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 دارة حاالت الجفافوطنية إلسياسة تحديد معالم وثيقة 
 

 بشر منذ بداية التاريخ البشري؛اعترافًا بأن حاالت الجفاف قد تسببت في معاناة ال
 

 الجفاف التي أصابت القرن ت آما أثبتت حاالا،عاني منهالبشرية ت تزل مثل تهديدًا ماتالجفاف حاالت ومع مراعاة أن 
 ؛)2012(منطقة الساحل عانت منها و) 2011(األفريقي 

 
، وبشكل متزايد من حيث الخسائر على حياة البشر آثار خطيرة االجفاف تترتب عليهحاالت وآذلك مع مراعاة أن 

 االقتصادية قصيرة المدى وطويلة المدى؛
 

من المحتمل أن تزداد أن  و،حاالت الجفافحدوث ير أنماط يغيؤدي إلى تومع مراعاة أن تغير المناخ من المرجح أيضًا أن 
 ؛ما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها البشر ومن الخسائر االقتصاديةموتيرتها وِشدتها 

 
 العنف الطائفي أو الحروب المدنية أو تومع التذآير بأن األبحاث األخيرة قد أظهرت أن حاالت الجفاف تزيد من احتماال

 حتى الحروب بين األمم؛
 

 باتباع سياسات مناسبة؛إلى حد آبير ومع مراعاة أن هذه األعباء التي يتعرض لها البشر يمكن تالفيها 
 

 .داف السياسات الخاصة بإدارة حاالت الجفاف على المستوى الوطني وعناصرها الرئيسيةأهبإيجاز تحدد هذه الوثيقة 
 

وينبغي مالحظة أن السياسات الخاصة بإدارة حاالت الجفاف على المستوى الوطني تستكمل السياسات الوطنية والدولية 
، وسياسات إدارة مخاطر الكوارث والحد .ر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحلتنفيذخطط العمل الوطنية  :األخرى مثل

المتكاملة لصيانة التربة الممارسات والسياسات والخطط ك لمنها، والسياسات والخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ وآذ
 .، مما من شأنه تعزيز األمن الغذائي، والحدد من تعرض الشرائح الفقيرة من المجتمع للمخاطر وتشجيع النمووالمياه

 
 سياسة وطنية إلدارة الجفافالتي ينبغي أن تتوخاها أي هداف ألا

 
الجفاف من أجل الحد ة إلدارالوطنية سياسات اليع جتش"الموضوع الرئيسي الذي تتناوله السياسة الوطنية إلدارة الجفاف هو 

 "من تعرض المجتمع لحاالت الجفاف
 

إدارة حاالت الجفاف واآلثار نظم التوجيهية التي تالخطوط أو وينبغي أن تحدد السياسة الوطنية إلدارة الجفاف المبادئ 
وينبغي أن تكون هذه السياسة متوافقة وعادلة بالنسبة لجميع المناطق، ومجموعات السكان، والقطاعات . المترتبة عليها

 .االقتصادية وأن تكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة
 

 :دارة حاالت الجفاف حول خمسة أهداف هيويمكن أن تتمحور السياسة الوطنية إل
 
وإدارة المناسبة لتحقيق هذا الغرض تدابير الآثار الجفاف والتخطيط التخاذ اتخاذ إجراءات استباقية للتخفبف من  )1

 .المخاطر والتوعية العامة واإلشراف على الموارد، باعتبارها عناصر رئيسية للسياسات الوطنية الفعالة للجفاف
 
العالمية، ونظم تقديم المعلومات لتحسين الفهم العام / اإلقليمية/  عرى التعاون لتعزيز شبكات الرصد الوطنيةتوثيق )2

  .لحاالت الجفاف واالستعداد لها
 
  .ستراتيجيات مالية شاملة خاصة بالحكومات وقطاع التأمين الخاصاتضمين خطط االستعداد لحاالت الجفاف  )3
 



الذاتية على جهود والغاثة في حاالت الطوارئ على أساس اإلشراف السليم على الموارد الطبيعية إقرار شبكة سالمة لإل )4
  .مستويات الحوآمة المختلفة

 
على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة ربط برامج التصدي لحاالت الجفاف بالسياسات وبرامج االستجابة األخرى ذات الصلة  )5
  .لمستهلكينبحيث تكون موجهة لو

 
 :تشمل العناصر األساسية للسياسة الوطنية إلدارة حاالت الجفاف

 
 .هج المعيارية لمعالجة سرعة التأثر بالمخاطر وتقييم آثارهاتشجيع الُن ) أ

 
المحلية سرعة التأثر بالمخاطر ومرونة المجتمعات اإللمام بالعمليات الطبيعية واألنشطة البشرية التي تساهم في  •

 .كي تكون أساسًا إلدارة المخاطر والحد منهاوآيفية الربط بينها ل
 

سد الفجوات في مجاالت المعرفة، والمنهجيات، وأنواع المعلومات التي تحول دون التطبيق الفعال لهذه  -
 .ومن األهداف الرئيسية تمكين السكان المتأثرين. المنهجيات

 
 مع المجتمعات المحلية التي تواجه المخاطر من أجل إدارة بيئاتهم بمزيد من المسؤولية والعدالة تعاونال -

في المدى الطويل عن طريق االنضمام إلى هيكل عالمي يعزز اإلجراءات المنهجية المسؤولة والتي ُتتخذ عن 
 .ِعلم لتحسين الظروف المحلية في المناطق المعرضة للمخاطر

 
ات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة على دعم تقديم الحوافز، وتنسيق البيانات ودعم تشجيع اإلدار -

 .وتعميم الُنهج الناجحة لزيادة القدرات واإلجراءاتالقرارات، 
 

توصيف اآلثار المترتبة على الجفاف ورسم خرائط للمناطق المعرضة للمخاطر، مع المراعاة الواجبة للمجموعات  •
 .ية المعرضة للمخاطروالمجتمعات المحل

 
تعزيز التنسيق بين القطاعات بالنسبة لتقييم مدى التعرض لمخاطر الجفاف وآثاره، وتعزيز قيام شراآات بين  •

 .والدوائر األآاديمية والقطاع الخاص من أجل تقييم آثار الجفاف الدولة
 

اإلحساس بالمخاطر، وتحديد إجراءات مدى أهمية آثار الجفاف والعوامل التي تؤدي إلى زيادة وضع معايير لتقييم  •
 .التخفيف من آثارها

 
 .تنفيذ الرصد الفعلي لحاالت الجفاف ونظم اإلنذار المبكر )ب
 

 .إنشاء ودعم نظام متكامل وشامل وفعال لرصد حاالت الجفاف على المستوى الوطني •
 

مدى لوجية واإليكولوجية، وتقييم مدى آفاية شبكات رصد الجفاف، وخصوصًا شبكات األرصاد الجوية والهيدرو •
 .جودة البيانات

 
دراسة الترتيبات واإلجراءات الراهنة المتبعة في جمع البيانات وتحليلها وضمان التنسيق بين األجهزة والوزارات  •

 .على المستويات اإلدارية المختلفةمختلفة ال
 

ارات، وضمان وصولها إلى المستعملين تحديد النواتج النهائية المفيدة، أو المعلومات أو أدوات دعم اتخاذ القر •
 .النهائيين في الوقت المناسب

 



 .نظم معلومات اإلنذار المبكر التي تشمل اإلنذار باآلثار المحتملة على معيشة اإلنسانفعالية وضع وتعميم  •
 

 .القيام بعمليات الرصد المنهجية وتسجيل آثار الجفاف على المستوى المحلي في الوقت الحقيقي •
 

o دى جودة البيانات؛قياس م 
 

o  يمكن  المجتمعات هذهوأن (والتأآد من أن نظم اإلنذار المبكر مصممة لكي تصل إلى المجتمعات المحلية
 ).أن تستفيد منها

 
 .إقامة صالت آافية بين اإلنذار المبكر وتدابير اإلغاثة واالستجابة •

 
 . الجفافتحسين إجراءات التأهب والتخفيف من حدة آثار )ج
 

نهجيات واختبارها وتحسينها وقياس مدى التقدم في الحد من التعرض للمخاطر، وتحسين قدرة المجتمع وضع الم •
جدوى التكاليف المترتبة على تطبيق تلك المنهجيات تقييم مثل إدارة مخاطر الجفاف، وفي مجاالت  –المحلي 

 .والتحليالت، واآلثار المجتمعية لألحداث الكارثية
 

ين من خالل الدعم الذي تقدمه الحكومات والمؤسسات، وتقديم الحوافز، وتعميم الُنهج الناجحة تمكين السكان المتأثر •
 .لزيادة القدرات واإلجراءات على المستوى المحلي

 
 .تحديد إجراءات التخفيف من حدة اآلثار في نطاقات زمانية متعددة •

 
o الجفاف وتيسير التخطيط االستباقي االستفادة من سجالت آثار الجفاف في وضع تقييمات احتمالية لمخاطر 

 .وإدارة مخاطر الجفاف
 

o النظر في مدى قدرة المزارعين على تلقي المعلومات واالستفادة منها. 
 

اتخاذ تدابير مواجهة الجفاف التي تعزز مفهوم إدارة المخاطر باعتباره عنصرًا رئيسيًا للسياسة الوطنية لمواجهة  •
 .الجفاف مع تشجيع اإلدارة البيئية

 
المجموعات المعرضة للمخاطر من أجل تحسين تطبيق تدابير إدارة /تحديد الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاعات •

 .المخاطر دعمًا للسياسة الوطنية لمواجهة الجفاف
 

 .الجفافآثار للنهوض بالتنمية المستدامة وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على تحمل  يةجهود البحثالتعزيز  •
 
 . وتدابير اإلغاثة التي تعزز تحقيق أهداف سياسات مواجهة الجفافذ إجراءات مواجهة الطوارئتنفي )د
 

الراهنة مع الحد من آثار التعرض لها لدى الجفاف تحديد تدابير مواجهة الطوارئ التي تحد من آثار حاالت  •
 .حدوثها في المستقبل

 
 .المتأثرة في الوقت المناسبات القطاع/ التأآد من وصول اإلغاثة إلى المجتمعات المحلية •

 
 .ربط اإلغاثة في حاالت الطوارئ بإجراءات التأهب لمواجهتها والتخفيف من حدتها •

 



 :)آيف(من خالل وذلك 
 
 .تدابير التخفيف من حدتهاولمخاطر اتحديد بالجهات صاحبة المصلحة قيام   ) أ

 
 .جمع المعلومات وتحليلها  )ب
 
 .على األدلة وترتيب أولويات إجراءات التخفيف من حدتها مخاطر القائمتحديد عمليات تقييم ال  ) ج
 
 .تحديد المعوقات والترتيبات المؤسسية  ) د
 
 .تدابير بالسياسات والمؤسسات القائمةلربط النظم  وضع –اإلجراءات تعميم و  ) ه
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