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اهل للدف  ٢ل للجانمج عم للل هيئ للة التفاع للل ب للا العل للو والسياس للات لف للرتة
السنتا ٢٠١٩-٢٠١٨
تقر ر توليفي لألما التنفيبي*

موجز
طلب مؤمتر األطراف ،مبوجب املقرريين /21م أ 13-و/29م أ ،13-الفقرر  ،3إىل
هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات (هيئة التفاعل) أن تقردم ،إطراي اهلردف  2مرن بررجم
عملهررا لفررل السررنتني  ،2019-2018إيشررادات تقنيررة إىل األطرراف مررن أجررل دع ر اعتمرراد
وتنفيذ تدخالت برية ألغراض إداي اجلفاف والتخفيف من آاثيه؛
وتترريإ إداي األيا رري ًرلراف للتخفيررف مررن آاثي اجلفرراف ،وبةرررل أعر عرراد تر يررز
األعمر ررال علر ررا سا داي السر ررتباقية للضفر ررافسة وتزير ررد أي ر راف مر ررن قر رردي األشر ررخا والر ررن
ا يرولوجية علا مقاومرة آاثي اجلفرافة وعقرب اسرتعراض علمري واسرا النجرا  ،أجررت هيئرة
التفاعل تقييماف لر ً 14ئة من ًئات تدابري ا داي املستدامة لأليا ي أيبعة أنواع لستخدام

__________

*

قُ ِّدم هذا التقرير بعد املوعد احملدد لري يت من أحدث املعلوماتة
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األيا رري (الزياع ررة ،والرع رري ،والا ررايت واأليا رري املة ررضر  ،والس ررتخدام املخ ررتل لأليا رري)
يس ررتند إىل املب رراديات القافم ررة لتفاقي ررة األم ر املتح ررد ملراًح ررة الت ررحر س رريا يي ررد أ ررر
تدهوي األيا ية وتوًر نتاف هذا التقيي أساساف سليماف مرن الناحيرة العلميرة لفهر الريفيرة الر
ميرررن أن تسرره ررا إداي األيا رري التخفيررف مررن آاثي اجلفرراف وإداي املخرراطر ،ررا يررؤد
إىل اق رلام مفهرروم جديررد هررو ا داي الذ يررة لأليا رري مواجهررة اجلفرراف وإيشررادات عمليررة
لاليتقاء ذا املفهومة
وتعر رررض هر ررذه الو يقر ررة أنة ر ررجة ا ر ررجلعت ر ررا هيئر ررة التفاع ر ررل بة ر ر ن هر ررذا اهل ر رردف
مررا تعرررض مرروجزاف للنترراف الرفيسررية املنبعقررة عررن التقريررر التقررع املعنررون سالعالقررة بررني األيا رري
واجلفر ررافي تعزير ررز دوي التر رردخالت الربير ررة التخفير ررف مر ررن آاثي اجلفر رراف وإداي املخر رراطرسة
وتةرمل هررذه الو يقررة أي راف اسررتنتاجات ومقلحررات ري تن ررر ًيهررا جلنرة العلر والترنولوجيررا
دويهتا الرابعة عةر ة
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أو ا -معلومات أساسية
 -1اعتمد مؤمتر األطراف اتفاقية األم املتحد ملراًحة الت حر مقريه /21م أ13-
برجم عمل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات (هيئة التفاعل) لفل السنتني 2019-2018
(املق ررري /21م أ ،13-املرً ررق)ة و إط رراي اهل رردف  2م ررن ب رررجم العم ررل ه ررذا ،يُجل ررب إىل هيئ ررة
التفاعل ستقرد إيشرادات لردع اعتمراد وتنفيرذ تردخالت بريرة ألغرراض إداي اجلفراف والتخفيرف
مررن آاثيهس اس ررتناداف إىل اس ررتعراض التقررايير التوليفي ررة احلالي ررة وا حالررة ،إ ا ل ررزم األم ررر ،إىل املراج ررا
األساسرريةة وقررد عررز ل ر املقررري /29م أ 13-حيررط طُلِّررب إىل هيئررة التفاعررل الفقررر  3أن
ترروًر ا يشررادات التقنيررة املبينررة املقررري /21م أ 13-سرريا دعررو اتفاقيررة مراًحررة الت ررحر
السياساتية املتعلقة يجلفافة
 -2وطُلررب إىل هيئررة التفاعررل ،وًق راف لوليتهررا احملرردد املقررريين /23م أ 11-و/19م أ،12-
أن ِّ
تقدم إىل جلنة العل والترنولوجيا ،ت قياد مرتب هذه األخري  ،إيشرادات موا ريعية وا رحة
وحمدد بعناية بة ن الحتياجات من املعايف العلمية وأن دد الجريقرة املعلرا للم ري قردماف (علرا
سرربيل املعررال ترليررف خبررري أو جمموعررة مررن او ررباء أو املعاهررد) مررن أجررل تلبيررة هررذه الحتياجررات
تقري أن ترليف معهد هو الجريقة املعلا للم ي قدمافة
املعرًيةة وًيما خيص اهلدف َّ ،2
 -3و ررت قيرراد مرتررب جلنررة العل ر والترنولوجيررا ،لرراغت أمانررة التفاقيررة وهيئررة التفاعررل
مررذ ر مفرراهي واخت الررات ومعررايري لتقيرري املقلحررات لألعمررال العلميررة املت ررلة يهلرردف 2ة
وعقب تقد عجاءات تناًسية عامة إىل  16مؤسسة متخ ة هذا املو وع من ل منجقة
العررا  ُ ،لِّفررت مؤسسررة يوني ر للحراجررة واسررتخدام األيا رري (مؤسسررة يوني ر ) مبهمررة و ررا
تقرير بتوجيه من هيئة التفاعل؛
 -4وخالل الجتماع العامن هليئة التفاعل ( 12-10تةرين األول/أ توبر  ،)2018انتها
الفريررق العامررل هليئررة التفاعررل املعررع يهلرردف  ،2يلتعرراون مررا علرري مؤسسررة يوني ر  ،مررن ديررد
نجررا التقريررر التقررع ،آخررذاف العتبرراي التعليقررات الروايد بةر ن املررذ ر املفاهيميررة مررن األع رراء
واملراقبني هيئة التفاعرل و رذل تولرياهت بةر ن املؤلفرات العلميرة ودياسرات احلرالت ا ًراديرة
ات ال ررلة ال ر ميرررن أن ترررون مفيررد إعررداد الو يقررةة وملررت الق ررااي اهلامررة الرفيسررية ال ر
ُحر ِّرددت خررالل اجتمرراع ديررد النجررا مررا يلرريي (أ) اجلمهرروي املسررتهدف وجمررال تر يررز التقريررر؛
(ب) س ررعة التقري ررر وتفالر ريله؛ (ج) العالق ررة ب ررني األيا رري واجلف رراف وآاثي األنة ررجة ا نس ررانية
املتعلق ررة ةداي األيا رري واملي رراه والتخفي ررف م ررن آاثي اجلف رراف؛ (د) العنال ررر التمريني ررة الرفيس ررية
لعتمرراد وتنفيررذ الترردخالت الربيررة؛ (د) ليررل املبرراديات العلميررة والعلميررة  -السياسررية القافمررة
أو اجلايي ررة ات ال ررلة ل ررمان قي ررق القيم ررة امل رراًة وةن ررب ال دواجي ررة العم ررلة و اي ررة
الجتماع ،ات ُِّّفق علا مةروع خمج مةروم للمحتوىة وبعد ل  ،قامت هيئة التفاعل ،بتعاون
و يررق مررا أمانررة التفاقيررة ،ي شرراف علررا عمررل اوررباء املرلَّفررني مررن خررالل اجتماعررات اًلا ررية
وات الت إلرلونية منت مةة
 -5ومتةياف ما املقري /19م أ 12-وا جراءات الداخلية هليئة التفاعل ،أجرت هيئة التفاعرل
األ رب حضماف استعرا اف علمياف ملةروع التقرير التقع قبل أن خي ا لستعراض دويل مستقل مرل
خ ررباء املي رردان اخت رايه الرفيس ران املة راي ان هليئ ررة التفاع ررل م ررن ررل منجق ررةة و ررمن املؤلِّف رران
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املتةر رراي ان الرفيسر رريان للتقرير ررر التقر ررع أن ر ررا ةير ررا التعليقر ررات ال ر روايد اسر ررتعراض األق ر رران
يلعتبرراي املناسرربة واسررتعرض مرتررب م رؤمتر األط رراف أي راف مرروجزاف للتقريررر التقررع الررذ قدمرره
يفيس جلنة العل والترنولوجياة
 -6وسرريُتام املةررروع النهررافي للتقريررر التقررع املعنررون سالعالقررة بررني األيا رري واجلفررافي تعزيررز
دوي الترردخالت الربيررة التخفيررف مررن آاثي اجلفرراف وإداي املخرراطرس ومرروجز م ررتب برره للعلرروم
والسياسررات الرردوي  14للضنررة العل ر والترنولوجيا/الرردوي  14مل رؤمتر األط ررافة ويرررد هررذه
الو يقررة مرروجز للنترراف العلميررة الرفيسررية املنبعقررة عررن التقريررر التقررع ،تليرره اسررتنتاجات وجمموعررة مررن
املقلحات القابلة للتنفيذ لري تن ر ًيها جلنة العل والترنولوجيا دويهتا الرابعة عةر ة

اثني ا -موجز النتائج العلمية الرئيسية
ألف -املقدمة والتعار ف والنطاق
 -7اجلفاف هو أحرد املسرببات الرفيسرية لنعردام األمرن الارذافي واملرافي العراملي الر ترؤ ر علرا
ا نتاج الزياعي والولرول إىل الارذاء واملراءة وميررن للضفراف ،احلرالت الق روى ،أن سررب النرا
علررا التخلرري عررن أيا رريه  ،واللضرروء إىل اهلضررر يعتبايهررا اسرلاتيضيته األخررري لرسررب الررر (،)1
األمر الذ يزيد من لعوبة احتمال الق اء علا اجلوع وسوء التاذية حبلول عام 2030ة
 -8واهل رردف م ررن التقري ررر التق ررع ال ررادي ع ررن هيئ ررة التفاع ررل ومؤسس ررة يوني ر ر ه ررو تق ررد
استعراض شامل للتقايير التوليفية واملنةويات الرفيسية القافمة مرن أجرلي (أ) تسرلي ال روء علرا
إمر رراجت الت رردخالت الربي ررة للتخفي ررف م ررن آاثي اجلف رراف ب رزايد ق رردي ال ررن ا يرولوجي ررة عل ررا
املقاومررة والرًرراه الجتمرراعي والقت رراد للسررران؛ (ب) تقررد ا يشررادات لرردع اعتمرراد وتنفيررذ
تدخالت برية ألغراض إداي اجلفاف والتخفيف من آاثيه سيا ييد أ ر تدهوي األيا ية
 -9وح يررت ا داي املسررتدامة لأليا رري ،واحللررول املسررتمد مررن الجبيعيررة ،والتريررف القرراف
علررا الررن ا يرولوجيررة ،واحلررد مررن خمرراطر الر روايث القرراف علررا الررن ا يرولوجي رة يع رلاف
العلمرراء ولررانعي السياسررات العرراملني علررا معاجلررة ترردهوي األيا رري ،والتخفيررف مررن آاثي تاررري
املناخ والتريف معه ،وحفظ التنوع البيولوجي ،واحلد من الرروايث املت رلة يمليراه ،بولرفها ُُضراف
اسررتباقية وًعالررة لتحسررني قرردي الررن ا يرولوجيررة وا نسرران علررا املقاومررة علررا املرردى الجويررلة
ولئن انت هذه النه ةيعها تنجو علرا ارات ًريرد  ً ،را ةيعراف تروًر أمعلرة لتردخالت بريرة
هلا أمهيتها سيا اجلفافة
عرف التدخالت الربية هذا التقرير علرا أ را إجرراءات مرتبجرة يلسرتخدام وا داي
 -10وتُ َّ
املستدامني لأليا ي ،مبا لر اسرتعاد املنراار الجبيعيرة أو املنراطق األحيافيرة وإعراد هيلهراة
وهنرا طاففررة واسرعة مررن التردخالت احملتملررة الر مترررن مرن القرردي علرا مقاومررة اجلفراف ،مبررا
ل بعض أنواع اهليا ل األساسية جلما املياه أو مراًحة ات اللبة ،و ايسات الزياعة الذ ية
مناخيراف معررل الزياعررة احلاً رة لللبررة وترنولوجيررات سرني فرراء اسررتخدام امليراه والتحرري وإعرراد

__________
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التحر رري ة وه ررذه الت رردخالت تتقاسر ر ا ررات أساس ررية م ررن مف رراهي ا داي املس ررتدامة لأليا رري،
واحلل ررول املس ررتمد م ررن الجبيعي ررة ،والتري ررف الق رراف عل ررا ال ررن ا يرولوجي ررة ،واحل ررد م ررن خم رراطر
الرروايث القراف علرا الرن ا يرولوجيرة وتروًر ًرلراف لتخفيرف آاثي اجلفراف وب رفة أعر عراد
تر ي ررز ا جر رراءات عل ررا سا داي الس ررتباقية للضف ررافس ،وم ررن ا ايد ق رردي ال ررن ا يرولوجي ررة
والسران علا مقاومة آاثي اجلفافة
 -11واس ر ررتناداف إىل اس ر ررتعراض منهض ر رري للت ر رردخالت الربي ر ررة واجلف ر رراف إط ر رراي ر ر ر ا داي
املسررتدامة لأليا رري ،واحللررول املسررتمد مررن الجبيعيررة ،والتريررف القرراف علررا الررن ا يرولوجيررة،
واحلد من خمراطر الرروايث القراف علرا الرن ا يرولوجيرة ،يقردم هرذا التقريرر مفهومراف جديرداف هرو
ا داي الذ ية لأليا ري مواجهرة اجلفراف ملوالرلة ديرد خ رافص تلر املمايسرات مرن أجرل
التخفيف من آاثي اجلفاف (أ مراًحة آاثي اجلفاف وقابلية الت ر)ة وتساعد تردخالت ا داي
الذ ية لأليا ي مواجهة اجلفاف هذه علا سني قدي اللبة علا قبول امليراه والحتفراهب را
وا ً رراج عنهررا ونقلهررا ،وعلررا ايد فرراء اسررتخدام امليرراه النبررا تة وميرررن أن تفعررل ل ر
عموم راف عررن طريررق ايد إمرردادات امليرراه مرره احتاجررت إليرره الرافنررات احليررة (معررل ن ر احملالرريل
اجلذييررة) أو عررن طريررق احلررد مررن الجلررب علررا امليرراه (معررل أن رواع احملالرريل املقاومررة للضفرراف)ة
وتسراه ترردخالت ا داي الذ يررة لأليا رري مواجهررة اجلفرراف ةنررب ترردهوي األيا رري واحلررد
منه وعرس اةاهه إطاي ييد أ ر تدهوي األيا ية
 -12ومررن املسررل برره علررا نجررا واسررا عرردم وجررود تعريررف مقبررول عامليراف للضفرراف ،وقررد و ررا
تع رراييف اجلف رراف أل ررحاب م ررلحة خمتلف ررون خ ررايج جوان ررب األيل رراد اجلوي ررة وح رردها ،وم ررددوها
حبس ررب ديج ررة آاثيه ررا أساس راف عل ررا القجاع ررات الزياعي ررة واهليديولوجي ررة والجتماعي ررة  -القت ررادية
وا يرولوجي ررةة وس ررب أن ير ررون ل ررانعو الق ر ررايات عل ررا عل ر ر ن تع رراييف اجلف رراف ون رردي املي رراه
والقحولة قد ترون هلا آاثي علا ًعالية السياسرات املرتبجرة را ،ل سريما عنرد الن رر العالقرة برني
اجلفاف واأليا ي إ أن تعاييف خمتلفة خذ (أو ل خذ) احلسبان األيض بجر خمتلفةة
ستخدم ا السياسات الوطنية علا ما إ ا
 -13وسيؤ ر ًه تل التعاييف والريفية ال تُ َ
انررت هررذه السياسررات تعرراك بةرررل مالف ر رالف مررن إداي األيا رري واجلفرراف ومررا إ ا انررت
اسرلاتيضيات وخج ر عمررل إداي اجلفرراف تةررمل إجرراءات لسررتخدام األيا رري وإداي األيا رري
اسررتعاد /إعاد هيررل قررادي علررا التخفيررف مررن آاثي اجلفررافة وهنررا حاجررة ملحررة إىل سررني
ًه ر العالقررة بررني الترردخالت الربيررة والتخفيررف مررن آاثي اجلفرراف مررن أجررل سررني توجيرره ويلررد
التدخالت والسياساتة ويف مجيع احلا ت ،تُعد ا ستجابة البشر ة عنصرا ابلغ األمهية جيب
أن كون جزءا من أي هنج استباقي فعال لتخطيط إدارة اجلفاف واألراضية
 -14ومررن املسررل برره ،سرريا اجلفرراف ،أن م ررجلحات التخفيررف وا داي والسررتضابة هلررا
االل معاين وتعراييف مت رايبة عرري مرن األحيرانة ويةرري اسرتخدام التخفيرف هرذا التقريرر
إىل ا جر رراءات والر رربام الرامي ررة إىل في ررف ا اثي الناة ررة ع ررن اجلف رراف أو ح رره منعه رراة وعل ررا
العم رروم ،غالبر راف م ررا ت ررف ا داي والس ررتضابة ا جر رراءات املتخ ررذ لتخفي ررف ا اثي أ ن رراء وق رروع
احلرردث أو بعرردهة و هررذا التقريررر ،يُسررتخدم م ررجلإ ا داي السررتباقية م ررجلإ شررامل ميعررل
امل ررجلحات العال ررة عن ررد الن ررر إليه ررا س رريا التخج رري والتح ررري لل ررروف الق رروى قب ررل
حدوث ال عويت املرتبجة يجلفافة
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عرف مفهوم إداي خماطر اجلفاف املسرتخدم هرذا التقريرر علرا أنره عمليرة مسرتمر مرن
 -15ويُ َّ
التحلرريالت وتعررديل وترييررف السياسررات وا ج رراءات الراميررة إىل احلررد مررن خمرراطر اجلفرراف ،مبررا
ل احلد من قابلية الت ر وتعزيز قدي السران املت ريين علا املقاومرةة وتر رز إداي خمراطر اجلفراف
علررا إنةرراء جمتمررا قررادي علررا مقاومررة آاثي اجلفرراف مررن خررالل احلررد مررن خمرراطر اجلفرراف وتعزيررز
الفررر البيئيررة وامتمعيررة والقت ررادية ا ن و األجررل الجويررلة وتسررل ن املخرراطر ل ميرررن أبررداف
إ التها متاماف وأن احلد من املخاطر ميرن أن يرون علا حساب أهداف جمتمعية أخرى()2ة
 -16ويُعر َّررف التخفي ررف م ررن خم رراطر اجلف رراف املس ررتخدم ه ررذا التقري ررر عل ررا أن رره أي رة ت رردابري
هيرلية/ماديررة (معررل احملالرريل املناسرربة والسرردود واملةرراييا اهلندسررية) أو ترردابري غررري هيرليررة (معررل
السياسررات والتوعيررة وتجرروير املعررايف واللت رزام العررام و ايسررات التنفيررذ) تُتخررذ للحررد مررن ا اثي
ال اي للضفافة

ابء -الروابط القو ة با استخدا األراضي واستخدا املياه واجلفاف
 -17هنر را ل ررالت قوي ررة ب ررني عالق ررة اجلف رراف واأليا رري م ررن جه ررة وقر ررايات ا نس رران بةر ر ن
اسررتخدام األيا رري وتايررري اسررتخدام األيا رري ال ر تررؤ ر علررا ترواًر امليرراه و رردد الررن ا يرولوجيررة
وقدي ا نسان علا مقاومة آاثي اجلفرافة وت رل امليراه إىل األيا ري عرن طريرق التهجرال و بعرض
املناخات والن عن طريق الر ة وتاادي األيا ي عن طريق اجلراين السجحي (املياه ال ل متت ها
املنحديات) ،والنتإ (املياه املنبععة من النبا ت عنردما ترربد) ،وتبخرر اللبرة
اللبة وةر بعد ل
(ًقرردان امليرراه مباشررر مررن سررجإ األيض ،ل سرريما األسررجإ اجلرررداء واملانعررة للتسرررب) ،و بعررض
احلررالت عررن طريررق ال رررف اللررجناعي (إ الررة امليرراه الفاف ررة عررن طريررق أجبيررب أو بالطررات ررت
سررجإ األيض)ة وبررني الترردًقات الداخلررة واوايجررة ،تبقررا بعررض امليرراه اللبررة لفرلات مررن الررزمن؛
وتتوقف مية ومد زين مياه اللبة علا خ رافص اللبرة ،معرل حمتروى املرواد الع روية وحيرز املسرام
وحضمها ،وعلا عمليات من قبيل معدل التسرب ،أ سرعة نفا املياه اللبةة
 -18و حني ميرن لللبة ال حية أن زن املياه ال ميررن أن تررون مبعابرة عرا ل أوقرات
اجلفرراف ،ررد ترردهوي األيا رري ال رذ يتسرربب ًيرره ا نسرران مررن قرردي اللبررة علررا احتضررا امليرراه
وي خ ندي املياه ويزيد مرن قابليرة التر ر يجلفرافة ومرن ا ،مرن شر ن اسرتعاد أو إعراد هيرل
األيا ي املتدهوي وتعزيز لحة اللبة أن يساعد علرا سرني القردي علرا مقاومرة آاثي اجلفرافة
ًفقدان اللبة ،ول سيما الجبقات العليا ال تت من مع املواد الع وية ،يؤد إىل اخنفاض
القدي علا الحتفاهب برطوبة اللبةة وميررن أن يسره تردهوي األيا ري أي راف احلرد مرن تسررب
املي رراهة وق ررد خل ررت دياس ررات النمذج ررة العاملي ررة إىل أن إداي املي رراه اللب ررة مبزي ررد م ررن الفعالي ررة
تنجو علا إمراجت بري لتحسني إنتاج احملاليل واحلد من الرميرة ا ةاليرة مرن ميراه اجلرراين
السجحي النات عن الن الزياعيةة واألسجإ غري املنفذ للماء معل األيلفة متنرا تسررب اللبرة،
ا يق ي علا تسرب مياه األمجاي والتاذية الجبيعية للمياه اجلوًيةة
__________

()2
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جيم -الثغ لرات وا يتياجللات دمللاا ارسللات اسللتخدا األراضللي وإدارة األراضللي يف
إدارة خماطر اجلفاف كنهج استباقي
 -19إن النه وا جرراءات السياسراتية الر تسرعا إىل تقرد إغا رة لحقرة إىل املت رريين مرن
اجلفاف من سران وأنةجة اقت ادية أقرل ًعاليرة مرن ا جرراءات السرتباقية الر تسرتخدم تردابري
إداي خم رراطر اجلف رراف للتخفي ررف م ررن آاثي اجلف ررافة والس رلاتيضيات القافم ررة ح ررول ا غا ررة م ررن
اجلفرراف والترردخالت الالحقررة مرلفررة و فررز علررا موالررلة األنةررجة القت ررادية الس رريعة الت ر ر
يجلفاف ،ا يؤد إىل ايد التراليف املستقبلية ل غا ة من اجلفاف بدلف من بناء القردي علرا
مقاوم ررة آاثي اجلف ررافة وا داي الس ررتباقية ملخ رراطر اجلف رراف طريق ررة أ ع ررر ف رراء للح ررد م رن آاثي
اجلفاف علا امتمعات احمللية والقت ادات والبيئةة
 -20وقد تبني من أمعلة عديد أن تدهوي األيا ي ال يتسبب ًيهرا ا نسران جعرل اجلفراف
يدوم مد أطول حني توًر األيا ي ال تداي إداي جيد عا لف للضفافة ومن ش ن حرالت
خفررض يطوبررة اللبررة ،مبررا ًيهررا تل ر الناةررة عررن ا داي غررري املسررتدامة لأليا رري و/أو حررالت
العض ررز س ررقو األمج رراي أن ت ررؤد إىل تف رراق ش ررد و/أو م ررد اجلف رراف ،ررا يع ررع أن ه ررذه
األنةررجة سررب أن تؤخررذ العتبرراي بةرررل اسررتباقي اسررتضايت سياسررات اجلفررافة و رردد
ل ر حررام اسررتضايت السياسرراتة وميعررل الةرررل أدجه هررذا املفهرروم والعمليررة ،وإمررراجت قيررام
السياسررات برردًا املؤشررر األسررود الررذ يرردل علررا احلالررة الراهنررة إمررا ررو األمررن امل ررافي (أ ي )
أو ندي املياه (ألفر)ة
الةرل
القرارات البشر ة اليت تؤثر عل اجلفاف واألراضي
قرايات ا نسان

تاري املناخ

اجلفاف

ندي املياه

مدخالت املياه

األمن املافي

تاري املناخ

استخدام املياه وإدايهتا

استخدام األيا ي وإدايهتا

قرايات ا نسان
سب أن خذ السياسات احلسبان
العن ر سالبةر س الذ يسه ندي
املياه وأحياجف اجلفافة

مالح ةي تةري العالمة السوداء (املعلط) إىل حالة اًلا ية ياهنة ،ويت ر ر هرا يسراياف أو ميينراف يلسياسرات الر
من ش ا أن تسه األمن املافي ( و اليساي) أو ندي املياه ( و اليمني)ة
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 -21ولالس ررتعماي الت رردخالت الربي ررة الر ر تس ررعا الوق ررت نفس رره إىل الت ررد لت رردهوي
األيا ري واجلفراف ونردي امليراه عافردات اقت رادية واجتماعيرة وبيئيرة مرتفعرة ،غرري أن الًتقرراي إىل
البيرراجت املتعلقررة يأل ررر وتقييمررات قابليررة التر ر غالبراف مررا ررول دون ا داي السررتباقية للضفرراف،
ول سيما التخفيف من خماطر اجلفافة

دال -فعالية وفوائد ارسات ا دارة البكية لألراضي يف مواجهة اجلفاف
 -22تلف الفعالية والفوافد املتعدد ملمايسرات ا داي الذ يرة لأليا ري مواجهرة اجلفراف
يلنسرربة للتخفيررف مررن خمرراطر اجلفرراف عررن طريررق سررني قرردي الررن ا يرولوجيررة وامتمررا علررا
املقاومة علا ال عيدين احمللي والوطع حبسب جمموعة متنوعة من العواملة ويقردم اجلردول (ان رر
ال ررفحتني  9و )10توليف راف لترردابري ا داي الذ يررة لأليا رري مواجهررة اجلفرراف من مررة 14
جمموعررة مؤلفررة مررن خمتلررف أن رواع الس رلاتيضيات والترردخالتة وتُؤخررذ هررذه الترردابري العتبرراي
ًيمر ررا يتعلر ررق يألن ر رواع األيبعر ررة لسر ررتخدام األيا ر رري (احملالر رريل ،واملراعر رري ،والار ررايت واأليا ر رري
املة ررضر  ،والس ررتخدام املخ ررتل لأليا رري) وتقي رري أل ررر ايس ررات ا داي الذ ي ررة لأليا رري
مواجهر ررة اجلفر رراف علر ررا اللبر ررة ،واملير رراه ،واو ر ررافص البيوًيزايفير ررة/الن ا يرولوجير ررة ،والعوامر ررل
الجتماعي ررة  -القت ررادية ال ر ر رردد ق رردي الن ررام ا يرول رروجي وا نس رران عل ررا مقاوم ررة آاثي
اجلفررافة ويرررد املرًررق ولررف مف ررل ل ر  17ايسررة مررن ايسررات ا داي الذ يررة لأليا رري
مواجهررة اجلفرراف ات لررلة ررذه الترردابرية وأ ُِّخررذت أي راف العتبرراي قررو األدلررة العلميررة لفعاليررة
هذه املمايسات وقديهتا علا قيق ًوافد متعدد ة و انت النتاف الرفيسية للتقيي ما يليي
هنا أدلة قو ة واتفاق عال علرا أن اعتمراد ايسرات ا داي الذ يرة لأليا ري
(أ)
مواجه ررة اجلفر رراف خيف ررف مر ررن ا اثي الس ررلبية للضفر رراف عل ررا إنتاجير ررة األيا رري الزياعير ررة ،واملراعر رري،
إطاي تاري املناخ()3؛
املةضر  ،والستخدامات املختلجة لأليا ي ،مبا ل
والاايت واأليا ي َّ
(ب) هنررا ثق للة عالي للة أن مع ر ايسررات ا داي الذ يررة لأليا رري مواجهررة
اجلفرراف تسرراه ايتفرراع حمالرريل الالررة ،ول سرريما بعررد تجبيررق علررا املرردى الجويررل ،اررروف
نقص املياه وتربة هامةية؛
(ج) هنا ثقة متوسلطة أن ايسرات ا داي الذ يرة لأليا ري مواجهرة اجلفراف
من أجل سني إداي املراعي هلا آاثي إسابية علا إنتاج العلف وإنتاجية املاشية ال اجلفاف؛
(د) يس رراه العدي ررد م ررن ايس ررات ا داي الذ ي ررة لأليا رري
ولرن ليس لها ،تعبيت الرربون اللبة (أدلة قو ة ،اتفاق عال)؛

مواجه ررة اجلف رراف،

(د) مير ر ررن لتجبي ر ررق ايس ر ررات ا داي الذ ي ر ررة لأليا ر رري مواجه ر ررة اجلف ر رراف
األيا ي املتدهوي أن يؤ ر رياف إسابياف علا التنوع البيولوجي (ثقة متوسطة)؛
(و) ملمايسررات ا داي الذ يررة لأليا رري مواجهررة اجلفرراف عافرردات اجتماعيررة -
اقت ادية أعلرا مرن املمايسرات التقليديرة ارروف اجلفراف و اللبرة اهلامةريةة ويسرمإ الرعرري
__________

()3
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مررن ايسررات ا داي الذ يررة لأليا رري مواجهررة اجلفرراف ،ولرررن لرريس لهررا ،بتحسررني القرردي
علررا مقاومررة آاثي اجلفرراف دون تقلرريص ًررر امل رزايعني لتحقيررق أق ررا قرردي مررن الفوافررد خررالل
السنوات العادية أو الرطبة (أدلة قو ة ،اتفاق متوسط)؛
( ) تعررز ايسررات ا داي الذ يررة لأليا رري
الاذافي (أدلة متوسطة ،اتفاق عال)؛

مواجهررة اجلفرراف ةيررا أبعرراد األمررن

(م) هنا حاجرة إىل إجرراء تقييمرات إ راًية لقابليرة التعررض للضفراف وخمراطره
سياقات خمتلفة تاجي الف من اجلوانب الجبيعية (املناخ واللبة واملياه) والجتماعية  -القت رادية
مررن أجررل تنفيررذ أ عررر ًعاليررة مررن الناحيررة البيئيررة ملمايسررات ا داي الذ يررة لأليا رري مواجهررة
اجلفرراف التخفيررف مررن خمرراطر اجلفرراف بةرررل مترامررل وتعرراوين ةيررا الررن ا يرولوجيررة
واحلدود ا دايية واملناار الجبيعية الريفية  -احل ريةة
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مراقبة ات اللبة

ةنبه ،احلد منه

التقلي ر ررل إىل أدم ح ر ررد م ر ررن ةنبه ،احلد منه
ا جراب اللبة

األيا ي الزياعية

املراعي

املةضر
الاايت/األيا ي َّ

التراليف األولية
مرتفعة

متوسجة

لا العافدات القت ادية

األمن الاذافي
واحلد من الفقر املقاي ات والقيود

حمايد وسلبية علا املدى الق ري(أ) ،أدلة حمدود
إسابية علا املدى الجويل
إسابية
غالباف ،ولرن ليس دافماف ،إسابية
يلفعل علا املدى الق ري

ا داي املتراملة و وبة اللبة

ةنبه ،احلد منه ،عرسه منخف ة

غالباف ما ترون إسابية يلفعل علا
املدى الق ري

حمسنة للمياه
إداي َّ

ةنبه ،احلد منه ،عرسه تلاوم بني منخف ة ومرتفعة

حمسنة للنبا ت
إداي َّ

ةنبه ،احلد منه ،عرسه منخف ة إىل متوسجة

غالب ر راف مر ررا ترر ررون إسابير ررة يلفعر ررل علر ررا إسابية
امل ر رردى الق ر ررري ،ل س ر رريما البيئ ر ررات
القاحلة أو عندما ترون املياه مسعر ة
غالباف ما ترون إسابية يلفعل علا
إسابية
املدى الق ري
إسابية
غالباف ما ترون إسابية يلفعل علا
املدى الق ري
أدلة حمدود
أدلة حمدود
إسابية
غالباف ما ترون إسابية يلفعل علا
املدى الق ري
حمايد وسلبية علا املدى الق ري،
إسابية
إسابية علا املدى الجويل

إداي الرعي املفر

ةنبه ،احلد منه

متوسجة

إداي املياه
إداي النبا ت

ةنبه ،احلد منه ،عرسه
ةنبه ،احلد منه ،عرسه

متوسجة إىل مرتفعة
منخف ة إىل متوسجة

ا داي املستدامة للاايت،
التحر ر رري وإع ر رراد التحر ر رري
واحلد من إ الة الاايت

ةنبه ،احلد منه ،عرسه

مرتفعة

إسابية جداف

ت رواًر اليررد العاملررة ميرررن أن
يرون قيداف
املناًسر ررة بر ررني اسر ررتخدامات
املخلف ر ر ررات النباتي ر ر ررة لزياع ر ر ررة
الفرش ررات الواقي ررة أو لتاذي ررة
املاشية
املناًسر ررة بر ررني اسر ررتخدامات
الس ر ر ررماد احلي ر ر رواين تع ر ر ررديل
لللبة وم دي للجاقةة
الًتقر ر رراي إىل أس ر ر روا املير ر رراه
وتسعريها قد د من حواًز
اعتمادها
ق ر ررد ت ر رراج إىل ق ر ررديات تقني ر ررة
لعتمادها من جانب املزايعني
بعض املناطق تتناًس ما
توسا إنتاج احملاليل
أدلة حمدود
أدلة حمدود
أدلة حمدود
GE.19-11235

استخدام األيا ي

ًئ ررة ا داي الذ ي ررة لأليا رري ًئة ييد أ ر تدهوي
األيا ي
مواجهة اجلفاف
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ا داي املتراملة ملستضمعات
املياه
هيا ل أساسية خ راء ح رية

ةنبه ،احلد منه ،عرسه متوسجة إىل مرتفعة
ةنبه ،احلد منه ،عرسه متوسجة إىل مرتفعة
ةنبه ،احلد منه ،عرسه مرتفعة جداف

إسابية علا املدى الجويل

أدلة حمدود

ةنبه ،احلد منه ،عرسه متوسجة إىل مرتفعة

إسابية

أدلة حمدود

امل ديي التقرير التقع هليئة التفاعلي العالقة بني األيا ي واجلفافي تعزيز دوي األنةجة الربية
(أ) األجل الق ري  -موس منو واحد أو ا نانة
مالح ةي ا داي الذ ية لأليا ي مواجهة اجلفافة
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حماي ررد وس ررلبية عل ررا امل رردى الق ررري ،إسابية
إسابية علا املدى الجويل
غالب راف مررا تر ررون إسابيررة يلفعررل عل ررا أدلة حمدود
املدى الق ري

التخفيف من آاثي اجلفاف وإداي املخاطرة

يستار تنفيذها مد طويلرة
نسبياف
الًتقر ر رراي إىل أس ر ر روا املير ر رراه
وتسعريها قد د من حواًز
اعتمادها
يستار تنفيذها مد طويلرة
نسبياف
يتجلررب قررديات تقنيررة بررري
للتخجي والتنفيذ

12

السر ر ررتخدامات املختلجر ر ررة
لأليا ي

اعتماد الزياعة احلرجية
والزياعة الرعوية
إداي املياه

التراليف األولية

لا العافدات القت ادية
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هاء -السياسات التمكينية واألدوات ا رشاد ة لإلدارة البكية لألراضي يف مواجهة اجلفاف
 -23يقررلم هررذا التقري ررر جمموعررة مرونررة م ررن اسررة عنالررر متريني ررة لعتمرراد وتنفي ررذ ا داي
الذ ية لأليا ي مواجهة اجلفافة وهي تةملي املناار الجبيعية ،وبناء القديات والتنمية،
وا داي اجليد لأليا ي واملياه ،والتحليل اجلارا املراين ،والةؤون املاليةي
ساملن ر ررر الجبيع ر رريس ن ر ررام اجتماعي ر ررة  -إيرول ر رروجية وه ر ررو ية ر ررمل م ر ررا يل ر رريي
(أ)
الجبوغراًيررا وامل روايد الجبيعيررة والتنرروع البيولرروجي والعقاًررة ،حسرربما هررو معرررب عنرره خمتلررف أوجرره
اسررتخدام األيا ررية ويتضرراو اجلفرراف احلرردود ا داييررة ،ولررذل يسرراعد ر مترامررل للمنرراار
الجبيعية حل املةا ل عرب القجاعات واحلردودة وعرالو علرا لر ً ،ر ن ر املنراار الجبيعيرة
أساسي لتحييد أ رر تردهوي األيا رية ومرن ا ،مرن املهر للنضرام إداي خمراطر اجلفراف اعتمراد
إداي األيا رري واملروايد املافيررة علررا نجررا املنرراار الجبيعيررة وًهر يفيررة ررري إداي املنرراار الجبيعيررة
علا سبل عيش النا ؛
(ب) م ررن يل ررت األمهي ررة تنمي ررة الق ررديات اوال ررة يلعالق ررة ب ررني األيا رري واجلف رراف
وا ب ررال ع ررن الفواف ررد املتع رردد لر ر داي الذ ي ررة لأليا رري مواجه ررة اجلف رراف ع رررب القجاع ررات
وةاعررات املمايسررني والتخ رراتة ويتوقررف تعزيررز اسررتيعاب واسررتدامة مبرراديات ا داي الذ يررة
لأليا ي مواجهة اجلفاف علا القرديات والت رالت بةر ن الفوافرد املتعردد ملبراديات ا داي
الذ ية لأليا ي مواجهة اجلفاف ةيا القجاعات وةاعات املمايسني والتخ ات؛
(ج) إداي األيا رري وامليرراه اجليررد والفعالررة والتةرراي ية ل تقررل أمهي رة للتخفيررف مررن
آاثي اجلفرراف ع ررن تجبي ررق أً ررل الترنولوجي ررات ألن رره ِّ
يوج رد بيئ ررة مواتي ررة لعتم رراد ويً ررا مس ررتوى
ا داي الذ ية لأليا ي مواجهة اجلفاف والترنولوجيات املرتبجرة راة وتتجلرب هرذه البيئرة،
ةلة أموي ،مؤسسات ًعالرة إىل جانرب متررني املررأ (إحردى جمموعرات األغلبيرة برني مسرتخدمي
األيا ي واملياه األيايف) واألمن القانوين (حيا األيا ي ،حقو املياه)؛
(د) الستةعاي عرن بعرد واملعلومرات اجلاراًيرة املرانيرة أدوات قويرة ميررن اسرتخدامها
لرلررد وتقيرري حالررة لررحة سررجإ األيض أو إجهرراده ،والرةررف عررن التا رريات البيئيررة ،وتقيرري آاثي
هرذه التايررياتة ويسررمإ دمر البيراجت املتعرردد األوقرات واملتعردد أجهررز الستةرعاي علرا خمتلررف
املسر ررتوايت برةر ررف إجهر رراد اجلفر رراف اور ررا يحملالر رريل وميرر ررن مر ررن ا أن ير رردع ا داي الذ ير ررة
لأليا ي مواجهة اجلفاف من خالل املساعد علا ديد مدى ًعالية السلاتيضيات؛
(هر) ير ر ررتب تعزي ر ررز و ايد ال ر رروعي ي داي الذ ي ر ررة لأليا ر رري مواجه ر ررة اجلف ر رراف
يلتموي ر ررل الر ر ررا ة ويتوق ر ررف النض ر ررام تنفي ر ررذ ا داي الذ ي ر ررة لأليا ر رري مواجه ر ررة اجلف ر رراف
واملبرراديات مررن هررذا القبيررل علررا ًعاليررة تعبئررة امل روايد مررن ةيررا امل ررادي ،مبررا ل ر امليزانيررات
الوطنيررة ،والةررا ات مررا اجلهررات املا ررة اوايجيررة ،وم ررادي التمويررل البتراييررة (مررعالف الررب مررا
متويل الرربون عن طريق الفتماجت الجوعية والةررا ات برني القجراعني العرام واورا ) ،واألمعرل
أن يتر رزامن لر ر م ررا الربجم ررة احمللي ررة والوطني ررةة ول تتجل ررب ا داي الذ ي ررة لأليا رري مواجه ررة
اجلفرراف يل ررروي م روايد ماليررة إ رراًية ولرنهررا غالب راف مررا تنجررو علررا إعرراد توجيرره و ايد ًعاليررة
استخدام التمويل القاف ة
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واو -احلاجة إىل إجراءات عاجلة
 -24من املتوقا أن يستمر تزايد استخدام األيا ي يلقلان ما استخدام امليراه علرا ال رعيد
العاملي تبعاف للنمو السرراين والتنميرة القت رادية وتارري أمنرا السرتهال  ،مرن برني عوامرل أخررىة
ومن املرجإ أن يزداد الجلب ال ناعي واملنزيل علا املياه بوتري أسررع برعرري مرن الجلرب الزياعري،
علررا الرررغ مررن أن الزياعررة سررت ل أ رررب املسررتعملني عموم رافة وسرريواجه اسررتخدام األيا رري وامليرراه
لألغذيررة رردايف مزدوجراف ألن مررن املنت ررر أن يزيررد طلررب ا نسرران علررا الاررذاء وتنرراًس القجاعررات
األخرى عليه()4ة ويزيد تاري املناخ من تفاق احلالة عن طريق تسريا وقوع وشد الروايث املت لة
يملناخ معل اجلفاف والفي اجتة
 -25ويولي التقرير التقع ال ادي عن هيئة التفاعل للهدف  2العلماء ولانعي السياسرات
واملمايسني ي ا ا جراءات الفويية التاليةي
العلاف ي مراجت التراملية ملمايسات ا داي الذ ية لأل اي ري مواجهرة اجلفراف
(أ)
للضما بني ييد أ ر تدهوي األ اي ي وإداي خماطر اجلفاف وما يت ل ا من إجراءات سياساتية؛
(ب) إدياج اسررتخدام األيا رري وتايررري اسررتخدام األيا رري وترردهوي األيا رري عوامررل
ايسات وسياسات اجلفاف وإداي خماطر اجلفاف؛
(ج) تيسري التنسيق والتفاعل امد بني جمتمرا جري /إداي اسرتخدام األيا ري
سرريا ييررد أ ررر ترردهوي األيا رري وجمتمررا إداي خمرراطر اجلفرراف ،ول سرريما مررن خررالل إسرراد ًهر
مةررل للتعرراييف ،ومؤش ررات مناسرربة ،والجبيعررة الةرراملة لعررد قجاعررات داي خمرراطر اجلفرراف
وإداي األيا رري  -يمبررا عررن طريررق اعتمرراد مفهرروم ا داي الذ يررة لأليا رري مواجهررة اجلفررافة
و د الًتقاي إىل تواًق ا ياء بة ن هذه املمايسات الوقت الرراهن مرن ًعاليرة إجرراءات ييرد
أ ر تدهوي األيا ي وإداي خماطر اجلفاف علا السواء؛
(د) تعزيررز الترردخالت ال ر تر ررز عل ررا جمموعررة مرون ررة مررن اس ررة عنالررر متريني ررة
رويية لعتماد ا داي الذ ية لأليا ي مواجهة اجلفاف وتنفيذها ويًرا مسرتواها علرا النحرو
األمعل علا مستوى املناار الجبيعيةي
الس ررتفاد م ررن التحل رريالت اجلاراًي ررة املراني ررة ال ر ت رردم املعلوم ررات املتعلق ررة
''1
برلد األيض وتقيي املخاطر ،مبا ل البيراجت السراتلية واملوقعيرة ،مرن خرالل ن ر
املعلومررات اجلاراًيررة ،ررا يسررمإ برلررد وإعررداد خرراف السررجوم األي ررية ،مبررا ل ر
األجسام املافية؛
تنفي ررذ التخجر رري املترامر ررل لس ررتخدام األيا ر رري وا داي املتراملر ررة للمنر رراار
''2
الجبيعي ررة س رريا يي ررد أ ررر ت رردهوي األيا رري وا داي الذ ي ررة لأليا رري مواجه ررة
اجلف رراف ت رردابري اس ررتباقية عل ررا امل رردى الجوي ررل للتخفي ررف م ررن ح ررد اجلف رراف وإداي
املخاطر؛
__________

()4
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تعزير ررز القر ررديات الوطنير ررة واحمللير ررة اوالر ررة يلفوافر ررد املتعر رردد ل ر ر داي الذ ير ررة
''3
ات متعدد ؛
لأليا ي مواجهة اجلفاف قجاعات وجمتمعات ايسة و
ررمان ًعالي ررة املؤسس ررات احمللي ررة إىل جان ررب السياس ررات القافم ررة عل ررا األم ررا ن
''4
واألمررن القررانوين (حيررا األيا رري ،حقررو امليرراه) ل ررمان ت ررمي الترردخالت الربيررة للتخفيررف
من حد اجلفاف وتنفيذها ويلدها وتقييمها بجريقة ات للة وشاملة؛
تعبئر ررة امل ر روايد املالير ررة مر ررن أجر ررل دع ر ر وتعزير ررز ا داي الذ ير ررة لأليا ر رري مواجهر ررة
''5
اجلفاف ،واألمعل أن يرون ل يلتزامن ما الربجمة علا ال عيدين احمللي والوطعة

اثلثا -ا ستنتاجات والتوصيات
 -26قللد هللبا التقر للر التقللف هليئللة التفاعللل عللن اهلللدف  ٢أدلللة علميللة راسللخة لفهللم
الصرت القو ة با اسلتخدا األراضلي واجلفلاف وأن إدارة األراضلي واجلفلاف علل السلواء
مرتابطة ترابط ا أساسي ا من غرل استخدا املياه .و كشف التقر ر القدرات الكبرية لقلرارات
ا نسان يف إدارة األراضي واملياه يداث تغيري ،إجيايب أو سليب ،يف قلدرة اتتمعلات ايليلة
والللن م ا كولوجيللة علل املقاومللة .و وثللا أ ضلا اآلليللات والعمليللات البيوفيز ئيللة اللليت تتللي
عند إدارهتا عل حنو مناسب فرصا للتكيف مع اجلفلاف علن طر لا سلا قلدرة الرتبلة علل
قبول املياه وا يتفاظ هبا وا فراا عنها ونقلها ،وز دة كفاءة استخدا املياه يف النبااتت.
 -27وحي ل للدد أن ا فتق ل للار إىل البي ل للاانت املتعلق ل للة تاثر تنفي ل للب ارس ل للات ا دارة البكي ل للة
لألراضي يف مواجهة اجلفاف عل التخفيف من آاثر اجلفاف والعائدات ا قتصاد ة ايتمللة
اليت ميكن أن تنجم عن تنفيب ا دارة البكية لألراضي يف مواجهلة اجلفلاف علائا أملا إدملاا
ارسات إدارة خماطر اجلفاف يف ارسات وسياسات استخدا األراضي وإدارهتا.
 -28وتبل للا النت ل للائج الناشل للئة ع ل للن التوليل للف والتقي ل لليم األدلل للة العلمي ل للة ي ل ل اآلن ع ل للن
إمكللاانت  ١4جمموعللة مللن تللدابري ا دارة البكيللة لألراضللي يف مواجهللة اجلفللاف يف أربعللة مللن
أنواع استخدا األراضي للتأثري أتثريا إجيابيا عل التخفيف من خماطر اجلفلاف ،ومنلع تلدهور
األراضللي ،وا سللتعادةدإعادة التأهيللل ،ويفل التنللوع البيولللوجي ،وتثبيللرت الكربللون يف الرتبللة
(أدلة قو ة ،اتفاق عال) ،وإاتية سا القدرة عل مقاومة آاثر اجلفاف دون تقليص فرص
امل لزارعا يف ز دة فوائللدهم إىل أقص ل يللد كللن غللرل السللنوات العاد للة أو الرطبللة (أدلللة
قو للة ،اتفللاق متوسللط) .و هللر مللن النتللائج أ ض لا إمكانيللة مسللامهة ارسللات ا دارة البكيللة
لألراضي يف مواجهلة اجلفلاف هلبه يف سلا ا نتاجيلة ،لا لؤدي إىل عائلدات اجتماعيلة -
اقتصللاد ة تفللوق عائللدات املمارسللات التقليد للة يف يفللروف اجلفللاف ،للا يف ل ل يف الرتبللة
اهلامشية ،ا عزز مجيع أبعاد األمن الغبائي (أدلة متوسطة ،اتفاق عال).
 -29وشللدد التقر للر مللن جد للد عل ل الكيفيللة اللليت ميكللن هبللا ،مقارنللة ابلتللدغرت الريقللة،
قيا مز د من كفاءة التكاليف والفوائد ا كولوجية وا قتصلاد ة ملن غلرل تلدغرت اسلتباقية
لإلدارة البكية لألراضي يف مواجهلة اجلفلاف ببنلاء القلدرة علل املقاوملة و فيلز اسلتمرار األنشلطة
ا قتصاد ة اليت تتأثر ابجلفاف وغفض تكاليف ا اثة من اجلفاف يف املستقبل.
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 -30و قرتح التقر ر إرشادات عن طر ا تعز ز مخسة عناصر متكينية لدعم اعتماد وتنفيب
وز دة مسلتو ا دارة البكيللة لألراضللي يف مواجهللة اجلفلاف .و ضللع يف الصللدارة احلاجللة إىل
تقييمات قابلية التأثر واملخلاطر يف سلياقات خمتلفلة تغطلي كلرا ملن اجلوانلب الطبيعيلة (املنلا
والرتبللة وامليللاه) واجلوانللب ا جتماعيللة  -ا قتصللاد ة .وكللر اجلللانبا ضللرور ن لتنفيللب أكثللر
فعاليللة مللن الناييللة ا كولوجيللة ملمارسللات ا دارة البكيللة لألراضللي يف مواجهللة اجلفللاف مللن
أجل ز دة الفعاليلة يف السلعي بطر قلة متكامللة وتعاونيلة إىل التخفيلف ملن خملاطر اجلفلاف يف
مجيع الن م ا كولوجية واحلدود ا دار ة واملنايفر الطبيعية الر فية  -احلضر ة.
 -31و كشف أن ارسات ا دارة البكية لألراضي يف مواجهلة اجلفلاف املطبقلة علل أمثلل
املعرفللة عل ل أهنللا بيولوجيللة أو جغرافيللة يف نطاقهللا ،مللن
وجلله وايليللة والقائمللة عل ل السللياق و ا
غللرل تنفيللب طلليط متكامللل سللتخدا األراضللي وإدارة متكاملللة للمنللايفر الطبيعيللة يف سللياق
ييللد أثللر تللدهور األراضللي ،ميكللن أن تللؤدي إىل سللا القللدرة علل املقاومللة واحلللد مللن قابليللة
أتث للر ال للن م ا كولوجي للة ومس للتخدمي األراض للي واتتم للع كك للل م للن اجلف للاف ،وإاتي للة ف للرص
للتخفيف من خماطر اجلفاف ،وبوجه أعم ا سها يف "إدارة استباقية ملخاطر اجلفاف".
معزز للتدغرت الج لة يف إدارة خملاطر اجلفلاف والتخفيلف ملن آاثر
 -32وللسماح بدور َّ
اجلفاف ،تقرتح هيئة التفاعل أن تن ر جلنة العلم والتكنولوجيا يف التوصيات التالية:
التوصللية  :١دعللوة األط لراف إىل الن للر يف تعز للز ال لرتابط بللا السياسللات
(أ)
الوطنيللة لألراضللي والسياسللات الوطنيللة ملكافحللة اجلفللاف ،والن للر يف تغيللري السياسللات لكللي
تعكس متاما أتثري استخدا األراضي وإدارهتا وتدهور األراضي عل توافر املياه وندرة املياه،
والن ر يف الدور ا جيايب البي ميكن أن تؤد له ارسلات ا دارة البكيلة لألراضلي يف مواجهلة
اجلفللاف يف بنللاء قللدرة اتتمعللات والللن م البيئيللة علل مقاومللة آاثر اجلفللاف ،عنللد السللعي إىل
تنفيبها يف سياق ييد أثر تدهور األراضي؛
(ب) التوصللية  :٢دعللوة األط لراف إىل أن تتخللب التللدابري الرزمللة لضللمان قيللا
إداراهتا املكرسة دارة اجلفاف إبدراا استخدا األراضي وتغيري استخدا األراضي وتلدهور
األراضللي واجلفللاف كعوامللل يف ارسللات وسياسللات إدارة اجلفللاف وخمللاطر اجلفللاف ،وتضللمن
يف الوقللرت نفسلله قيللا إداراهتللا املعنيللة ابسللتخدا األراضللي وامليللاه إبدمللاا ارسللات ا دارة
البكية لألراضي يف مواجهة اجلفاف يف سياساهتا ومبادراهتا ات الصلة؛
(ج) التوصللية  :٣دعللوة األط لراف واملن مللات الدوليللة والشللركاء املتعللاونا إىل
تعز للز التع للاون والتنس لليا الش للامل لع للدة قطاع للات يف سياس للاهتم وبل لراجمهم الرامي للة إىل تعز للز
التدغرت الضرور ة لإلدارة البكية لألراضي يف مواجهة اجلفاف وتنفيبها وا رتقاء هبا عل
النحو األمثل إىل مستو املنايفر الطبيعية ،ملع الرتكيلز علل جمموعلة مخسلة عناصلر متكينيلة،
منها ما لي:
''1

تنفيب طر قة متكاملة لتخطيط استخدا األراضي وإدارة املنايفر الطبيعية؛

تعز للز القللدرات الوطنيللة وايليللة بشللأن الفوائللد املتعللددة لللإلدارة البكيللة
''2
لألراضي يف مواجهة اجلفاف علج القطاعلات ومجاعلات املمارسلا والتخصصلات،
مع مراعاة إدماا املن ور اجلنساين؛
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ض للمان فعالي للة املؤسس للات ايلي للة إىل جان للب السياس للات القائم للة علل ل
''3
األمللاكن واألمللن القللانوين بشللأن ييللازة األراضللي ويقللوق امليللاه لضللمان تصللميم
التلدغرت الج للة للتخفيلف مللن آاثر اجلفلاف وتنفيللبها ورصلدها وتقييمهللا بطر قللة
ات صلة وشاملة؛
ص
سل للن إمكانيل للة وصل للول واضل للعي
''4
اسل للتحداث أدوات سل للهلة ا سل للتعمال ا
السياسات واملخططا واملمارسا عل مجيع املستو ت إىل التحلليرت اجلغرافيلة
املكانية اليت تدمج بياانت رصلد األر  ،لا يف لل البيلاانت السلاتلية واملوقعيلة
لألراضي ،واملياه واألرصاد اجلو ة ،من غرل استخدا ن م املعلوملات اجلغرافيلة،
وهللو مللا مللن شللأنه أن تللي الرصللد املتكامللل ورسللم غ لرائط الغطللاء النبللا  ،للا يف
ل األجسا املائية وتدهور األراضي وخماطر اجلفاف؛
تعبئ للة التمو للل التقلي للدي واملبتك للر علل ل ي للد س للواء ،للا يف لل ل م للن
''5
مس ل للتثمري القط ل للاعا الع ل للا واع ل للاص ،يف ش ل للكل م ل للدفوعات ع ل للدمات الن ل للا
ا كولوجي وتعو ض انبعااثت الكربون وتغطية التلأما وا سلتثمارات يف سرسلل
القيمللة املسللتدامة القائمللة عل ل األر لللدعم وتعز للز ا دارة البكيللة لألراضللي يف
مواجهة اجلفاف ،واألمثل أن كون ل ابلتزامن مع الججمة ايلية والوطنية؛
(د) التوصللية  :4طلللب أن تقللو أمانللة ا تفاقيللة وهيئللة التفاعللل ،ابلتعللاون مللع
املن مللة العامليللة لألرصللاد اجلو للة ،ومن مللة األ ب للة والزراعللة لألمللم املتحللدة ،وبللرانمج األمللم
املتحللدة للبيئللة ،و ريهللا مللن املن مللات املعنيللة ابألراضللي وامليللاه واألرصللاد اجلو للة ،يف سللياق
الجانمج املتكامل دارة اجلفاف ،بتيسري التنسيا والتفاعل با اتتمعات املعنية بتحييد أثر
تللدهور األراضللي وإدارة خمللاطر اجلفللاف ،سلليما عللن طر للا إجي لاد فهللم مشللرتع للتعللار ف
والطبيعة الشاملة لعدة قطاعات دارة خماطر اجلفاف وإدارة األراضي.
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املرفا
وصف ارسات ا دارة البكية لألراضي يف مواجهة اجلفاف
1

د من ات اللبة ،ومينا ًقدان يزي ررد امل ررداخيل الزياعي ررة م ررن خ ررالل (دوتيل ر ر ر ر رري  -دااين وآخ ر ر ر ر رررون2003 ،؛
يزيد الحتفاهب يملياه وتسر ا
سر ر ررني احملالر ر رريل ولرنر ر رره يسر ر ررتتبا و اتو وآخرون2011 ،؛ وسانز وآخرون،
خ ر ر رروبة اللب ر ر ررة ،وييس ر ر ررر تر ر ر ررا
الرتلة األحيافية وتعزيز املاذايت ،تر رراليف أولي ررة مرتفع ررة ،ويقل ررل م ررن 2017؛ وو وآخرون)2016 ،
خماطر ا نتاج ال مناخ متقلب
و سن احملاليل
س ر ررن امل ر ررداخيل وتزي ر ر رد ا نت ر رراج (أدغر ر ر ر ررو وآخر ر ر ر رررون2013 ،؛ وهر ر ر ر رراياي
ررات اللب ررة ،وتر ررا
سر ررن القر رردي علر ررا الحتفر رراهب ت ررتحر
برطوبة اللبة وتسررب امليراه و رد الرتلة األحيافية ،وتعيد تعبئة مياه الا ر ر ررذافي ،ر ر ررا يس ر ر رره األم ر ر ررن وآخر ر رررون2017 ،؛ ولينيار ر ررر و ريتةر ر ررلي،
2007؛ وبينرردي وغيربميي رردهني2007 ،؛
اللبر ررة ،وتعر ررز املار ررذايت ،وعر رراد الاذافي واحلد من الفقر
من اجلراين السجحي
وسانز وآخرون)2017 ،
ما تزيد حماليل الالة

3

الساتري
ستدبري هيرلري حبراجز مرن اللبرة أو األحضراي ،مبرع
علرا طررول الرفرراف ومعبرت بترردابري نباتيررة (العةررب
وأشضاي العلف)” (سانز وآخرون)2017 ،ة
امل جبةي
س ت رردبري هيرل رري يُةر ريَّد ة الر رة طبق ررة ترب ررة س ررجحية
بعنايررة مررن جررزء مررن حقررل ،مررا تر يررزه علررا الجرررف
األدم مر ر ررن ل ر ر ر احلقر ر ررل باير ر ررة فر ر رريض معامر ر ررل
ال داي والجولة ويت إنةاء م جبة أخرى مباشرر
املنحر ر رردي لتةر ر ررريل سلسر ر ررلة مر ر ررن امل ر ر ررجباتس
(هرراي وآخرررون)2017 ،ة وخالًراف للسررتافر ،متعررل
امل جبات تدابري طويلرة األجرل تتجلرب اسرتعمايات
بري (غيربمييدهني وسوينتون)2003 ،
سن حفظ اللبة للمياه ونقلها
ياعة الفرشات الواقية
ستاجية األيض بجبقة مرن املرواد النباتيرةس (يايل له ،و د من إجهاد اجلفاف
وآخرون)2012 ،
سن حفظ اللبة للمياه ونقلها
حماليل التاجيةي
“حمال رريل ررل حم ررل جم رررد ا ياح ررة خ ررالل ً ررل هل ررا ،و ر رد م ررن إجه رراد اجلف رراف
الةررتاء ،ويررت احلرررث تهررا سررماد أخ ررر قبررل يع للمحاليل التالية
احملاليل الرفيسية املقبلةس (بويبالو ودوان)2015 ،

5

ر ررد م ر ررن ر ررات اللب ر ررة ،وتع ر ررز تفي ر ررد التن ر رروع البيول ر رروجي ونوعي ر ررة ع رراد مر ررا تر ررون هلر ررا آاثي إسابير ررة
األشرطة النباتية الجبيعيةي
“أ منجق ررة نباتي ررة ًيم ررا ع رردا ن ررام احملال رريل احتفر رراهب اللبر ررة يملير رراه ،و سر ررن اهلواء ،وتعبت الرربون ،وتقلل من علر ر ررا احملالر ر رريل ،ر ر ررا ير ر ررؤد إىل
الرفيسرري داخررل حقررل مررا أو خايجررهس (مايشررال نوعي ررة املي رراه ،وغالب ر راف م ررا تر ررؤد نق ررل املل ررواثت والرواس ررب املعلق ررة ايتفاع املداخيل الزياعية
بواسجة تدًق املياه
أي اف دوي ال رف األحيافي
ومونني)2002 ،

(أًهولر ر رردي وآخر ر رررون2010 ،؛ ويايل
وآخرررون2012 ،؛ وهرراياي وآخرررون،
2017؛ وسانز وآخرون)2017 ،
(ألتيري 1999 ،؛ وبلومبا وآخرون،
2003؛ و امبيليررا وآخرررون2010 ،؛
وشر ررايب  -أولير رري وآخر رررون2007 ،؛
و ر ر ر ر ر ر ر ررا و يم ر ر ر ر ر ر ر ررادا2017 ،؛ ولل،
2004؛ وبويبالو ودوان)2015 ،
(بررويين وآخرررون2010 ،؛ ودوييررو وآخرررون،
2006؛ وهرراياي وآخرررون2017 ،؛ ولينياررر
و ريتة ر ر ر ررلي2007 ،؛ ومايش ر ر ر ررال ومر ر ر ر رونني،
2002؛ وسانز وآخرون)2017 ،
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4

م رري اللب ررة م ررن التح ررات بفع ررل تزيرد املرداخيل الزياعيرة ،واملقاي ررات
م دي للعلف ،ومتجلبات العمل
الرايم واملياه ،وتوًر املاذايت ال
لنةر الفرشات الواقية
هلا ري إسايب علا احملاليل
تعب ر ررت الررب ر ررون ،و ر ررد م ر ررن ر ررات تزيد املداخيل الزياعية
اللب ر ررة ويل ر ررها ،ون ر ررض النيلوج ر ررني،
وتزير ر ر ررد التنر ر ر رروع البيولر ر ر رروجي ومراقبر ر ر ررة
األعةاب ال اي  ،و سن احملاليل

18

الس

األ ر علا املياه

ا اثي البيوًيزايفية األخرى

ا اثي الجتماعية  -القت ادية

املراجا

7

ICCD/COP(14)/CST/3

الستخدام الفعرال مليراه اللبرةي يزيرد يزي ر ررد م ر ررن إنت ر رراج الال ر ررة واس ر ررتقراي ررد م ررن تر رراليف الجاق ررة ،ويزي ررد إيرينس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتاين ول ة ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررمي2008 ،؛
عدم احلرا ة ،احلرا ة املخففةي
التسرررب ،ويقلررل مررن ًقرردان امليرراه ،احملالريل ،ولرره آاثي غررري متضانسررة مر ر ر ر ر رردخالت العمر ر ر ر ر ررل بعر ر ر ر ر ررض وإيرنسر ر ر ررت وإميريلينر ر ر ررت2009 ،؛ وغوتر ر ر ررو
سإنتاج احملاليل (أو املراعي) دوانس
األحي ر رران ،ويزي ر ررد م ر ررن تجبيق ر ررات وآخرررون2012 ،؛ وبيتيلررروف وآخرررون،
علا الرافنات احلية اللبة
التسربب ا رجراب /قل ا رجراب لللبرة مرن ويزيد من تواًر املياه للنبا ت
2015؛ وسانز وآخرون)2017 ،
مبيدات األعةابة
خالل احلرث (سانز وآخرون)2017 ،

الليزي وتسوية األيا يي
استخدام معدات ليزي عالية الدقة لتسوية احلقول

ررد م ررن جر رراين املي رراه ،و س ررن وين ر ر ررت حمال ر ر رريل أعل ر ر ررا من ر ر رره
التس رروية التقليدي ررة ،و س ررن ق رردي
فاء استخدام املياه
احلر ة احلقل
يس ر ررهل تعبي ر ررت الررب ر ررون ،وي ر رردير ق ر ررد تر ر ررون اجل ر رردوى القت ر ررادية (ألبر ر ر رروي ري وآخر ر ر رررون2013 ،؛ و ر ر ر ررالي
سن نقل اللبة للمياه
وآخرررون2014 ،؛ و وينيليسررن وآخرررون،
لتجبيق الفح احليو عيفة
امللواثت ،ويزيد خ وبة اللبة
2013؛ وليهم ر ر ر رران وآخ ر ر ر رررون2006 ،؛
وايط)2016 ،
يزيد الرحبية الزياعية

 8تعديل تربة الفح احليو ي
سالفح احليو ماد ربونية يت احل ول عليها
مررن التحلررل احل رراي لبقررااي الرتلررة األحيافيررة
ديج ر ررات ح ر رراي منخف ر ررة نس ر رربياف و ا ر ررروف
أ سضني حمردود (ا رالل حرراي )س (ألبروي ري
وآخرون)2013 ،
سن قدي اللبة علا الحتفراهب س ر ررن حرا ر ررة اللب ر ررةة ويف ر رررج لل ر رره يزي ر ر ر ررد احملالر ر ر ر رريل ،ول سر ر ر ر رريما
 9تعديل اللبة السماديةي
بب ء عن املارذايت املتاحرة لتمت رها بتجبيقه األجل الجويل
ستجبي ررق امل رواد الع رروية املرون ررة م ررن األعة رراب يملياه
النب ررا تة ومير ررن أن يس رراعد ل ررنا
ال اي والنفاايت البيولوجية املتحللة بواسجة
الس ر ررماد الع ر ررو عل ر ررا احل ر ررد م ر ررن
الرافنات امهريةس (سانز وآخرون)2017 ،
الترردهوي البيئرري ج رراء إلقرراء النفرراايت
الع وية األما ن املفتوحةة
سن تواًر مياه اللبرة والحتفراهب ررد مررن ررات اللبررة ،وتزيررد مررن ترًا املداخيل واألمن الاذافي
 10ترنولوجيات ةا املياهي
إنتر ر راج الرتل ر ررة األحيافي ر ررة ،وتع ر ررز
سه رري طافف ررة م ررن ترنولوجي ررات ة ررا و ر رزين املي رراه ا ،وتزيد تاذية املياه اجلوًية
دوي ماذايت اللبة
لالسر ر ررتخدامات ا نتاجي ر ر ررةس (نير ر ررا وداي وآخ ر ر رررون،
 )2014معررل ُح َفررر س ا س (بوي ينررا ًاسررو) ،و سررا
(النيض ر ر ررر) ،واألحر ر ر رواض هاللي ر ر ررة الة ر ر رررل ،ن ر ر ررديفا
(تنزانيا) ،وةا امليراه رت السرجحية ،أن مرة يراييز
(تر مانس ر ر ررتان) ،ومس ر ر ررتضمعات مي ر ر رراه ال ر ر ررخوي،
واملرشإ الرملي الرب (ان ر الفرع )1-2

عبر ر ر ر ررد الليير ر ر ر ررف وآخر ر ر ر رررون2007 ،؛ وآيايل
وآخرون2015 ،؛ و اوي وآخرون)2012 ،

(بيرةانوف ومري ايييرف2018 ،؛ ودوان
وآخ ر ر رررون2015 ،؛ وإيف ر ر ررانيلو وآخ ر ر رررون،
2008؛ وسانز وآخرون)2017 ،

(أخ ر ر ررل وآخ ر ر رررون2016 ،؛ وً ر ر ررو س
ويو سلوم2003 ،؛ وأويس وآخرون،
2012؛ وًوهالند ويي )2009 ،
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16

تزي ررد فر رراء اسر ررتخدام املير رراه
إنتاج احملاليل

ر ررد م ر ررن ايد امللوح ر ررة العانوي ر ررة،
والتةربا يملرراء ،واألمرراض الفجريررة
بسرربب الرطوبررة املفرطررة منجقررة
اجل ررذوي ،وخس ررافر املا ررذايت ع ررن
طريق النض

تزيد يحبية ا نتراج الزياعري ،ول سريما (داغديلن وآخرون2009 ،؛ وغرريتس
خر ررالل ً ر رلات اجلفر رراف و بيئر ررات وياي ررس2009 ،؛ وه رراياي وآخر رررون،
تس ر ر ر ررعري املي ر ر ر رراهة و املن ر ر ر رراطق ال ر ر ر ر 2017؛ وس ر ر ررانز وآخ ر ر رررون2017 ،؛
ل تعرراين مررن نقررص امليرراه ،ميرررن وًيرر )2018 ،
أن ترون احملاليل أقرل را تررون
ا ر ررل ترنولوجي ر ررات ال ر ررر التقليدي ر ررة
(معل الر يأل الم ويلفي اجت)ة
تزير ررد مر ررن عاًر ررة الار ررالت و ياعر ررة (جوش ر ر رري وآخ ر ر رررون2005 ،؛ ووان ر ر ررت
احملاليل ،و سن األمن الاذافي وآخ ر ر ر رررون2016 ،؛ وواين وآخ ر ر ر رررون،
2012؛ وواين وآخرون)2003 ،

ر ر رراًظ علر ر ر ررا املير ر ر رراه ،و سر ر ر ررن
ا داي املتراملة ملستضمعات املياهي
ر ر سم ررا ب ررني إداي األيا رري واملي رراه والاج رراء مستوايت املياه اجلوًية
النبرراع علررا مسررتوى مسررتضمعات امليرراه للحررد
من آاثي اجلفاف
يس ر ر ر رراعد عل ر ر ر ررا التري ر ر ر ررف م ر ر ر ررا
الرعي الدوايي
ينج ر ررو عل ر ررا اس ر ررتخدام متت ر ررال مل ر رراع متع ر رردد تقلبات هتاطل األمجاي ،و سرن
لتهيئ ررة أمع ررل ال ررروف م ررن أج ررل من ررو النب ررا ت مع ر ر ر رردلت التس ر ر ر رررب واجل ر ر ر ر رراين
السجحي املراعي
الرعوية من جديد
سر ررن حفر ررظ املير رراه وتن يمهر ررا،
التحري ي
و را األشررضاي منجقرة ترررن ًيهرا أشررضاي وخيفر ر ررض ت ر ر رواًر املير ر رراه لنبر ر ررا ت
أخرى بعض املناطق القاحلة
ًيما سبق
ِّسر ررن حفر ررظ املير رراه وتن يمهر ررا،
إعاد التحري ي
إعر ر ر رراد ياعر ر ر ررة األشر ر ر ررضاي منجقر ر ر ررة أُ يلر ر ر ررت وخيفر ر ررض ت ر ر رواًر املير ر رراه لنبر ر ررا ت
أخرى بعض املناطق القاحلة
أشضايها وقت سابق
سن تواًر املياه وتن ي املياه
الزياعة احلراجية
ياعة تةمل غر األشضاي

 17الزياعة الرعويةي
دم أنةجة إنتاج احملاليل وا نتاج احليواين

د من ات اللبة

يسرراعد علررا احملاً ررة علررا قجعرران (بيلي وبراون2011 ،؛ وبريسرري وآخررون،
ر ر ررد مر ر ررن تر ر رردهوي املراعر ر رري وي
اللبة بدو املاشية ،ويزيرد نسرب املاشررية خررالل سررنوات اجلفرراف و 2008؛ (وتياي وآخرون)2010 ،
الرربررون والرربررون إىل النيلوجررني اروف األمجاي العالية التقلب
اللبة
ر ررد م ر ررن ر ر رات اللب ر ررة ،ويعب ر ررت يرًررا املررداخيل املت تيررة مررن املنرراطق (دجر ر ر ر ر ر ر ررانيبيروف وخامزينر ر ر ر ر ر ر ررا2016 ،؛
وهاياي وآخرون2017 ،؛ ونيو ودويرر،
الرربون ،و سن التنوع البيولوجي اهلامةية
2006؛ وسانز وآخرون)2017 ،
ر ررد م ر ررن ر ررات اللب ر ررة ،ويعب ر ررت يرًررا املررداخيل املت تيررة مررن املنرراطق شر ر ر ر ر ررا دون وآخر ر ر ر ر رررون2016 ،؛ وهر ر ر ر ر رراياي
وآخرون2017 ،؛ وسانز وآخرون)2017 ،
الرربون ،و سن التنوع البيولوجي اهلامةية

تعبررت الرربررون ،و ررد مررن ررات ترًا املداخيل واألمن الاذافي
اللب ررة ،وتزي ررد م ررن خ رروبة اللب ررة
وال رف البيولوجي
س ر ر ررن الق ر ر رردي عل ر ر ررا مواجه ر ر ررة د من تدهوي اللبة املراعي ترًا املداخيل واألمن الاذافي
تقلبات األمجاي واجلفاف

(جيري1993 ،؛ وجيري وآخرون)2009 ،
(هرراياي وآخرررون2017 ،؛ ولينياررر و ريتةررلي،
2007؛ وسانز وآخرون)2017 ،
20

احملسنةي
 11ترنولوجيات الر
َّ
ترنولوجيرات الرر  ،معرل الرر يلتنقري  ،والرر
مبياه الفي اجت ،والر يلتنقي ت األيض،
وال ررر اللي ررل ،وم ررا إىل ل ر  ،ال ر ررد م ررن
تجبيق املياه إنتاج احملاليل
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