
 

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  العشروناالجتماع 
  2016نيسان /أبريل 30-25 كندا، ،مونتلایر

  من جدول األعمال 8البند 
 

  ة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية معتمدة من الهيئة الفرعي
 وتغير المناخالتنوع البيولوجي   20/10

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
ة في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي بشأن مقدمالمعلومات الموجزة البالتقارير التالية، و تحيط علما - 1

  1 ؛مناخالتنوع البيولوجي وتغير ال
ر على النظم االيكولوجية إزاء التكيف مع تغي ةمعتمدالالتقرير التجميعي عن الخبرات فيما يتعلق بالنهج   )أ (

 2 ؛المناخ والحد من مخاطر الكوارث

للمعارف الحالية وتوصيات لدعم  استعراض :إدارة النظم االيكولوجية في سياق التخفيف من تغير المناخ  )ب (
 3 ؛تنظر فيما وراء الغابات األرضية على النظم اإليكولوجية التية معتمدإجراءات التخفيف ال

 4 ؛القائم على األراضيالمناخ التخفيف من وشي أيأهداف  بين اتالعالق  )ج (

السلبية على التنوع  ثارااليجابية والتقليل إلى أدنى حد من اآل ثاربتعزيز اآل ةالخاص اتاإلرشاد  )د (
 5 ؛تغير المناخجة ألنشطة التكيف مع البيولوجي نتي

 6المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم دمج التنوع الجيني في التخطيط الوطني للتكيف مع تغير المناخ؛  )ه(

بالتقرير التجميعي بشأن المشورة األخرى عن المؤشرات الممكنة واآلليات المحتملة لتقييم  ط علماتحي - 2
وتدهورها؛ ودور  ة عن إزالة الغاباتجمخفض االنبعاثات النات لوالتأثيرات على التنوع البيولوجي عن اإلجراءا اتالمساهم

مذكرة األمين التنفيذي و 7،الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية
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-2011ع البيولوجي في الخطة االستراتيجية للتنو +REDDالمساهمة المحتملة لـعن مزيد من المعلومات " المعنونة

  8؛"2020
شارك، من خالل الوسائل والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على زيادة وت ،األطراف تشجع - 3

والحد من لتخفيف من تغير المناخ لتكيف واة على النظم االيكولوجية لمعتمدالمعارف المتعلقة بالنهج ال والمنابر ذات الصلة،
في، واآلثار على، التنوع البيولوجي من اإلجراءات الرامية إلى خفض االنبعاثات فضال عن المساهمات مخاطر الكوارث، 

ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات  ،وتدهورهاالناجمة عن إزالة الغابات 
وأن لإلدارة المتكاملة للغابات، المشتركة التكيف لتخفيف ونُهج اهج السياسات البديلة، مثل بما في ذلك نُ ،في البلدان النامية

 تستفيد من هذه المعارف لتحسين استنارة صنع القرار؛

آثار ) أ: (تقارير خاصة عن لتقديم تفاصيل عنالهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ  بقرارترحب  - 4
تغير المناخ، والتصحر، ) ب( ،بة الصناعيةدرجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحق 1.5يتجاوز ما باالحترار العالمي 

ية ي في النظم اإليكولوجرارحال تباسحوتدهور األراضي، واإلدارة المستدامة لألراضي، واألمن الغذائي وتدفقات غازات اال
 وتغير المناخ والمحيطات والغالف الجليدي؛) ج(التكيف والتخفيف،  من األرضية التي يمكن أن تشمل كل

، عند تقديم تفاصيل عن تقريرها الخاص عن آثار كومية الدولية بشأن تغير المناخالهيئة الحتدعو  - 5
، أن تدرج النظر في اآلثار على درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية 1.5يتجاوز االحترار العالمي بما 

لوجي واستخدامه المستدام، واستعادة التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، ولمساهمة حفظ التنوع البيو
 درجة مئوية؛ 1.5النظم اإليكولوجية، في الجهود المبذولة لإلبقاء على االحترار العالمي في حدود 

 :غرار ما يليبأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر مقررا على  توصي - 6

 ،إن مؤتمر األطراف

  ،10/33من المقرر  8الفقرة  إذ يعيد تأكيد
 والحد منالتخفيف من تغير المناخ التكيف وو ،التعاون فيما بين أوساط التنوع البيولوجي بأنوإذ يسلم 

  ،منافع متعددة تقدمزيادة القدرة على تصميم التدخالت التي  مخاطر الكوارث يمكن أن يسفر عنه
وإطار عمل  2030،9لعام خطة التنمية المستدامة التآزر المقدمة عن طريق  أوجهإمكانية ب أيضا سلموإذ ي

 2020–2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي اال ةوالخط 2030،10–2015نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة يس
  11،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بموجبواتفاق باريس 
ية والمجتمعات المحلية بما بالحاجة إلى تحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلكذلك  يسلموإذ 

من أجل ة تمايزفي ذلك من خالل الموافقة المسبقة عن علم، والحاجة إلى توجيه اهتمام خاص إلى احتياجاتها الم
  الضارة على سبل معيشتها وثقافتها، ثارتجنب اآل

دامة نجاح واستباب هي حيوية لشوإشراك الجنسانية عتبارات الالالتي تراعي اهج بأن النُوإذ يسلم 
  وبرامجها ومشروعاتها، ،والحد من مخاطر الكوارثوالتخفيف من تغير المناخ سياسات التكيف 

                                                           
8   UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/30  
 .، المرفق70/1قرار الجمعية العامة    9

 .، المرفق الثاني69/283قرار الجمعية العامة    10
نظر ا( CP.21/1ن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، المقرر ولدورة الحادية والعشرا   11

FCCC/CP/2015/10/Add.1.( 
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بالحاجة إلى معلومات علمية محسنة بخصوص التكيف مع تغير المناخ لشبكات المناطق  وإذ يسلم أيضا

  المحمية، ووظائفها ومدى ترابطها،
اتفاقية األراضي الرطبة ذات المتعاقدة في الصادر عن مؤتمر األطراف  12/11القرار  وإذ يالحظ

أراضي "الثانية عشرة، المعنون  في دورته) اتفاقية رامسار( األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور المائية
في تغير  ث، الذي يبرز دور أراضي الخ"التأثيرات على اتفاقية رامسار: الخث، وتغير المناخ واالستخدام الحكيم

  12،يس فحسب في التكيف معه بل أيضا في التخفيف منهالمناخ ل
األمين التنفيذي عن التي أعدها مذكرة البالتقارير التالية والمعلومات الموجزة المقدمة في  وإذ يحيط علما

  13:التنوع البيولوجي وتغير المناخ
جية إزاء التكيف التقرير التجميعي عن الخبرات فيما يتعلق بالنهج المعتمدة على النظم االيكولو  )أ(

 14 ؛مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

استعراض للمعارف الحالية : إدارة النظم االيكولوجية في سياق التخفيف من تغير المناخ  )ب(
 15 ؛وتوصيات لدعم إجراءات التخفيف المعتمدة على النظم اإليكولوجية التي تنظر فيما وراء الغابات األرضية

 16 ؛القائم على األراضيالمناخ التخفيف من وشي أيأهداف  العالقات بين  )ج(

اإلرشادات الخاصة بتعزيز التأثيرات االيجابية والتقليل إلى أدنى حد من التأثيرات السلبية على   )د(
 17 ؛التنوع البيولوجي نتيجة ألنشطة التكيف مع تغير المناخ

ي التخطيط الوطني للتكيف مع تغير المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم دمج التنوع الجيني ف  )ه(
  18المناخ؛

السيما المواد  19،بشأن تغير المناخاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  موجببباتفاق باريس  يرحب - 1
  20؛المتعلقة بالتنوع البيولوجي

، وحسب مقتضى اوطنياألطراف والحكومات األخرى، عند تطوير مساهماتها المحددة  يشجع - 2
سالمة جميع النظم  كفالةتنفيذ التدابير المحلية المرتبطة بها، إلى أن تأخذ في االعتبار الكامل أهمية  الحال،

اإليكولوجية، بما في ذلك المحيطات، وحماية التنوع البيولوجي، ودمج النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية فيها، 
وع البيولوجي في هذا العمل وضمان أن المعلومات، واألدوات التنالتفاقية التابعة االتصال الوطنية  نقاطمع اشراك 

 واإلرشادات التي أعدت في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يتم استخدامها؛

                                                           
 http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res11_peatlands_e.pdfانظر    12
13   CBD/SBSTTA/20/10UNEP/  
14  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/2 
15   P/CBD/SBSTTA/20/INF/3UNE 
16   UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29 
17   UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/1  
18   UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4 
 انظر( CP.21/1قرر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مؤتمر األطراف، الدورة الحادية والعشرون، الم   19

FCCC/CP/2015/10/Add.1(  
، التي تناشد 5المادة وسالمة جميع النظم اإليكولوجية على النحو الوارد في ديباجة اتفاق باريس؛  كفالةاإلشارة إلى أهمية    20

، التي تقر بدور التكيف في حماية سبل العيش 7وخزانات غازات الدفيئة؛ والمادة  بواليعوتعزيز  صونل األطراف اتخاذ إجراءات
على  سبل العيش، والمجتمعات والنظم اإليكولوجية قدرةر، بما في ذلك ارضواأل خسائرالالمتعلقة ب 8والنظم اإليكولوجية؛ والمادة 

  .التحمل

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res11_peatlands_e.pdf
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ومستحسنة  ،أن النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية يمكن أن تصبح ممكنة تقنياب سلمي - 3

على عامة ن التنفيذ واالستثمار في هذه النهج يتزايد سياسيا، ومقبولة اجتماعيا، وسليمة اقتصاديا ومفيدة، وأ
 الوطني؛الدولي و يينالمستو

على دمج النهج المعتمدة على النظم  والحكومات األخرى والمنظمات المعنية ،األطراف يشجع - 4
 اإليكولوجية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه في تخطيطها االستراتيجي عبر القطاعات؛

المناطق البحرية المحمية، وإدارة الموارد الساحلية والتخطيط المكاني البحري  أهميةعلى يشدد  - 5
 في حماية وبناء مرونة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، والمجتمعات والبنية التحتية ضد آثار تغير المناخ؛

المتكاملة لإلدارة المشتركة لتخفيف والتكيف اج هنُالسياسات البديلة، مثل نهج ب يحيط علما - 6
 ج في حفظ التنوع البيولوجي والحد من مخاطر الكوارث؛هالنُ هلهذ محتملوالدور ال ،والمستدامة للغابات

بإمكانية أوجه التآزر بين تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه في  يحيط علما أيضا - 7
 وجية؛حفظ التنوع البيولوجي والحد من مخاطر الكوارث في جميع النظم اإليكول

 :األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على ما يلي يشجع - 8

ما يتصل بها على التنوع البيولوجي، وعند االقتضاء،  ثارواآلالتنوع البيولوجي  فقدان معالجة  )أ (
على  المترتبةتكاليف ال بالنظر إلى ،ة بتغير المناخ والكوارثرتبطاالجتماعية والبيئية واالقتصادية الم ثارمن اآل

 ثارآثار فقدان التنوع البيولوجي واآلفي الوقت المناسب للحد من  عمالوقيمة االستثمار في األ التقاعس عن العمل،
 ؛السلبية األخرى

لدى تخطيط وتنفيذ الحالية والمستقبلية تغير المناخ  آلثار وضعفهحالة التنوع البيولوجي  مراعاة  )ب (
والحد من مخاطر الكوارث، من تغير المناخ  كيف والتخفيفالتاء أنشطة النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إز

مرونة التنوع  تقللو لضعفاتزيد من  يمكن أناألنشطة التي  ، وعند اإلمكان، تجنبالتقليل إلى أدنى حدو
 االيكولوجية؛البيولوجي والنظم 

وانب وضع وتنفيذ النهج المقايضات المحتملة في جميع جو النظر في المنافع المتعددة الممكنة  )ج (
 ؛التكيف والتخفيف من تغير المناخالمعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء 

برامج تعليم وزيادة التوعية لعامة الناس عن أهمية وظائف وخدمات النظم ذ يوتنف إعداد  )د (
 مخاطر الكوارث؛يقدمها التنوع البيولوجي للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والحد من  ياإليكولوجية الت

زيادة التوعية السيما بين صانعي القرارات في القطاعات ذات الصلة وعلى مختلف مستويات   )ه(
والحد من مخاطر  لتكيف والتخفيف من تغير المناخزاء اإعن النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية  ،الحكومة
  الكوارث؛

الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق الحفظ ير تدابواالعتراف بدور المناطق المحمية   )و(
كأدوات مجدية التكلفة للتكيف والتخفيف من تغير المناخ فضال عن الحد من مخاطر الكوارث، وأن االستثمار 

  ؛إيجابية المتزايد لإلدارة والحفظ سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية
لتخفيف من تغير المناخ لتكيف وازاء اإلوجية النهج المعتمدة على النظم االيكوإعداد وتنفيذ   )ز(

والممارسات األصلية معارف تراعي الوالموثوقة والحد من مخاطر الكوارث التي تستند إلى العلوم المتاحة 
 ؛والمحلية والتقليدية

 ،الستخدام الواسع النطاق للنهج المعتمدة على النظم االيكولوجية حسب مقتضى الحالاتعزيز   )ح(
 المناظر الطبيعية الزراعية؛والساحلية والمناطق الحضرية وفي رية بحالمناطق البما في ذلك في 
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تكيف لزاء اإفاعلية النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية  تجميع وتحليل منتظم لألدلة لتقييم  )ط(

هذه  ثلمع مالحظة أن م ، بما في ذلك من خالل إعداد طرائق محسنة للرصد والتقييم،والتخفيف من تغير المناخ
 ؛يفضل إعدادها وتطبيقها مبكرا في مرحلة التخطيطق ائالطر

من األدوات واإلرشادات المتوافرة بشأن النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء  االستفادة  )ي(
وتنقيح هذه  تطويرمواصلة وعند االقتضاء، والحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من تغير المناخ التكيف 

 ؛إلرشاداتاألدوات وا

النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ ضمان أن أنشطة   )ك(
 ؛والحد من مخاطر الكوارث تزيد إلى أقصى حد من المنافع المشتركة للناس والتنوع البيولوجي

الشعوب األصلية  ، بما في ذلك لدىتعزيز المنابر لتبادل الخبرات وتشارك أفضل الممارسات  )ل(
بطريقة والتخفيف من تغير المناخ لتكيف زاء اإمعتمدة على النظم اإليكولوجية لمجتمعات المحلية بشأن النهج الوا

  ؛شاملة ومتكاملة
التحقق من الحاجة إلى دمج أفضل ممارسات التكيف مع تغير المناخ، واالستراتيجيات   )م(

استجابات األنواع والنظم اإليكولوجية، والضعف إزاء تغير  والمنهجيات في أطر التخطيط للحفظ، عند النظر في
  المناخ الناتج عن األنشطة البشرية في الماضي والمستقبل؛

ة من خالل آلية حاليعن المسائل المشار إليها في الفقرة الوالخبرات تبادل ونشر المعارف   )ن(
 ؛، ضمن جملة وسائلغرفة تبادل المعلومات

، الذي شجع فيه األطراف، والحكومات األخرى، 9/16لمقرر من ا 5إلى الفقرة  يشير - 9
نشطة بناء القدرات، بما في ذلك من خالل زيادة أللى تقديم دعم مالي وتقني عوالمانحين والمنظمات المعنية 

تحول السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وبلدان الوالبلدان النامية،  ينتمكلالتوعية العامة، 
صلة بآثار تغير المناخ، وباآلثار اإليجابية والسلبية للتخفيف من تغير المناخ ذات أنشطة من تنفيذ  ،االقتصادي

 والتكيف معه على التنوع البيولوجي؛

 ذات الصلة،بالتعاون مع المنظمات رهنا بتوافر الموارد، األمين التنفيذي أن يعد، إلى لب يط - 10
والحد من مع تغير المناخ ميم النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء التكيف بشأن تصطوعية توجيهية  مبادئ

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الرابع لنظر ، مخاطر الكوارث، وتنفيذها الفعال
 مؤتمر األطراف عشر ل

وجيهية الطوعية تراعي اإلرشادات إلى األمين التنفيذي ضمان أن المبادئ التيطلب أيضا  - 11
القائمة، بما في ذلك تلك التي أعدت في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

 :تضمن المعلومات التاليةتي توال ،اإلطارية بشأن تغير المناخواتفاقية األمم المتحدة 

والحد مع تغير المناخ النظم االيكولوجية إزاء التكيف  أدوات لتقييم فعالية النهج المعتمدة على  )أ (
 من مخاطر الكوارث على مختلف المستويات؛

تصميم وتنفيذ النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء التكيف والحد من مخاطر الكوارث   )ب (
 بما في ذلك المستويات دون الوطنية والمحلية؛ مختلف المستويات،على 

النهج المعتمدة على النظم وحدود ر مختلف خدمات النظم اإليكولوجية في توفي المقايضات  )ج (
 ؛والحد من مخاطر الكوارثمع تغير المناخ ء التكيف االيكولوجية إزا
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تغير  لتكيف معزاء اإالنهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية أدوات ومؤشرات لرصد فاعلية   )د(

  والحد من مخاطر الكوارث؛المناخ 
لتكيف زاء اإالنهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية في  هج السياسات البديلةنخيارات لدمج   )ه(

  ؛الكوارث مخاطروالحد من لتخفيف من تغير المناخ وا
المجتمعات الشعوب األصلية ودمج المعارف والتكنولوجيات والممارسات والجهود المبذولة من   )و(

  وع البيولوجي واالستجابة لها؛المحلية ذات الصلة بمعالجة تغير المناخ واآلثار على التن
تغير  عيف مكلتزاء اإالنهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية معلومات عن الوسائل التي تستخدم   )ز(

  مع البنية التحتية القوية؛والحد من مخاطر الكوارث المناخ 
ة اتفاقية األمم المتحدأمانة مواصلة تعزيز أوجه التآزر مع إلى األمين التنفيذي  يطلب كذلك - 12

ات مع ضمان أن ذلك يشمل زيادة المعارف وتشارك المعلومات، واإلرشادات واألدواإلطارية بشأن تغير المناخ، 
التنوع البيولوجي المتصلة بآثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي ودور النظم  اتفاقيةالتي أعدت في إطار 

 اطر الكوارث، بهدف تحديد الحلول الممكنة؛اإليكولوجية للتكيف والتخفيف من تغير المناخ والحد من مخ

زيادة تعزيز أوجه التآزر بين عمل االتفاقية بشأن استعادة النظم  ى األمين التنفيذيلإ يطلب - 13
لتخفيف من تغير المناخ والعمل بشأن تحييد لتكيف وازاء اإاإليكولوجية، والنهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية 

وضمان  ارة المستدامة لألراضي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحراإلسهام في تدهور األراضي واإلد
 .ذات الصلة في إطار الهيئات األخرى في األمم المتحدة جالنه معاالتساق 

  
____________ 


