق النباتية. وقد مت إنهاء وإطالق النسخة الثانية 

من هذه الصيغة )ITF2( عام 1998.

قامت الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية بتطوير قاعدة 
النباتية حول  بيانات محوسبة فريدة من نوعها عن احلدائق 
العالم، والتي تضم جميع احلدائق النباتية واملشاجر املعروفة، 
على  والتي حتافظ  األخ��رى  املشابهة  املؤسسات  من  والعديد 
مجموعة نباتات مزروعة، مع تفاصيل عن إمكانات ومقتنيات 

وأعمال أكثر من 1800 حديقة نباتية.
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عام  النباتية  احل��دائ��ق  حماية  إستراتيجية  نشر  وف��ر  لقد 
مشترك  عمل  وإط���ار  ج���داً  ثميناً  ج��وه��ري��اً  أس��اس��اً   1989
للحدائق النباتية حول العالم. هذه اإلستراتيجية لم تساعد 
فقط تطوير العديد من برامج احلماية لكنها أيضاً حفزت 
إنشاء حدائق نباتية جديدة، أو دعمت إعادة تطوير احلدائق 
النباتية األقدم، في جميع أنحاء العالم. على أية حال، فقد 
حصل الكثير من التغيرات فيما يتعلق باحلماية في السنوات 
حماية  ومم��ارس��ات  تقنيات  لتطور  تبعاً  وذل���ك  امل��اض��ي��ة، 
جديدة، وتعريف األولويات املتغيرة، وتشريع اآلليات العاملية 
املهمة مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، و"جدول أعمال القرن 
جديدة  وطنية  واستراتيجيات  وقوانني  والعشرين"  احلادي 

حلماية التنويع البيولوجي.

في عام 1998، بدأت الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية 
باالهتمام حول كيفية جتديد وحتديث اإلستراتيجية. اعتبرنا 
النص  إع���ادة وض��ع  أو  كتابة  إع���ادة  م��ن اخلطأ مجرد  أن��ه 
والتي  جذرية  ومراجعة  بتنقيح  القيام  يجب  لكن  احلالي 
تتضمن مساهمة العديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم، 
إلنتاج وثيقة مستندة على العمل، تضع األولويات واألهداف 
إلى  باإلضافة  معينة،  مهام  تطبيق  في  النباتية  للحدائق 
تعريف للمبادئ العامة. اعتقدنا بأن الوثيقة يجب أن تعالج 
حاجة احلدائق النباتية ألن تكون مبثابة الشركاء النشطني 
الفاعلني في تطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي على املستوى 
التنمية الوطنية  الوطني والدولي واملساهمة املستدامة في 

والبيئية.

النباتية،  احل��دائ��ق  اخل��ام��س حلماية  ال��دول��ي  امل��ؤمت��ر  ف��ي 
في  النباتية  احلدائق  حلماية  الدولية  الهيئة  عقدته  ال��ذي 
كيب تاون، في جنوب أفريقيا في سبتمبر/أيلول 1998، أّيد 
وانطلقت  هذه  واملراجعة  التنقيح  لعملية  احلاجة  املندوبون 
عملية استشارة دولية. منذ ذلك احلني، ساعدت مساهمات 
ع��دي��دة م��ن األف����راد وامل��ؤس��س��ات وامل��ن��ظ��م��ات ف��ي تعريف 
محتوى وشروط جدول العمل الدولي، تقدمي ردود مفّصلة 
والعديد من االقتراحات احملددة والتعليق على النص األولي 
بهذه  ال��دول��ي  العمل  ج���دول  ي��ك��ون  أن  نطمح  وتصحيحه. 
الطريقة قادرا على عكس وجهة نظر مشتركة حول اهتمامنا 
العاملي بالتنوع البيولوجي واالتفاق حول األدوار املهمة التي 
كانت  سواء  احلماية  في  النباتية  احلدائق  تلعبها  أن  ميكن 

منفردة أو مجتمعة. نقدم شكرنا اخلالص لكل أولئك الذين 
ساهموا في جدول العمل الدولي بشتى الطرق.

كما ميكننا أن نرى من جدول العمل الدولي هذا، أن مهام 
احلدائق النباتية في حماية التنوع البيولوجي متنوعة ألقصى 
حد، وفي الغالب معقدة وفي بعض احليان تتطلب الكثير. 
على الرغم من ذلك، ال يوجد عندي شك أننا قادرين على 
العمل منفردين ومجتمعني على حتقيق األهداف والطموحات 
النباتات ولكن  بأنفسنا، ليس فقط حلماية  التي وضعناها 
لبناء مستقبل  أهمية احلاجة  وإدراك  الوعي  لرفع مستوى 
دائم للكوكب. إذا أردنا أن نضمن بقاء املصادر البيولوجية 
لدعم هذا الكوكب الهش يجب أن تصبح حماية النباتات من 

أولويات العالم األساسية.

بيتر س. وايس- جاكسون
األمني العام

الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية 

أيار )مايو( 2000
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م���ل���خ���ص ت��ن��ف��ي��ذي

هناك إدراك متنام بأن التنوع البيولوجي ممتلك عاملي وذو 
أهمية وقيمة حيوية لألجيال احلالية والقادمة. على الرغم 
لم يكن  البيئية  التهديد لألصناف واألنظمة  من ذلك، فإن 
يوماً باحلجم الكبير الذي هو عليه اليوم، خاصة أن الناس 
اليوم يعيشون بنمط يفوق قدرة حتمل األرض، مما له األثر 
الكبير على مستقبل التطور االقتصادي واالجتماعي. وعليه، 
العالم  أنحاء  بتدابير وإج��راءات في كل  وف��وراً  البدء  يجب 
التكامل بني احلماية  إن  العاملي.  البيولوجي  اإلرث  حلماية 

والتطور هو متطلب أساسي الستمرارية البقاء.

العلوم  هامة في  أدواراً  العالم  النباتية حول  تلعب احلدائق 
العامة، وعلم البستنة، والتعليم. خالل العقود القليلة املاضية، 
أصبحت احلدائق النباتية أيضاً مراكز مهمة حلماية التنوع 

البيولوجي، وتلعب دوراً في التكامل بني احلماية والتطور.

كانت  احملمية  النباتية  للحدائق  عاملية  استراتيجية  أول  إن 
عام  نشرت  والتي  النباتية"  احلدائق  حماية  "إستراتيجية 
املاضية  العقود  خالل  العديدة  التغيرات  مع  ولكن   .1989
ك��ان من  النباتية،  ال��ذي تعمل ضمنه احل��دائ��ق  في اإلط��ار 

الضروري تطوير جدول جديد للحدائق النباتية.

إطار  احملمية  النباتية  للحدائق  الدولي  العمل  جدول  يوفر 
النباتية  احل��دائ��ق  وب��رام��ج  سياسات  لتطوير  ع��امل��ي  عمل 
والقوانني  الدولية  للمعاهدات  الفّعال  التطبيق  أج��ل  م��ن 
والسياسات واالستراتيجيات الوطنية املتعلقة بحماية التنوع 
احلدائق  دور  تعريف  مت  الوثيقة،  هذه  وخ��الل  البيولوجي. 
العاملية حلماية  واالحت��ادات  الشراكات  تطوير  في  النباتية 
عمل  ملراقبة  وسائل  عرض  إلى  إضافة  البيولوجي.  التنوع 
العمل  النباتات. يهدف جدول  النباتية في حماية  احلدائق 
سياسات  تقييم  على  النباتية  احل��دائ��ق  ح��ث  إل��ى  ال��دول��ي 
كفاءتها  زي���ادة  أج��ل  م��ن  تتبعها  التي  احلماية  ومم��ارس��ات 

وفعاليتها في حماية النباتات.

من املعروف أن هناك تنوعاً كبيراً بني احلدائق النباتية في 
تأسيسها  مت  قدمية  مؤسسات  عن  عبارة  بعضها  العالم. 
مبجموعات ضخمة من النباتات احلية احملفوظة والتي مت 

جمعها من أنحاء عدة من العالم، وهي توفر مصادر هامة 
والتعليم.  البستنة،  وعلم  واحلماية،  العامة،  العلوم  لدعم 
م��ؤس��س��ات حديثة  ع��ن  ع��ب��ارة  األخ����رى  النباتية  احل��دائ��ق 
لنفس  تنتمي  محلية  نباتية  مبجموعات  وتعمل  التأسيس 
اإلقليم. ومع ذلك، فإن جدول العمل الدولي يوفر برنامجاً 
النظر عن  النباتية، بغض  موحداً جلميع احلدائق  أساسياً 
كل  يرشد  فهو  النباتية،  مقتنياتها  أو  تاريخها،  أو  حجمها، 
إط��ار احلماية  في  دوره��ا  تطوير  إل��ى سبيل  نباتية  حديقة 
ومع  واإلقليمية  احمللية  مواردها  مع  يتناسب  بشكل  البيئية 

املسائل البيئية ذات األهمية.

كيفية استخدام جدول العمل الدولي

املهام  جميع  نباتية  حديقة  ك��ل  حتقق  أن  املستحيل  م��ن 
ومع  العمل هذا.  والتوصيات احملددة في جدول  الرئيسية 
العمل  نباتية االسترشاد بجدول  ذلك، تستطيع كل حديقة 
احلماية مبا  في  دوره��ا  وتطوير  تخطيطها  لتوجيه  الدولي 
الدولية  الرسالة  لتطبيق  وم��وارده��ا.  منطقتها  مع  يتناسب 
ال��ن��ب��ات��ي��ة أن تتبنى  ال��ن��ب��ات��ات، حت��ت��اج احل���دائ���ق  حل��م��اي��ة 
إستراتيجية واسعة لكن منظمة ودقيقة، في مجال احلماية، 
والبحث، والتعليم، وتعمل بالتعاون مع أكبر عدد ممكن من 

الهيئات األخرى ومشاركتها.

بعض األولويات االبتدائية للحدائق النباتية هي:

كل  وإمكانيات  لرسالة  القيام مبراجعة مؤسسية  تولي    <
مؤسسة على حدة.

>   تقييم األنشطة واألولويات احلالية والتأكد من وضعها 
العمل  ج��دول  في  املدونة  الرئيسية  باملهام  ومقارنتها 

الدولي.
حتديد  تتضمن  العمل  ج��دول  لتطبيق  خطة  تطوير     <
مع  املؤسسة  تتبناها  لن  والتي  ستتبناها  التي  األدوار 

األخذ بعني االعتبار ما يلي:
>  ال��وص��ول إل���ى م��ص��ادر اجل��ي��ن��ات واالش���ت���راك في 

املنفعة.
> التقنية البيولوجية

> اإلرث الثقافي
> احلماية خارج املوئل الطبيعي

> التعريف واملراقبة
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> تقييم ومعاجلة األثر
> احلماية داخل املوئل الطبيعي

> تبادل املعلومات
> احلماية املتكاملة

> االستراتيجية الوطنية حلماية التنوع البيولوجي
أو منظمات  العالقات مع قطاعات  > ربط شبكة من 

أخرى
> البحث العلمي 

> التنمية املستدامة
> االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي

> التعاون التقني والعلمي
> نقل التكنولوجيا

> التدريب وتعزيز اإلمكانية
> تطوير شراكات واحتادات لضمان ممارسة عمل موحدة 

ومثلى حلماية النباتات.

إن التطبيق الناجح جلدول العمل الدولي سيعتمد على قيام 
كل حديقة نباتية بدراسة استجابتها اخلاصة جلدول العمل 
هذا وصياغة هذه االستجابة بعناية. لقد مت إعداد سلسلة 
مراقبة جناح  في  للمساعدة  للقياس  القابلة  األه��داف  من 
التطبيق. باإلضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة العاملية حلماية 
احلدائق النباتية  بتدوين األنشطة التي تقوم بها احلدائق 
الدورية  االجتماعات  تشكل  اجل��دول.  تطبق  التي  النباتية 

ونشر النتائج جزءاً مهماً من عملية التطبيق واملراقبة.

لشبكة  دول��ي  إط��ار عمل  توفير  يسهم  أن  فيه  املؤمل  وم��ن 
أصناف  ف��ق��دان  م��ن  احل��د  ف��ي  احملمية  النباتية  احل��دائ��ق 
النباتات وتنوعها اجليني إضافة إلى وقف املزيد من تعرية 
املصادر  إرث  إث��راء  يتم  وبذلك  ل��ألرض  الطبيعية  املصادر 

البيولوجية في العالم لألجيال القادمة.
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م�������ق�������دم�������������������������������ة

األول اجل������زء 

1–1 األهداف
النباتية  احلدائق  الدولي حلماية  العمل  أه��داف جدول  إن 

احملمية هي:

1- توفير إطار عمل دولي موحد لسياسات احلدائق النباتية، 
وبرامجها، وأولوياتها في التنوع البيولوجي.

الشراكات  تطوير  ف��ي  النباتية  احل��دائ��ق  دور  حت��دي��د   -2
والتحالفات العاملية حلماية التنوع البيولوجي.

3- تفعيل عمليات التقييم والتطوير لسياسات وممارسات 
احلماية في احلدائق النباتية لزيادة فعاليتها وكفاءتها.

4- تطوير وسائل ملراقبة وتسجيل األنشطة املفّعلة من قبل 
احلدائق النباتية احملمية.

5- ترويج أدوار احلدائق النباتية احملمية.
6- توفير دليل إرشادي للحدائق النباتية عن األمور احلديثة 

في احلماية.

1– 2 خلفية تاريخية
 )IUCN( للحماية  ال��دول��ي  االحت���اد  ق��ام   ،1985 ع��ام  ف��ي 
وصندوق عبر العالم لدعم الطبيعة )WWF( بالدعوة ملؤمتر 
عن "احلدائق النباتية واستراتيجية احلماية العاملية" بهدف 
اكتشاف األدوار املتعددة للحدائق النباتية املنتشرة عاملياً في 
حماية النباتات. كان هدفهم تسهيل إعداد استراتيجية دولية 
تطبيقها  على  العمل  بهدف  النباتية  احلدائق  في  للحماية 
وال��ذي عقد في إسبانيا  بعد مؤمتر عام 1985،  وتفعيلها. 
في )جزر الكناري، الس باملاس( اسبانيا، مت إنشاء االحتاد 
IUCN-( النباتية  احلدائق  حماية  أمانة  للحماية-  العاملي 

BGCS( والتابعة لالحتاد العاملي للحماية )IUCN(. بدأت 
األمانة عملها بداية عام 1987 بهدف تطبيق اإلستراتيجية 
اجلديدة وربط احلدائق النباتية في العالم معاً لتصبح قوة 

دولية حلماية النباتات.

 1989 ع��ام  النباتية  احلدائق  حماية  إستراتيجية  نشر  مت 
وكانت أهدافها كما يلي:

النباتية  احلدائق  انضمام  يجعل  ال��ذي  السبب  توضيح   -1
أساسياً في حماية املصادر احلية للتنمية املستدامة.

احلدائق  على  يجب  والتي  األولوية  ذات  املهام  حتديد   -2
النباتية توّليها من خالل دورها في تطبيق استراتيجية 

احلماية العاملية.
3- اقتراح طرق فعالة متّكن احلدائق النباتية من العمل مع 

بعضها البعض لتحقيق هذه األولويات.
التي  وال��ط��رق  امل��ب��ادئ  م��ن  مترابطة  مجموعة  توفير   -4
جنباً  لدورها،  خطة  وضع  من  النباتية  احلدائق  ّكن  متمُ
إل����ى ج��ن��ب م���ع امل���ؤس���س���ات األخ������رى، ب���ه���دف حتقيق 
لألصناف  امل��دى  طويلة  احلماية  م��ن  ق��در ممكن  أكبر 
واملجموعات النباتية، وتركيز انتباه السكان على األمور 
تعليمية  وب��رام��ج  معارض  خ��الل  من  باحلماية  املتعلقة 
للحماية  العاملي  االحت���اد  )ص70،  مناسبة.  وتثقيفية 
العالم  عبر  وصندوق  النباتية  احلدائق  حماية  أمانة   –"

.)IUCN-BGCS  WWF، pvii(

مهماً في توجيه وتنمية  لقد لعبت هذه االستراتيجية دوراً 
دور احلدائق النباتية احملمية خالل التسعينيات من القرن 
)بهاسا األندونيسية،  لغات  بعدة  العشرين. وقد مت نشرها 
ال��روس��ي��ة،  البرتغالية،  اإلي��ط��ال��ي��ة،  اإلجن��ل��ي��زي��ة،  الصينية، 
أكثر من 3000 مؤسسة ومنظمة  إلى  واإلسبانية( وأرسلت 

حول العالم.

1– 3 الوضع احلالي
هناك أكثر من 1800 حديقة نباتية ومشجر في 148 دولة 
حول العالم ويرعون أكثر من 4 مليون عينة من النباتات احلّية 
)مجموعات نباتية فردية(. هذه املجموعات متثل أكثر من 
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80 ألف صنف، أي ما يقارب ثلث أصناف النباتات الوعائية 
املعروفة في العالم )وايز جاكسون 1999(. هذه املجموعات 
جدا  غنية  أنها  كما  النباتات.  من  واس��ع  تنوع  على  حتتوي 
في مجموعات معينة كالسحالب، والصّبار والنباتات الرّيانة 
األبصال، والصنوبريات، واألشجار   – األخرى، والنخيليات 
البّرية،  تنمو في مناخ معتدل واألصناف  التي  والشجيرات 
عشرات  إلى  باإلضافة  باالنقراض،  املهددة  تلك  خصوصاً 
اآلالف من النباتات املزروعة ذات األهمية االقتصادية وما 
يقاربها من األصناف البرية مثل األشجار املثمرة والنباتات 
غنية  النباتية  احل��دائ��ق  ف��إن  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة  الطبية. 
مبجموعات أخرى من املعشبات )عينات محفوظة( وبنوك 

البذور.

حديقة  لديها  ليس  التي  ال��دول  من  قليل  ع��دد  اآلن  يوجد 
نباتية واحدة على األقل. يتم تأسيس حدائق نباتية جديدة 
حول العالم بهدف رئيسي لتصبح مراكز للمصادر النباتية 
باإلضافة  األصيلة.  الوطنية  النباتات  حماية  تدعم  التي 
املوجودة  النباتية  العديد من احلدائق  تطوير  ذلك، مت  إلى 
إن  النباتية.  املصادر  إدارة  ب��أدوار جديدة في  لتقوم  سابقاً 
تعزيز إمكانيات احلدائق النباتية اجلديدة واملوجودة أصاًل 
عليا  أولوية  هي  والتوعية،  والتثقيف  احلماية  مجاالت  في 

تساعد على ضمان استمرار التنوع النباتي.

التنّوع  حماية  ف��ي  النباتية  للحدائق  املتنامية  األدوار  إن 
البيولوجي، والتوعية البيئية، والتنمية املستدامة توفر فرصاً 
ومسؤوليات للمؤسسات املختلفة حول العالم. لم يسبق أن 
جاء وقت أفضل للحدائق النباتية، حيث أصبحت احلكومات 
والوكاالت الدولية تدرك وعلى نحو متزايد أهميتها وأدوارها 
املتعّددة. إن تقوية الشبكة العاملية للحدائق النباتية وربطها 
البيولوجي  ال��ت��ن��ّوع  حماية  على  تعمل  التي  بتلك  مباشرة 
لكوكبنا يجب أن يكون الواجب األكثر أهمية واملهّمة الطارئة 

للحدائق النباتية.

في عام 1998، أطلقت الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية  
عملية استشارة دولية ملراجعة وحتديث استراتيجية احلدائق 
إستراتيجية   – للحماية  الدولي  )االحت��اد  للحماية  النباتية 
احلدائق النباتية للحماية وصندوق عبر العالم 1989(. لقد 
هذه  بتطبيق  البدء  منذ  التغيرات  من  العديد  العالم  شهد 
حوالي  قبل  النباتية  احلدائق  مستوى  على  اإلستراتيجية 
عقد من الزمن، وكذلك على مستوى حماية النباتات. يوجد 
اآلن سياسات وأطر عمل دولية ووطنية جديدة، مثل اتفاقية 
التنوع البيولوجي، والتي تعمل احلدائق النباتية ضمن إطار 

تقنيات حماية جديدة، خصوصاً  تطوير  أيضاً  سياقها. مت 
لتحفيز دور احلدائق النباتية في علم احلماية البيولوجي، 
والدراسات اجلزيئية، وأبحاث علم البيئة، وفي املمارسات 
البرّية،  النباتية  املجموعات  وإدارة  اإلدخ���ال،  إع���ادة  مثل 

وإحياء املواطن البيئية.

للحدائق  األولية  الهموم  بني  من  البيئية  التوعية  أصبحت 
النباتية التي تستقبل اآلن أكثر من 150 مليون زائر سنوياً. 
باإلضافة إلى االهتمام بالتعليم عن النباتات، تقوم العديد من 
احلدائق النباتية بتعزيز االستدامة البيئية عن طريق العمل 
البيولوجية  الروابط  فهم  واملجتمع احمللي على  زواره��ا  مع 

بني بقاء البشرية والتنمية املستدامة.

تواصل األبحاث التقليدية للحدائق النباتية في علم تصنيف 
الكثير  ودعم  تعزيز  في  البيولوجي  التصنيف  وعلم  النبات 
من العمل في مجاالت التنّوع البيولوجي والبستنة وتبقى من 
األولويات األساسية للحديقة النباتية. حتتاج كّل هذه املظاهر 
املستقبلية  وامل��ه��ام  األول��وي��ات  لتحديد  والتقييم  للمراجعة 
التزاماتها  معرفة  من  النباتية  احلدائق  تتمكن  حتى  وذلك 
ال��ه��دف إمت���ام وإط��الق  ك��ان  ومسؤولياتها جت��اه احل��م��اي��ة. 
اإلستراتيجية اجلديدة عام 2000 حتت اسمها اجلديد وهو 
"جدول العمل الدولي حلماية احلدائق النباتية"، وذلك حتى 
النباتية في  يصبح باإلمكان حتديد طريق التقدم للحدائق 

األلفية القادمة. 

النباتية  ل��ل��ح��دائ��ق  ال��ع��امل��ي��ة  ال��رس��ال��ة   4  –1
احملمية

أثناء العقود القليلة املاضية، أقّرت جميع احلدائق النباتية 
رسالة  وتبني  التحدي  على  للموافقة  احلاجة  العالم  حول 
عاملية للحماية. مت إظهار هذه الرسالة جملة واحدة وللمرة 
األولى في استراتيجية  احلدائق النباتية للحماية )االحتاد 
النباتية وصندوق  إستراتيجية احلدائق   – للحماية  الدولي 
واس��ع،  ن��ط��اق  على  توجيهها  مت  ال��ت��ي   )1989 العالم  عبر 
في  النباتية  احل��دائ��ق  قبل  من  بها  والترحيب  ومراجعتها 
جميع أنحاء العالم. مت تطوير وحتديث ومراجعة رسالة هذا 
في  أكبر  بشكل  النباتية  احلدائق  الدولي حلماية  اجل��دول 
ضوء التطورات اجلديدة في أمور احلماية ومجتمع احلدائق 

النباتية.
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ميكن تلخيص الرسالة العاملية للحدائق النباتية احملمية 
املنتشرة حول العالم كما يلي:

> كبح فقدان فصائل النباتات وتنّوعهم اجليني حول 
العالم.

الطبيعية  للبيئة  املستمرة  التعرية  التركيز على منع   <
للعالم.

البيولوجي  التنّوع  لقيمة  العامة  ووع��ي  فهم  زي��ادة    <
والتهديدات الذي يواجهها.

البيئة  وحت��س��ني  إلف����ادة  عملية  إج�����راءات  تطبيق   <
الطبيعية للعالم.

>  تشجيع وض��م��ان اس��ت��م��راري��ة اس��ت��خ��دام األج��ي��ال 
 احل��ال��ي��ة وال���ق���ادم���ة ل���ل���م���وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ع��ال��م. 

أن  النباتية  الرسالة سيتطلب من احلدائق  إن حتقيق هذه 
تباشر العمل ببرنامج واسع من األنشطة احملددة في هذا 
اجلدول. ومع ذلك، فإن احلدائق النباتية ال تستطيع حتقيق 
هذه الرسالة مبفردها، بل عليها العمل مبشاركة نطاق واسع 
واملؤسسات،  واملنظمات،  احلكومات،  تشمل  الهيئات  من 

والشركات، واملجتمعات، وكذلك األفراد لتحقيق أهدافها.

1– 4– 1 العناصر األساسية للرسالة العاملية

إستراتيجية  تبّني  النباتية  احلدائق  من  الرسالة  ستتطلّب 
واسعة ولكنها متعاونة ومنّسقة بإحكام في مجاالت احلماية، 

والبحث والتعليم، والتي حتتوي على عّدة عناصر رئيسية.

1( احلماية

>  العمل ضمن السياسات واألطر الدولية والوطنية حلماية 
التنّوع البيولوجي.

تنّوع  حماية  في  عليها  املّتفق  واملعايير  املستويات  وضع   <
املوئل  وخ��ارج  داخل  احلماية  تكامل  وتقنيات  النباتات، 

الطبيعي.
>   دعم تطور اإلمكانيات العاملية للحماية من خالل شراكات 

تعاونية على جميع املستويات.
>  دمج تام حلماية تنوع النباتات على مستوى اجلزيئات، 

واألنظمة البيئية، والفصائل، واجلماعات.
تهدف  وأنشطة  خطط  ف��ي  وم��ش��ارك��ة  وتطبيق  تطوير    <

الستعادة الفصائل وإحياء األنظمة البيئية وتنوعها.
>  احلفاظ على مقتنياتها من مجموعات العينات النباتية من 

مختلف أرجاء العالم واملتنوعة جينياً وسهلة الوصول.
امل��ه��ددة  النباتات  حلماية  اخل���اص  وااله��ت��م��ام  التوجيه   <
باالنقراض و/أو تلك التي لها أهمية اقتصادية مباشرة 

للمجتمعات اإلنسانية.
> تطوير وتطبيق إج��راءات للسيطرة على انتشار النباتات 
التنّوع  على  عظيمة  ت��ه��دي��دات  تشّكل  وال��ت��ي  الدخيلة 

البيولوجي.
في  النباتات  حلماية  مثلى  مم��ارس��ات  وتطبيق  تطوير   <

احلدائق النباتية.
> ضمان احلد األقصى من مشاركة املجتمع واملؤسسات في 

برامج احلدائق النباتية.

2(  البحث، واملراقبة، وإدارة املعلومات

>  التحفيز وااللتزام بالقيام بالبحث في علم أحياء النباتات 
وتفاعلها مع العوامل االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية 
التي تؤّثر على التنّوع البيولوجي، واستخدام نتائج هذا 

البحث في دعم إجراءات احلماية.
العالم، شاماًل توزيعها احلالي  النباتات في  تنّوع  >  توثيق 
الصلة باحلماية  والتوجهات ذات  البرية، واألوضاع  في 
وال��ت��ه��دي��دات واالس���ت���خ���دام���ات ف���ي امل��ن��اط��ق احملمية 

واملجموعات املوجودة خارج موائلها الطبيعية.
>  املساهمة في أنظمة معلوماتية متكاملة وموزعة ومتفاعلة 
إلدارة وتسهيل الوصول إلى معلومات عن تنوع النباتات.

>  العمل في شراكات لتطوير تقنيات املمارسة املثلى للبحث 
واملراقبة وإدارة املعلومات.

عن  للمعلومات  مراكز  لتكون  النباتية  احلدائق  تشجيع    <
احلماية وتنوع النباتات.

3( التثقيف وتوعية العامة 

احل��دائ��ق  داخ���ل  العامة  التوعية  ببرامج  القيام  تعهد    <
التنوع  لقيمة  العام  الوعي  لرفع  املجتمع،  وفي  النباتية، 

النباتي والتأثيرات اإلنسانية التي تهّدد استمراريته.
>   تطوير شراكات واحتادات مع املنظمات احلكومية وغير 
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احلكومية واملجموعات احمللية لتعزيز إدراك وفهم أهمية 
التنوع البيولوجي.

>  املساعدة في تطوير السياسات واألولويات العامة للحماية 
البيئية والتنوع البيولوجي.

> العمل في شراكات لدمج أهمية حماية النباتات والبيئة 
في املناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية.

1– 4– 2 مراجعة دور احلدائق النباتية

املتنوعة  األدوار  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ال��ن��ب��ات��ي��ة  احل���دائ���ق  ت��ق��وم 
واملترابطة في احلماية.  في بعض البلدان، متثل احلديقة 
البحوث  بإجراء  امللتزمة وطنياً  املؤسسة األساسية  النباتية 
واحملافظة  وجمعها  البرية،  النباتات  أصناف  حول  العلمية 
حماية  في  يسهم  منها  العديد  أن،  كما  وحمايتها.   عليها 
إلى  باإلضافة  والزراعية.   الغذائية  األهمية  ذات  النباتات 
تلك التي تستخدم ألهداف اقتصادية. باإلضافة إلى ذلك، 
النباتات والبيئة  النباتية تدمج املعلومات عن  فإن احلدائق 
كما  وأنشطتها.  برامجها  في  واالستدامة  البيئية  واألنظمة 
أن احلدائق النباتية تعتبر مهمة في توضيح العالقة العملية 
مساعدة  وف��ي  والطبيعة،  املجتمع  بني  املتبادل  واالعتماد 

املجتمعات على احلياة املستدامة.

بعض األنشطة الرئيسية للحدائق النباتية في العالم مدرجة 
تقوم  النباتية  احلدائق  ك��ّل  ليست  حالياً،   .)1( اإلط��ار  في 
بكّل أو حتى غالبية هذه النشاطات، كما أن هذا األمر غير 
متوّقع منها.  ومع ذلك، فإن القائمة متثل املصادر احملتملة، 
واملهارات، واخلبرات الفريدة املتوفرة في احلدائق النباتية 
ألمور احلماية بطريقة ال ميكن ألي مؤسسة أخرى أن تقوم 

بها.

إطار )1(

األن���ش���ط���ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ل��ح��دائ��ق ال��ن��ب��ات��ي��ة

وبخاصة  والشجيرات  األش��ج��ار  )زراع���ة  الشجارة:   <
للتزيني(

> تخطيط املدن والقرى، وتخصيص املوارد، واستغالل 
األرض

> علم حماية األحياء
> حماية النباتات املزروعة واحملافظة عليها

> علم الشجر
والريفية  املجتمعات احمللية  إمكانيات  وتعزيز  تقوية   <

للحماية
> برامج التثقيف البيئي

> تقييم األثر البيئي
> إجراء األبحاث العلمية حول املوروثات البيولوجية

> حقل بنوك اجلينات 
> دراسات املعشبة وعلم تصنيف النباتات

> أبحاث البستنة )فن زراعة األشجار املثمرة واخلضر 
والزهور ونباتات الزينة(

> التدريب على البستنة
> اإلدارة املتكاملة ملكافحة احلشرات

> األبحاث املخبرية وتشمل زراعة النباتات داخل أنبوب 
االختبار )زراعة األنسجة(

> اخلدمات املكتبية ومراكز املعلومات
> إدخال وتقييم مصادر جينية جديدة للمحاصيل 

> زراعة أزهار ونباتات وأشجار الزينة
املواطن  إحياء  في  وأب��ح��اث  النباتات  إدخ��ال  إع��ادة   <

البيئية
> برامج مراقبة التلوث واحلد منه 

> االستجمام العاّم
> العالج والتدريب العالجي

> تخزين البذور وبنوك األنسجة
> شبكات احلماية وجمعيات املجتمع 

> علم التصنيف
> تدريب املعلمني

> السياحة
> اإلدارة، واحلماية والبحث في أنواع النباتات البرية 

داخل أو خارج املوئل الطبيعي 
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1–5 خلفية احلدائق النباتية: القّوة في التنوع
لكّل حديقة نباتية هدف وهيكل تنظيمي وموقع مختلف ولذا 
قد يتفاوت التأكيد على عمل كل منها. إّن التشديد املختلف 
الذي وضع على كّل عمل، هو الذي يعطي كّل حديقة نباتية 

طابعاً مميزامُ ودوراً خاصاً.

1– 5– 1 خصائص )وتعريف( احلديقة النباتية

في عام 1987، مت عمل مسح شامل للمؤسسات التي حتافظ 
بناء  في  املسح  نتائج  واستخدمت  احلية،  املجموعات  على 
قاعدة بيانات محوسبة تضم كل احلدائق النباتية املعروفة 
حول العالم، باإلضافة إلى معلومات مفصلة عن مواردها، 
وكوادرها، وأنشطتها. كان الهدف من قاعدة البيانات هذه 
)االحتاد  النباتية  احلدائق  حماية  إستراتيجية  تطوير  دعم 
النباتية،  احل��دائ��ق  حماية  للحماية-إستراتيجية  العاملي 

وصندوق عبر العالم 1989(، ومن ثم تطبيقها. 

بعد ذلك مبدة قصيرة، وفي عام 1990، أعدت الهيئة الدولية 
حلماية احلدائق النباتية دلياًل دولياً للحدائق النباتية، ومت 
تسجيل 1400 مؤسسة فيه. كانت هذه زيادة هامة من 708 
إن  عام 1983.  السابقة  النسخة  في  تسجيلها  مؤسسة مت 
عدد املؤسسات التي حتافظ على مجموعات حية واملدرجة 
ارتفع  النباتية قد  الدولية حلماية احلدائق  الهيئة  من قبل 
اليوم إلى 1846 مؤسسة موزعة على 148 دولة في العالم.

تتشّكل منه  ملا  بالنسبة  تعريف واض��ح جدا  إّن عدم وج��ود 
"احلديقة النباتية" جعل احلدود غير واضحة بني ما يعتبر 
متنزه عاّم أو مجموعات خاّصة واحلدائق النباتية احلقيقية 
املستندة على قاعدة علمية. وعليه، فقد مت قبول عدد من 
وصفهم  أن  رغ��م  النباتية  احل��دائ��ق  قائمة  ف��ي  املؤسسات 

كحدائق نباتية ميكن أن يكون بشكل هامشي فقط.

للجمعية  ط��ب��ق��اً  ال��ن��ب��ات��ي��ة  للحديقة  ال��ق��دمي  ال��ت��ع��ري��ف  إن 
 International Association النباتية  للحدائق  الدولية 
ب��األح��رف  اخ��ت��ص��اراً  وامل��ع��روف��ة   of Botanic Gardens
IABG ع��ل��ى أن "...احل���دي���ق���ة ال��ن��ب��ات��ي��ة أو امل��ش��ج��ر هي 
نباتات مصنفة وملصق  بها  والتي يوجد  للجمهور  املفتوحة 
استراتيجية  فإن  ثانية،  ناحية  من  تعريفية".  بطاقة  عليها 
االحتاد  عن   1989 عام  الصادرة  النباتية  احلدائق  حماية 
العاملي حلماية الطبيعة واجلمعية الدولية حلماية احلدائق 
النباتية والصندوق العاملي للطبيعة حتتوي على قائمة أشمل 
للخصائص التي تعرف احلديقة النباتية )إطار )2(( والتي 
تتضمن األدوار املتنوعة التي تقوم بها هذه املؤسسات اآلن.

إطار )2(

 تعريف خصائص احلدائق النباتية 

> تصنيف ووضع بطاقات وافية للنباتات
> اعتماد قاعدة علمية أساسية للمجموعات

واملنظمات  واملؤسسات  احلدائق  مع  املعلومات  تبادل   <
األخرى، ومع عامة اجلمهور 

>   تبادل البذور أو مواد أخرى مع حدائق نباتية، أو مشاجر 
االتفاقيات  إرش����ادات  )ضمن  أخ��رى  بحث  م��راك��ز  أو 

الدولية والقوانني الوطنية وأنظمة اجلمارك( 
األم��د، وحتمل مسؤولية احلفاظ على  االلتزام طويل    <

مقتنيات املجموعات النباتية  
النباتات  البحث في علم تصنيف  برامج  اإلبقاء على    <
األعشاب  من��اذج  من  مجموعات  )حتتوي  املعاشب  في 

املجففة( املشاركة
>  مراقبة النباتات في املجموعة املقتناة 

>  مفتوحة لعامة اجلمهور 
التثقيف  وأنشطة  التوسع  خ��الل  م��ن  احلماية  تعزيز   <

البيئي 
من  التي  تلك  فيها  مبا  للمجموعات،  الدقيق  التوثيق   <

أصل بّري 
> تعهد القيام بأبحاث علمية أو تقنية على النباتات ضمن 

مجموعاتها
شاملة  خ��الص��ة  القائمة  ه��ذه  تشكل  ال  ح���ال،  أي��ة  على 

للنشاطات التي تقوم بها احلدائق النباتية.
)االحتاد العاملي للحماية- إستراتيجية  
  حماية احلدائق النباتية 1989 صفحة )5((

يجب أن ندرك أّن هناك العديد من املؤسسات التي تعتبر 
بوضوح حدائق نباتية ومع ذلك فهي قادرة فقط على حتقيق 
بعض هذه املعايير. إن أحدث تعريف للحديقة النباتية هو 
أن  النباتية  احلدائق  حلماية  الدولية  الهيئة  تأمل  تعريف 

يكتنف روح أي حديقة نباتية حقيقية:
"احلدائق النباتية هي مؤسسات تقتني مجموعات موّثقة 
واحلماية  العلمي  البحث  ألغ��راض  احلّية  النباتات  من 

والعرض والتثقيف"    )وايس جاكسون 1999، ص27(

في بعض احلاالت، احتفظت احلديقة باالسم "نباتية" ألسباب 
تاريخية. بعض أو حتى غالبية املجموعات النباتية قد تبقى 
التوثيق. قد  وفمُقد  توّقفت  العلمية  النشاطات  كّل  لكن  حّية 
القائمة  إزالة هذه احلدائق من  يجادل أحدهم في مسألة 
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قد  التجربة  فإن  حال،  أية  على  النباتية.  للحدائق  العاملية 
يتم  ال��ت��ي  بالضبط تلك  امل��ؤس��س��ات ه��ي  أظ��ه��رت أن ه��ذه 
لتصبح  تأسيسها  وإعادة  وإعادة تطويرها،  إحياؤها حالياً، 

مراكز نباتية مهمة كامنة في العديد من أجزاء العالم.
إن استعمال التعبير "حديقة نباتية" ضمن نّص هذا اجلدول 
ليشمل  يفسر  أن  يجب  النباتية  احل��دائ��ق  حلماية  ال��دول��ي 
احلدائق الشجرية وأشكاالً متخّصصة أخرى من املجموعات 

النباتية.

1– 5–2 توزيع احلدائق النباتية
النباتية  العالم  حول  النباتية  احلدائق  من   %60 حوالي  إن 
تقع في املناطق املعتدلة؛ في أمريكا الشمالية، وفي أوروبا 
وفي بلدان اإلحتاد السوفيتي السابق. أما في املناطق التي 
يوجد بها جتمّعات إستثنائية من أنواع نباتية ذات مستوى 
عاٍل من االستيطان مثل أمريكا اجلنوبية وجنوب شرق آسيا 
نسبياً  قلياًل  زال  ما  النباتية  احلدائق  عدد  فإن  وأفريقيا، 

)اإلطار 3(.

كبيراً  للتفاؤل ألن عدداً  على أية حال فإن هناك ما يدعو 
من احلدائق النباتية اجلديدة يتم انشاءها في هذه املناطق 
ذات  احلدائق  ه��ذه  معظم  العالي.  البيولوجي  التنوع  ذات 
موارد محدودة نسبياً ولكن مع هذا فإن هدفها هو احلماية 

واالستخدام املستدام للنباتات األصلية احمللية.

إطار )3(

توزيع وتعداد احلدائق النباتية

عدد احلدائق النباتية املنطقة 
  98 أفريقيا واحمليط الهندي 

 265   آسيا 
 153  أستراليا 
 43  جزر الكاريبي  
 56  أمريكا الوسطى 
 621  أوروبا 
 155  بلدان اإلحتاد السوفيتي السابق 
 10  الشرق األوسط 
 297  أمريكا الشمالية 
 107  أمريكا اجلنوبية 
 41  جنوب شرق آسيا 
 1846  املجموع 

املصدر: قاعدة بيانات الهيئة الدولية حلماية احلدائق
 النباتية، عام 2000

1– 5– 3 أنواع احلدائق النباتية

إن تعريف احلديقة النباتية )املدّون في الصفحة السابقة( 
ممكن أن يشمل تنّوعاً كبيراً من املؤسسات تتراوح من احلدائق 
إلى  النشاطات،  من  متنّوع  وم��دى  املوظفني  مبئات  الكبيرة 
املؤسسات الصغيرة ذات املصادر والنشاطات احملدودة. على 
الرغم من هذا، وكما اقترح من قبل جدول العمل الدولي، 
النبات  إدارة مصدر  ب��دور هام في  يقوم  أن  جميعها ميكن 

وعلم النبات، والبستنة، واحلماية والتثقيف والتعليم.

هو  النباتية  احلدائق  عالم  في  من��واً  القطاعات  أس��رع  إّن 
تصّمم خلدمة  احلدائق  عامة. هذه  نباتية  إح��داث حدائق 
حاجات خاصة في املجتمع احمللي وتدار في أغلب األحيان 
من قبل تلك املجتمعات نفسها. في بعض البلدان االستوائية، 
أنشئت احلدائق النباتية جنباً إلى جنب مع احلدائق العامة 
الوطنية وصّممت لتؤدي أدواراً مختلفة في احلماية املتكاملة، 

والتنمية املستدامة وتثقيف اجلمهور. 

اإلداري��ة  والهيئات  املنظمات  من  متنّوعة  مجموعة  هناك 
تديره  منها  فالعديد  النباتية.   احلدائق  على  تشرف  التي 
عاّما.   وتتلقى متويال  محلّية  أو  إقليمية  أو سلطات  الدولة 
أكثر من 30% من حدائق العالم النباتية تنتمي إلى جامعات 
ومعاهد بحث أخرى للتعليم العالي، في حني أن عدداً قلياًل 
األخيرة أصبحت  السنوات  في  يعتبر حدائق خاصة.  منها 
وإداري  مالي  استقالل  كسب  نحو  تتجه  النباتية  احلدائق 
أكبر، وأصبحت في أغلب األحيان لها إدارة ائتمان وتشّغل 
جزئيا باألموال التي مت كسبها من خالل جهودهم املستقلة 

في زيادة الدعم املالي.

إّن األنواع الرئيسية للحدائق النباتية في العالم ملّخص في 
متعددة  أدوار  له  منها  الكثير  أن  من  بالرغم   ،)4( اإلط��ار 
األغراض وبالتالي ال يتناسب متاماً مع أّي تصنيف واضح 

املعالم.
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إطار )4(

أن���������������������������واع احل����������������دائ����������������ق ال�������ن�������ب�������ات�������ي�������ة

1. احلدائق "الكالسيكية" متعددة األغراض - هي 
في أغلب األحيان مؤسسات ذات نطاق واسع من النشاطات 
في مجاالت البستنة والتدريب البستاني؛ والبحث، خصوصا 
وامل��خ��ت��ب��رات؛  امل��ع��ش��ب��ات؛  م��ع  امل��رت��ب��ط  التصنيف  ف��ي علم 
وأنشطة تثقيف العاّمة. بشكل عام، هذه احلدائق مدعومة 

من احلكومة.
في  ج��دا  جميلة  منشآت  هي   - التزيينية  احل��دائ��ق   .2
أغلب األحيان وفيها مجموعات نباتية متنّوعة وموّثقة؛ قد 
التثقيف أو  أو  البحث  أدوار  في  لها حالياً  أو قد ال يكون 
احلماية. بعض احلدائق التزيينية ممتلكات خاّصة والعديد 

من حدائق البلديات تقع ضمن هذه الفئة.
التي  احل��دائ��ق  أق��دم  وتشمل   - التاريخية  احل��دائ��ق   .3
عدد  دينية.  أّسس ألغراض  وبعضها  الطّب؛  لتعليم  طّورت 
من هذه احلدائق ما زال نشيطاً في مجال حماية النباتات 
الطبية وإجراء األبحاث العلمية، وهي اليوم تهتم في املقام 
العامة  وع��ي  وزي���ادة  الطبية  النباتات  وزراع���ة  بجمع  األول 

عنها.
4. حدائق احلماية - مت حديثاً تطوير غالبية هذه احلدائق 
وذلك استجابة للحاجات احمللّية حلماية النباتات.  بعضها 
الطبيعية  النباتات  من  مشتركة  مناطق  يتضمن  أو  يحتوي، 
إضافة إلى مجموعاتها املزروعة. تتضّمن هذه الفئة حدائق 
النباتات البلدية )املوجودة في حالتها الطبيعية(، والتي تزرع 
فقط نباتات من منطقتها احمليطة أو من نباتاتها الوطنية. 

معظم حدائق احلماية تلعب دوراً في تثقيف اجلمهور.
حتتفظ ع��دد م��ن اجلامعات   – ح��دائ��ق اجل��ام��ع��ات    .5
بحدائق نباتية للتعليم والبحث. كثير من هذه  احلدائق مفتوح 

للجمهور.
تقوم   - املندمجة  النباتية واحليوانية  احلدائق   .6
حاليا بإعادة تقييم أدوار مقتنياتها النباتية. حيث يتم دراسة 
وتطوير مقتنياتها النباتية كي توفر البيئة املالئمة للحيوانات 

املعروضة، وإبراز هذه البيئة للجمهور كعنصر مهم.
تعمل   - ال��زراع��ي��ة  والنباتات  امل��وروث��ات  ح��دائ��ق   .7
كمجموعة نباتية لها قيمة اقتصادية أو مرشحة للحماية أو 
البحث أو التهجني أو الزراعة خارج موئلها الطبيعي. العديد 

منها محطات جتارب متصلة مبعاهد زراعية أو متخصصة 
بعلم الغابات وحتوي مختبراً مسانداً، ووسائل تهجني النبات 

وفحص البذور ولكن العديد غير مفتوح للجمهور.
- معظمها موجود في  8. احلديقة اجلبلية أو األلبية 
املناطق اجلبلية من أوروبا وبعض البلدان اإلستوائية. صّممت 
أو  واأللبية،  اجلبلية  النباتات  لزراعة  احلدائق حتديدا  هذه 
كما هو احلال في البلدان اإلستوائية، بغرض زراعة النباتات 
الشبه إستوائية أو املعتدلة. بعض احلدائق اجلبلية واأللبية 

تابعة حلدائق نباتية أكبر ذات أراضي سهلية منخفضة.
9. احلدائق الطبيعية أو البّرية – حتمي وتدير مساحة 
من النباتات الطبيعية أو الكساء اخلضري الشبه طبيعي. مت 
تأسيس معظمها ألداء أدوار احلماية وتوعية وتثقيف اجلمهور 

وتشمل املناطق التي تنمو فيها النباتات احمللية.
10. احلدائق البستانية – تكون مفتوحة للجمهور، وغالباً 
هذه  وجدت  وقد  البستنة،  بصيانتها جمعيات  وتقوم  متلكها 
تدريب  خ��الل  م��ن  البستنة  تطوير  لتبّني  أس��اس��اً  احل��دائ��ق 
نباتات احلدائق  والعمل على ضروب  البستانيني احملترفني، 

وتسجيلها وحمايتها.
في  احلدائق  تتخّصص هذه   - احلدائق املوضوعية   .11
زراعة نطاق محدود من النباتات املتقاربة أو املتماثلة الشكل 
أو نباتات زرعت ومنّيت لتوضيح موضوع معنّي عموما بهدف 
هذه  تشمل  العاّم.  والعرض  احلماية،  والعلوم،  التعليم،  دعم 
وال���ورود،  )األورك��ي��د(،  السحلبية  النباتات  حدائق  احل��دائ��ق 
وح��دائ��ق ال���وردي���ة، وح��دائ��ق اخل���ي���زران واحل���دائ���ق ال��رّي��ان��ة 
مثل  محددة  رئسية  بأفكار  أنشأت  حدائق  أو  )العصارية( 
علم النباتات الشعبية، الطّب، البونساي )النباتات املقّزمة(، 
ت��ش��ذي��ب ال��ش��ج��ي��رات، ح��دائ��ق ال��ف��راش��ات، ال��ن��ب��ات��ات آكلة 

احلشرات والنباتات املائية.
12. احلدائق احمللية - وهي بشكل عاّم حدائق صغيرة ذات 
مصادر م��ح��دودة، ط��ّورت من أج��ل وم��ن قبل سكان محليني 
لتلبية حاجاتهم اخلاصة، مثل االستجمام، التعليم، احلماية، 
والنباتات  الطبية  النباتات  وتنمية  البستنة،  على  التدريب 

األخرى ذات القيمة االقتصادية.

)مقتبس من وايس جاكسون عام 2000، ص 9(. 
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الصلة  ذات  وال��ت��ش��ري��ع��ات  ال��س��ي��اس��ات   6  –1
باحلدائق النباتية

 
في  ه��اّم  تقّدم  إلى  العاملية  البيئة  على  املتزايد  القلق  أّدى 
التعاون الدولي على قضايا البيئة والتطوير خالل السنوات 
األخيرة. كجزء من هذا التقدم، مت تطوير إطار دولي شامل 
لتوجيه البلدان في صياغتهم للسياسات الوطنية وتخصيص 
العديد من هذه  والتطوير.  البيئة  أهداف  لتحقيق  املصادر 
بآليات  وت��زّوده��م  النباتية  باحلدائق  معنّي  الدولية  األط��ر 
قّيمة لتحفيز وتوجيه عملهم حلماية النباتات على املستوى 

الدولي.

1– 6– 1 االتفاقية الدولية بشأن التنّوع البيولوجي 
)Convention on Biological Diversity(

املتحدة  األمم  اتفاقية  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل��ي،  املجتمع  أدرك 
للتنّوع البيولوجي ، اآلثار السلبية الناجمة عن إنعدام التنّوع 
اجلنس  بقاء  وعلى  احلياة  بنوعية  يتعلق  فيما  البيولوجي 
االتفاقية  هذه  الكوكب.  هذا  على  عموما  واحلياة  البشري 
دخلت حّيز التنفيذ في ديسمبر/كانون األول 1993، بعد 18 
للتعليم  املّتحدة  للتوقيع في مؤمتر األمم  شهر من عرضها 
والتطوير )UNCED( في ريو دي جانيرو، في البرازيل عام 

.1992

تهدف االتفاقية إلى:

> حفظ التنوع البيولوجي حول العالم.
> تشجيع االستخدام املستدام ملكّونات التنّوع البيولوجي.

استخدام  عن  الناجتة  للمنافع  العادلة  املشاركة  تأمني   <
التنّوع البيولوجي، شاماًل تقدمي تقييم املصادر اجلينية 

ونقل التقنيات ذات العالقة.

تلعب احلدائق النباتية دورا مهما في حتقيق هذه األهداف. 
كما تساهم مقتنيات احلدائق النباتية وتطبيق مهاراتهم في 
احلماية،  النباتية،  البحوث  التصنيف،  علم  مثل  مجاالت 
اتفاقية  تطبيق  ف��ي  م��ل��ح��وظ  ب��ش��ك��ل  وال���زراع���ة  اإلك���ث���ار، 
احلماية  بني  أساسي  كرابط  تعمل  كما  البيولوجي.  التنّوع 

الطبيعي  املوئل  وخ��ارج  )الداخلية(  الطبيعي  املوئل  داخ��ل 
التخطيط  عمليات  ف��ي  تشترك  م��ا  وكثيرا  )اخل��ارج��ي��ة(، 
الوطنية مثل إستراتيجيات التنّوع البيولوجي. إن عملهم في 
للزراعة  جديدة  محاصيل  تطوير  من  األخ��رى،  القطاعات 
وإكتشاف أدوية جديدة من أساس نباتي، إلى التعليم، يبنّي 
الدور املهم الذي ميكن أن تلعبه احلدائق النباتية في تطبيق 

اإلتفاقية.

بعّدة  البيولوجي  التنّوع  اتفاقية  النباتية  احلدائق  تطّبق 
طرق.

اإلجراءات العاّمة للحماية واالستخدام املستدام
البيولوجي  للتنّوع  الوطنية  املساهمة في اإلستراتيجيات 

والتنمية املستدامة )بند 6(.

حتديد الهّوية والرصد
املنهجي،  ال��ن��ب��ات��ات  تصنيف  ع��ل��م  ف��ي  ال��ع��م��ل  م��ب��اش��رة 

الزهريات، األصول، املراقبة، واالستطالعات )بند 7(.

احلماية داخل املوئل الطبيعي 
وإدارة  ورع��اي��ة  وتخصيص  تطوير  خ��الل  من  املساهمة 
املناطق احملمية وإعادة إحياء أو جتديد املواطن البيئية 
البرية واستعادتها  النباتات  واألبحاث املتعلقة بجماعات 

وإدارتها )بند 8(.

احلماية خارج املوئل الطبيعي
البذور،  تطوير ورعاية مقتنيات املورثات متضّمنًة بنوك 
طور  في  األنسجة  ومجموعات  احلقل،  جينات  وبنوك 
باستعادة  خاصة  بيانات  وق��واع��د  وب��رام��ج  االستنبات، 

األنواع فردياً )بند 9(.
االستخدام املستدام ملكّونات التنّوع البيولوجي 

متييز وتطوير النوع املهم اقتصاديا في البستنة التجارية، 
علم الغابات، الزراعة، والتنقيب البيولوجي )بند 10(.

البحث والتدريب
تعّهد بالبحث في العديد من املجاالت ذات العالقة، مثل 
علم  البيولوجية،  الكيمياء  البيئة،  علم  التصنيف،  علم 
النباتات الشعبية، التعليم، البستنة، علم تشريح النبات، 
التدريب ومساقات  البيولوجية وتوفير فرص  اجلغرافية 
في  متوفرة  وهي  العالقة،  ذات  واملجاالت  احلماية  في 

أغلب األحيان للمتدربني الوطنيني والدوليني )بند 12(.
o
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تثقيف وتوعية العاّمة 
العمل على تثقيف العامة وتنمية الوعي البيئي، ويتضمن 
هذا برامج تعزيز فهم اجلمهور للتنّوع البيولوجي، وأهميته 
وخسارته. تلعب العديد من احلدائق النباتية أدواراً مهمة 

في التعليم في املدارس واجلامعات )بند 13(.

في  )واالش��ت��راك  اجلينية  املصادر  إل��ى  الوصول 
املنافع( 

التنّوع  حلماية  الشريكة  امل��ؤس��س��ات  إمكانيات  تطوير 
األب��ح��اث،  ودع���م  ال��رس��وم،  خ��الل جمع  م��ن  البيولوجي 
املشتركة.  والعّينات  والتدريب،  واملعلومات،  واألج��ه��زة، 
مصادرهم  إل��ى  ال��دخ��ول  إمكانية  توفير  إل��ى  باإلضافة 
وامل��دار  امل��خ��ّزن  البيولوجي  التنّوع  حماية  ف��ي  الواسعة 

)مقالة 15(.

تبادل املعلومات
ونتائج  مجموعاتهم  عن  املعلومات  تكون  أن  على  العمل 
املطبوعات  أبحاثهم متوفرة على نطاق واسع من خالل 
املنشورة وغير املنشورة وقواعد البيانات سهلة الوصول. 
املعلومات عن  النباتية تتشارك في  العديد من احلدائق 

مجموعاتهم )بند 17(.

التعاون التقني والعلمي
التعاون في املجاالت التقنية والعلمية، ويشمل ذلك البحث 

املشترك وتبادل املوظفني )بند 18(.

إطار )5(

��ك��ن احل���دائ���ق ال��ن��ب��ات��ي��ة من  ال���وس���ائ���ل ال��ت��ي تمُ
االستجابة التفاقية التنّوع البيولوجي 

>  تطوير سياسة مؤسسية على أساس اتفاقية التنوع 
البيولوجي، وإستراتيجية لتطبيقها في احلديقة. هذا 
سيضمن أفضل استخدام للموارد احلالية واملستقبلية 
روح  مع  تتوافق  النباتية  احلدائق  نشاطات  ك��ّل  وأن 

ورسالة اإلتفاقية.
دائرتهم  إل��ى  وأهدافها  االتفاقية  نشر  إل��ى  السعي   <
لزيادة فهم اجلمهور لقيمة التنّوع البيولوجي وأهمية 

حماية النبات.
وطني  مستوى  على  اإلتفاقية  تطبيق  على  العمل   <
مع  وبالعمل  العملية  النشاطات  خ��الل  م��ن  ودول���ي 
اتفاقية  أم��ان��ة س��ر  هيئات وح��ك��وم��ات أخ���رى، وم��ع 

التنوع البيولوجي.

يرجى  مفصلة،  مرجعية  ضبط  قائمة  على  ل��إلط��الع 
الرجوع إلى امللحق رقم )1(.

التجارة  ب��ش��أن  امل��ت��ح��دة  األمم  اتفاقية   2  -6  -1
الدولية في األنواع املهددة باالنقراض من احليوانات 

والنباتات البّرية  

مت وضع اتفاقية األمم املتحدة بشأن التجارة الدولية باألنواع 
املهددة باالنقراض من احليوانات والنباتات البرية من أجل 
ضبط عمليات املتاجرة الدولية بهذه األنواع من احليوانات 
والنباتات، ودخلت حيز التنفيذ في العام 1975. تسمح هذه 
التي  النباتات(،  ذلك  في  )مبا  باألنواع  باملتاجرة  االتفاقية 
متنع  لكنها  احلالية،  االستخدام  معدالت  تتحّمل  أن  ميكن 
املتاجرة باألنواع التي تواجه االنقراض. تعمل االتفاقية من 
خالل إصدار ورقابة رخص االستيراد والتصدير لألصناف 

املدرجة في ثالثة مالحق )إطار 6(.

إّن اتفاقية التنّوع البيولوجي عبارة عن قانون دولي ملزم 
للبلدان التي هي أطراف فيها. التزاماتهم تتطّور باستمرار 
بينما يناقش الشركاء القرارات والتشريعات والسياسات 
األخرى املتبّناة واملطّبقة على املستوى الوطني. إن اتفاقية 
التنّوع البيولوجي لها تأثير كبير على الّطريقة التي تعمل 
بها احلدائق النباتية في كّل أنحاء العالم )ارجع إلى اإلطار 
)5( ملعرفة كيف تستجيب احلدائق النباتية التفاقية التنّوع 

البيولوجي(.
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إطار )6(

التجارة  ب��ش��أن  املتحدة  األمم  اتفاقية  م��الح��ق   
ال��دول��ي��ة ف���ي األن�����واع امل���ه���ددة ب���االن���ق���راض من 

امللحق 1:  يدرج األنواع املهددة باالنقراض ويؤكد أن 
املتاجرة الدولية في هذه األنواع ممنوعة.

امللحق 2: يدرج األصناف غير املهددة باالنقراض في 
الوقت احلاضر، لكن قد تصبح كذلك إذا 
استمرت املتاجرة غير املراقبة عليها. يسمح، 
سواء أكان التكثير برياً أم اصطناعياً )أي 
ال تزاوجي(، بشرط احلصول على رخصة 

خاصة.

محلياً  باالنقراض  املهددة  األصناف  ي��درج   :3 امللحق 
ب��س��ب��ب االس��ت��غ��الل ال��ت��ج��اري ول����ذا فهي 
دول  ضمن  ال��ت��ج��اري��ة  للضوابط  خاضعة 
معينة. امل��ت��اج��رة ال��دول��ي��ة ف��ي ه��ذه امل��ادة 
التي  ال��دول��ة  م��ن  تصدير  رخ��ص��ة  تتطلب 

أدرجت هذا النوع أو شهادة منشأ.

عن  مسؤولة  االتفاقية  تبّنت  التي  األعضاء  البلدان  كّل  إن 
تطبيقها، مبا في ذلك تعيني الهيئات اإلدارية والعلمية. إن 
واجب الهيئة اإلدارية تأسيس إستراتيجية لضبط واستخدام 

جميع النباتات املصادرة.

وسائل  ف��ي حتسني  م��رك��زي  ب��دور  النباتية  احل��دائ��ق  تقوم 
تطبيق أحكام "اتفاقية األمم املتحدة بشأن التجارة الدولية 
ف��ي األن���واع امل��ه��ددة ب��االن��ق��راض م��ن احل��ي��وان��ات والنباتات 
توفر  أن  فبإمكانها  ب��ه��ا،  ال��وع��ي  مستويات  ورف���ع  ال��ب��ري��ة" 
احلماية الفعالة للمجموعات التصنيفية املهددة باالنقراض 
بفعل االستغالل التجاري غير املستدام، وأن حتقق ذلك بعدة 

طرق تكمل بعضها بعضاَ على اختالفها.

ميكن للحدائق النباتية:
اإلداري���ة  السلطة  م��ع  علمية  كمؤسسة  التسجيل   <
اخلاصة في بلدها، واملختصة بتنفيذ أحكام اتفاقية 
األمم املتحدة بشأن التجارة الدولية باألنواع املهددة 

باالنقراض من احليوانات والنباتات البرية.
اإلداري��ة  الدولة  لسلطات  والتدريب  املشورة  توفير   <
بهذه  املختصة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  واجل��م��رك��ي��ة  والعلمية 

االتفاقية.
> العمل كمراكز إنقاذ حتفظ املواد النباتية املصادرة 

من قبل السلطات القانونية.
معايير  وض���ع  ط��ري��ق  ع��ن  للعامة  ق���دوة  ت��ك��ون  أن   <
أخالقية مبا يتعلق بإدارتهم اخلاصة بجمع وعرض 

واستخدام النباتات. 
باتفاقية  اجلمهور  توعية  ب��رام��ج  وتطبيق  تطوير   <
األمم املتحدة بشأن التجارة الدولية باألنواع املهددة 

باالنقراض من احليوانات والنباتات البرية.

ارجع إلى امللحق )2( للحصول على قائمة ضبط مرجعية 
مفّصلة للتحقق من التطبيق.

1- 6- 3 اتفاقية األمم املّتحدة ملكافحة التصحر

 

مقاومة التصحر )ومبعنى آخر: تدهور اليابسة في املناطق 
القاحلة وشبه القاحلة واجلاّفة دون الرطبة( أساسية لضمان 
البيولوجي  والتنّوع  اجلافة  لألراضي  املدى  طويلة  إنتاجية 
التي تدعمها. مت تبّني اتفاقية األمم املّتحدة ملقاومة التصحر 
في عام 1994 وهي تهدف لتعزيز اإلج��راءات الفاعلة من 
خالل برامج محلّية إبداعية وشراكات دولية داعمة. تدعو 
االتفاقية احلكومات إلى التركيز على رفع الوعي والثقافة 
والنامية على حٍد  املتطورة  البلدان  والتدريب، في  والتعليم 

سواء )بند 16(.
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املناطق  ف��ي  وخ��ص��وص��اً  النباتية،  احل��دائ��ق  تساهم 
اجلافة من العالم مثل أجزاء من الصني، والهند، وشبه 
اجلزيرة العربية، وإسرائيل، وجنوب أفريقيا، والواليات 

املّتحدة، في مقاومة التصحر بعّدة طرق.
الشروع بالبحث وإمناء نباتات املناطق اجلاّفة )بند   <

.)17
العمل في شراكة مع الهيئات األخرى ملنع و/أو تقليل   <
واستصالح  تأهيل  ب��إع��ادة  والتعّهد  األرض  تدهور 

األراضي املتدهورة.
حتسني استغالل األرض عن طريق إدخ��ال وزراعة   <

النباتات املالئمة.
حت��س��ني امل��ع��رف��ة ب��ن��ب��ات��ات امل��ن��اط��ق اجل���اّف���ة ونشر   <

املعلومات عنها )بند 16(.
ح��ف��ظ م����ورث����ات ن���ب���ات���ات األراض�������ي اجل���اف���ة في   <

مجموعاتهم املقتناة.
النبات  حماية  تقنيات  على  املالئم  التدريب  توفير   <
واألنظمة  اجل��اف��ة  األراض���ي  نباتات  م���وارد  إلدارة 

البيئية.
  

1- 6- 4 اتفاقية األمم املّتحدة اإلطارية بشأن تغّير 
املناخ

متت بلورة اتفاقية األمم املّتحدة بشأن بتغير املناخ )1992(، 
استجابة للقلق من أن تلك النشاطات البشرية تغّير الظروف 
األساسية التي سمحت بوجود احلياة على األرض وجتازف 
في  زي��ادة  املتوّقعة،  النتائج  بني  من  العاملي.  املناخ  بتأثير 
متوسط درج��ة ح��رارة سطح األرض وحت��والت في أمناط 
الطقس عبر العالم. إن تغّير املناخ هذا سيؤّثر على الغابات، 

ومعظم  البيولوجي،  وال��ت��ن��ّوع  وال��زراع��ي،  الغذائي  واألم���ن 
األنظمة البيئية.

إّن الغاية األساسية لالتفاقية هو احلفاظ على توازن تركيز 
التدخل  من  املزيد  ومنع  الزجاجي في اجلو  البيت  غ��ازات 
اإلنساني املستحّث في نظام املناخ. يجب أن يسمح مستوى 
املناخ  تغّير  مع  طبيعيا  بالتكّيف  البيئية  لألنظمة  ال��ت��وازن 
االستمرار  لتمكني  الغذاء  إنتاج  على  التأثير  عدم  لضمان 
التنمية االقتصادية. تعرض االتفاقية تفاصيل  للمضي في 
ضمنها  وم��ن   )4 )بند  معها  املتعاقدة  لألطراف  التعهدات 
دور احلدائق النباتية في مساعدة بلدانها على إجناز هذه 

التعهدات.

ما  لتحقيق  جيد  نحو  على  النباتية  احلدائق  ّممت  صمُ
يلي:

التعاون والعمل مع املؤسسات األخرى ملراقبة وتقييم   <
تأثير تغيير املناخ على التنّوع البيولوجي.

ب���أن���واع امل��ن��اخ املختلفة  ن��ش��ر امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة   <
للهيئات  نفسها  لالتفاقية  طبقاً  املناخية  والتغيرات 

األخرى ولعامة الناس.
تطوير وتطبيق مناهج تعليمية وبرامج تثقيفية للعامة   <
البيولوجي  التنّوع  على  وتأثيراته  املناخ  تغّير  ح��ول 

واستمرارية العالم.
نحو  يعملون  أّنهم  لضمان  اليومية  عملياتهم  تعديل   <
الدفيئة  االنبعاثات  في  احلالية  مساهماتهم  تقليل 
لألرض أو في انبعاث املستويات العالية لثاني أكسيد 

الكربون في الغالف اجلوي للكرة األرضية.
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1– 6– 5 اتفاقية األمم املتحدة بشأن حماية تراث 
العالم الثقافي والطبيعي

الثقافي  العالم  ت��راث  بحماية  املتعلقة  االتفاقية  انبثقت 
ال��ت��راث  اتفاقية  ب��اس��م  ش��ائ��ع  بشكل  )امل��ع��روف��ة  والطبيعي 
والتربية  للعلوم  املتحدة  األمم  منظمة  اجتماع  من  العاملي( 
والثقافة )اليونسكو( في عام 1972. نشأت االتفاقية بسبب 
احلاجة لتحفيز التعاون الدولي حلماية وإبقاء تراث العالم 

الثقافي والطبيعي لألجيال احلالية واملستقبلية.

التي ميكن  والثقافية  الطبيعية  املواقع  نوع  االتفاقية  حتّدد 
أصالة  إّن  العالم.  إرث  قائمة  على  إلدراج��ه��ا  فيها  النظر 
مهمة جدا.   أم��ور  وإدارت��ه  حمايته  وطريقة  املوقع  وسالمة 
إرث  قائمة  على  امل��درج��ة  امل��واق��ع  التي جتنيها  املنافع  أم��ا 
م��ن املجتمع  م��ت��وف��راً  ال��ذي أصبح  ال��دع��م  ال��ع��ال��م، فتشمل 
الدولي حلماية وحفظ وعرض تراث العالم، باإلضافة إلى 
نباتية  حديقة  أول  املنطقة.  حلياة  العام  بالنمط  التعريف 
ّنفت كموقع إرث عاملي هي حديقة جامعة بدوا النباتية  صمُ

في إيطاليا عام 1997.

بعّدة  االتفاقية  تدعم هذه  أن  النباتية  للحدائق  ميكن 
طرق.

ت��راث  قائمة  على  م��درج��ة  لتصبح  بطلب  ال��ت��ق��ّدم   <
العالم.

والثقافية  الطبيعية  للمواقع  الطلبات  ودعم  تشجيع   <
التي ستدرج على قائمة تراث العالم.

العمل في شراكات لصّد األخطار التي تهّدد التراث   <
الطبيعي والثقافي.

تطوير مواد تربوية وتعّهد بالقيام بنشاطات تساهم   <
الثقافي  التراث  مواقع  واح��ت��رام  معرفة  تعزيز  في 

والطبيعي املهمة ودعم أهداف االتفاقية.

وأي  النبات  تنّوع  عن  مفصلة  قوائم  بإعداد  التعّهد   <
معلومات أخرى للمواقع املدرجة في "قائمة التراث 

العاملي املهددة".

1– 6– 6 اتفاقية األراضي الرطبة 

باسم  شائع  بشكل  )املعروفة  الرطبة  األراض��ي  اتفاقية  إّن 
اتفاقية رامسار( هي معاهدة دولية توفر إطاراً للعمل الوطني 
لألراضي  احلكيم  واالستعمال  للحماية  ال��دول��ي  والتعاون 
الرطبة ومصادرها.  وقعت هذه االتفاقية عام 1971 ودخلت 
حّيز التنفيذ عام 1975، استهدفت في املقام األول حماية 
املاء  طيور  حلماية  الرطبة  األراض��ي  في  الطبيعية  املوائل 
خاصة السابحة.  متت توسعة مجال االتفاقية اآلن لتشمل 
جميع مظاهر حماية األراضي الرطبة واستخدامها احلكيم 
وأهميتها في حماية التنّوع البيولوجي. تعرف االتفاقية أيضا 
البيئية  األنظمة  تدعمها  التي  اإلنسانية  املجتمعات  صالح 

لألراضي الرطبة.

ميكن للحدائق النباتية أن تأخذ دورها في تطبيق هذه 
االتفاقية بعّدة طرق.

العمل في شراكة مع الهيئات األخرى إلدارة وإحياء   <
مناطق األراضي الرطبة احمللّية واإلقليمية.

التعهد للقيام بأبحاث في حماية وزراعة علم أحياء   <
األخرى  الرطبة  األراض��ي  ونباتات  املائية  النباتات 

املهّددة باخلطر.
> زيادة الوعي العاّم حول أهمية بيئة األراضي الرطبة 

من خالل البرامج والنشاطات لتعليمية.

o
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عمل  برنامج   :21 القرن  أعمال  ج��دول   7  –6  –1
للتنمية املستدامة

يشكل "جدول أعمال القرن 21" خطة عملية إلقامة "شراكة 
عاملية" تستهدف تشجيع التعاون فيما بني األمم في جهودها 
على  املستدام  العيش  إلى  التحول  دعم عملية  إلى  الرامية 
بأن جميع  الراسخ  االعتقاد  ذلك على  معتمدة في  كوكبنا، 
البلدان مبقدورها حماية البيئة بالتزامن مع النمو والتطور.

إّن جدول العمل هذا هو برنامج غير ملزم، وقد تبنته أكثر 
من 178 حكومة في "قّمة األرض" في عام 1992. بالرغم 
من أن جدول العمل يفتقر إلى قوة القانون الدولي، إال أن 
تبني النّص يحمل معه التزاماً أخالقياً قوياً لضمان تطبيق 
إستراتيجياته. إّن تطبيق جدول العمل مسؤولية احلكومات 
أوالً على كل املستويات، من خالل اإلستراتيجيات الوطنية 
املنظمات  إن  الوطنية.  واإلج���راءات  والسياسات  واخلطط 
الدولية واإلقليمية مدعّوة أيضا للمساهمة في هذا اجلهد، 
واملشاركة  العاّمة  ملشاركة  أوسع  وتشجيع  دعم  إلى  إضافة 

الفاعلة للمنظمات غير احلكومية واملجموعات األخرى.

إن االلتزام واالنخراط احلقيقي لكّل املؤّسسات واجلمعيات 
حاسم  أم��ر  النباتية،  احل��دائ��ق  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  االجتماعية، 
للتطبيق الفّعال لألهداف والسياسات املتفق عليها من قبل 
أعمال  "ج��دول  يتناولها  التي  مجاالت  ك��ّل  في  احلكومات 

القرن احلادي والعشرين".

ميكن للحدائق النباتية أن تتوجه إلى املجاالت الرئيسية 
األرب����ع امل���وج���زة ف��ي "ج����دول أع��م��ال ال��ق��رن احل���ادي 

والعشرين" بعّدة طرق.
القسم 1: األبعاد االجتماعية واالقتصادية

الصغيرة  للمؤسسات  العمل  ف��رص  وت��روي��ج  توفير   <
ودع���م امل��ش��روع��ات وامل��ؤس��س��ات اخل��دم��ي��ة احمللّية 
لتحسني مستوى معيشة الناس في املجتمع )الفصل 

الثاني والفصل الرابع(.
للحدائق  التعليمية  البرامج  في  التطوير  نقاط  دمج   <

النباتية )الفصالن الثاني والثالثون(.
توفير التدريب ألعضاء املجتمع، واملعلمني وموّظفي   <
احلدائق النباتية لزيادة فهمهم لقضايا التطّور احمللّية 

والعاملية )الفصول 5-3(.

تطوير وتطبيق برامج تصل للمجتمع وتشّجعه على   <
املستمر  العيش  سبل  إلى  والوصول  الفقر  مقاومة 

)الفصالن الثالث والسادس(.

القسم 2: حماية وإدارة موارد التطّور
تطوير شراكات مع الهيئات األخرى واملجتمع احمللي   <
إلدارة املصادر احمللّية بشكل مستدام وإلحياء املناطق 

املتدهورة )الفصالن احلادي عشر والثاني عشر(.
أو  املستمر  املستدام  العيش  سبل  ألنظمة  الترويج   <
السبل البديلة في املناطق الضعيفة الهّشة )الفصل 

الثاني عشر(.
>  توفير الّدعم للسياحة املستندة على الطبيعة والتي 

تعمل بشكل مستدام )الفصل الثالث عشر(.
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  النتائج  وحت��دي��د  تقييم   <
املستدام  واالس��ت��خ��دام  احلماية  وف��وائ��د  احملتملة، 
ل��ل��م��وارد ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة احمل��ل��ّي��ة )ال��ف��ص��ل اخل��ام��س 

عشر(.

القسم 3: تدعيم دور اجلمعيات الرئيسية
الصناعية،  التجارية،  احلكومية،  الهيئات  مع  العمل   <
العلمية والتقنية، واملنظمات غير احلكومية، واجلمهور 
في  مشاركتهم  مستوى  لرفع  احمللّية  واملجتمعات 

التنمية املستدامة )الفصول 32-23(.
تعزيز التواصل والتعاون بني املجتمع العلمي وصانعي   <

القرار وعاّمة الناس )الفصول 32-23(.

القسم 4: الوسائل التطبيقات 
والتدريب  ال��ع��ام  وال��وع��ي  التعليم،  وتشجيع  توفير   <
ك��وس��ائ��ل ت��ط��ب��ي��ق "ج�����دول أع���م���ال ال���ق���رن احل���ادي 

والعشرين" )الفصل السادس والثالثون(.
التعليم  وفعاليات  برامج  في  االستدامة  ثقافة  دمج   <
حول قضايا محلّية، ووطنية وعاملية، وتطوير القيم 
الناس على  والسلوكيات واملهارات لتحفيز وتشجيع 
استغالل سبل العيش املستدام في احمليط الطبيعي 

واالجتماعي.

إلى  الرجوع  يرجى  قائمة ضبط مرجعية  لالطالع على 
امللحق )3( للقائمة التفصيلية.

o
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امل��ص��ادر  حلماية  العاملية  العمل  خطة   8  –6  –1
في  امل��س��ت��دام��ة  واس��ت��خ��دام��ات��ه��ا  للنباتات  اجلينية 

الغذاء والزراعة

اجلينية  امل��ص��ادر  حلماية  العاملية  العمل  "خ��ط��ة  تبّني  مت 
وال��زراع��ة"  ال��غ��ذاء  في  املستدامة  واستخداماتها  للنباتات 
في عام 1996 في املؤمتر التقني الدولي للمصادر اجلينية 
للنبات في ليبزج، في أملانيا ومت تطويرها في منظمة األمم 

املّتحدة للغذاء والزراعة )فاو(.

األمم  ملنظمة  الدولية  للخطة  الرئيسية  األه��داف  إّن 
املتحدة لألغذية والزراعة )فاو( هي:

الغذاء  في  للنبات  اجلينية  املصادر  حماية  ضمان   <
والزراعة كقاعدة لألمن الغذائي.

اجلينية  ل��ل��م��ص��ادر  امل��س��ت��دام  االس��ت��خ��دام  تشجيع   <
وتقليل  التطّور  وتبّني  والزراعية،  الغذائية  للنباتات 

اجلوع والفقر.
التي  للمنافع  واملنصفة  ال��ع��ادل��ة  امل��ش��ارك��ة  تشجيع   <

تتمخض عن استعمال املصادر اجلينية للنباتات.
إسداء العون للبلدان واملؤسسات في حتديد أولويات   <

للعمل.
اإلمكانيات  وتعزيز  حالياً  امل��وج��ودة  البرامج  دع��م   <

املؤسسية )فاو عام 1996، ص 14-13(.

هذه اخلطة عبارة عن وثيقة إطار لتحفيز العمل على تأمني 
الغذاء الكافي لتغذية شعوب العالم في القرن احلالي. في 
عام 1983، أّسس مؤمتر فاو جلنة بني احلكومات للمصادر 
حول  ملزم  غير  دولياً  تعهداً  املؤمتر  وتبّنى  للنبات  اجلينية 
املصادر اجلينية للنبات لتشجيع اجلهود الدولية حلمايتها. 
على ضوء اتفاقية التنّوع البيولوجي، يتم اآلن مراجعة وتنقيح 
اجلينية  باملصادر  اعترف  األص��ل  في  ألن��ه  الدولي  التعهد 
احل��ّر.  ال��ت��ب��ادل  ملبدأ  وخضع  ال��ن��اس  لكّل  مشترك  ك��ت��راث 

تتواصل املفاوضات واجلهود على تعزيز التوافق بني الوثيقة 
الوطنية  بالسيادة  تعترف  التي  البيولوجي،  التنّوع  واتفاقية 
إمكانية احلصول  أن حتديد  وتقّرر  اجلينية،  املصادر  على 

على املصادر اجلينية صالحية تسند للحكومات احمللية.

من املعروف أن احلدائق النباتية تلعب دوراً رئيسياً في تطبيق 
خطة العمل الدولية. تشير اخلطة إلى أّن احلدائق النباتية 
احملافظة  من خالل  وذل��ك  اجلينية  املصادر  مهمة حلماية 
على املجموعات احلية، وبنوك البذور واملجموعات املخبرية 
)ف��او 1996(. ع��الوة على ذل��ك، تبنّي اخلطة أن األصناف 
إلى  باإلضافة  والتزيينية،  الطبية  املهمة لألغراض  النباتية 
 )PGRFA( والزراعية  الغذائية  للنباتات  اجلينية  املصادر 
في  ممّثلة  تكون  ما  غالباً  محلّياً،  اجلوهرية  األهمية  ذات 
مجموعات احلدائق النباتية بشكل تام مقارنة مع املجموعات 
التقليدية للمصادر اجلينية للنباتات الغذائية والزراعية. كما 
مت أيضا إبراز أهمية شمول احلدائق النباتية واملعاشب في 
للمصادر  الطبيعي  املوئل  خارج  للحماية  اإلقليمية  البرامج 

اجلينية للنباتات الغذائية والزراعية.

1– 6– 9 التشريعات الوطنية حلفظ وحماية البيئة 
واملناطق احملمية واستخداماتها املستدامة

إستراتيجيات  و/أو  تشريعات  البلدان  من  العديد  ط��ّورت 
وخطط عمل وطنية حلماية التنّوع البيولوجي وحماية البيئة. 
التنّوع  العديد من األمم أيضا تشريعات حلماية  كما سّنت 
البيولوجي، والتي تشمل على سبيل املثال، حماية مجموعات 
التي  النباتات واحليوانات  أو جماعات من  تصنيفية معّينة 

قد تتعّرض للخطر.

إحدى الطرق الرئيسية التي تستخدمها البلدان حلماية التنّوع 
البيولوجي للمستقبل هي تأسيس شبكات املناطق احملمية. 
من خالل هذه الشبكات يتم حماية مواقع معينة ذات أهمية 
على  للمستقبل  البيولوجي  تنّوعها  حماية  يتم  كما  طبيعية 
من  أخ��رى  وأشكال  طبيعية  محميات  عامة،  حدائق  شكل 

املناطق احملمية.

تتطلّب اتفاقية التنّوع البيولوجي )مقالة 6 أ( من كّل طرف 
متعاقد أن "يطّور إستراتيجيات أو خططاً أو برامج للحماية 
واالستخدام املستدام للتنّوع البيولوجي، أو تبني إستراتيجيات 
أو خطط أو برامج موجودة حالياً والتي يجب أن تعكس، من 
أم��ور أخ��رى، اإلج���راءات املوضوعة في هذه االتفاقية  بني 
)برنامج  العالقة  املتعاقد صاحب  بالطرف  لها صلة  والتي 
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األمم املتحدة للبيئة، عام 1994، ص7(".

تقوم احلدائق النباتية بدور رئيسي في دعم سن مثل هذا 
التشريع الوطني حلماية التنّوع البيولوجي والبيئة باإلضافة 
للتنوع  إلى املساعدة في وضع وتطبيق خطط عمل وطنية 

البيولوجي.

خطط  ف��ي  ال��دع��م  تقدم  أن  النباتية  للحدائق  ميكن 
البيولوجي  بالتنوع  اخلاصة  الوطنية  والقوانني  العمل 

واملتعلقة بحماية احلياة البرّية والبيئة عن طريق:
الدعوة للحماية القانونية للتنّوع البيولوجي الوطني   <

والبيئة عموماً.
ومجاالت،  اخلاصة،  القوانني  بشأن  النصح  تقدمي   <

وأهداف هذه الوثائق القانونية.
العمل  وخ��ط��ط  التشريعات  تطوير  ف��ي  امل��س��اع��دة   <

الوطنية للتنّوع البيولوجي.
االستخدام  لضمان  معينة  إج���راءات  تبني  تشجيع   <

املستدام للتنّوع البيولوجي.
ض��م��ان ان���دم���اج احل���دائ���ق ال��ن��ب��ات��ي��ة وأدواره������ا في   <

السياسات احلالية.
الدعم  وت��ق��دمي  للقوانني  النباتية  احل��دائ��ق  ات��ب��اع   <

وتشجيع اآلخرين إلّتباع القوانني.
تقدمي اخلدمات كهيئات علمية إلتفاقيات دولية مثل   <
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات 

البّرية املهددة.
تطوير منهجيات جلعل احلماية موضع تنفيذ عملي   <

على املستوى الوطني.
واإلتفاقيات  السياسات  تطوير  في  القيادة  توفير   <
ال����دول����ي����ة ب���خ���ص���وص ال���ب���ي���ئ���ة وح���م���اي���ة ال��ن��ب��ات 

واالستدامة.
تدريب السلطات احلكومية ذات العالقة ومثال على   <
ذلك: موظفو اجلمارك على قضايا اتفاقية املتاجرة 

الدولية بأنواع احليوانات والنباتات البّرية املهددة.
رفع مستويات وعي اجلمهور بدور احلدائق النباتية   <
البيولوجي  للتنّوع  الوطنية  التشريعات  تطبيق  في 

والبيئة.

1–7    تعريف رسالة أو مهمة احلديقة النباتية 
املستقلة 

تفاعلها  ع��ن  جلياً  بالكشف  مطالبة  النباتية  احل��دائ��ق  إن 
املستقل مع جدول العمل الدولي. لن يكون بوسع أي حديقة 
نباتية سوى القدرة على تطبيق جزء من األولويات واألعمال 
أية ح��ال،  ال يجب هذا أن  الوثيقة. على  املدونة في هذه 
مينع أي حديقة نباتية من السعي إلى رفع وحتسني دورها 
املهام  ومقياس  األول��وي��ات  وحت��دي��د  احلماية  ف��ي  املستقل 
واملسؤوليات. إذا لم تقم احلدائق النباتية بعمل ذلك لغاية 
في  بدورها  امل��دى  بعيد  التزامها  لدمج  مدعوة  فإنها  اآلن، 
احلماية في رسالة وإدارة احلديقة، والسعي إلى تخصيص 
أي كان من املصادر الضرورية لتحقيق هذه الرسالة ضمن 

إطار تطبيقي مخطط ومدروس بدقة.

قد يكون أحد األهداف الرئيسية للحديقة النباتية املستقلة 
األعمال  إن  اخلاصة.  منطقتها  نباتات  حماية  حتقيق  هو 
الهامة بهذا اخلصوص متتد من البحث العلمي، إلى التعاون 
املواطن  وإح��ي��اء  حماية  في  احمللي  املجتمع  جماعات  بني 
محلياً  مقياساً  يتبنوا  أن  عليهم  يجب  ع��م��وم��اً،  البيئية. 
النباتية  احل��دائ��ق  حت��ت��اج  احمللية.  لالحتياجات  وم��الئ��م��اً 
مناسبة  جغرافية،  وب��ؤرة  مختلفة  أول��وي��ات  لتبني  املختلفة 
حلجمها، ومصادرها ومقياس فعاليتها ورسالتها وتعليماتها 
ومهامها األولية أو املسؤوليات املناطة بها. قد متتد رسالتها 
النباتية والهيئات  إلى املساندة والتعاون مع احلدائق  أيضاً 
األخرى في أماكن أخرى من العالم، خصوصاً في املناطق 
الغنية  البلدان  النباتات وفي  التي يقل فيها مصادر حماية 

بالتنوع البيولوجي.

دوره��ا احملدد  بدقة  تعكس  أن  اإلدراج  ينبغي على سياسة 
بشكل  عليها  احملافظ  النباتات  مجموعات  تساند  بحيث 
تعريف هذه  أيضاًَ  إجن��ازات رسالة احلديقة. ميكن  واضح 
السياسة مبا يتعلق بعمل الهيئات األخرى، على سبيل املثال، 
بني  ومشتركة  موزعة  واملسؤوليات  األدوار  تلك  أن  لضمان 
املماثلة األخرى في  النباتية واملؤسسات  عدد من احلدائق 
اإلقليم ملنع التكرار ولتحديد الفجوات في التغطية. التعاون 

والتنسيق مصطلحان رئيسيان في هذا السياق.
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1–8     إنشاء احلدائق النباتية واستدامتها:
النباتية  ت��واج��ه��ه��ا احل��دائ��ق  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  إح���دى  إن 
لتشغيل  العام  القطاع  متويل  إن  املؤسسة.  استمرارية  هي 
احلدائق النباتية واملنظمات العامة األخرى قد مت تخفيضه 
وهناك منافسة متزايدة للدعم والهبات اخلاصة في العديد 
الرئيسية  ل��ألدوار  الدعم  فإن  لذلك،  كنتيجة  البلدان.  من 
للحدائق النباتية قد ينخفض وجتد بعض املؤسسات صعوبات 
متزايدة في أن تعمل كمؤسسات علمية وتثقيفية فعالة في 

نفس الوقت الذي تكون أنشطتها موجهة للحماية.

تواجه  ولكي  حيوي  أم��ر  املؤسسة  واس��ت��م��راري��ة  إن��ش��اء  إن 
احلدائق النباتية القضايا املعاصرة، فإن العديد منها تعيد 
فيه  نعيش  الذي  العصر  لتعكس  وفعالياتها  نفسها  تشكيل 
احلدائق  فقط  ليس  املستقبل.  مع  تواصلها  تضمن  ولكي 
التحديات  ه��ذه  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ه��ي  ق��دمي��اً  املنشأة  النباتية 
املتنامية  اجلديدة  النباتية  احلدائق  كذلك  ولكن  املستمرة، 

حول العالم.

يجب على احلدائق النباتية أن تسعى إلثبات صلتها الوثيقة 
كمؤسسات  وأهميتها  والثقافي  الطبيعي  ال��ت��راث  بحماية 
والسياحة.  واالستجمام  والتعليم  والثقافة  للعلم  وطنية 
إلعالء مركز املؤسسة وضمان إدراكها لتواصلها مع املجتمع 

املعاصر، يجب على احلدائق النباتية أن:

> تكون جزءاً من منظمة وطنية أو شبكة إقليمية مناسبة.
> تبحث عن طرق جديدة لتوسيع قاعدتها املالية.

> تعمل مع شركاء جدد من خارج املؤسسة.
> ت��ق��وم ب��أع��م��ال ت��ت��م��ي��ز ب��س��ي��اق��ه��ا ال��ب��ي��ئ��ي واالج��ت��م��اع��ي 

واالقتصادي.
> حتدد املقدرة واملنافع وإبالغها إلى أصحاب العالقة.

يسهم التخطيط في توفير األساس الالزم إلدارة احلدائق 
احلدائق  يساعد  أن��ه  كما  املستقبلي.   وجناحها  النباتية 
التي قد تكون  للتوجهات املستقبلية  النباتية في االستعداد 
خارج سيطرتها وفي توقع حدوثها. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
توثيق اخلطط يوفر أداة ثمينة لتطوير احلدائق النباتية داخل 
احلدائق  تعمل  أن  يجب  س��واء.  على حد  املؤسسة  وخ��ارج 
االستراتيجية،  اخلطط  تطوير  على  موظفيها  مع  النباتية 
وال��س��ي��اس��ات امل��ؤس��س��ي��ة واخل��ط��ط ال��ت��ج��اري��ة ل��ض��م��ان أن 

للحديقة رؤي���ة واض��ح��ة ورس��ال��ة وأه����داف واق��ع��ي��ة.  ومن 
الضروري كجزء من هذه العملية أن يتم حتديد األولويات، 
وتعيني املوارد ومعاجلة نقاط الضعف وذلك للمساعدة في 

حتقيق رسالة احلديقة.

ال  أم��ر  مؤسسة،  واستمرارية  بناء  في  العاملني  أهمية  إن 
ميكن التقليل من شأنه. موظفو احلدائق النباتية مجبرون 
على مواجهة التحديات واألدوار اجلديدة ومن الضروري أن 
يكون لتلك احلدائق النباتية ممارسات اتصال جيدة ضمن 
املؤسسة، وأن تدعم وتساعد املوظفني من خالل التدريب، 
وتطوير املهارات وتنمية املعرفة وضمان شمولهم في جميع 

مستويات التخطيط واتخاذ القرارات.
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مم��������������������ارس��������������������ة احل������������م������������اي������������ة

الثاني اجل���زء 

2– 1 مقدمة 

يلخص هذا اجلزء املمارسات واألولويات للحدائق النباتية 
العالم  كمصدر  النباتية  احلدائق  أهمية  يبرز  إنه  احملمية. 
ويقترح  الفردية  النباتات  أن���واع  وحماية  ل��زراع��ة  األع��ظ��م 
ت��ت��وج��ه أع��م��ال احل��دائ��ق النباتية  ال��ت��ي مي��ك��ن أن  ال��ط��رق 
)اجلمع  البيولوجي  للتنوع  املتكاملة  للحماية  الترويج  نحو 
واالستفادة من التقنيات داخل وخارج املوئل الطبيعي(. كما 
أنه يأخذ بعني االعتبار املساهمات التي ميكن أن تقوم بها 
احلدائق النباتية في احلماية واالستعمال املستدام للنباتات 
من خالل أبحاثها ونشاطاتها التثقيفية ويقترح الطرق التي 
هذا  ومضاعفة  من حتسني  الشبكات  وربط  التعاون  متكن 
باإلضافة  التعاونية.  الشراكات  تقوية  أو  بتأسيس  اجلهد 
احلدائق  التي متكن  الطرق  القسم  ه��ذا  يقترح  ذل��ك،  إل��ى 
من  بيئية  ممارسة  ألفضل  منوذجاً  تصبح  أن  من  النباتية 
خالل سياساتها وممارساتها اخلاصة، بهدف ترويج الوعي 

البيئي واالستمرارية لعامة الناس.

2 االستراتيجيات الوطنية حلماية التنوع   –2
البيولوجي

ميكن أن تلعب احلدائق النباتية أدواراً مهمة في املساعدة في 
تطوير وتطبيق االستراتيجيات الوطنية واخلطط والبرامج 
أن  ميكن  املستدام.  واستخدامه  البيولوجي  التنوع  حلماية 
تقدم مشورة اخلبراء، والبيانات، واملعلومات وإسداء العون 
واملشاركة العملية في ابتكار مثل هذه اخلطط الوطنية. بعد 
إمتامها، ميكن أن تكون احلدائق النباتية من بني املؤسسات 
القيادية التي تشترك في تطبيقها، وفي أي عمليات تنشأ 
التقدم  وملراقبة  االستراتيجيات  مثل هذه  ملراجعة وجتديد 

احلاصل في تطبيقها.

يتعني على احلدائق النباتية:

1( تعريف أدواره����م اخل��اص��ة ف��ي امل��س��اع��دة ف��ي إع��داد 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  حلماية  الوطنية  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 

واالستخدام املستدام ملصادر النباتات.

الوطنية  واالستشارات  العمليات  في  للمشاركة  السعي   )2
التنوع  حماية  استراتيجيات  إع��داد  من  كجزء  املتخذة 

البيولوجي الوطنية.

املساعدة  من  أخ��رى  وأشكال  املشورة  البيانات،  توفير   )3
للسلطات التي تسعى لتطوير االستراتيجيات الوطنية.

العاملني في جميع أقسام املؤسسة يدركون  أن  4( ضمان 
أي  لتضمني  املقدمة  االقتراحات  تقدمي  في  ويشاركون 
أو محلية تساهم فيها  إقليمية  أو  استراتيجيات وطنية 

احلديقة النباتية.

الذين يعملون معهم لالشتراك في مثل  أولئك  5( تشجيع 
هذا التخطيط االستراتيجي حلماية التنوع البيولوجي.

6( السعي للمشاركة مع منظمات شريكة و/أو فئات املجتمع 
في تطوير استراتيجيات احلماية على املستوى احمللي، 
للتنوع  املستدام  واالستخدام  احلماية  على  تركز  والتي 

البيولوجي في مناطقهم اخلاصة.

هذه  مثل  مع  املستقبلية  وخططهم  نشاطاتهم  تكامل   )7
بتطبيقها  تلتزم  مؤسستهم  أن  لضمان  االستراتيجيات 

على كل املستويات املالئمة.

8( دعم، ومساعدة وتشجيع، املؤسسات التعاونية والشركاء، 
ما أمكن، على املستوى الوطني أو اخلارجي، لتمكينهم 
في  املساهمة  في  اإلمكان  بقدر  فعالني  يكونوا  أن  من 

تطوير استراتيجيات حماية التنوع البيولوجي.
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2–3 حتديد ومراقبة املمارسات 
املعرفة حول التنوع البيولوجي حول العالم هو أمر أساسي 
جديدة،  بيانات  توليد  واملراقبة،  التمييز  يتضمن  للحماية. 
وجتميع املعلومات املتوافرة وضمان الوصول إلى واستخدام 
في  البيولوجي.  التنوع  حماية  ألغ���راض  املعلومات  جميع 
الغالبية تعتبر احلدائق النباتية، سوية مع احلدائق العامة، 
واملتاحف، واجلامعات واملعاشب من بني احلماة الرئيسيني 
للبيانات واخلبرات ومجموعات التنوع البيولوجي في بالدها.  
ميكن أن تتضمن هذه مجموعات من العينات احلية، والبذور 
وعناصر التكثير األخرى، وعينات املعشبة ومواد نباتية أخرى، 
 ،Spirit collections مثل املجموعات احملفوظة في الكحول
التي  ال��ي��دوي��ة  واألن��س��ج��ة، وعينات اخل��ش��ب وامل��ص��ن��وع��ات 
تستخدم النباتات الشعبية وألسباب تاريخية، بعض احلدائق 
العالم حتتوي مجموعات  أنحاء  الكبيرة في جميع  النباتية 
ضخمة وخبرة وافرة عن التنوع البيولوجي للبلدان واملناطق 

األخرى.

يجب على احلدائق النباتية: 
السعي لضمان أن مجموعاتها وبياناتها وخبراتها متوفرة،   )1
وأنها يستفاد منها ألقصى حد ممكن في دعم اجلهود 
املبذولة في حتديد ومراقبة التنوع البيولوجي في جميع 

أنحاء العالم.
مالئم  بشكل  املجموعات  إل��ى  ال��وص��ول  ح��ري��ة  ض��م��ان   )2
التمييز  أغ���راض  ف��ي  لتوظيفها  يسعون  ال��ذي��ن  ألول��ئ��ك 

واملراقبة.
التمييز  نشاطات  من  املستمدة  البيانات  وتنظيم  حفظ   )3
واملراقبة التي تقوم بها احلديقة النباتية لضمان حماية 
للمستخدمني  ال��ب��ي��ان��ات  ه���ذه  وت��وف��ي��ر  ال��ب��ي��ان��ات  ه���ذه 

احملتملني.
العمل، حيث كان ذلك ممكناً للمساعدة على حتديد هوية   )4
واالستخدام  للحماية  املهمة  البيولوجي  التنوع  مكونات 

املستدام.
السعي ملراقبة وحتديد تنوع النباتات املهددة، وبالتحديد   )5
ووضعها  توزيعها،  ذل��ك  في  مبا  احمللية،  مناطقها  في 
واإلج���راءات  واحملتملة،  الفعلية  والتهديدات  احل��ال��ي، 

الالزمة إلعادة اإلحياء. 
العينات  إضافة اجلديد، وتعزيز املقتنيات احلالية، من   )6
ال��ن��ب��ات��ي��ة ف��ي ك��ل م��ن امل��ج��م��وع��ات احل��ي��ة، وامل��ع��اش��ب 
متييز  لدعم  العينات  ه��ذه  تستخدم  بحيث  واملتاحف، 
ومراقبة التنوع البيولوجي، بالتزامن مع التأكيد على أن 
تنوع هذه  ح��ال  أي��ة  في  تهدد  ال  ه��ذه  اجلمع  نشاطات 

األصناف أو استمرارية بقائها في البرية.

االشتراك في إعداد مقاالت علمية عن نباتات فردية في   )7
واألدل��ة،  التعريف  رموز  ومفاتيح  النباتات  تصنيف  علم 
األخرى  املنشورة  واألعمال  واملراجع  املوجزة  والكتيبات 
التنوع  إحياء  إع��ادة  ومراقبة  متييز  في  تساعد  والتي 

النباتي.
النبات على جميع  تنوع  ومراقبة  تعريف  في  االشتراك   )8
البيئية،  وامل��واط��ن  األص��ن��اف،  ذل��ك  في  املستويات، مبا 
حفظ  في  املباشرة  الصلة  ذات  والعمليات  والتفاعالت 

التنوع البيولوجي.

2–4 احلماية املتكاملة 
تتطلب حماية التنوع البيولوجي الناجحة العديد من املهارات 
والتقنيات واملمارسات املتداخلة بشكل متجانس متاماً وهي 
متثل في أغلب األحيان خليطاً معقداً من القضايا البيولوجية، 
االقتصادية واالجتماعية. وإضافة إلى ذلك، يتطلب التنوع 
البيولوجي أن يقوم بالعمل على مستويات مختلفة من النظام 
 ،alleles البيولوجي، ابتداًء من اجلينات والبدائل الوراثية
متكاماًل  البيئي  النظام  وأصناف  واجلماعات  األف��راد  إلى 
ليس فقط من أجل احلفاظ على مكونات التنوع البيولوجي 

وإمنا أيضاً على التفاعالت فيما بينهم.

ال ميكن ملؤسسة واحدة أو قطاع واحد العمل على حتقيق 
حماية التنوع البيولوجي بفعالية. إن التحديات التي تواجه 
البقاء البيولوجي تتطلب استعمال كل أداة ممكنة وفي متناول 
اليد، مع اختيار املزيج الصحيح منها لتالئم احلاجات اخلاصة 
بكل جماعة، وصنف، ومجتمع نباتي واملواطن الطبيعية التي 
ينمون فيها. هذا املنهج املتعدد املجاالت في حماية النبات 

أطلق عليه اصطالح "احلماية املتكاملة".

إن املسلمة األساسية التي تفترضها استراتيجيات احلماية 
نطاقاً  تتضمن   وأن  النباتية  احلدائق  تعاون  هي  املتكاملة 
واسعاً من اخلبرات ذات العالقة واملجاالت التقنية والعلمية. 
األراضي  املتكاملة مصادر إلدارة  منهجيات احلماية  جتمع 
املعلومات  وإدارة  البيولوجي،  والبحث  البيئية،  وامل��واط��ن 

وقاعدة البيانات، واإلكثار والزراعة خارج املوئل الطبيعي.

على  يعتمد  الفاعلة،  احل��م��اي��ة  مم��ارس��ة  جن��اح  ض��م��ان  إن 
أح��د  ف���إن  ل���ذا  ع��ل��ى األص���ن���اف.  امل���ؤث���رات  شمولية جميع 
تكامل  هو  املتكاملة  للحماية  األخ��رى  األساسية  املسلمات 
غير  والهيئات  والصناعة،  احلكومة،  مثل  العالقة  أصحاب 

احلكومية واملجتمع.
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املتكاملة  احلماية  أهمية  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  تبرز 
تقنيات  أن  على  التشديد  ط��ري��ق  ع��ن  البيولوجي  للتنوع 
البعض  لبعضها  مكملة  تكون  أن  يجب  املستعملة  احلماية 
تقنيات احلماية  امللحق 4 للحصول على قائمة  إلى  )ارجع 
املتكاملة(. تضمنت استراتيجيات احلماية املتكاملة للنباتات 
البرية وبشكل أولي تطوير وتطبيق خطط وبرامج الستعادة 
األنواع. تضمنت هذه اخلطط والبرامج في أغلب األحيان 
موئلها  داخ��ل  الطبيعية  النبات  جماعات  تقييم  بني  اجلمع 
السابقة  أو  احلالية  واألسباب  وضعها  ومراقبة  الطبيعي، 
املسببة لتدهور وضعها، وحتديد األولويات املستقبلية، وبناًء 
على ذلك التمكن من استعادتها. تتضمن إجراءات االستعادة 
حماية األرض، وإدارة و/أو إحياء املواطن البيئية، والزراعة 
خارج املوئل الطبيعي وإعادة اإلدخال وبرامج تثقيف العامة. 
كانت برامج تنمية احلماية املتكاملة مستندة في املقام األول 
على االستراتيجيات اإلبداعية في استخدام األرض، مبا في 
ذلك احتياطي احمليط البيولوجي ومناطق احلماية متعددة 
احملمية  املنطقة  حدود  على  احملايدة  واملناطق  االستعمال، 

ومجموعة متنوعة من الطرق األخرى.

وضعت احلدائق النباتية لتقوم بعدة نشاطات في احلماية 
املتكاملة وهي تلعب اآلن أدواراً رئيسية في مجال األبحاث 
النظام  وإح��ي��اء  وإدارة  األص��ن��اف،  واستعادة  النبات،  على 
وإع���ادة  امل��زه��رة،  ال��ن��ب��ات��ات  مسح  واالس��ت��ك��ش��اف،  البيئي، 
اإلدخال، وتطوير أنظمة االستخدام املستدام ملصادر النباتات 
البرية، والتثقيف العام، وعلم حفظ البيئة البيولوجي، وإدارة 

املجموعات احلية، ومجاالت أخرى.

يحب على احلدائق النباتية: 

ضمان أن نشاطات احلماية التي يتعهدونها يتم تنفيذها   )1
ضمن سياق أولويات وممارسات احلماية املتكاملة.

مشاريع  تقييم،  أو  مباشرة  ف��ي  امل��س��اع��دة  أو  ال��ش��روع   )2
وعروض منوذجية في احلماية املتكاملة للمساعدة على 
املشاكل  وتعريف  واملنهجيات  األدوات  وتطوير  تأسيس 

واألخطار احملتملة.
واالختيار،  األول��وي��ات،  لوضع  املعلومات  اح��دث  توفير   )3
املتضمنة  املتكاملة  احلماية  مشاريع  وإدارة  وتأسيس 
للنباتات املهددة، خصوصاً تلك التي تعلق عليها أهمية 

اقتصادية.
من  وال��دول��ي��ة  الوطنية  الشبكات  لتقوية  السعي  دع��م   )4
املتكاملة  احلماية  ف��ي  املشتركني  واألف����راد  املنظمات 

للتنوع البيولوجي.  

إسداء النصح واإلرشاد املناسب لألمانة العامة التفاقية   )5
التنوع البيولوجي والهيئات األخرى، حول أهداف، وطرق، 

وإمكانيات وممارسات احلماية املتكاملة للنباتات. 
املؤسسات  م��ع  متينة  تعاونية  ش��رك��ات  لتطوير  السعي   )6
واملنظمات األخرى املشتركة في حماية النبات، مبا في 
البيولوجي،  احمليط  واحتياطي  احملمية،  املناطق  ذل��ك 
واألجهزة  احمللي،  واملجتمع  األخرى،  النباتية  واحلدائق 
والتعليم،  وال��ص��ح��ة،  ال��غ��اب��ات،  علم  لتشمل  احلكومية 
والزراعية، واجلامعات وقطاعات  البرية  قسمي احلياة 

أخرى. 
توثيق وإدارة املعلومات بفعالية لدعم نشاطات احلماية   )7

املتكاملة. 
ضمان أن فعالياتهم في حماية النبات متكاملة متاماً مع   )8

نشاطاتهم املالئمة حلماية احليوان والنظام البيئي.

2–5 حماية النباتات في موئلها الطبيعي
تعرف احلماية داخل املوئل الطبيعي أو احلماية في املوقع 
ومواطن  أنظمة  ضمن  البيولوجي  التنوع  حماية  أنها  على 
احلماية  تعتبر  املزروعة،  النباتات  حالة  في  طبيعية.  بيئية 
داخل املوئل الطبيعي عندما يتم حماية النباتات في البيئة 
املجاورة لتلك التي منت واستعملت فيها )ارجع إلى القسم 

 )8 -2

التنوع  هو متكني  الطبيعي  املوئل  داخ��ل  احلماية  إن هدف 
سياق  ضمن  نفسه  على  باحلفاظ  له  والسماح  البيولوجي 
النظام البيئي الذي وجد فيه. في حالة اجلماعات النباتية، 
سيتضمن هذا قدراتها على اإلبقاء على نفسها خالل عملية 
االستنساخ الذاتي وان يكون لديها إمكانية النشوء والتطور 

املستمر. 

العديد من احلدائق النباتية تنشط في مجال احلماية داخل 
الطبيعي  االحتياطي  تدير  أو  ترعى  وه��ي  الطبيعي  املوئل 
واملناطق الطبيعية لنمو النباتات، أو تعمل عن قرب مع مدراء 
احلدائق العامة واملناطق احملمية األخرى. تقدمت أكثر من 
الهيئة الدولية  العالم بتقارير إلى  نباتية حول  400 حديقة 
طبيعة  مناطق  تدير  بأنها  تفيد  النباتية  احلدائق  حلماية 
ح��دوده��ا.  ضمن  طبيعية  مناطق  تشمل  أو  النباتات  لنمو 
يتوفر لدى احلدائق النباتية املهارات واملوارد اخلاصة لدعم 
احلماية داخل املوئل الطبيعي، مبا ذلك املجموعات املرجعية 
واملكتبات العامة التي تدعم أبحاث النباتات وعلم البستنة 
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إمكانيات للمشاتل الضرورية ملشاريع إحياء املواطن البيئية 
وإعادة اإلدخال، وإعادة إمناء النباتات.

يجب على احلدائق النباتية: 
البيئية  األنظمة  وإدارة  إج��راءات احلماية  1(  دعم تطبيق 

الطبيعية. 
2(  التعاون مع الوكاالت الوطنية وغيرها من الهيئات املعنّية 
بإدارة األراضي واملؤسسات واملنظمات العامة واخلاصة، 
واملجتمعات احمللية وأصحاب العالقة اآلخرين املعنيني 

برعاية املناطق احملمية والنظام البيئي الطبيعي.
دمج نشاطاتهم في احلماية خارج املوئل الطبيعي ملساندة   )3
على  احلصول  بهدف  الطبيعي،  املوئل  داخ��ل  احلماية 

جماعات حيوية من األنواع في مواطن بيئية طبيعية. 
السعي إلى شمل خبراء في علم حماية املوروثات وعلم   )4

البيئة ضمن العاملني فيها.
التنوع  املباشرة أو املشاركة في برامج تستهدف حماية   )5
البيولوجي للفصائل داخل املوئل الطبيعي، مبا ذلك برامج 
استعادة األنواع، وإحياء املواطن البيئية، والسيطرة على 
انتشار أنواع النباتات الغازية املفترسة وإدارة اجلماعات 

النباتية واألنظمة البيئية.
ت��ط��وي��ر ب��رام��ج ال��ب��ح��ث امل��الئ��م��ة ال��ت��ي ت��دع��م احلماية   )6
البيئة  حفظ  علم  ذل��ك  في  مبا  الطبيعي،  املوئل  داخ��ل 
البيولوجي، وعلم إحياء املواطن البيئية، والبستنة، وعلم 
جينة اجلماعات، وعلم تصنيف األنواع، والسيطرة على 
انتشار األنواع الغازية واحلشرات واألمراض، واملوجودات 

النباتية املزهرة وإحصائيات الوضع احلالي.
ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال��ع��ام ب��أه��م��ي��ة احل��م��اي��ة داخ����ل امل��وئ��ل   )7

الطبيعي.
املالئمة حلماية  والبرامج  االستراتيجيات  ودعم  تطوير   )8
التنوع البيولوجي في املناطق الطبيعية املأهولة بالسكان 

والتي تقع فيها العديد من احلدائق النباتية.
صياغة  عن  للمسؤولني  النصح  إس��داء  في  االش��ت��راك   )9
وت��ط��ب��ي��ق ال��س��ي��اس��ات واخل��ط��ط واألول���وي���ات اخل��اص��ة 
املوئل  داخ��ل  باحلماية  واملعنية  ب��الده��م  أو  بأقاليمهم 

الطبيعي واستغالل األرض.
10( إسداء النصح ومساندة املشاريع احمللية التي تستخدم 
هذه  باستمرارية  يتعلق  مب��ا  البرية  النباتات  م��ص��ادر 
خبرة  من  االستفادة  ميكن  عندما  خصوصاً  امل��ص��ادر، 
احلديقة النباتية في تطوير وسائل لتقليل الضغط على 
مصادر النبات في موئلها الطبيعي، من خالل الزراعة 

ووسائل أخرى.

2– 6 حماية النباتات خارج موئلها الطبيعي
احلماية خارج املوئل الطبيعي تعرف كأحد األدوات األكثر 
أهمية املتوفرة للحدائق النباتية في حماية التنوع البيولوجي. 
استراتيجية حماية احلدائق النباتية تنص على: "أن الغرض 
من احلماية خارج املوئل الطبيعي توفير رعاية وقائية. إن 
استراتيجية  من  كجزء  فقط  مبررة  املوطن  خ��ارج  احلماية 
احلياة  قيد  على  تبقى  األن��واع  أن  لضمان  للحماية،  عامة 
بشكل أساسي في البرية. يجب أن ينظر إلى دورها كوسيلة 
للوصول إلى النهاية، وليس النهاية ذاتها: أي كمصدر للمادة 
إلعادة إدخالها إلى وضعها في املواطن البيئية املدمرة ولتعزيز 
اجلماعات كجزء من إدارة النظام البيئي، وللبحث والتعليم، 
والزراعة  املشاتل،  أصحاب  إل��ى  لتقدميها  امل��ادة  والختيار 
احمللية، وزراعة املنتزهات وعلم الغابات احمللي، الخ.  ومن 
األدوار األخرى دور آخر للحماية خارج املوئل الطبيعي، إزالة 
الضغط عن اجلماعات البرية للنباتات التي يحتمل أن تكون 
التجارية،  البستنة  وعلماء  العلماء،  قبل  من  اهتمام  موضع 
النباتات احملليني. قبل كل شيء، فإن احلماية  وهواة جمع 
خارج املوئل الطبيعي جتعل النباتات متوفرة لالستعمال من 
قبل اإلنسان )االحتاد الدولي حلماية الطبيعة– إستراتيجية 
للدعم عام  العالم  للحماية، صندوق عبر  النباتية  احلدائق 

1989، ص21(".

للحماية خارج املوطن عدة أغراض:
> إنقاذ املورثات املهددة.

> إنتاج مادة إلعادة إدخالها، وتعزيزها وإحياء وإدارة املواطن 
البيئية.

> إنتاج مادة ألبحاث علم حفظ البيئة.
> جتميع البالزما اجلرثومية لتخزينها في مختلف أشكال 

املوائل الطبيعية.
> توفير مادة لألغراض املختلفة إلزالة أو تخفيض الضغط 

الناجت عن جمع النباتات في البرية.
> إنبات األنواع ذات البذور املستعصية التي ال ميكن حفظها 

في مخازن البذور.
> توفير مادة ألغراض التعليم واحلماية والعرض.

تعتبر حماية النباتات البرية خارج املوئل الطبيعي من املهام 
النباتية.  فاحلدائق  النباتية  للحدائق  والفريدة  الرئيسية 
علم  في  املتخصصني  واملوظفني  املالئمة  اإلمكانيات  لديها 
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النبات والبستنة لتكون بحيث ميكن اعتبارها "وثيقة تأمني" 
ضد انقراض النبات. ميكن أن تتضمن احلماية خارج املوئل 
إلى  باإلضافة  كاملة،  الطبيعي احلفاظ على عينات فردية 
ومستنبتات  النباتية،  التكاثر  وأج��زاء  طلع،  وغبار  البذرة، 

اخلاليا أو األنسجة.

تعتبر احلماية خارج املوئل الطبيعي طريقة قاصرة أصاًل، من 
حيث أنه ليس من املمكن عادة اإلبقاء على أكثر من العينات 
باإلضافة  اجليني.  التنوع  متثل  والتي  املخزنة  أو  املزروعة 
إلى ذلك، فهي قد تؤدي إلى تغيير جيني غير متوقع وميكن 
إنها  التدجني.  املمارسة شكاًل من أشكال  أن تصبح خالل 
تعتبر في أغلب األحيان طريقة حفظ بدالً من حماية. على 
فإن  األق��ل،  النظرية على  الناحية  وم��ن  ذل��ك،  النقيض من 
احلماية داخل املوئل الطبيعي، تسمح للمجموعات النباتية 
بالتطور في النظام البيئي أو كجزء منه في مواطنها البيئية 
الطبيعية. عملياً يجب اعتبار الطريقتني منهاجني متكاملني 

يعزز كل منهما اآلخر.

عدة  النباتية  احلدائق  في  الطبيعي  املوئل  خ��ارج  للحماية 
منافع:

الوحيد  اخليار  الطبيعي  املوئل  خارج  احلماية  تكون  قد   <
املتوفر في حالة تدمير املوطن البيئي الطبيعي.

> ميكن أن تكون مجدية اقتصادياً.
> بذور العديد من األنواع تكون مالئمة بشكل خاص للتخزين 
املضغوط )مما يفسح املجال للعينات الكبيرة(، فهي ذات 
املدى  على  التخزين  تتحمل  أن  وميكن  اقتصادية  قيمة 
البعيد للحصول على معلومات عن بنوك البذور، يرجى 

الرجوع إلى احمللق 5(.
للمستخدمني حرية  توفر  أن  النباتية  للمجموعات  > ميكن 
الوصول إلى تشكيلة واسعة من الضروب اجلينية ضمن 

نوع واحد.
> توفر احلدائق النباتية وسائل التكثير وفي أغلب األحيان 
وسائل للبحث، عالوة على املهارات العلمية في البستنة 
العملية  للحماية  ال��ض��روري��ة  واألخ�����رى  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

لألنواع.
النباتات  جماعات  الطبيعي  املوئل  خ��ارج  احلماية  ت��زود   <
املهددة في البرية بالدعم االحتياطي، حيث تتبرع باملادة 
إلعادة إدخالها، وإعادة التخزين، واإلحياء، باإلضافة إلى 

اإلرشادات والبيانات املتعلقة بإدارة احلقول. 

إطار )7(

أولويات احلماية خارج املوئل الطبيعي 

النباتات  يجب أن تعطى األولوية ألصناف محددة من 
إلدراجها في برامج احلماية خارج املوئل الطبيعي:

حالياً  املعرضة  التصنيفية  املجموعات  أو  األن���واع   <
خلطر االنقراض، إما محلياً، أو وطنياً أو عاملياً.

األهمية  ذات  التصنيفية  امل��ج��م��وع��ات  أو  األن����واع   <
الثانوية،  الغذاء  محاصيل  مثل  احمللية،  االقتصادية 
التي  املزروعة  أو  البرية  والنباتات  الطبية  والنباتات 
توفر قاعدة للصناعات احمللية، والزراعة، والبستنة، 

واحلرف.
األنواع أو املجموعات التصنيفية، مثل األنواع البيئية   <
احمللية، التي قد تكون ضرورية لعملية إعادة إدخال 

معينة أو لبرامج إحياء وإدارة املوطن البيئي.
حتفّز  التي  الفرعية  أو  الرئيسية  احمللية  الفصائل   <
ف��ي برامج  تمُ��دم��ج  ال��وع��ي جت��اه احلماية ومي��ك��ن أن 

التعليم والتثقيف وجمع التبرعات.
األهمية  ذات  التصنيفية  املجموعات  أو  األص��ن��اف   <
أو  اجلغرافية  األثرية  البقايا  مثل  اخلاصة،  العلمية 

املستوطنة احملدودة.

على الرغم من تبني احلدائق النباتية املختلفة طرقاً متباينة، 
فإن هناك حاجة ماسة على جميع األصعدة لعدد أكبر من 
احلدائق النباتية ألن تركز اهتماماتها وتدرس أدوارها في 

احلماية خارج املوئل الطبيعي عن طريق:
تخمني القيمة احلالية ملجموعاتهم حتت احلماية.  <

التي  املهمة  األن���واع  ومتييز  جديدة  أول��وي��ات  تخصيص   <
تتطلب أعمال حماية )إطار 7(.

تعزيز أنظمتهم التوثيقية.  <
إدارة مجموعاتهم طبقاً ملعايير علمية زراعية أكثر صرامة   <

لتعزيز أهميتها إلى احلد األقصى ألغراض احلماية.
بعناية  واملّتفق عليها  املشاريع واأله��داف احمل��ددة  تنفيذ   <
حتى يتمكنوا من حتقيق أهداف احلماية التي وضعوها 

بأنفسهم.
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يتوجب على احلدائق النباتية العمل على:
1- صياغة سياسة مؤسسية لدورها الذي مت اختياره، أو 
حتديده لها في احلماية خارج املوئل الطبيعي، وحتديد 
واملصادر  املؤسسية  واملسؤوليات  األول��وي��ة،  ذات  املهام 

التي ستكون متوفرة لدعم مثل برامج احلماية هذه.
ال��ت��ن��وع  ب��رام��ج ح��م��اي��ة  ت��ط��وي��ر وت��ب��ن��ي تنفيذ خ��ط��ط   -2
األولوية  إعطاء  مع  الطبيعي،  املوئل  خ��ارج  البيولوجي 
تلك  وباألخص  النباتات احمللية في منطقتها،  ألصناف 
أو  الفعلية  االقتصادية  القيمة  ذات  أو  املهددة  النباتات 

الكامنة )إطار 7(.
القيام  من  لتمكنها  واإلمكانيات  التحتية  البنية  تطوير   -3
النباتية  لألصناف  الطبيعي  املوئل  خارج  فعالة  بحماية 

ذات األهمية اإلقليمية.
داخل  واحلماية  الصنف  استعادة  برامج  إجن��از  دع��م   -4
املوئل  املوطن من خالل االستفادة من ممتلكاتها خارج 
وأخ��رى  اإلدخ��ال  إلع��ادة  مالئمة  مشاريع  في  الطبيعي 

مالئمة ملشاريع االستعادة )امللحق 6(.
وتخزين  ل��زراع��ة  ص��ارم��ة  وإج�����راءات  معايير  تطبيق   -5
خارج  فّعالة  حماية  توفير  أج��ل  من  اجلينية  امل��وروث��ات 
املوئل الطبيعي للنباتات املهددة وذلك من خالل ترشيد 

الفالحة، وتعريف وتوثيق السجالت بدقة متناهية.
املالئمة  واإلج�����راءات  املنهجيات  تتبنى  أن��ه��ا  ض��م��ان   -6
لالستحواذ على وحفظ عينات كافية من التنوع اجليني 
للنباتات احملمية في مجموعاتهم، وبالتالي تعزيز قيمة 

مثل هذه املجموعات في حماية التنوع البيولوجي.
7- السعي إلى متييز مجموعاتها من النباتات احلية وجمع 
البيانات اجلزيئية القّيمة بالنسبة للحماية، وذلك ضمن 

حدود املوارد املتاحة.
8- صيانة أنظمة املعلومات الكفؤة عن مجموعاتها النباتية 
الوصول  وتوفير  يتناسب،  وكما  للحماية،  األهمية  ذات 
القيام  يتعهدون  الذين  ألولئك  البيانات  ه��ذه  مثل  إل��ى 

بأعمال صادقة حلماية هذه األنواع.
9- عدم السماح لعمليات تطوير أو حفظ املجموعات خارج 
جماعات  تهديد  أو  باألضرار  بالتسبب  الطبيعي  املوئل 
ه��ذه األن���واع داخ���ل امل��وئ��ل الطبيعي، وذل���ك م��ن خالل 
اجلمع اجلائر، أو اإلطالق غير املتعمد للكائنات الضارة 

املسببة لألمراض الغازية أو خالل وسائل أخرى.
10- التأكد من توفر املوروثات اجلينية املناسبة من مصادر 

أخرى قبل اعتماد اجلمع البري العشوائي.

11- تطوير بنوك اجلينات احلقلية ألنواع النباتات التي ال 
ميكن تخزين بذورها خالل األنظمة التقليدية.

ملجموعاتها  اجلينية  امل���ادة  سالمة  لضمان  السعي   -12
النباتية بالتحقق من، وبقدر اإلمكان، أنها مستمدة من 
للحماية  قيمتها  زي��ادة  وبالتالي  املوثقة،  البرية  املصادر 

خارج املوئل الطبيعي.
واملعلومات  النباتية  املادة  إعادة  الدعم واملشاركة في   -13
إلى املوطن األصلي لهذه املواد التي قد تكون ذات قيمة 

حلماية التنوع البيولوجي واالستعمال املستدام.
بلدانها  في  الشريكة  النباتية  احل��دائ��ق  مع  التعاون   -14
تعاونية  برامج  إلقامة  العالم  من  األخ��رى  املناطق  وفي 
قدرات  بناء  ولدعم  الطبيعي  املوئل  خ��ارج  احلماية  في 

البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي.
15- التعاون مع املؤسسات الشريكة للتعهد بالقيام باألبحاث 
القّيمة لتطوير تقنيات وممارسات احلماية خارج املوئل 

الطبيعي.
واملهددة  النادرة  النباتات  ألن��واع  طرق عرض  تطوير   -16
ألغراض تعليمية وإلبراز حالة األصناف النباتية املهددة 

وأدوار احلدائق النباتية في احلماية.
التركيز الدقيق على حماية مجامع اجلينات، عوضاً   -17
عن أصناف فردية مختارة ومتعددة، وذلك بضمان البدء 

بجمع عينات كافية.
للنبات  ال��داخ��ل��ي  والتكاثر  التهجني  أخ��ط��ار  إدراك   -18
إلى  ي��ؤدي  مم��ا  األدن���ى  حدها  إل��ى  لتقليصها  والسعي 
تدني مستوى التشتيل والقابلية لتشكيل أفراد متناظرة 
األزدواج( وكذلك التكاثر اخلارجي غير املالئمة )مثال: 
مجموعات  ب��ني  واح���د(  اجل��م��اع��ات ضمن صنف  ب��ني 

احلماية.
املتدنية  البقاء  ونسب  اخلسائر  تقليل  إل��ى  السعي   -19
للنباتات احملمية املهمة املزروعة، خصوصاً في البيئات 
تطبيق  الزجاجية، عن طريق  البيوت  مثل  االصطناعية 
وم��ن خ��الل مضاعفة وصيانة  إج���راءات حفظ صارمة 

املجموعات االحتياطية.
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يجب على منظمات الشبكة: 
1- تطوير ومساعدة و/أو دعم برامج إقليمية للحماية خارج 
املوئل الطبيعي، وحتديد األولويات وحتديد املسؤوليات 
تنسيق  بهدف  األعمال،  تطبيق  ومراقبة  معينة  حلدائق 

األنشطة وتفادي ازدواجية اجلهود.
معلومات  أنظمة  إنشاء  في  النباتية  2- مساعدة احلدائق 

سهلة الوصول عن مجموعاتها النباتية.
3- نشر معلومات عن تقنيات وإجراءات وأولويات احلماية 
تعزيز  ف��ي  للمساعدة  الطبيعي،  امل��وئ��ل  خ��ارج  الفعالة 
املوئل  خ��ارج  للحماية  اإلقليمية  واملعايير  اإلمكانيات 

الطبيعي.
4- التعهد بالتقييم الدوري ونشر املعلومات والتقارير عن 
النشاطات اإلقليمية للحدائق النباتية في مجال احلماية 

خارج املوئل الطبيعي.

2– 7 البحث العلمي
حمايته  لضمان  أساسي  أمر  النباتات  تنوع  مبادئ  فهم  إن 
في  النباتية  احل��دائ��ق  ب��دور  الكامل  اإلق���رار  يتوجب  ول��ذا 
البحث كما يتوجب دعمها كعنصر حيوي في حتقيق أهداف 

حماية التنوع البيولوجي.

جاهدة  العالم  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  النباتية  احل��دائ��ق  تسعى 
النباتات ومجاالت  العلمي في  للبحث  التعهد والترويج  إلى 
التنوع البيولوجي عامة. توفر مجموعاتها ومكتباتها العامة 
مصادر مهمة لدعم مثل هذه األبحاث، والعديد من احلدائق 
املؤسسة  ضمن  إما  ممتازة  بحث  إمكانيات  لديها  النباتية 
املختبرات،  على  الوسائل  هذه  تشتمل  معها.  باالرتباط  أو 
واملعاشب، والبيوت الزجاجية، وغرف النمو ذات املواصفات 
املناخ  ومحطات  احلقلية،  ال��ت��ج��ارب  ومناطق  املضبوطة، 
وجتهيزات  ال��ب��ي��ان��ات،  إدارة  وأن��ظ��م��ة  اجل��وي��ة،  واألرص����اد 

ومعدات متقدمة للدراسات اجلزيئية واجلينية.

مجموعات  القتناءها  حتمية  وكنتيجة  عليه  املتعارف  من 
استثنائية  ومسؤوليات  أدواراً  النباتية  للحدائق  فإن  هامة، 
في علم تصنيف النبات. أوالً من خالل إعداد ونشر العمل 
مجال  في  عمل  أي  إلجن��از  أساسياً  يمُعد  ال��ذي  التصنيفي 
حماية التنوع البيولوجي. إضافة إلى ذلك، عن طريق تدريب 
علم  في  البحث  وتطوير  ودعم  للمستقبل  التصنيف  علماء 
تصنيف األنواع في تلك املناطق من العالم حيث تفتقر فيها 

إلى تطور اخلبرة واملقتنيات املتطورة.

على الرغم من أن املوارد )العاملون، اإلمكانيات واخلبرات( 
التي متكن من لعب أدوار رئيسية في أبحاث النبات ليست 
متوفرة جلميع احلدائق النباتية، ولكنها تستطيع أن تساهم 
في مثل هذه األبحاث من خالل العمل على إتاحة اإلمكانيات 
من  العديد  ترتبط  للباحثني.  تقتنيها  التي  واملجموعات 
احلدائق النباتية إلى حد كبير مع اجلامعات مما يتيح لها 
فرصاً استثنائية لتبني أو لتطوير برامج األبحاث التي تدعم 

حماية النباتات.

الوقت  ف��ي  النباتية  احل��دائ��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  أب��ح��اث  تنشط 
احلاضر في بعض املجاالت التالية:

>  التقنية البيولوجية.
>  علم حماية األحياء.

> علم حماية املوروثات.
>  أنظمة إدارة البيانات وتقنية املعلومات.

>  علم البيئة.
>  حماية النظام البيئي.

>  التربية والتعليم.
>  علم النباتات الشعبية.

>  االستكشاف.
>  علم النباتات املزهرة.

>  البستنة.
>  علم أحياء األصناف التوسعية والسيطرة عليها.

>  علم اجلينة اجلزيئي.
>  اإلنسال النباتي.

>  علم أحياء التلقيح.
>  اإلكثار.

الكائنات احلية  بني  العالقة  )ي��درس  النبوء  علم  إحياء    <
والبيئية(.

>  علم أحياء البويغة والبذرة.
>  مبادئ التصنيف وعلم التصنيف.

>  البيئات املدنية.

يجب على احلدائق النباتية: 

في  واملستقبلية  احلالية  وأولوياتها  نشاطاتها  حتديد   -1
التي  النشاطات  تلك  على  التأكيد  مع  النباتات،  أبحاث 
ميكن أن تساهم في حماية التنوع البيولوجي واالستخدام 

املستدام.
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2- نشر املعلومات املستمدة من برامج البحث العلمي من 
اجل دعم جهود احملافظة على التنوع البيولوجي، مبا في 
ذلك جعلها متاحة للحكومات، وصناع القرار، والعلماء، 
ومم��ارس��ي احل��م��اي��ة، وم��الك األراض����ي، واملستخدمني 
اآلخرين، وعامة الناس بهدف دعم وتعزيز حماية التنوع 

البيولوجي وبرامج اإلستخدام املستدام.
3- التعاون مع اآلخرين في تطوير وتطبيق برامج البحث 

على املستويني الوطني والعاملي.
4- السعي لرفع الوعي بني عامة الناس عن أهمية البحث 

الذي تقوم به على النباتات.
املجاالت  في  بالبحث  للمباشرة  خاصة  أهمية  إعطاء   -5
النباتية  واحل��ي��اة  البيئية  وامل��واط��ن  بالنباتات  املتعلقة 
استخداماتها  وأوج���ه  إليها  تنتمي  التي  منطقتها  ف��ي 

واستعماالتها االقتصادية االجتماعية والثقافية.
في  م��الئ��م��اً،  يكن  حيثما  بالبحث،  ب��ال��ش��روع  التعهد   -6
التنوع  على  تؤثر  التي  والطبيعية  البيولوجية  العمليات 
البيولوجي، وتخص تلك املتعلقة باملنطقة احمللية، مبا في 
ذلك البحث في أسباب انحسار التنوع البيولوجي الناجت 
استغالل  على  والقدرة  املناخية  والتغيرات  التلوث  عن 
ذات  الغريبة  النباتية  األص��ن��اف  بعض  ومن��و  األراض���ي 

النزعة التوسعية.
7- إضافة باحثني إلى كوادر العاملني في احلديقة النباتية، 
نشاطاتهم  دم��ج  على  والعمل  ممكناً،  ذل��ك  ك��ان  حيث 

بالكامل مع األولويات والنشاطات املؤسسية األخرى.
8- تقدمي العون لضمان أن نتائج األبحاث العلمية وغيرها 
النباتية  احلدائق  بها  وتقوم  تتوالها  التي  األبحاث  من 
واالستخدام  احلماية  طرق  تعزيز  أو  لتطوير  تستخدم 

املستدام للتنوع البيولوجي.

2–8 االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي
التطوير،  عمليات  ف��ي  توجيهياً  م��ب��دأ  االس��ت��دام��ة  تعتبر 
البيئي  التكامل  مع  وثيق  بشكل  التطوير  ربط  ولذلك يجب 
النباتات،  على  البلدان  غالبية  اقتصاد  ويعتمد  البيولوجي. 
واستمرارية  البيولوجي  التنوع  حماية  ضمان  يمُحتم  وه��ذا 
االستفادة من عناصره. إنه من الواضح تعدد اإلشارة إلى 
بنود  في  البيولوجي  للتنوع  املستدام  االستخدام  موضوع 
الرئيسية  أهدافها  واعتباره أحد  البيولوجي  التنوع  اتفاقية 

)بند 8 و 10(.

إنه من الصعب اعتماد تعريف لالستخدام املستدام ولكنه 
يتضمن فكرتني أساسيتني: األولى، إن االستخدام املستدام 
للنباتات البرية يوفر يد العون واملساعدة، والتي ال تقتصر 
البيئية  أو أنظمته  على حماية نوع بعينه، بل تشمل نظامه 
يساعد  املستدام  االستخدام  فإن  الثانية،  أما  به.  املرتبطة 
ال��ن��اس على  ت��زوي��د  م��ن خ��الل ضمان  التطوير  ف��ي عملية 
املدى الطويل باملوارد القّيمة وتسهيل عملية استعادة األنواع 
واجلماعات التي استنفذت نتيجة فرط االستخدام )جلوكا 

Glowka عام 1994(.

كانت احلدائق النباتية، وال تزال، نشيطة في مجال االستخدام 
النباتية  البيولوجي. أنشئت بعض احلدائق  للتنوع  املستدام 
اقتصادية، سواء  قيمة  ذات  نباتات  وزراع��ة  إدخ��ال  بغرض 
كانت نباتات طبية في عصر النهضة األوروبية، أو محاصيل 
القرن  نباتات زينة خالل  أو  استوائية في عهد االستعمار، 

احلالي والقرن املاضي. 

شاملة  مبجموعات  النباتية،  احلدائق  من  العديد  حتتفظ 
وجتري أبحاثاً على النباتات ذات القيمة الفعلية أو الكامنة 
ال��غ��اب��ات )احل�����راج(، والبستنة،  ل��ل��غ��ذاء، وال���زراع���ة، وع��ل��م 
اإلدخ���ال،  وإع���ادة  البيئة،  إدارة  )م��ث��ل  البيئية  واألغ����راض 
التربة(،  وترسيخ  إص��الح  األراض��ي،  واستصالح  واإلح��ي��اء، 
ووسائل الراحة )العرض، والسياحة، واالستجمام(، والزيوت 
والعلف   ،)7 )امللحق  الطبية  واألغ��راض  والوقود،  العطرية، 
والعديد من األغراض األخرى )إطار 8(. لقد مت االعتراف 
للمصادر  املستدام  االستخدام  في  النباتية  احلدائق  ب��دور 
األغذية  منظمة  مثل  املنظمات  قبل  من  النباتية  اجلينية 

والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو عام 1998(.

الناجت  الضرر  مراقبة  في  أيضاً  النباتية  احل��دائ��ق  تنشط 
عن  مسئولة  الغير  والدولية  احمللية  التجارة  من  املتوقع  أو 
األمم  "ات��ف��اق��ي��ة  ألح��ك��ام  اخل��اض��ع��ة  ومنتجاتها،  ال��ن��ب��ات��ات 
باالنقراض  املهددة  باألنواع  الدولية  التجارة  بشأن  املتحدة 

من احليوانات والنباتات البرية".
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إطار )8(

اإلستخدامات االقتصادية للنباتات 

املجموعات  من  العديد  على  النباتية  احلدائق  حتافظ 
الكامنة.  أو  الفعلية  االقتصادية  األهمية  ذات  النباتية 
تعطي احلدائق النباتية األولوية الرئيسية للنباتات ذات 

االستعماالت التالية:
النباتات العطرية 

غذاء النحل
املشروبات 

نباتات األصباغ والدباغة
إدارة البيئة

األلياف واخليزران 
احمل��اص��ي��ل ال��غ��ذائ��ي��ة )وت��ش��م��ل اخل���ض���ار، احمل��اص��ي��ل 

اجلذرية، احلبوب، الفواكه، والبذور(
األعالف وأعشاب املراعي

خشب الوقود والوقود
املسكرات 

غذاء الالفقاريات
النباتات الطبية

الزيوت
نباتات الزينة

السموم
النباتات املستخدمة في الشعائر الدينية واالحتفاالت

التوابل 
األخشاب )البناء والنجارة(

الشموع واملطاط والراتنجات
النباتات الشبيهة باحملاصيل البرية

احملاصيل البرية

الناجت  التطور  وارتباط  السياحة  تعتبر  البلدان،  بعض  في 
البيولوجي.  التنوع  على  للمحافظة  رئيسياً  تهديداً  عنها 
العالم  في  تنامياً  األس��رع  الصناعات  إح��دى  هي  السياحة 
البيئة  على  ه��ام��ة  ت��أث��ي��رات  وسماتها  مظاهرها  ولبعض 

الطبيعية واالجتماعية.

ي��ع��ت��م��د حت��ق��ي��ق اس��ت��دام��ة ال��س��ي��اح��ة ع��ل��ى ب��ع��ض امل��ب��ادئ 
ال  بحيث  البيئة  طاقات  ضمن  العمل  فيها  مبا  الرئيسية، 
يتم فقدان التنوع البيولوجي من خالل تدهور املناطق ذات 

األهمية الطبيعية والثقافية. وقد متت مناشدة مؤمتر الدول 
على  للمساعدة  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  ف��ي  األط���راف 
تطوير  األط���راف  ال��دول  يستهدف  برنامج  وتطبيق  تطوير 
السياحة املستدامة ويلزم احلدائق النباتية بأن تؤدي دورها 

ضمن هذا البرنامج.

النباتية كأصول  إلى حدائقها  البلدان تنظر  العديد من  إن 
سياحية مهمة كما أنها تعتمد على الدخل الناجت من السياحة 
وزوار احلدائق النباتية. يوجد في املؤسسات الكبيرة أقسام 
خاصة بالعالقات العامة والتسويق والتي تستخدم موظفني 
مؤهلني، ومن ناحية ثانية يتم تنفيذ مثل هذه الدعاية في 
احلدائق األصغر من قبل موظفني مطلوب منهم أن يكونوا 
مدربني  يكونوا  ال  وقد  في مجاالت عدة  املهارات  متعددي 
بشكل خاص على هذا العمل. إن التحدي الذي يواجه كل 
احلدائق النباتية هو جذب الناس ومن ثم استخدام برامج 
جتاه  وعيهم  م��ن  وت��زي��د  اجلمهور  تشغل  إبداعية  تعليمية 
البيولوجي والعيش  التنوع  القضايا املرتبطة باحلفاظ على 
جمع  من  امل��رج��وة  والعلمية  الثقافية  واأله���داف  املستدام، 

النباتات.

اجلينية  للمصادر  امل��س��ت��دام  االس��ت��خ��دام   1–8–2
للنباتات: 

يتوجب على احلدائق النباتية: 
ت��روي��ج االس��ت��خ��دام امل��س��ت��دام ل��ل��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي من   )1
اجلينية  املصادر  من  واإلف��ادة  واحلماية  التقييم  خالل 

للنباتات.
االستفادة من خبرتهم في علم النبات، والبستنة، وزراعة   )2
األشجار واملجاالت األخرى للبحث بشكل فاعل واملساهمة 
في تطوير أنظمة االستخدام املستدام للنباتات، خاصة 
النباتات  ملصادر  االقتصادية  باالستخدامات  املتعلقة 

البرية.
النباتية،  اجلينية  امل��ص��ادر  مجموعات  وحفظ  تطوير   )3

خصوصاً:
النباتات املهددة ذات األهمية االقتصادية  <

في  مبا  االقتصادية،  األهمية  ذات  البرية  النباتات   <
ذلك احملاصيل املتقاربة.

النباتات املزروعة، وأصول النباتات األولية املزروعة   <
)األعراق النباتية( والنباتات شبه املدجنة.

السعي للحصول على االعتراف الوطني كمراكز حماية   )4
التي  االقتصادية  النباتات  للمصادر اجلينية ملجموعات 

حتافظ عليها.
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توفير حرية الوصول املالئم إلى مجموعاتها من النباتات   )5
الذين يستغلونها لدعم احلماية  أولئك  إلى  االقتصادية 

وأنظمة االستخدام املستدام.
6( منح عناية خاصة حلماية مجموعات النباتات التي لم 
تغطى بشكل كاٍف من قبل املؤسسات األخرى وطنياً أو 

إقليمياً.
7( تطوير مجموعاتها اخلاصة من بنوك اجلينات )مجموعات 
البذور، والبويغات، واألنسجة( لتشمل نباتات ذات أهمية 

اقتصادية.
التنمية  مشروعات  م��ع  للتعاون  مختلفة  أوج��ه  إق��ام��ة   )8
والوكاالت التي تعمل على دمج حماية التنويع البيولوجية 

مع االستخدام املستدام للمصادر اجلينية للنباتات.
عملية  على  السيطرة  في  للمساعدة  منهجيات  تطوير   )9

اجلمع اجلائر للنباتات البرية.
10( تطوير أو املساهمة في أنظمة املعلومات التي توثق تنوع 
النباتات املستعملة لألغراض االقتصادية، مبا في ذلك 

استطالعات الوضع احلالي واملخزون.
11( تطوير برامج لتحري وتوثيق اإلستعماالت األصلية أو 

التقليدية ألنواع النباتات احمللية املدجنة والبرية.
واملنظمات  امل��ب��ادرات  تطوير  ف��ي  واملساهمة  ال��دع��م   )12
املستدام  لالستخدام  ت���روج  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية 

وحماية املصادر اجلينية للنباتات.

امل���س���ت���دام���ني  وال�������زراع�������ة  ال���ت���ح���ري���ج   2–8–2
واالس������ت������خ������دام������ات امل�����س�����ت�����دام�����ة ل�����ألراض�����ي

يجب على احلدائق النباتية:
وعلم  املستدامة،  ال��زراع��ة  وتقييم  تطوير  في  املشاركة   )1
الغابات املستدام واملمارسات األخرى الستغالل التربة، 
على  امل��ت��وق��ع  تأثيرها  على  خ��اص  بشكل  التركيز  م��ع 
التنوع البيولوجي، واملواطن البيئية، واألنظمة التقليدية 

الستخدام التربة.
املتخذة  اإلج����راءات  ف��ي  مالئم  ه��و  وحسبما  املساعدة   )2
التي  النباتية  واحلياة  والتربة  املائية،  احلواجز  حلماية 

تدعمها.
الغابات  علم  ف��ي  احمللية  النباتات  اس��ت��خ��دام  تشجيع   )3
وتوفير  مالئم،  هو  وكما  التجارية،  التزيينية  والبستنة 

الوصول إلى مجموعاتها لدعم مثل هذا االستعمال.
ت��ق��دمي ال��دع��م وامل��ش��ارك��ة ف��ي اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة حلفظ   )4
النباتات ذات األهمية االقتصادية في موطنها األصلي، 

من خالل استخدامها املستمر في األنظمة التقليدية.
والبيانات  املجموعات  على  واحملافظة  والبحث  اجلمع،   )5

الزراعة  ومساندة  لدعم  املهمة  النباتات  عن  املرجعية 
وعلم الغابات واالستخدام التقليدي لألرض.

امل��راق��ب��ة وال��ب��ح��ث ف��ي ت��أث��ي��ر غ���زو ال��ن��ب��ات��ات الغريبة   )6
واحليوانات على التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام 

للنباتات ومواطنها البيئية.

2–8–3 السياحة املستدامة

يجب على احلدائق النباتية: 
التنوع  على  السياحة  تأثير  ف��ي  البحث  ف��ي  امل��ش��ارك��ة   )1

البيولوجي.
امل��ش��ارك��ة ف��ي ت��ط��وي��ر اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة و/أو   )2
اإلقليمية لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في خططها 

السياحية.
تطوير برامج تعليمية وتثقيفية تستهدف السياح لتوضيح   )3
أهمية تنوع النباتات احمللية واإلجراءات الالزمة حلفظها 

وحمايتها.
املساعدة في تطوير سياحة ذات تأثير قليل على املناطق   )4

ذات األهمية للتنوع البيولوجي.
لدعم  البيولوجي  التنوع  حول  املالئمة  املعلومات  توفير   )5
مصادر  لزيادة  تسعى  التي  املستدامة  السياحة  تطوير 

التنوع البيولوجي أو املساهمة في حمايته.
العمل في شراكة لتعزيز إمكانيات املجتمعات للعمل في   )6
وتخلق  البيولوجي  التنوع  حلماية  ت��روج  التي  السياحة 

فرصاً للعمل.
العمل مع السلطات السياحية الدولية والوطنية واحمللية   )7
والتعريف  اإلع��الن  في  والدعم  التوجيه  على  للحصول 

عن احلدائق.
تزويد الزوار بالبرامج التي تركز على التراث التاريخي   )8
والثقافي للحدائق، واملجموعات النباتية، والبحث لغايات 

االرتقاء واحلماية.

2–8–4 املتاجرة املستدامة في النباتات
يجب على احلدائق النباتية: 

باتفاقية  يتعلق  تطوير وتطبيق سياسات مؤسسية فيما   )1
البرية  والنباتات  احل��ي��وان��ات  ب��أن��واع  الدولية  املتاجرة 
املهددة واملتاجرة بالنباتات واتباع نظام انضباط مؤسسي 

متفق عليه )امللحق 8(.
السياسة  ويتابعون  ي��درك��ون  العاملني  جميع  أن  ضمان   )2

املؤسسية ومدونة السلوك.
دعم الهيئات الوطنية في تطبيق اتفاقية املتاجرة الدولية   )3
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خالل  من  املهددة،  البرية  والنباتات  احليوانات  بأنواع 
تطوير مركز إلنقاذ النباتات املصادرة، وتدريب موظفي 
اتفاقية  ببنود  العام  الوعي  ورف��ع  والشرطة،  اجلمارك 
البرية  والنباتات  احل��ي��وان��ات  ب��أن��واع  الدولية  املتاجرة 

املهددة وأحكامها.
املساهمة في برامج طويلة األمد تستهدف زراعة وإكثار   )4
ممارسات  البرية  ف��ي  تتهددها  التي  النباتات  وت��وزي��ع 
اتفاقية  ف��ي  امل��درج��ة  النباتات  ذل��ك  ف��ي  االجت���ار، مب��ا 
البرية  والنباتات  احل��ي��وان��ات  ب��أن��واع  الدولية  املتاجرة 
املهددة، وذلك لتقليص أو إزالة األسواق التي تتم فيها 

املتاجرة في النباتات بشكل غير قانوني.
جمع وحفظ املعلومات والقيام باألبحاث حول النباتات   )5
واس��ت��ع��م��ال  ال��ت��ج��ارة  بسبب  للخطر  امل��ع��رض��ة  ال��ب��ري��ة 
وتطبيق  تطوير  دع��م  في  عليها  حتصل  التي  البيانات 
والنباتات  احليوانات  بأنواع  الدولية  املتاجرة  اتفاقية 

البرية املهددة وطنياً ودولياً.

2–9 التدريب وبناء القدرات
تلعب احلدائق النباتية دوراً مهماً في بناء القدرة على احملافظة 
على التنوع البيولوجي، وكجزء من هذا، يوفر "التدريب" دور 
امل��وارد  لتطوير  األدوات  أهم  أحد  هو  التدريب  إن  حاسم. 
البشرية وتسهيل االنتقال إلى عالم أكثر استدامة. ميكن أن 
وغير  رسمية  بطرق  اإلمكانية  وتعزيز  بالتدريب  القيام  يتم 
رسمية تتراوح من ورش العمل واملساقات التدريبية القصيرة 
والدرجات  الدبلوم  لبرامج  تقدمي مساقات متخصصة  إلى 
برامج  وتستهدف  األخ��رى.  واملجاالت  البستنة  في  العلمية 
النباتية،  احل��دائ��ق  ف��ي  العاملني  ال��ق��درات  ومب��اء  التدريب 
الناس،  عامة  والريفي،  احمللي  املجتمع  املعلمني،  الطالب، 

والزبائن الوطنيني والدوليني.
يجب على احلدائق النباتية العمل على:

1(  تعزيز إمكانيات موظفي احلديقة النباتية وتوفير الدعم 
باملرونة  تتميز  التي  العاملة  بالقوى  لالرتقاء  املستمر 
والقدرة على التكيّف في عديد من املجاالت التي تتضمن 
تقنيات احلماية، ومنهجيات اجلمع، والتكاثر )في املشاتل 
الزراعية واملختبرات(، وإدارة املواطن البيئية وإحيائها، 
الغازية  النباتات  واستئصال  وضبط  اإلدخ���ال،  وإع��ادة 
املفترسة، والتخطيط االستراتيجي واملالي، والسياسات 
والبستنة،  النباتات،  وتصنيف  ومتييز  للحماية،  الدولية 

وعلم زراعة الغابات، والتعليم والتثقيف، والتسويق.
حتديد املجاالت ذات األولوية لتعزيز إمكانيات احلدائق   )2

النباتية )ومثال على ذلك: توحيد اجلهود والقوى للعمل 
كوحدة متعاونة، وتطوير مهارات القيادة لدى املوظفني، 
وحتسني مهارات املوظفني اإلداريني في األمور القانونية 

والسياسية، وتوفير الفرص لتبادل املوظفني(.
األخ��رى  النباتية  احل��دائ��ق  م��ع  مترابطة  شبكة  تكوين   )3
تدريجي  وإن��ش��اء  امل��ع��رف��ة  وم��ج��االت  امل��ص��ادر  لتقاسم 

جلمعية عاملية للحدائق النباتية.
ومتخصصة  مهنية  تدريبية  برامج  تعزيز  و/أو  تأسيس   )4
مع  بالعمل  وذل��ك  والتطوير  البيئة  حاجات  تلبي  والتي 
وترويج  لترسيخ  األخ��رى  التعليم  ومؤسسات  اجلامعات 

احلديقة النباتية كمصدر للتدريب والتعليم العالي.
تطوير برامج بناء قدرات/تدريب تعاونية مع املنظمات   )5

األخرى العاملة في مجاالت حماية النباتات/البيئة.
إقامة عالقات مع اجلمعيات الوطنية/اإلقليمية لتنسيق   )6
أمور التدريب وتعزيز اإلمكانيات والسعي للحصول على 

املوارد واملساعدات اإلقليمية.
توظيف املهارات ضمن احلديقة النباتية لتوفير مساقات   )7
مجاالت  ف��ي  احمللي  املجتمع  إمكانية  لتعزيز  تدريبية 

احلماية واإلستمرارية.
للحصول  الدعم ذات اخلبرة  العالقات مع فرق  تطوير   )8

على مساعدتها في تطوير احلديقة النباتية.
ق��ادرة  تصبح  لكي  النباتية  احلديقة  إمكانيات  تطوير   )9
على احملافظة على نفسها واستمرار خدماتها ومرافقها 

والتمتع بوضع مالي مستقر.

2–10 تثقيف وتوعية اجلمهور 
لقد أبرز "جدول أعمال القرن احلادي والعشرين" واتفاقية 
التنوع البيولوجي، اللذين تبنتهما "قمة األرض" املنعقدة في 
الوعي  ورف��ع  التثقيف  أهمية   ،1992 ع��ام  جانيرو  دي  ري��و 
الناس  ق��درة  وحتسني  املستدامة،  التنمية  تعزيز  في  العام 
على مواجهة قضايا التطوير والبيئة. مع تزايد انتقال الناس 
ذي  من  أكثر  الضغوطات  تتوالى  احلضرية،  البيئات  إل��ى 
قبل للتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه احلدائق النباتية 
في رفع مستوى التثقيف والوعي العام للجمهور. قد متثل 
املدنيني  للسكان  الوحيدة  الفرص  أح��د  النباتية  احل��دائ��ق 
لزيارة املناطق الطبيعية أو شبه الطبيعية في املنطقة التي 
يعيشون فيها.  ومبا أن التجمعات السكانية أصبحت منعزلة 
عن البيئة الطبيعية، فإن هناك خطراً ناجتاً عن عدم إدراك 
فإن  ل��ذا،  البيئة.  على  اليومي  حياتهم  منط  بتأثير  الناس 
التطور  هناك حاجة لرفع حساسية اجلمهور جتاه مشاكل 
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والبيئة وتعزيز الشعور العميق باملسؤولية الفردية جتاه البيئة 
وحتفيز االلتزام باالستدامة.

التنوع  على  احل��ف��اظ  ت��ول��ي  ه��و  النباتية  احل��دائ��ق  دور  إن 
توجيه  إلع���ادة  النباتية  احل��دائ��ق  حت��ت��اج  ول���ذا  البيولوجي 
التعليمية ودمج رؤية مستقبلية أكثر استدامة من  برامجها 
الناحية االجتماعية والبيئية. هذه البرامج والنشاطات ميكن 
أن تعالج مواضيع مختلفة تتضمن على سبيل املثال، قضايا 
جينياً،  املعّدلة  واألغذية  املتفاقمة،  والتهديدات  التطوير، 
والعالقة بني الناس والنباتات، ودور العلم في حماية النبات، 

والعيش املستدام، ومدلول التنوع البيولوجي.

ميكن للحدائق النباتية استغالل تقنيات متنوعة إليصال هذه 
الرسائل، بدءاً من الرحالت اإلرشادية والنشاطات واملعارض 
مثل  اإلع��الم،  ووسائل  اإليضاحية  الالفتات  إل��ى  الثقافية 

اإلنترنت والراديو والتلفزيون والصحف.

يتوجب على احلدائق النباتية:

تطوير أنفسها كمراكز تعليم في مجال البيئة املستدامة   )1
ب��رام��ج واض��ح��ة اخلطى  م��ن خ��الل العمل على ح��ي��ازة 
بأهداف تعليمية وتثقيفية في مجال البيئة مع تخصيص 

املصادر املالئمة.
توظيف هيئة أساتذة مؤهلني بشكل مناسب في مجال   )2
والتوعية  للتعليم  شعب  أو  أقسام  واستحداث  التعليم 

ضمن إطارها التنظيمي.
األهداف  توضح  بيئية  وتوعية  تعليم  إستراتيجية  وضع   )3
املواقف  وحت��دد  إلجنازها  السعي  وسبل  تنشدها  التي 
وال��س��ل��وك��ي��ات وال��ت��غ��ي��رات االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي يتوجب 
األولوية  حسب  وتصنف  وحت��دد  استبدالها  على  العمل 
والتطوير  االس��ت��دام��ة  قضايا  املستهدفة،  املجموعات 
الواجب مواجهتها، رسائل احلماية واإلمكانيات واملصادر 

الضرورية لذلك. 
القيم  االعتبار  بعني  األخذ  مع  برنامجها  مرونة  ضمان   )4

الثقافية واالجتماعية املختلفة.
البيئي  للتعليم  كمراكز  النباتية  احلدائق  وترويج  تطوير   )5

املدرسي، وفي هذا الصدد، القيام مبا يلي: 

من  واإلقليمية  الوطنية  التعليم  هيئات  مع  العمل   <
أجل تشجيع على إدراج أهداف احلماية والتطوير 

واالستمرارية في املناهج املدرسية.
التعاون مع املعلمني ودعمهم الجتذاب صفوفهم إلى   <

احلديقة.
املوظفني  وتدريب  للطفل  مناسبة  سياسات  تطوير   <

على هذه السياسات.
احل��دائ��ق  أن  ل��ض��م��ان  منتظمة  م��راج��ع��ات  إج����راء   <
الدخول،  نقاط  ذلك:  على  ومثال  للطفل"  "صديقة 
األنشطة/ أماكن  التخزين،  مناطق  األك��ل،  مناطق 

اللعب.
منهجي  أساس  على  مستندة  برامج  وتنفيذ  تطوير   <
وذلك  النباتية  احلديقة  ضمن  البيئي  التعليم  في 

بالتعاون مع هيئات التعليم اإلقليمية.
احلديقة  قوية ضمن  وات��ص��ال  تسويق  م��ه��ارات  ترسيخ   )6
ال��ن��ب��ات��ي��ة ل��دع��م ال��ت��واص��ل ال��ف��اع��ل م��ع امل��ج��ت��م��ع ح��ول 
رسالتها، والسعي للتأثير على حلقة واسعة من اجلمهور 
والسياسيون،  القرار،  ذلك صانعو  في  املستهدف، مبن 
وامل��ع��ل��م��ون، وال��ت��ق��ن��ي��ون، وأص���ح���اب امل��ه��ن، وال��ط��الب، 

واألطفال، واملهنيون، واملستهلكون، واجلاليات.
باستخدام  النشاطات،  م��ن  مجموعة  وتطبيق  تطوير   )7
من  واسعة  مجموعة  تستهدف  والتي  متنوعة،  تقنيات 
اجلمهور، ونقل الرسائل التي ال تصل فقط إلى أولئك 
الذين يزورون احلديقة ولكن إلى املجتمع بكامله مبن في 

ذلك مستخدمي احلديقة النباتية الغير تقليديني.
حتديد فكرة رئيسية لبرامجها ونشاطاتها ذات العالقة   )8

بالبيئة احمللية واإلقليمية وقضايا احلماية.
استعمال برامجها لزيادة الوعي جتاه دورهم في توفير   )9
احلماية/املأوى في املناطق احلضرية ودعم املجتمعات 

احمللية في جعل أحيائهم "خضراء".
10( توفير فرص متنوعة من التعليم غير الرسمي التي تتمم 
رسالة احلديقة وتستهدف حلقة واسعة من اجلمهور ذوي 
االهتمامات املتنوعة باستخدام تقنيات شاملة ومستندة 

على التجربة والتي تهدف لتحقيق نتائج عملية.
11( تقييم التقنيات التوضيحية والتعليمية املّوجهة خلدمة 

الزّوار لضمان فعاليتها في حتقيق أهدافها.

2–11 تقييم اآلثار البيئية واحلد منها
تقييم اآلثار البيئية هي إجراءات اتخذت لتحديد التهديدات 
احملتملة للبيئة. هذه التهديدات ميكن أن تتضمن النباتات 

املفترسة، وتغير املناخ، والتلوث، ومشروعات التنمية.

ميكن أن تشترك احلدائق النباتية في تقدمي العون للمباشرة 
)من  بوسائلهم  االستعانة  إت��اح��ة  طريق  ع��ن  التقييم  بهذا 
مختبرات الخ ...( وخبرة موظفيهم. إضافة إلى ذلك، فإن 
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التي  اآلث��ار  مسئولية  عاتقها  على  حتمل  النباتية  احلدائق 
تقييمية  القيام بدراسات  البيئة من خالل  حتدثها هي في 

مناسبة مسبقاً.

أن  التي ميكن  املشاريع  أثر  إلى آخر تخفيف  يتم من حني 
تسبب الضرر للتنوع البيولوجي عن طريق حماية منطقة أو 
موطن بيئي مكافئ، أو من خالل إجراءات احلماية املتبعة 
املساعدة  تتطلب  التخفيف هذه،  إج��راءات  أخرى.  بوسائل 
من احلدائق النباتية من حني آلخر، على سبيل املثال تقدمي 
الطبيعي  موئلها  خ��ارج  النباتية  املصادر  حماية  في  العون 

عندما يتم إبادتها داخل موئلها الطبيعي.

يجب على احلدائق النباتية القيام مبا يلي:
التطورات  الناجتة عن  التأثيرات  بتقييم  بالقيام  التعهد   )1
الرئيسية التي تتم ضمن وخارج احلديقة، لضمان عدم 
وجود تأثير ضار على التنوع البيولوجي ناجتة عن تلك 

النشاطات.
منع ذوي اخلبرة من استخدام إمكانيات احلماية خارج   )2
املوئل الطبيعي كمبرر للسماح بتدمير التنوع البيولوجي 

داخل موئلها الطبيعي.
املساعدة في تنفيذ دراسات تقييم التأثير على البيئة، في   )3
حال توافرت املهارات املهنية واملصادر األخرى الالزمة 
لهذه األغراض، خصوصا إذا كانت مشاركتها مفيدة في 
سبيل احلفاظ على املصادر الهامة للنباتات أو مواطن 

البيئة الطبيعية.
السلطة  دم��ج  بهدف  السلطات  م��ع  بالعمل  االش��ت��راك   )4

والقانون في موقف موحد إلدارة التهديدات البيئية.

اجلينية  املصادر  إل��ى  الوصول  ف��رص   12–2
وتقاسم املنفعة

 
تعترف اتفاقية التنوع البيولوجي بحقوق الدول في السيادة 
على مصادرها الطبيعية والصالحية املمنوحة لها في اتخاذ 
القرارات مبا يتعلق بالوصول إلى هذه املصادر اجلينية. من 
بأن كل طرف متعاقد  أيضاً  االتفاقية  أخ��رى، تنص  ناحية 
يجب أن يسعى لتسهيل حصول األطراف األخرى املتعاقدة 
للبيئة  صديقة  بطرق  الستخدامها  اجلينية  امل��ص��ادر  على 

وعدم فرض قيود تتعارض مع أهداف االتفاقية.

تقتني احلدائق النباتية نباتات مزروعة متثل ما يقارب ثلث 
أو  العالم، معظمها مت جمعها،  الوعائية في  النباتات  أنواع 

تدخل  أن  قبل  أخ��رى  بطرق  عليها  احلصول  أو  استالمها 
فإن  لذلك،  وفقاً  التنفيذ.  حيز  البيولوجي  التنوع  اتفاقية 
احلدائق النباتية تتحمل مسؤوليات والتزامات خاصة جداً 
الذين  ألول��ئ��ك  مجموعاتها  إل��ى  ال��وص��ول  سهولة  لضمان 
يسعون الس��ت��خ��دام ه��ذه امل���ادة ب��ه��دف اإلف����ادة ف��ي حماية 
التنوع البيولوجي. عالوة على ذلك، من الضروري أن تتبع 
احلدائق النباتية سياسات عادلة وأخالقية تتعلق بالوصول 
إلى مقتنياتها واالشتراك في املنفعة والتي تتوافق بالكامل 
الوطنية  والتشريعات  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  مع شروط 

ذات العالقة.

تتضمن شروط اتفاقية التنوع البيولوجي تأكيداً على أهمية 
تطوير آليات احلدائق النباتية مع مشاركة العوائد املستمدة 
من استخدام مقتنيات املجموعات النباتية من قبل أصحاب 
املنفعة  على  احل��ص��ول  س��ي��اق  وض��م��ن  املعنيني.   املصلحة 
"فرد  أن��ه:   على  املصلحة  تعريف صاحب  ومشاطرتها، مت 
أو منظمة أو مجموعة، سواء بصفة رسمية أو غير رسمية، 
ممن يتأثرون بالنشاطات التي تتعلق باكتساب أو استعمال 
أو تزويد املصادر اجلينية أو سالالتها أو مشتقاتها أو لهم 
اهتمام في ذلك )احلدائق النباتية امللكية، كيو عام 1999(.  
وتشمل قائمة أصحاب املصلحة واملعنيني كاًل من احلكومات 
احمللية واإلقليمية والوطنية، املجتمعات احمللية واجلماعات 
املزارعني  األراض��ي،  واملؤسسات، مالك  املنظمات  البلدية، 

واألفراد.

بني  املشتركة  ال��ف��وائ��د  م��ن  ومتنوعة  ع��دي��دة  أن���واع  ه��ن��اك 
احل��دائ��ق ال��ن��ب��ات��ي��ة وأص��ح��اب امل��ص��ل��ح��ة، وم��ن��ه��ا ال��وص��ول 
التقنية،  نقل  التدريب،  واملقتنيات،  املعلومات  مصادر  إلى 
واملنشورات،  املشاريع  املشتركة،  البرامج  النوعية،  الفوائد 
تقدمي املشورة واملعونة في مجال التقنية، ونشاطات أخرى 
مساندة لدعم وتعزيز القدرة والفوائد النقدية )مثل عائدات 
امِللْكّية( املتأتية من استخدام املجموعات النباتية لألغراض 

التجارية.

النباتية  احلدائق  تتعهد  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  ضمن 
باحلصول على إذن مسبق ومعلن للمستثمرين من قبل موطن 
عليها،  باحلصول  يرغبون  التي  اجلينية  للمصادر  املنشأ 
االستخدامات  بل  امل��ادة  ه��ذه  بجمع  يتعلق  مبا  فقط  ليس 
تأخذ  العملية،  الناحية  من  اجلينية.  امل��ادة  لهذه  املقترحة 
مثل هذه املوافقة املسبقة واملعلنة أشكاالً مختلفة مثل جمع 
استخدامات  والتي حتدد  امل��واد،  واتفاقيات شراء  الرخص 
إلى ذلك، قد  االتفاقية. إضافة  املذكورة في  النباتية  املادة 
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تشمل مثل هذه االتفاقيات التزامات تتعلق بتبادل املعلومات 
املستمدة من أو الناجتة عن البحث في االستعماالت األخرى 

للمادة ذات العالقة.

على الرغم من أن كثيراً من املجموعات النباتية التي تقتنيها 
احلدائق النباتية قد مت احلصول عليها قبل اتفاقية التنوع 
االتفاقية(.   ببنود  مشمولة  غير  فهي  )وب��ذل��ك  البيولوجي 
إال أن كثيراً من احلدائق النباتية تتفق، بقدر ما هو عملي 
ومنطقي وض��م��ن م��ج��ال امل��ص��ادر امل��ت��اح��ة ل��ه��ا، أن��ه سيتم 
األسلوب،  بنفس  تقتنيها  التي  املصادر اجلينية  مع  التعامل 
ووضع السياسات األخالقية حيز التطبيق، وتسهيل الوصول 
إلى املصادر، وحتديد املستثمرين، واالشتراك في العائدات 

ودعم حماية التنوع البيولوجي.

يتوجب على احلدائق النباتية:
تطوير وتبني وتطبيق سياسة مؤسسية تتعلق بالوصول   )1
املنفعة  ف��ي  واالش���ت���راك  امل���واد  نقل  مجموعاتها،  إل��ى 
البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  مع بنود  التي تتماشى متاماً 
واتفاقية املتاجرة الدولية في أنواع احليوانات والنباتات 

البرية املهددة وأي تشريع وطني له صلة بذلك.
تطوير وتطبيق نظام إداري قانوني يتعلق بتطبيق سياسات   )2
مؤسسية تتعلق بالوصول واالشتراك في املنفعة وضمان 

أن كل املوظفني يتبعون هذا النظام اإلداري.
للمستخدمني  مجموعاتها  إلى  الوصول  وتأمني  تسهيل   )3
البيولوجي،  ال��ت��ن��وع  حماية  ل��دع��م  خ��اص��ة  احلقيقيني 
ذات  األخ��رى  والنشاطات  والعرض  والتعليم،  والبحث، 

املنفعة العامة.
مبا  املستثمرين  لتحديد  ص��ادق��ة  حقيقية  ج��ه��ود  ب��ذل   )4
أو  يريدون حتديد مصدرها  التي  النباتية  باملادة  يتعلق 
امل��ادة  على  احلصول  يتم  عندما  خصوصا  استعمالها، 
مسبق  إذن  على  احلصول  وكذلك  البرية،  املصادر  من 
باالستعماالت  تتعلق  واتفاقية  ه��ذه،  اجلمع  لنشاطات 
هذه  من  املستمدة  الفوائد  في  واالش��ت��راك  املستقبلية 

املادة إن وجدت.
حتديد التزامات مؤسسية مع املستثمرين لالشتراك في   )5
الفوائد على املستويني الوطني والدولي، مبا في ذلك نوع 

وطبيعة الفوائد التي سيتم االشتراك فيها.
على  امل��ادة  نقل  باتفاقيات  والتسليم  االع��ت��راف  ضمان   )6

املستوى الوطني بعد إقرارها بالتعاون من املستثمرين.
املستثمرين  ب��ني  واملنصفة  العادلة  للمشاركة  الترويج   )7
ال��ن��اجت��ة عن  امل��ن��اف��ع  ف��ي  ل��ل��م��ادة  املنشأ  وب��ل��د  املعنيني 

استخدام املصادر اجلينية ومجموعاتها التي في حوزتها 
)شاملة سالالتهم ومشتقاتهم(.

احلديقة  ضمن  املالئمة  واآلل��ي��ات  اإلج����راءات  تطوير   )8
بهدف: 

على  باحلصول  اخل��اص��ة  البيانات  وحفظ  تسجيل   <
االشتراك في العوائد ذات الصلة بنباتاتها املدرجة.

ضمن  واستعماالتها  اجلينية  امل��ص��ادر  ح��رك��ة  تتبع   <
املؤسسة الواحدة وبني املؤسسات املختلفة.

املصادر  استغالل  ع��وائ��د  ف��ي  واالش��ت��راك  التعريف   <
اجلينية من قبل احلديقة النباتية لضمان توافقها مع 
بنود اتفاقية التنوع البيولوجي وأي اتفاقيات إضافية 

والتي تقنن استخدام هذه املصادر.

مبا  النباتية  احلديقة  وممارسات  سياسات  ونقل  إبالغ   )9
إلى  العوائد  ف��ي  واإلش���راك  امل��ص��ادر  باستغالل  يتعلق 
القطاعات األخرى ذات الصلة متمثلة باحلكومة، القطاع 

اخلاص، املجتمع العلمي، واملنظمات غير احلكومية.
الذين  الوطنيني  السياسة  صّناع  على  للتأثير  السعي   )10
املصادر  على  باحلصول  املتعلقة  التعليمات  ي��ط��ّورون 
استغالل  ب��ني  ال��ف��روق��ات  ت��دوي��ن  أهمية  ح��ول  اجلينية 

املصادر اجلينية للبحث العلمي أو لألغراض التجارية.
11( دعم وتشجيع ومساعدة املؤسسات األخرى التي تعمل 
معها لتطوير وتبني وتطبيق السياسات املتعلقة باحلصول 

على املادة واالشتراك في املنفعة.
12( السعي لتنسيق سياساتهم املتعلقة باحلصول على املادة 
واالشتراك في املنفعة مع املؤسسات األخرى التي تعمل 

معها مبا يتوافق مع تشريعاتها الوطنية ذات العالقة.
13( رف��ع ال��وع��ي ال��ع��ام ح��ول أهمية وض���رورة االش��ت��راك 
اجلينية  امل��ص��ادر  اس��ت��خ��دام  م��ن  املستمدة  املنافع  ف��ي 
كوسيلة لتوليد واستخدام املوارد اجلديدة حلماية التنوع 

البيولوجي.

2–13 نقل التكنولوجيا 
لقد مت تعريف "نقل التكنولوجيا" على أنه "... نقل املعرفة 
املنتظمة من أجل تصنيع منتج، أو تطبيق عملية، أو تقدمي 
   )UNCTAD( خدمة"  )مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
التكنولوجيا بشكل  نقل  عام 1990(". ميكن تقسيم أشكال 
مالئم إلى تلك التي تتضمن نقل املهارات واخلبرة واملعرفة 
"بالتقنيات  األحيان  أغلب  في  يعرف  ما  وه��ي  والتقنيات، 
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غير املادية"، ونقل السلع امللموسة، مثل األجهزة أو املعدات 
ب��رام��ج احل��اس��وب، وه��ي م��ا يعرف  أو، على سبيل امل��ث��ال، 
"بالتقنيات الصلبة". كما ميكن أيضاً اعتبار نقل املوروثات، 
مثل استخدام نوع نبات بعينه لغرض خاص، نوعاً من أنواع 
بشكل  تنشط  النباتية  احلدائق  أن  كما  التكنولوجيا.   نقل 
كبير في تبني ودعم نقل التكنولوجيا ضمن وخارج مجتمع 

احلديقة النباتية، على املستوى الوطني والدولي.

يجب على احلدائق النباتية: 

1( أن تطور سياسة مؤسسية حتدد وتعنّي تستهدف حتديد 
التكنولوجيا  نقل  وممارسات  ومسئوليات  نطاق  وتعيني 

التي تقوم بها احلديقة.
2( أن تروج أوسع عملية ممكنة لنقل التكنولوجيا التي تدعم 
وحتديداً  البيئية،  واالستدامة  البيولوجي  التنوع  حماية 
في  احلماية  ومم��ارس��ة  التقنيات  بتعزيز  املتعلقة  تلك 

البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي.
3( ت��ط��وي��ر ف���رص ال��ت��دري��ب، وت��ب��ادل امل��وظ��ف��ني وال��ت��ع��اون 
نقل  عمليات  لتسهيل  واملنظمات  املؤسسات  بني  الوثيق 

التكنولوجيا على املستويني الوطني والدولي.

2–14 تبادل املعلومات
حتتفظ احلدائق النباتية مبعلومات قيمة تتعلق بتنوع النباتات، 
البيئية  احلماية  وأوض��اع  البرية،  في  توزيعها  ذلك  في  مبا 
برامج  تشمل  واستخداماتها  عليها.   واحلفاظ  واجتاهاتها 
تصنيف  علم  في  العلمية  األبحاث  إجراء  النباتية  احلدائق 
العوامل  التفاعل مع  العام؛ كما تشمل  النبات  النبات وعلم 
التنوع  على  تؤثر  التي  واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية 
البيولوجي؛ التركيب الوراثي وااليكولوجي للنبات في البرية 
أو في سياق نشاطات اإلنسان، وهي مهام تعطي مجتمعة 
البيولوجي.  التنوع  لتعزيز حماية  وهامة  أساسية  معلومات 
مثل  تبادل  وتعزيز  بتسهيل  حالياً  النباتية  احلدائق  تتعهد 
خ��الل شبكة  من  أو  منشوراتها،  خ��الل  من  املعلومات  ه��ذه 
اإلنترنت، أو توفير إمكانيات الوصول إلى قواعد البيانات. 
إن التبادل العام واحلر للمعلومات املتعلقة مبقتنياتهم النباتية 
ونشاطاتهم العلمية سمة مميزة ملجتمع احلدائق النباتية. في 
حقبة الثمانينات، ابتكرت احلدائق النباتية وسيلة الكترونية 
لتبادل املعلومات املتعلقة مبجموعاتهم احلية بواسطة "صيغة 
 )ITF( النباتية"  احلدائق  نباتات  لسجالت  الدولية  النقل 
)االحتاد العاملي للحماية – األمانة العامة حلماية احلدائق 
للتوافق  إدراك ضرورة  إلى  النباتية عام 1987(، باإلضافة 

بني أنظمة البيانات االلكترونية ودمج مثل هذا التوافق في 
قواعد بياناتهم.

يجب على احلدائق النباتية أن تقوم مبا يلي:

1( تطوير سياسة مؤسسية تستهدف حتديد وتعيني نطاق 
به  تقوم  الذي  املعلومات  تبادل  وممارسات  ومسئوليات 

احلديقة.
2( إدارة املعلومات بشكل كفء داخل احلديقة، ومن خالل 
أنظمة البيانات االلكترونية اخلاصة بها، وبطريقة تسهل 
ينشدون  الذين  أولئك  قبل  من  الفعال  املعلومات  تبادل 
اس��ت��خ��دام م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ل��دع��م ح��م��اي��ة التنوع 

البيولوجي.
ذات  القّيمة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  ودع���م  بتسهيل  تتعهد   )3
مع  املستدامة  والبيئة  البيولوجي  التنوع  بحماية  الصلة 
بالتنوع  الغنية  البلدان  احتياجات  االعتبار  بعني  األخذ 

البيولوجي.
4( تطوير املبادرات الهادفة لتوسيع برامج تبادل املعلومات 
فيها  واملشاركة  وحمايته  البيولوجي  بالتنوع  اخلاصة 

ودعمها على املستويني الوطني والدولي.
مع  املعلومات  تبادل  في  املشاركة  نطاق  وتوسيع  تنمية   )5
النباتية األخرى مبا يساعد على تعزيز مهمة  احلدائق 

حماية التنوع البيولوجي.

2–15 التعاون التقني والعلمي
فيما  الوثيق  بالتعاون  يتمتع  النباتية  احل��دائ��ق  مجتمع  إن 
األصعدة.  مختلف  على  والعلمي  التقني  املجالني  في  بينها 
قبل  من  التعاون  ه��ذا  مثل  ومساندة  وتبني  تعزيز  مت  وق��د 
العديد من احلدائق النباتية منفردة إضافة إلى املجموعات 
داخل الشبكة مثل الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية، 
واحتاد احلدائق النباتية الوطنية أو اإلقليمية. قد مت اعتبار 
ضرورة االنفتاح وتعزيز واعتماد التعاون القائم بني احلدائق 
بالنباتات وجمعيات  املعنية  البيئة  ليشمل جمعيات  النباتية 
إن  املستقبل.  في  األولويات  إحدى  أنها  على  البيئة  حماية 
هذه االعتبارات وضمن القطاعات املختلفة وضعت لتعزيز 
إمكانيات حماية التنوع البيولوجي إضافة إلى كونها وسيلة 

لتحقيق برامج احلماية املتكاملة.
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باحلدائق  واملناط  احلالي  والعلمي  التقني  التعاون  يشمل 
النباتية ما يلي:

في  ومشاريع  وب��رام��ج  أبحاث  في  والتعاون  االش��ت��راك   <
مجال احلماية على املستويني الوطني والدولي معاً.

مبادرات توأمة أو تزاوج املؤسسات الدولية.  <
ت��ع��اون لتعزيز اإلم��ك��ان��ي��ات وت��ط��وي��ر امل���وارد  م���ب���ادرات   <
امل��ؤس��س��ات في  دع��م  وج��ه اخل��ص��وص  البشرية، وعلى 

الدول النامية.
مبادرات مشتركة لتطوير السياسات والتقنيات والوسائل   <

ذات األهمية حلماية التنوع البيولوجي وحماية البيئة.

يجب على احلدائق النباتية أن: 

اجلديد  والتقني  العلمي  التعاون  وتطوير  إلنشاء  تسعى   )1
التعاون مع  واملوجود حالياً على حد سواء، إضافة إلى 
الوطني  املستويني  على  األخ��رى  واملؤسسات  املنظمات 
التنوع  وحماية  امل��س��ت��دام  االس��ت��خ��دام  لدعم  وال��دول��ي، 

البيولوجي.
التقني  املجالني  في  املستقبلي  التعاون  أولويات  حتديد   )2
والعلمي، وعلى وجه اخلصوص بالتزامن مع املؤسسات 

واملنظمات في البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي.
تعزز التعاون التام في جميع املستويات ضمن احلديقة   )3

النباتية وبني الهيئات الشريكة.
لتطوير  النباتية  احلديقة  داخل  العاملني  وتدعم  تشجع   )4
التعاون التقني والعلمي إضافة إلى إنشاء صالت تعاونية 

مع العاملني في مؤسسات أخرى ذات العالقة.
تشارك بشكل فاعل في مبادرات إلنشاء شبكات تتبنى   )5
التعاون الوثيق في املجالني التقني والعلمي على املستويني 

الوطني والدولي.

2–16 التقنية البيولوجية
في  األب��ح��اث  إج���راء  ف��ي  النباتية  احل��دائ��ق  بعض  ينشط 
لتقدمي  أو  فيها،  امل��ش��ارك��ة  أو  البيولوجية  التقنية  م��ج��ال 
التسهيالت لها، وذلك بتوفير السبل للوصول إلى مقتنياتها 
الرئيسية  األنشطة  نطاق  يشمل  النباتية.  املجموعات  من 
التوليد  النباتية  البيولوجية في احلدائق  التقنية  في مجال 
واخلاليا،  األنسجة  زراع��ة  احل��ي،  اجلسم  خ��ارج  والتكثير 
تقنية دمج احلامض النووي )DNA(  داخل اخلاليا املختلفة 
النبات  توليد  واجلزئيات،  اجلينة  في  البحث  األبوين،  عن 
في مجال  الطرق احلديثة  تقدم  األم��راض.  على  والقضاء 

التقنية البيولوجية فرص وإمكانيات استخدام وحفظ التنوع 
البيولوجي إضافة إلى استخدام املرافق ومقتنيات املجموعة 
النباتية املتوافرة في احلديقة النباتية. على أية حال، فقد 
أفرز التطور السريع في هذا املجال عن بعض مصادر القلق، 
تستدعي  التي  األخطار  بعض  عنه  ينجم  أن  احملتمل  ومن 

دراستها بحرص شديد.

يجب على احلدائق النباتية أن: 

ال��س��ي��اس��ات وت��س��اه��م ف��ي عملية  ت��ش��ارك ف��ي صياغة   )1
الوطنية  التشريعية  األنظمة  على  امل��ص��ادق��ة  التقييم 

.)GMOs( ًاملتعلقة بالكائنات احلية املعّدلة جينيا
الدولية واآلليات  االتفاقيات  لبنود  تكون مدركة ومّتبعة   )2
يتعلق  مب��ا  الوثيقة  الصلة  ذات  الوطنية  والتشريعات 
تهدف  التي  البيولوجية  واألخ���الق  البيولوجي  ب��األم��ان 
مرتبطة  محتملة  أخ��ط��ار  أي  على  والسيطرة  للتقييم 
وزراعتها  نقلها  وتشمل  جينياً،  املعّدلة  احلية  بالكائنات 

وتوليدها ومداولتها واستعمالها.
واملفيدة  احلديثة  باملعلومات  اجلمهور  لتزويد  تسعى   )3
وغير املتحيزة حول القضايا املتعلقة بالتقنية البيولوجية 

واألمان البيولوجي واألخالق البيولوجية.
ت��ش��ت��رك ف���ي ال���ع���ائ���دات ال��ن��اجت��ة ع���ن م��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا من   )4
املجموعات النباتية ألغراض التقنية البيولوجية، مبوجب 

شروط اتفاقية التنوع البيولوجي.

2–17 التراث الثقافي 
وما  كانت،  حيث  احل��ض��ارات،  لكل  أساساً  النباتات  تشكل 
زالت تلعب دوراً حيوياً في تزويد البشرية بالغذاء، والدواء، 
املناسبات  ف��ي  دوراً  تلعب  أن��ه��ا  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  وال��ل��ب��اس 
واالحتفاالت الدينية والثقافية. ألكثر من 450 سنة مضت، 
عرضت احلدائق النباتية تنوع العالم البيولوجي وكان للكثير 
منها دور هام في املداخل األولى لتطوير علم النبات وتوفير 
النباتات،  واالكتشاف حول  للبحث  للناس  فرص ال حتصى 
النباتية  احلدائق  من  العديد  متثل  وقيمتها.  واستعماالتها 
حول العالم تراثاً غنياً بهبات موقوفة من املجموعات النباتية 
معينة،  زمنية  حقبة  متثل  حدائق  التاريخية،  القيمة  ذات 

واملكتبات واملعاشب، والبنايات واملعالم املعمارية التاريخية.

يقع على عاتق احلدائق النباتية مسؤولية جتاه حماية إرثها 
وتأمني ونقل وإيصال هذا املوروث لألجيال القادمة.
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يتوجب على احلدائق النباتية ما يلي:

السعي للحصول على االعتراف والترويج للقيم املتوارثة   )1
للحدائق النباتية.

في  )مبا  الثقافي  التراث  وإدارة  وحماية  إلبقاء  السعي   )2
احلديقة  ملوقع  واملعمارية(  الدينية  املقدسات  قيم  ذلك 

النباتية واملجتمع احمللي.
االستفادة من الزوار، وخدمات التعليم ووسائل اإليضاح   )3
ورفع  والنباتات،  والطبيعة  الناس  بني  العالقة  لتبليغ 
مستوى الوعي عن أدوار احلدائق النباتية في تاريخ وتطور 

علم النبات، والعلوم العامة وعلم إدخال النباتات.
العمل باالشتراك مع املتاحف، وجمعيات التراث الوطنية   )4
والدولية والهيئات األخرى املماثلة لتعزيز الوعي واإلدراك 

لقيمة واستعماالت وفوائد النباتات.
األصليني  السكان  مع  باالشتراك  والعمل  الدعم  تقدمي   )5
للحفاظ على تراثهم الثقافي وحماية مجموعة املعارف 

املتعلقة بقيمة واستخدامات وفوائد النباتات.
احلديقة  في  حديثاً  املنشأة  املباني  أن  لضمان  السعي   )6
النباتية قد صممت على أعلى مستوى من اجلودة النوعية 

التي تكفل احملافظة على التراث لألجيال القادمة.

2–18 التنمية املستدامة
يعتمد اجلنس البشري كلياً على الطبيعة وهو يشكل جزءاً 
منها، وقد تصاعد القلق خالل العقود األربعة األخيرة حول 
اجلنس  ميارسها  التي  احلياة  وأساليب  النشاطات  تأثير 
التنمية املستدامة على  تعّرف  النباتات.  تنوع  البشري على 
أنها "التطور الذي يلبي االحتياجات احلالية بدون التعرض 
اخلاصة  احتياجاتهم  تلبية  على  القادمة  األج��ي��ال  ل��ق��درة 

)اللجنة الدولية للبيئة والتطوير عام 1987، ص43(".

إن حتقيق التنمية املستدامة يتطلب تبني وتطبيق سياسات 
والترويج  التدوير،  وإع��ادة  املصدر،  استهالك  أمناط  تغيير 
الكفاءة، وحماية وإعادة تأهيل وإدارة  الفاعلة ذات  للطاقة 
دقيقة للمواطن البيئية، واألنظمة البيئية البكر واملتضررة، 

واملواقع الطبيعية.

تتطلب التنمية املستدامة من الدول النامية تبني سياسات 
التجارة،  وترويج  ث��روة،  تكوين  أيضاً  تستهدف  وممارسات 
اإلضرار  بدون  اإلنسان،  بصحة  واالرتقاء  الفقر،  ومحاربة 
بقدرة تلك البلدان على مساندة سكانها ودعم البيئة والتنوع 

البيولوجي الذي تعتمد عليه.

إن التطلع إلى مستقبل أفضل )وذلك بالنظر إليه عكسياً من 
املستقبل إلى احلاضر( ميثل منهجاً بدياًل للتنمية املستدامة. 
على الرغم أنه من الصعب التنبؤ بدقة عن احتياجات األجيال 
بصحة  واالرت��ق��اء  وحماية  الفقر  محاربة  أن  إال  القادمة، 
اإلنسان والبيئة الطبيعية ستكّون االحتياجات األساسية. إن 
رق األداء املالئمة يجب أن حتدث تغير في جميع املجاالت،  طمُ
االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية، التكنولوجية، 

البيئية، االيكولوجية، البيوتكنولوجية، والروحانية.

نظراً لتعدد املصادر، واخلبرة واملعرفة الواسعة وقرب املوقع 
في أغلب األحيان من املناطق احلضرية، وضعت احلدائق 
النباتية بشكل مالئم ليكون لها دور رئيسي في تعزيز التغيير 
االجتماعي نحو مستقبل مستدام )ولسون 1997(. ولكن من 
أجل أن تكون احلدائق النباتية ذات تأثير فاعل على العامة 
العيش املستدام، فإنهم ال يحتاجون فقط ألن يوصوا  نحو 
أنهم مناذج  على  الدليل  إلقامة  يحتاجون  بل  باالستمرارية 

يقتدى بها بهدف االستمرارية.

2–18–1 التخطيط وبلورة السياسات 

يجب على احلدائق النباتية:

السعي للعمل بالشراكة مع احلكومة على جميع املستويات   )1
ومع الهيئات األخرى ذات العالقة لوضع خطط أولويات 

التطوير اإلستراتيجية في الدولة واملنطقة.
باحلصاد  املتعلقة  االنضباط  ألنظمة  والترويج  التطوير   )2

العشوائي واحلصاد املستدام للنباتات البرية.
االشتراك في التنمية احمللية و اإلقليمية التي تؤثر، أو   )3
ومثال على  البيولوجي  التنوع  التأثير، على  إمكانية  لها 

ذلك: السياحة والتنمية الريفية.
وت��ن��ق��ي��ح س��ي��اس��ات��ه��ا ومم��ارس��ات��ه��ا املؤسسية  م��راج��ع��ة   )4
اخلاصة للوقوف على تأثير هذه السياسات واملمارسات 

على التنمية املستدامة.

احل��دائ��ق  واق��ت��ص��ادي��ات  العلمي  البحث   2–18–2
النباتية  

يجب على احلدائق النباتية:

العمل في شراكة مع الهيئات األخرى ذات العالقة لتطوير   )1
االستثمار  مستويات  وض��ع  في  تساعد  التي  البيانات 

املستدام في أصناف النباتات.



النباتية العمل الدولي حلماية احلدائق  جدول  ��

العمل والتعاون مع االختصاصيني املعنيني )ومثال على   )2
ذلك: علماء االقتصاد( لتطوير البيانات وتقييم املكاسب 
واألنظمة  البيولوجي  التنوع  عن  الناجمة  االقتصادية 

البيئية الطبيعية.
وتقييم  لتمييز،  املعنية  الهيئات  مع  شراكة  في  العمل   )3
وإي���ص���ال األص���ن���اف ال��ن��ب��ات��ي��ة ال��ب��ري��ة ذات األه��م��ي��ة 
االقتصادية الفعلية أو احملتملة )إطار )8(( للمجتمعات 

احلضرية والريفية.
العمل في شراكة مع الهيئات املعنية إلسداء العون في   )4
إدخال النباتات بغرض الزراعة وذلك بتزويدهم باخلبرة 
البستنة  وتقنيات  الزراعية  الهندسة  في مجال  الالزمة 

من أجل حتسني الضروب احمللية واملبادرة بالزراعة.
جتارة  ملنظمات  الدعم  وتقدمي  ارتباط  كضابط  العمل   )5
)مثال  املناسبة  النباتات  إلدخ��ال  االقتصادية  النباتات 
على ذلك: النادرة، الفريدة، واحمللية( إلى مجال جتارة 

املشاتل الزراعية االقتصادية.
في  للحشرات  املتكاملة  املكافحة  سبل  تطوير  تشجيع   )6
املجاالت املتعلقة بالزراعة والبستنة والفروع ذات الصلة 

إضافة إلى فعالياتها اخلاصة.

املجتمعات  ومت��ك��ني  اجل��م��ه��ور  ت��وع��ي��ة   3–18–2
احمللية 

يجب على احلدائق النباتية أن:
تلعب دوراً نشطاً في اخلدمات اإلضافية والبرامج بعيدة   )1
مستوى  مثل حتسني  م��ج��االت  ف��ي  املجتمع  ف��ي  امل���دى 
الفقر، والرعاية الصحية، والتدريب والتطوير البستاني 
واملجاالت األخرى التي ستساعد على االرتقاء مبستويات 

املعيشة واالستدامة للمجتمعات احمللية.
االستفادة من الزّوار وخدمات التعليم ووسائل اإليضاح   )2
ض��م��ن احل��دي��ق��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��وط��ني امل��ش��ت��رك 
واالستخدام املستدام للمصادر الطبيعية، ولرفع الوعي 
بني  الصلة  وإب���راز  االستهالكية،  احلياة  أساليب  جت��اه 
التنمية  لتحقيق  ال��ص��ّح��ي  واالق��ت��ص��اد  البيئية  حماية 

املستدامة والطرق احلياتية املستدامة للناس.
ال��ع��م��ل م��ع امل��ج��ت��م��ع��ات ل��ت��ط��وي��ر ال��ص��ن��اع��ات احلرفية   )3
املستدامة التي ال تضر بالتنوع البيولوجي والبيئة، والتي 
ذات  املناطق  ف��ي  املستدامة  والتنمية  احلماية  ت��دع��م 

األولوية.
تطوير املشاريع املشتركة التي تسهل املشاركة املالئمة في   )4
مجموعة املعلومات عن النباتات مع املجتمعات احمللية.

احلديقة  داخ���ل  امل��س��ت��دام��ة  امل��م��ارس��ات   4–18–2
النباتية 

يجب على احلدائق النباتية العمل على: 
تطوير وتطبيق سياسة مؤسسية للتنمية املستدامة والتي   )1

تعالج األمور التالية:

ال��ب��س��ت��ن��ة )وم���ث���ال ع��ل��ى ذل����ك: مم���ارس���ات اجل��م��ع،   <
والتسميد، واملكافحة املتكاملة للحشرات، واستعمال 

املخصبات واملواد الكيميائية(.
على  )ومثال  املتدني  التأثير  ذات  املصادر  استعمال   <
من  التخلص  امل��س��ت��خ��دم،  امل���اء  وكمية  نوعية  ذل���ك: 
ال��ن��ف��اي��ات، إع����ادة ت��دوي��ر ن��ف��اي��ات امل��ك��ات��ب اإلداري����ة 

واملطاعم(.
واملواد  األجهزة،  ذلك:  على  )ومثال  العادلة  املصادر   <
ال��غ��ذائ��ي��ة، وب��ض��اع��ة احمل���الت ال��ن��اجت��ة م��ن التجارة 

العادلة واملصادر املستدامة(.
التصميم والبناء )ومثال على ذلك: الفضالت السائلة   <
استعمال  آخر:  ومبعنى  الوقود  ومتطلبات  والغازية، 
الكتل العضوية وتدفئة البيوت الزجاجية، واستعمال 

الوقود األحفوري مقابل مصادر الطاقة البديلة(.
دخول ونقل املوظفني والزوار.  <

السياسات  على  ت��ام  اط��الع  على  املوظفني  أن  ضمان   )2
املؤسسية واملتعلقة باالستدامة في هذه املنطقة ومتكينهم 

من تطبيق املمارسات املالئمة ضمن نطاق العمل.
تباشر القيام بتقييم "أخضر" منتظم للتحقق من التوجه   )3

نحو االستدامة في فعالياتهم اليومية.
اهتمام  ح��ول  ال���زوار،  بني  العام، خصوصاً  الوعي  رف��ع   )4
احلديقة النباتية بالبيئة املستدامة والسياسات املتعلقة 

بهذا املجال.

2–19 التشبيك/ إقامة العالقات مع القطاعات 
و/أو املنظمات األخرى 

النباتية مبفردها حتقيق أهدافها في  ال تستطيع احلدائق 
عليها  ينبغي  بل  النباتي.   التنوع  وحفظ  املستدامة  احلياة 
أن تشكل حتالفات على جميع املستويات، الدولية والوطنية 
النطاق.   واسعة  تعاونية  برامج  وتطبق  تطور  وأن  واحمللية، 
يتكافأ  ال  العالم  النباتية حول  للحدائق  احلالي  التوزيع  إن 
حتتاج  ول��ذل��ك  البيولوجي.   التنوع  حماية  احتياجات  م��ع 
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املصادر  مشاطرة  أج��ل  م��ن  معاً  للعمل  النباتية  احل��دائ��ق 
وتكامل النشاطات في احلماية مع أصحاب العالقة اآلخرين 
النباتية  أمانة حماية احلدائق   – للحماية  العاملي  )اإلحت��اد 
إلى  باإلضافة   .)1989 عام  للطبيعة  العالم  عبر  ومؤسسة 
من  العديد  ه��ن��اك  ف��إن  النباتية،  احل��دائ��ق  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
الشراكات واالرتباطات املختلفة التي ميكن للحدائق النباتية 
الدولي  أو  الوطني  أو  املستوى االجتماعي  أن تشكلّها على 
تنوع  إبقاء  على  هامة  تأثيرات  لها  يكون  أن  ميكن  والتي 

النباتات وضمان احلياة املستدامة.

2–19–1 التشبيك على املستوى الدولي والوطني 
يجب على احلدائق النباتية أن:

العاملية  الشبكات  منظمات  ف��ي  فاعلة  أع��ض��اء  تصبح   )1
التنوع  وحماية  النباتية  للحدائق  والوطنية  واإلقليمية 

البيولوجي.
توطد الروابط، وتطور أو تدعم الشبكات املتنوعة متعددة   )2
احملمية،  واملناطق  األخ��رى،  النباتية  احلدائق  مع  املهام 
واجلامعات، واملؤسسات النباتية، ومجموعة واسعة من 
والوطنية،  الدولية  املنظمات احلكومية وغير احلكومية 
وقطاعات العمل ووكاالت التنمية لتطوير وتطبيق برامج 

مشتركة حلماية النباتات والبيئة.
تعمل مع الهيئات ذات العالقة لتنسيق وتطبيق السياسات   )3
البيولوجي  التنوع  بحماية  اخلاصة  والوطنية  الدولية 

وإبراز دور احلدائق النباتية في حماية النباتات.
مشترك  ه��دف  ذات  كجماعة  عاملياً  لتقدمي  معاً  تعمل   )4
ومنسجمة مع بعضها إلى حد بعيد وقادرة على اإلجناز 

بشكل فاعل ومؤثر.
للتطور  كمصدر  االلكتروني  ال��رب��ط  شبكات  تستعمل   )5

املستقبلي.
لتقدمي  األخ��رى  النباتية  احل��دائ��ق  مع  ش��راك��ات  تشكل   )6
وتلك  جديدة  نباتية  حدائق  وتطوير  للمؤسسة  الدعم 

املوجودة حالياً.
تعمل مع الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية وهيئات   )7
النباتية  احلدائق  شبكات  تطوير  ودع��م  لتحفيز  أخ��رى 

الوطنية واإلقليمية.
توفير ودعم فرص التوأمة لتقوية العالقات بني نصفي   )8
الكرة األرضية الشمالي واجلنوبي، والتي يجب أن تتميز 

باحلساسية ملتطلبات وظروف كل من اجلهتني.

2–19–2 التشبيك على مستوى املجتمع احمللي
يجب على احلدائق النباتية:

منظمات  شبكات  على  املستند  املجتمع  دعم  أو  تطوير   )1
احل��م��اي��ة ل��ض��م��ان م��وق��ف م��ت��ن��اس��ق ل��ل��ح��م��اي��ة احمللية 

للنباتات.
دعم ومتكني السكان احملليني من حفظ النباتات وتقدير   )2

قيمة ودور النبات في احلياة اليومية.
تطوير الشراكات مع املدارس واجلامعات لضمان منهاج   )3

تعليمي متعاون مع البيئة والعلوم في اإلقليم.
تطوير آليات لالعتراف بحماية معارف السكان احملليني   )4
احمللية  للمجتمعات  الفكرية  امللكية  وحقوق  األصليني 
للحماية  املعرفة  ه��ذه  اس��ت��خ��دام  ودع��م  األه��ل��ي��ة،  و/أو 

واالستخدام املستدام للنباتات.
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)1( رق�����م  امل���ل���ح���ق 

امل�����������������الح�����������������ق

تطبيق  م��ن  للتحقق  مرجعية  ض��ب��ط  ق��ائ��م��ة 
بشأن   الدولية  لالتفاقية  النباتية  احل��دائ��ق 

بالتنوع  البيولوجي 

البيولوجي  التنوع  اتفاقية  نص  من  نسخة  على  احلصول   )1
وقراءتها بتمعن.

البيولوجي،  التنوع  باتفاقية  تطوير سياسة رسمية خاصة   )2
وذلك  حديقتك  في  لتطبيقها  إستراتيجية  إلى  باإلضافة 
حديقتك  ف��ي  جت��ري  التي  النشاطات  ك��ل  أن  م��ن  للتأكد 
اخلطوة  هذه  االتفاقية.  ورسالة  روح  مع  تتوافق  النباتية 

تشمل: 
باتفاقية  مرتبطة  حديقتك  رسالة  تعتبر  مدى  أي  إلى   <
التنوع البيولوجي؛ فكر مبراجعة الرسالة التي وضعتها 

بحيث تصبح أكثر ارتباطاً بأهداف االتفاقية.
مراجعة تنفيذ بنود اتفاقية التنوع البيولوجي أو إجراء   <
وذل��ك  ومقتنياتها  حلديقتك  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  م��راج��ع��ة 

بالرجوع إلى االتفاقية.
وضع مدونة سلوك مؤسسية حول عملية جمع وحتصيل   <

املواد النباتية.
النباتية، واتفاقيات احليازة  عقد اتفاقيات لنقل املواد   <
الناشئة من  الفوائد  أن  من  للتحقق  وذل��ك  امل��واد  هذه 
املواد النباتية املوزعة قد مت مشاركتها على نحو عادل 

ومتساو.
وضع برنامج توعية بحيث يصبح كل املوظفني مدركني   <
وممارساتها  وإجراءاتها،  احلديقة،  لسياسات  ومتبعني 

املتعلقة بتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي.
وأهدافها  البيولوجي  التنوع  التفاقية  الدعاية  الى  السعي   )3

بني جمهور أنصارك.
العمل على تطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي على املستويني   )4

الوطني والدولي:

وخطط  اإلستراتيجيات  وتطبيق  تطوير  ف��ي  ش��ارك   <
العمل الوطنية حلماية التنوع البيولوجي وقدم املشورة 
لصناع  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع  ش���ؤون  ح���ول  والنصيحة 

السياسات الوطنية.
ترسلها  التي  الرسمية  ال��وف��ود  ف��ي  باملشاركة  طالب   <
حكومتك إلى مؤمتر الدول االطراف في اتفاقية التنوع 
بتقدمي  املختصة  الفرعية  اللجنة  إل��ى  أو  البيولوجي 
على  احل��ص��ول  ح���اول  أو  والتقنية،  العلمية  امل��ش��ورة 
لكونك  لك  ف��ردي  كحق  االجتماعات  اعتماد حلضور 

تنتمي الى منظمة غير حكومية.
اطلب من حكومتك تقدمي الدعم واالعتراف الرسمي   <

بدور حديقتك في تطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي.
اعمل على االشتراك بالفعاليات واملجموعات العاملة   <
الدولية  الهيئة  مثل  املختلفة  املنظمات  تؤسسها  التي 
السياسات  لتطوير  وذل��ك  النباتية،  احلدائق  حلماية 

الدولية املناسبة للحدائق النباتية. 
طور وادع��م الشراكات مع مؤسسات في دول أخرى،   <
خ��اص��ة ت��ل��ك ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي وال��ف��ق��ي��رة 
باملصادر، وساعدها بكل السبل املمكنة على مواجهة 

حتدياتها والتزاماتها لتنفيذ االتفاقية.

 )وايس جاكسون، عام 1997، ص16( 
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ق��ائ��م��ة ض��ب��ط م��رج��ع��ي��ة ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ت��ط��ب��ي��ق احل���دائ���ق 
الدولية  املتاجرة  بشأن   املتحدة  األمم  التفاقية  النباتية 
باالنواع املهددة باالنقراض من احليوانات  والنباتات البرية 

اتصل وابحث عن السلطات املختصة باالتفاقية وباألمور   <
االدارية والعلمية في بلدك.

االتفاقية. من  على  مصادقاً  بلدك عضواً  كون  حتقق من   <
اهم  املتخصصني في جتارة النباتات في بلدك؟

هل يعرف علماء النباتات العاملون في امليدان أو موظفو   <
معينة  ن��ب��ات��ات  ع��ن  شيئاً  موطنك  ف��ي  النباتية  احل��دائ��ق 

مهددة؟
اعمل على تطوير سياسة مؤسسية خاصة باالتفاقية.  <

التابعة  الوطنية  اإلداري����ة  السلطة  م��ع  مؤسستك  سجل   <
لالتفاقية.

امللحقات  إل��ى  ب��ال��رج��وع  النباتية  مجموعاتك  م��ن  حتقق   <
ال���ص���ادرة ع��ن االت��ف��اق��ي��ة واج��م��ع ال��وث��ائ��ق ال��ك��ام��ل��ة لهذه 

األنواع.
موظفيك  جميع  على  باالتفاقية  اخلاصة  املعلومات  وزع   <

وحتقق من استيعابهم ملا هو مطلوب منهم.
عني عضواً واحداً من موظفيك ليكون املسؤول عن االتفاقية   <

في مؤسستك.
م��دون��ة سلوك مؤسسية  ات��ف��اق ح��ول  ال��ى  التوصل  ح��اول   <
النادرة أو  البرية  النباتات  بالتعامل مع مجموعات  خاصة 
املهددة، سواًء وردت في االتفاقية أم لم ترد واعمل على 

تطبيق بنودها .
احصل دائماً على تصاريح للتصدير وإن أمكن لالستيراد   <

وكذلك على بطاقات التعريف اخلاصة باالتفاقية.
حتقق من عدم دخول نباتات جمعت بطريقة غير شرعية   <

إلى مقتنياتك "من األبواب اخللفية".
ت��ع��اون م��ع امل��ؤس��س��ات امل��ت��ع��اون��ة م��ع��ك م��ن اج���ل جتميع   <
الضرورية  التصاريح  على  للحصول  ال��الزم��ة  اإلج���راءات 

الستيراد أو تصدير النباتات التي أوردتها االتفاقية.
اعمل على الدعاية لدورك والتعريف به محلياً ووطنياً، في   <
تنفيذ االتفاقية عن طريق عرض مناذج أو صور للنباتات 
خالل املعارض واملنشورات واملواد التعليمية، والتصريحات 

الصحفية.
أكثر  تصبح  أن  من خاللها  تستطيع  التي  الوسائل  ادرس   <

انغماساً في شؤون التجارة بالنباتات، وطنياً ودولياً.
اتبع اإلرشادات ونظام االنضباط اخلاصني بك!  <

  )أك��ي��روي��د ورف��اق��ه 1994(. ي��رج��ى ال��رج��وع إل��ى امللحق 8 
بالنباتات،  املتاجرة  اخلاص مبدونة قواعد نظام ممارسة 

بالنسبة للحدائق النباتية.

)3( رق�����م  امل���ل���ح���ق 

ق��ائ��م��ة ض��ب��ط م��رج��ع��ي��ة ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ت��ط��ب��ي��ق احل���دائ���ق 
21"وت��روي��ج��ه��ا ال��ق��رن   أع��م��ال  "ج���دول  ملتطلبات   النباتية 

املستوى الوطني والدولي  
حول   التفاوض  عن  املسؤولة  الوطنية  بالسلطات  اتصل   <

االتفاقيات الدولية:
ه��ل أق����رت دول��ت��ك "ج����دول أع��م��ال ال��ق��رن احل���ادي   -

والعشرين"؟
إن لم توافق، ما هو السبب لرفضها؟  -

إن لم توافق دولتك على "جدول أعمال القرن احلادي   -
والعشرين"، حاول تشجيعها على املوافقة.

هل وضعت دولتك إستراتيجية وطنية لتطبيق “جدول   -
أعمال القرن احلادي والعشرين”؟ 

الوطنية في دولتك منشورات  هل أصدرت السلطات   -
حول "جدول أعمال القرن احلادي والعشرين" بحيث 

ميكنك االستفادة منها ضمن موادك التعليمية؟
اتصل باجلمعيات املختلفة على املستوى الوطني والدولي   <
بغرض االشتراك في األدوات واخلبرات الالزمة لتنفيذ 

"جدول أعمال القرن احلادي والعشرين".
السياسات  تنفيذ  لدعم  الوطنية  احلكومات  مع  تعاون   <

الوطنية للتنمية املستدامة.
الوطنية  والشراكات  البرامج  ط��ّور  و/أو  وادع��م  ش��ارك،   <

والدولية ذات العالقة.
داخلياً: 

والتشغيل  التطوير  ح��ول  ومم��ارس��ات��ك  سياساتك  راج��ع   <
وأنشئ سياسة مؤسسية للتنمية املستدامة.

االرتباط اخلاص مبا  ليكون ضابط  أحد موظفيك  عنّي   <
يتعلق بأمور  "جدول أعمال القرن احلادي والعشرين".

حدد مدى االشتراك املتاح في كل مجال، على سبيل املثال   <
ضع منوذجاً للعمليات، واعمل على دمج مسائل االستدامة 
والتطوير في برامج التعليم واإلرشاد، أو عزز ذلك بفعالية 

من خالل برامج طويلة املدى.
وزع وانشر املعلومات ونّظم ورش عمل حول "جدول أعمال   <
العاملني بحيث يصبح  والعشرين" جلميع  القرن احلادي 

مبقدروهم تقدمي قيادة ومنوذج يحتذى به في املجتمع.
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محلياً: 
استكشف احتياجات واهتمامات الزوار واملجتمع احمللي   <

في التنمية املستدامة وقدم الدعم لها.

والشركات،  احمللي،  مجتمعك  مع  تشاورياً  أسلوباً  إتبع   <
النباتية  احلديقة  وموظفي  احلكومية،  غير  واملنظمات 
وترتيبها  احمللية  واالهتمامات  الفرص  وحتديد  لتعريف 

حسب األولوية.

حدد الشؤون واملجاالت التي ميكن أن تعاجلها حديقتك   <
مبا يتعلق بحماية النباتات واحلياة املستدامة على املستوى 
النتائج التي حصلت عليها من  احمللي، وذلك باستخدام 
سبيل  على  املسائل  ه��ذه  تتضمن  ق��د  ال��ت��ش��اور.  عملية 
احمللية  النباتات  تواجه  التي  واملخاطر  التهديدات  املثال 
واملواطن البيئية، أو نقص املياه خالل فترة اجلفاف، أو 
زوال أو اضمحالل املعرفة احمللية التقليدية، أو ما يتعلق 

بالنباتات واحليوانات املفترسة.

تفحص مواطن القوة في احلديقة النباتية لتحديد كيفية   <
مساهمتك في حل وحتليل القضايا احمللية.

قّيم املنشآت واملصادر الالزمة و/أو املتاحة للقيام بتطبيق   <
"جدول أعمال القرن احلادي والعشرين".

في  التعاون  اج��ل  م��ن  احمللية  اجلمعيات  بجميع  اتصل   <
املشاريع والدعم املتبادل.

)الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية
 عام 1999، ص54-53(
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املتكاملة واحلماية  البيولوجي  التنوع  اتفاقية 

تبرز اتفاقية التنوع البيولوجي أهمية احلماية املتكاملة للتنوع 
تقنيات  أن  على  بالتركيز  وذل��ك  عليه  واحملافظة  البيولوجي 
إيضاح  ميكن  متكاملة.  تكون  أن  يجب  املستخدمة  احلماية 

تقنيات احلماية املتكاملة بحيث تشمل:

حتديد ومراقبة عناصر التنوع البيولوجي )بند 7(.  <

الطبيعي من خالل  املوئل  داخل  البيولوجي  التنوع  حماية   <
حماية األنظمة واملواطن البيئية الطبيعية، واحملافظة على 
مجموعات األصناف احلية في محيط طبيعي، وكذلك من 
احلماية  تشمل  كما  احملمية.  للمناطق  نظام  إنشاء  خالل 
داخل املوئل الطبيعي عدداً من تقنيات اإلعادة إلى الوضع 
ومواطنها  البرية  إلى  النباتية  املجموعات  إلرجاع  السابق 
البيئية، من خالل اإلدارة الفاعلة، وإعادة اإلدخال، والنقل، 
كامل  إحياء  إع��ادة  أو  إلنعاش  الرامية  واجلهود  والتعزيز، 

لألنظمة للتالف واملدّمر منها )بند 8(.

الطبيعي  املوئل  خ��ارج  البيولوجي  التنوع  عناصر  حماية   <
وهذا يشمل بنوك اجلينات، واحلدائق النباتية، واملؤسسات 

األخرى )بند 9(.

للمساهمة  البيولوجي  التنوع  ح��ول  بحثية  برامج  إع��داد   <
في تطوير تقنيات للحماية واالستخدام املستدام ملكونات 

وعناصر التنوع البيولوجي )بند 12(.

إعداد برامج لتوعية وتثقيف اجلمهور من اجل تعزيز فهمهم   <
ألهمية التنوع البيولوجي واإلجراءات الالزمة حلمايته )بند 

.)13

احمللي  املستويني  على  والعلمي  التقني  ال��ت��ع��اون  تعزيز   <
والدولي )بند 18(.

البيولوجي  التنوع  اتفاقية  تشير  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
للتنوع  املستدام  واالستخدام  احلماية  تكامل  ض��رورة  إلى 
جميع  في  والبرامج  والسياسات  اخلطط  في  البيولوجي 

القطاعات الرئيسية واملتداخلة ذات العالقة )بند 6.ب(.
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)5( رق�����م  امل���ل���ح���ق 

ب�������ن�������وك ال�������ب�������ذور

يعتبر تخزين املواد النباتية على شكل بذور أحد األساليب أهمية 
وشيوعاً حلماية النباتات خارج موئلها الطبيعي. وقد مت خالل 
الثالثني سنة املاضية تطوير مكثف للخبرات في هذا املجال 
املصادر اجلينية.  املشاركة في  واملؤسسات  الوكاالت  قبل  من 
مقارنه  اكبر  فوائد  له  بنوك،  في  بوضعها  ال��ب��ذور  حفظ  إن 
الطبيعي،  موئلها  النباتات خارج  الوسائل األخرى حلماية  مع 
وتشمل هذه املزايا والفوائد سهولة التخزين، وصغر املساحة 
الالزمة، واالحتياجات القليلة نسبياً للقوى العاملة وبالتالي إلى 

إمكانية االحتفاظ بعينات كبيرة بتكلفة اقتصادية معقولة.

إن البذور وسائل مالئمة لالحتفاظ بالتنوع اجليني على املدى 
الطويل، ألن العينات صغيرة احلجم، وميكن تداولها بسهولة، 
زمنية  لفترات  حية  غالباً  وتبقى  قليلة،  متابعة  إل��ى  وحتتاج 
طويلة. بشكل عام جند إن ظروف تخفيض احلرارة والتجفيف 
إلى اجل غير مسمى في  البذور،  باإلبقاء على حيوية  تسمح 
معظم احلاالت. إن بنوك البذور حتتاج إلى مساحة قليلة لكنها 
قد تكون مكلفة للتشغيل، بسبب ضرورة احملافظة على حرارة 
لإلنبات،  اختبار  عمل  إل��ى  احلاجة  إل��ى  باإلضافة  منخفضة 
وجتارب لإلمناء، وإعادة األحياء. كما أن هذه البنوك ال تالئم 

األنواع النباتية ذات البذور الشموسة.

مختلفة  بلدان  في  النباتية  احلدائق  من  العديد  أنشأت  لقد 
منها،  البرية  األن���واع  رئيسي  وبشكل  ال��ب��ذور،  لتخزين  بنوكاً 
النباتية)1998(  الدولية حلماية احلدائق  الهيئة  أرقام  وتشير 
إلى أنه يوجد حالياً حوالي مائتي حديقة نباتية متتلك بنوكاً 
للبذور تعمل على االحتفاظ بالبذور لفترات تخزين متوسطة 

وطويلة األجل.
طورت العديد من احلدائق النباتية قدرتها على تخزين وحفظ اجنة 

منعزلة، وبذور وأنسجة دقيقة احلجم حتت ظروف جتميد، وذلك 
 بحفظ العينات في النيتروجني السائل على درجة حرارة تصل إلى  
التنوع  حلماية  إمكانية  التقنيات  ه��ذه  مثل  توفر  -196°م. 
باألصناف  يتعلق  فيما  خاصة  عليه،  واحملافظة  البيولوجي 

النباتية التي ال ميكن تخزينها بالوسائل التقليدية.

بقابلية  دراي��ة  تكون على  أن  النباتية  كما يجب على احلدائق 
مثل  اخلارجية  العوامل  بسبب  للعطب  املخزنة  امل��واد  تعرض 
األش��خ��اص،  قبل  م��ن  والتخريب  الكهربائي،  التيار  إنقطاع 

والظروف اجلوية السيئة، والكوارث الطبيعية.

 )اللبرتية عام 1997(. 



النباتية العمل الدولي حلماية احلدائق  جدول  �0

)7( رق�����م  امل���ل���ح���ق 

الطبية والنباتات  النباتية  احلدائق 

لطاملا عمد الناس إلى التقليل من شأن وأهمية النباتات 
في الرعاية الصحية، وكما ورد في ورقة حديثة صادرة 
عن البنك الدولي "فانه بالرغم من كل التقدم في الكيمياء 
التخليقية والتقنيات البيولوجية، فان النباتات البرية في 
ت��زال تشكل مصدراً ال غنى عنه في  النامية ال  ال��دول 
الوقاية  من  كل  في  املستخدمة  الطبية  املستحضرات 
والعالج. وفي الواقع، فإنه يعتقد بأن ما يزيد عن ثمانني 
على  أساسي  بشكل  يعتمدون  العالم  سكان  من  باملائة 
النباتات في الرعاية الصحية، ...الخ. كما أن النباتات 
محتماًل  الدول"جسراً"  من  العديد  وفي  تشكل  الطبية 
بني التطور الصناعي الدائم، والرعاية الصحية معقولة 
)سريفاستافا،  البيولوجي.  التنوع  وحماية  التكاليف 

ورفاقه، 1995(". 

ب���دور ف��اع��ل في  ال��ع��دي��د م��ن احل��دائ��ق النباتية  ي��ق��وم 
دراسة النباتات الطبية وإجراء االبحاث العلمية حولها 
متاحة  الشاملة  مقتنياتها  أن  كما  وحمايتها.  وزراعتها 
ويسهل الوصول إليها، على سبيل املثال لدعم املبادرات 
النباتات  خ��الل  م��ن  األول��ي��ة  الصحية  للرعاية  احمللية 
ال��ب��ل��دان  امل��س��ت��دام خ��اص��ة ف��ي  الطبية واس��ت��خ��دام��ه��ا 
النامية. كما أنها متاحة أيضا كمصدر لبرامج الفحص 
ألولئك  م��ادة  ولتقدمي  الصيدالنية  بالشركات  اخلاصة 
معينة.  عشبية  أدوي���ة  وس��الم��ة  أهمية  يقيّمون  ال��ذي��ن 
تستطيع احلدائق النباتية تقدمي اخلبرة الالزمة لتطوير 
بزراعة  والبدء  امل��زروع��ة،  الطبية  النباتات  زراع��ة  علم 
األنواع الالزمة لصنع األدوية والتي لم تكن تزرع سابقاً. 
غير  برية  كنباتات  حالياً  الطبية  النباتات  معظم  تنمو 
حتتاج  كبير.  بشكل  التنوع  إل��ى  متيل  ولذلك  محسنة، 
تقييم  إل��ى  فعّال  بشكل  النباتات  وتوليد  تكثير  عملية 
واسع املدى لالختالفات اجلينية كمادة ميكن البدء بها. 
صندوق  وتطوير  إنشاء  في  مهماً  دوراً  احلدائق  تلعب 
لالحتفاظ مبخزون جينات النباتات البرية، مما يسهم 

في تطوير عمل البرامج املخصصة للتكثير.

)6( رق�����م  امل���ل���ح���ق 

األصناف استعادة  برامج  أحد  محتويات  من  عينة 

وصف للنوع أو الصنف.  <
ال��ت��ص��ن��ي��ف، ووص����ف ال��ش��ك��ل اخل���ارج���ي، وح��ي��ث أم��ك��ن،   <

االنحراف اجليني للصنف )املتغيرات اجلينية للصنف(.
هو  ما  بقدر  املاضي،  والتوزيع  امل��ع��روف،  احلالي  التوزيع   <

ممكن.
الوضع احلالي )هل النباتات مهددة والى أي مدى؟(.  <

بيولوجية التكاثر واالنتشار/ تاريخ احلياة.  <
وصف املوطن البيئي وكيفية نشأته.  <

العوامل احملددة )على سبيل املثال: املوطن البيئي املناسب   <
املتاح(.

برنامج  في  املعنيني  واملتعاونني  العالقة  أصحاب  حتديد   <
استعادة األصناف.

التهديدات الفعلية احملتملة.  <
معايير احلماية واإلجراءات املطلوبة.  <

أهداف استعادة األنواع.  <
معيار استعادة األصناف )املعايير الالزمة للحكم إن كانت   <

األهداف قد حتققت(.
برنامج التطبيق.  <

املصادر الالزمة واملتاحة )مبا فيها الكوادر العاملة(.  <
العناية الالحقة واملراقبة.  <

خطة العمل.  <
امليزانية والتكاليف.  <

 )أكرويد ووايس جاكسون عام 1995(. 



�1 النباتية العمل الدولي حلماية احلدائق  جدول 

)8( رق�����م  امل���ل���ح���ق 

بالنباتات  املتاجرة  ممارسات  ميثاق 

لك  والتي  بالنباتات  املتاجرة  عمليات  كانت  إذا  ما  ح��دد   <
بعض  بقاء  تهدد  فعلياً  فيها  تشارك  التي  أو  فيها  تأثير 

األنواع أو اجلماعات الضعيفة منها.
بحماية  املتعلقة  التشريعات  جلميع  وم��درك��ا  واع��ي��ا  ك��ن   <
على  البرية  بالنباتات  املتاجرة  وتنظيم  البرية  النباتات 
على  وحاول احلصول  والدولي،  والوطني  املستوى احمللي 

نسخ منها وقراءتها.
ال تخالف أبدا أياً من هذه القوانني بشكل متعمد واتخذ   <
جميع اإلجراءات املمكنة للتحقق من عدم مخالفتك لها عن 

غير قصد.
م��ؤس��س��ت��ك اخل��اص��ة  أن تتضمن س��ي��اس��ات  ع��ل��ى  اع��م��ل   <
قضايا  ح��ول  إرش����ادات  وادراج��ه��ا  بالنباتات  باالحتفاظ 

املتاجرة بالنباتات ليتم إتباعها وتطبيقا.
حتقق دائماً من مصادر وأصول وثائق املدرجات اجلديدة   <
واملوافقة عليه، وكذلك أوراق اعتماد أولئك الذين تتبادل 

معهم النباتات.
أو  م��رخ��ّص��ة،  غير  ك��ه��داي��ا  تقبل  أو  جت��م��ع،  أو  تشتر،  ال   <
تستلم نباتات تشكل خرقاً ألية تشريعات وطنية أو دولية، 
أو  أو صحيحة  كافية،  وثائق شرعية  ال حتمل  نباتات  أو 

كاملة.
ّعني أحد العاملني بحيث تكون من ضمن مهماته التحقق من   <
شرعية املتاجرة بالنباتات وكذلك التحقق من أن نشاطات 
وسياسات املؤسسة تتوافق كليا مع مثل هذه التشريعات.  
تأكد من كون هذا الشخص على اتصال منتظم مع السلطات 
اإلدارية والعلمية التابعة التفاقية املتاجرة الدولية في أنواع 

احليوانات والنباتات البرية املهددة في دولتك.
في  النباتية  احلياة  على  للمحافظة  التأييد  كسب  ح��اول   <
دولتك وحماية أضعف أصنافها من املتاجرة غير الشرعية 

أو غير احلاصلة على التأييد واملؤازرة.
ب��ذور  اي  جتعل  ان  ح��اول   ، ومناسباً  ممكناً  ك��ان  حيثما   <
زائدة عن حاجتك او مواد التكثير للمجموعات املهّددة في 
مثل  توزيع  كان  إذا  ما  مناسباً،  ذلك  كان  وحيث  املؤسسة 
هذه املواد ميكن أن يقلل من تأثير التجارة على املجموعات 
البرية املهددة وإذا كان إطالق هذه املواد يتوافق مع بنود 

إتفاقية التنوع البيولوجي.

)أكيرويد وآخرون، 1994( الرجاء الرجوع إلى امللحق رقم )2( 
للحصول على قائمة ضبط مرجعية لالطالع على قائمة ضبط 
اتفاقية  تطبيق  عند  النباتية  احل��دائ��ق  تستخدمها  مرجعية 
املهددة  البرية  والنباتات  احليوانات  بأنواع  الدولية  املتاجرة 

باالنقراض.
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النباتية الدولي حلماية احلدائق  العمل  تطبيق جدول 

الثالث اجل���زء 

جدول  تطبيق  لرصد  العمالية  اآلليات   1–3
النباتية ورفع  العمل الدولي حلماية احلدائق 

التقارير الالزمة حوله 
يشكل تطبيق جدول العمل الدولي للحدائق النباتية احملمية 
احلدائق  ملجتمع  بالنسبة  جسيمة  ومسؤولية  كبيراً  حتديا 
يتحقق  وال  واجل��م��اع��ي��ة  ال��ف��ردي��ة  الناحيتني  م��ن  النباتية 
التطبيق الناجح إال إذا قامت احلدائق بتشكيل ردود فردية 
وجماعية معتبرة ومصاغة بشكل جيد. في هذا اجلزء مت 
لقياس  لتقدمي وسائل  وذل��ك  اإلداري���ة  اإلج���راءات  تلخيص 
املتبعة  النشاطات  ح��ول  تقارير  ولتقدمي  تطبيقها،  م��دى 
لتنفيذيها وكذلك لتسجيل املؤسسات املشتركة أو الساعية 

إلى االشتراك بتنفيذها.

كما يضم ه��ذا اجل��زء مجموعة م��ن امل��ؤش��رات واأله���داف 
الغايات  في حتقيق  النجاح  قياس  من خاللها  والتي ميكن 

املرجوة تدريجياً.

3–1–1 األهداف القابلة للقياس

للقياس ميكن من خاللها  قابلة  أه��داف  الصعب وضع  من 
مراقبة النجاح في تطبيق جدول العمل الدولي. ميكن وضع 
أهداف محلية أو مؤسسة بحيث يصبح مبقدور املؤسسات 
القيام بتقييم جناحها اخلاص في حتقيق احلماية. على أية 
حال، من املعروف أن األهداف العاملية حلماية النباتات يجب 
أن توضع بشكل طارئ وهذا يتجاوز عمل احلدائق النباتية. 

وعلى هذه األهداف املرسومة أن تتصدى ملا يلي:
وقف النقص في األصناف النباتية وتنوعها اجليني في   <

البرية على املستوى الدولي.
البيولوجي  التنوع  النباتات وحماية  بأهمية  الوعي  زيادة   <

لبقاء اإلنسان والكوكب.

وضع أولويات ومتطلبات للحماية ضمن اإلستراتيجيات   <
التنوع  حلماية  املوضوعية  احمللية  واإلقليمية  الوطنية 
والسياسات  املستدامة  والتنمية  والبيئية  البيولوجي، 
األراض���ي  اس��ت��خ��دام  وإدارة  واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة 

وتثقيف العامة.

بالنسبة ملجتمع احلديقة النباتية:

ال���ه���دف:         على النطاق العاملي ، تقوم احلدائق 
العمل  ج��دول  وتبني  بتطبيق  النباتية 

الدولي.
مقياس النجاح : عدد احلدائق النباتية التي تبنت جدول 

العمل الدولي حول العالم.

بيئي مهدد في  أو نظام  نبات  ك��ل  :      ض��م  ال��ه��دف 
"جدول العمل الدولي للحدائق النباتية 
احمل��م��ي��ة" ل��ت��ك��ون ال��غ��اي��ة ال��ك��ب��رى منه 
اجليني  وتنوعها  النباتات  هذه  حماية 

في البرية.
مقياس النجاح : عدد برامج استعادة األصناف وبرامج 
ح���م���اي���ة األن���ظ���م���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وم���ع���دل 

جناحها.

النباتية على  ق���درة احل��دائ��ق  :        تطوير  ال��ه��دف 
حماية التنوع البيولوجي عاملياً وخاصة 
في املناطق الغنية بالتنوع البيولوجي. 
حت���دي���د امل����ص����ادر وت��ق��ي��ي��م��ه��ا ل��دع��م 
التنوع  ب��ح��م��اي��ة  اخل��اص��ة  ن��ش��اط��ات��ه��ا 

البيولوجي.
حول  العاملة  النباتية  احلدائق  عدد   : النجاح  مقياس 
ال��ع��ال��م، وال��ن��س��ب��ة امل��ئ��وي��ة ل��ل��ح��دائ��ق 
واحلماية  البحث  ب��رام��ج  تبنت  ال��ت��ي 
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والتثقيف.
بالنشاطات  املتعلقة  احلالية  املعلومات         : الهدف 
وامل���ج���م���وع���ات وامل���ن���ش���آت اخل��اص��ة 
باحلدائق النباتية حول العالم واملتاحة 

لدعم حماية التنوع البيولوجي.
املتصلة  ال��ن��ب��ات��ي��ة  احل���دائ���ق  ع����دد   : مقياس النجاح 
النباتية  احل��دائ��ق  وع���دد  ب��االن��ت��رن��ت؛ 
التي حتتفظ بأنظمة بيانات الكترونية 

شاملة ومتاحة بالنسبة ملجموعاتها.

بالنسبة للحدائق النباتية الفردية:

إن���ش���اء وت��ط��ب��ي��ق ب���رام���ج ح��م��اي��ة ألي��ة  ال�هدف: 
أصناف نباتية مهددة في مناطقها مما 
يؤدي إلى استعادة مثل هذه األصناف 

في البرية.
مقياس النجاح: عدد احلدائق النباتية التي تتعهد برامج 
حماية النباتات، وكذلك عدد البرامج 
األص��ن��اف  بحماية  اخل��اص��ة  ال��ف��ردي��ة 

والتي مت تنفيذها.

الهدف  :            إنشاء و/أو تعزيز البرامج الهادفة إلى 
النباتات  حماية  ح��ول  العامة  تثقيف 

والبيئة املستدامة.
مقياس النجاح : عدد البرامج املخصصة والفاعلة لتثقيف 
النباتية على  العامة من قبل احلدائق 
والدولي؛  واإلقليمي  الوطني  املستوى 
احلدائق  ل��زوار  املئوية  النسبة  وكذلك 
ال��ن��ب��ات��ي��ة ال��ذي��ن ي���درك���ون األول���وي���ات 
والدور الذي تقوم به احلدائق النباتية 
باإلضافة  البيئية  احلماية  مجال  في 
إل��ى م��واق��ف عامة ال��ن��اس م��ن حماية 

النباتات والبيئة.

ال���دول���ي حلماية  ال��ع��م��ل  ج����دول  ت��ب��ن��ي   2–3
احلدائق النباتية

النباتية  للحدائق  وتوفيره  ال��دول��ي  العمل  ج��دول  نشر  مت 
في  النباتية  للحدائق  عليه  متفق  عمل  إط��ار  توفير  بهدف 
الفردية على  النباتية  مجال احلماية. يتم تشجيع احلدائق 
إعالن نيتها للعمل على تنفيذ جدول العمل الدولي من خالل 
احملمية. مؤسساتها  من سياسة(  )أو جزء  كسياسية  تبنيه 

يجب على احلدائق النباتية:
1( إقرار تبني جدول العمل الدولي من خالل تعهد مكتوب 

للعمل على تنفيذ شروطه.
ألولئك  الدولي  اجل��دول  بتبني  لقيامها  للدعاية  السعي   )2
النباتية،  أو يقومون بزيارة احلديقة  الذين يعملون معها 
وذلك لزيادة الوعي بأهمية وضرورة وضع سياسة عاملية 
للحدائق النباتية احملمية وللمساعدة في احلصول على 

مصادر جديدة لدعم برنامج احلماية اخلاصة بها.

3–3 إنشاء نظام للتسجيل
من املهم االحتفاظ مبعلومات حول اإلجراءات التي تتخذها 
بحيث  الدولي،  العمل  ج��دول  تطبيق  في  النباتية  احلدائق 
امل��وج��ودة،  ال��ف��ج��وات  يصبح م��ن املمكن حت��دي��د وم��واج��ه��ة 
عمل  أهمية  حول  الوعي  ورف��ع  والتنسيق،  التعاون  وتعزيز 

هذه احلدائق النباتية.

يتوجب على الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية:
التي  النباتية  احل��دائ��ق  لتسجيل  دول��ي  برنامج  تطوير   )1
تنفيذ جدول  في  واملساهمة  باملشاركة  نيتها  عن  أعلنت 

العمل الدولي.
تشجيع احلدائق النباتية على املستوى الدولي، على تبني   )2
سياسة(  من  كجزء  )أو  كسياسية  الدولي  العمل  ج��دول 

مؤسسية حول حماية املصادر الطبيعية.
االحتفاظ بقائمة من املؤسسات التي أصدرت مثل هذا   )3

اإلعالن ونشر وتوفير هذه القائمة بشكل منتظم.
السعي إلى كسب املصادقة على مبادئ وأهداف جدول   )4
العمل الدولي من هيئات ومؤسسات ومنظمات أخرى غير 

احلدائق، بهدف تقوية ودعم وتعزيز التعاون لتنفيذه.
يجب على احلدائق النباتية:

دراسة إمكانية تطوير سجل دولي للمشاريع التي تساهم   )1
في تنفيذ جدول العمل الدولي.

السماح بإضافة أسماء احلدائق النباتية إلى قائمة تلك   )2
تنفيذ  على  العمل  في  نيتها  عن  أعلنت  التي  املؤسسات 

جدول العمل الدولي.
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3–4 املراقبة واملتابعة
سيكون  ال��دول��ي  العمل  ج��دول  تنفيذ  ومتابعة  مراقبة  أن 
األه���داف  إل��ى  ال��وص��ول  لضمان  ض��روري��ة  مستقلة  مهمة 

واألولويات.

يجب على الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية ان تقوم 
مبا يلي:

مراقبة ومتابعة وتقييم جدول العمل الدولي على نطاق   )1
عاملي.

تقدمي الدعم والتعاون مع منظمات الشبكات واحلدائق   )2
تنفيذ  ومتابعة  مراقبة  على  تعمل  التي  الفردية  النباتية 
اجل����دول ال���دول���ي ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمل��ل��ي، واإلق��ل��ي��م��ي، 

والوطني.
االحتفاظ بنظام معلومات حاسوبي حول احلدائق النباتية   )3
في العالم، ويضم أحدث املعلومات املتعلقة مبجموعاتها 

وإمكانياتها وفّعالياتها.
استخدام نتائج املراقبة واملتابعة والتقييم لتحديد الوسائل   )4
التي ميكن بواسطتها زيادة فعالية جدول العمل الدولي.

يجب على منظمات الشبكات:
إنشاء أنظمة التنسيق واملراقبة واملتابعة والتقييم املالئمة   )1
في  البيولوجي  التنوع  حماية  أه���داف  حتقيق  لضمان 

مناطقها.
ملراقبة  إلكترونية  معلومات  أنظمة  تطبيق  على  العمل   )2
ومتابعة أنشطة حماية التنوع البيولوجي التي تسهم في 

جدول العمل الدولي.
حتديد أو تعيني فرد أو أكثر كمنسق إقليمي للنشاطات   )3

واملشاركة مبراقبة ومتابعة تنفيذ جدول العمل الدولي.
الوسائل  لتوثيق  دوري���ة  باستطالعات  بالقيام  التعهد   )4
والنشاطات واملشاركة املؤسسية في تنفيذ جدول العمل 

الدولي.
دعم املراقبة واملتابعة الدولية لتنفيذ جدول العمل الدولي   )5

من خالل تقدمي البيانات واملعلومات الالزمة.

يجب على احلدائق النباتية:
مراقبة وتقييم النشاطات التي تقوم بها والتي تساهم في   )1
تنفيذ جدول العمل الدولي بحيث يصبح باإلمكان تقييم 

إجنازات األهداف املؤسسية.
بها  ال��ق��ي��ام  مت  ال��ت��ي  النشاطات  ح��ول  معلومات  ت��ق��دمي   )2
واملرتبطة بتنفيذ جدول العمل الدولي للهيئات واملنظمات 
وتنّسق  وتتابع  تراقب  التي  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 

حتقيق األهداف والغايات دولياً.

3–5 الهياكل اإلدارية
هناك حاجة إلنشاء هيئات إدارية مؤسسية وشبكة لتنسيق 
على  يجب  ال��دول��ي.  العمل  ج��دول  تنفيذ  ومتابعة  ومراقبة 

الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية أن:
تقدم خدمات الدعم اإلداري والسكرتاري للمساعدة في   )1

مراقبة ومتابعة وتنسيق تنفيذ جدول العمل الدولي.
وحسب  خبراء  من  دولية  استشارات  مجموعات  تنظم   )2
احلاجة، إلعداد سياسة وأوراق تقنية ومنهجية إضافية، 
أو تشغيل جدول  بتنفيذ  املتعلقة  الشؤون  لشرح ودراسة 

العمل الدولي.
يجب على منظمات الشبكات:

واإلقليمي  الوطني  املستوى  على  التنسيق  في  املساعدة   )1
وذلك ملراقبة ومتابعة ودعم وتنفيذ جدول العمل الدولي 

من قبل احلدائق النباتية.
إدارية  لتطوير هياكل  الفردية  النباتية  مساندة احلدائق   )2
للجدول  االستجابة  تنمية  في  للمساعدة  وذلك  مناسبة 
الدولي، وتنفيذ شروط ومراقبة ومتابعة النشاطات التي 

يتم القيام بها.

يجب على احلدائق النباتية :
ترسيخ استجاباتها املؤسسية الفردية للجدول الدولي.  )1

مراقبة ومتابعة نشاطاتها التي تساهم في تنفيذ جدول   )2
العمل الدولي.

صياغة أهداف فردية تسعى لتحقيقها من خالل تنفيذ   )3
جدول العمل الدولي.
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إنشاء الهياكل اإلدارية املناسبة لضمان أن تنفيذ اجلدول   )4
الدولي يتم ضمن كل حديقة بطريقة مخطط لها ومنسقة 

ومراقبة.
تقدمي الدعم للمؤسسات واملنظمات األخرى التي تعمل   )5
معها لتعزيز تطّور الهياكل اإلدارية الالزمة لتنفيذ جدول 

العمل الدولي.
رئيسية  أو فكرة  اهتمامات عامة  ذات  تشكيل جماعات   )6
خاصة حيثما لزم األمر ضمن احلديقة النباتية لدراسة 
التي  املختلفة  املجاالت  في  الدولي  العمل  ج��دول  تنفيذ 

ينشطون فيها.
تقارير  إع��داد  من  للتمكني  وإج���راءات  عمليات  ترسيخ   )7
منتظمة حول نشاطات احلماية التي تقوم بها وتقدميها 
جدول  تنفيذ  ومتابعة  مراقبة  عن  املسؤولة  للسكرتارية 

العمل الدولي.

3–6 االجتماعات 
في  النباتية  احل��دائ��ق  ملمثلي  الدولية  االجتماعات  تشكل 
تنفيذ  ومتابعة  ملراقبة  فعالة  وسيلة  العالم  أرج��اء  مختلف 
جدول العمل الدولي. كما تشكل املؤمترات حلماية احلدائق 
النباتية، الذي تعقده الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية 
كل ثالث سنوات، فرصة وموقعاً مناسبني إلجراء التغييرات 
وتبنيه.  اقتراحه  سيتم  الذي  الدولي  للجدول  والتجديدات 
ستعمل الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية على ترتيب 
مثل  وت��اري��خ  مكان  نشر  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  االجتماعات  ه��ذه 
هذه اللقاءات جلميع احلدائق النباتية املشمولة في الدليل 
الدولي للحدائق النباتية  والذي حتتفظ به الهيئة، وذلك قبل 
ستة أشهر على األقل من تاريخ اللقاءات. كما أن القرارات 
الصادرة عن هذا االجتماع ستكون باإلجماع. على أيه حال 
عندما يكون التصويت ضروريا، ميكن أن تصدر القرارات 
حلضور  املسجلني  املندوبني  من  بسيطة  أغلبية  مبصادقة 

االجتماع.

يجب على الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية: 
تنظيم اجتماعات دولية دورية لتخطيط ودراسة ومتابعة   )1

تنفيذ جدول العمل الدولي.
هذه  عن  العالم  في  والشبكات  النباتية  احلدائق  إع��الم   )2

االجتماعات ودعوتها للمساهمة في النقاش والدراسة.
إلى  ويشير  يلخص  االج��ت��م��اع،  ب��دء  قبل  تقرير،  إع���داد   )3
التقدم الذي مت إحرازه منذ االجتماع السابق حول تنفيذ 
جدول العمل الدولي. يتم تقدمي مثل هذا التقرير إلقراره 

وبالتالي نشره.
يجب على منظمات الشبكات أن تعمل على:

أو  وطني  مستوى  على  منتظمة  لقاءات  لتنظيم  السعي   )1
في  الدولي  العمل  ج��دول  تنفيذ  كيفية  لدراسة  إقليمي 

منطقتها.
يجب على احلدائق النباتية:

1( السعي إلى متثيل نفسها في مثل هذه اللقاءات وضمن 
حدود مصادرها املتاحة، وأن تكون فاعلة في مساهمتها 

في املشاورة وتداول اآلراء.

3–7 نشر النتائج 
هناك حاجة للتحقق من أن نتائج العمل املبذولة في تنفيذ 
جدول العمل الدولي تنشر وتعلن على نطاق واسع )مبا في 
ذلك الصيغة املطبوعة والصيغة اإللكترونية( وذلك لضمان 
وصول احلدائق النباتية في جميع أنحاء العالم إلى املعلومات 
املثلى  واملمارسة  االنضباط،  وأنظمة  باإلرشادات،  اخلاصة 
مت  التي  الناجحة  املشاريع  ونتائج  واملنهجيات،  والتقنيات، 

القيام بها.

يجب على الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية:
العمل  ج��دول  بتنفيذ  املتعلقة  وامل��ق��االت  املعلومات  نشر   )1
ال��دول��ي ون��ش��ر م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ملجتمع احل��دائ��ق 

النباتية.
تشجيع احلدائق النباتية على نشر ونقل نتائج عملها من   )2
خالل املجالت الوطنية والدولية ذات العالقة ومن خالل 

وسائل اإلعالم األخرى.
يجب على احلدائق النباتية:

قد  واحلماية  احلفظ  في  عملها  نتائج  أن  من  التحقق   )1
نشرت على نطاق واسع.
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جدول  عن  املنبثقة  البروتوكوالت  تبنى   8–3
العمل الدولي حلماية احلدائق النباتية 

والدقيقة  التفصيلية  والبروتوكوالت  السياسات  تكون  قد 
ضرورية أو مطلوبة من حني آلخر لتعريف أو إعادة تعريف 
جوانب معينة من جدول العمل الدولي. قد تطور احلدائق 
النباتية الفردية، أو مجموعات احلدائق النباتية، أو الهيئات 
هذه  مثل  الشبكة  في  منظماتها  أو  العالقة  ذات  األخ��رى 
البروتوكوالت والسياسات. وفي الوقت الذي تكون فيه هذه 
السياسات على شكل مسودة، ميكن نشرها على نطاق واسع 
للحصول على التعليقات وللمراجعة واالتفاق عليها من قبل 

مجتمع احلدائق النباتية.

يجب على الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية أن تلعب 
الوثائق على نطاق  التحقق من نشرها هذه  في  هاماً  دوراً 
واسع ملراجعتها من قبل احلدائق النباتية في جميع أنحاء 
املراجعة هذه، يجب تقدمي مثل هذه  لعملية  العالم. الحقاً 
السياسات والبروتوكوالت للمؤمتر الدولي حلماية احلدائق 
تتم  عليها.  واملصادقة  النهائي  بشكلها  لصياغتها  النباتية 
املصادقة إذا متت املوافقة باألغلبية من قبل ثلثي املندوبني 

املسجلني الذين يحضرون املؤمتر.

ال��دول��ي حلماية  العمل  ج��دول  مراجعة   9–3
احلدائق النباتية

يجب القيام مبراجعة وتعديل جدول العمل الدولي من حني 
وتوضيح  إلى حتديث شروطه،  اخلطوة  هذه  تهدف  آلخر. 
والتغيرات  التصحيحات  وإج����راء  ومعانيها،  معّينة  ب��ن��ود 
في  احلاصلة  والتطورات  والتغيرات  التطورات،  ضوء  في 
االتفاقيات  وتفعيل  البيئة،  وحماية  النبات،  علم  مجاالت 
والسياسات التي ميكن أن تؤثر على اجلدول الدولي. ميكن 
إعداد واقتراح مثل هذه التعديالت من قبل احلدائق النباتية 
مجموعات  أو  العالقة،  ذات  األخ��رى  الهيئات  أو  الفردية، 

احلدائق النباتية، أو منظماتها الشبكية.

يجب على الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية أن تلعب 
دوراً رئيسياً في نشر هذه التغيرات على نطاق واسع بحيث 
تصبح متاحة للمراجعة من قبل احلدائق النباتية في جميع 
أنحاء العالم. بعد االنتهاء من عملية املراجعة، يجب تقدمي 
حلماية  الدولية  للمؤمترات  وامل��راج��ع��ات  التعديالت  ه��ذه 
املصادقة  تتم  عليها.  واملصادقة  إلنهائها  النباتية  احلدائق 

بعد موافقة أغلبية ثلثي املندوبني املسجلني الذين يحضرون 
املؤمتر.

القيام مبراجعة كاملة للجدول الدولي أو إعادة كتابة املسودة 
اق��ت��راح مثل ه��ذه اخل��ط��وة، ومتت  إذا مت  ال��دول��ي  للجدول 
املسجلني  املندوبني  ثلثي  قبل  من  باألغلبية  عليها  املوافقة 

الذين يحضرون املؤمتر الدولي حلماية احلدائق النباتية. 

ال��الزم��ة  امل���ص���ادر  ال��ت��م��وي��ل وت��وف��ي��ر   10–3
للحماية

بالرغم من أن غالبية احلدائق النباتية تتلقى دعمها املالي 
الرئيسي من مصدر واحد كاحلكومة، أو الصناديق اخليرية، 
أو األقسام اجلامعية، إال أنه ال توجد أي ضمانة باستمرارية 
هذا الوضع في جميع احل��االت، أو بوجود مصادر ومتويل 
وتنفيذ  متويل  يعتمد  الضرورية.  احلماية  ألعمال  مستمر 
األفراد  مبادرات  على  األحيان  أغلب  في  احلماية  مشاريع 
ضمن مؤسسة ما بدالً من إنشاء وتطوير برامج مؤسسية. 
ال��ت��ي تستطيع  ال��وس��ائ��ل املتنوعة  ه��ن��اك م��ج��ال واس���ع م��ن 
احلدائق النباتية من خاللها زيادة دعمها املالي للمساهمة 
في متويل احلماية ومّدها باملصادر الالزمة، لكنها حتتاج إلى 
التخطيط الدقيق لضمان جناح جهودها )ليدلي وجرين عام 
1998(. يجب أن يكون تطوير قاعدة مالية أمنة للمؤسسة 

أحد األولويات الرئيسية لكل حديقة نباتية.
يجب على الهيئة الدولية حلماية احلدائق النباتية:

1( مساعدة احلدائق النباتية في مساعيها وجهودها لزيادة 
الدعم املالي الالزم ألعمال احلماية وذلك بتقدمي النصح 

واخلبرات والدعم حيث أمكن.
يجب على املنظمات املشاركة في الشبكات أن:

مساعيهم  في  ألعضائها  واخلبرة  والنصح  الدعم  تقدم   )1
لزيادة الدعم املالي.

حتث على تطوير مشاريع احلماية التشاركية والتعاونية   )2
والتي تعزز من احتماالت الدعم املالي.

يجب على احلدائق النباتية: 
تطوير إستراتيجية لزيادة املصادر املادية لدعم نشاطاتها   )1
م��ن اخل��ط��ة اإلستراتيجية  ك��ج��زء  م��ج��ال احل��م��اي��ة  ف��ي 

واإلجمالية للحديقة.
البحث عن وسائل للحصول على املزيد من املصادر من   )2
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احلكومية،  والسلطات  الرئيسية  املؤسسات  أو  الهيئات 
للفعاليات  معينة  مشاريع  ومتويل  اخليرية،  والتبرعات 

احمللية اخلاصة بحماية احلدائق النباتية.
املكتسب  الدخل  من  املصادر  لزيادة  وسائل  عن  البحث   )3
في  واملشاركة  الدخول  ورس��وم  النباتات،  مبيعات  )مثل 
البرامج والفعاليات، والصناعات الغذائية املنزلية، وأرباح 
و/أو مبيعات املتجر، املطعم و/أو املقهى( لدعم مبادرات 

احلماية.
برامج  لتطوير  احمللية  املجتمعات  م��ع  ش��راك��ات  تكوين   )4
ت��ط��وي��ر وإدارة واحمل��اف��ظ��ة على  ف��ي  ت��س��اه��م  ت��ط��وع��ي��ة 

احلدائق النباتية، ومشاريع احلماية احمللية.
تكوين شراكات مع الهيئات األخرى ذات األهداف املكملّة   )5
وذلك جلذب الدعم لنشاطات احلماية بناًء على مبادرات 

الشراكة.
حلماية  ال��دول��ي��ة  الهيئة  مثل  الشبكية  املنظمات  دع��م   )6
وتطويرها  امل��وارد  إلى  للوصول  وذل��ك  النباتية  احلدائق 
العمل  ج��دول  تنفيذ  في  املساعدة  باألمكان  يصبح  كي 

الدولي.
بها بني  التي تقوم  الوعي بأهمية أعمال احلماية  زي��ادة   )7
السلطات الوطنية واحمللية، واملتبرعني احملتملني، وعامة 
ال��ن��اس وذل���ك ب��ه��دف امل��س��اع��دة ف��ي ج��ذب دع��م جديد 
ومستدام لبرامجها املخصصة حلماية التنوع البيولوجي.
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م�������س�������رد امل����ص����ط����ل����ح����ات

فيما يلي تعريف لبعض املصطلحات وذلك ألغراض تتعلق 
بجدول العمل الدولي للحدائق النباتية احملمية:

مقتنيات  ضمن  امل��وج��ودة  العينة  أو  النموذج  ه��ي  امل���درج: 
مجموعة نباتية )حية أو محفوظة(.

احلية  الكائنات  ضمن  "التباين  يعني  البيولوجي:  التنوع 
البيئية اجلوية،  األنظمة  فيها  املصادر مبا  من جميع 
وال��ب��ري��ة، وال��ب��ح��ري��ة وغ��ي��ره��ا م��ن األن��ظ��م��ة امل��ائ��ي��ة، 
وه��ذا  منها،  ج���زءاً  تشكل  التي  البيئية  واملجموعات 
يشمل ال��ت��ن��وع ب��ني اجل��ن��س ال��واح��د وب���ني األج��ن��اس 
املختلفة وتنوع األنظمة البيئية )برنامج األمم املتحدة 

للبيئة UNEP عام 1994، ص4(".
التقنيات البيولوجية:  هي أي تطبيق تقني يستغل األنظمة 
البيولوجية، والكائنات احلية أو ما يشتق منها، لتخليق 
مّعني  استخدام  ذات  عمليات  أو  منتجات  تعديل  أو 
)اتفاقية التنوع البيولوجي(. كما مت تعريفها في مكان 
آخر على نطاق أضيق ليشمل التقنيات اجلديدة ذات 

األسس اجلزيئية املتينة.
احلماية خارج املوئل الطبيعي:  هي احلماية واإلبقاء على 
عينات للكائنات خارج موئلها الطبيعي، عادة على شكل 
بذور وحبوب لقاح، وأجزاء خضرية تكثيرية، وأنسجة 

أو خاليا مستنبتة، أو أفراد.
بنك اجلينات: مجموعة من املواد التكثيرية املخّزنة حتت 
قد  ط��وي��ل��ة.  زمنية  ل��ف��ت��رات  حيويتها  حتفظ  ظ���روف 
تضم هذه املجوعة البذور، وحبوب اللقاح، واألنسجة 
واحلمض  التكثيرية،  اخلضرية  واألج���زاء  املستنبتة، 

النووي )DNA( وحتى النباتات الكاملة املزروعة.
النباتية  امل���واد  خل��زن  التقليدية  الطريقة  متثل  املعاشب: 
بعينات  املعاشب  البعيد. حتتفظ  املدى  على  املجففة 
النباتات وتعتبر صندوقاً  من كل صنف يصفه علماء 
وثائقياً فيما يتعلق بتوزيع، وفينولوجيا )علم يبحث في 
العالقة بني املناخ والظواهر اإلحيائية الدورية( وتنوع 

العينات النباتية.

البيولوجي  التنوع  الطبيعي: حماية  املوئل  داخل  احلماية 
في الطبيعة.

احلماية املتكاملة:  مجموعة من اإلجراءات املتكاملة حلماية 
وإدارة التنوع البيولوجي داخل وخارج موئله الطبيعي 
إدارة  م��ع  ال��ن��وع  مستوى  على  احل��م��اي��ة  بضم  وذل���ك 
املجتمعات واألنظمة البيئية. تسعى احلماية املتكاملة 
أيضاً إلى ضم املنظمات مع بعضها الستخدام وسائل 
مختلفة وذلك بهدف حماية التنوع البيولوجي، وكذلك 
والصناعة  العالقة في احلكومة  ضم جميع أصحاب 

واملجتمع ممن لهم تأثير على بقاء واستمرار األنواع.
اإلدخال: هو وضع النباتات في منطقة لم يتواجد بها من 

قبل.
إع��ادة اإلدخ��ال أو اإلع��ادة إلى الوضع السابق: تتضمن 
فيها  يتواجد  ك��ان  منطقة  في  النبات  وإدارة  إط��الق 
يعتقد  أو  موجود(  )غير  منقرض  حالياً  ولكنه  سابقا 
أنه كذلك. تسمى هذه العملية أيضا إعادة التأمني أو 

إعادة اإلنشاء.
"عملية  ان��ه  على  البيئي  اإلح��ي��اء  جمعية  وتعرفه  اإلح��ي��اء: 
التغيير املتعّمدة ملوقع ما بهدف إنتاج نظام بيئي تاريخي 
محدد. أن هدف هذه اخلطوة هو محاكاة الطبيعة من 
لنظام  واحلركة  والتنوع،  والوظيفة،  التركيب،  حيث 

بيئي طبيعي أصيل ومحّدد".
خطة استعادة األنواع: خطة عملية شاملة تعمل على حماية 
نوع ما ضد املزيد من اخلسارة أو التدهور املستمرين 

ملجموعة جيناته املتبقية.
رسمية  مجموعة  أو  منظمة  أو  ف���رد،  صاحب العالقة:  " 
اخلاصة  بالنشاطات  تهتم  أو  تتأثر  رسمية  غير  أو 
باحلصول على أو استخدام أو تقدمي املصادر اجلينية 
ونتاجها ومشتقاتها" )احلديقة النباتية امللكية في كيو 

.)1999
البيئية  االح��ت��ي��اج��ات  ب��ني  امل��ع��ادل��ة  " تضمن  االس��ت��دام��ة: 
ومتطلبات التطوير. ميكن موازنتها بالعمل إما لتقليل 
الضغط أو لزيادة "الطاقة االستيعابية" )اليونسكو عام 

1997، ص12(".
التنمية املستدامة: "التطوير الذي يلبي االحتياجات احلالية 
بعيداً عن اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية 
احتياجاتهم اخلاصة )اللجنة العاملية للبيئة والتطوير 

عام 1987، ص43(".
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