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                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال2-11البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  الهندسة الجیولوجیة المتعلقة بالمناخ  11/20 المقرر
  إن مؤتمر األطراف،

  ؛10/33 من المقرر ،)ث (، بما في ذلك فقرتها الفرعیة8الفقرة  عید تأكیدی -1
المتعلقة بالمناخ على التنوع البیولوجي   الجیولوجیةالهندسةآثار  بالتقریر عن          ً یحیط علما   -2

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28)هندسة الجیولوجیة المتعلقة بالمناخ ذات ل، والدراسة بشأن اإلطار التنظیمي ل
مجتمعات  والنظرة العامة على اآلراء وخبرات ال(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29)الصلة باتفاقیة التنوع البیولوجي 

  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30)األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة 
 بالرسائل الرئیسیة المعروضة في المذكرة أعدها األمین التنفیذي عن المسائل یحیط علما أیضا -3

 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/10)التقنیة والتنظیمیة بشأن الهندسة الجیولوجیة بالعالقة إلى اتفاقیة التنوع البیولوجي 

لتغیر المناخ في المقام األول عن طریق خفض االنبعاثات الناشئة   على أنه ینبغي التصديیشدد -4
عن األنشطة البشریة حسب مصدرها وعن طریق زیادة عملیات إزالتها عن طریق أحواض غازات الدفئیة في ظل 

میة اتفاقیة التنوع البیولوجي والصكوك اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، مع اإلشارة أیضا إلى أه
 األخرى؛

ذ یدرك -5 ٕ      وا   التعاریف القائمة والفهم القائم، بما في ذلك التعاریف الواردة في المرفق األول بالوثیقة   
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28 الهیئة الحكومیة الدولیة  والعمل الجاري في المحافل األخرى، بما في ذلك

 دون المساس بأي مداوالت في المستقبل بشأن تعریف أنشطة الهندسة الجیولوجیة، أن الحظی، المعنیة بتغیر المناخ
 :الھندسة الجیولوجیة المتعلقة بالمناخ یمكن أن تشتمل علىأنشطة 

تكنولوجیا تحد عن عمد من العزل الشمسي أو زیادة امتصاص الكربون من الغالف الجوي على أي   )أ(
باستثناء امتصاص الكربون وتخزینه من الوقود األحفوري عندما تمتص (وع البیولوجي  التنعلىؤثر تقد و نطاق واسع 

  ؛) لمؤتمر األطراف10/33المقرر  ()ثاني أكسید الكربون قبل انطالقه في الغالف الجوي
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بسبب لتصدي لتغیر المناخ ا ه إلى وحجمتهطبیعیرمي ب التدخل المتعمد في بیئة كوكب األرض  )ب(
  1؛)UNEP/CBD/SBSTTA/16/10(أو آلثاره / واألنشطة البشریة

 الحكومیة الدورة الثانیة والثالثین للهیئة(كوكب األرض  بیئة علىواسع النطاق و متعمد التالعب ال  )ج(
  ؛)المناخ بتغیر المعنیة الدولیة

 الجهود التكنولوجیة الستقرار نظام المناخ عن طریق التدخل المباشر في توازن طاقة كوكب األرض  )د(
 بتغیر ة المعنیة الدولیةالحكومیتقریر التقییم الرابع الصادر عن الهیئة (على إحداث تخفیض في االحترار العالمي 

 2؛)المناخ

  بأنه ال یوجد نهج فرديUNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28 النتائج الواردة في الوثیقة یالحظ -6
، وأنه من الصعب تحمل التكالیفللسالمة والقدرة على  یفي حالیا بالمعاییر األساسیة للفعالیة و یةالجیولوجهندسة لل

هج أو إدارتها  ؛       ُ             نشر الن 

 على الهندسة الجیولوجیة المتعلقة بالمناخ آثار فهم في كبیرة ال تزال موجودة  أن ثغراتأیضا یالحظ -7
 :ذلك في بما ،البیولوجي التنوع

یة بأنشطة الهندسة الجیولوجیة كیف یرجح أن یتأثر التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوج  )أ(
  وكیفیة االستجابة لها على مختلف النطاقات الجغرافیة؛

  التأثیرات المقصودة وغیر المقصودة لمختلف تقنیات الهندسة الجیولوجیة على التنوع البیولوجي؛  )ب(
ولوجیة المحتملة، االقتصادیة والثقافیة واألخالقیة المرتبطة بتقنیات الهندسة الجی-القضایا االجتماعیة  )ج(

  ؛لآلثاروالزمني توزیع المكاني البما في ذلك عدم التكافؤ في 
لهندسة الجیولوجیة آلیات رقابة وتنظیم عالمیة وشفافة وقائمة على العلوم ل عدم وجود یالحظ -8

الهندسة  ألنشطة  للغایةهذه اآللیات قد تكون ضروریةأن مثل ، و تحوطيالمتعلقة بالمناخ، والحاجة إلى اتباع نهج 
 كبیرة عبر الحدود، وتلك المنتشرة في المناطق الواقعة خارج حدود ضارةتسبب في آثار التي یمكن أن تالجیولوجیة 

  ؛لیاتأفضل مكان لوضع مثل هذه اآلالوالیة الوطنیة والغالف الجوي، مشیرا إلى أنه ال یوجد فهم مشترك حول 
تقدیم تقریر عن التدابیر المتخذة وفقا  و 7فقرة التصدي للفجوات المحددة في ال األطراف إلى یدعو -9

  ؛10/33من المقرر ) ث (8للفقرة 
ذ یؤكد -10 ٕ      وا  القرارات ذات الصلة الجتماع األطراف المتعاقدة ب علمایحیط  النهج التحوطي،  من جدید  

وتوكولها لعام وبر ) اتفاقیة لندن( 1972 لعام في اتفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفایات ومواد أخرى
 كذلك المقررین و ،تخصیب المحیطات جیم الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن 9/16إلى المقرر  یشیرو، 1996

المستقبل الذي "، 20+ریو ( من الوثیقة الختامیة لمؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة167الفقرة  و 10/33 و9/30
  3؛")نصبو إلیه

                                                           
                                                                                                         باســتثناء حجــز الكربــون وتخزینــه عنــد المــصدر مــن الوقــود األحفــوري عنــد حجــز ثــاني أكــسید الكربــون قبــل انطالقــه فــي طبقــات     1

  .                                                    الغالف الجوي، وأیضا باستثناء األنشطة المتعلقة بالغابات
  .                      یات للهندسة الجیولوجیة                                                                         مع مالحظة أن هذا التعریف یشتمل على إدارة العزل الشمسي ولكنه ال یتضمن أي تقن    2
  .   288 /  66   ُ                           اعتُمدت في قرار الجمعیة العامة     3
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 ات العامة القانون الدولي العرفي، بما في ذلك االلتزامفضال عن أن تطبیق النهج التحوطي یالحظ -11
                                           ُ                                                              التي تقطعها الدول فیما یتعلق باألنشطة التي ت جرى داخل والیتها اإلقلیمیة أو تخضع لسیطرتها، وفیما یتعلق باآلثار 

 ألنشطة الهندسة همامكون ی قد ،تقییم األثر البیئيالتي یمكن أن تترتب على تلك األنشطة، والمتطلبات المتعلقة ب
 ؛لتنظیم العالميل غیر مكتمل ایشكل أساسسیظل  هالجیولوجیة ولكن

 إدارة من أجل القائمة تحت رعایة المعاهدات والمنظمات صلة العمل المضطلع به كذلك یالحظ -12
 لندن وبروتوكولها، واتفاقیة البحار، لقانون المتحدة اتفاقیة األمم ذلك في بما للهندسة الجیولوجیة، المحتملة األنشطة
 األوزون طبقة لحمایة فیینا واتفاقیة بها، الملحق كیوتو وبروتوكول المناخ تغیر بشأن اإلطاریة المتحدة األمم واتفاقیة

 المتحدة األمم المتحدة، وبرنامج لألمم العامة الجمعیة وكذلك اإلقلیمیة، واالتفاقیات بها، الملحق مونتلایر وبروتوكول
  العالمیة؛ األرصاد ومنظمة للبیئة،

 على 2 الفقرة في إلیها المشار نشر التقاریر التنفیذي، رهنا بتوفر الموارد المالیة، األمین  إلىیطلب -13
 فضال عن اتفاقیة ،12 الفقرة في إلیها المشار والمنظمات المعاهدات بما في ذلك على أمانات أوسع نطاق ممكن،

 البعید الجوي التلوث واتفاقیة أخرى، عدائیة أغراض ألیة أو عسكریة راضألغ البیئة في التغییر تقنیات استخدام حظر
 یة ومفوض،حقوق اإلنسانلاألمم المتحدة ومجلس  أنتاركتیكا، الخارجي، ومعاهدة الفضاء الحدود، ومعاهدة عبر المدى

 األمم ومنظمةب األصلیة، منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضایا الشعو ، و لحقوق اإلنساناألمم المتحدة السامیة 
   لغرض االطالع علیها؛، التابعة لهااألمن الغذائي العالميوالزراعة ولجنة  لألغذیة المتحدة

ذ یالحظ  -14 ٕ       وا  توفیر تقییمات شاملة ، التي تهدف إلى الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ أن  
 خیارات فيتقییم ها الخامس بشأن ال، في تقریر تنظر وآثاره،  المتعلقة بتغیر المناخللمسائللألدلة العلمیة والتقنیة 

 المحتملة على النظم البشریة ها العلمي وأوجه عدم الیقین المرتبطة بها، وتأثیراتهاالهندسة الجیولوجیة المختلفة وأساس
للمشورة العلمیة  الفرعیة  الهیئةإلى طلبیووالطبیعیة، والمخاطر والثغرات البحثیة ومدى مالءمة آلیات اإلدارة القائمة، 

تقدم تقریرا عن  و 2014 أیلول/ في سبتمبراحاأن تنظر في التقریر التجمیعي عندما یصبح متوالتقنیة والتكنولوجیة 
  مؤتمر األطراف؛إلىاتفاقیة التنوع البیولوجي اآلثار على 

بالتعاون مع  یليالتنفیذي، رهنا بتوفر الموارد المالیة، أن یضطلع بما  األمین  إلىیطلب أیضا -15
 :المنظمات المعنیة

تاحتها أعاله، 9 األطراف المشار إلیها في الفقرة التي تبلغ عنهاتجمیع المعلومات   )أ( ٕ      وا    من خالل آلیة  
   تبادل المعلومات؛غرفة

 إبالغ نقاط االتصال الوطنیة لالتفاقیة عندما تبدأ إجراءات استعراض تقریر التقییم الخامس للهیئة  )ب(
المناخ لتیسیر التعاون الوطني في توفیر مدخالت وخاصة حسبما تتعلق باعتبارات  بتغیر المعنیة الدولیة ةالحكومی

  التنوع البیولوجي؛
 إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوفر الموارد المالیة وفي الوقت المناسب، إعداد ما یلي یطلب كذلك  -16

 : والتكنولوجیة یعقد في المستقبل وتقدیم ذلك لنظرها والستعراض األقرانالجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة

إلطار التنظیمي على ایة على التنوع البیولوجي، و الجیولوجهندسة الآلثار المحتملة لتقنیات ل اتحدیث  )أ(
یر العلمیة ذات الصلة، استنادا إلى التقار ، للهندسة الجیولوجیة المتعلقة بالمناخ ذات الصلة باتفاقیة التنوع البیولوجي
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المناخ والمناقشات التي تجري في إطار  بتغیر المعنیة الدولیة الحكومیة الصادر عن الهیئة مثل تقریر التقییم الخامس
  فریق إدارة البیئة؛

 المجتمعات األصلیة والمحلیةعلى اآلراء األخرى لألطراف والحكومات األخرى و  نظرة عامة  )ب(
ین بشأن اآلثار المحتملة للهندسة الجیولوجیة على التنوع البیولوجي، وما یرتبط بها من وأصحاب المصلحة اآلخر [

انیة، واستنادا إلى النظرة العامة على آراء وخبرات تبارات الجنساالعمع مراعاة آثار اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، 
  .UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30الواردة في الوثیقة  المجتمعات األصلیة والمحلیة

----  


