
 اتفاقية مكافحة
 التصحر

  األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-62257    270707    300707 

 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا
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 التقرير النهائي لفريق اخلرباء

 تقرير االجتماع اخلامس لفريق خرباء
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 *مذكرة من األمانة
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 مبادئ توجيهية لُنظُم اإلنذار املبكِّر

 موجز

.  الطبيعية وتأثرياهتا  األخطارة وتواتر    للبيئة ُتسهم يف زيادة حد     تدهورميكـن اعتبار التصحُّر مبثابة عملية        
واعُتِرف بأن ُنظُم اإلنذار املبكِّر هي مكوِّنات أساسية الستراتيجيات احلد من الكوارث وخلطط العمل على كافة                
املستويات؛ وألن قضية التصحر مترسِّخة اليوم يف الُنظم احلالية لألمن الغذائي واإلنذار باجلفاف، ينبغي تنفيذ ُنظم 
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٣ -١  ....................................................................مقدمة -أوالً 

 ٣ ٥ -٣  ....................................ُنظم اإلنذار املبكِّر واألخطار الطبيعية -ثانياً 

 ٣ ٩ -٦  ...........................ها ومكوِّناهتاتعريف ُنظم اإلنذار املبكِّر وأهداف -ثالثاً 

 ٥ ١٢-١٠ ..........تشغيل ُنظم إنذار مبكِّر ُتعىن باألمن الغذائي واجلفاف والتصحر -رابعاً 

 ٩ ١٨-١٣ ...................موجز االجتاهات والقيود: ُنظم اإلنذار املبكِّر بالتصحر -خامساً 

 ١١ ٢٢-١٩ .....................من البحث إىل التطبيق: نظام اإلنذار املبكِّر بالتصحر -سادساً 

 ١٥ ٢٧-٢٣ .................................................الستنتاجات والتوصياتا -سابعاً 
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  مقدمة-أوالً 

 أمهية التصحر كأمٍر يسبِّب القلق البيئي وأثره على         ١٩٩٢أبـرز مؤمتـر قمة األرض املنعقد يف ريو يف            -١
الـبلدان الـيت تعاين من اجلفاف، وخاصة يف أفريقيا، األمر الذي حفّز على التفاوض على اتفاقية األمم املتحدة                   

ـ    ويف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مت حتديد معايري أداء ومؤشرات، ورصد             . حرملكافحـة التص
التصـحر وتقيـيمه وُنظم إنذار مبكِّر كعناصر متكاملة للنهج الشامل من أجل فهم العوامل الطارئة واخلصائص                 

 والتصحر إطاراً مفيداً لتعزيز مجع وحتليل وتوفِّر ُنظم اإلنذار املبكِّر باجلفاف  . املكانية والزمانية للجفاف والتصحر   
 .البيانات الشاملة، فضالً عن صياغة وتنفيذ تدابري التدخُّل

 بالدور اهلام الذي تؤديه ُنظم اإلنذار املبكِّر الفعالة يف          ٦-م أ /١٥وقـد اعترف مؤمتر األطراف، مبقرره        -٢
العلم والتكنولوجيا االضطالع بربنامج عمله  مكافحة التصحر وختفيف حدة اجلفاف، وطلب من فريق خرباء جلنة           

يف هذا امليدان، وتقييم املبادئ التوجيهية والتوصية هبا بشأن ُنظم اإلنذار املبكِّر القصرية والطويلة األجل ملكافحة                
 .وقد اضطلع فريق اخلرباء هبذه املهمة وأعد التقرير الوارد يف هذه الوثيقة. التصحر

 بكِّر واألخطار الطبيعية ُنظم اإلنذار امل-ثانياً 

. ميكـن اعتبار التصحر مبثابة عملية تدهور للبيئة ُتسهم يف زيادة تواتر وحّدة األخطار الطبيعية وتأثرياهتا                -٣
وقد زاد عدد الكوارث الناجتة عن أخطار طبيعية يف كل أحناء العامل يف األعوام األخرية، مما أثر على آالف الناس                    

إن اجملتمعات الفقرية اليت تتعرض لألخطار بقدر أكرب، . ية كبرية يف البلدان النامية واملتقدمةوتسّبب يف آثار اقتصاد
كما أن تنمية . تكون سريعة التأثر بآثار الكوارث الطبيعية من حيث عدد الوفيات واملوت جوعاً وتفشي األمراض

يعية واليت تساوي أحياناً مكاسب النمو على الـبلدان النامية تعطلها اخلسائر االقتصادية الناجتة عن الكوارث الطب  
 .الصعيد الوطين

وُيتنـبأ حبـدوث زيادة أخرى يف عدد الكوارث الطبيعية مع مرور الوقت بالنظر إىل تغيُّر املناخ وزيادة                   -٤
 .تعرُّض البشر لألخطار نتيجة النمو السكاين واهلجرات وعمليات التنمية وتدهور البيئة

إلنذار املبكِّر هي عنصر أساسي مكوِّن الستراتيجيات احلد من الكوارث وخلطط           وُيعـترف بـأن ُنظم ا      -٥
كما أن . العمـل على كافة املستويات، وهي من أكثر التدابري فعالية يف التكلفة للحد من آثار الكوارث الطبيعية   

 ٢٠٠٢ية املستدامة عام    ، فضالً عن عمليات متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنم        ٢١عملية تنفيذ جدول أعمال القرن      
 .تطّرقت إىل أمهية ُنظم اإلنذار املبكِّر يف إطار التنمية املستدامة

  تعريف ُنظم اإلنذار املبكِّر وأهدافها ومكوِّناهتا-ثالثاً 

توفري معلومات فعالة يف حينها، من      "ُتعرِّف االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث اإلنذار املبكِّر بأنه           -٦
ؤسسات حمددة، تسمح لألفراد املعّرضني خلطر ما بالعمل على جتنب املخاطر أو احلد منها والتأهب هلا                خـالل م  

 ".باستجابة فعالة
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واهلدف من نظام اإلنذار املبكِّر هو توفري املعلومات لألفراد واجملتمعات املعّرضني للخطر الختاذ قرار واٍع                -٧
 للحد من إمكانية التعرُّض لألذى الشخصي ولفقدان األرواح         واختـاذ إجـراء يف وقت كاٍف وبطريقة مناسبة،        
 .واإلضرار باملمتلكات والبيئة وفقدان سبل الرزق

معرفة اخلطر، ): ١الشكل (وتضم الُنظم الفعالة لإلنذار املبكِّر بالكوارث الطبيعية أربعة مكوِّنات مترابطة  -٨
 . االستجابةوجهاز الرصد واإلنذار، والنشر واالتصال، والقدرة على

 

  العناصر األربعة املكونة لُنظم إنذار مبكِّر تركز على الناس-١الشكل 

 ز الرصد واإلنذارجها
 تطوير خدمات لرصد األخطار واإلنذار

 املبكر هبا

 هل جيري رصد البارامترات الصحيحة؟

هل هناك أساس علمي سليم إلصدار التنبؤات؟
هل ميكن إصدار إنذارات دقيقة يف الوقت

  احملدد؟

 معرفة اخلطر
 مجع منهجي للبيانات وإجراء عمليات 

 تقييم للخطر

هل األخطار ومواطن الضعف معروفة جيداً؟
ما هي األمناط واالجتاهات يف هذه العوامل؟
هل خرائط وبيانات األخطار متاحة على 

 نطاق واسع؟

 القدرة على االستجابة
 بناء القدرات الوطنية واجملتمعية على االستجابة

 هل خطط االستجابة حديثة وخمتربة؟

 واملعارف احمللية؟هل يستفاد من القدرات 

هل الناس مستعدون وجاهزون للتصرف 
 أمام اإلنذارات؟

 النشر واالتصال
 بكرة بهإبالغ املعلومات عن اخلطر واإلنذارات امل

هل تصل اإلنذارات إىل كل املعرضني 
 للخطر؟

 هل فُهمت األخطار واإلنذارات؟

هل املعلومات املتعلقة باإلنذار واضحة 
 وقابلة لالستخدام؟

.برنامج تعزيز نظم اإلنذار املبكر باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: املصدر

وهذا يتطلب مجع. وتسـتند معرفة اخلطر إىل التحليل املشترك لألخطار الطبيعية ومواطن الضعف البشري            -٩
وحتلـيل البـيانات منهجياً على نطاق مكاين وزماين مناسب، ودراسة ديناميات َمواطن الضعف اليت حتركها قوى

اء توقعات وتنبؤات دقيقة وسليمة علمياً يفويهدف جهاز الرصد واإلنذار إىل إعط.  اقتصادية-طبيعية أو اجتماعية 
الوقت احملدد؛ وُيعد تصميم وتنفيذ وصيانة شبكة كافية للرصد ومرافق جلمع بارامترات األخطار ومراقبة املتغريات

أما اهلدف من عنصر النشر واالتصال فهو توفري املعلومات عن التأثريات احملتملة؛ وينبغي. حجر األساس هلذا العنصر
وأخرياً يهدف. تكـون رسائل اإلنذار واضحة ومفيدة مبا يشمل تقدمي توصيات مناسبة موجهة إىل االستجابة             أن

عنصر القدرة على االستجابة إىل تطوير واختبار برامج للتأهب تكفل السلوك اآلمن للمجتمعات وخيارات لتجنُّب
 .األضرار واحلد منها
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  تشغيل ُنظم إنذار مبكِّر ُتعىن باألمن الغذائي واجلفاف والتصحر-رابعاً 

كشـف استعراض لُنظم اإلنذار املبكِّر يف ميدان األمن الغذائي واجلفاف والتصحر، اليت  ميكن الوصول                 -١٠
 باالسـتراتيجية الدولـية للحد من الكوارث        إلـيها مـن خـالل بـرنامج تعزيـز ُنظـم اإلنـذار املـبكِّر               

(<http://www.unisdr.org/ppew/>)             أو من مصادر أخرى على شبكة إنترنت، على عدم وجود نظام إنذار 
وقضية التصحر مترسِّخة يف الُنظم القائمة لإلنذار فيما يتعلق باألمن الغذائي . مـبكِّر موجَّـه حتديداً إىل التصحر     

 .واجلفاف

نشئت أول ُنظم لإلنذار املبكِّر للجفاف واألمن الغذائي يف أواخر السبعينات استجابة للمجاعة اليت         وقد أُ  -١١
واستندت هذه الُنظم إىل وجود عالقة وثيقة بني عدم         . سـّببها اجلفاف املأساوي الذي وقع يف خالل ذلك العقد         

 تقييم األرصاد اجلوية الزراعية إلنتاج احملاصيل وكانت مناذج. األمن الغذائي واجتاهات األرصاد اجلوية للسنة املعنية
 ).٢الشكل (هي أدوات التنبؤ األساسية 

  صفحة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر على اإلنترنت-٢الشكل 

 

 ُنظم اإلنذار املبكِّر     األهداف ووحدات القياس والنواتج ألكثر نظامني استخداماً يف        ١وُيظِهـر اجلدول     -١٢
باجلفـاف واألمـن الغذائي، فضالً عن تلك اليت يوفرها نظام لإلنذار طُوِّر يف إسبانيا لرصد خطر التصحر على                   

وُترتب الُنظم املعنية يف وحدات قياس خمتلفة شىت وإن كان ميكن جتميعها كلها يف العناصر األربعة . النطاق الوطين
 :بكراملكوِّنة لُنظم اإلنذار امل
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الرصد وحتليل البيانات، تدعمهما ُنظم املعلومات اجلغرافية احلاسوبية ومناذج احملاصيل من خالل             )أ( 
 أو حتميل برنامج النظام العاملي ملعلومات اإلنذار (Geoweb)وحدات قياس مثل شبكة املعلومات املكانية اجلغرافية 

، )مؤشرات هطول األمطار  (، وحتليل األحوال اجلوية     (WINDISP)املبكِّر ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       
، واجلداول الزمنية للمحاصيل )(NDVI)مقارنات الرقم القياسي املوحَّد الفرق للغطاء النبايت (وحتليل الغطاء النبايت 

نذار ُنظم اإل(، ومناذج التدفق اإلنسيايب     ) ومناذج أخرى  (CROPWAT)منـوذج االحتـياجات املائية للمحاصيل       (
 ).(FEWS)املبكِّر باجملاعات 

 معلومات وحتذيرات بشأن املخاطر، التوزيع املكاين للمخاطر، خرائط األخطار ملا -حتليل اخلطر  )ب( 
 .يشمل حتليل مواطن الضعف، أي املخاطر اليت تؤثر على األسر املعيشية والسكان

علومات من خالل القوائم الربيدية،      مفهوم آليات مراكز تبادل امل     -تـبادل املعلومات ونشرها      )ج( 
 .وقواعد البيانات على اإلنترنت، واملنشورات والتقارير والنشرات

 حتلـيل خرائط األخطار ووضع سيناريوهات للطوارئ، ووحدات قياس          -دعـم القـرارات      )د( 
 .للتخطيط حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا

 ر املتصلة باجملاعة واجلفاف خصائص وتنظيم بعض ُنظم اإلنذار املبكِّ-١اجلدول 

 الوصف
وحدات القياس 

 االسم واملنظمة األهداف النطاق األساسية

اسـتناداً إىل تقديـر هطول      
األمطـار املستمد من سواتل     

) متيوسات(األرصاد اجلوية   
واإلشارة إىل حيوية وحجم    
الغطاء السطحي استناداً إىل    
الرقم القياسي املوحد الفرق    

 (NDVI)للغطاء النبايت 

 رصد احملاصيل

ــاملي   ــتوى الع ــلى املس ع
واإلقلـيمي والوطــين ودون  
الوطـين مـن خـالل مجع       
البيانات عن أسعار التصدير،    
والتجارة واملخزون والطلب   

 يف األسواق

 رصد األمن الغذائي

ــاملي  ع
إقليمي 
 وطين

اإلنذار حبدوث أزمات غذائية    
ــيط   ــن التخط ــي ميك لك
للتدخالت يف الوقت املناسب    

رصد العرض  . وجتنُّب املعاناة 
والطلب على األغذية يف مجيع     

. بلدان العامل بشكل متواصل   
توفـري املعلومات عن اإلنتاج     
واملخـزون والتجارة وأسعار    

. العاملالتصـدير على نطاق     
إرسـال بعثات سريعة لتقييم     
العرض والطلب على األغذية    

وتقدمي . يف الـبلدان املتضررة   
 التقارير إىل اجملتمع الدويل

الـنظام العاملي للمعلومات واإلنذار     
 يف جمال األغذية    (GIEWS)املـبكِّر   

مـنظمة األمم املتحدة    . والـزراعة 
 لألغذية والزراعة

<http://www.fao.org/G IEWS/> 
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 الوصف
وحدات القياس 

 االسم واملنظمة األهداف النطاق األساسية

أدوات تشمل كشوفاً قطرية    
حلسـاب حجـم احلـبوب،    
والـربنامج احلاسويب للنظام    
العاملي ملعلومات اإلنذار املبكِّر 

(WINDISP)   لعرض وحتليل 
 اخلرائط وصور السواتل

حمطـة عمل النظام    
العـاملي للمعلومات   
واإلنـذار املبكِّر يف    
جمــال األغذيــة  

 (GIEWS)والزراعة 

مـرفق يسمح بالوصول عرب     
اإلنترنـت إىل قواعد بيانات     
ــاملي   ــنظام الع وأدوات ال
لـلمعلومات واإلنذار املبكِّر    
يف جمـال األغذية والزراعة     

(GIEWS) 

ــات  شــبكة املعلوم
املكانــية اجلغرافــية 

(GEOWEB) 

قوائـم بـريدية شىت لنشر      
التقارير اخلاصة والتحذيرات 

 قائمة بريدية 

تقارير منتظمة وأخرى قصرية 
 للتحذير يف الوقت املناسب

 مطبوعات وتقارير

   

توفـري معلومات حمددة عن     
أسباب وآثار األزمة الناشئة،    

القرارات مما يساعد مّتخذي    
واملخطِّطني على التأهب هلذه    

 األزمات واالستجابة هلا

 حتذيرات

دمـج التنبؤات والتوقعات     
الرمسـية احلالـية خلدمـات    
األحـوال اجلوية الوطنية مع     

)  أيام ٥-٣(املـد املتوسط    
والبعيد )  أيام١٠-٦(واملمتد 

، وحتليالت  )شهرية وفصلية (
 وتوقعات هيدرولوجية

خماطر األحوال اجلوية

دعم القدرات إلدارة خماطر     وطين
عدم األمن الغذائي من خالل     
توفـري معلومات حتليلية ويف     
الوقـت احملدد لإلنذار املبكِّر    

 وملواطن الضعف

شـبكة ُنظـم اإلنذار املبكِّر باجملاعات       
لتنمية الدولية  لوكالة الواليات املتحدة ل   

<http://www.fews.net/> 



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

 

 الوصف
وحدات القياس 

 االسم واملنظمة األهداف النطاق األساسية

توفـري بـيانات يف الوقـت    
قـيقي عن الرقم القياسي     احل

املوحد الفرق للغطاء النبايت    
(NDVI) ــواتل ــر س ، تقدي

ــة هلطــول  األرصــاد اجلوي
األمطـار، والـرقم القياسي     
لتلبـية االحتياجات املائية،    
واملوقـع عـلى خط العرض      
للـنطاق بني املداري لتالقي     

  بأفريقيا(ITCZ)الرياح 

ــيانات  ــرائط وب خ
 واستشعار عن ُبعد

 إىل اخلط املرجعي لسبل   استناداً
العـيش وحتلـيل اقتصاديات     

 الغذاء 

حتليل َمواطن الضعف

تقريـر شهري يودع يف املركز      
اإلقليمي للنظام وتقارير خاصة    

 قابلة للتحميل من اإلنترنت

 تقارير

يسمح بترمجة املعلومات عن    
 اإلنذارات إىل عمل 

ــاالت  ــيط حل التخط
الطـوارئ واالستجابة   

 هلا

   

 حمطات ميدانية )أ(

تطوير قياس عـن ُبعد     )ب(
 الحتياز البيانات

 بناء قواعد بيانات )ج(

 شبكة مراصد

حتلـيل قياسات مرجعية     )أ(
  العلميةللورقات

بـناء نظـام معلومات      )ب(
 للبيانات  (GIS) جغرافية
 املكانية

ــد  )ج( ــرجوع إىل قواع ال
 وتنظيمهاالبيانات 

 نظام معلومات

 وطين
 مقاطعات

هدفـه هو وضع منوذج أويل      
لنظام مراقبة يتم تشغيله على     
الـنطاق القطـري ويسمح     
بالتميـيز بني التصحر احلايل     
وخملفـات التصـحر؛ التنبؤ     
بالتصحر يف ظل سيناريوهات 

 - واجتماعــية مناخــية
اقتصادية خمتارة؛ ورصد حالة 
ــلى  ــي ع ــور األراض تده
مسـاحات كبرية باستخدام    
وسـائل موضوعية منخفضة    

 التكلفة

، (Suremode)" النسق املؤكد"نظام 
وهـو نظـام مراقبة لتقييم ورصد       
التصـحر، اجمللس األعلى للبحوث     
العلمية، إسبانيا، اإلدارة العامة حلفظ 

ــيعة  ــب(MIMAN)الطب انيا ، إس
<http://www.eeza.csic.surmodes> 
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 الوصف
وحدات القياس 

 االسم واملنظمة األهداف النطاق األساسية

مناطق : الـبقع الساخنة   )أ(
ُيتوقع أن حيدث التصحر    
فـيها يف ظل الظروف     

 اليةاحل

: اجتاهات السيناريوهات  )ب(
ــيناريوهات  ــع س وض

 عن  باالستجاباتللتنبؤ  
طـريق وضـع مناذج     
دينامية للنظم ونظم دعم    

 القرارات

التغيُّرات يف التنبؤات يف     )ج(
هـذه البقع الساخنة يف     
سـيناريوهات التعرض   

 للخطر

 اإلنذار املبكِّر باخلطر

أرقام قياسية ومؤشرات    )أ(
ايت، اجلفاف،  النبالغطاء(

 )التدهور

  عن االجتاهاتالكشف  )ب(

االجتاهـات يف حالة    
 األراضي

   

 موجز االجتاهات والقيود:  ُنظم اإلنذار املبكِّر بالتصحر-خامساً 

وتستند برامج العمل الوطين إىل هنج تشاركي . ُيعّد برنامج العمل الوطين من أهم األدوات لتنفيذ االتفاقية -١٣
ويشكل نظام اإلنذار املبكِّر بالتصحر أداة ومبادرة ملكافحة        .  اختاذه من خطوات وتدابري عملية     يشـمل ما يتعني   

من االتفاقية حتدِّد أمهية دعم األنشطة املتصلة بُنظم ) ٣(١٠والواقع أن املادة . التصحر يف إطار برامج العمل الوطين
 .اإلنذار املبكِّر

افحة التصحر، مت الترويج ملبادرات عديدة من أجل تطوير وتنفيذ ُنظم           ويف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملك      -١٤
وحتقق عمل كبري بشأن ُنظم     . إنـذار مبكِّر بالتصحر يف برامج العمل على النطاقات الوطنية واإلقليمية والعاملية           

نفَّذ بنجاح يف   اإلنـذار املـبكِّر باجلفاف والتصحر يف كثري من البلدان، لكن ال توجد حىت اآلن ُنظم تشغيلية تُ                 
إن اهلدف األساسي لنظام إنذار مبكِّر بالتصحر هو حتذير الناس          . استراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التصحر    

 .سلفاً من ترّدي األراضي وآثاره احملتملة حىت ميكن اختاذ تدابري عالجية مسبقاً

جي الطبيعي والنظام االجتماعي    ويـتطور التصحر نتيجة سوء إدارة األرض وعرب تفاعل النظام اإليكولو           -١٥
ويعتمد تقييمه والتنبؤ به على توافر املعلومات املادية والبيولوجية واالجتماعية واالقتصادية من مصادر             . البشري
. ومن الصعب التنبؤ بالتصحر بسبب تعقيد التفاعل بني القوى احملركة املتعددة وطبيعتها على املدى الطويل. خمتلفة
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جوات يف املعارف وأسئلة معلقة تتصل بترمجة مبادئ اإلنذار املبكِّر املقبولة عامة إىل طرائق              ومـا زالـت هناك ف     
 .موجهة إىل العمل

وكشفت االستعراضات األخرية للحالة التشغيلية الراهنة لُنظم اإلنذار املبكِّر يف سياق اتفاقية األمم املتحدة  -١٦
ىن بُنظم اإلنذار املبكِّر عن جوانب التقدم والقيود الرئيسية لكل          ملكافحـة التصحر واليت أجرهتا أفرقة خمصصة ُتع       
وخلصت معظم االستعراضات إىل أن ُنظم اإلنذار       . ١ والشكل   ٧عنصـر من العناصر األربعة املدرجة يف الفقرة         

سينات كما لوحظ وجود حت   . املبكِّر القائمة يف سياق التصحر ما زالت تركِّز كثرياً على اجلفاف واألمن الغذائي            
. تقنـية كبرية يف توافر ُنظم اإلنذار املبكِّر ودقّتها، مما أدى إىل وجود فهم أفضل لألسباب املادية ووضع النماذج         

 .وعلى نقيض ذلك، كان التقدم احملَرز بطيئاً نسبياً يف تعزيز استخدام اإلنذار بفعالية

ورصده، وبنشر املعلومات للمستعِملني واكُتِشفت جوانب ضعف عديدة يف جماالت تتصل بتقييم التصحر  -١٧
 :النهائيني، والترتيبات املؤسسية وآليات التنسيق، والتدخالت املناسبة املوجهة إىل أهداف حمددة

كانت إجراءات التقييم جتريبية إىل حد بعيد وركّزت على أعراض التصحر بدالً من التركيز على  )أ( 
ل بني احملركات البشرية واملناخية، وبني النطاقات املكانية والزمانية         وهناك نقص يف التكام   . احملركات والعمليات 

 اليت تؤثر على ظاهرة التصحر؛

أن حتلـيل البـيانات الزمانية ما زال نادراً بالرغم من أمهيته يف فهم ديناميات وكثافة التصحر                  )ب( 
 وتدهور األراضي؛

شيع استخدامها وقبوهلا لكل من رصد      ال توجـد حىت اآلن مؤشرات وُنظم ألشكال البيانات ي          )ج( 
 وتقييم التصحر أو ُنظم اإلنذار املبكِّر؛

 ال يوجد أساس مرجعي لرصد التصحر على املستوى العاملي؛ )د( 

وهناك حاجة إىل استعمال بيانات وصفية   . مـا زال الوصـول إىل البيانات خيضع لقيود عديدة           )ه( 
 ا للمقارنة بني نطاقات التحليل؛للتأكد من الِعَول على البيانات وقابليته

مل يتحقق إىل حد بعيد دمج املعارف التقليدية واجملتمعات احمللية يف مجع البيانات ومناقشة النتائج  )و( 
 والتأكد من صحتها، ويف وضع استراتيجيات ملكافحة التصحر؛

أو /سيئة التصميم و  ال ُتنشـر املعلومات دائماً بكفاءة بسبب اخنفاض مصداقية رسائل اإلنذار             )ز( 
 اإلخفاق يف النشر؛

ومالت االستخدامات  . هـناك نقـص يف الشـراكة احلقيقية بني أصحاب املصلحة األساسيني            )ح( 
السياسـية واملتحـيزة لـلمعلومات من جانب عدد قليل من أصحاب املصلحة إىل جعل ُنظم اإلنذار املبكِّر أداة     

 الستخدامات سياسية وأنانية؛
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فالتعريف الواضح ملكانة ُنظم    . ق سـيئ بني ُنظم اإلنذار املبكِّر ومتخذي القرارات        أن التنسـي   )ط( 
 .اإلنذار املبكِّر يف سياسات وبرامج التصحر الوطنية والسلطات املسؤولة عنها، أمر ضروري متاماً لضمان الفعالية

ليدية لُنظم اإلنذار املبكِّر اليت وقد وّجهت األفرقة االستعراضية نداًء واضحاً لتوسيع نطاق املمارسات التق  -١٨
وخلصت إىل أن ُنظم . ركّزت على رصد األخطار واإلنذار هبا، ليشمل قضايا أوسع تتعلق بتقييم األخطار وإدارهتا

اإلنـذار املبكِّر باجلفاف ينبغي أن ُتدرج رصد التصحر يف أنشطتها وأن حتقق تكامالً يف النظم للتصدي للجفاف       
 .نشاء ُنظم منفصلةوالتصحر بدالً من إ

 من البحث إىل التطبيق:  نظام اإلنذار املبكِّر بالتصحر-سادساً 

جيب تنظيم كل نظام لإلنذار املبكِّر وفقاً لطبيعة وخصائص املشكلة أو املفهوم الذي يشكل بؤرة اهتمام                 -١٩
العمليات ذات الصلة هلا    وُيتوقع أن يشكل التصحر ظاهرة تغطي مناطق كبرية وفترات زمنية طويلة ألن             . النظام

وجيب أن تعكس ُنظم اإلنذار املبكِّر بالتصحر النطاقات املكانية والزمانية املناسبة للكشف عن . تتكرر ببطء شديد
 على  ١فمثالً تعمل ُنظم اإلنذار املبكر للتنبؤ باجملاعة واملوت جوعاً واجلفاف اليت اسُتعرضت يف اجلدول               . التصحر

ويف نظام اإلنذار املبكِّر بالتصحر، . قليمية والوطنية، وعلى أسس زمنية سنوية وفصلية وشهريةالنطاقات املكانية اإل
 باعتباره األنسب لتقييم ورصد 1º x 1ºورغم اقتراح نطاق إقليمي ملساحة . قد ختتلف النطاقات املكانية والزمانية

وعلى النطاق العاملي، .  يبدأ من العاملي إىل احملليالتصحر، جيب بناء ُنظم اإلنذار املبكِّر بالتصحر على جمال نطاقات
تضع اخلصائص املناخية والسياسات احلكومية والتقاليد الثقافية، مبا يشمل حيازة األراضي وملكية املاشية، شروط 

ي، فإن أما على النطاق األضيق، أي املستوى احملل. احلدود الطبيعية أو حتدد املتغريات اليت تعمل فيها عملية التصحر
.  االقتصادية حتكم اآلليات اليت تؤدي إىل التصحر    -إدارة األراضي وديناميات الغطاء النبايت والعوامل االجتماعية        

كمـا تعمـل مشاكل تدهور األراضي على نطاق زمين أطول من النطاقات الزمنية املقتَرحة لُنظم اإلنذار املبكِّر                  
واقُتِرحت . ة والفصلية والسنوية التقلبات الدورية والقصرية األجل      وتتناول النطاقات الشهري  . باجلفـاف واجملاعة  

 . لتحليل الغطاء النبايت املطلوب لتحديد االجتاهات اهلامة يف التصحر- سنة ٢٥ إىل ٢٠ -نطاقات أطول كثرياً 

 ):٢دول اجل(وللبدء يف التفكري يف تصميم ُنظم إنذار مبكِّر بالتصحر، ُيقترح طرح ثالث أسئلة أساسية  -٢٠

 ما هي اإلسهامات اليت ميكن توقعها من نظام إنذار مبكِّر بالتصحر؟ )أ( 

 كيف ميكن لنظام إنذار مبكِّر بالتصحر أن يليب هذه التوقعات؟ )ب( 

 ما هي املوارد املُحَدثة املتاحة إلجناز هذه التوقعات؟ )ج( 

تبادل املعلومات، لكنه يشكل أيضاً أداة للتقييم       إن نظام اإلنذار املبكِّر بالتصحر ينبغي أن يشكل أساساً ل          -٢١
وميكن تطوير كل هذه اإلجراءات باستخدام أدوات       . والرصـد والتنـبؤ، واإلنذار أو التحذير، وقرارات الدعم        

وميكن أن ُتسهم املشاريع السابقة واحلالية للربنامج البيئي لالحتاد األورويب إسهاماً           . توفرها نتائج البحوث العلمية   
 ).٢اجلدول (اً يف خمتلف اإلجراءات اليت جيب أن يضطلع هبا نظام إنذار مبكِّر بالتصحر كبري



ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8 
Page 12 

 

  أسئلة مقترحة للبدء يف تنظيم نظام إنذار مبكِّر بالتصحر-٢اجلدول 

  املوارد املتاحة؟ما هي
 )أمساء مشاريع االحتاد األورويب(املوارد 

  تتحقق التوقعات؟كيف
 األدوات

 ه؟ ميكن توقّعما الذي
 اإلجراءات

CLEMDES, DESERTSTOP, 
LUCINDA 

 تبادل املعلومات آلية مراكز تبادل املعلومات

AID-CCD, LADAMER, D-
SURVEY 

مؤشـرات بيئية، تقييم مكاين حمدَّث للمناطق       
  (GIS)باستخدام ُنظم املعلومات اجلغرافية 

 التقييم

AID-CCD, DESERTLINKS, 
LADAMER D-SURVEY, 
INDEX 

 ؤشرات بيئيةم )أ(

 استخدام عتبات )ب(

 الرصد

GEORANGE, D-SURVEY التنبؤ وضع مناذج للسيناريوهات، حتليل األخطار 

D-SURVEY اإلنذار مراقبة العتبات، حتديد األخطار 

MEDRAP, REACTION, 
SCAPE, MEDACTION, 
RECONDES  
D-SURVEY 

 استخدام ُنظم دعم القرارات )أ(

 يف واالستصالحاستراتيجيات التخف )ب(

 قرارات الدعم

إن الـنواتج املتحصلة بالفعل واملتوقعة لكل مشاريع البحوث املؤسسة داخل الربنامج اإلطاري اخلامس               -٢٢
والربنامج اإلطاري السادس لالحتاد األورويب من شأهنا أن ُتسهم بطرق خمتلفة يف وضع وحدات قياس حمتملة لُنظم 

 .٣ر بالتصحر على النحو املبني يف اجلدول متقاِرنة مثالً لإلنذار املبكِّ

مقارنة نواتج املشاريع املمولة من االحتاد األورويب بإجراءات إنشاء  -٣اجلدول 
 نظام إنذار مبكِّر بالتصحر

اإلسهام املمكن يف نظام إنذار 
 مشروع اجلماعة األوروبية النواتج املتوقعة للمشروع )أ(مبكِّر بالتصحر

 اتتبادل املعلوم )أ(
 الرصد )ب(

تـبادل املعلومـات بشأن مؤشرات     )أ(
 التصحر

 إنشاء ُنظم لتداول املعلومات )ب(

مشروع التبادل النشط للمؤشرات ووضع املفاهيم يف       
 (AID-CCD)سياق اتفاقية التصحر 

<http://nrd.uniss.it/sections/aid-ccd/index.htm>

 الرصد )أ(
 التقييم )ب(
 اإلنذار )ج(

 املصلحة لنظم مؤشرات    اختبار أصحاب 
 التصحر

مشروع مكافحة التصحر يف أوروبا املطلّة على البحر        
ــلحة   ــحاب املص ــلم بأص ــربط الع ــط ب املتوس

(DESERTLINKS) 
<http://www.kcl.ac.uk/projects/desertlinks/>

 التنبؤ )أ(
 قرارات الدعم )ب(

وضــع ســيناريوهات الســتخدام  )أ(
 األراضي

 بقةآثار السياسات السا )ب(
 ُنظم دعم القرارات )ج(

مشـروع سياسـات األراضـي ملكافحـة التصحر         
(MEDACTION) 

<http://www.icis.unimaas.nl/medaction/>
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اإلسهام املمكن يف نظام إنذار 
 مشروع اجلماعة األوروبية النواتج املتوقعة للمشروع )أ(مبكِّر بالتصحر

إنشـاء آلية ملراكز تبادل املعلومات بشأن        تبادل املعلومات
 التصحر

مشـروع آلية تبادل املعلومات بشأن التصحر ملنطقة        
 (CLEMDES)مشال البحر املتوسط 

<http://www.clemdes.org/> 

 تبادل املعلومات )أ(
 التقييم )ب(
 التنبؤ )ج(

تكامل جمموعات البيانات اجملهزة     )أ(
القائمة (واملعلومات املكانية لغري اخلرباء     
 )على اإلنترنت والشبكة الداخلية

تنفـيذ تقنـيات وأدوات لتقييم       )ب(
 الظروف احلالية للمراعي

داً إىل  حتديد السيناريوهات استنا   )ج(
 االستخدام املتعدد الوظائف للمراعي

مشـروع املعلوماتية اجلغرافية يف تقييم حالة املراعي        
وإدارهتـا املسـتدامة يف مـنطقة الـبحر املتوسط          

(GEORANGE) 
<http://www.georange.org/georange/> 

 تبادل املعلومات )أ(
 التقييم )ب(
 الرصد )ج(

قـاعدة بـيانات بشـأن تدهور        )أ(
اضـي جمّمعـة من شىت املؤسسات       األر

 األوروبية والدولية
تقيـيم إقلـيمي حلالـة تدهور        )ب(

 )من االستشعار عن ُبعد(األراضي 
تقاُرن منوذج ما ببيانات مستمّدة      )ج(

 من االستشعار عن ُبعد
خـرائط إقليمية للتغيُّر يف كثافة       )د(

 الغطاء النبايت واستخدام األراضي

 يف أوروبا املطلّة على     مشروع تقييم تدهور األراضي   
 (LADAMER)البحر املتوسط 

<http://www.ladamer.org/ladamer/> 

 تبادل املعلومات )أ(
 قرارات دعم )ب(

مـبادئ توجيهية واستراتيجيات لبلورة     
 برنامج عمل إقليمي ملكافحة التصحر

مشروع دعم برنامج العمل اإلقليمي ملكافحة التصحر 
 (MEDRAP)سط يف منطقة مشال البحر املتو

http://nrd.uniss.it/medrab/in dex.htm 

 تبادل املعلومات )أ(
 قرارات دعم )ب(

تـبادل املعلومـات بني أصحاب       )أ(
 املصلحة بشأن استصالح األراضي

قـاعدة بـيانات عن استصالح       )ب(
 اضيراأل
مــبادئ توجيهــية الستصــالح  )ج(
 ألراضيا

مشـروع أعمال االستصالح ملكافحة التصحر مشال       
 )REACTION(البحر املتوسط 

<http://www.gva.es/ceam/reaction/Project.htm> 

 تبادل املعلومات )أ(
 قرارات دعم )ب(

مبادئ توجيهية وتوصيات واستراتيجيات    
 لدعم احلفظ املستدام للتربة

تربة مشـروع اسـتراتيجيات أوروبا للحفاظ على ال       
 (SCAPE)ومحايتها 

<http://www.scape.org/> 

 التقييم )أ(
 التنبؤ )ب(
 اإلنذار  )ج(
 قرارات دعم )د(

منـوذج مراقـبة أويل إلجراء تقييمات       
دوريـة حلالة التصحر، وللتنبؤ باملسارات      

، ولتقييم آداء برامج    )اإلنذار املبكِّر (املمكنة  
 التخفيف

ناخية واالجتماعية نظـام املراقـبة لتحليل العوامل امل   
 (DSURVEY)واالقتصادية 

<http://www.desurvey.net/> 
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اإلسهام املمكن يف نظام إنذار 
 مشروع اجلماعة األوروبية النواتج املتوقعة للمشروع )أ(مبكِّر بالتصحر

مؤشـرات تسـتند إىل نوعـية التربة         الرصد
للتحديد املبكِّر والسريع لتدهور التربة     
ولرصـد كفـاءة ومالءمـة أساليب       

 اإلصالح

مشروع املؤشرات والعتبات اخلاصة بالتصحر وجودة      
 (INDEX)التربة ومعاجلتها 

<http://www.soil-index.com> 

مـبادئ توجيهية عملية بشأن شروط       قرارات دعم
اسـتخدام الغطـاء النـبايت يف املناطق       
املعرضة للتصحر، مع مراعاة االختالف     
املكاين يف عمليات أشكال سطح األرض 

 والعمليات اليت حيركها البشر

مشروع الشروط الالزمة لالستصالح والتخفيف من      
 (RECONDES)تصحِّرة اآلثار يف املناطق امل

<http://www.port.ac.uk/research/recondes/> 

توفري حزمة معلومات دقيقة وشاملة      )أ( تبادل املعلومات
تشـتمل عـلى مـبادئ توجيهية لإلدارة        
املسـتدامة لألراضـي يف املناطق املتأثرة       

 بالتصحر
إتاحـة هذه املعلومات للسلطات      )ب(

 اإلقليمية واحمللية

 معلومات تشمل مبادئ توجيهية     مشـروع تقـدمي   
لإلدارة املستدامة لألراضي يف املناطق املتأثر بالتصحر       

(LUCINDA) 

حمفل جلمع كبار العلماء العاملني يف ميادين        تبادل املعلومات
االستشـعار عن ُبعد واملعلوماتية اجلغرافية      
مع التركيز على التصحر وتدهور األراضي      

 مع املستعِملني احملتملني

وع االستشـعار عـن بعد ومعاجلة املعلومات     مشـر 
اجلغرافية يف تقييم ورصد تدهور األراضي والتصحر       

 (DESERSTSTOP)دعماً التفاقية مكافحة التصحر 

 .٢فيما يتصل باإلجراءات املدرجة يف ُنظم اإلنذار املبكِّر بالتصحر يف اجلدول  )أ( 
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  االستنتاجات والتوصيات-سابعاً 

غري . استخدام ُنظم اإلنذار املبكِّر بالتشجيع باعتبارها أدوات واعدة ملنع وختفيف التصحر          حيظى تطوير و   -٢٣
أنه ال توجد ُنظم إنذار مبكِّر بالتصحر منفَّذة تنفيذاً كامالً يف صك اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املوّجه                  

التواتر يتطلب رصدها نطاقاً مكانياً وزمنياً أكرب       إن التصحر هو ظاهرة معقّدة حترِّكها عمليات بطيئة         . إىل العمل 
ولوضع ُنظم كفؤة لإلنذار    . مـن النطاقات املستخدمة يف الُنهج التقليدية لإلنذار املبكِّر باجلفاف واألمن الغذائي           

 :املبكِّر بالتصحر، هناك حاجة إىل اختاذ إجراءات عديدة للتغلب على القيود

  على حتديد القوى والعمليات احملرِّكة ال على األعراض؛جيب أن يستند تقييم التصحر )أ( 

جيـب احلفـاظ على شبكة رصد طويلة األجل، وإنشاء مرافق جديدة لتوفري البيانات لكشف                )ب( 
 التغيُّرات يف اجتاهات التصحر ولتحديد قيم مرجعية ملتغريات احلالة؛

 لسكان املستهدفني بكفاءة ويف الوقت احملدد؛جيب حتسني آليات وإجراءات نقل املعلومات للوصول إىل ا )ج( 

 .هناك حاجة إىل تنسيق أوثق بني عناصر اإلنذار وعناصر اختاذ القرار )د( 

وينبغي أن تقوم ُنظم اإلنذار املبكِّر بالتصحر على العناصر األربعة احملددة يف ُنظم اإلنذار اليت تركز على                  -٢٤
 .ار، النشر واالتصال، والقدرة على االستجابةمعرفة اخلطر، أجهزة الرصد واإلنذ: الناس

وقد يستفيد تطوير تنفيذ ُنظم إنذار مبكِّر بالتصحر من شبكات الرصد القائمة، ومراكز اإلنذار، وقدرات  -٢٥
 .التقييم والرصد ووضع النماذج، وشبكات االتصاالت، وقدرات التأهب واالستجابة

ل املقبل بشأن معايري األداء واملؤشرات، وتقييم ورصد التصحر،         ومثـة حاجة إىل تقوية الروابط بني العم        -٢٦
 .وُنظم اإلنذار املبكِّر اليت ينبغي أن ينفذها فريق عامل خمصص حتت رعاية االتفاقية

وينبغي التشجيع على تنفيذ دراسات منوذجية يف تطوير ُنظم إنذار مبكِّر بالتصحر وتطبيقها بفعالية وتقدمي  -٢٧
 .ها إىل جلنة العلم والتكنولوجيا ومؤمتر األطرافتقرير عن نتائج

 ـ ـ ـ ـ ـ


