
بو  دودد مدودود ط  األموم المتدودة مدايودة منا،يوا   والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموةلتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة  
 .نس،هم إلى االجتمادات وددم طلب نسخ إضافية إدضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .من هذه الوثيقة

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد الثامناالجتماع 
 3102/دزيران يونيه 32-32  مونتلاير
 *2-9و 3-9  0-9البنود 

 

 وتغير المناخ النظر في القضايا الجارية: التنوع البيولوجي

 مقدمة  -أولا 
إدماج حفظ التنووع البيولووجي واخوتمدامل المخوتدا  فوي أنشوخة التمفيوف مو    وار  -ألف

 تغير المناخ والتكيف معل

دفم التنوع  إدماجادتمد مؤتمر األطراف  ،الل اجتماداته القليلة الماضية  العديد من المقررات الشاملة بشأن  -0
ام في أنشطة الت،فيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه  وإلدماج الشواغل المتعلقة بتغير المناخ البيولوجي واست،دامه المستد

    من األطراف00/30  و01/22  و9/01مقرراته  فىفي تنفيذ االتفاقية دلى المستوى الوطني. وقد طلب مؤتمر األطراف  
 : ما يلي    ضمن جملة أمور والدكومات األ،رى والمنممات المعنية

تدديد األقاليم  والنمم اإليكولوجية  ومكونات التنوع البيولوجي المعرضة لتغير المناخ  وتقييم األ،طار  )أ( 
 واآلثار الناشئة دن تغير المناخ 

 إدماج الشواغل المتعلقة بتغير المناخ في االستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  )ب( 
مالئمة لمعالجة و،فض تأثيرات تغير المناخ  وأنشطة الت،فيف من آثار تغير المناخ ات،اذ اإلجراءات ال )ج( 

دلى التنوع البيولوجي بما في ذلك تنفيذ الن هج المعتمدة دلى النمم  المعتمدةوالتكيف معه  وبشأن التنوع البيولوجي وس بل العيش 
  معها  اإليكولوجية إزاء الت،فيف من آثار تغير المناخ والتكيف

 تغير المناخ دلى التنوع البيولوجي وس بل العيش المعتمدة دلى التنوع البيولوجي  آثاررصد  )د( 
 تعزيز داالت التآزر فيما بين اتفاقيات ريو. (ه) 

وتعتبر أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي التالية ذات صلة دلى وجه ال،صوص بالتكيف والت،فيف فيما يتعلق بتغير  -3
 المناخ:
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ت،فض إلى أدنى دد الضغوط البشرية  3102من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي: بدلول دام  01ف الهد )أ( 
المرجانية والنمم اإليكولوجية الضعيفة األ،رى التي تتأثر بتغير المناخ أو تدمض المديطات من أجل  الشعابالمتعددة دلى 

 المدافمة دلى سالمتها ووميفتها 
  إتمام تعزيز قدرة النمم اإليكولوجية 3131للتنوع البيولوجي: بدلول دام  من أهداف أيتشى 02الهدف  )ب( 

في المائة  02دلى تدمل ومساهمة التنوع البيولوجي في م،زون الكربون  من ،الل الدفم واالستعادة  بما في ذلك استعادة 
 المناخ والتكيف معه ومكافدة التصدر  دلى األقل من النمم اإليكولوجية المتدهورة مما يسهم بالتالي في الت،فيف من تغير

  ي،فض معدل فقدان جمي  الموائل 3131من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي: بدلول دام  2الهدف  )ج( 
الطبيعية  بما في ذلك الغابات  إلى النصف دلى األقل  وديثما كان ممكنًا  إلى ما يقرب من الصفر  وي،فض تدهور وتفتت 

 در كبير.الموائل الطبيعية بق

تخبيووا الضوومانات اات اللوولة للتنوووع البيولوووجي فيمووا يتعلووا بووالن ه  الخياخوواتية  -باء
والحوافز اإليجابية بشأ  القضايا اات اللولة بمفوا النبعا وات الناشوئة عو  إزالوة 
الغابوووواتد وتوووودبور الغابوووواتد ودور الحفوووووظ واإلدارة المخووووتدامة للغابووووات وتعزيوووووز 

 ت في البلدا  الناميةممزونات الكربو  في الغابا

  أن يعزز التعاون م  أمانة اتفاقية 00/09)أ( من المقرر 01طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  في الفقرة  -2
األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ  وطلب من األدضاء اآل،رين في الشراكة التعاونية بشأن الغابات وغيرهم زيادة الددم 

 REDD+ 1 اف للترويج ألنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات في البلدان الناميةالمقدم لألطر 
 لتدقيق أهداف االتفاقية.

وطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجمي  المعلومات ذات الصلة لتطبيق الضمانات بشأن التنوع  -2
)ب( من المقرر 01نطاق واس  بما في ذلك من ،الل آلية تبادل المعلومات )الفقرة  البيولوجي ونشر هذا التجمي  دلى

من نفس المقرر  أن الضمانات قد تعزز المناف  للتنوع البيولوجي وللمجتمعات  2(. والدم مؤتمر األطراف  في الفقرة 00/09
 تفادة لدى ت،طيط هذه األنشطة وتنفيذها.األصلية والمدلية  وددا البلدان النامية إلى تقاسم ،براتها ودروسها المس

دلى إمكانية المساهمة في تدقيق طائفة من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي من ديث أنها  +REDDوتنطوي أنشطة  -2
من أهداف  02من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي(  وقوادد المياه )الهدف  03و 00تددم دفم التنوع البيولوجي )الهدفان 

من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي(  وتوفير المنتجات الدرجية غير ال،شبية  02(  دفم التربة )الهدف وع البيولوجيأيتشى للتن
 من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي(. 02و 7)الهدفان 

األطراف بشأن المبادرات وال،برات ذات الصلة في  نالمعلومات مكما ط لب من األمين التنفيذي أن يقوم بتجمي   -1
التفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ )بشأن الن هج غير المعتمدة دلى األسواق    CP.17/2 من المقرر 17الفقرة 

إلدارة المتكاملة والمستدامة للغابات( فيما يتعلق بمساهماتها المدتملة في إزاء امثل الن هج المشتركة المتعلقة بالت،فيف والتكيف 
 (.00/09من المقرر  07المتعلقة بالتنوع البيولوجي )الفقرة  فاقيةاإلت أهدافتدقيق 

 المناخية المتعلقة بالهندخة الجيولوج -ج
                                                           

1 REDD+ كم،تصر لو "،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات  ودفم م،زونات كربون الغابات  واإلدارة المستدامة  المست،دم
التفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن   CP.16/1من المقرر  71ي الغابات  وتعزيز م،زونات كربون الغابات في البلدان النامية"  يتسق م  الفقرة ف

ية األمم لسهولة الرجوع إليه فقط دون أي مداولة الستباق المفاوضات الجارية أو المقبلة بمقتضى اتفاق +REDDتغير المناخ. ويست،دم الم،تصر 
 المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
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بشأن الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ. وأكد  00/31ادتمد مؤتمر األطراف  في اجتماده الدادي دشر  المقرر  -7
بالمناخ الواردة في الفقرة  المتعلقة شاداته بشأن الهندسة الجيولوجية من هذا المقرر إر  0مؤتمر األطراف من جديد  في الفقرة 

  وددا األطراف إلى اإلبالغ دن التدابير المت،ذة وفقًا 00/31من المقرر  9  وفي الفقرة 01/22)ث( من المقرر 2الفردية 
 لهذه الفقرة الفردية.

بالمناخ  المتعلقةالمتعلق بآثار الهندسة الجيولوجية بالتقرير  00/31من المقرر  3وأداط مؤتمر األطراف في الفقرة  -2
ذات    والدراسة المتعلقة باإلطار التنميمي للهندسة الجيولوجية(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28)دلى التنوع البيولوجي 

عام لوجهات   والعرض ال(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29)الصلة بالمناخ المتعلق باالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
. وط لب من األمين (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30)نمر و،برات المجتمعات األصلية والمدلية وأصداب المصلدة 

التنفيذي أن يعد تقريرًا مددثًا دن اآلثار المدتملة لتقنيات الهندسة الجيولوجية دلى التنوع البيولوجي  وبشأن اإلطار التنميمي 
لة بالمناخ والمتعلق باالتفاقية باالدتماد دلى جمي  التقارير العلمية ذات الصلة مثل تقرير التقييم للهندسة الجيولوجية ذات الص

ال،امس للفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمناقشات التي جرت في إطار فريق إدارة البيئة فضاًل دن العرض 
األ،رى  والمجتمعات األصلية والمدلية  وغيرها من أصداب النمر األ،رى لألطراف  والدكومات  تال،اص بوجهاالعام 

المصلدة بشأن اآلثار المدتملة للهندسة الجيولوجية دلى التنوع البيولوجي وما يرتبط بها من آثار اجتمادية واقتصادية وثقافية 
)أ( 01األصلية والمدلية )الفقرة م  مراداة االدتبارات الجنسانية واالرتكاز دلى العرض العام لوجهات نمر و،برات المجتمعات 

 (.00/31و)ب( من المقرر 
ويتمثل الهدف من هذه المذكرة في توفير تقرير دن القضايا المتعلقة بالصالت بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.  -9

وع البيولوجي واست،دامه يقدم القسم الثاني من المذكرة تقريرًا مردليًا دن إدماج دفم التنوقد ن ممت المذكرة في ثالثة أقسام. 
من المذكرة  الثالثمن جدول األدمال(. ويوفر القسم  0-9المستدام في أنشطة الت،فيف والتكيف المتعلقة بتغير المناخ )البند 

بشأن تقريرًا مردليًا دن تطبيق الضمانات ذات الصلة بالنسبة للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالن هج السياساتية والدوافز اإليجابية 
ن إزالة الغابات وتدهور الغابات ودور الدفم واإلدارة المستدامة للغابات دالقضايا ذات الصلة ب،فض االنبعاثات الناشئة 

من جدول األدمال(. ويقدم القسم األ،ير )القسم  3-9)البند  +REDD وتعزيز م،زونات الكربون في الغابات في البلدان النامية
 من جدول األدمال( 2-9مردليًا دن األنشطة المتعلقة بالهندسة الجيولوجية ذات الصلة بالمناخ )البند  الراب ( من المذكرة تقريراً 

إدماج حفظ التنوع البيولوجي واختمدامل المختدا  في أنشخة التمفيف م    ار تغير المناخ  - انياا 
 (1-9والتكيف معل )البند 

م درز فيما يتعلق بإدماج دفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام في يوفر هذا القسم من المذكرة استعراضًا للتقدم ال -01
أنشطة الت،فيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه  فضاًل دن إدماج تغير المناخ في تنفيذ االتفاقية دلى المستوى الوطني 

. ويسلط 3131-3100لفترة   وال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ل00/30  و01/22  و9/01دسب طلب المقررات 
دلى نتائج تقرير التقييم ال،امس المعني بآثار تغير المناخ دلى النمم اإليكولوجية الصادر دن الفريق الدكومي  األضواء

الدولي لتغير المناخ. كما يقدم القسم درضًا دامًا ألنشطة األمين التنفيذي لتوفير الددم لألطراف لتنفيذ هذه المقررات وتدقيق 
اف أيتشى للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالمناخ. وأ،يرًا يقدم القسم درضًا دامًا للتقدم الذي أدرزته األطراف دسبما ورد في أهد

 والمستكملة للتنوع البيولوجي. التقارير الوطنية ال،امسة ال،اصة بهم واستراتيجيتهم و،طط دملهم الوطنية المنقدة

 تغير المناخ على النظ  اإليكولوجية    ارية بشأ  النقاخ البارزة للنتائ  العالم -ألف

يشير الفريق العامل الثاني المعني بالتأثيرات والتكيف والضعف  من واق  النتائج المست،لصة من تقرير التقييم  -00
النمم ال،امس للفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن التغييرات األ،يرة في المناخ قد تسببت في آثار دلى 
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الطبيعية والبشرية في جمي  القارات والمديطات م  كون التأثيرات دلى تغير المناخ األقوى واألكثر شمواًل بالنسبة للنمم 
 . 2الطبيعية

تقرير التقييم ال،امس  فإن من المتوق  أن يشكل تغير المناخ دنصر ضغط بشأن لفريق العامل الثاني لتقرير اووفقًا  -03
. ودالوة دلى ذلك فإن تغير المناخ سوف يؤدي إلى تفاقم يكولوجية األرضية والمالة بالمياه العابةالنظ  اإلرئيسي دلى 

دناصر اإلجهاد األ،رى دلى التنوع البيولوجي مثل التغير في است،دام األراضي  والتلوث  واألنواع الغريبة الغازية. وي توق  أن 
ى إدداث تغييرات في توزي  أنواع المياه العذبة وجودة المياه و،اصة ديثما تؤدي التغييرات في درجات درارة المياه العذبة إل

عوامل ال ل نتيجةقدرة الكثير من األنواع دلى التصدي لتغير المناخ  تكبحتتوافر مستويات مرتفعة من دمل المغذيات. وسوف 
ئل. ودالوة دلى ذلك فإن كثيرًا من األنواع تتعلق بتغير المناخ مثل التنافس من جانب األنواع الغريبة الغازية وتفتت الموا

وتعرضت   الموسمية أنشطتها فضال دن مدى وجودها من  وفقًا لما جاء في التقرير  غير  األرضية من النباتات والديوانات
األنواع  فإن  تعتبر تكيفًا من جانب الكثير من المدىفي  التغييراتلتغير المناخ. ودلى الرغم من أن  نتيجةلتغييرات في الوفرة 

 ددد كبير من األنواع دن تدقيق ذلك بالسردة الكافية ،الل هذا القرن. يعجز من المتوق  أن
وتشير النتائج من تقرير الفريق العامل الثاني إلى أن تلك األنواع ذات األدداد المقيدة مكانيًا )مثل تلك المدصورة في  -02

األدداد وفي النشاط وفي السالمة. ونمرًا ألن تغير المناخ يتفادل  موائل صغيرة ومنعزلة( سوف تتعرض لت،فيضات في دجم
م  دناصر اإلجهاد األ،رى دلى النمم اإليكولوجية  فإن من المتوق  أن أددادًا كبيرة من األنواع األرضية وتلك ال،اصة 

اإليكولوجية األرضية لنطاقات  ويمكن أن يعوض م،زون الكربون فى النممبالمياه العذبة سوف تواجه م،اطر انقراض متزايدة. 
الكربون دن طريق تدويل الموائل وتدهورها. وفي بعض األقاليم د زي موت  إطالقمن ،الل  بصورة جزئية زمنية  تبلغ دقود 

 األشجار إلى تغير المناخ.
اإليكولوجية  النمم تشكيلدلى النطاق اإلقليمي في  التى يتعذر الغاؤهاوأبرز التقرير م،اطر التغييرات المفاجئة  -02

األمازون والقطب الشمالي. وذكر التقرير أن بالوس   منطقة األرضية وال،اصة بالمياه العذبة وهيكلها وومائفها والسيما في
لدى النمم  وأن بالوس  تدسين قدرات التكيف  ،فض التأثيرات دلى النمم اإليكولوجية األرضية وال،اصة بالمياه العذبة

ن كانت ،سارة بعض األنواع و،دمات النمم اإليكولوجية ال مناص منها بالنسبة اإليكولوجية من ،الل إج راءات اإلدارة وا 
لبعض النمم اإليكولوجية. ودذر التقرير من أن بعض االستجابات ال،اصة بالت،فيف والتكيف أن تكون لها تأثيرات سلبية دلى 

 النمم اإليكولوجية واألرضية ال،اصة بالمياه العذبة.
تقرير التقييم ال،امس أنه دلى الرغم بشأن   أمهر تقرير الفريق العامل الثاني الخاحلية اإليكولوجيةللنظ  ة بالنسبو  -02

من أن من الصعب فصل تأثيرات تغير المناخ دن دواف  التغيير األ،رى ذات الصلة بالبشر  فإن هذه النمم اإليكولوجية 
اع مستوى سطح البدر  وزيادة درجات درارة المديطات ودمضية للضغوط الثالثة ذات الصلة بالمناخ وهي ارتف ت،ض  

المديطات. كما تكشف المعلومات دن أن النمم اإليكولوجية السادلية تتعرض لقدر متزايد من الغمر والفيضان والتآكل نتيجة 
تأثيرًا سلبيًا دلى النمم الرتفاع مستوى سطح البدر. ومن المتوق  أن يؤثر تدميض المديطات وارتفاع درجات درارة المديطات 

النمم اإليكولوجية ضعفًا. وتواجه النمم اإليكولوجية لألدشاب البدرية بقاء الشعاب المرجانية أكثر اإليكولوجية السادلية م  
ورماد أدشاب البدر المعتدلة ان،فاضات. ومن المتوق  أن يواصل البشر إدداث تفاقم في الضغوط دلى النمم اإليكولوجية 

 ية من ،الل التدميل المفرط للمغذيات و،فض تسليم الرواسب والتغييرات في جريان المياه.السادل
مازالت تتصدى  النمم اإليكولوجية البدريةتقرير التقييم ال،امس إلى أن بشأن ويشير تقرير الفريق العامل الثاني  -01

دن تدوالت واسعة النطاق  ت درارة المديطاتللتغيرات في المناخ وسوف تواصل هذه العملية. وقد أسفرت الزيادات في درجا

                                                           
للفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ  ترد مستويات الثقة في البيانات في  التاب مل،ص مقدم لصانعي السياسات من الفريق العامل الثاني  2

 التقارير األصلية
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النمم اإليكولوجية. وقد تدولت الكثير من أنواع األسماك  تشكيلوتسببت في ددوث تغييرات في   في توزي  األنواع
 صوب القطبين. وتتمثل األنواع األكثر ضعفًا أمام ادترار المديطات في تلك الموجودة في األقاليم في المناطق توالالفقاريا

القطبية وتلك األنواع المدارية التي تعيش بالقرب من الددود القصوى الدرارية العليا. وقد استجابت الشعاب المرجانية في المياه 
 الدافئة الدترار المديطات من ،الل إدالل أنواع وتبييض وتقليص غطاء الشعاب المرجانية مما أسفر دن فقدان الموائل.

الدترار بمقدار درجة مئوية واددة أو أكثر دن تدوالت كبيرة  غير قابلة للرد في التوزي  ومن المتوق  أن تؤدي زيادة ا -07
المكاني لألنواع والتوقيت الموسمي لنشاطاتها م  ما يددث من انعكاسات دلى تكوين األنواع وسل  و،دمات النمم 

المتوسطة والعالية وان،فاضها  ،طوط العرضي اإليكولوجية. وسوف تؤدي هذه التدوالت في األنواع إلى زيادة وفرة األنواع ف
المدارية م  ما ينطوي دليه ذلك من انعكاسات دلى األمن الغذائي. ويشير التقرير إلى ددوث زيادة في  ،طوط العرضفي 

 ،طوط العرضمما سيعوض االن،فاض في هذا اإلنتاج األولي في  المرتفعة ،طوط العرضاإلنتاج األولي الصافي في 
مناطق نقص األوكسجين ونقص أوكسجين األنسجة سوف تتس  و،اصة إذا والمدارية. ويشير التقرير كذلك إلى أن  المعتدلة

الجراثيم الالهوائية دلى دساب الكائنات المعتمدة دلى أوكسجين. وقد ال يكون  توائموسوف  إقترنت باإلفراط فى المغذيات.
 عويض دن التأثيرات دلى النمم اإليكولوجية البدرية دلى نطاق العالم.للت االتكيف المدلي أو ،فض األنشطة البشرية كافي

وسوف تواصل الطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي استعراضًا لمنتصف المدة بشأن التقدم الم درز  -02
م ال،امس للفريق الدكومي الدولي تقرير التقيي بشأنفي تدقيق أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي. وسوف تدرس نتائج أفرقة العمل 

من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي لتدقيق  01المعني بتغير المناخ ودلى وجه ال،صوص تقييم التقدم صوب تدقيق الهدف 
في الضغوط البشرية المتعددة دلى الشعاب المرجانية وغير ذلك من النمم اإليكولوجية الضعيفة  3102ال،فض بدلول دام 

 غير المناخ أو تدميض المديطات دتى يمكن المدافمة دلى سالمتها وومائفها.المتأثرة بت

مقررات مؤتمر األخراف اات الللة  تنفيا أنشخة األمي  التنفياي لدع  األخراف في -باء
بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ وتحقيوا موا يورتبخ بوال  مو  أبوداف أيتشوى للتنووع 

 البيولوجي 

  اشتركت األمانة م  المنممات والعمليات الدولية ذات الصلة في المساهمة في 01/22مقرر من ال 9فقرة للاستجابة  -09
تدسين الفهم بدور ومساهمة التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية في التكيف م  تغير المناخ والت،فيف من آثاره  

لق بتغير المناخ وبشأن التنوع البيولوجي وس بل العيش وأهمية ،فض تأثيرات تغير المناخ  وأنشطة الت،فيف والتكيف فيما يتع
 المعتمدة دلى التنوع البيولوجي.

  تعاونت األمانة م  المنممات والعمليات الدولية ذات الصلة و،اصة م  01/22)هو( من المقرر 9وتمشيًا م  الفقرة  -31
 00/30  و01/22  و9/01دلى تنفيذ المقررات اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ  لتعزيز قدرة األطراف 

وللمساهمة في تدقيق أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي. وقد أسهمت األنشطة التي اضطلعت بها األمانة في تعزيز قدرة األطراف 
ستراتيجيات دلى إدماج دفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام في أنشطة تغير المناخ فضاًل دن إدماج تغير المناخ في اال

  والسياسات والبرامج األ،رى المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومن ثم تعزيز التآزر دلى و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 المستوى الوطني. وتشمل األنشطة التي نفذت ما يلي:
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راء المعني بأقل البلدان ددم جهات االتصال الوطنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لدضور فريق ال،ب )أ( 
للتكيف للبلدان األفريقية الناطقة باإلنكليزية وتلك الناطقة بالفرنسية  3نموًا  ودلقات العمل التدريبية بشأن الت،طيط الوطني

   وآلسيا
تقديم الددم لمشاركة جهات االتصال الوطنية في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في دلقة دمل تقنية  )ب( 

األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ بشأن ن هج التكليف المعتمدة دلى النمم اإليكولوجية في إطار  اتفاقيةنممتها أمانة 
 في دار السالم  جمهورية تنزانيا المتددة  3102مارس/آذار  32-30برنامج دمل نيروبي من 

شأن "إدماج تغير المناخ والتكيف المعتمد دلى النمم تنميم دلقة دمل لبلدان أفريقيا الناطقة باإلنكليزية ب )ج( 
في دار السالم  جمهورية  3102مارس/آذار  37-32 فى الفترةاإليكولوجية في دمليات الت،طيط الوطني للتنوع البيولوجي" 

عتمدة دلى النمم ومعالجة الن هج الم إزائهتنزانيا المتددة. وقد ركزت دلقة العمل دلى تدديد تأثيرات تغير المناخ والضعف 
 اإليكولوجية إزاء التكيف م  تغير المناخ في إطار القضايا المتعلقة باالتفاقية 

تنميم دلقة دمل لبناء القدرات في بلدان الشراكة الرائدة بشأن تنفيذ داالت التآزر دلى المستوى الوطني.  )د( 
 .3103نوفمبر/تشرين الثاني  3ل إلى أكتوبر/تشرين األو  39وقد د قدت دلقة العمل في هانوي  فيتنام من 

ودالوة دلى ذلك أجرت األمانة مناقشات م  البرنامج البارز للتكيف المعتمد دلى النمم اإليكولوجية التاب  لبرنامج  -30
لى األمم المتددة للبيئة في إطار وددة التكيف م  تغير المناخ بشأن الوسائل والسبل لددم األطراف لتنفيذ اإلجراءات الرامية إ

 األمانة. وسوف تتعاون 00/30  و01/22  و9/01من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي  والمقررات  02و 01تدقيق الهدفين 
م  الشركاء اآل،رين التي لديها قدرات و،برات ذات صلة بشأن تقييم جوانب  01/22)هو( من المقرر  9أيضًا  تمشيًا من الفقرة 

 المعتمدة دلى النمم اإليكولوجية إزاء الت،فيف والتكيف فيما يتعلق بتغير المناخ.الضعف  ورصد تغير المناخ والن هج 
 التقد  الاي أحرزتل األخراف -ج

يوفر هذا القسم الفردي درضًا دامًا للتقدم الذي أدرزته األطراف في التدديد والرصد والتقييم دسب طلب المقررات  -33
ر المناخ دلى التنوع البيولوجي وس بل العيش المعتمدة دلى التنوع بشأن م،اطر وتأثيرات تغي 00/30  و01/22  و9/01

البيولوجي. ويبرز ،برات األطراف دلى الندو الوارد في التقارير الوطنية ال،امسة ال،اصة بهم. وسوف يناقش القسم أيضًا 
لوطنية للتنوع البيولوجي. وينتهي التقدم الذي أدرزته األطراف في إدماج شواغل تغير المناخ في االستراتيجيات و،طط العمل ا

 هذا القسم بمناقشة موجزة لإلجراءات التي ات،ذتها البلدان في معالجة تأثيرات تغير المناخ.

تدديد ورصد وتقييم أ،طار وتأثيرات تغير المناخ دلى التنوع البيولوجي وس بل العويش  -0
 المعتمدة دلى التنوع البيولوجي 

ريرهم الوطنية ال،امسة  تغير المناخ بادتباره ،طرًا كبيرًا أو رئيسيًا دلى التنوع ددد ددد من األطراف  في تقا -32
البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية. ودددوا بدرجات م،تلفة من التفاصيل المناطق والنمم اإليكولوجية ومكونات التنوع 

البشر  واأل،طار والتأثيرات المدتملة لتغير المناخ   ونتائج ،دمات النمم اإليكولوجية ورفاهةالبيولوجي الضعيفة أمام م،اطر 
 ومساهمة تغير المناخ في الت،فيف والتكيف فيما يتعلق بتغير المناخ.

                                                           
في لومي  توغو  ودقدت دلقة العمل للبلدان األفريقية  3102مارس/آذار  33-02فترة د قدت دلقة العمل للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية في ال 3

 32-07في كيجالي  رواندا  ودقدت دلقة العمل ال،اصة بآسيا في الفترة  3102أغسطس/آب  3يوليه/تموز إلى  31الناطقة باإلنكليزية في الفترة 
 في سيين ريب  كمبوديا. 3102أغسطس/آب 
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وقد تدقق بعض التقدم  وفقًا لما جاء في التقارير الوطنية ال،امسة لألطراف  في تدديد مكونات التنوع البيولوجي  -32
النمم اإليكولوجية ورفاهة البشر. ودلى سبيل المثال  وصفت اليابان تغير المناخ  المعرضة  والم،اطر والنتائج دلى ،دمات

بأنه كارثة من أرب  كوارث تؤثر في التنوع البيولوجي ودددت بعض النمم اإليكولوجية الضعيفة أمام تغير المناخ بما في ذلك 
سادلية والجزرية. وأجرت جنوب أفريقيا دمليات تقييم النمم اإليكولوجية في الغابات والجبال والبدار والنمم اإليكولوجية ال

لالستضعاف لجمي  البيومات في البلد ودددت النمم اإليكولوجية األرضية  والنهرية  والسادلية  والشاطئية والواقعة أمام 
ة أمام تغير المناخ السوادل بادتبارها مستضعفة أمام تغير المناخ. ودددت أوغندا أيضًا مكونات التنوع البيولوجي المستضعف

 مثل النمم اإليكولوجية الجبلية.
وقد أبلغت بعض األطراف دن تدديد أ،طار وتأثيرات تغير المناخ. فعلى سبيل المثال ددد التقرير الوطني ال،امس  -32

اء هذه لليابان العديد من أ،طار وتأثيرات تغير المناخ بما في ذلك الزيادات في تبييض الشعاب المرجانية  وادتمال ا،تف
أن األراضي الرطبة والمسطدات المائية )البديرات الصغيرة( دلى  نرواندا دالشعاب من المناطق المديطة باليابان. وأبلغت 

قمة الجبال البركانية آ،ذة في الجفاف نتيجة لتغير المناخ وأن بعض األنواع قد هاجرت إلى المرتفعات األدلى بدثًا دن موائل 
مناخ. وأبرز التقرير الوطني ال،امس للنيجر دن تدهور الغابات  وتقلص المسادة التي تغطيها الغابات  مناسبة نتيجة لتغير ال

وتناقص اإلنتاج السمكي  وانقراض بعض األنواع وتدهور موائل الدياة البرية نتيجة لتغير المناخ ذلك من الضغوط دلى التنوع 
 البيولوجي بما في ذلك سوء إدارة الموارد الطبيعية.

وأبلغ بعض األطراف دن رصد أ،طار وتأثيرات التنوع البيولوجي في تقاريرها الوطنية ال،امسة. وأبلغت اليابان  -31
 والصومال وجنوب أفريقيا وأوغندا  مثاًل  دن نتائج أنشطة رصد تغير المناخ.

ي دددت بوضوح المكونات أن ثلث البلدان فقط هي الت ويبين التقييم الذي أجرته األمانة للتقارير الوطنية ال،امسة -37
دلى ،دمات النمم اإليكولوجية. ولم تددد معمم البلدان إال أن التنوع البيولوجي وم،اطر ونتائج التنوع البيولوجي الضعيفة من 

 تغير المناخ ليس سوى أثر متوق  أن يؤثر  أو أثر بالفعل دلى التنوع البيولوجي. وبغية تدديد اإلجراءات ذات األولوية بمعالجة
تغير المناخ والست،دام الموارد المددودة بصورة فعالة  ثمة داجة إلى فهم المكونات من التنوع البيولوجي و،دمات النمم 

 اإليكولوجية األكثر درضة لل،طر من جانب تغير المناخ وما هي أ،طار وتأثيرات تغير المناخ دلى التنوع البيولوجي.

فووووي االسوووتراتيجيات و،طووووط العمووول الوطنيووووة  إدمووواج الشووووواغل المتعلقوووة بتغيوووور المنووواخ -3
المنقدووووة والمسووووتكملة للتنوووووع البيولوووووجي: الغايووووات الوطنيووووة واألهووووداف واألدمووووال ذات 

 األولوية والعناصر المماثلة 

استعدادًا إلدداد الطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  أجرت األمانة تقييمًا للغايات الوطنية  -32
ات الرامية إلى تدقيق تلك الغايات استنادًا إلى دراسة لالستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي وردت واإلجراء

من البلدان التالية: استراليا  بيالروس  بلجيكا  كولومبيا  جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية  الجمهورية الدومينيكية  
األوروبي  فنلندا  فرنسا  أيرلندا  اليابان  مالطة  ميانمار  صربيا  أسبانيا  سورينام  سويسرا  تيمور  السلفادور  انجلترا  االتداد

ليستي  توفالو  فنزويال. ودالوة دلى ذلك نمر التقييم في مجمودة من الغايات الوطنية التي وضعتها البرازيل. وسيتواصل 
و،طط دمل وطنية أ،رى للتنوع البيولوجي  ودلى ذلك ينبغي النمر إلى  تدديث هذا التقييم وتنقيده الستيعاب استراتيجيات

هذه النتائج األولية دلى أنها تمهيدية. ويركز هذا التقييم دلى الغايات الوطنية  واألهداف واإلجراءات ذات األولوية والعناصر 
ا يتعلق بااللتزامات الدولية التي أ دلنت من ،الل المماثلة المدرجة في االستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي فيم

 02من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي وجوانب الهدف  01أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي. ويناقش هذا القسم الفردي الهدف 
وتناقش  اخ.من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي ذات الصلة بم،زونات الكربون والت،فيف والتكيف فيما يتعلق بتغير المن
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من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي ذات الصلة باستعادة النمم اإليكولوجية ومكافدة التصدر في  02الجوانب من الهدف 
 (.UNEP/SBSTTA/18/14الوثيقة المتعلقة باستعادة دفم النمم اإليكولوجية )

ية للتنوع البيولوجي التي ت لقيت منذ وفي وقت إدداد هذه الوثيقة  فإنه من بين االستراتيجيات و،طط العمل الوطن -39
من أهداف أيتشى للتنوع  2االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  أشارت جميعها تقريبًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الهدف 

دان التي لديها أهداف تتعلق ب،فض فق 4أنه من بين األطراف التسعةفالبيولوجي ضمن أهدافها الوطنية. فعلى سبيل المثال 
الموائل  تعترف االستراتيجية و،طة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ال،اصة بتيمور ليستي بأن "األنشطة البشرية واالست،دام 
غير المستدام للموارد الطبيعية هي األسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي في تيمور ليستي" وتعهدت "بتدديد االستراتيجيات 

فضاًل دن "تعميم التنوع البيولوجي في ال،طط والبرامج القطادية لمعالجة  هذه الموارد بصورة أكثر استدامة" والدوافز الست،دام
. ودالوة دلى ذلك  تعترف الجمهورية الدومينيكية بأن العامل الرئيسي لفقدان 5الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي" األسباب

معدل فقدان الموائل  3101غالل الموارد الطبيعية وتعهدت بأن ت،فض بدلول دام التنوع البيولوجي والموائل يأتي ضمن است
بطاء وتيرة التدهور والتفتيت. 32الطبيعية بنسبة   6في المائة وا 

من أهداف أيتشى للتنوع  01وقد وض  ددد قليل نسبيًا من األطراف أهدافًا وطنية أو دناصر مماثلة تتعلق بالهدف  -21
در المالدمة بأن دددًا من استراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي ف دصت تأتي من البيولوجي )غير أنه تج

بلدان ليس لديها شعاب مرجانية(. وأشار الكثير من األطراف في استراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ال،اصة 
يسيًا لفقدان التنوع البيولوجي. وتتفق تلك الغايات الوطنية التي تم تدديدها  بها  الدور المتزايد لتغير المناخ بادتباره مدركًا رئ

بصورة دامة  م  أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي. غير أن هناك اتجاهًا إلى التركيز بصفة دامة دلى إقامة المقاومة )التكيف( 
،فض الضغوط البشرية المصدر دلى الشعاب  إزاء تغير المناخ. ويشير ددد قليل من الغايات الوطنية بصورة صريدة إلى

المرجانية. وبالمثل يشير ددد قليل من الغايات الوطنية  بصورة واضدة  إلى ،فض الضغوط البشرية المصدر دلى النمم 
وضعا  وثمة بعض األمثلة التي تعارض هذا االتجاه تمثل فنلندا والبرازيل اللذين اإليكولوجية التي هي ضعيفة أمام تغير المناخ.

من األهداف  2غايات وطنية تشير إلى ،فض الضغوط البشرية المصدر دلى النمم اإليكولوجية الضعيفة. ويقدم الهدف 
من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي. ويسعى  02و 01االستراتيجية الوطنية للنيجر مثااًل دلى هدف وطني ذي صلة بالهدفين 

وتهدف إلى ،فض تلوث الهواء  وانبعاثات غازات   تأثيرات تغير المناخ بشأنت،فيف هذا الهدف إلى تعزيز قدرات التكييف وال
 االدتباس الدراري  والنفايات  والملوثات من العمليات الصنادية واألنشطة الزرادية.

ة معمم االستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي ف دصت غايات وطنية أو التزامات مماثلويتضمن  -20
من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي. وتشير غالبية الغايات الوطنية إلى االضطالع بأنشطة استرجاع   02ذات صلة بالهدف 

ددد قليل فقط من الغابات الوطنية ذات الصلة بهذا الهدف  بوضوح  إلى م،زونات الكربون أو الت،فيف أو التكيف  إشارةم  
 م  تغير المناخ.

 أثيرات تغير المناخأنشطة لمعالجة ت -2

وتشير األطراف  من ،الل تقاريرها الوطنية ال،امسة  إلى طائفة من اإلجراءات لمعالجة تأثيرات تغير المناخ تتراوح  -23
بين وض  سياسات لمعالجة تأثيرات تغير المناخ دلى التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية  ووض  أو تعديل الترتيبات 

                                                           
ممى الشعبية الديمقراطية  الجمهورية الدومينيكية  فنلندا  فرنسا  اليابان  مالطة  سويسرا  تيمور ليستي والمملكة المتددة لبريطانيا الع جمهورية كوريا 4

 وأيرلندا الشمالية.
http://www.cbd.int/doc/world/tl/tl-( دلى 3131-3100تتوافر استراتيجية و،طة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في تيمور ليستي ) 5

en.pdf-01-nbsap. 
": تتوافر دلى 3131-3100"االستراتيجية الوطنية لدفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام في الجمهورية الدومينيكية: ،طة دمل للفترة  6

es.pdf-01-nbsap-http://www.cbd.int/doc/world/do/do. 

http://www.cbd.int/doc/world/tl/tl-nbsap-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/world/tl/tl-nbsap-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/world/tl/tl-nbsap-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/world/do/do-nbsap-01-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/world/do/do-nbsap-01-es.pdf
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د،الوالتكيف فيما يتعلق بتغير المناخ   المؤسسية للت،فيف ن هج معتمدة دلى النمم اإليكولوجية إزاء الت،فيف والتكيف فيما  وا 
 يتعلق بتغير المناخ

نقطة بداية هامة في جهود بلد ما لمعالجة تأثيرات تغير المناخ. وقد أبلغ   دادة  ويعتبر وض  سياسة أو استراتيجية -22
دماجياسات لمعالجة الت،فيف والتكيف فيما يتعلق بتغير المناخ  العديد من األطراف دن ادتماد س الجوانب المتعلقة بتغير  وا 

فعلى سبيل المثال ادتمدت  في السياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
يولوجي رسالة "لالضطالع بإجراءات فعالة وملموسة لزيادة مقاومة النيجر ل،دمة االستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع الب

". 3131النمم اإليكولوجية للتأثيرات المعاكسة لتغير المناخ وتدسين إدارة التنوع البيولوجي لضمان الدد من فقدانه بدلول دام 
ل الوطنية للتنوع البيولوجي إزاء النيجر وفيما يتجاوز هذه الرسالة يمثل تغير المناخ بصورة قوية في االستراتيجية و،طة العم

 ادترافًا بالتأثيرات السلبية التي ي توق  أن تكون لتغير المناخ دلى التنوع البيولوجي والرفاهة البشرية للبلد.
وتبلغ أوغندا دن أن مقاومة النمم اإليكولوجية وأهمية التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية قد أ درجت في  -22

البلد بشأن تغير المناخ. وأبرز التقرير الوطني ال،امس لجنوب أفريقيا إدماج الن هج المعتمدة دلى النمم اإليكولوجية في  سياسة
. ودالوة دلى ذلك تعترف الورقة 3100دملية التكيف في االستراتيجية الوطنية للبلد بشأن التنمية المستدامة و،طة العمل لعام 

بدور النمم اإليكولوجية السليمة في التصدي لم،اطر تغير المناخ   3100ي لتغير المناخ لعام البيضاء الوطنية بشأن التصد
دادة التأهيل واالسترجاع في تدسين المقاومة لتغير المناخ والدد من تأثيراته.  ودور دفم النمم اإليكولوجية  وا 

ة في استراتيجيتها و،طط دملها الوطنية وقد أدرجت سانت لوتسيا مدور تركيز دلى تغير المناخ والتقلبات المنا،ي -22
 لتغير المناخ.

وي،طط ددد قليل من البلدان وينفذ برامج ومشرودات للن هج المعتمدة دلى النمم اإليكولوجية إزاء الت،فيف من آثار  -21
دارتها م  تركيز أكثرها شيودًا دلى الدد من االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات و  تغير المناخ دفم الغابات وا 

. ويناقش التقرير الوطني ال،امس لبنن ،طط البلد بشأن تنفيذ مشرودات +REDD المستدامة وتعزيز م،زونات كربون الغابات
 الدد من االنبعاثات المشار إليها أداله.

هكتار  2 111 وأشار التقرير الوطني ال،امس للنيجر إلى مشروع بعنوان "الكربون الديوي" الذي أسفر دن زرادة -27
. وقد دمل البلد دلى زيادة تعزيز بالودات الكربون وتدسين مقاومة النمم Acacia Senegalو  Acacia seyalبأشجار الصنت 

أن المبادرات المتعلقة باستعادة دالة  ناإليكولوجية من ،الل إدادة التشجير والتجديد الطبيعي للنباتات. وتبلغ اليابان د
نشاء ممرات ،ضراء تتقدم بصورة جيدة دلى النطاق الوطني وأن استعادة الغابات قد الطبيعة  ودمليات ال غابات المالئمة  وا 

ألف هكتار ومن ثم اإلسهام في مقاومة النمم اإليكولوجية والت،فيف من آثار تغير  221موقعًا دلى مسادة  32جرت في 
 المناخ.

ناطق التي ن زدت أشجارها وشهدت زيادة في استعادة غابات هكتارًا من الم 1,050وقد ،ططت جزر سليمان الستعادة  -22
دن +REDDالمنغروف. ويأمل البلد في أن تشكل مشرودات الدد من االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات 

 دوافز تقدم للقرويين لدفم الغابات بداًل من استعادتها لغرض قط  األشجار.
الن هج  مباست،دا  ت ،طط بعض البلدان وتنفذ برامج ومشرودات  +REDDنبعاثات ودالوة دلى مشرودات ،فض اال -29

النمم اإليكولوجية إزاء التكيف م  تغير المناخ. وفي أوغندا  يجري داليًا تنفيذ مشرودات للتكيف معتمدة دلى  المعتمدة دلى
لبيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية من ،الل النمم اإليكولوجية في منطقتي جبل الغون وجبل راونصوري تركز دلى التنوع ا

اإلدارة والدفم واالسترجاع. وتضطل  جنوب أفريقيا داليًا بعملية لوض  استراتيجيات للتصدي و،طط تكيف لجمي  البيومات في 
ن تغير المناخ. البلد ونفذت ددد قليل من مشرودات التكيف التي يمولها صندوق التكيف في اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأ



UNEP/CBD/SBSTTA/18/13 
Page 10 

 

وتنفذ رواندا مشرودًا بعنوان "نهج المنامر الطبيعية إزاء استرجاع الغابات ودفمها" يروج لنهج المنامر الطبيعية إزاء دفم 
 التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام والتكيف م  تغير المناخ ومكافدة تدهور األراضي.

قارير الوطنية ال،امسة التي تلقتها إلى أن التنوع البيولوجي و،دمات ودلى ذلك يشير التقييم الذي أجرته األمانة للت -21
النمم اإليكولوجية ال ت دمج بصورة كبيرة في الكثير من البلدان في سياسات واستراتيجيات الت،فيف والتكيف فيما يتعلق بتغير 

وع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية في المناخ. غير أنه نمرًا ألن معمم هذه التقارير لم يناقش بصورة صريدة إدماج التن
 سياسات واستراتيجيات تغير المناخ  فإن من الصعب تدديد ذلك بأي قدر من التأكيد.

وتبين التقارير الوطنية ال،امسة أن الكثير من األطراف تض  وتنفذ ن هج تعتمد دلى النمم اإليكولوجية إزاء الت،فيف  -20
 في البلدان الناميةالغابات والدد من االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات م  التركيز في الوقت الداضر دلى 

REDD+ تعالج ن هج الت،فيف الدجم والعمليات المتعلقة بالتدهور. وتشير  مدى. غير أنه مازال من غير الواضح إلى أي
ها أنواع البيوم األ،رى و،اصة أراضي ال،ث واألراضي التقارير إلى أن األطراف لم تدرس الفرص المتادة للت،فيف التي تقدم

 العشبية وفي أنواع التربة

لتنووووع البيولووووجي فيموووا يتعلوووا بوووالن ه  الخياخووواتية بشوووأ  اتخبيوووا الضووومانات اات اللووولة  - ال اا 
لقضوايا المتعلقووة بمفووا النبعا وات الناشووئة عوو  إزالوة الغابووات وتوودبور لوالحووافز اإليجابيووة 

الحفوظ واإلدارة المخوتدامة وتعزيووز ممزونوات الكربوو  فووي الغابوات فوي البلوودا  الغابوات ودور 
 (2-9)البند  +REDD النامية

يتضمن هذا القسم موجزًا للمعلومات ذات الصلة بتطبيق الضمانات بشأن التنوع البيولوجي )القسم الفردي ألف(   -23
تنفيذ أنشطة ،فض  بفضلاألصلية والمدلية التي تتدقق  فضاًل دن المعلومات بشأن المناف  للتنوع البيولوجي والمجتمعات

وال،برات بشأن الن هج غير المعتمدة دلى السوق    ودن المبادرات+REDD االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات
شأن تغير المناخ )القسم الفردي التفاقية األمم المتددة اإلطارية ب CP.17/3من المقرر  17إليه في الفقرة  أ شيردلى الندو الذي 

 باء أدناه(. ويتضمن القسم الفردي جيم قسمًا ،تاميًا دن التطورات األ،رى والبدوث واالدتياجات من بناء القدرات.
دلى الندو الذي ط لب في  01/22)ح( من المقرر 9وسوف ت عالج مشورة أ،رى بشأن القضايا المدرجة في الفقرة  -22

   في اجتماع للهيئة الفردية ي عقد قبل االجتماع الثالث دشر لمؤتمر األطراف.00/09من المقرر  02الفقرة 
وتستند النتائج الواردة في هذا القسم  بالدرجة األولى  إلى وجهات التي قدمتها الدكومات والمنممات ردًا دلى  -22

فضاًل دن 3102ن األول ديسمبر/كانو  00الصادر في  (SCBD/SAM/DC/CS/ac/82980 أشاريرقم ) 002-3102اإل،طار 
الدراسات المتوافرة المستعرضة من جانب نمراء. غير أنه ن مر أيضًا في بعض المد،الت ذات الصلة من دلقات دمل معنية 

من  02  و00  2ببناء القدرات بشأن دفم النمم اإليكولوجية واسترجادها  م  التركيز دلى ال،برات العملية لتدقيق األهداف 
. وترد معلومات أ،رى دن نتائج دلقات العمل هذه  التي دالجت ضمن جملة أمور م،تلف 7تنوع البيولوجيأهداف أيتشى لل

 أدوات الت،طيط والسياسات المكانية فضاًل دن الصكوك االقتصادية الرامية إلى وقف إزالة الغابات وتدهور الغابات في الوثيقة
UNEP/CBD/SBSTTA/18/14. 

 معلومات أخاخية -ألف

  آلية للترويج CP.16/1مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ  بمقتضى المقرر أنشأ  -22
ل،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات  ودفم م،زونات الكربون في الغابات  واإلدارة المستدامة للغابات  

                                                           
 (.3102(  والبرازيل )مارس/آذار 3102(  األردن )يناير/كانون الثاني 3102د قدت ثالث دلقات دمل دتى اآلن: فيجي )نوفمبر/تشرين الثاني  7
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. وتركز آلية هذا ال،فض  قبل كل شئ  دلى الت،فيف من +REDD البلدان النامية وتعزيز م،زونات الكربون في الغابات في
تغير المناخ من ،الل ،فض انبعاثات غازات االدتباس الدراري وزيادة امتصاص كربون الغابات. غير أنه ينبغي  وفقًا للفقرة 

ت ،فض االنبعاثات المشار إليها  ضمن جملة الوارد فيه  أن تكون إجراءا 0باالقتران م   التذييل  CP.16/1من المقرر  19
أمور  متساوقة أيضًا م  أهداف السالمة البيئية ومراداة الومائف المتعددة للغابات وغيرها من النمم اإليكولوجية. ودلى ذلك 

ي ددمها قائمة بالضمانات )المشار إليها فيما بعد بأنها "ضمانات كانكون"( ينبغ CP.16/1من المقرر  0يتضمن التذييل 
(  واإلبالغ دن ذلك 73( وأن تأ،ذها البلدان النامية في االدتبار لدى وض  استراتيجياتها الوطنية )الفقرة 19وترويجها )الفقرة 

من ،الل نمام معلومات الضمانات  من جانب جمي  البلدان التي تهدف إلى المشاركة في أنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة 
 )د((. 70ر الغابات )الفقرة دن إزالة الغابات وتدهو 

 ويتعلق ددد من هذه الضمانات باالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: -21
  :)اإلجراءات تستكمل أو تتسق م  أهداف برامج الغابات الوطنية واالتفاقيات واالتفاقات الدولية الضمان )أ

 ذات الصلة؛

  المجتمعات المدلية من ،الل مراداة الضمان )ج(: ادترام معارف ودقوق الشعوب األصلية وأدضاء
االلتزامات الدولية ذات الصلة  والمروف والقوانين الوطنية ومالدمة أن الجمعية العامة لألمم المتددة قد 

 ادتمدت إدالن األمم المتددة بشأن دقوق الشعوب األصلية؛

 ،اصة المجتمعات األصلية الضمان )د(: المشاركة الكاملة والفعالة من جانب أصداب المصلدة المعنيين و
 والمدلية؛

  الضمان )هو(: تتسق اإلجراءات م  دفم الغابات الطبيعية والتنوع البيولوجي وتضمن ددم است،دام أنشطة
لتدويل الغابات الطبيعية بل است،دامها بداًل من ذلك في التدفيز دلى دماية ودفم الغابات ،فض االنبعاثات 

 ية ال،اصة بها ولتعزيز المناف  االجتمادية والبيئية األ،رى.الطبيعية و،دمات النمم اإليكولوج
 إرشاداتالصادر دن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ   CP.17/12وقدم المقرر  -27

 CP.16/1في المقرر دن الكيفية التي ت عالج بها وت رادى جمي  الضمانات المشار إليها  بشأن النمم التي توفر المعلومات
الضرورية لتفعيل آلية ،فض  إرشاداته . واستكمل مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية  ،الل دورته التاسعة دشر0والتذييل 

بشأن توقيت   CP.19/12االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات من ،الل مجمودة من المقررات  تشمل المقرر
ومراداتها.  0والتذييل  CP.16/1،ص المعلومات دن كيفية معالجة جمي  الضمانات المشار إليها في المقرر ووتيرة درض مل

وسيتواصل النمر في وض  نمم توفير المعلومات دن الضمانات ،الل االجتماع الدادي واألربعين للهيئة الفردية للمشورة 
3102ارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر/كانون األول العلمية والتقنية التابعة التفاقية األمم المتددة اإلط

8. 
وادترف مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بإمكانيات التآزر فيما بين أنشطة ،فض االنبعاثات  -22

  3131-3100رة وتنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في الفت  +REDD الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات
األطراف والدكومات األ،رى والمنممات  00/09وأهداف أيتشى للتنوع البيولوجي التابعة لها. ودث المؤتمر  في المقرر 

المعنية دلى أن تنفذ بالكامل األدكام والمقررات ذات الصلة في االتفاقية واتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
األطراف إلى تعزيز جهودهم لتوفير المناف  للتنوع  00/09تبادلة الددم. كما ددا مؤتمر األطراف في المقرر بطريقة متساوقة وم

البيولوجي وللمجتمعات األصلية والمدلية وتدقيق أهداف االتفاقية من ،الل أنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات 
ستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات الوطنية أو وتدهور الغابات دن طريق إقامة التآزر بين اال

                                                           
 .22-32  الفقرات FCCC/SBSTA/2013/3 الوثيقة 8
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اتفاقية األمم المتددة اإلطارية الصادر دن  CP.16/1من المقرر  73)أ( و70،طط العمل دلى الندو المشار إليه في الفقرتين 
 بشأن تغير المناخ.

الذي يتضمن المزيد من  00/09ر بالمرفق في المقرر وقد أداط مؤتمر األطراف دلمًا ،الل اجتماده الدادي دش -29
ية بشأن الصادر دن اتفاقية األمم المتددة اإلطار  CP.16/1من المقرر  0اإلرشادات بشأن تطبيق الضمانات الواردة في التذييل 

تغير المناخ. ود ديت األطراف من البلدان النامية إلى أن تنمر في المعلومات الواردة في المرفق لدى ت،طيط وتنفيذ األنشطة 
. كما د ديت األطراف والدكومات األ،رى .+REDD المتعلقة ب،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات

المعلومات الواردة في المرفق لدى إدداد التقارير الوطنية وغير ذلك من التقديمات المتعلقة بالتقدم والمنممات إلى أن تنمر في 
الم درز صوب تدقيق أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي ودسبما يكون ممكنًا  في التقديمات األ،رى ذات الصلة في إطار 

 العمليات األ،رى.
وق  الدم مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير وفيما يتعلق بالن هج غير المعتمدة دلى الس -21

لت،فيف والتكيف إزاء اإلدارة ل المشتركة ن هجالهذه الن هج مثل ن باإلمكان وض  أ  CP.17/2من المقرر  17المناخ في الفقرة 
وتطبيق ضمانات دلى الندو المشار إليه  كبديل غير معتمد دلى السوق يددم ويعزز الدوكمة  المتكاملة والمستدامة للغابات

ضافةوالومائف المتعددة للغابات.  CP.16/1في المقرر  لذلك طلبت الهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية التابعة التفاقية  وا 
نهجية من األطراف األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ  في دورتها الثامنة والثالثين تقديم مد،الت بشأن اإلرشادات الم

وسوف ينمم اجتماع لل،براء أثناء  .9وسمدت بانضمام المنممات المراقبةفي اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
،الل االجتماع األربعين للهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية التابعة التفاقية  3102الدورة بشأن المسألة في يونيه/دزيران 

 مم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ.األ

 المبرات والدروس المختفادة فيما يتعلا بتخبيا الضمانات -باء

ديسمبر /كانون  SCBD/SAM/DC/CS/ac/82980  00الرقم اإلشاري ) 002-3102أصدر األمين التنفيذي اإل،طار  -20
)ب( 01  2ت ذات صلة باألسئلة الواردة في الفقرات   ددا فيه الدكومات والمنممات المعنية إلى تقديم معلوما(3102األول 

كوادور. وقد وصل أدد دشر تقديمًا استجابة لهذا اإل،طار: ستة تقديمات من الدكومات )أرمينيا  00/09من المقرر  07و   وا 
)منممة من منممات وألمانيا  وناميبيا  والنرويج  والمملكة المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا الشمالية(  و،مسة تقديمات 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  وأمانة اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ  وبرنامج األمم المتددة للبيئة  
هذه والمركز العالمي لرصد الدفم  والصندوق العالمي للدياة البرية  واالتداد الدولي لدفم الطبيعة(. وقد أبرزت التقديمات من 

 المنممات اإلجراءات ذات الصلة التي ات،ذها العديد من البلدان النامية.

البيولوووجي الضوومانات بشووأن التنوووع ال،بوورات والوودروس المسووتفادة فيمووا يتعلووق بتطبيووق  -0
لووودى ت،طووويط وتنفيوووذ أنشوووطة ،فوووض االنبعاثوووات الناشوووئة دووون إزالوووة الغابوووات وتووودهور 

  .  +REDD الغابات

معمم البلدان مازالت في المرادل األولي فقط من تصميم نمم الضمانات ألنشطة ،فض  وأمهرت التقديمات أن -23
االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات. ويرتكز تصميم نمم الضمانات دادة دلى األطر والمبادرات القائمة 

سبة للبلدان التي انتقلت إلى ما يتجاوز مردلة االستعداد  ويتوافق م  المتطلبات الواردة في القوانين والسياسات الوطنية. أما بالن
 ركز الكثير منها دلى تدديد ووض  المبادئ والمعايير التي تسادد في توافق أنشطتها م  إطار كانكون للضمانات.

                                                           
9 market_mechanisms/items/7712.php-http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non 

http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non-market_mechanisms/items/7712.php


UNEP/CBD/SBSTTA/18/13 
Page 13 

 

دددة م إرشادات  الذي يتضمن 00/09وفي دين أن التقديمات التي ت لقيت لم ت شر بصورة مدددة إلى المرفق بالمقرر  -22
التفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ  قدمت  CP.16/1في المقرر  0بشأن تطبيق الضمانات الواردة في التذييل 

دلى الن هج واألدوات والتدابير لمعالجة الم،اطر المدتملة دلى التنوع البيولوجي التي قد تنطوي دليها دملية  طائفة من األمثلة
وتشمل الم،اطر دلى التنوع البيولوجي  .+REDD نبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغاباتتنفيذ أنشطة ،فض اال

المشار إليها في التقديمات تدويل الغابات الطبيعية إلى مزارع أو غير ذلك من االست،دامات التي تن،فض فيها قيمة التنوع 
وترتف  فيها قيمة التنوع   بمناطق تن،فض فيها قيمة الكربون إزالة الغابات وتدهور الغابات اإلستعاضة دنالبيولوجي  

البيولوجي بما في ذلك التسرب فيما بين النمم اإليكولوجية  وزيادة الضغوط دلى النمم اإليكولوجية غير الدرجية التي ترتف  
البيولوجي. كما أشارت التقديمات إلى التنوع وتشجير المناطق غير الدرجية التي ترتف  فيها  قيمة   فيها قيمة التنوع البيولوجي

األراضي والموارد الناشئة  فى  دقوقالالتأثيرات االجتمادية واالقتصادية والثقافية المدتملة مثل فقدان األراضي التقليدية وتقييد 
دادة تسكين الشعوب األصلية والمجتمعات المعتمدة دلى الغابات أو فقدان المعارف اإليكولوجية  وس بل المعيشة دن تشريد وا 

 الريفية.
معمم األطر ال،اصة بتنفيذ  أنه تبين أنوأمهرت التقديمات أن المروف واألدوال الوطنية تتطلب ن هج نودية. غير  -22

دلى األقل بعض العناصر تتضمن    +REDD الضمانات بشأن ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات
 ذلك: اإلجرائية المشتركة بما في

وض  سياسات ومواصفات ومبادئ أو معايير جامعة لتدديد وتدقيق األهداف االجتمادية والبيئية بما في  )أ( 
 ذلك وض  الضمانات بشأن المجتمعات األصلية والمدلية والتدقق منها استنادًا إلى نممها التقليدية للقيمة والدوكمة 

لم،اطر والمناف  المجتمعية والبيئية المدتملة لألنشطة الناشئة دن إجراء الدراسات ودمليات التقييم األولية ل )ب( 
 إزالة الغابات وتدهور الغابات 

 تدليل الضمانات القائمة بما في ذلك تلك الواردة في اإلطار القانوني ذات الصلة  وتدديد الثغرات  )ج( 
 وطني مشاورات متعددة أصداب المصلدة دلى المستويين الوطني ودون ال دقد )د( 
 والتشاركية والدصري اجتماديًا فيما يتعلق باالدتبارات الجنسانية الشفافية نهج يتسم بضمان  (ه) 

ضمانات بما في ذلك الم،اطر والتأثيرات والمناف  الإضفاء الطاب  المؤسسي دلى دملية لرصد وتطبيق  )و( 
 بالنسبة للتنوع البيولوجي  . +REDD الغابات المشتركة ألنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور

 وض  العناصر المالئمة لإلبالغ دن الضمانات من ،الل نمام لمعلومات الضمانات. )ز( 
دددًا من األدوات والتدابير التي تبين أنها مفيدة لتطبيق الضمانات بالنسبة للتنوع ودالوة دلى ذلك أبرزت التقديمات  -22

 :ذ أنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغاباتالبيولوجي لدى ت،طيط وتنفي

 است،دام النمم التشاركية لرصد الغابات أو النمم الساتلية للرصد  )أ( 
 است،دام مؤشرات مؤقتة  )ب( 
ة الصافية ديث أن األ،ير  اإلزالةدساب األهداف بشأن ال،فض في إزالة الغابات بصورة إجمالية بداًل من  )ج( 

 تتيح إزالة الغابات الطبيعية التي يرتف  فيها التنوع البيولوجي من ،الل زيادة النمو والمزارع ذات النوع الوادد 
 تدديد المواق  التي ترتف  فيها قيمة التنوع البيولوجي وتدديد أولوياتها  )د( 
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دارة الت،طيط التشاركي الست،دام األراضي الذي يعالج التأثيرات الزرادية وا (ه)  لصنادات االست،راجية  وا 
 وتدد من فقدانها الغابات واألنشطة األ،رى التي يمكن أن تعزز دماية الغابات 

بإمكانيات ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات دلى تدقيق المناف   الودياستثارة  )و( 
ي  نطاق قبول اإلجراءات ذات الصلة ب،فض االنبعاثات الناشئة دن المتعددة بما في ذلك است،دام طرق التواصل المالئمة لتوس

 وتدقيق أهداف الدفم إزالة الغابات وتدهور الغابات 
التدريب في الدقول دلى مداسبة الكربون  والتقنيات التشاركية لرسم تدابير بناء القدرات بما في ذلك  )ز( 

جراءات الموافقة المسبقة     دن دلموالدرة ال،رائط وا 
الترويج الست،دام األنواع المدلية إلثراء الغابات واستعادتها في إطار ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة  )ح( 

 الغابات وتدهور الغابات 
ضمان ددم وض  دوافز مباشرة أو غير مباشرة لتدويل الغابات الطبيعية المن،فضة الكربون إلى مزارع  )ط( 

 الغابات الطبيعية إلى مزارع من ،طط التعويض درجية بما في ذلك استبعاد تدول 
إدماج األهداف الوطنية بمقتضى استراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في تنفيذ ،طط  )ي( 

 ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات 
المبادئ التوجيهية المتعلقة بالموافقة  وسلطت األطراف والمنممات األضواء دلى ددد من األدوات النودية مثل -21

  وكتيب التعليمات دن رصد التنوع البيولوجي في أنشطة 10المسبقة والدرة دن دلم التي وضعها الصندوق العالمي للدياة البرية
طلس البيانات ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات التي وضعتها ألمانيا وجمعية دلم الديوان في لندن وأ

صندوق األدوات المعني بالمناف   12  الدساب التفادلي للكربون 11اإليضادية دن الكربون والتنوع البيولوجي  وال،رائط التفادلية
وضعه المركز العالمي لرصد الدفم التاب  لبرنامج األمم المتددة للبيئة  واألداة المتكاملة لتقييم التنوع البيولوجي التي  13المتعددة

وفر معلومات دن المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي المعترف بها دلى النطاق العالمي والمناطق المدمية بالقانون من ،الل ت
 .14أدوات رسم ال،رائط التفادلية

ومن ،الل تدديد موق  شبكات المناطق المدمية الممثلة إيكولوجيًا  يمكن أن توفر تدليالت الثغرة في المناطق  -27
بلدًا ناميًا  بيانات مكانية أساسية مفيدة. وتمثل معمم البلدان التي  31ب االتفاقية المستكملة من جانب أكثر من المدمية بموج

استكملت تدليالت الثغرة بلدانًا رائدة أيضًا ضمن مرفق الشراكة المتعلقة بكربون الغابات وبرنامج األمم المتددة التعاوني بشأن 
 لة الغابات وتدهور الغابات في البلدان النامية.،فض االنبعاثات الناشئة دن إزا

المناف  التي تعود دلى التنوع البيولوجي والمجتمعوات األصولية والمدليوة المتدققوة مون  -3
 ،الل تنفيذ أنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات 

مازالت في مردلتها األولي     +REDD وتدهور الغابات نمرًا ألن أنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات -22
تنفيذ هذه  بفضلال تتوافر معلومات شاملة دن المناف  التي تعود دلى التنوع البيولوجي والمجتمعات األصلية والمدلية 

                                                           
10 http://awsassets.panda.org/downloads/fpic_working_paper_01_10_14_small.pdf. 
 القطري والعالمي.تبين ال،رائط التفادلية توزي  كثافة الكربون فيما يتعلق بالمناطق التي يرتف  فيها التنوع البيولوجي والمناطق المدمية دلى المستوى  11
 دلى ال،ريطة العالمية. موق ب الكربون التفادلي المست،دمين بتقديرات أولية دن قيم الكربون في المناطق المدمية القائمة أو أي يزود دسا 12
إزالة  صندوق األدوات المعني بالمناف  المتعددة وض  من أجل تدليل المناف  المتعددة ل،فض االنبعاثات الناشئة دن ،فض االنبعاثات الناشئة دن 13
 غابات وتدهور الغابات وتوفير المعلومات دن العالقات المكانية بين الكربون وغير ذلك من ،دمات النمم اإليكولوجية.ال

14 www.ibatforbusiness.org. 

http://awsassets.panda.org/downloads/fpic_working_paper_01_10_14_small.pdf
http://www.ibatforbusiness.org/


UNEP/CBD/SBSTTA/18/13 
Page 15 

 

راضات نميرة األنشطة. وقد تركزت تقديمات األطراف والمنممات الداضرة بصفة مراقب والدراسات المتوافرة ال،اضعة الستع
واآلليات الرامية إلى تنفيذ ضمانات ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات بطريقة سوف  األدواتدلى 

 تؤدي إلى تدقيق المناف  المتعددة من أنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات.
آلليات التي اقت ردت بادتبارها دنصرًا معاونًا لتنفيذ الضمانات بالنسبة للتنوع وا األدواتوفي دين ل،ص القسم الساب   -29

البيولوجي  قدمت األطراف والمنممات األمثلة التالية الست،دامها كعناصر يمكن أن تددم تنفيذ الضمانات االجتمادية 
 للمجتمعات األصلية والمدلية:

وجيهية الوطنية والدولية إلدماج دماية التنوع البيولوجي والدد إشراك السكان المدليين في وض  المبادئ الت )أ( 
  . +REDD من الفقر في آليات ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات

دلى المستوى . +REDDوض  ،طط لتنفيذ ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات  )ب( 
 دماية التنوع البيولوجي وس بل العيش للمجتمعات المدلية ايير اجتمادية وبيئية تضمن مزودة بمع دون الوطني
رسم ،رائط الغابات  وت،طيط المناطق الصغرى والرصد لتدليل ومعالجة النزادات لالعمليات التشاركية  )ج( 

ات المدلية المقبلة بتقاسم األرباح لآللي المدتملة بين المجتمعات وتعزيز ترتيبات ديازة األراضي وس بل العيش ووض  أساس
 والمناف   
في أنشطة مثل تعيين  بناء القدرات للمجتمعات األصلية والمدلية لمشاركة الدكومات والقطاع ال،اص )د( 

 المناطق باالست،دامات التقليدية للتنمية المستدامة أو الدفم 
 تعزيز الموافقة المسبقة والدرة دن دلم  (ه) 

وائد المستديرة الوطنية واإلقليمية المتعلقة ب،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور إقامة الم )و( 
 التي تجم  جمي  أصداب المصلدة المعنيين معًا لتوفير االستنارة للسياسات اإلقليمية والوطنية. . +REDD الغابات

من ،طط الدصول وتقاسم المناف   والمدفودات مقابل وأشار العديد من التقديمات إلى أن المعارف وال،برات المتوافرة  -11
دارة الموارد الطبيعية المعتمدة دلى المجتم  المدلي وغير ذلك من المناقشات ذات الصلة في  ،دمات النمم اإليكولوجية  وا 

 تكون مفيدة. قدإطار االتفاقية والعمليات األ،رى 

السوووووق مثوووول ن هووووج الت،فيووووف  المبووووادرات وال،بوووورات بشووووأن الوووون هج غيوووور المعتموووودة دلووووى -2
والتكيووف المشوووتركة لتدقيووق اإلدارة المتكاملوووة والمسووتدامة للغابوووات بادتبووار ذلوووك بووودياًل 

 غير معتمد دلى السوق

. 002-3102لم تقدم األطراف أو المنممات أي معلومات دن الن هج غير المعتمدة دلى السوق استجابة لإل،طار  -10
اإلطارية بشأن تغير المناخ دقدت دلقات دمل مشتركة بشأن وض  إطار لم،تلف الن هج   غير أن أمانة اتفاقية األمم المتددة

 15في بون  ألمانيا. 3102والن هج غير لمعتمدة دلى السوق  واآللية الجديدة المعتمدة دلى السوق في أكتوبر/تشرين األول 
األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير وكشف استعراض تقارير دلقات العمل دن أن العديد من األطراف في اتفاقية  -13

المناخ التي شاركت في دلقات العمل فهمت الن هج غير المعتمدة دلى السوق بأنها ن هج تهدف إلى ،فض االنبعاثات لتدقيق 
تدويل وددات ثاني أكسيد الكربون أو االتجار بها أو  االستقرار لتركيزات غازات االدتباس الدراري في الغالف الجوي دون

تعويض دنها فيما بين األطراف. وأشارت دولة بوليفيا المتعددة القوميات إلى بديل غير معتمد دلى السوق لتدقيق المناف  ال
المشتركة للت،فيف والتكيف فيما يتعلق بالغابات. وكان من رأي العديد من األطراف  بما في ذلك أقل البلدان نموًا أن الن هج 

                                                           
15 market_mechanisms/items/7712.php-http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non. 

http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non-market_mechanisms/items/7712.php
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تضطل  بدور كبير في جهود الت،فيف في جمي  البلدان. وأشار األدضاء في فريق السالمة  غير المعتمد دلى السوق يمكن أن
البيئية الذي يتألف من ل،ينشتاين  والمكسيك  وموناكو  وجمهورية كوريا وسويسرا إلى أن الصكوك المعتمدة دلى السوق وتلك 

والدولية للترويج إلجراءات الت،فيف التي تدقق  غير المعتمدة دلى السوق تمثل وسائل تكاملية دلى المستويات الوطنية
إلى أن الن هج غير المعتمدة دلى السوق تنطوي دلى هدف تعزيز المردودية  األ،يرمردودية تكاليفها. كما أشار الفريق 

 منفذة.التكاليفية إلجراءات الت،فيف والترويج لإلجراءات م  المساهمة في نفس الوقت في التنمية المستدامة للبلدان ال
 اإلجراءات األمرى والحتياجات م  بناء القدرات  -ج

  سيضطل  األمين التنفيذي بأنشطة أ،رى لتوفير الددم لألطراف في 00/09)أ( من المقرر 01استجابة للفقرة  -12
 لتدقيق أهداف االتفاقية. . +REDD الترويج ألنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات

قدرة أنشطة ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور  إلى زيادةتنفيذ ضمانات كانكون  يؤدىيمكن أن و  -12
أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي وأهداف االتفاقية. وسوف تركز األدمال األ،رى دلى اإلسهام في تدقيق  . +REDD الغابات

االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات وتدديد أولوياتها دلى توفير الددم لألطراف في الت،طيط ألنشطة ،فض 
 مما سيؤدي أيضًا إلى ددم تدقيق أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي.

دارتها وتبادلها مثاًل إلى تدسين مجمودات البيانات  -12 ويمكن أن تؤدي الجهود التكاملية بشأن جم  المعلومات وا 
والمتعلقة باألولويات الوطنية لتوفير االستنارة للقرارات المتعلقة باست،دام األراضي. ونمرًا ألن الكثير المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

ضطل  داليًا بعملية وض  نممها الوطنية لرصد الغابات  تتوافر الفرصة الستكشاف داالت التآزر فيما بين يمن البلدان النامية 
. ويمكن أن 00/09)أ( من المقرر 7العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وفقًا للفقرة  هذه النمم ووض  وتنفيذ االستراتيجيات و،طط

تسادد داالت التآزر هذه في الرصد واإلبالغ دن التنوع البيولوجي دلى المستوى الوطني وتدديد الدواف  المباشرة والكامنة دلى 
النمم األساس لرصد بعض ضمانات ،فض االنبعاثات فقدان الغابات وتدهور الغابات. ودالوة دلى ذلك  يمكن أن تشكل هذه 

 ..+REDD الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات
أقاليمية في وي،طط األمين التنفيذي والمركز العالمي لرصد الدفم التاب  لبرنامج األمم المتددة للبيئة لعقد دلقة دمل  -11

ة اإلطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من المنممات المعنية.   بالتشاور م  أمانة اتفاقية األمم المتدد3102أغسطس/آب 
وتهدف دلقة العمل هذه إلى مواصلة إقامة أساس معرفي لل،برات والسيما دلى المستوى الوطني فيما بين جهات االتصال 

التكامل المدتملة في تنفيذ  لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ دن جوانب
ضمانات ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة الغابات وتدهور الغابات وأهداف أيتشى للتنوع البيولوجي ذات الصلة. وسوف 

الجهود اإليضادية التي تسهم في كل من أهداف ،فض االنبعاثات الناشئة دن إزالة  تسادد ال،برات العملية والممارسات الجيدة
وتدهور الغابات واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وسوف تتيح دلقة العمل الفرصة لمناقشة داالت التآزر المدتملة  الغابات

واستكشاف صلتها بالسياقات الوطنية الم،تلفة قبل االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع 
  األطراف في اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ. البيولوجي والدورة العشرين لمؤتمر

ودالوة دلى ذلك  سوف يواصل األمين التنفيذي التعاون م  أمانات اتفاقيات ريو األ،رى وأدضاء الشراكة التعاونية  -17
  02  00  7  2داف بشأن الغابات لتعزيز فرص التآزر في أطر اإلبالغ و،اصة لدى جمي  المعلومات من األطراف دن األه

من  2و 3من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي وجمي  المعلومات االجتمادية االقتصادية لتتب  التقدم في تنفيذ الهدفين  02
 أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي.

 (3-9اات الللة بالمناخ )البند  ةالهندخة الجيولوجي  -رابعاا 
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بشأن الهندسة الجيولوجية ذات الصلة بالمناخ.  00/31في المقرر  أ دد هذا القسم استجابة للطلبات المتضمنة -12
وفقًا للفقرة الفردية  ات،ذتويتضمن القسم الفردي ألف التالي المعلومات التي ت لقيت من األطراف فيما يتعلق بالتدابير التي 

رات المدتملة لتقنيات الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالتأثي األ،يرة. ويقدم القسم باء تدديثًا للتطورات 01/22)ث( من المقرر 2
 دلى التنوع البيولوجي و األطر التنميمية للهندسة الجيولوجية ذات الصلة بالمناخ والمتعلقة باالتفاقية

 11/33)ث( م  المقرر 8التقديمات بشأ  التدابير المتماة وفقاا للفقرة الفرعية  -ألف

)الرقم اإلشاري  013-3102اإل،طار  3102لثاني نوفمبر/تشرين ا 03بعث األمين التنفيذي في  -19
SCBD/SAM/SS/ac/82893 ددا فيه األطراف إلى تقديم معلومات دن التدابير التي ات،ذت وفقًا لإلرشادات المتعلقة بالهندسة )

ير معلومات . ود ديت األطراف إلى توف01/22)ث( من المقرر 2المتضمنة في الفقرة الفردية  بالمناخ ذات الصلةالجيولوجية 
 دما يلي مثاًل:

)ث( و،اصة "لضمان ]....[ أال تؤثر أية أنشطة 2التدابير العامة التي ات،ذوها بشأن تنفذ الفقرة الفردية  (0)
التنوع البيولوجي إلى أن يتوافر أساس دلمي كاٍف بشأن تبرير  دلىللهندسة الجيولوجية ذات الصلة بالمناخ 

يالء هذه األنشطة و  مالئم للم،اطر المتصلة دلى البيئة والتنوع البيولوجي والتأثيرات االجتمادية االدتبار الا 
 واالقتصادية والثقافية ذات الصلة"  و/أو 

دراسات البدوث العلمية صغيرة النطاق الواردة في الفقرة ال،اص بستثناء االالتدابير العامة التي ت عالج  (3)
 نة.دلى داالت معي )ث( وأي معلومات دن تطبيقها2

ودالوة وقدم طرفان معلومات استجابة لهذا اإل،طار: استونيا  والمملكة المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا الشمالية.  -71
دلى ذلك وصل تقديم من المؤسسة الفرنسية "لبدوث التنوع البيولوجي". ويتوافر تجمي  التقديمات في مذكرة معلومات ودلى 

 ../http://www.cbd.int/climate/geoengineering بالتنوع البيولوجي دلى الموق  الشبكي لالتفاقية المتعلقة
وأبلغت استونيا األمانة  في تقديمها  أنه ال يوجد في الوقت الداضر أي دراسات دلمية واسعة النطاق في استونيا  -70

. وسيتعين دلى أي مشروع للهندسة الجيولوجية يدتمل أن تكون له تأثيرات بيئية 01/22)ث( من المقرر 2لفردية وفقًا للفقرة ا
 كبيرة باتباع القوادد الواردة في القانون الوطني لتقييم التأثيرات البيئية في استونيا.

لومات دن )أ( اإلطار التنميمي وقدمت المملكة المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا الشمالية  في تقديمها  مع -73
لمقتردات الهندسة الجيولوجية في المملكة المتددة  )ب( اإلجراءات التي تت،ذها دكومة المملكة المتددة فيما يتعلق بالهندسة 
الجيولوجية و)ج( المعلومات التكميلية المقدمة من مجالس البدوث بالمملكة المتددة بما في ذلك قائمة بمشرودات البدوث 

 أل،يرة والدالية في المملكة المتددة التي تسهم في فهم الهندسة الجيولوجية ذات الصلة بالمناخ.ا
ووفقًا للتقديم  هناك العديد من النمم في المملكة المتددة تنمم األنشطة التي قد يكون لها تأثيرات مدتملة دلى البيئة.  -72

تتطلب المشرودات التي قد يكون لها ية بدسب نوع المشروع. وقد وقد تتطلب تلك النمم  مثاًل  الت،طيط أو الترا،يص البدر 
الصادر دن المجلس األوروبي والمعروف باسم التوجيه ال،اص  EU/2011/92تأثير كبير دلى البيئة إجراء تقييم إدمااًل للتوجيه 

ن المجلس األوروبي والمعرف باسم الصادر د EC/2001/42بتقييم التأثيرات البيئية  للمشرودات الم،تلفة أو إدمااًل للتوجيه 
التوجيه ال،اص بالتقييم البيئي االستراتيجي لل،طط العامة أو البرامج العامة. كما تتب  المملكة المتددة الصكوك الدولية التي 

 تشترك فيها كطرف متعاقد وتوصياتها و/أو اإلرشادات بشأن الهندسة الجيولوجية ذات الصلة بالمناخ.
التي ات،ذتها دكومة المملكة المتددة بشأن الهندسة الجيولوجية  أصدرت لجنة ا،تيار العلوم  جراءاتباإلوفيما يتعلق  -72

والتكنولوجيا في مجلس العموم في المملكة المتددة تقريرًا دن القوادد الوطنية والدولية بشأن الهندسة الجيولوجية بالتنسيق م  
ا في مجلس النواب في الواليات المتددة. ودالوة دلى ذلك  د قد في مارس/ مواز صادر دن لجنة العلوم والتكنولوجي إستجواب

http://www.cbd.int/climate/geoengineering/default.shtml
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اشتركت في تنميمه إدارة الطاقة وتغير  في المملكة المتددة الدكومية وال،براء الوطنيين اإلداراتاجتماع بين  3100آذار 
ما يتعلق ببدوث الهندسة الجيولوجية فيولوجيا المناخ في المملكة المتددة وجامعة أكسفورد لمناقشة قضايا العلم والدوكمة والتكن

   أصدرت دكومة المملكة المتددة بيانًا دن وجهة نمرها بشأن بدوث الهندسة الجيولوجية.3100ونشرها. وفي سبتمبر/أيلول 
ودالوة دلى ذلك  يجري تنفيذ ددد من مشرودات البدوث في المملكة المتددة تهدف إلى المساهمة في فهم الهندسة  -72
بشأن إجراء بدوث الهندسة الجيولوجية   16جيولوجية المنا،ية وتأثيراتها البيئية. وتشمل هذه البدوث وض  "مبادئ أكسفورد"ال

جراء دوار دام الهندسة الجيولوجية لتقدم وجهات النمر العامة بشأن الطريقة التي يمكن بها توجيه البدوث المتعلقة بهذا  17وا 
جرائهالموضوع في المستقبل    18والتكليف بتنفيذه  ووض  إطار استراتيجي لبدوث الهندسة الجيولوجية. وا 

  لم 3102ووفقًا لفريق ال،براء العلميين الذي دقدته مؤسسة البدوث بشأن التنوع البيولوجي في يناير/كانون الثاني  -71
الدرجة األولى(  ال ب)بالدديد تجرى أي دراسات للبدوث العلمية الصغيرة النطاق في فرنسا. وفيما يتعلق بت،صيب المديطات  

في فرنسا لفهم بدوث تجرى أي مشرودات في الوقت الداضر بهدف الهندسة الجيولوجية. غير أنه جرت لندو دشر سنوات 
والمض،ات البيولوجية لثاني أكسيد الكربون في المديطات. وتست،دم هذه الدراسات البدثية  آليات الربط بين ت،صيب الدديد

(. وتتضمن البدوث األ،رى تقريرًا دن KEOPsأي المناطق التي ت ،صب طبيعيًا بالدديد )مثل مشروع  نماذج للت،صيب
 القضايا والطرق المتعلقة بالهندسة البيئية ودراسات النمذجة. 

تحووديث للتووأ يرات المحتملووة لتقنيووات الهندخووة الجيولوجيووة علووى التنوووع البيولوووجي  -باء
الجيولوجيووووة اات اللوووولة بالمنوووواخ والمالووووة وعلووووى اإلخووووار التنظيمووووي للهندخووووة 
 بالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

نمرًا ألن التقرير التجميعي لتقارير التقييم ال،امسة للفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ لن يعتمد إال في  -77
هيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية   فإن توقيت االجتماع الثامن دشر لل3102أكتوبر/تشرين األول  20-37 األسبوع

والتكنولوجية ال يتيح لألمين التنفيذي تقديم درض كامل لتقرير الفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ في الهيئة الفردية. 
الثالث للفريق الدكومي الدولي وتقدم هذه المذكرة تدديثًا أوليًا للنتائج األ،يرة استنادًا إلى تقارير الفرق العاملة األول والثاني و 

المعني بتغير المناخ والدراسات العلمية التي صدرت مؤ،رًا. وسوف تتاح لالجتماع القادم للهيئة الفردية استعراض كامل لتقرير 
 التقييم ال،امس للفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ وغير ذلك من التقارير العلمية ذات الصلة. وسيطلب األمين
التنفيذي وجهات نمر أ،رى من األطراف والدكومات األ،رى والمجتمعات األصلية والمدلية وأصداب المصلدة اآل،رين بشأن 
التأثيرات المدتملة للهندسة الجيولوجية دلى التنوع البيولوجي والتأثيرات االجتمادية واالقتصادية والثقافية ذات الصلة في سياق 

 هذا االستعراض الكامل.
جرى استعراض المعلومات المتوافرة في تقارير األفرقة العاملة األول والثاني والثالث والدراسات العلمية التي وقد  -72

صدرت مؤ،رًا  وتقييمها في ضوء المعلومات المقدمة في التقرير بشأن تأثيرات الهندسة الجيولوجية ذات الصلة بالمناخ دلى 
من السالسل التقنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: الهندسة الجيولوجية  11التنوع البيولوجي الذي صدر في شكل العدد 

مل،ص للمعلومات المتوافرة الجديدة بما في  يردو  19فيما يتعلق باالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: المسائل التقنية والتنميمية.
مراج  ألكثر  قائمة. وتتضمن مذكرة المعلومات UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/5 معلوماتالذلك قائمة بالمراج  في مذكرة 

                                                           
16 /principles/principles-http://www.geoengineering.ox.ac.uk/oxford. 
17 report.pdf-final-dialogue-http://www.nerc.ac.uk/about/consult/geoengineering. 
18 -impacts-climate-research-uk-look-forward-report-geoengineering-http://www.lwec.org.uk/publications/lwec

geoengineering. 
باالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي/ المسائل التقنية والتنميمية   (: الهندسة الجيولوجية فيما يتعلق3103أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ) 19

 .en.pdf-66-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd صفدة يتوافر دلى 023من السالسل التقنية   11مونتلاير  العدد رقم 

http://www.geoengineering.ox.ac.uk/oxford-principles/principles/
http://www.nerc.ac.uk/about/consult/geoengineering-dialogue-final-report.pdf
http://www.lwec.org.uk/publications/lwec-geoengineering-report-forward-look-uk-research-climate-impacts-geoengineering
http://www.lwec.org.uk/publications/lwec-geoengineering-report-forward-look-uk-research-climate-impacts-geoengineering
http://www.lwec.org.uk/publications/lwec-geoengineering-report-forward-look-uk-research-climate-impacts-geoengineering
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-66-en.pdf
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ويغطي كل من تأثيرات الهندسة الجيولوجية المنا،ية دلى التنوع البيولوجي  3102إلى أوائل  3103مطبوع من  211من 
 التنميمي للهندسة الجيولوجية المنا،ية ذات الصلة باالتفاقية. واإلطار

تقنيوات الهندسوة الجيولوجيوة دلوى التنووع البيولووجي معلومات دون التوأثيرات المدتملوة ل -0
 واالدتبارات االجتمادية واالقتصادية والثقافية ذات الصلة

تقرير التقييم ال،امس للفريق الدكومي الدولي المعني بتغير بشأن   أسفرت تقارير الفرق العاملة 3103منذ دام  -79
ارف دن الدجم والم،اطر المرتبطة بتغير المناخ في المستقبل والتي المناخ وددد من التداليل اإلضافية دن قدر كبير من المع

الكارثية المدتملة دن التنوع البيولوجي  إنعكاساتهااالنبعاثات لتقليص  الدد من قدرات  م  إن،فاض يمكن تجنبها قد ال
 والبشرية.

رير التقييم ال،امس للفريق ويتضمن المل،ص المقدم لصانعي السياسات بشأن مساهمة الفريق العامل األول في تق -21
الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ البيان التالي: "اقت ردت الطرق التي تهدف إلى إدداث تغيير متعمد في النمام المنا،ي 
 لمواجهة تغير المناخ  المسماة الهندسة الجيولوجية. وتستبعد القرائن المددودة إجراء تقييم كمي شامل لكل من إدارة اإلشعاع

زالة ثاني  الكربون دلى قيود كيميائية  أكسيدالكربون وتأثيراتهما دلى النمام المنا،ي. وتنطوي طرق إزالة ثاني  أكسيدالشمسي وا 
تتوافر معارف كافية إلجراء تقييم كمي لكمية انبعاثات ال  دلى الصعيد العالمي. و تأثيراتهاوتكنولوجية إزاء  جيولوجية ديوية

الكربون في نطاق زمني قدره قرن. وتشير النمذجة إلى أن  أكسيدالتي يمكن تعويضها جزئيًا بإزالة ثاني الكربون  أكسيدثاني 
  بصورة كبيرة الرتفاع العالمي في درجة الدرارةا معادلةطرق إدارة اإلشعاع الشمسي  إذا أمكن تدقيقها  تنطوي دلى إمكانية 

إدارة اإلشعاع  إنهاءة وقد ال ت،فض من تدمض المديطات. وفي دالة إال أنها سوف تعدل أيضًا من دورة المياه العالمي
الشمسي ألي سبب من األسباب فإن هناك ثقة كبيرة بأن درجات الدرارة السطدية العالمية سوف ترتف  بسردة بالغة لتصل إلى 

دارة  أكسيدغازات االدتباس الدراري. وتنطوي طرق كل من إزالة ثاني  دف  القيم التي تتسق م  قوة الشمسي  اإلشعاعالكربون وا 
 آثار جانبية ونتائج طويلة األجل دلى النطاق العالمي". لىد
  في دالة أ،ذها UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/5وتشير التقارير والمطبودات المستعرضة في مذكرة المعلومات  -20

ئفة من ن هج الهندسة الجيولوجية  سواء من ديث معًا  إلى أن هناك اآلن قدرًا كبيرًا من المعرفة دن القيود التي تنطوي دلى طا
قبولها  أو دوكمتها وم،اطرها )بالنسبة لطرق انعكاس ضوء الشمس  إدارة اإلشعاع الشمسي( وتكاليفها والقدرة دلى توسي  

 نطاقها وتأثيراتها غير المتعمدة )تقنيات إزالة غازات االدتباس الدراري(.
رق انعكاس ضوء الشمس )إدارة اإلشعاع الشمسي( ،الل العامين الماضيين وقد كان هناك ندو مائة مطبوع دن ط -23

استنادًا إلى الزيادة في تركيز الختراتوخفير  إدارة اإلشعاع الشمخي فيديث كان ما يقرب من نصف هذه المطبودات يعالج 
من تقرير الفريق العامل األول  الهباء في الغالف الجوي العلوي. وقد تمت تغطية هذا المجال المواضيعي في الفصل الساب 

 األ،يرة في الفهم استنادًا إلى هذه المصادر ما يلي: التدسنالتاب  للفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ. وتشمل داالت 
المقارنات المشتركة للنماذج وغير ذلك من الدراسات أن دقن هباء الستراتوسفير )أي بواسطة ثاني تؤكد  )أ( 

2.2الزيادات في درجة الدرارة العالمية في سيناريو ممرات التركيز التمثيلية  يعادل( يمكن أن كبريتال أكسيد
  إال أن من 20

 المدتمل أن تمل التأثيرات الهيدرولوجية الرئيسية دون تغيير. ويمكن  نمريًا  ترشيد النتائج الشاملة  

                                                           
للقوة اإلشعادية اإلضافية )نتيجة لغازات االدتباس الدراري( في دام ممرات التركيز التمثيلية التي تض  تقييمًا كميًا  دلى أساسرف السيناريوهات تع 20

لممر التركيز  وات متر مرب  2.2  و3.1وات متر مرب  بالنسبة لممر التركيز التمثيلي  3.1بادتباره متوسطًا دالميًا:  0721بالمقارنة بعام  3011
 .2.2وات متر مرب  لممر التركيز التمثيلي  2.2  و1.1وات متر مرب  لممر التركيز التمثيلي  1.1  و2.2التمثيلي 
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ارة اإلشعاع الشمسي في الستراتوسفير باالرتفادات سوف تتأثر استجابات المروف المنا،ية اإلقليمية إلد )ب( 
 و،طوط العرض وموسم دقن الهباء 

جرت مداكاة إمكانية است،دام إدارة اإلشعاع الشمسي في الستراتوسفير الموجهة إقليميًا للدد من ذوبان  )ج( 
يتسبب في تغييرات منا،ية إقليمية المدلي ويمكن أن  اإلشعاعالجليد البدري في القطب الشمالي  ويتطلب ذلك ،فض كبير في 

 أ،رى 
توقف إدارة اإلشعاع الشمسي في الستراتوسفير  من شبه  الؤكد أن  فإنوكما أشارت الدراسات السابقة   )د( 

 االدترار بسردة بالغة م  ما يصدب ذلك من نتائج بيئية شديدة مدتملة.سيسفر دن 

)سطوع السدب( زيادة كبيرة ،الل  التروبوخفير مسي فيإدارة اإلشعاع الشدن وقد زادت الدراسات العلمية  -22
النمرية في هذا النهج دلى الرغم من أن  اإلمكانياتالعامين الماضيين. وتؤكد الدراسات المعتمدة دلى النماذج بصفة دامة 

ي. وقد وضعت النهار توقيت الفعاليته قد تمل دالة دلى دجم الجسيمات  والعمليات الفيزيائية المصغرة  وكمية الدقن و 
تغييرات في لل المعتمد دلى السواتل لرصدلنسبيًا  واس جراء تجارب ميدانية  وقد يتعين أن تتم هذه دلى نطاق إلمقتردات 

 .إنعكاسية السطح
دارة اإلشعاع الشمخي  إنعكاخيةولم ت شر األدداد المددودة من الدراسات اإلضافية دن التغييرات في  -22 الخخحد وا 

 مزيد من التطور.لإلى أن هذه التقنيات تنطوي دلى إمكانية كبيرة  الخحب المرتفعةالفضائيد وتخمير 
ويسند الفصل السادس من تقرير الفريق العامل التاب  للفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ اهتمامًا مفصاًل  -22

غازات االدتباس الدراري األ،رى )مثل الميثان(.  الكربون منوهًا إلى أنه قد تكون هناك أيضًا إمكانية إزالة أكسيدإلزالة ثاني 
)دقد إلى قرن( في توفير المناف   إلزالة غازات اإلدتباس الدرارىالنسبي  بالتباطؤالفريق العامل األول الرئيسية  رسائلوتتعلق 

األرضي المعتمد   الدرارى زالة غازات اإلدتباسالبيئية  ودجم الجهد المطلوب والتضارب المدتمل م  إنتاج األغذية بالنسبة إل
 إزالة غازات اإلدتباس الدرارىيولوجيًا. ويؤكد تقرير الفريق العامل األول أيضًا أهمية دينامية دورة الكربون لدى تقييم فعالية ب

تغطي است،دامه بادتباره من مدسنات التربة فضاًل دن  الفح  الحيويوهناك ددد من المطبودات الجديدة دن  -21
امتصاص الكربون. وتعتبر تأثيرات الفدم الديوي ايجابية بصفة دامة دلى انبعاثات غازات االدتباس الدراري من في  إمكانياته

ن كانت تعتمد دلى مروف المعالجة وبتأثيرات سلبية  التربة )ت،صيب النيتروجين وكلوروفورم الميثيل( مواتية بصفة دامة وا 
 إنعكاسية السطحدلى 
الكربون  أكسيدالسالسل التقنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  فإن نطاق إزالة ثاني من  11وكما أشير في العدد  -27

رتبط ارتباطًا يوالتمزي  في الكتلة الحيوية األرضية  د الخاقة الحيوية مع امتلاص الكربو  وتمزينلبمستوى كبير بواسطة 
دنصرًا هامًا في النقطة األولى ويمل مسألة  يمثل فعالية تكاليفية وثيقًا بتوافر األراضي. كذلك فإن امتصاص الكربون وت،زينه ب

الكربون  أكسيدمعلقة بالنسبة المتصاص الهواء المباشر. وتغطي الدراسات األ،يرة م،اطر التسرب من مستوددات ت،زين ثاني 
 في األراضي والمديطات.

. وتتعلق القضايا د من التدريات واإلستعراضلمزي دلى األرض وفي المديطات التجوية المعززةإمكانية  وقد ،ضعت -22
المعلقة بالنسبة لتطبيق الهندسة الجيولوجية بالتكاليف واالدتياجات من الطاقة لتركيز المواد ونقلها وكذلك النتائج البيئية لزيادة 

 الدموضة في األنهار و/أو البدار السادلية.  ودرجةمستويات السليكون 

 يمي للهندسة الجيولوجية ذات الصلة باالتفاقيةمعلومات دن اإلطار التنم -3
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فيما يتعلق باإلطار التنميمي للهندسة الجيولوجية ذات الصلة باالتفاقية  هناك تطور هام ددث مؤ،رًا يتعلق باالتفاقية  -29
 0991ولها لعام )اتفاقية لندن( وبروتوك 0973المعنية بمن  التلوث البدري من ،الل إغراق النفايات وغير ذلك من المواد لعام 
 LP.4(8)  القرار 3102أكتوبر/تشرين األول  02)بروتوكول لندن(. وقد ادتمد اجتماع األطراف المتعاقدة ببروتوكول لندن  يوم 

المديطات وغير ذلك من أنشطة الهندسة الجيولوجية  ببشأن تعديل بروتوكول لندن لتنميم وض  المواد ال،اصة بت،صي
دراجهايل بطريقة تتيح النمر إلى أنشطة الهندسة الجيولوجية البدرية األ،رى البدرية. وقد ن مم التعد في مرفق جديد في  وا 

وتنطوي دلى إمكانية اإلضرار بالبيئة البدرية. وسوف يد،ل التعديل ديز   المستقبل في دالة وقودها في نطاق بروتوكول لندن
في بروتوكول لندن صك قبول التعديل لدى المنممة البدرية الدولية.  ثلثي األطراف المتعاقدة إيداعالنفاذ بعد ستين يومًا من 

 التعديل. دلى  أي تصديقيتم لم  3102ودتى ابريل/نيسان 
وسوف يعزز هذا التعديل  في دالة د،وله ديز النفاذ  اإلطار التنميمي ألنشطة ت،صيب المديطات وتوفير إطار  -91

سالمة درية األ،رى. غير أن هذا التطور األ،ير لم يغير  دتى اآلن  من لمواصلة تنميم أنشطة الهندسة الجيولوجية الب
بما في ذلك أن "اآلليات التنميمية الدالية التي يمكن ( UNEP/CBD/SBSTTA/16/10الرئيسية من التقرير السابق ) لالرسائ

ارًا للهندسة الجيولوجية كلها التي تستوفي تطبيقها دلى الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ وذات الصلة باالتفاقية ال تشكل إط
"م  االستثناءات المدتملة لتجارب ت،صيب المديطات وت،زين  نهأنها آليات فعالة وشفافة ودالمية وتعتمد دلى العلم" وأ معيار
مدتملين للهندسة ال يتفق اإلطار القانوني والتنميمي الدالي م  الدجم والنطاق الالكربون في تشكيالت جيولوجية   أكسيدثاني 

 الجيولوجية ذات الصلة بالمناخ بما في ذلك التأثيرات العابرة للددود".

 ،الصة التدديث -2

الرسائل   NEP/CBD/SBSTTA/18/INF/5با،تصار  تؤيد المعلومات المتادة الجديدة الواردة في مذكرة المعلومات -90
دشر للهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الرئيسية المدددة في التقرير الذي استعرضه االجتماع السادس 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/10 ون شرت في العدد )من السالسل التقنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وتمل سليمة  11
مة من مساهمات األفرقة ومتساوقة م  الدراسات العلمية األ،يرة الواردة في المل،ص المقدم لصانعي السياسات دن كل مساه

 الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ. لتقريرابشأن ثة العاملة الثال
 

------ 

 

 


