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طلبات مؤتمر األطراف لمتابعة : التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

  9/17الواردة في المقرر 

 لفريق العامل األولا ةمشروع توصية مقدم من رئيس

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

  األطراف إن مؤتمر

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

 ،التعاون بين المجتمعات العلمية الطبيعيـة واالجتماعيـة  زيادة مشتركة ل أنشطة وتنفيذ إعداد  )أ(
مثل بـرامج عمـل اتفاقيـة التنـوع     (قيتين ويفضل من خالل وسائل وإجراءات قائمة بالفعل في كل من االتفا

، بما فـي ذلـك   مجال تخفيض حدة الكوارثمن أجل زيادة إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في  ،)البيولوجي
  ؛كمساهمة في متابعة لمؤتمر المناخ العالمي الثالث

لتنوع تفاقية االالتقنية المنشورات سلسلة من تقرير خاص ، رهنا بتوافر الموارد المالية، نشر  )ب(
تقـارير   يماثـل  قاحلة والجافة شبه الرطبـة وشبه الالقاحلة بشأن قيمة األراضي  يستعرضه النظراء البيولوجي

مع األخذ فـي الحسـبان دور الرعـاة     األراضي الرطبة والغاباتتقدير قيمة بشأن المنشورات التقنية سلسلة 
موارد التنوع البيولوجي لألراضي القاحلة وشـبه   وغيرهم من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في حفظ

  القاحلة والجافة شبه الرطبة وما يرتبط بها من معارف تقليدية واستخدامها المستدام؛

المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني للجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمـم    )ج(
التقيـيم االقتصـادي   "، تحت الموضوع المحدد المعنون 2012ي عام المتحدة لمكافحة التصحر المقرر عقده ف

  ؛"للتصحر واإلدارة المستدامة لألراضي ومرونة المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة

مراعاة نتائج المؤتمر الدولي الثاني بشأن تغير المناخ واالستدامة والتنمية في المناطق شـبه    )د(
  لالهتمام؛ ةواألحداث األخرى المثير 2009آب /في فورتاليزا، البرازيل، في أغسطس القاحلة، المعقود
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  :األمين التنفيذي توسيع نطاق ما يلي إلىيضا طلب أي  - 2

ربط تعلق بللممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما ي المتاحة على اإلنترنتقاعدة البيانات   )أ(
شـبه  القاحلة وشـبه القاحلـة والجافـة    ام بسبل العيش في األراضي المستد هحفظ التنوع البيولوجي واستخدام

جنة المعنيـة بـالعلوم   لرطبة، وال سيما في حالة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وتنسيق الجهود مع الال
  ؛والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر إلعداد نظام إلدارة المعارف

القاحلة األراضي العمليات المتعلقة بلتحسين إدراج البرامج في  الحافزةانات التدابير قاعدة بي  )ب(
  ؛رطبةشبه الوشبه القاحلة والجافة 

ـ الواردة في دليل أفضل الممارسات  باإلرشادات المتعلقة بالرعييرحب إذ   - 3 الرعي المتعلقة ب
  :يدتحد األمين التنفيذي إلىلك يطلب كذ 1وحفظ الطبيعة والتنمية،

، أفضل الممارسات الالزمـة لمعالجـة   ألمم المتحدةل ألغذية والزراعةابالتعاون مع منظمة   )أ(
القاحلـة وشـبه   األراضـي  المستدام والرعي والزراعة في  هالتضارب بين حفظ التنوع البيولوجي واستخدام

الكاملة للشعوب األصـلية   بالمشاركة المعلومات فيمن أجل سد الفجوات المحددة  رطبةشبه الالقاحلة والجافة 
  والمجتمعات المحلية ورهنا بتوافر الموارد المالية؛

إشراك المجموعات المهمشة في تنفيذ برنامج العمل يتعلق بأمثلة عن الممارسات الجيدة فيما   )ب(
ـ  رطبة، وخاصة الرعـاة  شبه الالقاحلة وشبه القاحلة والجافة ألراضي لبشأن التنوع البيولوجي   ونالـذين يتنقل

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

بالمشاركة الكاملة للشعوب األصـلية   التشاور مع األطرافاألمين التنفيذي ا إلى يطلب أيض  - 4
ـ  ين اتفاقيـات ريـو   والمجتمعات المحلية من أجل استكشاف إمكانيات إعداد مقترح بشأن األنشطة المشتركة ب

  الثالث وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى مؤتمر األطراف كيما ينظر فيه في اجتماعه العاشر؛

  :والحكومات األخرى إلى القيام بما يلي األطراف يدعو أيضا  - 5

تنقـيح   ، أوعلى جميـع المسـتويات  ونظم اإلنذار المبكر إعداد وتنفيذ خطط إدارة الجفاف   )أ(
بما في ذلك خطط اإلدارة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي وعلى مستوى األحواض مـع   القائمة منها،

القاحلـة وشـبه   األراضي مراعاة أثر الجفاف على التنوع البيولوجي ودور التنوع البيولوجي في زيادة مرونة 
توجيـه  ) 2(خاطر وتقييمات اآلثار وإدارة اآلثار؛ وإدراج تقدير الم) 1: (رطبة، سعيا إلىشبه الالقاحلة والجافة 

، وخاصـة  من خالل مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك عملية إدارة التنوع البيولوجي لمنع الجفاف
سـتراتيجيات التقليديـة   وفقـا لإل الرعاة وغيرهم من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بمن فيهم النساء و

  ؛، وخاصة من خالل نظم االستخدام العرفيللمجتمعات المحلية

فـي   رطبـة شـبه ال القاحلة وشـبه القاحلـة والجافـة    إدراج القضايا المتعلقة باألراضي   )ب(
اإلستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وخاصة اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة المتعلقـة بـالتنوع    

                                                           
1 en.pdf-web-booklet-pastoralism-guide-practice-good-https://www.cbd.int/development/doc/cbd. 
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ر وبرامج العمل الوطنية للتكيف بغية تحسين وتنسيق التنفيـذ  البيولوجي وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصح
  ؛أينما يمكن، مع المشاركة الكاملة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

من التقرير المرحلـي والنظـر فـي     30و 29نشطة الواردة في الفقرتين مواصلة تنفيذ األ  )ج(
لمـؤتمر األطـراف    تاسـع مين التنفيذي لالجتمـاع ال التي أعدها األ لعمل في المستقبلباالمتعلقة قتراحات اال
)UNEP/CBD/COP/9/19( اإلقليمية، وتنسيق أكثر فعالية بين اتفاقيات ريـو،  البرامج  من خالل، بما في ذلك

  بأن التنفيذ كان محدودا حتى اآلن؛مع اإلقرار 

 اإلقلـيم ليمية ونفس التشاور مع البلدان المجاورة والبلدان األخرى من نفس المنطقة دون اإلق  )د(
إلعداد وتنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل تعاونية لمكافحة الجفاف لخفض أثر الجفاف على التنـوع البيولـوجي   

  أو مستوى األحواض؛/أو دون اإلقليمي و/على الصعيد اإلقليمي و

فـة  القاحلة وشبه القاحلة والجااألراضي وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية للتخطيط المتكامل بين   )ه(
والريادية في مجال الزراعة واستخدام المـوارد   النموذجيةرطبة واألراضي الرطبة وتهيئة بيئة لألنشطة شبه ال
  .البرية

 يبإعالن هوا هين الذي يتناول التكيف مع تغير المناخ والمخاطر للتنـوع البيولـوج   يرحب  - 6
في اللجنة المعنية بنهر ميكونغ على  البلدان األعضاء ويحثكتحديات مشتركة تواجه بلدان حوض نهر ميكونغ 

  متابعة اإلعالن؛ عندلجفاف لخفض آثار الجفاف على التنوع البيولوجي مشتركة لدارة إلعداد عملية اإل إدراج

 وفقـا  ،محـددة وطنية وإقليمية وضع أهداف إلى األطراف والحكومات األخرى  أيضا يدعو  - 7
برنـامج عمـل   تقييم تنفيـذ  ل 2020إلى عام  2011لعام  جيةاإلستراتيلخطة للظروف الوطنية وبما يتسق مع ا

من أجل أن تنعكس بصـورة أفضـل التحـديات    األراضي الجافة وشبه الرطبة  بشأن البيولوجياتفاقية التنوع 
، وخاصة الشعوب األصلية والمجتمعـات  النظم اإليكولوجية والسكان الذين يقطنون فيها المحددة التي تواجهها

  اقتصادية؛تنمية  عاجلة إلىتغير المناخ والحاجة الالضعف أمام ي ذلك عدة أمور من ضمنها بما فالمحلية، 

دعم األنشطة المحددة في إلى والمنظمات المعنية  األخرىاألطراف والحكومات  كذلك يدعو  - 8
دون  لصـعيد اعلـى  ات ريو الـثالث  عمليات التقييم الذاتية للقدرات الوطنية التي توطد أوجه التآزر بين اتفاقي

  .واإلقليمي والوطنيالوطني 

على االستفادة من المعلومات  والمنظمات المعنية األخرىوالحكومات األطراف  يشجع أيضا  - 9
والمجتمعـات   ة، مع المشاركة الكاملة للشعوب األصليUNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.1الواردة في الوثيقة 

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

  

----  


