
 
   والتقنية والتكنولوجية العلميةلهيئة الفرعية للمشورة ا

  الحادي عشراالجتماع 

  2005ديسمبر /  كانون األول2 -نوفمبر/ ني تشرين الثا28مونتريال، 

   * من جدول األعمال المؤقت1-4البند 

  

  مشروع األهداف الموجهة نحو تحقيق النتائج لتنفيذ برنامج

  في األراضي الجافة وشبه الرطبةالعمل بشأن التنوع البيولوجي

  

 مذكرة من األمين التنفيذي

  ملخص تنفيذي

 

لنظر من جانب الهيئة الفرعية اقتراحا بأهداف موجهة نحو تحقيق نتائج تتضمن هذه المذكرة، التي تعرض ل

  .والمؤشرات ذات الصلة لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

 رؤية ورسالة وأهداف برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه وتتناول هذه المذكرة  

  وخطة تنفيذ القمة العالمية فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية،، وتنظر من عالقة برنامج العمل)لقسم الثانيا(الرطبة 

 لمكافحة التصحر ونشاطات االتفاقيات األخرى  مع اتفاقية األمم المتحدة العمل المشتركللتنمية المستدامة، وبرنامج

يتضمن وأخيرا . )على النحو الموضح في القسم الثالث(إلقليمية والدولية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات والبرامج ا

 من المؤشرات ذات مؤشرا 48 هدفا من األهداف الموجهة نحو تحقيق النتائج و 21 المذكرة توصيات بشأن المرفق بهذه

  .2010 لعام الصلة لرصد التقدم صوب تحقيق أهداف التنوع البيولوجي
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  التوصيات المقترحة

 : توصى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن بأن فى ان لفرع ترغب الهيئة قد  

 والمؤشرات المقترحة المدرجة في برنامج  على األهداف والغايات العالمية واألطر الزمنيةيوافق -1 

العالقة بين  في األراضي الجافة وشبه الرطبة على النحو المرفق بهذه التوصية مع مالحظة العمل بشأن التنوع البيولوجي

هذه الغايات وتلك الواردة في خطة تنفيذ جوهانسبرج الصادرة عن القمة العالمية للتنمية المستدامة، واألهداف اإلنمائية 

 البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة المكافحة التصحر في األراضي الجافة  بين اتفافية التنوعلأللفية وبرنامج العمل المشترك

 .وشبه الرطبة

  توجيها باعتبارهابهذه المذكرة علما بأن المسوغات التقنية الموضحة الواردة في المرفق يحاط -2 

 . لتطبيق الغايات على برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه القاحلةومقترحات

نوع البيولوجي في ، على النحو المطبق في برنامج العمل بشأن الت الى الغايات ضرورة النظريؤكد -3 

 أو االقليمية فيه وفقا لألولويات/ واألراضي الجافة وشبه الرطبة، باعتبارها إطارا مرنا يمكن وضع الغايات الوطنية

 . القطرية ومع مراعاة الفروق في التنوع بين البلدانواالمكانيات

 االقليمية، حسب أو/ األهداف والغايات الوطنية و األخرى الى وضع والحكومات األطرافعويد -4 

 وخطط  استراتيجيات التنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بما في ذلكمقتضى الحال، إلدراجها

 .العمل ذات الصلة

ان نموا لبلدان النامية والسيما أقل البلد على الحاجة الى بناء القدرات والى موارد مالية كافية ليشدد -5 

 اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتمكينها من تنفيذ النشاطات الرامية الى تحقيق ورصد  التقدم صوب األهداف والبلدان التي تمر

 .والغايات

 نحو تحقيق  الموجهة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر الى االحاطة علما بهذه الغاياتيدعو -6 

جافة وشبه الرطبة وزيادة تنقيحها ضمن إطار برنامج العمل  التنوع البيولوجي في األراضي ال العمل بشأنالنتائج لبرنامج

المشترك باالضافة الى اإلسهام في تتنفيذ هذه الغايات على المستوى اإلقليمي حسب مقتضى الحال ورصد التقدم صوب 

 .تحقيقها

 الموجهة نحو تحقيق النتائج على المستوى العالمي والمؤشرات ذات الصلة في  الغايات يقرر دمج-7 

 .استعراضات تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة في المستقبل

 7/30 تقديم الدعم للمؤشرات المقترحة لمواصلة تطويرها على النحو المبين في المقرر يواصل -8 

نتهاء من وضع مجموعة من  من أجل االبهذه المذكرة في المرفق  األطراف والتي يجرى تكرارهاالصادر عن مؤتمر

 . في األراضي الجافة وشبه الرطبة2010المؤشرات يمكن استخدامها في رصد تحقيق أهداف التنوع البيولوجي لعام 
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 مقدمة: أوال

 التى طلب فيها مؤتمر اآلطراف من اآلمين التنقيذى اعداد 7/30 من المقرر  أ13  للفقرةصيغت هذه المذكرة استجابة  .1

 السنوات  عندما تكون جاهزة لالستعراض وفقا لبرنامج العمل متعدد األهداف والغايات في برنامج العمللدمح مقترحات

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على إجراء  الذي وافق بمقتضاه7/31 ف والمقررالخاص بمؤتمر األطرا

 متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة خالل اجتماعه الثامن عام استعراض

2006. 

ة للهيئة الفرعية من خالل موقع للحصول  هذه الوثيقة لالستعراض النظير من جانب جهات االتصال التابععرضت .2

 .2005مايو /  آيار31المحدود على شبكة االنترنت في 

الرؤية والرسال واألهداف والغايات الخاصة ببرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة : ثانيا

 وشبه الرطبة

  الرؤية-ألف

ع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة في دعم عمليات صون تتمثل الرؤية الشاملة لبرنامج العمل بشأن التنو .3

 لألراضي الجافة والبحر المتوسط القاحلة وشبه القاحلة واألراضي العشبية والسافانا  البيولوجي في النظم االيكولوجيةالتنوع

 ايجابية في التخفيف من مات مستدامة واسهاوسوف تتحقق هذه الرؤية معه ضمان وضع سبل معيشية.  المستدامواستخدامها

 .وطأة الفقر

  الرسالة-باء

 بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة في الترويج، داخل األراضي تتمثل رسالة برنامج العمل .4

ألهداف  ا من خالل دعم تنفيذ6/26الجافة وشبه الرطبة للخطة االستراتيجية الخاصة باالتفاقية والتي اعتمدت في المقرر 

 والهدف من هذه الرسالة هو تحقيق خفض كبير في المعدل الحالي لفقد التنوع البيولوجي. الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي

 في  على المستويات العالمية واالقليمية والوطنية باعتبار ذلك إسهاما2010لألراضي الجافة وشبه الرطبة بحلول عام 

 .ة الحياة على ظهر هذا الكوكبالتخفيف من وطأة الفقر ولمنفع

  األهداف والغايات-جيم

 هدفا طويل األجل كل منها يحتوى على ثالثة غايات ذات صلة موجهة نحو  في المرفق بهذه المذكرة احد عشريقترح .5

 حماية مكونات التنوعالى في إطار األراضي الجافة وشبه الرطبة، ،تعكس الحاجةوهي . 2010تحقيق النتائج لعام 

 طار التي تواجه التنوعخ ومعالجة األ المستدام،والترويج لالستخدام) الموئل، واألنواع والتنوع الوراثي(يولوجي الب

 ، خفض التلوث والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وحماية) من األنواع الغريبة الغازيةبما في ذلك(البيولوجي 

 التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد مانالمعارف والمستحدثات والممارسات المحلية وض

الوراثية، ودعم سبل المعيشة المستدام والمحافظة عليها وضمان توفير الموارد المالية والتقنية والمؤسسية الكافية لتنفيذ 

 .برنامج العمل
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) تقييم الحالة واالتجاهات (1 اشرة للنشاط تحقيق النتائج في العالم بصورة مب وضع الغايات الموجهة نحوويستجيب .6

وتعتمد .  التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبةفي برنامج العمل بشأن) مواصلة وضع المؤشرات (3والنشاط 

 على المناقشات التي أجريت خالل الغايات المقترحة الموجهة نحو تحقيق األهداف والمؤشرات ذات الصلة لبرنامج العمل

فيما يتعلق باألهداف الموجهة نحو ) التي ستقدم الى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف(الجتماع العاشر للهيئة الفرعية ا

  الداخلية ومايتصل بها من مؤشراتتحقيق النتائج لبرامج العمل الخاصة بالمناطق الساحلية والمياة

UNEP/CBD/COP/8/2, annex),التوصية  X/4( 

 وتعترف بالقيود التي تواجه األطراف ة، كما أوصت بذلك الهيئة الفرعية، تتسم بالتحدي ولكنها واقعيةوالغايات المقترح .7

 النظر وينبغي.  البلدان األقل نموا والبلدان التؤ تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال البلدان النامية وعلى وجه الخصوصوالسيما

 موارد مالية وتقنية اضافية وخاصة للبلدان النامية وعلى وجه اليها على أنها إطار مرن، وان تحقيقها سوف يتطلب

 . بمرحلة انتقالالخصوص ألقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها

العالقة بين برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة وغير ذلك من : ثالثا

 العمليات ذات الصلة

 إلنمائية لأللفية األهداف ا-ألف

يمكن لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة أن يسهم إسهاما مباشرا في تحقيق  .8

 .الهدفين واحد وسبعة من األهداف اإلنمائية لأللفية

لفقر والجوع، وهذه قد التنوع البيولوجي سبب ونتيجة لفو.  يدعو الى استئصال الفقر المدقع والجوع الشديد1فالهدف  .9

 في المائة من السكان بصورة مباشرة على 70عالقة قوية بصورة خاصة في األراضي الجافة وشبه الرطبة حيث يعتمد 

  هذا تحقيقلذلك، فإن بوسع نشاطات برنامج العمل أن تسهم فيونظرا . المحاصيل والثروة الحيوانية في توفير قوت يومهم

 :على النحو التاليالهدف 

مكانية إسهام إ فإن هناك ،1 فقرا في العالم يضم ثمانية من البلدان العشرة األشد برنامج العملا ألنظرن  )أ (

فعلى سبيل المثال، فإن .  المدقع في الجهود الرامية الى معالجة احتياجات من يعانون من الفقرنشاطات برنامج العمل

في برنامج العمل، يستطيع أن يدعم زيادة االنتاجية  وهو نشاط رئيسي صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

  والخاصة المستدامة بما في ذلك التكنولوجيات المحلية عمليات االدارة بطريقة مستدامة من خالل تنفيذالزراعية

جين  التقاسم المتساوي للمنافع المدر لسبل المعيشة المستدامة، ودعم األصليين، وعالوة على ذلك، فإن الترويجبالسكان

 . في برنامج العمل، يمكن أن يسهما بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقرأيضا

 المدفوعة من الفقر واستخدامه المستدام في الحد من التأثيراتصون التنوع البيولوجي  كما يمكن أن يسهم  )ب (

 70 أو أكثر من 60 وعلى وجه الخصوص، يخضع مايتراوح تقريبا بين. واصالح هذه التأثيرات مثل تدهور األراضي

 تتجاوز  اقتصادية مما يؤدي الى خسائرفي المائة من األراضي الجافة وشبه الرطبة لدرجة معينة من تدهور األراضي

                                                      
   األراضي الجافة والقر والتنمية1999ة البنك الدولي مجموع 1/

01061604041522_000094946=eid&details=pcont?Servlet_IBank_WDS/servlet/org.worldbank.wds-www://http  
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 وإحياء الموائل ضمن النشاطات األخرى  برنامج العمل حماية ويشمل.2لفقد االنتاجية  سنويا نتيجة بليون دوالر42

 تدهور  الجهود التي تبذل لمكافحة يدعم، يمكن توقع أن، وعلى هذا النحووجي في صون التنوع البيولالتي تسهم

 .األراضي والتصحر

 وحفظ األصول  المحافظة على وظائف النظام االيكولوجي بالتخفيف من وطأة الجوع، فإنوفيما يتعلق  )ج (

  ضمن برنامج العمللوجي المقاومة للجفاف الناشئة عن نشاطات صون التنوع البيو من األصناف المحصوليةالوراثية

 مثل الجفاف والفيضانات ومن ثم االسهام في الحد  الخارجية الضعف أمام الصدمات الحد منيمكن ان تدعم وتيسر

 .طويل األجل من حاالت حدوث المجاعات

لمستدامة  مبادىء التنمية ا من األهداف اإلنمائية لأللفية الى ضمان استدامة البيئة ويضم غاية إدراج7 ويسعى الهدف .10

  الرئيسي في إطارونظرا ألن برنامج العمل يدعم هذا المبدأ.  مسار فقد الموارد البيئية القطرية لعكسفي السياسات والبرامج

 .جهود الصون أنشطة، سوف يسهم برنامج عمل مباشرة في تحقيق هذا الهدف

 األخرى لأللفية بما في ذلك وضمن جملة كما يمكن أن يسهم برنامج العمل بصورة غير مباشرة في األهداف االنمائية .11

مكافحة فيروس نقص  (6من خالل دعم سبل المعيشة المستدامة، والهدف) الحد من الوفيات بين األطفال (4أمور الهدف 

 األنواع التي تمتلك من خالل الجهود الموجهة لتالفي انقراض) اإليدز والمالريا وغير ذلك من األمراض/ المناعة الطبيعية

 وحيوانات طبية،  واسعة النطاق كنباتات االستعماالت المعروفة المحتملة إلجراء البحوث الطبيعية، واألنواع ذاتى القيمأعل

 الرامية الى دعم نقل التكنولوجيا الى البلدان من خالل النشاطات)  العالمية من أجل التنمية للشراكاتالترويج (8والهدف 

 .النامية

 ة عن القمة العالمية للتنمية المستدامة خطة التنفيذ الصادر-باء

 مباشرا بما في ذلك بعض  إسهامايسهم برنامج العمل في خطة التنفيذ الصادرة من القمة العالمية للتنمية المستدامة .12

مية  والتن مثل استئصال الفقر وتغيير أنماط االستخدام غير المستدام، وحماية وادارة قاعدة الموارد الطبيعيةالقضايا الحرجة

 :وعلى وجه الخصوص سوف يسهم برنامج العمل فيما يلي ضمن جملة أمور. المستدامة في عالم يتسم بالعولمة

 للوصول الى قاعدة الموارد الطبيعية بصورة عادلة ومتساوية للحد من وطأة الفقر والجوع والترويج: 7 الفقرة  )أ (

 االت الجفاف والفيضانات؛ومكافحة التصحر والتخفيف من تأثيرات ح) بما في ذلك األراضي(

 دعم سبل العيش المستدامة للفقراء من خالل االدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛): و (10الفقرة   )ب (

الترويج لالستخدام المستدام للمياه ومعالجة حاالت النقص في المياه والسيما في البلدان التي : )ه (25الفقرة   )ج (

 تتعرض للجفاف والتصحر؛

لحد من مخاطر الفيضانات والجفاف في البلدان الضعيفة من خالل عمليات مثل الترويج ا): د (37الفقرة   )د (

  مستجمعات المياه وأحيائها والنهوض بالتخطيط الستخدام األراضي؛لحماية

دعم جهود البلدان النامية لحماية الواحات من التغريق وتدهور األراضي وزيادة الملوحة من ): ه (40الفقرة   )ه (

 مساعدات التقنية والمالية المالئمة؛خالل تقديم ال
                                                      

  مركز البيانات االجتماعية االقتصادية وتطبيقاتها2005 جامعة كولومبيا 2/
1=ds&LU=rd?jsp.frame_guide/tg/edu.columbia.ciesin.sedac://http  
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 لمكافحة دعم التآزر بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة): ج (44 والفقرة )ج (41الفقرة   )و (

 التصحر واتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ؛

 .وع البيولوجي في المعدل الحالي لفقد التن2010تحقيق خفض كبير بحلول عام : 44الفقرة   )ز (

  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر-جيم

  األمم المتحدة لمكافحة التصحر وسوف يعزز بصورة مباشرة من التآزر مع أهداف ومرامي اتفاقيةيتسق برنامج العمل .13

 . عمل مشترك ذي صلة بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة من خالل برنامجبين االتفاقيتين

 بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن التنوع مل المشتركوكان برنامج الع .14

 الخامس  الصادر عن االجتماع7/23 من المقرر 8 أعماال للفقرة  الجافة وشبه الرطبة قد وضع في األراضيالبيولوجي

  التي قدمها مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الخامس األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي استنادا الى العناصرلمؤتمر

(UNEP/CBD/COP/5/INF/15). خالل اجتماعه  لمكافحة التصحرلمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ووافق 

 خالل االجتماع السابع  النهائية لبرنامج العمل المشترك النسخةاعتمد و ، على برنامج العمل المشترك2003السادس عام 

 .2004فى ؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لم

 لصون األعمال الموجهة) 2( عمليات التقييم )1( المشترك على ثالثة عناصر رئيسية هي ويحتوي برنامج العمل .15

ويتضمن كل عنصر عناصر .  المشتركةإعداد التقارير) 3( واستخدامه المستدامه ونشاطات التمكين و التنوع البيولوجي

 والمحلية مثل  األعمال الوطنية والتي تهدف الى تيسيرمانتينأل بين اية تحتوي تفاصيل النشاطات المشتركة أو المتقاسمةفرع

 . والدولية وتنسيق صيغ إعداد التقاريروضع أدوات للتقييم والترويج للشبكات االقليمية

اتجاهات التنوع البيولوجي في األراضي تقييم حالة و) 1(وجرى تحديد ثالثة نشاطات نوعية للعمل المباشر وهي  .16

مواصلة ) 3( النوعية ذات القيمة أو المعرضة للخطر و تحديد المناطق) 2(الجافة وشبه الرطبة وفّعالية تدابير الصون 

 .وضع المؤشرات الخاصة بالتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة وفقده لالستخدام في تقييم الحالة واالتجاهات

  ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات والبرامج االقليمية والدولية االتفاقيات األخرى-دال

 في اتفاقية  التقارير يكون مالئما، المعلومات والغايات المالئمة المستمدة من عمليات اعدادتجمع هذه المذكرة ، حيثما .17

واتفاقية التراث العالمي واتفاقية ) 1971، ايران، رامسار(األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، واتفاقية األراضي الرطبة 

 . البرية المعرضة للخطر والنباتاتاألنواع المهاجرة واالتفاقية المعنية بالتجارة الدولية بأنواع الحيوانات

ه  هذتشير األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،  الصادر عن مؤتمر7/2  من المقرر8ووفقا لما جاء في الفقرة  .18

المناطق الجافة بالنظر الى  االيكولوجية لأللفية ومشروع تقييم تدهور األراضي في  التآزر مع تقييم النظم الىالمذكرة أيضا

 . رئيسية في أدوات التقييم في اإلسهام بصورةدورها

مور، قائمة  خالل صياغة هذه المذكرة، ضمن جملة أ اآلخرى التي درستوتشمل عمليات التقييم والبرامج والمنظمات .19

 النباتية لألغذية والزراعة،  للمناطق المحمية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والموارد الوراثيةاألمم المتحدة

 .معلومات نشرها االتحاد العالمي للصون والمراكز ذات الصلة في الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
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  المرفق

   لبرنامج العمل3لموجهة نحو تحقيق األهداف في العالم والمؤشرات ذات الصلةاألهداف المقترحة ا

  بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة

أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

 والبيومالترويج لصون التنوع البيولوجي في النظم االيكولوجية والموائل : 1الهدف 

 صون مااليقل 1-1

 في المائة 10عن 

من كل منطقة من 

المناطق االيكولوجية 

في العالم صونا 

 فّعاال

 10ل عن  صون مااليق1.1

في المائة من كل منطقة من 

المناطق االيكولوجية لألراضي 

الجافة وشبه الرطبة صونا 

 فّعاال

 أكثر مؤشرات الموضوعات الرئيسية اتصاال

 تغطية المناطق المحمية

 

 المعالم ذات الصلة الخاصة

Spatial distribution of protected areas 
nationally, regionally, and globally 

 10 في حدود مااليقل عن      لغرض من هذا الهدف هو ضمان الحماية القانونية لألنواع والموائل         ا

مل بشأن التنوع البيولوجي فـي األراضـي        عفي المائة من كل منطقة ايكولوجية في برنامج ال        

األراضي الجافة، واألراضي القاحلة، واألراضي شبه القاحلة واألراضي        : الجافة وشبه الرطبة  

  .والسافانا والمناطق الطبيعية للبحر المتوسطالعشبية 

 في المائـة    10 الجافة وشبه الرطبة، تحققت تغطية        كل منطقة من مناطق األراضي     وفي نطاق 

من المناطق المحمية في المناظر الطبيعية للصحراء وشبه الصحراء فـضال عـن األراضـي               

عرض النخفاض فـي اتجاهـات      تتالعشبية المدارية والسافانا وعلى الرغم من ذك مازالت هذه          

 برنـامج   وعلى وجه الخصوص فإنه نظرا ألن     . العشائر مما يؤكد أهمية ضمان الصون الفّعال      

العمل يضم طائفة عريضة من المناطق االيكولوجية فإن األنواع المتوطنة اكتسبت أشكاال فريدة             

) 2(دالت التـوطين  ارتفاع مع) 1(من التكيف مع األنظمة الهيدرولوجية المحلية مما أسفر عن          

 متميزة في تكوينة األنواع وعلى ذلك فإن من األهمية الخاصة في برنامج             حدوث فروق اقليمية  

  العمل دراسة توزيع مناطق الصون لدى تقييم األهداف

                                                      
ثم تطبق على . يات حرفيا هنا في العمود األولويشار الى هذه الغا. 7/30تستند األهداف والغايات المقترحة الى تلك التي اعتمد تنفيذها في الخطة االستراتيجية للصون الواردة في المرفق الثاني من المقرر  3/

مؤشرات رؤوس ) 2(مؤشرات رؤوس الموضوعات أكثر صلة ) 1(وتشمل المؤشرات الواردة في العمود الثالث ثالث فئات هي ). العمود الثاني ( كذلك لسياق لجعلها أنسبمل، وأعيدت صياغتها، حيثما يكون ضرورياعبرنامج ال

 ذات الصلة بنشاطات برنامج عمل المعالم ذات الصلة الخاصة بما في ذلك المؤشرات العامة األخرى) 3( الصادر عن مؤتمر األطراف  و7/30ألخرى والمأخوذة مباشرة من المرفق األول بالمقرر  ذات الصلة االموضوعات

 .األراضي الجافة وشبه الرطبة
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

 كذلك تذكر التقاريران تغطية المناطق المحمية في المناظر الطبيعية للبحر المتوسط تبلـغ اآلن             

 في المائة مـن منطقـة       4 كانت مملكة الكاب النباتية التي التضم سوى       في المائة وان     9نحو  

.  في المنطقة   في المائة من األنواع المهددة     70 في الجنوب االفريقي تشمل مايقرب من        اليابسة

 في المائة من اليابـسة إالّ أنهـا         2ونظرا ألن المناظر الطبيعية للبحر المتوسط التغطي سوى         

ن التنوع البيولوجي قد يكون من المالئم زيـادة الهـدف الخـاص             تضم مستويات عالية جدا م    

  .بالمنطقة الخاضعة للصون الفّعال

 حماية المناطق 1-2

ذات األهمية 

الخاصة للتنوع 

  البيولوجي

 حماية المناطق ذات 1-2

األهمية الخاصة للتنوع 

 في األراضي البيولوجي

  الجافة وشبه الرطبة

 ة اتصاالأكثر مؤشرات الموضوعات الرئيسي

 والنظم ت في مساحة البيوماتاالتجاها

 االيكولوجية والموائل المختارة

 

 المعالم ذات الصلة الخاصة

حماية مساحة المناطق الجديدة ذات القيمة 

 الخاصة أو المعرضة للمخاطر

 

 في مناطق إحياء مساحة الموائل المتدهورة

األراضي الجافة وشبه الرطبة ذات األهمية 

 رضة للخطرالخاصة والمع

 المناطق ذات األهمية الخاصـة للتنـوع البيولـوجي فـي            الغرض من هذا الهدف هو صون     

األراضي الجافة وشبه الرطبة بما في ذلك تلك المناطق التي تتعرض ألخطار خاصة لـضمان               

صـون  ) 2( الفريـدة     وعمليات التكييـف   حفظ األنواع المختارة ذات النطاقات المحدودة     ) 1(

 البيولوجي في المنـاطق  المحافظة على التنوع) 3( لسبل العيش المستدامة     هميةاألنواع ذات األ  

  . الوظائف الرئيسية للنظم االيكولوجية ييسر استمرارالرئيسية عند مستوى

 لألراضي الجافـة     لفريق االتصال المشترك لبرنامج العمل المشترك      صدر تكليف بعقد اجتماع   

  وعقد هذا االجتماع    األطراف،  الصادر عن مؤتمر   5/23  من المقرر  8  في الفقرة  وشبه الرطبة 

 في   أهمية خاصة   سبع مناطق ذات   وحدد هذا االجتماع  . 2001مايو  /  في آيار  بعد ذلك في بون   

المناطق ) 3(الهوامش الصحراوية   ) 2(أراضي الرعي   ) 1(األراضي الجافة وشبه الرطبة هي      

 واألراضـي   المتنزهـات ) 5(ناطق العازلة    المناطق المحمية والم   )4(الرئيسية الغنية باألنواع    

  .األراضي الرطبة والواحات) 7(غابات األراضي الجافة و) 6(المحصولية 

ينبغي تباين األهداف المحددة بالنسب المئوية لحماية كل منطقة من المنـاطق الجافـة وشـبه                
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

لى سبيل المثال   فع.  عموما  ذات األهمية الخاصة نظرا ألن توزيع األنواع متناثرة للغاية         الرطبة

 أن مـن األنـسب      مما يعني . 4 تميل الى التركز حول مجاري المياه      مساحة التنوع البيولوجي  

  . هدف بعض المناطق مثل مستجمعات المياه والواحات زيادة

كما تجدر المالحظة بأن الكثير من مناطق األراضي الجافة وشبه الرطبة ذات األهمية الخاصة              

‘‘ الحمايـة ’’وعلى ذلك فإن تعريـف      .  تشمل األراضي الخاصة   والمحددة خالل اجتماع بون   

 بالضرورة معايير أوسع نطاقا مثل االسـتخدام المـستدام وتنفيـذ نهـج الـنظم                سوف يشمل 

 .االيكولوجية إزاء االدارة

  األنواعتنوعالترويج لصون : 2الهدف 

  استعادة2-1

عشائر األنواع ذات 

الفئات التصنيفية 

ظة المبينة أو المحاف

عليها أو الحد من 

 انخفاضها

 عشائر األنواع استعادة 2-1

ذات الفئات التصنيفية المبينة 

أو المحافظة عليها أو الحد من 

 انخفاضها

  اتصاالاألكثر مؤشرات ال

في وفرة األنواع المختارة  اهاتاالتج

 وتوزيعها

 

 الموضوعات الرئيسية ذات الصلة مؤشرات

  األخرى

 الجافة وشبه في األراضي عدد األنواع

 انخفاضية الرطبة التي تعاني من اتجاهات

 في عشائرها

 الجافـة وشـبه     الغرض من هذا الهدف هو حماية أقسام مشتركة تمثيلية من أنواع األراضـي            

 مختارة في كل منطقة ايكولوجية في األراضي الجافة وشـبه            التي تعتبر فئات تصنيفية    الرطبة

  .الرطبة

توافر المعلومات والصلة بسبل    :  الى بعض المعايير مثل    لتصنيفيةوسوف يستند اختيار الفئات ا    

وضمان االدراج في   )  ذات األهمية الطبية والثقافية    بما في ذلك الفئات التصنيفية    ( المحلية   العيش

  .جميع أشكال الحياة الرئيسية

ت  باألراضي الجافة وشبه الرطبة التي تحتوي على عدد من فئا          ويتعلق الهدف بصورة مباشرة   

  .األنواع الفريدة مثل ضمن جملة أمور النباتات النضرة والعقارب وغير ذلك

 وتوسـيع  ويوجد أيضا في األراضي الجافة وشبه الرطبة فرصة من خالل هذا الهدف البـراز   

 .نطاق عدد من الجهود الجارية للحد من انخفاض األنواع الرئيسية

                                                      
  xml.revisited_hotspots/hotspotsScience/Hotspots/xp/org.biodiversityhotspots.www://http . للتنوع البيولوجي إعادة النظر في المناطق الساخنة2005منظمة الصون الدولية  4/
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

تحسين حالة  2-2

األنواع المعرضة 

 للخطر

  حالة أنواعتحسين 2-2

 األراضي الجافة وشبه الرطبة

 الموضوعات الرئيسية ذات الصلة مؤشرات

  األخرى

 

 التغييرات في حال األنواع المعرضة للخطر

 

   المقترحة األخرىمؤشراتال

عدد خطط ادارة األنواع التي وضعت 

 لتحديد األنواع المعرضة للخطر والتهديد 

 للخطر   نوعا من األنواع المعرضة    2311ون الطبيعة   تضم القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لص     

 أنـواع   110 الشجرية والسافانا واألراضـي العـشبية منهـا           الجافة واألراضي  في األراضي 

  .معرضة لألخطار بصورة فرطة

 المعرضـة للخطـر      من هذا الهدف هو المحافظة على عشائر األنـواع المعروفـة           والغرض

 األنواع المعرضة للخطر التي ال      رطبة فضال عن تحديد    الجافة وشبه ال   والمهددة في األراضي  

  . عنها اآلن معلوماتتتوافر

 لهذا الهدف هو القائمة الحمراء لـدى االتحـاد الـدولي            يكون المصدر الرئيسي للمعلومات   قد  

 الوطنية والـرقم الـدليلي      غير أن هناك مصادر معلومات أخرة مثل التقارير       . لصون الطبيعة 

رقام الدليلية التجاهات تجميع األنواع وتقييم النظم االيكولوجية لأللفية وتقييم          للنباتات الحية واأل  

  . في المناطق الجافة يمكن أيضا االستفادة منها حسب مقتضى الحالتدهور األراضي

ة األنواع المعرضة للخطر    هدف حماي ) 6/9المقرر  (تحدد االستراتيجية العالمية لصون النباتات      

 في المائة من األنواع النباتية المعرضة للخطر في العالم المحتفظ بها فـي المواقـع                60بنسبة  

 في المائة من تلك المحفوظة في مجموعات خارج مواقعها الطبيعية إالّ يمكـن              60الطبيعية و   

  .غير أنه اليوجد حاليا أهداف محددة للحيوانات. الحصول عليها بسهولة

  :أرجو التأكد من الفقرة التالية

 في األراضـي الجافـة وشـبه         مباشرة على األنواع النباتية     في المائة  60ويمكن تطبيق هدف    

الرطبة على الرغم من أن أنواع النباتات النضرة والمتوطنة المعرضة للخطر قد تحتاج هـدف             

  .أخرى

  الوراثيتنوعالترويج لصون ال: 3الهدف 
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

 حفظ التنوع 3-1

لوراثي للمحاصيل ا

والحيوانات واألنواع 

المزروعة من 

األشجار، واألسماك 

والحياة البرية وغير 

ذلك من األنواع 

الصفيفة والمحافظة 

على مايرتبط بذلك 

من معارف أصلية 

 ومحلية

 حفظ التنوع الوراثي 3-1

للمحاصيل والحيوانات 

واألنواع المزروعة من 

األشجار، واألسماك والحياة 

غير ذلك من األنواع البرية و

الصفيفة والمحافظة على 

مايرتبط بذلك من معارف 

 أصلية ومحلية

  صلة األكثرت الرئيسية مؤشرات الموضوعا

 للحيوانات  في التنوع الوراثيهاتاالتجا

 وأنواع  والنباتات المزروعةالمستأنسة

 االجتماعية األسماك ذات األهمية

 واالقتصادية الرئيسية

  ة الخاصةالمعالم ذات الصل

 المحاصيل على قائمة النظام واععدد أن

 واالنذار المبكر للموارد العالمي للمعلومات

 . لألغذية والزراعةالوراثية النباتية

 في  والتهديدعدد األنواع المعرضة للخطر

القائمة لمنظمة المراقبة العالمية بشأن تنوع 

 .الحيوانات المستأنسة

 أنها عدد النباتات الطبية المصنفة على

 معرضة للخطر والتهديد

 الغرض من هذا الهدف هو ضمان المحافظة على التنوع البيولوجي لألراضي الجافـة وشـبه              

 لدى دراسة عدد     واألصليين من خالل صون الموارد الوراثية      الرطبة التي تهم السكان المحليين    

 .كائنات ونطاق االختالفات بين ال المختلفة وعدالة توزيع هذه الكائناتالكيانات

 في األراضي الجافة وشـبه      وهذا الهدف ذو صلة خاصة ببرامج العمل بشأن التنوع البيولوجي         

 : ألنالرطبة

 للمحاصيل   وشبه الرطبة تضم الكثير من األصول النباتية       األراضي الجافة  )1(

 .ائعة مثل الشعير والكسافا والدخن الشالزراعية

طبة بصورة خاصة على     الكثير من األراضي الجافة وشبه الر      يعتمد سكان  )2(

 أساسا لسبل العيش والبرامج الطبية والتخفيـف        الموارد الوراثية بوصفها  

 فئ المائة مـن     70 من   المشار اليها سلفا فإن مايقرب    (من وطأة الكوارث    

سكان األراضي الجافة وشبه الرطبة يعتمدون على الموارد الطبيعية لدعم          

 .Il segnalibro non è definito. Errore.سبل عيشهم

  في االستراتيجية العالمية لصون النباتات     9سوف يعكس تحقيق هذا الهدف المستمدة من الهدف         

التحديد المستمر لمخزونات البذور وصونها بواسطة ضمن جملة منظمـات منظمـة األغذيـة              

بعة للجماعة االستـشارية للبحـوث      كريسات وغير ذلك من المراكز التا     والزراعة وايكاردا واي  

  .الزراعية الدولية

  المستدام واالستهالك ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبةالترويج لالستخدام: 4الهدف 

 المنتجات 4-1

المعتمدة على التنوع 

البيولوجي المستمدة 

 المنتجات المعتمدة على 4-1

التنوع البيولوجي لألراضي 

الجافة وشبه الرطبة المستمدة 

 ت الرئيسية األكثر صلةمؤشرات الموضوعا

زراعة مساحة النظم االيكولوجية للغابات وال

وتربية األحياء المائية الخاضعة لالدارة 

 فـي   ط من فقد نتيجة لالفرا    الغرض من هذا الهدف هو خفض مايتعرض له التنوع البيولوجي         

المالئمة مع المحافظة في نفس الوقت على المنافع الثقافيـة           االدارة غير     وممارسات االستخدام

 دعم تحقيق هذا الهدف في األراضي الجافـة          نشاطات  تتبع  يمكن أن  .واالقتصادية ذات الصلة  

 والمراعـي، والـسياحة      مبادىء صون الزراعة واالدارة المـستدامة للغابـات        رطبةوشبه ال 
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

من مصادر تدار 

بصورة مستدامة 

ومناطق انتاج تدار 

 يتسق وصون بما

 التنوع البيولوجي

من مصادر تدار بصورة 

مستدامة ومناطق انتاج تدار 

بما يتسق وصون التنوع 

 البيولوجي

 المستدامة

 المقترحة األخرىالمؤشرات 

 لالدارة مساحة أراضي الرعي الخاضعة

 المستدامة

 دةمناطق الغابات المعتم

 االرشـادية بـشأن      وخطوطهـا  ىء أديس أبابا   في مباد   وغير ذلك على النحو الوارد     المستدامة

 ) المرفق الثاني7/12المقرر (االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 

 خفض 4-2

االستهالك غير 

المستدام للموارد 

البيولوجي أو 

التأثيرات على 

 التنوع البيولوجي

 خفض االستهالك غير 4-2

المستدام للموارد البيولوجي أو 

ع التأثيرات على التنو

 البيولوجي

مؤشرات الموضوعات الرئيسية ذات الصلة 

 األخرى

 من مصادر الترويج للمنتجات المستمدة

  مستدامة

، يتمثل الهدف من هذه الغاية في الحد من االستخدام غيـر            1-4كما هو الحال بالنسبة للهدف      

طبـة مثـل    المستدام بما في ذلك األساليب ذات التأثير الخاص على األراضي الجافة وشبه الر            

 االفراط في الرعي واالفراط في الحصاد، وأساليب الزراعة غير المـستدامة  ضمن جملة أمور 

 .واالفراط في استغالل موارد المياه وغير ذلك

 عدد األنواع 4-3

من النباتات 

والحيوانات البرية 

التي تتعرض للخطر 

نتيجة للتجارة 

 الدولية

 عدد األنواع من النباتات 4-3

في  البرية والحيوانات

األراضي الجافة وشبه الجافة 

التي تتعرض للخطر نتيجة 

 للتجارة الدولية

 معالم ذات صلة خاصة

 والتهديد التي عدد األنواع المعرضة للخطر

 من ا لتجارة الدولية ومن  مخاطرتواجه

صون الموائل لالنتاج الموجه نحو األسواق 

 .الدولية

 تفاقيةتحديد وحماية األنواع التي التشملها ا

 البرية تداول األنواع النباتية والحيوانية

 للخطر في التجارة الدولية والتي المعرضة

  من االستراتيجية العالمية لصون النباتات     12 و 11الغرض من هذا الهدف المستمد من الهدفين        

ن خطر نتيجة للتجـارة الدوليـة القانونيـة وغيـر           هو خفض مايتعرض التنوع البيولوجي م     

  .المشروعة

) 1(ويسرى هذا الهدف بصورة مباشرة على أنواع األراضي الجافة وشبه الرطبة بما في ذلك               

  والحيوانـات البريـة     في اتفاقية التجارة الدولية ألنـواع النباتـات        1تلك المدرجة في التذييل     

راط في استغاللها نتيجة للتجارة وليست مدرجة فـي  تلك التي يجرى االف) 2( للخطر   المعرضة

تلك األنـواع   ) 3( والحيوانات البرية المعرضة للخطر و       اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات    

 لتحويل الموائل الستخدامها في االنتاج الموجه الـى         التي تتعرض ألخطار غير مباشرة نتيجة     



UNEP/CBD/SBSTTA11/1/Add.2 
Page 14 

أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

تتعرض لخطر مباشر أو غير مباشر نتيجة 

 للتجارة الدولية

 .األسواق الدولية

 في األراضي الجافة وشبه الرطبة بالمناقشات العالمية الجارية المتعلقة           هذا الهدف  وسوف يتأثر 

باألنواع التي تتعرض لحالة تهديد في بعض البلدان، واالفراد في االعداد فـي بلـدان أخـرى     

 ).مثلما الحال بالنسبة لألفيال(

 المياه بصورة غير مستدامة خفض الضغوط من فقد الموائل وتغير استخدام األراضي وتدهوره واستخدام: 5الهدف 

 خفض معدل 5-1

فقد وتدهور الموائل 

 الطبيعية

 خفض معدل فقد وتدهور 5-1

 في األراضي الموائل الطبيعية

  الجافة وشبه الرطبة

 ت الرئيسية األكثر صلةمؤشرات الموضوعا

  النظم االيكولوجيةتفتيت/ موصولية

 حوادث

 المعالم ذات الصلة الخاصة

 ي تتعرض للحرق سنويامساحة الموائل الت

 معدل التصحر

مساحة الموائل التي تتعرض للتدهور نتيجة 

 للتصحر

 

الغرض من هذا الهدف هو خفض وتالفي فقد الموائل نتيجة لتحويلها وتدهورها في األراضـي       

  .الجافة وشبه الرطبة

ملوحـة  تدهور الموائل الطبيعية يشي الى العمليات السلبية بما في ذلك فقد خصوبة التربـة و              

ويمكن أن تحـدث    .  واندماج التربة، وفقد الغطاء النباتي وتفريد مجاري المياه وغير ذلك          التربة

  أو نتيجة لألعمال البشرية مثل ضمن جملة أمور         نتيجة للتقلبات المناخية الطبيعية    هذه العمليات 

 . في الزراعة واالفراط في الرعي وإزالة الغابات وغير ذلكاالفراط

 التتفق مع استمرار بقاء التنوع البيولوجي       ل الى تغير استخدام األراضي بطريقة     ويشير التحوي 

 . الرطبة وغير ذلك من بينها تجفيف األراضيالمحلي مثل من خالل ضمن جملة أمور

على األراضي الجافة وشبه الرطبة بالنظر الى أنه علـى           مباشرة   ويسري هذا الهدف بصورة   

 بالفعل مثل تحويل الغابـات وأراضـي        ية للنظام االيكولوجي   أن زيادة المساحة الكل    الرغم من 

، مازال الكثير من الموائل الـسليمة فـي   األشجار الى أراضي رعي والتحول في نظم التهطال    

 يعتبر فقد المخاطر مـن بـين         الجافة وشبه الرطبة يواجه مخاطر من صنع االنسان        األراضي

 .يأكبر األخطار التي يتعرض لها التنوع البيولوج
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

  الناشئة عن األنواع الغريبة الغازيةمكافحة األخطار: 6الهدف 

 السيطرة على 6-1

ممرات األنواع 

الغريبة الغازية 

 المحتملة الرئيسية

 السيطرة على ممرات 6-1

األنواع الغريبة الغازية 

 في المحتملة الرئيسية

األراضي الجافة وشبه 

  الرطبة

 لةت الرئيسية األكثر صمؤشرات الموضوعا

 االتجاهات فى اآلنواع الغريبة الغازية

  معالم ذات صلة خاصة

 األنواع الغريبة  التي تشغلها المناطقمساحة

الغازية في موائل األراضي الجافة وشبه 

 الرطبة

 مـن   هذا الهدف هو خفض وتالفي فقد التنوع البيولوجي نتيجة للتنافس واالفتراس          الغرض من   

 جانب األنواع الغريبة الغازية

دخال العارض والمعتمد   اإل من   شمل هذا الهدف معالجة األخطار التي تواجه التنوع البيولوجي        ي

  لألنواع الغريبة الغازية

يمكن أن يسرى هذا الهدف بصورة مباشرة على األراضي الجافة وشبه الرطبة علـى النحـو                

 تجدر المالحظـة بـأن      غير أنه . UNEP/CBD/SBSTTA/11/4/Addالوارد في الوثيقة    

 لمعلومات الحالية عن عدد األنواع في األراضي الجافة وشبه الرطبة التي تتعرض لألخطـار             ا

  .أو التهديد نتيجة لألنواع الغريبة الغازية هي معلومات غير كاملة

 وضع خطط 6-2

ادارة لألنواع 

الغريبة الغازية 

الرئيسية التي تهدد 

النظم االيكولوجية 

 والموائل أو األنواع

ادارة  وضع خطط 6-2

لألنواع الغريبة الغازية 

الرئيسية التي تهدد النظم 

االيكولوجية والموائل أو 

في األراضي الجافة األنواع 

 وشبه الرطبة

   خاصةال صلة المعالم ذاتال

  التي لديها قوانين وطنية بشأنعدد البلدان

 األنواع الغريبة الغازية

ببها األنواع الغريبة الغازية بـصورة  الغرض من هذا الهدف هو ضمان ادارة األخطار التي تس        

  . التي تلحق بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةفّعالة للحد من الخسائر

 ادارة  هدفا لوضع خطـط (UNEP/CBD/COP/7/20/ Add.3)وضع مؤتمر األطراف السابع 

 نوعـا  220يـد  ونظـرا لتحد .  من هذه األنواع  نوع 100 الغريبة الغازية لما يقل عن       للنباتات

 ، يقترح زيـادة الهـدف فـي سـياق         5ضارا من النباتات الغريبة الغازية في استراليا وحدها       

  .األراضي الجافة وشبه الرطبة

                                                      
  PubID?cfm.pdf_pubs/org.wri.biodiv://http=3813  تحليل مكاني جغرافي يعتمد على الويب. ة والسكان والخدمات للنظم االيكولوجية، األراضي الجاف2003المعهد العالمي للموارد  5/
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

  معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي من جانب تغير المناخ والتلوث: 7الهدف 

 المحافظة على 7-1

مرونة مكونات 

التنوع البيولوجي 

يف مع تغير في التك

المناخ وتعزيز هذه 

 المرونة

 المحافظة على مرونة 7-1

مكونات التنوع البيولوجي في 

التكيف مع تغير المناخ 

 في وتعزيز هذه المرونة

  األراضي الجافة وشبه الرطبة

 المعالم ذات الصلة الخاصة

 عدد األنواع المحددة باعتبارها ضعيفة

ير بصورة هاصة أمام التأثيرات السلبية لتغ

 المناخ التي تدار بنشاط ألغراض الصون

 

الغرض من هذا الهدف هو تعزيز قدرة التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة علـى               

ويشمل ذلك المحافظة على خصائص النظام االيكولوجي السليم مثـل          . التكيف مع تغير المناخ   

 .هامش األمان والتكامل وتغيرات األماكن وذاكرة التطور

ألراضي الجافة وشبه الرطبة معرضة بصورة خاصة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ نتيجـة             وا

وعلى وجه الخصوص، فإن التنوع البيولوجي لألراضي الجافـة         .  لهذه النظم  لضعف مقاومتها 

 شحة المياه وعلى ذلك فإنها كونت درجة عاليـة مـن             مع ظروف  وشبه الرطبة حسنة التكيف   

 المنـاخ   ادة المتوقعة في وتيرة حاالت الجفاف والفيضانات نتيجة لتغيـر         غير أن الزي  . المرونة

 . هذه المرونة المتوازنةتهدد

ان المنـاطق   ... ’’ويتأكد ذلك في نص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يشير الى             

 تعـاني مـن   .... القاحلة وشبه القاحلة أو المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف والتـصحر         

  .‘‘ للتأثيرات السلبية لتغير المناخالضعف بصورة خاصة نتيجة

 الحد من 7-2

التلوث وتأثيراته 

على التنوع 

 البيولوجي

 الحد من التلوث 7-2

وتأثيراته على التنوع 

في األراضي البيولوجي 

 الجافة وشبه الرطبة

 ت الرئيسية األكثر صلةمؤشرات الموضوعا

 نوعية المياه في النظم المائية

Nitrogen Depositions 

مؤشرات الموضوعات الرئيسية ذات الصلة 

  األخرى

 للمغذيات البحرية، والتطبيقات يالرقم الدليل

 وربما على النظم على المياه العذبة

 .االيكولوجية والنظم االيكولوجية األخرى

الغرض من هذا الهدف هو الحد من التلوث في األراضي الجافة وشبه الرطبة حتى يمكن الحد                

 .من األخطار المرتبطة بذلك على التنوع البيولوجي

وفـي  . وفي كثير من المناطق الجافة وشبه الرطبة، تعتبر المياه أهم عامل يحد من االنتاجيـة              

ي الجافة وشبه الرطبة قد تكيفت مع ظروف انخفاض منسوب          حين أن الكثير من أنواع األراض     

األمطار، يظل هناك اعتماد كبير على الحصول على المياه التنظيفة ولذا فإن التلوث والتغرين              

 في األراضي    تدفقات المياه قد يكون لها تأثيرات مدمرة على التنوع البيولوجي          والتغييرات في 

ولذا فإنه في حين أن هـذا الهـدف يـسري           . نقص المياه الجافة وشبه الرطبة التي تعاني من       

 العمـل األخـرى      مع بـرامج    هناك مشاركة  ، فإن  الجافة وشبه الرطبة   مباشرة على األراضي  
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

 المعالم ذات الصلة الخاصة

مساحة مناطق اليابسة التي تصررت من 

 ارسات الزراعيةالتلوث نتيجة للمم

 . المياه الداخليةوالسيما برنامج العمل بشأن

 التلوث األراضي الناجم عن استخدام المنتجات الكيميائية يشكل مشكلة خاصـة            وعلى ذلك فإن  

) بما في ذلـك الرعـي     ( األراضي الجافة وشبه الرطبة حيث يشكل االنتاج الزراعي          أيضا في 

 العمـل  بـرامج   وسوف يستفيد هذا الهدف من التعاون مـع         . أساس الكثير من سبل المعيشة    

 . اتفاقية التنوع البيولوجياآلخرى فى اطار

 لخدمات ودعم سبل العيشالمحافظة على قدرة النظم االيكولوجية على تسليم البضائع وا: 8الهدف 

 المحافظة على 8-1

قدرة النظم 

االيكولوجية على 

تسليم البضائع 

 والخدمات

 المحافظة على قدرة 8-1

ألراضي النظم االيكولوجية ل

 على الجافة وشبه الرطبة

 تسليم البضائع والخدمات

 :المعالم ذات الصلة الخاصة

 االدارة المتكاملة للنظم حاالت ادراج

ة في استراتيجيات التنمية االيكولوجي

 المستدامة

الغرض من هذا الهدف هو ضمان استمرار النظم االيكولوجية لألراضي الجافة وشبه الرطبـة              

 .في دعم انتاج البضائع والخدمات لمنفعة الجميع

  ضمن جملة أمور انتاج الكتلة الحيويـة، ودوران المغـذيات،          وتشمل هذه البضائع والخدمات   

 .غير ذلك و، والمحافظة على تدفقات المياه وتوفير الموارد الثقافية الكربونواستيعاب

 الكثير   التي يعتمد فيها   ويسرى هذا الهدف بصورة مباشرة على األراضي الجافة وشبه الرطبة         

 على الموارد الطبيعية، وحيث تتعرض خدمات الـنظم االيكولوجيـة            اعتمادا كبيرا  من السكان 

، وتشمل بعض األمثلة على تأثيرات فقد  خـدمات          ثل التصحر  م  لبعض العمليات  للتوقف نتيجة 

النظم االيكولوجية، في األراضي الجافة وشبه الرطبة نتيجة للتصحر انخفاض انتاجية التربـة             

  .وفقد الموائل وانخفاض معدالت تصفية المياه وغير ذلك
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

 المحافظة على 8-2

الموارد البيولوجية 

التي تدعم سبل 

العيش المستجامة 

ألمن الغذائي وا

الصحية وخاصة 

 للسكان الفقراء

 المحافظة على الموارد 8-2

البيولوجية التي تدعم سبل 

العيش المستجامة واألمن 

الغذائي الصحية وخاصة 

ألراضي للسكان الفقراء في ا

 الجافة وشبه الرطبة

 ت الرئيسية األكثر صلةمؤشرات الموضوعا

صحة ورفاهة المجتمعات المعتمدة على 

بصورة مباشرة على رد التي تستند الموا

السلع والخدمات المستمدة من النظام 

 االكولوجى

 المستخدم في األغذية التنوع البيولوجي

 واألدوية

 :المعالم ذات الصلة الخاصة

نسبة السكان في األراضي الجافة وشبه 

 الذين يكتسبون أقل من دوالر واحد الرطبة

 ).يوميا

ية للتنمية البشرية االتجاهات في األرقام الدليل

 بين سكان األراضي الجافة وشبه الرطبة

الغرض من هذا الهدف هو دعم سبل العيش المستدامة واألمـن الغـذائي المحلـي والرعايـة          

 يعانون من الفقر المدقع واألسر       فيما يتعلق بالفئات الضعيفة مثل السكان الذين       الصحية وخاصة 

 .التي يرأسها اإلناث والشباب

قديرات الى أن بليونا من السكان الفقراء يقطنون المناطق الجافة وشبه الرطبـة فـي                الت وتشير

 فإن ضمان سبل العيش المستدامة، وزيادة األمن الغذائي والحد من الضعف            وعلى ذلك . 6العالم

أمام الصدمات الخارجية تعتبر من العناصر الهامة للمحافظة علـى التنـوع البيولـوجي فـي                

  .به الرطبةاألراضي الجافة وش

  

                                                      
   القر والتنمية في األراضي الجافة1999مجموعة البنك الدولية  6/

01061604041522_000094946=eid&details=pcont?Servlet_IBank_WDS/servlet/org.worldbank.wds-www://http 
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

   االجتماعي والثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية على التنوعالمحافظة: 9الهدف 

 حماية 9-1

المعارف 

والمستحدثات 

والممارسات 

 التنفيذية

 حماية المعارف 9-1

والمستحدثات والممارسات 

في األراضي الجافة  التنفيذية

 وشبه الرطبة

مؤشرات الموضوعات الرئيسية األكثر 

 :صاالات

حالة واتجاهات التنوع اللغوي وعدد 

  باللغات األصليةالمتحدثين

 :معالم ذات صلة خاصة

 التخطيط حاالت ادراج السكان األصليين في

 .لصون التنوع  البيولوجي

عدد السياسات الجديدة التي وضعت لدعم 

المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات 

 .األصلية

ضمان تنفيذ نشاطات صون التنوع البيولوجي ضمن إطار احتـرام          الغرض من هذا الهدف هو      

  .المعارف والمستحدثات والممارسات األصلية وتقديرها

 لضمان  ضي في األراضي الجافة وشبه الرطبة     فقد استخدمت األساليب التقليدية الستخدام األرا     

  أن أطر الـسياسات    غير. االستخدام المستدام للمناطق التي تعتبر هامشية في كثير من األحيان         

 االجتماعية االقتصادية تهدد استدامة نظم االدارة التقليدية في األراضي الجافة           الحالية والبيئات 

 ). لدى دراسة آليات التعامل التقليدي مع حاالت الجفافوخاصة (وشبه الرطبة

طـار  وسوف تفيد النشاطات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف أيضا من األعمال الجارية في إ              

اتفاقية التنوع  البيولوجي بما في ذلك من خالل الفريق العامل مفتوح العـضوية المخـصص                

 .واليونسكو مثل من خالل أطلس اللغات العالمية المعرضة لالختفاء) ي (8بشأن المادة 

 حماية حقوق 9-2

المجتمعات األصلية 

والمحلية في 

معارضها 

ومستحدثاتها 

وممارساتها التقليدية 

 ذلك حقوقها بما في

 في تقاسم المنافع

 حماية حقوق المجتمعات 9-2

األصلية والمحلية في 

معارضها ومستحدثاتها 

وممارساتها التقليدية بما في 

 ذلك حقوقها في تقاسم المنافع

 :المعالم ذات الصلة الخاصة

فاقات تقاسم المنافع السارية فيما يتعلق عدد ات

ي باستخدام التنوع البيولوجي في األراض

 الجافة وشبه الرطبة

الغرض من هذا الهدف هو ضمان تقاسم المنافع المستمدة مـن صـون التنـوع البيولـوجي                 

 .لألراضي الجافة وشبه الرطبة واستخدامها المستدام بطريقة عادلة ومتساوية

T         ويمكـن أن يـسهم     . ويسري هذا الهدف بصورة مباشرة على األراضي الجافة وشبه الرطبة

والفريق العامل مفتوح العضوية    ) ي (8فتوح العضوية المخصص بشأن المادة      الفريق العامل م  

بشأن الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقية إسهاما كبيرا في الجهود التي تبذل لمعالجـة هـذا                

 .المجهود
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

 ثيةضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الورا: 10الهدف 

 أن  ضمان10-1

تتفق جميع تحويالت 

الموارد الوراثية مع 

اتفاقية التنوع 

البيولوجي والمعاهدة 

الدولية بشأن 

الموارد الوراثية 

لألغذية والزراعة 

وغير ذلك من 

االتفاقات ذات 

 الصلة

 ضمان أن تتفق جميع 10-1

تحويالت الموارد الوراثية مع 

اتفاقية التنوع البيولوجي 

والمعاهدة الدولية بشأن 

لموارد الوراثية لألغذية ا

والزراعة وغير ذلك من 

 االتفاقات ذات الصلة

 المعالم ذات الصلة الخاصة 

عدد األصول الزراعية التي وضعت تحت 

خطط االدارة المستدامة بما في ذلك 

  المناطق الطبيعية للصون خارجالتخطيط

 عدد البلدان التي لديها تشريعات لدعم

ارد الوراثية المبادرة الدولية بشأن المو

 لألغذية والزراعة

لذي يعد الضروري لألغذية والزراعة من      الغرض من هذا الهدف  هو صون التنوع الوراثي ا         

 بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وغير ذلك من االتفاقـات            المعاهدة الدولية  خالل تنفيذ 

 .الدولية ذات الصلة

 

رئيسية ترتبط بمنـشأ الكثيـر مـن المحاصـيل           الجافة وشبه الرطبة مناطق      تشمل األراضي 

 الهامة وتعتبر المحافظة على هذه األصول الزراعية عنصرا رئيسيا من حيث ضمان             الزراعية

القاعدة الوراثية لتكاثر المحاصيل واألعالف المقاومة للجفاف واألمراض في المناطق الجافـة            

 .وشبه الرطبة

 تقاسم المنافع 10-2

الناشئة عن 

م التجاري االستخدا

وغيره من 

استخدامات الموارد 

الوراثية مع البلدان 

التي تقدم هذه 

 الموارد

 تقاسم المنافع الناشئة 10-2

عن االستخدام التجاري وغيره 

من استخدامات الموارد 

الوراثية في األراضي الجافة 

مع البلدان التي  وشبه الرطبة

 تقدم هذه الموارد

 :المعالم ذات الصلة الخاصة

أو تنظيمية / ادارية وتشريعية وتدابيروضع 

تمشيا مع االتفاقية لضمان الحصول على 

الموارد الوراثية وضمان تقاسم المنافع 

 بطريقة عادلة الناشئة عن استخدامها

 .ومتساوية

الغرض من هذا الهدف هو ضمان استفادة البلدان من استخدام التنوع البيولوجي لديها بطريقـة               

 .عادلة ومتساوية

 

التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشـئة      ’’تمثل الهدف الثالث التفاقية التنوع البيولوجي في        وي

وعلى ذلك فإن هذا الهدف يسري على برنامج عمل اتفاقيـة           . ‘‘عن استخدام الموارد الوراثية   

 .التنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة
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أهداف وغايات 
مؤقتة حسب المقرر 

 الصادر عن 7/30
اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

التطبيق على برنامج العمل 
بشأن التنوع البيولوجي في 

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 المسوغات التقنية الختيار الغايات والمؤشرات المؤشرات المقترحة

   األطراف لقدراتها المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية لتنفيذ االتفاقيةينتحس: 11الهدف 

 تحويل 11-1

موارد مالية جديدة 

واضافيه الى 

األطراف من البلدان 

النامية التاحة التنفيذ 

الفّعال اللتزاماتها 

بمقتضى االتفاقية 

 20وفقا للمادة 

 تحويل موارد مالية 11-1

يه الى األطراف جديدة واضاف

من البلدان النامية التاحة 

التنفيذ الفّعال اللتزاماتها 

بمقتضى االتفاقية وفقا للمادة 
20 

مؤشرات الموضوعات الرئيسية األكثر 

 :اتصاال

تقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية لدعم 

 االتفاقية

 

ا من الوفـاء بالتزاماتهـا      الغرض من هذا الهدف هو توفير الدعم المالي للبلدان النامية لتمكينه          

 .2 للفقرة 20تجاه اتفاقية التنوع البيولوجي وفقا للمادة 

 

يتصل هذا الهدف بصورة خاصة ببرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافـة              

وشبه الرطبة حيث أن التنوع البيولوجي في هذه المناطق يتعرض كثيرا لالهمـال لمـصلحة               

 التنوع البيولوجي ويرجع ذلك جزئيا الى نقـص المعلومـات            فيها معدالت  المناطق التي ترتفع  

 في البلدان    والتي يتم تضخيمها    عن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة        افيةالك

النامية نتيجة لنقص المعلومات عن الصالت بين صون التنوع البيولوجي والتخفيف من وطـأة              

 .الفقر

 نقل 11-2

وجيا الى التكنول

األطراف من البلدان 

النامية التاحة التنفيذ 

الفّعال اللتزاماتها 

بمقتضى االتفاقية 

 20وفقا للمادة 

 4الفقرة 

 نقل التكنولوجيا الى 11-2

األطراف من البلدان النامية 

لبرنامج العمل لتنفيذ الفّعال ل

بشأن التنوع البيولوجي في 

األراضي الجافة وشبه الرطبة 

ا بمقتضى االتفاقية لتزاماتهوإ

 4 الفقرة 20وفقا للمادة 

 ت الرئيسية األكثر صلةمؤشرات الموضوعا

 مؤشر نقل التكنولوجيا

 :المعالم ذات الصلة الخاصة

 وبرامج البحوث واالرشاد مشروعاتعدد 

 في المناطق الجاري وضعها أو تنفيذها

 . في البلدان الناميةالجافة وشبه الرطبة

 في اركون بنشاطعدد الشركاء الذين يش

 .آليات وعمليات تبادل المعلومات

 بين البلدان النامية من خـالل بنـاء القـدرات    الغرض من هذا الهدف هو تيسير تنفيذ االتفاقية       

 .التقنية ونقل التكنولوجيا

يقوم عدد من المشروعات الجارية والقادمة باستكشاف تكنولوجيات االستخدام المـستدام فـي             

مج الهوامش الـصحراوية،    بما في ذلك، ضمن جملة أمور برا      (ه الرطبة   األراضي الجافة وشب  

 والجفـاف والفقـر      في المناطق الجافة ومجموعة التصحر      للبحوث الزراعية  والمركز الدولي 

  على امكانية الحد من التدهور والترويج الحياء        هذه التكنولوجيات  وتنطوي) والبحوث الزراعية 

ولذا فإن هذا الهدف يسري على برنامج العمل بشأن التنـوع           . المواقع التي تعاني من التصحر    

 .البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة

----- 


