
طبع عدد محدود من ، يدة مناخيامحا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  من جدول األعمال 2- 6 البند
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشردة في االجتماع الالمقررات المعتم
   الجافة وشبه الرطبةراضيالتنوع البيولوجي لأل    10/35المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

ة الوارد في المرفق األول بالتقرير المرحلي رطبة وشبه الجاف الترسيم المعدل لألراضي اليعتمد  - 1
 إلى األمين التنفيذي إبالغ هذا الترسيم إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ويطلب 1ةلبرامج العمل المواضيعي

  . سنوات بموجب االتفاقية؛10التصحر من إجل إطالعها على التقدم المحرز بشأن مراجعة خطتها االستراتيجية ومدتها 
  :ي والحكومات األخرى، عند اإلقتضاء، إلى القيام بما يلاألطرافيحث   -2
إعداد وتنفيذ خطط إدارة الجفاف ونظم اإلنذار المبكر على جميع المستويات، أو تنقيح القائمة منها،   )أ(

 مع مراعاة أثر الجفاف ،بما في ذلك خطط اإلدارة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي وعلى مستوى األحواض
في زيادة مرونة األراضي الجافة ءات مكافحة التصحر وإجراوالتصحر على التنوع البيولوجي ودور التنوع البيولوجي 

  :، سعيا إلىشبه الرطبة
  إدراج تقدير المخاطر وتقييمات اآلثار وإدارة اآلثار؛   )1(
توجيه عملية إدارة التنوع البيولوجي لمنع التصحر، بما في ذلك من خالل مشاركة جميع   )2(

مجتمعات األصلية والمحلية، ال النساء والرعاة وغيرهم من صوصاأصحاب المصلحة، وخ
 من خالل نظم صوصا، وخالمجتمعية التقليديةوفقا لالستراتيجيات حسب مقتضى الحال 

  ؛مألوفاالستخدام ال
شبه الرطبة في االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وإدراج القضايا المتعلقة باألراضي الجافة   )ب(

ية للتنوع البيولوجي، وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر، وبرامج  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنصوصاوخ
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 األصلية مجتمعاتالعمل الوطنية للتكيف بغية تحسين وتنسيق التنفيذ أينما يمكن، مع المشاركة الكاملة والفعالة لل

  والمحلية؛
 من التقرير المرحلي 30 و29، يواصل تنفيذ األنشطة الواردة في الفقرتين 9/17إذ يشير إلى المقرر   )ج(

 2، لالجتماع التاسع لمؤتمر األطرافوالنظر في االقتراحات المتعلقة بالعمل في المستقبل التي أعدها األمين التنفيذي
 بما في ، بشأن األنشطة المشتركة المحتملة الخاصة باتفاقيات ريو الثالث9/16فضال عن األنشطة المحددة في المقرر 

تنسيق أكثر فعالية بين اتفاقيات ريو، مع اإلقرار بأن التنفيذ كان محدودا حتى من أجل إلقليمية، ذلك من خالل البرامج ا
  اآلن؛

زيادة مدى األراضي العشبية للمناطق المعتدلة المتضمنة في المناطق المحمية لمعالجة نقص تمثيل   )د(
  هذه المناطق المحمية؛

رى من نفس المنطقة دون اإلقليمية ونفس اإلقليم إلعداد التشاور مع البلدان المجاورة والبلدان األخ  )ه(
ة الجفاف لخفض أثر الجفاف على التنوع البيولوجي على الصعيد داروتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل تعاونية إل

  أو مستوى األحواض؛/اإلقليمي ودون اإلقليمي و
شبه وبين األراضي الجافة وضع وتنفيذ أدلة خاصة بأفضل الممارسات بشأن التخطيط المتكامل   )و(

غرض اإلسهام في حفظ التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة واستخدامه بالرطبة واألراضي الرطبة 
  المستدام؛

إعداد أنشطة تجريبية ونموذجية في مجال الزراعة المستدامة واالستخدام المستدام للموارد البرية في   )ز(
 في المناطق المحمية ها المستدام الموارد الطبيعية واستخدامحفطع إيالء اهتمام خاص لاألراضي الجافة وشبه الرطبة م

  وفقا ألهدافها اإلدارية؛
لتنوع على ا الذي يتناول التكيف مع تغير المناخ والمخاطر 3، إعالن هوا هينيأخذ في االعتبار  -3

  البيولوجي كتحديات مشتركة تواجه بلدان حوض نهر ميكونغ؛
طراف والحكومات األخرى على وضع أهداف وطنية وإقليمية محددة، وفقا للظروف  األيحث  -4

 لتقييم تنفيذ برنامج العمل بشأن األراضي 2020- 2011 للتنوع البيولوجيستراتيجية مشى مع الخطة االالوطنية وبما يت
ة التي تواجهها خاصلتحديات ال من أجل أن تنعكس بصورة أفضل االبيولوجي اتفاقية التنوع بموجبالجافة وشبه الرطبة 

  ؛ة األصلية والمحليمجتمعات الال سيماالنظم اإليكولوجية والسكان الذين يقطنون فيها، و
لمحددة في  والمنظمات المعنية على دعم األنشطة ااألخرى والحكومات ،األطراف  أيضايحث  -5

 اتفاقيات ريو الثالث على الصعيد دون الوطني  للقدرات الوطنية التي توطد أوجه التآزر بينعمليات التقييم الذاتي
  والوطني واإلقليمي في األراضي الجافة وشبه الرطبة؛
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 إلى األمين التنفيذي أن يكفل إدراج دور األراضي الجافة وشبه الرطبة عند تقديم اقتراح يطلب  -6
تغير المناخ واتفاقية بشأن دة اإلطارية إلعداد أنشطة مشتركة بين اتفاقيات ريو الثالث إلى أمانتي اتفاقية األمم المتح

   بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛10/33األمم المتحدة لمكافحة التصحر على النحو الوارد في المقرر 
 والمنظمات المعنية على االستفادة من المعلومات الواردة في األخرى والحكومات ،األطرافيشجع   -7

التنوع البيولوجي بشأن عمل ال ضمن برنامج ستجابة تغير المناخ وأنشطة االآثار  إدراجعنمذكرة األمين التنفيذي 
 والمحلية، ة األصليمجتمعات مع المشاركة الكاملة والفعالة لل،9/16 فضال عن المقرر 4،ألراضي الجافة وشبه الرطبةل

في أعمالها القادمة بشأن إدراج تغير المناخ في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه 
  .الرطبة

 بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وكذلك، قدر ،إلى األمين التنفيذييطلب   -8
  : خرين المعنيينبشأن تغير المناخ، والشركاء اآلاإلطارية  اإلمكان، أمانة اتفاقية األمم المتحدة

ذ أنشطة مشتركة لزيادة التعاون ينف ويعد، رهنا بتوافر الموارد المالية، وقتضاء اإلحسبأن يستكشف،   )أ(
 تفاقية ويفضل من خالل وسائل وإجراءات قائمة بالفعل في كل ا،بين مجتمعات العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية

، من أجل زيادة إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي واإلدارة ) اتفاقية التنوع البيولوجيفي إطار برامج العمل ،مثال(
  المستدامة لألراضي واإلصالح اإليكولوجي في مجال الحد من الكوارث وإدارة المخاطر؛

رات التقنية التفاقية التنوع  من سلسلة المنشوا خاصاأن ينشر، رهنا بتوافر الموارد المالية، تقرير  )ب(
البيولوجي يستعرضه النظراء عن قيمة األراضي الجافة وشبه الرطبة يماثل تقارير سلسلة المنشورات التقنية بشأن 

 األصلية والمحلية في حفظ مجتمعات دور الرعاة وغيرهم من المراعاةتقدير قيمة األراضي الرطبة والغابات، مع 
ليدية، بغرض إتاحة  المستدام وما يرتبط بها من معارف تقلرطبة واستخدامه الجافة وشبه االتنوع البيولوجي لألراضي

م والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة ولمؤتمر العلمي الثاني للجنة المعنية بالعللت المناسب التقرير في الوق
  لمكافحة التصحر؛

 األراضي بما في خداماستخدام المياه وإدارة است:  عن دليال،يعد، رهنا بتوافر الموارد الماليةأن   )ج(
ذلك الممارسات الزراعية التكيفية ومكافحة تآكل التربة وبشأن تحديد التهديدات التي يكون لها أكبر آثار على 

  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة؛
ية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة ستراتيجية العشر المؤشرات المشتركة بين الخطة االيحدد أن  )د(

وأن يرسل  2020-2011لتنوع البيولوجي لستراتيجية  والخطة اال2020ع البيولوجي لعام التصحر وهدف التنو
  النتائج إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية باإلبالغ المتجانس؛

علوم والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة أن يشترك في المؤتمر العلمي الثاني للجنة المعنية بال  )ه(
 واإلدارة ،التقييم االقتصادي للتصحر"، تحت الموضوع المحدد المعنون 2012لمكافحة التصحر المقرر عقده في عام 

  ؛"المستدامة لألراضي ومرونة المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة
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دولي الثاني بشأن تغير المناخ واالستدامة والتنمية في المناطق شبه القاحلة، أن يراعى نتائج المؤتمر ال  )و(

   واألحداث األخرى المثيرة لالهتمام؛20095آب /البرازيل، في أغسطسبوالية سيارا، د في فورتاليزا، نعقالم
في تنفيذ ويرها والحاجة إلى االستعانة بقدراته وتطلمجتمع المدني لعتبار الدور الحاسم أن يأخذ فى اال  )ز(

  ؛ وخصوصا في أفريقياالتدابير الخاصة باإلدارة المستدامة لألراضي الجافة وشبه الرطبة وفي تحديد أفضل الممارسات
  : األمين التنفيذي توسيع نطاق ما يليطلب كذلك إلىي  -9
فادة فيما يتعلق قاعدة البيانات الحالية التفاقية التنوع البيولوجي للممارسات الجيدة والدروس المست  )أ(

بربط حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بسبل العيش في األراضي الجافة وشبه الرطبة، والسيما في حالة 
 األصلية والمحلية وتنسيق الجهود مع اللجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة مجتمعاتال

 بما الحالة األخرى ذات الصلةدراسات انات األخرى لمع قواعد البيو إلدارة المعارف، لمكافحة التصحر إلعداد نظام
  ؛منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة التي أجرتها دراسات الحالةفي ذلك 

قاعدة بيانات التدابير الحافزة لتحسين إدراج البرامج في العمليات المتعلقة باألراضي الجافة وشبه   )ب(
  الرطبة؛

 وحفظ ،اإلرشادات المتعلقة بالرعي الواردة في دليل الممارسات الجيدة المتعلقة بالرعييالحظ  إذ  -10
  : األمين التنفيذي تحديديطلب كذلك إلى  6الطبيعة والتنمية،

 واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، أفضل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةبالتعاون مع   )أ(
 لمعالجة التضارب بين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والرعي والزراعة في األراضي الجافة الممارسات

 بما في ذلك الصراعات المتعلقة باإلدارة المتكاملة للمياه ونقص المياه خاصة عندما تؤثر تلك الصراعات ،شبه الرطبةو
المحددة في المعلومات بالمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب  ثغراتعلى احتياجات التنوع البيولوجي من المياه لسد ال

  األصلية والمجتمعات المحلية ورهنا بتوافر الموارد المالية؛
أمثلة عن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بإشراك الفئات المهمشة المحددة وفقا للظروف الوطنية في   )ب(

 السكان األصليين والبدو الرعاة صوصالجافة شبه الرطبة، وختنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي ا
  الرحل؛

----  
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