
طبع عدد محدود من لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا،  
 . نسخ إضافیة ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال3-11البند 

  
   في اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشرالصادرة عن مؤتمر األطرافلمقررات ا

في التنوع البیولوجي دمج اعتبارات : التنوع البیولوجي وتغیر المناخ  11/21المقرر 
 تغیر المناخاألنشطة المتعلقة ب

  إن مؤتمر األطراف،
  ،10/33ني، و، المرفق الثا9/16 و 8/30المقررات إلى ، بوجه خاص، ریشیإذ 
، الصادرة عن الهیئة الفرعیة المعنیة بالمشورة 1، الفقرة 15/8 مع التقدیر بالتوصیة        ً  یحیط علما    -1

   بشأن الروابط بین التنوع البیولوجي وتغیر المناخ؛تالعلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، من أجل تعزیز المعارف والمعلوما
ضمان وع البیولوجي في األنشطة ذات الصلة بتغیر المناخ و أهمیة أنشطة دمج التنعلى تأكید ال عیدی  -2

   واتفاقیة التنوع البیولوجي؛االتساق في التنفیذ الوطني في كل من اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة، والمجتمعات األصلیة والمحلیة إلى یدعو  -3

لدى االضطالع بالعمل المتعلق بالتنوع البیولوجي وتغیر المناخ، إلى النظر في المقترحات الرامیة إلى التغلب النظر، 
  ؛ UNEP/CBD/SBSTTA/16/9على العقبات الواردة في الوثیقة 

بالتعاون فیما بین أمانات اتفاقیات ریو، ومرفق البیئة العالمیة والمنظمات األخرى فیما یخص یرحب   -4
ناح اتفاقیات ریو في اجتماعات مؤتمرات األطراف في اتفاقیات ریو في مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة عقد ج

  ؛)20+ریو(
 من 20األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على زیادة حشد الموارد، وفقا للمادة یشجع   -5

من أجل سد الثغرات     ً              ووعیا  بمبادئ ریو، ، 11/4 و 10/3 و 9/11 للمقررات                               ً  واستراتیجیة حشد الموارد وطبقا  ،االتفاقیة
جراء دراسات بحثیة على نطاقات  ٕ                             في بیانات التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في سیاق تغیر المناخ، وا                                                                            

  ؛على المستوى المحلي ومستوى المناظر الطبیعیةمكانیة 
  :األطراف والحكومات األخرى على ما یليیشجع   -6
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مراعاة أهمیة المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي لدى التصدي   )أ(
  آلثار تغیر المناخ ضمن الخطط واالستراتیجیات القطاعیة، السیما لدى أخذ المجتمعات الهشة في االعتبار؛

وما یتصل بها من بلة للمقارنة، تعزیز المعارف والمعلومات، بما في ذلك مجموعات البیانات القا  )ب(
بشأن الروابط بین التنوع البیولوجي وتغیر المناخ ورفاهیة اإلنسان في برامجها التعلیمیة على أنشطة البحوث والرصد، 

  جمیع المستویات؛
  النظر في أوجه التآزر بین السیاسات والتدابیر المتخذة في مجالي التنوع البیولوجي وتغیر المناخ؛  )ج(
وتدابیر الحفظ األخرى یمكن أن تؤدي والنظم اإلیكولوجیة المستعادة العتراف بأن المناطق المحمیة ا  )د(

  في األنشطة المتعلقة بتغیر المناخ؛هاما دورا 
دعم تعزیز مسح ورصد خدمات التنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة على مستویات مالئمة بغیة   )ه(

واآلثار اإلیجابیة والسلبیة للتخفیف من حدة تغیر المناخ والتكیف معه تغیر المناخ دیدات واآلثار المحتملة لالتهتقییم 
  بشأن خدمات التنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة

استعراض تخطیط استخدام األراضي بغرض تعزیز التكیف مع تغیر المناخ القائم على النظر في   )و(
  ل دور غابات المانغروف في التكیف مع التغییرات على منسوب میاه البحر؛النظم اإلیكولوجیة مث

المعني  إلى األمین التنفیذي االضطالع، بما في ذلك من خالل فریق االتصال المشترك یطلب  -7
  :، بما یلي10/33شیا مع المقرر اوتمباتفاقیات ریو الثالث 

برنامج عمل نیروبي بشأن آثار تغیر المناخ تحدید حلقات العمل واألنشطة ذات الصلة في إطار   )أ(
 بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر )NAPs(ومدى هشاشته والتكیف معه وخطط التكیف الوطنیة 

المناخ ونشر هذه المعلومات من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقیة وغیرها من الوسائل بغیة تعزیز 
ج القائمة على النظام اإلیكولوجي؛تقاسم المعا ُ                               رف عن النه              
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/9 مواصلة المناقشات بشأن األنشطة ذات الصلة المقدمة في الوثیقة  )ب(

استكشاف الخیارات                                                 ً                                    من أجل مواصلة النظر والتنفیذ حسب االقتضاء واستنادا  إلى الجدوى المالیة لهذه األنشطة، و 
هج القائمة                  ُ  التعاون بشأن الن  وطیدلتات اتفاقیات ریو یني لقواعد البیانات التي تدیرها أمان التشغیل الب قابلیةلتحسین

   المناخ؛التي تعاني على وجه التحدید من الضعف تجاه تغیرفي البلدان النامیة  السیما على النظام اإلیكولوجي،
بین تغیر المناخ   التآزرهبشأن أوجاألنشطة التعلیمیة إلى األمین التنفیذي تعزیز         ً  یطلب أیضا    -8

ً                            فضال  عما یرتبط بها من سبل العیشوالتنوع البیولوجي والتصحر،  االتصال المتعلق ب والتنمیة من خالل برنامج العمل   
 من اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وحمالت التوعیة 6 فیما یتصل بالمادة والتثقیف والتوعیة العامة

  العامة؛
إلى األمین التنفیذي أن یضطلع، من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات وبالتعاون مع لب كذلك یط  -9

 في وضع نماذج لتغیر المناخوبناء القدرات بین المنظمات والبرامج المشاركة الوعي المنظمات المعنیة، بإذكاء 
البرنامج الدولي للبحوث في مجال نها ، من بیبیاناتووضع نماذج التنوع البیولوجي، والتصورات ومبادرات إدارة ال

وشبكة رصد التنوع البیولوجي التابعة لفریق رصد األرض، والمرفق العالمي  ،(DIVERSITAS) التنوع البیولوجي
  .التنوع البیولوجيلمعلومات 

----  


