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 الدورة الثامنة
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦-٤مدريد، 

 من جدول األعمال املؤقت ) أ(٣البند 
 جلنة العلم والتكنولوجيااءة وفعالية حتسني كف

 التقرير النهائي لفريق اخلرباء

 تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا
 ∗مذكرة من األمانة

 إضافة

 منهجيات تقييم التصحر على الصعيد العاملي واإلقليمي واحمللي
 موجز

خفيف من آثار اجلفاف، ُشدد على تقييم الظروف الطبيعية األحيائية          لـدى تعزيز أنشطة مكافحة التصحر والت       
مـن خـالل مؤشرات من قبيل هطول األمطار ودرجة احلرارة والغطاء النبايت ورطوبة التربة استناداً إىل                 ) البيوفيزيائـية (

صادية ومؤشرات متصلة    اقت -البيانات اليت جتمع بواسطة نظم معلومات ساتلية وجغرافية، إىل جانب مؤشرات اجتماعية             
وحىت عندما تعالَج املؤشرات واملقاييس كلتامها، فإن       . أما املقاييس، فتعاجل بدرجة أقل تقييم التصحر      . بالسياسـة العامـة   

وعند تقييم التصحر ال بد من تقييم هشاشة . املعـتاد هـو معاجلة كل فئة منهما مبعزل عن األخرى دون اندماج مناسب    
أن حتديد أساليب استخدام األراضي اليت تتسم بالفعالية يف التقليل من الضغوط البشرية املنشأ على األرض شأهنا يف ذلك ش

ومن شأن تطبيق التكنولوجيات ملكافحة التصحر والنظر يف فعاليتها من حيث التكاليف أن يتيح وضع نظم         . هشاشة التربة 
 أن اجلفاف والتصحر يتسببان يف أضرار بالغة ال تفتأ تتعاظم، ومن األمور املثرية للقلق املتزايد   . لإلنـذار املـبكر بالتصحر    

وللتغلب على هذه التحديات، ال بد من إنشاء نظم للرصد قصد التنبؤ باآلثار احملتملة للجفاف               . بسـبب تغـري املـناخ     
 .والتصحر اليت يسببها تغري املناخ وتقييمها

                                                      
 تنفيذ االتفاقية   تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب قصر الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض             ∗

 .والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٦- ١ ..................................................................مقدمـة -أوالً 

 ٤ ١٩- ٧ ................................................التصحر واجلفاف وآثارمها -ثانياً 

 ٤ ١٠- ٧ ........أهم األسباب، وجمموعات املؤشرات ذات الصلة: التصحر -ألف  

 ٤ ١٦-١١ ........................................تطبيق املقاييس واملؤشرات -باء  

 ٦ ١٩-١٧ ......الدروس اإلمجالية املستخلصة من تطبيق املقاييس واملؤشرات -جيم  

 ٧ ٥٥-٢٠ .......ل تطوير نظم لإلنذار املبكر بالتصحرمنهجية الرصد والتقييم من أج -ثالثاً 

 ٨ ٣٣-٢٨ ..............بنية منوذج متكامل لوضع نظم إنذار مبكر بالتصحر -ألف  

توحيد أساليب  : مؤشرات التصحر املتعلقة بالرصد الطويل األجل      -باء  
 ٩ ٣٧-٣٤ .........................................................املشاهدة

 ١٠ ٥٠-٣٨ ..........املياه/النبات/تقييم هشاشة األراضي بواسطة حتليل التربة -جيم  

حتلـيل الـتكلفة والعائد بشأن خيارات السياسة العامة يف جمال            -دال  
 ١٣ ٥٢-٥١ .................................................مكافحة التصحر

 تقييم القدرات   -بـناء القـدرات مـن أجل مكافحة التصحر           -هاء  
 ١٣ ٥٥-٥٣ .......................................................االجتماعية

 ١٣ ٥٦   ...........................................رصد التصحر وآثار تغري املناخ -رابعاً 

 ١٤ ٦٦-٥٧ ....................................................استنتاجات وتوصيات -خامساً 
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  مقدمة-الً أو

ال يـزال وضـع أسـاليب فعالة لرصد التصحر إحدى املهام الكربى يف تعزيز أنشطة مكافحة التصحر                  -١
ففي اجتماَعي فريق اخلرباء التابع . والتخفـيف مـن آثار اجلفاف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      

، ٢٠٠٥، ويف إسربا، بإيطاليا، يف عام   ٢٠٠٤ يف عام    للجـنة العلم والتكنولوجيا اللذين عقدا يف بكني، بالصني،        
قدمت يف هذا الصدد العديد من االقتراحات والتوصيات وجرى التأكيد على أن وضع مقاييس ومؤشرات لرصد                
التصـحر وتقيـيمه، وإنشـاء نظم صاحلة للتشغيل وجمدية من حيث التكاليف يف جمال اإلنذار املبكر باجلفاف                  

 .ام كربى عهدت هبا جلنة العلم والتكنولوجيا إىل فريق اخلرباءوالتصحر، جزءان من مه

ويف وقت سابق، قام الفريق املخصص املعين بنظم اإلنذار املبكر، الذي أنشأته جلنة العلم والتكنولوجيا،                -٢
  أعضاء وخرباء من املؤسسات املعنية وقدم تقريرين        ١٠وكان الفريق يتكون من     . بعمـل مفيد يف هذا املوضوع     

)ICCD/COP(4)/CST/4و ICCD/COP(5)/CST/4 .( ًكما سامهت شبكات الربامج املواضيعية، اليت تشكل جزءا
 ١من برامج العمل الوطنية التفاقية مكافحة التصحر، يف رصد التصحر وتقييمه، ال سيما شبكة الربامج املواضيعية 

تعزيز القدرة على التخفيف من آثار  (٥اضيعية اليت تستضيفها الصني، وشبكة الربامج املو) رصد التصحر وتقييمه(
 .اليت تستضيفها منغوليا) اجلفاف ومكافحة التصحر

وقامـت العديد من البلدان بعمل مفيد يف جمال رصد التصحر وتقييمه، لكن تبني أن هناك بعض أوجه                   -٣
الباً ما يكون رصد املناخ     وغ. القصور أو القيود، أحدها التوقف عن الرصد على نطاق واسع وعلى النطاق احمللي            

والغطاء النبايت على نطاق واسع منفصالً عن الرصد على النطاق احمللي الذي يقوم على االستشعار من ُبعد العايل                  
 .االستبانة وعلى املسوح امليدانية

ات فإذا كانت البيان. ويتعلق أحد أوجه القصور األخرى يف جمال الرصد بتحليل تسلسل العالقات السببية -٤
جتمع على أساس املقاييس واملؤشرات املتصلة بالضغط واحلالة واألثر والتنفيذ، فإنه ال يوىل اهتمام ُيذكر للعالقات 

والنتيجة هي أن حصيلة الرصد ال تتحول على النحو املالئم إىل . القائمـة بني هذه املقاييس واملؤشرات ولتعاقبها      
 .ياسة العامةتدابري ختفيف فعالة وإىل حتليل يف جمال الس

وهذا . وميكـن حتديد ثغرة ثالثة يف تطبيق املقاييس واملؤشرات الطبيعية األحيائية واالجتماعية االقتصادية       -٥
فال تزال القيود اليت تعتري إجراء تقييم متكامل للتصحر         . يـتعلق إىل حـد ما بتحليل تسلسل العالقات السببية         

 االقتصادية أحد التحديات الرئيسية أمام وضع       -األحيائية واالجتماعية   استناداً إىل املقاييس واملؤشرات الطبيعية      
 .أساليب فعالة لرصد التصحر

وُتلقـي هـذه الوثيقة نظرة عامة على احلالة الراهنة ألساليب رصد التصحر وتقييمه وتسلط الضوء على                  -٦
جات املتصلة بتكامل الرصد يف ثالثة      مث تعاجل بإسهاب االحتيا   . املقايـيس واملؤشـرات الرئيسية، وعلى ُنُهج الرصد       

 . االقتصادية-الرصد على نطاق كبري وصغري؛ والعالقات السببية؛ والروابط الطبيعية األحيائية واالجتماعية : ميادين
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  التصحر واجلفاف وآثارمها-ثانياً 

 أهم األسباب، وجمموعات املؤشرات ذات الصلة:  التصحر-ألف 

أن تدهور األراضي والتصحر مشكلتان بيئيتان رئيسيتان تؤثران مباشرة يف          ُيعـترف مـنذ فترة طويلة ب       -٧
 مليون شخص؛ وحيتمل أن تؤثرا يف ظروف معيشة أكثر من مليار شخص آخرين يف ٢٥٠ظروف معيشة أكثر من 
يجة الزراعة وقد استمر تدهور األراضي يف التفاقم يف املناطق اجلافة يف العديد من البلدان نت. حنو ثلث مناطق العامل

وأسباب التصحر الرئيسية متعددة اجلوانب     . املفـرطة واإلفـراط يف الرعي وإزالة األحراج وسوء ممارسات الري          
ومـترابطة وتشمل ضغوط السكان، وعدم مالءمة املمارسات املتبعة يف استعمال األراضي واملمارسات الزراعية،              

ويتسبب قطع األشجار   . على السياسات والتشريعات  واجلفـاف، والرتاعـات االجتماعـية، والقيود املفروضة         
ومن العوامل املهمة أيضاً اليت تؤدي إىل تدهور األراضي حرق          . عشـوائياً، إىل حد بعيد، يف تسارع تآكل التربة        

 .الغابات واألراضي احلرجية والتغريات يف ميزانية املياه يف التربة والدورة املائية

 لألراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة وشبه الرطبة بسبب           وُيفهـم التصحر على أنه تدهور      -٨
والعديد من العالقات السببية املعقدة يف الظاهرة غري        . عوامـل شـىت تشمل التقلبات املناخية واألنشطة البشرية        

ر ونتائجه مترابطة   وغالباً ما تكون أسباب التصح    . كما تتباين نتائج التصحر تبايناً شديداً أيضاً      . مفهومـة متاماً  
 .ترابطاً وثيقاً وتفضي إىل حلقة مفرغة تؤثر يف النظم اإليكولوجية وسبل معيشة الناس

 باستعراض التقارير   ٢٠٠٥وقـد قامت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة املعقودة يف عام               -٩
 باستعراض التقارير الوطنية للبلدان اآلسيوية ٢٠٠٧م الوطنية للبلدان األفريقية، ويف دورهتا اخلامسة املعقودة يف عا

وبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ومشال البحر األبيض املتوسط ووسط وشرق أوروبا وبلدان أخرى       
وجاء يف االستعراض   . واستدلت هذه االستعراضات على أسباب التصحر يف العديد من التقارير الوطنية          . متضررة

 امـت بـه جلـنة اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة للتقارير اليت قدمتها البلدان األفريقية                   الـذي ق  
)ICCD/CRIC(3)2/Add.1 (        على وصف خمتلف أنواع تدهور األراضي وعلى       "أن التركـيز ينصـب يف معظمه

و املناطق السكنية، واإلفراط يف     عمليات قطع األشجار املقترنة بتوسيع رقعة األراضي الزراعية أ        (العوامل الفاعلة   
وأظهرت االستعراضات أنه قد    .)". قطع األنواع اخلشبية للتزود باحلطب، وحرائق الغابات، وإرهاق املراعي، إخل         

 ".البيانات الواردة يف التقارير شحيحة"جرى وضع مؤشرات طبيعية أحيائية لفهم أسباب التصحر وأنواعه، لكن 

مؤشرات رصد التصحر وتقييمه اختالفاً شديداً ألنه يرتبط بتطور تنفيذ اتفاقية           وخيتلف تطبيق مقاييس و    -١٠
وقد كشفت عملية االستعراض يف     . مكافحـة التصحر، ال سيما على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي          

أمريكا الالتينية الـدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن أوجه تباين يف ذلك التطبيق يف بلدان آسيا و        
 .ومنطقة البحر الكارييب ومنطقيت مشال البحر األبيض املتوسط ووسط أوروبا

  تطبيق املقاييس واملؤشرات-باء 

اضـطلعت جلـنة العـلم والتكنولوجيا بأعمال يف جمال املقاييس واملؤشرات، ال سيما من خالل الفريق        -١١
 وقدم توصيات يف الدورة     ١٩٩٨واجتمع الفريق مرتني يف عام      . املخصـص املعين باملقاييس واملؤشرات التابع هلا      
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وأقـر الفريق اإلطار املوضوع الختيار املقاييس       ). ICCD/COP(2)/CST/3/Add.1(الثانـية ملؤمتـر األطـراف       
وحاولت عدة بلدان   ). ICCD/COP(1)/CST/3/Add.1(واملؤشرات على النحو املقترح يف الدورة األوىل للمؤمتر         

 .دد جمموعة من املقاييس واملؤشرات املناسبة لتيسري تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحرالحقاً أن حت

ويف الـدورة اخلامسـة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قدمت أمانة االتفاقية مذكرة تفسريية ومبادئ                -١٢
زات القطرية،  ويف الفرع اخلاص باملوج   ). ICCD/CRIC(5)/INF.3(توجيهـية مـن أجل إعداد التقارير الوطنية         

بيد أن التقرير   . أوردت املبادئ التوجيهية مقاييس ومؤشرات رئيسية تشري إىل التصحر وظروف البلد ذات الصلة            
يشري إىل أن   ) ICCD/CRIC(5)/2/Add.1 (٢٠٠٦التولـيفي بشأن التقارير اليت قدمتها البلدان اآلسيوية يف عام           

وهذا يتماشى مع ما  ". الطبيعية األحيائية للتصحر واجلفاف شحيحة    البيانات الواردة يف التقارير بشأن املؤشرات       "
 .٢٠٠٥قيل عن البلدان األفريقية يف عام 

وعـلى العكس من ذلك، بذلت بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب جهوداً أكثر تنسيقاً على                 -١٣
اييس واملؤشرات يف جمال رصد التصحر      مـدى السـنوات املاضية للعمل على التوصل إىل فهم موحد لتطبيق املق            

ونظمت بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب      ). ICCD/CRIC(5)/3/Add.1(وتقييمه حسب التقرير التوليفي     
كما وضعت تلك البلدان وثيقة بشأن دور       . حلقـات عمـل إقليمـية وُوزع برنامج حاسويب متصل باملوضوع          

. شعبية يف وضع نظم لرصد تدهور األراضي باستعمال مقاييس ومؤشرات       املـنظمات غري احلكومية واجملتمعات ال     
وأفادت ثالثة بلدان عن إحراز تقدم يف تعزيز نظم رصد          . وشارك َبلَدان يف مشروع تقييم تدهور األراضي اجلافة       

 يف  ومع ذلك، فقد جاء   . تدهور األراضي بالتعاون مع مؤسسات أكادميية ووكاالت تعاون حكومية دولية وثنائية          
التقرير التوليفي أنه مل يكن ممكناً على الصعيد اإلقليمي التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مقاييس قابلة للمقارنة                  

 .والتطبيق، ولو بشكل عام، وأن هناك حدوداً تقيِّد تطبيقها

ز يف التقرير   وأحـرزت بلدان االحتاد األوروبـي تقدماً كبرياً يف تطبيقات املقاييس واملؤشرات كما يرب            -١٤
فقد جاء يف هذا التقرير أن بلدان االحتاد املتضررة من التصحر أفادت بأهنا ). ICCD/CRIC(5)/4/Add.1(التوليفي 

شاركت، مبعية شركاء أوروبيني آخرين، يف العديد من املشاريع العلمية املتعلقة باملقاييس واملؤشرات، مثل نظام               
DISMED)    تصحر لبلدان البحر األبيض املتوسط    نظام املعلومات املتعلقة بال (  ومشروعDesertLinks)  مكافحة

 INDEXومشروع ) الربط بني العلوم وأصحاب املصلحة: التصـحر يف أوروبا املطلة على البحر األبيض املتوسط   
 .، وتشكل كل هذه املشاريع قواعد مرجعية مهمة)املؤشرات والعتبات اخلاصة بالتصحر وجودة التربة ومعاجلتها(

، الذي متوله وكالة الفضاء األوروبية وينفذه احتاد        )رصد التصحر  (Desertwatchوقـد ُوضع مشروع      -١٥
مؤلـف مـن مؤسسـات علمية، خصيصاً لدعم البلدان يف تقدمي التقارير مبوجب املرفق الرابع التفاقية مكافحة      

وأرسى املشروع منهجية  . نذار املبكر التصـحر بشـأن تنفيذ االتفاقية على الصعيد اإلقليمي يف جمايل الرصد واإل            
وشارك يف وضع املشروع    . تسـتند إىل مراقـبة األرض لرصد وتقييم التصحر يف املناطق القطرية ودون القطرية             

خرائط للغطاء  " رصد التصحر "وقدم نظام   . وتطويره هيئات تنسيق وطنية تابعة لكل من إيطاليا والربتغال وتركيا         
ابسة الربتغال، ولسردينيا وصقلية وبازيليكاتا يف إيطاليا، ولكونيا كانابينار         األرضـي ومؤشـرات تصحر لكل ي      

 هكتار حسب بيانات مراقبة     ١٠٠ و ١ومسـتجمع مـياه كوروه يف تركيا، وذلك باستبانة مكانية تتراوح بني             
 ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ وبني عامي    ١٩٩٤ و ١٩٨٤واستعمل تطور استخدام األراضي بني عامي       . األرض املسـتعملة  
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يـيم الـتغريات الطائرة على استخدام األراضي حسب ما ورد يف حاشية تفسريية تستند إىل الغطاء األرضي                  لتق
أيضاً " رصد التصحر "وطبقت منهجية مشروع    . بالشكل الذي حدده برنامج تنسيق املعلومات البيئية يف أوروبا        

النبات /شرات تستند إىل وفرة الصخر    املشـاهدات األرضية لتقييم الدليل القياسي لتدهور األراضي باستعمال مؤ         
 .وكفاءة استغالل األمطار

وثبتـت صحة خرائط الغطاء األرضي واملؤشرات اليت قدمت عند تطبيقها على مناطق جتريبية من خالل                 -١٦
 االقتصادي  -وعاجل املشروع البعد االجتماعي     .  يف املائة  ٨٠مسوح ميدانية أظهرت درجة دقة أعلى من عتبة ال            

 عرب استعمال منوذج الستخدام األراضي وضعته خصيصاً وطبقته بنجاح يف حوض هنر غوادالينتني مشاريع للتصحر
 " السياسـات املـتعلقة باسـتغالل األراضي ملكافحة التصحر        "االحتـاد األورويب البحثـية يف إطـار بـرنامج           

)MEDACTION .(         ضي يف ظل الضغوط    ويقـدم منـوذج استخدام األراضي سيناريوهات لتغري استخدام األرا
 . االقتصادية اليت حيددها املستعمل-االجتماعية 

  الدروس اإلمجالية املستخلصة من تطبيق املقاييس واملؤشرات-جيم 

تتفاوت بني العديد من البلدان مراحل تطبيق مقاييس ومؤشرات رصد التصحر وتقييمه، ال سيما من حيث                 -١٧
 االقتصادية  -قد مجعت هذه البلدان قدراً كبرياً من البيانات االجتماعية          الظـروف املناخـية والطبيعية األحيائية، و      

 .املتصلة مبكافحة التصحر

لكن البيانات، حسب التقرير التوليفي بشأن بلدان أوروبا الشرقية ومشال البحر األبيض املتوسط، مل تقدَّم  -١٨
 االقتصادية أو الظروف    -ألوضاع االجتماعية   على حنو يسمح بتحديد العالقات بني تدهور املوارد الطبيعية أو ا          

 .املعيشية أو تنمية املوارد البشرية لبلد أو منطقة متضررة

واسـتناداً إىل الـدروس اإلمجالية املستخلصة من تطبيق املقاييس واملؤشرات، ميكن حتديد النقاط التالية                -١٩
 :ت من أجل رصد التصحر وتقييمه بفعاليةبوصفها حتديات مقبلة تعترض سبل حتسني تطبيق املقاييس واملؤشرا

ال جتمع البيانات عادة بالتتايل على مدى فترة معينة من          . التـتابع يف مجع املعلومات وتقييمها      )أ( 
الزمن وميكن أن تكون البيانات اليت جتمع على فترات متفرقة أو بصورة عابرة جمرد مرجع، لكن ال ميكن أن توفر              

 سات املطلوبة؛أساساً كافياً لوضع السيا

ال بد من زيادة تطوير وصقل منهجيات رصد التصحر وتقييمه؛          . وضع املنهجيات واعتمادها   )ب( 
وال بد أيضاً من األخذ هبا يف القيام بأنشطة تقييمية للحفاظ على االتساق طيلة عملية التقييم ألن الُنُهج االجتهادية 

 أو غري املتسقة تقوض نتائج تقييم التصحر؛

كان يشدَّد  .  االقتصادية واملتصلة بالسياسة العامة    -جلمـع بني األبعاد البيئية واالجتماعية       ا )ج( 
كثرياً على تقييم الظروف الطبيعية األحيائية من خالل مؤشرات من قبيل هطول األمطار ودرجة احلرارة والغطاء                

أما معاجلة املؤشرات   . ظام املعلومات اجلغرافية  النبايت ورطوبة التربة استناداً إىل البيانات اليت جتمع عرب السواتل ون          
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وحىت عندما تعالَج كلتا .  االقتصادية واملتعلقة بالسياسة العامة فتحظى بنصيب أقل يف تقييم التصحر-االجتماعية 
 فئيت املؤشرات هاتني، فإن كل فئة تعالَج مبعزل عن األخرى دون أي اندماج بينهما؛

جيب أال يظل التقييم جمرد عملية لفهم آليات        . ضع تدابري تدّخل فعالة   التقييم بوصفه أساساً لو    )د( 
التصـحر والظروف الطبيعية األحيائية القائمة؛ بل ال بد من ربطه بعملية استكشاف التدابري والسياسات الفعالة                

زيد من  ومن مث جيب استعمال مؤشرات اآلثار والتنفيذ، هلذه األغراض، على حنو يتسم بامل            . ملكافحـة التصـحر   
 االستباقية؛

جيب التغلب على أوجه القصور الرئيسية يف تقييم التصحر عرب اختاذ مبادرات يف   . بناء القدرات   )ه( 
ومع أن هناك بعض    . جمـال تنمـية القدرات لبناء القدرات املؤسسية وتعزيز تنمية املوارد البشرية هلذه األغراض             

ن احلاجة تدعو إىل تعزيز تبادل املعلومات وتوسيع الشبكات وإقامة  أشـكال التعاون التقين، مبا فيها التدريب، فإ       
 .الشراكات بشأن هذه األنشطة

 منهجية الرصد والتقييم من أجل تطوير نظم لإلنذار املبكر بالتصحر -ثالثاً 

ففي ميدان  . ينبغي وضع منوذج كمي متكامل بوصفه طريقة لتقييم آثار التصحر وتنفيذ تدابري ملكافحته             -٢٠
تقييم التصحر وتدابري مكافحته، ال ميكن تقدمي حلول بالتركيز على مشكلة معزولة من زاوية واحدة، واالكتفاء                

وتشكل تدابري مكافحة التصحر املتمثلة حصراً يف إعادة . باستحداث أجنع التدابري لتلك املشكلة بعينها دون غريها 
ترتب على هذا النوع من التدخل اخنفاض املستوى املعيشي وغالباً ما ي. التغطـية بالنـبات مثاالً جيداً على ذلك     

 .للسكان احملليني وقلة توافر املياه

أي اخليار الذي ينص على استخدام املوارد الطبيعية        (وينبغي أن حيدد تقييم التصحر أنسب خيار متوازن          -٢١
ر املكونة، ومن مث احلفاظ على النظام       ميكن من خالله احملافظة على التوازن بني خمتلف العناص        ) استخداماً مستداماً 

برمته، يف الوقت الذي تستخدم فيه األراضي لدعم احلياة وحيافَظ فيه على الغطاء النبايت ملنع تدهور األراضي، مما                  
 .يتيح صون النظام البيئي على األجل الطويل باستعمال املوارد الطبيعية احمللية احملدودة أكفأ استعمال

وضع منوذج كمي متكامل شرطاً ال بد منه حلل هذه املشكلة، وهو يتطلب االنطالق من          وهلـذا الشكل     -٢٢
ومن الضروري هلذا النموذج املتكامل يف جمال التصحر ليس وجود . منظور شامل والتحلي متاماً باملوضوعية العلمية

 والتدبري اإلداري حبيث    فهم شامل آلليات التصحر فقط، بل أيضاً دراسة عملية التصحر يف إطار صنع السياسات             
 .ميكن وضع أجنع هنج إداري يف شكل قابل للقياس الكمي

الذي اقترحته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان       "  االستجابة - احلالة   -الضغط  "واسـتناداً إىل إطـار       -٢٣
 النظر يف الظواهر املعنية، االقتصادي بوصفه إطاراً أساسياً يف التقييم البيئي، ينبغي أن هتدف أي دراسة جتريبية إىل     

قصد وضع منوذج وتطبيقه، مع فهم العالقة بني مؤشرات تدهور األراضي ومؤشرات أسبابه ونتائجه، وذلك ألن                
 .التصحر حيدث من خالل تركيبة معقدة من العناصر على النطاق احمللي
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ذا النطاق األوسع األساس    ويوفر التقييم على ه   . لكن الظاهرة تتجلى على نطاق أوسع يف الوقت نفسه         -٢٤
بيد أن صعوبة اجلمع بني اتساع النطاق وشدة التعقُّد يف . الـذي ال غـىن عنه لوضع السياسات وصنع القرارات    

 .دراسة وحيدة أدت إىل جتزؤ حبوث التصحر التقليدية حسب النطاقات املكانية لكل مشروع

. نوعة، ُتستخلص من املسوح امليدانية    ويتطلـب تقيـيم التصحر وجود مقدمات تقوم على مؤشرات مت           -٢٥
ومما يؤسف لـه أن    . فمعدل التغطية النباتية، على سبيل املثال، ال ميكنه، أن يكشف وحده عن االستقرار البيئي             

املؤشرات املتنوعة للمشاهدات والتقديرات الواسعة النطاق اليت ميكن أن توفر األساس الالزم لتقييم عملية التصحر 
 .ية العملية للتطبيق وقد يستمر هذا األمر يف املستقبل القريبتعوزها القابل

وبالـتايل، فمـن الضروري التركيز على العمليات احملددة اليت ينطوي عليها تدهور األراضي يف مواقع                 -٢٦
فمـن شأن إجراء مسوح ميدانية على نطاق حملي أن يسمح بتحديد املراحل اليت تنطوي عليها عملية                 . بعيـنها 

اإلصالح /وعليه، ميكن تقييم استقرار النظام اإليكولوجي يف كل مرحلة من مراحل التدهور           . اإلصالح/الـتدهور 
 .التقديرات الواسعة النطاق/هذه ووضع مناذج تشتمل يف مؤشرات ميكن تطبيقها على املشاهدات

يل من  وبانـتهاج هـذا الـنهج يف كـل موقع، سيكون من املمكن تقييم االستدامة من خالل عدد قل                   -٢٧
وإضافة إىل ذلك، وبالنظر إىل أن عمليات       . املؤشـرات، والـيت ميكن أيضاً استخالصها استناداً إىل نطاق واسع          

اإلصالح ستكون على األرجح متماثلة يف البيئات املتماثلة، فإن من املمكن تنظيم التجمعات اجلغرافية              /الـتدهور 
تعمال طريقة إيكولوجيا البيئة الطبيعية واملسوح امليدانية       البيئـية، ممـا يتيح إجراء تقييمات على نطاق واسع باس          

التقديرات املستمدة من مؤشرات مستخلصة على      /وباتباع هذا النهج، سيشدَّد على املشاهدات     . املـتعددة النقاط  
نطـاق واسـع، وعلى فهم تفاصيل عملية التصحر ومقاييسها على نطاق إقليمي؛ وسُتدمج مزايا كال النطاقني                 

سيشتمل . ويف ظل هذا اإلطار الكلي، ستتألف الدراسة التجريبية من ثالثة مواضيع فرعية           . ني دجماً متناسقاً  املكاني
، إضافة إىل وضع منوذج متكامل ٣ و٢ على تنسيق النتائج املستخلصة من املوضوعني الفرعيني ١املوضوع الفرعي 
تقديرات من خالل مؤشرات التصحر الواسعة /دات فسيتضمن القيام مبشاه٢أما املوضوع الفرعي . وطرائق للتقييم

لتحليل ظواهر التصحر على    "  االستجابة - احلالة   -الضغط  " اعتماد إطار    ٣وسيشمل املوضوع الفرعي    . النطاق
 .أساس املسوح والتجارب امليدانية قصد وضع مقاييس، واستكشاف تدابري اإلصالح

 التصحر بنية منوذج متكامل لوضع نظم إنذار مبكر ب-ألف 

وطرائق التقييم اليت ستستعمل هذا     ) ١الشكل  ( وضع منوذج متكامل     ١سيشـمل املوضـوع الفـرعي        -٢٨
ولوضع النموذج، فإن البيانات . النموذج، وكذلك تنسيق العمل املضطلع به يف إطار املوضوعني الفرعيني اآلخرين

اإلصالح املتصلة بالتصحر، واملستوى احلرج /ر واملتعلقة بعمليات التدهو- ٣املستخلصة يف إطار املوضوع الفرعي 
لكثافة الرعي يف كل مرحلة، واالستقرار والصمود يف وجه تغري املناخ وتدخل البشر، والنقاط احلامسة فيما يتعلق                 

 سُتدرج يف النموذج على حنو يسمح بالقيام حبسابات وفق          -) أي املـراحل القياسية   (باالسـتقرار والصـمود     
 .٢ النطاق اليت ستكون قد عوجلت يف ااملوضوع الفرعي املؤشرات الواسعة
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اإلصالح تنطوي على تغريات نوعية معقدة يف النظام اإليكولوجي، فإنه جيب           /وملا كانت عملية التدهور    -٢٩
وينبغي أن تشمل النمذجة يف الوقت نفسه مناذج        . تركـيز اجلهـود عـلى احلفاظ على منوذج جترييب شبه كمي           

ميكن ) مثل مناذج حتول املادة العضوية يف التربة وتآكل التربة والرعي         (تطبيق يف جماالت عدة     للعملـيات قابلة لل   
 .تطبيقها على نطاق واسع

والستكشاف قابلية النماذج للتطبيق الشامل أياً كان التغري املكاين ومسايرة التغريات املكانية اليت ال ميكن  -٣٠
جتريبية، ) بارامترات(، ستوضع معلمات ٢شمولة باملوضوع الفرعي تفسريها بشكل كامل مبجموعات املؤشرات امل

وسيسمح تعديل املعلمات باجلمع على حنو مناسب بني        . أو منـاذج، عـلى حدة، لكل نوع من البيئات الطبيعية          
 .النتائج احملسوبة لنوع بعينه، مما يتيح مراعاة أي تغري يف العناصر البيئية

 االقتصادية على املستوى الكلي، سواء أكانت     -يع املعلومات االجتماعية    ويف الوقـت نفسه، ينبغي جتم      -٣١
إحصائية أم غري إحصائية، وينبغي استعمال طريقة استنباط مناسبة ميكن إدراج هذه املعلومات مبوجبها يف اخلرائط 

ى املؤشرات الطبيعية   وسـتعالَج هذه املعلومات وفقاً لنظام املعلومات اجلغرافية، علماً بأن احلصول عل           . املكانـية 
 .٢األحيائية للتصحر يتم يف إطار املوضوع الفرعي 

ويف اخلـتام، سيجري من خالل إدماج النماذج اليت أنشئت واملعلومات اليت مجعت يف بعضها البعض،                 -٣٢
 يوضـع نظـام واسع النطاق لرسم اخلرائط، يشمل التغريات البيئية السابقة والتغريات يف كثافة الرعي، وكذلك                

. اإلصالح عقب التدابري املضادة اخلاصة بالوقاية من التصحر، إىل جانب طاقة املراعي واملقاييس            /مرحلتا التدهور 
وستجرى يف أول األمر عملية حماكاة تشمل عدة عقود سابقة لفهم           . ومـىت وضـع الـنظام، سيتم إجراء تقييم        

ان االعتبارات السياسية والسياسات االقتصادية ويف الوقت نفسه، ستؤخذ يف احلسب. اجتاهات التصحر طويلة األمد
وستدرج نتائج التقييم يف النموذج . والبيئـية يف املـناطق املستهدفة حبيث ميكن تقييم آثارها السلبية على النبات     

 . اقتصادية كلية-املتكامل بوصفها آثاراً تسببت فيها عوامل اجتماعية 

البيئية يف سياقها الصحيح مع مراعاة ظروف التصحر   ) هاتالسيناريو(وسـُتدرس العديد من السياسات       -٣٣
وسيجري التحقق من جدوى كل سيناريو من حيث اخللفية         . احلالـية، وستقيَّم املزايا النامجة عن هذه التدخالت       

ضي وعند تقييم آثار سياسة بعينها، سيوىل االهتمام أيضاً لقواعد استخدام األرا. االجتماعية واالقتصادية والثقافية
مبا يف ذلك التكاليف البشرية واالقتصادية لتدابري التكنولوجيا        (ولفعالـية هـذا االستخدام من حيث التكاليف         

، حبيث يشجَّع على أنسب منط توزيع مكاين لعدد رؤوس املاشية بغرض الرعي لتجنب تدهور األراضي                )البيئـية 
 .والوصول إىل القدرة املناسبة على التحمل

 توحيد أساليب املشاهدة: حر املتعلقة بالرصد الطويل األجل مؤشرات التص-باء 

الرقم القياسي املوحد الفرق    (ومؤشرات الكساء اخلََضري    ) األمطار، أساساً (سـيطرت مؤشرات املناخ      -٣٤
وقد تبينت  . حىت هذه اللحظة على جمال الرصد الواسع النطاق ألغراض تقييم التصحر          ) للغطـاء النبايت، أساساً   

لتقييمات اليت تقوم على تشكيالت من هاتني اجملموعتني من املؤشرات بالنسبة إىل نظم اإلنذار املبكر القصري فعالية ا
األمد، اليت من أمثلتها النظم اخلاصة باجلفاف، لكنها ليست مناسبة لتوفري تقييم دقيق لعملية التصحر بكاملها، اليت 
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وقد أشار الفريق   . تداخالت املعقدة بني عناصر خمتلفة    ال تظهـر إال عـلى مـدى عدة سنوات أو أكثر نتيجة ال             
املخصص املعين بنظم اإلنذار املبكر إىل أمهية اعتبار التربة مؤشراً ألن هلا عالقات مباشرة بالتغريات اليت حتدث على 

 .مر الزمن، كما أن حلالة التربة تأثرياً كبرياً على مدى صمود إنتاجية األرض أمام املؤثرات

، مبساعدة االستشعار من ُبعد وحماكاة النماذج ونظام املعلومات اجلغرافية،          ٢مل املوضوع الفرعي    وسيش -٣٥
توحـيد أسـاليب املسوح الواسعة النطاق والطويلة األجل باستعمال مؤشرات طبيعية أحيائية مثل الغطاء النبايت                

يت والكتلة األحيائية واإلنتاجية األولية   وسـتأخذ مؤشرات النبات يف االعتبار نوع النبات والغطاء النبا         . والـتربة 
وسـتعّبر مؤشرات التربة عن حمتوى رطوبة التربة وتساقط الثلج واحملتوى الكربوين العضوي يف التربة            . الصـافية 

، سُيدَرس مدى دقة كل مؤشر يف ٣وباالقتران باحملور الفرعي . املياه/السـطحية ودرجـة الـتآكل بفعل الرياح      
 .كما سُينظر يف مؤشرات أخرى حمتملة. ستدامةاستخدامه لتقييم اال

وقد أتاح استعمال االستشعار من بعد على نطاق واسع فهم مؤشرات الكساء اخلََضري بدقة؛ مثل الغطاء  -٣٦
. وتبني أن الرقم القياسي املوحد الفرق للغطاء النبايت قادر على اإلتيان بنتائج دقيقة            . النـبايت والكـتلة األحيائية    

جلعل تطبيقه ممكناً )  ستانفورد- أميس-هنج كارنيغي (CASAاإلنتاجية األولية الصافية، سُيحسَّن منوذج     ولتقدير  
وخبصوص رصد رطوبة التربة، وملا كانت املناطق املستهدفة تشمل خطوط عرض باردة،            . عـلى املناطق القاحلة   

 خوارزمية تستند إىل بيانات إشعاع      بعضها ميثل أراضي دائمة التجمد، سُتستخلص بيانات طويلة املدى بواسطة         
مشعاع املسح املتعدد الترددات     (SMMRاملوجـات الصـفرية املستمدة من سواتل مثل السواتل العاملة بنظامي            

وسُترصد كميات ). جهاز التصوير باملوجات الصفرية املزود بنبيطة استشعار خاصة (SSMIو) باملوجات الصفرية
 بدون التقليدي  الطيفي اخلطي من التربة باحلدةف مستمداطيأاحلصول على اسعة بالكربون العضوي يف املناطق الو

 .ووضع منوذج لالحنسار بغرض اجلمع بني القياسات الطيفية وبيانات املسوح امليدانية طيافمزج بني األ

اقط الثلج وهناك جانب آخر سينظر فيه وهو أثر تس. الرياح مبحاكاة النماذج/وسيقدر التآكل بفعل املياه -٣٧
يف املـناطق املسـتهدفة، ألنه مل تكن هناك أي حماولة سابقة لتقييم جتمد التربة وما يترتب عليه من تآكل تقييماً           

 ومـن خـالل املسـوح امليدانية، ستوضع طريقة لتقييم اآلثار اليت حيدثها تساقط الثلج وجتمد التربة                 . منهجـياً 
 .على التآكل

 املياه/النبات/سطة حتليل التربة تقييم هشاشة األراضي بوا-جيم 

لكـي تسـتخدم مؤشرات التصحر يف تقييم هشاشة األراضي، فمن الضروري أن تكون هناك مقاييس                 -٣٨
وحلل هذه املشكلة، من    . لكن انعدام تعريف واضح للتصحر يسبب التباساً عند وضع مقاييس التصحر          . واضحة

وعليه، فمن الالزم وضع أدوات تسمح بتقييم . امة الظروفالضروري حتديد ما إذا كان التصحر يتوقف على استد
والواقع أن حبوث التصحر بشأن مقاييس االستدامة تكاد تكون منعدمة، ال سيما خبصوص             . االسـتدامة علمـياً   

 .املشاريع الكربى

من مغذيات  وجتسـد العالقة بني املوارد الطبيعية واالستدامة، يف املناطق املستهدفة، ما تتضمنه النباتات               -٣٩
على أصناف النبات،   ) طاقة املراعي (ويتوقف كم املغذيات القابلة للهضم اليت ميكن استهالكها         . قابلـة للهضم  



ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6 
Page 11 

وختتلف هذه العوامل اختالفاً كبرياً حسب الظروف الطبيعية  . وتركيبة األنواع، وكم املغذيات واإلنتاجية احلاليني     
 .ية ونوع التربة، والتغريات اليت يتسبب فيها البشرمثل املناخ واخلصائص الطوبولوجية واجليولوج

وبشكل أكثر حتديداً، ففيما عدا العواقب املباشرة للتدخل البشري عرب رعي املاشية، واخنفاض اإلنتاجية،           -٤٠
ية كيميائ/أصناف النباتات، فإن اآلثار غري املباشرة تتجسد بقوة يف شكل تغريات فيزيائية/والتغري يف تركيبة األنواع

وتآكل ) تقلص إمجايل لقشرة التكوين، اإلنضغاط    (، وتغريات فيزيائية    )فقدان مغذيات التربة والتملح   (يف الـتربة    
وللقدرة على الصمود أمام املؤثرات عالقة وثيقة بتدهور التربة، الذي ال يكتفي بتقييد استعادة األرض               . الـتربة 

وينبغي تقدير خمتلف مراحل عملية .  وعلى حنو ال رجعة فيهإنتاجيتها، بل يفضي أيضاً إىل تدهور األراضي بسرعة
 .التصحر تقديراً شامالً لدى تقييم هذه العملية

 إىل موضوعني فرعيني ثانويني، مها تقييم هشاشة األرض بواسطة املسح           ٣وينقسـم املوضـوع الفرعي       -٤١
 .امليداين والتقييم الفسيولوجي واإليكولوجي لتدهور التربة

 شاشة األرض بواسطة املسح امليداينتقييم ه -١

اسـتناداً إىل خـريطة مواضـيعية للمناخ واخلصائص الطوبولوجية واجليولوجية والتربة، تقّسم املناطق               -٤٢
مث ُتنشأ حمطة رصد . املستهدفة أوالً إىل عدة أنواع من البيئات الطبيعية طبقاً للخصائص اإليكولوجية هلذه البيئات       

وهنا ُيرصد الطقس وتآكل التربة وغري ذلك       .  بالتعاون مع باحثني من البلدان الشريكة      يف كـل من هذه املناطق     
وسُتنشأ مراٍع مسيَّجة ألغراض االختبار     . وتقـدَّر درجـة التآكل اعتماداً على أنشطة النويدات املشعة يف التربة           

قة بني عملية   كما سُتدرس العال  . بكـثافات رعـي مـتفاوتة حيـث ستدرس مؤشرات التصحر دراسة شاملة            
 .اإلصالح وكثافة استخدام األراضي وحالة التوازن احلركي ومعدل التغري من مستوى إىل آخر/التدهور

وبالتزامن مع هذه الدراسات، سيجرى مسح شامل للمنطقة اجملاورة قصد االستزادة من املعرفة بعمليات               -٤٣
غريات املكانية يف هذه العمليات، ومن مث تصنيف البيئة اإلصالح الطويلة األجل وحتديد أوجه التشابه يف الت/التدهور

وسيكشف هذا اجلمع بني التجريب والرصد النقطة       . يف جمموعات استناداً إىل التشابه يف العوامل البيئية األساسية        
 .صمودها أمام تغري املناخ والتدخل البشري لكل جمموعة مصنفة بيئياً/احلرجة لكثافة الرعي واستقرارها

عـالوة عـلى ذلـك، ومـن خالل تعيني النقاط احلامسة اليت تطرأ عندها تغريات كبرية على درجة                   و -٤٤
وانطالقاً من مستويات التدهور    . الصمود، ستحدَّد تركيبة املؤشرات الالزمة لكي تكون خط األساس        /االستقرار

مثل تركيبة  ( تقديرها   احملـددة بوصـفها خط أساس، سيجري اختيار عدة عناصر من اليت ميكن للسكان احملليني              
وسينصب التركيز  . ، وسُتقترح مؤشرات قياسية لتشخيص أوضاع األراضي احمللية       )األنواع النباتية والغطاء النبايت   

على املؤشرات اخلاصة باألنواع النباتية؛ ومن خالل التجارب املتعلقة بالنمو سيتم حتليل أثر العوامل املتصلة بالتربة 
 .جية واإليكولوجية لألنواع النباتيةعلى الطبيعة الفسيولو

اإلصالح املناسبة فيما يتعلق    )/إدارة النظم االيكولوجية  (وإضافة إىل ذلك، ستستكشف أساليب اإلدارة        -٤٥
فعلى سبيل املثال، مع أخذ إنتاجية األرض والتنوع البيولوجي بعني االعتبار،           . بكـل مرحلة من مراحل التدهور     

 تدهور األراضي ما إذا كان يتعني تقييد كثافة الرعي قصد تعزيز إصالح الغطاء النبايت أو سيتقرر استناداً إىل درجة
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وستصبح النتائج املستخلصة يف إطار هذا املوضوع       . استحداث أساليب تكنولوجية لتثبيت التربة وزراعة النباتات      
الصمود، /ل التدهور، واالستقرار، أساس ختطيط مراح٢الفرعي الثانوي، عند إضافتها إىل نتائج املوضوع الفرعي 

 . بوصفه إطارا١ًوتدابري االنعاش املناسبة، باستعمال النموذج املتكامل املستخلص من املوضوع الفرعي 

 التقييم الفسيولوجي واإليكولوجي لتدهور التربة -٢

ى النبات وتركيبة   يركـز هذا املوضوع الفرعي الثانوي على أثر اخلصائص الفيزيائية الكيميائية للتربة عل             -٤٦
وباستعمال العينات اليت مجعت يف املنطقة املستهدفة، ستجرى        . األنـواع واإلنتاجية األولية الصافية بوجه خاص      

من حيث كثافة اإلشعاع ودرجة حرارة اجلو       (اختبارات النمو يف خمترب خاضع لظروف حمكومة يف جانبها البيئي           
، وذلك حلفز البيئة )ث التوزُّع احلجمي للجسيمات والرطوبة واملغذياتمن حي(وجانبها املتعلق بالتربة ) والرطوبة

يف املـنطقة املسـتهدفة؛ وسيحلَّل نشاط املعلمات الفسيولوجية لألنواع النباتية املتخذة كمؤشرات رئيسية، مثل             
 .معدالت النتح والتمثيل الضوئي، مقارنة خبصائص التربة

لعوامل املتصلة بالتربة واخلصائص الفسيولوجية واإليكولوجية      وسيسـتعمل منـوذج لشرح العالقة بني ا        -٤٧
وستحدد صحة النموذج مبقارنة نتائجه ببيانات النبات والتربة  . للنبات، فضالً عن اآلثار املتبادلة فيما بني األنواع       

 اليت تكون فيها وعالوة على ذلك، سيقدر التغري يف تركيبة األنواع واإلنتاجية يف احلاالت      . يف املـنطقة املستهدفة   
كما سيوفّر مسح مؤشرات الكساء اخلضري طريقة لتشخيص        . الـتربة أكثر تدهوراً وتدابري االصالح قد ُنفذت       

 .تدهور التربة

ومنوذج املعادلة العاملية املنقحة    ) WEAM(ويقـاس تآكل التربة وفقاً لنموذج قياس التآكل بفعل الرياح            -٤٨
علمات املستعملة يف النموذج األول إىل مصادر بيانات متنوعة مثل املركز           وتستند امل ). RUSLE(لـتآكل التربة    

التابع هلذا املركز، واإلدارة    " إعادة التحليل "، ومشروع   )ECMWF(األورويب للتنـبؤات اجلوية املتوسطة املدى       
ن احلكومية، ومركز   الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي، واملراكز الوطنية للتنبؤات البيئية، وجامعة أوريغو          

الذي ) AVHRR(حبوث القوات اجلوية وحبوث املياه، واملقياس اإلشعاعي املتقدم ذو القدرة التحليلية العالية جداً              
شـارك يف وضـعه كـل من اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية                  

 ).ناسا(والفضاء 

، ومقياس  )AMSR(ات األخرى مقياس اإلشعاع املتطور للمسح باملوجات الصغرية         ومـن مصادر البيان    -٤٩
، والساتل املتقدم لرصد    )EOS) (AMSR-E(اإلشـعاع املتطور للمسح باملوجات الصغرية لنظم مراقبة األرض          

، وبرنامج )SSM/I(، وجهـاز التصـوير باملوجـات الصغرية املزود بنبيطة استشعار خاصة             )ADEOS(األرض  
 ).DMSP(سواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية لألغراض الدفاعية ال

وخبصوص تآكل التربة بفعل امليـاه، ميكن استعمال منـوذج املعـادلة العامليـة املنقحة لتآكـل التربـة  -٥٠
)RUSLE .( وإضافة إىل تآكل التربة، لوحظت تغريات يف الكساء اخلضري يف مواقع خمتارة بوصفها إشارة إىل بدء

وليس من السهل مالحظة التغري يف تركيبة أنواع النجيليات عرب االستشعار عن بعد أو باستخدام               . كل التربة تـآ 
ومن جهة أخرى، فإن التغريات يف تركيبة النباتات أو تدهور الكساء           . الـرقم القياسـي املوحـد الفرق للنبات       
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ألن تدهور الكساء اخلضري هو أحد      اخلضـري مسـات رئيسـية جيب إدماجها يف نظم اإلنذار املبكر بالتصحر              
 .املؤشرات األولية لتدهور التربة والتصحر

  حتليل التكلفة والعائد بشأن خيارات السياسة العامة يف جمال مكافحة التصحر-دال 

يف عملـيات حملاكاة النماذج، جرى أيضاً حتليل التكلفة والعائد بالنسبة إىل املواقع املختارة استناداً إىل                 -٥١
ويشكل زرع جنبات متطابقة الطعم وقابلة      . اسـتعادة اجلْنبات وضبط كثافة الرعي     /كلفة املقـدرة لـزرع    الـت 

لالسـتخدام كعلف أحد اخليارات املقترحة يف جمال السياسة العامة خلفض الضغط على املراعي يف املروج، لكن                 
 تتحقق يف العائدات املتأتية من املاشية نتيجة وبأخذ الزيادة اليت يقدر أن. التكلفة املقدرة هلذه األنشطة مرتفعة جداً

 .هلذا اخليار يف االعتبار، فقد خلص إىل أنه خيار غري قابل لالستمرار اقتصادياً يف ظل الظروف الراهنة

ومـن ناحـية أخـرى، يعترب تصحيح توزيع املاشية وضبط كثافة الرعي يف املروج تدبرياً فعاالً وقابالً                   -٥٢
 . من تدابري التدخل من خالل السياسة العامة ملكافحة التصحرلالستمرار اقتصادياً

  تقييم القدرات االجتماعية- بناء القدرات من أجل مكافحة التصحر -هاء 

 كـان هـناك تأكيد شديد على تقييم الظروف الطبيعية األحيائية من خالل مؤشرات من قبيل هطول                  -٥٣
بة التربة استناداً إىل البيانات اليت جتمع عرب السواتل ونظام املعلومات األمطار ودرجة احلرارة والغطاء النبايت ورطو

أمـا املؤشرات واملقاييس االجتماعية االقتصادية املتصلة بالسياسة العامة فتعاجل بدرجة أقل يف تقييم              . اجلغرافـية 
 .ن أي اندماج بينهماوحىت عندما تعالَج كلتا هاتني الفئتني فإن كل فئة تعاجل مبعزل عن األخرى دو. التصحر

وجيب أال يظل التقييم جمرد عملية لفهم آليات التصحر والظروف الطبيعية األحيائية احلالية؛ بل جيب أن                 -٥٤
ومن مث، جيب استعمال مؤشرات التنفيذ . يكون مرتبطاً بعملية استكشاف سياسات وتدابري فعالة ملكافحة التصحر

 .ألغراضواآلثار باملزيد من االستباقية هلذه ا

وجيب التغلب على أوجه القصور الرئيسية يف جمال تقييم التصحر بواسطة مبادرات تنمية القدرات لتعزيز     -٥٥
وُتبذل جهود يف الوقت احلايل يف جمال التعاون        . القدرات املؤسسية والنهوض بتنمية املوارد البشرية هلذه األغراض       

يلزم تعزيز تبادل املعلومات وتوسيع الشبكات وإقامة الشراكات        التقين، مبا فيه التدريب مبختلف األشكال، لكن        
 .بشأن هذه األنشطة

  رصد التصحر وآثار تغري املناخ-رابعاً 

إن التحليل املتكامل املستند إىل الظروف الطبيعية األحيائية واالجتماعية االقتصادية ضروري ليس من أجل  -٥٦
ل لتقييم أداء السياسات والتدابري الرامية إىل مكافحة التصحر         وضـع خـيارات يف جمال السياسة العامة فقط، ب         

ومن األمور املثرية للقلق املتزايد أن اجلفاف والتصحر يتسببان يف أضرار ال تفتأ . والتخفيف من آثار اجلفاف أيضاً
اآلثار احملتملة وللتغلب على هذه التحديات، ال بد من إنشاء نظم للرصد قصد التنبؤ ب            . تتعاظم، بسبب تغري املناخ   
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ورصد . لكن، ال يعرف بعُد أي آثار سيحدثها التصحر       . لـلجفاف والتصـحر اليت يسببها تغري املناخ وتقييمها        
 .التصحر على نطاقات متعددة مهم جداً يف تقييم آثار تغري املناخ على التصحر

  استنتاجات وتوصيات-خامساً 

قييمه وتعزيز تطبيق املقاييس واملؤشرات، يقترح فريق اخلرباء التباع املنهجيات الفعالة يف رصد التصحر وت -٥٧
 .ما يلي لألعمال املقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا

يتمـثل أحد أوجه القصور الرئيسية يف املنهجيات الراهنة لرصد التصحر وتقييمه هو أن الرصد الواسع                 -٥٨
لي النطاق املستند إىل االستشعار من بعد ذي االستبانة         النطاق املستند إىل البيانات املناخية منفصل عن الرصد احمل        

وما مل ُيستعض عن هذا الرصد املنفصل برصد متكامل، فمن الصعب َمْنهجة طريقة    . العالـية واملسـوح امليدانية    
وقد يكون ممكناً حبث تغريات األرقام القياسية للكساء اخلضري حىت يف إطار طريقة             . للرصـد متعددة النطاقات   

 .د املنعزلة هذه، لكن سيكون من الصعب رصد مناطق كبرية باستعمال هذه املنهجيةالرص

ووضع منوذج كمي متكامل شرط مسبق ال بد منه حلل هذه املشكلة، وهذا يستلزم األخذ مبنظور شامل                  -٥٩
 األمر على وجود وتطبيق هذا النموذج املتكامل للتصحر، فال بد من أال يقتصر. والتحلي متاماً باملوضوعية العلمية

فهم شامل آلليات التصحر، بل جيب أيضاً حبث عملية التصحر يف إطار صنع السياسات والتدبري اإلداري، حبيث                 
 .ميكن عرض أجنع طريقة إدارية بشكل قابل للقياس الكمي

ن االقتصادي الذي طرحته منظمة التعاون والتنمية يف امليدا" االستجابة-احلالة-الضغط"واستناداً إىل إطار  -٦٠
بوصفه إطاراً أساسياً يف التقييم البيئي، من الضروري وضع منوذج وتطبيقه على الرصد والتقييم وعلى نظم اإلنذار 

 .املبكر، يف الوقت الذي تراعى فيه ذات العالقة بني مؤشرات تدهر األراضي ومؤشرات أسبابه وآثاره

ويوفر التقييم على هذا النطاق األساس الالزم       . هلكـن الظاهرة تتجلى على نطاق واسع يف الوقت نفس          -٦١
لوضع السياسات وصنع القرارات؛ بيد أن صعوبة اجلمع بني اتساع النطاق وشدة التعقُّد يف دراسة واحدة قد أدت 

 .إىل جتزؤ حبوث التصحر التقليدية حسب النطاقات املكانية املختلفة

فاملؤشرات املشتركة  .  منهجي رصد التصحر وتقييمه    وتشكل املقاييس واملؤشرات اجلسر الذي يصل بني       -٦٢
للرصد الواسع النطاق واملسوح امليدانية، على سبيل املثال، هي هطول األمطار واخلصائص الطوبوغرافية ورطوبة              

وميكن تصنيف البيانات اجملمعة من رصد التصحر بواسطة . التربة والكثافة النباتية والضغوط اليت يتسبب فيها البشر
سـوح امليدانـية خبصوص التصحر حسب النظام اإليكولوجي ومقارنتها بالبيانات املستمدة من الرصد الواسع     امل

 .وهبذه العملية، ميكن توسيع نطاق تقييم التصحر. النطاق كما هي احلال يف رصد التصحر

احلالية؛ بل جيب أن    وجيب أال يظل التقييم جمرد عملية لفهم آليات التصحر والظروف الطبيعية األحيائية              -٦٣
ومن مث، جيب استعمال مؤشرات التنفيذ . يكون مرتبطاً بعملية استكشاف سياسات وتدابري فعالة ملكافحة التصحر

 .واآلثار باملزيد من االستباقية هلذه األغراض
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ناء وجيب التغلب على أوجه القصور الرئيسية يف جمال تقييم التصحر بواسطة مبادرات تنمية القدرات لب               -٦٤
التدريب، /القدرات املؤسسية والنهوض بتنمية املوارد البشرية هلذه األغراض؛ وتوجد بعض أشكال التعاون التقين            

 .لكن هناك حاجة تدعو إىل تعزيز تبادل املعلومات وتوسيع الشبكات وإقامة الشراكات بشأن هذه األنشطة

اف بوصفها من تدابري الطوارئ الرامية إىل احلد من وجيري حالياً بالفعل استخدام نظم اإلنذار املبكر باجلف -٦٥
وأحد التحديات املتبقية هو أن شبكة املعلومات املستخدمة إلمداد السكان احملليني باملعلومات            . آثـار الكوارث  

ة والتحليل املتكامل املستند إىل الظروف الطبيعي. املستمدة من تلك التقييمات ونظم اإلنذار املبكر ال تزال متخلفة        
األحيائـية واالجتماعية االقتصادية ضروري ليس فقط من أجل وضع خيارات يف جمال السياسة العامة، بل أيضاً                 

 .لتقييم أداء السياسات والتدابري الرامية إىل مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف

الغة ال تفتأ تتعاظم، بسبب تغري ومن األمور املثرية للقلق املتزايد أن اجلفاف والتصحر يتسببان يف أضرار ب -٦٦
وللتغلـب عـلى هذه التحديات، من الضروري وضع نظم للرصد قصد التنبؤ باآلثار احملتملة للجفاف                . املـناخ 

 .والتصحر اليت يسببها تغري املناخ وتقييمها

- - - - - 


