
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال6-4البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

      التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة9/17المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

قـل  أ والسيما   ، للبلدان النامية  ة والمالي ة الفني مساندةتقديم ال  المنظمات المعنية والوكاالت المانحة إلى       يدعو  -1
د وتنفيـذ خيـارات اسـتخدام     لتحديذات االقتصاد االنتقالي،  والبلدان  النامية من بينها،    لجزرية الصغيرة   ادان نموا والدول    البل

 وتـدر الـدخل    واسـتخدامه المـستدام   التنوع البيولـوجي  من حفظالتي تعزز  في األراضي الجافة وشبه الرطبة       األراضي
إشراك القطاع الخاص والشراكات العامة ومن خالل إنـشاء صـندوق           خالل  بما في ذلك من      ،للمجتمعات األصلية والمحلية  

   هذه األنشطة؛مساندةخاص ل
 األطراف على وضع مراكز وشبكات بحوث إقليمية ودون إقليمية لتبادل البحـوث، والمعلومـات،       يشجع  -2

   فيما يخص األراضي الجافة وشبة الرطبة؛اوالمعارف التقليدية والثقافية والتكنولوجي
 األطراف على النظر في خيارات استخدام األراضي التي تعزز حفظ التنوع البيولوجى واستخدامه              يشجع  -3

 والنظـر   ام اإليكولوجي  نهج النظ  مع استعمال  ،وتطوير مواقع تجريبية   للمجتمعات األصلية والمحلية،     المستدام وتحقق الدخل  
  ؛التنوع البيولوجي الزراعيبشأن ألراضي الرطبة وشبه الرطبة و العمل بشأن التنوع البيولوجي ليامجنفي الروابط بين بر

ـ ومنخفـضة اآل  فعالة  هي آلية   لحياة البرية   المستدامة ل  اإلدارة أنب إذ يحيط علما    -4  الـدخول   إليـصال ر  اث
تخطـيط اسـتخدام    مـن خـالل      الحياة البريـة     إدارة على تعزيز    األطراف يشجع والمحلية،   ةلمجتمعات األصلي لالمستدامة  
  ؛تحقيق االستخدام المستدام للحياة البريةل للحد من الصراعات بين البشر واألحياء البرية واألراضي

 خدام البرية قد يكون لها ميزة نسبية على غيرها من خيـارات اسـت             لألحياء المستدامة   اإلدارة أن يالحظ  -5
وجـود  األمطـار و   المحلية مثل قلة سـقوط       ئيةالبي الظروف   المتوطنة مع  لألنواع ةف الطبيعي عمليات التكي بسبب  األراضي  
  ؛األمراض

 المتوقعة  ثارآلتحمال ل كثر  أ تكون   قدلحياة البرية   المستدامة ل  المستخدمة لإلدارة  األراضين  أ يالحظ كذلك   -6
  ؛أعاله إليها بسبب العوامل المشار األراضيستخدام الخيارات األخرى اللتغير المناخ من 
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 ة االسـتراتيجي  تهاخطب رحبيو  (UNCCD) مكافحة التصحر  ل  المتحدة األمم ةتفاقيم ال مهالدور  ال ب عترفي  -7

  لتعزيز تنفيذ تلك االتفاقية؛عملها طار ذات السنوات العشر وبإ
، واتفاقية األمـم المتحـدة    لألمم المتحدةألغذية والزراعة التعاون مع منظمة ا    األمين التنفيذي، ب   إلى يطلب  -8

  : الصلة القيام بما يليويذوالمتعاونيين  األخرى لمكافحة التصحر والمنظمات
نية بمـا فـي ذلـك المعـارف التقليديـة           تقتجميع ونشر قائمة بدراسات الحالة عن المعارف العلمية وال          )أ(
   إدارة التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة واستخدامه المستدام،بخصوص
 جهود المجتمعات األصلية والمحلية فيمـا يتعلـق         مساندةدوات ل ة أ حقيبإجراء دراسة جدوى بشأن وضع        )ب(

 وإدارة اسـتخدام األراضـي   ، وتثمين الموارد الطبيعية، التربةحات ومكافحة ت،بالرعي المستدام وممارسات الزراعة المكيفة   
  راضي الجافة وشبه الرطبة؛ وتحديد التهديدات التي لها أكبر األثر على التنوع البيولوجي في األ، الكربوناحتجاز و،والمياه

وإدارة التربة والرعي في    والتكيف معه،    تغير المناخ    التخفيف من إعداد مجموعة من الخبرات في مجال         )ج(
  األراضي الجافة وشبه الرطبة؛

 واتجاهـات   حالـة دراسة تنسيق إجراءات اإلبالغ بين االتفاقيات ذات الصلة وتعزيز التعاون على تقييم               )د(
   والتهديدات التي تتعرض لها؛ األراضي الجافة وشبه الرطبةوالتهديدات
  لألمـم المتحـدة  ألغذيـة والزراعـة  ا األمين التنفيذي أن يستكشف، بالتعاون مع منظمة  إلى  كذلك يطلب  -9

(FAO) مكافحة التصحر ل المتحدة   األمم ةتفاقي وا (UNCCD)،      سبل تعزيز التعاون في مجال الرعي واالسـتخدام الزراعـي
 عن اإلجراءات التـي اتخـذت بالفعـل     ا تقرير أن يعد  و ،8/2من المقرر   ) ج(11 اضي الجافة وشبه الرطبة وفقا للفقرة     لألر

، مع مراعاة السمات الخاصة لألراضي الجافة وشبه الرطبـة واحتياجـات الـسكان الـذين              يجب اتخاذها واإلجراءات التي   
ـ ورة العلمية والفنية والتكنولوجيةلهيئة الفرعية المعنية بالمشيعيشون فيها، لكي تواصل ا     قبـل انعقـاد االجتمـاع    ه النظر في
  العاشر لمؤتمر األطراف؛

، (UNCCD) كافحة التـصحر  لم المتحدة   األمم ةتفاقياأمانة   األمين التنفيذي، بالتعاون مع      إلى كذلكيطلب    -10
 البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبـة،       اج اعتبارات تغير المناخ في برنامج العمل بشأن التنوع        مضع اقتراحات إلد  أن ي 

 قبـل انعقـاد االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر          لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية      لتعرض على نظر ا   
هـا  عالج التـي    يتغير المناخ والتنوع البيولـوج     بشأن   9/16األطراف، استنادا إلى عناصر اإلرشادات الواردة في المقرر         

تقييم لحالة تنفيذ، وكذلك تحديد الثغرات التي تشوب عملية التنفيذ هذه بما في ذلك اسـتعراض               والفعل برنامج العمل الحالي،     ب
فـي  لغابات واإلدارة المستدامة السـتخدام األراضـي    ل والنظر في أهمية اإلدارة المستدامة       التغلب عليها  واقتراحات   قباتالع

   المناخ؛غير الجافة فيما يتعلق بتاألراضي تعزيز فهم دور الغابات ذات حاجة إلىالالجافة وشبه الرطبة واألراضي 
 واألمـن   سبل العـيش   أهمية التنوع البيولوجي في األراضي الرطبة وشبه الجافة من أجل تحسين             يدرك  -11

فـي  ات الحالية لتغير المناخ  تنفيذ المكونلمساندة بجهود األمانة ويرحب،  والتخفيف من حدتهتغير المناخمع تكيف  الالغذائي و 
 إلى يطلباألمم المتحدة لمكافحة التصحر، و    برنامج العمل المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية         في  برنامج العمل و  
  تعاون مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لزيادة تعزيز هذه الجهود؛أن ياألمين التنفيذي 

  االجتماعين السابع والثامن لفريق االتصال المشترك ومذكرة األمين التنفيـذي          يقرير ت يالحظ مع التقدير    -12
األمـين التنفيـذي    إلى   يطلبو  )UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1( خيارات تعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث      عن  

صحر األراضي وتغير المناخ كما يدعو إلى ذلـك المقـرر           ت/تعزيز التعاون وأوجه التآزر بشأن التنوع البيولوجي، وتدهور       
 القـضايا علـى النحـو    حول ومواصلة المناقشات مع فريق االتصال المشترك ،تغير المناخ والتنوع البيولوجي بشأن   9/16

  ؛9/16المبين في المقرر 
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الطبيعـة التـابع    فظ  المركز العالمي لرصد ح    لتي أجراها  الدراسة   الناتجة عن  ترسيم الحدود  خيار   يعتمد  -13
، رهنا بإضافة الغابـات االسـتوائية الجافـة     هذا المقرر  الواردة في المرفق   (UNEP-WCMC)لبرنامج األمم المتحدة للبيئة     

 أسـاس  معايير علىتستعمل الوشبه الرطبة، التي تراعي على النحو الواجب معايير اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، و   
تفاقية التنوع البيولوجي كطريقة لتحديد المناطق اإليكولوجية، التي تتـألف المعـايير البيولوجيـة               إطار ا  التعريف الوارد في  

 األمين التنفيذي، بالتعاون مـع المركـز العـالمي          إلىويطلب   األراضي الجافة وشبه الرطبة      عريفواإليكولوجية كأساس لت  
بيان الغابات االستوائية الجافـة     ل، تحديث الخريطة الواردة في المرفق       التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة    الطبيعة  لرصد حفظ   

  وشبه الرطبة على وجه أفضل؛
14-  التنوع البيولوجي فيما يتعلـق      ضياعوكالة الفضاء األوروبية لتقدير تغير معدل       في   الجاري بالعمل   يقـر 

ختبار هذا النهج، ويتطلع إلى تحقيق النتـائج التـي          بحجم األراضي الجافة وشبه الرطبة، بما في ذلك الخريطة النموذجية ال          
 اإلضافية الالزمة لـسد الثغـرات       لموارد ا حسبان، مع األخذ في ال    2008 من سنة يتوقع أن تصبح متاحة في النصف الثاني        

  التي تشوب المعلومات والبيانات؛
 هـدف التنـوع     بلوغتحول دون    واالحتياجات والقيود التي قد      العقبات الرئيسية  إزاء   يعرب عن بالغ قلقه     -15

فريقيا بشأن أوجه   أل في األراضي الجافة وشبه الرطبة على النحو المستوحى من حلقة العمل اإلقليمية              2010البيولوجي لعام   
بـشأن أوجـه التـآزر    ومن حلقة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي   األخرى  واالتفاقيات  التآزر بين اتفاقيات ريو واالتفاقيات      

الجافـة وشـبه    األراضي  مريكا الالتينية وبلدان الكاريبي بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية الزراعية في            أل يمياإلقل
  الرطبة؛

 بأن ارتفاع معدل الفقر في األراضي الجافة وشبه الرطبة ويعتبر أن األنشطة الالزمة لتحـسين                وإذ يسلم   -16
القضاء علـى الفقـر المـدقع       ( 1 الهدف   وخصوصا أهداف إنمائية لأللفية،     ةسبل العيش في هذه األراضي تجمع بالتالي عد       

 تطوير األنشطة الواردة فـي الفقـرتين        مواصلةإلى األمين التنفيذي    يطلب  ،  )ضمان االستدامة البيئية  ( 7 والهدف   )والمجاعة
 األنـشطة ال سـيما     ،(UNEP/CBD/COP/9/19)  تقريره المرحلي والنظر في مقترحاته للعمل في المستقبل         من 30 و 29

، لتنظر فيهـا الهيئـة الفرعيـة للمـشورة     ام اإليكولوجي المتعلقة بالتقييم االقتصادي والمدفوعات المسددة مقابل خدمات النظ       
العلمية والتقنية والتكنولوجية، قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، مع التركيز على أن مكافحـة ضـياع التنـوع                   

 مع تغيـر  كيفتباع نهج شامل يراعي أمور من ضمنها سبل عيش الشعوب المحلية والت          إذه المناطق يتطلب    البيولوجي في ه  
  المناخ؛

 مثل االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث،        ،إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات المعنية      يطلب    -17
عداد اقتراحات بشأن خيارات إدارة التنوع البيولوجي والجفاف        لتجميع المعلومات عن آثار الجفاف على التنوع البيولوجي وإ        

  ولوجية قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛ تكن والوالتقنيةليعرض على الهيئة الفرعية المشورة العلمية 
  المرفق

  التي أجراها  الدراسة الناشئة عن لترسيم الحدودخيار 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةلتابع  الالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة

برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة        التـابع ل  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة      استخدمت دراسة أجراها      -1
(UNEP-WCMC)         لمناطق التـي  حدود ا مؤقت لترسيمالتحليل المكاني لنظام المعلومات الجغرافية على نطاق عالمي للقيام ب

 اتفاقية التنوع البيولوجي، كما حدد ذلك فريق        في إطار  العمل بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة        ينبغي أن يتضمنها برنامج   
األراضي القاحلة وشبه القاحلة، واألراضي المعشوشبة والسفانا، والمناظر الطبيعية فـي           :  المخصص، وهي  ينالخبراء التقني 

  . من المنطقة األرضية العالمية في المائة47.39ويتضمن هذا التعريف  . منطقة البحر المتوسط
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 (WWF)يتكون التحليل من خرائط للمناطق اإليكولوجية األرضية للصندوق العـالمي لحفـظ الطبيعـة                 -2

وبوجه خاص، يجري تقييم استخدام معايير تقوم على التعريـف بموجـب اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي             . والمناطق القاحلة 
  .يف المناطق التي تتعدى نطاق التعاريف المناخية البيولوجيةومواصفات المناطق اإليكولوجية لتصن

  :فيما يلي تعاريف المناطق اإليكولوجية المعتمدة ألغراض هذه الخريطة  -3
بعد تعريف واحـد  لها يمكن تعريف النظم اإليكولوجية في منطقة البحر المتوسط بشكل عام ألنها لم يحدد          )أ(

ة أو جافـة حـار   أو مواسم صـيفية  معتدلة وممطرةموما مناطق ذات مواسم شتوية وتتضمن ع . مناخي أو مناخي بيولوجي   
وتتسم ) الغابات وأراضي األخشاب واألراضي المعشوشبة    (وتتكون من مجموعة واسعة من أنواع الموائل         . شديدة الحرارة 

  بوجود جنيبات منخفضة وخشبية تتكيف مع الحرائق؛
وتشكل سلسلة  . عشابنا طبقة أرضية تتكون من أعشاب وما يشبه األ        تطغى على النظم اإليكولوجية للسفا      )ب(

  من نباتات غير مشجرة من خالل أراضي خشبية مفتوحة على غطاء سقفي مغلق مع أعشاب أرضية؛
يمكن تعريف النظم االيكولوجية لألراضي المعشوشبة بشكل عام على أنها مناطق تطغى عليها األعشاب                )ج(

وتعتبر فترات الجفاف الدورية واألمطار الموسـمية       .  تات شبة المشعوشبة مع بعض النباتات الخشبية      أو النبا ) غراميناتشي(
ألراضي المعشوشبة  لالعالية والحرائق واألراضي التي ترعى فيها الحيوانات آكلة األعشاب سمات عادية للنظم اإليكولوجية              

  .الطبيعية والسفانا
  

  
---- 


