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 املواضيعية والقضااي السياسات أطر متابعة

 العواصف الرملية والرتابية

 العواصف الرملية والرتابية: متابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية  
 األمانة مذكرة أعدهتا  

 موجز  
 ملكافحبببب  السياسببببا  جمببببال يف الببببدعو  إطببببا ، املعنببببو   ١٣-م أ/٣١املقبببب    طلبببب  
 ، إىل األمانبب  واملؤسسببا  واهلياببا  املناسببب  األماقيبب  األمبب  املتحببد  والرتابيبب  ال مليبب  العواصبب 

تخصصب  ملكافح  التصح  أ  ألتعاو  مع غريها من كياان  األم  املتحد  املعنيب  ومنمماابا امل
يف عمليب  مسباعد  األطبب اى علبي ألنميب  إطببا  البدعو  يف جمبال السياسببا ، وا سبيما  ميبب  

 .املصاد  البش ي  للعواص  ال ملي  والرتابي  وألعزيز القد   علي التكي 
عببن  ، أ  ألعببد ألق يبب ا  ١٣-م أ/٣١، مبوجبب  مقبب    األمانبب إىل  األطبب اى مببؤ   طلبب و  

 ومتابع  بشأ  مسأل  العواص  ال ملي  والرتابي  يف دو أله ال ابع  عش  . ١٣-م أ/٣١ألنمي  الق ا  
 ٢٠١٧لألنشط  اليت اضطلعت هبا األمانب  يف المبرت  مبن عبام  يقدم ه ا التق ي  موجزا  و  
. ويعبب ا التق يبب  التوصببيا  املتعلقبب  بببنبايتايا وأولببومل  العمبب  يف املسببتقب  مببن ٢٠١٩إىل عببام 

 د اجلا ي  يف التصّدي للتأثريا  السلبي  للعواص  ال ملي  والرتابي .أج  ألعزيز القد ا  واجلتو 
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 أساسية معلومات -أولا  
إىل األمانبببب  أ  ألطببببع أطبببب  سياسببببا  الببببدعو  بشببببأ  القطببببامل  ٩-م أ/8طلبببب  املقبببب    -١

املواضيعي  من أج  التصدي لآلاث  السلبي  للتصح  وألبدهو  األ اضبي واجلمباى، علبي أ  ألايؤخب  
  النايتا امل اعي  لالعتبا ا  اجلنساني ، وأ  ألبلغ ابنتمبام البلبدا ا املتبأث   واجلتبا  املعنيب  يف ااعتبا

 ال ئيسي  األخ ى بشأ  اإلج اءا  اليت قد ألكو  مميد  يف ألنمي  ب اما العم .
)أ( أ  ألطببببع  وببببا  وعمليبببب  مو ببببدين لكمالبببب    إىل األمانبببب  ١٠-م أ/٩وطلبببب  املقبببب    -٢

األسبباأ أطبب  سياسببا  الببدعو ، )د( أ  ألسببدي املشببو   بشببأ  أي قطببامل انشببا  أخبب ى والببنتا 
ااسرتاأليوي  اليت ألتطل  إطا ا  لسياسا  الدعو ، )ج( أ  ألتعاو  علي حنو وثيق مبع املؤسسبا  

 األخ ى ذا  الصل  عند إعداد مش وع أط  سياسا  الدعو .
، إىل األمان  أ  ألشا ك، يف إطا  واي  ااألماقي  ١٢-م أ/٩األط اى، مبوج  املق   ت وطلب -٣

 ونطاقتا، يف ش اكا  ألعزز ألطوي  القد   علي مواجت  العواص  ال ملي  والرتابي  والميطاان .
 ملكافحبببببب  السياسببببببا  جمببببببال يف الببببببدعو  إطببببببا املعنببببببو    ١٣-م أ/٣١وطلبببببب  املقبببببب    -4

  إىل األمان  ومؤسسا  ااألماقيب  وهيااابا املناسبب  أ  ألتعباو  مبع غريهبا والرتابي   ال ملي العواص 
من كيباان  األمب  املتحبد  املعنيب  ومنمماابا املتخصصب  يف عمليب  مسباعد  األطب اى علبي ألنميب  
إطبا  البدعو  يف جمبال السياسبا  ملكافحب  العواصبب  ال مليب  والرتابيب ، وا سبيما  ميب  املصبباد  

 . ي  للعواص  وألعزيز القد   علي التكي البش
األمانبببب  إىل املشببببا ك  يف التنسببببيق علببببي نطبببباأ منمومبببب  األمبببب   ١٣-م أ/٣١ودعببببا املقبببب    -5

املتحد ،  س  ااقتطاء، للتصدي للعواص  ال مليب  والرتابيب . وطلب  املقب   نمسبه إىل األمانب  أ  
 ومتابع  بشأ  مسأل  ه   العواص  يف دو أله ال ابع  عش  . ١٣-م أ/٣١عن ألنمي  املق    ألعد ألق ي ا  

وبنبباء علببي هبب   اإلجبب اءا ، يتطببمن هبب ا التق يبب  األنشببط  الببيت اضببطلعت هبببا األمانبب   -6
بببببدع  مببببن  كومبببب  اتو يبببب  الصببببر الشببببعبي  و كومبببب  اتو يبببب  كببببو مل وابلتعبببباو  مببببع كيبببباان  

املتحببد  األخبب ى ذا  الصببل  والبلببدا  األطبب اى. ويقببرتض التق يبب  أيطببا  عناصبب  ومؤسسببا  األمبب  
ا بباذ مزيببد مببن اإلجبب اءا  بشببأ ا مببن أجبب  دعبب  ألنميبب  إطببا  الببدعو  يف جمببال السياسببا ، يف 
ضببوء جتببود ألعزيببز التخميبب  مببن مصبباد  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  يف سببياأ  ييببد أثبب  ألببدهو  

األماقيب   -علي التكي  والتأه ، اباستماد  من خط  العمب  اجلنسباني  األ اضي وألعزيز القد   
 لدع  ألعمي  املنمو  اجلنساين. -مكافح  التصح  

 التنفيذ يف احملرز التقدم -اثنياا  
 والرتابية الرملية العواصف كافحةمب املعين املتحدة األممائتالف  -ألف 

، يف ائببتالى ١٣-م أ/٣١هلببا مبوجبب  املقبب   الوايبب  املمنو بب  شببا كت األمانبب ، مبقتطببي   -٧
، وافبق ااجتمباع ٢٠١8األم  املتحد  املعين مبكافح  العواص  ال ملي  والرتابي . ويف أيلول/سببتمرب 

ال ابببع والعشبب و  لكبببا  املسببؤولر يف ف يببق إدا   البياببب  التببابع لألمبب  املتحببد  علببي ألشببكي  ائبببتالى 
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 .(١)٧٢/٢٢5سبببتواب   لقببب ا  اجلمعيببب  العامببب  لألمببب  املتحبببد  مكافحببب  العواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  ا
وعينّببت وكبباا  األمبب  املتحببد ، مبببا يف ذلبببق أمانبب  ااألماقيبب ، منسببقيتا يف اائببتالى بنبباء علبببي 

 .دعو  من املدي  التنمي ي لربانما األم  املتحد  للبيا 
املنممبببببا  وعكببببب  اائبببببتالى علبببببي وضبببببع اختصاصببببباأله وخطببببب  عملبببببه ابلتشببببباو  مبببببع  -8

 املشا ك . وألشم  األهداى ال ئيسي  لالئتالى ما يلي 
ملواجت  العواص  ال ملي  والرتابي ، ألشم  اسرتاأليوي  وخطب   عاملي خط   إعداد )أ( 

 عم ، ألمطي إىل وضع  ا علي نطاأ منموم  األم  املتحد  للتصدي للعواص  ال ملي  والرتابي ؛
ال مليب  والرتابيب  يف  العواص ناطق املتط    من  ديد مداخ  لدع  البلدا  وامل )د( 

 العواصببب معببب ا ألنميببب  ألبببدابري شبببامل  لعبببد  قطاعبببا  وعببباب   للحبببدود للحبببد مبببن  ببباط  هببب   
 والتصدي هلا؛

إعداد منتاج عم  للتعاو  مع الش كاء وألعزيز احلوا  والتعاو  فيما بر البلدا   )ج( 
 ي الصايعايد العاملي واإلقليمي ودو  اإلقليمي؛املتط    ووكاا  منموم  األم  املتحد  عل

التقنيبب  مببن  واملببوا د ألببوفري منصبب  مشببرتك  لتبببادل املعببا ى واملعلومببا  وا ببربا  )د( 
أجببب  ألعزيبببز ألبببدابري التأهببب  واسبببرتاأليويا  احلبببد مبببن املخببباط ، ووضبببع سياسببب  مو بببد  و لبببول 

 ع األموال؛ مجلمبتك  ، وألعزيز جتود الدعو  وبناء القد ا ، ووضع مباد ا  
وأليسبري احلصبول عليتبا مبن أجب  التصبدي املشببرتك  املاليب  املبوا د ديبد و شبد  )هب( 

 للعواص  ال ملي  والرتابي ، بوسائ  منتا املوا د واآلليا  اجلديد  واملبتك  .

 القدرات وبناء والدعوة الشراكة -ابء 
 الشراكة والدعوة والتعاون -١ 

شا كت األمان  يف احلوا  التماعلي ال فيبع املسبتوى بشبأ  العواصب  ال مليب  والرتابيب ، الب ي  -٩
، ٢٠١8 وز/يوليبه  ١6أج أله اجلمعي  العام  لألم  املتحد  يف مق  األم  املتحد  يف نيويبو ك يف 

لبببدا  املتطببب   ، مببببا يف عمليببب  التوجبببه والتصبببدي للتحببدمل  البببيت ألواجتتبببا البالملناقشبب  التوصبببيا  
ذلق ط أ  سر التنسيق يف جمال السياسا  علي الصعيد العاملي للتصدي هلب   التحبدمل  يف 

بببلل الطبببوء، يف أثنببباء احلبببوا ، علبببي احلاجببب  املسببببتم   إىل . سبببياأ أهبببداى التنميببب  املسبببتدام  وساي
 مواجت  التحدمل  املتعدد  اليت ألشكلتا العواص  ال ملي  والرتابي .

األمانبب  العامبب  يف إعببداد ألق يبب  األمبر العببام املعنببو   مكافحبب  العواصبب  ال مليبب  وسباعد   -١٠
 .(٢)(/73/306A)الوثيقب  والرتابي  ، املقدم إىل البدو   الثالثب  والسببعر للومعيب  العامب  لألمب  املتحبد  

ويعببب ا التق يببب  ألماصبببي  التطبببو ا  البببيت  بببدثت داخببب  منمومببب  األمببب  املتحبببد  منببب  أول قببب ا  
، ويغطبببي التق يببب  (٣)(/70/195A/RESالوثيقببب  ) والرتابيببب  ال مليببب  العواصببب للومعيببب  العامببب  بشبببأ  

__________ 

 .http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/225ال ابل   (١)
 .https://undocs.org/A/73/306ال ابل   (٢)
 .http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/195ال ابل   (٣)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/225
https://undocs.org/A/73/306
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/195
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. وسلل التق ي  الطبوء علبي األنشبط  واملبباد ا  ٢٠١8إىل منتص  عام  ٢٠١6المرت  من عام 
عت هبا كياان  األم  املتحد ، مبا يف ذلق أمان  ااألماقي  والدول األعطاء وطائم  من اليت اضطل

اجلتا  صا ب  املصلح . وأّكد التق ي  علي ما  قق من إجنازا ، مبا يف ذلق األنشط  الشامل  
نحببو لقطاعببا  متعببدد ، يف المببرت  املشببمول  ابلتق يبب  يف اسبباا  ال ئيسببي  الثالثبب  التاليبب ، علببي ال

  ميببب )د(  املبكببب ؛تحببب ي  وال والتنببببؤ ال صبببداملببببر يف إطبببا  البببدعو  يف جمبببال السياسبببا   )أ( 
 ال ملي  والرتابي . العواص  مصاد  من احلد)ج(  التكي ؛ علي والقد  القابلي  للتأث  و  األث 
 األ اضببببي ألببببدهو و  لتصببببح املعنيبببب  اب آسببببيا يشبببب ق مشببببال شبببببك وألعاونببببت األمانبببب  مببببع  -١١

. وهبب   الشبببك  هببي كيببا  دو  إقليمببي يقببدم ألقببا ي  يف ٢٠١١، الببيت أاينشببات يف عببام واجلمبباى
إطببا  األماقيبب  األمبب  املتحببد  ملكافحبب  التصببح . وهببي أيطببا  منببرب للتعبباو  يتببدى إىل دعبب  ألنميبب  
ااألماقيبب  يف املنطقبب  مببع التأكيببد علببي  ميبب  آاث  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، مبببا يف ذلببق ألنميبب  
القببد ا  وإدا   املصبباد . وألشببم  قائمبب  األعطبباء النشببطر يف الشبببك  كببال  مببن اتو يبب  الصببر 
الشعبي  ومنغوليا واتو ي  كو مل. واألمق األعطاء علي خط  عم  دو  إقليمي  وايضعت بناء علبي 

 ،(4)آسبياي شب ق مشبال يف ال مليب الرتابيب  و  العواصب ومكافحب   ملنبع ال ئيسبي  اإلقليمي العم   خط 
 وببب انما اآلسببيوي، التنميبب  مصبب ى مببع شبب اك يف إطببا   ٢٠٠5يف عببام  ضببعتواي كانببت قببد   الببيت

 األمببب ، واألماقيببب  اهلببباد  واحملبببيل آلسبببيا وااجتماعيببب  ااقتصبببادي  واللونببب  للبياببب ، املتحبببد  األمببب 
 . ومبببا فتابببت األمانببب  ألقبببّدم املسببباعد  يف ألنميببب  مشببب وع ألعببباوين إلدا  التصبببح  ملكافحببب  املتحبببد 

 مصاد  العواص  يف منطق  احلدود بر الصر ومنغوليا.
مبببع كيبباان  لبعببب  لألمبب  املتحبببد ، منتببا بببب انما األمبب  املتحبببد   وألعاونببت األمانببب  أيطببا   -١٢

ومبع وكباا  متخصصب  ومؤسسبا  وبلبدا  أطب اى، يف ، للبيا  واملنممب  العامليب  لأل صباد اجلويب 
 م ، منتا ما يلي ألنمي  اجتماعا  ودو ا  ألد يبي  و لقا  ع

 لق  العم  الدولي  ا امس  املعني  ابلعواص  ال ملي  والرتابي   مصباد  البرتاد  )أ( 
 ، يف أل كيا(؛٢٠١٧ألش ين األول/أكتوب   ٢5-٢٣وآاث ها يف الش أ األوسل )

 لقببب  العمببب  التد يبيببب  اإلقليميببب  املعنيببب  ابلعواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  يف املنطقببب   )د( 
 ، يف مص (؛٢٠١8شباط/فرباي   ١٢-١٠الع بي  )
 لقبب  العمبب  الدوليبب  التاسببع  املعنيبب  ابلعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  ومببا يبب ألبل هبببا  )ج( 

 ، يف إسبانيا(؛٢٠١8أمل /مايو  ٢4-٢٢من أل س  الغبا  )
 العواصب ااستشا ي والتقييمي للتحب ي  مبن  نماملل التوجيتي  لون اجتماع ال )د( 

 ، يف إسبانيا(؛٢٠١8أمل /مايو  ٢6-٢5) اجلوي  لأل صاد العاملي  للمنمم  التابع والرتابي  ال ملي 
ااجتماع ال ابع والعش و  لكبا  مسؤويل ف يق إدا   البيا  التابع لألمب  املتحبد   )هب( 

 ، يف مق  األم  املتحد (؛٢٠١8أيلول/سبتمرب  ٢4)
ألشب ين  4-١واصب  ال مليب  والرتابيب  )املعقبود  بشبأ  الع التقنيب  العم   لقا  )و( 

 ، يف سويس ا(؛٢٠١8األول/أكتوب  

__________ 

 .https://www.preventionweb.net/files/1821_1821VL102237.pdfال ابل   (4)

https://www.preventionweb.net/files/1821_1821VL102237.pdf
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 ١5-١٢ لقببب  العمببب  الدوليببب  السادسببب  املعنيببب  ابلعواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  ) )ز( 
 ، يف أل كيا(؛٢٠١8ألش ين الثاين/نوفمرب 

 لتصببح املعنيبب  اب آسببياي شبب ق مشببال شبببك ااجتمبباع السببابع للونبب  التوجيتيبب  ل )ض( 
 ، يف اتو ي  كو مل(؛٢٠١8كانو  األول/ديسمرب   ١٣-١٢) واجلماى األ اضي ألدهو و 

 لقبب  العمبب  التقنيبب  للمشبب وع التوبب يو العبباملي لوضببع خ يطبب  أساسببي  ملصبباد   )ط( 
 ، يف منغوليا(؛ ٢٠١٩شباط/فرباي   ٢٢-١8العواص  ال ملي  والرتابي  )

 ١6-١5عواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  )ااجتمبباع األويل التقببين املعببين بتحديببد نطبباأ ال )ي( 
 ، يف سويس ا(.٢٠١٩نيسا /أب ي  

 بناء القدرات -٢ 

، مع ضبتا العباملي األول للتبد ي  يف جمبال ٢٠١٩نممت ااألماقي ، يف كانو  الثاين/يناي   -١٣
بنببباء القبببد ا ، يف جبببو ج لو ، غيببباان، قبيببب  انعقببباد البببدو   السبببابع  عشببب   للونببب  اسبببتع اا ألنميببب  
ااألماقي . وشكلت املواضيع املتعلق  ابلعواص  ال ملي  والرتابيب  واجلمباى إ بدى الو بدا  التد يبيب  
البببيت مشلتبببا هببب ا احلبببدأ التبببد يو. وأايعببببد  الو بببد  التد يبيببب  املتعلقببب  ابلعواصببب  ال مليببب  والرتابيبببب  

لأل صبببباد اجلويبببب   واجلمبببباى وعاي ضببببت ابلتعبببباو  مببببع ببببب انما األمبببب  املتحببببد  للبيابببب  واملنممبببب  العامليبببب 
ومبسبببباعد  مببببن املعتببببد الكببببا يو لأل صبببباد اجلويبببب  واهليببببد ولوجيا، وهببببو م كببببز إقليمببببي يتبببببع النمببببام 
 .ااستشا ي والتقييمي للتح ي  من العواص  ال ملي  والرتابي  التابع للمنمم  العاملي  لأل صاد اجلوي 

رتابيبب  املشببا  إليتببا يف المبب ع املتعلقبب  ابلعواصبب  ال مليبب  وال ا الصبب  وبنبباء علببي مشبب وع -١4
، أدان ، ألعكبببب  األمانبببب ، ابلتعبببباو  مببببع ببببب انما األمبببب  املتحببببد  للبيابببب  واملنممبببب  العامليبببب  ٢-جببببي 

لأل صاد اجلوي ، علي وضع و دا  ألد يبي  ومواد للتعل  اإللكرتوين بشأ  إدا    اط  العواصب  
 .ICCD/CRIC(18)/8 ال ملي  والرتابي . وي د مزيد من املعلوما  يف الوثيق 

 ذهاإعداد السياسات الوطنية واإلقليمية وتنفي -جيم 
، إىل أ  ألسبببتخدم،  سببب  ااقتطببباء، ١٣-م أ/٣١مبوجببب  املقببب   دايعيبببت األطببب اى،  -١5
ملكافحبب  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، علببي أسببا  طببوعي، يف  السياسببا  جمببال يف الببدعو  إطببا 

سياأ إعبداد وألنميب  السياسبا  املتعلقب  ابلعواصب  ال مليب  والرتابيب . ودايعيبت األطب اى أيطبا ، يف 
 طوعيبب  أهببداى  ديببد لببدى املنشببأ البشبب ي  املصبباد   ميبب  سببب املقبب   نمسببه، إىل استكشبباى 

  ديببد يف املصبباد   ميبب  ألببدابري إبدمبباج املتعلقبب   يببا ا وا األ اضببي ألببدهو  أثبب  لتحييببد وطنيبب 
 .ااقتطاء  س  األ اضي، ألدهو  أث  لتحييد الوطني  الطوعي  األهداى

األمانبب  ألقببدم املسبباعد  يف إعببداد السياسببا  واألطبب  الوطنيبب  واإلقليميبب  وفقببا  مببا فتاببت و  -١6
ويلخب  المب ع التبايل نشباط األمانب  يف ، ابلتعاو  مع الش كاء. السياسا  جمال يف الدعو  طا إل

 مسا  العم  ه ا.
ويقرتض إطا  الدعو  يف جمال السياسا  املباد  وجماا  العم  ذا  األولوي  من أجب   -١٧

ألعزيببز القببد   علببي التكيبب  مببع العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، علببي النحببو املبببر يف جمبباا  العمبب  
 ال صبد )أ(  الشامل  لقطاعبا  متعبدد  واملتكاملب ، البيت ألشبم ال ئيسي  الثالث  املرتابط  واألعمال 
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مببع  التكيبب  علببي والقببد  القابليبب  للتببأث  و  األثبب   ميبب  )د( ؛والتأهبب  املبكبب تحبب ي  وال والتنبببؤ
 .العواص ه    مصاد  من احلد )ج( ؛ه   العواص 

ملصدددادر العواصدددف  الرصدددد والتنودددؤ والتحدددذور املوكدددر والتاهدددي: الروملدددة األساسدددية العامليدددة -١ 
 الرملية والرتابية 

البلببببدا  األطبببب اى بشببببأ  إدمبببباج ألببببدابري التخميبببب  مببببن مصبببباد  يف سببببياأ دعبببب   ببببا  -١8
العواص  ال ملي  والرتابي  يف عملي   ديد مسبتتدفا   ييبد أثب  ألبدهو  األ اضبي، ألتمثب  إ بدى 

، مببببا يف ذلبببق الببببؤ  الطببب و ا  اجلوه يببب  يف املعلومبببا  األساسبببي  و سببب  خببب ائل منببباطق املصببباد 
الساخن . ول لق ألطع األمان ، ابلتعاو  مع ب انما األم  املتحد  للبيا  واملنمم  العاملي  لأل صاد 

ال ملي  والرتابي  لتلبي  ه   احلاج  ولتوفري جمموع  بيباان   لعواص اجلوي ، خ يط  أساسي  عاملي  ل
 ن هيا  التماع  بر العلوم والسياسا .أولي  علي الصعيد العاملي، بدع  من خرباء  تا ين م

بوصمتا جمموع  من ا  ائل ال قميب   العواص  ملصاد  العاملي  األساسي    يط وألايصم  ا -١٩
ذا  امل جعيب  اجلغ افيبب  بدقبب  قببد ها كيلببومرت وا ببد، وهبي ألايوضببع علببي أسببا  جمموعببا  البيبباان  
 واملعلوما  املتا ب  للومتبو  وموضبع اانتمباع احلب  هببا، مببا يف ذلبق صبو  ااستشبعا  عبن بعبد.

رتابي  أل كز  ديبدا  علبي  الب  سبطرت الرتبب ، ألساسي  العاملي  ملصاد  العواص  ال ملي  والا ا  يط و 
مبا يف ذلبق الببا امرتا  املتعلقب  بقبوام الرتبب  وبنيتتبا و طوبتتبا ود جب    ا ابا اباقبرتا  مبع الغطباء 
النبايت، من أج  الكش  بشك  أفط  عن مصاد  العواص  ال ملي  والرتابي  النشط  وا امبد ، 

 جلوي  الشديد ، كاجلماى.مع م اعا  مومسي  املصاد  واأل وال ا
ال ملي  والرتابي  أ  ألسباعد يف  ديبد  العواص  ملصاد  العاملي  األساسي  لخ يط وميكن ل -٢٠

أمناط مصاد  ه   العواص ، مبا يف ذلق املصاد  الصغري  احلو  والثابت . وألالبزم هب   املعلومبا  
لرتابيببب ، وكببب لق ل صبببد هببب   لتخطبببيل إجببب اءا  التخميببب  املتصبببل  مبصببباد  العواصببب  ال مليببب  وا

 املصاد  والتح ي  املبك  منتا وألقيي   اط ها وأث ها والقابلي  للتأث  هبا.
ألساسببي  العامليبب  ملصبباد  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، أايطلقببت ا ا  يطبب ويف سببياأ وضببع  -٢١

علبي الصبعيد  مشا يع جت يبي  علي الصعيدين الوطين واإلقليمي اختبا  و سر احلساسي  والدق 
   يطبب الببوطين واإلسببتام يف ضبببل واسببتكمال املعببايري املسببتخدم  يف معاجلبب  البيبباان  املتعلقبب  اب

سببي  األسا ا  يطبب ال مليبب  والرتابيبب . وكوببزء مببن عمليبب  وضببع  العواصبب  ملصبباد  العامليبب  األساسببي 
  املسبتخدمم املسبتند  إىل العاملي  ملصاد  العواص  ال ملي  والرتابي ، جيب ي وضبع منبوذج أويل لواجتب

 شبك  اإلنرتنت.

 : خالصة للعواصف الرملية والرتابيةالتكيف على والقدرةالقابلية للتاثر و  األثر ختفيف -٢ 

أثناء املساعد  يف إعداد البلدا  األط اى لسياس  بشأ  العواص  ال ملي  والرتابي ، ألبر  -٢٢
وجبببود  اجببب  قويببب  إىل مببباد  ألوجيتيببب  ألتبببيرت املعلومبببا  واملنتويبببا  الالزمببب  لتحديبببد نطببباأ آاث  
العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، ولوضببع خطببل ملعاجلبب  هبب   اآلاث . وابلنمبب  إىل الطائمبب  الواسببع  مببن 

اث  العواص  ال ملي  والرتابي ، فإ  البنتا الشبامل  لعبد  قطاعبا  والتعباو  املتعبدد التخصصبا  آ
فيمببا بببر  تلبب  اجلتببا  الماعلبب  واجلتببا  صببا ب  املصببلح  يشببكال  عنصبب ا  أساسببيا  يف  قيببق 
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  أقصي قد  من الكماء  والمعالي  يف عملي  وضع السياسا  وألنمي ها، علي النحو املرباز يف إطا
 الدعو  يف جمال السياسا .

 ١٣-م أ/٣١واستواب   ل لق، وبناء علي طل  بعض البلدا  األط اى، وأبخ  املقب    -٢٣
يف احلسبا ، ألعك  األمان  علي إعداد م ك   قائم  علي العل  بعنوا  مقرتض هو  خالص  وافيب  

  املخباط  النااب  عبن بشأ  العواص  ال مليب  والرتابيب   معلومبا  وإ شبادا  بشبأ  ألقيبي  ومعاجلب
 العلببوم بببر التماعبب  هيابب العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  ، وذلببق يف إطببا  مببن التعبباو  والشبب اك  مببع 

، وخبببرباء  تبببا ين، والبلبببدا  األطببب اى، وكيببباان  األمببب  املتحبببد  ذا  الصبببل ، مببببا يف والسياسبببا 
ويبب ، ومنممبب  الصببح  العامليببب ، ذلببق ببب انما األمبب  املتحبببد  للبيابب ، واملنممبب  العامليبب  لأل صببباد اجل

ومكتببب  األمببب  املتحبببد  للحبببد مبببن  ببباط  الكبببوا أ، وبببب انما األمببب  املتحبببد  اإلمنبببائي، ومنممببب  
األغ ي  والز اع  )المباو(، ومكتب  األمب  املتحبد  لشبؤو  المطباء ا با جي، وهياب  األمب  املتحبد  

 للمساوا  بر اجلنسر و كر امل أ .
هببو ألببوفري معلومبببا  وإ شببادا  بشبببأ  كيميبب  ألقيبببي  الوافيببب  واهلببدى مببن هببب   ا الصبب   -٢4

ومعاجلبب  املخبباط  الببيت ألشببكلتا العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، والتخطببيل إلجبب اءا  مكافحبب  هبب   
اجلنسبباني  واملسبباوا  بببر اجلنسببر. وألسببتمد  مب اعببا  ااعتبببا ا العواصبب ، وإببب از املسببائ  املتعلقبب  

الوافي  معلومااا وإ شبادااا مبن جمموعب  واسبع  مبن املصباد  مبن أجب  ألزويبد املسبتعمملر  ا الص 
مبعلومببا  كافيبب . وألشببم  ا الصبب  الببنبايتايا واألطبب  املنتويبب  جلمببع بيبباان  عببن العواصبب  مصببنم  
 سبب  نببوع اجلببني، وألقييمتببا و صببدها والتنبببؤ هبببا والتحبب ي  املبكبب  منتببا والتخميبب  مببن أث هببا 

هلببا و سبب  خبب ائل ملصبباد ها و ديببد املصبباد  البشبب ي  املنشببأ. وهبب   املعلومببا  مطلوبببب  والتأهبب  
لوضبببع وألنميببب  سياسبببا  م اعيببب  لالعتببببا ا  اجلنسببباني  ألتعلبببق ابلعواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  علبببي 
الصايبببعايد دو  البببوطين والبببوطين واإلقليمبببي والعببباملي، مبببع م اعبببا  املبببباد  املنصبببو  عليتبببا يف إطبببا  

واملتعدد  التخصصا  لألث  السلو  قطاعا  لعد  الشامل  جمال السياسا ، والطبيع  الدعو  يف
 والبيا . ااجتماعي احملتم  للعواص  ال ملي  والرتابي  علي ااقتصاد

 وألشم  املواضيع ال ئيسي  للخالص  الوافي  ما يلي  -٢5
 طبيع  العواص  ال ملي  والرتابي ؛ )أ( 
 ي  والرتابي  كخط  من  اط  الكوا أ؛فت  العواص  ال مل )د( 
 ؛والرتابي  ال ملي  العواص إطا  ألقيي   اط   )ج( 
و س  خ ائطتا اسبتنادا  إىل نمبام  والرتابي  ال ملي  لعواص ألقيي  القابلي  للتأث  اب )د( 

 للمعلوما  اجلغ افي ؛
 األث  ااقتصادي للعواص  ال ملي  والرتابي ؛  ألقيي  إطا  )هب( 
 العواص  ال ملي  والرتابي  والصح ؛ )و( 
 مصاد  العواص  ال ملي  والرتابي  و صدها؛ خ ائل س   )ز( 
 م اقب  العواص  ال ملي  والرتابي  و صدها ووضع مناذج هلا؛  )ض( 
 التنبؤ ابلعواص  ال ملي  والرتابي ؛ )ط( 
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 التح ي  املبك  من العواص  ال ملي  والرتابي ؛ )ي( 
 د  العواص  ال ملي  والرتابي ؛ إدا   مصا )ك( 
 .التخمي  من آاث  العواص  ال ملي  والرتابي  )ل( 

 معلوما  إضافي  عن ا الص  الوافي  ومواضيعتا. الوثيق  ه   م فق يفوأل د  -٢6

 التخفيف من أثر مصادر هذه العواصف: التخمليط والتنفيذ على الصعيدون الوطين واإلقليمي -٣ 

جت يبيب  للمسباعد  يف وضبع خطبل وسياسبا  وأطب  وطنيب  وإقليميب  يف  أايطلقت مشا يع  -٢٧
كبب  مببن نيوببريمل، ومنغوليببا، وكازاخسببتا ، وأل كمانسببتا ، وأوزبكسببتا ، والصببر، والكويببت، مببع 

. ووايضببببعت أطبببب  املنشببببأ الرتكيببببز علببببي التخميبببب  مببببن األثبببب ، مبببببا يف ذلببببق إدا   املصبببباد  البشبببب ي 
للتأث  والتأثري ااقتصبادي مبسباعد  ةبب  مبن ا برباء، واختايبرب  منتويا  لتقيي  املخاط  والقابلي  

 ه   األايط ،  سبما يكو  مناسبا ، يف عملي  ألنمي  املشا يع التو يبي .
وقببدمت اآلليبب  العامليببب ، ابلتعبباو  مبببع األمانبب ، املسبباعد  إىل البلبببدا  يف  ديببد أهبببداى  -٢8

ئل مشببببا يع التحويبببب  امل ألبطبببب  بتببببدهو  ألببببدهو  األ اضببببي و سبببب  خبببب ا أثبببب  وطنيبببب  طوعيبببب  لتحييببببد
األ اضببببي، آخبببب   يف ااعتبببببا   ميبببب  أثبببب  مصبببباد  العواصبببب  ال مليبببب  والرتابيبببب  يف بلببببدا  مثبببب  

 ابكستا  ومنغوليا والع اأ.

 والتوصيات الستنتاجات -اثلثاا  
 السياسددددات جمددددال يف الدددددعوة إطددددار قدددددم ،٢٠١٨-٢٠١٧ السددددنتن فددددرتةأثندددداء  -٢٩

املسددائ   بشددان األمانددة نشددا ومعددال ل مفيدددة إرشددادات والرتابيددة الرمليددة العواصددف ملكافحددة
يف  بلددانمخسدة  مسداعدة مدن اإلطدار يف حالياا ُوستفاد و . والرتابية الرملية لعواصفاملتصلة اب

 الددددعوة. واسدددتفيد مدددن إطدددار العواصدددفذه بدددوتعلقدددان  لتنفيدددذل وإطدددار سياسدددةبدددة وجتر وضددد  
العواصددف الرمليددة  مكافحددة بشددان العددام األمددن تقروددر لوضدد  نمددو  ك  السياسددات جمددال يف

ة املتحددددددد لألمددددددم العامددددددة للجمعيددددددة نوعوالسدددددد الثالثددددددة الدددددددورة إىل دمقُدددددد الددددددذ  ،والرتابيددددددة
 .73/306A/)(5) الوثيقة(

اتفاقيدددة  تؤدوددد  أن ميكدددن الدددذ الدددا   الددددور علدددى الضدددوء الوثيقدددة هدددذهوتسدددلط  -٣٠
الرمليددة  العواصددف مكافحددةوالدددعم الدددولين مددن أجدد   التعدداون تعزوددز يف التصددحر مكافحددة
 اجملتمدد سددل م  وقدددالوشددروة املنشددا اددذه العواصددف.  دراصددوحتدوددداا ختفيددف أثددر امل ،والرتابيددة
 تزودد أو الظدواهر هدذه تسدوي أن ميكن لألراضي املستدامة غري اإلدارة ممارسات نأب العاملي

 يف املتضدررةواألمداكن  للولددان املسدتدامة ميدةالتن أمدام جسديماا حتددايا  تشك وأن  حدهتا، من
. ومدن وآسديا أفروقيدا يف وخاصدة الرطودة، شدو  اجلافدة واملنداطق القاحلدة وشو  القاحلة املناطق

 هدددذا يف وعمليدددة فعالدددة انملدددال  نقملدددةاملمكدددن أن وكدددون حتييدددد أثدددر تددددهور األراضدددي مبثابدددة 
 اجلنسدانية العمد  خملدة إليد  تددعو الدذ  اجلنسداي للمنظدور املراعدي النهجم  أخذ  السيا ،
 .العتواريف  التصحر مكافحة لتفاقية
__________ 

(5) https://undocs.org/A/73/306. 

https://undocs.org/A/73/306
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 املتصددددلة للحدددددود العددددابرة القضددددااي معاجلددددةيف  أساسددددية أمهيددددةوالتكدددداتف  لتعدددداونلو  -٣١
جهدددود  مدددن وتجدددزأ ل جدددزءاا  والشدددراكة التعددداونالرمليدددة والرتابيدددة. ووشدددك  تعزودددز  ابلعواصدددف
قليمدددددي والعدددددداملي فيمدددددا بددددددن اإل الصددددددعيدون علدددددىالرمليدددددة والرتابيددددددة  العواصددددددف مكافحدددددة
 التعداون. وولزم حتسن والتخصصاتة الفنية والب  املصلحة أصحاب جمموعاتو  القملاعات
 املمارسددات، وأفضدد  املعلومدداتوتقاسددم  والتقنيددة، املؤسسددية القدددرات تنميددة دعددممددن أجدد  

 املسددتدامة اإلدارة ارسدداتالتوس دد  يف مم اإلقليميددة ودون اإلقليميددة مددن أجدد  املشددارو  وتنفيددذ
 عواصدفال بعد  جزئيداا أن متند  وتكداف   ميكدن الديو  اجلنسانية لالعتوارات املراعية لألراضي

 الرملية والرتابية.
 العواصددف مبكافحددة املعددين املتحدددة األمددمائددتالف  إنشدداء مددنويف سدديا  النملددال   -٣٢

ورمدي  اسدرتاتيجيمدن ات وداهن  دج  التفاقيدةميكدن أن تسدتفيد  ،والستفادة مند  والرتابية الرملية
 تنفيذ عملية يف لعواصفاملصادر الوشروة املنشا ل إدارة تعزوزو  تعميمإىل املوادرة إىل إدما  و 

عاون اإلقليمدي ودون اإلقليمدي أن تسداعد يف تسدرو  الت آليات خياراتالتفاقية. ومن شان 
مكافحددددة  تدددددابريتدددددهور األراضددددي و  التنفيددددذ املتكامدددد  للمسددددتهدفات املتعلقددددة بتحييددددد أثددددر

 .والرتابية الرملية عواصفال

 للويئددة متعددددة فوائدددالرمليددة والرتابيددة  لعواصددفومددن املمكددن أن اقددق التصددد   ل -٣٣
 ختفيددف. ومدن شدان املسددتدامة التنميدة أهدداف، وأن اقدق يف الوقددف نفسد  الوشدر  واجملتمد 

 طدددارسددديا  اإل يفسدددهم يف حتقيدددق أهدددداف السدددرتاتيجية و أن العواصدددفهدددذه  مصدددادرأثدددر 
 .٢٠٣٠-٢٠١٨السرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 

 يف، عشددددرة الرابعددددة دورتدددد  يف، ونظددددر أن األطددددراف مددددؤمتر وددددود قددددد ذلك،ووفقدددداا لدددد -٣4
 التالية: املسائ 

الرمليددددة  عواصددددفال بشددددان املواضدددديعية لددددبامجإنشدددداء آليددددة، مثدددد  شددددوكة ل )أ( 
 وحتسددن التعدداون لتعزوددزالتفكددري  املتقاربددة األطددراف جهددود تعزوددزمددن أجدد  تعمدديم و  ،والرتابيددة

 ؛إدارة مصادر هذه العواصف
 وضددد  يف والرتابيددة الرمليدددة لعواصددفالالصدددة الوافيددة املتعلقدددة اب اسددتخدام )ب( 
 علددى العواصددفة بشددان ا ددد مددن ذدداطر هددذه اجلنسددانيمراعيددة لالعتوددارات  سياسددة وتنفيددذ

املنشا، ونظم للتحذور  الوشروةاملصادر  إدارة  لك يف مبا والعاملي، واإلقليمي لوطينا دعُ الصُ 
 الملوارئ؛  الت والتخمليطوالتاهي ، اجلنسانية العتواراتاملوكر مراعية ل

 علددىالرمليددة والرتابيددة  العواصددف ملصددادر العامليددة األساسددية الروملددة تنقددي  ) ( 
 أدوات جمموعدة وض . و اإلنرتنف شوكة على  لك يف مبا والوطين، واإلقليمي العاملي الصعد

علددى اإلنرتنددف بشددان مواجهددة العواصددف الرمليددة والرتابيددة مدد  تضددمنها أدوات لدددعم اختددا  
يف املنداطق املشدمولة راثر  لألراضدي املسدتدامة اإلدارة ممارسدات تنفيدذتعزودز  أجد  منالقرار 

  القدرات؛ اءبنجواني و  واملعارف املعلوماتاملصادر، وتقاسم 
اسدددتمرار تعددداون األماندددة مددد  كيددداوت األمدددم املتحددددة ووكالهتدددا املتخصصدددة  )د( 

 الرمليدددة العواصدددف مبكافحدددة املعدددين املتحددددة األمدددماألخدددرش وشدددركائها، ول سددديما ائدددتالف 
 .، من أج  مساعدة الولدان املتضررةوالرتابية
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 املرفق

معلومددات وإرشددادات  :والرتابيددة الرمليددة العواصددفخالصددة وافيددة بشددان   
 بشان تقييم ومعاجلة املخاطر الي تشكلها العواصف الرملية والرتابية

علي ايبع قطاعبا  استمبع والبياب .  ألؤث  (6)العواص  ال ملي  والرتابي  هي ظواه  طبيعي  -١
مليو  طن من الرتاد ألدخ  الغالى اجلوي سنومل . وألنشبأ أغلبيب  كميبا  ال مبال  ٢ ٠٠٠فنحو 
اد عببببن أوضبببباع طبيعيبببب ، ولكبببن األنشببببط  البشبببب ي  املنشببببأ ألسبببت  بشببببك  كبببببري يف  ببببدوأ والبببرت 

 العواص  ال ملي  والرتابي  نتيو  لإلدا   غري املستدام  لأل اضي ولالستخدام غري املستدام للميا .
ال مليبب  والرتابيبب  علببي الطقببي واملنببامل ودو ا  املغبب مل  وعلببي إنتاجيبب   لعواصبب وألببؤث  ا -٢

. فت   العواص  ميكن أ  ألبؤث  علبي جبود  اهلبواء والعاملي احمللي الصعيدينالكتل  األ يائي  علي 
واملاء، والنماف  الصحي  والص ى الصحي، وصح  البش  واحليواان ، والنق ، والتعلي ، والز اعب ، 

ال مليبب   لعواصبب لو وا يبب  والصببناع ، وإ  كببا  مببن املمتببوم أ  بعببض آاث هببا إجيابيبب . واألعمببال الت
 ١٩٠والرتابي  آاث  اقتصادي  متم . فت   العواص  ألكل  قطباع البنمل يف الكويبت مبا يايقبد   ببب 

مليبببو  دوا  مبببن دوا ا  البببوامل  املتحبببد  سبببنومل . وأسبببم   عاصبببم   مليببب  وأل ابيببب  وا بببد  يف 
مليبببو  دوا  مبببن  ٢4٣مليبببو  إىل  ٢٢٩، عبببن وقبببوع أضببب ا  ألايقبببد   ببببب ٢٠٠٩يف عبببام أسبببرتاليا، 

 دوا ا  الوامل  املتحد  يف أسرتاليا. 
ومبن املمكببن أ  اببدد العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب   يبا  األفبب اد البب ين يعببانو  مببن اعببتالل  -٣

علبي ال جبال والنسباء  الصح . وهب   العواصب  ليسبت دايبد  جنسبانيا   فتبي ألبؤث  بطب أ  تلمب 
 واألواد والبنا   س  أدوا ه  وأوجه ضعمت  يف اساا  اإلنتاجي  واألس ي  وااجتماعي . 

 ال ملي  والرتابي  أ بع   دمل ، هي   لعواص ويواجه التصدي بمعالي  لآلاث  السلبي  ل -4
ابيببب ، مببببا يف احلاجببب  إىل معاجلببب  طائمببب  واسبببع  مبببن آاث  العواصببب  ال مليببب  والرت  )أ( 

 ذلق اآلاث  الناا  عن األعمال البش ي ؛ 
اآلاث  املتعدد  األوجه والشامل  لعد  قطاعا  والعاب   للحدود الوطني  يف كثري  )د( 

مببن األ يببا  املرتألببب  علببي هبب   العواصبب ، مببا يتطلبب  ا بباذ  ايايببا شببامل  لعببد  قطاعببا  وعبباب   
 ب  املصلح  علي ايع املستومل ؛ للحدود الوطني ، وألعاوان  بر اجلتا  صا 

ألببباين نطاقببا  التببدخال  املطلببود، واخببتالى اجلتببا  صببا ب  املصببلح  يف   )ج( 
كبب  نطبباأ، مببع األسببام التقاسبب  المعببال للمعلومببا  املتعلقبب  ابلعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  أبنببه ذو 

 أمهي  ابلغ  لنواض عملي  التعام  مع ه   العواص ؛ 

__________ 

هنبباك كثببري مببن املصبباد  للوسببيميا  املوجببود  يف الغببالى اجلببوي، غببري أ  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  الببوا د  يف  (6)
إطبببا  البببدعو  يف جمبببال السياسبببا  ملكافحببب  العواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  ألشبببري إىل ال مببب  املعبببدين )يبببرتاوض  وببب  

 6٣ميكبببب و  إىل  ١مليميببببرت( والغبببببا  )يببببرتاوض  وبببب  اجلسببببي  مببببن أقبببب  مببببن  ٢ ميكبببب و  إىل 6٣اجلسببببي  مببببن 
ميك و ( ال ي ينشأ من سطرت األ ا، بط أ منتا التع ي  بمع  الب يرت. وهب ا املمتبوم املتعلبق ابلعواصب  ال مليب  

 /https://www.unccd.int/sites/default. يف سببببببببببببياأ ألطبيببببببببببببق ا الصبببببببببببب  الوافيبببببببببببب  والرتابيبببببببببببب  ينطبببببببببببببق أيطببببببببببببا  

files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042E.pdf. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042E.pdf
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عواصببب  كمصبببد  للخطببب ،  يبببو يعبببين ضبببع  جمموعبببا  عبببدم بببب وز هببب   ال )د( 
البيببباان  املتعلقببب  ابلعواصببب  أ  هببب   العواصببب  حم  ببب  إا ابهتمبببام دبببدود يف اجلتبببود ال ئيسبببي  

 إلدا    اط  الكوا أ.
وجتمببع ا الصبب  الوافيبب  معلومببا  وإ شببادا  مسببتمد  مببن طائمبب  واسببع  مببن املصبباد   -5

ديببد نطبباأ آاث  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، )د( وضببع لتمكببر مسببتخدممي ا الصبب  مببن )أ(  
خطل ملواجت  هب   اآلاث . وسبيزيد اسبتخدام ا الصب  مبن وعبي صبّناع القب ا  واجلتبا  األخب ى 
صبببا ب  املصبببلح  ابلسياسبببا  والبببنتا ال اميببب  إىل التخميببب  مبببن أثببب  العواصببب  ال مليببب  والرتابيببب . 

مببببببا  علببببببي املسببببببتومل  احملليبببببب  ودو  الوطنيبببببب  وألشببببببم  قائمبببببب  املسببببببتخدممر احملتملببببببر  احلكو 
ومسبببؤويل إدا   الطبببوا  ، وال عايببب  الصبببحي ، وإدا   املبببوا د الطبيعيببب ، والز اعببب ، والثببب و   والوطنيببب ،

احليوانيببب ، والغبببااب ، والنقببب ، مببببا يف ذلبببق النقببب  اجلبببوي، واجلتبببا  صبببا ب  املصبببلح  يف استمبببع 
 احمللي واستمع املدين.

ص  الوافيب  إىل دو   احلبد مبن  باط  العواصب  ال مليب  والرتابيب  لبدع  ألنميب  وألستند ا ال -6
 يف الببدعو  إطببا . ويتمثبب  اهلببدى مببن العواصبب هبب    ملكافحبب  السياسببا  جمببال يف الببدعو إطببا  
يف احلبد مبن إمكانيب  التعب ا هلب   العواصب ، مبن خبالل الرتكيبز علبي مبا يلبي   السياسبا  جمال
التقليب  و  لتعب ال قابليب ال مبن واحلبد الصبمود علبي القبد   ألعزيز بغي  اآلاث  وقوع قب  ما إدا  )أ( 

)التخمي (، )د( خطل وسياسا  التأه ، مبا يف ذلق ال صد والتنببؤ  اآلاث إىل أدىن  د من 
 .طوا  (إج اءا  التصدي يف  ال  ال) اآلاث  وقوع بعد األزم  إدا  والتح ي  املبك ، )ج( 

ال مليبب  والرتابيبب  ابسببتخدام ا الصبب  الوافيبب  يسببت  يف  قيببق ألسببع  والتصببدي للعواصبب   -٧
 ١5و ١٣و ١١و 6و 5و ٣و ٢و ١أهببببداى مببببن أهببببداى التنميبببب  املسببببتدام ، هببببي األهببببداى 

. وألبببدع  ا الصببب  الوافيببب  إطبببا  سبببينداي للحبببد مبببن  ببباط  الكبببوا أ عبببن ط يبببق مبببا يلبببي  ١٧و
(، )د( ألعزيبببز إدا    ببباط  هببب   ١)األولويببب   سبببر فتببب   ببباط  العواصببب  ال مليببب  والرتابيببب   )أ(

(، )ج( ألعزيبز التأهب  للكبوا أ بغيب  التصبدي هلبا بمعاليب  عبن ط يبق ألعزيبز ٢العواص  )األولوي  
القببببد ا  املتعلقبببب  ابلتنبببببؤ ابلعواصبببب  ال مليبببب  والرتابيبببب ، والتحبببب ي  املبكبببب  منتببببا، والتأهبببب  هلببببا، 

 (.4والتصدي هلا )األولوي  

 والرتابية الرملية العواصف طويعة -أولا  
الرتاد املعدين ال ي ي ألمع يف الغالى اجلبوي بمعب   ألتأل  العواص  ال ملي  والرتابي  من -8

ميكانيكي  ألشم  ال ملض. ويف معم  احلاا ، يايعتبرب الغببا  املعبدين طبيعيبا  عنبد  دوثبه يف عملي  
ايت ويايعتببرب بشبب ي املنشببأ عنببدما ألببؤدي املنبباطق القا لبب  وشبببه القا لبب  الببيت ألتسبب  بقلبب  الغطبباء النببب

 األنشط  البش ي  إىل انبعاأ الغبا  بشك  مباش . 
وألقع املصاد  العاملي  ال ئيسي  للغبا  املعدين يف نص  الك   الشمايل، يف منطق  ألشبم   -٩

مشال أف يقيا والش أ األوسل وش أ آسيا وأم يكا الشمالي . أمبا يف نصب  الكب   اجلنبون فتنتشب  
مصاد  الغبا  يف نطاأ مكاين أصغ ، إذ ألقع بصو    ئيسي  يف أسرتاليا وأم يكا اجلنوبيب  وجنبود 
أف يقيا. وعلي الصعيد العاملي، فإ  مناطق املصاد  ال ئيسي  الكبري  للغبا  هي البحريا  الطبحل  

 ال ملض، ومنتباواجلاف ، ولكن قد ألوجد مصاد  دلي  يف أي مكا  أل ألمع فيه الرتب  يف اهلواء بمع  
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ليديببب ، ومنببباطق ال مببباد الربكببباين، واحلقبببول الز اعيببب  احمل وثببب   بببديثا ، وأنشبببط  سبببتول الرتسببببا  اجل
 التعدين، وما إىل ذلق. 

ويتبببأث  ا تمبببال صبببعود ال مبببال أو الغببببا  يف الغبببالى اجلبببوي بمعببب   طوبببب  الرتبببب ، وقبببوام  -١٠
لغطببببباء النببببببايت، وسببببب ع  الببببب ملض، وعناصببببب  ا شبببببون ، واوخصبببببائ  القشببببب   السبببببطحي ، الرتبببببب ، 

ميكببن أ  األوضبباع املؤديبب  إىل انبعبباأ الغبببا  يف املكببا  نمسببه و  وااضببط ااب ، واحلمبب  احلبب ا ي.
 وميكن أ  ألتماو  ألماول  كبريا  من عام إىل عام. ألتغري عند نقط  زمني  يف العام إىل العام التايل

ألبببؤدي إىل إطبببالأ العواصببب  ال مليببب  وهنببباك سبببت  أنبببواع مبببن األ بببوال اجلويببب  ميكبببن أ   -١١
والرتابي ، هي  )أ( ألدفقا  الب ملض الواسبع  النطباأ )مثب   ملض اهل متبا (؛ )د( البنم  اجلويب  البيت 
ألبلببغ د جبب  األعاصببري، مثبب  األعاصببري واألعاصببري املطبباد  وا ااببا األماميبب  البببا د ، األمبب  البب ي 

محبب  ال طوببب  املببؤدي إىل عواصبب  محبب  ( يببؤدي إىل أ ببداأ أل ابيبب  ع ضببي  وشببديد  وكبببري ؛ )ج
؛ )د( احلمب  احلب ا ي اجلباى  ملض اهلببود ، يايشبا  إليتبا عباد  ابسب   ا ي أل ابي  متوسط  النطباأ

الصبببغري النطببباأ يف طبقببب  احلبببدود النتا يببب  لكوكببب  األ ا فبببوأ الصبببحا ي، مبببا يبببؤدي إىل دو   
أثريا  الطبوغ افيببب ، مثببب  ا ألمببباع مطبببط ب  ألمطبببي إىل زواببببع أل ابيببب  وأعمبببد  مبببن البببرتاد؛ ) ( التببب

األسطرت الرتابي  والثغ ا  يف سالس  اجلبال، ما ميكن أ  يوجه ال ملض ويؤدي إىل عواص   ملي  
وأل ابيببب  دليببب ؛ )و( البببدو ا  النتا يببب  البببيت ميكبببن أ   شبببد الغببببا  عبببن ط يبببق إ بببداأ التبببدفقا  

 الليلي  املنخمط  املستوى وا يا ها بعد ذلق.
إىل  واحلمببببب  احلببببب ا ي جسبببببيما  البببببرتاد الدقيقببببب  بمعببببب  اانتشبببببا  املطبببببط د وأل ألمبببببع -١٢

مستومل  أعلي يف طبق  الرتوبوسمري )ما يبلغ ا ألماعبه بطبع  كيلبومرتا (  يبو ميكبن للب ملض أ  
علبي  الرتوبوسبمري طبقب ألنق  اجلسيما  عرب مسافا  طويلب . ويعتمبد عمب  جسبيما  الغببا  يف 

أطببول للرتسبب  مبب   أخبب ى علببي السببطرت  صببغري  ألسببتغ أ وقتببا   وبب  اجلسببيما . فاجلسببيما  ال
 ابملقا ن  مع اجلسيما  األكرب  وما .

  الكوارث ذاطر من كخملر  والرتابية الرملية العواصف فهم -اثنياا  
 بببدأ العواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  كخطببب  طبيعبببي بسبببب  مبببزيا مبببن األ بببوال اجلويببب ،  -١٣

وأ بد العوامب   وأشبكال دبدد  مبن األ اضبي. ،بشبك  جيبوفيزملئيووجود الرتاد وال مال املعدنيب  
فتب  كيب  ألتسبا ع  ال ملي  والرتابي  هبو األساسي  لتع ي  ومعاجل  املخاط  اليت ألشكلتا العواص 

 - البب ملض املناسببب  وكيبب  ألتومببع معببا  جسببيما  ال مببال والببرتاد علببي أشببكال األ اضببي املناسببب 
 .إل داأ ه   العواص  -ع عوام  أخ ى اباقرتا  يف كثري من األ يا  م

ويبببدو أ  ااعببرتاى ابلعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  كخطبب  مببن أخطببا  الكببوا أ م ألمببع يف  -١4
مشبببال شببب قي آسبببيا وأم يكبببا الشبببمالي ، ولكنبببه أقببب  بببب وزا  يف األمببباكن األخببب ى. ومبببن احملتمببب  أ  

الكبوا أ يايعبزى إىل عبدم  بدوأ ااعرتاى القلي  ابلعواص  ال مليب  والرتابيب  كخطب  مبن أخطبا  
وفيببببا  أو إصببببااب  بشبببب ي  كبببببري  بشببببك  فببببو ي ومباشبببب  نتيوبببب  لعواصبببب  ف ديبببب  يف كثببببري مببببن 
احلببباا ، وإىل ددوديببب  التوثيبببق املو بببد لبببآلاث  الطويلببب  األجببب  هلببب   العواصببب  علبببي الصبببح ، 

 وااقتصاد، وما إىل ذلق.
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ال ملي  والرتابيب  مبا يلبي  )أ(  ديبد وألشم  إدا   خط  الكوا أ اليت ألشكلتا العواص   -١5
الطبيع  الميزملئي  للمخاط  والكيميب  البيت ميكبن أ   تلب  هببا العوامب  الميزملئيب  ابخبتالى الزمبا  
واملكا ، )د( ألقيي  القابلي  للتأث  ااجتماعي ومستومل  ا ط  امل ألبط  ابملخاط ، )ج( ألصبمي  

للتأهبببب  للعواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  والتصبببدي هلببببا  ني م اعيببب  لالعتببببا ا  اجلنسبببا وألنميببب  ألبببدابري
والتعببايف منتببا واحلببد مببن  اط هببا. وهبب   العمليبب  ألشببم  عببد  قطاعببا  ويشببرتك فيتببا العديببد مببن 
اجلتببا  صببا ب  املصببلح . وينطببوي ذلببق علببي ألببدخال  قصببري  األجبب  وأخبب ى طويلبب  األجبب  

   العواصب  كمصبد  للخطب  وكخطب  مبن وعلي زملد  انتبا  الماا  السكاني  املع ض  للخط  هلب
 أخطا  الكوا أ.

ويشببك  فتببب  املخببباط  البببيت ألشبببكلتا العواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  خطبببو   ئيسبببي  يف إدا    -١6
العواصب ، اسبتنادا  إىل  كمبا أ  نتبائا ألقيبي   باط  هب    الكوا أ احملتمل  النااب  عبن العواصب .

لببيت ألشببّك  مببنتا الوقايبب  مببن العواصبب  واحلببد مببن  ليبب  منتوببي ي اعببي املنمببو  اجلنسبباين، هببي ا
  اط ها والتأه  هلا والتح ي  منتا والتصدي هلا والتعايف منتا.

  والرتابية الرملية العواصفإطار تقييم ذاطر  -اثلثاا  
ميكبببن اسبببتخدام جمموعببب  متنوعببب  مبببن البببنبايتايا لتقيبببي  املخببباط . فتقبببدي ا  املخببباط  هبببي  -١٧

مقايطببب  ببببر الدقببب  والتكلمببب  والنتبببائا ذا  التوقيبببت املناسببب . وألعببب ا ا الصببب  الوافيببب   وبببر  
استقصببائي للسببكا  املع ضببر للخطبب  ويسببتند اآلخبب  مسببرت لتقيببي  املخبباط ، يسببتند أ ببدمها إىل 

التقيبي  وقبد يتطلب  ج ا  خرباء للعوام  احملدد   طب  العواصب  ال مليب  والرتابيب . إىل ألقيي  منم  أ
القبببائ  علبببي املسبببرت فبببرت  ألبببرتاوض ببببر أسبببابيع وأكثببب  مبببن شبببت   سببب   وببب  العينببب  وعبببدد أف قببب  
املسببرت. وا يلببزم قيببام خببرباء يف العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  ابسببتكمال التقيببي  القببائ  علببي املسببرت، 

   من أ  مشا ك  ا رباء مميد  لمت  النتائا و ديد ألدابري إدا   املخاط .علي ال غ
وألنطوي عملي  التقيي  املستند  إىل خرباء علي ااسبتماد  مبن ا برباء يف جمبال العواصب   -١8

ال مليبببب  والرتابيبببب  واسبببباا  ذا  الصببببل  )مثبببب  األخصببببائير يف األ صبببباد اجلويبببب  واجلغ افيببببا وعلبببب  
ز اع ، وا رباء يف ألنمي  استمع، وا برباء يف نبوع اجلبني والسبن واإلعاقب ، واملسبؤولر ااجتماع وال
األطببباء واملتخصصببر يف الصببح  العامبب ، واملتندسببر املسببؤولر عببن البنيبب  التحتيبب   -الصببحير 

املع ضببب  للخطببب  بسبببب  العواصببب  ال مليببب  والرتابيببب ، ومبببا إىل ذلبببق( للخببب وج بمتببب  مبببنم   طببب  
 واص .الع ه  
ويطبببع النتوبببا  يف احلسببببا  أ  البيببباان  التمصبببيلي  عبببن طبيعببب   ببباط  العواصببب  ال مليببب   -١٩

والرتابيبب  والقابليبب  للتببأثّ  قببد ا ألكببو  متا بب  عنببد احلاجبب  إىل إجبب اء ألقييمببا  للمخبباط  مببن أجببب  
 دا  أخ ى.ألقيي  املخاط  و ديد ألدابري احلد منتا. وألشم  ا الص  الوافي  مش وع استبيا  وإ شا

ميكبن ااسرتشباد هببا يف ألبدخال   جسبام  املخباط  و ويتيرت كال األسلوبر نتبائا  بدد -٢٠
عمليب  إدا   املخبباط ، ألغبب اا منتببا  )أ( سياسبب  إدا    باط  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، صببياغ  
؛ سياسبب  للحببد مببن  بباط  هبب   العواصبب  ابسببتخدام عمليبب   ديببد للمخبباط  ألسببتند إىل األدلبب 

)د( التحبب ي  مببن العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ،  ديببد العوامبب  احمل كبب  للخطبب  األكثبب  انطباقببا  علببي 
 ال  السكا  املع ضبر للخطب ؛ )ج( التصبدي هلب   العواصب ،  ديبد وإبب از خيبا ا  التصبدي 
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للعواص  عن ط يق  ديد األماكن البيت ميكبن فيتبا أ  ألكبو  اسبتوااب  دبدد  أكثب  فعاليب  يف 
لبيت يسبتخدمتا ا احلد من أث  العواصب ، فطبال  عبن  ديبد اسبرتاأليويا  التعامب  والتكيب  معتبا

السكا  املع ضو  للمخاط ؛ )د( احلد من املخباط ،  ديبد املبواطن البيت ميكبن اسبتتدافتا  تبود 
ومبن املمكبن أيطبا  أ  احلد مبن املخباط  وألبوفري األدلب  البيت ألبرب  ألكلمب  وطبيعب  هب   التبدخال . 

نتائا ألقيي   اط  العواصب  ال مليب  والرتابيب  يف التقييمبا  وااسبرتاأليويا  األوسبع نطاقبا  ص  أل
 املتصل  مبخاط  أخ ى، كالميطاان  أو اجلماى.

 اسددتناداا  خرائملهددا ورسددم والرتابيددة الرمليددة ابلعواصددف لتدداثرالقابليددة ل تقيدديم -رابعاا  
  اجلغرافية للمعلومات نظام إىل
أ  ألوف  خب ائل إمكانيب  التبأثّ  ااجتمباعي فتمبا  دقيقبا  ملبا يلبي  )أ( مبن هب  من املمكن  -٢١

القبببابلو  للتبببأثّ  ابلعواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  )مبببن  يبببو نبببوع اجلبببني والسبببن و ليببب  اإلعاقببب (، 
د ج  القابلي  للتأثّ ، )ج( أسباد ه   القابليب  للتبأثّ . ويميبد هب ا التحديبد لنطباأ القابليب   )د(
صانعي الق ا  و امسي السياسا  فيما يتص  بشّد  ومدى  اط  العواص  ال ملي  والرتابي ،  للتأثّ 

و ديد أكث  الماا  قابلي  للتأثّ ، ويتيرت معلوما  للحكوما  احمللي ، واملسؤولر املعنير  اا  
ري ، بشبأ  الطوا   والصح  وال عاي  ااجتماعي ، واجلتا  صا ب  املصلح  يف استمع املبدين وغب

 الوجت  اليت ينبغي أ  ألايوج ه إليتا جتود إدا    اط  العواص  ال ملي  والرتابي .
وألكش  القابلي  للتأثّ  ااجتماعي عن وجود ألماو  مكاين وزمين كبري ميكبن التصبدي  -٢٢

 لبه بكمبباء  بواسببط  منتبباج ألمبباعلي قببائ  علبي نمببام للمعلومببا  اجلغ افيبب . وليسببت القابليبب  للتببأثّ 
خاصي  أصيل  لنمام ميكن مال مته أو قياسه مباش  ، ولكنتا ألايستخل  من خالل جمموع  مبن 

 املتغريا  )املؤش ا ( اليت  دد ألقدي ا  بشأ  التع ا واحلساسي  والقد   علي التكي . 
وألتمثببب  إ بببدى املما سبببا  الشبببائع  لتقبببدي  القابليببب  للتبببأثّ  يف اسبببتخدام ألبببدابري بديلبببب   -٢٣

  القابليبببب ، ي جتميعتببببا للحصببببول علببببي ألقببببدي  شببببام  للقابليبببب  للتببببأثّ . وياينمابببب  إىل ملكببببوان  هبببب 
املؤشببب ا  املتصبببل  ابلصبببح  البشببب ي ، وااقتصببباد ااجتمببباعي، واملسببباوا  ببببر اجلنسبببر، والبيابببب ، 

 والنمام اإليكولوجي الز اعي علي أ ا عام  أساسي يف عملي  ألقيي  القابلي  للتأثّ .
   اختيا  املؤش ا  احملدد  النم  يف ثالث  أسال ، هي وألتطل  عملي -٢4

السببببؤال األول  كيبببب  ألسببببت  املؤشبببب ا  احملببببدد  )طبقبببب  البيبببباان ( يف القابليبببب   )أ( 
 للتأثّ  ابلعواص ؟

السببببببؤال الثبببببباين  مببببببا هببببببو مكببببببو  )مكببببببوان ( القابليبببببب  للتببببببأثّ ، أي التعبببببب ا  )د( 
 ا املؤش  احملدد؟واحلساسي  والقد   علي التكي ، اليت ينتمي إليت

السبببؤال الثالبببو  مبببا هبببو مسبببتوى التحليببب  )أي املسبببتوى احمللبببي أو القطببباعي  )ج( 
 الوطين أو الدويل( ال ي ينتمي إليه املؤش  احملدد؟ أو

ويف سببياأ عمليبب  التقيببي  و سبب  ا بب ائل، يلببزم أ  يؤخبب  يف ااعتبببا  عببدد مببن املسببائ   -٢5
 ويب  مصباد  و ؛ اهلندسبي التقني . ويشم  ذلق ألطابق البياان  يف نمي منوذج وهيك  البيباان  
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البيبباان  غببري اهلندسببي  إىل التمثيبب  املكبباين؛ وألو يببد املقبباييي املختلمبب  لقيببا  املؤشبب ا ، مبببا يف 
  ديد النطاأ والتو يد القياسي، وعملي  أل جيرت البياان . ذلق

 والرتابية الرملية للعواصف القتصاد  األثر تقييم إطار -خامساا  
لعواصبب  ال مليب  والرتابيبب  أبنبه ابلببغ األمهيبب  ألنبه  ببدد مببا ليتسب  قيببا  األثب  ااقتصببادي  -٢6

اسبتثما  يف مشبا يع التخميب . إذا كا  ميكن التخمي  من ألكالي  ه   العواص  عن ط يق ا
 أو احلكومبببا ومبببن املتببب  ااعبببرتاى أب  األفببب اد سيسبببتميدو  مبببن معمببب  فوائبببد التخميببب ، أمبببا 

معمببب  التكبببالي . وهكببب ا، فبينمبببا قبببد ألوجبببد فائبببد  صبببافي ، فقبببد  تتكبدسبببف احلكوميببب  الوكببباا 
  ألتواف  لوكال  التموي  أموال كافي  لتموي  ب انما التخمي . ا

صبببد  الواقعببب  خبببا ج احلبببدود الوطنيببب  يف منببباطق امل ميكبببن ألنميببب  مشبببا يع التخميببب  وقبببد -٢٧
للبلد، ابلنم  إىل أنه قد ألبر أ  جسيما  الغبا  احملمول  ابهلواء ألقطبع مسبافا  طويلب . وهكب ا 
ميكن أ  ألوجد مساف  كبري  بر منطق  املصد  ومنطق   دوأ األث . ونتيو  لب لق، فبإ  فوائبد 

ما التخميبب  قببد ألقببع علببي عبباألق بلببدا  غببري البلببدا  الببيت  ببدأ هبببا بعببض اآلاث  وألكببالي  ببب ان
ال ئيسببي . بيببد أ  املعيببا  ال ئيسببي للقبب ا ا  هببو أ  الموائببد الصببافي  للببربانما )جممببوع الموائببد يف 

 منطق  األث  ومنطق  املصد ( ألزيد علي التكالي . 
اآلاث  ااقتصبببببادي  علبببببي أسبببببا  ويلبببببزم النمببببب  يف جمموعببببب  مبببببن التكبببببالي  عنبببببد ألقيبببببي   -٢8

القطاعبببا  واسببباا  ونبببوع اجلببببني والمابببا  العم يببب . وهبببب   التكبببالي  ألشبببم   )أ( التكببببالي  
املباشبببب  ، أي أللببببق امل ألبطبببب  ابألثبببب  املباشبببب  للكببببوا أ؛ )د( التكببببالي  غببببري املباشبببب  ، أي أللببببق 

اآلاث  املماثلبببب  الببببيت  ببببدأ لقطبببباع األعمببببال أو املم وضبببب  علببببي ااقتصبببباد بسببببب  ااضببببط ااب  
ألغببب اا ألقيبببي  األثببب  ااقتصبببادي للعواصببب  ال مليببب  والرتابيببب ، و  النااببب  عبببن الكبببوا أ.األخببب ى 

ألشبببتم  التكبببالي  البببيت يتعبببر النمببب  فيتبببا علبببي التكبببالي  املوقعيببب  امل ألبطببب  بمقبببدا  الرتبببب  واملبببواد 
ملاشببي ، وألببدمري احملاصببي  العطببوي  واملغبب مل ، واإلضبب ا  ابلبنيبب  التحتيبب ، وفقببدا  املاشببي  وعلبب  ا

التكببالي  الناشببا  خببا ج املوقببع علببي كثببري مببن العوامبب ،  وألعتمببد بمعبب  ال مببال، وألنميبب  الطبب أ.
وبصببببو    ئيسببببي  مسببببتوى النشبببباط ااقتصببببادي يف املنطقبببب  املتطبببب   . وألشببببتم  اسبببباا  احملببببدد  

لتوبببا   والصبببناع ، للتكبببالي  الناشبببا  خبببا ج املوقبببع علبببي النقببب ، والصبببح ، وألنميببب  املنبببازل، وا
 والز اع ، مبا يف ذلق فقدا  احملاصي  واحليواان ، وألدهو  اجلود . 

وألشم  التكالي  األخ ى للعواص  يف املنطقب  املتطب    مبا يلبي  )أ(  بدوأ اةمباا  -٢٩
يف نشبببباط التشببببييد والتعببببدين بسببببب  مسببببائ  الصببببح  والسببببالم  يف موقببببع التشببببييد أو التعببببدين؛ 

ما  الطبببببوا   بسبببببب   بببببوادأ الطببببب أ أو املببببب و  أو   كببببب  سبببببيا ا  زملد  أنشبببببط  خبببببد )د(
اإلسبببعاى لنقببب  امل ضبببي إىل املستشبببميا  بسبببب  مشببباك  صبببحي  م ألبطببب  ابلغببببا ؛ )ج( الطببب   
الب ي يلحببق ابلبنيب  التحتيبب  للم افبق، مثبب  خطبوط أو أببب اج نقب  الكتبب ابء. ومبن املمكببن أ  ألببؤث  

نشببط  الثقافيب  والرتفيتيب  وال ملضببي ، وألعتمبد التكلمب  الببيت العواصب  ال مليب  والرتابيبب  أيطبا  علبي األ
 يتكبدها ااقتصاد علي نوع احلدأ املعين.

يف العبباد  قلبب  مببن الموائببد املباشبب   الناجتبب  عببن العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، وهببي ألوجببد و  -٣٠
وألنشبأ فوائبد هب   فوائد عاد  ما ألكو  ضايل  نسبيا  ابملقا ن  مبع التكبالي  الناشبا  خبا ج املوقبع. 
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العواص  عن مصد ين  ئيسير، مها  )أ( أل س  املغ مل  علي األ اضبي، )د( أل سب  املعباد  
واملغ مل  علي املاء، وابألخ  ميا  احمليطبا . وقبد  تبوي غببا  هب   العواصب  علبي مغب مل  

سب  هبب   للرتبب ، مثب  النيرتوجبر والموسبمو  والبولسبيوم، وكبب لق الك ببو  العطبوي. وعنبدما ألرت 
 الواقع  يف اجتا  ال ملض من املنطق  املصد .أو امل اعي املغ مل ، فإ ا ميكن أ  ألميد احملاصي  

وهنبباك العديببد مببن الببنايتا لقيببا  األثبب  ااقتصببادي للعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  وألكببالي   -٣١
ع و ليب  البيباان  وفوائد ب اما التخمي . غبري أنبه ابلنمب  إىل التنبوع الواسبع للمبوا د الالزمب  جلمب

املتعلق  ابألث  ااقتصادي هل   العواص  علي امتداد البلدا ، يايوصي ابألباع  ا بسيل نسببيا  يف 
ه ا الصدد. والط يق  املمطل  هي األخب  مببزيا مبن داسبب  التكبالي  والد اسبا  ااستقصبائي ، 

و  متا   بستول ، مث   يو ألايستخدم الد اسا  ااستقصائي  لتحديد التكالي  اليت قد ا ألك
ألكالي  ألنميب  املنبازل. وهب   الط يقب  ألتبيرت إجب اء مقبا ان  فيمبا ببر البلبدا  نمب ا  إىل أ  ايبع 

 البلدا  أو املناطق ستستخدم نمي اإلطا . 
هببو ألقببدي  التكببالي  التكببالي  إىل ابلنسببب  الموائببد  وأ ببد التحببدمل  ال ئيسببي  يف  ليبب  -٣٢

يت قببد ألتببأث  ابلعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  ولكببن لببيي هلببا قيمبب  سببوقي  و/أو الموائببد للخصببائ  البب
ميكن  ديدها أو ط يق  لتقييمتا ابستخدام األسالي  القائم  علي السبوأ، مثب  الموائبد البيايب ، 
أو خبببدما  البببنم  اإليكولوجيببب ، أو الموائبببد املرتألبببب  علبببي  سبببر النتبببائا الصبببحي  واملسببباوا  ببببر 

املرتألبب  علببي  كبر املبب أ . وألوجببد فاتبا  مببن أسبالي  التقيببي  غبري السببوقي ، مهببا  اجلنسبر والنتببائا 
األفطبليا  المبباه   واألفطببليا  املعلنبب . وألوجببد عبد  ط ائببق لألخبب  ابألفطببليا  المبباه  ، منتببا 

وط يقبب  التسببعري القببائ  علببي املتعبب ، وط يقبب   سبباد ألكببالي  السببم ، وط يقبب  التقيببي  اا تمببايل، 
 ، والتحلي  التو يو. تيا من ج  ااخ

 والصحة والرتابية الرملية العواصف -سادساا  
خطببعت اآلاث  الصببحي  للعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  للبحببو علببي حنببو متزايببد منبب   ايبب   -٣٣

الق   املاضي. وعلي وجبه ا صبو ، جب   د اسب  التغبريا  يف أللبوأ اهلبواء يف املنباطق املتطب    
 من ه   العواص  من أج  فت  آاث ها الصحي . 

اث  الصبببحي  للعواصبب  ال مليببب  واملسببأل  األوىل الببيت جيببب  النمبب  فيتببا مبببن أجبب  فتبب  اآل -٣4
ألعبب ا األفبب اد والماببا  السببكاني ، وهببو مببا ميكببن فعلببه بط ائببق شبب .   ديببد مسببا  والرتابيبب  هببي

واثنيببا ، يشببك  ألببواف  البيبباان  الصببحي   ببدمل  يف كثببري مببن املنبباطق املتطبب    مببن العواصبب  ال مليبب  
بب  والرتابيبب . وقببد أايج يببت معمبب  الد اسببا  يف شبب قي آسببيا وأو و  اب والشبب أ األوسببل؛ ولكببن حم جتاي

 د اسا  يف غ ن أف يقيا. 
ثبببت يف الد اسبببا  ، وامل اضببب  ابلوفيبببا  يتعلبببق فيمببباوكثبببري مبببن النتبببائا الصبببحي ،  -٣5 البببيت  اي

 وألشببري الوابئيبب ، قببد  كببز يف املقببام األول علببي اآلاث  القصببري  األجبب  للعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب .
إىل اسببتنتاجا   تلمبب . ومببن  يببو زملد  املخبباط ، لو مببت آاث  نتببائا ااستع اضببا  املنتويبب  

ألتعلببق ابلوفيببا  وامل اضبب  انجتبب  عببن األمبب اا القلبيبب  الوعائيبب  الناابب  عببن أسببباد ألنمسببي ، مبببا يف 
ببب  بعببد  ذلببق  بببو األطمببال. ألقببدي ا  كاملبب  دبببدد  آلاث  وأعببباء هبب   العواصبب   خببب  يف وحم جتاي

 بسب  قابلي  النساء واألطمال للتأث  ابلعواص  املعني .ااعتبا  املنمو  اجلنساين، 
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 ورصدها والرتابية الرملية العواصف مصادر خرائط رسم -سابعاا  
ميكبببن ألع يببب  مصبببد  العواصببب  ال مليببب  والرتابيببب  أبنبببه سبببطرت الرتبببب  اجلببباى نسببببيا  وغبببري  -٣6

ألكببو  جسببيما  الرتببب  قابلبب  احملمببي وا ببايل مببن النبببال  والببثلا واجلليببد أو املبباء وغببري اسمببد، و 
للتبببود بمعبب  البب ملض. وألتببأث  قابليبب  املصببد  للتع يبب  أو ديناميببا  املصببد  بمعبب  املنببامل واأل ببوال 

 اجلوي  )مث  س ع  ال ملض أو اجلماى(، وأوضاع وخصائ  سطرت الرتب ، واألنشط  البش ي . 
املومسيب  يف الغطباء النببايت،  وألتعلق ديناميا  مصاد  العواص  ال ملي  والرتابيب  ابلتغبريا  -٣٧

بدأ هب    والغطاء الثلوي، و دوأ ألغريا  يف  و  الكتل  املائي ، وجتمبد الرتبب  مبن عدمبه. و اي
التباينا  ألغبريا  ملحوظب  يف التبوزع اجلغب ايف ملصباد  هب   العواصب . ويكبو  سبطرت الرتبب  أكثب  

ما  أصببغ ، هببي بصببو   عامبب  البب يرت عنببدما  تببوي السببطرت علببي جسببيالناابب  عببن قابليبب  للتع يبب  
ميكب ومرت. ويبزداد انبعباأ الغببا   6٠-5٠الطر، وعندما يص  قط  جسبيما  الطمبي إىل حنبو 

 إذا كانت بني  الرتب  مطط ب  وممكك .
وأللببزم مع فبب  مصبباد  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  لكببي ميكببن ألقيببي   بباط  هبب   العواصبب   -٣8

وآاث ها، والتخطيل للتخمي  مبن آاث هبا، والتنببؤ هببا، وإنشباء نمب  للتحب ي  املبكب  منتبا. ول سب  
خببب ائل التبببوزع املكببباين والزمببباين ملصببباد  العواصببب  ال مليببب  والرتابيببب ، يلبببزم فتببب  أسبببباد مصببباد  

   وألشكيلتا ونشاطتا. العواص
وميكن ألصني  أسالي   س  خ ائل العواص  ال ملي  والرتابي  إىل   ور اثنبر. والبنتا  -٣٩

األول يستخدم البياان  املستمد  من  اا  وقبوع هب   العواصب  يف املاضبي، وألكبو  ا ب ائل 
عنيب  أطبول. ويتبيرت امل سوم  أفط  عندما يكو  اإلطبا  البزمين الب ي ألغطيبه جمموعبا  البيباان  امل

ه ا النتا إلقاء نم   عام  جيد  علبي مصباد  العواصب  ال مليب  والرتابيب  ال ئيسبي  والنشبط  علبي 
حنو متواأل ، مبا يف ذلق املصاد  العاملي  واإلقليمي  اليت ايمن علي ألوليد ه   العواص . وألشم  

زمانيبببب  لعمليببببا  امل اقببببب ؛ أوجببببه ضببببع  هبببب ا الببببنتا مببببا يلببببي  )أ( عببببدم ااسببببتم ا ي  املكانيبببب  وال
الدقببببب  املنخمطببببب  نسببببببيا  للخببببب ائل ابملقا نببببب  مبببببع اسبببببتخدام الببببببا امرتا  املتصبببببل  ابلرتبببببب ؛  )د(
 العواص  ال ملي  والرتابي  احمللي  والقصري  األج  ومصاد ها. خبي ألقدي  إمكاني  إمهال أو  )ج(
 بوال السبطحي ، مبع الرتكيبز علبي ا  ائل استنادا  إىل بيباان  األ  س  هو اآلخ  وا يا  -4٠

ألقيي  إمكاني  أ  ألتسب  ال ملض يف ألع ي  سطرت الرتب . وألشتم  البا امرتا  املتم  املتصل  ابلرتب ، 
والالزمبب  ل سبب  خبب ائل مصبباد  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، علببي خصببائ  الرتببب  مثبب  قببوام الرتببب ، 

  الرتبب ، ود جب   ب ا   الرتبب ، والغطباء النببايت، وبني  الرتب ، وألوزع أ وام جسيما  الرتبب ، و طوبب
 وجتمد الرتب .

وألشبببم  مبببزامل هببب ا البببنتا مبببا يلبببي  )أ( إد اج املعلومبببا  املتعلقببب   الببب  سبببطرت الرتببببب ،  -4١
خصبببائ  الرتبببب  واسبببتخدام األ اضبببي؛ )د( كشببب  و ديبببد املصببباد  احملليببب ؛ )ج(  ديبببد  مثببب 

 . إا أ  هبببببب ا ا يببببببا  يتطلبببببب  جمموعبببببب  معقببببببد  مببببببن املصبببببباد  املومسيبببببب  ا املبببببب  أو غببببببري املتمبببببب
مببن مصبباد  بيبباان   تلمبب ، وجيبب  أ  يعببالما اافتقببا  إىل املعلومببا  عببن خصببائ   املعلومببا 

 الرتب  و لي  الرتب .
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 اا  منا   ووض  ورصدها والرتابية الرملية العواصف مراقوة -اثمناا  
ميكببن ألقسببي  طبب أ قيببا  الغبببا  إىل جممببوعتر، مهببا  ااستشببعا  عببن بعببد، والقيببا  يف  -4٢

األ صبببباد اجلويببببب  التشبببببغيلي  النببببواألا املتعبببببدد  األطيببببباى وعببببباد  مببببا يسبببببتخدم أخصبببببائيو املوقببببع. 
ببب ى أبجتبببز  مثبتببب  علبببي السبببواأل  الثابتببب  ابلنسبببب  إىل األ ا ل صبببد  الناجتببب  مبببن القياسبببا  البببيت جتاي

بببؤ اآلين بببه. ويتببيرت أ ببدأ جيبب  مببن السببواأل  الثابتبب  ابلنسببب  إىل األ ا أدا   يويبب  الغبببا  والتن
ل صببببد الغببببالى اجلبببببوي ابلنمبببب  إىل أ بببببا جتمببببع ببببببر مببببزامل املبببببدا ا  الثابتبببب  ابلنسبببببب  إىل األ ا 

التقبباط الصبو  فببوأ منبباطق واسبع ( وبببر قببد ا  أجتبز  قيببا  اإلشببعاع العاليب  الدقبب ، مببع  )ألبواأل 
الزمن شبه احلقيقي. بيد أ  نواألا السبواأل  املسبتخدم  ل صبد األ بداأ الرتابيب  ألواجبه إل تتا يف 

كشب     دمل ، منتا ما يلي  )أ( التحقق من ألصاعد جسيما  البرتاد؛ )د( ضبع  إمكانيب 
)ج( عبدم كمايب  املعلومبا  املتعلقب  بطبقبا   اإلي وسول علي األسبطرت املطبيا ، مثب  الصبحا ي؛

 الغبا  أسم  السح .
ويلزم أيطا  اع معلوما  يف املوقع عن العواص  ال ملي  والرتابي  لغ ا  صبدها والتنببؤ  -4٣

هببببا بشبببك  فعبببال. وهببب ا يشبببم  إنشببباء دطبببا  قيبببا  أ ضبببي ، وشببببكا  مل اقبببب  جبببود  اهلبببواء، 
وسوال  لأل وال اجلوي ، ومال م  مساف  ال ؤي . وهل   القياسا  مزامل وعيود  س  املوقبع 

لقيببا . فعلببي سبببي  املثببال، ميكببن اسببتخدام بيبباان  م اقببب  مسبباف  ال ؤيبب  املسببول  يف ومنتويبب  ا
سببوال  األ ببوال اجلويبب  لتحديببد ظببواه  الغبببا  يف املاضببي. وميكببن اسببتخدام نمببام اإلبببال  يف 
دطببا  األ ببوال اجلويبب  القببائ  علببي ال مببز السببينوبتيكي للطقببي احلببايل، ا ببا  ابملنممبب  العامليبب  

 لتحديد ال مال واألأل ب  احملمول  ابهلواء.، وي لأل صاد اجل
ووضبببعت منببباذج التنببببؤ ال قمبببي ابلطقبببي ومنببباذج نقببب  الغببببا  مبببن أجببب  التنببببؤ برتكيبببزا   -44

مكوان  الغالى اجلوي، مث  الغبا  املعدين، وللتغل  علي دبدودمل  امل اقبب  يف املوقبع. وألب ألبل 
 نمبامؤا  املتعلقب  ابلعواصب  ال مليب  والرتابيب . وقبد ظب  اله   النماذج ال قمي  ا ألباطبا  وثيقبا  ابلتنبب
 لأل صببباد العامليبب  للمنممبب  التببابع والرتابيبب  ال مليبب  العواصبب ااستشببا ي والتقييمببي للتحبب ي  مببن 

 .٢٠٠٧من  عام  اإلقليمييعم  علي النطاقر العاملي و  اجلوي 
 التببابع والرتابيبب  ال مليبب  صبب العواااستشببا ي والتقييمببي للتحبب ي  مببن  نمببامومببن شببأ  ال -45

أ  يعبببببزز قبببببد   البلبببببدا  علبببببي ألزويبببببد املسبببببتخدممر بتنببببببؤا   اجلويببببب  لأل صببببباد العامليببببب  للمنممببببب 
ومال ما  ومعلوما  ومعا ى جيد  ومناسبب  مبن  يبو التوقيبت عبن هب   العواصب ، وذلبق 

ا ي والتقييمبي هب ا  ااستشب نماممن خالل ش اك  دولي  بر الدوائ  البحثي  والتشغيلي . ويعم  ال
كمحببو  دويل للم اكببز البحثيبب  والتشببغيلي  وللمسببتعمملر النتببائير، وهببو يايببنم  مببن خببالل المبب وع 

العاملب  يف الوقبت الب اهن  )أ( المب ع اإلقليمبي لشبمال أف يقيبا  نماماإلقليمي . وألشم  ف وع ه ا ال
وألستطيمه وكال  األ صباد اجلويب  والش أ األوسل وأو واب، ال ي يقع م كز  يف ب شلون ، إبسبانيا، 

احلكوميببب  اإلسبببباني  وم كبببز ب شبببلون  للحوسبببب  المائقببب ؛ )د( المببب ع اإلقليمبببي آلسبببيا، الببب ي يقبببع 
يف بيور، ابلصر، وألستطيمه إدا   األ صاد اجلوي  الصبيني ؛ )ج( المب ع اإلقليمبي للبلبدا   م كز 

يستطببببيمه املعتببببد الكببببا يو لأل صبببباد األم يكيبببب ، البببب ي يقببببع م كببببز  يف ب يببببدجتاو ، بببببربابدو ، و 
 واهليد ولوجيا. اجلوي 
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  والرتابية الرملية لعواصفلتنوؤ ابا -اتسعاا  
إ  التنبببؤ البب ي دببو   اإلنسببا  والقببائ  علببي األثبب  هببو عمليبب  إدمبباج املعلومببا  املتعلقبب   -46

أبثببب  األ بببوال اجلويببب  املتنببببأ هببببا علبببي مبببن قبببد يتع ضبببو  هلبببا يف املعلومبببا  املقدمببب  إىل اجلمتبببو . 
والتمييبببببز هبببببو ببببببر التوقعبببببا  البببببيت ألشبببببري إىل  بببببدوأ عاصبببببم  أل ابيببببب  يف األملم القليلببببب  القادمببببب  

وقعببا  البببيت ألشبببري إىل الوقببت الببب ي سبببتبدأ فيببه العاصبببم  الرتابيببب  واألثبب  احملتمببب  للبببرتاد علبببي والت
األفبب اد، أي أنببه ينبغببي أ  يتخبب  مببن يعببانو  مببن مشبباك  ألنمسببي  ا طببوا  الالزمبب  للحمايبب  مببن 

 العاصم  ال ملي  والرتابي  املتوقع . 
جيبد جبدا ، يف الوقبت  فتب  ا يلبي  )أ(علي األث  إىل موألستند التنبؤا  ال ئيسي  القائم   -4٧

ال قمبببي  التنببببؤ منببباذجشببببه احلقيقبببي، لأل بببوال اجلويببب  املتطبببو  ، والتنببببؤ برتكيبببز األأل بببب  ابسبببتخدام 
األأل ب ، والبياان  الدقيق  واملناسب  من  يو التوقيت املستمد  من مصباد   نق  ومناذج ابلطقي

د( معبببايري أو فابببا  واضبببح  لأل بببوال ااستشبببعا  األ ضبببي  ومصببباد  ااستشبببعا  عبببن بعبببد، )
اجلويب ، ألقاببب  املسببتومل  املختلمب  مببن اآلاث ، )ج( إجبب اء ألقيببي  للمخباط  ميكببن بببه  ديببد اآلاث  

 علي مواقع ددد  أو جمموعا  ددد  يف ه   املواقع )مث  األطمال(.
أل ببوال اجلويببب  وعبباد   مببا ألايسبببتمد املعلومببا  املتعلقبب  ابلتنببببؤ مببن منبباذج التنببببؤ ال قمببي اب -48

عدد مبن النمباذج علبي الصدبعايد البوطين واإلقليمبي والعباملي. والتنببؤ اجلمباعي  ونق  األأل ب . ويوجد
هبببو أ بببد األسبببالي  املسبببتحدث  مبببن أجببب   سبببر نتبببائا التنببببؤ. ويصببب  هببب ا األسبببلود  الببب  

بب ى عمليببا  داكببا  متعببدد   لتمسببري الغببالى اجلببوي يف املسببتقب  مببن وجتبب  نمبب  ا تماليبب . وجتاي
عبببببدم التبببببيّقن بشبببببأ  احلالببببب  األوليببببب  وعبببببدم دقببببب  النمببببباذج واألسبببببالي  احلسبببببابي  املسبببببتخدم  يف 

 احملاكا . عملي 
وألطبببببطلع البببببدوائ  الوطنيببببب  لأل صببببباد اجلويببببب  وال طوبببببب  اجلويببببب  ابملسبببببؤولي  عبببببن صبببببياغ   -4٩

مببن املمكببن وضببع املعلومببا  املتعلقبب  ابلتنبببؤ ابلعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  علببي الصببعيد الببوطين. و 
ألنبببؤا  علببي الصبببعيد دو  الببوطين )احملافمببا  والبببوامل ( ألبعببا  حلوبب  املقاطعببب  وقببد ا  البببدائ   
الوطنيب  لأل صبباد اجلويبب  وال طوببب  اجلويب . وجيبب   بببل هبب   التوقعبا  ومعلومببا  التحبب ي  امل ألبطبب  

عبن  بطتبا  ، فطبال  هبا بسلطا  إدا   الكوا أ علي الصعيد دو  الوطين )احملافمبا  والبوامل (
 ابملنمما  واجلتا  الماعل  األخ ى املشا ك  يف التعام  مع العواص  ال ملي  والرتابي . 

قد   الدوائ  الوطني  لأل صباد اجلويب  وال طوبب  اجلويب  علبي إدا    ألماول  كبريا   وقد ألتماو  -5٠
ؤ هبببا. فعنببدما ألكبو  قببد ا  هبب   عمليب   ليبب  البيباان  املتعلقبب  ابلعواصبب  ال مليب  والرتابيبب  والتنبب

ااستشبا ي والتقييمبي للتحب ي  مبن  نمبامالدوائ  علي وضع النماذج والتنبؤ ددود ، فإ  نبواألا ال
ميكن أ  ألايقد م بشك  مباشب  إىل  اجلوي  لأل صاد العاملي  للمنمم  التابع والرتابي  ال ملي  العواص 

 نمببامالببدوائ  الوطنيبب  املبب كو   مببن أجبب  دعبب  بيبباان  التنبببؤ احملليبب  املسببتمد  مباشبب   مببن م اكببز ال
 .(٧)ااستشببا ي والتقييمببي املبب كو  وعببن ط يببق املوقببع الشبببكي للمنممبب  العامليبب  لأل صبباد اجلويبب 

ئ  الوطنيب ، ميكبن اسبتخدامتا يف التنببؤ اليبومي وه   النواألا، ابإلضاف  إىل أي مناذج ألعدها البدوا
 والق ي  األج  )ثالث  أملم( ابلعواص  ال ملي  والرتابي .

__________ 

، https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/SDS/warningsال ابل   (٧)
http://www.wmo.int/sdswas. 

https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/SDS/warnings
http://www.wmo.int/sdswas


ICCD/COP(14)/17 

21 GE.19-10488 

ولطببما  ااألسبباأ يف بيبباان  ألنبببؤا  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  واحلصببول علببي ألنبببؤا   -5١
 ا  هببب   العواصبب  و ببب ي ا  منتببا ألكببو  مناسبببب  مببن  يببو التوقيبببت ودقيقبب  وم اعيبب  لالعتببببا

اجلنسبباني  ومنسبببق ، ميكبببن أ  ألتعببباو  البببدوائ  الوطنيببب  املببب كو   مبببع جتبببا  التنببببؤ التوا يببب  علبببي 
وضببع خطبب  منسببق  لنشبب  التنبببؤا  والتحبب ي ا . وقببد يلببزم أ  ألشببم  هبب   ا طبب  أيطببا  بيبباان  
ل التنبؤ املستمد  من خا ج البلد عندما ألقد م التح ي ا  عاد  مبن هب   املصباد ، مبثال  مبن خبال

 وسائل اإلعالم العاملي . 

  والرتابية الرملية لعواصفالتحذور املوكر من ا -عاشراا  
يعتمد ألقيي  فعالي  نم  وخطل التح ي  من العواصب  ال مليب  والرتابيب  علبي مبدى جنباض  -5٢

املتطبب  ين مببن هبب   العواصبب  يف ا بباذ إجبب اءا  لتونبب  آاث  العواصبب  أو احلببد منتببا، ا علببي 
تنبؤ ابلعواص  ووضع منباذج هلبا. ويتمثب  جبزء هبام مبن التحب ي  النباجرت يف ضبما  مدى ألعقد ال

أ  يمتبب  مببن يتلقببو  التحبب ي  املعلومببا  املقدمبب ، فطببال  عببن اإلجبب اءا  املقابلبب  ال اميبب  إىل احلببد 
 من اآلاث .

 والببنتا البب ي دببو   اإلنسببا ، والبب ي ي كببز علببي آاث  العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ،  ببوّمل -5٣
التنبؤا  إىل  ب ي ا  ألمطبي إىل ا باذ إجب اءا  عمليب  للتخميب  مبن آاث  هب   العواصب  علبي 
األفبب اد واستمببع ككبب . ويايسببل  الرتكيببز البب ي دببو   اإلنسببا  أب  اإلجبب اءا  الببيت يتخبب ها األفبب اد 
   املع ضبو  للمخبباط  هبي الببيت  بّول التحبب ي ا  إىل عمب . و ببدد أل كيبز نمببام التحب ي  علببي األثبب

كيبب  ألببؤث  عاصببم   مليبب  وأل ابيبب  علببي شببخ  متببدد ابحلببدأ، ومببا هببي اإلجبب اءا  الببيت ميكببن 
 ا اذها للحد من ه ا ا ط .

ويتبببأل  أي نمبببام فعبببال للتحببب ي  قبببائ  علبببي األثببب ، يكبببو  دبببو   اإلنسبببا ، مبببن أ بعببب   -54
لتحب ي ا  عناص  هي  )أ( مع ف  املخاط ؛ )د( الكش  وال صبد والتحليب  والتنببؤ؛ )ج( نشب  ا

وألبليغتا؛ )د( قد ا  التأه  وااستواب . ويستخدم أي نمام فعال للتح ي  من العواص   ا 
، ووفقا  له يايدما ايع أصبحاد املصبلح ، مبابن فبيت  األشبخا  املع ضبو  للخطب ، استمع أبس  

الوقبت  يف  ا وا د ويايطبق  ا م اع لالعتبا ا  اجلنساني ، وذلق لطما  ألقدمي التحب ي ا  يف
 املناس ، وا اذ إج اءا  مناسب  للحد من اآلاث  أو جتنبتا.

ويسبببتند أي نمبببام للتحببب ي  مبببن العواصببب  إىل خطببب  شبببامل  للتحببب ي  ألشبببم  مصببباد   -55
املعلومبا  والتحليبب ، وأسبالي  النشبب ، وإجب اءا  التشببغي  املو بد  لطببما  أللقبي التحبب ي ا  يف 

ببب  هبب   ا طببب  الشببا مل  خبطببل ف عيببب  لقطاعببا  دبببدد  )مثبب  الصبببح (، الوقببت املناسبب . وألكم 
الشبببديد )كالنسببباء واألطمبببال تبببأث  لمابببا  معينببب  مبببن النبببا  الببب ين هببب  يف  ببباا  القابليببب  لل أو

واملسنر وذوي اإلعاق (، أو مل افق ددد  )مثب  العيبادا (، أو ألغب اا دبدد  )مثب  التحب ي ا  
. وعبباد  مببا ألتببوىل اهليابب  الوطنيبب  إلدا   الكببوا أ املتعلقبب  ابلسببم  الببربي والطببريا ، ومببا إىل ذلببق(

 متم  التخطيل والتنسيق الشام  لعمليا  التح ي . 
ونم ا  إىل أ  عملي  التح ي  من العواص  ال ملي  والرتابي  ميكن أ   تل  اختالفا  كبريا   -56

 ي  فيما بر البلدا ، يتعر أ  ألكو  األمو  التالي  واضح  جلميع اجلتا  املعن
 من ال ي لديه السلط  القانوني  إلصدا  التح ي ا ؟ )أ( 
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مبببن الببب ي يكمببب  العمببب  مبقتطبببي التحببب ي ؟ )فبببالط ى املسبببؤول عبببن إصبببدا   )د( 
التحب ي ، مثبب  مكتب  األ ببوال اجلويب  احمللببي، قببد رتلب  عببن الطب ى املسببؤول عبن ضببما  األببباع 

 ا أ، والش ط ، وما إىل ذلق(؛التح ي ا ، مث   ئيي احلكوم  احمللي ، وموظمي مكت  الكو 
وكيببب  ألقبببدم الببدائ   الوطنيببب  لأل صببباد اجلويبب  وال طوبببب  اجلويببب  أو املكاألببب  ملببن  )ج( 
 ، مبا يكم  إصدا  التح ي ا  يف الوقت املناس ؟ني  معلوما  التنبؤا  والتح ي ا دو  الوط

البلببدا . فمببي  وميكببن أ   تلبب  ط يقبب  ألقببدمي معلومببا  التنبببؤا  والتحبب ي ا  فيمببا بببر -5٧
بعببض احلببباا ، ألكبببو  عمليبببا  ال صبببد والتحبب ي ا  ا طيببب  هبببي القاعبببد . ويف أمببباكن أخببب ى، 
ميكببببن اسببببتخدام األلببببوا  أو األ قببببام لبيببببا  أمهيبببب  التحبببب ي ا . وألشببببم  اآلليببببا  املشببببرتك  لنشبببب  

إللكبرتوين التح ي ا   وسائل اإلعالم املطبوعب  واإلذاعب  والتلمباز واإلنرتنبت، مببا يف ذلبق الربيبد ا
ووسببائ  التواصبب  ااجتمبباعي ومواقببع التحبب ي  علببي اإلنرتنببت، و سببائ  اهلبباأل  احملمببول القصببري . 
ويتس  وقت وأسلود ومكا  ألقدمي التح ي  ابألمهيب  البالغب  أيطبا ، وا سبيما ابلنسبب  إىل النسباء 

بب   يف كثببري مببن األ يببا  األعمببال املنزليبب  أو  عايبب  األطمببال وا  يكببو  لببديتن الوقببت البباليت يباشم
لتلّقببي املعلومببا  الببيت ألايبببو عببرب اإلذاعبب  أو التلمبباز. وينبغببي النمبب  يف اا تياجببا  اللغويبب  أيطببا  

 نم ا  إىل أ  الكثري من النساء أميا  بسب  انعدام املساوا  القائ  بر اجلنسر.
  بببببثالأ وألسببببت  التنبببببؤا  والتحبببب ي ا  يف  سببببر التأهبببب  للعواصبببب  ال مليبببب  والرتابيبببب -58

 هي  ط أ،
 أ  فت  طبيع  ه   العواص  رلق وعيا  ابلعواص  كخط  يلزم التأه  له؛ )أ( 
أ  التنببببؤا  ميكبببن أ  ألايطلبببق  ببب ي ا  ألايطلبببق ببببدو ها إجببب اءا  أخببب ى ازمببب   )د( 

 للحد من أث  العاصم ؛ 
أ  ألثقيبببببب  األشببببببخا  املع ضببببببر  طبببببب  العواصبببببب  ال مليبببببب  والرتابيبببببب  جيعبببببب   )ج( 

ببن مببن قببد ا  التصببدي، لببدى و ود  بب ي ، ومببن مسببتوى  هبب   التحبب ي ا  أكثبب  فعاليبب  و سّم
 األف اد واستمعا  هل   العواص .

 والرتابية الرملية العواصفإدارة مصادر  -حاد  عشر
ألند ج ألدابري التخمي  من آاث  العواص  ال ملي  والرتابي  ضمن جمموعتر، هبدى احلبد  -5٩

من  )أ( اانبعااث  اآلألي  من مصاد  الرتاد وال مبال )ألبدابري الوقايب (، )د( آاث  ال مبال واألأل بب  
 يف أماكن أل سبتا )ألدابري احلماي (.املستثا   

ثبببالأ جمموعبببا ، ألعمببب  يف كببب  مبببن  )أ( البببنم  وألنقسببب  ألبببدابري املكافحببب  الوقائيببب  إىل  -6٠
اإليكولوجيببب  الطبيعيبببب  وامل اعببببي، )د( أ اضبببي احملاصببببي ، )ج( البياببببا  الصبببناعي ، مبببببا يف ذلببببق 
التعدين. وألشم  ألدابري احلماي  كال  من احلماي  املادي  لألصول القيم ، مث  املد  والبني  التحتيب  

 ؛ وإج اءا  التأه  والتصدي للطوا  .ونم  ال ي؛ ونم  التنبؤ والتح ي  املبك 
وأل كز ألدابري التحّك  يف املناطق الطبيعي  وامل اعي وأ اضي احملاصي  علبي احلبد مبن سب ع   -6١

البب ملض ومببن قابليبب  الرتببب  للتع يبب . وهببي ألشببم  أيطببا  الببتحّك  يف ال مببال الببيت ألبب  وها البب ملض ويف 
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ال مبال ميكبن أ   بدأ عنبد سب عا    يب  ألقب  الكثبا  ال ملي  املتح كب ،  ب  وإ  كانبت   كب  
 عن الس عا  املطلوب  لتوليد العواص  ال ملي  والرتابي .

واإلدا   املستدام  لأل اضي، هي واإلدا   املتكامل  للمشاهد الطبيعي ، ممتوما  متّمبا   -6٢
 املتكاملبب  دا  إلفيمببا يتعلببق ابلتطبيببق املتكامبب  لتببدابري الببتحّك  هبب  . وجيبب  إيببالء أكببرب اهتمببام لبب

يف منبببباطق املصبببباد  احملتملبببب ، واجلمببببع بببببر اإلدا   املسببببتدام  جلميببببع عناصبببب   الطبيعيبببب للمشبببباهد 
املشبباهد الطبيعيبب ، مبببا يف ذلببق اسببرتاأليوي  اسببتخدام امليببا  واحلببد مببن األأل ببب  املنبعثبب  مببن املواقببع 

 الصناعي ، مث  سدود النمامل  أو أماكن التخزين املمتو  .
للمشباهد  املتكاملب  واإلدا   كن نشب  السياسبا  املتعلقب  ابإلدا   املسبتدام  لأل اضبيومي -6٣

يف سياأ عملي   ييد أثب  ألبدهو  األ اضبي مبن أجب  التصبدي ملصباد  العواصب  ال مليب   الطبيعي 
 ألببدهو  أثبب   ييبدوالرتابيب  يف املنبباطق املتطب    علببي الصببعيد البوطين. وألتببيرت عمليب   ديببد أهببداى 

ف ص  للنم  بشك  ااعي يف ا يا ا  ال امي  إىل التخمي  بصو   خاص  مبن املصباد   اضياأل  
البشبب ي  املنشببأ للعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب ، مبببا يف ذلببق ألقيببي  واجتاهببا  ألببدهو  األ اضببي، و ديببد 
العوامب  احمل كب  لتبدهو  األ اضبي، مبشبا ك  أصبحاد املصبلح  املعنيبر يف جمبال األ اضبي ومصبباد  
امليبببا ، مببببن فبببيت  النسببباء وال جبببال املتطببب  و . ومبببن املمكبببن أ  يشبببك  البببنتا املتكامببب  والكلبببي 

جزءا  ا يتوزأ مبن  تلب   الطبيعي للمشاهد  املتكامل  واإلدا  املتعلق ابإلدا   املستدام  لأل اضي 
املنشبببأ  اإلجبب اءا  ال اميبب  إىل احلببد الطويببب  األجبب  علببي نطاقببا  أوسبببع مببن اانبعببااث  البشبب ي 

 لألأل ب ، وأ  يعم  التآز  بر ه   اإلج اءا .
وا غبببن عبببن التعببباو  اإلقليمبببي مبببن أجببب  إدا   انبعبببااث  البببرتاد البشببب ي  املنشبببأ علبببي  -64

مسبببتوى املشببباهد الطبيعيببب ، مببببا يف ذلبببق مبببن خبببالل ااسبببتخدام املسبببتدام للميبببا . وأللبببزم آليبببا  
ن أجببب  ألنسبببيق السياسبببا  ببببر منببباطق املصبببد  إقليميببب  قائمببب  علبببي االتبببزام السياسبببي القبببوي مببب

 ومناطق الرتس .

 التخفيف من أثر العواصف الرملية والرتابية -عشر اثي
التصببدي هلببا أدوا ا  ابلغبب  األمهيبب  يف احلببد مببن  بباط  و حلبباا  الطببوا    التأهبب يببؤدي  -65

والتأهبببب  الكببببوا أ مببببن خببببالل املسبببباعد  علببببي التخميبببب  مببببن  بببباط  الكببببوا أ ومببببن آاث هببببا. 
للعواصبب  ال مليبب  والرتابيبب  والتصببدي هلببا يف ظبب  الطببوا   امل ألبطبب  هبببا مببن املمكببن أ   ببداث علببي 

أمببببا اسببببرتاأليويا  التأهبببب  وألببببدابري التخميبببب  مببببن آاث  هبببب    مسببببتوى المبببب د واستمببببع واملنممبببب .
للتببأثّ   املخبباط  املعنيبب  و سبب  خ ائطتببا، و ليبب  القابليبب  ديببد  العواصبب  فإ ببا ألوضببع عببن ط يببق

املعبا ى وميكبن بعبد ذلبق اسبتخدام وألقيي  املخاط ، مع أخ  ااعتبا ا  اجلنساني  يف احلسببا . 
املكتسببب  هببب   الطبب أ لوضببع إجبب اءا  احلمايبب . وينبغببي ألقيببي  فعاليبب  كبب  ألببدبري مببن هبب   التببدابري 

 وألكلمته ابلنسب  إىل فوائد  ألقييما  يستند إىل األوضاع احمللي .
لتأهببب  المعبببال إىل احلبببد مبببن القابليببب  للتبببأث ، ويزيبببد مبببن مسبببتومل  التخميببب ، ويبببؤّدي ا -66

وميكّمبن مبن التصببدي السب يع والمعببال للكبوا أ وابلتببايل يقّصب  فببرت  التعبايف مببن الكا ثب ، ويزيببد يف 
الوقت نمسه من قد   استمع علي الصمود. وينبغي يف أي  خط  إلدا   كبوا أ العواصب  ال مليب  

، مدينب  أو مد سب  أو مصبنع( أ  ألسبري علبي هبدى موقع ددد أو لنشاط دبدد )مبثال   والرتابي  يف
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خطل إدا    اط  الكوا أ األخ ى لبنمي املوقبع أو النشباط. وعنبد ااقتطباء، ميكبن أ  ألشبم  
م فقببببا  ا طبببب  إجبببب اءا  دببببدد  للتخميبببب  مببببن املصبببباد  أو اآلاث  و ديببببد األشببببخا  البببب ين 

يسي  والداعم  عن ألنميب  هب   اإلجب اءا . وينبغبي يف أيب  خطب  فعالب  يططلعو  ابملسؤوليا  ال ئ
إلدا    بباط  كببوا أ العواصبب  ال مليبب  والرتابيبب   )أ( أ  ألتطببمن معلومببا  كافيبب  ألسببمرت اب بباذ 

 اإلج اءا  الالزم ، ولكن )د( أا ألتطمن ألماصي  مم ط  قد ألعوأ استخدام ا ط .
    


