
برنامج خفض وأهميته فى  مفهوم الضمانات

 االنبعاثات الناتجة عن ازالة وتدهور الغابات

 

 أسيا عدالن/ األستاذة

 معهد الدراسات البيئة

 جامعة الخرطوم



 االهداف

 الضماناتهية ما على التعرف•

 الضمانات تستخدم مافي فهم•

 الضمانات تنفيذ كيفية فهم•

 



 المشاريعو امجللبر المحتملة السلبية االثار

 عهمم مشاورات عقداوالمتاثرة االطرافلل معلومات عدم توفير•

  الخ واالقتصادية واالجتماعية البيئية الثارل تقييم يوجد ال•

 ثانويةال اوالمصاحبة  ثاراالعتبار اال فىخذ االعدم •

 

 امثلة
  والمياه التربة تلوث •
 تعرية التربة •
 حيواناتلل الممرات قطع •
 المناظر الطبيعية تغيير •
  .الخ ,المحلية المجتمعات عزل •
 



 منها؟ التخفيف وكيف يتم السلبية االثاربهذه  التنبؤ يمكن كيف



 ت؟الضمانا هى ما

ية االجتماع القضايا  ان ضمانهى 

 النشطةا  تقييم و تنفيذ ,تصميم عند االعتبار فى اخذت  البيئة و

 و المحتملة المخاطر تجنب
 البيئيةو االجتماعية االضرار

 االنشطة عن الناجمة

ية االجتماع الفوائد  ضمان

الناتجة   البيئة و

  من  يدالج اعتماد و االنشطة من

 الممارسات
 



 امثلة



 البيولوجى والتنوع الناس على +ريد اثار

 

 االنواع استعادة او حفظ    
 باالنقراض المهددة

 

 

 االحواض حماية    

 التربة المايئة و

 

 االنتاجية تعزيز
 الزراعية واالستدامة

 

 وسبل العمل فرص وايجاد
 الجديدة العيش

 

 العيش سبل على الحفاظ
 والثقافات التقليدية

 

 الحقوق وتعزيز االعتراف
 االراضى لحيازة العرفية



 البيولوجى والتنوع الناس على +ريد اثار

 
 المحلية المجتمعات على وتؤثرتستبعد 

 والنساء االصليين والسكان
 والمهمشة الضعيفة والفئات

 المياه نوعية خفض 
 وتنظيمها

 االيكولوجية النظم تدمير او تلف
 المهددةواالنواع  الطبيعية

 باالنقراض

 

 الى الوصول منع او تقييد
 والموارد االراضى

 التقليدية

 
 سببوت التقاليدالعادات و تغيير

 االجتماعية الصراعات



 ؟+يدرلل الضماناتتم تعربف  اين
 
 المناخ تغير لمناقشة اجتمعت بلدا 194 •

 
   :الضمانات تعريف

 
 (2010) كانكون •

 
 (2011) ديربان •

 
 (2013) وارسو •
 
 

 بشان االطارية المتحدة االمم اتفاقية
 المناخ تغير



(a)امج اهداف ها بالغابات المعنية الوطنية البر   .الصلة ذات واالتفاقيات االتفاقات من وغبر

(b)للحكم الوطنى الرشيد للغابات وفعالة شفافة هياكل.  

(c)ام   .المحلية المجتمعاتافراد و  االصلية الشعوب وحقوق معارف احبر

(d)الصلة ذوى المصلحة اصحاب جانب من والفعالة الكاملة المشاركة.  

(e)البيولوجر  والتنوع الطبيعية الغابات حفظ 

  تستخدم ال•
ى

  الطبيعية الغابات تحويل ف

  االيكولوجية النظم خدماتو   الطبيعية الغابات وحفظ حماية•

ى •   .يئيةو الب  االجتماعية فوائدال تحسير

(f)اجع مخاطر مع التعامل اجراءات  .البر

(g)د عىل االنبعاثات خفض اىل الرامية االجراءات  التشر

 

 

 

 المناخ تغير بشان االطارية المتحدة االمم فاقيةفى ات+ ريدلل7ال الضمانات
 



 ؟الضمانات تطبيق يتم كيف

 lالعالمى

سياسات البنك الدولى للتكيف:مثال  

  القومى

اللوائح والقوانين والسياسات الوطنية: مثال  

 القطاع الخاص

اللوائح والسياسات الخاصة بالشركات: مثال  

 المجتماعات

القوانين واالتفاقيات وفق التقاليد المحلية : مثال  



 ?كيف يتم تنفيذ الضمانات


