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تقوية القدرة عىل مواجهة التغريات المناخية والكوارث بأفريقيا

ما هو برناجم الرصد المايئ واجلوي؟

ما هي منظومة الرصد اجلوي والمايئ؟
معلومات  واستخدام  وتقديم  إنتاج  يف  تهسم  منظومة   = اجلوي  الرصد   + المياه  علوم 

الطقس والمياه والمناخ. 

 توفر خدمات الرصد المايئ واجلوي البيانات الفورية المتصلة بالطقس والمياه واإلنذار 
المبكر والمناخ المطلوبة بإحلاح من أجل النمو والتنمية المستدامة القادرة عىل مواجهة 

تغري المناخ يف أفريقيا.
 

وتقع يف صميم تقديم خدمات الرصد المايئ واجلوي: اخلدمات الوطنية لألرصاد اجلوية، 
واخلدمات الوطنية لألرصاد المائية - اليت ياشر إلهيا جمتمعة باخلدمات الوطنية لألرصاد 
المحلية  والمجتمعات  للحكومات  المعلومات  تقديم  عن  والمسؤولة  واجلوية  المائية 
ومؤساست القطاع اخلاص حلماية أرواح وممتلكات مواطنهيم، وحتسني أوضاعهم االقتصادية 

من خالل التنبؤات الفورية واإلنذار المبكر للظواهر اجلوية والمائية ذات اآلثار الضخمة.
  

باستخدام هذه اخلدمات، تستطيع المجتمعات المحلية أن تستعد قبل وقوع الكوارث، 
وتتمكن مؤساست األعمال من اختاذ القرارات الفاعلة لزيادة إنتاجيهتا وضمان االستمرار 
وسط صعوبة الظروف، وتستطيع األجهزة احلكومية أن تشكل بفاعلية رشاكات مع واسئل 

اإلعالم والمجتمع المدين والقطاع اخلاص من أجل التكيف مع تغري المناخ. 

برناجم الرصد المايئ واجلوي يف أفريقيا
برناجم الرصد المايئ واجلوي يف أفريقيا



African Union Commission

PROGRAM

The Africa Hydromet Program
Strengthening Climate and Disaster Resilience in Africa

تكاتف كل من البنك الدويل، والمنظمة العالمية لألرصاد اجلوية، والبنك األفريقي للتنمية، وبرناجم األمم المتحدة اإلمنايئ، والوكالة 
الفرنسية للتنمية، وبرناجم األغذية العالمي، يف إناشء برناجم الرصد المايئ واجلوي، الذي ميثل رشاكة للتصدي لتحديات التنمية وبناء 

القدرة عىل الصمود يف وجه تغري المناخ والكوارث يف أفريقيا. 

يتوقع برناجم الرصد المايئ واجلوي يف أفريقيا استثمارات بإمجايل 600 مليون دوالر لتحديث خدمات وأنظمة الرصد المايئ واجلوي يف 
15 بلدا، وتطوير أنظمة اإلنذار المبكر واالستجابة لدهيا ليستفيد مهنا أكرث من 100 مليون شخص يف إطار زمين ميتد مثاين سنوات.

 
الربناجم سيتصدى كليا الحتياجات التحديث عىل المستويات الوطنية وشبه اإلقليمية واإلقليمية، وتشمل: 

 حتديث البنية األاسسية للرصد لتوفري التنبؤات الفورية والدقيقة بالكوارث والمخاطر الوشيكة. 

تقديم خدمات أفضل لألرصاد اجلوية والمناخية والمائية للمواطنني والقطاعات اليت يعتمد ناشطها عىل أحوال الطقس من    	
يز أنظمة تقديم خدمات الرصد المايئ واجلوي عىل المستوى الوطين.  خالل تعز  

	
بناء وتقوية قدرة  	

أوال، الربناجم يستثمر يف ثالثة مكونات رئيسية:

i. االرتقاء بأنظمة الرصد المايئ واجلوي الوطنية )اليت تشمل أنظمة اإلنذار المبكر المحلية(  
ii. حتديث المراكز اإلقليمية  

iii. دجم الشبكات اإلقليمية وتيسري تبادل المعلومات العالمية  

ثثانيا، الربناجم يقوي الرشاكات ويعزز التنسيق بني األجهزة.
ثالثا، يتسق الربناجم مع اإلطار العالمي خلدمات المناخ واالسرتاتيجية المتكاملة للرصد اجلوي يف أفريقيا.

رابعا، يتصدر الربناجم خدمات الرصد المايئ واجلوي المحسنة كمنفعة عامة من أجل تعزيز مرونة عملية التنمية واحلد من 
الفقر، ويشجع االستدامة من خالل المزج بني التمويل الموسع لالستثمارات من قبل رشكاء التنمية والتمويل التشغييل 

المتصل هبا من قبل احلكومات المضيفة لها

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، سيقوم متويل بقيمة 10.8 مليون دوالر من صندوق البيئة العالمية، والصندوق 
اخلاص ألقل البلدان منوا، والصندوق اإلقليمي إلدارة مياه الرصف يف منطقة الكارييب، والصندوق العالمي للحد 

من الكوارث والتعايف من آثارها، مباسندة اجلهود الرامية إىل تدعيم خدمات الرصد المايئ واجلوي واخلدمات 
المناخية، وحتسني عمليات الرصد والتنبؤ واالستعدادات المتعلقة بنوبات الطقس الشديدة. وسيستفيد أكرث من 

ثالثة ماليني شخص من هذه اجلهود. 

يف مايل، خصص صندوق المناخ األخرض 22.75 مليون دوالر لتدعيم خدمات الرصد المايئ واجلوي، واألمن 
الغذايئ، واحلماية االجتماعية لماسعدة السكان المعرضني للمخاطر عىل حتسني استعداداهتم لمواجهة رضبات 

الطقس واألنواء المائية واجلوية.
 

يف إثيوبيا، سياسعد مرشوع خاص مبكون فرعي يف الرصد المايئ واجلوي يتكلف 10 ماليني دوالر يف جتريب نظام 
لإلنذار المبكر يستند إىل األثر يف منطقة حوض هنر أواش. كما سيعمل مرشوع ميوله صندوق المناخ األخرض عىل 

حتديث اخلدمات المتكاملة للرصد المايئ واجلوي وأنظمة اإلنذار المبكر يف البالد. 

القدرة والتمويل وتضافر اجلهود المكرسة بوجه خاص لتحسني خدمات الرصد المايئ واجلوي مهمة ومطلوبة بإحلاح 
للحفاظ عىل االستثمارات الاسبقة والمستقبلية، والربناجم األفريقي للرصد المايئ واجلوي يتيح هذه الفرصة.

يبا يف مايل وبوركينا فاصو. عمليات الرصد المايئ واجلوي ستبدأ قر

عمليات الرصد المايئ واجلوي قيد اإلعداد يف تاشد وتوغو وكوت ديفوار. 

التحدي

أكرث الكوارث شيوعا يف أفريقيا هي الكوارث المائية والمناخية، كالفيضانات ونوبات اجلفاف، واألعاصري، والعواصف، إال 
أن خدمات األرصاد المائية واجلوية اليت ميكن أن ترصد وتنبئ بالكوارث وتصدر إنذارات مبكرة ليست مؤهلة يف الوقت 

احلايل لتلبية احتياجات سكان أفريقيا البالغ تعدادهم أكرث من مليار نسمة.
 

توفر خدمات الرصد المايئ واجلوي المعلومات الفورية المتصلة بالطقس والمياه واإلنذار المبكر والمناخ والبيانات 
المطلوبة بإحلاح من أجل النمو والتنمية المستدامة القادرة عىل الصمود يف وجه تقلبات المناخ يف أفريقيا.

 
وبناء عىل أحدث الدرااست، فإن كل استثمار يف خدمات الرصد المايئ واجلوي سيعود عىل األرجح بثالثة أضعافه يف 

عدد كبري من القطاعات. 
	

أهمية خدمات الرصد المايئ واجلوي

االستجابة النتاجئ اليت حتققت حىت اآلن

4.5% 4% 460m

النمو  متوسط  وبلغ  الماضية؛  القليلة  العقود  خالل  كبرية  إمنائية  إجنازات  أفريقيا  قارة  حققت 
السنوي خالل العرشين عاما الماضية حنو %4.5، إال أن الكوارث المرتبطة بالطقس، والمياه، 

والمناخ هتدد هذه المكاسب.
 

رغم أن أفريقيا تطلق أقل من %4 من االنبعاثات الغازية يف العالم، فإهنا أكرث تعرضا لآلثار الضارة 
النامجة عن تغري المناخ، وتواجه مصاعب من أجل التكيف معها.

 
منذ عام 1970، هشدت أفريقيا أكرث من ألفي كارثة طبيعية، حدث نصفها خالل العقد األخري 
فقط. وخالل هذا الوقت، أثرت الكوارث الطبيعية عىل أكرث من 460 مليون شخص وخلفت أكرث 

من 880 ألف ضحية.

يف عام 2012، عىل سبيل المثال، فقدت كل من مدغشقر ونيجرييا %1 من إمجايل الناجت المحيل 
لكل مهنما بسبب الفيضانات واألعاصري، وبلغ إمجايل اخلاسئر مثانية مليارات دوالر. 

أدت موجة النينيو اليت اجتاحت القرن األفريقي يف الفرتة من 2014 إىل 2016 إىل تفاقم نوبة 
سكان  من   40% من  أكرث  أي  صومايل،  ماليني  ومخسة  إثيويب،  مليون   9.7 جعل  مما  اجلفاف، 
الصومال، يف حاجة إىل الماسعدات الغذائية الطارئة والماسعدات الالزمة لتأمني احلصول عىل 

سبل كسب العيش. 

تذهب التقديرات إىل أنه حبلول عام 2030، سيتعرض ما يقرب من 118 مليون من الفقراء فقرا 
مدقعا )الذين يعيشون عىل أقل من 1.25 دوالر للفرد يف اليوم( للجفاف والفيضانات واحلرارة 

الشديدة يف أفريقيا.

هناك عرشة بلدان أفريقية فقط توفر خدمات التنبؤ واإلنذار المبكر المناسبة والمطلوبة لمنع 
وقوع هذه الكوارث والتخفيف من آثارها.

أربعة مالحم متزي الربناجم


