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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الثالثة عشرة

  5022آذار/مارس  52-52بون، 
 من جدول األعمال املؤقت  4البند 

ها في ضوء إطار صياغة برامج العمل وتنقيحها وتنفيذ
  5102التنمية المستدامة لما بعد عام 

صيييييياغة بيييييرامج العميييييل وتنقيحهيييييا وتنفييييييذها فيييييي ضيييييوء إطيييييار التنميييييية   
  5102المستدامة لما بعد عام 

 مذكرة من األمانة   

 موجز  
كحاةاذ ذاا الةة   أعد هذا التقرير باالشرتاك بني األمانة  واللةة  الملاملةة  ااةت اب  لأ 
بشأن تملزيز وحتسني عم ة  مواءم  برامج الململ مع اخلط  وإطار الململ  22-/ذ أ5 من املقرر

االاةةةرتاتة ةني ل سةةةنواا الملشةةةر مةةةن أجةةةل تملزيةةةز تناةةةةذ االتااقةةةة   االاةةةرتاتة ة   وتناةةةةذ هةةةذ  
 الربامج.
وهةةةو يسةةةت ةب ل ط ةةةب املوجةةةع إض تنةةة  ااةةةتملراا تناةةةةذ االتااقةةةة  بالقةةةةاذ  ةةةا ي ةةة    

ى فهةةةةةح وامةةةةةا لملم ةةةةةةاا ااةةةةةرتاتة ةاا التمويةةةةةل املتاام ةةةةة /أطر االاةةةةةت مار االتاةةةةةا  ع ةةةةة  أ 
املتاام ةةة  وعهقتهةةةا بملم ةةةة  مواءمةةة  بةةةرامج الملمةةةل الوطنةةةة أ  س  وتقةةةد  املشةةةور  بشةةةأن اةةةبل 
إدماج اارتاتة ةاا التمويل املتاام  /أطر االاةت مار املتاام ة  ع عم ةة  مواءمة  بةرامج الملمةل 

  لتنةاول عم ةة  مواءمة  بةرامج الملمةل الوطنةة  مةن مندةور األهةدا  الوطنة أ  ج  ومناقش  خط
 .لا ة  لإلدار  املستدام  لأرام ا
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 مقدمة -أوالا  
بشةةأن تملزيةةز وحتسةةني عم ةةة  مواءمةة  بةةرامج الملمةةل مةةع اخلطةة   22-/ذ أ5يط ةةب املقةةرر  -2

  5028-5008أجةةل تملزيةةز تناةةةذ االتااقةةة   وإطةار الملمةةل االاةةرتاتة ةني ل سةةنواا الملشةةر مةن 
ارتاتة ة   وتناةذ هذ  الربامج، إض تن  ااتملراا تناةذ االتااقةة  أن تتاةف، ع دوراةا ال ال ة   اال

عشةةةةر ، ع ةةةةى فهةةةةح وامةةةةا لملم ةةةةةاا ااةةةةرتاتة ةاا التمويةةةةل املتاام ةةةة /أطر االاةةةةت مار املتاام ةةةة  
وعهقتهةةةا بملم ةةةة  مواءمةةة  بةةةرامج الملمةةةل الوطنةةةة ، مةةةع ا ةةةرب ع ةةةى أن يتقااةةةح  ةةةةع أصةةةحاس 

ح  ناةةا الاهةةةح، وتقةةد  املشةةور  بشةةةأن اةةبل إدمةةاج ااةةةرتاتة ةاا التمويةةل املتاام ةةة /أطر املةةة 
 االات مار املتاام   ع عم ة  مواءم  برامج الململ الوطنة . 

ويط ب املقرر ناسع إض تن  ااتملراا االتااقة  أن تناقش ع دوراا ال ال   عشةر  خطة   -5
نةةةةة  مةةةةن مندةةةةور األهةةةةدا  الا ةةةةة  لةةةةإلدار  املسةةةةتدام  لتنةةةةاول عم ةةةةة  مواءمةةةة  بةةةةرامج الملمةةةةل الوط

إض األمان  واللة  الملاملةة  تقةد  خةةاراا لتملبئة  املةوارد والقةدراا اله مة  اا لأرام ، ويط ب أيض
 إلعمال اخلط  املذكور  ع ى املستوى الوطين. 

كحاةةةاذ ذاا وقةةةد أعةةةد هةةةذا التقريةةةر باالشةةةرتاك بةةةني األمانةةة  واللةةةة  الملاملةةةة  ااةةةت اب  لأ -3
، وهةةةو يقةةةدذ حملةةة  عامةةة  عةةةن عم ةةةة  صةةةةاغ  بةةةرامج الملمةةةل الوطنةةةة  22-/ذ أ5الةةةة   مةةةن املقةةةرر 

عن الدعح التقةين واملةايل املسةت ح مةن مؤاسةاا االتااقةة  ومرفةف البةئة   وتنقةحها وتناةذها، فضها 
 5022بملةد عةاذ  يملرا التقرير عناصر خلط  ع موء إطةار التنمةة  املسةتدام  ملةااا، الملاملة . وأخي 

 من توصةاا. اا وخةاراا متوي ها ك  تندر فةها ال  ن  وتقدذ بشأهنا ما ترا  منااب

 حالة صياغة برامج العمل الوطنية وتنقيحها وتنفيذها  -ثانياا  
إض التقةةةةةةةارير املقدمةةةةةةة  مةةةةةةةن الب ةةةةةةةدان األطةةةةةةةرا  املتةةةةةةةأثر  أثنةةةةةةةاء دور  اإلبةةةةةةةه  اا ااةةةةةةةتناد -4

تنقةةةا بةةرامج عم هةةا اا ، مةةا وموعةةع اثنةةان وثهثةةون ب ةةد5023ذ ، أكمةةل، بنهايةة  عةةا5024 لملةةاذ
ومن بني بةرامج الملمةل الوطنةة  .  2 الوطنة  ومواءمتها مع األهدا  التناةذي  اخلمس  لهارتاتة ة 

بةةور  ريةة ، بةنمةا أُدوةت بةرامج الملمةل الوطنةة  املتبقةة  ع السةااةاا اا برناوة 22هذ ، اعُتمةد 
 نة  البةئة  واإلمنائة . الملام  واخلطط الوط

وع ةةى الةةرغح مةةن أن هنةةاك الن ثهثةة  أم ةةال عةةدد الب ةةدان الةةة أكم ةةت عم ةةة  صةةةاغ   -2
، فةة ن افةةد  5022بةةرامج الملمةةل الوطنةةة  مقارنةة  بملةةدد الب ةةدان الةةة قامةةت بةةذل  بنهايةة  عةةاذ 

املتةأثر  لةربامج عم هةا ع املائ  من الب دان األطرا   80مواءم  ما ال يقل عن "الملامل  املتم ل ع 
ع املائة  مةةن الب ةدان املتةةأثر   85يبةدو بملةةةد املنةال. ومةةع ذلة ، فةة ن " 5024الوطنةة  ل ةول عةةاذ 

__________ 

 

،  ةا 5024 ذلهطهع ع ى ممل ومةاا إمةافة  بشةأن نتةائج دور  اإلبةه  لملةا ICCD/CRIC(13)/3 اندر الوثةق   2 
 .ع ذل  ع ى الةملةدين اإلق ةم  ودون اإلق ةم 
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من مرفف البةئة  الملاملةة  لأنشةط  التماةنةة  خةهل فةرت  السةنتني ا الةة ، وأكحةر ا  قد ت قت متويها 
لبةةة  الب ةةدان الةةة   تامةةل بملةةُد عم ةةة  ع الملم ةةة   اندةةر الاةةةل ال الةة. أدنةةا  . وبة نةةت غااا تقةةدم

فذ  اململ ومةاا، اا ووفق. 5022ع املائ   كةف تملتزذ القةاذ بذل  ل ول هناي  عاذ  64املواءم   
أن تاتمل هذ  الملم ة  ويُن ز افد  الملامل  ذو الةة  ، وإن حتقةف ذلة  اةن  اا فمن احملتمل جد

 بملد األجل املتوقع. 
تمل ق  بةةةاغ  بةرامج الملمةل الوطنةة  وتنقةحهةا ومواءمتهةا يرتتةب ع ةهةا والملم ة  اتاري  امل -6

 80تةأثي ع فملالةةة  التخطةةط الةوطين  الةالبةةة  الملدمةى مةن بةةرامج الملمةل الوطنةة  املتوائمةة   اا أيضة
االقتةةةةةادي   - ع ةةةةى اململرفةةةة  ل ملوامةةةةل البةوفةزيائةةةةة  واالجتماعةةةةة اا قائمةةةةاا ع املائةةةة   تشةةةةمل حتديةةةةد

عةةةةن تااع هةةةةا مةةةةع تةةةةةي املنةةةةا  والتنةةةةوع البةولةةةةوج .  ، فضةةةةها رامةةةة  واتاةةةةا ور األل تةةةةةحر/تده
ع املائةة   ا ةةواجز الةةة تملةةو   90مملدةةح بةةرامج الملمةةل الوطنةةة  املتوائمةة   اا وبامل ةةل، تناولةةت أيضةة

 اإلدار  املستدام  لأرام . 
وطنةةةة  بةانةةةاا وكانةةةت لةةةو   اةةةبملني ع املائةةة  مةةةن الب ةةةدان الةةةة واءمةةةت بةةةرامج عم هةةةا ال -2

ع عم ةةةةة اإلبةةةه   وجةةةب اا املدرجةةة  كحالةةةة  5 وممل ومةةةاا متاكحةةة  لإلبةةةه  عةةةن مؤشةةةراا التقةةةدذ
 اتااقة  التنوع البةولوج  واتااقة  األمح املتحد  اإلطاري  بشأن تةي املنا . 

 دعم عملية برامج العمل الوطنية  -ثالثاا  
 الدعم المالي  -ألف 

، التمويةل لأنشةط  التماةنةة  5025ة  يقدذ، وألول مر ، منذ عاذ بدأ مرفف البةئ  الملامل -8
ع إطةةةار  ةةةور عم ةةةع املتمل ةةةف بتةةةدهور األرامةةة  مةةةن أجةةةل دعةةةح األنشةةةط  الوطنةةةة  املتمل قةةة  بتقةةةد  

 220 000التقارير وصةاغ /تنقةا برامج الململ الوطنة . وهاذا، ُقدمت مسامهاا مالةة  تةةل 
حةةةد  مةةةن خةةةهل ثةةةه  طرائةةةف متويةةةل  ا ةةةةول املباشةةةر ع ةةةى دوالر مةةةن دوالراا الواليةةةاا املت

األمةةوال، ا ةةةول ع ةةى األمةةوال عةةن طريةةف الوكةةاالا املناةةذ  ملرفةةف البةئةة  الملاملةةة ، وا ةةةول ع ةةى 
 األموال عن طريف املشاريع اتاممل  . 

، 244ومةةةةن بةةةةني الب ةةةةدان املؤه ةةةة  لهاةةةةتااد  مةةةةن دعةةةةح مرفةةةةف البةئةةةة  الملاملةةةةة ، وعةةةةددها  -9
مةةن الب ةةدان األطةةرا  املتةةأثر  ع ا ةةةول ع ةةى هةةذ  املةةوارد قبةةل هنايةة  دور  الت ديةةد  233 جنةةا

 . وقةةدمت نسةةب  5024 اخلامسةة  ملةةوارد الةةةندو  االاةةتئمال ملرفةةف البةئةة  الملاملةةة   كحزيران/يونةةةع
تسةةةمل  ونيةةةانني ع املائةةة  مةةةن هةةةذ  الب ةةةدان ط بةةةاا متويةةةل األنشةةةط  التماةنةةةة  عةةةن طريةةةف املشةةةاريع 

__________ 

 

تشةةمل مؤشةةراا التقةةدذ ع الوقةةت ا ةةايل اراهةةاا الةةوفر ، وتو يةةع أنةةواع نتةةار ، واراهةةاا نةةزون الاربةةون فةةو    5 
 .األرا وحتتها
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برنةةامج األمةةح املتحةةد  ل بةئةة ، بةنمةةا قةةدمت مملدةةح الب ةةدان اا كحالةةة  3 امملةة  ال هثةة  الةةة يناةةذهاات
ط بااةةةةةا عةةةةةن طريةةةةةف الوكةةةةةاالا املناةةةةةذ  ملرفةةةةةف البةئةةةةة  الملاملةةةةةة . وتشةةةةةي التقةةةةةديراا إض أن  املتبقةةةةةة 
دوالر مةةن دوالراا الواليةةاا املتحةةد  قةةد ااةةت مرا ع اإلبةةه  وعم ةةة   55 000 000 كحةةوايل

دوالر مةةن دوالراا الواليةةاا املتحةةد  مةةن املةةوارد احمل ةةو   ع  2 200 000املواءمةة ، منهةةا مب ةة  
 إطار دور  الت ديد اخلامس  ملوارد مرفف البةئ  الملاملة . 

ويسةةرا األمانةةة  واللةةة  الملاملةةةة  هةةةذ  الملم ةةة ، عةةةن طريةةةف التشةة ةع، وتقةةةد  اململ ومةةةاا  -20
جةةع، واملسةاعد  املباشةر  بنةاء ع ةى ط ةب األطةرا  املؤه ة  ع بشأن فةرب التمويةل وطرائقةع، والتو 

جهودهةةةا الرامةةةة  إض ا ةةةةول ع ةةةى هةةةذ  التمةةةويها، بالتملةةةاون مةةةع برنةةةامج األمةةةح املتحةةةد  ل بةئةةة  
 وغي  من الوكاالا املناذ . 

 الدعم التقني  -باء 
ا االتااقةةة  ع دوراةةبالتوصةةةاا الةةوارد  ع التقريةةر النهةةائ  ل  نةة  ااةةتملراا تناةةةذ  عمةةها  -22

، تواصل األمان  واللةة  الملاملةة  تقةد  الةدعح التقةين إض عم ةة  22-/ ذ أ5ا ادي  عشر ، واملقرر 
بةةةةرامج الملمةةةةل الوطنةةةةة ، بواةةةةائل منهةةةةا بنةةةةاء القةةةةدراا، و يةةةةاد  الةةةةوع  وااةةةةتخداذ أدواا فملالةةةة  

 ى النحو التايل  وحتسةنها ل نهوا هبذ  الملم ة . وميان ت خةص اإلجراءاا املتخذ  ع 
اا نشةةةةر املبةةةةةادي التوجةهةةةةة  وغيهةةةةةا مةةةةن املةةةةةواد املرجملةةةةة . ورةةةةةر  األمانةةةة  كحالةةةةةة  أ  
لاافةةة  املةةةواد التقنةةةة  واملةةةواد التدريبةةةة  ذاا الةةةة   بملم ةةةة  بةةةرامج الملمةةةل الوطنةةةة   شةةةامها اا ااتملرامةةة

 هبد  ااتامافا وااتحدا  مزيد من املواد التدريبة أ 
اء القةةةةدراا. ندمةةةةت األمانةةةة  خةةةةهل الاةةةةرت  قةةةةةد االاةةةةتملراا تناةةةةةذ تةةةةدابي بنةةةة  س  

ا سةةةةة   مةةةةةن كح قةةةةةاا الملمةةةةةل دون اإلق ةمةةةةةة  بشةةةةةأن صةةةةةةاغ  بةةةةةرامج الملمةةةةةل الوطنةةةةةة  وتنقةحهةةةةةا 
ومواءمتها، وعقدا ت ة  ا  قةاا بالتملةاون مةع اللةة  الملاملةة . وكةان افةد  مةن هةذ  الملم ةةاا 

ج الملمةةل الوطنةةة  ومواءمتهةةا وااةةتامال ب وراةةا هةةو تةةوفي التةةدريب ع وةةال التندةةةح الامل ةة  لةةربام
وعم ةةةة  ااةةةرتاتة ةاا التمويةةةل املتاام ةةة /أطر االاةةةت مار املتاام ةةة . وبامل ةةةل، شةةةاركت األمانةةة  ع 
تندةح كح قاا عمل مشرتك  تركز ع ى أوجع التآ ر ع ومع وتناةةذ بةرامج الملمةل الوطنةة  وبةرامج 

ل تنةةةةةةوع البةولةةةةةوج . وباإلمةةةةةةاف  إض ذلةةةةةة ، الملمةةةةةل الوطنةةةةةةة  ل تاةةةةةةف وخطةةةةةةط الملمةةةةةةل الوطنةةةةةة  

__________ 

 

 أ<www.thegef.org/gef/project_detail?projID=4829> اندر  3 
 <www.thegef.org/gef/project_detail?projID=5136> أ 
 .<www.thegef.org/gef/project_detail?projID=5898> و
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ةع جديد  ع إطار الةتمل ح اإللاةرتول بشةأن موامةاا  الت تستحد  دروا ااتحدثت األمان  وما
 أ 4 ذاا ص   بربامج الململ الوطنة 

تقةةةةد  املسةةةةاعد  عنةةةةد الط ةةةةب إض الب ةةةةدان األطةةةةرا  املتةةةةأثر  ع وةةةةال التقةةةةةةح   ج  
يقةةاس ع ةةةع  الوطنةةة . وومةةملت األمانةة  واللةةة  الملاملةةة  بروتوكةةوالا  الةةذا ، وااةةتملراا بةةرامج الملمةةل

يةةةا  مةةن بةةرامج عمةةل وطنةةة . ويسةةتند هةةذا الربوتوكةةول إض املبةةادي التوجةهةةة  لةةربامج الملمةةل  مةةا
وقةد خضةع . 22-/ذ أ5الوطنة  وأكحااذ مقرراا مؤمتر األطرا  ذاا الة  ،  ا ع ذل  املقرر 

 ألخي  الختبار عدد من األطرا أ هذا الربوتوكول ع الون  ا
التوعةةة . ُعوتةةةت مةةةمن اإلطةةةار الملةةاذ لهاةةةرتاتة ة  االتةةةةالة  لأمانةةة  مسةةةأل    د  

الةةوع  فةمةةا يتمل ةةف بوجةةود برنةةامج وطين/خطةة  وطنةةة  تملةةاة اإلدار  املسةةتدام  لأرامةة . وعةةهو  
ذكةةاء الةةوع  ع املنااةةباا ع ةةى املوقةةع الشةةبا  لهتااقةةة  ونشةةر املةةواد التقنةةة ،  ةةر  بااةةتمرار إ

  أ 2 اخلاص  م ل الةوذ الملامل  ملاافح  التةحر
رريةةةب حتديةةةد أهةةةدا  وطنةةةة  ع إطةةةار عم ةةةة  بةةةرامج الملمةةةل الوطنةةةة . وتملمةةةل   هة  

ع ى تةسي مشروع ررييب ملساعد  الب دان الراغب  ع األخةذ  ، 6 األمان ، بدعح من  هوري  كوريا
هور األرام  ع صةاغ  برامج عم ها الوطنة  ومواءمتها وتناةةذها. وع بنهج الت بةت اإل ايل لتد

هنايةةة  املشةةةروع، اةةةتقوذ عةنةةة  د  ةةة  مةةةن الب ةةةدان األطةةةرا  املتةةةأثر  برت ةةة  هةةةد  الت بةةةةت اإل ةةةايل 
لتةةةدهور األرامةةة  إض أهةةةدا  طوعةةةة  وطنةةةة ، باالاةةةتملان  ب طةةةار التناةةةةذ، وآلةةةة الرصةةةد والتقةةةةةح 

ملشةةةروع داثةةةل ع اا عم ةةةة  اتااقةةةة  ماافحةةة  التةةةةحر. و ةةةر  التخطةةةةط كحالةةةةاملنشةةةأتني ع إطةةةار 
 منطق  البحر الاارييب دون اإلق ةمة ، بدعح من ترينةداد وتوباغو. 

األرامة  املةذكور أعةه ، وفةما يتمل ف ع ى وجع اخلةوب  شروع ت بةت إ ةايل تةدهور  -25
عةةةن   2 نت ةةةف مرفقةةةاا التناةةةةذ اإلق ةمةةة مةةةن الب ةةةدان األطةةةرا  املتةةةأثر  املدرجةةة  ع  22أعةةةرس 

اهتمامها باملبادر ، وه  الن ع طور إبراذ اتااقاا تناةذ مةع األمانة . واةو  تسةتملرا الب ةدان 
املشارك  البةاناا الة  ملتها األمان  عن مؤشراا التقةدذ السةت  الةة اعتمةدها مةؤمتر األطةرا  ع 

اململ ومةةةاا بالبةانةةةاا املتاكحةةة  ع ةةةى الةةةةملةدين  دورتةةةع ا اديةةة  عشةةةر ، وتسةةةتامل و/أو تؤيةةةد هةةةذ 
لنطا  تةدهور األرامة  ع املنةاطف املتضةرر  ع الب ةدان وارةا  اا الوطين ودون الوطين، ورر  تقةةم

__________ 

 

 أ  عم ة  إعداد بةرامج الملمةل الوطنةة أ  س  عم ةة  بةرامج الملمةل   تشمل املوامةع دور مركز التنسةف الوطين ع  4 
الملاملةةة  مةةن أجةةل دعةةح عم ةةة   الوطنةةة  وأهةةدا  التنمةةة  املسةةتدام أ  ج  إماانةةة  الوصةةول إض مةةوارد مرفةةف البةئةة 

   .برامج الململ الوطنة أ و د  عم ة  برامج الململ الوطنة  ومسأل  الت بةت اإل ايل لتدهور األرام 

حتةةني األرا مةن الملوامةل "، ندمةت األمانة  كحةدثا عاملةةا عنوانةع 5024  نااب  الةوذ الملامل  ملاافح  التةةحر  2 
  .كز ع ى عم ة  برامج الململ  تر Climate Proof Land  "املناخة 

 ".مبادر  تشانةوون" ع إطار  6 

إثةوبةةةةا وأرمةنةةةةا وإندونةسةةةةا وإيطالةةةةا وبنمةةةا وبوتةةةان وبةةةةهروس وتركةةةةا وتشةةةاد واتزائةةةر والسةةةنةال وشةةةة   وغرينةةةادا   2 
 .وكواتارياا ومةامنار ونامةبةا ونةااراغوا
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واقملةةة  لتحقةةف الت بةةةت اا ذلة  التةدهور. وبنةةاء ع ةى هةذا التقةةةةح، اةتحدد الب ةةدان املشةارك  أهةداف
األهدا  ع برامج عم ها الوطنة ، ومن مث ختضع ل رصد.  اإل ايل لتدهور األرام  وتدمج ت  

واةةو  حتةةدد منطقةة  أو موقةةع ع كةةل ب ةةد، كحةةة. تةةتح عم ةةةاا املهكحدةة  املتملمقةة  ع ةةى الةةةملةد 
باختبةار عم ةة  التقةةةح املبةنة  ع الاةةل الرابةع أدنةا   أدواا اا احمل  . واتسما هذ  الملم ة  أيضة

 اإلدار  املستدام  لأرام  . التخطةط الوطين را  إ ايل أهدا  

 أطر االستثمار المتكاملة  -جيم 
، إض تن  ااتملراا تناةذ االتااقةة  أن 22-ذ أ/5 مؤمتر األطرا ،  وجب مقرر  ط ب -23

تتاةةف، ع دوراةةا ال ال ةة  عشةةر ، ع ةةى فهةةح وامةةا لملم ةةةاا ااةةرتاتة ةاا التمويةةل املتاام ةة /أطر 
ملم ةةة  مواءمةة  بةةرامج الملمةةل الوطنةةة أ و س  تقةةد  املشةةور  بشةةأن االاةةت مار املتاام ةة  وعهقتهةةا ب

اةةةبل إدمةةةاج ااةةةرتاتة ةاا التمويةةةل املتاام ةةة /أطر االاةةةت مار املتاام ةةة  ع عم ةةةة  مواءمةةة  بةةةرامج 
 .الململ الوطنة 

وع كحني أن عم ة  مواءم  بةرامج الملمةل الوطنةة  ينبةة  أن حتةدد ال ةةراا ع السةااةاا  -24
أن تةب ع أطر االات مار اا ةملةد الوطين ع اةا  االارتاتة ة ، ينبة  فا أيضوالربامج ع ى ال

املتاام ة  ع ةةى الةةةملةد القطةر . واةةد  أطةةر االاةت مار املتاام ةة  إض كحشةةد التمويةل واةئةة  بةئةة  
 مواتة  لهات ماراا ع اإلدار  املستدام  لأرام  ع ى أااس األولوياا القطري . 

 ، ف ن أطر االات مار املتاام    وعهو  ع ى ذل  -22
تبةةةني أنشةةةةط  االاةةةةت مار ذاا األولويةةة  وُتطةةةةابف بةةةةني هةةةذ  األنشةةةةط  ومةةةةةادر   أ  

التمويل ا الة  والاةانةاا املناةذ ، مةع بةةان نةةةاا االاةت مار ع ةى اةبةل االاةتدالل. وهةذا 
مةن املةةادر ا الةةة  د مةا اةسةما بتحديةد ثةةةراا التمويةل واإلجةراءاا ذاا األولوية  لتملبئةة  املةوار 

 أواحملتم  
وتسةةةما بتحديةةةد أوجةةةةع التةةةآ ر بةةةةني االاةةةت ماراا املتمل قةةةة  بةةةاإلدار  املسةةةةتدام    س  

 لأرام  وأدواا التمويلأ 
وتش ع ع ى  ياد  تنسةف ومواءم  األنشط  االاةت ماري  ل  هةاا املا ة  ع ةى   ج  

 الةملةد القطر . 
 اوم ، بدعح من الشركاء اإلمنائةني واتهاا اململنةة  وأطر االات مار املتاام   حتددها ا -26

األخرى. وه  عبار  عن اتاةا  بةني ا اومة  والشةركاء ع التنمةة ، ور ةا املندمةاا غةي ا اومةة  
والقطةةاع اخلةةةاب لت مةةةةع االاةةت ماراا مةةةن خ ةةةةط مةةن املةةةةادر املتنوعةةة  مةةن أجةةةل تناةةةةذ بةةةرامج 

برامج الململ الوطنة . وافد  هو حتاةز االاةت ماراا ع  اإلدار  املستدام  لأرام ،  ا ع ذل 
اإلدار  املستدام  لأرام  باالعتماد ع ى مةادر من قبةل اإلناا  الملاذ ع ةى الةةملةدين الةوطين 
واحمل ةةةة ، وااةةةةت ماراا القطةةةةاع اخلةةةةاب   ةةةةا ع ذلةةةة  ااةةةةت ماراا املةةةةزارعني وا تمملةةةةاا احمل ةةةةة   
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لةدولةني ع التنمةةة . وينبةة  أال يشةةتةل إطةار االاةةت مار املتاامةةل واألمةوال املمنوكحةة  مةن الشةةركاء ا
بةةةةالتوا   مةةةةع الملم ةةةةةاا اإلمنائةةةةة  الوطنةةةةة أ بةةةةل ينبةةةةة  أن ينةةةةدرج هةةةةذا اإلطةةةةار ع السةةةةةا  الملةةةةاذ 
لتخةةةةةص املةةةوارد ع الب ةةةد. وينبةةةة  أن يشةةةمل اإلطةةةار ختةةةةةص اعتمةةةاداا مةةةن املةزانةةةة  لةةةإلدار  

ت ةةف الملم ةةةاا القطريةة  املتمل قةة  بةةةا  عامةة  بةةالتخطةط وومةةع املسةةتدام  لأرامةة  ع اةةةا  ن
املةزانةةةةةةاا ذاا الةةةةةة   بالتنمةةةةةة . وينبةةةةةة  أن يةةةةةوجز إطةةةةةار االاةةةةةت مار املتاامةةةةةل ع وثةقةةةةة  تةةةةةرب  
التدخها ذاا األولوي ، والنتائج/النواتج/األنشط  املتوقمل ، واملسؤولةاا الرئةسةة ، واملةوارد املالةة  

ويةةل املتاكحةة   املةةوارد املسةةتمد  مةن املةزانةةة  ومةةن خةةارج املةزانةةة ،  ةةا ع ذلةة  اله مة ، ومةةةادر التم
 إاهاماا الشركاء ع التنمة  ، وآلةاا التناةذ املايل. 

وكحة مةةةةا أماةةةةن، ينبةةةةة  أن يسةةةةتند ومةةةةع إطةةةةار االاةةةةت مار املتاامةةةةل لةةةةإلدار  املسةةةةتدام   -22
ع كحالة  ب ةد لةع ، طين والقطاع  . فم ها لأرام  إض الملم ةاا واألطر القائم   ع ى الةملةد الو 

برنامج قطاع  شامل خاب با راج  أو التنمة  الرياة ، قد ياون من األجنع إدراج مبةادي  أصها 
 اإلدار  املستدام  لأرام  ع هذا الربنامج بدالا من ااتحدا  إطار خاب فذ  اإلدار . 

امييية لييييلدارة المسييييتدامة أدوات التخطييييل الوطنييييية مقابيييل األهييييدا  الع -رابعاا  
 لألراضي 

 األساس المنطقي والعناصر األساسية للخطة  -ألف 
مةةن اإلجةةراءاا مةةن أجةةل  يةةاد  فملالةةة  أدواا اا طُ ةةب إض الب ةةدان املتةةأثر  أن تتخةةذ عةةدد -28

التخطةةةط الوطنةةة  والسةااةةاا الداخ ةةة ،  ةةا ع ذلةة    أ  تنقةةةا بةةرامج عم هةةا الوطنةةة  ملاافحةة  
أجةةل مواءمتهةةا مةةع األهةةدا  التناةذيةة  لهاةةرتاتة ة أ  س  تملمةةةح مراعةةا  ماافحةة  التةةةحر مةةن 

التةةةحر/تدهور األرامةة  واتاةةا  ع السةااةةاا اإلمنائةةة  الوطنةةة أ  ج  التأكةةد مةةن تشةةخةص 
الملوامةةةةل املةةةةؤثر  ع تةةةةدهور األرامةةةة  مةةةةن الناكحةةةةة  المل مةةةةة  ومملاتتهةةةةا ع بةةةةرامج الملمةةةةل الوطنةةةةة  

لتهديةةداا الرئةسةةةة  ل بةئةة  االجتماعةةةة  واالقتةةةادي   تةةةةي املنةةا  وفقةةةدان مةةةع غيهةةا مةةةن ا  اةةوي 
التنةةوع البةولةةوج  أ  د  إدراج بةةرامج الملمةةل الوطنةةة  ع أطةةر االاةةت مار املتاام ةة  لضةةمان فملالةةة  

 التناةذ. 
أن ينشةةهن هن ةةاا متسةةقاا ل رصةةد اا وباإلمةةاف  إض ت ةة  التةةدابي، قةةرر مةةؤمتر األطةةرا  أيضةة -29
ةح بةةةةة  قةةةةاس أثةةةر هةةةذ  األدواا ع عم ةةةةاا تةةةدهور األرامةةة . ويتةةةألف هةةةذا اإلطةةةار مةةةن والتقةةةة
مؤشراا تقدذأ  س  إطار مااهةم  يسما بتاامل املؤشرااأ  ج  آلةاا حتديد املؤشراا   أ 

وإداراةةةا ع ةةةى املسةةةتوى الةةةوطين/احمل  . وع هةةةذا الةةةةدد، شةةة ع كةةةذل  مةةةؤمتر األطةةةرا  الب ةةةدان 
 ةةى ومةةع أهةةدا  بااةةتخداذ مؤشةةراا التقةةدذ الةةة أقةةرا مةةؤمتر األطةةرا ، مةةع األطةةرا  املتةةأثر  ع

 مراعا  اخلةائص اإلق ةمة  والوطنة . 
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لندةةةاذ ااةةةتملراا األداء وتقةةةةةح التناةةةةذ، ومقةةةرراا مةةةؤمتر األطةةةرا  األخةةةرى ذاا اا ووفقةةة -50
، 5026الةةةةة  ، يتملةةةةني ع ةةةةى الب ةةةةدان األطةةةةرا  املتةةةةأثر  أن تب ةةةة  عةةةةن مؤشةةةةراا التقةةةةدذ ع عةةةةاذ 

مستملةن  بالبةاناا املتاكح  من املةةادر اململةرت  هبةا، مةن أجةل إتاكحة  أول تقةةةح مرجملة  ملؤشةراا 
ااتخداذ اا واةسما أيض. 5022التقدذ لملرمع ع ى الدور  ال ال   عشر  ملؤمتر األطرا  ع عاذ 

 وموع  البةاناا املتاكح  بتقةةح اراهاا التةحر. 
  القائمةة  بةةني األهةةدا  املمانةة  املومةةوع  ع إطةةار وهنةةاك عنةةةر مهةةح آخةةر هةةو الةةة  -52

 بةةرامج الملمةةل الوطنةةة ، والتقةةةةح ع ةةى أاةةاس مؤشةةراا التقةةدذ، ع ةةى  ةةو مةةا قةةرر  مةةؤمتر األطةةرا .
وقةةةد دعةةةا مةةةؤمتر األطةةةرا  ع دور  ا اديةةة  عشةةةر  الب ةةةدان األطةةةرا  املتةةةأثر ، كحةةة  ع  ةةةل عةةةدذ 

ال عم ةة  مواءمة  بةرامج الملمةل الوطنةة ، إض أن تضةع غايةاا وطنةة  طوعةة  ملؤشةراا التقةدذ اكتم
مةةةن أجةةةل قةةةةةاس التقةةةدذ احملةةةر  ع ب ةةةةو  األولويةةةاا احملةةةدد  ع بةةةةرامج عم هةةةا الوطنةةةة . ويشةةةة ع 

حةةةةةةةةر  ع تناةةةةةةةةةذ األهةةةةةةةةدا   22-/ذ أ55 املقةةةةةةةةرر
ُ
 بشةةةةةةةةأن أفضةةةةةةةةل الطةةةةةةةةر  لقةةةةةةةةةاس التقةةةةةةةةدذ امل

من االارتاتة ة   الب دان األطرا  املتأثر  ع ى ومع أهدا  بااةتخداذ  3و 5و 2 االارتاتة ة 
 مؤشراا التقدذ الست  املرفق  بذل  املقرر مع مراعا  اخلةائص اإلق ةمة  والوطنة .

ط ةةب مةةؤمتر األطةةرا  إض تنةة  ااةةتملراا تناةةةذ االتااقةةة  أن تنةةاقش ع دوراةةا اا، وأخةةي  -55
مواءم  برامج الململ الوطنة  مةن مندةور األهةدا  الا ةة  لةإلدار  ال ال   عشر  خط  لتناول عم ة  

 5022وع هةةذا الةةةدد، اةةو  تملتمةةد اتمملةةة  الملامةة  ل ةةول هنايةة  عةةاذ  أ 8 املسةةتدام  لأرامةة 
املدرجةةة   3-22والةايةةة   22التنمةةةة  املسةةةتدام  أهةةةدا  التنمةةةة  املسةةةتدام ،  ةةةا ع ذلةةة  هةةةد  

فح  التةحر، وترمةح األرام  والرتب  املتدهور ،  ا ع ذل  ماا"ممنع، وفةما ي   نةها ا ايل 
األرام  املتضةرر  مةن التةةحر واتاةا  والاةضةاناا، والسةمل  إض حتقةةف عةا ن خةالن مةن  ةاهر  

 ."5050تدهور األرام ، ل ول عاذ 
  ع االعتبةةار ملةةا ورد ذكةةر  أعةةه ، فةة ن خطةة  لملم ةةة  مواءمةة  بةةرامج الملمةةل الوطنةةةاا وأخةةذ -53

 لإلطار الزمين ل مشار إلةع اا ميان أن تشمل الملناصر التالة ، وتُناذ وفق
انتهةةاء الب ةةدان األطةةرا  املتةةأثر  مةةن تنقةةةا بةةرامج الملمةةل الوطنةةة  الةةة   تةةواءذ   أ  

  أ5022بملُد،  ا ع ذل  إنشاء أطر االات مار املتاام    ل ول هناي  عاذ 
اا ااةتناد   املتأثر  بتقةديراا وطنةة  ملؤشةراا التقةدذتزويد األمان  الب دان األطرا  س  

  أ5026إض البةاناا املتاكح ، وإنشاء خط أااس فذ  املؤشراا  ع 
قةةةةةاذ الب ةةةةدان األطةةةةرا  املتةةةةأثر  بتنقةةةةةا التقةةةةديراا الوطنةةةةة  املقدمةةةة  إلةهةةةةا مةةةةن   ج  

امج عم هةةا الوطنةةة  ر وطنةةة  لت بةةةت إ ةةايل تةةدهور األرامةة  ع بةة األمانةة ، وحتديةةد أهةةدا  طوعةةة 
  أ5026-5022 

__________ 

 

 .22-/ذ أ5املقرر   8 
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تقةةةد  الب ةةةدان املتقدمةةة  األطةةةرا  واملندمةةةةاا ا اومةةةة  الدولةةةة  ومرفةةةف البةئةةةة    د  
مةةةن الةةةدعح التقةةةين واملةةةايل لأنشةةةط  التماةنةةةة  مةةةن أجةةةل تةسةةةي التقةةةةةح بنةةةاء ع ةةةى اا الملاملةةةة  مزيةةةد
  أ5022-5026تقدذ، وتةسي حتديد األهدا   مؤشراا ال
ألطرا  إض اتاا  ع الدور  ال ال   عشر  ملؤمتر األطرا  يملتمد  وجبةع  توصل ا  هة  

، ويقةةدذ  كةةل ب ةةد هدفةةع الطةةوع  الةةوطين اخلةةاب هبةةا لتحقةةةف الت بةةةت اإل ةةايل لتةةدهور األرامةة
تقارير دوري  إض مؤمتر األطرا  عن تناةذ برنامج عم ع الوطين وعن التقدذ احملةر   ةو حتقةةف هةذا 

  أ5022افد   
وتقةةةةةح شةةةامل  تقةةةد  الب ةةةدان األطةةةرا  املتةةةأثر  تقةةةارير بشةةةأن مؤشةةةراا التقةةةدذ  و  

ل تقدذ احملر  ع تناةذ االتااقة ، واالراهاا واكحتماالا حتقةف أهدا  الت بةةت اإل ةايل لتةدهور 
  .5050األرام  ع ى الةمُلد الوطين واإلق ةم  والملامل   

ع الةدور  ال ال ة  عشةر  ل  نة  ااةتملراا تناةةذ   وميان أن تناقش الملناصر املةذكور  أعةه -54
االتااقةةة  هبةةد  مواصةة   املشةةاوراا بشةةأن هةةذ  املسةةأل  ع إطةةار التحضةةي ل ةةدور  الرابملةة  عشةةر  

كحةةةة. مياةةةن أن تتخةةةذ ، ل  نةةة  ااةةةتملراا تناةةةةذ االتااقةةةة  والةةةدور  ال انةةةة  عشةةةر  ملةةةؤمتر األطةةةرا 
 ة ت زذ تملبئتها من أجل تناةذها.بشأن هذ  اخلط  واملوارد الاا األطرا  قرار 

 خيارات تعبئة الموارد والقدرات -باء 
، إض األمانة  واللةةة  الملاملةة  تقةد  خةةةاراا 22-/ذ أ5ط بةت األطةرا ،  وجةةب املقةرر  -52

لتملبئ  املوارد والقدراا اله م  من أجل إعمال اخلط  املتمل ق  بملم ة  مواءم  برامج الملمةل الوطنةة  
 األهدا  الا ة  لإلدار  املستدام  لأرام  ع ى الةملةد الوطين.فةما يتةل ب

والبةئ  املتحول  ل تمويل الملامل  وكذا الطابع املتملدد القطاعاا لتةدهور األرامة  يتط بةان  -56
اتبةةةاع هنةةةةج برنةةةةاو  شةةةةامل ع متويةةةةل اإلدار  املسةةةةتدام  لأرامةةةة . وهنةةةةاك عةةةةد  عم ةةةةةاا جاريةةةة  

بتةةةي املنةةا  وبقطاعةةاا أخةةرى كةةذل  مةةن اا د الملةةامل  تتمل ةةف أاااةةواراهةةاا متةةةي  ع ةةى الةةةملة
احملتمل أن تؤثر ع خةاراا التمويل املمان  لتناةذ االتااقةة  ع ةى الةةملةد الةوطين وتزيةد مةن ت ة  
اخلةةةاراا. ويةةرد أدنةةا  بةةةان بةةبملا أهةةح خةةةاراا التمويةةل الةةة نشةةأا ع هةةذا الةةةدد ع الونةة  

 ، Finance Info Kit  9هةو وموعة  ممل ومةاا املالةة    ومةاا األك ةر لةوالا األخي . وأكحد مةةادر اململ 
 وه  عبار  عن دلةل إلارتول ملةادر وآلةاا التمويل املتاكح  تتملهد  اللة  الملاملة . 

 الصندوق االستثماري لتثبيت إجمالي تدهور األراضي -0 
متملةدد  أصةحاس املةة ح  مةةمم   ةو ااةتحدا  آلةة  متويةل اا تقود اللة  الملاملة  حتركة -52

لهات مار املخت ط ع ااتةهح األرام  من قبل القطاعني الملاذ واخلاب، دةا قةد يسةاعد ع ةى 
__________ 

 

 9  <http://global-mechanism.org/our-services/finance-info-kit>.   
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تةةةةدهور األرامةةةة   الةةةةةندو  االاةةةةت مار  لت بةةةةةت إ ةةةةايل تةةةةدهور  االنتقةةةةال إض ت بةةةةةت إ ةةةةايل
منةةاذج األعمةةال وجةةع اخلةةةوب الواةةائل املالةةة  لةةدعح  األرامةة  . واةةةقدذ هةةذا الةةةندو  ع ةةى

املتمل قةة  بةةاإلدار  املسةةتدام  لأرامةة  ع ةةى نطةةا   ةةةع قطاعةةاا ااةةتخداذ األرامةة ، مةةع الرتكةةةز 
 بوجع خاب ع ى املشاريع الاربى الاتةهح األرام  وإعاد  تأهة ها. 

ومةةع تزايةةد الضةةةط ع ةةى األرامةة  املنت ةة  بسةةبب الزيةةاد  املطةةرد  ع عةةدد اةةاان الملةةا   -58
ع اا كحتمةةةةاا ، باتةةةت إعةةةاد  تأهةةةةل األرامةةة  املتةةةدهور  ع  ةةةةع أ ةةةاء الملةةةا  طرفةةةوالط ةةةب الملةةةامل 

ب ةةون هاتةار مةن األرامة  ع  5مملادل  التنمة  املستدام . وتشي التقديراا إض أن ما يزيد ع ةى 
 ةع أ اء الملا  ميان ااتةةهكحها. واةةململ الةةندو  عةن طريةف اتمةع بةني عةدد مةن ا ةوافز 

ا وافز القائم  ع ى السو ، بةة  اةئ  فرب قاب   ل تمويل لت ديد القدراا اإلنتاجة  التندةمة  و 
 لأرام  املتدهور . 

وا افدةة  املتنوعةة  مةةن االاةةت ماراا ع ااتةةةهح األرامةة ، ومشةةاريع اإلدار  املتاام ةة   -59
متنوعة  مةن ل منا ر الطبةملة  الة اةدعمها الةندو  اتخ ف، كحسبما هو متوقع منها، مةةادر 

اإليراداا، اتاون مةري  بالنسب  لطائاة  وااةمل  مةن اتهةاا االاةت ماري  املؤاسةة ، واملسةت مرين 
السةةاعني إض حتقةةةف أثةةر، والواةةطاء املةةالةني. ومةةن األم  ةة  ع ةةى عائةةداا االاةةت مار ارتاةةاع قةمةة  

اذ، والراةةةةوذ األرامةةة ، واإليةةةةراداا املتأتةةةةة  مةةةةن بةةةةع السةةةة ع واخلةةةةدماا املنت ةةةة  ع ةةةى  ةةةةو مسةةةةتد
واملدفوعاا املتة   خبدماا النداذ اإلياولوج  ومشاريع ا اة،، والتةدفقاا النقدية  مةن املنةافع 

عةةةن عوائةةةةد  الملامةةة  اخلامةةةمل  ل تبةةةادل الت ةةةار  ع األاةةةوا  الطوعةةةةة  واألاةةةوا  املندمةةة ، فضةةةها 
تةةي املنةا ، وكحاة، اجتماعة  وبةئة  من قبةل الةذاء، واملةا ، وأمن الطاقة ، والقةدر  ع ةى مواجهة  

 التنوع البةولوج ، واملساوا  بني اتنسني، والقةح ال قافة .

 الصندوق األخضر للمناخ -5 
طةةور التشةةةةل الامل ةة ، اا يشةةال إنشةةاء الةةةندو  األخضةةر ل منةةا ، الةةذ  اةةةدخل قريبةة -30

و  األخضةةر بالنسةةب  إلماانةةاا متويةةل االتااقةةة  ع املسةةتقبل. والةةةنداا بةةال  األمهةةة  أيضةةاا عنةةةر 
لآللةةة  املالةةة  التااقةةة  األمةةح املتحةةد  اا تشةةةة ةاا بوصةةاع كةانةة 5022ل منةةا ، الةةذ  أنشةةهن ع عةةاذ 

اإلطاري  بشةأن تةةي املنةا ، ما ةف بةدعح الب ةدان النامةة  األطةرا  اململرمة  بةةا  خاصة  لآلثةار 
ع االشةةةرتاك ع الضةةةار  لتةةةةي املنةةةا . والتزمةةةت الب ةةةدان املتقدمةةة  األطةةةرا  بب ةةةو  هةةةد  يتم ةةةل 

لت بةة  اكحتةاجةاا الب ةدان النامةة . وع الوقةت  5050ل ةول عةاذ اا ب ةون دوالر اةنوي 200 تملبئ 
الةةراهن، فةة ن يفسةةني ع املائةة  مةةن التربعةةاا اململ نةة  نةةةة  ل تاةةةف. ومةةن املتوقةةع أن متةةر كحةةة   

لةةندو  األخضةر كبي  من التمويها املتملدد  األطةرا  اتديةد  املرصةود  ل تاةةف عةن طريةف ا
بهيةةني دوالر  20.5ل منةا . وت قةةى الةةةندو  األخضةر ل منةةا  ع الونةة  األخةي  تربعةةاا  ب ةة  

، ع شةةال مةةنا 5022مةةن عةةاذ اا مةةن دوالراا الواليةةاا املتحةةد ، اةةةةرفها الةةةندو ، اعتبةةار 
 وقروا وأاهح رأيالة  ومماناا.
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  ع وةةال التاةةةف مةةع تةةةي املنةةا  وع هةةذا الةةةدد، فةة ن اتبةةاع هنةةج قةةائح ع ةةى األرامةة -32
والقةةةدر  ع ةةةى مواجهتةةةع أمةةةر مةةةرور  ال ماةةةر منةةةع. ومةةةن شةةةأن أهةةةدا  التنمةةةة  املسةةةتدام  وخطةةة  

أن يسةةاعدا ع ةةى تملزيةةز الملمةةل اا، ، الةةة  ةةر  التاةةاوا بشةةأهنا كحالةةة5022التنمةةة  ملةةا بملةةد عةةاذ 
ملةةوارد األرامةة ، فةة ن األهةةدا  اإلجرائةة  القةةائح ع ةةى األرامةة . وفةمةةا يتمل ةةف بةةاإلدار  املسةةتدام  

االارتاتة ة  املشرتك  التااقةاا ريو متنا فرص  فريد  لتملزيز أوجع التآ ر، و ياد  الاااء ، ورنب 
اال دواجة  ع عم ةاا التناةذ واإلبه  ع ى الةملةد الوطين. وبااتخداذ اتااقةاا ريةو ملؤشةراا 

املالةةة  م ةةل مرفةةف البةئةة  الملاملةةة ، اةةتاون ع و/أو أطةةر رصةةد وتقةةةةح مشةةرتك ، ف هنةةا هةة  وآلةااةةا 
ومقارنةة  فملالةةة  اةااةةاا وداراةةاا إدار  األرامةة  مةةن  ومةةع يسةةما فةةا ع ةةى  ةةو أفضةةل بتقةةةةح

 كحة. حتقةف األهدا  املشرتك . 
 خيارات أخرى للتمويل المتعلق بالمناخ  -3 

التمةةةويها املوجةةةود  مةةةا تاةةةون الب ةةةدان األطةةةرا  املتةةةأثر  مةةةملةا  االطةةةهع ع ةةةى اا غالبةةة -35
املتمل قةة  باملنةةا ، وع ةةى أه ةتهةةا ع ا ةةةول ع ةةى ت ةة  التمةةويها. ومةةن بةةني التحةةدياا األخةةرى 

عةةن  املب ةة  عنهةةا املةةةاعب الةةة حتةةف إجةةراءاا تقةةد  الط باا/املوافقةة  اململقةةد  والةةةارم ، فضةةها 
لأرامة . وا ةةول ع ةى عدذ كااية  اململرفة  باخلةةاراا األخةرى لتحسةني متويةل اإلدار  املسةتدام  

مةةا ياةةرتا قةةدر  اا التمويةةل املتمل ةةف بتةةةي املنةةا  ألغةةراا داراةةاا اإلدار  املسةةتدام  لأرامةة  غالبةة
الب دان ع ى ما ي     أ  حتديد مةادر وآلةاا التمويةل ذاا الةة   وااةتهدافهاأ  س  ااةتةااء 

ة تبةةةني بومةةةوح الةةةةها مملةةةايي األه ةةةة أ  ج  اةةةو  مةةةا ي ةةةزذ مةةةن ا  ةةةج وبةانةةةاا اإلثبةةةاا الةةة
القائم  بةني اإلدار  املسةتدام  لأرامة  وتةةي املنةا أ  د  بنةاء الشةراكاا ع ةى الةةملةدين الةوطين 

 واإلق ةم  مع أصحاس املة ح  اململنةني  م ل الوكاالا املناذ  ملشاريع مرفف البةئ  الملاملة  .
مةة  إض بنةاء القةدراا ع ةى الةةملةد ع ى ما تقدذ، اتزيد اللة  الملاملة  جهودهةا الرااا ورد -33

الوطين من أجل ا ةول ع ى التمويةل املتمل ةف بتةةي املنةا ، وبنةاء اململةار  بشةأن التةدابي القائمة  
وهةةةذا مةةةا يملةةةين ع الواقةةةع الملم ةةة  دعةةةح . ع ةةةى األرامةةة  املتمل قةةة  بةةةالندح اإلياولوجةةةة  وبةةةالتاةف
ن تةنها لالة  مةوارد األرامة  وإنتاجةتهةا، الب دان األطةرا  املتةأثر  لتةةمةح مشةاريع مةن شةأهنا أ

وتتةا ع الوقت ناسع منافع كبي  ع وال التخاةف أو عزل الاربون. وقد بدأا بالاملل أعمال 
ن املاومةةة  مةةاا اللةةة  الملاملةةة  ع هةةذا الةةةدد ع تسةةمل  ب ةةدان ااةةتاادا مةةن املنحةة  املقدمةة  كحةةدي 

ااةةةةرتاتة ةاا االاةةةةت مار ع اإلدار   ةةةةةي املنةةةةا  عإدمةةةةاج التمويةةةةل املتمل ةةةةف بتاألوروبةةةةة  واملسةةةةما  
 املستدام  لأرام .

 الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية -4 
انتهت مااوماا دور  الت ديد السادا  ملوارد الةندو  االاتئمال ملرفف البةئ  الملاملة   -34

لواليةةاا املتحةةد  ع ةةى مةةدى بهيةةني دوالر مةةن دوالراا ا 4.43 إض تربعةةاا ب ةة  ومةةوع قةمتهةةا
م ةون دوالر مةن دوالراا الواليةاا املتحةد  نةةص حملةور الملمةل  432أربع انواا، منها مب   

 . وتتضةةةمن نةةةةةاا 5028إض كحزيران/يونةةةةع  5024املتمل ةةةف بتةةةدهور األرامةةة   متو /يولةةةةع 
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 ةةةةدان مؤه ةةةة  لتمويةةةةل أنشةةةةط  متاةنةةةةة  لةةةةةا  باا  ةةةةور الملمةةةةل املتمل ةةةةف بتةةةةدهور األرامةةةة  اعتمةةةةاد
مهيةةةةني دوالر مةةةةن دوالراا الواليةةةةاا  20لهاةةةةتااد  مةةةةن مرفةةةةف البةئةةةة  الملاملةةةةة   ب ةةةة  يةةةةةل إض 

املتحةد ، مملدمةةع مرصةةود لتةطةةة  اإلبةةه  عةةن مؤشةراا التقةةدذ، وحتديةةد األهةةدا . وُرةةر  أمانتةةا 
زذ أن تراعةةة  مرفةةةف البةئةةة  الملاملةةةة  واالتااقةةةة  مشةةةاوراا بشةةةأن أولويةةةاا ااةةةتملمال املةةةوارد، الةةةة ي ةةة

 إرشاداا مؤمتر األطرا .
 دور  الت ديةةد الساداةة  ملةةوارد الةةةندو  االاةةتئمال ملرفةةف البةئةة  الملاملةةة اا وأط قةةت أيضةة -32

مشاريع رريبة  ل نهج املتاام   تسملى إض مواجه  التحدياا البةئة  من خهل الرتكةز ع ى بملا 
لرتكةةةز بوجةةع خةةاب ع ةةى األمةةن الةةةذائ ، واملةةدن الملوامةةل الاامنةة  املةةؤثر  ع التةةدهور البةئةة ، مةةع ا

املراعةةة  ل تنمةةة  املسةةتدام ، والقضةةاء ع ةةى إ الةة  الةابةةاا مةةن اهاةةل إمةةداداا السةة ع األاااةةة  
الملاملة . واتشمل  اور الململ اإلمافة  ملرفف البةئ  الملاملة  إشراك القطاع اخلاب، وتملمةح مراعا  

 اا ا تمع املدل. املندور اتنسال، والتملاون مع مندم
واتساعد اللة  الملاملة  الب دان األطرا  املتأثر  ع ى ااتاشا  الارب التالة  ع إطار  -36

دور  الت ديد السادا  ملوارد الةندو  االاتئمال ملرفف البةئ  الملاملة    أ  تملبئ  املوارد عن طريةف  
اةةةما  شةاريع الت ريبةة  ل ةةنهج املتاام ة ، الكةل مةن  ةةاور الملمةل التق ةدية  ملرفةةف البةئة  الملاملةةة  وامل

فةما يتمل ف باألمن الةذائ ، كحةة. تاةون األرامة  هة  الملنةةر األاااة أ  س  إقامة  شةراكاا 
 م ةل الةةندو  الملةامل  ل طبةملة  الواليةاا املتحةد  األمرياةة ، اا مع وكاالا التناةذ اململتمد  كحةدي 

ط  ع  ةةور الملمةةل املتمل ةةف بتةةدهور األرامةة  ومندمةة  ا اةة، الدولةةة ، ومةةا إض ذلةة   بشةةأن أنشةة
ع ى الةملةد القطر أ  ج  التملاون مةع الب ةدان والشةركاء لتقةد  مقرتكحةاا متملةدد  احملةاور تاةون 

 ابتااري  وتملاة الملنةر اإلماع والقدر  ع ى التأثي. 
 51×51مبادرة  -2 

 ل منةةا ر الطبةملةةة  ، الةةة أط قةةت خةةهل املنتةةدى الملةةامل  ال ةةال50×50تشةةال مبةةادر   -32
اململقود أثنةاء الةدور  الملشةرين ملةؤمتر األطةرا  ع اتااقةة  األمةح املتحةد  بشةأن تةةي املنةا  ع لةمةا، 

مةةن شةةأنع أن يزيةةد التةةدفقاا املالةةة  ألغةةراا ااتةةةهح األرامةة  املتةةدهور . اا إجةةراء إق ةمةةة بةةيو،
هاتار مةن األرامة  املتةدهور  ع م ةون  50وباضل هد  املبادر  اتر ء املتم ل ع ااتةهح 
، ف هنةةةا تسةةةهح ع رفةةةع حتةةةد  بةةةون 5050أمرياةةةا الهتةنةةةة  ومنطقةةة  البحةةةر الاةةةارييب ل ةةةول عةةةاذ 

م ةةةون هاتةةار مةةن األرامةة  ع ةةى نطةةا  الملةةا  ل ةةول الملةةاذ ناسةةع.  220املتم ةةل ع ااتةةةهح 
األرامة  ع هةذ  املنطقة   وتشال هذ  املبادر  أكحد أهةح اتهةود الرامةة  إض مملاتة  قضةايا تةدهور

ااتاشا  أوجع التةآ ر مةع املشةاريع الت ريبةة  لت بةةت إ ةايل اا منذ اعتماد االتااقة ، و ر  كحالة
تدهور األرام . وه  عبار  عن شراك  بني القطاعني الملاذ واخلاب تضح الملديد مةن املسةت مرين 

ال نائة  األطرا  دن أبانوا عن رغبةتهح الساعني إض حتقةف أثر واتهاا املا   املتملدد  األطرا  و 
اا م ةةةون دوالر مةةن دوالراا الواليةةاا املتحةةد . واةةو  يُ  ةةأ أيضةة 362ع ااةةت مار مةةا وموعةةع 

 إض أدواا مالة  أخرى ه  الن قةد التةمةح، م ل مماناا املخاطر اتزئة .
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 استنتاجات وتوصيات -خامساا  
فيهييا األطييرا  فييي الييدورة الثالثيية عشييرة  فيمييا يلييي توصيييات أولييية يمكيين أ  تن يير -38

للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بغية الشروع فيي أقيرو وقيت فيي مشياورات بشير  مشياري  
 المقررات التي ستحال إلى مؤتمر األطرا  كي ين ر فيها في دورته الثانية عاشرة:

واصيلة يُطلب إلى أمانتي اتفاقية مكافحية التصيحر ومرفيق البيئية العالميية م )أ( 
المشيياورات بشيير  أهييدا  وخيييارات األنشييطة التمكينييية فييي إطييار دورة التجديييد السادسيية 
لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، بغية إدراج الدعم التقني والمالي لعملية 

، وال سيييما فييي مجييال اإلبيي ل عيين التقييدم وتحديييد األهييدا  علييى 5102 اإلبيي ل لعييام
 لبلول هد  تثبيت إجمالي تدهور األراضي؛ الصعيد الوطني

تييدعى البلييدا  األطييرا  المتييرثرة إلييى مواصييلة المشيياورات بشيير  الخطيية  )و( 
العالمييية لمواءميية بييرامج العمييل الوطنييية ميي  هييد  تثبيييت إجمييالي تييدهور األراضييي، بغييية 

 اعتماد هذه الخطة في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطرا ؛
مانة واآللية العالمية تيسير إجيراء هيذه المشياورات، بوسيا ل يطلب إلى األ )ج( 

منها تن يم اجتماعات محددة تعقيد عليى هيامل اليدورة الثانيية عشيرة لميؤتمر األطيرا  أو 
 بعدها مباشرة؛

تقيديم اليدعم إليى ‘ 0‘العالميية أ  تسيتمر فيي ميا يليي: يطلب إليى اآلليية  )د( 
مار متكاملة على الصعيد اليوطني مين أجيل تنفييذ البلدا  األطرا  المترثرة لوض  أطر استث

اتفاقيييية مكافحييية التصيييحر يمكييين أ  تسيييتفيد اسيييتفادة كاملييية مييين فييير  التموييييل القا مييية 
استكشييا  سييبل مشيياركة أوسيي  شييريحة ممكنيية ميين المسييتثمرين ميين أجييل ‘ 5‘والناشييئة؛ 

راضييي؛ توسيي  نطياق اإلدارة المسيتدامة لألراضيي عليى نطياق جميي  قطاعيات اسيتخدام األ
عيين اتبيياع  األراضييي المتيدهورة، فضيي ا  تحفيي  استصيي أل األراضييي وإعيادة ترهيلهييا فييي‘ 3‘

 نهج قا مة على المناظر الطبيعية للتخفيف من آثار تغير المناخ وبلول أهدا  التكيف.
    

 


