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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الرابعة عشرة
 2019أيلول/سبتمرب  6-3نيودهلي، اهلند، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت2البند 
ثقة عن برانمج عمل هيئة التفاعلل بلا العللو  البنود املنب

  ٢٠١٩-٢٠١٨والسياسات لفرتة السنتا 
إرشللادات لللدعم اعتمللاد وتنفيللب تللدغرت بر للة أل للرا  

 ٢إدارة اجلفاف والتخفيف من آاثره، يف إطار اهلدف 

التوصلللللليات السياسللللللاتية املرتتبللللللة عللللللل  ا رشللللللادات  عتمللللللاد وتنفيللللللب   
اجلفللللاف والتخفيللللف مللللن آاثره، يف إطللللار بر للللة أل للللرا  إدارة  تللللدغرت
للللجانمج عملللل هيئلللة التفاعلللل بلللا العللللو  والسياسلللات لفلللرتة  ٢اهللللدف 
 ٢٠١٩-٢٠١٨السنتا 

 *تقر ر توليفي لألما التنفيبي  

 موجز  
، إىل 3الفقرر   ،13-م أ/29و 13-م أ/21طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرريين  

مرن بررجم   2)هيئة التفاعل( أن تقردم،   إطراي اهلردف  هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات
، إيشررادات تقنيررة إىل األطررراف مررن أجررل دعرر  اعتمرراد 2019-2018عملهررا لفررل  السررنتني 

 وتنفيذ تدخالت برية ألغراض إداي  اجلفاف والتخفيف من آاثيه؛
يررز وتترريإ إداي  األيا رري ًرلرراف للتخفيررف مررن آاثي اجلفرراف، وبةرررل أعرر   عرراد  تر  

األعمرررررال علرررررا سا داي  السرررررتباقية للضفرررررافسة وتزيرررررد أي ررررراف مرررررن قررررردي  األشرررررخا  والرررررن   
ا يرولوجية علا مقاومرة آاثي اجلفرافة وعقرب اسرتعراض علمري واسرا النجرا ، أجررت هيئرة 

ًئة من ًئات تدابري ا داي  املستدامة لأليا ي   أيبعة أنواع لستخدام  14التفاعل تقييماف لر 
__________ 

 تةُقد ِّم هذا التقرير بعد املوعد احملدد لري يت من أحدث املعلوما *
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الزياعرررة، والرعررري، والارررايت واأليا ررري املةرررض ر ، والسرررتخدام املخرررتل  لأليا ررري( األيا ررري )
يسرررتند إىل املبررراديات القافمرررة لتفاقيرررة األمررر  املتحرررد  ملراًحرررة الت رررحر   سررريا   ييرررد أ رررر 
ر نتاف  هذا التقيي  أساساف سليماف مرن الناحيرة العلميرة لفهر  الريفيرة الر   تدهوي األيا ية وتًو

سرره   ررا إداي  األيا رري   التخفيررف مررن آاثي اجلفرراف وإداي  املخرراطر،  ررا يررؤد  ميرررن أن ت
إىل اقررلام مفهرروم جديررد هررو ا داي  الذ يررة لأليا رري   مواجهررة اجلفرراف وإيشررادات عمليرررة 

 لاليتقاء  ذا املفهومة
يئرررررة التفاعرررررل بةررررر ن هرررررذا اهلررررردف  وتعررررررض هرررررذه الو يقرررررة أنةرررررجة ا رررررجلعت  رررررا ه 

للنترراف  الرفيسررية املنبعقررة عررن التقريررر التقررع املعنررون سالعالقررة بررني األيا رري  عرررض مرروجزاف ت  مررا
واجلفرررررافي تعزيرررررز دوي التررررردخالت الربيرررررة   التخفيرررررف مرررررن آاثي اجلفررررراف وإداي  املخررررراطرسة 
وتةرمل هررذه الو يقررة أي راف اسررتنتاجات ومقلحررات  ري تن ررر ًيهررا جلنرة العلرر  والترنولوجيررا   

 دويهتا الرابعة عةر ة
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 احملتوايت
 ال فحة الفقررات 

 4 6-1  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة معلومات أساسية - أولف  
 5 25-7  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة موجز النتاف  العلمية الرفيسية - اثنياف  
 5 16-7  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املقدمة والتعاييف والنجا  - ألف   
 7 18-17  ةةةةةةةةةةة الرواب  القوية بني استخدام األيا ي واستخدام املياه واجلفاف - يء   
العارات والحتياجات  دماج  ايسرات اسرتخدام األيا ري وإداي  األيا ري  - جي    

 8 21-19  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   إداي  خماطر اجلفاف  نه  استباقي
وافد  ايسات ا  - دال     9 22  ةةةةةةةة داي  الذ ية لأليا ي   مواجهة اجلفافًعالية ًو
السياسررررررات التمرينيررررررة واألدوات ا يشررررررادية لرررررر داي  الذ يررررررة لأليا رررررري    - هاء   

 13 23  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مواجهة اجلفاف
 14 25-24  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة احلاجة إىل إجراءات عاجلة - واو   
 15 32-26  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الستنتاجات والتوليات - اثلعاف  
ق   املًر
 18  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لف  ايسات ا داي  الذ ية لأليا ي   مواجهة اجلفافو    
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 معلومات أساسية -أو ا  
 13-أ م/21اعتمد مؤمتر األطراف   اتفاقية األم  املتحد  ملراًحة الت حر   مقريه  -1

 2019-2018  السنتني برجم  عمل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات )هيئة التفاعل( لفل 
رررق(ة و  إطررراي اهلررردف 13-أ م/21)املقرررري  مرررن بررررجم  العمرررل هرررذا، يُجلرررب إىل هيئرررة  2، املًر

التفاعل ستقرد  إيشرادات لردع  اعتمراد وتنفيرذ تردخالت بريرة ألغرراض إداي  اجلفراف والتخفيرف 
لرررزم األمرررر، إىل املراجرررا مرررن آاثيهس اسرررتناداف إىل اسرررتعراض التقرررايير التوليفيرررة احلاليرررة وا حالرررة، إ ا 

أن  3حيررط طُلِّررب إىل هيئررة التفاعررل   الفقررر   13-أ م/29 املقررري  لرر  عررز   وقررد األساسرريةة 
ر ا يشررادات التقنيررة املبينررة   املقررري    سرريا  دعررو  اتفاقيررة مراًحررة الت ررحر  13-أ م/21تررًو

 السياساتية املتعلقة يجلفافة
قررراف ل -2  ،12-م أ/19و 11-م أ/23وليتهرررا احملررردد    املقرررريين وطُلرررب إىل هيئرررة التفاعرررل، ًو

أن تقد ِّم 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 

جمموعرررة مرررن اوررررباء أو املعاهرررد( مرررن أجرررل تلبيرررة هرررذه الحتياجرررات سررربيل املعرررال ترليرررف خبرررري أو 
يما خيص اهلدف  يةة ًو  ، تقرَّي أن ترليف معهد هو الجريقة املعلا للم ي قدمافة2املعًر

و رررت قيررراد  مرترررب جلنرررة العلررر  والترنولوجيرررا، لررراغت أمانرررة التفاقيرررة وهيئرررة التفاعرررل  -3
ة 2املقلحرررات لألعمرررال العلميرررة املت رررلة يهلررردف مرررذ ر  مفررراهي  واخت الرررات ومعرررايري لتقيررري  

مؤسسة متخ  ة   هذا املو وع من  ل منجقة  16وعقب تقد  عجاءات تناًسية عامة إىل 
  العررا ، ُ ل ِّفرررت مؤسسرررة يونيررر  للحراجرررة واسررتخدام األيا ررري )مؤسسرررة يونيررر ( مبهمرررة و رررا 

 تقرير بتوجيه من هيئة التفاعل؛
(، انتها 2018تةرين األول/أ توبر  12-10هليئة التفاعل ) وخالل الجتماع العامن -4

، يلتعرراون مررا  علرري مؤسسررة يونيرر ، مررن  ديررد 2الفريررق العامررل هليئررة التفاعررل املعررع يهلرردف 
نجررا  التقريررر التقررع، آخررذاف   العتبرراي التعليقررات الرروايد  بةرر ن املررذ ر  املفاهيميررة مررن األع رراء 

ل و رذل  تولرياهت  بةر ن املؤلفرات العلميرة ودياسرات احلرالت ا ًراديرة واملراقبني   هيئة التفاعر
 ات ال ررلة الرر  ميرررن أن ترررون مفيررد    إعررداد الو يقررةة وملررت الق ررااي اهلامررة الرفيسررية الرر  
ُحرررد ِّدت خرررالل اجتمررراع  ديرررد النجرررا  مرررا يلررريي )أ( اجلمهررروي املسرررتهدف وجمرررال تر يرررز التقريرررر؛ 

يله؛ )ج( العالقررررة بررررني األيا رررري واجلفرررراف وآاثي األنةررررجة ا نسررررانية )ب( سررررعة التقريررررر وتفالرررر
 العنالررررر التمرينيررررة الرفيسرررريةاملتعلقررررة ةداي  األيا رررري وامليرررراه والتخفيررررف مررررن آاثي اجلفرررراف؛ )د( 

السياسرررية القافمرررة  - عتمررراد وتنفيرررذ التررردخالت الربيرررة؛ )د(  ليرررل املبررراديات العلميرررة والعلميرررةل
ة ل رررمان  قيرررق القيمرررة امل ررراًة وةنرررب ال دواجيرررة   العمرررلة و   ايرررة اجلاييرررة  ات ال رررل أو

  مةروم للمحتوىة وبعد  ل ، قامت هيئة التفاعل، بتعاون الجتماع، اتُّفِّق علا مةروع خمج  
و يررق مررا أمانررة التفاقيررة، ي شررراف علررا عمررل اورررباء املرلَّفررني مررن خررالل اجتماعررات اًلا ررية 

 منت مةة وات الت إلرلونية
وا جراءات الداخلية هليئة التفاعل، أجرت هيئة التفاعرل  12-أ م/19ومتةياف ما املقري  -5

مرل بل أن خي ا لستعراض دويل مستقل األ رب حضماف استعرا اف علمياف ملةروع التقرير التقع ق
فررران املؤل ِّ  ن هليئرررة التفاعرررل مرررن  رررل منجقرررةة و رررمناي ان املةررراالرفيسررر ه اي اخترررخررررباء   امليررردان 
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املتةرررراي ان الرفيسرررريان للتقريررررر التقررررع أن   ررررا ةيررررا التعليقررررات الرررروايد    اسررررتعراض األقررررران 
يلعتبررراي املناسررربة واسرررتعرض مرترررب مرررؤمتر األطرررراف أي ررراف مررروجزاف للتقريرررر التقرررع الرررذ  قدمررره 

 يفيس جلنة العل  والترنولوجياة
عنررون سالعالقررة بررني األيا رري واجلفررافي تعزيررز وسررُيتام املةررروع النهررافي للتقريررر التقررع امل -6

دوي الترردخالت الربيررة   التخفيررف مررن آاثي اجلفرراف وإداي  املخرراطرس ومرروجز مرررتب  برره للعلرروم 
ملررؤمتر األطرررافة ويرررد   هررذه  14للضنررة العلرر  والترنولوجيا/الرردوي   14والسياسررات   الرردوي  

جمموعررة مررن اسررتنتاجات و قررة عررن التقريررر التقررع، تليرره الو يقررة مرروجز للنترراف  العلميررة الرفيسررية املنبع
 املقلحات القابلة للتنفيذ لري تن ر ًيها جلنة العل  والترنولوجيا   دويهتا الرابعة عةر ة

 موجز النتائج العلمية الرئيسية -اثنياا  
 املقدمة والتعار ف والنطاق -ألف 

الارذافي واملرافي العراملي الر  ترؤ ر علرا اجلفاف هو أحرد املسرببات الرفيسرية لنعردام األمرن  -7
ا نتاج الزياعي والولرول إىل الارذاء واملراءة وميررن للضفراف،   احلرالت الق روى، أن سررب النرا  

، (1)علررا التخلرري عررن أيا رريه ، واللضرروء إىل اهلضررر  يعتبايهررا اسررلاتيضيته  األخررري  لرسررب الررر  
 ة2030لا اجلوع وسوء التاذية حبلول عام األمر الذ  يزيد من لعوبة احتمال الق اء ع

واهلرررردف مررررن التقريررررر التقررررع ال ررررادي عررررن هيئررررة التفاعررررل ومؤسسررررة يونيرررر  هررررو تقررررد   -8
استعراض شامل للتقايير التوليفية واملنةويات الرفيسية القافمة مرن أجرلي )أ( تسرلي  ال روء علرا 

  الرررن   ا يرولوجيرررة علرررا إمرررراجت التررردخالت الربيرررة للتخفيرررف مرررن آاثي اجلفررراف برررزايد  قررردي 
رراه الجتمرراعي والقت رراد  للسررران؛ )ب( تقررد  ا يشررادات لرردع  اعتمرراد وتنفيررذ  املقاومررة والًر

 تدخالت برية ألغراض إداي  اجلفاف والتخفيف من آاثيه   سيا   ييد أ ر تدهوي األيا ية
، والتريررف القرراف  وح يررت ا داي  املسررتدامة لأليا رري، واحللررول املسررتمد  مررن الجبيعيررة -9

ة يعرررلاف علرررا الرررن   ا يرولوجيرررة، واحلرررد مرررن خمررراطر الرررروايث القررراف  علرررا الرررن   ا يرولوجيررر
العرراملني علرررا معاجلررة تررردهوي األيا رري، والتخفيرررف مررن آاثي تارررري  العلمرراء ولررانعي السياسرررات

ولرفها ُ ُضراف ، باملناخ والتريف معه، وحفظ التنوع البيولوجي، واحلد من الرروايث املت رلة يمليراه
عالررة لتح قرردي  الررن   ا يرولوجيررة وا نسرران علررا املقاومررة علررا املرردى الجويررلة  سررنياسررتباقية ًو

ر أمعلرة لتردخالت بريرة  ولئن  انت هذه النه  ةيعها تنجو  علرا ارات ًريرد ، ً  را ةيعراف ترًو
 هلا أمهيتها   سيا  اجلفافة

قرير علرا أ را إجرراءات مرتبجرة يلسرتخدام وا داي  وتُعرَّف التدخالت الربية   هذا الت -10
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   

ة جلما املياه أو مراًحة  ات اللبة، و ايسات الزياعة الذ ية  ل  بعض أنواع اهليا ل األساسي
مناخيراف معررل الزياعررة احلاً رة لللبررة وترنولوجيررات  سرني  فرراء  اسررتخدام امليراه والتحررري  وإعرراد  

__________ 

(1) FAO 2018. FAO Migration Framework-Migration as a choice and opportunity for rural 

development: <http://www.fao.org/3/ca3984en/ca3984en.pdf>ة 

http://www.fao.org/3/ca3984en/ca3984en.pdf
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التحررررري ة وهررررذه الترررردخالت تتقاسرررر  اررررات أساسررررية مررررن مفرررراهي  ا داي  املسررررتدامة لأليا رررري، 
يرررة، والتريرررف القررراف  علرررا الرررن   ا يرولوجيرررة، واحلرررد مرررن خمررراطر واحللرررول املسرررتمد  مرررن الجبيع

ر ًرلراف لتخفيرف آاثي اجلفراف وب رفة أعر   عراد   الرروايث القراف  علرا الرن   ا يرولوجيرة وترًو
ا داي  السررررتباقية للضفررررافس، ومررررن ا  ايد  قرررردي  الررررن   ا يرولوجيررررة ستر يررررز ا جررررراءات علررررا 

 فةوالسران علا مقاومة آاثي اجلفا
اسررررررتعراض منهضرررررري للترررررردخالت الربيررررررة واجلفرررررراف   إطرررررراي  رررررر  ا داي   واسررررررتناداف إىل -11

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 

داي  الذ ية لأليا ري   مواجهرة اجلفراف ملوالرلة  ديرد خ رافص تلر  املمايسرات مرن أجرل ا 
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 

ًرررراج عنهرررا ونقلهرررا، وعلرررا  ايد   فررراء  اسرررتخدام امليررراه   النبرررا تة وميررررن أن تفعرررل  لررر  ا و 
عمومرراف عررن طريررق  ايد  إمرردادات امليرراه مرره احتاجررت إليرره الرافنررات احليررة )معررل ن رر  احملالرريل 
اجلذييرررة( أو عرررن طريرررق احلرررد مرررن الجلرررب علرررا امليررراه )معرررل أنرررواع احملالررريل املقاومرررة للضفررراف(ة 

ترردخالت ا داي  الذ يررة لأليا رري   مواجهررة اجلفرراف   ةنررب ترردهوي األيا رري واحلررد وتسراه  
  منه وعرس اةاهه   إطاي  ييد أ ر تدهوي األيا ية

  برره علررا نجررا  واسررا عرردم وجررود تعريررف مقبررول عامليرراف للضفرراف، وقررد و ررا ومررن املسررل   -12
اجلويرررة وحررردها، ومرررددوها تعررراييف اجلفررراف ألرررحاب م رررلحة خمتلفرررون خرررايج جوانرررب األيلررراد 

القت رررادية  - حبسرررب ديجرررة آاثيهرررا أساسررراف علرررا القجاعرررات الزياعيرررة واهليديولوجيرررة والجتماعيرررة
وا يرولوجيررررةة وسررررب أن يرررررون لررررانعو القرررررايات علررررا علرررر   ن تعرررراييف اجلفرررراف ونرررردي  امليرررراه 

عنرد الن رر   العالقرة برني والقحولة قد ترون هلا آاثي علا ًعالية السياسرات املرتبجرة  را، ل سريما 
 اجلفاف واأليا ي إ  أن تعاييف خمتلفة  خذ )أو ل  خذ(   احلسبان األيض بجر  خمتلفةة

وسيؤ ر ًه  تل  التعاييف والريفية ال  ُتستخَدم  ا   السياسات الوطنية علا ما إ ا   -13
فررراف ومرررا إ ا  انرررت  انرررت هرررذه السياسرررات تعررراك بةررررل مالفررر   رررالف مرررن إداي  األيا ررري واجل

سررتخدام األيا رري وإداي  األيا رري لاسررلاتيضيات وخجرر  عمررل إداي  اجلفرراف تةررمل إجررراءات 
قررادي  علررا التخفيررف مررن آاثي اجلفررافة وهنررا  حاجررة ملحررة إىل  سررني  هيررل اسررتعاد /إعاد  

ًهرر  العالقررة بررني الترردخالت الربيررة والتخفيررف مررن آاثي اجلفرراف مررن أجررل  سررني توجيرره ويلررد 
ويف مجيع احلا ت، تُعد ا ستجابة البشر ة عنصراا ابلغ األمهية جيب التدخالت والسياساتة 

 ةأن  كون جزءاا من أي هنج استباقي فعال لتخطيط إدارة اجلفاف واألراضي
  برره،   سرريا  اجلفرراف، أن م ررجلحات التخفيررف وا داي  والسررتضابة هلررا ومررن املسررل   -14

ة    عرري مرن األحيرانة ويةرري اسرتخدام التخفيرف   هرذا التقريرر االل معاين وتعراييف مت رايب
إىل ا جرررراءات والرررربام  الراميرررة إىل  فيررررف ا اثي الناةرررة عرررن اجلفرررراف أو حررره منعهررراة وعلررررا 

مررررا ت ررررف ا داي  والسررررتضابة ا جررررراءات املتخررررذ  لتخفيررررف ا اثي أ نرررراء وقرررروع  غالبرررراف العمرررروم، 
يررر، ُيسررتخدم م ررجلإ ا داي  السررتباقية  م ررجلإ شررامل ميعررل احلرردث أو بعرردهة و  هررذا التقر 

امل رررجلحات العال رررة عنرررد الن رررر إليهرررا   سررريا  التخجررري  والتح رررري لل رررروف الق ررروى قبررررل 
 حدوث ال عويت املرتبجة يجلفافة
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ويُعرَّف مفهوم إداي  خماطر اجلفاف املسرتخدم   هرذا التقريرر علرا أنره عمليرة مسرتمر  مرن  -15
ت وتعررديل وترييررف السياسررات وا جررراءات الراميررة إىل احلررد مررن خمرراطر اجلفرراف، مبررا   التحلرريال

 ل  احلد من قابلية الت  ر وتعزيز قدي  السران املت ريين علا املقاومرةة وتر رز إداي  خمراطر اجلفراف 
علرررا إنةررراء جمتمرررا قرررادي علرررا مقاومرررة آاثي اجلفررراف مرررن خرررالل احلرررد مرررن خمررراطر اجلفررراف وتعزيرررز 

  البيئيررة وامتمعيررة والقت ررادية ا ن و  األجررل الجويررلة وتسررل   ن املخرراطر ل ميرررن أبررداف الفررر 
 ة(2)إ التها متاماف وأن احلد من املخاطر ميرن أن يرون علا حساب أهداف جمتمعية أخرى

تررردابري  ة  هرررذا التقريرررر علرررا أنررره أيررر التخفيرررف مرررن خمررراطر اجلفررراف املسرررتخدمويُعررررَّف  -16
اديررة )معررل احملالرريل املناسرربة والسرردود واملةرراييا اهلندسررية( أو ترردابري غررري هيرليررة )معررل هيرلية/م

السياسررات والتوعيررة وتجرروير املعررايف واللتررزام العررام و ايسررات التنفيررذ( تُتخررذ للحررد مرررن ا اثي 
 ال اي  للضفافة

 الروابط القو ة با استخدا  األراضي واستخدا  املياه واجلفاف -ابء 
ا  لرررالت قويرررة برررني عالقرررة اجلفررراف واأليا ررري مرررن جهرررة وقررررايات ا نسررران بةررر ن هنررر -17

اسررتخدام األيا رري وتايررري اسررتخدام األيا رري الرر  تررؤ ر علررا تررواًر امليرراه و رردد الررن   ا يرولوجيررة 
وقدي  ا نسان علا مقاومة آاثي اجلفرافة وت رل امليراه إىل األيا ري عرن طريرق التهجرال و  بعرض 

   عن طريق الر ة وتاادي األيا ي عن طريق اجلراين السجحي )املياه ال  ل متت ها املناخات والن
اللبة وةر  بعد  ل    املنحديات(، والنتإ )املياه املنبععة من النبا ت عنردما ترربد(، وتبخرر اللبرة 

بعررض )ًقرردان امليرراه مباشررر  مررن سررجإ األيض، ل سرريما األسررجإ اجلرررداء واملانعررة للتسرررب(، و  
بالطررات  ررت  احلررالت عررن طريررق ال رررف اللررجناعي )إ الررة امليرراه الفاف ررة عررن طريررق أجبيررب أو

سررجإ األيض(ة وبررني الترردًقات الداخلررة واوايجررة، تبقررا بعررض امليرراه   اللبررة لفررلات مررن الررزمن؛ 
املسرام  وتتوقف  مية ومد   زين مياه اللبة علا خ رافص اللبرة، معرل حمتروى املرواد الع روية وحيرز

 وحضمها، وعلا عمليات من قبيل معدل التسر ب، أ  سرعة نفا  املياه   اللبةة
ميرن لللبة ال حية أن  زن املياه ال  ميررن أن تررون مبعابرة عرا ل   أوقرات  حني و  -18

ا نسرران مررن قرردي  اللبررة علررا احتضررا  امليرراه  ذ  يتسرربب ًيررهاجلفرراف،  ررد ترردهوي األيا رري الرر
دي  املياه ويزيد مرن قابليرة التر  ر يجلفرافة ومرن ا، مرن شر ن اسرتعاد  أو إعراد   هيرل وي خ   ن

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 
امليررراهة وقرررد خل رررت دياسرررات النمذجرررة العامليرررة إىل أن إداي  امليررراه   اللبرررة مبزيرررد مرررن الفعاليرررة 

جلرراين تنجو  علا إمراجت  بري  لتحسني إنتاج احملاليل واحلد من الرميرة ا ةاليرة مرن ميراه ا
السجحي النات  عن الن   الزياعيةة واألسجإ غري املنفذ  للماء معل األيلفة متنرا تسررب اللبرة، 

يةة   ا يق ي علا تسرب مياه األمجاي والتاذية الجبيعية للمياه اجلًو

__________ 

(2) UNCCD, 2018. Reporting manual for the 2017–2018 UNCCD reporting process: 

<https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf>ة  

https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf
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إدارة األراضللي يف و الثغللرات وا يتياجللات  دمللاا  ارسللات اسللتخدا  األراضللي  -جيم 
 نهج استباقيإدارة خماطر اجلفاف ك

إن النه  وا جرراءات السياسراتية الر  تسرعا إىل تقرد  إغا رة لحقرة إىل املت رريين مرن  -19
اجلفاف من سران وأنةجة اقت ادية أقرل ًعاليرة مرن ا جرراءات السرتباقية الر  تسرتخدم تردابري 

 رررة مرررن ا غا حرررولإداي  خمررراطر اجلفررراف للتخفيرررف مرررن آاثي اجلفرررافة والسرررلاتيضيات القافمرررة 
اجلفررراف والتررردخالت الالحقرررة مرلفرررة و فرررز علرررا موالرررلة األنةرررجة القت رررادية السرررريعة التررر  ر 
يجلفاف،  ا يؤد  إىل  ايد  التراليف املستقبلية ل غا ة من اجلفاف بدلف من بناء القردي  علرا 

ن آاثي مقاومرررة آاثي اجلفرررافة وا داي  السرررتباقية ملخررراطر اجلفررراف طريقرررة أ عرررر  فررراء  للحرررد مررر
 اجلفاف علا امتمعات احمللية والقت ادات والبيئةة

أن تدهوي األيا ي ال  يتسبب ًيهرا ا نسران جعرل اجلفراف  عديد  أمعلة من بني  توقد  -20
ر األيا ي ال  تداي إداي  جيد  عا لف للضفافة ومن ش ن حرالت  يدوم مد  أطول   حني تًو

اةرررة عرررن ا داي  غرررري املسرررتدامة لأليا ررري و/أو حرررالت يطوبرررة اللبرررة، مبرررا ًيهرررا تلررر  الن خفرررض
العضررررز   سررررقو  األمجرررراي أن تررررؤد  إىل تفرررراق  شررررد  و/أو مررررد  اجلفرررراف،  ررررا يعررررع أن هررررذه 
األنةررجة سررب أن تؤخررذ   العتبرراي بةرررل اسررتباقي   اسررتضايت سياسررات اجلفررافة و رردد 

فهرروم والعمليررة، وإمررراجت قيررام  لرر  حررام اسررتضايت السياسرراتة وميعررل الةرررل أدجه هررذا امل
السياسرررات بررردًا املؤشرررر األسرررود الرررذ  يررردل علرررا احلالرررة الراهنرررة إمرررا  رررو األمرررن املرررافي )أ ي ( 

 ندي  املياه )ألفر(ة أو
  الةرل

 القرارات البشر ة اليت تؤثر عل  اجلفاف واألراضي

 
ويت  ر  ر هرا يسراياف أو ميينراف يلسياسرات الر   تةري العالمة السوداء )املعلط( إىل حالة اًلا ية ياهنة، يمالح ة

 من ش  ا أن تسه    األمن املافي ) و اليساي( أو ندي  املياه ) و اليمني(ة

 قرايات ا نسان

 استخدام املياه وإدايهتا

ناخ
ري امل

تا
 

اف األمن املافي
جلف

ا
 

سب أن  خذ السياسات   احلسبان 
سالبةر س الذ  يسه    ندي   العن ر

 وأحياجف   اجلفافة املياه

مدخالت املياه
 

 ندي  املياه

 وإدايهتا استخدام األيا ي

 قرايات ا نسان

تاري املناخ
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ولالسررررتعماي   الترررردخالت الربيررررة الرررر  تسررررعا   الوقررررت نفسرررره إىل الت ررررد  لترررردهوي  -21
ئيرة مرتفعرة، غرري أن الًتقرراي إىل األيا ري واجلفراف ونردي  امليراه عافردات اقت رادية واجتماعيرة وبي

البيرراجت املتعلقررة يأل ررر وتقييمررات قابليررة الترر  ر غالبرراف مررا  ررول دون ا داي  السررتباقية للضفرراف، 
 ول سيما التخفيف من خماطر اجلفافة

 فعالية وفوائد  ارسات ا دارة البكية لألراضي يف مواجهة اجلفاف -دال 
املتعدد  ملمايسرات ا داي  الذ يرة لأليا ري   مواجهرة اجلفراف  تلف الفعالية والفوافد  -22

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 

 14ري ا داي  الذ يررة لأليا رري   مواجهررة اجلفرراف من مررة   ( توليفرراف لتررداب10و 9ال ررفحتني 
جمموعررة مؤلفررة مررن خمتلررف أنررواع السررلاتيضيات والترردخالتة وُتؤخررذ هررذه الترردابري   العتبرراي 
ًيمررررا يتعلررررق يألنررررواع األيبعررررة لسررررتخدام األيا رررري )احملالرررريل، واملراعرررري، والاررررايت واأليا رررري 

يا رررري( وتقيرررري  أل ررررر  ايسررررات ا داي  الذ يررررة لأليا رررري   املةررررض ر ، والسررررتخدام املخررررتل  لأل
يزايفيررررة/الن   ا يرولوجيررررة والعوامرررررل  ،مواجهررررة اجلفرررراف علررررا اللبررررة، وامليرررراه، واو ررررافص البيًو

علررررا مقاومررررة آاثي وا نسرررران القت ررررادية الرررر   رررردد قرررردي  الن ررررام ا يرولرررروجي  - الجتماعيررررة
ررق ولررف مف ررل لررر   ايسررة مررن  ايسررات ا داي  الذ يررة لأليا رري    17اجلفررافة ويرررد   املًر
ررذت أي رراف   العتبرراي قررو  األدلررة العلميررة لفعاليررة  مواجهررة اجلفرراف  ات لررلة  ررذه الترردابرية وُأخِّ

 هذه املمايسات وقديهتا علا  قيق ًوافد متعدد ة و انت النتاف  الرفيسية للتقيي   ما يليي
ا أن اعتمراد  ايسرات ا داي  الذ يرة لأليا ري   علر أدلة قو ة واتفاق عال  هنا   )أ( 

مواجهررررة اجلفرررراف خيفررررف مررررن ا اثي السررررلبية للضفرررراف علررررا إنتاجيررررة األيا رررري الزياعيررررة، واملراعرررري، 
 ؛(3)والاايت واأليا ي املةضَّر ، والستخدامات املختلجة لأليا ي، مبا    ل    إطاي تاري املناخ

 ايسرررات ا داي  الذ يرررة لأليا ررري   مواجهرررة   أن مع ررر   ثقلللة عاليلللةهنرررا   )ب( 
اجلفرراف تسرراه    ايتفرراع حمالرريل الالررة، ول سرريما بعررد تجبيررق علررا املرردى الجويررل،   اررروف 

 نقص املياه وتربة هامةية؛
  أن  ايسرات ا داي  الذ يرة لأليا ري   مواجهرة اجلفراف  ثقة متوسلطةهنا   )ج( 

 ي إسابية علا إنتاج العلف وإنتاجية املاشية   ال اجلفاف؛من أجل  سني إداي  املراعي هلا آاث
يسررراه  العديررررد مرررن  ايسررررات ا داي  الذ يرررة لأليا رررري   مواجهرررة اجلفرررراف،  )د( 

 (؛أدلة قو ة، اتفاق عال  ولرن ليس  لها،   تعبيت الرربون   اللبة )
فرررررراف   ميرررررررن لتجبيررررررق  ايسررررررات ا داي  الذ يررررررة لأليا رررررري   مواجهررررررة اجل )د( 

 (؛ثقة متوسطةاأليا ي املتدهوي  أن يؤ ر   رياف إسابياف علا التنوع البيولوجي )
- ملمايسررات ا داي  الذ يررة لأليا رري   مواجهررة اجلفرراف عافرردات اجتماعيررة )و( 

يسرمإ الرعرري و اللبرة اهلامةريةة   اقت ادية أعلرا مرن املمايسرات التقليديرة   ارروف اجلفراف و 

__________ 

الر  تسرتخدمه اهليئرة احلروميرة الدوليرة املعنيرة بتارري املنراخ، علرا النحرو ويستخدم التقيي  املقدَّم أسلوب لارة عردم اليقرني  (3)
 ة<http://www.ipcc-wg2.awi.de/guidancepaper/ar5_uncertainty-guidance-note.pdf>املبني علا املوقاي 

http://www.ipcc-wg2.awi.de/guidancepaper/ar5_uncertainty-guidance-note.pdf
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داي  الذ يررة لأليا رري   مواجهررة اجلفرراف، ولرررن لرريس  لهررا، بتحسررني القرردي  مررن  ايسررات ا 
مررن الفوافررد خررالل  يتحقيررق أق ررا قرردلعلررا مقاومررة آاثي اجلفرراف دون تقلرريص ًررر  املررزايعني 

 (؛أدلة قو ة، اتفاق متوسطالسنوات العادية أو الرطبة )
ةيررا أبعرراد األمررن تعررز   ايسررات ا داي  الذ يررة لأليا رري   مواجهررة اجلفرراف  ) ( 

 (؛ أدلة متوسطة، اتفاق عال  الاذافي )
راء تقييمرات إ راًية لقابليرة التعررض للضفراف وخمراطره   هنا  حاجرة إىل إجر )م( 

القت رادية  - واللبة واملياه( والجتماعية الف من اجلوانب الجبيعية )املناخسياقات خمتلفة تاجي  
البيئيرررة ملمايسرررات ا داي  الذ يررة لأليا ررري   مواجهرررة مررن أجرررل تنفيرررذ أ عررر ًعاليرررة مرررن الناحيررة 

اجلفرراف   التخفيررف مررن خمرراطر اجلفرراف بةرررل مترامررل وتعرراوين   ةيررا الررن   ا يرولوجيررة 
 احل ريةة - واحلدود ا دايية واملناار الجبيعية الريفية
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  اجلدول
 يف والفوائد، وأوجه التآزر، واملقا ضات، والقيودتدابري ا دارة البكية لألراضي يف مواجهة اجلفاف: اآلاثر، والتكال

 استخدام األيا ي
ًئررررة ا داي  الذ يررررة لأليا رررري 

   مواجهة اجلفاف
ًئة  ييد أ ر تدهوي 

 لا  العافدات القت ادية التراليف األولية األيا ي
األمن الاذافي 
 املقاي ات والقيود واحلد من الفقر

 األيا ي الزياعية

حمايد  وسلبية علا املدى الق ري)أ(،  مرتفعة ةنبه، احلد منه لبةمراقبة  ات ال
 إسابية علا املدى الجويل

تررواًر اليررد العاملررة ميرررن أن  أدلة حمدود 
 يرون قيداف 

التقليرررررل إىل أدم حرررررد مرررررن 
 ا جراب اللبة

غالباف، ولرن ليس دافماف، إسابية  متوسجة ةنبه، احلد منه
 يلفعل علا املدى الق ري

املناًسرررررة برررررني اسرررررتخدامات  إسابية
املخلفرررررررات النباتيرررررررة لزياعرررررررة 
الفرشررررات الواقيررررة أو لتاذيررررة 

 املاشية
غالباف ما ترون إسابية يلفعل علا  منخف ة ةنبه، احلد منه، عرسه ا داي  املتراملة و وبة اللبة 

 املدى الق ري
املناًسرررررة برررررني اسرررررتخدامات  إسابية جداف 

عرررررررديل السرررررررماد احليرررررررواين  ت
 لللبة وم دي للجاقةة

غالبررررراف مرررررا تررررررون إسابيرررررة يلفعرررررل علرررررا  تلاوم بني منخف ة ومرتفعة ةنبه، احلد منه، عرسه إداي  حمسَّنة للمياه
املرررررردى الق ررررررري، ل سرررررريما   البيئررررررات 
 القاحلة أو عندما ترون املياه مسع ر ة

الًتقرررررراي إىل أسرررررروا  امليررررررراه  إسابية
اًز وتسعريها قد  د من حو 

 اعتمادها
غالباف ما ترون إسابية يلفعل علا  منخف ة إىل متوسجة ةنبه، احلد منه، عرسه إداي  حمسَّنة للنبا ت 

 املدى الق ري
قرررررد  تررررراج إىل قرررررديات تقنيرررررة  إسابية

 لعتمادها من جانب املزايعني

 املراعي

ابية يلفعل علا غالباف ما ترون إس متوسجة ةنبه، احلد منه إداي  الرعي املفر 
 املدى الق ري

  بعض املناطق تتناًس ما  إسابية
 توسا إنتاج احملاليل

 أدلة حمدود  أدلة حمدود  أدلة حمدود  متوسجة إىل مرتفعة ةنبه، احلد منه، عرسه إداي  املياه 
لفعل علا غالباف ما ترون إسابية ي منخف ة إىل متوسجة ةنبه، احلد منه، عرسه إداي  النبا ت 

 املدى الق ري
 أدلة حمدود  إسابية

 الاايت/األيا ي املةضَّر 
 ا داي  املستدامة للاايت، 
التحرررررري  وإعررررراد  التحررررررري  

 واحلد من إ الة الاايت

حمايد  وسلبية علا املدى الق ري،  مرتفعة ةنبه، احلد منه، عرسه
 إسابية علا املدى الجويل

 أدلة حمدود  إسابية
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 استخدام األيا ي
ًئررررة ا داي  الذ يررررة لأليا رررري 

   مواجهة اجلفاف
ًئة  ييد أ ر تدهوي 

 لا  العافدات القت ادية التراليف األولية األيا ي
األمن الاذافي 
 املقاي ات والقيود واحلد من الفقر

خدامات املختلجرررررررة السررررررت
 لأليا ي

اعتماد الزياعة احلرجية 
 والزياعة الرعوية

حمايرررد  وسرررلبية علرررا املررردى الق رررري،  متوسجة إىل مرتفعة ةنبه، احلد منه، عرسه
 إسابية علا املدى الجويل

يستار  تنفيذها مد  طويلرة  إسابية
 نسبياف 

غالبررراف مرررا تررررون إسابيرررة يلفعرررل علرررا  متوسجة إىل مرتفعة ةنبه، احلد منه، عرسه إداي  املياه 
 املدى الق ري

الًتقرررررراي إىل أسرررررروا  امليررررررراه  أدلة حمدود 
وتسعريها قد  د من حواًز 

 اعتمادها
ا داي  املتراملة ملستضمعات 

 املياه 
يستار  تنفيذها مد  طويلرة  أدلة حمدود  إسابية علا املدى الجويل مرتفعة جداف  ةنبه، احلد منه، عرسه

 بياف نس
يتجلرررب قرررديات تقنيرررة  برررري   أدلة حمدود  إسابية متوسجة إىل مرتفعة ةنبه، احلد منه، عرسه هيا ل أساسية خ راء ح رية

 للتخجي  والتنفيذ
 التقرير التقع هليئة التفاعلي العالقة بني األيا ي واجلفافي تعزيز دوي األنةجة الربية   التخفيف من آاثي اجلفاف وإداي  املخاطرة يامل دي
 موس  منو واحد أو ا نانة -األجل الق ري  )أ(

 ا داي  الذ ية لأليا ي   مواجهة اجلفافة يمالح ة
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 رشاد ة لإلدارة البكية لألراضي يف مواجهة اجلفافالسياسات التمكينية واألدوات ا  -هاء 
عتمررراد وتنفيرررذ ا داي  ل مرونرررة مرررن اسرررة عنالرررر مترينيرررةيقرررلم هرررذا التقريرررر جمموعرررة  -23

الذ ية لأليا ي   مواجهة اجلفافة وهي تةملي    املناار الجبيعية، وبناء القديات والتنمية، 
 ، والةؤون املاليةيل اجلارا  املراينياه، والتحليوا داي  اجليد  لأليا ي وامل

إيرولررررروجية وهرررررو يةرررررمل مرررررا يلررررريي  - ساملن رررررر الجبيعررررريس ن رررررام اجتماعيرررررة )أ( 
  خمتلررف أوجرره  ، حسرربما هررو معرررب عنررهالجبوغراًيررا واملرروايد الجبيعيررة والتنرروع البيولرروجي والعقاًررة

لمنررراار لمترامرررل  يتضررراو  اجلفررراف احلررردود ا داييرررة، ولرررذل  يسررراعد  ررر و اسرررتخدام األيا رررية 
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 

هرر   يفيررة    ررري إداي  املنرراار الجبيعيررة إداي  األيا رري واملرروايد املافيررة علررا نجررا  املنرراار الجبيعيررة ًو
 علا سبل عيش النا ؛

مررررن يلررررت األمهيررررة تنميررررة القررررديات اوالررررة يلعالقررررة بررررني األيا رررري واجلفرررراف  )ب( 
وا بررررال  عررررن الفوافررررد املتعرررردد  لرررر داي  الذ يررررة لأليا رررري   مواجهررررة اجلفرررراف عرررررب القجاعررررات 

مة مبرراديات ا داي  الذ يررة وةاعررات املمايسررني والتخ  رراتة ويتوقررف تعزيررز اسررتيعاب واسررتدا
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؛
ة للتخفيرررف مرررن إداي  األيا ررري وامليررراه اجليرررد  والفعالرررة والتةررراي ية ل تقرررل أمهيررر )ج( 

رررآاثي  رررا مسرررتوى اجلفررراف عرررن تجبيرررق أً رررل الترنولوجيرررات ألنررره يوجِّ د بيئرررة مواتيرررة لعتمررراد وًي
ا داي  الذ ية لأليا ي   مواجهة اجلفاف والترنولوجيات املرتبجرة  راة وتتجلرب هرذه البيئرة،   

مسرتخدمي  ةلة أموي، مؤسسات ًعالرة إىل جانرب متررني املررأ  )إحردى جمموعرات األغلبيرة برني
 األيا ي واملياه   األيايف( واألمن القانوين )حيا   األيا ي، حقو  املياه(؛

الستةعاي عرن بعرد واملعلومرات اجلاراًيرة املرانيرة أدوات قويرة ميررن اسرتخدامها  )د( 
لرلررد وتقيرري  حالررة لررحة سررجإ األيض أو إجهرراده، والرةررف عررن التاررريات البيئيررة، وتقيرري  آاثي 

ة ويسررمإ دمر  البيراجت املتعرردد  األوقرات واملتعردد  أجهررز  الستةرعاي علرا خمتلررف هرذه التايرريات
املسررررتوايت برةررررف إجهرررراد اجلفرررراف اوررررا  يحملالرررريل وميرررررن مررررن ا أن يرررردع  ا داي  الذ يررررة 

 لأليا ي   مواجهة اجلفاف من خالل املساعد  علا  ديد مدى ًعالية السلاتيضيات؛ 
الرررررروعي ي داي  الذ يررررررة لأليا رررررري   مواجهررررررة اجلفرررررراف  يرررررررتب  تعزيررررررز و ايد  )هر( 

يلتمويرررررل الررررررا ة ويتوقررررررف النضرررررام   تنفيررررررذ ا داي  الذ يرررررة لأليا رررررري   مواجهرررررة اجلفرررررراف 
واملبرراديات مرررن هررذا القبيرررل علررا ًعاليرررة تعبئررة املررروايد مررن ةيرررا امل ررادي، مبرررا    لرر  امليزانيرررات 

ايجيررة، وم ررادي التمويررل البتراييررة )مررعالف الرررب  مررا الوطنيررة، والةرررا ات مررا اجلهررات املا ررة او
متويل الرربون عن طريق الفتماجت الجوعية والةررا ات برني القجراعني العرام واورا (، واألمعرل 
أن يتررررزامن  لرررر  مررررا الربجمررررة احملليررررة والوطنيررررةة ول تتجلررررب ا داي  الذ يررررة لأليا رررري   مواجهررررة 

ة ولرنهررا غالبرراف مررا تنجررو  علررا إعرراد  توجيرره و ايد  ًعاليررة اجلفرراف يل ررروي  مرروايد ماليررة إ رراًي
 ةالقاف استخدام التمويل 
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 احلاجة إىل إجراءات عاجلة -واو 
من املتوقا أن يستمر تزايد استخدام األيا ي يلقلان ما استخدام امليراه علرا ال رعيد  -24

لسرتهال ، مرن برني عوامرل أخررىة العاملي تبعاف للنمو السرراين والتنميرة القت رادية وتارري أمنرا  ا
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 عمومررافة وسرريواجه اسررتخدام األيا رري وامليرراه 

نسرران علررا الاررذاء وتنرراًس القجاعررات لألغذيررة  رردايف مزدوجرراف ألن مررن املنت ررر أن يزيررد طلررب ا 
ويزيد تاري املناخ من تفاق  احلالة عن طريق تسريا وقوع وشد  الروايث املت لة  ة(4)األخرى عليه

 يملناخ معل اجلفاف والفي اجتة
العلماء ولانعي السياسرات  2ويولي التقرير التقع ال ادي  عن هيئة التفاعل للهدف  -25

 جراءات الفويية التاليةيواملمايسني ي ا  ا 
العلاف ي مراجت التراملية ملمايسات ا داي  الذ ية لأليا ري   مواجهرة اجلفراف  )أ( 

 للضما بني  ييد أ ر تدهوي األيا ي وإداي  خماطر اجلفاف وما يت ل  ا من إجراءات سياساتية؛
يا رري  عوامررل إدياج اسررتخدام األيا رري وتايررري اسررتخدام األيا رري وترردهوي األ )ب( 

    ايسات وسياسات اجلفاف وإداي  خماطر اجلفاف؛
تيسري التنسيق والتفاعل امد  بني جمتمرا  جري /إداي  اسرتخدام األيا ري    )ج( 

سرريا   ييررد أ ررر ترردهوي األيا رري وجمتمررا إداي  خمرراطر اجلفرراف، ول سرريما مررن خررالل إسرراد ًهرر  
عرررة الةررراملة لعرررد  قجاعرررات  داي  خمررراطر اجلفررراف مةرررل  للتعررراييف، ومؤشررررات مناسررربة، والجبي

يمبرررا عرررن طريرررق اعتمررراد مفهررروم ا داي  الذ يرررة لأليا ررري   مواجهرررة اجلفرررافة  -وإداي  األيا رري 
و د الًتقاي إىل تواًق ا ياء بة ن هذه املمايسات   الوقت الرراهن مرن ًعاليرة إجرراءات  ييرد 

 لا السواء؛ أ ر تدهوي األيا ي وإداي  خماطر اجلفاف ع
مرررن اسرررة عنالرررر مترينيرررة مرونرررة تعزيرررز التررردخالت الررر  تر رررز علرررا جمموعرررة  )د( 

را مسرتواها علرا النحرو   رويية لعتماد ا داي  الذ ية لأليا ي   مواجهة اجلفاف وتنفيذها وًي
 الجبيعيةي املنااراألمعل علا مستوى 

ملعلومرررات املتعلقرررة السرررتفاد  مرررن التحلررريالت اجلاراًيرررة املرانيرررة الررر  تررردم  ا '1'
املوقعيرة، مرن خرالل ن ر  السراتلية و برلد األيض وتقيي  املخاطر، مبا    ل  البيراجت 

املعلومررات اجلاراًيررة،  ررا يسررمإ برلررد وإعررداد خررراف  السررجوم األي ررية، مبررا    لرر  
 األجسام املافية؛

تنفيررررذ التخجرررري  املترامررررل لسررررتخدام األيا رررري وا داي  املتراملررررة للمنرررراار  '2'
الجبيعيررررة   سرررريا   ييررررد أ ررررر ترررردهوي األيا رررري وا داي  الذ يررررة لأليا رررري   مواجهررررة 
اجلفرررراف  ترررردابري اسررررتباقية علررررا املرررردى الجويررررل للتخفيررررف مررررن حررررد  اجلفرررراف وإداي  

 املخاطر؛

__________ 

(4) <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2018-nature-

based-solutions/>ة 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2018-nature-based-solutions/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2018-nature-based-solutions/
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تعزيررررز القرررررديات الوطنيرررررة واحملليرررررة اوالرررررة يلفوافرررررد املتعررررردد  لررررر داي  الذ يرررررة  '3'
 عات وجمتمعات  ايسة و   ات متعدد ؛لأليا ي   مواجهة اجلفاف   قجا

 ررررمان ًعاليررررة املؤسسررررات احملليررررة إىل جانررررب السياسررررات القافمررررة علررررا األمررررا 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؛ 
وايد املاليرررررة مرررررن أجرررررل دعررررر  وتعزيرررررز ا داي  الذ يرررررة لأليا ررررري   مواجهرررررة تعبئرررررة املررررر '5'

 اجلفاف، واألمعل أن يرون  ل  يلتزامن ما الربجمة علا ال عيدين احمللي والوطعة

 ا ستنتاجات والتوصيات -اثلثاا  
أدلللة علميلللة راسللخة لفهلللم  ٢ قللد  هلللبا التقر للر التقلللف هليئللة التفاعلللل عللن اهللللدف  -26

قو ة با اسلتخدا  األراضلي واجلفلاف وأن إدارة األراضلي واجلفلاف علل  السلواء الصرت ال
مرتابطة ترابطاا أساسياا 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 

كولوجيللة عللل  املقاومللة. و وثللا أ ضللاا اآلليللات والعمليللات البيوفيز ئيللة اللليت تتللي  والللن م ا  
عند إدارهتا عل  حنو مناسب فرصاا 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.

ا فتقلللللار إىل البيلللللاانت املتعلقلللللة تاثر تنفيلللللب  ارسلللللات ا دارة البكيلللللة  وحيلللللدد أن -27
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 

 اف يف  ارسات وسياسات استخدا  األراضي وإدارهتا. ارسات إدارة خماطر اجلف
وتبلللللا النتلللللائج الناشلللللئة علللللن التوليلللللف والتقيللللليم األدللللللة العلميلللللة يللللل  اآلن علللللن  -28

جمموعللة مللن تللدابري ا دارة البكيللة لألراضللي يف مواجهللة اجلفللاف يف أربعللة مللن  ١4 إمكللاانت
فيف من خماطر اجلفلاف، ومنلع تلدهور أنواع استخدا  األراضي للتأثري أتثرياا إجيابياا عل  التخ

األراضللي، وا سللتعادةدإعادة التأهيللل، ويفلل  التنللوع البيولللوجي، وتثبيللرت الكربللون يف الرتبللة 
(، وإاتية  سا القدرة عل  مقاومة آاثر اجلفاف دون تقليص فرص  )أدلة قو ة، اتفاق عال 

عاد للة أو الرطبللة )أدلللة املللزارعا يف ز دة فوائللدهم إىل أقصلل  يللد  كللن غللرل السللنوات ال
قو للة، اتفللاق متوسللط(. و  هللر مللن النتللائج أ ضللاا إمكانيللة مسللامهة  ارسللات ا دارة البكيللة 

 - لألراضي يف مواجهلة اجلفلاف هلبه يف  سلا ا نتاجيلة،  لا  لؤدي إىل عائلدات اجتماعيلة
رتبلللة اقتصلللاد ة تفلللوق عائلللدات املمارسلللات التقليد لللة يف يفلللروف اجلفلللاف،  لللا يف  لللل  يف ال

.)  اهلامشية،  ا  عزز مجيع أبعاد األمن الغبائي )أدلة متوسطة، اتفاق عال 
الكيفيللة اللليت ميكللن هبللا، مقارنللة ابلتللدغرت الريقللة، مللن جد للد عللل  التقر للر شللدد و  -29

 قيا مز د من كفاءة التكاليف والفوائد ا  كولوجية وا قتصلاد ة ملن غلرل تلدغرت اسلتباقية 
ألراضي يف مواجهلة اجلفلاف ببنلاء القلدرة علل  املقاوملة و فيلز اسلتمرار األنشلطة لإلدارة البكية ل

 تكاليف ا  اثة من اجلفاف يف املستقبل.غفض ا قتصاد ة اليت تتأثر ابجلفاف و 
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و قرتح التقر ر إرشادات عن طر ا تعز ز مخسة عناصر متكينية لدعم اعتماد وتنفيب  -30
راضللي يف مواجهللة اجلفلاف. و ضللع يف الصللدارة احلاجللة إىل وز دة مسلتو  ا دارة البكيللة لأل

تقييمات قابلية التأثر واملخلاطر يف سلياقات خمتلفلة تغطلي كلرا ملن اجلوانلب الطبيعيلة )املنلا  
ا قتصللاد ة. وكللر اجلللانبا ضللرور ن لتنفيللب أكثللر  - والرتبللة وامليللاه( واجلوانللب ا جتماعيللة
سللات ا دارة البكيللة لألراضللي يف مواجهللة اجلفللاف مللن فعاليللة مللن الناييللة ا  كولوجيللة ملمار 

أجل ز دة الفعاليلة يف السلعي بطر قلة متكامللة وتعاونيلة إىل التخفيلف ملن خملاطر اجلفلاف يف 
 احلضر ة. - مجيع الن م ا  كولوجية واحلدود ا دار ة واملنايفر الطبيعية الر فية

اجهلة اجلفلاف املطبقلة علل  أمثلل و كشف أن  ارسات ا دارة البكية لألراضي يف مو  -31
وجلله وايليللة والقائمللة عللل  السللياق واملعرافللة عللل  أهنللا بيولوجيللة أو جغرافيللة يف نطاقهللا، مللن 
غللرل تنفيللب  طلليط متكامللل  سللتخدا  األراضللي وإدارة متكاملللة للمنللايفر الطبيعيللة يف سللياق 

ملقاومللة واحلللد مللن قابليللة  ييللد أثللر تللدهور األراضللي، ميكللن أن تللؤدي إىل  سللا القللدرة عللل  ا
أتثلللر اللللن م ا  كولوجيلللة ومسلللتخدمي األراضلللي واتتملللع ككلللل ملللن اجلفلللاف، وإاتيلللة فلللرص 

 للتخفيف من خماطر اجلفاف، وبوجه أعم ا سها  يف "إدارة استباقية ملخاطر اجلفاف".
وللسماح بدور معزَّز للتدغرت الج لة يف إدارة خملاطر اجلفلاف والتخفيلف ملن آاثر  -32

 اجلفاف، تقرتح هيئة التفاعل أن تن ر جلنة العلم والتكنولوجيا يف التوصيات التالية:
: دعلللوة األطلللراف إىل الن لللر يف تعز لللز اللللرتابط بلللا السياسلللات ١التوصلللية  )أ( 

الوطنيللة لألراضللي والسياسللات الوطنيللة ملكافحللة اجلفللاف، والن للر يف تغيللري السياسللات لكللي 
راضي وإدارهتا وتدهور األراضي عل  توافر املياه وندرة املياه، تعكس متاماا أتثري استخدا  األ

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 عللل  مقاومللة آاثر اجلفللاف، عنللد السللعي إىل 

 دهور األراضي؛تنفيبها يف سياق  ييد أثر ت
: دعلللوة األطلللراف إىل أن تتخلللب التلللدابري الرزملللة لضلللمان قيلللا  ٢التوصلللية  )ب( 

إداراهتا املكرسة  دارة اجلفاف إبدراا استخدا  األراضي وتغيري استخدا  األراضي وتلدهور 
األراضللي واجلفللاف كعوامللل يف  ارسللات وسياسللات إدارة اجلفللاف وخمللاطر اجلفللاف، وتضللمن 

قيلللا  إداراهتللا املعنيلللة ابسللتخدا  األراضللي وامليلللاه إبدمللاا  ارسلللات ا دارة  يف الوقللرت نفسلله
 البكية لألراضي يف مواجهة اجلفاف يف سياساهتا ومبادراهتا  ات الصلة؛ 

: دعلللوة األطلللراف واملن ملللات الدوليلللة والشلللركاء املتعلللاونا إىل ٣التوصلللية  )ج( 
اسلللاهتم وبلللراجمهم الراميلللة إىل تعز لللز تعز لللز التعلللاون والتنسللليا الشلللامل لعلللدة قطاعلللات يف سي

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:
 ي وإدارة املنايفر الطبيعية؛تنفيب طر قة متكاملة لتخطيط استخدا  األراض '1'
تعز لللز القلللدرات الوطنيلللة وايليلللة بشلللأن الفوائلللد املتعلللددة للللإلدارة البكيلللة  '2'

لألراضي يف مواجهة اجلفاف علج القطاعلات ومجاعلات املمارسلا والتخصصلات، 
 مع مراعاة إدماا املن ور اجلنساين؛
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ضلللمان فعاليللللة املؤسسلللات ايليللللة إىل جانللللب السياسلللات القائمللللة عللللل   '3'
ألملللاكن واألملللن القلللانوين بشلللأن ييلللازة األراضلللي ويقلللوق امليلللاه لضلللمان تصلللميم ا

التلدغرت الج للة للتخفيلف مللن آاثر اجلفلاف وتنفيللبها ورصلدها وتقييمهللا بطر قللة 
  ات صلة وشاملة؛

للللن إمكانيللللة وصللللول واضللللعي  '4' اسللللتحداث أدوات سللللهلة ا سللللتعمال  ساص
ت إىل التحلليرت اجلغرافيلة السياسات واملخططا واملمارسا عل  مجيع املستو 

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 غللرائط الغطللاء النبللا ،  للا يف 

 جسا  املائية وتدهور األراضي وخماطر اجلفاف؛  ل  األ
تعبئللللة التمو للللل التقليللللدي واملبتكللللر عللللل  يللللد سللللواء،  للللا يف  للللل  مللللن  '5'

مسلللللتثمري القطلللللاعا العلللللا  واعلللللاص، يف شلللللكل ملللللدفوعات علللللدمات الن لللللا  
ا  كولوجي وتعو ض انبعااثت الكربون وتغطية التلأما وا سلتثمارات يف سرسلل 

ئمللة عللل  األر  لللدعم وتعز للز ا دارة البكيللة لألراضللي يف القيمللة املسللتدامة القا
 مواجهة اجلفاف، واألمثل أن  كون  ل  ابلتزامن مع الججمة ايلية والوطنية؛ 

: طلللب أن تقللو  أمانللة ا تفاقيللة وهيئللة التفاعللل، ابلتعللاون مللع 4التوصللية  )د( 
مللم املتحللدة، وبللرانمج األمللم املن مللة العامليللة لألرصللاد اجلو للة، ومن مللة األ ب للة والزراعللة لأل

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 

اد فهللم مشلللرتع للتعلللار ف تللدهور األراضلللي وإدارة خمللاطر اجلفلللاف،   سللليما عللن طر لللا إجيللل
 والطبيعة الشاملة لعدة قطاعات  دارة خماطر اجلفاف وإدارة األراضي.
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 املرفا

 وصف  ارسات ا دارة البكية لألراضي يف مواجهة اجلفاف  
يزايفية األخرى األ ر علا املياه الس    املراجا القت ادية - ا اثي الجتماعية ا اثي البيًو
 يالساتر 1      

ستدبري هيرلري حبراجز مرن اللبرة أو األحضراي، مبرع 
علرا طررول الرفرراف ومعبرت بترردابري نباتيررة )العةررب 

 (ة2017)سانز وآخرون، ” وأشضاي العلف(

 د من  ات اللبة، ومينا ًقدان  يزيد الحتفاهب يملياه وتسر ا 
خ رررررررروبة اللبررررررررة، وييسررررررررر ترررررررررا   
الرتلة األحيافية وتعزيز املاذايت، 

 احملاليلو سن 

يزيررررد املررررداخيل الزياعيررررة مررررن خررررالل 
 سررررررني احملالررررررريل ولرنررررررره يسرررررررتتبا 
ترررراليف أوليرررة مرتفعرررة، ويقلرررل مرررن 
 خماطر ا نتاج   ال مناخ متقلب

؛ 2003دااين وآخرررررررررررررون،  - )دوتيلرررررررررررري
؛ وسانز وآخرون، 2011و اتو وآخرون، 

 (2016؛ وو  وآخرون، 2017

 امل جبةي 2
ة طبقررررة تربررررة سررررجحية س ترررردبري هيرلرررري يُةرررريَّد ة الرررر

بعنايررة مررن جررزء مررن حقررل، مررا تر يررزه علررا الجرررف 
األدم مرررررررن  لررررررر  احلقرررررررل بايرررررررة  فررررررريض معامرررررررل 
ال داي والجولة ويت  إنةاء م جبة أخرى مباشرر  
  املنحررررررردي لتةرررررررريل سلسرررررررلة مرررررررن امل رررررررجباتس 

(ة وخالًرراف للسررتافر، متعررل 2017)هررراي  وآخرررون، 
ب اسرتعمايات  امل جبات تدابري طويلرة األجرل تتجلر

 (2003 بري  )غيربمييدهني وسوينتون، 

 سرررررن القررررردي  علرررررا الحتفررررراهب 
برطوبة اللبة وتسررب امليراه و رد 

 من اجلراين السجحي 

تررررتحر     ررررات اللبررررة، وترررررا   
الرتلة األحيافية، وتعيد تعبئة مياه 
اللبرررررة، وتعرررررز  املارررررذايت، وعررررراد  

 تزيد حماليل الالة ما

د ا نترررررراج  سررررررن املررررررداخيل وتزيرررررر
الارررررررذافي،  رررررررا يسررررررره    األمرررررررن 

 الاذافي واحلد من الفقر 

؛ وهررررررررررراياي  2013)أدغرررررررررررو وآخررررررررررررون، 
؛ ولينيارررررررر و ريتةرررررررلي، 2017وآخررررررررون، 

؛ 2007؛ وبينررردي وغيربمييررردهني، 2007
 (2017وسانز وآخرون، 

  ياعة الفرشات الواقية 3
ستاجية األيض بجبقة مرن املرواد النباتيرةس )يايل 

 (2012وآخرون، 

 سن حفظ اللبة للمياه ونقلها 
 له، و د من إجهاد اجلفاف 

 مرررري اللبررررة مررررن التحررررات بفعررررل 
ر املاذايت ال   الرايم واملياه، وتًو

 هلا   ري إسايب علا احملاليل

تزيرد املرداخيل الزياعيرة، واملقاي ررات  
 م دي للعلف، ومتجلبات العمل 

 لنةر الفرشات الواقية

؛ ويايل 2010)أًهولررررررردي وآخررررررررون، 
؛ وهرراياي  وآخرررون، 2012وآخرررون، 
 (2017؛ وسانز وآخرون، 2017

 حماليل التاجيةي 4
حمالرررريل  ررررل حمررررل جمرررررد ا ياحررررة خررررالل ً ررررل “

الةررتاء، ويررت  احلرررث  تهررا  سررماد أخ ررر قبررل  يع 
 (2015احملاليل الرفيسية املقبلةس )بويبالو ودوان، 

 سن حفظ اللبة للمياه ونقلها 
د مررررن إجهرررراد اجلفرررراف هلررررا، و رررر

 للمحاليل التالية 

تعبرررررت الرربرررررون، و رررررد مرررررن  رررررات 
اللبررررررة ويلررررررها، ونررررررض النيلوجررررررني، 
وتزيرررررررررد التنررررررررروع البيولررررررررروجي ومراقبرررررررررة 
 األعةاب ال اي ، و سن احملاليل

؛ وبلومبا  وآخرون، 1999)ألتيري ،  تزيد املداخيل الزياعية
؛ 2010؛ و امبيليرررا وآخررررون، 2003
؛ 2007وآخررررررون، أوليررررري  - وشررررايب

؛ ولل، 2017و ررررررررررررررررررا  و يمررررررررررررررررررادا، 
 (2015؛ وبويبالو ودوان، 2004

 األشرطة النباتية الجبيعيةي 5
أ  منجقررررة نباتيررررة ًيمررررا عرررردا ن ررررام احملالرررريل “

الرفيسرري داخررل حقررل مررا أو خايجررهس )مايشررال 
 (2002ومونني، 

 رررررد مرررررن  رررررات اللبرررررة، وتعرررررز  
احتفرررراهب اللبرررررة يمليررررراه، و سرررررن 

ه، وغالبرررراف مررررا تررررؤد  نوعيررررة امليررررا
 أي اف دوي ال رف األحيافي 

تفيررررررد التنرررررروع البيولرررررروجي ونوعيررررررة 
اهلواء، وتعبت الرربون، وتقلل من 
نقررررل امللررررواثت والرواسررررب املعلقررررة 

 بواسجة تدًق املياه 

عرررراد  مررررا ترررررون هلررررا آاثي إسابيررررة 
علرررررررا احملالررررررريل،  رررررررا يرررررررؤد  إىل 

 ايتفاع املداخيل الزياعية

؛ ودوييررو  وآخرررون، 2010)بررويين وآخرررون، 
؛ ولينياررر 2017؛ وهرراياي  وآخرررون، 2006

؛ ومايشررررررررررال ومررررررررررونني، 2007و ريتةررررررررررلي، 
 (2017؛ وسانز وآخرون، 2002
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يزايفية األخرى األ ر علا املياه الس    املراجا القت ادية - ا اثي الجتماعية ا اثي البيًو
 عدم احلرا ة، احلرا ة املخففةي 6      

 سسإنتاج احملاليل )أو املراعي( دوان
التسربب   ا رجراب/ قل ا رجراب لللبرة مرن 

 (2017خالل احلرث )سانز وآخرون، 

خدام الفعرال مليراه اللبرةي يزيرد الست
التسرررب، ويقلررل مررن ًقرردان امليرراه، 

ر املياه للنبا ت  ويزيد من توًا

يزيرررررد مرررررن إنتررررراج الالرررررة واسرررررتقراي 
احملالريل، ولرره آاثي غررري متضانسررة 

 علا الرافنات احلية   اللبة

 رررد مرررن ترررراليف الجاقرررة، ويزيرررد 
مرررررررررررردخالت العمررررررررررررل   بعرررررررررررررض 
األحيرررررران، ويزيررررررد مررررررن تجبيقررررررات 

 مبيدات األعةابة

؛ 2008إيرينسررررررررررررررررررررررتاين ول ةررررررررررررررررررررررمي، 
؛ وغوتررررررررو 2009وإيرنسررررررررت وإميريلينررررررررت، 

؛ وبيتيلررروف وآخرررون، 2012وآخرررون، 
 (2017؛ وسانز وآخرون، 2015

 الليزي وتسوية األيا يي 7
 استخدام معدات ليزي عالية الدقة لتسوية احلقول

 رررد مررررن جرررراين امليرررراه، و سررررن  
  فاء  استخدام املياه

حمالرررررررريل أعلررررررررا منرررررررره    وينررررررررت 
التسرررروية التقليديررررة، و سررررن قرررردي  

 احلر ة   احلقل

؛ وآيايل 2007عبررررررررررد اللييرررررررررررف وآخررررررررررررون،  يزيد الرحبية الزياعية 
 (2012؛ و اوي وآخرون، 2015وآخرون، 

 تعديل تربة الفح  احليو ي  8
سالفح  احليو  ماد   ربونية يت  احل ول عليها 

تلررة األحيافيررة   مررن التحلررل احلررراي  لبقررااي الر
ديجرررررات حرررررراي  منخف رررررة نسررررربياف و  ارررررروف 
أ سضني حمردود  )ا رالل حرراي (س )ألبروي ري  

 (2013وآخرون، 

يسررررررهل تعبيررررررت الرربررررررون، ويرررررردير   سن نقل اللبة للمياه
 امللواثت، ويزيد خ وبة اللبة

قررررررد ترررررررون اجلرررررردوى القت ررررررادية 
 لتجبيق الفح  احليو   عيفة

؛ و رررررررررالي 2013)ألبررررررررروي ري  وآخررررررررررون، 
؛ و وينيليسررن وآخرررون، 2014وآخرررون، 
؛ 2006؛ وليهمرررررررررران وآخرررررررررررون، 2013
 (2016وايط، 

 تعديل اللبة السماديةي 9
ستجبيرررق املرررواد الع ررروية املرونرررة مرررن األعةررراب 

 ال اي  والنفاايت البيولوجية املتحللة بواسجة
 ( 2017الرافنات امهريةس )سانز وآخرون، 

ا الحتفراهب  سن قدي  اللبة عل
 يملياه

 سرررررن حرا رررررة اللبرررررةة ويفررررررج  للررررره 
بب ء عن املارذايت املتاحرة لتمت رها 
النبررررا تة وميرررررن أن يسرررراعد لررررنا 
السررررررماد الع ررررررو  علررررررا احلررررررد مررررررن 
التررردهوي البيئررري جرررراء إلقررراء النفررراايت 

 الع وية   األما ن املفتوحةة

يزيررررررررررد   احملالرررررررررريل، ول سرررررررررريما 
 بتجبيقه   األجل الجويل

؛ ودوان 2018رةانوف ومري ايييرف، )بي
؛ وإيفررررررررانيلو وآخرررررررررون، 2015وآخرررررررررون، 

 (2017؛ وسانز وآخرون، 2008

 يترنولوجيات ةا املياه 10
سهرررري طاففررررة مررررن ترنولوجيررررات ةررررا و ررررزين امليرررراه 
لالسرررررررتخدامات ا نتاجيرررررررةس )نيرررررررا وداي وآخررررررررون، 

( معررل ُحَفرررر س ا س )بوي ينررا ًاسرررو(، و سرررا 2014
(، واألحرررررررواض هالليرررررررة الةررررررررل، نرررررررديفا )النيضرررررررر

)تنزانيا(، وةا امليراه  رت السرجحية، أن مرة  يراييز 
)تر مانسررررررررتان(، ومسررررررررتضمعات ميرررررررراه ال ررررررررخوي، 

 (1-2واملرشإ الرملي   الرب  )ان ر الفرع 

 سن تواًر مياه اللبرة والحتفراهب 
ية   ا، وتزيد تاذية املياه اجلًو

 رررد مرررن  رررات اللبرررة، وتزيرررد مرررن 
اج الرتلررررررة األحيافيررررررة، وتعررررررز  إنترررررر

 دوي  ماذايت اللبة 

ا املداخيل واألمن الاذافي  ررررررررو س 2016)أخررررررررل وآخرررررررررون،  تًر ؛ ًو
؛ وأويس وآخرون، 2003ويو سلوم، 

وهالند ويي ، 2012  (2009؛ ًو
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يزايفية األخرى األ ر علا املياه الس    املراجا القت ادية - ا اثي الجتماعية ا اثي البيًو
 ترنولوجيات الر  احملسَّنةي 11      

ترنولوجيرات الرر ، معرل الرر  يلتنقري ، والرر  
  يلتنقي   ت األيض، مبياه الفي اجت، والر 

والرررر    الليرررل، ومرررا إىل  لررر ، الررر   رررد مرررن 
 تجبيق املياه   إنتاج احملاليل 

تزيررررد  فرررراء  اسررررتخدام امليرررراه   
 إنتاج احملاليل

 رررررد مرررررن  ايد  امللوحرررررة العانويرررررة، 
والتةربا يملرراء، واألمرراض الفجريررة 
بسرربب الرطوبررة املفرطررة   منجقررة 

عررررن  اجلررررذوي، وخسررررافر املاررررذايت
 طريق النض 

تزيد يحبية ا نتراج الزياعري، ول سريما 
خرررررالل ًرررررلات اجلفررررراف و  بيئرررررات 
تسرررررررررعري امليررررررررراهة و  املنررررررررراطق الررررررررر  

تعررراين مرررن نقرررص   امليررراه، ميررررن  ل
أن ترون احملاليل أقرل  را تررون   
اررررررل ترنولوجيررررررات الررررررر  التقليديررررررة 
 )معل الر  يأل الم ويلفي اجت(ة

؛ وغرريتس 2009)داغديلن وآخرون، 
؛ وهرررراياي  وآخرررررون، 2009ويايررررس، 
؛ 2017؛ وسررررررررانز وآخرررررررررون، 2017

يرر ،   (2018ًو

 يا داي  املتراملة ملستضمعات املياه 12
 رررر  سمررررا بررررني إداي  األيا رررري وامليرررراه والاجرررراء 
النبرراع علررا مسرررتوى مسررتضمعات امليرراه للحرررد 

 من آاثي اجلفاف

 رررررررراًظ علررررررررا امليرررررررراه، و سررررررررن 
ية  مستوايت املياه  اجلًو

تزيررررد مرررررن  عاًررررة الارررررالت و ياعرررررة   د من  ات اللبة
 احملاليل، و سن األمن الاذافي 

؛ ووانررررررررت 2005)جوشرررررررري وآخرررررررررون، 
؛ وواين وآخرررررررررررون، 2016وآخرررررررررررون، 

 (2003؛ وواين وآخرون، 2012

 الرعي الدوايي 13
ينجرررررو  علرررررا اسرررررتخدام متترررررال ملرررررراع متعررررردد  

بررررا ت لتهيئررررة أمعررررل ال ررررروف مررررن أجررررل منررررو الن
 الرعوية من جديد

يسررررررررراعد علررررررررررا التريرررررررررف مررررررررررا 
تقلبات هتاطل األمجاي، و سرن 
معرررررررررردلت التسرررررررررررب واجلررررررررررراين 

 السجحي   املراعي 

 رررررررد مرررررررن تررررررردهوي املراعررررررري وي  
اللبة بدو  املاشية، ويزيرد نسرب 
الرربرررون والرربرررون إىل النيلوجرررني 

   اللبة 

يسررراعد علرررا احملاً رررة علرررا قجعررران 
ات اجلفرراف و  املاشررية خررالل سررنو 

 اروف األمجاي العالية التقلب

؛ وبريسرري وآخررون، 2011)بيلي وبراون، 
 (2010؛ )وتياي وآخرون، 2008

 التحري ي 14
و را األشررضاي   منجقرة   ترررن ًيهرا أشررضاي 

 ًيما سبق

 سررررن حفررررظ امليرررراه وتن يمهررررا، 
وخيف رررررررض ترررررررواًر امليررررررراه لنبرررررررا ت 
 أخرى   بعض املناطق القاحلة

ات اللبررررررة، ويعبررررررت  ررررررد مررررررن  رررررر
 الرربون، و سن التنوع البيولوجي

ررا املررداخيل املت تيررة مررن املنرراطق  يًر
 اهلامةية

؛ 2016)دجرررررررررررررررررانيبيروف وخامزينرررررررررررررررررا، 
؛ ونيو ودويرر، 2017وهاياي  وآخرون، 
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إعررررررررراد   ياعرررررررررة األشرررررررررضاي   منجقرررررررررة أُ يلرررررررررت 
 أشضايها   وقت سابق

ررررن حفررررظ امليرررراه وتن يمهررررا،  وخيف رررررررض ترررررررواًر امليررررررراه لنبرررررررا ت  س ِّ
 أخرى   بعض املناطق القاحلة

 ررررررد مررررررن  ررررررات اللبررررررة، ويعبررررررت 
 الرربون، و سن التنوع البيولوجي 

ررا املررداخيل املت تيررة مررن املنرراطق  يًر
 اهلامةية

؛ وهررررررررررررراياي  2016شرررررررررررررا دون وآخررررررررررررررون، 
 (2017؛ وسانز وآخرون، 2017وآخرون، 
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  ياعة تةمل غر  األشضاي

تعبرررت الرربرررون، و رررد مرررن  رررات   سن تواًر املياه وتن ي  املياه
اللبررررة، وتزيررررد مررررن خ رررروبة اللبررررة 

 وال رف البيولوجي

ا املداخيل واألمن الاذافي   (2009؛ وجيري وآخرون، 1993)جيري،  تًر
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 ا نتاج احليوايندم  أنةجة إنتاج احملاليل و 

 سرررررررن القررررررردي  علرررررررا مواجهرررررررة 
 تقلبات األمجاي واجلفاف

ا املداخيل واألمن الاذافي  د من تدهوي اللبة   املراعي ؛ ولينياررر و ريتةررلي، 2017)هرراياي  وآخرررون،  تًر
 (2017؛ وسانز وآخرون، 2007

    


