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اهداف بین المللی برای ارتقای تنوع زیستی، باید در کلیه کشورهای عضو 
 CBD: Convention on( کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد
Biological Diversity( و در سطح ملی محقق شوند. این امر، یکی 
از چهار توصیه، برای بهبود استراتژی های جهانی برای توسعه تنوع زیستی 
است. محققان بررسی می کنند که چرا این اهداف، تاکنون، از دست رفته اند 

و گزینه های مشخصی را برای اصالح این سیاست ها، ارائه می دهند.
از سال 1992، یعنی زمان شکل گیری کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل )CBD( در 
ریودوژانیرو، کشورهای عضو، استراتژی های بین المللی را که سبب متوقف شدن زوال 
سریع تنوع زیستی می شوند، به طور مرتب تعیین و تصویب کرده اند. سران کشورها، در 
سال 2002، چشم انداز و اهداف تنوع زیستی را برای سال 2010، تصویب کردند. هشت 
بود، 20 هدف جدید  ناچیزی حاصل شده  پیشرفت  این زمینه،  اینکه در  با  بعد،  سال 

آینده  ده سال  برای  بلند پروازانه تر  و حتی 
روشنی  به  گذشته،  سال  در  کردند.  تنظیم 
نشده  محقق  نیز  اهداف  این  شد  مشخص 
و  بی وقفه  زیستی،  تنوع  نابودی  و  است 

مداوم، ادامه دارد.
امسال هم برای تعریف اهداف جدید برای 
برای  سال 2030 در حال مذاکره هستند. 
اشتباهات  تکرار  عدم  از  اطمینان  حصول 
به  چینی  محققان  گذشته،  سال های 
 Haigen( ژو  هیگن  پرفسور  سرپرستی 
محیطی  تحقیقات  انستیتوی  از   )Xu
نانجینگ )Nanjing( و همکاری پرفسور 
 ،)Henrique Pereira( پریرا  هنریک 
داده اند  ارائه  این شکست  علل  از  تحلیلی 
که بر دستیابی به این اهداف در کشورهای 
در  تصمیمات  این  دارد،  تمرکز  عضو 
Kun� کانمینگ  در  احزاب  )کنفرانس 

ming( در چین گرفته می شود.
تعهدات  داد،  نشان  آنها  بررسی  نتیجه 
ملل،  سازمان  سطح  در  شده  پذیرفته 
به ندرت به قوانین ملی تبدیل شده است. از 

بیست هدف موسوم به آیچی )Aichi(، چهار مورد، در هیچ یک از طرح های اجرایی 
  )NBSAP: National Biodiversity Strategies and Action Plans(
ارائه شده توسط کشورهای مختلف، دنبال نشده است، از جمله حذف تدریجی یارانه های 
مضر برای محیط زیست. اهداف دیگر تا اندازه ای دقیق فرموله شده اند تا بتوانند مقررات 
کنند.  برآورده   )NBSAP( اجرایی  طرح های  از  درصد   22 در  تنها  را  شده  وضع 
در  علمی  بزرگ  خألهای  و  ناکافی  مالی  منابع  شده،  انجام  بررسی های  عالوه بر این، 
داد.  نشان  را  زیستی  تنوع  فقدان  از  جلوگیری  برای  مؤثر  مبارزه  خصوص چگونگی 
همچنین، در کشورهای عضو، برای اجرای اهداف تعهد داده شده، نظارت کافی نبوده 

است، چرا که در برخی موارد، شاخص ها و مکانیسم های ارزیابی مؤثر وجود نداشت.
پریرا، اکولوژیست و نویسنده نهایی این مطالب می گوید: » با وجود اینکه کنوانسیون تنوع 
زیستی سازمان ملل، اکنون، اولین پیش نویس را پس از سال 2020 ارائه داده است که 
پیشرفت های زیادی در مقایسه با برنامه های استراتژیک دهه گذشته برای تنوع زیستی 
دارد، اما مشکالت اصلی همچنان باقی مانده است، به ویژه در مورد چگونگی دستیابی و 

نظارت بر اهداف پذیرفته شده کنوانسیون تنوع زیستی، در کشورهای مختلف«.
این محققان پیشنهاد می کنند اهداف کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل، باید به نحوی 
تدوین شوند که بتوان آنها را، مشابه توافق نامه اقلیمی پاریس یا کنوانسیون واشنگتن 
وحشی،  جانوران  و  جانوران  خطر  معرض  در  گونه های  بین المللی  تجارت  در مورد 
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حداقل به صورت قوانین ملی اجباری در هر کشور، تصویب و تثبیت کرد، به طوری که 
از نظر قانونی، اهداف این کنوانسیون، الزام آور باشند. منابع مالی برای افزایش میزان تنوع 
زیستی، باید به میزان چشمگیری افزایش یابند و ابزارهای جدید مانند مبالغ ضروری 
برای انجام خدمات اکوسیستم و مالیات های مرتبط با حمایت از تنوع زیستی، شناسایی 
بین رشته ای  پژوهش های  جهان،  سراسر  در  باید  موارد،  این  عالوه بر  شوند.  معرفی  و 
توسعه  شوند،  تقویت  زیستی،  تنوع  نابودی  عوامل  و  روند  موجود،  وضعیت  در مورد 
یابند و به طور مناسبی انجام شوند. به عالوه، کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل، باید 
مکانیسمی برای ارزیابی انطباق وضعیت کشورهای عضو با اهداف تعیین شده ایجاد و 

در صورت لزوم، دولت ها را موظف به پاسخ گویی کند.
سطوح  در  زیستی  تنوع  به  مربوط  فعالیت های  در  فعال  به طور  همکارانش،  و  پریرا 
در  ملل  برنامه های سازمان  آنها در چهارچوب  به عنوان مثال،  دارند،  مختلف همکاری 
 )IPBES( زیستی  تنوع  جهانی  شورای 
ملل  سازمان  زیستی  تنوع  کنوانسیون  و 
در  اروپا  اتحادیه  سطح  در   ،)CBD(
کشاورزی  مشترک  سیاست  مذاکرات 
اتحادیه  تنوع زیستی  استراتژی   ،)CAP(
منطقه ای  ملی،  سطوح  در  همچنین  اروپا، 
فعالیت ها  این  دارند.  فعالیت  محلی  و 
مراکز  از  توسط شبکه همکاری منسجمی 
تحقیقاتی و از رشته های مختلف علمی در 

سراسر جهان پشتیبانی می شود.
کشور  محققان  با  همکاری  این  از  پریرا 
مهم  بازیگران  از  یکی  به عنوان  چین، 
حفاظت از طبیعت و یکی از با نفوذترین 
دولت های جهان در این خصوص، خرسند 
نوشتن  در  »همکاری  می  گوید:  او  است. 
همکاران  با  جاه طلبانه ای  پروتکل  چنین 
نهایی  تصمیمات  که  جایی  میزبان،  کشور 

گرفته می شود، الهام بخش است«.
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: مرجع 
از  ایران  در  زیستی  تنوع  کنوانسیون  ملی 
سال گذشته به عهده وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و هم اکنون دکتر اسکندر زند این 
مرجعیت را به همراهی ده مرجع دیگر، در موضوعات مختلف دنبال می کند. یکی از این 
مراجع، مرجع ملی راهبردهای جهانی حفاظت گیاهی است که بر عهده دکتر عادل جلیلی 
قرار گرفته است. یکی از فعالیت های اصلی مراجع ده گانه بررسی راهبرد ملی و برنامه و 
اقدام تنوع زیستی )NBSAP( است که اکنون ویراست III آن با تحلیل و نقد نسخه های 

پیشین در حال نگارش است. 
شوربختانه تنوع زیستی در بسیاری از کشورها از جمله ایران به دالیل محیطی و انسانی 
به شدت زیر فشار است. مخاطره های فراوانی برای آن وجود دارد و اگر عزم ملی برای 
به  ثمر نشستن راهبردهای حفاظتی شکل نگیرد، در سال های آینده گونه های فراوانی از 
موجودات را به ویژه گیاهان از دست خواهیم داد. گفتنی آنکه، ایران با دارا بودن تنوع 
گیاهی فوق العاده و داشتن بیش از 2400 گونه انحصاری، از کانون های مهم گونه زایی در 

جهان محسوب می شود.
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