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 ملخص

( اإلطار UNCCD، اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )13-م أ/7في المقرر  

 .2030-2018االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

تحتوي هذه الوثيقة على التوليف والتحليل األولي للمعلومات المقدمة من البلدان األطراف بشأن الهدف  

: تخفيف آثار الجفاف 2030-2018االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  اإلطاراالستراتيجي الثالث في 

ظم اإليكولوجية الضعيفة على التكيف. وبما أنه تم إدراج الهدف والتكيف معها وإدارتها لتعزيز قدرة الفئات السكانية والن

، وال يوجد 2030-2018االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  اإلطاراالستراتيجي الثالث حديثًا في 

جميعًا للمؤشرات حاليًا مؤشر متفق عليه لإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف، فإن هذه الوثيقة تتضمن ت

المتعلقة بالجفاف التي تستخدمها أطراف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر على المستوى الوطني. عالوة على ذلك، 

 تحتوي الوثيقة على تحليل لألهداف الطوعية الوطنية ذات الصلة بالهدف االستراتيجي الثالث.

لة األنشطة المتعلقة بالهدف االستراتيجي الثالث )منظور خط تقدم الوثيقة بعد ذلك بعض االستنتاجات بشأن حا 

 األساس( وبعض التوصيات لتنظر فيها لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية.
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 مقدمة  أوالً. 

( UNCCD( في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )COP، اعتمد مؤتمر األطراف )13-م أ/7في المقرر  .1

( SO 3. يهدف الهدف االستراتيجي الثالث )2030-2018اإلطار االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

إلى التخفيف من آثار الجفاف والتكيف  2030-2018من اإلطار االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

 معها وإدارتها لتعزيز قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية الضعيفة على التكيف.

اتيجي الثالث تم إدراجه مؤخًرا في اإلطار االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة بما أن الهدف االستر .2

، فال يوجد حاليًا أي مؤشر متفق عليه لإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف. وفقا 2030-2018التصحر 

علق بالجفاف، وطلبت يجي المت، تنظر األطراف في الحاجة إلى مؤشر محدد للهدف االسترات13-م أ /15للمقرر 

تم عرض التقدم المحرز يلجنة العلم والتكنولوجيا المساعدة في العمل المتعلق بإنشاء إطار الرصد هذا. وساألطراف من 

 في هذا الصدد في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطراف. 

المؤشرات المستخدمة حاليًا على لذلك، بالنسبة لدورة اإلبالغ هذه، تم تشجيع األطراف على اإلبالغ عن  .3

المستوى الوطني لتقدير التقدم المحرز صوب تحقيق الهدف االستراتيجي الثالث، وتقديم تقييم نوعي لالتجاهات في تلك 

 المؤشرات، واإلبالغ عن أي أهداف ذات صلة ربما تم تحديدها. 

اف المستخدمة على المستوى الوطني والتي تحتوي هذه الوثيقة على تقييم مواضيعي للمؤشرات المتعلقة بالجف .4

أبلغت عنها البلدان األطراف. عالوة على ذلك، تحتوي الوثيقة على تحليل لألهداف الطوعية الوطنية ذات الصلة بالهدف 

 االستراتيجي الثالث.

ر خط األساس( تقدم الوثيقة بعض االستنتاجات بشأن حالة األنشطة المتعلقة بالهدف االستراتيجي الثالث )منظو .5

 وبعض التوصيات لتنظر فيها لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية.

 مؤشرات واتجاهات الجفاف  ثانيًا. 

 مؤشرات الجفاف المستخدمة على المستوى الوطني أ. 

طُلب من البلدان األطراف تقديم قائمة بالمؤشرات المستخدمة حاليًا على المستوى الوطني التي ستكون ذات  .6

بالغ عن الهدف االستراتيجي الثالث "تخفيف آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها لتعزيز قدرة الفئات السكانية صلة باإل

 والنظم اإليكولوجية الضعيفة على التأقلم". 

ألغراض اإلبالغ، تم تحديد مؤشرات الهدف االستراتيجي الثالث في شكل متغيرات أو معايير تُستخدم لوصف  .7

 سيما تلك المستخدمة لدعم الخطط أو السياسات الوطنية إلدارة الجفاف. وتم تزويد األطراف بمرجع ظروف الجفاف، ال

( WMOإلى مورد عالمي لرصد الجفاف للمساعدة في هذه العملية وهو، كتيب المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )

 1لمؤشرات وعالمات الجفاف.

في المائة من مساحة األراضي في العالم،  57.9اف، التي تمثل من البلدان األطر 102في المجموع، أبلغت  .8

 (. 1من مؤشرات الجفاف تُستخدم حاليًا على الصعيد الوطني )انظر الجدول  408عن وجود 

ى الوطني، تم إجراء تحليل لتسهيل تقييم التنوع الواسع لمؤشرات الجفاف المختلفة المستخدمة حاليًا على المستو .9

م اإلبالغ عنه من كل بلد طرف. وقد سمح ذلك بتجميع المؤشرات التي تم اإلبالغ عنها في ثماني فئات نص ما تمحتوى 

في المائة من المؤشرات التي تم اإلبالغ عنها(، والزراعة / الغطاء  31مواضيعية: األرصاد الجوية/هطول األمطار )

 13في المائة(، والهيدرولوجيا / ندرة المياه ) 15عيشة )في المائة(، والظروف االجتماعية االقتصادية / الم 23النباتي )

في  3في المائة( وإدارة المخاطر ) 6في المائة( واألخطار المناخية ) 9في المائة( واإليكولوجية / التنوع البيولوجي )

في  2جدول في المرفق(. ويرد توزيع إقليمي لهذا التصنيف في ال 1في المائة( )انظر الجدول  2المائة( والبحوث )

المرفق. وتوفر الخرائط الخاصة بكل فئة من هذه الفئات المواضيعية تصوًرا جغرافيًا ألنواع مؤشرات الجفاف التي تُبلغ 

 2في المرفق(. 6إلى  1عنها البلدان األطراف على المستوى الوطني )انظر األشكال من 

 

 1 <www.droughtmanagement.info/literature/GWP_Handbook_of_Drought_Indicators_and_ 

Indices_2016.pdf .> 

ا من البلدان أبلغ عن استخدام إدارة المخاطر ومؤشرات الجفاف البحثية، لذا لم يتم تقديم خرائط.   2   ألن عددًا قليالً نسبيً
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 التقييم النوعي التجاهات الجفاف ب. 

 408طراف أيضًا تقديم تقييم نوعي لالتجاه الحالي في مؤشرات الجفاف المبلغ عنها. ومن بين طُلب من البلدان األ - 10

في المائة من جميع المؤشرات المبلغ عنها( إلى اتجاه متزايد  49مؤشًرا ) 199مؤشًرا التي تم اإلبالغ عنها، يشير 

في المائة( إلى اتجاه  19مؤشًرا ) 78ر، ويشير في المائة( إلى أن ظروف الجفاف ال تتغي 7مؤشًرا ) 30للجفاف، ويشير 

تفصيالً للتقييم النوعي التجاهات  3، وبالنسبة للمتبقي فإن االتجاهات غير معروفة. ويقدم الجدول للجفافهبوطي 

 مؤشرات الجفاف حسب المنطقة.

 األهداف الطوعية المتعلقة بالهدف االستراتيجي الثالث ثالثًا. 

األطراف تقديم معلومات عن األهداف الطوعية التي حددتها للتخفيف من آثار الجفاف والتكيف طُلب من البلدان  .11

معها وإدارتها لتعزيز قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية الضعيفة على التكيف مع الظروف الوطنية المحددة 

نص ما تم المفتوح، تم إجراء تحليل محتوى  ؤالواألولويات اإلنمائية. ولتسهيل تقييم البيانات المقدمة بخصوص هذا الس

اإلبالغ عنه من كل بلد طرف. وسمح هذا بتجميع األهداف الطوعية التي تم اإلبالغ عنها وفقًا لعالقتها بأحد أهداف 

من أصل أهداف التنمية  7مواضيع، تقابل  7( السبعة عشر. وفي المجموع، تم تحديد SDGs) التنمية المستدامة

(. وطُلب من البلدان كذلك اإلشارة إلى سنة اإلنجاز المتوقعة ومستوى التطبيق 4السبعة عشر )انظر الجدول  المستدامة

 )أي المستوى الوطني أو المستوى دون الوطني أو الهدف المحدد( للهدف. 

تراتيجي الثالث هدفًا طوعيًا وطنيًا ودون وطني للهدف االس 182بلدًا طرفًا عن  71على الصعيد العالمي، أبلغ  .12

في المائة من مجموع األهداف المقدمة( مع  37.4هدفًا طوعيًا ) 68 يتطابق(. ومن بين هذه األهداف، 4)انظر الجدول 

"إدارة األراضي"، مما جعل من هذا الموضوع األكثر شيوعًا الذي أبلغت عنه األطراف كهدف طوعي لتحقيق الهدف 

في  21.4هدفًا طوعيًا، أو  39تالي األكثر شيوعًا هو "إدارة مخاطر الكوارث" )االستراتيجي الثالث. وكان الموضوع ال

 18في المائة( و"إجراءات المناخ" ) 18.7هدفًا طوعيًا،  34المائة من تلك التي تم اإلبالغ عنها(، ويليه "إدارة المياه" )

جي" و"النشاط االقتصادي / الصناعي" مع في المائة(. ويتفق موضوعا "الطبيعة / التنوع البيولو 10.0هدفًا طوعيًا، 

أهداف تطوعية تحت عنوان "القضاء  3في المائة لكل منهما(. وأخيًرا، اندرجت  5.7أهداف طوعية لكل منهما ) 10

 في المائة من مجموع األهداف المقدمة(. 1.6على الفقر" )

البلدان األطراف لتحسين الظروف من منظور إقليمي، جاء أكبر عدد من األهداف الطوعية التي وضعتها  .13

في المائة من مجموع األهداف الطوعية التي تم اإلبالغ عنها(، تليها  56.1المعيشية للسكان المتضررين من أفريقيا )

في  6.6في المائة(، ووسط وشرق أوروبا ) 20.9في المائة(، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ) 24.2آسيا )

 (. 16في المائة( )انظر الجدول  0.5ل البحر األبيض المتوسط )المائة(، وشما

 االستنتاجات والتوصيات رابعًا. 

يتناول جوهر هذا التحليل البلدان األطراف التي تُبلغ عن المؤشرات المستخدمة على المستوى الوطني لرصد ⇥.14

قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية  الجهود الرامية للتخفيف من آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها لتعزيز

في المائة من مساحة  57.9بلدًا طرفًا، تمثل  102الضعيفة على التكيف. ويعتمد على بيانات تم اإلبالغ عنها من 

 األراضي في العالم. 

ن هذه مؤشرًا للجفاف. وبشكل قاطع، تتناول الغالبية العظمى م 408أبلغت البلدان األطراف بما مجموعه  .15

المؤشرات كل األنواع الخمسة للجفاف: الجوي والزراعي والهيدرولوجي واالجتماعي االقتصادي واإليكولوجي. ويتم 

 استخدام مؤشرات إضافية لمعالجة مخاطر المناخ وإدارة المخاطر ودعم أبحاث الجفاف. 

اف أن أكثر من نصف المؤشرات كشف تقييم نوعي لالتجاهات في هذه المؤشرات التي قدمتها البلدان األطر .16

 المقدمة تعرض حاليًا اتجاهات جفاف متزايدة.

هدفًا طوعيًا وطنيًا ودون  182دولة من البلدان األطراف المبلغة ما مجموعه  71في المجموع، حددت  .17

حيث كانت من أصل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر،  7وطني للهدف االستراتيجي الثالث، والتي تتطابق مع 

 "إدارة األراضي" الموضوع األكثر شيوعًا الذي يتم اإلبالغ عنه لتسهيل تحقيق الهدف االستراتيجي الثالث.

قد ترغب األطراف في الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية في النظر في االستنتاجات  .18

 مقرر يُحال إلى الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطراف.والتوصيات التالية بغية بدء مشاورات مبكرة بشأن مشروع 

 قد ترغب األطراف في التالي: .19

 لدعم الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين 
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تشجيع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واآللية العالمية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين  )أ(

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ودعمها من خالل االستعراض العلمي من جانب هيئة التفاعل بين المعنيين مثل 

(، لوضع توجيهات تهدف إلى مساعدة البلدان على تعزيز دور األرض في االستجابة للجفاف SPIالعلوم والسياسات )

 ط استخدام األراضي والتنفيذ.وإدارته، واالستفادة من إطار لوضع هدف تحييد أثر تدهور األراضي وتخطي

(، بالتعاون مع WMOتشجيع الشركاء الدوليين المعنيين، مثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) )ب(

أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ومع هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات، على زيادة مجموعات العمل 

الحالية المشتركة بين المنظمات، حسب االقتضاء، التي تركز على مواءمة النهج الوطنية لرصد الجفاف لتستكشف 

 ف. بمزيد من العمق المؤشر العالمي للجفا

تشجيع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واآللية العالمية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين  )ج(

، ودعمها من خالل  (FAO)ة األمم المتحدة لألغذية والزراعالمعنيين، مثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومنظم

وأساليب علوم والسياسات، لوضع إرشادات بشأن التعرض للجفاف االستعراض العلمي الذي تجريه هيئة التفاعل بين ال

 .تقييم األثر لمساعدة البلدان على تنفيذ رسم خرائط التعرض ورسم صورة عامة لمخاطر الجفاف
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 المرفق 

[English only] 

Tables and figures 

 

 I. Introduction 

1. This annex contains the tables and figures relevant to the parent document ‘Preliminary 

analysis – strategic objective 3: To mitigate, adapt to, and manage the effects of drought in 

order to enhance resilience of vulnerable populations and ecosystems’ prepared for the 

seventeenth session of the Committee for the Review of the Implementation of the 

Convention. 

2.The tables and figures herein are presented under section headings that mirror those found 

in the main document and are numbered according to their appearance in the main 

document. Each main section heading within this annex is separated into subsections 

containing the tables relevant to that section and then the figures, where relevant. 

 II. Drought indicators and trends 

 A. Drought indicators in use at the national level 

Table 1 

Thematic categorization of national-level drought indicators reported as currently in use 

Theme Frequency Per cent 

Meteorological/rainfall 128 31.4 

Agricultural/vegetation 94 23.0 

Socioeconomic/living conditions 63 15.4 

Hydrological/water scarcity 51 12.5 

Ecological/biodiversity 32 7.8 

Climate hazard 23 5.6 

Risk management  10 2.5 

Research 7 1.7 

Total 408 100.0 
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Table 2  

Regional breakdown of drought indicators currently in use at the national level 

Theme Africa Asia LAC NMED CEE Global 

Meteorological/rainfall 40 21 27 7 33 128 

Agricultural/vegetation 56 16 10 3 9 94 

Socioeconomic/living conditions 25 20 17 1  63 

Hydrological/water scarcity 14 19 12 5 1 51 

Ecological/biodiversity 19 8 4  1 32 

Climate hazard 5 11 3 3 1 23 

Risk management  7 - 3 - - 10 

Research 2 1 4 -  7 

Total 168 96 80 19 45 408 

Notes: CEE = Central and Eastern Europe; LAC = Latin America and Caribbean; NMED = Northern 

Mediterranean.  
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Figure 1 
Countries using at least one meteorological/rainfall drought indicator at the national level 
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Figure 2 

Countries using at least one agricultural/vegetation drought indicator at the national level 
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Figure 3 
Countries using at least one socioeconomic/living conditions drought indicator at the national level 
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Figure 4 
Countries using at least one hydrological/water scarcity drought indicator at the national level 
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Figure 5 
Countries using at least one ecological/biodiversity drought indicator at the national level 
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Figure 6 

Countries using at least one climate hazard drought indicator at the national level 
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 B. Qualitative assessment of drought trends  

Table 3  

Regional qualitative assessment of trends reported for indicators of drought currently in use 

at the national level  

Region 

Decreasing 

trend No change Increasing trend 

Unknown 

trend  Total 

Africa 40 11 103 14 168 

Asia 14 8 45 29 96 

LAC 15 10 37 18 80 

NMED - - 4 15 19 

CEE 9 1 10 25 45 

Global 78 30 199 101 408 

Notes: CEE = Central and Eastern Europe LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern 

Mediterranean. 

 

 

 III. Voluntary targets related to strategic objective 3 

Table 4 

Voluntary targets related to drought set by reporting country Parties 

Theme Africa Asia LAC NMED CEE Global 

Land management  43 15 8 - 2 68 

Disaster risk management  13 11 10 1 3 39 

Water management  8 13 7 - 4 34 

Climate action 10 4 3 - 1 18 

Nature/biodiversity 6 1 2 - 1 10 

Economic/industrial activity 3 - 6 - 1 10 

Poverty elimination 1 - 2 - - 3 

Total 84 44 38 1 12 182 

Notes: CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern 

Mediterranean.  

 

    

 


