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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 عشرة الرابعةالدورة 
 2019أيلول/سبتمرب  6-3نيودهلي، اهلند، 

 )ج( من جدول األعمال املؤقت3البند 
إطار  التفاعل بني العلوم والسياسات، وتقاسم املعارف

 ابجلفاف املتعلق رصد اهلدف االسرتاتيجي

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
 الدورة الثامنة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  12-3نيودهلي، اهلند، 

 من جدول األعمال املؤقت 3لبند ا

حتسنيني إجنيراتات تيلينيمل املعلومنيات، و نيذلي  وعينية و نينيكل 
 تائج عمل جلنة العلم  التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف

تيجي  والتكنولوجيا بشأن وضع إطار لرصد اهلدف االسرتا
 املتعلق ابجلفاف

 تنينيائج عمنينيل جلننينية العلنينيم والتكنولوجينينيا بشنينيأن وضنينيع إطنينيار لرصنينيد اهلنينيدف   
 جلفافاب املتعلقاالسرتاتيجي 

 *مذ رة مقدَّمة من األما ة  

 موجز  
مؤمتر األطراف يف احلاجة إىل مؤشر ينظر ، 13-م أ/15املقرر من  8عماًل ابلفقرة  

يفاقيدة األمدد  رتجلفداف، الدوارد يف ااطدار ارتسديايي ي اب املتعلد حمددد للدددف ارتسديايي ي 
األطدراف يف الددورة اللاللدة  الذي اعتمديد  2030-2018 للفية املتحدة ملكافحة التصحر
 (.13-أ عشرة ملؤمتر األطراف )م

بار أن  وهو أيخذ ،طلب مؤمتر األطراف من جلنة العل  والتكنولوجياو   هذه يف ارتعت
أطر الرصد لألهداف ارتسيايي ية األخرى، مبا يف ذلك  وبلورة نة قد ساعدت يف حتديد الل

 إطار الرصد هذا. بوضعيف العمل املتعل   أن يساعداملؤشرات، 
هيئددة شدكل مكتددب جلندة العلدد  والتكنولوجيدا، ابلتعدداون مدع أعيفددا   خدرين يف وقدد  

، املمكندددةاخليدددارات واملؤشددرات  راضفريقدددًا عدداماًل رتسددتعالعلدددوم والسياسددات،  التفاعددل بددن
 يف هذه الوثيقة.املعروضة 

__________ 

 ة.قد ِّماجلدة املبعد اتريخ النشر املعتاد لظروٍف خارجة عن سيطرة ه الوثيقة ايُّف  على نشر هذ *
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يف إطار امليفطَلع هبا األعمال ذات الصلة كالً من أخذ الفري  العامل يف ارتعتبار  و  
العمليات احلكومية الدولية األخرى  ويف إطارعمليات ايفاقية األم  املتحدة ملكافحة التصحر 

والنظ  املتأث رين السكان  والقدرة على مواجدة اجلفاف لدىاملتعلقة برصد اجلفاف  املريبطة هبا
الددددوط ،   حاليدددًا علددددى الصدددعيد، مبدددا يف ذلددددك املؤشدددرات املسددددت دمة ةاايكولوجيدددة اليفددددعيف

مة  شت  األطراف جلنة استعراض ينفيذ ارتيفاقية، ويقارير  عندا أبلغت كما املنظمات من مقدَّ
 .الدولية األخرى ذات الصلة

الصدادرة عدن ري  العامل املع  ابجلفاف يف ارتعتبار القرارات السدابقة كما أخذ الف 
تصحر، /لرصد ويقيي  مؤشرات أتثري واليت يتيح إطاراً مؤمتر األطراف،  يقدم ايفاقية مكافحة ال

تحسدن بيسمح ملؤمتر األطراف بوضع مؤشرات للرصدد، مدع السدمال ابلتنقديح، و  وهو إطار
 لقدرات والظروف الوطنية.فعاليت  احملتملة، بنا  على ا

جمموعة واسعة من الندُُّدج لتحديد اجلفاف مث  أن  يوجدخلص الفري  العامل إىل قد و  
مدددن املؤشدددرات  اعموعددة الواسدددعة التنددو إىل  اويرمجتدددد هدددذه اعموعددةجتميددع  وجدددرى. رصددده

واملؤشرات مفيدة يف ظدل ظدروف  الندُُّدجهذه  ومجيعالوط .  الصعيدعلى  املست دمة حالياً 
يغطي مجيع ارتحتياجات اليت حددهتا األطراف. واحد رت يوجد هنْج أو مؤشر  بيد أن حمددة؛ 

 لوضع هن اً متعدد املستوايت استحدثت هيئة التفاعل بن العلوم والسياساتملراعاة ذلك، و 
يف الواردة ستنتاجات يف إطار ارت وهو هنْج يُعرض، 3للددف ارتسيايي ي  مؤشر وإطار رصد

 هذه الوثيقة.
ايفاقية األم  املتحدة ملكافحدة يتعل  ابابالغ يف إطار أن هذه املسألة وابلنظر إىل  
لكدل مدن جلندة اسدتعراض  فإهندا مدمدة، ذه ارتيفاقيدةاخلاصدة هبد وابرتعتبارات العلميدة التصحر

اجللسات العامة ة الوثيقة يف مناقشسي ري لذلك، و ينفيذ ارتيفاقية وجلنة العل  والتكنولوجيا. 
 نة العل  والتكنولوجيا وجلنة استعراض ينفيذ ارتيفاقية.جلكل من ل
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 معلومات أساسية -أوالا  

 الوالية املتعلقة برصد اجلفاف -ألف 
ية يؤكد  أن ايفاقية األم  املتحدة ملكافحة التصحر جا  يف ديباجة -1 فاق األطراف يف ارتي

مكافحدددة التصدددحر جددددود أن البشددر يف املنددداط  املتدددأثرة أو املددددددة هددد  يف صدددلب اهتمامدددات 
يعكس األطراف أييفاً ارتهتمام العاجل للم تمع الدويل، مبا يف و  اثر اجلفاف. من ت فيف الو 

 لتصحر واجلفاف.املييبة على االيفارة  فيما يتعل  ابلتأثريات، ذلك الدول واملنظمات الدولية
، اعتماد ااطار ارتسيايي ي رتيفاقية األم  13-م أ/7مؤمتر األطراف، مبقرره  وقد قرر -2

واألثرْين  3، مبا يف ذلك اهلدف ارتسيايي ي 2030-2018 للفية املتحدة ملكافحة التصحر
 :املتوقَّعن املريبطن ب 

: الت فيف من  اثر اجلفاف والتكيُّف معددا وإدارهتدا 3اهلدف ارتسيايي ي  )أ( 
 ؛مواجدة اجلفافوالنظ  اايكولوجية اليفعيفة على املتأثرين قدرة السكان  حتسنمن أجل 
مدن أجدل : ختفيدف  اثر اجلفداف والتكيُّدف معددا وإدارهتدا 1-3األثدر املتوقدع  )ب( 

 ؛ مواجدة اجلفافاايكولوجية اليفعيفة على  قدرة الفئات السكانية والنظ  حتسن
 : زايدة قدرة اعتمعات احمللية على مواجدة اجلفاف.2-3األثر املتوقع  )ج( 

، يف احلاجددة إىل مؤشددر حمدددد 13-م أ/15نظددر مددؤمتر األطددراف، مبوجددب مقددرره وقدد  -3
ساعدة يف العمل للددف ارتسيايي ي املتعل  ابجلفاف وطلب إىل جلنة العلوم والتكنولوجيا امل

 .بوضع إطار الرصد هذااملتعل  
العلوم والسياسات،  هيئة التفاعل بن، إىل 13-م أ/21طلب مؤمتر األطراف، مبقرره و  -4

قريرًا عن إمكاانت 2019-2018لفية السنتن  امن برانمج عملد 2يف اهلدف  ي ، أن يقدم 
عدددن طريدددد  زايدة مرونددددة الددددنظ    اثر اجلفدددداف بغيدددة الت فيددددف مددددنالتددددخالت الربيددددة املناسددددبة 

مكتب جلنة العل  والتكنولوجيا،  كما أنارتقتصادي للسكان.   - اايكولوجية والرفاه ارتجتماعي
قدد دفعدوا  هيئة التفاعل بن العلدوم والسياسدات، يف مكتبأعيفاؤه اخلمسة أييفًا  يعمل الذي

أهداف هذا اهلدف من  املرك ِّز علىهيئة التفاعل هذه املشاركن يف الفري  العامل  أعيفا  ومراقيب
النظددر أييفدًا يف احلاجددة إىل مؤشددر حمدددد وإطدار مراقبددة للددددف ارتسدديايي ي  هيئدة التفاعددل إىل

من سبعة خربا  يف جمال اجلفاف، يعمل ثالثة  وكان هذا الفري  العامل يتألففاف. املتعل  ابجل
ادرة مشيكة بن املنظمة العاملية لألرصاد مب وهوادارة اجلفاف، املتكامل ربانمج المند  أييفًا يف 

 دارة خماطر اجلفاف.املتصلة إباجلوية والشراكة العاملية للمياه، بشأن القيفااي العلمية 
 يف هليئدة التفاعددل بدن العلدوم والسياسدداتأخدذ الفريد  العامدل املعدد  ابجلفداف التدابع و  -5

ليددات ايفاقيددة األمد  املتحدددة ملكافحددة يف إطدار عمامليفددطَلع هبددا ارتعتبدار األعمددال ذات الصدلة 
العمليات احلكومية الدولية األخرى ذات الصلة املتعلقة برصد اجلفاف وقدرة يف إطار التصحر و 

 اجلفاف، مبا يف ذلك:مواجدة على اليفعيفة والنظ  اايكولوجية  السكان املتأثرين
برانمج العمل  ، الذي قرر في  مؤمتر األطراف أن يدرج يف13-م أ/16املقرر  )أ( 

للدورة السابعة عشرة لل نة استعراض ينفيذ ارتيفاقية بنداً يف جدول األعمال ميك ن األطراف من 
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استعراض ومناقشة التنفيذ ابست دام مؤشرات التقدم الواردة يف ااطار ارتسديايي ي رتيفاقيدة 
ي ي  أن اهلدف وابلنظر إىل. 2030-2018 للفية األم  املتحدة ملكافحة التصحر  3ارتسياي

مؤشر  يوجد، مل يكن 2030-2018 للفيةاليفاقية ليف ااطار ارتسيايي ي  أُدرج حديلاً قد 
ففيما لذلك، و عن التقدم احملرز حنو حتقي  هذا اهلدف. على أساس  ابالغ جيري امتف  علي  

ًا يش يع األطراف على اابالغ عن املؤشرات املست د جرىدورة اابالغ هذه، يتعل  ب ي مة حال
، ويقدد  يقيددي  نددوعي 3اهلددف ارتسدديايي ي حتقيدد  التقددم حنددو  لتقيددي الدوط   الصددعيدعلدى 

 .ضعتذات صلة قد يكون قد وُ  مستددفاتلالجتاهات يف يلك املؤشرات واابالغ عن أي 
م  ابجلفداف الديت  املتصدلةحتليدل أويل عموعدة مدن املؤشدرات  ICCD/CRIC(17)/5يف الوثيقة ويُقدَّ

كما الطوعية الوطنية املريبطة هبا،   للمستددفاتالوط  وحتليل  الصعيديست دمدا األطراف على 
م ل ندددة اسددتعراض ينفيدددذ ارتيفاقيدددة يف الوثيقدددة ل 17الددددورة مددن يقريدددر  23يف الفقدددرة  أندد  يُقددددَّ

ICCD/CRIC(17)/9  يل. ذاملناقشات املتعلقة هب مستمدة منيوصيات من بعض األطراف ا التحل
 رصد اجلفاف:الرامية إىل أبلغت البلدان األطراف عن جمموعة واسعة من الندُُّدج و 

يف شددكل  3حتديدد مؤشدرات اهلدددف ارتسديايي ي  جددرىألغدراض اابدالغ، ف '1'
يلك املست دمة  وخاصةاجلفاف،  أحوالمتغريات أو معايري يُست دم لوصف 

وقدد أُييحددت لألطددراف  .لددع  اخلطددو أو السياسدات الوطنيددة ادارة اجلفدداف
إمكانية الوصول إىل مورد مرجعي عاملي لرصد اجلفاف بغية املساعدة يف يقد  

مؤشرات وعالمات اجلفاف  دليلالتقارير الوطنية يف ضو  هذا اهلدف، وهو 
 ؛(1)والشراكة العاملية للمياهاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الصادر عن 

يف املائة من مساحة  57.9ن األطراف، متلل من البلدا 102 قام ما جمموع  '2'
مؤشرات جفاف يُسدت دم حاليدًا علدى  408عن ابابالغ يف العامل،  اليابسة

 (.1الصعيد الوط  )انظر اجلدول 
  1اجلدول   

لياا، جلفاف على الصعيد الوطين، ملؤ رات اتصنيف مواضيعي  ُتستخدم حا امليلَّمل عن أهنا 
 (ICCD/CRIC(17)/5الوثيقة ) ٢٠١٨األطراف يف اليلدان حسيما َأبلغت به 

 النسبة املئوية الويرية املوضو 
 31.4 128 هطول األمطاراألرصاد اجلوية/

 23.0 94 الزراعة/الغطا  النبايت
 15.4 63 ارتقتصادية/املعيشية - األوضا  ارتجتماعية

 12.5 51 اهليدرولوجيا/ندرة املياه
 7.8 32 )البيولوجي( اايكولوجيا/التنو   األحيائي

 5.6 23 األخطار املناخية
 2.5 10 إدارة امل اطر

 1.7 7 البحوث
 ١٠٠.٠ 4٠٨ اجملموع  

__________ 

(1) <http://www.droughtmanagement.info/find/guidelines-tools/handbook-drought-indicators-and-indices/> . 

http://www.droughtmanagement.info/find/guidelines-tools/handbook-drought-indicators-and-indices/
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، الذي رحب في  مؤمتر األطراف إبدراج هدف اسيايي ي 13-م أ/29املقرر  )ب( 
جديددددد بشددددأن اجلفدددداف يف ااطددددار ارتسدددديايي ي رتيفاقيددددة األمدددد  املتحدددددة ملكافحددددة التصدددددحر 

والذي يتعن ينفيذه عن طري  برامج العمل الوطنية وغريها من الوسائل،  2030-2018 للفية
وضدع هدذا  لتأهب لل فداف ودعدا األطدراف إىلبشأن اوضع نظام شامل ب نص على اليحيب

رتيفاقية األمد  املتحددة ملكافحدة التابعة ألمانة واملؤسسات واهليئات املناسبة كما دعا ا  النظام،
ينفيدذ مبدادرة اجلفداف لفددية إىل ، هيئددة التفاعدل بدن العلدوم والسياسدداتذلدك التصدحر، مبدا يف 

 يف إطار ورتية كل مندا؛ 2019-2018السنتن 
مية إىلواجلدود  ،(2)مع  وإداري التكيُّف مواجدة اجلفاف و  اتإطار سياس )ج(   الرا
 ؛ICCD/COP(13)/19  يف الوثيقة من است دام ، على النحو املوثَّ  التمكن
دراسة عن أتثري اجلفاف ويقيي  قابلية املستمدة من النتائج والتوصيات الناشئة  )د( 

ومنظمددة  العامليدة لألرصداد اجلويدة مدع املنظمددةابرتشديا  بتكليدف مددن األماندة بد  أُجريدت التدأثر 
 ؛(3)والشراكة العاملية للمياهاألغذية والزراعة لألم  املتحدة )الفاو( 

ملكتدددب األمدد  املتحدددة للحددد مددن خمددداطر التددابع  (4)يمرصددد سددينداي ااطددار  )ه( 
فيذ  2015مبادرة أطلقتدا يف عام  وهو، (5)الكوارث ن ي الدول األعيفا  يف األم  املتحدة لدع  

ثري ل بغية التحديد الكمي 2030-2015إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفية   اتتأ
ئة هذا و  .(6)اجلوية القصوىالظواهر  ابرتستناد بصورة رئيسية إىلالكوارث،  يشمل الكوارث البطي

 الظدور، ملل اجلفاف والتصحر؛
لفري  اخلربا  العامل احلكومي الدويل املفتول العيفوية املع   2017يقرير عام  )و( 

توصيات (7)(/71/644Aالوثيقة ابملؤشرات واملصطلحات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث ) ، وال
 جددرتابحلدد مددن خمداطر الكددوارث الدواردة فيدد ، والديت  املتصددلةواملصدطلحات املتعلقدة ابملؤشددرات 

يف و . (A/RES/71/276)الوثيقدة  71/276 املوافقة عليدا يف قرار اجلمعية العامة لألم  املتحدة
يام  مكتب األم  املتحدة للحد من خماطر الكوارثهذا التقرير، طلبت الدول األعيفا  من  ق ال

املعدايري الددنيا مدن وضدع يف مجلدة أمدور،  التقد  بغيدة الدتمك ن،  التوجيد  ويقدد التقنيدةابألعمدال 
 ؛(8)ابلكوارث، ومند يات قياس املؤشرات املتصلةوالبياانت الوصفية للبياانت 

من يقرير األم  املتحدة للتقيي  العاملي بشأن احلد من خماطر  ااصدار اخلامس )ز( 
 3الفصددل  وخاصددةالكددوارث،  خمداطر األمد  املتحدددة للحددد مددن مكتددبالكدوارث، الددذي نشددره 

التدددددأثر(  وشدددددةفرعيددددة بشددددأن امل دددداطر والتعدددددرض لل طددددر  اً )امل دددداطر، الددددذي يتيفددددمن أقسدددددام
 ؛(9))مؤشرات اجلفاف( 1-6 والفصل
__________ 

(2) <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/DRAMP_Policy_Framework.pdf> . 
(3) <https://www.unccd.int/issues/land-and-drought> . 
  .تحدة الدولية للحد من الكوارثكان يُعرف سابقاً ابس  اسيايي ية األم  امل (4)

(5) <https://sendaimonitor.unisdr.org/>.  

(6) <https://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291>.  

(7) <https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf>.  

(8) <https://www.preventionweb.net/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf>.  

(9) <https://gar.unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report_0.pdf>.  

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/DRAMP_Policy_Framework.pdf
https://www.unccd.int/issues/land-and-drought
https://sendaimonitor.unisdr.org/
https://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf
https://www.preventionweb.net/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf
https://gar.unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report_0.pdf
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ية األم   الصادر عن مؤمتر األطراف يف 23-م أ/5من املقرر 19 الفقرة )ل(  فاق اي
ية املتحدة ااطارية بشأن يغ ية ري املناخ، الذي يطلب إىل الل نة التنفيذية آللية وارسو الدول ن املع

اخلمسدية سدائر واألضدرار املريبطدة بتدأثريات يغدري املنداخ أن ينظدر، عندد حتدديه خطدة عملددا ابخل
القيفااي الشاملة وارتحتياجات احلالية والعاجلة والناشئة املتعلقة ابلظواهر اجلوية ، يف (10)املت ددة
، مبدددا يف ذلددددك، علدددى سدددبيل امللدددال رت احلصدددر، اجلفدددداف الظددددور واألحدددداث البطيئدددة القصدددوى

يغدري املندداخ، املييبدة علدى والفييفداانت يف البلددان الناميدة املعرضدة بشدكل خدداا لدراثر اليفدارة 
 ؛والنظ  اايكولوجية اليت يعتمد عليدا هؤرت  السكان والسكان الشديدي التأث ر

لعلوم احلكومي الدويل لنرب املومي الدويل املع  بتغري املناخ، و يقارير الفري  احلك )ط( 
واهليئدات األخددرى ذات  ،لتندو  البيولدوجي وخددمات الدنظ  اايكولوجيدةيف جمدال اوالسياسدات 

يددددهور حتييدددد أثدددر األراضدددي واجلفددداف، واادارة املسدددتدامة لألراضدددي و  يدهورالصدددلة ابلتصدددحر/
 األراضي؛
الدددورة السددابعة  2015عليدد  يف عددام  وافقددت، الددذي (11)(17-م) 9القددرار  )ي( 

األعيفدا  يف املنظمددة واألقدالي  لدددول لاهليئدة العليدا  وهددوعشدرة للمدؤمتر العدداملي لألرصداد اجلويدة، 
توحيدد للبدأ هذا القرار يف عمليدة وقد . (12)وإقليماً  دولة 193وعددها العاملية لألرصاد اجلوية 

املعلومات س واملا  واملناخ والطقس الفيفائي وغري ذلك من لطقالقياسي للمعلومات املتعلقة اب
فات عر ِّ لتطوير مُ  وأعطى أولوية، ومعلومات امل اطر األخرى ذات الصلةمل اطر البيئية املتعلقة اب
بدرانمج اادارة  قدامبناً  علدى هدذه احلاجدة، و . القصوىواملائية واملناخية الظواهر اجلوية لفدرسة 

والشراكة  العاملية لألرصاد اجلويةاملنظمة  شاركت فيدارعاية مشيكة إطار  يف، املتكاملة لل فاف
 ؛(13)2016اجلفاف يف عام  وعالماتمؤشرات  دليل العاملية للمياه، بنشر

عليدد  يف املدؤمتر العدداملي اللددامن عشددر  ووفدد (، الددذي 18-م) 1/1-5القدرار  ) ( 
يتيفمن اعتماد مند ية الفدرسة املشار الذي ، و 2019حزيران/يوني  لألرصاد اجلوية، املعقود يف 
املند ية يف  ويُعَرض هذهلألحداث اخلطرة". العاملية لألرصاد اجلوية إليدا ابس  "فدرسة املنظمة 

 مرف  هذا القرار؛
يف املددؤمتر العدداملي  أييفدداً عليد   ووفدد (، الددذي 18-م) 1/2-5أوصدى القددرار  )ل( 

 وواف  علىاألخطار املتعددة لتحذير من عاملي لنظام اللامن عشر لألرصاد اجلوية، بوضع إطار 
خطدة  ، سُيسيَشدد هبدا أييفدًا يف وضدع(14)هدذاعداملي النظدام المفددوم إطدار  بشدأنحدة مدذكرة منقَّ 

لتحددذير مددن عدداملي لالنظدام البعددض األهددداف الرئيسدية ملددذكرة مفدددوم إطددار  ويشددتمللتنفيدذ. ل
للتحذيرات ويدفقات معلومدات حمدددة،  عاً دإنشا  إطار يتيفمن مستو على األخطار املتعددة 

يح و احلالية  العاملية لألرصاد اجلويةاملنظمة  القائمة لدىوالبنية التحتية املعايري على  والبنا  ت ي اليت 
وكذلك  العاملية لألرصاد اجلويةاملعلومات التحذيرية املوثوقة اليت ينت دا أعيفا  املنظمة  يقاس 

__________ 

  .FCCC/SB/2017/1/Add.1الوثيقة  (10)

  .WMO-No. 1137الوثيقة  (11)

(12) <http://www.wmo.int/aemp/sites/default/files/wmo_1157_en.pdf#page=266>. 

  .5، 1املرجع نفس ،  (13)

  (.18-)م 1/2-5األول للقرار انظر املرف   (14)

http://www.wmo.int/aemp/sites/default/files/wmo_1157_en.pdf#page=266
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إلنذار املبكر ابألخطدار املتعدددة، والقددرة علدى ل األعيفا نظام معلومات فر ايو  حتسن ويعزيز
، علدى النحدو املتدوخى يف إطدار سدينداي، مبدا ييفددمن أن اوسددولة الوصدول إليدد يكلفتدداحتمدل 
الطقددس وامليددداه الددة لتنبددؤ حيسدددمح ابلددديد  )مصددادر( معلومدددات إنددذار موثوقددة متاحددة يكددون 

يتملدل أحدد و والت فيدف مدن حددهتا وارتسدتعداد وارتسدت ابة هلدا. واألحدداث احمليطيدة واملناخيدة 
األخطار املتعددة يف يعزيز التعاون يف إدارة لتحذير من عاملي لالنظام الطار األهداف األخرى ا

الدوط  وااقليمدي  الصُّدعُدنظام اانذار املبكر ابألخطدار املتعدددة علدى  وبشأنخماطر الكوارث 
معلومات  لتقاس ، ملل إنشا  جمتمع والتعاون األقاليميلتعاون عرب احلدود والعاملي، مبا يف ذلك ا

من املوثوقة هذه  معلومات اانذارأتيت واملناسب. ابلقدر اانذار ويعزيز التنسي  قدر اامكان/
يدوفر األسداس الدذي ميكدن  األمر الذيلألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا يف كل بلد، املرف  الوط  

إجرا ات مبكرة رتختاذ ارتحتياطات ضد األخطار من جانب السلطات  أن يُباَشر لي ابرتستناد إ
 العاملية لألرصاد اجلويةأعيفا  املنظمة  سُيسدِّ هذا القرار،  ووفقاً ملا ينشدهاملسؤولة واجلمدور. 

دمج ااندددذارات بددد وذلدددكاألخطدددار املتعدددددة لتحدددذير مدددن عددداملي لاملتعلددد  ابلنظدددام الطددار اايف 
لعواصف اب والتحذيرات الوطنية املتعلقةالوطنية املتعلقة ابجلفاف وكذلك التنبيدات يرات والتحذ
الصقيع وموجات الربد وموجات احلرارة والفييفاانت اليت يؤثر على الزراعة يف حارتت اليابية و 

كذا وهاانذار العاملية. يف نظ  و  على الصعيد ااقليمينظام اانذار املبكر ابألخطار املتعددة 
التقدارير لتحقي  ارتيسدا  يف األخطار املتعددة األساس لتحذير من عاملي لالنظام الإطار  يتيح

عرب البلدان عن طري   اجلفاف ورصدهرس  خرائو  من أجل زايدة ايسا الوطنية عن اجلفاف 
ذير مدن لتحعاملي لوالنظام ال التنسي  والتعاون مع املراف  الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا

 األخطار املتعددة؛
يف املدؤمتر العداملي  ووفد  عليد  أييفداً  (، الدذي18-م) 1/6-5يطلدب القدرار و  )م( 

يف أنشدطة املنظمدة  كإسدداموضدع مؤشدر عداملي لل فداف  القيدام باللامن عشر لألرصاد اجلويدة، 
برويوكددول و األخطددار املتعدددة، لتحددذير مدن عداملي لالنظددام الملددل إطدار العامليدة لألرصدداد اجلويدة 

التأثري  البالغةاهليدرولوجية، وفدرسة األحداث النظام العاملي لألحوال والتوقعات ، و اانذار املوحَّد
م إىل ايفاقية األم  املتحدة ملكافحدة التصدحر قدَّ يُ لكي واملعلومات املتعلقة بنتائج هذه اجلدود 

التابعة للمنظمة  التقنية)الل ان( الل نة  إىليطلب القرار و دعماً لقرارات ارتيفاقية ذات الصلة. 
مدة  يتناورتن ملؤشر لل فاف العامليواهليئات األخرى وضع إطار ومعايري  العاملية لألرصاد اجلوية

هتا التأثري الديت قدام هبدا  البالغةبناً  على فدرسة األحداث  اها املكاينومد حارتت اجلفاف وشد 
أعيفدا   ويدعو القرار أييفاً . العاملية لألرصاد اجلويةلمنظمة ل اخلربا  املع  ابجلفاف التابعفري  
األخطددار لتحددذير مددن عدداملي لالنظددام اليف إطددار مؤشددر اجلفدداف العدداملي املنظمددة إىل دمددج هدذه 

العاملية لألرصاد اجلوية طلب إىل األمن العام للمنظمة وهو ياملتعددة وفدرسة األحداث اخلطرة. 
عامليبشأن دمج إطار ومعايري ة اجلفاف الربانمج املتكامل ادار التنسي  مع  يف  مؤشر اجلفاف ال

والعمدل مدع أمانددة  العامليدة لألرصداد اجلويدةعيفدا  املنظمدة دعمدًا ألبشدأن الركدائز الدلالث  أعمالد 
ية  ن ايفاقية األم  املتحدة ملكافحة التصحر وغريها من منظمات األم  املتحدة واملنظمات اانسا

يتيفمن من ونظ  اانذار املبكر هي  علقة ابجلفافاستيعاب السياسات املتبشأن  اجلفاف اليت 
أعيفا  املنظمة يف مواصلة يطوير جدود ، ودع  العاملية لألرصاد اجلويةاملنظمة  أنشطة وممارسات

 رصد اجلفاف.لنظ  الوطنية وااقليمية ال
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 اإلطارالذي يقوم عليه ساس األ -ابت 
يف  العلوم والسياسات هليئة التفاعل بنالتابع أييفًا الفري  العامل املع  ابجلفاف  أخذ -6

إطدارًا لرصدد ويقيدي  مؤشدرات  مبا يتديحمؤمتر األطراف، ارتعتبار املقررات املسابقة الصادرة عن 
 أتثري/يقدم ايفاقية األم  املتحدة ملكافحة التصحر:

دة متر األطراف أن املبادئ األساسية احملدَّ ، الذي قرر في  مؤ 10-م أ/19املقرر  )أ( 
قدد ، ICCD/COP(10)/CST/2يف عملية استعراض النظرا  العلمية التشداركية والدواردة يف الوثيقدة 

حتسن جمموعة مؤشرات التأثري واملند يات املريبطة هبا  يرمي إىلالطري  لوضع مقيحات  هيأت
هذه املبادئ األساسية اليت يعترب ضرورية لتحسن  ستة منو بنا ً على القدرات والظروف الوطنية. 

 بشكل خاا: وثيقة الصلة ابملوضو فعاليتدا احملتملة كانت  وزايدةجمموعة مؤشرات التأثري 
لتسلسدل اهلرمدي عموعدة ل وفقداً . التسلسل اهلرمي عموعة املؤشرات ومنطقدا '1'

ملؤشرات العامة( قياس  )ا ينبغيجيعل من املمكن التمييز بن ما  مؤشرات الذي
 (:املقاييس البديلةقياس  )املقاييس/ ينبغيوكيف 

 األهداف ااسيايي ية -أورتً 
 املؤشرات األساسية -أ

 املؤشرات العامة ‘1’
 ؛املقاييس البديلةاملقاييس/ -1

، مع إمكانية التوحيد حيلما كان إىل حتقي  ارتيسا ى ابلسعي . يوصَ ارتيسا  '2'
فيما التباين يف األسباب والنتائج  من أجل مراعاة مناسبًا وممكنًا عملياً ذلك 
قدددرهتا علددى يف بدن البلدددان األطدراف، و فيمددا تدددهور األراضدي اجلافددة ب يتصدل

 قياس التأثري ورصده؛
مدن اعتمدع العلمدي، ينبغدي مراعداة حساسددية  يلق دي إسددامات. مدع احلساسدية '3'

ارتقتصددادية -يدةارتجتماع مقداييس التدأثري وخاصدة حساسديةاملؤشدرات بعنايدة، 
ية متييز التأثري  ، يف الوقت احلايل على األقل،يصعب إذاألساسية،  املسدِّ  لعمل

 ؛ااألراضي واجلفاف وعالجاهت يدهورلتصحر/ا
ب  من لتصنيف املؤشرات، بنا ً على  خمطوى ابعتماد . يوصَ اجلاهزية '4' ما يتس  

 مكدداانً مددن شدأن هددذا امل طددو أن ييفددمن ف" لالسددت دام التشددغيلي. جاهزيدة"
 أهنا أساسيةولكن يُنظر إليدا على  حالياً  يستعصي على القياسللمؤشرات اليت 

 ؛(15)لرصد التأثري
ى جبمدع جمموعدات بيدداانت . يوَصددمعاجلدة يوزيدع البيداانت حسددب ندو  اجلدنس '5'

ي  من منظور املؤشرات وحتليلدا واابالغ عندا  ي نو  اجلنس من أجل ضمان يق
__________ 

 :أبن  ICCD/COP(10)/CST/2الوثيقة )ل( من 24" يف الفقرة اجلاهزية"خمطو  يُعرَّف (15)
")أخيفددرج جددداهز لالختبدددار، وأصدددفرج يتطلدددب اليفدددبو، وأمددرج يتطلدددب مزيدددداً مدددن التطدددوير( ليفدددمان مكدددان  

  ."التأثري ، لكن يعترب أساسية لرصدللمؤشرات اليت يستعصي على القياس حالياً 
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 فيمدا صدص عمليدة املرأة والرجدلااجنازات بن  مة يف يوزيعارتختالفات املسدِّ 
 األراضي واجلفاف؛ يدهورالتصحر/

ى إبعادة يقيي  ااطار املفاهيمي وجمموعة املؤشرات . يوصَ القدرة على التكيُّف '6'
ي ، من حيه النيفج ا مبشكل منتظ  للتأكد من مال متد ي ق ت جلدود الرصد وال

ألدوات واحتياجدات قدد يتغددري صدنع القدرار، وألن ارتعمليدة يف  ومدن فائددهتما
 ؛قد يتحس ن العلمية

، الددذي أنشددأ فيد  مددؤمتر األطددراف هن دًا للرصددد والتقيددي  11-م أ/22املقدرر  )ب( 
يات حتديد  ‘3‘إطار مفاهيمي يسمح بتكامل املؤشرات؛  ‘2‘املؤشرات؛  ‘1‘يتكون من:   ل

الوط /احمللي، مع مراعاة املبادئ التوجيدية للتنفيذ الواردة  الصعيدمصادر وإدارة املؤشرات على 
هدذه التوجيددات، بندداً   النيدة مددن ورا كاندت و . Corr.1و ICCD/COP(11)/CST/2 تنيف الدوثيق

أن يكون للم موعة اامجالية ملؤشرات  هي، 10-م أ/19على طلب مؤمتر األطراف يف املقرر 
إضفا  الوط  ميكن  الصعيدية يوليد معلومات ذات صلة على ، إمكانابلنظر إليدا معاً التأثري، 

 نتاج يقييمات أساسية إقليمية وعاملية؛اواست دامدا  ارتيسا  عليدا
إىل دعدد   يرمددي، الددذي حدددد فيدد  مددؤمتر األطددراف هن ددًا 12-م أ/15املقددرر  )ج( 

ة ملكافحة التصحر األطراف يف اابالغ عن مؤشرات التقدم اخلاصة ابيفاقية األم  املتحدجدود 
نْدج 3اليت قد يكون قابلة للتطبي  يف التقارير املستقبلية عن اهلدف ارتسيايي ي و  . ومشل هذا ال

عاون  -إىل األمانة  ،2018-2017 عن ارتيفاقية للفيةبالغ ااينطب  على عملية ، طلباً  ت ابل
 :أبن - مع املؤسسات املت صصة ذات الصلة

املقداييس طدراف املتدأثرة التقدديرات الوطنيدة للمقاييس/للبلددان األ جُتم ِّع ويُتيح '1'
مددن جمموعددات البيدداانت العامليدددة،  واملسدددتمدة هبددذه املؤشددرات  ةاملريبطدد البديلددة

ددددد  مددددن صدددددحتداكبيدددداانت افياضدددددية  وفقددددًا لإلجدددددرا  احملددددددد يف  ينبغددددي التحق 
مقددررات ذات صددلة يتعلدد  أي  مبوجددبلددة ، بصدديغت  املعدَّ 11-م أ/22 املقدرر

 ملؤمتر األطراف؛ القادمةيف الدورات  يُعتَمديفاقية ارت ابابالغ الوط  يف إطار
ممبادئ يوجيدية مند ية  أن يعد '2' بلدان األطراف إىل ااملساعدة التقنية  ويقد  ل

من أجل املتأثرة بشأن جتميع واست دام هذه البياانت ارتفياضية، مبا يف ذلك 
 م؛ الطوعية الوطنية ابست دام مؤشرات التقدُّ  املستددفاتإعداد 

التحق د  مددن علدى  املتددأث رةيددابري هتددف إىل يعزيددز قددرات األطدراف  أن يت دذ '3'
 .البياانت ارتفياضية أو استبداهلا أو رفيفدا صحة

 االستنتاجات والتوصيات -اث ياا  
 وضع مؤ ر متعدد املستوايت للجفاف وإطار للرصد -ألف 

لتفاعل بنيالتابع هله اخللفية، أخذ الفريق العامل املعين ابجلفاف بناتا على هذ -7 ا  يئة 
ليت  جرىاملعايري التالية، اليت احلسيان يف  العلوم والسياسات ا لتحسينات  ا حتديثها ملراعاة 
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لهنينينينينينينينيدف ، لوضنينينينينينينينيع مؤ نينينينينينينير  نينينينينينينينيدد ل١١-م أ/٢٢و ١٠-م أ/١9ُأدخلنينينينينينينيت يف املقنينينينينينينينيررين 
 إطار للرصد: شات إلجلفاف و اب املتعلقالسرتاتيجي ا

التسلسنينيل اهلرمنينيي . ابتينينياع التسلسنيل اهلرمنينيي جملموعنينية املؤ نينيرات ومن قهنيا )أ( 
لتمييز  الذياتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،  جملموعة مؤ رات ا جيعل من املمكن 

 املقنينيايي  اليديلنينيةقياسنينيه )مؤ نيرات التقنينيدم( و ينيف ينيغنينيي قياسنيه )املقايي / ينيغنييبنيني منينيا 
 املر حة(:

 األهداف االسرتاتيجية -أوالا 
 مؤ رات التقدم -أ

 املقايي /املقايي  اليديلة ‘١‘
علنينيى   احلالنيةيف هنيذه النينيذي ير  نيز لهنيدف االسنيرتاتيجي، لؤ نير امل حساسنيية )ب( 

مواجهة والنظم اإليكولوجية الضعيفة على املتأثرين قدرة السكان   يف يؤث ر اجلفاف على
 ؛اجلفاف يف املستقيل

اليياانت امليلَّمل عنها وطنياا بشأن املقايي /املقايي  اليديلة  مقار ةإمكا ية  )ج( 
وتنفينيذها بشنيكل للمؤ ر، مع النظر يف املسائل املتعلقة بوضنيع املعنيايري الدولينية  ةاملر ح
 يف اليياانت واملنهجيات واإلر ادات األساسية؛ عملي

ل ةاملقايي /املقايي  اليديلة املر ح جاهزية )د(  ا تشغيلي، ملؤ ر االستخدام 
مدى مالتمة املؤ ر والتحدايت اليت قد يتعني التغلب عليها من  على أن يوضع يف االعتيار

 ، مبا يف ذلي:بشكل فعالأجل استخدامه 
للمؤ نير  ةالتغ ية العاملية للمقايي /املقايي  اليديلنية املر نيح '1'

لضنينينينيمان إمكا ينينينينية وضنينينينيع تقنينينينينيديرات وطنينينينينية وإ حتهنينينينيا لليلنينينينينيدان 
منينينينين اموعنينينينيات اليينينينينياانت العاملينينينينينية،  د تُسنينينينيتمَ األطنينينينيراف املتنينينينيأثرة 
  يياانت افرتاضية؛ 

النيوطين، حينيني   امنيتال  ممنيام األمنيور علنيى الصنيعيدالقنيدرة علنيى  '2'
دة لت نينينينينيوير بينينينينينينياانت إر نينينينينينيادات موحَّنينينينيني أن تت ينينينينينيعميكنينينينينين لليلنينينينينيدان 

من التحقق منين صنيحة اليينياانت االفرتاضنيية  متك نهااملؤ رات، 
 استيداهلا أو رفضها؛ أو

مجنينيع  أو القنيدرة علنيى تومينيع اليينياانت حسنينيب  نيوع اجلنين  معاجلنية إمكا ينية )ه( 
 وع اجلن  من أجل ضمان من منظور اموعات بياانت املؤ رات وحتليلها واإلبالغ عنها 

 ؛ املرأة والرجلمة يف توميع اإلجنامات بني تقييم االختالفات املسه  
طار اإل ل من بشكل منتظم تقييم   أبن يعادى . يوصَ القدرة على التكيُّف )و( 
جلهود من حي  النضج ا مواموعة املؤ رات للتأ د من مالتمتهلرصد اجلفاف املفاهيمي 

ألدوات واصنع القرار، وألن االحتياجات قد تتغري عملية يف  ومن فائدهتماالرصد والتقييم، 
 .قد تتحس ن العلمية
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املتكامل ربانمج الالصادر عن اجلفاف  وعالماتمؤ رات  دليلق يف  ما هو موثَّ و  -٨
 ،(١6)، املشرت  بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والشرا ة العاملية للمياهإلدارة اجلفاف

 هنيذه اجملموعنينيةجتمينيع  وجنينيرى. رصنيدهلتحدينينيد اجلفنياف    النيننيُُّهجاموعنية واسنينيعة منين  توجنيد
لصعيدعلى  من املؤ رات املستخدمة حالياا  اجملموعة الواسعة التنوعإىل  اوترمجته لوطين ا  ا

أ هواملؤ رات مفيدة يف ظل ظروف  ددة؛  الننيُُّهجهذه  ومجيع. (١)ا ظر اجلدول  ال  بيد 
 على حنويفي  أو يغ ي مجيع االحتياجات اليت حددهتا األطراف واحديوجد هْنج أو مؤ ر 

  امل جبميع املعايري املذ ورة أعاله يف وقت واحد.
هنجنياا  بنيني العلنيوم والسياسنياتهيئة التفاعنيل  استحدثت، احلسيان يفوألخذ ذلي  -9

حينيدد هنيذا النينْهج و  .3إطنيار رصنيد للهنيدف االسنيرتاتيجي مؤ ر و لوضع  متعدد املستوايت
للظنينيروف والقنينينيدرات  وفقنينينياا أو اتمعنينية،  ، فنينيرادىميكنينين متابعتهنينينيا متكاملنينينيةثالثنينية مسنينيتوايت 

لقصري وأن  يف األجل رصدوضع مؤ ر وإطار  يكون من املمكن الوطنية، مع ضمان أن ا
والقائمة على  ،واللوجستية ،والتقنية ،مواجهة التحدايت املتوقعة )العلميةعملية مع  يت ور

وما تتسنيم بنيه منين  قنياة قنيوة وصف للمستوايت الثالثة  ٢يف اجلدول  ويُعَرضالقدرات(. 
 .7ملعايري املذ ورة يف الفقرة وضعف خمتلفة متوقَّعة ابلقياس إىل ا

 ٢اجلدول   
املتعلق ابجلفاف  3إطار رصد للهدف االسرتاتيجي مؤ ر و لوضع  النْهج املتعدد املستوايت

 من أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح ر*
 الوصف املستوى
املؤ ر  -١املستوى 

اليسنينينينينينينينينينيي  ملخنينينينينينينينينينينياطر 
 اجلفاف

 - وسنينيهل االسنينينيتخدام  سنينيوابا  املعتنينياد - مؤ نينيراا عاملينينياا سنينييكون هنينيذا 
منينينين أجلنينيه إ تنينياج اليينينينياانت اب تظنينيام يف معظنينيم اليلنينينيدان،  وجينينيريللجفنينياف 

والنييت ميكنين جتميعهنيا يف إطنينيار مشنيرت  يتسنيق منينيع املعنيايري الدولينية وميكنينين 
دعمه من حي  مجع اليياانت وحتليلها واإلبالغ عنها عن طريق عملية 

 فنينينينينيلن عملينينينينينيةمنينينينين الناحينينينينينية املثالينينينينية، و . فعنينينينينيالا  متعنينينينيددة األطنينينينينيراف قائمنينينينية
منينين  ستسنينيتفيدبديلنينية مر َّنينيحة هلنيذا املؤ نينير  مقايي /مقنينيايي  اسنيتحدا 

التعنينينياون املسنينينيتمر بنينينيني املرافنينينيق الوطنينينينية لألرصنينينياد اجلوينينينية واهلينينينيدرولوجيا 
على أساس متعدد األطراف  توحيد املقايي لضمان اختاذ خ وات حنو 

 .يف االعتيار ابلكامل لظروف الوطنيةوضع امع 
إمكا ينينية يسنيجل هنينيذا املؤ نينير درجنينية عالينية منينين حينيني  "اجلاهزينينية" و "وس

إمكا ينية "احلساسنيية" و" ملعياريسيكون أقل استجابة  بيد أ هاملقار ة"، 
 ".معاجلة توميع اليياانت حسب  وع اجلن 

املؤ ر  -٢املستوى 
اليسنينينينينينينينيي  إلمكا ينينينينينينينينية 

 التعرض للجفاف

مؤ نينير املسنينيتوى األول اليسنينينيي  ملخنينياطر اجلفنينينياف  سنينينيريب هنينيذا املؤ نينير 
لتعنينيرض مكا ينينية ادام إلاالسنينيتخ مبقينياس بنينيديل  سنينيوب  املعتنينياد وسنينيهل
 منينينيا أن عملينينينية جلفنينينياف.  واجهنينينية اللجفنينينياف، مثنينينيل السنينينيكان املعرضنينينيني مل

 ؤهااملر حة األساسية ميكن إجرا املقايي  اليديلةاملقايي / استحدا 
 .١دة للمستوى تعددة األطراف احملدَّ املضمن العملية 

 التحس نين سنينييكون سنييؤدي ذلنيي إىل حتسنيني درجنية "احلساسنيية" ولكنينو 
لمقار نينينينينية" القابلينينينينية ل" و "اجلاهزينينينينينيةمعنينينينيايري " أو منعنينينينيدماا يف حالنينينينينية نينينينيدوداا 

 ".إمكا ية معاجلة توميع اليياانت حسب  وع اجلن و"
__________ 

  .5، 1املرجع نفس   (16)
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 الوصف املستوى
املؤ ر  -3املستوى 

الشنينينينينينينينيامل إلمكا ينينينينينينينينينية 
 التأث ر ابجلفاف

ملعاجلنينينية اهلنينينيدف  ٢واملسنينينيتوى  ١سنينينييعتمد هنينينيذا املؤ نينينير علنينينيى املسنينينيتوى 
وهنيو التخفينيف منينين  اثر أال االسنيرتاتيجي بشنيكل ميا نير وأ ثنينير  نيوالا، 
الضعفات قدرة السكان  حتسنياجلفاف والتكيُّف معها وإدارهتا من أجل 

يشري الضنيعف يف . و مواجهة اجلفافوالنظم اإليكولوجية الضعيفة على 
النينينييت حتنينينيددها العوامنينيل أو العملينينينيات املادينينينية  األوضنينياعهنينيذا السنينينييا  إىل 

تعنينيرض الفنينيرد كا ينية إمواالجتماعينية واالقتصنينيادية والييئينينية النييت تزينينيد منينين 
. (١7)املخنينياطر، مثنيل اجلفنينياف لتنيأثرياتاجملتمنيع أو األصنيول أو النينينظم  أو
لتحدينينينيد األسنينينيياب  هنينيو أمنينينير أساسنينينييلجفنينينياف لتقينينييم قابلينينينية التعنينينيرض و 

 اسنيتجاابت مناسنيية إلجينيادلتأثريات اجلفاف، وهو أمنير ضنيروري  اجلذرية
واحنيد  مقينياس بنيديلال يوجنيد مقينياس أو  بينيد أ نيه. منين حيني  السياسنيات

جلفنياف، إمكا ينية التعنيرض ملواجهنية اتعقينيد  واف   على حننيوميكن أن ميثل 
ياا منينأن يكون  ينيغييعين أن هذا املؤ ر  ما لعوامنيل املادينية ا مؤ راا مر َّ

نظام واالجتماعية واالقتصادية والييئية اليت تُ  سهم يف تعرض اجملتمع وال
على  َمع بياانهتاويكون من األفضل مثالياا أن جتُ اإليكولوجي للجفاف، 

ميكن متابعة استكشاف هذا املستوى و  .الق ريودون  الق ريالصعيدين 
 .٢و ١دة يف املستويني تعددة األطراف احملدَّ املابلتعاون مع العملية 

"احلساسنينيية"  درجنينية منين حينيني هنينيذا أعلنيى  3سنييحقق مؤ نينير املسنيتوى و 
اليينينينياانت إمكا ينينينية معاجلنينينية تومينينينيع " منينينين حينينيني كون لنينينيه أ نينينيرب قنينينيدرة توسنيني

تعقينينيد هنينيذا النينينْهج وامل النينيب  بينينيد أ نينيه ابلنظنينير إىل". حسنينيب  نينيوع اجلنينين 
درجة أقل يف  حالياا احملتملة من حي  اليياانت واألساليب، فل ه سيحرم 

. على الصعيد النيوطين "اجلاهزية" املتمثل يف امتال  ممام األمورجا ب 
وعنينينيات تنينينيوافر اممنينينيدى ابإلضنينيافة إىل ذلنينينيي، فنينينيلن التينينينياين احملتمنينيل يف و 

بنينينيني اليلنينينيدان. فيمنينينيا املقار نينينية" إمكا ينينينية اليينينياانت امل لوبنينينية سنينينييؤثر علنينينيى "
تر نينينينيز علنينينينيى املقايي /املقنينينينيايي   توحيد قياسنينينينييميكنينينين لعملينينينينية تنسنينينينييق/و 
إذا  الشنينيوا ليديلنية املر نينيحة واملنهجينينيات أن تسنينياعد يف معاجلنينية هنينيذه ال

 .بشكل متعدد األطراف اض ُلع هبا
ستوى أو ابملزيج من املستوايت يف هذا اإلطنيار، النيذي من املتوقَّع أن أتخذ اليلدان ابمل *

 يكون هو األ سب للظروف والقدرات الوطنية.

 املؤ ر احملدد املتعلق بكل مستوى من مستوايت اإلطار -ابت 
بعنينيد أن وضنينينيع الفرينينيق العامنينينيل املعنينيين ابجلفنينينياف التنينيابع هليئنينينية التفاعنينيل بنينينيني العلنينينيوم  -١٠

، 3املستوايت إل شات مؤ نير وإطنيار رصنيد للهنيدف االسنيرتاتيجي والسياسات هنجاا متعدد 
 .3وضع الفريق مقرتحاا لكل مستوى من هذه املستوايت الثالثة، يرد ملخص له يف اجلدول 

__________ 

  .6، 7املرجع نفس   (17)
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 3اجلدول   
ملخص املؤ رات وأساس املقايي /املقايي  اليديلة اليت ستن يق علنيى  نيل مسنيتوى منين 

 الرصد املقرتحنياملستوايت الثالثة ملؤ ر اجلفاف وإطار 
 أساس املقايي /املقايي  اليديلة* مؤ ر التقدم املستوى

 -املسنينينينينينينيتوى األول
املؤ نينينينينينينينير اليسنينينينينينينينينيي  

 ملخاطر اجلفاف

االجتاهنينيات يف  سنينيية األراضنينيي 
املشنينيمولة ابجلفنينياف إىل امنينيوع 

 املساحة الربية

القينيام  نيهرايا برصنيد ومسنيل حالنية مؤ نينير 
اجلفنينياف النينينيذي وضنينينيعته املنظمنينينية العاملينينينية 

اجلوينينية )النيذي ُوحنينيد قياسنينيياا يف  لألرصنياد
 نيكل فئنيات(، وجتميعنيه منين أجنيل الفنيرتة 
املشنينيمولة بتقرينينير اتفاقينينينية األمنينيم املتحنينينيدة 

 ملكافحة التصح ر.
 -٢املسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتوى 

املؤ نينينينينينينينير اليسنينينينينينينينينيي  
إلمكا ينينينينية التعنينينينيرض 

 للجفاف

االجتاهنينيات يف  سنينينيية السنينينيكان 
املعرضنيني ملواجهنية اجلفنينياف إىل 

 اموع السك ان

املعرضنينيني لكنينيل النسنينيية املئوينينية للسنينيكان 
فئة من فئات اجلفاف  ما هي معرَّفة يف 

 املستوى األول.

 -3املسنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتوى 
املؤ نينينينينينينينينير الشنينينينينينينينينيامل 
إلمكا ينينينينينينينينينينية التنينينينينينينينينينيأث ر 
 الشديد ابجلفاف

االجتاهنينينيات يف درجنينينية إمكا ينينينينية 
 التأثر الشديد ابجلفاف

النينينينينينينينينينيرقم القياسنينينينينينينينينينينيي املر َّنينينينينينينينينينينيب للعوامنينينينينينينينينينينيل 
االقتصادية واالجتماعية واملادية والييئية 

النينينينينينينييت ُتسنينينينينينينيه م يف إمكا ينينينينينينينية ذات الصنينينينينينيلة 
 التأثر الشديد ابجلفاف.

نظددراً إىل أن هدددذه ، وصددفاً أوليددداً املرشدددحة  املقددداييس البديلددةم للمقاييس/ينبغددي اعتبددار الوصدددف املقدددَّ  * 
إطدار النظددام العداملي للتحدذير مددن األخطدار املتعددددة، عمليددة متعدددة األطدراف ملددل  عددن طريد سدتتطور  املقداييس
ملسدداعدة يف ضدددمان التقددددم حندددو التطدددوير التعددداوين للمعدددايري يف بغيدددة ا ،العامليدددة لألرصددداد اجلويدددةملنظمدددة اب اخلدداا

 املدعومة بتوجيدات املمارسات اجليدة وكذلك ابلتحك   الوط  يف عملية اابالغ. األساليب والبياانت

اجلفنينياف  ملخنينياطرؤ نينير اليسنيي  امل العاملينينية لألرصنينياد اجلوينيةاملنظمنية  وقنيد اعتمنينيدت -١١
من أجل وضع مؤ ر عاملي للجفنياف يف إطنيار النظنيام العنياملي وذلي  ١املقرتح للمستوى 

ابلتنسنينييق والتعنياون منينيع املرافنيق الوطنينينية لألرصنياد اجلوينينية  للتحنيذير منين األخ نينيار املتعنيددة،
، سيعزم هنيذا ولذليإل ذار امليكر ابألخ ار املتعددة. ل األعضات ظام  ومع واهليدرولوجيا

مؤ نير عنياملي  اسنيتحدا ة األطنيراف مسنيتمرة وذات صنيلة تر نيز علنيى املؤ نير عملينية متعنيدد
وهلنينيا اسنينيتخدامات  العاملينينية لألرصنينياد اجلوينينيةللجفنياف، وتكنينيون متسنينيقة منينيع معنينيايري املنظمنية 

مدة و ثافة  تتيلقياس املر ل هلذا املؤ ر ب ريقة ترا مية حبي  املميكن جتميع و متعددة. 
 أتثري اجلفاف./ألثر ومقياساا بديالا حلجم اجلفاف  مقياساا اجلفاف 

، ١أن اليلدان تستخدم طرقاا خمتلفة حلساب اجلفاف، يف هْنج املستوى و ظراا إىل  -١٢
للظروف  حسيما يكون مناسياا استخدامه  ينيغيمؤ ر اجلفاف الذي  بلد سيحددفلن  ل 
األخ ار لتحذير من عاملي لالنظام الضمن إطار املستخَدم ، ومؤ ر اجلفاف العامليالوطنية. 
لتحقيق االتسنيا  والتوحينيد ملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، هو منهجية اخلاص اباملتعددة 
 ويوَصىيسهل فهمه.  مرتاب  ظام عاملي إطار حساابت اجلفاف الوطنية هذه يف  القياسي يف
 أ ه سهل االستخدام وله مت لياتإىل   ظراا له ول  اختيار أويل لؤ ر املعياري املابستخدام 
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املؤمتر  وقد اعتمد. (١٨)دخل(ألم ار  مَ لشهري ل ول ااهل :ليياانت )فق فيما يتعلق ابأقل 
أعضات املنظمة  إىل( الذي طلب ١6-م) ٢١السادس عشر لألرصاد اجلوية القرار  العاملي

مجينينينينيع املرافنينينينينيق الوطنينينينينية لألرصنينينينياد اجلوينينينينينية  أن تسنينينينيتخد مضنينينينينيمان  العاملينينينينية لألرصنينينينياد اجلوينينينينية
حنينياالت اجلفنينياف  لتشنينيخيصله نينيول ل املعينينياريملؤ نينير اينينيع أحننينيات العنينيا  واهلينيدرولوجيا يف مج

، مما جيعلها  ق ة لديهاابإلضافة إىل مؤ رات اجلفاف األخرى املستخدمة ابلفعل  املناخي
نيربغض النظر عن و ا  ال  جيدة ملعظم اليلدان.  املسنيتخدم، سنيتتيمج مجينيع اليلنيدان  املؤ   

قاا  توفر و من حي  التعريف اإلحصائي لفئات  دة اجلفاف.  املعنيةللرسم اخلرائ   هْنجاا منسَّ
فئنية  الذي تُزال مننيهق ذا النْهج املنسَّ هلجتربة مرصد اجلفاف يف أمريكا الشمالية األساس 

إطارمع ميادئ  متشياا و (. 4( )ا ظر اجلدول D0اجلفاف  ري ال ييعي )  وضع املؤ رات يف 
أن ختضنينينينينيع ، ميكنينينينينين 7يف الفقنينينينينيرة  املعروضنينينينينية ،اتفاقينينينينية األمنينينينينيم املتحنينينينينيدة ملكافحنينينينينية التصنينينينينيحر

بناتا مل -وستخضع فعالا  – هلذا املؤ ر املقايي  اليديلة املر َّحةملقايي /ا زيد من التفصيل 
 .العاملية لألرصاد اجلويةللمنظمة ملؤ ر اجلفاف العاملي على الت وير النهائي 

 4اجلدول   
اف خبصنيوص رسنيم خنيرائ  درجنية : مثنيال لفئنيات اجلفني١مؤ ر خماطر اجلفاف منين املسنيتوى 

 الشدة ورصدها ابالستناد إىل تعريف موضوع ب ريقة منسَّقة إحصائياا 
  دة الظاهرة عام ١٠٠عدد الظواهر اجلوية يف  فئة اجلفاف

   عدم وجود جفاف
 سنوات 3يف  ١ 33 )جفاف معتدل( ١اجلفاف 
 سنوات ١٠يف  ١ ١٠ )جفاف  ديد( ٢اجلفاف 
 سنة ٢٠يف  ١ 5 قصوى( )حالة جفاف 3اجلفاف 
 سنة 5٠يف  ١ ٢,5 )جفاف استثنائي( 4اجلفاف 

خري نينينية وطنينينية لشنينينيدة يف  نينينيل  نينيهر مجينينينيع اليلنينيدان  ستضنينيع، ١يف هننينيج املسنينينيتوى و  -١3
إبال ها  سيجريللمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  مؤ ر اجلفاف العاملياجلفاف تعتمد على 

 جملمنيوعإىل إطار النظام العاملي ملراقينية املننياو وتسنيتخدمها اليلنيدان حلسنياب النسنيية املئوينية 
ملنصنية اإلبنيالغ النيوطين التفاقينية األمنيم املتحنينيدة  تُتنينياحاملتنيأثرة بكنيل فئنية    أراضنييهامسنياحة 

 ملكافحة التصحر.
هْنج  ا  القاا منسيت ور  ٢لتعرض للجفاف املقرتح للمستوى لؤ ر اليسي  وامل -١4

إىل فئنينينينيات اجلفنينينينياف احملنينينينيددة يف  واسنينينينيتناداا املسنينينينيتوى األول. اجلفنينينينياف منينينينين تصنينينينيف ورصنينينينيد 
، ستحسب مجيع اليلدان النسية املئوية لسكاهنا املعرضني لكل فئة من فئنيات 4 اجلدول

ئمةاملتاحة حبرية أ رب و  اجملدولة بدقةاموعات اليياانت السكا ية و اجلفاف  ل  هر.  قا  وال
، (١9)(WorldPopبرانمج مشروع بياانت سكان العنيا  ) مثل ،بياانت التعداد املصنفةعلى 

__________ 

(18) Hayes, M., M. Svoboda, N. Wall, and M. Widhalm. 2011. The Lincoln Declaration on Drought 

Indices: Universal meteorological drought index recommended. Bull. Amer. Meteor. Soc., 92:485–

488: <https://doi.org/10.1175/2010BAMS3103.1> . 
(19) <https://www.worldpop.org/> . 

https://www.worldpop.org/
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ب ريقنية  حتدينيدها جرىالوطنية اليت  اتميكن أن تضمن إمكا ية استخدام بياانت التعداد
عوامل لميكن و حلساب هذا املؤ ر.  ةالسكان واجلفاف الضروري يةمتسقة لكل بلد يف ترا ي

 والغ نينينيات احملصنينينيويلمثنينينيل  ثافنينينيات الثنينيروة احليوا ينينينية  ،جفنينينيافالتعنينيرض للعوامنينينيل أخنينيرى منينينين 
األساسنينينيية  املقنينيايي  اليديلنينيةيف ت نينيوير املقايي / ، أن توضنينيع يف االعتينينينيارواإلجهنينياد املنينيائي

 املر حة هلذا املؤ ر.
ابجلفنينياف، وابلتنينيايل الشنينيديد لتنينيأثر إمكا ينينية ااملقنينيرتح  3مؤ نينير املسنينيتوى  وسنييتناول -١5

لذي و . 3للهدف االسرتاتيجي  ميا رة بدرجة أ ربيستجيب  على الر م من التقدم الكيري ا
مؤ ر عاملي ميكن مقار ته  فلن وضعجلفاف، للتأثر الشديد اب ة امل اتيف وضع مؤ ر  حتقق

لوطين  الصعيدعلى صاحلاا لالستخدام وخاضعاا للسي رة  أيضاا  يعترَب  بني اليلدان ولكن هو ا
، وضع ال  اليحو  املشرت  التابع للمفوضية ٢٠١6يف عام و . ال يزال يشكل حتدايا  أمر

له وإمكا ية والتعرض اجلفاف ملخاطر  قُ ريةيستند إىل تقديرات دون  إطاراا جترييياا األوروبية 
ج دم  يُ و . (٢٠)رسم خرائ  لألمناة العاملية ملخاطر اجلفاف التأث ر الشديد به جرى ت ييقه على

تتعلنينينيق ابلننينينيواحي االجتماعينينينية  فنينينيافالشنينينيديد ابجلجا ينينينياا إلمكا ينينينية التنينينيأثر  ١5هنينينيذا النينينينْهج 
عاملية. مجيعاا مستمدة هي ، و واالقتصادية والينية التحتية ل ا من أجل و من مصادر اليياانت 

تؤثر على  يتعنياهلدف االسرتاتيجي بشكل أ ثر  والا،  تناول ليت  ا إضافة العوامل الييئية 
. (٢١)على أساس إقليمي ُجر  بمر الذي جلفاف، وهو األابلنظام اإليكولوجي التأث ر الشديد ل

ل واسعة الن ا هذه أساليب  هُنُج املؤ رات املر َّيةم تستخد   وبينما قييم لتحقق و ل دات األت
)وإعنينيادة املتحققنية نمنيوذجي، سنييكون منين الضنينيروري التأ نيد منين أ نيه ميكنينين إ تنياج النتنيائج ال

 .للسي رة الوطنية اخلضوععلى حدة لتليية معيار  بلدإ تاجها بشكل مستقل( يف  ل 
الدورة الرابعة عشنيرة للجننية العلنيم والتكنولوجينيا والنيدورة  قد تر ب األطراف يفو  -١6

إعنيداد مشنيروع مقنيرر بشنيأن تقنيد   الثامنة عشرة للجنة استعراض تنفينيذ االتفاقينية، بقصنيد
 : ذلييف هذه االستنتاجات و  أن تنظرمؤمتر األطراف، يف مستقيالا إىل التقارير 
للرصد  مؤ رلوضع  املتعدد املستوايتاملعايري والنْهج  تعتمدأن  )أ(  وإطار 

 ؛١٠و 7التفاقية، على النحو امليني يف الفقرتني من أهداف ا 3للهدف االسرتاتيجي 
 ١ملؤ ر املستوى  ،منفردة أو اتمعةبصورة  ،قرر أن اإلبالغ م لوبأن ت )ب( 

"، ومؤ نينينينير  امنينينيوع املسنينينياحة الربينينينيةإىلجلفنينينياف املشنينينيمولة اب"االجتاهنينينيات يف  سنينينيية األراضنينينيي 
لسكان" إىلجلفاف واجهة ا"االجتاهات يف  سية السكان املعرضني مل ٢املستوى  ا  ،اموع 

لة جلفاف"، حسباب إمكا ية  دة التأث ر"االجتاهات يف درجة  3و/أو مؤ ر املستوى   احلا
 والظروف الوطنية؛ لألوضاع وفقاا 

__________ 

(20) Carrão, H., Naumann, G. and Barbosa, P. 2016. Mapping global patterns of drought risk: An 

empirical framework based on sub-national estimates of hazard, exposure and vulnerability. 

Global Environmental Change 39:108-124: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.04.012> . 
(21) Blauhut, V., Stahl, K., Stagge, J. H., Tallaksen, L. M., De Stefano, L., and Vogt, J. Estimating 

drought risk across Europe from reported drought impacts, drought indices, and vulnerability 

factors, Hydrology and Earth System Sciences 20:2779-2800: <https://doi.org/10.5194/hess-20-

2779-2016> . 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.04.012
https://doi.org/10.5194/hess-20-2779-2016
https://doi.org/10.5194/hess-20-2779-2016
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ع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وإطار  لب من األما ة، ابلتعاون مأن ت )ج( 
 إلدارة اجلفافاملتكامل ربانمج الوابلتشاور مع  للتحذير من األخ ار املتعددةالنظام العاملي 

 واملؤسسات املتخصصة األخرى ذات الصلة، القيام مبا يلي:
حةميع التقديرات الوطنية للمقايي /جت '1' املر َّ لة   املقايي  اليدي

منينينين اموعنينينيات اليينينينينياانت واملسنينينينيتمدة املرتي نينينية هبنينينيذه املؤ نينينيرات 
 ة هنينينينيذه التقنينينينيديراتالعاملينينينينية احملنينينينيددة  يينينينينياانت افرتاضنينينينيية وإ حنينينيني

لتحقق من صنيحتها، وفقنياا من أجل الليلدان األطراف املتأثرة 
لنينية أبو  ١١-م أ/٢٢لإلجنيرات احملنيدد يف املقنيرر  ي بصنييغته املعدَّ

اتفاقينية األمنينيم إطنينيار يف وطين النيبنيالغ اإل مقنيرر ذي صنيلة بشنينيأن
ملنينيؤمتر  القادمنية اجللسنياتيف  يُعتَمنينيداملتحنيدة ملكافحنية التصنيحر 

 األطراف الرابع عشر؛ 
ملمارسنينينينيات اجلينينينينيدة وتقنينينينيد  بشنينينينيأن اعنينينيداد إر نينينينيادات منهجينينينينية إ '2'

ليلنينيدان األطنينينيراف املتنينيأثرة بشنينيأن جتمينينينيع إىل ااملسنينياعدة التقنينينية 
منينين أجنينينيل واسنينيتخدام هنينيذه اليينينينياانت االفرتاضنينيية، مبنينيا يف ذلنينينيي 

 ال وعية الوطنية؛ املستهدفاتإعداد 
قرر أن تقدم اليلدان األطراف املتأثرة تغذية مرتدة يف الوقت املناسب أن ت )د( 

 املستهدفات ال وعية الوطنية؛بشأن اليياانت االفرتاضية واملنهجية املقرتحة لصيا ة 
لوصول إمكا ية املؤسسات املتخصصة ذات الصلة إىل توفري  أن تدعو )ه(  ا

مساعدة األما ة يف جتميع وتوفري اليياانت/ التقديرات الوطنية إىل إىل اليياانت واملنهجيات و 
 و ذلي استعراضها، على النحو املذ ور يف اليندين الفرعيني )ب( و)ج( أعاله؛ 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية و ريها منين  وتدعو لب من األما ة أن ت )و( 
تيجي  أن يكونصلة إىل ضمان املؤسسات املتخصصة ذات ال وضع مؤ ر للهدف االسرتا

عاملي املتعلقني إبمع الرؤية وخري ة ال ريق املتعلق ابجلفاف متوائماا التفاقية ل ل ا لنظام  ا طار 
ة  وافق عليهالذي  للتحذير من األخ ار املتعددة املؤمتر العاملي الثامن عشر لألرصاد اجلوي

(، و ذلي ١٨-م) ١/6-5الوارد يف القرار املي العجلفاف ومؤ ر ا ،١/٢-5يف القرار 
فريق اخلربات العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين ابملؤ رات ل ٢٠١7تقرير عام 

 اخلاصة(، والتوصيات A/71/644الوثيقة ) واملص لحات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوار 
عليها  ووفقر  الواردة فيه، واليت ابملؤ رات واملص لحات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوا

 (.A/RES/71/276)الوثيقة  7١/٢76 يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
    


