
بع عدد طُاألمم المتحدة محايدة مناخيا،  األمين العام بأن تكون منظمةلتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة   
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .محدود من هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  شرحادي عال االجتماع
  2012تشرين األول /أكتوبر 19- 8حيدر أباد، الهند، 

  *المؤقت من جدول األعمال 1- 11 دالبن
  

لتنوع البيولوجي فيما يتعلق بخفض بال تطبيق الضمانات ذات الصلة مشورة حو
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها 

 (+REDD)المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة  -أوال 

، أن يقدم مشورة، بالتعاون مع الشركاء 10/33األطراف إلى األمين التنفيذي، في المقرر طلب مؤتمر  - 1
ظ احفالخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ودور جوانب التنوع البيولوجي لواألطراف، حول 

، وذلك لموافقة (+REDD) الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون كربون الغابات في البلدان الناميةعلى 
 .مؤتمر األطراف عليها في اجتماعه الحادي عشر، بما في ذلك تطبيق الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

واستنادا إلى اآلراء المقدمة من ثمانية أطراف ومنظمتين غير حكوميتين  - 2
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/19)2011و 2010عامي  ، عقدت مجموعة من أربع حلقات عمل للخبراء في ،

واستعراض للمؤلفات المتوافرة التي خضعت الستعراض النظراء، أعد األمين التنفيذي مذكرة بشأن مشورة حول 
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، فضال عن مؤشرات ممكنة وآليات محتملة لتقييم آثار  +REDDتطبيق ضمانات 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/8)على التنوع البيولوجي  +REDDتدابير 

ونظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها السادس عشر، في هذه  - 3
 .16/7المذكرة واعتمدت التوصية 

                                                
  .أعيد نشرها ألسباب تقنية   **
*  UNEP/CBD/COP/11/1  
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وطلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أيضا إلى األمين التنفيذي أن يقدم نسخة  - 4

، استنادا إلى اآلراء المستلمة من األطراف، والحكومات األخرى +REDDمنقحة للمشورة حول ضمانات 
 .عشر حادي، لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الوالمنظمات المعنية

، يطلب فيه أراء 066- 2012الهيئة الفرعية، أصدر األمين التنفيذي اإلخطار  من هذا الطلبلواستجابة  - 5
للتنوع البيولوجي الواردة في الوثيقة  +REDDلصلة بـضمانات القطرية ذات االحول المشورة بشأن 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/8 .واالتحاد األوروبي، تعليقات من البرازيل، وكندا، وكوستا ريكا،  تم استالمو
واستنادا إلى التعليقات المستلمة، ومع األخذ في  1.والمكسيك، وميانمار، والنرويج، والواليات المتحدة األمريكية

 ،+REDDضمانات ب عنها، أعد األمين التنفيذي نسخة منقحة من المشورة حول الحسبان مجموعة اآلراء المعر
 .المرفقة بهذه المذكرة

الصادرة عن الهيئة  16/7وقد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في المرفق بالتالزم مع التوصية  - 6
 .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 

                                                
   UNEP/CBD/SBSTTA/16/8.وباإلضافة إلى ذلك، قدمت كوبا تعليقات بشأن المرفق بالوثيقة   1
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  مرفق
بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات ات الصلة ضمانات ذالبشأن تطبيق مشورة 

 مخزون تعزيزالغابات وإدارتها المستدامة وعلى ظ احفالودور في البلدان النامية وتدهورها 
  من أجل التنوع البيولوجي (+REDD) الكربون في الغابات في البلدان النامية

حدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، فإن مصطلح وفقا للمقررات والوثائق ذات الصلة التفاقية األمم المت - 1
REDD+  على ظ احفالخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية؛ ودور "يشير إلى

 ".الكربون في الغابات في البلدان النامية تعزيز مخزونالغابات وإدارتها المستدامة و

من التذييل األول  2كرة هي الضمانات المعتمدة في الفقرة المناقشة في هذه المذ +REDDوضمانات  - 2
 .الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ CP.16/1بالمقرر 

المخاطر المحتملة التالية للتنوع  +REDDوينبغي أن يعالج تطبيق الضمانات للتنوع البيولوجي في سياق  - 3
 2:حليةالبيولوجي والمجتمعات األصلية والم

ل الغابات الطبيعية إلى زراعات واستخدامات أخرى لألراضي منخفضة القيمة من حيث يتحو  )أ(
  جي ومنخفضة القدرة على المقاومة؛التنوع البيولو

نقل مواقع إزالة الغابات وتدهورها إلى مناطق منخفضة القيمة من حيث الكربون ومرتفعة القيمة   )ب(
  من حيث التنوع البيولوجي؛

على النظم اإليكولوجية غير الغابات ذات القيمة المرتفعة من حيث التنوع المتزايدة الضغوط   )ج(
  البيولوجي؛
  التحريج في مناطق مرتفعة القيمة من حيث التنوع البيولوجي؛  )د(
على لحصول في االشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فقدان األراضي التقليدية وتقييد حقوق   )ه(

  ؛أو ملكيتها/، واستخدامها ووارد الطبيعيةاألراضي والم
لمنصف تقاسم االعدم وجود منافع ملموسة لسبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية وعدم   )و(

  ؛للمنافع
  من تصميم وتنفيذ السياسات والتدابير؛المجتمعات األصلية والمحلية استبعاد   )ز(
  .فقدان المعارف اإليكولوجية التقليدية  )ح(

خفض المخاطر وتعزيز المنافع المتعددة إلى ؤدي تونفذت بشكل مناسب، سالضمانات  إذا صممتو - 4
 .ونجاحها على المدى الطويل +REDDإلى دعم موثوقية أنشطة  وبالتالي ،+REDDلـ

. ، أن تعالج الضمانات في وقت مبكر قدر اإلمكان+REDDلبلدان، عند تخطيط وتنفيذ أنشطة لوينبغي  - 5
 .الي لدعم البلدان في الوفاء بمتطلبات تنفيذ الضماناتويلزم تقديم الدعم الم

                                                
من التقرير الختامي لحلقة عمل الخبراء العالمية بشأن المنافع للتنوع البيولوجي من خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة    2

 .(UNEP/CBD/WS-REDD/1/3) 2010أيلول /سبتمبر 23-20المنعقدة في نيروبي، كينيا، الغابات وتدهورها في البلدان النامية، 
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إلى أخذ نهج الضمانات في  ر، ويحتاج األم+REDDوتمر البلدان بمراحل مختلفة في التحضيرات لـ - 6

لمعالجة الضمانات  ،وعلى عدة مستويات ،وهناك حاجة إلى مواصلة تعزيز القدرات عبر البلدان النامية. الحسبان
 .+REDD إستراتيجيات أو أنشطة وع البيولوجي بالكامل في تخطيط وتنفيذاج شواغل التنموإد

من أجل التنوع  +REDD أنشطة تحقيق منافع متعددة من معمعالجة الضمانات جنبا إلى جنب وينبغي  - 7
ويعتبر التنسيق بين القطاعات وتحقيق أوجه تآزر بين . البيولوجي ومن أجل المجتمعات األصلية والمحلية

 ،المعنية وداخلها من المسائل المهمة جدا لضمان تطبيق الضمانات في الوقت المناسب وعلى نحو فعالالوزارات 
التقدم  إلسراع فيويمكن استخدام عمليات البرامج الوطنية بشان الغابات ل. +REDDوتحقيق منافع متعددة من 

 .وإقامة التآزر مع أطر السياسات الوطنية العامة بشان الغابات

، بما في ذلك +REDDتحديا ملحا للعديد من جوانب يشكل توضيح المسائل المتعلقة بالحيازة  ال يزالو - 8
وترتبط اآلثار . وسيتطلب ذلك حلوال محددة وطنيا. صلة بالمجتمعات األصلية والمحليةالضمانات ذات اللتطبيق 

لقة بحيازة األراضي والحقوق على المجتمعات األصلية والمحلية وتقاسم المنافع عن قرب بتسوية المشاكل المتع
  .، وفقا للظروف والقوانين الوطنيةعليها، بما في ذلك الحقوق على الكربون المخزن في الغابات

من شأن تقسيم األراضي إلى مناطق بشكل عادل وعلى نحو فعال وتخطيط استخدام األراضي على و - 9
لتنوع البيولوجي والمجتمعات األصلية الصعيد الوطني أن ييسر ويضمن التصدي للمخاطر التي يتعرض لها ا

وقد تكون هناك حاجة إلى إيالء اهتمام خاص بالمسائل المتعلقة . والمحلية بطريقة تتسق مع أولويات التنمية
، واستهداف أراضي الغابات متعددة +REDDبالتنوع البيولوجي عند السعي إلى زيادة منطقة الغابات في سياق 

  .الوظائف
ع ملموسة لسبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية وعدم وجود تقاسم منصف للمنافع إن عدم وجود مناف - 10

 اإلستراتيجيات الوطنية حتمل أن تعترض نجاحتي يمن المخاطر اليعد بين أصحاب المصلحة المعنيين 
  .ائلوينبغي إيالء األولوية لمعالجة هذه المس ،+REDDلـ
 ،الصعيد الوطنيعلى  اودعمهحوكمة قطاع الغابات ب النهوضيمكن أن تؤدي الضمانات الفعالة إلى و - 11

وحيثما . وضمان أمن حيازة الغابات وتشجيع اإلدارة المستدامة للغابات والتجارة في منتجات الغابات المستدامة
وأن تقر بالمسؤولية المشتركة  ،فعالةمجتمعية إلى نظم حوكمة  +REDDيكون ممكنا، ينبغي أن تستند أنشطة 

للمجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق بحفظ الغابات والتنوع  يةوطنية في تعزيز المؤسسات المجتمعللحكومات ال
  .المستدامة البيولوجي والموارد الطبيعية واستخدامها المستدام وإدارتها

ويمكن لعملية تحديد المخاطر التي . يتوقف نجاح تنفيذ الضمانات على نظام معلومات شفاف للضماناتو - 12
التصدي لهذه المخاطر من خالل  يةوتقييم كيف ،ض لها التنوع البيولوجي والمجتمعات األصلية والمحليةيتعر

  3.لتحديد المخاطر والتخفيف من المخاطر عملية ضمنأن تت ،صلة على الصعيد الوطنيالضمانات ذات ال
المتعلقة بالتنوع لوطني على الصعيد اويمكن للعمليات والسياسات والقوانين واللوائح والخبرات القائمة  - 13

، بما في ذلك تطبيق +REDDـاج شواغل التنوع البيولوجي في البرامج الوطنية لمالبيولوجي أن تدعم مواصلة إد
لتنوع البيولوجي أو المعايير لوعلى سبيل المثال، فإن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية . الضمانات

                                                
  .1، القسم الثاني، الشكل UNEP/CBD/SBSTTA/16/8 مثل العملية المعروضة، على سبيل المثال، في الوثيقة   3
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لمستدامة للغابات تشتمل بالفعل في العديد من البلدان على عناصر ذات والمؤشرات الوطنية أو اإلقليمية لإلدارة ا
والتشريع المتعلق بالغابات  ،وتتضمن األمثلة األخرى البرامج الوطنية للغابات. صلة لضمانات التنوع البيولوجي

 .المجتمعيةة وإدارة الموارد الطبيعي ،وآليات للمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية ،والمناطق المحمية
بما فيها  (MRV) النظم الوطنية لرصد الغابات المصممة جيدا، ونظم القياس واإلبالغ والتحقق تؤديويمكن أن 

توليد معلومات قيمة تتعلق بالتنوع إلى  ،+REDDتسخدام االستشعار عن بعد، فضال عن الرصد، بالنسبة لـ
 .البيولوجي بدون تكاليف إضافية

الوطنية من الخبرة الوطنية المكتسبة من تنفيذ  +REDDفيد عمليات ضمانات وتحديدا، يمكن أن تست - 14
  :اإلرشادات التالية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

  ؛)9/5و 6/22المقرران (التنوع البيولوجي للغابات المتعلق ببرنامج العمل الموسع   )أ(
  ؛)8/28المقرر (التنوع البيولوجي  المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األثر الذي يشمل  )ب(
  ؛)7/11و 5/6المقرران (واإلرشادات التشغيلية ذات الصلة  ،نهج النظام اإليكولوجي  )ج(
مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية من أجل االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي   )د(

  ؛)7/12 المقرر(
تقييمات األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي فيما  غو إلجراء: المبادئ التوجيهية الطوعية أغواي  )ه(

المجتمعات األصلية  ةتقليديبصفة لها استعماشغلها أو درجت على يتعلق بالمواقع المقدسة واألراضي والمياه التي 
  ؛)7/16المقرر (والمحلية 
، ، بقدر تعلقها بالبحوث)10/42المقرر ( 4ري:دونة السلوك األخالقي تغاريواييمعناصر   )و(

لى المعلومات، واستخدامها، وتبادلها وإدارتها، التي تتعلق بالمعارف واالبتكارات والممارسات عصول حوال
  ؛التقليدية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

معلومات متعلقة صراحة بالمكان عن المناطق ذات األولوية من حيث التنوع البيولوجي، على   )ز(
المتعلق ات اإليكولوجية بموجب برنامج العمل ثغرتحليلها الوطني لل كثيرة فيسبيل المثال تلك التي تعدها بلدان 

  5.)7/28المقرر ( المناطق المحميةب
وطنية المتعلقة بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام وباإلضافة إلى ذلك، فإن الخبرات ال - 15

الموارد الجينية، بما في ذلك منح الموافقة المسبقة عن علم ووضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة، وفقا 
وارد لاللتزامات الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع بموجب االتفاقية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الم

 ،المعتمد في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف ،الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
  .ويمكن أن تفيد هذه العمليات الوطنية +REDDعلى العمليات الوطنية المتعلقة بضمانات أيضا يمكن تطبيقها 

                                                
  ".الطريقة الصحيحة"، وهو مصطلح بلغة الموهوك يعني )ري-يي-وا-ري-تغا(تنطق    4
 ،إنشاء نظم للمناطق المحمية الممثلة إيكولوجيا: سد الفجوةسلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي من ال 24العدد    5

www.cbd.int/ts. 

http://www.cbd.int/ts
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قررات اتفاقية التنوع البيولوجي والمعلومات ومن أجل ضمان أن تؤدي الخبرات المكتسبة من تنفيذ م - 16

، ينبغي أن تستخدم األطراف والمنظمات المعنية محاور +REDDتنفيذ ودعم  رشاداألخرى ذات الصلة إلى إ
، مع االستعانة بنظم المعلومات الوطنية عن كيفية ذات صلة لتبادل المعلومات على أساس دوري محافلو 6اتصال

 .حترامهاوا +REDDمعالجة ضمانات 

الوطنية أيضا من الخبرة المكتسبة  +REDDضمانات  وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد عمليات - 17
التفاقية األمم المتحدة  CP.16/1 الواردة في المقرر +REDDبموجب األطر التي تدعم البلدان في معالجة ضمانات 

  :هي ، بما فيهااإلطارية بشان تغير المناخ
  ؛(SEPC) لألمم المتحدة REDDير االجتماعية والبيئية لبرنامج المبادئ والمعاي  )أ(
التابع لمرفق  (SESA)إلجراء التقييم البيئي االستراتيجي واالجتماعي صندوق االستعدادات   )ب(

الخاص بالضمانات البيئية واالجتماعية من أجل شركاء التسليم  (FCPF)الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات 
  7المتعدد؛

  REDD+.8ـالمعايير االجتماعية والبيئية ل  )ج(
من الخبرة في تطبيق  +REDDع، يمكن أن تستفيد مشاريع وروعلى مستوى المشوعالوة على ذلك،  - 18

 9.الضمانات في إطار معايير المشاريع الرئيسية

تغير المناخ ل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن اعمأويمكن أن تسهم اتفاقية التنوع البيولوجي في  - 19
ن ععن طريق نشر معلومات  REDD+10والمبادرات والبرامج األخرى ذات الصلة لمعالجة وتطبيق ضمانات 

ة أعاله؛ وعن طريق مواصلة دعم جهود بناء مذكوراتفاقية التنوع البيولوجي الذات الصلة في رشادات اإلتنفيذ 
 .10/33تفاقية التنوع البيولوجي، وفقا للمقرر في تحقيق أهداف ا +REDDرصد مساهمة  والمساعدة فيالقدرات؛ 

في الحسبان عند إعداد وتنفيذ أنشطة  10/33من المقرر  8وينبغي أخذ اإلرشاد التالي المعتمد في الفقرة  - 20
REDD+:11 

                                                
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/27وثيقة ، انظر الwww.riopavilion.org ريو، اتاتفاقي جناحمثل    6
 لنهج المشترك لصندوق االستعدادات للضمانات البيئية واالجتماعية من أجل شركاء التسليم المتعددل  تستند العناصر المادية   7

البيئي  ، وخاصة التقييمللبنك الدوليإلى عدد من سياسات الضمانات التابع لمرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات 
(OP/BP 4.01)  والموائل الطبيعية(OP/BP 4.04)  والغابات(OP/BP 4.36)  وإعادة التوطين غير الطوعي(OP/BP 4.12)  والشعوب

 .(OP/BP 4.10)األصلية 
لجنة دولية متعددة أصحاب المصلحة معنية بالمعايير وتيسر أعمالها  +REDDـتشرف على المعايير االجتماعية والبيئية ل   8

ومنظمة كير الدولية وتحظى بدعم تقني من مبادرة  (CCBA) انة تتألف من التحالف من أجل المناخ والمجتمعات والتنوع البيولوجيأم
 .)www.redd-standards.org(تشجيع الغابات 

 .(VCS) ومعيار الكربون المتحقق منه (CCB) وتشمل هذه معايير المناخ والمجتمعات والتنوع البيولوجي   9
 .دون اإلخالل بالمفاوضات الجارية أو المستقبلية في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخب   10
في الفقرة ) ض(و ،)ذ(و ،)ت(و ،)ش(و ،)ق(و ،)ف(إلى ) م(هي الفقرات الفرعية ) ي(إلى ) أ(والفقرات الفرعية التالية من    11

  .10/33من المقرر  8األصلية 

http://www.riopavilion.org
http://www.redd-standards.org
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ج بين النُه النظر في تحقيق منافع متعددة، بما فيها منافع إيكولوجية واجتماعية وثقافية واقتصادية،  )أ(
  ى النظم اإليكولوجية ألنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه؛القائمة عل
تنفيذ أنشطة إدارة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك حماية الغابات الطبيعية والمراعي واألراضي   )ب(

ي أنشطة الخثة الطبيعية واإلدارة المستدامة للغابات والنظر في استعمال المجموعات األصلية من أنواع الغابات ف
  ؛(...)إعادة زراعة الغابات 

أو التي تتدهور /فيما يتعلق بالمناظر الطبيعية للغابات التي يتم فيها تقطيع األشجار وإزالتها و  )ج(
فيها، تنفيذ، حسب االقتضاء، إدارة محسنة لألراضي وإعادة زراعة الغابات واستعادتها مع إيالء األولوية 

األنواع لتحسين حفظ التنوع البيولوجي والخدمات المرتبطة به وفي الوقت  الستعمال المجموعات األصلية من
  نفسه عزل الكربون وتقييد تدهور وإزالة الغابات األولية والثانوية األصلية؛

عند تصميم وتنفيذ ورصد أنشطة التحريج وإعادة زراعة الغابات واستعادتها من أجل التخفيف   )د(
  :تنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من خالل ما يلي مثالمن تغير المناخ، مراعاة حفظ ال

منخفضة من حيث التنوع البيولوجي أو النظم القيمة الاألراضي ذات  سوىعدم تحويل   )1(
  اإليكولوجية المكونة إلى حد كبير من أنواع غير أصلية، ويفضل أنواع متدهورة؛

شجار المحلية والتي تكيفت مع المناخ عند إيالء األولوية، عند اإلمكان، ألنواع األ  )2(
  اختيار أنواع لزراعتها؛

  تجنب األنواع الغريبة الغازية؛  )3(
  الكربون في جميع أحواض الكربون العضوية؛ منع صافي الخفض في مخزون  )4(
تحديد مواقع أنشطة التحريج بشكل استراتيجي في األراضي الطبيعية لتعزيز الترابط   )5(

  خدمات النظم اإليكولوجية في مناطق الغابات؛وزيادة توفير 
ن متعزيز المنافع التي تعود على التنوع البيولوجي وتجنب اآلثار السلبية التي يتعرض لها   )ه(

تعزيز الغابات وإدارتها المستدامة وعلى ظ احفالخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ودور 
البلدان النامية، وغيرها من أنشطة اإلدارة المستدامة لألراضي وحفظ التنوع  الكربون في الغابات في مخزون

البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية 
اضي وحيازة والمحلية في عمليات صنع القرار والتنفيذ ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ والنظر في ملكية األر

  األراضي وفقا للتشريع الوطني؛
تشجيع حفظ التنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، وخاصة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي للتربة،   )و(

واألراضي الرطبة  أراضي الخثاألحيائية، بما في ذلك  ةمع حفظ واستعادة الكربون العضوي في التربة والكتل
  انا واألراضي الجافة؛األخرى، فضال عن المراعي والسف
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استنادا إلى الظروف الوطنية، زيادة اآلثار اإليجابية وخفض اآلثار السلبية الناتجة عن تدابير   )ز(

التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه على التنوع البيولوجي، استنادا إلى جملة أمور منها نتائج التقييمات البيئية 
  ي التي تيسر النظر في جميع خيارات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛وتقييمات األثر البيئ 12االستراتيجية

تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك األنشطة من لتخفيف لعند تخطيط وتنفيذ أنشطة فعالة   )ح(
ل يتحو، مراعاة اآلثار على التنوع البيولوجي وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية وتجنب ةتجددملاالمتعلقة بالطاقة 

  :أو تدهور المناطق المهمة للتنوع البيولوجي من خالل
مراعاة المعارف التقليدية، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية   )1(

  والمحلية؛
  االستناد إلى قاعدة معارف موثوقة من الناحية العملية؛  )2(
  ستخدامه المستدام؛مراعاة عناصر التنوع البيولوجي المهمة لحفظه وا  )3(
  تطبيق نهج النظام اإليكولوجي؛  )4(
  .إعداد تقييمات لهشاشة النظم اإليكولوجية واألنواع  )5(

األخذ في الحسبان قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية عند تخطيط األنشطة   )ط(
  ؛تقدير القيمةت المتعلقة بتغير المناخ واالضطالع بها عن طريق استخدام مجموعة من تقنيا

النظر، حسب االقتضاء، في حوافز لتيسير األنشطة المتعلقة بتغير المناخ التي تراعي التنوع   )ي(
البيولوجي والجوانب االجتماعية والثقافية ذات الصلة، بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي وااللتزامات الدولية 

  .األخرى ذات الصلة ويحقق االنسجام معها
--- -  

  

                                                
 ).مبادئ توجيهية بشأن تقييم األثر الذي يشمل التنوع البيولوجي( 8/28المقرر    12


