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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٦البند 

   العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة تشجيع وتعزيز
   الدولية املختصة مع املنظمات واملؤسسات والوكاالتو

  مشاريع أطر سياسات الدعوة

  مشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال تغري املناخ    

 مذكرة من األمانة    

  موجز    
لومـات  يهدف مشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال تغري املناخ إىل تقـدمي املع              

ج التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف عمليات التفـاوض والتنفيـذ           ادمإالالزمة لتسهيل   
املتعلقة بتغري املناخ املتفق عليها مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ يف               

ات وتدعو هذه املعلوم.  اتفاقات كانكونت اعتمديت ال،الدورة السادسة عشرة ملؤمتر أطرافها    
إىل مواجهة التصحر وتردي األراضي واجلفاف كجزء من التكيف مع تغري املناخ والتخفيف             

 حتضري مفاوضات وعنمن آثاره، وتقدم خيارات الستعمال الزخم الناجم عن مؤمتر كانكون 
مع كمحرك إلجراءات مواجهة التصحر وتردي األراضي واجلفاف،         ٢٠١٢-٢٠١١الفترة  
  .اإلطارية بشأن تغري املناخ نة لتعزيز التعاون مع االتفاقية املمكالسبل إىل اإلشارة

، يـصف إطـار     ١٦-م أ /١وباالستناد إىل اتفاقات كانكون، وال سيما املقـرر           
السياسات يف جمال تغري املناخ السيناريوهات املتعلقة باألسباب واألماكن والسبل اليت ميكن            

إلطارية بشأن تغري املناخ ذات الصلة أن تعـود         هبا للنتائج يف خمتلف آليات عملية االتفاقية ا       
ويهدف هذا التقرير إىل حتديد إجراءات التخفيف مـن         . بالفائدة على قضايا األرض والتربة    

. آثار تغري املناخ والتكيف معه اليت تعاجل أيضاً التـصحر وتـردي األراضـي واجلفـاف               
مقـرر االتفاقيـة    (ل بايل   إطار السياسات يف جمال تغري املناخ على لبنات خطة عم          ويركز

  .االتفاقية والنتائج ذات الصلة من اهليئات األخرى يف) ١٣-م أ/١اإلطارية بشأن تغري املناخ 
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ومع اتفاقات كانكون، أُعطي التكيف نفس مستوى األولوية الذي حيظـى بـه               
التخفيف؛ وجيري حالياً وضع أهداف أكثر طموحاً للتخفيف مع اسـتمرار املفاوضـات             

ويضع هذا السيناريو اجلديد للتكيف والتخفيف األسس الالزمة لنهج         . قة بتغري املناخ  املتعل
أمشل وأوسع ملعاجلة قضايا األرض والتربة يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ مثالً     

نقـل  /، وتطوير)١(األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها    
ومـن  . لوجيا، وبناء القدرات اخلاصة بالتكيف، وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً        التكنو

املتوقع أن تنفذ البلدان النامية األطراف هذه اإلجـراءات وفقـاً للتعـاريف والظـروف        
وميكن لألطراف يف االتفاقية أن تقرر بشأن طرائق الـدعوة إىل   . واألولويات احملددة وطنياً  
ويتمثـل  .  مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره يف األراضي اجلافة         تنفيذ إجراءات التكيف  

التحدي يف حتديد هذه اإلجراءات اخلاصة بالتخفيف والتكيف واملتصلة بالتصحر وتردي           
  .األراضي واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي وإعطائها األولوية املناسبة

اإلطارية بشأن تغري املناخ قـراراً       ملؤمتر األطراف يف االتفاقية      ١٦واختذت الدورة     
بشأن زيادة املوارد املالية والتكنولوجية للتكيف والتخفيف يف البلدان النامية، مما ميكن أن             

  .يكون ذا أمهية حامسة يف وضع هنج أوسع نطاقاً ملواجهة هذا التحدي
وروابط تشغيلية مـع    ) مبا فيها الرصد  (ومن مث، ميكن حتديد عدة خطوات عملية          

وحيتمـل  . التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف رسائل حمددة رئيسية التفاقات كانكون         
اختاذ هذه اخلطوات على مستويات وبطرائق خمتلفة، مبا يف ذلك اإلجراءات الـيت سـبق               

  .االتفاق على تنفيذها وتلك اليت ما زالت يف انتظار مفاوضات مقبلة
ردي األراضي واجلفاف يف نتائج     وللنجاح يف مواجهة حتديات إدماج التصحر وت        

كانكون، ينبغي لألطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر أن تنشئ وتنسق وتشغل فرق عمل             
وميكن . مكرسة ملختلف القضايا الرئيسية، مع حتديد واضح ألهدافها ومعاملها وشركائها         
يف املوارد  أن تكون إلجراءات فرق العمل أمهية حامسة يف االستفادة من الزيادات املتوقعة             

  .املالية والتكنولوجية لألراضي اجلافة
، ٢٠١٢-٢٠١١وستنجز األطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف الفترة             

سـيما تلـك املتعلقـة        ال  تتعلق بقضايا األرض والتربة،    ١٦-م أ /١جوانب هامة من املقرر     
نب يف املفاوضات املتعلقة باالتفاقيـة      ويكتسي النجاح يف إجناز هذه اجلوا     . بالتخفيف والتمويل 

  .اإلطارية بشأن تغري املناخ أمهية حامسة لضمان فوائد لقضايا اتفاقية مكافحة التصحر
  

__________ 

قررات الـيت اعتمـدها مـؤمتر       يشري خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها إىل جمموعة امل           )١(
األطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لدعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان خلفض انبعاثـات غـازات                 
الدفيئة النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها؛ ويدعو خفض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات                  

وُيشار إىل األنـشطة  . ستدامة، وتعزيز خمزون كربون الغاباتأيضاً إىل حفظ الغابات، وإدارهتا امل   وتدهورها
اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف اتفاقات كانكون إلعطـاء معلومـات               
مفصلة عن الطريقة اليت ميكن هبا للبلدان األطراف أن تستفيد من إجراءاهتـا املتعلقـة بـإدارة الغابـات                   

 ).، التذييل األول١٦-م أ/١املقرر  انظر(
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  .....................................................................الوالية  - أوالً  
 السيناريو الرئيسي إلدماج قضايا األرض والتربة يف عملية اتفاقية        : نتائج كانكون   - ثانياً  

  ٤  ٥-٣  .......................................األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
حتديد السيناريوهات ذات الصلة لُتدمج يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة              - ثالثاً  

بشأن تغري املناخ تلك القضايا املتعلقة باألرض والتربة اليت سبق االتفـاق علـى              
  ٥  ٤١-٦  ............................................تنفيذها مبوجب اتفاقات كانكون

ملفاوضات املتصلة باألرض والتربة املعلقة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة            ا  - رابعاً  
  ١١  ٤٢  ............................................................بشأن تغري املناخ

حتديد السيناريوهات النامجة عن استنتاجات اهليئات الفرعية األخرى وعن مقررات   - خامساً  
  ١٣  ٥٦-٤٣  ............مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

مفاهيم التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف التقرير التقييمي الرابع املقدم مـن              - سادساً  
  ١٧  ٥٧  .....................................الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

الرسائل الرئيسية للدعوة إىل إطار سياسات بشأن تغري املناخ مبوجب اتفاقية األمم              - سابعاً  
  ١٧  ٥٨  ....................................................املتحدة ملكافحة التصحر

اإلجراءات املقترح اختاذها يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر علـى              - ثامناً  
أساس اتفاقات كانكون على الصعيدين الوطين واإلقليمي وعلى صـعيد أمانـة            

  ٢٢  ٥٩  ...................................................................االتفاقية
  ٢٦  ٦٠  ...............................................................قضايا الرصد  - تاسعاً  
  ٢٦  ٨١-٦١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - عاشراً  
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  الوالية  -أوالً     
وفر الترابط الواضح بني اجلفاف وتردي األراضي والتصحر من جهة وتغري املنـاخ             ي  -١

من جهة أخرى، الذي تعكسه أهداف كل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية         
مـن  ) أ(٢وتدعم الفقرة   . األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، أساساً للتكامل املتبادل        

 من االتفاقية اإلطارية بـشأن      ٤من املادة   ) ه(١اقية مكافحة التصحر والفقرة      من اتف  ٤املادة  
  .تغري املناخ بوضوح اختاذ إجراءات مشتركة يف النظم البيئية لألراضي اجلافة

ويقوم هدف اتفاقية مكافحة التصحر، املتمثل يف معاجلة التصحر وتردي األراضـي              -٢
 ٨ من املادة    ١تعلقة بتغري املناخ، أساساً على الفقرة       واجلفاف يف عمليات التفاوض والتنفيذ امل     

من االتفاقية وعلى اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ              
، ١-١، النـاتج    ١، وبالتحديد اهلدف التشغيلي     )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

املنطقي هلذا الدعم أيضاً يف عدة مقـررات  ويرد األساس . ٥-٢، الناتج  ٢واهلدف التشغيلي   
  .  ومن برنامج عمل األمانة احلايل واملقترح٩-م أ/٨بشأن التآزر، مبا يف ذلك املقرر 

السيناريو الرئيسي إلدماج قضايا األرض والتربـة يف        : نتائج كانكون   -ثانياً   
  عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 نتيجـة سـنتني مـن       ١٦-م أ /١ر االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ       يعكس مقر   -٣
املفاوضات اليت أجراها الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب            

واعتمد مؤمتر األطراف يف االتفاقيـة      ). خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١االتفاقية متابعة للمقرر    
لألطراف يف الربوتوكول   اً  ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    اإلطارية بشأن تغري املناخ     

وباإلضـافة إىل   . يف كانكون مقررات أخرى ذات صلة     ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (
ذلك، جتدر اإلشارة أيضاً إىل استنتاجات اهليئات الفرعية األخرى، ومنها اهليئة الفرعية للتنفيذ     

  .ة والتكنولوجيةواهليئة الفرعية للمشورة العلمي
 بأن تغري املناخ واحد     ١٦-م أ /١ويعترف مقرر االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ          -٤

ويدعو إىل توسيع نطاق جهود التخفيف العامـة الـيت          . من أعظم التحديات يف زمننا هذا     
تسمح بتحقيق مستويات االستقرار املنشودة ويؤكد على أنه جيب معاجلة التكيـف بـنفس              

  .ية اليت ُيعاجل هبا التخفيفاألولو
ويعترف هذا املقرر عالوة على ذلك بأن العلم يفيد بأن هناك حاجة إىل ختفيضات                -٥

حادة يف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة من أجل اإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة احلرارة              
أنه ينبغي لألطراف أن العاملية دون درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وب

  .تتخذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا اهلدف طويل األجل
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ذات الصلة لُتدمج يف عملية اتفاقيـة األمـم          )٢(حتديد السيناريوهات   -ثالثاً   
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تلك القضايا املتعلقة باألرض والتربة          

  )٣(نكوناليت سبق االتفاق على تنفيذها مبوجب اتفاقات كا
أنشأت األطراف يف كانكون عدة آليات ميكن تطبيقها على التصحر وتردي           : التكيف  -٦

، وجلنـة  )١٣، الفقـرة  ١٦-م أ/١املقرر (إطار كانكون املتعلق بالتكيف      :األراضي واجلفاف 
  .التكيف، وعملية دعم التمكني ألقل البلدان منواً، وبرنامج عمل للتصدي للخسائر واألضرار

 اإلجراءات القطرية املتعلقة بالتكيف على أولويات وأهداف وظروف إمنائيـة           وتقوم  -٧
  :واإلجراءات املتصلة باألراضي اجلافة هي كالتايل. وطنية وإقليمية حمددة

، واإلجراءات  )٤(التخطيط وحتديد األولويات والتنفيذ فيما خيص املشاريع والربامج        •
 ألقل البلدان منواً، والبالغات الوطنية،      املشار إليها يف برامج العمل الوطنية للتكيف      

وعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، وغري ذلك من وثائق التخطيط الـوطين           
  ؛ذات الصلة

تعزيز استراتيجيات احلد من أخطار الكوارث املتصلة بتغري املناخ، مع مراعاة نظم             •
  ؛اإلنذار املبكر، وتقييم األخطار، واإلدارة

عددة للحد من قابلية التأثر وبناء القدرة على التكيف يف البلـدان       اختاذ إجراءات مت   •
  .النامية األطراف

 من صياغة وتنفيذ خطط وطنيـة       وستقوم عملية متكني األطراف من أقل البلدان منواً         -٨
 على برامج العمل الوطنية للتكيف، وذلك لتحديد احتياجات التكيف متوسطة وطويلة            للتكيف

وميكن للبلدان الناميـة األطـراف      . االستراتيجيات والربامج ذات الصلة   األجل ولوضع وتنفيذ    
  .األخرى أن تستخدم هنج برامج العمل الوطنية للتكيف لدعم خططها الوطنية للتكيف

 الدعم التقين واإلرشادات، مع تعزيـز تقاسـم املعلومـات،           جلنة التكيف وستقدم    -٩
ات الوطنية واإلقليمية والدوليـة، وتقـدمي       وتشجيع أوجه التآزر، وتقوية التعاون مع املنظم      

التوصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن وسائل التكيف، والتمويل، واملعلومات املتعلقة بالرصـد          
  .)٢٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر ( )٥(واالستعراض

__________ 

               املعلومـات املتعلقـة بـاألطر ومعـايري األهليـة        ١٦-م أ /١تشمل السيناريوهات الناجتة عـن املقـرر         )٢(
 .FCCC/CP/2010/7/Add.1ولالطالع على النص الكامل هلذا املقرر، انظر الوثيقة . لتحقيق املنافع

 .قررات واالستنتاجاتيربز النص املكتوب خبط مائل عناصر منطوق امل )٣(
 .يف جماالت من مجلتها املوارد املائية، والزراعة واألمن الغذائي، والنظم اإليكولوجية األرضية )٤(
 .أنشأها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة )٥(
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 باآلثـار الـضارة لـتغري       العمل اخلاص بالتصدي للخسائر واألضرار    وسريتبط برنامج     -١٠
، ١٦-م أ /١املقرر  (. )٦( ذلك آثار الظواهر الطبيعية القاسية والظواهر البطيئة احلدوث        مبا يف  املناخ،
  .)٢٦الفقرة 
اإلقليميـة   والـشبكات    ميكن لألطراف أن تعزز املراكـز     ويف إطار اتفاقات كانكون،       -١١
، )٣٠ ، الفقرة ١٦-م أ /١املقرر  (.  لتيسري وتعزيز اإلجراءات الوطنية واإلقليمية للتكيف      تنشئها أو

وميكن لألطراف أن تعـزز وتنـشئ أو تـصمم ترتيبـات            . مركز دويل للتكيف  بوسائل منها   
 املنظمات متعددة األطراف والدولية واإلقليمية والوطنية       وقد ُدعيت . على الصعيد الوطين   مؤسسية

  .لدعم إجراءات تكيف معززةاملعنية، مبا فيها القطاع اخلاص واجملتمع املدين 
وافقت األطراف على أن تتخذ البلدان الناميـة        : خفيف املالئمة وطنياً  إجراءات الت   -١٢

 جيـري دعمهـا ومتكينـها عـن طريـق تـوفري       األطراف إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً 
التكنولوجيات والتمويل وبناء القدرات، بغية إحداث حتول يف االنبعاثات مقارنةً مبـستوياهتا            

لدان النامية أن خترب طوعاً مؤمتر األطراف برغبتها يف         وميكن للب . ٢٠٢٠االعتيادية حبلول عام    
  . وأن تقدم معلومات عن تلك اإلجراءاتتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

 عن تنوع   وطُلب إىل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ أن تنظم حلقات عمل             -١٣
ت اليت تقوم عليها، وأي دعم مطلوب      البالغات املقدمة بشأن إجراءات التخفيف، واالفتراضا     

لتنفيذ هذه اإلجراءات، مع مالحظة الظروف الوطنية للبلدان األطراف وقدرات كل منـها             
  ).٣٨الفقرة (

، وأُنشئ سجل لتدوين إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تبحث عن دعم دويل             -١٤
وباإلضافة . لقدرات هلذه اإلجراءات  وتيسري مالءمة الدعم املايل والتكنولوجي واملتعلق ببناء ا       
، مبا يف ذلك أي عالقة تشغيلية مع        إىل ذلك، ستوضع طرائق لتيسري الدعم عن طريق السجل        

  .اآللية املالية
تقدمي البالغات الوطنية كل أربع سنوات قوائم جرد غـازات           مقرر بشأن    ويشمل  -١٥

. يف الكاملة إلعداد البالغات الوطنيـة     ، والتقدمي الفوري للموارد املالية لتغطية التكال      الدفيئة
 ومستوى الدعم الذي تتلقاه     هتا إلمكانيا وفقاً،   أن تقدم كل سنتني    أيضاًوينبغي للبلدان النامية    

  .تقارير حمّدثة تتضمن قوائم جرد غازات الدفيئة التبليغ، جماليف 
 للتقارير املقدمة عملية للمشاورات والتحليالت الدوليةوستنشئ اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١٦

 للنظر يف املعلومات، مبا فيها املعلومات املتعلقة بإجراءات التخفيف، وتقرير اجلرد            كل سنتني 
  .الوطين لغازات الدفيئة، ووصف وحتليل لآلثار واملنهجيات واالفتراضات املرتبطة هبا

__________ 

 .مبا يف ذلك التملح وتدهور األراضي والغابات وخسائر التنوع البيولوجي والتصحر )٦(
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لتبليـغ عنـها    وتقرر أيضاً قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املدعومة دولياً وا           -١٧
 وفقاً للمبادئ التوجيهية ملـؤمتر  والتحقق منها حملياً وإخضاعها للقياس واإلبالغ والتحقق دولياً    

 واتُّفق أيضاً على برنامج عمل لوضع الطرائق واملبـادئ التوجيهيـة ذات الـصلة             . األطراف
  ).٦١ لفقرةا(

لألطراف أن هتدف   ينبغي   :خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها        -١٨
، اجلـزء   ١٦-م أ /١املقرر   (الكربونمجاعياً إىل إبطاء ووقف وعكس إزالة الغابات وفقدان         

  ).جيم، الفقرة األوىل من الديباجة
ميكن للبلدان النامية أن تسهم يف إجراءات التخفيف يف قطاع الغابات من خـالل                -١٩
خفض االنبعاثات النامجة عن    ) ب(ت؛  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابا     ) أ: (يلي ما

اإلدارة املـستدامة للغابـات؛     ) د(حفظ خمزونات كربون الغابـات؛      ) ج(تدهور الغابات؛   
وميكن تنفيذ هذه األنشطة وفقاً لإلرشادات والضمانات    .  الغابات ربونتعزيز خمزونات ك   )ه(

  :اليت ينبغي أن تعزز وتدعم ما يليذات الصلة 
  ألطرافكوهنا قطرية ومتاحة ل •
كوهنا متسقة مع هدف السالمة البيئية وتضع يف االعتبار املهام املتعددة اليت تؤديها              •

  الغابات وغريها من النظم اإليكولوجية
لألولويات واألهداف والظروف واإلمكانيات اإلمنائية الوطنية،      اً  أن ُيضطلع هبا وفق    •

  مع مراعاة السيادة الوطنية 
  ستدامة وختفيف وطأة الفقر، مع التصدي لتغري املناخأن ُتنفّذ يف سياق التنمية امل •
  كوهنا متسقة مع متطلبات التكيف يف البلد  •
  تعزيزها اإلدارة املستدامة للغابات  •
كون اإلجراءات مكملة ألهداف الربامج الوطنية املتعلقة بالغابـات واالتفاقيـات            •

  واالتفاقات الدولية ذات الصلة ومتسقة معها؛ 
 األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات            ويسمح اتفاق   -٢٠

وتدهورها للبلدان، على أساس طبيعته القطرية الراسخة، أن تقرر بشأن نوع الغابات الـيت              
  .ينبغي أن ُتدرج يف هذا النظام وتستفيد منه

ها وتشمل األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهور            -٢١
 استراتيجيات أو خطط عمل وطنية، وسياسات عامـة         وضع: االستعداد) ١: (ثالث مراحل 

 واسـتراتيجيات أو  تنفيذ سياسات وتدابري وطنيـة : االستعداد) ٢(وتدابري، وبناء القدرات،   
 بناء القدرات، وتطوير التكنولوجيات ونقلـها، وأنـشطة      لةخطط عمل وطنية تشمل مواص    

 ينبغي قياسها   التحول إىل إجراءات قائمة على النتائج     : التنفيذ) ٣(ائج،  جتريبية قائمة على النت   
  .واإلبالغ عنها والتحقق منها بشكل كامل
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وميكن ألي بلد أن يدخل اعتبارات تتعلق بطريقة التصدي للتصحر وتردي األراضي              -٢٢
ها، مبـا يف   واجلفاف يف أنشطته اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهور          

ذلك تعزيز كربون التربة، مثالً يف حفظ خمزونات كربـون الغابـات، واإلدارة املـستدامة               
  . تعزيز خمزونات كربون الغاباتصوصللغابات، وعلى اخل

وبغض النظر عن تعريف الغابة املعتمد، ميكن للبلدان ذات الغطاء احلرجي املنخفض              -٢٣
ن تدرجها يف األنشطة اإلضافية خلفـض االنبعاثـات         والغابات املدارية يف األراضي اجلافة أ     

النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها ويف نظم الرصد، وبذلك تقلل تكاليف الرصـد إىل أدىن               
وميكـن هلـذين   .  التخطيط املتعلقة بالتصحر وتردي األراضي واجلفـاف ةحد وتيسر أنشط 

ة اإلضافية خلفـض االنبعاثـات      النوعني من الغابات أن يستفيدا من التنفيذ الكامل لألنشط        
  .٢ و١النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها من خالل مرحليت إجراءات االستعداد 

وُيطلب إىل البلدان النامية األطراف، يف إطار خفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة        -٢٤
  :الغابات وتدهورها، أن حترز تقدماً بشأن ما يلي

  ة؛وضع استراتيجية أو خطة عمل وطني •
أو مـستو ى مرجعـي      / و حتديد مستوى مرجعي وطين لالنبعاثات من الغابـات        •

  ؛للغابات
وضع نظام وطين لرصد الغابات يتسم بالقوة والشفافية لرصد أنـشطة خفـض              •

  ؛االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها واإلبالغ عنها
  .ناتوضع نظام لتقدمي املعلومات عن كيفية معاجلة الضما •
 يعتمد تنفيذ أنشطة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها علـى        و  -٢٥

الظروف والقدرات واإلمكانيات الوطنية احملددة لكل بلد نامٍ وعلى مستوى الـدعم الـذي              
 املـشار إليهـا يف      وُحثت األطراف، وال سيما البلدان النامية، على دعم اإلجراءات        . يتلقاه

  . أعاله٢٤الفقرة 
لب إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تـضع برنـامج عمـل            وطُ  -٢٦

 بشأن املسائل املنهجية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة          )٧٥، الفقرة   ١٦-م أ /١ املقرر(
حتديد استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة         ) أ(الغابات وتدهورها، مثل    

وضـع طرائـق بـشأن      ) ب( وتدهورها والقضايا املنهجية املرتبطة هبا؛       تالغابابإزالة   املتعلقة
أو املستويات املرجعية للغابات وبشأن نظـم رصـد         /املستويات املرجعية الوطنية لالنبعاثات و    

وضع طرائق لقياس انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ املتـصلة بالغابـات،            ) ج(الغابات،  
لتغريات اليت طرأت على مساحات الغابـات واإلبـالغ عنـها            وا باتوخمزونات كربون الغا  

  .منها والتحقق
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وُدعيت املنظمات الدولية واجلهات صاحبة املصلحة إىل املسامهة يف أنشطة خفـض              -٢٧
  .االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها

توفري موارد جديدة   التزمت البلدان املتقدمة مجاعياً ب    . متويل البداية السريعة  : التمويل  -٢٨
، ٢٠١٢-٢٠١٠ بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للفتـرة          ٣٠وإضافية قدرها   

على أن ُتوزع هذه املوارد توزيعاً متوازناً بني إجراءات التكيف والتخفيف؛ وُيقـدَّم متويـل               
بلـدان منـواً،     سبيل األولوية إىل البلدان النامية األكثر قابلية للتأثر، مثل أقل ال           لىالتكيف ع 

  ).٩٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر (والدول اجلزرية الصغرية النامية، وأفريقيا 
ُيقدم إىل البلدان النامية األطراف متويل أكرب حجماً، وجديد         . التمويل طويل األجل    -٢٩

ومبوجب هدف االلتـزام    ). ٩٧، الفقرة   ١٦-م أ /١املقرر  (وإضايف، وميكن التنبؤ به وكاٍف      
 بليـون دوالر مـن      ١٠٠، ستحشد البلدان النامية األطراف جمتمعة       ٢٠٢٠عام  ابتداء من   

وينبغي أن يأيت جزء هام من .  كل سنة لتلبية طلبات البلدان النامية    ملتحدةدوالرات الواليات ا  
  .التمويل اجلديد متعدد األطراف اخلاص بالتكيف عن طريق الصندوق األخضر للمناخ

مناخ وُصمم ككيان تشغيلي لآللية املالية لالتفاقية، مع        وأُنشئ الصندوق األخضر لل     -٣٠
. ترتيبات لكفالة أن يكون الصندوق مسؤوالً أمام مؤمتر األطراف ويعمل حتـت توجيهاتـه             

وسيدعم الصندوق املشاريع والربامج والسياسات واألنشطة األخـرى يف البلـدان الناميـة             
  .)١٠٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر ( املواضيعي مويلباستخدام نوافذ الت

 به عدد متساو من األعضاء       عضواً ٢٤ويتوىل إدارة هذا الصندوق جملس مكون من          -٣١
وتقوم جلنة انتقالية   ). ١٠٣، الفقرة   ١٦-م أ /١املقرر  (من البلدان النامية واملتقدمة األطراف      

اعدته  ملـس  وقد أُنشئت أيضاً جلنة دائمة يف إطار مؤمتر األطراف        . بتصميم الصندوق األخضر  
  ).١١٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر ( املالية لالتفاقية باآلليةفيما يتعلق 

جيب حتديد االحتياجات التكنولوجية وطنياً، باالستناد      : تطوير التكنولوجيا ونقلها    -٣٢
  .إىل الظروف واألولويات الوطنية

مبا فيهـا   ،  وفيما يتعلق بالدورة التكنولوجية، قررت األطراف اإلسراع باإلجراءات         -٣٣
  ؛)أو تطوير التكنولوجيا ونقلها(البحث والتطوير، واالختبار، والنشر، والتعميم، ونقل التكنولوجيا 

 إىل تيسري   اليت أُنشئت ) ١١٧، الفقرة   ١٦-م أ /١املقرر  (اآللية التكنولوجية   وهتدف    -٣٤
  :تنفيذ التدابري املتخذة يف هذا الصدد وهي مؤلفة من

  ؛كنولوجياجلنة تنفيذية معنية بالت •
  .مركز وشبكة لتكنولوجيات املناخ •
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، يف مجلة أمور، تطوير     وميكن أن تشمل اجملاالت ذات األولوية املتعلقة بالتكنولوجيا         -٣٥
وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية للبلدان النامية األطراف، مبـا يف ذلـك البحـوث              

طط الوطنية لتكنولوجيـات التكيـف      التعاونية، وتطوير واختبار الربامج؛ وتطوير وتنفيذ اخل      
  ). ١٢٠، الفقرة ١٦-م أ/١ املقرر(والتخفيف 

) ١٢١، الفقرة   ١٦-م أ /١املقرر  (وتكون مهام اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا         -٣٦
  :كما يلي

تقدمي عرض عام لالحتياجات التكنولوجية وحتليل للسياسات العامـة واملـسائل            •
  نقل التكنولوجيات اخلاصة بالتخفيف والتكيف؛التقنية املتصلة بتطوير و

النظر يف اإلجراءات الكفيلة بتعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها وتقدمي توصيات هبذا            •
  الشأن من أجل تعجيل إجراءات التخفيف والتكيف؛

التوصية بإجراءات معاجلة العقبات اليت تعترض تطوير التكنولوجيات ونقلها بغيـة            •
  عززة بشأن التخفيف والتكيف؛متكني اإلجراءات امل

حتفيز تطوير خارطات الطريق أو خطط العمل املتعلقة بالتكنولوجيا واسـتخدامها            •
  .ليعلى الصعيد الدويل واإلقليمي واحمل

وفيما يتعلق مبركز وشبكة تكنولوجيات املناخ، فإنه سيعمل علـى تيـسري إنـشاء         -٣٧
 وإقليمية وقطاعية ودولية بغية إشراك      شبكات ومنظمات ومبادرات تكنولوجية وطنية    جمموعة  

أعضاء هذه الشبكات بفعالية يف القيام على خدمة طلبات البلدان النامية وتيـسري شـبكات            
  ).١٢٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر (التعاون 

، يقوم مركز وشبكة تكنولوجيـات املنـاخ        )من البلدان النامية  (وبناء على الطلب      -٣٨
  :يلي مبا

قدمي الدعم فيما يتعلق بتحديد االحتياجات التكنولوجية وتنفيـذ         إسداء املشورة وت   •
  ؛تالتكنولوجيات واملمارسات والعمليا

تيسري تقدمي املعلومات والتدريب والدعم لربامج بناء أو تعزيز قدرات البلدان النامية  •
على حتديد اخليارات التكنولوجية واختيار هذه التكنولوجيات وتشغيلها وصيانتها         

  ا؛ وتكييفه
تيسري اختاذ إجراءات سريعة بشأن نشر التكنولوجيات املوجودة يف البلدان الناميـة       •

  ؛ إىل االحتياجات اليت مت حتديدهااألطراف استناداً
التعاون مع القطاع اخلاص واملؤسسات العامة والدوائر األكادميية والبحثية لـدعم            •

اشـئة، وفـرص التعـاون      تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً املوجودة والن      
  .ثيالتكنولوجي بني بلدان الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثال
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مراكـز  : تيسري إجراءات مركز وشبكة تكنولوجيات املنـاخ إلنـشاء الـشبكات            -٣٩
، ١٦-م أ /١املقرر  (ومنظمات ومبادرات تكنولوجية وطنية وإقليمية وقطاعية ودولية         وشبكات

  )).ج(١٢٣الفقرة 
تعزيز التعاون مع املراكز التكنولوجية الوطنية واإلقليمية والدوليـة واملؤسـسات            •

  الوطنية ذات الصلة؛
تيسري إقامة شراكات دولية بني اجلهات صاحبة املصلحة يف القطاعني العام واخلاص  •

  بغية تسريع ابتكار ونشر تكنولوجيات سليمة بيئياً يف البلدان النامية األطراف؛
 املساعدة التقنية والتدريب داخل البلد لدعم اإلجراءات التكنولوجية الـيت مت       تقدمي •

  .حتديدها
قررت األطراف أنه ينبغي زيادة دعم البلدان النامية لتعزيز القدرات          : بناء القدرات   -٤٠

احمللية على الصعيد دون اإلقليمي أو الوطين أو اإلقليمي، مع مراعاة اجلوانـب اجلنـسانية،               
  ):١٣٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر (طريق مجلة أمور منها وذلك عن 

تعزيز املؤسسات ذات الصلة على خمتلف املستويات، مبا يف ذلك جهات التنـسيق              •
  وهيئات ومنظمات التنسيق الوطنية؛

تعزيز شبكات توليد املعلومات واملعارف وتقامسها وإدارهتا، بوسائل منها التعاون           •
  ؛يما بني بلدان اجلنوب وعلى الصعيد الثالثيبني بلدان الشمال واجلنوب وف

دعم احتياجات بناء القدرات القائمة والناشئة اليت يـتم حتديـدها يف جمـاالت               •
  .ها، واحلصول على املوارد املاليةالتخفيف، والتكيف، وتطوير التكنولوجيات ونقل

غري املناخ وغريهـا    وينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية اإلطارية بشأن ت           -٤١
املوارد املالية لإلجراءات املعززة املتعلقة ببناء القـدرات   من األطراف القادرة على ذلك أن تقدم   

عن طريق الكيانات التشغيلية لآللية املالية يف احلاضر واملستقبل، وكذلك عن طريق القنـوات              
  ).١٣١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر (الثنائية واإلقليمية وغريها من القنوات متعددة األطراف 

املفاوضات املتصلة باألرض والتربة املعلقة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة            - رابعاً  
  اإلطارية بشأن تغري املناخ

سوف ُتنجز بعض جوانب خطة عمل بايل املتعلقـة بـالتخفيف والتمويـل بعـد           -٤٢
أمهيـة حامسـة     ٢٠١٢-٢٠١١ويكتسي جناح مفاوضات خطة عمل بايل للفترة        . كانكون

  .إلدراج قضايا األرض والتربة يف سياق تغري املناخ
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  ١اجلدول 
 قضايا التفاوض املعلقة واإلجراءات احملتمل اختاذها

  املوعد النهائي/من  الوصف  اجملال
 -الصلة باألراضي 

  التربة
العناصر /اإلجراءات املمكنة
  اليت جيب تعزيزها

عاملي خلفض  العمل من أجل حتديد هدف        الرؤية املشتركة
االنبعاثات العاملية خفضاً هامـاً حبلـول       

  ٢٠٥٠ عام

 ١٧الدورة  /فريق العمل التعاوين  
  ملؤمتر األطراف

مع زيادة  (البالغات  /املتابعة  متوسطة
حدة االخنفاضات، هنـاك    
ــن  ــد م ــة إىل مزي حاج

  )التخفيف
الطرائق واملبادئ التوجيهية لربامج العمل       التكيف

  الوطنية للتكيف اجلديدة
 ١٧الدورة  /اهليئة الفرعية للتنفيذ  

  ملؤمتر األطراف
من خالل  (البالغات  /املتابعة  عالية

تشجيع اإلجراءات املتعلقة   
بالتصحر وتردي األراضـي    

  )واجلفاف
 ١٧الدورة  /فريق العمل التعاوين    تشكيلة جلنة التكيف وطرائقها وإجراءاهتا  

  ملؤمتر األطراف
خيارات لزيادة سلطة   (نفسه    متوسطة

  )للجنة يف اختاذ القراراتا
برنامج العمل املتعلق بنهج معاجلة اخلسائر        

واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لـتغري      
املناخ، مبا يف ذلك اآلثار املتعلقة بالظواهر       
اجلوية القاسية والظواهر البطيئة احلدوث     

  )حاالت اجلفاف(

اهليئة الفرعية للتنفيذ، باستخدام    
ت حلقـات عمـل واجتماعـا   

  ملؤمتر األطراف١٨الدورة /خرباء

تـشجيع  (البالغات  /املتابعة  عالية
اإلجراءات املتعلقة بالتصحر   
وتردي األراضي واجلفاف،   
مبا يف ذلك التـأمني ضـد       
ــاخ، وإدارة   ــاطر املن خم

  )املخاطر، وآلية التقاسم
ــراءات  إجــ
التخفيف الـيت   
تتخذها البلدان  

  النامية

واملبـادئ  برنامج العمل املتعلق بـالطرائق      
التوجيهية لتيـسري إجـراءات التخفيـف       
املالئمة وطنياً ودعمها عن طريق السجل،      
وقياس اإلجراءات اليت تلقت الدعم والتبليغ      
عنها والتحقق منها؛ والتقارير املقدمة كل      
سنتني؛ واستخدام املوارد احمللية يف عمليـة       
التحقق احمللي من إجـراءات التخفيـف؛       

  .لتحليل الدوليةوإجراءات املشاورة وا

إحـراز  (البالغات  /املتابعة  عالية  غري حمدد/فريق العمل التعاوين
تقدم بـشأن اإلجـراءات     
املتعلقة بالتصحر وتـردي    
األراضي واجلفاف وجتنب    

  )استبعاد ختفيف آثار التربة

خفض االنبعاثات  
النامجة عن إزالة   
الغابـــــات 

  وتدهورها

حبث خيارات التمويل املتاحـة للتنفيـذ       
امل لإلجراءات القائمة على النتـائج      الك

املرحلة الثالثة من خفـض االنبعاثـات       (
النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها بشأن      
اإلجراءات اليت ينبغي قياسها واإلبـالغ      

  )عنها والتحقق منها بالكامل

 ١٧الدورة  /فريق العمل التعاوين  
  ملؤمتر األطراف

الـدعوة  (البالغات  /املتابعة  عالية
ات املتعلقة بالتصحر   لإلجراء

وتردي األراضي واجلفاف   
وجتنب استبعاد ختفيف آثار    

  )التربة

  

برنامج عمل استخدام األراضي وتغـيري      
استخدام األراضي واحلراجة املرتبط بإزالة     
الغابات؛ والقـضايا املنهجيـة لتقيـيم       
االنبعاثات وعمليات اإلزالة وبشأن وضع     

  .طرائق القياس واإلبالغ والتحقق

يئة الفرعية للمشورة العلميـة     اهل
 ملؤمتر  ١٨الدورة  / والتكنولوجية

  األطراف

معرفـة  (البالغات  /املتابعة  عالية
القواعد اليت قـد تـسمح      
باختاذ إجـراءات بـشأن     
التصحر وتردي األراضـي    
واجلفاف ووضـع طرائـق     
لقيــاس أنــشطة خفــض 
االنبعاثات النامجة عن إزالة    
الغابات وتدهورها والتبليغ   

لتحقق منها يف تربة    عنها وا 
املناطق ذات الغطاء احلرجي    

الغابات املداريـة   /املنخفض
  )اجلافة
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  املوعد النهائي/من  الوصف  اجملال
 -الصلة باألراضي 

  التربة
العناصر /اإلجراءات املمكنة
  اليت جيب تعزيزها

ال ميكن اختـاذ أي إجـراء         عالية  اللجنة االنتقالية  .تصميم الصندوق األخضر للمناخ  التمويل
عن طريق أعضاء اللجنة     إال
 من أفريقيا وآسيا وبلدان     ٧(

 مـن   ٢ و أمريكا الالتينية، 
يـة  حتـالف الـدول اجلزر  

 من أقل البلدان ٢ والصغرية،
 مـن البلـدان     ١٥ و اً،منو

  ).املتقدمة
 ٢٠١١برنامج عمل اآللية التكنولوجيـة        نقل التكنولوجيا

يعمل بالكامل؛ وعالقة اللجنة التنفيذيـة      
املعنية بالتكنولوجيـا مبركـز وشـبكة       
تكنولوجيات املناخ؛ واإلدارة واهليكـل     

ولوجية التنظيمي؛ والروابط مع اآللية التكن    
  .واملالية

فريق العمل التعاوين مبـساعدة     
  حلقة عمل اخلرباء

متوسطة إىل عالية   
  يف املستقبل

  املتابعة

سبل النظر يف فعالية بناء القدرات وتعزيز         بناء القدرات
  رصدها واستعراضها

ــل   ــاوين الطوي ــل التع العم
ــل ــدورة /األج ــؤمتر ١٧ال  مل
  األطراف

متوسطة، ولكـن   
ميكن أن تكـون    

  .يف املستقبلعالية 

  املتابعة

طرائق إضافية تتعلق بالترتيبات املؤسسية       
  .لبناء القدرات

ــل   ــاوين الطوي ــل التع العم
ــل ــدورة /األج ــؤمتر ١٧ال  مل
  األطراف

متوسطة، ولكـن   
ميكن أن تكون عالية    

  .يف املستقبل

  املتابعة

ـ          - خامساً  رى حتديد السيناريوهات النامجة عن استنتاجات اهليئات الفرعية األخ
وعن مقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف           

  بروتوكول كيوتو
قررت اهليئة  . برنامج عمل نريويب   :اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      -٤٣

 ٢٠١١يونيه / يف دورهتا املعقودة يف حزيران    الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل     
 بشأن آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه من أجل            ج عمل نريويب  استعراضها لربنام 

وميكن أن تقرر األطراف استغالل التقدم الذي أحـرزه         . حتديد اإلجراءات اليت جيب اختاذها    
ومن املمكن أن يوضع برنامج عمل نـريويب        . برنامج العمل يف اهلياكل اجلديدة املتفق عليها      

  .يف املقبلةحتت توجيه جلنة التك
 يف النظام العاملي ملراقبة املناخ والنظام العاملي  جرى النظر  :البحوث واملراقبة املنهجية    -٤٤

. ودعمهما بقوة منذ الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف يف كوبنـهاغن           ملراقبة األرض   
بـة املنـاخ     العمل حنو تنفيذ كامل خلطة تنفيذ النظام العاملي ملراق         )١(وُحثّت األطراف على    

والنظر يف اختاذ إجراءات وطنية وإقليمية ودولية لإلسهام يف تنفيذ اخلطة؛            ٢٠١٠احملّدثة لعام   
زيادة النظر يف التنفيذ املتصل بالنظام العاملي ملراقبة املناخ يف األنشطة الوطنية واإلقليمية              ) ٢(

ائر الوطنية لألرصاد اجلويـة     ، مبا فيها تلك اليت تضطلع هبا املراكز اإلقليمية والدو         ذات الصلة 
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 األطراف  زيادة تنسيق ) ٣(واهليدرولوجية واألرضية واألوقيانوغرافية وتلك املتصلة بالتكيف؛       
الصلة واستفادهتا من املراكز الوطنيـة واإلقليميـة القائمـة           لألنشطة ذات واملنظمات املعنية   

عزيـز شـبكات املراقبـة؛    ، وذلك هبدف تيسري تنفيذ خطط العمل اإلقليمية وت        وتعزيزها هلا 
  . دعم وتيسري وضع املعايري األرضية وحتسني شبكتها األرضية )٤(

وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً إىل اجلـدوى املتزايـدة         -٤٥
للمتغريات املناخية األساسية األرضية على حنو يتجاوز مراقبة تغري املناخ ليشمل قضايا مثـل              

البيولوجي والتصحر، وشجعت النظام العاملي ملراقبة األرض على تعزيز أوجه التـآزر            التنوع  
وسيقدم النظام العاملي ملراقبة املناخ والنظام العاملي ملراقبة        . مع املبادرات اجلارية يف هذا الصدد     

انون ك(األرض إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الدورة اخلامسة والثالثني            
  .تقريريهما عن حالة تقدم عملهما) ٢٠١١ديسمرب /األول

وشّددت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً على احلاجة امللّحـة إىل تـأمني              
  . )٧(التمويل الالزم لتلبية االحتياجات األساسية لعمليات مراقبة املناخ العاملية

خالل الدورة السادسة .  مسائل املياه:لتكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا  -٤٦
عشرة ملؤمتر األطراف، مل تكن هناك أي استنتاجات بشأن مسائل املياه يف حد ذاهتا؛ ومل يبدأ                

وظهر برنامج عمـل   . ٢٠١١يونيه  /أي تبادل بشأن هذا املوضوع إال يف اجتماعات حزيران        
يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة أو       حمتمل بشأن املياه وتغري املناخ لتنظر فيه إما اهل        

  . برنامج عمل نريويب
مسحت قضايا أقل البلدان منـواً للـدورة        .  أقل البلدان منواً   :اهليئة الفرعية للتنفيذ    -٤٧

لتمديد فترة والية فريق اخلرباء املعين بأقـل         )٨(السادسة عشرة ملؤمتر األطراف باعتماد مقرر     
  : منهاعوام، وذلك لتقدمي التوجيهات التقنية بشأن مجلة أمور،البلدان منواً خبمسة أ

تنقيح برامج العمل الوطنية للتكيف وحتديثها وتيسري إدماج إجراءات التكيف اليت            •
  ؛تتخذها أقل البلدان منواً يف ختطيط التنمية

  ؛ ختطيط التنميةحتديد االحتياجات متوسطة وطويلة األجل يف جمال التكيف وإدماجها يف •
  .نظمات أخرى يف تنفيذ برنامج عملهشراك مإ •
واعتمد مؤمتر األطراف مقرراً متصالً باهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن إعطاء مزيد مـن               -٤٨

  طالباً إىل مرفق البيئة العاملية أن يقدم التمويل إىلاً،التوجيهات لتشغيل صندوق أقل البلدان منو    
 عملها الوطنية للتكيف وتيسري إدماج إجـراءات        أقل البلدان منواً لتمكينها من حتديث برامج      

  .التكيف اليت تتخذها أقل البلدان منواً يف ختطيط التنمية
__________ 

متاحة يف املوقـع الـشبكي      ). بني وثائق أخرى   (FCCC/SBSTA/2011/INF.1 من الوثيقة    ٦انظر الفقرة    )٧(
 .http://www.unfccc.int/resource/docs/2011/sbsta/eng/inf01: التايل

 .١٦-م أ/٦انظر املقرر  )٨(



ICCD/CRIC(10)/19 

15 GE.11-62492 

 واصلت اهليئـة    :١٠-م أ /١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر      : اهليئة الفرعية للتنفيذ    -٤٩
يـضاً  وواصـلت أ  . )٩(الفرعية للتنفيذ نظرها يف هذه املسألة، وأوصت مبقرر ملؤمتر األطراف         

عملها املتعلق مبجموعة كبرية من أصحاب املصلحة يف ختطيط إجراءات التكيف وإعـدادها             
وتنفيذها، وتعزيز الواجهة القائمة على اإلنترنت، وحتسني إتاحة املعلومات املتعلقة باحلصول           

  .على األموال القائمة للتكيف، ألغراض منها تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
 ناقشت اهليئة الفرعية للمشورة     تطوير التكنولوجيا ونقلها؛  : لفرعية للتنفيذ اهليئة ا   -٥٠

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ التقدم احملرز يف تنفيـذ         . العلمية والتكنولوجية أيضاً هذا البند    
، )١٠(برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا الذي اقترحه مرفق البيئة العامليـة           

التقدم احملرز يف توفري الدعم املايل للمشاريع النموذجية لنقل التكنولوجيا اليت تعـاجل             وكذلك  
ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بربنامج نقل التكنولوجيا للتكيف مع املناخ الـذي            . التخفيف

إجراء عمليـات تقيـيم     "أعلن عنه مرفق البيئة العاملية وكذلك بالطبعة احملدثة للدليل املعنون           
) دليل تقيـيم االحتياجـات التكنولوجيـة       ("حتياجات التكنولوجية ألغراض تغري املناخ    اال

وشجعت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على              
  .استخدامه يف إجراء أو حتديث عمليات تقييم احتياجاهتا التكنولوجية

ميول صندوق التكيف   : جملس صندوق التكيف  : افاجتماع األطر /مؤمتر األطراف   -٥١
وتأخذ املقررات  . هتدف إىل التكيف وزيادة املرونة يف مواجهة تغري املناخ         )١١(مشاريع وبرامج 

  :)١٢(املتعلقة بتخصيص املوارد يف احلسبان ما يلي
مستويات قابلية التأثر، ودرجة اإلحلاح واملخاطر اليت ينطوي عليها التأخر؛ وإمكانية            •

صول على األموال؛ والدروس املستفادة يف تصميم املشروع والربنامج وتنفيذمها؛          احل
وتأمني منافع مشتركة إن أمكن ذلك؛ وزيادة املنافع متعددة القطاعات أو الـشاملة             

  ؛لعدة قطاعات إىل أقصى حد؛ والقدرة على التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ
لنامية األطراف يف بروتوكول كيوتو املعرضـة  مشاريع وبرامج التكيف يف البلدان ا  •

وتصل تكلفة  . بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ مؤهلة للحصول على متويل         
 مليون دوالر من دوالرات     ١يتجاوز    ال املشاريع والربامج صغرية احلجم إىل مبلغ     

  ؛الواليات املتحدة
__________ 

وافق االجتماع الثالث والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ املعقود يف كانكون على عقد حلقة عمـل لتحديـد                )٩(
الثغرات يف تنفيذ هنج إدارة املخاطر على اآلثار الضارة لتغري املناخ، جيب عقدها قبل االجتماع               التحديات و 

 .اخلامس والثالثني للهيئة
)١٠( FCCC/SBI/2010/25. 
ُيعرف مشروع تكيف ملموس على أنه جمموعة من األنشطة الرامية إىل معاجلة اآلثار الضارة لـتغري املنـاخ         )١١(

وبرنامج التكيف عملية   . ن ُينفذ على الصعيد اجملتمعي والوطين وعرب احلدود       واملخاطر اليت يشكلها وميكن أ    
 .أو خطة أو هنج ملعاجلة آثار تغري املناخ أوسع نطاقاً من مشروع فردي

  : متاح يف املوقع الشبكي التايل. انظر املوقع الشبكي للصندوق )١٢(
http://adaptation-fund.org/sites/default/files/AFB.B.12.5. 
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 تنفيذ وطين معني أو تلجأ      ميكن لألطراف املؤهلة أن تقدم مقترحاهتا عن طريق كيان         •
، اعُتمـدت   ٢٠١٠وحبلول هناية عام    . إىل خدمات كيانات تنفيذ متعددة األطراف     

وكانـت الكيانـات    ). السنغال وأوروغواي وجامايكا  (ثالثة كيانات تنفيذ وطنية     
مصرف التنمية اآلسيوي، والـصندوق الـدويل للتنميـة    : متعددة األطراف كالتايل  

مم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وبرنـامج          الزراعية، وبرنامج األ  
  .األغذية العاملي لألمم املتحدة، والبنك الدويل، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

يزيـد عـن      ال أن جتري ما   )١٣(وطُلب إىل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ         -٥٢
بغية إطالع األطراف على عمليـة اعتمـاد         )١٤(ةثالث حلقات عمل إقليمية أو دون إقليمي      

  . )١٥(كيانات التنفيذ الوطنية ومتطلباهتا
املنظمات األخرى اليت تساهم إىل جانب االتفاقية اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ يف                -٥٣

 تعمل عدة منظمات منذ تاريخ بعيد يف جمال تغري املنـاخ            :األرض والتربة يف إطار تغري املناخ     
ومن شأن تقوية التعاون بينها وبني اتفاقية مكافحة التصحر على مجيع           . بة واألرض ومسائل التر 

: األصعدة أن يعزز إدماج األرض والتربة يف برامج التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره              
مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة،             

رنامج األمم املتحدة للبيئة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والشراكة التعاونية يف جمـال             وب
الغابات، واملصارف واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة، وكذلك االتفاقيـة املتعلقـة بـالتنوع             

  .االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ والبيولوجي،
ومن منظور البحث الزراعي، تسهم اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليـة         -٥٤

وتتخصص بعض مراكزها يف األراضي اجلافة، مثل املركز        . يف السيناريوهات املذكورة أعاله   
الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق القاحلة واملعهد الدويل للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق            

  . شبه القاحلةاملدارية
 متتلك عدة بلدان نامية كيانات متويل وطنية إلدارة متويـل           :)١٦(كيانات التمويل الوطين    -٥٥

ومن بني هذه الكيانات    . تغري املناخ الذي تتوقع احلصول عليه قريباً واملناسب الحتياجاهتا الوطنية         
ـ            :ما يلي  وطين الربازيلـي   صندوق بنغالديش للمرونة يف مواجهة تغري املنـاخ؛ والـصندوق ال
املناخ؛ والصندوق الصيين آللية التنمية النظيفة؛ وصندوق غيانـا لالسـتثمار يف خفـض                لتغري

االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها؛ وصندوق إندونيسيا االستئماين ملواجهـة تغـري             
  .قيد اإلنشاءوهناك كيانات أخرى  .املناخ؛ وصندوق ملديف االستئماين ملواجهة تغري املناخ

__________ 

اجتمـاع األطـراف، يف الوثيقـة       / الـصادر عـن مـؤمتر األطـراف        ٦-م أإ /-ظر مشروع املقـرر     ان )١٣(
FCCC/KP/CMP/2010/L.6. 

: انظر املوقع الشبكي جمللـس صـندوق التكيـف        . االستفادة من جمموعة أدوات اعتماد صندوق التكيف       )١٤(
>http://adaptation-fund.org<. 

ومات مفصلة عن الـسياسات التـشغيلية واملبـادئ         كمعلومات تكميلية عن صندوق التكيف، هناك معل       )١٥(
: التوجيهية من أجل وصول األطراف إىل موارد صندوق التكيـف متاحـة يف املوقـع الـشبكي التـايل                  

http://www.adaptation-fund.org. 
 Echeverri, Luis Gomez:, National Funding Entities: their role in the transition to a newانظـر   )١٦(

paradigm of global cooperation on climate change. 
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فـإن  ومبا أن من املتوقع أن تؤثر هذه املنظمات يف عملية متويل تغري املناخ املقبلـة،                  -٥٦
بإمكاهنا أن تسهم يف برامج ومشاريع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثـاره الواعيـة           

  . بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف وتدجمها يف التخطيط الوطين

تصحر وتردي األراضي واجلفاف يف التقرير التقييمي الرابـع    مفاهيم ال   -سادساً  
  املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

حيتوي التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ               -٥٧
رة املـستدامة   على معلومات قليلة األمهية عن التصحر وتردي األراضـي واجلفـاف واإلدا           

ليست هناك إحاالت إىل القضايا املفاهيمية الرئيسية التفاقية مكافحـة التـصحر            : لألراضي
توجد دراسات وجتارب علمية يف األدبيات اليت خضعت الستعراض األقران واليت تركز             وال

  .وجيب تصحيح هذه احلالة يف التقرير التقييمي اخلامس. على هذا التآزر بالغ األمهية
  ٢ول اجلد

عدد احلاالت اليت وردت فيها التعاريف الرئيسية املتصلة باتفاقية مكافحـة التـصحر يف         
  التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 وجه لواضعي السياساتعدد الورود يف النص الرئيسي، واملوجز التقين، واملوجز امل
املصطلحات املتصلة باتفاقية مكافحة 

  التصحر
تكيف التقرير : الفريق العامل الثاين

  التقييمي الرابع
ختفيـف التقريـر: الفريق العامل الثالث  

  التقييمي الرابع
األراضي اجلافة كنظم إيكولوجية 

  ١  ٨  شديدة التأثر
  ٥  ٩  التصحر

  ٣  ٧  تردي األراضي
  ١٩  ٤٠  اجلفاف

  ٢  ٢  اإلدارة املستدامة لألراضي
  ١  ١   املستدامة للموارد املائيةاإلدارة

استصالح التربة أو استصالح األراضي 
  صفر  صفر  املتردية

الرسائل الرئيسية للدعوة إىل إطار سياسات بشأن تغري املناخ مبوجـب             -سابعاً   
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ويات العامليـة إىل     اإلجراءات الرئيسية اليت جيب حتويلها من املست       ٣يلخص اجلدول     -٥٨
املستويات الوطنية يف عملية إقامة الروابط بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره والتصحر              

 .وتردي األراضي واجلفاف
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  ٣اجلدول 
اإلجراءات املقترحة يف إطار السياسات لتيسري إدماج التصحر وتردي األراضي واجلفاف           

  يف املفاوضات املتعلقة بتغري املناخ
وع املتصل بتغري املوض
  املناخ

ما الذي ُيقترح الدعوة إليه يف مفاوضات االتفاقية اإلطاريـة            اإلجراءات ذات األولوية
 إلدراج التـصحر    ٢٠١٢-٢٠١١بشأن تغري املناخ للفتـرة      

  وتردي األراضي واجلفاف يف اتفاقات كانكون
تصميم وختطـيط   : استعمال النهج القاعدي    التكيف

. التكنولوجي/املايلاإلجراءات وطلب الدعم    
ومن املناسب أن تكـون البلـدان الناميـة         
األطراف املتأثرة بالتصحر وتردي األراضـي      
واجلفاف قادرة على إعطاء األولوية املطلوبـة       
إلجراءات التكيف اليت تعاجل أيضاً التـصحر       

  .وتردي األراضي واجلفاف

جولة جديدة من برامج العمل الوطنيـة للتكيـف ألقـل       •
سـتعاجل هـذه    : واً اليت أُطلقت وحتظى بالدعم    البلدان من 

طويلة األجل  /الربامج احتياجات التكيف العاجلة ومتوسطة    
من خالل استراتيجيات وبـرامج مواتيـة للتكيـف يف          

 . األراضي اجلافة

اليت تستعمل طرائق   اً  البلدان النامية من غري أقل البلدان منو        •
ية للتكيف الـيت     توجيهية مماثلة لربامج العمل الوطن     ومبادئ

 . تستعملها أقل البلدان منواً خلطط التكيف

  . تنفيذ برامج العمل الوطنية يف إطار االتفاقيةمعالتكامل والتآزر   •
كثري من ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي        

فعالة للتكيف مع تغري املناخ يف العديد مـن         
وميكن استعمال  . أو اجملتمعات احمللية  /البلدان و 

 املمارسات أو جعلها جزءاً من إجراءات       هذه
أوسع نطاقاً يف مشاريع أو برامج التكيف اليت        

  .جيب أن ُتدعم وطنياً أو دولياً

تعزيز األطراف أو إنشائها أو تصميمها لترتيبات مؤسسية          •
، لتعزيز اجملموعة الكاملة من إجراءات      الوطينعلى الصعيد   

  . التكيف من التخطيط إىل التنفيذ
ءات ية املراكز اإلقليمية والوطنية لتيسري وتعزيز إجـرا       تقو  •

  . والوطنيةالتكيف اإلقليمية 

ينبغي بذل اجلهود الالزمة لتزويـد البلـدان          
النامية اليت تطلب ذلك باملعرفة الـضرورية،       
وتعزيز قدراهتا وأدواهتا لتـصميم إجـراءات       
التكيف وختطيطها واحلصول على الدعم هلـا       

معاجلة كل من تغري املناخ     وتنفيذها من أجل    
  .والتصحر وتردي األراضي واجلفاف

برنامج عمل للهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن اخلسائر واألضرار          •
من أجل التصدي جلملة أمور، منها آثار اجلفاف والتصحر         

وستقوي اهليئـة الفرعيـة     . اليت زاد من شدهتا تغري املناخ     
ملتعلقـة بامليـاه    للمشورة العلمية والتكنولوجية األنشطة ا    

بإنشاء فرص جديدة لتعزيز التكيف تعاجل أيضاً التـصحر         
  .وتردي األراضي واجلفاف

إجراءات التخفيف 
  املالئمة وطنياً

كثري من ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي      
اليت تعاجل التصحر وتردي األراضي واجلفاف      

ميكـن  (فعالة للتخفيف من آثار تغري املنـاخ        
جراءات ختفيف مالئمة متخـذة     استعماهلا كإ 

بقدر ما ُيحتجز الكربـون يف التربـة        ) وطنياً
  .ُيحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو

اختاذ البلدان النامية قراراً بشأن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً           •
اليت جيب اختاذها والرامية إىل حتقيق حتول يف االنبعاثات املتـصلة    

  .٢٠٢٠عتيادية يف عام  االنبعاثات االمبستويات
اختاذ البلدان النامية قراراً بشأن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً           •

 يف السجل لطلب الدعم الـدويل لتيـسري      تـسجيلها اليت جيب   
مالءمة الدعم املايل والتكنولوجي واملتعلق ببناء القدرات هلـذه         

  .اإلجراءات
عومة دولياً وُيبلـغ     املالئمة وطنياً املد   التخفيفسُتقاس إجراءات     •

عنها وُيتحقق منها حملياً ودولياً، وفقاً للمبادئ التوجيهية ملـؤمتر          
وتقدم الدول النامية، متشياً مع قـدراهتا ومـستوى         . األطراف

الدعم املقدم لإلبالغ، حتديثاً كل سنتني، وقائمة جرد لغـازات          
الدفيئة، ووصفاً وحتلـيالً لآلثـار واالفتراضـات املـصاحبة          

  .ات التخفيفإلجراء
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وع املتصل بتغري املوض
  املناخ

ما الذي ُيقترح الدعوة إليه يف مفاوضات االتفاقية اإلطاريـة            اإلجراءات ذات األولوية
 إلدراج التـصحر    ٢٠١٢-٢٠١١بشأن تغري املناخ للفتـرة      

  وتردي األراضي واجلفاف يف اتفاقات كانكون
االعتراف باحتجاز كربون التربة عندما ُيعاد الكربون املفقـود           •

؛ وتسفر املزايا املرتبطة بذلك، مثل املطالبة جمدداً        املترديةإىل التربة   
  .ياه، عن منافع بيئية واجتماعيةأو حفظ امل/بإنتاجية التربة و

تنطوي األراضي اجلافة على إمكانية زيـادة         
التربة، وهي جزء مهم مـن      خمزونات كربون   

  . حافظات التخفيف للعديد من البلدان
  

إجراءات ختفيف فعالة يف التربة؛ وقياس كربـون التربـة            •
  .احملتجز واإلبالغ عنه والتحقق منه

 القدرات واألدوات لتصميم إجـراءات      وتعزيزإتاحة املعرفة،     •
التخفيف املالئمة وطنياً لكربون التربة وختطيطها واحلـصول        
على الدعم هلا وتنفيذها يف األراضي اجلافة، من خالل وضـع         
منهجيات مناسبة للسماح بعملية قياس وإبالغ وحتقق جديرة        
باالعتماد للكربون احملتجز، ورصد سليم ملخزونات الكربون،       

  .ومراعاة مناسبة للعواقب البيئية واالجتماعية
حتفاظ أو اال / الكربون و  عم القدرات التقنية لتعزيز ختزين    د  •

مبمارسات موارد األراضي اليت حتتجز الكربون وتـسمح        
  . الكربونخمزوناتبرصد 

حلقات عمل يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ            •
توفر فرصاً لزيادة فهم أمهية معاجلـة التـصحر وتـردي           

  .األراضي واجلفاف وطنياً يف إطار إجراءات التخفيف
خفض االنبعاثات النامجة 

إزالة الغابات عن 
  وتدهورها

  

وفقـاً للظـروف    " الغابة"يعرف كل بلد نامٍ     
  . الوطنية

رغم أن طرائق القياس واإلبـالغ والتحقـق        
املقابلة ما زالت حتتاج إىل قدر كـبري مـن          
التطوير، فإن من املمكن أخذ كربون التربـة        
العضوي يف االعتبار يف الغابـات يف إطـار         

لة الغابـات   خفض االنبعاثات النامجة عن إزا    
  .وتدهورها

  

مسامهة للبلدان النامية يف إجراءات التخفيـف يف قطـاع            •
  : الغابات من خالل ما يلي

  حفظ خمزونات كربون الغابات؛  )أ(  
  اإلدارة املستدامة للغابات؛  )ب(  
  .تعزيز خمزونات كربون الغابات  )ج(  

اتباع تنفيذ أنشطة الغابات للتوجيهات والـضمانات ذات          •
ليت تسمح بأنشطة خفض االنبعاثات النامجة عـن        الصلة ا 

إزالة الغابات وتدهورها اليت تعاجل يف الوقت ذاته التصحر         
  . وتردي األراضي واجلفاف

: سقوط أمطار خمتلفـة   /فرص األراضي اجلافة مع نظم أراض       •
؛ )القاحلة، وشبه القاحلة، وشـبه الرطبـة      (تنفيذ حفظ التربة    
شبه (؛ واملزارع   )لة، وشبه الرطبة  شبه القاح (واحلراجة الزراعية   

وُتعترب بعض أنشطة خفض االنبعاثات النامجة عـن        ). الرطبة
  . إزالة الغابات وتدهورها إذا اعتربها أحد األطراف مناسبة

تضطلع البلدان النامية باألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات         •
النامجة عن إزالة الغابـات وتـدهورها، وتـستفيد مـن        

املذكورة أعاله، وتستخدم تعريفهـا اخلـاص       االعتبارات  
للغابة يف استراتيجيتها أو خطة عملـها الوطنيـة، كمـا           

أو /تستعمل املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابـات و       
املستوى املرجعي للغابات، ونظام رصد الغابات لرصـد        
أنشطة خفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات          

. املعلومات املتعلقة بالضماناتوتدهورها واإلبالغ عنها، و
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  املناخ

ما الذي ُيقترح الدعوة إليه يف مفاوضات االتفاقية اإلطاريـة            اإلجراءات ذات األولوية
 إلدراج التـصحر    ٢٠١٢-٢٠١١بشأن تغري املناخ للفتـرة      

  وتردي األراضي واجلفاف يف اتفاقات كانكون
وضع استراتيجيات أو خطط عمل وطنيـة، وسياسـات           •

، وزيادة تنفيذ هذه )املرحلة األوىل (قـدرات وتدابري، وبناء  
) املرحلـة الثانيـة   (السياسات والتدابري واالستراتيجيات    

  .  التصحر وتردي األراضي واجلفافتشمل أولويات
، هناك قـدر عـال      بالنسبة إىل البلدان النامية    

نسبياً من املوارد املالية املتاحة يف إطار األنشطة        
اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة       

 باليـني   ٤سبق ختصيص   : الغابات وتدهورها 
  .دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

  

ُيوزع متويل األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن          •
ورها من خالل قنوات ثنائية ومتعـددة       إزالة الغابات وتده  

  . األطراف؛ وُتوجه مبالغ كبرية أيضاً عرب قنوات ثنائية
  .استفادت البلدان النامية ذات األراضي اجلافة  •
مبادرة األمم املتحدة التعاونية بشأن خفـض االنبعاثـات           •

مبادرة مشتركة بـني    (النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها      
دة لألغذية والزراعة وبرنـامج املتحـدة       منظمة األمم املتح  

اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وغريها من وكـاالت         
تدعم بنشاط أنشطة خفض االنبعاثات النامجة      ) األمم املتحدة 

 . البلدان ذات األراضي اجلافةعن إزالة الغابات وتدهورها يف
تقدمي اإليضاحات الضرورية لفهم الروابط بني        

ردي األراضي واجلفاف وتعزيـز     التصحر وت 
القدرات واألدوات الالزمة لتصميم أنـشطة      
خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات       
وتدهورها وختطيطها واحلصول على الدعم هلا      

العلـم  (وتنفيذها، من خالل أنشطة تكميلية      
طرائق معاجلـة   (يف األراضي اجلافة    ) والدعوة

حتديـد  و) التصحر وتردي األراضي واجلفاف   
األولويات الوطنية واحمللية، وفقـاً للظـروف       

  . الوطنية وحالة الغابات

حتديد اتفاقية مكافحة التـصحر وتنفيـذها إلجـراءات           •
وسيناريوهات ملموسة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة       
الغابات وتدهورها على الصعيدين الوطين واإلقليمي وعلى       

  .صعيد أمانة االتفاقية

تطـــوير التمويـــل، و
التكنولوجيا ونقلها، وبناء   

  القدرات
  

يوفر متويل البداية السريعة والتمويل     : التمويل
طويل األجل مزيداً من املوارد لتغري املنـاخ،        
رغم أن املبالغ غري كافية وليس من الواضـح         

وتوفر هذه  . متاماً ما هو املبلغ اجلديد واإلضايف     
الزيادة فرصاً لدعم إدماج التصحر وتـردي       

راضي واجلفاف يف تدابري التكيف مع تغري       األ
  . املناخ وختفيف آثاره

  

تستفيد إجراءات التكيف من زيادة واسعة للتمويل، بالنظر          •
  .حالياًإىل خط أساسها املنخفض 

تستفيد البلدان ذات األراضي اجلافة من هذه الفرص مـن            •
خالل برامج ومشاريع تكيف وختفيف سـليمة، ملبيـة         

  .ق اجلديدةلشروط الصنادي
خيارات لتعزيز إمكانيات ختفيف آثار التربة مـع وضـع            •

   .إجراءات سليمة للقياس واإلبالغ والتحقق
استفادة تطوير التكنولوجيا ونقلـها لألنـشطة املتعلقـة           •

بكربون التربة الناتج عن التـصحر وتـردي األراضـي          
  .فاف من خمططات التمويل اجلديدةواجل

للمنـاخ اجلديـد    تعيني الصندوق األخـضر       
  . ككيان تشغيلي لالتفاقية

  

أن تكون األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر على علـم            •
  . بإجراءات وطرائق الصندوق األخضر للبيئة اجلديد
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وع املتصل بتغري املوض
  املناخ

ما الذي ُيقترح الدعوة إليه يف مفاوضات االتفاقية اإلطاريـة            اإلجراءات ذات األولوية
 إلدراج التـصحر    ٢٠١٢-٢٠١١بشأن تغري املناخ للفتـرة      

  وتردي األراضي واجلفاف يف اتفاقات كانكون
معرفة االتفاقية بإنشاء الصندوق معرفة مباشرة ويف الوقت          •

، faststart.orgمثالً استكشاف املوقع الـشبكي      (املناسب  
  )نتقالية، إىل غري ذلكواللجنة اال

تطوير التكنولوجيا ونقلها، حمـددة وطنيـاً،         
: باالستناد إىل الظروف واألولويات الوطنيـة     

  .دعم إجراءات التخفيف والتكيف

تعجيل اإلجراءات يف خمتلف مراحل الدورة التكنولوجية،         •
مبا فيها البحث وتطوير التكنولوجيا واختبارها ونـشرها        

  عماً إلجراءات التخفيف والتكيف؛وتعميمها ونقلها د
إدراج األطراف لتكنولوجيا اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف           •

  . أو التخفيف/احتياجاهتا التكنولوجية لدعم التكيف و
إدراج اإلدارة املستدامة لألراضي يف مراحل حمـددة مـن            •

الدورة التكنولوجية، مبا فيها مرحلتا النشر والنقل؛ وإدراج        
نضجاً ستدامة لألراضي يف التكنولوجيات األقل      اإلدارة امل 

  .يف مرحليت البحث والتطوير
االعتراف بأمهية دور الكيانات التكنولوجية يف        

  .تعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها
  

إنشاء اآللية التكنولوجية املؤلفة من جلنة تنفيذيـة معنيـة            •
بالتكنولوجيا، ومركز وشـبكة لتكنولوجيـات املنـاخ،        

  .جراءات ذات الصلة لدعم البلدان الناميةواإل
: اجملاالت ذات األولوية لآللية التكنولوجيـة       

تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية     
يف البلدان النامية واخلطط التكنولوجية الوطنية      

  . للتخفيف والتكيف
  

إدراج تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي يف اخلطط         •
 الوطنية يف مجيع البلدان حيث تكتسي هـذه         التكنولوجية

  . التكنولوجيات أمهية للتنمية الوطنية
إعطاء مزيد من البلدان النامية األولويـة لتكنولوجيـات           •

  . حمددة لإلدارة املستدامة لألراضي
 املستدامة لألراضي   اإلدارةإدراج نوع حمدد من تكنولوجيا        •

جيـة علـى    يف خرائط الطريق أو خطط العمل التكنولو      
ـ        دة تطـوير   الصعيد الدويل واإلقليمـي والـوطين لفائ

   .التكنولوجيات ونقلها
إسهام مركز وشبكة تكنولوجيات املنـاخ يف         

إنشاء شبكة مـن املنظمـات واملبـادرات        
التكنولوجية الوطنية واإلقليميـة والقطاعيـة      
والدولية، ميسراً باإلضافة إىل ذلك املـساعدة       

  .لصعيد القطريوالتدريب التقنيني على ا

الوطنيـة  " اإلدارة املـستدامة لـإلدارة    " مشاركة مراكز     •
  .واإلقليمية بنشاط يف الشبكة

إعطاء األولوية على الصعيد الوطين يف البلـدان          
النامية لتكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي      

  . للتكيف مع تغري املناخ أو التخفيف من آثاره
  

 املعنية بالتكنولوجيـا، ومركـز      اضطالع اللجنة التنفيذية    •
وشبكة تكنولوجيات املنـاخ بـدور أساسـي يف إدراج          

  .تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي
 بدور مهم يف تعزيز تطوير ونقل التكنولوجيات        الكياناتاضطالع    •

  .فافاليت تشمل قضايا التصحر وتردي األراضي واجل
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وع املتصل بتغري املوض
  املناخ

ما الذي ُيقترح الدعوة إليه يف مفاوضات االتفاقية اإلطاريـة            اإلجراءات ذات األولوية
 إلدراج التـصحر    ٢٠١٢-٢٠١١بشأن تغري املناخ للفتـرة      

  وتردي األراضي واجلفاف يف اتفاقات كانكون
  بناء القدرات

  
  :د املالية للبلدان الناميةدعم بناء القدرات واملوار

تعزيز املؤسسات ذات الصلة علـى        )أ(  
خمتلف األصعدة، مبا يف ذلك جهات التنسيق       

  وهيئات ومنظمات التنسيق الوطنية؛
تعزيز شبكات توليد وتقاسم وإدارة       )ب(  

املعلومات واملعارف، بوسائل منها التعاون بني      
بلدان الشمال واجلنوب وفيما بـني بلـدان        

   وعلى الصعيد الثالثي؛ اجلنوب
دعم احتياجات بناء القدرات القائمة       )ج(  

والناشئة يف جماالت التخفيـف، والتكيـف،       
ا، واحلصول على   وتطوير التكنولوجيات ونقله  

  املوارد املالية؛

بناء القدرات اخلاصة بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيـف           •
 ودعـم  واستخدام. من آثاره، مبا يف ذلك األراضي والتربة    

عمليات مثل مشروع التقييم الذايت للقدرات الوطنية الـيت     
. حتدد االحتياجات من بناء القدرات التفاقيات ريو الثالث

  

إعداد التقرير التقييمـي    
اخلامس للهيئة احلكوميـة    
  الدولية املعنية بتغري املناخ

إدماج التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف      
والتخفيف مـن   حبوث التكيف مع تغري املناخ      

البيانات املستندة إىل األدلة بشأن تغـري   : آثاره
املناخ واألنشطة العلمية اليت تدعم التـصحر       
وتردي األراضي واجلفاف، وجتنب إغفاهلـا      

. كما هو احلال يف التقرير التقييمـي الرابـع        
وجتميع األدبيات ذات الصلة اليت خـضعت       
الستعراض األقران بشأن إجراءات التـآزر،      

اإلدارة /حر وتردي األراضي واجلفـاف    والتص
املستدامة لألراضي، والتكيف مع تغري املنـاخ       
والتخفيف من آثاره، هبدف إتاحة املعلومات      

  . خالل إعداد التقرير التقييمي اخلامس

تيسري أمانة االتفاقية وأطرافها إلعداد التقريـر التقييمـي           •
 اخلامس، إلدراج األدبيات املنشورة ذات الـصلة بـشأن        
الروابط بني تغري املناخ والتـصحر وتـردي األراضـي          

  .اإلدارة املستدامة لألراضي/واجلفاف
  

  

اإلجراءات املقترح اختاذها يف إطار اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة              -ثامناً   
التصحر على أساس اتفاقات كانكون على الصعيدين الوطين واإلقليمي         

  وعلى صعيد أمانة االتفاقية
، وميكن أن تدعمها اتفاقية     ٣ من اجلدول    ٤اإلجراءات املوصوفة يف اجلدول     أُخذت    -٥٩

 .مكافحة التصحر مبشاركة املنظمات ذات الصلة
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  ٤اجلدول 
مستوى اإلجراءات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على أساس اتفاقـات            

  كانكون
  املستوى  اإلجراءات الواجب اختاذها  اإلمكانيات

  الوطين  اإلقليمي  نة االتفاقيةأما   
  )يشمل البحث واملالحظات املنهجية وقضايا املياه(التكيف   - ألف  

هتيئة الظروف املالئمة إلدراج إجراءات التصحر وتردي األراضي          التعاويننتائج فريق العمل 
التكيف ذات الصلة يف إطار التكيف املعزز، مبـا يف           - واجلفاف

  برامج ومشاريع التكيفذلك وضع توجيهات إلعداد 

X X  X  

  
هتيئة الظروف املالئمة للمشاركة يف برامج العمـل الوطنيـة          

 X  X  للتكيف من اجليل اجلديد

  
املبادئ التوجيهية لربامج العمـل     /املشاركة يف إعداد الطرائق   

 X  X  الوطنية للتكيف

  
تشجيع إعطاء برامج العمل الوطنية للتكيف مركزاً بوصـفها         

 X  X  يط الوطين ذات الصلة بالنسبة للتكيفوثائق التخط
 X  X  تشجيع املشاركة يف جلنة التكيف املقبلة  
 X  X  أو اجلديدة/تشجيع املشاركة يف اللجان الوطنية للتكيف املعززة و  
 X  X  املشاركة يف برنامج العمل املتعلق مبعاجلة اخلسائر واألضرار  

 X  X   اإلقليمية والدوليةإقامة عالقات عمل برناجمية مع املراكز  
نتائج اهليئة الفرعية للمشورة    

اهليئـة  /العلمية والتكنولوجية 
تـشمل  (الفرعية للتنفيـذ    

  )البحوث واملراقبة املنهجية

هتيئة الظروف املالئمة إلدراج اإلجراءات ذات الصلة بـشأن         
تطوير بـرامج   /التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف حتديث     

  العمل الوطنية للتكيف
X   X 

  
مواصلة وتوسيع نطاق التآزر بني برامج العمل الوطنية للتكيف         

 X  X  وبرامج العمل الوطنية

  
تقييم إجراءات التآزر املمكنة يف برامج العمل الوطنية للتكيف         

 X  X  القائمة، مع مراعاة عمليات حتديثها املقبلة

  
املشاركة يف اجتماعات وأنشطة فريق اخلرباء املعـين بأقـل          

 X  X  بلدان منواً؛ وتنظيم أنشطة مركزة مع أعضاء الفريقال

  
مواصلة املشاركة يف برنامج عمل نريويب وحلقات عمل املقرر         

 X  X   وأنشطة أخرى١٠-م أ/١
حتديد احتياجات املراقبة ذات الصلة اليت جيب أن يدعمها النظام            البحوث واملراقبة املنهجية

لعاملي ملراقبـة األرض، واملنظمـة      العاملي ملراقبة املناخ، والنظام ا    
 X X X  ).اإلطار العاملي خلدمات املناخ(العاملية لألرصاد اجلوية 

  

املشاركة يف احلوار املتعلق بالبحوث يف إطار اهليئـة الفرعيـة           
للمشورة العلمية والتكنولوجية، مبا يف ذلك إقامة عالقات مع         
منظمات البحوث؛ وإدراج األطـراف للبحـوث املتعلقـة         

 X  X  بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف وتغري املناخ
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الفرعيـة   برنامج عمل اهليئة  
للمشورة العلمية والتكنولوجية   

  املقبل بشأن املياه
املشاركة بنشاط منذ البداية بغية إدراج القضايا ذات الـصلة          

  .املتعلقة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف يف مداوالهتا
X   X 

اجتماع /فنتائج مؤمتر األطرا  
  األطراف

املشاركة يف اجتماعات جملس صندوق التكيف وتنظيم أنشطة        
  مركزة مع أعضائه

X   X 

 X     إقامة عالقات عمل مركزة مع كيانات التنفيذ الوطنية  

  
إقامة عالقات عمل مركزة مع بعض كيانات التنفيذ متعـددة          

  األطراف
X 

 
X 

  
ـ      /تشجيع وضع برامج   ي مشاريع للتـصحر وتـردي األراض

  واجلفاف مع إجراءات التكيف، يدعمها صندوق التكيف
X 

 
X 

  اعتبارات عامة
العمل بنشاط لدعم إجراءات التكيف املعززة علـى مجيـع          
األصعدة اليت تعزز اإلجراءات املتعلقـة بالتـصحر وتـردي          

  األراضي واجلفاف
X X X 

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -باء   

  

التـصحر   - ج إجراءات التخفيف  هتيئة ظروف مالئمة إلدرا   
وتردي األراضي واجلفاف يف إجراءات التخفيـف املالئمـة         
وطنياً، مبا يف ذلك وضع توجيهات بشأن اإلجراءات اليت جيب          

  إدراجها يف إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

X 

 

X 

  
العمل إلدراج إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتعلقة بالتربة        

طراف إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطاريـة        يف تقارير األ  
    بشأن تغري املناخ

X 

  
املشاركة يف حلقات العمل املقررة بشأن إجراءات التخفيـف         

  املالئمة وطنياً
X 

 
X 

  
تشجيع إدراج إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتعلقة بالتربة        

  يف السجل لطلب الدعم
X 

 
X 

  
 استعراض قائمة جـرد غـازات       تشجيع مشاركة اخلرباء يف   

  الدفيئة ويف عملية حتليل التخفيف، خاصة يف التربة
X 

 
X 

  
وضع وتوحيد طرائق القياس واإلبالغ والتحقق إلجـراءات        
التخفيف املالئمة وطنياً املتعلقة بالتربة وملختلـف ممارسـات         

  احتجاز كربون التربة
X X X 

  
طنياً وإعـداد   متابعة مفاوضات إجراءات التخفيف املالئمة و     

  وثائقها التشغيلية
X 

 
X 

  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها  -جيم   

  
تعزيز اإلجراءات الرامية إىل وقف خسائر كربون الغابات يف         

  األراضي اجلافة وعكسها
X X X 

  

إعداد ورقات موثقة للتوعية بالروابط بني خفض االنبعاثـات         
ات وتدهورها والتصحر وتردي األراضي     النامجة عن إزالة الغاب   

واجلفاف، وبالتوجيهات اخلاصـة بتنفيـذ تـدابري خفـض          
  االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها

X X X 
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خطط عمل وطنية، ومستويات    /املشاركة يف وضع استراتيجية   

مرجعية لالنبعاثات من الغابات أو مستويات مرجعية للغابات،        
  ت يف األراضي اجلافةونظم لرصد الغابا

X 

 
X 

  
إعداد خطط عامة تيسر دعم األنشطة املتعلقة بالتصحر وتردي         
األراضي واجلفاف يف املراحل األوىل مـن تـدابري خفـض           

  )االستعداد(االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها 
X 

 
X 

  

تقاسم املعلومات مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري         
ناخ ومبادرة األمم املتحدة التعاونية بشأن خفض االنبعاثات        امل

النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها لتنسيق ما سبق واحلصول         
  على الدعم له

X 

  

  
متابعة املفاوضات املتعلقة بتمويل خفض االنبعاثات النامجة عن        

  إزالة الغابات وتدهورها وإعداد الوثائق التشغيلية
X 

 
X 

  
امج اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بـشأن        متابعة برن 

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها واإلسـهام         
  فيه بتعزيز تنسيق جهات االتصال الوطنية لكال االتفاقيتني

X 

 
X 

  
اإلسهام يف أنشطة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات         

  وتدهورها ذات الصلة
X X X 

  )يشمل العمل مع كيانات التمويل الوطنية(التمويل   -دال   

  

إجناز أعمال التصحر وتردي الغابـات واجلفـاف املتعلقـة          
بالتكيف، وإجراءات التخفيف املالئمـة وطنيـاً، وخفـض         
االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات وتـدهورها، ونقـل          

  التكنولوجيا

X X X 

  
لمناخ وإعداد وثائقـه    متابعة مفاوضات الصندوق األخضر ل    

  التشغيلية
X 

  

  
جملس الصندوق، إن   /املشاركة يف اجتماعات اللجنة االنتقالية    

  أمكن ذلك، وتنظيم أنشطة مركزة مع األعضاء
X 

  

  

متابعة إنشاء كيانات متويل وطنية جديدة والعمل مع الكيانات         
القائمة لتعزيز إجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف         

نامجة عـن إزالـة الغابـات       ه وتدابري خفض االنبعاثات ال    مع
    وتدهورها

X 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -هاء   

نتائج العمل التعاوين الطويل    
  األجل

تشجيع إدراج تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي الـيت        
تدعمها اآللية التكنولوجية، مبا يف ذلك وضـع توجيهـات          

  ذات الصلة ودعمهالتحديد التكنولوجيات 

X 

 
X 

  
املشاركة يف أنشطة اللجنة املعنيـة بالتكنولوجيـا ومركـز          
تكنولوجيات املناخ والشبكات املتصلة به وتنظـيم أنـشطة         

  مركزة مع األعضاء

X 

 
X 

  
تشجيع تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة لألراضـي الـيت          
تستخدمها املراكز املختصة داخل مركز وشبكة تكنولوجيات       

  الشبكة/خاملنا

X X X 
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  املستوى  اإلجراءات الواجب اختاذها  اإلمكانيات
  الوطين  اإلقليمي  نة االتفاقيةأما   

  
حتديد االحتياجات التكنولوجية ذات الصلة وإعداد طلبـات        

    لدعم االحتياجات القائمة والناشئة
X 

 X    حتديد احتياجات املساعدة والتداريب التقنية ذات الصلة  

نتائج اهليئة الفرعية للمشورة    
اهليئة /العلمية والتكنولوجية 

  الفرعية للتنفيذ

إلدارة املستدامة لألراضي للتخفيـف     تشجيع تكنولوجيات ا  
والتكيف يف برنامج بوزنـان االسـتراتيجي بـشأن نقـل           
التكنولوجيا ويف الربنامج التكنولوجي ملرفق البيئة العاملية بشأن        

  التكيف مع املناخ

X 

 

X 

  

فحص عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية احلالية لتشجيع       
ني لتقييم االحتياجـات    اإلدارة املستدامة لألراضي يف أي حتي     

ودليل تقييم االحتياجات التكنولوجية معـروف      . التكنولوجية
  ومستخدم لدى اتفاقية مكافحة التصحر

X 

 

X 

  بناء القدرات  - واو  

  
إعداد برامج لبناء القدرات لتحقيق التآزر بـشأن التـصحر          

 X  X  تغري املناخ - وتردي األراضي واجلفاف
 X X X  مات وتقامسها وإدارهتاتقوية شبكات توليد املعلو  
 X  X  متابعة املفاوضات املعلقة  

  قضايا الرصد  -تاسعاً   
وميكن أن ُتستخدم للتنفيـذ     . ينبغي رصد اإلجراءات املقترحة يف هذه الوثيقة دورياً         -٦٠

وال مينع ذلك من استخدام     . مؤشرات اإلجناز ذات الصلة املتعلقة باألهداف التشغيلية املقابلة       
  . أخرى أكثر تركيزاً لتنفيذ الرصد، عند االقتضاءوسائل

  االستنتاجات والتوصيات  - عاشراً  
قد ترغب البلدان األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر يف النظر يف اختاذ قـرار                -٦١

أثناء الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بشأن الترابط بني التصحر وتردي األراضي واجلفاف        
  .اس اتفاقات كانكونوتغري املناخ على أس

وقد أعطت اتفاقات كانكون للتكيف نفس مستوى األولوية الذي حيظـى بـه               -٦٢
التخفيف؛ وجيري حالياً وضع أهداف أكثر طموحاً للتخفيف يف املفاوضـات املـستمرة             

التخفيف األساس لنهج أمشـل   - ويضع هذا السيناريو اجلديد للتكيف. بشأن تغري املناخ 
  .ا األرض والتربة يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخوأوسع ملعاجلة قضاي
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وتربز اتفاقات كانكون أمهية الظروف واألولويات الوطنية للتكيف، وإجراءات           -٦٣
التخفيف املالئمة وطنياً، وأنشطة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها،      

ويشكل هذا النهج القاعدي مزية مـن       . اتوتطوير التكنولوجيات ونقلها، وبناء القدر    
املزايا ويضمن تعزيز وتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف املتعلقـة بالتـصحر وتـردي             

ويتمثل التحدي يف حتديـد هـذه اإلجـراءات علـى           . األراضي واجلفاف وبتغري املناخ   
  .الصعيدين الوطين واحمللي وإعطائها األولوية املناسبة

توقعة يف املوارد املالية والتكنولوجية لدعم البلدان الناميـة يف     وسيكون للزيادة امل    -٦٤
تعزيز إجراءات التكيف والتخفيف أمهية حامسة هلذا النهج األوسع يف السنوات القادمة،            
مما يعود بالفائدة على عمليات كل من اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحـدة               

  . اإلطارية بشأن تغري املناخ
لنجاح يف مواجهة التحديات اليت يطرحها التكيف، وإجـراءات التخفيـف           ول  -٦٥

املالئمة وطنياً، وأنشطة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها لتنفيـذ             
اتفاقية مكافحة التصحر من الناحية االستراتيجية، يوصى بإنشاء فرق عمـل مكرسـة              

كة املنظمات اخلارجية الرئيسية، مع أهداف      تنسقها أمانة اتفاقية مكافحة التصحر ومبشار     
  .واضحة ومعامل حمددة

ومعظم هـذه   .  بعد كانكون  ١٦-م أ /١وجيب أن ُتنجز جوانب هامة من املقرر          -٦٦
اجلوانب مهمة للتربة واألرض، مما يدل على احلاجة إىل متابعة املفاوضات من أجل تعزيز              

مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، إدماج التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف التكيف      
  .حسب االقتضاء

وتنطوي جمموعة كبرية من ممارسات وتكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضـي            -٦٧
على إمكانية إما احلد من انبعاثات غازات الدفيئة أو زيادة املرونـة يف مواجهـة اآلثـار       

ن التربة أو تكـون انبعاثـات     وبقدر ما ُيحتجز كربو   . الضارة لتغري املناخ والتكيف معها    
غازات الدفيئة حمدودة، ميكن أن ُيستخدم احتجاز كربون التربة على أنه إجراءات ختفيف    

وميكن أن ُتـستعمل إجـراءات اإلدارة       . مالئمة وطنياً مضطلع هبا على الصعيد الوطين      
املستدامة لألراضي وحدها أو كجزء من إجراءات أخرى أوسع نطاقـاً يف مـشاريع أو               

  .التكيف اليت جيب أن ُتدعم وطنياً أو دولياً/رامج التخفيفب
بالنـسبة  : وتنطوي األراضي اجلافة على إمكانية زيادة خمزونات كربون التربـة           -٦٨

للبلدان املتأثرة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف، ميكن أن تصبح هـذه اإلجـراءات             
راءات التخفيـف الفعالـة يف      وتتطلب إج . جزءاً مهماً من حافظات التخفيف اخلاصة هبا      

وعالوة على  . التربة ضمانات بأن الكربون احملتجز ميكن قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه          
أو االحتفاظ  /ذلك، هناك حاجة إىل ما يكفي من القدرات التقنية لتعزيز ختزين الكربون و            

احتجاز الكربون وكذلك القدرة علـى رصـد خمزونـات          /مبمارسات موارد األراضي  
وكل ذلك ذو أمهية إلجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً ولتمويـل احتجـاز             . لكربونا

  .كربون التربة
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وتوفر أجزاء من اتفاقات كانكون، املوجودة حالياً قيد التنفيـذ، سـيناريوهات              -٦٩
أو ُتدمج يف عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغـري  /ميكن فيها لألرض والتربة أن تفيد من و 

؛ وتوفر العديـد مـن النتـائج        ١٦-م أ /١نبثق هذه األجزاء أساساً من املقرر       وت. املناخ
األخرى اليت اتفقت عليها أطراف االتفاقية اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ يف كـانكون               

  .سيناريوهات مواتية أو تكمل تلك املنبثقة من هذا املقرر
تصحر وتردي األراضـي    ومن األمهية مبكان أن تكون البلدان النامية املتأثرة بال          -٧٠

واجلفاف قادرة على إعطاء األولوية الالزمة للتصحر وتـردي األراضـي واجلفـاف يف              
  .إجراءاهتا اخلاصة بالتكيف والتخفيف على الصعيدين الوطين واإلقليمي

ويوصى بأن ُتجمع كل األدبيات اليت خضعت الستعراض األقران بشأن مسائل             -٧١
بغرض إتاحتها خالل إعداد التقرير التقييمي اخلامس       التصحر وتردي األراضي واجلفاف     

التفاقية مكافحة التصحر، على عكس التقرير التقييمي الرابع لالتفاقية الذي مل يتـضمن             
سوى معلومات قليلة األمهية عن إجراءات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثـاره              

  .رة املستدامة لألراضياإلدا/اليت تعاجل أيضاً التصحر وتردي األراضي واجلفاف
وميكن ألطراف اتفاقية مكافحة التصحر وأمانتها أن تستند إىل اتفاقات كانكون             -٧٢

، للدعوة إىل املعارف الـضرورية، وتعزيـز        ٤لتبذل جهوداً، مثلما هو مبني يف اجلدول        
القدرات واألدوات الالزمة لتصميم إجراءات التكيف، وإجراءات التخفيـف املالئمـة           

املتعلقة بكربون التربة، وأنشطة خفض االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة الغابـات         وطنياً  
  .وتدهورها يف األراضي اجلافة وختطيطها واحلصول على الدعم هلا وتنفيذها

وفيما يتعلق بالتخفيف، ميكن وضع منهجيات مناسبة للسماح بعمليـة قيـاس              -٧٣
راضي اجلافـة، والرصـد الـسليم       وإبالغ وحتقق جمدية وموثوقة للكربون احملتجز يف األ       

ملخزونات الكربون ذات الصلة، واملراعاة املناسبة للعواقب البيئية واالجتماعيـة لتنفيـذ     
  . إجراءات التخفيف املتصلة بالتربة

ويسمح اتفاق األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة الغابـات              -٧٤
وميكن للبلدان . يف سياق الظروف الوطنية   " ابةالغ"وتدهورها للبلدان بتعريف مرن لكلمة      

أن تقرر بشأن نوع الغابات اليت تدخلها يف النظام، باالستناد إىل الطبيعة القطرية الراسخة              
مثالً الغابات ذات الغطاء املنخفض والغابات املدارية يف األراضي اجلافة، مبـا يف ذلـك               (

  ).جممع التربة اخلاص هبا
 باليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ٤ ُخّصص مبلغ    وُيقدر أنه سبق أن     -٧٥

كتمويل للبلدان النامية يف إطار األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة              
وباإلضافة إىل  . الغابات وتدهورها، موزعة عن طريق القنوات الثنائية ومتعددة األطراف        

 بشأن خفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة         ذلك، تدعم مبادرة األمم املتحدة التعاونية     
الغابات وتدهورها بنشاط أنشطة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها            

  .يف عدة بلدان باستخدام جزء من املوارد املالية املخصصة اليت سبق ذكرها
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عن وميكن أن تشمل بعض إجراءات األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة             -٧٦
إزالة الغابات وتدهورها القيام، من خالل العلم والدعوة، بوضع أنشطة إضافية خلفـض             
االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف األراضي اجلافة بغية إعطائها األولويـة             

  .املناسبة وفقاً للظروف الوطنية وحالة الغابات
بداية السريعة والتمويل طويل األجل     وميكن أن توفر االتفاقات املتعلقة بتمويل ال        -٧٧

بشكل متزايد املوارد والفرص الالزمة لدعم التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف إطار            
ويتمثل التحدي يف تصميم برامج ومشاريع      . التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره      

  . ديدسليمة للتكيف والتخفيف قادرة على استيفاء الشروط املتوقعة للتمويل اجل
وميكن لألطراف أن تقرر ما إذا كان ميكن أن ُتؤهل تكنولوجيات اإلدارة املستدامة              -٧٨

لألراضي للدعم املايل يف أي مرحلة من الدورة التكنولوجية، ومن مث تعزيز فرص توحيـد               
الدعم املقدم إىل األراضي اجلافة، باستخدام اإلدارة املستدامة لألراضي يف مرحليت النـشر             

  . أو يف حالة التكنولوجيات األقل نضجاً، خالل مراحل البحث والتطويروالنقل،
وميكن أن تضطلع اللجنة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا ومركـز وشـبكة               -٧٩

التكنولوجيات املناخية املقبالن بدور حاسم يف إدراج التصحر وتردي األراضي واجلفاف           
  . يف إجراءات التكيف والتخفيف

مل مع املنظمات الدولية قضايا األرض والتربة يف إطـار االتفاقيـة            وسيعزز الع   -٨٠
وجيب أن تعترب فرق العمل املكرسة التابعة لالتفاقيـة هـذه           . اإلطارية بشأن تغري املناخ   
  . املنظمات شركاء معنيني

وجيب تطبيق اإلجراءات االستراتيجية اليت حتظى باألولوية على الصعيد الوطين،            -٨١
جراءات منوذجية أو اختبارية أو غريها من إجراءات التآزر، بتعـاون مـع             بوسائل منها إ  

جهات تنسيق وطنية ذات خربة يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر ميكنها أن حتقق التآزر يف        
  .العمل مع نظرائها يف جمال تغري املناخ

        


