
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال5-4البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

  وتغير المناخالتنوع البيولوجي     9/16المقرر 
     مقترحات إلدراج أنشطة تغير المناخ في برامج عمل االتفاقية-لف أ
  ،إن مؤتمر األطراف

اعتبارات تغيـر  ، ضرورة دمج لمستقبل في ا   عند إجراء االستعراض المتعمق لبرامج عمل االتفاقية       يقرر  -1
توصيات التقريـرين الثالـث والرابـع للفريـق          مراعاة، ضمن جملة أمور،       في كل برنامج عمل حسب الحالة، مع       المناخ

 من السلسلة التقنية الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي، والتقييم          25  و 10الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والعددين       
  :لمي ألراضي الخث والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، والنظر فيما يليالعا

تغيـر  مـن   تخفيف  الوكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة        ∗تغير المناخ ل  المحتملة تأثيراتتقييم ال   )أ(
 على النظم اإليكولوجية ذات الصلة؛  والتكيف معهالمناخ

  ؛ضعفاًأكثر مكونات التنوع البيولوجي   )ب(
  المخاطر والتبعات المترتبة على خدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان؛  )ج(
مـن  تخفيـف  الوكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة    * المحتملة لتغير المناخ   أثيراتتالتهديدات وال   )د(
  لبيولوجي واستخدامه المستدام؛على التنوع البيولوجي، والفرص التي تقدمها لحفظ التنوع ا  والتكيف معهتغير المناخ
 تخفيـف وكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة ال * المحتملة لتغير المناختأثيراترصد التهديدات وال    )ه(

  على التنوع البيولوجي؛  والتكيف معهتغير المناخ من

                                                   
  .زايدة وشدة األحداث الجوية القاسيةبما في ذلك تقلبات المناخ المتزايدة ووتيرتها المت  ∗
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 ذات الـصلة داخـل بـرامج        أساليب مالئمة للرصد والتقييم، والمبادرات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات          )و(

  العمل؛
المعارف الحرجة الالزمة لمساندة التنفيذ، بما في ذلك، ضمن جملة أمـور، البحـث العلمـي، وتـوافر                    )ز(

  رصد أساليب التكنولوجيا والمعارف التقليدية؛قياس والبيانات، وأساليب مالئمة ل
  مبادئ وإرشادات نهج النظام اإليكولوجي والنهج التحوطي؛  )ح(
مساهمة التنوع البيولوجي في التكيف مع تغير المناخ، والتدابير الكفيلة بتعزيز إمكانيات التكيف لمكونات                )ط(

  التنوع البيولوجي؛
األمين التنفيذي عند إعداد االستعراض المتعمق لبرامج عمل االتفاقية أن يأخذ فـي الحـسبان                طلب إلى ي  -2

التي جرى إدماجها بالفعل في برامج العمل الموجودة وتقيـيم لحالـة            )  أعاله 1الفقرة  (إجراء تحليل لتحديد عناصر اإلرشاد      
  التنفيذ، باإلضافة إلى تحديد الفجوات في التنفيذ بما في ذلك استعراض العقبات وتقديم اقتراحات للتغلب عليها؛

يو األخريين بتجميع   األمين التنفيذي أن يقوم، على قدر اإلمكان، بالتعاون مع أمانتي اتفاقيتي ر            إلىيطلب    -3
 ت محتملـة ا تهديـدا التحميل المتعدد باألغذية بوصـفه  و وتغير المناخ  التحمضوتلخيص المعلومات المتعلقة بالتفاعالت بين      

، وذلك خالل االستعراضات المتمعقة لبرامج العمل بشأن التنـوع البيولـوجي للميـاه الداخليـة والتنـوع            للتنوع البيولوجي 
  ساحلي؛البيولوجي البحري وال

  تنفيذها لالتفاقية  يناخ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ف     لم األطراف على تعزيز دمج اعتبارات تغير ا       حثي  -4
  :، بما في ذلك ما يليمع اإلشراك الكامل والفعال ألصحاب المصلحة المعنيين والنظر في أنماط االستهالك واإلنتاج المتغيرة

الـنظم  أنـواع    المعرضة للخطر داخل بلدانها، وحيثما يكون األمر ممكنا،          تحديد األقاليم واألقاليم الفرعية     )أ(
، بما في ذلك ما يتعلـق بالتـأثيرات   ، بما في ذلك مكونات التنوع البيولوجي المعرضة للخطر داخل هذه المناطق  اإليكولوجية

 على المجتمعات األصلية والمحلية، بغية تعزيز التعاون الوطني واإلقليمي والدولي؛

مـن  تخفيـف  كل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة ال    و المناخة بتأثيرات تغير    دمج الشواغل المتعلق    )ب(
  ؛ التنوع البيولوجيعلى  والتكيف معهتغير المناخ
تخفيـف  الكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة       و *تقييم التهديدات والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ       )ج(

   التنوع البيولوجي؛ على والتكيف معه المناختغيرمن 
األقاليم واألقاليم الفرعية والنظم اإليكولوجية المتأثرة من تغير المناخ         ونمذجة  تحديد واعتماد برامج رصد       )د(

  داخل بلدانها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛
وكـل مـن     *تجابة لتأثيرات تغيـر المنـاخ     نهوج لالس المعارف و المنهجيات و الوالعلمية  دوات  األتعزيز    )ه(

على التنوع البيولوجي، بما في ذلـك التـأثيرات           والتكيف معه  تغير المناخ من  تخفيف  الالتأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة     
   االقتصادية والثقافية؛-االجتماعية
طة االستجابة لتغير المنـاخ،     تعزيز المنهجية والمعارف الالزمة لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في أنش           )و(

مثل معلومات خط األساس، والسيناريوهات، والتأثيرات المحتملة على التنوع البيولوجي والمخاطر على التنوع البيولـوجي،    

                                                   
  .بما في ذلك تقلبات المناخ المتزايدة ووتيرتها المتزايدة وشدة األحداث الجوية القاسية  *
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 وتـشجيع تبـادل مثـل هـذه         التجمعات على المقاومة والبقاء   / والمجتمعات أنواع مختارة وقدرة النظم اإليكولوجية وأواهل     
  ؛لمستوى الوطني واإلقليمي والدوليالمعارف على ا

 من التأثيرات    وكل *زيادة إشراك أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار المتعلق بتأثيرات تغير المناخ             )ز(
  ؛، حسب الحالةعلى التنوع البيولوجي  والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف اإليجابية والسلبية ألنشطة ال

لنظام اإليكولوجي مثل اإلدارة التكيفيـة، واسـتعمال المعـارف التقليديـة          تطبيق مبادئ وإرشادات نهج ا      )ح(
  واستعمال العلم، والرصد؛

 من التـأثيرات اإليجابيـة والـسلبية      جة ورصد تأثيرات تغير المناخ وكل     جراءات المالئمة لمعال  اتخاذ اإل   )ط(
  على التنوع البيولوجي؛  والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف الألنشطة 

  تعزيز التعاون مع المنظمات المعنية وفيما بين نقاط االتصال الوطنية؛   )ك(
 تقديم المساندة المالية والتقنيـة       األطراف، والحكومات األخرى والمانحين والمنظمات المعنية على       شجعي  -5

يما أقل البلدان نمواً، والـدول  ألنشطة بناء القدرات، بما في ذلك من خالل زيادة التوعية العامة، لتمكين البلدان النامية، وال س        
والتـأثيرات   *بتأثيرات تغيـر المنـاخ   الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، من تنفيذ أنشطة ذات صلة    

   على التنوع البيولوجي؛ والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف اإليجابية والسلبية ألنشطة ال
لبلدان الجزريـة الـصغيرة   ة عمل لحلقشريطة توافر الموارد المالية، أن يعقد  إلى األمين التنفيذي،    يطلب  -6

تغيـر  مـن   تخفيـف   الوكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة        *بتأثيرات تغير المناخ    االعتبارات المتعلقة  لدمجالنامية  
 عمل  حلقات، بغية عقد    ع البيولوجي ة للتنو في برامج العمل واالستراتيجيات وخطط العمل الوطني      ، وذلك    والتكيف معه  المناخ

  ؛درات في مجموعات أخرى من البلدانمشابهة لبناء الق
  

  خيارات بشأن اتخاذ خطوات تساند بعضها البعض   -اء ب
   الثالثلمعالجة تغير المناخ في إطار اتفاقيات ريو

  ،إن مؤتمر األطراف
 لفريق االتصال المشترك والوثيقة التي أعـدتها بـصورة           تقريري االجتماعين السابع والثامن    إذ يالحظ مع التقدير   
 التي تتضمن مقترحات بشأن األنشطة المساندة لبعـضها      )UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1(مشتركة اتفاقيات ريو الثالث     

  البعض المقدمة ألمانات اتفاقيات ريو الثالث،
وء على الروابط بـين التنـوع البيولـوجي         التكيف، التي تسلط الض   عن الغابات و  المذكرات اإلعالمية   يالحظ  إذ  و
  ،تدهور األراضي وتغير المناخ وهى المذكرات التي وضعتها أمانات اتفاقيات ريو الثالث معا/والتصحر

   عند تطوير أوجه التآزر،1بادئ ريو المتعلقة بالبيئة والتنميةم  كذلكوإذ يالحظ
المحليـة  و  األصلية تغير المناخ للمجتمعات  باالستجابة ل  يالمعنالخبراء الدولي   فريق  اجتماع  نتائج   وإذ يالحظ كذلك  

 إلـى  25 في هلسنكي مـن  الذي عقد،  بالتنوع البيولوجي في منطقة القطب الشمالي      تصلة الم ة التقليدي هموتأثيرها على معارف  
  ،(UNEP/CBD/COP/9/INF/43) 2008 آذار/مارس 28

                                                   
منشورات األمم المتحدة، ( 1992حزيران / يونيو14- 3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،    1

  .، المرفق األول1، القرار القرارات التي اتخذها المؤتمر: ، المجلد األول)والتصويب E.93.I.8رقم المبيع 
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مية األطراف، ال سيما أقل البلدان نموا والـدول الجزريـة            باالحتياجات والشواغل الخاصة للبلدان النا     وإذ يعترف 

  الصغيرة النامية، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، عند تطوير أوجه التآزر،
بالمؤتمر الرفيع المستوى بشأن األمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقة الحيويـة، التـابع                 يرحب وإذ

، وسيعالج القضايا المتصلة بالتكيف     2008حزيران  /يونيو 5 إلى   3مم المتحدة، الذي سيعقد من      لمنظمة األغذية والزراعة لأل   
  ،مع تغير المناخ والتخفيف من حدته

بالصالحيات المتميزة وبالوضع القانوني المستقل لكل اتفاقية وبالحاجة إلى تجنب االزدواجيـة  يعترف وإذ    -1
 : من أجل ما يلياألخرى ريو تي اتفاقييى األمين التنفيذي أن يتعاون مع أمانت إل يطلبوالى تحقيق وفورات في التكاليف،

مواصلة األنشطة الجارية فعال أو التي دعت إليها األطراف في إطار اتفاقيات ريو الـثالث، بمـا فيهـا                     )أ(
  ؛نشطة المذكورة في المرفق األول بهذا المقرراأل

  :دوات الموجودة، مثل آلية غرفة تبادلة المعلومات، مع االستعمال الكامل لألتنفيذ ما يلي  )ب(
أن ينشر نشرة إعالمية عن أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث، بما فيها تقارير عن التقدم   )1(

  المحرز من األطراف؛
أن ينشئ أدوات إلعالم األطراف عن األنشطة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه   )2(

تدهور األراضي وتغير المناخ، بما في ذلك /أن مكافحة التدهور البيئي، والتصحرالمستدام، وبش
من خالل تحديث األدوات والنشرات الموجودة مثل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية 

  واألنظمة الوطنية لمعلومات التنوع البيولوجي؛
وأساليب اإليصال، المستندة إلى احتياجات أن ينتج مواد تربوية، مع مراعاة الظروف الثقافية   )3(

  الجماهير المستهدفة؛
  أن يقوم بإيجاد أدوات اتصال قائمة على أساس شبكة اإلنترنت؛  )4(

  غ؛بالأن يتبين مزيدا من الفرص لألنشطة التي تساند بعضها البعض وأن يواصل التداول بشأن تنسيق اإل  )ج(
طة بمشروعات التقييم الذاتي للقـدرات الوطنيـة نحـو تنفيـذ     أن يستكشف فرص مساندة األنشطة المرتب       )د(

  اتفاقات ريو الثالث؛
  :إلى األمين التنفيذي أن يواصل مناقشاته مع فريق االتصال المشترك بشأن األنشطة التاليةيطلب   - 2
  التابعة لالتفاقيات األخرى على شبكة اإلنترنت؛لنقاط االتصالارات ذات الصلة خطإتاحة اإل  )أ(

 نقـاط االتـصال  بين الوطنية ن وجدت، بشأن آليات التنسيق      إ،  ةحالدراسات ال ة و فادتجميع الدروس المست    )ب(
 في سبيل تعزيز التعاون؛

 وجدت، وتسليط الضوء على الدروس إنتبادل التقارير واالستعراضات لعمليات التخطيط الوطنية،   )ج(
  سبيل تحسين التخطيط المتكامل؛ة التي قد تكون مهمة لالتفاقيات جميعها في فادالمست

 تدهور األراضي/ة بشأن دمج مسائل التنوع البيولوجي والتصحرفادتوفير دراسات الحالة والدروس المست  )د(
  ؛(UNFCCC)  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخإطارفي خطط العمل الوطنية للتكيف في 
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في نطاق اتفاقيات ريو الثالث عن أوجه التآزر إلـى المجتمـع            تحسين طرائق توصيل احتياجات البحث        )ه(
 ؛العلمي

 التابعة لالتفاقيات الثالث بمعلومات حديثة عن التقييمات وبرامج البحوث وأدوات تصالتزويد نقاط اال  )و(
  ؛الرصد ذات الصلة

 الجيـدة والـدروس    إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع دراسات الحالة، وأمثلة على الممارسـات           يطلب    -3
 الرامية إلى تعزيز أوجه التآزر بين األنشطة التي تعالج التنوع البيولوجي وتكافح             ساليبالمستفادة من األنشطة واألدوات واأل    

 وأن يقوم   ،المحليعندما يكون ذلك مالئما، على المستوى        و ،تدهور األراضي وتغير المناخ، على المستوى الوطني      /التصحر
، عن التقدم المحرز فـي تنفيـذ األنـشطة         الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      من خالل  ،باإلبالغ عن ذلك  

خالل االستعراض المتعمق للعمل الجاري تحت القضية المشتركة بين القطاعات المتعلقة بـالتنوع             المساندة لبعضها البعض،    
  مؤتمر األطراف؛ في االجتماع العاشر ل، وذلكالبيولوجي وتغير المناخ

إلى األمين التنفيذي أن يستكشف مع مرفق البيئة العالمية، ضمن جملة أمـور، الـسبل والوسـائل          يطلب    -4
تدهور األراضي فـي أنـشطة     /لتحقيق المنافع المشتركة والمنافع األخرى الناشئة عن التنوع البيولوجي في مكافحة التصحر           

   ؛ه العاشرجتماعمؤتمر األطراف في ا تقديم اقتراح محدد إلى غيةدرات، بتغير المناخ، بما في ذلك من خالل بناء الق
إلى األمين التنفيذي، باإلشارة إلى مذكرة التعاون مع أمانة االتفاقية الدوليـة لوقايـة النباتـات، أن                يطلب    -5

لمناخ على آفات النباتـات، فـي   يعزز التعاون المتعلق بالمخاطر المتغيرة بشأن التنوع البيولوجي الناشئة عن تأثيرات تغير ا    
  ؛إلرشاد السياسةسبيل تجميع المعلومات العلمية ذات الصلة 

بالتعاون إلى أقصى حد ممكـن      واألمين التنفيذي أن يستكشف مع برنامج األمم المتحدة للبيئة،           إلىيطلب    -6
 يتبـين  غيـة ا وبناء القدرات، وذلـك ب   مع فريق االتصال المشترك، طبيعة ومدى خطة بالي االستراتيجية لمساندة التكنولوجي          

الكيفية التي يمكن بها أن تساند تلك الخطة تحقيق أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث في التنفيذ الوطني، مع رفـع تقريـر            
  عن ذلك إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

تآزر القائمة مـع أعـضاء الـشراكة     أمانات اتفاقيات ريو الثالث أن تبني وتقوي األدوات وأوجه ال       يدعو  -7
 ، بما في ذلك منصة الشراكة على شبكة اإلنترنت، لصالح األنشطة المتعلقة بالغابات؛(CPF) التعاونية بشأن الغابات

أن الجهود على المستويين الوطني والمحلي، هي جهود ذات أهمية كبيرة لتحقيق أوجه التـآزر           إذ يالحظ     -8
 األطـراف والحكومـات     يدعوتدهور األراضي وتغير المناخ،       /تنوع البيولوجي وتكافح التصحر   بين األنشطة التي تعالج ال    

هـذا   ب لثـاني ية بالمرفق ا  شاراألخرى، حسب الحالة وعلى أساس الظروف الوطنية، إلى تنفيذ األنشطة الواردة في القائمة اإل             
  ؛مقررال

لمكونات ذات الصلة لما يوجد مـن خطـط         األطراف والحكومات األخرى إلى مساندة تنفيذ ا      يدعو كذلك     -9
 الجزريـة الـصغيرة الناميـة،    التكيف مع تغير المناخ، حسب الحالة، في البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا، والـدول    

  ؛ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان و
لظروف الوطنية، في   المنظمات ذات الصلة إلى تقديم مساندة لألطراف، حسب الحالة وعلى أساس ا           يدعو    -10

، في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتفاقيات ريو الثالث واالتفاقـات            مقررالهذا  تنفيذ األنشطة المبينة في المرفق األول ب      
  البيئية المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة؛
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 منافع متعـددة    توفريمكن أن   التشجير  وإعادة  التشجير   وزيادة   إزالة الغابات وتدهورها  خفض   أن   يالحظ  -11

  : وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئةللتنوع البيولوجي
  فـي إطـار   إزالة الغابات وتـدهورها  بالنظر في المسألة المتعلقة بخفض االنبعاثات الصادرة عن    يرحب  )أ(

 ؛اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

الفرص المتاحة لعملهـا    في حسبانها تماما     أن تأخذ    ير المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغ      يدعو  )ب(
 وتطبيـق الـنهج      الـثالث  تفاقيات ريو  ال الهيئات الفرعية بما في ذلك من خالل التعاون بين        ،  لتقديم منافع للتنوع البيولوجي   

 اإليكولوجي واإلدارة المستدامة للغابات؛

التقليـدة    إلى القيام على نحو واف بمعالجة المعارف المناخاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير      يدعو  )ج(
متصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مذكراً باألحكـام ذات الـصلة فـي اتفاقيـة     واالبتكارات والممارسات ال 

  التنوع البيولوجي؛
 بموجبهـا األطـراف فـي         بشأن خطة عمل بالي، التي وافقت       I/CP.13 من القرار    11 بالفقرة   إذ يذكّر   -12

ن تغير المناخ على أن العملية الشاملة التي تمكن من التنفيذ الكامـل والفعـال والمـستدام                 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأ    
، ضمن أمور أخرى، بأفـضل المعلومـات العلميـة          من خالل عمل تعاوني طويل األجل، يجب أن يزود        تفاقية اإلطارية   اال

 وبروتوكول كيوتو التابع لها، والعمليات الجارية بموجبها، والمخرجـات مـن             اإلطارية في تنفيذ االتفاقية  المتاحة، والخبرة   
  :العمليات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة واألفكار المطروحة من مجتمع األعمال ومجتمع البحوث والمجتمع المدني

التنوع البيولوجي وذلك إلى العمليات الجاريـة فـي   المعلومات ذات الصلة عن     بالحاجة إلى تقديم     يعترف  )أ(
   في التوقيت المناسب؛اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إطار

 يتضمن ممثلـين     لهذا الغرض فريقا مخصصا من الخبراء التقنيين للتنوع البيولوجي وتغير المناخ،           ينشئ  )ب(
رية الصغيرة النامية، على أساس شروط التكليف الواردة في المرفق الثالـث            عن المجتمعات األصلية والمحلية والدول الجز     

 بشأن التنوع البيولوجي، ذات صلة بقرار اتفاقيـة األمـم المتحـدة              علمية وتقنية   على أن يكلف بوضع مشورة     بهذا المقرر، 
 المتعلق بآثار   التابع لها مل نيروبي    باإلضافة إلى برنامج ع    (I/CP.13)اإلطارية بشأن تغير المناخ، المتعلق بخطة عمل بالي         

  وذلك لمساندة تعزيز تنفيذ أوجه التآزر؛تغير المناخ وأوجه الضعف والتكيف معه، 
 الفريق المخصص من الخبراء التقنيين إلى أمانـة اتفاقيـة           مداوالت هذا  إلى األمين التنفيذي إحالة      يطلب  )ج(

  فيه على النحو المالئم؛خ، للنظر األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنا
تقديم آرائها بشأن السبل الكفيلة بإدماج اعتبارات التنوع البيولـوجي فـي األنـشطة              األطراف إلى   يدعو    -13

  المتصلة بتغير المناخ؛
هيئة  من هذا المقرر لتنظر فيها ال      13إلى األمين التنفيذي إعداد تجميع لآلراء المقدمة عمالً بالفقرة          يطلب    -14

   والتكنولوجية، قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛لمشورة العلمية والتقنيةالفرعية ل
األطراف إلى مساندة جهود البلدان النامية في القيام، على المستوى الوطني، برصـد آثـار تغيـر                 يدعو    -15

  المناخ على التنوع البيولوجي؛
واالستخدام المـستدام للتنـوع البيولـوجي       بشأن الحفظ    إلى األمين التنفيذي أن يلخص المعلومات        طلبي  -16

، وهى المعلومات الـواردة  (REDD) في البلدان النامية إزالة الغابات وتدهور الغاباتبخفض االنبعاثات الناتجة عن      المتصلة
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ـ :  للغابات  والنظم اإليكولوجية  الغابات"بشأن  " فيتربو" تقرير حلقة عمل     في الوثائق الحالية، بما في ذلك      زر ه التـآ تعزيز أوج
 من السلـسلة  25  و10رقم ن عددا، وتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، وال     )2004نيسان  /بريلأ" (في تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث    

 هذه المعلومات إلى األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة         أن يقدم  عن اتفاقية التنوع البيولوجي، و     التقنية الصادرة 
 التعاونيالعمل  المعني ب  الفريق العامل المخصص     يعقدها، ودورات الحقة    الدورة الثالثة لمناخ، بقصد إحالتها إلى     بشأن تغير ا  

  ؛ بشأن تغير المناخةطاريمم المتحدة اإل اتفاقيه األ في ظلعلى المدى الطويل
خ علـى التنـوع     نظرا لآلثار السلبية لتغيـر المنـا        عند االقتضاء،  األطراف والحكومات األخرى،   دعوي  -17

نهـج   تطبيق ، إلى الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة  واالبتكارات والممارسات  البيولوجي والمعارف التقليدية  
 من السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولـوجي  25 و10، واالستفادة من المنشورات الموجودة مثل العددين  النظام اإليكولوجي 

واالتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعيـة         المستند إلى القضايا الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئـة          TEMATEAنموذج  و
(UNEP/IUCN)                 بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي عند التخطيط أو التنفيذ ألنشطة تساند بعضها البعض بين اتفاقيـات ،

تدهور األراضي وتغير المنـاخ علـى المـستويين الـوطني           /تنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر   ريو الثالث فيما يتعلق بال    
  والدولي؛

     تخصيب المحيطات-يم ج
  إن مؤتمر األطراف،

وبروتوكـول  ) 1972( منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى         بشأن عمل اتفاقية لندن  يالحظ  
 9 إلـى    5المنعقـد مـن     ،  رين لألطـراف المتعاقـدة    بقرار االجتماع االستشاري التاسع والعش    يرحب  ، و 1996لندن لعام   
حزيـران  /يونيوالمصادقة على البيان الصادر عن أفرقتها العلمية في         ) 1: (، والذي قام بما يلي    2007تشرين الثاني   /نوفمبر
علـى  حث الـدول   )2(، "بيان القلق بشأن التخصيب بالحديد للمحيطات في سبيل تنحية ثاني أكسيد الكربون : " بعنوان 2007

كان من رأيـه    ) 3(استعمال أقصى درجات الحذر عند النظر في اقتراحات العمليات واسعة النطاق لتخصيب المحيطات، و               
أنه، نظرا للوضع الحالي للمعارف بشأن تخصيب المحيطات، فإن هذه العمليات واسعة النطاق ليس لها مبرر فـي الوقـت                    

  :الحاضر
  ؛ تخصيب المحيطاتانتباه فريق االتصال المشترك إلى قضية إلى األمين التنفيذي استرعاء يطلب  -1
  األطراف والحكومات األخرى على أن تعمل وفقا لقرار اتفاقية لندن؛يحث   -2
 بعدم وجود بيانات موثوق بها في الوقت الحالي تغطي جميع الجوانـب ذات الـصلة بتخـصيب                  يعترف  -3

  تند إليه في تقييم مخاطرها المحتملة؛المحيطات، والتي بدونها ال يكون هناك أساس كاف يس
وبروتوكول ) 1972(التحليل العلمي والقانوني الجاري تحت رعاية اتفاقية لندن  يأخذ في الحسبانإذ و  - 4
 إلى األطراف ويحث الحكومات األخرى، وفقاً للنهج التحوطي، على ضمان أال تتم أنشطة تخصيب يطلب، 1996لندن لعام 

فر أساس علمي كاف يمكن استناداً إليه تبرير مثل هذه األنشطة، بما في ذلك تقييم المخاطر المرتبطة المحيطات إلى غاية تو
بها، ووجود مراقبة عالمية فعالة وشفافة وآلية تنظيمية؛ مع استثناء نطاق صغير من دراسات البحوث العلمية في المياه 

 إذا جرى تبريرها بالحاجة إلى جمع بيانات علمية محددة، وينبغي وال ينبغي إعطاء اإلذن لمثل هذه الدراسات إال . الساحلية
أن تكون كذلك خاضعة لتقييم شامل مسبق يتعلق بالتأثيرات المحتملة لدراسات البحوث على البيئة البحرية، وأن تجري 

   أخرى؛ أغراض تجاريةةيأل الكربون أو )موازنات(تعويضات ال تستعمل لتوليد وبيع أومراقبتها بشكل صارم، 
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العلمي والقانوني الجـاري فـي إطـار اتفاقيـة لنـدن             األمين التنفيذي أن نشر نتائج التحليل        يطلب إلى   -5

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة  وبروتوكول لندن، وأية معلومات علمية وتقنية ذات صلة، في االجتماع الرابع عشر ل         
 ؛والتكنولوجية

  بشأن أراضي الخث، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ العالمي موجز لنتائج التقييم   -ال د
  إن مؤتمر األطراف،

عند ألراضي الرطبة، ال سيما أراضي الخث  الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ل بأهميةيعترفإذ 
   البيولوجي وتغير المناخ، والتنوعنتائج التقييم العالمي ألراضي الخث، وإذ يالحظ مع التقديرمعالجة تغير المناخ، 

 والتنـوع  ألراضي الخـث، الموارد المتاحة، إلى ترجمة التقييم العالمي      ب رهناً،  ة البيئة العالمي  فق مر يدعو  -1
  ؛ إلى لغات أخرى من لغات األمم المتحدة والقيام بنشرهالبيولوجي وتغير المناخ

بشأن األراضـي الرطبـة     فاقية رامسار    األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون مع ات        عشجي  -2
 وغيرهـا   ية للعمل الدولي حول أراضي الخث     الخطوط اإلرشاد  فيما يتعلق بتنفيذ     هتمة باألمر المنظمات الم تشجيع مشاركة   و

، والتي يمكن أن تسهم في       والتنوع البيولوجي وتغير المناخ    ألراضي الخث، العالمي  من اإلجراءات، كتلك الواردة في التقييم       
 ظ أراضي الخث واستخدامها المستدام؛حف

امسار باعتبار األراضي الرطبة وتغيـر  بمبادرة فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية ر   يرحب    -3
لموارد بـا  رهنـاً األمانة وفريق االستعراض العلمي والتقني التابعين التفاقية رامـسار،           يدعو و ،مةهم قضية مستجدة    المناخ

 في أراضي الخـث      والتكيف معه  تغير المناخ التخفيف من   تنوع البيولوجي في    مزيد من التقييم إلسهام ال    إجراء  إلى  المتاحة،  
 أن تعمل علـى     فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار        األمانة و  كذلك يدعو، و واألراضي الرطبة األخرى  

 ا اإللكتروني مثال؛إتاحة التقارير المعنية بالتقييمات، من خالل موقعه

ية أن تستكشف السبل الكفيلة بإشراك الفريق       لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج     ا إلى   يطلب  -4
الفريـق الحكـومي الـدولي     يدعوالحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تخطيط وإعداد تقاريره القادمة المتعلقة بالتقييم و         

لى المشاركة في عمليات اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار المتعلقة بإعداد دراسات تقنيـة فـي                المعني بتغير المناخ إ   
  المستقبل عن تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ال سيما ما يتعلق باألراضي الرطبة؛

ـ با رهنا، و األمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية رامسار       طلب إلى ي  -5 إجـراء تحليـل   ة، لموارد المتاح
ـ  مـساندة فـي   والتكيف معـه     تغير المناخ من  تخفيف  ال مدى إفادة التدابير الحافزة وآليات التمويل في مجال       ل ظ التنـوع    حف

 باإلضافة إلى مساندة سبل العيش المحلية والمساهمة في القـضاء علـى    المستدام في األراضي الرطبة    هالبيولوجي واستخدام 
مثـل مراكـز    (مين التنفيذي أن يستكشف السبل الكفيلة إلشراك مراكز البحوث الوطنية والدولية             إلى األ  ويطلب كذلك الفقر،  

التنـوع  بالنـسبة إلـى    والتكيـف معـه   تغير المناخمن تخفيف التي تعالج ال) الدولية  للبحوث الزراعيةة االستشاريجماعةال
  البيولوجي لألراضي الرطبة؛

نظر في العمل المالئم فيمـا يتعلـق    أن ي سار، في اجتماعه العاشر،     مؤتمر األطراف في اتفاقية رام    يدعو    -6
ـ            ، والمياه ،بةباألراضي الرط  ظ التنـوع البيولـوجي      والتنوع البيولوجي وتغير المناخ في ضوء أهمية هذا الموضـوع لحف

 .ورفاه البشر المستدام هواستخدام
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  المرفق األول
   بذلها في إطار اتفاقيات ريواألنشطة المبذولة بالفعل أو التي دعت األطراف إلى

 آزر في األمانات األخرى على علم بالمناقشات والمقررات التي تتخذ بصدد أنشطة أو برامج التنإبقاء الموظفي  - 1
  .ذات الصلة

 االمخصص لنقل التكنولوجيالتقنيين  مثل فريق الخبراء محافلمواصلة تبادل الخبرات بين موظفي األمانات في   - 2
طارية اإلاألمم المتحدة تفاقية فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا التابع الوقية التنوع البيولوجي، التابع التفا

 .تغير المناخ، أو الهيئة التي تخلف ذلك الفريقبشأن 

 .ات لالتفاقيلتكيف وفقا لطلب الهيئات الفرعيةها في مسائل الغابات واوآرائمساهماتها تقديم مواصلة قيام األمانات   - 3

  .عامةتوعية الال والتثقيف االتصال ومناسباتتبادل الخبرات التي تبلغ عنها األطراف في   - 4

  المرفق الثاني
   بين اتفاقيات ريوأوجه التآزرنشطة األطراف لتعزيز أل قائمة إشارية

   الوطنيةاالتصالنقاط  التعاون بين
  . وأفرقتهانقاط االتصالعقد اجتماعات دورية بين   - 1
التنمية ستراتيجيات  دمجها في ا، حسب الحالة، بما في ذلك الثالث،د لجنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريويجاإ  - 2

  .، وفي األهداف اإلنمائية لأللفية والقطاعات واالستراتيجيات األخرى ذات الصلةالمستدامة
  .اوضات، عندما يكون ذلك مالئماإشراك نقاط االتصال التابعة لالتفاقيات األخرى عند تحديد الموقف في المف  - 3

  التعاون في التخطيط على المستوى الوطني
  .استعراض الخطط الوطنية القائمة لتحديد الثغرات في أوجه التآزر  - 4
التنوع البيولوجي، والتصحر تحديد خطط وسياسات القطاعات ذات الصلة التي يمكن أن تستفيد من التعاون بشأن   - 5

  .المناخوتغير 
  .ة الخطط والسياسات ذات الصلة، لتعزيز التعاون، حسب الحالةمراجع  - 6
بناء القدرة المؤسسية والعلمية وزيادة الوعي بين مختلف الوزارات وراسمي السياسة والمنظمات غير الحكومية   - 7

  .التي تتعامل مع اتفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات األخرى ذات الصلة
   االتفاقياتالتعاون على مستوى هيئات وأمانات

  .، حسب الحالة بمدخالت فريق االتصال المشتركتزويد  - 8
  نقل التكنولوجيا

  .االتفاقيات الثالثفي ت إلى قواعد بيانات نقل التكنولوجيا مدخالتوفير   - 9
بقاء إعداد، حسب الحالة، تقييمات شفافة لألثر وتحليل المخاطر بشأن التكنولوجيات المحولة مع مراعاة احتماالت ال  - 10

  .االقتصادي والمقبولية االجتماعية والمنافع البيئية
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تعزيز التعاون بين نقاط االتصال الوطنية لتنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا في إطار اتفاقية التنوع   - 11

  .وجيا المؤسسات المناسبة التي تعمل كمراكز استشارية مركزية لنقل التكنولعيينالبيولوجي من خالل، مثال، ت
  .تحديد تكنولوجيات المصالح المشتركة ومدى أهميتها بالقياس اإلقليمي والعالمي  - 12

  الغابات وتغير المناخ
  . تدهور األراضي في تخطيط قطاع الغابات/دمج قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر  - 13
 واالتفاقيات الحراجية ذات الصلة واالتفاقيات إشراك نقاط االتصال من منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات  - 14

األخرى ذات الصلة في مناقشة القضايا ذات الصلة، مثل تخفيض اإلنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور 
 من خالل التشجير وإعادة استزراع الغابات، وفي االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن وكذلكالغابات، 
  .الصلة ولوجي للغابات والقضايا األخرى ذاتالتنوع البي

  التكيف مع تغير المناخ
  .تدهور األراضي في خطط التكيف مع تغير المناخ/تعزيز دمج قضايا التنوع البيولوجي والتصحر  - 15
تعزيز النظر في منافع التكيف مع تغير المناخ في التخطيط المشترك بين القطاعات في سياق نهج النظام   - 16

  .ولوجياإليك
تدهور األراضي في الخطط القائمة /إجراء تقييم، حسب الحالة، لمدى دمج قضايا التنوع البيولوجي والتصحر  - 17

  .للتكيف مع تغير المناخ
 تغير المناخ، والتي تنطوي المعرضة لخطر آثار، تحديد المجاالت وجود القدرات الوطنية وتوافر األموالبشرط   - 18

تدهور / والمعرضة للتصحرلتنوع البيولوجي أو التنوع البيولوجي المعرض للخطر،على مستويات عالية من ا
  .األراضي

  بناء القدرات
  .التعبير بوضوح عن احتياجات بناء القدرات إلى األمانات  - 19

  المالحظة المنتظمة/البحث والرصد
  .تدهور األراضي/البيولوجي والتصحرإجراء، حسب الحالة، تقييمات وطنية ومحلية آلثار تغير المناخ على التنوع   - 20
  .معارف المحلية واألصلية التي يمكن أن تسهم في أوجه التآزرالتحديد، حسب الحالة،   - 21
  .أو الرصد ووضع آليات أو عمليات تساعد على تلبية هذه االحتياجات/ث وتحديد احتياجات البح  - 22
  .ات والتنوع البيولوجي البحريبحوث إضافية عن آثار تغير المناخ على المحيطتشجيع   - 23
تشجيع بحوث إضافية ورصد تأثيرات التواتر المتزايد وحدة األحداث الجوية الشديدة على التنوع البيولوجي   - 24

  .والموارد المرتبطة به
تحديد اإلجراءات التي تسهم في الحفظ واالستخدام المستدام ألراضي الخث وغيرها من األراضي الرطبة وتعزيز   - 25

  .سهامها االيجابي في أنشطة االستجابة لتغير المناخإ
  .تحديد آثار تغير المناخ على خدمات النظام اإليكولوجي  - 26
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التنسيق بين المقاييس الزمنية والمكانية في تجميع البيانات والتحليالت التي تنظر في تغير المناخ وفي حالة   - 27
  .واتجاهات التنوع البيولوجي

  اتتبادل ونشر المعلوم
  .الخبرات والدروس المستفادة بشأن اإلبالغ عن أوجه التآزر على الصعيدين اإلقليمي والعالميتقاسم   - 28
متعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة ال المترابطةإعداد مجموعة مشتركة من الخبراء في القضايا   - 29

 حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، والتهديدات التي تدهور األراضي، لمعالجة الثغرات في المعلومات عن/التصحر
  .يتعرض لها، السيما في األراضي الجافة وشبه الرطبة

  اإلبالغ المنسق
تقاسم نقاط االتصال الوطنية، إلى أقصى حد ممكن، قواعد البيانات التي تتضمن بيانات التقارير ومصادر   - 30

  .المعلومات
  .ا، حسب الحالة، بشأن صياغة التقارير الوطنية المتعلقة بكل اتفاقيةتتعاون نقاط االتصال فيما بينه  - 31

  مرفق الثالثال
  تقنيين المخصص المقترحة لفريق الخبراء الشروط التكليف

 المعنى بالتنوع البيولوجى وتغير المناخ

المنـاخ فـي تقـديم      المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير      التقنيين  يتمثل الهدف من هذا الفريق من الخبراء          -1
  .معلومات ذات صلة بالتنوع البيولوجي إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 المخصص بالنتائج ذات الصلة لمؤتمر األطراف والهيئات الفرعية التفاقية          التقنيينفريق الخبراء    ب أن يسترشد  يج  -2
 مـن   25 ورقـم    10رقم    من الهيئات حسب الحالة وأن يستعين بالعددين       األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وغيرها      

السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي، والنتائج المستمدة من حلقات العمل التي عقدتها أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية                 
يعها في إطار هذا البرنامج، وغير ذلـك        بشأن تغير المناخ بمقتضى برنامج عمل نيروبي فضال عن الوثائق التي جرى تجم            

  .من الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وتقييم األلفية للنظم االيكولوجية
عية  المخصص وفقاً لإلجراءات المبينة في طريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفر          التقنيينيجب أن يشكل فريق الخبراء        -3

، وبالنظر في النتائج التي قدمها فريق الخبراء        )، المرفق الثالث  8/10المقرر  (المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      
المعني بالتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ فيما يتعلق بضعف النظم اإليكولوجية تجاه آثار تغيـر المنـاخ وتـدابير                    

تقديم المشورة العلمية    :تولى االختصاصات التالية  ياخ في إطار برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، وس        االستجابة لتغير المن  
والتقنية والتقييم عن إدماج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في أنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيـف معـه،                   

  :وذلك من خالل جملة أمور من بينها
وات ذات الصلة والمنهجيات وأمثلة عن أفضل الممارسات لتقيـيم التـأثيرات علـى التنـوع                تحديد األد   )أ(

 البيولوجي وجوانب ضعف التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ؛

تسليط األضواء على دراسات الحالة وتحديد منهجيات تحليل قيمة التنوع البيولوجى في عمليات مـساندة                 )ب(
 طاعات المعرضة لخطر تغير المناخ؛التكيف في المجتمعات والق
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دراسات الحالة والمبادئ العامة لتوجيه األنشطة المحلية واإلقليمية الرامية إلـى خفـض المخـاطر       تحديد  )ج(

 على قيم التنوع البيولوجى المرتبطة بتغير المناخ؛

، وخصوصا في المنـاطق     تحديد التأثيرات والمنافع المحتملة ألنشطة التكيف المرتبطة بالتنوع البيولوجي          )د(
البلدان النامية، ال سيما أقل البلـدان نمـوا         (التي حددت بأنها معرضة للخطر بصورة خاصة في إطار برنامج عمل نيروبي             

 ؛)والدول الجزرية الصغيرة النامية

 للخطـر وفـي     والتعـرض تقييمـات األثـر     تحديد السبل والوسائل إلدماج نهج النظام اإليكولوجي في           )ه(
 تيجيات التكيف مع تغير المناخ؛استرا

تحديد التدابير التي تمكن من استعادة النظام اإليكولوجي للوضع السابق من اآلثار الضارة لتغير المنـاخ،                  )و(
  التكيف مع تغير المناخ؛تقييمات األثر والتعرض للخطر وفي استراتيجيات والتي يمكن مراعاتها بشكل فعال في

اعية والثقافية واالقتصادية الستخدام خدمات النظام اإليكولوجي في التكيف مع تغيـر            تحليل المنافع االجتم    )ز(
المناخ وللمحافظة على خدمات النظام اإليكولوجي من خالل التقليل إلى أدنى حد من التأثيرات الضارة لتغير المنـاخ علـى                    

 التنوع البيولوجي؛

 المرتبطـة  تنوع البيولوجي والمعارف التقليدية والمحلية والوسائل لتحسين إدماج اعتبارات ال   السبلاقتراح    )ح(
 للخطر والتكيف مع تغير المناخ، مـع الرجـوع بـشكل خـاص إلـى      والتعرض في عمليات تقييم األثر  بالتنوع البيولوجى 

 المجتمعات والقطاعات المعرضة لخطر تغير المناخ؛

ـ    هنوع البيولـوجي واسـتخدام    الت  الكربون، وحفظ  لتنحيةمتعددة  تحديد فرص تقديم منافع       )ط(  ي المـستدام ف
 ؛ والتندرا والمراعيالخثراضي أ ها بما فيةيكولوجيمجموعة من النظم اإل

الفرص المتاحة والتأثيرات السلبية الممكنة بالنسبة إلى التنـوع البيولـوجي وحفظـه واسـتخدامه                تحديد  )ي(
نبعاثات الناجمـة عـن     ، والتي قد تنشأ عن أنشطة خفض اإل       المستدام، باإلضافة إلى سبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية       

 إزالة الغابات وتدهورها؛

نبعاثات الناجمة  تحديد الخيارات الكفيلة بضمان أال تتعارض اإلجراءات الممكنة التي تهدف إلى خفض اإل              )ك(
على مساندة حفظ التنوع البيولـوجي  عن إزالة الغابات وتدهورها مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، بل تعمل بدالً من ذلك      

 واستخدامه المستدام؛

تحديد السبل التي يمكن بها لمكونات التنوع البيولوجي أن تخفض المخاطر واألضرار المرتبطـة بآثـار                  )ل(
 تغير المناخ؛

تحديد الوسائل الكفيلة بحفز تنفيذ إجراءات التكيف التي تغـزز حفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه                 )م(
 .ستدامالم

 بغية توفير تقرير مـستكمل لتنظـر فيـه       فى أسرع وقت ممكن     المخصص التقنيين عمل فريق الخبراء     بدءينبغي    -4
المعلومات عـن هـذه   الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛ ولتوفير           

  ار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ذات الصلة في إطالمداوالت إلى العمليات 
 ويجب أن يضم الفريق ممثلين مـن المجتمعـات   8/10يجب أن يتم اختيار الخبراء وفقاً للمرفق الثالث من المقرر    -5

  األصلية والمحلية؛
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 فريـق الخبـراء   فـي   الحاجة إلى الخبرة العلمية والتقنيـة  أن تراعي، عند ترشيح خبرائها،    تشجع األطراف على    -6
 مناخ وغيرهـا مـن المنظمـات       بشأن تغير ال   ةطاري اإل  األمم المتحدة   اتفاقية  بينها  من منظماتيضا من   أ  المخصص التقنيين

  . الدولية ذات الصلةة الحكوميوالعمليات
ـ            -7 ى عند إعداد الوثائق الجتماعات فريق الخبراء التقنيين المخصص، وبمالحظة على وجه الخـصوص الحاجـة إل

ـ  اإل  األمم المتحـدة   اتفاقيةضمان المصداقية العلمية والمعلومات المناسبة من حيث الوقت إلى عمليات             بـشأن تغيـر     ةطاري
  :، ومن جملة أمور، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية، شريطة توافر الموارد الماليةمناخال

كوميـة الدوليـة ذات الـصلة،       نبغي دعوة األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات والعمليـات الح        ي  )أ(
فضل عن أ مثلة  أووالمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة إلى تزويد األمين التنفيذي بآرائهم              

  ؛عالهأ 1 ة في الفقرذكورةالمعن البنود ذات الصلة الممارسات ومزيد من المعلومات 
نترنت أو مؤتمر إلكتروني بدعوة من األمـين التنفيـذي          ينبغي أن يعقد فريق مخصص للمناقشة على اإل         )ب(

ـ  المتـصلة تحديـد القـضايا الرئيـسية       صص على   بلغات متعددة، وذلك لمساندة اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخ         البنود ب
  . أعاله3ة الفقر في  شروط تكليفه فيمذكورةال

 -  - - - 


