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

 ( من جدول األعمال املؤقتج)3)ب( و2البندان 
 : اآلثار المترتبة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 اإلطار االستراتيجي المقبل لالتفاقية
 تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي

 إقليمية ووطنية معينةمعالجة أوضاع 

 اإلطار االستراتيجي المقبل لالتفاقية  
تقريرررر الفريرررم العامرررل الحكرررومي الررردولي المعنررري ااإلطرررار االسرررتراتيجي المقبرررل   

 لالتفاقية

 موجز  
 ، إنشرراف ي يررم عامرري دورروم  دوي12-/م أ7قرر ر مررؤأل  األ،رر اب، قوجرر  م رر ر   

العمي  لالتفاقية. و،ُل  إىل الف يم العامي ت ييم اخلطة وإ،اريعىن باإل،ار االسرتاتيج  امل بي 
، (2008-2018) االسرررتاتيجيني الرراليني للتررنوار العشرر  مررن أجرري تعزيررز تنفيرر  االتفاقيررة

والنظررر  خل اخليرررارار املتادرررة للرررن ل االسررررتاتيج  لتنفيررر  االتفاقيرررة الررر    ورررن العمررري بررر  خل 
 .2016 د الف يم العامي ثالثة اجتماعار خالل عام املتت بي. وإث  اختاذ ذلك امل  ر، ع

و،ُلرررر  إىل الف يررررم العامرررري أن ي رررردم النترررراإل األوليررررة الرررر  يتو رررري إلي ررررا إىل الرررردور   
، 2016اخلامترة عشر   للجنرة اسررتع اي تنفير  االتفاقيرة، الرر  تع رد خل تشر ين األول/أ ترروب  

الثالثة عش   ملرؤأل  األ،ر اب  ر  ينظر  يي را وأن ي دم اقرتادات  الن اإية إىل األ، اب خل الدور  
 ويعتمدها على وج  االدتمال. 

وتتضرررمن هررر   الوثي رررة استع ااررراا لالجتماعرررار الررر  ع ررردها الف يرررم العامررري، وتبرررني  
الواع الر اهن لالقرتادرار الر  قردم ا، وت ردم مشر و  إ،رار اسررتاتيج  م بري عنوانر   اإل،رار 

  إىل األ،رر اب 2030-2018حررد  ملوايحررة التصررح  للفرررت  االسرررتاتيج  التفاقيررة األمررم املت
خل الرررردور  الثالثررررة عشرررر  ، بعررررد أن أُتيحررررت النترررراإل األوليررررة الرررر  تو رررري إلي ررررا الف يررررم العامرررري 

  .(1)لأل، اب للتعليم علي ا خل الدور  اخلامتة عش   للجنة استع اي تنفي  االتفاقية
__________ 
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 الخلفية -أوالً  
، 8-/م أ3اعتمرد األ،ر اب خل اتفاقيررة األمرم املتحررد  ملوايحرة التصررح ، قوجر  امل رر ر  -1

( )االسررتاتيجية(. 2018-2008اسرتاتيجية لعشر  سرنوار وإ،راراا لتعزيرز تنفير  االتفاقيرة )خطة 
الرر  اسرت ررد  ررا  -االسرررتاتيجية والتنفي يررة  -وتضررمنت االسرررتاتيجية تمرروعتني مررن األهررداب 

 باالتفاقيرررة خل مرررا قررراموا بررر  مرررن أعمرررال خرررالل ذلرررك نيمجيرررع أ رررحاب املصرررلحة والشررر  اف املعنيررر
 م . اإل،ار الز 

، ي ررررد قرررر ر مررررؤأل  2018وقررررا أن الفرررررت  احملرررردد  لالسرررررتاتيجية ال اهنررررة تنت رررر  خل عررررام  -2
، إنشررررررراف ي يرررررررم عامررررررري دوررررررروم  دوي يعرررررررىن باإل،رررررررار 12-/م أ7األ،ررررررر اب، قوجررررررر  م ررررررر ر  

ف بالنظ  خل أ  هنرل اسررتاتيج  م بري  ورن العمري بر  لتنفير  االسرتاتيج  امل بي لالتفاقية ويول  
 .االتفاقية

 يل :  ما األ، اب، خل نفس امل  ر، نطاق عمي الف يم وواليت ،   وددد -3
ت يررريم االسررررتاتيجية الاليرررة، قرررا خل ذلرررك مررردأ يعاليرررة تنفيررر ها وأ يرررة وارررع  )أ( 

 مؤ  ار ل ياس الت دم احمل ز خل الفرت  امل بلة؛
ن العمري بر  النظ  خل اخليرارار املتادرة للرن ل االسررتاتيج  لالتفاقيرة الر    ور )ب( 

 خل املتت بي؛
اقرررررتا  هنررررل ينبترررر  أن تعتمررررد  االتفاقيررررة مررررن أجرررري توج  ررررا االسرررررتاتيج  خل  )ج( 
 املتت بي.

و،ُل  إىل الف يم العامي أيضاا أن ي ردم النتراإل األوليرة الر  يتو ري إلي را للتعليرم علي را  -4
سرر امار الرروارد  خل هرر ا اإل. وأديلررت خل الرردور  اخلامتررة عشرر   للجنررة اسررتع اي تنفيرر  االتفاقيررة

الشأن إىل الف يم العامري خل اجتماعر  الثالرأ وأُدترت خل مشر و  االسررتاتيجية علرى النحرو املبرني 
 خل م يم ه   الوثي ة.

عضررواا. وع رر  تعيررني املمثلررني  25و رران الف يررم العامرري يتررألف مررن رإيتررني مشررار ني و -5
ألمانررررة، االجتماعررررار الثالثررررة التاليررررة خل اإلقليميررررني، برررردأ الف يررررم عملرررر  وع ررررد، قترررراعد  مررررن ا

 : 2016 عام
. وقر ر الف يرم 2016نيتران/أب يي  8إىل  6ُع د االجتما  األول خل برون مرن  )أ( 

حبيأ يتتىن لأل، اب، حبلول الدور  اخلامتة عشر   على أس   حنو ممون املض  قدماا خل العمي 
اسرتاتيجية  املة ُم رت . غري أن  مل يوارع للجنة استع اي تنفي  االتفاقية، التعليم على مش و  

 أ  مش و  وثي ة على ال غم من إج اف ت ييم لالسرتاتيجية الالية ومدأ تنفي ها؛
. 2016ألوز/يوليرررر   28إىل  26وُع ررررد االجتمررررا  الثرررران أيضرررراا خل بررررون مررررن  )ب( 

  ررت بررني أقررواس ووايررم الف يررم علررى مجيررع أبررواب الررنر الف عيررة ت  يبرراا، باسررتثناف بضررع ي رر ار تُ 
مع وية إلج اف املزيد من التشاور، وب ا، استومي م رتدراا  رامالا السررتاتيجية جديرد  لتعلرم علير  

 للجنة؛عش   األ، اب خل الدور  اخلامتة 
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تش ين األول/أ توب  ع ر   22إىل  21وُع د االجتما  الثالأ خل نريويب من  )ج( 
لف يرررم ثررررديثاا ملشررر و  االسرررررتاتيجية ي ررروم علررررى الررردور  اخلامترررة عشرررر   للجنرررة مبا رررر  . ووارررع ا

 ا وليرررني؛ و)ب( التعلي رررار الررر  أرسرررلمترررودار الوثررراإم الررر  أُعررردر خرررالل االجتمررراعني األ )أ(
األ،ر اب خررالل االتررار العامررة للرردور  اخلامتررة عشر   للجنررة والرر  أُدرجررت خل الت  يرر  اخلتررام  

اإلطرار اتيجية الر  اتفرم علي را الف يرم هرو  (. وعنوان مش و  االسررت ICCD/CRIC(15)/7للدور  )
إدراج هرررردب إال أن  . 2030-2018االسررررتراتيجي التفاقيررررة مكافحررررة التصررررحر للفترررررة 

اسرررتاتيج  جديررد بشررأن اافرراب اقرررُت  خررالل االجتمررا  الثالررأ جعرري مررن الضرر ور  أن  تمررع 
نظرر  يالف يررم ترردداا علررى هررامأل مررؤأل  األ،رر اب امل برري لواررع اللمتررار األخررري  علررى وثي ررة  رر  

 يي ا األ، اب.

 لمشروع االستراتيجية ةالراهنالحالة  -ثانياً  
ث امل يررم  رر   الوثي ررة مررن بتررة أبررواب رإيتررية هرر : االسرررتاتيجية احملررد  يتررألف مشرر و   -6

وباب حيدد ال ضايا املتعل ة إ،ار التنفي ، م دمة، ال ؤيا، األهداب االسرتاتيجية وآثارها املتوقعة، 
 باإلبالغ عن الت دم احمل ز خل تنفي  االسرتاتيجية امل رتدة وت ييم ا ور دها.

ل الرردور  اخلامتررة عشرر   للجنررة اسررتع اي تنفيرر  االتفاقيررة، علررى األ،رر اب، خررال و رردد -7
اافاب جزفاا ال يتجزأ من ج ود التنفير  معااة أ ية التصد  لل ضايا املتصلة باافاب واعتبار 

جزفاا من التوج  االسرتاتيج  امل بي هلر   االتفاقيرة. وأُدرجرت هر   التعلي رار خل  ايضالا عن  وهن
 (.ICCD/CRIC(15)/7دور  )الت  ي  اخلتام  لل

  احملرردد املتعلررم باافرراب الرر   قدمرروتو رري الف يررم العامرري، بعررد النظرر  خل هرر ا االقرررتا   -8
األ،رر اب خررالل اجتماعرر  الثالررأ، إىل توايررم خل ابراف ي ضرر  برراقرتا  هرردب اسرررتاتيج  جديررد 

وقرت وار ور  إجر اف بشأن ه ا املواو  وإدراج  خل مش و  االسرتاتيجية. إالّ أن  بترب  اريم ال
املزيررد مررن املشرراورار الت نيررة بشررأن هرر   املتررألة، قرر ر الف يررم إعرراد  النظرر  خل  ررياغة هرر ا اهلرردب 

) مرا ير د خل امل يرم( ووارع الصريتة الن اإيرة ملشر و  االسررتاتيجية خرالل اجتمرا   (2)االسرتاتيج 
االتفرراق، بعررد التشرراور مررع  اسررتثناإ  يُع ررد علررى هررامأل الرردور  الثالثررة عشرر   ملررؤأل  األ،رر اب. وم

، قبي بدف الدور  الثالثة 2017أيلول/سبتمرب  5ال إيتني املشار ني، على ع د ه ا االجتما  خل 
 عش   ملؤأل  األ، اب.

ويشوي مش و  االسرتاتيجية امل رت  امل يم  ر   الوثي رة نصراا اتفرم علير  الف يرم باسرتثناف  -9
بعرررد إجررر اف مناقشرررار عامرررة  ،ملتعلرررم باافررراب. ويُتوقرررعالصرررياغة احملررردد  لل ررردب االسررررتاتيج  ا

خالل االتة العامة، أن حيرال مشر و  االسررتاتيجية إىل ي يرم اتصرال إلجر اف قر اف  هناإيرة لر  قبري 
 ع ا  على مؤأل  األ، اب لينظ  يي  ويعتمد  على وج  االدتمال.

 التوصيات -ثالثاً  
 القيام اما يلي:في ة عشرة، قد يرغب مؤتمر األطراف، في دورته الثالث -10

__________ 

   أورد ه ا اهلدب االسرتاتيج ، هو وآثار  املتوقعة، بال رقم خل امل يم. (2)
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أن ينظررر فرري مشررروع االسررتراتيجية المقترررق مررا الفريررم العامررل الحكررومي  )أ( 
 الدولي المعني ااإلطار االستراتيجي المقبل لالتفاقية وأن يعتمده؛ 

أن يطلب إلى األطراف إدراج الزخم االستراتيجي لالستراتيجية في صلب  )ب( 
ارذل  نججرًا منظمراً ومحردد الجردف لتنفيرذ اتفاقيرة األمرم ، فتضما عملية التخطيط الوطني

 المتحدة لمكافحة التصحر؛
أن يطلب أيضًا إلرى مؤسسرات اتفاقيرة األمرم المتحردة لمكافحرة التصرحر  )ج( 

دعرم األطرراف فري تنفيررذ راإلطرار االسرتراتيجي التفاقيرة األمررم المتحردة لمكافحرة التصررحر 
 ر.2030-2018 للفترة
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 المرفم

المقبررررل امررررا اتفررررم عليرررره الفريررررم العامررررل  االسررررتراتيجياإلطررررار مشررررروع   
الحكرررومي الررردولي المعنررري ااإلطرررار االسرررتراتيجي المقبرررل لالتفاقيرررة قبرررل 

 2017أيلول/سبتمبر  5اجتماعه الختامي المقرر عقده في 
                مكافحررررررررررة التصررررررررررحر األمررررررررررم المتحرررررررررردة لاإلطررررررررررار االسررررررررررتراتيجي التفاقيررررررررررة   

 2030–2018للفترة 

 مقدمة  -أوالً  
ي رر  تترر م خل  .التصررح  وترردهور األراارر  واافرراب ثررديار ذار بعررد عررامل يشرروي  -1

املشا ي االقتصادية واالجتماعية والبيئيرة، مثري الف ر ، واعرتالل الصرحة، وانعردام األمرن التر اإ ، 
نررراا، واهلجررر   وي ررردان التنرررو  األديررراإ ، ونررردر  امليرررا ، وا فررراي ال ررردر  علرررى الترررأقلم مرررع تترررري امل

وال تررزال تشروي ثرديار خطررري  للتنميرة املترتدامة لرردأ مجيرع األ،رر اب،  .تُفاقم راخل ال تر ية، و 
 . سيما خل البلدان املتأث   ال
اسرررررتاتيجيار علررررى التصررررد  للتصررررح  وترررردهور األراارررر  واافرررراب ينطررررو  وسرررروب  -2

األرااررر  وإعررراد  تأهيررري  ت  رررز خل آن وادرررد علرررى زيررراد  إنتاجيرررة األري،ويلرررة األجررري متواملرررة 
و ورررن التفاقيرررة األمرررم املتحرررد  ملوايحرررة  .واملررروارد املاإيرررة والفررراإ علي رررا وإداردرررا إدار  مترررتدامة

التصرح  )االتفاقيرة( أن تضرطلع برردور يفرور  خل معاارة تلرك ال ضررايا مرن خرالل بنراف ال رردرار، 
مرر ، والتوعيررة، ودشررد املرروارد، وتبررادل التجررارب الناجحررة، ون رري التونولوجيررا، وت ررد  الرردعم العل

ومترررراعد  األ،رررر اب علررررى تنفيرررر  التياسررررار علررررى الصررررعد الررررو،  ودون اإلقليمرررر  واإلقليمرررر  
  .والدوي

التنميرررة وخطرررة ث يرررم أهرررداب االتفاقيرررة  ‘1‘وسررروب تتررر م االسررررتاتيجية ييمرررا يلررر :  -3
املتررررررتدامة مررررررن أهررررررداب التنميررررررة  15سرررررريما مررررررا يتعلررررررم باهلرررررردب  ، ال2030املتررررررتدامة لعررررررام 

:  موايحرررة التصرررح ، وتررر ميم األرااررر  والرتبرررة املتررردهور ، قرررا خل ذلرررك األرااررر  3-15 والتايرررة
املتضرر ر  مررن التصررح  واافرراب والفيضررانار، والتررع  إىل ث يررم عررامل خررال مررن  رراه   ترردهور 

وأهداب التنمية املتتدامة املرتابطة األخ أ، وذلرك ارمن نطراق  ، 2030األراا ، حبلول عام 
  .االرت اف خبدمار النظم البيئية ‘3‘ ثتني   وب معيشة التوان املتأث ين؛ ‘2‘االتفاقية؛ 

 الرؤية  -ثانياً  
ويعورررررس إىل الرررررد األد  من مرررررا وي لررررري مترررررت بي يتجنررررر  التصرررررح /تدهور األرااررررر   -4

ويتعى جاهداا إل راد ر من آثار اافاب خل املنا،م املتأث   على مجيع املتتوياوخيفف اجتاه ما 
، اررمن 2030خطررة التنميررة املتررتدامة لعررام مررع  ألا ررياا عررامل خررال مررن  رراه   ترردهور األراارر  

  .نطاق االتفاقية
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 األهداف االستراتيجية واآلثار المتوقعة -ثالثاً  
سروب توجر   األهرداب االسرررتاتيجية  التاليرة أعمرال مجيررع أ رحاب املصرلحة والشرر  اف  -5

ث يررم هرر   األهررداب  يترر موب وسرر .2030-2018موايحررة التصررح  خل الفرررت  خل اتفاقيررة 
اررمن نطرراق االتفاقيررة، مررع أخرر  أواررا  إقليميررة  ال ؤيررة املرر  ور  أعررال ث يررم الطويلررة األجرري خل 

  .وو،نية معينة خل التبان
ومكافحررة التصررحر/تدهور : تحسرريا لالررة الررنظم البيميررة المترر ثرة، 1الجرردف االسررتراتيجي   

 تدهور األراضيوقف وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي، واإلسجام في راضي، األ
              : الفرررراإ علررررى إنتاجيررررة األراارررر  وخرررردمار الررررنظم البيئيررررة ذار الصررررلة 1-1األثررررر المتوقرررر  

 أو زياددا. 
: الرررد مرررن هشا رررة الرررنظم البيئيرررة املترررأث   وزيررراد  قررردر  الرررنظم البيئيرررة علرررى 2-1األثرررر المتوقررر  

 التأقلم. 
مررن قبرري ترردهور األراارر  واعتمادهررا لوقررف  ،وعيررة : واررع أهررداب و،نيررة3-1األثررر المتوقرر  

 ال اغبة خل ذلك، وثديد التدابري ذار الصلة وتنفي ها، واستحداث نظم ال  د الالزمة. البلدان 
ت اسررم الترردابري اهلاديرررة إىل ث يررم اإلدار  املترررتدامة لألراارر  وموايحرررة : 4-1األثررر المتوقررر  

 . التصح /تدهور األراا ، وتعزيز ه   التدابري وتنفي ها
الجدف االستراتيجي )...(: تخفيف آثار الجفاف وتدارها، وزيادة قدرة النظم اإليكولوجية   

 على الت قلم والسكان المت ثريا على الت هب، وتحسيا قدرات االستجااة والتعافي
ذلرك مرن خرالل اإلدار  املترتدامة لألراار   الد من أث  اافاب، قرا خل: 1-األثر المتوق  س

 . وامليا 
 الد من قابلية اجملتمعار للتأث  باافاب.  :2-األثر المتوق  س

  : تحسيا ظروف معيشة السكان المت ثريا2 االستراتيجي الجدف  
تررربي الاألمرررن التررر اإ  ملرررن يعيشرررون خل املنرررا،م املترررأث   وتيترررري ثترررني : 1-2األثرررر المتوقررر  

 صوهلم على امليا .املالإمة ل
 : ثتني سبي عيأل سوان املنا،م املتأث   وتنويع ا. 2-2األثر المتوق  
، ومشررررار ت م خل والشررررباب سرررريما النترررراف : ألوررررني الترررروان احملليررررني، ال3-2األثررررر المتوقرررر  

 ل موايحة التصح  وتدهور األراا  واافاب. عمليار  نع ال  ار خل تا
الرررد بشررروي  برررري مرررن اهلجررر   ال تررر ية النامجرررة عرررن التصرررح  وتررردهور  :4-2األثرررر المتوقررر  

 األراا . 
علرررى الصرررعيد العرررالمي عرررا طريرررم تنفيرررذ اتفاقيرررة ايميرررة : درّ منررراف  3جي االسرررتراتي الجررردف  

  مكافحة التصحر افعالية
: متا ة اإلدار  املتتدامة لألراا  وموايحة التصح /تدهور األراار  خل 1-3المتوق  األثر 

 آثار تتري املناا. ومعااة  ون التنو  األدياإ  واستخدام  املتتدام، 
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 التآزر مع اتفاقار وعمليار بيئية أخ أ متعدد  األ، اب. أوج  تدعيم : 2-3 األثر المتوق 
المررروارد الماليرررة وغيرررر الماليرررة لررردعم تنفيرررذ قررردر ابيرررر مرررا مرررة : تعب4جي االسرررتراتي الجررردف  

 الوطني العالمي و االتفاقية عا طريم إقامة شرااات فعالة على الصعيديا 
الواييررة خل الوقررت املناسرر  : تعبئررة املزيررد مررن املرروارد املاليررة العامررة واخلا ررة 1-4األثررر المتوقرر  

 وإتادت ا للبلدان األ، اب املتأث  ، قا خل ذلك عن ، يم تعبئة املوارد احمللية. 
وال يررررام : تررررويري الرررردعم الرررردوي لبنرررراف ال رررردرار احملرررردد  الترررر ي بفعاليررررة 2-4األثررررر المتوقرررر  

خل البلرردان األ،رر اب املتررأث   لرردعم تنفيرر  االتفاقيررة، قررا خل  عمليررار ترردخي علررى أري الواقررع    ب
 بني بلدان اانوب والتعاون الثالث . ، يم التعاون بني الشمال واانوب وييماذلك عن 

 ،برر ل ج ررود موثفررة لتشررجيع ن رري التونولوجيررا، خا ررة بشرر و  مناسرربة: 3-4 األثررر المتوقرر 
 خل ذلك   و  ميّت   وتفضيلية، دتبما يُتفم علي ، وتعبئة موارد غري مالية أخ أ. قا

 إطار التنفيذ -رااعاً  
بواسطة إج افار على الصرعيد الرو،  أو دون اإلقليمر ،  سوب تنف  االسرتاتيجية أساساا  -6

وحيرردد هرر ا  .الصررلةوغررريهم مررن أ ررحاب املصررلحة ذو   برردعم مررن مؤستررار االتفاقيررة والشرر  اف
البرراب أدوار ومتررؤوليار  تلررف األ،رر اب، ومؤستررار االتفاقيررة، والشرر  اف، وأ ررحاب املصررلحة 

 .امل  ور  أعال االسرتاتيجية خل ث يم األهداب 

  األطراف -ألف 
قرا خل ذلرك مرن خرالل مرا عرن تنفير  االسررتاتيجية، ال إيترية تتحمي األ، اب املترؤولية  -7

ألولويادررا الو،نيررة وبرر و   وسرروب ثترراج إىل توجيرر  التنفيرر  وي رراا تضررع  مررن برر امل عمرري و،نيررة، 
 .التضامن والش ا ة الدوليني

وسرروب تصرربس االسرررتاتيجية أدا  يعالررة توجرر  التنفيرر  علررى الصررعد الررو،  ودون الررو،   -8
على مترتوأ انرة اسرتع اي للتنفي  واحملل ، خل الوقت ال   ألو ن يي  األ، اب من إج اف ت ييم 

و وررن لورري ،رر ب أن ينفرر  االسرررتاتيجية عررن ، يررم االسررتفاد  مررن الشرر ا ار،  .تنفيرر  االتفاقيررة
  .الش ا ار بني ال طاعني العام واخلاص، واالتفاقار املبتو   يي ا قا
لاللتزامرررار املنو،رررة  رررا علرررى  خرررالل هررر   االسررررتاتيجية، ووي ررراا ودررردب األ،ررر اب، مرررن  -9

 النحو الوارد خل االتفاقية، إىل ما يل : 
 الموارد المالية وغير المالية: فيما يتعلم ا  

زيرررراد  تعبئررررة املرررروارد املاليررررة وغررررري املاليررررة لتنفيرررر  االتفاقيررررة مررررن املصررررادر الدوليررررة  )أ( 
واحملليرررة، والعامررررة واخلا ررررة، و رررر لك مررررن اجملتمعررررار احملليرررة، قررررا خل ذلررررك مصررررادر التمويرررري غررررري 

 الت ليدية، والتمويي املتعلم باملناا؛ 
زيررراد  اتتررراق تررردهور األرااررر  إ،ررراراا لوقرررف ي  رررة اسرررتخدام االسرررتفاد  مرررن  )ب( 

 االستثمارار ويعاليت ا ومنايع ا املتعدد ؛
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ثتني استخدام العمليار واملؤستار املالية ال اإمة و/أو املبتو   )مثي م يرم  )ج( 
  .البيئة العاملية أو  ناديم جديد  أخ أ(

 السياسة العامة والتخطيط: فيما يتعلم ا  
دتررر  اإلقليميرررة واإلقليميررة، واررع بررر امل العمرري و/أو اخلطرررو الو،نيررة ودون  (د) 
 ، وتنفي ها وتن يح ا ور دها بانتظام بو ف ا أدوار يعالة لتنفي  االتفاقية؛ االقتضاف
واع سياسار وديئة بيئار مؤاتيرة لتعّ رد وتنفير  اللرول ملوايحرة التصرح /تدهور  (ه) 

 ؛ ، قا خل ذلك الوقاية واإلغاثة والتعاخلاألراا  والتخفيف من آثار اافاب
االسرررتفاد  مرررن أوجررر  الترررآزر وإدمررراج التصرررح  وتررردهور األرااررر  واافررراب خل  (و) 

اخلطو الو،نية ذار الصلة باالتفاقار البيئية املتعدد  األ،ر اب األخر أ، وال سريما اتفراقي   ‘ 1‘
خل إ،رار واليرة  ري من را، مرع وااللتزامار الدولية األخ أ، دت  االقتضاف، ‘ 2‘ ؛ريو األخ ي ني

 ؛ ال در األمثي من الفعالية ومنع ازدواجية اا ودث يم 
إدماج التصح  وتدهور األراار  واافراب  مرا  ر  خل التياسرار االقتصرادية  (ز) 

 ؛ والبيئية واالجتماعية  دب زياد  تأثري تنفي  االتفاقية ويعاليت 
 واررع سياسررار وترردابري وأسررالي  إدار  بشررأن التأهرر  للجفرراب وترردب  ، قررا خل ) ( 

 ذلك خطو ،وارئ بشأن اافاب، وي اا لوالية االتفاقية؛
 :العمل الميدانيفيما يتعلم ا  

 ؛ ارسار اإلدار  املتتدامة لألراا إعمال مم ( ) 
إعمرال ممارسررار اإل رال  واالستصررال  بتيرة املترراعد  علرى انتعررا  و رراإف  ( ) 

 النظام البيئ  وخدمات ؛ 
اسرررتحداث وتشرررتيي بررر امل ل  رررد وإدار   رررا،  اافررراب ونظرررم إنررر ار مبورررر   )ك( 

 و بوة أمان بشأهنا، دت  االقتضاف؛ 
  تشجيع سبي العيأل البديلة؛ (ل) 
إنشاف نُظم لت اسرم املعلومرار واملعرارب وتتر يي الر بو الشربو  بشرأن أيضري  )م( 

 املمارسار والن وج املمون اتباع ا خل تدب  اافاب. 

 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -ااء 
 تررررؤد  انررررة اسررررتع اي تنفيرررر  االتفاقيررررة، ثررررت سررررلطة مررررؤأل  األ،رررر اب وتوجي رررر ، دوراا  -10

بوسرراإي  ،علررى اسررتع اي تنفيرر  االتفاقيررة وهرر   االسرررتاتيجيةاأل،رر اب خل مترراعد  مررؤأل   م  زيرراا 
 من ا ما يل : 

األخرر أ املعررّد  للت رراري  قصررد ت يرريم الت رراري  امل دمررة مررن األ،رر اب والويانررار  )أ( 
 التو ي إىل تو يار ومشاريع م  رار يفدد  الت ي    ينظ  يي ا مؤأل  األ، اب؛
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 جلترارتيتري تبادل املعلومار عن التدابري املعتمد  من األ،ر اب مرن خرالل  )ب( 
ذلرررك بنرررراف ال مسيرررة وغرررري ال مسيرررة واملنررراب  اإللورتونيررررة بشرررأن املتررراإي املوااررريعية، قرررا خل التحررراور 

 .ال درار، وأيضي املمارسار، والدروس املتتفاد  خبصوص التنفي  على أري الواقع

 لجنة العلم والتكنولوجيا -جيم 
قترا ة هيئرة التفاعري و سوب ت ردم انرة العلرم والتونولوجيرا، بنراف علرى ،لر  مرؤأل  األ،ر اب،  -11

 واالسرتاتيجية وتنفي  ا عن ، يم ابيت:العلمية لت ييم االتفاقية املشور  بني العلوم والتياسار، 
اإلسرررر ام خل ثتررررني الف ررررم العلمرررر  واملع يررررة العلميررررة املتعل ررررة بالعمليررررار الرررر   )أ( 

 ؛األمورلول للتصد  هل   الإ اد بتفض  إىل التصح  وتدهور األراا  واافاب و 
علرى ثديرد اإلس ام خل تلبية االدتياجرار احملردد  للتروان احملليرني واملتراعد   )ب( 

 اللول ال  ثتن متتويار معيشة التوان خل املنا،م املتأث  ؛
الرررر بو الشرررربو  بررررني املؤستررررار العلميررررة املعنيررررة بالتصررررح  وتررررردهور تترررر يي  )ج( 

مررن أجرري  األراارر  واافرراب واألنشررطة اااريررة مررن خررالل هيئررة التفاعرري بررني العلرروم والتياسررار
 ؛ت د  تو يار ألغ اي التنفي 

عد  انررة اسررتع اي تنفيرر  االتفاقيررة عررن ، يررم إسررداف املشررور  العلميررة خل متررا )د( 
 .الوقت املناس  بشأن املتاإي املن جية املتصلة باإلبالغ

 اآللية العالمية -دال 
خل اإلسررررر ام خل التعبئرررررة املاليرررررة، ودعرررررم ن ررررري م  زيرررررة تتحمررررري ابليرررررة العامليرررررة مترررررؤولية  -12

 .املتادة لزيراد  التمويري مرن أجري تنفير  االتفاقيرة واالسررتاتيجيةالتونولوجيا، واستوشاب الف ص 
 وتضطلع ب لك بواسطة ما يل :

 دعم تعبئة املوارد من أجي تنفي  االتفاقية واالسرتاتيجية؛ )أ( 
متاعد  البلدان األ، اب املتأث   على استوشاب دلول من أجي تعبئة املروارد  )ب( 

 خل إ،ار االتفاقية؛البلدان املطاِب ة لالدتياجار املع ب عن ا خل ب امل عمي 
واررع خيررارار ألويرري جديررد ، قررا خل ب يرراد  ، بالتعرراون مررع الشرر  اف املعنيررني، ال يررام )ج( 

   .تدهور األراا  من أجي تنفي  االسرتاتيجيةقف لو ذلك إموانية إنشاف  ندوق متت ي 

 األمانة -هاء 
ت رررد  مرررن ، ب رررو  يترررتلزم  رررا  تنفيررر  هررر   االسررررتاتيجية اسرررتم ار م رررام أمانرررة االتفاقيرررة -13
ل رردرار قررا يتناسرر  مررن الخرردمار األساسررية، والرردعو ، وثديررد جررداول األعمررال، والتمثيرري، ل

واملرررروارد، وذلررررك  رررردب دعررررم األ،رررر اب ومررررؤأل  األ،رررر اب واهليئتررررني الفرررر عيتني لالتفاقيررررة خل أداف 
 رها. ادو أ
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 الرصد واإلاالغ والتقييم -خامساً  
عرررن ، يرررم ت رررد  األ،ررر اب ااديرررد  سررروب يُ  رررد الت ررردم احملررر ز خل تنفيررر  االسررررتاتيجية  -14

 رررا التجرررارب الو،نيرررة وأيضررري املمارسرررار والررردروس وت امست اري هرررا الو،نيرررة إىل مرررؤأل  األ،ررر اب، 
انررة اسررتع اي تنفيرر  االتفاقيررة  رر  ينظرر  ا مرراملتتخلصررة، و رر ا عررن ، يررم م اجعررة وت يرريم جت ي 

 األ، اب.  ا مؤأل ميي 
أن ‘ 1‘األهرداب االسررتاتيجية،  ر يطة ث يم حنو احمل ز وال بد من اإلبالغ عن الت دم  -15

بيانار/معلومررررار و،نيررررة رمسيررررة  اييررررة لتبررررالغ عررررن الت رررردي ار الو،نيررررة يوررررون لرررردأ األ،رررر اب 
اإلبالغ خل امل ام األول يتتند أن ‘ 2‘ ؛لتأ يد  حت ا املتتمد  من مصادر البيانار العاملية أو

 بيانار و،نية رمسية. إىل 
املؤ رررر ار املتعل ررررة باألهررررداب االسرررررتاتيجية، عنررررد الضرررر ور  اسررررتع اي وتن رررريس وينبترررر   -16

واالقتضرررررراف، بررررررالنظ  إىل نظررررررام اإلبالغ/مؤ رررررر ار أهررررررداب التنميررررررة املتررررررتدامة، وباإل ررررررار  إىل 
غريهررررا مررررن ، واتفاقيررررار ريررررو، و 2030خطررررة عمرررري التنميررررة املتررررتدامة لعررررام  واسررررتع اي متابعررررة

تررآزر التنفيرر  وتفرراد  ثتررني مررن أجرري ذار الصررلة، وذلررك تعرردد  األ،رر اب املبيئيررة التفاقررار اال
 . ن ابي االزدواجية

مرن االسررتاتيجية )إ،رار التنفير ( مرن خرالل  ال ابرعوسوب ُيضطلع براإلبالغ عرن البراب  -17
انرررة اسرررتع اي تنفيررر  االتفاقيرررة خل تن ررريس املبرررادئ وبصرررفة ،وعيرررة إىل أن تنظررر  اإلبرررالغ الويفررر  
 اللجنررررة اجتماعررررارجلتررررار للتحرررراور خل إ،ررررار إموانيررررة تنظرررريم ولضررررمان  .التوجي يررررة لتبررررالغ

بشرأن املعلومرار امل دمرة خل الت راري ، سروب حيردد مرؤأل  األ،ر اب،  وبين ا دورارأثناف ال  املع ود
  .االتار عند اللزوم، مواايع بعين ا ُتتتع ي أثناف تلك

مررررا  4-1مؤشررررات التقرررردم المسرررتعملة لهاررررالغ عرررا األهررررداف االسرررتراتيجية   
 االستراتيجية

االسرررررتاتيجية هرررر  تلررررك الرررر  دررررددها األ،رررر اب خل املؤ رررر ار املتررررتعملة لتبررررالغ عررررن  -18
)ييمرررا خيرررر  12-/م أ15( و3-1)ييمرررا خيرررر األهررداب االسررررتاتيجية  11-/م أ22امل رر رين 

(. وإارراية إىل املؤ رر ار الرر  اتفررم علي ررا مررؤأل  األ،رر اب، واررع الف يررم 4اهلرردب االسرررتاتيج  
ي لالتفاقيرررة مؤ ررر ين اثنرررني لل رررردب العامررري الوررروم  الررردوي املعررر  باإل،رررار االسرررررتاتيج  امل بررر

 )انظ  اادول أدنا (.  4االسرتاتيج  
وقررد ي غرر  األ،رر اب خل اإلبررالغ عررن الت رردم احملرر ز خل ث يررم ابثررار املتوقعررة لألهررداب  -19

غرررري املشرررمولة ألامرراا  ررر   اجملموعرررة مرررن املؤ رر ار باسرررتخدام مؤ ررر ار  ميرررة  3-1االسرررتاتيجية 
 ر  يفية، دت  االقتضاف. مناسبة و،نياا أو معلوما
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  اادول  
مرررررا  4-1قائمرررررة مؤشررررررات التقررررردم المسرررررتعملة لهارررررالغ عرررررا األهرررررداف االسرررررتراتيجية 

 االستراتيجية
 ثتني دالة النظم البيئية املتأث   1الجدف االستراتيجي 
 األرا  املتعل ة بالتطاف االجتاهار 1-1اهلدب االسرتاتيج  

 أداإ ا أو األراا  املتعل ة بإنتاجية االجتاهار 2-1االسرتاتيج  اهلدب 
 االجتاهار املتعل ة قخزونار الو بون يوق األري وثت ا  3-1اهلدب االسرتاتيج  
 ثتني   وب معيشة التوان املتأث ين 2الجدف االستراتيجي 
التفراور بالتروان الر ين يعيشرون ثرت خرو الف ر  النتر  و/أو املتعل ة باالجتاهار  1-2اهلدب االسرتاتيج  

 خل الدخي خل املنا،م املتأث  
 املتأث   املنا،م خل للش ب الصالة امليا  على املتعل ة بإموانية الصول االجتاهار 2-2اهلدب االسرتاتيج  
 تفاقية بفعاليةاالعلى الصعيد العامل  عن ، يم تنفي  بيئية دّر منايع  3الجدف االستراتيجي 
 خزونار الو بون يوق األري وثت ااملتعل ة قاالجتاهار  1-3اهلدب االسرتاتيج  
 وتوّزع ا وي   أنوا   تار املتعل ة باالجتاهار  2-3اهلدب االسرتاتيج  
وغري املالية لدعم تنفي  االتفاقية عن ، يم إقامة   ا ار يعالة تعبئة قدر  بري من املوارد املالية  4الجدف االستراتيجي 

 على الصعيدين العامل  والو، 
 االجتاهار املتعل ة باملتاعد  اإلمناإية ال مسية الثناإية واملتعدد  األ، اب 1-4اهلدب االسرتاتيج  
 االجتاهار املتعل ة باملوارد العامة احمللية  2-4اهلدب االسرتاتيج  
 االجتاهار املتعل ة بعدد    اف التمويي املشرتك 3-4اهلدب االسرتاتيج  
 املوارد املعبأ  من مصادر ألويي مبتو  ، قا خل ذلك من ال طا  اخلاص 4-4اهلدب االسرتاتيج  

ملتررتدامة مررن أهررداب التنميررة ا 17دررددر املؤ رر ار املبنيررة أدنررا  لتبررالغ عررن اإل ررازار الرر  م ث ي  ررا لبلرروغ اهلرردب 
 تعزيررز وسرراإي التنفيرر  وتنشرريو الشرر ا ة العامليررة مررن أجرري التنميررة املتررتدامة  وخبا ررة أهررداب التنميررة املتررتدامة املتعل ررة 
 )أ(بالتونولوجيررا وبنرراف ال رردرار. وقررد ختضررع هرر   املؤ رر ار لتتيررري اررمن إ،ررار عمليررة م اجعررة أهررداب التنميررة املتررتدامة

 ر معلومار مؤقتاا خل املتت بي. وبالتاي، ي د أدرجت بو ف ا مصد
ُم    للبلدان النامية والبلدان ال     اقتصادها ق دلة انت الية  املبلغ اإلمجاي للتمويي ال 5-4اهلدب االسرتاتيج  

 لتشجيع تطوي  ون ي ونش  وتعميم التونولوجيا التليمة بيئياا 
العلمررر  و/أو التونولررروج  برررني البلررردان، دتررر  نرررو  عررردد اتفاقرررار وبررر امل التعررراون  6-4اهلدب االسرتاتيج  

 التعاون
قيمررة املترراعد  املاليررة والت نيررة املتع  ررد  ررا للبلرردان الناميررة والبلرردان الرر   رر  اقتصررادها  7-4اهلدب االسرتاتيج  

ق دلررررة انت اليررررة برررردوالرار الواليررررار املتحررررد ، قررررا خل ذلررررك عررررن ، يررررم التعرررراون بررررني 
 بلدان اانوب والتعاون الثالث  وييما بنيالشمال واانوب 

سرري وم املنترردأ التياسرر  ال ييررع املتررتوأ املعرر  بالتنميررة املتررتدامة، سررنويا، ق اجعررة املؤ رر ار واملعلومررار  )أ(
 من أهداب التنمية املتتدامة.  17املتعل ة باهلدب 

    


