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 مؤتمر األطراف

 لجنة العلم والتكنولوجيا
 الدورة الثالثة

  1999 نوفمبر / تشرين الثاني18-16ريسيفي، 
  من جدول األعمال المؤقت8البند 

 

 نُظم اإلنذار المبكر
 

 التجارب القائمة لنظم اإلنذار المبكر والمؤسسات
 المتخصصة العاملة في هذا الميدان

 ة من األمانةمذكر

 بشأن برنامج عمل لجنة العلم والتكنولوجيا، أن تكون المسألة ذات األولوية الواجب 2-م أ/12قرر مؤتمر األطراف، في مقرره  -1
 .أن تتناولها لجنة العلم والتكنولوجيا بتعمق في دورتها الثالثة هي نظم اإلنذار المبكر بمعناها األوسع

 
يونيه / حزيران 30مر األطراف هذه  األطراف إلى أن تقدم إلى أمانة االتفاقية، في موعد أقصاه               وفـي المقـرر ذاته، دعا مؤت       -2

 صفحات تشير فيها إلى المسائل ذات األولوية التي يتعين تناولها في الدورة الثالثة للجنة، وتبلغ                10، مسـاهمات كتابية ال تتجاوز       1999
ر فضالً عن المؤسسات المتخصصة العاملة في هذا الميدان بغية تيسير التحضير للدورة             عـن الـتجارب القائمة بالفعل لنظم اإلنذار المبك        

 .الثالثة
 
وتلقت أمانة االتفاقية مساهمات كتابية بشأن نظم اإلنذار المبكر من ستة أطراف هي إيطاليا، وسويسرا، وفرنسا، وكندا، ومالي،                   -3

 وتوصيات في هذه المساهمات المرفقة بوصفها المرفقات األول إلى السادس على            وترد مالحظات ومقترحات  . والمملكـة العربية السعودية   
 .التوالي

 

(A)     GE.99-66699 
 المرفق األول
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 الجغرافية ذات الصلة وتكنولوجيات االستشعار عن بعد
 
 
 
 
 
 

 :من إعداد
 مكتب اتفاقية التصحر، الوكالة الكندية للتنمية الدولية

 
 1999مايو /أيار
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 المحتويات
 

 مقدمة
 

  القدرة المحلية الكندية– 1الفرع 
 

 الحكومة -ألف 
 

 )الهيئة الكندية للزراعة واألغذية الزراعية(ادارة إصالح مزارع المروج  -1 
 

 رصد الجفاف ‘1‘  
 ة الموارد المائيةحفظ وتنمي ‘2‘  
 النظم المائية الوقائية والتحضيرية ‘3‘  
 نظم تحضيرية أخرى وأساليب لمواجهة الجفاف ‘4‘  

 
 االدارة الكندية للموارد الطبيعية -2 
  
 الهيئة الكندية للمعلوماتية األرضية ‘1‘  
 المركز الكندي لالستشعار عن بعد ‘2‘  
 الشبكة الكندية لمراقبة األرض ‘3‘  
  

 الهيئة الكندية للبيئة -3
 

 مكتب الطقس ‘1‘  
 دائرة البيئة الجوية ‘2‘  
 مراكز العلوم االيكولوجية ‘3‘  

 
 
 
 

 )تابع(المحتويات 

 
 القطاع الخاص -باء 

 
  الصعيد الدولي– 2الفرع 

 
 الحكومة -ألف  

 
 الوكالة الكندية للتنمية الدولية -1  
 إدارة إصالح مزارع المروج -2  
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 القطاع الخاص -باء  
 

 تقديم المساعدة للمصدرين الكنديين للمنتجات والخدمات المتعلقة بالمعلوماتية األرضية -1
 

 المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث -جيم  
 

 المركز الدولي للبحوث اإلنمائية -1
 المشروع العالمي الثاني للرادار ذي الفتحة التركيبية -2
 اشراكات أخرى مع الجامعات -3

 
  نقاط االتصال– 3الفرع 

 

 المرفقات
 

 مشاريع الوكالة الكندية للتنمية الدولية المضطلع بها حاليا والمتعلقة بنظم اإلنذار المبكر بالجفاف -ألف 
 والتأهب للجفاف 

 مشاريع المركز الدولي للبحوث االنمائية المضطلع بها حاليا والمتعلقة بنظم االنذار المبكر بالجفاف -باء 
 فافوالتأهب للج 
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 التجارب والقدرات الكندية في مجال نظام اإلنذار المبكر بشأن الجفاف والمعلومات

 الجغرافيـة ذات الصلة وتكنولوجيات االستشعار عن بعد
 

 مقدمة
 

ترد فيما يلي دراسة استقصائية عن القدرات الكندية في مجال نظام المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد بصورة عامة، مع           
 .لتركيز على التطبيقات في مجال المبادرات المتعلقة باإلنذار المبكر والتأهب للجفاف وبناء القدرات، على وجه الخصوصا

 
إن تعقُّد مسائل بيئية مثل اإلنذار المبكر بالجفاف والتأهب للجفاف يتطلب جمع وتحليل وتقديم كميات هائلة من البيانات، ووضع                    

وعلى . وتناسب تكنولوجيات المعلوماتية األرضية هذا المجال بصورة مثالية. ة، عادة لفترة طويلة من الزمن   نماذج رياضية لعمليات متنوع   
ويمكن استخدامه لتتبع حركة كل شيء،      . سـبيل المـثال، يوفر نظام تحديد المواقع الجغرافية أداة ممتازة لرصد تأثير المجتمع على البيئة               

ويوفر باإلضافة إلى ذلك، فرصاً     . القطبية إلى نباتات الغطاء األرضي وامتداد حدود الصحراء وتراجعها        ابتداء من الجبال الجليدية والدببة      
وتُستخدم تكنولوجيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، التي تناسب بصورة مثالية            . مثـيرة فـي مجال التنبؤ بحالة الطقس       

 من تكنولوجيات المعلوماتية األرضية األخرى، استخداماً منتظماً في العديد من التطبيقات          معالجـة هـذه المجموعات من البيانات، والعديد       
 .وتحظى قدرة كندا في مجال البيئة والمعلوماتية األرضية باحترام بالغ في جميع أنحاء العالم. البيئية

 
" ( القضايا واالتجاهات الناشئة   - األغذية   بحوث سياسات "وقام المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية مؤخراً بإعداد ورقة عن            

من المحتمل أن تؤدي "وأشار إلى أن . ، حدد فيها استراتيجيات إدارة المخاطر والتصدي لها كإحدى القضايا الناشئة البالغة األهمية     )1999
ات الجديدة أو المحسَّنة، مثل التنبؤ      األدو"، وعلى الرغم من أن      "التقلـبات المناخـية المـتزايدة إلى إيجاد مخاطر وأوجه عدم يقين جديدة            

تطبيق هذه الفرص يتم ببطء، ولم توضع المؤسسات        "، فإن   "األفضل بالمناخ وتوفر البيانات من نظم المعلومات الجغرافية، أصبحت متاحة         
 ".الخاصة والعامة المناسبة

 
امة شراكات جديدة من أجل تعزيز القدرة الالزمة        ويؤمـل أن يمكّن تبادل المعلومات بشأن القدرة الكندية في هذا الميدان من إق              

وعن طريق العمل المشترك، يمكن للكنديين أن يساعدوا البلدان         . فـي المؤسسـات الخاصـة والعامة في البلدان النامية المتأثرة بالتصحر           
 .درتها على مكافحة التصحرالنامية على وضع نظم لإلنذار المبكر، وعلى تحسين استعدادها للجفاف، وعلى المدى الطويل تحسين ق

 
 
 
 

  القدرة المحلية الكندية- 1الفرع 
 

َرد، وسقوط األمطار بكميات زائدة، والرياح، (يسـفر تقلب الطقس في كندا وظواهره القصوى عن مخاطر متنوعة          الصقيع، والَب
دا، في إطار حكومتها، والقطاع الخاص      واضطرت كن . تمـثل تحديـاً لـإلدارة المستدامة لقاعدة األراضي الزراعية في كندا           ) والجفـاف 

 .وقطاعات البحوث، إلى تطوير القدرة التكنولوجية وقدرة الموارد البشرية لكي تدرك هذه الشواغل وتستعد وتتصدى لها
 

 الحكومة -ألف 
 

 )الهيئة الكندية للزراعة واألغذية الزراعية(إدارة إصالح مزارع المروج  -1 
 

 ضمان إصالح مناطق الجفاف والمناطق التي تعاني من         000"مروج على والية تتمثل في      يـنص قـانون إصـالح مـزارع ال         
انجـراف الـتربة في مقاطعات مانيتوبا، وساسكا تيشوان، وألبرتا، ووضع وتعزيز نظم للممارسات الزراعية وزراعة األشجار وإمدادات                  
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يرجى االطالع على الموقع    . " توفر المزيد من األمن االقتصادي     المـياه واستخدام األراضي وتسوية األراضي، داخل هذه المناطق بصورة         
 .pfra/ca.agr.aceis://http/التالي على الشبكة العالمية 

 
ويشـمل تـاريخ إدارة إصالح مزارع المروج في مجال الحد من اآلثار المحتملة للجفاف والتصحر، تعزيز االستخدام المستدام                    

وتتضمن أهم  . لمعلومات والمشورة التقنية، ووضع وإنجاز برامج تتعلق بحفظ الموارد وتنميتها         للمـوارد الزراعـية عـن طـريق تقديم ا         
 :المبادرات في هذا المجال ما يلي

 
 رصد الجفاف ‘1‘ 

 
 شبكة رصد الجفاف في المروج

 
ل الضئيل النتشار تعمـل إدارة إصـالح مزارع المروج مع غيرها من الوكاالت االتحادية والمحلية من أجل رصد حالة االحتما    

 .الجفاف الشديد في المروج
 

 اللجنة المخصصة لموضوع الجفاف
 

تعمـل إدارة إصـالح مـزارع المروج مع وكاالت أخرى من أجل تشجيع وضع نظام للتنبؤ بمناخ المروج على المدى البعيد،                       
: فاف على الشبكة العالمية على العنوان التالي راجع موقع رصد الج   . ورصـد التنبؤات الجوية القائمة بوصفها مؤشرات للظروف المحتملة        

)htm.drought/pfra/ca.agr.aceis://http(. 
 

وتسـتخدم إدارة إصالح مزارع المروج معلومات من مصادر متنوعة من أجل وضع خرائط لتساقط المطر على أساس مستمر                    
مات ألحوال المراعي، والحصول على معلومات بشأن       ، فضالً عن خرائط شهرية لدرجات الحرارة، وإجراء تقيي        )مرتيـن فـي األسـبوع     (

 .رطوبة التربة
 

 تغيُّر المناخ
 

تـتعاون إدارة إصـالح مزارع المروج مع وكاالت أخرى بشأن األنشطة المتعلقة بالتكيف مع المناخ وتوعية الجمهور، وقامت                    
 .ل المعلومات إلى الجمهوربرعاية حلقة عمل للمثقفين المحتملين بشأن مسائل تغيُّر المناخ وكيفية إيصا

 
تحري إمكانيات تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في : وتعمل إدارة إصالح مزارع المروج بنشاط في المجالين الرئيسيين التاليين          

سات فتشترك اإلدارة في دراسة متكاملة لوضع نماذج لإلنتاج االقتصادي ترمي إلى تحديد آثار مختلف الممار              . الجـو وتنحـية الكـربون     
وبدأت اإلدارة مشروع كتلة أحيائية ألحزمة الحماية من أجل تحديد مقدار الكتلة األحيائية      . الزراعـية علـى إنتاج انبعاثات غازات الدفيئة       

ها وتم تحليل مختلف أنواع األشجار لمعرفة حجم كتلتها األحيائية وما لدي. والكربون المثبت في أحزمة الحماية للمروج وقياس كميتهما بدقة
 .ويتم التحقيق أيضاً في إمكانية تنحية الكربون في التربة. من إمكانيات لتنحية الكربون

 
أي (وتعمـل اإلدارة فـي مجال تحديد المتخلفات الزراعية الزائدة عن احتياجات حفظ التربة والمتاحة لالستخدامات الصناعية                   

 .ون في األجل الطويلالتي يمكن أن تشكل بالوعة للكرب) تكنولوجيا الكرتون التبني
 

 حفظ وتنمية الموارد المائية ‘2‘ 
 

 برنامج تنمية الموارد المائية الريفية
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تقـدم إدارة إصـالح مزارع المروج المساعدة التقنية والمالية للمشاريع المتعلقة بتنمية الموارد المائية وتوزيعها والتي تحد من          
وتستهدف المشاريع مقاومة حاالت الجفاف،     . المياه المفروضة على النمو االقتصادي الريفي     آثار الجفاف السلبية، وتخفف القيود المرتبطة ب      

 :وتشمل مجاالت األنشطة الرئيسية ما يلي. والتصدي للشواغل المتعلقة بنوعية المياه، ومصالح متنوعة متعددة
 

 والتجهيز المنطوي على قيمة مضافة،   تنمـية إمـدادات المـياه والهـياكل األساسية التي تدعم التنوع داخل المزارع              )أ( 
 والنوعية العالية للحياة؛

 
 تشجيع أفضل الممارسات اإلدارية التي تعزز إمدادات المياه؛ )ب( 
 تحسين كفاءة استخدام المياه؛ )ج( 

 
 آلبار؛القيام باستقصاءات للتكنولوجيات االبتكارية لمعالجة المياه مثل العمليات البيولوجية وعمليات إصالح ا )د( 

 
 معالجة المياه الملوثة بوسائل منها إنشاء األراضي الرطبة االصطناعية أو الري بالمياه المستعملة؛ )ه  ( 

 
 .االضطالع بدراسات عن تنمية الموارد المائية في المناطق التي تكون في أمس الحاجة إليها )و( 

 
 النظم المائية الوقائية والتحضيرية ‘3‘ 

 
 .الزراعة وتنويعها وتحقيق األمن االقتصادي في العديد من المناطق الجافة عبر المروجسمح الري بتكثيف  

 
 مشاريع الري في المنطقة الجنوبية الغربية

 
قامت إدارة إصالح مزارع المروج ببناء شبكة من السدود، وهياكل التحويل، والهياكل األساسية لتوزيع المياه ألغراض مشاريع                  

وتوفر المشاريع للمزارعين أراضي كأل مسقية، وتساعد على ضمان إمدادات ثابتة من العلف من .  المعّرضة للجفافالري في هذه المنطقة  
وتوفر مستودعات التخزين أيضاً إمدادات مضمونة من المياه للعديد من المزارع وعدة            . أجـل اإلبقـاء علـى أعداد المواشي في المنطقة         

 .مجتمعات محلية
 

 يةمراكز التنمية التقن
 

تعمـل إدارة إصالح مزارع المروج مع شركاء في المقاطعات وقطاع الصناعة، مع التركيز على تنمية وبيان التكنولوجيا التي                    
وتشمل المبادرات المحددة تقييم العناصر الزراعية التي تسفر عن زيادة الفعالية في استخدام المياه،              . تدعـم اإلنتاج المسقي المستدام بيئياً     

 . حفظ المياه، واستصالح التربة المالحة، واستدامة الري بالنفايات السائلةومنهجيات 
 

 نظم تحضيرية أخرى وأساليب لمواجهة الجفاف ‘4‘ 
 

 مركز حزام الحماية
 

تقدم إدارة اصالح مزارع المروج شتالت من األشجار والجنيبات ألصحاب المروج من أجل زراعة المزارع والحقول واألنواع                  
وتقدم المساعدة التقنية من أجل توضيح الطريقة التي يمكن بها لغرس األشجار أن يدعم الزراعة المستدامة عن . لحراجة الزراعيةالبرية وا

وتستهدف البرامج انتقاء وتحسين أنواع األشجار القادرة       . طـريق تحسين رطوبة التربة، والتقليل من تآكل التربة واالحتياجات من الطاقة           
 .اف والتي تالئم مناخ المروجعلى احتمال الجف

 
 برنامج المراعي المجتمعية
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 هكتار من األراضي عبر     905 000 من المراعي المجتمعية على مساحة تبلغ        87تقـوم إدارة اصالح مزارع المروج بإدارة         
ية المزروعة التي تآكلت    وتم تعزيز األراضي الحد   . وكانت معظم المراعي قد طورت في أواخر الثالثينات في مواجهة الجفاف          . المـروج 

وتدار هذه األراضي الهشة . تربـتها بشدة أو تواجه خطر التآكل وتنتج محاصيل سنوية، وحمايتها من التآكل عن طريق زراعة غطاء دائم     
 .لدعم إنتاج الماشية الطويل األجل

 
 المساعدة التقنية

 
عين على التكيف لعدد من الظروف السلبية، ولتنفيذ ممارسات تقدم إدارة اصالح مزارع المروج المشورة التقنية لمساعدة المزار         

 .حفظ التربة وغيرها من مبادرات إدارة األراضي التي تدعم الزراعة المستدامة
 

ويسـتخدم المـزارعون المعلومات من أجل اعتماد نظم إدارية مثل الزراعة التسامقية، والحراثة المعتدلة، والطرق                 •
األمر الذي يتسم بأهمية    ( الغطاء النباتي، والزراعة الشريطية، التي تقلل من خطر التآكل           المائية العشبية، ومحاصيل  
 ؛)بالغة في أوقات الجفاف

 

وتستخدم المعلومات عن الغطاء من المتخلفات من أجل إسداء المشورة فيما يتعلق بحفظ التربة، وأيضاً للمساعدة في                  •
 . حاالت الجفاف مثالًتحديد المناطق التي تتعرض لخطر التآكل، في

 
 إدارة الموارد المائية

 

تشـارك إدارة اصالح مزارع المروج في لجنة مشتركة بين االدارات معنية بإدارة المياه من أجل وضع استراتيجية                   •
 اتحادية جديدة بشأن المياه العذبة؛

 

حية والمياه الجوفية والهيدرولوجية    ويوجـد ممثلون عن إدارة اصالح مزارع المروج في اللجان المعنية بالمياه السط             •
 التابعة لمجلس مقاطعات المروج المعني بالمياه؛

 

ويشـترك موظفو إدارة اصالح مزارع المروج في فريق متعدد التخصصات يعمل مع وكاالت المقاطعات والوكاالت                 •
 .االتحادية األخرى من أجل تقييم المسائل المائية والزراعية في كندا

 
 ء الدائمبرنامج الغطا

 
بـدأت إدارة إصالح مزارع المروج، في محاولة لتثبيت األراضي المعرضة للتآكل، برنامجاً لتحويل األراضي من الزراعة إلى         

 .وكانت عمليات التحويل مشمولة بعقود طويلة األجل تواصل االدارة رصدها. الغطاء الدائم
 

 برنامج تأجيل الضرائب
 

ساحات واسعة االنتشار واضطرار المنتجين إلى بيع الماشية، تحدد إدارة اصالح مزارع            فـي حالـة حدوث جفاف شديد عبر م         
 .المروج المناطق المؤهلة لتأجيل ضريبة الدخل على مبيعات الماشية المستخدمة في االستيالد الناجمة عن الجفاف

 
 اإلدارة الكندية للموارد الطبيعية -2

 
. رة حكومية اتحادية متخصصة في علوم الطاقة والمواد المعدنية والفلزية والغابات واألرض           اإلدارة الكندية للموارد الطبيعية إدا     

وتتمثل والية االدارة في النظر في المسائل المتعلقة بالموارد الطبيعية ذات األهمية للكنديين من المنظور الوطني والدولي على حد سواء،                    
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تركز على العلوم والتكنولوجيا األكثر تطوراً من أجل مساعدة الكنديين على استخدام            و. باسـتخدام الخـبرة فـي العلوم والسياسات العامة        
 .موارد بلدهم بحكمة، وتخفيض التكاليف، وحماية البيئة، والتوصل إلى منتجات وخدمات جديدة

 
 الهيئة الكندية للمعلوماتية األرضية ‘1‘

 
وتمثل الهيئة الوجود   . ألرض التابع لإلدارة الكندية للموارد الطبيعية     الهيـئة الكـندية للمعلوماتية األرضية جزء من قطاع علم ا           

إنشاء نظم مرجعية   : وتشمل األنشطة ما يلي   . الرئيسي للحكومة في المسائل المتعلقة بمسح األراضي، ورسم الخرائط، واالستشعار عن بعد           
متلكات على األراضي االتحادية؛ والمحافظة على الحدود بين        فضائية ومحطات التتبع بالسواتل وصيانتها؛ وتنظيم وإدارة عمليات مسح للم         

الواليـات المـتحدة وكندا؛ والحصول على الخرائط الطوبوغرافية والمعلومات الجغرافية بشأن الكتلة األرضية الكندية والمحافظة عليها؛                 
 عن تلقي البيانات من سواتل االستشعار عن بعد         ونشـر الخـرائط والرسوم البيانية للمالحة الجوية والصور الجوية، وما إلى ذلك؛ فضالً             

وباالضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة المساعدة التقنية إلى المستخِدمين التشغيليين لالستشعار عن بعد ألغراض              . وتجهـيزها وحفظهـا ونشرها    
الدولية حيث تتمتع كندا بسمعة طيبة بوصفها إدارة الموارد ورصد البيئة، بما في ذلك تقديم الدعم إلى الصناعة الكندية العاملة في األسواق 

: ولالطـالع علـى مـزيد مـن المعلومـات، يـرجى مـراجعة الموقـع التالي                . قـائداً عالمـياً فـي مجـال المعلوماتـية األرضـية           
ca.gc.nrcan.geocan.www://http. 
 

ركز الكندي لالستشعار عن بعد والشبكة      وتتسم أنشطة الم  . وتتألف الهيئة الكندية للمعلوماتية األرضية من شعب ومراكز مختلفة         
 .الكندية لمراقبة األرض بأهمية بالغة فيما يتعلق بهذه الدراسة االستقصائية

 
 المركز الكندي لالستشعار عن بعد ‘2‘ 

 
ة يقـوم المركز الكندي لالستشعار عن بعد بتنسيق برنامج وطني في مجال االستشعار عن بعد، بالتعاون مع وكاالت أخرى تابع                    

، مسؤولية استالم   1971ويتولى المركز، الذي أنشئ في عام       . لحكومـة كندا، وحكومات المقاطعات، وقطاع الصناعة، والجامعات الكندية        
البـيانات المستشـعرة عـن بعـد لكندا وتجهيزها وحفظها ونشرها، كما يتولى، باالشتراك مع القطاع الخاص للصناعة، مسؤولية تطوير                     

ولالطالع على مزيد من المعلومات بشأن المركز الكندي لالستشعار عن بعد، يرجى            . قات ألغراض االستشعار عن بعد    التكنولوجيا والتطبي 
 .ca.gc.nrcan.ccrs.www://http: مراجعة الموقع التالي

 
م رصد البيئة التابع وتتسم أعمال قس. ويعترف بالمركز دولياً بوصفه مركزاً متفوقاً في استخدام البيانات المتعلقة بمراقبة األرض 

 :له بأهمية خاصة لهذه الدراسة االستقصائية، وقد كلف بما يلي
 

اسـتنتاج البارامترات البيئية الفيزيائية األحيائية والجيوفيزيائية من بيانات االستشعار عن بعد فوق األرض بمختلف                )أ( 
 المقاييس المكانية، من الوطنية إلى المحلية؛

 
راءات الستخدام بيانات االستشعار عن بعد في استكشاف التغير البيئي والتعرف عليه وتحديد مداه              وضع وإيضاح االج   )ب( 

وتسـخير تلـك البـيانات لوضع نماذج للعمليات البيئية وكذلك التغير الحاصل في مظهر األرض، وذلك وفقاً لمقاييس المساحة الوطنية،                     
 وحسب المواقيت الموسمية والسنوية؛

 
في تحديد وتطوير تكنولوجيا ونظم الستخدام بيانات االستشعار عن بعد في تطبيقات على الصعيدين االقليمي المساهمة  )ج( 
 .والقاري

 
 الشبكة الكندية لمراقبة األرض ‘3‘ 

 
نيين الوط(يقـوم المركز الكندي لالستشعار عن بعد أيضاً بعملية إنشاء الشبكة الكندية لمراقبة األرض، التي ستوفر للمستخِدمين    

إمكانـية الوصول في الوقت الحقيقي إلى قواعد بيانات االستشعار عن بعد بالسواتل وغيرها من البيانات                ) والدولييـن علـى حـد سـواء       
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ولالطالع على مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشبكة         . الفضـائية، عـن كل من األرض والمحيط، عن طريق شبكة االنترنت           
 .ca.gc.nrcan.ccrs.ceonet://http: التاليالعالمية على العنوان 

 
 الهيئة الكندية للبيئة -3 

 
مـن الواضـح أن القدرة الكندية على الرصد والتنبؤ في مجال األرصاد الجوية والغالف الجوي، التي تتركز في الهيئة الكندية                      

وتتسم أنشطة  . هذه القدرة في شعب ومراكز مختلفة     وتقع  .  تتسم بأهمية في هذه الدراسة االستقصائية      )ca.gc.ec.www://http(للبيـئة   
 .الشعب والمراكز التالية بأهمية خاصة في هذه الدراسة االستقصائية

 
 مكتب الطقس ‘1‘ 

 
 للكنديين األدوات التي يحتاجون إليها التخاذ قرارات سليمة في          )com.weatheroffice.www://http(يوفـر مكتب الطقس      

يم معلومات إقليمية ومحلية عن الطقس وتحسين قدرة الهيئة الكندية للبيئة على التنبؤ باألحوال البيئية الطويلة                بيـئة متغيرة عن طريق تقد     
وتمثل االنذارات المتعلقة بالطقس، وكذلك     . ويجـري هذا الفرع بحوثاً بشأن قضايا الغالف الجوي، بما فيها تغير الطقس والمناخ             . األجـل 

وكثيراً ما توفر البحوث المضطلع بها هنا       . قليمية، مثاالً واحداً فقط على المعلومات المتاحة من هذا الفرع         التنـبؤات الجويـة المحلية واال     
ويستفيد العديد من الصناعات، مثل الصناعات الحرجية والزراعية، من البحوث  . األسـاس ألنشطة التنمية المستدامة التي يقوم بها آخرون        

وتوزع المعلومات على عامة الجمهور حسب الطلب، بما في ذلك الصناعات، والفرق            . لكندية للبيئة المناخـية التـي تضـطلع بها الهيئة ا        
 .المنشأة على مستوى المجتمع المحلي والعلماء، وغيرهم

 
 دائرة البيئة الجوية ‘2‘ 

 
ث والمشورة المتعلقة   تمـثل دائـرة البيـئة الجويـة مصدر كندا للمعلومات المتعلقة باألرصاد الجوية، فضالً عن مصدر للبحو                  

)index/ca.gc.ec.tor.1www://http-بالمـناخ، والعلوم الجوية، ونوعية الهواء، وكمية الجليد والمياه، وغيرها من المسائل البيئية              
)cfm.e .وتتألف من مديريات وشعب مختلفة، بما فيها االدارات والشعب التالية ذات أهمية خاصة لهذه الدراسة االستقصائية. 
 

 د الجو ومسح المياهرص
 

. توفر هذه المديرية القيادة الوطنية ألنشطة دائرة البيئة الجوية في مجال رصد الجو والمياه، وحفظ المعلومات، وإدارة البيانات                  
أحوال وتعمـل مع المناطق، عن طريق المعايير الوطنية والتخطيط االستراتيجي، من أجل تزويدها بالمالحظات األساسية للتنبؤ بالطقس و                 

الوطني؛ والدعم التنفيذي؛   " رادار"استراتيجيات الرصد والتكنولوجيا؛ ومشروع     : وتـتألف هـذه المديرية من المجموعات التالية       . البيـئة 
 .ومعايير البيانات وإدارة الجودة؛ والهيدرولوجيا؛ والسجالت المتعلقة بالمناخ والمياه؛ وتطبيقات وخدمات المناخ والمياه

)cfm.e-Survey-Water-and-Monitoring-Atmospheric/aesorg/cd/ca.gc.ec.ort.1www://http(. 
 

 التنبؤ بالبيئة الجوية

 
توفـر هـذه المديرية القيادة لجميع أنشطة التنبؤ التي تضطلع بها دائرة البيئة الجوية، وهي مسؤولة عن التنبؤ بأحوال الطقس                      

برامج التنبؤ الوطنية، وثالثة    : وتشمل هذه االدارة أربعة فروع    . ة والالسلكية الوطنية  بواسـطة الحاسوب، والمعلوماتية واالتصاالت السلكي     
 .المعلوماتية، والعمليات، والتنمية: فروع أخرى تشكل المركز الكندي لألرصاد الجوية، وهي

)cfm.e-Prediction-Environment-Atmospheric/aesorg/cd/ca.gc.ec.tor.1www://http(. 
 

ويضع أيضاً نهجاً مشتركة    . برامج التنبؤ الوطنية بقيادة وتنسيق برامج التنبؤ فيما بين المكونات االقليمية والمركزية           ويقوم فرع    
 .ويعزز التعاون في مجاالت نظم وبرامج اإلنتاج والنشر
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القليمية والدوائر المركزية   ويقـدم المركـز الكندي لألرصاد الجوية التوجيه فيما يتعلق بالتنبؤ الجوي لمراكز التنبؤ الوطنية وا                
ويقوم بتشغيل وصيانة مرفق الكمبيوتر المتفوق في دورفال، بكيبك، ومختلف شبكات االتصاالت            . للحساب واالتصاالت السلكية والالسلكية   

 .ويتحمل مسؤولية خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ البيئية على الصعيدين الوطني والدولي. السلكية والالسلكية
 

 مراكز العلوم اإليكولوجية ‘3‘ 
 

تقـوم الهيئة الكندية للبيئة، باإلضافة إلى ما سبق، بتمويل برنامج سيقدم الدعم إلنشاء مراكز للعلوم اإليكولوجية باالشتراك مع                    
ضاً تسهيل  ويتم أي . المجـتمع العلمـي واألكاديمـي والصـناعي، فضـالً عن بعض المشاركة من المجموعات العامة المحلية أو اإلقليمية                  

الشـراكات علـى الصـعيد العالمي عن طريق إقامة روابط ببرامج مثل تجربة تُندرا الدولية والبرنامج الدولي للتغير العالمي، وفي إطار       
 .الشبكة العالمية المعنية بالبحث والرصد في المجال اإليكولوجي

 
من أجل دراسة الموارد المعرضة للخطر،      " حالة البيئة "والهـدف مـن هذا البرنامج هو إنشاء قدرة طويلة األجل لرصد وتقييم               

وبغية تحقيق هذا الهدف، يتم إنشاء مراكز للعلوم        . واسـتجابة الـنظام اإليكولوجـي، وآثـار االختالالت الرئيسية على النُظم اإليكولوجية            
يكولوجية، باإلضافة إلى عملية رصد طويلة      وتستهدف هذه المراكز تسهيل البحوث المشتركة بين التخصصات بشأن النُظم اإل          . اإليكولوجية

وستؤدي هذه المبادرة إلى تحسين نوعية عملية اتخاذ        . األجـل، مـن أجـل تقديـم األساس العلمي لتفسير وتقييم تغير النظام اإليكولوجي              
ع طُرق وقائية وفعالة    القـرارات البيئـية إلـى حد كبير، وذلك عن طريق تقديم المعلومات الالزمة لكل من استباق وقوع المشاكل ووض                   

تحسين معرفتنا بعمليات النظام اإليكولوجي ومهامه؛ وتحديد األسباب        : وإن هدف مراكز العلوم اإليكولوجية هدف ثُالثي      . لالسـتجابة لهـا   
 .الكامنة وراء التغير البيئي واآلثار اإليكولوجية المترتبة عليه؛ وتوفير نظام إنذار مبكر بالتغير البيئي

 
 ع الخاصالقطا -باء
 

ــتجها نظــام بحــث عــن المواقــع علــى الشــبكة العالمــية    ــاً لقائمــة شــاملة أن ــية األرضــية الكــندية (وفق المعلومات
htm.ab/company/schatz/ca.ualberta.www://http(           شركة تتعامل مع نظام المعلومات     250، يوجـد فـي كـندا أكـثر من 

: األقل إلى أن اهتمامها يتركز في مجاالت ذات صلة بهذه الدراسة االستقصائية مثل             منها على    36وتُشير  . الجغرافية واالستشعار عن ُبعد   
رسـم خـرائط البـيانات البيئية، ومراقبة وتحليل علوم األرض، وإدارة موارد األراضي والموارد الطبيعية من الناحية التقنية الجغرافية                    

. يدرولوجية، وإدارة الغابات، ورسم خرائط ثالثية األبعاد للتضاريس األرضية        ، والتطبيقات الزراعية، والتطبيقات اله    )جرد(والجيوفيزيائية  
وقامـت إحـدى الشـركات، شـركة البرمجيات والتطبيقات العلمية، الواقعة في الفال، بكبيك، بوضع برنامج حاسوبي لنظام المعلومات                    

 .الجغرافية المتعلقة بالمروج الطبيعية
 

ركات تُركز على األرجح على التطبيقات المحلية، تتمتع العديد منها أيضاً بخبرة في التنفيذ              وعلـى الرغم من أن أغلبية هذه الش        
ولالطالع على استعراض شامل لقدرة القطاع الخاص الكندي في مجال المعلوماتية األرضية، ُيرجى مراجعة موقع الرابطة الكندية . الدولي

، وهي رابطة األعمال التجارية الوطنية الُمكرسة لخدمة        )ca.giac.www://http(/لصـناعة المعلوماتية األرضية على الشبكة العالمية        
 من  100وتشمل عضويتها حوالي    . وتشمل هذه الرابطة كافة نطاق فروع المعلوماتية األرضية       . صـناعة المعلوماتـية األرضية في كندا      

 في المائة من المصدرين النشطين في 80لوماتية األرضية، وحوالي الشركات الكندية الرائدة في مجال الخدمات والتكنولوجيا المتعلقة بالمع
 .هذا القطاع

 

  الصعيد الدولي-2الفرع 
 

 الحكومة -ألف
 

 الوكالة الكندية للتنمية الدولية -1 
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ة  هي الطرف الرئيسي في تقديم المساعدة اإلنمائي       )ca.gc.cida-acdi.www://http(إن الوكالـة الكـندية للتنمـية الدولية          
ويتمثل الركن األساسي من المساعدة اإلنمائية الكندية في دعم التنمية المستدامة من أجل تخفيف حدة الفقر والمساهمة في                  . الرسـمية لكندا  

 .تحقيق عالم أكثر أمناً وإنصافاً وازدهاراً
شعوب العالم والحكومات والمنظمات    فهي عملية ُمعقدة وطويلة األجل تشترك فيها جميع         . وتتطلـب التنمـية ُجهداً عالمياً هائالً       

وتُقـدم كـندا، مـثلها مثل البلدان الصناعية األخرى، المساعدة اإلنمائية في شكل سلع، وخدمات، ونقل للمعرفة      . علـى كافـة األصـعدة     
مع المنظمات  وعن طريق العمل مع شُركاء في القطاعين الخاص والعام في كندا وفي البلدان النامية و              . والمهـارات، ومسـاهمات مالـية     

 . من أكثر البلدان فقراً في العالم100والوكاالت الدولية، تُقدم الدعم لمشاريع المعونة األجنبية في أكثر من 
 

والهـدف هـو العمل مع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل وضع األدوات التي ستمكنها في                      
ومن أجل تحقيق هذا الغرض، تتركز المساعدة اإلنمائية الرسمية الكندية في ستة مجاالت ذات       . حتياجاتها بنفسها نهايـة المطاف من تلبية ا     

االحتياجات البشرية األساسية؛ ودور المرأة في التنمية؛ وخدمات الهياكل األساسية؛ وحقوق اإلنسان، والديموقراطية، والحكم              : أولوية، هي 
 . والبيئةالجيد؛ وتنمية القطاع الخاص؛

 
وأيـدت كندا عملية التفاوض بشأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وتنفيذها، وهي ناشطة في وضع برامج بروح من هذه                     

؛ والمتعددة األطراف؛ وعن طريق     )من حكومة إلى حكومة   (الثنائية  : ويتم وضع البرامج عن طريق ثالث قنوات رئيسية       . المبادرة العالمية 
 ).الفرع الكندي للشراكات(جتمع المدني الكندي والدولي منظمات الم

 
وبصـورة عامـة، يتخذ وضع البرامج المتعلقة باإلنذار المبكر والتأهب للجفاف لدى الوكالة الكندية للتنمية الدولية أحد الشكلين       

 :التاليين
 

بما في ذلك نقل    (وي، والهيئات العلمية    تقديـم الدعـم التقني الثنائي للبحوث في مجال األرصاد الجوية والغالف الج             )أ( 
 أو /؛ و)التكنولوجيا وبناء القدرات الستخدام تكنولوجيات مثل نظام المعلومات الجغرافية والمعلومات المستشعرة عن ُبعد، وما إلى ذلك

 
تمعي، والحد من   الشعبية التي تُركز على استراتيجيات التأهب المج      /تعزيـز المؤسسـات واتخاذ المبادرات المجتمعية       )ب( 

 .الجفاف والتصدي له
 

 .ولالطالع على استعراض عام أكثر شموالً لمشاريع الوكالة الكندية للتنمية الدولية المضطلع بها حاليا، أنظر المرفق ألف
 

 إدارة إصالح مزارع المروج -2 
 

 المشاريع، وإدارتها وتنفيذها في أفريقيا      تعمـل إدارة إصالح مزارع المروج، باإلضافة إلى واليتها المحلية، في توفير تصاميم             
وعلـى وجه التحديد، تعمل اإلدارة، بنشاط، في تصميم مشروع جمع المياه وتعزيز المؤسسات في إثيوبيا، وهي الوكالة المنفذة    . والصـين 

، وتقوم حالياً بوضع بعض     لمشـروع إلدارة المـياه في مصر، وتتولى الرئاسة الدولية لفريق عامل معني بالزراعة المستدامة في الصين                
. المقـترحات بشـأن مشـاريع إدارة األراضـي الجافـة في الصين لكي تنظر فيها الوكالة الكندية للتنمية الدولية أو أطراف ثالثة مانحة                       

المساعدة وباإلضـافة إلى ذلك، يتمتع عدد من موظفي إدارة إصالح مزارع المروج بخبرة واسعة النطاق في مجال إدارة المشاريع وتقديم                     
 .التقنية في عدد من المناطق في جميع أنحاء العالم على أساس مهام قصيرة األجل وطويلة األجل على حد سواء

 
الهيدرولوجيا، والجيوهيدرولوجيا،  : وبشـكل عام، تتمتع إدارة إصالح مزارع المروج بخبرة واسعة النطاق في المجاالت التالية              

تدهور التربة وحفظها، وتغُير المناخ والتنبؤ الطويل األجل بالمناخ، وتفسير قواعد البيانات المتعلقة             واإلدارة والـبحوث في مجال الري، و      
 .نظام تحديد المواقع الجغرافية في المجاالت المذكورة أعاله، والحراجة الزراعية/بالتربة، وتطبيقات نظام المعلومات الجغرافية

 

 القطاع الخاص -باء
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 مصدرين الكنديين للمنتجات والخدمات المتعلقة بالمعلوماتية األرضيةتقديم المساعدة لل -1 
 

تُقـدم الحكومة االتحادية الكندية المساعدة إلى صناعة المعلوماتية األرضية الكندية من أجل تحديد ومتابعة وتنفيذ العقود الدولية                   
ضي، ورسم الخرائط، والبرامج المساحية، ونُظم االستشعار عن الرئيسية في مجال المعلوماتية األرضية، والتي تتمثل في برامج مسح األرا

وتشمل الخدمات المحددة دراسة األسواق، والوصول إلى األسواق، وتسهيل التجارة وتعزيزها، والوساطة    . ُبعـد والمعلومـات الجغرافـية     
لإلطالع على مزيد   . وبلدان االتحاد السوفياتي السابق   وُيركز البرنامج حالياً على آسيا، وأمريكا الالتينية، والشرق األوسط،          . االستراتيجية

 .ca.gc.NRCan.geocan.www://httpمن المعلومات، ُيرجى مراجعة الموقع التالي على اإلنترنت 
 

 المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث جيم
 

 المركز الدولي للبحوث اإلنمائية -1 
 

 شركة عامة أنشأتها الحكومة الكندية من أجل مساعدة المجتمعات          )ca.idrc.www://http(المركـز الدولي للبحوث اإلنمائية       
ويقوم المركز الدولي للبحوث اإلنمائية . فـي العـالم النامي على إيجاد حلول للمشاكل االجتماعية واالقتصادية والبيئية عن طريق البحوث            

ث التي يدعمها والمعارف الناجمة عن البحوث توزيعاً منصفاً بين          بالـربط بيـن األفراد والمؤسسات واألفكار بما يكفل توزيع نتائج البحو           
 .جميع شُركائه في بلدان الشمال والجنوب

 
 
 

وهي شبكات عمل،   . والمـبادرات البرنامجـية هـي وحدة البرمجة الرئيسية للمركز من أجل تمويل البحوث في البلدان النامية                 
حثين في الجنوب والشمال من أجل التصدي لمشاكل ُمحددة في مجال البحوث ووضع             تُديـرها أفـرقة متعددة التخصصات، وتربط بين البا        

ونظراً . وبالربط بين جميع األطراف المشتركة في عملية البحوث، يأمل المركز الدولي في زيادة احتمال النجاح   . جـدول أعمـال للبحوث    
وتشمل المبادرات  . ناول مسائل تقع في إطار عدة مواضيع      لتركـيز المـبادرات البرنامجـية علـى تخصصات متعددة، فإنها كثيراً ما تت             

اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية؛ والمجتمعات المحلية ومجتمع : البرنامجية ذات الجوانب المتعلقة باإلنذار المبكر للتأهب للجفاف ما يلي
 .لى المياهالمعلومات؛ والسكان واألراضي والمياه؛ وشبكة البحوث المتعلقة بإدارة الطلب ع

 
ولالطـالع على قائمة شاملة بالمشاريع التي يضطلع بها المركز الدولي للبحوث اإلنمائية حالياً في هذا المجال، يرجى مراجعة                    
 .المرفق باء

 
 )GlobeSAR 2(المشروع العالمي الثاني للرادار ذي الفتحة التركيبية  -2 

 
لتركيبية مشروع يتعلق بتطوير التطبيقات ونقل التكنولوجيا ويستغرق ثالث         إن المشـروع العالمـي الثاني للرادار ذي الفتحة ا          

 بلداً من بلدان أمريكا     11ويستهدف البرنامج تطوير الخبرة المتعلقة بالرادار في        . سـنوات ويديـره المركـز الكندي لالستشعار عن ُبعد         
عم مشاريع البحوث المشتركة وتطوير التطبيقات فيما بين جامعات         ويقيم البرنامج الجامعي التابع للمشروع التعاون عن طريق د        . الالتينية

وسيقوم المشروع، الذي يشترك في تمويله الوكالة الكندية للتنمية الدولية والمركز الدولي للبحوث             . أمـريكا الجنوبـية والجامعات الكندية     
 األرجنتين وأوروغواي، والبرازيل، وبنما، وبوليفيا، وبيرو،       :2000 مبادرة في البلدان التالية بحلول عام        90اإلنمائـية، بـتقديم الدعم ل         

 .وشيلي، وفنزويال، وكوستاريكا، وكولومبيا، وهندوراس
 

وتـرد فيما يلي الجامعات التي يتسم موظفوها المرتبطون بالمشروع العالمي الثاني للرادار ذي الفتحة التركيبية بأهمية في هذه                    
، التي يضطلع موظفوها ببحوث في مجال       (rprotz@lrs.uoguelph.ca)) علوم موارد األرض  (ف  جامعة غيي : الدراسـة االستقصائية  

الرادار ذي الفتحة التركيبية ألغراض رصد النظام اإليكولوجي الزراعي، خاصة رطوبة التربة وملوحة التربة، وممارسات الحراثة، وغلة                 
 المعنية بتطبيقات الرادار ذي الفتحة التركيبية       (dbarber@mail.ms.umanitoba.ca)) كلية الجغرافيا (المحاصيل؛ وجامعة مانيتوبا    

 - INRS)مركز المياه في المعهد الوطني للبحوث العلمية (فـي مجـال الهيدرولوجيا، وغطاء األرض، وإدارة الكوارث؛ وجامعة كيبيك   
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eau) (monique-bernier@inrs-eau.uquebec.ca) (       الفتحة التركيبية في وضع النماذج      المعنـية بدمـج بـيانات الرادار ذي 
: لالطـالع علـى مـزيد مـن المعلومـات بشأن هذا البرنامج، يرجى مراجعة الموقع التالي                . الهيدرولوجـية ورصـد رطوبـة الـتربة       

glbsar/db/ccrs/ca.gc.nrcan.ccrs.dweb://http. 
 
 
 
 

عالمي المشـاريع بين جامعات الشمال والجنوب الموافق عليها في إطارالمشروع ال           
 الثاني للرادار ذي الفتحة التركيبية والمتعلقة باالنذار المبكر والتأهب للجفاف

رسـم خـرائط للرطوبة على سطح التربة في األرجنتين باستخدام صور             • 
 الرادار ذي الفتحة التركيبية والنماذج اليهدرولوجية الموزعة

 
ين الجبال في   تقيـيم تدهـور األراضـي فـي األودية شبه الجافة فيما ب             • 

 ونظــام (RADARSAT)األرجنتيــن باســتخدام الســاتل الــراداري 
 المعلومات الجغرافية

 
دمـج بـيانات الـرادار ذي الفتحة التركيبية وبيانات األطوال الموجية             • 

الضوئية لمراقبة األرض ألغراض تقييم الجفاف في شمال شرق البرازيل
 

 شراكات أخرى مع الجامعات -3 
 

كـز البحوث المتعلقة برسم الخرائط التابع لجامعة كارلتون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية في مجال رسم الخرائط        يعمـل مر   
 ).انظر المرفق ألف(المشروع النموذجي لنظام المعلومات الجغرافية /الرقمية

 
ك بمدنية شيربروك بكيبيك، مع المركز      ويعمـل مركز التطبيقات والبحوث في مجال االستشعار عن ُبعد التابع لجامعة شيربرو             

 ).انظر المرفق باء(الدولي للبحوث االنمائية بشأن التطور البيئي لمشروع السنغال جنوب الساحل 
 

نظام المساعدة على التخطيط للحلول     "وتعمـل جامعة الفال، بكيبيك، مع المركز الدولي للبحوث االنمائية بشأن مشروع معنون               
، فضالً عن مشروع بشأن تطبيق نظام المعلومات الجغرافية         "ساعدة المؤشرات الفيزيائية االحيائية واالجتماعية االقتصادية     البيئية الكندية بم  

 ).انظر المرفق باء(على إدارة األنشطة الرعوية في السهوب الجزائرية 
 

ل، بكيبيك، مع المركز الدولي للبحوث      وتعمـل رابطـة الجامعات الناطقة باللغة الفرنسية، بصورة جزئية أو كاملة في مونتريا              
 ).انظر المرفق باء(االنمائية بشأن التطور البيئي لمشروع السنغال جنوب الساحل 

 
وتعمل كلية االنثروبولوجيا في جامعة مانيتوبا مع المركز الدولي للبحوث االنمائية بشأن شبكة البحوث المتعلقة بإدارة الكوارث                  

 .، التي تركز على التأهب للجفاف والحد منه)باءانظر المرفق (في البرازيل 
 

وتشـترك جامعـة غويلف في مشروع المركز الدولي للبحوث االنمائية بشأن إدارة األراضي والمياه على أساس المشاركة في                    
 ).انظر المرفق باء(المناطق الزراعية الرعوية في األراضي الجافة في مصر 

 

  نقاط االتصال- 3الفرع 
 

 الح مزارع المروجوكالة إص
 Brairie Farm Rehabilitation Agency 
 Peter E. Fehr 
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 Director, PFRA Ottawa Affairs 
 Agriculture and Agri-Food Canada 
 tel (613) 759-7226 

 
 اإلدارة الكندية للموارد الطبيعية

 Natural Resources Canada 
 Geomatics Canada 
 Kian Fadaie 
 tel (613) 947-1268 
 fax (613) 947-3125 

 
 الهيئة الكندية للبيئة

 Environment Canada 
 Guy Rochon 
 tel (819) 

 
 الوكالة الكندية للتنمية الدولية

 Canadian International Development Agency 
 Carmen Drouin 
 Coordinator, Desertification Convention Office 
 (819) 997-3823 

 
  الدولي للبحوث االنمائيةالمركز

 International Development Research Center 
 Dr. Olarewanju Smith 
 Senior Program Officer 
 (613) 236-6163 
 (613) 567-7749 
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 المرفق ألف

 مشاريع الوكالة الكندية للتنمية الدولية المضطلع بها حالياً

 لتأهب للجفافوالمتعلقة بنظم اإلنذار المبكر بالجفاف وا

بما في ذلك نقل التكنولوجيا وبناء      (تقديـم الدعـم التقني للبحوث المتعلقة باألرصاد الجوية والغالف الجوي والهيئات العلمية              :  1الـنوع   
 ).القدرات الستخدام تكنولوجيات مثل نظام المعلومات الجغرافية والمعلومات المستشعرة عن ُبعد

 
سُيدخل هذا المشروع تكنولوجيات نشطة لالستشعار عن ُبعد باستخدام البيانات          . (RADARSAT)راداري  مشروع تقييم بيانات الساتل ال    

وسيقوم بتطوير تطبيقات الساتل الراداري في التحليل البيئي،        . والساتل الراداري " الندسات"، و )نظام مراقبة األرض  (،  "سبوت"من الساتل   
 .ليها، وذلك باالشتراك مع المركز الكندي لالستشعار عن ُبعدوتقييمها، واظهارها، وتدريب اإلندونيسيين ع

 
 تعتمد جميع البلدان في أمريكا الجنوبية على قاعدة مواردها الطبيعية ألغراض التنمية االقتصادية،     .السـاتل الـراداري ألمـريكا الالتينية      

لوجيات الكندية لالستشعار عن ُبعد بواسطة الرادار       وينطوي هذا المشروع على نقل التكنو     . والمعلومـات ضـرورية إلدارة هـذه الموارد       
ألغراض حماية البيئة، عن طريق تحسين القدرة على الرصد واإلدارة والتخطيط في مجال الموارد الطبيعية في المنطقة، وذلك باالشتراك                   

 .مع المركز الكندي لالستشعار عن ُبعد والبرنامج الدولي للساتل الراداري
 

 سيقوم هذا المشروع النموذجي بتعزيز قدرة بلدان أمريكا الالتينية          .نظام المعلومات الجغرافية  / لرسم الخرائط الرقمية   المشروع النموذجي 
وستُستخدم هذه الوسائل   . علـى رسـم الخـرائط اإللكترونية وقدرتها في مجال نظام المعلومات الجغرافية باستخدام تكنولوجيات اإلنترنت               

لمعلومات البيئية والمعلومات االجتماعية االقتصادية، والتصدي لألولوية المتمثلة في إدارة البيئة والموارد            الفضـائية األرضـية لتحلـيل ا      
الطبيعـية واتخاذ القرارات بشأنها، وذلك باالشتراك مع الهيئة الكندية للمعلوماتية األرضية ومركز البحوث في مجال رسم الخرائط التابع                   

 .لجامعة كارلتون
 

ـ     الهـدف مـن هذا المشروع هو مساعدة وكالة الشؤون البيئية التابعة للحكومة المصرية في وضع السياسات                  .ات البيئـية  نظـم المعلوم
والمشـاريع والـبرامج البيئـية المناسـبة وتنفـيذها فـي حينها، عن طريق تقديم معلومات بيئية موثوقة في مجال إدارة الموارد المائية                        

 .واألراضي
 

 ستقوم الهيئة الكندية للموارد الطبيعية بتحديث القدرة الروسية القائمة في مجال المسح ورسم الخرائط               .ي ريازان رسـم الخرائط الرقمية ف    
وعند . وبانشـاء قاعدة بيانات طوبوغرافية، وقاعدة بيانات عن رسم الخرائط، وقاعدة بيانات مساحية نموذجية لنظام المعلومات الجغرافية                

وسيقوم خبراء الدائرة . رات واألدوات الالزمة لالنتهاء من رسم الخرائط الرقمية للمقاطعة بأكملها متاحة انـتهاء المشـروع، ستكون المها     
 .االتحادية الروسية للجيوديسيا ورسم الخرائط بتعميم النتائج على المقاطعات األخرى

تراتيجيات المجتمعية للتأهب للجفاف، والحد منه،        تعزيز المؤسسات واتخاذ المبادرات المجتمعية والشعبية التي تركز على االس           :2النوع  
 .والتصدي له

 
 سيساهم هذا المشروع في تحسين األوضاع البيئية في هذه المنطقة من هايتي عن طريق حماية                .تخطـيط اسـتخدام األراضي، منطقة نيب      

 .إدارة األحواض المائية الصغيرة جداًوإصالح البيئة المادية، بما في ذلك حفظ وتعزيز وإدخال نماذج حراجية زراعية لالنتاج و
 

 الغاية من هذا المشروع هي تخفيض إمكانية تعرض المجتمع لعدم االستقرار الغذائي في المناطق               .المشـروع المجتمعي للحد من الجفاف     
ف آثار الجفاف على    ويستهدف هذا المشروع تخفي   . المعرضـة للجفاف في أفريقيا الجنوبية عن طريق تحديد المشاريع المجتمعية ودعمها           

 .المستوى المجتمعي عن طريق التأهب لحاالت الطوارئ وتشجيع التكنولوجيات والممارسات الزراعية السليمة بيئياً
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 الهدف هو زيادة األمن الغذائي لألسر الضعيفة عن طريق تحسين           .تخفـيف آثـار الكوارث في إثيوبيا، المرحلة األولى والمرحلة الثانية          
ويركز على تحسين كشف النقص في األغذية،       . يوبيا على االستعداد لألزمات المرتبطة بالغذاء في المستقبل وتخفيف آثارها         قدرة حكومة إث  

تحسين االطالع على السياسة العامة، والتدريب والدعم،       : وستوفر كندا ما يلي   . وعلـى االسـتجابة المبكرة من أجل مساعدة أفقر السكان         
 .متعلقة باإلنذار المبكر، والتدريب في مجال جمع البيانات والنظم الحاسوبيةوالنظم وعمليات التحليل ال

 
 هدف المشروع هو تحسين األمن الغذائي في المناطق المعرضة للجفاف في          .جمـع المياه وتعزيز المؤسسات في تيغراي، المرحلة الثانية        

حلي على اتخاذ قرارات بشأن خطط تنمية الموارد المائية وتنفيذها وسيساعد في تطوير قدرة الحكومة اإلقليمية والمجتمع الم. شرق تيغراي
اسـتناداً إلـى إمكانـات الموارد الطبيعية المحلية وموارد كل مجتمع يتمتع بحقوق االنتفاع من المياه واألراضي في جميع أنحاء مستجمع               

 .المياه، وذلك باالشتراك مع وكالة اصالح مزارع المروج
 

 يرمي هذا المشروع إلى زيادة األمن الغذائي لسكان إريتريا عن طريق بناء القدرة المؤسسية لحكومة إريتريا       .تريابـناء القـدرات في إري     
 .على إقامة وتشغيل احتياطي من األغذية لحاالت الطوارئ ونظام إنذار مبكر بشأن عدم االستقرار الغذائي
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 المرفق باء
 

 ضطلع بها حالياًمشاريع المركز الدولي للبحوث االنمائية الم
 والمتعلقة بنظم االنذار المبكر بالجفاف والتأهب للجفاف

 
 تعرض شمال السنغال في العقود األخيرة لفترات متناوبة من الجفاف الشديد وهطول األمطار              .الـتطور البيئـي للسـنغال جنوب الساحل       

، مع تقدم األحوال    2015 و 2005حدوث جفاف خطير ما بين عامي       واستناداً إلى البيانات المناخية، يتنبأ العلماء ب      . بكمـيات كبيرة نسبياً   
وبغية مساعدة العاملين في مجال التنمية على       . لتغطي مساحة قد تصل إلى غامبيا     ) منطقة ما قبل الصحراء   (السـائدة فـي منطقة الساحل       

من أجل تشخيص أوجه التفاعل بين البيئة       ) نظام المعلومات الجغرافية  (االسـتعداد لهـذه األزمـة، سـيقوم المشروع بوضع وتحسين أداة             
 .وسيقترح المشروع استراتيجيات إقليمية للتكيف مع الجفاف المتوقع. والتنمية والتنبؤ بها

 
ينطوي هذا المشروع على    . بنما، وكوستاريكا، ونيكارغوا، وهندوراس    -اسـتخدام السـاتل الـراداري ألغراض إدارة الموارد الطبيعية           

جال االستشعارعن ُبعد بواسطة الرادار في أربعة بلدان من أجل استخدامه في إدارة الموارد الطبيعية والبيئة، وال سيما تطوير الخبرة في م  
الزراعة، والحراجة، والمناطق الساحلية، والنشاط البركاني، والهيدرولوجيا، واستقرار المنحدرات، ورطوبة التربة،           : في المجاالت التالية  

 .خدامهاوغطاء األراضي واست
 

 الهدف هو تزويد الحكومات وغيرها من العناصر الفاعلة بإطار من أجل توجيه عملية وضع نظم                .إطار لوضع نظم معلومات بيئية وطنية     
 .المعلومات البيئية الوطنية وتنفيذها واالبقاء عليها

 
دولية من أجل وضع برنامج أفريقيا الشرقية والوسطى    هو مشروع تعاوني مع وكالة الواليات المتحدة للتنمية ال         .تحليل السياسات الزراعية  

وسيؤدي البرنامج إلى تعزيز رسم     . وتتمثل أهدافه في تعزيز قدرة نظم البحوث الزراعية الوطنية        . بشـأن تحلـيل السياسـات الزراعـية       
 .السياسات الزراعية استناداً إلى بحوث وتحليالت سليمة المكانيات القطاع وقيوده

 
 أشارت دراسة اضطلع بها مكتب الكومنولث الدولي     .امة مراكز لموارد المعلومات الزراعية المستدامة في جنوب أفريقيا        دراسة جدوى إلق  

للـزراعة قبل دراسة الجدوى، إلى الحاجة إلى معلومات زراعية، وإلى الدور الذي يمكن أن تقوم به تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت                    
ويدعم هذا المشروع االضطالع بمزيد من البحوث ووضع نماذج إلقامة مراكز           . في هذا القطاع في المنطقة    في االيصال الفعال للمعلومات     

 .لموارد المعلومات
 

 تعهدت جنوب أفريقيا، كجزء من التزاماتها بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، بوضع              .دراسـة وطنـية متعمقة عن التصحر      
 .الخطة دراسة وطنية متعمقة عن حالة التصحر، بما في ذلك مجموعة من البيانات المرجعيةوستشمل هذه . خطة عمل وطنية

ُيقدم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر المساعدة في إدارة الكوارث والتأهب             . الشـبكة العالمـية إلدارة الكـوارث      
تحسين سرعة وفعالية االتصاالت وتبادل المعلومات لدعم       : ع في المجاالت التالية   ويساعد هذا المشرو  . والوقاية كلما وحيثما اقتضى األمر    

بـرامج التأهب للكوارث، وتطوير قدرة الجمعيات الوطنية على جمع المعلومات المرتبطة بالكوارث ذات الصلة والوصول إليها، وتطوير                  
 .كوارث على الصعيد العالميتطبيقات دعم إدارة الكوارث، والمشاركة في تبادل المعلومات بشأن ال

 
ُيمثل هذا المشروع المكِون المتعلق بالبحوث من برنامج مدته خمس سنوات إلنشاء نواة من              . شـبكة الـبحوث فـي مجال إدارة الكوارث        

وسيقوم . ازيلاألخصـائيين والبرامج التدريبية ووحدات البحث من أجل االستجابة للكوارث الطبيعية المحلية واإلقليمية والوطنية في البر               
استراتيجيات التخطيط، والدعم   : بصـورة أولية بالتصدي لمشكلة إدارة الجفاف المتكررة في المنطقة الشمالية الشرقية، عن طريق ما يلي               

 .اإلرشادي، والتأهب للكوارث وتخفيف آثارها، ورصد الجفاف المتكرر، وبرامج التصدي للجفاف
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يتمثل أهم عنصر من عناصر     . دعماً لإلجراءات المجتمعية من أجل مكافحة التصحر في سال        االتصـاالت القائمـة على أساس المشاركة        
وُيمثل االتصال األداة التي تُسهل     . مكافحة التصحر والجفاف في مشاركة السكان المحليين في اإلجراءات الميدانية وعملية اتخاذ القرارات            

 . وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة التصحر واختبار هذه االستراتيجياتويجب وضع استراتيجيات االتصاالت لدعم . هذه المشاركة
 

نظـام المسـاعدة على التخطيط للحلول البيئية الكندية بمساعدة المؤشرات الفيزيائية األحيائية          "مشـروع سـاغاتل، المـرحلة الثانـية         
ر عن ُبعد؛ المؤشرات االقتصادية واالجتماعية؛ حفظ التُربة؛ حفظ         نظام المعلومات الجغرافية، تونس؛ االستشعا     . االقتصادية -واالجتماعية  

 .المياه
 

 إن النقص في الموارد المائية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، باإلضافة إلى التكاليف االقتصادية والبيئية .شبكة إدارة الطلب على المياه
لمتبقية، يجعل من الضروري االستعاضة عن النهج التقليدي الموجه نحو العرض المرتبطة باالستفادة من العدد الضئيل من الموارد المائية ا

وستؤثر أنشطة الشبكة على    . وسيقوم هذا المشروع بإنشاء وتعزيز شبكة بحوث إلحراز تقدم في هذه الجهود           . بـنهج يـتعلق بإدارة الطلب     
ر الذي سيزيد من احتمال إدارة الموارد المائية المحدودة بصورة    وعي صانعي السياسات بالخيارات المتعلقة بإدارة الطلب على المياه، األم         

 .تتسم بالمزيد من الفعالية واالستدامة واإلنصاف
 

 نظراً للتكاليف المرتبطة بتزويد التنزانيين بمياه مأمونة ونقية، أكدت الحكومة، في إطار سياساتها              .تجمـيع مياه األمطار، المرحلة الثانية     
وستقوم هذه المرحلة الثانية من المشروع بزيادة الوعي المجتمعي    . لـى ضـرورة تعزيز عملية تجميع مياه األمطار        المـتعلقة بالمـياه، ع    

والتدريـب على إنشاء نُظم تجميع مياه األمطار واستخدامها وصيانتها، األمر الذي سيسفر عن انتشارها في جميع أنحاء جمهورية تنزانيا                    
 .المتحدة

 
ويستهدف هذا  .  تُمثل مشكلة العجز في المياه مصدر قلق بالغ لمعظم البلدان في شمال أفريقيا والشرق األوسط               .إدارة الطلـب علـى المياه     

 .المشروع وضع استراتيجية شاملة إلدارة الطلب على المياه في تونس من أجل تفادي استخدام نظام الحصص

الساحل الشمالي الغربي من    : الزراعية الرعوية في األراضي الجافة    اإلدارة القائمـة على أساس المشاركة لألراضي والمياه في المناطق           
 سيقوم هذا المشروع بدمج جوانب تقييم األراضي، وتخطيط وإدارة مستجمعات المياه، وتحليل النُظم الزراعية،               .مصـر، المـرحلة الثانية    

صادية من أجل تحديد االحتياجات والقيود، وتقديم حلول        وسيراعي المعلومات الفيزيائية األحيائية واالجتماعية االقت     . والمعـارف المحلـية   
وستشـمل المنهجـية االستشعار عن بعد، ووضع النماذج ونظام المعلومات الجغرافية، بهدف تطوير وتطبيق أداة عملية لتخطيط                  . عملـية 

في هذه المنطقة الزراعية الرعوية شبه      المـناطق مـن أجل دعم اإلدارة القائمة على أساس المشاركة للموارد الطبيعية والتنمية الزراعية                
 .الجافة

. إدارة موارد األراضي مسألة حاسمة    تعد  ). HUMUSشبكة  (شـبكة الـبحوث المـتعلقة بـأدوات البرمجيات ألغراض إدارة األراضي             
يقدم هذا المشروع   وس. ويتطلـب وضع برمجيات لدعم إدارة األراضي تعاوناً وتبادالً للمعلومات على نطاق واسع ومشترك بين القطاعات               

 .الدعم إلنشاء وتشغيل شبكة على اإلنترنت للمهتمين من أفراد ومؤسسات

.  تُمثل نُدرة المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة في أفريقيا تهديداً خطيراً لرفاه السكان الريفيين.اإلدارة التقلـيدية للمـياه فـي أفريقيا       
ت الشمال على األشكال المحلية إلدارة المياه، دون مراعاة ما قد تترتب على هذه األشكال               وتمـثل الـنهج التقلـيدي في تفضيل تكنولوجيا        

وسيقوم هذا المشروع بتصحيح هذا الخطأ . األخـيرة من فوائد، وقد تطورت مع البيئة المحلية وتكيفت بصورة محددة مع الظروف المحلية      
 .ة إلدارة المياهعن طريق دعم إجراء دراسة متعمقة لفعالية الطرق التقليدي

وتزداد .  أصبحت نُدرة المياه مستوطنة في العديد من أنحاء العالم         .االسـتراتيجيات المحلية لإلدارة المتعلقة بإمدادات المياه وحفظ المياه        
كن استخدام  وسُيحدد هذا المشروع إلى أي درجة يم      . جاذبـية الخـيارات المـتعلقة بـإدارة الطلب أو حفظ المياه، ولكن نادراً ما تستخدم               

الخيارات المتعلقة بإمدادات المياه المدارة محلياً وحفظ المياه من جانب المستعمل النهائي، بما في ذلك المياه السطحية والجوفية، لالستجابة            
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العرض في الهند   لـنُدرة المـياه؛ وسيدعم تنمية القدرة المحلية على إدارة المياه كبديل للخيارات الواسعة النطاق المركزية والموجهة نحو                   
 .ونيبال

 تعرض التوازن اإليكولوجي في السهوب للخطر       .تطبـيق نظام المعلومات الجغرافية على إدارة األنشطة الرعوية في السهوب الجزائرية           
ام وسُيظهر المشروع، بالعمل مع المؤسسات الجزائرية األخرى، إمكانيات استخد        . بفعـل مـزيج مـن العناصر األنثروبولوجية والمناخية        

االستشعار عن ُبعد لتصوير البيئة وتطورها بشكل سريع وفعال؛ وتطبيق نظام المعلومات الجغرافية على إدارة السهوب ووضع اإلجراءات          
 .التي يتعين اتخاذها

وقع التالي  لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن هذه المشاريع وغيرها من مشاريع المركز الدولي للبحوث اإلنمائية، يرجى مراجعة الم                 
 .ca.idrc.www://http: على الشبكة العالمية

 
 المرفق الثاني

 

 مساهمة فرنسا
 

   مقدمة-أوالً
 

وتستند إلى توليفة من المعارف والبرامج      . تقـدم مسـاهمة الطرف الفرنسي بعض العناصر للتفكير في موضوع اإلنذار المبكر             
 .المبكرالجارية بمشاركة فرنسا بشأن آليات التصحر واإلنذار 

 

   نظام اإلنذار فيما يتعلق باألمن الغذائي-ثانياً
 

بل يشك البعض من حيث المبدأ حتى في الفائدة من اإلنذار           . لم يتناول إال عدد قليل من الدراسات نُظم اإلنذار المتعلقة بالتصحر           
األمن الغذائي يعمل حالياً في جميع أنحاء العالم، غير أن عدداً كبيراً من نُظم اإلنذار المبكر في مجال      . المـبكر فـيما يـتعلق بالتصـحر       

 . وخاصة في أفريقيا وحوض البحر األبيض المتوسط
 

ويبين تحليل البرامج الرئيسية القائمة أن هذه النُظم تقوم أساساً على مراصد، أو على نحو أدق شبكات من المراقبة، لقياس إنتاج  
ويعتمد اإلنتاج الفعلي على ظروف مناخية      . تاج الفعلي بالمقارنة باإلنتاج المتوقع أو الالزم      وُيحدد وقوع أزمة عندما ينخفض اإلن     . الحبوب

ويمكن عندئذ، استناداً إلى النسبة المئوية      . وظـروف تتعلق بصحة النباتات، وعلى الظواهر المدمرة، والممارسات الزراعية، وما إلى ذلك            
 في المائة من 10فتكفي نسبة : أن ُيحدد مدى خطورة الحالة) لمتوسط في السنوات السابقة أي بالمقارنة مع ا   (للخسـارة النسبية في اإلنتاج      

 . في المائة إلعالن حالة الطوارئ30الخسارة إلطالق إنذار، ونسبة 
 

مفهوما المؤشرات والعتبات من جهة،     : ونتـناول فـي هـذه الدراسة عنصرين آخرين من العناصر المكونة لنظام اإلنذار هما               
 .كمحرك لإلجراءات ذات الطابع السياسي، من جهة أخرى) حالة الطوارئ(وم إطالق اإلنذار ومفه

 
وتُعرف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المؤشرات على أنها قيمة تُحسب انطالقاً من مجموعة من البارامترات،                  

ويعكس حالة ما ويمكن    . حدد ولصالح مجموعة معينة من المستخِدمين     ويتم وضع المؤشر بهدف مُ    . وتقدم معلومات بشأن ظاهرة أو حالتها     
 . وقد يكون معيار قياس كمي، أو وصفاً نوعياً. أن ُيساعد في عملية اتخاذ القرار في هذا السياق

 
المؤشرات، غير  وكثيراً ما تكون هذه العتبات ُمقيدة بأنواع أخرى من          . ويتسم اختيار العتبات المحددة لكل مؤشر بأهمية مماثلة        

وينبغي أن  ). 1التي ينبغي أن تظل أدنى من       ‘ الموارد/االحتياجات‘على سبيل المثال نسبة     (أنهـا تكون أحياناً متأصلة في تعريف المؤشر         



ICCD/COP(3)/CST/6 
Page 21 

ألمن وتُعرف بشكل عام في نُظم اإلنذار الدولية المتعلقة با        . تعكـس العتـبات المخـتلفة التي تم اختيارها خطورة الحالة بصورة تدريجية            
 :على النحو التالي") نُظم اإلنذار المبكر("الغذائي 

 
 ، ويدل على تقدم الظاهرة وضرورة إيقافها؛(«Warning», «alert»)اإلنذار  • 

 
 أو ُمكلفة؛/، ويعني أن عملية اإلصالح ستكون طويلة و(«alarm»)الخطر  • 

 
 .س العملية، وهي آخر مرحلة قبل استحالة عك(«emergency»)حالة الطوارئ  • 

 
وُيثير هذا الشرط أسئلة تتعلق بالتنسيق والتنظيم المؤسسي بين         . وأخـيراً ال جدوى من اإلنذار إذا لم ُيسفر عن اتخاذ إجراءات            

. والدوائر المسؤولة عن التنفيذ   ) الذين يتخذون القرارات بشأن اإلجراءات    ( العلمـاء، المكلفين عادة بجمع البيانات وتجهيزها، والسياسيين         
 .وفي الواقع، فإن آليات المساعدة الغذائية قديمة العهد وجاهزة للتنفيذ. ويكون هذا التنظيم أسهل نسبياً فيما يتعلق باألمن الغذائي

 

   وضع نظام لنظام إنذار فيما يتعلق بالتصحر؟-ثالثاً
 

 .راضات بشأن العناصر المكونة لنظام إنذاريسمح تحليل نُظم اإلنذار فيما يتعلق باألمن الغذائي باستنتاج عدد معين من االفت 
 

وتتم هذه العمليات   . ويعتمد السلم الزمني لنظام اإلنذار المتعلق بالتصحر، أساساً، على سرعة تطور عمليات التصحر قيد النظر               
ظم المعلومات القائمة   والسؤال المطروح هو ن   . وال غنى عن البيانات المنظمة في شكل مؤشرات وعتبات        . فـي األجلين المتوسط والطويل    

فأي معايير وأي مؤشرات نختار؟ إن تعريف هذه المؤشرات والمعايير          . تبعاً للمسائل الحاسمة التي يجب على مكافحة التصحر أن تتناولها         
 .يجب أن ُيراعي في المقام األول ظاهرة التصحر وإدراكها

 
تردي األراضي في المناطق القاحلة،     " على أنه    1992 في عام    لقـد عرفـت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر هذا المفهوم           

وأوضحت منذ فترة أقرب أن     ". وشـبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينها االختالفات المناخية واألنشطة البشرية              
نُظم اإليكولوجية في المناطق الجافة ضعيفة للغاية       فتبدأ عمليات التصحر ألن ال    . مصـطلح التصحر ال يشير إلى امتداد الصحارى القائمة        "

ويمكن أن تنخفض خصوبة هذه األراضي بفعل كٍل من الفقر، وعدم . عـند اسـتخدامها بصـورة غـير مناسبة واستغاللها بصورة مفرطة         
 ".االستقرار السياسي، وإزالة الغابات، واإلفراط في استغالل المراعي، وممارسات الري السيئة

ويتجلى في تدهور الغطاء النباتي واألراضي والموارد       . دي األراضي عن عمليات طبيعية يسببها اإلنسان أو يحفزها        ويـنجم تر   
ويؤدي، عن طريق عمليات فيزيائية أو كيميائية أو هيدرولوجية، إلى تدمير اإلمكانيات البيولوجية لألراضي أو قدرتها على تحمل                  . المائية

عن طريق (على المجتمع البشري وعلى الطبيعة ذاتها ) أو نتيجة" (تأثيراً"وتخلق حالة التصحر في وقت معين . السكان الذين يعيشون عليها
 .على البيئة الخاضعة للتصحر) أو أسباباً" (ضغوطاً"وفي المقابل، يمارس اإلنسان والبيئة ). الموارد المتبقية

 
والصعوبة .  االقتصادية والعناصر المادية في آن واحد-االجتماعية ولذلك، يتمثل الهدف من نظم المعلومات في ادماج العناصر  

تعدد العناصر الفاعلة،   (فتتعلق هذه الظواهر بالسلوك البشري      .  االقتصادية -فـي ذلـك حقيقية، وخاصة فيما يتعلق بالظواهر االجتماعية           
وتزداد هذه الصعوبة ألن علماء     ).  بمساعدة نماذج تجريبية   حتى(ومن األصعب في الواقع رسمها بيانياً ومحاكاتها،        ...) ومفهوم النزاعات   

وأخيراً، من األصعب بكثير جمع البيانات      . اإليكولوجـيا، ولـيس أخصـائيي العلوم البشرية، هم الذين تناولوا هذه المسائل بصورة عامة              
 .، وتحديد كميتها، وخاصة تحديد مكانها)المعلوماتخاصة في البلدان النامية التي تفتقر إلى الهياكل المؤسسية وشبكات جمع (المتعلقة بها 

 
فحتى إذا ُوجد نظام للمعلومات، يحاكي بصورة       . والعنصـر الثانـي فـي نظـام اإلنذار هو تقديم المساعدة لعملية اتخاذ القرار               

اة التفاعل المتبادل بينها ال غنى عنه       ، فإن محاك  )بمكوناتها الفيزيائية األحيائية، واالجتماعية االقتصادية المتكاملة     (مرضية مشكلة التصحر    
بين نواتج مختلف البرامج وخيارات     " الفجوة"وتسمح هذه المحاكاة، من جهة أخرى، بتضييق        . التخاذ القرارات من جانب مستعملي النظام     

عدم ) السياسية أو اإلدارية   (، كثيراً ما يفضل متخذو القرارات     )اتخاذ أقل قدر ممكن من المخاطرة     (ووفقاً لمبدأ الحذر    . مـتخذي القرارات  
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ما دام يمكن اعتبار    (فإذا تمكنوا من التنبؤ بنتائج قراراتهم على حالة التصحر، وبالتالي على المجتمع             . التصـرف بدالً من سوء التصرف     
 .، فستستفيد من ذلك جميع األطراف، وال سيما البيئة الطبيعية)النظام نظاماً مغلقاً

 
ى عملية اتخاذ القرارات، باإلضافة إلى ذلك، مشكلة الهيكل المؤسسي وظروف استقبال نظم اإلنذار      وتثـير مسـألة المساعدة عل      
 ففي إطار أية هياكل وداخل أية مؤسسات يمكن أن تضطلع بدورها على أفضل وجه؟. بالتصحر

 
 .ا تحديداً أفضلويسمح استعراض إنجازات مشاريع البحوث في مجال التصحر بتحديد اإلجراءات التي يتعين اتخاذه 

 

  مشاريع البحوث في مجال التصحر-رابعاً 
 

وتركز أغلبية هذه المشاريع االهتمام على مناطق حوض        . ُيضطلع حالياً بالعديد من مشاريع البحوث فيما يتعلق بمسألة التصحر          
خصصات تستخدم بيانات المراقبة    ويمكن وصفها بأنها مجموعة من عمليات وضع نماذج لعمليات متعددة الت          . الـبحر األبـيض المتوسـط     

 .كمدخالت وتقدم نواتج مختلفة ترمي في نهاية المطاف إلى تقديم المشورة من أجل الحد من انتشار ظاهرة التصحر
 :ويتألف النهج المشترك لمشاريع البحوث هذه من 

 
ويتسم تنظيم جمع البيانات    . باتيوتتمثل في متابعة ديناميكية األراضي والغطاء الن      . مراقـبة أسـباب التصحر وآثاره      )أ( 

 على األرض بأهمية بالغة من أجل تحقيق هذه المرحلة؛
 

ويمكن عادة فهمها عن طريق وضع نماذج للنظم الفيزيائية األحيائية          . إجـراء بحـث عـن آلـيات ظاهرة التصحر          )ب( 
  االقتصادية؛-واالجتماعية 

 
مد النتائج السابقة إلى المجاالت األخرى المعنية، وتكوين الكفاءات وتستهدف هذه المرحلة  . نقـل المعارف والكفاءات    )ج( 

 .المحلية، وما إلى ذلك
 

 :وتتشابه جميع هذه المشاريع في المسائل التالية 
 

ويتم انتقاء عدد من مناطق الدراسة التي تتعرض لبعض عمليات          . تحديد المواقع المتأثرة بالتصحر ألغراض الدراسة      )أ( 
وبالتالي، . ولكل موقع، تجمع قاعدة بيانات الظروف المتعلقة بالمناخ والنباتات والتربة، وغيرها من المعلومات            . ة بوضوح التصحر المحدد 

" المناطق اإليكولوجية "إنها  . تقتصر الدراسة على منطقة ذات طابع تمثيلي، ويمكن تطبيق طرق التحليل المستخدمة فيها على مواقع أخرى               
في شبكة المراصد لمتابعة البيئة في األجل الطويل        " الزراعـية اإليكولوجية  " أو المـناطق     (DeMon)فـي مشـروع رصـد التصـحر         

(ROSELT))1(؛ 
 

 وهي موحدة ما بين المواقع من أجل عرض العمليات المحددة؛. طريقة جمع البيانات )ب( 
 

ثال، تستخدم المشاريع، لمعالجة صور     وعلى سبيل الم  . التقنـيات المستخدمة لعرض التطور الزمني للمناظر الطبيعية        )ج( 
وضع نماذج  " أو   (DeMon)في إطار مشروع رصد التصحر      " تحليل التفاعل الطيفي  ("االستشعار عن بعد، تقنيات لتحليل التفاعل الطيفي        

 ؛(MEDALUS)في إطار المشروع المتعلق بالتصحر واستخدام األراضي في منطقة البحر األبيض المتوسط " للتفاعل الطيفي الخطي
 

 ، ووضع نماذج لنمو الغطاء النباتي؛)خاصة عمليات التآكل بفعل الرياح والمياه(وضع نماذج لعمليات التصحر  )د( 
 

عن طريق االستنتاج من عمليات (تـتألف هـذه المرحلة من مجموعة من التنبؤات     . عملـيات المحاكـاة والتنـبؤات       )ه( 
 ورة للمساعدة في التنمية، بل حتى اإلدارة؛التي ينبغي أن تسمح بتقديم المش) المحاكاة
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إذ تسعى جميع مشاريع البحوث هذه إلى إدماج هذه المراحل المتتالية في            . الدور التكاملي لنظم المعلومات الجغرافية     )و( 
في إطار شبكة المراصد    " نظام المعلومات المتعلقة بالبيئة   ("نظـام شـامل، عادة ما يجسد في نظام أو أكثر من نظم المعلومات الجغرافية                

التابع للمشروع المتعلق بالتصحر واستخدام األراضي في       " MEDRUSHنموذج  " أو   (ROSELT)لمـتابعة البيـئة فـي األجل الطويل         
ويعمل نظام المعلومات الجغرافية في آن واحد بوصفه قاعدة للبيانات، وإطاراً لدمج            . (MEDALUS)مـنطقة الـبحر األبيض المتوسط       

ويقوم كل مركز بحوث بتكييف الدراسة وفقاً       .  النماذج داخله، وفهرساً للمنتجات اإلحصائية وتلك المتعلقة برسم الخرائط         عملـيات وضـع   
 ؛)MEDALUSراجع على سبيل المثال قائمة الجامعات العاملة في إطار مشروع (لمواقعه ومجاالت خبرته 

 
ويجدر باإلشارة إلى أنه قليالً     . خِدمين والمشاكل التي يتم مواجهتها    وأخيراً، تقديم المشورة اإلدارية التي تناسب المست       )ز( 

 .ما يتم تناول هذه المرحلة
 

غير أنها تفتقر إلى عدة     . وباختصـار، تقـوم مشـاريع البحوث هذه بالمراقبة، ووضع النماذج، وأحياناً بالتنبؤ وتقديم المشورة               
 :جوانب من نظام اإلنذار

 
فتتم المراقبة في الوسط في وقت معين أو لفترة قصيرة من           ). ROSELTباستثناء مشروع   (بة  عدم استمرارية المراق   )أ( 

 وهذه المشاريع هي مشاريع بحوث ليست لها أهداف مباشرة للتشغيل؛. الزمن
 

 فهي تستخدم بالفعل مؤشرات ذات مستويات مختلفة من التعقيد، غير أن أياً    . ال يعطـي أي مـن هذه المشاريع إنذاراً         )ب( 
وكما ورد أعاله، يجب النظر إلى      . مـنها ال يطبق عليها عتبة حاسمة تدل على حالة تترتب عليها نتائج ذات خطورة يمكن تقديرها مسبقاً                 

ويفترض ذلك على وجه الخصوص إنذارات موثوقة ومبكرة وما         . درجات الخطورة هذه من حيث القدرة على إسداء المشورة أو االستجابة          
 إلى ذلك؛

 
)  االقتصادية -االجتماعية  (والبشرية  ) الفيزيائية األحيائية (بدو بوضوح أن النظرة الشاملة للبيئة، بجوانبها الطبيعية         ي )ج( 
 غير كافية؛

 
 ).عمليات المحاكاة(ال تتناول اإلجراءات المتعلقة باآلثار المترتبة على القرارات  )د( 

 

  ما هي طرق العمل؟-خامساً 
 

 األسلوب؟
 

 . إلى وضع نظم اإلنذار فيما يتعلق بالتصحر من منظور تحسين تشغيل وفعالية مشاريع البحوث فيما يتعلق بالتصحريمكن النظر 
وهي تترجم إلى عدد معين من      . وقد ترتبط النقطة األولى بالنظر في اإلجراءات التي يتعين اتخاذها وفقاً لمتطلبات نظام اإلنذار              

 :الخيارات المتتالية
 

وينبغي قبل كل شيء أن تكون متجانسة من حيث         . لمـنطقة الزراعـية اإليكولوجـية التي يقترح دراستها        اختـيار ا   )أ( 
 الظاهرات اإليكولوجية والبشرية التي تعيش فيها؛

 
 اختيار إشكالية التصحر، أي تحديد العملية أو العمليات المعنية في المنطقة المختارة؛ )ب( 

 
ـ        )ج(  ي تعتمد على ظاهرة التصحر بقدر ما تعتمد على متخذي القرارات الذين سيمولون  اختـيار المقايـيس المكانـية الت
 المشروع؛
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علماً بأن العمليات البشرية هي أسرع من العمليات الطبيعية في مجال           (اختـيار المقايـيس الزمنية للعمليات المعنية         )د( 
 ؛)التصحر

 
الطبيعية والبشرية على   (لة البيئة في وقت محدد واالستجابات       اختـيار المؤشرات التي تبين الضغوط الجارية على حا          )ه( 

 لتغيراتها؛) السواء
 

 اختيار البيانات التي يتعين الحصول عليها وشبكات جمعها من أجل متابعة هذين النوعين من المؤشرات؛ )و( 
 

 اختيار النماذج للعمليات التي ستسمح بفهم قيم المؤشرات والتنبؤ بها؛ )ز( 
 

انطالقاً (يار مبدأ اإلنذار وعتبات التحمل التي يجب تطبيقها على مؤشرات الحالة، والتي تعتمد على نتائج التصحر اخت )ح( 
 ؛")االستجابة"و" الضغط"من مؤشرات 

 
التي ستؤثر بدورها على مؤشرات     ") االستجابة"التي تترجم إلى مؤشرات     (اختـيار نـوع عملـيات محاكاة القرارات          )ط( 

 الضرورية لإلنذار؛" حالةال"و" الضغط"
 

) التنظيم المؤسسي، والمعلوماتي، إلخ   (اختـيار الـنظام الشـامل الذي يجب تنفيذه من أجل جمع جميع هذه المراحل                 )ي( 
 .وتقييمه في آن واحد

 
 
 

 المواضيع
 

ر على التعمق في عدد     إن وضـع التفكير المنهجي المقترح موضع التطبيق سيجبر األفرقة المسؤولة عن التفكير في نظم اإلنذا                
 -، ومراعاة الظاهرات االجتماعية     )الزمنية والمكانية (ويرد فيما يلي، على سبيل الذكر ال الحصر، تغيرات المقاييس           . محدد من المواضيع  

 .االقتصادية، وعمليات اتخاذ القرار، والسياقات المؤسسية
 

  االستنتاج-سادساً 
 

وأول هذه  . إنه يتطلب على األرجح إجراءات مختلفة الطابع      . تصحر يدخل في نطاق البحوث    إن إنشاء نظم اإلنذار فيما يتعلق بال       
وهو يطرح مشكلة وضع نظام للمعلومات من أجل توضيح آليات اتخاذ          . اإلجـراءات هـو إقامة اإلطار التركيبي لتمثيل ظاهرات التصحر         

وأخيراً، فإن . طرائق جمع البيانات وتجهيزها وتنظيمها : ضع الطرائق أما ثاني هذه اإلجراءات فهو و     ...). المؤشرات، والعتبات   (القـرار   
 .النوع الثالث من هذه اإلجراءات هو التفكير في ظروف استخدام المؤشرات من جانب مختلف المستعملين
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 المرفق الثالث
 

 مساهمة إيطاليا
 

  الخبرة المتوافرة في مجال نظم اإلنذار المبكر-أوالً 
 

نينات، ما فتئ التعاون اإليطالي يدعم تطور نظم اإلنذار المبكر بغية زيادة األمن الغذائي في المنطقة الجافة من                  مـنذ مطلع الثما    
 .القارة األفريقية

 
ومـنذ الـبداية، تـم إيـالء األولوية للنظم القادرة على توفير نتائج تشغيلية فورية تمكّن من وضع تطبيقات تتناسب والمستوى                       

 .صلت إليه الخدمات الوطنية وتوفر في نفس الوقت فكرة عامة أدق عن أحوال األمن الغذائيالتكنولوجي الذي و
 

ولقـد أمكن الحصول على نتائج إيجابية خالل السنوات األخيرة بفضل القدرة على التكيف مع التطور التكنولوجي الحاصل منذ                    
 . احتياجات متخذي القراراتمنتصف الثمانينات، حتى بالرغم من أن األولوية كانت مكرسة لتلبية

 
 1985وبين أهم التجارب الجديرة بالذكر، على وجه الخصوص، يشار إلى المشاريع المضطلع بها في منطقة الساحل منذ عام                    

 :، وهي(Agrhyment)في إطار برنامج المركز اإلقليمي الساحلي لألرصاد الجوية الزراعية والهيدرولوجيا التطبيقية 
 

 في النيجر والتي شملت أيضاً فيما بعد بوركينا فاصو ومالي           المقدمة إلى إدارات األرصاد الجوية الوطنية     المسـاعدة    )أ( 
 وهي تستهدف تعزيز الطاقات التشغيلية باستخدام النماذج الزراعية الجوية؛

 
عرضة للخطر الذي يستهدف وضع المنهجية المالئمة لتعيين المناطق المZAR مشـروع المـناطق المعرضة للخطر    )ب( 

 باالعتماد، على حد سواء، على بيانات األرصاد الجوية وعلى التحليل اإلحصائي لمجموعات البيانات المجمعة على مر الزمن؛
 

 Productions) (Alerte Précoce et Prévision desمشـروع اإلنذار المبكر والتنبؤ بالمنتجات الزراعية   )ج( 
Agricoles  ومن . متكامل يستخدم على حد سواء تصنيف مدى القابلية للتأثر الهيكلي والتقييم السنوي للمخاطرالذي يمكّن من وضع نظام

 من إفادة كافة البلدان في منطقة الساحل بالنتائج اإليجابية للغاية           1999المتعّين أن تمكّن المرحلة الثانية من المشروع التي بدأت في عام            
 .ولىالتي تم الحصول عليها خالل المرحلة األ

 
وعلى المستوى اإلقليمي تم    . كذلـك كانت المبادرات في أفريقيا الشرقية تخص المستويين دون اإلقليمي والمحلي على حد سواء               

وتم . بواسطة منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة تنفيذ نظام إقليمي لإلنذار المبكر ألجل بلدان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية                 
ـ  ع قـاعدة بيانات إقليمية هامة للغاية، ال تزال تعتبر حتى اآلن مصدر المعلومات األساسي لكافة الدراسات التحليلية الهيكلية المنجزة                    وض

 .على المستوى دون اإلقليمي
 

ويستهدف هذا  . واسـتناداً إلى هذه التجربة، قامت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بوضع وتنفيذ برنامج ألفريقيا الشرقية                
 .البرنامج تطوير نظم تشغيلية لتجهيز المعلومات البيئية ولوضع خرائط موضوعية

 
وعلى المستوى دون الوطني، تعتبر المشاريع المنفذة في إثيوبيا وإريتريا لوضع نظم يمكن أن تسهم في اإلنذار المبكر وتخطيط                    

 .الموارد على حد سواء مشاريع جديرة بالذكر
 

 لمؤسسات اإليطالية العامة في هذا المجال ا-ثانياً 
 

 : لقد ساعد االلتزام اإليطالي الدائم على أن يقام في هذا القطاع عدد من المؤسسات اإليطالية العاملة على الصعيد الدولي، وهي 
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 Centro Studi per l'applicazione dell'Informatica in Agricoltura (CeSIA) - Accademia dei 

Georgofili :اإلنذار المبكر وتصنيف مدى القابلية للتأثر 
 Centro di telerilevamento per il Mediterraneo (CTM) :قاعدة بيانات االستشعار عن بعد 
 Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (ENEA) :تصنيف بيانات االستشعار عن بعد والتدريب 
 Fondazione per la meteorologia applicata (FMA) :التنبؤ بهطول األمطار 
 Istituto per l'agrometeorogogia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura/consiglio 

nazionale delle ricerche (IATA-CNR) :تطوير منهجيات االستشعار عن بعد 
 Istituto Agronomico per l'Oltremare : عن بعدالتدريب على االستشعار 
 Telespazio :رسم الخرائط الموضوعية 
 تصنيف مدى القابلية للتأثر: جامعة البندقية 
 .الرصد البيئي: جامعة تريسته 

 

  مساهمة إيطاليا في نظم اإلنذار المبكر ومكافحة التصحر-ثالثاً 
 

 الخلفيــة -ألف 
 

، دعت هيئة التعاون اإليطالي وأمانة      2-م أ /12ا وعمالً بالمقرر    بغية المساهمة في إعداد الدورة الثالثة للجنة العلم والتكنولوجي         
اتفاقـية األمـم المـتحدة لمكافحـة التصحر إلى عقد حلقة عمل لمدة أربعة أيام في المركز اإلقليمي الساحلي لألرصاد الجوية الزراعية                        

 ).1999أكتوبر / تشرين األول28 إلى 25من (والهيدرولوجيا التطبيقية بنيامي في النيجر 
 

 :واألهداف المحددة لهذه المبادرة هي 
 

تـزويد لجنة العلم والتكنولوجيا بتقييم إلمكانيات إدماج نظم اإلنذار المبكر في المعلومات البيئية، وال سيما تلك التي                   )أ( 
 تتصل بالتصحر؛

 
 : ما يليمن أجل تطوير نظم اإلنذار المبكر بشأن التصحر، وذلك بواسطة" بيئة تمكينية"خلق  )ب( 

 
توفـير الدعـم إلقامة تبادالت تشغيلية فيما بين المشاريع المضطلع بها في مجالي اإلنذار المبكر والرصد البيئي في                    ‘1‘

 أفريقيا؛
 

 .التشجيع على تنمية واختبار أمثلة عملية عن إدماج نهوج اإلنذار المبكر في نهوج مكافحة التصحر ‘2‘ 
 

 استناداً إلى (Accademia dei Georgofili - (CeSIA)، قامت أكاديمية جيرغوفيلي وتمهـيداً لحلقـة العمـل المذكـورة     
الترتيـبات المـتفق علـيها بين أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وهيئة التعاون اإليطالي، بإعداد تقرير شامل عن نظم اإلنذار                      

 .وفيما يلي خالصة هذا التقرير. المبكر والتصحر
 

 دمــةمق -باء 
 

فواجهت . في أواخر السبعينات، أصابت المجاعة ماليين األشخاص نتيجة للجفاف المفجع الذي انتشر في غربي وشرقي أفريقيا                
إدارات المناطق المصابة بالجفاف والمجتمع الدولي ضرورة توفير األدوات المناسبة لتيسير تعبئة التدابير الهادفة إلى تخفيف آثار الجفاف                  

 .المتكرر
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لها وتنفيذها في تلك الفترة أسالف النظم المستخدمة اليوم        والحقيقة أنها كانت . ويمكـن اعتبار نظم اإلنذار المبكر التي جرى تخّي
 .مستوى السكان المعنيين‘ 2‘مستوى المنطقة الجغرافية؛ و‘ 1‘: تستهدف، من وجهة نظر منهجية، التنبؤ بحالة الخطر على مستويين هما

 
 من جّراء إمكانياتها النظرية     -ين، وبسبب النتائج العظيمة التي كان يتوقع الحصول عليها من نظم اإلنذار المبكر              ومنذ ذلك الح   

 والنتائج غير المثيرة لإلعجاب التي تم الحصول عليها، دارت مناقشات متحمسة على الصعيد              -وكذلـك المـوارد المالية المستثمرة فيها        
 .الدولي إليجاد الحل األنسب

 
التطور في  ) شبكة إنترنت (وفـي منتصـف التسعينات فقط، عندما واكب التطور التكنولوجي في االتصاالت السلكية والالسلكية                

، مكنت المراجعة المفاهيمية للقيود الهيكلية ذات الطابع التكنولوجي من اختبار نهوج تشغيلية             )المعدات والبرامج (تكنولوجـيا المعلومـات     
 .جديدة بصورة متوازية

 
واستناداً إلى العناصر المبينة أعاله، ما زالت نظم اإلنذار المبكر تتطور بفضل تطور نظم رسم خرائط القابلية للتأثر، في اتجاه                     

ويعني المفهوم األخير قدرة السكان، أو القرية، أو الفئة االجتماعية على التصدي            . اإلدارة المـتكاملة لتحلـيل مدى القابلية للتأثر الهيكلي        
 .ث سلبي، مع وجود التنبؤ بالمخاطر، أي اإلمكانية لوقوع حدث سلبي في وقت معينلحد

 
وفي الوقت الراهن، ال تعالج أغلبية نظم اإلنذار المبكر التشغيلية الجوانب البيئية، وال سيما التصحر، ال من حيث المؤشرات وال  

ت النظم المعنية برصد الموارد الطبيعية األولوية للجوانب البيئية،         وفي الوقت ذاته، أول   . مـن حيـث العوامـل المؤثرة في األمن الغذائي         
 .متجاهلة اإلنسان، باعتباره العنصر المتأثر بالتصحر والمؤثر فيه

 
 :ويبدو المخطط المقبل مؤاتياً بصفة خاصة، اآلن، لمزيد من تطوير نظم اإلنذار المبكر، وذلك بفضل ما يلي 

 
 كن الحصول عليها بسهولة متزايدة؛المعلومات اآلنية التي يم )أ( 

 
تطـور تقنيات إدماج البيانات الهادف إلى توفير معلومات آنية ومفيدة ومتنوعة، وفقاً الحتياجات مختلف المستعملين                 )ب( 
 .النهائيين

 
راً إلى حد أبعد    تنتج وتوزع البيانات المجهزة، تلك المعنية فو      " كيانات"وفـي الواقع يجري تطوير نظام معقد وشامل يتألف من            

 .باإلنذار المبكر وتلك التي تهيئ بيئة مؤاتية لتعميم المعلومات
 

 المخطط الحالي: نظم اإلنذار المبكر ونشر البيانات ونشر المعلومات -جيم 
 

 :تعتمد نظم اإلنذار المبكر على ثالثة عناصر، هي 
 

 جمع البيانات؛ )أ( 
 

 وتجهيز البيانات واستخالص المعلومات؛ )ب( 
 

 .ونشر المعلومات )ج( 
 

وتبيَّن، نتيجة ذلك، أن قلّة نسبياً من       ". إنترنت"ولقد تم، على أساس هذا التصنيف، إجراء تحليل مقارن للنظم المشغلة على شبكة               
 أقل من ذلك، ولكن، أما نظم نشر المعلومات فهي حتى. نظم اإلنذار المبكر يمكن اعتبارها نظماً من هذا القبيل بالمعنى الدقيق لهذه العبارة

 .يوجد عدد أكبر على اإلطالق من نظم نشر البيانات
 

 :أما النظم التي تم جردها فهي كاآلتي 
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 :نظم اإلنذار المبكر -ألف  
 

 Alerte précoce et prévision des productions[مشـروع اإلنـذار المبكر والتنبؤ بالمنتجات الزراعية    -1
agricoles (Agrhyment)[ 

 
 Famine Early Warning System) [وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية(نظـام اإلنذار المبكر بالمجاعة   -2 

(United States Agency for International Development)[ 
 

 Southern African Development) [الجماعـة المعنية بتنمية الجنوب األفريقي (بـرنامج األمـن الغذائـي     -3
Community[ 

 
 )منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة(النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر بشأن األغذية والزراعة  -4

 
 )منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة(نظم المعلوات والخرائط المتعلقة بانعدام األمن الغذائي وبالقابلية للتأثر  -5

 
 )برنامج األغذية العالمي(سم الخرائط تحليل مدى القابلية للتأثر ور -6 

 
 :نظم نشر المعلومات المتصلة بالبيئة أو بالتصحر -باء 

 
 Regional Environmental Information) [البنك الدولي(المشـروع اإلقليمـي إلدارة المعلومـات البيئية     -1

Management Project (World Bank)[ 
 

 Environment Information) [البنك الدولي(جنوبي الصحراء الكبرى نظـم المعلومـات البيئـية في أفريقيا     -2
Systems in Sub-Saharan Africa (World Bank)[ 

 
مرصد الصحراء (نظام المعلومات البيئية والرصد البيئي على شبكة إنترنت /نظام لتعميم المعلومات الخاصة بالتصحر     -3

ــاحل  ــبرى والســ  System for the Circulation of Information on) [الكــ
Desertification/Environmental Information and Monitoring System on the Internet 

(Observatory of the Sahara and the Sahel)[ 
 

 4- SCOT Conseil and Medias-France Desertification Data and Information System. 
 

 ].Desertification Information Network[ات المعنية بالتصحر  شبكة المعلوم-مركز رصد األرض  -5
 

 نظم نشر البيانات -جيم 
 

 IONIAوكالة الفضاء األوروبية -1 
 

 Environmental Systems Researchمعهـد الـبحوث الخاصـة بالـنظم البيئـية، خريطة العالم الرقمية       -2
Institute, digital chart of the world 

 
 EUMETSAT األوروبية الستغالل توابع األرصاد الجوية المنظمة -3 

 
 FAO-AFRICOVERمشروع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  -4 

 
 FAOSTATاحصائيات منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  -5 
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 Satellite Active Archive) اإلدارة الوطنـية لدراسة المحيطات والغالف الجوي (سـجل السـواتل العاملـة     -6

(National Oceanic and Atmospheric Administration) (NOAA) 
 

اإلدارة الوطنـية للمالحـة الجوية والفضاء       /مستكشـف اإلدارة الوطنـية لدراسـة المحـيطات والغـالف الجـوي             -7
[NOAA/NASA Pathfinder] 

 
 :PENN STATE UNIVERSITY العالمية المخططات الرقمية لوحدة التزويد بالبيانات:جامعة والية بنسيلفانيا  -8

Digital Chart of the World Data Server 
 
 )األمم المتحدة(المبادرة األفريقية لقاعدة البيانات الغذائية  -9
 

 )برنامج األمم المتحدة للبيئة (GRIDقاعدة البيانات العالمية للمعلومات المتعلقة بالموارد  -10
 Central African) وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة (CARPEيمي للبيئة برنامج وسط أفريقيا اإلقل -11

Regional Program for the Environment (CARPE) (USAID) 
 

 Africa Data Dissemination) مصلحة المسح الجيولوجي في الواليات المتحدة(المركز األفريقي لنشر البيانات  -12
Center (United States Geological Survey) (USGS) 

 
 Earth) مصلحة المسح الجيولوجي في الواليات المتحدة(مركـز البـيانات المتصـلة بـنظم رصد موارد األرض      -13

Resources Observation Systems Data Center (USGS) 
 

 Land distributed Active) مصلحة المسح الجيولوجي في الواليات المتحدة(مركز تسجيل األراضي الموزعة  -14
Archive Centre (LANDDAAC) (USGS) 

 
 Global Land) مصلحة المسح الجيولوجي في الواليات المتحدة(نظـام المعلومـات عـن األراضـي الشـامل       -15

Information System (USGS) 
 

 Golbal Land Cover) مصلحة المسح الجيولوجي في الواليات المتحدة(خصـائص الغـالف األرضي العالمية    -16
Characteristics (USGS) 

 
 Centre forمركـز البيـئة والتنمـية لمـنطقة الدول العربية وأوروبا، قاعدة بيانات نظام المعلومات الجغرافية      -17

Environment and Development for the Arab Region and Europe GIS database 
 

 )ظمة العالمية لألرصاد الجويةالمن(النظام العالمي لمراقبة المناخ  -18
 

 European Centre for Medium-Rangeالمركـز األوروبـي للتنـبؤات الجويـة علـى األجل المتوسط       -19
Weather Forecasts 

 
  حفظ الغابات-مركز الرصد العالمي لحفظ الطبيعة  -20

 
 الخصائص األساسية لنظم اإلنذار المبكر -دال 

 
بيد أن المعلومات   ). الفئات المستهدفة ( النهائيون لنظام اإلنذار المبكر هم السكان الذين يتم رصدهم           ينبغي أن يكون المستعملون    

ال تصـل مباشرة إلى هؤالء المستعملين، بصورة عامة؛ فهي ترشح عن طريق المؤسسات الوطنية والمحلية التي تزودهم باألساس األكثر                    
 .لتي يجب اتخاذهااتساماً بالموضوعية حول اإلجراءات الضرورية ا
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وبناء عليه، يكون الهدف النهائي ألي نظام لالنذار المبكر هو تزويد متخذي القرارات بالمعلومات الالزمة وفي الوقت المناسب                   
فرد وفيما يتعلق باألهداف والمنتجات، يختلف كل نظام من       . عن وضع األغذية الراهن في المناطق المعنية، وبالتنبؤات الجوية آلخر الموسم          

وتعود هذه االختالفات في أغلب األحيان إلى مدى توافر الموارد المالية، ومدى توافر             . عن غيره من النظم تبعاً لمنطقة التطبيق الجغرافية       
 .البيانات في اإلطار الوطني، ومتطلبات الوكالة المحددة بشأن تركيب ومضمون النواتج

 
 االقتصادي  -ويصبح الجانب االجتماعي    . موسع جداً ومتعدد االختصاصات   وتعـتمــد أحدث نظم اإلنذار المبكر على تحليل          

مهيمـناً، ولكـن مـن المثـير لالهتمام أن يالحظ كيف أن بعض النظم تشدد بصفة خاصة على مؤشر معين كاألسعار، أو االتجاهات في                         
 النهج االحصائي، ونهج معقد يدمج بيانات من        ومن جهة أخرى، ما زال يطبق     . األسـواق، أو توافر األغذية، أو الصحة، أو سوء التغذية         

 .وهذا يبين شدة تأثير المحيط التشغيلي للنظام في المنهجية. مصادر مختلفة
 

والمؤشر هو في الواقع مرحلة وسيطة بين       . وتشـكل المؤشـرات والعتـبات المحتوى المفاهيمي للمعلومات المتعّين اصدارها           
وبناء على ذلك، يمكن أن تعتمد المؤشرات على بيانات أساسية أو على عالمات إسناد،             . لنهائيالبـيانات المدخلـة ومسـتوى المعلومات ا       

وفيما يتعلق بالعتبات المستخدمة لكل مؤشر، يتسم التفاوت بين نظام وآخر وبين تطبيق وآخر في               . حسـب تعقـيد الظاهرة المراد عرضها      
 .نذار المبكر أو مستوى الخطرإطار النظام نفسه بأهمية بالغة من أجل تعيين مستوى اإل

 
 االتجاهات المسجلة في اآلونة األخيرة واالحتياجات المقبلة: نظم اإلنذار المبكر والتصحر -هاء 

 
 اقتصادية يمكن استخدامها مباشرة لتقييم مدى تدهور        -تسـتخدم نظم اإلنذار المبكر الحالية بيانات ومؤشرات بيئية واجتماعية            

وتركز نظم اإلنذار المبكر على األمن الغذائي وال تتطرق لمجاالت تطبيقية أخرى إالَّ بصورة عرضية، وذلك                . رالـتربة أو لرصد التصح    
وبناء على ذلك، فإن الضغط  . ألسباب مؤسسية أكثر مما هي فنية، بغية تفادي أي نزاع ممكن بين الجهات ذات المصلحة التقليدية والجديدة                

 .حده الذي يمكن أن يسهل توسيع ميدان النشاط في األمن الغذائي ليشمل إدارة الموارد الطبيعيةالمتزايد من طرف المستعملين هو و
 

وبمـا أن تدهـور التربة هو في نفس الوقت سبب لندرة األغذية وأثر لها، لذا، يتم عموماً رصده بصورة غير مباشرة عــن                        
 اقتصادية، يمكن قياس التصحر     -ن التصحر وعوامل بشرية واجتماعية      وبسبب الصلة الجوهرية الموجودة بي    . طريق نظام اإلنذار المبكر   

 .باستخدام نفس المنهجيات المستخدمة لتعيين األمن الغذائي
 

فالمقياس الزمني لنظام إنذار مبكر بخصوص األمن الغذائي يعتمد بصفة          . ولكـن، ال بـد من إجراء بعض أوجه التمييز الهامة           
واآلثار المترتبة على   . ت المنظور فيها، في حين أن عمليات التصحر تحدث في مدة متوسطة وطويلة            أساسـية علـى سرعة تطور العمليا      

.  الرعوي -التغـيرات المناخية وعلى تدهور التربة هي أبطأ من أن تُدَرج في تحليل للمخاطر مثل تحليل المحصول أو التحليل الزراعي                     
ام انذار مبكر بخصوص التصحر على فترة عدة سنوات بغية اظهار التغيرات بصورة             وبناء على ذلك، ينبغي أن يمدد المقياس الزمني لنظ        

 .واضحة
 :وثمة بندان لهما أكبر األثر وجديران بإيالئهما االنتباه، وهما 

 
المناطق التي  ‘ 1‘علـــى المستـــوى الجزئي، تحليل اآلثار المترتبة على القوى المحركة السكانية والبيئية في               )أ( 

المناطق التي تحدث فيها تغيرات     ‘ 3‘المناطق التي تشهد حركات نزوح سكانية؛ و      ‘ 2‘يها عمليات التصحر سريعة بوجه خاص؛ و      تكون ف 
 في النظم االنتاجية وتغيرات مناخية كبيرة في الوقت نفسه؛

 
لة خالل العقود األخيرة    على المستويين اإلقليمي والعالمي، تقييم وضع التصحر، مما يمكّن من تحليل التغيرات الحاص             )ب( 

 .تحديد درجة القابلية للتأثر‘ 2‘التقييم الكمي لمدى زحف التصحر، و‘ 1‘بغية 
 

  االستنتاجــات-رابعاً 
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ولكن، ينبغي . إن نظم اإلنذار المبكر هي اليوم في حالة تغير نتيجة للتغيرات التي طرأت على البيئة التكنولوجية التي تعمل فيها    
عملـية فـي االعتـبار المستعملين النهائيين الحاليين والمحتملين الذين يعيشون هم أيضاً في عالم تكنولوجيا المعلومات                  أن تـأخذ هـذه ال     
 .واالتصاالت الجديدة

 
 .وتدور المسائل الرئيسية حول معرفة كيف يمكن إنشاء نظام إنذار مبكر بدافع الطلب فعالً ال نظام هو ثمرة الدفع التكنولوجي 

 
أصبح إدماج تحليل المخاطر في تحليل مدى القابلية للتأثر، كإطار مرجعي هيكلي، نهجاً مشتركاً              . ضع لغة مشتركة  ضـرورة و   

لة مما يجعل التفاعل صعباً ويؤدي إلى                  . بصـفة عامة   وما زالت المعاني المختلفة لعبارتي القابلية للتأثر والمخاطر في النظم المختلفة مضِل
 .العزل

 
إن إمكانية الوصول إلى البيانات األساسية، على وجه الخصوص، ليست في           . لى البيانات وشفافية البيانات   إمكانـية الوصـول إ     

الوقت الحاضر غير مقيدة وال متيسرة في الحقيقة، وذلك بسبب الصعوبات المواجهة في جعل شبكة مصارف البيانات قابلة للتشغيل وبسبب 
 .لبياناتالفكرة القائلة إن الهدف النهائي هو جمع ا

 
 توافر عزم حقيقي على التعاون      - وال سيما في هذه المرحلة       -يتطلب أي نظام معقد     . تعجـيل التفاعل نحو إقامة شراكة حقيقية       

بيئة "وموقـف مبني على الشراكة تجاه تلك المؤسسات التي قد تسهم في تطوير هذا النظام وتجاه الوكاالت المانحة التي ُيطلب منها إيجاد                       
 .سياسية ومؤسسية" تمكينية

 
ما زالت القدرة على تفسير المعلومات متخلّفة عن االمكانيات النتاجها،          . انـتاج معلومـات مركزة تساعد على اتخاذ القرارات         

 .وهذا يتطلب من المستعمل أن يقوم بمهمة اختيار المعلومات عوضاً عن التحكم بها. ويفضي ذلك إلى خطر انتاج معلومات غير مركزة
ال يشكل المستعملون فئة متجانسة ال من حيث مهاراتهم      . ب من المستعملين أن يحددوا ما هي المعلومات التي يحتاجون إليها          ُيطل 

وال شك في أن ذلك يشكل صعوبة إضافية تواجه نظم اإلنذار المبكر التي يجب أن تقرر، . الفنـية وال مـن حيث المعلومات التي يطلبونها   
 . هو نوع المعلومات التي ينبغي توفيرهابدون أي وصالت فعالة، ما

 
بما يشمل جميع النظم قيد النظر العاملة على المستوى اإلقليمي أو           . التنمـية المالئمة للعقد على الصعيد الوطني ودون الوطني         

كر وطني أو محلي فكيف يمكن تطوير أي نظام إنذار مب. دون اإلقليمـي، حـتى لـو كانت تقدم معلومات على الصعيد الوطني أو المحلي     
 وظيفيا ومؤسسيا، بصورة تمكن من إدخاله في شبكة النظم المتوافرة حالياً كالنظم الموجودة قيد النظر اآلن؟

 
جميع نظم اإلنذار المبكر الموجودة قيد النظر آخذة في التوسع لتشمل مجاالت            . التعجيل في االنتقال من األمن الغذائي إلى األمن        

وبالمثل، تتحرك الدراسات التحليلية لمدى القابلية للتأثر نحو إيجاد تفاعل أفضل بين            . تصادي وإدارة الموارد الطبيعية   جديدة كالتخطيط االق  
الذي يعتمد على مجموعة متناسقة من      " األمن"وفي هذا الصدد، يوجَّه االنتباه إلى مفهوم        .  االقتصادية -التصـنيفات البيئـية واالجتماعية      

 .إالَّ من حيث مسار التحليلالبيانات وال يختلف 
 

وستصبح أنواع جديدة من السواتل     . تتطور تكنولوجيا المعلومات بصورة سريعة    . يجـب أالَّ يعتـبر التطور التكنولوجي أولوية        
ار، ُيعتبر  وفي هذا اإلط  . وبناء عليه، أصبحت نظم اإلنذار المبكر مجهزة بأدوات تزداد فعاليتها باطراد نظرياً           . قابلـة للتشغيل عما قريب    

 لتطوير تلك التطبيقات التي تلبي بالفعل احتياجات المستعملين النهائيين يعتبر ذا            - فيما يتعلق بهذه األدوات الجديدة       -إعطـاء األولويـة     
 .أهمية حاسمة
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 المرفق الرابع
 

 مساهمــة مالــي
 

 مبكر البيانات المستمدة من التجربة والمتوافرة اآلن عن نظام اإلنذار ال-أوالً 
 
 

 .تم تشغيل نظام اإلنذار المبكر في مالي للتنبؤ باألزمات الغذائية بغية تقديم المساعدات الالزمة بصورة أفضل 
 

 :ويرّد هذا النظام بصفة خاصة على األسئلة التالية 
 

 ما هي المناطق ومن هم السكان الذين قد يتعرضون لمشاكل غذائية أو تغذوية؟ )أ( 
 

 ات التي يجب توفيرها؟ وكيف يجب استخدامها؟ما هي المساعد )ب( 
 

يراقـب نظام اإلنذار المبكر المناطق المعرضة بصورة اعتيادية للخطر، أي المناطق التي سبق أن شهدت أزمات غذائية حادة،                    
الة السكان ويعتمد هذا النظام على بيانات تجميع بصفة دائمة عن ح.  من خطوط العرض14 دائـرة قضـائية شمالي الدرجة   173وهـي   

ويتم الحصول على المعلومات التي تغطي مجاالت مختلفة جداً لدى السلطات اإلدارية والفنية من القاعدة حتى القمة،                 . الـتغذوية والغذائية  
ل نشرة وتجمع هذه المعلومات في شكل تقرير شهري ينظر فيه ويعتمده الفريق العامل المعني بنظام اإلنذار المبكر، ثم ُينشر وُيعمم في شك     

 .شهرية
 

 :وتتكّون النشرة مما يلي 
 

 تقييم للوضع الغذائي وتوصيات التخاذ إجراءات؛ )أ( 
 

وهذه الدراسة  . دراسـة توليفـية تنطوي على ملخص لوضع الشهر المنصرم وللوضع بحسب كل مؤشر وكل منطقة                )ب( 
 التوليفية مخصصة لمتخذي القرارات بصفة رئيسية؛

 
 .وهذا مخصص للفنيين. هر الجاري بحسب الدوائر وبحسب المناطقبيان للوضع في الش )ج( 

 
 
 

 :أما المؤشرات التي يتم تحليلها بحسب الدائرة فهي المؤشرات التالية 
 

 قياس كمية التهاطل )أ( 
 

 الُمتِلفون )ب( 
 

 الريف الزراعي )ج( 
 

 ) حالة المراعي-االنتجاع (صيد األسماك /تربية الماشية في المزارع )د( 
 

 ) مغادرة مزارعين غير مترّحلين-حاالت القدوم (الترحال   )ه( 
 

 )الحبوب والماشية(األسعار في األسواق  )و( 
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 تغير العادات الغذائية )ز( 
 

 االحتياطيات الغذائية )ح( 
 

  التغذية-الصحة  )ط( 
 

ك التاريخ، وفر هذا النظام، بصورة منتظمة       ومنذ ذل . 1996أبريل  /وقد بدأ تشغيل نظام اإلنذار المبكر في مالي في شهر نيسان           
وتطوَّر النظام باطراد ووضع مؤشرات     . وفـي الوقت المناسب، ما يلزم من معلومات بخصوص المنطقة المعنية لتقديم المساعدة المالئمة             

دمها الحكومة كما تستخدمها الجهات ويشكل نظام اإلنذار المبكر اليوم أداة وقائية تستخ. موثوقاً بها أصبح تحليلها أدق فأدق على مر الزمن       
 .الممولة والجهات المانحة األخرى

 

  المؤشرات الدالة على أثر المتابعة البيئية-ثانياً 
 

إن إحدى العبر التي استخلصتها اتفاقية مكافحة التصحر من التجارب الماضية تتمثل في ضرورة أن تجري بانتظام متابعة تطور  
ومن المهم في هذا السياق أن تتوافر أدوات لقياس         .  من اتخاذ القرارات التصحيحية قبل فوات االستجابة       مكافحـة التصـحر بغـية التمكن      

الجهـود المـبذولة، وأدوات لتقيـيم أوجه القصور التي ينبغي معالجتها، بغية ضمان تنفيذ برامج العمل المعتمدة تنفيذاً كامالً على جميع                      
 .وهذه األدوات هي المؤشرات.  اإلقليمي، أو الدوليالمحلي، أو دون الوطني، أو: المستويات
ولقـد اعـتمد مؤتمر األطراف، في دورته األولى، وبناء على اقتراح لجنة العلم والتكنولوجيا، جدول مؤشرات لوضع االتفاقية                    

ة بغية تكييفه مع الخصائص وطلب مؤتمر األطراف، من جهة أخرى، أن ُيختبر جدول المؤشرات هذا في بلدان معنية مختلف. موضع التنفيذ
 .الوطنية والتصديق عليه

 
وتقوم األمانة الفنية الدائمة للهيئة المؤسسية المعنية بإدارة المسائل البيئية بدور الجهاز الوطني للتنسيق التفاقية مكافحة التصحر              

 إدارة الموارد الطبيعية قد انطلق اعتباراً من عام ولكن مشروع. وجدير بالذكر أن الهيئة المذكورة لم تقم باختبار مؤشرات األثر    . في مالي 
ويلخص الجدول الوارد أدناه األنشطة المضطلع بها منذ عام         .  في عملية توسيع قواعده لبيانات متابعة األثر بدعم من البنك الدولي           1997
1997. 

 
 29 إلى   27لمعقود في باماكو في الفترة من       وباإلضـافة إلـى ذلك، قدم اجتماع المائدة المستديرة القطاعي بشأن تمويل البيئة ا              

النظام الوطني  : ويتألف البرنامج من مشروعين هما    . ، إلـى الجهات الممولة برنامجاً وطنياً إلدارة المعلومات البيئية         1999مـايو   /أيـار 
لمكتسبة في ميدان نظام المعلومات     وسيقوم المشروع األول بتجميع الخبرات السابقة ا      . للمعلومـات البيئـية والشبكة الوطنية للرصد البيئي       

 .1985وعلى صعيد الرصد البيئي، تم تأسيس عدة شبكات للرصد في مالي منذ عام . البيئية
 

وبغية تقييم مجمل المكتسبات، ستقوم الشبكة الوطنية للرصد البيئي         . وقد استخدمت جميع شبكات الرصد هذه منهجيات متشابهة        
 .باستكمال تغطية األراضي الوطنية

 
 .لذا، يمكن القول بأنه سيتم، في المستقبل، االضطالع بأنشطة تتعلق بالمؤشرات الدالة على أثر المتابعة البيئية في مالي 
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 المالحظات

 
االنجازات 

 1998عام 

 
االنجازات عام 

1998 

 
االنجازات عام 

1997 

النتائج المتوقعة في نهاية 
 المشروع

 
 عناصر المشروع

تنظـيم الدعم    نشاط مستمر
ــن  ــدم م المق
ــبراء  الخــ
ــاريين  االستش
إلــــــى  
ــن  الموظفيـ
ــؤولين  المسـ

 عن المتابعة

ــع  ــيم أرب تنظ
 حلقات عمل

اختبار إلثبات صحة   
بطاقـات المعلومات   
 المتصلة بمتابعة األثر

 توســيع نطــاق -1 -
عدة البــيانات قــا

 لتشمل متابعة األثر

ــاعدة -2  -     إدارة قـ
 البيانات

تـم تقييم اختبار تقييم بطاقات          
المعلومـات المتصـلة بمتابعة     
األثـر وتـم إدخـال تعديالت       

وُوضــعت اللمســات . علــيها
النهائية لألدوات ووسائل الدعم    

 لمتابعة األثر

 مباشرة متابعة   2-1
  وتقييمهاألثر

ــلة   مواصــ
إعمال متابعة  

 األثر

تـم وضـع الصـيغة النهائية         
للمفهـوم التحليلي لوحدة قياس     

وتـم تعيين   . ة األثـر  مـتابع 
االختصاصــات للدراســات  

 إلطار  4المـتعلقة بالركائز ال       
  التقييم–المتابعة 

 
 

 متابعة إعمال   2-2
ــتابعة  ــام الم  -نظ

 التقييم

DT 149تقديم الدعم إلنجاز        نشاط مستمر
 مخططــاً الســتغالل 149، و

، (SAT)األراضي الزراعية   
 PAF 16، وPAT 108و

 متابعة تجميع   2-3
 البيانات

ــتحقق مــن  ا2-4    - - ل
 البيانات

 وضــع نظــام 5-2 -   - نشاط مستمر
ــية   ــتابعة البيئ الم

 الداخلية
ــدى 2-6 -   -  ــيم م  تقي

الـــتحكم بعملـــية 
التخطيط عن طريق   

 هياكل الدعم
أربعة تقارير   -

فصــــلية، 
وتقريران كل  
سـتة أشهر،   
 وتقرير سنوي

 تقارير  أربعـة 
ــلية،  فصـــ
وتقريـران كل   
ــهر،  ــتة أش س
 وتقرير سنوي

أربعة تقارير فصلية،   
وتقريـران كـل ستة     
 أشهر، وتقرير سنوي

 وضع التقارير   2-7 -
الدورية عن األنشطة   

 المضطلع بها
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بعـد إنشـاء البلديات     

 الريفية
ــي  ــتقدم ف ال
وضـع وتنفيذ   
الوثائق المعدة  
فــي عــام  

1998 

 26وضـــع 
تشخيصـاً عن   
الـــــبلديات 

 26وإنجـــاز 
SAC 

 تقييم التخطيط   2-8  -
 الالمركزي

تنظـيم حلقات    
العمل للتدريب  
علـى التقييم   

 الذاتي

مواصـلة تقييم   
ــيط  أداة التخط
فــي المــناطق 

 األخرى

التدريب على استخدام   
ــي  ــيط ف أداة التخط
كايس وكاتي وديؤيال   
وتقيـيم أداة التخطيط    
في بانكاس وبافوالبيه   
وتنظـيم حلقـة عمل     
ــالح   ــب لص للتدري
القائميـن باالتصاالت   

AT/CAT 

ــج 2-9 -  وضــع نه
للقيام بالتقييم الذاتي   

 االسهامي

ــتلف  إطـــالع مخـ
ــى   ــتويات عل المس
المعلومـات مرة كل    

 ثالثة أشهر

 نشـر نتائج    2-10 - - - -
المتابعة على مختلف   

 المستويات

تقديـم الدعم    -
مـرة كل ستة    

 شهرأ

 تنظيم الدعم   2-11 - - -
المقـدم إلى الهياكل    
الفنية والى البلديات   
الريفـــية حســـب 

 اقتضاء كل حالة
تحلــيل المنهجــية  
ــتائج   ــبعة والن المت
المحـرزة فيما يتعلق    
ــي  ــبرنامج الوطن بال
السـتغالل األراضي   

 (PNGT)الزراعية  
 :في بوركينا فاصو

   تخطيط التقييم-
  تعييـن صالحيات     -

 الخبراء االستشاريين
  فريق التقييم  إنشاء-
   تكوين الفريق-
   تجميع المعلومات-
  إعداد تقرير التقييم-

ــيم 2-12 -- - - -  تقيـــ
ــى   ــرحلة األول الم
ــروع  ــن مش مــ
إدارة المـــــوارد 

 الطبيعية

  اســتغالل تقريــر -
 التقييم

ــتائج - ــتغالل ن   اس
  التنفيذ–المتابعة 

ــتائج - ــتغالل ن   اس
 متابعة األثر

ــتائج - ــتغالل ن   اس
 المتابعة البيئية

ة وثيقة   إعداد مسود-
ــرحلة   ــروع الم مش

 الثانية

 الشروع في   2-13 - - - -
إعداد المرحلة الثانية
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 المرفق الخامس

 
 مساهمة المملكة العربية السعودية

 
 تجارب اإلنذار المبكر الجارية في المملكة العربية السعودية

 
 .مراقبة الفترات التي تسجل فيها درجات حرارة قصوى أو دنيا تفوق المعدالت السنوية أو تقل عنها، وتسجيل هذه البيانات -1
 
 .مراقبة معدالت هطول األمطار المتدنية جداً والبيانات المتصلة بها -2
 
 .مراقبة الفترات التي تهب فيها رياح عاتية وما يترتب عليها من أثر في زحف الرمال -3
 
 .كالجراد مثالً. ودراسة تنقلها ووجهات تنقلها والمناطق التي تتكاثر فيها. مراقبة انتشار الحشرات واآلفات -4
 
 .راقبة الموارد الطبيعية المتجددة ومنتجات المزارع، فضالً عن تقييم األوضاع السائدة، أي مدى تجددها أو إنتاجها أو عدمهم -5
 
 .استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد ومراقبة الموارد الطبيعية المتجددة ومنتجات المزارع -6
 

 :اإلدارات التي تستخدم نظم اإلنذار المبكر وتأخذ بها
 
 وزارة الزراعة والمياه -1
 مصلحة األرصاد الجوية وحماية البيئة -2
 الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية -3
 مركز الدراسات الصحراوية، جامعة الملك سعود -4
 ) القصيم-الرياض (كلية الزراعة، جامعة الملك سعود  -5
 )جدة(العزيز كلية العلوم المناخية ودراسات التلوث، جامعة الملك عبد  -6
 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا -7
 المعهد االختباري، جامعة الملك فهد للنفط والمعادن -8
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 المرفق السادس
 

 مساهمة سويسرا
 

 المحتويات
 

 موجز
 

 مقدمة -أوالً 
 

 نقطة االنطالق: نظام اإلنذار المبكر اليوم -ثانياً 
 

 روحةاألسئلة الرئيسية المط -ثالثاً 
 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها -رابعاً 
 

 الخاتمة -خامساً 
 

 المرفق
 

 المختصرات
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 موجز
 

ينبغـي أوالً بـيان أن األخـذ بـنظام إنـذار مبكر يعالج التصحر ينبغي أن يتم استناداً إلى تكنولوجيا تتجاوز الحدود الوطنية                         
 ".اإلنترنت"بها ستكون ومن ثم فإن أكثر التكنولوجيات التي سيتم األخذ . واإلدارية

 
ولتكويـن فكرة عن المعلومات المتاحة على اإلنترنت فيما يتعلق بالتصحر، وال سيما المعلومات التي يمكن استخدامها في نظام                    

 .(WWW) موقعاً على الشبكة العالمية 12لإلنذار المبكر، تم إجراء تحليل أولي ل  
 

ومن الواضح  . متاحة ولكن ليس من السهل الوصول إليها، وهي غير متجانسة شكالً          وُيستدل من التحليل أن ثمة معلومات كثيرة         
يغلب عليها الطابع ) وال سيما في أفريقيا(وبعض المناطق الجغرافية    ) مثل األرصاد الجوية والمؤشرات   (أن بعـض المياديـن المتخصصة       

باإلضافة إلى أن صلة الوصل بين المعلومات       . محلية ناقصة ومن وجهة نظر سويسرا، تبين أن بعض المعلومات ال        . اإلقليمـي أو القطري   
 .المتاحة وبين عملية اتخاذ القرارات لم تكن واضحة

 
وثمـة نتيجة أخرى تم استخالصها من التحليل، وهي ضرورة ضبط النوعية والتحقق من المعلومات الصادرة عن نظام اإلنذار                    

. ذات جودة ضمان مصداقية نظام لإلنذار المبكر وإمكانية استخدامه على األجل الطويلوال يمكن إال عن طريق معلومات موثوقة و. المبكر
 .وينبغي، كجزء من نظام اإلنذار المبكر، وضع ما يسمى بعنصر االستعراض واألخذ بنظام تقييم يلبي احتياجات الجهات المستخدمة

 
وقد يستفاد من النقاط المطروحة     . ة األساسية في هذا البحث    تُطرح بعض األسئل  : وفي ضوء النتائج المستخلصة في التقييم األول       

 .في توجيه مناقشات مقبلة تجري حول موضوع األخذ بنظام لإلنذار المبكر يعالج مسألة التصحر
 

  مقدمة-أوالً 
 

ر يركز  يعـرض هـذا البحث بعض األفكار ويطرح بعض األسئلة بهدف توجيه النقاش حول مسألة استحداث نظام لإلنذار المبك                   
 .على مسألة التصحر

 
لقـد ازداد تدفـق المعلومـات فـي السنوات الماضية ليس فقط في القطاع التجاري، بل وفي قطاع المنظمات الحكومية وغير                       

وباتـت اليوم إمكانية الحصول على المعلومات أسرع وأيسر، ولكن كثرة المعلومات المتاحة تجعل من األصعب دائماً                . الحكومـية أيضـاً   
هذه المشاكل الشائعة تسري أيضاً على المعلومات والبيانات المتصلة بالتصحر وعلى استخدامها كنظام لإلنذار              . الص ما يلزم منها   اسـتخ 

وبغية تنظيم البحث، فقد سعينا     . ويتعين تحديد نوع المعلومات التي ينبغي إتاحتها، وكيفية نقلها والجهات التي ينبغي إتاحتها لها             . المـبكر 
 ).1انظر الشكل ( العناصر المكونة لنظام اإلنذار المبكر بصفة عامة إلى تحديد

 
  الهيكل العام لنظام إنذار مبكر-1الشكل البياني 
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 ،)ويب(المعلومات المتاحة حالياً عن طريق الشبكة العالمية   
   نظم المراقبة وتوفير البيانات

 
 

 م العالمي لالعالم واالنذار           النظا
 )فاو(          المبكر بشأن األغذية والزراعة 

 
                             برنامج األمم المتحدة

                             للبيئة 
                                                                  

 قواعد     
                                       البيانات     

 
    رصد الغالف الجوي

    العالمي
 

                                           المرجوع

 ناتج نظام اإلنذار المبكر
  الحاالت العاجلة-
  الخرائط اإلجرائية-
 خطـط العمـل ورصـد نسبة-

    النجاح
 قائمة بعناوين الخبراء ومتخذي    -

   القرارات
ــى - ــول عل ــيهات للحص  توج

   المعلومات
  خدمات البريد اإللكتروني-
  التقييم نتائج-
  المؤشرات-
  أمور أخرى-

ــيع تجمــ
ــيانات البـ
ــيارها واخت
وما إلى ذلك

المرجوع

 عملية التقييم المستمر
 عمليات ضبط الجودة
 ميناحتياجات المستخد
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لجزء ويشمل اإلطار المظلل ا. يظهـر هذا الشكل الهيكل العام لنظام إنذار مبكر قائم بصفة رئيسية على الخدمات القائمة حالياً               : مالحظـة 
وينبغي أن تسهم عملية التقييم في تحسين الناتج بصورة         . الـذي قــد يتسـم بأقصـى درجات األولوية واألهمية بالنسبة إلى االتفاقية             

 .مستمرة
. القصوىوأول سـؤال مطـروح يحظـى باالهتمام يتعلق بالناتج الذي يتيحه نظام اإلنذار المبكر على وجه األولوية                   

 نظام االنذار المبكر على أنه نظام ينبغي أن يوفر معلومات موثوقة عن أكثر المشاكل إلحاحاً وأهمية على                  وألغـراض هذا البحث، اعتبر    
أو الوطنية فيما يتعلق بالتصحر وكذلك فيما يتعلق باإلجراء الذي ينبغي اتخاذه للتغلب على /أو اإلقليمية و/أو القارية و/األصعدة العالمية، و

ويجب أن يقدم نظام    . وقد يتسم هذا اإلجراء باألهمية على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل           .  حدتها هـذه المشـاكل أو التخفـيف من       
الذي تسجله هذه البرامج بغية تعزيز      ) أو اإلخفاق (اإلنذار المبكر معلومات عن برامج العمل أيضاً وأن يوفر معلومات إضافية عن النجاح              

 .تبادل الخبرات في مجال مكافحة التصحر
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وينبغي . ولـن يتسـنى تلبـية الشرط المذكور إال بواسطة تكنولوجيا معلومات تتصف بسرعة الوصول إليها ويسره                 
 ).الويب(بالتالي أن تكون هذه التكنولوجيا قائمة على الشبكة العالمية 

 
اإلنذار المبكر، حتى ولـم يتم تناول مسألة معرفة كيف يمكن تجميع المعلومات الوطنية أو المحلية وإدماجها في نظام         

وتثار في هذا البحث بعض األفكار واألسئلة التي        . وإن كانـت هـذه المسألة تتسم بأهمية أساسية ويجب أن تناقش في المستقبل             
 ).1انظر الشكل (سيستفاد منها في توجيه مناقشات مقبلة تجري حول مسألة إيجاد أسلوب فعال لتطوير نظام اإلنذار المبكر 

 روح يحظى باالهتمام يتعلق بالناتج الذي يتيحه نظام اإلنذار المبكر على وجه األولويةوأول سؤال مط 
 

 نقطة االنطالق:  نظام اإلنذار المبكر اليوم-ثانياً 
 

وهي ). 1انظر الجدول   ( موقعاً على الشبكة العالمية      12 أدناه تحليل ووتصنيف     1تم، على النحو المبين في الجدول        
 تقديم ملخص عن نوع     2ويتم في الجدول    . اً مفيداً بالنسبة إلى أي نظام إنذار مبكر يعالج مسألة التصحر          مواقـع قد تشكل أساس    

 التي تم تناولها ال تمثل جميع       12وال شك في أن المواقع ال         . المعلومـات، واإلطـار الجغرافـي والميدان التخصصي المعني        
وال يوفر التحليل إالّ    . لومات أو مالحظات أو بيانات هامة عن التصحر       المواقـع المتاحة على الشبكة العالمية والتي تتضمن مع        

 ).1999يونيه /أبريل وحزيران/نيسان(لمحة أولية وتمهيدية عن المعلومات المتاحة اليوم 
 

  مواقع الشبكة العالمية التي تم استقصاؤها ألغراض التقييم األول-1الجدول 
 

SITE-ADDRESSES         عناوين المواقع 
http://edcintl.cr.usgs.go/adds/adds.html 
www.agrhymet.ne 
www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african desk/index.html 
www.disastercenter.com/drought.htm 
www.eden-foundation.org/project 
www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/ECONOMIC/GIEWS/ENGLISH/giews.htm 
www.idndr.org 
www.info.usaid.gov/fews/fews.html 
www.medalus.leeds.ac./k/medalus.html 
www.unep.ch/earthz 
www.wcmc.org.uk 
www.vmo.ch/web/www/GOS.html 

فالنظم المتوافرة عديدة، وتركز على مجاالت وأبعاد       . وأظهـر االستعراض وجود عدم تجانس في المعلومات المتاحة         
مثل التنبؤ والرصد والبحوث والبيانات والرسوم البيانية       (جغرافـية ومواضـيع مخـتلفة، وتوفر أنواعاً مختلفة من المعلومات            

 ).والخرائط
 .ية محاولة تقييم جودة المعلومات التي تم الحصول عليهاولم تتم في هذه الدراسة التمهيد 

 
  التي تم استقصاؤها على الشبكة العالمية12 عدد فئات المعلومات التي ُوجدت في المواقع ال  -2الجدول 
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             المعلومات 
             المدرجة
             بشأن

 
 

 الموضوع

الشــروط الطبيعــية                          
 االيكلولوجية
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 لموارد المائيةا 3     2  1 4 2  1  1 4 1 2 1 3     3 25

ــحر  7  2  1 2  2 7 3  2  2 5 4  1 4    1 3 39 ــات (التص تح
 )التربية

 )مثل الجراد(اآلفات  3 1 1   1   1 1     2 1 1  1   1   11

 األوضاع المناخية 15 3 1  3 5  3 13 6 2 2 1 2 10 5 3 2 9 1 3 3 1 1 79

ق الزراعية  المـناط  3     2  1 4 2  1  1 5 2 2 1 3     3 27
  االيكلولوجية–

ــي  5  2   2  1 4 3  1  1 5 3 1 1 4    1 3 33 ــاء النبات / الغط
 استخدام األراضي

ــواع                           األضـــــ
ــية  -االجتماعـــ

 االقتصادية
 األوضاع الصحية 0        0      0    0      0

نزوح الــ/الالجــئون 0        0      0    0      0
 ألسباب بيئية

ــية  1     1   1 1     1  1  1     1 7 ــتاج الماش / إن
عدد رؤوس  /الصنف
 القطيع

 المؤشرات السوقية 8 2 1  1 4   4 4     5 3 2  4  1   2 34

 الكثافة السكانية 1     1   1 1     1  1  1     1 7

 االكتفاء الذاتي 2     1  1 1 1     1  1  1     1 8

 انتاج المحاصيل 7 1 2  1 3   4 4     4 3 1  5  2 2 1  33

                          

 
انظر التشعبات الموضوعية واإلطار الجغرافي في الجدول       (وبالرغم من توخي قدر من الموضوعية في اختيار مخطط التصنيف            

 ):3 و2لشكلين انظر ا(يمكن استخالص بعض النتائج ) 2
 

 المعلومات المتوافرة تركز جغرافياً على أفريقيا وتركز فيها على المستوى اإلقليمي أو الوطني؛ )أ( 
 

 ويعتبر الجانب المناخي ممتازاً فيما يتعلق بالميادين التخصصية؛ )ب( 
 

 وتدرج في أغلب األحيان معلومات بخصوص المؤشرات؛ )ج( 
 

 . تقريباً عن نتائج تقييم البرامجلم يعثر على أي معلومات )د( 
 

 :االستنتاجات األولية
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إن المعلومات األساسية الالزمة لنظام اإلنذار المبكر المتعلق بالتصحر متوافرة بصورة مشتتة بعض الشيء على الشبكة العالمية         
جمع بأسلوب يسمح باستخدامها مباشرة في      ولكن المعلومات لم تنسق أو ت     . مع قدر من التركيز على مواضايع معينة وإطار جغرافي معين         

وفيما . ذلك باإلضافة إلى أنه يجب التحقق من جودة المعلومات المتاحة بغية ضمان الموثوقية الالزمة لنظام اإلنذار المبكر. اتخاذ القرارات
 .صول إليها متعذراًيتعلق ببعض المواضيع والمناطق الجغرافية، كانت مصادر المعلومات قليلة أو، على األقل، كان الو

 
مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة       (والواقـع أن الـتجارب األخيرة بينت أنه تواجه في تنفيذ اتفاقيات أخرى               

من وحدات  وفي العديد   . صعوبات مماثلة فيما يتعلق بتدفق المعلومات وتجميعها      ) اإلطاريـة بشأن تغير المناخ، واتفاقية منطقة جبال األلب        
وفيما يتعلق ببعض   . تتم االشارة إلى التنسيق مع اتفاقيات أخرى      ) مـثالً تلك التي تخص منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة         (الخدمـة   

أي أن تبادل المعلومات، ومراقبة مستوى النجاح المحقق، ووحدات الخدمة          (األدوات التـي قـد تسـتخدم النجـاز مهـام من هذا القبيل               
 ). للوثائق، وتآزر القوى للحصول على المعلومات، هي أمور قابلة للتحقيق وقد تتيح فرصاً جديدةالمخصصة
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 نوع المعلومات والسياق الجغرافي والموقع الجغرافي: عدد فئات المعلومات التي وجدت:  2الشكل  
   ومدى تواتر استكمال المعلومات  

 

 

 نوع المعلومات السياق الجغرافي التحليل الجغرافيمدى تواتر استكمال المعلومات

نبؤ
الت

نبؤ 
الت

 
خل
لتد
ج ا
نام
بر

 

ييم
التق

صد 
الر

 

ال
ات
شر
مؤ

ذج 
نما
ع ال

ض
و

 

وث
بح
ال

 

يقيا
أفر

يكا 
مر
أ

 

سيا
آ

وبا 
ور
أ

اليا 
ستر

أ
 

مي
إقلي

 

ني
وط

 

لي
مح

 

مياً
يو

عياً 
سبو

أ
 

رياً
شه

 

حد
 وا
هر
 ش
من

ر 
أكث

 

ن 
مبّي

ر 
غي

 



ICCD/COP(3)/CST/6 
Page 45   

 
 
 
 

 فئات المعلومات التي وجدت في مواقع الشبكة العالمية: 3الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فئات المعلومات التي وجدت في مواقع الشبكة العالمية-3الشكل 

 
 

  األسئلة األساسية المطروحة-ثالثاً 
 

وقد يساعد الرد   . الرئيسية، تُطرح بعض األسئلة     1 وإلى المفهوم المبين في الشكل       1استناداً إلى النتائج المستخلصة في الجدول        
علـيها علـى توجيه مناقشات تجرى في المستقبل بشأن نظام إنذار مبكر يعالج مسألة التصحر كما يساعد على األخذ بنظام يوضع لتلبية                       

 :أما األسئلة المطروحة فهي. احتياجات الجهات المستخدمة
 

 ئة التي ينبغي إيالؤها األولوية القصوى؟ما هي فئة المستخدمين التي ينبغي استهدافها، وما هي الف )أ( 
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 ما هي أهم النواتج التي تحتاج إليها مختلف فئات المستخدمين؟ )ب( 
 

 من يعد المعلومات أو البيانات أو المالحظات األساسية وما هي أنواعها؟ )ج( 
 

 توى يجب أن يكون ذلك؟من يجب أن يكون مسؤوالً عن عمليات التجميع والتقييم وضمان الجودة، وعلى أي مس )د( 
 

 كيف يمكن أن تتاح المعلومات على المستوى المحلي؟  )ه( 
 

  اإلجراءات الواجب اتخاذها-رابعاً 
 

 ما هي فئات المستخدمين التي ينبغي التوجه إليها وما هي الفئات التي ينبغي إيالؤها األولوية القصوى؟
 

ر المبكر المخصصة لمعالجة التصحر قائمة طويلة، ولكننا نعتقد بأن نظم           إن قائمـة الجهـات التي يحتمل أن تستخدم نظم اإلنذا           
اإلنـذار المبكر ستسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار وأنه يجب، بناء عليه، أن تصمم لتلبية احتياجات متخذي القرارات والجهات المهنية                     

ستويات، ولكن مع التركيز على المستويات اإلقليمية ودون        على جميع الم  ) المؤسسـات المتخصصـة والمنظمات غير الحكومية وما إليها        (
 .اإلقليمية والوطنية وعلى مستوى المقاطعات

 
 :أما الترتيب التالي فهو ليس كامالً وال يبين األولويات، كما أن الفئات المذكورة فيه قد تتداخل مع بعضها 

 
 )ظمات غير حكومية وما إلى ذلكأشخاص ومؤسسات ومن(جهات اتخاذ القرارات والجهات المهنية من  
 )في مجال الوقاية واإلنتاج والبحوث(البلدان األطراف في االتفاقية ومؤسساتها ومنظماتها غير الحكومية، ورابطاتها  
 المنظمات غير الحكومية 
 السلطات الوطنية واإلقليمية والمحلية 
 عامة الناس 
 وسائط اإلعالم وناشرو األنباء 

 
 . في االتفاقية أن تحدد ترتنيب األولوياتوينبغي لألطراف 

 
وينبغـي أن تكـون نظـم اإلنـذار المبكر متاحة بصورة نظامية لجميع الجهات المستخدمة وينبغي أن توفر معلومات موثوقة                      

 .وبذلك ستضمن لها الموثوقية الالزمة على األجل الطويل. ومستكملة يسهل استخدامها وتكون مقبولة عموماً
 

 النواتج التي تحتاج إليها فئات المستخدمين المختلفة؟ما هي أهم 
 

مواقع الشبكة العالمية، وقواعد البيانات،     (يمكـن الحصـول على العديد من النواتج بفضل تكنولوجيا المعلومات المتوافرة حالياً               
وترد أدناه قائمة ببعض النواتج التي      . المستخدمةأما األولوية فستختلف باختالف الفئات      ) والنشرات االخبارية، والقوائم البريدية، والتقارير    

 . يمكن الحصول عليها
 

 لمحة عامة عن المشاكل المصادفة 
 )تقارير التقييم والملخصات(نتائج وملخصات برامج العمل  
 نظم المؤشرات 
 نماذج التنبؤ 
 )وحدات الخدمة االخبارية(دفع المعلومات  
 قوائم بأسماء الخبراء وعناونيهم 
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 قة المناقشةأفر 
 وحدات خدمة الوثائق 
 قوائم جرد البيانات 
 الخرائط 

 
وإذا مـا ُوضـعت عملـية تقييم منتظمة تعتمد على توجيهات المستخدمين، سيستفاد من مرجوع هؤالء المستخدمين في تحسين                     
قرب من جميع المنتجات المدرجة في القائمة       ولقد تبّين في مواقع الشبكة العالمية التي تم تحليلها ألغراض هذا البحث، أن ما ي              . المنـتجات 

 .متاحة في مكان ما، ولكن فيما يتعلق بمواضيع معينة أو مناطق جغرافية محدودة فقط
 

في إطار التصحر قد تكون من أهم النواتج التي تحتاج إليها           ) بمعنى التنبؤ (إن المعلومات المجمعة عن مشاكل قائمة أو متوقعة          
ويجب أن تنتج هذه المعلومات دون إنشاء نظم مراقبة وتجميع بيانات إضافية تحتاج إلى استثمارات كبيرة على                 . جهـات اتخـاذ القرارات    

ما هي قاعدة البيانات المستخدمة وكيف      (األجـل الطويل، بل باالعتماد على عمليات تجميع عاقلة قائمة على قواعد محكمة ومعايير دقيقة                
 ).تستخدم

 
وإذا كانت النتائج التي يتم الحصول عليها مختلفة، يمكن         . تلفة في عملية التجميع وفي نهج التنبؤ      ويمكـن اسـتخدام أساليب مخ      

 .تفسير أسباب ذلك واسباب عدم التيقن
 

وثمـة فـئة أخـرى مـن المنتجات تتسم بأهمية بالغة وهي تتمثل في تبادل الخبرات، وال سيما لدى تناول المسائل المتصلة                        
وإذا ما نظرنا إلى    . وال يوجد اليوم سوى قدر قليل من المعلومات عن البرامج الناجعة على الشبكة العالمية             . بالتدابـير وبخطـط العمـل     

يتضح أن تمثيل المستوى المحلي نادر بالرغم من أن         ) 2انظر الجدول   (التحلـيل الجغرافـي للمعلومـات المقدمة في دراستنا التحليليلة           
 .ي المقام األولاإلجراءات المتخذة تخص هذا المستوى ف

 
 من يعد المعلومات والبيانات والمالحظات األساسية وما هي أنواعها؟

 
 .يتم اليوم اللجوء بصورة متزايدة إلى استخدام أدلة البيانات التوصيفية للبحث عن المعلومات والبيانات على الشبكة العالمية 

 
ويفيد دليل البيانات التوصيفية في تعيين من يمكن له أن يوفر  . مةولتجميع المعلومات المشغلة بصورة ال مركزية، يلزم لمحة عا 

ويمكن لهذا الدليل أن يبين أيضاً متى بدأ تجميع البيانات والمعلومات وحتى أي تاريخ              . أي نـوع مـن البـيانات وعن أي منطقة جغرافية          
لناجمة عن عدم توافر لمحة عامة وإلتاحة استخالص        وقد تكون مثل هذه األداة نقطة انطالق للتغلب على الصعوبات ا          . سيسـتمر تجمـيعها   

 .شتى أنواع وأشكال المعلومات الالزمة بسرعة
 

فعلى سبيل المثال، قد تظهر الخالصات، كتلك الواردة في         . كمـا ييسر الجرد تعيين الثغرات الموجودة في المعلومات والبيانات          
ي المواضيع التي ال تتاح عنها سوى معلومات قليلة أو ال تتاح عنها أي              أو ما ه  ) على المستوى المحلي  (، مـا هـي المناطق       1الجـدول   
 . معلومات

 
 من يجب أن يكون مسؤوالً عن عمليات التجميع والتقييم وضمان الجودة وعلى أي مستوى يجب أن تكون هذه المسؤولية؟

 
يع ومن مؤشرات وبيانات وما إلى ذلك من         المعلومات، يجب أن يتم تحديد ما يلزم من عمليات التجم          بجردإلـى جانب ما يسمى       

ومن المهم جداً، في نظرنا، أن يحدد مؤتمر األطراف بعض القواعد والمعايير وما يجب استخدامه من                . أمـور تفيد في النماذج المستخدمة     
المتفق عليها قبول نظم وسيتم على أساس مصادر المعلومات وعملية التقييم . معلومـات ومصـادر ومعايـير جودة في نظم اإلنذار المبكر    

 .اإلنذار المبكر واستخدامها على نطاق واسع
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وتحتاج . ويجـب باإلضافة إلى النقاط السابقة، تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بعملية التجميع وضمان جودة المعلومات األساسية                
عل المعقد للغاية القائم فيما بين مختلف الجهات نواتـج نظـم اإلنـذار المـبكر المخصصة لمعالجة التحصر إلى وحدة لتنسيقها بسبب التفا       

أما مدى قيام هذه الوحدة بتجميع المعلومات في حد ذاتها أو وجوب قيامها بتكليف جهة أخرى بمثل                 . الموفرة للبيانات وللمعلومات األساسية   
وتلك هي مهمة أساسية    .  العمل بوضوح  هـذه المهمة فهو أمر أقل أهمية مقارنة بتأمين عمل موثق وتعيين من يجب أن يؤدي أي نوع من                  

 .من المهام التي ينبغي أن يضطلع بها الخبراء والشركاء المعنيون
 

 كيف يمكن أن تتاح المعلومات على الصعيد المحلي؟
 

نظمات ولكن يمكن لهذه الم   . يتضح من دراسة الشبكة العالمية أن المنظمات المحلية أو الوطنية قلما تسهم في البيانات المتوافرة               
فيجب أن تناقش أيضاً إمكانية إشراك هذه الجهات الهامة جداً المنتجة للبيانات            . أن تقـدم بيانات ومالحظات تتسم بدرجة أكبر من التفصيل         

 .ذلك باإلضافة إلى أن المنظمات المحلية أو الوطنية هي التي يمكن لها أن تحفز على اعتماد تدابير فعالة. في نظم اإلنذار المبكر
 

  الخاتمة-مساً خا
 

إن نظـام اإلنـذار المبكر المخصص لمعالجة التصحر على األصعدة اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية وعلى صعيد المقاطعات     -1
 .المتاحة بالفعل) البيانات وما إليها(والصعيد المحلي ينبغي أن يكون قائماً على تكنولوجيا الشبكة العالمية وعلى المعلومات األساسية 

 
 .وإلنشاء نظام إنذار مبكر فعال، ينبغي الرد على األسلئة الخمسة المطروحة أعاله -2
 
في استخدام مختلف   ) كاالتفاقية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وما إليه        (إن التنسيق مع أمانات االتفاقيات األخرى        -3

 .ز األعمال التي ينبغي إنجازهاأدوات إدارة المعلومات قد يساعد على التعجيل في إنجا
 
إن المعلومـات التي توفرها نظم اإلنذار المبكر المخصصة ينبغي أن تتاح لمعالجة التصحر لجماعة واسعة من المستخدمين في                    -4

نظام عملية للتقييم   ويجب أن يشمل ال   . جميع أرجاء العالم بنشر المعلومات المجمعة التي يعتمد عليها في عملية اتخاذ القرار وبتبادل الخبرة              
 . ولضمان الجودة

 
 .وينبغي أن تشمل ذلك أيضاً عملية لمتابعة المعلومات -5
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