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 من جدول األعمال املؤقت ) أ(٣البند 
 اءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجياحتسني كف

 التقرير النهائي لفريق اخلرباء

 تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء
 التابع للجنة العلم والتكنولوجيا

 *مذكرة من األمانة

 إضافة

 األطلس العاملي للتصحرمبادئ توجيهية لتحديث 
 موجز

 ومواطن ضعفه، وتبني االحتياجات من رسم       ي للتصحر األطلس العامل تسـتعرض هـذه الوثيقة الطبعة احلالية من          
أو توضيحهما؛ وُتعرض النواحي الرئيسية املتعلقة باتباع منهجية أكثر تفصيالً وتعقيداً /اخلرائط اخلاصة بالتصحر واجلفاف و

ية يف األلفية   وتلخص الوثيقة البيانات ذات الصلة ملشروع تقييم النظم اإليكولوج        . لرسـم خرائط التصحر وعملية التصحر     
ومشـروع تقيـيم تردي التربة يف األراضي اجلافة، وتستشهد بالعناصر الرئيسية لتقييم جوانب اجلفاف والتصحر بوصفها                 

وتورد الوثيقة، يف إطار التعامل مع بعض النواحي املتعلقة بعملية          . مكونات مهمة وأساسية يف جتميع أطلس جديد وحتريره       
يضاحات املبينة بالتفصيل يف التقرير، استنتاجات وتوصيات رئيسية منسقة بطريقة موضوعية           رسم اخلرائط واإلشارة إىل اإل    

 .كما وتلخص االحتياجات من البحث يف هذا املوضوع كذلك.  أو تنقيحهاألطلس العاملي للتصحربشأن حتديث 

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة لضيق الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة  *
 .فالثامنة ملؤمتر األطرا
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
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 ٣ ٨-٦  ................................................معلومات أساسية -ألف  
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 ٤ ١٢-١١ ................................................حمتويات األطلس -جيم  
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انب األساسية لتطبيق منهجية أكثر تفصيالً وتعقيداً يف رسم         اجلو -ألف  
 ٨ ٢٨-٢٦ .......................اخلرائط اخلاصة حباالت التصحر واجلفاف

 ٩ ٣٢-٢٩ ...................................................عملية التصحر -باء  

البيانات ذات الصلة مبشروع تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية          -جيم  
 ١٠ ٤٨-٣٣ ...........................وتقييم تردي التربة يف األراضي اجلافة

 ١٣ ٦٠-٤٩ .......................ناصر الرئيسية لتقييم التصحر واجلفافالع -دال  

 ١٦ ٦٥-٦١ ..........................منهجية رسم خرائط التصحر واجلفاف -هاء  

استنتاجات : أطلس التصحر العاملي  تنقيح  /مـبادئ توجيهـية لتحديـث      -خامساً 
 ١٨ ٩٧-٦٦ ................................................................وتوصيات

 ١٨ ٧٣-٦٧ ...............................................توصيات مفاهيمية -ألف  

 ١٨ ٧٨-٧٤ .................................................توصيات هيكلية -باء  

 ١٩ ٨٨-٧٩ .............................ت تتعلق باحملتويات واملنهجيةتوصيا -جيم  

 ٢٠ ٩٧-٨٩ .........................................االحتياجات من البحث -دال  
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  مقدمة-أوالً 

 يف أثناء االجتماع األول     األطلس العاملي للتصحر  ُحدِّدت بوضوح مهمة تقييم مبادئ توجيهية لتحديث         -١
ومن املُقرر أن تستعرض    . ٢٠٠٢ا، يف عام    لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا املعقود هبامبورغ، أملاني        

األعمال املُتوقع القيام هبا احلالة الراهنة لرسم اخلرائط ولألطلس حتديداً، وأن حتدد املعايري اليت ميكن االستناد إليها                 
 . يف إمتام عملية إعداد األطلس اجلديد، وأن تعد توصيات بشأن اختصاصات تنقيح األطلس

مرحلي عن االضطالع باملهمة يف االجتماع الثاين لفريق اخلرباء املعقود ببون، أملانيا، يف             وقُدِّم أول تقرير      -٢
واستعرض التقرير حالة األطلس الراهنة واملشاكل املتعلقة برسم اخلرائط، وخلص االستنتاجات املتعلقة . ٢٠٠٣عام 

 .األطلس العاملي اجلديد للتصحربأهم اخلطوات املُتبعة يف إعداد 

ـ  -٣  إطاراً خلطة عمل لفريق اخلرباء مدهتا سنتان، تضمنت         ٦-م أ   / ١٥تمد مؤمتر األطراف يف مقرره      واع
مهمة تقييم مبادئ توجيهية لتحديث األطلس بالتشاور والتفاعل مع سائر اجلهود ذات الصلة اليت جيري بذهلا، مثل 

 .يف األراضي اجلافةمشروع تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية ومشروع تقييم تردي التربة 

ويتضمن مثالً . وأقيمت اتصاالت مع املشروعني املذكورين، أسفرت عن تزويد فريق اخلرباء مبعلومات مهمة -٤
مبادئ  الفصـل املـتعلق باألراضي اجلافة يف مشروع تقييم النظم اإليكولوجية، معلومات مهمة ذات صلة بتحديد               

عملية تقييم النظم اإليكولوجية إىل اخلروج بتوصية قوية مفادها أن وأدت املشاورات مع . توجيهية لتحديث األطلس
واستحداث  احلاجة ماسة إىل تقدمي املزيد من الدعم السياسي واملايل لتحسني املعلومات املتعلقة حبالة األراضي اجلافة              

 .تعلقة بذلكمنهجية عامة وموحدة وُمطبقة عاملياً بشأن تقييم جوانب التصحر واجلفاف ورسم اخلرائط امل

وتشمل أهداف مشروع تقييم تردي التربة يف األراضي اجلافة، إجراء تقييم شامل حلالة تردي األراضي                -٥
ومن املُتوقع أن حتمل نتائج املشروع بعض املعلومات املهمة اليت ميكن أن تساعد يف              . وأسـبابه واجتاهاته وآثاره   

سومة يستتبع إجراء تقييم خاص ودقيق، وألن اخلطوة النهائية حتديث األطلس، ألن أي نوع من أنواع اخلرائط املر
 .يف مجيع التقييمات تتمثل دوماً يف رسم اخلرائط إىل حد ما

 األطلس العاملي للتصحر الطبعة احلالية من -ثانياً 

  معلومات أساسية-ألف 

املتحدة لألغذية  شارك فيها كل من منظمة األمم    ١٩٧٧ُرِسـمت أول خـريطة عاملية للتصحر يف عام           -٦
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وذلك ) اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ) الفاو(والزراعة 

واستند معظم تقييمات التصحر الوطنية     . يف وقـت انعقـاد مؤمتر األمم املتحدة بشأن التصحر يف نريويب بكينيا            
للفاو " املنهجية املؤقتة "اها الحقاً برنامج األمم املتحدة للبيئة وغريه من اجلهات، إىل           واإلقليمية والعاملية اليت أجر   

 فيما خيص تقييم جوانب التصحر ورسم       ١٩٨٧واليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، اليت أعدت يف عام          
  املنهجية املؤقتة خالل الفترة     وطبق الحقاً برنامج األمم املتحدة للبيئة وشركاؤه هذه       . اخلـرائط اخلاصـة بذلك    
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وقدم هذا التقييم معلومات مهمة إىل      .  إلجـراء أول تقييم عاملي لتدهور التربة بسبب اإلنسان         ١٩٩٠-١٩٨٧
 . قاعدة البيانات اخلاصة بأول نسخة من األطلس

 يف  وبعـد إجراء مناقشات طويلة والنهوض بأعمال تطويرية فيما خيص مفهوم مصطلح التصحر وتعريفه              -٧
، وتزامن ذلك مع    ١٩٩٢ يف عام    األطلس العاملي للتصحر  الثمانينيات وأوائل التسعينيات، ُنِشرت أول طبعة من        

وعرض . عقـد أول قمـة لألرض يف أثناء مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف ريو دي جانريو بالربازيل                  
وأثبت أن التصحر مشكلة اقتصادية     . طاقه، واحللول املمكنة  األطلس احلالة الراهنة للمعارف املتعلقة بالتصحر ون      

 . بلدان منتشرة يف مجيع أحناء العامل١١٠واجتماعية وبيئية كبرية تؤثر يف أكثر من 

وتواصـل بذل اجلهود الرامية إىل حتسني تقييم التصحر ورصده، وخصوصاً يف إطار تنفيذ اتفاقية األمم                 -٨
 بلدان تقارير ودراسات عن خمتلف املشاكل املتعلقة ١١٠وأُعد أزيد من . ء نفاذهااملتحدة ملكافحة التصحر منذ بد

وتصف هذه التقارير والوثائق نطاق التصحر يف معظم البلدان واستمرار          . بالتصـحر واجلفاف وتردي األراضي    
راجها يف قاعدة ومع أن معظم هذه املعلومات يتسم بطابع عام للغاية من أجل إد      . تفـاقم احلالـة يف الكثري منها      

البـيانات اخلاصـة باألطلس، فإن هناك تشجيعاً ودعماً مستمرين بشأن مجع وعرض بيانات جديدة وحمسنة عن        
 .األراضي اجلافة

  أهداف األطلس-باء 

إذ ال يذكر   . يـبدو أن الغـرض من األطلس أو القصد من وراء األطلس غري حمدد بوضوح يف املنشور                 -٩
، وأن "أن األطلس معد للعاملني يف جمال التصحر على الُصعد العاملي واإلقليمي والوطين   "التمهيد الوارد فيه سوى     

الغـرض منه تسهيل عمل احلكومات يف مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر، وأنه موجه أيضاً إىل طائفة         "
وهو جيمع بني البيانات    . أوسـع من اجلمهور لكي يتسىن احلصول عليه عن طريق املكتبات واجلامعات واملدارس            
 ".والصور والنصوص اليت متكّن القارئ من تكوين رؤية أمشل عن مشكلة التصحر يف العامل

أساساً لفهم الغرض من إعداد     " مشكلة التصحر يف العامل   : "ولرمبا كانت الكلمات القالئل األخرية التالية      -١٠
 مؤلفو األطلس هو إعطاء رؤية شاملة عن املشكلة يف وعلى ما يبدو، فإن اهلدف الرئيسي الذي صبا إليه. األطلس

 .العامل، وهذه هي منقبة األطلس ومثلبته يف ذات الوقت

  حمتويات األطلس-جيم 

 مقدمة وأربعة   ١٩٩٧لطبعيت األطلس الثانية واحلالية اللتني أصدرمها برنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام              -١١
ة عن املوضوع واملعلومات الالزمة لتوضيح األساس التقين الذي يستند إليه           تبني املقدمة معلومات أساسي   . أجـزاء 

 :األطلس، وحمتويات األجزاء األربعة لألطلس هي كالتايل

وُنقح النص  . التقييمات الشاملة املتاحة عن التصحر واملسائل املتصلة به        أفضل   ١اجلزء  يـورد    )أ( 
ري من املراجع اجلديدة اليت تعكس األعمال املنجزة منذ نشر طبعة           املـرفق بكل خريطة تنقيحاً تاماً وُحدِّث بالكث       
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وُيكرَّس قسم كبري من اجلزء للعالقات القائمة بني العوامل املناخية والتصحر، وال سيما تباين              . األطلـس األوىل  
 .معدالت هطول األمطار الذي يعترب جانباً مهماً من جوانب مناخ األراضي اجلافة

الدراسة االستقصائية العالية االستبيان لتقييم تردي التربة بسبب اإلنسان يف           ٢ء  اجلز يعرض يف  )ب( 
ويورد النص املنقح   . إطار التقييم العاملي لتردي التربة بأفريقيا وما يتصل بذلك من مسائل، كتوزيع الغطاء النبايت             

قات املترابطة بني أسباب وآثار تردي املُرفق بكل خريطة أمثلة على املسائل قيد النظر والتعقيدات اليت تشوب العال
 .األراضي

ويف إطار تقييم تردي . ، الذي هو جزء جديد متاماً، عدداً من التطورات املنهجية٣اجلزء  تضمني )ج( 
الـتربة يف جنوب آسيا وجنوب شرقها، جرى التشديد أكثر على إجراء تقييمات على الصعيد القطري بدالً من                  

كما ُيشدد على االجتاهات السائدة يف تردي األراضي وعلى أثر التصحر يف            . ليميإجـرائها عـلى الصعيد اإلق     
 .اإلنتاجية الزراعية

، إىل جانب قواعد البيانات والتقييمات الوطنية واحمللية، الضوء على الصالت           ٤اجلزء   سـلط ي )د( 
غري املناخ واحتباس الكربون والتنوع     الرابطة بني التصحر وسائر املشاكل البيئية العاملية، من قبيل ملوحة التربة وت           

ومثة قسم مهم يرد يف هذا اجلزء يتمثل يف وصف أبعاد التصحر االجتماعية، اليت تبني الصالت القائمة . البيولوجي
ويربز النص أيضاً التجارب الناجحة يف ميدان       . بـني تردي األراضي، والسكان واهلجرة، واالقتصاد االجتماعي       

 تتراوح بني استصالح التربة يف مشال غرب الصني والتغلب على مشكلة تشبع التربة باملياه               مكافحة التصحر، اليت  
ويرد يف هذا اجلزء وصف    . وارتفـاع نسـبة امللوحة فيها بغرب استراليا والتحديات املستمرة يف منطقة الساحل            

. طاء أمثلة من شرق أفريقيا وجنوهباملبادرة جديدة ُتسمى العرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا، مع إع
وتقـدم دراسات احلالة املتعلقة بالعرض العاملي املذكور معلومات عن مدى شدة التعرية، والتقنيات السائدة يف                

 .حفظ التربة واملياه، وأثر تكنولوجيات الصيانة يف أراضي زراعة احملاصيل واملراعي

ات ذات الصلة الواردة من معظم أحناء العامل، وفهرساً يساعد ويتضمن ثبت املراجع قائمة طويلة باملنشور -١٢
 .القارئ على إجياد خمتلف العبارات األساسية أو البلدان

 األطلس العاملي للتصحر مواطن ضعف -ثالثاً 
 بقاعدة البيانات اليت استند إليها جتميعه، وهو        - باعتراف مؤلفيه    -يـتعلق أحد مواطن ضعف األطلس        -١٣

من املؤسف أن البيانات الدقيقة واملوثوقة املبنية على دراسات         : " ...  مقدمـة األطلس كما يلي     موطـن تبيـنه   
. استقصائية ُمستمدة من أرض الواقع، فيما خيص نطاق التصحر ومدى شدته ومعدل تقدمه، بيانات نادرة جداً               

أما البيانات املتاحة فهي غري     ". توغالـباً ما تكون البيانات املتوفرة حالياً حمل جدل وعرضة للشكوك واالنتقادا           
 .منسقة من حيث مقياس الرسم والدقة، مما يصّعب بالتايل رسم اخلرائط الدقيقة

والتصور أن التصحر يهدد    "وتعـود املشكلة الثانية إىل أوجه التناقض يف املفهوم والتعريف املُستخدْمني             -١٤
يلة السابقة للتوصل إىل توافق يف اآلراء حول كيفية تعريف          وبرغم املناقشة الطو  ". مجيع األراضي اجلافة يف العامل    

التصـحر، فإن التعريف يتسم بالتعقيد والبساطة يف ذات الوقت، إذ يسّوي بني التصحر وتردي األراضي بسبب                 
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 قاحلة وشبه قاحلة وجافة شبه      -اإلنسان يف املناطق اجلافة، وال يراعي سوى التصنيفات العامة للمناطق املناخية            
 .طبةر

، فإن حمتواه ال يشمل العامل ككل وال ميثله، إذ يوجد القليل            "األطلس العاملي "ومع أن عنوان املنشور هو       -١٥
 .من األمثلة عن أوروبا، وليس هناك أية أمثلة عن القارة األمريكية برمتها

عاملي بشأن التطرق إىل    قد تكون هناك أسباب لتوجيه النقد إىل أي هنج          "وُسلِّم أيضاً يف منت النص بأنه        -١٦
فطـابع التعقيد الذي يتسم به التصحر يعين أن إجراء تقييمات دقيقة خبصوص املشكلة ووضع خطط                . املشـكلة 

الحقـاً ملواجهـتها هـو أمر ال ميكن حتقيقه عملياً إال على الصعيد احمللي، وهو سبب رئيسي يدعو إىل إشراك                     
ومع ذلك، فإن للمنظور ".  ما تعتمده اتفاقية مكافحة التصحر من هنجاجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية يف

فهو يفسح اجملال أمام تقييم جوانب التصحر على أساس املشاكل البيئية           : العـاملي بعـض املزايا املتمثلة فيما يلي       
 فإن من املفيد رسم وعالوة عل ذلك،. األخرى يف العامل، كاالحترار العاملي وتغري املناخ وهتديد التنوع البيولوجي

وهلذا السبب، ُنسِّق   .  على الصعيدين القاري والوطين والصعيد احمللي      'البؤر الساخنة 'صـورة للعـامل ككل حتدد       
، وسعى إىل إعطاء بعض األمثلة عن التحليل )٣ و٢يف الفرعني (األطلس بطريقة ينطلق فيها من منظور عاملي معني 

 ).٤يف الفرع ( ملسائل حمددة ذات أمهية معينة -ىن  وعلى مستويات أد-مبزيد من التفصيل 

ونظراً ألن أي خريطة عاملية هي      . ومع ذلك، فإن مقياس الرسم حبد ذاته ميكن أن يكون مصدراً للخطأ            -١٧
بالضرورة خريطة مرسومة مبقياس رسم كبري، فإن من الصعب متييز املناطق الصغرية اليت ختتلف فيها درجات تردي 

ولذلك، وبرغم إمكانية تلوين منطقة معينة على خريطة ما للداللة على خاصية حمددة، فإن              . لتصحراألراضي أو ا  
 .ذلك ال يعين بالضرورة أن كامل مساحة األرض املوجودة داخل املنطقة املذكورة متتلك هذه اخلاصية

 وحىت يف   - األطلس وعـلى الرغم من أن التصحر ظاهرة معقدة، فإن خريطة التصحر يف العامل املبينة يف               -١٨
ويبني .  هي جمرد توضيح مبسط لتوزيع التصحر مكانياً أو العوامل اليت تساهم فيه            -منشورات أخرى تستند إليه     

األطلـس خرائط توزيع األراضي القاحلة وتردي التربة وتعريتها يف العامل، ولكنه ال يطرح هذه اجلوانب بشكل                 
تأثر املناطق فعلياً بالتصحر يف العامل، بيد أهنا ُتعَرض أحياناً على هذا وال تبني هذه اخلرائط مدى . موحد ومتكامل

ومثة خطأ مماثل ميكن االطالع عليه يف املنشور اخلاص بالذكرى العاشرة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة               . الـنحو 
طق املناخية يف العامل    ال تبني يف الواقع سوى توزيع بعض املنا       " التصحر يف العامل  "التصـحر؛ وهو خريطة بعنوان      

وهذه هي املشكلة الرئيسية يف مجيع اخلرائط       . باالسـتناد إىل مسـتوى القحولة الذي خيتلف كثرياً عن التصحر          
 .املعروفة حالياً اليت تسعى إىل متثيل التصحر

  أن األطلس ال يعاجل بتاتاً مشاكل رسم اخلرائط اخلاصة باجلفاف، غري أنه            -وهـناك مشكلة أخرى هي     -١٩
ويؤثر اجلفاف يف مناطق كبرية يف عموم أرجاء العامل، وميكن أن يكون نذيراً             . يشري إىل اجلفاف أحياناً يف النص     

ومن الواضح أنه ال ميكن تقييم ظواهر اجلفاف . بالتصحر ال يقتصر على ما ُيسمى باألراضي اجلافة املعرضة لذلك 
الوصف حمللي أو املستوى اإلقليمي، ولكن مثة حاجة إىل بعض ورسم اخلرائط اخلاصة هبا بفعالية إال على املستوى ا    

 .والتوضيح للتوزيع املكاين للمناطق املعرضة للجفاف واليت يرتفع فيها مستوى خطورة ظهور التصحر أيضاً
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 أو توضيحهما/ االحتياجات إىل رسم خرائط اجلفاف والتصحر و-رابعاً 

أو اجلفاف وحيتوي على نصوص مدونة، ووصف للحاالت        /يتعني أن يشتمل األطلس العاملي للتصحر و       -٢٠
واملشـاكل واملفاهـيم، وشروح للظروف، وتقديرات للعمليات، وبيانات ذات صلة ترد يف جداول وأشكال،               

ولذلك، فإن عرض هذه    . وخـرائط توضح التوزيع املكاين للظواهر يف مجيع أحناء العامل وعلى خمتلف املستويات            
هجية لرسم اخلرائط من بني أهم املهام اليت يتعني النهوض هبا قبل الشروع يف جتميع وحترير احملتويات واستحداث من

 .أي أطلس جديد

وتتمثل أول خطوة لعملية    . ويـبدو أن من الضروري التمييز بني رسم خرائط التصحر وخرائط اجلفاف            -٢١
واجلفاف واحد من . يها بشكل كبريالتصحر يف تعرض املنطقة للجفاف باستمرار، وتواتر ظهور حاالت اجلفاف ف

ومع ذلك، فإن التوزيع املكاين لكلتا الظاهرتني . العوامل الرئيسية يف ظهور التصحر، ولكن من املتعذر مساواته به
مثري لالهتمام وال بد من التطرق إليه، بسبب وجود اختالفات كبرية بينهما، سواء من حيث االحتياجات إىل رسم 

 .املنهجيات املقرر تطبيقها عليهمااخلرائط أم من حيث 

وميكن تلخيص األسباب اليت تقف وراء تقييم التوزيع املكاين للمناطق املتصحرة واملهددة ورسم اخلرائط               -٢٢
 : على النحو التايل- مرتبة حبسب األمهية -اخلاصة بذلك 

 تزويد اجلمهور مبعلومات عامة عن التصحر؛ )أ( 

 يما خيص أنشطة البحث؛ف) عامة(تقدمي معلومات  )ب( 

 ألغراض التعليم؛) عامة(تقدمي معلومات  )ج( 

تـزويد صـناع القرار واجلهات الناظمة املهتمة بإجراءات التأهب والتخفيف ببعض املعلومات            )د( 
 .األساسية) العامة(

ريطة يف  وينـبغي رسم اخلرائط اخلاصة بالتصحر مبقاييس خمتلفة، مع مراعاة الغرض احلقيقي من رسم اخل               -٢٣
وال بد من تصنيف اخلرائط املرسومة والتقديرات املوضوعة  . كل مقياس وقواعد البيانات املتاحة وأهداف اخلريطة      

على أساس البيانات والتقييمات العاملية، إىل مقاييس رسم إقليمية، بل وحىت حملية، توخياً ملزيد من الدقة يف بيان                  
 .توزيع اخلصائص

ب اليت تقف وراء رسم اخلرائط اخلاصة بالتوزيع املكاين حلاالت اجلفاف واملناطق            وميكن تلخيص األسبا   -٢٤
 : على النحو التايل- مرتبة حبسب األمهية -احلساسة للجفاف 

تـزويد صـناع القـرار واجلهات الناظمة املهتمة بإجراءات التأهب للجفاف وختفيف وطأته               )أ( 
 ينة حتديداً؛ختص مواقع مع) قدر املستطاع(مبعلومات مفصلة 

 تزويد السكان احملليني املتضررين من تبعات اجلفاف مبعلومات مفصلة؛ )ب( 
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 توفري معلومات حمددة فيما خيص أنشطة البحوث املتعلقة بتخفيف وطأة اجلفاف؛ )ج( 

 .توفري معلومات حمددة ألغراض التعليم )د( 

، مع مراعاة القصد من    )حملي أو وطين  ( صغري   وجيب أوالً حتليل اجلفاف ورسم اخلرائط اخلاصة به مبقياس         -٢٥
ومن مث ينبغي   . رمسهـا وقواعد البيانات املتاحة، واستخدام مؤشرات حملية، ولكنها معممة وقابلة للمقارنة دولياً            

 ).أو عاملية(استخدام هذه اخلرائط احمللية كأساس ُيستند إليه يف إعداد خرائط إقليمية 

 منهجية أكثر تفصيالً وتعقيداً يف رسم       اجلوانـب األساسية لتطبيق    -ألف 
 اخلرائط اخلاصة حباالت التصحر واجلفاف

أو اجلفاف تطبيق منهجية شاملة تستفيد من بيانات ومعلومات /يستدعي رسم اخلرائط املعقدة للتصحر و      -٢٦
اسية، ولكنها املناخية أمهية أس) اهليدرولوجية اجلوية(وتكتسي البيانات واملؤشرات . ُمسـتمدة مـن عدة مصادر    

ليست كافية لتوضيح ووصف العمليات احلاصلة يف منطقة معينة، وعليه ينبغي مراعاة جوانب إيكولوجية أخرى،               
 :من قبيل ما يلي

 )لتدفق املياه اجلوفية واملياه السطحية(الظروف اهليدرولوجية  )أ( 

 تربة املنطقة وطبوغرافيتها )ب( 

 )احملاصيل(حالة الغطاء النبايت  )ج( 

 إقامة صالت بني اجتاهات التغريات العاملية )د( 

 .اجتماعية أخرى مثل استخدام األراضي وكثافة السكان والتقديرات االقتصادية/عوامل بشرية    )ه( 

متكامل، ما يعين أنه يتعني استحداث منهجية       /وبـناًء على ذلك، مثة حاجة إىل اتباع هنج جديد ومعقد           -٢٧
ات جديدة من أجل حتسني عملية رسم اخلرائط وتوخي املزيد من الدقة يف تنفيذها              جديـدة وإنشـاء قواعد بيان     

 .وتوضيح التوزيع املكاين للتصحر واجلفاف

وعمـالً مبشـورة فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا، فيما يلي بعض العناصر املهمة ألي هنج             -٢٨
 :جديد

وحدات (تخالص اخلرائط األولية للوحدات اجليومورفولوجية قبل البدء بتقييم التصحر، ينبغي اس )أ( 
بالرجوع إىل اخلرائط اخلاصة باستخدام األراضي بشكل مفرط، وعلم اخلصائص ) رسم خرائط التضاريس األرضية
ووحدة رسم خرائط التضاريس األرضية هي اخلريطة األساسية إلدارة البيانات          . احلجـرية واخلرائط الطبوغرافية   

 طة أثناء املراحل الالحقة؛املُستنب
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قاحل : فيما خيص مقاييس املناخ الواردة يف اخلريطة، ُيفضل الرجوع إىل تصنيف املناخ كما يلي        )ب( 
  رطب؛- جاف وشبه رطب - شبه قاحل - قاحل -بشكل مفرط

 ينبغي مراعاة احلاجة إىل املياه ألغراض الري؛ )ج( 

معلومات أكثر مما يعطيه حتليل املياه السطحية ) ان املياهجري(يعطـي حتلـيل تدفق املياه اجلوفية       )د( 
 خبصوص رسم خرائط الظروف اهليدرولوجية؛

وخصائص التربة أمهية يف مقطع التربة املبني على        ) بفعل املياه والرياح  (تكتسـي تعـرية التربة          )ه( 
 اخلريطة؛

 لنباتات؛التعبري عن الظروف اإليكولوجية أنسب من التعويل على وصف ا )و( 

السكان والكثافة السكانية والفقر مؤشرات مالئمة لآلثار االجتماعية واالقتصادية ينبغي مراعاهتا  )ز( 
 .يف وحدات رسم خرائط التضاريس األرضية

  عملية التصحر-باء 

 من الضروري عند رسم خرائط التصحر أن ُيفهم التصحر على أنه عملية طويلة األجل عموماً تتأثر بعدة  -٢٩
وتعد شحة املياه واالخنفاض الكبري يف موارد مياه منطقة معينة من           . عوامـل فيزيائية حيوية واجتماعية واقتصادية     

وتعد حاالت اجلفاف األكثر تواتراً واألطول زمناً واألقوى تأثرياً من األسباب        . أهـم العوامـل املسامهة يف ذلك      
 .الرئيسية لظهور التصحر

 ميكن أن حيصل عموماً إذا -بعض اآلثار الطبيعية أو اآلثار اليت هي من صنع اإلنسان  نتيجة ل-تغري املناخ  -٣٠
وتدل قلة املياه على عدم تلبية احتياجات الكائنات احلية منها وتعرض التربة            . ارتفع مستوى قحولة املنطقة املعنية    

 أكثر كثافة، ويزداد تردي التربة، -اه  النامجة عن الرياح أو املي-ونتيجة لذلك، تصبح التعرية . للجفاف باستمرار
وتـتفاقم آثار مجيع العمليات األخرى لتردي التربة، وال سيما تدهور تركيب التربة واخنفاض مستوى األنشطة                

 .البيولوجية داخلها

 وتؤدي هذه العمليات جمتمعة إىل تقلص نباتات املنطقة وحيواناهتا، وإىل اخنفاض إنتاج احملاصيل، وبالتايل              -٣١
وميكن أن تلحق هذه األضرار باملنطقة بشكل أسرع أيضاً نتيجة          . إىل فقـدان خطـري للتنوع البيولوجي باملنطقة       

استخدام تكنولوجيات زراعية غري مناسبة وطرائق غري مالئمة يف زراعة التربة، ونتيجة للتصحر وحرائق الغابات يف 
مليات على أنه تأثري يسهم يف تردي األراضي، ألن احلد          وباإلمكان وصف التأثري املعقد هلذه الع     . مناطق الغابات 

ومن املُحتمل أن تؤدي النتيجة النهائية هلذه العمليات إىل إفقار املنطقة،           . من إمكانات موارد األراضي أمر واضح     
 .وإفساد جودة احلياة جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك إفقار اجملتمع

وبعض العمليات املذكورة أعاله .  استحداث نظام لرصد التصحروينبغي مراعاة مجيع هذه العمليات عند      -٣٢
واآلثار املترتبة عليها متتابع من حيث احلدوث، فـي حني حتصل عمليات أخرى بالتزامن، وينبغي وصفها بواحد   
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أو االشتقاق من   /أو رصدها أو حتديدها بواسطة احلساب و      /أو أكـثر من املؤشرات املعيارية اليت ميكن قياسها و         
 .ملؤشرات املعيارية املقيسةا

البـيانات ذات الصـلة مبشروع تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية            -جيم 
 وتقييم تردي التربة يف األراضي اجلافة

 تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية -١

ة، وينسق   حتت إشراف األمم املتحد    ٢٠٠٢ة يف عام    تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفي    أُطلقـت مبادرة     -٣٣
واهلدف من املبادرة هو تقييم عواقب تغري النظم اإليكولوجية على رفاه           . أمانـتها بـرنامُج األمم املتحدة للبيئة      

اإلنسان وإرساء القاعدة العلمية لإلجراءات الالزمة لتحسني احملافظة على النظم اإليكولوجية واستخدامها املستدام 
ويستند هذا  . أحد التقارير اخلتامية اليت أعدهتا املبادرة ملوضوع التصحر       وكُرِّس  . ومسـامهاهتا يف رفـاه اإلنسان     

التقرير التوليفي إىل خالصة دقيقة من األدلة العلمية، ويقول إنه ال بد من معاجلة مشكلة التصحر لتحقيق األهداف 
عركة يف هناية املطاف وجتب مكافحة التصحر على مجيع األصعدة، ولكن ال بد من كسب هذه امل. اإلمنائية لأللفية

ويوضح هذا التقرير أن هذه الظاهرة حلقة جمسدة يف سلسلة شاملة من األسباب وأن أثرها          . عـلى الصعيد احمللي   
كما أصبح واضحاً أن التصحر يسهم إىل حد كبري يف تغري املناخ وفقدان             . يتجاوز بكثري حدود املناطق املتضررة    

 .التنوع البيولوجي

التصحر ينتشر يف مجيع القارات باستثناء أنتاركتيكا وميس مصادر رزق          ملبادرة إىل أن    ويشـري تقريـر ا     -٣٤
 يف املائة ٤١وتشغل األراضي اجلافة نسبة . املاليني من البشر، من بينهم نسبة كبرية من الفقراء يف األراضي اجلافة        

، وتشمل األراضي )٢٠٠٠م أي ثلث سكان العامل يف عا     (من مساحة األرض وتؤوي ما يربو على بليوين شخص          
اجلافة مجيع املناطق اليت حتد ندرة املياه فيها من إنتاج احملاصيل والعلف واحلطب وغري ذلك من اخلدمات اليت توفر   

 .اإلمدادات للنظم اإليكولوجية

، وُيصنف   يف املائة من األراضي اجلافة متردية بالفعل       ٢٠ إىل   ١٠إن حنو نسبة    ووفقاً ملا يرد يف املبادرة، ف      -٣٥
التصحر من بني أكرب التحديات البيئية يف هذه األيام ويشكل عائقا رئيسيا أمام تلبية احتياجات اإلنسان األساسية 

ويعد االخنفاض املتواصل واهلائل يف خدمات النظم اإليكولوجية نتيجةً لندرة املياه واالستخدام . يف األراضي اجلافة
وسيخلِّف تفاقم  .  على األراضي اجلافة أكثر مما هو على األراضي غري اجلافة          املكثف للخدمات وتغري املناخ خطراً    

وما مل  . ندرة املياه العذبة املتوقع والناجم عن تغري املناخ، على وجه اخلصوص، ضغوطاً أقوى يف األراضي اجلافة               
 .يتم ختفيف حدة هذه الضغوط، ستزيد من تفاقم التصحر

يت تشكل مصدر قلق حاالت اجلفاف واالخنفاض املتوقع يف توافر املياه العذبة            ومن بني العوامل املناخية ال     -٣٦
ويف حني يتسم تفاعل هذه العوامل على الصعيدين العاملي واإلقليمي بالتعقيد، ميكن فهمه . بسبب االحترار العاملي
وتتحكم يف . عرب الزمنوخيتلف حجم التصحر وآثاره إىل حد كبري من مكان إىل آخر ويتغري . على املستوى احمللي

ولكن، مثة  . هـذا الـتغري درجة القحولة إىل جانب الضغط الذي ميارسه البشر على موارد النظام اإليكولوجي               
 .فجوات كبرية يف فهمنا ورصدنا لعمليات التصحر وللعوامل الكامنة ورائها
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دمات طريقة سليمة وعملية ويتـيح قـياس االخنفاض املستمر يف قدرة النظم اإليكولوجية على توفري اخل     -٣٧
ويعد هذا النهج الكمي سليما ألن هذه اخلدمات ميكن         . لـتحديد مدى تردي األراضي، وبالتايل انتشار التصحر       

 .رصدها، وجيري بالفعل رصد بعضها بشكل اعتيادي

اصف ومن بني اآلثار البيوفيزيائية العو    . وللتصـحر كذلك آثار حادة ووخيمة على األراضي غري اجلافة          -٣٨
ن، احتباس الكربو الغبارية، ووقوع الفيضانات يف األجزاء السفلى جملاري املياه، وإعاقة قدرة الكرة األرضية على              

وتتعلق اآلثار االجتماعية على وجه اخلصوص باهلجرة والالجئني        . وتغـري املناخ على الصعيدين اإلقليمي والعاملي      
ويعد حتسني إدارة األراضي واملياه أسلوباً أساسياً       . اب السياسي االقتصاديني، ما يؤدي إىل تفاقم الفقر واالضطر      

كما . وتضطلع اجملتمعات احمللية بدور أساسي يف تبين سياسات فعالة إلدارة األراضي واملياه وجناحها. ملنع التصحر
 .أن اإلدارة املتكاملة لألراضي الرعوية والزراعية توفر طريقة مستدامة بيئيا لتحاشي التصحر

وتبـيِّن سـيناريوهات التنمية يف املستقبل أن من املرجح ازدياد مساحة األرض املتصحرة، وأن ختفيف                 -٣٩
وميكن أن تساعد السياسات االستباقية يف جمال إدارة . الضغوط عن األراضي اجلافة لـه عالقة قوية باحلد من الفقر

فحة التصحر فوائد متعددة حملياً وعاملياً وتساعد       وحتقق مكا . األراضي واملياه على حتاشي اآلثار الوخيمة للتصحر      
وميكن أن يؤدي التنفيذ    . يف ختفـيف حدة فقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ العاملي الذي يتسبب فيه اإلنسان             

 .املشترك لالتفاقيات البيئية الرئيسية إىل زيادة التآزر والفعالية

جلوهرية األساس النظري للمعارف املتعلقة ببذل املزيد من اجلهود وتعزز هذه البيانات املهمة من الناحية ا       -٤٠
يف مـيدان مكافحة التصحر، ولكنها ال تبني أية طرائق ووسائل مباشرة تتطرق إىل تقييم التصحر ورسم اخلرائط                 

 .اخلاصة به

 مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة -٢

 وتوىل متويله، من بني أطراف      ٢٠٠٢ املناطق اجلافة يف عام      اسـُتِهل مشـروع تقييم تردي األراضي يف        -٤١
أخرى، مرفق البيئة العاملية، على أن يشرف على تنفيذه برنامج األمم املتحدة للبيئة وتنفذه منظمة األمم املتحدة                 

يل للمراجع واستفاد هذا املشروع من دعم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واملركز الدو. لألغذية والزراعة
وتتمثل أهداف املشروع يف استحداث     . واملعلومـات املتعلقة بالتربة، ومن عدة شركاء إقليميني ووطنيني آخرين         

أدوات وأسـاليب لتقييم القوى احملركة وراء تردي األراضي وقياس طبيعة هذا التردي ومداه وحدته وآثاره على             
نية وزمانية خمتلفة؛ وإجراء تقييم عاملي لتردي األراضي؛ وبناء النظم اإليكولوجية قياساً كمياً، على مستويات مكا

قدرات التقييم والرصد الوطنية واإلقليمية والعاملية للتمكني من تصميم وختطيط األنشطة اهلادفة إىل التخفيف من               
 .وطأة تردي األراضي

ساليب والتجارب الوطنية احلالية وقام مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة بإعداد توليفة من األ -٤٢
وصياغة هنٍج مؤلف من سبع خطوات لتنفيذ املشروع بصورة كاملة، وهذا النهج مبثابة اجلزء املعياري من اإلطار                 

 االقتصادية املرتبطة بتردي األراضي     - احليوية واالجتماعية    -املـنهجي للمشروع، وهو يدمج العناصر الفيزيائية        
 االقتصادية تشكل أيضاً قوى حمركة للضغوط اليت -ع التسليم بأن القضايا االجتماعية      عـلى مستويات خمتلفة، م    
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وهذا النهج هنج متكامل متبع يف إدارة النظم اإليكولوجية على املستوى احمللي وعلى مستوى . متارس على األراضي
 .املناطق الزراعية اإليكولوجية وعلى املستوى الوطين

راضي على املستوى دون الوطين والوطين واملستوى اإلقليمي، يستند هنج املشروع           ولفهم عملية تردي األ    -٤٣
ومفاد هذا اإلطار أن القوى احملركة      ".  االستجابة - التأثري   - احلالة   - الضغط   -القوة احملركة   "إىل إطـار منوذج     

وتدفع هذه  .  ظروفها متـارس ضـغوطاً على البيئة وأن هذه الضغوط ميكن أن ُتحدث تغيريات يف حالة البيئة أو                
 احليوية للبيئة، اجملتمع إىل االستجابة عن طريق        - االقتصادية والفيزيائية    -الـتأثريات على اخلصائص االجتماعية      

وضع أو تعديل سياسات وبرامج بيئية واقتصادية هبدف منع الضغوط والقوى احملركة أو تقليلها إىل أدىن حد أو                  
 .ختفيف وطأهتا

 أيضاً أداة تقييم حملية، وهي جمموعة من تقنيات التقييم البسيطة وغري املكلفة، ميكن              وأعـّد املشـروع    -٤٤
وإضافة إىل ذلك، سيعد املشروع تقييماً عاملياً . للفالحني تعلمها تدرجيياً وترتبط باحتياجاهتم لتحسني حالة األرض

 إىل استخدام بيانات ومؤشرات معيارية       يستند أساساً  - بدالً من التقييم العاملي لتردي التربة        -لتردي األراضي   
 .املؤشر القياسي احملدد الختالف الغطاء النبايتالستشعار عن بعد لقياس فيزيائية حيوية أخرى فيما يتعلق با

وميكن بيان بعض العناصر اجلوهرية املُستمدة من اإلجنازات اليت حققتها حلد اآلن أنشطة مشروع تقييم                -٤٥
وال يوجد حىت اآلن جمموعة منسقة من األساليب املتعددة املتبعة يف تقييم تردي             . اطق اجلافة تردي األراضي يف املن   

املتعلق " اخلطوات السبع "ويشكل هنج   . األراضـي، ولكن معظم البنود اليت ينبغي إدراجها فيها هي بنود متوفرة           
. رقاً يف خطوة أو أخرى من هذا النهجبتنفيذ املشروع املذكور، إجراء غنياً جداً، ومن السهل أن يصبح املرء مستغ

وُيعكف على إعداد قاعدة بيانات قائمة على شبكة اإلنترنت تتعلق باخلصائص احمللية واملرئية؛ وسيساعد هذا األمر 
ومت . يف إجـراء املقارنـات ونقل املعلومات فيما بني البلدان ويف تعزيز العالقات على الصعيدين احمللي والعاملي                

ضرورة اتباع طريقة معينة يف رصد عمليات تردي األراضي وحتسينها على املستويني العاملي واإلقليمي التأكيد على 
دون داع النتظار تعميم معلومات حملية مفصلة، بسبب حاجة عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املاسة           

 .إىل هذه املعلومات

. ري حتديد جمموعات خمتلفة منها على مستويات خمتلفةوفـيما خيص موضوع املؤشرات، فإن من الضرو      -٤٦
وتتمثل املسألة الرئيسية املطروحة على اتفاقية مكافحة التصحر يف ماهية القرارات اليت ينبغي اختاذها عل الصعيد                

ع وينبغي لدى االضطال. الوطين؛ وينبغي حتديد جمموعة دنيا من املؤشرات على املستوى الوطين لتناول هذه املسألة
بعملـية اختيار وختفيض عدد املؤشرات املقرر استعماهلا، أن يؤدي احلدس بشأن الظروف احمللية وفهمها دوراً يف        

ومثة حاجة على الصعيد احمللي إىل طرائق ابتكارية لتشجيع         . ذلـك، ومن شأن أمتتة العملية أال يكون أمراً يسرياً         
ومن خالل الدراسات   . ها مبا حيقق أغراضها اليت تصبو إليها      اجملتمعات على مجع بيانات الرصد اخلاصة هبا وتفسري       

الرائدة القائمة على النماذج تبني أن منهجية مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة هي أفضل، من حيث   
ؤشرات عمـق التحليل، من غريها من األساليب احلالية واملُتبعة سابقاً يف تقييم تردي األراضي، غري أن قائمة امل                 

 .املُستخدمة فيها كانت طويلة للغاية وكانت األسئلة يف املقابالت أكثر من الالزم
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ومن شأن اتباع هنج متعدد األساليب أو هنج إطاري أن يكون أساسياً يف نقل منهجية املشروع إىل بلدان         -٤٧
ارنات، مثة حاجة إىل إبرام اتفاق      أو مـناطق أخرى نقالً فعاالً، ولكن توخياً إلمكانية تكرار املنهجية وإجراء املق            

 :بشأن عدة مسائل، تشمل ما يلي

متثل كما (املبادئ التوجيهية املشتركة فيما يتعلق باختيار جمموعات فرعية من املؤشرات الرصينة         )أ( 
 ؛)جمدية عملياً واقتصادياً(ولكنها مقتضبة ) ينبغي حاالت وعمليات تردي األراضي

 ستخدمة بشكل شائع لرصد املؤشرات النوعية وقياسها؛األساليب والوحدات املُ )ب( 

 .األساليب الشائعة يف حتديد عتبات املؤشرات الكمية )ج( 

وينـبغي وصـف سـبل حتليلـية واضحة ُيسترشد هبا يف دمج البيانات الفيزيائية احليوية واالجتماعية                  -٤٨
ثيل هذه اجلوانب حتريرياً أمراً مفيداً، وال بد أن ويعد مت. واالقتصادية املتعددة، وال سيما شبكات السالسل السببية

ويرد يف الوثيقة   . تكـون املفاتـيح التفسـريية لـلخرائط املرسـومة واضـحة للمسـتعملني بشـكل بديهي                
ICCD/COP(8)/CST/9تقرير عن التقدم احملرز بشأن مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة . 

 التصحر واجلفاف العناصر الرئيسية لتقييم -دال 

 املصطلحات والتعاريف -١

وعليه، فإن من . يعـد حتديد مصطلحات واضحة وتعاريف مناسبة حاجة أساسية من حاجات أي حتليل    -٤٩
ومن . الضـروري إعـداد مسـرد باملصطلحات واملفاهيم األساسية املتعلقة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف             

وكان هذا هو   . راء فيما بني اخلرباء حول املصطلحات املُستخدمة حالياً       الضروري أيضاً التوصل إىل توافق يف اآل      
 .القصد من وراء إحدى املهام اليت اضطلع بتنفيذها فريق اخلرباء

 ال تتناول موضوع اجلفاف وما يتصل     األطلس العاملي للتصحر  ومثلما ذُِكر سابقاً، فإن الطبعة احلالية من         -٥٠
وفريق اخلرباء مكلف مبهمة وضع مسرد      . ع إليها عند تقييم جوانب التصحر     بـه من مفاهيم، ولكن ميكن الرجو      

 .ببعض تعاريف املصطلحات املتعلقة باملشاكل النامجة عن اجلفاف

 منهجية التقييم -٢

. ال يزال موضوع إجياد منهجية تقييم فعالة يكتسي أمهية أساسية يف مجيع أنواع أنشطة التخطيط واإلعداد -٥١
ليات املعقدة واملتعددة األبعاد والعوامل، من قبيل التصحر واجلفاف، فإن منهجية التقييم املُطبقة             ويف حالـة العم   

وقد سعى فريق اخلرباء . ليست منهجية سهلة، وتصبح أصعب إذا اضطر املرء إىل اتباع هنج شائع وعام يف تطبيقها
جريت دراسات جتريبية يف مشال شرق آسيا   وأ. إىل معاجلة هذا املوضوع من خالل مراعاة هذا االنشغال األساسي         

. يف ميدان إجراء تقييمات التصحر، بيد أنه مل ُيوضع أي منوذج حلد اآلن ميكنه استحثاث خمتلف عمليات التصحر 
وعـالوة على ذلك، ال يوجد أي منوذج تطبيقي لتقييم التصحر ميكن االستفادة منه يف تقييم مدى فعالية التدابري                 

وقد .  ولكنها مهمة  -كافحة التصحر، ومل ُتحقق يف هذا املضمار سوى بعض النتائج اجلزئية            املضادة من أجل م   
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استند إليها فريق اخلرباء يف صياغة بعض املبادئ التوجيهية املتعلقة مبنهجيات التقييم الفعال، ميكن مراعاة بعضها يف 
 .عمليات رسم اخلرائط أيضاً

تقييم ية يف إطار مشروع تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية و         وأجريـت دراسات وأعمال حتليلية مواز      -٥٢
تردي األراضي يف املناطق اجلافة مع تقدمي املزيد من الدعم للهياكل األساسية والدعم املايل من أجل وضع منهجية 

ا اإلطار  ويبدو أن هذ  . تقيـيم معيـنة، وأِعّد كخطوة أوىل إطار منهجي لتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة              
املـنهجي مالئم إلجراء تقييمات على املستويات احمللية، وخصوصاً فيما يتعلق باختباره يف ظل خمتلف الظروف                
اإليكولوجية، ولكن من الضروري مواصلة تطويره، كما أن منهجية رسم اخلرائط الالزمة لتوضيح النتائج حباجة               

 .أيضاً إىل إجراء املزيد من الدراسات وأعمال البحث

 املقاييس واملؤشرات -٣

املقياس هو خط األساس الذي هو مبثابة نقطة انطالق يف التقييم والرصد، وهو ميثل بالتايل النقطة املرجعية  -٥٣
وميكن حتديد املقاييس عن طريق تعيني النظم . لـتحديد االجتاهـات السائدة يف تردي األراضي أو حتسني حالتها      

واملقياس مؤشر ُيعرب عنه . ر نفس النطاق الزراعي واملناخي ويف ظل ظروف طبيعيةاإليكولوجية غري املتردية يف إطا
ومما ال شك فيه أن     . اليت ُحدد ألجلها  ) احلقيقة أو العرض املُشار إليه    (بأعداد ويصلح للمقارنة ولتصنيف الظاهرة      

االجتماعية أو األعمال التحليلية املقاييس واملؤشرات تكتسي أمهية حامسة يف مجيع أنواع تقييم العمليات الطبيعية و
 ).ICCD/COP(8)/2/Add.1(وقد أوىل برنامج عمل فريق اخلرباء أولوية قصوى هلذا املوضوع . هلذه العمليات

وقدمت يف املاضي القريب دراسات مقترحات عديدة بشأن املقاييس واملؤشرات الالزمة لتقييم التصحر،              -٥٤
 أصالً، اقترح الفريق املخصص املعين بنظم اإلنذار ٢٠٠٣ويف عام . شترك بشأهنابيد أنه مل يتم التوصل إىل اتفاق م

املبكر والتابع التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، عدة مؤشرات قابلة لالستخدام يف استحداث نظام لإلنذار               
يل تعرية التربة بفعل الرياح املبكر بشأن التصحر، إىل جانب استخدامها يف تقييم خمتلف العمليات الطبيعية، من قب

، قدم األعضاء تقريراً اقترحوا ٢٠٠٤ويف أثناء االجتماع الثالث لفريق اخلرباء الذي عقد يف بيجني يف عام . واملياه
 مؤشـراً خمـتلفاً لتقييم تردي األراضي، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة باألراضي والتربة على املستويات                 ٧٩فـيه   

 .ادي والسياسي والبيئياالجتماعي واالقتص

ورغـَم مجيع هذه اجلهود، مل ُيجر حلد اآلن أي تقييم أو مقارنة أو اختيار للمقاييس واملؤشرات املعنية،                   -٥٥
ولكن مثة حاجة للتوصل إىل توافق يف اآلراء حول هذه املسألة حتديداً، وال سيما فيما خيص املقاييس واملؤشرات                  

وجتدر اإلشارة إىل النقاط .  مالئمة من حيث االستخدام يف تقييم تردي األراضياملشتركة اليت من شأهنا أن تكون     
 :التالية

 الضغط -بالنسبة إىل رصد التصحر وتقييمه، ال بد لنظام املؤشرات من أن يدرج أربعة جوانب           )أ( 
 - احلالة   -غط   اليت ينطبق عليها على ما يبدو إطار الض        -واحلالـة وآثـار التصحر وتنفيذ اإلدارة والتدخالت         

  االستجابات؛- اآلثار - احلالة - الضغوط -أو إطار القوى احملركة /االستجابة و
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أوسع، متوقفاً على ما ترسله السواتل من       ) عاملي(يتعني أن يكون اختيار املؤشرات على نطاق         )ب( 
 امليدانية واللجوء إىل ومن املهم مجع بيانات ميدانية على الصعيد احمللي من املسوح . صـور وبـيانات إحصـائية     

 .وتوجد عالقة معينة بني تدرج مقاييس رسم اخلرائط والبيانات املستنبطة. االستبيانات

مـن الضروري توسيع املعرفة بشأن التصحر عرب خمتلف املناطق، وخصوصاً املساعدة يف وضع               )ج( 
بشكل شائع من جانب هيئات مثل      جمموعـة مـن املقاييس واملؤشرات املشتركة، من قبيل تلك املُستخدمة مثالً             

واهلدف من ذلك هو وضع نظام مشترك       . منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        
 .معين بالرصد والتقييم باالستناد إىل ما يتعلق بذلك من اتصاالت وتبادل للمعلومات

هتا من أجل تقييم تردي األراضي يف سياق فيزيائي         مثة حاجة إىل تطبيق مناذج قابلة للتطبيق وإثبا        )د( 
وقُدم مقترح بشأن ضرورة . حيوي واجتماعي واقتصادي، وإىل تقييم فعالية تطبيق النماذج يف إطار إجراء التقييم   

 .النظر يف إعداد جمموعة مؤشرات اجتماعية واقتصادية بشأن الفقر

ف واالجتاهات املُجسد يف تقييم النظم اإليكولوجية يف        وتتفق مؤشرات احلالة ومقاييسها مع تقييم الظرو       -٥٦
وجتدر . األلفـية، كما تتفق مؤشرات التنفيذ وقياساته وتقييم خيارات االستجابة املُجسد يف تقييم النظم املذكور        

مه اإلشارة إىل مقترح تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية بشأن ضرورة تقييم السيناريوهات، ومن املمكن استخدا
الحقاً لتحليل الكيفية اليت قد تؤثر هبا السياسات يف أمناط استخدام األراضي مستقبالً، وميكن أن يوفر معلومات                 

وبرغم استناد التقديرات إىل التنبؤ بتقييم الظروف       . مفـيدة الختـاذ القـرارات عـند النظر يف خمتلف البدائل           
ن تقييم سيناريوهات مشروع تقييم النظم اإليكولوجية يف واالجتاهات، اليت قد تنطوي على الكثري من الشكوك، فإ

األلفـية يقدم معلومات مفيدة للمستخدمني تساعدهم يف البت بشأن ما إذا كان ينبغي تقدمي الدعم لسياسة من                  
 .السياسات أم ال، وعن طريق فهم طائفة من التنبؤات وما يترتب على القرارات من نتائج حمتملة

 ار املبكرنظم الرصد واإلنذ -٤

من الواضح أن هناك عالقة وطيدة إىل حد ما بني توضيح التصحر واجلفاف ورسم اخلرائط اخلاصة هبما،                -٥٧
ونظم الرصد واإلنذار املبكر، وينبغي توضيح هذه العالقة قبل تقدمي أية اقتراحات بشأن األعمال املقبلة الستكمال 

 .األطلس العاملي للتصحرالطبعة احلالية من 

يف سياق مقاييس ومؤشرات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ُحدِّدت نظم رصد التصحر وتقييمه و -٥٨
واإلنذار املبكر بشأنه بوصفها جزءاً ال يتجزأ من النهج الشامل لفهم العوامل السببية واخلصائص املكانية والزمانية 

اجلفاف والتصحر إطاراً مفيداً للترويج جلمع البيانات وتوفر نظم اإلنذار املبكر بشأن . لعمليات اجلفاف والتصحر
. وحتليلها على حنو شامل فضالً عن صياغة وتنفيذ تدابري التدخل الرامية إىل التخفيف من وطأة اجلفاف والتصحر                

وبرغم هنوض الكثري من البلدان بأعمال كبرية خبصوص نظم اإلنذار املبكر بشأن اجلفاف والتصحر، ال توجد نظم 
 .لة لإلنذار املبكر بشأن التصحر تنفذ بنجاح يف إطار استراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التصحرعام

الرصد والتنبؤ، وحتليل سرعة    : وينبغي فهم نظم اإلنذار املبكر على أهنا جمموعة من أربع نظم فرعية هي             -٥٩
وما تزال النظم القائمة . حليالتالـتأثر، ونشـر املعلومات، والتأهب، الذي يشمل أيضاً رسم خرائط لنتائج الت        
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وخبالف ذلك، ال يزال التقدم احملرز يف ميدان تعزيز         . لإلنـذار املـبكر تركز كثرياً على اجلفاف واألمن الغذائي         
ويف الوقت نفسه كُِشف عن العديد من مواطن        . استخدام اإلنذار بفعالية يف مكافحة التصحر، تقدماً بطيئاً نسبياً        

االت ذات صلة بتقييم التصحر ورصده، ونشر املعلومات على املستخدمني النهائيني،           الضـعف الـيت تشوب جم     
وبناًء على استعراض   . والترتيـبات املؤسسـية وآليات التنسيق، إىل جانب التدخالت املناسبة واحملددة األهداف           

م اإلنذار املبكر بشأن اجلفاف املمارسات التقليدية لنظم اإلنذار املبكر، ميكن اخلروج باستنتاج مفاده أنه ينبغي لنظ
العاملة أن تدرج رصد التصحر يف أنشطتها وأن تدمج النظم من أجل معاجلة اجلفاف والتصحر، عوضاً عن إنشاء     

 تقرير موضوعي عن نظم اإلنذار املبكر أعده فريق     ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8ويرد يف الوثيقة    . نظم مستقلة 
 .اخلرباء

 ل املعلوماتقواعد البيانات وتباد -٥

 ميكن االطالع من خالله على مجيع       - ُيفضل أن يكون عرب شبكة اإلنترنت        -مـن املهم إنشاء منتدى       -٦٠
مبا فيها اخلرائط واستنتاجات التقييم ونتائج التحليل       (البـيانات واملعلومـات الالزمة املتعلقة بالتصحر واجلفاف         

أن يكون هذا النوع من مرفق تبادل املعلومات، موقع         وميكن  ). ودراسـات حـاالت ومؤشرات التنبؤ املعيارية      
THEMANET ،على شبكة اإلنترنت الذي أنشأه فريق اخلرباء بوصفه استراتيجية اتصال للجنة العلم والتكنولوجيا 

من خرائط، وبيانات، وأوصاف،    (ميكـن عـربه إرسال مجيع أنواع املعلومات اليت لُخِّصت مؤخراً يف األطلس              
 أهم منتدى بالنسبة للمهتمني مبكافحة التصحر واجلفاف واملشاركني THEMANETد يكون موقع وق). وتقديرات

ويعد هذا األمر حبد ذاته حجة جيدة مبا فيه الكفاية          . األطلس العاملي للتصحر  يف مكافحـتهما، لـيكمل بذلك       
وميكن أن  . واجلفافالسـتحداث منهجية مناسبة لرسم خمتلف اخلرائط اليت متثل وتصور خمتلف حاالت التصحر              

يعزز املوقع اجلهود األولية لتقييم املعارف القائمة بغية حتسني طبعة األطلس احلالية من خالل مجع أوراق ووثائق                 
.  على شبكة اإلنترنتTHEMANETوينبغي إدراج األوراق اجملمعة يف موقع . علمية عن املواضيع املذكورة أعاله 
 :لتركيز عليها املواضيع التاليةومن بني أهم املواضيع اليت يتعني ا

 رسم خرائط الغطاء األرضي باستخدام االستشعار عن بعد )أ( 

 املؤشر القياسي احملدد الختالف الغطاء النبايتالستشعار عن بعد لقياس  اخلرائط بواسطة ارسم )ب( 

 .حتديد املقاييس واملؤشرات بناًء على اخلربات القائمة )ج( 

 ط التصحر واجلفاف منهجية رسم خرائ-هاء 

التدقـيق يف اختيار أدوات وطرائق رسم خرائط التصحر وما يتصل بذلك من عوامل             مـن الضـروري      -٦١
 مدى سرعة تأثر  ويتمثل املؤشر املعياري الرئيسي املُبّين يف حالة التصحر، يف          . وعمليات فرعية، مبا فيها اجلفاف    

ة والعمليات الفرعية، كتعرية التربة، وقلة النباتات، أو        مـنطقة معيـنة بالتصحر، أو حالة بعض األعراض اجلانبي         
أما يف حالة اجلفاف، فينبغي يف الكثري من األحيان استخدام اخلرائط يف تفسري             . املراحل املختلفة لتردي األراضي   

ومن الضروري اتباع هنج معقد     .  هبا سرعة تأثرها هلا أو   مدى حساسيتها   حالة اجلفاف على منطقة معينة و     شدة  
ومـتكامل يف كلـتا احلالتني، حيث ال ُيراعى فيهما مؤشر أو مؤشر دال واحد فحسب، بل ينبغي وضع صيغة                    
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وهذا األمر حباجة إىل منهجية وقواعد بيانات جديدة لتحسني طريقة رسم . موحـدة ومـتكاملة من عدة عوامل      
 .اخلرائط

 خرائط املُتَجهات وما يقترن هبا من قواعد        الصيغ احلالية من نظم املعلومات اجلغرافية هي أدوات إلدارة        و -٦٢
وتفسح أدوات رسم اخلرائط اجملال أمام املستعمل       . بـيانات تتضـمن حاالت وصف مطابقة لكل شكل مضلع         

وبوسع املستعمل أيضاً أن جيمع بني بندين أو أكثر لوضع          . الختـيار بـند معـني واالطالع على توزيعه املكاين         
التربة، املياه، النباتات، مستوى   (خالل مجع املعلومات أن يقّدر حالة كل مكون         مؤشرات متكاملة، وبإمكانه من     

ومثة حاجة إىل برجميات جيدة متكن من إدارة املؤشرات الدالة بشكل تفاعلي، وحساب     ). الفقـر، جـودة احلياة    
 .املؤشرات عن طريق توحيد عدة مؤشرات دالة، ومن العرض الفوري للخرائط اليت ُيحصل عليها

هناك بعض احملاوالت الفردية أو املنفصلة إىل حد ما يف البلدان املتضررة من اجلفاف والتصحر من أجل                 و -٦٣
وتورد أمثلة عن أماكن تعرضت للجفاف، غري أهنا تستند أساساً إىل عامل            . تقييم احلالة وتوضيح توزيعها املكاين    

ى، ويقتصر إجراء التقديرات فيها على املرحلة       واحـد، هو عادة بيانات األرصاد اجلوية، وال تراعي نواحي أخر          
وميكن . الـيت تلي حصول حالة جفاف معينة وال ُتؤخذ يف احلسبان أثناء فترة التنبؤ باحلاالت املقبلة والتأهب هلا                 

التعـبري هبذه الطريقة عن مدى شدة حالة اجلفاف احلالية، بيد أن مدى حساسية منطقة معينة للجفاف ال تتوقف      
ومع أن هذه العوامل معروفة إىل حد ما، فإن         . دم تساقط األمطار، بل على عوامل أخرى أيضاً       فقـط عـلى ع    

 .توحيدها وعرضها يف شكل شامل أو خريطة شاملة واحدة ليس أمراً هيناً

وينبغي دمج العديد . وجد ُنهج خمتلفة إلجياد أفضل طرق للتعبري عن ظاهرة اجلفاف أو التصحر املعقدة           وت -٦٤
على أنه ينبغي توضيح    . نـات الفردية للتهديدات يف مؤشر متكامل ميكن رسم خريطة توزيعه املكاين           مـن املكو  

العوامـل املخـتلفة يف خـرائط منفصلة ال بد من دجمها للحصول على خريطة تقنية معقدة تبني خمتلف املناطق                    
لتصحر اليت تبني خماطر التصحر احملتملة وُيشار أيضاً إىل ضرورة متييز اخلرائط اخلاصة مبدى سرعة التأثر با. احلساسة

وميكن استخدام هذين النوعني من اخلرائط للتنبؤ حبالة التصحر على . عن حالة التصحر الفعلية على الصعيد العاملي
وحتدث مشاكل كثرية خبصوص مقياس اخلرائط وقواعد البيانات اليت ميكن باالستناد إليها . أساس آثار بشرية معينة

ووفقاً ملا يرد يف أهم     . وحيتاج كل مقياس سائد إىل قواعد بيانات وطرائق خمتلفة        . ط مبقاييس خمتلفة  رسـم اخلرائ  
 :تقسيم ملقاييس الرسم على املستويات املكانية، ترد أدناه مقاييس الرسم املُستخدمة بشكل شائع، وهي

 ) وجبزء منهاخلاصة ببلد،( للخرائط احمللية 1:10,000-1:25,000-1:50,000املقياس  )أ( 

 )لبيان املزيد من البلدان( للخرائط اإلقليمية 1:200,000-1:500,000املقياس  )ب( 

  للخرائط القارية1:1,000,000-1:1,500,000املقياس  )ج( 

 )العاملية( للخرائط الشاملة 1:5,000,000املقياس  )د( 

إىل فترة اجلفاف وثباته على أهنما عامالن لتقييم حاالت اجلفاف ورسم اخلرائط اخلاصة هبا، ينبغي النظر و -٦٥
ومن األفضل يف حالة رسم اخلرائط اخلاصة بالتصحر إجراء مسح أساسي    . رئيسيان على الصعيدين احمللي والوطين    



ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9 
Page 18 

 

عن التصحر وفقاً لوحدات اجليومورفولوجيا، ألن هذه الوحدات ذات صلة بالطبوغرافية والتربة واملياه السطحية              
 .فضالً عن حالة النباتاتواملياه اجلوفية 

: أطلس التصحر العاملي  تنقيح  /مبادئ توجيهية لتحديث   -خامساً 
 استنتاجات وتوصيات

إشارةً إىل التوضيحات املفصلة أعاله، يرد أدناه ملخص منسق موضوعياً باالستنتاجات والتوصيات اليت              -٦٦
 .ستقبل القريب أو تنقيحه يف املاألطلس العاملي للتصحرميكن مراعاهتا يف حتديث 

  توصيات مفاهيمية-ألف 

 حتديداً واضحاً قبل األطلس العاملي للتصحريـتعني حتديد األغراض املتوخاة من إعداد نسخة جديدة من    -٦٧
وسيؤثر الغرض املُحدد بدقة من األطلس يف هنج اإلعداد ونطاقه وطريقته بل سيحددهم             . الـبدء بأعمال التنقيح   

 .ل على منشور أفضل حتديداً وأكثر فعاليةأيضاً، وسيفضي إىل احلصو

 .وينبغي حتديد اجلمهور املستهدف باألطلس حتديداً جيداً بصورة مسبقة -٦٨

ومثة حاجة ملحة إىل تنقيح تعاريف مصطلحات ومفاهيم أساسية تتعلق بالتصحر وتردي األراضي، ورمبا            -٦٩
وينبغي أن يتوصل   . ذه املصطلحات واملفاهيم  إىل وضـع تعاريف جديدة يف هذا الصدد، وذلك إلعداد مسرد هب           

 .اخلرباء إىل توافق يف اآلراء حول املصطلحات املُستخدمة حالياً

ومن الضروري أيضاً التوصل إىل توافق يف اآلراء حول إعداد مسرد باملصطلحات الشائعة املتعلقة مبشاكل  -٧٠
 .اجلفاف

 والتصحر وتوضيحهما باالستناد إىل قواعد بيانات       وال بد من استحداث منهجية جديدة لتقييم اجلفاف        -٧١
 .حملية ومستويات تقييم وطنية تتسم باملزيد من الدقة، وباستخدام هنج هرمي من األسفل إىل األعلى

وينـبغي مراعاة تعقيدات املوضوع وتأثريات العديد من اجلوانب، وبناًء على ذلك، من الضروري إجياد                -٧٢
باستخدام اخلرائط مثالً لتوضيح التوزيع املكاين      (عوامل والبيانات املتعلقة مبنطقة معينة      طريقة للجمع بني خمتلف ال    

 ).ملختلف العوامل والتوليف فيما بني هذه اخلرائط مبساعدة تقنيات ُنظم املعلومات اجلغرافية

بغي أن ُيؤخذ وين. وللتصحر آثار حادة ووخيمة على األراضي غري اجلافة واألراضي اجلافة على حد سواء -٧٣
يف احلسبان أن اآلثار البيوفيزيائية يف هذه املناطق تشمل العواصف الغبارية ووقوع الفيضانات يف األجزاء السفلى                

. ن وتغري املناخ على الصعيدين اإلقليمي والعاملي   احتباس الكربو جملـاري املـياه وإعاقة قدرة الكرة األرضية على          
 .جرة والالجئني االقتصاديني، ما يؤدي إىل تفاقم الفقر واالضطراب السياسيوتتعلق اآلثار االجتماعية لذلك باهل

  توصيات هيكلية-باء 

 .ينبغي أن يبني األطلس اجلديد بوضوح مشاكل التصحر واجلفاف يف مجيع القارات -٧٤
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وينبغي أن حيتوي األطلس على توضيحات وحتليالت وبيانات وأشكال، وحىت صور، ووصف لتقييمات              -٧٥
 .راسات احلالة املتعلقة بالتصحر واجلفافد

 .أو جفاف حملية وإقليمية/كما ينبغي تضمني األطلس عروضاً عامة عاملية وحاالت تصحر و -٧٦

 .أو مشاريع االستصالح الناجحة/وال بد من تفسري نتائج الدراسات الرائدة و -٧٧

، وتتطرق كذلك إىل مشاريع البحث      وينـبغي ختصـيص فصول مستقلة تتناول املشاكل املنهجية العامة          -٧٨
 .والتطوير اجلارية أو اليت فُِرغ منها أيضاً بشأن التصحر واجلفاف

  توصيات تتعلق باحملتويات واملنهجية-جيم 

. ينبغي إنشاء قاعدة بيانات سليمة ودقيقة من أجل تقييم التصحر واجلفاف ورسم اخلرائط اخلاصة هبما               -٧٩
ملتوفرة غري منسقة من حيث مقياس الرسم والدقة، مما يصّعب بالتايل رسم خرائط دقيقة وغالباً ما تكون البيانات ا

 .على أساسها

وتالفـياً للوقـوع يف األخطاء الناشئة عن التبسيط الواضح يف بعض اخلرائط احلالية، ينبغي التدقيق يف                  -٨٠
 .احلواشي املرفقة باخلرائط، وإعطاء التوضيحات عناوين صحيحة

 رسم خرائط التصحر مبقاييس خمتلفة، مع مراعاة الغرض احلقيقي من إمكانيات التقدير وقواعد              وينـبغي  -٨١
وينبغي تصنيف اخلرائط املرسومة والتقديرات املوضوعة على أساس        . البـيانات املتاحة وكيفية استخدام اخلريطة     

 .خلصائص بشكل أدقالبيانات والتقييمات العاملية إىل مقاييس رسم إقليمية وحملية تبني توزيع ا

، مع  )حملي أو وطين  (ومثـة حاجـة إىل حتليل اجلفاف ورسم خرائطه مبقياس رسم أصغر يف بادئ األمر                 -٨٢
مـراعاة الغـرض من رسم اخلرائط وقواعد البيانات املتاحة، وباستخدام مؤشرات حملية، ولكنها معممة وقابلة                

 .للمقارنة دولياً

ز اخلرائط اخلاصة مبدى سرعة تأثر األراضي بالتصحر، اليت تبني خماطر            توخي الوضوح يف متيي    وال بد من   -٨٣
وميكن استخدام هذين النوعني من اخلرائط يف       . التصحر احملتملة، عن خرائط التصحر الفعلي على الصعيد العاملي        

 . التنبؤ باجتاهات التصحر فيما يتعلق بآثار بشرية معينة

م اخلرائط وقواعد البيانات اليت ميكن باالستناد إليها رسم         وحتـدث مشاكل كثرية خبصوص مقياس رس       -٨٤
ووفقاً ملا يرد يف أهم     . وحيتاج كل مقياس رسم سائد إىل قواعد بيانات وطرائق خمتلفة         . اخلـرائط مبقاييس خمتلفة   

 :تقسيم ملقاييس الرسم على املستويات املكانية، ترد أدناه مقاييس الرسم املُستخدمة بشكل شائع، وهي

 )اخلاصة ببلد، وجبزء منه( للخرائط احمللية 1:10,000-1:25,000-1:50,000املقياس  )أ( 

 )لبيان املزيد من البلدان( للخرائط اإلقليمية 1:200,000-1:500,000املقياس  )ب( 
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  للخرائط القارية1:1,000,000-1:1,500,000املقياس  )ج( 

 )يةالعامل( للخرائط الشاملة 1:5,000,000املقياس  )د( 

ولتقيـيم جوانب تردي األراضي على املستويني دون الوطين واإلقليمي، ينبغي اتباع هنج مشروع تقييم                -٨٥
 - التأثري - احلالة - الضغط -القوة احملركة  "تـردي األراضـي يف املـناطق اجلافة، ألنه يستند إىل إطار منوذج              

ن جمموعة من تقنيات التقييم البسيطة وغري املكلفة،        ، كما أعد املشروع أداة تقييم حملية هي عبارة ع         "االستجابة
ويبدو أن إعداد إطار منهجي يف سياق   . ميكن للفالحني تعلمها تدرجيياً وترتبط باحتياجاهتم لتحسني حالة األرض        

مشـروع تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية ومشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة، أمر مالئم إلجراء          
 .ييمات على املستويات احمللية، وال سيما إجراء االختبارات يف ظل خمتلف الظروف اإليكولوجيةتق

وتكتسي املقاييس واملؤشرات أمهية حامسة يف مجيع أنواع تقييم العمليات الطبيعية واالجتماعية أو األعمال  -٨٦
التني تساعد يف تقدير وتوضيح العمليات      املنطوية على حتليلها، وعليه، ينبغي اختيار جمموعة مؤشرات يف كلتا احل          

وبالنسبة إىل رصد التصحر وتقييمه، ينبغي لنظام املؤشرات أن يدرج اجلوانب . الرئيسية املتعلقة بالتصحر واجلفاف
األربعـة املتمثلة يف الضغط، واحلالة، وآثار التصحر وتنفيذ اإلدارة، والتدخالت، اليت ينطبق عليها على ما يبدو                 

ويتوقف اختيار مؤشرات على نطاق عاملي،      .  االستجابات - اآلثار   - احلالة   - الضغوط   -وى احملركة   إطـار الق  
على ما ترسله السواتل من صور وبيانات إحصائية، غري أنه من املهم مجع بيانات ميدانية على الصعيد احمللي من                   

ومن . يس رسم اخلرائط والبيانات املستنبطةوتوجد هناك عالقة معينة بني تدرج مقاي   . املسوح واالستبيانات احمللية  
 .الضروري من أجل تقييم التصحر واجلفاف الشروع يف االستفادة جيداً من البيانات احلالية

ومثـة اقتراح بأن إعداد مؤشر متكامل عن جوانب الفقر االجتماعية واالقتصادية يشكل بوصفه عامالً                -٨٧
 .رئيسياً يف هذا الفرع

وينبغي أن حتدد هذه    .  وتنظيم هيئة حترير معنية بتجميع األطلس العاملي اجلديد للتصحر         وُيوصى بتشكيل  -٨٨
 .اهليئة أهداف األطلس اجلديد وحمتوياته ومنهجيته

  االحتياجات من البحث-دال 

مـن الضـروري إجـراء حبث حمدد األهداف فيما خيص صياغة تقنيات ومنهجيات موثوقة وموضوعية         -٨٩
، وإبراز حاالت االخنفاض املستمر يف اإلنتاجية       )ويف مناطق أخرى  (راضي يف املناطق اجلافة     للكشف عن تردي األ   

وإن مل ُيجر   . البيولوجية، استناداً إىل التقلب الطبيعي يف خدمة النظام اإليكولوجي اجلوهرية هذه باملناطق اجلافة            
 .ري لعرضه يف أطلس جديدهذا النوع من البحوث على سبيل األولوية القصوى، فلن يكون هناك الكث

وينبغي إعداد قاعدة بيانات باخلصائص احمللية واملرئية ترتكز إىل شبكة اإلنترنت يف األماكن اليت ال توجد  -٩٠
تعزيز العالقات على الصعيدين احمللي فيها بالفعل للمساعدة يف إجراء املقارنات ونقل املعلومات فيما بني البلدان و

 .والعاملي
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وحتسينها على املستويني العاملي واإلقليمي دون داع النتظار جة إىل طريقة لرصد عمليات التصحر ومثة حا -٩١
تعمـيم معلومـات حملـية مفصـلة، بسبب حاجة عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املاسة إىل هذه                   

 .املعلومات

فبالنسبة إىل اتفاقية مكافحة . ستوياتومن الضروري حتديد جمموعات خمتلفة من املؤشرات على خمتلف امل -٩٢
التصحر تتمثل املسألة الرئيسية يف ماهية القرارات اليت ينبغي اختاذها على الصعيد الوطين؛ وينبغي حتديد جمموعة                

وينبغي لدى االضطالع بعملية اختيار وختفيض عدد       . دنيا من املؤشرات على املستوى الوطين لتناول هذه املسألة        
قرر استعماهلا، أن يؤدي احلدس بشأن الظروف احمللية وفهمها دوراً يف ذلك، ومن شأن أمتتة العملية                املؤشرات امل 

 .أال يكون أمراً يسرياً

ومثة حاجة على الصعيد احمللي إىل سبل ابتكارية لتشجيع اجملتمعات احمللية على مجع بيانات الرصد اخلاصة  -٩٣
ويف الدراسات الرائدة القائمة على النماذج تبني أن منهجية         .  إليها هبـا وتفسـريها مبا حيقق أغراضها اليت تصبو        

مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة هي أفضل، من حيث عمق التحليل، من غريها من األساليب احلالية 
اية وكانت أسئلة والسابقة املتعلقة بتقييم تردي األراضي، غري أن قائمة املؤشرات املُستخدمة فيها كانت طويلة للغ

 .املقابالت أكثر من الالزم

ومن الضروري مواصلة تطوير اإلطار املنهجي املُعد يف سياق مشروع تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية       -٩٤
ومشـروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة، كما أن منهجية رسم اخلرائط الالزمة لتوضيح النتائج حباجة                 

 .ء املزيد من الدراسات واألحباثأيضاً إىل إجرا

 جمموعة من املقاييس واملؤشرات املشتركة، إلعداد نظام مشترك لرصد وتقييم           ومثـة حاجـة إىل وضع      -٩٥
ومن الضروري تطبيق مناذج قابلة . التصحر واجلفاف باالستناد إىل ما يتعلق بذلك من اتصاالت وتبادل للمعلومات

 .دي األراضي يف سياق فيزيائي حيوي واجتماعي واقتصاديللتطبيق وإثباهتا من أجل تقييم تر

وينبغي ختصيص املزيد من البحث والتطوير للمشاريع اجلارية، وخصوصاً املتعلقة منها باختبار األساليب              -٩٦
 .املوضوعة بالفعل للتقييم ورسم اخلرائط يف خمتلف اجملاالت التجريبية

شاريع البحث والتطوير املُنَجزة فعالً من أجل اخلروج        ومـن الضـروري إعداد ملخص شامل بنتائج م         -٩٧
 .باستنتاجات مشتركة وصياغة سيناريوهات لالستفادة منها عملياً على نطاق أوسع

 ـ ـ ـ ـ ـ 


