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  مقرر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

  التنوع البيولوجي وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث  -  12/20المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

تغير المناخ، فإن حفظ التنوع البيولوجي ضعيفة أمام ولوجي والنظم االيكولوجية يأنه في حين أن التنوع البب قريإذ 
، والتكيف معه تغير المناخ التخفيف من حدةفي  مهما ادورتؤدي يمكن أن واستعادة النظم االيكولوجية دامه المستدام واستخ

  ،ومكافحة التصحر والحد من مخاطر الكوارث
 ،6/22الوارد في المرفق بالمقرر  ،برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات إلى إذ يشيرو

  ،للتخفيف من اآلثار السلبية لتغير المناخ على التنوع البيولوجي للغابات، 3 هدفال، 2 غاية، ال1امج نالبروخاصة عنصر 
ن المعلومات ذات الصلة بتطبيق الضمانات بشأن التنوع عبالتقرير المرحلي المقدم من األمين التنفيذي وإذ يرحب 

، الكربون في الغابات فظ مخزونح، وابات وتدهور الغاباتة عن إزالة الغجمالبيولوجي في سياق خفض االنبعاثات النا
  2 ، 1في البلدان النامية، الكربون في الغابات مخزونواإلدارة المستدامة للغابات وتعزيز 

تمثل مورداً رئيسياً للتكيف مع تغير التقليدية األصلية والمحلية ووالممارسات  ارفالمعأن نظم بوإذ يعترف 
  التكيف، إجراءاتزيد من فعالية يفي الممارسات الحالية يمكن أن  ارفه األشكال من المعاج هذموأن إد ،المناخ

الصادر  3استنتاجات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تقرير التقييم الخامسإلى نتائج ووإذ يشير 
ضروري من أجل  والتنمية المستدامة، ر المناختغي أمام الصمودالقدرة على  النظر في ، بما في ذلكعنه بأن التغير التحويلي

المحلية ية ووطنيحقق أكبر قدر من الفعالية عندما يجسد الرؤى والنُهج ال التحويليأن التغير الحظوإذ يمعالجة تغير المناخ، 
  إزاء التنمية المستدامة،

                                                           
 الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  CP.16/1من المقرر 70األنشطة المشار إليها في الفقرة   1
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  ،11/21و 11/20و 11/19و 10/33و 9/16لى المقررات إوإذ يشير 
تخصيب  لغرض موادوضع ال لتنظيم) 1996(بشأن تعديل بروتوكول لندن  LP.4(8)بالقرار  يحيط علما - 1

األطراف  ويدعو، 2013تشرين األول /الذي اعتمد في أكتوبر ،المحيطات وغير ذلك من أنشطة الهندسة الجيولوجية البحرية
 ؛تتسق مع ذلك، حسب االقتضاءوالحكومات األخرى إلى تطبيق تدابير  لى التصديق على هذا التعديلإ بروتوكول لندنفي 

األمم  جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج ، الصادر عنUNEP/EA.1/8ر مقرالبيحيط أيضاً علما  - 2
  ؛المعتمد على النظم اإليكولوجية لبيئة بشأن التكيفل المتحدة

رير التقييم الخامس استنتاجات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تقو نتائجيالحظ بقلق  - 3
على اتخاذ المعنيين األطراف ويشجع الحكومات األخرى والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة  ويحثالصادر عنه، 

ترد بصورة بارزة في التقرير، وأن تواصل تغير المناخ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي التي  آثارجميع خطوات لمعالجة 
  ؛ت الصلة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالتآزر مع األعمال ذاأوجه تعزيز 

 النامية البلدان في وتدهورها الغابات إزالة الناجمة عن االنبعاثات لخفض وارسو بإطار يرحب - 4
)REDD+(،4 أنشطة لتنفيذ واإلرشادات REDD+ هج مثل نُ ،نُهج السياسات البديلة القائمةأيضا  ةالحظمع م، يوفرها التي
اتفاقية األمم مؤتمر األطراف في وفقاً لمقررات  5،الغابات إدارة متكاملة ومستدامةدارة إلالمشتركة لتخفيف والتكيف ا

 ؛المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

وتنفيذ النُهج المعتمدة على  عزيزت إلى والمنظمات المعنية الحكومات األخرى يدعوواألطراف  يشجع - 5
 ، في البيئات البرية والبحرية على السواء،تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارثعلقة بتاألنشطة المية إزاء النظم اإليكولوج

وافقت  الذي 2015،6- 2005و للعمل غفي سياق إطار هيو ، حسب االقتضاء،في سياساتها وبرامجهاالنُهج اج هذه موإد
المؤتمر العالمي الثالث المعني  فياإلطار المنقح الذي سيعتمد و ،60/195عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها 

  ؛بالحد من مخاطر الكوارث
الناجمة  االنبعاثات لخفض إطار وارسو في سياق المولدةاألطراف على االستفادة من المعلومات يشجع  - 6

 ،د تمويل قائم على أساس النتائجعتماونُهج السياسات البديلة ال )+REDD(النامية  البلدان في وتدهورها الغابات إزالة عن
  ؛شي للتنوع البيولوجيتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيبغية 

 :، رهناً بتوافر المواردالتنفيذي األمين إلى يطلب - 7

 ،من مخاطر الكوارث الحدالترويج للنُهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ و  )أ(
بما في ذلك اتفاقية  ،بالتعاون مع المنظمات المعنية ،ذات الصلة حافلمن الفرص التي تتيحها العمليات والممع االستفادة 

  ؛األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
 ،ن النُهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء الحد من مخاطر الكوارثع توتحليل المعلوماتجميع   )ب(

والمنظمة العالمية لألرصاد  ،مخاطر الكوارثلحد من لبما في ذلك مكتب األمم المتحدة  ،المعنية بالتعاون مع المنظمات
  واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ الجوية

تغير المناخ والحد من  تجميع الخبرات المتعلقة بالنُهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع  )ج(
  ؛تبادل المعلومات غرفة ل آليةها من خالوتشاركمخاطر الكوارث 

                                                           
 اتفاقية األممعن  ةالصادر CP.19, 10/CP.19, 11/CP.19, 12/CP.19, 13/CP.19, 14/CP.19 and 15/CP.19/9 اتالمقرر   4

 .44 لفقرةا ،FCCC/CP/2013/10 للمزيد من المعلومات، انظر الوثيقة. المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
للمزيد من المعلومات، انظر . اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالصادر عن   CP .19/9من المقرر  8الفقرة    5

FCCC/CP/2013/10/add.1. 
 .1، الفصل األول، القرار 1والتصويب  A/CONF.206/6انظر    6
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اإليجابية والتقليل إلى  ثارإرشادات بشأن تعزيز اآل ،10/33من المقرر  )ش(8للفقرة  إضافةأن يضع،   )د(

المشترك  تنسيقبالتعاون مع فريق ال السلبية على التنوع البيولوجي ألنشطة التكيف مع تغير المناخ ثاراآلأدنى حد من 
  ؛تفاقيات ريوال

شار المنشطة األن الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن مساهمة عيجمع المعلومات  أن  )ه(
، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخمؤتمر األطراف في الصادر عن CP.16/1 ر من المقر 70إليها في الفقرة 

 ،هذه المعلومات مع األطرافأن يتبادل و 2020-2011يولوجي تحقيق أهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البفي 
  ؛واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من العمليات والمنظمات ذات الصلة

 قبلللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  لهيئة الفرعيةإلى اأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذه األنشطة   )و(
  .الثالث عشر لمؤتمر األطرافاالجتماع 

  ـــــــ


