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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السادسة عشرة

 2017أيلول/سبتمرب  13-7أوردوس، الصني، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

عملية اإلبالغ واالستعراض بموجب  اتفاقيبة ام بل المت بدة لمةاا بة الت ب ر 
 بغرض إد اج أهداف التنمية المستدا ة وغاياتها اي عملية تنفيذ االتفاقية

ت سببيإ إجببراتال ت ليببل المعلو ببالن ويبببذلل اوعيببة واببة  الت ببارير التبببي 
 م إلى  ؤتمر امطرافت د

ت سيإ إجراتال ت ليل المعلو الن ويذلل اوعيبة وابة  الت بارير التبي   
 ت دم إلى  ؤتمر امطراف

  ذيرة  إ ام ااة  
 موجز  

، اللدددثين بُلدددا  ت مدددا 12-/م أ15و 12-/م أ7أُعددددذ  دددثي الوستجددد  اسدددتنا   للمجددد رين  
التصدة  تددديإ إجد ا اذ اغ دال  الت داور مدة اللتد  الداملتد   إىل أمان  اتفاقتد  األمدا املتةددك ملحا ةد 

من أجإ تدزيز  دالت  االتفاقت  وحتسني أمهت  إبار ال صدد  وتتمدمن الوستجد   تدة الدناصد  لاذ الصدل  
  2018-2017 دملت  اغ ال املجبل  مبوجا االتفاقت ، وكثلك اجلدول الزمين لدملت  اغ ال 

عناصددد  اغ دددال ا  دددثي الوستجددد  تتماادددر مدددة م ددد و  اغبدددار ومثلمدددا بُلدددا،  ددد    
االسرتاتتني الثي أعدي الف يق الدامإ احلحومي الددو،، وقُددمت الوستجد  إىل األبد ال  دال 
الدورك الثالث  ع  ك ملؤمت  األب ال )مؤمت  األب ال الثالث ع  ( العتماد ا  ومبوجا اغبار 

عددن أ دددال االسددرتاتتنت  ي ددتمإ علددر  األبدد ال تج يدد ا   االسددرتاتتني اجلديددد املجددرتد، سددتجدم
 قسا ي كز علر اخلربك املحتسب   ال تنفتث االتفاقت  

الددس سددتبدأ  ددور ا تتددام املجبلدد  اغ ددال وتتمددمن الوستجدد  أيمددا مدلومدداذ عددن عملتدد   
املتدلجدد  املددؤمت  الثالددث ع دد ، إىلددا   إىل عدد  عامدد  عددن طتلددا جوانددا أن دد    نددا  الجدددراذ 

الدددس  ICCD/CRIC(16)/INF.1 ددداغ ال  وقدددد ت ردددا األبددد ال أيمدددا ا ال جدددو  إىل الوستجددد  
 تجدم مدلوماذ   أ  احإ التجاري  املجبل  
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   د ة -والا أ 
إىل أماندد  اتفاقتدد  األمددا املتةدددك ملحا ةدد  التصددة  واللتدد   12-/م أ15بُلدا ا املجدد ر  -1

الداملت  إج ا  تددياذ علر ب ائق تجدمي التجاري  املجبل  علر املوقة ال بحي لاتفاقت   غت  إتاحد  
مبدا ا تجدمي التدلتجاذ الواردك من األبد ال  كمدا بُلدا إىل األماند  اسدتحمال من نتد  اغ دال، 

للددك أدواذ اغ ددال املنجةدد ، وإتاحت ددا لمبدد ال لدملتدد  اغ ددال املجبلدد ، الددس مددن املجدد ر مبدددئتا  
 أ  تبدأ  دد ا تتام الدورك الثالث  ع  ك ملؤمت  األب ال )مؤمت  األب ال الثالث ع  (  

 الدددو، وقددد قدد ر مددؤمت  األبدد ال ا دورتددع الثانتدد  ع دد ك، إن ددا  الف يددق الدامددإ احلحددومي -2
املدددين  اغبددار االسددرتاتتني املجبددإ لاتفاقتدد ، لتجتددتا اخل دد  وإبددار الدمددإ االسددرتاتتنتني احلددالتني 

( )االسددرتاتتنت (، والن دد  ا 2018-2008للسددنواذ الد دد  مددن أجددإ تدزيددز تنفتددث االتفاقتدد  )
 جبإ  اخلتاراذ املتاح  لوىلة هنج اسرتاتتني لتنفتث االتفاقت  ميحن الدمإ  ع ا املست

املددددين  اغبدددار االسدددرتاتتني املجبدددإ لاتفاقتددد ، وقدددد  إ  الف يدددق الدامدددإ احلحدددومي الددددو، -3
اددارل علددر اسددتحمال عملددع، سددتدجد جلسدد  أ ددمتك علددر  ددامل مددؤمت  األبدد ال الثالددث ع دد  

  ددأ  اجلفددال  ومددن د، سددتجدم ا  ملناق دد  ممددمو  وجددو   اسدددل االسددرتاتتني املدتمدددك حددديث
إىل مددؤمت  األبدد ال امل دد و  الن ددائي   ددأ  اغبددار االسددرتاتتني  إ احلحددومي الدددو،الف يددق الدامدد

 "، للن    تع واعتمادي (1)2030-2018 اجلديد  دنوا  "اغبار االسرتاتتني لاتفاقت  للفرتك
وإلا اعتمد اغبار االسرتاتتني، ست لا إىل األب ال تجدمي تجاري  عن مخس  أ ددال  -4

وسرتصدددددد  دددددد  األ ددددددال   (2)تنفتدددددث يتدددددألا مدددددن ساسددددد  أقسدددددام رئتسدددددت  اسدددددرتاتتنت ، وإبدددددار
االسددرتاتتنت  عددن ب يدددق مؤادد اذ تجددددم متفددق علت دددا،  تنمددا يدددو   إبددار التنفتدددث   صدد  لمبددد ال 
لإل ددال   ددأ  الستاسدداذ والددربامج واملمارسدداذ علددر الُصددُدد الددوبين ودو  اغقلتمددي واغقلتمددي 

 من  ال مدلوماذ كمت  
 ثي الوستج   تة عناص  عملت  اغ ال املجبل  املج ر إباق ا  ور انت ا  مؤمت   وتتممن -5

 ICCD/CRIC(16)/INF.1  وقدد أُعددذ وستجد  مدلومداذ 2018-2017األب ال الثالث ع د  
تتممن منولج تبلتغ مستحمإ، من أجإ مساعدك األب ال علر اغملام مبت لبداذ اغ دال املجبلد  

 االسرتاتتني اجلديد املنبثج  عن اغبار 

 2018-2017عملية اإلبالغ للفترة  -ثااياا  
مثلمدددا لكددد  أعددداي، وا انت دددار اندددال قددد ار   دددأ  م ددد و  اغبدددار االسدددرتاتتني، سدددتبدأ  -6

عملتدد  اغ دددال األوىل مبوجدددا اغبدددار االسدددرتاتتني اجلديددد  ددددد ا تتدددام الددددورك الثالثددد  ع ددد ك ا 
 النةو املبني  التفصتإ ا امل  ق األول ، علر 2017ت  ين الثاين/نو مرب 

__________ 

   دأ  املجرتد االسرتاتتني لل دل حتز نصتص امل  و   ثا ويتممن  ICCD/COP(13)/3 الوستج  ان   أيما   (1)
و جدددا لاجتمدددا  األ دددمت للف يدددق الدامدددإ احلحدددومي الددددو،   دددأ  مسدددتجبإ اغبدددار  للتغتدددمت قا دددإ و دددو اجلفدددال،

 االسرتاتتني لاتفاقت  

    يتدلق واحد من ا  التمويإ، وواحد  الستاساذ وواحد  اغج ا اذ علر أرض الواقة (2)
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وأدواذ اغ ددددال الج  يدددد  الددددس ت ددددمإ منددددالج اغ ددددال الج  يدددد  اعددددددك، مبددددا ا للددددك  -7
التجدي اذ الوبنت    أ  مؤا اذ التجددم  النسدب  لاها داذ املتدلجد   الغ دا  األرىلدي، وإنتاجتد  

ا، ودلتددإ إراددادي، ومسدد د  ددد  ، وحتت دداها دداذ طزوندداذ الح  ددو   ددو  األرض األراىلددي أو 
سددتن ي إعددداد ا  اللغدداذ ال ستدد  السددت لممددا املتةدددك ون دد  ا علددر البوا دد  اغلحرتونتدد  ن ددام 

  2017من ت  ين الثاين/نو مرب ا  استد اض األدا  وتجتتا التنفتث اعتبار 
ا  تدث تسدتمدم حالتدوالبوا   اغلحرتونت  لإل ال التا د  لن ام استد اض األدا  وتجتتا التنف -8

من البلدا  األب ال ا االتفاقت  الس التزمت  تةديدد أ ددال بوعتد  لتةتتدد أسد   108من ِقبإ 
تدددد ور األراىلدددي وقددد رذ اغ دددال عدددن التجددددم الدددثي حتددد هي ا سدددتا    ندددامج حتديدددد األ ددددال 

ي حتديدددا  ال وعتد  لتةتتدد أسدد  تدد ور األراىلددي  ويتمدمن  ددثا الربندامج ساسدد  أ ددال رئتسددت ،  د
مساعدك األب ال علر وىلة   وط أساس وبنتد  لتةديدد أ ددال حتتتدد أسد  تدد ور األراىلدي، 
ووىلددة   نددامج لتةديددد األ دددال ال وعتدد  لتةتتددد أسدد  تددد ور األراىلددي، وحتديددد التدددا مت الاهمدد  

 لتةجتق حتتتد أس  تد ور األراىلي 
تددد ور األراىلددي سددتحو  لدددي ا  واألبد ال امل ددارك  ا   نددامج حتديددد أ دددال حتتتدد أسدد  -9

متدددزك احلصدددول علدددر  تانددداذ املؤاددد اذ املتدلجددد   األراىلدددي، الدددس ُ ددددت واعتمددددذ ا إبدددار  دددثا 
إىل اخلدددربك املتصددل   دملتددد  حتديدددد ا  الربنددامج مدددن أجددإ عملتددد  اغ ددال مبوجدددا االتفاقتددد ، واسددتناد

ديد أ دال حتتتد أس  تد ور األراىلي التجتتا األساسي  و الن   إىل أ  البلدا  املدنت   ربنامج حت
قد أجنزذ  الفدإ األعمال لاذ الصدل  طدا األسداس،  مدن املتوقدة أ  تجددم  دثي البلددا  تجداري  
أمشددإ عدددن التددددا مت املتمدددثك ملداجلددد  حتتتدددد أسددد  تدددد ور األراىلدددي وراياتدددع لاذ الصدددل ، وللدددك مدددن 

بددار االسددرتاتتني املتصددإ  دداغج ا اذ  ددال التجدداري  الوبنتدد  املجدمدد  مبوجددا الجسددا املتدلددق  اغ
 املتمثك علر أرض الواقة  

كندز  مددن الدملتد  املجدد رك لبنددا  الجددراذ، سددتدعر األبدد ال إىل حمدور حلجدداذ عمددإ و  -10
، يدددعم ا   نددامج الدددعا الددداملي الثدداين وميوسددا م  ددق 2018إقلتمتدد   ددال ال  ددة األول مددن عددام 
امج األمددا املتةدددك للبتئدد   وسددتدجد حلجدداذ عمددإ لمبدد ال البتئدد  الداملتدد  وتُنفددث مددن  ددال   ندد

لتمحتن ددا مددن اغملددام مبن نتدداذ اغ ددال وجوانبددع التجنتدد   وكدددعا إىلدداا، سددتو   األماندد  محتددا 
للد د علدر  2018وحىت حزي ا /يونتدع  2017من ت  ين الثاين/نو مرب ا  دعا عرب اغنرتنت اعتبار 

 تتسمت عملت  تجدمي التجاري   االستفساراذ الواردك من األب ال ول
والتجدداري  الوبنتدد  املجدمدد  مللددول املوعددد الن ددائي ستممددة لدراسدد  جددودك مددن ِقبددإ أماندد   -11

االتفاقتدد  واللتدد  الداملتدد  مددن أجددإ كفالدد  أقصددر قدددر مددن الدقدد ، ال سددتما  تمددا يتدلددق  املدلومدداذ 
ويتوقة أ  يحو  أجإ تجدمي التج يد   لاذ الصل  مبؤا اذ التجدم حتث تُتاد البتاناذ اال رتاىلت  

 غت  إتاح  الوقت الحاا غعداد التةلدتاذ األولتد   2018الن ائي  و هناي  ا   حزي ا /يونتع 
عجددد ا ا ا  قبددإ الدددورك السددا د  ع دد ك للنندد  املدنتدد   اسددتد اض تنفتددث االتفاقتدد ، الددس تجدد ر مبدددئت

  2018ت  ين األول/أكتو   
         ا الدددددس سدددددتدجد ا جلنددددد  اسدددددتد اض تنفتدددددث االتفاقتددددد   دددددني الددددددوراذ الددددددورك وسدددددتحو   -12
 دددي األوىل الدددس تنددداقل النتدددائج وأ مدددإ املمارسددداذ املسدددتمدك مدددن عملتددد  اغ دددال  2018عدددام 

مبوجددا اغبددار االسددرتاتتني اجلديددد  ومددن املتوقددة أ  تتندداول امل دداوراذ  ددني األبدد ال وال دد كا  
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التجدددم وحتديددد األ دددال ال وعتدد  لتةتتددد تددد ور األراىلددي اغمنددائتني  لدد  أمددور من ددا مؤادد اذ 
 وتبادل اخلرباذ   أ  التنفتث علر الصدتد الوبين 

 إلبالغلفنية لالجواا  ا -ثالثاا  
مدلومددداذ عدددن مندددولج اغ دددال الدددثي سدددتتاد  ICCD/CRIC(16)/INF.1  تتمدددمن الوستجددد -13

لمبدددد ال  غتدددد  التبلتددددغ عددددن طتلددددا اجلوانددددا والددددربامج علددددر الصدددددتدين الددددوبين ودو  اغقلتمددددي 
 واغقلتمي  ال عملت  اغ ال املجبل  

 اإلبالغ عإ امهداف االستراتيجية -ألف 
 قياس الت دم الم رز ا و ت  يق امهداف االستراتيجية  

يتوقة اغبار االسرتاتتني ا صتغتع احلالت  أ  تحو  املؤا اذ املستمدم  لإل ال عن  -14
التجددددم اعددد ه صدددوه حتجتدددق األ ددددال االسدددرتاتتنت   دددي تلدددك الدددس حددددد ا الددددول األبددد ال ا 

)لل دددل  12-/م أ15( وا املجدد ر 3-1) النسددب  لم دددال االسددرتاتتنت   11-/م أ22املجدد ر 
 النسددددب  لل دددددل  12-/م أ15و اغىلددددا   إىل املؤادددد اذ املددددثكورك ا املجدددد ر  ( 4االسددددرتاتتني 
املدين  اغبار االسرتاتتني املجبإ  ، أىلال أعما  الف يق الدامإ احلحومي الدو،4 االسرتاتتني

 لاتفاقت  مؤا اذ تجدم لجتاس التد جاذ املالت  واجلوانا املتدلج   نجإ التحنولوجتا  
  ددددأ  األ دددددال  11-/م أ 22التجدددددم السددددت  املدتمدددددك ا املجدددد ر ومددددن  ددددني مؤادددد اذ  -15

، وىلدددددت ةموعدددد  مددددن ساسدددد  مؤادددد اذ تجدددددم قائمدددد  علددددر األراىلددددي ) ددددي 3-1االسددددرتاتتنت  
اها دداذ الغ ددا  األرىلددي واها دداذ إنتاجتدد  األراىلددي واها دداذ طزوندداذ الح  ددو   ددو  األرض 

تتددد تددد ور األراىلددي ا سددتا    نددامج حتديددد ( لجتدداس التجدددم اعدد ه لتة1: )، وتسددتمدموحتت ددا(
أ دال حتتتد أسد  تدد ور األراىلدي الدثي تنفدثي اللتد  الداملتد   التدداو  مدة أماند  اتفاقتد  محا ةد  

مددن أ دددال  3-15( الن دد  ا رصددد اسدددل 3( قتدداس تنفتددث االتفاقتدد  كحددإ، و)2التصددة ، )
 تد ورك من ةمو  مساح  التا س " "نسب  األراىلي امل 1-3-15التنمت  املستدام ، واملؤا  

، وكنز  من   نامج حتديد أ دال 12-/م أ15و 12-/م أ3ومثلما بُلا ا املج رين  -16
حتتتدددد أسددد  تدددد ور األراىلدددي، تداوندددت أمانددد  اتفاقتددد  محا ةددد  التصدددة  مدددة اللتددد  الداملتددد  لتزويدددد 

مبؤاددددد اذ التجددددددم الثاسددددد ،  األبددددد ال  التجددددددي اذ الوبنتددددد  للمجايتل/املجدددددايتل البديلددددد  امل تب ددددد 
اها داذ ""االها اذ ا الغ ا  األرىلي، واالها اذ ا إنتاجتد  األراىلدي أو أدا  األراىلدي"، و

 طزوناذ الح  و   و  األرض وحتت ا"، من قواعد البتاناذ الداملت  
وسددداعدذ  دددثي الدملتددد  ا ت دددحتإ اغ دددال عدددن مؤاددد اذ التجددددم ا سدددتا  اغ دددال  -17

وجا االتفاقت ، وسةت للمؤسساذ التا د  لاتفاقت   زيادك صجإ للتد  إيصدال البتانداذ املجبإ مب
، سدتتلجر األبد ال مندالج مدبدأك سدلفا  مبنموعداذ 11-/م أ22مة املجد ر ا  إىل األب ال  ومتاات

 البتاناذ الداملت  اال رتاىلت  وستتمحن من تأكتد  ثي البتاناذ أو استبداسا أو ر م ا  
ناحت  أ  ى، وملساعدك األب ال ا تجلتإ عا  اغ دال، سدتد ر األبد ال الدس ومن  -18

ت ارك ا   نامج حتديد أ دال حتتتد أس  تد ور األراىلي   ص  استمدام البتاناذ الجائمد  علدر 



ICCD/CRIC(16)/5 

GE.17-10703 6 

األراىلي، الس ُ دت ومت التةجق من ا ا إبار   نامج حتديد أ دال حتتتدد أسد  تدد ور األراىلدي 
 اغ ال مبوجا االتفاقت  من أجإ عملت  

ا اغ ددال عددن التجدددم اعدد ه صددوه حتجتددق السددار املتوقددد  ا  وقددد ت رددا األبدد ال أيمدد -19
ةموعددددد  املؤاددددد اذ الدددددس اعتمددددددذ ا ا  ، الدددددس ال تغ ت دددددا متامددددد3 -1لم ددددددال االسدددددرتاتتنت  

نوعتدددد ، ، وللددددك  اسددددتمدام مؤادددد اذ كمتدددد  أو نوعتدددد  وبنتدددد  أو مدلومدددداذ 11-/م أ22 املجدددد ر
علددر اغ ددال عددن التجددددم اعدد ه صددوه حتجتددق األ ددددال ا  حسددا االقتمددا   و ددثا ين بددق أيمددد

 الس أُد لت حديثا    أ  اجلفال   االسرتاتتنت 
، وا جدددت األبددد ال علدددر ةموعددد  مؤاددد اذ التجددددم املنجةددد  12-/م أ15وو جددا  للمجددد ر  -20

داملتدد  واألماندد  وىلددة منددولج جلمددة البتاندداذ وبلبددت إىل اللتدد  ال 4املتدلجدد   اسدددل االسددرتاتتني 
  ICCD/CRIC(14)/8  أ  املؤا  املا، ومن نت  حتلتإ البتاناذ، علر النةو املبني ا الوستج  

ندددددد  اسددددددتد اض تنفتددددددث االتفاقتدددددد  ا والدددددددورك االسددددددتثنائت  املدجددددددودك  تمددددددا  ددددددني دوراذ جل -21
أتاحددددت لمبدددد ال   صدددد  مناق دددد  الدناصدددد  ال ئتسددددت  لإلبددددار االسددددرتاتتني املجبددددإ  2016 عددددام

التفاقتدد  محا ةدد  التصددة ، مبددا ا للددك ال  ائددق املسددتجبلت  لإل ددال  وا الدددورك اخلامسدد  ع دد ك 
للنندد  اسددتد اض تنفتددث االتفاقتدد ، رأذ األبدد ال أ  تنفتددث اغبددار االسددرتاتتني املجبددإ سددتت لا 

 ICCD/CRIC(15)/5ارد وتتبدة التمويدإ واغ دال عندع  صدورك  اد د   وقدد أوردذ الوستجد  هيادك املو 
نُدُ نددا  جديدددك لإل ددال املددا، ا ىلددو  الدددروس املسددتفادك مددن عملتدداذ اغ ددال السددا ج ، و ددي 

 ( ت كتددز التتبددة حصدد ا  علددر املددوارد الدامدد  ا  تئدد  تتزايددد  ت ددا أمهتدد  الفدد   املتأتتدد  مددن1حتديدددا : )
 ق  يدد   تاندداذ علددر احلصددول صدددو  ( 2الج ددا  اخلددا  واملؤسسدداذ والتمويددإ املتدلددق  املنددا   )

 اغ ددال، تحددالتا ارتفددا ( 3)والدامدد  اعلتدد "،  املددوارد اها دداذ"   ددأ  للمجارندد  وقا لدد  موسوقدد 
  لمب ال البديل  الف ص  تحالتا للك ا مبا

، و  دد  عمددإ أديددل أ ا ددا، 2030املسددتدام  لدددام وأكدددذ األبدد ال أ    دد  التنمتدد   -22
واتفا   اريل، تو     ص  جديدك لتوستة ن ا  التمويإ لددعا تنفتدث االتفاقتد ، مبدا ا للدك مدن 

وأاددحال التمويددإ  ، ددال املصددادر الجائمدد  مثددإ م  ددق البتئدد  الداملتدد  والصددندو  األ مدد  للمنددا 
ملجبدإ لاتفاقتد   وا حدني أيدد الدديدد مدن األبد ال املبتح ك، مبا يتماار مة الن ج االسدرتاتتني ا

 تما يتدلق  تتبة التد جاذ املالت ، مة تددديإ بفتدا يتماادر واغبدار  12-/م أ15تنفتث املج ر 
، علدر النةدو املبدني ‘1اخلتدار ‘االسرتاتتني املجبإ التفاقت  األمدا املتةددك ملحا ةد  التصدة  )أي 

)حتلتدددإ البتانددداذ  2دذ أبددد ال أ ددد ى مز دددا  مدددن اخلتدددار (، أيدددICCD/CRIC(15)/5ا الوستجددد  )
)التةلتإ الج  ي املتدمق  3الداملت  لتةديد أمناط التمويإ و    التمويإ لتنفتث االتفاقت ( واخلتار 

يتدلدددق  لتدبئدد  املدددوارد، واغنفددا  الددددام، والفوائدددد االقتصددادي  واالجتماعتددد  لزيدددادك اغنفددا (  و تمدددا
األب ال  أنع ال ينبغي أ  يجتص  علر عدد قلتإ من البلددا  "ال ائددك"   ، أوصر  د 3 اخلتار 

ورحبت البلدا  األب ال  تنمتة الدروس املستفادك من  لدا   ددك، علر النةو املبني ا اخلتار 
 ، كوستل  لتةسني تدبئ  املوارد والنفجاذ الدام  من أجإ تنفتث االتفاقت  3

، وا ىلددددو  مددددداوالذ الدددددورك اخلامسدددد  ع دددد ك للنندددد  12-/م أ15واسددددتنا   للمجدددد ر  -23
اسددتد اض تنفتددث االتفاقتدد  املددثكورك أعدداي، اقرُتِحددت هيددادك تبسددتا اغ ددال الج دد ي   ددأ  اسدددل 

واسددتحمالع  تةلتددإ اللتدد  الداملتدد  لجواعددد البتاندداذ الداملتدد   وستتسدد   ددثا الددن ج  4 االسددرتاتتني
حلالتدد  والنااددئ  مددن الج دداعني الدددام واخلددا  ومددن اجل دداذ إجدد ا  تجتددتا اددامإ للتددد جاذ املالتدد  ا
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الدولتدد  والوبنتدد ، مبددا ا للددك التددد جاذ الثنائتدد  واملتدددددك األبدد ال والتمويددإ املتدلددق  املنددا  مددن 
 أجإ تنفتث االتفاقت  

مؤادددد اذ  4 االسددددرتاتتنيولددددثلك، يُجددددرتد أ  يغ ددددي اغ ددددال الج دددد ي   ددددأ  اسدددددل  -24
 التجدم التالت :

بشبب ا االتجاهببال الدوليببة الثناليببة والمتعببددة  1-4 االسببتراتيجيالهببدف  )أ( 
يست دل قتام البلدا  األب ال املتجدم   توىلتح املبلدغ  امطراف للمساعدة اإلامالية الرسمية:

اغ دددا، للمسددداعدك اغمنائتددد  ال ستددد  الثنائتددد  الدددس التزمدددت  تجددددمي ا لمن ددد   لاذ الصدددل   تنفتدددث 
االتفاقت   ال السنواذ األر ة املاىلت   وقتام  ثي البلدا     ال جلن  املسداعدك اغمنائتد  التا دد  

لتنمتددد  ا املتددددا  االقتصدددادي، وسدددُتدبأ  دددثا املؤاددد   صدددورك مسدددبج   البتانددداذ ملن مددد  التدددداو  وا
 املتاح  ا ن ام إ ال الدائنني اخلا  مبن م  التداو  والتنمت  

بشببب ا االتجاهبببال المتعل بببة ببببالموارد العا بببة  2-4 االسبببتراتيجيالهببدف  )ه( 
لتمويدإ علدر املسدتوى الدوبين املمصصد  تبني  البلدا  األب ال النامت  املتأس ك اها داذ ا الم لية:

 لمن    لاذ الصل   تنفتث االتفاقت  
بشبب ا االتجاهببال ايمببا يتعلببق بعببدد اببريات  3-4 االسببتراتيجيالهببدف  )ج( 

ي مددي إىل قتددام  تددة البلدددا  األبدد ال  وصددا االها دداذ  تمددا يتدلددق  ددددد  التمويبب  المشببتر :
   لاذ صل   تنفتث االتفاقت  ا كا  التمويإ امل رتك املنم بني ا أن  

بشبببب ا تع لببببة المببببوارد  ببببإ   ببببادر تمويبببب   4-4 االسببببتراتيجيالهببببدف  )د( 
ي مددي إىل قتدددام البلدددا  األبددد ال النامتدد  املتدددأس ك    تةببرةن بمبببا اببي البببل  بببإ ال  ببا  ال بببا :

 دا   وصا االها اذ  تما يتدلق ملنا املوارد املدبأك من مصادر متويإ مبتحد ك، مبدا ا للدك الج
 اخلا ، من أجإ أن    لاذ صل   تنفتث االتفاقت   

ا  ومددن أجددإ التةلتددإ التحمتلددي لموعدداذ البتاندداذ الداملتدد ، حددددذ اللتدد  الداملتدد  عدددد -25
مددددن املصددددادر اعتملدددد  للبتاندددداذ لاذ الصددددل ،  االاددددرتاك مددددة املد ددددد الدددددو، للتنمتدددد  املسددددتدام   

لتنمتدد  ا املتدددا  االقتصددادي، وقاعدددك  تاندداذ املدوندد  وت ددمإ  ددثي ال دد اكاذ من مدد  التددداو  وا
(AidData   واملصارل اغمنائت  املتدددك األبد ال، واملبدادرك الدولتد  لل دفا ت  ا املدوند ،)و دال  

كددإ دورك إ ددال، يحددو    محددا  اللتدد  الداملتدد  إجدد ا  حتلتددإ متدمددق لموعدداذ البتاندداذ الداملتدد  
 إ وحتديد     التمويإ املتاح  لتنفتث االتفاقت  هبدل تجتتا أمناط التموي

 اإلبالغ عإ تنفيذ اإلطار -بات 
  صدد  اغ ددال، ا  ، سددتتاد لمبدد ال أيمددICCD/CRIC(16)/INF.1مثلمددا ورد ا الوستجدد   -26

ا اددحإ سددد دي، عدددن اغجددد ا اذ املنفدددثك علدددر األرض مدددن أجدددإ تبدددادل اخلدددرباذ وعددد ض نُدُ دددج 
 التنفتث الس بُبجت  نناد علر الُصُدد الوبين أو دو  اغقلتمي أو اغقلتمي، حسا االقتما   

 اغبددددار االسدددرتاتتني املجدددرتد ا املسددددتجبإ، ICCD/COP(13)/3ويتمدددمن م  دددق الوستجددد   -27
وحيدددد سددا   ئدداذ رئتسددت  لإل ددال مددن جانددا األبدد ال علددر املسددتوى الددوبين، وعنددد ال لددا، 

 علر الصدتدين اغقلتمي ودو  اغقلتمي  وستتاد لمب ال   ص  اغ ال عما يلي:
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 عن دددا املبلدددغ الحمتددد  املدلومددداذ إىل  اغىلدددا   .المبببوارد الماليبببة وغيبببر الماليبببة )أ( 
 عدددن أوىف تفاصددتإ تجدددمي مدددن األبدد ال سددتمحن الفددد    ددثا  دد   ،4 االسدددرتاتتني اسدددل حتددت
تدبئددد  املدددوارد املالتددد  وردددمت املالتددد  مدددن أجدددإ حتسدددني تنفتدددث االتفاقتددد   وسدددتدعر  ا جناح دددا كتفتددد 

إىل اغ ددال عددن املددوارد املالتدد  املبتحدد ك، وكتفتدد  اسددتمدام حتتتددد تددد ور األراىلددي   األبدد ال أيمددا  
 كةا ز لاستفادك من االستثماراذ املوج   حنو أ دال متدددك 

ث  دد امج الدمددإ الوبنتدد ، ووىلددة الستاسدداذ تنفتدد السياسببة العا ببة والت  ببي   )ه( 
، تددد  تد دا أدواذ  امد  تتدتح جلمتدة األبد ال   صد  الوبنت  و تئد   تئد  مواتتد  لتنفتدث االتفاقتد 

إعداد التجاري  كندز  مدن عملتد  اغ دال املجبلد   ومثلمدا  دو احلدال  الفددإ  دال عملتد  اغ دال 
السدددا ج  ا إبدددار االتفاقتددد ، سدددتدعر األبددد ال إىل تجاسدددا اخلدددرباذ عدددن ب يدددق تجددددمي مدلومددداذ 

ن ادددأهنا إسددد ا  جلسددداذ التةددداور الدددس تن م دددا جلنددد  نوعتددد  عدددن الفئددداذ املدددثكورك أعددداي، والدددس مددد
 استد اض تنفتث االتفاقت  

 نددداك الدديدددد مدددن األبددد ال الدددس تددد ى أ   دددثا الفددد    دددو  العمببب  الميبببدااي  )ج( 
األكثددد  أمهتددد  ا إبدددار التنفتدددث ألندددع ي كدددز علدددر تنفتدددث االتفاقتددد  علدددر الصددددتد الدددوبين  وسدددتدعر 

ملتدلج  مبمارساذ التنفتث الناجة  الس استمدمت لتةجتدق اغدارك األب ال إىل تجاسا الجصص ا
عدددن  املسددتدام  لمراىلدددي، وهيدددادك ج دددود إصددداد و/أو إعددادك تأ تدددإ الدددن ا اغيحولوجتددد ،  مدددا  

 مداجل  مسائإ من قبتإ إدارك طاب  اجلفال وكتفت  وىلة ن ا  دال  لتبادل املدلوماذ واملدارل 
واستد اض املدلوماذ املبلغ عن ا مبوجا إبار التنفتث ستحو  طتلفدا  عدن الدن ج السدا ق  -28

لم دال التنفتثي  ا إبار االسرتاتتنت   وا رتاه مؤا اذ األدا  واأل دال لاذ الصل  الس 
أُلغتت من أجإ هيادك تبادل اخلرباذ   أ  التنفتث الفدلي، يُجرتد تحلتا محتدا جلند  اسدتد اض 

تفاقت   تةديد مواىلتة  دددك و/أو مواىلدتة تثد ي جلسداذ التةداور الدس تن م دا اللنند  علدر اال
أسدداس املدلومدداذ املجدمدد  مددن األبدد ال لحددإ دورك تُدجددد  تمددا  ددني الدددوراذ  وسددُت لة األبدد ال 
والوكددددداالذ واملؤسسددددداذ امل تمددددد  علدددددر ا تتدددددار املواىلدددددتة و/أو املواىلدددددتة اخلاصددددد  مبحتدددددا جلنددددد  

ث االتفاقت ، وللك  دعا من األمان ، وستحفإ مناق   ج ود التنفتث وتجاس ا  ني استد اض تنفت
 األب ال وأصةاه املصلة  أسنا  الدوراذ  

  الجواا  الت نية لإلبالغ -رابعاا  
 اظام استعراض امدات وت ييل التنفيذ   

(، 2) وا د  االسدتد اض  البوا   اغلحرتونت  لن دام اسدتد اض األدا  وتجتدتا تنفتدث االتفاقتد  -29
( ملسدداعدك األبدد ال  ددال عملتدداذ 1الددس أن ددأ ا   نددامج الدددعا الددداملي األول )  نددامج الدددعا 

اغ دددال السدددا ج  ا إبدددار االسدددرتاتتنت ، سدددتبجر كبوا ددد  لإل دددال مبوجدددا اغبدددار االسدددرتاتتني 
 املجبإ 
لتلبت  االحتتاجاذ اجلديدك لإل ال  2و  ي حالتا  تدديإ استاكإ األساست  التجنت  للبوا    -30

لمدد ورك تزويددد كددإ بدد ل  البتاندداذ اال رتاىلددت ، سددتُتاد ا  عددن مؤادد اذ التجدددم وتنفتددث اغبددار  ون دد  
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منددالج ق  يدد   ددددك للمولددا املحلددا  دداغ ال مددن أجددإ املصددادق  علت ددا  و اغىلددا   إىل للددك، 
 لائا االستدام عن البتاناذ املجدم  ، مثإ و 3ستُتاد حتستناذ أساست  أ  ى عن ب يق البوا   

أل  املؤاد اذ املتدلجد  ا  وقد  ُثلت ج دود لتمفتدا عدا  اغ دال قددر اغمحدا   ون د   -31
 األراىلددي املسدددتمدم  ل صددد حتتتدددد تدددد ور األراىلددي خاسلددد  لتلدددك املسددتمدم  ا عملتددد  اغ دددال 
مبوجا اتفاقت  محا ة  التصة ،  ستحو    محدا  األبد ال امل دارك  ا   ندامج حتديدد أ ددال 
حتتتددد أسدد  تددد ور األراىلددي اسددتمدام البتاندداذ الددس قدددمت ا  الفدددإ مددن  ددال التجتددتا األساسددي 

 لتةديد األ دال الوبنت  ال وعت   
لوبنت  واملولا املدين  اغ ال للممارس  املتبد ، ستحو    محا  م اكز التنستق اا  وو ج -32

حال اسدتحماسا  وسدتحو    محداهنا الوصدول إلت دا الحجدا  مدن  3تجدمي التجاري  عن ب يق البوا   
مددددن أجددددإ تدمددددتا النتدددددائج ا  أيمدددد 3أجددددإ اسددددتد اض تجدددداري  ا  ومددددن املتوقددددة اسدددددتمدام البوا دددد  

 البةث ا قاعدك البتاناذ  املستملص  من عملت  االستد اض ومتحني املستمدمني امل تمني من 

 بنات ال درال  إ أج  اإلبالغ -خا ساا  
أ ددد هذ األبددد ال ا الددددورك الثالثددد  ع ددد ك للننددد  اسدددتد اض تنفتدددث االتفاقتددد  احلاجددد  إىل  -33

 غت  متحتن ا من االمتثال ملت لباذ اغ ال اجلديددك و/أو  1  نامج  لا لربنامج الدعا الداملي 
 لباذ الجدرك علر  ة وحتلتإ البتاناذ اجلغ ا ت  املحانت  والحمت  املتصدل  اغىلا ت ، وال ستما مت
  املؤا اذ البتو تزيائت  

ومثلما  ت نت اخلربك السا ج   وىلدود،  د   األن د   املمد لة هبدا ا إبدار   ندامج الددعا  -34
بتاندددداذ قدددد سددداعدذ األبدددد ال ا االمتثدددال اللتزامددداذ اغ دددال  تمددددا يتدلدددق  مدددة ال 1الدددداملي 

والجدددرك علددر تجدددمي التجدداري  ا حتن دددا  ولددثلك،  دد    نددا  الجددددراذ وتجدددمي الدددعا التجددين علدددر 
املسددتوى الددداملي قددد سبددت تددأسمتي الحبددمت علددر عملتدد  تجدددمي التجدداري ، وطاصدد  اسددتنا   األبدد ال 

 لتجدمي تجاري  عالت  اجلودك ا الوقت اعدد  
علدر الصددتد الدداملي، حيدق للبلددا  األبد ال ا االتفاقتد   و اغىلا   إىل اجل دود املبثولد  -35

املؤ لددد  احلصدددول علدددر متويدددإ مدددن م  دددق البتئددد  الداملتددد  لتمحتن دددا مدددن االىلددد ا   األن ددد   علدددر 
عددن ب يددق "م دد و  ا  املسددتوى الددوبين دعمددا  لإل ددال  و ددثا النددو  مددن التمويددإ يددتا صدد  ع أساسدد

تئدد   وا حددني يُدددار  ددثا التمويددإ  صددورك منفصددل ، هدددر جددامة" يدددي ي   نددامج األمددا املتةدددك للب
اغاددارك إىل ىلدد ورك اتبددا  هنددج منسددق إها  التنفتددث  النسددب  للدددعا املجدددم علددر الصدددتدين الددوبين 

 والداملي علر حد سوا  
و اغىلددا   إىل تددوا   أدواذ اغ ددال و وا دد  اغ ددال،  دد     نددامج الدددعا الددداملي الثدداين  -36

( سددددتد ي األبدددد ال   صدددد  حمددددور حلجدددداذ الدمددددإ اغقلتمتدددد    ددددأ  عملتدددد  2عا )  نددددامج الددددد
اغ دددال، وال سدددتما   دددأ  كتفتددد  اغ دددال عدددن البتانددداذ الحمتددد  وإدارك وحتلتدددإ ورصدددد مؤاددد اذ 

 التجدم البتو تزيائت  
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و ال الفرتك امل مول   التج ي ، ستةصإ األب ال علر دعا تجين لإل دال عدن التجددم  -37
تما يتدلق  املؤا اذ البتو تزيائت ، عن ب يق است اريني إقلتمتني ا إبار وحداذ التنسدتق اع ه  

 اغقلتمي )امل  ق الثاين( 
من عملت  ىلما  اجلودك  دد تجدمي تجاري  ا  واملوعدد التجد ي  ا  وستستفتد األب ال أيم -38

مدن األبد ال تجاري  دا قبدإ  ، لحدن يتوقدة أ  تجددم الدديدد2018لتجدمي التج ي   دو حزي ا /يونتدع 
  ن ام استد اض األدا  وتجتتا التنفتثعرب ا  إىل ىلما  جودك التجاري  قبإ تجدمي ا رستا  للك سدت

 االستنتاجال والتوصيال -سادساا  
قببد يببود  ببؤتمر امطببراف النظببر خببالل دورتبب  الثالثببة عشببرة اببي ات بباا اإلجببراتال  -39

 التالية:
التوجيهبببال إلبببى أ اابببة االتفاقيبببة وغيرهبببا  بببإ الهيلبببال ت بببديل الم يبببد  بببإ  )أ( 

والمؤسسبال والمنظمبال اال ال بلة بشبب ا تبدابير بنبات ال ببدرال الالز بة لمواصبلة عمليببة 
 اإلبالغ واالستعراض؛

ال ل  إلى  ةت  لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أا ُيضّمإ براا ج عملب   )ه( 
ها اللجنة والتي ستستند إلى  علو ال اوعيبة اختيار المواضيع لجلسال الت اور التي تنظم

   د ة  إ امطراف بش ا تنفيذ اإلطار؛
ال لببب  إلبببى ام اابببة يبببذلل أا ت بببدم إلبببى  ةتببب  لجنبببة اسبببتعراض تنفيبببذ  )ج( 

للمعلو ال النوعية الم د بة  بإ امطبراف بغيبة تمةبيإ المةتب  اا أو تجميعاا االتفاقية  وج  
 لعا ة؛ إ اختيار المواضيع اال الم ل ة ا

أا يةفبببب ن اا ال لبببب   ببببإ  ةتبببب  لجنببببة اسببببتعراض تنفيببببذ االتفاقيببببة أيضبببب )د( 
بمسبباعدة  ببإ ام ااببة والليببة العالميببةن ءسبب  االقتضبباتن تمةببيإ الشببريات اإلامببالييإ  ببإ 
ت اسببل خ ببراتهل اببي  جببال التنفيببذ وتأو دعببل التنفيببذ خببالل دورال لجنببة اسببتعراض تنفيببذ 

 االتفاقية؛
 ااببة وبراببا ج ام ببل المت ببدة لل يلببة  وات ببة الببدعل الم ببدم ال لبب  إلببى ام ) د( 

والمشببباريع  2 بببإ يببب   نهمبببا علبببى ال بببعيديإ العبببالمي والبببوطني )برابببا ج البببدعل العبببالمي 
الجا عببة اال ال ببلة( بغيببة ت ببديل دعببل   ببدد الهببدف  ببإ أجبب  بنببات ال ببدرال اببي  جببال 

 اإلبالغ؛
 ؤاببر بالنسبب ة للهببدف  دراسببة ال اجببة إلببى إطببار رصببد   ببدد يسببتند إلببى )و( 

االستراتيجي المتعلبق بالجفباف البواردة ابي اإلطبار االسبتراتيجي الجديبدن وعنبد االقتضباتن 
ال ل  إلبى لجنبة العلبل والتةنولوجيبا ت بديل المسباعدة ابي امعمبال المتعل بة براشبات إطبار 

 رصد  إ هذا ال  ي ؛
لإلببببالغ عبببإ الت بببدم التبببداول بشببب ا البببنهج والجبببدول ال  نبببي الم تبببرءيإ  )ه( 

 الم رز  ست  الا بموج  اإلطار االستراتيجي الم   ؛
ال لبب   ببإ  ؤسسببال االتفاقيببة يببذلل اسببتةمال جميببع أدوال اإلبببالغ  )د( 

 الالز ة لعملية اإلبالغ الم  لة 
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 المراق امول

  2018-2017اإلطار ال  ني لإلبالغ   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Jun Jul  May Sep  Aug  Oct Sep 

س أدواذ اغ ال  13 ؤتمر امطراف   اعد 
 علر اغنرتنت

  نا  الجدراذ/األن    اغقلتمت 

املوعد الن ائي املتوقة 
 لتجدمي التجاري 

الوثالق الرسمية 
 المتاءة على اإلاترات

للجنة  17الدورة 
استعراض االتفاقية )ت دد 

 الء اا( 

 التةلتإ األو، للتجاري 

 الدعا من محتا املساعدك

 ىلما  اجلودك

2018 2017 
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 المراق الثااي

 الثار المالية  
 39يبني  اجلدول أدناي املتزانت  امل لو   لتنفتث األن    و جا  للتوصتاذ الدواردك ا الفجد ك  

عددن املصددادر األ دد ى  التمويددإ مددن مددوارد  ارجدد  عددن املتزانتدد ،  مددا   وسددتأي الوستجدد  مددن  ددثي 
اعتمل ، إلا كانت مد و    ومن املتوقة تلبت   تة مت لباذ املتزانت  عن ب يدق التمويدإ املتداد مدن 

البتئدد    ددال   نددامج الدددعا الددداملي الثدداين، الددثي ينفددثي   نددامج األمددا املتةدددك للبتئدد  وميولددع م  ددق
املتزانتدد  األساسددت  ومسددامهاذ عتنتدد  إىل  ددثا امل دد و  ا  الداملتدد   وسددتو   مؤسسدداذ االتفاقتدد  أيمدد

 الثي تنفثي اللت  الداملت   
 اجلدول
 الم تملة اماش ة وت ديرال التةلفة و  ادر التموي 

 اعتمإمصدر التمويإ  التحلف  ) التورو( الن اط
   نامج الدعا الداملي الثاين )م  ق البتئ  الداملت ( 295 000 ت وي  وحتسني أدواذ اغ ال مبوجا االتفاقت  

حلجددددداذ عمدددددإ لبندددددا  الجددددددراذ ا ةدددددال  دددددة البتانددددداذ 
 الحمتددد  وإدار دددا وحتلتل دددا، وال صدددد املتدلدددق مبؤاددد  التجددددم

 البتو تزيائي ا إبار االتفاقت 

   نامج الدعا الداملي الثاين )م  ق البتئ  الداملت ( 937 000

وىلدة أدواذ  دالدد  غن ددا  للتدداذ ل صددد مؤادد اذ التجدددم 
 البتو تزيائي ا إبار االتفاقت 

   نامج الدعا الداملي الثاين )م  ق البتئ  الداملت ( 109 000

مواصل  ت دوي  ولدائا عد ض البتانداذ لتمحدني األبد ال 
 إلت امن الوصول 

   نامج الدعا الداملي الثاين )م  ق البتئ  الداملت ( 68 000

تجتدددتا أمنددداط االسدددتثمار وةموعددداذ البتانددداذ الداملتددد  مدددن 
 أجإ هيادك متويإ تنفتث االتفاقت 

   نامج الدعا الداملي الثاين )م  ق البتئ  الداملت ( 71 000

  1 480 000  جمو  الموارد ال ارجة عإ المي ااية

    


