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 االتفاقيةجلنة استعراض تنفيذ 
 الدورة السابعة عشرة
 2019كانون الثاين/يناير   30-28جورجتاون، غياان، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 تقييم التنفيذ

 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من 

والتكيللجل مع للا اهلللدف االسلرتاتيجل الثاللليف آفيللجل افر اجلفلاف  -التحليل  األو    
 الضعيفة على التكيجل ت السكانية والنظم اإليكولوجيةوإدارهتا لتعزيز قدرة الفئا

 مذكرة من األمانة  

 ملخص  
 ، اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر13-م أ/7يف املقرر  

(UNCCD اإلطار االسرتاتيجي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )2030-2018. 
حتتوي هذه الوثيقة على التوليف والتحليل األويل للمعلومات املقدمة من البلدان األطراف  

بشأن اهلدف االسرتاتيجي الثالث يف اإلطار االسرتاتيجي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
ظم الفئات السكانية والن: ختفيف آاثر اجلفاف والتكيف معها وإدارهتا لتعزيز قدرة 2018-2030

الثالث حديثاً يف اإلطار  اإليكولوجية الضعيفة على التكيف. ومبا أنه مت إدراج اهلدف االسرتاتيجي
مؤشر  ،2030-2018االسرتاتيجي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  ياً  وال يوجد حال

تتضمن متفق عليه لإلبالغ عن التقدم احملرز حنو حتقيق هذا اهلدف، فإن هذه  جتميعاً الوثيقة 
تصحر على  للمؤشرات املتعلقة ابجلفاف اليت تستخدمها أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال
الطوعية الوطنية ذات الصلة  املستوى الوطين. عالوة على ذلك، حتتوي الوثيقة على حتليل لألهداف

 ابهلدف االسرتاتيجي الثالث.

لةة األنشةطة املتعلقةة ابهلةدف تقدم الوثيقة بعد ذلك بعض االستنتاجات بشأن حا 
االسةرتاتيجي الثالةث )منظةور اةس األسةاع( وبعةةض التونةيات لتنظةر فيهةا جلنةة اسةةتعرا  

   االتفاقية. تنفيذ
__________ 

 . 2019مارع  1أعيد إندارها ألسباب فنية يف  *
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 قائمة املختصرات  
CEE رق أوروابوسس وش 
COP مؤمتر األطراف 

CRIC جلنة استعرا  تنفيذ االتفاقية 
FAO منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
LAC أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

NMED مشال البحر األبيض املتوسس 
PRAIS نظام استعرا  األداء وتقييم التنفيذ 

UNCCD  التصحراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
WMO املنظمة العاملية لألرناد اجلوية 
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 مقدمة -أوالا  
( يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة COP، اعتمد مؤمتر األطراف )13-م أ/7يف املقرر  -1

 .2030-2018( اإلطار االسرتاتيجي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر UNCCDالتصحر )
( مةةن اإلطةار االسةرتاتيجي التفاقيةةة األمةم املتحةةدة SO 3يهةدف اهلةدف االسةةرتاتيجي الثالةث )

إىل التخفيف من آاثر اجلفاف والتكيف معها وإدارهتا لتعزيز  2030-2018ملكافحة التصحر 
 قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية الضعيفة على التكيف.

رتاتيجي التفاقيةةة مبةا أن اهلةدف االسةرتاتيجي الثالةث مت إدراجةه مةؤارًا يف اإلطةار االسة -2
يه لإلبالغ2030-2018األمم املتحدة ملكافحة التصحر   ، فال يوجد حالياً أي مؤشر متفق عل

، تنظر األطراف يف احلاجة 13-م أ /15عن التقدم احملرز حنو حتقيق هذا اهلدف. وفقا للمقرر 
 لعلم والتكنولوجياإىل مؤشر حمدد للهدف االسرتاتيجي املتعلق ابجلفاف، وطلبت األطراف من جلنة ا

املساعدة يف العمل املتعلق إبنشاء إطار الرند هذا. وسيتم عر  التقدم احملرز يف هذا الصدد يف 
 الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف. 

لذلك، ابلنسبة لدورة اإلبالغ هذه، مت تشجيع األطراف على اإلبةالغ عةن املؤشةرات  -3
لتقدير التقدم احملرز نوب حتقيق اهلدف االسةرتاتيجي  املستخدمة حاليًا على املستوى الوطين

الثالث، وتقدمي تقييم نوعي لالجتاهات يف تلك املؤشرات، واإلبالغ عن أي أهداف ذات نلة 
 رمبا مت حتديدها. 

حتتوي هذه الوثيقة على تقييم مواضيعي للمؤشرات املتعلقة ابجلفاف املستخدمة على  -4
عنها البلدان األطراف. عالوة على ذلك، حتتوي الوثيقة على حتليل املستوى الوطين واليت أبلغت 

 لألهداف الطوعية الوطنية ذات الصلة ابهلدف االسرتاتيجي الثالث.
تقدم الوثيقة بعض االستنتاجات بشأن حالة األنشطة املتعلقةة ابهلةدف االسةرتاتيجي  -5

 ستعرا  تنفيذ االتفاقية.الثالث )منظور اس األساع( وبعض التونيات لتنظر فيها جلنة ا

 مؤشرات واجتاهات اجلفاف -فنياا  
 مؤشرات اجلفاف املستخدمة على املستوى الوطين -لجلأ 

طُلة  مةن البلةدان األطةةراف تقةدمي قائمةة ابملؤشةرات املسةةتخدمة حاليةًا علةى املسةةتوى  -6
ر اجلفاف الوطين اليت ستكون ذات نلة ابإلبالغ عن اهلدف االسرتاتيجي الثالث "ختفيف آاث

 والتكيف معها وإدارهتا لتعزيز قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية الضعيفة على التأقلم". 
ألغرا  اإلبالغ، مت حتديد مؤشرات اهلدف االسةرتاتيجي الثالةث يف شةكل متغة ات  -7
 معاي  تُستخدم لونف ظروف اجلفاف، ال سيما تلك املستخدمة لدعم اخلطس أو السياسات أو

الوطنية إلدارة اجلفاف. ومت تزويد األطراف مبرجع إىل مورد عاملي لرند اجلفاف للمساعدة يف 
 . (1)( ملؤشرات وعالمات اجلفافWMOهذه العملية وهو، كتي  املنظمة العاملية لألرناد اجلوية )

__________ 

(1) www.droughtmanagement.info/literature/GWP_Handbook_of_Drought_Indicators_and_ 

Indices_2016.pdf>.  

http://www.droughtmanagement.info/literature/GWP_Handbook_of_Drought_Indicators_and_Indices_2016.pdf
http://www.droughtmanagement.info/literature/GWP_Handbook_of_Drought_Indicators_and_Indices_2016.pdf
http://www.droughtmanagement.info/literature/GWP_Handbook_of_Drought_Indicators_and_Indices_2016.pdf
http://www.droughtmanagement.info/literature/GWP_Handbook_of_Drought_Indicators_and_Indices_2016.pdf
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ئة من مساحة  57.9من البلدان األطراف، اليت متثل  102يف اجملموع، أبلغت  -8 يف املا
من مؤشرات اجلفاف تُستخدم حالياً على الصعيد الوطين  408األراضي يف العامل، عن وجود 

 (. 1)انظر اجلدول 
ى لتسهيل تقييم التنوع الواسع ملؤشرات اجلفاف املختلفة املستخدمة حالياً على املستو  -9

الةوطين، مت إجةراء حتليةةل حمتةوى نةةص مةا مت اإلبةةالغ عنةه مةةن كةل بلةةد طةرف. وقةةد  ة  ذلةةك 
بتجميع املؤشرات اليت مت اإلبالغ عنها يف مثاين فئات مواضيعية: األرناد اجلوية/هطول األمطار 

 يف املائةةة(، 23الغطاء النبةةا) )/يف املائةة مةةن املؤشةةرات الةةيت مت اإلبةةالغ عنهةةا(، والزراعةةة 31)
ئة( 13ندرة املياه )/يف املائة(، واهليدرولوجيا 15املعيشة )/والظروف االجتماعية االقتصادية  يف املا

يف املائةةة( وإدارة املخةةاطر  6يف املائةة( واألاطةةار املناايةة ) 9التنوع البيولةةوجي )/واإليكولوجيةة
هلةةةذا وزيةةع إقليمةةي يف املرفةةق(. ويةةةرد ت 1يف املائةةة( )انظةةةر اجلةةدول  2يف املائةةة( والبحةةو  ) 3)

تصوراً  يف املرفق. وتوفر اخلرائس اخلانة بكل فئة من هذه الفئات املواضيعية 2التصنيف يف اجلدول 
جغرافيًا ألنواع مؤشرات اجلفاف اليت تُبلغ عنها البلدان األطراف على املستوى الةوطين )انظةر 

 . (2)يف املرفق( 6إىل  1األشكال من 

 اهات اجلفافالتقييم النوعل الجت -ءاب 
طُل  من البلدان األطراف أيضاً تقدمي تقييم نوعي لالجتاه احلايل يف مؤشرات اجلفاف  -10

يف املائةة  49مؤشةرًا ) 199مؤشةرًا الةيت مت اإلبةالغ عنهةا، يشة   408املبلةغ عنهةا. ومةن بة  
ئة( إىل  7مؤشراً ) 30مجيع املؤشرات املبلغ عنها( إىل اجتاه متزايد للجفاف، ويش   من يف املا

يف املائةةة( إىل اجتةاه هبةوطي للجفةةاف،  19مؤشةرًا ) 78أن ظةروف اجلفةاف ال تتغةة ، ويشة  
نوعي الجتاهات 3وابلنسبة للمتبقي فإن االجتاهات غ  معروفة. ويقدم اجلدول   تفصيالً للتقييم ال

 مؤشرات اجلفاف حس  املنطقة.

 األهداف الطوعية املتعلقة ابهلدف االسرتاتيجل الثالي -فلثاا  
طُلةة  مةةةن البلةةدان األطةةةراف تقةةدمي معلومةةةات عةةن األهةةةداف الطوعيةةة الةةةيت حةةةددهتا  -11

 للتخفيف من آاثر اجلفاف والتكيف معها وإدارهتا لتعزيز قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية
يفة على التكيف مع الظروف الوطنية احملددة واألولوايت اإلمنائية. ولتسهيل تقييم البياانت الضع

بلد  املقدمة خبصوص هذا السؤال املفتوح، مت إجراء حتليل حمتوى نص ما مت اإلبالغ عنه من كل 
طرف. و   هذا بتجميع األهداف الطوعية اليت مت اإلبالغ عنها وفقاً لعالقتها أبحد أهداف 

من أنل  7مواضيع، تقابل  7( السبعة عشر. ويف اجملموع، مت حتديد SDGsالتنمية املستدامة )
(. وطُل  من البلدان كذلك اإلشارة إىل 4أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر )انظر اجلدول 

سنة اإلجناز املتوقعة ومستوى التطبيق )أي املستوى الوطين أو املستوى دون الوطين أو اهلدف 
 احملدد( للهدف. 

__________ 

مةةةن البلةةدان أبلةةةغ عةةةن اسةةتخدام إدارة املخةةةاطر ومؤشةةرات اجلفةةةاف البحثيةةة، لةةةذا مل يةةةتم  اً قلةةةيالً نسةةبي اً ألن عةةدد (2)
 ارائس.  تقدمي
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هةدفًا طوعيةًا وطنيةًا ودون وطةين  182بلدًا طرفةًا عةن  71على الصعيد العاملي، أبلغ  -12
 هدفًا طوعياً  68(. ومن ب  هذه األهداف، يتطابق 4للهدف االسرتاتيجي الثالث )انظر اجلدول 

يف املائة من جمموع األهداف املقدمة( مع "إدارة األراضي"، مما جعل من هذا املوضوع  37.4)
ثالث.  ال يجي  األكثر شيوعاً الذي أبلغت عنه األطراف كهدف طوعي لتحقيق اهلدف االسرتات

يف  21.4 هدفًا طوعياً، أو 39وكان املوضوع التايل األكثر شيوعاً هو "إدارة خماطر الكوار " )
يف املائةة(  18.7هةدفًا طوعيةاً،  34ائة من تلك اليت مت اإلبالغ عنها(، ويليه "إدارة املياه" )امل

يولوجي"املائة(. ويتفق موضوعا "الطبيعة/ يف 10.0هدفاً طوعياً،  18و"إجراءات املناخ" )  التنوع الب
 ل منهما(.يف املائة لك 5.7أهداف طوعية لكل منهما ) 10الصناعي" مع و"النشاط االقتصادي/

يف املائة من جمموع  1.6أهداف تطوعية حتت عنوان "القضاء على الفقر" ) 3وأا اً، اندرجت 
 األهداف املقدمة(.

مةةن منظةةةور إقليمةةي، جةةةاء أكةةد عةةةدد مةةةن األهةةداف الطوعيةةةة الةةيت وضةةةعتها البلةةةدان  -13
ئة من جمموع يف امل 56.1األطراف لتحس  الظروف املعيشية للسكان املتضررين من أفريقيا ) ا

يف املائة(، وأمريكا الالتينية ومنطقة  24.2األهداف الطوعية اليت مت اإلبالغ عنها(، تليها آسيا )
يف املائة(، ومشال البحر األبيض  6.6يف املائة(، ووسس وشرق أورواب ) 20.9البحر الكارييب )

 (. 16يف املائة( )انظر اجلدول  0.5املتوسس )

 والتوصياتاالستنتاجات  -رابعاا  
ؤشرات املستخدمة امل عن تُبلغ اليت األطراف البلدان التحلي  هذا جوهر يتناول -14

عللى املسلتوى اللوطين لرصللد اجل لود الراميلة للتخفيلجل مللن افر اجلفلاف والتكيلجل مع للا 
وإدارهتا لتعزيز قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية الضعيفة على التكيجل. ويعتمد 

يف املائلللة مللن مسلللا ة  57.9بللللداا طرفللاا   ثلل   102مت اإلبلللعن عن للا مللن علللى بيللا ت 
 األراضل يف العامل. 

مؤشراا للجفاف. وبشك  قاطع  تتناول  408أبلغت البلدان األطراف مبا جمموعه  -15
 الغالبية العظمى من هذه املؤشرات ك  األنواع اخلمسة للجفافف اجلوي والزراعل واهليدرولوجل

االقتصادي واإليكولوجل. ويتم استخدام مؤشرات إضافية ملعاجلة خماطر املناخ  واالجتماعل
 وإدارة املخاطر ودعم أحباث اجلفاف. 

أن  -16 كشجل تقييم نوعل لعجتاهات يف هذه املؤشرات اليت قدمت ا البلدان األطراف 
  أكثر من نصجل املؤشرات املقدمة تعرض  الياا اجتاهات جفاف متزايدة.

هدفاا  182دولة من البلدان األطراف املبلغة ما جمموعه  71موع   ددت يف اجمل -17
 من أص  أهداف 7طوعياا وطنياا ودون وطين لل دف االسرتاتيجل الثالي  واليت تتطابق مع 

التنمية املستدامة السبعة عشر   يي كانت "إدارة األراضل" املوضوع األكثر شيوعاا الذي 
  يق اهلدف االسرتاتيجل الثالي.يتم اإلبعن عنه لتس ي  حتق

قد ترغب األطراف يف الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف  -18
النظر يف االستنتاجات والتوصيات التالية بغية بدء مشاورات مبكرة بشأن مشروع مقلرر 

 ُُيال إىل الدورة الرابعة عشرة ملؤ ر األطراف.
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 التا فقد ترغب األطراف يف  -19
 لدعم اجل ود الرامية لتحسني الظروف املعيشية للسكان املتضررين 

تشجيع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واآللية العاملية  ابلتعاون  )أ( 
مع الشركاء الدوليني املعنيني مث  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ودعم ا من خعل االستعراض 

(  لوضع توجي ات هتدف إىل SPIيئة التفاع  بني العلوم والسياسات )العلمل من جانب ه
إطار  مساعدة البلدان على تعزيز دور األرض يف االستجابة للجفاف وإدارته  واالستفادة من 

 لوضع هدف حتييد أثر تدهور األراضل وآطيط استخدام األراضل والتنفيذ.
نظملة العامليلة لألرصلاد اجلويلة تشجيع الشركاء الدوليني املعنيني  مثل  امل )ب( 

(WMO ابلتعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومع هيئة التفاع  بني  )
العللوم والسياسلات  عللى ة دة جمموعلات العمل  ا اليلة املشلرتكة بلني املنظملات   سلب 

لعمق االقتضاء  اليت تركز على مواءمة الن ج الوطنية لرصد اجلفاف لتستكشجل مب ا زيد من 
 املؤشر العاملل للجفاف. 

تشلجيع أمانلة اتفاقيلة األملم املتحللدة ملكافحلة التصلحر واآلليلة العامليللة   )ج( 
ابلتعاون مع الشركاء الدوليني املعنيني  مث  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة األمم 

ه هيئة   ودعم ا من خعل االستعراض العل(FAO)ة املتحدة لألغذية والزراع مل الذي جتري
قييم  ت ليب  التفاع  بني العلوم والسياسات  لوضع إرشادات بشأن التعرض للجفاف وأسا
 األثر ملساعدة البلدان على تنفيذ رسم خرائط التعرض ورسم صورة عامة ملخاطر اجلفاف.
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 املرفق

[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 thos e 

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.  

 

    


