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 بالتنوع البيولوجي

 

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع السادس

 2001مارس / آذار16-12مونتريال، 
 ∗   من جدول األعمال المؤقت5 البند

التعاون مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير التنوع البيولوجي وتغير المناخ ، شامًال 
 المناخ

  

 الصادرة عن    5/21 و    5/15 و    5/4 و    5/3أن هذه المذآرة تتضمن تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ المقررات                   
 ، أحالها رئيس مؤتمر األطراف إلى             ومنذ اتخاذ هذه المقررات      . مؤتمر األطراف باعتبارها تتعلق بتغير المناخ             

وقام ) ويشار إليها فيما يلي بعبارة االتفاقية اإلطارية أو إ ت م                   (االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ            
، )IPPC(األمين التنفيذي ، بمشاورات مع أمانة االتفاقية اإلطارية ومع الفريق الحكومي الدولي بشأن تغير المناخ                          

وقد أعد األمين التنفيذي مذآرة مناقشة بشأن التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي                 . د النهوض بتنفيذ المقررات       بقص
واالتفاقية اإلطارية ، آي ينظر فيها مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية وهيئتها الفرعية للمشورة العلمية                                        

 أن تنظر في الموضوع في دورتها الرابعة عشرة التي ستعقد في                وقد وافقت تلك الهيئة الفرعية على       . والتكنولوجية  
  .2001يونيه /مايو

وبدأ األمين التنفيذي آذلك في تجميع البيانات المتصلة بالموضوع لمساعدة هفمعتت على إعداد مشورة                             
تو التابع لها ، وهناك      علمية ترمي إلى إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيو                

 .نظرة عامة لهذه المعلومات واردة في المرفق الثاني بهذه المذآرة 

وتتبين المذآرة أيضا الشؤون التي قد يكون لها صلة بإعداد المشورة العلمية بشأن إدماج اعتبارات التنوع                        
.  المتصلة بهذا الموضوع في الصكين        البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو ، على أساس األحكام            

دور ) 2(وقع تغير المناخ على التنوع البيولوجي في سياق التنمية المستدامة ؛                   ) 1: (وهذه الشؤون تتعلق بما يلي         
دور ) 3(التنوع البيولوجي في تخفيف وقع تغير المناخ ، واآلثار المترتبة عن تدابير التخفيف على التنوع البيولوجي ؛            

البيولوجي في التدابير التي تتخذ للتكيف مع اآلثار المناوئة الناشئة عن تغير المناخ وتبين األنظمة اإليكولوجية                   التنوع  
 .الهشة 
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 :فيما يلي ) الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ( قد ترغب هفمعتت  

تحيط علمًا بمناقشة الروابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ، الواردة في مذآرة المناقشة                    أن   )أ( 
التي وضعها األمين التنفيذي وقدمها إلى مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية في اجتماعها السادس وإلى الهيئة                            

ة ، في الجزء الثاني من دورتها الثالثة عشرة ، المعقودة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة لالتفاقية اإلطاري   
 ؛) المرفق األول بهذه المذآرة (2000 نوفمبر 24 إلى 13في الهاي ، من 

أن ترحب بموافقة الهيئة الفرعية التابعة لالتفاقية اإلطارية على أن تنظر في هذا الموضوع في                         )ب( 
 ، وفي بدعوتها إلى األطراف في االتفاقية اإلطارية إلى             2001يونيه  /دورتها الرابعة عشرة ، المقرر عقدها في مايو         
 تقديم آرائهم حول ما تم تبينه من موضوعات ؛

أن تضع تقييمًا تمهيديًا للترابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ، مستمدًا من مضمون األقسام                     )ج( 
المذآرة ، وأن تقدم ذلك باعتباره إسهامًا إضافيًا في الدورة            دال من المرفق األول ومن المرفق الثاني بهذه           3 جيم و    3

 .الرابعة عشرة  للهيئة الفرعية لالتفاقية اإلطارية 

أن توجد تقييمًا أوسع للترابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ، في سبيل وضع مشورة علمية                      )د( 
 :ذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو ، شامًال ما يلي أآثر شموًال ، إلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفي

 وقع تغير المناخ على التنوع البيولوجي ؛ (1)

الوقع المحتمل على التنوع البيولوجي لتدابير التخفيف التي يمكن تطبيقها في إطار االتفاقية                                 (2)
ي الحفظ   اإلطارية وبروتوآول آيوتو ، وتبين تدابير التخفيف االحتمالية التي تسهم آذلك ف                               

 واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؛

إمكانية أن يسهم الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في تدابير المواءمة المتخذة في                           (3)
 .إطار االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو 

أعاله ، في   ) د(ية  أن تشرع ، آخطوة أولى ، في التقييم األوسع الموآول إليها بموجب الفقرة الفرع               )هـ(
تقييم رائد إلعداد المشورة العلمية حول إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول                           
آيوتو ، ولهذا الغرض أن تنشىء فريقًا من الخبراء وفقا لطريقة التشغيل المعمول بها في هفمعتت ، وبالصالحيات                            

ذه المذآرة ، آي يقدم ذلك الفريق تقريرًا عما يحرز من تقدم إلى هفمعتت في اجتماعها                      الواردة في المرفق الثالث به     
 .السابع 

أن تدعو اللجنة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ إلى المشارآة في هذا التقييم الرائد ، وأن تدعو                    )و( 
أنظر أيضا   ( إلسهام في هذا العمل          آذلك االتحاد الدولي للحفظ وغيره من المنظمات الدولية ذات الصلة إلى ا                           

UNEP/CBD/SBSTTA/6/9 (؛ 

إلى إدراج القضايا التي تم تبينها في الفقرة د          ) ت أ أ    ( أن تدعو تقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية         )ز( 
 .أعاله ، وإلى تقديم تقرير عن هذا الموضوع إلى االجتماع السابع لـ هفمعتت 

 و ت أ أ عن الخطوات         IPPCنفيذي إبالغ أمانات االتفاقية اإلطارية والـ          أن تطلب من األمين الت       ) ح( 
التي اتخذتها هفمعتت ودعوتها إلى استمرار التعاون بقصد تسهيل إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية                  

 .اإلطارية وبروتوآول آيوتو 
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 مقدمة  -أوال

أن مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس قد أشار إلى التفاعالت بين تغير المناخ والحفظ واالستعمال                                 -1
 المجاالت الموضوعية والمشترآة بين عدة قطاعات ، بما فيها تبيض المرجان              المستدام للتنوع البيولوجي في عدد من      

 20 � 16 والفقرات   11 ، الفقرة    5/4المقرر  ( والتنوع البيولوجي للغابات    )  والمرفق   5 و   3 ، الفقرتان    5/3المقرر  ( 
قية اإلطارية في شأن هذه         ، وحث على تعزيز التعاون مع االتفا             )6 ، الفقرة       5/15المقرر   ( والتدابير الحافزة     ) 

3 ، الفقرة 5/21المقرر ( الموضوعات وفي المجال الموضوعي للتنوع البيولوجي في األراضي الجافة ودون الرطبة 
. ( 

( وقد طلب من هفمعتت على وجه التحديد أن تنظر في وقع تغير المناخ على التنوع البيولوجـي للغابات                              -2
مشورة علمية في سبيل إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي ، شاملة حفظ ذلك التنوع               وإعداد   ) 11، الفقرة   5/4المقرر  

وفي آلتا الحالتين دعا مؤتمر األطراف إلى القيام بهذا            ) 18الفقرة  ( ، في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو           
.  ، عندما يكون ذلك مناسبًا وقابًال للتطبيق          IPPCالعمل في تعاون مع الهيئات المناسبة التابعة لالتفاقية اإلطارية والـ             

 .وطلب من األمين التنفيذي أن يجمع المعلومات المتصلة بهذا الموضوع 

قرر مكتب هفمتت أن جميع الشؤون المتعلقة بتغير المناخ سوف ينظر فيها معًا في االجتماع السادس للهيئة                      -3
والقسم الثاني يتضمن تقريرًا     . عد األمين التنفيذي هذه المذآرة        وفي سبيل مساعدة هفمعتت في مهامها ، أ           . الفرعية  

ويتبين القسم   . IPPCمرحليًا عن األنشطة التي بذلها األمين التنفيذي ، بما في ذلك التعاون مع االتفاقية اإلطارية والـ                    
والنتائج . االتفاقية اإلطارية   الثالث مجاالت اإلرشاد العلمي ذات الصلة بإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ                   

أما المرفق األول ، الذي أعد لالجتماع السادس لمؤتمر أطراف االتفاقية اإلطارية . المستخلصة مقدمة في القسم الرابع 
والدورة المستأنفة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية التابعة لالتفاقية اإلطارية وجرى توزيعه في ذلك االجتماع ، فهو                                 

دًا من المعلومات بشأن التعاون مع االتفاقية اإلطارية خصوصًا فيما يتعلق بإدماج اعتبارات التنوع                               يتضمن مزي  
أما .والمرفق الثاني يتضمن تقييمًا أوليًا للترابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ              . البيولوجي في تنفيذ تلك االتفاقية       

ية تقييم رائدة إلعداد المشورة العلمية الخاصة بإدماج اعتبارات                المرفق الثالث فهو يتضمن الصالحيات للقيام بعمل           
 .التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو 

 تقرير مرحلي -ثانيا

أن مؤتمر األطراف الحظ في اجتماعه الخامس أن هناك دالئل آبيرة على أن تغير المناخ هو من األسباب                         -4
ي اآلونة األخيرة من توسع خطير في تبيض المرجان ، وأن هذه الدالئل آافية لتبرير اتخاذ وسائل                     األولية لما حدث ف   

وعند نقل هذا الرأي إلى االتفاقية اإلطارية حثها مؤتمر األطراف على أن                  . عالجية ، بما يتمشى والنهج التحوطي          
ة الماء ، وأن تواجه الوقع االجتماعي             تتخذ جميع الخطوات الممكنة لتخفيف وقع تغير المناخ على درجات حرار                    

 ، الفقرة   5/3المقرر  ( االقتصادي الذي يترتب على البلدان والمجتمعات التي تتأثر أآثر من غيرها بتبيض المرجــان                 
5. ( 

أن مؤتمر األطراف ، بمقرره بشأن التنوع البيولوجي للغابات ، قد حث االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو         -5
 يكفال أن تكون األنشطة المستقبلية لالتفاقية اإلطارية ، شاملة الغابات واحتجاز الكربون ، مالئمة ومساندة                          على أن 

وباإلضافة إلى ذلك قام مؤتمر األطراف ،         ) 16 ، الفقرة     5/4المقرر  ( للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي       
 والحكومات األخرى على أن تستكشف الطرائق والوسائل              بموجب مقرره بشأن التدابير الحافزة ، بحث األطراف             

الممكنة التي يمكن بها للتدابير الحفزية التي تطبق في ظل بروتوآول آيوتو واالتفاقية اإلطارية أن تساند أهداف اتفاقية       
 ) . 6 ، الفقرة 5/15المقرر ( التنوع البيولوجي 

ف إلى رئيس مؤتمر أطراف االتفاقية اإلطارية آما             إحيلت هذه المقررات آاملة من رئيس مؤتمر األطرا             -6
 و  11الفقرتان   (5/4والمقرر   ) 5الفقرة  (  ، 5/3أحالها األمين التنفيذي إلى أمانة االتفاقية اإلطارية تمشيا مع المقرر              

16. (  
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راف باإلضافة إلى ذلك جرت مناقشة المقررات في مذآرة أعدها األمين التنفيذي وقدمها إلى مؤتمر أط                            -7
االتفاقية اإلطارية في دورتها السادسة وإلى هيئتها الفرعية في الجزء الثاني من دورتها الثالثة عشرة ، المعقودة بـ                             

وهذه المذآرة مرفقة بوصفها المرفق األول أدناه ، آما أنها متاحة على العنوان              . 2000 نوفمبر   24 إلى   13الهاي من   
.html.index/change-climate/org.biodiv.www://http .           وقد نظرت الهيئة الفرعية لالتفاقية اإلطارية في

 :هذه المذآرة واستخلصت ما يلي 

 المعلومات الواردة في ورقة مناقشة أعدها األمين التنفيذي                  - بتقدير منها       -الحظت الهيئة الفرعية       "  
 الخامس لمؤتمر األطراف في وأحاطت علمًا بالمقررات الصادرة عن االجتماع. التفاقية التنوع البيولوجي  

اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي البحري والساحلي ، خصوصًا             
ووافقت الهيئة الفرعية على أن تنظر في هذا                  . األرصفة المرجانية ، وعالقاتها باالتفاقية اإلطارية                

ودعت األطراف إلى تقديم آرائها حول              . بعة عشرة      الموضوع بمزيد من التفصيل في دورتها الرا                
الموضوعات التي تم تبينها في ورقة المناقشة التي أعدها األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي ألمانة                  

 " .االتفاقية اإلطارية 

ًا من المشاورات   ، عقدت األمانتان آذلك عدد    )3الفقرة  ( 5/21والمقرر   ) 20الفقرة   ( 5/4تمشيًا مع المقرر     -8
وجرت مشاورة أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن إعداد المذآرة         . بشأن الموضوعات الناشئة عن المقررات اآلنفة الذآرة         

وقامت أمانة االتفاقية اإلطارية بتوضيح أن دورها          . السابق اإلشارة إليها وسهلت توزيعها على االجتماعات المعنية             
 يمكن أن تكون    IPPCالمدعو إليها وقدرتها على هذا التنفيذ هما أمر محدود ، وأبلغت أن الـ               في تنفيذ آثير من التدابير      

وقد اتفق  . هيئة أآثر مناسبة للنظر في وقع تغير المناخ على التنوع البيولوجي وللمساعدة على إعداد المشورة العلمية                   
 .ف في االتفاقية اإلطارية على إجراء مزيد من المشاورات بعد االجتماع السادس لمؤتمر األطرا

 بشأن هذه الموضوعات ، والسيما بشأن مساهمة الـ                 IPPCعقد األمين التنفيذي مناقشات مع رئاسة الـ                 -9
IPPC                           في عمل هفمعتت المتعلق بوقع تغير المناخ على التنوع البيولوجي وفي إعداد المشورة العلمية بشأن إدماج 

 . ذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفي

، بدأ األمين التنفيذي في مهمة تجميع المعلومات المتعلقة بإدماج                     ) 17الفقرة    ( 5/4تمشيا مع المقرر        -10
ويشمل ذلك المعلومات التي أعدتها         . اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو                     

IPPC   ًاستعراضها التقييمي الثاني ، وتقريرها الخاص بشأن استعمال األراضي والتغير في استعمال                        ، خصوصا 
وبعض هذه   . األراضي والحراجة ، والمعلومات التي أعدتها منظمات أخرى من حكومية دولية وغير حكومية                              

 عندما  2001المعلومات في   وسيتاح مزيد من     .  في استعراض التقييم الثالث        IPPCالمعلومات يجري تقييمها في الـ        
 . على تقارير األفرقة العاملة الثالثة المعنية باالستعراض التقييمي الثالث IPPCتوافق الجلسة العامة للـ 

الوقع المحتمل على التنوع    ) 1: (تم فعًال في المذآرة الواردة في المرفق األول أدناه تجميع المعلومات بشأن                -11
األدوات الممكنة إلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ        ) 2(ة لمعالجة تغير المناخ ،      البيولوجي لألنشطة المقترح  

أن . االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو ، والدور المحتمل التفاقية التنوع البيولوجي وتعاونها مع االتفاقية اإلطارية                  
لصلة بالمناقشات الجارية في إطار االتفاقية اإلطارية       هذه الجوانب اعطيت األولوية ، حيث أنها على أآبر درجة من ا             

نظرة عامة إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بوقع تغير المناخ على التنوع               : والمرفق الثاني أدناه يتضمن ما يلي        . 
مواءمة التي  البيولوجي ومعلومات بشأن إمكانية الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أن يسهما في تدابير ال                   

 .تتخذ في ظل االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو 

فمثًال هناك منهجيات لتقييم      . هناك تدابير تتخذ آذلك من جانب اتفاقيات أخرى متصلة بالتنوع البيولوجي                     -12
ر في  المخاطر الناشئة عن وقع تغير المناخ على األراضي الرطبة وموارد المياه ، يجرى وضعها في الوقت الحاض                      

وباإلضافة إلى ذلك ، ففي المؤتمر العالمي للحفظ ، المعقود في عمان من               . ظل اتفاقية رامسار عن األراضي الرطبة        
 ، استخلص االتحاد العالمي للحفظ أن أهداف حفظ التنوع البيولوجي وصيانة األنظمة                           2000 أآتوبر     10 إلى     4

في الحسبان تغير المناخ ، ووضع االتحاد المذآور الخطوط               اإليكولوجية لم يعد من الممكن تحقيقها دون أن يؤخذ                 
 .العريضة للعناصر التي تدخل في استراتيجية بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ 
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تبين مجاالت اإلرشاد العلمي المتعلقة بإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية  -ثالثا
 اإلطارية وبروتوآول آيوتو 

أن إعداد إرشاد علمي إلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو أمر                -13
آول فاالتفاقية اإلطارية وبروتو  . يتطلب تفهمًا لألحكام المتصلة بهذا الموضوع في الصكين ، وخطوات تتخذ لتنفيذها                

ويقضيان بتخفيف وقع المناخ بما في ذلك         . آيوتو يهدفان إلى تخفيف وقع تغير المناخ وإلى تعزيز التنمية المستدامة                 
وللتواؤم ) خفض االنبعاثات من غازات الصوبة وزيادة إزالة هذه الغازات من الجو بفعل بالوعات ماصة مثل الغابات           

تفهم العلمي للترابط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي أمر هام فيما يتعلق                  وال. مع هذه اآلثار المناوئة تغير المناخ          
 .بكل جانب من هذه الجوانب 

أن الهدف األسمى لالتفاقية اإلطارية هو تثبيت ترآزات غازات الصوبة عند مستوى من شأنه أن يحول دون     -14
 الثانية من االتفاقية فإن هذا المستوى ينبغى تحقيقه         ووفقا للمادة . حدوث تدخل خطر من جانب اإلنسان في تغير المناخ          

ولذا فعلى الرغم   . خالل إطار زمني يكفي ألمور منها السماح لألنظمة اإليكولوجية بإن تتوائم طبيعيًا مع تغير المناخ                    
 في أهداف اتفاقية  من أن االتفاقية اإلطارية ال تشير على وجه التحديد إلى التنوع البيولوجي إال أن هدف االتفاقية يسهم                 

 . من بروتوآول آيوتو تعترف آذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة 2التنوع البيولوجي والمادة 

أن التفهم العلمي إلمكانية التواؤم الطبيعية لألنظمة اإليكولوجية وللكائنات التي تكونها ، وللوظائف                                      -15
ية واألنواع والمستويات الجينية ، أمر يمكن أن يسهم إسهامًا                والتفاعالت بين التنوع البيولوجي واألنظمة اإليكولوج        

ويمكن أن يتضمن   . آبيرًا في تفسير هذا الهدف ، ولذا أن يساعد واضعي القررات على توضيح الخطوات الالزمة                        
فعة الخطوات الرامية إلى توسيع إسهام األنظمة اإليكولوجية في عملية المواؤمة تحقيقًا للمن                           ) 1: (ذلك ما يلي        

وهذه . أي تدخالت بشرية الزمة لجعل األنظمة اإليكولوجية تتواءم مع تغير المناخ              ) 2( االقتصادية ؛ و   �االجتماعية  
 األمور يعالجها القسم باء في المرفق الثاني أدناه 

أن األطراف في االتفاقية اإلطارية ملتزمة باتخاذ التدابير لتخفيف تغير المناخ بمعالجة االنبعاثات الناشئة                         -16
وعلى نحو أشد تحديدًا ، فمطلوب من األطراف )) . أ (�1 4المادة . ( عن فعل البشر وإزالتها بفعل البالوعات الماصة  
ز حسب مقتضى الحال ، للغابات والمحيطات وغير ذلك من األنظمة            أن تشجع على اإلدارة المستدامة والحفظ والتعزي       

) ) . د (�1 4المادة  ( اإليكولوجية البرية والساحلية والبحرية ، باعتبارها بالوعات ماصة وخزانات لغازات الصوبة               
أن ) حلة انتقال    أي البلدان المتقدمة النمو والبلدان ذات االقتصادات المارة بمر              ( ومطلوب من بلدان المرفق األول         

 ) .أ (2-4المادة ( تخفض من مجموع انبعاثاتها الصافية 

أن بروتوآول آيوتو الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ يضع أهدافًا لتخفيض انبعاثات غازات الصوبة ، من                               -17
 3-3المادة  ( زامات  ويمكن أن تستعمل في سبيل الوفاء بتلك االلت        ) .  والمرفق باء  3المادة  ( جانب بلدان المرفق األول     

التغيرات الصافية في انبعاثات غازات الصوبة من مصادر االنبعاث وإزالتها بفعل البالوعات الماصة ، وهي                                ) 
االنبعاثات الناشئة عن بعض التغيرات المباشرة التي يقوم بها اإلنسان في استعمال األراضي وفي األنشطة الحراجية ،          
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ويمكن أن يضاف مزيد من         . لتشجير وإعادة زراعة الغابات ونزع الغابات              على ا    1990غير أنها مقصورة منذ         
األنشطة المتعلقة باستعمال األراضي والتغير في استعمال األراضي والغابات من جانب مؤتمر األطـراف ، باعتباره                   

تها في الوقت الحاضر واألمثلة على هذه األنشطة التي يجري مناقش) . 4-3المادة ( اجتماعًا لألطراف في البروتوآول     
تشمل استعمال األراضي للحرث الخفيف ، والمشروعات التي تخفف من نمط التغير في استعمال األراضي من خالل                   

 . تدابير حفظية ، وممارسات إدارة الغابات وإدارة المحاصيل التي تزيد من حجز الكربون 

األول بالوفاء بما هو مطلوب منها من تخفيف          يتضمن بروتوآول آيوتو أحكامًا تسمح لألطراف في المرفق            -18
؛ التنفيذ المشترك   ) 17المادة  ( تبادل االنبعاثات بين بلدان المرفق األول        : صافي انبعاثاتها من خالل آليات ثالثة هي          

إن تحصل  التي تسمح لبلدان المرفق األول ب      ) 12المادة  ( ؛ وآلية التنمية النظيفة      ) 6المادة  ( بين بلدان المرفق األول      
بفضل األنشطة المؤهلة لذلك التي تساندها البلدان من غير بلدان الداخلة           " تخفيضات مشهود بها في االنبعاثات      " على  

وهذا اختصار يشير إلى استعمال األراضي والتغير في " ( لولكف " أما األنشطة الداخلة في نطاق     . في المرفق األول    
 .  4-3 و 3-3 ، وفقا للمادتين 6ة إلى مشروعات ، فمسموح بها بموجب المادة       المرتكز) استعمال األراضي والحراجة    

  .12وليس من الواضح بعد هل ستدرج أو ال تدرج أنشطة لولكف في نطاق المادة 

أن إدماج أنشطة لولكف عند حساب االنبعاثات الصافية بموجب بروتوآول آيوتو وفي أنشطة المشروعات                    -19
يات ذلك البروتوآول ، من شأنه أنه يستطيع تشجيع الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع                                التي تبذل في نطاق آل          

بيد أنه ، حسبما يناقش الموضوع في المرفق األول أدناه ، هناك أيضا مخاطرة بحدوث وقع ضار على                        . البيولوجي  
ي االتفاقية اإلطارية في تفسير      والوقع الصافي سيكون مرتهنا جزئيًا بمقررات مؤتمر األطراف ف           . التنوع البيولوجي   

 .المواد المشار إليها أعاله وبالطريقة التي يجري بها تنفيذ تلك المواد 

أن تحسين تفهم فعالية وموثوقية التجمعات المختلفة من الكائنات الحية بوصفها خزانات للكربون أو بالوعات                 -20
ف ، أمر يمكن أن يساعد متخذي القررات على تحديد الكيفية           للكربون ، واآلثار المحتملة لتغير المناخ على هذه الوظائ         

التي يمكن بها إلدارة التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية أن تساهم على النحو األشد فعالية في تخفيف وقع                              
لوقع المحتمل  وباإلضافة إلى ذلك فإن تقييمات ا        . وهذا أمر يعالجه القسم جيم من المرفق الثاني أدناه                . تغير المناخ    

لتدابير التخفيف المتعلقة بالتشجير وبإعادة زرع الغابات ونزع الغابات وغير ذلك من التغير في استعمال األراضي                        
على التنوع البيولوجي وعلى السلع والخدمـات الناشئة عن هذا التنوع ، في األنظمة اإليكولوجية ، أمر قد يساعد من                        

أبعد حد من المنافع المشترآة لتدابير التخفيف وهي المنافع الناشئة عن الحفظ                       يتخذون القررات على اإلآثار إلى           
 . وهذه شؤون يعالجها القسمان ثالثًا جيم ودال من المرفق األول أدناه . واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

أنه ، بموجب بروتوآول      أن هذا التقدير للترابط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي أمر له أساس حيث                           -21
آيوتو ، يكون على آل طرف من أطراف المرفق األول ، عند تحقيقه إلتزاماته بالحد والخفض من انبعاثات غازات                          
الصوبة في سبيل التشجيع على التنمية المستدامة ، أن يقوم بحماية وتعزيز البالوعات والخزانات لغازات الصوبة                            

]� ) .2المادة " ( بموجب االتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة مع مراعاة إلتزاماته الناشئة ] 

وباإلضافة إلى ذلك تقتضي االتفاقية اإلطارية من األطراف أن تستعمل التدابير الالزمة ، مثًال تقييمات الوقع        -22
واستعمال  . )و (1-4المادة   ( ، بقصد الحد من اآلثار الضارة لتدابير التخفيف على أمور شتى منها جودة البيئة                             

تقييمات الوقع وغيرها من األدوات إلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو                  
 . أمر يعالجه القسم الثالث جيم من المرفق األول أدناه 

المادة ( أن األطراف في االتفاقية اإلطارية ملتزمة بالتعاون في إعداد ما يلزم للتواؤم مع وقع تغير المنـــاخ                     -23
وهناك عناية خاصة موجهة إلى أمور منها البلدان الجزرية الصغيرة والبلدان التي لديها مناطق ساحلية                 ) ) . هـ (4-1

لة ونصف القاحلة ، والمناطق المغطاة بالغابات والمناطق المعرضة لتحلل                 ذات مستوى منخفض ، والمناطق القاح         
وباإلضافة إلى ذلك فإن     ) . 8-4المادة  . ( الغابات ، واألنظمة اإليكولوجية الهشة شاملة األنظمة اإليكولوجية للجبال             

د بها في المشروعات       آلية التنمية النظيفة لبروتوآول آيوتو تقضي باستعمال حصة من حصيلة األنشطة المشهو                         
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لمساندة األطراف من البلدان النامية التي تتعرض بصفة خاصة لآلثار المناوئة لتغير المناخ على مواجهة تكاليف                             
 1) .8-12المادة ( التواؤم 

أن التفهم العلمي للتنوع البيولوجي وللسلع والخدمات التي يوفرها ذلك التنوع يمكن أن يساعد متخذي                                  -24
. وهذا أمر يعالجه القسم دال في المرفق الثاني أدناه                      .  تبين بعض األولويات في تدابير التواؤم                  القررات على  

وباإلضافة إلى ذلك فإن التفهم العلمي لضعف مناعة األنظمة اإليكولوجية واألنواع يمكن أن يساعد متخذي القررات                      
وهذه المسألة  .  ، من اتفاقية تغير المناخ           8 فقرة     ، 4على تبين األنظمة اإليكولوجية الهشة المشار إليها في المادة                 

 .  من المرفق الثاني أدناه 16-12 و 10تعالجها الفقرات 

 النتائج المستخلصة  -رابعا

من المناقشة السابقة يمكن تبين المجاالت اآلتية باعتبارها مجاالت قد يكون لها صلة بإعداد المشورة العلمية                    -25
 : البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو إلدماج اعتبارات التنوع 

وقع تغير المناخ على التنوع البيولوجي ، وضعف مناعة مكونات التنوع البيولوجي واألنظمة                           )أ( 
 .اإليكولوجية إزاء تغير المناخ وإمكانية تواؤمها مع ذلك التغير 

لتخفيف التي يمكن القيام بها بموجب االتفاقية                الوقع المحتمل على التنوع البيولوجي لتدابير ا                )ب( 
اإلطارية وبروتوآول آيوتو ، وتبين تدابير التخفيف المحتملة التي تسهم آذلك في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع                     

 البيولوجي ؛

في ظل  إمكانية الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لإلسهام في تدابير التواؤم التي تتخذ                 )ج( 
 .االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو بشأن التنوع البيولوجي 

في سبيل االستجابة الكاملة لطلب مؤتمر األطراف ، قد ترغب هفمعتت في أن تولي عناية باألدوات                                      -26
وبروتوآول المحتملة لتسهيل تطبيق المشورة العلمية الخاصة بإدماج اعتبارات البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية                 

آيوتو ، شاملة المنهجيات التي من قبيل تقييمات الوقع ، واإلجراءات الرامية إلى آفالة مساهمة مجموعات أصحاب                        
وقد ترغب هفمعتت إذ تفعل ذلك في أن تستمد من العناصر           . الشأن ، وآذلك المبادئ التوجيهية والمعايير والمؤشرات         

 :ة التنوع البيولوجي ، بما فيها ما يلي الواردة في األحكام ذات الصلة في اتفاقي

 6المادة  ( استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي        : فيما يتعلق بصفة خاصة بتدابير التواؤم          )أ( 
، )د(-)أ (8المادة  ( ؛ والمناطق المحمية وإدارة األنظمة اإليكولوجية        )7المادة  ( ؛ والتبين والرصد    ) أ (10والمادة  ) أ(
؛ والتدابير الحافزة   ) 10المادة  ( ؛ واالستعمال المستدام    ) 9المادة  ( ؛ و الحفظ خارج الموقع األصلي       )ي (،) ح(, ) و(

 ؛ ) 12المادة ( ؛ والبحث والتدريب ) 11المادة ( 

إدماج : وفيما يتعلق بصفة خاصة بتفادي الوقع السلبي الناشئ عن تدابير التخفيف من تغير المناخ                  )ب( 
؛ )) ب (6المادة  (ع البيولوجي في الخطط القطاعية والشاملة لعدة قطاعات ، والبرامج والسياسات                     اعتبارات التنو 

، ))ا(8 ؛ و المادة      7المادة  (؛ والتبين والرصد     )) ي (8المادة  ( واحترام المجتمعات من السكان األصليين والمحليين         
 ) .11المادة (؛ والتدابير الحافزة )10المادة ( ؛ واالستعمال المستدام )14المادة ( وتقييمات الوقع 

                                                           
يجري التفاوض في إمكانية توسيع نطاق الجعل الذي يحصل في سبيل عملية التواؤم بحيث يشمل اآلليات األخرى من بروتوآول   1

 .آيوتو 



UNEP/CBD/SBSTTA/6/11 
  9Page      

 

التعاون بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم : تغير المناخ والتنوع البيولوجي 
 المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ

 
 مقدمة -أوال

هناك تفاعل بين أهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة                            -1
ذلك أن تغير المناخ هو أحد التهديدات التي تحيق            : آما أنهما اتفاقيتان تتساندان إلى حد بعيد          ) أ ت م     ( بتنوع المناخ   

والحاجة إلى تخفيض معدل التغيير المناخي ، بما يسمح لألنظمة اإليكولوجية بالتكيف مع هذا                       بالتنوع البيولوجي ،      
والتدابير التي مثل الحفظ واإلدارة المستدامة للغابات           . التغيير ، أمر معترف به ضمن الهدف الذي تتوخاه ا ت م                      

  . معا واألنظمة اإليكولوجية يمكن أن تسهم في وقت واحد في إنجاز االتفاقيتين
ا ( " أن تعزيز التعاون بين االتفاقيتين أمر دعا إليه مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجـي  -2

وفي االجتماع األخير دعا مؤتمر األطراف إلى تعاون يتعلق بما يلي . في اجتماعاته الثالث والرابع والخامس ") ت ب
وإدماج اعتبارات التنوع / 2اخي على التنوع البيولوجي للغابات ؛ التدابير الحافزة ؛ تبيض المرجان ؛ وقع التغير المن: 

ودعا مؤتمر األطراف آذلك إلى بذل جهود لتحقيق تساند متبادل بين تنفيذ . البيولوجي في تنفيذ بروتوآول آيوتو 
 أن تشمل طائفة واسعة من األنشطة التي ومن شأن هذه العملية. األنشطة والتدابير المؤسسية الخاصة بكلتا االتفاقيتين 

قد تتطلب تنسيقًا داخل البلدان وتعاونًا بين األطراف ، وفي مؤتمرات األطراف ، وفي الهيئات الفرعية واألمانات 
 )IPPC( واآلليات المالية التابعة لالتفاقيتين ، آذلك مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المنـــاخ 

 : التعاونية المحتملة تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما أن األنشطة  -3

 تحليل وقع تغير المناخ على التنوع البيولوجي ، والنظر في تدابير مضادة لذلك ؛  )أ( 

استعمال التدابير الحافزة والنظر في طرائق إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقيـة  )ب( 
 .و اإلطارية وبروتوآول آيوت

 .وهاتان الطائفتان من األنشطة منظور فيهما في القسمين الثاني والثالث أدناه  -4

 وقع تغير المناج على التنوع البيولوجي ، والتدابير المضادة -ثانيا

 ب ، في اجتماعه الخامس ، الحظ أن هناك دالئل قوية على أن تغير المناخ هو                   أن مؤتمر األطراف في ا ت      -5
سبب رئيسي لما وقع في اآلوانة األخيرة من تبيض خطير وواسع المدى للمرجان ، وهذا الدليل يكفي لتبرير اتخاذ                             

على " ية اإلطارية ، وحــثها     وقد قام المؤتمر بإبالغ هذا الرأي إلى االتفاق        . تدابير عالجية تتمشى مع النهج التحوطي        

                                                           
ز على تشجيع صيانة أية تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة تكون بمثابة حواف" التدابير الحافزة " تعني " ا ت ب " بموجب اتفاقية  / 2

 )11المادة ( التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل لالستمرار  
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اتخاذ آل الخطوات الممكنة لتخفيض آثار تغير المناخ على درجات حرارة الماء و لمعالجة الوقع االجتماعي                                       
 /.3" االقتصادي على البلدان ومجتمعات السكان األشد تأثرًا بتبيض المرجان 

طة عمل محددة بشأن تبيض المرجان ، دعا مؤتمر األطراف آذلك إلى تعاون مع ا ت م في وضع وتنفيذ خ -6
وتشمل تلك التدابير ) .  والمرفق 4 ، الفقرة 5/3المقرر ( تراعي عددًا من التوصيات المتعلقة بالتدابير ذات األولوية 

بدء جهود في سبيل اتخاذ تدابير مشترآة بين ا ت ب و ا ت م واتفاقية رامسار المتعلقة باألراضي الرطبة ، في سبيل 
  : ما يلي

 وضع نهج لتقييم درجة مقاومة أنواع األرصفة المرجانية للتسخن العالمي ؛ (أ)

 بناء قدرة على توقع ورصد اآلثار الناتجة عن تبيض المرجان  (ب)

 تبين نهج لوضع تدابير رد فعل لتبيض المرجان  (ج)

إرشاد المؤسسات المالية بما فيها المرفق العالمي للبيئة ، في سبيل مساندة تلك  (د)
 األنشطة 

 لتنوع البيولوجي للغاباتا -2

وطلب مؤتمر األطراف آذلك في اجتماعه الخامس ، من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  -7
في وقع تغير المناخ ) 2002في أبريل ( أن تنظر ، قبل االجتماع السادس لمؤتمر األطراف ) هفمعتت(والتكنولوجية 

 ، آلما آان ذلك ممكنًا ICCPاون مع الهيئات المختصة في ا ت م ، وعلى التنوع البيولوجي في الغابات ، في تع
 )11، الفقرة 5/4المقرر ( ومناسبًا 

 صلة اتفاقية ا ت م وبروتوآول آيوتو بهذا الموضوع -باء

إطار زمني آاف ، ألسباب شتى ، منها " أن الغاية النهائية لـ ا ت م هي تثبيت آثافات غازات الصوبة في  -8
وبذلك ، وعلى الرغم من أن ا ت ) . 2المادة " ( نظمة اإليكولوجية بإن تتواءم بشكل طبيعي مع تغير المناخ السماح لأل

ا ( م ال تشير على وجه التحديد إلى التنوع البيولوجي ، إال أن هدفها يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع  البيولوجي 
، عليها أن تنهض بإدارة مستدامة ) 4المادة ( جب ا ت م ثم أن األطراف ، من ضمن التزاماتها بمو) . ت ب

وبالتشجيع والتعاون في سبيل حفظ وتعزيز ما يلزم من بالوعات وخزانات لجميع غازات الصوبة غير الخاضعة 
لرقابة بروتوآول مونتريال ، بما في ذلك الكتلة األحيائية والغابات والمحيطات وآذلك األنظمة اإليكولوجية األخرى 

، وأن على األطراف أن تتعاون في االستعداد للتكيف مع اآلثار ) د(1-4المادة ( ن أراضية وساحلية وبحرية م
وثمة عناية خاصة موجهة لبعض النقاط ، منها األنظمة اإليكولوجية ). هـ (�1 4المادة ... ( المترتبة على تغير المناخ 

ة التنمية النظيفة التابعة لبروتوآول آيوتو تقضي بتخصيص حصة وباإلضافة إلى ذلك أن آلي) . ز(�8 4المادة (الهشة 
من حصيلة أنشطة المشروعات المشهود بها ، الستعمالها في مساعدة األطراف من البلدان النامية التي تتأثر بصفة 

 ) .8 � 12المادة ( خاصة باآلثار المناوئة للتغير المناخي ، لسد تكاليف تواؤمها 

أن إمكانيات التدابير التعاونية أو المنسقة بين ا ت ب وات م ، وما يتعلق بهما من عمليات ، يمكن استكشافها  -9
 :في المجاالت اآلتية 

ثر تقييمات وقع تغير المناخ على التنوع البيولوجي ، وعلى قابلية بعض األنظمة اإليكولوجية للتأ )أ( 
وهذا المجال . ونهج األنظمة اإليكولوجية ، الذي تم وضعه بموجب ا ت ب ، ينطوي على إطار مفيد . بتغير المناخ 

                                                           
 الذي أعرب فيه مؤتمر األطراف عن قلقه بشأن ما حدث في اآلوانة األخيرة من تبيض خطير وواسع 4/5جاء هذا إعماال للمقرر  / 3

تحليل هذه الحالة ، ودعا ا ت م إلى معالجة " هفمعتت" ، وطلب من المدى للمرجان ، والحظ أن ذلك قد يكون عاقبة للتسخن العالمي 
 .الموضوع 
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وعمليات التقييم الخاصة بهذا الموضوع بموجب ا " IPPC" من النشاط يمكن السعي إلى تحقيقه من خالل تعاون بين 
 .ت ب

وهذا . تي تعالج االحتياجات المشترآة لكلتا االتفاقيتين النهج المنسقة في مجال بناء القدرة ، ال )ب( 
 .مجال قد تستطيع أن تسهله األماناتان والمرفق العالمي للبيئة ونقاط االتصال القطرية 

 نهج منسق فيما يتعلق بآليات االستجابة أي رد الفعل أو اآلليات المضادة لتغير المناخ ؛ )ج( 

  واآلليات المالية األخرى إرشاد منسق للمرفق العالمي للبيئة (د)

 

 

تدابير حافزة وإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ اتفاقية ا ت م وبروتوآول آيوتو  -ثالثا
 التابع لها

اعه الخامس قد حث األطراف و غيرها من الحكومات على أن                 أن مؤتمر األطراف في ا ت ب في اجتم              -10
التي يشجع على اتخاذها بروتوآول آيوتـو ،       / 4تستكشف الطرائق والوسائل الممكنة التي تستطيع بها التدابير الحافزة            

معتت ،  وطلب مؤتمر األطراف آذلك من هف       ) . 5، الفقرة    5/15المقرر  ( أن تساند أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي          
قبل االجتماع السادس لمؤتمر األطراف ، أن تعد مشورة علمية في سبيل إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي ، بما في                        
ذلك حفظ التنوع ، في تنفيذ ات م وبروتوآول آيوتو التابع لها ، في تعاون مع الهيئات ذات العالقة التابعة لـ ا ت م ،                               

وفي هذا الصدد طلب من األمين التنفيذي أن يجمع               ) . 18، الفقرة    5/4 المقرر    (حيثما يكون ذلك مناسبًا وممكننًا          
 ) .17 ، الفقرة 5/4( المعلومات ذات العالقة ، في تعاون مع ا ت م 

بالتزاماته في الحد من    بموجب بروتوآول آيوتو ، يكون على آل طرف في المرفق األول ، في سبيل الوفاء                  -11
انبعاثات غازات الصوبة وتخفيض تلك االنبعاثات ، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ، أن يحمي ويعزز بالوعات                           

 ) 2المادة ( مع مراعاة التزاماته بموجب االتفاقات البيئية الدولية ذات العالقة (...) وخزانات غازات الصوبة 

ويشار إليها جميعًا ( ألراضي ، والتغير في استعمال األراضي ، والحراجة  أن إدماج أنشطة استعمال ا -12
3 ، �3 3المـادة ( في حساب للقدر الصافي من االنبعاثات في ظل بروتوآول آيوتـو )  لولكف  LULUCF(بالرمز 

أمر يمكن ) 12  ، المادة6المادة ( وفي أنشطة محتملة تتعلق بمشروعات تجري في ظل آليات بروتوآول آيوتو  ) 4-
/ 5في تقريره الخاص بشأن لولكف IPCC وآما الحظ . أن يشجع على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

وقد اعترف ف ت م بضرورة . هناك مع ذلك مخاطرة تتمثل في إمكان حدوث وقع سلبي على التنوع البيولوجي 
ب ا ت م وبروتوآول آيوتو التابع لها ، في سياق التنمية النظر في التضافر والتبادل بين أنشطة لولكف بموج

أن   IPCCواقترح          . المستدامة ، بما في ذلك الوقع على التنوع البيولوجي وما يتصل به من سلع وخدمات 

                                                           
 .1أنظر الهامش  / 4
 
5 / IPCC  )2000 " (        تقرير خاص صادر عن      " . استعمال األراضي وتغير استعمال األراضي والغاباتIPCC :  موجز لراسمي

 مايو  8-1 ، بمونتريال ، آندا  ،        IPCC لـ   16يه تفصيليًا في الجلسة العامة الـ       تمت الموافقة عل  (  ،   90-84، الفقرات   9السياسة العامة ، القسم     
، المنظمة العالمية لألرصاد    ) 6-5 و   5-5القسم   ( 5، و الفصل     ) 6-3القسم   ( 3، والفصل   ) 5-2 ،   2-2القسمين   ( 2وفي الفصل   ) 2000
 .نيروبي /برنامج األمم المتحدة للبيئة ، جنيف /الجوية 
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تعلقة تؤخذ في الحسبان مقاصد وأهداف االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة بالموضوع مثل االتفاقية الم
 .بالتنوع البيولوجي 

 : أن شيئا آثيرًا سيكون رهنا بالمقررات التي تصدر عن مؤتمر األطراف في ات م بالنسبة لما يلي  -13

 وضع إجراءات محاسبة وتعريفات إللفاظ التشجير،  وإعادة التشجير وإزالة الغابات ؛ )أ( 

  ؛4 � 3وجدت ، التي ستدرج تحت المادة تحديد ما هي األنشطة اإلضافية في مجال لولكف ، إذا  )ب( 

المادة ( تحديد ما إذا آانت أنشطة ا ت ح سيسمح بها أو ال يسمح بها بموجب آلية التنمية النظيفـــة  )ج( 
 مع بيان تلك األنشطة في حالة اإليجاب ؛) . 12

 البيولوجي ، على بيان ما إذا آان سيجري مع ذلك أو ال يجري أي فرز ، العتبارات تتعلق بالتنوع )د(
، مثال ) 12 ، وإذا آان ذلك مسموحـًا ، المادة 6المادة ( ، والمشروعات ) 4-3 و المادة 3-3المادة ( أنشطة لولكف 

 . أو تقييمات للوقع /من خالل استعمال معايير ومؤشرات ، و

أن آون نشاط مقترح له أو ليس له آثار إيجابية على التنوع البيولوجي أمر قد يرتهن بالخصائص النوعية  -14
ففي بعض الحاالت قد يكون لنشاط مقترح وقع إيجابي على بعض عناصر التنوع البيولوجي ، . للحالة المنظور فيها 

وباإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك وقع غير آربوني . واها أو عند بعض المستويات ، بينما يكون له وقع سلبي على س
. ، وهو وقع قد يقتضي األمر أن يؤخذ في الحسبان )إلى جانب الوقع على التنوع البيولوجي ( على التنمية المستدامة ، 

 .وقد يلزم القيام بتقييمات للوقع لتحديد الوقع المحتمل في بعض الحاالت 

فمثال تحويل األراضي الخالية من الغابات إلى غابات من شأنه             . امة يمكن ابداؤها     غير أن بعض النقاط الع      -15
) أي غير الغابات    ( أن يزيد التنوع النباتي والحيواني ، إال في الحاالت التي توجد فيها أنظمة إيكولوجية غير حراجية                  

لف من نوع وحيد أو من بضعة أنواع فقط         مختلفة بيولوجيًا ، مثل األراضي المعشبة األصلية ، وتحل محلها غابات تتأ            
 أدناه ما إذا آانت أنشطة لولكف المحتملة ، شاملة أنشطة الغابات الثالثة ، أي التشجير وإعادة                              1ويبين الجدول    . 

محتمل أن تؤدي في مجموعها إلى آثار سلبية أو إيجابية أو غير موثوق               " إضافية  "وأنشطة  ) التشجير وإزالة الغابات  
 . ى التنوع البيولوجي منها ، عل

من " وعبارة  " مباشر" وآذلك لفظ   " إزالة الغابات   " و  " إعادة التشجير " و" التشجير  " أن تعريف األلفاظ     -16
إلى جانب قواعد وإجراءات محاسبة تتعلق ببعض الفترات الزمنية هي التي تحدد هيكل الحوافز                          " صنع اإلنسان     

وفي بعض السناريوهات المتعلقة بتلك           . ى التنوع البيولوجي الحراجي           ألنشطة الغابات هذه ، وتؤثر بذلك عل                
التعريفـات ، يمكن تشجيع إزالة الغابات على أن تتبعها إعادة الزراعة ، وفي الحاالت التي آانت فيها الغابة األصلية                        

ها بإستفاضة التقرير    وهذه الشؤون يناقش    . غابة طبيعية ، ستنشأ عن ذلك آثار سلبية هامة على التنوع البيولوجي                         
ومما له أهمية خاصة من وجهة نظر التنوع البيولوجي التساؤل عما إذا آان تفادي                     / IPCC.6الخاص الصادر عن     

 . إزالة الغابات يدخل في هذا المجال ، حيث أن حفظ الغابات الطبيعية له وقع إيجابي جدًا على التنوع البيولوجي 

 1الجدول 
أنشطة التشجير وإعادة التشجير وإزالة  )4-3دة الما" ( إضافية " أنشطة 

 )3-3المادة (الغابات 
الوقع المحتمل على التنوع البيولوجي 

تجنب إزالة الغابات  • 
 الطبيعية 

 إيجابي جدًا

قطع ( إدارة الغابات  •
األشجار ذو اآلثار 

المخفضة ، دورات 
 )زراعية ممتدة 

إعادة زرع الغابات •
 بأشجار أصلية 

إعادة زرع الغابات  •
بأشجار أصلية على 

أ

 أيجابي 

                                                           
6 / IPCC) 2000 ( 2، المنشور السابق ذآره ، الفصل )  1-1-5-2 والقسم 2-2القسم( 
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إعادة زرع النبات  •
إقامة نباتات أصلية (

اش طبيعي ، ، انع
 )حراجة زراعية 

 زراعة بحرث قليل •
رعي مخفض  •

تخفيض اإلفراط في (
 )الرعي 

 أرض متدهورة

( إدارة الغابـــات  •
 )غيرها 

 إدارة المحاصيل •
استعادة االنبات  •

 )غيرها(

( إعادة التشجـــير  •
 )ك غير ذل

غير ذلك ( التشجـير  •
( 

 قيمة صافية محايدة أو غير مؤآدة 

صرف األراضي  •
 الرطبة

تسميد األنظمة  •
اإليكولوجية الطبيعية 

ذات المواد الغذائية 
 المحدودة

ري األنظمة  •
اإليكولوجية الطبيعية 

 .ذات الماء المحدود 

التشجيرعلى أنظمة  •
إيكولوجية أصلية 

مثل ( أخرى 
األراضي المعشبة أو 

 )السافانات الطبيعية 
تحويل الغابات  •

الطبيعية إلى 
 زراعات 

 سلبي

أن إدراج أنشطة إضافية مثل الرعي المحدود ، وممارسات إدارة الغابات مثل قطع األشجار ذي الوقع  -17
لحفظ المحدود وزيادة المدة الزمنية للدورات الزراعية ، والحراجة الزراعية ، أمر قد ينطوي على حوافز في سبيل ا

بيد أنه ، توجد أنشطة لولكف إضافية أخرى ، مثل تسميد األنظمة . واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 
اإليكولوجية الطبيعية المعروفة بقلة المواد الغذائية فيها أو ري األنظمة اإليكولوجية الطبيعية ذات المقدار المحدود من 

 .واستتبعادها ، إلى وقع سلبي على التنوع البيولوجي  ما لم يتم فرزها �الماء ، يمكن أن تؤدي 

إن إدراج أنشطة لولكف في آلية التنمية النظيفة ، قد ينطوي على حوافز إيجابية هامة للحفظ واالستعمال  -18
ز الوقع المستدام للتنوع البيولوجي في البلدان النامية ، إذا ما طبقت معايير مناسبة لألهلية وإجراءات لتقييم الوقع لفر

 .الضار 

إن منافع إيجابية غير آربونية لألنشطة لولكف مثل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، يمكن  -19
تعزيزها من خالل تطبيق إجراءات فرز ، بما في ذلك استعمال معايير ومؤشرات ، وتقييمات للوقع ، أو مبادئ 

 إمكان استعمال نظام من المعايير والمؤشرات IPCCويقترح / IPCC .7توجيهية ، آما نوقش ذلك في تقرير فريق 
لتقييم ومقارنة الوقع الذي يؤدي إلى تنمية مستدامة ، خالل بدائل لولكف ، آما يقترح أن تقييمات بيئية واجتماعية 

ني أو متعدد ويمكن تطبيق تلك التقييمات على أساس وط. اقتصادية معدلة للوقع يمكن تطبيقها على مشروعات لولكف 
 ينذر بأنه إذا ما آانت معايير التنمية المستدامة تتغير تغيرًا آبيرًا من بلد إلى بلد أو منطقة IPCCبيد أن . األطراف 

إلى منطقة ، فقد يكون هناك حوافز لحصر األنشطة والمشروعات في مناطق تكون فيها المعايير البيئية أو االقتصادية 
 /8. االجتماعية أقل صرامة 

 تتبين بعض العوامل الحرجة األخرى التي تؤثر في نشاطات ومشروعات لولكف للتنمية IPCCإن  -20
 :المستدامة في سبيل تخفيف تغير المناخ و التكيف مع ذلك التغير 

 القدرة المؤسسية والتقنية على وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية وإجراءات  (أ)

 في إيجاد وتنفيذ وتوزيع مدى وفعالية مشارآة المجتمع المحلي من السكان (ب)
 المنافع ؛

                                                           
7 / IPCC) 2000 ( المنشور السابق ، موجز لراسمي السياسة ، ) 5-2 ، 2-2القسمان  ( 2، الفصل ) 89 ، 86، الفقرتان 9القسم( 
8 / IPCC) 2000 ( المنشور السابق ، موجز لراسمي السياسة ، ) 5-2القسم  ( 2، الفصل ) 87ة  ، الفقر9القسم.( 
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 نقل التكنولوجيا واألخذ بها  )ج(

قد يقرر إن أنشطة لولكف ، بما فيها مشروعات لولكف ، ينبغي فرزها لتبين إن مؤتمر األطراف في ا ت م  -21
. إسهامها في التنمية المستدامة ، بما في ذلك الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، طبقا لمعايير متفق عليها 

 .ومن ناحية أخرى ، قد يقرر المؤتمر أن ذلك أمر يترك لألطراف المعنية 

 :  عدد من النهج التي يمكن أن تأخذ بها األطراف ، مثل هناك -22

 تطبيق تقييمات بيئية استراتيجية على سياسات وبرامج لولكف ؛ )أ( 

 تطبيق تقييمات الوقع البيئي على أنشطة لولكف القائمة على أساس المشروعات ؛ )ب( 

يها المجتمعات من السكان استعمال إجراءات لكفالة مشارآة مجموعات أصحاب المصلحة ، بما ف )ج( 
 .األصليين والمحليين ، في عمليات التقييم وصنع القرار 

بالنسبة لألطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هناك عدد من األحكام في االتفاقية ذات صلة  -23
 :بالموضوع وهي تشمل 

سياسات القطاعية أو المشترآة بين عدة إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في الخطط والبرامج وال )أ( 
 ؛)) ب(6المادة ( قطاعات ، المتصلة بالموضوع 

استعمال تقييمات الوقع البيئي ، مع مشارآة الجمهور ، للمشروعات المقترحة التي يمكن أن تكون  )ب( 
لحسبان عواقب البرامج ، وترتيبات آي تؤخذ في ا) ) أ(1-14المادة ( لها آثار ضارة محسوسة على التنوع البيولوجي 

 )) .ب( 1-14المادة ( والسياسات التي يمكن أن تكون لها آثار مناوئة هامة على التنوع البيولوجــــي 

أن نهج األنظمة اإليكولوجية قد أخذ به مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي باعتباره                          -24
وهذا النهج ، بوصفه استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألرض         ) . 2/8المقرر  ( ية  اإلطار األساسي للعمل في سياق االتفاق     

، يمثل إطارًا مفيدًا      ) 5/6المقرر  ( والماء والموارد الحية ، التي تعزز الحفظ واالستعمال المستدام بطريقة عادلة                      
(احتجاز الكربون وتضمين      إلدراج حفظ التنوع البيولوجي في إدارة األنظمة اإليكولوجية ألغراض أخرى ، مثل                      

modulation(                         التغير المناخي ، بينما يجري تعزيز تدفق المنافع ألصحاب المصلحة ، وال سيما مجتمعات السكان
ويعترف هذا النهج بإن التغير أمر ال يمكن           . المحليين ، التي تقوم بإدارة التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية                

األمر يقتضي استعمال ممارسات تواؤمية في إدارة األمور ، وإن األمر يقتضي آذلك اتخاذ                    تفاديه ، وتبعا لذلك بإن        
 . تدابير إدارية على مستويات مختلفة ، وبإن التعاون فيما بين القطاعات أمـر يجب تحقيقه 

د مشورة آما سبق أن لوحظ ، طلب مؤتمر أطراف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من هفمعتت أن تع -25
وهذه المشورة . علمية لتسهيل إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ اتفاقية ا ت م وبروتوآول آيوتو التابع لها 

 .2001وسيعقد اجتماع هفمعتت القادم في مارس . يمكن أن تستمد منها أطراف ا ت م 

 

 :والمشورة العلمية المطلوبة يمكن أن تتضمن ما يلي  -26

ايير والمؤشرات للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، مثال آأحد مكونات اإلدارة المع )أ( 
 . المستدامة للغابات ، التي يمكن استعمالها في تصميم األنشطة ، أو في رصد وتقييم تنفيذها 
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تعمال هذه ويمكن اس.  أعاله 1قوائم ايجابية أو سلبية باألنشطة ، آالقوائم الواردة في الجدول  )ب( 
 األنشطة التي ينبغي اخضاعها للتقييمات البيئية االستراتيجية أو لتقييمات الوقع البيئي بل - مثال �القوائم في تحديد 

 حتى يمكن استعمالها لتبين األنشطة التي ينبغي أن تكون مؤهلة ؛

 .يين واألصليين إرشادات أخرى مثل المنهجيات الكفيلة بتحقيق إشراك مجتمعات السكان المحل ) ج( 

أن مؤتمر أطراف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي قد دعا هفمعتت إلى وضع مشورتها في تعاون مع  -27
 .  ، آلما آان ذلك مالئمًا وقابًال للتنفيذ IPCCالهيئات المختصة في ا ت م و
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 9خ نظرة عامة إلى الترابط بين التنوع البيولوجي وتغير المنا

  

أن تغير المناخ هو تغير إما في الوضع المتوسط للمناخ أو في تباينه ، على أن يظل هذا التباين قائما لفترة                              -1
، وارتفاع  ") التسخن العالمي   ( " ويشمل زيادات في درجة الحرارة       / 10طويلة ، قد تكون عقودًا من الزمن أو أطول            

 . إنماط تساقط األمطار وتزايد وتيرة األحداث القصوى سطع البحر وتغيرات في

1.5بحلول نهاية هذا القرن من المتوقع أن تزداد درجات الحرارة المتوسطة على سطح األرض ما بين                              -2
وهناك بعض  .  الماضية   10000وهو تغير أسرع من أي تغير رئي خالل السنوات الـ               / 11 درجات مئوية     6درجة و 

.  سنتمتر    95 إلى    15ومن المتوقع أن يرتفع مستوى البحر بمقدار من               . زيادات أآبر بكثير      المناطق ستعاني من      
والزيادات في متوسط األمطار العالمية وفي وتيرة األمطار الهاطلة أمر متوقع ، غير أن بعض المناطق الجافة في                            

وتيرة وحجم ظاهرة التذبذب الجنوني     واالتجاهات الحديثة في تزايد     . الوقت الحاضر ستصبح على األرجح أشد جفافًا         
للننيو ، التي تؤدي إلى فيضانات شديدة وجفاف شديد ونشوب حرائق آبيرة في المناطق المدارية ودون المدارية ، أمر               

 .يتوقع أن يستمر 

 وثقل الداللة العلمية يشير إلى أن التغيرات التي لوحظت في المناخ مردها على األقل جزئيًا إلى األنشطة                           -3
البشرية ، وأولها أحراق الوقود الحفري والتغيرات في الغطاء األرضى ، وهي أمور آخذة في تعديل آثافة ثاني أآسيد                     
الكربون وغيره من غازات الصوبة التي تمتص اإلشعاعات الحرارية من األرض وآذلك خصائص سطح األرض                       

 ) .تأثير البيدو(الذي يمتص أو يشتت الطاقة المشعة 

 تغير المناخ على التنوع البيولوجي  

مثًال إزهار األشجار   ( أن تغير المناخ قد يؤثر تأثيرًا مباشرًا على األنواع من خالل التغيرات في الفينولوجيا                 -4
مثل ( وإطالة موسم النمو وتغيرات في التوزيع ، ناشئة عن الهجرات           ) . ، ووضع الطيور لبيضها في وقت أشد تبكيراً       

وفي آثير من األحوال تتمشى التغيرات       ) .  القطبية والتغيرات التي تحدث في ارتفاعات طوائف الحشرات          االتجاهات
 .الملحوظة مع االستجابات البيولوجية المعروفة جيدًا للظروف المناخية 

ر أن التغيرات في هذه المميزات للكائنات الحية قد تكون مؤشرات أو عالمات إنذار مبكر على حدوث التغي                     -5
 . المناخي 

وتغير المناخ هو ضغط إضافي على األنظمة اإليكولوجية واألنواع ، التي آثيرًا ما تكون واقعة تحت                                   -6
تغير الموئل الناشئ عن تغير استعمال األراضي ؛ اإلفراط في الحصد ؛ التلويث ؛ آثار                  : ضغوط أخرى من قبل مثل       

 :فمثـًال . لتنوع البيولوجي أآثر تعرضًا آلثار تغير المناخ ومن شأن هذه الضغوط أن تجعل ا. األنواع المجتاحة 

                                                           
 ، والتقرير الخاص الصادر عن IPPCتقرير التقييم الثاني الصادر عن : يستمد هذا المرفق عناصره من مصادر شتى تشمل  / 9

IPPC بشأن استعمال األراضي والتغير في استعمال األراضي والحراجة ، والبيان المقدم من رئيس الـ IPPC، إلى  ، الدآتور ر وطسون 
 لتقارير الفريق العامل  IPPC بعد قبول الـ 2001وسيصبح مزيد من المعلومات متاحًا في . مؤتمر األطراف السادس لالتفاقية اإلطارية 

 .المعدة لوضع تقرير التقييم الثالث 
 تعتبر تغيرات مناخية حسب هذا وبذلك فإن التغيرات الناشئة عن الننيو في حد ذاتها ال . IPPCآما جاء تعريف ذلك في تقارير الـ  / 10

التعريف ولكن االتجاهات في وتيرة التغيرات التي تحدث على مدى عقود من الزمان في وتيرة وقوع مثل تلك األحداث تعتبر من قبيل 
 .التغيرات المناخية 

أن ايروصوالت ( ثاني أآسيد الكبريت أن هذه التقديرات أعلى من التقديرات السابقة ، بسبب قدر أقل من االنبعاثات المتوقعة من  / 11
وما يترتب على ذلك من تقليل مكافحة آثار التسخن الناشئ عن غازات الصوبة ) ثاني أآسيد الكبريت تعكس ضوء الشمس القادم من الخارج 

 . 
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أن تجزئة الموائل تشكل حواجز لعرقلة الهجرة ، مما يخفض من إمكانية تواؤم األنواع بنتقلها من                     )أ( 
والحواجز للهجرة قد تكون موجودة بشكل طبيعي في مناطق مثل               . ( مكان إلى مكان آلما تغيرت الظروف الجوية            

 ) . الصغيرة و قمم الجبال الجزر 

أن تجزئة الموائل واإلفراط في الحصاد قد تسفر عن وجود أواهل صغيرة معزولة يكون فيها                             )ب( 
وتكون تلك األواهل أشد تعرضًا لإلنقراض ، خصوصًا إذا آان التنوع الجيني منخفضًا آذلك ،                . التنوع الجيني ضعيفًا    

 .التواؤم الجيني بحيث تكون األواهل ذات قدرة ضعيفة على 

تدهور األنظمة اإليكولوجية الذي قد ينتج عن االستعمال غير القابل لالستدامة لمكونات األنظمة                     )ج( 
اإليكولوجية وعن التلوث وعن االنتشار الوبائي لآلفات ، أو عن تغيرات في نظام الحرائق ، أمر قد يضعف مقدرة                            

 .غير المناخ األنظمة اإليكولوجية على االسترداد من آثار ت

أن التصدي لهذه العوامل التي تؤدي إلى تفاقم األوضاع قد يكون مكونة هامة من مكونات التكيف مع                                     -7
 ) . أدناه 28-27أنظر الفقرتين ( تغيرات المناخ 

وعلى . أن النتائج المتوقعة من هذه التفاعالت هي أن تغير المناخ سيؤدي إلى تخفيض التنوع البيولوجي                           -8
األنواع تكون هذه األنواع معرضة من قبل لمخاطر حرجة بسبب ما يوجد من ضغوط ، مما قد يؤدي إلى                               مستوى  

وقد تكون األنواع المهاجرة معرضة لخطر خاص حيث أنها                 . إنقراضها بزيادة الضغط الناشئ عن تغير المناخ                
هات متعلقة بتغير المناخ ، فإن           وفي ظل ما يوجد من سناريو          . تقتضي موائل مستقلة للتزاوج ولالشتاء وللهجرة             

معدالت الهجرة الالزمة للتمشى مع تغير المناخ قد تكون أآبر بمقدار عشرة أضعاف من المعدالت التي تم حسابها                            
 .بالنسبة ألخر انسحاب جليدي ، ولذا فهي قد تتعدى قدرة بعض األنواع على الهجرة 

تواؤم والهجرة بين مختلف األنواع معناها أنه من غير                وباإلضافة إلى ذلك فإن القدرات المختلفة على ال              -9
وبذلك فعلى مستوى األنظمة اإليكولوجية قد       . المرجح أن تنتقل المناطق األحيائية آوحدات متميزة بعضها عن بعض             

ها تنقسم الجماعات الطبيعية المستقرة من قبل عندما تتغير األنواع المكونة لتلك المجتمعات بتغيرات تختلف معدالت                         
فمثًال هناك جزء هام من المنطقة المكسية بالغابات في العالم يتوقع أن تحدث فيها تغيرات آبيرة     . استجابة لتغير المناخ    

وقد تحدث تجمعات جديدة لألنواع مما       . في األنواع النباتية المنتشرة مع حدوث أشد التغيرات على المرتفعات العالية               
 أدناه ، قد يكون لذلك آثار آبيرة على دور الغابات              19وآما لوحظ في الفقرة       . يستبع حدوث أنظمة إيكولوجية جديدة     

 . بوصفها مخازن للكربون 

أن االستجابات المختلفة لتغير المناخ من جانب األنواع في األنظمة اإليكولوجية هو أمر قد يؤدي إلى                                   -10
مجال توفير خدمات األنظمة اإليكولوجية ، مثل تزعزع تفاعالت وظيفيه هامة ، وقد يؤدي ذلك إلى جرائر خطيرة في      

وباإلضافة إلى اآلثار المترتبة      . مكافحة اآلفات والتلقيح وانتشار البذور ، والتحلل ودورة المواد الغذائية في التربة                     
 .على األنظمة اإليكولوجية الطبيعية ، قد يكون لذلك جرائر اجتماعية اقتصادية على الزراعة 

النظم " اإليكوتون   " ومناطق   . ع األنظمة اإليكولوجية ستكون معرضة بشكل خاص                    أن بعض أنوا      -11
أي مجاالت االنتقال ما بين األنظمة اإليكولوجية المختلفة ذات التنوع الشديد في األنواع وفي التنوع                        ( اإليكولوجية  

ي مناطق واقعة تحت تهديد شديد بفعل       ، ه )  أدناه   28أنظر الفقرة   ( والتي هي أمـر هام للتكيف لتغير المناخ         ) الجيني  
 .وتشمل األمثلة على ذلك األراضي الجافة نصف القاحلة ، المعرضة للتصّحر .تغير المناخ 

أي المناطق ذات التنوع البيولوجي العالي        (في التنوع البيولوجي     " النقاط الساخنة    " ومن ضمن ما يسمى        -12
 .تعرضًا هي المناطق المتوسطية ومناطق السافانا فإن أآثرها ) ولكنها معرضة لتهديدات شديدة 

وقد يكون الوقع   ) . non-linear(ووقع تغير المناخ على التنوع البيولوجي يتوقع أن يكون وقعًا غير خطي                 -13
وإنماط األنظمة اإليكولوجية التي تكون معرضة للتأثر بهذه          . شديدًا بصفة خاصة عند تجاوز بعض العتبات الحرجة            

 :  الحرجة تشمل ما يلي العتبات
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رًا من   وآما سبق أن الحظ مؤتمر األطراف هناك دالئل قوية على أن تغير المناخ هو السبب األساسي لما حدث أخي                       .
ويكون التبيض قابًال لالنعاآس عندما تكون الزيادات في المناخ قصيرة األجل وال تزيد عن            . تبيض شديد في المرجان     

 درجة مئوية ،     4-3غير أن الزيادات المستدامة في درجات حرارة الماء المتراوحة بين              . درجة أو درجتين مئويتين      
وقد حدث تبيض شديد مثًال بسبب أحداث       . ي إلى وفيات مرجانية شديدة      فوق الحدود القصوى الطبيعية ، يمكن أن تؤد        

  ؛1997/98 و 1982/83الننيو في 

فمثال إذا ارتفع   / 12.أن آثيرًا من النظم اإليكولوجية للمنغروف معرضة تعرضًا شديدًا الرتفاع مستوى سطح البحر                   .
 في المئة من غابة السندربان في بنغالديش التي هي أآبر غابة من                          75قد يغمر      سنتى ف    45سطح البحر بمقدار       
 .المنغروف في العالم 

 : وقد يسفر عن تغير المناخ آذلك تزايد التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة المجتاحة  -14

ئمة لبعض األنواع    فالمقام األول قد يؤدي تغير المناخ إلى توسيع أو تغير في مدى المناطق المال                     )أ( 
وقد يكون من األمثلة على ذلك تزايد األمراض المعدية التي تحملها العوامل الناقلة والتي ينقلها النموس أو                   . المجتاحة  

 .القراض المصاص للدماء 

وفي المقام الثاني ، قد تصبح البيئات أشد مالءمة ألنواع الحشائش الضارة بسبب التزعزعات التي                 )ب( 
 .ألنظمة اإليكولوجية بفعل تغير المناخ تنشأ في ا

 ، أن األنظمة اإليكولوجية       IPPCوخالصة الكالم ، وآما استخلص ذلك تقرير التقييم الثاني الصادر عن                    -15
ومن المحتمل حدوث     . ذات األهمية الحيوية لتنمية البشر ورفاههم ، معرضة للمخاطر الناشئة عن تغير المناخ                             

ولوجي وفي السلع والخدمات الناشئة عن األنظمة اإليكولوجية للمجتمع ، مثًال موارد الغذاء                 تخفيضات في التنوع البي    
واأللياف واألدوية والترفه والسياحة والخدمات اإليكولوجية مثل التحكم في دورة المواد الغذائية ، ونوعية النفايات ،                     

وقد يوجد  .مكافحــة السمية ، وجودة الهواء         واندفق الماء على سطح األرض ، وحت التربة ، وخدمات التلقيح ، و                     
هناك باإلضافة إلى ذلك تزايد في الشرور التي تصيب األنظمة اإليكولوجية مثل اآلفات واألمراض واألنواع المجتاحة           

 .األخرى 

أن اإلدارة المستدامة والحفظ والتعزيز في مجال الغابات والمحيطات واألنظمة اإليكولوجية األخرى مثل                       -16
 .بالوعات غازات الصوبة ، هي أمور تشجعها االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو التابع لها 

. ية األرضية هي ، من ناحية النتائج الصافية ، بالوعات         وفي الوقت الحاضر فالمفهوم أن األنظمة اإليكولوج       -17
وبسبب نزع الغابات فإن أراضي الغابات المدارية في مجموعها تمثل مصدرًا صافيًا ، بينما الغابات المعتدلة هي                              

ت فبعض مناطق الغابا   : وفي الغابات الشمالية تختلف ميزانيات الكربون باختالف أنواع الغابات                  . بالوعة صافية     
أن الكربون يختزن فوق األرض       . الشمالية هي بالوعات صافية ، بينما يبدو أن مناطق أخرى هي مصادر صافية                      

واألرصدة الموجودة تحت األرض أآبر مما يوجد منها فوق األرض ، خصوصًا في مناطق غير           . وتحت األرض معًا    
وهناك مقادير آبيرة نسبيا    ) .  ، أراضي المحــاصيل      األراضي الجافة ، األراضي المعشبة السافانا ، التندرة         (الغابات  

 . وغيرها من األراضي الرطبة  ) peat( من الكربون محتجزة في أراضي فحم المستنقعات 

                                                           
 ، قد تستطيع بعد أن يجاري نمط ارتفاع سطح البحر)vertical accretion( في الحاالت التي يستطيع فيها التنامي الرأسي  / 12

 . األنظمة المنغروفية األخرى أن تتواءم 
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غير أنه آما لوحظ فيما      . ال توجد عالقة فريدة من التنوع البيولوجي وحجز الكربون ، في نظام إيكولوجي                    -18
والغابات غير الخاضعة   . تعتبر بالوعات صافية بينما هناك أنواع أخرى تعتبر مصادر          سبق ، هناك أنواع من الغابات       

لتدابير إدارية يكون فيها التنوع البيولوجي أآبر ، وقدر أآبر من الكربون بالقياس إلى الغابات الخاضعة لترتيبات                              
القديم ال تزال تحجز قدرًا من من            إدارية مثل المزارع ، وهناك دالئل حديثة العهد توحي بأن الغابات ذات النمو                          

بيد أن الغابات المزروعة زرعًا جديدًا أو التي أعيد انعاشها ، إذا        . الكربون أآبر مما تحجزه الغابات الخاضعة لإلدارة        
لم تحدث فيها اضطرابات آبيرة ، ستستمر في امتصاص الكربون لمدة تتراوح بين عشرين وخمسين عامًا أو أآثر بعد       

 . إنشائها  

فقد تختفي  (  أعاله ، أن تكوين األنواع في بعض الغابات قد يتعدل بسبب تغير المناخ                 9آما لوحظ في الفقرة      -19
ويمكن إطالق مقادير آبيرة من الكربون في الجو خالل االنتقال             . أنواع آاملة من الغابات وتحل محلها أنواع جديدة            
ل فقد الكربون خالل فترات الوفيات الشديدة في الغابات يكون أآبر            من نوع من الغابات إلى نوع أخر ، وذلك إلن معد           

 . من معدل اآتسابه بفعل النمو الجديد 

أن التغييرات الناشئة عن تغير المناخ بفعل تواتر الننيو وغيره من األحداث القصوى ، واألنظمة المسببة                           -20
لك إلى ضياع الكربون المحتجز أو إلى انخفاضات          هي أمر قد يؤدي آذ     ) آالحرائق وانتشار اآلفات     ( لالضطرابات  

 . في معدل امتصاص الكربون 

غير أن النماذج في األنظمة        . أن زيادة امتصاص الكربون قد تكون نتيجة للتسميد بثاني أآسيد الكربون                      -21
واألنظمة . السابقتين  اإليكولوجية توحي بإن هذه النتيجة قد تتضاءل تدريجيًا وتعوضها اآلثار المذآورة في الفقرتين                    

 . اإليكولوجية للغابات قد تصبح في نهاية األمر مصادر للكربون 

أن إدارة األراضي الزراعية وأراضي المراعي قد تلعب أيضا دورًا هامًا في تعزيز بالوعات الكربون                               -22
واستعمال األراضي  / 13ز  وتخفيف االنبعاثات الحالية من ثاني أآسيد الكربون ، وآذلك من الميثان وأآسيد النترو                       

 :وتدابير إدارة األراضي تشمل ما يلي 

 .الحفاظ على غطاء الغابات الموجود  )أ( 

 تبطىء نزع الغابات  )ب( 

 إعادة انعاش الغابات الطبيعية  )ج( 

 زرع األشجار  )د( 

 تشجيع الحراجة الزراعية  )هـ( 

خفيض الحرث وزيادة الغطاء العضوي، إلى      بت( تحسين إدارة التربة الزراعية وأراضي المراعي         )و( 
 )آخره 

 زيادة آفاءة استعمال األسمدة  ) ز( 

 استعادة األراضي الزراعية وأراضي المراعي المتدهورة لجودتها السابقة )ح( 

 استرداد الميثان من السباخ المختزن ؛ ) ط( 

                                                           
تتأثر باستعمال األراضي والتغير في استعمال األراضي واألنشطة               )  أ  2ن   (وأآسيد النتروز     ) 4ك يد     ( أن انبعاثات الميثان        / 13

 تقييم آثار غازات الصوبة على أنشطة لولوآف ،          ولذا فإن ) مثل استعادة األراضي الرطبة وحرق الكتل األحيائية وتسميد الغابات           ( الحراجية  
 أ المنبعثة في الجو وإزالة تلك االنبعاثات ، وهو أمر تكتنف حجمه شكوك آبيرة ، البد من النظر فيها نظرة                                  2 ون    4والتغيرات في ك يد       

  .وال توجد في الوقت الحاضر تقديرات عالمية موثوق بها بشأن تلك االنبعاثات وإزالتها . صريحة 
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 تحسين نوعية غذاء الحيوانات المجترة  )ي( 

 قد يكون لها آثار إيجابية أو سلبية على التنوع البيولوجي ، آما نوقش هذا الموضوع                 أن بعض هذه الخيارات    -23
 . في المرفق األول ، القسم الثالث جيم أعاله 

وباإلضافة إلى ذلك فإن استعمال وقود الكتلة األحيائية آي تحل محل الوقود الحفري أمر قد يسفر عن خفض             -24
 .المقادير الصافية من االنبعاثات 

أن اآلثار المحتملة على التنوع البيولوجي لألنشطة المقترحة لمواجهة تغير المناخ تجري مناقشتها في القسم                   -25
 .الثالث جيم من المرفق األول أعاله 

أن األدوات المحتملة إلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو                            -26
 .جرت مناقشتها في القسم الثالث دال من المرفق األول أعاله 

 

 

  

وأهمها . هناك عدد من التدابير يمكن اتخاذها لتخفيف اآلثار السلبية لتغير المناخ على التنوع البيولوجي                           -27
تخفيض الضغوط األخرى الناشئة على التنوع البيولوجي من جراء تحول الموائل والحصاد المفرط والتلويث                                    

وحيث أن تخفيف وقع تغير المناخ هو في حد ذاته جهد طويل األمد ، فإن تخفيض                             . واجتياحات األنواع الغريبة      
فمثًال تعزيز صحة األرصفة المرجانية بتخفيض  . الضغوط األخرى قد يكون هو الخيارات األقرب إلى الناحية العملية           

بالسموم ، قد يسمح لها بإن      الضغط الواقع عليها من التلويث الساحلي ومن ممارسات مثل صيد األسماك بالمتفجرات و             
 .تكون أآثر مقاومة الرتفاع درجة حرارة الماء مما يؤدي إلى خفض تبيض المرجان 

أن من التدابير الكبيرة في مجال المواءمة مكافحة تجزئة الموائل من خالل إنشاء ممرات بيولوجية بين                               -28
هو أيضا من     )ecotones(النظم اإليكولوجية     وحفظ مناطق التماس بين         . المناطق المحمية خصوصًا في الغابات           

ومناطق التماس هي مستودعات للتنوع الجيني يمكن أن يستمد منها إلعادة تأهيل               . التدابير الهامة في مجال المواءمة       
ويمكن ، بمثابة تدبير تأميني ، أن تستوفي هذه النهج باتخاذ تدابير حفظ                        . المناطق المناخية اإليكولوجية المتاخمة        

وقد تشمل تلك التدابير التجميع والحفظ التقليدي في بنوك الجينات ، وآذلك اإلدارة الديناميكية لألواهل                 . رج الموقع   خا
وقد يكون لتشجيع حفظ التنوع في المحاصيل         . التي تسمح بالتواؤم المستمر من خالل التطور مع الظروف المتغيرة               

 .في المزارع وظيفة مماثلة 

أن الحفظ واالستعادة أو إنشاء األنظمة اإليكولوجية المتنوعة بيولوجيًا ، والتي توفر سلعًا وخدمـات هامة ،                       -29
غوط أو زيادة    قد تكون من تدابير التواؤم الهامة الرامية إلى استكمال ما يوجد من سلع وخدمات ، توقعًا لزيادة الض                          

 : فمثًال . الطلب ، أو في سبيل تعويض ما يحدث من خسائر 
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أن حماية أو استعادة المنغروف قد توفر مزيدًا من الحماية للمناطق الساحلية ضد ارتفاع سطح                          )أ( 
 البحر وحدوث ظروف جوية قصوى ؛

 تنظيم اندفاق المياه في       أن إعادة تأهيل الغابات واألراضي الرطبة في المرتفعات قد يساعد على                 )ب( 
 سفوح تدفقها ، مما يخفض من الفيضانات الناشئة عن األمطار الغزيزة ويحسن نوعية المياه ؛

أن حفظ الموائل الطبيعية مثل الغابات األولية ، التي تملك قوة مقاومة عالية من ناحية األنظمة                             )ج( 
ناشئ عن تغير المناخ ويعوض الخسائر التي تحدث في             اإليكولوجية ، أمر قد يخفف من ضياع التنوع البيولوجي ال              

 .مناطق أخرى أقل مقاومة 

 ،   5/6المقرر   (أن نهج األنظمة اإليكولوجية الذي أخذ به مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي                            -30
جية آثيرًا ما تكون غير      وعمليات األنظمة اإليكولو  . يوفر إطارًا لإلدارة التواؤمية في وجه تغيرات المناخ            ) المرفق  
ونتيجة ذلك هي عدم      . ، وآثير ما تكون نتيجة هذه العمليات منطوية على تأخيرات زمنية                      ) non-linear(خطية  

أن اإلدارة يجب أن تكون تواؤمية    . تواصل األمور ، مما يؤدي إلى االفتقار إلى اليقين وإلى حدوث أشياء غير متوقعة                
أو عن طريق    " التعلم عن طريقة الممارسة       "  لتلك الشكوك وأن تحتوى عناصر من           ، في سبيل أن تتيح االستجابة        

ونهج األنظمة اإليكولوجية ينطوي على الترآيز على العالقات الوظيفية والعمليات          . التغذية المرتدة في مجال البحوث      
ات التي توفرها تلك األنظمة ،           الوظيفية داخل األنظمة اإليكولوجية واالعتراف بالطائفة الكاملة من السلع والخدم                  

ويحتاج األمر إلى مواجهة المشكالت على المستويات المناسبة التي           . وإيالء عناية لتقاسم المنافع بين أصحاب الشأن          
 . آثيرًا ما تكون مستويات متعددة ، وبتعاون بين شتى القطاعات 
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اج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية تقييم رائد إلعداد المشورة العلمية في سبيل إدر
 اإلطارية لألمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ وبروتوآول آيوتو التابع لها 

∗

 :ينبغي أن يقوم فريق الخبراء بما يلي  -1

التي يمكن اتخاذها في ظل االتفاقية       تحليل الوقع االحتمالي على التنوع البيولوجي لتدابير التخفيف            )أ( 
 .اإلطارية وبروتوآول آيوتو التابع لها 

تبين العوامل التي تؤثر في فعالية وموثوقية التجمعات المختلفة من الكائنات الحية بوصفها خزانات      )ب( 
 المناخ وغير ذلك     واآلثار المحتملة الناجمة عن تغير     ) وبوصفها أيضا اسطحًا عاآسة      ( للكربون وبالوعات للكربون     

 من التغيرات المحتملة على هذه الوظائف ؛

 .تبين عوامل التخفيف المحتملة التي تسهم آذلك في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجـي  )ج( 

ينبغي أن يقوم الفريق العامل باستحداث األدوات الممكنة لتسهيل تطبيق المشورة العلمية الرامية إلى إدماج                     -2
اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو التابع لها ، بما في ذلك المنهجيات والمبادئ                  

 .التوجيهية والمعايير والمؤشرات ، آلما آان ذلك ممكنًا 

ظل اتفاقية التنوع   ينبغي للفريق العامل ، عند قيامه بهذه المهام ، أن يستمد من الوثائق ذات الصلة المعدة في                    -3
شامًال  ( IPCC، وظل الـ     ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/11  و 5/6 و   5/4 و 5/3شاملة المقررات    ( البيولوجي  

 .وآذلك ما هو متاح من مؤلفات أخرى متصلة بالموضوع ) االستعراض الثالث للتقييم والتقرير الخاص بشأن لولكف 

حتاج فيها األمر إلى مزيد من العمل لتحسين المشورة العلمية            ينبغي أن يتبين فريق الخبراء المجاالت التي ي          -4
مزيدًا من  ) 1: (وإلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو التابع لها ، شامًال                 

 .مزيدًا من البحث ) 2(التقييم على أن يستمد هذا المزيد من المعارف الموجودة ؛ و

 

 شخصًا لهم خبرة في مجال التنوع            �15 10أن فريق الخبراء سيتشكل من مجموعة متوازنة إقليميا من                  -5
وسيختارهم األمين التنفيذي في تشاور مع مكتب هفمعتت ، على أن يكون اختيارهم من                       . البيولوجي وتغير المناخ      

  . IPCCجي ومن بين العلماء الضالعين في عمليات الـ جدول الخبراء الموضوع في ظل اتفاقية التعاون البيولو

وينبغي في البدايـة التخطيط لعقد اجتماعين        . ينبغي الشروع في عمل فريق الخبراء في اقرب وقت ممكن                 -6
ق بمجرد أن تتاح األموال       ، آما ينبغي عقد اجتماع أول للفري          2000 يونيه    15وينبغي إتمام ترشيح الخبراء بحلول        .

ومن المفضل أن يتم الفريق عمله ويقدم تقريره إلى هفمعتت في اجتماعها السابع فإذا لم يكن ذلك مستطاعًا                             . لذلك  
 .ينبغي أن يقدم تقرير مرحلي إلى هفمعتت في ذلك االجتماع 

                                                           
∗ (وضع المنهجيات وتبين الــــــــدراسات الــــرائدة : أنظر آذلك مذآرة األمين التنفيذي بشأن التقييمات العلمية   
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