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المثضرة المفاعمغئ وجثول افسمال
المظاثى الثولغ تعل

 الاعصسات والثطط واقجاسثادات: طا السئغض إلى إغصاف تتّعل الةفاف إلى طةاسئ
اتافال بالغعم السالمغ لمضاشتئ الاختر والةفاف

19 غعظغع / تجغران 2017
صـاسـئ الحـغت زاغـث
الفاو، روطا، إغطالغا

غحارك شغ تظزغط المظاثى: الةمععرغئ ا�جقطغئ ا�غراظغئ وطمطضئ ععلظثا وطظزمئ افغثغئ والجراسئ (الفاو

الةفاف والجراسـئ

(
غظزط المظاثى بالسربغئ واقظضطغجغئ والفرظسغئ واقجئاظغئ
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جدول األعمال:
المنتدى الدولي حول الجفاف والزراعة 19 | يونيو/حزيران 2017 | قاعة الشيخ زايد

العنوانالوقت

مقدمة من جانب مملكة هولندا والجمهورية اإلسالمية اإليرانية 9.45-9.30

اللجنة رفيعة المستوى 10.30-09.45
السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، مدير عام منظمة األغذية والزراعة  -
الوزير الموقر جون موتروا، وزير الزراعة والمياه والغابات في جمهورية ناميبيا -
ــالة  - ــمية )رس ــة الهاش ــة األردني ــال، المملك ــن ط ــن ب ــر الحس ــي األمي ــمو الملك ــب الس صاح

ــورة( مص
السيد بيتيري تاالس، أمين عام المنظمة العالمية لألرصاد الجوية -
السيد جيلبرت فوسون هونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -

عرض مصور قصير حول الجفاف10.35-10.30

حفل توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 10.40-09.35

استراحة11.00-09.40

إعداد المشهد: ما الذي بوسعنا القيام به على نحٍو مختلف ومن الجهة التي ستقوم بذلك؟ 11.15-11.00
األســتاذ الدكتــور دونالــد ويلهايــت، مختــص فــي علــم المنــاخ التطبيقــي لــدى كليــة المــوارد  -

الطبيعيــة، جامعــة نبراســكا

عــروض حــول الجلســة المواضيعيــة األولــى: تحقيــق التكامــل والتوافــق بيــن اســتراتيجيات إدارة 11.30-11.15
الميــاه والتربــة لرفــع مســتوى االســتجابة للجفــاف إلــى الحــدّ األقصــى

الســيد ســيدي مكومــوا، الشــبكة األفريقيــة للزراعــة الحافظــة، اإلدارة المســتدامة لألراضــي  -
والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ

الســيدة مارســيا دســوزا، الصنــدوق االئتمانــي لتنظيــم الميــاه، نحــو قــدرة علــى الصمــود  -
فــي وجــه الجفــاف: دراســة حالــة كومبــاروادي، ماهاراشــترا، الهنــد

الجلسة األولى: 12.15-11.30
رئيــس الجلســة: الســيد ذيــب عويــس - المركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة    

)إيــكاردا( 
السيد سيبيري جان ودراوغو، المدير العام بالنيابة، معهد الساحل -
الســيدة غولتشــيخرا خاســانخانوفا، معهــد Uzgipromeliovodkhoz الحكومــي  -

األوزبكــي )UZGIP(، رئيســة قســم التربــة والــري
    المداولة

عرض حول رصد إنتاجية المياه من خالل االستشعار عن بعد )يقدم غداء خفيف(13.30-12.15

ــدات           13.45-13.30 ــل التهدي ــات – تحوي ــن بالتقان ــط المزارعي ــة: رب ــة الثاني عــروض حــول الجلســة المواضيعي
إلــى فــرص

الســيدة كايــت فيهلينبيــرغ، المركــز الدولــي لتحســين الــذرة الصفــراء والقمــح - نشــر بــذور  -
الــذرة المتحملــة للجفــاف فــي أفريقيــا 

ــة  - ــوارد الرعوي ــة – إدارة الم ــاوف الدولي ــروع المخ ــا، مش ــو أبره ــان هايل ــيد تيويلديبره الس
ــة  ــار الصناعي ــاعدة األقم بمس
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العنوانالوقت

الجلسة الثانية: 14.30-13.45
 رئيس الجلسة: السيد جوزيف أهيندا  -منظمة األغذية والزراعة في الصومال 

السيدة ماريا إيزابيل أندرايد، عضو الملجس، تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا  -
السيد ليث بن بشير، الرئيس السابق والعضو المؤسس التحاد المزارعين التونسيين -

     المداولة

إلــى اإلدارة 14.45-14.30 الثالثــة: االنتقــال مــن اإلدارة االرتكاســية  المواضيعيــة  الجلســة  عــروض حــول 
االســتباقية فــي حــاالت الطــوارئ المرتبطــة بالجفــاف

الســيدة يوثــي بيابــا، برنامــج الغــذاء العالمــي، مبــادرة القــدرة علــى التحمــل فــي األريــاف  -
)R4( ضمــن مشــروع

الســيد هوراشــيو روبيــو غوتيريــز، اللجنــة الوطنيــة المعنيــة بالمياه فــي المكســيك، البرنامج  -
)PRONACOSE( الوطنــي للجفاف

الجلسة الثالثة:15.30-14.45
 رئيس الجلسة: السيد جوزيف أهيندا  -منظمة األغذية والزراعة في الصومال 

السيد يوهانز كولمان، مدير شعبة المياه والمناخ، المنظمة العالمية لألرصاد الجوية -
السيد دانيل تسيجاي، مسؤول برنامج الجفاف، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  -

     المداولة

عــروض حــول الجلســة المواضيعيــة الرابعــة: تعميــم مراعــاة إدارة الجفــاف ضمــن ســياق خطــة 15.45-15.30
التنميــة المســتدامة حتــى عــام 2030

الســيد يوهانــز هونينــك، مســتقبل الميــاه – مشــروع أدوات رصــد الجفــاف وتقييــم تأثيــره  -
فــي فيــت نــام

الســيدة كاثريــن أوغــوال، الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة، إدارة الجفــاف فــي كينيــا  -
مــن خــال التعــاون بيــن الــوكاالت

الجلسة الرابعة:16.30-15.45
رئيس الجلسة: السيد ماويرا تشيتيما-  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

الســيد رونالــد هــاغ جاكســون، المديــر التنفيــذي، الوكالــة الكاريبيــة إلدارة حــاالت الطــوارئ  -
المرتبطــة بالكــوارث

السيد مايكل برونتروب، المعهد األلماني للتنمية -
     المداولة

مالحظات واستنتاجات16.50-16.30
موجز من قبل رؤساء الجلسات 4-1	 
موجز من قبل المنظمين	 
تاوة البيان الختامي للمنتدى	 

الختام17.00-16.50

استراحة ختامية، الطابق الثامن17.00

إصدار منظمة األغذية والزراعة لمطبوعة حول توصيف الجفاف وإدارته في آسيا الوسطى وتركيا
التقرير الرابع واألربعون لمنظمة األغذية والزراعة حول المياه
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خطفية عاطة  أ

ال تنقصنــا المعرفــة والتقانــات والمــوارد وال الممارســات الجيــدة فــي 
والريفيــة  الزراعيــة  والتنميــة  بالجفــاف  المتعلقــة  الجوانــب  مضمــار 
ــل  ــار عم ــن إط ــر ضم ــة الذك ــب آنف ــع الجوان ــم م ــاه. فالتأقل ــحّ المي وش
ونهــج عالمييــن مــن شــأنه أن يســاعدنا علــى تجنــب الوقــوع فــي براثــن 

المجاعــات. 

»
ولعــل تحفيــز الشــراكات ودعمهــا لتســخير المعرفــة والخبــرات لــدى 
أصحــاب الشــأن والتمكيــن مــن تنفيــذ اإلجــراءات المطلوبــة اســتجابة 
ــي  ــاه ف ــتدام للمي ــتخدام المس ــي واالس ــاج الزراع ــك اإلنت ــاف، وكذل للجف
القطــاع الزراعــي يمثــل طريقــًا للمضــي قُـــدمًا، والــذي مــن خالــه يمكــن 
ــا  ــي يفرضه ــة الت ــادر المعيش ــي ومص ــاج الزراع ــات اإلنت ــة تحدي مواجه

ــاخ. ــر المن تغي

ويأتــي تنظيــم هــذا المنتــدى المشــترك عقــب رســالة بعــث بهــا الممثــان 
الدائمــان للجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة ومملكــة هولنــدا بتاريــخ 2 
ديســمبر/كانون األول 2016 إلــى مديــر عــام منظمــة األغذيــة والزراعــة، 
والتــي أُبــرزت خالهــا أهميــة النُـــهج المتكاملــة المتعلقــة بــإدارة الجفــاف 
ــدى لبحــث هــذه النهــج، وتقديــم  ــراح بعقــد منت ــه، مــع اقت واالســتعداد ل
أمثلــة وابتــكارات جيــدة قابلــة للتوســيع وتصــب فــي صالــح أعمــال التنفيذ 

ــة  ــة والزراع ــة األغذي ــام منظم ــر ع ــب مدي ــن جان ــة م ــتجابة اإليجابي ــاب االس ــي أعق ــاء ف ــتركة. وج ــتثمارات المش واالس
اجتماعــات استكشــافية وتحضيريــة ضمــت المنظمــة ومكاتــب الممثليــن الدائميــن. 

,,
ال يمكننا تجّنب موجات 

الجفاف، لكن بوسعنا كبح 
تحّولها إلى مجاعة

مدير عام منظمة األغذية والزراعة
جوزيه غرازيانو دا سيلفا. 

,,
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ظاهرة ُمغـْفلة
يشــكل الجفــاف خطــرًا طبيعيــًا مدمــرًا يؤثــر فــي شــريحة واســعة مــن ســكان العالــم، الســيما أولئــك الــذي يعيشــون فــي 
المناطــق شــبه القاحلــة والقاحلــة. وقــد تكــون تبعــات هــذا الجفــاف عنيفــة علــى المجتمعــات الزراعيــة، والتــي غالبــًا مــا 
تقلــب المكاســب علــى صعيــد األمــن الغذائــي والحــد مــن الفقــر، وتعيــق جهــود تحقيــق الهدفيــن األول والثانــي مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة. أضــف إلــى ذلــك قــدرة الجفــاف علــى تأجيــج التوتــرات االجتماعية وإشــعال فتيــل االضطرابــات األهلية. 

ورغــم التأثيــرات المعروفــة للجفــاف واتســاع رقعــة توافــر التقانــات واالبتــكارات السياســاتية للحــدّ مــن تلــك التأثيــرات، 
غالبــًا مــا يتــم إغفــال إدارة الجفــاف والتخطيــط لــه إلــى أن تقــع الواقعــة. ولعــل هــذه االســتجابة - التــي ال تتعــدى كونهــا 
ارتكاســًا ناجمــًا عــن األزمــة - تتمخــض عــن سياســة مشــرذمة ومجــال إلطــاق مبــادرات تنحصــر فيهــا التدخــات ضمــن 

قطــاع مــا، وعــن أداء متواضــع الســتراتيجيات التخفيــف مــن تأثيــرات الجفــاف. 

وخــال األشــهر األخيــرة، بــدأ العالــم يشــهد الجفــاف الــذي ضــرب أفريقيــا، حيــث ظهــرت مجاعــة مدمــرة فــي الصومــال. 
وفــي ســياق الجفــاف المذكــور والممتــد عبــر اإلقليــم وبيــن البلــدان، ومــع التوقعــات بمعانــاة ماييــن األشــخاص، يشــكل 

تحســين إدارة الجفــاف دافعــًا أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 

وضمــن الســياق آنــف الذكــر، وبنــاءًا علــى الزخــم المتمخــض عــن أهــداف التنميــة المســتدامة، واتفــاق باريــس بشــأن تغير 
المنــاخ، والجهــود المبذولــة مؤخــرًا مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة، وآليــة األمــم المتحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت 
لتنســيق كافــة المســائل المرتبطــة بالميــاه العذبــة والصــرف الصحــي، وجهــات أخــرى لدعــم السياســات الوطنيــة إلدارة 
ــة داخــل  ــي تشــرك الجهــات الفاعل ــة والت ــز اإلجــراءات  االســتباقية والمتكامل ــى تحفي ــدى إل الجفــاف 1، يســعى هــذا المنت
مجتمــع الجفــاف وخارجــه. فمــن خــال االنخــراط بهــذه الطريقــة، يســعى المنتــدى إلــى إســقاط الضــوء علــى الممارســات 
الفضلــى المتاحــة والمســتمدة مــن ســياقات مختلفــة، وتوجيــه اقتســام المعرفة والتشــجيع على تنفيــذ التدخــات المتكاملة 

والشــاملة المتعلقــة بالجفاف.  

1   انظر على سبيل المثال التقرير الذي صدر مؤخرًا حول تنمية القدرات لدعم السياسات الوطنية إلدارة الجفاف )آلية األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت  

     لتنسيق كافة المسائل المرتبطة بالمياه العذبة والصرف الصحي 2015(.
 http://www.unwater.org/activities/multi-agency-featured-projects/drought-management/en/    
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       أهداف المنتدى الدولي حول الجفاف والزراعة ب

ــل  ــج متكام ــي نه ــق تبن ــن طري ــره ع ــن خط ــدّ م ــاف والح ــع الجف ــة م ــف الزراع ــتوى تكي ــع مس ــى رف ــدى إل ــدف المنت يه
ــه. ــه وإدارت ــف مع ــاف والتكي ــة الجف ــط لمواجه ــرض التخطي ــك بغ ــات، وذل ــى السياس ــم عل ــتباقي قائ واس

وتتمثل األهداف الرئيسة له في:

الشــروع بالتركيــز مجــددًا علــى الجفــاف مــن زاويــة تغيــر المنــاخ ونشــر البحــوث والسياســات والمعرفــة المرتبطــة 	 
بالمشــاريع ضمــن مجتمــع الجفــاف؛ 

عــرض أمثلــة حــول الممارســات الفضلــى، والمشــاريع التحويليــة والنُـــهج المبتكــرة، وبذلــك اقتســام المعرفــة 	 
ــاف؛  ــي بالجف ــي المعن ــع العالم ــر المجتم ــرات عب والخب

التشــجيع علــى إقامــة روابــط أقــوى بيــن صناعــة القــرارات السياســياتية وتنميــة التقانــات والتمويــل وإشــراك القطــاع 	 
الخاص. 
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        جدول األعمال والمواضيع 

1 - لجنة رفيعة المستوى:
يطلــب مــن الضيــوف المرموقيــن إعــداد إطــار عمــل لمناقشــة بنّـــاءة حــول االســتراتيجيات المطلوبــة للتحــول بشــكل 

ناجــح مــن إدارة األزمــات إلــى االســتعداد لموجــات الجفــاف. 

2 - عرض مصور قصير حول الجفاف

3 - إعداد المشهد:
تســتعرض هــذه الجلســة ظاهــرة الجفــاف. كمــا تقــدم وصفــًا للمحــاوالت الســابقة لوضــع خطــط مواجهــة الجفــاف 
واالســتجابة لــه وتســلط الضــوء علــى نقــاط القــوة والضعــف فــي النُـــهج الرئيســة. ونظــرًا للظهــور الســريع للمجاعــة 
فــي عــدد مــن البلــدان، فــإن الجلســة تســلط الضــوء أيضــًا علــى التغيــرات الرئيســة الواجــب القيــام بهــا إلدارة الجفــاف 

بطريقــة مختلفــة ومنــع المزيــد مــن المعانــاة. 

4 - جلسات مواضيعية: ما الواجب علينا القيام به بطريقة مختلفة

ــع مســتوى  ــة لرف ــاه والترب ــن اســتراتيجيات إدارة المي ــق التكامــل والتوافــق بي الموضــوع األول: تحقي
االســتجابة للجفــاف إلــى الحــّد األقصــى

أي طريقة علينا اتباعها لتغيير إدارة األراضي والمياه استجابة للجفاف على نحو أفضل؟ 

يمكــن لــإدارة المتكاملــة للتربــة والميــاه أن تســهم بــدور فــي التخفيــف مــن تأثيــرات الجفــاف مــن خــال حفــظ رطوبــة 
ــة  ــة بهــدف إدارة الترب ــر التقاني ــر مــن التدابي ــي عــدد كبي ــاج بحــده األدنــى. ويمكــن تبن ــر شــيء مــن اإلنت ــة وتوفي الترب

والميــاه علــى نحــو فعــال ومشــترك2 .

2   الحدّ من تبخر مياه التربة باستخدام ممارسات الزراعة الحافظة وتغطية التربة؛ وتحسين المادة العضوية للتربة من أجل تخزين أفضل للرطوبة  

     فيها؛ وتحسين خصوبة التربة؛ 
     الحدّ من متطلبات المحصول من المياه من خال حث التغيرات في المناخات المحلية، من قبيل مصدات الرياح، أو التغطية بالمظات أو الغطاء النباتي   

     للتربة؛ 
     تحسين نوعية التربة من خال تجنب االنجراف – من قبيل بناء حواجز مرتفعة تتبع مناسيب األرض، وزراعة المحاصيل في حفر، وبناء مساطب هالية 

      الشكل حول األشجار والشجيرات، حيث من شأنها تحسين غال المحاصيل والحدّ من االنجراف. 

ت
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ــر السياســاتية والمؤسســاتية3  تحمــل األهميــة عينهــا لضمــان رفــع  ــات:  فالتدابي ــه بالتقان  لكــن األمــر ال يتعلــق بمجمل
مســتوى االســتجابة للجفــاف إلــى الحــدّ األقصــى.

مــا هــو الخليــط الصحيــح مــن التدابيــر التقانيــة والسياســاتية والمؤسســاتية األكثــر فعاليــة فــي إدارة المخاطــر المرتبطــة 
بالجفــاف؟ ومــا الــذي يمنــع حتــى اآلن مــن إدارة األراضــي والميــاه علــى نحــٍو فعــال ومشــترك؟ 

ــر  ــن المخاط ــة م ــال والوقاي ــين الغ ــى تحس ــن عل ــاعد المزارعي ــاه أن تس ــة والمي ــتركة للترب ــول اإلدارة المش ــن لحل يمك
المرتبطــة بالجفــاف. مــع ذلــك، ال يــدرك كثيــر مــن المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة تلــك التقانــات، كمــا ال يصــل 
المرشــدون الزراعيــون إليهــا البتــة. فــإذا مــا غــاب اإلرشــاد، لــن يتــم إدخــال ممارســات إدارة األراضــي والميــاه التــي تتطــور 
بشــكل متاحــق علــى نحــٍو كافٍ. هــل توفــر السياســات والتشــريعات الوطنيــة حوافــز كافيــة – مــن قبيــل الحيــازة 

ــاه؟  ــة والمي ــى االســتثمار فــي اإلدارة المحســنة للترب ــن عل ــز المزارعي ــة – لتحفي ــة لألراضــي وحقــوق الملكي المضمون

ال شــك أن الممارســات المحســنة والخاضعــة للتنســيق والمتعلقــة بــإدارة التربــة والميــاه معروفــة لــدى المختصيــن فــي 
ــاق اإلدارة  ــيع نط ــا لتوس ــن وضعه ــي يمك ــبل الت ــي الس ــا ه ــؤال: م ــى الس ــن يبق ــات. لك ــدى الحكوم ــك ل ــاع وكذل القط
المتكاملــة للميــاه والتربــة، مــن حيــز صناعــة القــرار إلــى حيــز المزرعــة؟ وبصفــة خاصــة، مــا هــو دور 1( الحافــز السياســاتي 
والتشــريعي؛ 2( نظــم إدارة المعرفــة؛ 3( الحوافــز )الخاصــة والعامــة(؛ 4( القطــاع الخــاص؛ 5( بنــاء القــدرات والتدريــب؟ 

يعتمــد بنــاء الشــراكات علــى العمــل بطريقــة شــاملة ومتكاملــة عبــر القطاعــات، حيــث يتــم ذلــك مــن خــال، أواًل: االنخراط 
فــي عمليــات وضــع خطــط تشــاركية للجفــاف، وثانيــًا: مــن خــال تســخير مــوروث فتــرات اإلجهــاد المائــي، والتــي غالبــًا مــا 

تعمــل علــى تغييــر األفــكار المتأصلــة وتتيــح إدخــال ســبل جديــدة للعمــل. 

ــة ومــوارد أخــرى ضمــن ســياق وضــع خطــط الجفــاف  ــاه والترب ــة حــاالت التضافــر بيــن إدارة المي وســتتحرى هــذه اللجن
واالســتجابة لــه، حيــث ستشــتمل علــى اختبــار دور الجفــاف ضمــن ســياق الترابــط بيــن الميــاه والغــذاء والطاقــة. وســتركز 
علــى دور إقحــام الشــراكات وتشــكيلها. كمــا ســتفيد جزئيــًا مــن أعمــال منظمــة األغذيــة والزراعــة علــى صعيــد إدارة نــدرة 

الميــاه، مــن قبيــل إطــار العمــل العالمــي للتأقلــم مــع نــدرة الميــاه فــي القطــاع الزراعــي ضمــن ســياق تغيــر المنــاخ. 

الموضوع الثاني: ربط المزارعين بالتقانات – تحويل التهديدات إلى فرص
كيف لنا أن نربط المزارعين بالتطورات البحثية والتقانية للمساعدة في مكافحة الجفاف؟ 

ال يواكــب إنتــاج األغذيــة النَـــهَم إلــى اســتهاكها علــى المســتوى العالمــي. فغــال المحاصيــل ظلــت مســتقرة نســبيًا خــال 
الســنوات األخيــرة، رغــم زيــادة الطلــب الناجــم عــن النمــو الســكاني وصعــود الطبقــة الوســطى فــي بلــدان ناميــة مــن قبيل 
الصين.تــرى: مــا هــو دور التقانــات فــي جعــل اإلنتــاج الزراعــي أكثــر كفــاءة وبالتالــي فــي إطعــام العــدد المتنامــي لســكان 

العالم؟ 

لقــد بــدأت اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي مجــال ربــط المزارعيــن بالتقانــات تصــب فــي البلــدان المتقدمــة. إذ اســتقطبت 
األعمــال المتعلقــة باألغذيــة والتقانــات الزراعيــة 4.6 مليــار دوالر أمريكــي العــام الفائــت، مقارنــة بمبلــغ 2.3 مليــار دوالر 
عــام AgFounder( 2014(. وتغيــرت النظــرة إلــى الحقــول مــن خــال الصــور الملتقطــة بوســاطة طائــرات بــدون طيــار 
وبرمجيــات رســم الخرائــط التــي تحــدد مواقــع مصــادر الميــاه الجوفيــة، والجــرارات ذات المستشــعرات التــي ترصــد أعمــال 
ــًا،  ــار أيض ــي االزده ــذ ف ــة آخ ــي الزراع ــية، ف ــة الشمس ــيما الطاق ــددة، الس ــة المتج ــتخدام الطاق ــل اس ــًا. ولع ــاد آني الحص
ــك بالتزامــن مــع  ــة، وذل لتعطــى بذلــك فرصــة للمزارعيــن باســتخدام طاقــة رخيصــة ونظيفــة فــي أنشــطتهم الزراعي
اإلســهام فــي تحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. إال أن البلــدان الناميــة لــم تتبــنَ بعــد تقانــات مماثلة 
بالســرعة والنجــاح عينهمــا. لمــاذا تتخلــف البلــدان الناميــة؟ هــل تكمــن العقبــة فــي القــدرات أم فــي االســتثمارات أم فــي 

البيئــة التمكينيــة؟ ومــا هــي طريقــة تحســين مســتوى تبنــي تقانــات إدارة الجفــاف علــى مســتوى المزرعــة؟ 

3  تطوير مدخات ومخرجات السوق؛ ضمان مؤشر الطقس؛ تطوير نظم فعالة للمعلومات وأخرى لانذار المبكر المتعلقة بالطقس؛ تطوير نظام الحوافز التي  

    تقدم مقابل إدارة التربة بشكل مناسب )من قبيل الحقوق بحيازة األراضي(؛ وخدمات اإلرشاد الزراعي. 



9

خــال الســنوات األخيــرة، بــدأت الجهــود المتســقة تبــذل لبنــاء نمــاذج ســديدة للتنبــؤ بالجفــاف. وهنــا يمكــن أن نضــرب 
أمثلــة عــن النمــاذج التــي طــورت فــي جامعــة كولومبيــا بدعــم مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 4 أو فــي المعهــد 
الدولــي لــألرز5 ، أو فــي العديــد مــن المنظمــات األخــرى. ويبقــى الســؤال: كيــف لنــا أن نضمــن عــدم بقــاء هــذه النمــاذج 
محصــورة بجــذب األنشــطة الفكريــة مــع تطبيــق محــدود، وكيــف لنــا أن نضمــن أنها نمــاذج أوالً: تـُــُطّور بطريقة مشــتركة  

ومتوافقــة، وثانيــاً: يتــم نشــرها إلــى كافــة البلــدان المعرضــة للجفــاف؟ 

إن هنالــك عديــد مــن قصــص النجــاح علــى صعيــد تطبيــق نمــاذج الجفــاف علــى مســتوى المزرعــة، حيــث يمكننــا تعلــم 
ــا أال نخشــى مــن نقــد الوضــع الراهــن. وعليــه، مــا هــي النصيحــة التــي يمكــن أن تقــدم إلــى  الكثيــر منهــا، إال أن علين
الحكومــات التــي تشــارك اليــوم فــي تطويــر نظــم االنــذار المبكــر والتنبــؤ بالجفــاف اعتمــادًا علــى التقانــات؟ وعلــى وجــه 
الخصــوص، مــا هــو دور الحكومــات فــي ضمــان عــدم تجاهــل أي مــزارع وضمــان تبنــي نظــم االنــذار بالجفــاف وإدارتــه 

مــن قبــل كّل مــزارع علــى حــدة. 

تقــوم هــذه اللجنــة علــى استكشــاف الطريقــة التــي يمكــن للتقانــات مــن خالهــا المســاعدة علــى رفــع مســتوى تكيــف 
ــك  ــتخدام تل ــد اس ــة وموع ــد كيفي ــى تحدي ــاعدة عل ــك المس ــاف، وكذل ــع الجف ــرة م ــازات الصغي ــاب الحي ــن أصح المزارعي

ــل.  ــورة أفض ــات بص ــرة بالتقان ــازات الصغي ــاب الحي ــن أصح ــط المزارعي ــة رب ــن طريق ــاً ع األدوات، فض

ــوارئ  ــاالت الط ــي ح ــتباقية ف ــى اإلدارة االس ــية إل ــن اإلدارة االرتكاس ــال م ــث: االنتق ــوع الثال الموض
ــاف ــة بالجف المرتبط

هل يمكننا االستجابة بصورة أفضل لموجات الجفاف باستخدام إدارة استباقية بدالً من اإلدارة االرتكاسية؟ 

تمثــل االســتجابة للجفــاف عنــد حــدوث األزمــة اســتراتيجية ارتكاســية تفتقــر إلــى كثيــر مــن فــرص التخفيــف مــن تأثيــرات 
ــى  ــدد عل ــي تش ــتباقية الت ــتراتيجيات االس ــد االس ــن، تع ــي حي ــف. ف ــة التكالي ــون باهظ ــا تك ــًا م ــي غالب ــة والت ــك األزم تل
االســتعداد لألزمــة اســتراتيجيات رخيصــة وأكثــر فعاليــة. ونظــرًا المكانيــة إصابــة ماييــن األشــخاص الذيــن يعتمــدون 
علــى الزراعــة إلنتــاج األغذيــة وتســويقها واســتهاكها بشــكل فجائــي بالكــوارث الطبيعيــة مــن قبيــل الجفــاف ودفعهم إلى 
الهجــرة نحــو مناطــق أكثــر أمنــًا، فــإن علــى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة التعــاون معــًا لانتقــال مــن اإلدارة االرتكاســية 
إلــى اإلدارة االســتباقية فــي حــاالت الطــوارئ المرتبطــة بالجفــاف. وتحقيقــًا لهــذا التحــول، ســتركز اللجنــة على نمــط جديد 
يبتعــد عــن الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــات ســابقًا والتــي ركــزت بشــكل أساســي علــى تأثيــرات الجفــاف، وتســليط الضــوء 
بــداًل مــن ذلــك علــى أهميــة التوعيــة بالجفــاف. فمــن خــال هــذا التحــول فــي النمــط، يمكــن تغييــر االســتجابات للجفــاف 
إلــى طابــع اســتباقي بدرجــة أكبــر، وبالتالــي إتاحــة تنفيــذ تدخــات مبكــرة، وذلــك مــن خــال رفــع التوعيــة وبنــاء القــدرات 

والتغلــب علــى جمــود السياســات.

وضمــن ســياق الطــوارئ، مــن األهميــة بمــكان تعبئــة المــوارد بشــكل ســريع، وإيصــال حــزم المســاعدات الشــاملة فــي 
الوقــت المناســب، والعمــل علــى نحــو متوافــق للحــدّ مــن األضــرار. ولعــل االســتجابة للطــوارئ كانــت ارتكاســية بطبيعتهــا، 
ــة فــي ســياق  ــق المرون ــا أن نخطــط لتحقي ــي، كيــف لن ــواء الضــرر. وبالتال ــة مــن احت ــج المرغوب ــي حققــت النتائ وبالتال
الطــوارئ، وذلــك بالتزامــن مــع تقديــم خدمــات جوهريــة فــي الوقــت المناســب للســكان ذوي الحاجــة الماســة إلــى تلــك 

الخدمــات؟ 

غالبــًا مــا تتــرك الحكومــات )وشــعوبها( بعــد إدخــال تغييــرات شــاملة فــي السياســات لتصــارع معضلــة تنفيــذ سياســة مــا 
علــى أرض الواقــع، والتــي قــد تبــدو تــارة بأنهــا سياســة مبهمــة أو مجــردة لدرجــة يصعــب تنفيذهــا بالكامــل. وقــد تــم 
التنويــه إلــى غيــاب الملكيــة وحــاالت التناقــض أو التراكــب فــي المســؤوليات، وكذلــك إلــى غيــاب القــدرات والعجــز عــن 
ــا  ــذ الكامــل لجــّل السياســات المرســومة. وبدورن ــى أنهــا أســباب أعاقــت التنفي ــة لتنفيذهــا عل ــة االحتياجــات المالي تغطي
نقــوم بمناقشــة تحــوٍل نمطــي مماثــل. وعليــه، حــان الوقــت لطــرح الســؤال التالــي: فــي اإلدارة االســتباقية للجفــاف ضمــن 
ســياق الطــوارئ، مــن المســؤول عــن مــاذا؟ مــا هــو دور شــركاء التنميــة والجهــات المانحــة والحكومــات والمجتمــع العلمــي 

والمجتمــع المدنــي؟ 

   https://www.usaid.gov/news-information/frontlines/science-technology-innovation-and-partnerships/innovative-weather-model   4 
   http://www.cgiar.org/consortium-news/technology-to-tackle-drought/  5  
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نفهــم أن اإلدارة االســتباقية للجفــاف تتطلــب جهــودًا مركــزة، بــدءًا مــن التخطيــط لهــا وحتــى تنفيذهــا يوميــًا. هــل تتوافــر 
لدينــا األدوات المناســبة )المــوارد العلميــة والماليــة والبشــرية( لجعــل اإلدارة االســتباقية للجفــاف حقيقــة واقعــة؟

المســتدامة                                             التنميــة  خطــة  ســياق  ضمــن  الجفــاف  إدارة  مراعــاة  تعميــم  الرابــع:  الموضــوع 
2030 عــام  حتــى 

كيــف لنــا أن نســتخدم خطــة التنميــة المســتدامة حتــى عــام 2030 لرفــع مســتوى المعرفــة بالجفــاف والتوعيــة بالنـُــهج 
االســتباقية وإدخالهــا فــي القطاعــات؟ 

تعتبــر إدارة الجفــاف مــن خــال الحــدّ مــن األخطــار ورفــع مســتوى التكيــف مفتــاح تحقيــق الكثيــر مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة )بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالمنــاخ والتغيــرات والهجــرة واألمــن الغذائــي والفقــر والميــاه والتغذية(. وعليــه، فإن 
خطــة التنميــة المســتدامة حتــى عــام 2030 توفــر فرصــة جــاءت فــي الوقــت المناســب لتعميــم مراعــاة اإلدارة االســتباقية 

للجفــاف كجــزء غيــر منفصــم عــن جهــود تلبيــة طيــف مــن غايــات أهــداف التنميــة المســتدامة.

وقــد ألزمــت خطــة التنميــة المســتدامة حتــى عــام 2030 كًا منــا »بضمــان وجــود نظــم إنتــاج غذائــي مســتدامة، 
وتنفيــذ ممارســات زراعيــة تتســم بالمرونــة وتــؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجيــة واإلنتــاج، وتســاعد علــى الحفــاظ علــى النظــم 
اإليكولوجيــة، وتعــزز القــدرة علــى التكيّــف مــع تغيــر المنــاخ وعلــى مواجهــة أحــوال الطقــس الشــديدة وحــاالت الجفــاف 
ــن تدريجيــًا نوعيــة األراضــي والتربــة )الهــدف 2-4(«. فــإذا مــا أخذنــا التقــدم  والفيضانــات وغيرهــا مــن الكــوارث، وتحسِّ
الــذي تــم إحــرازه حتــى تاريخــه بعيــن االعتبــار وقمنــا بجــرد موجــات الجفــاف المتكــررة التــي ضربــت العديــد مــن البلــدان 

بينمــا نحــن نتكلــم، يبقــى الســؤال المطــروح: هــل هــذه الغايــة طموحــة إلــى درجــة مبالــغ بهــا؟ 

وســتقوم اللجنــة بتحــري هــذه الفــرص، كمــا ستســعى إلــى اتخــاذ خطــوات ملموســة لزيــادة الزخــم السياســي، وكذلــك 
لتحديــد وتشــكيل الشــراكات، فضــًا عــن رفــع التوعيــة. 

5 - فتــرة الغــداء: عــرض حــول رصــد إنتاجيــة الميــاه مــن خــالل االستشــعار عــن بعــد )يقــدم 
خاللــه غــداء خفيــف(:

ــرًا  ــًا كبي ــاه بطريقــة مســتدامة تحدي ــي مســتقبًا بالتزامــن مــع اســتخدام مــوارد المي ــق األمــن الغذائ ــد يشــكل تحقي ق
لألجيــال القادمــة. ولعــل الزراعــة تشــكل القطــاع الرئيــس المســتخدم للميــاه، مــا يجعــل الرصــد الدقيــق إلنتاجيــة الميــاه 
فــي الزراعــة واستكشــاف فــرص زيــادة تلــك اإلنتاجيــة مســألة مطلوبــة. وبتمويــل مــن هولنــدا، تقــوم منظمــة األغذيــة 
والزراعــة بتطويــر نظــام معلومــات يتــم توفيرهــا للعمــوم بشــكل شــبه آنــي باســتخدام بيانــات أقمــار صناعيــة لرصــد 
اســتخدام الميــاه فــي الزراعــة. كمــا تقــوم بوابــة األلكترونيــة لمنظمــة األغذيــة والزراعــة والمخصصــة لرصــد إنتاجيــة 
الميــاه مــن خــال الوصــول المفتــوح إلــى البيانــات المتحصــل عليهــا باالستشــعار عــن بعــد بتوفيــر بيانــات تتعلــق بعمليــات 
المراقبــة المتواصلــة فــي أفريقيــا والشــرق األدنــى وذلــك حتــى عشــر ســنوات. كمــا توفــر هــذه البوابــة إمكانيــة الوصــول 
ــاج الزراعــي  ــاه المخصصــة لإنت المفتــوح إلــى شــتى مســتويات البيانــات المكانيــة المتعلقــة باســتخدام األراضــي والمي
وتفتــح المجــال أمــام التســاؤالت المباشــرة حــول تلــك البيانــات، إضافــة إلــى أنهــا تعطــي امكانيــة إجــراء تحليــات لساســل 
الزمــن، ولإحصائيــات المســاحية، ناهيــك عــن توفيرهــا إمكانيــة تنزيــل البيانــات المتعلقــة بالمتغيــرات الرئيســية لتقييــم 
الفجــوات بيــن إنتاجيــة الميــاه واألراضــي فــي الزراعتيــن المرويــة والبعليــة، ورصــد اتجاهــات اســتخدام المياه فــي المناطق 

المرويــة وكذلــك تقييــم تأثيــرات موجــات الجفــاف فــي اإلنتــاج الزراعــي. 

6 - مالحظات وكلمة ختامية للمنظمين وتالوة للبيان الختامي للمنتدى: 
يقــدم رؤســاء الجلســات موجــزًا حــول المناقشــات التــي دارت خــال المنتــدى، يعقبــه عــرض االســتنتاجات األساســية وتاوة 

البيــان الختامــي بالنيابــة عــن المنظمين. 

7 - الختام
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       النتائججـ

البيان الختامي للمنتدى	 
مطبوعــة تحتــوي علــى مجموعــة مــن التجــارب )والتــي ســتصدر بمناســبة المؤتمــر الثالــث والعشــرين لألطــراف فــي 	 

اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ المزمــع عقــده فــي بــون، ألمانيــا، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 
 .)2017
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