
 

من طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام 
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية. .هذه الوثيقة

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرسادس عاالجتماع ال
 2302مايو/أيار  5 –أبريل/نيسان  03مونتلاير، 

 من جدول األعمال 0-7البند 
 

 ية الجيولوجهندسة الب المتعلقةظيمية المسائل التقنية والتن
 التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاييةبال  ذات الصلة

 للفريق العامل األول الرئيسين المشاركينمن  توصية مقدممشروع 
توصي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف بأن يعتمد مقررا في اجتماعه 

 قا للخطوط التالية:الحادي عشر، وف
 إن مؤتمر األطراف،

على التنوع البيولوجي  ذات الصلة بالمناخ يةالجيولوجهندسة العن آثار  بالتقرير حيط علما  ي -0
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28) ذات  المتعلقة بالمناخية الجيولوجهندسة لاإلطار التنظيمي ل بشأن، والدراسة

لمجتمعات اوالعرض العام آلراء وخبرات  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29)باتفاقية التنوع البيولوجي  الصلة
 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30)األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 

األمين التنفيذي بشأن المسائل  المذكرة من في معروضةبالرسائل الرئيسية ال كذلكعلما  يحيط -2
تفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة با يةالجيولوجهندسة الالتقنية والتنظيمية المتعلقة ب

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/10)؛ 

]أولوية التصدي  [بشكل أساسي ةالبشري بسبب األنشطةضرورة التصدي لتغير المناخ ]على يؤكد  -0]
االحتباس تخفيضات سريعة وكبيرة في انبعاثات غازات من خالل إجراء لتغير المناخ بسبب األنشطة البشرية[ 

بما في ذلك ف مع آثار تغير المناخ التي ال يمكن تجنبها، لتكي  اعالوة على األنشطة البشرية،  ناجمة عنالالحراري 
 [؛القائمة على النظام اإليكولوجيالتخفيف والتكيف هج ن  من خالل 
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 :الجيولوجية المتعلقة بالمناخ يمكن تعريفها كما يليهندسة أن اليالحظ  -4

الكربون من الغالف الجوي على حجز  تزيد منالشمسي أو  عزللا من عمدا د  تح تتكنولوجياأي  )أ(
ثاني  يحجزمن الوقود األحفوري عندما  الكربون وتخزينه حجز على التنوع البيولوجي )باستثناء قد يؤثرنطاق واسع 

 لمؤتمر األطراف(؛ 03/00)المقرر في الغالف الجوي(  انطالقهأكسيد الكربون قبل 
بسبب لتصدي لتغير المناخ ا إلى هوحجم تهطبيعبيرمي  كوكب األرض ةيئب في متعمدالتدخل ال )ب(

  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/10)آلثاره /أو و األنشطة البشرية
 الحكومية لهيئةلة الثانية والثالثين دور الكوكب األرض )بيئة  علىواسع النطاق و متعمد التالعب ال )ج(

 (؛المناخ بتغير المعنية الدولية
األرض كوكب الستقرار نظام المناخ عن طريق التدخل المباشر في توازن طاقة  ةتكنولوجيالجهود ال )د(

بتغير  ةالمعني ةالدولي ةالحكومي هيئةعلى إحداث تخفيض في االحترار العالمي )تقرير التقييم الرابع الصادر عن ال
 (.1المناخ

 ال يوجد نهج فردي هنأب UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28النتائج الواردة في الوثيقة  يالحظ -5
صعب من الأنه ، و تحمل التكاليفلسالمة والقدرة على للفعالية و األساسية لمعايير البحاليا  فيي يةالجيولوجهندسة لل

 ؛رتهاأو إدا الن هج نشر

 على المناخالمتعلقة بية جيولوجهندسة ال آثار فهم في ال تزال موجودة كبيرة ثغراتأن  كذلك يالحظ -6
 :ذلك في بما ي،البيولوج التنوع

 يةة الجيولوجلهندساأنشطة برجح أن يتأثر التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية كيف ي )أ(
 ؛على مختلف النطاقات الجغرافية ستجابة لهاوكيفية اال
 على التنوع البيولوجي؛ية الهندسة الجيولوجتقنيات غير المقصودة لمختلف و  المقصودة التأثيرات (ب)
 ،المحتملةالهندسة الجيولوجية  تقنياتوالثقافية واألخالقية المرتبطة باالقتصادية -ايا االجتماعيةالقض (ج)

 .لآلثاروالزمني توزيع المكاني العدم التكافؤ في بما في ذلك 
هي الكيان الذي يتمثل الغرض منه في تقديم لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ان أب سل مي -7
ملة عن األدلة العلمية والتقنية للمسائل التي ترتبط بتغير المناخ وآثاره، وأنه ستنظر، في تقرير تقييمها تقييمات شا

الخامس، في خيارات مختلقة للهندسة الجيولوجية، وأساسها العلمي وما يرتبط بها من أوجه عدم اليقين، واآلثار 
ات البحثية، ومدى مالءمة آليات الحوكمة القائمة، ويطلب المحتملة على النظم البشرية والطبيعية، والمخاطر، والثغر 

إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تستعرض التقرير التجميعي، عند إتاحته في سبتمبر/أيلول 
 على اتفاقية التنوع البيولوجي إلى مؤتمر األطراف؛ تأثيرات، وأن تبلغ عن ال4102

                                                 
 ت للهندسة الجيولوجية.ولكنه ال يتضمن أي تقنيامع مالحظة أن هذا التعريف يشتمل على إدارة العزل الشمسي   1
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عن التدابير المتخذة  اإلبالغ إلى األطراف ويدعو 03/00)ث( من المقرر 8الفقرة يؤكد من جديد  -8
 لهذه الفقرة؛ وفقا  

 ( الصادر عن2303)LC-LP.2  القرار يالحظ، 03/00المقرر  ( منخ)8الفقرة  ؤكد من جديديإذ  -9
، والذي 0996بروتوكولها لعام و  ،منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرىل 0972لعام  اتفاقية لندن

 ؛"تخصيب المحيطات التي تتضمنإطار تقييم للبحوث العلمية اعتمد "

 الحدود عبرملحوظ إحداث ضرر  بتجنب االلتزام ذلك في بما ،العرفي الدولي القانون أن يالحظ -03]
تطبيق النهج  فضال عن، ضررال ذاهوقوع مثل  منخطر هناك يكون حيث  البيئي األثر تقييمات بإجراء وااللتزام
 صعيدللتنظيم على ال كامل غير أساسا يشكل يزالغير أنه ال  ،يةالهندسة الجيولوجنشطة مهما ألقد يكون  ،التحوطي
 [العالمي؛

من  القائمة والمنظماتتحت رعاية المعاهدات  الصلة المحتملة للعمل المضطلع به كذلك يالحظ -00
 لندن واتفاقية البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية ذلك في بما ،يةلجيولوجاهندسة لل المحتملة األنشطة إدارة أجل

 لحماية فيينا واتفاقية لها، ملحقال كيوتو وبروتوكول المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم واتفاقية وبروتوكولها،
 وبرنامج المتحدة، لألمم العامة الجمعية كوكذل اإلقليمية، واالتفاقيات لها، ملحقال مونتلاير وبروتوكول األوزون طبقة
 العالمية؛ األرصاد ومنظمة ،للبيئة المتحدة األمم

تستند إلى العلم قد تكون مهمة بدرجة  ةوفعال ةوشفاف ةشاملعالمية  آليةالى  أن الحاجة كذلك يالحظ -02
 في المستخدمة وللمفاهيم دود،الح عبر كبيرة ضارةأكبر لمفاهيم الهندسة الجيولوجية التي يحتمل أن تحدث تأثيرات 

 ؛غالف الجويال وفي الوطنية الوالية نطاق خارج مناطق

 المعاهدات أمانات إلى أعاله، 0 الفقرة في إليها المشار التقارير إحالة التنفيذي األمين إلى يطلب -00
 ألغراض البيئة في يرالتغي تقنيات استخدام حظر وكذلك إلى اتفاقية أعاله، 00 الفقرة في إليها المشار والمنظمات
 الحدود، ومعاهدة عبر المدى البعيد الجوي التلوث اتفاقيةو  ،(ENMOD) أخرى عدائية أغراض ألية أو عسكرية
ومكتب المفوض السامي لحقوق  ،حقوق اإلنسانلاألمم المتحدة ومجلس  أنتاركتيكا، الخارجي، ونظام معاهدة الفضاء
والزراعة،  لألغذية المتحدة األمم منظمةو  المعني بقضايا الشعوب األصلية،منتدى األمم المتحدة الدائم ، و اإلنسان
 غرض االطالع عليها؛ل األمن الغذائي العالمي،ولجنة 

 أن يضطلع، بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما يلي: التنفيذي األمين إلى كذلك يطلب -04

تاحتهاأعاله،  8الفقرة األطراف المشار إليها في  تبلغ عنهاالتي تجميع المعلومات  )أ(  من خالل آلية وا 
 تبادل المعلومات؛ غرفة

إلى إدراج بحث متعمق للتنوع البيولوجي عند  المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية لهيئةدعوة ا )ب(
 ؛معالجة الهندسة الجيولوجية في تقرير تقييمها الخامس

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية جتماع الما يلي،  إعدادإلى األمين التنفيذي  يطلب كذلك -05
 :نظرائهاالستعراض و  يم ذلك لنظرهاقدتفي المستقبل و يعقد  والتكنولوجية
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إلطار التنظيمي على اية على التنوع البيولوجي، و الجيولوجهندسة الآلثار المحتملة لتقنيات ل اتحديث )أ(
مع االستعانة بالتقارير ذات الصلة، مثل ، تفاقية التنوع البيولوجيباالجيولوجية المتعلقة بالمناخ ذات الصلة هندسة لل

 المناخ؛ بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة قييم الخامستقرير الت
اآلثار المحتملة للهندسة الجيويوجية  حول المجتمعات األصلية والمحلية آراءلمزيد من  عرضا عاما )ب(

 راءآل رض العامة بالعنط بها من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية، مع االستعاعلى التنوع البيولوجي، وما يرتب
 .انيةتبارات الجنساالعمع مراعاة و ، (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30) وخبرات المجتمعات األصلية والمحلية

----- 


