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

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

   العاشراالجتماع
  2010تشرين األول / أكتوبر29- 18ناغويا، اليابان، 

   من جدول األعمال6- 5البند 
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشردة في االجتماع الالمقررات المعتم
  التنوع البيولوجي وتغير المناخ    10/33المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 1لتنوع البيولوجي وتغير المناخ،لالمخصص الثاني بتقرير فريق الخبراء التقنيين  يحيط علما  - 1

 مراعاة النتائج الواردة ،األمين التنفيذي ويطلب إلى المعنية،ات  والحكومات األخرى والمنظم، األطرافويشجع
   عند االضطالع بالعمل المتعلق بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ؛، حسب االقتضاء،فيه

 بأن فقدان التنوع البيولوجي وأثره المحتمل هو أحد اآلثار المترتبة على تغير المناخ، ضمن يقر  - 2
  آثار أخرى؛
ناجمة عن إزالة الغابات  االنبعاثات الخفضناقشات الجارية بشأن القضايا المتعلقة ب الميالحظ  - 3
 كربون الغابات في البلدان النامية بموجب إدارتها المستدامة وتعزيز مخزون ودور حفظ الغابات ووتدهورها

 اتفاقية التنوع  كل منافاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وأهميتها في المساعدة في تحقيق أهد
لى تعزيز أهمية اعتبارات التنوع ع األطراف ويشجعواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ البيولوجي 

   الجارية بشأن هذه القضية؛المفاوضاتالبيولوجي في 
ى التنوع  يمكن التصدي أيضا لبعض التحديات الناشئة عن تغير المناخ وتأثيراته عليدرك أنه  - 4

البيولوجي من خالل تحسين توفير الدعم المالي لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بما في ذلك من خالل 
 من االتفاقية كجزء من حافظة تدابير التكيف مع تغير المناخ 20الموارد المالية الجديدة واإلضافية، وفقا للمادة 

طق المحمية وفيما يتجاوزها في البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والتخفيف من حدته، التي تطبق داخل المنا
والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، بما في ذلك من خالل مبادرة شبكة 

  الحياة، بين أمور أخرى؛
                                                        

1   UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/21.  
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 لدان نموا والدول الجزرية الصغيرةوالسيما أقل الب ،لبلدان الناميةالملحة لحاجة  الأيضا يدرك  - 5

النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، إلى توفير الدعم المالي، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة 
 من االتفاقية والى تقديم مساعدات تقنية للتصدي للتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي 20واإلضافية وفقا للمادة 

 البلدان المتقدمة على الوفاء بصورة كاملة ويحثتغير المناخ، والسيما فيما يتعلق بالضعف والتكيف، من جراء 
بالتزاماتها المالية للبلدان النامية بموجب االتفاقية، لدعم جهودها في ماعلجة آثار تغير المناخ على التنوع 

ي بشأن السبل والوسائل التي تكفل تقديم الدعم  إلى التشاور مع األمين التنفيذ الجهات المانحةويدعوالبيولوجي 
الكافي للبلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد 

  ؛االنتقالي، للنهوض بتنفيذ أفضل لمقررات مؤتمر األطراف بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ
بالغ أفضل إل ووسائل سبل حوللبيئة العالمية إلى التشاور مع األمين التنفيذي  مرفق ايدعو  - 6

 تلك خصوصاالمقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وبوكاالته المنفذة 
  ذه المقررات؛اف المبذولة عمال به بين اتفاقيات ريو، من أجل تسهيل جهود األطربتعزيز التعاونالمتعلقة 

 اإلبالغ وجمع البيانات الخاصة بالتفاعل بين وضع آليات لترشيداألطراف في  أن تنظر يقترح  - 7
  ودون الوطني، وفقا للظروف الوطنية؛ الصعيد الوطنيالتنوع البيولوجي وتغير المناخ على 

 المنظمات األطراف والحكومات األخرى، وفقا لظروفها وأولوياتها الوطنية، فضال عنيدعو   - 8
بيولوجي وخدمات النظام سبل حفظ التنوع البشأن  الواردة أناهوالعمليات ذات الصلة إلى النظر في اإلرشادات 

ا وفي الوقت نفسه المساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف م واستعادتهالمستداما م واستخدامهاإليكولوجي
  :معه

  لوجيتقييم آثار تغير المناخ على التنوع البيو
 آثار تغير المناخ وتحمض المحيطات على التنوع البيولوجي وخدمات تحديد ورصد ومعالجة  )أ(

 باستعمال ام اإليكولوجي، وتقييم المخاطر المستقبلية على التنوع البيولوجي وتوفير خدمات النظام اإليكولوجيالنظ
  اآلثار؛أحدث األطر والمبادئ التوجيهية المتاحة بشأن تقييم مواطن الضعف و

سبل العيش القائمة على التنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي تقييم آثار تغير المناخ على   )ب(
 فيما يتعلق بسبل العيش في النظم اإليكولوجية المحددة كنظم ضعيفة بصفة خاصة أمام اآلثار السلبية صوصاوخ

  لتغير المناخ بغية تحديد أولويات التكيف؛
  على التنوع البيولوجي وسبل العيش القائمة على التنوع البيولوجي خفض آثار تغير المناخ 

لناحية اإليكولوجية، من خالل  اآلثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ بقدر ما يمكن من اخفض  )ج(
  على التنوع البيولوجي واستعادته؛التي من شأنها المحافظة  المستدامة ستراتيجيات الحفظ واإلدارةا

في على التحمل  النظم اإليكولوجية قدرةألنشطة الكفيلة بزيادة القدرة التكيفية لألنواع وتنفيذ ا  )د(
  :مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك من خالل جملة أمور من بينها ما يلي

 أوجه اإلجهاد غير المناخية، مثل التلوث واالستغالل المفرط وضياع الموائل خفض  )1(
  ازية؛ ها واألنواع الغريبة الغفتتوت
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مكن، مثل من خالل تعزيز اإلدارة التكيفية إن أالحد من أوجه اإلجهاد المتعلقة بالمناخ،   )2(
   والموارد البحرية والساحلية؛والمتكاملة للموارد المائية

استعمال تدابير التواصلية مثل تعزيز شبكات المناطق المحمية، بما في ذلك من خالل   )3(
والممرات اإليكولوجية واستعادة الموائل والمناظر الطبيعية إعداد الشبكات اإليكولوجية 

 بشأن المناطق المحمية وبرنامج العمل بشأن 9/18األرضية المتدهورة، وفقا للمقرر 
  ؛)3-2- 1، النشاط 2-1المناطق المحمية والغاية 

  قا؛األوسع نطاواألرضية  البحرية لطبيعيةالمناظر اإدارة إدماج التنوع البيولوجي في   )4(
   المتدهورة؛كولوجية ووظائف النظام اإليكولوجياستعادة النظم اإلي  )5(
  تيسير اإلدارة التكيفية من خالل تعزيز نظم الرصد والتقييم؛   )6(

ومع أخذ صعوبة التكيف الطبيعي في إطار تغير المناخ، واالعتراف بأن إجراءات الحفظ في   )ه(
أيضا في التدابير خارج الموقع الطبيعي مثل إعادة التوطين، والهجرة الموقع الطبيعي تكون أكثر فاعلية، النظر 

المساعدة وإنسال الحيوانات الحبيسة، ضمن جملة تدابير، التي يمكن أن تساهم في صون القدرة التكيفية وتضمن 
ما فيها بقاء األنواع المعرضة للخطر، مع مراعاة النهج التحوطي لتجنب العواقب اإليكولوجية غير المقصودة ب

 مثال، انتشار األنواع الغريبة الغازية؛

لمناظر  البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك إدارة ا لحفظ التنوعاستراتيجيةإعداد   )و(
   المناطق التي تصبح متاحة لالستخدامات الجديدة نتيجة تغير المناخ؛والبحرية فيالطبيعية األرضية 

  :اتخاذ تدابير محددة  )ز(
  بما في ذلك األنواع المهاجرة؛ ،أن األنواع الضعيفة أمام تغير المناخبش  )1(  )7(
 من 2 على التنوع الجيني في مواجهة تغير المناخ مع مراعاة الفقرة الحفاظ  )2(  )8(

   باالتفاقية؛األولالمرفق 
تنفيذ استراتيجيات زيادة التوعية وبناء قدرات بشأن الدور الرئيسي لحفظ التنوع البيولوجي   )ح(

  تخدامه المستدام كآلية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛واس
االعتراف بدور المناطق المحمية للمجتمعات األصلية والمحلية في تعزيز االتصال بين النظم   )ط(

 على مما يؤدي بالتالي إلى الحفاظ عبر المناظر الطبيعية البحرية واألرضية قدرتها على التحملاإليكولوجية و
   األساسية ودعم سبل العيش القائمة على التنوع البيولوجي لمواجهة تغير المناخ؛ام اإليكولوجيظخدمات الن

  نُهج التكيف القائمة على النظام اإليكولوجي
يدرك أنه يمكن إدارة النظم اإليكولوجية للحد من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي إذ   )ي(

ج التكيف القائمة على النظام المناخ؛ تنفيذ، عند اإلقتضاء، نُهر الضارة لتغير ومساعدة السكان على التكيف مع اآلثا
اإليكولوجي، والتي قد تشتمل على اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية وحفظها واستعادتها؛ كجزء من استراتيجية 

   المتعددة للمجتمعات المحلية؛تكيف شاملة تأخذ في الحسبان المنافع المشتركة االجتماعية واالقتصادية والثقافية
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ج التكيف القائمة على النظام اإليكولوجي في لقدرات والظروف الوطنية، إدماج نُهوفقا ل  )ك(

 وخطط العمل الوطنية لمكافحة التصحر، ، بما في ذلك استراتيجيات وخطط التكيف،االستراتيجيات ذات الصلة
لوجي، واستراتيجيات الحد من الفقر واستراتيجيات خفض واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيو

  مخاطر الكوارث واستراتيجيات اإلدارة المستدامة لألراضي؛
 النظر بعناية في مختلف القائمة على النظام اإليكولوجي،ج التكيف ينبغي، لدى تخطيط وتنفيذ نُه  )ل(

المقايضات المحتملة التي قد تنتج تي تقدمها وخيارات وأهداف إدارة النظم اإليكولوجية لتقييم شتى الخدمات ال
  عنها؛

  ف القائمة على النظام اإليكولوجينُهج التخفي
متعددة، بما فيها المنافع اإليكولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية النظر في تحقيق منافع   )م(
  اخ والتكيف معه؛ ألنشطة التخفيف من تغير المنام اإليكولوجي القائمة على النظبين النُهج
والمراعي المحلية، تنفيذ أنشطة إدارة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك حماية الغابات الطبيعية   )ن(

نواع الغابات في ألة محلياستخدام المجتمعات المع النظر في ، واإلدارة المستدامة للغابات، لطبيعية وأراضي الخثا
دامة لألراضي الرطبة، واستعادة األراضي الرطبة والمراعي الطبيعية أنشطة إعادة زراعة الغابات، واإلدارة المست

 والممارسات الزراعية ، والمستنقعات المالحة، ومنابت األعشاب البحرية،المتدهورة، وحفظ أشجار المنغروف
أن تغير  كمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش، ضمن جملة أمور،المستدامة وإدارة التربة

واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة  واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،المناخ
  وبما يتسق معها؛ 

أو التدهور، تنفيذ، حسبما /في المناظر الطبيعية للغابات التي تتعرض أشجارها للقطع واإلزالة و  )س(
األنواع  مع تحديد األولوية الستخدامي، وإعادة زراعة الغابات واستعادة الغابات يكون مالئما، إدارة أفضل لألراض

ن حفظ التنوع البيولوجي والخدمات المرتبطة به وفي الوقت نفسه عزل الكربون يحست، من المجتمعات األصلية
   الغابات األولية والثانوية األصلية؛ وإزالةوالحد من تدهور

أنشطة التحريج وإعادة زراعة الغابات واستعادتها للتخفيف من تغير عند تصميم وتنفيذ ورصد   )ع(
  :ثلة التاليةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من خالل تدابير تتضمن األمحفظ المناخ، النظر في 
عدم تحويل إال األراضي ذات القيمة المنخفضة من حيث التنوع البيولوجي أو النظم   )1(

  لية، ويفضل المتدهورة منها؛ محتي تحتوي بشكل كبير على أنواع غير اإليكولوجية ال
يفة عند نواع األشجار األصلية المحلية والمكأل تحديد األولوية، حيثما يكون ممكنا،  )2(

  اختيار األنواع للزراعة؛
  تجنب األنواع الغريبة الغازية؛  )3(
  ؛لعضوية األخرى للكربونصافي فقدان مخزون الكربون في جميع المستودعات ا منع  )4(
 لتعزيز  األرضيةالتحديد االستراتيجي لمواقع أنشطة التحريج داخل المناظر الطبيعية  )5(

   في مناطق الغابات؛ام اإليكولوجياالتصال وزيادة توفير خدمات النظ
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ية، تعزيز المنافع من خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها وتجنب آثارها السلب  )ف(
ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وزيادة مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية، وغير ذلك 
من أنشطة اإلدارة المستدامة لألراضي وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة الحاجة إلى 

المحلية في عمليات صنع السياسات وتنفيذها ذات الصلة، ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية و
  حسب مقتضى الحال، والنظر في ملكية األراضي وحيازة األراضي، وفقا للتشريع الوطني؛

تقييم وتنفيذ ورصد طائفة من األنشطة المستدامة في القطاع الزراعي التي قد تؤدي إلى حفظ   )ص(
  وفي نفس الوقت، حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛مخزون الكربون الحالية واحتمال زيادتها، 

 فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي تعزيز، حيثما يكون ممكنا، حفظ التنوع البيولوجي، وال سيما  )ق(
ية، بما في ذلك في أراضي  الكربون العضوي في التربة والكتل األحيائحفظ واستعادة وفي الوقت نفسه ،للتربة
  من األراضي الرطبة مثل المراعي والسافانا واألراضي الجافة؛ وغيرها الخث

تغير المناخ أو التي تسهم في التخفيف آثار تعزيز حفظ الموائل البحرية والساحلية الضعيفة أمام   )ر(
 والمستنقعات المالحة  وأراضي الحث،نغروفستدام واستعادتها، مثل أشجار الممن تغير المناخ واستخدامها الم

 ومنابت األعشاب البحرية، كمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية األمم المتحدة ، وغابات أعشاب البحرالمدية
واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة  ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،اإلطارية بشأن تغير المناخ
  واتفاقية التنوع البيولوجي؛

  يخ والتكيف معه، على التنوع البيولوج آثار تدابير التخفيف من تغير المناخفض
زيادة اآلثار اإليجابية لتدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف استنادا إلى الظروف الوطنية،   )ش(

 جملة أمور من بينها االستناد إلى نتائج التقييمات البيئية ضمن ، آثارها السلبية على التنوع البيولوجيخفضمعه و
 التي تيسير النظر في جميع الخيارات المتاحة المتعلقة )EIAs( وتقييمات األثر البيئي 2)SEAs(االستراتيجية 

  بالتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛
 تخطيط وتنفيذ األنشطة الفعالة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك الطاقة لدى  )ت(

وتجنب تحويل أو تدهور  ام اإليكولوجيوفير خدمات النظالمتجددة، مراعاة اآلثار على التنوع البيولوجي وت
  :المناطق المهمة للتنوع البيولوجي من خالل

  مراعاة المعارف التقليدية، بما في ذلك اإلشراك الكامل للمجتمعات األصلية والمحلية؛   )1(
  قاعدة معارف ذات مصداقية علمية؛ ب االستعانة  )2(
  ؛ ي مهمة لحفظه واستخدامه المستداماعتبار مكونات التنوع البيولوج  )3(
  تطبيق نهج النظام اإليكولوجي؛  )4(
  إجراء تقييمات عن مدى ضعف النظم اإليكولوجية واألنواع؛  )5(

                                                        
 ).ثر الشامل للتنوع البيولوجيالمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األ (8/28المقرر    2
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 جيم، بشأن تخصيب المحيطات والتنوع البيولوجي 9/16ضمان، بما يتماشى ويتسق مع المقرر   )ث(

فعالة للرقابة والتنظيم تستند إلى العلم ألغراض الهندسة وفي عدم وجود آليات عالمية شفافة ووتغير المناخ، 
 من االتفاقية، عدم القيام بأي أنشطة للهندسة الجيولوجية تتعلق 14الجيولوجية، ووفقا للنهج التحوطي والمادة 

 والتي قد تؤثر على التنوع البيولوجي، إلى أن يتوافر أساس علمي كاف يعتمد عليه في تبرير هذه 3بالمناخ
نشطة، والنظر بصورة مناسبة في المخاطر ذات الصلة على البيئة والتنوع البيولوجي وما يرتبط بها من آثار األ

اجتماعية واقتصادية وثقافية، باستثناء الدراسات البحثية العلمية صغيرة النطاق التي تجري في إطار مراقب وفقا 
لحاجة إلى تجميع بيانات علمية محددة، وتخضع لتقييم  من االتفاقية، والتي لها ما يبررها فقط بحسب ا3للمادة 

  ؛دقيق لآلثار المحتملة على البيئة
 مع االعتراف بأعمال اتفاقية ، جيم9/16ضمان معالجة أنشطة تخصيب المحيطات وفقا للمقرر   )خ(

  بروتوكول لندن؛/لندن
  تقدير القيمة والتدابير الحافزة

ت النظام اإليكولوجي عند تخطيط وتنفيذ األنشطة المتعلقة مراعاة قيم التنوع البيولوجي وخدما  )ذ(
  بتغير المناخ عن طريق استخدام طائفة من أساليب تقدير القيمة؛

النظر، حسب الحالة، في الحوافز لتسهيل األنشطة المتعلقة بتغير المناح التي تأخذ في الحسبان   )ض(
اتفاقية التنوع البيولوجي  بما يتسق وينسجم مع ،التنوع البيولوجي والجوانب االجتماعية والثقافية المتصلة بها

   األخرى ذات الصلة؛ الدوليةلتزاماتاالو
  :مين التنفيذي أن يضطلع بما يلياأليطلب إلى   - 9
نمائي في استعراض وتنقيح التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإل  )أ(

تنفيذ األنشطة المحددة في عمليات عكس ة للقدرات الوطنية بغية ضمان أن يلموارد للتقييمات الذاتيحزمة أدوات ا
 تلك المتعلقة خصوصا مقررات مؤتمر األطراف بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والتقييم هذه بصورة أفضل

 بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ وإبالغ التقدم المحرز في 9/16لتنفيذ المقرر بتعزيز قدرات البلدان النامية 
ماع الحادي عشر عقد قبل االجتلتقنية والتكنولوجية في اجتماع يالهيئة الفرعية للمشورة العلمية واإلى هذه األنشطة 

  ؛لألطراف
ات ثغرة ودراسات الحالة وتحديد الجمع المعارف العلميالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في   )ب(

المعارف بشأن الروابط بين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وحفظ واستعادة مخزون الكربون في 
  ، وإتاحة النتائج إلى األطراف من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛العضوي

                                                        
 أنشطة الهندسة الجيولوجية، يفهم بأنها أي تكنولوجيا تحد         عريفدون اإلخالل بالمداوالت التي ستجري في المستقبل بشأن ت        ب  3

ء باستثنا(عن عمد من العزل الشمسي أو زيادة امتصاص الكربون من الغالف الجوي على نطاق واسع قد يؤثر في التنوع البيولوجي               
التي تشكل هندسة ) امتصاص الكربون وتخزينه من الوقود األحفوري عندما تمتص ثاني أكسيد الكربون قبل انطالقه في الغالف الجوي

 أن العزل الشمسي يعرف بأنه ةالحظتجدر مو. جيولوجية ذات صلة باتفاقية التنوع البيولوجي إلى أن يتم التوصل إلى تعريف أكثر دقة
ع الشمسي التي تتلقاها منطقة سطحية معينة في ساعة معينة، وأن امتصاص الكربون يعرف بأنه عمليـة زيـادة                   مقياس طاقة اإلشعا  

  . الغالف الجويبخالفمجمع آخر /المحتوى من الكربون في مستودع
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تحليالت التي تحدد المناطق ذات  توسيع وتحسين الالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في  )ج(
ي تستفيد بأفضل ت الام اإليكولوجي، فضال عن تدابير إدارة النظلحفظ واستعادة مخزون الكربوناإلمكانية العالية 

 التخفيف من تغير المناخ ذات الصلة، وإتاحة هذه المعلومات للجميع، للمساعدة في التخطيط فرصطريقة من 
  المتكامل الستخدام األراضي؛

غير المناخ على التنوع تقييم اآلثار المباشرة وغير المباشرة لت ع األدوات القائمة من أجلجم  )د(
  ؛البيولوجي
توفير الدعم لألطراف، حسب االقتضاء، والمنظمات والعمليات ذات الصلة لتصميم وتنفيذ نُهج   )ه(

  ؛من حيث صلتها بالتنوع البيولوجيالتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه القائمة على النظام اإليكولوجي 
رهنا بتوافر الموارد المالية، بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة عقد حلقة عمل للخبراء،   )و(

 االنبعاثات الناجمة عن خفضبمشاركة كاملة وفعالة للخبراء من البلدان النامية، بشأن اإلكارية بشأن تغير المناخ، 
ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان  إزالة الغابات وتدهورها

بغية تعزيز تنسيق جهود بناء القدرات بشأن القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعزل الكربون القائم على النامية، 
  ؛حفظ مخزون الكربون في الغابات وام اإليكولوجيالنظ

 ودور حفظ الغابات وإدارتها  االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهابخفضفيما يتعلق   )ز(
، التعاون مع أمانة منتدى األمم المتحدة المعني المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية

الستثمارية لتغير المناخ ووحدة الصناديق ا وفريق إدارة المرفق التابع لمرفق شراكة كربون الغابات ،بالغابات
 وأمانة برنامج األمم المتحدة للتعاون ، وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، للبنك الدوليةالتابع

 واألعضاء اآلخرين في ، االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان الناميةفي مجال خفض
ن الغابات، فضال عن أمانة البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض، وبالتعاون مع األطراف الشراكة التعاونية بشأ

 تقديم المشورة، لكي يعتمدها من خالل نقاط االتصال الوطنية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي لديها من أجل
صلة للتنوع البيولوجي، مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، بما في ذلك عن تطبيق الضمانات ذات ال

بدون استباق أي مقررات قادمة تتخذها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، استنادا إلى مشاورات 
فعالة مع األطراف وإلى آرائها، وبمشاركة كاملة وفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، حتى تتسق اإلجراءات مع 

  جي ولتجنب اآلثار السلبية وتعزيز منافع التنوع البيولوجي؛أهداف اتفاقية التنوع البيولو
وبالتعاون مع الشراكة التعاونية بشأن الغابات، رائها، آبالتشاور الفعال مع األطراف واستنادا إلى   )ح(

ودور حفظ الغابات  االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها خفضتحديد المؤشرات الممكنة لتقييم مساهمة 
في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية، 

والنهج األخرى االقائمة على  ، وتقييم اآلليات المحتملة لرصد اآلثار على التنوع البيولوجي من هذه النُهجالبيولوجي
ر المناخ، بدون استباق أي مقررات قادمة تتخذ في إطار اتفاقية النظم اإليكولوجية في تدابير التخفيف من عدة تغي

التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية وإبالغ األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 
  عشر لمؤتمر األطراف؛والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الحادي 
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ت ذات الصلة إلى الثغرات التي حددتها األطراف في مجال المعارف المنظماتوجيه عناية   )ط(

والمعلومات من خالل تقاريرها الوطنية والتي تحول دون إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المتعلقة 
  بتغير المناخ وتقديم تقارير عن األنشطة التي قامت بها هذه المنظمات لسد هذه الثغرات؛

راء القائمة واإلضافية ودراسات الحالة من األطراف بشأن إدماج التنوع البيولوجي في جمع اآل  )ي(
ها على موقعها نشراألنشطة المتعلقة بتغير المناخ لتقديمها إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ل

 واتفاقية األمم ،ية التنوع البيولوجيالشبكي، حسب اإلقتضاء، وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمرات األطراف في اتفاق
  المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛

 تجميع اآلراء ة في القسم الرابع منمذكورلعقبات الإعداد مقترحات بشأن أنشطة التغلب على ا  )ك(
 لنظر 4ي في األنشطة المتعلقة بتغير المناخالمقدمة من األطراف بشأن طرق إدماج اعتبارات التنوع البيولوج

 في اجتماع يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر والتقنية والتكنولوجيةهيئة الفرعية للمشورة العلمية ال
  األطراف؛
جمع وتجميع المعلومات العلمية المتاحة، واآلراء والخبرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية   )ل(

خرين، بشأن اآلثار المحتملة ألساليب الهندسة الجيولوجية على التنوع البيولوجي وما يرتبط وأصحاب المصلحة اآل
به من اعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية، وخيارات بشأن تعاريف ومفاهيم الهندسة الجيولوجية المرتبطة 

ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية بالمناخ بما يتصل مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وإتاحتها لنظر اجتماع للهي
  والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

مع مراعاة الحاجة المحتملة إلى آليات شفافة وفعالة للرقابة والتنظيم تستند إلى العلم، رهنا بتوافر   )م(
للهندسة الجيولوجية المتعلقة بتغير المناخ ذات الموارد المالية، إجراء دراسة عن الثغرات في هذه اآلليات القائمة 

الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة أن هذه اآلليات قد ال تكون في أفضل وضع في إطار اتفاقية التنوع 
ف البيولوجي، وذلك لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا قبل االجتماع المقبل لمؤتمر األطرا

  ؛وإبالغ النتائج للمنظمات ذات الصلة
موجودة عن األنواع الغريبة الغازية واالستجابات التوجيهية المبادئ معلومات، بما فيها الجمع   )ن(

تكييف التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية مع تغير المناخ، فضال الحاجة إلى مع مالحظة اإلدارية المتعلقة بها، 
  ؛القائمة والجديدة المحتملة الغريبة الغازية عآثار األنواتخفيف عن الحاجة إلى 

ات في المعارف والمعلومات بشأن أثر تغير المناخ على ثغرإعداد مقترحات بشأن خيارات لسد ال  )س(
التنوع البيولوجي والواردة في تقرير االجتماع الثاني لفريق الخبراء التقنيين المخصص للتنوع البيولوجي وتغير 

االجتماع الحادي عشر  قبل  وذلك لنظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد،المناخ
  ؛لمؤتمر األطراف

 القائم على قضايا التنوع البيولوجي وتغير TEMATEAالمساهمة في تحديث وحفظ نموذج   )ع(
  ي وتغير المناخ؛مقررات المتعلقة بالتنوع البيولوجأفضل للالمناخ كأداة لتنفيذ 

                                                        
4   UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/22. 
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 إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي المرتبطة بخفض االنبعاثات األمين التنفيذي إلى  كذلكيطلب  - 10
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات 

للخبراء بشأن منافع التنوع البيولوجي من خفض االنبعاثات في البلدان النامية وتوصيات حلقة العمل العالمية 
أيلول / سبتمبر23 إلى 20الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية، المنعقدة في نيروبي، من 

دة ، عند إحالة اقتراح بإعداد أنشطة مشتركة بين اتفاقيات ريو الثالث وذلك إلى أمانتي اتفاقية األمم المتح2010
اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر حسبما يرد في المقرر الحالي، وإلى إحالة هذه 
المعلومات إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ للنظر فيها في وقت مناسب قبل عقد 

   األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛االجتماع السابع عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية
  تغير المناخ والتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى إعداد نماذج مصغرة لتغير دعوي  - 11
بيولوجية المتعلقة بعوامل المناخ تجمع بين المعلومات المتعلقة بدرجات الحرارة وسقوط األمطار والنماذج ال

   على التنوع البيولوجي؛ وزيادة تقلبات المناخاإلجهاد المتعددة، وذلك بغية التنبؤ بشكل أفضل بآثار الجفاف
 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على استخدام المعلومات الواردة ، األطرافيشجع  - 12

التنوع البيولوجي لألراضي المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل بشأن  في أعمالها القادمة 5في مذكرة األمين التنفيذي
  ؛الجافة وشبه الرطبة

الوضع القانوني المستقل التفاقيات ريو الثالث ووالياتها، والتوليفة المختلفة خذ في االعتبار وإذ يأ  - 13
غرض تعزيز قدرة البلدان، لألطراف، والحاجة إلى تجنب االزدواجية وتعزيز كفاءة الموارد، واستنادا إلى ذلك، ل

والسيما البلدان النامية، على تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، وتغير المناخ 
، والثغرة الخطيرة 9/16تدهور األراضي، وتعزيز التعاون، مع مالحظة اإلجراءات الواردة في المقرر /والتصحر

  :ييم الضعف البيولوجي نتيجة لتغير المناخالحالية في المعارف والمعلومات في تق
األمين التنفيذي أن ينقل اقتراح بإعداد أنشطة مشتركة بين اتفاقيات ريو الثالث، إلى  إلىيطلب   )أ(

  أمانتي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛
فاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم  مؤتمري األطراف في اتيدعو  )ب(

المتحدة لمكافحة التصحر إلى التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من خالل فريق االتصال المشترك التفاقيات 
  :ريو الثالث، حسب مقتضى الحال بغرض

فريق االتصال المشترك إدراج وضع أنشطة مشتركة في جدول أعمال االجتماع القادم ل  )1(
التفاقيات ريو الثالث، والنظر، حسب االقتضاء، في العناصر المقترحة لألنشطة 
المشتركة بشأن تغير المناخ، والتنوع البيولوجي وتدهور األراضي ونُهج التخفيف من 

  ؛9/16تغير المناخ والتكيف معه القائمة على النظام االيكولوجي، الواردة في المقرر 
، اجتماع 20+كشاف إمكانية عقد، رهنا بتوافر الموارد المالية وقبل مؤتمر ريواست  )2(

تحضيري مشترك بين اتفاقيات ريو الثالث بما في ذلك، حسب مقتضى الحال، بمشاركة 
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المجتمعات األصلية والمحلية، للنظر في األنشطة المشتركة المحتملة، مع حترام األحكام 

االت للتعاون الموجه من األطراف وتقديم ذلك إلى نظر والواليات القائمة، ولتحديد مج
  مؤتمرات األطراف القادمة لكل اتفاقية من االتفاقيات الثالث؛

 2012التشاور مع مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام   )3(
)Rio+20( حضيري بالعالقة واستكشاف، مع المكتب، كيفية االستفادة من هذا العمل الت

  ؛20+إلى مؤتمر ريو
أو الفرعية، مع /استكشاف إمكانية عقد اجتماعات لنقاط االتصال للهيئات الوطنية و  )4(

  مراعاة الحاجة إلى تجنب األعباء المالية اإلضافية، لإلسهام في عملية التعاون؛
رائها الوطنيين التفاقية األمم نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي إلى إبالغ نظ يدعو  - 14

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر عن الطلبات الواردة أعاله بغرض بدء 
  مناقشات داخل عملياتها ذات الصلة؛

 األطراف والحكومات األخرى إلى تحديد ونشر الممارسات الجيدة بشأن التعاون في تنفيذ يدعو  - 15
اتفاقيات ريو الثالث على المستوى الوطني، بما في ذلك تنفيذ القائمة اإلشارية باألنشطة الواردة في المرفق الثاني 

  ؛9/16بالمقرر 
  السبل والوسائل لتحقيق المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي

  : األمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد الماليةيطلب إلى  -16
ة أدوات للدروس المستفادة زم من خالل فريق االتصال المشترك، أفضل الممارسات وح،أن يعد  )أ(

جي، وتغير المناخ ومكافحة لتقديمها إلى األطراف بشأن حاالت تحقيق المنافع المشتركة للتنوع البيولو
  تدهور األراضي؛/التصحر

الممارسات لتحقيق المنافع  من خالل فريق االتصال المشترك، كتيبا عن أفضل ،أن ينشر  )ب(
  تدهور األراضي؛/جي، وتغير المناخ ومكافحة التصحرللتنوع البيولوالمشتركة 
بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية، بتحديد مؤشرات لقياس وتيسير اإلبالغ عن تحقيق أن يقوم،   )ج(

  تدهور األراضي؛/ ومكافحة التصحروجي وتغير المناخ للتنوع البيولواالقتصادية االجتماعية والثقافيةمنافع ال
، بإعداد أدوات لتقييم وخفض اآلثار ه المنفذةأن يقوم، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية ووكاالت  )د(

 إلى أمور من بينها األطر االسلبية على التنوع البيولوجي ألنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، استناد
المشتركة بين القطاعات للمشاريع وسياسات الحماية البيئية اآلثار يئية المحتملة والقائمة لتحليل اآلثار الب

  الموضوعة داخل الوكاالت المنفذة لمرفق البيئة العالمية؛
 األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في دور التنوع البيولوجي وما يرتبط به من يدعو  -17

المشاريع تعزيز مرونة االستثمارات و/جيات الوقاية من المناخراتيخدمات النظام اإليكولوجي عند إعداد است
وإعداد هذه االستراتيجيات لالستثمارات والمشاريع والبرامج المرتبطة بالتنوع  المناخ  في مجالوالبرامج

  .البيولوجي
---- 


