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 لجديدة والناشئة ذات الصمةالقضايا ا
 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بصون

 مذكرة مف األميف التنفيذم

 موجز تنفيذي

الصادريف عف مؤتمر األطراؼ بشأف القضايا الجديدة كالناشئة إلحتماؿ 10/13ك 9/29استجابة لممقرريف  
اتفاقية التنكع بيف  الصمة مىع اإضافي دليال  قدـتمجيبيف ، كردت تقديمات مف ثمانية نظرىا ضمف عممية اإلتفاقية 

 أعالىالصيد في إدراج األكزكف األرضي فضال عف اقتراح ك اليندسة الجيكلكجية كالبيكلكجيا التخميقية  كالبيكلكجي 
ممشكرة المناطؽ الساحمية كالكاقعة أماـ السكاحؿ في جدكؿ أعماؿ اجتماع قادـ لمييئة الفرعية ل في البحار كتغير المناخ

ىذه المقترحات؛  بشأف كقد رد طرفاف عمى الدعكة إلى تقديـ كجيات النظر كالتعميقات . العممية كالتقنية كالتكنكلكجية
إلى  فى حيف دعا آخر، 9/29فقد رأل أحد الطرفيف أف أيا مف ىذه القضايا اليستكفي المعايير الكاردة في المقرر 

التنكع البيكلكجي كاألكزكف  تقديـ بشأف كتمقت األمانة أيضا. يةقبيكلكجيا التخميبشأف ال فى إطار اإلتفاقية تقديـ إرشاد
لمعايير الكاردة في با فيما يتعمؽمعمكمات تقنية عف تأثير األكزكف األرضي عمى التنكع البيكلكجي  يتضمفاألرضي 

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/SBSTTA/16/1. 
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عالمية إ ةكثيقكمرفؽ مكجز لذلؾ التقديـ بيذه المذكرة ، كيرد النص الكامؿ فى  .9/29المقرر 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/35). 

 

 مشروع التوصيات

 :قد ترغب الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية في اعتماد تكصية عمى نسؽ الخطكط التالية

 ,ة العممية كالتقنية كالتكنكلكجيةإف الييئة الفرعية لممشكر 

 التنكعتتعمؽ بصكف كة إلى اقتراح قضايا جديدة كناشئة لمدعالتقديمات المقدمة استجابة  بعد أف فحصت
 البيكلكجي المستداـ

ذ ناقشت في " كالثغرات في اآلليات التنظيمية،التأثيرات عمى التنكع البيكلكجي  :اليندسة الجيكلكجية" قضية كا 
 ؛1القضيةمة عف ىذه إطار البند مف جدكؿ األعماؿ المعني بالتنكع البيكلكجي كتغير المناخ، كتقديـ تكصيات منفص

ذ تحاط  التقنية المتعمقة بتأثيرات األكزكف األرضي عمى التنكع البيكلكجي الكاردة في  عمما بالمعمكماتكا 
 المرفؽ بيذه المذكرة؛

 :عمى نسؽ الخطكط التالية مؤتمر األطراؼ باعتماد مقرر تكصي

 إف مؤتمر األطراؼ

 البيكلكجي كاستخدامو المستداـ؛الصمة بصكف التنكع الجديدة كالناشئة ذات  عمما بالمقترحاتإذ يحاط 

القضايا الجديدة كالناشئة المقترحة ذات الصمة بصكف التنكع عدـ إضافة أم مف  يقرر[ 1الخيار - 1
 ]البيكلكجي كاستخدامو المستداـ إلى جدكؿ أعماؿ الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية؛

ية عمى صكف التنكع قالمحتممة لممنتجات المستمدة مف البيكلكجيا التخمي لتأثيراتا إذ يدرؾ[ 2الخيار 
المتكافرة ككجيات نظر المعمكمات العممية  كتصنيؼالتنفيذم جمع البيكلكجي كاستخدامو المستداـ، يطمب إلى األميف 

محتممة لتقنيات البيكلكجيا البشأف التأثيرات  اآلخريف أصحاب المصمحة ك كخبرات المجتمعات األصمية كالمحمية 
كاقتصادية كثقافية، كالخيارات بشأف التخميقية كمنتجاتيا عمى التنكع البيكلكجي كمايتصؿ بيا مف اعتبارات اجتماعية 

                                                      
1
فٍ اِلُبث الخأثُشاث علً الخىىع البُىلىجٍ والثغشاث : الجُىلىجُتن الهىذست بشأ مزكشة األمُه الخىفُزيسخجشٌ مىبقشت   

راث العالقت  الجُىلىجُتببالعخمبد علً الذساسبث المخعلقت ببلهىذست  3.7ححج البىذ UNEP/CBD/SBSTTA/16/10 )     ( الخىظُمُت 

ت رلك ببحفبقُت الخىىع راث الصلت ببلمىبخ وعالق الجُىلىجُتالخىظُمٍ للهىذست ببلمىبخ علً الخىىع البُىلىجٍ وعلً اإلغبس 

 .البُىلىجٍ
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تاحتيا لمنظر مف جانب اجتماع لمييئة البيكلكجيا التخميقية ذات الصمة باتفاقية  كمفاىيـتعاريؼ  التنكع البيكلكجي، كا 
 ]االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراؼ؛ قبؿعقد يكالتكنكلكجية كرة العممية كالتقنية الفرعية لممش

ذ يالحظ- 2 كاإلسياـ المحتمؿ  ،باعتباره مف غازات االحتباس الحرارمتأثيرات األكزكف األرضي  كا 
ذ يالحظ أيضا ،الكبير لخفضو في التخفيؼ مف تغير المناخ  يقررالبيكلكجي،  أثاره عمى صحة البشر، كعمى التنكع كا 

لتنكع البيكلكجي كتغير بيف اإدراج النظر في تأثيرات األكزكف األرضي في برنامج العمؿ المعني بالصالت المشتركة 
التنفيذم تقديـ تقرير عف التقدـ المحرز إلى اجتماع قادـ لمييئة الفرعية لممشكرة العممية األميف  كيطمب إلىالمناخ، 

 .ث يككف التنكع البيكلكجي كتغير المناخ عمى جدكؿ األعماؿكالتقنية كالتكنكلكجية حي

ذ - 3  أف اإلفراط في الصيد بما في ذلؾ الصيد في أعالي البحار كالصيد غير القانكنيب يحاط عمماكا 
قيعاف البحار عمى النظـ االيككلكجية البحرية اليشة كاالستدامة دكف إبالغ كدكف تنظيـ فضال عف آثار الصيد في 

تقع كميا ضمف نطاؽ برنامج العمؿ المعني بالتنكع البيكلكجي في  ،البحارألجؿ لألرصدة السمكية في أعالي طكيمة ا
الصيد في أعالي البحار في األنشطة التنفيذم التأكد مف معالجة اعتبار األميف  يطمب إلىالمناطؽ البحرية كالساحمية، 

 .البيكلكجي في المناطؽ البحرية كالساحميةكع الجارية كالمقبمة في إطار برنامج العمؿ المعني بالتن

ذ يحاط- 4 تغير المناخ في المناطؽ الساحمية كأماـ السكاحؿ يقع في نطاؽ برنامجي العمؿ  عمما بأف كا 
في المناطؽ البحرية كالساحمية كبالصالت المشتركة بيف التنكع البيكلكجي كتغير المناخ، المعنييف بالتنكع البيكلكجي 

عالج يكأماـ السكاحؿ التأكد مف أف االعتبار الخاص بتغير المناخ في المناطؽ الساحمية ميف التنفيذم األيطمب إلى 
 .األنشطة الجارية كالمقبمة في إطار برنامجي العمؿ المشار إلييما ضمف

 مقدمة -أوال

كالناشئة  الجديدةبشأف اإلجراء الخاص بتحديد القضايا  إرشادا، 9/29قدـ مؤتمر األطراؼ، في المقرر  .1
دراج المعايير التي ينبغي  مقترح معيفكبشأف استعراض المقترحات كتحديد نكع المعمكمات التي ينبغي تكفيرىا لدعـ  كا 

 .تطبيقيا في تقييـ المقترحات

تقدـ عقب كؿ كطمب إلى األميف التنفيذم في نفس المقرر أف يدعك األطراؼ كالمنظمات المعنية إلى أف  .2
بيا، بشأف القضايا الجديدة كالناشئة، كجمع ىذه المقترحات بالصيغة التي تقدـ اؼ مقترحات اجتماع لمؤتمر األطر 

نظر ذات صمة تتعمؽ كينبغي بعد ذلؾ إبالغ األطراؼ كالمنظمات المعنية بإمكانية اإلسياـ بمعمكمات ككجيات 
التقديمات األصمية كالمعمكمات مراعاة المعايير، كطمب إلى األميف التنفيذم أف يعد كثيقة تجمع بالمقترحات مع 

 .كالتكنكلكجيةككجيات النظر التي يتـ تمقييا لمنظر فييا مف جانب الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية 
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 المقترحات الخاصة بالقضايا الجديدة والناشئة -ثانيا

كالناشئة المقترحة دة ، كىك يقرر عدـ إضافة أم مف القضايا الجدي10/13، في المقرر  أقر مؤتمر األطراؼ .3
ة العممية كالتقنية جدكؿ أعماؿ الييئة الفرعية لممشكر  فىالبيكلكجي كاستخدامو المستداـ ذات الصمة بصكف التنكع 

لمقطب الشمالي، كضكضاء المحيطات كاألكزكف قضايا تحمض المحيطات كالتنكع البيكلكجي  كالتكنكلكجية، بأف
 .9/29المقرر األرضي تستكفي المعايير المحددة في 

 :، مايميضمف جممة أمكركعمى ذلؾ، قرر مؤتمر األطراؼ،  .4

كجزء مف األنشطة  البحرية كالمكائؿ البيكلكجى التنكعالنظر في أثار تحمض المحيطات عمى  (أ )
 جي في المناطؽ البحرية كالساحمية؛امج العمؿ المعني بالتنكع البيكلك ية في إطار برنالجار 

البيكلكجي في فيذ برنامجي العمؿ المعنييف بالمناطؽ المحمية كالتنكع أف يأخذ في االعتبار لدل تن (ب )
المحيطات عمى المناطؽ المحمية البحرية، كأف ينظر في المعمكمات المناطؽ البحرية كالساحمية، أثار ضكضاء 

التي ية كالساحمية في المناطؽ البحر  كالمكائؿ كأثار ذلؾ عمى التنكع البيكلكجي الماء،بالضكضاء تحت العممية المتعمقة 
 التنكع البيكلكجى البحرل كالساحمى بشأف 9/29المقرر  مف المقرر 12فى الفقرة دعا إلييا 

 ؛2في القطب الشمالييدعك مجمس القطب الشمالي إلى تكفير معمكمات كتقييمات لمتنكع البيكلكجي  (ج )

التخميقية البيكلكجيا  يدعك األطراؼ كالحككمات األخرل كالمنظمات المعنية إلى تقديـ معمكمات عف (د )
 ؛كاليندسة الجيكلكجية

الكاردة في يطمب إلى األميف التنفيذم أف يدعك المنظمات المعنية إلى أف تقدـ، كفقا لإلجراءات  (ق )
بالغيا  ،عف أثار األكزكف األرضي عمى التنكع البيكلكجي، معمكمات تقنية 9/29المقرر  كتجميع ىذه المعمكمات كا 

الحادم عشر لمؤتمر األطراؼ مما ييسر النظر في المعمكمات العممية تماع يعقد قبؿ االجتماع لمييئة الفرعية خالؿ اج
 األكزكف األرضي عمى التنكع البيكلكجي؛المتكافرة عف أثار 

اإلخطار كفقا ليذه األحكاـ، مف خالؿ  ، كدعيت األطراؼ كالمنظمات المعنية .5
SCBD/STTM/JM/RH/VA74761 (2011-2013)  إلى تقديـ2011ي نكانكف الثا/ يناير 19المؤرخ في ، 

قبؿ  أف نقدـالمستداـ كالى مقترحات بشأف القضايا الجديدة كالناشئة ذات الصمة بصكف التنكع البيكلكجي كاستخدامو 

                                                      
2 

حىبولج الهُئت الفشعُت قعُت الخىىع البُىلىجٍ فٍ المىطقت القطبُت خالل اجخمبعهب الخبمس عشش، وحشد وخبئج وظشهب لهزي   

 .الصبدسة عه الهُئت الفشعُت 15/7المسألت فٍ الخىصُت 
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كحدد المكعد النيائي لتمقي . معمكمات أخرل عف بعض المقترحات التي تمقيت لمييئة الفرعيةاالجتماع الرابع عشر 
 :كقد تمقيت التقديمات التالية. 2011تشريف األكؿ / أكتكبر 15بيـك  التقديمات
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 القضية أو القضايا المقترحة الجهة المقترحة

 التكجد قضايا جديدة أك ناشئة في الكقت الحاضر المكسيؾ

 مخاطر البيكلكجيا التخميقية إلنتاج الكقكد الحيكم: تخميقية ألزمة المناخ حمكؿ أصدقاء األرض

-2011-biofuels-for-biology-synthetic-issues/foe-https://www.cbd.int/doc/emerging

en.pdf-013 

EcoNexus  البيكلكجيا التخميقية 
-013-2011-biology-synthetic-issues/econexus-doc/emerginghttps://www.cbd.int/

en.pdf 

 مدخؿ إلى البيكلكجيا التخميقية: المتطرفة الجينبة اليندسة ETC فريؽ

-biology-synthetic-introduction-issues/etcgroup-ps://www.cbd.int/doc/emerginghtt

en.pdf-013-2011 

 جـك القادـ عمى التنكع البيكلكجي كسبؿ العيشالبيكلكجيا التخميقية كالي: البيكلكجيا الجدد سادة ETC فريؽ

en.pdf-013-2011-biomassters-issues/etcgroup-https://www.cbd.int/doc/emerging 

 "مف الذم سيسيطر عمى االقتصاد األخضر"لكجيا التخميقية مف تقرير قادـ عف عف البيك  مستخمص ETC فريؽ

-013-2011-biology-synthetic-issues/etcgroup-https://www.cbd.int/doc/emerging

en.pdf 

 الجيكلكجيةالقضية ضد اليندسة : الجيكلكجية القرصنة ETC فريؽ

en.pdf-013-2011-geopiracy-issues/etcgroup-https://www.cbd.int/doc/emerging 

الفريؽ العامؿ 
لممجتمع المدني 
الدكلي المعني 

بالبيكلكجيا 
 التخميقية

 المستداـ وكلكجي كاستخداماآلثار المحتممة لمبيكلكجيا التخميقية عمى صكف التنكع البي

-Biology-Synthetic-WG-Soc-Civil-issues/Int-https://www.cbd.int/doc/emerging

en.pdf-013-2011 

L.D. 

Emberson  
 كآخركف

 التنكع البيكلكجي كاألكزكف األرضي

-Ground-and-Biodiversity-al-et-issues/Emberson-https://www.cbd.int/doc/emerging

en.pdf-013-2011-Ozone-level 

 في أعالي البحار الصيد البرازيؿ

en.pdf-013-submission%202011-issues/Brazil-https://www.cbd.int/doc/emerging 

 في المناطؽ الساحمية كالبحرية تغير المناخ البرازيؿ

en.pdf-013-submission%202011-issues/Brazil-https://www.cbd.int/doc/emerging 

 النطاؽ كاالستخدامات كاالنعكاسات: البيكلكجيا التخميقية المممكة المتحدة

http://www.raeng.org.uk/societygov/policy/current_issues/synthetic_biology/pdf/Sy

nthetic_biology.pdf 

https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/foe-synthetic-biology-for-biofuels-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/foe-synthetic-biology-for-biofuels-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/etcgroup-introduction-synthetic-biology-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/etcgroup-introduction-synthetic-biology-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/etcgroup-biomassters-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/etcgroup-biomassters-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/etcgroup-synthetic-biology-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/etcgroup-synthetic-biology-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/etcgroup-geopiracy-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/etcgroup-geopiracy-2011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/Brazil-submission%202011-013-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/emerging-issues/Brazil-submission%202011-013-en.pdf
http://www.raeng.org.uk/societygov/policy/current_issues/synthetic_biology/pdf/Synthetic_biology.pdf
http://www.raeng.org.uk/societygov/policy/current_issues/synthetic_biology/pdf/Synthetic_biology.pdf
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كقد أتيحت التقديمات عمى صفحة اتفاقية التنكع البيكلكجي عمى الكيب في  .6
://www.cbd.int/emerging/http ذات الصمة التي تتيح الكصكؿ إلى المكاد  الكصالتتمقييا عالكة عمى  بمجرد

 .التي ترتكز عمييا

بآثار اليندسة كقد أخذت التقديمات المتعمقة باليندسة الجيكلكجية في االعتبار لدل إعداد الدراسات المتعمقة  .7
كالمتصمة بالمناخ باإلطار التنظيمي لميندسة الجيكلكجية المتعمقة  المتعمقةك  ،الجيكلكجية ذات الصمة بالتنكع البيكلكجي

بشأف جمع كتصنيؼ  10/13في المقرر باتفاقية التنكع البيكلكجي، كىي الدراسات التي أجريت استجابة لمطمب الكارد 
بشأف اآلثار  آلخريفا أصحاب المصمحة ك ،المعمكمات العممية ككجيات نظر كخبرات المجتمعات األصمية كالمحمية

مف اعتبارات اجتماعية كاقتصادية كثقافية،  اكمايرتبط بي المحتممة لتقنيات اليندسة الجيكلكجية عمى التنكع البيكلكجي
تاحتيا كخيارات بشأف تعاريؼ كمفاىيـ اليندسة الجيكلكجية المتعمقة  بالمناخ ذات الصمة باتفاقية التنكع البيكلكجي، كا 

مييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية يعقد قبؿ االجتماع الحادم عشر لمؤتمر لمنظر في اجتماع ل
التى عكلجت فى  ةالجيكلكجية عمى التنكع البيكلكجي كالثغرات في اآلليات التنظيمياألطراؼ، كتناقش أثار اليندسة 

آثار )  مف جدكؿ األعماؿ 3.7ند تحت الب UNEP/CBD/SBSTTA/16/10 ))مذكرة منفصمة مف األميف التنفيذل
 .(اليندسة الجيكلكجية كالثغرات فى اآلليات التنظيمية

 تطبيق المعايير عمى القضايا الجديدة والناشئة المقترحة -ثالثا

دعيت األطراؼ كالحككمات كالمنظمات المعنية، مف خالؿ اإلخطار  .8
SCBD/STTM/JM/RH/VA/74761 (2011-2014 ) إلى  2011تشريف األكؿ  /أكتكبر 27المؤرخ في

مف المقرر  12عمى ىذه المقترحات كتطبيؽ المعايير الكاردة في الفقرة  2012كانكف الثاني / يناير 20التعميؽ، قبؿ 
9/29. 

 :عمى النحك التالى مجمكعتاف مف التعميقات 2012كانكف الثاني / يناير 24ككصمت حتى  .9

 اإلستنتاج موجز التاريخ التعميق

كانكف / نايري 20 المكسيؾ
 2012الثاني 

أم مػػف المقترحػػات المعػػايير المحػػددة مػػف خػػالؿ المقػػرر اليسػتكفي 
كمػػػف الميػػػـ ضػػػماف اسػػػتيفاء ىػػػذه المعػػػايير لتمكػػػيف الييئػػػة  9/29

 الفرعية مف كضع تكصيات مالئمة تستند إلى اعتبارات عممية

كانكف / يناير 24 غرينادا
 2012الثاني 

ة باعتبارىػػػػا قضػػػػية ناشػػػػئة، فيػػػػي ينبغػػػػي نظػػػػر البيكلكجيػػػػا التخميقيػػػػ
تفػػرض مخػػاطر عمػػى التنػػكع البيكلػػكجي كتقػػدـ تحػػديات جديػػدة فيمػػا 

بالتقاسػػػـ العػػػادؿ كالمنصػػػؼ لممنػػػافع الناشػػػئة عػػػف اسػػػتخداـ يتعمػػػؽ 

http://www.cbd.int/emerging/
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مػػػى تحديػػػد المخػػػاطر عكالتممػػػؾ غرينػػػادا القػػػدرة . الجينيػػػةالمػػػكارد  
بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ قطػػػػاعي الزراعػػػػة )المرتبطػػػػة بالبيكلكجيػػػػا التخميقيػػػػة 

اتفاقيػػػة التنػػػكع البيكلػػػكجي فػػػي الحصػػػكؿ ، كتعتمػػػد عمػػػى (كالسػػػياحة
 . بيذه الشأف إرشادعمى 

بػػأف اليندسػػة الجيكلكجيػػػة تمثػػؿ مجػػاال سػػػريع كتقػػر غرينػػادا كػػػذلؾ 
 ، كثمة حاجة إلى تنظيميا في إطار االتفاقيةالتطكر

 المعمومات عن أثار األوزون األرضي عمى التنوع البيولوجي تجميع  -رابعا

المعنية إلى أف إلى األميف التنفيذم دعكة المنظمات  10/13مف المقرر  7طمب مؤتمر األطراؼ في الفقرة  .10
األكزكف األرضي عمى التنكع البيكلكجي، ، معمكمات تقنية عف أثار 9/29تقدـ، كفقا لإلجراءات الكاردة في المقرر 

بالغيا لمييئة الفرعية في اجتماع يعقد قبؿ االجتماع الحادم عشر لمؤتمر األطراؼ لتيسير جميع ىذه كت المعمكمات كا 
 .بآثار األكزكف األرضي عمى التنكع البيكلكجينظر المعمكمات العممية المتكافرة المتعمقة 

الدعكة المعايير الكاردة جابة ليذه الذم أعد است بالتنكع البيكلكجى كاألكزكف األرضى كيطبؽ التقديـ المتعمؽ .11
 لتيسير إصدار تكصية المسالةلتمكيف الييئة الفرعية مف نظر المعمكمات العممية المتكافرة عف  9/29في المقرر 

ممخص ليا  كيرفؽ ، /INF/35 UNEP/SCBD/SBSTTA/16لمتقديمات التى كصمت  كترد فى تجميع. بشأنيا
استخدامو كمثاؿ مفيد عمى إمكانية كما يمكف . مف جانب الييئة الفرعية لمسألةابيذه المذكرة بغرض تيسير نظر ىذه 

 .قضية مف القضايا المقترحةعمى  9/29مف المقرر  12تطبيؽ المعايير الكاردة في الفقرة 
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 المرفؽ

 تجميع لممعمومات عن آثار األوزون األرضي عمى التنوع البيولوجي
عف القضايا الجديدة كالناشئة التقنية المستخمصة مف مذكرة األميف التنفيذم  ىذا المرفؽ عبارة عف ممخص لممعمكمات

كيكفر ( UNEP/SCBD/SBSTTA/16/INF/35)ذات الصمة بصكف التنكع البيكلكجي كاستخدامو المستداـ 
يا مؤتمر عمى التنكع البيكلكجي كصمتو بالمعايير الرئيسية التي كافؽ عمي (3O)معمكمات عف آثار أكزكف التركبكسفير 

كيرد المزيد مف النصكص المرجعية المفصمة كالكاممة في كثيقة المعمكمات . 9/29مف المقرر  12في الفقرة األطراؼ 
 .المشار إلييا أعاله

 عالمي لمهواء يؤثر في صحة البشر والنظم وىمموث ثان 3األوزون األرضى أو (3O)أوزون التروبوسفير 
مف الغالؼ كيتككف األكزكف التربكسفيرل فى أدنى جزء  .غازات االحتباس الحراريااليكولوجية، ويمثل غازا هاما من 

الجكل لألرض مف خالؿ تفاعالت بيف ضكء الشمس ك اليكاء المحتكل عمى مركبات عضكية متطايرة  تطمقيا 
النباتات  كيمكف أف يدمر الغطاء النباتى كيتسبب فى إحداث خفض كبير فى نمك بعض. المركبات اآللية كالصناعات

نخفاضات فى  كاألكزكف التكبكسفيرل ظاىرة تختمؼ عف . التمثيؿ الضكئىغالت الزراعية مف خالؿ تدخمو مع الكا 
الرغـ مف التبايف الجغرافي في البيانات، أظيرت الدراسات  كعمى .الكثيقةاألكزكف اإلستراتكسفيرل الذل ال تتناكلو ىذه 

كفي الكقت  .التنكع البيكلكجي كمايرتبط بو مف خدمات النظـ االيككلكجيةبقد يتسبب في إحداث أضرار جسيمة  3Oأف 
في نصؼ الكرة الجنكبي، كيؤثر بحسب المكاسـ  افي نصؼ الكرة الشمالي عنيبدرجة كبيرة  3Oالحاضر تزيد تركيزات 

رامج العمؿ في معظـ ب لحيث يبمغ ذركتو في الربيع كتجرم معالجة خفض الممكثات مثؿ األكزكف االستركبكسفير 
يجرم بحمكؿ عاـ )"مف الخطة اإلستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  8الجتو في إطار اليدؼ المكاضيعية باإلضافة إلى مع

الممكثات بما في ذلؾ الناجمة عف اإلفراط في المغذيات إلى مستكيات غير ضارة بكظائؼ النظـ خفض  2020
 "(.كالتنكع البيكلكجيااليككلكجية 

التحميل الضوئي، كربون  إمتصاصلغطاء النباتي بما في ذلك اآلثار عمى با األرضي 3O ألوزونلاآلثار الضارة 
األخيرة التي تقارف بيف أشجار المناطؽ المعتدلة  الكصفيةكتشير التحميالت . ونمو النباتات وموصمية المسام،
يقمؿ في  3O المصفى بالفحـ النباتي إلى أفألكزكف  بالمقارنة باليكاء للمتركيزات البيئية الحالية الشمالية المعرضة 

في المائة  7بنسبة في المائة كيتسبب في انخفاض  11لألشجار بنسبة الكقت الحاضر مف التحميؿ الضكئي الصافي 
مف  في المائة 50كنظرا ألف الغطاء النباتي الحرجي كالترب الحرجية تخزف أكثر مف . الشجرية األحيائيةفي الكتمة 
انعكاسات عمى التنكع البيكلكجي تنطكم عمى  عمى إنتاجية الغابات 3Oرضي، فإف اآلثار السمبية لألكزكف األالكربكف 

                                                      
3
" صون المسخىي المىخفطأو"بصىسة مخببدلت ألغشاض هزي الىثُقت و" األوصون الخشوبىسفُشٌ واألوصون األسظٍ"َسخخذم مصطلح   

 .مصطلح آخش َشُش إلً وفس الظبهشة
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المعززة في الغالؼ الجكم الناشئة عف  3O لتركيزاتكما قد يككف . كتغير المناخ،العالمية كعمى دكرة الكربكف 
 .عمى صحة البشراالنخفاضات في قكة االمتصاص النباتي انعكاسات 

معقدة تعتمد عمى حساسيات األنواع المختمفة وتفاعالتها  عممية 3Oلتنبؤ باستجابة األراضي العشبية لألوزون ا
 3Oارتفاع األكزكف التجارب أف  أثبتتفي حيف ف. المكضعىعف الظركؼ النكعية لممناخ  فضال المتبادلة والمتنافسة

معتدلة كالكمسية كمناطؽ ال القائمة العشبيةف األراضي العشبية، أظيرت تجارب أخرل بشأض مف إنتاجية األراضي فيخ
المزيد ، كذلؾ فإف األكزكف ينتج  3Oاأللب أف اإلنتاجية األكلية الصافية ليذه النظـ تقاـك بدرجة نسبية ارتفاع أكزكف 

ألنكاع  األحيائيةالكتمة  كتقسيـالكربكف، كطكؿ فترة بقاء األكراؽ  درجة إمتصاصفي  األكثر فكةمف التغييرات 
 .3Oير إلى أف إنتاجية األراضي العشبية قد تتقمص في المدل البعيد استجابة لألكزكف يشاألراضي العشبية مما 

التي تجهد النظم النباتية بما في ذلك تركيزات  ىبفعل التغييرات البيئية األخر  تتعدل 3Oاستجابة النباتات لألوزون 
 ،( أو توافر رطوبة التربة)وهطول األمطار  ،موثوالت،جات الحرارة ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي، ودر 

ف تظؿ ىناؾ ثغرات شاسعة في المعارؼ عف تفاعؿ أكز  النيتروجين وتوافر كغيره مف العكامؿ  لالتركبكسفير  3Oف ك كا 
نتاج . البيئية أكزكف ف يدمر األكراؽ كالجذكر في حي ميادكعمكما فإف ثاني أكسيد الكربكف يحفز التحميؿ الضكئي كا 

3O  فإف تركيزات ثاني أكسيد الكربكف كتركيزات كذلؾ . األكراؽ ىـر تسارعكيؤدم إلى ،أنسجة التحميؿ الضكئي
مف خالؿ عمى إمكانية تغيير دكرة النيتركجيف في النظـ االيككلكجية الحرجية  تنطكلفي الغالؼ الجكم  3Oاألكزكف 

نتاج  ير التقديرات إلى أف مضاعفة تركيزات ثاني أكسيد الكربكف تزيد مف تركيزات كتش. الميادالتأثير في نمك النبات كا 
جزء مف المميار خالؿ فصؿ نمك  8ك 4فكؽ أجزاء مف أكركبا كآسيا كاألمريكتيف بما يتراكح بيف  3Oاألكزكف 
 .المحاصيؿ

ذات القيمة المرتفعة  المجتمعاتمعاكسة كبيرة عمى  آثار 3Oتتوافر دالئل متزايدة عمى أنه قد يكون لألوزون 
دة بدرجة كبيرة بما اليمكف معو التكصؿ إلى استنتاجات كاضحة ك مازالت محدفعمى الرغـ مف أف المعمكمات . لمصون

يفرض فييا األكزكف أكبر األخطار عمى تحقيؽ أىداؼ حماية التنكع البيكلكجي، تتكافر دالئؿ بشأف األماكف التي 
المحافظة عمى  مستكلقد يككف لو آثار تقمؿ مف  3Oفي تركيزات األكزكف  تجريبية تبيف أف االنخفاض النسبي

عف ( في الكثيقة اإلعالمية) 1الكاردة في الجدكؿ المكجز فعمى سبيؿ المثاؿ، فإف الحدكد القصكل األكركبية . المكائؿ
ألراضي العشبية في المممكة أجزاء كبيرة مف مكائؿ األراضي الشجرية كايتـ تجاكزىا فكؽ  3Oاآلثار المعاكسة لألكزكف 

 .المتحدة

، منذ الثورة الصناعية، آثار سمبية عمى صافي اإلنتاجية األولية األرضية مما كان له انعكاسات O3كان لألوزون 
تركيزات  كتزايدفنظرا لتغير المناخ العالمي . هامة عمى مخزونات الكربون األرضي وعمى االختالل اإلشعاعي العالمي

ىطكؿ األمطار  معدؿ الغالؼ الجكم في المستقبؿ، سكؼ ترتفع درجة الحرارة ك يتغيرلكربكف في ثاني أكسيد ا
غير أنو . O3جية األكلية كالمتحصؿ مف ، كصافي اإلنتاالمساميةة لممكصمية ككالىما مف العناصر المحددة اليام

مع تغير المناخ كما يرتبط بو مف  لير التركبكسف O3بتفاعالت األكزكف تظؿ ىناؾ ثغرات كبيرة في المعارؼ المتعمقة 
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دفع لالحترار العالمي، فإف التغييرات المناخية األخرل التي  عامؿم يمثؿ تركبكسفير ال O3كفي حيف أف : عكامؿ
مف خالؿ تعديؿ معدالت إنتاج ىذا األكزكف  O3ستحدث خالؿ القرف القادـ تنطكم عمى إمكانية التأثير عمى األكزكف 

 .ؼ الجكم كعمى سطح األرضكتدميره في الغال

عمى انتشار حاالت اإلجهاد الثانوية مثل وأثرها  ينبغي النظر في التفاعالت بين تغير المناخ واألوزون األرضي 
التدخؿ  O3كبكسع  ،، فمف المتكقع أف يؤثر تغير المناخ في المستقبؿ في انتشار اآلفات كاألمراضاآلفات واألمراض

العائؿ مف خالؿ إحداث سمية في عامؿ اإلجياد الثانكم أك بالتأثير عمى كفرة كنكعية في التفاعالت بيف الطفيؿ ك 
كنظرا ألف الحشرات مف آكمي األعشاب محدكدة في كثير مف األحياف نتيجة لعدـ تكافر النيتركجيف، . النبات المعيؿ

. ة التي تعاني مف نقص ىذه المادةفإف التفاعالت قد تحدث أيضا مع تزايد ترسيبات النيتركجيف في النظـ االيككلكجي
زيد مف إنتاجية النبات عمى حساب تقد  الجكل كعالكة عمى ذلؾ، فإف زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربكف في الغالؼ

. كقد يزيد مف إنتاج المكاد الكيميائية التباينية المعتمدة عمى ثاني أكسيد الكربكف ،تركيزات النيتركجيف في األكراؽ
كالنباتات مكضع جدؿ في البيانات المتعمقة بالتفاعالت التنافسية لألنكاع المحددة مف اآلفات كاألمراض  كلألسؼ فإف

كثير مف األحياف مما يعقد مف الجيكد الرامية إلى عرض التفاعالت بيف الطفيؿ كالعائؿ في إطار التغييرات البيئية في 
 .المستقبؿ

 قد تعتمد عمى نوع مجموعةى إنتاج األعالف قرائن قوية نسبيا إاّل أنها عم O3القرائن عمى اآلثار السمبية لألوزون 
ف كانت األنكاع فقد لكحظت في النظـ عالية اإلنتاجية منخفضة التنكع خسائر . النباتات جسيمة في إنتاج األعالؼ كا 

تحكؿ في تكليفة األنكاع كقد يككف لم. المقاكمة قد تستفيد مف خسارة األنكاع األكثر حساسية بما يعكض ىذا االنخفاض
أف يقمؿ مف القابمية لميضـ كالقيمة  O3كما يمكف لألكزكف . النباتية انعكاسات عمى كؿ مف صكف كنكعية األعالؼ

كقد تعتمد ىذه التغييرات عمى األنكاع كخاصة في البقكليات المكيفة . التغذكية لممحاصيؿ خالؿ العمميات األيضية
 .C4 كفي حشائش الدافئعمى المكسـ 

يعني أن الكثير من النظم االيكولوجية غير  O3لألوزون  السالفة عمى االنبعاثات لمرقابةإن نقص الجهود الدولية 
التي تتككف ) O3لألكزكف  السالفةالتخفيؼ مف االنبعاثات  إف. لمنبات المموث السمي القويمحمية بالكامل من هذا 

يتطمب ( كربكف، كالمركبات العضكية المتطايرة بما في ذلؾ الميثافأساسا مف أكسيدات النيتركجيف، كأحاد أكسيد ال
كذلؾ في كثير مف األحياف كجزء مف إحداث تغييرات في االنبعاثات ذات الصمة بالصناعة كالخدمات المنزلية كالنقؿ 

اإلقميـ الكحيد في كاألمر الميـ أف . ممكث عابر لمحدكد O3البرامج الدكلية لخفض االنبعاثات بالنظر إلى أف األكزكف 
األضرار التي تمحؽ بالغطاء النباتي ىك إقميـ أكركبا لمحد مف  O3عمى تركيزات  لمرقابةالعالـ الذم يبذؿ جيدا منسقا 

الذم يعمؿ في إطار االتفاقية المعنية بتمكث اليكاء بعيد المدل العابر لمحدكد التابعة لمجنة األمـ المتحدة االقتصادية 
غير أنو يجرم في كثير مف المكاقع في أكركبا تجاكز الحدكد . لتكجييات التشريعية لالتحاد األكركبيألكركبا كمختمؼ ا

عف  الناشئالقصكل كاألىداؼ التي تحددىا ىذه األجيزة مع احتماؿ أف تحدث األضرار التي تمحؽ بالغطاء النباتي 
 .في مختمؼ أنحاء اإلقميـ O3التعرض لألكزكف 
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فيناؾ . البشر معيشةمستوى  عمىبصورة غير مباشرة سوف تؤثر  مات النظم االيكولوجية اآلثار التي تمحق بخد
قد يؤثر في األنكاع التي ترتفع  O3إلى أف  بعض القرائف عمى أف قيمة المرافؽ الثقافية لمكاقع الصكف قد تتأثر بالنظر

في الغالؼ الجكم بسبب  O3ركيزات كقد تحدث أيضا انعكاسات عمى صحة البشر نتيجة لزيادة ت. فييا قيمة الصكف
يتسبب في فقد المياه  O3ىذه االنخفاضات بالنظر إلى أف كقد تحدث . االنخفاضات في قكة االمتصاص في النباتات

فى إغالؽ بدكره إلى أف يتسبب ذلؾ مف النظاـ كجفاؼ التربة كيؤدم إلى زيادة سرعة اإلجياد المائي مما سيؤدم 
في الغالؼ الجكم مما قد يؤثر في  O3 إلى تراكـ تركيزاتكيؤدم  O3بات الجافة لألكزكف الترسي مايحد مفم المساـ

 .حياة البشر

بقوة عمى  قفوتتو اعتمادا عمى سيناريوهات االنبعاثات والتشريعات  تباينا شاسعا في المستقبل O3تتباين تقديرات 
استخداـ النيج التجريبي كالخاصة بالنمذجة في فيـ  يجرم في الكقت الحاضرف. مسارات االنبعاثات العالمية واإلقميمية

نماذج عالمية  6، كتقديرات مستمدة مف O3كيبيف استخداـ سيناريكىات مختمفة النبعاثات . O3استجابة النباتات لزيادة 
 5، أف أكبر الزيادات ستككف في جنكب آسيا حيث تصؿ إلى 2050ك 2000بيف السطحية فيما  O3لمتكسط تركيزات 

في أمريكا الشمالية  2030السطحي بحمكؿ عاـ  O3كتشير النتائج إلى أف التغييرات في األكزكف . اء مف المميارأجز 
أجزاء مف  5كانخفاضات تبمغ نحك ( الحالة األسكأ)جزء مف المميار  1تتراكح بيف التغييرات البالغة نحك سكأكركبا 

ع عمى التنك  O3اإلجراءات لمتخفيؼ مف آثار لحاح في اتخاذ كتعتمد درجة اإل. المميار في السيناريك األكثر نظافة
 .المساراتمف بيف ىذه  يتبعسالبيكلكجي عمى المسار الذم 

الكرة الشمالي بإتباع األقاليـ التي تعاني مف التمكث في نصؼ فكق السطحي  O3متكسط التغييرات في : 1الشكؿ 
 كلمزيد مف التفاصيؿ يرجى الرجكع إلى. 2050إلى  2000مف  األربعة RCP مسارات التركيزات التمثيمية سيناريكىات

HTAP  2010لعاـ. 

 أمريكا الشمالية   أكركبا جنكب آسيا  شرؽ آسيا 
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