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 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع الحادي عشر

 2192أكتوبر /تشرين األول  91-8بار، الهنر، آ حيرر

 *ؤقتمن جرول األعمال الم 9-93و 3-99 انالبنر

                                                      

 .01و  39 في الفقرتينأعر إصرار الوثيقة م  تمريالت طفيفة   - 1
*   UNEP/CBD/COP/11/1. 

 

 تقرير مرحلي عن التنوع البيولوجي وتغير المناخ

 وعن التنوع البيولوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبة

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -1

( الممارف الملمية 9إلى األمين التنفيذي أن يحرر ويمزز ويجم  وينشر مايلي: ) 91/33طلب مؤتمر األطراف في المقرر  .1
والثغرات الممرفية بشأن الصالت  بين الحفظ واالست راج المستراج للتنوع البيولوجي وحفظ م زونات الكربون المضوي  ورراسات الحالة

ذات اإلمكانيات المالية لحفظ واستمار  م زونات الكربون فضال عن ترابير إرار  النظج االيكولوجية   المناطق( تحليالت تحرر 2واستمارتها )
( أروات لتقييج اآلثار المباشر  وغير المباشر  لتغير المناخ على 3اج لفرص الت فيف من تغير المناخ ذات الصلة )تحقق أفضل است رالتي 

( وجهات النظر ورراسات الحالة من األطراف بشأن إرراج التنوع البيولوجي في األنشطة ذات الصلة بتغير المناخ 4التنوع البيولوجي و)
ة الغازية، واستجابات اإلرار  ذات الصلة م  اإلشار  إلى الحاجة يبالتوجيهية القائمة بشأن األنواع الغر  رئالمبا( مملومات، بما في ذلك 0)

إلى تكييف التنوع البيولوجي والنظج االيكولوجية م  تغير المناخ فضال عن الحاجة إلى الحر من آثار األنواع الغريبة الغازية القائمة 
قياس وتيسير اإلبالغ عن تحقيق المناف  االجتماعية والثقافية واالقتصارية للتنوع البيولوجي وتغير المناخ ( مؤشرات ل6والجرير  المحتملة )

( أروات لتقييج و فض اآلثار السلبية ألنشطة الت فيف من تغير المناخ والتكيف ممه على التنوع 7ومكافحة التصحر/ ترهور األراضي )
 البيولوجي.

والتكيف ( يرعج تصميج وتنفيذ النهج الممتمر  على النظج االيكولوجية للت فيف 9ن التنفيذي أن )وطلب نفس المقرر إلى األمي .2
( اإلبالغ عن الثغرات في الممارف والمملومات التي تحررها األطراف من  الل تقاريرها الوطنية 2من حيث صلتها بالتنوع البيولوجي )
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في األنشطة المتملقة بتغير المناخ واإلبالغ عن األنشطة التي تت ذها المنظمات لممالجة  التنوع البيولوجيوالتي تحول رون إرراج اعتبارات 
 .هذه الثغرات

إلى األمين التنفيذي التماون م  اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر من أجل  91/30وطلب مؤتمر األطراف في المقرر  .3
االجتماعية لزيار  إرراج التنوع البيولوجي واإلرار   والطبيمية  الملوجاون بين روائر مشتركة لزيار  التم( استكشاف ووض  وتنفيذ إجراءات 9)

رار  الم اطر )  ضمن( إصرار تقرير  اص 2المسترامة لألراضي واعتبارات االسترجاع االيكولوجي في عمليات الحر من الكوارث وا 
( وض  إرشار بشأن 3ر المالية، بشأن أهمية األراضي الجافة وشبه الرطبة )بتوافر الموار السالسل التقنية التفاقية التنوع البيولوجي، رهنا 

رار   است راج األراضي بما في ذلك مواءمة الممارسات الزراعية ومكافحة تآكل التربة، وعن تحرير األ طار التي لها أكبر است راج المياه وا 
تحرير مؤشرات مشتركة بين ال طة اإلستراتيجية المشرية السنوات  (4تأثير على التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة )

 .2121-2199للتنوع البيولوجي للفتر  التفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر وال طة اإلستراتيجية 

لوجي القائمة التنوع البيو ( قاعر  بيانات اتفاقية 9وفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذ أن يوس  نطاق ) .4
بربط الحفظ واالست راج المستراج للتنوع البيولوجي بسبل الميش في األراضي الجافة بشأن الممارسات الجير  والرروس المستفار  فيما يتملق 

 .( قاعر  بيانات الترابير والحوافز للنهوض بإرراج البرامج في األراضي الجافة وشبه الرطبة2وشبه الرطبة ,)

بالتماون م  منظمة األمج المتحر  لألغذية والزراعة واتفاقية (9طراف كذلك الى األمين التنفيذى  أن يحرر )وطلب مؤتمر األ .5
لممالجة التضارب بين الحفظ واالست راج المستراج للتنوع البيولوجي والرعي والزراعة في األمج المتحر  لمكافحة التصحر أفضل الممارسات 

التي تحرر وفق الظروف الوطنية، في تنفيذ برنامج أمثلة عن الممارسات الجير  إلشراك الفئات المهمشة  (2األراضي الجافة وشبه الرطبة )
 .المتنقلينوالسكان األصليين  الرحلألراضي الجافة وشبه الجافة و اصة الرعا  ل الممل الممني بالتنوع البيولوجي 

اله. ويبلغ القسج الثاني عن األنشطة المت ذ  استجابة للمقرر وقر أعرت هذه الوثيقة لإلبالغ عن األنشطة المشار إليها أع .6
الصارر  عن الهيئة  96/8من جرول األعمال المؤقت والتوصية  3-99وتغير المناخ فيما يتملق بالبنر بشأن التنوع البيولوجي  91/33

بشأن التنوع البيولوجي  91/30تي تنفذ استجابة للمقرر للمشور  الملمية والتقنية والتكنولوجية. ويبلغ القسج الثالث عن األنشطة الالفرعية 
من جرول األعمال( والمسائل المتملقة ب فض االنبماثات من إزالة الغابات وترهور الغابات في  9-93ألراضي الجافة وشبه الرطبة )البنر ل

اخ والتي عولجت بصور  منفصلة من  الل من جرول األعمال( والهنرسة الجيولوجية ذات الصلة بالمن 9-99)البنر البلران النامية 
كذلك تتصل  (UNEP/CBD/COP/11/3على التوالي ) 96/1و 96/3توصيتي الهيئة الفرعية للمشور  الملمية والتقنية والتكنولوجية 

بات في من جرول األعمال المتملق ب فض االنبماثات من إزالة الغابات وترهور الغا 9-99بالبنر  UNEP/CBD/COP/11/24الوثيقة 
 .البلران النامية

التصحر تشمل وهناك بمض القضايا المشتركة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، واألراضي الجافة وشبه الرطبة، ومكافحة  .7
في  استمار  النظج االيكولوجية ومكافحة التصحر وترهور األراضي والتكيف م  تغير المناخ والت فيف من آثاره. ولذا فإن هذا الممل يسهج

، مقاومة النظج االيكولوجية ومساهمة التنوع البيولوجي في م زونات 2121لتمزيز، بحلول عاج  90الهرف تحقيق أهراف إيتشي و اصة 
في المائة من النظج االيكولوجية التي تماني من الترهور ومن  90الكربون من  الل الحفظ واالسترجاع بما في ذلك استمار  ما اليقل عن 

 التصحر.في الت فيف من آثار تغير المناخ والتكيف ممه ومكافحة  ثج اإلسهاج

إلى  الرطبةعن األراضي الجافة وشبه  91/30عن التنوع البيولوجي وتغير المناخ و 91/33وتشير الطلبات من المقررين  .8
نظج االيكولوجية. ولذلك فإن هذا الكربون المضوي، وبين اإلرار  المسترامة لألراضي واستمار  الالصالت بين حفظ واسترجاع م زونات 

التنوع البيولوجي من جرول األعمال عن  0-93من جرول األعمال عن استمار  النظج االيكولوجية والبنر  1الممل يتملق أيضا بالبنر 
 وض انة، لرى مواصلة تسمى األمالزراعي من حيث ارتباطه بالمبارر  الرولية للحفظ واالست راج المستراج للتنوع البيولوجي للتربة. وسوف 
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للفتر  هذه األنشطة، إلى زيار  االلتزاج ببرامج الممل الم تلفة التفاقية التنوع البيولوجي لتحقيق ال طة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .وأهراف إيتشي للتنوع البيولوجي 2199-2121

 بيولوجي وتغير المناخعن التنوع ال 01/33تقرير عن األنشطة المنفذة استجابة للمقرر  -ثانيا

للتنوع جمع المعارف العلمية ودراسات الحالة وتحديد الثغرات المعرفية بشأن الصالت بين الحفظ واالستخدام المستدام 
 البيولوجي وحفظ واسترجاع مخزونات الكربون العضوي

الممنية لجم    المنظمات الرولية إلى األمين التنفيذي أن يتماون م 91/33)ب( من المقرر 1طلب مؤتمر األطراف في الفقر   .9
المستراج للتنوع البيولوجي وحفظ الممارف الملمية ورراسات الحالة وتحرير الثغرات الممرفية بشأن الصالت بين ال طط واالست راج 

تاح  ة النتائج لألطراف من  الل آلية تبارل المملومات.واسترجاع م زونات الكربون المضوي، وا 

عن الصالت بين  غير المنشور ، أجرى استقصاء عن الرراسات الملمية الرئيسية فضال عن الرراسات واستجابة لهذا الطلب .11
للتنوع البيولوجي، وعالو  على ذلك، أقيمت بنية لقاعر  بيانات عن رراسات الحالة م زونات الكربون المضوي والحفظ واالست راج المستراج 

أساس لتوسي  نطاق قاعر  كأن تست رج هذه البنية في وقت الحق ظج االيكولوجية. ويمكن والممارف المتملقة بالت فيف الممتمر على الن
بالت فيف الممتمر على النظج االيكولوجية تماثل قاعر  بيانات التكيف المتاحة على الموق  الشبكي التفاقية التنوع البيانات الكاملة ال اصة 

 .UNEP/CBD/COP/11/INF/25يقة البيولوجي، ويرر موجز للمملومات المجممة في الوث

 البيولوجي التنوعجمع األدوات القائمة لتقييم اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ على 

إلى األمين التنفيذي أن يجم  األروات القائمة لتقييج اآلثار المباشر   91/33)ر( من المقرر 1طلب مؤتمر األطراف في الفقر   .11
 لمناخ على  التنوع البيولوجي.وغير المباشر  لتغير ا

وجرى جم  أروات لتقييج أ طار وآثار تغير المناخ عن التنوع البيولوجي من عرر من المصارر التي تتراوح بين التقارير الوطنية  .12
ر المناخ والرراسات الملمية والرمارية. وأتيحت المملومات على قاعر  بيانات اتفاقية التنوع البيولوجي الممنية بالتكيف م  تغي

(http://adaptation.cbd.int/ وتشمل .) األروات التجارب وتوقمات اآلثار، والرراسات المفرر  المملية وتقريرات ال براء. كما عرضت
 .رراسات الحالة ال اصة بالحكومات والمنظمات التي تست رج هذه األروات

إضافية من  الل الشراكة التجريبية للتنفيذ الوطني لألنشطة المشتركة فيما بين اتفاقيات ريو و اصة فيما ويجري جم  أروات  .13
االيكولوجية. وسوف تنفذ هذه الشراكة التجريبية في جاميكا وغواتيماال، وفيت ناج، يتملق بتقييج آثار تغير المناخ على األنواع والنظج 

رير  ورينيون، واألراضي الهولنرية لبونير واألراضي البريطانية في بيرمورا. وسوف تتاح األروات من  الل لكاليرونيا الجواألراضي الفرنسية 
 .عن قاعر  بيانات التكيف م  تغير المناخ التابمة التفاقية التنوع البيولوجيالتقرير المتملق بالشراكة التجريبية فضال 

 شأن إدراج التنوع البيولوجي في األنشطة ذات الصلة بتغير المناختجميع وجهات النظر ودراسات الحالة من األطراف ب

إلى األمين التنفيذي تجمي  وجهات النظر ورراسات الحالة الحالية  91/33ي( من المقرر )1وطلب مؤتمر األطراف في الفقر   .14
التفاقية األمج المتحر  اإلطارية بشأن تقريمها واإلضافية من األطراف بشأن إرراج التنوع البيولوجي في األنشطة ذات الصلة بتغير المناخ ل

عنه لمؤتمرات األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمج  تغير المناخ لتنشره على موقمها الشبكي حسب مقتضى الحال، واإلبالغ
 تغير المناخ واتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر.المتحر  اإلطارية بشأن 

http://adaptation.cbd.int/
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( لجم  وجهات النظر بشأن SCBD/STTM/JW/ac/64561 - 106-2008أرسل إ طار ) 2118طس وفي آب/ أغس .15
الوثيقة سبل إرراج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المتملقة بتغير المناخ. وجممت وجهات النظر في 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/22 2 .المتملقة بالتكيف م  تغير المناخ الحالة في قاعر  بيانات اتفاقية التنوع البيولوجي ورراسات 

لطلب وجهات  2199( في تشرين األول/ أكتوبر SCBD/ STTM/JW/lh/77967 - 201-2011وأرسل إ طار آ ر ) .16
المتملقة بالتكيف م  تغير المناخ. وتلقت األمانة تسمة النظر ورراسات الحالة من األطراف لتوسي  قاعر  بيانات اتفاقية التنوع البيولوجي 

 .ررور من األطراف وررين من منظمات غير حكومية وررين من علماء

وواصلت األمانة استمراض وجهات النظر ورراسات الحالة التي أبلغتها األطراف في التقارير الوطنية الرابمة المقرمة التفاقية  .17
بشأن ثة والرابمة المقرمة التفاقية األمج المتحر  اإلطارية في المراسالت الوطنية الثانية والثال التنوع البيولوجي باإلضافة إلى تلك التي تلقتها

 التي قرمت إلى اتفاقية األمج المتحر  اإلطارية بشأن تغير المناخ.الممل الوطنية الممنية بالتكيف  طتغير المناخ و ط

لهيئة الفرعية بما في ذلك واست رمت المملومات المشار إليها أعاله كذلك في إعرار الوثائق ال اصة باالجتماع السارس عشر ل .18
: مقترحات بشأن إرراج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المتملقة بتغير المناخ بما في UNEP/CBD/SBSTTA/16/9الوثيقة 

رراج آثار تغير المناخ وأنشطة ،و  UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/4ذلك ممالجة الثغرات في الممارف والمملومات، والوثيقة  ا 
 .96/3و 96/8أعرت الهيئة الفرعية التوصيتين ة ضمن برنامج الممل بشأن التنوع البيولوجي للجزر. وعلى هذا األساس االستجاب

وفيما يتملق بتقريج هذه المملومات التفاقية األمج المتحر  اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر،  .19
والضمف والتكيف في مذكر  قرمها األمين التنفيذي للرور  الثانية والثالثين للهيئة ن األطراف بشأن اآلثار أررجت وجهات النظر المتلقا  م
مجاالت الممل الممكنة في المستقبل  عنتفاقية األمج المتحر  اإلطارية بشأن تغير المناخ الوالتكنولوجية الفرعية للمشور  الملمية والتقنية 

تحظى  للتماون المناخ. وعالو  عن ذلك، قرمت موضوعات رئيسيةممني باآلثار والضمف والتكيف م  تغير بشأن برنامج عمل نيروبي ال
سرت في برنامج باألولوية تستنر إلى وجهات النظر المتلقا  من األطراف لالجتماع الماشر لفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو وتج

 جناح اتفاقية ريو. 

 التوجيهية القائمة بشأن األنواع الغريبة الغازية واستجابات اإلدارة ذات الصلة  المبادئلك تجميع المعلومات بما في ذ

إلى األمين التنفيذي تجمي  المملومات بما في ذلك المبارئ التوجيهية  91/33)ن( من المقرر 1طلب مؤتمر األطراف في الفقر   .21
والنظج االيكولوجية م  ذات الصلة مشيرا إلى الحاجة إلى تكييف التنوع البيولوجي القائمة بشأن األنواع الغريبة الغازية واستجابات اإلرار  

 زية القائمة أو الجرير  المحتملة.تغير المناخ فضال عن الحاجة إلى الحر من آثار األنواع الغريبة الغا

ممتمر على النظج اإليكولوجية: ممالجة وتتوافر مملومات ذات صلة في المطبوع الممنون "األنواع الغازية وتغير المناخ والتكيف ال .21
استمرضته األمانة. وستقوج األمانة بتجمي   الذي 3،ألنواع الغازيةالممنى با المحركات المتمرر  لتغير المناخ" الذي أعره البرنامج المالمي 

 .مملومات أ رى

                                                      
2

http://adaptation.cbd.int/   
3

 http://www.gisp.org/whatsnew/docs/Climate_Change_ReportA4.pdf
   

http://adaptation.cbd.int/
http://www.gisp.org/whatsnew/docs/Climate_Change_ReportA4.pdf
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ية والتي تحول دون إدراج اعتبارات نتقرير عن الثغرات في المعارف والمعلومات التي حددتها األطراف في تقاريرها الوط
 التنوع البيولوجي في األنشطة ذات الصلة بتغير المناخ

إلى األمين التنفيذي أن يسترعي نظر المنظمات الممنية إلى الثغرات  91/33)ط( من المقرر 1طلب مؤتمر األطراف في الفقر   .22
ية والتي تحول رون إرراج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المتملقة في تقاريرها الوطنفي الممارف والمملومات التي حررتها األطراف 

عرار تقرير عن األنشطة التي ات ذتها هذه المنظمات لممالجة هذه الثغرات.  بتغير المناخ وا 

فة والمملومات وجرى االتصال بكونسورتوج الشركاء الملميين بشأن التنوع البيولوجي لتحرير منهجية مناسبة إلحالة ثغرات الممر  .23
 قير الرراسة.والسبل والوسائل لممالجة هذه الثغرات. ومازالت هذه المنهجية 

، وأررجت في التقرير اإل طاراتوعالو  على ذلك، جرى تجمي  ثغرات الممارف والمملومات التي حررتها األطراف من  الل  .24
( وعلى هذا األساس، أعرت الهيئة الفرعية التوصية UNEP/CBD/SBSTTA/16/9المقرج لالجتماع السارس عشر للهيئة الفرعية )

. وأ يرا أحيلت ثغرات الممارف والمملومات ذات الصلة المتملقة باآلثار والضمف والتكيف إلى اتفاقية األمج المتحر  اإلطارية بشأن 96/8
الفرعية التفاقية األمج المتحر  اإلطارية بشأن تغير  الثالثين للهيئةتغير المناخ من  الل مذكر  قرمها األمين التنفيذي إلى الرور  الثامنة و 

 .ر والضمف والتكيف م  تغير المناخعمل نيروبي بشأن اآلثاالمناخ عن مجاالت الممل الممكنة في المستقبل لبرنامج 

لوجية التي مخزونات الكربون فضال عن تدابير إدارة النظم االيكو تحديد المناطق ذات اإلمكانيات العالية لحفظ واسترجاع 
 تحقق أفضل استخدام للفرص ذات الصلة للتخفيف من تغير المناخ

لتوسي  إلى األمين التنفيذي التماون م  المنظمات الرولية الممنية  91/33/ج( من المقرر 1طلب مؤتمر األطراف في المقرر  .25
ات الكربون فضال عن ترابير إرار  النظج االيكولوجية وتنقيح التحليالت التي تحرر المناطق ذات اإلمكانيات المالية لحفظ استرجاع م زون

تاحة هذه  المملومات صراحة من أجل المساعر  في   التي تحقق أفضل است راج من الفرص ذات الصلة للت فيف من آثار تغير المناخ، وا 
 الت طيط المتكامل الست راج األراضي.

الرولية للغابات النموذجية، استجابة لهذا الطلب. وهذه األرا  بيتا حسوب الكربون، بفضل رعج مالي س ي من الشبكة  وأعر .26
وشبكة الحيا ، ومركز رصر الحفظ المالمي التاب  لليونيب. وتوفر اإلرار  تقريرا عبار  عن منتج مشترك بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 

عن قيج حفظه وحالة الغابات المناخ فضال عن مملومات أوليا للمساهمة المحتملة من أي مجال يهج المست رج في الت فيف من تغير 
وفرص استرجاع الغابات والمناظر الطبيمية. ويمكن وض  مجاالت االهتماج على ال ريطة أو تحميلها عن اإلرار . ويتوافر بيتا حسوب 

المقرر إطالق نس ة  ومن .http://carbon-benefits.unepwcmc-005.vm.brightbox.net/tool: الكربون على الموق 
 .الحاري عشر لمؤتمر األطرافتوضيحية من األرا   الل االجتماع 

مناخ، تحديد مؤشرات لقياس وتيسير اإلبالغ عن تحقيق المنافع االجتماعية والثقافية واالقتصادية للتنوع البيولوجي وتغير ال
 ومكافحة التصحر والتدهور

إلى األمين التنفيذي أن يحرر، بالتماون م  مرفق البيئة المالمية، مؤشرات لقياس  91/33من المقرر  )ج(96تطلب الفقر   .27
 ور.المناخ ومكافحة التصحر/ التره والثقافية واالقتصارية للتنوع البيولوجي وتغيروتيسير اإلبالغ عن تحقيق المناف  االجتماعية 

وتقرج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالتماون م  مرفق البيئة المالمية وكذلك م  البنك الرولي بشأن هذه المسألة وسوف تقرج  .28
 .في وقت الحقتقريرا عن التقرج في هذا النشاط 

http://carbon-benefits.unepwcmc-005.vm.brightbox.net/tool
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 تنوع البيولوجيللتخفيف والتكيف من حيث عالقتهما بالدعم تصميم وتنفيذ النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية 

إلى األمين التنفيذي تقريج الرعج، حسب مقتضى الحال، لألطراف والمنظمات والممليات  91/33( من المقرر ھ)1تطلب الفقر   .29
 نهج ممتمر  على النظج االيكولوجية للت فيف والتكيف من حيث عالقتهما بالتنوع البيولوجي.الممنية لتصميج وتنفيذ 

ل السنتين الماضيتين، لرعج األطراف في تصميج وتنفيذ النهج الممتمر  على النظج االيكولوجية وقر أسنر اهتماج كبير،  ال .31
تتماون م  عرر من الشركاء في هذه المسألة مثل اتفاقية األمج المتحر  اإلطارية بشأن تغير للت فيف والتكيف. والواق  أن األمانة كانت 

حر، واالتحار الرولي لحفظ الطبيمة، والبنك الرولي ومرفق البيئة المالمية. وعالو  على ذلك لمكافحة التصاألمج المتحر   واتفاقيةالمناخ 
بسياسة الكربون األزرق، والشراكة المالمية بشأن المناخ واصلت األمانة توفير المر الت للممليات الجارية مثل الفريق المامل الممني 

المالمي بشأن المناخ والجنسانية باإلضافة إلى استمراض تقرير التقييج ال امس للفريق  ومصاير األسماك وتربية األحياء المائية والتحالف
 ر المناخ.الحكومي الرولي الممني بتغي

وأنشئت شراكة تجريبية لرعج التنفيذ الوطني لألنشطة المشتركة بين اتفاقيات ريو فيما بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة  .31
واالتحار الرولي لحفظ  الطبيمة وعرر من الشركاء التقنيين. ويتمثل الهرف من هذه الشراكة في مية والمفوضية األوروبية مرفق البيئة المال

ريو في إطار نفس التر ل من النهج  اتفاقياتلتصميج وتنفيذ المشروعات التي تسهج في تحقيق أهراف تمزيز قرر  البلران المشاركة 
، وسوف تبنى رائر  من 21ى مؤتمر قمة األرض لريو+لت فيف والتكيف. وقر أطلقت هذه الشراكة علجية لالممتمر  على النظج االيكولو 

يف الممارسات بشأن الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بما في ذلك من  الل النهج الممتمر  على النظج االيكولوجية للت فيف والتك
 ن تيسير نبارل الممارف والمملومات.القررات والمساعر  التقنية فضال عفي بلران التجربة. وتشمل الشراكة بناء 

اتفاقيات ريو والتكيف  يبرز أروار عمليات  4وأصرر فريق االتصال المشترك تقريرا عن التكيف بمنوان "الممل من أجل التكيف"، .32
لمسترامة بما يسترعي األنظار إلى ماتحقق من نجاح، هامة في جرول األعمال المالمي للتنمية ام  تغير المناخ باعتبارها جهات مساهمة 

 وما يتوق  من فرص في المستقبل.

األنشطة التي تنفذ في إطار  يوضح 5كما أصررت اتفاقيات ريو مطبوعا مشتركا عن الغابات بمنوان "الممل من أجل الغابات"، .33
تحر   لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي لمكافحة فقران التنوع اتفاقية األمج المتحر  اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمج الم

زالة الغابات وترهور الغابات، وللحر من االنبماثات من است راج األراضي وأنشطة تغير البيولوجي للغابات، والتصحر، وترهور  األراضي وا 
 كولوجية وتوفير  يارات سبل الميش.االياألراضي ولرعج التكيف من  الل المحافظة على  رمات النظج است راج 

الذي يمتبر منترى  6وثمة مثال آ ر على النشاط اإلرشاري المشترك بين اتفاقيات ريو الثالثة يتمثل في جناح اتفاقيات ريو، .34
من  الل تنفيذ  يمكن تحقيقهاالستثار  الوعي وتقاسج المملومات عن أحرث الممارسات والنواتج الملمية بشأن المناف  المشتركة التي 

وتتمثل أحر الموضوعات الرئيسية للجناح في الت فيف اتفاقيات ريو، ويجتم  الجناح على هامش مؤتمرات األطراف في االتفاقيات الثالثة. 
 .والتكيف الممتمر على النظج االيكولوجية

نوع البيولوجي والت فيف/ التكيف من بينها وقر أتاحت اتفاقية التنوع البيولوجي عررا من المطبوعات التقنية عن الصالت بين الت .35
 مايلي:

                                                      
4

 http://unfccc.int/resource/docs/publications/rio_20_adaptation_brochure.pdf   

 
5

http://unfccc.int/resource/docs/publications/rio_20_forests_brochure.pdf
   

6
 www.riopavilion.org  

http://unfccc.int/resource/docs/publications/rio_20_adaptation_brochure.pdf
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  الصالت المشتركة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛91السلسلة التقنية رقج : 
  إرشار بشأن تمزيز التآزر بين األنشطة الممالجة؛20السلسلة التقنية رقج : 
 ؛ التنوع البيولوجي والتصحر وترهور األراضي وتغير المناخ 
 التنوع البيولوجي والت فيف والتكيف فيما يتملق بتغير المناخ؛49لتقنية رقج السلسلة ا : 
 تقرر فريق ال براء التقنيين الم صص الثاني عن التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛ 
  استمراض الرراسات المتملقة بالصالت بين التنوع البيولوجي ؛42السلسلة التقنية رقج : 
 ف والت فيف؛اآلثار والتكي -تغير المناخ 
  بين التنوع البيولوجي والمقاومة  تجمي  للمالقة -: مقاومة الغابات والتنوع البيولوجي وتغير المناخ43السلسلة التقنية رقج

 ؛واالستقرار في النظج االيكولوجية الحرجية
  ؛2121التنوع البيولوجي وتغير المناخ: تحقيق أهراف : 09السلسلة التقنية رقج 
 فض االنبماثات من إزالة الغابات وترهور الغابات في البلران النامية، والتنوع البيولوجي؛: 01ة رقج السلسلة التقني  
 كتيب نشر  - فض االنبماثات من إزالة الغابات وترهور الغابات في البلران النامية زائرا المناف  -التنوع البيولوجي وسبل الميش

 الرولي والوزار  االتحارية للتماون االقتصاري والتنمية في ألمانيا برعج مالي من النرويج. بصور  مشتركة م  الوكالة األلمانية للتماون
 

الكثير من رراسات الحالة بشأن التكيف الممتمر  7وتتضمن قاعر  بيانات التكيف م  تغير المناخ لرى اتفاقية التنوع البيولوجي .36
 ارات التكيف ورصرها.على النظج االيكولوجية فضال عن أروات لتحرير وتقييج  ي

كما تتصل النهج الممتمر  على النظج االيكولوجية للت فيف والتكيف بالكثير من برامج الممل األ رى لرى اتفاقية التنوع  .37
بشأن التنوع البيولوجي في المياه الرا لية فريق  براء ممني بقرر  التنوع  91/28من المقرر  31الفقر   تنشئالبيولوجي. فملى سبيل المثال 

 البيولوجي على االستمرار في رعج رور  المياه. وقر أبلغت نتائج هذا الفريق لمؤتمر األطراف  الل اجتماعه الحاري عشر في الوثيقتين
UNEP/CBD/COP/11/30 وUNEP/CBD/COP/11/INF/2الممل التقني اتصاال وثيقا بالتكيف الممتمر على النظج  . ويتصل

االيكولوجية، وتغير المناخ، ويشير في المرير من المجاالت إلى الفرص المتاحة لممالجة كل من التكيف والت فيف من  الل النظر في 
 الصالت بين رورتي المياه والكربون و اصة في التربة.

 ويوفر النموذج 8 (.97لممل ال اص بالمناطق المحمية نموذج إلكتروني عن تغير المناخ )النموذج ووض  في إطار برنامج ا .38
رار  المناطق المحمية، ويبرز الرور الذي يمكن أن تضطل   ومبارئتوصيات  توجيهية إلرراج الجوانب المتملقة بتغير المناخ في تصميج وا 

 مناخ.به المناطق المحمية في الت فيف والتكيف بشأن ال

حلقات الممل اإلقليمية الممنية بالمناطق المحمية، في تحرير كيفية أن تصبح  وعالو  على ذلك،  صص يوج كامل،  الل جمي  .39
 من 90و 99و 2الموق  إستراتيجية هامة لمقاومة المناخ واإلسهاج بصور  مباشر  في تحقيق األهراف إرار  المناطق المحمية الممتمر  على 

تنوع البيولوجي. وتشمل عمليات تحرير المفاهيج الرئيسية المتملقة بالتفاعل بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ: التحول في أهراف إيتشي لل
ونقطة التحول، والمقاومة والتكيف والت فيف. وناقش المشاركون في حلقة الممل أهمية الت طيط لإلرار ، وتقييج اإلرار ، وتقييج  النظاج

مار ، والقررات، والمشاركة والمناف  والبحوث والرصر باعتبار ذلك جزءا من  طة شاملة لمقاومة المناخ، وطلبوا ررورا على األ طار، واالست
 األسئلة التالية:

                                                      
7
 http://adaptation.cbd.int/   

learning/-http://www.cbd.int/protected/e 
8
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 إلى أي مرى تتضمن  طط اإلرار  في بلركج مقاومة المناخ والتكيف ممه؟ (أ )

 ؟ممه في  طط اإلرار  هي أفضل االستراتيجيات الممكنة إلرراج مقاومة المناخ والتكيف ما (ب )

 مفرر يمكن عمله إلرراج مقاومة المناخ والتكيف ممه في  طط اإلرار  في بلركج؟ شيءما هو أهج  (ج )

 ما هي األ طار التي تهرر نظاج المناطق المحمية والتي قر تتفاقج نتيجة لتغير المناخ؟ (ر )

 ما هي األ طار التي قر تؤري إلى أحراث تحول في النظاج؟ (ه )

  طط وأولويات االستمار  لريكج قضايا مقاومة المناخ والتكيف ممه؟ نتإلى أى مرى تصم (و )

 ما هي أهج أولويات االستمار  في بلركج؟ وما هي أهمية هذه المناطق لمقاومة المناخ والتكيف ممه؟ (ز )

 ؟للتكيف ممه لالستمار  في بلركج لتمزيز مقاومة المناخ والترويج بمفررهاما هي أهج أولوية  (ح )

ئلة الوارر  أعاله قررا كبيرا من النقاش من جانب المشاركين. وقرج المشاركون أمثلة وأفكارا نظرية و لصوا إلى وقر تطلبت األس .41
أن الطريق إلى التكيف والت فيف فيما يتملق بالمناخ هو، بصور  أساسية، حفظ التنوع البيولوجي لكي "نضطل  بما كان ينبغي به طوال 

 الوقت".

في  جيات تغير المناخ من  الل تكامل وتمميج المناطق المحمية بما في ذلك المناطق المحمية البحريةوجرى أيضا تحرير استراتي .41
المناطق المحمية حسنة التصميج اطق المحمية، وتأكير أهمية شبكات حلقات الممل التي قامت ببيان أهمية التكامل المكاني والقطاعي للمن

والمناطق المابر  للحرور، والشبكات اإلقليمية وتنفيذ ل التكامل المكاني وممرات الموصلية، للتمكين من تحقيق التكيف م  المناخ من  ال
عمليات التقييج المحسنة للثغرات في حلقات الممل المشار إليها واستراتيجيات التكامل القطاعي للمناطق المحمية وتمميمها بما في ذلك 

رراج المناطق المحمية في برنامج الممل الوطنية للتكيف، القطاعية وتقييج رراسالحاجة إلى تنقيح السياسات  ات تثمين المناطق المحمية، وا 
رراج تغير المناخ في عمليات تقييج األ طار   .التي تتمرض لها المناطق المحمية والتنوع البيولوجيوا 

 لى التنوع البيولوجيأدوات لتقييم وخفض اآلثار السلبية ألنشطة التخفيف والتكييف فيما يتعلق بتغير المناخ ع

البيئة المالمية ووكاالته المنفذ ، إلى األمين التنفيذي أن يض ، بالتماون م  مرفق  91/33)ر( من المقرر  96تطلب الفقر   .42
مور، أيتملق بتغير المناخ على التنوع البيولوجي باالعتمار، ضمن جملة أروات لتقييج و فض اآلثار السلبية ألنشطة الت فيف والتكيف فيما 

يئة لرى الوكاالت المنفذ  لتحليل اآلثار البيئية والمشتركة بين القطاعات المحتملة للمشروعات وسياسات حماية الب على األطر القائمة
 التابمة لمرفق البيئة المالمية.

قييج و فض اآلثار بمض أروات ت 9 وقر حرر فريق ال براء التقنيين الم صص الثاني الممني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ. .43
إلى مزير من الممل، ومن ثج السلبية ألنشطة الت فيف والتكيف فيما يتملق بتغير المناخ على التنوع البيولوجي. غير أن األمر مازال يحتاج 

 .المية لتوسي  نطاق هذه المملوماتسوف تتماون أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي م  مرفق البيئة الم
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بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ كأداة للنهوض بتنفيذ  TEMATEA لنموذج المعتمد على مسألةدعم تحديث وتعميم ا
 المقررات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ

بشأن التنوع  TEMATEA)ع( إلى األمين التنفيذي أن يسهج في تحريث وتمميج النموذج الممتمر على مسألة 1تطلب الفقر   .44
 تغير المناخ باعتبار ذلك أرا  للنهوض بتنفيذ المقررات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ.البيولوجي و 

وقر أحيل هذا الطلب إلى برنامج األمج المتحر  للبيئة عارضا اإلسهاج في تحريث وصيانة النموذج الممتمر على مسألة  .45
TEMATEA ي تقرج في هذا الصرر. غير أن األمانة تتماون م  المنظمات األ رى بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ. ولج يتحقق أ

وبوابة األمج المتحر  بشأن االتفاقات البيئية المتمرر  األطراف التي تضج مقررات وقرارات  InforMEA،10وأمانات االتفاقيات بشأن إرار  
الوطنية، والتقارير الوطنية و طط التنفيذ من أمانات االتفاقات  مؤتمر األطراف، واألنباء واألحراث وعضوية هذه االتفاقات، ونقاط االتصال

 .المتفق عليها النواحىالبيئية المتمرر  األطراف، وتنظج هذه المملومات حول مجموعة من 

بشررأن التنرروع البيولرروجي فرري  01/33تقريررر عررن األنشررطة اسررتجابة للمقرررر  -ثالثا
 األراضي الجافة وشبه الرطبة

 ية األمم المتحدة لمكافحة التصحرالتعاون مع اتفاق

اتفاقية األمج المتحر   إلى األمين التنفيذي االضطالع بمرر من المهاج بالتماون م  أمانة 91/30من المقرر  8تطلب الفقر   .46
اون ممزز بين لمكافحة التصحر. وقر سلج مؤتمرا األطراف في كل من هذه االتفاقية واتفاقية التنوع البيولوجي، مرارا، بالحاجة إلى تم

 11وقمت مذكر  تفاهجبما في ذلك من  الل اعتمار برنامج عمل مشترك بين االتفاقيتين. وعلى ذلك وبغية تيسير التماون بينها األمانتين 
 .2199/ سبتمبر أيلولبين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر في 

ويركز على الموضوعات المشتركة مثل مشاركة  2121-2199هج على  طة عمل مشتركة للفتر  ويتفق محتوى مذكر  التفا .47
أصحاب المصلحة والصالت بين التنوع البيولوجي وسبل الميش. وتستنر مذكر  التفاهج إلى الحاجة إلى ضمان القيمة المضافة وتجنب 

 فضال عن فريق االتصال المشترك التفاقيات ريو.ؤتمر األطراف االزرواجية، وتتسق م  الموضوعات الرئيسية للتماون التي حررها م

غير أن الجهور  ومنذ التوقي  على هذه المذكر ، كان النقص في الموارر البشرية والمالية إحرى المقبات الرئيسية أماج تنفيذها .48
 .التفاهج مازالت تبذل لمواصلة بلور   طط التنفيذ المملية لكل نشاط من األنشطة المحرر  في مذكر 

 التعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

نظرا ألن جزءا كبيرا من األراضي الجافة وشبه الرطبة يق  تحت االست راج الزراعي، طلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بمرر  .49
ه المنظمة جهة اتصال، وتقاسمت عمليات من األنشطة بالتماون م  منظمة األمج المتحر  لألغذية والزراعة. واستجابة لذلك، عينت هذ

 ططات الوثيقة والتقارير النهائية.الحالة والرراسات بشأن القضايا ذات الصلة وشاركت في استمراض نظير لم استمراض رراسات 

                                                      
10
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راعة تواجه بين أمانة إتفاقية التنوع البيولوجى ومنظمة أألمج المتحر  لألغذية والز   األنشطة المشتركةتجرر المالحظة بأن  و .51
 .، رورية الموازر المالية والبشريةلمحمموقات نتيجة 

لألغذية والزراعة  ويتوافر المزير من المملومات عن التماون م  اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر ومنظمة األمج المتحر   .51
 . رىبشأن التماون م  االتفاقيات والمنظمات الرولية األ UNEP/CBD/COP/11/17في الوثيقة 

سنوات لدى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  التصحر والخطة ال عشريةتحديد المؤشرات المشتركة بين الخطة اإلستراتيجية 
 وأهداف إيتشي 1111-1100للفترة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

سنوات  عشريةال طة اإلستراتيجية إلى األمين التنفيذي أن يحرر مؤشرات مشتركة بين  91/30)ر( من المقرر  8تطلب الفقر   .52
-2199وال طة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفتر  للتنوع البيولوجي  2121لرى اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر وهرف عاج 

 الوكاالت بشأن اإلبالغ المتجانس. ، وأن يحيل النتائج إلى فريق المهاج المشترك بين2121

يجية للمشر سنوات لرى اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر عررا من األهراف اإلستراتيجية وعررا وتتضمن ال طة اإلسترات .53
لآلثار. وحررت االتفاقية مجموعة فرعية من هذه المؤشرات باعتبارها "متطلبات إبالغ رنيا" مؤشرا  99مؤشرا لألراء و 98من المؤشرات: 

، تسانرها موارا توجيهية (PRAISجم  البيانات واإلبالغ، أنشأت أرا  إبالغ إلكترونية )إلى توحير عمليات من جانب البلران، وسميا 
تملقة بوض  وا تبار وشاركت اتفاقية التنوع البيولوجي في المملية المامة الممكتوبة وبمض الترريب والرعج على المستوى اإلقليمي. 

فحة التصحر بما في ذلك من  الل المشاركة في اجتماعات ال براء ذات الصلة. اإللزامية لرى اتفاقية األمج المتحر  لمكامؤشرات اآلثار 
لرى تلك االتفاقية والتي قر ترغب اتفاقية التنوع  PRAISعملها من أرا  اإلبالغ قر تتوافر رروس يتمين  هوتجرر المالحظة أيضا بأن
 .البيولوجي في تلقيها ونظرها

اء التقنيين الم صص الممني بالمؤشرات ال اصة بال طة اإلستراتيجية للتنوع وعالو  على ذلك، حرر اجتماع فريق ال بر  .54
عررا من المؤشرات لتقييج التقرج صوب تحقيق أهراف إيتشي، والتي تست رج ثالثة منها أيضا اتفاقية  12 2121-2199البيولوجي للفتر  

 ، واالتجاهات في توزي  األنواع الم تار ، واالتجاهات في نسبة )أي االتجاهات في وفر  األنواع الم تار األمج المتحر  لمكافحة التصحر 
 13 المتأثر  بالتصحر(. وترر المؤشرات في ضميمة بتقريرها.األراضي 

أنه يتمين أن تنظر عملية وض  أهراف للتنمية المسترامة التي سيقوج بها فريق عامل مفتوح  21أشير  الل قمة األراضي ريو+ .55
في عمليات أ رى ذات صلة. ونظرا لوجور بمض الترا ل في المؤشرات بين اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة  ، أيضاعضوا 31يتألف من 

 .االتفاقيتين سوف يكون مفيراالتصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، فإن التنسيق بين 

 الجافة وشبه الرطبةاألراضي  أهميةإصدار تقرير في السالسل التقنية عن 

إلى األمين التنفيذي أن يمر، رهنا بتوافر الموارر المالية، تقريرا  اصا في السالسل  91/30( من المقرر )ب8تطلب الفقر   .56
يماثل تقارير السالسل التقنية عن تقييج  التقنية التفاقية التنوع البيولوجي  ض  الستمراض نظير عن أهمية األراضي الجافة وشبه الرطبة

للتنوع البيولوجي   رور الرعا  وغيرهج من المجتممات األصلية والمحلية في الحفظ واالست راج المستراج األراضي الرطبة والغابات م  مراعا
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اقية األمج وممارفها التقليرية المتصلة بذلك بغرض إتاحة التقرير وقت انمقار المؤتمر الملمي الثاني للجنة الممنية بالملج والتكنولوجيا لرى اتف
 لمكافحة التصحر.المتحر  

وكانت األمانة على اتصال باآللية المالمية التفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر لالضطالع بهذا الممل كجزء من المملية  .57
يررج تقرير السالسل التقنية في االستجابة األوس  نطاقا للتقرير الممني الجارية لتقييج األراضي الجافة لرى اآللية المالمية. وسوف 

لصارر عن فريق إرار  القضايا الممني باألراضي التاب  لفريق إرار  البيئة الذي أكر أهمية الفهج واإلبالغ عن قيمة باألراضي الجافة ا
االتحار الرولي لحفظ الطبيمة، والمركز الرولي للزراعة والملوج البيولوجية وجممية األراضي الجافة. ويشمل الشركاء اآل رون في هذا الممل 

، سوف يقرج الممل كجزء من 2192ية. وعالو  على تقرير السالسل التقنية الذي سيصرر في كانون األول/ ريسمبر لنرن للشؤون الحيوان
 .2193الجافة وهو االجتماع الذي سيمقر في أوائل عاج اجتماع اآللية المالمية م  القطاع ال اص بشأن تقنية األعمال ال اصة باألراضي 

دارة استخدام األراضي وبشأن تحديد المناطق التي لها أكبر تأثير على التنوع البيولوجي وضع إرشاد بشأن استخدام المياه وا  
 لألراضي الجافة وشبه الرطبة

إلى األمين التنفيذي أن يض ، رهنا بتوافر الموارر المالية، إرشارا عن است راج المياه  91/30من المقرر  )ج(8تطلب الفقر   .58
رار  است راج األراضي بما في ذل مواءمة الممارسات الزراعية ومكافحة تآكل التربة وعن تحرير األ طار التي لها أكبر تأثير على التنوع ك وا 

 .البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

واستجابة لهذا الطلب، أعر مشروع وثيقة عن است راج التنوع البيولوجي في تحسين األمن المائي ألغراض الزراعة والثرو   .59
رار  المناطق المحمية، ي األراضي الجافة وشبه الرطبة. وأعرت مذكرات الحيوانية ف سياساتية أ رى بشأن االست راج المستراج للمياه، وا 

اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر ومنظمة األمج المتحر  لألغذية والزراعة م طط الوثيقة وسينتهي الممل وبناء القررات. واستمرضت 
 .أيضا. ويمكن رهنا بتوافر الموارر المالية االنتهاء من إعرار مشروع الوثيقة ونشرهلالستمراض قريبا من المشروع 

 توسيع قواعد بيانات اتفاقية التنوع البيولوجي

 إلى األمين التنفيذي أن يوس : 91/30من المقرر  1تطلب الفقر   .61

روس المستفار  فيما يتملق بربط الحفظ واالست راج ت اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن الممارسات الجير  والرقاعر  بيانا (أ )
في األراضي الجافة وشبه الرطبة والسيما في حالة المجتممات األصلية  والمحلية، والتنسيق م  المستراج للتنوع البيولوجي بسبل الميش 

نظاج إلرار  الممارف وم   إلقامةر التي تبذل الجهو اللجنة الممنية بالملج والتكنولوجيا في اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر بشأن 
 األمج المتحر  لألغذية والزراعة؛قواعر بيانات رراسات الحالة األ رى ذات الصلة بما في ذلك تلك التي وضمتها منظمة 

 الحوافز للنهوض بمملية إرراج البرامج في األراضي الجافة وشبه الرطبة؛ -قاعر  بيانات الترابير (ب )

اتفاقية التنوع البيولوجي الحالية المتملقة برراسات الحالة بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه  ياناتوتتضمن قاعر  ب .61
 15 حالة إضافية، نشر بمضها في رليل للممارسات الجير  والوعي وحفظ الطبيمة وتنميتها.حالة. وجرى تحرير رراسات  رراسة 43 14الرطبة
وق  الشبكي عن قاعر  البيانات كشف عن ان فاض عرر المست رمين. ولذا ينبغي بذل الجهور لزيار  إبراز المأن تحليال أعره زوار  غير

اتفاقية التنوع البيولوجي المجال لتحسين التشغيل المشترك لقاعر  البيانات م  قواعر قاعر  البيانات وحركة الويب بشأنها. وسوف تستكشف 
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ء مثل اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر، وشريط قاعر  بيانات رراسات الحالة بالممليات الجارية األ رى المماثلة لرى الشركاالبيانات 
 .2193شباط/ فبراير  7في إطار تلك االتفاقية مثل المؤتمر الملمي الثاني القارج المقرر عقره في 

لألراضي الجافة وشبه لق بالتنوع البيولوجي رراسة حالة تتم 73الحاضر  في الوقت 16الحوافز -وتضج قاعر  بيانات الترابير .62
الرطبة. وسوف تضاف رراسات حالة أ رى كجزء من الممل في مجال التثمين االقتصاري لألراضي الجافة وشبه الرطبة الذي سيجري 

 .91/30)ب( من المقرر 8إعماال للفقر  

والرعي والزراعة في األراضي  لتنوع البيولوجيل تحديد أفضل الممارسات لمعالجة التضارب بين الحفظ واالستخدام المستدام
 الجافة وشبه الرطبة

لألغذية والزراعة إلى األمين التنفيذي أن يحرر بالتماون م  منظمة األمج المتحر   91/30من المقرر  )أ(91تطلب الفقر   .63
الست راج المستراج للتنوع البيولوجي والرعي واتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر أفضل الممارسات لممالجة التضارب بين الحفظ وا

المتملقة باإلرار  المتكاملة للمياه ونقص المياه والسيما حيثما لتلك والزراعة في األراضي الجافة وشبه الرطبة بما في ذلك الصراعات 
مات، بمشاركة كاملة وفمالة من في المملو الصراعات تأثير على احتياجات التنوع البيولوجي من المياه وذلك لسر الثغرات المحرر  

 صلية والمحلية ورهنا بتوافر الموارر المالية.المجتممات األ

تتصل  كما 17 وتنميتها.الجير  ونشرها في رليل الممارسات الجير : الرعي وحفظ الطبيمة  على الممارسات وجرى تجمي  أمثلة .64
 .ملومات إضافية وعرضها رهنا بتوافر الموارر الماليةاألمانة بمنظمة األغذية والزراعة لجم  المملومات. ويمكن جم  م

تحديد أمثلة على الممارسات الجيدة إلشراك الفئات المهمشة في تنفيذ برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي لألراضي 
 الجافة وشبه الرطبة

رسات الجير  إلشراك الفئات المهمشة، إلى األمين التنفيذي أن يحرر أمثلة على المما 91/30)ب( من المقرر 91تطلب الفقر   .65
بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة و اصة الرعا  المتنقلين استنارا إلى الظروف الوطنية في تنفيذ برنامج الممل الممني 

 والسكان األصليين المتجولين.

التصحر ومنظمة األمج المتحر  لألغذية والزراعة في واستجابة لهذا الطلب، تتماون األمانة م  اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة  .66
وض  قاعر  بيانات للمشروعات بما في ذلك رراسات الحالة وأمثلة على الممارسات الجير  إلشراك الفئات المهمشة في تنفيذ برنامج الممل 

ررج في مذكر  التفاهج بين اتفاقية التنوع البيولوجي الممني بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ومازال يجري تنفيذ هذا النشاط الم
 .لمكافحة التصحرواتفاقية األمج المتحر  

                                                      
16

 studies.shtml-http://www.cbd.int/incentives/case   
17

 en.pdf-web-booklet-pastoralism-guide-practice-good-http://www.cbd.int/development/doc/cbd   

لألراضي واعتبارات تعزيز التعاون بين دوائر العلوم الطبيعية واالجتماعية لزيادة دمج التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة 
دارة ا  لمخاطراالستعادة االيكولوجية في الحد من الكوارث وا 

اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة إلى األمين التنفيذي أن يستكشف بالتماون م  أمانة  91/30)أ( من المقرر 8تطلب الفقر   .67
فضال عن الشركاء اآل رين، وأن يض  وينفذ، حسب التصحر، وقرر اإلمكان م  أمانة اتفاقية األمج المتحر  اإلطارية بشأن تغير المناخ 

من  الل الوسائل واإلجراءات المممول بها بالفمل في كل اتفاقية من ا بتوافر الموارر المالية، ويفضل أن يكون ذلك مقتضى الحال ورهن

http://www.cbd.int/incentives/case-studies.shtml
http://www.cbd.int/development/doc/cbd-good-practice-guide-pastoralism-booklet-web-en.pdf
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في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي( إجراءات مشتركة لزيار  التماون بين روائر الملوج الطبيمية االتفاقيات الممنية )مثل برامج الممل 
رار  ج التنوع البيولوجي واإلرار  واالجتماعية لزيار  إررا المسترامة لألراضي واعتبارات االستمار  االيكولوجية في الحر من الكوارث وا 

 الم اطر.

( 2( الحر من م اطر الكوارث الممتمر على النظج االيكولوجية )9واستجابة لهذا المقرر، أجرى استمراض للرراسات بشأن ) .68
وثيقة  911( التقارير المامة عن الحر من م اطر الكوارث. وجرى جم  مايقرب من 3)لكوارث المبارئ االجتماعية للحر من م اطر ا

مزور  بمل صات، في هيكل قاعر  بيانات وتوسيمها وفقا للبيومات والمواضي  الرئيسية. ووضمت قائمة ببليوغرافية واستمراضها وتنظيمها 
نذار المبكر وغير ذلك من الوسائل الالزمة للحر من م اطر الكوارث في حيثما كان ممكنا. كما جرى تحرير المملومات عن نظج اإل

إلى األطفال، وشبه الرطبة. وجرى تحليل هذه الوسائل وتنظيمها في قاعر  بيانات م  توضيحات، إلبراز اإلشارات األراضي الجافة 
ويتمين افر الموارر المالية، تحليل هذه المملومات ونشرها. والجنسانية والممارف التقليرية والمجتممات األصلية والمحلية. ويمكن، رهنا بتو 

 .القياج بمزير من التماون م  اتفاقية األمج المتحر  لمكافحة التصحر

 

-----  


