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 أفضل الممارسات بشأن السياسات الوطنية إلدارة الجفاف: وثيقة علمية
 

 مقدمة
 

 المتعلقة بالجفاف المتاحة والتي آنقطة بداية في مناقشة سياسات إدارة الجفاف، من المهم تحديد السياسات المختلفة
النمو على ه في أغلب األحيان األمم النامية واألمم المتقدمة توالنهج األآثر شيوعًا والذي اتبع. استخدمت إلدارة الجفاف

عادة تدابير إغاثة كون هذه التدخالت تو. في المرحلة الالحقة للتأثر) أو غير الحكومية(السواء، هو التدخالت الحكومية 
مثل غذاء الماشية، الماء، (ود أو أنواع محددة أخرى من المساعدة نقتتخذ شكل برامج مساعدة طارئة تستهدف تقديم 

هذا النهج التفاعلي من عيب خطير من وجهة نظر ويعاني  ).أو لمن يتعرضون ألشد تأثيراته (لضحايا الجفاف) األغذية
الذين يتلقون هذه المساعدة سلوآهم أو الممارسات المتعلقة بإدارة ألن من غير المتوقع أن يغير سرعة التأثر الحد من 

في من علف الماشية فمثًال، سيكون منتجو الماشية الذين ال يحتفظون بمخزون آاف . الموارد آشرط لتلقي المساعدة
وسيكون . ات طويلةلفترالتي تستمر من يعاني تأثيرات نقص آميات األمطار أول هم الجفاف المزرعة آاستراتيجيه إلدارة 

لطلب المساعدة من أجل المحافظة على القطعان لحين هؤالء المنتجون أول من يتجه إلى الحكومة أو غيرها من المنظمات 
في تقديم اإلغاثة وهذا االعتماد على الحكومات . وعودة المخزون من أغذية الماشية إلى مستويات مناسبة انتهاء الجفاف

وتمثل . ة االعتماد على النفس من خالل عمليات االستثمار في إيجاد قدرات محسنة على التحملمناقض لفلسفة تشجيع سياس
المساعدات أو الحوافز الحكومية التي تشجع هذه االستثمارات تغييرًا فلسفيًا في آيفية استجابة الحكومات وتشجيعًا إلحداث 

معيب بدرجة أآبر لتقديم اإلغاثة والنهج التقليدي . بة هذهتغير في توقعات منتجي الماشية لدور الحكومة في جهود االستجا
يستغرق تلقي المساعدة أسابيع أو شهورًا في أوقات تتجاوز آثيرًا الفترة إذ . تقديمهايتم  من حيث توقيت المساعدة التي أيضًا

   . الزمنية التي تكون فيها المساعدة عند أعلى قيمة لمعالجة تأثيرات الجفاف

سرعة ان من نهج السياسة المتعلقة بالجفاف في وضع برامج حكومية سابقة على التأثير تستهدف الحد من يتمثل نوع ث
 فيفخفي مجال األخطار الطبيعية، يشار إلى هذه األنواع من البرامج أو التدابير عادة بتعبير تدابير التف .والتأثيراتالتأثر 

حيث يكون الترآيز على ، خطار الطبيعية عنه في سياق تغير المناخفي سياق األمن اآلثار فيف خ ويختلف الت-من اآلثار
عديدة ولكنها تبدو أقل وضوحًا بالنسبة األنواع من التدابير وهذه ). GHG(الحد من انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة 

التدابير إنشاء نظم إنذار وتتضمن هذه . للكثيرين عندما يتعلق األمر بالجفاف ألن اآلثار تكون بصورة عامة غير هيكلية
أو ؛ وزيادة )الحد من الطلب(وزيادة التأآيد على االقتصاد في استعمال المياه مبكر شاملة؛ وتحسين التنبؤات الفصلية؛ 

استخدام موارد المياه الجوفية، وبناء خزانات، والربط بين إمدادات المياه من خالل تدابير من قبيل زيادة تعزيز إمدادات 
وتندرج في هذه . والتخطيط المتعلق بالجفاف؛ وبناء الوعي؛ والتعليمبين المجتمعات المحلية  المتجاورة؛ لمشترآة االمياه 

  . الفئة من أنواع السياسات أيضًا برامج التأمين، المتاحة حاليًا في بلدان آثيرة

تأهب تتضمن أطرًا تنظيمية وترتيبات خطط وسياسات للالنوع األخير من االستجابة المتعلقة بالسياسات هو وضع وتنفيذ 
محاولة ويمثل هذا النهج . تشغيلية تعدها الحكومة أو آيانات أخرى قبل حدوث الجفاف وتحتفظ بها في ما بين فترات الجفاف

الحكومية وفيما بينها ومع أصحاب ترآز على تحسين التنسيق والتعاون داخل المستويات إليجاد قدرة مؤسسية أآبر 
المجتمعات المحلية، ومناطق الموارد  ،أي(ي المنظمات الخاصة الكثيرة التي لها مصلحة في إدارة الجفاف المصلحة ف

 .) وغيرهاالطبيعية أو مديريها، والمرافق العامة، واألعمال الزراعية، ومنظمات المزارع،

ج حكومية سابقة على التأثير وخطط والمقترح آجزء من السياسة الوطنية إلدارة الجفاف هو التأآيد على وضع وتنفيذ برام
التالية نماذج لتدابير ينبغي دراستها آجزء قوائم أفضل الممارسات وتمثل . الجفافوسياسات موجهة نحو الحد من مخاطر 

 .من البلدان المعرضة للجفافبالجفاف لكل بلد من تأطير السياسات الوطنية المتعلقة 

 
الوطنية إلدارة الجفافملخص واف ألفضل الممارسات في السياسات   

 
 : سياسة وطنية إلدارة الجفاف في إطار المجاالت التاليةأي الرئيسية في تندرج العناصر 

 
 وتقييم التأثير سرعة التأثر  إزاء المعياريةتعزيز النهج    ) أ
 تنفيذ نظم فعالة لمراقبة الجفاف واإلنذار المبكر ) ب
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  من آثار الجفاففيفختعزيز التأهب وإجراءات الت ) ج
التي تعزز أهداف السياسة الوطنية إلدارة لتعافي وتدابير افي حاالت الطوارئ ستجابة اال تنفيذ تدابير   ) د

 الجفاف
 إجراء أي فهم تكلفة عدم اتخاذ )       هـ

 
 : وترد أدناه العناصر المقترحة في آل مجال من المجاالت الخمسة

 
 ير وتقييم التأثسرعة التأثر تعزيز النهج المعيارية إزاء 

 
وآيفية  المجتمع المحلي على التحمل ةوقدرسرعة التأثر فهم العمليات الطبيعية واألنشطة البشرية التي تسهم في  )1

  .وإدارتهاالمخاطر لترشيد الحد من إدماجها 
 

د وأح. ة وأنواع المعلومات التي تحول دون التطبيق الفعال لهذه المنهجياتيمنهجيات المعرفالمعالجة الفجوات في  ) أ
 .ررينضهو تمكين السكان المتاألهداف الرئيسية 

 
 الخاصة بصورة أآبر االتي تواجه أخطارًا من أجل إدارة بيئاته) بتعريفها العريض(العمل مع المجتمعات المحلية  ) ب

المنهجية والرشيدة رشدًا وإنصافًا على المدى الطويل عن طريق االنضمام إلى هيكل عالمي يدعم اإلجراءات 
   . في المناطق السريعة التأثرلتحسين الظروف المحلية  ةنذ عن بيالتي تتخو

 
 جمع البيانات ونشرها نسيقتشجيع الحكومات واإلدارات والمؤسسات، العامة والخاصة على السواء، على دعم وت ) ج

 وتقديم حوافز لهذا الغرض، وتقديم دعم للقرارات، وإضفاء المشروعية على النهج الناجحة لزيادة القدرات
 .القدرة على العملالنهوض بو

 
ودمجها، وسرعة التأثر والمعلومات المتعلقة باألخطار بغرض تحديد بالجفاف تحديد خصائص التأثيرات المتعلقة  )2

  .للتخفيف من آثارهااإلجراءات والتدابير اإلستباقيه 
دية السريعة التأثر، على أن يشمل ذلك االقتصاللمخاطر المتعلقة بالقطاعات تدوين تأثيرات الجفاف وإجراء تقييمات  )3

 : العناصر التالية، وأال يقتصر عليها
 اإلنتاج الزراعي القائم على األمطار  ) أ

i. ؛ تزايد الظواهر المتطرفة وتزايد سرعة اتجاهات التغير في إنتاجية اأو انعدامهالغلة قلة : )التأثيرات( التأثير
 البعليةالزراعة 

ii. ؛ اختيار زراعة محاصيل مختلفة أو عدم الزراعة )على األجل القصير( الواردات :ملةفيف المحتخعمليات الت
  )الحراثةعدم  (زراعية محسنة؛ تطبيق ممارسات )على األجل القصير(على اإلطالق 

 اإلنتاج الزراعي القائم على الري )ب
i.  ية المياه وجودتها انخفاض آم؛انخفاض الغلة؛ سرعة تأثر موارد المياه): التأثيرات(التأثير 
ii. ترشيد استخدام المياه؛ واستعراض تخصيص المياه؛ وزراعة محاصيل مناسبة : عمليات التخفيف المحتملة

 لألراضي الجافة؛ والعمل بنظام مصارف المياه للنقل المؤقت المتعلقة بنقل المياه
 

 الثروة الحيوانيةإنتاج  )ج
i. انخفاض وتقليل أعداد القطعان؛ زيادة تواتر اإلصابة باألمراض؛ نقصان الوزن؛ معدل النفوق؛ : التأثيرات

 الخصوبة ومعدالت التكاثر
ii. نقل القطعان إلى /تقليل أعداد القطعان؛ توزيع األعالف؛ وضع الماشية في حظائر: فيف المحتملةخعمليات الت

 )  ان ومحميات القطعانطرق سير القطع(استخدام مناطق محمية خاصة و، اليةحأماآن أخرى؛ الهجرة االرت
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 الماء )د     
i. العوز البيولوجي لألآسجين الملوحة،(تدهور نوعية المياه : التأثيرات)BOD /( العوز الكيميائي لألآسجين

)COD(( على الماء ؛ نقص المياه السطحية؛ اإلفراط في سحب المياه الجوفية وإنضابها؛ تزايد التنافس
 .والنزاعات الناشئة عنه

ii. التعرف مسبقًا على مصادر المياه التكميلية والبديلة؛ استخدام مصادر المياه الجوفية : فيف المحتملةخمليات التع
القوانين والقواعد ؛ االحتياطية؛ استخدام األساليب التقنية للوصول إلى الحد األمثل الستغالل موارد المياه

باستخدام ) البيع، مصادرة الملكية، فرض القيود(جفاف بسنوات ال للخيارات المتعلقةالمتعلقة بالظروف الخاصة 
التنبؤ باالستخدامات المستقبلية للماء لتحديد المناطق، تكوين تعيين العتبات الحاسمة؛ عتبات الجفاف الحاسمة؛ 

 الربط بين الشبكات الحضرية أو الريفية لإلمداد بالمياه؛ وضع خطة ؛مائية أو برك المزارعالمستودعات ال
  المائي لجميع المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلق بتغير المناخلألمن

 
 البيئة  )هـ

i. تدهور النظم اإليكولوجية؛ فقدان التنوع البيولوجي؛ هجرة األنواع وانقراضها؛ تغير المناظر : التأثيرات
 سماك  الطبيعية والنحر الريحى؛ ازدياد خطر الحرائق البرية؛ التأثيرات المتعلقة بمصايد األ

ii. البيئية المحافظة على التدفقات : عمليات التخفيف المحتملة 
 

 النقل )و
i. انخفاض النقل والمالحة في األنهار والبحيرات: التأثيرات 
ii. إعداد خطط نقل بديلة تستخدم فيها السكك الحديدية والطرق البرية: عمليات التخفيف المحتملة 
 

 الصحة )ز
i. االنتحار؛ زيادة تواتر األمراض  زيادة تواتر حاالت ؛اإلصابة باألمراض والوفياتدالت معزيادة : التأثيرات

تدهور اإلصحاح؛ انخفاض الغبار وناقالت األمراض وأمراض الجهاز التنفسي؛ التي تنتقل عن طريق الرياح و
  .امالرتهان به زيادة استخدام المخدرات والكحول وا؛الصدمات واالنتحارواالآتئاب، ومستويات التغذية، 

ii. زيادة قوة شبكات األمان االجتماعي؛ ؛ تخزين األغذية؛اإلضافات التكميلية لألغذية: عمليات التخفيف المحتملة 
 العقلية والبدنية؛ إمكانية الوصول إلى خدمات المشورة تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية

 
 السياحة والترفيه )ح

i.  تراجع عائدات السياحة؛ انخفاض حصيلة الضرائبوفقدان مناطق الترفيه،  ):التأثيرات(التأثير 
ii. اإلدارة المحسنة لمستودعات المياه؛ إعادة تخصيص إمدادات المياه بين قطاعات : عمليات التخفيف المحتملة

 المستعملين
 

 الطاقة )ط
i. ع الكلي للكهرباء؛ تزايد الطلب؛ تدمير نقص إنتاج القدرة الكهرمائية؛ االنقطاع الجزئي واالنقطا: التأثيرات

 الكهرباءتوزيع خطوط 
ii. تنويع مصادر ؛ إمدادات الطاقة البديلة؛فرض قيود على الطاقة؛ تحسينات الكفاءة: عمليات التخفيف المحتملة 

  الطاقة
 

 المجتمع )ي
i. الطالق؛ زيادة تواتر حاالت الهجرة وفقدان المجتمع المحلي؛ نقص معدالت الزواج؛ زيادة معدالت : التأثيرات

الضارة الممتلكات؛ زيادة السرقات والجريمة؛ التأثيرات النزاعات؛ فقدان األصول ونقص قيمة االنتحار، زيادة 
اطق الريفية إلى المن/على الثقافات والممارسات التقليدية؛ انعدام المساواة بين الجنسين؛ هجرة سكان المزارع

  المناطق الحضرية
ii. برامج الحماية االجتماعية ونقل النقود؛ تنويع المصادر الريفية لكسب العيش؛ برامج :  التخفيف المحتملةعمليات

 ومشاريع التوظيف؛ توفير خدمات المشورة
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 التعليم )ك
i. األجل (االلتحاق بالمدارس معدالت ؛ انخفاض )األجل القصير(معدالت التسرب من المدارس  :التأثيرات

 )الطويل
ii. ؛)مشاريع التخفيف من تأثيرات الفقرمثل، (موجهة الجتماعية االحماية برامج ال :ت التخفيف المحتملةعمليا 

 التسرب من المدارسبرامج تقديم وجبة منتصف النهار لمنع 
 

 في حاالت الطوارئ تكلفة برامج االستجابة  )ل
i. قيمة ما ينفق على اإلغاثة واالستجابة : التأثيرات 
ii.  تحسين مراقبة القطاعات ين توجيه برامج االستجابة؛ حستوبرامج التأمين، : خفيف المحتملةعمليات الت

  المتضررة لتحديد وقت تنفيذ تدابير التخفيف من اآلثار
 

 التأثيرات الثانوية والثالثية على اإلنتاجية االقتصادية  )م
i. ارتفاع مستويات الديون الشخصيةخسائر في الدخل واإلنتاجية؛ تكاليف الفرص البديلة؛ : التأثيرات 
ii.  برامج ضمان التوظيف والتنازل عن القروض: عمليات التخفيف المحتملة 

 
 أصحاب المصلحة للمعلومات المتعلقة بالمسائل الرئيسية واحتياجهم للمعلومات المناخية الفصلية وذات المدى استنباط )4

 .األطول
المجتمعات /وإعداد خرائط للقدرات واالتجاهات في البلدانوالمتعلقة باإلدارة، االجتماعية -تقييم الخصائص االقتصادية )5

 .المحلية ذات الصلة، وإدراج معايير لجمع البيانات
 على واالقتصادية والبيئية على المجتمع المحلي ، واالجتماعية،وضع تقييمات ولمحات للمخاطر تبين الضغوط المادية )6

 . تحديد ماهية من هم المعرضون للخطر ولماذاأخرى بعبارة ة والمحلية، أو النطاقات العالمية واإلقليمي
  .ما هو وآيف يمكن تحسينه -القرارات الفعالة في سياق إدارة مخاطر الجفافصنع فهم  )7

 
 وتنفيذ برامج إدارة المخاطر ،وعمليات اإلدراك الحسي للمخاطرإجراء بحوث في مجاالت صنع القرارات  ) أ

 ؛ أثيراتهات من والتخفيف
وافتراضات الجهات الفاعلة المتعلقة مهمة عند آل مستوى من مستويات الوالية القضائية؛ الفاعلة العناصر الإدراج  ) ب

واحتياجاتهم ألنواع مختلفة من المعلومات؛ وتصميم بنية تحتية للمعلومات تدعم قراراتهم عند نقاط بالمخاطر؛ 
 .الدخول الحاسمة

 
وينبغي أن تدرس . اطر قبل حلول الجفاف والتعرف على تأثيرات الجفاف على السكان الضعفاءإعداد لمحات عن المخ )8

 :  وأال تقتصر عليها،لمحات المخاطر الفئات الضعيفة التالية
 

 النساء؛    ) أ
 األطفال؛   و ) ب
 آبار السن؛ و )ج
 المرضى والعاجزين؛ و )د
 ؛ من ال يملكون أرضًاو )هـ
 المزارعين؛ و )و
 الرعاة؛و )ز
 المجتمعات المحلية المهمشة؛ و )ح
 المجتمعات المحلية والسكان المحليين؛ و )ط
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على أن  المجتمع المحلي، ةوضع واختبار وتحسين المنهجيات وقياس التقدم المحرز في الحد من الضعف وتعزيز قدر )9
لتأثيرات المجتمعية لألحداث مثل إدارة مخاطر الجفاف، وفعالية تكلفة المنهجيات والتحليالت وايشمل ذلك مجاالت 

 .الكارثية
 

األآاديمية  والدوائر ،شراآات فيما بين الدولالجفاف وتأثيراته وإقامة سرعة التأثر بتعزيز التنسيق الشامل لتقييم   )10
 . لتأثيرات الجفافوالقطاع الخاص إلجراء عمليات تقييم 

 
الموثوقية والمشروعية المتعلقة بمسائل الفي ذلك تقييم المعوقات والفرص المتعلقة بتدفق المعلومات، بما  ) أ

 والمقبولية) النطاق والمضمون المالئمين ومطابقة الممارسة المتبعة(والتساوق 
المتعلقة بالحد من مخاطر الجفاف، وتنسيق انتقال المعلومات من المنظمات الشائعة ار الممارسات بواختتطوير  ) ب

المتضررة آافة في جميع البلدان والمجتمعات المحلية عات المحلية  يتيسر فهمة إلى المجتمبأسلوبالمختلفة 
 . المعرضة للخطر

 
 

تحذيرات من التأثيرات تطوير وتعميم فعالية تقييمات التأثير المدرجة على نظم معلومات اإلنذار المبكر التي تتضمن   )11
 .على سبل آسب العيشالمحتملة 

 
الدعم المقدم من الحكومات والمؤسسات، وتقديم حوافز، وإضفاء المشروعية ن السكان المتضررين من خالل يتمك  )12

  . على النهج الناجحة لزيادة القدرة والتخاذ اإلجراءات على المستويات المحلية
 

وترد أدناه العوامل التي يتعين دراستها ولكن مع عدم االقتصار . تحديد وتقييم الفئات والمجتمعات المحلية الضعيفة  )13
 : لى تلك العواملع

 
 نوع الجنس )أ
 العمر  )ب

 االنتماء العرقي   )ج 
 الوضع السياسي  )د
 االعتماد على الزراعة )هـ
 الفقر والتنمية البشرية/مستوى الثروة )و
 الوضع التعليمي  )ز
 إمكانية الوصول إلى األصول الطبيعية  )ح
 حيوانإمكانية الوصول إلى مصادر إمداد بديلة للماء وعلف ال )ط
 األسواقإمكانية الوصول إلى  )ي
 خط األساس للصحة العامة )ك
 خيارات آسب العيش والتوظف وإمكانية الوصول إلى وظائف بديلة أو تكميلية )ل
 الشبكات االجتماعية ومستوى العزلة  )م
 إمكانية الوصول إلى البنية التحتية )ن
 تقلبية المناخ األساسية ) س
  في الماضيوفيضان وأخطار أخرىحاالت جفاف لالتعرض  )ع

 
  .لتقدير أهمية تأثيرات الجفاف وعوامل الضعف، ولتحديد إجراءات التخفيف الشديدة التأثيروضع معايير  )14
 

من آثار تنفيذ اإلجراءات المناسبة للتخفيف الفرصة لوضع إجراءات تخفيف تصلح لنطاقات زمنية عديدة، إلتاحة   )15
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استخدام سجالت تأثير الجفاف لوضع تقييمات ترجيحية لمخاطر الجفاف وتيسير التخطيط االستباقي وإدارة  ) أ

 ؛مخاطر الجفاف
 .قدرة المزارعين على تلقي المعلومات واستعمالهامراعاة  ) ب

 
هذه إتاحة ر المبكر بالجفاف والمراقبة المنهجية للتأثيرات المحلية للجفاف وتدوينها آنيًا باالقتران مع نظم اإلنذا )16

 . جيدفي توقيت للمجتمعات المحلية المعلومات 
 

وضع منهجيات ومصطلحات موحدة لتقييم الضعف إزاء الجفاف من أجل تيسير تقييم مخاطر الجفاف على نطاقات  )17
 . مكانية متعددة وعبر الحدود السياسية

 
 

 تنفيذ نظم فعالة لمراقبة الجفاف واإلنذار المبكر
 

عديدة للمناخ والماء والتربة المتكاملة القائمة لمراقبة الجفاف والتي تقرن بارامترات تحديد وتقييم النظم الشاملة  )18
وأرقام قياسية لتحديد آامل خصائص حاالت الجفاف وشدتها ، هياجتماعية وبيئ-ومؤشرات اقتصادية، والمحاصيل

 . تها المحتملةونطاقاتها المكانية واتجاهاتها ومددها وتأثيرا
 

 إنشاء ودعم نظام متكامل شامل وفعال لمراقبة الجفاف على المستوى الوطني؛  ) أ
آفالة جمع البارامترات ذات الصلة بالمناخ والماء والمحاصيل والتربة والمؤشرات واألرقام القياسية للبارامترات  ) ب

 من خالل النظام؛ االجتماعية والبيئية وإتاحتها -االقتصادية
واتجاهاتها المكانية زيادة التأآيد على دعم البحوث التي تستهدف تحديد خصائص حاالت الجفاف وشدتها ونطاقاتها  ) ج

 البلد؛ /تأثيراتها المحتملة على الجوانب االجتماعية والبيئية واالقتصادية لإلقليمفترات استمرارها و
 عن أسباب متعلقة ةالناجم  حاالت الجفاف،أي ،ألنواع المختلفة لحاالت الجفافلاستخدام نظام تصنيف مناسب  ) د

االجتماعي، مع إبالغ المعلومات المتعلقة - واالقتصادي،والهيدرولوجي باألرصاد الجوية والجفاف الزراعي
  بالجفاف بصورة روتينية؛ 

 .مع المستعملين من أجل تحسين صنع القراراتتتطوير نظم إيصال فعالة لنشر المعلومات على مج )هـ
 

 شبكات األرصاد الجوية، والشبكات الهيدرولوجية واإليكولوجية لمراقبة ،، وبخاصةالشبكاتمالءمة مدى تقدير  )19
 . الجفاف ونوعية البيانات

 
آفالة إنشاء شبكة آافية ومنسقة من محطات األرصاد الجوية والهيدرولوجية واإليكولوجية في البلد لتوفير  ) أ

 خصائص مكانية جيدة لحاالت الجفاف؛ 
ة  ) ب آفالة توفر ما يلزم من األجهزة التي تعمل بصورة جيدة لتوفير البيانات ذات الصلة في محطات األرصاد ال

 والمحطات الهيدرولوجية واإليكولوجية؛ 
جوي

، ومحطات الطقس )DCPs(االستفادة الكاملة من أوجه التقدم في تكنولوجيا األجهزة، مثل منصات جمع البيانات  ) ج
   ألتمتة جمع البيانات؛ ر الهيدرولوجيب القياس من بعد، وأجهزة الساألوتوماتية، وأجهزة

استخدام منتجات ذات شبكات تسامتية للتعويض عن الثغرات في شبكات المحطات من أجل إيجاد سالسل زمنية  ) د
 لمنتجات مراقبة المناخ؛ 

ير تدريب في مجال التفسير تشجيع توفر واستخدام بيانات ومنتجات االستشعار عن بعد على نطاق أوسع وتوف )هـ
 السليم لهذه المنتجات لمديري الموارد الطبيعية وصانعي السياسات المتعلقة بها؛ 

البديلة المتوافقة مع إجراءات مراقبة بما في ذلك البيانات ، تنفيذ نظم فعالة إلدارة البيانات ومراقبة جودة البيانات ) و
 الجودة في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛ 
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واإليكولوجية من أجل توفير آفالة االستدامة الطويلة األجل لشبكات األرصاد الجوية والشبكات الهيدرولوجية  ) ز
 المعلومات ذات الصلة بصورة منتظمة لمجتمع المستعملين؛

 . ة للقرارات الحساسة لعنصر الوقتعينتقييم احتياجات مجتمع المستعملين من حيث االحتياج لمعلومات م ) ح
 

ة لتنسيق جمع وتحليل بيانات األرصاد الجوية والبيانات الهيدرولوجية راهنالترتيبات واإلجراءات الفحص   )20
 . واإليكولوجية وإزالة التفتت بين الكثير من الوآاالت والوزارات على مختلف المستويات اإلدارية

 
إليكولوجية وغيرها من الوآاالت تشجيع التعاون الوثيق بين وآاالت األرصاد الجوية والوآاالت الهيدرولوجية وا ) أ

 ذات الصلة في جمع بيانات شاملة عن الجفاف؛ 
 معيارية لجمع البيانات وتحليلها؛ وضع بروتوآوالت  ) ب
إنشاء سلطة مرآزية لتحليل بيانات األرصاد الجوية والبيانات الهيدرولوجية واإليكولوجية ومراقبة جودتها من أجل  ) ج

 الجفاف؛ الت بحاتوليد منتجات متكاملة متعلقة 
استخدامًا للبيانات المتكاملة من أجل تيسير الوصول واالستخدام من قبل آل من البحاث  تعيين األشكال األيسر ) د

 . والممارسين
 

مراقبة الجفاف والتأهب له والتخفيف من آثاره مجاالت لتشاطر البيانات وتطبيقاتها في القائمة تقييم اإلجراءات  )21
 . واالستجابة له
 

 لتشاطر البيانات؛ الراهنة عراض الممارسات واإلجراءات است ) أ
على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية تشجيع التفاعل المنتظم بين جميع الوآاالت والمؤسسات ذات الصلة  ) ب

  ع القطاعات التي تتضرر من الجفاف؛  ألغراض التطبيق في جمية للجفافينفي تطوير منتجات مناسبة مع
 الجفاف؛  بتأثيرات  تفق عليها لتشاطر البيانات والمنتجات مع جميع القطاعات المعنيةميير األخذ بمعا ) ج
تشجيع سياسة للتبادل الحر والمفتوح وغير المقيد للبيانات والمنتجات مع جميع الوآاالت والمؤسسات المعنية في  ) د

 القطاعين العام والخاص؛ 
والمنتجات بين المؤسسات والوآاالت بطريقة للبيانات والمعلومات حر لكفالة التشاطر ال محكممراقبة إنشاء نظام  )هـ

 . جيدة التوقيت
 

تقييم توفر  )22 . بهووضع السياسات المتعلقة والتخطيط للتأهب للجفاف إلنذار المبكر الداعمة لمنهجيات الدوات واأل
 

ة هشاشة السكان المحليين والقطاعات إجراء تقييم شامل لمخاطر الجفاف؛ وتحديد التهديدات المحتملة وتعيين درج ) أ
 االقتصادية لحاالت الجفاف وآيفية اختالف هذا الضعف من إقليم آلخر داخل البلد؛ 

 وتحديد الفجوات واتخاذ خطوات مناسبة لتنمية ،تقييم القدرات الحالية في البلد لإلنذار المبكر بحاالت الجفاف ) ب
  مبكرة فعالة بحاالت الجفاف؛ وتقوية القدرات الوطنية من أجل توفير إنذارات

تقييم أدوات دعم القرار بالتعاون الوثيق مع مجتمع المستعملين في مختلف القطاعات ممن يتأثرون بحاالت الجفاف  ) ج
 وتحسين هذه األدوات باالستفادة من أوجه التقدم الحالية لتوفير معلومات أفضل وأحسن توقيتًا لصنع القرارات؛ 

 التخصصات بين الراصدين الجويين، والهيدرولوجيين، وعلماء التربة، واإليكولوجيين، تشجيع التعاون المتعدد ) د
السلوآية، ونظام الرعاية الصحية وغيرهم في جمع البيانات بما في ذلك /وعلماء المحاصيل، والعلوم االجتماعية

 جفاف لمجتمع المستعملين؛ البيانات الشرحية وتوليد منتجات 
 ملين وصانعي السياسات على نشر األرقام القياسية المستخدمة للجفاف وقدراتها؛ دراسة قدرة المستع )هـ

 
وتعزيز إبالغها  لمدة الجفاف وشدته، وتحسن مهارة هذه التنبؤات اإلقليميةوالتنبؤات تقييم القدرات الحالية للتوقعات  )23

  للمستعملين
 
 واإلقليمية والمحلية في أسباب ، المستويات الوطنيةتشجيع االستثمارات التي توظف لتعزيز القدرات البحثية على ) أ

 المناخ والتنبؤ الطويل األجل بالمناخ من أجل توفير إنذارات مبكرة بالجفاف؛ تقلب وتأثيرات عمليات 
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لتعزيز ) RCCs(والمراآز اإلقليمية للمناخ ) GPCs(التعاون مع المراآز العالمية المنتجة للتنبؤات الطويلة األجل  ) ب
للتوقعات في البلد على توفير تنبؤات موسمية وتنبؤات داخل المواسم وفيما بين السنوات ومؤشرات المهارة القدرة 

  المتعلقة بالجفاف وصنع القرارات؛ 
حاالت بقاء تقييم حاالت الجفاف السابقة والراهنة في سياق االتجاهات والظواهر المتطرفة التي تؤثر على مدة  ) ج

 الجفاف وشدتها؛ 
 .وتطويرهاقدرة على التنبؤ بتوقعات الجفاف في المستقبل تحسين ال ) د
 

والتأهب سرعة التأثر وتقييم المخاطر؛ ونظم المراقبة واإلنذار المبكر؛ : دارة مخاطر الجفافإلتقييم المراحل األربع  )24
 .  والتعافيلحاالت الطوارئ؛ واالستجابة  من آثارهوالتخفيف

 
 ؛ ربعلمراجل األ لتقييم آل مرحلة من ا أسلوبإنشاء ) أ
 في دورة حياة الجفاف للتعلم من ممارسات الماضي في استراتيجيات  تنفيذ عملية للتغذية المرتدة بالمعلومات ) ب

 ، واالستجابة، والتعافي؛  له، والتأهب منهأو الوقايةمن آثار الجفاف التخفيف 
جاهزة خطط وإليجاد وبأشكال مناسبة آفالة إيصال اإلنذارات المبكرة إلى صانعي القرارات في الوقت المناسب  ) ج

 ؛  من آثارهوالتعافيله واالستجابة للجفاف لتأهب ل
 ضمان أن يكون نظم اإلنذار المبكر بالجفاف دائمًا صالحة للعمل وتتضمن نهجًا طبقيًا قائمًا على شدة الظاهرة؛  ) د
 ؛  عديدةسنواتلالتي تستمر استنباط حلول طويلة األجل لمعالجة نوبات الجفاف المتكررة  )هـ
 . في الوقت المناسبمن آثار الجفاف تحديد مقداح مناسب ونوعي لكل قطاع من أجل تنفيذ إجراءات التخفيف  ) و

 
 .دراسة الحاجة إلى تطوير منتجات نهائية مفيدة، أو معلومات، أو أدوات لدعم القرار لتقديمها إلى المستعملين النهائيين )25
 

منتجات نهائية ن في مختلف القطاعات المتضررة بالجفاف من البداية في تطوير آفالة مشارآة مجتمع المستعملي ) أ
  المستعملينمفيدة، ومعلومات وأدوات لدعم القرار من أجل آفالة تلبية المنتجات والمعلومات الحتياجات

 وتوقعاتهم؛ 
 أجل مساعدة تطوير أدوات مناسبة لدعم القرار ومنتجات نهائية مناخية تغطي جميع جوانب الجفاف من ) ب

 إدارة مخاطر الجفاف؛ المتعلقة بات في صنع القرارالمستعملين 
إدراج أفراد لخدمات االسترشاد والنهوض بقدراتهم على فهم واستعمال األرقام القياسية للجفاف لتحسين نشر  ) ج

 . المعلومات المتعلقة بالمراحل األربع إلدارة مخاطر الجفاف
 

المستعملين في الوقت المناسب على  والمنتجات والخدمات ، والمعلومات،البياناتتعميم  تقييم قدرة نظم اإليصال على )26
 . من أجل تعزيز فائدتها في دعم القرار

 
تعميم خدمات الجفاف على المستعملين النهائيين إجراء استعراض لنظم اإليصال السابقة والحالية من أجل  )أ

  إلنتاج نظم إيصال يسيرة االستعمال؛ آأساس واستخدام استنتاجات االستعراض وتوصياته
 

مسح لكفالة تلبية نظم اإليصال لالحتياجات المحددة لمختلف صانعي القرارات بصورة مرضية /إيجاد أسلوب )ب
 وتعديل النظم حسب االقتضاء؛ 

 

 ال تجعل المستعملين(صنع القرار تصميم عرض البيانات والمنتجات لتلبية االحتياجات الخاصة لمختلف جماعات  )ج 
، مثل  التخصصاتيفتشون في جمع البيانات ولكن وفر إمكانية الوصول للمنتجات المختلفة للجماعات المختلفة

 ؛ )الزراعة، التعليم، صانعي السياسات
استخدام الطرائق األآثر فعالية للتكلفة والحديثة إليصال المعلومات، بما في ذلك اإلنترنت، والوسائط االجتماعية  )د 

، والتجمعات االجتماعية، والهواتف المتنقلة، والمذياع، والتلفاز، الخ، المالئمة للظروف ) الخفيس بوك، تويتر،(
 المحلية؛ 

 . استعمال أدوات ومنتجات دعم القرارعلى تدريب مجتمعات المستعملين أآد على  )هـ
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  من آثارهوإجراءات التخفيفللجفاف النهوض بالتأهب 
 

وطنية إلدارة أي سياسة جفاف تعزز مفهوم إدارة المخاطر باعتبارها عنصرًا جوهريًا في للاستحدث تدابير لالستجابة  )27
 . مع تعزيز الرعاية البيئيةالجفاف 

 
   .الرصد والتحليل/التأآيد على الحاجة األساسية إلى نظام للمراقبة )أ
  ؛ اتخاذ إجراءاتتحديد مقادح أو عتبات للجفاف لبدء  )ب

في حاالت الجافة العادية وفترات الجفاف الطويلة في سياق تنفيذ تدابير اإلغاثة التمييز بين الفترات الموسمية  )ج 
 ؛  لهاواالستجابةالطوارئ 

  محددةجفاف لحالة االجتماعية -االقتصاديةالتأثيرات /مواصلة تقييم العواقب )د 
 الحاالت التي تحدث التي ستحد من حالة الجفاف الراهنة مع الحد من أوجه الضعف فيتحديد التدابير الطارئة  )هـ 

 ؛  )ينبغي أن تكون هذه التدابير متعادلة، على األقل(مستقبًال 
  .وضع استراتيجية فعالة لالتصاالت وبناء الوعي للتعليم العام )و
 القطاعات المتضررة في الوقت المناسب؛ /تطوير سياسة لضمان وصول اإلغاثة إلى المجتمعات المحلية )ز
  . واالستجابة في حاالت الجفاف آجزء من سياسة وطنية إلدارة الجفافتوفير صندوق لإلغاثة )ح

 
دعم القرار من جانب الجماعات الضعيفة أدوات تعزيز فرص التدريب لتحسين فهم آيفية تطبيق التنبؤات الموسمية و )28

 . والتأهبلمعاالقدرة على الت/وداخل القطاعات الضعيفة من أجل تحسين القدرة على التحمل
 

  لتنفيذ التدريب في مختلف القطاعات؛ ) إدارة(ع خطة عمل وض )أ
 من أجل تحسين إبالغ مجتمعات المستعملين بالصكوك )مثل، أفراد خدمات اإلرشاد(التأآيد على تدريب المدربين  )ب

 ؛المتعلقة بالسياسة
 

 التشديد على تطبيق المعلومات المتصلة بمخاطر المناخ ألغراض اإلدارة والسياسة العامة؛  )ج 
ف )د  هم احتياجات المستعملين وإشراآهم في تطوير أدوات دعم القرار من البداية؛ 

فعالية مدى استخدام وسائط اإلعالم إلشراك الجمهور وصانعي السياسات ولتلقى تغذية مرتدة بالمعلومات عن  )هـ 
 .في حاالت الطوارئتدابير اإلغاثة 

 
لتشجيع األخذ بتدابير اإلدارة القائمة على السريعة التأثر اعات الجم/تحديد الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاعات )29

 . المخاطر دعمًا لسياسة وطنية إلدارة الجفاف
 

تنفيذ برامج متعمدة من الحكومة لتقديم قروض على أساس اإلعفاء الضريبي (النظر في تقديم حوافز مالية  )أ
 ؛ )لتخفيف من آثار الجفافا تدابيرتطوير للتشجيع على 

 

المستوى المحلي، مستوى (الجفاف عند أي مستوى بالمتعلقة خطط التنفيذ /إلغاثة من الجفاف بإنشاءربط ا )ب
 ؛ )الدولة

 

في حاالت الطوارئ وضع سياسة لتوجيه جزء من األموال المخصصة لمدفوعات اإلغاثة من الجفاف  )ج 
 نحو تدابير التخفيف للحد من تأثيرات حاالت الجفاف في المستقبل؛ 

 أو البرامج الراهنة للتأمين ضد الجفاف من حيث مدى فعالية الخطط في تشجيع مكافأة الخططتقييم  )د 
 الرعاية الحكيمة للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛ 

 .أموال ذات قيمة مماثلة لتمويل خطط التأهبواستخدام . واالستجابة الفعالة للجفافاستخدام جوائز للتأهب  )هـ 
 

ة لكيفية تعزيز التنسيق بين الوآاالت أو الوزارات لمراقبة الجفاف، والتخفيف من آثاره واالستجابة تحديد نماذج ناجح )30
مثل، مرصد الواليات المتحدة للجفاف، ومرصد أمريكا الشمالية للجفاف، (والتخطيط له واإلبالغ عن تلك النماذج 

ومرآز التنبؤ (راآز مراقبة الجفاف والمناخ والية سييرا في شمال شرق البرازيل، وممرصد والمرصد االسترالي، و
، )SADC-CSC(، ومرآز خدمات المناخ التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )ICPAC(بالمناخ وتطبيقاته 

 ).)DMCSEE(ومرآز إدارة الجفاف لجنوب شرق آسيا 
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 ألغراضعزيز زيادة فعالية التنسيق المؤسسي استخدام التدريبات والتمارين المتعلقة بالجفاف بنجاح لتدراسة آيفية   )31
  .  واالستجابةالتأهب

 
 . جمع المعارف المحلية والتقليدية وإدماجها في عملية صنع القرار )32

 
 . بين العلم وجوانب السياسة العامةضمان وجود روابط  )33

 
 تنفيذ تدابير االستجابة واإلغاثة في حاالت الطوارئ

 ة الوطنية إلدارة الجفافالتي تعزز أهداف السياس
 

 . إقامة روابط آافية بين اإلنذار المبكر واإلغاثة واالستجابة  )34
  

 . إجراء تقييم سريع لحاالت الجفاف الطارئة المستمرة )35
 

  إعداد أدوات تشخيصية للتقييمات السريعة؛  )أ
  ). مرحلة ما قبل الطوارئ(مشترآة بين الوآاالت إنشاء وتدريب فرق تشخيص  )ب

 
 .  المجتمعيةأوجه الضعفالجفاف على ات إجراء بحوث لتقييم تدابير اإلغاثة من تأثير )36

 
الضعف من أوجه تحديد دراسات الحالة على المستوى المحلي بشأن الكيفية التي يمكن إلدارة المخاطر أن تحد بها  )أ

 ؛ )ن القدرة على التحمليحستل من التأثيرات ويتقلالأي (
 

  ؛ ) المحاصيلإنتاجمثل، (ة األصول آاستراتيجية للتخفيف من أثر الجفاف تنويع األنشطة وحافظ )ب
  فعالية السياسات المتعلقة بالجفاف والبحث عن مجاالت للتحسين والتنقيح؛ تقييم )ج 
 . أعداد خرائط المخاطر للتعرف على أوجه الضعف دعمًا للسياسات المتعلقة بالجفافاستخدام  )د 

 
 

 فهم تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء
 

الجفاف السابقة واتجاهات التأثير في آل قطاع من بحاالت توثيق التأثيرات االجتماعية والبيئية واالقتصادية المتصلة  )37
 . أجل الوصول إلى فهم أفضل لتكلفة عدم اتخاذ أي إجراء على جميع المستويات ولجميع القطاعات

 
لالحق للجفاف والسياسة الحكومية لإلغاثة في حاالت الطوارئ مقابل االتفاعلي بين التأثير  الفائدة/فهم عالقات التكلفة )38

 تأثيرات الجفافسياسة حكومية قائمة على المخاطر موجهة نحو االستثمار في إجراءات التخفيف التي تقلل من 
 . والحاجة إلى تدخالت حكومية

 
 . ة العامةتكاليف الفرص البديلة المنبثقة عن ترجمة العلم إلى إجراءات للسياس )39

 
 

 الطريق قدمًا: السياسة الوطنية إلدارة الجفاف
 
التحدي الذي تواجهه األمم في وضع سياسات وطنية قائمة على المخاطر فيما يتعلق بالجفاف هو تحٍد معقد ويتطلب إدارة 

شراآهم في عملية ة ونهجًا منسقًا داخل مستويات الحكومة وفيما بينها ومع تنوع أصحاب المصلحة الذين ينبغي إيسياس
 في توفير التوجيه في وضع سياسة للتأهب للجفاف وخطط ًاوتتمثل إحدى األدوات التي أدت دورًا نشط. وضع السياسات

وقد تم تعديل نهج الخطوة بخطوة هذا، .  خطوات10التخفيف من آثاره في الواليات المتحدة في عملية تخطيط مكونة من 
وقد أدخلت تعديالت طفيفة على . دة األمم في عملية وضع سياسات وطنية للجفافلمساعأدناه آنهج واحد وهو مبين 

وطنية إلدارة الجفاف  خطوات األصلية لكي تعكس الهدف من وضع سياسة 10المصطلحات التي استخدمت في عملية الـ 
 . وهو ما آان مستهدفًا منها أصًالآثار الجفاف أو للتخفيف من لتأهب خطة لمقابل 
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 لجنة وطنية أو فريق عامل لسياسة إدارة الجفاف تعيين   :1الخطوة 

 
  أهداف ومقاصد وضع سياسة وطنية قائمة على المخاطر إلدارة الجفافذآر أو تحديد  :2الخطوة 

 
  ءلماالمستعملة لالرئيسية  على مشارآة أصحاب المصلحة؛ وتحديد وحل المنازعات بين القطاعاتالعمل  :3الخطوة 

 
 الجماعات المعرضة للخطروتحديد للبيانات والموارد المالية المتاحة حصر إجراء   :4الخطوة 

 
 : المعتقدات الرئيسية لسياسة وطنية إلدارة الجفاف، تشمل العناصر التاليةآتابة /إعداد :5الخطوة 

 
 المراقبة، واإلنذار المبكر، والتنبؤ •
  الجفافتقييم مخاطر وتأثيرات •
   لهالستجابةوامن آثار الجفاف التخفيف  •

 
 الفجوات المؤسسيةوملء االحتياجات الالزمة للبحوث تحديد   :6الخطوة 

 
 بين العلم وجوانب سياسة إدارة الجفاف التكاملتحقيق   :7الخطوة 

 
 وعي عاموبناء السياسة الوطنية إلدارة الجفاف نشر   :8الخطوة 

 
 عات أصحاب المصلحة برامج تثقيفية لجميع الفئات العمرية وجماوضع   :9الخطوة 

 
 السياسة الوطنية إلدارة الجفافتقييم وتنقيح  :10الخطوة 

 
لجفاف استعراضًا وتنقيحًا بصورة دورية إلدماج التكنولوجيات الجديدة، والدروس لوتتطلب معتقدات أي سياسة وطنية 

وري لسياستها المتعلقة بالجفاف، وتنصح األمم باستكمال تقييم د. المستفادة، والتغيرات في أوجه الضعف وما إلى ذلك
الحكومية ومع أو الوزارات بتمارين في مجال الجفاف لكفالة تحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الوآاالت والقيام 

 . وفقًا لذلكالعامة تحديث السياسة  وأالمنظمات غير الحكومية، ومراجعة مستويات الحكومية والمستويات 
 

 
 
 
 
 
 

----------------- 


