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فجلفااطر خمالث لثاالفصل ا
تظل باجلفاف املرتبطة تلك والفيضانات، املدارية باألعاصري املرتبطة املخاطر عكس على 
حصر يتم وال . ًوضوحاأقل  اجلفاف خماطر تكون ما ًاغالبولذلك  جيد، بشكل مفهومة غري 

تطبيقها  جيرى اجلفاف أخطار لقياس العاملية فاملعايري منهجي، بشكل والتأثريات اخلسائر 
ببطء، وهناك صعوبات فيما يتعلق جبمع البيانات. 

جد يوال ن آلاحتى و،فقطيتها ابديف ف جلفااطر ملخاملة لشااتلتقييمافا، لكلذنتيجة و
فجلفااتاثريتأن أىل إلة حلااتسااردتشري و.فجلفااطر املخبه ق ثوموملي عاج ذمنو

طرخمان أويبدحيث ، رمطاألاطسقوم نتظاامعدو أنقص ىل إفقط ًئياجزى تعزن أميكن 
بليةقاولفقر ا :تشملهي و .تملسبباامن عة جمموبفعل من لزامر على تنشأ ف جلفاا
منو ولتصنيع او، لتحضرابسبب ه مليااعلى لطلب اة ديازو؛ يفيةلراطق ملناايف ر لتضرا
، لضعيفةاوألة لفعااغري كمة حلواو،بةلرتاوهمليااةرادإءسوو،عيةارلزاتعاوملشرا

.خملنااتغري وت تقلباو

خماطر. إىل اجلفاف أخطار وحتول التضرر، وقابلية التعرض من املسببات هذه مثل وتزيد 
الريفية باألسر منها الكثري تتعلق حيث ولكن بقوة، متداخلة واملسببات التأثريات تكون وقد 

تعزيز أن إال ضئيل. ًحالياللمخاطر  للتصدي تصادياالقأو  السياسي احلافز فإن لفقرية،ا
ضرورية ستكون املخاطر، حوكمة من يتجزأ ال ًجزءاباعتبارها  اجلفاف، خماطر حوكمة 

خطوة إال هو ما الفصل وهذا املقبلة. العقود خالل البلدان من الكثري يف احلياة جودة الستدامة 
هلا الكامل اقالنطوكشف  فهم وإن للجفاف. العاملية املخاطر تعقيدات عرض سبيل يف أوىل 

هو التحدي الذي جيب معاجلته يف السنوات املقبلة.  
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2011
الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية

تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2011
الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية
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NEW MEXICO 

 في عام 1999، تشير البيانات إلى ًاجلفاف بدأ رسميا
أنه من املمكن أن يكون ذلك قد بدأ في عام 1996 أو
حتى في عام 1994؛ ويرجع عدم اليقني إلى أن أجزاء  
كبيرة من املستعمرة يتم رصدها بشكل سيئ.

وال ترجع بعض أسباب هذه الكارثة بشكل مباشر 
لتناقص هطول األمطار خالل فترة اجلفاف. فقد 
انخفض التساقط السنوي للثلوج خالل الثمانني  

2(، وبحلول الستينات كان-املاضية )شكل 3ًعاما
 من االنهار الكبرى التي ًقد جف أكثر من 30 نهرا

يعتمد عليها شعب نافاجو في تربية املاشية 
1( )ريدستير وآخرون،-واإلنتاج الزراعي )شكل 3

2010ً(. ومنذ ذلك احلني، أصبحت التربة أكثر جفافا
ً،بسبب ارتفاع درجات احلرارة خالل األشهر األكثر دفئا

مما زاد من ندرة املياه )فايس وآخرون، 2009(.

ومع ذلك كانت هناك عوامل أخرى مثل التهميش 
السياسي والفقر في املناطق الريفية هي التي 
حولت مشكلة اجلفاف املناخي إلى كارثة لشعب 
نافاجو. وقد تأسست مستعمرة نافاجو في عام 
1868 في منطقة نائية شاسعة تغطي أربع 

واليات )والية أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو ويوتا(. 
وتقع معظم مساحة املستعمرة في الثلث األكثر

 من املوطن األصلي لشعب نافاجو، وذلك ًجفافا

  3-1شكل
شعب نافاجو وتدفق 

افاجو نعب النسبة لشر اجلفاف باط3-1 خم

يف جوافانعبلشةرثملؤالقضيةاضحتو
يكيةرمالاةملتحداتيااللوابرغبجنو

فاللجفتاثريأتنهأبفصيواممًاكثرينأ
.رامطألالهطومعدىلإفقطًائيجزجعري
لتهميش الكذيفامبتاملسبباتعداسقدو
يفيفيةرلاطقملناايفرلفقاوسيالسيا

سعةاوثةراكىلإخيملناافاجلفايلحتو
.لهكمأبعبلشقالنطا

 ذا أبعاد تاريخية، بني ًشهد شعب نافاجو جفافا
عامي 1999 و2009. فالعديد من الينابيع التي مت
فحص عينات من مياهها في عام 1999 لدراسة 
نوعية املياه جفت بحلول عام 2002 وظلت جافة 
منذ ذلك احلني. كما ارتفعت ملوحة اآلبار واملياه 
اجلوفية بحيث لم يعد من املمكن استخدامها 

للشرب من قبل البشر أواملاشية. وقد هلك أكثر من  
 30000 رأس من رؤوس املاشية مابني عامي 2001
و2002 فقط، كما أن مجتمعات بأكملها نفدت
منها املياه )ردستير وآخرون، 2010(. وبالرغم من أن 

ًاجملارى املائية تاريخيا
UTAH
 COLORADO
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تدفق دائم صغير مجرى دائم مجرى متقطع مجرى دائم 
1942 )هاك( 1960-1950

)كولي وآخرون( مجرى متقطع 
1960-1950 

)كولي وآخرون(
مجرى دائم 

1913 )غريغوري(-1909 )املصدر: ميستر، 2010( 

55 



2011 لعام الكوارث خماطر من احلد بشأن العاملي التقييم تقرير
التنمية تعريف وإعادة املخاطر عن الكشف

         
     

         
     

  

     
       

      
     

     
     

     

     
      

         
      

      
      
      
      

      
      
      
        
       
     

    

  

        

 املتوسط السنوي لتساقط الثلوج )باملليمتر(3-2 شكل

املتوسط السنوي
لتساقط الثلوج في 
25 محطة لألرصاد 
اجلوية في أو حول شعب  

 2010(-نافاجو)1930
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ألن أصحاب املزارع أخذوا أفضل أراضي املراعي
ألنفسهم )ريدستير وآخرون، 2010(. وفي خالل 

الثالثينيات من القرن املاضي بدأت احلكومة تطلب
من أعداد رؤوس تصاريح لتربية املاشية، مما حد ّ

املاشية التي متتلكها كل أسرة وفرض عليها أن 
تبقى في واحدة من مناطق الرعي العشرين والتي 
جرى ترسيمها آنذاك )يوجن، 1961؛ وايت، 1983؛ 

كيلي وويتلي، 1989(. وهذا التقييد النهائي أوقف
ممارسة تقليدية إلدارة تأثير اجلفاف في نافاجو وهي
نقل املاشية عبر حدود املقاطعة إلى مناطق أقل 

من اجلفاف )وايت، 1983؛ كيلي وويتلي، 1989؛ ًتضررا
ايفرسون، 2002(. وقد أدت بعض تقاليد وممارسات
ً، مثلشعب نافاجو إلى زيادة مخاطر اجلفاف أيضا

تفضيلهم املستمر للماشية على األنواع األخرى، 
 عن سياسات حكومة الواليات املتحدة ًفضال

األمريكية وشعب نافاجو التي تتطلب من األسر
امتالك ماشية حتى تتمكن من تثبيت حقوق 

االستخدام التقليدي لألراضي حتى لو كان هؤالء 
األفراد قد عاشوا في هذه األراضي ألجيال )ريدستير 
وآخرون، 2010(. وحتى مع القيود املفروضة على
الرعي، فقد جتاوزت القطعان القدرة االستيعابية
لألراضي منذ ستينات القرن املاضي )يوجن، 1961؛ 

وريدستير وآخرون، 2010(.

وقد أدت تلك السياسات، في سياق نقص وفرة املياه، 
إلى حدوث الفقر املتوطن حتى قبل أن يبدأ اجلفاف 

دخل الفرد األخير. وفي عام 1997، بلغ متوسط 
أقل من 6000 دوالر أمريكي، وكان 60 في املائة من 
شعب نافاجو يعانون من الفقر، ويعيشون في بيوت 
بدون ماء أو كهرباء. وتخفف املدخرات من تأثيرات 
اجلفاف ولكن ألن الكثير من مدخرات شعب نافاجو 
يتم استثمارها في املاشية، فإن شبكة األمان هذه 
نفسها قابلة للتضرر من جراء اجلفاف )ريدستير 

وآخرون، 2010(. وقد لعبت مسببات اخملاطر جميعها

مثل التنمية غير املالئمة، وسوء إدارة املوارد املائية، 
وضعف احلوكمة على املستوى احمللي وعدم املساواة، 

 في حتويل اجلفاف املناخي إلى سلسلة من ًدورا
اخلسائر والتأثيرات املتتالية. 

اف 3-2 أخطار اجلف

خية امنة رهظاهو خي املنافاجلفانإ
ًاكثريلكن و،تهاذحد يف ًارخطليست و

خية امنف ورظمع وبينه خللط ايتم ما 
هو و.لةلقحوامثل ، بهتبطة رمىرخأ
فاجفىل إليتحوا معندًارخطصبح ي
على  يعتمدا ذهو، جيلوورهيدو أعي ارز

ل هطوم عدد رجمليس و،ىرخأتامسبب
ار. طاألم

يةراملداصيرعاألباتبطة ملراطرخملااعكس على 
.مةمفهوغير ف جلفااطرمخال اتزفال ،لزاللزاو
ًاجيده متييزيتم خي ملناافجلفاانأمنغم لراعلىو

عيارلزافجلفااسقيال ايزفال ،يدامتزبشكل 
3-1ر طاإنظرا)ًياحتديشكل جي لوورلهيداو

،يدلتحدبكثير قل أمهتمااعطيأكما  (.يفرللتعا
قدو.طرخملااههذت مسبباجلة معاعن هيك نا
قيةامصدت اذملية عاج ذمناء بنات الومحاثبتت أ
ئرخساتسجيل يتم ال و،بتهاصعوف جلفااطر خملا
من غملراعلىو.منهجيبشكل ف جلفااتاثيرتأو
فقد ،فجلفااتاثيرتأحجم على ة يداملتزالةدألا
تساسياو أطرأيربتطون البلدامن قليل د عدم قا
تحلتميااعنلتعبير ايتمال و،فجلفااطرمخاة رادإل
من حلدافير ستثمالالية دقتصاالاوسية لسياا

.ضعيفبشكل ال إفجلفااطر مخا
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وعادة ما يتم تعريف اجلفاف املناخي على أنه نقص 
في هطول األمطار، لفترات تتراوح بني بضعة أشهر 

 ما تتغير ًإلى عدة سنوات أو حتى عقود. وغالبا

اف إطار 3-1 أنواع اجلف

خيملناافجلفاا:فجلفاامنمة عاع انوأثة ثالك هنا

فجلفاايشيرو.جىلوورلهيدافجلفااوعي ارلزافجلفااو

ةفترى مدعلى ر مطاألالهطوقص تنالى إخيملناا

نتكوما عندث يحدنه فإعي ارلزافجلفااماأ.منيةز

عياملراوصيل حملااعملدفية كاغير بة لترابة طور

ثيحدبينما  .عيلراضيارأفيتعيش لتي اعانوألاو

همليااتيامستوثر تؤما عندجي لوورلهيدافجلفاا

،رنهاألاو،تنااخلزاو،تالبحيرافيسط ملتوامنقل أ

عيةارلزاغيرنشطة ألاعلىفية جلواهمليااولواجلداو

طقملناافيه مليااكستهالاو،فيهلتراو،حةلسياامثل 

.لبيئياملنظااعلىظ حلفااوقة لطااجنتاإو،يةحلضرا

)املصدر: ويلهايت وباكانون-سميث، 2005؛ االستراتيجية 
الدولية للحد من الكوارث، األمم املتحدة، 2009( 

حدة اجلفاف طويل األمد مبرور الوقت وقد يؤثر على
مناطق مختلفة. على سبيل املثال، انتقل اجلفاف 
املناخي في اسبانيا بني عامي 1991 و1995 من  

3(.-الغرب إلى الشرق ثم إلى اجلنوب )شكل 3

وحتى اعتماد املؤشر القياسي لهطول األمطار  
2(، لم يكن هناك معيار متفق-)انظر إطار 3ًمؤخرا

 لتحديد وقياس اجلفاف املناخي. وقد ًعليه عامليا
استخدمت هيئات األرصاد اجلوية الوطنية معايير
مختلفة، مما جعل من الصعب حتديد متى وأين  

يحدث اجلفاف بالضبط.

ومن شأن تطبيق املؤشر القياسي لهطول األمطار 
أن يعزز من قدرات البلدان على رصد وتقييم اجلفاف  
ًاملناخي. وعلى الرغم من بساطة املؤشر، فإن بلدانا
كثيرة جتد صعوبة في استخدامه بسبب عدم 

 من محطات رصد هطول األمطار وجود عدد كاٍف
في بعض املناطق، وذلك بسبب تدني األولوية

املمنوحة لرصد األخطار في امليزانيات احلكومية. 
فقد انخفض عدد محطات رصد هطول األمطار 
لدى الهيئة الوطنية لألرصاد اجلوية في اسبانيا،  

ديسمبر/كانون أول 1992 

ديسمبر/كانون أول 1994 

ديسمبر/كانون أول 1991 

ديسمبر/كانون أول 1993 

ديسمبر/كانون أول 1995 

رطب للغاية 

رطب جدا 

رطب متوسط 

رطب خفيف 

جاف خفيف 

جاف متوسط 

جاف جدا 

جاف للغاية 

3-3 شكل
املؤشر القياسي 

لهطول األمطار لفترة 
 في أسبانيا 12ً شهرا

خالل فترة اجلفاف من 
1995-1991
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4-3 شكل
اخلريطة العاملية املقدرة 
باستخدام املؤشر 
القياسي لهطول  
األمطار لفترة 6
أشهر )أبريل/نيسان — 
سبتمبر/أيلول 2010( 

إطار 2-3 قياس اجلفاف املناخي

لقياس  ً عامليا ً معيارا باعتباره 2009 عام في األمطار لهطول ً موحدا ً مؤشرا اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة ا عتمدت
الوطنية اخلدمات قبل من استخدامه املشجع ومن اجلفاف «. ملؤشرات لنكولن »إعالن خالل من وذلك املناخي اجلفاف
هذا  قبول في النظر وسيتم إقليم، كل في املستخدمة األخرى املؤشرات إلى باإلضافة والهيدرولوجية، اجلوية لأل رصاد

 .2011 يونيو/حزيران منتصف في عشر السادسة دورته فى اجلوية لألرصاد العاملى املؤمتر فى ا ملؤشر

بيانات على يعتمد ً وبسيطا ً ومرنا ً قويا ً مؤشرا )1995 ،1993 وآخرون، )ماكى األمطار لهطول القياسي املؤشر و يعتبر
على األمطار هطول املؤشر ويقارن اجلفاف. فترات دورات/ وكذلك الرطوبة فترات دورات/ حتديد وميكنه األمطار، هطو ل
وإدواردز 1994؛ )غتمان، املوقع نفس فى الطويل املدى على األمطار متوسط مع — ً شهرا 24 إلى 1 من عادة — مد ة

.)1997 و ماكي،

حلساب سنة( 60-50 األمثل النحو )على سنة 30-20 عن يقل ال ملا الشهرية األمطار هطول بيانات توافر يلزم ذلك و مع
وأن املواقع، من العديد في كاملة بيانات سلسلة وجود لعدم ً ونظرا )غتمان، 1994(. األمطار لهطول القياسي ا ملؤشر
الضرورى من فإنه األمطار، سقوط رصد محطات من الكافي العدد لديها ليس للجفاف املعرضة املناطق من ا لعديد
القياسي املؤشر استخدام ميكن كيف 1 -3 جدول ويوضح واجلغرافية. الزمنية الفجوات على التقديرات تطبيق تقنيات

اجلفاف. شدة من مختلفة مستويات احتماالت حلساب أشهر 3 لفترة األمطار لهطو ل

املؤشر باستخدام ،2010 سبتمبر/أيلول شهر نهاية في املناخي اجلفاف للرطوبة/ العاملي التوزيع 4-3 شكل و يوضح
الغابات بحرائق واملرتبط روسيا في اجلفاف األحمر، باللون اخلريطة، هذه وتوضح أشهر. 6 لفترة األمطار لهطول ا لقياسي

طبيعي. بشكل رطب مناخ وهو البرازيل، غرب وفي األول(، الفصل في مناقشتها متت  )التي

أشهر 3 لفرتة األمطار هلطول القياسي املؤشر باستخدام اجلفاف حدوث احتمال جد ول 1-3

 2.5جفاف حاد  >-2.0

عدد مرات الحدوث لكل 100 سنةالفئةالمؤشر القياسي لهطول األمطار
 33جفاف خفيف 0 إلى 0.99

 10جفاف متوسط -1.00 إلى -1.49
 5جفاف شديد -1.5 إلى -1.99

)املصدر: سيفاكومار وآخرون، 2010( 

)املصدر : املعهد الدولي للبحوث، 2010( 

3.0 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1- 1.5- 2- 2.5- 3.0
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5-3 شكل متوسط عدد محطات األرصاد اجلوية
 5000 من الذروة ًعلى سبيل املثال، إلى النصف تقريبا

متوسط عدد محطات
5(-التي بلغتها في منتصف السبعينات )شكل 3

)ميستر، 2010(.
قياس هطول األمطار 
التي تديرها هيئة 

األرصاد اجلوية الوطنية  
ًفي اسبانيا بالسنة

وفي أمريكا الوسطى، يقع عدد أكبر من محطات
الطقس بالقرب من ساحل احمليط الهادي )شكل 

6(، مما يشكل عقبة أمام إجراء حسابات دقيقة-3
باملؤشر القياسي لهطول األمطار ناحية الكاريبي
وهي الزمة للرصد والتخطيط اإلقليمي للجفاف 
)برينيس توريس، 2010(. وميكن أن يقوم االستشعار 

ً، ولكن مناذج املؤشرعن بعد مبلء هذه الفجوة جزئيا
القياسي لهطول األمطار ال تزال بحاجة إلى معايرة 
باستخدام البيانات الفعلية لهطول األمطار )داي، 
2010(. وألن اجلفاف املناخي هو ظاهرة مناخية،

 في حد ذاته، يلزم توفير بيانات إضافية ًوليس خطرا
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)املصدر: ميستر، 2010( 

لتحديد وقياس أخطار اجلفاف.

ولقد توصل اخلبراء اآلن إلى توافق في اآلراء بأنه 
ينبغي قياس اجلفاف الزراعي باستخدام املؤشرات 
املركبة التي تراعي هطول األمطار، ورطوبة التربة، 
ودرجة احلرارة، ونوع التربة واحملصول، واجملاري املائية، 

 عن ًواملياه اجلوفية، وكتلة الثلوج وغيرها، فضال
السجالت التاريخية اخلاصة بتأثيرات اجلفاف 
 غير أن 1)املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، 2010(.

هذه املؤشرات تتطلب بيانات ال تتوفر إال في عدد
0 150 300 

3-6شكل
توزيع محطات األرصاد 
اجلوية في أمريكا  

الوسطى 

)املصدر: برينيس توريس، 2010(قليل من البلدان في الوقت احلاضر، ومعظمها في

أمريكا الشمالية وأجزاء من افريقيا. ويجرى العمل 
 لتحديد مؤشرات للجفاف الهيدرولوجي، ًأيضا

 بسبب قيود البيانات ًيواجه حتدياًولكن هذا أيضا
 2وتعقيدات النمذجة.

اف 3-3 تأثريات اجلف

فاجلفاتاثريتأورئاخسعن غ بالإلايتم 

أن معظم الوفيات املرتبطة باجلفاف واملسجلة في 
قاعدة بيانات الكوارث الدولية وقعت في البلدان 

 من الصراعات السياسية واألهلية. ًالتي تعاني أيضا
كما أن الوفيات الناجمة عن اجلفاف والتي سجلت
ً،منذ تسعينات القرن املاضي كانت ضئيلة جدا
حيث بلغت 4472 حالة وفاة فقط من عام 1990
وحتى عام 2009 )قاعدة بيانات الكوارث الدولية، 

2010b(. ويتم تسجيل تأثيرات اجلفاف بشكل سيء
على الصعيد الدولي. ومن أسباب ذلك عدم وجود

 .فقطن ادبلبضعة يف منهجي كل بش
ضحةاوتاثريأتكاهننت اكنإوحتى 

سبل وعي ارلزاجانتإلاعلى ة كبريو
يةرحلضات عاالقطاويفية رلاملعيشة ا

ًايضأفاجلفايسبب و.يةداقتصالاو
م لنظاارهوتدوتاعارلصاوةرهلجا
.لبيئيا

 منذ ًفي حاالت اجلفاف التي مت اإلبالغ عنها دوليا
عام 1900، توفي أكثر من 11 مليون نسمة وتضرر
أكثر من 2 بليون نسمة )قاعدة بيانات الكوارث 

الدولية، 2010b(، أي أكثر من أي خطر مادي آخر. إال

أضرار واضحة خارج القطاع الزراعي، وارتفاع نسبة 
اخلسائر غير املباشرة مقارنة باخلسائر املباشرة، 

والطابع املعقد للغاية للوفيات الناجمة عن اجلفاف، 
والتي تعتمد إلى درجة كبيرة على سبل العيش  

)بيلو وآخرون، 2007(.

 لعدم وجود بيانات بشكل منهجي، فمن ًونظرا
املستحيل تقدمي تقييم عاملي ألمناط واجتاهات
تأثيرات وخسائر اجلفاف. ومع ذلك تقدم األدلة 

املتوفرة داللة جيدة على حجم وترابط التأثير على 
الوفيات، وسبل العيش الريفية، واألمن الغذائي، 
واإلنتاج الزراعي، والتنمية االقتصادية واحلضرية، 
والهجرة، والصراع، والبيئة واإلنفاق العام )جدول 

.)2-3 

59 



2011 لعام الكوارث خماطر من احلد بشأن العاملي التقييم تقرير
التنمية تعريف وإعادة املخاطر عن الكشف

         
     

         
     

ملاعلاءحناأفخمتليف جي لوورهليداوعي ارلزافاجلفاتاثريأتعلى لة دأ 3-2ل وجد           

دوليًا، يوجد نقص حاد في تسجيل الوفيات الناجمة عن مخاطر الجفاف فى الوقت الحالي، وقد تكون الوفيات الناجمة عنالوفيات والرفاه 
الجفاف أعلى بكثير مما يتم تسجيله، وهناك العديد من الوفيات غير المسجلة أوالتي تعزى إلى أسباب أخرى. فعلى سبيل  
1990 و2009. وعلى النقيض، سجلت قاعدة بيانات فقط بين عامي المثال في موزمبيق هناك 18 حالة وفاة مسجلة دوليًا
حالة وفاة فى نفس الفترة الزمنية )قاعدة بيانات الكوارث الدولية، الخسائر الناجمة عن الكوارث فى موزمبيق 1040

 2010b؛ المعهد الوطني إلدارة الكوارث، 2010(.

األسر الريفية الفقيرة التي تعتمد في معيشتها على الزراعة البعلية أكثر قابلية للتضرر من الجفاف وأقل قدرة على وتعّد
مقاومة واستيعاب الخسائر. وتشمل عواقب الجفاف زيادة الفقر، وانخفاض التنمية البشرية وتأثيرات سلبية على الصحة 
 ،)2009 2008؛ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، األمم المتحدة، والتغذية واإلنتاجية )دى ال فوينتي ودركون،

ما تستطيع  وانخفاض القوة الشرائية وزيادة التفاوت في الدخل )راثور، 2005(. وكما هو الحال بالنسبة لشعب نافاجو، فنادرًا
األسر الريفية الفقيرة حشد أصول كافية لتعويض الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية، في حين يؤدي الجفاف إلى  

إضعاف آليات التكيف لألسر والمجتمع بسبب تأثر أعداد كبيرة من األسر بالجفاف في وقت واحد ولفترات طويلة.3

سبل العيش الريفية 
واألمن الغذائي واإلنتاج  

الزراعي

انخفاض محصول الموز في الدومينيكان بنسبة 43 في المائة،  في منطقة الكاريبي، شهد الجفاف بين عامي 2009 و2010
20 في المائة عن المتوسطات التاريخية، كما انخفض وانخفاض اإلنتاج الزراعي في سانت فنسنت وغرينادين بنسبة

محصوال البصل والطماطم في أنتيغوا وبربودا بحوالي 25-30 في المائة.

وشهدت أستراليا خسائر تقدر بنحو 2.34 بليون دوالر أمريكي بسبب الجفاف خالل عامي 2002-2003، وتقلص الناتج 
في المائة. وكان ثلثا الخسائر زراعية، ويعزى الباقي إلى التأثيرات البالغة التي شملت القطاعات المحلي اإلجمالي بنسبة 1.6

االقتصادية األخرى )هوريدج وآخرون، 2005(.

183 مليون طن بالمقارنة مع 212 مليون  2002، انخفض إنتاج الحبوب الغذائية في الهند إلى خالل فترة الجفاف في عام
طن في العام السابق )شو وآخرون، 2010(.

وفي فترة الجفاف التي تعرضت لها الجمهورية العربية السورية في عامي 2007-2008، عانى 75 في المائة من 
50 في المائة عن المزارعين في البالد من فشل المحاصيل بشكل كامل، وانخفضت عدد رؤوس الثروة الحيوانية بنسبة

مستوى ما قبل الجفاف بعد أكثر من سنة من انتهاء الجفاف )عريان وآخرون، 2010(.

موزمبيق واحدة من البلدان القليلة التي لديها قاعدة بيانات للكوارث تسجل بطريقة منهجية خسائر الجفاف )المعهد الوطني تعّد
إلدارة الكوارث، 2010( ولذا فإن الحجم الحقيقي لمخاطر الجفاف يصبح واضحًا. ومنذ عام 1990، تسببت أحداث الجفاف 
11.5 مليون نسمة )شكل 3-7(. وهكذا، فإن عدم  في تلف 8 ماليين هكتار من المحاصيل )دمر نصفها تمامًا( وتضرر
عن خسائر الجفاف بشكل واضح يقلل من إبراز مخاطر الجفاف والحتميات االقتصادية والسياسية للحد منها، اإلبالغ دوليًا
وكذلك يخفي عواقبه الكبيرة على سبل العيش وصغار المزارعين، خاصة المزارعين من المسنين والنساء واألسر التي  

تعولها النساء.

التنمية الحضرية  
يقلل الجفاف من إمدادات المياه لالستخدام المنزلي والصناعي ولتوليد الطاقة، مما يؤثر على المدن والقطاعات غير الزراعية  واالقتصادية

في زيمبابوي، أدى نقص المياه والكهرباء وتراجع اإلنتاجية لالقتصاد. وعلى سبيل المثال، خالل الجفاف في 1991- 1992
2 في المائة )روبنسون، 1993؛ بنسون وكالي،  في المائة إلى انخفاض عائدات التصدير بنسبة الصناعية بنسبة 9.5
100 مليون دوالر امريكي  1998(. وبلغت التكلفة اإلجمالية لإلقتصاد من خفض إنتاج الطاقة بسبب الجفاف أكثر من

و3000 وظيفة )بنسون وكالي، 1998(.

24 وفي عام 2008، هدد جفاف شديد في جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية إمدادات المياه الالزمة لتبريد أكثر من
2003 إلى خفض  104 في البالد. وأدى الجفاف األوروبي والموجة الحارة في عام من المفاعالت البالغ عددها نوويًا مفاعاًل
إلى انخفاض إنتاج البالد من الطاقة  اسابيع، وأدى أيضًا قدرة فرنسا على توليد الطاقة النووية بنسبة 15 في المائة لمدة 5
2008(. وفي منتصف الجفاف الذي حدث في أسبانيا في الفترة 1991- في المائة )هايتاور وبيرس، الكهرومائية بنسبة 20
في المائة وعانى 12 مليون نسمة من سكان المدن بشدة من محدودية  1995، انخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 30

توافر المياه )ميستر، 2010(. 

الهجرة
يرتبط الجفاف بالهجرة. ففي الجمهورية العربية السورية ترك مليون شخص المناطق الريفية إلى المدن بعد الفشل المتتالي 
)عريان وآخرون، 2010(. وكنتيجة للجفاف المتكرر وسبل المعيشة الريفية  للمحاصيل الزراعية في الفترة 2007 – 2009
.)2010 المهمشة، هاجر نصف سكان الريف في المكسيك إلى المراكز الحضرية خالل القرن العشرين )نيري وبريونيس،

وفي والية راجاستان، بالهند، يؤدي الجفاف بانتظام إلى الهجرة القسرية، وزيادة الديون واالقتراض، وانخفاض استهالك  
من القرن الماضي، فقد كان عامًا إلى أن الجفاف قد حدث في 47 الغذاء والبطالة وتدهور الصحة )راثور، 2005(. ونظرًا

له تأثيرا عميقا على سبل العيش الريفية.

وتؤدي الهجرة الي تغيير أنماط صناعة القرار داخل األسر، حيث تؤدي في كثير من األحيان إلى زيادة األسر التي تعولها 
النساء. وتوضح دراسات الحالة من األردن ولبنان أن ديناميكيات األسر واألدوار العامة للمرأة قد تتغير بشكل ملحوظ نتيجة  

للهجرة المرتبطة بالجفاف )عريان وآخرون، 2010(. 
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يساهم الجفاف في احتماالت نشوب الصراع من خالل التسبب في النزوح والهجرة، وزيادة التنافس على الموارد الشحيحة 
الصراع

وتفاقم التوترات العرقية، وتشجيع المزارعين الفقراء في المناطق الريفية على االنضمام إلى جماعات المقاومة المسلحة 
في وساهم الهجرة موجات دوثبحالجفاف  عجل الماضي، القرن خمسينات ومنذ 2007(. روفيني، 2007؛ وأدجر، )بارنيت 

الصراعات الحادة في الهند وبنغالديش. وكانت موجات الجفاف خالل الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من العوامل 
 2007(.التي عجلت بالصراع العرقي والمناوشات على الحدود بين موريتانيا والسنغال )روفيني،  

 عام من الجفاف في شرق افريقيا االستوائية عن وجود أدلة على حدوث مجاعة واضطرابات سياسية كشف تحليل 1100
2000(. كما أنه قد يكون  )فيرشورين وآخرون، وهجرة على نطاق واسع من جراء الجفاف خالل ستة قرون قبل 1895

(. وفي اآلونة األخيرة، ارتبطت1910 )نيري وبريونيس، 2010 في إشعال فتيل الثورة المكسيكية في عام ًساعد أيضا
1992(، وساهم حاالت الجفاف بأعمال الشغب التي وقعت في المغرب خالل الثمانينات من القرن الماضي )سورينجن، 

1991 )روفيني، 2007(. الجفاف كذلك في انفصال اريتريا عن اثيوبيا في عام  

يؤثر الجفاف على الموائل والمسطحات المائية واألنهار والجداول، وقد يكون له تأثيرات بيئية كبيرة، ويزيد من قابلية تضرر
البيئة

؛ شو؛ المركز الوطنى لمكافحة الجفاف، 2006األنواع وهجرتها، كما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي )ليك، 2003
 هكتار من المستنقعات 100000، ساهم الجفاف في فقدان ما ال يقل عن 1999 و2005وآخرون، 2010(. وبين عامي  

1995 بشكل 1999 – 2005(. وفي اسبانيا، أدى الجفاف في الفترة المالحة على طول ساحل فلوريدا )سيليمان وآخرون،
غير مباشر إلى تجفيف األراضي الرطبة مما أدى إلى تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية في المناطق الساحلية، وزادت 

63 في المائة مقارنة مع العقد السابق )ميستر، 2010(. المساحة المتضررة من حرائق الغابات في جنوب اسبانيا بنسبة  

تشير التأثيرات السائدة إلى زيادة المنافسة والصراعات بين مختلف القطاعات المستخدمة للمياه والحاجة إلى زيادة اإلنفاق
اإلنفاق العام

الحكومي على اإلغاثة والتعويض. ففي والية أندرا براديش الهندية، على سبيل المثال، يعتمد ري األرز بشكل متزايد 
على المياه الجوفية التي يتم ضخها. كما تقوم الحكومة بدعم الطاقة للضخ، وهذا يؤدي إلى خفض أكثر في مستويات المياه 
الجوفية، وتستنزف زراعة األرز أموال الدولة وتساهم في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر )لفوفسكي وآخرون،  

 في عشرة 1991 و1922(. وقد تجاوزت تكلفة المساعدات الغذائية وغير الغذائية المقدمة استجابة للجفاف في عامي 2006
 في كينيا، اعتمد 70 في المائة 2007 – 2009 مليون دوالر أمريكي، وخالل الجفاف في الفترة بلدان أفريقية جنوبية 950

؛ وغالو وآخرون، 2010(.من السكان في أحد األقاليم على المساعدات الغذائية )هولواي، 1995

اف ر اجلفاطات خم3-4 مسبب
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)املصدر: املعهد الوطني إلدارة الكوارث مبوزمبيق، 2010( بها ندرة املياه، فحتى فترات اجلفاف األقل شدة

تظهر اآلن في شكل جفاف زراعي أوهيدرولوجي.
 في األوقات العادية ستكون ًواملناطق األكثر شدة
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أول من يعاني من تأثيرات اجلفاف عندما يحدث  
 3(.-نقص في هطول األمطار )جدول 3

 الفقر وقابلية التضرر يف املناطق 2-4-3
الريفية

تقرير  تؤكد دراسات احلالة من جميع األقاليم نتائج 
 بأن مخاطر اجلفاف التقييم العاملي لعام 2009

 بقابلية التضرر والفقر في ًوثيقاًترتبط ارتباطا
4( )االستراتيجية الدولية-املناطق الريفية )جدول 3

للحد من الكوارث، األمم املتحدة، 2009(. ومن البرازيل
واملكسيك إلى الهند وجنوب افريقيا، تبرز الدراسات

أن األسر الريفية الفقيرة التي تعتمد سبل 
األكثر هي البعلية الكفافية الزراعة على معيشتها 

عرضة وقابلية للتضرر من اجلفاف واألقل قدرة على 
الوقاية من وامتصاص تأثيراته. وهكذا، فإن الفقر 
في املناطق الريفية هو سبب ونتيجة للجفاف. وفي 
كثير من األماكن، كما أبرزها املثال اخلاص بشعب 
نافاجو، هنالك أشخاص قد يكونوا اضطروا لشغل 
أراضي هامشية معرضة للجفاف، وقد يكونوا غير 
قادرين على احلصول على تكنولوجيا الري أو البذور 
املقاومة للجفاف التي ميكن أن تقلل من قابليتهم 
للتضرر. كما أن محدودية احلصول على االئتمان  
بأسعار معقولة كذلك يعيق قدرتهم على اجملابهة.

على سبيل املثال، مرافق تخزين املياه في إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى متخلفة للغاية، ويبلغ 
متوسط سعة التخزين للفرد بها نحو 200 متر 

مكعب في السنة مقارنة بنحو 1277 متر مكعب 

في تايالند ونحو 5961 متر مكعب في أمريكا  
الشمالية )غراي وسادوف، 2006؛ فوستر وبريسينو-
غارمنديا، 2010(. إال أن املتوسطات تخفي اختالفات
كبيرة، حيث توجد لدى اثيوبيا وجنوب افريقيا قدرات
تخزين تبلغ 38 و687 متر مكعب على التوالي. 
وقد قدر إجمالي رأس املال الالزم لتطوير البنية 

التحتية للمياه في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  
2015 بحوالي 15 بليون دوالر )فوستر-للفترة 2006

وبريسينو-غارمنديا، 2010(.

نأميكن،رللتضربلة لقاايفيةلراسر لأللنسبة باو
في ئرخسالى إ،طفيفةنت كالو و،فجلفااتافتري دتؤ
سبل علىة مرمدت اثيرتألها ن يكون أميكنل حملصوا
سرألاههذوً.صالأعةملتنواغيروةملستقراغيرلعيش ا
،ةجليداتالسنوافي حتى مقها ريسد ما جتد د لكابا
مةزلالالصوالاحشدعلى ر دقاغير منها يد لعداو

في مستمرهها فارى مستووئر خلساامن للتخفيف 
.لبعضابعضهاز تعزت اثيرلتأاههذمثل و.رانحدالا
يديؤو،ةلفقيراحملليةاتجملتمعاافيًحاضووكثر أهي و

كيترمما ،لعيشاسبلكل تآمن يد مزلى إفجفاكل 
فللجفاكثر أرتضربلية بقاحمللية اتجملتمعااوسر ألا
-نناكابوويت او)ملستقبل افير خطاألامن ه غيرو

ىلدن تكوقد ،لكلياىملستواعلىو 2005(.،سميث
يضلتعواوأثةغاإلافيرتوعلى قليلة ة رقدت سساملؤا

هجتالة ءملساامنقليل يها لدن يكوقد و أ،فجلفااعن 
سيلسيااوقي لعرالتمييزامنني تعالتي اتجملتمعاا
لنتيجةانتكوو،2005(سميث -نناكابوويت او)
منأتمازألىإعيارلزافجلفااليتحون أنيةمكاإ
2007(.،ويفيرد)ئي اغذ

فاجلفارطاخمت امسببمن خ املناتغري وتتقلبان بأت اريتقدولة دأ 3-3دول ج

 مليون نسمة، ومعظمهم يعملون في قطاع الزراعة، ومعظمها والية ماهاراشترا في الهند هي موطن نحو 100
(. وتعتمد الزراعة هناك على مياهزراعات تتم على نطاق صغير وهامشي )تقييم المناخ األوروبي، 2009

األمطار للحصول على جزء كبير من احتياجاتها من المياه، ولذا فإنه حتى مع انخفاض بسيط في هطول األمطار  
 للمناخ إلى أن حاالت الجفاف التي ًنموذجايمكن أن يتهدد األمن الغذائي للماليين من البشر. ويشير تحليل 22 

8 أعوام في العقود القادمة )تقييم المناخ األوروبي، 2009(. قد تتكرر مرة كل ًعاماتحدث مرة كل 25 

سيناريوهات المناخ في الهند 

أفاد التقرير الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن صافي عائدات المحصول في جنوب افريقيا 
2100، وهذا سيؤثر بصفة خاصة على صغار المزارعين )بوكو  في المائة بحلول عام قد تنخفض بنسبة 90
200ملم عن المعدل  (. كما أن أجزاء من دولة مالي تحصل بالفعل على معدل أمطار سنوي يقلوآخرون، 2007
ّ ، وتتوقع مجموعة من سيناريوهات المناخ زيادة تواتر الجفاف خالل العقود المقبلة، مما قد يحدًعاماالسائد من 50 

 )تقييم المناخ األوروبي، 2009(.ً مليون دوالر امريكي سنويامن اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية بمقدار 300 

صغار المزارعين يتضررون من
جنوب  أفريقيا في المتغيرة المناخات 

الصحراء الكبرى

8 باليين دوالر أمريكي من المحاصيل  ، خسر المزارعون الصينيون ما يقرب من2004 و2007بين عامي  
(. وفي المناطق المعرضة للجفاف في الشمال والشمال الشرقي، قد بسبب الجفاف )تغير المناخ لماكينزي، 2009

2030 في المائة من المحصول الكلي بحلول عام تبلغ خسائر المحاصيل السنوية من جراء الجفاف من 6 إلى 7
نتيجة لالنخفاض المتوقع في هطول األمطار خالل االشهر الحاسمة من موسم النمو. وفي مثل هذا السيناريو يمكن 

9 باليين دوالر امريكي )تغير  أن تبلغ الخسائر السنوية من جراء الجفاف في شمال شرق الصين وحدها نحو 
المناخ لماكينزي، 2009(. 

خسائر المحاصيل في الصين بفعل
تقلبات وتغير المناخ 

 2011م عالثرالكوارطخمامن حلد انأبشملي اعلالتقييم اريرتق
لتنميةاف يرعتة دعاإور طاملخاعن كشف لا 62 
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فاجلفارطاخمت امسببمن ر رلتضابلية اقورلفقانأعلىلة دأ3-4ل وجد          

نقص الري وتخزين  
المياه في كينيا والبرازيل 

في المائة من السكان على الزراعة البعلية وعلى اإلنتاج الحيواني في مقاطعة موينجي بكينيا، يعتمد من 70 إلى 80
 .)2010 في المائة من السكان على دوالر واحد أو أقل في اليوم )غالو وآخرون، ألغراض الغذاء والدخل، ويعيش 60
المجتمعات مع قدرات محدودة على تعويض  ولذلك، عندما يحدث الجفاف، فإنه يقضي على الدخل واالستثمارات، تاركًا
في المائة من السكان على المعونات  2009، اعتمد 70 – 2008 الخسائر. وعلى سبيل المثال، خالل الجفاف في الفترة

الغذائية، وعلى الرغم من أن هذه اإلغاثة ساهمت بنجاح في تجنب حدوث ازمة أمن غذائي، فإنها تكشف عن قابلية التضرر 
الشديدة في سبل المعيشة الريفية الزراعية والرعوية )غالو وآخرون، 2010(.

على الزراعة وفي سيارا بالبرازيل، تتركز مخاطر الجفاف الزراعي بين صغار المزارعين الذين يعتمدون في معيشتهم كليًا
للمياه وال يستطيعون الوصول إلى الري والبنية األساسية لتخزين المياه. ونتيجة لذلك، ال  البعلية، والذين ال يملكون حقوقًا
يمثل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المجتمعات الريفية سوى ثلث ذلك في المستوطنات الحضرية على طول 
0.70 في البرازيل ككل )سافيو  0.65 مقارنة مع الساحل، وتبلغ مؤشرات التنمية البشرية في المناطق الريفية أقل من

مارتينز، 2010؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2010(.

التوسع في اإلنتاج 
المكثف للمحاصيل النقدية  
والتحضر في المكسيك 

وتقوم على الملكية الجماعية لألراضي والمياه تعود سياسات إدارة المياه وحيازة األراضي في المكسيك إلى ثورة 1910
في المائة منهم في فقر مدقع. وقد  من جانب المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمعروفة باسم المشاع، ويعيش 25
أدى التوسع في الزراعة السوقية المكثفة والتحضر إلى البيع القسري لحقوق المياه ودفع بالريفيين الفقراء إلى األراضي
الزراعية الهامشية بشكل أكبر مما يزيد من تعرضهم لمخاطر الجفاف )فيتزهيو وريختر، 2004(. واليوم، ال يمكن 

لألراضي المشاع التنافس مع كبار المزارعين والشركات الزراعية، وفي سونورا تزداد مخاطر الجفاف الزراعي حيث يتم 
تخصيص ما يقرب من 75 في المائة من مياه الري اآلن لهذا القطاع )نيري وبريونيس، 2010(.

محدودية الحصول على 
االئتمان في هندوراس 

في المائة فقط منهم يحصلون على في هندوراس، 67 في المائة من سكان المناطق الريفية مزارعون كفافيون، ولكن 2
االئتمان الرسمي، والذي يمكن أن يسهل االستثمار في شراء معدات أفضل وتوفير الحماية من تأثيرات الجفاف )برينيس 
توريس، 2010(. وتتسبب خسائر الجفاف في هندوراس وغيرها من بلدان أمريكا الوسطى في زيادة معدالت التسرب من
المدرسة، والديون الريفية، والهجرة من الريف إلى الحضر، والبيع القسري لألراضي، وزيادة البطالة )برينيس توريس،  

.)2010 

 زيادة الطلب على املياه بسبب 3-4-3
التحضر والتصنيع ومنو املشروعات 

الزراعية

ليست التنمية االقتصادية واحلضرية في حد 
ذاتها من مسببات مخاطر اجلفاف. ومع ذلك فإن 

الكثير من التنمية يتم تخطيطها واملوافقة عليها 
بدون أخد توافر املياه في االعتبار، أو بدون اتخاذ 

التدابير الالزمة إلدارة املياه واحلفاظ عليها )جدول 
5(. وتبرز دراسات احلالة أن في املناطق والبلدان-3

التي تعاني من ندرة املياه بالفعل، فإن منو الزراعة
املكثفة، والتنمية احلضرية، والسياحة، والقطاعات 
االقتصادية األخرى يؤدي إلى زيادة املطالب املتعارضة 
على املوارد املائية التي تكون متناقصة بالفعل. 
وهذا مسبب رئيسي خملاطر اجلفاف الهيدرولوجي 

 ما يؤخذ في االعتبارعند ًوالزراعي، ولكنه نادرا
4التخطيط للتنمية )ويلهايت وبولوارتي، 2005(.

إن التنافس على املياه العذبة موجود بالفعل 
ومن املتوقع أن يزداد مع استمرار منو الطلب على 

 إلى جنب مع النمو السكاني والتنمية ًاملياه، جنبا
االقتصادية. وحتدد هاتان العمليتان العالقة بني

إمدادات املياه والطلب على املياه بدرجة أكبر بكثير 
من تغير املناخ )فوروسمارتي وآخرون، 2000(. وقد 
تضاعف إجمالي الطلب العاملي السنوي على

املياه بثالثة أضعاف منذ عام 1960، وهو يتزايد 
)البرنامج ًمبعدل 64 بليون متر مكعب سنوياًحاليا

العاملي لتقييم املوارد املائية، 2009a(. ولم يحدث
ٍ

املتقدمة، من حيث نصيب الفرد من املياه، مياه  
9(، كما-أكثر من معظم الدول النامية )شكل 3

أن التجارة العاملية سمحت لبعض البلدان أن تأتي
باستهالكها من املياه من اخلارج. فعلى سبيل 

املثال أوروبا مستورد كبير للقطن وهو من احملاصيل 
كثيفة االستخدام للمياه ويزرع في العديد من 

ف بأنها تلكاملناطق شحيحة املياه، وهي التي تعر

، حيث تستهلك البلدانهذا النمو بشكل متساو

ّ
التي لديها أقل من 1700 متر مكعب من املياه

)البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية، ًللفرد سنويا
2009a(. وبحلول عام 2025، سيكون هناك 1.8
بليون شخص يعيشون في بلدان أو أقاليم تعاني
من ندرة املياه، ولكن بحلول عام 2030، سيكون 

 يعيشون في مناطق ًنصف سكان العالم تقريبا
تعاني من مستويات مرتفعة من ندرة املياه )جلنة
األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، 2007؛ منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2008(.

و يتجه الطلب على استخدام املياه في الصناعة 
نحو الزيادة مع الثروة النسبية. وميكن أن يرتفع من 
أقل من 10 في املائة من إجمالي الطلب احمللي 
في البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض إلى  
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فاجلفارطاخمت امسببمن ه املياعلى يد املتزالطلب انأعلى لة دأ3-5دول ج           

تسارع الطلب على المياه 
في الواليات المتحدة  

األمريكية

يزداد الجفاف في فينكس، اريزونا. فبالفعل بحلول االربعينات من القرن الماضي، كان الطلب على المياه يفوق العرض  
بسبب النمو السكاني والتنمية االقتصادية )فيتزهيو وريختر، 2004(. وقد تم بناء السدود على نهري سولت وفيرد لزيادة

ما أصبح النهران جافين، فيما عدا بعد سقوط األمطار. ومع االستمرار في سحب المياه الجوفية في  توافر المياه ولكن سريعًا
المنطقة بشكل مفرط، بدأت فينيكس في نقل المياه من نهر كولورادو في عام 1980. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن 
يزداد سكان المدينة بنسبة 50 في المائة أخرى )فيتزهيو وريختر، 2004(، وفي الوقت نفسه، يشير التقرير التقييمي الرابع
للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن هذه المنطقة سوف تشهد موجات جفاف أكثر تكرارا وأكثر حدة )الفريق 

الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، 2007(.

تأثير النمو االقتصادي في  
الصين

تزامن النمو االقتصادي في الصين مع نقص المياه في الجزء الشمالي من البالد )البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية،  
باليين متر 1949 و2006 من 10 2009a(. وقد ازداد الطلب السنوي على المياه في حوض النهر األصفر بين عامى
 8000 بليون متر مكعب. وكان سبب ذلك، التوسع في الزراعة المروية والتي امتدت مساحتها من مكعب إلى 37.5

حتى عام 2000، ومحطات الطاقة الكهرومائية التي تنتج اآلن عامًا كيلومتر مربع خالل 50 كيلومتر مربع إلى 75000
لتلبية الطلب المتزايد من القطاع الصناعي في الصين )البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية، 40 تيراواط ساعة سنويًا
2009b(. وقد جعلت تأثيرات هذا النمو المنطقة ذات قابلية تعرض عالية لموجات الجفاف. وفي التسعينات من القرن 
لم يكن هناك تدفق على اإلطالق في 700  الماضي، جفت الينابيع فى جينان، “مدينة الينابيع”، ومن 1995 حتى 1998

.)2009b يوما في السنة )البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية، كيلومتر الدنيا من نهر األصفر لمدة 120

اآلثار المترتبة على تزايد 
صناعة الترفيه والسياحة 
في اسبانيا ومنطقة  

الكاريبي 

3 إلى 10 مرات عن الطلب المحلى )فرنانديز ما يزيد نصيب الفرد من استخدام المياه فى صناعه السياحة من غالبًا
2007؛ فاريل وآخرون،  وغراهام، 1999(، ويزداد االستهالك الكلى لقطاع السياحة بشكل كبير ) إيغليسياس وآخرون،

ما تخسر الزراعة. 2010(. ومع تزايد المنافسة على المياه، غالبًا

30 مليون متر مكعب سنويا  في أسبانيا، أدت البيوت الثانية ومالعب الجولف فقط إلى زيادة الطلب على المياه بنحو
)إيغليسياس وآخرون 2007(. وباالضافة إلى ذلك، تؤدى السياحة إلى تغييرات موسمية كبيرة فى استهالك المياه والتى 
وسطوعا  قد تقود إلى حدوث جفاف هيدرولوجى بالتزامن مع فترات مواسم الذروة والتي تتزامن مع الفترات األكثر جفافًا
)فاريل وآخرون، 2010(. وفى البحر األبيض المتوسط، تؤدى صناعة السياحة الموسمية إلى زيادة الطلب السنوي على 
المياه بنسبة تبلغ 5 -20% على األقل في المجتمعات المتضررة )إيغليسياس وآخرون، 2007؛ والبرنامج العالمي لتقييم 

.)2009a ،الموارد المائية

وفى مايوركا، تضاعف عدد السياح السنوي بين عامي 1989 و2000 إلى ما يقرب من 8 ماليين نسمة وهذا يفوق عدد 
السكان المحليين بمعدل يزيد عن 10 إلى 1. وهذا أدى إلى أنه خالل فترات الجفاف فى منتصف التسعينات من القرن

42 مليون يورو )غارسيا  الماضي، أضطرت حكومة أسبانيا لشحن المياه العذبة من داخل األراضي األسبانية بتكلفة بلغت
وسيرفيرا، 2003؛ إغليسياس، 2007(.

1000 متر مكعب و فى شرق الكاريبي، هناك العديد من الجزر التي تعاني من ندرة المياه حيث تبلغ حصة الفرد أقل من
لم يكن فقط نتيجة لندرة هطول األمطار بل أكثر بسبب  2009 و2010 من المياه سنويًا. إال إن الجفاف الزراعى بين عامي

القيود المفروضة على الزراعة وتخصيص المياه لقطاعات أخرى )فاريل وآخرون 2010(.

حوالي 60 في املائة في البلدان ذات الدخل املرتفع
)البرنامج البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية، 

2009a(. وتزيد التنمية االقتصادية، والسياحة على
وجه اخلصوص، من املنافسة على املوارد املائية في
 من ًالكثير من األحيان في املناطق التي تعاني أصال
ندرة املياه مثل جنوب اسبانيا أو شرق الكاريبي. 

 اإلدارة غري املالئمة للرتبة واملياه 4-4-3

مت تسجيل حاالت اجلفاف الزراعي في أجزاء من 
ًسنويااألمطار  هطول متوسط يبلغ حيث بنغالديش

2300 مليمتر، وفي جمهورية الوس الدميقراطية  
الشعبية حيث يبلغ متوسط هطول األمطار 3200
مليمتر، وفي كمبوديا حيث يشير املؤشر القياسي 
لهطول األمطار إلى +2.7 مما يعني وجود فائض من 
املياه واحتمال حدوث فيضانات )شو وآخرون، 2010(. 

6 أن هطول األمطار-ومع ذلك، يوضح جدول 3

واملؤشر القياسي لهطول األمطار ال يعكسان توافر 
املياه في اخلزانات واألنهار ونظم القنوات، مما يبرز مرة  

ًدقيقاًمؤشراًأخرى أن اجلفاف املناخي ليس دائما
ألخطار اجلفاف.  

 احلوكمة الضعيفة أو غري الفعالة 5-4-3
للمخاطر

أبرزت دراسات احلالة ضعف وعدم فعالية قدرات 
احلوكمة للتصدي خملاطراجلفاف، وإلى جانب استراليا 
والهند هناك القليل من البلدان التي طورت أطرا  

7(. ومع-أو سياسات وطنية خملاطر اجلفاف )جدول 3
ذلك، يجري إحراز تقدم في إدارة مخاطر اجلفاف، ال

واالستعداد، املبكر، واإلنذار التنبؤ، مجاالت في سيما 
واالستجابة وتطوير اآلليات التعويضية مثل التأمني  
ًوبرامج العمالة املؤقتة. ويعد اإلنذار املبكر عنصرا

 إلدارة مخاطر اجلفاف، وتساعد التنبؤات ًحاسما

 2011م عالثرالكوارطخمامن حلد انأبشملي اعلالتقييم اريرتق
لتنميةاف يرعتة دعاإور طاملخاعن كشف لا 64 



تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2011
الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية

تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2011
الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية

ام 1900لقحولة منذ ع3 اجتاهات اإطار 3-

ءاجزأفىكيدلتأبالةلقحواتدازا، 1970معامنذو . ضىملاانلقرالخالًفاجفاكثرأصبحألملعاانألىإلةدألاتشير
رمطاألالهطوتنالبياسساألاخطيلحتولىإىدأمما،ليااستراقشروسياآبجنووقشرو،باوروأبجنوو،يقيافرامن
حتىوتخلمسيناالخال،لملثااسبيلعلى 2010(. داي، ؛ 2007نوخرآوزنبرتر )فجلفااصدرنيةمكاإبةصعوةديازلىإو
لىإتفعترا،ئةملاافي 10- 14 من  « فةجا »نهاأعلىتصنفلتىاضيارألاحةمسابلغتضيملاانلقرامنتنينالثماا

ةراحرتجاردعتفاراوفئادكثرألاءالهواىدأفقد،حداولسببلكذو 2010(. ،ياد )ضىملاالعقدالخالئةملاافي25- 30 
.لتبخراةديازلىإلسطحا

عن8( - 3شكل )فجلفااةحدسلقياملرباشرمؤماستخدبانمالزامننقرلخالرمطاألالهطوتهاجتااسقياكشف
يةرجلمهوا )نايرإو،باوروأبجنوو،يلزالبراسطوو،يقيافرأبجنوويقيفرألاحللساامنطقتيفيمعافجفاهجتاادجوو
 2007(،نوخرآوثنبيرتر )ليااستراقشرلشماو،لصنياقشرلشماو،نيسياوندإو،(ميةسالإلا

مؤشر باملر
8- 3شكل لقياس حدة 
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فاجلفارطاخمت امسببمن ه مليااوبة للرتئمة ملالاغري ة رادإلانأعلى لة دأ3-6ل وجد             

إدخال المحاصيل كثيفة 
االستخدام للمياه في  

المملكة العربية السعودية

في سبعينات القرن الماضي، وضعت حكومة المملكة العربية السعودية سياسة لالكتفاء الذاتي في إنتاج القمح ولذلك قامت 
0.4 مليون هكتار  1991، زادت األراضي المستخدمة ألغراض اإلنتاج الزراعي من بدعم اإلنتاج. ومنذ عام 1972 وحتى
إلى 1.6 مليون هكتار )المملكة العربية السعودية، 1992(. ومع بداية التسعينات، أصبحت السعودية سادس أكبر منتج للقمح 
مليون طن والذى تجاوز بسهولة الطلب المحلي والذى كان في العالم. وفي عام 1992، بلغ اإلنتاج المحلي من القمح 4.25
مليون طن )عبد الرحمن، 2001؛ كرم، 2008(. وكان هذا يعتمد على الري واستخراج المياه الجوفية يقدر بنحو 1.22
)المملكة العربية السعودية، مليون متر مكعب سنويًا 29.826 1.850 إلى 1992 من الذي ارتفع منذ عام 1980 وحتى
1990؛ الدباغ وعبد الرحمن 1997(، مما هدد البالد بحدوث جفاف غير مسبوق. وأصبحت سياسة االكتفاء الذاتي من 
القمح مكلفة للغاية واستنفدت المياه الجوفيه بشكل كبير، مما أدى إلى التخلي عنها فى نهاية األمر. وتعتزم المملكة العربية  

)كرم، 2008(. على استيراد القمح بحلول عام 2016 السعودية اآلن االعتماد كليًا

تحول أنماط اإلنتاج  
وإزالة الغابات في فيتنام

 بمرور الوقت زاد هطول األمطار فى اقليم نينا ثوان بفيتنام. وأصبح الجفاف أكثر شيوعا بسبب كثرة تقلب هطول األمطار، 
وتزايد الطلب على المياه، وتوقع زيادته فى كل قطاع من قطاعات االقتصاد )شو وآخرون،2010(. ويعد الطلب الزراعي
2015 و2020، فى حين سيتضاعف الطلب  150% بين عامى أكبر مساهم في سحب المياه، ومن المتوقع أن يزداد بمعدل
لسد احتياجات تربية األحياء المائية والصناعة والبيئة. وقد أدت إزالة الغابات وتحول أنماط اإلنتاج )على سبيل المثال 

كثرة استزراع الجمبرى( إلى انخفاض العرض وزيادة الطلب. فى السنوات األربعين الماضية انخفض، فى إقليم نينا ثوان، 
النصيب السنوى للفرد من المياه المتاحة من 17000 إلى 4600 متر مكعب )تينه،2006( مما أدى إلى ‘حرب المياه’ بين 

الزراعة وتربية األحياء المائية، والصناعة والسياحة.

الرعي الجائر وإدارة  
المراعي في المكسيك 

لإلدارة الفعالة لمخاطر الجفاف. ويقوم العديد من مربي الماشية بالرعي الجائر، وفى تحديًا تشكل إدارة المراعى أيضًا
سونورا بالمكسيك، تضاعفت أحجام القطعان لضعفين أو لثالثة أضعاف القدرة االستيعابية للمراعي )نيري وبريونيس،  
2010(. ولوحظت هذه المشكلة لدى شعب نافاجو على الرغم من القيود المفروضة على حجم القطيع، والتي ترتبط إلى حد

كبير باختيار نوع الثروة الحيوانية والظروف البيئية )ريدستير وآخرون، 2010(.

املوسمية والنماذج املناخية في اتخاذ قرارات واعية
حول ما ميكن زراعته ومتى يزرع. ومع ذلك، قد ال  
ًتكون آليات التأمني وحتويل اخملاطر متاحة دائما

لألسر الريفية الفقيرة والتي تكون في أمس احلاجة 
لها للتعويض عن اخملاطر. كما قد تكون التدابير 
التعويضية التى تتمثل في االغاثة من اجلفاف 
مكافأة لسوء إدارة املوارد وعقاب للمخططني 

الذين يستخدموا سياسات استباقية للتخفيف 
من اجلفاف تتركهم غير مؤهلني للحصول على  

املساعدة )ويلهايت وبولوارتي، 2005 (. 

اف ر اجلفاط3-5 من أخطار اجلفاف إىل خم

يتم  الف اجلفاتاثريأتنأىل إرلنظبا
تانلبياايةدوحمدىل إوًامنهجيتسجيلها 

، فجلفااراخطألجذمناضع لوحة املتا
ج ذامنضع وكن ملماغري من ل ايزال نه إف
ىرورلضامن و .فاجلفارطاملخملية عا
مجيع  علىلقبيل اا هذمن ج ذامنء ابن

على  ءلضواتسليط ة دايلزت ايملستوا
سية سيات احتميء ابنجل أمن ورطاملخا

.فجلفاارطخماة رادإلية دصاقتاو

 ألخطار اجلفاف، ًوكما أن اجلفاف املناخي ليس مرادفا
فإن أخطار اجلفاف الزراعي والهيدرولوجي ليست

مرادفة للمخاطر. وكما هو احلال مع األخطار األخرى، 
فإن حتول اجلفاف إلى مخاطر يعتمد على عوامل  

مرتبطة بقابلية التضرر والتعرض.

ال يزال من غير املمكن تطوير مناذج للجفاف مماثلة 
لتلك املستخدمة بالفعل لتحليل اجتاهات مخاطر 

األعاصير املدارية والفيضانات )انظر الفصل 
الثاني( بسبب عدم توافر بيانات كافية ومناسبة،
وقد أسفرت احملاوالت السابقة لوضع منوذج عاملي 

4( عن نتائج غير مرضية.-خملاطراجلفاف )انظر إطار 3

وتشير مبادرات مثل املرصد الوطني للجفاف في  
ارإلنذانظمة الواليات املتحدة األمريكية، وشبكة أ

، واملركز اإلقليمي لألرصاد اجلويةجملاعةاعنملبكر ا
الزراعية والهيدرولوجيا، ومرصد الصحراء والساحل 
في إفريقيا، ومنوذج سياسة احلوار في املعهد الدولي 
إلدارة املياه ومناذج احملصول/املياه ملنظمة األغذية 
والزراعة، والدراسات التي أجراها البنك الدولى في 

5(، إلى أنه ميكن عمل مناذج خملاطر-الهند )إطار 3
اجلفاف فى سياقات محددة وذلك عندما تكون
البيانات متوفرة. ومن الضرورى إجراء حسابات 
منهجية خلسائر وتأثيرات اجلفاف وبناء مناذج ذات 

مصداقية خملاطر اجلفاف على جميع املستويات من 
احمللية إلى العاملية وذلك لزيادة إبراز مخاطر اجلفاف  
وبناء حتميات سياسية واقتصادية للحد منها.

وكما أوضح هذا الفصل، فإن مخاطر اجلفاف 
 بفعل عوامل اجتماعية، ًتتحدد على األقل جزئيا

 2011م عالثرالكوارطخمامن حلد انأبشملي اعلالتقييم اريرتق
لتنميةاف يرعتة دعاإور طاملخاعن كشف لا 66 
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فاجلفارطاخمت امسببمن ر طاملخاكمة حلوة دوحملدات ارلقدان أعلى لة دأ3-7دول ج           

إيالء الجفاف أولوية 
منخفضة من جانب  
الحكومات في المكسيك 

مليون هكتار من األراضي الزراعية في سونورا بالمكسيك، على مياه األمطار وهي ذات تعتمد 87 في المائة من 16
70 في المائة من اإلنتاج الزراعي )نيري، 2004؛ نيري وبريونيس،  قابلية كبيرة للتضرر من الجفاف الزراعى وتمثل
2010(. ومع ذلك، فال يوجد نظام لإلنذار المبكر بالجفاف أو أي تسجيل منهجي لتأثيرات الجفاف. وقد كشفت دراسة 
استقصائية ألصحاب المصلحة أن هذا لم يكن بسبب عدم وجود بيانات األرصاد الجوية أو عدم القدرة على عمل توقعات 
للجفاف الموسمي، ولكنه يعكس تدني األولوية المعطاة من جانب السلطات إلدارة مخاطر الجفاف وفقر المجتمعات الريفية  
)نيري وبريونيس، 2010(. ففي سونورا، ال يوجد إطار لسياسة عامة إلدارة مخاطر الجفاف، كما أن قضايا مثل إدارة

موارد المياه والمراعي ال تلقى اهتمام السلطات المعنية بالحماية المدنية،التي تركز على االستجابة للطوارئ، وكذا الدوائر  
الحكومية األخرى.

تشتت المسؤوليات عن 
إدارة مخاطر الجفاف  

في فيتنام

في فيتنام، تتصدى المؤسسات الحكومية للمخاطر المرتبطة بالفيضانات السنوية واألعاصير المدارية، ولكنها غير مجهزة  
للحد من مخاطرالجفاف وإدارتها. وتتركز المسؤلية عن مخاطر الجفاف داخل الحكومة الوطنية، ولكن إدارة مسببات جيدًا
مخاطر الجفاف تقع بين مؤسسات مختلفة مسؤولة عن إدارة الغابات والزراعة والمياه واستخدامات األراضي )شو 

 .)2010 وآخرون،
ضعف القدرات المحلية 
لحوكمة مخاطر الجفاف  

في بنغالديش

1329 ملم من األمطار سنويًا، أي نصف المتوسط الوطني، وهى معرضة لموجات   يتلقى شمال غرب بنغالديش
الجفاف المتكررة التي تكون الحكومات المحلية فى معظمها غير مؤهلة إلدارتها. وتتعلق مخاطر الجفاف بقدرة األسر 
مرتبطة بالقدرات المؤسسية للحكومات المحلية. والحكومات المحلية في تانور وشيبغانج على المجابهة، ولكنها أيضًا
لديها قدرة مؤسسية على المجابهة منخفضة للغاية. فلم تقم كالهما بإدراج مخاطر الجفاف في خطط إدارة الكوارث، أو 

بتطوير سياسات فعالة إلدارة مخاطر الجفاف، أو وضع برامج للتدريب أووالتوضيح العملى، كما لديها تنسيق ضعيف مع  
المؤسسات الحكومية األخرى والمنظمات غير الحكومية )شو وآخرون، 2010؛. حبيبة وآخرون، 2011(. وحتى خالل
فترات الجفاف، لم تشارك اللجان المحلية إلدارة الكوارث في هذه المناطق الفرعية في برامج التوعية العامة أو إجراء  

تدريبات على الكوارث على مستوى األسر.
الصراع وزيادة استخدام  

المياه في المغرب
فى كثير من األحيان، يتفاقم افتقار إدارة فعالة لمخاطر الجفاف بفعل عدم كفاية القدرات المؤسسية والمالية وخاصة لدى 
الحكومات المحلية )شو وآخرون، 2010(. وإلدارة محدودية المياه الجوفية بكفاءة أكبر خالل فترات الجفاف، سنت 
المغرب سلسلة من اإلصالحات، والتي تضمنت خصخصة حقوق المياه خالل حقبة التسعينات من القرن الماضي.

وتعارضت السياسات الجديدة مع األعراف القبلية ووجهات النظر الدينية، وبسبب عجز الحكومة عن ضمان االمتثال،  
استمر االستغالل المفرط للمياه الجوفية )الدكالي، 2005(. 

وهي تتسم بردود فعل متعددة احللقات بني
املسببات اخملتلفة. فعلى سبيل املثال، جند أن 

عدم التسجيل املنهجي خلسائر وتأثيرات اجلفاف، 
وخاصة تلك التي تؤثر على األسر الريفية الفقيرة  
ًوالقابلة للتضرر يسهم فى عدم بروزها سياسيا

ً، مما ينعكس في استجابات ضعيفةواقتصاديا
سواء لعالج املسببات األساسية للمخاطر أوتعزيز 
حوكمة اخملاطر. وقد تؤدي سياسات تعزيز التنمية 
االقتصادية واحلضرية في املناطق التي تعاني من 
ندرة املياه إلى حتويل مخاطر اجلفاف لصغار املزارعني. 
ومن املمكن أن تزيد برامج اإلغاثة من اجلفاف والتي 
تقوم بالتعويض عن التأثيرات على املدى القصير 
من االعتماد على اإلغاثة، كما قد تزيد من قابلية 
التضرر في املناطق التي قد تصبح أكثر عرضة  

للجفاف مع تغير املناخ.

إن اجلهود الدولية الرامية إلى تطوير وتطبيق معايير 
لتحديد اجلفاف ورصده تشكل نقطة انطالق هامة 

للتصدي خملاطر اجلفاف. ولكنها حتتاج إلى أن تتم إلى 
جانب تطوير آليات للقيام بتفسير منهجي خلسائر 
وتأثيرات اجلفاف، وكذا إجراء تقييم وتقدير شامل 
خملاطر اجلفاف كخطوة حاسمة تالية إلبراز ملف  

مخاطر اجلفاف.

ويعد التنبؤ واإلنذار املبكر والتدابير التعويضية 
كالتأمني عناصر حاسمة إلدارة مخاطر اجلفاف. ومع 
ذلك، وللتصدي للمسببات األساسية خملاطر اجلفاف 
يتعني على البلدان تقوية وإعادة توجيه القدرات 

 تلك املتعلقة ًاألخرى حلوكمة اخملاطر، وخصوصا
بتخطيط التنمية وإدارة األراضي واملياه. وفى كثير
من األحيان تكون هناك عقبات سياسية قوية ضد 
تناول قضايا من قبيل حقوق املياه واستخدامات 
األراضي، ولكن مع التأثيرات واخلسائر املتزايدة 

للجفاف، قد تتجاوز حتميات إدارة مخاطر اجلفاف  
ً.بجدية هذه العقبات قريبا
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افجفعاملية للر الاطار 3-4 منذجة املخإط

،ئيمناإلاةملتحداممألامجنابر)ئي مناإلاةملتحداممألامجنابرحه قتراىلذافجلفااطرمبخاتبطة ملراتفيالواشر مؤينجح لم 
كزتترًلياودملسجلة اوفجلفااعنجمة لنااتفيالوامعظمو،تفياوعنها تنتج ال ف جلفااتالحامعظم ن أللك ذو، 2004(
خيملناافللجفاضني ملعرانلسكاابنيفقط ضعيف ط تباراجدوو.سيةسيات مازأوتعااصرمن نى تعالتى انالبلدافى 
يةلبشرالتنميةاعلىف جلفااتاثيرتأم تقدقد و 2004(.،ئيمناإلاةملتحداممألامجنابر)فجلفاالىإىتعزلتى اتفيالواو

بعض فىملسجلة اتاثيرلتأابعضجد توحني ففى ،لكذمع و.ننساإلاعلىطر خملاابحلسات فيالوامنفضل أيير معا
.طرللمخاملي عاج ذمنوة يرملعاطنية ومنهجية ت نابياجد توال نه أالإ2008(،نكوردوينتى فوال ى د)قع املوا

من لكلطر للمخاملية عائط اخرنتجت أنهاأحيثمن ًحاجناكثر أنتكا 2005(،نوخرآويلي د)لي ولداللبنكسة اردكهناو
لىإلنسبةبالك ذوخي ملناافللجفاض لتعرافيلة ادها رعتباباطر خملاابحسامت و.يةدقتصاالاةرخلسااطرمخاوتفيالوا

تفيالواماستخدباته يرمعامتت ر لتضرابليةلقاخر آشرمؤمع ،طنيلواعيارلزاليجماإلاحمللياجتلنااونلسكاافةكثا
،فيهاك مشكوسة ارلداههذئج نتاقة دنأالإ.خللداوفي اجلغراقليمإلاحسبمصنفة ملسجلة ايةدقتصاالائرخلسااو
ًفياكاًسامقياليست ت فيالوانفإ،هعالأفصوملوالنحواعلى،كبيربشكل ًاخطرميثل ال خي ملناافجلفاانألىإلنظر باو

.لبشراعلىت اثيرلتأاجة لنمذ

اف الزراعير اجلفاطار 3-5 منذجة خمإط

لكليةايةدقتصاالاوعية ارلزاتاثيرللتأكمي س بقيا 2006(،نوخرآوفسكي لفو)لي ولدالبنكاهااجرأسةاردمت قا
من عةمجمومع ث رالكواجةمنذت تقنيام استخدبالك ذو،لهندبايش دابرارندأيةالوفي ف جلفااعنجمة لنااىملدايلة طو
سقيامت ً،ماعا 30على يد يزملا عية ارلزاتنالبيااوية جلوادصارألاتنابياحتليل ل خالمن و.فجلفااطرمخاة رادإتتيجيااسترا
ةرلذاولشمس ادعباوني ادلسواللفواوزرألا)مختلفة صيل محاخمسة على يد لشداوسط ملتواولملعتدافجلفااتاثيرتأ
ىلسنواسطملتوالكذشمل و،يشدابرارندأيةالوفي ف للجفاًضاتعركثر ألانيةلثمااليمقاالافيلك ذو(فيعةلراةرلذاو
.ئرخلسااقصىألاحلداو

للطقس ئيةاعشوة كامحاويخية رلتااتنالبيااماستخدبامختلفة قع اموفي خي ملناافجلفااةشدوراتكرجة منذمتت ً،الوأ
سميموب حسام استخدباجة ملنمذافجلفااتجاموتصنيف مت و.معا 500ة ملدلطقس اةكاحملا،)WXGEN(زاطرمن 
مع بقتهامبطات نالبيااصحةمن لتحقق او(لوألاننوكا/يسمبرد—نايرحز/نيويو)رمطاألاللهطوسي لقيااشر للمؤ
كمي سبقياحة ملساا/عةارلزاوجية نتاإلا/صيلحملااجذمنام استخدباض لتعراورلتضرابليةقاحتليل مت و.يخيةرلتااتنالبياا
نياحليواجنتاإلاعلىف جلفااتاثيرتأر ختباامتكما  .فجلفااةمدوفة كثاس ساأعلىلك ذولمحصوبكل تلحق لتي اراضرلأل
فولظراوصيل حملااعيةنوحسب تها يرمعامتت ًارمعيا 47جية نتاإلا/صيلحملااجذمنوشمل و .سمةحائج لنتااتكنلم لكن و
عةارلزالكذفى مبا ر مطاألاطسقوفى ت ولتفااسلقياحة ملساا/عةارلزاجذمنوم استخدامتو.منطقةكل في لبيئية ا
.لبعليةاعةارلزاوية وملرا

يلحتومت و،معا 500يبلغ منى زبع لتتال محصولكل ية لسنوائرخلسااسطمتووتائدلعااسطمتوب حسامت لك ذبعد و
تالسنواةكامبحانة رمقاو.قلسوارسعاأسساأعلىلية مائر خسالى إلمحصوكل على ف جلفااةفتروةشدثير تأ
ئةملاافي 15و،تاسنو 5 كلئة ملاافي 10و،تاسنو 3 كلئة ملاافي 5 تزوجتاج نتاإلائرخسان ألتحليلاكشف،«يةدلعاا»

ًادعتماالكذوبكثير كبر أئرخسامنهم ر لصغااصةخاونعوراملزاجهايوقد و.سنة 25كل ئة ملاافي 25وتاسنو 10كل 
.همجداتوقع اموفي فجلفااةشدوصيل حملاامة حزعلى 

)املصدر: لفوفسكي وآخرون، 2006( 

 2011م عالثرالكوارطخمامن حلد انأبشملي اعلالتقييم اريرتق
لتنمية اف يرعتة دعاإور طاملخاعن كشف لا 68 
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مالحظات
1

2

في اجتماع عقدته املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
وسكرتارية األمم املتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من 

الكوارث في يونيو/حزيران 2010، واستضافته الكونفدرالية 
الهيدروغرافية لسيغورا.

يجري العمل إلعداد مؤشر مركب للجفاف الهيدرولوجي 

)دي ال فوينتي ودركون 2008؛ وساباتيس ويلر وآخرون، 2008؛ 
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، األمم املتحدة،

2009(، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تفاعل اجلفاف 
والفقر مع بعضهما البعض على نحو يزيد من قابلية هذه 

اجملتمعات للتضرر.
هنالك بعض االستثناءات لهذا وهي معايير البناء األكثر 4يأخذ بعني االعتبار عوامل تتضمن مجاري املياه، وهطول 

األمطار ومستويات اخلزانات، وكتلة الثلوج ومستويات املياه  
اجلوفية.

 مت تفصيليا، تناول التأثيرات املتعددة للمخاطرعلى سبل 
املعيشة القابلة للتضرر في تقرير التقييم العاملي لعام
2009 )الفصل الثالث والرابع( وأوراق املعلومات األساسية 

صرامة للحد من استخدام املياه. على سبيل املثال، 
 من الفوائد الناجتة عن ٪سوف يتحقق ما يقرب من 40  

خطة البنية التحتية اخلضراء في مدينة نيويورك )2010(
لتحسني نوعية املياه واحلد من استهالك املياه واجلريان 

السطحي من خالل تطوير جديد )مدينة نيويورك، 2010(. 
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