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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الخامسة عشرة

 2016األول/أكتوبر  تشرين 20-18نريويب، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 

 تنفيذ االتفاقية في المستقبل 
  النتائج األولية التي توصل إليها الفريق العامل الحكومي الدولي

النتائج األولية التي توصل إليها الفريق العاملل الحكلومي اللدولي المعنلي   
 باإلطار االستراتيجي المقبل لالتفاقية

 ير الفريق العامل الحكومي الدولي المعني باإلطار االستراتيجي المقبل لالتفاقيةتقر   

 موجز  
تتضمن هذه الوثيقة أهم النتائج اليت توصل إليهاا الررياا المامال امياومد الادوين املما   

باإلطاااا ارتاااجاتيملد املقباال لةتراقيااة )الرريااا الماماال(، الااذا كة ااط بتقياايم ا  ااة وإطاااا المماال 
 (،2018-2008ارتااااجاتيمليحل امااااليحل ل اااانوان المشااار مااان أجااال تمزياااز تنرياااذ ارتتراقياااة )

والنظاااار ي ا يااااااان املتا ااااة ل اااانهج ارتاااااجاتيملد لتنريااااذ ارتتراقيااااة الااااذا  ياااان المماااال باااا  ي 
إىل الررياا المامال تقادل النتاائج  12-/م أ7و يث إن األطراف قد ط بت ي مقراها  .املاتقبل
اليت توصل إليها ل تم يا ع يها ي الدواة ا اماة عشارة ل ملناة اااتمران تنرياذ ارتتراقياة، األولية 

تااواا الوثيقااةة أهاام النتااائج الاايت ب  هااا الرريااا إاااااة إىل مشااروة ارتاااجاتيملية ا دياادة املقااج  ي 
ياا المامال وامبا تاوا األطاراف التم ياا ع ات التقريار، ورت اايما املرااا، عادف ماااعدة الرر  .املراا

 .ع ت واع ال ماان األخرية ع ت ماامهت  ي مؤمتر األطراف ي اوات  الثالثة عشرة
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 مقدمة -أوالا  
قرا مؤمتر األطراف ي اوات  الثانية عشرة إنشاء اريا عامل  يومد اوين مم  باإلطاا  -1

بتقياايم ا  ااة وإطاااا المماال ارتاااجاتيمليحل اماااليحل الرريااا وكة ااط  .ارتاااجاتيملد املقباال لةتراقيااة
( )ارتااجاتيملية(، مباا ي كلا  2018-2008تنرياذ ارتتراقياة )تمزياز ل انوان المشار مان أجال 

امالياااة تنرياااذها ووجاهاااة مؤداااران التقااادم قصاااد النظااار ي ا ياااااان املتا اااة ل ااانهج ارتااااجاتيملد 
  .اتقبلرتتراقية الذا  ين الممل ب  ي امللتنريذ ا

 أن يأخذ ما ي د ي ارتعتباا: إىل الرريا المامل وطة ب  -2
 نص ارتتراقية؛ )أ( 
 الانوان؛ املتمداة امالية ارتاجاتيملية )ب( 
 ااتمران ارتاجاتيملية ي منتصط املدة؛ )ج( 
 تنرياذ لتوجيا  اماارتا  إطااااا  تاوار الاانوان متماداة اااجاتيملية تؤايا  الذا الدوا )ا( 
 ة ع ت الصميد الوط ؛ارتتراقي

مااااااان أهاااااااداف التنمياااااااة املااااااااتدامة،  15 اهلااااااادف مااااااان الصااااااا ة كان ا واناااااااب )ها( 
 ؛2030التنمية املاتدامة لمام خ ة ي  3-15 وغايت 

 مقراان مؤمتر األطراف كان الص ة؛ )و( 
 ممها؛ التآزا وأوج  ايو اتراقيان ظل ي الت واان )ز( 
 .ةتراقية؛املقدمة ل املالية املوااا زيااة ع ت األطراف قداان حمدواية ) ( 

إىل األطاااراف وطة اااب إىل الررياااا المامااال أيضاااا تقااادل النتاااائج األولياااة الااايت توصااال إليهاااا  -3
 .ة ل ملنة ااتمران تنريذ ارتتراقيةل تم يا ع يها ي الدواة ا اماة عشر 

 6 اقااد عةقااد ارتجتماااة األول ي الرااجة ماان .2016الرريااا الماماال ماارتحل ي عااام واجتمااع  -4
وقاارا الرريااا أثناااء  .2016متوز/يولياا   28إىل  26، والثااايف ي الرااجة ماان 2016نياااان/أبريل  8إىل 

ي المماال  ااس يتاااا ل طااراف، و ااول الاادواة ا اماااة عشاارة ل ملنااة،  ارتجتماااة األول املضااد قاادماا 
وقاادم الرريااا أثناااء ارتجتماااة األول  .ا ع اات مشااروة ارتاااجاتيملية ا دياادة املقااج  )انظاار املراااا(التم ياا
ووااااا الرريااا  .كاناات أاااار مشااروة أوين مماارون ل نقااايف والتحاااحل ي ارتجتماااة الثااايفعماال  وثيقاة 

اااجاتيملية رت كااامةا   أثناااء ارتجتماااة الثااايف ع اات ممظاام أبااواب الاانص الررعيااة، وااااتيمل ماان   مقج اااا 
وتاااا جل ا مااال و/أو الرقاااران باااحل  .تم اااا ع يااا  األطاااراف ي الااادواة ا امااااة عشااارة ل ملناااةلجديااادة 

   .قواحل الضوء ع ت اجملارتن اليت رت تزال واجة إىل مناقشة وارتتراق ع يها ااخل الرريا
ل ملنااااة رتاااااتيمال ا اماااااة عشاااارة واتُّراااا ع اااات أن فتمااااع الرريااااا الماماااال بماااد الاااادواة  -5

 .مشاااروة ارتااااجاتيملية ا ديااادة املقاااج  بنااااء ع ااات التمقيباااان والتم يقاااان الاااواااة مااان األطاااراف
  .واوف تقدَّم النتائج النهائية ألعمال الرريا إىل مؤمتر األطراف ي اوات  الثالثة عشرة
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أهللا النتللائج التللي توصللل إليهللا الفريللق العامللل الحكللومي الللدولي المعنللي  -ثانياا  
 راتيجي المقبل لالتفاقيةر االستباإلطا

ينب اد  قرا الرريا المامل خةل املناقشاان أن المناصار األااااية لةااجاتيملية مااتقبةا  -6
 أن تأخذ ما ي د ي امابان: 

وفااب يقيااا كلاا   .ماان المم يااان املؤااااية ينب ااد الجكيااز ع اات التنريااذ باادرتا  )أ( 
من خاةل اإلباةع عان جهاوا التنرياذ الرم ياة الايت ااتناقي ع ات اابيل األولوياة خاةل الادواان 

 املقب ة ل ملنة ااتمران تنريذ ارتتراقية؛ 
ويااث تتاازامن مااع  2030إىل  2018ماان املقااج  أن تاااتمر ارتاااجاتيملية ماان  )ب( 

اصد خمصصان رتاتمران منتصط املدة ي  ومن املقج  أيضا .عم ية أهداف التنمية املاتدامة
الااااادواة الاااااااااة عشااااارة ملاااااؤمتر األطاااااراف كاااااد يتااااااا إجاااااراء تماااااديةن ع ااااات  ي 2023عاااااام 

 ؛عند ارتقتضاءارتاجاتيملية 
يقاج  الررياا المامال اإلبقااء ع ات األهاداف ارتااجاتيملية، أل اا كانات ممرواااة  )ج( 

وايتيّار اإلبةع عن مؤداران التقادم  .ةن طريرةي ارتاجاتيملية األوىل، ع ت أن تةدَخل تمدي
 التحقاا منهااكان الص ة من خةل تواري بيانان ق رية حماداة مان قواعاد بياناان خااجياة قصاد 

ويتماداات كلاا  مااع املقااراان الاااابقة الاايت اطااذها مااؤمتر األطااراف، و ّياان  .ع اات الصااميد الااوط 
مال كلاا ، األمار الاذا ييماال ا هاوا الراميااة الب ادان الايت تريااد وااع أهااداف وطنياة طوعياة ماان ا

 ؛ 2030إىل تنريذ األهداف كان الص ة ي خ ة التنمية املاتدامة لمام 
ااااتة  )ا(  ، ي ارتاااااجاتيملية 3-15خاصااااة ال ايااااة و د أهااااداف التنميااااة املاااااتدامة، اَّ

 قيد البحث؛ كيرية القيام بذل  ا ديدة؛ ورت تزال  
ؤداااران األااء، ي الوقااات الاااذا تقاااار ايااا  حمااال ماإلباااةع الااااراا واااايحل  )ه( 

  .ةعن طريا مؤدران التقدم اليمي األهداف ارتاجاتيملية أااااا 

 التوصيات  -ثالثاا  
إلل  الفريلق العاملل أق يقلدم اسلتنتاااتل األوليلة للتعليللق  12-/م أ7يطلل  المقلرر  -7

واألطلرا  ملدعوة مل   .للجنلة اسلتعراض تنفيلذ االتفاقيلةالخامسة عشلرة عليها أثناء الدورة 
 ثا إل  تقديا تعليقاتها عل  ما يلي إل  الفريق العامل:

 الهيكل العام لمشروع االستراتيجية الجديدة؛  )أ( 
  .تعليقات محددة عل  أي باب فرعي م  أبواب مشروع االستراتيجية الجديدة )ب( 
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 المرفق

 مشروع االستراتيجية  

 [2030-2018التصحر ]استراتيجية تنفيذ اتفاقية مكافحة   

مللل  أالللل[ مكافحلللة التصلللحر وتلللدهور  2030-2018]اسلللتراتيجية   
 [والمقبلةاألراضي والجفا  ]لألايال الحالية 

 2030–2018اإلطار االستراتيجي التفاقية مكافحة التصحر   

 نحو أرض صحية   

 [والمقبلةمكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفا  ]لألايال الحالية   

 مقدمة  -أوالا  
اهااد تاااهم ي  .التصااحر وتاادهوا األاااااد وا راااف يااديان كان بمااد عاااملديشاايل  -1

املشاكل ارتقتصااية وارتجتماعية والبيئياة، مثال الرقار، واعاتةل الصاحة، وانمادام األمان ال اذائد، 
ملااارة واقااادان التناااوة األ ياااائد، وناااداة امليااااه، وا راااان القاااداة ع ااات التاااأق م ماااع ت اااري املناااا ، واهل

ورت تااازال تشااايل ياااديان خ ااارية ل تنمياااة املااااتدامة لاااد   ياااع األطاااراف،  .القاااارية، وتةراقمهاااا
  .ايما ي الب دان املتأثرة رت
وااااوف يشااامل التصااادا ل تصاااحر وتااادهوا األااااااد وا رااااف اااااجاتيمليان متيام اااة  -2

اااد واملاوااا املائياة األا وإعاااة تأهيال تركز ي آن وا اد ع ات زياااة إنتاجياة األان طوي ة األجل 
و يااااان رتتراقياااااة األمااااام املتحااااادة مليااحاااااة التصاااااحر  .وامرااااااه ع يهاااااا وإاااساااااا إاااة مااااااتدامة

)ارتتراقيااة( أن تضاا  ع باادوا حمااواا ي مما ااة ت اا  القضااايا ماان خااةل بناااء القااداان، وتباااال 
املوااا، ومااعدة  التملااب الناجحة، ونقل التينولوجيا، وتقدل الدعم الم مد، والتوعية، و شد

  .األطراف ع ت تنريذ الايااان ع ت الصمد الوط  واون اإلق يمد واإلق يمد والدوين
التنمياااة وخ اااة ( يقياااا أهاااداف ارتتراقياااة 1وااااوف تااااهم ارتااااجاتيملية ايماااا ي اااد: ) -3

ماااااان أهااااااداف التنميااااااة املاااااااتدامة  15ااااااايما مااااااا يتم ااااااا باهلاااااادف  ، رت2030املاااااااتدامة لمااااااام 
( 2)وأهداف التنمياة املااتدامة املجاب اة األخار ، وكلا  اامن ن ااق ارتتراقياة؛  3-15 وال اية

  .( ارتاتقاء خبدمان النظم البيئية3) ياحل ظروف مميشة الايان املتأثرين؛
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 الرؤية  -ثانياا  
ويميااااا  إىل اماااااد األا  منهماااااا ويق ااااال مااااااتقبل يتملناااااب التصاااااحر/تدهوا األااااااااد  -4

 15مع اهلدف  من آثاا ا راف ي املناطا املتأثرة ع ت  يع املاتويان متادياا وخيرط ا اتاههم
وأهداف التنمية املااتدامة املجاب اة األخار ، اامن  3-15من أهداف التنمية املاتدامة وال اية 

  .ن اق ارتتراقية

 األهدا  االستراتيجية واآلثار المتوقعة -ثالثاا  
ارتاااجاتيمليةأل التالياة أعماال  يااع أصاحاب املصا حة والشااركاء ااوف توجا  ألاألهاداف  -5

يقياا هاذه األهاداف ال وي اة  وايااهم .2030-2018ي اتراقية ميااحة التصحر ي الرجة 
  .األجل ي إجناز الرؤية املذكواة أعةه

(: تحسلللي  ةاللللة اللللنةا البيثيلللة المتللل ثرة  وتع يللل  1أو  2الهلللد  االسلللتراتيجي )  
مسللللتدامة لألراضللللي  و]اإلسللللهام فللللي التعللللادل فللللي تللللدهور األراضللللي  اإلدارة ال

  .]ضم  نطاق االتفاقية[[
: امراااه ع اات إنتاجيااة األاااااد وخاادمان الاانظم البيئيااة كان (1-2أو  1-1األثللر المتوقلل  )
  .الص ة أو زيااسا
الااانظم : اماااد مااان هشاداااة الااانظم البيئياااة املتاااأثرة وزياااااة قاااداة (2-2أو  2-1األثلللر المتوقللل  )
   .البيئية ع ت التأق م
ل تمااااال ي تااادهوا األااااااد  طوعياااة : وااااع أهاااداف وطنياااة(3-2أو  3-1األثلللر المتوقللل  )

واعتمااهاااا ل ب ااادان الراغباااة ي كلااا ، ويدياااد التااادابري كان الصااا ة وتنرياااذها، واااااتحدا  نظااام 
  .الرصد الةزمة

 اااد وميااحة التصحر/تدهوا : ماامهة اإلاااة املاتدامة ل(4-2أو  4-1األثر المتوق  )
  .األاااد ي صون التنوة األ يائد وااتخدام  املاتدام، والتخريط من آثاا ت ري املنا 

  (: تحسي  ظرو  معيشة السكاق المت ثري 1أو  2) االستراتيجي الهد   
األمن ال ذائد ملن يميشون ي املناطا املتأثرة وتيااري ياحل : (2-1أو  1- 2األثر المتوق  )

 .صوهلم ع ت املياهاملةئمة مابل ال
  .: ياحل ابل عيي ايان املناطا املتأثرة وتنويمها(2-1 أو 2-2األثر المتوق  )

، والشااااااباب ااااااايما النااااااااء : متيااااااحل الااااااايان احمل يااااااحل، رت(3-1أو  3-2األثللللللر المتوقلللللل  )
  .صنع القراا ي جمال ميااحة التصحر وتدهوا األاااد وا راف ومشااكتهم ي عم يان
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عللل  الصللعيد العللالمي علل  طريللق تنفيللذ بيثيللة : دّر منللاف  3جي االسللتراتي الهللد   
  اتفاقية مكافحة التصحر بفعالية

ي : ماامهة اإلاااة املاتدامة ل اااد وميااحة التصحر/تدهوا األااااد 1-3األثر المتوق  
  .صون التنوة األ يائد وااتخدام  املاتدام، والتخريط من آثاا ت ري املنا 

  .التآزا مع اتراقان وعم يان بيئية أخر  متمداة األطرافأوج  تدعيم : 2-3 األثر المتوق 

: تعبثة الموارد المالية وغير الماليلة للدعا تنفيلذ االتفاقيلة 4جي االستراتي الهد   
 الوطني العالمي و ات فعالة عل  الصعيدي  ع  طريق إقامة شراك

: تمبئااة املزيااد ماان املااوااا املاليااة المامااة وا اصااة وإتا تهااا ل ب اادان األطااراف 1-4األثللر المتوقلل  
  .املتأثرة، مبا ي كل  عن طريا تمبئة املوااا احمل ية

ال ااارن برمالياااة ي الب ااادان : تاااواري الااادعم الااادوين لبنااااء القاااداان احملاااداة 2-4األثلللر المتوقللل  
األطاااراف املتاااأثرة لااادعم تنرياااذ ارتتراقياااة، مباااا ي كلااا  عااان طرياااا التمااااون باااحل الشااامال وا ناااوب 

 .بحل ب دان ا نوب والتماون الثةثد وايما
 ،بااذل جهااوا ميثرااة لتشاامليع نقاال التينولوجيااا، خاصااة بشاارو  مناااابة: 3-4 األثللر المتوقلل 

 . ية،  ابما يةترا ع ي ، وتمبئة موااا غري مالية أخر ي كل  درو  ميّارة وترضي مبا

 إطار التنفيذ -رابعاا  
بواا ة إجراءان ع ت الصاميد الاوط  أو اون اإلق يماد،  اوف تنرذ ارتاجاتيملية أااااا  -6

وحياادا هااذا الباااب أاواا وماااؤوليان خمت ااط األطااراف،  .باادعم ماان مؤااااان ارتتراقيااة والشااركاء
 .ومؤااان ارتتراقية، والشركاء، وأصحاب املص حة ي يقيا األهداف املذكواة أعةه

  األطرا  -ألف 
عاان تنريااذ ارتاااجاتيملية، واااوف يتاااج إىل توجياا  الرئياااية تتحماال األطااراف املاااؤولية  -7

 .ألولوياسا الوطنية وبرو  التضامن والشراكة الدوليحل التنريذ واقاا 
واااوف تصاابس ارتاااجاتيملية أااة امالااة توجاا  التنريااذ ع اات الصاامد الااوط  واون الااوط   -8

واحمل د، ي الوقت الذا متيَّن ايا  األطاراف مان إجاراء تقيايم ع ات مااتو   ناة اااتمران تنرياذ 
اتيملية املقب ااة عاان طريااا ارتاااترااة ماان الشااراكان، و ياان لياال طاارف أن ينرااذ ارتاااج  .ارتتراقيااة

  .ايها الشراكان بحل الق اعحل المام وا اص، وارتتراقان املبتيرة مبا
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لةلتزاماااان املنوطااااة عاااا ع اااات النحاااو الااااوااا ي  ومااان خاااةل هااااذه ارتااااجاتيملية، وواقاااااا  -٩
 ارتتراقية، سدف األطراف إىل ما ي د: 

 لية: الموارد المالية وغير الما
زيااااااة تمبئااااة املااااوااا املاليااااة وغااااري املاليااااة لتنريااااذ ارتتراقيااااة ماااان املصااااااا الدوليااااة  )أ( 

واحمل ياااة، والمامااااة وا اصااااة، وكااااذل  ماااان اجملتممااااان احمل ياااة، مبااااا ي كلاااا  مصااااااا التموياااال غااااري 
 التق يدية، والتمويل املتم ا باملنا ؛ 

ا األااااد إطااااا لزياااة اتاااق ارصة ااتخدام التمااال ي تادهو ارتاترااة من  )ب( 
 ارتاتثمااان واماليتها ومناامها املتمداة؛

ياحل ااتخدام المم يان واملؤااان املالية القائمة و/أو املبتيرة )مثل مرااا  )ج( 
  .البيئة الماملية أو صناايا جديدة أخر (

 السياسة العامة والتخطيط: 
اون اإلق يميااااة واإلق يميااااة، عنااااد واااااع باااارامج المماااال و/أو ا  ااااجل الوطنيااااة و  )أ( 

 اماجة، وتنريذها وتنقيحها واصدها بانتظام بوصرها أاوان امالة لتنريذ ارتتراقية؛ 
واع ايااان وسيئة بيئان مؤاتياة لتمّهاد وتنرياذ ام اول مليااحاة التصاحر/تدهوا  )ب( 

 األاااد والتخريط من آثاا ا راف؛ 
ارتااااترااة مااان أوجااا  التاااآزا وإامااااج التصاااحر وتااادهوا األااااااد وا رااااف ي  )ج( 

ا  جل الوطنية كان الص ة بارتتراقاان البيئياة املتماداة األطاراف األخار ، ورت اايما اترااقييَت اياو 
 األخرَيحل، وارتلتزامان الدولية األخر ،  اب ارتقتضاء، ]قصد املواءمة بينها[؛ 

األااااد وا رااف كماا فاب ي الاياااان ارتقتصاااية  إاماج التصحر وتدهوا )ا( 
  .والبيئية وارتجتماعية عدف زيااة تأثري تنريذ ارتتراقية واماليت 

 :العمل الميداني
 إعمال مماااان اإلاااة املاتدامة ل اااد وتشمليع ابل الميي البدي ة؛  )أ( 
انتمااايف وظااائط  إعماال مماااااان اإلصاة  وارتاتصااة  ب ياة املااااعدة ع ات )ب( 

 النظام البيئد وخدمات ؛ 
  تشمليع ابل الميي البدي ة؛ )ج( 
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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -باء 
 مركزيااا  تؤاا  نة ااتمران تنريذ ارتتراقية، يات اا  ة ماؤمتر األطاراف وتوجيها ، اوااا  -10

 ي مااعدة املؤمتر ع ت ااتمران تنريذ ارتتراقية وهذه ارتاجاتيملية بواائل منها ما ي د: 
تقياايم التقااااير املقدمااة ماان األطااراف والييانااان األخاار  املمااّدة ل تقااااير قصااد  )أ( 

 التوصل إىل توصيان ومشاايع مقراان حمداة ال رن كد ينظر ايها مؤمتر األطراف؛
 ج ااانم ومان عن التدابري املمتمدة من األطاراف مان خاةل تياري تباال امل )ب( 
الرمسياااة وغاااري الرمسياااة، واملناااابر اإلليجونياااة بشاااأن املااااائل املوااااايمية، مباااا ي كلااا  بنااااء التحااااوا 

 .القداان، وأاضل املماااان، والداور املاترااة خبصوص التنريذ ع ت أان الواقع

 لجنة العلا والتكنولوايا -ايا 
مبااامهة هيئاة التراعال و اوف تقادم  ناة الم ام والتينولوجياا، بنااء ع ات ط اب ماؤمتر األطاراف،  -11

 الم مية لتقييم ارتتراقية وارتاجاتيملية وتنريذمها عن طريا اآليت:املشواة بحل الم وم والايااان، 
اإلاااااهام ي ياااااحل الرهاااام الم مااااد واملمراااااة الم ميااااة املتم قااااة بالمم يااااان الاااايت  )أ( 

 ؛األموا ول ل تصدا هلذه امإفاا بضد إىل التصحر وتدهوا األاااد وا راف و تر
اإلاهام ي ت بية ارت تياجاان احملاداة ل اايان احمل ياحل واملاااعدة ع ات يدياد  )ب( 

 ام ول اليت يان ماتويان مميشة الايان ي املناطا املتأثرة؛
التصااااحر وتاااادهوا األاااااااد الااااربجل الشاااابيد بااااحل املؤااااااان الم ميااااة املمنيااااة ب )ج( 

مااان أجااال تقااادل  وا رااااف واألنشااا ة ا ااياااة مااان خاااةل هيئاااة التراعااال باااحل الم اااوم والاياااااان
 ؛توصيان ألغران التنريذ

مااااعدة  نااة ااااتمران تنريااذ ارتتراقيااة عاان طريااا إاااداء املشااواة الم ميااة ي  )ا( 
 .الوقت املنااب بشأن املاائل املنهملية املتص ة باإلبةع

 اآللية العالمية -لدا 
ي اإلااااااهام ي التمبئاااااة املالياااااة، واعااااام نقااااال حمواياااااة تتحمااااال اآللياااااة الماملياااااة مااااااؤولية  -12

 .التينولوجيا، وااتيشاف الررص املتا ة لزياااة التمويال مان أجال تنرياذ ارتتراقياة وارتااجاتيملية
 وتض  ع بذل  بواا ة ما ي د:

 ارتتراقية وارتاجاتيملية؛اعم تمبئة املوااا من أجل تنريذ  )أ( 
مااعدة الب دان األطراف املتأثرة ع ت ااتيشاف   ول من أجل تمبئة املاوااا  )ب( 

 ي إطاا ارتتراقية؛الب دان امل اِبقة لة تياجان املمرب عنها ي برامج عمل 
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 واع خيااان التمويال ا ديادة، مباا يبقيااة ، بالتماون مع الشركاء املمنيحل، القيام )ج( 
   .كل  إميانية إنشاء صندوق ماتقل ل تماال ي تدهوا األاااد من أجل تنريذ ارتاجاتيملية

 األمانة -هاء 
مااان ، بقاااوة يااات زم جناااا  تنرياااذ هاااذه ا  ااة ارتااااجاتيملية اااااتمراا مهاااام أمانااة ارتتراقياااة -13

يتناااااب مااان مباااا  خااادمان األااااااية، والااادعوة، ويدياااد جاااداول األعماااال، والتمثيااال، لتقااادل 
لقااداان واملااوااا، وكلاا  عاادف اعاام األطااراف ومااؤمتر األطااراف واهليئتااحل الراارعيتحل لةتراقيااة ي ا

  .اهاااو أأااء 

 الرصد واإلبالغ والتقييا -خامساا  
ااااوف يةرصاااد التقااادم احملااارز ي تنرياااذ ارتااااجاتيملية عااان طرياااا تقااادل األطاااراف تقاايرهاااا  -14

راجماااااةجل مااااان  ناااااة اااااااتمران تنرياااااذ ارتتراقياااااة كاااااد ينظااااار ايهاااااا الوطنياااااة إىل ماااااؤمتر األطاااااراف، وم
  .األطراف مؤمتر
األهاااداف ارتااااجاتيملية، داااري ة أن يقياااا حناااو احملااارز ورت باااد مااان اإلباااةع عااان التقااادم  -15

ييااااون لااااد  األطااااراف بيانان/مم ومااااان وطنيااااة امسيااااة كاايااااة ل بااااةع عاااان التقااااديران الوطنيااااة 
إىل اإلبةع ي املقاام األول ياتند ، وأن لتأكيد صحتها ماملية أواملاتمدة من مصااا البيانان ال

  .بيانان وطنية امسية
املؤدااااران املتم قااااة باألهااااداف ارتاااااجاتيملية، عنااااد الضاااارواة ااااااتمران وتنقاااايس وينب ااااد  -16

وارتقتضاااااااء، بااااااالنظر إىل نظااااااام اإلبةع/مؤدااااااران أهااااااداف التنميااااااة املاااااااتدامة، وباإلدااااااااة إىل 
غريهااااا ماااان ، واتراقيااااان ايااااو، و 2030خ ااااة عماااال التنميااااة املاااااتدامة لمااااام  وااااااتمران متابمااااة
تااآزا التنريااذ وترااااا ياااحل ماان أجاال كان الصاا ة، وكلاا  تمااداة األطااراف املبيئيااة التراقااان ارت

  .بينها ارتزاواجية
مان ارتااجاتيملية )إطااا التنرياذ( مان خاةل  الراباعواوف يةض  ع بااإلبةع عان البااب  -17
 ناااة اااااتمران تنرياااذ ارتتراقياااة ي تنقااايس املبااااا  وبصااارة طوعياااة إىل أن تنظااار باااةع الييراااد اإل

 ال ملنااااة اجتماعااااانج اااااان ل تحاااااوا ي إطاااااا إميانيااااة تنظاااايم ولضاااامان  .التوجيهيااااة ل بااااةع
بشاأن املم وماان املقدماة ي التقاااير، ااوف حيادا ماؤمتر األطاراف،  وبينها دواانأثناء الاملمقواة 
  .ا  اان ل زوم، مواايع بمينها تةاتمرن أثناء ت  عند ا
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 3-1قائمة مؤشرات التقدم المستعملة لإلبالغ ع  األهلدا  االسلتراتيجية   
 م  االستراتيجية
 تحاحل  الة النظم البيئية املتأثرةل 2أو  1اهلدف ارتاجاتيملد 
 األااد املتم قة بال  اء ارتتاهان 1-1اهلدف ارتاجاتيملد 
 أاائها أو األاااد املتم قة بإنتاجية ارتتاهان 2-1اهلدف ارتاجاتيملد 
 تحاحل ظروف مميشة الايان املتأثرينل 1أو  2اهلدف ارتاجاتيملد 
الترااون بالاايان الاذين يميشاون يات خاجل الرقار الناا  و/أو املتم قة بارتتاهان  1-2اهلدف ارتاجاتيملد 

 ي املناطا املتأثرةي الدخل 
 املتأثرة املناطا ي ل شرب الصامة املياه ع ت املتم قة بإميانية امصول ارتتاهان 2-2اهلدف ارتاجاتيملد 
 تراقية برماليةارتع ت الصميد الماملد عن طريا تنريذ بيئية دّا منااع ل 3اهلدف ارتاجاتيملد 
 خزونان اليربون اوق األان ويتهااملتم قة مبارتتاهان  1-3اهلدف ارتاجاتيملد 
 وتوّزعها وارة أنواة خمتااةاملتم قة بارتتاهان  2-3اهلدف ارتاجاتيملد 

    


