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طلبات مؤتمر األطراف الواردة لمتابعة : شبه الرطبةالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة و

  9/17في المقرر 

 لفريق العامل األولل الرئيسيين المشاركينمشروع توصية مقدم من 

  توصية مقدمة لمؤتمر األطراف - أوال

أن يعتمد مؤتمر األطراف مقرراً على غرار ب العلمية والتقنية والتكنولوجية هيئة الفرعية للمشورةلا توصي
  :يلي ما

  إن مؤتمر األطراف

  :القيام بما يلي ،، بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحراألمين التنفيذي إلى طلبي  -1

التعـاون بـين المجتمعـات العلميـة الطبيعيـة      زيـادة  مشتركة ل أنشطة ]وتنفيذ إعداد[ ]يستكشف[  )أ(
مثل برامج عمل اتفاقيـة التنـوع   (مة بالفعل في كل من االتفاقيتين ويفضل من خالل وسائل وإجراءات قائ ،واالجتماعية
، بما في ذلك كمسـاهمة  مجال تخفيض حدة الكوارثمن أجل زيادة إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في  ،)البيولوجي

  ؛في متابعة لمؤتمر المناخ العالمي الثالث

لتنـوع  التفاقيـة ا التقنيـة  المنشـورات  لسـلة  سمن تقرير خاص ، رهنا بتوافر الموارد المالية، نشر  )ب(
بشـأن  المنشورات التقنية تقارير سلسلة  يماثل 1شبه الرطبةوالجافة بشأن قيمة األراضي  يستعرضه النظراء البيولوجي

مع األخذ في الحسبان دور الرعاة وغيرهم من الشعوب األصـلية والمجتمعـات    األراضي الرطبة والغاباتتقدير قيمة 
ي حفظ موارد التنوع البيولوجي لألراضي القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة وما يرتبط بها من معارف المحلية ف

                                                           
ي الجافة وشبه الرطبة واألراضي الجافة للبحر المتوسط النظم االيكولوجية لألراض: أن األراضي الجافة وشبه الرطبة تشمل 5/23يحدد المقرر    1

كذلك حدود األراضي الجافة وشبه الرطبة بما يتسق والمعايير الخاصة  9/17ويعتمد المقرر . واألراضي شبه القاحلة واألراضي العشبية والسافانا
 .مم المتحدة لمكافحة التصحرباألراضي القاحلة وشبه القاحلة واألراضي شبه  الرطبة التي وضعتها اتفاقية األ
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، بغرض إتاحة التقرير في وقت مالئم لعقد المؤتمر العلمي الثـاني للجنـة المعنيـة بـالعلم     تقليدية واستخدامها المستدام
  ؛افحة التصحروالتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة لمك

المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني للجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمـم المتحـدة     )ج(
التقييم االقتصـادي للتصـحر واإلدارة   "، تحت الموضوع المحدد المعنون 2012لمكافحة التصحر المقرر عقده في عام 

  ؛"حلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبةالمستدامة لألراضي ومرونة المناطق القا

مراعاة نتائج المؤتمر الدولي الثاني بشأن تغير المناخ واالستدامة والتنمية في المناطق شبه القاحلـة،    )د(
  لالهتمام؛ ةواألحداث األخرى المثير 2009آب /المعقود في فورتاليزا، البرازيل، في أغسطس

به المجتمع المدني في تنفيذ التدابير الخاصة بـاإلدارة المسـتدامة   مراعاة الدور الحاسم الذي يضطلع   )و(
  .لألراضي الجافة وشبه الرطبة وفي تحديد أفضل األساليب

  :األمين التنفيذي توسيع نطاق ما يلي إلىيضا طلب أي  - 2

ـ للممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما ي المتاحة على اإلنترنتقاعدة البيانات   )أ( حفـظ   ربطتعلق ب
رطبة، وال سـيما فـي حالـة الشـعوب     شبه الالجافة المستدام بسبل العيش في األراضي  هالتنوع البيولوجي واستخدام

جنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا التابعـة التفاقيـة األمـم المتحـدة     لاألصلية والمجتمعات المحلية وتنسيق الجهود مع ال
  ؛رفلمكافحة التصحر إلعداد نظام إلدارة المعا

شـبه  الجافـة  األراضـي  العمليات المتعلقة بلتحسين إدراج البرامج في  الحافزةقاعدة بيانات التدابير   )ب(
  ؛رطبةال

الرعي وحفـظ  المتعلقة بالواردة في دليل أفضل الممارسات  باإلرشادات المتعلقة بالرعي يأخذ علماإذ   - 3
  :دتحدي األمين التنفيذي إلىلك يطلب كذ 2الطبيعة والتنمية،

، أفضل الممارسات الالزمة لمعالجـة التضـارب   ألمم المتحدةل ألغذية والزراعةابالتعاون مع منظمة   )أ(
مـن أجـل سـد     رطبـة شبه الالجافة األراضي المستدام والرعي والزراعة في  هبين حفظ التنوع البيولوجي واستخدام

  والمجتمعات المحلية ورهنا بتوافر الموارد المالية؛ بالمشاركة الكاملة للشعوب األصلية المعلومات فيالفجوات المحددة 

المحددة وفقا للظروف الوطنيـة  إشراك المجموعات المهمشة يتعلق بأمثلة عن الممارسات الجيدة فيما   )ب(
رطبة، وخاصـة الرعـاة   شبه الالقاحلة وشبه القاحلة والجافة ألراضي لفي تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي 

  والشعوب األصلية المتنقلة، مع مراعاة أن األمر قد يتطلب تغييرات مؤسسية لتيسير هذه المشاركة؛ يتنقلونالذين 

  :إلى القيام بما يلي حيثما يكون مالئما والحكومات األخرى األطراف يدعو أيضا  - 4

 القائمة منهـا،  ، أو تنقيحعلى جميع المستوياتونظم اإلنذار المبكر إعداد وتنفيذ خطط إدارة الجفاف   )أ(
 بما في ذلك خطط اإلدارة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي وعلى مستوى األحواض مع مراعـاة أثـر الجفـاف   

  : رطبة، سعيا إلىشبه الالجافة األراضي على التنوع البيولوجي ودور التنوع البيولوجي في زيادة مرونة  والتصحر

  ر وإدارة اآلثار؛ إدراج تقدير المخاطر وتقييمات اآلثا) 1(

                                                           
2 en.pdf-web-booklet-pastoralism-guide-practice-good-https://www.cbd.int/development/doc/cbd. 
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مـن خـالل مشـاركة جميـع     ، بما في ذلك والتصحر توجيه عملية إدارة التنوع البيولوجي لمنع الجفاف) 2(

 حسب مقتضى الحـال الرعاة وغيرهم من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، و النساء ، وخاصةأصحاب المصلحة
  ؛، وخاصة من خالل نظم االستخدام العرفيستراتيجيات التقليدية للمجتمعات المحليةوفقا لإلو

في اإلستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنيـة،   رطبةشبه الالجافة إدراج القضايا المتعلقة باألراضي   )ب(
وخاصة اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبرامج العمل الوطنيـة لمكافحـة التصـحر    

للتكيف بغية تحسين وتنسيق التنفيذ أينما يمكـن، مـع المشـاركة الكاملـة للشـعوب األصـلية        وبرامج العمل الوطنية
  ؛والمجتمعات المحلية

من التقريـر المرحلـي    30و 29نشطة الواردة في الفقرتين تنفيذ األ يواصل 9/17إذ يستذكر المقرر   )ج(
لمـؤتمر األطـراف    تاسـع مين التنفيذي لالجتماع الالتي أعدها األ لعمل في المستقبلباالمتعلقة قتراحات االوالنظر في 

)UNEP/CBD/COP/9/19( ، بشأن األنشطة المشتركة المحتملة الخاصـة   9/16فضال عن األنشطة المحددة في المقرر
بـأن  مع اإلقـرار  اإلقليمية، وتنسيق أكثر فعالية بين اتفاقيات ريو، البرامج  من خاللبما في ذلك الثالث  ,ريوباتفاقيات 

  تنفيذ كان محدودا حتى اآلن؛ال

إلعـداد   اإلقلـيم التشاور مع البلدان المجاورة والبلدان األخرى من نفس المنطقة دون اإلقليمية ونفس   )د(
وتنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل تعاونية لمكافحة الجفاف لخفض أثر الجفاف على التنوع البيولـوجي علـى الصـعيد    

  ستوى األحواض؛أو م/أو دون اإلقليمي و/اإلقليمي و

شـبه  الجافـة  األراضـي  لتخطيط المتكامل بين أدلة خاصة بأفضل الممارسات بشأن اوضع وتنفيذ   )ه(
يغرض اإلسهام في حفظ التنوع البيولوجي لألراضي الجافـة وشـبه الرطبـة واسـتخدامه     رطبة واألراضي الرطبة ال

  .المستدام

تجريبية فى مجال الزراعة المستدامة واإلسـتخدام المسـتدام   توفير بيئة  للبيانات العملية  واألنشطة ال)     و(
  فى األراضى الجافة وشبه الرطبةللموارد البرية

 يإعالن هوا هين الذي يتناول التكيف مع تغير المناخ والمخاطر للتنـوع البيولـوج   يأخذ في االعتبار  - 5
  كتحديات مشتركة تواجه بلدان حوض نهر ميكونغ 

للظـروف   وفقـا  ،محددةوطنية وإقليمية وضع أهداف إلى والحكومات األخرى األطراف  أيضا يدعو  - 6
 البيولـوجي اتفاقية التنـوع  برنامج عمل تقييم تنفيذ ل 2020 -  2011 للفترة اإلستراتيجيةلخطة الوطنية وبما يتسق مع ا

الـنظم   اجههـا من أجل أن تنعكس بصورة أفضل التحـديات المحـددة التـي تو   األراضي الجافة وشبه الرطبة  بشأن
  ؛ة، وخاصة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلياإليكولوجية والسكان الذين يقطنون فيها

دعم األنشطة المحددة في عمليـات  إلى والمنظمات المعنية  األخرىاألطراف والحكومات  كذلك يدعو  - 7
 والـوطني دون الـوطني   الصـعيد على الث ات ريو الثالتقييم الذاتية للقدرات الوطنية التي توطد أوجه التآزر بين اتفاقي

إدراج هذا الدعم في إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك بين اتفاقيات ريـو  [ الرطبةفي األراضي الجافة وشبه  واإلقليمي
  .]الثالث

على االستفادة من المعلومات الـواردة   والمنظمات المعنية األخرىوالحكومات األطراف  يشجع أيضا  - 8
إدراج تأثيرات تغير المناخ وأنشطة التصدي لها ضمن برنامج عمل التنـوع البيولـوجي    عنين التنفيذي مذكرة األمفي 

مع المشـاركة  9/16فضال عن المقرر ، UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.1الوثيقة في األراضي الجافة وشبه الرطبة 
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دراج تغير المناخ في تنفيذ برنامج العمل بشـأن  والمجتمعات المحلية، في أعمالها القادمة بشأن إ ةالكاملة للشعوب األصلي
  .التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

  طلب إلى األمين التنفيذي - ثانيا

إلى األمين التنفيذي  14/5إعماال لتوصيتها  العلمية والتقنية والتكنولوجية هيئة الفرعية للمشورةلا تطلب
والمحلية الستكشاف إمكانيات وضع مقترح جانب المجتمعات األصلية التشاور مع األطراف، بمشاركة كاملة من 

وتقديم تقرير عن التقدم المحرز لمؤتمر األطراف في اجتماعه ريو الثالث  اتفاقياتبشأن األنشطة المشتركة بين 
  .العاشر

----  


