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مقدمة



۳

على  بھا  ومستھان  النطاق  وواسعة  عمیقة  آثار  للجفاف 
المجتمعات والنظم البیئیة واالقتصادات. فھو یؤدي إلى تكبد 
وال  ضعًفا.  الناس  أكثر  متناسب  غیر  بشكل  یتحملھا  تكالیف 
یتم بانتظام اإلبالغ عن اآلثار الواسعة للجفاف، على الرغم 
األنظمة  عبر  وتنتشر  كبیرة،  مساحات  عبر  تمتد  أنھا  من 
مالیین  على  یؤثر  فھو  الزمن.  عبر  وتستمر  والنطاقات، 
اإلنتاج  مثل   - والمجاالت  القطاعات  من  والعدید  األشخاص 
الزراعي وإمدادات المیاه العامة وإنتاج الطاقة والنقل المائي 
یساھم  مما   - البیولوجي  والتنوع  اإلنسان  وصحة  والسیاحة 

في انعدام األمن الغذائي والفقر وعدم المساواة. 

واضطراب  الحرارة  درجات  زیادة  إلى  المناخ  تغیر  یؤدي 
أنماط ھطول األمطار، وبالتالي زیادة تواتر حاالت الجفاف 
العالم  یتجھ  وبینما  المناطق.  من  العدید  في  ومدتھا  وشدتھا 
یلزم  مئویتین،  درجتین  بمقدار  الحرارة  درجات  ارتفاع  نحو 
أفضل  بشكل  الجفاف  مخاطر  لفھم  عاجلة  إجراءات  اتخاذ 
التي  المدمرة  الخسائر  لتقلیل  فعالیة؛  أكثر  بشكل  وإدارتھا 

تصیب حیاة البشر وسبل عیشھم.

یؤكد التقریر الخاص حول الجفاف في عام ۲۰۲۱ - الصادر 
 - الكوارث  مخاطر  من  الحّد  بشأن  العالمي  التقییم  تقریر  عن 
أنھ في حین یشكل الجفاف تھدیًدا كبیًرا لتحقیق أھداف تحویل 
أعمال  (جدول   ۲۰۳۰ لعام  المستدامة  التنمیة  خطة  عالمنا: 
-۲۰۱٥ الكوارث  مخاطر  من  للحّد  سنداي  وإطار   (۲۰۳۰

۲۰۳۰ (إطار سنداي)، یمكن الحّد من ھذا التھدید إلى حّد كبیر، 
من خالل تطبیق نھج مستقبلیة واستباقیة ومبتكرة إلدارة مخاطر 
الجفاف. وباالعتماد على الدروس المستفادة من دراسات الحالة 
عن  اآلن  نعرفھ  ما  مع  أن  مسألة  التقریر  یناقش  العالم،  حول 
الجفاف ومخاطره على المجتمعات واالقتصادات والنظم البیئیة، 

یتیح لنا ویجب أن ُیمكننا من تقدیم ما ھو أفضل في إدارتھ.

النھج  من  التحول  الوقایة:  على  أقوى  تركیز  إلى  یدعو  كما 
المسببات  معالجة  خالل  من  المنحنى،  استباق  إلى  التفاعلیة 
واالقتصادي،  االجتماعي  للتأثر  والقابلیة  للجفاف  الجذریة 
زیادة  أن  التقریر  ویوضح  منھا.  والتقلیل  المخاطر  وتجنب 
تأثر  قابلیة  جانب  إلى  الحراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات 
ضة للجفاف، من العوامل الھامة  السكان والنظم البیئیة المعرَّ
التي تؤدي لخطر الجفاف. وال شّك أن معالجة ھذه الجوانب 
یشدد  نفسھ،  الوقت  وفي  الجفاف.  مخاطر  من  للحد  أساسیة 
التقریر على أنھ من األھمیة بمكان مواجھة األنشطة البشریة 

التي تزید من آثار الجفاف وتنشرھا. 
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إن الوقایة من مخاطر الجفاف والتخفیف من حدتھا أقل تكلفة 
بكثیر من اإلتیان برد فعل واستجابة. ویقدم التقریر توصیات 
حول كیفیة تحقیق القدرة على الصمود في وجھ الجفاف من 
التجربة  على  القائمة  الشاملة  النظامیة  النھج  تعزیز  خالل 
الجفاف  مخاطر  إدارة  في  تحول  إلى  یدعو  وھو  الحیة. 
(الرسمیة  والمؤسسات  والتقالید  والعملیات  واإلجراءات 
وغیر الرسمیة) التي یتم من خاللھا الوصول إلى القرارات 
المجتمع  یساعد  أن  شأنھ  من  وھذا   . وتنفیذھا الجماعیة 
والمفاجآت  الیقین  عدم  مع  التعامل  على  قدرة  أكثر  لیكون 

والتغییرات في األنظمة بمرور الوقت. 

أجل  من  جدیدة؛  وتعاون  تنسیق  آلیات  بإنشاء  التقریر  یوصي 
آلیة  إلى  یدعو  وھو  وإدارتھا.  الجفاف  مخاطر  بفھم  التعجیل 
عالمیة جدیدة یمكن أن تدعم البلدان من أجل: مواجھة الطبیعة 
المتعاقبة والعابرة للحدود لمخاطر الجفاف؛ وتوسیع الشراكات 
التعاونیة؛ وتعزیز االبتكار والتعلم التكراري واإلدارة التكیفیة؛ 
المجتمعات،  خالل  من  والتواصل  والتعلم؛  القدرات  وتقاسم 
اإلقلیمیة  والمبادرات  الكیانات  وبین  والحدود،  النطاقات  عبر 
القائمة. ویركز على معالجة الجوانب النظامیة لنشوء مخاطر 

الجفاف، مع تعزیز فھم أفضل آلثار الجفاف. 

لمقاومة  وطنیة  شراكات  إنشاء  على  كذلك  التقریر  یشجع 
الجفاف من شأنھا حشد الشركاء من القطاعین العام والخاص 
سلس  تواصل  وجود  ضمان  على  والعمل  المدني  والمجتمع 
الشراكات  ھذه  وستسعى  والمحلي.   الوطني  المستویین  بین 
الصوامع  على  لقضاء  ا أجل  من  لمساعدة؛  ا تقدیم  إلى 
المؤسسیة التي تمنع اتباع نھج شامل إلدارة مخاطر الجفاف، 
واألطراف  القطاعات  من  واسعة  مجموعة  إشراك  وبالتالي 

المعنیة لتسریع اإلجراءات الوقائیة الجماعیة.



٥

ھیكل تقریر التقییم العالمي الخاص 
حول الجفاف في عام ۲۰۲۱

ویصف  للجفاف  لمتطور  ا لفھم  ا األول  لفصل  ا یعرض 
مكونات مخاطر الجفاف (الخطر والتعرض والقابلیة للتأثر). 
سیاق  في  الجفاف  آثار  وتعقید  اتساع  مدى  وصف  ویتم 

المخاطر المتزایدة التي یشكلھا تغیر المناخ. 

یستكشف الفصل الثاني ۱۷ دراسة حالة توفر شرائح عینات 
ھذا  مرفق  ویلخص  العالم.  في  الحدیثة  الجفاف  لتجارب 
الملخص لواضعي السیاسات دراسات الحالة، والنسخ الكاملة 

متاحة على اإلنترنت.

القدرة  بناء  إلى  الحاجة  على  الضوء  الثالث  الفصل  یسلط 
إدارة  نھج  تبني  خالل  من  الجفاف  وجھ  في  الصمود  على 
اإلدارة  في  المطلوب  التحول  ویوضح  النظامیة.  المخاطر 
النظر  ووجھات  الفاعلة  الجھات  تنوع  بین  التناغم  لتحقیق 
یسلط  كما  للجفاف.  واسع  نطاق  على  المتغیرة  والطبیعة 
الضوء على عوامل التمكین الرئیسیة والشراكات والقدرات 
واالستراتیجیات المتأصلة في أي نھج نظامي إلدارة مخاطر 

الجفاف عبر النطاقات.

على  تنطبق  العمل  إلى  بدعوة  التقریر  الرابع  الفصل  یختتم 
على  الضوء  لتقریر  ا ویسلط  لمعنیة.  ا األطراف  جمیع 
والتفاوض  التخطیط  وطرق  استكشافھا  یجب  التي  الخیارات 
عبر المخاطر المعقدة المدمرة، ولكنھ ال یدعي تقدیم أي حل 

معیاري لمواجھة الجفاف.
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الجفاف - تحدٍّ منھجي ُیستھان بھ 
یؤثر على شكل الحیاة واالقتصاد 

والنظم البیئیة



۷

۷

تأثیرات كبیرة مستھان بھا

البشریة،  التجربة  من  جزًءا  الجفاف  حاالت  كانت  لطالما 
لكن األضرار والتكالیف الناتجة عنھا عادًة ما یتم التقلیل من 
شأنھا بشكل خطیر. ویرجع ذلك إلى اآلثار الواسعة النطاق 
إلى  األحیان  من  كثیر  في  صراحة  ُتعزى  ال  التي  والمتتالیة 
الجفاف. ویشیر علم المناخ التركیبي إلى أن فترات الجفاف 
الطویلة عبر عصور ما قبل التاریخ ربما تكون قد ساھمت 
األخیرة،  اآلونة  وفي  القدیمة.  الثقافات  من  العدید  زوال  في 
القرن  خالل  حدثت  التي  الرئیسیة  الجفاف  حاالت  أبرزت 
البشري  المجتمع  تكبدھا  التي  الضخمة  التكالیف  الماضي 
المناخ  لتغیر  السریع  التطور  أن  شك  وال  الطبیعیة.  والبیئة 
الذي یسببھ اإلنسان یزید من تفاقم ھذا الخطر في العدید من 

مناطق العالم.

المجتمعات  المباشرة للجفاف عبر  إن اآلثار المباشرة وغیر 
واالقتصادات والنظم البیئیة كبیرة ویصعب تحدیدھا كمًیا من 

الناحیة االقتصادیة. ولذلك غالًبا ما یتم التقلیل من شأنھا.

كبیر.  قیاسھ  یمكن  الذي  الجفاف  تأثیر  أن  نجد  ذلك،  ومع 
في  الجفاف  آثار  عن  الناجمة  التكالیف  تقدیرات  ُتظھر  حیث 
الفترة من ۱۹۹۸ إلى ۲۰۱۷، أن حاالت الجفاف أثرت على 
اقتصادیة  خسائر  إلى  وأدت  األقل،  على  شخص  ۱٫٥ ملیار 
ال تقل عن ۱۲٤ ملیار دوالر في جمیع أنحاء العالم. وتشمل 
في  السنویة  الخسائر  المباشرة  لتكالیف  ا بعض  تقدیرات 
سنوًیا،  دوالر  ملیار   ٦٫٤ بنحو  األمریكیة  المتحدة  الوالیات 
ویقدر  األوروبي.  االتحاد  في  یورو  ملیارات   ۹ وحوالي 
للھند  اإلجمالي  المحلي  الناتج  على  الشدید  الجفاف  تأثیر 
انخفض  األسترالیة،  األلفیة  لجفاف  ونتیجة   .٪  ٥-۲ بنسبة 
إجمالي اإلنتاجیة الزراعیة في أسترالیا بنسبة ۱۸٪ في الفترة 
۲۰۰۲-۲۰۱۰. وترتفع تكالیف الجفاف بشكل كبیر مع طول 
جدوى  مدى  في  الشّك  ویتزاید  اآلثار،  وتعاقب  الجفاف  فترة 

فعالیة الخطط األولیة.

تقدم التقدیرات العالمیة للتكالیف حسابات جزئیة فقط؛ وتشیر 
مضاعفة  آثار  إلى  التقریر  في  الموضحة  الحالة  دراسات 
وقد  مرات.  عدة  المقدرة  التكالیف  عن  تزید  حقیقیة  وخسائر 
األحداث  بسبب  الجفاف  حاالت  عن  الناتج  الضرر  یتفاقم 
واآلثار  الغابات)  حرائق  أو  الحر  موجات  (مثل  المركبة 

المتتالیة والواسعة النطاق.
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والمھمشین  الفقراء  على  متناسب  غیر  بشكل  الجفاف  یؤثر 
بالنسبة  الجفاف  تكلفة  ُتقاس  والذین  العالم،  أنحاء  جمیع  في 
لھم من حیث األرواح وسبل العیش واإلفقار. باإلضافة إلى 
سبیل  (على  الوطنیة  االقتصادات  على  الكبیرة  التأثیرات 
وشبھ  الكبرى  الصحراء  جنوب  وأفریقیا  الھند  في  المثال 
لوضع  والكبیرة  المتزایدة  والتكالیف  األیبیریة)،  الجزیرة 
تدابیر وخطط نظامیة إلدارة مخاطر الجفاف، ھناك تكالیف 
أسھل في القیاس ولكنھا ضخمة. وقد یتم تكبدھا بسبب العجز 
في المحاصیل، ونفوق الماشیة، والھجرة الجماعیة، والجوع 
واآلثار الصحیة، وتعطل اإلمدادات الغذائیة واألسواق، وفي 
األماكن المعرضة للخطر، قد تحدث بسبب الصراع وأشكال 

مختلفة من االضطرابات االجتماعیة الشدیدة. 

ُبعد تغیر المناخ

ُیعّد تغیر المناخ دافًعا متزایًدا لحدوث الجفاف، ویساھم في تفاقم 
آثاره، مما یزید من تواتره وشدتھ ومدتھ في العدید من مناطق 
العالم، حتى في الطرف الذي یشھد أقل توقعات لتغیر المناخ. 
وعندما ال تتم إدارتھ بشكل مناسب، یكون الجفاف أحد العوامل 
زیادة  إلى  یؤدي  مما  األراضي،  وتدھور  للتصحر  الدافعة 
ھشاشة النظم البیئیة وعدم االستقرار االجتماعي، وال سیما في 
واألنشطة  الجفاف  مخاطر  أن  ننسى  وال  الریفیة.  المجتمعات 
بحیث  بشدة،  متداخلة  والمیاه)  األراضي  إدارة  (مثل  البشریة 
یمكن لھذه األنشطة أن تفاقم خطر الجفاف وتزید من مخاطر 

اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة الشدیدة. 

كما یتغیر الحجم والطبیعة للمجتمعات واالقتصادات والنظم 
ضة للجفاف. فعند التعرض للجفاف ألول مرة،  البیئیة المعرَّ
الالزمة  التكیفیة  واإلمكانیات  والقدرات  المھارات  تكون  قد 
للتأقلم مفقودة أو في حالة سیئة. كما أن األنشطة البشریة - 
المخاطر  زیادة  إلى  تؤدي   - أیًضا  المناخ  تغیر  ضغط  تحت 
وحلقات  المیاه  ندرة  إلى  یؤدي  قد  مما  اآلثار،  وتضاعف 
اآلثار المرتدة في النظام المناخي، والتي تؤدي بدورھا إلى 

المزید من تفاقم الجفاف وانتشاره.

خطر معقد ودینامیكي

یمثل  ومعقد  نظمي  خطر  ھو  الجفاف  أن  التقریر  یوضح 
بعض  نمذجة  ویمكن  واإلدارة.  التحكم  أمام  واسعة  تحدیات 
العناصر وتقدیرھا كمًیا، ونمذجة بعضھا دون تقدیرھا كمًیا، 
ویظل البعض اآلخر غیر معروف حتى تجربتھ. وقد تنتشر 
المجتمعات  من  أجزاء  عدة  أو  واحد  جزء  في  الصدمات 

والنظم البیئیة المتأثرة على نطاق واسع. 

وتفاعالت  خصائص  على  الضوء  الجفاف  دینامیات  تسلط 
لألخطار  تسمح  التي  والتكنولوجیة  البیئیة-االجتماعیة  النظم 
ومتطلباتھ  المجتمع  قیم  تؤثر  وكیف  كوارث،  تصبح  بأن 
وصحة  البیئیة  النظم  على  لذلك  المصاحبة  الموارد  وإدارة 

اإلنسان والتنمیة المستدامة.

ھذه  حالة  في  األنظمة  إلدارة  نھج  وجود  إلى  االفتقار  إن 
عوامل  مع  التعامل  على  القدرة  من  یقلل  المعقدة  المخاطر 
خالل  من  ھذا  یتضاعف  أن  ویمكن  والمفاجآت.  الیقین  عدم 
الخطط والتدخالت واالستثمارات التي تزید من قابلیة التأثر 
الري  سدود  تؤدي  قد  المثال،  سبیل  على  االعتمادیة.  أو 
زیادة  طریق  عن  التأثر  قابلیة  زیادة  إلى  المیاه  وإمدادات 
تكالیف  وترتفع  الخزانات.  مخزون  على  االعتماد  أو  الطلب 
الجفاف بشكل كبیر مع طول فترة الجفاف، وتعاقب تأثیراتھ 
إلى  البلدان  من  العدید  تفتقر  والنطاقات.  القطاعات  عبر 
المعرفة الكمیة المنھجیة حول التكالیف البیئیة واالجتماعیة-

االقتصادیة للجفاف بسبب ھذا التعقید.

الوقایة والتأھب

یؤدي التقاعس عن العمل أو اإلجراءات غیر الموجھة بشكل 
والتي  واآلثار،  التكالیف  زیادة  إلى  للجفاف  للتصدي  جید 
إلدارة  الكافي  االستعداد  إلى  االفتقار  بسبب  تتفاقم  أن  یمكن 
اآلن  للعمل  فرص  ھناك  ذلك،  ومع  حدوثھ.  عند  الجفاف 

إلدارة مخاطر الجفاف بشكل كلي. 
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من  بكثیر  أقل  ومالیة  بشریة  تكالیف  لھ  الوقائي  العمل 
سقوط  دون  یحول  أن  ویمكن  علیة،  لتفا ا بات  االستجا
آلثار  لممتدة  وا لعمیقة  وا لمتسعة  ا لھوة  ا في  المجتمعات 
الجفاف  آثار  مع  التعامل  من  التحول  یتطلب  وھذا  الجفاف. 
إلى استباق المنحنى لمعالجة العوامل األساسیة الكامنة وراء 
أن  المستنیرة  المجتمعیة  والخیارات  لإلدارة  یمكن  المخاطر. 
مراعاة  خالل  من  وذلك  الجفاف،  آثار  من  كبیر  بشكل  تقلل 
األسباب الجذریة واألنماط المكانیة ودینامیات الجفاف ونقاط 
الضعف االجتماعیة-البیئیة. ومع ذلك، تظل األسئلة الرئیسیة 
وفھم  بھا،  والتنبؤ  الجفاف  أحداث  توصیف  حول  تتمحور 
یشكل  الذي  وما  الصمود،  على  والقدرة  التأثر  قابلیة  طبیعة 

استجابة فعالة لمخاطر الجفاف.

دروس من التجربة الحیة

حاالت  من  مقتبسة  التقریر  ھذا  في  الواردة  الحالة  دراسات 
والتي  العالم،  أنحاء  جمیع  في  حدثت  التي  المدمرة  الجفاف 
لمواجھة  الحالیة  واالستجابات  والتدابیر  السیاسات  تحدت 
الجفاف، والتي أدت إلى وضع خطط واستراتیجیات جدیدة. 

المباشرة  وغیر  المباشرة  اآلثار  من  الواسعة  المجموعة  إن 
ألي  األوسع  والمؤسسیة  االقتصادیة  النظم  تختبر  للجفاف 
بشكل  تعتمد  التي  البلدان  تلك  في  أكبر  التأثیر  ویكون  دولة. 
من  كبیر  عدد  بھا  والتي  الریفیة  االقتصادات  على  كبیر 
التي  المتتالیة  اآلثار  وتتراوح  للخطر.  ضین  المعرَّ السكان 
لوحظت في دراسات الحالة بین ارتفاع أسعار الغذاء بسبب 
صحة  لقضایا  المختلفة  واألشكال  المحاصیل،  في  العجز 
المجتمع، والصراعات المدمرة، إما الناشئة عن آثار الجفاف 
الحدود  اآلثار  ھذه  تعبر  ما  وغالًبا  بسببھا.  تفاقمت  التي  أو 
أیًضا. تعتبر إدارة الجفاف معقدة بشكل خاص، حیث تشترك 
العدید من الدول في موارد المیاه أو اآلثار األخرى للجفاف.

مستوى  على  البدایة  في  الجفاف  بآثار  الشعور  یتم  ما  غالًبا 
ذلك،  ومع  الرعاة.  أو  المزارعین  أو  األراضي  أصحاب 
واالقتصاد  المجتمعات  عبر  اآلثار  تنتشر  الوقت،  وبمرور 
التأثر  قابلیة  أن  كما  الوطنیة.  أو  اإلداریة  الحدود  خارج  ثم 
من  مشابًھا  متدرًجا  نمًطا  وتتبع  متكافئة  غیر  الجفاف  بآثار 
األفریقیة،  البلدان  من  العدید  في  المثال،  سبیل  على  الشدة. 
نجد  حیث  واضًحا،  التأثر  لقابلیة  الھرمي  التسلسل  یكون 
یلیھم  تضرًرا،  األكثر  ھم   - المثال  سبیل  على   - الرعاة  أن 

ومزارعو  األمطار،  على  المعتمدة  المحاصیل  مزارعو 
مجموعة  كل  وداخل  األوسع.  واالقتصاد  المجتمع  ثم  الري، 
المساواة  عدم  من  أخرى  أشكال  تؤثر  المجموعات،  ھذه  من 
الھیكلیة، مثل أدوار الجنسین، على مدى قابلیة تأثر كل فرد 

بآثار الجفاف. 

التكیف مع الجفاف

العالم.  أنحاء  جمیع  في  الجفاف  مع  المحلي  التكیف  یحدث 
أحیاًنا  مدعومة   - الیاء  إلى  األلف  من  التكیف  أمثلة  وتظھر 
الحالة.  دراسات  في  بوضوح   - صریحة  حكومیة  ببرامج 
ختیار  ا أو  لمحاصیل  ا مجموعة  تكییف  األمثلة  وتشمل 
وكثافة  الزراعة،  ومواعید  الشركات،  ومزیج  األنواع، 
لزراعي،  ا لرعي  وا لري،  ا تیجیات  واسترا لزراعة،  ا
األسالیب  ھذه  استخدام  إن  التسلیم.  وآلیات  الماشیة،  وأنواع 
الخدمات  من  الدعم  یلقى  الجفاف  مخاطر  مع  التكیف  في 

اإلرشادیة الخاصة والعامة في العدید من البلدان. 

المعرفة  على  القائمة  التكیف  استراتیجیات  أن  شّك  وال 
أھمیة،  تزداد  أفریقیا)  غرب  في  المیاه  تجمیع  التقلیدیة (مثل 
وكذلك الشبكات المجتمعیة (على سبیل المثال في أسترالیا). 
إن تجدید األراضي واألحزمة الخضراء وإعادة التحریج ھي 
إجراءات تكیفیة وتخفیفیة رئیسیة في بعض دراسات الحالة، 
وھي مھمة بشكل خاص في منطقة بحر آرال. وتعاني مثل 
أشكال التكیف ھذه من نقص المعلومات الكافیة عن احتمالیة 

حدوث جفاف أو الحالة الحالیة لحاالت الجفاف. 

على  الضوء  تسلط  الحالة  دراسات  من  العدید  أن  حین  في 
على  وتركز  والمجتمعات،  المزارعین  تمكین  إلى  الحاجة 
فإن  المناسبین،  والرصد  المبكر  باإلنذار  المرتبط  التأھب 

النجاح یعتمد على فعالیة دعم السیاسات.

دعم السیاسات لھ أشكال ال ُتعّد وال ُتحصى ویشمل صنادیق 
المختلفة  الضریبیة  والتدابیر  والخصومات  الجفاف  مكافحة 
نقل  استخدام  فإن  ذلك،  ومع  شیوًعا.  أكثر  أصبحت  التي 
نقص  بسبب  نادر  الصلة  ذات  المالیة  واألدوات  المخاطر 
المعرفة أو البحث بشأن منتجات المخاطر المالیة، واالختیار 
ومجموعة  الثمن،  باھظة  المالیة  المنتجات  ضمن  السیئ 
وُتوجد  المحدودة.  المنافسة  وبالتالي  الصغیرة  الموردین 
البلدان  بعض  في  مطبقة  الحكومة  من  مدعومة  تأمین  خطط 
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اإلعانات  ُتستنزف  بینما  اإلسالمیة)،  إیران  جمھوریة  (مثل 
الزراعیة الحكومیة بطرق مختلفة إلى حّد كبیر عبر البلدان. 

إدارة مخاطر الجفاف والتحكم

إلى  إلیھ  المحركة  والعوامل  الجفاف  آثار  تؤدي  أن  یمكن 
تعطیل أنشطة اإلدارة الیومیة واختبار مدى جودة الترتیبات 
وتوضح  وإدارتھا.  الشحیحة  الموارد  لتخصیص  المؤسسیة 
وظھور  السیاسي،  العمل  یحفز  الجفاف  أن  الحالة  دراسات 
دورات تطویر السیاسات ومراجعتھا وإعادة ھیكلتھا. وتنشط 
الجفاف  یكون  عندما  العمل  في  بعنایة  وتفكر  الدورات  ھذه 
االھتمام.  دائرة  من  الجفاف  یخرج  عندما  وتتكاسل  شدیًدا، 
العالم،  أجزاء  بعض  في  جیدة  أمثلة  وجود  من  الرغم  وعلى 
الفترات  ذات  والمعقدة  الشدیدة  الجفاف  حاالت  غطت  فقد 
ھي  الحالي  الوقت  في  والتدابیر  البلدان،  من  العدید  الطویلة 
مجرد رد فعل. وجدیر بالمالحظة أن جمیع دراسات الحالة 
تقریًبا تحدد الحاجة إلى وجود سیاسات الجفاف الوطنیة لدعم 

الحد من مخاطر الجفاف وتجنب النماذج التفاعلیة السائدة.

كما تظھر دراسات الحالة أن قدرة البلدان على معالجة الجفاف 
بسبب  الضغوط  زیادة  أن  على  الضوء  تسلط  وھي  تختلف. 
النمو السكاني والتنمیة الصناعیة، والمعرفة المحدودة باآلثار 
والتكالیف،  الضعف  لمواطن  الضعیفة  والتقییمات  المحتملة، 
بشكل  المحددة  وغیر  الواضحة  غیر  والمسؤولیات  واألدوار 
الوطني  المستویین  على  التنسیق  وقلّة  المؤسسات،  عبر  جید 
المعوقات  من  السیاسات  بخیارات  الوعي  ونقص  والمحلي، 
الجفاف  إن  الجفاف.  لمخاطر  الفعالة  اإلدارة  أمام  الرئیسیة 
ال تقیده حدود (داخلیة أو وطنیة أو مؤسسیة)، لكن مثل ھذه 
االستجابات  أو  الوقائیة  اإلجراءات  تعرقل  أن  یمكن  الحدود 
الفعالة. وتؤكد دراسات الحالة أیًضا على أن القضایا الدولیة 
العابرة للحدود تنطوي على تعقیدات إضافیة للتحكم. وال شّك 
تزداد  حیث  واضحة،  حاجة  یمثل  وتجنبھا  النزاعات  حّل  أن 

ندرة المیاه وتزاید الطلب علیھا.

اعتمدت  التفاعلي،  النھج  بعد  ما  إلى  التقدم  تحقیق  سبیل  في 
الجفاف  مخاطر  لتقییم  الركائز  ثالثیة  طریقة  البلدان  بعض 
المبكر  واإلنذار  الرصد  (أ)  تشمل:  والتي  لھا،  واالستجابة 
وتقییم  الصمود  على  والقدرة  التأثر  قابلیة  و(ب)  والتنبؤ، 

األثر، و(ج) التخفیف والتخطیط لالستجابة.

الجویة  األرصاد  خدمات  بربط  اآلن  البلدان  من  العدید  تقوم 
وتقاریر  الموسمیة  الجویة  والتنبؤات  المبكر  اإلنذار  بأنظمة 
لمناطق  ا على  المحتملة  اآلثار  على  لتركیز  ا مع  الحالة 
المعیشة/االقتصاد  وأنظمة  المحلیة  والمجتمعات  الجغرافیة 
أنظمة  لتبني  فرص  وھناك  والدعم.  االستھداف  لتحسین 
المجتمعیین  "المراسلین"  ربط  على  تعمل  وبنائھا  رصد 
بتكنولوجیا االستشعار عن ُبعد والنمذجة (على سبیل المثال، 
 DustWatchو  Drought Watch Danube Basin
والنمذجة  للرصد  األنظمة  ھذه  مثل  وُتظھر   .(Australia
واألدوار  المسؤولیات  بسبب  الصمود؛  على  المتزایدة  القدرة 
األراضي،  أصحاب  المثال،  سبیل  على  بین،  الموزعة 

واألوساط األكادیمیة، والمنظمات العامة والخاصة.

الجفاف واألنظمة الغذائیة 

الشاذة  الحاالت  من  وغیرھا  المناخیة  الظواھر  تتفاعل  أن  یمكن 
والفیضانات.  والعواصف  الجفاف  موجات  حدوث  إلى  لتؤدي 
الصعید  على  وتحدث  مترابطة  للجفاف  النظامیة  اآلثار  وتكون 
العالمي، بما في ذلك من خالل النظم االقتصادیة والتجاریة العالمیة 
والعوامل  الجفاف  آثار  تكون  وقد  المتباعدة.  االرتباطات  عبر 
المحركة لھ متفاوتة بشكل الفت عبر الزمان والمكان. ویمكن أن 
یؤدي الحدوث المشترك على نحو واسع للمخاطر وتغییرات النظام 
- بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائیة وتدھور الصحة - إلى 
الھشاشة (بدًال من القدرة على الصمود) وتدھور نظام العمل وفشل 
الغذاء  بین  الترابط  عالقة  في  الضعف  نقاط  تنكشف  كما  التعلیم. 
والماء والطاقة بسبب الجفاف، ویمكن أن تمتد إلى عالقة الترابط 

بین الضعف االجتماعي واالستقرار والصراع. 

على سبیل المثال، مسألة األسعار الخاصة بالمحاصیل الغذائیة 
واألرز  والذرة  (القمح  العالم  في  المتداولة  الرئیسیة  األربعة 
مثل  الغذاء  سالسل  في  إنتاجھا  یتم  التي  الصویا)،  وفول 
األمریكیة  المتحدة  والوالیات  والبرازیل  وأسترالیا  األرجنتین 
وأوروبا، والمعرضة النقطاع اإلنتاج على نحو متزامن تقریًبا، 
مجاالت  من  أكثر  أو  اثنین  في  فالفشل  الجفاف.  فترات  خالل 
اإلنتاج ھذه، خالل العقود األخیرة، أدى إلى ارتفاعات ضارة 
األطعمة  من  واسعة  مجموعة  (في  الغذائیة  المواد  أسعار  في 
أسعار  بسبب  شغب  وأعمال  الغذاء)،  نظام  في  الترابط  بسبب 
النزاعات  حدوث  إلى  أدى  أنھ  القول  ویمكن  الغذائیة،  المواد 
اإلجھاد  لزیادة  احتمال  ھناك  المناخ،  تغیر  ومع  والصراعات. 
المائي عبر سالسل الغذاء ھذه وزیادة الضغط على نظام الغذاء.
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مالحظة: AMOC: الدوران التقلبي الجنوبي األطلسي؛ ENSO: ظاھرة النینیو (التذبذب الجنوبي).

والنشر  الطبع  حقوق   ،٥۲۱-٥۱۸ ص  معولم،  غذائي  نظام  في  المتطرفة  األحداث  جوب،  ف.   ،٦ العدد   ۲ المجلد  واحدة)،  (أرض   One Earth مجلة  في  الشكل  ھذا  نشر  تم  المصدر: 
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تحدیات معقدة، ومتغیرة، 
ودینامیكیة، ومنھجیة - 
إلدارة مخاطر الجفاف 

والتحكم فیھا 
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یمكن أن یساھم الحد من مخاطر الجفاف وأثره بشكل إیجابي 
من  الحّد  سیما  وال  المستدامة،  التنمیة  أھداف  تحقیق  في 
والرفاھیة،  الجیدة  والصحة  الجوع،  على  والقضاء  الفقر، 
والمساواة بین الجنسین، والمیاه النظیفة والصرف الصحي، 
المالئمة  غیر  التدابیر  إن  المستدامة.  والمجتمعات  والمدن 
االستدامة  على  كبیرة  تكالیف  لھا  للجفاف  للتصدي  المتخذة 
واالستقرار والرفاھیة. واإلدارة األفضل للجفاف تتطلب أوًال 
التركیز على التحدید والقیاس للتكالیف الكاملة للجفاف بشكل 
المعرفة  تبادل  إلى  حاجة  ھناك  ذلك،  إلى  باإلضافة  كامل. 
المعنیة  األطراف  جمیع  بین  المخاطر  من  الحد  مجال  في 
الحالیة والمحتملة لتعزیز اإلجراءات واالستجابات السیاسیة 

والمؤسسیة الفعالة. 

التحول إلى النھج القائمة على النظم 

تتطلب إدارة مخاطر الجفاف والتحكم فیھا عمًال متكامًال عبر 
المكونات الثالثة للمخاطر: الخطر والتعرض وقابلیة التأثر. 
التخصصات  متعددة  مناھج  التعقید  ھذا  إدارة  تتطلب  كما 
وشاملة، وغالًبا ما تتضمن الشبكات والشراكات عبر مختلف 
لممارسین  وا لسیاسات  ا نعي  وصا لعلمیة  ا لتخصصات  ا
احتیاجات  لتناسب  خصیًصا؛  مصممة  وتكون  والمواطنین، 
الجذریة  األسباب  مراعاة  وتجب  المحددة.  المستخدمین 
جنًبا  التأثر  وقابلیة  التعرض  ودینامیات  المكانیة  واألنماط 
وھذا  ومتسقة.  متكاملة  بطریقة  المناخ  تقلب  مع  جنب  إلى 
یتطلب أدوات جدیدة التخاذ قرارات واعیة بالمخاطر تسمح 
المرتبطة  الیقین  عدم  حالة  مع  بالتعایش  البشریة  للمجتمعات 

بالجفاف في جمیع أنحاء العالم. 

التكامل الرأسي واألفقي والشراكات الجدیدة الشاملة

وتركیز  فعل  رد  بمثابة  الجفاف  وإدارة  الحوكمة  تظل 
االستجابات  وتشمل  المناطق.  من  العدید  في  األزمة  على 
حاالت  في  المیاه  إمدادات  وتوفیر  المالیة،  المدفوعات 
بالوصول  والسماح  اآلبار،  وبناء  العلف،  وتوفیر  الطوارئ، 
إلى األراضي والبنیة التحتیة. وھذا النھج التفاعلي یدل على 
عدم إعطاء األولویة لنھج الوقایة من المخاطر، وعدم كفایة 
مستوى التأھب، ونقص الوصول إلى المعلومات حول حالة 

الجفاف الحالیة والمستقبلیة المحتملة. 

Pixabay على B_Me المصدر:



۱٤ ملخص لواضعي السیاسات

مالحظة: IWRM: اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة

توصیف الطبیعة المنھجیة لمخاطر الجفاف
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تشیر دراسات الحالة أیًضا إلى أن االستثمارات الكبیرة في 
الصلة،  ذات  الري  وشبكات  للمیاه  التحتیة  والبنیة  السدود 
وأثناء  عام  بشكل  المائي  األمن  لتوفیر  تصمیمھا  تم  والتي 
وجھ  في  الصمود  على  القدرة  إلى  تؤد  لم  الجفاف،  أحداث 
ضارة  آثار  التحتیة  البنیة  تدابیر  لبعض  یكون  وقد  الجفاف. 
المیاه  استخدام  ممارسات  شجع  الذي  السدود  بناء  (مثل 
البحر  حوض  حالة  دراسات  في  لوحظ  كما  المستدامة،  غیر 

األبیض المتوسط وشبھ الجزیرة األیبیریة). 

جفاف  موجات  فیھا  حدثت  التي  الحالة  دراسات  معظم  في 
شدیدة، كان تمویل الطوارئ قصیر األجل ومكلًفا، مما یؤكد 
وجھ  في  الصمود  على  القدرة  بناء  إلى  االنتقال  إلى  الحاجة 
الجفاف. وال شّك أن اإلدارة المتكاملة الناجحة تتطلب تحوًال 
المخاطر  من  الحّد  إلى  واإلنقاذ  الفعل  رد  من  الحوكمة  في 

والقدرة على الصمود.

في دراسات الحالة، یتم تقسیم األدوار والمسؤولیات الخاصة 
مراحل  في  یتضح  كما  الوكاالت،  عبر  الجفاف  بإدارة 
التعامل  ویتطلب  واالستجابة.  الجفاف  قبل  وما  التخطیط 
الجفاف  یسببھا  التي  نطاًقا  األوسع  النظامیة  المخاطر  مع 
والمجتمعات  الحكومات  قبل  من  فعاًال  نظمًیا  نھًجا  وفھمھا 
المعنیة  األطراف  بین  التعاون  تعزیز  على  بناًء  المتضررة، 
ھناك  البلدان،  من  العدید  في  القرار.  وصناع  والخبراء 
اإلدارات  عبر  الشامل  الھیكل  أشكال  من  شكل  إلى  حاجة 
والطاقة  والمیاه  الطقس  إدارات  عبر  أفضل  وتنسیق  الفردیة 

والزراعة والبیئة والبنیة التحتیة.

ال ُتوجد دراسة حالة في التقریر تشیر إلى أنھ تم العثور على 
والواسعة  المعقدة  الطبیعیة  الظاھرة  لھذه  متكامل  واحد  حل 
واضحة  أمثلة  تقدم  الحالة  دراسات  فإن  ذلك،  ومع  النطاق. 
في  المطلوبة  التحوالت  بإثراء  الحیة  التجربة  قیام  كیفیة  عن 
الحوكمة والتعاون وصنع القرار. كما تشیر إلى حاجة واضحة 
لزیادة االستثمار في سبیل الحد من المخاطر وتحول إلى نھج 
إدارة المخاطر الشاملة والمتكاملة متعددة المخاطر. في كثیر 
من الحاالت، تنكشف القیود التي تعوق عملیات توسیع نطاق 
النھج القائمة على المشاریع "الناجحة" أو تكرارھا أو إدامتھا 
عندما تطغى علیھا أحداث الجفاف المستمرة الشدیدة أو اآلثار 

التراكمیة لتسلسالت األحداث الصغیرة.
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الدعوة إلى العمل
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ألن  ومنھجیة،  جریئة  إجراءات  اتخاذ  إلى  التقریر  یدعو 
بشكل  قاصرة  الجفاف  إلدارة  الحالیة  والسیاسات  الھیاكل 
المحتملة  الجفاف  مخاطر  إدارة  إن  الحاجة.  تلبیة  عن  كبیر 
وتجنبھا،  المستقبلیة  المخاطر  من  للحّد  مطلوبة  واالستباقیة 
وجھ  في  الصمود  على  القدرة  ولزیادة  ذلك،  أمكن  حیثما 

مخاطر الجفاف المتغیرة.

بمعزل  الجفاف،  وخاصة  األخطار،  في  النظر  ینبغي  ال 
الشاملة  المخاطر  إدارة  نھج  إلى  التحول  إن  غیرھا.  عن 
والمتكاملة متعددة المخاطر أمر ضروري للحّد من المخاطر 
التكیف  على  المجتمعات  وسیساعد  واالستباقیة،  المحتملة 

بشكل أفضل مع البیئة المتغیرة ومن خاللھا.

التغییرات المطلوبة 

وإدارة  الفعل  رد  إدارة  عن  االبتعاد  إلى  التقریر  یدعو 
تعقید  مدى  یدرك  النظم  على  قائم  وقائي  نھج  إلى  األزمات 
ذلك  وسیعتمد  والمستقبلیة.  الحالیة  الجفاف  مخاطر  وتنوع 
تتحكم  التي  الطقس  بآلیات  المحسنة  المعرفة  على  جزئًیا 
التي  األخرى  والعوامل  وانتھائھا،  الجفاف  فترات  بدایة  في 
لدى  التأثر  قابلیة  ومستوى  وتوقفھ،  الجفاف  بدء  على  تؤثر 
للخطر.  المعرضة  البیئیة  والنظم  والصناعات  المجتمعات 
إدارة  وجود  إلى  الملّحة  الحاجة  إلى  الحالة  دراسات  تشیر 
الكامنة.  والمفاجآت  الیقین  عدم  لحاالت  ومراعیة  متكیفة 
یجب أن تعمل مثل ھذه النھج لإلدارة على التعزیز والتوجیھ 
للتعلم التكراري، والتخطیط وصنع السیاسات األكثر مرونة 

وتشاركیة المبنیة على المالحظة المعززة.

بفعالیة،  والتكیف  بالتعلم  للمجتمعات  التكیفیة  اإلدارة  تسمح 
حدتھا،  من  والتخفیف  الجفاف  مخاطر  منع  إلى  السعي  مع 
والتكیف مع الجفاف واالستجابة لھ. ویجب أن تلتزم أنظمة 
اإلدارة بمزید من الرصد والتشاور التحلیلي التكراري، وأن 
والتعاون،  والمتنوعة،  الجدیدة  المناھج  على  منفتحة  تكون 
عن  االنحراف  إلى  النظر  ینبغي  ال  المؤسسیة.  والترتیبات 

الھدف على أنھ فشل بل فرصة للتعلم والتكیف.

من  معطیات  على  الحصول  إلى  النھج  ھذه  مثل  تھدف 
ووجھات  الفاعلة  الجھات  من  تنوًعا  وأكثر  أكبر  مجموعة 
والمعرفة  األصلیة  الشعوب  حكمة  ذلك  في  بما   - النظر 
التقلیدیة - حیث قد توفر المزید من وجھات النظر والرؤى 

Pixabay على Hanson :المصدر
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مجموعة أوسع من الفرص والحلول للمشكالت، وتعزز الثقة 
المتبادلة وإحساس المجتمع بالملكیة والثقة بالنفس.

من  الفعالة  االستفادة  خالل  من  التجدید  أفكار  استلھام  یمكن 
بالنتائج  تتنبأ  ال  التي  األخرى  والعملیات  السیناریوھات 
الخیارات،  بین  من  االختیار  عملیة  توجھ  ولكنھا  المستقبلیة، 
شفافة.  المحتملة  التآزر  وأوجھ  المفاضالت  جعل  خالل  من 
الجفاف  لمخاطر  المستقبلیة  السیناریوھات  تأخذ  أن  ویجب 
التكیفي  غیر  أو  التكیفي  البشري  السلوك  آثار  االعتبار  في 
لجفاف  ا بمخاطر  یتعلق  فیما  لمحتملة  ا لتكیف  ا بیر  ا وتد

المستقبلیة والتعرض ومواطن ضعف النظم.

بناء قاعدة أدلة وقدرات

وجود  خالل  من  متزاید  بشكل  التكیفیة  اإلدارة  تمكین  یمكن 
قاعدة أدلة وقدرات قویة توفر: 

تحدید المخاطر ورسم معالمھا• 

التقییم التشاركي وإدارة خدمات النظام البیئي• 

الجفاف •  مخاطر  إدارة  في  البیئي  النظام  نھج  تعمیم 
والحّد منھا

الحمایة االجتماعیة• 

المسؤولیة االجتماعیة• 

لحّد •  ا یل  لتمو غمة  لمتنا ا رات  الستثما ا و اف  ألھد  ا
من المخاطر النظامیة المتعلقة بالجفاف

على  الحالیة.  واالستراتیجیات  القدرات  تنظیم  إعادة  یمكن 
لتشمل  المبكر  اإلنذار  أنظمة  توسیع  یمكن  المثال،  سبیل 
العملیات االجتماعیة حیث تجري شبكات المنظمات تقییمات 
تعاونیة للوضع، والتي تعتبر أساسیة لإلدارة التكیفیة. ویمكن 
تحدید  في  تساعد  أن  شأنھا  من  جدیدة  مؤشرات  في  التفكیر 
والفاعلیة  المحلیة  القدرات  إلى  ماسة  حاجة  ُتوجد  وأین  متى 

البشریة وتدخالت السیاسة. 

المشاركة واالستكشاف الشامل

الشروط التمكینیة مطلوبة من أجل: 

األطراف •  بین  وفعالة  جدیدة  شراكات  بإقامة  السماح 
المعنیة المتعددة، حیث یكون التعلم التكراري مع أولئك 
یتم  وحیث  مركزًیا،  أمًرا  الجفاف  من  تضرًرا  األكثر 

تبني التغییر المنھجي

تعزیز التعاون والثقة والمسؤولیة المشتركة• 

دعم التنسیق والقیادة والتعلم التشاركي• 

األخرى  والمجتمعات  والحكومات  القطاعات  عبر  العمل  إن 
"المنعزلة" تقلیدًیا - بناء شراكات أفقیة - یمكن أن یسھل الرؤیة 
المشتركة ویكون األساس للمشاركة وتعمیم النھج القائمة على 

القدرة على الصمود في إدارة مخاطر الجفاف والحّد منھا.

التحكم متعدد المقاییس

النطاقات  من  منھجي  تنسیق  عملیة  الفعال  التحكم  یتطلب 
المستوى  إلى  الوطني  المستوى  ومن  الوطنیة،  إلى  العالمیة 
بین  لتعاون  ا یًضا  أ یتطلب  كما  لسلسلة.  ا ودعم  لمحلي  ا
الخاص  والقطاع  الدولیة  الحكومیة  والمنظمات  الحكومات 
للنھج  ویمكن  لمواطنین.  وا لمدني  ا لمجتمع  ا ومنظمات 
خاصة  البعض،  بعضھا  تكمل  أن  والالمركزیة  المركزیة 
عندما یتم توسیع شبكة الجھات الفاعلة إلى ما یتجاوز نموذج 

المرسل والمتلقي التصاالت المعلومات.

المستوى الوطني

على المستوى الوطني، یتطلب التحكم الفعال ما یلي:

لجفاف •  ا مخاطر  من  للحّد  لتوجیھات  ا و لسیاسات   ا
التي  آثاره  من  والتخفیف  المناخ  تغیر  مع  والتكیف 

تتكامل مع خطط التنمیة المحلیة

مسؤولیة •  لتقاسم  الحكومیة  للجھات  وحوافز   معلومات 
االستدامة عبر المحافظ
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من •  القائم  للنطاق  والتوسیع  والتضخیم  اإلنفاذ   إعادة 
ممارسات  تعزیز  مثل  والحوافز،  التنظیمیة  التدابیر 
توفیر المیاه، وإنفاذ اإلدارة المستدامة لألراضي والمیاه، 

وحمایة البیئة

االھتمام •  لجذب  الدولیة  السیاسات  زخم  على   االعتماد 
المحلي والموارد للحّد من مخاطر الكوارث ذات الصلة 
بالمناخ، وعلى وجھ التحدید تدابیر الوقایة من المخاطر

لموارد •  ا تجمیع  یمكن  حیث  االمتیاز  مراكز  نشاء   إ
والقدرات التقنیة المتعلقة بالجفاف

تتطلب ھذه التغییرات مستویات عالیة من الدعم والوعي العام. 

المستوى العالمي

المخاطر  من  الحّد  دعم  یتطلب  العالمي،  المستوى  على 
الوطنیة والمحلیة إطاًرا فعاًال من أجل: 

فھم البلدان والمجتمعات وإشراكھا• 

 تطویر التعاون الدولي والحوار حول العوامل المحركة • 
للمخاطر المرتبطة عالمًیا

 تطویر مجموعات عمل مواضیعیة، بما في ذلك الجھات • 
على  تركز  التي  المدني  والمجتمع  الصناعة  في  الفاعلة 

الجدوى والقدرات والمساءلة

إن التقارب بین االستراتیجیات ودمجھا في اآللیات الدولیة - 
بما في ذلك الحّد من مخاطر الكوارث (إطار سنداي)، والتكیف 
وعكس  باریس)،  حدتھ (اتفاق  من  والتخفیف  المناخ  تغیر  مع 
التنوع  (اتفاقیة  البیولوجي  التنوع  في  المتدھورة  االتجاھات 
مكافحة  (اتفاقیة  والتصحر  الجفاف  ومكافحة  البیولوجي)، 
یوفر   -  (۲۰۳۰ عام  (خطة  المستدامة  والتنمیة  التصحر)، 
البطیئة  البدایة  من  مزیجھا  وبفضل  األساسي.  اإلطار  ھذا 
والسریعة، وتقلبات الشدة والمدة حتى خالل نفس الحدث، تقدم 
حاالت الجفاف تجربة تناظریة وعملیة مفیدة لمجموعة أوسع 
بكثیر من المخاطر المعقدة والمتنامیة، بما في ذلك تغیر المناخ.

التوصیات الرئیسیة

والنظم •  واالقتصادات  المجتمعات  تكبد  إلى  الجفاف  یؤدي 
ھذه  وتستمر  لنطاق.  ا وواسعة  منتشرة  تكالیف  لبیئیة  ا
وحیث  العالم،  من  كثیرة  أجزاء  في  الزیادة  في  التكالیف 
تستمر مواطن الضعف أو تنمو. أما الوقایة فتكالیفھا البشریة 

والمالیة والبیئیة أقل بكثیر من رد الفعل واالستجابة.

بسبب •  شاًقا؛  أمًرا  الجفاف  مثل  المعقدة  المخاطر   ُتعتبر 
التنبؤ.  على  القدرة  وعدم  فیھا  المتأصل  الیقین  عدم 
المخاطر  تقلیل  على  القدرة  من  ھذا  حّد  الماضي،  في 
واالستعداد لآلثار. لكن الفھم المتزاید للمخاطر النظامیة 
باتخاذ  اآلن  یسمح  لتكیفیة  ا لتحكم  ا وأشكال  لمعقدة  ا
ھو  ما  نفعل  أن  یجب  نعرفھ،  ما  ومع  فعالة.  إجراءات 

أفضل، ومع ما نتعلمھ، یجب أن نتحسن. 

 یجب تھیئة الظروف التمكینیة من أجل االنتقال إلى إدارة • 
تساعد  أن  ویمكن  بالجفاف.  المتعلقة  النظامیة  المخاطر 
شراكات مقاومة الجفاف على المستویین الوطني والمحلي 
للمخاطر  منھجیة  أكثر  إلدارة  تمكینیة  بیئة  خلق  على 
تعطي األولویة للتعلم التكراري واالبتكار، مع تقدیم خطط 

مصممة لتكون مرنة وتتكیف مع أي سیاق متغیر. 

لمستویین •  ا على  لجفاف  ا رة  إلدا لیة  آ لوجود   یمكن 
لطبیعة  ا جھة  موا في  عد  تسا أن  لوطني  وا لدولي  ا
فھمھا.  عند  وآثارھا  الجفاف  لمخاطر  والمتتالیة  المعقدة 
المشتركة  والمسؤولیات  القیم  إلى  ذلك  یستند  أن  ویمكن 
لألطراف المعنیة لحشد الموارد المالیة الالزمة وتنسیقھا 
وتوجیھھا لبناء قدرة منھجیة على الصمود أمام الجفاف. 

 إن وجود آلیة عالمیة فعالة لمواجھة الجفاف ستعمل على • 
تطویر التعاون الدولي والحوار حول العوامل المحركة 
المشترك  التعلم  وتعزیز  عالمًیا،  المرتبطة  للمخاطر 
مواضیعیة  عمل  مجموعات  وتطویر  القدرات،  ونشر 
والمجتمع  الصناعة  في  الفاعلة  الجھات  ذلك  في  بما   -
والمساءلة،  والقدرات  الجدوى  على  تركز   - المدني 
الجفاف  مخاطر  من  الحّد  أجل  من  العملیات  وتطویر 
النظامیة من خالل اإلدارة التكیفیة التي تضع الناس في 

المقام األول. 

النھج •  لتشجیع  المالیة  والخدمات  النظم  تتطور  أن  یجب 
ولتشجیع  االجتماعیة،  الحمایة  آلیات  ولتعزیز  التعاونیة، 
توفیر  أجل  من  وذلك  الطارئ،  والتمویل  المخاطر  نقل 

الدعم التكیفي المتنوع إلدارة مخاطر الجفاف.



۲۰ ملخص لواضعي السیاسات

تضمین •  على  للتشجیع  جدیدة  مسارات  إلى  حاجة  ھناك 
والفرص  القیم  وتقاسم  والمحلیة،  األصلیة  المعارف 
لتحقیق فوائد اإلدارة الفعالة المتكیفة، والمشاركة الفعالة 
بأشكالھا  الحدود  عبر  الجفاف  مخاطر  إدارة  لتجارب 

المتعددة.

معادلة  تكفي  فال  متماثلتان،  جفاف  حالتا  ُتوجد  ال  أنھ  بما 
مع  والتكیف  المستمر  التعلم  من  بد  وال  إلدارتھا.  بسیطة 
لھ،  المحركة  والدوافع  الجفاف  أحداث  من  متنوعة  مجموعة 

واآلثار، والتحذیرات، واالستجابات المستمرة.



۲۱

المرفق: ملخص دراسات الحالة 
الوصفالسیاقدراسة الحالة

الزراعة في مناطق بامباس في األرجنتین؛ األرجنتین
ذات صلة بالمساحات والمجتمعات المماثلة 

في البلدان المجاورة

الدروس المستفادة من أحداث الجفاف الكبیرة في الفترة ۲۰۰۸-
۲۰۰۹ و۲۰۱۷-۲۰۱۸؛ التعقیدات الناشئة عن االعتماد المتبادل بین 

إنتاج الغذاء وتجھیزه؛ الحاجة إلى مزید من اإلدارة االستباقیة

خلفیة عامة عن حاالت الجفاف األسترالیة أسترالیا
والتقدم في إدارة مخاطر الجفاف

جفاف األلفیة ۱۹۹۷ - ۲۰۰۹؛ آثار متعددة ومضاعفة في 
جمیع القطاعات والنظم البیئیة؛ التطور في السیاسات واإلدارة 

واالستراتیجیات المالیة (بما في ذلك نقل المخاطر)

النظم البیئیة الطبیعیة في المناطق القاحلة وشبھ القاحلة في البالد؛ إدارة مخاطر الكوارث أوزبكستان
التملح وانتشار الرمال المتحركة والعواصف الترابیة والریاح الجافة، 

والتي تفاقمت بسبب نقص الموارد المائیة؛ یجب تطویر خطة عمل 
وطنیة إلدارة الجفاف

شمال شرق البرازیل في سیاق الجفاف في البرازیل
المنطقة األوسع

یقارن اإلدارة والخبرة في المنطقة مع وجود مبادرات كبیرة وحلول 
محتملة؛ قضایا القدرات المؤسسیة؛ یحدد التحسینات المطلوبة في 

اإلدارة والتأھب

جنوب أفریقیا 
الوسطى

مخاطر الجفاف في أنغوال وجمھوریة 
تنزانیا المتحدة وزامبیا

جفاف شرق أفریقیا ۲۰۱۰-۲۰۱۱، حدث قوي بسبب ظاھرة النینیا 
التي تفاقمت بسبب األعمال البشریة؛ االستكشاف المشترك للسكان 
المتضررین من الجفاف في أنغوال؛ خسائر المحاصیل الناجمة عن 

الجفاف في جمھوریة تنزانیا المتحدة؛ خسائر الطاقة الكھرومائیة 
المرتبطة بالجفاف في زامبیا

حوض البحر 
المتوسط

األراضي المطابقة للمناخ الحیوي للبحر 
األبیض المتوسط

منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، والتي من المتوقع أن تتأثر 
بشدة في التوقعات المستقبلیة؛ ُیوصى باتباع نھج من ۱۰ خطوات 
لتخفیف آثار الجفاف، ولكن لم یتم اعتماده على نطاق واسع بعد؛ 

التعقید بسبب التنافس على المیاه بین الزراعة والطاقة وإمدادات المیاه 
في المناطق الحضریة

یؤدي التنوع إلى آثار الجفاف المتفاوتة بشكل كبیر؛ عدم وجود منطقة النیل األزرقحوض النیل
سیاسات أو خطط أو تشریعات متفق علیھا إلدارة الجفاف عبر 

الحدود؛ الحاجة إلى تعزیز اآللیات المؤسسیة للتعاون وجمع البیانات 
والرصد وتبادل البیانات

۱۹ بلًدا أوروبًیا یشترك في حوض نھر حوض نھر الدانوب
الدانوب

استكشاف عملیات إدارة الجفاف في حوض نھر الدانوب وتحدید 
خصائصھا؛ وصالت إمداد میاه نھر الدانوب، والمجتمعات، والري، 

وتولید الطاقة الكھرومائیة والصناعة، والنقل، والسیاحة، وصید 
DriDanube األسماك؛ نموذج محسن إلدارة الجفاف - مشروع

حوض نھر دجلة 
والفرات

آثار الجفاف ومخاطره في جمیع أنحاء 
حوض نھري دجلة والفرات

یصف اآلثار واالستجابات في المناطق المشتركة بین ستة بلدان 
معرضة للجفاف وشدیدة التأثر بھ؛ یتزاید التعقید بدایًة من اآلثار على 
الزراعة ومروًرا باالقتصاد والبیئة ككّل، وصوًال إلى االضطرابات 

والصراعات؛ الحاجة إلى تنسیق أفضل عبر حوض نھر دجلة 
والفرات، لكنھا مقیدة بالواقع الجیوسیاسي

شبھ الجزیرة 
األیبیریة

حوض نھر جوادیانا الذي یمتد عبر 
البرتغال وإسبانیا 

قضایا تقاسم حوض النھر ذات األھمیة الحاسمة إلمدادات المیاه في 
المناطق الحضریة والریفیة والزراعة المرویة؛ تجربة تنفیذ التوجیھ 

اإلطاري للمیاه لالتحاد األوروبي وسیاسة االتحاد األوروبي للجفاف؛ 
آلیات مختلفة للتنفیذ والتوترات الناتجة بین البلدان

بشكل رئیسي في البلدان التي بھا الھیئة شرق أفریقیا
الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة 

مناقشة شاملة لتجربة الجفاف األخیرة عبر بلدان المنطقة؛ غالًبا ما 
یثبت أن إدارة مقاومة الجفاف غیر كافیة لحمایة األرواح؛ قصص 

نجاح التعاون اإلقلیمي آخذة في الظھور



الوصفالسیاقدراسة الحالة
تجربة الجفاف األخیرة في بلدان غرب غرب أفریقیا

أفریقیا
اآلثار المحتملة للجفاف المتزاید المتوقع؛ یتحول الجفاف إلى الھجرة، 

والصراع، والوفیات، والجوع وسوء التغذیة، ونضوب الموارد 
الطبیعیة

مخاطر الجفاف على مساحة ٥٫۲ ملیون القرن األفریقي
كیلو متر مربع؛ ۲۳۰ ملیون شخص

مخاطر الجفاف وآثاره وزیادة قابلیة التأثر - التركیز على األراضي 
القاحلة وشبھ القاحلة؛ تتكون مخاطر الجفاف من مكونات معقدة 

ومتفاعلة؛ الحاجة إلى زیادة المساواة في الوصول إلى فرص إدارة 
مخاطر الجفاف

حاالت الجفاف المفاجئ في المروج كندا
الكندیة

التأثیر على الزراعة والمناظر الطبیعیة، خاصًة خالل جفاف عام 
۲۰۱۷؛ اآلثار المتتالیة بما في ذلك حرائق الغابات؛ الوضوح 

المطلوب في األدوار عبر الحكومة والمجتمعات

منطقة البحر 
الكاریبي

االستجابة آلثار جفاف ۲۰۰۹-۲۰۱۰ ومستوى التأھب لجفاف البلدان في األرخبیل
۲۰۱٤-۲۰۱٦؛ یصف النھج الناجحة إلدارة المخاطر التي ُتعزى 

جزئًیا إلى التشغیل الفعال لشبكة الكاریبي لرصد الجفاف والھطول؛ 
مطلوب أوجھ تعاون جدیدة في سبیل تطویر سبل الوقایة من مخاطر 

الجفاف وتكاملھا

منطقة ھضبة دیكان (حوالي ٤۳٪ من جنوب الھند
وشرق الھند)

اآلثار وإدارة المخاطر؛ التباین الكبیر في جودة مراقبة الجفاف؛ تفاقم 
نقاط الضعف الموجودة مسبًقا أثناء فترات الجفاف

الوالیات المتحدة 
األمریكیة

حاالت الجفاف المفاجئ في المناطق 
الزراعیة

تحول في مدى أھمیة اإلنذار المبكر والتأھب؛ 
التجربة شبھ الموسمیة، وھي مشروع اختبار مناخي یركز على 

تحسین التنبؤ شبھ الموسمي




