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  ها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية اعتمدت
  الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ  -  19/7التوصية 

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
التنوع من السلسلة التقنية التفاقية  66والمعلومات الواردة في العدد  11/20و 10/33إلى المقررين  إذ تشير

  1البيولوجي،
أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير تقييمها الخامس لم تعالج، بالتفصيل، آثار  وإذ تالحظ

  أساليب الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية،
المتصلة بالمناخ بالعالقة إلى اتفاقية التنوع  بالتقرير المحدث عن الهندسة الجيولوجية تحيط علما - 1
 3؛والمعلومات الواردة في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي عن الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ 2البيولوجي

 :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر مقررا على غرار ما يلي توصي - 2

  إن مؤتمر األطراف،
، والمقرر 10/33، من المقرر )ث(فقرتها الفرعية  وخصوصا، 8الفقرة جديد  يؤكد من  )أ(

  ؛11/20
أن تطبيق النهج ، التي الحظ فيها مؤتمر األطراف 11/20من المقرر  11إلى الفقرة  يشيرو  )ب(
باألنشطة  التي تقطعها الدول فيما يتعلق ات العامةالقانون الدولي العرفي، بما في ذلك االلتزام فضال عنالتحوطي 

ية أو تخضع لسيطرتها، وفيما يتعلق باآلثار التي يمكن أن تترتب على تلك قضائالتي تُجرى داخل واليتها ال
يشكل سيظل  هألنشطة الهندسة الجيولوجية ولكن مهماكون يقد  ،تقييم األثر البيئياألنشطة، والمتطلبات المتعلقة ب

  ؛لتنظيم العالميلغير مكتمل  اأساس
على أنه ينبغي ، التي شدد فيها مؤتمر األطراف 11/20من المقرر  4إلى الفقرة  يروإذ يش  )ج(

التصدي لتغير المناخ في المقام األول عن طريق خفض االنبعاثات الناجمة عن األنشطة البشرية حسب مصدرها 

                                                           
: متاح على العنوان التالي ،المسائل التقنية والتنظيمية: ة إلى اتفاقية التنوع البيولوجيالهندسة الجيولوجية بالعالق  1

www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-66-en.pdf  
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ة في ظل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن وعن طريق زيادة عمليات إزالتها عن طريق بالوعات غازات الدفيئ

إلى الفقرات  وإذ يشير أيضا تغير المناخ، مع اإلشارة أيضا إلى أهمية اتفاقية التنوع البيولوجي والصكوك األخرى،
تشجيعه لألطراف على يؤكد من جديد ، 12/20من المقرر  5، والفقرة 10/33من المقرر ) ر(إلى ) ي(8من 

  م النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته؛النهوض باستخدا
معلومات عن التدابير التي  استجاب للدعوة إلى تقديمأن عددا قليال جدا من األطراف  يالحظ  )د(

م هذه األطراف األخرى، عند االقتضاء، إلى تقديكذلك ، ويدعو )ث(8، الفقرة 10/33اتخذتها وفقا للمقرر 
  المعلومات؛
وتبادل المعارف بين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث المتعددة التخصصات  أيضا يالحظ  )ه(

من أجل تحقيق فهم أفضل آلثار الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ على التنوع البيولوجي ة الئمالمؤسسات الم
  االقتصادية، والثقافية واألخالقية والخيارات التنظيمية؛خدمات النظم اإليكولوجية، والمسائل االجتماعية ووظائف و

معارف وخبرات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لحياة والعلوم بأهمية مراعاة  يقر  )و(
  .ومنظورها عند معالجة الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ وحماية التنوع البيولوجي
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