
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .جتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى اال .من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  شررابع عاالجتماع ال

  2010أيار /مايو 21-10 نيروبي،

 من جدول األعمال 1-1-3البند 

  بشأن التنوع البيولوجي للجبالاستعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل 

  مشروع توصية مقدم من رئيس الفريق العامل األول

 مقررقد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في توصية مؤتمر األطراف باعتماد 

  :على غرار ما يلي

  إن مؤتمر األطراف،

 2005ديسمبر /كانون األول 22 فيالصادر  60/198 الجمعية العامة قرارمن  16الفقرة إلى  شيرإذ ي

الجمعية العامة  مافيهالحظت  الذي ،2007 كانون األول/ديسمبر 19 صادر فيال 62/196من القرار  26والفقرة 

  اتفاقية التنوع البيولوجي؛ في إطارد برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال اعتمابارتياح 

 كانون األول/ديسمبر 21 فيالصادر  64/205 الجمعية العامة قرارمن  23أيضا إلى الفقرة  شيرإذ يو

إلى تعزيز تنفيذ برنامج العمل بشأن  وأصحاب المصلحة اآلخرين، الذي دعت بموجبه الجمعية العامة الدول 2009

ترتيبات الع ووض ،المتجدد االلتزام السياسي من خاللاتفاقية التنوع البيولوجي  في إطارالتنوع البيولوجي للجبال 

  ؛المتعددة األطراف المالئمةمؤسسية الليات اآلو

  واتجاهات التنوع البيولوجي للجبال  حالة

التابع لمنظمة  (GMBA) بالتقدم الذي أحرزه التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال يرحب  -1

Diversitas من للجبال  ةمواضيعيبوابة  بإنشاءجي، معلومات التنوع البيولوالقيام، بالتعاون مع المرفق العالمي ل في

إجراء بحوث بشأن البيانات األولية المتعلقة بالتنوع بالسماح قواعد البيانات ذات المرجعية الجغرافية و أجل إتاحة

التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال والمنظمات األخرى ذات  ويدعو ،البيولوجي في سياق يخص الجبال تحديدا

  مختلفة؛ في أشكالوإتاحة المعلومات على نطاق واسع  ةالمواضيعي بوابةالمواظبة على تحديث ال الصلة إلى
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المحلية إلى األصلية ووالمجتمعات والمنظمات ذات الصلة األطراف، والحكومات األخرى،  يدعو  -2

رصد ر، لملة أموجالستخدامها في البوابة المواضيعية وذلك ضمن ، جمع وتحديث المعلومات بشكل دوري

  :عما يلي تالتغييرات ونشر المعلوما

يكولوجية التنوع البيولوجي للجبال بما في ذلك عن المواقع ذات األهمية البيولوجية واإل  )أ(

عن األنواع ي الجبلي، وخدمات النظام اإليكولوجي، وحيوا محميات المحيط الوخصوصواالجتماعية واالقتصادية، 

ألغذية والزراعة لة بما في ذلك الموارد الوراثية يجينتوطنة، وعن الموارد الع الماألنواالمهددة بخطر االنقراض و

  ؛بوجه خاص

  ؛للجبال لتنوع البيولوجيالمرتبطة با ةالثقافي واألبعادالمعارف التقليدية   )ب(

ر التنوع البيولوجي للجبال، بما في ذلك، بوجه خاص، تغير لتغيالمباشرة وغير المباشرة  دوافعال  )ج(

  ؛ةية والرياضيالسياحاألنشطة  فضال عناستخدام األراضي،  وتغيرلمناخ، ا

ية، وعلى األخص الحصاد لألنواع ذات القيمة العالاستخدام االتجاهات، بما في ذلك كثافات   )د(

  األنواع المحلية والمتوطنة، وما يترتب على ذلك من تغييرات في األعداد والموائل وخواص النظم اإليكولوجية؛

  منافعالم تقاسو المستدام الستخداموا حفظللاإلجراءات المباشرة : 1عنصر البرنامجي رقم ال

إلى  المحليةاألصلية ووالمجتمعات والمنظمات ذات الصلة األطراف، والحكومات األخرى،  يدعو  -3

  :القيام بما يلي

  ق الجبلية المحمية القائمة؛طتعزيز فاعلية اإلدارة في المنا  )أ(

متطلبات برنامج العمل بشأن المناطق تمشيا مع مناطق محمية تدار بشكل فعال ومالئم إنشاء   )ب(

  وى في النظم االيكولوجية للجبال؛جل حماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ذات األولية القصأالمحمية من 

خذ في عند اإلقتضاء واإلمكان، ومع األإنشاء، ضمن أمور أخرى، ممرات للحفظ وتواصلية،   )ج(

الحاجة إلى مراعاة لحدود، مع ل ةبراعالبلية جونظم المناطق المحمية العلى نحو خاص األنواع المتوطنة  الحسبان

  إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األوسع؛

، نية واإلقليميةطالو وتنفيذ األهداف وضعالنظر في األطراف والحكومات األخرى إلى  يدعو  -4

هذه األهداف، وذلك ضمن  نحو تحقيقد المؤشرات المرتبطة بها لتقييم التقدم المحرز فضال عن إعدا

-2011مع مراعاة الخطة االستراتيجية للفترة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لكل منها، 

في جهد لتنوع البيولوجي للجبال بما في ذلك فقدان االمباشرة لفقدان التنوع البيولوجي،  دوافعال التي تعالج 2020،1

                                                   
 .وفقا للصياغة في مشروع الخطة االستراتيجيةة إلى مراجعهذا النص يحتاج    1
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، والتلوث، واألنواع الغريبة المفرط االستغاللوط على التنوع البيولوجي نتيجة تغير الموائل، والضغ لخفض

بالنظر وخدمات النظم االيكولوجية ذات الصلة، للجبال التنوع البيولوجي  إستعادةحماية وولة وتغير المناخ، غازيال

  التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛ في إلى إمكانية إسهامها

المحلية، األصلية ووالمجتمعات والمنظمات ذات الصلة األطراف، والحكومات األخرى،  شجعي  -5

األخذ في ، مع آثاره بالعالقة إلى التنوع البيولوجي للجبالوالتخفيف من والتكيف قضايا تغير المناخ  معالجةإلى 

 الوثيقة انظر(ستعراض المتعمق للعمل بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ ات المتعلقة باالتوصيالالحسبان 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 ( خالل القيام بما يليمن:  

التنوع البيولوجي للجبال ومكوناته في الموقع الطبيعي، وعند  حفظإعداد وتنفيذ تدابير تتعلق ب  )أ(

لخطر  والتي تتعرض حاليا أو يحتمل أن تتعرض قع الطبيعيخارج الموية واألنواع جينالموارد الاإلقتضاء، حفظ 

  ؛ نقراض بسبب تغير المناخإلا

يكولوجية الحرجية الجبلية النظم اإل إستعادةللحد من إزالة الغابات و ، عند اإلقتضاء،التدابيراتخاذ   )ب(

بغية تعزيز دور  الرطبةفي أراضي الخث واألراضي  بما في ذلكالكربون في التربة الجبلية،  حفظ، والمتدهورة

  ؛الخدمات المهمة األخرى للنظم اإليكولوجيةو للكربون والمياهطبيعية الجبال كعناصر تنظيمية 

ا مواستخدامه التنوع البيولوجي للجبال وجميع مكوناته حفظوضع وتعزيز وتنفيذ سياسات مواتية ل  )ج(

، فضال عن معالجة لتعزيز القدرة على التحملتقليدية  ا من معارفمما يرتبط بهولتقليل أثر تغير المناخ،  المستدام

  ؛الزراعة غير المستدامة ممارسات

رصد اآلثار العالمية للتغير في المناطق الجبلية، من خالل شبكات دعم وتنسيق البحوث و  )د(

  العمليات الطبيعية، وخدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي؛التغييرات في مالحظة 

كجزء من استراتيجيات لطاقة المتجددة خطيط اتإجراء التقييم البيئي والتقييم االستراتيجي ل  )ه(

  ها على التنوع البيولوجي للجبال؛آثارفي المناطق الجبلية والتخفيف 

المنظمات والمبادرات ذات الصلة على سبيل المثال وليس الحصر برنامج المناطق  يدعو  -6

لمساعدة البلدان  بالمحمياتاللجنة العالمية المعنية و التحاد العالمي لحفظ الطبيعيةاترك بين البيولوجية الجبلية المش

  .ة بتغير المناختعلقالم اعلى تنفيذ برامجها ومشاريعه

 تربية المواشيالزراعة ووتحسين أنشطة التنوع البيولوجي صيانة األطراف تعزيز إلى  طلبي  -7

  ؛للجبال دامةلتنمية المستالمناسبة لوالحراجة 

  :طرائق التنفيذ للحفظ واالستخدام المستدام وتقاسم المنافع: 2العنصر البرنامجي رقم 
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 جبلية داخل واليتها القضائية إلى النظر في التي لديها نظماألطراف والحكومات األخرى  يدعو  -8

من خالل  المستدامل واستخدامه التنوع البيولوجي للجبا لحفظ النظام اإليكولوجيهج ون طويلة األجلاعتماد رؤية 

مل بشأن التنوع تنفيذ برنامج العمن أجل بناء القدرات احتياجات زمنية واول محددة، وجد إجراءاتوضع 

بما إدراجها في االستراتيجيات وخطط األعمال الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي عند اإلقتضاء والبيولوجي للجبال 

  المستدامة في المناطق الجبلية؛  ةلتنميلة عاماالستراتيجيات العن  فضالمنقحة، ال االستراتيجيةخطة ليتشمى وا

مؤسسية متعددة الجهات الليات اآلترتيبات والوطنية واللجان األطراف على استعمال ال شجعي  -9

 من أجلبين القطاعات والتعاون تنسيق لتعزيز العلى المستويين الوطني والمحلي إنشاء الجديد منها أو القائمة 

وربطها بتنفيذ برنامج  62/196 الجمعية العامة قرارمن  15كما تدعو إلى ذلك الفقرة التنمية المستدامة للجبال 

  ؛العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال

تسبب يمكن أن تلى التعاون في وضع استراتيجيات إقليمية بشأن الحيوانات التي إاألطراف  يدعو  -10

  في المناطق الجبلية؛  سيما الحيوانات المفترسة الكبيرة، والالبشر ع معارفي ص

ل وتنفيذ استراتيجيات وخطط عم، على وضع وعند اإلقتضاء ، كلما أمكناألطراف شجعي  -11

عند الضرورة، ذات الصلة بمساعدة المنظمات الدولية واإلقليمية [ ،لتنوع البيولوجي للجبالحفظ التعاونية إقليمية 

  ؛]وبموافقتها ع األطراف المعنية في هذا التعاونوعند الطلب من جمي

بين األراضي  تفاعالتال إنشاءاألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى  شجعي  -12

رفاهية الشعوب و بهدف تعزيز حفظ التنوع البيولوجي للجبال واستخدامه المستدامالمرتفعة واألراضي المنخفضة، 

  يكولوجية؛نظم اإلخدمات ال وفيرت من خالل

اتحاد التنمية المستدامة في و (ICIMOD) المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية يدعو  -13

ومشروع الهضبة العليا في واتفاقيتي منطقة األلب والكاربات،  ،(CONDESAN) اإلقليم اإليكولوجي لألنديز

مع  الوثيقركتها في وضع استراتيجيات إقليمية، للعمل والمبادرات األخرى ذات الصلة إلى تعزيز مشااألنديز 

  ؛تنفيذ برنامج العمل بشان التنوع البيولوجي للجبال فيوالمساعدة عند استالم طلبات من البلدان البلدان 

والمبادرات  (GMBA) للجبال بيولوجيالتقييم العالمي للتنوع الالشراكة المعنية بالجبال، و دعوي  -14

جيع على تعزيز تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال وذلك بالتعاون الوثيق مع التشإلى األخرى 

  ؛64/205الجمعية العامة  قرارمن  23ألخذ في االعتبار الفقرة األطراف والمنظمات مع ا

تمشيا مع أهداف االستراتيجية والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، ، األطراف يدعو  -15

الموارد الوراثية النباتية  عادة وتعزيز حالة حفظتإسإلى والمبادرات األخرى ذات الصلة  ،النبات حفظية لالعالم

، بما يتسق ويتجانس مع االتفاقية وحوافز أخرى اقتصاديةمن خالل تقديم حوافز  الجبلية المحليةوالحيوانية 

  مستدام؛اليولوجي للجبال واستخدامه التنوع البحفظ  ل، من أجوااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة
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  المنافعستدام وتقاسم الم الستخداموا حفظللإجراءات دعم : 3العنصر البرنامجي رقم 

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى إعداد وتنفيذ برامج وطنية  يدعو  -16

 حفظيكولوجية واالجتماعية لع االقتصادية واإلتبرز المناف والتثقيف وزيادة التوعية لالتصالوإقليمية وعالمية 

يكولوجية إلى سكان خدمات النظم اإل لتوفيرو بشرمستدام تحقيقا لرفاهية الالالتنوع البيولوجي للجبال واستخدامه 

  ؛المناطق المنخفضةفي مجتمعات كذلك إلى الالمناطق الجبلية و

صلة إلى وضع وتنفيذ برامج التعاون األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات ال يدعو  -17

  ؛بين المناطق الجبلية لتبادل أفضل الممارسات، والخبرات، وتبادل المعلومات والتكنولوجيات المالئمة

تعاون مع الدوائر العلمية، بالالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة،  يشجعو ،األطراف يحث  -18

فضال عن آثار تدابير ، إلى دراسة آثار تغير المناخ جبليةمجتمعات الوالمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة وال

مستدامة جل وضع تفاصيل استراتيجيات أالتنوع البيولوجي، من على على البيئات الجبلية والتكيف والتخفيف 

  ؛والتخفيفلتكييف ل

بحوث ضع برامج إلجراء الت أن، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة األطراف يدعو  -19

  ؛واستخدامه المستدام اللجبلمن أجل حفظ التنوع البيولوجي 

  :القيام ما يلي تنفيذيإلى األمين ال يطلب  -20

مع المنظمات، والمبادرات، واالتفاقيات اإلقليمية دعما لألطراف في  اتشراكالالتعاون و تعزيز ) أ(

  الصلة؛ذات  ترامقرتنفيذها لبرنامج العمل بشان التنوع البيولوجي للجبال وال

من نشر المعلومات، وأفضل الممارسات، واألدوات والموارد المتعلقة بالتنوع البيولوجي للجبال  ) ب(

  .والوسائل األخرىتبادل المعلومات آلية غرفة  خالل

----  

  


