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البندان (2ب) و(3ج) من جدول األعمال املؤقت
خطة التنمية المستدامة لعام  :2030اآلثار المترتبة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
اإلطار االستراتيجي المقبل لالتفاقية
تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي
معالجة أوضاع إقليمية ووطنية معينة

اإلطار االستراتيجي المقبل لالتفاقية
تقري ررر الفري ررم العام ررل الحك ررومي ال رردولي المعن رري ااإلط ررار االس ررتراتيجي المقب ررل
لالتفاقية

موجز

ق ر ر م رؤأل األ ،ر اب ،قوج ر م ر ر /7م أ ،12-إنشرراف ي يررم عامرري دورروم دوي
يعىن باإل،ار االسرتاتيج امل بي لالتفاقية .وُ،ل إىل الف يم العامي ت ييم اخلطة وإ،ار العمي
االس ررتاتيجيني الرراليني للتررنوار العش ر مررن أجرري تعزيررز تنفي ر االتفاقيررة (،)2008-2018
و ررن العم رري بر ر خل
والنظ ر خل اخلي ررارار املتاد ررة لل ررن ل االسر ررتاتيج لتنفي ر االتفاقي ررة الر ر
املتت بي .وإث اختاذ ذلك امل ر ،ع د الف يم العامي ثالثة اجتماعار خالل عام .2016
وُ،ل ر ر إىل الف ي ررم العام رري أن ي رردم النت رراإل األولي ررة ال ر ر يتو رري إلي ررا إىل ال رردور
اخلامترة عشر للجنرة اسررتع اي تنفير االتفاقيرة ،الر تع رد خل تشر ين األول/أ ترروب ،2016
وأن ي دم اقرتادات الن اإية إىل األ ،اب خل الدور الثالثة عش ملرؤأل األ،ر اب ر ينظر يي را
ويعتمدها على وج االدتمال.
وتتض ررمن ه ر الوثي ررة استع اا ر ا لالجتماع ررار ال ر ع رردها الف ي ررم العام رري ،وتب ررني
الواع الر اهن لالقرتادرار الر قردم ا ،وت ردم مشر و إ،رار اسررتاتيج م بري عنوانر اإل،رار
االسررتاتيج التفاقيررة األمررم املتحررد ملوايحررة التصررح للفرررت  2030-2018إىل األ،ر اب
خل ال رردور الثالث ررة عشر ر  ،بع ررد أن أُتيح ررت النت رراإل األولي ررة الر ر تو رري إلي ررا الف ي ررم العام رري
لأل ،اب للتعليم علي ا خل الدور اخلامتة عش للجنة استع اي تنفي االتفاقية(.)1
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()1

الوثي ة .ICCD/CRIC(15)/2

)GE.17-10493(A



ICCD/COP(13)/3

احملتويار
أوالا -

اخللفية ..................................... ................................

5-1

3

ثانيا -

الالة ال اهنة ملش و االسرتاتيجية ............. ................................

9-6

4

ثالثا -

التو يار .................................. ................................

10

4

امل يم

2

الف ر ار

الصفحة

مش و اإل،ار االسرتاتيج امل بي ما اتفم علي الف يم العامي الووم الدوي املعر باإل،رار االسررتاتيج
امل بي لالتفاقية قبي اجتماع اخلتام امل ر ع د خل  5أيلول/سبتمرب .......................... 2017

6

GE.17-10493

ICCD/COP(13)/3

أوالً -الخلفية
 -1اعتمرد األ،ر اب خل اتفاقيررة األمرم املتحررد ملوايحرة التصررح  ،قوجر امل ر ر /3م أ،8-
خطة اسرتاتيجية لعشر سرنوار وإ،رارا لتعزيرز تنفير االتفاقيرة (( )2018-2008االسررتاتيجية).
وتضررمنت االس ررتاتيجية تمرروعتني مررن األهررداب  -االس ررتاتيجية والتنفي يررة  -ال ر اسرت ررد ررا
مجيررع أ ررحاب املصررلحة والش ر اف املعني رني باالتفاقيررة خل مررا قرراموا ب ر مررن أعمررال خررالل ذلررك
اإل،ار الزم .
 -2وق ررا أن الف رررت احمل رردد لالس ر ررتاتيجية ال اهن ررة تنت ر ر خل ع ررام  ،2018ي ررد ق ر ر ر م ر رؤأل
األ ،ر ر ر اب ،قوج ر ر ر م ر ر ر ر /7م أ ،12-إنشر ر رراف ي ير ر ررم عامر ر رري دور ر رروم دوي يعر ر ررىن باإل،ر ر ررار
االسرتاتيج امل بي لالتفاقية ويولف بالنظ خل أ هنرل اسررتاتيج م بري ورن العمري بر لتنفير
االتفاقية.
-3

وددد األ ،اب ،خل نفس امل ر ،نطاق عمي الف يم وواليت  ،ما يل :

ت ي رريم االسر ررتاتيجية الالي ررة ،ق ررا خل ذل ررك م رردأ يعالي ررة تنفير ر ها وأ ي ررة وا ررع
(أ)
مؤ ار ل ياس الت دم احمل ز خل الفرت امل بلة؛
ورن العمري بر

(ب)
خل املتت بي؛

النظ خل اخليرارار املتادرة للرن ل االسررتاتيج لالتفاقيرة الر

(ج)
املتت بي.

اقر ررتا هن ررل ينبت ر ر أن تعتم ررد االتفاقي ررة م ررن أج رري توج ررا االس ر ررتاتيج خل

 -4وُ،ل إىل الف يم العامي أيضا أن ي ردم النتراإل األوليرة الر يتو ري إلي را للتعليرم علي را
خل الرردور اخلامتررة عشر للجنررة اسررتع اي تنفير االتفاقيررة .وأديلررت اإلسر امار الروارد خل هر ا
الشأن إىل الف يم العامري خل اجتماعر الثالرأ وأُدترت خل مشر و االسررتاتيجية علرى النحرو املبرني
خل م يم ه الوثي ة.
 -5و رران الف يررم العامرري يتررألف مررن رإيتررني مشررار ني و 25عض روا .وع ر تعيررني املمثلررني
اإلقليمي ررني ،ب رردأ الف ي ررم عمل ر ر وع ررد ،قت رراعد م ررن األمان ررة ،االجتماع ررار الثالث ررة التالي ررة خل
عام :2016
ُع د االجتما األول خل برون مرن  6إىل  8نيتران/أب يي  .2016وقر ر الف يرم
(أ)
املض قدما خل العمي على أس حنو ممون حبيأ يتتىن لأل ،اب ،حبلول الدور اخلامتة عشر
للجنة استع اي تنفي االتفاقية ،التعليم على مش و اسرتاتيجية املة ُم رت  .غري أن مل يوارع
أ مش و وثي ة على ال غم من إج اف ت ييم لالسرتاتيجية الالية ومدأ تنفي ها؛
وع ررد االجتم ررا الث رران أيض ر ر ا خل ب ررون م ررن  26إىل  28ألوز/يولي ر ر .2016
(ب) ُ
ووايررم الف يررم علررى مجيررع أب رواب الررنر الف عيررة ت يب ر ا ،باسررتثناف بضررع ي ر ار تُ ررت بررني أق رواس
مع وية إلج اف املزيد من التشاور ،وب ا ،استومي م رتدرا رامالا السررتاتيجية جديرد لتعلرم علير
األ ،اب خل الدور اخلامتة عش للجنة؛
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وع د االجتما الثالأ خل نريويب من  21إىل  22تش ين األول/أ توب ع ر
(ج)
ُ
ال رردور اخلامت ررة عشر ر للجن ررة مبا ر ر  .ووا ررع الف ي ررم ث ررديث ا ملشر ر و االسر ررتاتيجية ي رروم عل ررى
(أ) متررودار الوثرراإم ال ر أُعرردر خررالل االجتمرراعني األوليررني؛ و(ب) التعلي ررار ال ر أرسررل ا
األ،ر اب خررالل االتررار العامررة للرردور اخلامتررة عشر للجنررة والر أُدرجررت خل الت ير اخلتررام
للدور ( .)ICCD/CRIC(15)/7وعنوان مش و االسررتاتيجية الر اتفرم علي را الف يرم هرو اإلطرار
االسر ررتراتيجي التفاقير ررة مكافحر ررة التصر ررحر للفتر رررة  . 2030-2018إال أن إدراج ه رردب
اسررتاتيج جديررد بشررأن اافرراب اقر ُررت خررالل االجتمررا الثالررأ جعرري مررن الض ر ور أن تمررع
الف يررم تررددا علررى هررامأل مرؤأل األ،ر اب امل برري لواررع اللمتررار األخررري علررى وثي ررة ر ينظر
يي ا األ ،اب.

ثانياً -الحالة الراهنة لمشروع االستراتيجية
 -6يتررألف مشر و االسررتاتيجية احملرردث امل يررم ر الوثي ررة مررن بتررة أبرواب رإيتررية هر :
م دمة ،ال ؤيا ،األهداب االسرتاتيجية وآثارها املتوقعة ،إ،ار التنفي  ،وباب حيدد ال ضايا املتعل ة
باإلبالغ عن الت دم احمل ز خل تنفي االسرتاتيجية امل رتدة وت ييم ا ور دها.
 -7و رردد األ،ر اب ،خررالل الرردور اخلامتررة عشر للجنررة اسررتع اي تنفير االتفاقيررة ،علررى
أ ية التصد لل ضايا املتصلة باافاب واعتبار معااة اافاب جزفا ال يتجزأ من ج ود التنفير
يضالا عن وهنا جزفا من التوج االسرتاتيج امل بي هلر االتفاقيرة .وأُدرجرت هر التعلي رار خل
الت ي اخلتام للدور (.)ICCD/CRIC(15)/7
 -8وتو رري الف يررم العامرري ،بعررد النظر خل هر ا االقررتا احملرردد املتعلررم باافرراب الر قدمر
األ ،ر اب خررالل اجتماع ر الثالررأ ،إىل توايررم خل ابراف ي ض ر برراقرتا هرردب اس ررتاتيج جديررد
بشأن ه ا املواو وإدراج خل مش و االسرتاتيجية .إالّ أن بترب اريم الوقرت وار ور إجر اف
املزيررد مررن املشرراورار الت نيررة بشررأن هر املتررألة ،قر ر الف يررم إعرراد النظر خل ررياغة هر ا اهلرردب
االسرتاتيج ( ( )2مرا ير د خل امل يرم) ووارع الصريتة الن اإيرة ملشر و االسررتاتيجية خرالل اجتمرا
اسررتثناإ يُع ررد علررى هررامأل الرردور الثالثررة عشر ملرؤأل األ،ر اب .وم االتفرراق ،بعررد التشرراور مررع
ال إيتني املشار ني ،على ع د ه ا االجتما خل  5أيلول/سبتمرب  ،2017قبي بدف الدور الثالثة
عش ملؤأل األ ،اب.
 -9ويشوي مش و االسرتاتيجية امل رت امل يم ر الوثي رة نصر ا اتفرم علير الف يرم باسرتثناف
الص ررياغة احمل رردد لل رردب االس ررتاتيج املتعل ررم بااف رراب .ويُتوق ررع ،بع ررد إج ر اف مناقش ررار عام ررة
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.

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

()2
4

أورد ه ا اهلدب االسرتاتيج  ،هو وآثار املتوقعة ،بال رقم خل امل يم.
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أن ينظررر فرري مشررروع االسررتراتيجية المقترررق مررا الفريررم العامررل الحكررومي
(أ)
الدولي المعني ااإلطار االستراتيجي المقبل لالتفاقية وأن يعتمده؛
(ب) أن يطلب إلى األطراف إدراج الزخم االستراتيجي لالستراتيجية في صلب
عملية التخطيط الوطني ،فتضما ارذل نججراً منظمراً ومحردد الجردف لتنفيرذ اتفاقيرة األمرم
المتحدة لمكافحة التصحر؛
(ج) أن يطلب أيضاً إلرى مؤسسرات اتفاقيرة األمرم المتحردة لمكافحرة التصرحر
دعرم األطرراف فري تنفيررذ راإلطرار االسرتراتيجي التفاقيرة األمررم المتحردة لمكافحرة التصررحر
للفترة 2030-2018ر.
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المرفم
مش ررروع اإلط ررار االس ررتراتيجي المقب ررل ام ررا اتف ررم علي رره الفري ررم العام ررل
الحكررومي الرردولي المعنرري ااإلطررار االسررتراتيجي المقبررل لالتفاقيررة قبررل
اجتماعه الختامي المقرر عقده في  5أيلول/سبتمبر 2017
اإلطر ر ر ر ررار االسر ر ر ر ررتراتيجي التفاقير ر ر ر ررة األمر ر ر ر ررم المتحر ر ر ر رردة لمكافحر ر ر ر ررة التصر ر ر ر ررحر
للفترة 2030–2018

أوالً -مقدمة
 -1يشرروي التصررح وترردهور األراار واافرراب ثررديار ذار بعررد عررامل  .ي ر تتر م خل
املشا ي االقتصادية واالجتماعية والبيئيرة ،مثري الف ر  ،واعرتالل الصرحة ،وانعردام األمرن التر اإ ،
وي رردان التنررو األديرراإ  ،ونرردر امليررا  ،وا فرراي ال رردر علررى التررأقلم مررع تتررري املنرراا ،واهلج ر
ال تر ية ،وخل تُفاقم را .وال ترزال تشروي ثرديار خطررري للتنميرة املترتدامة لرردأ مجيرع األ،ر اب،
ال سيما خل البلدان املتأث .
 -2وسر رروب ينطر ررو التصر ررد للتصر ررح وتر رردهور األراا ر ر واافر رراب علر ررى اس ر ررتاتيجيار
متوامل ررة ،ويل ررة األج رري ت ررز خل آن واد ررد عل ررى زي رراد إنتاجي ررة األري وإع رراد تأهي رري األراار ر
وامل روارد املاإيررة والفرراإ علي ررا وإداردررا إدار متررتدامة .و وررن التفاقيررة األمررم املتحررد ملوايحررة
التصرح (االتفاقيرة) أن تضرطلع برردور يفرور خل معاارة تلرك ال ضررايا مرن خرالل بنراف ال رردرار،
وتبررادل التجررارب الناجحررة ،ون رري التونولوجيررا ،وت ررد الرردعم العلمر  ،والتوعيررة ،ودشررد املروارد،
ومت رراعد األ ،ر ر اب علر ررى تنفي ر ر التياسر ررار عل ررى الصر ررعد الر ررو ،ودون اإلقليم ر ر واإلقليم ر ر
والدوي.
 -3وس رروب تتر ر م االسر ررتاتيجية ييم ررا يلر ر  ‘1‘ :ث ي ررم أه ررداب االتفاقي ررة وخط ررة التنمي ررة
املت ر ررتدامة لع ر ررام  ،2030ال س ر رريما م ر ررا يتعل ر ررم باهل ر رردب  15م ر ررن أه ر ررداب التنمي ر ررة املت ر ررتدامة
والتايررة  :3-15موايحررة التصررح  ،وت ر ميم األراا ر والرتبررة املترردهور  ،قررا خل ذلررك األراا ر
املتضر ر مررن التصررح واافرراب والفيضررانار ،والتررع إىل ث يررم عررامل خررال مررن رراه ترردهور
األراا  ،حبلول عام  ، 2030وأهداب التنمية املتتدامة املرتابطة األخ أ ،وذلرك ارمن نطراق
االتفاقية؛ ‘ ‘2ثتني وب معيشة التوان املتأث ين؛ ‘ ‘3االرت اف خبدمار النظم البيئية .

ثانياً -الرؤية
 -4متر ررت بي يتجن ر ر التصر ررح /تدهور األراا ر ر وي لر رري من مر ررا إىل الر ررد األد ويعور ررس
اجتاه ما وخيفف من آثار اافاب خل املنا،م املتأث على مجيع املتتويار ويتعى جاهدا إل راد
عررامل خررال مررن رراه ترردهور األراا ر ألا رري ا مررع خطررة التنميررة املتررتدامة لعررام  ،2030اررمن
نطاق االتفاقية.
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ثالثاً -األهداف االستراتيجية واآلثار المتوقعة
 -5سروب توجر األهرداب االسررتاتيجية التاليرة أعمرال مجيررع أ رحاب املصرلحة والشر اف
خل اتفاقيررة موايحررة التصررح خل الفرررت  .2030-2018وس روب يت ر م ث يررم ه ر األهررداب
الطويلررة األجرري خل ث يررم ال ؤيررة املر ور أعررال اررمن نطرراق االتفاقيررة ،مررع أخر أواررا إقليميررة
وو،نية معينة خل التبان.

الجرردف االسررتراتيجي  :1تحسرريا لالررة الررنظم البيميررة المت ر ثرة ،ومكافحررة التصررحر/تدهور
األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي ،واإلسجام في وقف تدهور األراضي
األثر ررر المتوق ر ر  :1-1الف رراإ عل ررى إنتاجي ررة األراا ر ر وخ رردمار ال ررنظم البيئي ررة ذار الص ررلة
أو زياددا.
األثررر المتوق ر  :2-1الررد مررن هشا ررة الررنظم البيئيررة املتررأث وزيرراد قرردر الررنظم البيئيررة علررى
التأقلم.
األثررر المتوقر  :3-1واررع أهررداب و،نيررة ،وعيررة لوقررف ترردهور األراار واعتمادهررا مررن قبرري
البلدان ال اغبة خل ذلك ،وثديد التدابري ذار الصلة وتنفي ها ،واستحداث نظم ال د الالزمة.
األثررر المتوق ر  :4-1ت اسررم الترردابري اهلاديررة إىل ث يررم اإلدار املتررتدامة لألراا ر وموايحررة
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
األثر المتوق س :1-الد من أث اافاب ،قرا خل ذلرك مرن خرالل اإلدار املترتدامة لألراار
وامليا .
األثر المتوق س :2-الد من قابلية اجملتمعار للتأث باافاب.

الجدف االستراتيجي  :2تحسيا ظروف معيشة السكان المت

ثريا 

األث ررر المتوقر ر  :1-2ثت ررني األم ررن الت ر اإ مل ررن يعيش ررون خل املن ررا،م املت ررأث وتيت ررري الت رربي
املالإمة لصوهلم على امليا .
األثر المتوق  :2-2ثتني سبي عيأل سوان املنا،م املتأث وتنويع ا.
األثر ررر المتوق ر ر  :3-2ألو ررني الت رروان احمللي ررني ،ال س رريما النت رراف والش ررباب ،ومش ررار ت م خل
عمليار نع ال ار خل تال موايحة التصح وتدهور األراا واافاب.
األث ررر المتوقر ر  :4-2ال ررد بش رروي ب ررري م ررن اهلجر ر ال تر ر ية النامج ررة ع ررن التص ررح وت رردهور
األراا .

الجرردف االسررتراتيجي  :3درّ منرراف ايميررة علررى الصررعيد العررالمي عررا طريررم تنفيررذ اتفاقيررة
مكافحة التصحر افعالية 
األثر المتوق  :1-3متا ة اإلدار املتتدامة لألراا وموايحة التصح /تدهور األراار خل
ون التنو األدياإ واستخدام املتتدام ،ومعااة آثار تتري املناا.
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األثر المتوق  :2-3تدعيم أوج التآزر مع اتفاقار وعمليار بيئية أخ أ متعدد األ ،اب.

الجرردف االسررتراتيجي  :4تعبمررة قرردر ابيررر مررا المرروارد الماليررة وغيررر الماليررة لرردعم تنفيررذ
االتفاقية عا طريم إقامة شرااات فعالة على الصعيديا العالمي والوطني 
األثررر المتوقر  :1-4تعبئررة املزيررد مررن املروارد املاليررة العامررة واخلا ررة الواييررة خل الوقررت املناسر
وإتادت ا للبلدان األ ،اب املتأث  ،قا خل ذلك عن  ،يم تعبئة املوارد احمللية.
األثر ررر المتوق ر ر  :2-4تر ررويري الر رردعم الر رردوي لبنر رراف ال ر رردرار احملر رردد الت ر ر ي بفعالير ررة وال ير ررام
ب عمليررار ترردخي علررى أري الواقررع خل البلرردان األ،ر اب املتررأث لرردعم تنفير االتفاقيررة ،قررا خل
ذلك عن  ،يم التعاون بني الشمال واانوب وييما بني بلدان اانوب والتعاون الثالث .
األثررر المتوق ر  :3-4ب ر ل ج ررود موثفررة لتشررجيع ن رري التونولوجيررا ،خا ررة بشر و مناسرربة،
ميت وتفضيلية ،دتبما يُتفم علي  ،وتعبئة موارد غري مالية أخ أ.
قا خل ذلك و ّ

رااعاً -إطار التنفيذ
 -6سوب تنف االسرتاتيجية أساس ا بواسطة إج افار على الصرعيد الرو ،أو دون اإلقليمر ،
برردعم مررن مؤستررار االتفاقيررة والش ر اف وغررريهم مررن أ ررحاب املصررلحة ذو الصررلة .وحيرردد ه ر ا
البرراب أدوار ومتررؤوليار تلررف األ ،ر اب ،ومؤستررار االتفاقيررة ،والش ر اف ،وأ ررحاب املصررلحة
خل ث يم األهداب االسرتاتيجية امل ور أعال .

ألف-

األطراف 

 -7تتحمي األ ،اب املترؤولية ال إيترية عرن تنفير االسررتاتيجية ،قرا خل ذلرك مرن خرالل مرا
تضررع مررن ب ر امل عمرري و،نيررة ،وسرروب ثترراج إىل توجي ر التنفي ر وي را ألولويادررا الو،نيررة وب ر و
التضامن والش ا ة الدوليني.
-8
واحملل
تنفير
قا يي

وسرروب تصرربس االسررتاتيجية أدا يعالررة توجر التنفير علررى الصررعد الررو ،ودون الررو،
 ،خل الوقت ال ألون يي األ ،اب من إج اف ت ييم للتنفي على مترتوأ انرة اسرتع اي
االتفاقيررة .و وررن لورري ،ر ب أن ينفر االسررتاتيجية عررن  ،يررم االسررتفاد مررن الشر ا ار،
ا الش ا ار بني ال طاعني العام واخلاص ،واالتفاقار املبتو .

 -9ودرردب األ ،ر اب ،مررن خررالل ه ر االس ررتاتيجية ،ووي ر ا لاللتزامررار املنو،ررة ررا علررى
النحو الوارد خل االتفاقية ،إىل ما يل :
فيما يتعلم االموارد المالية وغير المالية:
زي رراد تعبئ ررة املر روارد املالي ررة وغ ررري املالي ررة لتنفير ر االتفاقي ررة م ررن املص ررادر الدولي ررة
(أ)
واحمللي ررة ،والعام ررة واخلا ررة ،و ر ر لك م ررن اجملتمع ررار احمللي ررة ،ق ررا خل ذل ررك مص ررادر التموي رري غ ررري
الت ليدية ،والتمويي املتعلم باملناا؛
(ب) االس ررتفاد م ررن ي ررة اس ررتخدام وق ررف ت رردهور األراار ر إ ،ررارا لزي رراد اتت رراق
االستثمارار ويعاليت ا ومنايع ا املتعدد ؛
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(ج) ثتني استخدام العمليار واملؤستار املالية ال اإمة و/أو املبتو (مثي م يرم
البيئة العاملية أو ناديم جديد أخ أ).
فيما يتعلم االسياسة العامة والتخطيط:
(د) واررع ب ر امل العمرري و/أو اخلطررو الو،نيررة ودون اإلقليميررة واإلقليميررة ،دت ر
االقتضاف ،وتنفي ها وتن يح ا ور دها بانتظام بو ف ا أدوار يعالة لتنفي االتفاقية؛
(ه) واع سياسار وديئة بيئار مؤاتيرة لتع ّ رد وتنفير اللرول ملوايحرة التصرح /تدهور
األراا والتخفيف من آثار اافاب ،قا خل ذلك الوقاية واإلغاثة والتعاخل؛
(و) االسررتفاد م ررن أوج ر الت ررآزر وإدمرراج التص ررح وت رردهور األراا ر وااف رراب خل
‘ ‘1اخلطو الو،نية ذار الصلة باالتفاقار البيئية املتعدد األ،ر اب األخر أ ،وال سريما اتفراقي
ريو األخ يني؛ ‘ ‘2وااللتزامار الدولية األخ أ ،دت االقتضاف ،خل إ،رار واليرة ري من را ،مرع
ث يم ال در األمثي من الفعالية ومنع ازدواجية اا ود؛
(ز) إدماج التصح وتدهور األراار واافراب مرا ر خل التياسرار االقتصرادية
والبيئية واالجتماعية دب زياد تأثري تنفي االتفاقية ويعاليت ؛
( ) واررع سياسررار وترردابري وأسررالي إدار بشررأن التأه ر للجفرراب وترردب  ،قررا خل
ذلك خطو ،وارئ بشأن اافاب ،وي ا لوالية االتفاقية؛
فيما يتعلم االعمل الميداني:
( )

إعمال ممارسار اإلدار املتتدامة لألراا ؛

( ) إعمرال ممارسررار اإل رال واالستصررال بتيرة املترراعد علرى انتعررا و رراإف
النظام البيئ وخدمات ؛
(ك) اس ررتحداث وتش ررتيي بر ر امل ل ررد وإدار ررا ،ااف رراب ونظ ررم إنر ر ار مبور ر
و بوة أمان بشأهنا ،دت االقتضاف؛
(ل)

تشجيع سبي العيأل البديلة؛

(م) إنشاف نُظم لت اسرم املعلومرار واملعرارب وتتر يي الر بو الشربو بشرأن أيضري
املمارسار والن وج املمون اتباع ا خل تدب اافاب.

ااء -لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 -10ت ررؤد ان ررة اس ررتع اي تنفي ر ر االتفاقي ررة ،ث ررت س ررلطة م ر رؤأل األ،ر ر اب وتوجي ر ر  ،دورا
م زي ر ا خل مترراعد م رؤأل األ ،ر اب علررى اسررتع اي تنفي ر االتفاقيررة وه ر االس ررتاتيجية ،بوسرراإي
من ا ما يل :
ت يرريم الت رراري امل دمررة مررن األ ،ر اب والويانررار األخ ر أ املع ر ّد للت رراري قصررد
(أ)
التو ي إىل تو يار ومشاريع م رار يفدد الت ي ينظ يي ا مؤأل األ ،اب؛
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(ب) تيتري تبادل املعلومار عن التدابري املعتمد من األ،ر اب مرن خرالل جلترار
التح رراور ال مسي ررة وغ ررري ال مسي ررة واملن رراب اإللورتوني ررة بش ررأن املت رراإي املواا رريعية ،ق ررا خل ذل ررك بن رراف
ال درار ،وأيضي املمارسار ،والدروس املتتفاد خبصوص التنفي على أري الواقع.

جيم -لجنة العلم والتكنولوجيا
 -11سوب ت ردم انرة العلرم والتونولوجيرا ،بنراف علرى ،لر مرؤأل األ،ر اب ،وقترا ة هيئرة التفاعري
بني العلوم والتياسار ،املشور العلمية لت ييم االتفاقية واالسرتاتيجية وتنفي ا عن  ،يم ابيت:
اإلسر ر ام خل ثت ررني الف ررم العلمر ر واملع ي ررة العلمي ررة املتعل ررة بالعملي ررار الر ر
(أ)
تفض إىل التصح وتدهور األراا واافاب وبإ اد اللول للتصد هل األمور؛
(ب) اإلس ام خل تلبية االدتياجرار احملردد للتروان احملليرني واملتراعد علرى ثديرد
اللول ال ثتن متتويار معيشة التوان خل املنا،م املتأث ؛
(ج) تت ر ر يي ال ر ر بو الشر رربو بر ررني املؤستر ررار العلمير ررة املعنير ررة بالتصر ررح وتر رردهور
األراار واافرراب واألنشررطة اااريررة مررن خررالل هيئررة التفاعرري بررني العلرروم والتياسررار مررن أجرري
ت د تو يار ألغ اي التنفي ؛
(د) مترراعد انررة اسررتع اي تنفي ر االتفاقيررة عررن  ،يررم إسررداف املشررور العلميررة خل
الوقت املناس بشأن املتاإي املن جية املتصلة باإلبالغ.

دال -اآللية العالمية
 -12تتحم ر رري ابلي ر ررة العاملي ر ررة مت ر ررؤولية م زي ر ررة خل اإلس ر ر ام خل التعبئ ر ررة املالي ر ررة ،ودع ر ررم ن ر رري
التونولوجيا ،واستوشاب الف ص املتادة لزيراد التمويري مرن أجري تنفير االتفاقيرة واالسررتاتيجية.
وتضطلع ب لك بواسطة ما يل :
(أ)

دعم تعبئة املوارد من أجي تنفي االتفاقية واالسرتاتيجية؛

(ب) متاعد البلدان األ ،اب املتأث على استوشاب دلول من أجي تعبئة املروارد
املطابِ ة لالدتياجار املع ب عن ا خل ب امل عمي البلدان خل إ،ار االتفاقية؛
(ج) ال يررام ،بالتعرراون مررع الشر اف املعنيررني ،ب يرراد واررع خيررارار ألويرري جديررد  ،قررا خل
ذلك إموانية إنشاف ندوق متت ي لوقف تدهور األراا من أجي تنفي االسرتاتيجية.

هاء -األمانة
 -13يتررتلزم ررا تنفي ر ه ر االس ررتاتيجية اسررتم ار م ررام أمانررة االتفاقيررة ب ررو  ،مررن ت ررد
للخرردمار األساسررية ،والرردعو  ،وثديررد جررداول األعمررال ،والتمثيرري ،قررا يتناس ر مررن ال رردرار
واملر روارد ،وذل ررك رردب دع ررم األ ،ر ر اب ومر رؤأل األ،ر ر اب واهليئت ررني الفر ر عيتني لالتفاقي ررة خل أداف
أدوارها.

10

GE.17-10493

ICCD/COP(13)/3

خامساً -الرصد واإلاالغ والتقييم
 -14سرروب يُ ررد الت رردم احمل ر ز خل تنفي ر االس ررتاتيجية ااديررد عررن  ،يررم ت ررد األ ،ر اب
ت اري هررا الو،نيررة إىل م رؤأل األ ،ر اب ،وت امس ررا التجررارب الو،نيررة وأيضرري املمارسررار والرردروس
املتتخلصررة ،و ر ا عررن  ،يررم م اجعررة وت يرريم جت ي م را انررة اسررتع اي تنفي ر االتفاقيررة ر ينظ ر
يي ما مؤأل األ ،اب.
 -15وال بد من اإلبالغ عن الت دم احمل ز حنو ث يم األهرداب االسررتاتيجية ،ر يطة ‘ ‘1أن
يو ررون ل رردأ األ،ر ر اب بيانار/معلوم ررار و،ني ررة رمسي ررة ايي ررة لتب ررالغ ع ررن الت رردي ار الو،ني ررة
املتتمد من مصادر البيانار العاملية أو لتأ يد حت ا؛ ‘ ‘2أن يتتند اإلبالغ خل امل ام األول
إىل بيانار و،نية رمسية.
 -16وينبتر ر اس ررتع اي وتن رريس املؤ ر ر ار املتعل ررة باأله ررداب االسر ررتاتيجية ،عن ررد الض ر ر ور
واالقتض ر رراف ،بر ر ررالنظ إىل نظر ر ررام اإلبالغ/مؤ ر ر ر ار أه ر ررداب التنمير ر ررة املتر ر ررتدامة ،وباإل ر ر ررار إىل
متابع ررة واس ررتع اي خط ررة عم رري التنمي ررة املت ررتدامة لع ررام  ،2030واتفاقي ررار ري ررو ،وغريه ررا م ررن
االتفاقررار البيئيررة املتعرردد األ،ر اب ذار الصررلة ،وذلررك مررن أجرري ثتررني تررآزر التنفير وتفرراد
االزدواجية بين ا.
 -17وسوب يُضطلع براإلبالغ عرن البراب ال ابرع مرن االسررتاتيجية (إ،رار التنفير ) مرن خرالل
اإلبررالغ الويف ر وبصررفة ،وعيررة إىل أن تنظ ر انررة اسررتع اي تنفي ر االتفاقيررة خل تن رريس املبررادئ
التوجي ي ررة لتب ررالغ .ولض ررمان إمواني ررة تنظ رريم جلت ررار للتح رراور خل إ ،ررار اجتماع ررار اللجن ررة
املع ود أثناف الدورار وبين ا بشرأن املعلومرار امل دمرة خل الت راري  ،سروب حيردد مرؤأل األ،ر اب،
عند اللزوم ،مواايع بعين ا تُتتع ي أثناف تلك االتار.

مؤش رررات التق رردم المس ررتعملة لها ررالغ ع ررا األه ررداف االس ررتراتيجية  4-1م ررا
االستراتيجية
 -18املؤ ر ر ار املت ررتعملة لتب ررالغ ع ررن االسر ررتاتيجية هر ر تل ررك الر ر د ررددها األ،ر ر اب خل
امل ر رين /22م أ( 11-ييمررا خيررر األهررداب االس ررتاتيجية  )3-1و/15م أ( 12-ييمررا خيررر
اهلرردب االس ررتاتيج  .)4وإارراية إىل املؤ ر ار ال ر اتفررم علي ررا م رؤأل األ ،ر اب ،واررع الف يررم
العام رري الو رروم ال رردوي املعر ر باإل ،ررار االسر ررتاتيج امل بر ري لالتفاقي ررة مؤ ر ر ين اثن ررني لل رردب
االسرتاتيج ( 4انظ اادول أدنا ).
 -19وقررد ي غ ر األ ،ر اب خل اإلبررالغ عررن الت رردم احمل ر ز خل ث يررم ابثررار املتوقعررة لألهررداب
االس ررتاتيجية  3-1غررري املشررمولة ألام ر ا ر اجملموعررة مررن املؤ ر ار باسررتخدام مؤ ر ار ميررة
مناسبة و،نيا أو معلومار يفية ،دت االقتضاف.
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اادول
قائم ر ررة مؤشر ر ررات التق ر رردم المس ر ررتعملة لها ر ررالغ ع ر ررا األه ر ررداف االس ر ررتراتيجية  4-1م ر ررا
االستراتيجية
الجدف االستراتيجي  1ثتني دالة النظم البيئية املتأث
اهلدب االسرتاتيج 1-1

االجتاهار املتعل ة بالتطاف األرا

اهلدب االسرتاتيج 2-1

االجتاهار املتعل ة بإنتاجية األراا أو أداإ ا

اهلدب االسرتاتيج 3-1

االجتاهار املتعل ة قخزونار الو بون يوق األري وثت ا



الجدف االستراتيجي  2ثتني وب معيشة التوان املتأث ين
اهلدب االسرتاتيج 1-2

االجتاهار املتعل ة بالتروان الر ين يعيشرون ثرت خرو الف ر النتر و/أو بالتفراور
خل الدخي خل املنا،م املتأث

اهلدب االسرتاتيج 2-2

االجتاهار املتعل ة بإموانية الصول على امليا الصالة للش ب خل املنا،م املتأث 

در منايع بيئية على الصعيد العامل عن  ،يم تنفي االتفاقية بفعالية
الجدف االستراتيجي ّ 3

اهلدب االسرتاتيج 1-3

االجتاهار املتعل ة قخزونار الو بون يوق األري وثت ا

وتوزع ا
اهلدب االسرتاتيج 2-3
االجتاهار املتعل ة بوي أنوا تار ّ
الجدف االستراتيجي  4تعبئة قدر بري من املوارد املالية وغري املالية لدعم تنفي االتفاقية عن  ،يم إقامة ا ار يعالة
على الصعيدين العامل والو،
اهلدب االسرتاتيج 1-4

االجتاهار املتعل ة باملتاعد اإلمناإية ال مسية الثناإية واملتعدد األ ،اب

اهلدب االسرتاتيج 2-4

االجتاهار املتعل ة باملوارد العامة احمللية
اف التمويي املشرتك

اهلدب االسرتاتيج 3-4

االجتاهار املتعل ة بعدد

اهلدب االسرتاتيج 4-4

املوارد املعبأ من مصادر ألويي مبتو  ،قا خل ذلك من ال طا اخلاص

دررددر املؤ ر ار املبنيررة أدنررا لتبررالغ عررن اإل ررازار الر م ث ي ررا لبلرروغ اهلرردب  17مررن أهررداب التنميررة املتررتدامة
تعزيررز وسرراإي التنفي ر وتنشرريو الش ر ا ة العامليررة مررن أجرري التنميررة املتررتدامة وخبا ررة أهررداب التنميررة املتررتدامة املتعل ررة
(أ)
بالتونولوجيررا وبنرراف ال رردرار .وقررد ختضررع ه ر املؤ ر ار لتتيررري اررمن إ،ررار عمليررة م اجعررة أهررداب التنميررة املتررتدامة
وبالتاي ،ي د أدرجت بو ف ا مصدر معلومار مؤقتاا خل املتت بي.

اهلدب االسرتاتيج 5-4
اهلدب االسرتاتيج 6-4

املبلغ اإلمجاي للتمويي ال ُم للبلدان النامية والبلدان ال
لتشجيع تطوي ون ي ونش وتعميم التونولوجيا التليمة بيئي ا

عرردد اتفاقررار وب ر امل التعرراون العلم ر و/أو التونولرروج بررني البلرردان ،دت ر نررو
التعاون

اهلدب االسرتاتيج 7-4

قيمررة املترراعد املاليررة والت نيررة املتع ررد ررا للبلرردان الناميررة والبلرردان الر ر اقتصررادها
ق دل ررة انت الي ررة ب رردوالرار الوالي ررار املتح ررد  ،ق ررا خل ذل ررك ع ررن  ،ي ررم التع رراون ب ررني
الشمال واانوب وييما بني بلدان اانوب والتعاون الثالث

(أ)
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اقتصادها ق دلة انت الية

سرري وم املنترردأ التياسر ال ييررع املتررتوأ املعر بالتنميررة املتررتدامة ،سررنويا ،ق اجعررة املؤ ر ار واملعلومررار
املتعل ة باهلدب  17من أهداب التنمية املتتدامة.
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