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  13-م أ/7املررة   
 اإلط ة االسرتايين  املربل  ليف قي 

 إن مؤار ايطرافو  
  إذ يتل إىل املقررات 3/م أ-8 و12/م أ-11 و7/م أ-12 و8/م أ-12 و10/م أ-12و 
أن اعتمااااد إطاااار اسااارتاتيجب يساااهر يف تنفياااذ اتفاقياااة ايمااار املتحااادة مل ا حاااة  وإذ يااادر  

 تقياااير املنهجيااانيلرصاااد والالتصاااحر )االتفاقياااة( ألزياااد مااان الرتكياااز والدقاااة والفعالياااة وال فاياااة ويف ا
 للتقدم احملر  يف تنفيذ االتفاقيةو

( املتصااااالة 20رياااااو  بنتاااااائج ماااااؤار ايمااااار املتحااااادة للتنمياااااة املساااااتدامة )ماااااؤاروإذ يسااااالر  
و لبيولاااوجباعااان أهاااداف آيتتاااب للتناااوع  أل ا حاااة التصاااحر وتااادهور ايراضاااب وا فاااافو  ااااال  

 و 2030-2015واتفات ابري و وإطار سينداأ للحد من خماطر ال وارث 
و وخطاة عمال أديا  أاباب الاى 2030خطة التنمياة املساتدامة لعاام  وإذ يؤكد من جديد 

ام يف حتقياق ن أتثل هامما لتنفيذ اتفاقية م ا حة التصحر  وإذ يدر و ال يتجزأ منها تت ل جزءا  
 أهداف اخلطتني بت ل عامو 

والعمال الاذأ  (6)بتأييد اإلطار املفاهيمب العلمب لتحييد أثر تدهور ايراضاب وإذ يرح  
تاااطلع بااه ايليااة العامليااةو وال ساايما ماان أجاال تفعياال هااذا املفهااوم ماان خااالل الاارب مج الطااوعب 

 تحديد أهداف حتييد أثر تدهور ايراضبول
عل  أمهية اجملتمع املدين يف مجيع املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية عل   وإذ يسلط الاوء 

لاااذأ يقاااوم باااه ا اااام ا الصاااعيد احمللاااب والاااوطين ودون اإلقليماااب واإلقليمااابو وإذ يعياااد أتكياااد الااادور
تفاقيااااة ايماااار اتيجب الاجملتمااااع املاااادين يف تنفيااااذ االتفاقيااااة واإلطااااار االساااارتاتيجب )اإلطااااار االساااارت 

 (و املر ق هبذا املقررو2030-2018مل ا حة التصحر للفرتة املتحدة 
أبن املساااااواة بااااني ا نسااااني وا ااااني النساااااء والفتيااااات والتااااباب سيسااااهمان  وإذ يساااالر 
ويف حتقياااااق  2030-2018يف تنفياااااذ االتفاقياااااة واإلطاااااار االسااااارتاتيجب للفااااارتة  حامساااااا   إساااااهاما  

 و 2030أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 
ابملباااادل التوجيهياااة الطوعياااة لاااةدارة املساااؤولة حلياااا ة ايراضاااب ومصاااائد  يط علماااا  وإذ حيااا 

واالعاارتاف ألم انيااة مسااامهتها يف التنفياااذ  (7)ايمسااا  والغاااابت يف ساايات ايماان الغاااذائب الااوطين
 و2030-2018الفعال لةطار االسرتاتيجب للفرتة 

العلاار والت نولوجيااا أن تساااعد  الااذأ يطلاا  إىل  نااة 13-م أ/15 إىل املقاارر وإذ يتاال 
درد ضاامن اإلطااار املاا 3يف ايعمااال املتصاالة ألنتاااء وحتسااني إطااار الرصااد للهاادف االساارتاتيجب 

 و 2030-2018 االسرتاتيجب للفرتة

__________ 

 .13-م أ/18املقرر  (6)
(7) <www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>. 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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إم ااااا ت التاااام ر يف ا هااااود الراميااااة إىل التصاااادأ للتصااااحر/تدهور ايراضااااب  وإذ يؤكااااد 
 يسيةو وا فاف وفلها من التحدايت البيئية الرئ

سيما  ابستمرار الدعر املقدم من مر ق البيئة العاملية من أجل تنفيذ االتفاقيةو وال وإذ يرح  
 ل الوطنيةوامج العماويل اينتطة التم ينية من مر ق البيئة العامليةو ألا يف ذلر مواءمة بر 

 املر ق هبذا املقرر؛ 2030-2018اعتماد اإلطار االسرتاتيجب لالتفاقية  يقرر -1 
 2030-2018ايطراف عل  أن تطبق اإلطاار االسارتاتيجب للفارتة  بقوة يتجع -2 

ملتصاااالة لوطنيااااة اوأن تتماشاااا  معااااهو حساااا  االقتااااااءو يف سياساااااهتا وبراجمهااااا وخططهااااا وعملياهتااااا ا
 ؛ االقتااء يف ذلر يف برامج عملها الوطنيةو حس ابلتصحر/تدهور ايراضب وا فافو ألا 

أناااااه ينبغاااااب  مياااااع أصاااااحاب املصااااالحة والتاااااركاء املعنياااااني ابالتفاقياااااة أن  يقااااارر -3 
حلاجااااااةت إىل و ا2030-2018أيخااااااذوا يف اعتبااااااارهرو عنااااااد تنفيااااااذ اإلطااااااار االساااااارتاتيجب للفاااااارتة 
الفعالااة ل اال و ل املااة املتاااركة سياسااات وتاادابل تراعااب املنظااور ا نساااين؛ وأن يسااعوا إىل كفالااة ا

تعزيااز ا ااني توايتو و ماان الرجااال والنساااء يف التخطاايط واختاااذ القاارارات والتنفيااذ علاا  مجيااع املساا
 النساء والفتيات والتباب يف املناطق املتاررة؛

ايطااراف علاا  مواصاالة تعزيااز متاااركة اجملتمااع املاادين يف تنفيااذ االتفاقيااة يتااجع  -4 
 ؛2030-2018للفرتة واإلطار االسرتاتيجب 

إىل مؤسساااااات االتفاقياااااة وهيئاهتااااااو ويااااادعو التاااااركاء املتعاااااددأ  يطلااااا  أيااااااا   -5 
 .2030-2018ة ايطراف والثنائيني إىل دعر ايطراف يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجب للفرت 

 10ا لسة العامة 
 2017أيلول/سبتمرب  15
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 املرفق

ك فحررررررر  ا تصرررررررحر مل األمرررررررم املتحرررررررد اإلطررررررر ة االسررررررررتايين  اليف قيررررررر    
 2030–2018  لفرت 

 مردم   -أتالا  
التصااحر وتاادهور ايراضااب وا فاااف حتاادايت ذات بعااد عاااملب.  هااب تسااهر يف يتاا ل  -1

يمان الغاذائبو انعادام او املتاكل االقتصادية واالجتماعياة والبيئياةو مثال الفقارو واعاتالل الصاحةو 
ناااا و وا جااارة تغااال امل القااادرة علااا  التاااأقلر ماااعو قااادان التناااوع ايحياااائبو ونااادرة امليااااهو وا فاااال 

ة لاد  مجياع املساتدام . وال تازال تتا ل حتادايت خطالة للتنمياةهذه املتاكل ت فاقريف القسريةو و 
 سيما يف البلدان املتأثرة.  ايطرافو ال

اسااارتاتيجيات مت املاااة علااا  التصااادأ للتصاااحر وتااادهور ايراضاااب وا فااااف ينطوأ وسااا -2
ارد املائيااة راضاب واملاو ايوإعاادة أتهياال ز يف آن واحااد علا   ايدة إنتاجياة ايرل تركاطويلاة ايجال 

لتصااااااحر  ا حااااااة املواحلفاااااااا عليهااااااا وإدارهتااااااا إدارة مسااااااتدامة. و  اااااان التفاقيااااااة ايماااااار املتحاااااادة 
تبااادل و لقاادراتو ا)االتفاقيااة( أن تاااطلع باادور ثااورأ يف معا ااة تلاار القاااااي ماان خااالل بناااء 

اردو ومسااعدة حتد املاو ونقل الت نولوجياو وتقد  الدعر العلمبو والتوعيةو و  التجارب الناجحةو
 . والدو  ايطراف عل  تنفيذ السياسات عل  الصعد الوطين ودون اإلقليمب واإلقليمب

التنمياة املساتدامة وخطاة حتقياق أهاداف االتفاقياة  ‘1‘وستسهر االسارتاتيجية  يماا يلاب:  -3
: 3-15 لغاياااةمااان أهاااداف التنمياااة املساااتدامة وا 15علاااق اب ااادف سااايما ماااا يت و ال2030 لعاااام

رة مان التصاحر ب املتاار  م ا حة التصحرو وترمير ايراضب والرتبة املتدهورةو ألاا يف ذلار ايراضا
 بو حبلاااااولوا فااااااف والفيااااااا تو والساااااعب إىل حتقياااااق عاااااامل خاااااال مااااان ظااااااهرة تااااادهور ايراضااااا

املرتابطاااااااااااة ايخااااااااااار و وذلااااااااااار ضااااااااااامن نطااااااااااااات وأهاااااااااااداف التنمياااااااااااة املساااااااااااتدامة  و 2030 عاااااااااااام
 النظر اإلي ولوجية.  االرتقاء خبدمات ‘3‘ حتسني ظروف معيتة الس ان املتأثرين؛ ‘2‘ االتفاقية؛

 ا رؤم   -اثني ا  
ويع ااااا  إىل احلاااااد ايد  منهماااااا ويقلااااال مساااااتقبل يتجنااااا  التصاااااحر/تدهور ايراضاااااب  -4

هادا  إليبااد ويسع  جات  املناطق املتأثرة عل  مجيع املستوايمن آاثر ا فاف يفوتفف ا اههما 
من و ضااا2030ام خطاااة التنميااة املساااتدامة لعاامااع  ااشااايا  عااامل خااال مااان ظاااهرة تااادهور ايراضااب 

 . نطات االتفاقية

 األهداف االسرتاييني  تاآلاثة املت قع  -اث   ا  
اب املصااالحة والتاااركاء يف ساااتوجه  ايهاااداف االسااارتاتيجية  التالياااة أعماااال مجياااع أصاااح -5

حتقياااق هاااذه ايهاااداف الطويلاااة  وسيساااهر. 2030-2018اتفاقياااة م ا حاااة التصاااحر يف الفااارتة 
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ضاامن نطااات االتفاقيااةو مااع أخااذ أوضاااع إقليميااة ووطنيااة  الرؤيااة املااذكورة أعااالهحتقيااق ايجاال يف 
 . معينة يف احلسبان

تمك فحر  ا تصرحر/يده ة : حتسرني ا  ر  ا رن م اإلمك   جير  املتر  ر   1افدف االسرتايين  
 يده ة األةاض تقف تيعزمز اإلشاة  املستدام   ألةاض   تاإلسا م   األةاض   

وجيااة ذات الصاالة : احلفاااا علاا  إنتاجيااة ايراضااب وخاادمات الاانظر اإلي ول1-1األ ررر املت قررو 
  ايدهتا.  أو

ي ولوجياة قادرة الانظر اإل : احلد من هتاشة النظر اإلي ولوجية املتاأثرة و ايدة2-1ت قو األ ر امل
 عل  التأقلر. 
ماان قباال دهااا تاادهور ايراضااب واعتمالوقااف  طوعيااة : وضااع أهااداف وطنيااة3-1األ ررر املت قررو 

  مة. صد الالث نظر الر الرافبة يف ذلرو وحتديد التدابل ذات الصلة وتنفيذهاو واستحداالبلدان 
 حاااة امة لألراضاااب وم اتقاسااار التااادابل ا اد اااة إىل حتقياااق اإلدارة املساااتد: 4-1األ رررر املت قرررو 

 . التصحر/تدهور ايراضبو وتعزيز هذه التدابل وتنفيذها
  افدف االسرتايين  2: حتسني هرتف معيش  ا سك ن املت  رم 

ملالئماة اسبل الثرة وتيسل ن الغذائب ملن يعيتون يف املناطق املتأايمحتسني : 1-2األ ر املت قو 
 صو ر عل  املياه.حل

 : حتسني سبل عي  س ان املناطق املتأثرة وتنويعها. 2-2األ ر املت قو 
لياات متاركتهر يف عمو و والتباب سيما النساء : ا ني الس ان احمللينيو ال3-2األ ر املت قو 

 صنع القرار يف جمال م ا حة التصحر وتدهور ايراضب وا فاف. 
 ب. حر وتدهور ايراضاحلد بت ل كبل من ا جرة القسرية النامجة عن التص :4-2األ ر املت قو 

    أجل حتسني قردة م(: ختفيف آاثة اجلف ف تا تكيف معا  تإشاةهت  3افدف االسرتايين  )
 ملت  رم  تا ن م اإلمك   جي  الت ا ت قلما سك ن ا

 املياه. و ملستدامة لألراضب احلد من أثر ا فافو ألا يف ذلر من خالل اإلدارة ا: 1-3األ ر املت قو 
 :  ايش  قدة  اينتمع ت الت ا ت قلم مو اجلف ف.2-3األ ر املت قو   

افررردف االسررررتايين  4: شةّ منررر فو ليئيررر  الرررت ا صرررعيد ا عررر مل  اررر  طرمرررق ينفيرررذ ايف قيررر  
  مك فح  ا تصحر لفع  ي 

 يفتدهور ايراضاب /: مساامهة اإلدارة املساتدامة لألراضاب وم ا حاة التصاحر1-4األ ر املت قرو 
 آاثر تغل املنا . ومعا ة صون التنوع ايحيائب واستخدامه املستدامو 

 متعددة ايطراف.  التم ر مع اتفاقات وعمليات بيئية أخر أوجه تدعير : 2-4 األ ر املت قو
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افدف االسرتايين  5: يعبئ  قدة نبا م  امل اةش امل  ير  تريرا امل  ير   ردام ينفيرذ االيف قير  
 ا  طرمق إق م  اران ت فع    الت ا صعيدم  ا ع مل  ت ا  طين 

املناساا   ل ا يااة يف الوقااتا: تعبئااة املزيااد ماان املااوارد املاليااة العامااة واخلاصااة 1-5األ ررر املت قررو 
 . احمللية وإححتها للبلدان ايطراف املتأثرةو ألا يف ذلر عن طريق تعبئة املوارد

والقياااااام فعالياااااة ب: تاااااو ل الااااادعر الااااادو  لبنااااااء القااااادرات احملاااااددة الغااااارل 2-5األ رررررر املت قرررررو 
قيااةو ألااا يف يااذ االتفايف البلاادان ايطااراف املتااأثرة لاادعر تنفل الواقااع   عمليااات تاادخل علاا  أر  ب

 ثب.اون الثالبني بلدان ا نوب والتع ذلر عن طريق التعاون بني التمال وا نوب و يما
 ووط مناسااابةباااذل جهاااود م ثفاااة لتتاااجيع نقااال الت نولوجيااااو خاصاااة بتااار : 3-5 األ رررر املت قرررو

 خر .مالية أ حسبما ي تفق عليهو وتعبئة موارد فل يف ذلر شروط ميّسرة وتفايليةو ألا

 إط ة ا تنفيذ -ةالع ا  
بواسااطة إجااراءات علاا  الصااعيد الااوطين أو دون اإلقليماابو  سااتنفذ االساارتاتيجية أساسااا   -6

ذا ها. وحيادد وفالهر مان أصاحاب املصالحة ذوأ الصالة بادعر مان مؤسساات االتفاقياة والتاركاء
صالحة أصاحاب املايطارافو ومؤسساات االتفاقياةو والتاركاءو و الباب أدوار ومسؤوليات خمتلاف 

 املذكورة أعاله.االسرتاتيجية يف حتقيق ايهداف 

  األطراف -أ ف 
ألاااا يف ذلااار مااان خاااالل عااان تنفياااذ االسااارتاتيجيةو الرئيساااية تتحمااال ايطاااراف املساااؤولية  -7
ة وباااروح ا الوطنيااايولوايهتااا إىل توجياااه التنفياااذ و قاااا  وساااتحتاد تااااعه مااان بااارامج عمااال وطنياااةو  ماااا

 التاامن والتراكة الدوليني.
وستصااااابح االسااااارتاتيجية أداة  عالاااااة توجاااااه التنفياااااذ علااااا  الصاااااعد الاااااوطين ودون الاااااوطين  -8

ناة اساتعرال مساتو    علا للتنفياذ واحمللبو يف الوقت الذأ ا َّن  يه ايطراف من إجراء تقيير 
تااراكاتو دة ماان الو  اان ل اال طاارف أن ينفااذ االساارتاتيجية عاان طريااق االسااتفا تنفيااذ االتفاقيااة.

  يها التراكات بني القطاعني العام واخلاصو واالتفاقات املبت رة.  ألا
لاللتزاماااات املنوطاااة هباااا علااا   خاااالل هاااذه االسااارتاتيجيةو وو قاااا  وهتااادف ايطااارافو مااان  -9

 النحو الوارد يف االتفاقيةو إىل ما يلب: 
 مل اةش امل  ي  تريا امل  ي : م  متعلق ابفي  

 ايدة تعبئااااة املااااوارد املاليااااة وفاااال املاليااااة لتنفيااااذ االتفاقيااااة ماااان املصااااادر الدوليااااة  )أ( 
موياااال فاااال صااااادر التواحملليااااةو والعامااااة واخلاصااااةو وكااااذلر ماااان اجملتمعااااات احملليااااةو ألااااا يف ذلاااار م

 التقليديةو والتمويل املتعلق ابملنا ؛ 
تاااادهور ايراضااااب إطااااارا  لاااازايدة اتسااااات وقااااف  رصااااة اسااااتخدام ادة ماااان االسااااتف )ب( 

 االستثمارات و عاليتها ومنا عها املتعددة؛
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حتسني استخدام العمليات واملؤسسات املالية القائمة و/أو املبت رة )مثال مر اق  )د( 
  ؛البيئة العاملية أو صناديق جديدة أخر (

  سي س  ا ع م  تا تخطيط: فيم  متعلق اب  
حسااا  وضاااع بااارامج العمااال و/أو اخلطاااط الوطنياااة ودون اإلقليمياااة واإلقليمياااةو  (د) 
 قية؛ ذ االتفاو وتنفيذها وتنقيحها ورصدها ابنتظام بوصفها أدوات  عالة لتنفياالقتااء
وضاااااااع سياسااااااااات وهتيئااااااااة بيئاااااااات مؤاتيااااااااة لتعّهااااااااد وتنفياااااااذ احللااااااااول مل ا حااااااااة  (ه) 

 ؛ لتعايفإلفاثة واو ألا يف ذلر الوقاية واا فافالتصحر/تدهور ايراضب والتخفيف من آاثر 
االساااااتفادة مااااان أوجاااااه التااااام ر وإدمااااااد التصاااااحر وتااااادهور ايراضاااااب وا فااااااف  (و) 

يما ساااايخاااار و وال ااخلطااااط الوطنيااااة ذات الصاااالة ابالتفاقااااات البيئيااااة املتعااااددة ايطااااراف ‘ 1‘ يف
يف إطااار واليااة كاال اءو وااللتزامااات الدوليااة ايخاار و حساا  االقتااا‘ 2‘ ؛اتفاااقيىت ريااو ايخااريتني

 ؛ منهاو مع حتقيق القدر ايمثل من الفعالية ومنع ا دواجية ا هود
إدماد التصاحر وتادهور ايراضاب وا فااف كماا يبا  يف السياساات االقتصاادية  ( ) 

 ؛ والبيئية واالجتماعية هبدف  ايدة أتثل تنفيذ االتفاقية و عاليته
ألااا يف  وضااع سياسااات وتاادابل وأسااالي  إدارة بتااأن التأهاا  للجفاااف وتاادبرهو )ح( 

 ذلر خطط طوارل بتأن ا فافو و قا  لوالية االتفاقية؛
 : عمل امليداينفيم  متعلق اب  

 إعمال سارسات اإلدارة املستدامة لألراضب؛  (ط) 
إعمااال سارسااات اإلصااالح واالستصااالح بغيااة املساااعدة علاا  انتعااا  وظااائف  (أ) 

 النظام البيئب وخدماته؛ 
اسااااتحداث وتتااااغيل باااارامج لرصااااد وإدارة خماااااطر ا فاااااف ونظاااار إنااااذار مب اااار  ) ( 

 وشب ة أمان بتأهناو حس  االقتااء؛ 
  تتجيع سبل العي  البديلة؛ (ل) 
إنتاااء ن ظاار لتقاساار املعلومااات واملعااارف وتسااهيل الااربط التااب ب بتااأن أ ااال  )م( 

 املمارسات والنهود املم ن اتباعها يف تدبر ا فاف. 

 جلن  استعرال ينفيذ االيف قي  -ابء 
 تااااؤدأ  نااااة اسااااتعرال تنفيااااذ االتفاقيااااةو حتاااات ساااالطة مااااؤار ايطااااراف وتوجيهااااهو دورا   -10

بوسااائل  وساارتاتيجيةعلاا  اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااة وهااذه االطااراف اييف مساااعدة مااؤار  مركاازاي  
 منها ما يلب: 

تقيااير التقااارير املقدمااة ماان ايطااراف وال يااا ت ايخاار  املعااّدة للتقااارير قصااد  )أ( 
 طراف؛التوصل إىل توصيات ومتاريع مقررات ثددة الغرل كب ينظر  يها مؤار اي
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 جلسااتدابل املعتمدة من ايطاراف مان خاالل تيسل تبادل املعلومات عن الت )ب( 
 ا يف ذلاااار بناااااءاضاااايعيةو ألااااالرمسيااااة وفاااال الرمسيااااة واملنااااابر اإلل رتونيااااة بتااااأن املسااااائل املو التحاااااور 

 لواقع.القدراتو وأ ال املمارساتو والدروس املستفادة خبصوص التنفيذ عل  أرل ا

 جلن  ا علم تا تكن   جي  -جيم 
ألساامهة هيئاة التفاعال بااني و ساتقدم  ناة العلار والت نولوجيااو بنااء علا  طلا  ماؤار ايطارافو  -11

 يق اييت:ذمها عن طر العلمية لتقيير االتفاقية واالسرتاتيجية وتنفياملتورة العلوم والسياساتو 
اإلسااااهام يف حتسااااني الفهاااار العلمااااب واملعر ااااة العلميااااة املتعلقااااة ابلعمليااااات الااااى  )أ( 
 ؛مورايلول للتصدأ  ذه احليباد ألإىل التصحر وتدهور ايراضب وا فاف وتفاب 

اإلسهام يف تلبياة االحتياجاات احملاددة للسا ان احمللياني واملسااعدة علا  حتدياد  )ب( 
 احللول الى حتسن مستوايت معيتة الس ان يف املناطق املتأثرة؛

ة ابلتصاااااحر وتااااادهور الاااااربط التاااااب ب باااااني املؤسساااااات العلمياااااة املعنياااااتساااااهيل  )د( 
ن أجاال ماا لسياساااتايراضااب وا فاااف واينتااطة ا اريااة ماان خااالل هيئااة التفاعاال بااني العلااوم وا

 ؛تقد  توصيات يفرال التنفيذ
مساااعدة  نااة اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااة عاان طريااق إسااداء املتااورة العلميااة يف  )د( 

 .الوقت املناس  بتأن املسائل املنهجية املتصلة ابإلباله

 اآل ي  ا ع ملي  -شال 
يف اإلسااااااهام يف التعبئااااااة املاليااااااةو ودعاااااار نقاااااال مركزيااااااة تتحماااااال ايليااااااة العامليااااااة مسااااااؤولية  -12

االسارتاتيجية. تفاقياة و الت نولوجياو واست تاف الفارص املتاحاة لازايدة التمويال مان أجال تنفياذ اال
 وتاطلع بذلر بواسطة ما يلب:

 االتفاقية واالسرتاتيجية؛دعر تعبئة املوارد من أجل تنفيذ  )أ( 
مساعدة البلدان ايطراف املتأثرة عل  است تاف حلول من أجل تعبئة املاوارد  )ب( 

 اقية؛يف إطار االتفالبلدان املطابتقة لالحتياجات املعرب عنها يف برامج عمل 
وضاع خياارات اويال جديادةو ألااا يف بقيااادة و ابلتعااون ماع التاركاء املعنيانيو القياام )د( 

  .تيجيةتدهور ايراضب من أجل تنفيذ االسرتالوقف ر إم انية إنتاء صندوت مستقل ذل

 األم ن  -ه ء 
تقااااد  ماااان و بقااااوة يسااااتلزم ااااااح تنفيااااذ هااااذه االساااارتاتيجية اسااااتمرار مهااااام أمانااااة االتفاقيااااة -13
رات لقااادمااان ا ألاااا يتناسااا لخااادمات ايساسااايةو والااادعوةو وحتدياااد جاااداول ايعماااالو والتمثيااالو ل

 ا. رهادو أيف أداء  التفاقيةواملواردو وذلر هبدف دعر ايطراف ومؤار ايطراف وا يئتني الفرعيتني ل
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 ا رصد تاإلللغ تا ترييم -خ مس ا  
صد التقدم احملار  يف تنفياذ االسارتاتيجية  -14 عان طرياق تقاد  ايطاراف تقاريرهاا ا ديادة سل 

ملستخلصاةو اوالادروس  التجارب الوطنية وأ ال املمارساات وتقامسهاالوطنية إىل مؤار ايطرافو 
 امااااانظااااار  يهي ناااااة اساااااتعرال تنفياااااذ االتفاقياااااة كاااااب وكاااااذا عااااان طرياااااق مراجعاااااة وتقياااااير  ريهماااااا 

 ايطراف.  مؤار
أن ‘ 1‘ايهاداف االسارتاتيجيةو شاريطة حتقياق أو احملر  وال بد من اإلباله عن التقدم  -15

يااااة رات الوطنبيا ت/معلومااااات وطنيااااة رمسيااااة كا يااااة لةباااااله عاااان التقااااديي ااااون لااااد  ايطااااراف 
بااله يف املقاام ايول اإليستند أن ‘ 2‘ لتأكيد صحتها؛ املستمدة من مصادر البيا ت العاملية أو

 بيا ت وطنية رمسية. إىل 
املؤشاااارات املتعلقااااة ابيهااااداف االساااارتاتيجيةو عنااااد الااااارورة اسااااتعرال وتنقاااايح وينبغااااب  -16

إىل  ابإلشاااااااارةو واالقتاااااااااءو ابلنظااااااار إىل نظاااااااام اإلباله/مؤشااااااارات أهاااااااداف التنمياااااااة املساااااااتدامةو 
فلهااااا ماااان و  و واتفاقيااااات ريااااوو2030خطااااة عماااال التنميااااة املسااااتدامة لعااااام  واسااااتعرال متابعااااة

ادأ التنفيااذ وتفاا آت رحتسااني ماان أجاال ذات الصاالةو وذلاار تعااددة ايطااراف املبيئيااة التفاقااات اال
 . بينها اال دواجية

ماااان االساااارتاتيجية )إطااااار التنفيااااذ( ماااان خااااالل  الرابااااعوسي اااااطلع ابإلباااااله عاااان الباااااب  -17
ملباااادل ايف تنقااايح   ناااة اساااتعرال تنفياااذ االتفاقياااةوبصااافة طوعياااة إىل أن تنظااار اإلبااااله ال يفاااب 

 اللجنااااة اتاجتماعااااجلسااااات للتحاااااور يف إطااااار إم انيااااة تنظااااير ولااااامان التوجيهيااااة لةباااااله. 
 ر ايطارافو عناديحدد ماؤابتأن املعلومات املقدمة يف التقااريرو سا وبينها دوراتأثناء الة املعقود

 . ا لسات اللزومو مواضيع بعينها ت ستعرل أثناء تلر

مرررر   4-1مؤارررررات ا تررررردم املسررررتعمل   الررررلغ ارررر  األهررررداف االسرررررتاييني    
 االسرتاييني 

ية هااااب تلاااار الااااى حااااددها ايطااااراف يف املؤشاااارات املسااااتعملة لةباااااله عاااان االساااارتاتيج -18
يماااا تاااة )  12-م أ/15( و3-1) يماااا تاااة ايهاااداف االسااارتاتيجية  11-م أ/22املقاااررين 

ق طاارافو وضااع الفرياا(. وإضااا ة إىل املؤشاارات الااى اتفااق عليهااا مااؤار اي4ا اادف االساارتاتيجب 
نااااني للهاااادف شاااارين اثة مؤ العاماااال احل ااااومب الاااادو  املعااااين ابإلطااااار االساااارتاتيجب املقباااال لالتفاقياااا

 )انظر ا دول أد ه(.  4االسرتاتيجب 
وقااد يرفااا  ايطاااراف يف اإلبااااله عااان التقااادم احملااار  يف حتقياااق اياثر املتوقعاااة لألهاااداف  -19

ياااة خدام مؤشااارات كمفااال املتااامولة ااماااا  هباااذه اجملموعاااة مااان املؤشااارات ابسااات 3-1االسااارتاتيجية 
 س  االقتااء. مناسبة وطنيا  أو معلومات كيفيةو ح
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 ا دول
 م  االسرتاييني  5-1ق ئم  مؤارات ا تردم املستعمل   اللغ ا  األهداف االسرتاييني  

 حتسني حالة النظر اإلي ولوجية املتأثرة :1افدف االسرتايين  

 اال اهات املتعلقة ابلغطاء ايرضب 1-1ا دف االسرتاتيجب 
 اال اهات املتعلقة ألنتاجية ايراضب أو أدائها 2-1االسرتاتيجب ا دف 

 ا اال اهات املتعلقة ألخزو ت ال ربون  وت ايرل وحتته 3-1ا دف االسرتاتيجب 
 حتسني ظروف معيتة الس ان املتأثرين :2 افدف االسرتايين 
 ر النسااياملتعلقااة ابلساا ان الااذين يعيتااون حتاات خااط الفقاااال اهااات  1-2ا دف االسرتاتيجب 

 و/أو ابلتفاوت يف الدخل يف املناطق املتأثرة
اال اهااات املتعلقااة ألم انيااة احلصااول علاا  املياااه الصاااحلة للتاارب يف  2-2ا دف االسرتاتيجب 

 املناطق املتأثرة
 قااادرة ا فااااف والت ياااف معهاااا وإدارهتاااا مااان أجااال حتسااانيختفياااف آاثر  :3افدف االسرتايين  

 الس ان املتأثرين والنظر اإلي ولوجية عل  التأقلر
 ي رصد من خالل املعلومات ال يفية 

 ة بفعاليةتفاقيدّر منا ع بيئية عل  الصعيد العاملب عن طريق تنفيذ اال :4 افدف االسرتايين 
 ااملتعلقة ألخزو ت ال ربون  وت ايرل وحتتهاال اهات  1-4ا دف االسرتاتيجب 
 وتوّ عها اال اهات املتعلقة بو رة أنواع خمتارة 2-4ا دف االسرتاتيجب 
ة عان االتفاقيا تنفياذ تعبئة قادر كبال مان املاوارد املالياة وفال املالياة لادعر :5افدف االسرتايين  

 والوطينطريق إقامة شراكات  عالة عل  الصعيدين العاملب 
 يطرافااملتعددة ائية و اال اهات املتعلقة ابملساعدة اإلمنائية الرمسية الثن 1-5ا دف االسرتاتيجب 
 اال اهات املتعلقة ابملوارد العامة احمللية  2-5ا دف االسرتاتيجب 
 اال اهات املتعلقة بعدد شركاء التمويل املترت  3-5ا دف االسرتاتيجب 

 اع اخلاصن القطاملوارد املعبأة من مصادر اويل مبت رةو ألا يف ذلر م 4-5يجب ا دف االسرتات
ن أهاداف التنمياة ما 17 ادف حددت املؤشرات املبنية أد ه لةباله عن اإلاا ات الى مت حتقيقها لبلوه ا
التنمية  اصة أهدافوخب ستدامة املستدامة  تعزيز وسائل التنفيذ وتنتيط التراكة العاملية من أجل التنمية امل
اجعاة طاار عملياة مر إيال ضامن املستدامة املتعلقة ابلت نولوجيا وبناء القدرات. وقد ختاع هذه املؤشرات لتغ

 تقبل. يف املس وابلتا و  قد أدرجت بوصفها مصدر معلومات مؤقتا   )أ(أهداف التنمية املستدامة
ااااارر للبلااااادان النامياااااة واالاملبلاااااغ اإلمجاااااا  للتمويااااال  5-5ا دف االسرتاتيجب  لاااااى  ااااار البلااااادان م قت

ماااااااير اقتصاااااااادها ألرحلاااااااة انتقالياااااااة لتتاااااااجيع تطاااااااوير ونقااااااال ونتااااااار وتع
 الت نولوجيا السليمة بيئيا  

دانو  البلااااعاااادد اتفاقااااات وباااارامج التعاااااون العلمااااب و/أو الت نولااااوجب بااااني 6-5ا دف االسرتاتيجب 
 حس  نوع التعاون

ااد هبااا للبلااداقيمااة  7-5ا دف االسرتاتيجب  ان الااى يااة والبلاادن الناماملساااعدة املاليااة والتقنيااة املتعهَّ
 ا يف ذلارحادةو ألا ر اقتصاادها ألرحلاة انتقالياة بادوالرات الاوالايت املت

 ناااوب اعااان طرياااق التعااااون باااني التااامال وا ناااوب و يماااا باااني بلااادان 
 والتعاون الثالثب

عاين ابلتنمياة املسااتدامةو سانواي و ألراجعااة املؤشارات واملعلومااات سايقوم املنتاد  السياسااب الر ياع املسااتو  امل )أ(
 من أهداف التنمية املستدامة.  17املتعلقة اب دف 


