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املررة /7م أ13-
اإلط ة االسرتايين املربل ليف قي
إن مؤار ايطرافو
إذ يتل إىل املقررات /3م أ 8-و/12م أ 11-و/7م أ 12-و/8م أ 12-و/10م أ12-و
وإذ ياادر أن اعتماااد إطااار اس ارتاتيجب يسااهر يف تنفيااذ اتفاقيااة ايماار املتحاادة مل ا حااة
التص ااحر (االتفاقي ااة) ألزي ااد م اان الرتكي ااز والدق ااة والفعالي ااة وال فاي ااة ويف الرص ااد والتقي ااير املنهجي ااني
للتقدم احملر يف تنفيذ االتفاقيةو
وإذ يسا االر بنتا ااائج ما ااؤار ايما اار املتحا اادة للتنميا ااة املسا ااتدامة (ما ااؤار ريا ااو  )20املتصا االة
أل ا ح ااة التص ااحر وت اادهور ايراض ااب وا ف ااافو ا ااال ع اان أه ااداف آيتت ااب للتن ااوع البيول ااوجبو
واتفات ابري و وإطار سينداأ للحد من خماطر ال وارث 2030-2015و
وإذ يؤكد من جديد خطة التنمياة املساتدامة لعاام 2030و وخطاة عمال أديا أاباب الاى
تت ل جزءا ال يتجزأ منهاو وإذ يدر ما لتنفيذ اتفاقية م ا حة التصحر من أتثل هاام يف حتقياق
أهداف اخلطتني بت ل عامو
وإذ يرح بتأييد اإلطار املفاهيمب العلمب لتحييد أثر تدهور ايراضاب( )6والعمال الاذأ
تاااطلع بااه ايليااة العامليااةو وال ساايما ماان أجاال تفعياال هااذا املفهااوم ماان خااالل الاارب مج الطااوعب
لتحديد أهداف حتييد أثر تدهور ايراضبو
وإذ يسلط الاوء عل أمهية اجملتمع املدين يف مجيع املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية عل
الصااعيد احمللااب والااوطين ودون اإلقليمااب واإلقليماابو وإذ يعيااد أتكيااد الاادور ا ااام الااذأ يقااوم بااه
اجملتم ااع امل اادين يف تنفي ااذ االتفاقي ااة واإلط ااار االس ا ارتاتيجب (اإلط ااار االس اارتاتيجب التفاقي ااة ايما اار
املتحدة مل ا حة التصحر للفرتة )2030-2018و املر ق هبذا املقررو
وإذ يس االر أبن املس اااواة ب ااني ا نس ااني وا ااني النس اااء والفتي ااات والت ااباب سيس ااهمان
إس ا ااهاما حامس ا ااا يف تنفي ا ااذ االتفاقي ا ااة واإلط ا ااار االس ا ارتاتيجب للف ا اارتة  2030-2018ويف حتقي ا ااق
أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030و
وإذ حي ايط علمااا ابملبااادل التوجيهيااة الطوعيااة لااةدارة املسااؤولة حليااا ة ايراضااب ومصااائد
ايمسااا والغاااابت يف ساايات ايماان الغااذائب الااوطين( )7واالع ارتاف ألم انيااة مسااامهتها يف التنفيااذ
الفعال لةطار االسرتاتيجب للفرتة 2030-2018و
وإذ يتاال إىل املقاارر /15م أ 13-الااذأ يطلا إىل نااة العلاار والت نولوجيااا أن تساااعد
يف ايعمااال املتصاالة ألنتاااء وحتسااني إطااار الرصااد للهاادف االسارتاتيجب  3امل ادرد ضاامن اإلطااار
االسرتاتيجب للفرتة 2030-2018و
__________
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وإذ يؤك ااد إم ااا ت الت اام ر يف ا ه ااود الرامي ااة إىل التص اادأ للتص ااحر/تدهور ايراض ااب
وا فاف وفلها من التحدايت البيئية الرئيسيةو
وإذ يرح ابستمرار الدعر املقدم من مر ق البيئة العاملية من أجل تنفيذ االتفاقيةو وال سيما
اويل اينتطة التم ينية من مر ق البيئة العامليةو ألا يف ذلر مواءمة برامج العمل الوطنيةو
-1

يقرر اعتماد اإلطار االسرتاتيجب لالتفاقية  2030-2018املر ق هبذا املقرر؛

 -2يتجع بقوة ايطراف عل أن تطبق اإلطاار االسارتاتيجب للفارتة 2030-2018
وأن تتماشا ا مع ااهو حسا ا االقتا اااءو يف سياس اااهتا وبراجمه ااا وخططه ااا وعملياهت ااا الوطني ااة املتص االة
ابلتصحر/تدهور ايراضب وا فافو ألا يف ذلر يف برامج عملها الوطنيةو حس االقتااء؛
 -3يقا اارر أنا ااه ينبغا ااب ميا ااع أصا ااحاب املصا االحة والتا ااركاء املعنيا ااني ابالتفاقيا ااة أن
أيخ ا ااذوا يف اعتب ا ااارهرو عن ا ااد تنفي ا ااذ اإلط ا ااار االسا ا ارتاتيجب للف ا اارتة 2030-2018و احلاجا ا اةت إىل
سياسااات وتاادابل تراعااب املنظااور ا نساااين؛ وأن يسااعوا إىل كفالااة املتاااركة ال املااة والفعالااة ل اال
ماان الرجااال والنساااء يف التخطاايط واختاااذ القارارات والتنفيااذ علا مجيااع املس اتوايتو وتعزيااز ا ااني
النساء والفتيات والتباب يف املناطق املتاررة؛
 -4يتااجع ايطاراف علا مواصاالة تعزيااز متاااركة اجملتمااع املاادين يف تنفيااذ االتفاقيااة
واإلطار االسرتاتيجب للفرتة 2030-2018؛
 -5يطلا ا أياا ااا إىل مؤسسا ااات االتفاقي ا ااة وهيئاهتا اااو ويا اادعو التا ااركاء املتع ا ااددأ
ايطراف والثنائيني إىل دعر ايطراف يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجب للفرتة .2030-2018
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املرفق
اإلط ر ر ر ة االس ر ر ررتايين اليف قي ر ر ر األمر ر ررم املتحر ر ررد ملك فح ر ر ر ا تصر ر ررحر
لفرت 2030–2018
أتالا -مردم
 -1يتا ل التصااحر وتاادهور ايراضااب وا فاااف حتاادايت ذات بعااد عاااملب .هااب تسااهر يف
املتاكل االقتصادية واالجتماعياة والبيئياةو مثال الفقارو واعاتالل الصاحةو وانعادام ايمان الغاذائبو
و قاادان التنااوع ايحيااائبو وناادرة املياااهو وا فااال القاادرة عل ا التااأقلر مااع تغاال املنااا و وا جاارة
القسريةو ويف تفاقر هذه املتاكل .وال تازال تتا ل حتادايت خطالة للتنمياة املساتدامة لاد مجياع
ايطرافو ال سيما يف البلدان املتأثرة.
 -2وس اينطوأ التصاادأ للتصااحر وتاادهور ايراضااب وا فاااف عل ا اس ارتاتيجيات مت املااة
طويلاة ايجال تركاز يف آن واحااد علا ايدة إنتاجياة ايرل وإعاادة أتهياال ايراضاب واملاوارد املائيااة
واحلف ا اااا عليه ا ااا وإدارهت ا ااا إدارة مس ا ااتدامة .و ا اان التفاقي ا ااة ايم ا اار املتح ا اادة مل ا ح ا ااة التص ا ااحر
(االتفاقيااة) أن تاااطلع باادور ثااورأ يف معا ااة تلاار القاااااي ماان خااالل بناااء القاادراتو وتبااادل
التجارب الناجحةو ونقل الت نولوجياو وتقد الدعر العلمبو والتوعيةو وحتد املاواردو ومسااعدة
ايطراف عل تنفيذ السياسات عل الصعد الوطين ودون اإلقليمب واإلقليمب والدو .
 -3وستسهر االسارتاتيجية يماا يلاب ‘1‘ :حتقياق أهاداف االتفاقياة وخطاة التنمياة املساتدامة
لعااام 2030و ال ساايما مااا يتعلااق اب اادف  15ماان أهااداف التنميااة املسااتدامة والغايااة :3-15
م ا حة التصحرو وترمير ايراضب والرتبة املتدهورةو ألاا يف ذلار ايراضاب املتااررة مان التصاحر
وا فا اااف والفياا ااا تو والسا ااعب إىل حتقيا ااق عا ااامل خا ااال ما اان ظا اااهرة تا اادهور ايراض ا ابو حبلا ااول
ع ا ا ا ا ااام  2030و وأه ا ا ا ا ااداف التنمي ا ا ا ا ااة املس ا ا ا ا ااتدامة املرتابط ا ا ا ا ااة ايخ ا ا ا ا اار و وذل ا ا ا ا اار ض ا ا ا ا اامن نط ا ا ا ا ااات
االتفاقية؛ ‘ ‘2حتسني ظروف معيتة الس ان املتأثرين؛ ‘ ‘3االرتقاء خبدمات النظر اإلي ولوجية.

اثني ا -ا رؤم
 -4مسا ااتقبل يتجن ا ا التصا ااحر/تدهور ايراضا ااب ويقلا اال منهما ااا إىل احلا ااد ايد ويع ا ا
ا اههما وتفف من آاثر ا فاف يف املناطق املتأثرة عل مجيع املستوايت ويسع جاهادا إليبااد
عااامل خااال ماان ظاااهرة تاادهور ايراضااب ااشاايا مااع خطااة التنميااة املسااتدامة لع اام 2030و ض امن
نطات االتفاقية.

اث ا -األهداف االسرتاييني تاآلاثة املت قع
 -5سااتوجه ايهااداف االس ارتاتيجية التاليااة أعمااال مجيااع أصااحاب املصاالحة والتااركاء يف
اتفاقيااة م ا حااة التص ااحر يف الف اارتة  .2030-2018وسيسااهر حتقي ااق هااذه ايهااداف الطويل ااة
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ايجاال يف حتقيااق الرؤيااة املااذكورة أعاااله ضاامن نطااات االتفاقيااةو مااع أخااذ أوضاااع إقليميااة ووطنيااة
معينة يف احلسبان.

افدف االسرتايين  :1حتسرني ا ر ا رن م اإلمك جير املتر ر تمك فحر ا تصرحر/يده ة
األةاض تيعزمز اإلشاة املستدام ألةاض تاإلسا م تقف يده ة األةاض
األ ررر املت قررو  :1-1احلفاااا عل ا إنتاجيااة ايراضااب وخاادمات الاانظر اإلي ولوجيااة ذات الصاالة
أو ايدهتا.
األ ر املت قو  :2-1احلد من هتاشة النظر اإلي ولوجية املتاأثرة و ايدة قادرة الانظر اإلي ولوجياة
عل التأقلر.
األ ررر املت قررو  :3-1وضااع أهااداف وطنيااة طوعيااة لوقااف تاادهور ايراضااب واعتمادهااا ماان قباال
البلدان الرافبة يف ذلرو وحتديد التدابل ذات الصلة وتنفيذهاو واستحداث نظر الرصد الال مة.
األ ررر املت ق ررو  :4-1تقاس اار الت اادابل ا اد ااة إىل حتقي ااق اإلدارة املس ااتدامة لألراض ااب وم ا ح ااة
التصحر/تدهور ايراضبو وتعزيز هذه التدابل وتنفيذها.

افدف االسرتايين  :2حتسني هرتف معيش ا سك ن املت رم
األ ر املت قو  :1-2حتسني ايمن الغذائب ملن يعيتون يف املناطق املتأثرة وتيسل السبل املالئماة
حلصو ر عل املياه.
األ ر املت قو  :2-2حتسني سبل عي س ان املناطق املتأثرة وتنويعها.
األ ر املت قو  :3-2ا ني الس ان احمللينيو ال سيما النساء والتبابو ومتاركتهر يف عملياات
صنع القرار يف جمال م ا حة التصحر وتدهور ايراضب وا فاف.
األ ر املت قو  :4-2احلد بت ل كبل من ا جرة القسرية النامجة عن التصحر وتدهور ايراضب.

افدف االسرتايين ( :)3ختفيف آاثة اجلف ف تا تكيف معا تإشاةهت م أجل حتسني قردة
ا سك ن املت رم تا ن م اإلمك جي الت ا ت قلم
األ ر املت قو  :1-3احلد من أثر ا فافو ألا يف ذلر من خالل اإلدارة املستدامة لألراضب واملياه.
األ ر املت قو  :2-3ايش قدة اينتمع ت الت ا ت قلم مو اجلف ف.

اف رردف االسر ررتايين  :4شةّ منر ر فو ليئير ر ال ررت ا ص ررعيد ا عر ر مل ار ر طرم ررق ينفي ررذ ايف قير ر
مك فح ا تصحر لفع ي
األ ر املت قرو  :1-4مساامهة اإلدارة املساتدامة لألراضاب وم ا حاة التصاحر/تدهور ايراضاب يف
صون التنوع ايحيائب واستخدامه املستدامو ومعا ة آاثر تغل املنا .
األ ر املت قو  :2-4تدعير أوجه التم ر مع اتفاقات وعمليات بيئية أخر متعددة ايطراف.
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افدف االسرتايين  :5يعبئ 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 تا طين
األ ررر املت قررو  :1-5تعبئااة املزيااد ماان امل اوارد املاليااة العامااة واخلاصااة ال ا يااة يف الوقاات املناس ا
وإححتها للبلدان ايطراف املتأثرةو ألا يف ذلر عن طريق تعبئة املوارد احمللية.
األ ر ررر املت ق ر ررو  :2-5ت ا ااو ل الا اادعر ال ا اادو لبن ا اااء القا اادرات احمل ا ااددة الغ ا اارل بفعالي ا ااة والقي ا ااام
ب عمليااات تاادخل عل ا أرل الواقااع يف البلاادان ايط اراف املتااأثرة لاادعر تنفيااذ االتفاقيااةو ألااا يف
ذلر عن طريق التعاون بني التمال وا نوب و يما بني بلدان ا نوب والتعاون الثالثب.
األ ررر املت قررو  :3-5بااذل جهااود م ثفااة لتتااجيع نقاال الت نولوجياااو خاصااة بتااروط مناساابةو
ميسرة وتفايليةو حسبما يتفق عليهو وتعبئة موارد فل مالية أخر .
ألا يف ذلر شروط ّ

ةالع ا -إط ة ا تنفيذ
 -6سااتنفذ االس ارتاتيجية أساسااا بواسااطة إج اراءات عل ا الصااعيد الااوطين أو دون اإلقليماابو
بادعر مان مؤسساات االتفاقياة والتاركاء وفالهر مان أصاحاب املصالحة ذوأ الصالة .وحيادد هاذا
الباب أدوار ومسؤوليات خمتلاف ايطارافو ومؤسساات االتفاقياةو والتاركاءو وأصاحاب املصالحة
يف حتقيق ايهداف االسرتاتيجية املذكورة أعاله.

أ ف -األطراف
 -7تتحماال ايط اراف املسااؤولية الرئيسااية عاان تنفيااذ االس ارتاتيجيةو ألااا يف ذلاار ماان خااالل
مااا تاااعه ماان ب ارامج عماال وطنيااةو وسااتحتاد إىل توجيااه التنفيااذ و قااا يولوايهت اا الوطني اة وبااروح
التاامن والتراكة الدوليني.
 -8وستصا اابح االس ا ارتاتيجية أداة عالا ااة توجا ااه التنفيا ااذ عل ا ا الصا ااعد الا ااوطين ودون الا ااوطين
واحمللبو يف الوقت الذأ ا َّ ن يه ايطراف من إجراء تقيير للتنفياذ علا مساتو ناة اساتعرال
تنفيااذ االتفاقيااة .و اان ل اال طاارف أن ينفااذ االسارتاتيجية عاان طريااق االسااتفادة ماان التاراكاتو
ألا يها التراكات بني القطاعني العام واخلاصو واالتفاقات املبت رة.
 -9وهتاادف ايط ارافو ماان خااالل هااذه االس ارتاتيجيةو وو قااا لاللتزامااات املنوطااة هبااا عل ا
النحو الوارد يف االتفاقيةو إىل ما يلب:
فيم متعلق ابمل اةش امل ي تريا امل ي :
ايدة تعبئ ااة امل ا اوارد املاليا ااة وف اال املالي ااة لتنفي ااذ االتفاقي ااة ما اان املص ااادر الدوليا ااة
(أ)
واحمللي ااةو والعام ااة واخلاص ااةو وك ااذلر م اان اجملتمع ااات احمللي ااةو أل ااا يف ذل اار مص ااادر التموي اال ف اال
التقليديةو والتمويل املتعلق ابملنا ؛
(ب) االس ااتفادة م اان رص ااة اس ااتخدام وق ااف ت اادهور ايراض ااب إط ااارا لا ازايدة اتس ااات
االستثمارات و عاليتها ومنا عها املتعددة؛
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(د) حتسني استخدام العمليات واملؤسسات املالية القائمة و/أو املبت رة (مثال مر اق
البيئة العاملية أو صناديق جديدة أخر )؛
فيم متعلق اب سي س ا ع م تا تخطيط:
(د) وضااع ب ارامج العماال و/أو اخلطااط الوطنيااة ودون اإلقليميااة واإلقليميااةو حس ا
االقتااءو وتنفيذها وتنقيحها ورصدها ابنتظام بوصفها أدوات عالة لتنفيذ االتفاقية؛
لتعه ا ا ااد وتنفي ا ا ااذ احلل ا ا ااول مل ا ح ا ا ااة
(ه) وض ا ا ااع سياس ا ا ااات وهتيئ ا ا ااة بيئ ا ا ااات مؤاتي ا ا ااة ّ
التصحر/تدهور ايراضب والتخفيف من آاثر ا فافو ألا يف ذلر الوقاية واإلفاثة والتعايف؛
(و) االسا ااتفادة ما اان أوجا ااه التا اام ر وإدما اااد التصا ااحر وتا اادهور ايراضا ااب وا فا اااف
يف ‘ ‘1اخلط ااط الوطني ااة ذات الص االة ابالتفاق ااات البيئي ااة املتع ااددة ايطا اراف ايخ اار و وال سا ايما
ااقيى ريااو ايخاريتني؛ ‘ ‘2وااللتزامااات الدوليااة ايخاار و حسا االقتاااءو يف إطااار واليااة كاال
اتفا ت
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؛
(ح) وضااع سياسااات وتاادابل وأسااالي إدارة بتااأن التأه ا للجفاااف وتاادبرهو ألااا يف
ذلر خطط طوارل بتأن ا فافو و قا لوالية االتفاقية؛
فيم متعلق اب عمل امليداين:
(ط)

إعمال سارسات اإلدارة املستدامة لألراضب؛

(أ) إعمااال سارسااات اإلصااالح واالستصااالح بغيااة املساااعدة علا انتعااا وظااائف
النظام البيئب وخدماته؛
( ) اس ااتحداث وتت ااغيل با ارامج لرص ااد وإدارة خم اااطر ا ف اااف ونظ اار إن ااذار مب اار
وشب ة أمان بتأهناو حس االقتااء؛
(ل)

تتجيع سبل العي البديلة؛

(م) إنتاااء نظاار لتقاساار املعلومااات واملعااارف وتسااهيل الاربط التااب ب بتااأن أ ااال
املمارسات والنهود املم ن اتباعها يف تدبر ا فاف.

ابء -جلن استعرال ينفيذ االيف قي
 -10ت ااؤدأ ن ااة اس ااتعرال تنفي ااذ االتفاقي ااةو حت اات س االطة م ااؤار ايط ا اراف وتوجيه ااهو دورا
مرك ازاي يف مساااعدة مااؤار ايط اراف عل ا اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااة وهااذه االس ارتاتيجيةو بوسااائل
منها ما يلب:
تقيااير التقااارير املقدمااة ماان ايط اراف وال يااا ت ايخاار املع ا ّدة للتقااارير قصااد
(أ)
التوصل إىل توصيات ومتاريع مقررات ثددة الغرل كب ينظر يها مؤار ايطراف؛
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(ب) تيسل تبادل املعلومات عن التدابل املعتمدة من ايطاراف مان خاالل جلساات
التح اااور الرمسي ااة وف اال الرمسي ااة واملن ااابر اإلل رتوني ااة بت ااأن املس ااائل املواض اايعيةو ألا اا يف ذل اار بن اااء
القدراتو وأ ال املمارساتو والدروس املستفادة خبصوص التنفيذ عل أرل الواقع.

جيم -جلن ا علم تا تكن جي
 -11ساتقدم ناة العلار والت نولوجيااو بنااء علا طلا ماؤار ايطارافو وألساامهة هيئاة التفاعال بااني
العلوم والسياساتو املتورة العلمية لتقيير االتفاقية واالسرتاتيجية وتنفيذمها عن طريق اييت:
اإلس ااهام يف حتس ااني الفه اار العلم ااب واملعر ااة العلمي ااة املتعلق ااة ابلعملي ااات ال ااى
(أ)
تفاب إىل التصحر وتدهور ايراضب وا فاف وأليباد احللول للتصدأ ذه ايمور؛
(ب) اإلسهام يف تلبياة االحتياجاات احملاددة للسا ان احمللياني واملسااعدة علا حتدياد
احللول الى حتسن مستوايت معيتة الس ان يف املناطق املتأثرة؛
(د) تسا ااهيل ال ا اربط التا ااب ب با ااني املؤسسا ااات العلميا ااة املعني ا اة ابلتصا ااحر وتا اادهور
ايراضااب وا فاااف واينتااطة ا اريااة ماان خااالل هيئااة التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات مان أجاال
تقد توصيات يفرال التنفيذ؛
(د) مساااعدة نااة اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااة عاان طريااق إسااداء املتااورة العلميااة يف
الوقت املناس بتأن املسائل املنهجية املتصلة ابإلباله.

شال -اآل ي ا ع ملي
 -12تتحم ا اال ايلي ا ااة العاملي ا ااة مس ا ااؤولية مركزي ا ااة يف اإلس ا ااهام يف التعبئ ا ااة املالي ا ااةو ودع ا اار نق ا اال
الت نولوجياو واست تاف الفارص املتاحاة لازايدة التمويال مان أجال تنفياذ االتفاقياة واالسارتاتيجية.
وتاطلع بذلر بواسطة ما يلب:
(أ)

دعر تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية واالسرتاتيجية؛

(ب) مساعدة البلدان ايطراف املتأثرة عل است تاف حلول من أجل تعبئة املاوارد
املطابتقة لالحتياجات املعرب عنها يف برامج عمل البلدان يف إطار االتفاقية؛
(د) القياامو ابلتعااون ماع التاركاء املعنيانيو بقيااادة وضاع خياارات اويال جديادةو ألااا يف
ذلر إم انية إنتاء صندوت مستقل لوقف تدهور ايراضب من أجل تنفيذ االسرتاتيجية.

ه ء -األم ن
 -13يس ااتلزم ا اااح تنفي ااذ ه ااذه االسا ارتاتيجية اس ااتمرار مه ااام أمان ااة االتفاقي ااة بق ااوةو م اان تق ااد
للخ اادمات ايساس اايةو وال اادعوةو وحتدي ااد ج ااداول ايعم ااالو والتمثي االو أل ااا يتناسا ا م اان الق اادرات
واملواردو وذلر هبدف دعر ايطراف ومؤار ايطراف وا يئتني الفرعيتني لالتفاقية يف أداء أدوارها.

22

GE.17-18648

ICCD/COP(13)/21/Add.1

خ مس ا -ا رصد تاإلللغ تا ترييم
 -14سلصد التقدم احملار يف تنفياذ االسارتاتيجية ا ديادة عان طرياق تقاد ايطاراف تقاريرهاا
الوطنية إىل مؤار ايطرافو وتقامسها التجارب الوطنية وأ ال املمارساات والادروس املستخلصاةو
وك ا ااذا عا اان طري ا ااق مراجع ا ااة وتقي ا ااير ريهم ا ااا ن ا ااة اسا ااتعرال تنفيا ااذ االتفاقي ا ااة كا ااب ينظا اار يهم ا اا
مؤار ايطراف.
 -15وال بد من اإلباله عن التقدم احملر أو حتقياق ايهاداف االسارتاتيجيةو شاريطة ‘ ‘1أن
ي ااون ل ااد ايطا اراف بيا ت/معلوم ااات وطني ااة رمسي ااة كا ي ااة لةب اااله ع اان التق ااديرات الوطني ااة
املستمدة من مصادر البيا ت العاملية أو لتأكيد صحتها؛ ‘ ‘2أن يستند اإلبااله يف املقاام ايول
إىل بيا ت وطنية رمسية.
 -16وينبغ ااب اس ااتعرال وتنق اايح املؤشا ارات املتعلق ااة ابيه ااداف االسا ارتاتيجيةو عن ااد الا اارورة
واالقتاا ا اااءو ابلنظا ا اار إىل نظا ا ااام اإلباله/مؤش ا ا ارات أها ا ااداف التنميا ا ااة املسا ا ااتدامةو وابإلشا ا ااارة إىل
متابع ااة واس ااتعرال خط ااة عم اال التنمي ااة املسا ااتدامة لع ااام 2030و واتفاقي ااات ريا ااوو وفله ااا م اان
االتفاقااات البيئيااة املتعااددة ايط اراف ذات الصاالةو وذلاار ماان أجاال حتسااني آت ر التنفيااذ وتف اادأ
اال دواجية بينها.
 -17وسيا ااطلع ابإلب اااله ع اان الب اااب الراب ااع م اان االسا ارتاتيجية (إط ااار التنفي ااذ) م اان خ ااالل
اإلباااله ال يفااب وبصاافة طوعي ااة إىل أن تنظاار ن ااة اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااة يف تنق اايح املبااادل
التوجيهي ااة لةب اااله .ولا اامان إم اني ااة تنظ ااير جلس ااات للتح اااور يف إط ااار اجتماع ا اات اللجن ااة
املعقودة أثناء الدورات وبينها بتأن املعلومات املقدمة يف التقااريرو سايحدد ماؤار ايطارافو عناد
اللزومو مواضيع بعينها تستعرل أثناء تلر ا لسات.

مؤا ر ررات ا ترر رردم املسر ررتعمل الر ررلغ ا ر ر األهر ررداف االس ر ررتاييني  4-1م ر ر
االسرتاييني
 -18املؤشا ارات املس ااتعملة لةب اااله ع اان االسا ارتاتيجية ه ااب تل اار ال ااى ح ااددها ايطا اراف يف
املقااررين /22م أ ( 11-يم ااا تااة ايه ااداف االس ارتاتيجية  )3-1و/15م أ ( 12-يم ااا ت ااة
ا اادف االس ارتاتيجب  .)4وإضااا ة إىل املؤش ارات الااى اتفااق عليهااا مااؤار ايط ارافو وضااع الفري اق
العام اال احل ااومب ال اادو املع ااين ابإلط ااار االسا ارتاتيجب املقب اال لالتفاقيا اة مؤشا ارين اثن ااني لله اادف
االسرتاتيجب ( 4انظر ا دول أد ه).
 -19وقااد يرف ا ايط اراف يف اإلباااله عاان التقاادم احملاار يف حتقيااق اياثر املتوقعااة لألهااداف
االس ارتاتيجية  3-1فاال املتاامولة اامااا هبااذه اجملموعااة ماان املؤش ارات ابسااتخدام مؤش ارات كميااة
مناسبة وطنيا أو معلومات كيفيةو حس االقتااء.
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ا دول
ق ئم مؤارات ا تردم املستعمل اللغ ا األهداف االسرتاييني  5-1م االسرتاييني
افدف االسرتايين :1

حتسني حالة النظر اإلي ولوجية املتأثرة

ا دف االسرتاتيجب 1-1

اال اهات املتعلقة ابلغطاء ايرضب

ا دف االسرتاتيجب 2-1

اال اهات املتعلقة ألنتاجية ايراضب أو أدائها

ا دف االسرتاتيجب 3-1

اال اهات املتعلقة ألخزو ت ال ربون وت ايرل وحتتها

افدف االسرتايين :2

حتسني ظروف معيتة الس ان املتأثرين

ا دف االسرتاتيجب 1-2

اال اهااات املتعلقااة ابلس ا ان الااذين يعيتااون حتاات خااط الفقار النسااي
و/أو ابلتفاوت يف الدخل يف املناطق املتأثرة

ا دف االسرتاتيجب 2-2

اال اهااات املتعلقااة ألم انيااة احلصااول علا املياااه الصاااحلة للتاارب يف
املناطق املتأثرة

افدف االسرتايين :3

ختفيااف آاثر ا فاااف والت يااف معهااا وإدارهتااا ماان أجاال حتسااني قاادرة
الس ان املتأثرين والنظر اإلي ولوجية عل التأقلر
يرصد من خالل املعلومات ال يفية

افدف االسرتايين :4

در منا ع بيئية عل الصعيد العاملب عن طريق تنفيذ االتفاقية بفعالية
ّ

ا دف االسرتاتيجب 1-4

اال اهات املتعلقة ألخزو ت ال ربون وت ايرل وحتتها

ا دف االسرتاتيجب 2-4

اال اهات املتعلقة بو رة أنواع خمتارة وتوّعها
تعبئة قادر كبال مان املاوارد املالياة وفال املالياة لادعر تنفياذ االتفاقياة عان
طريق إقامة شراكات عالة عل الصعيدين العاملب والوطين

ا دف االسرتاتيجب 1-5

اال اهات املتعلقة ابملساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية واملتعددة ايطراف

ا دف االسرتاتيجب 2-5

اال اهات املتعلقة ابملوارد العامة احمللية

ا دف االسرتاتيجب 3-5

اال اهات املتعلقة بعدد شركاء التمويل املترت

ا دف االسرتاتيجب 4-5

املوارد املعبأة من مصادر اويل مبت رةو ألا يف ذلر من القطاع اخلاص

ا دف االسرتاتيجب 5-5

املبل ا ااغ اإلمج ا ااا للتموي ا اال الم تق ا اارر للبل ا اادان النامي ا ااة والبل ا اادان ال ا ااى ا اار
اقتصا ا ااادها ألرحلا ا ااة انتقاليا ا ااة لتتا ا ااجيع تطا ا ااوير ونقا ا اال ونتا ا اار وتعما ا ااير
الت نولوجيا السليمة بيئيا

ا دف االسرتاتيجب 6-5

ع اادد اتفاق ااات وبا ارامج التع اااون العلم ااب و/أو الت نول ااوجب ب ااني البلا ادانو
حس نوع التعاون

ا دف االسرتاتيجب 7-5

املتعهااد هبااا للبلاادان الناميااة والبلاادان الااى
قيمااة املساااعدة املاليااة والتقنيااة َّ
ر اقتصاادها ألرحلاة انتقالياة بادوالرات الاوالايت املتحادةو ألاا يف ذلار
ع اان طري ااق التع اااون ب ااني الت اامال وا ن ااوب و يم ااا ب ااني بل اادان ا ن ااوب
والتعاون الثالثب

افدف االسرتايين :5

حددت املؤشرات املبنية أد ه لةباله عن اإلاا ات الى مت حتقيقها لبلوه ا ادف  17مان أهاداف التنمياة
املستدامة تعزيز وسائل التنفيذ وتنتيط التراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة وخباصة أهداف التنمية
املستدامة املتعلقة ابلت نولوجيا وبناء القدرات .وقد ختاع هذه املؤشرات لتغيال ضامن إطاار عملياة مراجعاة
أهداف التنمية املستدامة(أ) وابلتا و قد أدرجت بوصفها مصدر معلومات مؤقتا يف املستقبل.

(أ)
24

سايقوم املنتاد السياسااب الر ياع املسااتو املعاين ابلتنمياة املسااتدامةو سانوايو ألراجعااة املؤشارات واملعلومااات
املتعلقة اب دف  17من أهداف التنمية املستدامة.
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