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مؤمتر األطراف
الدورة الثالثة عشرة
أوردوس ،الصني 16-6 ،أيلول/سبتمرب 2017
البند (2ب) من جدول األعمال
خطة التنمية املستدامة لعام  :2030اآلاثر املرتتبة
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 /3م أ 8-و/12م أ 11-و/7م أ 12-و/8م أ 12-و/10م أ،12-
وإذ يدددر أن اعتمدداد إطددار اس د اسهم يتدديذ ا سنقهددا اسقاملهددة األمددذ املت ددد مل ا ددة
التص د ر (االسقامله ددة) مبزي ددد مددن ال له ددز والدمل ددة والقياله ددة وال قايددة وا الرص ددد والتقه دهذ املنيمه ددني
للتقدم احملرز ا سنقها االسقاملهة،
وإذ يت ددلذ بنت دداؤمت م د دؤمتر األم ددذ املت د دد للتنمه ددة املت ددتدامة (م د دؤمتر ري ددو  )20املتصد ددلة
مب ا ددة التص د ر وسددديور األرا ،د وا قدداف ،د ا عددن أي ددداف ليتش د للتنددو البهول ددوج ،
واسقاق ابريس ،وإطار سهنداي لل د من خماطر ال وارث ،2030-2015
وإذ يؤلد من جديد خطة التنمهة املتدتدامة ليدام  ،2030وخطدة عمدأ أديدس أاباب الد
سش أ جزءا ال يتمزأ منيا ،وإذ يدر ما لتنقها اسقاملهة م ا ة التص ر من أتثري يام ا حتقهق
أيداف اخلطتني بش أ عام،
وإذ يرحب بتأيهد اإلطار املقايهم اليلم لت ههد أثر سديور األرا،د ( )1واليمدأ الداي
س ددطلب بددل ا لهددة الياملهددة ،وال سددهما مددن أجددأ سقيهددأ يدداا املقيددوم مددن خ د ل الددرب ممت الطددوع
لت ديد أيداف حتههد أثر سديور األرا، ،
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وإذ يتلط ال وء على أمههة اجملتمب املدين ا مجهب املتاؤأ املتيلقة بتنقها االسقاملهة على
الصدديهد احملل د والددوطإل ودون اإلمللهم د واإلمللهم د  ،وإذ ييهددد أتلهددد الدددور اهلددام الدداي يقددوم بددل
اجملتم ددب امل دددين ا سنقه ددا االسقامله ددة واإلط ددار االسد د اسهم (اإلط ددار االسد د اسهم السقامله ددة األم ددذ
املت د مل ا ة التص ر للق  ،)2030-2018املر ق هباا املقرر،
وإذ يت ددلذ أبن املت دداوا ب ددني ا نت ددني ومت ددني النت دداء والقته ددات والش ددباب سهت دديمان
إسد ددياما حامس د دا ا سنقهد ددا االسقاملهد ددة واإلطد ددار االس د د اسهم للق د د  2030-2018وا حتقهد ددق
أيداف خطة التنمهة املتتدامة ليام ،2030
وإذ حيددهط علم داا ابملبددادا التوجهيهددة الطوعهددة لددسدار املتددؤولة ضهدداز األرا ،د ومصدداؤد
األمسددا والابدداابت ا سددهاق األمددن الاب دااؤ الددوطإل( )2واالع د اف كم اةهددة متددامهتيا ا التنقهددا
القيال لسطار االس اسهم للق ،2030-2018
وإذ يشددري إىل املقددرر /XXم أ( 13-بشددأن عملهددة اإلب د ت واالسددتيرات مبوجددب اسقاملهددة
م ا ددة التصد د ر) ال دداي يطل ددب إىل ن ددة اليل ددذ والت نولوجه ددا أن ست دداعد ا األعم ددال املتص ددلة
كةش د دداء وحتت د ددني إط د ددار الرص د ددد للي د دددف االس د د اسهم  3امل د دددر  ،د ددمن اإلط د ددار االس د د اسهم
للق ،2030-2018
وإذ يؤل ددد إم ددا ت الت ددهزر ا ا ي ددود الرامه ددة إىل التص دددي للتصد د ر/سديور األرا،د د
وا قاف وغرييا من الت دايت البهئهة الرؤهتهة،
وإذ يرحب ابستمرار الدعذ املقدم من مر ق البهئة الياملهدة مدن أجدأ سنقهدا االسقاملهدة ،وال سدهما
متويأ األةشطة التم هنهة من مر ق البهئة الياملهة ،مبا ا ذلك مواءمة براممت اليمأ الوطنهة،
-1

يقرر اعتماد اإلطار االس اسهم ل سقاملهة  2030-2018املر ق هباا املقرر؛

 -2يشمب بقو األطدراف علدى أن سطبدق اإلطدار االسد اسهم للقد 2030-2018
وأن ستماش ددى مي ددل ،حت ددب االملت دداء ،ا سهاس دداما وبرااي ددا وخططي ددا وعملهام ددا الوطنه ددة املتص ددلة
ابلتص ر/سديور األرا ،وا قاف ،مبا ا ذلك ا براممت عمليا الوطنهة ،حتب االملت اء؛
 -3يقرر أةل ينباب مهب أص اب املصل ة والشرلاء املينهني ابالسقاملهة أن أيخاوا
ا اعتب دداريذ ،عن ددد سنقه ددا اإلط ددار االسد د اسهم للقد د  ،2030-2018اضاج ددة إىل سهاس ددات
وسدابري سراع املنظور ا نتاين؛ وأن يتديوا إىل لقالدة املشدارلة ال املدة والقيالدة ل دأ مدن الرجدال
والنت دداء ا الت ط ددهط واا دداذ القد درارات والتنقه ددا عل ددى مجه ددب املت ددتوايت ،وسيزي ددز مت ددني النت دداء
والقتهات والشباب ا املناطق املت رر ؛
 -4يشددمب األطدراف علددى مواصددلة سيزيددز مشددارلة اجملتمددب املدددين ا سنقهددا االسقاملهددة
واإلطار االس اسهم للق 2030-2018؛
 -5يطلد ددب أي د داا إىل مؤستد ددات االسقاملهد ددة ويهئامد ددا ،ويد دددعو الشد ددرلاء املتيد ددددي
األطراف والثناؤهني إىل دعذ األطراف ا سنقها اإلطار االس اسهم للق .2030-2018
__________
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املرفق
اإلطا ا ااار االسا ا ا ارتاتيجي التفاقي ا ا ااة األما ا اام املتح ا ا اادة ملكافح ا ا ااة التص ا ا ااحر
للفرتة 2030–2018
أوالا -مقدمة
 -1يشد أ التصد ر وسددديور األرا،د وا قدداف حتدددايت ذات بيددد عددامل  .يد ستدديذ ا
املشالأ االملتصادية واالجتماعهة والبهئهدة ،مثدأ الققدر ،واعدت ل الصد ة ،واةيددام األمدن الابدااؤ ،
و قدددان التنددو األحهدداؤ  ،وةدددر املهدداة ،وا قددات القدددر علددى التددأمللذ مددب سابددري املنددا  ،واهلمددر
القترية ،وا سُقاملذ ياة املشالأ .وال سزال سشد أ حتددايت خطدري للتنمهدة املتدتدامة لددي مجهدب
األطراف ،ال سهما ا البلدان املتأثر .
 -2وس دهنطوي التصدددي للتص د ر وسددديور األرا ،د وا قدداف علددى اس د اسهمهات مت املددة
طويلة األجأ سرلدز ا لن واحدد علدى زايد إةتاجهدة األرت وإعداد أتيهدأ األرا،د واملدوارد املاؤهدة
واضق د دداه علهي د ددا وإدارم د ددا إدار مت د ددتدامة .ومي د ددن السقامله د ددة األم د ددذ املت د ددد مل ا د ددة التص د د ر
(االسقاملهددة) أن س ددطلب بدددور ددوري ا ميا ددة سلددك الق ددااي مددن خد ل بندداء القدددرات ،وسبددادل
التمارب الناج ة ،وةقأ الت نولوجها ،وسقدمي الدعذ اليلم  ،والتوعهة ،وحشد املوارد ،ومتداعد
األطراف على سنقها التهاسات على الصيد الوطإل ودون اإلمللهم واإلمللهم والدويل.
 -3وستتدديذ االس د اسهمهة همددا يل د ‘ ‘1حتقهددق أيددداف االسقاملهددة وخطددة التنمهددة املتددتدامة
لي ددام  ،2030ال س ددهما م ددا يتيل ددق ابهل دددف  15م ددن أي ددداف التنمه ددة املت ددتدامة والاباي ددة 3-15
"م ا ددة التصد ر ،وسددرمهذ األرا،د وال بددة املتددديور  ،مبددا ا ذلددك األرا،د املت ددرر مددن التصد ر
وا ق د دداف والقه د ددا ت ،والت د ددي إىل حتقه د ددق ع د دداض خ د ددال م د ددن د دداير س د ددديور األرا ،د د  ،ل د ددول
ع د د د ددام  ،"2030وأي د د د ددداف التنمه د د د ددة املت د د د ددتدامة امل ابط د د د ددة األخ د د د ددري ،وذل د د د ددك  ،د د د ددمن ةط د د د دداق
االسقاملهة؛ ‘ ‘2حتتني روف ميهشة الت ان املتأثرين؛ ‘ ‘3االرسقاء خبدمات النظذ اإلي ولوجهة.

اثنيا -الرؤية
 -4متددتقبأ يتمنددب التصد ر/سديور األرا،د ويقلددأ منيمددا إىل اضددد األد ويي ددس اهاييمددا
وخيقد مددن ل ر ا قدداف ا املندداطق املتددأثر علددى مجهددب املتددتوايت ويتدديى جايدددا إل داد عدداض خددال
من اير سديور األرا ،متاشها مب خطة التنمهة املتتدامة ليام ، ،2030من ةطاق االسقاملهة.

اثلثا -األهداف االسرتاتيجية واآلاثر املتوقعة
 -5س دتوجل "األيددداف االس د اسهمهة" التالهددة أعمددال مجهددب أص د اب املصددل ة والشددرلاء ا
اسقاملهددة م ا ددة التص د ر ا الق د  .2030-2018وسهتدديذ حتقهددق يدداة األيددداف الطويلددة
األجددأ ا حتقهددق الرؤيددة املددالور أع د ة ،ددمن ةطدداق االسقاملهددة ،مددب أخددا أو،ددا إمللهمهددة ووطنهددة
ميهنة ا اضتبان.
GE.17-16078
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اهلدف االسرتاتيجي  :1حتسني حالاة الانمم اإليكولويياة املتاثررة ومكافحاة التصاحردتدهور
األراضي وتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي واإلسهام يف وقف تدهور األراضي
األراار املتوق ا  1-1اضقدداه علددى إةتاجهددة األرا،د وخدددمات الددنظذ اإلي ولوجهددة ذات الصددلة
أو زايدما.
األرر املتوق  2-1اضد من يشاشة النظذ اإلي ولوجهة املتأثر وزايد ملددر الدنظذ اإلي ولوجهدة
على التأمللذ.
األراار املتوق ا  3-1و،ددب أيددداف وطنهددة طوعهددة لومل د سددديور األرا ،د واعتماديددا مددن ملبددأ
البلدان الراغبة ا ذلك ،وحتديد التدابري ذات الصلة وسنقهايا ،واست داث ةظذ الرصد ال زمة.
األر اار املتوقا ا  4-1سقاس ددذ الت دددابري اهلاد ددة إىل حتقه ددق اإلدار املت ددتدامة ل را ،د وم ا ددة
التص ر/سديور األرا ، ،وسيزيز ياة التدابري وسنقهايا.

اهلدف االسرتاتيجي  :2حتسني ظروف معيشة السكان املتثررين
األرر املتوق  1-2حتتني األمن الابااؤ ملن ييهشون ا املناطق املتأثر وسهتري التبأ امل ؤمة
ضصوهلذ على املهاة.
األرر املتوق  2-2حتتني سبأ عهش س ان املناطق املتأثر وسنويييا.
األرر املتوق  3-2مت ني الت ان احمللهني ،ال سهما النتاء والشباب ،ومشارلتيذ ا عملهات
صنب القرار ا اال م ا ة التص ر وسديور األرا ،وا قاف.
األرر املتوق  :4-2اضد بش أ لبري من اهلمر القترية النامجة عن التص ر وسديور األرا. ،

اهلدف االسرتاتيجي ( :)3ختفيف آاثر اجلفاف والتكيف معها وإدارهتا من أيل حتسني قدرة
السكان املتثررين والنمم اإليكولويية على التثقلم
األرر املتوق  :1-3اضد من أثر ا قاف ،مبا ا ذلك من خ ل اإلدار املتتدامة ل را ،واملهاة.
األرر املتوق  :2-3زايدة قدرة اجملتمعات على التثقلم م اجلفاف.

اهل اادف االس ارتاتيجي  :4درّ من اااف بيئي ااة عل ااى الص ااعيد الع اااملي ع اان طري ااق تنفي ا اتفاقي ااة
مكافحة التصحر بفعالية
األرر املتوق  1-4متدامهة اإلدار املتدتدامة ل را،د وم ا دة التصد ر/سديور األرا،د ا
صون التنو األحهاؤ واست دامل املتتدام ،وميا ة ل ر سابري املنا .
األرر املتوق  2-4سدعهذ أوجل التهزر مب اسقاملات وعملهات بهئهة أخري متيدد األطراف.

اهلدف االسرتاتيجي  :5تعبئة قدر كب من املوارد املالية وغا املالياة لادعم تنفيا االتفاقياة
عن طريق إقامة شراكات فعالة على الصعيدين العاملي والوطين
األراار املتوق ا  1-5سيبئددة املزيددد مددن امل دوارد املالهددة اليامددة واخلاصددة ال ا هددة ا الوملددن املناسددب
وإاتحتيا للبلدان األطراف املتأثر  ،مبا ا ذلك عن طريق سيبئة املوارد احمللهة.
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األرا اار املتوق ا ا  2-5سد ددو ري الد دددعذ الد دددويل لبند دداء القد دددرات احملد دددد الابد ددرت بقيالهد ددة والقهد ددام
ب "عملهددات سدددخأ علددى أرت الواملددب" ا البلدددان األطدراف املتددأثر لدددعذ سنقهددا االسقاملهددة ،مبددا ا
ذلك عن طريق التياون بني الشمال وا نوب و هما بني بلدان ا نوب والتياون الث ث .
األراار املتوق ا  3-5بددال جيددود م ثقددة لتشددمهب ةقددأ الت نولوجهددا ،خاصددة بشددرو مناسددبة،
مهتر وسق هلهة ،حتبما يُتقق علهل ،وسيبئة موارد غري مالهة أخري.
مبا ا ذلك شرو ّ

رابعا -إطار التنفي
 -6س دتنقا االس د اسهمهة أساس دا بواسددطة إج دراءات علددى الصدديهد الددوطإل أو دون اإلمللهم د ،
بدعذ من مؤستدات االسقاملهدة والشدرلاء وغدرييذ مدن أصد اب املصدل ة ذوي الصدلة .وحيددد يداا
الباب أدوار ومتؤولهات خمتل األطدراف ،ومؤستدات االسقاملهدة ،والشدرلاء ،وأصد اب املصدل ة
ا حتقهق األيداف االس اسهمهة املالور أع ة.

ألف -األطراف
 -7ست مددأ األط دراف املتددؤولهة الرؤهتددهة عددن سنقهددا االس د اسهمهة ،مبددا ا ذلددك مددن خ د ل
مددا س دديل مددن ب دراممت عمددأ وطنهددة ،وس دت تا إىل سوجهددل التنقهددا و ق دا ألولوايمددا الوطنهددة وبددرو
الت امن والشرالة الدولهني.
 -8وس تصد ددبس االس د د اسهمهة أدا يالد ددة سوجد ددل التنقهد ددا علد ددى الصد دديد الد ددوطإل ودون الد ددوطإل
واحملل  ،ا الوملن الاي مت َّ ن هل األطراف من إجراء سقههذ للتنقها علدى متدتوي ندة اسدتيرات
سنقهددا االسقاملهددة .ومي ددن ل ددأ طددرف أن ينقددا االسد اسهمهة عددن طريددق االسددتقاد مددن الشدرالات،
مبا هيا الشرالات بني القطاعني اليام واخلاص ،واالسقاملات املبت ر .
 -٩ومدددف األط دراف ،مددن خ د ل يدداة االس د اسهمهة ،وو ق د ا ل لتزامددات املنوطددة هبددا علددى
الن و الوارد ا االسقاملهة ،إىل ما يل
فيما يتعلق ابملوارد املالية وغ املالية:
زايد سيبئ ددة امل د دوارد املاله ددة وغ ددري املاله ددة لتنقه ددا االسقامله ددة م ددن املص ددادر الدوله ددة
(أ)
واحملله ددة ،واليام ددة واخلاص ددة ،ول ددالك م ددن اجملتمي ددات احملله ددة ،مب ددا ا ذل ددك مص ددادر التموي ددأ غ ددري
التقلهدية ،والتمويأ املتيلق ابملنا ؛
(ب) االس ددتقاد م ددن رص ددة اس ددت دام وملد د س ددديور األرا،د د إط ددارا لد دزايد است دداق
االستثمارات و يالهتيا ومنا ييا املتيدد ؛
( ) حتتني است دام اليملهات واملؤستات املالهة القاؤمة و/أو املبت ر (مثدأ مر دق
البهئة الياملهة أو صناديق جديد أخري).
فيما يتعلق ابلسياسة العامة والتخطيط:
(د) و،ددب ب دراممت اليمددأ و/أو اخلطددط الوطنهددة ودون اإلمللهمهددة واإلمللهمهددة ،حتددب
االملت اء ،وسنقهايا وسنقه يا ورصديا ابةتظام بوصقيا أدوات يالة لتنقها االسقاملهة؛
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لتيي د د ددد وسنقهد د ددا اضل د د ددول مل ا د د ددة
(ه) و،د د ددب سهاس د د ددات ومهئ د د ددة بهئد د ددات مؤاسه د د ددة ّ
التص ر/سديور األرا ،والت قه من ل ر ا قاف ،مبا ا ذلك الوملاية واإلغاثة والتياا؛
(و) االسد ددتقاد مد ددن أوجد ددل التد ددهزر وإدمد ددا التص د د ر وسد ددديور األرا ،د د وا قد دداف
ا ‘ ‘1اخلط ددط الوطنه ددة ذات الص ددلة ابالسقامل ددات البهئه ددة املتي دددد األطد دراف األخ ددري ،وال س ددهما
اسقددامله ريددو األخدريني؛ ‘ ‘2وااللتزامددات الدولهددة األخددري ،حتددب االملت دداء ،ا إطددار واليددة لددأ
منيا ،مب حتقهق القدر األمثأ من القيالهة ومنب ازدواجهة ا يود؛
(ز) إدما التص ر وسديور األرا،د وا قداف لمدا دب ا التهاسدات االملتصدادية
والبهئهة واالجتماعهة هبدف زايد أتثري سنقها االسقاملهة و يالهتل؛
( ) و،ددب سهاسددات وسدددابري وأسددالهب إدار بشددأن التأيددب للمقدداف وسدددبرة ،مبددا ا
ذلك خطط طوارا بشأن ا قاف ،و قا لوالية االسقاملهة؛
فيما يتعلق ابلعمل امليداين:
( )

إعمال ممارسات اإلدار املتتدامة ل را ،؛

(ي) إعمدال ممارسددات اإلصد
النظام البهئ وخدماسل؛

واالستصد

بابهددة املتدداعد علدى اةتيددا و دداؤ

( ) اس ددت داث وسش ددابهأ بد دراممت لرص ددد وإدار خمد داطر ا ق دداف وةظ ددذ إة دداار مب ددر
وشب ة أمان بشأهنا ،حتب االملت اء؛
(ل)

سشمهب سبأ اليهش البديلة؛

(م) إةشداء ةُظددذ لتقاسددذ امليلومدات وامليددارف وستدديهأ الدربط الشددب
املمارسات والنيو املم ن اسباعيا ا سدبر ا قاف.

بشددأن أ ددأ

ابء -جلنة استعراض تنفي االتفاقية
 -10س ددؤدي ن ددة اس ددتيرات سنقه ددا االسقامله ددة ،حت ددن س ددلطة م د دؤمتر األطد دراف وسوجهي ددل ،دورا
مرل دزايا ا متدداعد م دؤمتر األط دراف علددى اسددتيرات سنقهددا االسقاملهددة ويدداة االس د اسهمهة ،بوسدداؤأ
منيا ما يل
سقهددهذ التقددارير املقدمددة مددن األط دراف وال هددا ت األخددري املي د ّد للتقددارير ملصددد
(أ)
التوصأ إىل سوصهات ومشاريب مقررات دد الابرت ل ينظر هيا مؤمتر األطراف؛
(ب) سهتري سبادل امليلومات عن التدابري امليتمد من األطدراف مدن خد ل جلتدات
الت دداور الرمسه ددة وغ ددري الرمسه ددة واملن ددابر اإلل وةه ددة بش ددأن املت دداؤأ املوا ،ددهيهة ،مب ددا ا ذل ددك بن دداء
القدرات ،وأ أ املمارسات ،والدروس املتتقاد خبصوص التنقها على أرت الواملب.

ييم -جلنة العلم والتكنولوييا
 -11سدتقدم نددة اليلددذ والت نولوجهددا ،بندداء علددى طلددب مدؤمتر األطدراف ،ومبتددامهة يهئددة التقاعددأ بددني
اليلوم والتهاسات ،املشور اليلمهة لتقههذ االسقاملهة واالس اسهمهة وسنقهامها عن طريق ا يت
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سق

اإلس دديام ا حتت ددني القي ددذ اليلمد د واملير ددة اليلمه ددة املتيلق ددة ابليمله ددات الد د
(أ)
إىل التص ر وسديور األرا ،وا قاف وك اد اضلول للتصدي هلاة األمور؛

(ب) اإلسيام ا سلبهة االحتهاجدات احملددد للتد ان احمللهدني واملتداعد علدى حتديدد
اضلول ال حتتن متتوايت ميهشة الت ان ا املناطق املتأثر ؛
( ) ستد دديهأ ال د دربط الشد ددب بد ددني املؤستد ددات اليلمهد ددة املينهد ددة ابلتص د د ر وسد ددديور
األرا،د وا قدداف واألةشددطة ا اريددة مددن خد ل يهئددة التقاعددأ بددني اليلددوم والتهاسددات مددن أجددأ
سقدمي سوصهات ألغرات التنقها؛
(د) متدداعد نددة اسددتيرات سنقهددا االسقاملهددة عددن طريددق إسددداء املشددور اليلمهددة ا
الوملن املناسب بشأن املتاؤأ املنيمهة املتصلة ابإلب ت.

دال -اآللية العاملية
 -12ست م د ددأ ا له د ددة اليامله د ددة مت د ددؤولهة مرلزي د ددة ا اإلس د دديام ا التيبئ د ددة املاله د ددة ،ودع د ددذ ةق د ددأ
الت نولوجها ،واست شاف القرص املتاحة لدزايد التمويدأ مدن أجدأ سنقهدا االسقاملهدة واالسد اسهمهة.
وس طلب بالك بواسطة ما يل
(أ)

دعذ سيبئة املوارد من أجأ سنقها االسقاملهة واالس اسهمهة؛

(ب) متاعد البلدان األطراف املتأثر على است شاف حلول من أجأ سيبئة املدوارد
املطابِقة ل حتهاجات امليرب عنيا ا براممت عمأ البلدان ا إطار االسقاملهة؛
( ) القهددام ،ابلتيدداون مددب الشددرلاء املينهددني ،بقهدداد و،ددب خهددارات متويددأ جديددد  ،مبددا ا
ذلك إم اةهة إةشاء صندوق متتقأ لومل سديور األرا ،من أجأ سنقها االس اسهمهة.

هاء -األمانة
 -13يت ددتلزم ددا سنقه ددا ي دداة االسد د اسهمهة اس ددتمرار مي ددام أماة ددة االسقامله ددة بق ددو  ،م ددن سق دددمي
لل دددمات األساس ددهة ،وال دددعو  ،وحتدي ددد ج ددداول األعم ددال ،والتمثه ددأ ،مب ددا يتناس ددب م ددن الق دددرات
واملوارد ،وذلك هبدف دعذ األطراف ومؤمتر األطراف واهلهئتني القرعهتني ل سقاملهة ا أداء أدواريا.

خامسا -الرصد واإلبالغ والتقييم
 -14س ُريصد التقدم احملرز ا سنقهدا االسد اسهمهة ا ديدد عدن طريدق سقددمي األطدراف سقاريريدا
الوطنهة إىل مؤمتر األطراف ،وسقامسيا التمارب الوطنهة وأ أ املمارسات والددروس املتت لصدة،
ولد دداا عد ددن طريد ددق مراجيد ددة وسقهد ددهذ هرييمد ددا ند ددة اسد ددتيرات سنقهد ددا االسقاملهد ددة ل د د ينظد ددر هيم د دا
مؤمتر األطراف.
 -15وال بد من اإلب ت عن التقدم احملرز حنو حتقهق األيدداف االسد اسهمهة ،شدريطة ‘ ‘1أن
ي ددون ل دددي األطد دراف بها ت/ميلوم ددات وطنه ددة رمسه ددة لا ه ددة لسبد د ت ع ددن التق ددديرات الوطنه ددة
املتتمد من مصادر البها ت الياملهة أو لتألهد ص تيا؛ ‘ ‘2أن يتتند اإلب ت ا املقدام األول
إىل بها ت وطنهة رمسهة.
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 -16وينبابد د اس ددتيرات وسنق ددهس املؤشد درات املتيلق ددة ابألي ددداف االسد د اسهمهة ،عن ددد ال ددرور
واالملت د دداء ،ابلنظد د ددر إىل ةظد د ددام اإلب ت/مؤش د د درات أيد د ددداف التنمهد د ددة املتد د ددتدامة ،وابإلشد د ددار إىل
متابي ددة واس ددتيرات خط ددة عم ددأ التنمه ددة املت ددتدامة لي ددام  ،2030واسقامله ددات ري ددو ،وغريي ددا م ددن
االسقاملددات البهئهددة املتيدددد األط دراف ذات الصددلة ،وذلددك مددن أجددأ حتتددني آتزر التنقهددا وسقددادي
االزدواجهة بهنيا.
 -17وسهُ ددطلب ابإلبد د ت ع ددن الب دداب الراب ددب م ددن االسد د اسهمهة (إط ددار التنقه ددا) م ددن خد د ل
اإلب د ت ال هق د وبصددقة طوعهددة إىل أن سنظددر نددة اسددتيرات سنقهددا االسقاملهددة ا سنقددهس املبددادا
التوجهيه ددة لسبد د ت .ول ددمان إم اةه ددة سنظ ددهذ جلت ددات للت دداور ا إط ددار اجتماع ددات اللمن ددة
امليقود أثناء الدورات وبهنيا بشأن امليلومات املقدمة ا التقدارير ،سده دد مدؤمتر األطدراف ،عندد
اللزوم ،موا،هب بيهنيا سُتتيرت أثناء سلك ا لتات.

مؤش ا ارات التقا اادم املسا ااتعملة لابا ااالغ عا اان األها ااداف االس ا ارتاتيجية  4-1ما اان
االسرتاتيجية
 -18املؤشد درات املت ددتيملة لسبد د ت ع ددن االسد د اسهمهة يد د سل ددك الد د ح دددديا األطد دراف ا
املقددررين /22م أ ( 11-همددا خيددا األيددداف االس د اسهمهة  )3-1و/15م أ ( 12-همددا خيددا
اهلدددف االس د اسهم  .)4وإ،ددا ة إىل املؤش درات ال د اسقددق علهيددا م دؤمتر األط دراف ،و،ددب القريددق
اليام ددأ اض ددوم ال دددويل املي ددإل ابإلط ددار االسد د اسهم املقب ددأ ل سقامله ددة مؤشد درين اثن ددني للي دددف
االس اسهم ( 4اةظر ا دول أد ة).
 -1٩وملددد يرغددب األط دراف ا اإلب د ت عددن التقدددم احملددرز ا حتقهددق ا ر املتومليددة ل يددداف
االس د اسهمهة  3-1غددري املشددمولة متام دا هبدداة اجملموعددة مددن املؤش درات ابسددت دام مؤش درات لمهددة
مناسبة وطنه ا أو ميلومات لهقهة ،حتب االملت اء.
ا دول
قائمة مؤشرات التقدم املستعملة لابالغ عن األهداف االسرتاتيجية  5-1من االسرتاتيجية
اهلدف االسرتاتيجي :1
اهلدف االس اسهم 1-1
اهلدف االس اسهم 2-1
اهلدف االس اسهم 3-1

حتتني حالة النظذ اإلي ولوجهة املتأثر
االهايات املتيلقة ابلابطاء األر،
االهايات املتيلقة كةتاجهة األرا ،أو أداؤيا
االهايات املتيلقة مب زو ت ال ربون وق األرت وحتتيا

اهلدف االسرتاتيجي :2
اهلدف االس اسهم 1-2

حتتني روف ميهشة الت ان املتأثرين
االهايددات املتيلقددة ابلتد ان الدداين ييهشددون حتددن خددط الققددر النتد
و/أو ابلتقاوت ا الدخأ ا املناطق املتأثر
االهايددات املتيلقددة كم اةهددة اضصددول علددى املهدداة الصدداضة للشددرب ا
املناطق املتأثر

اهلدف االسرتاتيجي :3

اقه د ل ر ا قدداف والت ه د مييددا وإدارمددا مددن أجددأ حتتددني ملدددر
الت ان املتأثرين والنظذ اإلي ولوجهة على التأمللذ

اهلدف االس اسهم 2-2

يُرصد من خ ل امليلومات ال هقهة
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اهلدف االسرتاتيجي 4
اهلدف االس اسهم 1-4
اهلدف االس اسهم 2-4
اهلدف االسرتاتيجي :5
اهلدف االس
اهلدف االس
اهلدف االس
اهلدف االس

اسهم
اسهم
اسهم
اسهم

1-5
2-5
3-5
4-5

در منا ب بهئهة على الصيهد اليامل عن طريق سنقها االسقاملهة بقيالهة
ّ
االهايات املتيلقة مب زو ت ال ربون وق األرت وحتتيا
وسوزعيا
االهايات املتيلقة بو ر أةوا خمتار ّ

سيبئة ملدر لبري مدن املدوارد املالهدة وغدري املالهدة لددعذ سنقهدا االسقاملهدة عدن
طريق إملامة شرالات يالة على الصيهدين اليامل والوطإل
االهايات املتيلقة ابملتاعد اإلمناؤهة الرمسهة الثناؤهة واملتيدد األطراف
االهايات املتيلقة ابملوارد اليامة احمللهة
االهايات املتيلقة بيدد شرلاء التمويأ املش
املوارد امليبأ من مصادر متويأ مبت ر  ،مبا ا ذلك من القطا اخلاص

حددت املؤشرات املبنهة أد ة لسب ت عن اإل ازات ال مت حتقهقيا لبلوت اهلدف  17من أيداف التنمهة
املتتدامة "سيزيز وساؤأ التنقها وسنشهط الشرالة الياملهة من أجأ التنمهة املتتدامة" وخباصة أيداف التنمهة
املتتدامة املتيلقة ابلت نولوجها وبناء القدرات .وملد ا ب ياة املؤشرات لتابهري ،من إطار عملهة مراجيدة
أيداف التنمهة املتتدامة(أ) وابلتايل ،قد أدرجن بوصقيا مصدر ميلومات مؤملتاا ا املتتقبأ.

اهلدف االس اسهم 5-5
اهلدف االس اسهم 6-5
اهلدف االس اسهم 7-5

(أ)
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املبلد ددا اإلمج د ددايل للتموي د ددأ ال ُمق د ددرر للبلد دددان النامه د ددة والبل د دددان ال د د مي د ددر
املتصد د دداديا مبرحلد د ددة اةتقالهد د ددة لتشد د ددمهب سطد د ددوير وةقد د ددأ وةشد د ددر وسيمد د ددهذ
الت نولوجها التلهمة بهئه ا
ع دددد اسقامل ددات وب د دراممت التي دداون اليلم د د و/أو الت نول ددوج ب ددني البل دددان،
حتب ةو التياون
املتييددد هبددا للبلدددان النامهددة والبلدددان الد
ملهمددة املتدداعد املالهددة والتقنهددة َّ
مير املتصاديا مبرحلة اةتقالهدة بددوالرات الدوالايت املت دد  ،مبدا ا ذلدك
عددن طري ددق التيدداون ب ددني الش ددمال وا نددوب و هم ددا بددني بل دددان ا ن ددوب
والتياون الث ث

سددهقوم املنتدددي التهاسد الر هددب املتددتوي امليددإل ابلتنمهددة املتددتدامة ،سددنوايا ،مبراجيددة املؤشدرات وامليلومددات
املتيلقة ابهلدف  17من أيداف التنمهة املتتدامة.
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