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                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال1-11البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا
مشورة حول تطبیق الضمانات ذات :التنوع البیولوجي وتغیر المناخ والمسائل األخرى ذات الصلة  11/19 المقرر

ج ُ الصلة بالتنوع البیولوجي فیما یتعلق بالنه  المتعلقة بخفض  اإلیجابیة زوالحواف السیاساتیة                                         
ودور الحفاظ على الغابات في البلدان النامیة االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 

دارتها المستدامة وتعزیز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامیة ٕ                                                                   وا      
  إن مؤتمر األطراف،
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر  في مؤتمر األطراف ومقررات 10/33 المقرر إذ یأخذ في االعتبار

  ؛CP.17/12 وCP.17/2 و،CP.16/1المناخ 
ذ یالحظ -1 ٕ      وا   أن مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ یشجع في الفقرة   

ي قطاع الغابات عن ، األطراف من البلدان النامیة على المساهمة في إجراءات التخفیف فCP.16/1 من المقرر 70
 :طریق االضطالع باألنشطة التالیة، حسبما یرى كل طرف ووفقا لقدراته وظروفه الوطنیة

  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات؛  )أ(
  خفض االنبعاثات الناجمة عن تدهور الغابات؛  )ب(
  الحفاظ على مخزون الكربون في الغابات؛  )ج(
  ت؛اإلدارة المستدامة للغابا  )د(
  تعزیز مخزون الكربون في الغابات؛  )ه(
ذ یشیر -2 ٕ      وا  متحدة اإلطاریة بشأن تغیر  إلى اإلرشاد والضمانات المعتمدة في مقرر اتفاقیة األمم ال  

هج المشار إلیها في الفقرتین األول، التذییل  CP.16/1المناخ  من مقرر اتفاقیة 67 و66                         ُ                            ، وكذلك إذ یالحظ مختلف الن 
 واإلرشاد بشأن النظم الالزمة لتوفیر المعلومات عن كیفیة معالجة  CP.17/2ة بشأن تغیر المناخ األمم المتحدة اإلطاری

 ؛CP.17/12الضمانات واحترامها في مقرر اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
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ذ یالحظ كذلك  -3 ٕ            وا   CP.16/1خ  من مقرر اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المنا74أن الفقرة   
م بأن تنفیذ هذه األنشطة یعتمد على الظروف والقدرات الوطنیة المحددة لكل طرف من البلدان النامیة ومستوى   ّ سل  ت

 الدعم الذي یحصل علیه؛

ذ یالحظ  -4 ٕ       وا  أن اإلرشاد التقني المعني لتحقیق المنافع للتنوع البیولوجي والمجتمعات األصلیة والمحلیة   
  أعاله یتوافر أو یجري إعداده على الصعید الوطني واإلقلیمي والدولي؛1یها في الفقرة في سیاق األنشطة المشار إل

ذ یالحظ -5 ٕ      وا   أن القائمة اإلشاریة للمؤشرات المستخدمة في تقییم التقدم المحرز نحو تحقیق غایات   
لوارد في التوصیة  وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي، على النحو ا2020-2011الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، یمكن أن تفید في تقییم مساهمات األنشطة المشار إلیها 15/1
  أعاله لتحقیق أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي؛1في الفقرة 

ذ یدرك -6 ٕ      وا   أعاله وتنفیذ الخطة 1قرة اإلمكانیة الكبیرة إلیجاد التآزر بین األنشطة المشار إلیها في الف   
 األطراف، والحكومات یحث،  فیها وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي2020-2011اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

الصادرة عن اتفاقیة التنوع البیولوجي ذات الصلة األخرى، والمنظمات المعنیة على التنفیذ الكامل لألحكام والمقررات 
 إلطاریة بشأن تغیر المناخ بطریقة متسقة وعلى نحو قائم على الدعم المتبادل؛واتفاقیة األمم المتحدة ا

والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة إلى مواصلة جهودها وتعزیزها للنهوض  األطراف،یدعو  -7
لتنوع  أعاله لتحقیق أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي، وتقدیم منافع ل1بمساهمة األنشطة المشار إلیها في الفقرة 

 :والمجتمعات األصلیة والمحلیة، مع اهتمام خاص بما یليالبیولوجي 

إقامة أوجه التآزر بین االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، واالستراتیجیات   )أ(
المتحدة  التفاقیة األمم CP.16/1 من المقرر 72و) أ(71وخطط العمل الوطنیة على النحو المشار إلیه في الفقرتین 

  اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛
للعناصر المشار إلیها في الفقرة مواصلة تعزیز نقل التكنولوجیات القائمة وعملیات بناء القدرات   )ب(

في  التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، بغرض إقامة أوجه التآزر المشار إلیها CP.16/1من المقرر 71
  ؛)أ(الفقرة الفرعیة 

 من هذا المقرر قد تعزز أیضا المنافع للتنوع 2 في الفقرة شار إلیها أن الضمانات المیالحظ -8
البیولوجي وللمجتمعات األصلیة والمحلیة، ویدعو البلدان النامیة إلى تقاسم خبراتها والدروس المستفادة عند تخطیط 

 ؛1ألنشطة المشار إلیها في الفقرة وتنفیذ ا

 بالمرفق بهذا المقرر؛ مع التقدیر یحیط علما -9

األطراف من البلدان النامیة إلى النظر في المعلومات الواردة في المرفق بهذا المقرر عند یدعو  -10
 ؛1ألنشطة المشار إلیها في الفقرة تخطیط وتنفیذ ا

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة إلى النظر في المعلومات الواردة في یدعو أیضا -11
 إعداد التقاریر الوطنیة والتقدیمات األخرى عن التقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي المرفق عند

، وحسب مقتضى الحال، بالنسبة للتقدیمات األخرى ذات 2020-2011في الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 الصلة في إطار العملیات األخرى؛
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ذ یالحظ -12 ٕ      وا  ات وصكوك جاریة تركز على حفظ التنوع البیولوجي للغابات  أن هناك مبادرات وعملی  
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة یدعوواستخدامه المستدام ضمن إطار اإلدارة المستدامة للغابات، 

ت، المشتركة في هذه المبادرات والعملیات والصكوك، إلى تقاسم خبراتها والدروس المستفادة ذات الصلة بالضمانا
بغرض مساعدة البلدان النامیة في معالجة شواغل التنوع البیولوجي وفي تحقیق المنافع المتعددة بالعالقة إلى تنفیذ 

 ؛1ألنشطة المشار إلیها في الفقرة ا

 األطراف والحكومات األخرى، وفقا لظروفها وأولویاتها الوطنیة، فضال عن المنظمات یدعو -13
، )ش(، و)ق(، و)ف(-)م(8 الفقرات 10/33في اإلرشاد المعني الوارد في المقرر والعملیات ذات الصلة، إلى النظر 

  أعاله؛1لدى معالجة الضمانات والمنافع المتعددة لألنشطة المشار إلیها في الفقرة ) ض(و) ذ(، و)ت(و

 األطراف والحكومات األخرى، وفقا لظروفها وأولویاتها الوطنیة، فضال عن المنظمات أیضا یدعو -14
لیات ذات الصلة، إلى الحد من مخاطر نقل إزالة الغابات وتدهور الغابات إلى المناطق التي تنخفض فیها قیمة والعم

ثار المعاكسة للتنوع البیولوجي وللمجتمعات األصلیة الكربون وترتفع فیها قیمة التنوع البیولوجي، وغیر ذلك من اآل
 والمحلیة؛

یجاز المعلومات، استنادا إلى النظم  إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر ایطلب -15 ٕ                                  ألموال، جمع وا               
 CP.17/12الخاصة بتوفیر المعلومات عن كیفیة معالجة الضمانات واحترامها، على النحو المشار إلیه في المقرر 

لة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، فیما یتعلق بالخبرات ذات الصلة بكیفیة معالجة اآلثار المحتم
 أعاله على طریقة الحیاة التقلیدیة والمعارف والممارسات المألوفة ذات الصلة 1لألنشطة المشار إلیها في الفقرة 

واألحكام المتصلة ) ي(8بالمجتمعات األصلیة والمحلیة، وتقدیم هذه المعلومات إلى نظر الفریق العامل المعني بالمادة 
واألحكام المتصلة بها إلى النظر في هذه المعلومات لدى االضطالع ) ي(8  الفریق العامل المعني بالمادةویدعوبها، 

 بعمله األوسع نطاقا، حسب مقتضى الحال؛

 :إلى األمین التنفیذي، القیام بما یلي، رهنا بتوافر األموالیطلب كذلك  -16

اآلخرین في تعزیز التعاون مع أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واألعضاء   )أ(
دارة (الشراكة التعاونیة بشأن الغابات  ٕ     بما في ذلك فریق الخبراء العالمي للغابات المعني بالتنوع البیولوجي التابع لها، وا                                                                                 

جو الغابات،  ُ النه   الغابات إزالة الناجمة عن االنبعاثات بخفض المتعلقة المسائل بشأن اإلیجابیة والحوافز السیاساتیة     

دارتها على الحفاظ ودور النامیة، البلدان في وتدهورها ٕ      الغابات وا   البلدان في الغابات في الكربون مخزون وتعزیز المستدامة           

 فضال عن المنظمات والمبادرات المعنیة األخرى، لمواصلة دعم جهود األطراف في النهوض ،)(+REDD)النامیة 
اف االتفاقیة، بما في ذلك من خالل توفیر  أعاله من أجل تحقیق أهد1بمساهمة األنشطة المشار إلیها في الفقرة 

  المزید من أنشطة بناء القدرات؛
تاحتها على نطاق واسع، بما   )ب( ٕ                          تجمیع المعلومات ذات الصلة بتطبیق الضمانات للتنوع البیولوجي، وا                                                                
   خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات؛في ذلك من
أعاله إلى مؤتمر األطراف ) ب(و) أ(16رتین تقدیم تقریر مرحلي عن األنشطة المشار إلیها في الفق  )ج(

  في اجتماعه الثاني عشر؛
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 تجمیع المعلومات من األطراف عن إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر األموال،یطلب كذلك  -17
 التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ فیما CP.17/2 من المقرر 67المبادرات والخبرات المتعلقة بالفقرة 

یتعلق بمساهمتها المحتملة في أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي، دون حكم مسبق على أي مقررات مستقبلة من مؤتمر 
 بشأن تغیر المناخ، وتقدیم تقریر مرحلي إلى مؤتمر األطراف في اتفاقیة ةاألطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاری

  اجتماعه الثاني عشر؛فيالتنوع البیولوجي 

من المقرر ) ح(9أن یواصل إعداد مشورة حول القضایا الواردة في الفقرة التنفیذي  إلى األمین یطلب -18
المقررات ذات الصلة الصادرة عن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر بالكامل ، مع األخذ في الحسبان 10/33

تعاون مع الشراكة التعاونیة بشأن الغابات، المناخ، استنادا إلى وجهات النظر األخرى التي ترد من األطراف وبال
 .وتقدیم تقریر إلى الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

  المرفق
ق وفقا للمقررات والوثائق ذات الصلة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، یتعلق هذا المرف -1

 .بالضمانات المتعلقة بالتنوع البیولوجي

یشیر مصطلح الضمانات في هذا المرفق إلى الضمانات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي الواردة في المقرر  -2
1/CP.16 اإلطاریة بشأن تغیر المناخ التفاقیة األمم المتحدة2، الفقرة األول، التذییل . 

أیضا تعزیز المنافع المتعددة لألنشطة المشار إلیها في والغرض من الضمانات هو خفض المخاطر وربما  -3
 .، ومن ثم دعم الموثوقیة وتحقیق النجاح الطویل األجل لهذه األنشطة11/19 من المقرر 1الفقرة 

، اآلثار المعاكسة التالیة على النحو الذي الحظته حلقة عمل ضمن جملة أمورویتناول تطبیق الضمانات،  -4
ة عن إزالة الغابات جمنیة بالمنافع التي تعود على التنوع البیولوجي من خفض االنبعاثات النا المع1الخبراء العالمیة

 :وتدهور الغابات في البلدان النامیة

تحویل الغابات الطبیعیة إلى غابات مزروعة وغیر ذلك من استخدامات األراضي التي تنخفض فیها   )أ(
  قیمة التنوع البیولوجي وتتقلص فیها المقاومة؛

نقل إزالة الغابات وتدهور الغابات إلى المناطق التي تنخفض فیها قیمة الكربون وترتفع فیها قیمة   )ب(
  التنوع البیولوجي؛

  زیادة الضغط على النظم االیكولوجیة غیر الحرجیة التي ترتفع فیها قیمة التنوع البیولوجي؛  )ح(
   البیولوجي؛غرس األشجار في المناطق التي ترتفع فیها قیمة التنوع  )د(
 المناطق التقلیدیة وتقیید حقوق المجتمعات األصلیة والمحلیة في الحصول على األراضي انفقد  )ه(

  أو ملكیتها؛/والموارد الطبیعیة واستخدامها و
   للمنافع؛منصفوالمحلیة وانعدام التقاسم الانعدام المنافع الملموسة لسبل المعیشة للمجتمعات األصلیة   )و(
  المجتمعات األصلیة والمحلیة من تصمیم وتنفیذ السیاسات والتدابیر؛استبعاد   )ز(

                                                           
                    ة عــن إزالــة الغابــات  جمــ                                                                                           حلقــة عمــل الخبــراء العالمیــة بــشأن المنــافع التــي تعــود علــى التنــوع البیولــوجي مــن خفــض االنبعاثــات النا    1

   . )UNEP/CBD/WS-REDD/1/3 (      2010       أیلول /        سبتمبر  23-  20   ،                            في البلدان النامیة، نیروبي  ها       وتدهور 
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  . المعارف االیكولوجیة التقلیدیةانفقد  )ح(
، ویحتاج 11/19 من المقرر 1وتمر البلدان بمراحل مختلفة في التحضیرات لألنشطة المشار إلیها في الفقرة  -5

وهناك حاجة إلى مواصلة تعزیز القدرات عبر . هامرااألمر إلى أخذ ذلك في الحسبان لدى معالجة الضمانات واحت
دماج شواغل التنوع البیولوجي بالكامل في تخطیط وتنفیذ االستراتیجیات أو ،البلدان النامیة ٕ                                                                     لمعالجة الضمانات وا                      

 .األنشطة ذات الصلة

، تعزیز ../.11  من المقرر1وینبغي للبلدان النامیة لدى تخطیط وتنفیذ األنشطة المشار إلیها في الفقرة  -6
 في ذلك الموارد ، بما في سیاق توفیر الدعم الكافي الذي یمكن التنبؤ به،ودعم الضمانات في أقرب وقت ممكن

 .المالیة والدعم التقني والتكنولوجي لألطراف من البلدان النامیة

ناشئة عن  المنافع المتعددة ال أن تعزز أیضا من،معالجتها للضماناتعن طریق  ،ویمكن للبلدان النامیة -7
 التنوع البیولوجي والمجتمعات األصلیة علىالتي تعود  11/19 من المقرر 1 المشار إلیها في الفقرة األنشطة

  : ما یليمن مالحظةوالمحلیة، 
یعتبر التنسیق وأوجه التآزر بین القطاعات بصورة فعالة وفي الوقت المناسب فیما بین الوزارات   )أ(

  ؛ لتطبیق الضمانات وتحقیق المنافع المتعددةالمعنیة وداخلها بالغ األهمیة
قامةات الوطنیة الحالیة في تسریع التقدم، و بیمكن استخدام عملیات برامج الغا  )ب( ٕ    ا   التآزر مع األطر  

  .الوطنیة الشاملة لسیاسات الغابات
ف الوطنیة  ووفقا لألولویات واألهداف والظرو ،ویظل توضیح قضایا الحیازة، التي ترى األطراف أنها مالئمة -8

 من المقرر 1في كثیر من جوانب األنشطة المشار إلیها في الفقرة والتشریعات الوطنیة من التحدیات والقدرات 
وسوف یتطلب ذلك حلوال خاصة . ، بما في ذلك لتطبیق الضمانات ذات الصلة بالمجتمعات األصلیة والمحلیة11/19

لمحلیة وتقاسم المنافع ارتباطا وثیقا بحل قضایا حیازة األراضي وترتبط اآلثار على المجتمعات األصلیة وا. بكل بلد
 ووفقا لألولویات واألهداف والظروف والقدرات الوطنیة ،على النحو الذي یراه كل طرف مالئماوالحقوق في األراضي 

 .والتشریعات الوطنیة

ل طرف، ووفقا یراه مالئما ك وسوف ییسر تقسیم األراضي والتخطیط الستخدام األراضي، بحسب ما -9
وینبغي إیالء اهتمام . من تطبیق الضماناتوالظروف والقدرات والتشریعات الوطنیة، ییسر لألولویات واألهداف 

 من 1خاص لقضایا التنوع البیولوجي لدى استهداف زیادة مساحة الغابات في سیاق األنشطة المشار إلیها في الفقرة 
 .ة للغابات، مع مراعاة الوظائف المتعدد11/19المقرر 

السیما ،  للمنافع على أصحاب المصلحة المعنیینمنصفأو نقص التوزیع ال/ویمثل نقص المنافع و -10
 .11/19 من المقرر 1المجتمعات األصلیة والمحلیة تهدیدات محتملة لنجاح األنشطة المشار إلیها في الفقرة 

 بالمسؤولیة 11/19  من المقرر1فقرة وینبغي، حیثما یكون مالئما، أن تعترف األنشطة المشار إلیها في ال -11
 فیما یتعلق بحوكمة ، بما في ذلك المجتمعات األصلیة والمحلیة،المشتركة على المستویات دون الوطنیة والمحلیة

 .الغابات المحلیة لتحقیق اإلدارة واالستخدام المستدامین فضال عن حفظ الغابات والتنوع البیولوجي والموارد الطبیعیة
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 الوطني ذات الصلة بالتنوع صعید على ال2دعم العملیات والسیاسات والقوانین والقواعد والخبراتویمكن أن ت -12
خطط العمل الوطنیة المشار إلیها في الفقرتین  البیولوجي مواصلة دمج شواغل التنوع البیولوجي في االستراتیجیات أو

.  بما في ذلك تطبیق الضمانات، تغیر المناخ التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأنCP.16/1 من المقرر 72 و71
 ، بما في ذلك من خالل االستشعار عن بعد،حسنة التصمیمالوطنیة ویمكن أن توفر عملیات حصر الغابات 

 .مة تتعلق بالتنوع البیولوجي          ّ معلومات قی  

 من 72 و71وتحدیدا، یمكن أن تستفید االستراتیجیات أو خطط العمل الوطنیة المشار إلیها في الفقرتین  -13
من الخبرات الوطنیة في تنفیذ المقررات التالیة بشأن تغیر المناخ اإلطاریة األمم المتحدة تفاقیة  الCP.16/1المقرر 

  : حسب مقتضى الحال،اتفاقیة التنوع البیولوجيمؤتمر األطراف في ل
جي المتصلة بها شي للتنوع البیولو أی وأهداف 2020-2011الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي   )أ(

 ؛)10/2المقرر (

 ؛)9/5 و6/22المقرران (برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البیولوجي للغابات   )ب(

 ؛)8/28المقرر (ر الشامل للتنوع البیولوجي ثالمبادئ التوجیهیة الطوعیة بشأن تقییم األ  )ج(

 ؛)7/11 و5/6المقرران (ل نهج النظام االیكولوجي، واإلرشادات ذات الصلة على مستوى التشغی  )د(

، 7/12المقرر(مبادىء أدیس أبابا وخطوطها التوجیهیة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البیولوجى   )ه(
 ؛)المرفق الثاني

 بشأن غو إلجراء عملیات تقییم األثر الثقافي والبیئي واالجتماعي:أغوايالمبادئ التوجیهیة الطوعیة   )و(
والمیاه التي درجت على استخدامها أو شغلها بصفة تقلیدیة المجتمعات األصلیة والمحلیة المواقع المقدسة واألراضي 

 ؛)7/16المقرر (

من حیث صلتها بالبحوث ) 10/42المقرر (ري :عناصر مدونة السلوك األخالقي تغاریواي  )ز(
دارتها،والحصول على المعلومات ٕ       واستخدامها وتبادلها وا  ارات والممارسات التقلیدیة واالبتكالتي تتعلق بالمعارف  ،                       

 لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛

 على سبیل ،معلومات متعلقة صراحة بالمكان عن المناطق ذات األولویة من حیث التنوع البیولوجي  )ح(
ق بالمناطق یرة في تحلیلها الوطني للثغرات االیكولوجیة بموجب برنامج العمل المتعلثالمثال تلك التي تعدها بلدان ك

 ).7/28المقرر (المحمیة 

ویمكن معالجة مخاطر اآلثار المعاكسة على التنوع البیولوجي وعلى المجتمعات األصلیة والمحلیة من نقل  -14
 :یلي إزالة الغابات وتدهور الغابات بما

                                                           
                                                                                                  االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي أو المعـاییر الوطنیـة أو اإلقلیمیـة لـإلدارة المـستدامة                      على سبیل المثال، فإن     2

ــ          ذات صــلة          علــى عناصــر      كثیــرة                               للغابــات تــشتمل بالفعــل فــي بلــدان                                      وتتــضمن األمثلــة األخــرى البــرامج الوطنیــة   .                        ضمانات التنــوع البیولــوجي ب
       لمــوارد           لمجتمعیــة ل      دارة ا  اإل                                                                                                      للغابــات، والتــشریع المتعلــق بالغابــات والمنــاطق المحمیــة، وآلیــات للمــدفوعات مقابــل خــدمات الــنظم اإلیكولوجیــة، و 

   .        الطبیعیة
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 واستخدام) 7/11 و5/6المقرران ( واإلرشاد التشغیلي المتصل به ام االیكولوجيتطبیق نهج النظ  )أ(
 لدى ،)10/31المقرر ( لتحدید المواقع التي ترتفع فیها قیمة التنوع البیولوجي إلیالء األولویة لحفظها یةمعاییر القیاسال

 ؛11/19 من المقرر 1االضطالع بالتخطیط واألنشطة المشار إلیها في الفقرة 

وفي الوطنیة ط العمل الترویج للمشاركة الكاملة والفعالة لدى وضع وتنفیذ االستراتیجیات أو خط  )ب(
 في ذلك أصحاب  بماصعید الوطني ودون الوطني، من هذا المقرر على ال1جمیع األنشطة المشار إلیها في الفقرة 

 السیما المجتمعات األصلیة والمحلیة؛المصلحة المعنیین، 

عاون  وتعزیز التشي للتنوع البیولوجيأی تحقیق أهداف المحرز نحوجمع المعلومات عن التقدم   )ج(
 . بدعم تقني ومالي للبلدان النامیة لهذا الغرض،اإلقلیمي ودون اإلقلیمي بشأن هذا النشاط

وبغیة ضمان إمكانیة أن توفر الخبرات المستمدة من تنفیذ مقررات مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع  -15
لصلة االستنارة والدعم لتنفیذ  أعاله وغیر ذلك من المعلومات ذات ا14 و13البیولوجي المشار إلیها في الفقرتین 

، ینبغي لألطراف والمنظمات المعنیة أن تستفید من خالیا 11/19 من المقرر 1األنشطة المشار إلیها في الفقرة 
 باالرتكاز على النظم الوطنیة التي توفر ،تبادل المعلومات على أساس منتظملاالتصال والمنتدیات ذات الصلة 

 .الضمانات واحترامهاالمعلومات عن كیفیة معالجة 

لى ذلك، فإن تطبیق الضمانات سوف یستفید أیضا من الخبرات المستمدة من المبادرات وباإلضافة إ -16
  : بما في ذلك، المستدامهواستخدامالتنوع البیولوجي للغابات والعملیات والصكوك الجاریة بشأن حفظ 

لمتحدة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة المبادئ والمعاییر االجتماعیة والبیئیة لبرنامج األمم ا )أ(
  3في البلدان النامیة؛ها الغابات وتدهور 

التقییم االستراتیجي واالجتماعي لصندوق االستعداد لدى مرفق شراكة كربون الغابات والنهج الموحد   )ب(
  إزاء الضمانات البیئیة واالجتماعیة لشركاء التسلیم المتعددین؛

ة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات جم والبیئیة لبرنامج خفض االنبعاثات الناالمعاییر االجتماعیة  )ج(
دارتها المستدامة وتعزیز مخزون الكربون في الغابات في البلدان  في البلدان النامیة ٕ                                                            ودور الحفاظ على الغابات وا                            

  ؛(+REDD)النامیة 
 الفقرة ،10/33المعني التالي في المقرر ، ینبغي مراعاة اإلرشاد 11/19 من المقرر 13وفیما یتعلق بالفقرة  -17
  :11/19 من المقرر 1 لدى معالجة الضمانات والمنافع المتعددة لألنشطة المشار إلیها في الفقرة ،8

 ، بما في ذلك المنافع االیكولوجیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة،مراعاة تحقیق المنافع المتعددة  )أ(
  لى النظم االیكولوجیة ألنشطة التخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه؛هج المعتمدة ع            ُ فیما بین الن  
 واألراضي العشبیة ، بما في ذلك حمایة الغابات الطبیعیة،تنفیذ أنشطة إدارة النظم االیكولوجیة  )ب(

 في لیةالمح األصناف المجموعات األصلیة من ومراعاة استخدام ،، واإلدارة المستدامة للغاباتثالطبیعیة وأراضي الخ
  أنشطة إعادة التحریج؛

                                                           
-UN)  ة ـ                                    ات وتـدهور الغابـات فـي البلـدان النامیــ                          ات الناجمة عن إزالة الغابـ       النبعاث       خفض ا       في مجال        لتعاوني  ا                    برنامج األمم المتحدة   3

REDD).   
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زالتها و  )ج( ٕ        فیما یتعلق بالمناظر الطبیعیة للغابات التي یتم فیها تقطیع األشجار وا  أو التي تتدهور فیها، /                                                                  
عادة زراعة الغابات واستعادتها ٕ                             تنفیذ، حسب االقتضاء، إدارة محسنة لألراضي وا   مع إیالء األولویة الستعمال ،                                         

اع لتحسین حفظ التنوع البیولوجي والخدمات المرتبطة به وفي الوقت نفسه عزل الكربون المجموعات األصلیة من األنو 
زالة ال ٕ       وتقیید تدهور وا    ؛غابات األولیة والثانویة األصلیة               

عادة زراعة الغابات واستعادتها من أجل التخفیف من   )د( ٕ                                                عند تصمیم وتنفیذ ورصد أنشطة التحریج وا                                        
  :لبیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة من خالل ما یلي مثالتغیر المناخ، مراعاة حفظ التنوع ا

عدم تحویل سوى األراضي ذات القیمة المنخفضة من حیث التنوع البیولوجي أو النظم   )1(
النظم اإلیكولوجیة اإلیكولوجیة المكونة إلى حد كبیر من أنواع غیر أصلیة، ویفضل 

  متدهورة؛ال
نواع األشجار المحلیة والتي تكیفت مع المناخ عند اختیار إیالء األولویة، عند اإلمكان، أل  )2(

  أنواع لزراعتها؛
  تجنب األنواع الغریبة الغازیة؛  )3(
  منع صافي الخفض في مخزون الكربون في جمیع أحواض الكربون العضویة؛  )4(
ة تحدید مواقع أنشطة التحریج بشكل استراتیجي في األراضي الطبیعیة لتعزیز الترابط وزیاد  )5(

  توفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة في مناطق الغابات؛
تعزیز المنافع التي تعود على التنوع البیولوجي وتجنب اآلثار السلبیة التي یتعرض لها من خفض   )ه(

دارتها المستدامة وتعزیز مخزون الكربون  ٕ                                      االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ودور الحفاظ على الغابات وا                                                                        
غابات في البلدان النامیة، وغیرها من أنشطة اإلدارة المستدامة لألراضي وحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه في ال

المستدام، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة في عملیات صنع 
  كیة األراضي وحیازة األراضي وفقا للتشریع الوطني؛القرار والتنفیذ ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ والنظر في مل

تشجیع حفظ التنوع البیولوجي، حسب االقتضاء، وخاصة فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي للتربة، مع   )و(
حفظ واستعادة الكربون العضوي في التربة والكتلة األحیائیة، بما في ذلك أراضي الخث واألراضي الرطبة األخرى، 

  عي والسفانا واألراضي الجافة؛فضال عن المرا
استنادا إلى الظروف الوطنیة، زیادة اآلثار اإلیجابیة وخفض اآلثار السلبیة الناتجة عن تدابیر   )ز(

التخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه على التنوع البیولوجي، استنادا إلى جملة أمور منها نتائج التقییمات البیئیة 
  ر البیئي التي تیسر النظر في جمیع خیارات التخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه؛االستراتیجیة وتقییمات األث

عند تخطیط وتنفیذ أنشطة فعالة للتخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه، بما في ذلك األنشطة   )ح(
 وتجنب تحویل أو المتعلقة بالطاقة المتجددة، مراعاة اآلثار على التنوع البیولوجي وتوفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة

  :تدهور المناطق المهمة للتنوع البیولوجي من خالل
مراعاة المعارف التقلیدیة، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة   )1(

  والمحلیة؛
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  االستناد إلى قاعدة معارف موثوقة من الناحیة العملیة؛  )2(
  حفظه واستخدامه المستدام؛مراعاة عناصر التنوع البیولوجي المهمة ل  )3(
  تطبیق نهج النظام اإلیكولوجي؛  )4(
  .إعداد تقییمات لهشاشة النظم اإلیكولوجیة واألنواع  )5(

األخذ في الحسبان قیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة عند تخطیط األنشطة المتعلقة   )ط(
  ن تقنیات تقدیر القیمة؛بتغیر المناخ واالضطالع بها عن طریق استخدام مجموعة م

النظر، حسب االقتضاء، في حوافز لتیسیر األنشطة المتعلقة بتغیر المناخ التي تراعي التنوع   )ي(
البیولوجي والجوانب االجتماعیة والثقافیة ذات الصلة، بما یتسق مع اتفاقیة التنوع البیولوجي وااللتزامات الدولیة 

  .األخرى ذات الصلة ویحقق االنسجام معها
یمكن أن تسهم اتفاقیة التنوع البیولوجي في عمل اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ و  -18

والمبادرات والعملیات والصكوك ذات الصلة في تعزیز ودعم الضمانات من خالل نشر المعلومات عن تنفیذ إرشاد 
 مساهمة األنشطة المشار ت وتوفیر المعلومات عناتفاقیة التنوع البیولوجي ومن خالل مواصلة دعم جهود بناء القدرا

 .10/33تحقیق أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي، بحسب المقرر  ل11/19من المقرر  1إلیها في الفقرة 

----  


