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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  16-6أوردوس، الصني، 

 )ب( من جدول األعمال 2البند 
املرتتبة  : اآلاثر2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 اإلطار االسرتاتيجي املقبل لالتفاقية

 اإلطار االسرتاتيجي املقبل لالتفاقية  
 مشروع مقرر مقدم من رئيسة اللجنة اجلامعة  

 إن مؤمتر األطراف،  
  إذ يشري إىل املقررات 3/م أ-8 و12/م أ-11 و7/م أ-12 و8/م أ-12 و10/م أ-12، 
أن اعتمدداد إطددار اسدد اسهم  يتدديذ ا سنقهددا اسقاملهددة األمددذ املت ددد  مل ا  ددة  وإذ يدددر  
املنيمهدددني  هذتقهدددالرصدددد و المبزيدددد مدددن ال لهدددز والدملدددة والقيالهدددة وال قايدددة وا )االسقاملهدددة( التصددد ر 

 ،للتقدم احملرز ا سنقها االسقاملهة
( املتصددددلة 20د  للتنمهددددة املتددددتدامة )مددددؤمتر ريددددو بنتدددداؤمت مددددؤمتر األمددددذ املت ددددوإذ يتددددلذ  

، لبهولدددوج اعدددن أيدددداف ليتشددد  للتندددو   مب ا  دددة التصددد ر وسدددديور األرا،ددد  وا قددداف،   ددد ا 
 ، 2030-2015واسقاق ابريس، وإطار سهنداي لل د من خماطر ال وارث 

، وخطدة عمدأ أديدس أاباب الد  2030خطة التنمهة املتدتدامة ليدام  وإذ يؤلد من جديد 
حتقهق ا  امن أتثري يم تنقها اسقاملهة م ا  ة التص رما ل وإذ يدر ال يتمزأ منيا،  سش أ جزءاا 

 بش أ عام،  أيداف اخلطتني
واليمدأ الداي  (1)،د بتأيهد اإلطار املقايهم  اليلم  لت ههد أثر سديور األرا وإذ يرحب 

س ددطلب بددل ا لهددة الياملهددة، وال سددهما مددن أجددأ سقيهددأ يدداا املقيددوم مددن خدد ل الددرب ممت الطددوع  
 لت ديد أيداف حتههد أثر سديور األرا، ،

__________ 
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سقاملهة على االعلى أمههة اجملتمب املدين ا مجهب املتاؤأ املتيلقة بتنقها  وإذ يتلط ال وء 
لدداي يقدددوم بدددل اهلدددام ا همدد  واإلمللهمددد ، وإذ ييهدددد أتلهددد الددددورالصدديهد احمللددد  والدددوطإل ودون اإلملل

سقاملهددددة األمددددذ اسهم  الاإلطددددار االسدددد  اجملتمددددب املدددددين ا سنقهددددا االسقاملهددددة واإلطددددار االسدددد اسهم  )
 (، املر ق هباا املقرر،2030-2018للق    املت د  مل ا  ة التص ر

لقتهددددات والشددددباب سهتدددديمان أبن املتدددداوا  بددددني ا نتددددني ومت ددددني النتدددداء وا وإذ يتددددلذ 
وا حتقهدددددق  2030-2018 للقددددد   ا سنقهدددددا االسقاملهدددددة واإلطدددددار االسددددد اسهم  حامسددددداا  إسدددددياماا 

 ، 2030أيداف خطة التنمهة املتتدامة ليام 
ابملبددادا التوجهيهددة الطوعهددة لددسدار  املتددؤولة ضهدداز  األرا،دد  ومصدداؤد  وإذ حيددهط علمدداا  

واالعدد اف كم اةهددة متددامهتيا ا التنقهددا  (2)ااؤ  الددوطإلاألمسددا  والابدداابت ا سددهاق األمددن الابدد
 ،2030-2018االس اسهم  للق   القيال لسطار 

)بشددأن عملهددة اإلبدد ت واالسددتيرات مبوجددب اسقاملهددة  13-م أ/XX إىل املقددرر وإذ يشددري 
تصدددلة عمدددال املا األ أن ستددداعدم ا  دددة التصددد ر( الددداي يطلدددب إىل  ندددة اليلدددذ والت نولوجهدددا 

اسهم  االسددددد  اإلطدددددار املددددددر  ،دددددمن  3ء وحتتدددددني إطدددددار الرصدددددد لليددددددف االسددددد اسهم  كةشدددددا
 ، 2030-2018 للق  

إم ددددا ت التددددهزر ا ا يددددود الرامهددددة إىل التصدددددي للتصدددد ر/سديور األرا،دددد   وإذ يؤلددددد 
 وا قاف وغرييا من الت دايت البهئهة الرؤهتهة، 

سدهما  الياملهدة مدن أجدأ سنقهدا االسقاملهدة، والابستمرار الدعذ املقدم من مر ق البهئة  وإذ يرحب 
 أ الوطنهة،اممت اليممتويأ األةشطة التم هنهة من مر ق البهئة الياملهة، مبا ا ذلك مواءمة بر 

 املر ق هباا املقرر؛ 2030-2018اعتماد اإلطار االس اسهم  ل سقاملهة  يقرر -1 
 2030-2018 االسد اسهم  للقد   اإلطداربقو  األطدراف علدى أن سطبدق  يشمب -2 

ملتصددددلة لوطنهددددة اوأن ستماشددددى ميددددل، حتددددب االملت دددداء، ا سهاسدددداما وبراايددددا وخططيددددا وعملهامددددا ا
 ء؛ االملت ا ابلتص ر/سديور األرا،  وا قاف، مبا ا ذلك ا براممت عمليا الوطنهة، حتب

أن أيخاوا السقاملهة املينهني ابمهب أص اب املصل ة والشرلاء ل ينباب   أة يقرر -3 
ىل سهاسددددات إ اضاجددددة   ،2030-2018االسدددد اسهم  للقدددد   ، عنددددد سنقهددددا اإلطددددار بدددداريذا اعت

 دأ مدن الرجدال ة والقيالدة لاملشدارلة ال املد لقالدةإىل   وأن يتديواملنظور ا نتاين؛ ا سراع وسدابري 
 النتدددداء زيددددز مت ددددنيوالنتدددداء ا الت طددددهط واادددداذ القددددرارات والتنقهددددا علددددى مجهددددب املتددددتوايت، وسي

 ت والشباب ا املناطق املت رر ؛والقتها
األطددراف علددى مواصددلة سيزيددز مشددارلة اجملتمددب املدددين ا سنقهددا االسقاملهددة يشددمب  -4 
 ؛2030-2018االس اسهم  للق   واإلطار 
إىل مؤستدددددات االسقاملهدددددة ويهئامدددددا، ويددددددعو الشدددددرلاء املتيدددددددي  يطلدددددب أي ددددداا  -5 

 .2030-2018  للق   ر االس اسهم دعذ األطراف ا سنقها اإلطاإىل األطراف والثناؤهني 

__________ 

(2) <www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>. 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf


ICCD/COP(13)/L.18 

3 GE.17-16078 

 املرفق

 كافحاااااااة التصاااااااحراألمااااااام املتحااااااادة ملاإلطاااااااار االسااااااارتاتيجي التفاقياااااااة   
 2030–2018 للفرتة

 مقدمة  -أوالا  
 يدد  ستدديذ ا  .التصدد ر وسددديور األرا،دد  وا قدداف حتدددايت ذات بيددد عددامل يشدد أ  -1

املشالأ االملتصادية واالجتماعهة والبهئهدة، مثدأ الققدر، واعدت ل الصد ة، واةيددام األمدن الابدااؤ ، 
و قددددان التندددو  األحهددداؤ ، وةددددر  املهددداة، وا قدددات القددددر  علدددى التدددأمللذ مدددب سابدددري املندددا ، واهلمدددر  

مهدة املتدتدامة لددي مجهدب وال سزال سشد أ حتددايت خطدري  للتن .ياة املشالأ سُقاملذا القترية، و 
 . سهما ا البلدان املتأثر  األطراف، ال

اسددد اسهمهات مت املدددة علدددى التصددددي للتصددد ر وسدددديور األرا،دد  وا قددداف هنطوي وسدد -2
األرا،د  واملدوارد املاؤهدة وإعداد  أتيهدأ سرلدز ا لن واحدد علدى زايد  إةتاجهدة األرت طويلة األجأ 

ومي دددددن السقاملهدددددة األمدددددذ املت دددددد  مل ا  دددددة التصددددد ر  .دامةواضقددددداه علهيدددددا وإدارمدددددا إدار  متدددددت
)االسقاملهددة( أن س ددطلب بدددور  ددوري ا ميا ددة سلددك الق ددااي مددن خدد ل بندداء القدددرات، وسبددادل 
التمارب الناج ة، وةقأ الت نولوجها، وسقدمي الدعذ اليلم ، والتوعهة، وحشد املوارد، ومتداعد  

  .د الوطإل ودون اإلمللهم  واإلمللهم  والدويلاألطراف على سنقها التهاسات على الصي
التنمهددة املتددتدامة وخطددة حتقهددق أيددداف االسقاملهددة  ‘1‘تتدديذ االسدد اسهمهة  همددا يلدد   سو  -3

  3-15 مددددن أيددددداف التنمهددددة املتددددتدامة والابايددددة 15سددددهما مددددا يتيلددددق ابهلدددددف  ، ال2030ليددددام 
"م ا  ددة التصدد ر، وسددرمهذ األرا،دد  وال بددة املتددديور ، مبددا ا ذلددك األرا،دد  املت ددرر  مددن التصدد ر 
وا قددددداف والقه دددددا ت، والتدددددي  إىل حتقهدددددق عددددداض خدددددال مدددددن  ددددداير  سدددددديور األرا،ددددد ،  لدددددول 

وأيددددددددددداف التنمهددددددددددة املتددددددددددتدامة امل ابطددددددددددة األخددددددددددري، وذلددددددددددك ،ددددددددددمن ةطدددددددددداق "، 2030 عددددددددددام
  .النظذ اإلي ولوجهةاالرسقاء خبدمات  ‘3‘ روف ميهشة الت ان املتأثرين؛حتتني   ‘2‘ االسقاملهة؛

 الرؤية  -اثنياا  
ويي ددس اهاييمددا إىل اضددد األد  منيمددا ويقلددأ متددتقبأ يتمنددب التصدد ر/سديور األرا،دد   -4

اد عدداض خددال ويتدديى جايددداا إل ددمددن ل ر ا قدداف ا املندداطق املتددأثر  علددى مجهددب املتددتوايت وخيقدد  
  .، ،من ةطاق االسقاملهة2030خطة التنمهة املتتدامة ليام مب  متاشهاا من  اير  سديور األرا،  

 األهداف االسرتاتيجية واآلاثر املتوقعة -اثلثاا  
توجل "األيدددداف االسددد اسهمهة" التالهدددة أعمدددال مجهدددب أصددد اب املصدددل ة والشدددرلاء ا سدد -5

حتقهدددق يددداة األيدددداف الطويلدددة  هتددديذسو  .2030-2018 اسقاملهدددة م ا  دددة التصددد ر ا القددد  
،ددمن ةطدداق االسقاملهددة، مددب أخددا أو،ددا  إمللهمهددة ووطنهددة  الرؤيددة املددالور  أعدد ةحتقهددق األجددأ ا 

  .ميهنة ا اضتبان
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ومكافحاة التصاحردتدهور املتاثررة   الانمم اإليكولويياة: حتسني حالاة 1اهلدف االسرتاتيجي   
 تدهور األراضيوقف وتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي  واإلسهام يف األراضي  

 ذات الصددلة الددنظذ اإلي ولوجهددة  اضقدداه علددى إةتاجهددة األرا،دد  وخدددمات 1-1األراار املتوقاا  
 زايدما.  أو

 الدنظذ اإلي ولوجهدةاملتأثر  وزايد  ملددر   النظذ اإلي ولوجهة  اضد من يشاشة 2-1األرر املتوق  
 لى التأمللذ. ع

مددن ملبددأ سددديور األرا،دد  واعتماديددا لوملدد   طوعهددة   و،ددب أيددداف وطنهددة3-1األراار املتوقاا  
 الراغبة ا ذلك، وحتديد التدابري ذات الصلة وسنقهايا، واست داث ةظذ الرصد ال زمة. البلدان 

وم ا  دددة  سقاسدددذ التددددابري اهلاد دددة إىل حتقهدددق اإلدار  املتدددتدامة ل را،ددد   4-1األرااار املتوقااا  
 . التص ر/سديور األرا، ، وسيزيز ياة التدابري وسنقهايا

  اهلدف االسرتاتيجي 2: حتسني ظروف معيشة السكان املتثررين  
امل ؤمة تبأ الاألمن الابااؤ  ملن ييهشون ا املناطق املتأثر  وسهتري حتتني   1-2األرر املتوق  

 صوهلذ على املهاة.ض
   حتتني سبأ عهش س ان املناطق املتأثر  وسنويييا. 2-2األرر املتوق  
، ومشارلتيذ ا عملهات والشباب سهما النتاء   مت ني الت ان احمللهني، ال3-2األرر املتوق  

 صنب القرار ا اال م ا  ة التص ر وسديور األرا،  وا قاف. 
 قترية النامجة عن التص ر وسديور األرا، . اضد بش أ لبري من اهلمر  ال :4-2األرر املتوق  

 قدرةمن أيل حتسني  وإدارهتا والتكيف معها (: ختفيف آاثر اجلفاف3اهلدف االسرتاتيجي )  
 على التثقلم النمم اإليكولوييةو  السكان املتثررين

 اضد من أثر ا قاف، مبا ا ذلك من خ ل اإلدار  املتتدامة ل را،  واملهاة. : 1-3األرر املتوق  
 اجلفاف.على التثقلم م   اجملتمعات زايدة قدرة: 2-3األرر املتوق    
اهلااادف االسااارتاتيجي 4: درّ منااااف  بيئياااة علاااى الصاااعيد العااااملي عااان طرياااق تنفيااا  اتفاقياااة   

  مكافحة التصحر بفعالية
  متدامهة اإلدار  املتدتدامة ل را،د  وم ا  دة التصد ر/سديور األرا،د  ا 1-4األرر املتوق  

 ل ر سابري املنا . وميا ة صون التنو  األحهاؤ  واست دامل املتتدام، 
 التهزر مب اسقاملات وعملهات بهئهة أخري متيدد  األطراف. أوجل سدعهذ   2-4 األرر املتوق 

اهلدف االسرتاتيجي 5: تعبئة قدر كب  من املوارد املالية وغا  املالياة لادعم تنفيا  االتفاقياة   
 عن طريق إقامة شراكات فعالة على الصعيدين العاملي و الوطين 

ال ا هددة ا الوملددن املناسددب   سيبئددة املزيددد مددن املددوارد املالهددة اليامددة واخلاصددة 1-5األراار املتوقاا  
 وإاتحتيا للبلدان األطراف املتأثر ، مبا ا ذلك عن طريق سيبئة املوارد احمللهة. 
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والقهدددددام   سدددددو ري الددددددعذ الددددددويل لبنددددداء القددددددرات احملددددددد  الابدددددرت بقيالهدددددة 2-5األرااااار املتوقااااا  
ا البلدددان األطددراف املتددأثر  لدددعذ سنقهددا االسقاملهددة، مبددا ا "عملهددات سدددخأ علددى أرت الواملددب"  ب

 بني بلدان ا نوب والتياون الث ث . طريق التياون بني الشمال وا نوب و هماذلك عن 
 ،بددال جيددود م ثقددة لتشددمهب ةقددأ الت نولوجهددا، خاصددة بشددرو  مناسددبة  3-5 األراار املتوقاا 

 ا ذلك شرو  مهّتر  وسق هلهة، حتبما يُتقق علهل، وسيبئة موارد غري مالهة أخري. مبا

 إطار التنفي  -رابعاا  
بواسددطة إجددراءات علددى الصدديهد الددوطإل أو دون اإلمللهمدد ،  تنقا االسدد اسهمهة أساسدداا سدد -6

وحيددد يداا  .وغدرييذ مدن أصد اب املصدل ة ذوي الصدلة بدعذ من مؤستدات االسقاملهدة والشدرلاء
الباب أدوار ومتؤولهات خمتل  األطدراف، ومؤستدات االسقاملهدة، والشدرلاء، وأصد اب املصدل ة 

 .املالور  أع ة اسهمهة االسا حتقهق األيداف 

  األطراف -ألف 
مبدددا ا ذلدددك مدددن خددد ل عدددن سنقهدددا االسددد اسهمهة، الرؤهتدددهة ست مدددأ األطدددراف املتدددؤولهة  -7
ألولوايمدددا الوطنهدددة وبدددرو   ت تا  إىل سوجهدددل التنقهدددا و قددداا سدددو س ددديل مدددن بدددراممت عمدددأ وطنهدددة،  مدددا

 .الت امن والشرالة الدولهني
تصددددبس االسدددد اسهمهة أدا   يالدددددة سوجددددل التنقهدددددا علددددى الصددددديد الددددوطإل ودون الدددددوطإل سو  -8

علدى متدتوي  ندة اسدتيرات للتنقها واحملل ، ا الوملن الاي مت َّن  هل األطراف من إجراء سقههذ 
ومي ددن ل ددأ طددرف أن ينقددا االسدد اسهمهة عددن طريددق االسددتقاد  مددن الشددرالات،  .سنقهددا االسقاملهددة

  .لات بني القطاعني اليام واخلاص، واالسقاملات املبت ر  هيا الشرا  مبا
ل لتزامدددات املنوطدددة هبدددا علدددى  خددد ل يددداة االسددد اسهمهة، وو قددداا ومددددف األطدددراف، مدددن  -٩

 الن و الوارد ا االسقاملهة، إىل ما يل   
 ملوارد املالية وغ  املالية: فيما يتعلق اب  

الهددددة لتنقهددددا االسقاملهددددة مددددن املصددددادر الدولهددددة زايد  سيبئددددة املددددوارد املالهددددة وغددددري امل )أ( 
واحمللهددددة، واليامددددة واخلاصددددة، ولددددالك مددددن اجملتميددددات احمللهددددة، مبددددا ا ذلددددك مصددددادر التمويددددأ غددددري 

 التقلهدية، والتمويأ املتيلق ابملنا ؛ 
سدددديور األرا،ددد  إطددداراا لدددزايد  استددداق وملددد   رصدددة اسدددت دام االسدددتقاد  مدددن  )ب( 

 منا ييا املتيدد ؛االستثمارات و يالهتيا و 
حتتني است دام اليملهات واملؤستات املالهة القاؤمة و/أو املبت ر  )مثدأ مر دق  ) ( 

  .البهئة الياملهة أو صناديق جديد  أخري(
 لسياسة العامة والتخطيط: فيما يتعلق اب  

حتدددب و،ددب بدددراممت اليمدددأ و/أو اخلطدددط الوطنهدددة ودون اإلمللهمهدددة واإلمللهمهدددة،  (د) 
 وسنقهايا وسنقه يا ورصديا ابةتظام بوصقيا أدوات  يالة لتنقها االسقاملهة؛  ،االملت اء
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و،دددددددب سهاسدددددددات ومهئدددددددة بهئدددددددات مؤاسهدددددددة لتيّيدددددددد وسنقهدددددددا اضلدددددددول مل ا  دددددددة  (ه) 
 ؛ ، مبا ا ذلك الوملاية واإلغاثة والتيااالتص ر/سديور األرا،  والت قه  من ل ر ا قاف

االسددددتقاد  مدددددن أوجدددددل التددددهزر وإدمدددددا  التصددددد ر وسددددديور األرا،ددددد  وا قددددداف  (و) 
اخلطدددط الوطنهدددة ذات الصدددلة ابالسقاملدددات البهئهدددة املتيددددد  األطدددراف األخدددري، وال سدددهما ‘ 1‘ ا

ا إطددار واليددة لددأ وااللتزامددات الدولهددة األخددري، حتددب االملت دداء، ‘ 2‘ ؛اسقددامله   ريددو األخددري ني
 ؛ ألمثأ من القيالهة ومنب ازدواجهة ا يودمنيا، مب حتقهق القدر ا

إدما  التص ر وسديور األرا،د  وا قداف لمدا  دب ا التهاسدات االملتصدادية  (ز) 
 ؛ والبهئهة واالجتماعهة هبدف زايد  أتثري سنقها االسقاملهة و يالهتل

و،ددب سهاسددات وسدددابري وأسددالهب إدار  بشددأن التأيددب للمقدداف وسدددبرة، مبددا ا  ) ( 
 خطط طوارا بشأن ا قاف، و قاا لوالية االسقاملهة؛ذلك 

 :لعمل امليداينفيما يتعلق اب  
 ؛ ارسات اإلدار  املتتدامة ل را، إعمال مم ( ) 
إعمدال ممارسددات اإلصدد   واالستصد   بابهددة املتدداعد  علدى اةتيددا  و دداؤ   (ي) 

 النظام البهئ  وخدماسل؛ 
اطر ا قدددداف وةظددددذ إةدددداار مب ددددر اسدددت داث وسشددددابهأ بددددراممت لرصددددد وإدار  خمدددد ) ( 

 وشب ة أمان بشأهنا، حتب االملت اء؛ 
  سشمهب سبأ اليهش البديلة؛ (ل) 
إةشداء ةُظددذ لتقاسددذ امليلومدات وامليددارف وستدديهأ الدربط الشددب   بشددأن أ  ددأ  )م( 

 املمارسات والنيو  املم ن اسباعيا ا سدبر ا قاف. 

 جلنة استعراض تنفي  االتفاقية -ابء 
 سددددؤدي  نددددة اسددددتيرات سنقهددددا االسقاملهددددة، حتددددن سددددلطة مددددؤمتر األطددددراف وسوجهيددددل، دوراا  -10

بوسدداؤأ  ،علددى اسددتيرات سنقهددا االسقاملهددة ويدداة االسدد اسهمهةاألطددراف ا متدداعد  مددؤمتر  مرلددزايا 
 منيا ما يل   

سقهددهذ التقددارير املقدمددة مددن األطددراف وال هددا ت األخددري امليددّد  للتقددارير ملصددد  )أ( 
 إىل سوصهات ومشاريب مقررات  دد  الابرت ل  ينظر  هيا مؤمتر األطراف؛ التوصأ

 جلتداتسهتري سبادل امليلومات عن التدابري امليتمد  من األطدراف مدن خد ل  )ب( 
الرمسهدددة وغدددري الرمسهدددة واملندددابر اإلل  وةهددددة بشدددأن املتددداؤأ املوا،دددهيهة، مبدددا ا ذلدددك بندددداء الت ددداور 

 .والدروس املتتقاد  خبصوص التنقها على أرت الواملب القدرات، وأ  أ املمارسات،

 جلنة العلم والتكنولوييا -ييم 
مبتددامهة يهئددة التقاعددأ بددني و تقدم  نددة اليلددذ والت نولوجهددا، بندداء علددى طلددب مددؤمتر األطددراف، سدد -11

 ا يت اليلمهة لتقههذ االسقاملهة واالس اسهمهة وسنقهامها عن طريق املشور  اليلوم والتهاسات، 
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اإلسدددديام ا حتتددددني القيددددذ اليلمدددد  واملير ددددة اليلمهددددة املتيلقددددة ابليملهددددات الدددد   )أ( 
 ؛األمورلول للتصدي هلاة اض اد كسق   إىل التص ر وسديور األرا،  وا قاف و

اإلسيام ا سلبهة االحتهاجدات احملددد  للتد ان احمللهدني واملتداعد  علدى حتديدد  )ب( 
 ت ميهشة الت ان ا املناطق املتأثر ؛اضلول ال  حتتن متتواي

الددددربط الشددددب   بددددني املؤستدددددات اليلمهددددة املينهددددة ابلتصدددد ر وسدددددديور ستدددديهأ  ) ( 
مددن أجددأ  األرا،دد  وا قدداف واألةشددطة ا اريددة مددن خدد ل يهئددة التقاعددأ بددني اليلددوم والتهاسددات

 ؛سقدمي سوصهات ألغرات التنقها
عددن طريددق إسددداء املشددور  اليلمهددة ا  متدداعد   نددة اسددتيرات سنقهددا االسقاملهددة )د( 

 .الوملن املناسب بشأن املتاؤأ املنيمهة املتصلة ابإلب ت

 اآللية العاملية -دال 
ا اإلسددددديام ا التيبئدددددة املالهدددددة، ودعدددددذ ةقدددددأ مرلزيدددددة ست مدددددأ ا لهدددددة الياملهدددددة متدددددؤولهة  -12

 .االسقاملهدة واالسد اسهمهةالت نولوجها، واست شاف القرص املتاحة لدزايد  التمويدأ مدن أجدأ سنقهدا 
 وس طلب بالك بواسطة ما يل  

 دعذ سيبئة املوارد من أجأ سنقها االسقاملهة واالس اسهمهة؛ )أ( 
متاعد  البلدان األطراف املتأثر  على است شاف حلول من أجأ سيبئة املدوارد  )ب( 

 ملهة؛ا إطار االسقاالبلدان املطاِبقة ل حتهاجات امليرب عنيا ا براممت عمأ 
و،ددب خهددارات متويددأ جديددد ، مبددا ا بقهدداد  ، ابلتيدداون مددب الشددرلاء املينهددني، القهددام ) ( 

  .سديور األرا،  من أجأ سنقها االس اسهمهةلومل  ذلك إم اةهة إةشاء صندوق متتقأ 

 األمانة -هاء 
سقدددددمي مددددن ، بقدددو  يتدددتلزم  ددددا  سنقهدددا يدددداة االسددد اسهمهة اسددددتمرار ميددددام أماةدددة االسقاملهددددة -13
لقددددرات مبدددا يتناسدددب مدددن ال ددددمات األساسدددهة، والددددعو ، وحتديدددد جدددداول األعمدددال، والتمثهدددأ، ل

 ريا. ادو أواملوارد، وذلك هبدف دعذ األطراف ومؤمتر األطراف واهلهئتني القرعهتني ل سقاملهة ا أداء 

 الرصد واإلبالغ والتقييم -خامساا  
عدن طريدق سقددمي األطدراف سقاريريدا ا ديدد  سهمهة رُيصد التقدم احملرز ا سنقهدا االسد اس -14

وسقامسيا التمارب الوطنهة وأ  أ املمارسات والددروس املتت لصدة، الوطنهة إىل مؤمتر األطراف، 
ا مددددد ندددددة اسدددددتيرات سنقهدددددا االسقاملهدددددة لددددد  ينظدددددر  هيولددددداا عدددددن طريدددددق مراجيدددددة وسقهدددددهذ هرييمدددددا 

 األطراف.  مؤمتر
أن ‘ 1‘األيدداف االسد اسهمهة، شدريطة حتقهق حنو احملرز م وال بد من اإلب ت عن التقد -15

ي ددددون لدددددي األطددددراف بها ت/ميلومددددات وطنهددددة رمسهددددة لا هددددة لسبدددد ت عددددن التقددددديرات الوطنهددددة 
اإلب ت ا املقدام األول يتتند أن ‘ 2‘ ؛لتألهد ص تيا املتتمد  من مصادر البها ت الياملهة أو

 بها ت وطنهة رمسهة. إىل 
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املؤشددددرات املتيلقددددة ابأليددددداف االسدددد اسهمهة، عنددددد ال ددددرور  اسددددتيرات وسنقددددهس ابدددد  وينب -16
واالملت دددددداء، ابلنظددددددر إىل ةظددددددام اإلب ت/مؤشددددددرات أيددددددداف التنمهددددددة املتددددددتدامة، وابإلشددددددار  إىل 

غرييددددا مددددن ، واسقاملهددددات ريددددو، و 2030خطددددة عمددددأ التنمهددددة املتددددتدامة ليددددام  واسددددتيرات متابيددددة
آتزر التنقهددا وسقددادي حتتددني مددن أجددأ ذات الصددلة، وذلددك تيدددد  األطددراف املبهئهددة السقاملددات اال

 . بهنيا االزدواجهة
مددددن االسددد اسهمهة )إطدددار التنقهددددا( مدددن خدددد ل  الرابدددبُه دددطلب ابإلبددد ت عددددن البددداب سو  -17

 ندددة اسدددتيرات سنقهدددا االسقاملهدددة ا سنقدددهس املبدددادا وبصدددقة طوعهدددة إىل أن سنظدددر اإلبددد ت ال هقددد  
 اللمنددددة اجتماعدددداتجلتددددات للت دددداور ا إطددددار إم اةهددددة سنظددددهذ ول ددددمان  .سبدددد تالتوجهيهددددة ل
ه دد مدؤمتر األطدراف، عندد سدبشأن امليلومات املقدمة ا التقدارير،  وبهنيا دوراتأثناء الامليقود  

  .ا لتات اللزوم، موا،هب بيهنيا ُستتيرت أثناء سلك

ماااان  4-1ساااارتاتيجية مؤشاااارات التقاااادم املسااااتعملة لابااااالغ عاااان األهااااداف اال  
 االسرتاتيجية

املؤشددددرات املتددددتيملة لسبدددد ت عددددن االسدددد اسهمهة يدددد  سلددددك الدددد  حدددددديا األطددددراف ا  -18
) همدددا خيدددا  12-م أ/15( و3-1) همدددا خيدددا األيدددداف االسددد اسهمهة  11-م أ/22املقدددررين 

،ددب القريددق (. وإ،ددا ة إىل املؤشددرات الدد  اسقددق علهيددا مددؤمتر األطددراف، و 4اهلدددف االسدد اسهم  
اليامدددأ اض دددوم  الددددويل امليدددإل ابإلطدددار االسدددد اسهم  املقبدددأ ل سقاملهدددة مؤشدددرين اثندددني لليدددددف 

 )اةظر ا دول أد ة(.  4االس اسهم  
وملددد يرغددب األطددراف ا اإلبدد ت عددن التقدددم احملددرز ا حتقهددق ا  ر املتومليددة ل يددداف  -1٩

جملموعدددة مدددن املؤشدددرات ابسدددت دام مؤشدددرات لمهدددة غدددري املشدددمولة متامددداا هبددداة ا 3-1االسددد اسهمهة 
 مناسبة وطنهاا أو ميلومات لهقهة، حتب االملت اء. 

 ا دول
 من االسرتاتيجية 5-1قائمة مؤشرات التقدم املستعملة لابالغ عن األهداف االسرتاتيجية 

 املتأثر  النظذ اإلي ولوجهةحتتني حالة  :1اهلدف االسرتاتيجي 

 االهايات املتيلقة ابلابطاء األر،  1-1 اهلدف االس اسهم 
 االهايات املتيلقة كةتاجهة األرا،  أو أداؤيا 2-1اهلدف االس اسهم  
 االهايات املتيلقة مب زو ت ال ربون  وق األرت وحتتيا  3-1اهلدف االس اسهم  
 ميهشة الت ان املتأثرينحتتني  روف  :2 اهلدف االسرتاتيجي
االهايددات املتيلقددة ابلتدد ان الدداين ييهشددون حتددن خددط الققددر النتدد   1-2اهلدف االس اسهم  

 و/أو ابلتقاوت ا الدخأ ا املناطق املتأثر 
االهايددات املتيلقددة كم اةهددة اضصددول علددى املهدداة الصدداضة للشددرب ا  2-2اهلدف االس اسهم  

 املناطق املتأثر 
اقهدد  ل ر ا قدداف والت هدد  مييددا وإدارمددا مددن أجددأ حتتددني ملددددر   :3االسرتاتيجي  اهلدف

 على التأمللذ النظذ اإلي ولوجهةالت ان املتأثرين و 
 يُرصد من خ ل امليلومات ال هقهة 
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 االسقاملهة بقيالهةدّر منا ب بهئهة على الصيهد اليامل  عن طريق سنقها   4 اهلدف االسرتاتيجي
 االهايات املتيلقة مب زو ت ال ربون  وق األرت وحتتيا 1-4اهلدف االس اسهم  
 وسوّزعيا االهايات املتيلقة بو ر  أةوا  خمتار  2-4اهلدف االس اسهم  
عدن سيبئة ملدر لبري مدن املدوارد املالهدة وغدري املالهدة لددعذ سنقهدا االسقاملهدة  :5اهلدف االسرتاتيجي 

 طريق إملامة شرالات  يالة على الصيهدين اليامل  والوطإل
 االهايات املتيلقة ابملتاعد  اإلمناؤهة الرمسهة الثناؤهة واملتيدد  األطراف 1-5اهلدف االس اسهم  
 االهايات املتيلقة ابملوارد اليامة احمللهة  2-5اهلدف االس اسهم  
 املتيلقة بيدد شرلاء التمويأ املش  االهايات  3-5اهلدف االس اسهم  
 املوارد امليبأ  من مصادر متويأ مبت ر ، مبا ا ذلك من القطا  اخلاص 4-5اهلدف االس اسهم  

من أيداف التنمهة  17حددت املؤشرات املبنهة أد ة لسب ت عن اإل ازات ال  مت حتقهقيا لبلوت اهلدف 
وسنشهط الشرالة الياملهة من أجأ التنمهة املتتدامة" وخباصة أيداف التنمهة املتتدامة "سيزيز وساؤأ التنقها 

املتتدامة املتيلقة ابلت نولوجها وبناء القدرات. وملد ا ب ياة املؤشرات لتابهري ،من إطار عملهة مراجيدة 
 وابلتايل،  قد أدرجن بوصقيا مصدر ميلومات مؤملتاا ا املتتقبأ.  )أ(أيداف التنمهة املتتدامة

للبلددددددان النامهدددددة والبلددددددان الددددد  ميدددددر  رُمق دددددر املبلدددددا اإلمجدددددايل للتمويدددددأ ال 5-5اهلدف االس اسهم  
املتصددددددداديا مبرحلدددددددة اةتقالهدددددددة لتشدددددددمهب سطدددددددوير وةقدددددددأ وةشدددددددر وسيمدددددددهذ 

 الت نولوجها التلهمة بهئهاا 
البلدددددان، عدددددد اسقاملددددات وبددددراممت التيدددداون اليلمدددد  و/أو الت نولددددوج  بددددني  6-5اهلدف االس اسهم  

 حتب ةو  التياون
ملهمددة املتدداعد  املالهددة والتقنهددة املتييَّددد هبددا للبلدددان النامهددة والبلدددان الدد   7-5اهلدف االس اسهم  

مير املتصاديا مبرحلة اةتقالهدة بددوالرات الدوالايت املت دد ، مبدا ا ذلدك 
عدددن طريدددق التيددداون بدددني الشدددمال وا ندددوب و همدددا بدددني بلددددان ا ندددوب 

 الث ث  والتياون
، مبراجيددة املؤشددرات وامليلومددات سددهقوم املنتدددي التهاسدد  الر هددب املتددتوي امليددإل ابلتنمهددة املتددتدامة، سددنوايا  )أ(

 من أيداف التنمهة املتتدامة.  17املتيلقة ابهلدف 
    


