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اتفاقية مكافحة التصحر

مؤمتر األطراف

جلنة العلم والتكنولوجيا
الدورة الرابعة عشرة
نيودهلي ،اهلند 6- 3 ،أيلول/سبتمرب 2019
البند (3ج) من جدول األعمال املؤقت
التفاعل بني العلوم والسياسات ،وتقاسم املعارف إطار
رصد اهلدف االسرتاتيجي املتعلق ابجلفاف

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

الدورة الثامنة عشرة
نيودهلي ،اهلند 12- 3 ،أيلول/سبتمرب 2019
البند  3من جدول األعمال املؤقت
حتسنيني إجنيراتات تيلينيمل املعلومنيات ،و نيذلي وعينية و نينيكل
التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف تائج عمل جلنة العلم
والتكنولوجيا بشأن وضع إطار لرصد اهلدف االسرتاتيجي
املتعلق ابجلفاف

تنينيائج عمنينيل جلننينية العلنينيم والتكنولوجينينيا بشنينيأن وضنينيع إطنينيار لرصنينيد اهلنينيدف
االسرتاتيجي املتعلق ابجلفاف
مذ رة َّ
مقدمة من األما ة*

موجز

ال ابلفقرة  8من املقرر /15م أ  ،13-ينظر مؤمتر األطراف يف احلاجة إىل مؤشر
عم ً
حمددد للدددف ارتسديايي ي املتعلد ابجلفداف ،الدوارد يف ااطدار ارتسديايي ي رت يفاقيدة األم د
املتحدة ملكافحة التصحر للفية  2030- 2018الذي اعتمديد األطدراف يف الددورة اللاللدة
عشرة ملؤمتر األطراف (م أ .)13-
وطلب مؤمتر األطراف من جلنة العل والتكنولوجيا ،وهو أيخذ يف ارتعتبار أن هذه
الل نة قد ساعدت يف حتديد وبلورة أطر الرصد لألهداف ارتسيايي ية األخرى ،مبا يف ذلك
املؤشرات ،أن يساعد يف العمل املتعل بوضع إطار الرصد هذا.
وقدد شدكل مكتددب جلندة العل د والتكنولوجيدا ،ابلتعدداون مدع أعيفددا خدرين يف هيئددة
ال رتسددتعراض اخلي ددارات واملؤش درات املمكن ددة،
التفاعددل بددن العل ددوم والسياسددات ،فريقد داً عددام ً
املعروضة يف هذه الوثيقة.

__________

*

ٍ
لظروف خارجة عن سيطرة اجلدة املقدِّمة.
ايُّف على نشر هذه الوثيقة بعد اتريخ النشر املعتاد
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ال من األعمال ذات الصلة امليفطَل ع هبا يف إطار
وأخذ الفري العامل يف ارتعتبار ك ً
عمليات ايفاقية األم املتحدة ملكافحة التصحر ويف إطار العمليات احلكومية الدولية األخرى
املريبطة هبا املتعلقة برصد اجلفاف والقدرة على مواجدة اجلفاف لدى السكان املتأثرين والنظ
اايكولوجي ددة اليفد ددعيفة ،مب ددا يف ذلد ددك املؤشد درات املسد ددت دمة حاليد داً علد ددى الص ددعيد الد ددوط ،
مقدمة من املنظمات
كما أبلغت عندا األطراف جلنة استعراض ينفيذ ارتيفاقية ،ويقارير شت َّ
الدولية األخرى ذات الصلة.
كما أخذ الف ري العامل املع ابجلفاف يف ارتعتبار القرارات السدابقة الصدادرة عدن
مؤمتر األطراف ،واليت يتيح إطاراً لرصد ويقيي مؤشرات أتثري /يقدم ايفاقية مكافحة التصحر،
وهو إطار يسمح ملؤمتر األطراف بوضع مؤشرات للرصدد ،مدع السدمال ابلتنقديح ،وب تحسدن
فعاليت احملتملة ،بنا على القدرات والظروف الوطنية.
ُّدج لتحديد اجلفاف مث
وقد خلص الفري العامل إىل أن يوجد جمموعة واسعة من الند ُ
رصددده .وج ددرى جتميددع ه ددذه اعموعددة ويرمجتدد دا إىل اعموعددة الواس ددعة التنددو م ددن املؤشد درات
ُّدج واملؤشرات مفيدة يف ظدل ظدروف
املست دمة حالياً على الصعيد الوط  .ومجيع هذه الند ُ
حمددة؛ بيد أن رت يوجد هنْج أو مؤشر واحد يغطي مجيع ارتحتياجات اليت حددهتا األطراف.
وملراعاة ذلك ،استحدثت هيئة التفاعل بن العلوم والسياسات هن اً متعدد املستوايت لوضع
مؤشر وإطار رصد للددف ارتسيايي ي  ،3وهو هنْج يُعرض يف إطار ارتستنتاجات الواردة يف
هذه الوثيقة.
وابلنظر إىل أن هذه املسألة يتعل ابابالغ يف إطار ايفاقية األم املتحدة ملكافحدة
التصحر وابرتعتبارات العلميدة اخلاصدة هبدذه ارتيفاقيدة ،فإهندا مدمدة لكدل مدن جلندة اسدتعراض
ينفيذ ارتيفاقية وجلنة العل والتكنولوجيا .ولذلك ،سي ري مناقشة الوثيقة يف اجللسات العامة
لكل من جل نة العل والتكنولوجيا وجلنة استعراض ينفيذ ارتيفاقية.
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أوالا -معلومات أساسية
ألف -الوالية املتعلقة برصد اجلفاف
 - 1جا يف ديباجة ايفاقية األم املتحدة ملكافحة التصحر أن األطراف يف ارتيفاقية يؤكد
أن البشددر يف املن دداط املت ددأثرة أو املد ددددة هد د يف ص ددلب اهتمام ددات جد ددود مكافح ددة التص ددحر
وال ت فيف من اثر اجلفاف .ويعكس األطراف أييفاً ارتهتمام العاجل للم تمع الدويل ،مبا يف
ذلك الدول واملنظمات الدولية ،فيما يتعل ابلتأثريات اليفارة املييبة على التصحر واجلفاف.
 - 2وقد قرر مؤمتر األطراف ،مبقرره /7م أ  ،13-اعتماد ااطار ارتسيايي ي رتيفاقية األم
واألثرين
املتحدة ملكافحة التصحر للفية  ،2030- 2018مبا يف ذلك اهلدف ارتسيايي ي 3
ْ
املتوقَّعن املريبطن ب :
اهلدف ارتسيايي ي  :3الت فيف من اثر اجلفاف والتكيُّف معددا وإدارهتدا
(أ)
من أجل حتسن قدرة السكان املتأثرين والنظ اايكولوجية اليفعيفة على مواجدة اجلفاف؛
(ب) األثدر املتوقدع  :1- 3ختفيدف اثر اجلفداف والتكيُّدف معددا وإدارهتدا مدن أجدل
حتسن قدرة الفئات السكانية والنظ اايكولوجية اليفعيفة على مواجدة اجلفاف؛
(ج)

األثر املتوقع  :2- 3زايدة قدرة اعتمعات احمللية على مواجدة اجلفاف.

 - 3وقدد نظددر م دؤمتر األط دراف ،مبوجددب مقددرره /15م أ  ،13-يف احلاجددة إىل مؤشددر حمدددد
للددف ارتسيايي ي املتعل ابجلفاف وطلب إىل جلنة العلوم والتكنولوجيا املساعدة يف العمل
املتعل بوضع إطار الرصد هذا.
 - 4وطلب مؤمتر األطراف ،مبقرره /21م أ  ،13-إىل هيئة التفاعل بن العلوم والسياسات،
يف اهلدف  2من برانمج عملدا لفية السنتن  ،2019- 2018أن يقدم يقريرًا عن إمكاانت
الت دددخالت الربيد ددة املناسد ددبة بغي ددة الت فيد ددف مد ددن اثر اجلفد دداف ع ددن طري د د زايدة مروند ددة الد ددنظ
اايكولوجية والرفاه ارتجتماعي  -ارتقتصادي للسكان .كما أن مكتب جلنة العل والتكنولوجيا،
الذي يعمل أعيفاؤه اخلمسة أييفاً يف مكتب هيئة التفاعل بن العلدوم والسياسدات ،قدد دفعدوا
أعيفا ومراقيب هيئة التفاعل هذه املشاركن يف الفري العامل املركِّز على هذا اهلدف من أهداف
هيئدة التفاعددل إىل النظددر أييفداً يف احلاجددة إىل مؤشددر حمدددد وإطدار مراقبددة للددددف ارتس ديايي ي
املتعل ابجلفاف .وكان هذا الفري العامل يتألف من سبعة خربا يف جمال اجلفاف ،يعمل ثالثة
مند أييفاً يف الربانمج املتكامل ادارة اجلفاف ،وهو مب ادرة مشيكة بن املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية والشراكة العاملية للمياه ،بشأن القيفااي العلمية املتصلة إبدارة خماطر اجلفاف.
 - 5وأخدذ الفريد العامدل املع د ابجلفداف التدابع هليئدة التفاعددل بدن العلدوم والسياسددات يف
ارتعتبدار األعمددال ذات الصدلة امليفددطَلع هبددا يف إطدار عم ليددات ايفاقيددة األمد املتحدددة ملكافحددة
التصحر ويف إطار العمليات احلكومية الدولية األخرى ذات الصلة املتعلقة برصد اجلفاف وقدرة
السكان املتأثرين والنظ اايكولوجية اليفعيفة على مواجدة اجلفاف ،مبا يف ذلك:
املقرر /16م أ  ،13-الذي قرر في مؤمتر األطراف أن يدرج يف برانمج العمل
(أ)
للدورة السابعة عشرة لل نة استعراض ينفيذ ارتيفاقية بنداً يف جدول األعمال ميكن األطراف من
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استعراض ومناقشة التنفيذ ابست دام مؤشرات التقدم الواردة يف ااطار ارتسديايي ي رتيفاقيدة
األم املتحدة ملكافحة التصحر للفية  .2030- 2018وابلنظر إىل أن اهلدف ارتسيايي ي 3
قد أُدرج حديلاً يف ااطار ارتسيايي ي لاليفاقية للفية  ،2030- 2018مل يكن يوجد مؤشر
متف علي جيري اابالغ على أساس عن التقدم احملرز حنو حتقي هذا اهلدف .ولذلك ،ففيما
يتعل بدورة اابالغ هذه ،جرى يش يع األطراف على اابالغ عن املؤشرات املست دمة حالي اً
علدى الصددعيد الدوط لتقيددي التقددم حنددو حتقي د اهلددف ارتس ديايي ي  ،3ويقدد يقيددي نددوعي
لالجتاهات يف يلك املؤشرات واابالغ عن أي مستددفات ذات صلة قد يكون قد ُوضعت .
قدم يف الوثيقة  ICCD/CRIC(17)/5حتليدل أويل عموعدة مدن املؤشدرات املتصدلة ابجلفداف الديت
ويُ َّ
يست دمدا األطراف على الصعيد الوط وحتليل للمستددفات الطوعية الوطنية املريبطة هبا ،كما
أن د يُق د َّددم يف الفق ددرة  23مددن يقري ددر ال دددورة  17ل ل ن ددة اسددتعراض ينفي ددذ ارتيفاقي ددة يف الوثيق ددة
 ICCD/CRIC(17)/9يوصيات من بعض األطراف مستمدة من املناقشات املتعلقة هبذا التحليل.
ُّدج الرامية إىل رصد اجلفاف:
وأبلغت البلدان األطراف عن جمموعة واسعة من الند ُ
' ' 1فألغدراض اابدالغ ،جددرى حتديدد مؤشدرات اهلدددف ارتسديايي ي  3يف شددكل
متغريات أو معايري يُست دم لوصف أحوال اجلفاف ،وخاصة يلك املست دمة
لددع اخلطددو أو السياسدات الوطنيددة ادارة اجلفدداف .وقدد أُييحددت لألط دراف
إمكانية الوصول إىل مورد مرجعي عاملي لرصد اجلفاف بغية املساعدة يف يقد
التقارير الوطنية يف ضو هذا اهلدف ،وهو دليل مؤشرات وعالمات اجلفاف
الصادر عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والشراكة العاملية للمياه( )1؛
'' 2

قام ما جمموع  102من البلدان األطراف ،متلل  57.9يف املائة من مساحة
اليابسة يف العامل ،ابابالغ عن  408مؤشرات جفاف يُسدت دم حاليداً علدى
الصعيد الوط (انظر اجلدول .)1

اجلدول 1
تصنيف مواضيعي ملؤ رات اجلفاف على الصعيد الوطين ،امليلَّمل عن أهنا تُستخدم حالي ا ،
حسيما أَبلغت به اليلدان األطراف يف  ( ٢٠١٨الوثيقة )ICCD/CRIC(17)/5
املوضو

األرصاد اجلوية/هطول األمطار
الزراعة/الغطا النبايت
األوضا ارتجتماعية  -ارتقتصادية/املعيشية
اهليدرولوجيا/ندرة املياه
اايكولوجيا/التنو األحيائي (البيولوجي)
األخطار املناخية
إدارة امل اطر
البحوث
اجملموع

الويرية

128
94
63
51
32
23
10
7
4٠٨

النسبة املئوية
31.4
23.0
15.4
12.5
7.8
5.6
2.5
1.7
١٠٠.٠

__________
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(ب) املقرر /29م أ  ،13-الذي رحب في مؤمتر األطراف إبدراج هدف اسيايي ي
جديد ددد بشد ددأن اجلفد دداف يف ااطد ددار ارتس د ديايي ي رتيفاقيد ددة األم د د املتحد دددة ملكافحد ددة التص د ددحر
للفية  2030- 2018يتعن ينفيذه عن طري برامج العمل الوطنية وغريها من الوسائل ،والذي
نص على اليحيب ب وضع نظام شامل بشأن التأهب لل فداف ودعدا األطدراف إىل وضدع هدذا
النظام ،كما دعا ا ألمانة واملؤسسات واهليئات املناسبة التابعة رتيفاقية األمد املتحددة ملكافحدة
التصدحر ،مبدا يف ذلدك هيئددة التفاعدل بدن العلدوم والسياسددات ،إىل ينفيدذ مبدادرة اجلفداف لفددية
السنتن  2019- 2018يف إطار ورتية كل مندا؛
(ج) إطار سياسات مواجدة اجلفاف والتكيُّف مع وإداري (  ،)2واجلدود الرامية إىل
التمكن من است دام  ،على النحو املوثَّ يف الوثيقة ICCD/COP(13)/19؛
(د) النتائج والتوصيات الناشئة املستمدة من دراسة عن أتثري اجلفاف ويقيي قابلية
التدأثر بد أُجريدت بتكليدف مددن األماندة ابرتشديا مدع املنظمددة العامليدة لألرصداد اجلويدة ومنظمددة
األغذية والزراعة لألم املتحدة (الفاو) والشراكة العاملية للمياه( )3؛
(ه) مرصددد سددينداي ااطدداري(  )4التددابع ملكت ددب األم د املتحدددة للحددد مددن خم دداطر
الكوارث(  ،)5وهو مبادرة أطلقتدا يف عام  2015الدول األعيفا يف األم املتحدة لدع ينفيذ
إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفية  2030- 2015بغية التحديد الكمي ل تأثريات
الكوارث ،ابرتستناد بصورة رئيسية إىل الظواهر اجلوية القصوى(  .)6وهذا يشمل الكوارث البطيئة
الظدور ،ملل اجلفاف والتصحر؛
(و) يقرير عام  2017لفري اخلربا العامل احلكومي الدويل املفتول العيفوية املع
ابملؤشرات واملصطلحات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث (الوثيقة  ،)7 ()A/71/644والتوصيات
املتعلقدة ابملؤش درات واملصدطلحات املتصددلة ابحلدد مددن خمداطر الك دوارث الدواردة في د  ،والديت جددرت
املوافقة عليدا يف قرار اجلمعية العامة لألم املتحدة ( 276/71الوثيقدة  .)A/RES/71/276ويف
هذا التقرير ،طلبت الدول األعيفا من مكتب األم املتحدة للحد من خماطر الكوارث القيام
ابألعمدال التقنيدة ويقدد التوجيد التقد بغيدة الدتمكن ،يف مجلدة أمدور ،مدن وضدع املعدايري الددنيا
والبياانت الوصفية للبياانت املتصلة ابلكوارث ،ومند يات قياس املؤشرات( )8؛
(ز) ااصدار اخلامس من يقرير األم املتحدة للتقيي العاملي بشأن احلد من خماطر
الكدوارث ،الددذي نشددره مكتددب األمد املتحدددة للحددد مددن خمداطر الك دوارث ،وخاصددة الفصددل 3
(امل د دداطر ،الد ددذي يتيفد ددمن أقس د دداماً فرعيد ددة بشد ددأن امل د دداطر والتع د ددرض لل طد ددر وشد دددة الت د ددأثر)
والفصل ( 1- 6مؤشرات اجلفاف)( )9؛

__________

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
6

>.<https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/DRAMP_Policy_Framework.pdf
>.<https://www.unccd.int/issues/land-and-drought
كان يُعرف سابقاً ابس اسيايي ية األم املتحدة الدولية للحد من الكوارث.
>.<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
GE.19-10576

ICCD/CO P(14)/CST/7
ICCD/CRIC(18)/4

(ل) الفقرة 19من املقرر /5م أ  23-الصادر عن مؤمتر األطراف يف ايفاقية األم
املتحدة ااطارية بشأن يغ ري املناخ ،الذي يطلب إىل الل نة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية
ابخل سدائر واألضدرار املريبطدة بتدأثريات يغدري املنداخ أن ينظدر ،عندد حتدديه خطدة عملددا اخلمسدية
املت ددة(  ،)10يف القيفااي الشاملة وارتحتياجات احلالية والعاجلة والناشئة املتعلقة ابلظواهر اجلوية
القص ددوى واألح ددداث البطيئ ددة الظد ددور ،مب ددا يف ذلد ددك ،عل ددى س ددبيل املل ددال رت احلص ددر ،اجلفد دداف
والفييفداانت يف البلددان الناميدة املعرضدة بشدكل خدداا لدراثر اليفدارة املييبدة علدى يغدري املندداخ،
والسكان الشديدي التأثر والنظ اايكولوجية اليت يعتمد عليدا هؤرت السكان؛
(ط) يقارير الفري احلك ومي الدويل املع بتغري املناخ ،واملنرب احلكومي الدويل للعلوم
والسياسدات يف جمدال التندو البيولدوجي وخددمات الدنظ اايكولوجيدة ،واهليئدات األخددرى ذات
الص ددلة ابلتص ددحر/يدهور األراض ددي واجلف دداف ،واادارة املس ددتدامة لألراض ددي وحتيي ددد أث ددر ي دددهور
األراضي؛
(ي) الق درار ( 9م  ،)11 ()17-الددذي وافقددت علي د يف عددام  2015الدددورة السددابعة
عشدرة للمدؤمتر العدداملي لألرصداد اجلويدة ،وهددو اهليئدة العليدا للدددول واألقدالي األعيفدا يف املنظمددة
العاملية لألرصاد اجلوية وعددها  193دولة وإقليماً(  .)12وقد بدأ هذا القرار يف عمليدة لل توحيدد
القياسي للمعلومات املتعلقة ابلطق س واملا واملناخ والطقس الفيفائي وغري ذلك من املعلومات
املتعلقة ابمل اطر البيئية ومعلومات امل اطر األخرى ذات الصلة ،وأعطى أولوية لتطوير ُم ِّ
عرفات
لفدرسة الظواهر اجلوية واملائية واملناخية القصوى .وبنا ً علدى هدذه احلاجدة ،قدام بدرانمج اادارة
املتكاملة لل فاف ،يف إطار رعاية مشيكة شاركت فيدا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والشراكة
العاملية للمياه ،بنشر دليل مؤشرات وعالمات اجلفاف يف عام )13 (2016؛
( ) القدرار ( 1/1- 5م  ،)18-الددذي ووف د علي د يف املدؤمتر العدداملي اللددامن عشددر
لألرصاد اجلوية ،املعقود يف حزيران/يوني  ،2019والذي يتيفمن اعتماد مند ية الفدرسة املشار
عرض هذه املند ية يف
إليدا ابس "فدرسة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لألحداث اخلطرة" .ويُ َ
مرف هذا القرار؛
(ل) أوصدى الق درار ( 2/1- 5م  ،)18-الددذي ووف د عليد أييف داً يف امل دؤمتر العدداملي
اللامن عشر لألرصاد اجلوية ،بوضع إطار نظام عاملي للتحذير من األخطار املتعددة وواف على
( )14
مدذكرة َّ
سيشدد هبدا أييفداً يف وضدع خطدة
منقحدة بشدأن مفددوم إطدار النظدام العداملي هدذا  ،سيُ َ
للتنفيدذ .ويشددتمل بعددض األهددداف الرئيسدية ملددذكرة مفدددوم إطددار النظدام العدداملي للتحددذير مددن
األخطار املتعددة على إنشا إطار يتيفمن مستودعاً للتحذيرات ويدفقات معلومدات حمدددة،
والبنا على املعايري والبنية التحتية القائمة لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية احلالية واليت يتيح
يقاس املعلومات التحذيرية املوثوقة اليت ينت دا أعيفا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وكذلك
__________

( )10الوثيقة .FCCC/SB/2017/1/Add.1
( )11الوثيقة .WMO-No. 1137
(.<http://www.wmo.int/aemp/sites/default/files/wmo_1157_en.pdf#page=266> )12
( )13املرجع نفس .5 ،1 ،
( )14انظر املرف األول للقرار ( 2/1- 5م .)18-
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حتسن ويعزيز يوافر معلومات نظام األعيفا ل إلنذار املبكر ابألخطدار املتعدددة ،والقددرة علدى
حتمدل يكلفتددا وسددولة الوصدول إليددا ،علدى النحدو املتدوخى يف إطدار سدينداي ،مبدا ييفددمن أن
يكددون لددديد (مصددادر) معلوم ددات إنددذار موثوقددة متاحددة يس ددمح ابلتنبددؤ حالددة الطقددس واملي دداه
واألحدداث احمليطيدة واملناخيدة والت فيدف مدن حددهتا وارتسدتعداد وارتسدت ابة هلدا .ويتملدل أحدد
األهداف األخرى اطار النظام العاملي للتحذير من األخطار املتعددة يف يعزيز التعاون يف إدارة
الصدعُد الدوط وااقليمدي
خماطر الكوارث وبشأن نظام اانذار املبكر ابألخطدار املتعدددة علدى ُّ
والعاملي ،مبا يف ذلك التعاون عرب احلدود والتعاون األقاليمي ،ملل إنشا جمتمع لتقاس معلومات
اانذار ويعزيز التنسي قدر اامكان/ابلقدر املناسب .وأتيت معلومات اانذار املوثوقة هذه من
املرف الوط لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا يف كل بلد ،األمر الذي يدوفر األسداس الدذي ميكدن
باشر إجرا ات مبكرة رتختاذ ارتحتياطات ضد األخطار من جانب السلطات
ابرتستناد إلي أن يُ َ
املسؤولة واجلمدور .ووفقاً ملا ينشده هذا القرار ،سيُ ِّ
سد أعيفا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
يف ااطددار املتعلد د ابلنظ ددام الع دداملي للتح ددذير م ددن األخط ددار املتع ددددة وذل ددك بد ددمج اان ددذارات
والتحذيرات الوطنية املتعلقة ابجلفاف وكذلك التنبيدات والتحذيرات الوطنية املتعلقة ابلعواصف
اليابية وحارتت الصقيع وموجات الربد وموجات احلرارة والفييفاانت اليت يؤثر على الزراعة يف
نظام اانذار املبكر ابألخطار املتعددة على الصعيد ااقليمي ويف نظ اانذار العاملية .وهكذا
يتيح إطار النظام العاملي للتحذير من األخطار املتعددة األساس لتحقي ارتيسدا يف التقدارير
الوطنية عن اجلفاف من أجل زايدة ايسا رس خرائو اجلفاف ورصده عرب البلدان عن طري
التنسي والتعاون مع املراف الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا والنظام العاملي للتحذير مدن
األخطار املتعددة؛
(م) ويطلدب القدرار ( 6/1- 5م  ،)18-الدذي ووفد عليد أييفداً يف املدؤمتر العداملي
اللامن عشر لألرصاد اجلويدة ،القيدام ب وضدع مؤشدر عداملي لل فداف كإسددام يف أنشدطة املنظمدة
العامليدة لألرصدداد اجلويدة ملددل إطدار النظددام العداملي للتحددذير مدن األخطددار املتعدددة ،وبرويوكددول
املوحد ،والنظام العاملي لألحوال والتوقعات اهليدرولوجية ،وفدرسة األحداث البالغة التأثري
اانذار َّ
قد م إىل ايفاقية األم املتحدة ملكافحدة التصدحر
واملعلومات املتعلقة بنتائج هذه اجلدود لكي يُ َّ
دعماً لقرارات ارتيفاقية ذات الصلة .ويطلب القرار إىل الل نة (الل ان) التقنية التابعة للمنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية واهليئات األخرى وضع إطار ومعايري ملؤشر لل فاف العاملي يتناورتن مدة
حارتت اجلفاف وشدهتا ومداها املكاين بنا ً على فدرسة األحداث البالغة التأثري الديت قدام هبدا
فري اخلربا املع ابجلفاف التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .ويدعو القرار أييفاً أعيفدا
هدذه املنظمددة إىل دمددج مؤشددر اجلفدداف العدداملي يف إطددار النظددام العدداملي للتحددذير مددن األخطددار
املتعددة وفدرسة األحداث اخلطرة .وهو يطلب إىل األمن العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
التنسي مع الربانمج املتكامل ادارة اجلفاف بشأن دمج إطار ومعايري مؤشر اجلفاف العاملي يف
أعمالد بشدأن الركدائز الدلالث دعمداً ألعيفدا املنظمدة العامليدة لألرصداد اجلويدة والعمدل مدع أمانددة
ايفاقية األم املتحدة ملكافحة التصحر وغريها من منظمات األم املتحدة واملنظمات اانسانية
بشأن استيعاب السياسات املتعلقة ابجلفاف هي ونظ اانذار املبكر من اجلفاف اليت يتيفمن
أنشطة وممارسات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،ودع جدود أعيفا املنظمة يف مواصلة يطوير
ال نظ الوطنية وااقليمية لرصد اجلفاف.
8

GE.19-10576

ICCD/CO P(14)/CST/7
ICCD/CRIC(18)/4

ابت  -األساس الذي يقوم عليه اإلطار
 - 6أخذ أييفاً الفري العامل املع ابجلفاف التابع هليئة التفاعل بن العلوم والسياسات يف
ارتعتبار املقررات املسابقة الصادرة عن مؤمتر األطراف ،مبا يتديح إطداراً لرصدد ويقيدي مؤشدرات
أتثري/يقدم ايفاقية األم املتحدة ملكافحة التصحر:
احملددة
املقرر /19م أ  ،10-الذي قرر في مؤمتر األطراف أن املبادئ األساسية َّ
(أ)
يف عملية استعراض النظرا العلمية التشداركية والدواردة يف الوثيقدة  ،ICCD/COP(10)/CST/2قدد
هيأت الطري لوضع مقيحات يرمي إىل حتسن جمموعة مؤشرات التأثري واملند يات املريبطة هبا
بنا ً على القدرات والظروف الوطنية .وستة من هذه املبادئ األساسية اليت يعترب ضرورية لتحسن
جمموعة مؤشرات التأثري وزايدة فعاليتدا احملتملة كانت وثيقة الصلة ابملوضو بشكل خاا:
'' 1

التسلسل اهلرمي عموعة املؤشرات ومنطقدا .وفقداً للتسلسدل اهلرمدي عموعدة
مؤشرات الذي جيعل من املمكن التمييز بن ما ينبغي قياس (املؤشرات العامة)
وكيف ينبغي قياس (املقاييس/املقاييس البديلة):
أورتً  -األهداف ااسيايي ية
أ-

املؤشرات األساسية
’ ‘1

املؤشرات العامة
-1

__________

املقاييس/املقاييس البديلة؛

'' 2

يوصى ابلسعي إىل حتقي ارتيسا  ،مع إمكانية التوحيد حيلما كان
ارتيسا َ .
ذلك مناسباً وممكناً عملياً من أجل مراعاة التباين يف األسباب والنتائج فيما
يتصدل ب تدددهور األراضدي اجلافددة فيمددا بدن البلدددان األطدراف ،ويف قدددرهتا علددى
قياس التأثري ورصده؛

'' 3

احلساسدية .مدع يلقدي إسددامات مدن اعتمدع العلمدي ،ينبغدي مراعداة حساسددية
املؤشدرات بعنايدة ،وخاصدة حساسدية مقداييس التدأثري ارتجتماعيدة -ارتقتصددادية
األساسية ،إذ يصعب ،يف الوقت احلايل على األقل ،متييز التأثري ِّ
املسد لعملية
التصحر/يدهور األراضي واجلفاف وعالجاهتا؛

'' 4

يوصى ابعتماد خمطو لتصنيف املؤشرات ،بنا ً على ما يتس ب من
اجلاهزيةَ .
"جاهزيدة" لالسددت دام التشددغيلي .فمددن شدأن هددذا امل طددو أن ييفددمن مكدداانً
للمؤشرات اليت يستعصي على القياس حالياً ولكن يُنظر إليدا على أهنا أساسية
لرصد التأثري( )15؛

'' 5

يوص دى جبمدع جمموعدات بيدداانت
معاجلدة يوزيدع البيداانت حسددب ندو اجلدنسَ .
املؤشرات وحتليلدا واابالغ عندا من منظور نو اجلنس من أجل ضمان يقيي

عرف "خمطو اجلاهزية" يف الفقرة (24ل) من الوثيقة  ICCD/COP(10)/CST /2أبن :
( )15يُ َّ
"(أخيفددرج ج دداهز لالختب ددار ،وأص ددفرج يتطل ددب اليف ددبو ،وأمددرج يتطل ددب مزي ددداً م ددن التط ددوير) ليف ددمان مك ددان
للمؤشرات اليت يستعصي على القياس حالياً ،لكن يعترب أساسية لرصد التأثري".
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ارتختالفات ِّ
املسدمة يف يوزيع ااجنازات بن املرأة والرجدل فيمدا صدص عمليدة
التصحر/يدهور األراضي واجلفاف؛
'' 6

يوصى إبعادة يقيي ااطار املفاهيمي وجمموعة املؤشرات
القدرة على التكيُّفَ .
بشكل منتظ للتأكد من مال متدما من حيه النيفج جلدود الرصد والتقيي ،
ومدن فائددهتما يف عمليدة صدنع القدرار ،وألن ارتحتياجدات قدد يتغددري واألدوات
العلمية قد يتحسن؛

(ب) املقدرر /22م أ  ،11-الددذي أنشددأ فيد م دؤمتر األط دراف هن داً للرصددد والتقيددي
يتكون من ‘1‘ :املؤشرات؛ ‘ ‘2إطار مفاهيمي يسمح بتكامل املؤشرات؛ ‘  ‘ 3ليات حتديد
مصادر وإدارة املؤشرات على الصعيد الوط /احمللي ،مع مراعاة املبادئ التوجيدية للتنفيذ الواردة
يف الدوثيقتن  ICCD/COP(11)/CST/2و .Corr.1وكاندت النيدة مددن ورا هدذه التوجيددات ،بنددا ً
على طلب مؤمتر األطراف يف املقرر /19م أ  ،10-هي أن يكون للم موعة اامجالية ملؤشرات
التأثري ،ابلنظر إليدا معاً ،إمكان ية يوليد معلومات ذات صلة على الصعيد الوط ميكن إضفا
ارتيسا عليدا واست دامدا ا نتاج يقييمات أساسية إقليمية وعاملية؛
(ج) املقددرر /15م أ  ،12-الددذي حدددد في د م دؤمتر األط دراف هن داً يرمددي إىل دع د
جدود األطراف يف اابالغ عن مؤشرات التقدم اخلاصة ابيفاقية األم املتحدة ملكافحة التصحر
الندج
واليت قد يكون قابلة للتطبي يف التقارير املستقبلية عن اهلدف ارتسيايي ي  .3ومشل هذا ْ
طلباً ،ينطب على عملية اابالغ عن ارتيفاقية للفية  ،2018- 2017إىل األمانة  -ابلتعاون
مع املؤسسات املت صصة ذات الصلة  -أبن:
'ُ ' 1جت ِّمع ويُتيح للبلددان األطدراف املتدأثرة التقدديرات الوطنيدة للمقاييس/املقداييس

البديلددة املريبط دة هبددذه املؤش درات واملس ددتمدة مددن جمموعددات البيدداانت العاملي ددة،
كبيد دداانت افياض د ددية ينبغد ددي التحقد د د مد ددن ص د ددحتدا وفق د داً لإلجد د درا احمل د دددد يف
املعدلددة مبوجددب أي مقددررات ذات صددلة يتعل د
املقدرر /22م أ  ،11-بصدديغت َّ
عتمد يف الدورات القادمة ملؤمتر األطراف؛
ابابالغ الوط يف إطار ارتيفاقية يُ َ

'' 2

أن يعد مبادئ يوجيدية مند ية ويقدم املساعدة التقنية إىل ا لبلدان األطراف
املتأثرة بشأن جتميع واست دام هذه البياانت ارتفياضية ،مبا يف ذلك من أجل
التقدم؛
إعداد املستددفات الطوعية الوطنية ابست دام مؤشرات ُّ

'' 3

أن يت دذ يددابري هتددف إىل يعزيددز قددرات األطدراف املتددأثرة علدى التحقد مددن
صحة البياانت ارتفياضية أو استبداهلا أو رفيفدا.

اث يا -االستنتاجات والتوصيات
ألف  -وضع مؤ ر متعدد املستوايت للجفاف وإطار للرصد
بنات على هذه اخللفية ،أخذ الفريق العامل املعين ابجلفاف التابع هليئة التفاعل بني
-7
ا
العلوم والسياسات يف احلسيان املعايري التالية ،اليت جرى حتديثها ملراعاة التحسينات اليت
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أُدخل ني ني نينيت يف املقني ني ني نينيررين /١9م أ  ١٠-و/٢٢م أ  ،١١-لوضني ني ني نينيع مؤ ني ني نينير ني ني ني نينيدد للهني ني ني نينيدف
االسرتاتيجي املتعلق ابجلفاف وإل شات إطار للرصد:
التسلسنيل اهلرمنينيي جملموعنينية املؤ نيرات ومن قهنيا .ابتينينياع التسلسنينيل اهلرمنينيي
(أ)
جملموعة مؤ رات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،الذي جيعل من املمكن التمييز
بنيني منينيا ينيغنيي قياسنينيه (مؤ نيرات التقنينيدم) و ينيف ينيغنينيي قياسنيه (املقايي  /املقنينيايي اليديلنينية
املر حة):
أوالا  -األهداف االسرتاتيجية
أ-

مؤ رات التقدم

‘ ‘١

املقايي /املقايي اليديلة

(ب) حساسنيية املؤ نير ل لهنيدف االسنيرتاتيجي ،النينيذي ير نيز يف هنيذه احلالنية علنينيى
يف يؤثر اجلفاف على قدرة السكان املتأثرين والنظم اإليكولوجية الضعيفة على مواجهة
اجلفاف يف املستقيل؛
(ج) إمكا ية مقار ة اليياانت امليلَّمل عنها وطني ا بشأن املقايي /املقايي اليديلة
املر حة للمؤ ر ،مع النظر يف املسائل املتعلقة بوضنيع املعنيايري الدولينية وتنفينيذها بشنيكل
عملي يف اليياانت واملنهجيات واإلر ادات األساسية؛
(د) جاهزية املقايي /املقايي اليديلة املر حة ملؤ ر االستخدام ال تشغيلي،
على أن يوضع يف االعتيار مدى مالتمة املؤ ر والتحدايت اليت قد يتعني التغلب عليها من
أجل استخدامه بشكل فعال ،مبا يف ذلي:
'' 1

التغ ية العاملية للمقايي /املقايي اليديلنية املر نيحة للمؤ نير
لضني نينيمان إمكا يني نينية وضني نينيع تق ني نينيديرات وطنيني نينية وإ حتهني نينيا لليل ني نينيدان
نيتمد مني نينين اموعني نينيات الييني نينياانت العاملي ني نينية،
األطني نينيراف املتني نينيأثرة تُسني ني َ
يياانت افرتاضية؛

'' 2

القنيدرة علنيى امنيتال ممنيام األمنيور علنيى الصنيعيد النيوطين ،حي ني
موحني ني نيدة لت ني نينيوير بيني ني نينياانت
ميك ني نينين لليل ني نينيدان أن تتي ني نينيع إر ني ني نينيادات َّ
املؤ رات ،متكنها من التحقق منين صنيحة اليينياانت االفرتاضنيية
أو استيداهلا أو رفضها؛

(ه) إمكا ينية معاجلنية تومينيع اليينياانت حسنينيب نيوع اجلنين أو القنيدرة علنيى مجنينيع
اموعات بياانت املؤ رات وحتليلها واإلبالغ عنها من منظور وع اجلن من أجل ضمان
تقييم االختالفات املسهمة يف توميع اإلجنامات بني املرأة والرجل؛
يوصى أبن يعاد بشكل منتظم تقييم ل من اإل طار
(و) القدرة على التكيُّفَ .
املفاهيمي لرصد اجلفاف واموعة املؤ رات للتأ د من مالتمتهما من حي النضج جلهود
الرصد والتقييم ،ومن فائدهتما يف عملية صنع القرار ،وألن االحتياجات قد تتغري واألدوات
العلمية قد تتحسن.
GE.19-10576
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 - ٨و ما هو موثَّق يف دليل مؤ رات وعالمات اجلفاف الصادر عن الربانمج املتكامل
إلدارة اجلفاف  ،املشرت بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والشرا ة العاملية للمياه( ،)١6
ُّهج لتحدينينيد اجلفنياف رصنيده .وجنينيرى جتمينيع هنيذه اجملموعنينية
توجنيد اموعنية واسنينيعة منين النينني ُ
وترمجتها إىل اجملموعة الواسعة التنوع من املؤ رات املستخدمة حاليا على الصعيد الوطين
ُّهج واملؤ رات مفيدة يف ظل ظروف ددة؛ بيد أ ه ال
(ا ظر اجلدول  .)١ومجيع هذه النني ُ
يوجد هنْج أو مؤ ر واحد يغ ي مجيع االحتياجات اليت حددهتا األطراف أو يفي على حنو
امل جبميع املعايري املذ ورة أعاله يف وقت واحد.
 - 9وألخذ ذلي يف احلسيان ،استحدثت هيئة التفاعنيل بنيني العلنيوم والسياسنيات هنجني ا
نينهج
متعدد املستوايت لوضع مؤ ر وإطنيار رصنيد للهنيدف االسنيرتاتيجي  .3وحينيدد هنيذا ال ْ
ثالثنينية مسنينيتوايت متكامل نينية ميكنينين متابعته نينيا ،فنينيرادى أو اتمعنينية ،وفقني نيا للظنينيروف والق نينيدرات
الوطنية ،مع ضمان أن يكون من املمكن وضع مؤ ر وإطار رصد يف األجل القصري وأن
يت ور مع عملية مواجهة التحدايت املتوقعة (العلمية ،والتقنية ،واللوجستية ،والقائمة على
عرض يف اجلدول  ٢وصف للمستوايت الثالثة وما تتسنيم بنيه منين قنياة قنيوة
القدرات) .ويُ َ
وضعف خمتلفة متوقَّعة ابلقياس إىل املعايري املذ ورة يف الفقرة .7
اجلدول ٢
النهج املتعدد املستوايت لوضع مؤ ر وإطار رصد للهدف االسرتاتيجي  3املتعلق ابجلفاف
ْ
من أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر*
املستوى

املستوى  - ١املؤ ر
اليسني ني ني ني نينيي ملخ ني ني ني ني نينياطر
اجلفاف

املستوى  - ٢املؤ ر
اليسني ني ني نينيي إلمكا يني ني ني نينية
التعرض للجفاف

__________

الوصف

سنينييكون هنينيذا مؤ نيرا عاملي نيا  -سنينيوابا املعتنينياد وسنينيهل االس نينيتخدام -
للجفنينياف وجينينيري م نينين أجلنينيه إ تنينياج اليي نينياانت اب تظنينيام يف معظنينيم اليل نينيدان،
والنييت ميكنين جتميعهنيا يف إطنينيار مشنيرت يتسنيق منينيع املعنيايري الدولينية وميكنينين
دعمه من حي مجع اليياانت وحتليلها واإلبالغ عنها عن طريق عملية
متعني نينيددة األطني ني نيراف قائمني نينية فعني ني نيالا .ومني نينين الناحي ني نينية املثاليني نينية ،ف ني نينيلن عملي ني نينية
اسنيتحدا مقايي /مقنينيايي بديلنينية مر َّ نينيحة هلنيذا املؤ نينير ستسنينيتفيد منينين
التع نينياون املس نينيتمر ب نينيني املراف نينيق الوطني نينية لألرص نينياد اجلوي نينية واهلي نينيدرولوجيا
لضمان اختاذ خ وات حنو توحيد املقايي على أساس متعدد األطراف
مع وضع الظروف الوطنية يف االعتيار ابلكامل.
وس يسنيجل هنينيذا املؤ نينير درجنينية عالينية منينين حي ني "اجلاهزينينية" و "إمكا ينينية
املقار ة" ،بيد أ ه سيكون أقل استجابة ملعياري "احلساسنيية" و"إمكا ينية
معاجلة توميع اليياانت حسب وع اجلن ".
هنينيذا املؤ نينير سني نيريب مؤ نينير املسنينيتوى األول اليس نينيي ملخنينياطر اجلف نينياف
مبقينياس بنينيديل سنينيوب املعتنينياد وسنينيهل االسنينيتخدام إلمكا ينينية التعنينيرض
للجف نينياف ،مث نينيل الس نينيكان املعرض نينيني ملواجه نينية اجلف نينياف .م نينيا أن عملي نينية
استحدا املقايي /املقايي اليديلة املر حة األساسية ميكن إجرا ؤها
احملددة للمستوى .١
ضمن العملية املتعددة األطراف َّ
وسنييؤدي ذلنيي إىل حتسنيني درجنية "احلساسنيية" ولكنين التحسنين سنينييكون
ني نينيدودا أو منعني نينيدم ا يف حال ني نينية معني نينيايري "اجلاهزي ني نينية" و "القابليني نينية للمقار ني نينية"
و"إمكا ية معاجلة توميع اليياانت حسب وع اجلن ".

( )16املرجع نفس .5 ،1
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املستوى

الوصف

املستوى  - 3املؤ ر س نينييعتمد ه نينيذا املؤ نينير عل نينيى املس نينيتوى  ١واملس نينيتوى  ٢ملعاجل نينية اهل نينيدف
الشني ني ني نينيامل إلمكا ي ني ني ني نينية االسنيرتاتيجي بشنيكل ميا نير وأ ثنينير نيوالا ،أال وهنيو التخفينيف منينين اثر
التأثر ابجلفاف
والتكيف معها وإدارهتا من أجل حتسني قدرة السكان الضعفات
اجلفاف
ُّ
والنظم اإليكولوجية الضعيفة على مواجهة اجلفاف .ويشري الضنيعف يف
هنينيذا الس نينييا إىل األوضنينياع ال نينييت حت نينيددها العوامنينيل أو العملي نينيات املادي نينية
واالجتماعينية واالقتصنينيادية والييئينينية النييت تزينينيد منينين إمكا ينية تعنينيرض الفنينيرد
أو اجملتمنيع أو األصنيول أو النينينظم لتنيأثريات املخنينياطر ،مثنيل اجلفنينياف( .)١7
وتقينينييم قابلي نينية التع نينيرض للجف نينياف هنينيو أم نينير أساس نينيي لتحدي نينيد األس نينيياب
اجلذرية لتأثريات اجلفاف ،وهو أمنير ضنيروري إلجينياد اسنيتجاابت مناسنيية
منين حيني السياسنيات .بينيد أ نيه ال يوجنيد مقينياس أو مقينياس بنيديل واحنيد
ميكن أن ميثل على حننيو واف تعقينيد إمكا ينية التعنيرض ملواجهنية اجلفنياف،
ما يعين أن هذا املؤ ر ينيغي أن يكون مؤ را مرَّ يا منين العوامنيل املادينية
واالجتماعية واالقتصادية والييئية اليت تُسهم يف تعرض اجملتمع والنظام
اإليكولوجي للجفاف ،ويكون من األفضل مثاليا أن ُجت َمع بياانهتا على
الصعيدين الق ري ودون الق ري .وميكن متابعة استكشاف هذا املستوى
احملددة يف املستويني  ١و.٢
ابلتعاون مع العملية املتعددة األطراف َّ
وسنييحقق مؤ نينير املسنيتوى  3هنينيذا أعلنيى درجنينية منين حي ني "احلساسنينيية"
وس نيت كون ل نينيه أ نينيرب ق نينيدرة م نينين حيني ني "إمكا ي نينية معاجل نينية تومي نينيع اليي نينياانت
نينهج وامل النينيب
حسنينيب نينيوع اجلنينين " .بينينيد أ نينيه ابلنظنينير إىل تعقينينيد هنينيذا الني ْ
احملتملة من حي اليياانت واألساليب ،فل ه سيحرم حالي ا درجة أقل يف
جا ب "اجلاهزية" املتمثل يف امتال ممام األمور على الصعيد النيوطين.
وابإلضنينيافة إىل ذل نينيي ،ف نينيلن التي نينياين احملتمنينيل يف م نينيدى ت نينيوافر اموع نينيات
اليينينياانت امل لوب نينية س نينييؤثر عل نينيى "إمكا ي نينية املقار نينية" فيم نينيا ب نينيني اليل نينيدان.
وميك نينين لعمليني نينية تنسني نينييق/توحيد قياسني نينيي تر ني نينيز علني نينيى املقايي /املقني نينيايي
ال يديلنية املر نينيحة واملنهجينينيات أن تسنينياعد يف معاجلنينية هنينيذه الشنينيوا ل إذا
اض ُلع هبا بشكل متعدد األطراف.
من املتوقَّع أن أتخذ اليلدان ابملستوى أو ابملزيج من املستوايت يف هذا اإلطنيار ،النيذي
*
يكون هو األ سب للظروف والقدرات الوطنية.

ابت  -املؤ ر احملدد املتعلق بكل مستوى من مستوايت اإلطار
 - ١٠بعنينيد أن وض نينيع الفرينينيق العام نينيل املعنينيين ابجلف نينياف التنينيابع هليئ نينية التفاعنينيل ب نينيني العل نينيوم
والسياسات هنج ا متعدد املستوايت إل شات مؤ نير وإطنيار رصنيد للهنيدف االسنيرتاتيجي ،3
وضع الفريق مقرتحا لكل مستوى من هذه املستوايت الثالثة ،يرد ملخص له يف اجلدول .3

__________

( )17املرجع نفس .6 ،7
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اجلدول 3
ملخص املؤ رات وأساس املقايي /املقايي اليديلة اليت ستن يق علنيى نيل مسنيتوى منين
املستوايت الثالثة ملؤ ر اجلفاف وإطار الرصد املقرتحني
املستوى

مؤ ر التقدم

املس ني ني نينيتوى األول  -االجتاهنينيات يف سنينيية األراضنينيي
املؤ ني ني ني نينير اليس ني ني ني نينيي املشنينيمولة ابجلفنينياف إىل امنينيوع
املساحة الربية
ملخاطر اجلفاف

املس ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيتوى  - ٢االجتاهنينيات يف س نينيية الس نينيكان
املؤ ني ني ني نينير اليس ني ني ني نينيي املعرضنيني ملواجهنية اجلفنينياف إىل
إلمكا يني نينية التعني نينيرض اموع السكان
للجفاف
املس ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيتوى  - 3االجتاه نينيات يف درج نينية إمكا يني نينية
املؤ ني ني ني نينير الش ني ني ني نينيامل التأثر الشديد ابجلفاف
إلمكا يني ني ني ني نينية التني ني ني ني نينيأثر
الشديد ابجلفاف

أساس املقايي /املقايي اليديلة*

القينيام نيهرايا برصنيد ومسنيل حالنية مؤ نينير
اجلفنينياف ال نينيذي وض نينيعته املنظم نينية العاملي نينية
لألرصنياد اجلوينينية (النيذي ُوحنينيد قياسنينييا يف
نيكل فئنيات) ،وجتميعنيه منين أجنيل الفنيرتة
املشنينيمولة بتقرينينير اتفاقي نينية األمنينيم املتح نينيدة
ملكافحة التصحر.
النسنينيية املئوينينية للسنينيكان املعرضنينيني لكنينيل
معرفة يف
فئة من فئات اجلفاف ما هي َّ
املستوى األول.
الني ني ني ني نينيرقم القياس ني ني ني ني نينيي املرَّ ني ني ني ني نينيب للعوام ني ني ني ني نينيل
االقتصادية واالجتماعية واملادية والييئية
ذات الصني ني نينيلة ال ني ني نينييت تُس ني ني نينيهم يف إمكا ي ني ني نينية
التأثر الشديد ابجلفاف.

ينبغددي اعتبددار الوص ددف املقد َّددم للمقاييس/املق دداييس البديلددة املرش ددحة وصددفاً أوليد داً ،نظ دراً إىل أن ه ددذه
*
املقداييس سدتتطور عددن طريد عمليددة متعدددة األطدراف ملددل إطدار النظددام العداملي للتحدذير مددن األخطدار املتعددددة،
اخلدداا ابملنظم ددة العاملي ددة لألرص دداد اجلوي ددة ،بغي ددة ا ملسدداعدة يف ض ددمان التق دددم حن ددو التط ددوير التع دداوين للمع ددايري يف
األساليب والبياانت املدعومة بتوجيدات املمارسات اجليدة وكذلك ابلتحك الوط يف عملية اابالغ.

 - ١١وقنيد اعتمنينيدت املنظمنية العاملينينية لألرصنينياد اجلوينية املؤ نينير اليسنيي ملخنينياطر اجلفنينياف
املقرتح للمستوى  ١وذلي من أجل وضع مؤ ر عاملي للجفنياف يف إطنيار النظنيام العنياملي
للتحنيذير منين األخ نينيار املتعنيددة ،ابلتنسنينييق والتعنياون منينيع املرافنيق الوطنينينية لألرصنياد اجلوينينية
واهليدرولوجيا ومع ظام األعضات لإل ذار امليكر ابألخ ار املتعددة .ولذلي ،سيعزم هنيذا
املؤ نير عملينية متعنيددة األطنيراف مسنيتمرة وذات صنيلة تر نيز علنيى اسنيتحدا مؤ نير عنياملي
للجفنياف ،وتكنينيون متسنينيقة منينيع معنينيايري املنظمنية العاملينينية لألرصنينياد اجلوينينية وهلنينيا اسنينيتخدامات
متعددة .وميكن جتميع امل قياس املر ل هلذا املؤ ر ب ريقة ترا مية حبي تتيل مدة و ثافة
ال ألثر/أتثري اجلفاف.
اجلفاف مقياسا حلجم اجلفاف ومقياسا بدي ا

 - ١٢و ظرا إىل أن اليلدان تستخدم طراقا خمتلفة حلساب اجلفاف ،يف هنْج املستوى ، ١
فلن ل بلد سيحدد مؤ ر اجلفاف الذي ينيغي استخدامه حسيما يكون مناسي ا للظروف
املستخدم ضمن إطار النظام العاملي للتحذير من األخ ار
الوطنية .ومؤ ر اجلفاف العاملي،
َ
املتعددة اخلاص اب ملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،هو منهجية لتحقيق االتسنيا والتوحينيد
ويوصى
القياسي يف حساابت اجلفاف الوطنية هذه يف إطار ظام عاملي مرتاب يسهل فهمهَ .
ابستخدام املؤ ر املعياري ل له ول اختيار أويل ظرا إىل أ ه سهل االستخدام وله مت ليات
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أقل فيما يتعلق اب ليياانت (فق  :اهل ول ا لشهري لألم ار َمدخل)(  .)١٨وقد اعتمد املؤمتر
العاملي السادس عشر لألرصاد اجلوية القرار ( ٢١م  )١6-الذي طلب إىل أعضات املنظمة
العامليني نينية لألرصني نينياد اجلويني نينية ض ني نينيمان أن تسني نينيتخدم مجيني نينيع املراف ني نينيق الوطنيني نينية لألرصني نينياد اجلوي ني نينية
واهلينيدرولوجيا يف مجينينيع أحننينيات العنينيا املؤ نينير املعينينياري لله نينيول لتشنينيخيص حنينياالت اجلفنينياف
املناخي ابإلضافة إىل مؤ رات اجلفاف األخرى املستخدمة ابلفعل لديها ،مما جيعلها ق ة
ا ال جيدة ملعظم اليلدان .وبغض النظر عن املؤ نير املسنيتخدم ،سنيتتيمج مجينيع اليلنيدان
منسقا للرسم اخلرائ املعنية من حي التعريف اإلحصائي لفئات دة اجلفاف .وتوفر
هنْجا َّ
املنسق الذي تُزال مننيه فئنية
النهج َّ
جتربة مرصد اجلفاف يف أمريكا الشمالية األساس هلذا ْ
اجلفاف ري ال ييعي (( )D0ا ظر اجلدول  .)4ومتشي ا مع ميادئ وضع املؤ رات يف إطار
اتفاقيني نينية األم ني نينيم املتح ني نينيدة ملكافح ني نينية التص ني نينيحر ،املعروض ني نينية يف الفق ني نينيرة  ،7ميك ني نينين أن ختض ني نينيع
بنات
املقايي  /املقايي اليديلة املر َّ حة هلذا املؤ ر – وستخضع فع ا
ال  -ملزيد من التفصيل ا
على الت وير النهائي ملؤ ر اجلفاف العاملي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
اجلدول 4
مؤ ر خماطر اجلفاف منين املسنيتوى  :١مثنيال لفئنيات اجلفنياف خبصنيوص رسنيم خنيرائ درجنية
منسقة إحصائي ا
الشدة ورصدها ابالستناد إىل تعريف موضوع ب ريقة َّ

فئة اجلفاف

عدم وجود جفاف
اجلفاف ( ١جفاف معتدل)
اجلفاف ( ٢جفاف ديد)
اجلفاف ( 3حالة جفاف قصوى)
اجلفاف ( 4جفاف استثنائي)

عدد الظواهر اجلوية يف  ١٠٠عام

33
١٠
5
٢,5

دة الظاهرة

 ١يف  3سنوات
 ١يف  ١٠سنوات
 ١يف  ٢٠سنة
 ١يف  5٠سنة

 - ١3ويف هنْنينيج املس نينيتوى  ،١ستضنينيع مجي نينيع اليلنينيدان يف نينيل نينيهر خري نينية وطنينينية لش نينيدة
اجلفاف تعتمد على مؤ ر اجلفاف العاملي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية سيجري إبال ها
إىل إطار النظام العاملي ملراقينية املننياو وتسنيتخدمها اليلنيدان حلسنياب النسنيية املئوينية جملمنيوع
مسنياحة أراضنييها املتنيأثرة بكنيل فئنية تُتنينياح ملنصنية اإلبنيالغ النيوطين التفاقينية األمنيم املتحنينيدة
ملكافحة التصحر.
 - ١4واملؤ ر اليسي ل لتعرض للجفاف املقرتح للمستوى  ٢سيت ور ا الق ا من هنْج
تص نينينيف ورصني نينيد اجلفني نينياف مني نينين املسني نينيتوى األول .واسني نينيتناد ا إىل فئني نينيات اجلفني نينياف احملني نينيددة يف
اجلدول  ، 4ستحسب مجيع اليلدان النسية املئوية لسكاهنا املعرضني لكل فئة من فئنيات
اجلفاف ل هر .واموعات اليياانت السكا ية اجملدولة بدقة واملتاحة حبرية أ رب والقائمة
على بياانت التعداد املصنفة ،مثل برانمج مشروع بياانت سكان العنيا (،)١9 ()WorldPop
__________

()18

Hayes, M., M. Svoboda, N. Wall, and M. Widhalm. 2011. T he Lincoln Declaration on Drought
–Indices: Universal meteorological drought index recommended. Bull. Amer. Meteor. Soc., 92:485

>.488: <https://doi.org/10.1175/2010BAMS3103.1
(.<https://www.worldpop.org/> )19
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ميكن أن تضمن إمكا ية استخدام بياانت التعدادات الوطنية اليت جرى حتدينيدها ب ريقنية
متسقة لكل بلد يف ترا يية السكان واجلفاف الضرورية حلساب هذا املؤ ر .وميكن لعوامل
أخنينيرى م نينين عوام نينيل التعنينيرض للجف نينياف ،مث نينيل ثاف نينيات الثنينيروة احليوا ي نينية والغ نينيات احملص نينيويل
واإلجهنينياد املنينيائي ،أن توضنينيع يف االعتي نينيار يف ت نينيوير املقايي  /املقنينيايي اليديلنينية األساس نينيية
املر حة هلذا املؤ ر.
 - ١5وسنييتناول مؤ نينير املسنينيتوى  3املقنينيرتح إمكا ينينية ا لتنينيأثر الشنينيديد ابجلفنينياف ،وابلتنينيايل
يستجيب ميا رة بدرجة أ رب للهدف االسرتاتيجي  .3وعلى الر م من التقدم الكيري الذي
حتقق يف وضع مؤ رات املة للتأثر الشديد ابجلفاف ،فلن وضع مؤ ر عاملي ميكن مقار ته
يعترب أيضا صاحلا لالستخدام وخاضعا للسي رة على الصعيد الوطين هو
بني اليلدان ولكن َ
أمر ال يزال يشكل حتدايا .ويف عام  ،٢٠١6وضع ال اليحو املشرت التابع للمفوضية
األوروبية إطارا جترييي ا يستند إىل تقديرات دون قُ رية ملخاطر اجلفاف والتعرض له وإمكا ية
التأثر الشديد به جرى ت ييقه على رسم خرائ لألمناة العاملية ملخاطر اجلفاف(  .)٢٠ويُدم ج
نينهج  ١5جا يني نيا إلمكا ي نينية الت نينيأثر الش نينيديد ابجلف نينياف تتعل نينيق ابلن نينيواحي االجتماعي نينية
ه نينيذا ال ني ْ
واالقتصادية والينية التحتية ،وهي مستمدة مجيعا من مصادر اليياانت العاملية .ومن أجل
تناول اهلدف االسرتاتيجي بشكل أ ثر والا ،يتعني إضافة العوامل الييئية اليت تؤثر على
التأثر الشديد للنظام اإليكولوجي ابجلفاف ،وهو األمر الذي ُجرب على أساس إقليمي( . )٢١
وبينما تستخدم ُهنُج املؤ رات املرَّ ية هذه أساليب واسعة الن ا لل تحقق ول تقييم األ دات
ال نمنيوذجي ،سنييكون منين الضنينيروري التأ نيد منين أ نيه ميكنينين إ تنياج النتنيائج املتحققنية (وإعنينيادة
إ تاجها بشكل مستقل) يف ل بلد على حدة لتليية معيار اخلضوع للسي رة الوطنية.
 - ١6وقد تر ب األطراف يف الدورة الرابعة عشنيرة للجننية العلنيم والتكنولوجينيا والنيدورة
الثامنة عشرة للجنة استعراض تنفينيذ االتفاقينية ،بقصنيد إعنيداد مشنيروع مقنيرر بشنيأن تقنيد
التقارير مستقيالا إىل مؤمتر األطراف ،يف أن تنظر يف هذه االستنتاجات و ذلي:
والنهج املتعدد املستوايت لوضع مؤ ر وإطار للرصد
(أ)
أن تعتمد املعايري ْ
للهدف االسرتاتيجي  3من أهداف االتفاقية ،على النحو امليني يف الفقرتني  7و١٠؛

(ب) أن ت قرر أن اإلبالغ م لوب ،بصورة منفردة أو اتمعة ،ملؤ ر املستوى ١
"االجتاه نينيات يف س نينيية األراض نينيي املش نينيمولة ابجلف نينياف إىل ام نينيوع املس نينياحة الربي نينية" ،ومؤ ني نينير
املستوى " ٢االجتاهات يف سية السكان املعرضني ملواجهة اجلفاف إىل اموع السكان" ،
و/أو مؤ ر املستوى " 3االجتاهات يف درجة إمكا ية دة التأثر ابجلفاف" ،حسب احلالة
وفق ا لألوضاع والظروف الوطنية؛
__________

()20
()21

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
Blauhut, V., Stahl, K., Stagge, J. H., T allaksen, 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
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(ج) أن ت لب من األما ة ،ابلتعاون م ع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وإطار
النظام العاملي للتحذير من األخ ار املتعددة وابلتشاور مع الربانمج املتكامل إلدارة اجلفاف
واملؤسسات املتخصصة األخرى ذات الصلة ،القيام مبا يلي:
'' 1

جتميع التقديرات الوطنية للمقايي  /املقايي اليديلة املر َّ حة
املرتي نينية هب نينيذه املؤ نينيرات واملسني نينيتمدة م نينين اموع نينيات الييني نينياانت
العامليني نينية احملني نينيددة ييني نينياانت افرتاضني نينيية وإ ح ني ني ة هني نينيذه التقني نينيديرات
لليلدان األطراف املتأثرة من أجل ا لتحقق من صنيحتها ،وفقني ا
لإلجنيرات احملنيدد يف املقنيرر /٢٢م أ  ١١-وبصنييغته َّ
املعدلنينية أبي
مقنيرر ذي صنيلة بشنينيأن اإلبنيالغ النيوطين يف إطنينيار اتفاقينية األمنينيم
عتمنينيد يف اجللسنيات القادمنية مل نيؤمتر
املتحنيدة ملكافحنية التصنيحر يُ َ
األطراف الرابع عشر؛

'' 2

إع نينيداد إر ني نينيادات منهجيني نينية بشني نينيأن املمارسني نينيات اجليني نينيدة وتقني نينيد
املسنينياعدة التقنينينية إىل ا ليلنينيدان األط نينيراف املتنينيأثرة بشنينيأن جتمي نينيع
واسنينيتخدام هنينيذه اليي نينياانت االفرتاضنينيية ،مبنينيا يف ذل نينيي منينين أج نينيل
إعداد املستهدفات ال وعية الوطنية؛

(د) أن ت قرر أن تقدم اليلدان األطراف املتأثرة تغذية مرتدة يف الوقت املناسب
بشأن اليياانت االفرتاضية واملنهجية املقرتحة لصيا ة املستهدفات ال وعية الوطنية؛
(ه) أن تدعو املؤسسات املتخصصة ذات الصلة إىل توفري إمكا ية الوصول
إىل اليياانت واملنهجيات وإىل مساعدة األما ة يف جتميع وتوفري اليياانت /التقديرات الوطنية
و ذلي استعراضها ،على النحو املذ ور يف اليندين الفرعيني (ب) و(ج) أعاله؛
(و) أن ت لب من األما ة وتدعو املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية و ريها منين
املؤسسات املتخصصة ذات الصلة إىل ضمان أن يكون وضع مؤ ر للهدف االسرتاتيجي
لالتفاقية املتعلق ابجلفاف متوائم ا مع الرؤية وخري ة ال ريق املتعلقني إبطار النظام العاملي
للتحذير من األخ ار املتعددة الذي وافق عليه املؤمتر العاملي الثامن عشر لألرصاد اجلوية
يف القرار  ،٢/١- 5ومؤ ر اجلفاف العاملي الوارد يف القرار  ( 6 / ١- 5م  ،) ١٨-و ذلي
تقرير عام  ٢٠١7ل فريق اخلربات العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين ابملؤ رات
واملص لحات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوار ( الوثيقة  ،)A/71/644والتوصيات اخلاصة
ابملؤ رات واملص لحات املتعلقة ابحلد من خماطر الكوار الواردة فيه ،واليت ووفق عليها
يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( ٢76/7١الوثيقة .)A/RES/71/276
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