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وثيقة علمية :أفضل الممارسات بشأن السياسات الوطنية إلدارة الجفاف
مقدمة
كنقطة بداية في مناقشة سياسات إدارة الجفاف ،من المھم تحديد السياسات المختلفة المتعلقة بالجفاف المتاحة والتي
استخدمت إلدارة الجفاف .والنھج األكثر شيوعا ً والذي اتبعته في أغلب األحيان األمم النامية واألمم المتقدمة النمو على
السواء ،ھو التدخالت الحكومية )أو غير الحكومية( في المرحلة الالحقة للتأثر .وتكون ھذه التدخالت عادة تدابير إغاثة
تتخذ شكل برامج مساعدة طارئة تستھدف تقديم نقود أو أنواع محددة أخرى من المساعدة )مثل غذاء الماشية ،الماء،
األغذية( لضحايا الجفاف )أو لمن يتعرضون ألشد تأثيراته( .ويعاني ھذا النھج التفاعلي من عيب خطير من وجھة نظر
الحد من سرعة التأثر ألن من غير المتوقع أن يغير الذين يتلقون ھذه المساعدة سلوكھم أو الممارسات المتعلقة بإدارة
الموارد كشرط لتلقي المساعدة .فمثالً ،سيكون منتجو الماشية الذين ال يحتفظون بمخزون كاف من علف الماشية في
المزرعة كاستراتيجيه إلدارة الجفاف ھم أول من يعاني تأثيرات نقص كميات األمطار التي تستمر لفترات طويلة .وسيكون
ھؤالء المنتجون أول من يتجه إلى الحكومة أو غيرھا من المنظمات لطلب المساعدة من أجل المحافظة على القطعان لحين
انتھاء الجفاف وعودة المخزون من أغذية الماشية إلى مستويات مناسبة .وھذا االعتماد على الحكومات في تقديم اإلغاثة
مناقض لفلسفة تشجيع سياسة االعتماد على النفس من خالل عمليات االستثمار في إيجاد قدرات محسنة على التحمل .وتمثل
المساعدات أو الحوافز الحكومية التي تشجع ھذه االستثمارات تغييراً فلسفيا ً في كيفية استجابة الحكومات وتشجيعا ً إلحداث
تغير في توقعات منتجي الماشية لدور الحكومة في جھود االستجابة ھذه .والنھج التقليدي بدرجة أكبر لتقديم اإلغاثة معيب
أيضا ً من حيث توقيت المساعدة التي يتم تقديمھا .إذ يستغرق تلقي المساعدة أسابيع أو شھوراً في أوقات تتجاوز كثيراً الفترة
الزمنية التي تكون فيھا المساعدة عند أعلى قيمة لمعالجة تأثيرات الجفاف.
يتمثل نوع ثان من نھج السياسة المتعلقة بالجفاف في وضع برامج حكومية سابقة على التأثير تستھدف الحد من سرعة
التأثر والتأثيرات .ففي مجال األخطار الطبيعية ،يشار إلى ھذه األنواع من البرامج أو التدابير عادة بتعبير تدابير التخفيف
من اآلثار -ويختلف التخفيف من اآلثار في سياق األخطار الطبيعية عنه في سياق تغير المناخ ،حيث يكون التركيز على
الحد من انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة ) .(GHGوھذه األنواع من التدابير عديدة ولكنھا تبدو أقل وضوحا ً بالنسبة
للكثيرين عندما يتعلق األمر بالجفاف ألن اآلثار تكون بصورة عامة غير ھيكلية .وتتضمن ھذه التدابير إنشاء نظم إنذار
مبكر شاملة؛ وتحسين التنبؤات الفصلية؛ وزيادة التأكيد على االقتصاد في استعمال المياه )الحد من الطلب(؛ وزيادة أو
تعزيز إمدادات المياه من خالل تدابير من قبيل زيادة استخدام موارد المياه الجوفية ،وبناء خزانات ،والربط بين إمدادات
المياه المشتركة بين المجتمعات المحلية المتجاورة؛ والتخطيط المتعلق بالجفاف؛ وبناء الوعي؛ والتعليم .وتندرج في ھذه
الفئة من أنواع السياسات أيضا ً برامج التأمين ،المتاحة حاليا ً في بلدان كثيرة.
النوع األخير من االستجابة المتعلقة بالسياسات ھو وضع وتنفيذ خطط وسياسات للتأھب تتضمن أطراً تنظيمية وترتيبات
تشغيلية تعدھا الحكومة أو كيانات أخرى قبل حدوث الجفاف وتحتفظ بھا في ما بين فترات الجفاف .ويمثل ھذا النھج محاولة
إليجاد قدرة مؤسسية أكبر تركز على تحسين التنسيق والتعاون داخل المستويات الحكومية وفيما بينھا ومع أصحاب
المصلحة في المنظمات الخاصة الكثيرة التي لھا مصلحة في إدارة الجفاف )أي ،المجتمعات المحلية ،ومناطق الموارد
الطبيعية أو مديريھا ،والمرافق العامة ،واألعمال الزراعية ،ومنظمات المزارع ،وغيرھا(.
والمقترح كجزء من السياسة الوطنية إلدارة الجفاف ھو التأكيد على وضع وتنفيذ برامج حكومية سابقة على التأثير وخطط
وسياسات موجھة نحو الحد من مخاطر الجفاف .إننا ال نستطيع أن نمنع حدوث الجفاف ،ولكن يمكننا اتخاذ إجراءات تحسن
من التأھب والتصدي له ،كما يمكننا تطوير النظم اإليكولوجية والمجتمعات لتصبح أكثر مقاومة له ،وكذلك يمكننا التخفيف
من آثاره .وتمثل قوائم أفضل الممارسات التالية نماذج لتدابير ينبغي دراستھا كجزء من تأطير السياسات الوطنية المتعلقة
بالجفاف لكل بلد من البلدان المعرضة للجفاف.
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ملخص واف ألفضل الممارسات في السياسات الوطنية إلدارة الجفاف
تندرج العناصر الرئيسية في أي سياسة وطنية إلدارة الجفاف في إطار المجاالت التالية:
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(

تعزيز النھج المعيارية إزاء سرعة التأثر وتقييم التأثير
تنفيذ نظم فعالة لمراقبة الجفاف واإلنذار المبكر
تعزيز التأھب وإجراءات التخفيف من آثار الجفاف
تنفيذ تدابير االستجابة في حاالت الطوارئ وتدابير التعافي التي تعزز أھداف السياسة الوطنية إلدارة
الجفاف
فھم تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء

وترد أدناه العناصر المقترحة في كل مجال من المجاالت الخمسة:
تعزيز النھج المعيارية إزاء سرعة التأثر وتقييم التأثير
 (1فھم العمليات الطبيعية واألنشطة البشرية التي تسھم في سرعة التأثر وقدرة المجتمع على التحمل وكيف يمكن إدماجھا
لتعزيز الحد من المخاطر وإدارتھا.
أ( معالجة الفجوات في مجاالت المعرفة والمنھجيات وأنواع المعلومات التي تحول دون تطبيقھا تطبيقا ً فعاالً على
إدارة مخاطر الجفاف .وأحد األھداف الرئيسية ھو تمكين السكان المتضررين.
ب( مراعاة سياق الخصوصية من خالل إشراك المجتمعات المحلية في تقييمات آثار الجفاف وسرعة التأثر به .والعمل
مع المجتمعات المحلية )بتعريفھا العريض( التي تواجه أخطاراً من أجل إدارة بيئاتھا الخاصة بصورة أكبر رشداً
وإنصافا ً على المدى الطويل عن طريق االنضمام إلى ھيكل عالمي يدعم اإلجراءات المنھجية والرشيدة والتي تتخذ
عن بينة لتحسين الظروف المحلية في المناطق السريعة التأثر.
ج( تشجيع الحكومات واإلدارات والمؤسسات ،العامة والخاصة على السواء ،على دعم وتنسيق جمع البيانات ونشرھا
وتقديم حوافز لھذا الغرض ،وتقديم دعم للقرارات ،وإضفاء المشروعية على النھج الناجحة لزيادة القدرات
والنھوض بالقدرة على العمل.
 (2تحديد خصائص التأثيرات المتعلقة بالجفاف ودمجھا ،وسرعة التأثر والمعلومات المتعلقة باألخطار بغرض تحديد
اإلجراءات والتدابير اإلستباقيه للتخفيف من آثارھا .والمضي إلى أبعد من االعتبارات االقتصادية للتكاليف والفوائد،
وإدراج األبعاد االجتماعية والثقافية في تصميم إستراتيجيات التكيف مع الجفاف.
 (3الجمع المنھجي للبيانات التي تتيح تقييم تأثيرات الجفاف على القطاعات االقتصادية السريعة التأثر وإجراء تقييمات
للمخاطر على ھذه القطاعات .واستخدام نھج موحد يمكن أن يساعد في سد الفجوة بين القطاعات والمسائل اإلنسانية
واإلنمائية وكذلك العلم والممارسة .وتشمل القطاعات سريعة التأثر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
أ( اإلنتاج الزراعي القائم على األمطار
 .iالتأثير )التأثيرات( :قلة الغلة أو انعدامھا؛ تزايد الظواھر المتطرفة وتزايد سرعة اتجاھات التغير في إنتاجية
الزراعة البعلية
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :الواردات )على األجل القصير(؛ اختيار زراعة محاصيل مختلفة أو عدم الزراعة
على اإلطالق )على األجل القصير(؛ تطبيق ممارسات زراعية محسنة )عدم الحراثة(
ب( اإلنتاج الزراعي القائم على الري
 .iالتأثير )التأثيرات( :انخفاض الغلة؛ سرعة تأثر موارد المياه؛ انخفاض كمية المياه وجودتھا
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 .iiعمليات التخفيف المحتملة :ترشيد استخدام المياه؛ واستعراض تخصيص المياه؛ وزراعة محاصيل مناسبة
لألراضي الجافة؛ والعمل بنظام مصارف المياه للنقل المؤقت المتعلقة بنقل المياه
ج( إنتاج الثروة الحيوانية
 .iالتأثيرات :نقصان الوزن؛ معدل النفوق؛ تقليل أعداد القطعان؛ زيادة تواتر اإلصابة باألمراض؛ وانخفاض
الخصوبة ومعدالت التكاثر
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :تقليل أعداد القطعان؛ توزيع األعالف؛ وضع الماشية في حظائر/نقل القطعان إلى
أماكن أخرى؛ الھجرة االرتحالية ،واستخدام مناطق محمية خاصة )طرق سير القطعان ومحميات القطعان(
الماء
د(
 .iالتأثيرات :تدھور نوعية المياه )الملوحة ،العوز البيولوجي لألكسجين) /(BODالعوز الكيميائي لألكسجين
)((COD؛ نقص المياه السطحية؛ اإلفراط في سحب المياه الجوفية وإنضابھا؛ تزايد التنافس على الماء
والنزاعات الناشئة عنه.
ً
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :التعرف مسبقا على مصادر المياه التكميلية والبديلة؛ استخدام مصادر المياه الجوفية
االحتياطية؛ استخدام األساليب التقنية للوصول إلى الحد األمثل الستغالل موارد المياه؛ القوانين والقواعد
المتعلقة بالظروف الخاصة للخيارات المتعلقة بسنوات الجفاف )البيع ،مصادرة الملكية ،فرض القيود( باستخدام
عتبات الجفاف الحاسمة؛ تعيين العتبات الحاسمة؛ التنبؤ باالستخدامات المستقبلية للماء لتحديد المناطق ،تكوين
المستودعات المائية أو برك المزارع؛ الربط بين الشبكات الحضرية أو الريفية لإلمداد بالمياه؛ وضع خطة
لألمن المائي لجميع المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلق بتغير المناخ
ھـ( البيئة
 .iالتأثيرات :تدھور النظم اإليكولوجية؛ فقدان التنوع البيولوجي؛ ھجرة األنواع وانقراضھا؛ تغير المناظر
الطبيعية والنحر الريحى؛ ازدياد خطر الحرائق البرية؛ التأثيرات المتعلقة بمصايد األسماك
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :المحافظة على التدفقات البيئية
و(

النقل

ز(

الصحة

ح(

السياحة والترفيه

ط(

الطاقة

 .iالتأثيرات :انخفاض النقل والمالحة في األنھار والبحيرات
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :إعداد خطط نقل بديلة تستخدم فيھا السكك الحديدية والطرق البرية
 .iالتأثيرات :زيادة معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات؛ زيادة تواتر حاالت االنتحار؛ زيادة تواتر األمراض
التي تنتقل عن طريق الرياح والغبار وناقالت األمراض وأمراض الجھاز التنفسي؛ تدھور اإلصحاح؛ انخفاض
مستويات التغذية ،واالكتئاب ،والصدمات واالنتحار؛ زيادة استخدام المخدرات والكحول واالرتھان بھما.
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :اإلضافات التكميلية لألغذية؛ تخزين األغذية؛ زيادة قوة شبكات األمان االجتماعي؛
تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العقلية والبدنية؛ إمكانية الوصول إلى خدمات المشورة
 .iالتأثير )التأثيرات( :فقدان مناطق الترفيه ،وتراجع عائدات السياحة؛ انخفاض حصيلة الضرائب
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :اإلدارة المحسنة لمستودعات المياه؛ إعادة تخصيص إمدادات المياه بين قطاعات
المستعملين
 .iالتأثيرات :نقص إنتاج القدرة الكھرمائية؛ االنقطاع الجزئي واالنقطاع الكلي للكھرباء؛ تزايد الطلب؛ تدمير
خطوط توزيع الكھرباء
3

 .iiعمليات التخفيف المحتملة :فرض قيود على الطاقة؛ تحسينات الكفاءة؛ إمدادات الطاقة البديلة؛ تنويع مصادر
الطاقة
ي(

المجتمع

 .iالتأثيرات :الھجرة وفقدان المجتمع المحلي؛ نقص معدالت الزواج؛ زيادة معدالت الطالق؛ زيادة تواتر حاالت
االنتحار ،زيادة النزاعات؛ فقدان األصول ونقص قيمة الممتلكات؛ زيادة السرقات والجريمة؛ التأثيرات الضارة
على الثقافات والممارسات التقليدية؛ انعدام المساواة بين الجنسين؛ ھجرة سكان المزارع/المناطق الريفية إلى
المناطق الحضرية
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :برامج الحماية االجتماعية ونقل النقود؛ تنويع المصادر الريفية لكسب العيش؛ برامج
ومشاريع التوظيف؛ توفير خدمات المشورة
ك( التعليم
 .iالتأثيرات :معدالت التسرب من المدارس )األجل القصير(؛ انخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس )األجل
الطويل(
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :برامج الحماية االجتماعية الموجھة )مثل ،مشاريع التخفيف من تأثيرات الفقر(؛
برامج تقديم وجبة منتصف النھار لمنع التسرب من المدارس
ل( تكلفة برامج االستجابة في حاالت الطوارئ
 .iالتأثيرات :قيمة ما ينفق على اإلغاثة واالستجابة
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :برامج التأمين ،وتحسين توجيه برامج االستجابة؛ تحسين مراقبة القطاعات
المتضررة لتحديد وقت تنفيذ تدابير التخفيف من اآلثار

م( التأثيرات الثانوية والثالثية على اإلنتاجية االقتصادية
 .iالتأثيرات :خسائر في الدخل واإلنتاجية؛ تكاليف الفرص البديلة؛ ارتفاع مستويات الديون الشخصية
 .iiعمليات التخفيف المحتملة :برامج ضمان التوظيف والتنازل عن القروض
 (4استنباط أصحاب المصلحة للمعلومات المتعلقة بالمسائل الرئيسية واحتياجھم للمعلومات المناخية الفصلية والسنوية.
 (5تقييم الخصائص االقتصادية-االجتماعية والمتعلقة باإلدارة ،وإعداد خرائط للقدرات واالتجاھات في البلدان/المجتمعات
المحلية ذات الصلة ،وإدراج معايير لجمع البيانات.
 (6وضع تقييمات ولمحات للمخاطر تبين الضغوط المادية ،واالجتماعية ،واالقتصادية والبيئية على المجتمع على النطاقات
العالمية واإلقليمية والمحلية ،أو بعبارة أخرى تحديد ماھية من ھم المعرضون للخطر ولماذا .ويمكن إجراء تقييم
للمخاطر من خالل استخدام نماذج مخاطر المناخ لحصر خسائر الجفاف وآثاره؛ ومراقبة مخاطره بصورة مستمرة؛
وتقييم آثاره ،من قبيل عدد األسر المعيشية المتضررة ،وما إلى ذلك.
 (7فھم صنع القرارات الفعالة في سياق إدارة مخاطر الجفاف -ما ھو وكيف يمكن تحسينه.
أ( إجراء بحوث في مجاالت صنع القرارات وعمليات اإلدراك الحسي للمخاطر ،وتنفيذ برامج إدارة المخاطر
والتخفيف من تأثيراتھا؛
ب( إدراج العناصر الفاعلة المھمة عند كل مستوى من مستويات الوالية القضائية؛ وافتراضات الجھات الفاعلة المتعلقة
بالمخاطر؛ واحتياجاتھم ألنواع مختلفة من المعلومات؛ وتصميم بنية تحتية للمعلومات تدعم قراراتھم عند نقاط
الدخول الحاسمة.
 (8إعداد لمحات عن المخاطر قبل حلول الجفاف والتعرف على تأثيرات الجفاف على السكان الضعفاء .وينبغي أن تدرس
لمحات المخاطر الفئات الضعيفة التالية ،وأال تقتصر عليھا:
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أ( النساء؛
ب( واألطفال؛
ج( وكبار السن؛
د( والمرضى والعاجزين؛
ھـ( ومن ال يملكون أرضا ً؛
و( والمزارعين؛
ز( والرعاة؛
ح( والمجتمعات المحلية المھمشة؛
ط( والمجتمعات المحلية والسكان المحليين؛
 (9وضع واختبار وتحسين المنھجيات وقياس التقدم المحرز في الحد من الضعف وتعزيز قدرة المجتمع المحلي ،على أن
يشمل ذلك مجاالت مثل إدارة مخاطر الجفاف ،وفعالية تكلفة المنھجيات والتحليالت والتأثيرات المجتمعية لألحداث
الكارثية.
 (10تعزيز التنسيق الشامل لتقييم سرعة التأثر بالجفاف وتأثيراته وإقامة شراكات فيما بين الدول ،والدوائر األكاديمية
والقطاع الخاص إلجراء عمليات تقييم لتأثيرات الجفاف.
أ( تقييم المعوقات والفرص المتعلقة بتدفق المعلومات ،بما في ذلك المسائل المتعلقة بالموثوقية والمشروعية
والتساوق )النطاق والمضمون المالئمين ومطابقة الممارسة المتبعة( والمقبولية
ب( تطوير واختبار الممارسات الشائعة المتعلقة بالحد من مخاطر الجفاف ،وتنسيق انتقال المعلومات من المنظمات
المختلفة بأسلوب يتيسر فھمة إلى المجتمعات المحلية المتضررة كافة في جميع البلدان والمجتمعات المحلية
المعرضة للخطر.
 (11تطوير وتعميم فعالية تقييمات التأثير المدرجة على نظم معلومات اإلنذار المبكر التي تتضمن تحذيرات من التأثيرات
المحتملة على سبل كسب العيش.
 (12تمكين السكان المتضررين من خالل الدعم المقدم من الحكومات والمؤسسات ،وتقديم حوافز ،وإضفاء المشروعية
على النھج الناجحة لزيادة القدرة والتخاذ اإلجراءات على المستويات المحلية.
 (13تحديد وتقييم الفئات والمجتمعات المحلية الضعيفة .وترد أدناه العوامل التي يتعين دراستھا ولكن مع عدم االقتصار
على تلك العوامل:
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(
و(
ز(
ح(
ط(
ي(

نوع الجنس
العمر
االنتماء العرقي
الوضع السياسي
االعتماد على الزراعة
مستوى الثروة/الفقر والتنمية البشرية
الوضع التعليمي
إمكانية الوصول إلى األصول الطبيعية
إمكانية الوصول إلى مصادر إمداد بديلة للماء وعلف الحيوان
إمكانية الوصول إلى األسواق
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ك(
ل(
م(
ن(
س(
ع(

خط األساس للصحة العامة
خيارات كسب العيش والتوظف وإمكانية الوصول إلى وظائف بديلة أو تكميلية
الشبكات االجتماعية ومستوى العزلة
إمكانية الوصول إلى البنية التحتية
تقلبية المناخ األساسية
التعرض لحاالت جفاف وفيضان وأخطار أخرى في الماضي

 (14وضع معايير ،من قبيل مؤشر الثروة الشاملة ) ،(IWIلتقدير أھمية تأثيرات الجفاف وعوامل الضعف ،ولتحديد
إجراءات التخفيف الشديدة التأثير.
 (15وضع إجراءات تخفيف تصلح لنطاقات زمنية عديدة ،إلتاحة الفرصة لتنفيذ اإلجراءات المناسبة للتخفيف من آثار
الجفاف عند ابتدائه وانتھائه.
أ( استخدام سجالت تأثير الجفاف لوضع تقييمات ترجيحية لمخاطر الجفاف وتيسير التخطيط االستباقي وإدارة
مخاطر الجفاف؛
ب( مراعاة قدرة المزارعين على تلقي المعلومات واستعمالھا.
 (16المراقبة المنھجية للتأثيرات المحلية للجفاف وتدوينھا آنيا ً باالقتران مع نظم اإلنذار المبكر بالجفاف وكفالة إتاحة ھذه
المعلومات للمجتمعات المحلية في توقيت جيد.
 (17وضع منھجيات ومصطلحات موحدة لتقييم الضعف إزاء الجفاف من أجل تيسير تقييم مخاطر الجفاف على نطاقات
مكانية متعددة وعبر الحدود السياسية.
تنفيذ نظم فعالة لمراقبة الجفاف واإلنذار المبكر والمعلومات
 (18تحديد وتقييم النظم الشاملة المتكاملة القائمة لمراقبة الجفاف والتي تقرن بارامترات عديدة للمناخ والماء والتربة
والمحاصيل ،ومؤشرات اقتصادية-اجتماعية وبيئيه ،وأرقام قياسية لتحديد كامل خصائص حاالت الجفاف وشدتھا
ونطاقاتھا المكانية واتجاھاتھا ومددھا وتأثيراتھا المحتملة.
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(
و(
ز(

اإلقرار بالطابع المشترك بين النطاقات للمناخ ولمعلومات اإلنذار المبكر واالستجابة للتكيف ،والمراقبة المناظرة
واالحتياجات البحثية؛
ً
إنشاء ودعم نظام متكامل شامل وفعال لمراقبة الجفاف على المستوى الوطني ،نظرا ألنه ال ينبغي أن تقتصر
عملية مراقبة الجفاف على التقييم والتحديد الكمي للظاھرة المادية فحسب ،ولكن أيضا ً اآلثار الزراعية واالقتصادية
واالجتماعية الناجمة عن الجفاف؛
كفالة جمع البارامترات ذات الصلة بالمناخ والماء والمحاصيل والتربة والمؤشرات واألرقام القياسية للبارامترات
االقتصادية-االجتماعية والبيئية وإتاحتھا من خالل النظام؛
زيادة التأكيد على دعم البحوث التي تستھدف تحديد خصائص حاالت الجفاف وشدتھا ونطاقاتھا المكانية واتجاھاتھا
وفترات استمرارھا تأثيراتھا المحتملة على الجوانب االجتماعية والبيئية واالقتصادية لإلقليم/البلد؛
استخدام نظام تصنيف مناسب لألنواع المختلفة لحاالت الجفاف ،أي ،حاالت الجفاف الناجمة عن أسباب متعلقة
باألرصاد الجوية والجفاف الزراعي والھيدرولوجي ،واالقتصادي-االجتماعي ،مع إبالغ المعلومات المتعلقة
بالجفاف بصورة روتينية؛
فھم القيمة االقتصادية لمعلومات اإلنذار المبكر وإبالغھا؛
تطوير نظم إيصال فعالة لنشر المعلومات على مجتمع المستعملين من أجل تحسين صنع القرارات.
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 (19تقدير مدى مالءمة الشبكات ،وبخاصة ،شبكات األرصاد الجوية ،والشبكات الھيدرولوجية واإليكولوجية لمراقبة
الجفاف ونوعية البيانات.
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(

و(
ز(
ح(

كفالة إنشاء شبكة كافية ومنسقة من محطات األرصاد الجوية والھيدرولوجية واإليكولوجية في البلد لتوفير
خصائص مكانية جيدة لحاالت الجفاف؛
كفالة توفر ما يلزم من األجھزة التي تعمل بصورة جيدة لتوفير البيانات ذات الصلة في محطات األرصاد الجوية
والمحطات الھيدرولوجية واإليكولوجية؛
االستفادة الكاملة من أوجه التقدم في تكنولوجيا األجھزة ،مثل منصات جمع البيانات ) ،(DCPsومحطات الطقس
األوتوماتية ،وأجھزة القياس من بعد ،وأجھزة السبر الھيدرولوجي ألتمتة جمع البيانات؛
استخدام منتجات ذات شبكات تسامتية للتعويض عن الثغرات في شبكات المحطات من أجل إيجاد سالسل زمنية
لمنتجات مراقبة المناخ؛
تشجيع توفر واستخدام بيانات ومنتجات االستشعار عن بعد على نطاق أوسع وتوفير تدريب في مجال التفسير
السليم لھذه المنتجات لمديري الموارد الطبيعية وصانعي السياسات المتعلقة بھا .وفي الحاالت التي تشح فيھا
البيانات ،بحث استخدام المنتجات المستمدة من السواتل ،ومخرجات النمذجة العالمية ،والمدخالت المستمدة من
المبادرات العالمية التخاذ إجراءات؛
تنفيذ نظم فعالة إلدارة البيانات ومراقبة جودة البيانات ،بما في ذلك البيانات البديلة المتوافقة مع إجراءات مراقبة
الجودة في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛
كفالة االستدامة الطويلة األجل لشبكات األرصاد الجوية والشبكات الھيدرولوجية واإليكولوجية من أجل توفير
المعلومات ذات الصلة بصورة منتظمة لمجتمع المستعملين؛
تقييم احتياجات مجتمع المستعملين من حيث االحتياج لمعلومات معينة للقرارات الحساسة لعنصر الوقت.

 (20فحص الترتيبات واإلجراءات الراھنة لتنسيق جمع وتحليل بيانات األرصاد الجوية والبيانات الھيدرولوجية
واإليكولوجية وإزالة التفتت بين الكثير من الوكاالت والوزارات على مختلف المستويات اإلدارية.
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(

تشجيع التعاون الوثيق بين وكاالت األرصاد الجوية والوكاالت الھيدرولوجية واإليكولوجية وغيرھا من الوكاالت
ذات الصلة في جمع بيانات شاملة عن الجفاف؛
وضع بروتوكوالت معيارية لجمع البيانات وتحليلھا؛
إنشاء سلطة مركزية لتحليل بيانات األرصاد الجوية والبيانات الھيدرولوجية واإليكولوجية ومراقبة جودتھا من أجل
توليد منتجات متكاملة متعلقة بحاالت الجفاف؛
إقامة إطار تعاوني يضم البحوث والمراقبة وصنع القرارات /اإلدارة؛
تعيين األشكال األيسر استخداما ً للبيانات المتكاملة من أجل تيسير الوصول واالستخدام من قبل كل من البحاث
والممارسين.

 (21تقييم اإلجراءات القائمة لتشاطر البيانات وتطبيقاتھا في مجاالت مراقبة الجفاف والتأھب له والتخفيف من آثاره
واالستجابة له.
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(

استعراض الممارسات واإلجراءات الراھنة لتشاطر البيانات؛
تشجيع التفاعل المنتظم بين جميع الوكاالت والمؤسسات ذات الصلة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية
في تطوير منتجات مناسبة معينة للجفاف ألغراض التطبيق في جميع القطاعات التي تتضرر من الجفاف؛
األخذ بمعايير متفق عليھا لتشاطر البيانات والمنتجات مع جميع القطاعات المعنية بتأثيرات الجفاف؛
تشجيع سياسة للتبادل الحر والمفتوح وغير المقيد للبيانات والمنتجات مع جميع الوكاالت والمؤسسات المعنية في
القطاعين العام والخاص؛
إنشاء نظام مراقبة محكم لكفالة التشاطر الحر للبيانات والمعلومات والمنتجات بين المؤسسات والوكاالت بطريقة
جيدة التوقيت.
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 (22تقييم توفر األدوات والمنھجيات الداعمة لإلنذار المبكر والتخطيط للتأھب للجفاف ووضع السياسات المتعلقة به.
أ(
ب(
ج(

د(
ھـ(
و(

إجراء تقييم شامل لمخاطر الجفاف؛ وتحديد التھديدات المحتملة وتعيين درجة ھشاشة السكان المحليين والقطاعات
االقتصادية لحاالت الجفاف وكيفية اختالف ھذا الضعف من إقليم آلخر داخل البلد؛
تقييم القدرات الحالية في البلد لإلنذار المبكر بحاالت الجفاف ،وتحديد الفجوات واتخاذ خطوات مناسبة لتنمية
وتقوية القدرات الوطنية من أجل توفير إنذارات مبكرة فعالة بحاالت الجفاف .ويجب أن تكون نظم اإلنذار المبكر
قادرة على العمل في ظل توافر بيانات بكثرة وكذلك في األحوال التي تشح فيه البيانات؛
إعداد مواد إرشادية إلنشاء "نظم معلومات مراقبة الجفاف واإلنذار المبكر" التي ينبغي أن تشمل السمات الرئيسية
التالية ،على سبيل المثال ال الحصر ،دمج المعلومات المناخية والسطحية ومعلومات المياه الجوفية والمعلومات
الميدانية اآلتية من القطاعات سريعة التأثر بالجفاف من أجل تزويد صانعي السياسات )بدءاً من السياسيين
والموظفين العامين والمنظمات غير الحكومية ) (NGOsووصوالً إلى المجتمعات واألفراد( بمعلومات شاملة على
المستويات اإلقليمية والوطنية والمناطقية والمحلية؛
تقييم أدوات دعم القرار بالتعاون الوثيق مع مجتمع المستعملين في مختلف القطاعات ممن يتأثرون بحاالت الجفاف
وتحسين ھذه األدوات باالستفادة من أوجه التقدم الحالية لتوفير معلومات أفضل وأحسن توقيتا ً لصنع القرارات؛
تشجيع التعاون المتعدد التخصصات بين الراصدين الجويين ،والھيدرولوجيين ،وعلماء التربة ،واإليكولوجيين،
وعلماء المحاصيل ،والعلوم االجتماعية/السلوكية ،ونظام الرعاية الصحية وغيرھم في جمع البيانات بما في ذلك
البيانات الشرحية وتوليد منتجات جفاف لمجتمع المستعملين؛
دراسة قدرة المستعملين وصانعي السياسات على نشر األرقام القياسية المستخدمة للجفاف وقدراتھا؛

 (23تقييم القدرات الحالية للتوقعات والتنبؤات اإلقليمية لمدة الجفاف وشدته ،وتحسن مھارة ھذه التنبؤات وتعزيز إبالغھا
للمستعملين
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(

تشجيع االستثمارات التي توظف لتعزيز القدرات البحثية على المستويات الوطنية ،واإلقليمية والمحلية في أسباب
وتأثيرات عمليات تقلب المناخ والتنبؤ الطويل األجل بالمناخ من أجل توفير إنذارات مبكرة بالجفاف؛
التعاون مع المراكز العالمية المنتجة للتنبؤات الطويلة األجل ) (GPCsوالمراكز اإلقليمية للمناخ ) (RCCsلتعزيز
القدرة في البلد على توفير تنبؤات موسمية وتنبؤات داخل المواسم وفيما بين السنوات ومؤشرات المھارة للتوقعات
المتعلقة بالجفاف وصنع القرارات؛
تقييم حاالت الجفاف السابقة والراھنة في سياق االتجاھات والظواھر المتطرفة التي تؤثر على مدة بقاء حاالت
الجفاف وشدتھا؛
تحسين القدرة على التنبؤ بتوقعات الجفاف في المستقبل وتطويرھا؛
تعليم المستخدمين نسق التنبؤ وتوضيح عوامل عدم اليقين في التنبؤات بغية استخدام المعلومات في اتخاذ القرارات
الصائبة.

 (24تقييم المراحل األربع إلدارة مخاطر الجفاف :سرعة التأثر وتقييم المخاطر؛ ونظم المراقبة واإلنذار المبكر؛ والتأھب
والتخفيف من آثاره؛ واالستجابة لحاالت الطوارئ والتعافي.
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(
و(

إنشاء أسلوب لتقييم كل مرحلة من المراجل األربع؛
تنفيذ عملية للتغذية المرتدة بالمعلومات في دورة حياة الجفاف للتعلم من ممارسات الماضي في استراتيجيات
التخفيف من آثار الجفاف أو الوقاية منه ،والتأھب له ،واالستجابة ،والتعافي؛
كفالة إيصال اإلنذارات المبكرة إلى صانعي القرارات في الوقت المناسب وبأشكال مناسبة وإليجاد خطط جاھزة
للتأھب للجفاف واالستجابة له والتعافي من آثاره؛
ً
ً
ً
ً
ضمان أن يكون نظم اإلنذار المبكر بالجفاف دائما صالحة للعمل وتتضمن نھجا طبقيا قائما على شدة الظاھرة؛
استنباط حلول طويلة األجل لمعالجة نوبات الجفاف المتكررة التي تستمر لسنوات عديدة؛
تحديد مقداح مناسب ونوعي لكل قطاع من أجل تنفيذ إجراءات التخفيف من آثار الجفاف في الوقت المناسب.
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وإدماج مدخالت القطاع المتضرر في إعداد عتبات حث المراقبة واإلنذار والطوارئ والتقنين وما إلى ذلك )بما في
ذلك المعارف األصلية(.
 (25دراسة الحاجة إلى تطوير منتجات نھائية مفيدة ،أو معلومات ،أو أدوات لدعم القرار لتقديمھا إلى المستعملين النھائيين.
أ(

ب(
ج(
د(
ھـ(
و(

كفالة مشاركة مجتمع المستعملين في مختلف القطاعات المتضررة بالجفاف من البداية في تطوير منتجات نھائية
مفيدة ،ومعلومات وأدوات لدعم القرار من أجل كفالة تلبية المنتجات والمعلومات الحتياجات المستعملين وتوقعاتھم.
ويشمل المستخدمون وأصحاب الشأن الرئيسيون المعنيون بنظم اإلنذار المبكر الحكومات والوكاالت الحكومية
والمزارعين والحماية المدنية ولجان المستجمعات المائية والقطاع الخاص وشركات التأمين والخدمات اإلرشادية
والمنظمات غير الحكومية ) (NGOsوغيرھم كثير؛
تطوير أدوات مناسبة لدعم القرار ومنتجات نھائية مناخية تغطي جميع جوانب الجفاف من أجل مساعدة
المستعملين في صنع القرارات المتعلقة بإدارة مخاطر الجفاف؛
تقديم المعلومات إلى المستخدمين النھائيين بالطريقة التي يفضلون بھا تلقي المعلومات )المنصات الرقمية ،بما في
ذلك الھواتف المحمولة ،األوراق ،إحاطات وجھا ً لوجه ،وما إلى ذلك(؛
تعليم المستخدمين النھائيين تفسير المعلومات وتوضيح كيف يمكنھم استخدام ھذه المعلومات في اتخاذ إجراءات
للحد من المخاطر؛
إجراء استعراض بعد الحدث عنصر أساسي لمواصلة تحسين أدوات ومنھجيات دعم القرار .وكذلك إبالغ
المستخدم النھائي بالنتائج وعدم اليقين لبناء الثقة والطمأنينية؛
إدراج أفراد لخدمات االسترشاد والنھوض بقدراتھم على فھم واستعمال األرقام القياسية للجفاف لتحسين نشر
المعلومات المتعلقة بالمراحل األربع إلدارة مخاطر الجفاف.

 (26تقييم قدرة نظم اإليصال على تعميم البيانات ،والمعلومات ،والمنتجات والخدمات على المستعملين في الوقت المناسب
من أجل تعزيز فائدتھا في دعم القرار.
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(

إجراء استعراض لنظم اإليصال السابقة والحالية من أجل تعميم خدمات الجفاف على المستعملين النھائيين
واستخدام استنتاجات االستعراض وتوصياته كأساس إلنتاج نظم إيصال يسيرة االستعمال؛
إيجاد أسلوب/مسح لكفالة تلبية نظم اإليصال لالحتياجات المحددة لمختلف صانعي القرارات بصورة مرضية
وتعديل النظم حسب االقتضاء؛
تصميم عرض البيانات والمنتجات لتلبية االحتياجات الخاصة لمختلف جماعات صنع القرار )ال تجعل المستعملين
يفتشون في جمع البيانات ولكن وفر إمكانية الوصول للمنتجات المختلفة للجماعات المختلفة التخصصات ،مثل
الزراعة ،التعليم ،صانعي السياسات(؛
استخدام الطرائق األكثر فعالية للتكلفة والحديثة إليصال المعلومات ،بما في ذلك اإلنترنت ،والوسائط االجتماعية
)فيس بوك ،تويتر ،الخ( ،والتجمعات االجتماعية ،والھواتف المتنقلة ،والمذياع ،والتلفاز ،الخ ،المالئمة للظروف
المحلية؛
أكد على تدريب مجتمعات المستعملين على استعمال أدوات ومنتجات دعم القرار.
النھوض بالتأھب للجفاف وإجراءات التخفيف من آثاره

 (27استحدث تدابير طويلة ومتوسطة األمد على السواء لالستجابة للجفاف تعزز مفھوم إدارة المخاطر باعتبارھا عنصراً
جوھريا ً في أي سياسة وطنية إلدارة الجفاف مع تعزيز الرعاية البيئية.
أ( التأكيد على الحاجة األساسية إلى نظام للمراقبة/الرصد والتحليل؛
ب( تحديد أشد المناطق ضعفا ً وأسھلھا وصوالً؛
ج( تحديد مقادح أو عتبات للجفاف لبدء اتخاذ إجراءات؛
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د(
ھـ(
و(
ز(
ح(
ط(
ي(

التمييز بين الفترات الموسمية الجافة العادية وفترات الجفاف الطويلة في سياق تنفيذ تدابير اإلغاثة في حاالت
الطوارئ واالستجابة لھا؛
دعم اإلدارة المستدامة للمياه على المستويات المختلفة ،أي على المستوى الميداني وعلى مستوى المزرعة وعلى
مستوى حوض المياه وعلى المستوى الوطني ،من أجل التأھب للجفاف؛
مواصلة تقييم العواقب/التأثيرات االقتصادية-االجتماعية لحالة جفاف محددة؛
تحديد التدابير الطارئة التي ستحد من حالة الجفاف الراھنة مع الحد من أوجه الضعف في الحاالت التي تحدث
مستقبالً )ينبغي أن تكون ھذه التدابير متعادلة ،على األقل(؛
وضع استراتيجية فعالة لالتصاالت وبناء الوعي للتعليم العام .وكفالة نشر المعلومات التي تلبي احتياجات
المستخدمين في وسائط اإلعالم التي يمكن الوصول إليھا؛
تطوير سياسة لضمان وصول اإلغاثة إلى المجتمعات المحلية/القطاعات المتضررة في الوقت المناسب؛
توفير صندوق لإلغاثة واالستجابة في حاالت الجفاف كجزء من سياسة وطنية إلدارة الجفاف.

 (28تعزيز فرص التدريب لتحسين فھم كيفية تطبيق التنبؤات الموسمية وأدوات دعم القرار من جانب الجماعات الضعيفة
وداخل القطاعات الضعيفة من أجل تحسين القدرة على التحمل/القدرة على التعامل والتأھب.
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(

وضع خطة عمل )إدارة( لتنفيذ التدريب في مختلف القطاعات؛
التأكيد على تدريب المدربين )مثل ،أفراد خدمات اإلرشاد( من أجل تحسين إبالغ مجتمعات المستعملين بالصكوك
المتعلقة بالسياسة؛
التشديد على تطبيق المعلومات المتصلة بمخاطر المناخ ألغراض اإلدارة والسياسة العامة؛
فھم احتياجات المستعملين وإشراكھم في تطوير أدوات دعم القرار من البداية .وترجمة التنبؤات إلى لغة /مفھوم
يمكن للمستخدمين فھمھا /فھمه؛
استخدام وسائط اإلعالم إلشراك الجمھور وصانعي السياسات ولتلقى تغذية مرتدة بالمعلومات عن مدى فعالية
تدابير اإلغاثة في حاالت الطوارئ.

 (29تحديد الحوافز التي يمكن تقديمھا للقطاعات/الجماعات السريعة التأثر لتشجيع األخذ بتدابير اإلدارة القائمة على
المخاطر دعما ً لسياسة وطنية إلدارة الجفاف.
أ(
ب(
ج(
د(
ھـ(
و(

دعم إعداد وتنفيذ شبكات األمان االجتماعي التي توفر المساعدات المباشرة ألشد المناطق تضرراً ولألسر المعيشية
األشد ضعفاً؛
النظر في تقديم حوافز مالية )تنفيذ برامج متعمدة من الحكومة لتقديم قروض على أساس اإلعفاء الضريبي للتشجيع
على تطوير تدابير التخفيف من آثار الجفاف(؛
ربط اإلغاثة من الجفاف بإنشاء/تنفيذ الخطط المتعلقة بالجفاف عند أي مستوى )المستوى المحلي ،مستوى الدولة(؛
وضع سياسة لتوجيه جزء من األموال المخصصة لمدفوعات اإلغاثة من الجفاف في حاالت الطوارئ نحو تدابير
التخفيف للحد من تأثيرات حاالت الجفاف في المستقبل؛
تقييم الخطط أو البرامج الراھنة للتأمين ضد الجفاف من حيث مدى فعالية الخطط في تشجيع مكافأة الرعاية
الحكيمة للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛
استخدام جوائز للتأھب واالستجابة الفعالة للجفاف .واستخدام أموال ذات قيمة مماثلة لتمويل خطط التأھب.

 (30دعم التعاون المؤسسي /فيما بين الوكاالت .وتحديد نماذج ناجحة لكيفية تعزيز التنسيق بين الوكاالت أو الوزارات
لمراقبة الجفاف ،والتخفيف من آثاره واالستجابة والتخطيط له واإلبالغ عن تلك النماذج )مثل ،مرصد الواليات
المتحدة للجفاف ،ومرصد أمريكا الشمالية للجفاف ،والمرصد االسترالي ،ومرصد والية سييرا في شمال شرق
البرازيل ،ومراكز مراقبة الجفاف والمناخ )ومركز التنبؤ بالمناخ وتطبيقاته ) ،(ICPACومركز خدمات المناخ التابع
للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ) ،(SADC-CSCومركز إدارة الجفاف لجنوب شرق آسيا ).((DMCSEE
 (31دعم النھج المجتمعي في التأھب للجفاف والتخفيف من آثاره .ودراسة كيفية استخدام التدريبات والتمارين المتعلقة
بالجفاف بنجاح لتعزيز زيادة فعالية التنسيق المؤسسي ألغراض التأھب واالستجابة .وكفالة اإلدماج االقتصادي من
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ألراض والنساء الالتي تعولن األسر المعيشية وتعزيز
خالل التركيز على الفئات المھمشة والمزراعين غير المالكين
ٍ
برامج الشباب.
 (32جمع معلومات بشأن المعارف المحلية والتقليدية وإدماج المعارف التقليدية المجرَّ بة في عملية صنع القرار .ودعم
األنواع /المحاصيل األصلية والنباتات واألشجار وما إلى ذلك.
 (33ضمان وجود روابط بين العلم وجوانب السياسة العامة .وكفالة إتاحة التكنولوجيات والتدابير والممارسات المتوائمة
مع أحوال الجفاف مجانا ً.
تنفيذ تدابير االستجابة واإلغاثة في حاالت الطوارئ
التي تعزز أھداف السياسة الوطنية إلدارة الجفاف
 (34إقامة روابط كافية بين اإلنذار المبكر واإلغاثة واالستجابة .وسد الثغرات بين اإلنذار المبكر والتأھب من خالل
استخدام األدوات التقليدية واألدوات المعدة حديثا ً لتقييم اآلثار المشتركة بين عدة قطاعات وآثار تدابير اإلغاثة.
 (35إجراء تقييم سريع لحاالت الجفاف الطارئة المستمرة.
أ( إعداد أدوات تشخيصية للتقييمات السريعة؛
ب( إنشاء وتدريب فرق تشخيص مشتركة بين الوكاالت )مرحلة ما قبل الطوارئ(.
 (36تشجيع المساعدات العاجلة )االستجابة السريعة( بطريقة مستندة إلى العلم وموجھة نحو المستخدم.
 (37استخدام نھج "دوري الجفاف المقام بناء على دعوات ) "(IDTإلشراك أصحاب الشأن في المناقشات المنسقة،
والتخطيط للتأھب واالستجابة لظواھر الجفاف في القطاعات الرئيسية .فالنھج ) (IDTيمكن أن يستخدم في دعم التأھب
واالستجابة للجفاف على المستوى المؤسسي من خالل توفير أُطر ُتجرى من خاللھا تقييمات للتأھب واالستجابة،
وتحديد مواطن القوة /الثغرات في التأھب واالستجابة ،والبناء على األصول ،ومعالجة أوجه الضعف.
 (38إجراء بحوث لتقييم تدابير اإلغاثة من تأثيرات الجفاف على أوجه الضعف المجتمعية.
أ(
ب(
ج(
د(

تحديد دراسات الحالة على المستوى المحلي بشأن الكيفية التي يمكن إلدارة المخاطر أن تحد بھا من أوجه الضعف
)أي التقليل من التأثيرات وتحسين القدرة على التحمل(؛
تنويع األنشطة وحافظة األصول كاستراتيجية للتخفيف من أثر الجفاف )مثل ،إنتاج المحاصيل(؛
تقييم فعالية السياسات المتعلقة بالجفاف والبحث عن مجاالت للتحسين والتنقيح؛
استخدام أعداد خرائط المخاطر للتعرف على أوجه الضعف دعما ً للسياسات المتعلقة بالجفاف.
فھم تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء

 (39توثيق التأثيرات االجتماعية والبيئية واالقتصادية المتصلة بحاالت الجفاف السابقة واتجاھات التأثير في كل قطاع من
أجل الوصول إلى فھم أفضل لتكلفة عدم اتخاذ أي إجراء على جميع المستويات ولجميع القطاعات.
 (40فھم عالقات التكلفة/الفائدة بين التأثير التفاعلي الالحق للجفاف والسياسة الحكومية لإلغاثة في حاالت الطوارئ مقابل
سياسة حكومية قائمة على المخاطر موجھة نحو االستثمار في إجراءات التخفيف التي تقلل من تأثيرات الجفاف
والحاجة إلى تدخالت حكومية.
 (41التركيز على تكاليف الفرص البديلة التي يمكن أن تنبثق عن ترجمة العلم إلى إجراءات للسياسة العامة.
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السياسة الوطنية إلدارة الجفاف :الطريق قدما ً
 (42التحدي الذي تواجھه األمم في وضع سياسات وطنية قائمة على المخاطر فيما يتعلق بالجفاف ھو تح ٍد معقد ويتطلب
إدارة سياسية ونھجا ً منسقا ً داخل مستويات الحكومة وفيما بينھا ومع تنوع أصحاب المصلحة الذين ينبغي إشراكھم في
عملية وضع السياسات .وتتمثل إحدى األدوات التي أدت دوراً نشطا ً في توفير التوجيه في وضع سياسة للتأھب
للجفاف وخطط التخفيف من آثاره في الواليات المتحدة في عملية تخطيط مكونة من  10خطوات .وقد تم تعديل نھج
الخطوة بخطوة ھذا ،وھو مبين أدناه كنھج واحد لمساعدة األمم في عملية وضع سياسات وطنية للجفاف .وقد أدخلت
تعديالت طفيفة على المصطلحات التي استخدمت في عملية الـ  10خطوات األصلية لكي تعكس الھدف من وضع
سياسة وطنية إلدارة الجفاف مقابل خطة للتأھب أو للتخفيف من آثار الجفاف وھو ما كان مستھدفا ً منھا أصالً.
تعيين لجنة وطنية أو فريق عامل لسياسة إدارة الجفاف

الخطوة :1
الخطوة :2

ذكر أو تحديد أھداف ومقاصد وضع سياسة وطنية قائمة على المخاطر إلدارة الجفاف

الخطوة :3

العمل على مشاركة أصحاب المصلحة؛ وتحديد وحل المنازعات بين القطاعات الرئيسية المستعملة للماء
إجراء حصر للبيانات والموارد المالية المتاحة وتحديد الجماعات المعرضة للخطر

الخطوة :4

إعداد/كتابة المعتقدات الرئيسية لسياسة وطنية إلدارة الجفاف ،تشمل العناصر التالية:

الخطوة :5

 المراقبة ،واإلنذار المبكر ،والتنبؤ
 تقييم مخاطر وتأثيرات الجفاف
 التخفيف من آثار الجفاف واالستجابة له
الخطوة :6

تحديد االحتياجات الالزمة للبحوث وملء الفجوات المؤسسية

الخطوة :7

تحقيق التكامل بين العلم وجوانب سياسة إدارة الجفاف

الخطوة :8

نشر السياسة الوطنية إلدارة الجفاف وبناء وعي عام

الخطوة :9

وضع برامج تثقيفية لجميع الفئات العمرية وجماعات أصحاب المصلحة

الخطوة :10

تقييم وتنقيح السياسة الوطنية إلدارة الجفاف

 (43وتتطلب معتقدات أي سياسة وطنية للجفاف استعراضا ً وتنقيحا ً بصورة دورية إلدماج التكنولوجيات الجديدة ،والدروس
المستفادة ،والتغيرات في أوجه الضعف وما إلى ذلك .وتنصح األمم باستكمال تقييم دوري لسياستھا المتعلقة بالجفاف،
والقيام بتمارين في مجال الجفاف لكفالة تحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الوكاالت أو الوزارات الحكومية ومع
المنظمات الحكومية وغير الحكومية المختلفة ،ومراجعة أو تحديث السياسة العامة وفقا ً لذلك .وفي ھذا السياق ،يمكن
إيالء االھتمام إلى الجوانب التالية:
أ(

تعزيز التعاون واالستشارات واالتصاالت والسياسات القائمة على الدليل والتوقيت والشراكات بين عدة منظمات
– وطنية ودولية ومنظمات غير حكومية ) (NGOsوالقطاع الخاص ووسائط اإلعالم

ب( القيام بحمالت وطنية بمشاركة المنظمات الوطنية الخدمية واألكاديمية والبحثية والثقافية
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ج(

تجنب ازدواجية الجھود والموارد

د(

إنشاء نظم إقليمية لألرصاد الجوية والدعم

ھـ( تعزيز نھج استباقي إلدارة الجفاف ،يتضمن استخدام نظم اإلنذار المبكر
و(

إنشاء نظام يتيح اإلدارة المتكاملة للموارد المختلفة ،السيما في أقل البلدان نمواً

ز(

التشديد على نشر المعلومات على جميع المستخدمين بجميع اللغات

ح(

تقييم األنشطة المختلفة التي تتنافس على استخدام المياه

ط(

دعم التشريعات المكرسة الستخدام الموارد المائية وإدارتھا

ي( تحسين نظم معالجة مياه الصرف

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