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*1512568*  

 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الرابعة عشرة

   2015تشرين األول/أكتوبر  22-13أنقرة، تركيا، 
 )د( من جدول األعمال املؤقت2البند 

 تنفيذذذ االتفاقيذذة تنفيذذذًا فعذذااًل عوذذت الوطذذت  ا  الذذ  ن 
 ودون اإلقويو  واإلقويو 

 ول وتنقيحها وتنفيذها ف  ض ء خطةصياغة برامج الع
    2015التنوية لوا بعد عام 

صذذياغة بذذرامج العوذذل وتنقيحهذذا وتنفيذذذها فذذ  ضذذ ء خطذذة التنويذذة لوذذا بعذذد   
 2015عام 

  
 مذكرة من األمانة  

  
 موجز  

بشـن  تززيـز وني ـ   11-/  أ2أعد هذا التقرير استجابة لألحكـا  اا  اللـ ة مـن املقـر   
 مواءمة برامج الزمل وتنفيذ هذه الربامج.عم ية 

وت ـــتند هـــذه الوىليقـــة ات التوقـــيا  الـــ  قـــدمت ا األلـــرار   الـــدو ة ال ال ـــة عشـــرة ل جنـــة  
 استزراض تنفيذ االتفاقية فيما يتلل بزم ية املواءمة.

ــــرامج الزمــــل الولنيــــة وبزــــ    ــــة عــــن عم يــــة مواءمــــة ب وتقــــد  هــــذه الوىليقــــة مز ومــــا  ادىل
لتززيز الزم ية كي تنظر في ـا األلـرار. وتـدهل هـذه اخليـا ا  نـمن عناقـر همـة التنميـة  اخليا ا 

الـ  تناقشـ ا اعمزيـة الزامـة لألمـم املتحـدة، ف ـدا عـن مـداوال  الفريـ  الزامـل  2015ملا بزد عـا  
مـــي ايـــدء اهتمـــا  هـــاف لونـــي األهـــدار الولنيـــة  20احلكـــومي الـــدو  املزـــم متتابزـــة مـــؤ ر  يـــو  

 خلاقة بتحقي  التزادل   تدهو  األ اني وتنفيذها.ا
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 مقدمة -أوالً  
 
ات عنـــة اســـتزراض تنفيـــذ االتفاقيـــة أ  تنـــاق   11-/  أ2ل ـــؤ مـــؤ ر األلـــرار   مقـــر ه  -1

ملواءمــة بــرامج الزمــل الولنيــة مــن منظــو  األهــدار الك يــة    دو هتـا ال ال ــة عشــرة م ــنلة ونــي همــة
 لإلدا ة امل تدامة لأل اني. 

ووفقـــاا  ـــذا املقـــر ، ناقشـــت الـــدو ة ال ال ـــة عشـــرة ل جنـــة اســـتزراض تنفيـــذ االتفاقيـــة األســـا   -2
املنمقــي والزناقــر األساســية لت ــو اخلمــة. وقــدمت ال جنــة عــدة توقــيا  بين ــا أ  ت ــت د  األمانــة 

   املز ومــا  الــ  حلــ ت ع ي ــا   اعــداد تقريــر  ــدد اللــزوبا  الرئي ــية الــ  تواج  ــا األلــرار
 ممكنة لتجاوز هذه اللزوبا .  تمرح هيا ا  عم ية مواءمة برامج الزمل، وأ 

وت ـــتجيؤ هـــذه الوىليقـــة ل توقـــيا  الـــ  قـــدمت ا األلـــرار   الـــدو ة ال ال ـــة عشـــرة ل جنـــة  -3
وت ــــتند ات النتــــائج  ،ICCD/CRIC(13/9)اســــتزراض تنفيــــذ االتفاقيــــة ع ــــ  النحــــو الــــوا د   الوىليقــــة 

ســيما فيمــا يتز ــ  بزم يــة مواءمــة بــرامج الزمــل   ــا الفريــ  الزامــل احلكــومي الــدو ، الالــ  توقــل الي
 .  ICCD/COP(12/4)ع   النحو املب    الوىليقة 

مز ومـا  ادىلـة عـن عم يـة مواءمـة بـرامج الزمـل الولنيـة وتقـد   وبالتا ، تقد  هـذه الوىليقـة -4
أهـذ همـة التنميـة ملـا بزـد  في ـا األلـرار، مـيبز  اخليـا ا  لتزمـيم مراعـاة هـذه الزم يـة كـي تنظـر 

   احل با .  حالياا  ال  تناقش ا اعمزية الزامة لألمم املتحدة 2015عا  
  

 صياغة برامج العول ال  نية وتنقيحها وتنفيذها حالة معو ما  محدثة عن -ثانياً  
 
ب ــداا  59مــا وموعــ   ســيكو  )أ(: (1)وفقــاا ل مز ومــا  الــ  ت قت ــا األمانــة عنــد اعــداد هــذا التقريــر -5

ب ـداا خهـر تقـدماا  48حقـ   الولنيـة  )(( مت ر اا من الب دا  األلرار قد أكمل عم ية مواءمة برامج الزمـل
 ب ـــداا   27مل يشـــر     )ج(2015حب ـــول هنايـــة عـــا  و تمـــل أ  تن ـــي ت ـــو الب ـــدا  عم يـــة املواءمـــة  كبـــ اا 

 الزم ية بزد. 
مواءمت ــا  يقــد   أ  تكــو  لزــدد بــرامج الزمــل الولنيــة الــ  عرنــا مــوجزاا  يقــد  اعــدول أدنــاه -6

 ملـــنفة ح ـــؤ مرفـــ  التنفيـــذ اقق يمـــي لدتفاقيـــة   ،2015حزيرا /يونيـــ   30قـــد اكتم ـــت حـــ  
تكم  ــا حب ــول  ويتوقــي أ  عم يــة املواءمــة الب ــدا  الــ  يقــد   أ  تكــو  قــد أحــرز  تقــدماا   ولزــدد
الب ـــدا   متجمـــو  عـــدد لكـــل فئـــة، مقا نـــة   والن ـــبة املئويـــة2015ل/دي ـــمرب كـــانو  األو   31تـــا ي  

 األلرار املتنىلرة.
  

__________ 

املز ومـــا  الـــوا دة مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة ل بيئـــة   الـــا  ماملشـــا يي اعامزـــةم املمولـــة مـــن مرفـــ  البيئـــة الزامليـــة،  (1) 
 ا  األلرار املت ر ة من هدل وحدا  التن ي  اقق يمية وغ ها.واملز وما  ال  مجزت من الب د
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   2015حز ران/  نيه  30الحالة الوقدرة لعووية م اءمة برامج العول ال  نية ف  

مرف  التنفيذ 
 اقق يمي 

 الب ــدا  األلـــرار
 املت ر ة

الزــــــــــــــــدد املقــــــــــــــــد  
ــــــــــــــربامج الزمــــــــــــــل  ل
الولنيــــة الــــ   ــــت 

 مواءمت ا

الزـــدد املقـــد  لـــربامج 
الزمــــل الولنيــــة الــــ  
ب غت مرح ة متقدمة 

   املواءمة

الن ــــبة املئويــــة املقــــد ة ل ب ـــــدا  
 الـــ    ـــو برنـــامج عمـــل ولنيـــاا 

 30 ـــــــــــــــــــــــت مواءمتـــــــــــــــــــــــ ،   
 حزيرا /يوني 

الن ــــــبة املئويــــــة املتوقزــــــة 
ل ب دا  ال  سـتكو  قـد 
ــــــامج عمــــــل  واءمــــــت برن
ولنيـــــــــا   هنايـــــــــة عـــــــــا  

2015 
 0.91 0.43 26 23 54 املرف  األول
 0.43 0.21 12 11 53 املرف  ال اين
 0.55 0.30 8 10 33 املرف  ال الث
 0.58 0.42 2 5 12 املرف  الرابي

 0.68 0.67 قفر 10 15 املرف  اخلامس
الب دا  األلرار 
 املت ر ة األهرى

 0.00 0.00 قفر قفر 1

 0.64 0.35 48 59 168 الوجو ع
  
  املائــــــة مــــــن الب ــــــدا   64ب ــــــدا  )أ   107ســــــتكو   تنكــــــد  التقــــــديرا  احلاليــــــة وااا -7

األلرار املت ر ة( قد أكم ـت عم يـة تنقـير بـرامج عم  ـا الولنيـة حب ـول هنايـة الزـا . وتتقـد  عم يـة 
              يفـــــ ض أ  تكتمـــــل هـــــذه الزم يـــــة هـــــدل لكـــــن املتوقـــــي. مواءمـــــة بـــــرامج الزمـــــل بـــــوت ة أبمـــــن مـــــن

باكتمـــــال مواءمـــــة ال ياســـــا  وأدوا  الت مـــــيل مـــــن هـــــدل هـــــدر كمـــــي يتز ـــــ   ،2016عـــــا  
ومـــا حـــدده الفريـــ  الزامـــل  بالتزــادل   تـــدهو  األ انـــي، وفـــ  مـــا و د   أهـــدار التنميــة امل ـــتدامة

 احلكومي الدو . 
  

 تحد د وتحقيق أهداف التعادل ف  تده ر األراض  ف  إ ار االتفاقية -ثالثاً  
 
تتجـــ   اعتمـــاد اســـ اتيجية ال ـــنوا  الزشـــر، عامـــاا، وبزـــد 20منـــذ حـــوا   أُبرمـــت االتفاقيـــة -8

 حنــــو نيقيــــ  األهــــدار االســــ اتيجية الرئي ــــية األ بزــــة. لكــــن األلــــرار مل نيــــدد بزــــد االتفاقيــــة ا  
اعمزيـــة الزامـــة ألهـــدار  اعتمـــاد عامليـــة، ومل تتفـــ  ع ـــ  الـــا  زمـــم اـــدد. وســـيتير كميـــة أهـــدافاا 

فرقــة فريــدة لتحقيــ  نق ــة  تنميــة امل ــتدامة والغايــا  املرتبمــة بكــل هــدر من ــا، ح ــؤ التوقزــا ،ال
 نوعية   تنفيذ االتفاقية. 

، الب ـــدا  األلـــرار املتـــنىلرة ات  11-/  أ22  مقـــر ه  مـــؤ ر األلـــرار بالفزـــل، دعـــا وقـــد -9
تـــربل  ول ـــؤ الي ـــا أ  (2)الـــو املقـــر  ونـــي أهـــدار باســـت دا  مؤدـــرا  التقـــد  الـــ  اعتمـــد   

__________ 

ـــنىلرة ع ـــ  ونـــي أهـــدار باســـت دا  مؤدـــرا  التقـــد  املرفقـــة  12انظـــر الفقـــرة  (2)               الـــ  تشـــجي الب ـــدا  األلـــرار املت
 مي مراعاة اخللائص اقق يمية والولنية.  11-/  أ22باملقر  
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ـــــ  جب ـــــود مواءمـــــة بـــــرامج الزمـــــل  و مســــــــيبشـــــكل كامـــــل  اهتيـــــا  املؤدـــــرا  واقبـــــد  عن ـــــا عم ي
 .  (3)الولنية
م ـل نيقيـ  التزـادل   تـدهو  األ انـي واسـت دا   هـدر عـاملي، وال جدال   أ  اعتمـاد  -10

 قيـــ  التزـــادل   تـــدهو  األ انـــي،البيانـــا  واملن جيـــا  املتفـــ  ع ي ـــا لتقيـــيم الزم يـــا  احلامســـة لتح
 من حيث تقييم التقد    نيقي  المموحا  الولنية واألهدار الزاملية.  سيكو  مفيداا 

 
 أهدار التزادل   تدهو  األ اني ميزة نيديد  

مـــن دـــن  نيديـــد هـــدر لـــوعي ولـــم مفـــاده نيقيـــ  التزـــادل   تـــدهو  األ انـــي وتنفيـــذ  -11
متنــاول اليــد. ويبــ  ونــي  ا ــدر أ  لزــل عــدداا مــن الفوائــد الكبــ ة  التــداب  الدزمــة لب ــو  الــو 

األهــدار املتز قــة بالتزــادل   تــدهو  األ انــي االلتــزا  ال ياســي ل ب ــدا  املتــنىلرة فيمــا يتز ــ   ونيقيــ 
متزاعـــة مشـــك ة تـــدهو  األ انـــي مزاعـــة قـــحيحة، ويي ـــر   هنايـــة املمـــار حشـــد املـــوا د الدزمـــة. 

ــــدعم أي ــــاا القــــد ا  املؤس ــــية وميكــــن قعــــدا ــــا  التزــــادل   تــــدهو  األ انــــي أ  ي د ونيقيــــ  غاي
 والتقنية، ويززز التكامل ب  ال ياسا ، ويردد أقحا( املل حة الرئي ي . 

 
جتميــــي البيانــــا  ونيديــــد الزم يــــا  احلامســــة   وــــال تــــدهو  األ انــــي لدس دــــاد  ــــا   نيقيــــ    

 التزادل   تدهو  األ اني
لــــدى ونــــي أ  هــــدر لــــوعي ولــــم مفــــاده نيقيــــ  التزــــادل   تــــدهو  األ انــــي، ينبغــــي  -12

 ببيانا  وني يد  عدة عناقر، بين ا ما ي ي: االس داد عموماا 
التقيــــــيم األساســــــي واجتاهــــــا  تــــــدهو  األ انــــــي باالســــــتناد ات وموعــــــة بيانــــــا   )أ( 

 مؤدرا  التقد  
   األ اني والقوى احملركة  ا  نيديد الزم يا  احلامسة   وال تدهو  )(( 
همــة عمــل ملكافحــة تــدهو  األ انــي ع ــ  النحــو املبــ    برنــامج الزمــل الــولم  )ج( 

 و/أو أ  اس اتيجية أهرى قد ينفذها الب د ملواج ة مشك ة تدهو  األ اني 
 التوقزا  املتز قة بتدهو  األ اني حب ؤ أك ر ال ينا يوها  احتماالا  )د( 

  

__________ 

ال  يقـر في ـا مـؤ ر األلـرار ب ـرو ة  بـل عم يـ  اهتيـا  املؤدـرا  الولنية/احمل يـة واقبـد  عن ـا  11انظر الفقرة  (3) 
لدسـ اتيجية، الـ  ل ـؤ  2-2جب ود مواءمة برامج الزمل الولنية، ويؤكد من جديـد النتيجـة  و مسيبشكل كامل 

لولنيـــة   دـــكل وىلـــائ  اســـ اتيجية م ـــتندة ات مز ومـــا  متوجب ـــا ات األلـــرار املتـــنىلرة أ  تـــنقر بـــرامج عم  ـــا ا
 أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتلادية. )لتكو  مرجزاا ل رقد(، وأ  تدو ا   ألر متكام ة لدست ما . 
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فقــدا   ع ــ  تــداب  الت فيــف مــن خىلــا  تغــ  املنــاخ واحلــد مــن ل تــرز  نىل  املتوقــيالتــ )ه( 
 التنو  البيولوجي 

 االحتياجا  من املوا د واس اتيجيا  حشد املوا د.  )و( 
اا  هياكــــــل مناســــــبة.  ولنيــــــة عمــــــل وأك ــــــر الزناقــــــر املم وبــــــة مد جــــــة  أقــــــدا   بــــــرامج -13

   النتـــائج اقلابيـــة األوت الهتبـــا  الـــا  املؤدـــرا  الـــذ  أجـــر ظ ـــو   وباقنـــافة ات الـــو، بـــدأ
تكـو  األلـرار قـد مجزـت حـ  ا   بيانـا    الا  مشرو  نيقي  التزـادل   تـدهو  األ انـي. و متـا

 حاجــــة عمــــي بيانــــا  وال األهــــدار الولنيــــة   وــــال التزــــادل   تــــدهو  األ انــــي كافيــــة قعــــداد
وموعـــة املؤدـــرا   ة ع ـــ  الـــو، ت ـــت د  اتفاقيـــا   يـــو األهـــرىوعـــدو  واجـــراء ني ـــيد  جديـــدة.

 .(4)الرئي ية امل تا ة ومقايي  ا عادة
 

 هيا ا  اعداد هدر نيقي  التزادل   تدهو  األ اني  
ميكــن نيديــد مزــامل أهــدار التزــادل   تــدهو  األ انــي حب ــؤ النتــائج املنشــودة والتــداب   -14

ال ياســاتية الدزمــة لتحقيق ــا. وقــد حــدد الفريــ  الزامــل احلكــومي الــدو  بالفزــل اخليــا ين اقدا يــ  
انــي الرئي ــي  لتحقيــ  التزــادل   تــدهو  األ انــي ع ــ  اللــزيد الــولم ورــا: )أ( منــي تــدهو  األ  

أو جتنبــ  أو تق يلــ  ات احلــد األد(  و)(( اعــادة تنهيــل األ انــي املتــدهو ة أو اقــدح ا. وميكــن 
أل  لــرر االلتــزا  بتنفيــذ اجــراءا  اــددة قدا ة األ انــي ع ــ  حنــو م ــتدا  واعــادة تنهي  ــا، وفقــاا 

يــة. ونظـــراا لتنــو  الظـــرور لظروفــ  وسياســات  املتز قـــة بالتنميــة امل ـــتدامة وأولوياتــ  واســـ اتيجيات  الولن
احمل يــة الــ  يواج  ــا كــل ب ــد   مزاعتــ  مل ــائل تــدهو  األ انــي، ميكــن توقــي لائفــة واســزة ومتنوعــة 
مـــن أهـــدار التزـــادل   تـــدهو  األ انـــي، لكـــن مجيـــي األهـــدار نُيـــدد باســـت دا  املؤدـــرا  املتفـــ  

 ع ي ا وما يرتبل  ا من من جيا . 
ب ـداا  14 ا    املشـرو  التجـريا الـذ  نفذتـ  األمانـة بالتزـاو  مـي وقد اهُترب  هـذه اخليـا -15

 )انظر املرف  ملزيد من املز وما (. 
 

 الشفافية   اقبد  عن أهدار التزادل   تدهو  األ اني  
، وميكــن (5)بــرامج الزمــل الولنيــة ينبغــي أ  ت ــتند أهــدار التزــادل   تــدهو  األ انــي ات -16

وال بـد مـن تـوهي  ات مـؤ ر األلـرار. تقـدم ا الب ـدا  التقـا ير الولنيـة الدو يـة الـ اقبد  عن ـا   
الشـــفافية   املز ومــــا  املتز قــــة بغايـــا  التزــــادل   تــــدهو  األ انــــي لف ـــم األىلــــر الفــــرد  والك ــــي 

__________ 

 .  ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7انظر أي اا  (4) 
انظــر أي ــاا اخليــا ا  ال ياســاتية ع ــ  اللــزيد الــولم ع ــ  النحــو احملــدد   تقريــر الفريــ  الزامــل احلكــومي الــدو   (5) 

(: )أ( ادماج التزادل   تدهو  األ اني   بـرامج الزمـل الولنيـة احلاليـة  أو )(( ادمـاج ICCD/COP(12)/4)الوىليقة 
ة املونـوعة لتحقيـ  التـوام  مـي اسـ اتيجية ال ـنوا  الزشـر املقب ـة  التزادل   تدهو  األ اني   بـرامج الزمـل الولنيـ

 أو )ج( وني همة لتنفيذ التزادل   تدهو  األ اني ت تكمل برنامج الزمل الولم احلا . 
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ـــــدهو   ترمـــــي ات ب ـــــو  هـــــدر عـــــاملي دـــــامل الخنـــــرار األلـــــرار   ج ـــــود ـــــ  التزـــــادل   ت لتحقي
يــؤد  اقبــد  عــن أهــدار التزــادل   تــدهو  األ انــي أي ــاا ات تززيــز التنفيــذ ع ــ   األ انــي. وقــد

 اللزيد احمل ي عن لري  ابد  أقحا( املل حة بالتداب  واملوا د الدزمة. 
 

 حشد املوا د احمل ية والدولية  
أي ـاا   أ  ي ـاعد  ولنيـة اا  نتـائج كميـة اـددة واقبـد  عن ـا أهـدار نيديـد من دن  -17

مـــن  مزيـــداا    هنايـــة املمـــار جتـــاه نيقيـــ  التزـــادل   تـــدهو  األ انـــي وي ـــفي  قـــد التقـــد  احملـــرز
نـما  التمويـل احمل ـي واخلـا جي. وقـد اتـا  الب ـدا  األلـرار الناميـة املتـنىلرة  امللداقية ع   م ـاعي

ــــراز احلاجــــا  واألولويــــا   ــــل والتكنولوجيــــا وتمــــوير القــــ -اب لت ــــاعدها    -د ا  املتز قــــة بالتموي
 لموحــا  اقفلــاح عــن أيــة وت ــتميي أي ــاا  نيقيــ  أهــداف ا   وــال التزــادل   تــدهو  األ انــي،

ميكــن نيقيق ــا مت ــاعدة الشــركاء احملتم ــ . ووفقــاا ل ــينا يو هــل األســا  )بقــاء األمــو  ع ــ   انــافية
 ت تميي الب دا  األلرار أي اا أ  تق ح أهدافاا مشرولة.  حا ا(،

 
 تززيز امكانا  الترز    

الب ـــدا  األلـــرار املتـــنىلرة أ  تشـــ  أي ـــاا، لـــدى ابدغ ـــا عـــن التزـــادل   تـــدهو   ت ـــتميي -18
األ انـــي، ات الفوائـــد الـــ  يتيح ـــا نيقيـــ  هـــذه األهـــدار الموعيـــة فيمـــا يتز ـــ  بالت ديـــدا  البيئيـــة 

ير الـــو لك ـــ  مـــن اقجــــراءا  وقـــد يتــــ واالجتماعيـــة االقتلـــادية األهـــرى، وال ســــيما تغـــ  املنـــاخ.
كمشــا يي مرفــ  البيئــة الزامليــة الــ  تشـــمل  مــن هيــا ا  التمويــل اقنـــافية، عــدداا  والتــداب  املق حــة

عــــن األعمــــال التجا يــــة  نادــــئة  ويــــل عــــدة وــــاال  تركيــــز، واللــــندوق األه ــــر ل منــــاخ، وفــــرف
 والقما  اخلاف، ع   النحو املب ن   الفلل التا .

 
 توف  الدعم املؤس ي ألهدار التزادل   تدهو  األ انيكيفية   

وفقــا لتوقــيا  الــدو ة ال ال ــة  ُعقــد  مشــاو ا  أوليــة مــي أمانــة مرفــ  البيئــة الزامليــة و  ــت، -19
، ال تيبـــا  املمكنـــة لـــدعم الب ـــدا  األلـــرار املؤه ـــة مـــن (6)عشـــرة ل جنـــة اســـتزراض تنفيـــذ االتفاقيـــة

  الـا  وـال ال كيـز اخلـاف بتـدهو  األ انـي، هـدل الزم يـة ال ادسـة هدل أنشـمة  كينيـة تنف ـذ 
م يـــو  دوال  مـــن  15لتجديـــد مـــوا د مرفـــ  البيئـــة الزامليـــة. ولزـــل الـــدول األلـــرار تتـــذكر الـــيص 

ل ــــدو ة ال ادســــة ملرفــــ  البيئــــة الزامليــــة   الــــا  وــــال ال كيــــز  دوال ا  الواليــــا  املتحــــدة األمريكيــــة
لــدعم تنفيــذ األنشــمة التمكينيــة لدتفاقيــة، الــ  ميكــن  و قــد الــو املب ــ   انــي،اخلــاف بتــدهو  األ

 ل ب دا  املؤه ة است دام ا أي اا لوني همم ا   وال التزادل   تدهو  األ اني. 
  

__________ 

، ال ســـيما ICCD/CRIC(13)/8انظـــر تقريـــر الـــدو ة ال ال ـــة عشـــرة ل جنـــة اســـتزراض تنفيـــذ االتفاقيـــة، الـــوا د   الوىليقـــة  (6) 
 من الوىليقة. 36ات  34التوقيا  الوا دة   الفقرا  من 



 ICCD/CRIC(14)/4 

 

8/14 GE.15-12568 

 

   تو  ل التعادل ف  تده ر األراض  -رابعاً  
 

 مرفق البيئة العالوية -ألف 
 
مــــوا د اللــــندوق االســــتئماين ملرفــــ  البيئــــة الزامليــــة ب ــــ     الــــا  الــــدو ة ال ادســــة لتجديــــد -20

م يـــو  دوال  مـــن دوال ا  الواليـــا   431ومـــو  التز ـــدا  حملـــو  ال كيـــز املتز ـــ  بـــ د  األ انـــي 
ب ــداا مــؤهدا مــن هــدل نظــا   144 تمويــل أنشــمة م يــو  دوال  ل 346املتحــدة وُهلنــص من ــا مب ــ  

ــــو  دوال  85 تــــوف  الت لــــيص الشــــفار ل مــــوا د، انــــافة ات مــــن هــــدل املــــوا د االحتياليــــة  م ي
 الزاملية، متا   الو األنشمة التمكينية لدتفاقية. 

أده ــت الــدو ة ال ادســة ملرفــ  البيئــة الزامليــة  و  الــا  نظــا  الت لــيص الشــفار ل مــوا د، -21
كحـد  مديـ  دوال  7اللـغ ة ) ب ـداا مـن الب ـدا  اا  امل للـا  49مبدأ املرونة الكام ـة بشـن  

تتـــاح ل ب ـــدا  الـــ  تتجـــاوز هـــذه  ات خهـــر  بينمـــا األمـــوال مـــن وـــال ممـــا يتـــير امكانيـــة نقـــل أقلـــ (
اا   م يــــوين دوال . وباقنــــافة ات الــــو، ي ــــتند ونــــي الــــربامج هــــوام  تزــــديل   حــــدود الزتبــــة

در نيقيـــ  الفوائـــد   نظـــم اقنتـــاج،  ـــ عم يـــا  التـــرز  واالستزانـــة وـــاال  ال كيـــز املتزـــددة ات
الت مـيل  املتزددة لإلدا ة امل تدامة لأل انـي واقـدح األ انـي املتـدهو ة. وجـرى،   هـذا اللـدد،

ي ـــدر ات م ـــاعدة الب ـــدا    نيقيـــ  نتـــائج بيئيـــة ع ـــ  اللـــزيد  لتنميـــة القـــد ا ، لربنـــامج دـــامل
 لتحقيـــ  يزنـــة الولنيـــةتكييـــف عم يـــا  واجـــراءا  الت مـــيل وامل واحلفـــال ع ي ـــا، عـــن لريـــ  الزـــاملي

 فوائد بيئية عاملية. 
، ع ــ  ســبيل امل ــال، اســتزمال األمــوال االحتياليــة ل م ــارة   خليــة احلــوافز وميكــن أي ــاا   -22

ترقيــة اقدا ة امل ــتدامة لأل انــي  هتــدر ات عامليــة و  مبــاد ا  اخلاقـة بــاقدا ة امل ــتدامة ل غابــا ،
               ويــــــل تكمي ــــــي   نيفيــــــز اقدا ة امل ــــــتدامة ل غابــــــا ،وهلــــــص،   الــــــا ع ــــــ  اللــــــزيد الزــــــاملي.

ملشــا يي اقدا ة امل ــتدامة ل غابــا   اللــ ا الب ــدا  عــدوة ع ــ  املــوا د الــ     املائــة، 50 بن ــبة
مــا ال يقــل عــن م يــوين  أ  ي ــت مر الب ــد   ألــا  نظــا  الت لــيص الشــفار ل مــوا د. لكــن يشــ ر

 و  وا  تركيز ع   األقل، كي يتنهل ل حلول ع   هذا احلافز.  الولنية،من خمللات   دوال 
مــــوا د اللــــندوق االســــتئماين ملرفــــ  البيئــــة الزامليــــة  ال ادســــة لتجديــــد كمــــا أل قــــت الــــدو ة -23

مشــا يي جتريبيــة ل ــن ج املتكام ــة ت ــز  ات مواج ــة التحــديا  البيئيــة مــن هــدل ال كيــز ع ــ  بزــ  
  التـــدهو  البيئـــي، مـــي ال كيـــز بوجـــ  هـــاف ع ـــ  األمـــن الغـــذائي، واملـــد  املراعيـــة الزوامـــل املـــؤىلرة 

ل تنميــــة امل ــــتدامة، والق ــــاء ع ــــ  ظــــاهرة ازالــــة الغابــــا    سدســــل امــــدادا  ال ــــ ي األساســــية 
 الزاملية. 

مــوا د اللــندوق االســتئماين  ال ادســة لتجديــد  فزــت الــدو ة وفيمــا يتز ــ  بــدو ة املشــا يي، -24
)  هيئـة منحـة مت يـوين دوال  مـن مرفـ   متوسـمة احلجـم احملـدد ل مشـا يي ال ـقف   البيئـة الزامليـةملرف

وتشـمل ال ـما  ا امـة  ـذا التـدب   وأانت ل م ـؤول التنفيـذ  األول باملوافقـة ع ي ـا. البيئة الزاملية(
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ل ربنــــامج املزــــم    املتم ــــل   موافقــــة او ــــس ع ــــ  وىليقــــة الا يــــة ب ــــالة مزاعــــة الــــن ج الربنــــاوي،
الـــ  تونـــي   الـــا  الـــو  مشـــا يي األلفـــال التنفيـــذ  األول ع ـــ  موافقـــة امل ـــؤول احللـــول ع ـــ 

 الربنامج.
  

 الصندوق األخضر لووناخ -باء 
 
، وهـــــو مك ـــــف بـــــدعم الب ـــــدا  الناميـــــة 2011أنشـــــن اللـــــندوق األه ـــــر ل منـــــاخ عـــــا   -25

 النمـو لتغـ  املنـاخ. والتزمـت الب ـدا  األلـرار املتقدمـةاأللرار املزرنة بلفة هاقة لآلىلـا  ال ـا ة 
ــــــ  هــــــدر مشــــــ   يتم ــــــل                 الزــــــا  لــــــذلو الغــــــرض حب ــــــول ب يــــــو  دوال  100  حشــــــد  بتحقي

  املائـة مـن تز ـدا  التمويـل قـد هللـت  50 أ  ن ـبة  الوقـت احلـا    ويدحظ  2020عا  
ــــة الزامليــــة تز ــــدا  قــــد ها ملشــــا يي التكيــــف. وحــــ  تا  ــــ ، ت قــــ  مرفــــ              ب يــــو  دوال   10.2  البيئ

 نامية.  ب دا  ةمثاني حكوما  حكومة، من بين ا 34من 
وب ـــــ  ومـــــو  اتفاقـــــا   ب ـــــداا ع ـــــ  اتفاقا /ترتيبـــــا  متز قـــــة بامل ـــــارا ، 22وقـــــد وقـــــي  -26

  املائــة الدزمــة قعــد   50  ب يــو  دوال ، أ  مــا يفــوق عتبــة ال 5.8امل ــارا  املوقزــة مــا يزــادل 
، بــا  مرفــ  البيئــة الزامليــة   ونــي ميكننــ  مــن ااــاا 2015فزاليــة اللــندوق. واعتبــا اا مــن أيا /مــايو 

 ل ت فيـــف مـــن حـــدة تغـــ  املنـــاخ والتكيـــف مـــي خىلـــا ه، اعتبـــا اا مـــن اجتمـــا  قـــرا ا  لتمويـــل مشـــا يي
يتــير لـ  نشــر  اسـت ما    بشــن  ونـي الــا قـرا اا  يت ــذ املرفـ  فيــ  الــذ  يُتوقـي أ  ،2015 وز/يوليـ  

اقـــدح األ انــي املتـــدهو ة واســـ داد الغابــا  و/أو األ انـــي الز اعيـــة  املــوا د بشـــكل أف ــل. ويزتـــرب
  ا. موا د ات اليص مرف  البيئة الزاملية املفقودة من ب  مشا يي التكيف ال  يرمي

  
 صندوق التعادل ف  تده ر األراض  -جيم 

 
ت ــــــم أقــــــحا( ملــــــ حة  تلـــــد   ا ليــــــة الزامليــــــة اع ــــــود الراميــــــة ات ونـــــي أداة ماليــــــة -27

لت بيـــت امجـــا  تـــدهو  األ انـــيم ع ـــ  حنـــو مـــا اُكـــر    متزـــددين، وهـــي: ماللـــندوق االســـت ما  
  دعـــم عم يـــة التحـــول  مـــ   أساســـيل لـــندوق دو   . وســـيكو   ـــذاICCD/CRIC(13)/8الوىليقـــة 
  يكفـــــل التزـــــادل   تـــــدهو  األ انـــــي. وســـــيتير اللـــــندوق ع ـــــ  وجــــــ  ات نظـــــا  اقتلـــــاد ىلابتـــــة

 وقاب ـة ل تمبيـ ، قائمـة ع ـ  األ انـي  النمـااج الك ـ ة ل قيـة أعمـال جتا يـة اخللوف، امكانية تززيز
املتم  ـــة    وتـــد  عوائـــد ماليـــة مدئمـــة وت ـــ م   الوقـــت نف ـــ    نيقيـــ  األهـــدار األوســـي نماقـــاا 

 أمن الماقة وتوف  املياه. نما  األمن الغذائي و 
ونــــــــوق  مف ــــــــو  اللــــــــندوق االســــــــت ما   ل تزــــــــادل   تــــــــدهو  األ انــــــــي   عــــــــدد مــــــــن  -28

االجتماعــا  الــ  عقــد  مــي خمتلــ  مــالي  وهــرباء   القمــا  املــا    مناســبا  أهــرى عقــدها 
 غـــ  أقـــحا( ملـــ حة مزنيـــو . وكشـــفت هـــذه املشـــاو ا  عـــن وجـــود امكانيـــا  اســـت ما ية كبـــ ة

جتزـل مشـا يي األ انـي املمـو ة اا  قيمـة. وعـدوة ع ـ  الـو، بـرز  فـرف  وقاد ة ع   أ  م تغ ة
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بغــــــرض ت بيــــــة االحتياجــــــا   (واخلــــــاف )بــــــ  القمــــــاع  الزــــــا   أ  مــــــال خمــــــت ل جديــــــدة حلشــــــد
  دــ ية امل ــت مرين مــن القمــاع   االســت ما ية للــندوق التزــادل   تــدهو  األ انــي. وهنــا  تزايــد

 يشــ  اليــ  اال تفــا  الكبــ    وفــ  مــا جتــاه تــوف  التمويــل املتز ــ  باحملافظــة ع ــ  البيئــة، واخلــافالزــا  
مـــن هـــدل ال ــــندا  اخل ـــراء   ال ـــنوا  اخلمــــس املانـــية. وقـــد  حــــت  مُجــــي  أ  املـــال الـــذ 

 مجــــي مــــوا د   اا  األىلــــر متزــــدد امل ــــتويا ، أدوا  االســــت ما  االبتكا يــــة، كلــــنادي  االســــت ما 
 ويــــل القمــــا  اخلــــاف مـــــن  ل م ــــاعدة   اســــتقما( التمويــــل املتحلــــل ع يــــ  مــــن القمــــا  الزــــا 

يوفرونـــ  مـــن رايـــة لـــرمو   بف ـــل مـــا وامل ـــت مرين ال ـــاع  ات نيقيـــ  تـــنىل ، املؤس ـــا  امل ـــت م رة
 اا  أهدار اددة.  وعائدا  األموال
 دهو  األ انـــي هـــذه المرائـــ أ  ي ـــت د  قـــندوق التزـــادل   تـــ ويتوقـــي   هـــذا ال ـــياق، -29

مـــــن القمـــــا  اخلـــــاف  املن ـــــقة بـــــ  املؤس ـــــا  امل ـــــت م رة ويزمـــــل كمنلـــــة لدســـــت ما ا  املبتكـــــرة
ومؤس ــــا  التمويــــل الدوليــــة واملــــاحن ، ويــــؤد  دو  عوامــــل الت ــــريي والتجميــــي وامل ــــاعفة لنمــــااج 

ــــة القاب ــــة لــــندوق ع ــــ  وجــــ  ع ــــ  األ انــــي امل تلــــ حة. وســــي در ال ل تمبيــــ  األعمــــال التجا ي
 اخللوف ات نيقي  ما ي ي:

ـــــــــد تـــــــــدفقا    الزائـــــــــدا  مـــــــــن اقنتاج/االســـــــــت دا  امل ـــــــــتدا  لأل انـــــــــي  )أ(  تولي
 امل تل حة 
 وأمن املياه ع   اللزيدين الزاملي واحمل ي  اقس ا    نيقي  األمن الغذائي )(( 
املائـــة مـــن    20الت فيـــف مـــن حـــدة تغـــ  املنـــاخ عـــن لريـــ  حـــبس مـــا يلـــل ات  )ج( 

 انبزاىلا  ىلاين أك يد الكربو   
 واألنــوا  والــنظم اقيكولوجيــة ال ــزيفة ع ــ  التكيــف تززيــز قــد ة الفئــا  ال ــكانية )د( 

 األهرى.  التوتر مي خىلا  تغ  املناخ وعوامل
  

 الت صيا  -خامطاً  
 
 وكذذن أن تن ذذر األ ذذراف فذذ  الت صذذيا  التاليذذة خذذبل الذذدورة الرابعذذة العشذذرة لوجنذذة  -30

استعراض تنفيذ االتفاقيذة  بهذدف الشذروع فذ  مشذاورا  مبكذرة بشذين مشذار ا الوقذررا  التذ  
 ستحال إلت مؤتور األ راف ك   ن ر فيها ف  دورته الثانية عشرة: 

ئذذة العالويذذة م اصذذوة الوشذذاورا  بشذذين الطوذذم مذذن أمذذانت  االتفاقيذذة ومرفذذق البي )أ( 
فذذ  الذذدورة الطادسذذة لورفذذق البيئذذة العالويذذة  بهذذدف تذذ فير  تذذ فير التو  ذذل لةنشذذطة التوكينيذذة

سيوا ف  مجذال اإلبذبغ عذن التقذدم وتحد ذد  الدعم التقن  والوال  لعووية اإلببغ الوقبوة  ال
 األراض ؛ األهداف عوت الصعيد ال  ن  لبو غ هدف التعادل ف  تده ر
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                  الطوذذذذذذذذم مذذذذذذذذن األمانذذذذذذذذة إعذذذذذذذذداد مبذذذذذذذذاد  ت جيهيذذذذذذذذة بحوذذذذذذذذ ل كذذذذذذذذان ن األول/ )ب( 
األهذذذذداف ال  نيذذذذة الط عيذذذذة الااصذذذذة بتحقيذذذذق التعذذذذادل فذذذذ  تذذذذده ر  ل ضذذذذا 2015د طذذذذوبر 

 العول ال  نية؛ األراض   الت   تعين إدراجها ف  برامج
أهذدافها ال  نيذة الط عيذة لتحقيذق  الطوم من البوذدان األ ذراف الوتذيثرة إدراج )ج( 

              التعذذذذادل فذذذذ  تذذذذده ر األراضذذذذ  فذذذذ  التقذذذذار ر ال  نيذذذذة التذذذذ   تعذذذذين عويهذذذذا تقذذذذد وها فذذذذ  فتذذذذرة
 ؛2017-2016الطنتين 
النوذذذذذ  والوؤسطذذذذذا  التقنيذذذذذة والواليذذذذذة   دعذذذذذ ة البوذذذذذدان األ ذذذذذراف الوتقدمذذذذذة )د( 

م التقنذ  والوذال  لوبوذدان األ ذراف الوتذيثرة فذ  سيوا مرفق البيئة العالوية  إلذت تذ فير الذدع وال
 األهداف الط عية ال  نية لتحقيق التعادل ف  تده ر األراض ؛ مجال وضا وتنفيذ

بذين تجذرل لجنذة اسذتعراض تنفيذذ االتفاقيذة  بوطذاعدة لجنذة العوذم  اتااذ قرار )ه( 
االجتواعذذا  التذذ   ألهذداف التعذذادل فذذ  تذده ر األراضذذ  فذ  والتكن ل جيذا  االسذذتعراض األول

 ؛2019-2018ستعقدها بين الدورا  ف  فترة الطنتين 
تعز ذذذذز دعوهوذذذذا التقنذذذذ   ‘1‘الطوذذذذم مذذذذن األمانذذذذة واةليذذذذة العالويذذذذة مذذذذا  وذذذذ :  )و( 

والوذال  لوبوذدان األ ذراف فذ  تطبيذق هذذا الذذنهج عوذت الوطذت ب القطذرل  بوذا فذ  ذلذ  تنفيذذذ 
العوذل مذا الون وذا  والصذناد ق الدوليذة   ‘2‘إجراءا  ترم  إلذت بوذ غ األهذداف الوحذددة؛ 

ومذذا غيرهذذا مذذن الوذذانحين عوذذت الصذذعيد ن الثنذذاط  والوتعذذدد األ ذذراف  مذذن أجذذل حشذذد مذذ ارد 
 إضافية لتطبيق نهج التعادل ف  تده ر األراض  عوت الصعيد القطرل.
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 الورفق
  

 النتاطج األولية الختبار نهج التعادل ف  تده ر األراض   
 

 مشروع التعادل ف  تده ر األراض  -أوالً  
ُقدمت بز  املز وما  األولية عن مشرو  التزادل   تدهو  األ اني، وعن أهداف   -1

والنتائج املتوقزة من  ع   وج  اخللوف، ات الدو ة ال ال ة عشرة ل جنة استزراض تنفيذ 
مزيد من املز وما  التقنية     . ويقد   تقرير حالة موجز   الفقرا  التالية، فيما يقد  (7)االتفاقية
 Refinement of the UNCCD، املزنونة مICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7الوىليقة 

monitoring and evaluation framework in view of the post-2015 development agenda: 

strategic objectives 1, 2 and 3ل رقد والتقييم من أجل  م )ققل الا  اتفاقية مكافحة التلحر
 (. 3و 2و 1: األهدار االس اتيجية 2015همة التنمية ملا بزد عا  

 را: وي تند مشرو  التزادل   تدهو  األ اني ات اف ان   ئي ي  -2
اعتمــدا بلــيغت ما  (8)3-15مــن أهــدار التنميــة امل ــتدامة وغايتــ   15أ  ا ــدر  )أ( 

 مم املتحدة احلالية   اعمزية الزامة لأل
الـــذ  اق حـــ  الفريـــ  الزامـــل احلكـــومي  ،(9)أ  تزريـــف التزـــادل   تـــدهو  األ انـــي )(( 

لُ  ـــؤ ات الب ـــدا  املت ـــر ة األلـــرار  الـــدو ، اعتمـــد   الـــدو ة ال انيـــة عشـــرة ملـــؤ ر األلـــرار، وأنـــ 
 بشن  نيقي  التزادل   تدهو  األ اني.  أهداف ا الولنية الموعية نيديد

 ما ي ي:  و ترب  املشرو  حالياا  -3
الا  املؤدرا  الذ  اعتمـده مـؤ ر األلـرار وهلوقـاا اسـت دا  وموعـة أساسـية  )أ( 

 من مؤدرا  التقد  بغرض  قد التزادل   تدهو  األ اني 

__________ 

 . ICCD/CRIC(13)/8انظر الوىليقة  (7) 
قــــدح األ انــــي وال بــــة املتــــدهو ة، متــــا   الــــو األ انــــي املت ــــر ة مــــن التلــــحر واعفــــار واكافحــــة التلــــحر، م (8) 

  .2030عامٍل هاٍل من ظاهرة تدهو  األ اني، حب ول عا   الادوالفي انا ، وال زي ات 
 ((9 “Land Degradation Neutrality [in affected areas][in arid, semi-arid and dry sub-humid areas] is a state 

whereby the amount and quality of land resources, necessary to support ecosystem functions and services and 

enhance food security, remains stable or increases within specified temporal and spatial scales and 

ecosystems”  ]التزادل   تدهو  األ اني ]  املنال  املتنىلرة[ ]  املنال  القاح ة ودب  القاح ة واعافة دب  الرلبة(
موا د األ اني، الدزمة لدعم وظائف وهدما  النظا  اقيكولوجي وتززيز األمن  هي حالة تكو  في ا كمية ونوعية

 الغذائي، م تقرت  وتتزايدا    نماقا  زمنية ومكانية ونظم ايكولوجية اددة(.
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وني األهـدار الولنيـة املمكنـة لتحقيـ  التزـادل   تـدهو  األ انـي باالسـتناد ات  )(( 
أعـــده، وادماج ـــا   بـــرامج الزمـــل الولنيـــة وأ  اســـ اتيجية ولنيـــة أهـــرى اا  املؤدـــرا  املـــذكو ة 

 متكافحة تدهو  األ اني.  ق ة
بــدء املشــرو  الــذ  عقــد   بــو ، أملانيــا،   الفــ ة  واستزرنــت الب ــدا  املشــا كة   اجتمــا  -4

د البيانــــا  ، مــــدى تــــوافر البيانــــا  املتاحــــة مــــن قواعــــ2015كــــانو  ال اين/ينــــاير   16ات  14مــــن 
بشـــن  مؤدـــرا  التقـــد  الـــ  ااـــذ مـــؤ ر األلـــرار قـــرا اا بشـــنهنا   دو تـــ  ال انيـــة عشـــرة، قبـــل  الزامليـــة

 اهتيا  ىلدىلة من ا ملزيد من التجميي والتح يل. 
وبف ـــل الشـــراكة القائمـــة مـــي مركـــز البحـــوف املشـــ   التـــابي ل مفونـــية األو وبيـــة، نيققـــت  -5

 لتالية:النتائج الرئي ية ال دف ا
جتميـي وتبـادل بيانـا  تتز ــ  باملؤدـرا  الرئي ـية ال دىلـة كــي تقرهـا الب ـدا  املشــا كة  )أ( 

 األ بزة عشر 
وني دليل من جي مل اعدة الب ـدا    اسـت دا  الـا  املؤدـرا  لتقيـيم الزم يـا   )(( 

ســـ اتيجيا  الرئي ـــية   وـــال تـــدهو  األ انـــي ع ـــ  اللـــزيدين الـــولم ودو  الـــولم ولتحديـــد اال
 الدزمة لتنفيذها 

ونــــي أداة امــــيل لتي ــــ  ني يــــل البيانــــا  ونيديــــد األهــــدار األوليــــة ل تزــــادل    )ج( 
 تدهو  األ اني.

بــرامج الزمــل  ، يشــمل اســتزراض(10)وت تـز  الب ــدا  املشــا كة حاليــاا بــن ج مــن  ــس همــوا  -6
 ل من جية ال  اق ح ا املشرو .  الولنية بغية نيديد أهدار التزادل   تدهو  األ اني وفقاا 

وكمــا تقــر  منــذ البدايــة، جــرى تبــادل الــد و  امل ــتفادة منــذ تنفيــذ هــذا املشــرو  مــي الفريــ   -7
 يزــا ،   مج ــة أمــو ، م ــنلة كــي  11-/  أ8الزامــل احلكــومي الــدو  الــذ  أُنشــن متوجــؤ املقــر  

ت ـــتميي  هيـــا ا  مـــي، واعـــدادملف ـــو  التزـــادل   تـــدهو  األ انـــي ع ـــ  أســـا  ع  ونـــي تزريـــف
 األهذ  ا   سياق سزي ا ات نيقي  التزادل   تدهو  األ اني. األلرار

أفــاد  النتــائج األوليــة ل مشــرو  أي ــاا   ونــي املقــ ح اخلــاف متؤدــرا  قيــا  التقــد   وقــد -8
  الــــذ  تقــــدمت بــــ ،3-15مــــن أهــــدار التنميــــة امل ــــتدامة وغايتــــ   15جتــــاه تنفيــــذ ا ــــدر  احملــــرز

 .  (11)األمانة ات عنة األمم املتحدة لتن ي  األنشمة اقحلائية
  

__________ 

 ل حلول ع   مزيد من املز وما .   ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7انظر  (10) 
 املرجي نف  .  (11) 
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 آفاق الوطتقبل -ثانياً  
 
فيمـــا يتز ـــ  باملشـــرو  التجــــريا اخلـــاف بالتزـــادل   تـــدهو  األ انــــي الـــذ  دـــا ر ع ــــ   -9

 االنت ــاء، حظيــت النتــائج احملققــة والــد و  امل ــتفادة حــ  تا  ــ  باهتمــا  كبــ  مــن جانــؤ الك ــ ين
ظ ـو   وأدى هـذا االهتمـا  ات من أقحا( املل حة امل تـزم  بتحقيـ  التزـادل   تـدهو  األ انـي.

وزيــــادة حجمـــ . وقـــد أعربـــت عــــدة ب ـــدا  عـــن اهتمام ـــا باملشــــا كة    املشـــرو  امكانيـــا  لتوســـيي
ليــاا بالتشــاو  بالتزــادل   تــدهو  األ انــي، وتقــو  األمانــة وا ليــة الزامليــة حا املشــا يي املقب ــة املتز قــة

مــــي خمت ــــف املنظمــــا  الشــــريكة احملتم ــــة الستكشــــار امكانيــــا  دعــــم هــــذا الزمــــل، متــــا   الــــو 
مق حـــا  التمويـــل املشـــ كة املمكنـــة املقدمـــة ات مرفـــ  البيئـــة الزامليـــة و/أو اتفاقـــا  املنر/امل ـــارا  

 املمكنة. 
مي م ـارة ماليـة لـدعم عم يـة وع   سبيل امل ال، وافقت حكومة ترينيداد وتوبـاغو ع ـ  تقـد -10

 نيديد أهدار التزادل   تدهو  األ اني مي ال كيز ع   ست دول نامية جز ية قغ ة. 
وســـيتير تمـــوير املشـــرو  التجـــريا لتحقيـــ  التزـــادل   تـــدهو  األ انـــي ل ب ـــدا  األلـــرار  -11

 نـــال  ماحل اســـةم الـــ امل ـــي   تززيـــز تنفيـــذها لـــربامج عم  ـــا الولنيـــة مـــن هـــدل نيديـــد املواقي/امل
ات هيئت ـا  المبيزـة أولويـة قعـادة اا  منـال  ي ددها التلـحر وتـدهو  األ انـي واعفـار، ونيديـد

 همــــور األســــا  هــــذا تزريــــف وميكــــن أ  يشــــمل مــــي مــــا يــــرتبل بــــذلو مــــن اســــت ما ا . األقــــ ية
 احملــددة. وميكــن ونيديــد األهــدار ف ــدا عــن اقجــراءا  اا  األولويــة الراميــة ات نيقيــ  األهــدار

بـذلو مـن عم يـا  عامليـة أو  مـي مـا يـرتبل ترز  ع   اللزيد القمر  أو تززيزهـا، الاد أوج  بالتا 
ــالتنو  البيولــوجي،  اق يميــة لــدعم اقــدح األ انــي املتــدهو ة، متــا   الــو أهــدار أيتشــي املتز قــة ب

  الــو ات زيــادة انــافية . وســيؤد20x20ونيــد  بــو ، واعــد  نيويــو   بشــن  الغابــا ، ومبــاد ة 
ـــــي  المبيزـــــة    ويـــــل أنشـــــمة اعـــــادة ات هيئت ـــــا األقـــــ ية وتنفيـــــذ بـــــرامج الزمـــــل الولنيـــــة ع ـــــ  مجي

 امل تويا  ومن مجيي امللاد ، متا   الو اللندوق األه ر ل مناخ، والقما  اخلاف. 
    


