
وميكن احلصول على مزيد من املعلومات مما يلي:

Mr Mannava V.K. Sivakumar
World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix - P.O. Box 2300
1211 Geneva 2, Switzerland
Tel: +41 22 730 8380 – Fax: +41 22 730 80 42
Email: msivakumar@wmo.int
www.wmo.int/hmndp

Mr Sergio A. Zelaya-Bonilla
Coordinator
Policy for Advocacy on Global Issues 
UNCCD Secretariat
UN Campus - Room LEU 1321-22
Hermann-Ehlers-Str. 10
53113 Bonn, Germany 
Email: szelaya@unccd.int
Tel: +49 - (0)228 - 815-2825 – Fax: +49 - (0)228 - 815-2898/99
www.unccd.int

Mr Mohamed Bazza
Senior Officer and FAO HMNDP Focal Point
Land and Water Division, Room B-722
Natural Resources Management and Environment
Department
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
1, viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel: +390657054713, Fax: +390657056275
Email: Mohamed.Bazza@fao.org
www.fao.org/nr/water

االجتماع الرفيع املستوى
بشأن السياسات الوطنية للجفاف
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مركز املؤمترات الدولي بجنيف
11-15 آذار/مارس 2013

السياسات  بشأن  املستوى  الرفيع  االجتماع  في  الشركاء 
)HMNDP( الوطنية للجفاف

)WMO( املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  •
)UNCCD( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  •

)FAO( منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  •
)UNESCO( منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  •

)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  •
برنامج تنمية القدرات التابع لعقد األمم املتحدة للمياه   •

)UNW-DPC(
اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم املتحدة   •

)UNISDR(ا
)GWP( الشراكة العاملية للمياه  •

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(  •
املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه   •

القاحلة )ICRISAT(ا
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق القاحلة   •

)ICARDA(ا
البرنامج الدولي لألبعاد البشرية للتغير البيئي العاملي   •

)IHDP(
)IICA( معهد البلدان األمريكية للتعاون الزراعي  •

املركز املشترك للبحوث )JRC( التابع للمفوضية األوروبية  •
)NOAA( اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي  •

)USAID( وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية  •

اإلطار العاملي للخدمات املناخية

مع  بالتعاون   ،)WMO( اجلوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة  نظمت 
الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة واحلكومات والقطاع اخلاص، 
 31 الفترة  في  جنيف  في   )WCC-3( الثالث  العاملي  املناخ  مؤمتر 
املناخ  مؤمتر  وأنشأ   .2009 أيلول/سبتمبر   4  – آب/أغسطس 
وهو   ،)GFCS( املناخية  للخدمات  العاملي  اإلطار   )WCC-3(
إطار دولي لتوجيه تطوير اخلدمات املناخية. ويربط هذا اإلطار بني 
التنبؤات واملعلومات املناخية التي لها أساس علمي من جهة، وإدارة 
أنحاء  املناخ وتغيره في مختلف  املناخ والتكيف مع تقلبية  مخاطر 

العالم، من جهة أخرى.

الوطنية  السياسات  بشأن  املستوى  الرفيع  االجتماع  وسيسهم 
املناخية  للخدمات  العاملي  اإلطار  في   )HMNDP( للجفاف 
)GFCS( عن طريق إشراك مستخدمي املعلومات اخلاصة باجلفاف، 
يتعني  التي  املجاالت  توضيح  أجل  من  السياسات،  واضعو  ومنهم 

فيها حتسني املعلومات اخلاصة باجلفاف.



مقدمة

واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  املتحدة  لألمم  التابعة  الوكاالت  من 
املستوى رفيع  االجتماع  تنظيم  الرئيسية،  الوطنية   والوكاالت 

)HMNDP( في جنيف في آذار/مارس 2013.

أنشطة  إطار  في   ،)HMNDP( املستوى  الرفيع  االجتماع  وسيقدم 
البرنامج )IDMP( نظرة متعمقة عملية في اإلجراءات املفيدة املتخذة 
على أساس علمي للتصدي للقضايا الرئيسية اخلاصة باجلفاف والتي 
املتحدة األمم  اتفاقية  إطار  في  اخلاص  والقطاع  احلكومات   تبحثها 

اجلفاف.  مع  للتعايش  املختلفة  واإلستراتيجيات   ،)UNCCD(
عن  تسفر  سياسات  تعتمد  أن  الوطنية  احلكومات  على  ويجب 
إقامة تعاون وتنسيق على كافة مستويات احلكومات من أجل زيادة 
قدراتها على التعايش مع امتداد فترات ندرة املياه في حاالت اجلفاف. 

والهدف النهائي هو إنشاء مجتمعات أكثر مقاومة للجفاف.

أهداف السياسات الوطنية للجفاف
والتخطيط  آثار اجلفاف  للتخفيف من  استباقية  إجراءات  اتخاذ   )1
التخاذ التدابير وإدارة املخاطر والتوعية العامة واإلشراف على املوارد، 

باعتبارها عناصر رئيسية للسياسات الوطنية الفعالة للجفاف.

توثيق ُعرى التعاون لتعزيز شبكات الرصد الوطنية/اإلقليمية/  )2
حلاالت  العام  الفهم  لتحسني  املعلومات  تقدمي  ونظم  العاملية 

اجلفاف واالستعداد لها.

تضمني خطط االستعداد حلاالت الطوارئ استراتيجيات مالية   )3
شاملة خاصة باحلكومات وقطاع التأمني اخلاص.

أساس  على  الطوارئ  حاالت  في  لإلغاثة  سالمة  شبكة  إقرار   )4
على  الذاتية  واجلهود  الطبيعية  املوارد  على  السليم  اإلشراف 

مستويات احلوكمة املختلفة.

نحو  على  له  التصدي  وأساليب  اجلفاف  برامج  بني  التنسيق   )5
يتسم بالفاعلية والكفاءة وموجه نحو املستهلكني.

الوطنية  السياسات  الرفيع املستوى بشأن  برنامج االجتماع 
)HMNDP( للجفاف

سيبدأ االجتماع الرفيع املستوى )HMNDP( بجلسة عامة افتتاحية 
العلمي  ملدة نصف يوم )يتخللها خطابات رئيسية(، يعقبها اجلزء 
ومدته ثالثة أيام، ثم اجلزء الرفيع املستوى للوزراء ومدته يوم ونصف 
تفصلي  برنامج   2012 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  وسيتوافر  اليوم. 

للجزء العلمي واجلزء الرفيع املستوى.

الوطنية  السياسات  عن  هامة  معلومات  على  احلصول  ميكن 
للجفاف مما يلي:

وقائع   – للجفاف  الوطنية  السياسات  بشأن  وافية  خالصة  »نحو 
 Sivakumar, Mannava V.K., Raymond .»اجتماع فرقة خبراء
 P. Motha, Donald A. Wilhite, and John J. Qu )Eds.(.
عن  واف  مللخص  اإلعداد  بشأن  خبراء  اجتماع  وقائع  وهي   .2011
واشنطن   ،2011 متوز/يوليو   15-14 للجفاف،  الوطنية  السياسات 
املنظمة  سويسرا:  جنيف،  األمريكية:  املتحدة  الواليات  العاصمة، 
العاملية لألرصاد اجلوية. AGM-12؛ WAOB-2011، صفحة 135.

البطيئة  الطبيعية  املخاطر  بأن اجلفاف من  النطاق  اعتراف واسع  ثمة 
تزايدت  وقد  للمناخ.  الطبيعية  التقلبية  بسبب  التي حتدث  التفاقم 
املخاوف على نطاق العالم في السنوات األخيرة من إمكانية أن تتزايد 
وتيرة وحدة حاالت اجلفاف نظراً إلى األوضاع املناخية املتغيرة. وعادة 
العالم بعد وقوع  التصدي حلاالت اجلفاف في معظم أنحاء  ما يأتي 
زمنيًا  موات  غير  يكون  ما  وعادة  األزمات،  إدارة  حيث  من  احلدث 
اآلثار  زادت  فقد  ذلك،  على  وبناء  متكامل.  وغير  التنسيق  وسيئ 
نطاق  على  كبيرة  زيادة  للجفاف  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
األجل  الطويلة  االقتصادية   – االجتماعية  اآلثار  إلى  ونظراً  العالم. 
املترتبة على اجلفاف، فإن اجلفاف هو أكثر الكوارث الطبيعية ضرراً، 

وذلك بفارق كبير قياسًا بالكوارث األخرى.

استباقية  إجراءات  اتخاذ  إلى  اجلفاف  لظواهر  احلالي  السياق  ويدعو 
للتعايش معها. وعلى الرغم من حاالت اجلفاف املتكررة التي شهدها 
القطاعات  على  كبيرة  آثار  من  ذلك  عن  جنم  وما  البشري،  التاريخ 
االجتماعية واالقتصادية املختلفة، فلم يحدث قط أن ُبذلت جهود 
وطنية  سياسات  واعتماد  صياغة  بشأن  حوار  في  للشروع  متضافرة 
املراقبة  تشمل  للجفاف  منسقة  وطنية  سياسة  فبدون  للجفاف. 
القرار،  لصانعي  سريعة  معلومات  لتقدمي  مبكر  إنذار  ونظم  الفعالة 
استباقية إلدارة  تدابير  واتخاذ  التأثير،  لتقييم  فعالة  إجراءات  وبدون 
التصدي  قدرات  زيادة  إلى  تهدف  للتأهب  خطط  ووضع  املخاطر، 
حلاالت الطوارئ وبرامج فعالة للتصدي للطوارئ ترمي إلى التخفيف 
حلاالت  التصدي  البلدان  ستواصل  اجلفاف،  عن  الناجمة  اآلثار  من 
الدعم  آلية  ولتوفير  حدوثها.  بعد  األزمات  إدارة  بأسلوب  اجلفاف 
املنظمة  أطلقت  باجلفاف،  املتضررة  للمجتمعات  املذكورة  الوقائية 

.)IDMP( البرنامج املتكامل إلدارة اجلفاف )WMO(

الوطنية  السياسات  مسألة  معاجلة  أجل  ومن  ذلك،  على  وعالوة 
املتعلقة باجلفاف، أوصى املؤمتر السادس عشر لألرصاد اجلوية، املعقود 
في جنيف في 2011، بعقد »اجتماع رفيع املستوى بشأن السياسات 
املنظمة  تعتزم  ذلك،  على  وبناء   .»)HMNDP( للجفاف  الوطنية 
 )UNCCD( وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )WMO(
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )FAO(، بالتعاون مع عدد 


