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 التنوع البيولوجيب  المعنيةتفاقيةاالمؤتمر األطراف في 

  الدورة التاسعة

  2008مايو/ أيار 30 - 19، بون

  * المؤقت من جدول األعمال5-4البند 

  

   المخصصالفنييناقتراح بشأن اختصاصات فريق الخبراء 

  المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ

   األمين التنفيذي منمذكرة

  

 

 7/15 األطراف أثناء االجتماع السابع لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، من خالل المقـرر                 تأشار  -1

والتـآزر المتبـادلين،     تتعلق بالتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بوسائل تتسم بالفائدة             إن هناك فرصا لتنفيذ أنشطة     إلى

 التـابع   و واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، وبروتوكول كيوت        وتسهم في نفس الوقت في اتفاقية التنوع البيولوجي       

  .لها واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 8/30تماع الثامن لمؤتمر األطراف، رحبت األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، من خالل المقرر              وخالل االج   -2

الحد من االنبعاثات من     والوسائل التي يمكن بها      فى السبل نظر   من   المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير       داخلبما تم   

  . لحماية التنوع البيولوجيممكنةفريدة  إزالة الغابات في البلدان النامية باعتبار ذلك فرصة

 والتعـرض  اإلطارية لتغير المناخ بشأن التـأثيرات        وأشار نفس المقرر إلى أن برنامج عمل اتفاقية األمم المتحدة           -3

االعتمـاد علـى    والتكيف فيما يتعلق بتغير المناخ يمكن أن ييسر االتصال والتعاون بين المنظمات المعنيـة فضـال عـن                   

  . المستمدة من المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى وماتضطلع به من أنشطةالمعلومات

                                                 
*  UNEP/CBD/COP/9/1. 
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 برنـامج عمـل     علـى  أنه يتعين  CP.11/2 األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، يذكر المقرر          اتفاقية إطاروفي    -4

. لة وماتضطلع به من أنشطة    واإلقليمية األخرى ذات الص   نيروبي أن يرتكز على المعلومات المستمدة من المنظمات الدولية          

والتكنولوجيه، خالل دورتها الخامسة والعشرين، المنظمات      وعالوة على ذلك، دعت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية          

األنشطة المتضمنة في برنامج عمل نيروبي، وتقاسـم نتـائج   المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة إلى المشاركة في تنفيذ       

، بما فى ذلك     التالية حسب مقتضى الحال    والتكنولوجية في دوراتها  الفرعية المعنية بالمشورة العلمية     مع الهيئة   هذه األنشطة   

  "التعهات بإتخاذ إجراءات"من خالل 

كأحد المبادىء الخاصة بمعالجة أنشطة اسـتخدام األراضـي، وتغيـر اسـتخدام     ،  CMP/16  .1  وأكد المقرر  -5

  .تخدام المستدام للموارد الطبيعيةسهام هذه األنشطة في صون التنوع البيولوجي واالسضرورة إاألراضي والغابات، 

 بشأن  CP.13/1 من  الوثيقة     11 لتغير المناخ، في الفقرة      وعالوة على ذلك، وافقت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية         -6

العمليـات  لمخرجات العلمية المتاحـة مـن       عمل بالي على أن تستنير العملية، بجملة عناصر من بينها المعلومات وا           خطة  

  .الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة

التنـوع  وفي ضوء هذه التطورات، طلبت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقيـة                 -7

 المخصـص  الفنيـين فريق الخبراء  باختصاصات البيولوجي، خالل اجتماعها الثالث عشر من األمين التنفيذي إعداد اقتراح     

بمقـرر اتفاقيـة األمـم      المحتمل المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ لوضع معلومات عن التنوع البيولوجي ذات صلة              

 والتعرض عن التأثيرات     التابع لنفس اإلتفاقية   برنامج عمل نيروبي    خطة عمل بارى فضال عن       المتحدة لتغير المناخ بشأن   

اإلطارية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصـحر   يتعلق بتغير المناخ بالتشاور مع أمانتي اتفاقية األمم المتحدة           والتكيف فيما 

  .في اتفاقية التنوع البيولوجيللنظر فيه خالل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف 

  .واستجابة لهذا الطلب، أعد األمين التنفيذي االختصاصات المقترحة المرفقة  -8

. 2008مـارس   /  آذار 31 أرسل في     الذي 035-2008 وجرى تقاسم االختصاصات مع األطراف من خالل االخطار          -9

 للفريق العامـل    لى األو الدورة رئيس   إقترحه مشروع االستنتاجات الذي     تأخذ فى أإلعتبار    مدخالت 1 أطراف خمسةوقدمت  

ــص ــة المخص ــة اإلطاري ــابع لإلتفاقي ــي  الت ــاإلجراء التعاونى المعن ــة    ب ــار اإلتفاقي ــى إلط ــل ف ــل أألج طوي

UFCCC/AWGLCA/2008/L2)    ( بصفة مراقب إلى تقديم  المنظمات المعتمدة دعيت فيها،ضمن جملة أمور ،والتي

 العمليات الحكوميـة الدوليـة      ودعيتمعلومات إضافية ووجهات نظر واقتراحات بشأن الفقرة األولى من خطة عمل بالي،             

حاطة ببرنامج العمل، ودعت العمليات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة إلى تقديم مخرجات             إلى اإل األخرى ذات الصلة    

  . من خطة عمل بالي11تتسق مع الفقرة بطريقة حسنة التوقيت 

وجرى أيضا تقاسماإلختصاصات المقترحة مع أمانتى إتفاقية أألمم المتحدة أإلطارية لتغير المناخ وإتفاقية أألمم المتحدة               -10

  .ر إلبداء تعليقاتهما عليهافى إطار إختصاصات كل منهمامكافحة التصحل

  

  

                                                 
��ن وه���ا وا������ ا����ة 1 ���� وا�� .ا!� ا��� وأ���
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  المرفق

 المناخاإلختصاصات المقترحة لفريق الخبراء الفنيين المخصص المحتماللمعنى بالتنوع البيولوجى وتغير 

  

ا أنشىء، في تقديم  ، إذا م   وتغير المناخ  تنوع البيولوجي بال المخصص المعني    الفنيينيتمثل الهدف من فريق الخبراء        

 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  عمل الهيئة خطة عمل بالي و  إلستكمال عملية معلومات ذات صلة بالتنوع البيولوجي      

 ذات أثيرات والتعرض والتكيـف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ في سياق برنامج عمل نيروبي بشأن الت    التابعة  

  .لها بواسطة اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريةالمناخ في وقت مالئم يتيح إجراء دراسة كافية بتغير الصلة 

في  المخصص السابق المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ، الذي قدم           الفنيين على عمل فريق الخبراء      وإعتمادا  

ي عقـدتها أمانـة     تالعمل ال ة من حلقات    دتائج المستم  والن ،25 ورقم   10شكل السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم        

تجميعها في إطار هذا البرنـامج       اإلطارية بمقتضى برنامج عمل نيروبي فضال عن الوثائق التي جرى            اتفاقية األمم المتحدة  

  . وتقييم النظم االيكولوجية لأللفيةوغير ذلك من الوثائق بما في ذلك تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

األطراف والهيئات الفرعيـة التفاقيـة األمـم المتحـدة     ومسترشدا أيضا بالنتائج ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر         

  .اإلطارية وغيرها من الهيئات حسب مقتضى الحال

فضـال عـن    التفاقية  لولوجية التابعة   وإذا يقدم تقاريره إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكن            

 من خالل وسائل مختلفة مـن       في عمليات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المشار إليها أعاله          توفير مدخالت حسنة التوقيت     

ائه، بما في ذلك، في حالة إنش(بينهاتقديم مذكراتألمانة اإلتفاقية اإلطارية وتعهدات إتخاذ إجراءاتبمقتضى برنامج عمل نيروبى    

  .يات ريو من خالل األمين التنفيذي وفريق االتصال المشترك التابع التفاق)2عمل نيروبيفريق الخبراء المعني ببرنامج 

فـي   وفقا لإلجراءات المبينـة   المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ   الفنيينسيعاد عقد فريق الخبراء       -1

) ، المرفـق الثالـث    8/10المقـرر   (معنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة       طرائق العمل المدمجة للهيئة الفرعية ال     

  :تولى االختصاصات التاليةيوس

إجتماعية  تأثيرات  وما يصاحب ذلك من    اعتبارات التنوع البيولوجي   تقديم المشورة الغلمية والتقنية بشأن        )أ(  

 ضمن عمليات تقييم التأثيرات والتعرض والتكيف مع تغير المناخ          على سبل العيش المعتمدة على التنةع البيولوجى       إقتصادية

  :بينها من وذلك ضمن جملة أمور

  

 وأمثلة أفضل الممارسات لتقييم التأثيرات على التنـوع البيولـوجي            األدوات والمنهجيات  تحديد )1

 ,ضعف التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخوجوانب 

                                                 
ا=: اف ,+ ا#?�<�� ا=%> ا����ة ا;:�ر)� ��8�  ا����خ ا��6 ، 34ل ا0.���1 ا� ا�/ .-  ,+ آ���ن !�ف )�ا'& %$#�   2 
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تحديدمنهجيات تحليل قيمة التنوع البيولوجىفى عمليات       تسليط أألضواء على دراسات الحالة و      )2

 دعم التكيف فى المجتمعات والقطاعات المعرضة لتغير المناخ

دراسات الحالة والمبادىء العامة لتوجيه األنشطة المحلية واإلقليميـةالتى تهـدف الـى              تحديد )3

 الحدمن المخاطر على قيم التنوع البيولوجى المرتبطة بتغير المناخ

 المرتبطـة بـالتنوع     المعارف التقليدية والمحليـة    والوسائل التي يمكن بها إدراج       السبلح  اقترا )4

 . والتكيف مع تغير المناخوالتعرض في عمليات تقييم التأثيرات البيولوجى

تحديد وتجميع المشورة الحالية عن الطرق والوسائل التي يمكن بها التقليل إلى أدنى حد ممكن                )5

 .لتغير المناخ على التنوع البيولوجيمن التأثيرات السلبية 

تحديد التأثيرات المحتملة ألنشطة التكيف على التنوع البيولوجي والسيما في المنـاطق التـي               )6

الناميـة وخاصـة   البلدان  (معرضة بصورة خاصة في إطار برنامج عمل نيروبي         حددت بأنها   

 .) والدول النامية الجزرية الصغيرةالبلدان األقل نموا

 النظم االيكولوجية في التكيف     لمنافع االجتماعية والثقافية واالقتصادية الستخدام خدمات     تحليل ا  )7

مع تغير المناخ وللمحافظة على خدمات النظم االيكولوجية من خالل التقليل إلى أدنى حد مـن                

 .لتغير المناخ على التنوع البيولوجيالتأثيرات المعاكسة 

حسين دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في عمليات تقييم        اقتراح الطرق والوسائل الرامية إلى ت      )8

  .التأثيرات والصنف والتكيف مع تغير المناخ

 السـبل  اعتبارات التنوع البيولوجي، واقتراح       بشأن الدرجة الحالية إلدراج    تقديم المشورة العلمية والتقنية     )ب(  

غازات االحتبـاس    المناخ التي تصمم للحد من انبعاثات        والوسائل لتحسين عملية دمج هذه االعتبارات في االستجابات لتغير        

غيير في استخدام األراضي من      واستخدام األراضي والت   الحراري مثل الحد من االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهور الغابات         

  :خالل

تنفيذ برنامج العمـل المعنـى      في   لخبراتا توفر بها  بشأن الكيفية التي     المقترحاتتحديد وتقديم    )1

 إزالة الغابـات    عمليات االنبعاثات من    من الحد المعلومات ألنشطة  لتنوع البيزلوجى الحرجى  با

 تعظـيم  واستخدام األراضي والتغيير في استخدام األراضي والغابات حتـى يمكـن             وتدهورها

 . وصون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامنية الكربوحمتعددة لتنالمنافع ال

مثل أألماكن فـى أألراضـى      ( المناطق أألخرى غير أراضى الغابات     التعرف على أألماكن فى    )2

التى تنطوى على إمكانيات تنحية الكربون وصون التنـوع         ) الخثية والتندرا وأألراضى العشبية   

 البيولوجى وإستخدامه المستدام

 يتعرض لها التنوع البيولوجي من أنشطة الحد مـن انبعاثـات             قد  التي المحتملةتحديد المخاطر  )3

وتقـديم  واستخدام األراضي والتغيير في استخدام األراضي والغابات،        لة الغابات وتدهورها    إزا

 .المخاطر بشأن كيفية تجنب هذه المقترحات
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 المنافع من التنوع البيولوجي في إطار       تقديم مقترحات عملية بشأن األنشطة التى تحقق أقصى          )4

  .الة الغابت وتدهورهاالخاصة بالحد من انبعاثات إزأنشطة البيانات العملية 

يات لمالمعلومات حسنة التوقيت للع     لتوفير  فى اسرع وقت ممكن     المخصص الفنيينالخبراء   عمل فريق    بدءوينبغي    -2

نيروبي واستكماله في وقت يتيح نظرها من جانب الهيئة الفرعية المعنية ذات الصلة المتعلقة بخطة عمل بالي وبرنامج عمل 

  .خالل اجتماعها الرابع عشر والتكنولوجيةنية بالمشورة العلمية والتق

الجغرافـي  في اتفاقية التنوع البيولوجي مـع مراعـاة التـوازن    ينبغي أن يضم الفريق خبراء ترشحهم األطراف       -3

  .والجنساني

 
----- 


