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الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية

الفصل الثالث خماطر اجلفاف
على عكس املخاطر املرتبطة باألعاصري املدارية والفيضانات، تلك املرتبطة باجلفاف تظل 
أقل وضوحًا. وال يتم حصر  اجلفاف  ما تكون خماطر  غالبًا  غري مفهومة بشكل جيد، ولذلك 
اخلسائر والتأثريات بشكل منهجي، فاملعايري العاملية لقياس أخطار اجلفاف جيرى تطبيقها 

ببطء، وهناك صعوبات فيما يتعلق جبمع البيانات.

يوجد  اآلن ال  بدايتها فقط، وحتى  اجلفاف يف  الشاملة ملخاطر  فالتقييمات  لذلك،  ونتيجة 
اجلفاف  تأثريات  أن  إىل  احلالة  دراسات  وتشري  اجلفاف.  ملخاطر  به  موثوق  عاملي  منوذج 
ميكن أن تعزى جزئيًا فقط إىل نقص أو عدم انتظام سقوط األمطار، حيث يبدو أن خماطر 
وقابلية  الفقر  تشمل:  وهي  املسببات.  من  جمموعة  بفعل  الزمن  مر  على  تنشأ  اجلفاف 
والتصنيع ومنو  التحضر،  بسبب  املياه  على  الطلب  وزيادة  الريفية؛  املناطق  التضرر يف 
الضعيفة،  أو  الفعالة  غري  واحلوكمة  والرتبة،  املياه  إدارة  وسوء  الزراعية،  املشروعات 

املناخ. وتغري  وتقلبات 

إىل خماطر.  اجلفاف  أخطار  التضرر، وحتول  التعرض وقابلية  من  املسببات  وتزيد مثل هذه 
وقد تكون التأثريات واملسببات متداخلة بقوة، ولكن حيث تتعلق الكثري منها باألسر الريفية 
تعزيز  أن  إال  حاليًا ضئيل.  للمخاطر  للتصدي  االقتصادي  أو  السياسي  احلافز  فإن  الفقرية، 
ضرورية  ستكون  املخاطر،  حوكمة  من  يتجزأ  ال  جزءًا  باعتبارها  اجلفاف،  خماطر  حوكمة 
الستدامة جودة احلياة يف الكثري من البلدان خالل العقود املقبلة. وهذا الفصل ما هو إال خطوة 
أوىل يف سبيل عرض تعقيدات املخاطر العاملية للجفاف. وإن فهم وكشف النطاق الكامل هلا 

هو التحدي الذي جيب معاجلته يف السنوات املقبلة. 
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3-1 خماطر اجلفاف بالنسبة لشعب نافاجو 

توضح القضية املؤثرة لشعب نافاجو يف 
جنوب غرب الواليات املتحدة االمريكية 

أن كثريًا مما يوصف بأنه تأثريات للجفاف 
يرجع جزئيًا فقط إىل عدم هطول األمطار. 
وقد ساعدت املسببات مبا يف ذلك التهميش 

السياسي والفقر يف املناطق الريفية يف 
حتويل اجلفاف املناخي إىل كارثة واسعة 

النطاق لشعب بأكمله.

 شهد شعب نافاجو جفافاً ذا أبعاد تاريخية، بني 
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 

اجلفاف بدأ رسمياً في عام 1999، تشير البيانات إلى 
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 
عاماً املاضية )شكل 3-2(، وبحلول الستينات كان 
قد جف أكثر من 30 نهراً من االنهار الكبرى التي 

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

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

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 

جفافاً من املوطن األصلي لشعب نافاجو، وذلك 

شكل 1-3 
شعب نافاجو وتدفق 

اجملارى املائية تاريخياً
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ألن أصحاب املزارع أخذوا أفضل أراضي املراعي 
ألنفسهم )ريدستير وآخرون، 2010(. وفي خالل 

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

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 
تضرراً من اجلفاف )وايت، 1983؛ كيلي وويتلي، 1989؛ 

ايفرسون، 2002(. وقد أدت بعض تقاليد وممارسات 
شعب نافاجو إلى زيادة مخاطر اجلفاف أيضاً، مثل 
تفضيلهم املستمر للماشية على األنواع األخرى، 

فضالً عن سياسات حكومة الواليات املتحدة 
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 

األخير. وفي عام 1997، بلغ متوسط   دخل الفرد 
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، 

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

3-2 أخطار اجلفاف 

إن اجلفاف املناخي هو ظاهرة مناخية 
وليست خطرًا يف حد ذاته، ولكن كثريًا 

ما يتم اخللط بينه ومع ظروف مناخية 
أخرى مرتبطة به، مثل القحولة. وهو 

يصبح خطرًا عندما يتحول إىل جفاف 
زراعي أو هيدرولوجي، وهذا يعتمد على 
مسببات أخرى، وليس جمرد عدم هطول 

األمطار.

على عكس اخملاطر املرتبطة باألعاصير املدارية 
والزالزل، فال تزال مخاطر اجلفاف غير مفهومة. 

وعلى الرغم من أن اجلفاف املناخي يتم متييزه جيداً 
بشكل متزايد، فال يزال قياس اجلفاف الزراعي 
والهيدرولوجي يشكل حتدياً )انظر إطار 1-3 

للتعاريف(. كما أعطي اهتمام أقل بكثير لتحديد، 
ناهيك عن معاجلة مسببات هذه اخملاطر. وقد 

أثبتت محاوالت بناء مناذج عاملية ذات مصداقية 
خملاطر اجلفاف صعوبتها، وال يتم تسجيل خسائر 

وتأثيرات اجلفاف بشكل منهجي. وعلى الرغم من 
األدلة املتزايدة على حجم تأثيرات اجلفاف، فقد 

قام عدد قليل من البلدان بتطوير أطر أو سياسات 
إلدارة مخاطر اجلفاف، وال يتم التعبير عن احلتميات 

السياسية واالقتصادية لالستثمار في احلد من 
مخاطر اجلفاف إال بشكل ضعيف.

شكل 2-3 
املتوسط السنوي 
لتساقط الثلوج في 
25 محطة لألرصاد 
اجلوية في أو حول شعب 
نافاجو)1930- 2010(
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وعادة ما يتم تعريف اجلفاف املناخي على أنه نقص 
في هطول األمطار، لفترات تتراوح بني بضعة أشهر 

إلى عدة سنوات أو حتى عقود. وغالباً ما تتغير 

إطار 3-1 أنواع اجلفاف

هناك ثالثة أنواع عامة من اجلفاف: اجلفاف املناخي 

واجلفاف الزراعي واجلفاف الهيدرولوجى. ويشير اجلفاف 

املناخي إلى تناقص هطول األمطار على مدى فترة 

زمنية. أما اجلفاف الزراعي فإنه يحدث عندما تكون 

رطوبة التربة غير كافية لدعم احملاصيل واملراعي 

واألنواع التي تعيش في أراضي الرعي. بينما يحدث 

اجلفاف الهيدرولوجي عندما تؤثر مستويات املياه 

أقل من املتوسط في البحيرات، واخلزانات، واألنهار، 

واجلداول واملياه اجلوفية على األنشطة غير الزراعية 

مثل السياحة، والترفيه، واستهالك املياه في املناطق 

احلضرية، وإنتاج الطاقة واحلفاظ على النظام البيئي.

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

شكل 3-3 
املؤشر القياسي 

لهطول األمطار لفترة 
12 شهراً في أسبانيا 
خالل فترة اجلفاف من 

1995-1991

حدة اجلفاف طويل األمد مبرور الوقت وقد يؤثر على 
مناطق مختلفة. على سبيل املثال، انتقل اجلفاف 

املناخي في اسبانيا بني عامي 1991 و1995 من 
الغرب إلى الشرق ثم إلى اجلنوب )شكل 3-3(.

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

عليه عاملياً لتحديد وقياس اجلفاف املناخي. وقد 
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 بلداناً 

كثيرة جتد صعوبة في استخدامه بسبب عدم 
وجود عدد كاٍف من محطات رصد هطول األمطار 

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
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إطار 2-3 قياس اجلفاف املناخي

اعتمدت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مؤشراً موحداً لهطول األمطار في عام 2009 باعتباره معياراً عاملياً لقياس 
اجلفاف املناخي وذلك من خالل »إعالن لنكولن ملؤشرات اجلفاف«. ومن املشجع استخدامه من قبل اخلدمات الوطنية 

لألرصاد اجلوية والهيدرولوجية، باإلضافة إلى املؤشرات األخرى املستخدمة في كل إقليم، وسيتم النظر في قبول هذا 
املؤشر فى املؤمتر العاملى لألرصاد اجلوية فى دورته السادسة عشر في منتصف يونيو/حزيران 2011. 

ويعتبر املؤشر القياسي لهطول األمطار )ماكى وآخرون، 1993، 1995( مؤشراً قوياً ومرناً وبسيطاً يعتمد على بيانات 
هطول األمطار، وميكنه حتديد دورات/ فترات الرطوبة وكذلك دورات/ فترات اجلفاف. ويقارن املؤشر هطول األمطار على 

مدة — عادة من 1 إلى 24 شهراً — مع متوسط األمطار على املدى الطويل فى نفس املوقع )غتمان، 1994؛ وإدواردز 
وماكي، 1997(.

ومع ذلك يلزم توافر بيانات هطول األمطار الشهرية ملا ال يقل عن 20-30 سنة )على النحو األمثل 50-60 سنة( حلساب 
املؤشر القياسي لهطول األمطار )غتمان، 1994(. ونظراً لعدم وجود سلسلة بيانات كاملة في العديد من املواقع، وأن 
العديد من املناطق املعرضة للجفاف ليس لديها العدد الكافي من محطات رصد سقوط األمطار، فإنه من الضرورى 

تطبيق تقنيات التقديرات على الفجوات الزمنية واجلغرافية. ويوضح جدول 3- 1 كيف ميكن استخدام املؤشر القياسي 
لهطول األمطار لفترة 3 أشهر حلساب احتماالت مستويات مختلفة من شدة اجلفاف.

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

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

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

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

عدد مرات الحدوث لكل 100 سنةالفئةالمؤشر القياسي لهطول األمطار
33جفاف خفيف0 إلى 0.99

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

2.5جفاف حاد>-2.0

)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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شكل 6-3 
توزيع محطات األرصاد 

اجلوية في أمريكا 
الوسطى

شكل 5-3 
متوسط عدد محطات 

قياس هطول األمطار 
التي تديرها هيئة 

األرصاد اجلوية الوطنية 
في اسبانيا بالسنًة 

0 150 300

)املصدر: ميستر، 2010(

)املصدر: برينيس توريس، 2010(

على سبيل املثال، إلى النصف تقريباً من الذروة 
التي بلغتها في منتصف السبعينات )شكل 5-3( 

)ميستر، 2010(.

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

3-6(، مما يشكل عقبة أمام إجراء حسابات دقيقة 
باملؤشر القياسي لهطول األمطار ناحية الكاريبي 
وهي الزمة للرصد والتخطيط اإلقليمي للجفاف 

)برينيس توريس، 2010(. وميكن أن يقوم االستشعار 
عن بعد مبلء هذه الفجوة جزئياً، ولكن مناذج املؤشر 

القياسي لهطول األمطار ال تزال بحاجة إلى معايرة 
باستخدام البيانات الفعلية لهطول األمطار )داي، 

2010(. وألن اجلفاف املناخي هو ظاهرة مناخية، 
وليس خطراً في حد ذاته، يلزم توفير بيانات إضافية 

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، 

واملياه اجلوفية، وكتلة الثلوج وغيرها، فضالً عن 
السجالت التاريخية اخلاصة بتأثيرات اجلفاف 

)املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، 2010(.1 غير أن 
هذه املؤشرات تتطلب بيانات ال تتوفر إال في عدد 

قليل من البلدان في الوقت احلاضر، ومعظمها في 
أمريكا الشمالية وأجزاء من افريقيا. ويجرى العمل 

أيضاً لتحديد مؤشرات للجفاف الهيدرولوجي، 
ولكن هذا أيضاً يواجه حتدياً بسبب قيود البيانات 

وتعقيدات النمذجة.2

3-3 تأثريات اجلفاف 

يتم اإلبالغ عن خسائر وتأثريات اجلفاف 
بشكل منهجي يف بضعة بلدان فقط. 
حتى وإن كانت هناك تأثريات واضحة 
وكبرية على اإلنتاج الزراعي وسبل 

احلضرية  والقطاعات  الريفية  املعيشة 
أيضًا  واالقتصادية. ويسبب اجلفاف 
النظام  اهلجرة والصراعات وتدهور 

البيئي. 

في حاالت اجلفاف التي مت اإلبالغ عنها دولياً منذ 
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 

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

التي تعاني أيضاً من الصراعات السياسية واألهلية. 
كما أن الوفيات الناجمة عن اجلفاف والتي سجلت 

منذ تسعينات القرن املاضي كانت ضئيلة جداً، 
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 

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(.

ونظراً لعدم وجود بيانات بشكل منهجي، فمن 
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
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أدلة على تأثريات اجلفاف الزراعي واهليدرولوجي يف خمتلف أحناء العامل جدول 2-3 

دوليًا، يوجد نقص حاد في تسجيل الوفيات الناجمة عن مخاطر الجفاف فى الوقت الحالي، وقد تكون الوفيات الناجمة عن الوفيات والرفاه
الجفاف أعلى بكثير مما يتم تسجيله، وهناك العديد من الوفيات غير المسجلة أوالتي تعزى إلى أسباب أخرى. فعلى سبيل 

المثال في موزمبيق هناك 18 حالة وفاة مسجلة دوليًا فقط بين عامي 1990 و2009. وعلى النقيض، سجلت قاعدة بيانات 
الخسائر الناجمة عن الكوارث فى موزمبيق 1040 حالة وفاة فى نفس الفترة الزمنية )قاعدة بيانات الكوارث الدولية، 

2010b؛ المعهد الوطني إلدارة الكوارث، 2010(.

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

وانخفاض القوة الشرائية وزيادة التفاوت في الدخل )راثور، 2005(. وكما هو الحال بالنسبة لشعب نافاجو، فنادرًا ما تستطيع 
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

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

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 
المحلي اإلجمالي بنسبة 1.6 في المائة. وكان ثلثا الخسائر زراعية، ويعزى الباقي إلى التأثيرات البالغة التي شملت القطاعات 

االقتصادية األخرى )هوريدج وآخرون، 2005(.

خالل فترة الجفاف في عام 2002، انخفض إنتاج الحبوب الغذائية في الهند إلى 183 مليون طن بالمقارنة مع 212 مليون 
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 
المزارعين في البالد من فشل المحاصيل بشكل كامل، وانخفضت عدد رؤوس الثروة الحيوانية بنسبة 50 في المائة عن 

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

تعّد موزمبيق واحدة من البلدان القليلة التي لديها قاعدة بيانات للكوارث تسجل بطريقة منهجية خسائر الجفاف )المعهد الوطني 
إلدارة الكوارث، 2010( ولذا فإن الحجم الحقيقي لمخاطر الجفاف يصبح واضحًا. ومنذ عام 1990، تسببت أحداث الجفاف 

في تلف 8 ماليين هكتار من المحاصيل )دمر نصفها تمامًا( وتضرر 11.5 مليون نسمة )شكل 3-7(. وهكذا، فإن عدم 
اإلبالغ دوليًا عن خسائر الجفاف بشكل واضح يقلل من إبراز مخاطر الجفاف والحتميات االقتصادية والسياسية للحد منها، 

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

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

و3000 وظيفة )بنسون وكالي، 1998(.

وفي عام 2008، هدد جفاف شديد في جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية إمدادات المياه الالزمة لتبريد أكثر من 24 
مفاعاًل نوويًا من المفاعالت البالغ عددها 104 في البالد. وأدى الجفاف األوروبي والموجة الحارة في عام 2003 إلى خفض 

قدرة فرنسا على توليد الطاقة النووية بنسبة 15 في المائة لمدة 5 اسابيع، وأدى أيضًا إلى انخفاض إنتاج البالد من الطاقة 
الكهرومائية بنسبة 20 في المائة )هايتاور وبيرس، 2008(. وفي منتصف الجفاف الذي حدث في أسبانيا في الفترة 1991- 

1995، انخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 30 في المائة وعانى 12 مليون نسمة من سكان المدن بشدة من محدودية 
توافر المياه )ميستر، 2010(.

الهجرة
يرتبط الجفاف بالهجرة. ففي الجمهورية العربية السورية ترك مليون شخص المناطق الريفية إلى المدن بعد الفشل المتتالي 

للمحاصيل الزراعية في الفترة 2007 – 2009 )عريان وآخرون، 2010(. وكنتيجة للجفاف المتكرر وسبل المعيشة الريفية 
المهمشة، هاجر نصف سكان الريف في المكسيك إلى المراكز الحضرية خالل القرن العشرين )نيري وبريونيس، 2010(. 

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

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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الصراع
يساهم الجفاف في احتماالت نشوب الصراع من خالل التسبب في النزوح والهجرة، وزيادة التنافس على الموارد الشحيحة 

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

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

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

ساعد أيضًا في إشعال فتيل الثورة المكسيكية في عام 1910 )نيري وبريونيس، 2010(. وفي اآلونة األخيرة، ارتبطت 
حاالت الجفاف بأعمال الشغب التي وقعت في المغرب خالل الثمانينات من القرن الماضي )سورينجن، 1992(، وساهم 

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

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

األنواع وهجرتها، كما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي )ليك، 2003؛ المركز الوطنى لمكافحة الجفاف، 2006؛ شو 
وآخرون، 2010(. وبين عامي 1999 و2005، ساهم الجفاف في فقدان ما ال يقل عن 100000 هكتار من المستنقعات 

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

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

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

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

من السكان في أحد األقاليم على المساعدات الغذائية )هولواي، 1995؛ وغالو وآخرون، 2010(.
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3-4 مسببات خماطر اجلفاف

تشري تأثريات اجلفاف إىل عدد كبري من 
العوامل اليت حتول اخنفاض متوسط 
هطول األمطار، وقلة رطوبة الرتبة، 

واخنفاض منسوب املياه إىل أحداث 
القابلة  السكان واالقتصادات  كارثية على 

للتضرر. ويف ظل غياب منوذج عاملي 
موثوق به ملخاطر اجلفاف، مت إعداد 
دراسات حالة من خمتلف أحناء العامل 

هلذا التقرير من أجل حتديد املسببات 
اليت تزيد من احتمال قابلية التضرر 

والتعرض، واليت قد حتّول أخطار اجلفاف 
إىل خماطر يف حاالت خمتلفة.

3-4-1 اخنفاض هطول األمطار وتقلبات 
املناخ وتغري املناخ

لقد انخفض هطول األمطار في العديد من 
األقاليم في القرن املاضي. وفي املناطق التي تتزايد 

بها ندرة املياه، فحتى فترات اجلفاف األقل شدة 
تظهر اآلن في شكل جفاف زراعي أوهيدرولوجي. 

واملناطق األكثر شدةً في األوقات العادية ستكون 
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أول من يعاني من تأثيرات اجلفاف عندما يحدث 
نقص في هطول األمطار )جدول 3-3(.

3-4-2 الفقر وقابلية التضرر يف املناطق 
الريفية

تؤكد دراسات احلالة من جميع األقاليم نتائج تقرير 
التقييم العاملي لعام 2009 بأن مخاطر اجلفاف 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقابلية التضرر والفقر في 

املناطق الريفية )جدول 3-4( )االستراتيجية الدولية 
للحد من الكوارث، األمم املتحدة، 2009(. ومن البرازيل 
واملكسيك إلى الهند وجنوب افريقيا، تبرز الدراسات 

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

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 
للفترة 2006-2015 بحوالي 15 بليون دوالر )فوستر 

وبريسينو-غارمنديا، 2010(.

وبالنسبة لألسر الريفية القابلة للتضرر، ميكن أن 
تؤدي فترات اجلفاف، ولو كانت طفيفة، إلى خسائر في 

احملصول ميكن أن يكون لها تأثيرات مدمرة على سبل 
العيش غير املستقرة وغير املتنوعة أصالً. وهذه األسر 
بالكاد جتد ما يسد رمقها حتى في السنوات اجليدة، 

والعديد منها غير قادر على حشد االصول الالزمة 
للتخفيف من اخلسائر ومستوى رفاهها مستمر في 

االنحدار. ومثل هذه التأثيرات تعزز بعضها البعض. 
وهي أكثر وضوحاً في اجملتمعات احمللية الفقيرة، ويؤدي 

كل جفاف إلى مزيد من تآكل سبل العيش، مما يترك 
األسر واجملتمعات احمللية بقابلية تضرر أكثر للجفاف 

وغيره من األخطار في املستقبل )وايت وبوكانان- 
سميث، 2005(. وعلى املستوى الكلي، قد تكون لدى 

املؤسسات قدرة قليلة على توفير اإلغاثة أو التعويض 
عن اجلفاف، أو قد يكون لديها قليل من املساءلة جتاه 
اجملتمعات التي تعاني من التمييز العرقي والسياسي 

)وايت وبوكانان- سميث 2005(، وتكون النتيجة 
إمكانية أن يتحول اجلفاف الزراعي إلى أزمات أمن 

غذائي )ديفيرو، 2007(.

أدلة وتقديرات بأن تقلبات وتغري املناخ من مسببات خماطر اجلفاف جدول 3-3 

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

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

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

صغار المزارعين يتضررون من 
المناخات المتغيرة في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

أفاد التقرير الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن صافي عائدات المحصول في جنوب افريقيا 
قد تنخفض بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2100، وهذا سيؤثر بصفة خاصة على صغار المزارعين )بوكو 

وآخرون، 2007(. كما أن أجزاء من دولة مالي تحصل بالفعل على معدل أمطار سنوي يقل 200ملم عن المعدل 
السائد من 50 عامًا، وتتوقع مجموعة من سيناريوهات المناخ زيادة تواتر الجفاف خالل العقود المقبلة، مما قد يحّد 
من اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية بمقدار 300 مليون دوالر امريكي سنويًا )تقييم المناخ األوروبي، 2009(.

خسائر المحاصيل في الصين بفعل 
تقلبات وتغير المناخ 

بين عامي 2004 و2007، خسر المزارعون الصينيون ما يقرب من 8 باليين دوالر أمريكي من المحاصيل 
بسبب الجفاف )تغير المناخ لماكينزي، 2009(. وفي المناطق المعرضة للجفاف في الشمال والشمال الشرقي، قد 
تبلغ خسائر المحاصيل السنوية من جراء الجفاف من 6 إلى 7 في المائة من المحصول الكلي بحلول عام 2030 

نتيجة لالنخفاض المتوقع في هطول األمطار خالل االشهر الحاسمة من موسم النمو. وفي مثل هذا السيناريو يمكن 
أن تبلغ الخسائر السنوية من جراء الجفاف في شمال شرق الصين وحدها نحو 9 باليين دوالر امريكي )تغير 

المناخ لماكينزي، 2009(.
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3-4-3 زيادة الطلب على املياه بسبب 
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 
3-5(. وتبرز دراسات احلالة أن في املناطق والبلدان 
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 

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

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

املياه، جنباً إلى جنب مع النمو السكاني والتنمية 
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 
حالياً مبعدل 64 بليون متر مكعب سنوياً )البرنامج 

العاملي لتقييم املوارد املائية، 2009a(. ولم يحدث 
هذا النمو بشكل متساوٍ، حيث تستهلك البلدان 

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

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 

املناطق شحيحة املياه، وهي التي تعرّف بأنها تلك 
التي لديها أقل من 1700 متر مكعب من املياه 

للفرد سنوياً )البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية، 
2009a(. وبحلول عام 2025، سيكون هناك 1.8 

بليون شخص يعيشون في بلدان أو أقاليم تعاني 
من ندرة املياه، ولكن بحلول عام 2030، سيكون 

نصف سكان العالم تقريباً يعيشون في مناطق 
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 

أدلة على أن الفقر وقابلية التضرر من مسببات خماطراجلفاف جدول 4-3 

نقص الري وتخزين 
المياه في كينيا والبرازيل

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

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(.

وفي سيارا بالبرازيل، تتركز مخاطر الجفاف الزراعي بين صغار المزارعين الذين يعتمدون في معيشتهم كليًا على الزراعة 
البعلية، والذين ال يملكون حقوقًا للمياه وال يستطيعون الوصول إلى الري والبنية األساسية لتخزين المياه. ونتيجة لذلك، ال 

يمثل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المجتمعات الريفية سوى ثلث ذلك في المستوطنات الحضرية على طول 
الساحل، وتبلغ مؤشرات التنمية البشرية في المناطق الريفية أقل من 0.65 مقارنة مع 0.70 في البرازيل ككل )سافيو 

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

التوسع في اإلنتاج 
المكثف للمحاصيل النقدية 

والتحضر في المكسيك

تعود سياسات إدارة المياه وحيازة األراضي في المكسيك إلى ثورة 1910 وتقوم على الملكية الجماعية لألراضي والمياه 
من جانب المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمعروفة باسم المشاع، ويعيش 25 في المائة منهم في فقر مدقع. وقد 

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 هندوراس، 67 في المائة من سكان المناطق الريفية مزارعون كفافيون، ولكن 2 في المائة فقط منهم يحصلون على 
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
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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 

الكثير من األحيان في املناطق التي تعاني أصالً من 
ندرة املياه مثل جنوب اسبانيا أو شرق الكاريبي.

3-4-4 اإلدارة غري املالئمة للرتبة واملياه

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

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(. 

ومع ذلك، يوضح جدول 3-6 أن هطول األمطار 

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

أخرى أن اجلفاف املناخي ليس دائماً مؤشراً دقيقاً 
ألخطار اجلفاف. 

3-4-5 احلوكمة الضعيفة أو غري الفعالة 
للمخاطر

أبرزت دراسات احلالة ضعف وعدم فعالية قدرات 
احلوكمة للتصدي خملاطراجلفاف، وإلى جانب استراليا 

والهند هناك القليل من البلدان التي طورت أطرا 
أو سياسات وطنية خملاطر اجلفاف )جدول 3-7(. ومع 

ذلك، يجري إحراز تقدم في إدارة مخاطر اجلفاف، ال 
سيما في مجاالت التنبؤ، واإلنذار املبكر، واالستعداد، 
واالستجابة وتطوير اآلليات التعويضية مثل التأمني 

وبرامج العمالة املؤقتة. ويعد اإلنذار املبكر عنصراً 
حاسماً إلدارة مخاطر اجلفاف، وتساعد التنبؤات 

أدلة على أن الطلب املتزايد على املياه من مسببات خماطر اجلفاف جدول 5-3 

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 

توافر المياه ولكن سريعًا ما أصبح النهران جافين، فيما عدا بعد سقوط األمطار. ومع االستمرار في سحب المياه الجوفية في 
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، 
2009a(. وقد ازداد الطلب السنوي على المياه في حوض النهر األصفر بين عامى 1949 و2006 من 10 باليين متر 

مكعب إلى 37.5 بليون متر مكعب. وكان سبب ذلك، التوسع في الزراعة المروية والتي امتدت مساحتها من 8000 
كيلومتر مربع إلى 75000 كيلومتر مربع خالل 50 عامًا حتى عام 2000، ومحطات الطاقة الكهرومائية التي تنتج اآلن 

40 تيراواط ساعة سنويًا لتلبية الطلب المتزايد من القطاع الصناعي في الصين )البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية، 
2009b(. وقد جعلت تأثيرات هذا النمو المنطقة ذات قابلية تعرض عالية لموجات الجفاف. وفي التسعينات من القرن 

الماضي، جفت الينابيع فى جينان، “مدينة الينابيع”، ومن 1995 حتى 1998 لم يكن هناك تدفق على اإلطالق في 700 
.)2009b ،كيلومتر الدنيا من نهر األصفر لمدة 120 يوما في السنة )البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية

اآلثار المترتبة على تزايد 
صناعة الترفيه والسياحة 

في اسبانيا ومنطقة 
الكاريبي

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

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

في أسبانيا، أدت البيوت الثانية ومالعب الجولف فقط إلى زيادة الطلب على المياه بنحو 30 مليون متر مكعب سنويا 
)إيغليسياس وآخرون 2007(. وباالضافة إلى ذلك، تؤدى السياحة إلى تغييرات موسمية كبيرة فى استهالك المياه والتى 

قد تقود إلى حدوث جفاف هيدرولوجى بالتزامن مع فترات مواسم الذروة والتي تتزامن مع الفترات األكثر جفافًا وسطوعا 
)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 

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

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

القيود المفروضة على الزراعة وتخصيص المياه لقطاعات أخرى )فاريل وآخرون 2010(.
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شكل 9-3 
املتوسط  الوطني 

الستهالك الفرد من 
املياه )2001-1997(

))2009a ،املصدر: هويكسترا وتشاباغني، 2008 )معدل ومقتبس من البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية(

إطار 3-3 اجتاهات القحولة منذ عام 1900

تشير األدلة إلى أن العالم أصبح أكثر جفافاً خالل القرن املاضى. ومنذ عام 1970، ازادت القحولة بالتأكيد فى أجزاء 
من افريقيا، وجنوب أوروبا، وشرق وجنوب آسيا وشرق استراليا، مما أدى إلى حتويل خط األساس لبيانات هطول األمطار 
وإلى زيادة صعوبة إمكانية رصد اجلفاف )ترنبرز وآخرون 2007؛ داي، 2010(. على سبيل املثال، خالل اخلمسينات وحتى 

الثمانينات من القرن املاضي بلغت مساحة األراضي التى تصنف على أنها »جافة« من 10-14 في املائة، ارتفعت إلى 
25-30 في املائة خالل العقد املاضى )داي، 2010(. وذلك لسبب واحد، فقد أدى الهواء األكثر دفئا وارتفاع درجات حرارة 

التبخر. زيادة  السطح إلى 

 كشف قياس اجتاهات هطول األمطار خالل قرن من الزمان باستخدام مؤشر باملر لقياس حدة اجلفاف )شكل 3-8( عن 
وجود اجتاه جفاف عام في منطقتي الساحل األفريقي وجنوب أفريقيا، ووسط البرازيل، وجنوب أوروبا، وإيران )اجلمهورية 

اإلسالمية(، وإندونيسيا، وشمال شرق الصني، وشمال شرق استراليا )ترنبيرث وآخرون، 2007(

شكل 8-3 
االجتاهات العاملية 

لهطول األمطار منذ 
عام 1900، حسب مؤشر 

باملر لقياس حدة اجلفاف

)املصدر: بتصرف من االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، األمم املتحدة، من داي وآخرون، 2004(.
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الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية

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

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 (.

3-5 من أخطار اجلفاف إىل خماطر اجلفاف

بالنظر إىل أن تأثريات اجلفاف ال يتم 
البيانات  تسجيلها منهجيًا وإىل حمدودية 

املتاحة لوضع مناذج ألخطار اجلفاف، 
فإنه ال يزال من غري املمكن وضع مناذج 

الضرورى  عاملية ملخاطراجلفاف. ومن 
بناء مناذج من هذا القبيل على مجيع 

الضوء على  املستويات لزيادة تسليط 
املخاطر ومن أجل بناء حتميات سياسية 

واقتصادية إلدارة خماطر اجلفاف.

وكما أن اجلفاف املناخي ليس مرادفاً ألخطار اجلفاف، 
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 

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

وتشير مبادرات مثل املرصد الوطني للجفاف في 
الواليات املتحدة األمريكية، وشبكة أنظمة اإلنذار 

املبكر عن اجملاعة، واملركز اإلقليمي لألرصاد اجلوية 
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 

الهند )إطار 3-5(، إلى أنه ميكن عمل مناذج خملاطر 
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 
تتحدد على األقل جزئياً بفعل عوامل اجتماعية، 

أدلة على أن اإلدارة غري املالئمة للرتبة واملياه من مسببات خماطر اجلفاف جدول 6-3 

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 
بدعم اإلنتاج. ومنذ عام 1972 وحتى 1991، زادت األراضي المستخدمة ألغراض اإلنتاج الزراعي من 0.4 مليون هكتار 
إلى 1.6 مليون هكتار )المملكة العربية السعودية، 1992(. ومع بداية التسعينات، أصبحت السعودية سادس أكبر منتج للقمح 
في العالم. وفي عام 1992، بلغ اإلنتاج المحلي من القمح 4.25 مليون طن والذى تجاوز بسهولة الطلب المحلي والذى كان 

يقدر بنحو 1.22 مليون طن )عبد الرحمن، 2001؛ كرم، 2008(. وكان هذا يعتمد على الري واستخراج المياه الجوفية 
الذي ارتفع منذ عام 1980 وحتى 1992 من 1.850 إلى 29.826 مليون متر مكعب سنويًا )المملكة العربية السعودية، 

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 

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

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 
أكبر مساهم في سحب المياه، ومن المتوقع أن يزداد بمعدل 150% بين عامى 2015 و2020، فى حين سيتضاعف الطلب 

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

تشكل إدارة المراعى أيضًا تحديًا لإلدارة الفعالة لمخاطر الجفاف. ويقوم العديد من مربي الماشية بالرعي الجائر، وفى 
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(.
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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 سياسياً 
واقتصادياً، مما ينعكس في استجابات ضعيفة 

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 
األخرى حلوكمة اخملاطر، وخصوصاً تلك املتعلقة 

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 قريباً.

أدلة على أن القدرات احملدودة حلوكمة املخاطر من مسببات خماطر اجلفاف جدول 7-3 

إيالء الجفاف أولوية 
منخفضة من جانب 

الحكومات في المكسيك

تعتمد 87 في المائة من 16 مليون هكتار من األراضي الزراعية في سونورا بالمكسيك، على مياه األمطار وهي ذات 
قابلية كبيرة للتضرر من الجفاف الزراعى وتمثل 70 في المائة من اإلنتاج الزراعي )نيري، 2004؛ نيري وبريونيس، 

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 
جيدًا للحد من مخاطرالجفاف وإدارتها. وتتركز المسؤلية عن مخاطر الجفاف داخل الحكومة الوطنية، ولكن إدارة مسببات 

مخاطر الجفاف تقع بين مؤسسات مختلفة مسؤولة عن إدارة الغابات والزراعة والمياه واستخدامات األراضي )شو 
وآخرون، 2010(. 

ضعف القدرات المحلية 
لحوكمة مخاطر الجفاف 

في بنغالديش

 يتلقى شمال غرب بنغالديش 1329 ملم من األمطار سنويًا، أي نصف المتوسط الوطني، وهى معرضة لموجات 
الجفاف المتكررة التي تكون الحكومات المحلية فى معظمها غير مؤهلة إلدارتها. وتتعلق مخاطر الجفاف بقدرة األسر 
على المجابهة، ولكنها أيضًا مرتبطة بالقدرات المؤسسية للحكومات المحلية. والحكومات المحلية في تانور وشيبغانج 

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(.
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إطار 3-4 منذجة املخاطر العاملية للجفاف 

لم ينجح مؤشر الوفيات املرتبطة مبخاطر اجلفاف الذى اقترحه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
2004(، وذلك ألن معظم حاالت اجلفاف ال تنتج عنها وفيات، ومعظم الوفيات الناجمة عن اجلفاف واملسجلة دولياً تتركز 
فى البلدان التى تعانى من صراعات وأزمات سياسية. ووجد ارتباط ضعيف فقط بني السكان املعرضني للجفاف املناخي 

والوفيات التى تعزى إلى اجلفاف )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2004(. وقد تقدم تأثيرات اجلفاف على التنمية البشرية 
معايير أفضل من الوفيات حلساب اخملاطر على اإلنسان. ومع ذلك، ففى حني توجد بعض التأثيرات املسجلة فى بعض 

املواقع )دى ال فوينتى ودركون، 2008( إال أنه ال توجد بيانات منهجية وطنية ملعايرة منوذج عاملي للمخاطر.

وهناك دراسة للبنك الدولي )ديلي وآخرون، 2005( كانت أكثر جناحاً من حيث أنها أنتجت خرائط عاملية للمخاطر لكل من 
الوفيات ومخاطر اخلسارة االقتصادية. ومت حساب اخملاطر باعتبارها دالة في التعرض للجفاف املناخي وذلك بالنسبة إلى 
كثافة السكان والناجت احمللي اإلجمالي الزراعي الوطني، مع مؤشر آخر لقابلية التضرر متت معايرته باستخدام الوفيات 

واخلسائر االقتصادية املسجلة مصنفة حسب اإلقليم اجلغرافي والدخل. إال أن دقة نتائج هذه الدراسة مشكوك فيها، 
وبالنظر إلى أن اجلفاف املناخي ال ميثل خطراً بشكل كبير، على النحو املوصوف أعاله، فإن الوفيات ليست مقياساً كافياً 

لنمذجة التأثيرات على البشر.

إطار 3-5 منذجة خماطر اجلفاف الزراعي

قامت دراسة أجراها البنك الدولي )لفوفسكي وآخرون، 2006( بقياس كمي للتأثيرات الزراعية واالقتصادية الكلية 
طويلة املدى الناجمة عن اجلفاف في والية أندرا براديش بالهند، وذلك باستخدام تقنيات منذجة الكوارث مع مجموعة من 
استراتيجيات إدارة مخاطر اجلفاف. ومن خالل حتليل بيانات األرصاد اجلوية والبيانات الزراعية ملا يزيد على 30 عاماً، مت قياس 
تأثيرات اجلفاف املعتدل واملتوسط والشديد على خمسة محاصيل مختلفة )األرز والفول السوداني وعباد الشمس والذرة 

والذرة الرفيعة( وذلك في االقاليم الثمانية األكثر تعرضاً للجفاف في والية أندرا براديش، وشمل ذلك املتوسط السنوى 
واحلد األقصى اخلسائر.

أوالً، متت منذجة تكرار وشدة اجلفاف املناخي في مواقع مختلفة باستخدام البيانات التاريخية ومحاكاة عشوائية للطقس 
من طراز)WXGEN(، حملاكاة الطقس ملدة 500 عام. ومت تصنيف موجات اجلفاف املنمذجة باستخدام حساب موسمي 

للمؤشر القياسي لهطول األمطار )يونيو/حزيران — ديسمبر/كانون األول( والتحقق من صحة البيانات مبطابقتها مع 
البيانات التاريخية. ومت حتليل قابلية التضرر والتعرض باستخدام مناذج احملاصيل/ اإلنتاجية والزراعة/ املساحة بقياس كمي 
لألضرار التي تلحق بكل محصول وذلك على أساس كثافة ومدة اجلفاف. كما مت اختبار تأثيرات اجلفاف على اإلنتاج احليواني 
ولكن لم تكن النتائج حاسمة. وشمل منوذج احملاصيل/ اإلنتاجية 47 معياراً متت معايرتها حسب نوعية احملاصيل والظروف 

البيئية في كل منطقة. ومت استخدام منوذج الزراعة/ املساحة لقياس التفاوت فى سقوط األمطار مبا فى ذلك الزراعة 
املروية والزراعة البعلية.

وبعد ذلك مت حساب متوسط العائدات ومتوسط اخلسائر السنوية لكل محصول لتتابع زمنى يبلغ 500 عام، ومت حتويل 
تأثير شدة وفترة اجلفاف على كل محصول إلى خسائر مالية على أساس أسعار السوق. ومقارنة مبحاكاة السنوات 

»العادية«، كشف التحليل أن خسائر اإلنتاج جتاوزت 5 في املائة كل 3 سنوات، و10 في املائة كل 5 سنوات، و15 في املائة 
كل 10 سنوات و25 في املائة كل 25 سنة. وقد يواجه املزارعون وخاصة الصغار منهم خسائر أكبر بكثير وذلك اعتماداً 

على حزمة احملاصيل وشدة اجلفاف في مواقع تواجدهم.

)املصدر: لفوفسكي وآخرون، 2006(
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