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ال ا                   ا ق ز، آم لكاتب والمصور الشهير      إن شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام يحمل زهرة الصبار التي ترم
ة اإلنسان              ".مهولة انتصار الشجاعة على عقبات   "لى  إراندال هندرسون    ة في مخيل   آم من مرة أثارت مناقشات األراضي الجاف

تمعن في آلمات هندرسون      عليباء وأراض قاحلة ال حياة فيها؟        دصورا لرمال ج   ك أن ن ول حين نا بدال من ذل إن الصحراء  : " يق
  ". ندرةا تمثل الطبيعة في أروع صور اإلبداع وأآثرهلجماللمن يبحثون عن ا

وارد   األراضي الجافة تزخر بحشد رائع من       ف د   م وجي الفري وع البيول د ةالتن أقلم  وجي ل أراضي ال  من  .  ة الت  مراعي موائ
يض بما لذ وطاب  بحوض البحر األبيض المتوسط التي تف  راءضخمناظر الطبيعية في األراضي ال    اللى  إ ،الشاسعة المليئة بالطيور  
ة،     د    األآانت من الفاآهة المتوطن ة مه ر   لاراضي الجاف در آبي ا   ق راء آوآبن ثال   .   من ث اك م ة ال الفهن ة مملك ة الكاب    نباتي  في منطق

  .ة النباتية للقارةحيا من الةالمئ في 20 من مساحة أفريقيا، ولكنها تشكل زهاء المئة في 0.5بجنوب أفريقيا، التي تغطي أقل من 
اطق  أهميته القصوى فيألراضي الجافة اتنوع ل مايضا ج أيظهر   ذه المن ي السنغال  .   للمجتمعات التي تقطن ه ي  ،فف  الت

بته                          ا نس ات بخالف األخشاب، م ة ومنتجات الغاب وارد البري وفر الم ة، ت ة  في  50تغلب على تضاريسها األراضي الجاف  من  المئ
ضي الجافة الكثير من خدمات النظام اإليكولوجي الحيوية، والتي عليها تعتمد           ويقدم التنوع البيولوجي لألرا   .  دخول األسر الريفية  

اء  إ  بل .البشرية في طعامها ومأواها وسبل عيشها   44ن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة في حقيقة األمر يساعد في صون زه
الم        المئةفي   ة في الع ذه ا         .   من األراضي الزراعي وجي في ه وع البيول دم التن اطق أيضا منتجات أساسية لصحة اإلنسان      ويق .  لمن

  .ذات القاعدة النباتية في الواليات المتحدة تشتق من التنوع البيولوجي لألراضي الجافةالطبية فثلث العقاقير 
امج                           ا الخامس برن دما اعتمدت في اجتماعه ة عن ة األراضي الجاف وجي أهمي وع البيول أدرآت األطراف في اتفاقية التن

ة          العمل بشأن   ة وشبه الرطب وجي لألراضي الجاف وع البيول وع           .   التن ذا التن ة ه دم في حماي ا بعض التق ت، أحرزن ك الوق ذ ذل ومن
ادة مطردة في أ              ،ففي أفريقيا جنوب الصحراء   .  البيولوجي الفريد  اك زي ال، آانت هن ات     عداد  على سبيل المث ي تقت ات الت الحيوان
  .محميةل مناطق أراضي المراعي والسفانا داخ في على األعشاب



ر من          ،لسوء الحظ  ،لم تتحقق  ولكن هذه االتجاهات اإليجابية    ا زال أآث ة، وم اطق المحمي وع 2 300 خارج حدود المن   ن
د  للخطر أو    معرضامن األنواع المعروفة في األراضي الجافة        ا   .  للتهدي ة          استطا وبينم واع في األراضي الجاف أن تطور   عت األن

اف ظروف الج  مع   عددا من التكيفات الفريدة      دأ يظهر              ف اخ ب ر المن أثير تغي إن ت ر مسبوق    آتحد ، ف ات الحي      ل  غي ع الكائن ة في   جمي
اخ     مع   الجفاف والتصحر، سيكون التكّيف     البليون نسمة التي تخضع لتأثير      وبالنسبة ألآثر من    .  األراضي الجافة  ر المن ألة  تغي مس

اتفاقية مكافحة التصحر،  و ،اتفاقية التنوع البيولوجي  ي  أ —رامج العمل المتداعمة التابعة التفاقيات ريو       إن التنفيذ العاجل لب   .  بقاء
 تزايد أخطار   وتخفيف   ، لمعالجة األسباب الجذرية للتصحر    هي مفتاح التصدي  واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،        

  .وجية لألراضي الجافةالناشئة عن فشل النظم اإليكولالجوع والمرض 
ا أن  وجي   آم وع البيول ة التن ة التفاقي ذ األهداف الثالث ه  تنفي ة   ل ق الهدف األول من األهداف اإلنمائي ة لتحقي ة حيوي  أهمي

الم            ر في الع دل الفق دار لأللفية الرامي إلى تخفيض مع ام    بمق ول ع ام وفي .  2015 النصف بحل ة   اعترف ، 2005  ع ؤتمر القم  م
ة    بمم المتحدة،   أللفية ا العالمي أل  تدامة       آعامل أساسي   األراضي الرطب ة المس ق التنمي ع أن و.   في تحقي دان   الواق اني بل ر    ثم من أفق

رتبط   إجراءات صون وحفظ صحة األراضي الجافة فإنعلى أغلبية األراضي الجافة، وبناء عليه، تحتوي  في العالم  عشر بلدان  ت
  .(MDGs)ية ارتباطا وثيقا بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللف

ة    2010مسؤولية، من خالل اعتماد أهداف التنوع البيولوجي لعام         جميعا  لهذا السبب، نتحمل      ، واألهداف اإلنمائية لأللفي
  .لتحسين نوعية حياة اإلنسان والتنوع البيولوجي في األراضي الجافة

نفس  ذا ول بب، ه نةالس ّميت س نة 2006 س نفس الس.   للصحارى والتصحرة الدوليالس ا، ول ون بب أيض رر أن يك  تق
ذه السنة    ليوم الدولي للتنوع البيولوجي     باموضوع االحتفال    ة          "في ه وجي لألراضي الجاف وع البيول ة التن نفس السبب   ".  حماي  ،ول

د   وزيرا ور  122أظهر   دان                     ئيس وف م للبل ل، تضامنهم ودعمه ا، البرازي ؤتمر األطراف في آوريتيب امن لم اع الث  حضروا االجتم
  .االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحرمن خالل  وذلك ،وبهاالمتأثرة وشع

وجي مشترك   مصير  يربطه لألممديد التزامنا آمجتمع  جإن اليوم الدولي للتنوع البيولوجي يقدم لنا فرصة فريدة لت           إيكول
  . األجلطويل

اإلجراءات الملموسة من أجل الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي       بروح من الشجاعة     واساندأن ت   أدعوآم جميعا إلى      ."
ة  به الرطب ة وش ي األراضي الجاف ط، وب.  ف جاعة فق ل بش اعي فبالعم ن التضامن الجم عور م نش دفحق، س ام ق ه ي 2010 ع  ف

 .ذ الحياة على آوآب األرضننقاألراضي الجافة وشبه الرطبة و


