
نواجت برنامج اإلدارة املتكاملة للجفاف
ــة للجفــاف  يتمثــل المخــرج الرئيســي لبرنامــج اإلدارة المتكامل
)IDMP  ( فــي إعــداد إطــار عمــل عالمــي متماســك إلدارة 
الجفــاف والتنبــؤ بــه ومراقبتــه عــن طريــق الربــط بيــن البرامــج 
واألنشــطة الجديــدة والقائمــة. وســترافق اإلطــار مجموعــة مــن 
المبــادئ التوجيهيــة واألدوات، بمــا فــي ذلــك مكتــب المســاعدة 
ــة  ــليمة ومالئم ــاف لوضــع سياســات وخطــط س ــي بالجف المعن
لمواجهــة الجفــاف وإدارتــه بحســب البلــدان والمناطــق، فضــاًل 
عــن تحســين اســتخدام خدمــات التنبــؤ بالجفــاف. وسيشــكل 
بنــاء القــدرات والتدريــب جانبــًا هامــًا مــن برنامــج اإلدارة 
المتكاملــة للجفــاف )IDMP  (. ويســعى البرنامــج )IDMP  ( إلــى 
التنســيق مــع المبــادرات الدوليــة األخــرى ذات الصلــة بهــدف 
تجنــب االزدواجيــة فــي الجهــود، وزيــادة الكفــاءة فــي اســتخدام 

ــادة التــآزر. المــوارد وزي

هيكل برنامج اإلدارة املتكاملة للجفاف
تتولــى لجنــة إدارة دوليــة ولجنــة استشــارية توجيــه التنفيــذ 
 .)  IDMP( للجفــاف  المتكاملــة  اإلدارة  لبرنامــج  الشــامل 
ــن عــن الشــركاء  ــن ممثلي ــن اللجنتي ــة هاتي وســتتضمن عضوي
ــي،  ــم الفن ــدة الدع ــوم وح ــن. وتق ــراء الفنيي ــن والخب المتعاوني
التنفيــذ  ومقرهــا جنيــف، سويســرا، بتقديــم المســاعدة فــي 
 )  IDMP( ــج اإلدارة ــيعتمد برنام ــج )IDMP  (. وس ــي للبرنام الفن
علــى تجربــة البرنامــج المشــترك بشــأن إدارة الفيضانــات 
ــة  ــاه القطري ــراكات المي ــرات ش ــى خب ــيطلع عل )IDMP  (، وس
واإلقليميــة التابعــة للشــراكة العالميــة للميــاه )GWP(، وســيوفر 
الطقــس  فــي  المتطرفــة  الظواهــر  العلمــي إلدارة  األســاس 
والمنــاخ والمــاء مــن خــالل المنظمــة )WMO(. ويجــري تنفيــذ 
برامــج اإلدارة المتكاملــة للجفــاف علــى الصعيــد اإلقليمــي فــي 
 أوروبــا الوســطى والشــرقية )IDMP CEE  ( والقــرن األفريقــي

)HOA IDMP( وغــرب أفريقيــا )IDMP WAF(. كذلــك يتــم 
تنفيــذ مبــادرات إقليميــة فــي جنــوب آســيا وأمريــكا الوســطى.

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة )WMO(، التــي تأسســت 
لألمــم  تابعــة  متخصصــة  وكالــة  هــي   ،1950 عــام  فــي 
ــة  ــاه. وتســاعد المنظم ــاخ والمي ــس والمن ــى بالطق المتحــدة ُتعن
ــذار  ــم لإلن ــة نظ ــى إقام ــا عل ــاء فيه ــدان األعض )WMO( البل
ــة/ ــرات تقلبي ــاف، وتســهم فــي فهــم تأثي ــة الجف المبكــر ومراقب
 )WMO( ــة ــزز المنظم ــا تع ــى الزراعــة. كم ــاخ عل ــر المن تغي
ــة  ــات ونواتــج األرصــاد الجوي ــاء القــدرات فــي تطبيــق بيان بن
www.wmo.int .والمنــاخ فــي تقييــم آثــار تقلبية/تغيــر المنــاخ

الشراكة العاملية للمياه
الشراكة العالمية للمياه )GWP( شبكة دولية مفتوحة أمام جميع 
ُأنشئت  المائي.  األمن  تحسين  أجل  تعمل من  التي  المنظمات 
الشراكة )GWP( في عام 1996 لتعزيز نهج اإلدارة المتكاملة 
 13 )GWP( وتضم شبكة الشراكة ،)IWRM( المائية للموارد 
شراكة إقليمية و84 شراكة قطرية للمياه، وأكثر من 2900 منظمة 

www.gwp.org .شريكة في 172 بلدا
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ما أهمية اإلدارة املتكاملة للجفاف

ــاخ أو  ــة للمن ــة الطبيعي ــى التقلبي ــع إل ــبب يرج ــواء كان الس س
لتغيــر المنــاخ، فــإن احتمــاالت وقــوع ظواهــر جويــة متطرفــة 
ــادة وتيــرة  تتزايــد. وتشــمل آثــار هــذه الظواهــر المتطرفــة زي
وحــدة الفيضانــات والجفــاف، وهــو مــا يؤثــر علــى حيــاة 
المالييــن مــن البشــر ويتســبب فــي خســائر اقتصاديــة كبيــرة. 
وبنــاء القــدرة علــى مواجهــة هــذه الظواهــر ومســاعدة البلــدان 
علــى زيــادة أمنهــا المائــي يتطلــب وجــود نهــج متكامــل إلدارة 

ــة. المــوارد المائي

ــاص  ــكل خ ــة بش ــة ملح ــاك حاج ــاف، هن ــق بالجف ــا يتعل وفيم
إلــى وضــع إســتراتيجيات أفضــل لــإلدارة تســتند إلــى المعرفــة 
العلميــة، وكذلــك إلــى كفالــة التصــدي االجتماعــي واالقتصــادي 
للجفــاف علــى نطــاق واســع مــن أجــل إدارة مخاطــر الجفــاف. 
ــاف  ــذار المبكــر بالجف ــة باإلن وتعانــي نظــم المعلومــات المتعلق
مــن القصــور فــي معظــم المناطــق. ولطالمــا كانــت األســاليب 
التقليديــة للتصــدي للجفــاف فــي شــتى أنحــاء العالــم تســتند إلــى 
ــد ثبــت أن هــذا النهــج  نهــج إدارة األزمــات بعــد وقوعهــا. وق
مكلــف وغالبــًا مــا يكــون غيــر مــواٍت زمنيــًا ويفتقــر إلــى 
ــة،  ــاعدات المقدم ــوارد والمس ــة الم ــن فعالي ــد م ــيق ويح التنس
ــى االقتصــاد  ــاف عل ــر الجف ــادة تأثي ــى زي ــم إل ــن ث ــؤدي م وي
ــزم أن  ــذا يل ــم. ل ــاء العال ــتى أنح ــي ش ــة ف ــات والبيئ والمجتمع
تكــون السياســات الوطنيــة واإلقليميــة للجفــاف وأســاليب إدارة 
الجفــاف اســتباقية أكثــر مــن ذي قبــل بكثيــر مــن أجــل مواجهــة 

ــد. هــذا التحــدي المتزاي

ــة للجفــاف )IDMP  ( عنصــر حيــوي  وبرنامــج اإلدارة المتكامل
فــي برامــج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وإســتراتيجيات 
للمــوارد  الوطنيــة  المنــاخ والسياســات  تغيــر  التكيــف مــع 
ــف أصحــاب  ــن احتياجــات مختل ــا بي ــع م ــه يجم ــة، إذ إن المائي
ــاف  ــا الجف ــاف. ولمعالجــة قضاي ــن بالجف المصلحــة المتضرري
علــى نحــو أكثــر فعاليــة، أطلقــت المنظمــة )WMO(  والشــراكة 
العالميــة للميــاه )GWP( برنامــج اإلدارة المتكاملــة للجفــاف 
 )  IDMP( وبالتعــاون مــع الشــركاء، يهــدف البرنامــج .)  IDMP(
إلــى توفيــر آليــات دعــم وقائيــة نحــو تلبيــة مطالــب المجتمعــات 

ــاف. ــم المتضــررة بالجف ــدان واألقالي والبل

أهداف برنامج اإلدارة املتكاملة للجفاف
الهــدف العــام للبرنامــج )IDMP  ( هــو: بنــاء القــدرة علــى 
االقتصاديــة  الخســائر  مــن  والحــد  المنــاخ،  مــع  التعايــش 
واالجتماعيــة، والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر فــي المناطــق 
المتضــررة بالجفــاف فــي العالــم مــن خــالل تبنــي نهــج متكامــل 
ــة  ــات القطاعي ــن الوالي إلدارة الجفــاف. ويجمــع هــذا النهــج بي
ــات  ــات والمتطلب ــتجيب لالحتياج ــية ويس ــة والمؤسس والنظامي

اإلقليميــة والوطنيــة المحــددة.

ويتمثل الهدف الرئيسي من البرنامج )IDMP  ( في:

مــن  المســتويات  جميــع  علــى  المصلحــة  أصحــاب  دعــم 
ــر توجيهــات خاصــة بالسياســات العامــة واإلدارة  خــال توفي
ــة وأفضــل  ــارف العلمي ــات والمع ــادل المعلوم ــال تب ــن خ وم

الممارســات مــن أجــل اإلدارة المتكاملــة للجفــاف.

ــي  ــيق اإلقليم ــين التنس ــي تحس ــج )IDMP  ( ف ــهم البرنام وسيس
والعالمــي للجهــود المتصلــة بالجفــاف والتــي تبذلهــا المنظمــات 

والــوكاالت القائمــة فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

تعميق الفهم العلمي إلدارة الجفاف؛  •
إنشــاء قاعــدة معرفــة محســنة مــع تحســين فــرص   •
والخدمــات  والنواتــج  المعلومــات  علــى  الحصــول 

لمعرفيــة؛ ا
تقييــم   مخاطــر   الجفــاف   ومراقبتــه   والتنبــؤ   بــه   وإصــدار    •

ــه؛ ــرة   ب ــذارات   مبك  إن
وضــع   السياســات   والتخطيــط   للجفــاف   والتخفيــف   مــن    •

 آثــاره   فــي   مختلــف   القطاعــات؛
الحد من مخاطر الجفاف والتصدي للجفاف.  •

نهج برنامج اإلدارة املتكاملة للجفاف
يســتند النهــج الشــامل المقتــرح للبرنامــج )IDMP  ( إلــى أربعــة 

مبــادئ رئيســية هــي: 

االنتقــال مــن التدابيــر بعــد وقــوع األزمــات إلــى التدابيــر   1
االســتباقية اإليجابيــة من خــالل التخفيف من آثــار الجفاف، 

والحــد مــن ســرعة التأثــر بــه، والتأهــب لمواجهتــه؛
ــى  ــرار عل ــاذ الق ــات اتخ ــط الرأســي وعملي ــج التخطي دم  2
كافــة المســتويات فــي نهــج يضــم مختلــف أصحــاب 
ــيما  ــية، الس ــات الرئيس ــك القطاع ــي ذل ــا ف ــح بم المصال

والطاقــة؛ الزراعــة 
بالجفــاف  المتعلقــة  المعــارف  قاعــدة  تطويــر  تعزيــز   3
الخدمــات  وتقديــم  المعــارف  لتقاســم  آليــة  وإنشــاء 
ألصحــاب المصلحــة فــي مختلــف القطاعــات علــى جميــع 

المســتويات؛
بنــاء قــدرات مختلــف أصحــاب المصلحــة علــى مختلــف   4

المســتويات.

املستفيدون من برنامج اإلدارة املتكاملة 
للجفاف

المناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  األشــخاص  أن  حيــن  فــي 
المعرضــة للجفــاف، وخاصــة أولئــك األكثــر ضعفــًا، هــم 
المســتفيدون النهائيــون مــن البرنامــج )IDMP  (، فــإن البرنامــج 

يتعامــل مــع المجموعــات التاليــة مــن المســتفيدين:

المنظمــات والــوكاالت الحكوميــة والمؤسســات الماليــة   •
الوطنيــة  السياســات  وتنفيــذ  إعــداد  المســؤولة عــن 

للجفــاف؛
المؤسســات المســؤولة عــن تطوير وإدارة مــوارد المياه   •
ــك المســؤولة عــن إعــداد  واألراضــي والزراعــة، وتل
ــوع الكــوارث واتخــاذ اإلجــراءات  خطــط التأهــب لوق

ــي؛ ــي واإلقليم ــن الوطن ــى الصعيدي ــة عل الوقائي
المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والــوكاالت   •
ــى  ــذ أنشــطة التصــدي للجفــاف عل المســؤولة عــن تنفي

المســتويات؛ مختلــف 
ــاركة  ــة المش ــة واإلقليمي ــة والوطني ــات المحلي المؤسس  •

والتعليــم. والبحــوث  الوعــي  إذكاء  أنشــطة  فــي 


