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 ∗ من جدول األعمال المؤقت1-1-4البند 

بيولوجي لألنظمـة اإليكولوجية لألراضي الجافة والمتوسطية التنـوع ال
 خيارات لوضع برنامج عمل: والقاحلة ونصف القاحلة والمعشبة والسافانـا

 مذكرة من األمين التنفيذي
 موجز تنفيذي

، 4/3بتوصيتها ) عتتهفم(أعrدت هrذه المذكrرة اسrتجابة للطrلب الrوارد مrن الهيrئة الفrرعية للمشrورة العrلمية والتقrنية والتكنولوجية               
الrتي تطrلب مrن األميrن التrنفيذي إعrداد مشrروع بrرنامج عمrل بشrأن التrنوع الrبيولوجي فrي األنظمة اإليكولوجية لألراضي الجافة والمتوسطية                     

لمذكرة  أعrدت هrذه ا  4/3وتمشrيًا مrع التوصrية    . ا، كrي تrنظر فيrه هفمعrتت فrي اجrتماعها الخrامس        نوالقاحrلة ونصrف القاحrلة والمعشrبة والسrافا         
أنواع البيئات التي يمكن النظر فيها، وكذلك، حسب ما طلب  وتrبين المذكرة . ومشrروع الrبرنامج فrي تشrاور مrع أمانrة اتفاقيrة مكافحrة التصrّحر         

الجافة التنوع البيولوجي لألراضي " أو " التنوع البيولوجي لألراضي الجافة : " وهما  مrن األميrن التrنفيذي، احتمالين بديلين ألسماء مختصرة   
فrrي هrrذا الrrتقرير دون اإلضrrرار باالسrrم الrrذي " التrrنوع الrrبيولوجي لألراضrrي الجافrrة " وفrrي سrrبيل اإليجrrاز، تسrrتعمل عrrبارة ".  ودون الرطrrبة

األهمية الخاصة :  وتبين المذكرة كذلك الخطوط العريضة فيما يلي .ي سrيختاره مؤتمrر األطراف  ذستوصrي بrه هفمعrتت فrي نهايrة األمrر، وال           
وجي لألراضي الجافة والتهديدات الرئيسية لهذا التنوع ؛ والعمل الجاري في البرامج الموجودة ؛ وتضافر الجهود الممكنة   للتrنوع الrبيو   وقيمrة ا  

 .مع اتفاقيات أخرى ومجاالت موضوعية أخرى تدخل في اتفاقية التنوع البيولوجي

 :فوع بطلبات محددة هناك عنقودان من العناصر مقترحان ليكونا إطارا لبرنامج مرن ومد 

يجrرى تجميrع وتحrليل معلومات بشأن وضع التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وما يقع عليه من ضعوط،             : الrتقييمات    )أ( 
 . ونشر ما هو موجود من معرفة ومن خير الممارسات، وملء الفجوات في المعرفة، في سبيل تحديد االستجابات، الالزمة

 اسrتجابة لمrا تrم تبيrنه مrن احrتياجات لrتعزيز الصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في             أن األعمrال المسrتهدفة     )ب( 
 :األراضي الجافة، ولمكافحة ضياع هذا التنوع وما ينشأ عنه من عواقب اجتماعية واقتصادية وذلك بفضل ما يلي 

 النهوض بتدابير محددة لصيانة التنوع البيولوجي في األراضي الجافة  (1)

زيrز اإلدارة المسrؤولة للموارد، بتطبيق المبادئ اإليكولوجية المناسبة، من خالل سياسة بيئية          تع (2)
 . تمكينية

 .إسداء المساعدة الستدامة وسائل العيش (3)

سات حاالت تعزيز المعلومات الواردة من المصادر القائمة، والقيام ببحوث مستهدفة، والقيام بدرا: وينrبغ القيrام بهذه األنشطة من خالل ما يلي           
بشrأن ممارسات اإلدارة، وبناء القدرات، واالستثمار في إيجاد وسائل العيش المستدامة، واتخاذ تدابير صيانة، وتحسين المشاورات، والتنسيق،             

 .وتقاسم المعلومات داخل البلدان، وإيجاد شراكات بين المنظمات والبرامج الدولية المعنية

 توصيات مقترحة
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 :في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي أن هفمعتت قد ترغب  

 المؤتمrر وضع برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة ونصف الرطبة بما فيها األراضي المعشبة           يقrرر  -1 
 ".برنامج التنوع البيولوجي لألراضي الجافة "والسافانا، واألراضي المتوسطية، وقد يعرف هذا البرنامج أيضا بأنه 

  ∗مرحلة أولي من برنامج العمل الذي سيدرج في مرفق بمقررات المؤتمر  أن يساند -2

 األطrراف والبrلدان والمنظمات الدولية واإلقليمية واالفرقة الرئيسية وغيرها من الهيئات    ويحrث  -3
  .المختصة على التعاون في القيام ببرنامج العمل

 من االتفاقية، لألنشطة 21ا لrلمادة   المrرفق العrالمي للبيrئة إلى تقديrم المسrاندة الماليrة وفقr        ويدعrو  -4
 .وبناء القدرات في سبيل تنفيذ برنامج العمل

وتكrون أول عمrلية مrن هذا القبيل بعد    (ويطrلب مrن هفمعrتت أن تسrتعرض وتقيrم بشrكل دوري                -5
الوضrع القrائم واالتجاهrات فrي التrنوع الrبيولوجي لألراضrي الجافة على أساس        ) سrنتين، ثrم بعrد ذلrك كrل أربrع سrنوات          

 rرنامج العمل حسب ما                مخrياغة بrن صrزيد مrيات لمrدم توصrل، وأن تقrرنامج العمrاق بrي نطrبذولة فrطة المrرجات األنش
 .يقتضي األمر

ويطrلب مrن األميrن التrنفيذي أن يrتعاون تعاونrًا كrامًال مع أمانة اتفاقية مكافحة التصّحر وغيرها          -6
 . ن تطويرهمن الهيئات المعنية، في تنفيذ برامج العمل وفي القيام بمزيد م

                                                           
لتوصية التي قد تقدمها سrيقوم بrرنامج العمrل عrلى القسrم الrثالث مrن هذه المذكرة وسيرسل إلى مؤتمر األطراف بوصفه مرفقًا با                 ∗

 . هفمعتت بشأن مشروع البرنامج



UNEP/CBD/SBSTTA/5/9 
Page  3 

 المحتويات

   الفقرات الصفحات

 .................................................................................................................موجز تنفيذي  1

 ............................................................................................................توصيات مقترحة   2

......................................................................................مقدمة 4 - 1 5  -أوال

6 5 - 12 
مrrrrrدى التrrrrrنوع الrrrrrبيولوجي لألراضrrrrrي الجافrrrrrة وأهميrrrrrته والوضrrrrrع القrrrrrائم    

.............واالتجاهات، ودراسة موجزة لألنشطة الجارية في الوقت الحاضر        
 -ثانيا

..................................................................مشروع برنامج العمل 17 - 13 9  ثالثا

...............................................................................إطار التبليغ    18 14  رابعا

 المرفقات

 -األول ...................................................................النشاطات الجارية في المنظمات الدولية       15

 -الثاني ................................................................................الصالت باالتفاقيات األخرى     17

 -الثالث .......................................................................الصالت بمجاالت موضوعية أخرى    19

 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/9 
Page  4 

 مقدمة -أوًال

، أن ينظر في تعمق في 4/16سالفا، قرر، بموجب مقرره  في برات1998أن مؤتمrر األطrراف فrي اجrتماعه الrرابع الrذي انعقد في                 -1
وتبعا . اجrتماعه الخrامس فrي التrنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية لألراضي الجافة والمتوسطية والقاحلة ونصف القاحلة والمعشبة والسافانا               

هrrذا المجrrال الموضrrوعي، وإصrrدار مrrبادئ  لذلrrك أوصrrت هفمعrrتت فrrي اجrrتماعها الrrرابع بrrأن يوافrrق مؤتمrrر األطrrراف عrrلى بrrرنامج عمrrل فrrي    
 .توجيهية لآللية المالية بشأن تمويل برنامج العمل المذكور

، طلrبت هفمعrتت بrناء عrلى ذلrك مrن األمانة إعداد مشروع برنامج عمل في تشاور مع أمانة اتفاقية مكافحة             4/3بموجrب توصrيتها      -2
ودعيت االتفاقيات والمنظمات والبرامج الدولية األخرى ذات الصلة إلى  .  الخامس التصrّحر، وأن تقrدم هذا المشروع إلى هفمعتت في اجتماعها          

وحrددت هفمعrتت أن مشrروع الrبرنامج ينrبغي أن يكrون قائمrًا عrلى أسrاس نهrج الrنظم اإليكولوجيrة، مrع مراعاة                 . مسrاندة وضrع بrرنامج العمrل       
وينrبغي أن يتrrبين كذلrك تضrrافر الجهrود والفجrrوات    . بمrrا يوجrد مrن طلrrبات  األهrداف الrثالثة لالتفاقيrrة، وأن يكrون هrrذا المشrروع مrrرنًا ومدفوعrًا      

ينبغي إعداد كذلك إطار للتبليغ، وطلبت هفمعتت أيضا من /. 1والتراكrبات مrع الrبرامج الجاريrة الrتابعة لالتفاقيrة، وأن يشrمل عrددا من المسائل                
 .األمانة أن تقترح اسما مركبًا أقصر لبرنامج العمل

الفاو، :  الطلrبات عقrدت األمانrة اجrتماعًا لفريق االتصال المكون من الخبراء، المستمدين من المنظمات الدولية اآلتية         اسrتجابة لهrذه    -3
، المركز الدولي لبحوث المناطق )ICARDA(أمانrة المrرفق العrالمي للبيrئة، اليونيrب، المركrز الدولrي للrبحوث الrزراعية فrي المناطق الجافة               

وقrrد اسrrتعرض فrrريق االتصrrال مrrدى بrrرنامج العمrrل   ). WCMC(، المركrrز العrrالمي لرصrrد الصrrيانة  )ICRISAT(المداريrrة نصrrف القاحrrلة  
المقrترح والخيrارات المقrترحة بشأن إيجاد اسم مختصر، واستعرض الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي لألراضي الجافة، وما هو       

وأستمد فريق االتصال . ت المختلفة، ووضع العناصر الممكن إدخالها في برنامج العمل   مrبذول مrن أنشrطة متصrلة بهذا الموضوع لدى المنظما           
، أن نظrرت فيها، وكذلك أستمد من  )UNEP/SBSTTA/4/7(مrن عمrلية الrتقييم ومrن األوضrاع القائمrة واالتجاهrات الrتي سrبق لrـ هفمعrتت                     

 . ورقة دراسة خلفية طلب اليونيب إجراءها

صrال أعrدت األمانrة مشrروع بrرنامج أولrي لrلعمل، إلجrراء مزيد من التشاور مع أمانة اتفاقية مكافحة              عrلى أسrاس عمrل فrريق االت         -4
 .التصّحر، وتطبع هذه الوثيقة في صورتها النهائية على يد األمانة، مع مراعاة التعليقات التي وردت من المنظمات المشار إليها

ته والوضrrع القrrائم واالتجاهrrات،   مrrدى التrrنوع الrrبيولوجي لألراضrrي الجافrrة وأهميrr     -ثانيا 
  ودراسة موجزة لألنشطة الجارية في الوقت الحاضر

على الرغم من إمكان التركيز على بعض األنواع خالل المرحلة ( أن بrرنامج العمrل ينطrبق عrلى األنrواع السrتة اآلتيrة من البيئات                -5
 ) :األولي من البرنامج 

ر05ب رقما يقل عن /البخر االحتمــالي م/المناطق التي تبلغ فيها نسبة األمطار   : ةاألنظمrة اإليكولوجية الشديدة القحول     )أ( 
 ).والمقصود بالبخر هو التبخر المباشر ومن خالل التنفس  ( 0

(II) 0ر20 و0ر05ب ما بين /المناطق التي تكون فيها نسبة م : األنظمة اإليكولوجية القاحلة  

 0ر50 و0ر20ب ما بين /ناطق التي تكون بها نسبة مالم: األنظمة اإليكولوجية نصف القاحلة  )ج(

وتشير العبارة . لrم يrتم وضrع أي تعrريف مrناخي أو مrناخي حيrوي لهrذه المناطق            / 2 : األنظمrة اإليكولوجيrة المتوسrطية      ) د (
اإليكولوجية المتوسطية تشمل طائفة واألنظمة . بصrفة عامrة إلى المناطق التي يكون فيها الشتاء باردًا ورطبًا ويكون فيها الصيف حارًا أو دافئاً           

واسrعة مrن أنrواع الموائrل، بمrا فيهrا الغابrات وإحrراج األشrجار واألراضrي المعشrبة الrتي تتميز بوجود أشجار منخفضة خشبية وصلبة موائمة              
 ).mallee, fynbos chaparral,, maquis(لمقاومة الحريق 

وهي عبارة . ا طrبقة أرضrية مrن األعشاب والنبات الشبيه باألعشاب   هrي مrناطق تسrوده     : األنظمrة اإليكولوجيrة للسrافانا      )ه (
عrن مسrاحة متوسrطة مrن السrهول الخاليrة مrن األشrجار، مrرورًا باألراضrي ذات األخشrاب مrن النوع المفتوح، إلى أراضي ذات أخشاب على               

 .هيئة مظالت مغلقة، مع وجود طبقة من األعشاب تحت األشجار

من (هrناك تعrريف فضفاف لها باعتبارها مناطق تسودها األعشاب      : ألراضrي المعشrبة األخrرى     األنظمrة اإليكولوجيrة ل     )و (
 . وأكثر ما توجد في األراضي الجافة.أو النبات الشبيه باألعشاب مع قليل من النبات الخشبي) فصيلة النجيل، مع استبعاد األبواص

                                                           
الحرائق وإدارة استخدام األراضي مثل المراعي والتحويالت غير السديدة الستعمال األراضي، ) 1: (  كrانت هrذه المسrائل هي           /1

. ( التي لها وقع على األنظمة اإليكولوجيةوتدهrور الrتربة والتصrّحر، ووقrع الrزراعة، واألنواع المجتاحة، وإدارة المياه، شاملة جميع األنشطة            
والصrrيانة خrrارج الموضrrع، وكذلrrك اسrrتعادة أو إعrrادة تrrأهيل األنظمrrة   ) شrrاملة المrrناطق المحميrrة واألنrrواع المهrrددة  (الصrrيانة فrrي الموضrrع ) 2

المجتمعات المحلية، والحوافز والنهوض الجوانrب االجتماعية االقتصادية والثقافية بما في ذلك احتياجات السكان األصليين و       ) 3. (اإليكولوجيrة 
وغير ذلك ) ي (8المعrرفة واالبrتكارات وممارسrات المجrتمعات من السكان األصليين والمحليين وفقا للمادة           ) 4. (بrالقيم االقتصrادية الموجrودة     

لrنامية، بمrا فrي ذلrك قدرات وضع قوائم     بrناء القrدرات، ال سrيما فrي البrلدان ا     ) 5. (مrن األحكrام المتصrلة بهrذا الموضrوع والrواردة فrي االتفاقيrة           
) 7). (بمrrا فيهrrا األنrrواع (تrrبين العناصrrر الrrتي يقrrع عrrليها أشrrد الrrتهديد فrrي هrrذه األنظمrrة اإليكولوجيrrة    ) 6. (الجrrرد وإجrrراء الrrتقييمات والرصrrد 

 الrrبيولوجي، وتقاسrrم المrrنافع والسrrياحة االسrتعمال المسrrتدام لمكونrrات هrrذه األنظمrrة اإليكولوجيrrة، بمrrا فيهrrا اسrrتخدام الحيrrاة األبrrدة، واالستكشrrاف  
 . تبادل المعلومات المتصلة بالموضوع) 10(الثقافة والتعليم والتدريب وتوعية الجمهور ) 9(مقتضيات التصنيف ) 8. (المستدامة

 .تشمل هذه مناطق في أستراليا وكاليفورنيا وشيلي وجنوب أفريقيا وكذلك في حوض البحر األبيض المتوسط/    2
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) ب /مثل النسبة م( ميز في المعتاد بتطبيق معايير زراعية مناخية عليها أن األنrواع الrثالثة األولrي مrن هذه األنظمة اإليكولوجية تت          -6
بيrنما تrتميز األنrواع األخرى عادة على أساس األنواع الرئيسية من النبات فيها غير أنه في جميع الحاالت يكون نقص الماء خصوصًا في جزء        

كrrبر فrrي الrrتقييم السrrابق اإلشrrارة إليrrه الخrrاص باألوضrrاع القائمrrة       وعrrرفت أنrrواع البيrrئة بتفصrrيل أ  .مrrن السrrنة، خاصrrية مشrrتركة تحrrدد الrrنوع   
وأجزاء ) ج(و ) ب(ويجرى العمل بشأن األنواع ). UNEP/CBD/SBSTTA/4/7(واالتجاهrات المقrدم إلى هفمعrتت في اجتماعهــا الرابع          

 .، بموجب اتفاقية التصّحر)و(و ) ه) (د(من 

 العمrل المقrترح قريrبًا إلى الفهrم لrدى غيrر المتخصصrين، وليrس مrن الضrروري أن           مrن المقrترح أن يكrون االسrم الموجrز لrبرنامج       -7
التنوع " ولذا هناك بديالن مقترحان للنظر فيهما . يشrمل اإلشrارة المحrددة إلى جميrع أنrواع الموائل، التي سوف تبين تفصيًال في البرنامج نفسه              

وفrrي سrrبيل اإليجrrاز، فrrأن عrrبارة التrrنوع الrrبيولوجي    ". الجافrrة ودون الرطrrبةالتrrنوع الrrبيولوجي لألراضrrي  "و " الrrبيولوجي لألراضrrي الجافrrة  
مسrتعملة فيمrا بقrي مrن هrذه المذكrرة، وذلrك دون اإلضrرار باالسم الذي سوف توصي به هفمعتت في نهاية األمر ويختاره          " لألراضrي الجافrة     
 .   مؤتمر األطراف

 :  وقيمة خاصة لعدة أسباب أن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة له أهمية خاصة -8

. ذلrك أن المجrاالت المذكrورة تشrمل بعrض األحيrاء الفrريدة، ولrبعض هrذه األحياء ثراء نوعي وجذورًا متوطنة راسخة                   )أ( 
 . جنوب أفريقيا مستوى عاليًا جدا من التنوع في األنواع النباتية fynbosففي النوع المتوسطي مثًال يشمل فينبوس 

خrرى في األراضي الجافة يكون الثراء في األنواع أقل بالقياس إلى المناطق مثل الغابات المدارية، غير      فrي الموائrل األ     )ب( 
والواقع أن في هذه األماكن تكون األراضي المعشبة هي الموائل األغنى باألنواع على . أنrه قrد يكrون مrع ذلrك عاليrًا جrدًا فrي األمrاكن الصغيرة               

 .سطح األرض

صrة فrي األراضrي الجافrة كثيرا ما تكون ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي، أكثر بكثير من مساحتها      أن المواقrع الخا    )ج( 
ومrناطق األراضrي الرطrبة فrي األراضrي الجافrة مrثًال كrثير ما تكون ذات أهمية قصوى في مساندة أنواع الطيور المهاجرة، وكذلك                    . الفيrزيقية 

 . مساندة أنواع من الطيور أكثر استقرارًا

ومخازن الغذاء . أن أهrم المحاصيل العالمية الغذائية المستأنسة، وكذلك البهائم المستأنسة، قد نشأت في األراضي الجافة       )د( 
والتنوع الجيني لهذه األنواع، ولذوي قرباها . الكامrنة فrي حبوب الغالل وكثير من البقول، قد تطورت لتتكيف مع المواسم المتميزة لتلك البيئات             

 .اء األبدة، أمر هام جدًامن األحي

 .أن وسrائل عيrش المجrتمعات الحاليrة المعrنية بالrزراعة والrرعي، ال تrزال تعrتمد اعrتمادًا وثيقrًا عrلى التنوع البيولوجي                  )ه( 
 .ولذا فأن صيانة هذا التنوع واستعماله المستدام أمر أساسي لتنمية طريقة المعيشة ولتخفيف الفقر

كrثيرا مrن البيrئات الهشrة، التي قد تقتضي عناية ذات أولوية لتفادي ضياع ال يمكن تعويضه           إن األراضrي الجافrة تضrم         )و( 
 .في التنوع البيولوجي، وما يعقب ذلك من وقع سلبي على طرق المعيشة

 :أن الضغوط الرئيسية التي تقع على التنوع البيولوجي في األراضي الجافة هي  -9

أن التحول غير السليم أو . ًا هو تحويل األراضي إلى أراضي زراعة محاصيلأن الrتحول األكثر شيوع . تحrول الموائrل    )أ(
وفrي المrناطق المتوسrطية بصrفة خاصrة هناك تحول هام جدًا في سبيل      . األرض الضrعيفة وطrريقة إدارة الميrاه يمكrن تrؤدي جميعrًا إلى تدهrور         

 .استيعاب وسائل النقل والسياحة والبنيات الصناعية األساسية

 والمواشrي عrلى التrنوع البيولوجي في األراضي الجافة من خالل    (Wilelife)أن تأثيrر الحيrاة اآلبrدة        . لrرعي ضrغوط ا   )ب(
الrدوس وإزالrة الكتrلة الحيويrة، وتغيير التكوين النوعي من خالل االستهالك االنتقائي، وتغيير التنافس الطبيعي بين النبات، وإعادة توزيع مواد             

والrrتغييرات فrrي كrrثافة الrrرعي وانتقائيrrته سrrوف تrrؤدي حrrتمًا إلى تغييrrر فrrي التrrنوع     . األرض مrrن بrrول وبrrراز الغrrذاء، مrrن خrrالل مrrا يقrrع عrrلى   
وسrواء كrان الrرعي أقل من المتوسط أو فوق المتوسط فأن له آثارا سلبية غير أن زيادة رعي الماشية هو مشكلة     . الrبيولوجي لألراضrي الجافrة   

 .متنامية

واالستعاضة عن . إلدخrال قrد يغيrر التrنـوع الrبيولوجي فrي األرض الجافrة تغييrرًا جذريrاً           هrذا ا  . إدخrال أنrواع وسrالالت      )ج(
وإدخrال أنواع من المحاصيل  ) مrثل الrذرة   ( بمحاصrيل أخrرى   ) sorghum(والسrرغوم  ) millet(المحاصrيل الrتي تrزرع تقrليدًا، مrثل الدخrن        

وإدخrال أعشrاب وبقrول أجنبية في    . لجيrني، ويحrد مrن تطrور المحصrول     محسrنة، قrد تrؤدي إلى تrناقص أنrواع المحاصrيل والتrنوع الrبيولوجي ا                
والنrrبات الغrrريب المجrrتاح واألنrrواع الحيوانيrrة المجrrتاحة قrrد تؤثrrر تأثيrrرًا مrrناوئا عrrلى التrrنوع   . المrrراعي أمrrر له أهميrrة خاصrrة فrrي هrrذا الصrrدد     

 . يسهم في الرعي المفرطوإدخال بعض الحيوانات األبدة مثل األرانب يمكن أن . البيولوجي الموجود أصًال

أن الحrريق يحrدث بشrكل طبيعي في كثير من األراضي الجافة، ولكن زيادة الحرائق وشدتها    . الrتغيير فrي نظrم الحrريق      )د(
 .من خالل النشاط البشرى المتعمد أو العارض يمكن أن يغير تغييرًا كبيرًا من تكوين األنواع ويخفض من التنوع البيولوجي في أحوال كثيرة

حيث أن الماء عنصر محدود في األراضي الجافة، فأن التغيير في إتاحة الماء من خالل سحب الماء أو الري به          . المrاء  )ه(
 .يمكن أن يؤدي إلى آثار كبيرة جدًا على التنوع البيولوجي

تات الطبيعية من أن الrتربة فrي األراضrي الجافrة معرضrة بصrفة خاصrة للتحات خصوصًا إذا أزيلت النبا           . إدارة الrتربة   )و(
 واالسrrتعمال المفrrرط لألسrrمدة االصrطناعية يمكrrن أن يغيrrر أيضrrا مrrن الrrتكوين  .خrالل زراعrrة أو رعrrي أو اسrrتعمال الrrنار بطrريقة غيrrر مناسrrبة  

  .الحيوي للتربة
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ا إن الجrني المفrرط ألخشاب الوقود ومحاصيل النبات والصيد المفرط قد يكون لها جميع         : اإلفrراط فrي جrني المحاصrيل        )ز(
 .وقع ضار مباشر على مكونات التنوع البيولوجي في األراضي الجافة

أن الrتغيرات الطويrلة اآلجrل فrي المrناخ أي فrي الحrرارة وتسrاقط األمطrار، يمكrن أن يكrون لهrا وقع                : الrتغيير المrناخي    )ح(
 .خطير على التنوع البيولوجي في األراضي الجافة

 األنظمrة اإليكولوجيrة لألراضrي الجافrة كثيرا ما تكون أنظمة غير متوازنة ويثير ذلك     كمrا يسrتدل مrن شrيوع الحrرائق والrرعي أن             -10
وممrا يrزيد مrن تعقيrrد    . مشrاكل فrي تفهrم الrتقييمات الالزمrة للوضrع القrائم واالتجاهrات فrي التrنوع الrبيولوجي لتrلك األراضrي، وطrريقة إدارتهrا               

. فأحيانا يحدث تنقل لعشائر األوابد والحيوانات المستأنسة عبر الحدود الوطنية. اإلدارة التrنافس الموجrود بيrن مrوارد عrدة مجrتمعات وقطاعات            
والrتدابير الrتي تrتخذ لrتعزيز الصrيانة واالسrتعمال المسrتدام للتrنوع الrبيولوجي فrي األراضrي الجافrة سيقتضrي حrتمًا الrتعامل مrع هrذه الظروف                           

.  وإدارة شrؤون المجrتمعات وشrؤون عrبور الحدود، ومن خالل حـل المنازعات    المrتغيرة المعقrدة، مrن خrالل اسrتعمال عمrليات إدارة مrتوائمة،           
وهrناك حاجrة واضrحة لمrزيد مrن المعrرفة والrتفهم للتrنوع الrبيولوجي لألراضrي الجافrة، وللعوامل التي تؤثر في صيانة هذا التنوع واستعماله،                  

 . ولكن بعض التدابير ستكون الزمة حتى دون أن تكتمل المعلومات

اك طائفrة واسـعة من األنشطة المتعلقة بالصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة، تجرى فعًال في الوقت      هrن  -11
والتراكبات والتضافرات التي يمكن أن تحدث مع اتفاقيات أخرى ومناطق . وأنشrطة المنظمات الدولية موجزة في المرفق األول أدناه    . الحاضrر 

وكمrrا يركrrز عrrلى ذلrrك القسrrم الrrتالي مrrن هrrذه . ية أخrrرى بموجrrب االتفاقيrrة مبيrrنة فrrي المrrرفقين الrrثاني والrrثالث عrلى الrrتوالي ومجrاالت موضrrوع 
وكذا لدى . المذكrرة فأن برنامج العمل سوف يتم وضعه بطريقة تتفادى االزدواجية غير الالزمة ولتعزيز تضافر الجهود بين البرامج الموجودة  

 . مع الهيئات األخرى ذات الصلة، بما فيها أمانة اتفاقية مكافحة التصّحراألمانة مذكرات تفاهم 

 .على أساس ما سبق فأن برنامج العمل التالي مقترح لتنظر فيه هفمعتت -12

  مشروع برنامج العمل -ثالثا 

 العنوان  -ألف 

احrrلة ودون الرطrrبة شrrاملة األراضrrي   التrrنوع الrrبيولوجي لألراضrrي الق  " أن العrrنوان الرسrrمي لهrrذا المجrrال الموضrrوعـي سrrيكون      -13
 ".التنوع البيولوجي في األراضي الجافة " ، وسيكون العنوان المختصر "المعشبة والسافانا والمتوسطية 

 األهداف الشاملة والنهج والمبادئ التوجيهية  -باء 

 .لموضوعي للتنوع البيولوجي لألراضي الجافةأن الهدف العام من برنامج العمل هو تعزيز األهداف الثالثة لالتفاقية في المجال ا -14

 :أن وضع وتنفيذ برنامج العمل سوف يراعي فيه ما يلي  -15

 وسrوف يقrوم البرنامج بتعزيز االستجابات المتضافرة لملء الفجوات   .البrناء عrلى مrا هrو موجrود مrن معrارف وأنشrطة           )أ(
  .لدان والمؤسسـاتفي المعرفة، بينما يساند أفضل الممارسات من خالل شراكات بين الب

تحقيrق التrناغم مrع الrبرامج الموضrوعية ذات الصلة التي يجرى العمل فيها بموجب االتفاقية، وكذلك في العمل المتعلق           )ب(
 .بالمسائل المشتركة بين عدة قطاعات

 اتفاقية مكافحة تعزيrز تضrافر الجهrود والتنسrيق وتفrادى االزدواجية غير الالزمة بين االتفاقيات ذات الصلة، خصوصاً       )ج(
التصrّحر وبrرامج المrنظمات الدولية المختلفة، مع احترام صالحيات ما هو موجود من برامج العمل لكل منظمة والسلطة الحكومية الدولية لكل     

 .)مجالس اإلدارة ( من هيئات اإلشراف 

 .تعزيز المشاركة الفعلية من أصحاب المصلحة )د(

  .وتبعًا لذلك تنفيذ األنشطة النوعية بطريقة مرنة ومدفوعة بما يوجد من طلبات .االستجابة لألولويات الوطنية )ه(

مسrاندة وضrع اسrتراتيجيات وبrرامج وطrنية وتعزيز تكامل الشواغل في مجال التنوع البيولوجي القطاعي وفي الخطط               )و(
  . من االتفاقية6والبرامج والسياسات الشاملة لعدة قطاعات، تطبيقًا للمادة 

16-  rررته االتفاقية مع التركيز على الوظائف              وضrذي قrة الrة اإليكولوجيrنهج األنظمrذ بrتهدف األخrبغي أن يسrل ينrرنامج العمrنفيذ بrع وت
 ويrنطوي تطrبيق نهrج األنظمrة اإليكولوجيrة مrن ضrمن مrا يrنطوي عrليه عrلى إقامrة تعrاون بيrن القطاعات،                     ./3اإليكولوجيrة للتrنوع الrبيولوجي       

إلدارة حrتى أدنrي المسrتويات المالئمrة، والrتوزيع المنصف للمنافع، واستعمال سياسيات إدارية متوائمة مع الظروف          وتحقيrق الالمركrزية فrي ا      
 وسيبني تنفيذ برنامج .يمكrن أن تrتعامل مrع المواضrيع الrتي تفrتقر إلى اليقيrن ويمكrن أن تrتغير فrي ضrوء الخrبرة المكتسrبة والظrروف المتغيرة                   

 .من االتفاقية) ي (8تكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية بما يتمشى والمادة العمل كذلك على المعرفة واالب

 العناصر المقترحة لبرنامج العمل -جيم 

                                                           
أن تطوير نهج األنظمة اإليكولوجية في المستقبل أمر تنظر فيه مذكرة األمين التنفيذي بشأن الموضوع الذي أعد   /3

 )UNEP/CBD/SBSTTA/5/11(لالجتماع الخامس لـ هفمعتت 
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، "التدابير المستهدفة استجابة لما يتبين من احتياجات " و" التقييم : "أن العناصrر المقrترحة لrبرنامج العمل مجموعة في عنقوديين           -17
 والمعrرفة المكتسrبة مrن خالل التقييم سوف تساعد على إرشاد ما يلزم من استجابات،    .قصrود تrنفيذ هذيrن العrنقوديين بطrريقة مrتوازية          ومrن الم  

 . وفيما يلي عناصر مقترحة للبرنامج.بينما الدروس المكتسبة من األنشطة سوف تقوم بتغذية مرتدة لعملية التقييم

 التقييمات : العنقود ألف

 غيلي الهدف التش

تجميrع وتحrليل الrrبيانات بشrأن وضrع التrrنوع الrبيولوجي لألراضrي الجافrrة، ومrا يقrع عrrليه مrن ضrغوط، ونشrrر هrذه المعrرفة وخيrrر              
  .الممارسات، وملء الفجوات، في سبيل تحديد االستجابات الالزمة

 المنطق في هذه المسألة 

 ولrذا فان تقييم الوضع القائم  .ظمrة ذات اخrتالالت ديrناميكية كrبيرة     أن األنظمrة اإليكولوجيrة لألراضrي الجافrة تميrل إلى أن تكrون أن                
 ويحتاج األمر إلى تفهم أفضل لديناميكية التنوع البيولوجي في األراضي .واالتجاهrات فrي التrنوع الrبيولوجي لألراضrي الجافrة هrو تحدي كبير              

أال يrنظر إليه باعتباره شرطًا الزمًا للعمليات المستهدفة لصيانة   غيrر أن ذلrك ينrبغي        .الجافrة وقيمrته االجrتماعية االقتصrادية، وعواقrب ضrياعه           
 والواقrع أن الrدروس المكتسrبة مrن الممارسrة بما فيها ممارسة السكان المحليين، أمر        .التrنوع الrبيولوجي لألراضrي الجافrة واسrتعماله المسrتدام           

  .يسهم في المعرفة األساسية للموضوع

 األنشطة 

ع المحrلية والعالميrة المسrتمدة مrن التrنوع الrبيولوجي لألراضrي الجافrة، وتقييrم الوقrع االجrتماعي االقتصادي              تrبين المrناف    .1النشrاط    
 .الذي يترتب على ضياع ذلك التنوع

أو الواقعة تحت تهديد خاص، /تrبين المجrاالت المحrددة داخrل األراضrي الجافrة ذات القيمrة الخاصrة للتنوع البيولوجي و               . 2النشrاط    
 . باتفاقية مكافحة التصّحر1 إلى المعايير الواردة في المرفق مع اإلشارة

 .مزيد من وضع المؤشرات الخاصة بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وضياع ذلك التنوع، في سبيل تبين االتجاهات. 3النشاط  

خصوصًا هيكل األنظمة اإليكولوجية اكتسrاب المعrرفة عrن العمrليات الrتي تؤثrر فrي التنوع البيولوجي لألراضي الجافة               . 4النشrاط    
 ). مثًال الرعي والحرائق والتحول الزراعي وترك األمور على علتها (وتشغيلها 

 تrبين خيrر الممارسrات فrي اإلدارة، بمrا فrي ذلrك المعrرفة والممارسrات لrدى السrكان المحrليين التي يمكن تطبيقها تطبيقًا                    .5النشrاط    
 .واسعًا

 الطرائق والوسائل  

 :مفروض أن تتم األنشطة في العنقود ألف على النحو اآلتي من ال 

بrrتجميع الrrبيانات الrrواردة مrrن المصrrادر القائمrrة الموجrrودة، بمrrا فيهrrا مصrrادر اتفاقيrrة مكافحrrة التصrrّحر وغيrrرها مrrن             )أ( 
هذه البرامج القائمة، مع أنشطة حافزة  ستستمد هذه العملية من العمل الجاري ل.االتفاقيrات الدوليrة، والrنظام العrالمي للرصrد، والrبرامج األخرى          

إضrافية، مrثل الrورش ومrزيد مrن اسrتعمال آليrة غrرفة المقاصrة بموجrب اتفاقيrة التrنوع الrبيولوجي، وشrراكات بيrن المrنظمات، بمrا فيها حسب                   
األنشطة الحافزة يمكن تمويلها  وبعض هذه .مقتضrى الحrال، األنشrطة المشrتركة بيrن أمانrتي اتفاقيrة التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصّحر              

 .من المنظمات المشاركة) أي غير نقدية (من خالل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مساندة نوعية 

بالrبحث المسrتهدف، بمrا فrي ذلrك الrبرامج الموجrودة لrدى مراكrز الrبحث الrزراعي الدولrي واألنظمrة البحrثية الزراعية                       )ب( 
مrrناطق ذات األولويrrة الrذي يحrrتاج إليهrrا للتغrrلب عrلى الحواجrrز الrrتي تحويrل دون الصrrيانة واالسrrتعمال المسrrتدام     الوطrنية، مrrع تمويrrل إضrافي لل  

 .للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة

بدراسrات حrاالت بشrأن ممارسrات اإلدارة، وهrي الدراسrات التي تقوم بها أساسا المؤسسات الوطنية واإلقليمية، بما في           )ج( 
سrات الrبحث فrي المجrتمع المدنrي، بمساندة من المنظمات الدولية للحفز على إعداد الدراسات وتعبئة الموارد ونشر النتائج          ذلrك مrنظمات ومؤس    

 وقد يحتاج .وتسrهيل الrتغذية المrرتدة واالسrتفادة مrن الrدروس المكتسrبة بوضrعها تحrت تصrرف مقدمrي دراسrات الحrاالت وصrانعي القrرارات                  
 .زيز تلك الدراسات، ولتحليل النتائج ولتوفير ما يلزم من بناء القدرات وتطوير الموارد البشريةاألمر إلى مزيد من الموارد لتع

 التدابير المستهدفة استجابة لما يتبين من احتياجات  :العنقود باء

 الهدف التشغيلي  

 التrrنوع فrrي األراضrrي الجافrrة تعزيrrز الصrrيانة واالسrrتعمال المسrrتدام للتrrنوع الrrبيولوجي فrrي األراضrrي الجافrrة ومكافحrrة ضrrياع ذلrrك   
  .وعواقبه االجتماعية االقتصادية

 المنطق في هذه المسألة 

أن النشrrاط الrrالزم لrrتعزيز الصrrيانة واالسrrتعمال المسrrتدام للتrrنوع الrrبيولوجي لألراضrrي الجافrrة أمrrر يrrرتهن بحالrrة مrrوارد األراضrrي   
عة مrن الخيارات يحتاج األمر إليها للنظر فيها تتراوح بين االستعمال المنظم   ولrذا فهrناك طائفrة واسr        .الجافrة، وطrبيعة الrتهديدات الواقعrة عrليها         
  .داخل الموضع والصيانة خارج الموضع
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أن كrثير مrن مrوارد األراضrي الجافrة يجrrب إدارتهrا عrلى مسrتوى الخطrوط الفاصrلة بيrrن جrريان الميrاه، أو عrلى مسrتويات حيrrزية                
(spatial)        توrلى مسrي إدارة عrا يقتضrلى، ممrلى مستوى فردي      أعrات ال عrن الجماعrترك بيrاعي أو مشrوكثير ما يصبح هذا الموضوع .ي جم 

وبعض العادات المهاجرة لألنواع من الحيوانات ) مثل الزراعيين والرعاة وصائدي األسماك (أشrد تعقيrدًا بدخrول عrدة جماعrات مrن المنrتفعين               
  .دارة التنوع البيولوجي على المستوى المطلوب ولحل مشاكل التنازع وينبغي وضع مؤسسات أو تعزيزها إل.ومستعملي التنوع البيولوجي

أن االسrتعمال المسrتدام للتنوع البيولوجي في األراضي الجافة قد يقتضي وضع بدائل لكسب العيش، وإيجاد أسواق أو غير ذلك من      
 .الحوافز للتمكين من االستعمال المسؤول وتعزيز هذا االستعمال

 األنشطة 

 : تعزيز التدابير المحددة للصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة من خالل تدابير منها . 6النشاط  

اسrrتعمال المrrناطق المحميrrة وتدابيrrر خاصrrة أخrrرى لصrrيانة التrrنوع الrrبيولوجي لألراضrrي الجافrrة، بمrrا فrrي ذلrrك تعزيrrز       )أ ( 
  .التدابير الموجودة في المناطق المحمية

(II) دة تأهيل أو استرجاع التنوع البيولوجي في األراضي التي تدهورتإعا. 

(V) إدارة األنواع الغريبة المجتاحة. 

(VIII) اإلدارة المستدامة ألنظمة إنتاج األراضي الجافة. 

 .صيانة التنوع البيولوجي لألراضي الجافة خارج الموضع إذا لزم األمر )ه(

 للمrبادئ اإليكولوجية وعلى المستويات المناسبة، من خالل سياسة بيئة تمكينية،    تعزيrز اإلدارة المسrؤولة لrلموارد، طrبقاً         .7النشrاط    
 :تشمل من ضمن ما تشمله ما يلي 

 .تحقيق أال مركزية في اإلدارة إلى أدني مستوي مالئم، مع مراعاة الحاجة إلى اإلدارة المشتركة للموارد )أ( 

(II) ل المنازعات بشأنهاإنشاء األسباب المناسبة المتعلقة بحيازة األراضي وح. 

مrrثل تسrrهيل مrrرور القطعrrان إلى المrrراعي   (تشrrجيع الrrتعاون الثrrنائي ودون اإلقrrليمي لمعالجrrة المسrrائل العابrrرة لrrلحدود     )ج(
  .)الواقعة فيما وراء الحدود 

 :  مساندة طرق المعيشة المستدامة من خالل وسائل تشمل ما يلي  .8النشاط 

(I) لسلبية على التنوع البيولوجي لألراضي الجافةتنويع مصادر الدخل لخفض الضغوط ا. 

(II)        زراعيrrrrrياع الrrrrتدام للضrrrrتغالل المسrrrrrتدامة واالسrrrrني المسrrrrاد والجrrrrrليات الحصrrrrز عمrrrrتعزي
(nanching)إلى أخره . 

استكشrاف االسrتخدامات المبrتكرة القابلة لالستدامة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة لتوليد إيرادات محلية       )ج(
 .زيز تطبيق تلك االستعماالت على مدى أوسعوتع

تعزيrز األسrواق المحrلية للمنrتجات الrناتجة عن االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة، مع إضافة قيمة               )د(
 .إلى قيمة المنتجات المحصودة، إلى أخره

 الطرائق والوسائل 

 :أن أنشطة العنقود باء سوف تتم من خالل ما يلي 

بrناء القrدرات خصوصrًا على المستوى الوطني والمستوى المحلي من خالل عمليات مشاركة بدءًا من القاع، مع تمويل        )أ(
 .من المصادر الثنائية والمتعددة األطراف ومع مساندة حافزيه من المنظمات الدولية

لبديrrلة وتدابيrrر الصrrيانة مrrن خrrالل  اسrrتثمار فrrي تrrنمية وتعزيrrز وسrrائل العيrrش المسrrتدامة، بمrrا فrrي ذلrrك وسrrائل العيrrش ا   )ب(
 .إجراءات مشاركة بدءًا من القاع، مع تمويل من المصادر الثنائية والمتعددة األطراف

تحسrين التشrاور والتنسrيق وتقاسم المعلومات داخل البلدان بين نقاط االتصال المعنية والمؤسسات الرائدة التي لها صلة              )ج(
تفاقيrrة التrrنوع الrrبيولوجي وغيrrر ذلrrك مrrن االتفاقيrrات العالميrrة والrrبرامج ذات الصrrلة، عrrلى أن تقrrوم أمانrrات     بتrrنفيذ اتفاقيrrة مكافحrrة التصrrّحر، وا 

 .االتفاقيات المختلفة وغيرها من المنظمات الدولية بتسهيل هذه العمليـة

سrrائل يكrrون مrrنها تعزيrrز الrrتفاعل بيrrن بrrرامج العمrrل واتفاقيrrة التrrنوع الrrبيولوجي واتفاقيrrة مكافحrrة التصrrّحر مrrن خrrالل و  )د(
 .الشبكات اإلقليمية وخطط العمل المتعلقة باتفاقية التصّحر

 .إنشاء شراكات بين المنظمات الدولية والبرامج المختلفة المتصلة بهذا الموضوع )ه(

  إطار التبليغ -رابعا 
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 تنفيذ برنامج العمل وذلك من خالل مrن المقrترح أن يطrلب مrن األطrراف ومrن غيrرها مrن الهيئات أن تقوم بتبليغ الوضع القائم في                    -18
 :عدة وسائل منها ما يلي 

 من اتفاقية 26أجrزاء مناسبة من التقارير الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والمعدة لمؤتمر األطراف بموجب المادة      )أ(
 .التنوع البيولوجي

 .ات ذات الصلةتقارير مقدمة في سياق اتفاقية مكافحة التصّحر وغيرها من االتفاقي )ب(

مrن المقrترح أن تقrوم هفمعrتت باسrتعراض تلك التقارير بعد سنتين، وتقدم توصيات بشأن القيام بمزيد من تطوير برنامج العمل في        -19
  . وبعدئذ، فمن المقترح أن يكون تنفيذ البرنامج موضع إعادة نظر فيه كل أربع سنوات.ذلك الوقت
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 المرفق األول 

  جانب المنظمات الدولية النشاطات الجارية من

 منظمة الفاو 

لrدى الفrاو عrدة برامج تهدف إلى اإلدارة المستديمة لموارد األراضي الجافة، من خالل مسائل منها مثًال إدارة شؤون الخط الفاصل          
 .لغابات والموارد الجينية للماشية ولrدى الفrاو بrرامج جيrدة بشأن االستخدام المستدام للصيانة، وتقييم المحاصيل، واألراضي المعشبة، وا               .لrلمياه 

وتقrوم الفrاو بعمrلية األمانrة للrنظام العrالمي للرصrد األرضrي، وهو برنامج تعاوني مع اليونيب، واليونسكو، ومنظمة األرصاد الجوية العالمية،              
  .المجلس الدولي لالتحادات العلمية

 برنامج اليونيب 

ر، ويسrاند بrرامج مrrن أجrل الصrيانة الrتي تتعrrلق مrن ضrمن مrrا تتعrلق بrه بالتrrنوع          قrام اليونيrب بrتعزيز عrrدة بrرامج لمكافحrة التصrrحّ      
 ويقوم اليونيب بعقد اجتماعات لفريق صيانة األنظمة اإليكولوجية، الذي يضم الفاو واليوئنديبي واليونسكو والبنك .الrبيولوجي لألراضrي الجافrة     

 . والمركز العالمي لرصد الصيانة، وذلك في سبيل وضع استراتيجيات مشتركةالدولي واالتحاد العالمي للصيانة والصندوق العالمي للطبيعة

 منظمة اليونسكو 

 وهي تقوم .")اتفاقية التراث العالمي ( "تقrوم اليونسrكو بأعمrال األمانrة لالتفاقيrة المعrنية بحمايrة الrتراث العالمي الثقافي والطبيعي                     
 وكrثير من المواقع التي ينصب  .ي يعrزز الصrيانة المتكامrلة واالسrتعمال المسrتدام لrلموارد          أيضrا بتشrغيل بrرنامج اإلنسrان والكrرة الحيويrة، الrذ             
 .عليها هذا البرنامج موجودة في األراضي الجافة

 ) IFAD(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 الهامشrrية، بمrrا فيهrrا  يقrrوم بrrتمويل عrrدد كrrبير مrrن مشrrروعات االسrrتثمار الrrتي تهrrدف إلى تخفيrrض الفقrrر فrrي المrrناطق IFADأن الrrـ 
 . كذلك البحوث من خالل برنامجه للمنح التقنية، ويستضيف اآللية العالمية التفاقية مكافحة التصّحرIFAD ويعزز الـ .األراضي الجافة

 المركز العالمي لرصد الصيانة 

محميrrة، بمrrا فrrي ذلrrك قrrاعدة بيانrrات  بrrرنامج المrrناطق ال: أن الrrبرامج ذات الصrrلة الrrتي يقrrوم هrrذا المركrrز بتشrrغيلها تتضrrمن مrrا يrrلي    
للمrrناطق المحميrrة ؛ ومختrrبر الrrنظام اإلعالمrrي الجغrrرافي، الrrذي يسrrتطيع مrrثًال أن يضrrيف إلى الrrبيانات اإليكولوجيrrة أو الحيويrrة بيrrان موقrrع            

 ويقوم هذا المركز .انة نrوع مrن النrبات ووضrعها مrن ناحيrة الصي      70,000المجrاالت المحميrة، وبrرنامج األنrواع، ولديrه قrاعدة بيانrات تتrناول                
أيضrا بالrتقييمات العrلمية لكrثير مrن االتفاقيrات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وهو يشارك بصفة متزايدة في بناء القدرات الوطنية في مجال إدارة         

  .شؤون اإلعالم

 المراكز الدولية للبحث الزراعي 

جيrrنات المحاصrrيل الrrناجمة عrrن األراضrrي الجافrrة، مrrثل السrrرغوم والدخrrن   أن المراكrrز الدوليrrة للrrبحث الrrزراعي تrrأوي مجموعrrات كrrبيرة مrrن  
 ولدى مركزين تكليف يركز بصفة نوعية .والعrدس والشrعير والفrول وبقrول المrراعي والعrلف، ولديهrا بrرامج متقدمة في تربية هذه المحاصيل          

ة استعمال المياه في المزارع وإدارة وإعادة  وتشrمل مجrاالت الrبحوث تحسين كفاء   .ICRISAT و  ICARDA: عrلى األراضrي الجافrة همrا     
 وتسعي هذه المراكز إلى تحقيق أهدافها .)مثل الخراف والماعز(وإدارة وتغذيrة صrغار الحيوانrات المجrترة      ) rangelands( تrأهيل األحrراش     

ية ومrنظمات البحوث الدولية في  فrي صrيانة وإدارة شrؤون التrنوع الrبيولوجي مrن خrالل شrراكات قائمrة مrع األنظمrة الوطrنية للrبحوث الrزراع                    
 وتشمل األمثلة المشروع الذي بدأ حديثًا بتمويل من المرفق العالمي للبيئة بشأن .المrنطقة و مؤسسrات الrبحوث المrتقدمة فrي العrالم المrتقدم النمو         

        rrrنان والجمهوريrrي األردن ولبrrة فrrي الجافrrrزراعي لألراضrrبيولوجي الrrنوع الrrrتدام للتrrتعمال المسrrيانة واالسrrلطة   الصrrrورية والسrrربية السrrة الع
الفلسrطينية وبrرنامج الهrامش الصrحـراوي، الrذي يهrدف إلى وضrع أنشطة متكاملة من وطنية ودون اإلقليمية ودولية، إليجاد خيارات مستدامة                   

. إلدارة المrrrrrrrrrrrrrrrوارد الطrrrrrrrrrrrrrrrبيعية فrrrrrrrrrrrrrrrي سrrrrrrrrrrrrrrrبيل مكافحrrrrrrrrrrrrrrrة تدهrrrrrrrrrrrrrrrور األراضrrrrrrrrrrrrrrrي وضrrrrrrrrrrrrrrrياع التrrrrrrrrrrrrrrrنوع الrrrrrrrrrrrrrrrبيولوجي    
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 المرفق الثاني

 ت أخرىالصالت باتفاقيا

 االتفاقية مجال االهتمام المشترك التدابير الممكنة 

تجميrrrع وتحrrrليل وتrrrبادل المعrrrلومات ذات الصrrrلة بشrrrأن عمrrrليات وتأثيrrrرات الجفrrrاف    
 .والتصّحر على التنوع البيولوجي

بrرامج مشrتركة في البحث والتنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتثقيف الجمهور          
 .ونشر الوعي فيه

الخاصrrrة باتفاقيrrة مكافحrrrة التصrrّحر ، واسrrrتراتيجيات   إدمrrاج بrrرامج العمrrrل الوطrrنية     
التrنوع الrبيولوجي الوطrنية وخطrط العمrل بشrأن اإلدارة المتكامrلة والمسrتدامة لrلموارد الطrrبيعية          

 .وتعزيز إيجاد وسائل بديلة للعيش

االسrrتعمال المrrتعدد األطrrراف للمعrrلومات وألنشrrطة بrrناء القrrدرات فrrي إعrrداد الrrتقارير   
 . التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصّحرالوطنية التفاقية

 .التعاون بين هفمعتت و لجنة اتفاقية مكافحة التصّحر المعنية بالعلم والتكنولوجيا 

التrنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية القاحلة ونصف      
ال القاحrلة والمتوسrطية خصوصًا وقع التصّحر واستعم       

 التنوع البيولوجي في تخفيف التصّحر 

اتفاقيrrة األمrrم المrrتحدة لمكافحrrة التصrrّحر فrrي البrrلدان     
أو التصّحر خصوصًا /الrتي تعrاني مrن جفrاف شديد و      

 في أفريقيا

 برامج مشتركة في بناء القدرات  
 تكامل اآلليات التنفيذية الوطنية  
 .التعاون بين هفمعتت واللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ  

 

وقrrع تغييrrر المrrناخ ومrrا ينrrتج عrrنه مrrن تدهrrور األرض    
 التسrrليم مrrع(عrrلى التrrنوع الrrبيولوجي لألراضrrي الجافrrة  

بrrrأن األراضrrrي الجافrrrة هrrrي أراضrrrي معرضrrrة بصrrrفة  
وإسrrهام التrrنوع الrrبيولوجي لألراضrrي الجافrrة   ) خاصrrة 

 في حراسة الكربون 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ 

  تبين مواقع رامسار الموجودة في األراضي الجافة  
ة واتفاقيrrrة التrrrنوع إبrrrالغ نقrrrاط االتصrrrال الوطrrrنية الrrrتابعة التفاقيrrrة األراضrrrي الرطrrrب   

 البيولوجي الحاجة إلى الترابط وإلى التخطيط المنسق من أجل الصيانة واالستعمال المستدام 

موائrrل األراضrrي الرطrrبة ، وإدارة التrrنوع الrrبيولوجي      
 والمياه في األراضي الجافة 

راضrrrrrي الرطrrrrrبة ذات األهميrrrrrة الدوليrrrrrة  اتفاقيrrrrrة األ
 )اتفاقية رامسار (خصوصًا موائل الطيور المائية 

إعrrادة الrrنظر فrrي المذيrrالت المrrرفقة باتفاقيrrة صrrيانة األنrrواع المهاجrrرة مrrن األوابrrد           
 الحيوانية لتسليط الضوء على األنواع المهاجرة من األراضي الجافة 

 مواقع رئيسية في عملية المهاجرة في األراضي الجافة /تبين مجاالت 
      rrلك االتفاقيrrلقة بتrrنية المتعrrال الوطrrاط االتصrrالغ نقrrبيولوجي ،   إبrrنوع الrrة التrrة واتفاقي

 الحاجة إلى الترابط 

األنrrواع المهاجrrرة مrrن الحيrrوان الrrتي تقطrrن األراضrrي    
الجافrrrة وتسrrrهم إسrrrهامًا كrrrبيرًا فrrrي إنتاجيrrrتها وتrrrنوعها   

 ولوجي اإليك

 اتفاقية صيانة األنواع المهاجرة من الحيوانات األبدة 

الموجrrودة فrrي األراضrrي الجافrrة والrrتي تتعrrلق باتفاقيrrة الrrتراث    تrrبين المواقrrع الوطrrنية   
 العالمي 

معالجrrة شrrؤون تغطيrrة وجrrود المواقrrع المتعrrلقة باتفاقيrrة الrrتراث العrrالمي فrrي المrrناطق    
 اإليكولوجية داخل إطار تحليل الفجوات الذي تقوم به أمانة اتفاقية التراث العالمي 

يrة الrتراث العrالمي ، وتعتبر من أهداف    تrبين مواقrع جديrدة داخrلة فrي اختصrاص اتفاق        
 .األنظمة اإليكولوجية

إبrrrالغ نقrrrاط االتصrrrال الوطrrrنية الrrrتابعة التفاقيrrrة الrrrتراث العrrrالمي واتفاقيrrrة التrrrنوع          
 البيولوجي بالحاجة إلى الترابط

المrrrناطق المحميrrrة والطrrrبيعية ذات الوضrrrع العrrrالمي ،   
وذات األهميrrrrة للتrrrrنوع الrrrrبيولوجي، والموجrrrrودة فrrrrي    

 األراضي الجافة 

االتفاقيrrrrة بشrrrrrأن حمايrrrrة الrrrrrتراث العrrrrالمي الrrrrrثقافي    
 )اتفاقية التراث العالمي(والطبيعي 

 ، بالنسrبة لألراضrي الجافة واألنواع    CITESالقيrام بrتقييم المذيrلين األول والrثاني لrـ             
ة ط لل ل ل

rrrrrواع   االتجrrrrrتدام ألنrrrrrتعمال المسrrrrrيانة واالسrrrrrار والص
افة ال ا األ

اتفاقيrة االتجrار الدولrي فrي األنrواع المعرضة للخطر         
ة ا ال ة ا ال ا )(األ
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 االتفاقية مجال االهتمام المشترك التدابير الممكنة 
 cactaceaeمثل النبات الصباري ( دون الرطبة 

 الربط بين هذا وبين برامج وسائل المعيشة وصيانة األنواع  
 واتفاقيrrة التrrنوع الrrبيولوجي بالحاجrrة إلى   CITESية لrrـ إبrrالغ نقrrاط االتصrrال الوطrrن   

 .الترابط 

 ) CITES(من األوابد الحيوانية والنباتية  األراضي الجافة 
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 المرفق الثالث 

 الربط بمجاالت موضوعية أخرى

 المجال الموضوعي مجال االهتمام المشترك  التدابير المشتركة المحتملة

تعزيrrrrrrrrrrrrز اإلدارة  المتكامrrrrrrrrrrrrلة  
 للمناطق البحرية والساحلية 

مrrثل السrrياحة فrrي   (وقrrع تrrنمية المrrناطق السrrاحلية    
 تنوع البيولوجي، على ال)المناطق المتوسطية

 البحري والساحلي

دراسrrrات حrrrاالت بشrrrأن تطrrrبيق     
 إدارة متكاملة للخطوط الفاصلة للمياه

 التعاون عبر الحدود 

التrنوع الrبيولوجي لألراضrي الرطrبة وفي الموائل          
 في األراضي الجافة الواقعة على ضفاف األنهار 

 المياه الداخلية

دراسrrrات حrrrrاالت حrrrrول أفضrrrrل   
 الممارسات
اسrrrrrrتراتيجيات وخطrrrrrrط عمrrrrrrل    

 وطنية متكاملة 

التrrrنوع الrrrبيولوجي فrrrي الrrrزراعة فrrrي األراضrrrي     
الجافrrة بمrrrا فrrrي ذلrrrك نشrrrاطات الrrrرعاة ، والتrrrنوع  

 الجيني للمحاصيل وللماشية 

 اعة الزر

تrrبين وتطrrبيق المعrrرفة الموجrrودة  
  السكان األصليين لدى

وقrrع اضrrمحالل الغابrrات وإعrrادة    
 زرع الغابات على التنوع البيولوجي 

األنشrrطة الrrرامية إلى الrrتحكم فrrي   
 األنواع الغريبة 

دراسrrrrات الحrrrrاالت بشrrrrأن وقrrrrع    
 الحرائق

 دراسات تصنيفية  

 الغابات التنوع البيولوجي للسافانا المشجرة 

    rrوعي سrrال الموضrrذا المجrrوف ه
 يتناوله االجتماع السادس لمؤتمر األطراف 

التrنوع الrبيولوجي للمrناطق الجrبالية من األراضي          
 الجافة 

 الجبال

 تطبيق نهج النظم اإليكولوجية  
 استعمال آلية غرفة المقاصة  

مشrrrrrترك بيrrrrrن جميrrrrrع المجrrrrrاالت     
  الموضوعية

 


