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

 الفريق العامل األول

 من جدول األعمال 0-7البند 

 بهندسة األنظمة األرضية  المتعمقةالمسائل التقنية والتنظيمية 
 التنوع البيولوجيب المتعمقة تفاقيةباال  ذات الصمة

 

 الرئيسين المشاركينمن  توصية مقدممشروع 
اجتماعو  توصي الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف بأن يعتمد مقررا في

 :الحادي عشر، وفقا لمخطوط التالية

 إن مؤتمر األطراف،
عمى التنوع البيولوجي المناخية  ىندسة األنظمة األرضيةعن آثار  المقدم بالتقرير حيط عمماً ي -0

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28) اإلطار التنظيمي ليندسة األنظمة األرضية المناخية  المعدة بشأن، والدراسة
 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29)باتفاقية التنوع البيولوجي  وذات الصمة

تي قدميا الوثيقة ال القسمين الثاني والثالث من في معروضةبالرسائل الرئيسية العمما  كذلك يحيط -2
ذات الصمة باالتفاقية المتعمقة  يندسة األنظمة األرضيةاألمين التنفيذي بشأن المسائل التقنية والتنظيمية المتعمقة ب

 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/10)التنوع البيولوجي ب

من خالل إجراء  بشكل أساسيعمى ضرورة التصدي لتغير المناخ ذي المنشأ البشري يؤكد  -0
ف مع آثار لتكي  اعالوة عمى األنشطة البشرية،  الناجمة عنتخفيضات سريعة وكبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة 

التخفيف ألغراض  القائمة عمى النظام اإليكولوجيج و بما في ذلك من خالل النيالتي ال يمكن تجنبيا،  يتغير المناخال
 والتكيف؛

 :ليندسة األنظمة األرضية المناخيةالتعاريف التالية يالحظ  -4
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الكربون من الغالف الجوي حجز  تزيد منالشمسي أو  عزلال بشكل عمدي من د  تح تكنولوجياأي  (أ)
تمتص من الوقود األحفوري عندما  الكربون وتخزينو حجز باستثناء)البيولوجي  عمى التنوع قد يؤثرعمى نطاق واسع 

 ؛(لمؤتمر األطراف 03/00المقرر )( في الغالف الجوي انطالقوثاني أكسيد الكربون قبل 

ذي لتصدي لتغير المناخ ا إلى ووحجم توطبيعبيرمي  كوكب األرض بيئية في متعمدالتدخل ال (ب)
  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/10) آلثارهو  المنشأ البشري

 الحكومية مييئةلالجمسة الثانية والثالثين )كوكب األرض بيئة  عمىواسع النطاق و متعمد التالعب ال (ج)
 ؛(المناخ بتغير المعنية الدولية

 السالمة والقدرة عمى  الفعالية و بمعايير  فيال ت ىندسة األنظمة األرضيةتقنيات العديد من أن  يالحظ -5
 ؛جيد بشكلرتيا ولم يتم البحث فييا أو إدا ىانشر صعب ، ويكاليفتحمل الت

 عمى ىندسة األنظمة األرضية المناخية آثار فيم في ال تزال موجودة كبيرة ثغراتأن كذلك  يالحظ -6
 :ذلك في بما البيولوجي، التنوع

ى التقديرات الواقعية إستنادا ال ،ذي المنشأ البشريلتصدي لتغير المناخ ا لتقنيات جماليةالفعالية اإل (أ)
 ؛تطويرىا مدىحول 

 مستوىعمى الطقس والمناخ عمى ال المحتممة ىندسة األنظمة األرضية تقنياتل متوقعالتأثير ال (ب)
 اإلقميمي والعالمي؛و  الوطني

البيولوجي والنظم اإليكولوجية  لتنوععمى ا المحتممة ألنشطة ىندسة األنظمة األرضية توقعالتأثير الم (ج)
 ؛واإلستجابة ليااتيا وخدم

عمى التنوع  ممكنةىندسة األنظمة األرضية التقنيات غير المقصودة لمختمف و  المقصودة التأثيرات (د)
 البيولوجي؛

 ىندسة األنظمة األرضية تقنياتوالثقافية واألخالقية المرتبطة باالقتصادية -القضايا االجتماعية (ى)
 الناجمة عنيا مخاطرالو  منافعوال توزيع المكاني لآلثارالعدم التكافؤ في و  شاممةبما في ذلك العدالة ال ،المحتممة

 ؛بين األجيال نصافواإل

 .من حيث التكمفة ىندسة األنظمة األرضيةج و فعالية ني (و)

في  سوف ينظرتقرير التقييم الخامس لمييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن يالحظ  -7
اآلثار في عدم اليقين، و ما يرتبط بيا من أوجو العممي و  في أساسيا، و األنظمة األرضية ليندسةخيارات المختمفة ال

وسيتاح والثغرات البحثية، ومدى مالءمة آليات اإلدارة القائمة،  ،المحتممة عمى النظم البشرية والطبيعية والمخاطر
 دلة العمميةأتي بالتقييم األكثر شمواًل لؤلىذا العممية ست أن يالحظ كذلكو، 4102أيمول /تجميعي في سبتمبرالتقرير ال

  ؛ القرار الدوليين بأفضل المعمومات صانعيبغية إطالع  اإلقتصادية-واإلجتماعية
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عن التدابير المتخذة  اإلبالغاألطراف إلى يطمب و 03/00من المقرر ( ث) 8الفقرة يؤكد من جديد  -8
 مع اآلثار المحتممة عمى التنوع البيولوجي؛  المناخية األرضية األنظمةيندسة تتعمق بأي أنشطة  نليذه الفقرة وع وفقاً 

 الصادر عنLC-LP.2(2303 )  القرار يالحظ، 03/00المقرر  من( خ) 8الفقرة  ؤكد من جديديإذ  -9
، والذي 0996وبروتوكوليا لعام  ،منع التموث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرىل 0972لعام  اتفاقية لندن

العامل  لمفريقالنظر المستمر يالحظ كذلك ، و"تخصيب المحيطات التي تتضمنإطار تقييم لمبحوث العممية "د اعتم
ضمن  ندرجالبحرية التي ت ىندسة األنظمة األرضيةقضايا  من بينتخصيب المحيطات قضية  المعنيبين الدورات 
    ؛ياوبروتوكول لندن نطاق اتفاقية

 الحدود عبرممحوظ إحداث ضرر  بتجنب االلتزام ذلك في بما ،ليالدو  العرفي القانون أن يالحظ -03
أنو  تطبيق النيج التحوطيإعتبار  ضرر، وكذلك كذاى منيكون خطر حيث  البيئي األثر تقييمات بإجراء وااللتزام
 مي؛العال لمتنظيم عمى المستوى كامل غير أساسا يشكل يزالغير أنو ال  ،ىندسة األنظمة األرضيةأنشطة يتالءم و 

من  القائمة والمنظماتتحت رعاية المعاىدات  الصمة المحتممة لمعمل المضطمع بو كذلك يالحظ -00
 لندن واتفاقية البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية ذلك في بما ،ليندسة األنظمة األرضية المحتممة األنشطة إدارة أجل

 لحماية فيينا واتفاقية ليا، ممحقال كيوتو وبروتوكول المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم واتفاقية وبروتوكوليا،
 وبرنامج المتحدة، لؤلمم العامة الجمعية وكذلك اإلقميمية، واالتفاقيات ليا، ممحقال مونتلاير وبروتوكول األوزون، طبقة
 العالمية؛ األرصاد ومنظمة ،لمبيئة المتحدة األمم

 بأن قر  وي، األنظمة األرضية المناخية ليندسةوفعال وشفاف شامل عمل  إطاراإلفتقار الى  يالحظ -02
 كبيرة ضارة تأثيرات تحدث أن يحتمل التيو  األنظمة األرضيةىندسة مفاىيم ينطبق عمى  الحاجة إلى مثل ىذا اإلطار

 ؛غالف الجويال وفي الوطنية الوالية نطاق خارج مناطق في المستخدمة ولممفاىيم الحدود، عبر

 المعاىدات أمانات إلى أعاله، 0 الفقرة في إلييا المشار التقارير إحالة تنفيذيال األمين إلى يطمب -00
 ألغراض البيئة في التغيير تقنيات استخدام حظر وكذلك إلى اتفاقية أعاله، 00 الفقرة في إلييا المشار والمنظمات
 الحدود، ومعاىدة عبر المدى البعيد الجوي التموث اتفاقيةو  ،(ENMOD) أخرى عدائية أغراض ألية أو عسكرية
ومكتب المفوض السامي لحقوق  ،حقوق اإلنسانلاألمم المتحدة ومجمس  أنتاركتيكا، الخارجي، ونظام معاىدة الفضاء
والزراعة،  لؤلغذية المتحدة األمم منظمةو  منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصمية،، و اإلنسان
 بغرض االطالع عمييا؛ ،األمن الغذائي العالميولجنة 

 :أن يضطمع، بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما يمي التنفيذي األمين إلى كذلك يطمب -04

تاحتياأعاله،  00األطراف المشار إلييا في الفقرة  التي قدمتياتجميع المعمومات  (أ)  من خالل آلية وا 
 تبادل المعمومات؛ غرفة

عمى التنوع  ىندسة األنظمة األرضيةلمحتممة لتقنيات اآلثار اب المتعمقةتحديث المعمومات  (ب)
، وذات الصمة باالتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي يندسة األنظمة األرضية المناخيةلاإلطار التنظيمي بالبيولوجي، و 
 المناخ؛ بتغير المعنية الدولية الحكومية لمييئة جممة مصادر منيا التقرير التجميعي واالستفادة من
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 المجتمعات األصمية والمحمية وأصحاب المصمحةوخبرات  آلراءعامة ال باالستناد إلى النظرة (ج)
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30) ، مزيد من اآلراء من التماس الاعتبارات المساواة بين الجنسين، مع مراعاة و

عمى  يندسة األنظمة األرضيةلالتأثيرات المحتممة  بشأن وأصحاب المصمحة والمجتمعات المحميةالسكان األصميين 
االقتصادية والثقافية، والحق في -حقوق االجتماعيةوالالستخدام المستدام، ل التنوع البيولوجي، مع إيالء اىتمام خاص

 .الغذاء
----- 

 
 

 


