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تقدمي

من األمني العام للمنظمة الع املية لألرصاد اجلوية
سادت خالل السن وات األخيرة روح تعددية قوية متثلت في االستجابة الدولية املتضافرة إزاء عدد من القضايا
الع املية الرئيسية من مثل األزمات املالية والصحية والغ ذائية األخيرة .وبالروح ذاتها ،جتمعت القيادة الدولية
في األمم املتحدة في أيلول/سبتمبر  2010لتقييم التقدم احملرز في إجناز األه داف اإلمنائية لأللفية ،وحتديد
املسار خالل الفترة املؤدية إلى املوعد النهائي املقرر لإلجناز وهو عام .2015

وإذ نشارك في هذه الروح التي يحدوها التفاؤل ،فإننا حظينا بشرف كبير في عام  2007عندما حصلت
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ التي تشارك املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية في رعايتها على
جائزة نوبل للسالم ال ذائعة الصيت ،وحفزنا على العمل في عام  2009م ؤمتر املناخ الع املي الثالث التاريخي
الذي أقر باإلجماع وضع إطار ع املي للخدمات املناخية ،وحث املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية على الدعوة،
على وجه االستعجال ،إلى عقد اجتماع حكومي دولي للم وافقة على اختصاصات فرقة عمل رفيعة
املستوى تتألف من مستشارين مستقلني ،واملصادقة على تكوينها .واملقرر أن تعد ،بعد إج راء مشاورات
مستفيضة وفي غضون  12شه راً ،تقري راً يتضمن توصيات بشأن عناصر مقترحة له ذا اإلطار ،وبشأن
اخلط وات التالية لينظر فيها امل ؤمتر الع املي السادس عشر لألرصاد اجلوية املقرر عقده في أيار/مايو .2011
ومن األساسي لدى وضع اإلطار الع املي للخدمات املناخية ه ذا ،االعتماد على كثير من القدرات واملسؤوليات
املشتركة القائمة بالفعل اليوم ،والسيما تلك التي تقدم خالل  24ساعة يومي اً ،وط وال سبعة أيام في
األسبوع من خالل املساهمات الرئيسية للم رافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا التابعة ألعضاء
املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية وعددهم  189عض واً ،والب رامج واألنشطة التي تشارك املنظمة الع املية لألرصاد
اجلوية في رعايتها مع شركائها من مثل النظام الع املي لرصد املناخ ،والبرنامج الع املي للبحوث املناخية التي
ستسهم إسهام ًا كبي راً في الرص دات وامل راقبة فيما يتصل باإلطار الع املي للخدمات املناخية ،وكذلك في
مكوناته اخلاصة بالبحوث والنمذجة والتنبؤ .إال أنه من منظور أوسع نطاق ًا سيكون تنفيذ اإلطار الع املي
للخدمات املناخية مهمة تعاونية بالغة األهمية أيض ًا لكامل منظومة األمم املتحدة من خالل أدائها املوحد
بشأن املعارف املناخية.
وينبغي التأكيد على أن عدة مكونات من املكونات الرئيسية لإلطار الع املي للخدمات املناخية في العالم
النامي ستتطلب تعزيزاً ،ولذلك أشعر باغتباط شديد ألن فرقة العمل رفيعة املستوى أكدت بوضوح بالغ
على احلاجة امللحة إلى بناء القدرات ،كأساس حيوي لضمان است دامة جميع عناصر اإلطار.
ولقد كنت محظوظ ًا وسعي داً بالتفاعل مع فرقة العمل رفيعة املستوى ودعم أعضائها وهم يعملون
لتحقيق تطلعات م ؤمتر املناخ الع املي الثالث .وقد أسهم جميع أعضاء فرقة العمل الرفيعة املستوى األربعة
عشر بنفاذ بصيرتهم الفذ والنفيس في األسلوب الذي يوضع وينفذ به اإلطار الع املي للخدمات املناخية
على أمثل وجه ،وفي مختلف القضايا األساسية ومن بينها اإلدارة الرشيدة لإلطار .وأثار إعجابي وأدهشني
في ال واقع الت وافق املشهود واحلكمة اجلماعية التي يسرت الرؤية القائمة على ت وافق اآلراء التي ظهرت
بوضوح في كامل تقريرها.
ولذلك أود اإلع راب عن خالص امتناني لفرقة العمل بأكملها على ه ذا التقرير الرئيسي الذي سرعان
ما سيصبح مصدر قوة إيجابية ثمينة جلميع األعضاء والقطاعات التي تقتضي من اخلدمات املناخية
استثمار املناخ استثماراً كام ً
ال كمورد ،وخالص امتناني كذلك إلى عامة اجلمهور الع املي املتزايد االتساع
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على الدوام الذي ستزداد حاجته ونحن منضي قدم ًا في القرن احلادي والعشرين ،إلى إدارة املخاطر والتأثي رات
املتزايدة لتقلبية املناخ وتغيره.
وقد أصدر م ؤمتر املناخ الع املي الثالث ( )WCC-3في عام  2009ق راراً تاريخي ًا على نفس مستوى ق راري
م ؤمتري املناخ الع امليني اآلخرين اللذين عقدتهما املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية مع شركائها العلميني في
عامي  1979و .1990وها هي فرقة العمل الرفيعة املستوى قد استكملت مهمتها بنجاح ،وعلى امل ؤمتر
الع املي السادس عشر لألرصاد اجلوية اآلن اعتماد ق رار تاريخي ّ
ميك ن اإلطار الع املي للخدمات املناخية من
االنتقال من مجرد رؤية نظرية إلى واقع ملموس لفائدة جميع القطاعات وعبر جميع البل دان ،لكن بصفة
خاصة لتلبية االحتياجات احليوية للعالم النامي سريع التأثر.

(م .جارو)
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متهيد

من إعداد أعضاء فرقة العمل الرفيعة املستوى
نقدم ،بوصفنا فرقة عمل رفيعة املستوى ،هذا التقرير بتقدير واضح وبينّ لثالثة عوامل أساسية .أو ًال ،نحن
نعلم أن كل شيء يتأثر باملناخ – والسيما في ظواهره املتطرفة التي تتسبب في خسائر في األرواح وتؤثر في
سبل العيش في جميع أنحاء العالم ،ولكن بشكل خاص في البلدان النامية .ثانياً ،نعلم أن اخلدمات املناخية
الفعالة والقائمة على االحتياجات – حيثما وجدت – إمنا هي فعالة للغاية في مساعدة املجتمعات احمللية،
ودوائر األعمال ،واملنظمات ،واحلكومات ،في إدارة املخاطر واالستفادة من الفرص التي يتيحها املناخ .ثالثاً،
نحن نعلم أن هناك ثغرة مقلقة بني االحتياجات إلى اخلدمات املناخية وتوفيرها الفعلي .واخلدمات املناخية
هي أضعف ما يكون في األماكن التي هي بأشد احلاجة إليها – البلدان النامية السريعة التأثر باملناخ.
ونحن نشعر بأن هذا الوضع غير مقبول وغير عادل ،وجنمع على التقدم بهذا االقتراح قصد التطرق له.
ورؤيتنا تتجه نحو نظام شامل من البداية إلى النهاية لتوفير اخلدمات املناخية وتطبيقها في صنع القرار على
كل مستوى من مستويات املجتمع .وإقامة هذا النظام ستتطلب تعاون ًا غير مسبوق عبر احلدود السياسية
والوظيفية والتنظيمية ،كما ستتطلب جهداً تعبوي ًا عاملياً.
ونحن نعتقد أن اإلطار العاملي للخدمات املناخية هو األداة املناسبة لتوجيه هذا اجلهد وتنسيقه .وباستثمار
متواضع ومن خالل االعتماد على النظم والقدرات القائمة باعتقادنا أنه ميكن حتقيق منافع كبيرة .وتتمثل
هذه املنافع الكبيرة في احلد من مخاطر الكوارث ،وزيادة األمن الغذائي ،وحتسني األوضاع الصحية ،والتكيف
مبزيد من الفعالية مع تغير املناخ .كما تتمثل هذه املنافع الكبيرة في حتقيق التنمية والرفاه في جميع البلدان –
ولكن بشكل خاص في أشدها فقراً وأكثرها ضعفاً.
وفي إعداد اقتراحنا اعتمدنا على اخلبرة الهائلة والتحمس لعملنا ،في احلكومات واملنظمات الدولية
واملنظمات غير احلكومية ،واللجان الفنية ،ومستعملي اخلدمات املناخية ،والعديد من أصحاب املصلحة
اآلخرين ،وبودنا أن نشكر كل من ساهم في إعداد هذا التقرير .أما اآلن فسنعتمد عليكم أنتم مجدداً
لتحويل أفكارنا وإستراتيجيتنا إلى إستراتيجية وأفكار عملية وناجحة.

( Jan Egelandالرئيس املشارك)  -النرويج

محمود أبو زيد (الرئيس املشارك)  -مصر

 - Angus Fridayغرينادا

 - Angus Fridayشيلي

 - Joaquim Chissanoموزامبيق

 - Joaquim Chissanoاألرجنتني ،الواليات املتحدة األمريكية

 - Julia Marton-Lefèvreهنغاريا ،فرنسا ،الواليات املتحدة األمريكية

 - Fiame Mata’afaسام وا
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 جنوب أفريقيا- Khotso Mokhele

 إسبانيا- Cristina Narbona Ruiz

 الصني- Qin Dahe

 اليابان- Chiaki Mukai

 الهند- Rajendra Singh Paroda

 إندونيسيا- Emil Salim
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شكر وتقدير

تلقت فرقة العمل أول إسهامات من العديد من اخلب راء الذين شارك وا في م ؤمتر املناخ الع املي الذي عقد في عام 2009
ثم ممن استجاب وا لطلب ُأرسل في وقت مبكر للحصول على معلومات وهم ،Paul Becker :و،Alan Belward
و ،Carolina Veraو ،Andre Kamgaو ،Filipe Lucioو ،Rodney Martinezو،Janita Pahalad
و ،Frederick Semazziو ،Adrian Simmonsو ،Julia Slingoو ،Bruce Stewartو،A.R. Subbiah
و ،Hassan Virgiو ،Martin Visbeckو.John Zillman

وقد استفادت فرقة العمل من املشاورات واجتماعات اإلحاطة القيمة التي عقدت في نيروبي ،كينيا،
 16 - 12نيسان/أبريل؛ وفي بالي ،إندونيسيا 30 ،نيسان/أبريل  6 -أيار/مايو؛ وفي جنيف ،سويس را18 ،
و  25أيار/مايو و 2و  9حزي ران/يونيو ،و 29تشرين األول/أكتوبر ،و  17كانون األول/ديسمبر؛ وفي أوسلو،
النرويج 12 - 8 ،حزي ران/يونيو؛ وفي بيجني ،الصني 17 ،و  18حزي ران/يونيو و 4 - 2آب/أغسطس؛ وفي
دلهي ،الهند 21 ،حزي ران/يونيو؛ وفي مكسيكو سيتي ،املكسيك 7 - 5 ،متوز/يوليو؛ وفي بيلوهوريزونتي،
الب رازيل 4 - 1 ،متوز/يوليو؛ وفي بوغوتا ،كولومبيا 29 - 22 ،أيلول/سبتمبر؛ وفي بون ،أملانيا 4 - 2 ،آب/
أغسطس؛ وفي م راكش ،املغرب 28 ،تشرين األول/أكتوبر  4 -تشرين الثاني/نوفمبر ،وفي جزر كاميان،
منطقة الكاريبي 9 ،و  10تشرين الثاني/نوفمبر؛ وفي سنتياغو ،شيلي 19 - 17 ،تشرين الثاني/نوفمبر؛
وفي ويندهوك ،ناميبيا 21 - 15 ،تشرين الثاني/نوفمبر؛ وفي واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية،
 2و  3كانون األول/ديسمبر؛ وفي كانكون ،املكسيك 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر  10 -كانون األول/
ديسمبر .ونشكر كل من أسهم في هذه االجتماعات وجاد بوقته ومبعارفه.
وتعرب فرقة العمل عن امتنانها للحكومات واخلب راء الذين قدم وا تعليقات على مشروع التقرير الصادر
في تشرين الثاني/نوفمبر  2010وللحكومات التي أسهمت بسخاء في الصندوق االستئماني الذي دعم
تلك البادرة.
وأخي راً ،تود فرقة العمل أن تعرب عن امتنانها ألمانة املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية ،التي قامت بعمل رائع
ال في إع داد التقرير .ولوال روح العمل الدؤوب
في إدارة اجتماعات فرقة العمل واملشاورات ،وقدمت دعم ًا هائ ً
واملوهبة والتفاني في اخلدمة التي حت ّل ى بها موظفو األمانة وفريق الصياغة املاهر بقيادة Geoffrey Love
القدير الذي نعرب له عن امتناننا اخلاص ،ما كنا لننجز تقريرنا املوضوعي في املوعد املقرر له وبت وافق اآلراء.

5

ملخص تنفيذي

فرصة متاحة للعالم
إن املناخ عامل حيوي في حياة وسبل عيش جميع السكان وفي التنمية ككل .ويقترح هذا التقرير الطريقة
التي ميكن بها إقامة نظام عاملي لتوفير اخلدمات املناخية 1على مدى األعوام القليلة املقبلة ينقذ األرواح
ويحمي مواطن عمل وبيوت األشخاص الضعفاء احلال.
وتعتقد فرقة العمل الرفيعة املستوى ،استناداً إلى عملها وإلى املشاورات الواسعة النطاق ،أن حتسني االستخدام
العاملي والواسع النطاق للخدمات املناخية املوفرة من خالل اإلطار العاملي للخدمات املناخية سوف يثمر
منافع اجتماعية واقتصادية كبيرة .ويتيح اإلطار فرصة هامة وفعالة من حيث التكلفة لتحسني الرفاه في
جميع البلدان من خالل تقدمي املساهمات ألغراض التنمية ،واحلد من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير
املناخ .ويحتاج األمر إلى تعبئة عاملية للجهود وتعاون غير مسبوق فيما بني املؤسسات عبر احلدود السياسية
والوظيفية والتنظيمية ،وتعتقد فرقة العمل أن اإلطار العاملي للخدمات املناخية ميكن أن يشجع هذا اجلهد
ويوجهه.
وفي حني أن جميع البلدان ميكن أن حتقق مكاسب من املشاركة في اإلطار ،فإن فرقة العمل تعتقد أنه يجب أن
يعطي األولوية للبلدان النامية املتأثرة باملناخ ،والسيما البلدان األفريقية ،وأقل البلدان منواً ،والبلدان النامية غير
الساحلية ،والدول النامية اجلزرية الصغيرة ،التي غالب ًا ما تكون فيها اخلدمات املناخية ضعيفة أيضاً.
استنتاجات فرقة العمل الرفيعة املستوى
لقد عملت فرقة العمل بالتشاور مع جميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة للوقوف على الوضع الراهن لتوفير
اخلدمات املناخية العاملية وحتديد الفرص لتحسينها ،فخلصت إلى ما يلي:
•

•

•
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في البلدان التي لها خدمات مناخية فعالة غالب ًا ما تساهم هذه اخلدمات في احلد من املخاطر وتزيد إلى
أقصى حد من الفرص ذات الصلة باملناخ .لكن هناك ثغرة ذات شأن بني توفير اخلدمات املناخية واحتياجات
املستخدمني .والقدرات احلالية على توفير اخلدمات املناخية ال تستغل كل ما نعرفه عن املناخ ،وتقصر في
تلبية احتياجات احلاضر واملستقبل ،كما أنها ال تعطي فوائدها الكاملة واحملتملة .وهذا هو احلال بشكل
خاص في البلدان النامية وفي أقل البلدان منواً التي هي أيض ًا األشد تأثراً بتقلبية املناخ وتغيره.
لكي تكون املعلومات املناخية مفيدة البد من تكييفها وفق احتياجات املستخدمني .فاخلدمات
املناخية القائمة ال تركز بشكل جيد على احتياجات املستخدمني ،ومستوى التفاعل بني موفري
ومستخدمي اخلدمات املناخية غير كاف .ويحتاج املستخدمون إلى اإلفادة من مشورة اخلبراء
ودعمهم ملساعدتهم على اختيار املعلومات املناخية وتطبيقها على النحو املالئم .واخلدمات املناخية
غالب ًا ما ال تصل إلى «امليل األخير» ،أي إلى األشخاص الذين هم بأشد احلاجة إليها ،والسيما على
مستوى املجتمعات احمللية في البلدان النامية وأقل البلدان منواً.
لدعم اخلدمات املناخية ،يحتاج األمر إلى الرصدات العالية اجلودة في كامل املنظومة املناخية وإلى
املتغيرات االجتماعية – االقتصادية ذات الصلة .وفي حني أن القدرات القائمة ملراقبة املناخ توفر أساس ًا
معقو ًال لتعزيز اخلدمات املناخية فإن االلتزام مبؤازرة الرصدات العالية اجلودة غير كاف ،ويحتاج األمر
إلى تعزيز الشبكات القائمة ،والسيما في البلدان النامية .كما أن األمر يحتاج إلى بذل احلكومات
وغيرها من اجلهات املزيد من اجلهود للتغلب على القيود الهائلة احلالية فيما يتعلق بتقاسم البيانات
املناخية وغيرها من البيانات ذات الصلة ،والوصول إليها.
اخلدمات املناخية هي معلومات مناخية يتم إع دادها وتوفيرها تلبية الحتياجات املستخدمني.

•

•

ستتوقف اخلدمات املناخية الفعالة على زيادة الطاقة القصوى احملتملة للمعارف القائمة ،والتطورات
اجلديدة في مجال البحث ،والدعم القوي املقدم من جميع مجتمعات البحث ذات الصلة وتقوية
التعاون فيما بينها .وفهم نظام املناخ يتطور بسرعة ،لكنه ال يتحول بفعالية إلى خدمات ميكن أن
يستند إليها صنع القرار .وبشكل خاص يحتاج األمر إلى املزيد من اجلهود لتحسني قدرتنا على التنبؤ
باملناخ ومساعدة املستخدمني على األخذ بعدم اليقني املتصل بذلك لدى صنع القرار.
لن تنجح اجلهود الرامية إلى توفير خدمات مناخية فعالة عاملي ًا إال إذا مت بصورة منهجية ومنتظمة بناء
قدرات ّ
متكن جميع البلدان من إدارة املخاطر املناخية بشكل فعال .واألنشطة احلالية لبناء القدرات
لدعم اخلدمات املناخية حتتاج إلى حتسني وتنسيق على نحو أفضل .كما يحتاج األمر إلى مبادرة شاملة
لبناء القدرات لتعزيز القدرات القائمة في مجاالت احلكم الرشيد واإلدارة وتنمية املوارد البشرية والقيادة
وخلق الشراكات وإقامة االتصاالت في مجال العلوم ،وتوفير اخلدمات ،وتعبئة املوارد.

املكونة لإلطار العاملي للخدمات املناخية
العناصر ّ
تؤيد فرقة العمل إجما ًال بنية اإلطار كما اقترحها مؤمتر املناخ العاملي الثالث ،لكن مع إضافة عنصر بناء
القدرات.
وفيما يلي العناصر املقترحة املكونة لإلطار:

 - 1سيوفر التواصل بني املستخدمني وسيلة للمستخدمني وممثليهم والباحثني في مجال املناخ وموفري
اخلدمات املناخية وسيلة للتفاعل ،مبا يزيد إلى أقصى حد من منفعة اخلدمات املناخية ويساعد على
تطوير تطبيقات جديدة وأفضل للمعلومات املناخية.
 - 2نظام معلومات اخلدمات املناخية هو النظام الالزم حلماية وتوزيع البيانات واملعلومات املناخية وفق ًا
الحتياجات املستخدمني وطبق ًا لإلجراءات التي تتفق عليها احلكومات ويتفق عليها سائر موفري
البيانات.
املستخدمون ،احلكومات ،القطاع اخلاص ،البحث ،الزراعة ،املياه،
الصحة ،البناء ،احلد من الك وارث ،البيئة ،السياحة ،النقل ،إلخ

الوصلة البينية فيما بني املستخدمني
نظام معلومات اخلدمات املناخية
البحث والنمذجة والتنبؤ

الرص دات وعمليات امل راقبة

تطوير القدرات
رسم بياني للعناصر املك ّونة لإلطار الع املي للخدمات املناخية مع تكرر عنصر بناء القدرات وت داخله مع جميع العناصر
املك ّونة األخرى.
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 - 3سيضمن عنصر الرصدات واملراقبة القيام بالرصدات املناخية الالزمة لتلبية االحتياجات من اخلدمات
املناخية.
 - 4سيق ّيم العنصر املتعلق بالبحث والنمذجة والتنبؤ احتياجات اخلدمات املناخية وسينهض بهذه
االحتياجات في إطار جداول أعمال البحث ذات الصلة.
 - 5سيدعم عنصر بناء القدرات التطوير املنهجي للمؤسسات والهياكل واملوارد البشرية الالزمة لتوفير
خدمات مناخية فعالة.
والعديد من القدرات املؤسسية والهياكل األساسية التي تشكل هذه العناصر قائمة بالفعل أو جار إنشاؤها،
لكنها حتتاج إلى تنسيق وإلى مزيد التركيز على احتياجات املستخدم .ويجب بناء على ذلك أن يكون دور
اإلطار التيسير والتعزيز وليس االزدواجية والتكرار.
األدوار واملسؤوليات على املستويات العاملي واإلقليمي والوطني
تعتقد فرقة العمل أن توفير خدمات مناخية عملية يجب أن يكون مجال تركيز اإلطار .ويجب أن يعمل
اإلطار على املستويات العاملي واإلقليمي والوطني دعم ًا ألصحاب املصلحة واجلهود املبذولة على الصعيد
العاملي واإلقليمي والوطني ،وبالتعاون مع أصحاب املصلحة واجلهود املبذولة على األصعدة العاملي واإلقليمي
والوطني.
•

•

•

على الصعيد العاملي ،سوف يركز اإلطار على توفير منتجات عاملية في مجال التنبؤ باملناخ ،وتنسيق
ودعم تبادل البيانات ،ومبادرات بناء القدرات الرئيسية ،ووضع وصيانة املعايير والبروتوكوالت؛
ال
على الصعيد اإلقليمي ،سيدعم اإلطار اجلهود املتعددة األطراف للتطرق لالحتياجات اإلقليمية ،مث ً
من خالل تطوير السياسات العامة اإلقليمية ،وتبادل املعارف والبيانات ،وتطوير الهياكل األساسية،
والبحث ،والتدريب ،وتوفير اخلدمات إقليمي ًا لتلبية االحتياجات اإلقليمية املتفق عليها؛
على الصعيد الوطني ،سيركز اإلطار على تأمني الوصول إلى البيانات واملنتجات املعرفية ،وتكييف
املعلومات وفق ًا الحتياجات املستخدمني ،وتأمني االستخدام الروتيني الفعال للمعلومات في التخطيط
واإلدارة بتواز مع تطوير القدرات املستدامة بهذا اخلصوص.

وللمستخدمني ،رهن ًا باحتياجاتهم وقدراتهم ،أن يحصلوا على معلومات من مجموعة واسعة من املصادر
العاملية واإلقليمية والوطنية املتاحة.
أهداف تنفيذ اإلطار اإلجمالية
تقترح فرقة العمل أن تكون األهداف اخلمسة لوضع اإلطار موضع التنفيذ في األجل القصير كما يلي:
•

•
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إنشاء آليات لتعزيز النظام التعاوني العاملي جلمع الرصدات وجتهيزها وتبادلها ،والستخدام املعلومات
ذات الصلة باملناخ؛
تصميم وتنفيذ مجموعة من املشاريع تستهدف احتياجات البلدان النامية ،والسيما منها تلك التي
هي حالي ًا أقل قدرة على توفير خدمات مناخية؛

•
•

•

استنباط إستراتيجيات لالتصاالت اخلارجية ،وبرامج لتعبئة املوارد وبناء القدرات؛
وضع منهجيات عمل داخلية ،والسيما لالتصاالت والنقاش والبت في أولويات التنفيذ ،مبا في ذلك
فيما يتصل بالرصدات ،ونظم املعلومات ،وعناصر البحث وبناء القدرات؛
حتديد أهداف ووضع إجراءات ملراقبة أداء اإلطار وتقييمه.

توفير املوارد لتنفيذ اإلطار
توصي فرقة العمل باإلجماع (التوصية  )1بأن يتعهد املجتمع الدولي باالستثمار في حدود  75مليون دوالر
أمريكي في السنة إلقامة اإلطار ومؤازرته .وسوف يعتمد هذا االستثمار على االستثمارات القائمة املوفرة
من احلكومات في نظم مراقبة املناخ ،والبحث ،ونظم إدارة املعلومات ،ليعود ذلك بالنفع على املجتمع في
جميع شرائح املجتمع ولكن أيضاً ،وهذا من األهم واألكثر استعجا ًال ،في احلد من مخاطر الكوارث ،وحتسني
إدارة املياه ،وزيادة إنتاجية واستدامة الزراعة ،وحتسني النواجت الصحية في أشد املجموعات ضعف ًا في البلدان
النامية.
املبادئ الواجب اعتمادها في وضع اإلطار موضع التنفيذ
لتأمني أن يؤتي اإلطار العاملي للخدمات املناخية أكبر منفعة ملن هم في أشد احلاجة إلى اخلدمات املناخية،
توصي فرقة العمل (التوصية  )2بالتقيد باملبادئ الثمانية التالية في تنفيذه:
املبدأ  :1ستستفيد جميع البلدان لكن األولوية يجب أن تعطى لبناء قدرات البلدان النامية الشديدة
التأثر باملناخ
املبدأ  :2سيكون الهدف األساسي لإلطار زيادة توافر اخلدمات املناخية جلميع البلدان ووصول هذه
البلدان إليها واستخدامها
املبدأ  :3ستتطرق أنشطة اإلطار إلى ثالثة مجاالت جغرافية هي :املجال العاملي واملجال اإلقليمي
واملجال الوطني
املبدأ  :4ستكون اخلدمات املناخية التشغيلية العنصر األساسي في اإلطار
املبدأ  :5املعلومة املناخية هي باألساس سلعة عمومية دولية توفرها احلكومات التي لها دور مركزي
في إدارتها من خالل اإلطار
املبدأ  :6سيشجع اإلطار التبادل احلر واملفتوح لبيانات املراقبة ذات الصلة باملناخ وفي نفس الوقت
احترام سياسات البيانات الوطنية والدولية
املبدأ  :7سيكون دور اإلطار التيسير والتعزيز وليس االزدواجية والتكرار
املبدأ  :8سيتم بناء اإلطار من خالل شراكات بني املستخدمني وموفري اخلدمات تشمل جميع
أصحاب املصلحة.
11

أولويات التنفيذ العاجلة
بناء القدرات في البلدان النامية
تعتقد فرقة العمل أن وضع إستراتيجية لبناء القدرات في البلدان النامية سيكون أمراً أساسي ًا في جناح تنفيذ
اإلطار .وسيشمل ذلك إقامة جلنة إدارة قوية لبناء القدرات في خياري اإلدارة املقترحني لإلطار .ويجب
استنباط إستراتيجية رئيسية لألجل القصير لتنفيذ اإلطار ،وتنفيذ مجموعة واسعة من املشاريع تستهدف
احتياجات البلدان النامية .وحتديداً ،تقترح فرقة العمل مشاريع بناء القدرات التالية التي يجب أن تنفذ
بأسرع وقت ممكن:
•

•

•

الربط بني مستعملي اخلدمات املناخية وموفريها .وتقترح فرقة العمل أن يشمل اإلطار منتدى
للتواصل بني املستخدمني للربط بني موفري اخلدمات املناخية ومستخدميها بغية بناء قدرة املستخدمني
على االستخدام األفضل للخدمات املناخية ،وجتميع احتياجات املستخدمني ،واملساعدة في رصد
وتقييم اإلطار ،وتشجيع الفهم الشامل لإلطار؛
بناء القدرات الوطنية في البلدان النامية .خلصت فرقة العمل إلى أن قرابة  70بلداً ال ميتلك
القدرات األساسية الالزمة لتوفير فرصة الوصول املستدام إلى اخلدمات املناخية .وبالتالي فهي
توصي بإنشاء فرقة عمل برنامجية رفيعة املستوى لبناء القدرات الالزمة للبلدان وفق احتياجاتها
وأولوياتها؛
تعزيز القدرات املناخية اإلقليمية .سيكون تعزيز التنسيق اإلقليمي وتعزيز القدرات
الفنية أمر اً هام ًا في سير اإلطار .وبالتالي ،توصي فرقة العمل بإقامة شبكة فعالة كلي ًا من
املراكز اإلقليمية .وسوف يتطلب ذلك تعزيز املراكز القائمة وإنشاء عدد من املراكز اجلديدة.
وستختلف أدوار وأنشطة املراكز املناخية اإلقليمية بحسب االهتمامات واالحتياجات اخلاصة
بكل منطقة.

بناء القدرة على تنفيذ منتدى التواصل بني املستخدمني في البلدان النامية
يكمن سبيل جناح اإلطار في األجل الطويل في قدرته على التفاعل مع مجتمع مستخدميه من أجل التمكن
من تكييف اخلدمات املناخية على نحو مالئم مع احتياجات املجتمع .وحتث فرقة العمل على بذل جهود
جديدة للنهوض باحلوار بني موفري اخلدمات ومستخدميها ،والتركيز على وضع وتنفيذ تدابير من أجل
جناح اإلطار في تلبية االحتياجات ،واستخدام نتائج الرصد هذه من أجل تقييم األداء العام لإلطار وحتسينه
باستمرار.
حتسني الرصدات املناخية في املناطق التي تعاني من شح في البيانات
تعتمد اخلدمات املناخية الفعالة على توافر البيانات املناخية الكافية والعالية اجلودة .وتقترح فرقة العمل وضع
برنامج ملعاجلة الثغرات القائمة في نظامي الرصد األساسيني العامليني للغالف اجلوي ،وهما الشبكة السطحية
العاملية والشبكة العاملية لرصد الهواء العلوي.
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بناء قدرات قطاع البحث في مجال املناخ في البلدان النامية
لتحسني معدل تدفق نتائج البحوث إلى اخلدمات ،وحتسني جودة ووجاهة اخلدمات املناخية ،والسيما
في البلدان النامية ،يشمل اقتراح فرقة العمل وضع برنامج لبناء القدرات في قطاع البحث في البلدان
النامية.
ُنهج ممكنة لسياسة البيانات العاملية
تعتقد فرقة العمل أن وجود حواجز أمام الوصول إلى مجموعات البيانات القائمة واستخدامها ُيعد قصوراً ذا
شأن في توفير اخلدمات املناخية .وللتغلب على هذه احلواجز تقترح فرقة العمل استخدام اآلليات التداولية
الدولية القائمة ،وبشكل رئيسي نظام املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية للتوصل إلى اتفاق بشأن البيانات
واملنتجات املناخية األساسية الالزمة لتوفير خدمات مناخية فعالة ،وبشأن ما ميكن تقاسمه دعم ًا حلماية
األرواح واملمتلكات ورفاه جميع األمم.
بناء قدرة قيادية وإدارية مستدامة
سيتطلب تنفيذ اإلطار إنشاء فريق قيادة تابع للحكومات ويتمتع بدعمها ،كما سيحتاج إلى دعم من
منظومة األمم املتحدة .وعنصر القيادة األساسي هذا واخلبرة الفنية هذه سيحركان تنفيذ جميع جوانب
اإلطار بالتعاون مع القدرات الوطنية واإلقليمية القائمة ،ويجب دعمهما بأمانة صغيرة تستند إلى األمم
املتحدة.
استنباط خطة تنفيذ مفصلة
يوفر تقرير فرقة العمل هذا خطة على مستوى إستراتيجي لتنفيذ اإلطار .وبعد إقرار هذه اخلطة
اإلستراتيجية نوصي (التوصية  )3منظومة األمم املتحدة بالقيام ،على سبيل األولوية العاجلة ،بإنشاء
فريق فني مخصص لوضع خطة تنفيذ مفصلة لإلطار العاملي للخدمات املناخية تقوم على أساس
اإلستراتيجية الواسعة احملددة في هذا التقرير ،على أن تقر احلكومات هذه اخلطة من خالل عملية
دولية حكومية قبل تنفيذها.
ويجب أن حتدد خطة التنفيذ املفصلة املشاريع ذات األولوية العليا للنهوض باإلطار في املجاالت التي ميكن
أن يساعد فيها على احلد من سرعة التأثر بتغير املناخ وتقلبه .وباإلضافة إلى املسار السريع ،املتمثل في
مشاريع بناء القدرات ،يجب أن تصف خطة التنفيذ برنامج ًا مستدام ًا يقوم عليه التنسيق الالزم للحفاظ
على قدرات اإلطار التشغيلية .ويجب أن حتدد خطة التنفيذ أهداف ًا يتعني حتقيقها على مدى األعوام العشرة
القادمة ،وأن يزيد تفصيل أدوار ومسؤوليات العناصر املكونة لإلطار التي تسهم في العملية على املستويات
العاملي واإلقليمي والوطني ،وكذلك دور ومسؤولية األمانة التي تدعمه ،كما يجب أن تشمل خطة التنفيذ
تقييم ًا للمخاطر.
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املؤشرات واحلدود الزمنية لتنفيذ اإلطار
تقترح فرقة العمل املؤشرات واحلدود الزمنية التالية لتنفيذ اإلطار:
•

•

•

•

بحلول نهاية عام  .2011استنباط خطة تنفيذ مفصلة لإلطار تتفق مع قرارات مؤمتر املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية وتتضمن العناصر واملبادئ املقترحة في هذا التقرير .و ُينظر في هذه اخلطة في اجللسة
العامة الدولية احلكومية االفتتاحية ملجلس اإلطار.
بحلول نهاية عام  .2013إكمال مرحلة بناء فيما يتصل بالتنظيم ،تشمل إنشاء أمانة لدعم اإلطار
وهياكل جلان اإلدارة (الفنية) واللجان التنفيذية الالزمة .ووضع برامج للمعاجلة الفورية ألولويات
التنفيذ.
بحلول نهاية عام  .2017تيسير الوصول إلى خدمات مناخية أفضل عاملي ًا في أربعة قطاعات ذات
أولوية (الزراعة ،واحلد من مخاطر الكوارث ،والصحة ،واملاء) .وإنشاء جلان فنية نشطة لكل عنصر
من العناصر وبرنامج ًا فعا ًال لالتصاالت .وإشراك ما ال يقل عن خمسة كيانات من كيانات األمم
املتحدة واملشاركة مبا ال يقل عن  150مليون دوالر أمريكي في املشاريع اإلمنائية ذات الصلة باملناخ.
وإكمال استعراض منتصف املدة لتنفيذ اإلطار.
بحلول نهاية عام  .2021تيسير الوصول إلى خدمات مناخية أفضل عاملي ًا في جميع القطاعات
احلساسة للمناخ ،وإشراك ما ال يقل عن ثمانية كيانات من كيانات األمم املتحدة ،واملشاركة مبا
ال يقل عن  250مليون دوالر أمريكي في مشاريع التنمية ذات الصلة باملناخ.

توفير املوارد لعناصر بناء القدرات في تنفيذ اإلطار
تقترح فرقة العمل أن تتعهد احلكومات بدعم أمانة متواضعة حتتاج إلى استثمار بقرابة ثالثة ماليني من
الدوالرات في السنة ،سيكون لها دور دعم هياكل اإلطار القيادية واإلدارية .أما فيما يتعلق ببناء القدرات
فقد اقترحت فرقة العمل تنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع «املسار السريع» ترمي إلى بناء القدرات في
العالم النامي خللق وتوفير اخلدمات املناخية التي تتطلب استثماراً في حدود  75مليون دوالر في السنة.
وتوصي فرقة العمل بشدة (التوصية  )4احلكومات ووكاالت املساعدة اإلمنائية على إعطاء األولوية لدعم
بناء القدرات الوطنية مبا من شأنه أن يسمح للبلدان النامية باملشاركة في اإلطار .ويحتاج األمر إلى مزيد
حتليل االحتياجات الوطنية ،لكن في نفس الوقت نوصي بعدد من مشاريع املسار السريع املشار إليها في
هذا التقرير .ولضمان فعالية وصول أكبر عدد من البلدان على الصعيد الوطني إلى املعلومات املناخية
العاملية ،نوصي بإستراتيجية أولية لتعزيز عناصر اإلطار اإلقليمية بسرعة أو خلق عناصر إقليمية جديدة.
وهذه العناصر اإلقليمية يجب أن تتوالها وتستضيفها بلدان املنطقة باالستناد إلى اتفاقات إقليمية ،ويجب
تكليفها بدعم تدفق املعلومات واملساعدة على بناء القدرات الوطنية على املستوى الوطني.
إدارة اإلطار
نظرت فرقة العمل في عدد من اخليارات إلدارة اإلطار ،مراعية احلاجة إلى ضمان دور احلكومات املركزي،
وغير ذلك من االحتياجات باالستناد إلى استنتاجات فرقة العمل ،واملبادئ املشتركة ،مثل الكفاءة والشفافية
واملساءلة واملرونة واإلنصاف واملشاركة .وعلى أساس هذه االعتبارات توصي فرقة العمل (التوصية  )5بالنظر
في اخليارين التاليني إلدارة اإلطار:
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•

•

اخليار "ألف" – خلق مجلس حكومي دولي جديد في منظومة األمم املتحدةُ .ينشأ مجلس حكومي
دولي معني باخلدمات املناخية لتوفير القيادة والتوجيه لإلطار .ويقدم تقاريره إلى مؤمتر املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية .ويكون املجلس مفتوح ًا أمام عضوية جميع البلدان ويجتمع في جلسات
عامة دورياً ،ولرمبا سنوياً .ويقوم بتطوير آليات رسمية إلشراك األمم املتحدة وغيرها من أصحاب
املصلحة في عمله .وينتخب رئيس ًا وجلنة صغيرة لإلدارة لتسيير شؤون املجلس في الفترات الفاصلة
بني الدورات ،وكذلك تعيني عدد من اللجان الفنية لإلشراف على عمل تنفيذ اإلطار واملساهمة فيه.
وتعمل هذه اللجان الفنية بشكل حكومي دولي ،وستستند ،متى أمكن ذلك ،إلى اللجان الدولية
القائمة ذات الصلة.
اخليار "باء" – إنشاء مجلس مشترك داخل األمم املتحدة تستضيفه وكالة قائمة وتدعوه إلى
االنعقادُ .ينشأ مجلس مشترك يتكون من كيانات منظومة األمم املتحدة (الوكاالت ،واملؤسسات،
والبرامج ،واإلدارات ،والصناديق املستقلة) لتوفير القيادة والتوجيه لإلطار .ويقدم املجلس املشترك
ملنظومة األمم املتحدة بانتظام تقارير إلى مجلس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة ،وكذلك إلى
احلكومات من خالل اجللسات العامة لوكاالت وبرامج األمم املتحدة الراعية .وينشئ املجلس املشترك
جلان ًا فنية لتنفيذ اإلطار وإدارته ،وتعمل هذه اللجان الفنية على مستوى حكومي دولي .ويتم تطوير
آليات إلشراك أصحاب املصلحة من خارج األمم املتحدة في عمل املجلس ،وذلك من خالل برنامج
التواصل بني املستخدمني ،وصو ًال إلى املستوى الذي تنشده احلكومات ،من خالل املشاركة في
الوفود الوطنية .ويتم ،وفق ما ورد وصفه في اخليار ألف ،إنشاء جلان فنية لإلشراف على عمل عناصر
اإلطار اخلمسة واملساهمة فيه ،كما يتم إنشاء أمانة لهذا الغرض.

وتتمثل املزايا الرئيسية للخيار ألف في أن اإلطار سيكون له مجال واضح ومستقل من املسؤولية واملساءلة
املباشرة أمام احلكومات ،مع إمكانية مشاركة ذات شأن من جانب خبراء فنيني وطنيني ،واالستقاللية،
واملستوى الرفيع من اخلبرة الذي من شأنه أن يؤ ّمن فرصة جيدة للوصول إلى كيانات وعمليات منظومة
األمم املتحدة .وتتمثل املزايا الرئيسية للخيار باء في كونه ميكن أن ينفذ بسرعة وميكن أن يشرك فوراً آليات
منظومة األمم املتحدة ،وفي كونه يرجح أن تكون االحتياجات املالية لإلدارة أقل من املتوقع.
وتوصي الفرقة العاملة باعتماد اخليار ألف وبقيام األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بالدعوة إلى
عقد اجتماع اجللسة العامة احلكومية الدولية بكامل هيئتها إلطار اخلدمات املناخية بحلول نهاية عام .2011
ويجب أن توجه هذه العملية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،كما يجب أن تتخذ الترتيبات الالزمة لضمان
املشاركة الكاملة لكافة وكاالت وبرامج األمم املتحدة التي يهمها األمر.
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مقدمة

املناخ واخلدمات املناخية
يقوم يومي ًا كل من األفراد واملنظمات واحلكومات في القطاعات العالية احلساسية للمناخ ،مثل مكافحة
الكوارث ،والزراعة ،والصحة ،واملياه ،باتخاذ قرارات ترمي إلى احلد من املخاطر واإلفادة من الفرص ذات
الصلة باملناخ .وقد كان على املجتمع في جميع األحوال التعامل مع تقلبية املناخ ،مبا في ذلك ظواهر الطقس
واملناخ املتطرفة ،لكن تغير املناخ يطرح حتديات جديدة وكبيرة .فالعديد من األنشطة العادية وعمليات صنع
القرار املألوفة تفترض استمرارية في األحوال املناخية املاضية ،لكن ذلك االفتراض لم يعد سارياً .والتخاذ
قرارات أفضل فيما يخص املناخ فإن األسر واملجتمعات احمللية ودوائر األعمال واحلكومات بحاجة إلى الوصول
إلى معلومات مناخية مالئمة الحتياجات كل منها ،فض ً
ال عن حاجتها إلى توجيه بخصوص كيفية استخدام
هذه املعلومات.
وتشمل اخلدمات املناخية مجموعة واسعة من األنشطة التي تتناول توليد املعلومات وتوفيرها باالستناد إلى
معطيات املناخ املاضية واحلاضرة واملقبلة ،وباالستناد إلى آثار املناخ على نظامي الطبيعة واإلنسان .وتشمل
ال عن
اخلدمات املناخية استخدام معلومات بسيطة من قبيل مجموعات البيانات املناخية التاريخية ،فض ً
منتجات أكثر تعقيداً مثل التنبؤات بعناصر الطقس على نطاقات زمنية شهرية موسمية أو عقدية ،وأيض ًا
باستخدام إسقاطات مناخية بحسب مختلف سيناريوهات انبعاثات غازات الدفيئة .ويشمل ذلك أيض ًا
املعلومات والدعم مبا من شأنه أن يساعد املستخدم على اختيار املنتوج املالئم للقرار الذي يحتاج إلى
اتخاذه ،ومبا يفسر درجة عدم اليقني املتصلة باملعلومات املوفرة ،وفي نفس الوقت إسداء املشورة حول كيفية
االستخدام األمثل لهذه املعلومات في عملية صنع القرار.
وفيما يلي أمثلة على استخدامات اخلدمات املناخية:
•

•

•

•

التنبؤات املناخية ميكن أن يستخدمها املزارعون كي تساعدهم على اتخاذ القرار ،مث ً
ال فيما يتعلق
باحملاصيل التي يجب غرسها أو ما إذا كان يجب تخفيض املاشية إذا كان جفاف متوقعاً .واملزارعون
الذين يتخذون مثل هذه القرارات من احملتمل أن يستخدموا التوقعات املناخية بسقوط األمطار
ودرجات احلرارة ،وأن يراعوا تقديرات عدم اليقني املقدمة مع هذه املنتجات؛
التقديرات اإلحصائية لتواتر ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة في املستقبل ميكن أن يستخدمها
املهندسون إذ تساعدهم على اتخاذ القرارات ،مبا في ذلك بخصوص االستثمار في تدابير التخفيف
من حدة الكوارث ،مثل بناء السدود ،وحتديد أماكن إقامة البنايات ،وأساليب البناء الواجب
استخدامها ،ومقدار التسخني والتبريد الالزمني للبنى األساسية احليوية؛
التنبؤات املناخية الفصلية ومراقبة درجات احلرارة وكميات تساقط األمطار الفعلية ميكن أن تستخدم
لتقدمي تنبؤات بشأن مكان وزمان احتمال تفشي األمراض .وبالتالي ميكن التقليل من آثار التفشي
املتوقعة عن طريق حمالت لتوعية اجلمهور ،وتخزين وشحن اإلمدادات الطبية ،وبرامج مكافحة
ناقالت األمراض من قبيل الرش؛
إسقاطات تغير املناخ ،التي ميكن أن تشير إلى أمناط تساقط األمطار في إطار زمني يتراوح ما بني 30
و 50عاماً ،ميكن استخدامها لتوجيه القرارات االستثمارية الرئيسية املتعلقة بإدارة املياه في األجل

الطويل من قبيل ما إذا كان يجب إقامة خزانات جديدة ومتى يجب القيام بذلك.

يتطلب توفير خدمات مناخية فعالة تقوم على أساس االحتياجات على نطاق عاملي ما يلي )1( :وجود
آليات تسمح باسترشاد تطوير اخلدمات املناخية وتوفيرها باحتياجات املستخدمني ،وبتشجيع الطلب
على اخلدمات املناخية حيثما ال يتم التسليم باالحتياجات بشكل كاف؛ ( )2وجود وسيلة مادية إلبالغ
املعلومات املناخية؛ ( )3إجراء رصدات وعمليات مراقبة دقيقة للمناخ وما يتصل بذلك من املتغيرات غير
املناخية؛ ( )4فهم املنظومة املناخية وآثارها وكيفية إمكانية التنبؤ بها؛ ( )5توفير طاقة كافية في جميع
مراحل عملية تطوير اخلدمات املناخية وتسليمها وتقييمها واستخدامها لضمان زيادة منافع املعارف املناخية
إلى أقصى حد في جميع البلدان.
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اإلطار  :1.1بعض التعاريف األساسية للمناخ
املناخ :يع ّرف املناخ عادة بأنه متوسط أحوال الطقس أسباب طبيعية .وألغراض هذا التقرير فإن التعريفني
على مدى فترة من الزمن .والكميات املقاسة هي في كليهما قد يكونان مالئمني رهن ًا بالسياق.
معظم األحيان التقلبات السطحية مثل درجة احلرارة،
وتساقط األمطار ،والرياح .واملناخ مبعنى أوسع هو ،املنتوج املناخي :النتيجة النهائية لعملية توليف
من ناحية أخرى ،حالة املنظومة املناخية ،مبا في ذلك للعلوم والبيانات املناخية.
وصفها اإلحصائي .وألغراض هذا التقرير استخدمنا اخلدمة املناخية :املعلومات املناخية التي يتم إعدادها
لفظة املناخ لتغطية فترات زمنية ملدة أشهر أو أكثر.
وتوفيرها لتلبية احتياجات املستخدم.
تغير املناخ :يشير تغير املناخ إلى أي تغير في
املناخ على مدى فترة زمنية ،سواء كان ذلك
بسبب تقلبات طبيعية أو نتيجة لنشاط اإلنسان.
وتستخدم الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ تعريف ًا واسع ًا نسبي ًا لتغير املناخ يعتبر أنه يعني
تغيراً ميكن حتديده وتغيراً إحصائي ًا في حالة املناخ
يستمر لفترة ممتدة من الزمن .وميكن أن ينتج هذا
التغير عن عمليات داخلية في املنظومة املناخية أو
عن عمليات خارجية .وهذه العمليات اخلارجية (أو
اخلارجية التأثيرات) ميكن أن تكون طبيعية ،مثل
البراكني ،أو ميكن أن حتدثها أنشطة اإلنسان ،مثل
انبعاثات غازات الدفيئة ،أو التغيرات في استخدام
األراضي .وتع ّرف هيئات أخرى ،والسيما منها
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،تغير
املناخ تعريف ًا مختلف ًا اختالف ًا طفيفاً .فهذه االتفاقية
مت ّيز بني تغير املناخ الذي ُينسب بشكل مباشر إلى
أنشطة اإلنسان وتقلبية املناخ التي تُنسب إلى

تقلبية املناخ :تشير تقلبية املناخ إلى التباينات في
متوسط حالة املناخ وغير ذلك من اإلحصاءات املتعلقة
باملناخ بجميع النطاقات الزمانية واملكانية التي تتجاوز
نطاق فرادى الظواهر اجلوية .واملناخ ميكن أن يختلف،
بل ويختلف ،بشكل طبيعي متاماً ،بصرف النظر عن
أي تأثير لإلنسان .وتنشأ تقلبية املناخ الطبيعية نتيجة
لعمليات داخلية طبيعية في منظومة املناخ أو بسبب
تقلبات في تأثيرات خارجية طبيعية مثل نشاط الشمس.
ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة :تشير الظواهر املتطرفة
إلى ظواهر مثل الفيضانات ،واجلفاف ،والعواصف،
التي تقع ضمن (بل وحتى خارج) حدود نطاق
التوزيع القياسي.
الطقس :حالة الغالف اجلوي في زمان ومكان
محددين ،فيما يتصل مبتغيرات مثل درجات احلرارة،
والرطوبة ،وسرعة الرياح ،والضغط اجلوي.

اجلهود الدولية لتعزيز اخلدمات املناخية
يهتم صانعو القرار على الصعيد العاملي بشكل متزايد باآلثار السلبية لتقلبية املناخ وتغيره ،وهناك طلب
متنام على خدمات مناخية أفضل .وجتسدت هذه احلركة في عام  2009في مؤمتر املناخ العاملي الثالث الذي
جمع بني مندوبني من أكثر من  150بلداً و 34مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة و 36منظمة
حكومية وغير حكومية دولية أخرى.
وقرر رؤساء الدول واحلكومات والوزراء ورؤساء الوفود ،احلاضرون في املؤمتر ،إنشاء إطار عاملي للخدمات
املناخية لتعزيز إنتاج وتوفير وتسليم وتطبيق تنبؤات وخدمات مناخية تقوم على أسس علمية .وطلبوا
تعيني فرقة عمل رفيعة املستوى تتألف من مستشارين مستقلني ،للتشاور على نطاق واسع مع احلكومات
وأصحاب املصلحة ذوي الصلة ،وإعداد مقترح لتنفيذ اإلطار.
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اإلطار العاملي للخدمات املناخية
اإلطار العاملي للخدمات املناخية مزمع كمجموعة من الترتيبات الدولية التي ستنسق األنشطة العاملية وستستند
إلى اجلهود القائمة قصد توفير خدمات مناخية تركز بشكل حقيقي على تلبية احتياجات املستخدمني،
وتكون متاحة لكل من يحتاج إليها ،وتوفر أكثر ما ميكن من املنافع املستمدة من املعارف املتعلقة باملناخ.
ويرمي اإلطار إلى حتقيق منافع واسعة النطاق اجتماعية واقتصادية وبيئية من خالل زيادة فعالية إدارة املناخ
واحلد من مخاطر الكوارث .وسيدعم بشكل خاص تنفيذ تدابير التكيف مع تغير املناخ ،التي سيتطلب
العديد منها خدمات مناخية ليست متاحة في الوقت احلاضر .وستكون هناك أيض ًا منافع للتخفيف من تغير
املناخ في شكل معلومات ميكن أن تدعم تطوير هياكل الطاقة املتجددة وغير ذلك من تدابير التخفيف من
قبيل إعادة زراعة الغابات .و ُينتظر من اإلطار أن يسد الثغرة القائمة بني املعلومات املناخية التي يقوم بتطويرها
العلماء وموفرو اخلدمات وبني االحتياجات العملية للمستخدمني .ومن شأنه أيض ًا أن يؤ ّمن تهيئة كل بلد
من البلدان بشكل أفضل ملواجهة حتديات تقلبية املناخ وتغيره.
فرقة العمل الرفيعة املستوىُ :نهجها وطريقة عملها
بدأت فرقة العمل الرفيعة املستوى لإلطار العاملي للخدمات املناخية عملها في كانون الثاني/يناير .2010
وكان هدفها تطوير العناصر املك ّونة لإلطار وتوضيح كيفية نهوضه بإدماج املعلومات املناخية في صنع
القرار على جميع املستويات وفي جميع قطاعات املجتمع .وبشكل خاص أرادت فرقة العمل أن تسهر
على أن يراعي اإلطار االحتياجات اخلاصة بالدول النامية اجلزرية الصغيرة وأقل البلدان منواً والبلدان النامية
غير الساحلية في أفريقيا ،وغير ذلك من البلدان الضعيفة .وأقدمت فرقة العمل على مهمتها على النحو
التالي :قصد حتسني فهم احتياجات جميع مستخدمي املعلومات املناخية ومنظور موفري اخلدمات ،أجرت
مشاورات عديدة مع احلكومات ،ووكاالت األمم املتحدة ،واملنظمات الدولية واإلقليمية ،واملنظمات غير
احلكومية .واستعرضت القدرات احلالية لتوفير اخلدمات املناخية وق ّيمتها في سياق احتياجات املستخدمني.
ال عن
وباالستناد إلى هذا التحليل ،حددت فرقة العمل الثغرات القائمة في توفير اخلدمات املناخية حالياً ،فض ً
الفرص املتاحة لتعزيز توفير هذه اخلدمات .وأخيراً ،وضعت فرقة العمل اقتراحها لإلطار لضمان سد الثغرة
بني توفير اخلدمات املناخية واحلاجة إليها ،وكذلك السهر على استغالل الفرص املتاحة لتعزيز اخلدمات لتلبية
الطلبات القائمة واجلديدة استغال ًال كامالً.
الغرض من التقرير وهيكله
يتضمن هذا التقرير استنتاجات فرقة العمل الرفيعة املستوى إلى جانب اقتراحها لكيفية تنفيذ اإلطار
وتنظيمه .ويوفر توجيه ًا عام ًا فيما يتصل بتطوير اإلطار وال يتضمن أية تفاصيل فنية .وسوف ينظر أعضاء
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في مؤمتر املنظمة لعام  2011في هذا التقرير ،بغية اعتماد اإلطار وتنفيذه .وهو
يرمي أيض ًا إلى توفير أساس للمنظمات ومجتمعات العلماء ذات الصلة للنظر في كيفية املساهمة في حتقيق
ال عن كيفية حتويل مقترحات فرقة العمل إلى خطط عمل مفصلة.
أهداف اإلطار ،فض ً
ويستند هيكل التقرير إلى النهج الوارد وصفه أعاله .فاجلزء األول يصف االستخدامات احلالية للمعلومات
املناخية في صنع القرار (الفصل  .)1ويبحث القدرات احلالية وآليات التنسيق ،مبرزاً املفاهيم الهامة في كل
عنصر من العناصر التأسيسية الثالثة لتوفير اخلدمات املناخية – الرصدات (الفصل  )2والبحث (الفصل )3
وبناء القدرات (الفصل .)4
ويق ّيم اجلزء الثاني الطلب على اخلدمات املناخية .ويصف كيف أن املعلومات املناخية تستخدم في عدد
من القطاعات االجتماعية – االقتصادية ،ويحلل احتياجاتها (الفصل  .)5ويبحث االحتياجات في مجال
اخلدمات املناخية لدعم التزامات السياسات العامة الدولية مثل األهداف اإلمنائية لأللفية (الفصل .)6
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وتُستخدم سلسلة من دراسات احلاالت اإلفرادية لتحليل مختلف احتياجات البلدان في مجال اخلدمات
املناخية ،وإلبراز مختلف مستويات وأنواع تطوير اخلدمات املناخية في مختلف البلدان (الفصل .)7
ويعرض اجلزء الثالث اقتراح فرقة العمل لإلطار العاملي للخدمات املناخية .ويبدأ هذا اجلزء بالفصل  8مستنداً
إلى املعلومات الواردة في الفصول من األول إلى السابع لتحديد الثغرات القائمة في القدرات الراهنة .ثم
ينتقل إلى تقدمي تفاصيل عن الطريقة التي تقترحها فرقة العمل لتنفيذ اإلطار (الفصل  )9واخليارات املتاحة
إلدارة اإلطار (الفصل  .)10أما الفصالن التاسع والعاشر فيختتمان بسلسلة من التوصيات املنبثقة عن عملنا
ويحددان اخلطوات املقبلة العاجلة إلنشاء اإلطار.
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اجلزء 1

القدرات احلالية لتقدمي
اخلدمات املناخية

الفصل 1

املعلومات والتنبؤات
املناخية
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1.1

مقدمة

نصف في ه ذا الفصل الفئات الرئيسية ملستخدمي اخلدمات املناخية والطرق التي بها يستخدمون
املعلومات املناخية املتاحة ويستفيدون منها .كما نبحث طبيعة النظام املناخي ،واالستخ دام املمكن
للسجالت املناخية والكيفية التي ميكن بها للعلماء وضع تنب ؤات وإسقاطات بشأن املناخ لبعض الفصول
والسن وات والعقود املقبلة .كما نق ّي م أن واع املعلومات املتاحة حالي ًا والترتيبات التنظيمية التي وضعتها
البل دان لتلبية الطلب املتزايد على اخلدمات املناخية.
1.2

استخدام املعلومات املناخية ومستخدموها

املناخ واملجتمع
إن املناخ في بلدة ما يؤثر في احلياة اليومية وفي األنشطة االقتصادية وفي خصائص البلدة االجتماعية
تعج ل منو
والثقافية .كما أن هطول األمطار يوفر املياه للزراعة والصناعة؛ وبإمكان أح وال الطقس احلار أن ّ
النباتات ونضج الثمار؛ فيما تمُ لي الرياح واألمطار ودرجات احل رارة طريقة تصميم املنازل وحتدد قوة الرياح
املت واصلة في الغالف اجلوي العلوي مسارات الطي ران املفضلة للطائ رات .أما اجلفاف الطويل املدة واألمطار
الغزيرة أو الشتاء القارس بشكل غير مألوف فكلها أمور تؤثر في سبل العيش ،وحتمل معها انع دام األمن
وأحيان ًا املوت والدمار.
وبالتالي فإن املناخ في مختلف األماكن له أهمية كبيرة ملعظم السكان .واملعارف والبيانات املناخية ،من
كل من املصادر العلمية والتقليدية أو من مصادر السكان األصليني ،تستخدم على نطاق واسع ملجموعة
متنوعة من األغ راض مثل تنظيم األنشطة الزراعية ،ومنع تفشي األم راض املعدية ،وتصميم شبكات توريد
املياه والسدود ،واختيار الوجهات السياحية.
وآثار املناخ شديدة الت رابط مع أوجه سرعة التأثر القائمة ،والسيما الفقر ،وشديدة التفاعل معها .والفق راء
ال ميلكون الكثير من امل وارد املالية والفنية ،ملساعدتهم على م واجهة املخاطر املناخية وكثي راً ما يكونون
شديدي االعتماد على م وارد حساسة من الناحية املناخية .وهناك ع وامل أخرى اقتصادية وثقافية وسياسية،
من قبيل التهميش االجتماعي وعدم كفاية اخلدمات االجتماعية والهياكل األساسية وقلة فرص الوصول إلى
امل وارد الهامة والسيما امل وارد الطبيعية مثل األرض واملاء ،ميكن أن تزيد من تفاقم سرعة تأثر فئات معينة.
فعلى سبيل املثال كثي راً ما تكون املرأة عرضة لتأثي رات املناخ بسبب مسؤوليتها في املنزل وفرصها احملدودة
للحصول على املعلومات وامل وارد واخلدمات .وهناك مجموعات أخرى ،مثل الرعاة ،واملسنني ،واملعاقني،
واألشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية جغ رافي اً ،ميكن أن تكون هي األخرى شديدة التأثر بشكل
خاص.
التطور في استخدام املعارف املناخية
لقد كان املزارعون والصيادون التقليديون والفالحون القائمون على جني احملاصيل املستخدمني الرواد
للمعارف املناخية منذ زمن بعيد قبل ظهور مقاييس درجات احل رارة وتساقط األمطار .ورزنامات جني
احملاصيل ،وأساليب تنويع احملاصيل ،وطرق توزيع املياه وجمعها ،ومص دات الرياح ،موجودة منذ آالف
السنني وتظل إلى اليوم شائعة االستخ دام بأشكال عصرية.
ومع تطور العلم وقدراته في مجال القياس ب داية من القرن الثامن عشرُ ،أرسي األساس لعصر جديد
من الهندسة واإلدارة .وأصبحت بيانات وطرق كمية تستخدم بشكل متزايد ألغ راض االقتصاد ،والسيما
في الزراعة ،وتوريد املياه ،والطاقة ،والنقل ،وفي التصميم املفصل لنظم اإلنتاج وإقامة البنى األساسية.
وأصبحت سلسلة طويلة من عمليات امل راقبة توفر بيانات متينة بشكل متزايد عن احتمال حدوث
ويس ر ذلك توخي نُهج رسمية جتاه إدارة املخاطر .وعمليات الرصد هذه تشكل اآلن
ظروف نادرة مضرةّ ،
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مصدراً رئيسي ًا من مصادر األدلة لتقدير معدل تغير املناخ واجتاهه ،ومازالت تشكل إسهام ًا رئيسي ًا في
اخلدمات املناخية العصرية.
ومؤخ راً ،أصبحت األرض وأصبح مناخها ُي فهمان على أنهما نظام متطور ومعقد .فاحل واسيب ونظم امل راقبة
واالتصاالت السلكية والالسلكية ،واالستشعار عن بعد ،والنماذج القائمة على الرياضيات ،وبرمجيات
رسم اخل رائط توفر اآلن أدوات ميكن أن تساعد على كشف أس رار تعقد ه ذا النظام واإلجابة على األسئلة
العملية الهامة فيما يتعلق ب املخاطر في املستقبل واالستجابة في مجال اإلدارة .واالستخ دامات التقليدية
لإلحصاءات املناخية تكملها بشكل متزايد مناهج مبتكرة إلدارة املخاطر (اإلطار  1.1واإلطار  .)1.2وبتطور
العلم وت وافر مجموعات بيانات عالية اجلودة اتضحت أس رار نظام النينيو وآثاره ،وأصبحت مضاعفات
التركزات املتزايدة لغازات الدفيئة معروفة.
املستخدمون وصنع الق رار والقيمة املضافة
تتمثل الفئات الرئيسية للمستخدمني في صانعي السياسات واملديرين واملهندسني والباحثني والطالب
وعامة اجلمهور .وأهمية املعلومات املناخية حتددها بأحسن ما ميكن القيمة التي تضيفها على أنشطتهم
وق راراتهم كما يرونها هم.
وصنع الق رار غالب ًا ما حتركه دوافع معينة – مثل احلاجة إلى عرض تصميم بناية في أجل محدد أو اتخاذ
ق رار فيما يتعلق بتاريخ الزرع أو احلصاد – كما حتركه سياقات واسعة تقوم على االقتصادات ذات الصلة
والتوقعات الثقافية واألفضليات الفردية .وهذه الق رارات يجب اتخاذها س واء كانت املعلومات املناخية
متاحة أو غير متاحة ،بحيث إن الس ؤال بالنسبة للمستخدم احملتمل يتمثل ببساطة فيما إذا كان ُي حتمل
حتس ن إضافة معلومات مناخية إلى مزيج الع وامل التي ينطوي عليها األمر اتخاذ الق رارات وتشجع حتقيق
أن ِّ
النتائج املنشودة وذلك ،على سبيل املثال ،إما عن طريق زيادة الفعالية أو عن طريق تخفيض التكاليف.
االستخدامات في وضع السياسات العامة والتخطيط
ُي عنى صانعو السياسات ومستشاروهم ب املشاغل العامة ال واسعة من قبيل السير الفعال لألس واق والصناعة،
وإدارة امل وارد الطبيعية وحفظها ،وتنظيم استخ دام األراضي ،والصحة العامة ،والرفاه ،وحماية املجتمع من
التهدي دات احملتملة .وكل واحد من هذه الع وامل يتأثر ب املناخ .فعلى الصعيدين الع املي واإلقليمي هناك
عدد من االتفاقيات واالتفاقات احلكومية الدولية الهامة التي تتطلب معلومات مناخية ،وبشكل خاص
تلك التي تهتم من بينها باأله داف اإلمنائية ،وتغير املناخ ،وإدارة البيئة ،واحلد من خطر الك وارث.
ورسم السياسات العامة والتخطيط اجلي دان يتوقفان على جودة األدلة واملعلومات .واملعلومات املناخية
حيوية التخاذ الق رارات الرئيسية مثل خزانات توريد املياه اجلديدة ،واخلطط والبنى التحتية لتوسيع
املستوطنات ،والسياسات االقتصادية القطاعية التي تستهدف صناعات محددة حساسة من الناحية
املناخية ،مثل السياحة ،والطاقة املتجددة ،والزراعات املائية .كما يسلم واضعو السياسات باحلاجة إلى
بيانات ومعارف متاحة للعموم لدعم البحث واالبتكار والتعليم .وهم يريدون بشكل متزايد رؤية أفضل
وحسن استع داد ملستقبل غير واضح املعالم قصد حماية الناس من التهدي دات الع املية مثل تغير املناخ.
االستخدامات في مجال اإلدارة
املزارعون واملهندسون ومديرو املؤسسات العامة واخلاصة هم املستخدمون الرئيسيون للمعلومات املناخية.
فهم يستخدمون املعلومات أو ًال لتخطيط مؤسساتهم وتصميمها وهيكلتها بشكل مالئم من أجل
حتقيق عائ دات أفضل ط وال مدة حياة استثماراتهم ،وثاني ًا يستخدمونها إلدارة عمليات املؤسسة بفعالية
وبشكل مربح .وه ذا يتطلب حتم ًا التعامل مع تقلبية املناخ في إطار محفوف ب املخاطر ،كما ترد مناقشة
ذلك في اإلطار .1.1
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اإلطار  :1.1املعلومات املناخية وإدارة املخاطر
تلعب املعلومات املناخية دوراً رئيسي ًا في إدارة املخاطر
في الصناعات احلساسة من الناحية املناخية ،ولكن
الطريقة التي تستخدم بها تتوقف كلي ًا على ظروف
املستخدم وق راراته والق رارات والت وازنات التي ينطوي
عليها األمر .وعلى سبيل املثال فإن مص ّن ع املشروبات
الذي مي ّون مدينة كبيرة على خط عرض متوسط
سيتفاعل بكل احتمال وعلى األرجح مع التنبؤ
بارتفاع احتمال وجود درجات ح رارة تفوق املعتاد في

الصيف ،خالف ًا متام ًا لتوقع مماثل بالنسبة للشتاء.
فالصيف احلار بشكل غير معتاد يحتمل أن يؤدي
إلى ارتفاع كبير في الطلب على املشروبات ،في حني
أن شتاء دافئ ًا بشكل غير معتاد ال يرجح أن يكون له
وقع كبير على الطلب .ومن احملتمل أن يفكر مصنع
املشروبات في توسيع عملياته املعتادة بشكل مؤقت
قبل موجات احل رارة املتوقعة في الصيف ،قصد زيادة
أرباحه ،ولكن من األقل احتما ًال أن يعدل عملياته
املعتادة في الشتاء .وه ذا الق رار بتوسيع العمليات
حتسب ًا لتزايد الطلب في الصيف سيحتاج إلى تقدير
مقارنة مع تكاليف توظيف وتدريب موظفني جدد،
وتأمني إم دادات إضافية ،ول رمبا احتاج أيض ًا إلى أماكن
تخزين إضافية في حالة عدم ارتفاع الطلب بالقدر
املتوقع .وإذا كانت املشروبات قابلة للتلف فإنه
سيتعني أيض ًا تقدير اخلسائر احملتمل تكبدها نتيجة
عدم بيع املنتوجات .وت وافر بوليصة تأمني يغير إلى
حد كبير تقييم املخاطر التي ينطوي عليها األمر.
وفي حني أن شركات التأمني من غير احملتمل أن توفر
حماية فيما يتصل ب املبيعات الفعلية ،فإنه بإمكانها
أن توفر بوليصة تأمني تستند إلى متوسط معدالت
درجات احل رارة الفصلية ط وال الصيف ،أو على أساس
عدد األيام التي تتجاوز فيها درجات احل رارة القصوى
ح داً أقصى يحدد سلف ًا (انظر اإلطار .)1.2

الشكل  :B1.1محاصيل غالل املناطق احلارة مثل
البابايا شديدة االعتماد على ت وافر املياه الكافية.

وتتمثل ثالثة عناصر هامة من عناصر إدارة املخاطر في استخ دام التاريخ كدليل ،ونظم اإلن ذار املبكر،
وأدوات التأمني .وهي جميعها تعتمد اعتماداً شدي داً على املعلومات املناخية .وسجالت املناخ التاريخية
ميكن أن تفيدنا كثي راً في إدارة املخاطر .فعلى سبيل املثال ،إذا ما شهدت سنة من خمس سن وات هبوط ًا
في تساقط األمطار إلى أقل من  300مليمتر ،فإن ذلك قد يعتبر حالة مناخية ال تسمح بتحقيق محاصيل
قمح ناجحة .وميكن استخ دام مثل هذه املعلومات للتخطيط لعملية جتارية ،فض ً
ال عن تقييم احتمال
مربوحيتها .ونظم اإلن ذار املبكر تساعد في توقع تقلبات الطقس واملناخ في املستقبل واالستجابة لها،
كما أنه ميكن أن تدرج حتذي راتها وتنب ؤاتها بشكل مباشر في عمليات صنع الق رار ،س واء كان ذلك عملية
يدوية أو عملية متطورة تقوم على مناذج حاسوبية .وأدوات التأمني تساهم في معاجلة املخاطر املناخية
األكثر تطرف ًا التي ال ميكن لف رادى املؤسسات حتملها ،وهي متتد من التأمني الصغير للمؤسسات الصغرى
ومخاطر األح داث الهامة بالنسبة للدول ذات السيادة .وصناعة التأمني هي واحدة فقط من العديد من
جهات القطاع اخلاص التي تستخدم بشكل نشط ومت واصل املعلومات املناخية (انظر اإلطار .)1.2
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اإلطار  :1.2التأمني ألغ راض إدارة املخاطر ذات الصلة ب املناخ
لط املا استخدم التأمني وغيره من آليات نقل املخاطر
إلدارة املخاطر التي هي كبيرة ج داً بحيث يصعب
على ف رادى األشخاص واملشاريع حتملها .على سبيل
املثال ،ميكن التعويض ملالك بيت مقابل دفع قسط
سنوي صغير نسبي ًا في املناسبات النادرة التي يتضرر
فيها بيته أو يدمره حريق أو تدمره ك وارث طبيعية
أخرى .وميكن أيض ًا توفير تأمني حسب مؤشر له
صلة كبيرة باخلطر ،من قبيل نقص احملاصيل نتيجة
انخفاض األمطار .وفي هذه احلالة تسدد دفوعات
عندما تكون مستويات هطول األمطار دون مستوى
معني متفق عليه.
وبتخفيض احتمال التعرض خلسارة شخصية كبيرة
يس ر التأمني روح املبادرة التجارية
أو لإلفالس ،لط املا ّ
والنمو االقتصادي .فبتحديد حجم املخاطر
وتقديرها بسعر ،يساعد التأمني على تشجيع الوعي
واجلهود للتقليل من الع وامل التي تتسبب في اخلطر
أو تزيد من تفاقمه.
واخلسائر الع املية الناجتة عن املخاطر ذات الصلة ب املناخ
آخذة في االرتفاع وهي متثل حالي ًا ق رابة  100بليون
دوالر في السنة .ويغطي التأمني نسبة  40في املائة
من اخلسائر في البل دان الصناعية ،لكنه ال يغطي إال
ق رابة  3في املائة من اخلسائر الناجتة عن الك وارث في
البل دان النامية .وبتغير املناخ ،من األرجح أن ت واجه
البل دان النامية تزاي داً في املخاطر وفي نفس الوقت
أيض ًا انخفاض ًا في القدرة على املقاومة .ولقد حدد
األط راف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير
املناخ آليات نقل املخاطر التي تشمل التأمني بوصفها
عناصر محتملة إلج راءات التكيف في اتفاقات املناخ
الع املية املقبلة.

ويجري حالي ًا تطوير عدد من األشكال املبتكرة
للتأمني ألغ راض املخاطر ذات الصلة ب املناخ .ومؤسسة
التأمني ضد مخاطر الك وارث في منطقة الكاريبي
مؤسسة جديدة تقوم على املؤش رات وتشمل بل دان ًا
عديدة وجتمع بينها ،وهي ترمي إلى احلد من التأثير
املالي لألعاصير والزالزل على حكومات منطقة
الكاريبي ،عن طريق اإلس راع بتوفير السيولة في األجل
القصير .وعلى نطاق مختلف متام اً ،اس ُت حدثت
منتجات من نوع التأمني الصغير القائم على املؤش رات
في مجال الزراعة في العديد من البل دان النامية من
بينها إثيوبيا ،وبوليفيا ،وتايلند ،والسودان ،ومالوي،
ومنغوليا والهند.
ويتطلب التأمني قاعدة متينة للبيانات واخلدمات
املتعلقة بالطقس واملناخ قصد تقدير املخاطر بشكل
ميكن االعتماد عليه ،والسيما فيما يتعلق بضخامة
الظروف املتطرفة النادرة التي ينتج عنها دمار كبير
وتخلف أض راراً جسيمة .كما يتطلب فهم ًا جي داً
لكيفية ت رابط املخاطر في مختلف أنحاء منطقة
ال في حالة
ما أو لدى مجموعة من الزبائن ،مث ً
األعاصير امل دارية ال واسعة النطاق حيثما يحتمل أن
تكون اخلسائر اإلجمالية في مختلف أنحاء العديد
من البل دان مرتفعة للغاية .وفي إطار تغير املناخ،
سيحتاج األمر إلى حتديث البيانات بانتظام جلعلها
ت واكب األدلة العلمية على التغي رات في الظ واهر
اخلطرة .وأخي راً ،وبالتأمني القائم على مؤش رات املناخ،
يحتاج األمر إلى مصادر موثوقة ألغ راض توفير بيانات
الطقس واملناخ في الوقت احلقيقي الستخ دامها لتبني
ما إذا مت أم ال بلوغ العتبة احملددة لتسديد الدفوعات.

استخدامات مجتمع عامة اجلمهور ومجتمع الباحثني
تستخدم عامة اجلمهور املعلومات املناخية ألغ راض عديدة من قبيل التصميم والصيانة والبستنة
واملناسبات العائلية ،والعطل ،واألنشطة الترفيهية .وتود عامة اجلمهور معرفة أوجه الشبه واالختالف بني
مختلف األماكن والبل دان ،وهي مهتمة مبعرفة مدى عالقة األح وال احلديثة بأمناط موسمية معينة ومدى
ارتباط ظاهرة مناخية متطرفة معينة بالتجربة التاريخية.
والباحثون ،في سعيهم إلى فهم طريقة سير النظم الطبيعية والنظم الهامة اقتصادي ًا واجتماعي اً،
يستخدمون مجموعات بيانات مناخية متنوعة وأحيان ًا واسعة النطاق إلى جانب أن واع أخرى من البيانات.
والباحثون في مجال املناخ يعتمدون كثي راً بشكل خاص على مجموعات البيانات املناخية الع املية
والوطنية الشاملة .أما علماء البيئة والعلماء االجتماعيون وعلماء تطبيقات قطاعات معينة فلديهم نزعة
إلى استخ دام معلومات مفصلة خاصة بأماكن محددة ملجتمعات أو صناعات معينة.
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تقدير املنافع
إن قطاعات عديدة تشمل الزراعة وإدارة املياه والطاقة واملاء وإدارة الك وارث تستخدم إلى حد كبير البيانات
املناخية ألغ راض التخطيط والعمليات الروتينية في آن واحد (انظر الفصل  .)5وتشير دراسات نسبة
املنافع إلى التكلفة إلى أن منافع هامة تُستمد من استخ دام املعلومات املناخية ،وذلك على مستوى
املؤسسة وعلى النطاق القطاعي والعام األوسع في آن واحد .وه ذا األمر يؤكده كون بعض القطاعات
والشركات الكبرى تدير خدماتها اخلاصة في داخلها لرصد التأثي رات ذات الصلة ب املناخ والتنبؤ بها .وه ذا
األمر يبينه أيض ًا تنامي اخلدمات التجارية لتلبية الطلبات على منتجات مكيفة وفق احلاجة ،والسيما
بالنسبة لقطاعي الزراعة والطاقة .وفي نفس الوقت ،هناك اعت راف على نطاق ع املي بأن املنافع املستمدة
من املعلومات املناخية تتوقف على استم رار االستثمار العام في اكتساب البيانات الوطنية وخدمات حفظ
ال عن التبادل احلر للمعلومات.
املعلومات وتطوير املعارف وخدمات البحث ،فض ً
1.3

نظام املناخ والتنبؤ به

فهم املناخ
ال ميكن فهم أمناط مناخ مختلف األماكن إال عن طريق فهم التسليم بأنه مت رابط فيما يسمى «النظام
املناخي» .ومن وجهة النظر هذه ،يعتبر املناخ نظام ًا ع املي ًا وحيوي ًا يشمل دورة ح رارة الشمس السنوية،
واحمليطات املتحركة ببطء ،وتطور الغالف اجلوي وتغيره بسرعة ،وتأثي رات احمليطات واجلبال والصفائح
اجلليدية وغير ذلك من اخلصائص املميزة لألرض (الشكل  .)1.1وغازات الغالف اجلوي مثل ثاني أكسيد
الكربون تتصدى لضياع احل رارة في الفضاء ،مبا يؤدي إلى تأثير غازات الدفيئة املعروف جي داً والذي يبقي
األرض على درجة ح رارة أعلى بكثير مما ميكن أن تكون عليه لوال ذلك .وهذه العناصر تعمل مع بعضها
البعض وتتفاعل باستم رار ،وتخلق أمناط ًا ع املية متغيرة باستم رار في مجال درجات احل رارة والسحب
واألمطار والرياح ،إلخ ،وحتدد النظم املناخية املعروفة من قبيل الصحارى واملناطق امل دارية العالية ارتفاع
درجات الرطوبة ،والغابات اجلبلية الباردة ،وغير ذلك من النظم العديدة األخرى.
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻐﻼف
اﳉﻮي

اﻹﺷﻌﺎع
اﻟﺸﻤﺴﻲ

ﺗﻘﻠﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎخ
وﺗﻐﻴﺮﻩ

H2O, CO2, CH4, H2O1 O2 etc

اﻟﻬﺒﺎء اﳉﻮي

اﻟﺒﺮاﻛﲔ
اﻟﺴﺤﺐ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي
واﻟﻐﻼف اﳊﻴﻮي
دورة
اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻹﺷﻌﺎع
اﻷرﺿﻲ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ

اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ
اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ
واﻟﺘﺮﺑﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام
اﻷراﺿﻲ/اﻟﻐﻄﺎء اﻷرﺿﻲ

الشكل  :1.1النظام املناخي الع املي
30

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت

اﳌﺪن

اﻷﻧﻬﺎر اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ

ﺳﻄﺢ اﻷرض

اﻟﺪورة اﳌﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺒﺨﺮ
اﻟﻬﻄﻮل
اﻟﺘﺒﺎدل
اﳊﺮاري
اﶈﻴﻄﺎت

اﻟﺰراﻋﺔ
اﻷﻧﻬﺎر

ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻐﻼف
اﳉﻮي واﳉﻠﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮ -
اﳉﻠﻴﺪ

اﶈﻴﻄﺎت ،اﻟﺘﺬﺑﺬب،
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮ ،اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
اﻷرﺿﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ

التطلع إلى املستقبل – التوقعات واآلفاق املرتقبة والتنبؤات واإلسقاطات
يتمثل مطلب هام من مطالب املعلومات املناخية في االهتمام ب املستقبل ،أي باتخاذ الق رارات حول ما
سيحدث أو قد يحدث قريب اً ،في الشهر املقبل أو في الفصل املقبل أو في السنة املقبلة أو في القرن
املقبل .وأبسط طريقة لتقدير الظروف املناخية في املستقبل تتمثل في افت راض أن أمناط املستقبل سوف
تتبع إلى حد كبير أمناط املاضي ،كما هي مسجلة في اإلحصاءات املناخية ،ذلك أن النظام املناخي يخضع
لنفس العمليات كل سنة .فعلى سبيل املثال ،نتوقع أن تستمر دورات درجات احل رارة اليومية والسنوية وأن
أشهر الشتاء ستظل أبرد من أشهر الصيف.
وباإلضافة إلى هذه الدورات واألمناط النموذجية توجد سبل لتقدير ما الذي سيحدث في املستقبل باالستناد
إلى خصائص أخرى من خصائص النظام املناخي مثل تقلبات درجات ح رارة احمليطات وتغير مستويات
غازات الدفيئة .وقد مت وضع مناذج ع املية لتوضيح أوجه تطور النظام املناخي ،وهي أداة رئيسية للقيام
بتنب ؤات عملية ب املناخ الفصلي ولوضع إسقاطات لتغير املناخ مسبق ًا وب واقع عدة عقود .ويلقي الفصل 3
نظرة عامة على اجلهود املبذولة في مجال البحث واملفضية إلى تطور النماذج املناخية.
وهذه النماذج تنتمي إلى نفس املجموعة التي تنتمي إليها النماذج التي تستخدم للتوقعات اجلوية،
ولكن توقعات الطقس تختلف عن التوقعات املناخية اختالف ًا كبي راً (انظر اإلطار  .)1.3غير أن مناذج
الطقس واملناخ تعتمد على مجموعة واسعة من عمليات الرصد الع املي للحالة ال راهنة للغالف اجلوي،
وسطح األرض ،واحمليطات ،من أجل استهاللها .وتقوم بتجميع نتائج امل راقبة هذه وتبادلها على أساس
روتيني وكاالت األرصاد اجلوية الوطنية وغيرها من امل راكز في جميع أنحاء العالم ،كما يرد وصف ذلك في
الفصل  .2وجتهز البيانات بشكل روتيني في إطار ترتيبات تعاونية دولية توضع من خالل املنظمة الع املية
لألرصاد اجلوية.
التنبؤ الذي ميتد على فترة تت راوح بني فصل وعدة سنوات
إن التنب ؤات القائمة على النماذج املستندة إلى أطر زمنية فصلية ،وأحيان ًا أطر زمنية متتد على عدة أع وام،
ي ولدها بشكل روتيني عدد من دوائر األرصاد اجلوية الوطنية وغيرها من امل راكز التشغيلية .والطلب على
التنب ؤات يزداد بسرعة متى ت وافق اإلطار الزمني الفصلي مع آفاق تخطيط هامة بالنسبة للعديد من القطاعات.
وتستخدم أيض ًا أساليب أبسط من ذلك للتنبؤ القائم على أساس جتريبي – إحصائي .وهي تستند إلى
ما قد يكون لبارامت رات هطول األمطار أو غير ذلك من البارامت رات املناخية احمللية من عالقات هامة من
الناحية اإلحصائية مع مؤش رات مكونات النظام املناخي الع املي أو اإلقليمي .وتشمل املؤش رات الشائعة
االستخ دام مؤش رات النينيو  -التذبذب اجلنوبي من قبيل متوسط درجات ح رارة احمليط في احمليط الهادئ
شرقي املنطقة االست وائية ،ومتوسط درجات احل رارة في أنحاء أخرى رئيسية من احمليطات.
واألساليب القائمة على األسس التجريبية – اإلحصائية سهلة التطبيق لكنها محدودة من حيث شمول
متثيل نوع األمناط املسجلة في املاضي .واألساليب احليوية القائمة على مناذج املناخ قادرة ،من جهة أخرى،
على أن تصور بشكل مباشر وضع ونتائج التغي رات في درجات ح رارة احمليطات ودوران الغالف اجلوي
ال عن تأثير أية تغي رات في األجل األطول في النظام املناخي.
الع املي ،فض ً
عدم اليقني في التنبؤات الفصلية
البد من مالحظة أن إمكانية التنبؤ الفصلي تختلف إلى حد كبير فيما بني املناطق اجلغ رافية ومختلف
الفصول ،وتختلف من سنة ألخرى .وأحيان ًا ال تكون هناك أية إمكانية مفيدة للتنبؤ متاحة وبالتالي لن
تكون هناك أية إمكانية للقيام بتنبؤ فصلي .وبه ذا اخلصوص فإن التنب ؤات الفصلية تفتقر إلمكانية
التطبيق على نطاق ع املي بدرجة أننا معتادون على تنب ؤات الطقس على أساس يومي فقط.
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اإلطار  :1.3سبب اختالف التنبؤات بالطقس والتنبؤات واإلسقاطات املناخية
كيف ميكن للعلماء أن يزعم وا أنهم بإمكانهم التنبؤ ولكن بإمكانه أن يوفر إرشادات حول ما إذا كان من
مبا سيكون عليه املناخ في األشهر أو األع وام القادمة ،املتوقع حلول فترة جفاف أو رطوبة ،أو برد أو حر ،أو
علم ًا بأنهم ال يستطيعون التنبؤ بالطقس إال ألسبوع موجة برد ،أو ب داية أو نهاية أمطار موسمية .ويشار
أو أسبوعني فقط؟
إلى التوقعات على إطار زمني ملدى شهر أو في حدود
الشهر بأنها تنب ؤات داخل الفصول.
إن السبب في كون ه ذا األمر يبدو ظاهري ًا لغ زاً
محي راً هو التمييز بني «الطقس» و»املناخ» – وه ذان وعلى مدى فت رات زمنية أطول مثل الفصول ،توفر
مفهومان مختلفان اختالف ًا دقيق اً .والتعريف البسيط احمليطات أساس ًا آخر للتنبؤ .فإذا كان سطح احمليط حاراً
لـ «الطقس» هو أنه حالة الغالف اجلوي املسجلة في أو بارداً بشكل غير مألوف على مساحات كبيرة فإن
حلظة ما – رياح ،أمطار ،شمس ،إلخ – في حني أن أمناط الطقس التي تتجاوز هذه املساحات تتأثر ،ومبا أن
«املناخ» هو امللخص اإلجمالي العام ألح وال الطقس األح وال في احمليطات تتغير بشكل بطيء نسبي ًا فإن
على مدى عدة أع وام ،كما تصورها أمناط معدالت أثر االحت رار أو البرودة قد يدوم لبضعة أشهر .وهذه اآلثار
وتقلبية الطقس على مدى الفترة املعنية .ولكل أكبر في احمليطات امل دارية ،ل ذلك فإن التنب ؤات الفصلية
منهما أساس مختلف اختالف ًا جوهري ًا للتنبؤ.
في املناطق احلارة أدق مما هي عليه في مناطق خطوط
وعندما يتنبأ العلماء بالطقس فإنهم يحتاجون العرض الوسطى .وأبرز مثال على ذلك هو ظاهرة
إلى معرفة أمرين ،األمر األول هو وضع األح وال اجلوية النينيو ،لكن التغي رات ال واسعة النطاق في احمليطني
ال راهن في اللحظة املعنية ،واألمر الثاني هو ديناميكا األطلسي والهندي في املناطق االست وائية ميكن أن توفر
تفاعل أح وال الطقس وتطورها على مر الزمن .ومعرفة مصادر مفيدة للتنبؤ نظ راً لتأثي راتها على التقلبات
احلالة ال راهنة تتطلب مجموعة واسعة من القياسات من سنة ألخرى في هطول األمطار املوسمية الغزيرة في
والتقدي رات لألح وال اجلوية في كل من سطح األرض غربي وشرقي أفريقيا ،مث الً.
وطبقة الغالف اجلوي العليا ،في حني أن الديناميكا
جتسدها اآلالف من املعادالت في منط الطقس الع املي.
واملشكلة التي ي واجهها املتنبئ بالطقس هي أن
النماذج والقياسات يعوزها الكمال في جميع األح وال
وتتنامى فيها أوجه قلة الدقة بشكل طبيعي في
احلسابات ،مما ينتج عنه أخطاء كبيرة في التوقعات
بالنسبة أليام قليلة الحقة .وبشكل عام فإن توقعات
الطقس أكثر دقة في مناطق خطوط العرض الوسطى مما
هي عليه في املناطق امل دارية ألنه توجد بها نظم رصد
أفضل ،والسيما في الغالف اجلوي الشمالي ،وألن نظم
الطقس في مناطق خطوط العرض الوسطى من األسهل
منذجتها .وتوقعات الطقس جترى حالي ًا ملدة أسبوعني
تقريب اً.

وللتوقعات لفت رات تتجاوز أسبوعني تقريب ًا بإمكان
العلماء االستناد إلى ج وانب أخرى من النظام املناخي
ميكن أن توفر أساس ًا للتنبؤ .وعلى سبيل املثال فإن
نظم الطقس ال واسعة النطاق التي تتكون بالقرب من
خط االست واء لديها نزعة إلى الدوام والتنقل ببطء،
ال للتنبؤ بتنقل
والعلماء الباحثون قد وجدوا اآلن سب ً
نظم الطقس هذه إجما ًال بعد أسبوعني أو ثالثة
أسابيع .وه ذا ال ميكن املتنبئني بالطقس من إج راء
توقعات للطقس على مدى فترة زمنية طويلة مسبق اً،
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والتنب ؤات الفصلية ال توفر تنب ؤات بالطقس .بل هي
توفر تقدي رات ملا إذا كانت أح وال جوية معينة يحتمل
أن تكون مت واترة أو دائمة أو مكثفة بشكل غير
عادي .على سبيل املثال ،ميكن أن يتنبأ العلماء بأن
الفترة القادمة ستكون رطبة بشكل غير مألوف دون
أن يستطيع وا التنبؤ بتوقيت حدوث أية ع واصف أو
بكمية ما قد جتلبه من أمطار.
وأح وال احلر أو البرد غير املألوفة على سطح األرض عادة
ما تزول على مدى بضعة أشهر ،لكنه من املمكن أن
متتد تنب ؤات املناخ إلى أكثر من هذه الفترة إذا أمكن
التنبؤ بتغير درجات ح رارة سطح البحر باستخ دام
مناذج حركة احمليطات .وهذه النماذج تتطلب معلومات
عن تيارات احمليطات وأح والها فوق السطح وحتته،
فض ً
ال عن معرفة كيفية تأثير الغالف اجلوي على
احمليط ،والعكس بالعكس .وفي احمليط الهادئ على
األقل ،أحرزت النماذج قدراً من النجاح في تطور ظاهرة
النينيو مبا سمح بتقدمي تنب ؤات تصل إلى السنة قبل
حدوثها .وما مت مؤخ راً من نشر للآلالف من محطات
امل راقبة العائمة يوفر بيانات ُي توقع أن متكن من إدخال
حتسينات على التنبؤ القائم على احمليطات في ظروف
أخرى في املستقبل.

ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ  -اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳉﻨﻮﺑﻲ )(ENSO
دوران ووكر
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

وتقدمي تنب ؤات مفيدة لفصل بعينه في املستقبل لفترة
تصل إلى السنة أو تتجاوزها أمر مستحيل .لكن
املعلومات عن احلالة ال راهنة للمحيطات حتت السطح،
أو آثار ثوران الب راكني حديث اًُ ،ي توقع أن تكون ق ّي مة في
تقدمي تنب ؤات في األجل األطول عن حالة املناخ العامة
على مدى أطر زمنية تت راوح بني سن وات وعقود.

ﺳﻨﺔ "اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ"

وأخي راً ،من املمكن استخ دام مناذج املناخ لتقدمي
إسقاطات بآثار تغير تكوين الغالف اجلوي ،س واء كان
ذلك انطالق ًا من ت زايد انبعاثات غازات الدفيئة ،أو تلوث
اله واء ،أو ثوران الب راكني .وهذه اإلسقاطات تتوقف على
مدى تقليل املجتمعات النبعاثاتها من غازات الدفيئة
وغير ذلك من امللوثات في الغالف اجلوي .والهدف من
ذلك هو القيام ،باالستناد إلى سيناريوهات مختلفة،
بتقدير كيفية إمكانية اختالف الغالف اجلوي املتغير
عن الغالف اجلوي القائم ،وكيفية تطور النظام املناخي
على مدى العقود املقبلة.

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ر ﻳ ﺎ ح ﲡ ﺎر ﻳ ﺔ ﺗ ﻬ ﺐ ﻓ ﻲ ا ﲡ ﺎﻩ ا

ﻟﻐ ﺮ ب

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺪاﻓﺌﺔ

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﺿﻐﻂ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺒﺎردة اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ
ﲢﻞ ﻣﺤﻞ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺪاﻓﺌﺔ

ﺗﺰاﻳﺪ اﳊﻤﻞ اﳊﺮاري

ﻫﺒﻮب اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺗﻴﺎرات اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﲢﻞ ﻣﺤﻞ
اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺒﺎردة وﺗﻮﻟﺪ ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﻃﻮال اﻟﺴﻮاﺣﻞ

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺒﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻗﺪ ﺗﺘﺪﻓﻖ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﲡﺎﻩ اﻟﺸﺮق

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

الشكل  :B1.3ظاهرة النينيو – التذبذب
اجلنوبي .تصف عبارة «النينيو» ‘مرحلة دفء
في التذبذب الطبيعي لدرجة ح رارة سطح البحر
في احمليط الهادئ ب املنطقة امل دارية’؛ وتشير
عبارة «التذبذب اجلنوبي» إلى حتول «متذبذب»
في ضغط اله واء السطحي ب داروين ،أست راليا
وجزيرة تاهيتي بجنوب احمليط الهادئ .ويوضح
ه ذا الرسم البياني ظاهرة النينيو – التذبذب
اجلنوبي ،االختالفات بني السنة العادية وسنة
النينيو .املصادر :مركز التنب ؤات املناخية ()CPC؛
امل راكز الوطنية للتنب ؤات البيئية ()NCEP؛ اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي (.)NOAA
الرسم البياني.UNEP-GRID – Arendal :

وإسقاطات املستقبل األبعد من ذلك ميكن أن
تستند إلى التغي رات البطيئة في تركيبة الغالف
اجلوي ،وسطح األرض ،وم دارها حول الشمس على
مدى آالف السنني .وحسابات مناذج املناخ لأللفية
املقبلة هامة الختبار محاكاة أشكال املناخ ألمناط
املناخ في املاضي ،ولكن استخ دامها العملي في
التخطيط ضئيل.

والتنب ؤات وإمكانية التنبؤ الفصلي هي عادة أكبر في املناطق امل دارية وشبه امل دارية بسبب الت رابط املتني
بني الغالف اجلوي واحمليطات ،لكن درجة عدم اليقني مرتفعة في هذه احلالة أيض اً .والتنب ؤات القائمة على
النماذج تنطوي على عدم اليقني بسبب قصور نظام الرصد الع املي (ومن ثم التأكد من األوضاع األولية)؛
والتقدي رات التقريبية الالزمة في مجال الفيزيائيات في النماذج التي تستخدم احل واسيب؛ وطبيعة منظومة
األرض نفسها التي لها طابع فوضوي ولها أحيان ًا طابع متأصل فيها ال ميكن التنبؤ به .وبالتالي فإن عدم
اليقني خاصية متأصلة في جميع تنب ؤات الطقس واملناخ وفي منتجات هذه النماذج ،ويعد اعتباراً هام ًا
في استخ دامها .ومعلومات التحقق تعد بناء على ذلك م رافق ًا أساسي ًا للتنب ؤات لتمكني املستخدم من
كم ًا باالستناد إلى أداء النماذج في املاضي ملكان محدد أو فترة معينة من السنة.
حتديد عدم اليقني ه ذا ّ
وباإلضافة إلى ذلك ليس من املنطقي استخ دام مناذج التنبؤ الفصلي احلالية لتوفير تنب ؤات نهائية وعالية
درجة االحتمال من قبيل « ُي توقع للصيف املقبل درجات ح رارة أعلى من املتوسط» .بل يتمثل حل أنسب
من الناحية العلمية في توفير إسقاطات احتمالية للكيفية التي قد تختلف بها األح وال الفصلية عن
إحصاءات املعدالت املتوسطة في األجل الطويل .وعلى سبيل املثال فإن احتمال أن تكون درجات احل رارة
في الصيف في األجل الطويل أعلى (أو أدنى) بنسبة  50في املائة ،لكن التنبؤ الفصلي ميكن أن يكون
قادراً على التنبؤ بأن االحتماالت للصيف التالي قد تغيرت لتصل إلى نسبة  75في املائة معلنة تسجيل
درجات ح رارة أعلى من املتوسط .فالتنبؤ يشير بالتأكيد إلى أن االحتمال أكبر ألن يكون الصيف أشد ح راً
لكنه يظل ينطوي على نسبة  25في املائة من احتمال أن تكون األح وال اجلوية أبرد من املتوسط .ويوفر
اإلطار  1.4مثا ًال للتوقع الفصلي بالنسبة للجنوب األفريقي.
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إسقاطات تغير املناخ
ميكن أن تستخدم مناذج املناخ أيض ًا الستكشاف آثار الع وامل اآلخذة في التغير في النظام املناخي على
املدى الطويل من عقود إلى قرون .ويتمثل حتد رئيسي في حتقيق أدق متثيل للقوى «اخلارجية» احمل ِّركة،
والسيما تركزات غازات الدفيئة في املستقبل ،وتفسير املعلومات املرتدة املعقدة مثل تلك التي لها صلة
بآثار السحب وذوبان جليد البحار والتغي رات في الغطاء النباتي.
وتستخدم إسقاطات األح وال املناخية على امت داد العقود املقبلة سيناريوهات النبعاثات غازات الدفيئة في
املستقبل وتبدأ بتقدي رات متوسطة للحالة ال راهنة للمناخ .والنتائج املستمدة من مختلف مناذج املناخ،
إلى جانب حتاليل سجالت الرصد ،تشكل األساس للتقدي رات التي تقوم بها الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ.
وفي حني أن املق دار املتوقع لالحت رار الع املي في املستقبل يتوقف بعض الشيء على كل من منوذج وسيناريو
االنبعاث املفترض ،فإن النماذج مجمعة على التنبؤ باحت رار ع املي في األجل الطويل ،مع احت رار أسرع بكثير
اإلطار  :1.4التوقعات املناخية الفصلية وتطبيقاتها
إن التوقعات املناخية الفصلية (الشكل )B1.4
هي منتجات متفق عليها مستمدة من حتليالت
الرص دات التاريخية واحلالية فض ً
ال عن املنتجات
املستمدة من نتائج نظم التنبؤ الفصلي اإلحصائية
واحليوية التي يوفرها أعضاء املنظمة الع املية لألرصاد
اجلوية وغير ذلك من املعاهد املناخية الدولية.
والقطاعات احلساسة من الناحية املناخية مثل
األمن الغ ذائي وإدارة املياه تستخدم بشكل متزايد
التوقعات املناخية للتحسب لآلثار احملتملة ذات
الصلة ب املناخ على أمن الغ ذاء واملاء ،على الت والي،
واستنباط إست راتيجيات للتخفيف من هذه اآلثار.
والتوقعات املناخية الفصلية كثي راً ما تقدم على أنها
النسبة املئوية احملتملة لسقوط األمطار دون الفئات
العادية أو العادية أو فوق العادية ،بالنسبة للفصل
التالي ،كما هو مبني في الشكل  .B1.4ولئن كانت
هذه التوقعات احتمالية في طبيعتها ولها درجة
منخفضة نسبي ًا من الدقة إال أنها ميكن أن تقدم
مع ذلك معلومات ق ّي مة .وأحيان ًا يتمثل التحدي
الذي ي واجهه املجتمع العلمي في كون نظم اتخاذ
الق رار ليست مصممة ملعاجلة املدخالت االحتمالية.
بيد أن املستخدم يفسر الفئة األكثر احتما ًال على
أنها الفئة التي ستحدث فع الً .أي أن املستخدم
ُي سند إلى تنبؤ ما درجة عالية من االحتمال والثقة
واملوثوقية لتنبؤ له درجة كبيرة (ومحددة كم اً) من
عدم اليقني امل رافق لها.
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الشكل  :B1.4التوقعات الفصلية السارية في الفترة كانون
الثاني /يناير – شباط /فب راير – آذار /مارس  2009في اجلنوب
األفريقي .االحتماالت بالنسبة املئوية لهطول األمطار فوق العادي
والعادي ودون العادي مب ّي نة في األطر األعلى واملتوسط واألدنى
على الت والي .املصدر :مركز اخلدمات املناخية التابع للجماعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي ،غابيرون ،بوتس وانا.

نتج في إثيوبيا في عام  2002عن توقعات احتمال
كبير حلدوث فيضانات عقد اجتماعات لفريق
الطوارئ وحتديد اإلجراءات ذات الصلة املفضية
إلى التزامات حسنة التوقيت وفعالة من جانب
املانحني .وكشفت دراسات استقصائية للمزارعني
عن حتقيق مكاسب في عائدات احملاصيل والدخل
نتيجة للتوقعات الفصلية في بعض البلدان
األفريقية ،من بينها مالي .ومؤخراً ،وفي عام
 ،2008استحثت تنبؤات باحتمال كبير جداً
لسقوط أمطار صيفية بكميات تفوق الكميات
املعتادة في غرب أفريقيا إجراءات استجابة مبكرة
وقد كانت هناك حاالت عديدة نتجت فيها عن من جانب االحتاد الدولي جلمعيات الصليب
توقعات احتماالت عالية نسبي ًا بوقوع ظواهر األحمر والهالل األحمر للتقليل من اآلثار وتيسير
كارثية آثار تخفيفية فعالة .فعلى سبيل املثال ،االنتعاش بكلفة أقل.
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على األرض مما هو عليه احلال في احمليطات ،والسيما على درجات العرض العليا .و ُي توقع أيض ًا هبوط كبير
في جليد البحار وجليد األرض ،إلى جانب ارتفاع مستويات البحار الع املية .وتتمثل نتيجة رئيسية
أخرى في التسارع املتوقع لدورة املياه الع املية وبالتالي ارتفاع معدل هطول األمطار على الصعيد الع املي،
وذلك حتى وإن كانت أح وال جوية أكثر جفاف ًا متوقعة في املناطق شبه امل دارية اجلافة .وتكثف دورة املياه
من احملتمل أيض ًا أن تزيد من ت واتر هطول األمطار الغزيرة في العديد من مناطق العالم ،مبا لذلك من
مضاعفات محتملة على تزايد الفيضانات واإلجن راف.
وميكن أن تقدم النماذج املناخية أيض ًا معلومات عن مخاطر التغي رات اخلطيرة ،حيثما تتجاوز تغي رات
املناخ عتبة حاسمة .ويشمل ذلك على سبيل املثال اإلطالق ال واسع النطاق لغازات دفيئة امليثان النشطة
بسبب ذوبان طبقة التجمد ال دائم ،وتباطؤ تيارات احمليط األطلسي التي تنقل احل رارة من املناطق امل دارية
حتم ض احمليط.
في اجتاه املنطقتني القطبيتني ،وانق راض األجناس واألن واع بسبب ّ
التنبؤات واإلسقاطات على النطاق احمللي
في حني أن النماذج املناخية الع املية لها درجة االستبانة املكانية الكافية لتغطية الظ واهر على النطاق
الع املي والقاري بنجاح ،إال أنها أقل قدرة على وصف الظ واهر على النطاقني الوطني ودون الوطني األصغر
اللذين كثي راً ما تكون لهما أهمية أكبر لصانعي الق رارات ،من قبيل األمناط احمللية لدرجات احل رارة ومعدالت
سقوط األمطار القصوى .وبإمكان استبانة أكبر في النماذج في احليزين املكاني والزمني توفير شيء من
التحسني في حتديد اخلصائص على النطاق األصغر ولكن ذلك يتم بتكلفة أعلى ومن ثم ينتظر أال
تتحسن االستبانة إال تدريجي اً.
وفي احلاالت التي يكون فيها ملصادر التنبؤ نطاق واسع بشكل جوهري ،مثل احل رارة على نطاق قاري،
من املمكن القيام بتنب ؤات مناخية إقليمية ودون إقليمية مفصلة عن طريق «تقليص النطاق» .وقد مت
استنباط مجموعة من األدوات لتقليص نطاق التنب ؤات واإلسقاطات ،وجميعها تهدف إلى إعطاء نتائج
ال مما هو متاح من خالل النماذج الع املية احلالية وحدها.
أكثر تفصي ً
1.4

نظرة عامة على توفير اخلدمات املناخية

طبيعة اخلدمات املناخية
تشمل اخلدمات املناخية التي يلتمسها املستخدمون توفير بيانات وموجزات بيانات وحتاليل إحصائية
وتوقعات ،فض ً
ال عن منتجات ودراسات علمية مكيفة وفق احلاجة ،ومشورة اخلب راء املقدمة بدعم مستمر
ومبشاركة املستخدمني .وقد تكون احلاجة ببساطة توفير درجات احل رارة ملكان وزمان محددين أو معلومات
أكثر تعقي داً من قبيل تقييم الع وامل البيئية لبناء مشروع بنية أساسية بكلفة بليون دوالر .وميكن أن
تشمل حزمة خدمات بيانات تاريخية ماضية ،وأح وال حديثة وراهنة وتنب ؤات وإسقاطات للمستقبل.
وميكن توفير اخلدمات بشكل مباشر استجابة لطلبات محددة أو حتسب ًا الحتياجات مجموعات معينة.
كما يجوز توفير اخلدمات مجان ًا أو مبقابل .وميكن أن تشمل قن وات توفير اخلدمات املشورة املباشرة،
والتقارير الرسمية ،والنش رات الدورية ،وبيانات وسائل اإلعالم ،واآلليات القائمة على شبكة اإلنترنت،
ومنتديات التوقعات ،والوصول املباشر عن طريق احلاسوب اإللكتروني .وميكن أن تشمل اخلدمات املناخية
أيض ًا األنشطة ال داخلية مثل تطوير احملفوظات ،وإدارة اجلودة ،والتحاليل اإلحصائية التي تعود بالنفع على
كل من املستخدمني وأجيال املستقبل.
والطلب على اخلدمات في مجال املعلومات ذات الصلة ب املناخ آخذ في االرتفاع بسبب مجموعة من
الع وامل مثل تزايد الوعي ب املسائل املناخية وآثارها ،واحلاجة إلى توخي نهج متكامل ملعاجلة املسائل
البيئية وغيرها من املسائل ،وضغط املنافسة ،والكفاءة ،واملساءلة ،بالنسبة للمشاريع التجارية والكيانات
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العامة ،وزيادة القدرة ،من خالل املجتمع ،على الوصول إلى املعلومات اإللكترونية والتعامل مع البيانات،
وتطوير القدرة لتحديد وتوفير املعلومات ذات الصلة بصنع الق رار ،وزيادة القدرة العلمية على حتليل
املتغي رات املناخية والتنبؤ بها .وما من شك في أن تغير املناخ قد فتح مجموعة كاملة من اآلفاق اجلديدة
وخلق مجموعة من الطلبات ،غالب ًا ما تقترن باهتمام غير مسبوق من جانب عامة اجلمهور والسياسيني.
ترتيبات توفير اخلدمات
إن الترتيبات التنظيمية املقامة في البل دان لتوفير اخلدمات املناخية وتلبية الطلب عليها مختلفة ومتنوعة،
كما ترد مناقشة ذلك أدناه ،وذلك رهن ًا باألوضاع الوطنية والقطاعية .ولكن في كل حالة من احلاالت،
وس واء كانت اخلدمة خاصة أم عامة ،فإن العناصر األساسية لتوفير اخلدمات هي نفس العناصر – معلومات
من نوعية جيدة وفي املتناول ،وخبرة في مجال املناخ ،وقدرة وخبرة عمليتان ميكن االعتماد عليهما في
العالقات مع الزبون .ويبدأ موفر اخلدمات املناخية مبجموعات بيانات خام ثم يخلق قيم ًا للمستخدمني
من خالل املعارف واملهارات في إدارة البيانات ،والتحاليل اإلحصائية ،والعلوم املناخية ،والبحث املتعدد
التخصصات بشأن اآلثار ،وعمليات اتخاذ الق رار لدى املستخدم( .اإلطار .)1.5
موارد البيانات املناخية
في معظم البل دان ،تقدم الشبكات القائمة ألغ راض التنبؤ بالطقس خدمة مزدوجة عن طريق اإلسهام
ببيانات تتعلق بالطقس في محفوظات املناخ الوطنية ،والسيما فيما يتعلق بدرجات احل رارة ،وسقوط
األمطار ،والرطوبة ،وسرعة الرياح ،والضغط اجلوي .وهك ذا توفر البيانات املجمعة ألغ راض التنبؤ بالطقس
مصدر البيانات املناخية الرئيسي ،ولو أن أولويات احملطات املناخية ومحطات الطقس تختلف أحيان اً.
وتعتمد املعلومات املناخية على سجالت بيانات مستقرة على األجل الطويل ،ولكن هذه املعايير ليست
حيوية ج داً لتلبية االحتياجات في مجال التنبؤ بالطقس.
وأصبحت الشبكات املناخية الوطنية املخصصة أكثر شيوع ًا وتغطي عادة بارامت رات إضافية ذات أهمية
مناخية مثل درجات احل رارة القصوى والدنيا ،ودرجة ح رارة التربة ،واإلشعاع الشمسي والتبخر ،وسرعة الرياح
اليومية ،والصقيع .ومن بني اجلهات األخرى الهامة ا ِ
ملساه مة بالبيانات املناخية الشبكات التي تديرها الوكاالت
القطاعية ،والسيما منها تلك املكرسة للم وارد املائية ،وإنتاج الطاقة ،والزراعة ،واحل راجة ،وإدارة احل رائق ،والشؤون
البحرية .كما أن البيانات املناخية تقوم بجمعها بعض معاهد البحث وبعض احلكومات البلدية واحمللية.
ومجموعات بيانات من خارج البلد ميكن أن تكون متاحة أيض اً ،إما من خالل ترتيبات تبادل البيانات
الروتينية بني البل دان ،والسيما في إطار النظام الع املي لرصد املناخ ،أو كمنتجات حتليل شاملة من م راكز
التجهيز الع املية ومعاهد البحث الع املية.
وهناك درجة كبيرة من التنوع بني مختلف مجموعات البيانات .فعلى سبيل املثال ،قد تكون مدينة ما
مهتمة بشكل رئيسي ببارامت رات جودة اله واء ،في حني أن املكتب املعني بالهيدرولوجيا قد ال يقيس
إال كميات األمطار وكثافتها ،فيما ميكن أن تستخدم وكاالت مختلفة أن واع ًا متنوعة من األدوات .وهناك
توجه ملحوظ نحو نظم الرصد اآللية التي تنقل فيها األدوات الرص دات كما تسجلها أو بعد ذلك ما أن
حم االت بيانات الستخ راجها الحق اً .فمعايير الرصد
جتم ع بياناتها في ّ
تسجلها أو بعد ذلك بقليل ،أو ّ
الشائعة حيوية بناء على ذلك لضمان أن تكون البيانات املستمدة من مختلف األدوات واألماكن قابلة
للمقارنة .وه ذا يتطلب معايرة مستمرة مالئمة لألدوات ومقارنتها مع املعايير املتفق عليها وبالرجوع إلى
آليات التعاون .وتزايد ت وافر البيانات املستشعرة عن بعد بالس واتل وال رادارات وغير ذلك من النظم اآللية
تطرح حتديات خاصة لتوحيد املقاييس.
واحملطات املناخية التي عملت ط وال عقود عديدة دون تغيير هامة بشكل خاص كمحطات مرجعية
وبشكل خاص كأداة لكشف التغي رات البطيئة والطويلة األجل في األح وال املناخية .وبالنسبة جلميع
احملطات ،والسيما منها احملطات املرجعية ،من األهمية مبكان جتميع «بيانات شرحية» ،أي معلومات تصف
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اإلطار  :1.5توفير اخلدمات املناخية
اخلدمة املناخية هي عملية إع داد وتسليم املعلومات
املناخية بطريقة تلبي حاجة املستخدم .ومسار
وشكل املعلومات انطالق ًا من واضعها ووصو ًال إلى
مستخدمها ميكن أن يختلفا اختالف ًا شدي داً رهن ًا
بظروف كل من موفرها ومستخدمها.
ولعل اخلدمة املناخية األكثر شيوع ًا هي تلك املقدمة
ملن يسافر إلى مكان ما ألول مرة والذي يطرح أسئلة
من قبيل األسئلة التالية :ماذا ستكون درجات احل رارة/
البرودة؟ هل من احملتمل أن تسقط األمطار؟ هل أن
الرياح تعصف بشدة هناك؟ عموم ًا تكون بحوزة
إدارة األرصاد اجلوية الوطنية املسؤولة عن املكان
املعني متوسطات بهذه البارامت رات ملدة  30عام ًا
بالنسبة للمكان احملدد أو مكان قريب منه .وإذا
تعلق األمر بعاصمة أو مبدينة كبيرة فمن األرجح أن
تكون املعدالت الوسطى متاحة على الشبكة ،وإال
فإن االتصال بإدارة األرصاد اجلوية الوطنية قد يكون
الزم اً ،وفي هذه احلالة تقدم اخلدمة املناخية عن طريق
مك املة هاتفية مع املسؤول عن املعلومات املناخية.
واخلدمات املناخية ليست كلها عادية كما هو احلال
في املثال األول .فالعديد من املزارعني يستخدمون اآلن
إلى حد كبير التنب ؤات الفصلية في تخطيطهم،
وكيفية حصولهم على هذه التنب ؤات يتوقف على
العديد من الع وامل ومن بينها البلد الذي ميارسون
فيه الزراعة .ففي الصني ،تقوم الوكالة الصينية
لألرصاد اجلوية بتقدي رات مناخية روتينية وتوفر
خدمات استشارية لصانعي الق رار ملجلس الدولة،
ووزارة امل وارد املائية ،ووزارة الزراعة ،من بني هيئات
أخرى ،كما توفر إرشادات علمية وخدمات لإلدارات
والقطاعات ذات الصلة وإلى عامة اجلمهور عن طريق
التلفزيون ووسائل اإلعالم.
أما في أست راليا فإن توقعات ت وافقية تقوم بوضعها
مجموعة من العلماء من املكتب األست رالي للرصد

اجلوي ،ومنظمة الكومنولث للبحث العلمي
والصناعي ،وحكومات الواليات ،والقطاع اجلامعي،
ومجموعات املستخدمني ،وذلك من خالل موقع
ه ذا املكتب وغيره من امل واقع على الشبكة .ويطلع
املزارعون على هذه املعلومات ويقارنونها بالتنب ؤات
الفصلية األخرى التي تعدها امل راكز املناخية الرئيسية
في اخلارج ،ورمبا التمس وا مشورة بشأن نوع ما من أن واع
«الت وافق ال واسع في الرأي» في نقاش مع مسؤولي
اإلرشاد الزراعي في حكومات الواليات ،قبل اتخاذ
ق راراتهم.
وفي أفريقيا ،يجتمع منتدى التوقعات املناخية
اإلقليمي (اإلطار  ،)1.6الذي يضم ما بني  200و300
عالم ومستخدم من العديد من البل دان لوضع تنبؤ
ت وافقي .وه ذا التنبؤ يعكس اجلمع بني توقعات
ف رادى البل دان ،وتوقعات امل راكز املناخية اإلقليمية،
والنقاش احليوي للتوفيق بني كافة هذه التوقعات.
وبعد ذلك ،يوفر ه ذا التوقع في كل بلد من البل دان
املعنية من خالل ترتيبات وطنية .وتقوم اإلدارات
الوطنية لألرصاد اجلوية في البل دان املعنية بنشر
التوقعات ثم يكلف املوظفون املسؤولون عن الدوائر
الزراعية في العديد من هذه البل دان مبهمة السهر
على تنبيه املزارعني إلى محتويات التوقع ذي الصلة
بالق رار الذي يتخذونه .واالنتقال بالتوقع الت وافقي
إلى مستوى وطني أو دون وطني يتطلب تلخيص ًا
حملتوياته بطرق تهم املزارع وباللغة التي يتحدثها.
وميكن بعد ذلك إشاعة التوقع الت وافقي أو املعلومات
املستمدة منه ،عن طريق ال راديو أو من خالل إحاطات
إعالمية محلية .وتوفر من خالل هذه اإلحاطات
اإلعالمية احمللية فرص ملناقشة التوقعات والنظر في
اإلج راءات املتوخاة.
واخلدمة املوفرة مفيدة فقط إذا كان بإمكان املزارع أن
يستخدم فع ً
ال املعلومات التي تتضمنها لدى اتخاذ
ق راره.

تاريخ موقع الرصد ،وتتضمن تفاصيل عن األدوات املستخدمة به ومدة حياتها ،والت واريخ والنتائج املتعلقة
مبعايرة األدوات وغير ذلك من أنشطة الصيانة ،فض ً
ال عن الصور الدورية ملوقع الرصد واألماكن احمليطة به.
ويطرح تغير املناخ حتدي ًا مهم ًا فيما يتعلق بإمكانية تطبيق سجالت املناخ التاريخية بالنسبة للعديد من
أنشطة التخطيط – فإذا كان املناخ متغي راً فإن السجالت التاريخية ال توفر داللة واقعية ج داً باألح وال في
املستقبل .وعليه يوجد طلب متزايد على بيانات اإلسقاطات املناخية لتكميل سجل املناخ التاريخي.
خدمات إدارة البيانات
إن إدارة البيانات نشاط أساسي له قيمة مضافة للمنظمات املوفرة للخدمات املناخية من خالل أنشطة
حفظ البيانات والتوثيق وإدارة اجلودة وتوفير سبل الوصول للمستخدمني ،س واء سجالت الرصد أو التنب ؤات
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ملجم عة بحاجة إلى تنظيم جيد وهي بحاجة أيض ًا إلى أن تكون
واإلسقاطات .واحتياجات البيانات ا ّ
في املتناول بسهولة في ق واعد بيانات إلكترونية .وهناك حاجة إلى تطبيق أساليب مل راقبة اجلودة حذرة
ومنهجية وجيدة التوثيق ،في مرحلتي قبول البيانات وحفظها ،وبعد ذلك من خالل مقارنات دورية
ومقارنات بني مجموعات البيانات في احملفوظات.
وحتتاج البيانات الشرحية أيض ًا إلى إدارة مالئمة .وخبير قاعدة البيانات املناخية يستخدم البيانات
الشرحية لتفسير األخطاء التي قد تطرأ على البيانات ولتفسير الف وارق املنهجية بني مختلف مجموعات
البيانات .فاألشجار التي تنمو بالقرب من محطة رصد قد تتسبب بشكل متزايد على سبيل املثال في
عدم صحة قياسات السرعة .ومتاسك جودة البيانات على مر الزمن هام لرصد االجتاهات املناخية.
وتوفير الفرصة للمستخدمني للوصول بسه ولة إلى قاعدة البيانات (لكل من البيانات والبيانات الشرحية) له
أهمية حيوية .وه ذا ال يعني فقط أن الوصول اإللكتروني يجب أن يكون متاح ًا وإمنا أيض ًا أن البيانات املنشودة
ميكن حتديد موقعها بسرعة واختيارها ،ومن األفضل أن تستخدم في ذلك برمجيات ق واعد البيانات املت رابطة التي
تسمح للمستخدم بتحديد حاجة معينة واالعتماد على مجموعات البيانات املتعددة داخل قاعدة البيانات.
البيانات املناخية ورصد املناخ وحتليله
في حني أن الوصول إلى البيانات األساسية هو الشرط بالنسبة للعديد من املستخدمني ،إال أن مستخدمني
آخرين يحتاجون إلى شيء من التحليل للبيانات املقدمة ،ومنتجات التحليل املشتركة هي متوسطات
على األجل الطويل مبكان ما بالنسبة ألشهر مختلفة من السنة ،مثل البيانات املناخية اخلاصة مبدن
معينة املقدمة في العديد من م واقع األسفار على الشبكة ،وموجزات املناخ السنوية لبلد ما لسنة محددة،
وخ رائط ببارامت رات متوسطات أمناط البارامت رات املناخية في كامل أنحاء بلد ما أو في أجزاء منه .وتستخدم
سالسل بيانات متوسطة شهرية على مدى عدة عقود لكشف وحتديد االجتاهات املناخية في األجلني
القصير والطويل .واإلحصاءات التي تشمل القيم املتطرفة في مجموعات البيانات حيوية لتقدير احتمال
الظ واهر اجلوية الضارة من قبيل الفيضانات واجلفاف .وميكن أن تك َّي ف اإلحصاءات املتطورة وفق احتياجات
استخ دامات محددة مثل ج داول االحتماالت املشتركة لدرجات احل رارة والرطوبة التي لها صلة بتصميم
تكييف اله واء وج داول االحتمال أو ج داول احتماالت ع واصف الرياح املتطرفة بحسب اجتاه الرياح السائدة
للعمليات في املطارات أو رموز تصميم البناء .ويحتاج األمر إلى قدر كبير من اخلبرة إلع داد منتجات
وموجزات إحصائية موثوقة .وهذه قدرة أساسية من قدرات امل راكز املناخية الوطنية.
اخلدمات التطبيقية
لالستفادة من البيانات وق واعد البيانات يحتاج األمر إلى عنصر آخر – املعارف واخلب رات فيما يتعلق
بالعمليات املناخية ،وتقلبية املناخ ،والتحاليل اإلحصائية .وهذه املعرفة وهذه اخلبرة هما اللتان تساع دان
على استخالص الدالالت ذات الصلة وتفادي التفسير اخلاطئ .وعلى سبيل املثال هل أن مجموعة البيانات
املتعلقة بسقوط األمطار على مدى عشرة أع وام كافية لتحديد احتماالت حدوث فيضان مبوقع مصنع
جديد مقترح؟ كيف ميكن تقدير إشعاع الشمس في واد ناء إذا لم تكن هناك أية رص دات بال وادي؟ عندما
يشير تنبؤ فصلي إلى وجود احتمال فوق املتوسط بسقوط كميات منخفضة من األمطار فماذا يعني ذلك
بالنسبة لسقوط األمطار الفعلي؟
ويتمثل دور هام آخر لعا ِل م املناخ في اإلش راف على إنتاج منتجات شرحية موثوقة من قبيل املوجزات
السنوية وحتليالت القيم املتطرفة ،وخ رائط البارامت رات الرئيسية ،والتوقعات الفصلية .وسيحتاج عا ِل م
املناخ إلى التعاون مع املستخدمني لضمان أن تكون لهذه املنتجات فائدة.
املنتجات واخلدمات املكيفة وفق االحتياجات
للزبائن عادة احتياجات محددة خاصة بظروفهم وبحساسية قطاعهم من الناحية املناخية .وهم يحتاجون
إلى مشورة ومعلومات فيما يتعلق ب املناخ تتناول وضعهم اخلاص وهم في كثير من األحيان على استع داد
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لدفع ثمن مقابل ما يحصلون عليه من منتجات وخدمات مكيفة وفق احتياجاتهم إذا رأوا أن املنافع
الناشئة عن استخ دامها تفوق بشكل واضح تكاليف اقتنائها .ومن أمثلة ذلك شركة الكهرباء التي
حتتاج إلى معلومات ملساعدتها على وضع جدول لصيانة أب راج وأعمدة اإلرسال مبا يج ّن ب أشد الفت رات برداً
ورياح اً؛ ووزارة الزراعة التي حتتاج إلى استكشاف مخاطر اجلفاف من أجل وضع مخطط جديد للتنمية
الريفية؛ وسلسلة البيع بالتجزئة التي ترغب في احلصول على مشورة حول كيفية حتسني توزيع وتسويق
املالبس الصيفية.
وفي بعض احلاالت قد تكون اخلدمة فريدة من حيث إنها تخص زبون ًا واح داً ،في حني أن خدمات أخرى قد
تكون منتجات منوذجية عادية موجهة إلى قطاع معني أو إلى فئة معينة من الزبائن .وال يوجد إال عدد قليل
من الكتيبات التوجيهية اإلرشادية لتوجيه هذه املهام املتخصصة ،باستثناء املبادئ العامة التالية خلدمة
الزبون :االستماع إلى الزبون واملشاركة معه في حتديد املشكلة وحلها؛ ووضع معايير علمية ومهنية عالية
عن طريق رصد وتصحيح املنتوج وجودة اخلدمة؛ وتوفير اخلدمة املوعود بها وتسليمها في الوقت احملدد.
وكما هو احلال في معظم عمليات تسليم اخلدمات ،يتمثل حتد تشغيلي حيوي في االستجابة لطلبات
الزبائن املتغيرة على الرغم من القدرة الثابتة إلى حد كبير من حيث امل وارد من املوظفني.
اخلدمات العامة واخلاصة
اع ُت برت اخلدمات املناخية ،تاريخي اً ،خدمة عمومية ضرورية لدعم األه داف الوطنية من أجل السير الفعال
للزراعة ،وتوريد املياه ،والنقل ،والسالمة العامة .وفي معظم البل دان ،تعمل وحدة خاصة باخلدمات املناخية
كجزء صغير من إدارات األرصاد اجلوية الوطنية أو في جامعة أو في معهد من معاهد البحث ،تتألف في
كثير من األحيان من مجموعة صغيرة من املوظفني املكرسني للعمل األساسي املتمثل في م راقبة البيانات
وحفظها وإع داد موجزات البيانات .ومبر الزمن ،ك ّون العديد من املنظمات موظفني متخصصني في علم
املناخ وموظفني معنيني بتوفير اخلدمات للزبائن ،للمشاركة بشكل نشط أكثر في توفير اخلدمات املناخية.
عم ت موجة من اإلصالحات القطاع العام ح ّولت عدداً من خدمات القطاع العام إلى
وب داية من الثمانيناتّ ،
كيانات تابعة للقطاع اخلاص ،والسيما في االتصاالت السلكية والالسلكية ،والطاقة ،والنقل ،وقطاعات
النقل والبناء ،وأدخلت سياسات السترجاع التكاليف ،وأساليب جتارية لتوفير اخلدمات لدوائر القطاع العام
املتبقية .وه ذا زمن حتد للعديد من اخلدمات في مجالي الطقس واملناخ ،ذلك أن هذه اخلدمات تسعى
جاهدة إلى تطوير دوائر الطقس واملناخ ،وقدراتها التجارية وحتقيق األه داف املفروضة السترجاع نسب مئوية
هامة من تكاليفها التشغيلية .وشهدت الفترة تقلص شبكات البيانات وعمليات حفظ البيانات في
بعض األماكن .وفي نفس الوقت ،شجعت أيض ًا ظهور سوق جتارية للخدمات املناخية ،ودخول محللني
من القطاع اخلاص ودوائر جديدة .وفي الوكاالت العامة ذات الصلة ،مت تطوير مهارات أكثر استجابة في
العالقات مع الزبون ،إلى جانب منتجات مكيفة وفق احتياجاته ،والتمييز على نحو أوضح بني اخلدمات
العامة واخلاصة.
الوصول إلى البيانات وسياسات التسعير
إن سياسات تغطية الوصول إلى البيانات املناخية وحتديد أسعارها تضعها إما الق وانني والسياسات
واملمارسات الوطنية أو الوكاالت التي تقوم بجمع البيانات ومتتلك محفوظات البيانات الناجتة عن ذلك.
وقد ينطوي األمر على أه داف متضاربة .ومن جهة أخرى ،فإن ح وافز حماية األمن الوطني واملسائل
االقتصادية أو اشت راط أن يساهم املستخدمون في التكاليف املالية جلمع البيانات قد تؤدي إلى سياسات
تقييدية في الوصل إلى البيانات وفرض رسوم على مجموعات البيانات .ومن جهة أخرى ،فإن ح وافز
تيسير التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية ،مبا في ذلك التكيف مع تغير املناخ ،ودعم التعليم
والبحث ،كلها أمور تشجع الوصول املفتوح إلى البيانات وال تترتب عنها إال تكاليف منخفضة أو قد
ال تترتب عنها أية تكاليف .وفي الوقت احلاضر تُفرض على العديد من البل دان رسوم لقاء احلصول على
البيانات ،ولو أن الرسوم غالب ًا ما تخفض أو تلغى بالنسبة للباحثني واملستخدمني التعليميني داخل البلد.
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لكن ،في أماكن أخرى ،يعامل املستخدمون من اخلاصة والعامة بنفس الطريقة ،وتدفع املجموعتان فقط
التكاليف اإلضافية الهامشية خلدمة الطلب وليس للبيانات نفسها .وحيثما ميكن الوصول إلى البيانات
مباشرة عن طريق احلاسوب ،قد ال تكون هناك أية تكاليف على اإلطالق بالنسبة للمستخدم.
ولقد أفاد العديد من الباحثني بوجود صعوبات كبيرة في محاولة احلصول على البيانات في عملهم.
والرسوم التي تقوم على أساس أسعار بحسب املنتوج ميكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفرط في تكاليف
مجموعات البيانات الكبيرة ،ومن املعروف أن الباحثني واملستشارين في مجال الصناعة يستخدمون
أحيان اً ،لتفادي مثل هذه التكاليف ،مجموعات بيانات دون احلد األقصى املطلوب أو متقادمة أو معلومات
عامة مقتضبة .وفي بعض احلاالت قد ال تكون لدى مشغل احملفوظات القدرة أو الرخص الالزمة لتلبية
طلبات البيانات املعقدة.
ترتيبات تبادل بيانات األرصاد اجلوية
حتصل حالة مماثلة فيما يتصل ببيانات األرصاد اجلوية في الوقت احلقيقي الالزمة للنمذجة والتنبؤ
الع امليني في مجال الطقس .وبعد نقاش طويل ،توصلت احلكومات إلى اتفاق على أساس التبادل
الدولي لبيانات األرصاد اجلوية في القرار  40الصادر عن املؤمتر الثاني عشر للمنظمة الع املية لألرصاد
اجلوية .وقد ميز القرار  40البيانات «األساسية» التي يجب توفيرها مجان ًا وعلى أساس مفتوح ومجاني
وبدون قيود عن البيانات «اإلضافية» التي ميكن تبادلها رهن ًا بالشروط التي يفرضها موفر البيانات.
وقد وردت في املرفق األول للقرار املذكور البيانات «األساسية» املتفق عليها ،وهي أساس ًا البيانات الالزمة
ألغراض التوقعات في مجال الطقس ،ولكن تشمل أيض ًا كمية صغيرة من البيانات ذات الصلة
برصد املناخ .والقرار  25الذي صدر الحق ًا عن املؤمتر الثالث عشر أرسى أساس ًا مماث ً
ال لتبادل البيانات
واملنتجات الهيدرولوجية ،ولو أنه يفتقر لتعريف للبيانات األساسية التي اتفقت األطراف في القرار
على تبادلها مجان اً .وه ذان القراران يعكسان احلاجة املتزايدة لتبادل البيانات ،مبا في ذلك ما دعت
إليه مختلف االتفاقيات واالتفاقات الدولية ،ويعي دان أيض ًا تأكيد حق احلكومات في اختيار طريقة
ه ذا التبادل وم داه .وهذه الترتيبات لتبادل البيانات ال تشمل كامل مجموعة البيانات املناخية التي
يلتمسها املستخدمون .ويتمثل درس رئيسي ميكن استخالصه من هذه التجربة في أن اتفاق ًا دائم ًا
ميكن الوصول إليه من أجل التبادل احلر واملفتوح للبيانات متى كان هناك اتفاق في الرأي على ضرورة
ذلك من أجل حتقيق غرض محدد ،وحيثما كان هناك توافق في الرأي على وصف البيانات الالزمة
لتحقيق ه ذا الغرض.
وسيتمثل دور هام من أدوار اإلطار الع املي للخدمات املناخية في تيسير مزيد النقاش واالتفاق فيما بني
احلكومات من أجل تبادل البيانات املناخية التي حتتاج إليها مختلف املجموعات والقطاعات.
موفرو اخلدمات في القطاع العام
ميكن احلصول على اخلدمات املناخية في يومنا ه ذا من مجموعة واسعة من املصادر .ويظل صانعو الق رارات
وسائر املستخدمني يسعون باستم رار إلى احلصول على املعلومات التي تتفق مع احتياجاتهم ،وإلى الوصول
إلى مختلف املصادر .فعلى سبيل املثال ،ميكن للتاجر في املجال الزراعي الذي يرغب في احلصول على
توقعات فصلية أن يستخدم معلومات من صحيفة يومية ،أو من دائرة األرصاد اجلوية احمللية ،أو من خبير
زراعي ،أو من زميل في اجلامعة أو من شركة خاصة .و ُي نظر إلى شبكة اإلنترنت بشكل متزايد بوصفها
اخلطوة األولى في البحث عن املعلومات.
وتشمل اجلهات املوفرة للخدمات من القطاع اخلاص وكاالت األرصاد اجلوية الوطنية ،واملكاتب اإلحصائية
الوطنية ،وسائر الوكاالت احلكومية واملختب رات ،واجلامعات ،واملعاهد القطاعية .وتشمل أنشطتها املوجهة
بشكل رئيسي نحو الصالح العام تطوير م وارد البيانات وإدارتها ،والقيام بالبحث ،وتطوير تطبيقات
بيانات مفيدة ،واملساهمة في توعية اجلمهور وتعزيز معارفه .وتوفر املنظمات الدولية واإلقليمية أيض ًا
خدمات متخصصة كجزء من أجن داتها للبحث ووالياتها في مجال املساعدة اإلمنائية .ويشمل ذلك،
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على سبيل املثال ،النظام الع املي للمعلومات واإلن ذار املبكر الذي ترعاه منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة ،وعمل العديد من م راكز املناخ اإلقليمية في أفريقيا.
موفرو اخلدمات في القطاع اخلاص
يركز موفرو اخلدمات في القطاع اخلاص بالضرورة على األنشطة التي ميكن فيها خصخصة اخلدمات
وإب راز منافعها للزبون ،مبا يبرر اجلهد والتكلفة الالزمني .وتشمل اجلهات املوفرة للمعلومات املناخية في
القطاع اخلاص الشركات التي يعتبر توفير اخلدمات املناخية بالنسبة لها عملها التجاري األساسي ،وكذلك
الشركات التي يتمثل عملها التجاري في مجال آخر ،ولكن لديها أخصائيون في األرصاد اجلوية وفي
املناخ في صفوف موظفيها ،وتشارك في التطوير والبحث التطبيقيني اللذين لهما استخ دامان عرضيان.
والبعض من دوائر األرصاد اجلوية الوطنية جهات مشاركة نشطة في القطاع اخلاص.
واملشغلون من القطاع اخلاص نشطون بشكل رئيسي في مجاالت مثل التقييم البيئي ،وخدمات تصميم
البناء ،والتنبؤ بع وامل السوق اخلاصة بالصناعة ،وحتليل املخاطر ،مبا في ذلك ألغ راض التأمني (مثل
الفيضانات والتأمني من الفيضانات وتأمني احملاصيل) ،وتطبيق برمجيات التحليل املشمولة ب امللكية،
واخلبرة االستشارية .واألس واق التجارية توجد في معظمها في البل دان التي هي أعضاء في منظمة التعاون
والتنمية في املي دان االقتصادي .وميكن أن يكون أيض ًا موفرو اخلدمات من القطاع اخلاص مساهمني ذوي
شأن في ب رامج الوكاالت العامة من خالل خدمات تعاقدية .وعلى سبيل املثال فإن برنامج األمن الغ ذائي
في أفريقيا في إطار شبكة نظام اإلن ذار املبكر ب املجاعة ،الذي ترعاه الواليات املتحدة األمريكية ،تديره شركة
خاصة.
اخلدمات املناخية في البلدان النامية
تعترف بل دان نامية عديدة بحساسيتها وسرعة تأثرها ب املناخ وتقدم بناء على ذلك دعم ًا جي داً لألنشطة
ذات الصلة ب املناخ .وقد أقام العديد منها دوائر خدمات مناخية مست دامة وفعالة تشمل جميع الوظائف
األساسية – حفظ البيانات وتوفيرها ،وتصميم خدمات مكيفة وفق االحتياجات ،واإلعالم العام ،والعالقات
مع الزبون ،والتدريب ال داخلي .وقد تشارك أيض ًا في أنشطة البحث والتطوير.
غير أن بل دان ًا نامية عديدة ،والسيما منها أقل البل دان من واً ،ت واجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتها في
مجال اخلدمات املناخية .وكما سيرد وصف ذلك في الفصل الثاني فإن سجالت البيانات قد تكون نادرة
وقصيرة املدة ،وفي بعض احلاالت ناقصة أو منعدمة ،في حني أن القدرات البشرية والفنية غالب ًا ما تكون
محدودة ج داً .وقد أحرزت اجلهود املبذولة حلوسبة مجموعات البيانات وتطوير منتجات روتينية تقدم ًا في
بعض البل دان ،لكن حتقيق است دامة هذه اجلهود قد يكون أم راً صعب اً .وواضح أن احتياجات البل دان الضعيفة
بشكل خاص البد أن تكون هدف ًا ذا أولوية في ما يقوم به من عمل اإلطار الع املي للخدمات املناخية.
دور منتديات التواصل بني املستخدمني
لقد أشرنا في ه ذا الفرع إلى حاالت عديدة يتفاعل فيها املستخدمون مع خب راء املناخ وموفري اخلدمات
للحصول على معلومات وإرشادات حول كيفية معاجلة مسائل املناخ ،وذلك إلى حد بعيد على أساس مباشر،
وحول املجاالت التي يتفاعل فيها املستخدمون وتتفاعل فيها اجلهات والقطاعات املستخدمة وتتعاون فيما
بينها في منتديات التوقعات املناخية (اإلطار  .)1.6وتنظر قطاعات متنوعة مثل الزراعة والتأمني في حتديات
املناخ في اجتماعاتها الفنية .وتنظم م ؤمت رات وطنية بشأن آثار املناخ والتكيف معه ،ينظمها خب راء املناخ
وممثلو الصناعة .ويتشاور مستشارو سياسات التكيف مع القطاع املعني وخب راء املناخ على حد س واء.
وباإلضافة إلى هذه اخللفية ،يجتمع أيض ًا خب راء املناخ ،في األوساط األكادميية ومن خالل اآلليات الدولية
للمنظمة الع املية لألرصاد اجلوية ،لوضع معايير ومنهجيات لتطبيقات املناخ من قبيل حفظ البيانات وحتليلها
اإلحصائي ،والستخ دام املعلومات والتنب ؤات في صنع الق رار القطاعي .وتعتمد البل دان النامية بشكل خاص
على الوصول إلى أساليب راسخة وثبتت جدواها ميكن تكييفها بسرعة واستغاللها في ظروفها اخلاصة.
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اإلطار  :1.6منتديات التوقعات املناخية الفصلية
في العديد من مناطق العالم ،تتعاون البل دان لوضع
توقعات مناخية فصلية ت وافقية بطريقة متشابهة
من خالل املنتديات اإلقليمية الدولية للتوقعات
املناخية .ومفهوم املنتدى قد انطلق في حلقة عمل
ُع قدت بفيكتوريا فولس بزمبابوي ،في تشرين األول/
أكتوبر  1996وتطور تدريجي ًا ليصبح عنص راً هام ًا
من عناصر القدرة الع املية على التنبؤ الفصلي.
وهذه املنتديات التي تدعوها إلى االنعقاد املنظمات
اإلقليمية والدولية في فصول رئيسية من فصول
السنة ،جتمع بني خب راء املناخ ،وممثلي القطاع ،في
مجاالت الزراعة ،واألمن الغ ذائي ،وإدارة املياه ،إلخ،
الستع راض معلومات التنبؤ ب املناخ ،واستنباط توقعات
تقوم على ت وافق اآلراء وإذكاء الوعي باآلثار اإلقليمية
الناشئة أو احملتملة .ومنتدى التوقعات املناخية ملنطقة
القرن األفريقي الكبرى الذي انعقد مؤخ راً بكيسومو،
كينيا ،حتت رعاية الهيئة احلكومية الدولية املعنية

بالتنمية التابعة للمنطقة في يومي  2و 3أيلول/
سبتمبر  ،2010قد كان التظاهرة السادسة والعشرين
في سلسلة من مثل هذه التظاه رات نصف السنوية
وجلب  250مشارك ًا من قطاعات عديدة.
واملنتديات املناخية اإلقليمية تساعد على ضمان
التماسك في الوصول إلى املعلومات املناخية
وتفسيرها ملجموعات البل دان التي لها خصائص
مناخية واجتماعية – اقتصادية متشابهة .وهي توفر
فهم ًا وتفسي راً أفضل ملعلومات التنب ؤات املناخية
املتاحة ،وتشجع على مزيد متاسك العمل فيما بني
العلماء ،واملستخدمني القطاعيني ،ووكاالت اإلرشاد،
وصانعي السياسات .والتوقعات اإلقليمية في مجالي
الزراعة واألمن الغ ذائي تتم اآلن بانتظام باالستناد إلى
التوقعات املناخية التي تضعها املنتديات اإلقليمية
للتوقعات املناخية في بعض املناطق.

وواضح أن هذه املنتديات ستكون هامة أكثر فأكثر لالستفادة من االهتمام املتزايد باآلثار واخلدمات املناخية،
وتطوير ونشر أساليب وأدوات ميكن استخ دامها مبزيد من الفعالية .وميكن تعزيز املنتديات الوطنية حيثما
ُوجدت أو استح داثها إن لم تكن موجودة من خالل ش راكات فيما بني امل راكز املناخية الوطنية ،واملنظمات
القطاعية ،ومنظمات املجتمع املدني .وميكن أن تلعب املنتديات وامل راكز اإلقليمية دوراً رئيسي ًا كجهات
وصل وكم راكز تنسيق للبل دان ،والسيما ملساعدتها في حتديد االحتياجات اإلقليمية والتطرق لها ،وفي
تقاسم املعارف وتبادل البيانات ،وفي دعم البحث والتدريب املتعددي التخصصات .ولتحقيق التنسيق
اجليد وتوخي نهج واضح املعالم في املي دان ،يحتاج األمر إلى تعزيز توجيه املنتديات الدولية نحو احتياجات
املستخدمني .وهذه الفكرة سمة أساسية من السمات املميزة لإلطار الع املي للخدمات املناخية املقترح.
تكن ولوجيات املستقبل
يعمل معظم منظمات اخلدمات املناخية كمجموعات صغيرة نسبي اً ،ويتم تطوير عروضها من خالل
ح وار بني املستخدمني ،وموفري اخلدمات ،وأحيان ًا علماء البحث .والطلب الناجت عن ذلك تديره عادة
ح واسيب موفر اخلدمة باستخ دام برمجيات املنظمة وقاعدة بياناتها ،ويحتمل أن يعالج معاجلة خاصة به
متام ًا مع الوفاء فقط ب املعايير احمللية وعلى أساس عدم إمكانية نقلها إلى الغير.
والتكنولوجيات الناشئة في التطبيقات القائمة على شبكة اإلنترنت ميكن أن توفر بدي ً
ال له ذا النهج.
وهذه الهياكل املوجهة نحو اخلدمة ميكن تطويرها لتصبح معياراً ع املي اً ،وميكن تشغيلها على نظام
حاسوبي شخصي خاص ب املستخدم أو هاتف شخصي «ذكي» ،باالعتماد على ق واعد البيانات عن ُب عد،
ال مفي داً جلعل اخلدمات واملنتجات املناخية املكيفة وفق ًا لالحتياجات
عند اللزوم .وقد يكون ذلك سبي ً
متاحة بسهولة أكبر في املستقبل ألولئك الذين يحتاجون إليها.
ومن شأن مثل ه ذا النظام أن يقوم على مجموعة من ق واعد البيانات التي تتضمن مجموعات ع املية
تنطوي على متغي رات املناخ األساسية ،ومجمالت ن واجت مخططات وإسقاطات التنبؤ الفصلي املستمدة
من مناذج املناخ .ويعلو كل ذلك طبقة من أدوات النظام الختيار البيانات وتوزيعها وعرضها .وبتحميل
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هذه التطبيقات اخلاصة على احل واسيب ميكن للمستخدمني أن يعتمدوا على معلومات محدثة باستم رار
من ق واعد البيانات إليجاد املنتجات الالزمة متى شاؤوا .وميكن للمستخدمني أيض ًا أن يطوروا تطبيقاتهم
اخلاصة أو أن يتصفح وا التطبيقات القائمة الختيار التطبيقات التي تالئم أغ راضهم .وباحلصول على
الترخيص الصحيح املناسب ،بإمكان هذه التطبيقات أن تصل أيض ًا إلى ق واعد بيانات وخدمات أخرى.
وهك ذا تكون التطبيقات موحدة وقابلة للنقل وإلعادة االستخ دام.
وتكمن الف وائد الرئيسية له ذا النهج في الفعالية والتوحيد اللذين ميكن أن ُي رافقا استخ دام التطبيقات
املنخفضة التكلفة على نطاق أوسع واحل وافز املوفرة خلب راء املناخ وموفري اخلدمات املناخية لتقدمي تطبيقات
مفيدة عالية اجلودة .ومع مزيد انتشار ت وافر األدوات واملعلومات ،ستكون هناك حاجة أكبر إلى تصرف
موفري خدمات املناخ كمستشارين ووسطاء ،ب املساعدة مث ً
ال على اختيار التطبيقات املالئمة ،ودعم
استخ دامها املالئم وإس داء املشورة بذلك الشأن .ومن احملتمل ج داً أن يرفع مزيد استخ دام املعلومات املناخية
حجم ومستوى دعم مشغلي شبكات الرصد وق واعد البيانات واخلدمات املناخية.
1.5

االستنتاجات

-1

املناخ عامل حيوي في حياة وسبل عيش جميع الناس ،وفي التنمية االجتماعية – االقتصادية
للمجتمع ككل .وفعالية الق رارات التي يتخذها األف راد وتتخذها املنظمات واحلكومات إلدارة آثار
تقلبية املناخ وتغيره تتوقف بشكل حيوي على ت وافر املعلومات املناخية وجودتها.

-2

احتياجات املستخدمني للمعلومات املناخية متنوعة ،واالستخ دام الفعال للمعلومات املناخية
يتوقف كلي ًا على أوضاع صانع الق رار .وبالتالي ،البد من تكييف املعلومات املناخية وفق
احتياجات املستخدمني لتلبيتها ،والبد أن تسترشد اخلدمات املناخية باالحتياجات .ويحتاج
املستخدمون إلى الوصول إلى مشورة ودعم اخلب راء لكي يساعدوهم على اختيار املعلومات
املناخية وتطبيقها على النحو املالئم.

-3

اخلدمات املناخية يقيدها بشكل أساسي ليس فقط مدى ت وافر امل وارد ،وخاصة في البل دان النامية،
وإمنا أيض ًا مدى ت وافر الرص دات والتحاليل ،وعدم إمكانية التنبؤ ب املناخ بدقة .وإنه ملن غير املمكن
عملي ًا التطرق جلميع احتياجات املستخدمني؛ وحتديد اخلدمات التي ميكن علمي ًا وعملي ًا
تق دميها لكل منطقة من املناطق ولكل قطاع من القطاعات يجب أن يكون نشاط ًا من األنشطة
األساسية.

- "4

التنبؤ ب املناخ على نطاق زمني فصلي ميكن أن يوفر منافع كبيرة .غير أن مثل هذه التنبؤ
ال ميكن القيام به إال في ظروف معينة وي رافقه قدر كبير من عدم اليقني .واملستخدمون بحاجة
إلى مشورة اخلب راء الستخ دام هذه املعلومات بفعالية .ومن األساسي مبكان إقامة عالقة وثيقة بني
اخلب راء املستشارين واملستخدمني لتطوير معلومات ميكن فهمها ولها صلة بصنع الق رار.

-5

هناك طلب قوي على اخلدمات املناخية ملعاجلة تغير املناخ والتكيف معه ،والسيما على املستوى
احمللي .وهناك حاجة إلى إيجاد سبل أفضل للجمع بني إسقاطات تغير املناخ والبيانات واملعارف
املناخية احمللية.
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الفصل 2

نظم الرصد
وتبادل البيانات

45

2.1

مقدمة

توفر رصدات نظام مناخ األرض أساس ًا لفهم طبيعة وأسباب تقلبية املناخ وتغيره .وهي نقطة االنطالق لتوفير
اخلدمات املناخية .ويصف هذا الفصل الوضع الراهن لنظم القيام برصدات املتغيرات ذات الصلة باملناخ
ال عن املعلومات البيئية واالجتماعية – االقتصادية ذات
فيما يتعلق بالغالف اجلوي واحمليطات واألرض ،فض ً
الصلة .كما يبحث هذا الفصل مسائل التوحيد وإدارة اجلودة وتبادل املعلومات والتنسيق الدولي لنظم
الرصد.
2.2

نظرة عامة على االحتياجات املتعلقة بالرصدات وسبل القيام بها

املتطلبات العامة
ال عن بيانات من
تتوقف اخلدمات املناخية على توافر معلومات جيدة حول كيفية سير النظام املناخي ،فض ً
نوعية جيدة عن املناخ .وهذان املتطلبان يتوقفان بدورهما على وجود رصدات منتظمة ومنهجية .ورصدات
ال عن االجتاهات املقبلة ،إلى جانب توفير املدخالت الالزمة
املناخ تعطي صورة عما حدث في املاضي فض ً
للقيام بالتنبؤات واإلسقاطات مبا ُيحتمل أن يحدث في املستقبل.
وتشكل الرصدات أساس اخلدمات والبحوث املناخية على جميع املستويات ،احمللية منها والوطنية واإلقليمية،
أو على الصعيد الدولي .ولدعم اخلدمات املناخية ،يحتاج األمر إلى رصدات عالية اجلودة من جميع العناصر
املكونة لنظام املناخ ،مبا في ذلك الغالف اجلوي ،والغالف اجلليدي ،واحمليطات ،واألرض .كما يحتاج األمر
إلى معلومات منهجية منتظمة عن النظم اإليكولوجية واملجتمعات البشرية التي تتأثر باملناخ ،قصد جعل
رصدات املناخ مفيدة.
ولقد زادت االهتمامات بتغير املناخ من حدة الوعي باحلاجة إلى معرفة كيفية تغير أو تقلب املناخ في املاضي
بسبل ميكن قياسها ،وكيف أنه يتقلب ويتغير اآلن .وهذه املسائل ال ميكن حتديدها إال باستخدام نظم
رصد وحتاليل للبيانات من نوعية جيدة .وباملثل ،فإن تقدير آثار تقلبية املناخ احلالية وآثارها على تغير املناخ
في املستقبل ،إلى جانب تطور حتسن إدارة املخاطر وإستراتيجيات التكيف االستباقية ،حتتاج إلى قاعدة
معلومات واقعية حول الظروف املناخية للمجتمعات املعنية .وبشكل أعم فإن التحدي املتزايد للتنمية
املستدامة واالقتصاد األخضر سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلبات على رصدات منهجية للعوامل ذات الصلة
باملناخ.
أساليب ونظم الرصد
رصدات متغيرات املناخ ميكن أن تقوم بها شبكات للقياسات املوقعية ،وذلك على سبيل املثال باستخدام
مقياس درجات احلرارة ألخذ حرارة الهواء احمليط أو عن طريق تكنولوجيات االستشعار عن بعد حيث ترصد
أدوات قائمة على السواتل ورادارات قائمة على األرض األحوال اجلوية على بعد مسافة من األداة نفسها،
مثل درجة حرارة سطح البحر أو رياح الغالف اجلوي .كما أن املعارف التقليدية واحمللية مصدر هام أيض ًا
لرصدات املناخ وغير ذلك من املعلومات البيئية ذات الصلة.
ونظم وسائل رصد الطقس قائمة منذ عدة قرون في بعض البلدان ،والسيما لدعم األنشطة العسكرية والنقل
والزراعة .غير أن أطول سجالت مناخ األرض مستمدة من رصدات املناخ القدمية املتأتية من مصادر عديدة
مثل حلقات تقدير عمر األشجار ،والعينات اجلليدية اجلوفية ،والرواسب ،وميكن أن متتد على أطر زمنية
جيولوجية .واألساليب املستندة إلى الفينولوجيا – دراسة الظواهر البيولوجية الدولية ،مثل تفتح األزهار،
واإلنسال ،والهجرة ،فيما يتصل باألحوال املناخية – توفر أيض ًا وسيلة هامة لرصد التحوالت في املتغيرات
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املناخية .وأهمية املراقبة الفينولوجية بوصفها في آن واحد مؤشراً لتغير املناخ ولتقييم آثاره احملتملة معترف
بها بالفعل على نطاق واسع .وتستخدم املجتمعات األصلية احمللية الفينولوجيا كطريقة تقليدية للتنبؤ
الفصلي.
وتنوع النظم العصرية للرصد باألدوات ملراقبة الغالف اجلوي واحمليطات والغالف اجلليدي وسطح األرض
مبينة في الشكل  .2.1ومن احملتمل أن يقدم عدد من التكنولوجيات الناشئة ،مبا في ذلك مختلف أنواع
املنصات اآللية حتت املاء وفي اجلو ،إسهامات هامة في شبكات الرصد في املستقبل.
ولكل نوع من أنواع نظم الرصد نقاط قوته ونقاط ضعفه ،وهي تكمل بعضها بعضاً .والنظم القائمة على
السواتل هامة بشكل خاص لتوليد بيانات متماسكة ومفصلة من حيث احليز الفضائي ،ولتوليد بيانات
في املناطق التي تقل فيها الرصدات املوقعية ،مثل الرصدات فوق احمليطات وفوق املنطقتني القطبيتني وفوق
الصحارى .غير أنه ال ميكنها في الوقت احلاضر أن توفر رصدات لألحوال اجلوية في الغالف اجلوي (درجات
احلرارة ،والرياح ،والرطوبة ،إلخ) بالقرب من سطح األرض .ومعظم نظم الرصد اجلوي مصممة لدعم التنبؤ
بالطقس ،ولو أن البيانات التي توفرها حتفظ عادة وتتاح لألغراض ذات الصلة باملناخ.
ورصدات الطقس في املاضي خلفت موروث ًا هائ ً
ال من البيانات التي توفر اآلن األساس ملعارفنا عن تقلب املناخ
وتغيره .غير أنها ال تتطرق الحتياجات متغيرات مناخية محددة ال تهم كثيراً للتنبؤ بالطقس وقد ال تكون
ال بسبب التغيرات في موقع احملطات أو األدوات وأساليب الرصد املستخدمة .والبد بناء على
متماسكة ،مث ً
ذلك من توخي احلذر عند اجلمع بني مجموعات البيانات من مختلف منصات األدوات وأساليب الرصد،
مبا أن ذلك ميكن أن يفضي إلى عدم يقني في الرصدات (انظر أيض ًا اإلطار  .)2.5ويعد استرجاع سجالت
البيانات التاريخية عنصراً حيوي ًا من العناصر املكونة لتطوير اخلدمات املناخية احمللية ،وجهود إنقاذ البيانات
كثيراً ما يحتاج إليها األمر لوضع سجالت ورقية للطقس مستمدة من مختلف املصادر التي تكون في املتناول
بأشكال رقمية مالئمة.
ﺳﺎﺗﻞ رﺻﺪ ﺟﻮي
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸرض

ﺳﺎﺗﻞ ﻗﻄﺒﻲ اﳌﺪار
ﻟﺮﺻﺪ ﻣﻮارد اﻷرض

ﺳﺎﺗﻞ رﺻﺪ ﺟﻮي
ﻗﻄﺒﻲ اﳌﺪار
ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻰ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻃﻴﺮان دوﻟﻲ
ﻣﺴﺒﺎر
ﻻﺳﻠﻜﻲ

ﻃﻴﺮان ﺑﺤﺚ ﻷﻏﺮاض
اﻟﺮﺻﺪ اﳉﻮي

ﻃﺎﺋﺮة ﺑﺪون
ﻃﻴﺎر
رادار رﺳﻢ أﺟﻬﺰة آﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس
ﺟﺎﻧﺒﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎح ارﺗﻔﺎع اﻷﻧﻬﺎر
واﻷﻣﻄﺎر

رادار ﻓﻮق
اﻷﻓﻖ

ﻣﺤﻄﺔ رﺻﺪ
ﺟﻮي

ﻣﺤﻄﺔ
ﻃﻘﺲ
آﻟﻴﺔ

ﻣﺤﻄﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻠﻮث
اﻟﻬﻮاء

ﻣﺤﻄﺔ أرﺿﻴﺔ
ﻟﺴﻮاﺗﻞ اﻟﺮﺻﺪ
اﳉﻮي

ﻃﻴﺮان داﺧﻠﻲ

ﻣﺤﻄﺎت
ﻋﺎﺋﻤﺔ

ﺳﻔﻴﻨﺔ رﺻﺪ
ﻃﻮﻋﻲ

الشكل  :2.1مثال توضيحي لبعض نظم الرصد املتعددة املستخدمة على األرض ،وعلى البحر ،وفي اجلو ،ومن الفضاء ،ألغراض املراقبة
والبحث في مجال نظام املناخ.
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ولم تبذل إ ّال في العقود األخيرة محاوالت متضافرة خللق نظم رصد منهجية فيما يتصل باملناخ ،وأساس ًا
من خالل النظام العاملي لرصد املناخ الذي ترعاه األمم املتحدة ويرعاه املجلس الدولي للعلوم ،وتديره املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية .ويرد في الشكل  2.2بيان مختلف نظم الرصد املعنية ،ويرد في الفروع التالية املزيد
من التفاصيل عن هذه النظم.
وتوجد أيض ًا نظم متخصصة للرصد لتوفير معلومات لقطاعات محددة مثل الزراعة واملوارد املائية وإدارة
الغابات .واملعلومات عن األوضاع البيئية املباشرة للمجموعات احمللية مثل مستويات األنهار وجودة الهواء
في املدن واالنبعاثات البركانية ميكن جمعها بنظم الرصد احمللية ،في حني أن املعلومات عن األوضاع
جتمع من اإلحصاءات والدراسات
االجتماعية – االقتصادية ذات الصلة اخلاصة باملجتمعات احمللية عادة ما ّ
االستقصائية الوطنية والدراسات اخلاصة.
اخلصائص الفنية الالزمة لدعم اخلدمات املناخية
تشمل اخلصائص الفنية لنظم رصد املناخ الالزمة لدعم اخلدمات املناخية التغطية الشاملة من الناحية
اجلغرافية ،والرصدات املتواترة واملوثوقة ،والتشغيل املستدام على مدى عقود ،واألدوات اجليدة الصيانة،
واستخدام ممارسات الرصد املوحدة عاملياً .وهناك حتم ًا نقاط توازن بني هذه العوامل بالنظر إلى املسائل
املتعلقة بأهداف الشبكة والتكاليف والعوامل التاريخية .وإلى جانب الرصدات نفسها من األهمية أيض ًا
تسجيل مكان وزمان وكيفية احلصول عليها .وهذه «البيانات الشرحية» (البيانات عن البيانات) الزمة
للفهم السليم للرصدات ومقارنة التوقيت واملكان.
ويوفر تغير املناخ العاملي حتدي ًا محدداً لرصد املناخ بسبب احلاجة ليس فقط لتغطية عاملية شاملة وإمنا أيض ًا
إليجاد رصدات دقيقة ومستدامة قصد التمييز بني معدالت التغير الصغيرة (لنقل في درجات احلرارة
وسقوط األمطار) وعن خلفية تقلبية املناخ الطبيعية.

UNEP

WMO

IOC

ICSU

GEO
GCOS
نظم
رصد األرض

نظم
رصد الغالف
اجلوي

نظم
رصد احمليطات

GEOSS
الشكل  :2.2رسم بياني للنظام العاملي لرصد املناخ التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الذي يحظى برعاية :املجلس الدولي
للعلوم ( ،)ICSUواللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (،)IOC
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( ،)WMOوبرنامج األمم املتحدة للبيئة ( – )UNEPونظم الرصد التي يقوم عليها والتي
تشكل عنصراً من العناصر املكونة له .وهذه النظم مجسدة في اإلطار العام للمنظومة العاملية لنظم رصد األرض ()GEOS
وينسقها فريق رصد األرض (.)GEO
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متغيرات املناخ األساسية
لقد حدد النظام العاملي لرصد املناخ بشكل رسمي ،بالتعاون مع عموم مجتمع املناخ ،مجموعة من «متغيرات
املناخ األساسية» الالزمة لدعم عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ والفريق احلكومي الدولي
املعني بتغير املناخ ،والتي هي ممكنة عملي ًا من الناحيتني الفنية واالقتصادية ألغراض الرصد املنهجي (الشكل
 .)2.3والبد من مالحظة أنه في حني أن متغيرات املناخ األساسية ال تقل أهمية لتوفير اخلدمات املناخية فإن
األمر سيحتاج أيض ًا إلى معلومات إضافية – مبا في ذلك معلومات اجتماعية – اقتصادية.
2.3

نظم رصد الغالف اجلوي

املتطلبات الرئيسية
الغالف اجلوي هو أكثر مكونات النظام املناخي تقلب ًا وأسرعها تغيراً ،لكنه أيض ًا العنصر املكون الذي توجد
بشأنه أوسع سجالت البيانات وأشملها ،والسبب في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى متطلبات التنبؤ بالطقس
واالحترار .ونظم تغير املناخ السريع الفوضوي مينح الغالف اجلوي دوراً هام ًا في نظام املناخ .فاحلرارة،
والرطوبة ،والهباء (جسيمات صغيرة مثل الغبار) واملواد الكيميائية تنقلها الرياح بسرعة ،في حني أن

سطح األرض
الغالف اجلوي
(فوق األرض
الهواء العلوي
واحمليطات
واجلليد)
التكوين

متغيرات
احمليطات

متغيرات
األرض

درجات احل رارة في اجلو ،هطول األمطار* ،ضغط اله واء ،رصيد اإلشعاع
السطحي ،سرعة الرياح واجتاهها* ،بخار املاء.
رصيد إشعاع األرض (مبا في ذلك اإلشعاع الشمسي)* ،درجات احل رارة في
الس حب*
اله واء العلوي* ،سرعة الرياح واجتاهها* ،بخار املاء* ،خصائص ُّ
ثاني أكسيد الكربون* ،امليثان* ،غازات دفيئة أخرى طويلة األمد*،
األوزون* وخصائص الهباء اجلوي* ،املدعومة بسالئفها.

السطح

درجات احل رارة على سطح البحر* ،ملوحة سطح البحر* ،مستوى
البحر* ،حالة البحر* ،اجلليد البحري* ،تغير سطح البحر ،لون
احمليط* ،الضغط اجلزئي لثاني أكسيد الكربون ،حموضة احمليط.

حتت السطح

درجات احل رارة ،امللوحة ،التيارات ،املغذيات ،الضغط اجلزئي لثاني أكسيد
الكربون ،حموضة احمليط ،األوكسيجني ،الك واشف ،الع والق النباتية.
تصريف مياه األنهار ،استخ دام املياه ،املياه اجلوفية ،البحي رات* ،الغطاء
الثلجي* ،األنهار اجلليدية واألغطية الثلجية* ،والصفائح اجلليدية*،
التجمد ال دائم ،والبياض* ،الغطاء األرضي (مبا في ذلك نوع الغطاء
النباتي)* ،جزء ضئيل من اإلشعاع النشط املمتص بالتمثيل الضوئي*،
دليل كثافة الغطاء النباتي* ،الكتلة األحيائية فوق سطح األرض*،
اضط راب الت وازن اإليكولوجي بسبب احل رائق* ،رطوبة التربة* ،كربون
التربة.

* يشير ذلك إلى املعطيات التي تسهم بها السواتل إسهام ًا هام ًا في الرصد.

الشكل  :2.3متغيرات املناخ األساسية التي هي في آن واحد عملية حالي ًا وقابلة للتنفيذ عاملي ًا ولها في نفس الوقت تأثير كبير
على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ والهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ (احلالة في عام )2010
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التبخر وتكون الغيوم وسقوط األمطار حتول بشكل فعلي احلرارة واملاء .والسحب وبخار املاء تتوسط اإلشعاع
الشمسي ودون األشعة احلمراء وتوفر معلومات تعد عوامل رئيسية في معرفة كيفية تأثر املناخ بارتفاع
مستويات غازات الدفيئة.
وبالتالي فإنه يتعني على نظم رصد الغالف اجلوي قياس خصائصه املتغيرة بسرعة بشكل متكرر ،مبا في
ال عن مستويات اإلشعاع.
ذلك خصائص الغالف اجلوي والضغط والرطوبة وسرعة الرياح واجتاهها ،فض ً
وعليها أيض ًا أن تقيس تكون الغالف اجلوي الكيميائي ،مبا في ذلك تركزات غازات الدفيئة وخصائص ما
تنطوي عليه من إيروسوالت ،وهي أمور أساسية لتحسني التنبؤات املناخية .ورصدات أحوال الغالف اجلوي
بالقرب من سطح األرض هامة بشكل خاص ،ذلك أنه هو املكان الذي يعيش فيه الناس ويعملون .كما أن
املكان الذي يشعر فيه الناس أكثر بالعديد من آثار تقلب املناخ وتغيره ،واملكان الذي سيقع فيه تركيز معظم
اخلدمات املناخية.
نظم رصد الغالف اجلوي احلالية ووضعها
جميع نظم رصد الغالف اجلوي تقريب ًا لها مدة بقاء مستدامة وسبل تشغيل دولية موحدة ويتم في إطارها
تبادل البيانات وحفظها والوصول إليها ،وتشغلها الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا نيابة عن
أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
ويتألف النظام العاملي للرصد التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من مجموعة متنوعة من نظم الرصد من
بينها محطات أرضية وأخرى قائمة على احمليطات وأخرى أيض ًا قائمة على السواتل .ويوجد من بني العناصر
املكونة القائمة على األرض واحمليطات ما يناهز  10 000محطة سينوبتيكية سطحية (انظر اإلطار )2.1
وأكثر من  1000محطة لرصد الهواء العلوي (انظر اإلطار  ،)2.2وهي تسجل املتغيرات الالزمة لدعم التنبؤ
بالطقس .والشبكة العاملية السطحية لنظام املناخ مجموعة فرعية مختارة بشكل خاص وعالية اجلودة تابعة
للنظام العاملي للرصد وتوفر شبكة عاملية تتألف من قرابة  1000محطة مختارة خصيص ًا للرصد السطحي.
وهي شبكة أساسية ترمي إلى إنشاء عدد أدنى من املواقع املوزعة بشكل مالئم لتوفير سجالت متثيلية عاملي ًا
للبيانات املناخية تشمل املتغيرات الرئيسية في الغالف اجلوي لرصد االجتاهات العاملية (الشكل .)2.4
وبشكل عام ،يشرف على هذه احملطات موظفون مسؤولون عن الرصد يقومون بقراءات منتظمة للمعلومات
التي تقدمها األدوات التقليدية ويرسلون هذه البيانات إلى نظم توزيع البيانات الوطنية وفي نهاية األمر إلى
النظم الدولية (انظر اإلطار  .)2.1غير أن محطات الطقس اآللية تشكل بشكل متزايد أداة هامة لرصدات
الطقس واملناخ السطحية.
وتعد أيض ًا شبكة رصد الهواء العلوي التابعة للنظام العاملي لرصد املناخ عنصراً من العناصر املكونة للنظام
العاملي للرصد التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .وهي تتألف من  169محطة مخصصة إلجراء قياسات
موقعية عالية اجلودة ألحوال األرصاد اجلوية في الغالف اجلوي فوق احملطة .وشبكات رصد الهواء العلوي
تستخدم أدوات “سبر عن بعد” محمولة على بالونات تطلق دوري ًا في الغالف اجلوي ألخذ عينات عمودية
مستمرة من ضغط الهواء ودرجة احلرارة والرطوبة والرياح ،وأحيان ًا على ارتفاع يتجاوز  15كيلومتراً (انظر
اإلطار  .)2.2وشبكة النظام العاملي لرصد املناخ مجهزة مبسابير السلكية توفر رصدات مرجعية أكثر دقة مما
هو مألوف في البعض من محطات رصد الطقس الروتينية وبالتالي توفر فهم ًا وتنبؤات أفضل لتقلبية املناخ
وتغيره.
وشبكة املراقبة العاملية للغالف اجلوي التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،التي تتألف من  22محطة
عاملية و 300محطة إقليمية ،توفر بيانات ومعلومات علمية عن التكوين الكيميائي للغالف اجلوي بغية رصد
آثار نشاط اإلنسان فيه.
ونسبة صغيرة من احملطات في شبكة الرصد السطحي ورصد الهواء العلوي التابعة للنظام العاملي لرصد
املناخ ال تقدم في الوقت احلاضر التقارير بشكل روتيني .ومجتمع النظام العاملي لرصد املناخ يعمل جاداً
على إعادة تنشيط هذه احملطات “الصامتة” كما يسمونها .غير أن جهودها محدودة من حيث املوارد،
ويوجد في أي وقت من األوقات قرابة  100محطة أرضية صامتة وما بني  10و 15محطة صامتة لرصد الهواء
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اإلطار  :2.1رصدات املناخ اليدوية
رغم أن محطات الطقس اآللية آخذة في االنتشار األسبقية على الواجبات األخرى (وقد يكون ذلك
بشكل متزايد إال أن بلدان ًا عديدة مازالت تستخدم من الصعب ترتيبه).
رصدات يدوية لألحوال اجلوية بالقرب من سطح
األرض .وهذه الرصدات السينوبتيكية تشكل وبعض البلدان تد ّرب املوظفني الذين يعملون
أساس حتليل املناخ والتنبؤ به العصريني .ويستتبع ملنظمات أخرى من قبيل سلطات املطارات
وجود برنامج كامل للرصدات السينوبتيكية واملوانئ ،وقوات الشرطة ،واخلدمات البريدية،
ال بحسب
املأخوذة يدوي ًا على السطح قراءة اإلنسان ملعطيات إلخ ،كقائمني بالرصد ،ويدفعون مقاب ً
ال يختلف
األدوات (الشكل  )B2.1aكل ثالث ساعات كل عملية رصد .وفي أستراليا مث ً
طوال النهار والليل ثم نقل البيانات الناجتة عن الثمن املدفوع لعملية الرصد بحسب اختالف
ذلك إلى نظام إلدخال البيانات.
التوقيت (الشكل  .)B2.1bويز ّود القائم بالرصد
بحاسوب صغير محدد األغراض ُيرفق بشبكة
ال ملدة قرابة  15هاتفية وله برمجيات لتدوين الرصد للوفاء مبعايير
ومبا أن الرصد ال يتطلب إال عم ً
دقيقة كل ثالث ساعات فإنه من الفعال متام ًا من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .وهكذا تبلغ
حيث التكلفة دمج واجبات القائم بالرصد مع تكلفة احملطة الواحدة للرصد التقليدي اليدوي
نشاط آخر وفي نفس الوقت التسليم في جميع السنوي في أستراليا قرابة  30 000دوالر أمريكي.
األحوال بأن رصد الطقس ملدة  15دقيقة في حدود وبطبيعة احلال حتتاج هذه احملطة ألن تكون جزءاً
زمن الرصد السينوبتيكي (التوقيت العاملي  3 +من شبكة أوسع إلدارة البيانات وتوزيعها ال يرد
ساعات و  6 +ساعات ،)... ،لرصد الطقس له لها هنا تقدير للتكلفة.
التوقيت احمللي
للرصد
التاسعة صباح ًا
منتصف النهار
الثالثة بعد الظهر
مساء
السادسة
ً
مساء
التاسعة
ً
منتصف الليل
الثالثة صباح ًا
السادسة صباح ًا

الشكل  :B2.1aمحطة طقس.

الثمن املدفوع
(بالدوالر
األسترالي)
11.49

17.24
11.49
12.18
11.49
13.62
8.62
8.62

الشكل  :B2.1bالثمن املدفوع مقابل رصدات
الطقس بحسب ساعة النهار أو الليل.

العلوي .وبشكل عام توجد هذه احملطات الصامتة في البلدان النامية ،وغياب البيانات من هذه احملطات
يضعف جودة اخلدمات املناخية في املناطق التي تقع فيها .وفي حني أن النظام العاملي لرصد املناخ يسهر
على مضي اجلهود قدم ًا لتلبية االحتياجات العاملية من حيث الرصدات العاملية ،فإن األمر يحتاج أيض ًا إلى
نظم رصد على املستويات اإلقليمي والوطني واحمللي لدعم كامل مجموعة اخلدمات املناخية .والشروط
األكثر صرامة فيما يتعلق بشبكات ونظم الرصد ألغراض رصد املناخ ،مبا في ذلك كشف تغير املناخ ،قد
أدت إلى تطوير شبكات خاصة على الصعيد اإلقليمي (مثل الشبكة املناخية األساسية اإلقليمية) وعلى
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اإلطار  :2.2رصدات املناخ في الهواء العلوي
رصد درجات احلرارة والرياح في أول  10إلى
كيلومتراً في الغالف اجلوي ،حيث تقع نظم الطقس،
يتم باستخدام نظم عن بعد مثل السواتل والرادارات
واألدوات املوقعية احملمولة ببالونات مملوءة بالهيدروجني
أو الهليوم .ومجموعة األدوات هذه تسمى مسباراً
السلكياً .ومن حيث اجلوهر فإن املسبار الالسلكي
ينقل إلى محطة أرضية بيانات مستمدة من أدوات
لقياس درجات احلرارة ،والرطوبة ،وضغط الغالف
اجلوي ،وموقع البالون .ومعلومات موقع البالون ،التي
تنقل إلى احملطة األرضية في مرحلة الصعود ،متكن من
حتديد الرياح في الطبقة العليا.
15

وميكن أن يتم رصد الهواء العلوي بطريقتني .ميكن
استخدام نظام آلي كلي ًا لإلطالق والتقفي بواسطة
بالون السبر ،وفي هذه احلالة يتم مسبق ًا تخزين جهاز
اإلطالق اآللي مع البالونات والغاز واملسابير الالسلكية
وميكن التحكم فيه عن بعد من مكتب يقع على بعد
آالف الكيلومترات .وتتمثل أكثر الطرق تقليدية
للرصد في ملء البالون ،وإرساء األدوات على املسبار
الالسلكي ملواءمة الرصدات ذات الصلة باحملطة،
وإرفاق املسبار الالسلكي بالبالون وإطالقه في األوقات
املتفق عليها دولياً .وبالنسبة ألي واحدة من الطريقتني
تتلقى احملطة األرضية اإلشارات من املسبار الالسلكي،
وحتسب البارامترات اجلوية وتعد رسالة تصف
فيها نتائج الرصد إلدراجها في نظام إدارة البيانات
وتوزيعها.
وتكلفة تشغيل نظام للرصد في الهواء العلوي
تختلف اختالف ًا كبيراً فيما بني البلدان ،لكن
التكاليف اإلرشادية على مدى فترة حياة احملطة

األرضية ،وهي  15عاماً ،ستكون في حدود
 300 000دوالر أمريكي في السنة .وعنصر التكلفة
الرئيسي هو املسابر الالسلكية التي تكلف قرابة
 250دوالراً لرحلة البالون .والقيام برحلتني يومي ًا من
شأنه أن يؤدي إلى تكلفة سنوية تتجاوز 180 000
دوالر .وهذا التقدير للتكلفة ال يشمل تكاليف
البنى األساسية حملطة املسبار الالسلكي مثل نظم ملء
الهيدروجني ومرافق التخزين وتكاليف اليد العاملة.
وفي حني أن تكلفة القائمني بالرصد تختلف من
بلد آلخر ،إال أن الفنيني املدربني واملاهرين واملوثوقني
تكلف عادة ما ال يقل عن  100 000دوالر ،مهما
كانت طريقة توظيفهم.

الشكل  :B2.2إطالق بالون مملوء بالهيدروجني
يحمل مسباراً السلكي ًا – جزيرة لورد هاو

املستوى الوطني (مثل احملطات املناخية املرجعية) .وتصميم شبكة الرصد الوطنية وتنفيذها بشكل فعال
أمران أساسيان لتوفير خدمات مناخية فعالة للمجتمعات .ومزيد الدقة هذا ضروري ألن آثار تقلبية
املناخ وتغيره قد تكون مختلفة جداً بني مختلف أنحاء بلد ما بسبب آثار الطوبوغرافيا أو عوامل أخرى
(الشكل .)2.4
نظم الرصد الفضائي
نظم الرصد الفضائي ،والسيما السواتل ،توفر عنصراً مكون ًا أساسي ًا في نظم الرصد املوقعي للعديد من
املتغيرات املناخية األساسية (الشكل  ،2.3اإلطار  ،)2.3وهي األسلوب الوحيد لرصد بعض املتغيرات بشكل
شامل ،مثل خصائص السحب ،ورصيد إشعاع األرض ،واألوزون ،ودرجة حرارة سطح األرض ،واجلليد
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البحري ،والعديد من اخلصائص األخرى .ولو أن السواتل توفر أداة متينة جداً لرصد العديد من املتغيرات إال
أنه التزال هناك حاجة إلى املعايرة أو معلومات “احلقائق األرضية” من السواتل في مقابل الرصدات السطحية
وإدماج البيانات السطحية وبيانات السواتل في املنتجات متى أمكن ذلك.
ويعتمد الرصد الفضائي اعتماداً كبيراً على نوعني من أنواع نظم السواتل .أو ًال ،يعتمد على مجموعة من
سواتل األرصاد اجلوية الثابتة بالنسبة لألرض تقع على مواقع ثابتة على علو  36 000كيلومتر فوق خط
االستواء بخطوط طول مختلفة حول األرض .ثانياً ،مدار سواتل ثابتة بالنسبة لألرض على ارتفاع بقرابة
 800كيلومتر ،ورصد موقع معني بفترات أقل تواتراً من رصد السواتل الثابتة بالنسبة لألرض ولكن بدرجة
أعلى من االستبانة الفضائية وباستخدام أجهزة استشعار أعلى قدرة .وتوفر مجموعة منسقة من السواتل من
النوعني العمود الفقري لرصد الطقس الدائم وشبه العاملي .وتخصص سواتل أخرى على مدارات منخفضة
بالنسبة لألرض للبحث والتشغيل لرصد األرض واحمليطات واجلليد (انظر اإلطار .)2.4
وتوفر طبيعة رصدات السواتل في الوقت احلقيقي العاملية النطاق مجموعة واسعة من املدخالت األساسية
للنمذجة الرقمية .والرصدات من السواتل ،املجراة بشكل رئيسي ألغراض التنبؤ بالطقس ،تحُ فظ وتستخدم
في حتليل املناخ .ومبا أن سجالت بيانات بعض السواتل متتد على أربعة عقود مضت ،فقد أصبحت هامة
بشكل متزايد لدراسة تقلبية املناخ واالجتاهات على مدى العقود .لكن ألغراض مناخية عديدة ال تغطي
حالي ًا سجالت البيانات املجمعة من السواتل إال فترة زمنية قصيرة جداً يصعب معها إجراء حتليالت الجتاهات
ال البيانات املستمدة من حلقات
املناخ .والبيانات األساسية السطحية والبيانات الفرعية املسترجعة (مث ً
تقدير عمر األشجار) لدرجات احلرارة ،وكميات األمطار ،وغير ذلك من املتغيرات على مدى عقود عديدة
بل وحتى على مدى قرون ،أساسية إلعطاء صورة طويلة األجل عن أطوار املناخ ،والسيما االجتاهات املناخية.
2.4

نظم رصد احمليطات

املتطلبات الرئيسية
تلعب محيطات العالم ،مبا في ذلك األجزاء املجمدة ،دوراً حيوي ًا في نظام املناخ .ولها قدرة هائلة على تخزين
احلرارة ونقلها وإطالقها وعلى استيعاب ثاني أكسيد الكربون .واجلمع التفاعلي بني احمليطات والغالف اجلوي
يثير ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ،التي تؤثر في الطقس الفصلي وفي أمناط العواصف في جميع أنحاء
العالم ،في حني أن اجلليد البحري في املناطق القطبية يغير بياض األرض (انعكاس ضوء الشمس) ويحدد
شبكة رصد الهواء العلوي التابعة
للنظام العاملي لرصد املناخ
( 169محطة)

 1كانون الثاني/يناير 2010

شبكة الرصد السطحي التابعة
للنظام العاملي لرصد املناخ
( 1028محطة)

 1كانون الثاني/يناير 2010

الشكل  :2.4خريطة محطات النظام العاملي لرصد املناخ ( – )GCOSشبكة الرصد السطحي وشبكة رصد الهواء العلوي
التابعة للنظام العاملي لرصد املناخ
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اإلطار  :2.3تقدي رات هطول األمطار بالسواتل
األرض يجعل من الصعب جداً توفير معلومات
دقيقة عن هذه املتغيرة الهامة من متغيرات املناخ.
وفي حني أن هطول األمطار فوق البحر قد ال يعتبر
ذا أهمية عملية كبيرة إال أنه يهم بشكل حيوي
العلماء الذين هم بحاجة للتمكن من التأكد مما
إذا كانت مناذجهم حتاكي هطول األمطار العاملية
بشكل يتميز بالواقعية.

يعد هطول األمطار من أكثر خصائص الطقس
تقلباً ،والسيما في املناطق اجلبلية .وميكن أحيان ًا
أن يكون املرء في منطقة مشمسة ويرى عاصفة
مطر على بعد مسافة قصيرة .ويقاس هطول
األمطار عادة باستخدام مقياس كميات األمطار،
ال دلواً صغيراً يبلغ قطره بضعة
الذي يشبه قلي ً
سنتيمترات فقط ،ويكون في موقع جيد عندما
يكون حيز التشغيل .وفي العديد من أنحاء العالم
جند أن كثافة مقاييس كميات األمطار متفرقة وفي غياب قياسات لكميات هطول األمطار
جداً ،وتكاد ال توجد عملي ًا أية مقاييس على على العديد من مناطق األرض ،ما انفك العلماء
اإلطالق فوق البحار .وعدم وجود مقاييس على يطورون أساليب لتقدير هطول األمطار عن
بعد .وقياسات األمطار عن بعد ميكن أن تتم
إما من رادارات أرضية أو من سواتل .وبإمكان
الرادارات قياس كميات األمطار على بعد قرابة
 300كيلومتر فقط ،لكنها ال تعمل بشكل
جيد في األماكن التي فيها تالل ،بحيث إنها ال
توفر في الوقت احلاضر تغطية كبيرة .وقياسات
هطول األمطار القائمة على السواتل توفر تغطية
شاملة وميكن في بعض احلاالت احلصول عليها
في ظرف ما بني  15و  30دقيقة من تسجيلها،
وقدر كبير من البيانات متاح مجاناً .غير أن
تقديرات السواتل لها بعض املساوئ أيض ًا:
فهي تقوم بقياسات غير مباشرة وبالتالي تنطوي
الشكل  :B2.3أمطار موسمية غزيرة في الهند وبنغالديش على قدر من عدم اليقني متأصل فيها؛ ولم تو َّفر
في أوائل متوز /يوليو  .2010وهذه الصورة امللونة الرموز للقيام بقياسات تتجاوز القياسات املأخوذة
تظهر كميات األمطار في الهند وبنغالديش وخليج البنغال مبقاييس كمية هطول األمطار؛ وال تقيس إال
في الفترة من  6إلى  12متوز /يوليو  .2010وأكبر كميات سقوط األمطار على مناطق كبيرة نسبي ًا عوض ًا
األمطار ــ  400مليمتر ــ تظهر باللون األزرق الداكن .عن مواقع محددة (ولو أنه بالنسبة لبعض
وتستند هذه الصورة إلى بيانات مستمدة من حتليل لهطول التطبيقات مثل الهيدرولوجيا ،قد تكون
األمطار من سواتل متعددة ،وتقدر هذه املعلومات
هطول املعدالت الفضائية أكثر فائدة من القياسات
األمطار باجلمع بني القياسات من سواتل متعددة ومعايرتها
باستخدام قياسات لهطول األمطار متأتية من ساتل بعثة على أماكن محددة) .ونتيجة لذلك كثيراً ما
قياس هطول األمطار في املناطق االستوائية .املصدر :يحتاج األمر إلى تفسير اخلبراء لتقييم مكان
وزمان موثوقية البيانات.
اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (.)NASA

متى ميكن أن يؤثر الذوبان في تيارات احمليطات .وتنبؤات املناخ الفصلية تتطلب معلومات حول درجات
حرارة احمليطات ،ليس فقط لسطح احمليطات وإمنا أيض ًا حتت السطح وعلى عمق عشرات األمتار ،والسيما في
املنطقة االستوائية في احمليط الهادئ التي لها تأثير كبير ،وأيض ًا في احمليطات األخرى .وبالنسبة للتنبؤ املناخي
العقدي قد يحتاج األمر إلى معلومات من كامل عمق احمليط.
وأحوال أمواج احمليطات والرياح هامة للمالحة ولها ،إلى جانب مستوى البحر ،آثار هامة على املجتمعات
والبيئات الساحلية .ورصدات مستوى البحر حيوية للعلماء الذين يدرسون تيارات احمليطات وتغير املناخ العاملي،
وللمهندسني في تصميم املنشآت الساحلية ،لتوفير إنذار بالفيضانات نتيجة عرام العواصف وأعاصير التسونامي
والتطبيقات احمللية مثل توفير اجلداول الزمنية للمد واجلزر والبيانات لعمليات املوانئ في الوقت احلقيقي.
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اإلطار  :2.4تكاليف نظم الرصد بالسواتل
توجد حالي ًا أساس ًا ثالث مجموعات من السواتل
املساهمة في مراقبة الطقس واملناخ:
•

السواتل التشغيلية في املدارات الثابتة
بالنسبة لألرض (أي أنها تدور فوق خط
االستواء بنفس معدل دوران معدل األرض
بحيث تكون ثابتة نسبي ًا بالنسبة لألرض).

•

السواتل التشغيلية في املدارات القطبية،
التي حتلق على ارتفاعات أدنى من السواتل
الثابتة بالنسبة لألرض وحتمل مجموعة من
األدوات خلدمة التحليل التشغيلي للمناخ
والطقس.

•

سواتل البحث والتطوير التي ميكن أن
توفر بيانات مفيدة للعمليات وميكن
عليها اختبار األدوات التجريبية من أجل
نقلها في نهاية األمر إلى بيئة تشغيلية.
وعدد سواتل البحث والتطوير التي حتلق
حالي ًا يفوق عدد السواتل التشغيلية بقرابة
الضعف أو الضعفني.

وتكاليف نظام الساتل طوال مدة حياته تشمل
ال عن إقامة وتشغيل
إقامة الساتل وإطالقه ،فض ً
احملطات األرضية الالزمة لصيانة الساتل على احملطة/
املجهز لتدفق
في املدار الصحيح املستقبِل وأيض ًا
ّ
البيانات الواردة واملعلومات الصادرة .وواضح أن هذه
التكاليف تختلف من بلد آلخر ،لكن أمثلة عديدة

في ما ُكتب عن املوضوع توفر داللة على حجم
التكاليف .واألمثلة التالية تقدم تكلفة إرشادية
لبرامج السواتل للطقس واملناخ .والبد من مالحظة
أن نظم السواتل التشغيلية احلالية تبررها كلي ًا
تطبيقاتها في مجال الطقس .وتطبيقات املناخ قد
كانت إضافة مرحب ًا بها .لكن حتسني تطبيقات املناخ
لدعم اخلدمات املناخية سيستتبع تكاليف إضافية.
السواتل الثابتة بالنسبة لألرض
برنامج سواتل األرصاد اجلوية (“متيوسات”) هو
البرنامج األوروبي التشغيلي لسواتل األرصاد اجلوية
الثابتة بالنسبة لألرض .وأشار إعالن صدر مؤخراً
(آذار/مارس  )2010إلى أنه بالنسبة لستة سواتل
لها تصميم مختلف من حيث األدوات لتوفير تغطية
تشغيلية ألوروبا على مدى  20عام ًا (،)2036-2016
ستكون تكلفة البرنامج في حدود  4,4بليون دوالر
أمريكي ،أي  220مليون دوالر لكل سنة .ولتحقيق
التغطية العاملية الكاملة سيحتاج األمر إلى ستة عقود
من هذا القبيل بتكلفة إجمالية تقدر ﺑ  1,32بليون
دوالر في السنة .وتشمل هذه التكاليف خدمات
اإلطالق والعمليات على األرض.
السواتل البيئية القطبية املدار

يعطي نظام الساتل البيئي التشغيلي الوطني القطبي
املدار التابع للواليات املتحدة فكرة مفيدة عن
التكاليف التي تنطوي عليها برامج السواتل القطبية
املدار .وفي عام  ،2002كان البرنامج يقدّ ر بتكلفة
تناهز  6,5بليون دوالر للتطوير والتشغيل حتى
عام  .2018غير أن البرنامج واجه حتديات عديدة
أدت إلى إعادة هيكلته في عام  2006بسبب جتاوز
التكاليف املقدرة .وخفض البرنامج املعادة هيكلته
نطاق البرنامج من ستة سواتل رئيسية (في ثالثة
مدارات) إلى أربعة سواتل (في مدارين) .وآنذاك
كان تقدير تكلفة دورة احلياة اجلديدة (حتى
عام  ،2024بسبب التأخيرات) بقرابة  12بليون
دوالر لهذه الطاقة البرنامجية املخفضة .وفي عام
 ،2010أعيدت من جديد هيكلة البرنامج بسبب
التأخيرات في اجلدول الزمني وارتفاع التكاليف.
الشكل  :B2.4الساتل األوروبي املعني بالبيئة وتقدير تكلفة دورة حياة خط األساس الرسمي
( ،)INVISATساتل أوروبي يوفر رصدات متواصلة احلالية هو بقرابة  13,9بليون دوالر ،أو ما يقارب
لألرض ،مبا في ذلك قياسات لها صلة بكيمياء الغالف بليون دوالر في السنة.

اجلوي ،ودوجة حرارة سطح البحر .والغطاء اجلليدي.
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نظم وأوضاع رصد احمليطات احلالية
تتم الرصدات املنهجية للمحيطات ،مبا في ذلك املناطق الساحلية ومناطق أعماق احمليطات ،شبكات موقعية
ملراقبة السطح وما حتت السطح ،وعن طريق االستشعار عن بعد بالسواتل ،الذي ينظم في إطار النظام العاملي
لرصد احمليطات الذي يوفر العنصر املتعلق باحمليطات في النظام العاملي لرصد املناخ .وملا كانت مياه البحر متتص
بقوة إشعاع الضوء واإلشعاع الكهرومغناطيسي ،فإن طبقة السطح املباشرة من احمليط هي الوحيدة التي ميكن
رؤيتها باستخدام األدوات الفضائية .وبالتالي ال ميكن احلصول على املعلومات عن خصائص احمليطات حتت
السطح إال من خالل أخذ العينات مباشرة على عني املكان باحمليطات من الطوافات أو السفن املتخصصة.
وإنه ملهمة فيها حتد بشكل واضح إنشاء وصيانة نظم األدوات في احمليطات وفي األعماق التي يصعب الوصول
إليها حتت السطح .ومع ذلك توجد اآلن مجموعة من الشبكات املوقعية التي ترصد بشكل منهجي درجة
احلرارة وامللوحة على ارتفاع  2000متر فوق احمليطات في املناطق اخلالية من اجلليد (الشكالن  2.5و .)2.6
ويشمل ذلك أدوات محمولة على محطات عائمة بشكل دائم ،من قبيل مصفوفة احمليط الهادئ االستوائية
ال عن عوامات تنساق مع التيارات عبر محيطات العالم.
التي تراقب ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ،فض ً
واحملطة الطافية الغاطسة لصفيفة األوقيانوغرافيا اجليوستروفية في الوقت احلقيقي ( )Argoمصممة للقيام
بدورات من الغطس الدوري تلقائي ًا قصد وصف األحوال من السطح وحتى عمق  2000متر تقريب ًا ثم العودة
إلى السطح لتنقل البيانات عبر السواتل إلى مراكز البيانات العاملية .وكل من شبكتي ( )Argoوالعوامات
املنساقة على السطح قد حقق األرقام احملددة للتغطية العاملية في السنوات القليلة املاضية .وهذا إجناز هائل
يساعد على سد ثغرة رئيسية في معرفة احمليطات .غير أنه فيما يتعلق باملناطق البرية فإن احمليطات أقل رصداً
باستخدام األدوات املوقعية ،ورصدها في املناطق القطبية ضعيف جداً .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن القدرة
الفنية احلالية للمحطات الطافية ال تسمح برصد درجة احلرارة املوقعي للمحيطات حتت  2000متر حيث
ال عن
ميكن أن يكون لتغيرات صغيرة في درجات احلرارة آثار كبيرة على ارتفاع مستوى البحر العاملي فض ً
غير ذلك من اآلثار على املناخ في القرون املقبلة.
واألدوات القائمة على السواتل تكمل الشبكات املوقعية ذات درجات االستبانة العالية والتغطية شبه العاملية
ملتغيرات سطح احمليطات التي هي أهم للمناخ ودرجة حرارة سطح البحر ،وارتفاع سطح البحر ،ورياح سطح
البحر ،واجلليد البحري ،ولون احمليط .وهناك حالي ًا بعثات جارية لقياس ملوحة سطح البحر .وكما هو احلال
بالنسبة جلميع البيانات املستشعرة عن بعد ،يتم إجناز املعايرة واالعتماد عن طريق املقارنة بالقياسات املوقعية.
ومفهوم “الكوكبة االفتراضية” لقدرات السواتل لكل واحدة من متغيرات احمليطات املرصودة – املنسقة
من خالل اللجنة الدولية لسواتل رصد األرض – يجري تطويره لدى األمم التي تدعم برامج رصد األرض
الفضائي كوسيلة لتفادي التكرار واالزدواجية وتأمني استمرارية عمليات الرصد العاملي .وااللتزامات بإيفاد
بعثات مالئمة لتغطية متغيرات املناخ فوق احمليطات جيدة بشكل معقول إجما ًال (الشكل  ،)2.7ولو أن
ثغرات قد حتصل في املستقبل مبا أن مدة عمر بعثات السواتل ال ميكن ضمانها.

الشكل  :2.5عوامة غاطسة تنزل إلى عمق قرابة  2000متر.
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الشكل  :2.6رسم بياني لشبكات الرصد املوقعي املستدامة والعاملية للمحيطات في أيار /مايو  ،2009مع بيان النسبة املئوية
احملرزة من الهدف األولي الذي حدده للكثافة النظام العاملي لرصد املناخ ( .)GCOS-92وإلدامة الشبكات ،يحتاج األمر إلى
وقصر في حتقيق األهداف اإلجمالية احملددة للنظام
استثمار مستمر في إعادة نشر األدوات وصقلها .وقد ظل التقدم يتباطأ ّ
املوقعي.

وميكن رصد مستويات البحر باستخدام طرق مختلفة تشمل مقاييس املد واجلزر ،وأدوات استشعار الضغط
في أعماق احمليطات والقياس من االرتفاع عن طريق الرادارات بواسطة السواتل .وتعود سجالت بعض
قياسات املد واجلزر إلى أكثر من  200عام .وفي حني أن معظم البلدان الساحلية تشغّل شبكات لقياس املد
واجلزر فإن إنشاء شبكات عاملية وإقليمية حملطات مستوى البحر يقوم به النظام العاملي لرصد مستوى سطح
البحر ،الذي تنسقه اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات .وهذا النظام يشغل لتوفير املعلومات األساسية
الوضع فيما يتعلق مبدى مالءمة البعثات امللتزم بها في عام 2010

متغيرات املناخ األساسية
من سواتل احمليطات
اجلليد البحري
مستوى البحر
درجة حرارة سطح البحر
لون احمليط
حالة البحر
متجهات الرياح على
سطح البحر
ملوحة سطح البحر

2016

2012

مالئم

2000 2004 2008

هامشي

1996

1992

1988

1984

1980

غير مالئم

الشكل  :2.7احلدود الزمنية ملالءمة تغطية السواتل للمحيطات في املاضي والتزامات بعثات املستقبل ،بحسب متغيرات املناخ
األساسية.
57

لبرامج البحوث األوقيانوغرافية الدولية ،مبا في ذلك تلك املكرسة لدراسة جوانب تغير املناخ .والعنصر
الرئيسي املكون له هو “الشبكة األساسية للنظام العاملي لرصد مستوى سطح البحر” ،الذي يشمل قرابة
 290محطة في جميع أنحاء العالم ،ومعظمها حالي ًا موضع التشغيل ،ويشكل العمود الفقري لشبكة أكثر
ال للنظام
توزيعاً .وكما هو احلال بالنسبة لشبكات رصد عديدة أخرى ،تعد استدامة احملطة حتدي ًا متواص ً
العاملي لرصد مستوى البحر.
2.5

نظم رصد األرض

املتطلبات الرئيسية
إن خصائص سطح األرض متنوعة جداً وتختلف بسرعة من مكان آلخر .وعوامل االرتفاع ،واالنحدار،
والتربة ،ومحتوى املاء ،والغطاء النباتي ،كلها أمور تؤثر تأثيراً مباشراً على املناخ من خالل التبادل احلراري،
وأرصدة املياه ،وتدفقات الكربون ،واخلصائص االنعكاسية (البياض) .والثلج واجلليد ،سواء كظاهرة فصلية
أو في أشكال دائمة أكثر مثل األنهار اجلليدية والصفائح اجلليدية والتجمد الدائم ،يلعبان دوراً هام ًا من
خالل بياضهما العالي وتأثيرهما على التبادل احلراري وجريان املياه نتيجة ذوبان اجلليد .والتغيرات السريعة
في استخدامات األرض ،والسيما على مدى اخلمسني عام ًا املاضية ،قد غيرت تغييراً جذري ًا خصائص أنحاء
ال في حالة زوال الغابات االستوائية ،وأحياناً ،في
عديدة من األرض .وحيثما يتعلق األمر مبنطقة كبيرة ،مث ً
حالة التحضر ،ميكن أن يتأثر املناخ اإلقليمي والعاملي .وقرابة  40في املائة من مساحة األرض تشهد اآلن
ال ما من أشكال اإلدارة النشطة .وهناك وعي متزايد باحلاجة إلى فهم املكونات األرضية لنظام املناخ على
شك ً
نحو أفضل ،وآثار هذه التغيرات على املناخ والغالف احليوي ،واملجتمع البشري.
نظم وأوضاع رصد األرض في الوقت احلاضر
في حني أن رصد خصائص سطح األرض قد مت بأماكن عديدة ومت تدوينه على عقود ماضية عديدة ،لم يتطور إال
مؤخراً نسبي ًا مفهوم رصد األرض العاملي املنهجي .وألغراض العلوم واخلدمات املناخية ،يحتاج األمر إلى مجموعة
واسعة من النظم إلدراك مختلف أنواع البيانات ،مبا يشمل الغطاء النباتي ،ومرحلة الغطاء النباتي الفصلية ،وصحة
وسمك األنهار اجلليدية ،والغطاء الثلجي ،وتصريف مياه األنهار ،ومدى اتساع األراضي الرطبة ،ونوع
النباتُ ،
التربة ،ورطوبة التربة ،وبيانات استخدام األراضي ،وحرائق البراري ،والعواصف الرملية ،إلخ.
وتوجد مرافق لشبكات الرصد املوقعي العاملي ونظم رصد فضائي ويجري تنسيقها من خالل النظام العاملي
لرصد األرض الذي يوفر العنصر األرضي املكون للنظام العاملي لرصد املناخ وتقوده منظمة األمم املتحدة
لألغذية والزراعة وتشارك في رعايته املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،وكذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة،
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ،واملجلس الدولي للعلوم .وباإلضافة إلى النظام العاملي لرصد
األرض يوجد عدد من اجلهود الدولية األخرى اجلارية لتحسني قدرة الرصد ،مبا فيها سلسلة املشاريع العاملية
لوكالة الفضاء األوروبية.
و ُأحرز تقدم كبير في إقامة العديد من الشبكات األرضية العاملية ،مث ً
ال ألغراض الهيدرولوجيا والتجمد
الدائم واألنهار اجلليدية ،ومن املقرر إقامة شبكة أرضية عاملية لرطوبة التربة .وهناك أيض ًا التزام متزايد من
جانب وكاالت الفضاء بوضع سجالت ذات صلة باملناخ استناداً إلى النظم القائمة .ومن املقرر أو من احلاصل
بالفعل وضع سواتل في مدارات ستركز خصيص ًا على القيام بعمليات رصد رطوبة التربة .وهذا التقدم احملرز
قد أدى إلى حتسني توافر مجموعات البيانات العاملية لعدد من متغيرات املناخ األرضي الهامة.
ال أفرقة خبراء النظام العاملي لرصد األرض وفريق اعتماد
ويجري تطوير آليات محسنة للتنسيق الدولي ،مث ً
منتجات األرض داخل الفريق املعني باملعايرة واالعتماد التابع للجنة سواتل رصد األرض .وهناك جهود
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منسقة جارية لتقييم ومعايرة بعض النواجت األرضية ،وحتسني مراقبة اجلودة وقابلية البيانات للمقارنة ،ودعم
وحتسني الوصول إلى الرصدات األرضية.
2.6

املعلومات االجتماعية – االقتصادية

املتطلبات الرئيسية
يحتاج األمر ،في مجال املناخ ،إلى معلومات اجتماعية – اقتصادية لسببني رئيسيني هما :أو ًال ،أن اإلنسان
ونظمه االقتصادية هي مصدر ومحرك للتغير البيئي ،مبا في ذلك تغير املناخ؛ وثاني ًا أن اإلنسان يتأثر بها وهو
املستخدم للمعلومات واخلدمات املناخية.
على الصعيدين الوطني واحمللي تُعد املعلومات املناخية واالجتماعية – االقتصادية الزمة لتقييم مواطن
الضعف واملخاطر ،وفهم آثار املناخ على النظم الفيزيائية األحيائية ،وتطوير وتنفيذ خدمات مناخية فعالة،
واالستجابة لالحتياجات في مجال التخفيف من تغير املناخ والتكيف معه .ويحتاج األمر إلى معلومات
اجتماعية – اقتصادية حول مدى تعرض السكان ومدى سرعة تأثرهم بتقلبات املناخ .ويتوقف ذلك على
خصائص مثل الدخل ،والتعليم ،والصحة ،واحلصول على اخلدمات العامة .وسرعة التأثر العالية بتقلبية
املناخ وتغيره مرتبطة أحيان ًا ارتباط ًا شديداً بالفقر .والبيانات املوزعة حسب نوع اجلنس وغير ذلك من
املتغيرات مثل السن مفيدة ،عند االقتضاء ،لفهم مواطن ضعف مختلف الفئات .واملعلومات الزمة أيض ًا
حول أوجه ضعف القطاعات الرئيسية في سياق سرعة تأثر املناخ وتغيره ،والبنى األساسية ،وغير ذلك من
عناصر االقتصاد التي قد تتوقف على مكان تواجد منشأة ما أو صناعة ما وحجمها وتصميمها.
أما على املستويني الدولي واإلقليمي فإن املعلومات االجتماعية – االقتصادية الزمة ملعاجلة املسائل ذات
االهتمام املتعدد األطراف املشترك ،والسيما انبعاثات غازات الدفيئة وسائر امللوثات ،واستخدام املوارد
الطبيعية العابرة للحدود مثل البحيرات واألنهار ،وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على نطاق عاملي ،وغير
ذلك من االتفاقات الدولية .ونظراً لسرعة تغير العديد من العوامل االجتماعية واالقتصادية ،فإنه من املفيد
عادة رصد االجتاهات في العناصر الرئيسية.
واملعلومات عن العوامل الثقافية ،من قبيل املعتقدات بخصوص الطقس واملناخ ،والثقة بالسلطة ،والوصول
إلى الشبكات االجتماعية ورأس املال االجتماعي ،واآلراء حول املنفعة العامة واخلاصة هامة أيض ًا لتوفير
اخلدمات املناخية .والسبب في ذلك هو أن هذه العوامل ميكن أن تؤثر في األهمية التي يعلقها الناس على
ال عن التأثير على القبول العام
املعلومات املناخية والكيفية التي يستخدمونها بها في اتخاذ قراراتهم ،فض ً
بالتدابير املتخذة باالستناد إلى املعلومات املناخية.
ُنهج جمع البيانات
يوفر تنوع وتع ّقد املفاهيم االجتماعية والنظم االجتماعية البشرية سياق ًا ينطوي على حتد كبير جداً جلمع
البيانات املنهجي .وبالتالي فإن نظم جمع املعلومات االجتماعية – االقتصادية ذات الصلة بإدارة مخاطر
املناخ أكثر تنوع ًا بكثير وأقل تطوراً من معلومات رصد نظام املناخ نفسه .وباإلضافة إلى ذلك ،للعديد
من أنواع البيانات االجتماعية – االقتصادية أهمية أو مضاعفات سياسية واقتصادية ميكن أن تعيق جتميع
البيانات املوثوقة وقد يؤدي إلى إخفاء البيانات أو املبالغة فيها.
ورغم هذه الصعوبات ،لعلماء االجتماع وعلماء االقتصاد وخبراء الصحة العامة مراجع جيدة من حيث
أدوات احلصول على أنواع البيانات االجتماعية واالقتصادية الالزمة لفهم سبل العيش بشكل أفضل والرد
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على األسئلة التي لها أهمية فيما يتعلق بالسياسات العامة .وتتراوح هذه األدوات بني املتطلبات الشرعية
لتوفير البيانات ،ودراسة جمع بيانات اإلحصاء ،وعينات الدراسات االستقصائية ،والدراسات الطولية
للمجتمعات احمللية أو فئات األعمار ،ورصد السلوك املباشر ،بل وحتى االستشعار عن بعد.
وفي معظم البلدان تكون السلطة اإلحصائية الوطنية املصدر الرئيسي للمعلومات االجتماعية واالقتصادية،
إذ متتلك معلومات مفصلة عن السكان وعن األوضاع العائلية ،والسكن ،واملهنة ،والدخل ،إلخ ،وسواء في
هذه السلطة اإلحصائية أو في وزارة للمالية ستكون معلومات وطنية مفصلة إضافية متاحة عن احلسابات
االقتصادية الوطنية ،ومالمح الصناعة ،والصادرات ،واملخزونات الرأسمالية ،وخصائص السوق ،إلخ.
وحتتفظ سلطات الصحة العامة بسجالت بالصحة وعوامل املرض .ويحتمل أن حتتفظ احلكومات احمللية
واملنظمات القطاعية ،ومعاهد البحث ،واملنظمات غير احلكومية ،مبجموعات بيانات متخصصة تهمها
مباشرة.
وعلى املستوى الدولي يقوم كل من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها ،والبنك الدولي ،وغير ذلك من املنظمات،
بانتظام ،بتوحيد ونشر البيانات االجتماعية – االقتصادية املتأتية من البلدان في أشكال ميكن مقارنتها،
وذلك عادة كجزء من واليات متفق عليها دولياً .وبعض أنواع املعلومات االقتصادية ميكن أن تكون متاحة
من القطاع اخلاص ،مث ً
ال من صناعتي التأمني وإعادة التأمني .وأخيراً تتضمن مادة البحث وفرة كبيرة من
الدراسات املركزة التي ميكن أن تكون وجيهة بشكل خاص في سياق مشكلة محددة.
ومبا أن معظم اخلدمات املناخية التزال محدودة جداً ،فإن البيانات االجتماعية – االقتصادية الالزمة لتطوير
وتنفيذ اخلدمة أو دعم اخلدمة التي لها صلة بصنع القرار ميكن أن يوفرها أيض ًا الزبون املعني أو املجموعة املعنية.
وفي مثل هذه الشراكات فإن البيانات السرية من قبيل سجالت األصول وغير ذلك من املوارد أو أرقام اإلنتاج أو
اخلسائر ،ميكن حمايتها بسهولة .وباملثل فإنه بالنسبة للخدمات املناخية على مستوى املصلحة الوطنية والعامة،
يجب أن تشارك في العملية الوكاالت احلكومية الرئيسية التي متتلك البيانات االجتماعية – االقتصادية ذات
الصلة.
ومبا أن جتميع البيانات االجتماعية – االقتصادية لم يتم تنظيمه بنفس الطريقة املنهجية العاملية النطاق
كما يحصل بالنسبة لرصدات املناخ فإنه التزال هناك حاجة إلى تنسيق وتوحيد املفاهيم واملناهج التي
ميكن أن تستند إليها اخلدمات املناخية في بلد ما بسهولة أكبر .وهذه احلاجة معترف بها بالفعل ويرد
التطرق لها في برامج البحث الدولية بشأن اجلوانب البشرية للمناخ والبيئة مثل البرنامج الدولي لألبعاد
البشرية للتغير البيئي العاملي (الذي يشارك في رعايته املجلس الدولي للعلوم واملجلس الدولي للعلوم
االجتماعية) ،والبرنامج الدولي للبحوث املتكاملة بشأن مخاطر الكوارث (الذي يشارك في رعايته
املجلس الدولي للعلوم ،واملجلس الدولي للعلوم االجتماعية ،وإستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من
الكوارث) والبرنامج الدولي للغالف األرضي والغالف احليوي (الذي يشارك في رعايته املجلس الدولي
للعلوم).
2.7

مراقبة اجلودة وتبادل البيانات املناخية

جودة البيانات ومعاييرها
باستثناء التطبيقات على املستوى احمللي ال ميكن استخدام الرصدات املناخية بكل ثقة ما لم تف باملعايير
الدولية القائمة من حيث كيفية قياسها ومراقبة جودتها .واملعايير املشتركة ومعايير مراقبة اجلودة تسمح
ال عن استعمال املنهجيات التي تستخدم البيانات بشكل ُيعتمد عليه في
مبقارنة النتائج بني البلدان ،فض ً
جميع أنحاء العالم .وعمليات رصد املناخ تتم في إطار مجموعة واسعة من الظروف ونظم اإلدارة ،غير أنها
حتتاج مع ذلك إلى أن تكون ذات جودة متماسكة عاملياً ،بأقل ما ميكن من الثغرات في السجل على مر الزمن
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اإلطار  :2.5إعادة حتليل رصدات املاضي
في علوم املناخ ،تعد إعادة التحليل طريقة إلقامة
سجالت مناخية عالية اجلودة تستخدم مجموعة
متنوعة من رصدات املاضي مترافقة مع منوذج
الستخالص أفضل تقدير لكيفية تطور النظام املناخي
على مر الزمن.
ويتألف سجل املناخ من حتليل الرصدات املأخوذة
ألغراض عديدة أخرى ،مثل التنبؤ بالطقس في
الغالف اجلوي أو في البحوث األوقيانوغرافية .لكن
بسبب التغيرات في ممارسات الرصد ونظم استيعاب
البيانات ،ليست مجموعات البيانات املناخية العديدة
متجانسة .فالسجل ميكن أن يكون قصيراً جداً مبا
ال يسمح بتوفير معلومات على نطاق عقدي أو قد
ال تكون املعلومات متماسكة بسبب التغيرات العملية
وعدم وجود بيانات شرحية مالئمة .وهذا ميكن أن
يجعل من الصعب تفسير التقلبات في األجل الطويل
وحجبها.

التشغيلية لالستخدام في دراسات تقلبية املناخ في
األجل الطويل .وميكن أن تتأتي الرصدات من مصادر
مختلفة جداً من بينها السفن ،والسواتل ،واحملطات
األرضية ،والرادارات .وباستخدام نفس النموذج،
بإمكان العلماء بحث عمليات إحصائيات وديناميكا
املناخ /الطقس دون التعقيدات التي ميكن أن تتسبب
فيها التغيرات في النماذج .ومجموعات بيانات إعادة
التحليل هذه متتد حالي ًا على فترات تصل إلى  40سنة
وتوفر االستبانة الفضائية والزمنية التي يفتقر لها األمر
أحيان ًا في مجموعات بيانات الرصد املناخية.

وأصبحت عمليات إعادة حتليل السلسلة املتعددة
العقود لرصدات املاضي مورداً هام ًا مستخدم ًا على
نطاق واسع لدراسة عمليات الغالف اجلوي والعمليات
األوقيانوغرافية وإمكانية التنبؤ بها .ومنذ اقتراح إعادة
التحليل ألول مرة مت إحراز تقدم كبير في قدرتنا على
وضع تقديرات عالية اجلودة ومتجانسة من الناحية
الزمنية ملناخ املاضي .وباستمرار تطور التحليل في
وبالتالي تطلب األمر جهوداً كبيرة لتحقيق التناسق بني مجاالت احمليطات واألراضي واجلليد البحري ،هناك
البيانات املرصودة جلعلها أكثر فائدة ألغراض املناخ ،قدرة محتملة هائلة ملزيد التقدم وحتسني معرفة سجل
مثل البحث واملراقبة .ومجموعات بيانات إعادة املناخ املاضي.
التحليل يتم وضعها باستخدام مناذج عصرية ثابتة
من نظم متثل البيانات املطورة ألغراض التنبؤ الرقمي
بالطقس .وبالتالي فهي أكثر مالءمة من التحاليل

وبكثافة فضائية وتواتر زمني مالئمني .وإعادة التحليل تقنية متينة جداً إلقامة سجل مناخي عالي اجلودة من
رصدات املاضي من مجموعة واسعة من املصادر مت تطويرها مؤخراً .وهي تساعد في جعل السجل التاريخي
أكثر فائدة للبحث والرصد في مجال املناخ (انظر اإلطار .)2.5
ومعايير توفير األدوات وأساليب الرصد يقوم بتطويرها خبراء دوليون وحتددها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وغيرها من الوكاالت الدولية في وثائق ومواصفات رسمية .وعلى سبيل املثال فإن الرصدات املنسقة في إطار
النظام العاملي املتكامل للرصد التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تتبع اإلجراءات النموذجية احملددة من
خالل العمل املكثف للجان الفنية مبوجب إطار إدارة اجلودة .واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي تعترف بهذه
املعايير وتعترف أيض ًا باملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بوصفها هيئة مختصة ومأذونة لوضع املعايير .ويوجد
أيض ًا عدد من املعايير ذات الصلة بالرصدات اخلاصة بقطاعات محددة .فالفريق املعني بالرصدات األرضية هو
في طور وضع إطار ُيعرف بالبيانات املناخية املتكاملة لوضع مبادئ توجيهية لتيسير تبادل رصدات البيانات
من العديد من املصادر ومقارنتها بشكل له مغزى.
وباملثل ،وللمساعدة على تأمني جودة الرصدات ومتاسكها ،وضع النظام العاملي لرصد املناخ مجموعة مبادئ
لرصد املناخ لتوجيه جمع الرصدات املناخية املوقعية وبالسواتل ،وحفزها وحتليلها 1.وهذه املبادئ أيدها عدد
1
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ال أحيان ًا أو مجاني ًا للمنظمات التي يتعني
من الهيئات الفنية احلكومية الدولية .غير أن تنفيذها ليس أمراً سه ً
عليها تغيير اإلجراءات والنظم لكي متتثل لهذه املبادئ التوجيهية.
وهناك أيض ًا عدد من املبادرات الدولية اجلارية إلنقاذ البيانات ،مبا في ذلك املبادرات اجلارية حتت رعاية
الفريق املعني مبشروع إعادة بناء رصدات دوران الغالف اجلوي فوق األرض وغير ذلك من اجلهات في إطار
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .وتهدف هذه املبادرات إلى تأمني البيانات وجردها ،وإسداء املشورة حول
أفضل املمارسات للتعامل مع مخطوطات البيانات والبيانات املخزنة بتكنولوجيات متقادمة ،وإتاحة بناء
القدرات للموظفني الوطنيني.
دور مراكز البيانات الوطنية والدولية
تشرف املراكز الوطنية واملراكز الدولية املتخصصة التي تدعمها البلدان املستضيفة على عدد من األنشطة
الهامة التي لها صلة بجمع البيانات ورصدها وحفظها وإعادة توزيعها .ومراكز البيانات الدولية أنشئت
ملجموعات عديدة من املتغيرات ذات الصلة باملناخ .والبعض منها يقوم برصد وحتسني تدفق البيانات
وجودتها ،في حني تعمل مراكز أخرى كمحفوظات دولية فتقوم بجمع البيانات العاملية ومراقبة جودتها
وحفظها وإتاحتها للمستخدمني .وميكن نقل البيانات إلى مراكز البيانات في الوقت احلقيقي تقريب ًا أو بأثر
رجعي ،ويحصل ذلك في بعض احلاالت من خالل الربط املباشر بني احلواسيب بني املركز ومحفوظات منتج
البيانات .ومراكز املعايرة الدولية حتتفظ بأدوات مرجعية عاملية وجتري مقارنات منتظمة لنقل املعايرات إلى
األدوات النموذجية الوطنية .وهناك طلبات متزايدة على هذا العمل احليوي الذي تقوم به “في اخلفاء”
املراكز الدولية واإلقليمية املتخصصة مبا يتفق وتزايد االهتمام بجودة البيانات املناخية وتزايد حجم وتنوع
البيانات على مر الزمن.
آليات تبادل البيانات املناخية
إن تكنولوجيا ونظم تبادل البيانات موجودة بشكل عام في معظم البلدان ،ولو أن سرعة وطاقة النظم في
العديد من البلدان النامية بعيدتان كل البعد عن أن تكونا كافيتني .ويجري حالي ًا تطوير نظام جديد
ملعلومات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ليستخدم بوصفه البنية األساسية العاملية املنسقة لالتصاالت
السلكية والالسلكية وإدارة الطقس واملناخ واملاء وما يتصل بذلك من بيانات (انظر الشكل  .)2.8وسوف
يحل ذلك تدريجي ًا محل النظام العاملي لالتصاالت السلكية والالسلكية القائم التابع للمنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية والذي تشغله البلدان بشكل تعاوني على مدى  24ساعة في اليوم وسبعة أيام في األسبوع.
وقد مت تصميم نظام املعلومات للوفاء باالحتياجات العاملية للجمع والنشر الروتينيني ليس فقط لبيانات
الرصد وإمنا أيض ًا ملنتجات التحليل ذات القيمة املضافة .وسيدعم أيض ًا احتياجات املستخدمني لتحديد
موقع البيانات والوصول إليها ونقلها.
وتتمثل مبادرة أخرى للمساعدة على تيسير الوصول إلى البيانات املناخية على نطاق واسع في مركز معلومات
نظم الرصد العاملي الذي أنشأه النظام العاملي لرصد املناخ ،والذي أنشئ بوصفه بوابة مباشرة ال متتلك بنفسها
بيانات وإمنا توفر نقطة وصول مشتركة ملجموعات بيانات وحتليالت البيانات العاملية واإلقليمية الستخدامها
يفصل مختلف نظم الرصد
في جوانب مختلفة من البحث في مجال املناخ .ويوفر املركز مصدراً رئيسي ًا ّ
العاملية عن طريق إعطاء فكرة عامة متكاملة عن البيانات واملعلومات واخلدمات التي يتألف منها كل واحد
من هذه النظم.
وأنشئ نظام البيانات العاملي التابع للمجلس الدولي للعلوم في عام  2008للجمع بني مراكز البيانات العاملية
القائمة بذاتها وفرادى الدوائر لتشكيل نظام مشترك وعاملي التشغيل لتوزيع البيانات .ولهذا النظام قاعدة
متعددة االختصاصات وجغرافية تشمل مراكز البيانات العاملية للعديد من االختصاصات ذات الصلة
باخلدمات املناخية ،مبا فيها تلك التي تندرج خارج إطار علوم املناخ الفيزيائية .واليزال النظام قيد التطوير،
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ال عن العديد من مراكز ودوائر وأنشطة
وأبدى أكثر من  100مركز ودائرة احتادية للبيانات العاملية ،فض ً
البيانات األخرى ،اهتمام ًا باالنضمام إلى النظام اجلديد.
ومنظومة نظم البنى األساسية املشتركة التابعة للنظام العاملي لرصد األرض يجري أيض ًا تطويره لضمان
وصول املستخدمني النهائيني لبيانات رصد األرض بشكل فعلي وفعال إلى كامل عمليات رصد األرض من
تيسر التشغيل املتبادل لكامل مضمون
خالل منظومة النظام العاملي لرصد األرض .والبنية األساسية املشتركة ّ
مساهمة منظومة النظام العاملي لرصد األرض وتشجع استخدام املعايير واملراجع وأفضل املمارسات واملعايرة
املشتركة مَوتثل البيانات.
مبادئ تبادل البيانات
ال في جمع البيانات وتبادلها احلر الالزمني للتنبؤات واإلنذارات املتعلقة
لقد تعاونت احلكومات طوي ً
بالطقس .واألساس املنطقي للتبادل احلر لبيانات الطقس بسيط أال وهو أن الطقس في موقع ما يتوقف على ما
يحدث في أماكن أخرى في العالم ،مما يجعل من غير العملي كلي ًا ومن غير املجدي من الناحية االقتصادية
أن يجمع كل بلد مبفرده معلومات باستقالل عن بقية العالم .وهكذا فإن احلكومات جتمع وتتبادل عن طيب
خاطر بيانات الطقس من أقاليمها مستخدمة معايير مشتركة ،علم ًا منها أنها ستجني منافع من استثمارات
غيرها من البلدان في نظم الرصد ،مبا يعزز سالمة وصحة مواطنيها ومؤسساتها .كما أنها جتني أيضاً ،وهذا
أمر قد يكون أقل وضوحاً ،منافع من التعاون الدولي – وبشكل خاص من االنتشار السريع للعلوم احلديثة
حتسن فعالية وجودة استثماراتها في رصد الطقس والتنبؤ به ،مبا يؤدي إلى استخدام أفضل
واألساليب التي ّ
ملعلومات الطقس في القطاعات االقتصادية .وتوحيد األساليب ومراقبة اجلودة عنصران قيمان في هذه املنافع
“غير املرئية” التي لها صلة بالتعاون.

اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﻨﺴﻘﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻸرﺻﺎد اﳉﻮﻳﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ
اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻊ أو إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺒﺎدئ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺘﺒﺎدل
ﻣﺮاﻛﺰ وﻃﻨﻴﺔ

ﺷﺒﻜﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﺴﻘﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﳉﺎﻣﻌﺎت ،ﻣﻮﻓﺮو اﳋﺪﻣﺎت
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺗﻞ ،ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺒﺤﺚ ،اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻣﺮاﻛﺰ اﻷدوات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻌﺎﳌﻲ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳉﺮﻳﺎن اﻟﺴﻄﺤﻲ،
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى ...

الشكل  :2.8رسم بياني لنظام ممكن للمعلومات عن اخلدمات املناخية يشمل نظام معلومات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وسائر الشبكات القائمة على اإلنترنت والشبكات اخلاصة العاملة في إطار مجموعة مبادئ للتشغيل املتبادل.
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واملناخ ،مثله مثل الطقس ،ال يعرف أية حدود سياسية ،ومن احليوي أن يتم بسرعة وبشكل موثوق تقاسم
الرصدات الالزمة لدعم اخلدمات املناخية في جميع أنحاء العالم وبأشكال متفق عليها .واتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ تسلم بطبيعة املصلحة العامة للبيانات املناخية وتطلب من األطراف في االتفاقية
تشجيع الوصول إلى البيانات املناخية وتبادلها .وباملثل ،تشجع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،واللجنة
الدولية احلكومية لعلوم احمليطات التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ،والفريق املعني برصدات
األرض ،التبادل احلر واملفتوح للبيانات فيما بني الدول األعضاء واألقاليم.
2.8

آليات التنسيق العاملية

األساس املنطقي للتنسيق
معظم الرصدات ذات الصلة باملناخ تقوم بها وكاالت وطنية أو وكاالت تنشئها مجموعات من البلدان
ألغراض معينة .وبالتالي فإن األمم التي تتصرف بشكل فردي أو جماعي ،هي املسؤولة عن تنفيذ وتشغيل
نظم الرصد ،لتنسيق أنشطتها من خالل برامج دولية ولقرار كيفية تبادل بياناتها .وآليات التنسيق الدولية
متكن األطراف ذات الصلة من املشاركة في حتديد وتنفيذ األنشطة املراد االضطالع بها .وهذا ضروري
بشكل خاص لنظم الرصد العاملية نظراً للموارد املالية الهائلة واخلبرة الفنية العالية الالزمة لهذا الغرض.
آليات التنسيق القائمة
توجد آليات دولية عديدة لتنسيق مختلف نظم وبرامج الرصد التشغيلية التي تلبي االحتياجات الوطنية
والدولية ذات الصلة باملناخ .وهذه اآلليات تطورت على مر الزمن بوصفها إمكانيات تكنولوجية ،واتسعت
رقعة الطلبات على البيانات وهي تشمل اآلن مجموعة واسعة من االهتمامات انطالق ًا من اإلشراف بشكل
عام ووصو ًال إلى االحتياجات الفنية العالية التخصص .والصورة اإلجمالية الناجتة عن ذلك محيرة بعض
الشيء للوافدين اجلدد ،لكن األدوار املميزة واملترابطة لكل آلية من اآلليات تفهمها املنظمات املعنية فهم ًا
جيداً ،وهذه األدوار ليس فيها إال قدر قليل من التداخل من الناحية العملية .وباإلضافة إلى التنسيق النزولي
التقليدي في إطار املسؤولية املباشرة عن اإلدارة أو الترتيبات “الشاملة” ،ميكن أن يحصل التنسيق إلى جانب
البرامج التي لها مشاغل مشتركة أو فيما بني هذه البرامج ،بل وحتى في اجتاه صعودي انطالق ًا من البرامج
املتخصصة .وهنا سنقتصر على وصف العناصر الرئيسية املكونة قصد بيان الطاقات األساسية القوية القائمة
والتي ميكن تعزيزها لتحسني التنسيق الدولي لألغراض ذات الصلة بالبيانات املناخية .غير أن آليات تنسيق
نظم الرصد وجمع البيانات في امليادين البيئية واالجتماعية – االقتصادية أقل تطوراً بكثير.
النظام العاملي لرصد املناخ
النظام العاملي لرصد املناخ هو اإلطار الذي من خالله يكفل الشركاء فيه عمل نظمهم للرصد العاملي التي
حتظى برعاية فردية ومشتركة مع ًا لتلبية االحتياجات الوطنية والدولية اإلجمالية في مجال الرصدات ذات
الصلة باملناخ .وهو نظام شامل لنظم رصد املناخ يتألف من الشبكات ذات الصلة باملناخ في مجاالت الغالف
اجلوي واألرض واحمليطات .وتتمثل العناصر الرئيسية املكونة له في ما يلي:
•
•

•
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النظام العاملي املتكامل للرصد التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛
النظام العاملي لرصد احمليطات الذي تشارك في رعايته اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات التابعة
ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
النظام العاملي لرصد األرض الذي تشارك في رعايته منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة.

وييسر النظام العاملي لرصد املناخ توفير معلومات شاملة عن كامل املنظومة املناخية عن طريق إدراج مجموعة
متعددة االختصاصات من اخلصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ،فض ً
ال عن العمليات في مجاالت
الغالف اجلوي ،واحمليطات ،والهيدرولوجيا ،والغالف اجلليدي ،واألرض .وهو مصمم لدعم جميع
جوانب برنامج املناخ العاملي واجلوانب ذات الصلة باملناخ وغير ذلك من البرامج العاملية ،والسيما عمل
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ .وشبكات
الرصد العاملية واإلقليمية والوطنية التي تساهم في النظام العاملي لرصد املناخ توفر معظم البيانات املستخدمة
لتحليل املناخ والتنبؤ به والكشف عن تغيره.
ويبرز حتديث خطة تنفيذ النظام العاملي لرصد املناخ لعام  2010مجموعة من اإلجراءات الالزم اتخاذها
لتنفيذ وصيانة نظام عاملي شامل لرصد املناخ .وتتضمن اخلطة  138إجراء موصى باتخاذه ،وفي الغالب على
مدى األعوام اخلمسة املقبلة ،في مختلف ميادين الغالف اجلوي واحمليطات واألرض .والعديد من اإلجراءات
ال فستوفر رصدات ملتغيرات املناخ األساسية
املقترحة جار اتخاذه بالفعل .وإذا مت تنفيذ اخلطة تنفيذاً كام ً
الالزمة إلحراز تقدم ملحوظ في توفير املنتجات واخلدمات املناخية العاملية ،ودعم البحث ،والنمذجة،
والتحليل ،وأنشطة بناء القدرات ،وفي نفس الوقت التطرق للحاجة إلى سجالت رصد لتحسني التنبؤات
املناخية الفصلية والشاملة لعدة سنوات.
املنظومة العاملية لنظم رصد األرض
املنظومة العاملية لنظم رصد األرض آلية حكومية دولية أنشئت في عام  2005لتوسيع قدرة رصدات األرض
لدعم اتخاذ القرارات في جميع مكونات املجتمع .وهذه املنظومة التي تقودها بلدان عديدة راعية في الفريق
املعني بالرصدات األرضية ،تهدف إلى الربط بني الرصدات الشاملة من جميع املنصات مبزيد من الفعالية
قصد تلبية احتياجات تسعة مجاالت مجتمعية رئيسية :الزراعة ،والنظم اإليكولوجية ،والتنوع األحيائي،
والطقس ،واملناخ ،واملاء ،والكوارث ،والطاقة ،والصحة .ومجموعة ممارسات الفريق املعني بالرصدات
األرضية قد أنشئت ملوضوعات محددة في هذه املجاالت .والنظام العاملي لرصد املناخ قد مت حتديده بوصفه
العنصر املكون لرصد املناخ في املنظومة العاملية لنظم رصد األرض.
تنسيق نظم السواتل
يوجد حالي ًا عدد من اآلليات لدعم تنسيق رصد املناخ من السواتل .وتشمل هذه اآلليات فريق
تنسيق لسواتل األرصاد اجلوية واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض .واجلهود جارية حالي ًا لتنسيق
وضع سجالت مناخية تاريخية من السواتل وتوحيد املعايرة من خالل النظام الفضائي العاملي لتوحيد
املعايير .واملنظمة األوروبية الستخدام السواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية تعمل على تلبية احتياجات
الدول األعضاء فيها ،وعددها  26دولة ،في مجال التنسيق ،وكذلك خمسة بلدان أخرى تربطها بها
اتفاقات تعاون .كما تبذل وكالة الفضاء األوروبية جهوداً تنسيقية ،مبا في ذلك من خالل مبادرتها
اخلاصة بتغير املناخ.
وبرنامج الفضاء التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ينسق مسائل وأنشطة السواتل البيئية في جميع
برامجه ويوفر توجيه ًا بشأن القدرة احملتملة لتقنيات االستشعار عن بعد في األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
واالختصاصات والتطبيقات ذات الصلة .وشبكة املعاجلة املنسقة املستدامة للبيانات الساتلية البيئية
من أجل مراقبة املناخ شبكة مرافق تؤمن التوفير املستمر واملستدام ملنتجات السواتل العالية اجلودة التي
لها صلة مبتغيرات املناخ األساسية على نطاق عاملي ،مبا يستجيب ملتطلبات املنظومة العاملية لنظم رصد
األرض.
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املراقبة العاملية للطقس
برنامج املراقبة العاملية للطقس التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية هو البرنامج التعاوني الدولي الطويل العهد
الذي ينظم جتميع معلومات األرصاد اجلوية وتوزيعها في الوقت احلقيقي على نطاق عاملي .ومبا أن نسبة كبيرة
من رصدات املناخ مصدرها رصدات الطقس فإن برنامج املراقبة العاملية للطقس يوفر قدرة تأسيسية لتوليد
البيانات املناخية .وهو يجمع بني نظم الرصد ،ومرافق االتصاالت السلكية والالسلكية ،وجتهيز البيانات ،ومراكز
التنبؤ ،التي يديرها األعضاء ،ويشمل تنفيذ العناصر املترابطة الثالثة التالية وإدارتها وتطويرها باستمرار:
•

•

•

النظام العاملي للرصد ،الذي يتألف من املرافق والترتيبات للقيام بالرصدات باحملطات على األرض وفي
البحر ومن الطائرات ،ومن سواتل الرصد البيئي وغير ذلك من احملطات؛
النظام العاملي لالتصاالت السلكية والالسلكية ،الذي يتألف من الشبكات املتكاملة ملرافق ومراكز
االتصاالت السلكية والالسلكية؛
النظم العاملية لتجهيز البيانات والتنبؤ ،وهو يتألف من املراكز العاملية واإلقليمية املتخصصة واملراكز
الوطنية لألرصاد اجلوية ،ويوفر البيانات املجهزة والتحاليل ومنتجات التنبؤ.

تنسيق نظم البيانات غير بيانات األرصاد اجلوية
توجد ترتيبات تنسيق ملعظم نظم الرصد العاملية النطاق التي تقودها عادة كيانات األمم املتحدة نيابة عن
احلكومات أو املنظمات العلمية الدولية التي تشرف على ميادين املعرفة املتخصصة .وعلى سبيل املثال فإن
تنسيق النظام العاملي لرصد األرض تستضيفه منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة التي تقوم أيض ًا بتنسيق
اجلمع واالستعراض العامليني للمعلومات الزراعية .وملنظمة الصحة العاملية نظم رصد في جميع أنحاء العالم
فيما يتعلق باألمراض ،مبا في ذلك تلك التي تتأثر بأمناط الطقس وأمناط املناخ املوسمية .وينسق برنامج األمم
املتحدة للبيئة مجموعة واسعة من برامج رصد البيئة ،كجزء من واليته املتمثلة في رصد حالة البيئة العاملية
وجمع املعلومات البيئية ونشرها.
وهناك كيانات أخرى في منظومة األمم املتحدة تضطلع مبسؤوليات التنسيق ذات الصلة باملناخ في مجال
اهتمامها ،ومن بينها أمانة اتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.
وحرائق البراري تعتبر مثا ًال مهم ًا للتنسيق الذي ُيشرك املنظمات احلكومية واملنظمات غير احلكومية ،ويشمل
اإلدارة العملية والبحث العلمي فيما يتصل باحلرائق (انظر اإلطار  .)2.6ويشرف االحتاد الدولي لالتصاالت
السلكية والالسلكية على توزيع الترددات الالسلكية ويعتمد املعايير لضمان إرسال املعلومات املتأتية من
نظم الرصد البرية والفضائية من جميع األنواع بشكل فعال.
التنسيق بشأن املعلومات االجتماعية – االقتصادية ذات الصلة باملناخ
إن التنسيق أقل تطوراً فيما يتعلق بعمل الرصد االجتماعي – االقتصادي ذي الصلة باخلدمات املناخية .وجلنة
األمم املتحدة اإلحصائية جتمع بني كبار اإلحصائيني من الدول األعضاء في األمم املتحدة ،وهي مسؤولة عن
األنشطة اإلحصائية الدولية ،والسيما عن حتديد املعايير اإلحصائية ،وتطوير املفاهيم والتقنيات وتنفيذها
على الصعيدين الوطني والدولي .وتشرف أيض ًا على عمل شعبة األمم املتحدة اإلحصائية .وتعتبر منظمات
دولية عديدة أخرى ،مثل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدولي
والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ،جهات فاعلة رئيسية في تطوير اإلحصاءات
االجتماعية – االقتصادية وتنسيقها.
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اإلطار  :2.6التنسيق في إدارة ح رائق الب راري
حرائق البراري مثال هام للتنسيق الذي يشمل
املنظمات احلكومية وغير احلكومية وميتد على
نطاق اإلدارة العملية للحرائق والبحث العلمي في
هذا املجال.
وحتت القيادة الطويلة العهد للمركز العاملي لرصد
احلرائق ،وهو شعبة فرعية تابعة ملعهد Max
 Planckللكيمياء وجامعة األمم املتحدة ،ومقره
بجامعة فرايبورغ ،بأملانيا ،مت تطوير مجموعة
واسعة من جهود التنسيق والتعاون في مجال تبادل
البيانات ،والبحوث ،وإدارة الغابات واحلرائق ،وما
يتصل بذلك من بناء قدرات .ومت تطوير أربع
عشرة شبكة إقليمية حتت مظلة الشبكة العاملية
حلرائق البراري في إطار إستراتيجية األمم املتحدة

بتزايد خطر احلرائق التي تهدد النظم اإليكولوجية
للغابات وإدارتها املستدامة ،وأوصت منظمة
األغذية والزراعة بتعزيز دعمها للبلدان للتصدي
لهذه املسائل ،مبا في ذلك عن طريق تبادل
املعلومات واخلبرات ،والربط الشبكي ،واستنباط
املبادئ التوجيهية الطوعية واإلستراتيجيات ،وبناء
القدرات ،والتعاون الدولي .والرصدات من النظم
الفضائية ومحطات النظام العاملي للرصد التابع
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تشكل العمود
الفقري لوضع نظام عاملي لإلنذار املبكر بحرائق
البراري.

الدولية للحد من الكوارث ،و ُيعقد مؤمتر علمي –

فني دولي هام كل أربعة أعوام ،وتنعقد بانتظام
جلنة استشارية دولية متعددة أصحاب املصلحة.
والتعاون الدولي يتم تعزيزه من خالل اتفاقات
ثنائية وتطوير معايير طوعية متفق عليها دولي ًا لنظم
التدريب والتشغيل في إدارة احلرائق باالستناد إلى
الكفاءة ،تقوم على أحدث منجزات العلم .ومت
السعي إلى اإلقرار احلكومي الدولي من خالل
جلنة الغابات التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة التي اعترفت في آذار/مارس 2007

كثافة احلرائق وتزايد قوتها
 1أيلول/سبتمبر 2008
املناطق العشبية فقط
املفتاح
الصحراء الكبرى
0 - 250
250 - 1 250
1 250 - 2 500
2 500 - 5 000
> 5 000

HFI

بالكيلومترات

0       375   750             1 500          2 250         3 000

الشكل  :B2.6مثال ملنتج من منتجات النظام العاملي لإلنذار املبكر بحرائق البراري.
املصدر :املركز العاملي ملراقبة احلرائق.
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2.9

توفير املوارد لنظم الرصد

إن املوارد البشرية واملالية الالزمة إلقامة وصيانة نظم الرصد التشغيلية ذات شأن لكن حصة امليزانية الوطنية
املرصودة لهذا الغرض في معظم البلدان صغيرة للغاية مع ذلك .فالتكلفة العاملية اإلجمالية لصيانة وتشغيل
الشبكات القائمة والنظم واألنشطة الالزمة لتلبية االحتياجات في مجال املناخ ،والتي ليست في العديد من
احلاالت مصممة خصيص ًا ألغراض املناخ ،تقدر مبا بني  5و 7باليني من الدوالرات في السنة حسب خطة
التنفيذ التي أعدها النظام العاملي لرصد املناخ للنظام العاملي لرصد املناخ دعم ًا التفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغير املناخ (خطة  2010احملدّ ثة) .وهذا ميثل قرابة  0,01في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي
السنوي وقدره  58ترليون دوالر أمريكي.
وحسب نفس اخلطة فإن التكاليف اإلضافية لتنفيذ اإلجراءات البالغ عددها  138إجراء في مجاالت الغالف
اجلوي واحمليطات واألرض واإلجراءات الشاملة لعدة قطاعات ،لتحسني شبكات النظام العاملي لرصد املناخ
لتلبية االحتياجات تبلغ  2,5بليون دوالر في السنة .وهذه التكاليف اإلضافية تشمل تكاليف زيادة النظم
القائمة دعم ًا لالحتياجات في مجال املناخ ،وملواصلة البعض من الشبكات القائمة والنظم واألنشطة املضطلع
بها ألغراض البحث بدون أية خطط الستمرارها ،والنتقال النظم من البحث إلى العمليات ،وللنظم اجلديدة
الالزمة لتلبية االحتياجات في مجال املناخ .وتشمل اخلطة إجراءات محددة لتحسني توافر بيانات شبكة
الرصد السطحي التابعة للنظام العاملي لرصد املناخ في الوقت احلقيقي تقريب ًا وكذلك البيانات التاريخية،
ولتحسني تشغيل شبكات رصد الهواء العلوي ،وتقدر تكلفة كلتيهما مبا بني  10و 30مليون دوالر في
السنة.
2.10

االستنتاجات

لدى استعراض جمع الرصدات واملعلومات املناخية وتبادلها ،خلصت فرقة العمل إلى ما يلي:

 - 1لدعم اخلدمات املناخية يحتاج األمر إلى رصدات عالية اجلودة في كامل املنظومة املناخية وكذلك
إلى رصدات للمتغيرات االجتماعية – االقتصادية ذات الصلة .والقدرات القائمة لرصد املناخ
وتبادل البيانات توفر أساس ًا متين ًا لتحسني اخلدمات املناخية عاملياً .غير أنه توجد ثغرات رئيسية
في رصدات املناخ ،والسيما فوق احمليطات ،واملناطق القطبية ،واملناطق غير املأهولة بالسكان ،وفي
العديد من البلدان النامية .وهناك أوجه قصور في الرصد املنظم واملوحد للمتغيرات البيولوجية
والبيئية واالجتماعية – االقتصادية ،وهناك حاجة إلى ضمان تكامل هذه املتغيرات على نحو مالئم
مع البيانات املناخية.
 - 2إن االلتزام بإدامة الرصدات العاملية باستمرار وضمان جودتها غير كاف ،واألمر يفتقر لبعض أنواع
البيانات الالزمة لفهم أطوار املنظومة املناخية .ويجب تعزيز شبكات الرصد لسد الثغرات القائمة
في التغطية الفضائية وفي مجموعة املتغيرات املقاسة ،وحتسني الدقة والتواتر عند اللزوم .والعناصر
املكونة الثابتة املوقعية والفضائية للنظام العاملي لرصد املناخ يجب حتقيق استدامتها وتعزيزها عند
اللزوم لدعم حتسني اخلدمات املناخية .وباإلضافة إلى ذلك ،سيحتاج األمر إلى تعزيزات أخرى،
والسيما على املستوى احمللي ،لدعم مجموعة اخلدمات املناخية الكاملة.
 - 3يعد حتسني شبكة رصد املناخ في الغالف اجلوي في العالم النامي خطوة هامة في طريق حتسني
اخلدمات املناخية ألضعف البلدان .ومع التسليم بأن حتسينات عديدة لنظام الرصد العاملي الزمة فإن
اتخاذ إجراءات محددة ومحددة األولوية لتنشيط محطات شبكة رصد سطح األرض وشبكة رصد
الغالف العلوي الصامتة املوجودة في العالم النامي من شأنه أن يكون طريقة فعالة من حيث التكلفة
لتحقيق هذه الغاية .ومن شأنه أن يساعد أيض ًا في حفز تطوير شبكات الرصد الوطنية واحمللية.
 - 4املناخ ال يعرف أية حدود سياسية – ومن احليوي بالتالي تقاسم الرصدات الالزمة لدعم اخلدمات
املناخية بسرعة وبشكل موثوق على املستويات العاملي واإلقليمي واحمللي .ويحتاج األمر إلى مزيد
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من النقاش بني احلكومات لتعزيز الوصول إلى البيانات وتقاسمها .ويحتاج األمر أيض ًا إلى بذل املزيد
من اجلهود لتحسني التشغيل املتبادل ملختلف مجموعات البيانات ،مبا في ذلك فيما بني الرصدات
ونتائج النماذج ،والتغلب على القيود املفروضة على الوصول بسبب املشاكل الفنية ،مثل النماذج
غير املالئمة وجتهيز البيانات املتقادمة العهد ونظم احلفظ في األرشيف.
 - 5البنى األساسية املادية القائمة أو الناشئة لتبادل البيانات ،مبا فيها تلك التي تشغل كجزء من نظام
معلومات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ونظام البيانات العاملية للمجلس الدولي للعلوم ،ميكن أن
توفر أساس ًا مفيداً إلتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات واملعلومات واخلدمات املناخية .ودور هذه
النظم احملتمل في دعم أهداف اإلطار العاملي للخدمات املناخية يجب أخذه بعني االعتبار لدى
التخطيط لتنفيذه.
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الفصل 3

البحوث الداعمة
للخدمات املناخية
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3.1

مقدمة

توفر بحوث املناخ األساس الالزم للخدمات املناخية من خالل تطوير وحتسني التقنيات املستخدمة لفهم
تقلبية املناخ وتغيره الطبيعيني والناجمني عن فعل اإلنسان ،والتنبؤ بهما .ويتعني ،إلرساء أساس علمي
سليم للخدمات املناخية ،املزج بني بحوث املناخ بالبحوث األخرى املتعلقة بالكيفية التي يؤثر بها املناخ على
املجتمع والبيئة .ويتعني أيض ًا فهم الكيفية التي ميكن بها استخدام املعلومات املناخية التي يكتنفها قدر من
ال تنبؤات الطقس ،بأقصى قدر من الفعالية في إدارة املخاطر املناخية .ويصف
عدم اليقني أكبر مما تتضمنه مث ً
هذا الفصل اإلجنازات التي حتققت مؤخراً في علم املناخ جنب ًا إلى جنب مع البحوث القائمة بشأن تأثيرات
املناخ ،ودعم القرار الذي ميكن أن يقوم على أساسه نظام للخدمات املناخية .كما يقدم الفصل استعراض ًا
آلليات تنسيق البحوث القائمة.
3.2

العلم كأساس للخدمات املناخية

لئن كان علم املناخ تقدم تقدم ًا كبيراً في العقود األخيرة ،إال أنه التزال هناك حتديات علمية كثيرة .فهناك
حاجة متزايدة إلى املعلومات عن احلالة املستقبلية للمناخ وتأثيراته على املجتمع بغية دعم صنع القرار
وتطوير التطبيقات العملية .ويرتبط النظام املناخي ارتباط ًا ال انفصام عنه بنظم األرض البيولوجية واألنشطة
البشرية .ويتطلب فهم تأثيرات تقلبية املناخ وتغيره على الناس ،فهم النظم االجتماعية – االقتصادية.
ولذلك تتطلب البحوث الفعالة لتوفير خدمات مناخية نهج ًا متعدد التخصصات لفهم النظام املناخي املادي
ال عن سرعة تأثر املجتمع بالتغيرات في أمناط الطقس
وأيض ًا تفاعله مع النظم الكيميائية والبيولوجية ،فض ً
واملناخ وخصائصهما.
وعلم املناخ وحده ليس كافي ًا لتوفير خدمات مناخية فعالة .فالبحوث املتعلقة بالكيفية التي ميكن بها
للمعلومات تنوير بصيرة صانعي القرارات ومصدري األحكام هامة بصورة جوهرية لهذه اخلدمات أيضاً.
وباملثل ،تلزم أيض ًا بحوث من قطاع العلوم االجتماعية فيما يتعلق باستخدام معلومات غير يقينية كجزء
من اخلدمات املناخية ذات الصلة بالقرارات التي تتعلق بتأثيرات املناخ ،وسرعة التأثر به ،وتقييم املخاطر
والتكيف .وال ميكن الوفاء باحتياجات البحوث هذه بدون إقامة تعاون وثيق بني العلماء (في العلوم
الفيزيائية والبيولوجية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) ،واملستخدمني وصانعي السياسات العامة.
وتشمل مقومات جناح أي برنامج للبحوث املناخية ما يلي :توافر فريق من العلماء املدربني تدريب ًا جيداً،
والنفاذ إلى البيانات لتعزيز وضع االفتراضات واختبارها ،والنفاذ إلى املؤلفات الراهنة في مجال البحوث
املتعلقة باملناخ ،واحلوسبة والتسهيالت األخرى لتلبية احتياجات فريق البحث .وينبغي أن ترتبط هذه
املقومات ببرنامج ألنشطة مالئمة لتلبية الطلب على معلومات البحوث املناخية ،وإن كان التمكن من
احلصول على املؤلفات التي تتعلق بالتأثيرات ،وسرعة التأثر ،واملخاطر ،والتكيف أساسي أيضاً .وقد
جنحت فرق بحوث صغيرة نسبي ًا في معاجلة قضايا هامة فيما يتعلق ببحوث املناخ وتغيره ،لكن جزءاً
رئيسي ًا من التحسني الذي حتقق في فهم املناخ يعود إلى تطوير مناذج الدوران العام للغالف اجلوي ،وفي
عهد قريب للغاية مناذج نظام األرض .وتتطلب مناذج احلاسوب املعقدة مستويات رفيعة من دعم البنية
األساسية تشمل أحدث احلواسيب فائقة القدرة ،ونظم تخزين البيانات وإبالغ املعلومات جنب ًا إلى جنب
مع فرق علماء كبيرة تتخصص في عمليات التمثيل الرياضية ملختلف مكونات سطح األرض ،واحمليطات،
والغالف اجلوي ،والغالف اجلليدي ،والغالف احليوي بل واملكونات البشرية التي تصنع النظام املناخي
الطبيعي.
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3.3

اإلجنازات األخيرة في بحوث املناخ

تقترن اإلجنازات املسجلة في بحوث العلوم املتعلقة باملناخ اقتران ًا وثيق ًا بالتطورات في العلوم املتعلقة بالطقس
بسبب املبادئ الطبيعية واملنهجيات والتكنولوجيات األساسية املشتركة بني هذه اإلجنازات وهذه التطورات.
ومع ذلك ،لئن كانت علوم الطقس ركزت في املقام األول على الغالف اجلوي ،فإن تكوين فهم عن الكيفية
التي تؤثر بها احمليطات في الغالف اجلوي ،وتأثير الغالف اجلوي بدوره فيها ،كان أمراً بالغ األهمية لوضع
تنبؤات مناخية قصيرة املدى.
وسنصف في هذا الفرع بعض اإلجنازات الرئيسية لبحوث املناخ .وال يعطي هذا الوصف املوجز سوى فكرة
أولية عن التقدم غير العادي احملرز في فهم النظام املناخي على مدى العقود املاضية ،كما اختيرت النقاط
البارزة فيه إلى حد كبير على أساس أنها متثل أجزاء هامة من األساس الذي البد أن تبنى عليه اخلدمات
املناخية في املستقبل .وتوضح هذه األمثلة أيض ًا البعض من االستثمارات العريضة القاعدة والطويلة األجل
التي ُوظفت في بحوث املناخ ،والطبيعة العاملية للتنسيق املطلوب ملعاجلة املشاكل التي متت مواجهتها.
إسهام بحوث الطقس
يتطلب التنبؤ الدقيق بالطقس تقديراً دقيق ًا للحالة الراهنة للغالف اجلوي العاملي باإلضافة إلى القدرة
على منذجة الكيفية التي تتطور بها احلالة الراهنة خالل الساعات واأليام القليلة املقبلة .وفي الستينات
والسبعينات ،أصبحت نظم التنبؤ العددي بالطقس القائمة على احلاسوب أداة متزايدة األهمية في التنبؤ
اليومي بأحوال الطقس عبر العالم ،وحسنت بالتالي مك ِّون النمذجة من مكونات اجلهود املبذولة في مجال
التنبؤ حتسين ًا كبيراً .ونتج عن أوجه التقدم هذه تنبؤات تشغيلية تظل صاحلة بصورة متكررة ملدة تصل إلى
أسبوعني في ظروف معينة ،وهو إجناز علمي مشهود نظراً ألن احلد النظري للتنبؤ بالطقس الذي يبلغ نحو
أسبوعني ،الذي قدره  Lorenzفي الستينات ،اليزال يطبق اليوم.
إدماج بحوث الغالف اجلوي واحمليطات – والتنبؤ الفصلي والعقدي
إن توافر رصدات نظم الرصد العاملية في الوقت احلقيقي باستخدام البيانات املتأتية من السواتل ،بالترافق مع
حتليالت عاملية لرصدات الطقس التقليدية ،مبا في ذلك الرصدات من السفن التي تشق طرق ًا بحرية منتظمة
بني القارات ،قد و َّفر بيانات ق ّيمة لتقدير احلالة الراهنة للغالف اجلوي العاملي ،مثلما يحقق ذلك تنفيذ
مكونات نظام لرصد احمليطات .وكثيراً ما تطورت نظم الرصد املستخدمة في علم املناخ أصالً ،كجزء من
مشاريع بحث .وتشكل منصة احملطات العائمة الراسية في مناطق احمليط الهادئ االستوائية التي مثلت أداة
ال واضح ًا على ذلك (انظر اإلطار .)3.1
ق ّيمة للتنبؤ الفصلي مث ً
واملتطلب بالنسبة للخدمات املناخية هو تنبؤات مبعدالت متوسطة ألحوال الطقس األطول دوام ًا والتغيرات
ال وليس التنبؤ بأحوال الطقس على أساس يومي .واكتشاف ظواهر مناخية
املنتظمة في املناخ األطول أج ً
طويلة الدوام من مثل ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي (انظر اإلطار  ،)3.1التي تستمر عادة لنحو  9أشهر
إلى  12شهراً وتذبذب ( Madden-Julianالشكل  ،)3.1الذي يدوم من  30إلى  60يوماً ،قد فتح الباب
في العقود األخيرة إلى إمكانية التنبؤ القصير األجل باألحوال املناخية اخلارجة عن املألوف وذلك لفترات أكبر
من احلد النظري إلمكانية التنبؤ بالطقس والذي يبلغ أسبوعني.
وعلى الرغم من أوجه التقدم هذه ،التزال هناك حتديات في سياق تطبيق البحوث في العمليات .وكانت
الفوائد املستمدة من التنبؤات الفصلية محدودة لعدد من األسباب:
 - 1إن إمكانية التنبؤ على نطاقات زمنية فصلية ،بالنسبة لبعض املتغيرات املناخية األساسية من مثل
هطول األمطار أقل بكثير من التنبؤ بدرجات احلرارة ،وتعتمد على الوقت املعني من السنة ،واملوقع
اجلغرافي .وإمكانية التنبؤ أعلى بوجه عام في املناطق املدارية وشبه املدارية من املعمورة ،وتتضاءل
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اإلطار  :3.1البحوث واكتشاف ظاهرة النينيو  -التذبذب اجلنوبي ENSO

أدركت املجتمعات احمللية للبحارة وصائدي
األسماك طوال قرون أنه في بعض السنوات تصبح
مياه احمليط على طول سواحل أمريكا اجلنوبية على
احمليط الهادئ أكثر دفئ ًا من املعتاد وبالتالي تكاد
تختفي مصائد األسماك الساحلية الثرية .وهذه
الظاهرة التي تسمى النينيو حترم املجتمعات احمللية
التي تعيش على صيد األسماك من مصدر غذائها
وسبل معيشتها وجتلب معها في الوقت نفسه أيض ًا
السحب ،واألمطار الغزيرة والفيضانات إلى أماكن
تتسم عادة بقلة هطول املطر .غير أنه في بعض
السنوات يشهد السكان في أصقاع واسعة من
جنوبي آسيا وجنوبي شرقيها وأستراليا وجزر احمليط
الهادئ تغيرات دورية في أمناطها املناخية الفصلية
التي تتذبذب من حاالت اجلفاف املدمرة إلى
األمطار الغزيرة والعكس بالعكس .وفي منتصف
العشرينات ،أظهرت الدراسات التي أجراها Sir
 Gilbert Walkerلسجالت الضغط اجلوي في
أجزاء مختلفة من العالم أن هذه التغيرات املناخية
ترتبط بتغير عاملي النطاق في أمناط الضغط اجلوي،
وهي ظاهرة أطلق عليها التذبذب اجلنوبي.
إال أنه لم يحدث سوى في الستينات أن أدرك
 Jacob Bjerknesوآخرون االرتباط بني ظاهرة
النينيو في احمليط والتذبذب اجلوي اجلنوبي الذي
أدى إلى صياغة عبارة ظاهرة النينيو – التذبذب
اجلنوبي ( )ENSOكتعبير مختصر للداللة على
هذا التفاعل الواسع الضخم واملعقد بني احمليط
والغالف اجلوي.
وتنطوي ظواهر النينيو – التذبذب اجلنوبي على
«تأرجح» الضغط اجلوي حيث يكون الضغط
مرتفع ًا (منخفضاً) فوق جنوب شرقي احمليط
الهادئ (مقاس ًا في تاهيتي) ومنخفض ًا (مرتفعاً)
فوق شمالي أستراليا ،واندونيسيا (مقاس ًا في
داروين) .والفترات التي يكون فيها الضغط
منخفض ًا فوق تاهيتي هي فترات سنوات النينيو
التي يحدث فيها اقتحام وتغلغل املياه الدافئة في
شرقي احمليط الهادئ على طول خط االستواء.
وبوجه عام ،تظهر في سنوات النينيو حاالت
اجلفاف في جنوب شرقي آسيا ومناطق واسعة من
أستراليا وجنوبي أفريقيا ،وأمطار غزيرة وفيضانات
في املناطق القاحلة في أمريكا اجلنوبية وشرقي
أفريقيا ،وضعف املوسميات في الهند وغربي
أفريقيا .وترتبط ظاهرة النينيو في املناطق املعتدلة
74

بفصول شتاء ممطرة في جنوبي الواليات املتحدة
وفصول شتاء معتدلة في غربي كندا وجزء من
شمالي الواليات املتحدة .أما احلالة العكسية وهي
سنوات الضغط اجلوي العالي نسبي ًا في تاهيتي
والضغط املنخفض في دارون ،فهي سنوات
التصاعد الشديد للبرد على طول ساحل أمريكا
اجلنوبية ،واألمطار الغزيرة على املناطق الداخلية
في أستراليا ،واملوسميات املعتادة واألعلى من
املعتاد في الهند ،وغربي أفريقيا .وتعرف حالي ًا
باسم سنوات ظاهرة النينيا.
وحتدث ظواهر النينيو في حوالي  30في املائة من
الوقت ،وظواهر النينيا في نحو  25في املائة من
الوقت .وتنشأ املرحلة اخلاصة بالتذبذب اجلنوبي
(النينيو ،النينيا ،أو األحوال العادية) عادة بني
شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو ،وتبلغ
الذروة بني كانون األول/ديسمبر وشباط/فبراير،
وتستمر ملدة تتراوح بني تسعة أشهر واثني عشر
شهراً ،وأحيان ًا ملدة سنتني أو أكثر.
وسرعان ما أدرك العلماء اإلمكانيات التي ينطوي
عليها فهمهم لظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي
فيما يتعلق بوضع تنبؤات مناخية فصلية .ونشأ
نتيجة لذلك برنامج بحثي دولي كبير هو مشروع
احمليطات املدارية والغالف اجلوي العاملي لوضع
النماذج الالزمة ،وإقامة نظام ملراقبة احمليطات
والغالف اجلوي يقوم على احملطات العائمة على
طول املناطق االستوائية في احمليط الهادئ .ونتيجة
ملشروع البحث هذا أمكن التوصل في منتصف
الثمانينات إلى أول تنبؤ ناجح بظاهرة النينيو –
التذبذب اجلنوبي يعتمد على النماذج .وعقب
النجاحات األولى ،اعتمدت املنظمات الوطنية
لألرصاد اجلوية واحمليطات ،املهام الالزمة تدريجي ًا
مما أدى إلى نشوء القدرات القائمة حالي ًا على
الرصد التشغيلي الكامل والتنبؤ الفصلي.
وتشكل اخلبرة املكتسبة من ظاهرة النينيو –
التذبذب اجلنوبي أحد األسس املنطقية التأسيسية
ال
لإلطار العاملي للخدمات املناخية ،وتقدم مث ً
جيداً على الكيفية التي ميكن بها حتويل البحوث
العلمية إلى خدمات مناخية تشغيلية.

بسرعة في خطوط العرض الوسطى .وبالنسبة ألماكن كثيرة في املناطق املدارية ،تكون إمكانية التنبؤ
واضحة فقط ألشهر قليلة من العام.
 - 2إن املهمة الرئيسية لألوساط املعنية ببحوث املناخ كانت هي حتقيق زيادة في فهم اخلدمات وليس
تعزيز وتقدمي اخلدمات إلى قطاعات املستخدمني املتخصصة .وميتلك البعض من مؤسسات البحث
رسم بياني لتذبذب  - Madden-Julianمقطع مستعرض على طول خط االستواء
تفرق املستوى العلوي
ّ
ألف
زيادة تدفق املوجات القصيرة

ازدياد التبخر
الرياح الغربية املتوسطة
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الشكل  :3.1تذبذب  )MJO( Madden-Julianهو اضطراب مداري ينتشر شرق ًا حول املناطق املدارية العاملية في دورة
تستغرق ما يتراوح بني  30و 60يوماً .ولتذبذب  )MJO( Madden-Julianتأثيرات واسعة املدى على أمناط الهطول
في املناطق املدارية وخارج املناطق املدارية ،والدورة اجلوية ودرجات احلرارة السطحية حول املناطق املدارية وشبه املدارية
ال تخطيطي ًا لتذبذب  Madden-Julianمبين ًا كقطع عرضي على طول خط االستواء في قطاع
العاملية( .ألف) يظهر متثي ً
احمليط الهندي – غربي احمليط الهادئ .والغرب إلى اليسار والشرق إلى اليمني .وثمة أدلة كبيرة على أهمية تذبذب
 )MJO( Madden-Julianفيما يتعلق بالطقس واملناخ والتنبؤ بهما ،لكن القدرة على محاكاة التذبذب ( )MJOوالتنبؤ به
محدودة للغاية بسبب سوء متثيل العمليات الرئيسية بالنسبة للظاهرة في النموذج( .باء) تظهر املناطق والتأثيرات التي رئي
أن نشاط التذبذب ( )MJOيؤثر على أحوال الطقس فيها أثناء إطار زمني يتراوح بني أسبوع وثالثة أسابيع.
ا

ا

ا

75

مكونات نشطة لتقدمي اخلدمات ،ويضطلع بإجراء بحوث متعددة السنوات ومتعددة التخصصات،
ومشاريع عرض إيضاحي ،تكفل أن تكون برامج بحوثها التطبيقية مالئمة لألوساط التي تدعمها،
إال أن مؤسسات بحث كثيرة ليست لديها اختصاصات تشغيلية كما ال تتوافر لها سوى قدرة
محدودة على نشر معلوماتها على األطراف التي ميكن أن تكون مهتمة بها.
 - 3إن إبالغ وفهم عدم اليقني في التنبؤات املناخية أمران صعبان .فحتى لو سلمنا مبستوى املهارة الذي
ميكن حتقيقه في أجزاء املعمورة التي تكون فيها إمكانية التنبؤ باملناخ عالية نسبياً ،فإنه ليس من
الواضح في كثير من األحيان ما هو اإلجراء الذي ينبغي اتخاذه بناء على تلك التنبؤات.
وباإلضافة إلى إسهاماتها في تنمية القدرات على التنبؤ الفصلي ،أدت التحسينات التي حتققت في شبكات
الرصد ،السيما فيما يتعلق بالقياسات املوقعية في احمليطات ،إلى زيادة املعارف املتعلقة بالتقلبية العقدية
للمناخ ،وأدت إلى إمكانية تقدمي تنبؤات عقدية .و ُيعترف بالنطاق الزمني العقدي على نطاق واسع باعتباره
أفق ًا رئيسي ًا للتخطيط لدى احلكومات ودوائر األعمال التجارية وغيرها من الكيانات املجتمعية .ونظراً
لألهمية املجتمعية لإلسقاطات العقدية ،فإنها ستستخدم في املشروع املقبل للمقارنة املنسقة بني النماذج،
الذي سيغذي مبعلوماته تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ .ومن املتوقع
أن تقدم مجموعة التنبؤات العقدية بعض املعلومات التي قد تكون مفيدة في عملية وضع إستراتيجيات
التكيف ،نظراً ألن حصائل استثمارات كثيرة في البنية األساسية والصناعة تتحقق في غضون عقود قليلة
على أكثر تقدير.
إال أن مدى إمكانية استغالل التنبؤ على نطاقات زمنية عقدية مازل يكتنفه عدم اليقني ،وهو موضع
بحث .فليس من املهم فقط على النطاق الزمني العقدي بحث احلالة األولية للغالف اجلوي واحمليطات
وإمنا أيض ًا إدراج التغيرات الطبيعية اخلارجية (من مثل اإلشعاع الشمسي) والتأثيرات اخلارجية القسرية
البشرية املنشأ (مثل انبعاثات غازات الدفيئة) .لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث واالستثمار
لتحويل املعلومات عن التغيرات العقدية الواسعة النطاق إلى النطاقات اإلقليمية واحمللية الالزمة لصنع
القرار .كما تلزم إسقاطات عالية االستبانة لتوفير معلومات واقعية عن التغيرات اإلقليمية التفصيلية،
والظواهر املتطرفة والسالسل الزمنية التي يطلبها املستخدمون .وأخيراً ،هناك حاجة واضحة ومحددة
إلى البحوث املتعلقة بإمكانية التنبؤ والتنبؤ على أساسي عقدي ،نظراً لآلمال الكبيرة التي يعقدها
املستخدمون على هذه املسألة التي تطرح حتدياً.
إسقاطات تغير املناخ ومناذج املناخ العاملية
بدأ أخصائيو وضع النماذج في الثمانينات إدارة مناذج قائمة على احلاسوب تسمى مناذج الدوران العام
للغالف اجلوي أو النماذج املناخية العاملية (انظر اإلطار  )3.2حاكت كثيراً من اخلصائص املميزة الرئيسية
للنظام املناخي لألرض .وتساعد هذه النماذج في اختبار حساسية املناخ ملجموعة من االضطرابات ،على
سبيل املثال اآلثار على مناخ النموذج الناجمة عن اقتحام الرماد البركاني أو زيادة تركزات غازات الدفيئة من
قبيل ثاني أكسيد الكربون أو حتى السقاطة املشعة الناجمة عن احلرب النووية .وأظهرت جتارب ثاني أكسيد
الكربون في العادة احتراراً متضخم ًا في القطبني وارتفاع ًا في شدة دورة الرياح املوسمية املدارية .وكثير من
التغيرات الواسعة النطاق في زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون التي ُشخصت في النماذج املناخية املبكرة
هذه ،يجري رصده حالي ًا بعد  20عام ًا أو نحو ذلك ،كزيادات عاملية في تركزات ثاني أكسيد الكربون.
ويدل ذلك ليس فقط على قيمة النماذج في إجراء تنبؤات مفيدة وإمنا أيضاً ،وهذا أهم ،على اإلمكانيات
التي تتيحها اخلدمات املناخية لدعم صنع القرار.
وازدادت مناذج الدوران العام للغالف اجلوي هذه تطوراً بصورة مطردة على مر الزمن متضمنة تفاصيل إضافية
عن عمليات الغالف اجلوي التي تنمذجها وشاملة متثيلها لكيمياء الغالف اجلوي والسحب على نحو أكثر
تعقيداً بصورة مطردة – إذ يشكل متثيل السحب أحد أصعب التحديات .ومع ازدياد قوة احلوسبة ،زادت
استبانة النماذج ،وأمكن متثيل الطوبوغرافيا املعقدة ،كما أدخلت في النماذج عمليات سطح األرض ،مبا
في ذلك الغطاء النباتي.
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اإلطار  :3.2عن مناذج الدوران العام للغالف اجلوي
تعتمد التنبؤات واإلسقاطات بشأن احلالة
املستقبلية ملناخ العالم ،بدرجة كبيرة ،على النواجت
املتأتية من النماذج احلاسوبية املعروفة باسم مناذج
الدوران العام للغالف اجلوي ،السيما تلك التي
تقرن فيزياء الغالف اجلوي بفيزياء احمليطات.
ال ثالثي
وتشمل النماذج احلاسوبية هذه متثي ً
األبعاد حلالة الغالف اجلوي ،وتصور التفاعالت بني
الغالف اجلوي واحمليطات ،واجلليد البحري ،واملواد
الكيميائية اجلوية .والطريقة التي يعمل بها منوذج
الدوران العام للغالف اجلوي هي من خالل تقسيم
الغالف اجلوي إلى عدد من «األطر الشبكية».
ويكون حلجم كل إطار شبكي تأثير مباشر على
مستوى التفاصيل التي ميكن للنموذج التقاطها،
ال منوذج مناخ عاملي ذو استبانة
لذلك يستطيع مث ً
أفقية تبلغ  50كيلومتراً أن يلتقط فقط خاصية
مميزة للطقس مداها بضع مئات من الكيلومترات،
وبالتالي يغفل متام ًا مجموعة متشابكة كبيرة من
العواصف الرعدية قد يبلغ عرضها  25كيلومتراً.
ويكون لنموذج الدوران العام للغالف اجلوي
النمطي الذي ميكن أن يتضمن  20طبقة وارتفاع ًا
يبلغ  20كيلومتراً متوسط استبانة رأسية يبلغ
كيلومتراً واحداً ،وإن كان من غير املرجح عملي ًا أن
تكون الطبقات موزعة توزيع ًا متكافئ ًا إذ يحدث
تكتل أوثق للطبقات قرب سطح األرض.

سبيل املثال ،فإن املعالم البارزة كبحيرة فكتوريا
وجبال األلب األوروبية ميكن متثيلها على نحو
أكثر دقة .ولهذه املعالم تأثير ضخم على الطقس
اإلقليمي واحمللي ،وبالتالي على املناخ في األمد
الطويل ،ولذلك من املهم جداً متثيلها بأكبر قدر
ممكن من التفاصيل .إال أن زيادة االستبانة لها آثار
ضخمة من حيث تكاليف احلوسبة.
وتشمل مناذج نظام األرض التي تسمى أحيان ًا
أجهزة احملاكاة ،احمليطات ودورات كربون األرض،
وأنواع املواد الكيميائية ،والتفاعالت البيولوجية.
واحلواسيب فائقة القدرة الالزمة إلدارة مناذج
احلواسيب هذه هي من بني أقوى احلواسيب في
العالم بسبب العدد الضخم من احلسابات املعقدة
التي تلزم لنمذجة الغالف اجلوي بصورة كافية في
السنوات املقبلة .وملا كانت هذه احلواسيب فائقة
القدرة ،فإن شراءها وتشغيلها باهظ التكلفة أيض ًا
سواء من حيث تكاليف املعدات أو من حيث
تكاليف تزويدها بالطاقة وتبريدها.

ولكل من احلواسيب فائقة القدرة
املوضوعة في مراكز التنبؤ املناخي الرائدة
في العالم ذروة في األداء تقترب من
 Petaflopا 1 000 000 000 000 000 ( 1عملية
حسابية في الثانية) كما تدرج عادة في قائمة
والطريقة الواضحة لزيادة اخلصائص املم ِّيزة التي الـ « 500نظام التي حتتل صدارة» أقوى نظم
يستطيع منوذج الدوران العام للغالف اجلوي احلوسبة.
التقاطها هي زيادة استبانته .وتتمثل الفائدة
األخرى لزيادة االستبانة في القدرة على متثيل واستمرار االستثمار في احلواسيب فائقة القدرة
سطح األرض بقدر من التفاصيل أكبر بكثير .على التي تشغلها مراكز التنبؤ املناخي الرائدة في العالم
بالغ األهمية إذا أراد املجتمع إدامة وحتسني فهمنا
احلالي لكيفية توقع تغير حالة مناخ العالم على
مدى السنوات والقرون املقبلة.
شبكة أفقية
(خط العرض  -خط الطول)
شبكة أرضية
(ارتفاع الضغط)
العمليات الفيزيائية في النموذج

اإلشعاع الشمسي
اإلشعاع األرضي

الغالف اجلوي
تأفق الهواء
اجلليد البحري املاء احلرارة الزخم

طبقة احمليط املختلطة
احمليط

تأفق الهواء

ثلج
قارة

الشكل  :B3.2منوذج مناخ عاملي .مناذج املناخ هي نظم
معادالت تفاضلية تقوم على القوانني األساسية للفيزياء،
وحركة السوائل والكيمياء .وقصد «إدارة» منوذج،
يقسم العلماء الكوكب إلى شبكة ثالثية األبعاد،
ّ
ويطبقون املعادالت األساسية ويق ّيمون النتائج .وحتسب
النماذج اجلوية ،والرياح ،وانتقال احلرارة ،واإلشعاع،
والرطوبة النسبية ،وهيدرولوجيا سطح األرض في كل
شبكة ،وتق ّيم التفاعالت مع النقاط املجاورة .املصدر:
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي (.)NOAA
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ويشار أحيان ًا إلى أكثر مناذج األرض – الغالف اجلوي – احمليطات تعقيداً ،على أنها مناذج نظام األرض.
وتكمن أهمية هذه النماذج في أنها تيسر وضع مجموعة من السيناريوهات للعالم حسب إمكان تطوره في
نهاية القرن احلالي وفيما بعد ذلك ،من خالل احلساب الواضح النبعاثات غازات الدفيئة التي تتسق مع هذه
السيناريوهات ،وتتيح تقدمي إسقاطات للتغير احملتمل للمناخ.
ومن خالل التنسيق الذي تضطلع به الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،تتاح اإلسقاطات التي
أنتجتها مجموعة متنوعة من مناذج الدوران العام للغالف اجلوي شكلت أساس ًا لتقييمات الهيئة ()IPCC
على موقع مركز توزيع البيانات التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ على الشبكة العاملية
(انظر اإلطار  .)3.3ويقدم هذا املوقع مثا ًال لنتائج البحوث التي تقدم إلى املستخدمني باعتبارها مقوم ًا
من مقومات اخلدمة املناخية .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن برنامج تشخيص النماذج املناخية ومقارنتها
( ،)http://www.pcmdi.llnl.govالذي يقدم شرائح زمنية لبيانات إسقاطات مناذج يومية يستخدمها
مقدمو اخلدمات ُيعد واحداً من عدد من األمثلة األخرى للمواقع على الشبكة العاملية التي تتيح النفاذ
إلى املعلومات املتعلقة بالتقييم .ومع ذلك ،من الواضح أن هذا النوع من نشر نتائج النماذج لن يستجيب
جلميع مستويات تطور االستخدامات .ويتمثل أحد التحديات في وضع خدمات مناخية ميكنها حتويل هذه
البيانات إلى أمناط املعلومات التي ميكنها الوفاء باحتياجات كامل طائفة املستخدمني.
تقليص النطاقات – معلومات لقرارات النطاق احمللي
يتمثل حتد ثان ذو صلة في أخذ التنبؤات املناخية واإلسقاطات متعددة العقود من النماذج العاملية هذه
وحتويلها من خالل تقنيات تقليص النطاق إلى نطاقات إقليمية ومحلية من أجل تقدمي معلومات مناسبة
لصنع القرار .وميكن التطرق إلى عملية «تقليص النطاقات» هذه باستخدام منطني من املنهجيات .األول بإدارة
منوذج إقليمي متداخل في النموذج العاملي لتوفير تفاصيل أكبر بخصوص جزء مختار من املعمورة (تقليص
النطاق القائم على النماذج) .والثاني هو استخدام التقنيات اإلحصائية املطبقة في مقارنة نواجت النموذج
العاملي مع البيانات التاريخية في محطات معينة (تقليص النطاق اإلحصائي) .ويتيح تقليص النطاق القائم
ال تفصيلي ًا أكبر بكثير للطوبوغرافيا تنتج عنه منذجة أكثر واقعية للمناخ احمللي واإلقليمي
على النماذج متثي ً
(الشكل  .)3.2إال أنه بسبب الطائفة الواسعة من النتائج املتأتية من مختلف النماذج العاملية ،يتعني إدارة
جتارب متعددة لنماذج إقليمية لتفادي التهوين من تقدير عدم اليقني في التنبؤات واإلسقاطات املناخية
احمللية واإلقليمية .ونتيجة لذلك ،يغدو اإلجراء مكلف ًا للغاية من حيث استخدام احلواسيب .وبد ًال من
ذلك ،ميكن مقارنة السجالت التاريخية املتاحة في محطة ما مبناخ النموذج لتصحيح أية اختالفات نظامية.
ثم ميكن تطبيق هذه االختالفات على التنبؤات واإلسقاطات املناخية املستقبلية.
وتشير البحوث إلى أن تقليص النطاق اإلحصائي يوفر إسقاطات أكثر متانة للمناخ احمللي من تقليص النطاق
القائم على النماذج ،لكنه يعتمد على بيانات احملطة املتاحة في املكان موضع االهتمام الذي من الواضح أنه
ال ميثل دائم ًا احلالة املعنية (انظر الفصل  2بشأن الرصدات املوقعية) .وتظل هناك أيض ًا أسئلة جوهرية عما إذا
كان ميكن تطبيق االختالفات القائمة على املعلومات املتعلقة باملناخ في املاضي على مناخ املستقبل .ويجري
على نطاق واسع نشدان اخلدمات القائمة على إسقاطات تقليص النطاق ،وبالتالي يتسم إحراز مزيد من
التقدم في هذا املجال بأهمية حيوية .وسيتم التركيز بوجه خاص على املعلومات اإلقليمية كجزء من تقرير
التقييم اخلامس املقبل الذي ستصدره الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ .ولئن حتقق الكثير في
مجال تقليص النطاق ،اليزال هناك الكثير مما ينبغي عمله فيما يتعلق بتفسير البيانات ،وتصميم خدمات
ونواجت مناخية زاخرة باملعلومات مستمدة من العمل في مجال تقليص النطاق.
التنبؤ عبر النطاقات الزمنية
ّ
مكنت هذه التطورات املتوازية في علم املناخ من تطوير نظم التنبؤ اخلاص مبجموعة من النطاقات الزمنية
املختلفة .غير أنه ينبغي عدم اعتبار هذه النطاقات الزمنية مستقلة .فمعروف عن الطقس واملناخ في
النطاقات الزمنية القصيرة األجل أنها ذات تأثير هام على السلوك املناخي في النطاقات الزمنية األطول أجالً.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن التأثيرات اإلقليمية للتغيرات في النطاقات الزمنية األطول سيشعر بها املجتمع
أساس ًا من خالل التغيرات الناجتة عنها في طابع وخصائص النطاقات الزمنية األقصر أجالً ،مبا في ذلك الظواهر
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املتطرفة .وإدراك ًا لهذه احلقيقة ،هناك حالي ًا إطار مفاهيمي جديد يستند إلى تواصلية مشاكل التنبؤ التي
ال – ويسمى هذا
ال واإلسقاطات املناخية األطول أج ً
يسببها التعتيم على التمييز بني التنبؤات األقصر أج ً
اإلطار اجلديد :التنبؤ احملكم .ويتمثل هذا التنبؤ في مفهوم استخدام نظم التنبؤ املشتركة في التنبؤ بنطاقات
زمنية متعددة ،وبوجه خاص من خالل متديد التنبؤ العددي بالطقس ليشمل نطاقات زمنية مناخية .ومدى
وشكل تطبيق هذه املفاهيم ،في نهاية املطاف ،في سياق تشغيلي ،مازاال مسألتني واضحتني ،وإن كانت
الفوائد العلمية لتقييم النماذج عبر نطاقات زمنية متعددة واضحة ،بداهة .واألكثر أهمية ،مع ذلك ،هو
اإلطار  :3.3مركز توزيع البيانات التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
مختلف أمناط البيانات والسيناريوهات في مجالي
البحث والتقييم (الشكل باء  .)3.3ومركز توزيع
البيانات مصمم في املقام األول ألغراض الباحثني
املعنيني بتغير املناخ ،لكن املواد التي يتضمنها
املوقع ،ستزداد أهمية واستخدام ًا من قبل
املعلمني ،واملنظمات احلكومية وغير احلكومية،
وعامة الناس.

تشكل اإلسقاطات التي ينتجها عدد من مناذج
الدوران العام للغالف اجلوي األساس للسيناريوهات
املناخية املستقبلية التي تتضمنها تقارير التقييم
التي تصدرها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ ( .)IPCCوتتاح هذه اإلسقاطات على
موقع مركز توزيع البيانات التابع للهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغير املناخ على الشبكة العاملية
( .)http://www.ipcc-data.orgوتشرف
على مركز توزيع البيانات فرقة العمل املعنية ويقدم موقع مركز توزيع البيانات على الشبكة
بالبيانات ودعم السيناريوهات املتعلقة بتأثير العاملية البيانات واملعلومات التالية:
رصدات املناخ كسالسل زمنية متوسطة
املناخ وحتليلها التابعة للهيئة ( ،)IPCCويشترك •
في إدارتها املركز البريطاني لبيانات الغالف اجلوي
ومجاالت شبكية عاملية
في اململكة املتحدة ،واملركز العاملي لبيانات املناخ
إسقاطات وعمليات محاكاة لنماذج املناخ،
•
في أملانيا ،واملركز التابع للشبكة الدولية ملعلومات
ال عن متوسطات ومناخيات شهرية
فض ً
علوم األرض بجامعة كولومبيا ،نيويورك ،الواليات
(عقدية ،واملتوسطات خالل  30عاماً)
املتحدة األمريكية.
بيانات اجتماعية – اقتصادية
•
ويقم مركز توزيع البيانات ،بيانات مناخية،
واجتماعية – اقتصادية ،وبيئية ،سواء من املاضي
بيانات وسيناريوهات تتعلق بالبيئة
•
أو من سيناريوهات إسقاطات املستقبل .كما
يقدم مبادئ توجيهية فنية بشأن انتقاء واستخدام
مبادئ توجيهية ومواد داعمة أخرى
•
مواد إرشادية عامة

تقليص النطاقات اإلحصائي
إلنتاج سيناريو مناخي

سيناريوهات من جتارب مناذج

سيناريوهات ارتفاع
مستوى سطح البحر

املناخ اإلقليمية

اإلسقاطات االجتماعية -
االقتصادية لسيناريوهات
التقرير اخلاص SRES

بيانات وسيناريوهات
للبحوث املتعلقة بالتأثيرات
واملؤشرات املبكرة

الشكل  :B3.3املواد اإلرشادية املتاحة من موقع مركز توزيع البيانات على الشبكة العاملية
()http://www.ipcc-data.org
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الشكل  :3.2يوضح هذا الشكل كيف «ترى» من النماذج املناخية نيوزيلندا من خالل االستبانة املكانية النمطية لنموذج
مناخي عاملي ( ،GCMفي األعلى ،باستبانة ~ 140كيلومتراً) ،ومنوذج مناخي إقليمي ( ،RCMفي األسفل ،باستبانة
كيلومتراً) .املصدر :املعهد الوطني لبحوث املياه والغالف اجلوي في نيوزيلندا (.)NIWA

~30

الفوائد احملققة من منظور املستخدم .فتقدمي املعلومات املناخية املتعلقة باملاضي واحلاضر واملستقبل ينبغي أن
يبدو محكم ًا في نظر املستخدمني.
التعامل مع عدم اليقني
على الرغم من أوجه التقدم احملرزة في قدرتنا على التنبؤ بالطقس واملناخ ،فإن جميع التنبؤات اخلاصة
مبجموعة من النطاقات الزمنية املختلفة تتضمن قدراً من عدم اليقني .ويتعني على اخلدمات املناخية تقدمي
تقديرات موثوقة بشأن عدم اليقني من التنبؤات إلتاحة اإلمكانية للمستخدمني إلدارة التصدي للمخاطر
التي يواجهونها بطريقة موضوعية .وحتديد سمات عدم اليقني وإبالغه أمران أساسيان لصنع القرار .فالتقليل
من شأن عدم اليقني ميكن أن يؤدي إلى استجابات مفرطة ال تتسق مع التفاوت املسموح به لدى صانعي
القرار فيما يتعلق مبواجهة املخاطر ،وميكن أن يضر مبوثوقية مقدم اخلدمات .ويؤدي اإلفراط في تقدير عدم
اليقني إلى ضياع الفرص املتاحة للتأهب لألحوال الضارة أو لالستفادة من الظروف املؤاتية.
وكما هو احلال في جميع العلوم ،فإن التقدير الكمي لعدم اليقني يجعل أي تنبؤ أكثر فائدة بكثير .ويتم
بصورة متزايدة احلصول على تقديرات عدم اليقني في التنبؤات من خالل إنتاج مجموعة من التنبؤات،
لكن تقنيات متثيل عدم اليقني تختلف اختالف ًا تام ًا فيما بينها .وهذا مجال يتطلب مزيداً من البحث (انظر
اإلطار .)3.4
وليس هناك تاريخ لتطبيق هذه األنواع من التصويبات اإلحصائية على النماذج العقدية واألطول أج ً
ال بسبب
صعوبة إنتاج عينة كافية من التنبؤات املاضية التي ميكن على ضوئها مقارنة االجتاهات املرصودة .وملواجهة
هذه املشكلة ،تتم التنبؤات العقدية حالي ًا باستخدام مناذج عديدة لشرائح زمنية عدة على مدى القرن
املاضي كجزء من تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ .وتوجد على النطاقات
الزمنية لتغير املناخ مجموعة كبيرة بشكل معقول من نواجت النماذج املتاحة .وتق َّيم هذه النواجت على ضوء
ظروف القرن املاضي فض ً
ال عن املناخات املاضية .ويتيح هذا العمل ،جنب ًا إلى جنب مع اعتماد النماذج على
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اإلطار  :3.4تنبؤات املجموعات والتنبؤات املناخية االحتمالية
إن األخطاء في رصدات الطقس الراهن ،وفي متثيل التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،واملعاهد
العمليات الفيزيائية في النماذج املناخية ،باإلضافة الدولية للتنبؤ التشغيلي بالطقس.
إلى القيود املالزمة إلمكانية التنبؤ بالنظام املناخي
هي األسباب الرئيسية لعدم اليقني في نظم التنبؤ وبالنسبة للتنبؤات الفصلية والطويلة املدى،
القائمة على النماذج احلاسوبية .ولتحسني مدى لدى أوجه عدم اليقني الناجتة عن أخطاء النماذج
فائدة التنبؤات لصانعي القرار ،تبذل جهود متزايدة نزعة إلى الهيمنة على أوجه عدم اليقني الناجمة
عن تقديرات أحوال الطقس األولية .ويشكل
لتقدمي تقييمات عدم اليقني في تلك التنبؤات.
اجلمع بني النواجت املتأتية من مناذج مختلفة
ويتمثل نهج شائع االستخدام في متثيل عدم طريقة فعالة ملواجهة هذه املشكلة وكان موضع
اليقني في تنبؤ ما فيما يسمى بنهج املجموعات .تركيز النشاط في مشروعي البحث Demeter
والهدف من وراء تنبؤ املجموعات هو إنتاج عينة و Ensemblesالتابعني لالحتاد األوروبي .ويقدم
تنبؤات تكون متثيلية للنواجت املقبلة احملتملة التي بعض املراكز الوطنية لألرصاد اجلوية أو األرصاد
ميكن عندئذ تبليغها إلى صانعي القرار إلعطاء اجلوية الهيدرولوجية ،من خالل شراكات
فكرة عن اإلمكانيات املتاحة .ويتحقق كل من تعاونية ،نواجت مناخية فصلية احتمالية من نظم
آحاد التنبؤات في املجموعة بإدارة النموذج بصورة تنبؤ املجموعات املتعددة النماذج .إال أنه نظراً
متكررة ،إما باستخدام متثيل مختلف بقدر طفيف ألن األخطاء في كل منوذج ميكن أن تكون كبيرة
ألحوال الطقس األولية كل مرة و/أو استخدام متثيل متاماً ،تعدّ ل نواجت النموذج في كثير من األحيان
مختلف بقدر طفيف للعمليات في النموذج .باستخدام إجراءات إحصائية ،ومبقارنة تاريخ
وتستخدم هذا النهج جميع مراكز اإلنتاج العاملية التنبؤات اخلاصة باملناخ الذي يجري رصده.

ضوء إعادة حتليل مجموعات البيانات الوارد نصها في الفصل  ،2حتسني مقارنة النماذج حتسين ًا كبيراً ،ويوفر
أساس ًا الختبار موثوقية تقديرات عدم اليقني .وعلى الرغم من هذه املبادرات ،فإن التقدير الكمي لعدم
اليقني في اإلسقاطات ليس مهمة بسيطة ،كذلك ليس من الواضح كيف ميكن أن تقدَّ م االحتماالت بطريقة
مفيدة مجدية.
الظواهر املتطرفة وبحوث التكيف
تغدو الظواهر املتطرفة موضع تركيز متزايد للبحوث .وتقوم الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ حالي ًا
بإعداد تقرير خاص عن إدارة مخاطر الظواهر املتطرفة والكوارث للنهوض بالتكيف مع تغير املناخ .فتأثيرات
ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة (األمطار الغزيرة ،واجلفاف ،والبرد القارس ،وموجات احلرارة ،والعواصف)
ضمن املناخ الراهن ،تلحق األضرار ،كما أنها مكلفة من الناحيتني االقتصادية والبشرية ،على السواء.
والظواهر املتطرفة نادرة بحكم تعريفها ،لكن أية تغييرات في تواتر هذه الظواهر و/أو شدتها في الظروف
املناخية املقبلة املسقطة تتسم باألهمية بسبب تأثيرها الشديد .وخلص تقرير التقييم الرابع الذي أصدرته
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إلى أن تغير املناخ بدأ يؤثر على تواتر وشدة وطول مدة الكثير
من الظواهر املتطرفة مثل الفيضانات ،وحاالت اجلفاف ،والعواصف ،ودرجات احلرارة املتطرفة مما يزيد احلاجة
بالتالي إلى تكيف إضافي يكون مناسب التوقيت فعا ًال ،على السواء .وفي الوقت ذاته ،فإن التغير التدريجي
وغير اخلطي في النظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية جنب ًا إلى جنب مع تزايد سرعة التأثر يزيد من شدة
عواقب ظواهر الطقس املتطرفة.
وقد اضطلعت فرق اخلبراء التي جمعتها جلنة علم املناخ التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بتنسيق
اجلهود الدولية لتعريف ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة ولوضع وحساب وحتليل مجموعة من املؤشرات بحيث
يتسنى لألفراد والبلدان واألقاليم حساب مؤشراتها بطريقة متسقة حتى تكون جميع التحليالت مناسبة
بصورة محكمة للصورة العاملية.
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ولئن كانت البحوث الزمة لفهم الظواهر املتطرفة فهم ًا أفضل ،ولتقييم إمكانية تغير تواترها بفعل تغير
املناخ ،فإن هناك اعتبارات أوسع نطاقاً .فالبحوث الزمة أيض ًا لفهم العوامل التي جتعل الناس والبنى األساسية
سريعي التأثر بالظواهر املتطرفة .وميكن لهذا البحث أن يتحول بدوره إلى ترتيب شراكة مثمرة ميكن من
خاللها حتويل البحوث إلى خدمات مناخية ملساعدة علماء االجتماع على الرد على األسئلة املعقدة املرتبطة
بإدارة مخاطر الظواهر املتطرفة .وميكن استخدام االجتاهات امللحوظة في سرعة التأثر والقدرات على التصدي
باالقتران مع التغيرات املسقطة في الظواهر املتطرفة لإلشارة إلى الكيفية التي ميكن بها لهذه الظواهر أن
تسبب صدمات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للمجتمعات احمللية .وميكن بعدئذ استخدام هذه املعلومات
في اقتراح إستراتيجيات للتكيف لتفادي األمناط املتغيرة للظواهر املتطرفة والتأهب ملواجهتها واالستجابة
الفعالة ملقتضياتها .ويحاول مجال بحثي آخر فهم فعالية وتكاليف تدابير التكيف التي تتراوح بني اإلنذار
املبكر والتأمني على البنية األساسية إزاء ما يلحقها من تغيير وأضرار ،وكذلك شبكات السالمة االجتماعية،
ال عن حتديد نطاق وحدود التكيف.
فض ً
والبحوث في العلوم االجتماعية الالزمة لفهم معايير توجيه صنع القرار وعملية تقييم تدابير التكيف،
هي حالي ًا في طور النشأة في مناطق عديدة من العالم .وهناك ذخيرة وافرة من املواد املتعلقة باحلاجة إلى
الرصدات ،واآلفاق املرتقبة للتحليل والنمذجة والنواجت ،والدور املتزايد لتغير املناخ .وعلى سبيل املثال،
يجري دمج اقتران بحوث املناخ املتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر والغمر الساحلي نتيجة الرتفاع مستوى
سطح البحر إقليمي ًا بالتغيرات في مسار العواصف مع البحوث املتعلقة مبوارد املياه والتخطيط احلضري (انظر
الفصل  .)5واألمر الالزم كل اللزوم هو إجراء بحوث تعتمد على الرصدات والنمذجة والتنبؤات إلنتاج مزيد
من النواجت التي توفر معلومات مناخية مناسبة للتكيف ،وللتمكني من حتقيق االستجابات الواجبة للمخاطر
املناخية املتغيرة.
اعتماد اخلدمات املناخية على موارد احلوسبة
ترتبط إمكانيات التنبؤ املناخي على نطاقات زمنية أطول وبدرجة استبانة أعلى بتوافر موارد أساسية
للحواسيب فائقة القدرة ،فض ً
ال عن عدد من التسهيالت التي تتمثل في توافر موظفني علميني مالئمني
وبنية أساسية حاسوبية ذات أداء رفيع املستوى .وأدت الزيادة الكبيرة في القدرة على احلوسبة املتاحة للمراكز
العاملية واإلقليمية املعنية بالطقس واملناخ إلى حتسني التنبؤات .وقد تعادل متطلبات حوسبة اخلدمات املناخية
املقبلة ،بل وقد تفوق ،متطلبات خدمات الطقس ،كما أنها متاثلها متام ًا في أهميتها البالغة .وتعني قدرة
احلوسبة التي أصبحت متاحة اآلن أنه سيكون في اإلمكان إدارة مناذج عاملية باستبانة تبلغ بضع كيلومترات
(حسبما ُيطلب في تطبيقات عملية كثيرة) ،فض ً
ال عن إدارة مجموعات مناذج كبيرة جداً لتقييم عدم
اليقني ،وكذلك بصورة متزايدة ،مناذج إقليمية عالية االستبانة تستجيب لطلب تطوير سياسات وتدابير
التكيف على املستوى اإلقليمي.
3.4

العلوم اإلحيائية

تؤثر سرعة التأثر باملناخ وتغيره على النظم اإلحيائية في كل نطاق مكاني زمني .فدرجة احلرارة وتوافر
املاء يؤثران على كل شيء ،انطالق ًا من أداء وظائف فرادى الكائنات احلية ووصو ًال إلى توزيع كامل النظم
اإليكولوجية .وقد ُعززت التغيرات املرصودة في النظم الفيزيائية واإلحيائية بالوثائق فيما يتعلق باملياه العذبة،
والبيئات البرية والبحرية في جميع القارات .وتقع بحوث العلوم اإلحيائية عند حلقة الوصل بني نظم األرض
والنظم البشرية .واملعلومات عن العمليات األحيائية واآلثار التي تؤثر بها األنشطة البشرية املنشأ عليها الزمة
لتعزيز ودعم اخلدمات املناخية من خالل حتسني فهمنا للتأثير اخلارجي القسري للمناخ ،وتأثيرات املناخ،
وسرعة التأثر .ومع ذلك اليزال إدماج بحوث العلوم اإلحيائية في بحوث املناخ يشكل حتدياً .وأهم مجاالت
البحوث اإلحيائية املتعلقة بتوفير اخلدمات املناخية هي إدارة املوارد الطبيعية (والسيما الزراعة واحلراجة)،
وخدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي.
وتشكل الغابات جزءاً هام ًا من النظام املناخي العاملي ألنها تغطي زهاء  30في املائة من سطح أرض العالم.
فنوع الغابات ،وتوزيعها ،وتنوع األنواع والكتلة األحيائية تتوقف جميع ًا على املناخ .فاجلفاف ،وإجهاد
احلرارة ،واحلرائق ،وتراجع التربة الصقيعية ،وتغير أمناط أمراض النباتات ،وجتمعات احلشرات تشكل جميع ًا
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سمات لتقلبية املناخ وتغيره ،وتؤثر على توزيع الغابات ،والصحة .وفي املقابل ،تؤثر الغابات على املناخ من
خالل تأثيرها على عمليات تفاعل املياه والطاقة مع الغالف اجلوي ،ومن خالل التأثير على غازات الدفيئة
ومصادر األهباء اجلوية والبواليع .وتؤثر إزالة الغابات (وغيرها من النباتات الطبيعية) لتخصيص األراضي
للزراعة وغيرها من االستخدامات البشرية تأثيراً كبيراً على النظام املناخي .وميكن أن تؤدي الغابات أيض ًا
دوراً في إستراتيجيات التخفيف من آثار تغير املناخ ،على سبيل املثال من خالل زراعة غابات جديدة لتعزيز
بواليع الكربون أو من خالل احلد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
وتتطلب مناذج نظام األرض عمليات متثيل متزايدة التفاصيل بصورة مطردة للغطاء البري إذا أريد حتسني
دقة متثيلها للمناخ .واستخدام البيانات املتأتية من نظم االستشعار عن بعد املعتمدة على السواتل باالقتران
مع القياسات األرضيةِّ ،
ميكن من تكوين صورة عاملية عن نوع الغطاء البري القائم ،وتغيراته الفصلية،
وتغيراته استجابة لظواهر من مثل اجلفاف والفيضانات وحرائق األدغال .ويغدو هذا الفهم العاملي لعالقة
النظم األحيائية واسعة النطاق بتغير املناخ متزايد األهمية مع تزايد عرض تفاصيل النماذج احلاسوبية ملناخ
األرض بصورة مطردة.
وتشكل الزراعة قطاع ًا آخر تؤدي فيه بحوث املناخ دوراً هاماً .فموقع وإنتاجية األراضي املخصصة لزراعة
احملاصيل واملراعي ستتغير مع تغير املناخ .وتستخدم مناذج األرصاد اجلوية الزراعية ،ومؤشرات حالة الغطاء
النباتي ،ورصدات األحوال اجلوية ،وتقديرات األمطار لتقدير غلة احملاصيل في بلدان كثيرة في املناطق
املعتدلة وفي مراقبة األحوال الزراعية وأحوال أراضي الرعي في عدد من البلدان سريعة التأثر بحاالت نقص
األغذية .بيد أن الزراعة نشاط أكبر بكثير من مجرد نظام بيولوجي .فبحوث النمذجة الزراعية املوجهة
نحو املناخ هامة إلى حد كبير بالنسبة للبلدان الكائنة في املناطق املدارية .وإمكانيات التخفيف من اآلثار
هامة هي األخرى للزراعة ،ويجري العمل أيض ًا على بحث كيفية مسايرة نظم اإلنتاج الزراعي هذه ملختلف
سيناريوهات تغير املناخ.
وميكن أن يكون للتغيرات في املناخ أثر هام جداً على التنوع اإلحيائي وعلى حدود وحالة كامل النظم
اإليكولوجية .فالتغيرات في دورات احلرائق وفي العوائق البيو – جغرافية أمام انتشار األنواع من مثل نظم
األمطار/درجات احلرارة تدفع إلى إعادة ترتيب النظام اإليكولوجي الطبيعي .فاألنواع التي تظهر عادة ميكن
أن تختفي محلياً ،بينما ميكن أن تزداد جتمعات األنواع التي كانت نادرة من قبل ،وميكن أن تظهر أنواع
غازية جديدة .إننا نعيش في عصر انقراض غير مسبوق لألنواع .ولئن كانت األغلبية الواسعة من عمليات
االنقراض هذه تعود إلى أعمال بشرية املنشأ (من مثل استنزاف األراضي الرطبة ،والتوسع احلضري ،وإزالة
الغابات) ،فإن عمليات االنقراض في األنواع نتيجة لتغير املناخ مدعومة بالوثائق ،وهي حتد من التنوع
البيولوجي.
إن الفينولوجيا (علم عالقة الكائنات احلية بالطقس) هي دراسة ظواهر دورة حياة النباتات واحليوانات
والفطريات والكيفية التي تتأثر بها هذه الكائنات بالتقلبات الفصلية وفيما بني السنوات في املناخ .ومن
شأن الرصد املنسق للخصائص الفينولوجية أن يعزز اخلدمات املناخية ألن التقلبات الفصلية واجلغرافية في
املتغيرات املناخية (من مثل الهطول ودرجة احلرارة) تطابق بصورة جيدة الفينولوجيا املرصودة في النظم
األحيائية .وثمة إدراك واسع النطاق بالفعل ألهمية املراقبة الفينولوجية كمؤشر على تغير املناخ (مثل
التغيرات في توقيت مواسم الزراعة ،ومواعيد اإلزهار ،واإلثمار ،واالرحتال) وفي تقييم التأثيرات احملتملة،
على السواء .وتستخدم املجتمعات احمللية األصلية الفينولوجيا كجزء من أسلوب تقليدي للتنبؤ الفصلي.
وتستخدم القياسات املتأتية من السواتل لتقييم املراحل الفينولوجية الرئيسية للغطاء النباتي على نطاق
عاملي .وقد أنشئت شبكات إقليمية مثل شبكة الفينولوجيا األوروبية ،وشبكات الفينولوجيا الوطنية في
الواليات املتحدة األمريكية ،لكن ال يوجد حالي ًا نظام منسق عاملي ًا في هذا الصدد .وميكن للشبكات التي
تسهم في النظام العاملي لرصد املناخ من مثل شبكة  FLUXNETأن توفر في نهاية املطاف إطاراً إلجراء هذا
التنسيق.
وهناك نزعة لدى دراسات التنوع البيولوجي إلى التركيز محلي ًا أو إقليمياً ،وقد ُجمعت كميات كبيرة من
البيانات التي تصف توزّع األنواع وأوضاع املوائل ومت احلفاظ عليها باستقالل عن بعضها البعض .ومن املهم
إدماج البيانات واملعارف املتعلقة بالتنوع البيولوجي التي متتلكها املجتمعات احمللية األصلية واحمللية؛ كما
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ُوضعت مناذج تستخدم هذه البيانات بالنسبة حلاالت خاصة .وتزيد املبادرات من مثل املرفق العاملي ملعلومات
التنوع األحيائي إتاحة سبل احلصول على البيانات املتعلقة بالتنوع األحيائي .إال أن مزج البيانات والنماذج
غير املترابطة بسيناريوهات تغير املناخ والرصدات املناخية ليس أمراً خالي ًا من املخاطر ،كما يشكل إدماج
البيانات العاملية للتنوع البيولوجي في اخلدمات املناخية حتدي ًا مستمراً.
3.5

فهم تأثيرات املناخ وسرعة التأثر

ال تتوقف شدة تأثير املناخ على املجتمعات على طبيعة األخطار املناخية ومرونة النظم اإليكولوجية الطبيعية
فقط وإمنا أيض ًا على عوامل من مثل التنمية االجتماعية – االقتصادية في هذه املجتمعات ،وأوجه الالمساواة
االجتماعية ،والقدرات البشرية على التكيف ،والوضع الصحي واخلدمات الصحية ،واخلصائص الدميغرافية،
والبدائل االقتصادية لسبل املعيشة .ولذلك يشكل فهم النظم االجتماعية – االقتصادية جزءاً ال يتجزأ
من تقييم تأثيرات تغير املناخ وسرعة التأثر به ،وهو ضروري لتخطيط التكيف .واملعلومات االجتماعية –
االقتصادية ميكن أن تبرز تفاوت سرعة التأثر باملخاطر املناخية لدى األقاليم والبلدان واملناطق واملجتمعات
احمللية ذات القدرات والطاقات االجتماعية – االقتصادية املختلفة .وتشكل هذه املعلومات مقوم ًا بالغ
األهمية أيض ًا من مقومات أي تقييم ألوجه سرعة التأثر والقدرات على التكيف لدى مختلف القطاعات
االقتصادية واملجتمعات احمللية ،وهي أساسية لفهم الكيفية التي ستتأثر بها هذه القطاعات واملجتمعات
بتغير املناخ .وميكن للبحوث املتعلقة بتأثيرات املناخ وأوجه سرعة التأثر به أن تلهم متام ًا عملية تصميم
اخلدمات املناخية وحتليل أهدافها وتقييمها.
وبحوث العلوم االجتماعية مطلوبة لفهم القوى الدافعة الدميغرافية واالجتماعية – االقتصادية والتكنولوجية
وراء انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ التي تسبب تغير املناخ ،وحتديد خصائص هذه القوى .وتوفر
هذه املعلومات إسهام ًا حاسم ًا في التنبؤ األطول أج ً
ال باملناخ .إال أن املعلومات االجتماعية – االقتصادية
التزال تتعثر خلف املعلومات البيوفيزيائية واملعلومات املناخية من حيث اجلودة والتوافر وإمكانية احلصول
عليها .ولئن كانت مجموعات بيانات اجتماعية شتى قائمة ،فإنها ليست متاحة ،بوجه عام ،باالستبانة
الالزمة للتقييم احمللي الطابع للتأثيرات ،وسرعة التأثر ،والتكيف – وهي املسائل ذاتها التي يواجهها واضعو
مناذج املناخ وغيرها من البيانات البيوفيزيائية .ويلزم مزيد من العمل إلنتاج مجموعات بيانات تتضمن
البيانات البشرية والبيئية املتعلقة باملناخ ،على السواء ،بنفس االستبانة املكانية والزمنية .ومن شأن ذلك أن
يحسن مالءمة إسقاطات النماذج املناخية لدى املستخدمني.
ّ
وكثيراً ما تأتي مجموعة البحوث واملعارف املالئمة بشأن التحديات املتعلقة باملناخ ،والقرارات التي تتخذ
عن علم لالستجابة ملقتضيات املناخ ،من القطاعات احلساسة من الناحية املناخية التيب تشمل مجتمع
املستخدمني .وتوضح برامج األغذية والزراعة اخلاصة باألمن الغذائي فوائد ربط االحتياجات احلقيقية في هذا
ال وجيهاً .هنا س ّلم علماء املناخ وعلماء االجتماع ،واملنظمة العاملية لألرصاد
الصدد بعلم املناخ باعتبارها مث ً
اجلوية ،وغيرها من املنظمات الدولية ،بأجزاء «سلسلة توريد» اخلدمات املناخية التي يشغلونها وباملجاالت
التي يحتاجون فيها خلق روابط مع املنظمات األخرى لتلبية احتياجات املستخدمني.
وتتركز البحوث املتعلقة بتأثيرات املناخ وسرعة التأثر في جانب الطلب على اخلدمات املناخية .واضطلعت
مؤسسات عديدة بإجراء بحوث بشأن فائدة وقيمة نواجت وخدمات املعلومات املناخية القائمة ألوساط
املستخدمني جنب ًا إلى جنب مع فائدتها في صنع القرار ،وذلك بهدف حتسني اخلدمات .والبحوث املتعلقة
بقيمة األنواع املختلفة من املعلومات املناخية ملختلف القطاعات قائمة وحتتاج إلى توسيع نطاقها ،ذلك أن
توضيح هذه القيمة يلزم حلفز اإلقبال على النواجت املناخية.
التغير:

ومتثل مق ّوم أساسي جديد في السنوات األخيرة في فهم واسع االنتشار حلقيقة أن املناخ آخذ في
فاالحترار العاملي واضح وجلي .وتضطلع مؤسسات بحثية عديدة مبجموعة من الدراسات التي تستخدم
املعلومات ،والنمذجة ،والتنبؤات املناخية لتقييم التأثيرات املناخية واملخاطر وأوجه سرعة التأثر عبر نطاقات
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جغرافية متعددة .ولئن كانت هذه الدراسات والبرامج ال تشكل جزءاً من نظام حكومي دولي ،فإنه يتعني
بذل جهود إلنشاء مصارف بيانات لتسجيل نتائج هذه البحوث بصفة منتظمة ،وإتاحة البيانات والتقييمات
التي تنتجها على نطاق أوسع للمستخدمني احملتملني.
3.6

بحوث السياسة العامة

تعتمد بحوث السياسة العامة ،حتماً ،على نواجت البحوث في مجاالت العلوم الطبيعية والبيولوجية
واالجتماعية من أجل وضع مقترحات للسياسة العامة ميكن للحكومات اعتمادها .وليس ثمة مغاالة
في تأكيد أهمية إدماج توفير وتقدمي املعلومات املناخية في البيانات واملعلومات غير املناخية ،ألغراض
التحليالت املتعلقة بالسياسة العامة .وتستخدم البحوث والبيانات واملعلومات املناخية باالقتران مع البيانات
البيئية واالجتماعية – االقتصادية غير املناخية لدعم تقييمات املخاطر وسرعة التأثر املتعلقة بالسياسة العامة،
ال عن تخطيط التكيف (مبا في ذلك مختلف خيارات تقدير التكلفة).
فض ً
وسيكون هذا اإلطار للعمل محايداً من حيث السياسة العامة ،ونشاط ًا فني ًا ِّ
ميكن من تقدمي خدمات
للمساعدة في وضع السياسة العامة ولكنه لن يقر أي مقترحات خاصة بالسياسة العامة يتم وضعها باستخدام
خدماته كجزء من إسهاماتها.
3.7

آليات تنسيق البحوث املناخية

البرنامج العاملي للبحوث املناخية هو اآللية الدولية الرئيسية لتنسيق البحوث املناخية .وهو أحد مكونات
برنامج املناخ العاملي التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الذي تشترك املنظمة ( )WMOفي رعايته مع
املجلس الدولي للعلوم ،واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة .وأهدافه الرئيسية هي حتديد مدى إمكانية التنبؤ باملناخ ،ومدى التأثير البشري على النظام املناخي.
ويعتمد البرنامج العاملي للبحوث املناخية نهج ًا متعدد التخصصات ،وينظم مشاريع واسعة النطاق للرصد
والنمذجة ،ويركز على جوانب مناخية بالغة االتساع والتعقيد بحيث ال يتسنى لبلد واحد أو تخصص
علمي معاجلتها مبفرده .وينسق مشروع اإلسقاط اخلاص بنمذجة املناخ الذي يعزز نتائج أنشطة الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،كما يوفر األساس الالزم لالستجابة للقضايا التي تثار في إطار اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ .ويق ّيم البرنامج العاملي لتقييم التأثيرات املناخية وإستراتيجيات
االستجابة ،وهو مكون رئيسي آخر من مكونات برنامج املناخ العاملي ،تأثيرات تقلبية املناخ .ويضطلع
برنامج األمم املتحدة للبيئة بدور الوكالة الرائدة في هذا الصدد.
كمله
وتركيز البرنامج العاملي للبحوث املناخية ،في األصل على النظام املناخي املادي وتقلبيته الطبيعية قد ّ
منذ أواخر الثمانينات البرنامج الدولي للغالف األرضي والغالف احليوي التابع للمجلس الدولي للعلوم،
الذي يركز على دور العمليات الكيميائية واألحيائية في تغير املناخ املستحث بفعل البشر .كما عززه مبزيد
من التعاون بني األوساط املعنية بالعلوم الفيزيائية واألحيائية واالجتماعية حتت رعاية شراكة الدراسة العلمية
ال عن البرنامج الدولي لألبعاد اإلنسانية للتغير البيئي العاملي ،والبرنامج الدولي للبحوث
للنظام األرضي فض ً
في مجال التنوع البيولوجي .Diversitas
3.8

تسخير املوارد للبحوث املناخية

إن تقييم املستوى الراهن من املوارد املوجهة إلى البحوث املتعلقة باملناخ مهمة بالغة الصعوبة لسببني على
األقل .األول هو أن ما تتألف منه البحوث املتعلقة باملناخ غير محدد بشكل جيد لكنه يغطي دون شك
أنشطة تبدأ من إنشاء منصات رصد جديدة لنمذجة احمليطات والغالف اجلوي وصو ًال إلى تأثيرات تقلبية
املناخ وتغيره على جميع أمناط النظم الطبيعية والتي هي من صنع اإلنسان .كما تشمل بحوث السياسة
العامة املوجهة نحو حتسني االستجابة احلكومية للمسائل املتعلقة باملناخ .والسبب الثاني هو أنه لئن كانت
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بحوث كثيرة متعلقة باملناخ متولها احلكومات ،فإن نظم احملاسبة وإعداد التقارير تختلف بني احلكومات
لدرجة تبدو معها مهمة حتديد جميع مكونات امليزانيات الوطنية التي تتعلق بالبحوث املناخية ووضعها في
نفس إطار القيمة االقتصادية مهمة مستحيلة.
ال على مستوى التمويل املقدم للبحوث املتعلقة باملناخ إذ سنت هذه
وتقدم حكومة الواليات املتحدة مث ً
احلكومة في  18حزيران/يونيو  2009قانون ًا ينص ،ضمن جملة أمور ،على ما يلي:
 - 1اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي :خصصت  200مليون دوالر أمريكي لتعزيز البحوث
املتعلقة بتغير املناخ والتقييمات اإلقليمية.
 - 2اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء :خصصت  1.3بليون دوالر أمريكي للبرامج املتعلقة بتغير
املناخ.
 - 3املؤسسة الوطنية للعلوم :خصصت  310ماليني من الدوالرات للبرامج املتعلقة بتغير املناخ.
و ُوزع هذا املستوى من التمويل البالغ نحو بليوني دوالر على ثالث وكاالت .ويبدو تقدير يبلغ زهاء  5إلى
 10باليني منال دوالرات لإلنفاق السنوي العاملي على البحوث املتعلقة باملناخ تقديراً معقو ًال.
وحسبما أشير آنفاً ،تتواجد املراكز الكبرى التي تضطلع بالبحوث املتعلقة باملناخ بكثافة في نصف الكرة
األرضية الشمالي في البلدان املتقدمة .وتشارك هذه البلدان أحيان ًا في أنشطة بناء القدرات الرامية إلى دعم
جهود العلماء في العالم النامي .وجزء كبير من بحوث املناخ املادي عاملي النطاق ،من مثل تقارير التقييم،
وال يقتصر على حتديات البلدان املتقدمة وحدها.
3.9

االستنتاجات

 - 1ميضي فهم النظام املناخي قدم ًا بوتيرة غير مسبوقة باالعتماد على التطور السريع للنظم احلديثة
للحوسبة فائقة القدرة؛ وجناح التنبؤ العددي بالطقس؛ والزيادة الكبيرة في البيانات املتعلقة بنظام
األرض واملتأتية من نظم الرصد التي حتملها السواتل؛ والبحوث املتعلقة بالكيفية التي تؤثر بها
التغيرات في الغالف اجلوي واحمليطات على بعضها البعض؛ واالهتمام العاملي بظاهرة تغير املناخ
املستحث بفعل البشر.
 - 2ويتمثل أحد التحديات العديدة التي تواجه البحوث املناخية في حتقيق فهم أفضل لعمليات التغذية
املرتدة بني مختلف مكونات النظم املترابطة للغالف اجلوي – احمليطات – سطح البر  -الغالف
اجلليدي – النظم األحيائية – النظم البشرية ،فض ً
ال عن النظام املناخي العام ،وإدماج هذا الفهم هذه
في النماذج املناخية.
 - 3لن يحدث التحسني املستمر للخدمات املناخية القائمة ،واستحداث خدمات مناخية جديدة إال
بدعم قوي من مجتمع البحث العاملي في جميع القطاعات ذات الصلة ،مبا في ذلك العلوم الفيزيائية
واألحيائية والعلوم االجتماعية.
 - 4تتوقف اخلدمات املناخية الفعالة على زيادة إمكانيات املعارف القائمة إلى أقصى حد ممكن ،فض ً
ال
عن استحداث بحوث جديدة.
 - 5إن البحوث املتعلقة باملناخ القائمة تتركز تركزاً كبيراً في العالم املتقدم ،والبد أن يساعد اإلطار العاملي
للخدمات املناخية في إيجاد املوارد الالزمة للبحوث الرامية إلى حتسني اخلدمات املناخية املوجهة
إلى العالم النامي .وهناك دعوة إلى زيادة التركيز على نقل املعارف من مجال البحوث إلى مجال
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العمليات ،الذي يتطلب دائم ًا جهداً كبيراً وحواراً من كال اجلانبني ،ومساهمات هامة متوقعة من
اللجان الفنية للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
 - 6ويتحقق تنسيق البحوث املتعلقة باملناخ على املستوى العاملي بصورة فعالة من خالل البرنامج العاملي
للبحوث املناخية املوجه نحو زيادة فهم جوانب املناخ .ويتمثل التحدي التالي أمام مجتمع البحث
في املشاركة في منتدى التواصل مع املستخدمني التابع لإلطار العاملي للخدمات املناخية لضمان
متكنه من املراعاة الكاملة للتغذية املرتدة باملالحظات واآلراء من جانب مستخدمي اخلدمات املناخية،
وهو يقدم إسهامه في حتسني اخلدمات املناخية القائمة واستحداث خدمات جديدة.
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الفصل 4

بناء القدرات
الداعم للخدمات املناخية

89

4.1

مقدمة

يتضمن هذا الفصل ملخص ًا لبناء القدرات القائم والالزم لدعم مكونات اإلطار العاملي للخدمات املناخية،
أي لدعم البحوث ،والنمذجة ،والتنبؤ؛ ورصدات املناخ ومراقبته؛ وتنفيذ نظام معلومات اخلدمات املناخية؛
ومنتدى التواصل مع املستخدمني (الفصل  .)9ويتناول بناء القدرات من جانب الطلب ومن جانب العرض
فيما يتصل باخلدمات املناخية ،في أربعة مجاالت هي:
•

•

•

•

قدرة املوارد البشرية – تزويد األفراد بالفهم واملهارات واملعلومات واملعارف والتدريب الالزمة
لتمكينهم من إنتاج املعلومات املناخية ذات الصلة باتخاذ القرار ،وإبالغها ،واستخدامها؛
قدرة البنية األساسية – التي ّ
متكن من النفاذ إلى املوارد الالزمة إلنتاج البيانات املناخية واملعلومات
ذات الصلة باتخاذ القرار ،وأرشفتها ،واستخدامها ،مبا في ذلك شبكات الرصد ،ونظم إدارة البيانات،
ومعدات وبرمجيات احلواسيب ،واإلنترنت ،واملراجع واملؤلفات العلمية؛
القدرة اإلجرائية – التي حتدد أفضل املمارسات إلنتاج املعلومات املناخية واستخدامها وتنفذ هذه
املمارسة وتنهض بها؛
القدرة املؤسسية – التي تضع هياكل اإلدارة وعملياتها وإجراءاتها لتمكني اخلدمات املناخية الفعالة،
ليس فقط داخل املنظمات ،وإمنا أيض ًا في إدارة العالقات بني مختلف املنظمات والقطاعات (العامة،
واخلاصة ،واملجتمع احمللي ،مبا في ذلك التعاون الدولي).

ويشير بناء القدرات في سياق اإلطار العاملي للخدمات املناخية إلى االستثمار في األشخاص ،واملمارسات
واملؤسسات الالزمة حلفز وتطوير القدرات بصفة منتظمة في املجاالت األربعة املذكورة آنف ًا بغية إدارة وتقييم
املخاطر املتعلقة باملناخ من خالل تزويد عملية صنع القرار باملعلومات املناخية املالئمة .ومن ناحية العرض،
ال عن حتويلها
يتعني على اجلهود املبذولة لبناء القدرات ،تأمني أرشفة البيانات وإنتاج املعلومات املناخية فض ً
إلى إجراءات .واملبادرة الشاملة لبناء القدرات يجب أن تشمل أصحاب املصلحة في توفير النواجت املناخية
وتقدميها ،وإسداء املشورة وتقدمي اخليارات املتعلقة باتخاذ القرار ،فض ً
ال عن اإلعداد واالستخدام من زاوية
الطلب.
وهناك مصادر هامة للتمويل الثنائي ألنشطة بناء القدرات .ففي عام  ،2009بلغ صافي مجموع املساعدة
اإلمنائية الرسمية املقدمة من جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي  119,6بليون دوالر أمريكي .وتقدم بلدان من خارج منظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي أيض ًا مبالغ متزايدة من التمويل الثنائي لبناء القدرات ،ومعها عدد متزايد من اجلمعيات اخليرية
واملؤسسات اخلاصة ،وإن كانت هذه املبالغ توزع على قطاعات منفصلة كثيرة مثل الزراعة ،واملياه ،واملرافق
الصحية ،واحلد من مخاطر الكوارث ،والصحة .ومع ذلك تركز اجلهات املانحة الثنائية بصفة متزايدة على
قضية املناخ وتغير املناخ ،وميكن توقع أن تكون مقدمة هامة ملوارد بناء القدرات فيما يتعلق باخلدمات
ال
املناخية .إال أنه بدون تنسيق هذه اجلهود من خالل اإلطار العاملي ،يظل بناء خدمات مناخية فعالة عم ً
مشتتاً.
ويتاح سنوي ًا مبلغ للدعم والتنسيق يقدر حالي ًا بنحو  10ماليني من الدوالرات عن طريق املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية لبناء قدرات خدمات األرصاد اجلوية وموظفيها .ويدعم هذا املبلغ أساس ًا العناصر املنتجة
للمعلومات في إطار اخلدمات املناخية القائم مثل الرصدات ،وإنقاذ البيانات ،وإدارتها ،والبحوث ،واخلدمات
املقدمة إلى القطاعات احلساسة للمناخ .وفي أفريقيا ،تشير اإلسقاطات إلى أن التمويل املخصص ملشروع
املناخ من أجل التنمية يزيد في حجمه عن ذلك ،لكن املستويات القائمة للمعونة الداعمة لألرصاد اجلوية
من غير املرجح أن تلبي احتياجات اإلطار العاملي للخدمات املناخية .ومن خالل البرنامج اإلقليمي ،وبرنامج
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التعاون اإلمنائي ،وبرنامج التعاون الطوعي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،تبذل اجلهود لتعزيز البنية
األساسية واملؤسسات الالزمة في البلدان النامية والسيما في أقلها منواً .ويقدم برنامج التعاون الطوعي الدعم
للبلدان األعضاء على هيئة معدات ،وخدمات خبراء ،وتدريب وتعليم ،وتتم وتدعمه مساهمات طوعية
من الشركاء.
4.2

بناء قدرات مستخدمي املعلومات املناخية

يركز اإلطار من جديد على جانب الطلب على اخلدمات املناخية .ولئن كان معظم الناس ميكنهم فهم
التنبؤات اخلاصة بالطقس ،ولديهم بعض األفكار البديهية عن كيفية اتخاذ قرارات باالعتماد عليها ،فإن
استخدام وفهم التنبؤات املناخية أصعب بكثير ،ألسباب عدة .فليس لدى معظم املستفيدين احملتملني من
املعلومات املناخية (سواء كانت بيانات تاريخية ،أو نواجت مراقبة ،أو تنبؤات) سوى فكرة محدودة عن
الكيفية التي تكون بها هذه املعلومات مالئمة لهم ،أو عن الكيفية التي متكنهم من النفاذ إليها وفهمها
واستخدامها لتحديد وتقصي تأثيرات املناخ ،وسرعة التأثر به ،ومخاطره.
وحيثما يكون هناك قدر من املعرفة ،تكون التوقعات الناجمة عن إمكانية التنبؤ ،السيما فيما يتعلق
بالنطاقات الزمنية األطول أجالً ،غير واقعية في كثير من األحيان .إال أن االختالفات في درجة «املعرفة
األولية باملناخ» بني مختلف القطاعات كبيرة متام ًا :فالعلماء الزراعيون ،على سبيل املثال ،مييلون إلى
تلقي تدريب قوي نسبي ًا في املسائل املتعلقة باملناخ ،بينما يرجح أن يكون لدى العلماء العاملني في
مجال الصحة العمومية خلفية أقل من حيث املعلومات املناخية .ومع ذلك ،فإن تدريب مستخدمي
املعلومات املناخية احملتملني غير متطور بوجه عام من حيث فهم التأثيرات املمكنة لتقلبية املناخ وتغيره
على أنشطتهم ،ومن حيث استخدام املعلومات املناخية في إدارة املخاطر والفرص املناخية ،والعمل مع
مقدمي املعلومات.
وبغض النظر عن مستوى املعرفة األولية مبسائل املناخ ،من الصعب استخدام التنبؤات واإلسقاطات
املناخية ألن مستوى عدم يقني املعلومات فيها يكون أكبر بكثير من عدم اليقني في تنبؤات الطقس،
ونادراً ما يكون املتنبأ به ذا أهمية فورية للمستخدم ،وإذا كانت له أية أهمية على اإلطالق .فالتنبؤات
باألمطار الفصلية ،على سبيل املثال ،تكون عادة تراكمات األمطار لثالثة أشهر وال تقدم أي إشارة عن
متى أو كيف ميكن أن حتدث موجات أمطار غزيرة أو ما إذا كانت حتدث فترات جفاف قصيرة خالل مدة
طويلة .وباإلضافة إلى ذلك ،ال تقدم عادة كميات األمطار الفعلية املتنبأ بها ألن عدم اليقني فيها كبير
للغاية ،ولذلك تقدم بد ًال منها احتماالت تشير إلى عتبات يصعب فهمها وليست بالضرورة هامة جداً.
واملشكلة غالب ًا ليست فقط في حجم عدم اليقني في حد ذاته وإمنا أيض ًا في الطريقة التي ُيب َّلغ بها عدم
اليقني .فمعظم مقدمي املعلومات املناخية يفتقرون إلى اخلبرة الالزمة لفهم الكيفية التي ميكن بها جعل
املعلومات املناخية أيسر فهماً ،وبدون شراكة وثيقة مع مستخدمي املعلومات ،من املستبعد أن تكون
املعلومات مالئمة لصنع القرار.
وبسبب عدم كفاية فهم أهمية املعلومات املناخية للمستخدمني وفي عملية صنع القرار ملقدمي املعلومات،
فإن الطلب على املعلومات املناخية كثيراً ما يكون منخفض ًا و/أو يفتقر إلى املعلومات الالزمة .ولتذليل
هذه الصعوبات ،يلزم بذل جهد واسع النطاق لضمان أن يتحول توافر املعلومات املناخية إلى استخدام أكثر
فعالية لهذه املعلومات .ولتحقيق هذه الغاية ،يحتاج األمر إلى إقامة شراكات بني مقدمي املعلومات املناخية
ومستخدميها بغية حتديد احتياجاتهم من اخلدمات املناخية .وعلى وجه التحديد ،يتعني معاجلة املسائل
التالية من خالل هذه الشراكات:
•

ما صلة تقلبية املناخ وتغيره مبصالح املستخدمني؟
91

•

كيف ميكن للمعلومات املناخية تزويد عملية صنع القرار باملعلومات لتحسني النواجت؟

•

هل هناك قيود على املوارد والسياسة العامة ميكن أن تق ّيد أي االستجابة املمكنة ،وهل ميكن تالفي
هذه القيود؟

•

هل يكون تقدمي اخلدمات املناخية املنشودة مجدي ًا علمي ًا ولوجستياً؟

ميكن للمشاكل التي تنشأ لدى اإلجابة على أي من هذه األسئلة أن تسبب اختناقات ،وتقدمي خدمات سيئة
النوعية ،أو تقييمات غير دقيقة حتول دون حتقيق الفوائد املنشودة .وتفتقر أوساط مستخدمني كثيرة إلى
القدرة الالزمة على أداء دورها في هذه اخلطوات ،كما أن نطاق اجلهود املطلوبة يتجاوز كثيراً اختصاصات
وقدرات معظم املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ،إن لم يكن جميعها .وفي معظم احلاالت،
يتعني أن تضطلع املؤسسات الوسيطة من مثل املنظمات غير احلكومية أو اجلامعات التي تتعامل بشكل
وثيق مع املستخدمني النهائيني بدور نشط .وبوجه عام ،فإن نطاق اجلهود املطلوبة يتجاوز إلى حد كبير
عملي ًا القدرات احلالية في جميع البلدان .وفي حاالت كثيرة يرجح أن حتدث املشاركة مع املستخدمني
على املستويات احمللية ،ويتعني على احلكومات الوطنية تقدمي الدعم للخدمات املناخية على النطاقات دون
الوطنية.
بناء القدرات البشرية
لئن كان بناء قنوات التواصل أساسي ًا لتحقيق تدفق للمعلومات املفيدة ،فإن بناء القدرات البشرية عبر
مختلف التخصصات للمشاركة في هذه الشراكات وخللق الكفاءات فيما يتعلق باستخدام املعلومات
املناخية مطلوب أيضاً .وهناك مبادرات عديدة لبناء القدرات البشرية تعززها األمم املتحدة .ويشكل
نظام التحليل والبحث والتدريب في مجال التغير العاملي ،ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،
ومعهد البلدان األمريكية لبحوث التغير العاملي أمثلة على املبادرات التي تطور القدرة البشرية في العالم
النامي من أجل العلماء ،وصانعي السياسات ،واخلبراء الفنيني ،واملجتمعات احمللية ،وتعزيز القدرة على
التصدي لتغير املناخ .وتسهم جهودهم املشتركة في مجاالت التعليم والبحث والتقييم والتدريب
وتطوير املناهج الدراسية ،واالتصاالت في حتسني تزويد عملية صنع القرار باملعلومات بشأن قضايا تغير
البيئة العاملية والتنمية.
وتعمل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة في مجالي التعليم والتوعية بشأن تغير املناخ وتقلبيته
والتأهب للكوارث الطبيعية ،مستهدفة في ذلك عامة الناس ،والنظم التعليمية والشباب في الدول النامية
اجلزرية الصغيرة ،وأفريقيا .وتع َّزز أوجه التفاعل املنتظمة بني مقدمي املعلومات املناخية ومستخدميها من
خالل احملافل املعنية ،بالتكيف مع تغير املناخ .وينفذ قطاع العلوم الطبيعية التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية
والعلم والثقافة برامج علمية دولية هامة ويعزز في الوقت نفسه العلوم وسياسات التكنولوجيا وبناء القدرات
على املستويني الوطني واإلقليمي .وتشمل البرامج الرئيسية في إطار قطاع العلوم الطبيعية اللجنة الدولية
احلكومية لعلوم احمليطات ،والبرنامج الهيدرولوجي الدولي ،وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي ،والبرنامج
الدولي لعلوم األرض ،ومركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية ،التي لكل منها برنامج لبناء القدرات.
ويركز نشاط نظام التحليل والبحث والتدريب في مجال التغير العاملي ،ونشاط معهد البلدان األمريكية ،على
تنمية القدرة العلمية وإنتاج املعارف من خالل شبكات العلماء واملؤسسات .وتتيح برامج املنح الدراسية
التعلم والتعليم التجريبيني جنب ًا إلى جنب مع توفير فرص البحث والتدريب للمهنيني ،والباحثني ،والطالب
اخلارجيني ،وبناء قدراتهم على النهوض باملعارف واستخدامها من أجل التكيف مع تغير املناخ .ويتلقى
الزمالء املشاركون فيها منح ًا متكنهم من احلصول على زماالت في السياسة العامة ،وزماالت بعد احلصول
على درجة الدكتوراه ،ومن أجل احلصول على درجة الدكتوراه أو التدريس .ويزور الزمالء مؤسسات أخرى
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– املؤسسات املضيفة – لتنفيذ مشروع من تصميمهم يعزز فهمهم للمخاطر املناخية ،وأوجه سرعة التأثر،
وإستراتيجيات التكيف؛ ويق ّيم املمارسات الراهنة في تصميم وتنفيذ املشاريع اخلاصة بالتكيف و/أو تعزيز
إدماج التكيف في التخطيط ،والسياسة العامة ،وصنع القرار.
ويتزايد تعميم طرح قضايا تقلبية املناخ وتغيره كخيار في املقررات التعليمية للحصول على الدرجات
اجلامعية .وتوضع في اجلامعات في كافة أنحاء العالم مقررات تعليمية متعددة التخصصات تد ِّرب املهنيني
واألكادمييني على فهم تأثيرات تقلبية املناخ وتغيره على املجتمع والبيئة ،والتصدي لها .وتقدَّ م هذه
املقررات الدراسية حالي ًا في البلدان املتقدمة ،في املقام األول ،وبرامج املنح الدراسية ضرورية إذا ما أريد أن
يشارك فيها مرشحون من العالم النامي .وميكن توسيع نظم التعلم اإللكتروني والتدريب االفتراضي لتصل
إلى البلدان النامية بتكلفة منخفضة من خالل استخدام موارد من مثل تلك التي أنشأها البرنامج التعاوني
للتعليم والتدريب في مجال األرصاد اجلوية التطبيقية ( ،)COMETوالبناء عليها .وفي األجل الطويل،
يلزم تطوير املناهج الدراسية ليس فقط لوضع مقررات دراسية رئيسية تلبي احلاجة إلى خبراء في صنع القرار
الذي تُستخدم فيه املعلومات املناخية ،وإمنا أيض ًا إلدماج اجلوانب األساسية لعلم املناخ في املناهج الدراسية
في جميع ميادين الدراسة بحيث يتسنى توفير مهنيني على علم جيد بقضايا املناخ عبر جميع قطاعات
املجتمع.
ولئن كانت برامج الدرجات اجلامعية فعالة متام ًا في توفير طائفة من اخلبراء املدربني تدريب ًا متقدماً ،فإن عدد
الناس الذين يحصلون عليها صغير .ولذلك يتعني أن تكون البرامج أقصر ،وأن تتسع املبادرات لتشمل عدداً
أكبر من املشاركني .وتلزم حتالفات أو برامج تشمل املنظمات الرئيسية (املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،معهد األمم املتحدة للتدريب
والبحث) التي تضطلع ببناء القدرات البشرية ذات الصلة لتيسير قيام برنامج متكامل لتنمية املوارد البشرية
فيما يتعلق باستخدام املعلومات القائمة على املناخ في صنع القرار .وينبغي للمكونات اإلقليمية والوطنية
لإلطار العاملي للخدمات املناخية أن تشارك في وضع البرنامج وأن تضطلع بالدور الرائد في تفعيل هذا
اجلانب من بناء القدرات.
وقد بدأ وضع برامج لبناء القدرات ،وذلك حتديداً لتشجيع احلوار بني األوساط املعنية بإنتاج املعلومات
واألوساط املعنية باستخدامها .وعلى سبيل املثال ،فإن املعهد الصيفي بشأن املناخ والصحة ،الذي يديره
املعهد الدولي للبحوث املعنية باملناخ واملجتمع ،واملركز التابع للشبكة الدولية ملعلومات علوم األرض،
ومدرسة  Mailmanللصحة العمومية ،جتمع بني علماء املناخ وأخصائيي الصحة لإلسهام في حتقيق فهم
متبادل للدور الذي يؤديه املناخ في زيادة عبء األمراض املعدية ،ونواجت الصحة العمومية ،وفي كيفية متثل
املعلومات املناخية لتحسني عملية صنع القرار في مجال الصحة العمومية.
قدرة البنية األساسية ،والقدرة اإلجرائية
من املسلم به متام ًا أن اخلدمات املناخية الفعالة حتتاج إلى مشاركة قوية من جانب أصحاب املصلحة من
تخصصات مختلفة .ومن املهم أن تشرك أوساط املستخدمني مقدمي املعلومات في فهم املعلومات املناخية
املتاحة ،وكيفية تفسيرها تفسيراً صائباً ،وكذلك فهم االفتراضات التي تستند إليها ومواطن الضعف التي
تنطوي عليها .والشراكات الراهنة ضعيفة في بلدان كثيرة سواء املتقدمة منها أو النامية .والهيئات الوسيطة
بني مقدمي اخلدمات املناخية ومستخدميها ،وكذلك بني الهيئات أو الرابطات املعنية بالبحث ،والهيئات أو
الرابطات اخلاصة باملستخدمني بالغة األهمية بالنسبة للخدمات املناخية في املستقبل .ويتعني متابعة إقامة
شراكات قوية مع احتادات املنظمات أو غيرها من اآلليات متعددة األطراف لتوفير بيئات عمل فعالة متعددة
التخصصات.
ولعل تقارير التقييم التي تصدرها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ تشكل أوضح مثال ألفضل
املمارسات فيما يتعلق بتحويل البيانات املناخية إلى معلومات مالئمة لصنع القرار ،فهي توضع من خالل
تعاون واسع النطاق بني علماء املناخ وعلماء القطاعات .إال أنه يتعني جمع منتجي البيانات ومستخدميها
مع ًا خارج نطاق الوسط العلمي وعلى املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية .وثمة بالفعل عدد من اجلهود
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التي تستحثها األمم املتحدة لتعزيز هذه املشاركة ،مبا في ذلك اجلهود املبذولة من منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،لكن يتعني توسيع نطاق هذه اجلهود والقيام بها على نحو أفضل،
على األقل في البداية ،من خالل التعاون بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة.
وهناك أمثلة فعالة مأخوذة من وكاالت األمم املتحدة ومن عدد من البلدان بشأن حتويل املعلومات املناخية
إلى تقييمات للتأثيرات وإرشادات للسياسة العامة .وعلى سبيل املثال ،هناك التكنولوجيا اخلاصة بنظام
املعلومات الزراعية واالتصال التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،بينما يضع كونسورتيوم
تأثيرات مناخ احمليط الهادئ ،وكونسورتيوم أورانوس في كندا تقييما لتأثيرات املناخ تعتمد على تقلبية
املناخ واالجتاهات احملتملة .وجتري الهيئة اإلقليمية للعلوم والتقييمات املتكاملة في الواليات املتحدة
األمريكية بحوث ًا مماثلة ،وإن كان مع زيادة التركيز على تقلبية املناخ الفصلية .وباملثل جمع مشروع
 ENSEMBLESاألوروبي جنب ًا إلى جنب العلماء من اختصاصات واسعة النطاق لوضع إجراءات للتقييم
املوثوق لتأثيرات تغير املناخ وتقلبيته (انظر اإلطار  .)3.4وفي جميع هذه األمثلة ،كانت الشراكات
وكان التعاون عبر حدود التخصصات من املقومات الرئيسية لضمان أن تظل املعلومات سليمة علمي ًا
ومالئمة لصنع القرار.
وأعربت مؤسسات قليلة من أوساط املستخدمني عن إدراكها للحاجة إلى االستثمار في إذكاء الوعي
وحتويل املعلومات املناخية إلى معلومات مالئمة لصنع القرار .وأحد هذه األمثلة هو املركز املناخي
للصليب األحمر/الهالل األحمر الذي يتخذ هولندا مقراً له ،ويشكل املركز املرجعي ألسرة الصليب
األحمر/الهالل األحمر بشأن تغير املناخ .ويعزز مركز املناخ نشاط الصليب األحمر والهالل األحمر
الرامي إلى فهم تغير املناخ وظواهر الطقس املتطرفة ومعاجلة ما ينجم عنها من آثار بالنسبة للبشر.
ويتمثل نهج املركز الرئيسي في إذكاء الوعي؛ والدعوة إلى التكيف مع املناخ واحلد من مخاطر الكوارث
(داخل الصليب األحمر والهالل األحمر وخارجهما)؛ وحتليل معلومات التنبؤات ذات الصلة فيما يتعلق
بجميع النطاقات الزمنية؛ وإدماج املعارف املتعلقة باملخاطر املناخية في اإلستراتيجيات واخلطط واألنشطة
اخلاصة بالصليب األحمر/الهالل األحمر .ويتفاعل مركز املناخ التابع للصليب األحمر/الهالل األحمر
مع مجموعات تشمل املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية أو األرصاد اجلوية الهيدرولوجية من خالل املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية واملعهد الدولي لبحوث املناخ واملجتمع ،ومجموعات بحث علمية أخرى لوضع
نواجت معلومات مصممة خصيص ًا لتلبية االحتياجات اخلاصة للصليب األحمر/الهالل األحمر .ويقدم
مركز املناخ مثا ًال لكيفية إقامة مجتمعات متثل مستخدمي املعلومات املناخية وقادرة على املشاركة مع
املجتمع العلمي.
القدرة املؤسسية
لئن كانت األمثلة املذكورة آنف ًا لبناء القدرات املؤسسية من حيث املعلومات واإلجراءات تشهد لصالح
حتديد أفضل املمارسات الستخدام املعلومات املناخية ،فإن بناء القدرات املؤسسية هام أيض ًا من
منظور املستخدمني .وتضمنت مقدمة هذه الوثيقة أمثلة على اخلدمات املناخية في حاالت الكوارث،
والزراعة ،والصحة ،واملياه .ويحتاج املستخدمون من املؤسسات املشاركة في هذه القطاعات وغيرها
إلى نقاط دخول إلى املؤسسات التي توفر املعلومات املناخية .وتوفير قدرة على التواصل ،أحيان ًا من
خالل وسطاء ،أمر الزم لبناء عالقات ،مبا في ذلك إقامة عالقات تعاون دولية بني مستخدمي املعلومات
ومقدميها.
وقد أسهم املعهد الدولي للبحوث اخلاصة باملناخ واملجتمع في إقامة شراكة بني علماء املناخ وأوساط
املستخدمني في البلدان النامية .وكمثل على هذا اإلسهام ،ساعد املعهد وزارة الصحة والوكالة
الوطنية لألرصاد اجلوية في إثيوبيا على حتقيق تقدم كبير في وضع نظام لإلنذار املبكر واالستجابة قائم
على املعلومات املناخية ملواجهة األمراض احلساسة للمناخ من مثل املالريا .وكان إنشاء فريق عامل
معني باملناخ والصحة بالغ األهمية في التمكني من حتقيق التقدم .والفريق العامل هو شراكة متعددة
القطاعات أقيمت لتصبح القوة الرائدة في استخدام املعلومات املناخية في التدخالت الصحية .وكفل
املوجه لوزارة الصحة اإلثيوبية أن يكون حل مشاكل الصحة العمومية موجه ًا نحو الطلب وهو
الدور ِّ
عامل أساسي في مواصلة القوة الدافعة نظراً للعدد الكبير من األولويات املتنافسة في الوزارة .وإذا
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أريد جلهود األفرقة العاملة هذه أن تكلل بالنجاح في البلدان النامية ،فإن األمر يحتاج إلى عدد من
املقومات الرئيسية:
•

التزام املستخدمني باملساعدة على ضمان استدامة تقدمي اخلدمات ،وتأتي هذه اخلدمات من مصدر موثوق
من خالل احلصول على اخلدمات املناخية ،مثالً ،من سلطات وطنية معينة بد ًال من مصادر أخرى؛

•

منح والية للمرافق املناخية الوطنية لتخصيص املوارد الالزمة جلمع البيانات الضرورية ،وتطوير
األدوات والنواجت الالزمة لتلبية احلاجة إلى اخلدمات املناخية؛

•

موظفون متفانون يتمتعون باخلبرة الفنية الالزمة لالستجابة إلى مو ّفر اخلدمة ومستخدمها؛

•

التعاون عبر احلدود الذي تنسقه منظمات األمم املتحدة ذات الصلة (مثل منظمة الصحة العاملية،
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)؛

•

اإلدارة اجليدة للمشاريع إلقامة عالقات عمل مستمرة بني مقدمي اخلدمات ومستخدميها ،األمر
الذي يرجح أن يتطلب أكثر من مجرد ترتيب تعاقدي؛

•

وضع آلية لتحديد مواطن قوة الشراكة ونقاط ضعفها وما تتيحه من فرص وتنطوي عليه من مخاطر،
وطريقة معاجلة املسائل.

وفي معظم احلاالت ،من غير املرجح أن يتوافر ملقدمي املعلومات املناخية الفهم الكافي الحتياجات صانعي
القرار الذي ميكنهم من وضع نواجت معلومات تالئم صنع القرار بصورة واضحة .ونظراً ألن املناخ يشكل
ال واحداً فقط من عوامل كثيرة يتعني بحثها في القطاعات احلساسة للمناخ ،ونظراً ألن صانعي القرار
عام ً
يعانون بشدة في كثير من األحيان من قيود على املوارد ،السيما في البلدان النامية ،سيكون من الصعب جداً
استبقاء اهتمام املستخدم ما لم يحكم الطلب عملية الشراكة بني مقدمي املعلومات املناخية ومستخدميها.
وأحد األمثلة على املبادرة املوجهة نحو املستخدمني هو منتدى التوقعات اخلاصة باملالريا .وقد ُعقد هذا
املنتدى في اجلنوب األفريقي واستند إلى اجتماع تخطيط سنوي قائم من قبل ألخصائيي مكافحة املرض
ُدعي فيه خبراء املناخ لتقدمي إسهامهم .ونظراً ألن املستخدمني ،وليس موفرو املعلومات ،هم الذين وجهوا
املنتدى ،فإن منتدى التوقعات اخلاصة باملالريا خلق إحساس ًا أكبر باملشاركة داخل أوساط املستخدمني مما هو
في حالة املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية ،في حني لم تهيمن مسائل املناخ على االجتماع بالضرورة.
كما أن أخصائيي مكافحة املرض ،وليس مجتمع أخصائيو املناخ ،هم الذين حددوا أيض ًا توقيت منتدى
التوقعات اخلاصة باملالريا .ولألسف ،فقدت هذه املبادرة زخمها إلى حد كبير في املنطقة ألن تغير االهتمام
من مكافحة الوباء إلى القضاء عليه قد غير أولويات التمويل.
4.3

بناء القدرات إلنتاج املعلومات املناخية

بناء القدرات البشرية
تؤدي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية دوراً رائداً في تنسيق مهارات علماء الطقس واملناخ من خالل تعزيز
احلصول على برامج التدريب ،والتكنولوجيا ،واملراجع ،والوثائق اإلرشادية ،والورقات الفنية ،وحلقات
العمل .ويوجد حالي ًا  23مركزاً إقليمي ًا للتدريب تابع ًا للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،وشبكة من
اجلامعات املتعاونة ومؤسسات التدريب املتقدمة التي تسهم في جهود التعليم والتدريب على األرصاد
اجلوية والهيدرولوجيا ،فض ً
ال عن إنشاء وتطوير مراكز امتياز متخصصة في مختلف األقاليم.
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وينصب تركيز معظم هذه املراكز على التدريب الفني ألخصائيي األرصاد اجلوية على أنشطة التنبؤ بالطقس.
ويتعني توسيع نطاق املقررات التدريبية هذه لتشمل االحتياجات من التدريب على إعداد املعلومات والنواجت
املناخية ،فض ً
ال عن التفاعل مع املؤسسات ذات النشاطات القريبة من هذه األنشطة واملستخدمني من مختلف
القطاعات .ولتطوير القدرات البشرية الالزمة في اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،سيكون من الضروري
مراجعة املؤهالت التعليمية ،واملتطلبات من املهارة ،والتدريب على الوظائف الالزمة ألخصائيي املناخ.
ويستتبع هذه املراجعة وضع معايير دنيا للتعليم واملهارات والتدريب في مجال اخلدمات املناخية بنفس
الطريقة التي تؤديها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية حالي ًا فيما يتعلق بخدمات الطقس .وينبغي حتديد
املتطلبات الالزمة ملنح الشهادات ،وتطوير أنشطة تدريبية منظمة وإدماجها في برامج املراكز اإلقليمية
للتدريب .وينبغي تشجيع اجلامعات وتيسير تعاونها بشكل وثيق مع املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
واألرصاد اجلوية الهيدرولوجية بغية حتقيق هذه االستدامة.
وتساعد املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من خالل برنامجها للتعليم والتدريب املرافق الوطنية لألرصاد
اجلوية والهيدرولوجيا ،السيما في البلدان النامية ،على تنمية مواردها البشرية من خالل التعليم،
وتطوير املهارات والتدريب ،وتوفير املواد التعليمية وتقدمي املنح الدراسية .وتشمل أنشطة التدريب
إجراء الرصدات وإبالغها ،وإدارة البيانات ،واستخدام نواجت النماذج ،والبيانات املستشعرة عن بعد جنب ًا
إلى جنب مع خدمات الطقس .وكان معظم مجال التركيز على تدريب أخصائيي التنبؤ بالطقس بد ًال
من األخصائيني في علم املناخ.
ويوفر برنامج التعليم الطويل األجل الدعم للعلماء من البلدان النامية لتدريب حاملي شهادة البكالوريوس
وحاملي شهادة املاجستير في املعاهد األجنبية .وتوفر الصني وروسيا وأملانيا حالي ًا معاهد مضيفة لهذا
التدريب .وباإلضافة إلى توفير املهارات ،تتيح هذه البرامج أيض ًا فرصة ممتازة لبناء الشبكات .وتتاح املنح
الدراسية القصيرة األجل التي تصل مدتها إلى ستة أشهر لبناء القدرات األكثر تركيزاً .ويعد مكتب أفريقيا
واملناطق املدارية التابع للمراكز الوطنية للتنبؤات البيئية التابعة للمرفق الوطني لألرصاد اجلوية في الواليات
املتحدة مشارك ًا هام ًا في هذا البرنامج ،ويوفر التدريب لعلماء الطقس واملناخ.
وساعد عدد من حلقات العمل التدريبية التي نظمتها املرافق املعنية باملعلومات والتنبؤات املناخية التابعة
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في كافة أنحاء العالم على توفير بعض القدرات الوطنية على إنتاج وتقدمي
املعلومات املناخية .وتساعد شبكة عاملية من مراكز التنسيق التابعة للمرافق املعنية باملعلومات والتنبؤات
املناخية في التنسيق الوطني واإلقليمي وتقاسم املعلومات فيما يتعلق باألنشطة املناخية ،وإن كانت شبكة
مراكز التنسيق ال تعمل حالي ًا بقوة .وتركزت أنشطة املرافق املعنية باملعلومات والتنبؤات املناخية أو ًال على
املراقبة والتنبؤات الفصلية ،وعدم إيالء اهتمام يذكر للمعلومات املتعلقة بالعقود ويغير املناخ .وميكن توسيع
هذه اآلليات بصورة فعالة لتشمل النواجت اإلقليمية للمعلومات املتعلقة بتغير املناخ .وللوصول إلى أعداد
أكبر من املشاركني ،وتوفير تدريب أكثر تعمق ًا مما هو متاح في فصول الدراسة أو األبحاث ،ميكن إعداد مواد
تدريبية وتوفيرها في شكل مقرر دراسي إلكتروني.
ونفذت برامج تدريبية أخرى تستهدف تطوير اخلبرة الفنية للتنبؤ الفصلي باملناخ في مختلف أنحاء العالم
بدعم من مراكز مثل املكتب األسترالي لألرصاد اجلوية ،وهيئة األرصاد اجلوية الصينية ،واملعهد الدولي
للبحوث اخلاصة باملناخ واملجتمع الذي يتخذ مقره في الواليات املتحدة ،وإدارة األرصاد اجلوية الكورية،
ودائرة األرصاد اجلوية باململكة املتحدة ،ومرفق األرصاد اجلوية الفرنسي ،ومركز التنبؤات املناخية التابع
لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة .واستضافت املراكز املناخية اإلقليمية عدداً
كبيراً من هذه البرامج واضطلعت بأنشطة بناء قدرات منتظمة متام ًا مرتبطة باملنتديات اإلقليمية للتوقعات
املناخية .وبوجه عام ،والسيما بعد حلقات العمل التدريبية قصيرة املدة ،فإن مبادرات املتابعة املنتظمة،
ال عن التفاعالت الدائمة مع أوساط مستخدمني محددة ،وأنشطة التوعية ،تعتبر بالغة األهمية ،لكنها
فض ً
لم تصل بعد إلى مرحلة االنتظام في مناطق نامية كثيرة.
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ونفذت برامج عديدة لتدريب العلماء على إنتاج سيناريوهات لتغير املناخ قائمة على تقليص النطاقات.
وعلى سبيل املثال ،يستضيف مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في إيطاليا حلقات عمل
منتظمة ،ويتيح فرص ًا للتدريب اإللكتروني للعلماء من البلدان النامية .وتتمثل جهة فاعلة نشطة أخرى
في دائرة األرصاد اجلوية في اململكة املتحدة التي كثيراً ما تستضيف حلقات عمل بشأن منوذجها اخلاص
بتقليص النطاقات ،تتضمن مناقشات تتعلق باالحتياجات إلى البيانات من أجل التقييمات اخلاصة
بتأثيرات املناخ .كما مت توفير تدريب بشأن حتليل البيانات لتقدمي أدلة علمية على تغير املناخ وتقلبيته.
وتشمل األمثلة في هذا الصدد أنشطة البرنامج العلمي لتغير املناخ في احمليط الهادئ ،وكذلك مجموعة
حلقات العمل التي تركز على ظواهر املناخ املتطرفة ،وتلقى دعم ًا متباين ًا من شبكة منطقة آسيا واحمليط
الهادئ لبحوث التغير العاملي ،ووزارة خارجية الواليات املتحدة األمريكية ،جنب ًا إلى جنب مع احلكومتني
البريطانية والهولندية.
ولئن كان االتصال باملستخدمني موضع تركيز من جانب التدريب الذي يوفره برنامج اخلدمات العامة في
مجال الطقس التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،السيما فيما يتعلق بوسائل اإلعالم ،فإنه لم يوجه
اهتمام للمجال املتعلق باملهارات هذا ،الالزم ملقدمي اخلدمات املناخية .ويتعني أن تشارك وكاالت متعددة
في التدريب الذي يعزز مشاركة مستخدمي اخلدمات املناخية ومقدميها ،مبا في ذلك حتسني االتصاالت.
ومن شأن هذه املشاركة أن تكفل إنتاج املعلومات وإمكان استخدامها .وهي مكون أساسي من مكونات
النظام الفعال للخدمات املناخية.
قدرة البنية األساسية
ميكن قياس القدرات الراهنة للبنية األساسية للخدمات املناخية الوطنية باالستناد إلى التصنيفات التالية:

الفئة األولى :القدرة األولية
يتمثل املستوى األساسي للخدمة املناخية التي ميكن تقدميها في تأمني السجل املناخي للبلد وأرشفته
وإتاحة سبل النفاذ إليه لتوفير مجموعة بيانات تشكل األساس الذي تستند إليه نواجت املعلومات التي
تقدَّ م إلى الفئات األعلى .والتفاعل مع املستخدمني محدود في هذه الفئة.
الفئة الثانية :القدرة األساسية
يتضمن املستوى التالي من اخلدمة املناخية توفير املراكز املناخية ملعلومات مستمدة من السجالت
املناخية الوطنية تساعد في التنمية الوطنية .وتشمل أنشطة أخرى لهذه املراكز اختبار وضبط
جتانس البيانات ،والتنبؤ الفصلي ،وتطوير عمليات مراقبة املناخ ،واإلنذارات بظواهر املناخ املتطرفة.
ويحدث بعض التفاعل مع املستخدمني في قطاع أو أكثر من خالل حتديد متطلبات هذه القطاعات
من املعلومات والنواجت املناخية ،وإسداء املشورة بشأن هذه املعلومات والنواجت.
الفئة الثالثة :القدرة الكاملة
يشكل تطوير و/أو تقدمي نواجت مناخية مصممة خصيصاً ،ومقلصة النطاق بشأن نطاقات زمنية
تتراوح بني الفصلية وتغير املناخ لتلبية احتياجات قطاعات رئيسية ،السمات املميزة للمستوى
الثالث .ويقتضي هذا التطور توافر القدرة واملهارات من جانب مقدمي املعلومات من أجل إشراك
بعض أوساط املستخدمني ،على األقل .ويتحقق في هذه الفئة تواصل أقوى مع املستخدمني إلى
جانب تقدمي اخلبرة الفنية لتدريب األخصائيني في املناخ ،ولوضع املقررات الدراسية .ويتحقق في
هذه الفئة قدر من التعاون والدعم اإلقليميني.
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الفئة الرابعة :القدرة املتقدمة
تتوافر للخدمات املناخية املتقدمة قدرات على البحث والنمذجة بشأن املناخ ودراسات مناخية
تطبيقية يعززها مستوى عال من التعاون والدعم العامليني/اإلقليميني.
يرجح أن تعمل املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا باعتبارها مقدمة خدمات
وفي بلدان عديدة ّ
للمعلومات املناخية األولية أو حتى احلصرية ،على األقل بالنسبة للخدمات األولية واألساسية .وميكن أن
تؤدي بعض وظائف اخلدمات الكاملة واملتقدمة مؤسسات أخرى غير املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية بسبب
احلاجة إلى اخلبرة الفنية في مسائل مثل علم االقتصاد االجتماعي ،والصحة ،والنظم اإليكولوجية .إال أنه
ميكن لكل بلد اختيار تنفيذ اخلدمات بطرق مختلفة وبدرجات مختلفة من املشاركة املمكنة من قبل املرافق
الوطنية لألرصاد اجلوية ،كما ترد مناقشة ذلك في الفصل .7
وباالعتماد على الردود الواردة من عدة دراسات استقصائية حديثة تتعلق باخلدمات املناخية ،وتصنيفات
األمم املتحدة القائمة على الوضع االقتصادي ،والدراسات االستقصائية للقدرة التكنولوجية (اخلاصة
بالنمذجة والتنبؤ) للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،وأنشطتها التدريبية املعروفة ،يظهر في الشكل 4.1
وضع اخلدمات املناخية الوطنية في آب/أغسطس .2010
ويبني الشكل  4.1أن أكثر من ثلث البلدان غير قادر حالي ًا على توفير ما يزيد بكثير عن اخلدمات املناخية
ال من البلدان غير قادر على توفير حتى هذا املستوى من اخلدمات .والبلدان التي
األولية ،كما أن عدداً قلي ً
ال تصل إلى الفئة األولى هي بعض البلدان التي خرجت لتوها من كوارث معقدة ،مبا في ذلك حروب أهلية،
و ُد ّمر معظم أو كل نظم رصدها وسجالت بياناتها .وستستغرق إعادة بناء سجل رصداتها املناخية سنوات،
وسيكون من األساسي بذل جهود إلعادة بناء الرصدات التاريخية باستخدام البيانات املستشعرة عن بعد ،إذا
أريد توفير املعلومات املناخية في األجلني القصير إلى املتوسط .ويستفيد معظم البلدان في الواقع من مبادرات
مماثلة إلنشاء مجموعات بيانات عالية االستبانة من خالل مزج القياسات املتأتية من السواتل مع القياسات في
املواقع .وفي الوقت احلالي ،هناك أنشطة قليلة فقط ترمي إلى إنشاء مجموعات البيانات هذه (انظر الفصل 2
بالنسبة لعملية إنشاء مجموعات بيانات متكاملة تسمى مجموعات بيانات إعادة التحليل) ،ويتعني التوسع
في هذه األنشطة على هذا األساس .وبصورة عامة ،يلزم إجراء تعزيزات لنظم رصد املناخ حتى في البلدان
التي لديها خدمات مناخية أكثر تطوراً ،كما ترد مناقشة ذلك في الفصلني  2و.8
وحيثما توجد بيانات لكنها مخ ّزنة فقط في سجالت ورقية أو في بطاقات مجهرية ،ما انفكت اجلهود
تُبذل لرقمنة البيانات ومنع فقدانها املستمر من خالل مجموعة من حلقات العمل التي نسقتها املنظمة
الفئة

خط األساس في عام  ،2010الدول/األقاليم

أقل من الفئة األولى

6

الفئة األولى

64

الفئة الثانية

56

الفئة الثالثة

39

الفئة الرابعة

24

املجموع
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الشكل  :4.1عدد البلدان التي استطاعت اعتباراً من آب/أغسطس
وأساسية (الفئة الثانية) ،وكاملة (الفئة الثالثة) ،ومتقدمة (الفئة الرابعة).
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توفير خدمات مناخية أولية (الفئة األولى)،

العاملية لألرصاد اجلوية .ولئن كان بعض البلدان مثل الصني استثمر موارد كبيرة في رقمنة سجالته التاريخية
اخلاصة ،فإن بلدان ًا عديدة طلبت احلصول على دعم في هذا الصدد .وبناء عليه ،نُظم العديد من حلقات
عمل إنقاذ البيانات هذه في أفريقيا ،لكن منطقتي الكاريبي وجنوب شرقي آسيا قد اس ُتهدفتا أيضاً.
ويقدَّ م التمويل عادة على أساس ثنائي ،والبلدان املساهمة الرئيسية في هذا املجال هي :إسبانيا ،وأستراليا،
وبلجيكا ،وفرنسا ،وفنلندا ،وهولندا ،والواليات املتحدة األمريكية.
وإن لم يكن النفاذ إلى شبكة اإلنترنت عاملياً ،فإن البيانات واملعلومات املتاحة فيها ميكن أن تُستخدم كمؤشر
على أمناط اخلدمات املناخية التي تقدمها املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية ،كما ميكن أن تُظهر الفجوات التي
حتتاج إلى سد من حيث بناء القدرات .واستناداً إلى حتليل البيانات واملعلومات املتاحة على مواقع أعضاء
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على الشبكة العاملية ،الذين تشارك مرافقهم الوطنية لألرصاد اجلوية في برامج
املنظمة ( ،)WMOيبدو أن:
(أ) زهاء  50إلى  60في املائة من املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية يتيح النفاذ إلى بياناته .وفي حاالت املرافق
الوطنية الصغيرة لألرصاد اجلوية ،السيما تلك القائمة في أفريقيا ،فإن هذه اخلدمات قد تشمل فقط
البيانات املناخية لعاصمة البلد (عادة من محطة الرصد في املطار) وملركز إقليمي أو مركزين إقليميني
آخرين .وفي بعض احلاالت ،السيما في أوروبا ،تُدفع رسوم من جانب من يسعون إلى احلصول على
بيانات مناخية شاملة ألغراض أخرى غير البحث والتعليم؛
(ب) زهاء  50إلى  60في املائة من املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية يتيح تنبؤات فصلية باستثناء املرافق
القائمة في أوروبا .وقد يكون تفسير التحفظ األوروبي إزاء تقدمي خدمات في هذا املجال ضعف
إمكانية التنبؤ باملناخ الفصلي في تلك املنطقة؛
(ج) تتطرق نسبة مئوية صغيرة نسبي ًا من املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية لتغير املناخ على مواقعها على
الشبكة العاملية .ولذلك تفسيران على األقل ’1‘ ،قد تكون هناك سياسة وطنية أسندت املسؤولية
عن تغير املناخ إلى بعض هيئات احلكومة األخرى ،وعدم توافر رغبة في مخالفة هذا القرار السياسي،
و/أو ‘ ’2قد يكون ذلك اختياراً واعي ًا من جانب املرفق بعدم املشاركة بسبب نقص ملحوظ في
اخلبرة الفنية (سواء العلمية أو السياسية أو كلتيهما) الالزمة للمعاجلة السليمة للمسألة.
وتوفير بيانات ونواجت مناخية ذات جودة عالية بشكل موثوق ال يضمن أن تستخدم املعلومات استخدام ًا
فعا ًال أو حتى أن تستخدم على اإلطالق ،لذلك فإن مكون ًا هام ًا من مكونات أي نظام للخدمة املناخية
يتمثل في املشاركة القوية بني مقدمي البيانات والنواجت وأوساط املستخدمني .وحتى بلدان الفئة الثانية
قادرة فقط على توفير حد أدنى من الدعم للمستخدمني احملتملني ،وبدون استثمار في تقدمي اخلدمات ال
يرجح وصول اخلدمات إلى أكثر من نسبة صغيرة من املستفيدين احملتملني .وفي معظم احلاالت ،قد تكون
البلدان ذات اخلدمات املناخية الكاملة واملتقدمة قادرة على أن تخدم فقط املستخدمني الذين ميكنهم
فهم واستخدام املعلومات املناخية ،لكنها لن تستطيع مساعدة معظم املستخدمني الذين ال تتوافر لديهم
تلك القدرة.
وقد ط ّور بعض البلدان خدمات مناخية متقدمة من خالل جعل املرفق الوطني لألرصاد اجلوية مبثابة املو ّرد
الرئيسي للبيانات والتنبؤات ،لكن باالشتراك مع مؤسسات أخرى تشرك أوساط املستخدمني بغية فهم
احتياجاتهم ،وتطوير نواجت املعلومات املالئمة لصنع القرار .وتشمل األمثلة على ذلك أستراليا التي يرد
وصف حالتها بتفصيل أكبر في الفصل السابع ،وأملانيا .وفي أملانيا ،يتيح مركز اخلدمات املناخية الذي
أنشئ مؤخراً طائفة واسعة من املعلومات واخلدمات املستندة إلى العلم .ويعتمد املركز على شبكة من
الشركاء املتعاونني ،مبا في ذلك املؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث اخلاصة ،ومؤسسات خدمات
مناخية أخرى .ويشرك املركز مع صانعي القرار من أوساط الصناعة لضمان تلبية احتياجاتهم .ووظائف
التواصل مع املستخدمني هذه ضعيفة حتى في معظم البلدان املتقدمة ،وميكن جلميع البلدان االستفادة من
تقاسم التعلم في هذا اخلصوص.
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املبادرات العاملية واإلقليمية الداعمة إلنتاج املعلومات املناخية
نظراً ألن بناء قدرة لكل مرفق وطني لألرصاد اجلوية أمر غير قابل للتنفيذ في األجل القصير بحيث
يستطيع املرفق تقدمي خدمات مناخية متقدمة أو دعمها ،تنشئ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية شبكة
من مقدمي اخلدمات العاملية واإلقليمية لتلبية احتياجات أعضاء املنظمة ( )WMOفيما يتعلق بتوفير
قدرات معززة على تقدمي اخلدمات .ويضم هذا الهيكل العاملي النطاق والثالثي املستوى ،املرافق الوطنية
لألرصاد اجلوية التي تعمل على نطاق وطني ،واملراكز املناخية اإلقليمية التي توفر معلومات وخدمات
مناخية إقليمية ،وعلى نطاق القارات ،باإلضافة إلى املراكز العاملية لإلنتاج التي تقدم معلومات وخدمات
عاملية النطاق.
وتقدم املراكز العاملية إلنتاج التنبؤات طويلة املدى حالي ًا نواجت تنبؤات فصلية على نطاق عاملي ميكن للمراكز
املناخية اإلقليمية واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية استخدامها كمدخالت في خدماتها اخلاصة بالتنبؤ .وقد
اقترح أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إنشاء املراكز العاملية إلنتاج التنبؤات طويلة املدى وتتبع املنظمة
طريقة صارمة في تعيني املراكز ،تلتزم املراكز وفق ًا لها ببعض املعايير اجليدة التحديد التي تشجع على اتساق
النواجت وقابليتها لالستخدام .وتشمل هذه املعايير دورة إنتاج تنبؤات محددة ،ومجموعة معيارية من نواجت
التنبؤات ومعايير التحقق احملددة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
وتقدم املراكز املناخية اإلقليمية املعلومات إلى الدول األعضاء في املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في األقاليم
اخلاصة بكل منها ،وتساعدها على تقدمي خدمات ونواجت مناخية مالئمة ،مبا في ذلك تنبؤات مناخية
إقليمية طويلة املدى لطائفة واسعة من فئات املستخدمني .وقد ُعني أول مركزين مناخيني إقليميني في
بيجني وطوكيو في عام  .2009وهناك أيض ًا عدد من املراكز املناخية الراسخة التي تؤدي أدواراً رئيسية في
دعم خدمات األرصاد اجلوية الوطنية وتشارك في عملية إشراك أوساط املستخدمني .وتشمل هذه املراكز،
املركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية في نيامي ،النيجر؛ ومركز التنبؤات والتطبيقات
املناخية التابع للهيئة الدولية احلكومية للتنمية في نيروبي ،كينيا؛ ومركز اخلدمات املناخية التابع للجماعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي في غابورون ،بوتسوانا؛ واملركز اإلقليمي لألرصاد اجلوية الزراعية والهيدرولوجيا
في نيامي ،النيجر؛ واملركز الدولي لبحث ظاهرة النينيو في غواياكيل ،إكوادور؛ واملركز املناخي ملنظمة
التعاون االقتصادي في منطقة احمليط الهادئ اآلسيوي في بوسان ،جمهورية كوريا .ويستعد بعض هذه
املراكز لطلب احلصول على صفة املركز الرسمي كمراكز مناخية إقليمية.
وتختلف أدوار وقدرات هذه املراكز اختالف ًا كبيراً ،لكنها بوجه عام تقوم ما يلي:
•

تبادل البيانات والنواجت التشغيلية

•

إنتاج تنبؤات داخل الفصل الواحد ،وتنبؤات فصلية

•

إسداء املشورة بشأن استخدامات املعلومات املناخية ومواطن ضعفها

•

تدريب موظفي املراكز اإلقليمية داخل إقليميها

واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية هي املستفيد الرئيسي من هذه املراكز اإلقليمية .وال تصدر املراكز اإلقليمية
عادة إنذارات وال تقدم اخلدمات مباشرة إلى املستخدمني في القطاعات املختلفة ألن هذه املسؤوليات تقع
على عاتق املراكز الوطنية .إال أنها تؤدي دوراً بالغ األهمية في بناء القدرات في أقاليمها من خالل التدريب
وجلب اخلبراء من مراكز البلدان املتقدمة واملوارد من الوكاالت املانحة إلى أقاليمها (اإلطار  .)4.1وحتقق
تغيراً نوعي ًا في اخلبرة الفنية ميكن باالستناد إليه االستثمار في بناء القدرات.
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اإلطار  :4.1املبادرات اإلقليمية
أفريقيا
تتمثل مبادرة هامة في أفريقيا في تنفيذ مشروع املناخ
من أجل التنمية في أفريقيا الذي يرمي إلى تعزيز
قدرة مراكز املناخ األفريقية على إنتاج املعلومات
املالئمة وذات الصلة باملناخ ،وإتاحتها على نطاق
واسع للمستخدمني النهائيني .وينفذ املشروع
املركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض
التنمية ،ومركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته التابع للهيئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ،ومركز التدريب
على األرصاد اجلوية الزراعية والهيدرولوجية،
ومركز مراقبة اجلفاف .ويدرك منفذو املشروع أن
الوعي والتدريب هامان لتنفيذ املبادرات املتعلقة
ال
بتغير املناخ ،ولذلك يتضمن املشروع برنامج ًا شام ً
إلذكاء الوعي بتغير املناخ لدى أصحاب املصلحة
الرئيسيني ،مبا في ذلك وسائل اإلعالم .وتفاعل
مختلف مستخدمي اخلدمات املناخية ومقدميها
من خالل مختلف منتديات التوقعات املناخية
التي يدعمها املشروع يشكل أيض ًا منطلق ًا لتقاسم
املعلومات وبناء شبكات أقوى .وستوزع املعلومات
املناخية على املستخدمني النهائيني في كافة أنحاء
أفريقيا من خالل الشبكات القائمة ،جنب ًا إلى جنب
مع وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكترونية التي تشمل
محطات اإلذاعة في املجتمعات احمللية التي تذيع
باللغات احمللية.
ويجري تعزيز املنحة التي تبلغ  30مليون دوالر
أمريكي املقدمة من الصندوق اخلاص بتطور املناخ
في أفريقيا ،وهو مرفق متعدد اجلهات املانحة ميول
األنشطة املتعلقة بتطور املناخ في أفريقيا ،وتشير
التقديرات إلى أنه سيقدم نحو  135مليون دوالر
بني عامي  2010و  .2012وأعربت اجلهات املانحة
عن اهتمامها بدعم الصندوق.
شرقي آسيا
ُعني مركز طوكيو املناخي التابع للوكالة اليابانية
لألرصاد اجلوية ،ومركز بيجني املناخي التابع لهيئة
األرصاد اجلوية الصينية رسمي ًا كأول مركزين
مناخيني إقليميني تابعني للمنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية في آسيا في حزيران/يونيو  .2009ويوفر
املركزان طائفة متنوعة من البيانات والنواجت املناخية
من خالل موقعيهما اخلاصني على الشبكة العاملية،
ومن خالل موقع الشبكة اإلقليمية للمراكز املناخية
في االحتاد اإلقليمي الثاني .وتوفر املواقع على الشبكة
العاملية هذه املعلومات عن الظواهر املناخية األخيرة،
والتنبؤات الطويلة املدى .وتنظم حلقات دراسية
تدريبية منتظمة للمساعدة في بناء القدرات املهنية

للموظفني املعنيني بالتنبؤات التشغيلية الطويلة
املدى في إقليم آسيا – احمليط الهادئ.
وأنشئ املركز املناخي لرابطة التعاون االقتصادي
آلسيا واحمليط الهادئ في بوسان ،جمهورية كوريا
في تشرين الثاني/نوفمبر  .2005ويرمي املركز
إلى تيسير تقاسم البيانات واملعلومات املناخية
الغالية التكلفة للتقليل إلى أدنى حد من اخلسائر
االقتصادية والبشرية الناجمة عن الكوارث
الطبيعية ،وابتكار تطبيقات اجتماعية واقتصادية
مستدامة لهذه املعلومات ،واملساعدة ببناء القدرات
في مجال التنبؤ املناخي .وقدم املركز تنبؤات فصلية
لثالثة أشهر مقدم ًا منذ عام  ،2005ويسهم في بناء
القدرات البشرية من خالل تدريب العلماء من
البلدان النامية في منطقة التعاون االقتصادي آلسيا
– احمليط الهادئ على أحدث التطورات في مجال
التنبؤ الفصلي والتطبيقات .وباإلضافة إلى ذلك،
يشجع املركز نقل التكنولوجيا بني االقتصادات من
خالل إبرام اتفاقات ثنائية.
أمريكا اجلنوبية
أنشئ املركز الدولي لبحوث ظاهرة النينيو في
غواياكيل (إكوادور) استجابة لقرار من اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يدعو إلى تعزيز التعاون
الدولي للحد من تأثير ظاهرة النينيو – التذبذب
اجلنوبي .ويعمل هذا املركز الدولي بشكل وثيق مع
اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واملنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ،على السواء ،و ُيعززه
إقليمي ًا كل من إكوادور ،وبوليفيا ،وبيرو ،وشيلي،
وكولومبيا ،وفنزويال .وينسق املركز حالي ًا تبادل
البيانات والنواجت التشغيلية في اإلقليم .كما يضطلع
بتقليص نطاق التنبؤات املناخية على النطاق العاملي
لتقييم التأثيرات اإلقليمية ،وإسداء املشورة بشأن
استخدامات املعلومات املناخية ومواطن ضعفها.
ولئن كان املركز الدولي لبحوث ظاهرة النينيو يعنى
في املقام األول ببلدان منطقة األنديز ،فإن اجلهود
جارية أيض ًا لتعزيز القدرة اإلقليمية في أماكن أخرى
من القارة .وأدركت بلدان أمريكا اجلنوبية احلاجة
إلى تعزيز القدرات اإلقليمية في املناطق الشمالية
ال عن مناطق اجلنوب
ومناطق األمازون ،فض ً
الشرقي ،وهي مناطق لها مناخات واحتياجات
مختلفة عن مناخات واحتياجات منطقة اإلنديز.
واملناقشات مستمرة حول الكيفية التي ميكن بها
حتقيق ذلك ،لكن األرجح أن يتضمن احلل إنشاء
نوع من املراكز املناخية العملية ،وأن تسهم البلدان
في كل إقليم بقدرات محددة.
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وقبل وضع مفهومي املراكز العاملية إلنتاج التنبؤات ،واملراكز املناخية اإلقليمية ،أدى التعاون اإلقليمي في
مجال اخلدمات املناخية في مناطق عديدة من املعمورة إلى إنشاء املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية.
وجتمع هذه املنتديات بني طائفة متنوعة من أصحاب املصلحة املعنيني بتوفير التنبؤات الفصلية حيث ينتجون
نواجت تنبؤات لإلقليم متفق ًا عليها فيما بينهم .وتخدم املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية أكثر من نصف
سكان العالم ،ومعظمها في البلدان النامية (الشكل  ،)4.2ومن املرجح أن تشكل هذه املنتديات األساس
الذي تستند إليه املراكز املناخية اإلقليمية املقبلة .وقد ركزت املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية تركيزاً
كبيراً (لكن ليس حصرياً) على مقدمي اخلدمات املناخية ،ولذلك فإن نواجت املعلومات املناخية للمنتديات
التزال تقصر إلى حد كبير عن تلبية احتياجات املستخدمني النهائيني .وينطبق هذا بوجه خاص فيما يتعلق
باالستبانة ،وتوقيت النواجت اخلاصة بالتنبؤ الفصلي ،ورمبا مدى املالءمة لالحتياجات اخلاصة للمستخدمني.
واليزال يتعني عمل املزيد أيض ًا في مجاالت مثل تعزيز الصالت بني املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والباحثني
في اجلامعات اإلقليمية وحتسني أمن البيانات املناخية ،وسبل النفاذ إليها ،وإقامة صالت أقوى مع مستخدمي
اخلدمات املناخية .إال أن بعض املنتديات بدأ في وضع توقعات فصلية بالتعاون مع منظمات من قبيل شبكة
نظم اإلنذار املبكر باملجاعة ،كما بدأ في إعداد معلومات أكثر مالءمة لصنع القرار.
القدرات اإلجرائية – حتديد أفضل املمارسات ودعمها
تنشر جلنة علم املناخ التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ’دليل املمارسات املناخية‘ الذي يحدد املعايير
اخلاصة بالرصدات ،ومعاجلة البيانات ،والتحليالت اإلحصائية األساسية جنب ًا إلى جنب ًا مع عرض وتفسير
املعلومات املناخية .ويجري حتديث الدليل ألنه يعالج فقط نسبة صغيرة من املسائل التي تتعلق بتقدمي
اخلدمات املناخية .ومن خالل جلنة النظم األساسية التابعة للمنظمة ُ ،WMOحددت املعايير ،ونفذت إلى
حد كبير إلنتاج نواجت تنبؤات فصلية من النماذج العاملية ،لكن ال توجد حتى اآلن معايير من هذا القبيل
بالنسبة للتنبؤات اإلقليمية أو الوطنية القائمة على النماذج اإلحصائية أو بالنسبة لتنبؤات تقليص النطاقات
القائمة على النماذج .وباملثل ،لم توضع بعد معايير للتنبؤات واإلسقاطات العقدية األطول أمداً ،وما فتئت
اإلجراءات اخلاصة بهذه النطاقات الزمنية تشكل مجاالت بحث نشط .وفي األثناء البد من إرشادات بشأن
أفضل املمارسات بسبب القدر الكبير من عدم اليقني في التنبؤات على هذه النطاقات الزمنية ،وبسبب
احتمال التهوين من عدم اليقني هذا ،السيما عندما تكون موارد احلوسبة محدودة.
وميكن للبرمجية املصممة خصيص ًا للمستخدم ،واملستقلة عن احلاسوب الرئيسي ،وأدوات الشبكة العاملية،
مجمعة في رزم تعزز اعتماد أفضل املمارسات إلنتاج املعلومات املناخية .وقد
أن تعمل كخوارزميات ّ
طورت مجموعة من نواجت البرمجيات ملساعدة البلدان على إنتاج نواجت تنبؤات مقلصة النطاق ومصممة
SEECOF
FOCRAII
CCOF
PRESAO

FCCA

PRESAC

GHACOF

PICOF

SARCOF
PICOF

SSACOF

WCSACOF

الشك ل  :4.2الشبكة احلالية للمنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية – GHACOF .منطقة القرن األفريقي الكبرىSA R ،
 – COFاجلنوب األفريقي – PRESAO ،غربي أفريقيا – COFPRESAC ،أفريقيا الوسطى – SSACOF ،جنوب شرقي أمريكا
اجلنوبية – WCSACOF ،الساحل الغربي ألمريكا اجلنوبية – CCOF ،منطقة البحر الكاريبي – FCCA ،أمريكا الوسطى،
 – PICOFجزر احمليط الهادئ – SEECOF ،جنوب شرقي أوروبا – FOCRAII ،االحتاد اإلقليمي الثاني.
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خصيص ًا بالنسبة ملجموعة من النطاقات الزمنية .وتشمل هذه املجموعة املشروع الذي يزود املعلومات
اخلاصة باملناخات اإلقليمية الالزمة لدراسات التأثيرات ،ومنوذج ًا إقليمي ًا لتقليص نطاقات إسقاطات تغير
املناخ ،وأداة إلمكانية التنبؤ باملناخ ،كما يطلب البرنامج من التوقعات املناخية الفصلية في بلدان جزر احمليط
الهادئ تقدمي تنبؤات فصلية .وهناك أيض ًا بوابة تقليص النطاقات  ENSEMBLESالتابعة لالحتاد األوروبي
من أجل العمل البحث في النطاقات الزمنية الفصلية إلى النطاقات الزمنية لتغير املناخ.
وقد وضعت جلنة النظم األساسية وجلنة علم املناخ التابعتان للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية معايير للتحقق
من نواجت التنبؤات الفصلية ،لكنها ال تنفذ حتى اآلن على نطاق واسع خارج نطاق املراكز العاملية إلنتاج
التنبؤات .ويتعني تطوير املهارات وتوفير البرمجيات لتنفيذ بعض هذه املعايير .ومعايير التحقق من التنبؤات
األطول مدى تشكل حالي ًا مجا ًال للبحث ،ويعمل الفريق العامل بشأن تقلبية املناخ وإمكانية التنبؤ به التابع
للواليات املتحدة واملعني بإمكانية التنبؤ العقدي في ورقة بيضاء بخصوص التنبؤات العقدية.
وليس من املمكن التحقق من إسقاطات تغير املناخ بالطريقة املعيارية ملقارنة التنبؤات املاضية مع الرصدات
التاريخية ،لكن من املمكن أن توفر اإلسقاطات بعض الدالئل على النوعية  -وعلى وجه التحديد الدرجة
التي متثل بها املعلومات على نحو موثوق عدم اليقني في إسقاطات املناخ – اخلاصة باملعلومات املتضمنة في
هذه اإلسقاطات( .انظر الفرع اخلاص بعدم اليقني في الفصل  .)3ونظراً لتزايد استخدام نواجت املعلومات
املناخية في نطاقات تغير املناخ ،هناك حاجة لتحديد وتنفيذ معايير إلبالغ جودة هذه املعلومات .ومع تزايد
إتاحة واستخدام مجموعات سيناريوهات تغير املناخ «املقلصة النطاق» واحملدودة أكثر مما ينبغي على نطاق
واسع ،التي تخضع ملراقبة ضئيلة للجودة أو ال تخضع ألي مراقبة للجودة على اإلطالق ،فإن خطر إساءة متثيل
عدم اليقني اخلاص باملناخ املستقبلي يؤكد احلاجة إلى تقدمي املعلومات من مصدر موثوق.
وبوجه عام ،فإن الوفرة النسبية في التنبؤات واإلسقاطات املناخية املتاحة حالي ًا في مجموعة من النطاقات
الزمنية ،متى قارنّاها بحجم املعلومات املتاحة عن جودتها تطرح مسألة يتعني معاجلتها على وجه االستعجال.
ومع أنه في حاالت عديدة التزال اإلجراءات اخلاصة بتقييم املعلومات املناخية وأفضل املمارسات إلنتاجها
تشكل مجاالت للبحث النشط ،فإنه يتعني حتديد املعايير الالزمة إذا أريد نشر هذه املعلومات وفق ًا لل ُن ُهج
الراهنة .وهذه املعايير ميكن أن تتطور مع توفير إرشادات أوضح من جانب األوساط املعنية بالبحوث .واملبدأ
الذي يتعني اعتماده هو عدم تقدمي تنبؤ أو إسقاط بدون أن تصحبه بعض املعلومات عن جودة التنبؤ أو
اإلسقاط.
القدرة املؤسسية
يشكل غياب واليات واضحة بشأن القضايا املتصلة باملناخ في بلدان عديدة عائق ًا أمام األداء السليم
لوظيفة اخلدمات املناخية .وينبغي حتديد األدوار التي يتعني على مختلف املعاهد أداؤها في أي دائرة وطنية
للخدمات املناخية من أجل تعيني مقدمي معلومات موثوقني .ومن الواضح أن املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا ستؤدي دوراً رئيسي ًا لكن في بعض البلدان يتعني أو ًال إدخال حتسينات على هياكل وإجراءات
إدارتها .وينطبق هذا باملثل أيض ًا على أية مكونات أخرى خلدماتها املناخية .ومطلوب أيض ًا تنقيح طرق
وإجراءات التنظيم اإلداري داخل هذه املؤسسات لكي تكون مشاركة فعالة في املجتمع العاملي .واستناداً
إلى خبرات البلدان ذات اخلدمات املناخية املتقدمة ،يحتاج األمر إلى معايير تنظيمية داخلية أساسية لتوجيه
احلكومات في البلدان النامية.
4.4

التعاون الدولي في بناء القدرات

كانت الشراكات بني املؤسسات العاملية املتقدمة املعنية بقضايا املناخ ومؤسسات البلدان النامية ضعيفة،
مما حد من القدرة على إنتاج خدمات مناخية أفضل في البلدان النامية .وتفتقر خدمات مناخية كثيرة
في البلدان النامية إلى قدر كاف من التعريف ،كما أنها أقل جلب ًا للتمويل والدعم العامني مقارنة بالبلدان
املتقدمة حيث تستخدم التكنولوجيات املتقدمة وآخر النتائج العلمية احملرزة .والتزال مكونات بناء القدرات
متطلب ًا رئيسي ًا للمشاريع في البلدان النامية .وقد ذكرت مواطن الضعف في البنية األساسية واملوارد البشرية،
إلى جانب محدودية مرونة اإلصالحات املؤسسية الالزمة لالستجابة الحتياجات املستخدمني اآلخذة في
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التغير ،باعتبارها من املشاكل الرئيسية التي يتعني معاجلتها بواسطة إستراتيجية لبناء القدرات في هذه
البلدان.
وباملثل ،فإن تطوير وتطبيق البحوث واخلدمات املناخية كان ّ
مركزاً من الناحية التاريخية في البلدان املتقدمة
الكائنة في أغلبها خارج نطاق املناطق شبه املدارية واملدارية .وفي غياب قدرة محلية على البحث ،البد من
زيادة التعاون بني العلماء واسعي املعرفة من العالم املتقدم والعلماء ذوي املعارف احمللية من العالم النامي.
امللحة للمناطق
ويجب أن يعبر التعاون الدولي في مجال البحوث وتخصيص املوارد عن أولويات التخطيط ّ
األقل تقدماً .وأحد السبل لتعزيز توزيع أكثر توازن ًا للموارد هو ضمان متثيل مالئم للبلدان النامية في مجال
البحث الدولي مع منح واليات كافية من حيث املوارد ،وأولويات علمية محددة .وعلى سبيل املثال ،فإن
إشراك العلماء من البلدان النامية في برامج مثل تقارير التقييم التي تصدرها الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغير املناخ أساسي لتحقيق تقييم عاملي أكثر شمو ًال لتأثيرات تغير املناخ وتقلبيته املرصودة واملسقطة.
4.5

االستنتاجات

 - 1يشكل التكيف مع تغير املناخ داخل منظومة األمم املتحدة وفي األوساط العلمية األوسع نطاق ًا مجال
تركيز خاص ًا للعديد من أنشطة بناء القدرات ،وإن كانت أهمية بناء القدرات إلدارة تقلبية الطقس
ال محل إدراك أيض ًا نتيجة لسرعة التأثر العالية لكثير من املجتمعات في كافة أنحاء
واملناخ األقصر أج ً
العالم.
 - 2يقدم العديد من وكاالت وبرامج األمم املتحدة ،وكذلك اجلهات املانحة الثنائية ،دعم ًا لبناء القدرات
فيما يتعلق باألنشطة املتصلة باملناخ لكن اجلهود املبذولة حالي ًَا تفتقر إلى التنسيق بوجه عام .ويتطلب
بناء القدرات تعزيزاً مؤسسي ًا طويل األجل لإلدارة ،والتنظيم اإلداري ،وتنمية املوارد البشرية في
املجاالت الفنية من قبيل الطقس واملناخ واملاء ،وفي مجاالت أخرى مثل الريادة ،وإقامة الشراكات،
واالتصال العلمي ،وتقدمي اخلدمات ،ومشاركة املستخدمني ،وتعبئة املوارد.
 - 3يتعني على إستراتيجية بناء القدرات في سياق اإلطار العاملي للخدمات املناخية أن تعالج في مكوناتها
العاملية واإلقليمية والوطنية مواطن الضعف في العناصر احلالية للخدمات املناخية .ويتعني توسيع
نطاق العديد من املشاريع الصغيرة النطاق نسبي ًا فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال البحوث املتصلة
باملناخ ،والرصدات ،وإدارة البيانات ،وتقدمي اخلدمات ،مبا يعود بالنفع على املجتمعات احمللية سريعة
التأثر في جميع أقاليم العالم.
 - 4من أجل توفير اخلدمات املناخية حتتاج جميع البلدان إلى جيل جديد من املهنيني املدربني جيداً.
وينبغي أن يشمل هؤالء املهنيون ليس فقط مقدمي املعلومات ذوي القدرة على املشاركة مع
املستخدمني وإمنا أيض ًا اخلبراء الذين ميكنهم املشاركة مع مقدمي اخلدمات املناخية.
 - 5ينبغي حتديد وتنفيذ املعايير واإلرشادات املتعلقة بأفضل املمارسات فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات
املناخية.
 - 6ينبغي أن يعنى بناء القدرات في مجال اخلدمات املناخية بتعزيز القدرات القائمة ،السيما في مجال
الشراكات داخل البلدان النامية والبلدان املتقدمة وفيما بينها .وينبغي وضع مبادئ توجيهية بشأن
أفضل املمارسات فيما يتعلق ببناء القدرات في مجاالت التدريب ،والدعم املستدام ،واحلصول على
املشورة والدعم ،وتنفيذ أوجه التقدم التكنولوجي ،وإبالغ أوجه التقدم في املعرفة العلمية ،وإشراك
أصحاب املصلحة .ويجب أن تكون أنشطة بناء القدرات موجهة نحو احتياجات املستخدمني،
ويجب أن تستلهم عمليات صنع القرار والسياسة العامة الرامية إلى حتقيق األهداف الوطنية للتنمية
املستدامة .وينبغي لها أيض ًا دعم متطلبات اخلدمة اخلاصة بالقطاعات واملستخدمني.
 - 7هناك عدد صغير من املراكز اإلقليمية في العالم النامي التي تعمل بشكل وثيق مع الوكاالت والبرامج
التابعة لألمم املتحدة ،واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية ،والقطاع اجلامعي في مجال بناء القدرات.
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وميكن أن تشكل هذه املراكز بؤرة برنامج منسق لبناء القدرات في مجال اخلدمات املناخية .وباملثل،
فإن املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية تشكل مجموعة من التحالفات الطبيعية ميكن حولها
تركيز إدخال التحسينات املقبلة في تطوير اخلدمات املناخية وتقدميها .إال أن األمر اليزال يحتاج إلى
بذل جهد أكبر بكثير إلشراك ممثلني من أوساط املستخدمني في تلك العمليات ،والتمكني من بعث
روح أقوى موجهة نحو الطلب ،فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات.
 - 8ينبغي تشجيع البلدان بشكل نشط على ابتكار تعاريف واضحة لالختصاصات فيما يتعلق بتقدمي
اخلدمات املناخية .ونظراً ألن أعضاء عديدين في املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية قد ال يكونون في
وضع ميكنهم من توفير مجموعة كاملة من اخلدمات املناخية ،فإن أحد احللول يتمثل في تقدمي دعم
إقليمي ،وتعزيز التعاون اإلقليمي في هذا الصدد.
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اجلزء 2

االحتياجات والفرص املتاحة
للخدمات املناخية

الفصل 5

خبرة القطاعات
احلساسة للمناخ
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5.1

مقدمة

تتسم قطاعات كثيرة بحساسيتها لألحوال املناخية .واملهنيون في هذه القطاعات ،مستخدمون ذوو خبرة
للمعلومات واخلدمات املناخية ،سواء في التخطيط أو لألغراض التشغيلية .ويدقق هذا الفصل النظر في عدد
من القطاعات الرئيسية التي تشمل إدارة التصدي للكوارث ،والزراعة واألمن الغذائي ،والصحة ،واملوارد
املائية ،والطاقة ،والنظم اإليكولوجية ،والبيئة ،واحمليطات والسواحل ،والنقل والسياحة واملدن الكبرى ،لفهم
طبيعة اخلدمات املناخية القائمة ،وحتديد الفجوات القائمة والفرص املتاحة لتعزيز هذه اخلدمات .ويقدم
الفصل أمثلة لكل قطاع عبر جميع النطاقات الزمنية انطالق ًا من ظواهر الطقس قصيرة األمد ووصو ًال إلى
ال عن التغير وتغير املناخ على عقود ،حيثما يكون
الظواهر التي متتد على عدة فصول وسنوات ،فضالً ،فض ً
للمناخ تأثير كبير .وال يتمثل الغرض في تقدمي حتليل شامل لكل قطاع بل باألحرى توفير بعض األمثلة
املفيدة التي توضح هذه العالقات.
5.2

احلد من مخاطر الكوارث وإدارة التصدي لها

الظواهر املتطرفة ،والتعرض ،وسرعة التأثر ،واملخاطر والكوارث
حتدث الكوارث عندما تكون املجتمعات الشديدة التعرض لألخطار الطبيعية وغيرها من األخطار والسريعة
التأثر بها حتت وطأة ظاهرة مناخية معينة .ويرتبط معظم الكوارث املسجلة ( 91في املائة من مجموع
الكوارث العاملية في الفترة  2009-2000وفق ًا ملركز بحوث األوبئة الناجمة عن الكوارث) بعوامل جوية
ومناخية حتدث طبيعي ًا من مثل الرياح العاتية ،واألمطار الغزيرة التي تنتج عنها فيضانات ،وعدم كفاية
األمطار الذي تنجم عنها حاالت جفاف ودرجات حرارة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية .ومتثل الفيضانات
والعواصف وحدها نسبة  73في املائة من الكوارث املسجلة.
وال تؤدي أي ظاهرة أو أحوال جوية متطرفة تلقائي ًا إلى كارثة .فالتخطيط واالستعداد اجليدان ميكن أن يقلال
إلى حد كبير مستويات التعرض وسرعة التأثر بالظواهر ،كما ميكن أن حتدا من حجم اخلسائر عندما حتدث
الظاهرة .بيد أن بلدان ًا عديدة لألسف تراكمت عليها مستويات عالية من املخاطر عبر عقود عديدة لدرجة
أنه حتى الظواهر الصغيرة ميكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة.
وأسباب ذلك كثيرة :املستوطنات غير املخططة على السهول املعرضة للفيضانات أو املنحدرات غير
املستقرة؛ والبنايات سيئة التشييد؛ وتدمير الغابات واألراضي الرطبة الواقية؛ وقلة البيانات والتقييمات
املتعلقة باملخاطر؛ وعدم كفاية نظم اإلنذار املبكر؛ وعدم تأهيل السكان للمواجهة ،والفقر املدقع .وفي
جميع احلاالت ،تؤدي املعلومات املناخية دوراً رئيسي ًا في حتديد املخاطر وفي تنفيذ التدابير املضادة الفعالة.
حتقيق تخفيضات في املعدالت التاريخية للوفيات
يعد النهج الذي تتبعه الصني إزاء الفيضانات مثا ًال ممتازاً للكيفية التي ميكن بها احلد من مخاطر الكوارث
بانتهاج سياسات نشطة تستند إلى معلومات علمية .ففي الصني لقى عدد يقدر مبليوني شخص حتفهم في
الفيضانات التي اجتاحت البالد في متوز/يوليو  ،1959لكن خالل العقد األخير ما بني عام  2000و 2009
هبط عدد حاالت الوفيات السنوي املسجل إلى  577شخص ًا بفضل مراقبة الفيضانات ونظم اإلنذار املبكر،
باالقتران مع خدمات إجالء السكان.
وباملثل ،في منطقة القرن األفريقي الكبرى وبنغالديش والصني والهند ،حيث لقى ماليني الناس حتفهم من
املجاعة في القرن األخير ،انخفضت هذه اخلسائر الضخمة في األرواح انخفاض ًا كبيراً بفضل برامج األمن
الغذائي .وجتمع هذه البرامج بني املراقبة ومعلومات اإلنذار املبكر بشأن املناخ والزراعة وأحوال األسر املعيشية
وأسواق الغذاء ،وتدمج النتائج مع آليات املعونة الغذائية الوطنية والدولية .وتستخدم احلكومات في بلدان
كثيرة التوقعات الفصلية على نحو روتيني لالستعداد لألوقات الصعبة احملتملة ولتفادي حتول ظاهرة مناخية
متطرفة إلى كارثة.
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ولئن كانت اخلسائر في األرواح قد انخفضت إلى حد كبير مقارنة باالجتاه امللحوظ نحو تزايد السكان
(الشكل  ،)5.1فإن التكاليف االقتصادية للكوارث قد زادت بوجه عام (الشكل )5.2؛ وبلغت أحيان ًا رقم ًا
سنوي ًا قدره  200بليون دوالر أمريكي .ويعزى هذا االجتاه بدرجة كبيرة إلى زيادة عدد السكان وزيادة ثروة
ال مؤثراً في أماكن عديدة.
الفرد املعرضة للمخاطر ،علم ًا بأن التغيرات احمللية في البيئة واملناخ تعد أيض ًا عام ً
شواغل واضعي السياسات وإجراءاتهم
أقرت احلكومات في عام  2005إطار عمل هيوغو  2015-2005الذي يستهدف بناء قدرة البلدان واملجتمعات
على التصدي للكوارث .ويحدد اإلطار أولويات العمل الالزم ،مبا في ذلك زيادة التركيز على التأهب،
والتوعية ،واحلد من املخاطر .ويحدد بصفة خاصة احلاجة إلى املعلومات العلمية واستخدامها في مختلف
القطاعات جنب ًا إلى جنب مع احلاجة إلى نظم اإلنذار املبكر املتعلقة بتقلبية املناخ وتغيره .وكنتيجة مباشرة
لذلك ،يسعى عدد من املنظمات اإلنسانية لتحقيق الفوائد املنشودة من تعزيز التأهب باالعتماد على سبل
اإلنذار املتطورة.
ويتمثل شاغل واضعي السياسات املتزايد في احتمال تزايد عدد ظواهر الطقس والظواهر املناخية املتطرفة من
حيث احلجم و/أو التواتر في املستقبل نتيجة لزيادة تركزات غازات الدفيئة في الغالف اجلوي وتزايد سرعة
تأثر املجتمع باألحوال املناخية .وقد حددت احلكومات ضمن إطار عمل هيوغو احلد من مخاطر الكوارث
وأساليب إدارة التصدي للمخاطر كتدابير ضرورية للتكيف مع تغير املناخ أيضاً .وعلى الصعيد العلمي،
تقوم الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ حالي ًا بإعداد تقرير خاص عن إدارة مخاطر الظواهر املتطرفة
والكوارث للنهوض بالتكيف مع تغير املناخ ،وسينشر التقرير في عام  .2011وفي الوقت نفسه ،اتخذ عدد
من البلدان والسلطات احمللية بالفعل خطوات للحد من املخاطر وللتأهب ملواجهتها بصورة أفضل ،وذلك
ال عن االضطالع بجهود محلية عملية تشمل تقييم املخاطر إلى جنب
بوضع برامج عمل وطنية للتكيف فض ً
عملية حتسني نظم الصرف وإمدادات املياه .إال أن هذه اجلهود قد أعاقها في حاالت عديدة نقص البيانات
املتعلقة مبناخ البلد في املاضي ،وعدم اليقني بشأن التغيرات التي ميكن أن حتدث في الظواهر املناخية املتطرفة
احمللية في املستقبل.
تطبيق املعلومات املناخية
تتمثل نقطة بداية أساسية للحد من املخاطر في التقدير الكمي للمخاطر املواجهة فعالً ،الذي يجمع بني
املعلومات عن املخاطر وعن تعرض السكان لها .ويستخدم اجلزء اخلاص باملخاطر من املعادلة البيانات التاريخية
ودراسات النمذجة حول األعاصير املدارية والعواصف األخرى ،وهطول األمطار ،ورطوبة التربة ،واستقرار
منحدرات التالل وأمناط الطقس عبر اجلبال ،وهيدرولوجيا أحواض األنهار ،ومدى حدوث الفيضانات،
إلخ ،بينما يتم احلصول على املعلومات املتعلقة بتعرض السكان وسرعة تأثرهم من السجالت والدراسات
الدميغرافية واالجتماعية – االقتصادية.
ويتعاون عدد من البلدان واملنظمات في البرنامج العاملي لتحديد املخاطر الذي يقوده برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي في وضع سجالت للمخاطر الوطنية الشاملة لألخطار املتعددة كجزء من نظام معلومات وطني
مستدام خاص باملخاطر .وفي جنوب شرقي أوروبا ،تضع عدة بلدان تقييمات منهجية للمخاطر مبساعدة
دراسة تعاونية ممولة من البنك الدولي يشارك فيها شركاء دوليون مختلفون .وفي أفريقيا ،أدى تقييم
لالحتياجات بدعم من وزارة التنمية الدولية في اململكة املتحدة إلى تنفيذ مشروع كبير لتعزيز احلصول على
البيانات املناخية وإدارتها بصفة منتظمة في القارة بالتركيز على البيانات األساسية ملواجهة الفقر ،واحلد من
مخاطر الكوارث ،والتنمية االقتصادية.
كما يتزايد استخدام املعلومات املناخية في العمليات الروتينية للحد من املخاطر ،التي تشمل جهود التأهب
واالستجابة التي تضطلع بها املنظمات اإلنسانية (اإلطار  .)5.1ويستخدم االحتاد الدولي جلمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر وبرنامج األغذية العاملي حالي ًا معلومات التوقعات الفصلية من املراكز الدولية لوضع
اإلمدادات وتهيئة القدرات مقدم ًا في مناطق أفريقيا املرجح أن تتأثر نتيجة لنقص األمطار أو زيادتها املفرطة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تزود مواعيد حدوث أزمة األمطار في دارفور التي تعدها اإلدارة الوطنية للمحيطات
111

الوفيات بحسب السنة (باآلالف)
معدالت الوفيات سنوي ًا (باملاليني)
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الشكل  :5.1الوفيات ومعدالتها في العالم بسبب الظواهر املتطرفة في الفترة  .2006-1920املصدرGolkany, I. M. 2007. :
.Death and Death Rates Due to Extreme Weather Events: Global and U.S. Trends, 2006-1900
httpp://www.csccc.info/reports/report_23.pdf
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الشكل  :5.2اخلسائر اإلجمالية واخلسائر املؤمن عليها ،من جراء الكوارث الطبيعية في الفترة بني عام  1950وعام  .2009املصدر:

.Munich Re. 2010. Topics Geo – Natural catastrophes 2009: Analyses, assessments, positions
http://www.munichre.com/publications/302-06295_en.pdf

والغالف اجلوي في الواليات املتحدة ،وشبكة نظام اإلنذار املبكر باملجاعة التي متولها حكومة الواليات
املتحدة ،وتوزعها املجموعات اللوجستية في السودان ،مواقع الالجئني ومخيمات املشردين داخلياً ،بالتنبؤات
املتعلقة بهطول األمطار ،والوضع ال َو َسطي ملنطقة التالقي املشتركة (للرياح) بني املدارات ( )ITCZمن أجل
تيسير التمركز املسبق للعمليات اإلنسانية وتخطيطها .وعند بدء العمليات في دارفور أتاح هذا املنتج حتقيق
حتسينات هامة في كفاءة العمليات اللوجستية .وأثناء أزمة مالوي في الفترة  ،2002-2001أفضى التأخر في
عمليات االستجابة الدولية إلى إعاقة املركبات التي تنقل املعونة الغذائية بفعل الفيضانات في فصل هطول
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األمطار الذي أعقب ذلك .وكانت التوقعات بشأن األحوال املناخية في الشتاء التي قدمت حتت إشراف
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بالغة األهمية في تنظيم الدعم للناجني من زلزال  29تشرين األول /أكتوبر
 2008الذي ضرب باكستان في مستهل الشتاء .وقد ُوضع نظام لإلنذار املبكر ألمريكا الوسطى يحدد بسرعة
أماكن األخطار املتوقعة في املنطقة.http://www.satcaweb.org :
5.3

الزراعة واألمن الغذائي

الدور الرئيسي في التنمية
تشمل الزراعة مجموعة ضخمة من األنشطة بدءاً من زراعة الكفاف ووصو ًال إلى مزارع الشركات الكبرى،
كما تشمل باملعنى العام زراعة احملاصيل ،وتربية احليوانات ،والبستنة ،وجمع احملاصيل البرية ،وتربية املائيات،
ومصائد األسماك وبعض احلراجة التي تشمل احلراجة الزراعية .وتشكل الزراعة بالنسبة لعدة باليني من
الناس أسلوب عيش ،ووسيلة معيشتهم ومصدرهم الوحيد للرزق .ويشكل املناخ عام ً
ال مهيمن ًا يؤثر على
إنتاج الغذاء واألمن الغذائي ،وهناك قاعدة معرفية غنية باخلبرات فيما يتعلق باستخدام املعلومات املناخية
وإدارة التصدي للمخاطر املناخية على جميع املستويات بدءاً من املزرعة ووصو ًال إلى أسواق األغذية العاملية.
ونتيجة جلهود التنمية املكثفة القائمة على العلم املرتبطة بالثورة اخلضراء خالل الفترة من  1960إلى ،2007
زاد اإلنتاج العاملي للحبوب الغذائية من نحو  850مليون طن إلى  2350مليون طن ،وزاد توافر األغذية للفرد
من ُ 2300سعرة حرارية  /Kcalيومي ًا إلى أكثر من ُ 2800سعرة حرارية  /Kcalيومي ًا على الرغم من الزيادة
ال خطيراً،
السريعة في عدد السكان .ومع ذلك مافتئ انعدام األمن الغذائي في البلدان النامية يشكل شاغ ً
وفي بعض املناطق جند أن حتقيق الهدف اإلمنائي لأللفية املتمثل في احلد من نسبة الناس الذين يعانون من
اجلوع مبقدار النصف قبل عام  2015مهدد باخلطر.
وزاد عدد الناس الذين يعانون من اجلوع املزمن من أقل من  800مليون شخص في عام  1996إلى أكثر من
بليون شخص في عام  2010يعيش معظمهم في جنوبي آسيا وفي أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى .وتتسم
هذه املنطقة بوجه عام بكثافة سكانية عالية ،كما ينتشر فيها الفقر على نطاق واسع ،وهي مناطق واسعة
تتسم بانخفاض اإلنتاجية الزراعية بسبب االفتقار إلى موارد اإلنتاج (من مثل األسمدة) وبسبب تقلبية
املناخ الشديدة .كما تواجه الزراعة الضغوط العامة للتغير العاملي ،على سبيل املثال من املنافسة مع التوسع
احلضري في األراضي والضغط على املاء ،والعمل ،وتردي البيئة والتلوث والظروف غير املؤاتية لألحوال
املناخية التي قد ترتبط بتغير املناخ .ويتضرر مئات ماليني الناس من مشكلة التصحر وغيرها من أشكال
تدهور األراضي (انظر اإلطار .)5.2
التخطيط الزراعي وخيارات اإلنتاج
يتمثل متطلب هام من متطلبات الزراعة في حتديد خصائص قاعدة مواردها من حيث املناخ والبيئة والنظم
اإليكولوجية بغية اختيار وتطوير إستراتيجيات لإلنتاج تناسب مختلف األماكن ،على أفضل وجه .وتشمل
املعلومات املناخية املستصوبة البارامترات املناخية املعتادة باإلضافة إلى البيانات األخرى ذات الصلة بالزراعة
من مثل تواريخ بداية وانتهاء فصول األمطار ،وتراكم أيام درجات احلرارة املتزايدة واملؤشرات الزراعية –
املناخية املتوائمة محلياً .وقد يحتاج األمر إلى بيانات في املواقع ذات استبانة مكانية وزمانية عالية ،بينما
يوفر االستشعار من السواتل والتصوير بواسطتها قياسات متجانسة واسعة االنتشار ،مبا في ذلك عن طريق
مؤشرات من مثل الرقم القياسي املوحد الفرق للنبات  NDVIالذي يستخدم على نطاق واسع ملراقبة النباتات
وتقييم مردود احملاصيل والتنبؤ بها.
ويشكل حتديد مناطق األراضي الزراعية – اإليكولوحية نهج ًا يرمي إلى حتديد خصائص املناطق اجلغرافية
باالعتماد على املعلومات املتعلقة باملناخ والتربة واملعلومات البيولوجية واخلاصة باحملاصيل .وهو يرمي إلى
حتسني كفاءة إستراتيجيات إدارة الزراعة واملوارد الطبيعية ،على سبيل املثال من خالل احلد من املخاطر لدى
إدخال محصول ذي غلة أعلى أو تكنولوجيا جديدة .وتتميز املعلومات املتأتية من السواتل واملعلومات
األرضية بكونها أساسية في نفس الوقت لتطوير نظم اإلرشاد ولتخطيط اإلستراتيجيات املتعلقة باالستثمار
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اإلطار  :5.1مخاطر الفيضانات واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
وجه االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل
ال يستند إلى تنبؤ
األحمر في عام  2008نداء عاج ً
علمي بهطول أمطار فصلية قبل عدة أسابيع من وقوع
حالة طوارئ مرجحة.
وتعتبر تقلبية املناخ التي يتراوح مداها بني الفصلي
وما بني السنوات بالنسبة لسكان غربي أفريقيا ،وهي
إحدى أكثر مناطق العالم انخفاض ًا في الدخل ،هامة
وملحة بشكل خاص وتطرح مشكلة عملية ذات
عواقب اجتماعية ضخمة .فمن بني االثنني وعشرين
بلداً املصنفة في أسف ترتيب مؤشر التنمية البشرية
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ينتمي خمسة عشر
بلداً إلى منطقة غربي أفريقيا ،وهي منطقة تتألف من
سبعة عشر بلداً (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .)2008
ويعمل ثلثا سكان املنطقة الناشطون اقتصادي ًا
في املتوسط في القطاع الزراعي (منظمة األغذية
والزراعة ،)2009 ،وهو قطاع اليزال حساس ًا للمناخ
بدرجة عالية ويعتمد على هطول األمطار .وتعيش
أغلبية متزايدة من السكان في مدن األكواخ السيئة
التخطيط حضري ًا والتي ُشيدت في سهول معرضة
للفيضانات استطونها السكان أثناء فترة اجلفاف
املمتدة معتصمني بالساحل من أوائل سبعينات القرن
العشرين حتى أواخر ثمانيناته.
وضمن هذا السياق الذي يتسم بدرجة عالية من
سرعة التأثر وبانخفاض القدرة على التصدي ،ميكن
للتغيرات الطفيفة في أمناط هطول األمطار أن تؤثر في
أي وقت على مئات اآلالف من السكان الذين هم إما
يعتمدون على األمطار في توفير أسباب عيشهم أو ال
تتوافر لديهم نظم صرف كافية أو آليات واقية أخرى
أثناء االنسكابات الرطبة.
وسرعة التأثر البالغة هذه بتقلبية املناخ جتعل من،
ال مثالي ًا من نوع املعلومات
املنطقة مستفيداً محتم ً
املناخية الفصلية التي تقدم من خالل التوقعات

الفصلية في غربي أفريقيا Prévisions Saisonnières
 ،en Afrique de l’Ouestالتي يصدرها املنتدى

اإلقليمي للتوقعات املناخية في غربي أفريقيا .ويجمع
املنتدى بني العلماء واألخصائيني الهيدرولوجيني
من املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا،
ومن مراكز التنبؤ باملناخ في املنطقة والعالم ،ملناقشة
التنبؤات اخلاصة مبوسم هطول األمطار في الفترة
متوز/يوليو – آب/أغسطس – أيلول/سبتمبر في
غربي أفريقيا وإقرار هذه التنبؤات .وتعتبر التنبؤات
القائمة على توافق اآلراء أهم مصدر مرجعي بشأن
أحوال الطقس التي يرجح أن تسود أثناء موسم هطول
األمطار املقبل في غربي أفريقيا والكاميرون وتشاد.
وفي عام  ،2008سمحت ظروف استثنائية للصليب
األحمر بإصدار تنبؤات افصلية واتخاذ إجراءات بناء
عليها قبل بدء موسم األمطار .وكانت هناك إشارة
قوية ترجح هطول أمطار مبعدل فوق املعتاد ،وكان
خبير زائر حاضراً واستطاع أن يشرح املعلومات
املناخية ،وهكذا ظهرت مؤسسة داعمة منفتحة على
الفكر املبتكر ومستعدة للعمل بناء على تنبؤ عام
 .2008وتوافقت املشورة املتعلقة بهطول األمطار مع
زيادة القدرة على املستوى الوطني ومستوى املجتمع
احمللي أيض ًا على مراقبة املخاطر والتصرف بناء على
املعلومات املتعلقة به.
وسوف تضعف أوجه التقدم في استخدام املعلومات
املناخية هذه ما لم تبذل جهود متواصلة لتحويل
اإلنذارات املبكرة إلى أفعال مبكرة كممارسة معيارية
ليس فقط داخل االحتاد الدولي جلمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر واملنظمات اإلنسانية األخرى
وإمنا أيض ًا لدى األوساط الواسعة املعنية باملناخ واألرصاد
اجلوية ،واجلهات املانحة .وبهذه الطريقة وحدها ميكن
أن تصبح جتربة ناجحة فريدة من نوعها عملية منتظمة
تقوم على تلقي التنبؤات والعمل بناء عليها.

في زراعة محاصيل جديدة .وقد جعلت أوجه التقدم التي حتققت مؤخراً في االستشعار عن بعد وفي نظم
املعلومات اجلغرافية مهمة إدماج وتشكيل البيانات من طائفة واسعة من قواعد البيانات أيسر بكثير .وتوفر
نظم املعلومات املكانية هذه أدوات قوية ،ويتيسر للناس استخدامها في تصور تأثير مختلف تشكيالت
الزراعة وإستراتيجيات إدارتها .وبدأ بعض الباحثني إدراج البيانات االجتماعية واالقتصادية في النماذج بغية
تقييم أوجه الضعف الهيكلية لسكان الريف إزاء املخاطر املناخية واملخاطر األخرى املتعلقة باملوارد.
ويشير تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إلى أن الزراعة ستزداد تأثراً في العقود
املقبلة بآثار تخصيب ثاني أكسيد الكربون ،وارتفاع درجات احلرارة ،والتغيرات في تقلبية هطول األمطار
ال عن إنسياب املياه من ذوبان األنهار اجلليدية .ومن املرجح أن تشهد املناطق القاحلة وشبه
وتوقيتها ،فض ً
القاحلة ،والسيما في األقاليم القارية ،انخفاض ًا في توريد املياه وزيادة في اإلجهاد املائي .ويلوح تغير املناخ
114

باعتباره خطراً كبيراً على نطاق عاملي بالنسبة ألسواق األغذية واألمن الغذائي وعلى نطاق محلي في مناطق
وأمناط زراعة معينة .وثمة بعض اإلمكانيات لتحقيق أوجه تقدم تكنولوجي ملواجهة هذا الوضع جزئياً.
وميكن استخدام أنواع البيانات التي سبقت مناقشتها أعاله أيض ًا في حتديد النقاط الساخنة الزراعية –
البيئية التي تُضر فيها أنشطة اإلنسان باستدامة النظام اإليكولوجي أو بالزراعة التي تعتمد عليها .وهناك
طلب متزايد على البيانات التاريخية وسيناريوهات املناخ في املستقبل ،باالقتران مع البيانات الزراعية.
إدارة املزارع
إن املعلومات املناخية هامة بصفة خاصة إلدارة عمليات الزراعة .فاملزارعون عليهم اتخاذ عدد من القرارات
احلاسمة فيما يتعلق باإلنتاج أثناء موسم الزراعة باالعتماد على األحوال املناخية وعلى عدد هائل من القرارات
األخرى املتعلقة بالتخزين والتجارة واملالية .وتؤثر تقلبية املناخ الكبيرة من سنة إلى أخرى على ثروات معظم
املزارعني .وعلى سبيل املثال ،تتقلب القيمة اإلجمالية للمحاصيل األسترالية بنسبة كبيرة تصل إلى 5
باليني من الدوالرات األمريكية من سنة ألخرى .وترتبط التقلبات في الناجت الزراعي من سنة ألخرى بظاهرة
النينيو /التذبذب اجلنوبي ،وهي قابلة للتنبؤ جزئي ًا باستخدام النماذج املناخية العاملية .و ُيستخدم التنبؤ
اإلطار  :5.2جتربة منطقة الساحل
ووصو ًال إلى الهجرة إلى املدن لكسب سبل العيش
بطريقة مختلفة.
ومنذ أوائل تسعينات القرن العشرين خفت حالة
اجلفاف وعادت الزراعة إلى املناطق التي كانت قاحلة
من قبل .لكن هناك ما يدعو إلى االبتهاج ألن معظم
التنبؤات املتعلقة باملناخ في املستقبل تشير إلى نظام
مناخي أكثر حرارة في أجزاء كبيرة من هذه املنطقة.
والتزال إستراتيجيات التكيف التي اعتمدها السكان
احملليون مالئمة لكن ستصبح أكثر فاعلية عندما تقترن
الشكل  :B5.2يؤثر اجلفاف على من يعيشون في منطقة بنظم فعالة لإلنذار املبكر ميكنها أن تبرز األحوال
اجلوية املتوقعة أثناء الفصل املقبل .وبوجه خاص،
الساحل.
ال
يرجح أن حتدث أهم القرارات عندما تعقب «فص ً
زراعياً» جاف ًا تنبؤات ترجح إلى حد كبير مجيء فصل
كان حلاالت اجلفاف املتكررة التي عانت منها جاف آخر.
منطقة الساحل األفريقية خالل سبعينات
وثمانينات القرن العشرين تأثير ضخم على وأظهرت الدراسات أن املزارعني يهتمون اهتمام ًا
املجتمع في هذه املنطقة ،فقد تشرد آالف الناس شديداً بتلقي معلومات التنبؤات بالتقلبات في هطول
بسبب نقص احملاصيل ،وواجه السكان على نطاق األمطار داخل الفصل الواحد وفيما بني السنوات
واسع املجاعة .ويشكل التقلب بني السنوات اجلافة حيث تبني لهم أن املنهجيات التقليدية للتنبؤ
والسنوات املمطرة سمة منطية ملناخ منطقة الساحل بهطول األمطار أثناء السنوات املقبلة تقل فعاليتها
إذ تشهد املنطقة حاالت جفاف متباينة الدرجات بسبب املناخ اآلخذ في التغير .وتقدمي هذا النوع من
حتدث في سنتني من كل خمس سنوات لكن املعلومات بفعالية وإدماجه في عمليات صنع القرار
النقص الطويل األجل في هطول األمطار طوال هذه لفرادى املزارعني يتطلب شراكة قوية ودينامية بني
الفترة كان أمراً غير مسبوق.
مصادر منشأ املعلومات وجميع أصحاب املصلحة
اآلخرين ،والسيما احلكومات الوطنية ،ووكاالت
وبسبب التقلبية املتأصلة في هطول األمطار ،طور اإلرشاد الزراعي ،ومنظمات اإلقراض ،واملنظمات غير
السكان احملليون وسائل للتكيف مع السنوات اجلافة احلكومية ،واملزارعني أنفسهم .وفقط من خالل شراكة
والسنوات املطيرة ،وجتاوبوا مع مقتضيات اجلفاف متينة من هذا القبيل ميكن أن تفيد هذه املعلومات
بعدة سبل ،بدءاً من تنويع مجموعة احملاصيل املزروعة حق ًا املجتمعات في منطقة الساحل.
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املناخي الفصلي بصورة متزايدة في قطاع الزراعة ،ويستخدم بعض كبار التجار العامليني في السلع األساسية
الغذائية خبراءهم اخلاصني في مجال الطقس واملناخ إلسداء املشورة الداخلية وخدمات التنبؤ.
وتتيح مناذج محاكاة احملاصيل التي تدار على احلواسيب الشخصية للمزارعني بحث طائفة واسعة من خيارات
زراعة احملاصيل وإستراتيجيات اإلدارة اخلاصة مبزارعهم ،باستخدام مجموعات البيانات املناخية التاريخية
والتنبؤات املناخية .و ُيعد ذلك أداة قوية لدعم إدارة التصدي للمخاطر .وأثبتت البحوث التي تستخدم
حتسن صنع القرار إلى حد كبير ،السيما في وضع إستراتيجيات
هذه النماذج أن املعلومات املناخية ميكن أن ّ
طويلة املدى تساعد في جني الفوائد من املواسم اجليدة وتفادي األضرار أو القرارات املك ِّلفة في املواسم
السيئة .إال أن التنبؤات الفصلية ال تتضمن عادة جميع املعلومات التي حتتاجها مناذج محاكاة احملاصيل ،ومن
ثم هناك حاجة إلى أن تقدم اخلدمات املناخية املعلومات اإلضافية الالزمة لنماذج احملاصيل بد ًال من أن ُينتجها
واضعو مناذج احملاصيل ،كما يحدث أحياناً.
ويتيح التصوير من السواتل مراقبة العوامل ذات الصلة بالزراعة على نطاقات جغرافية واسعة ،كما أنه
يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لواضعي السياسات ،والشركات التجارية متعددة اجلنسيات ،واملنظمات
الدولية املعنية بأسواق األغذية العاملية واإلقليمية واألمن الغذائي .وشريطة توافر قياسات مباشرة كافية من
امليدان للمعايرة ،ميكن للمعلومات املتأتية من السواتل توفير معلومات تشغيلية منتظمة عن حالة احملاصيل،
وأحوال املياه ،واألمراض احملتملة .وتستخدم منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة هذه األساليب مقترنة
بالتنبؤات الفصلية املتحصل عليها من املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية في مراقبة أزمات الغذاء على
النطاق العاملي وإصدار التحذيرات بشأنها (انظر الشكل .)5.3
إستراتيجيات االتصال
ميكن أن يستفيد صنع القرار الذي يهم ماليني األفراد داخل البيئة احمليطة املعقدة للزراعة استفادة كبيرة من
مجموعة من املعلومات الثرية واملوثوقة املعتمدة على قرائن ،السيما فيما يتعلق بالطقس واملناخ .ويتطلب
ذلك إبالغ ًا واسع النطاق للمعلومات املتاحة إلى املزارعني ،واملديرين ،والصناعات الزراعية ،والسلطات
احمللية ،وصانعي السياسات الوطنية ،والعلماء والفنيني الداعمني .وميكن للمعلومات وتبادل الرسائل أن
تعالج جميع جوانب العملية الزراعية – اإلنتاج ،واملخزونات ،واألسواق ،والنقل ،إلخ ،من خالل توعية
املجتمع احمللي والدعوة إلى إسداء املشورة املتطورة بشأن اإلدارة في املزارع ،باستخدام مناذج دعم القرار
وأدوات إدارة التصدي للمخاطر.

Fews net
Food Insecurity Severity Scale
No Acute Food Insecurity
Moderately Food Insecure
Highly Food Insecure
Extremely Food Insecure
Famine

الشكل  :5.3تقييم نظام اإلنذار املبكر باملجاعة ( )FEWSألحوال األمن الغذائي ،الربع الثالث من عام ( 2010متوز/يوليو –
أيلول/سبتمبر) .املصدر :برنامج نظام اإلنذار املبكر باملجاعة
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وتستخدم إستراتيجيات اتصال مختلفة للوصول إلى اجلمهور املستهدف ،مبا في ذلك معارف أهل البلد،
ووسائل اإلعالم اإلذاعية ،والهواتف النقالة ،واإلنترنت ،وبرامج التدريب (على سبيل املثال مدرسة املزارعني
في احلقول التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة) .ومن األمور بالغة األهمية أن تعالج إستراتيجيات
االتصال احلواجز الثقافية واالجتماعية لضمان أن يستفيد من املعلومات جميع املزارعني بغض النظر عن
اجلنس أو معرفة القراءة والكتابة أو املركز االجتماعي ،واملساعدة بالتالي في تعزيز األمن الغذائي على
املستوى احمللي ومستوى األسرة املعيشية .وتؤدي شبكات اإلرشاد الوطنية ومراكز الدعم اإلقليمية أيض ًا
ال عن
أدواراً رئيسية في عملية التوعية من خالل الدعوة والتدريب والبحوث ومن خالل التحليل املنتظم فض ً
إنتاج النواجت ونشرها .وتوجد في أفريقيا عدة مراكز أنشئت منذ أمد طويل مثل املركز اإلقليمي للتدريب
على األرصاد اجلوية الزراعية والهيدرولوجيا التطبيقية في نيامي ،النيجر ،الذي أنشئ في أوائل السبعينات
استجابة ملقتضيات اجلفاف في منطقة الساحل؛ واملركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية،
في نيامي أيضاً؛ والهيئة احلكومية الدولية املعنية مبركز التنبؤات والتطبيقات املناخية ألغراض التنمية في
نيروبي.
جلنة األرصاد اجلوية الزراعية التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
في متوز/يوليو  ،2010اختتم ممثلون َو َفدوا من  62بلداً ومن عدد من املنظمات الدولية ،الدورة اخلامسة
عشرة للجنة األرصاد اجلوية الزراعية التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وتعهدوا بتحسني خدمات
األرصاد اجلوية الزراعية ملساعدة األوساط املعنية بالزراعة في كافة أنحاء العالم على التصدي للتأثيرات
املتزايدة لتقلبية املناخ وتغيره .وحددت اللجنة عدة أولويات للعمل في املستقبل تشمل 1( :تطوير خدمات
معززة لألوساط املعنية بالزراعة وتربية املاشية واحلراجة ومصائد األسماك ،والوكاالت الشريكة ،مبا في ذلك
اخلدمات املناخية؛ ( 2تشجيع زيادة التواصل في مجال تقاسم املعارف بني املتنبئني/العلماء وصانعي القرارات
الزراعية؛ ( 3دعم التدريب على األرصاد اجلوية الزراعية على املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية؛ و(4
تشجيع تقاسم املوارد بني أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمات األخرى بغية بناء أوجه تآزر ودعم
صحة البشر والتنمية االقتصادية.
5.4

الصحة

املناخ يؤثر على الصحة
إن متتع اإلنسان بصحة جيدة هو مطمح أساسي للتنمية البشرية االجتماعية ،وضروري للتنمية االقتصادية
املستدامة .وهو واحد من النواجت الرئيسية التي تسعى األهداف اإلمنائية لأللفية إلى حتقيقها.
ومن املسلم به على نطاق واسع أن األحوال املناخية تؤثر على صحة البشر .وتشمل اآلثار املباشرة ظواهر من
مثل العواصف والفيضانات التي تسبب النكبات والغرق فض ً
ال عن اإلجهاد احلراري أو إجهاد البرد الذي
ميكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الرئتني واجلهاز التنفسي وأمراض القلب واألوعية .أما اآلثار غير املباشرة
فكثيرة وتشمل ،على سبيل املثال ،اختالل اخلدمات العامة ومرافق النظافة الصحية أثناء الكوارث ،ونقص
األغذية وإمدادات املياه أثناء فترات اجلفاف ،واآلثار الناجمة عن نشوء وانتشار األمراض املعدية من مثل
املالريا ،وحمى الدنك ،وااللتهاب السحائي ،والكوليرا ،واالنفلونزا.
وتظهر التأثيرات السلبية للمناخ بصورة بالغة على الفقران من سكان البلدان النامية الذين تعتمد سبل
معيشتهم على الزراعة القائمة على األمطار وموارد املياه املوسمية حيث يتعرض الناس غالب ًا لألمراض املعدية
احملمولة بالنواقل ،واحملمولة في املاء والهواء ،وملصادر التلوث احمللية للهواء واملاء ،حيث يكون احلصول على
املعلومات واخلدمات الصحية ونظم الصحة العمومية في أدنى حد .وفي البلدان املتقدمة اقتصادياً ،يوجد
منط مماثل من سرعة التأثر بالنسبة للفقراء ،واملرضى املصابني بأمراض مزمنة ،واملسنني والسكان الذين يعيشون
في مجتمعات محلية نائية حسبما تبرهن على ذلك سجالت الوفيات الناجمة عن موجة احلرارة األوروبية في
عام  2003وعن آثار إعصار الهاريكني كاترينا في عام .2005
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خدمات مناخية – صحية جديدة
تزايد في العقود األخيرة الوعي بأوجه الترابط بني املناخ والصحة ،واب ُتكرت مشاريع للتنبؤ بتأثيرات
املناخ واحلد منها بالنسبة ألنواع إجهاد وأمراض محددة .وتشمل األمثلة املعروفة متاماً ،التنبؤ مبوجات
احلرارة ،والنظم االستشارية من قبيل اخلطة الوطنية بشأن موجات احلرارة التي اشتركت في تأسيسها
الوكاالت املعنية بالصحة والطقس في فرنسا بعد موجة احلرارة التي شهدها عام ( 2003انظر اإلطار
 .)5.3وهناك تنبؤات كثيرة بدرجات احلرارة القصوى والدنيا داخل الفصول وفصلية وهي وإن كانت
ال تتنبأ بظاهرة فردية فإنها توفر معلومات قيمة تتعلق بأرجحية زيادة مخاطر موجات احلرارة خالل
فترة التوقع.
وتوجد نظم تنبؤ مماثلة في مدن كثيرة للتنبؤ بجودة الهواء حيثما تستخدم التنبؤات باألوزون وغيره
من املواد املل ِّوثة في فترات احلرارة من قبل من يعانون من األمراض التنفسية كتحذيرات حلماية
أنفسهم ،وللمهنيني في مجال اخلدمات الصحية لالستعداد لزيادة احلاالت .وفي بعض البلدان ،تطبق
بعض القيود على طرق السيارات السريعة للحد من االنبعاثات من املركبات التي تؤدي إلى ارتفاع
مستويات األوزون.
وتستفيد نظم اإلنذار املبكر باملالريا التي يجري جتريبها حالي ًا في عدة بلدان أفريقية من البيانات والتنبؤات
املناخية ،واألحوال البيئية ،وسرعة تأثر السكان والعوامل التشغيلية بغية كشف األحوال املناسبة لتفشي
الوباء .وأظهرت البحوث أوجه الترابط الوثيقة بني حدوث اإلصابة باملالريا واملتغيرات املناخية (انظر الشكل
 .)5.4وفي بعض املناطق شبه القاحلة حيث تتسبب مواسم أمطار غزيرة في بعض السنوات في انتشار وباء
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الشكل  :5.4عدد حاالت اإلصابة باملالريا املرصودة واملتنبأ بها في املناطق اإلثيوبية املع ّرضة للوباء .اخلطوط املتواصلة متثل
احلاالت املرصودة ،واخلطوط املنقطة متثل احلاالت املتنبأ بها .والعالمات احلمراء هي توقيت اإلنذارات املوجهة باالعتماد على
احلاالت املتنبأ بها؛ ووضعها في موازاة احملو ر  yليس له مغزى .املصدرTeklehaimanot, H. D., Schwartz, J., Tekl e :

haimanot, A., Lipsitch, M. 2004. Weather-based predictionof Plasmodium falciparum malaria in epidemicprone regions of Ethiopia II. Weather-based prediction systems perform comparably to early detection systems in identifying times for interventions. Malaria Journal 2004, 3:44. http://www.malariajournal.com/
.content/3/1/44
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اإلطار  :5.3االستجابة ملوجة احلرارة التي اجتاحت أوروبا في عام 2003

أدت موجة احلرارة التي اجتاحت أوروبا في آب /أغسطس
 2003إلى زيادة في الوفيات بلغت قرابة  30 000شخص
وسجلت في اململكة املتحدة
في جميع أنحاء أوروباُ .
وفرنسا ،على التوالي 2000 ،و 14 000حالة وفاة زائدة
عن املعدالت املألوفة .وكانت األغلبية الكبيرة من
هذه احلاالت في صفوف املسنني .والوفيات الزائدة
عن املعدالت املألوفة هي الوفيات املضافة إلى تلك التي
حتدث عادة أثناء الفترة ذاتها أو بعدها مباشرة في األحوال
املناخية املعتادة .وهناك أدلة قوية على أن وفيات الصيف
هذه كانت وفيات «إضافية» في الواقع ،ونتيجة لألحوال
املرتبطة باحلرارة وباإلمكان جتنبها إلى حد كبير.
وليس هناك تعريف شامل ملوجة احلرارة ألن املصطلح
يتعلق بالطقس املعتاد في املنطقة .ففرنسا قد عاشت
سبعة أيام جتاوزت فيها درجات احلرارة  40درجة مئوية
في  Auxerreفي الفترة بني متوز /يوليو وآب /أغسطس
 .2003لكن بسبب فصول الصيف املعتدلة نسبي ًا في

العادة ،ال يعرف معظم الناس كيف يتصرفون إزاء درجات
احلرارة الشديدة االرتفاع (على سبيل املثال فيما يتعلق
بإعادة اإلمهاء) ،ومعظم املساكن غير مزود مبكيفات
هواء.
وقد أدت موجة احلرارة في عام  2003إلى اتخاذ عدد من
اإلجراءات عبر جميع البلدان املتأثرة بها .فنفذت فرنسا
ال نظام ’إشارة السير الضوئية‘ لإلنذار بأحوال الطقس
فع ً
اخلطرة يعرف باسم نظام «اليقظة» .وكنتيجة مباشرة
ألحداث عام  ،2003امتد نظام اليقظة ليوجه إنذارات
بأحوال موجة احلرارة ،واتبع نهج مماثل في اململكة املتحدة
وفي بلدان كثيرة أخرى .وتصدر اإلنذارات مبوجة احلرارة
عندما تتجاوز درجات احلرارة عتبات معينة نهاراً وليالً.
وبسبب األغلبية الكبيرة من الوفيات الزائدة عن املعتاد
التي حتدث في صفوف السكان املسنني ،هناك حاجة
إلى أن تستهدف املساعدة العناصر األكثر ضعف ًا على
اإلطالق.
وتشمل االستجابة احلكومية ملقتضيات موجة احلرارة
أيض ًا االستجابة التي توفرها أوساط الدفاع املدني ويوفرها
قطاع الرعاية الصحية وغيره لألحوال املتوقعة ،كما تقدم
برهان ًا مفيداً ألهمية اتباع نهج متكامل إزاء ظواهر الطقس
اخلطرة .وتشمل اخلطط ،على سبيل املثال ،إسداء املشورة
إلى العناصر الضعيفة من السكان من أجل البحث عن
بنايات مكيفة الهواء ميكنهم أن يستريحوا فيها وأن
يلوذوا بها من القيظ.

ومع توقع أن يصبح حدوث ظواهر مثل موجات احلرارة
التي حدثت في عام  2003أكثر شيوع ًا في السنوات
الشكل  :B5.3التلوث خطر كبير ،السيما أثناء موجات املقبلة بسبب تأثيرات تغير املناخ ،من احليوي أن تستنبط
احلر عندما يضاف الدخان املنبعث من احلرائق إلى غيره من املجتمعات احمللية واحلكومات األدوات الالزمة للتكيف
املواد املل ِّوثة في اجلو.
مع املخاطر املتزايدة.

املالريا ،فإن عدد حاالت اإلصابة باملالريا يبلغ الذروة في العادة بعد شهر أو شهرين من فترة ذروة موسم
هطول األمطار الغزيرة ،لذلك فإن مراقبة هطول األمطار ميكن أن توفر مؤشراً جيداً على مخاطر تفشي
األوبئة .وإذا أمكن التنبؤ بهطول األمطار املوسمي في هذه املناطق ،فإن نظم اإلنذار ميكن أن تتنبأ إلى حد
كبير مبخاطر وباء املالريا حتى قبل هطول األمطار .وفي بعض مناطق األراضي املرتفعة ،تشكل درجات
ال محدداً ،وحتدث األوبئة أثناء املواسم احلارة بصورة غير عادية .وهنا أيض ًا
احلرارة بد ًال من هطول املطر عام ً
ميكن للتنبؤات املوسمية أن توفر إنذاراً متقدم ًا بزيادة املخاطر احملتملة.
ّ
ومتكن هذه اإلنذارات املتقدمة السلطات املعنية بالصحة من تعزيز مراقبتها وتدابيرها اخلاصة بالوقاية
واملكافحة في املناطق اجلغرافية املعرضة للمخاطر في فترة مبكرة قبل تفشي أية مخاطر كبيرة .وقد وضعت
املبادئ التوجيهية التي أعدت في عام  2001حتت رعاية منظمة الصحة العاملية ( )WHOإطاراً للمفاهيم
واألنشطة واملؤشرات والتخطيط الالزمة في مراحل مختلفة أثناء نشوء وتصاعد تفشي اإلصابة باملالريا التي
وباء.
ُيحتمل أن تصبح ً
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املعلومات الصحية املتكاملة
يتمثل درس هام مستخلص من هذه البرامج في أن املعلومات والتنبؤات املناخية ليست أدوات سحرية
ميكنها أن ‘حتل’ وحدها مشاكل الصحة العمومية وإمنا ينبغي أن تدمج في نظام جيد التكامل ملعلومات
الصحة العمومية ،وفي نهج صنع القرار بغية حتقيق فوائد مستدامة وقابلة للقياس .واآلفاق املرتقبة
للشراكة بني أخصائيي حتليل املناخ واملهنيني العاملني في املجال الصحي آفاق مثيرة .وإدراك ًا لهذه
احلقيقة ،تستكشف األوساط الصحية الدولية إستراتيجيات جديدة لصحة ‘محصنة إزاء مخاطر املناخ’
من شأنها حتسني النواجت الصحية ،والتأهب ملواجهة مناخ متغير ،وحماية مكاسب التنمية احملرزة مبشقة.
وقد متت املوافقة على قرار خاص بشأن املناخ والصحة في االجتماع احلادي والستني جلمعية الصحة
العاملية احلكومية الدولية في عام  .2008وميكن خالل العقد املقبل توقع ظهور طائفة واسعة من اخلدمات
اجلديدة التي تعززها قدرات بشرية ومؤسسية جديدة ميكنها الربط بني ميداني الصحة واملناخ واألخذ
باألفكار والتكنولوجيات اجلديدة املعنية.
5.5

موارد املياه

من أجل الصحة والثروة
املاء أساسي للحياة والزراعة واخلدمات البلدية ،والصناعة ،والطاقة الكهربائية املائية ،واملالحة الداخلية،
وحماية البيئة .وتستخدم الزراعة ،السيما في الري ،نحو  70في املائة من جميع مسحوبات املياه العذبة.
واملاء ناقل ومذ ّوب للنفايات والتلوث ،وقناة ملسار مختلف األمراض ونواقل األمراض ،وإن كان في الوقت
نفسه أيض ًا ميسراً للنظافة الصحية وحتقيق الصحة اجليدة .وفرط توافر املياه أو نقصانها الطويل األمد من
أكبر األخطار الطبيعية على املجتمع البشري (انظر اإلطار  .)5.4وخصائص الدورة الهيدرولوجية ،وموارد
املياه وأخطار املياه – من حيث أحجامها وتقلبيتها وظواهرها املتطرفة – هي نتاج مباشر للعمليات املناخية،
والسيما الدورة اجلوية وعمليات السحب ،والهطول على هيئة مطر أو ثلج ،والتبخر .لذلك فإن علم
الهيدرولوجيا ومهمة إدارة املياه تنهالن بشدة من قاعدة املعارف املناخية ،وتعتمدان اعتماداً كبيراً على
موارد وخدمات املعلومات املناخية .وعلى سبيل املثال ،ميكن االستفادة من التنبؤ بهطول األمطار داخل
الفصول ،وعلى نطاق الفصول باإلضافة إلى البيانات املرصودة عن حالة مستجمع مائي (رطوبة التربة،
تدفقات األنهار اجلارية) لتقدمي إرشادات بشأن مخاطر حدوث فيضان.
وإن توافر املياه وموثوقية توافرها يختلفان إلى حد كبير في مختلف أنحاء العالم .فالبلدان الكائنة عند خطوط
العرض املتوسطة ،والعديد منها أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (،)OECD
تستفيد بوجه عام من الهطول املعتدل واملع َّول عليه إلى حد ما .إال أن بلدان ًا كثيرة في املناطق املدارية وشبه
املدارية ،مبا في ذلك عدد كبير من البلدان النامية ،تشهد هطو ًال منخفض ًا ومتقلب ًا جداً لألمطار (الشكل
 )5.5ومن ثم تواجه حتديات أكبر من حيث اإلدارة ،على سبيل املثال بالنسبة ملرافق تخزين أكبر وإحكام
إدارة الطلب .وتشكل إمدادات املياه وتنمية مرافق النظافة الصحية هدف ًا هام ًا للمساعدة اإلمنائية؛ وفي عام
 ،2007بلغت مساهمات منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ( )OECDالتي ُقدمت من خالل
آليات متعددة األطراف وحدها ما مقداره  1.27بليون دوالر.
حتديات املستقبل املتزايدة
يشير تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إلى توقع أن يؤثر تغير املناخ تأثيراً
كبيراً على توافر موارد املياه والطلب عليها ،الذي سيؤدي بدوره إلى تفاقم مشاكل القضايا القائمة في
قطاعات أخرى تعتمد على املياه مثل الصحة ،وإنتاج األغذية ،والطاقة املستدامة ،والتنوع األحيائي.
وستنشأ التأثيرات ،إلى حد كبير ،من التغيرات في التقلبية والظواهر املتطرفة بقدر نشأتها من التغيرات
في املستويات املعتادة .والواقع املرجح هو أن يكون املاء أحد الوسائط الرئيسية التي يبدأ تغير املناخ
من خاللها ويؤثر على الناس والنظم اإليكولوجية واالقتصادات ،ورمبا يعرض للخطر التنمية املستدامة
واجلهود املبذولة للحد من الفقر .وهناك جهود متزايدة ملواجهة أوجه عدم اليقني هذه في املستقبل من
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خالل تطبيق نظم مرنة وإدارة مكيفة ،يعتمد كالهما اعتماداً كبيراً على البيانات املناخية واخلبرة الفنية
في مجال املناخ.
وباإلضافة إلى ذلك ،يواجه قطاع املاء ضغوط ًا إمنائية هامة على نطاق العالم من جراء تزايد السكان ،والتوسع
احلضري ،وزيادة طلب الفرد على املياه لألغراض الصناعية والزراعية ،واالستنفاد السريع الحتياطات املياه
اجلوفية األحفورية ،وانخفاض املنسوب املائي اجلوفي ،والتملح الواسع النطاق وتلوث املاء ،وتدني توافر
املصادر التي ميكن استغاللها بتكلفة رخيصة ،واملقاومة العمومية لبناء السدود وغيرها من األشغال فض ً
ال
عن الصعوبات الكبيرة في وضع نظم تسعير مقبولة من اجلمهور بالنسبة الستخدام املياه .واحلاجة إلى توخي
نهج متكاملة وشفافة تتعلق مبجموعات متعددة من أصحاب املصلحة وبتخصصات علمية مختلفة تزيد
من تعقيد صنع القرار فيما يتعلق بإدارة املياه .وبالنسبة للبلدان النامية ،تزيد من حدة هذه املشاكل أوجه
النقص املزمنة في رؤوس األموال الالزمة لبناء اإلنشاءات الضرورية للتخزين والشبكات ومحدودية القدرات
على إسداء املشورة واإلدارة الفنية.
إدارة التصدي ملخاطر املياه
إن إدارة موارد املياه تشكل أساس ًا بالكيفية التي تع َّرف وحتدَّ د بها خصائص الظواهر املتطرفة – الفيضانات
وحاالت اجلفاف ،وبالكيفية التي تدار بها املخاطر املصاحبة لها على املجتمع .وتستخدم تقديرات
الظواهر املتطرفة التاريخية باعتبارها األساس االحتمالي لتصميم جميع البنى األساسية املادية الرئيسية
عملياً ،وهي حتديد مناطق السهول الفيضانية ،وحتديد حجم مسارات العواصف واملجارير السفلية
للمياه القذرة ،وتسعير التأمني ضد مخاطر الفيضان والتأمني على احملاصيل .وحتى اآلن ،التزال الظواهر
الهيدرولوجية املتطرفة املسجلة تقع ضمن حدود مناذج تقلبية املناخ التاريخية الطبيعية ،ومعايير التصميم
املشتركة .إال أن اإلسقاطات الراهنة لتغير املناخ تشير إلى زيادة احتماالت عجز الهياكل ذات الصلة باملياه
في املستقبل.
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الشكل  :5.5رسم بياني ملتوسط الهطول السنوي املتناثر ( ،)P, x-axisومعامل التغير في هطول األمطار شهري ًا
( )CVM, y-axisوالناجت احمللي اإلجمالي للفرد (حجم الدائرة) .واللون بالنسبة للبلدان الكائنة في النصف األسفل (اللون
األزرق الفاحت) من معامل التغير فيما بني السنوات ،وبالنسبة للبلدان الكائنة من حيث املرتبة في النصف األعلى (األزرق
الغامق) .وميكن تبني أن أكثر البلدان ثراء (الدوائر الكبيرة) حتتل منطقة على اخلريطة متثل تقلبية أقل ومتوسط ًا معتد ًال
لهطول األمطار (أي مجموعات الدوائر الكبيرة باللون األزرق الفاحت) .وتواجه البلدان الفقيرة ظروف ًا أكثر حتدياً ،إذ جتابه
غالب ًا تقلبية شديدة ومتوسط ًا لهطول األمطار إما منخفض أو مرتفع ًا (أي ،الدوائر الصغيرة املتناثرة باللون األزرق الغامق).
املصدرC. & Lall, U. 2006. Water and ecdonomic development: The role of variability and a framework for :
resilience. Natural Resources Forum 30 (2006) 306-317. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.111/J. 1477.8947.2006.00118.x/pdf
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اإلطار  :5.4الفيضانات الكبرى – أوروبا وباكستان
ال في آب/أغسطس
أثر فيضان استمر أسبوع ًا كام ً
 2002على البلدان الكائنة على ضفاف أنهار
الدانوب واإللب والفالتافا وتسبب في عشرات
الوفيات ،وأحلق أضراراً تقدر بباليني الدوالرات،
وأدى إلى نزوح آالف السكان .ومن بني البلدان
املتضررة من الفيضان ،جمهورية تشيكيا،
والنمسا ،وأملانيا ،وسلوفاكيا ،وبولندا ،وهنغاريا،
ورومانيا ،وكرواتيا .ومع أن أنهار وسط أوروبا
تفيض بانتظام ،فإن عام  2002شهد مستويات
مائية بلغت حدوداً قياسية حيث بلغ ارتفاع
مستوى مياه نهر إلب في درسدن  8.9من األمتار،
وهدد كثيراً من املعالم الثقافية البارزة في املدينة.
ونتيجة للفيضان ،أنشأ االحتاد األوروبي النظام
األوروبي لإلنذار بالفيضانات الذي يعتمد على
قدرات مؤسسات التنبؤ بالطقس واألحوال
الهيدرولوجية ويعطيها قيمة إضافية في املنطقة
إلسداء املشورة في الوقت املناسب إلى احلكومات

الشكل  :B5.4مواجهة الفيضان.

بشأن أرجحية حدوث ظواهر الفيضانات .ولكي
حتقق هذه املعلومات نتائج واقعية ملموسة
بالنسبة للسكان املتضررين ،يتعني وجود بنية
أساسية وطنية قادرة على احلصول على املعلومات
وإبالغها إلى من هم في حاجة إليها بحيث ميكنهم
االستجابة ملقتضياتها بالطريقة املالئمة واتخاذ
القرارات الصائبة.
وفي آب /أغسطس  ،2010شهدت باكستان
فيضان ًا هائالً ،أدى إلى نزوح عدد يقدر ﺑ
مليون نسمة من مواطنهم ،وتسبب بصورة
مباشرة في وفيات نحو  2000شخص .ومن حيث
تأثيره الوطني ،كان الفيضان كارثة جتاوزت تأثير
الفيضانات األوروبية بل وتأثير األمواج السنامية
«( »Boxing Dayإحدى تسميات كارثة األمواج
السنامية في عام  .)2004ويعود االنخفاض
النسبي في اخلسائر في األرواح من فيضانات
باكستان جزئي ًا إلى اإلنذارات املوجهة بحدوث
الفيضان ،وجزئي ًا إلى بطء تطوره .وهناك مخاوف
من أن تزداد اخلسائر غير املباشرة في األرواح ازدياداً
كبيراً فوق هذا املستوى مع تفشي األمراض نتيجة
للمياه امللوثة فض ً
ال عن سوء تغذية املشردين.
20

ولئن كان العلماء ال يعتبرون تغير املناخ مبثابة
العامل الوحيد في تسبيب هذه الكوارث ،فإنهم
يعتبرونه أحد العوامل إلى جانب تغيرات استخدام
األراضي التي حدثت في املناطق التي غمرها
الفيضان .ومن الواضح أن نظم اإلنذار الفعالة
هامة مهما كان التخطيط الستخدام األراضي،
كما يتعني أن يأخذ تطوير البنية األساسية في
املناطق املتأثرة بالفيضانات في االعتبار بصورة
كاملة تقلبية املناخ وتغيره أيض ًا إذا أريد التخفيف
من هذه اآلثار املدمرة إلى أكبر حد ممكن في
املستقبل.

ويعتمد قطاع موارد املياه على طائفة واسعة من املعلومات املناخية وخدمات التحليل من الرصدات التاريخية
واملراقبة الراهنة للمناخ من خالل سيناريوهات قائمة على النماذج والتنبؤات الفصلية .وتندرج املتطلبات
الالزمة ضمن فئتني رئيسيتني هما :تصميم الهياكل الهيدرولوجية ،والتشغيل اليومي لهذه النظم.
وتستخدم البيانات األساسية لطائفة متنوعة من األغراض ،مبا في ذلك كبارامترات تسهم في تقييم توافر
تدفق املجاري املائية ،والطلب على املاء ،ومنذجة الدورة الهيدرولوجية ،وإعداد التقييمات اخلاصة بالتوازن
ال عن حتديد إمكانيات تغذية طبقات املياه اجلوفية.
املائي وموارد املياه اخلاصة بأحواض األنهار ،فض ً
وعادة ما تستخدم الدراسات والتقييمات املتكاملة التي تشمل االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والبيئية
التفصيلية مجموعة واسعة النطاق من املعلومات املناخية .وتستفيد االستعراضات الدورية خلزانات املياه
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وخطط إدارة أحواض األنهار وقواعد تشغيلها من مجموعات البيانات احملدّ ثة عن املتغيرات املناخية من
مثل هطول األمطار وتوقيت ذوبان الثلوج ،إلى جانب حتليالت جديدة ملدى تواتر الفيضانات واجلفاف،
وكذلك ،وبصورة متزايدة ،اإلسقاطات املناخية.
وهناك مستويات كثيرة لصنع القرار في مجال إدارة موارد املياه – من مستوى السياسة الوطنية نزو ًال إلى
فرادى األسر املعيشية واملزارعني .ولكل مستخدم متطلبات خاصة فيما يتعلق باملعلومات املناخية لتفعيلها
في عمليات صنع القرار لديه .فاملزارع يحتاج إلى حتديد أي احملاصيل يزرع ،ومتى يبذر حبوبه ومتى يحصد
محصوله .وبالنسبة للمزارعني الذين يروون أراضيهم يشكل التخصيص املسبق للمياه معلومات هامة أيضاً.
ويتعني على مديري إدارات ري املناطق تعزيز فعالية توزيع املياه التي تخضع لسيطرتهم .ويعمل صانعو
السياسة بوجه عام على أفق زمني بعيد املدى مثلما يحدث في حتديد قواعد ومستحقات توزيع املياه
ِ
املستخدمة للمياه ،واألولويات املتعلقة باستخدام املياه أثناء فترات اجلفاف ،والنظم املتعلقة
على القطاعات
بجودة املياه وسياسات التنمية االقتصادية التي تؤثر تأثيراً بالغ ًا على املوارد املائية.
املوارد املائية خارج احلدود الوطنية
تتسم البيانات املناخية ذات اجلودة بأهميتها اخلاصة للتفاوض بشأن تصميم وتشغيل نظم إدارة املياه
واألحواض املشتركة التي متتد على أكثر من بلد واحد .وهناك  263حوض ًا لألنهار والبحيرات عابرة للحدود
على النطاق العاملي متثل نسبة تقدر ﺑ  60في املائة من التدفقات العاملية للمياه العذبة ،كما تشكل موطن ًا
ﻠ  40في املائة من سكان العالم ،وتؤثر على  75في املائة من جميع البلدان ،أي على  145بلداً على وجه
اإلجمال .وهناك أيض ًا نحو  300مستودع للمياه اجلوفية عابر للحدود على النطاق العاملي .ويتمثل شاغل
متزايد لصانعي السياسات واملشغلني على السواء في كيفية توزيع واستخدام املياه عندما يكون املناخ آخذاً
في التغير وتكون موارد املياه آخذة في التقلص .وهناك مخاطر أن تقوم وكالة تشغيلية ،في ظل قواعد
السياسة العامة والقواعد الفنية القائمة ،بخفض توزيع موارد املياه املتاحة أو اإلفراط في توزيعها مبا ينجم عن
ذلك من عواقب وخيمة ،أو أن تستخدم استثمارات كبيرة في البنية األساسية اجلديدة في وقت مبكر أكثر
من الالزم أو في وقت متأخر أكثر من الالزم.
5.6

الطاقة

املناخ يؤثر على العرض والطلب
يعتبر قطاع الطاقة أساسي ًا للمجتمع الصناعي احلديث من أجل عمليات اإلنتاج والنقل وخدمات البناء.
ويواجه القطاع زيادة قوية مستمرة في الطلب سواء بسبب زيادة السكان أو من جراء تزايد التصنيع الذي
تعتبر الصني مثا ًال جيداً له حيث تب ّلغ عن افتتاح محطة كبيرة جديدة لتوليد الطاقة أسبوعي ًا في املتوسط.
وفي الوقت ذاته ،هناك ضغوط شديدة لتوفير املوثوقية في التزود بالطاقة الكهربائية لتلبية متطلبات املصالح
التجارية واملتطلبات االجتماعية املتمثلة في حتقيق هدف “ال أعطال” “ ”zero-failureمن حيث التزود
ال عن حتقيق فعالية التكلفة في اإلنتاج وتقدمي اخلدمات للوفاء بتطلعات املستهلكني
بالطاقة الكهربائية ،فض ً
وأصحاب املصلحة في سوق غالب ًا ما تكون تنافسية إلى حد كبير .وبالنسبة لعدد من البلدان النامية ،فإن
قطاع الطاقة غير متطور بصورة جيدة ويعاني من أوجه قصور كبيرة فيما يتعلق باحلصول على الطاقة بتكلفة
معقولة ،ومبوثوقية التزود بها ،السيما في املناطق الريفية .وإلى هذه الشواغل تضيف مشكلة تغير املناخ
التحدي الضخم الطويل األمد املتمثل في التحويل اجلذري للصناعة لالستعاضة عن اعتمادها الشديد احلالي
على مصادر الوقود األحفوري.
حساسية قطاع الطاقة للمناخ
يتسم القطاع بحساسيته اخلاصة للعوامل املتعلقة بالطقس واملناخ ،وهو لذلك مستخدم ذو خبرة كبيرة للغاية
فيما يتعلق باملعلومات املناخية .وعلى سبيل املثال ،فإن الطلب على التدفئة والتهوية والتبريد ،الذي ميثل
في الواليات املتحدة زهاء  45في املائة من استخدام الكهرباء ،إمنا يتوقف على األمناط املناخية العادية للمكان
وعلى التقلبات الفصلية والتغيرات اليومية في الطقس .وتتقلب أسعار الطاقة باجلملة تقلب ًا كبيراً نتيجة لذلك.
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وأسواق الطاقة التي تستشرف املستقبل مبا يساعد على التخفيف من تأثير تقلبات األسعار على األعمال
التجارية تستخدم املعلومات املناخية الطويلة املدى استخدام ًا فعا ًال .وينبغي إلنتاج الطاقة املتجددة أن يعالج
املشكلة اإلضافية املتمثلة في تقلبية جانب العرض ،السيما النقص في هطول األمطار الالزم إلنتاج الطاقة
الكهربائية من املصادر املائية ،وعدم هبوب الرياح بالنسبة للمزارع املعتمدة على الرياح ،ودرجة التغيم بالنسبة
للمنشآت املعتمدة على الطاقة الشمسية .وتتسم نظم إنتاج الطاقة الكهربائية من املصادر املائية التي تعتمد
على السدود ذات القدرة املنخفضة نسبياً ،بحساسيتها اخلاصة للتقلبات املوسمية في هطول األمطار.
ويتسم التشغيل املنتظم لنظم الطاقة بحساسيات مختلفة إزاء املناخ .فقدرات خطوط نقل الكهرباء تنخفض
في ظروف الطقس احلار ،على سبيل املثال .وقد يصبح تبريد املاء املستمد من األنهار من أجل محطات الطاقة
النووية غير فعال في فترات الطقس احلار ،واجلفاف ،وانخفاض تدفقات األنهار .وميكن أن يشكل التنبؤ طويل
املدى باحتماالت هطول األمطار ودرجات احلرارة إسهام ًا مفيداً في إدارة هذه النظم .وتشير دراسة لتغير املناخ
في سويسرا إلى أنه بحلول عام  2050ستنخفض القدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية من املصادر املائية بنسب
تتراوح بني  5و 10في املائة بسبب انخفاض محدود في اجلريان ،وانخفاض ملحوظ في القدرة على التبريد الالزمة
حملطات الطاقة النووية اخلاصة بها .وقد يتعني على املصانع املعتمدة على حرق الفحم احلد من الناجت ،إذا جتاوز ناجت
تلوث الهواء لديها املعايير املقررة ،أثناء ركود أحوال الطقس .وميكن أن تلحق األضرار مبرافق اإلنتاج أو التوزيع،
مبا في ذلك معدات حفر آبار النفط ،واملزارع املعتمدة على الرياح والطاقة الشمسية ،واملوانئ ،وخطوط نقل
الكهرباء ،واحملطات الفرعية ،بفعل األعاصير املدارية ،وأعاصير التورنادو ،وسقوط األشجار ،والسقوط الكثيف
للثلج ،والفيضان .ومثل صارخ على ذلك هو تراكم الثلج على خطوط نقل الكهرباء الكندية أثناء عاصفة
ثلجية غير عادية في كانون الثاني/يناير 1998 ،دمرت اآلالف من أبراج األسالك الفولتية العالية واألعمدة
وأوقفت مصادر التزويد بالطاقة الكهربائية ملدة بلغت شهراً في بعض املناطق مبجموع خسائر فاقت  4.75بليون
دوالر أمريكي .وهناك حالي ًا تنبؤات طويلة املدى بهذه األنواع من الظواهر املتطرفة تقدمها بعض املرافق املعنية
باملناخ التي وإن كانت ال تتنبأ بآحاد الظواهر فإنها التزال تقدم إرشادات مفيدة للتخطيط.
التخطيط والتنمية
ما انفكت املعلومات املناخية تستخدم منذ وقت طويل في تخطيط وتطوير نظم الطاقة ،مبا في ذلك تصميم
املرافق وحتديد أماكنها .وهي تط َّبق أيض ًا على عدد من املشاكل والقضايا الهامة اجلديدة .كما أنها تشمل
كيفية حتقيق املوثوقية واالستقرار في نظم الطاقة ذات الشبكات املعقدة بحيث ال يؤدي عطل خط طاقة
واحد أو حاسوب واحد (من جراء عاصفة أو موجة حر) إلى فترات تعتيم واسعة النطاق كما حدث في
البرازيل في عام  1999وفي كندا والواليات املتحدة في عام  .2003ويثير تغير املناخ أسئلة كثيرة جديدة
من مثل كيفية حتسني كفاءة الطاقة في البنايات وكيفية ضمان أال تنجم عن نظم الطاقة اجلديدة “املراعية
للمناخ” عواقب غير مقصودة من مثل اإلضرار بالنظم اإليكولوجية وإمدادات املياه أو زيادة تلوث الهواء
أو مخاطر حدوث الفيضان .ويشير تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إلى أن
تغير املناخ يؤثر على العرض والطلب على السواء ،مما يثير ال محالة اهتمام القطاع باحلساسيات إزاء املناخ
وبالبيانات واألدوات الالزمة إلدارتها على نحو أفضل.
ولئن كان ما ذكر آنف ًا ميكن أن يكون وجيه ًا جلميع البلدان ،فإن هناك مجموعة متميزة من القضايا املتعلقة
بقطاع الطاقة في البلدان النامية .فباإلضافة إلى القيود املستمرة على رأس املال والقدرات ،هناك غالب ًا درجات
عالية من احلساسية للمناخ ،أو ًال في جانب الطلب مع تنامي املدن والصناعات ،وثاني ًا في جانب العرض ،السيما
املتعلق بالطاقة الكهربائية املائية التي قد تكون املصدر الرئيسي للطاقة املستدامة اقتصادي ًا في بعض البلدان.
وميكن أن تكون التأثيرات االقتصادية غير متناسبة ،إلى حد كبير .وقد تسبب تقلص إنتاج الطاقة الكهربائية
من املصادر املائية من بحيرة كاريبا في زمبابوي نتيجة للجفاف في الفترة  1992-1991في خسائر في الناجت
احمللي اإلجمالي تقدر مببلغ  102من ماليني الدوالرات ،وخسارة في حصائل الصادرات تقدر ﺑ  36مليون
دوالر ،وفقدان  3000موطن شغل .ويرجح أن تشهد البلدان النامية تأثيرات متعلقة بالطاقة من جراء تغير
املناخ ،على سبيل املثال مع تزايد درجات حرارة املدن ،وتقلص األنهار اجلليدية وموارد املياه األخرى ،أو
تغيرها .وتتمثل مشكلة كثيراً ما تظهر في البلدان النامية في عدم توافر سالسل بيانات مناخية طويلة
وشاملة ميكن أن يستند إليها تخطيط نظم الطاقة وإدارتها ،باإلضافة إلى عدم وجود محللني ذوي خبرة في
قضايا الطاقة واملناخ.
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5.7

النظم اإليكولوجية والبيئة

الطبيعة اجلوهرية للنظم اإليكولوجية
تتسم النظم اإليكولوجية بأهمية جوهرية في البحث العلمي والسياسة البيئية .فالنظم اإليكولوجية اخلاصة
مثل غابات اجلبال أو األراضي الرطبة الساحلية يسهل التعرف عليها من مظهرها املتميز الذي ينشأ من أمناط
الكائنات احلية التي تشملها ،ومن خطوط العرض التي تنشأ فيها ،ومن مدى ارتفاعها ،وتكوين صخورها
وتربتها ،ومنحدراتها وهيئتها ،والسيما طقسها وما يرتبط به من توافر للماء.
وميكن وصف النظم اإليكولوجية باعتبارها مركب ًا دينامي ًا من مجموعات من النباتات واحليوانات والكائنات
املجهرية التي تتفاعل مع البيئة غير احلية كوحدة وظيفية .وهي تتسم غالب ًا من الناحية العلمية بأوجه
التفاعل فيما بني أنواع معينة من املجموعات املذكورة وبتبادل الطاقة واملواد املغذية واملاء .وهي تستند إلى
األراضي والبحار ،على السواء .وبينما تكون النظم اإليكولوجية القائمة على األرض مألوفة جداً ،فإن تنوع
النظم اإليكولوجية البحرية وأهميتها ضخمان.
وتشكل النظم اإليكولوجية من الناحية االقتصادية مصادر هامة للسلع واخلدمات من مثل األغذية ،واألدوية،
والوقود ،وأسمدة التربة ،واملواد الهيكلية ،وتنقية املياه ،وحتسني مواجهة الفيضانات ،وخدمات االستجمام،
فض ً
ال عن كونها مستودعات وحاميات للتنوع األحيائي .ويعترف مصطلح النظم اإليكولوجية الزراعية
باحلاجة إلى دراسة وإدارة املناطق الزراعية الواسعة في العالم على أساس املبادئ اإليكولوجية .وتشكل إدارة
مصائد األسماك مثا ًال آخر على نظام إيكولوجي رئيسي ذي قيمة اقتصادية كبيرة تعتمد على التنسيق.
ويشير تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إلى أن النظم اإليكولوجية ميكن أن
ال للمناخ ،مث ً
توفر أيض ًا تعدي ً
ال ألن تخزين الكربون في النظم اإليكولوجية القائمة في البر وفي احمليطات
على السواء يبطئ الزيادة في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ،وكذلك أيض ًا بسبب اآلثار
املتمثلة في خفض تأثير درجات احلرارة األدفأ بخلق مناخ محلي يشمل التظليل ،واستبقاء الرطوبة وزيادة
وعورة سطح األرض.
وتتطور النظم اإليكولوجية مبضي الوقت ،وميكن أن تبلغ حاالت مستقرة نسبي ًا مالئمة لظروفها املادية .إال
أن أنواع اإلجهاد مثل التغيرات طويلة األمد في املناخ وفي إتاحة املياه ،باإلضافة إلى االضطرابات املتمثلة
في اجتياح أنواع غريبة من األمراض ،واألحوال املتطرفة للطقس واملناخ ،واحلرائق أو االستغالل االقتصادي
املفرط ،ميكن أن تؤدي إلى اختالالت في النظم ميكن أن تدمر العناصر الرئيسية كما ميكن أن تسبب حتوالت
جذرية.
التغير السريع وفقدان النظم اإليكولوجية
توصل التقييم الدولي للنظام اإليكولوجي لأللفية الذي أجري في الفترة بني عام  2001وعام  2005إلى
استنتاج مؤداه أن البشر غيروا على مدى اخلمسني عام ًا املاضية النظم اإليكولوجية مبعدل أسرع وأوسع نطاق ًا
مما حدث في أي فترة مماثلة من الوقت في التاريخ اإلنساني (الشكل  ،)5.6األمر الذي جنم إلى حد كبير
عن تلبية الطلبات سريعة التزايد على األغذية ،واملاء العذب ،واألخشاب ،واأللياف ،والوقود .وقد أفضى
ذلك إلى فقدان جوهري وال رجعة فيه إلى حد كبير لتنوع احلياة على األرض .وعلى سبيل املثال ،وخالل
هذه الفترة ،مت فقدان زهاء  20في املائة من الشعاب املرجانية في العالم وتدهورت نسبة  20في املائة إضافية
أخرى منها ،بينما ُدمرت قرابة  35في املائة من مناطق أشجار املنغروف املسجلة .وحتول مزيد من األراضي
إلى زراعة احملاصيل في الـ  30عام ًا التي أعقبت عام  1950وذلك بقدر أكبر مما حدث في الـ  150عام ًا املنقضية
بني عام  1700وعام  ،1850وتغطي النظم الزراعية حالي ًا ربع السطح البري لألرض .وتسارع باملثل تدهور
الغطاء احلرجي للمناطق البرية والتربة.
ولئن كانت حتققت مكاسب جوهرية صافية في الرفاهية البشرية والتنمية االقتصادية نتيجة الستغالل النظام
اإليكولوجي ،فقد كلف ذلك تكاليف متصاعدة متثلت في التدهور ،وزيادة املخاطر ،وتفاقم الفقر بالنسبة
لكثير من الناس .وما لم يتم تقومي هذه االجتاهات فإنها ستحد بصورة جوهرية من الفوائد التي تستطيع
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تدهور األراضي في مناطق األراضي اجلافة

البقع الساخنة إلزالة الغابات
صافي اخلسارة في الغابات
الغطاء احلرجي احلالي
صافي الزيادة في الغابات

الشكل  :5.6األماكن التي أشارت مختلف الدراسات إليها باعتبارها شهدت معدالت عالية من التغير في الغطاء البري في
العقود القليلة املاضية .املصدرMillennium Ecosystem Assessment :

األجيال املقبلة كسبها من النظم اإليكولوجية ،وستشكل حاجزاً أمام حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .إال
أنه توجد مع ذلك خيارات كثيرة للمحافظة على خدمات محددة إزاء النظم اإليكولوجية أو تعزيزها بطرق
ميكن أن حتد من النتائج السلبية.
تأثيرات تغير املناخ
يشير تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إلى أنه من املتوقع أن ُيحدث تغير املناخ
تغيرات واسعة النطاق في عوامل ذات أهمية بالغة لوظائف النظام اإليكولوجي واألحوال البيئية .وتشمل
هذه العوامل احترار املناطق البرية؛ تقلص الغطاء الثلجي ،والتربة الصقيعية وجليد البحر؛ والتغيرات في
هطول املطر بزيادات في مناطق خطوط العرض العالية ونقصان في معظم مناطق األراضي شبه املدارية؛
ويرجح حدوث زيادات في تواتر درجات احلرارة املتطرفة ،وموجات احلرارة والهطول الغزير؛ وزيادة محتملة
في شدة األعاصير املدارية مع تغيرات أخرى في أمناط الرياح والهطول ودرجات احلرارة .والنظم اإليكولوجية
املرجح أن تتأثر بصورة خاصة هي :سهول التندرا ،والغابات الشمالية واملناطق اجلبلية بسبب حساسيتها
لالحترار؛ والنظم اإليكولوجية من نوع البحر األبيض املتوسط بسبب انخفاض هطول األمطار؛ واألحراش
االستوائية البليلة في املناطق املدارية بسبب انخفاض الهطول؛ وأشجار املنغروف الساحلية ،واملستنقعات
امللحية والشعاب املرجانية بسبب اإلجهادات املتعددة؛ واملنطقة األحيائية للجليد البحري بسبب احلساسية
إزاء االحترار .وترتبط الضغوط احلالية على املوارد الطبيعية والبيئة ارتباط ًا أساسي ًا بالتوسع احلضري السريع،
والتصنيع والتنمية االقتصادية ،وسيؤدي تغير املناخ إلى تفاقم هذه الضغوط في املستقبل.
إدارة البيئة
يستخدم مصطلح البيئة غالب ًا على نحو يركز متام ًا على اإلنسان لإلشارة إلى الظروف التي يجد البشر فيها
أنفسهم ويتأثرون بها ،السيما فيما يتعلق بتلوث الهواء واملاء ،وتدهور األراضي ،وتدمير النظام اإليكولوجي.
وترمي إدارة البيئة إلى مراقبة الظروف البيئية هذه ،وتنفيذ تدابير إدارتها للحفاظ على نظم إيكولوجية نظيفة
الهواء واملاء ،وثرية باملشاهد الطبيعية ،وصحية .وتبرز درجات احلرارة والرطوبة وهطول األمطار والرياح بقوة
في العمليات البيئية ومن ثم أيض ًا في النماذج واألدوات العلمية التي يستخدمها مخططو شؤون البيئة
ومديروها .واملناخ ليس عام ً
ال رئيسي ًا فقط في الظروف البيئية احملددة وإمنا هو أيض ًا موضوع التغير البيئي
بسبب اآلثار الناجمة عن تزايد غازات الدفيئة في الغالف اجلوي.
ويستخدم العلماء واملديرون املعلومات املناخية في ميادين النظم اإليكولوجية والبيئة بطرق عديدة تشمل
الدراسات البحثية اخلاصة مبواقع محددة ،ووضع مناذج تنبؤية للنظام اإليكولوجي ،وتقييم املشاريع
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والتغيرات في استخدام األراضي ،وكشف وتوقع االجتاهات واملشاكل احملتملة ،والتخطيط الواسع النطاق
ألغراض السياسة العامة .وتلزم أمناط متباينة من البيانات رهن ًا باحلساسيات املناخية للمجال املتناول ،مبا في
ذلك السالسل املناخية التاريخية ،ورصدات الطقس الراهنة ،والقياسات في املوقع ،واإلسقاطات املتعلقة
بتغير املناخ.
5.8

احمليطات والسواحل

الصناعات والعلوم اخلاصة باحمليطات
يعكس تقدمي اخلدمات املناخية إلى من يستخدمون احمليطات والسواحل في العالم تنوع مستخدمي مصادر
القوة الطبيعية الهامة هذه .وتشكل قطاعات النقل البحري ومصائد األسماك وعمليات احلفر البحرية
املستخدمني الثالثة الرئيسيني للخدمات املناخية البحرية .فقطاع صيد األسماك له مصلحة كبيرة في معرفة
أمناط درجة حرارة سطح البحر ،مبا في ذلك تغيرها من أسبوع آلخر عن األحوال العادية في األجل الطويل.
فلهذه األمناط ارتباط قوي بالظروف البحرية املؤاتية للتجمعات السمكية ،ومن ثم ملناطق صيد األسماك.
وتستخدم شركات النقل البحري والشركات التي تضطلع باحلفر البحري تنقيب ًا عن الغاز والنفط املعلومات
التاريخية ومعلومات التنبؤات بالرياح واألمواج والتيارات في عمليات صنع القرار لديها .ويعتمد النقل
البحري في خطوط العرض العليا اعتماداً كبيراً على مناخيات حد اجلليد والتنبؤات املتعلقة به.
وتتطور احمليطات بوتيرة أبطأ بكثير من وتيرة تطور الغالف اجلوي فوقها .وميكن للظواهر الشاذة في درجات
حرارة سطح البحر أن تستمر ألشهر ،وأن تتفاعل بصفة مستمرة مع نظم الطقس املتحركة فوقها ،رمبا بطريقة
قابلة للتنبؤ ميكن أن تقدم رؤية ق ّيمة ثاقبة فيما يتعلق بضمان أمناط هطول األمطار ودرجات احلرارة من
النطاقات الزمنية داخل الفصول إلى نطاقات ما بني السنوات حسبما ورد وصفه في الفصل األول .وتراقب
نظم احملطات العائمة والرصدات املتأتية من السواتل بانتظام حالي ًا األحوال في املناطق املتأثرة من احمليطات،
وتوفر بيانات أولية ق ّيمة عن األحوال املناخية لنماذج التنبؤ الفصلي باملناخ التي تُستخدم بدورها من قبل
مجموعة من املستخدمني.
وقد أسهم احترار الغالف اجلوي والطبقات العليا من احمليطات في ذوبان الصفائح اجلليدية في املنطقة
القطبية اجلنوبية وغرينالند ،وفي توسع احمليطات العاملية مما جنم عنه ارتفاع في مستوى سطح البحر على
النطاق العاملي يحدث في الوقت احلالي مبعدل يبلغ  3مليمترات سنوي ًا (ورمبا يتزايد) .وتشير التقديرات
الواردة في تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إلى أنه بحلول نهاية
القرن احلالي سيكون متوسط مستوى سطح البحر على النطاق العاملي قد ارتفع مبقدار يزيد مبا يتراوح ما
بني  18و 59سنتيمتراً عما كان عليه في نهاية القرن املاضي ،رهن ًا بسيناريو االنبعاثات املوضوع في الفترة
من اآلن وحتى ذلك الوقت .وتشير ورقات منشورة في املؤلفات العلمية املرجعية حالي ًا إلى أن هذا التقدير
قد يه ّون من ارتفاع مستوى سطح البحر املرجح بحلول ذلك الوقت .لكن ارتفاع مستوى سطح البحر لن
يكون متجانس ًا عبر العالم وعلى طول السواحل ألنه يتأثر بالتغيرات في الرياح احمللية ونظم درجات احلرارة
(الشكل  ،)5.7واآلثار املتفاوتة للجاذبية والعمليات الساحلية من مثل هبوط األرض .وتكمن هنا أهمية توفير
خدمات مناخية تعتمد على معلومات مناسبة التوقيت وذات جودة عالية ويسهل الوصول إليها ملراقبة احمليطات
ّ
متكن املتأثرين بتغير املناخ من إيجاد أفضل اإلستراتيجيات لالستجابة ملقتضيات التهديدات التي يشكلها.
وتؤدي احمليطات دوراً هام ًا في دورة الكربون العاملية ،وامتصاص ثاني أكسيد الكربون على سطح األرض
ونقله وتخفيف تركيزه عن طريق مزجه بالثلج ودوران مياه احمليطات لعقود إلى قرون أو أكثر .فدوران املياه
في أعماق قاع احمليطات ميكن أن يستغرق آالف السنوات .وقد أدى تزايد تركزات ثاني أكسيد الكربون
في الغالف اجلوي إلى زيادة التركزات في احمليطات أيضاً ،ومن ثم إلى زيادة حموضة احمليطات .والنقصان
الصغير الذي لوحظ أو ًال في عام  2003بنحو  0.1وحدة من تركز أيون الهيدروجني في احمليطات بالغ األهمية
ألنه يهدد وجود جميع احليوانات البحرية التي تعتمد على القواقع أو األجسام املعتمدة على الكربونات ،مبا
في ذلك احليوانات الصدفية البحرية من مثل احملار ،والشعاب املرجانية .وتشكل املراقبة العاملية لتركزات أيون
الهيدروجني  ،pHالسيما في املناطق ذات اإلنتاجية العالية للحيوانات الصدفية البحرية كاحملار والشعاب
املرجانية الواسعة ،خدمة هامة من اخلدمات اخلاصة باحمليطات حالياً.
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Monthly Mean Sea Level at Kwajalein Atoll
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الشك ل ( :5.7األعلى) منحنى املتوسط الشهري ملستوى سطح البحر (باملليمتر) في الفترة من  1950إلى  2000في Kwaj a
 lein (8oدرجات ،خط العرض  44شما ًال ،و 167oدرجة خط الطول  44شرقاً) .ومستوى سطح البحر املرصود (من قياسات

تكنولوجيا قياس املدّ ) هي باللون األزرق ،أما مستوى سطح البحر الذي ُحدد من جديد فباللون األحمر ،وسجل قياس
االرتفاعات الساتلي باللون األخضر( .األسفل) التوزيع اجلغرافي لالجتاهات اخلطية القصيرة األجل في متوسط مستوى سطح
البحر في الفترة من  1993إلى ( 2003باملليمتر سنوي ًا  )1 -باالستناد إلى .TOPEX/Poseidon satellite altimetry

املوارد الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر
اعتمد اإلنسان منذ أمد طويل في معيشته على املوارد املستمدة من املناطق الساحلية واعتمد عليها كأماكن
جاذبة للتجارة والعيش واالستجمام .ويعيش نحو  10في املائة من سكان العالم في املناطق الساحلية .وتوفر
ال ألنواع كائنات كثيرة ،وتؤدي دوراً رئيسي ًا في احلصول على املواد املغذية،
األراضي الرطبة الساحلية موئ ً
وتشكل أساس ًا لسبل العيش االقتصادية لكثير من املجتمعات احمللية ،وتتيح إمكانيات لالستجمام ،وحتمي
املناطق احمللية من الفيضان (الشكل  .)5.8وتوفر السواحل املوانئ لدعم عمليات صيد األسماك ،واألنشطة
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املتعلقة بالتنقيب عن الطاقة في البحر ،والتجارة بعيدة املدى .إال أن سكن اإلنسان غ ّير اخلصائص الساحلية،
ال بنية الكثبان الرملية ،والغطاء النباتي ،ومستجمعات الصرف .وفي أماكن كثيرة لم تق ّيم نتائج التغيرات
مث ً
حق التقييم حسبما توضح ذلك آثار إعصار الهاريكني كاترينا على نيوأورلينز في عام  .2005وفي آسيا ،أدت
التنمية االقتصادية السريعة إلى التوسع الهائل في املدن الساحلية من مثل بانكوك ،وهونغ كونغ ،وشنغهاي،
وسنغافورة مبا يصحب ذلك من تغيرات هامة في العوامل املتعلقة باملناخ – وتشمل هبوط مستوى سطح
األرض ،وبلوغ اجلريان ذرى مرتفعة ،وموجات احلرارة وتلوث الهواء .وتتسم املناطق الساحلية لدلتا األنهار
الكبرى كدلتا (النيل) في مصر ،ودلتا (ميكونغ) في فييت نام ،ودلتا (النيجر) في نيجيريا ودلتا (الغانغ
وبراهمابوترا) في بنغالديش بكونها مناطق كثيفة السكان للغاية تقطنها مجتمعات محلية فقيرة نسبي ًا وسريعة
التأثر متام ًا بالعواصف الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر .وأظهرت دراسة أجريت مؤخراً على  33دلتا ألكثر
دلتات أنهار العالم كثافة سكانية أن  28منها آخذة في االنخفاض ،مما يزيد من تفاقم مشاكلها.
وتتسم النظم اإليكولوجية للمناطق الساحلية املنخفضة من مثل املستنقعات امللحية ومستنقعات أشجار
املنغروف بسرعة تأثرها بصفة خاصة بارتفاع مستوى سطح البحر .فهذا االرتفاع يؤدي إلى حتات الشواطئ،
ويزيد حدة الفيضان وملوحة مياه األنهار واخللجان ومناسيب املياه اجلوفية .وقد تتفاقم بعض هذه التأثيرات
بفعل تأثيرات أخرى لتغير املناخ ،مبا في ذلك زيادة اجلريان والفيضانات ،وبفعل تدابير البناء املتخذة حلماية
املمتلكات اخلاصة والعامة.
ويزيد ارتفاع مستوى سطح البحر من شدة الفيضان أثناء العواصف .فعندما يقترب نظام للضغط املنخفض من
مثل آثار إعصار هاريكني أو عاصفة شتوية ،فإنه يخلق نتوءاً في املستوى البحري احمللي يسمى “عرام عواصف”
يقترن غالب ًا بأمواج العواصف العاتية فيؤدي إلى فيضان ساحلي .وخلصت دراسة أجريت مؤخراً تتعلق بهذا
األثر وحده إلى تقديرات تشير إلى أن املستويات القائمة للموجودات واألصول الساحلية في الواليات املتحدة
ستشهد زيادة تتراوح نسبتها بني  36و 58في املائة في األضرار السنوية من جراء حدوث ارتفاع قدره 30
سنتيمتراً في مستوى سطح البحر ،وزيادة تتراوح بني  102و 200في املائة في حالة ارتفاع مستوى سطح البحر
مبقدار متر .كما يزيد تآكل الشطآن والكثبان الرملية التي كانت حتمي املمتلكات الكائنة على السواحل من
األمواج الناجمة عن العواصف.
تطبيق املعلومات املناخية
بالنسبة ملخططي املناطق الساحلية ،ومن يشترون األراضي في املناطق الساحلية أو يكسبون قوتهم بالقرب
منها ،تزداد األهمية البالغة للمعلومات عن تقلبية املناخ وتغيره ،فض ً
ال عن املعلومات عن االرتفاع احمللي

املستنقع امللحي
شعاب احملار
األعشاب البحرية

مناطق دور احلضانة
تستفيد من صيد
األسماك الترفيهي
النظم اإليكولوجية للحياة البرية
واألراضي الرطبة تزيد فرص
االستجمام وقيمة السياحة

مجتمعات محلية ساحلية حتميها
األراضي الرطبة من عرام العواصف
عرام العواصف
صرف املواد املغذية من الزراعة

الشكل  :5.8اخلدمات والسمات الرئيسية للنظام اإليكولوجي لألراضي الرطبة الساحلية.
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ملستوى سطح البحر ،مبا في ذلك تأثيرها جميع ًا على مورفولوجيا (تشكل) املناطق الساحلية بالنسبة
الستثماراتهم وأسلوب معيشتهم .وميكن أن تقترن مجموعة البيانات ذات الصلة عن الرصدات الساحلية
للرياح ،واألمواج ،وضغوط الغالف اجلوي ،ودرجات احلرارة ،وشدة هطول األمطار والفيضانات ،باخلبرة
الفنية في مجال األرصاد اجلوية البحرية واملورفولوجيا األرضية للمناطق الساحلية لتوفير خدمات تلبي
االحتياجات اخلاصة للمستخدمني .و ُيعنى مستخدمو اخلدمات املناخية املتعلقة بالبحار املفتوحة ،بوجه
عام ،مبسائل تتجاوز نطاق الواليات الوطنية ،كما ُيرجح أن يحصلوا على اخلدمات املنسقة من خالل عمل
الوكاالت الدولية مثل املنظمة البحرية الدولية ،واملنظمة الهيدروغرافية الدولية ،واللجنة الدولية احلكومية
لعلوم احمليطات التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ،إلى جانب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،
ال عن اخلدمات التي تقدمها احلكومات الوطنية وفق ًا ملسؤولياتها املتفق عليها دولياً .وبالنسبة للمعلومات
فض ً
عن املناخ الساحلي ،يعتمد العمالء بدرجة كبيرة على اخلدمات العامة اجليدة التي توفرها وكاالتها لألرصاد
اجلوية أو وكاالتها البحرية .وتستخدم اخلدمات االستشارية اخلاصة بوجه عام بالنسبة للخدمات البحرية
واخلدمات الساحلية على حد سواء ،أيضاً.
5.9

النقل والسياحة

التأثيرات على الصناعة واألفراد
في  18كانون األول/ديسمبر  ،2009تعطل قطار متجه من باريس إلى لندن في نفق القنال اإلجنليزي ،وظل
مئات من املسافرين محتجزين عند الكيلومتر  51من النفق ساعات طويلة ،وتعطلت خطط سفر آالف
آخرين خالل األيام التالية .وسرعان ما تبني أن التكثيف الناشئ عن برودة األحوال املناخية قد أعطب النظام
الكهربائي حملرك القاطرة .وبعد ثالثة أشهر من ذلك ،في  16آذار /مارس في جنوب احمليط الهادئ ،ضرب
اإلعصار املداري توماس فيجي بشدة ،مما عطل عمليات النقل والسياحة في املناطق الشمالية من البلد .وفي
هاتني احلالتني ،كانت البيانات واخلبرة الفنية عن الطقس واملناخ أساسية لفهم الوضع والتأهب له واالستجابة
ملقتضياته.
استعداد وإنذار جيدان
لدى االستعداد ملواجهة اإلعصار املداري توماس ،على سبيل املثال ،استطاعت فيجي استخدام آليات وطنية
ودولية جيدة التدريب على املراقبة واإلنذار ،تعتمد على تدفقات للبيانات والتنبؤات العاملية ،ورصدات
إقليمية ووطنية ،وحتليالت معيارية وأساليب للتنبؤ باألعاصير املدارية .ونُشرت اإلنذارات والنصائح عن
طريق قنوات اتصال متعددة لتصل إلى املعرضني للمخاطر في قطاعي النقل والسياحة في فيجي ،فض ً
ال عن
وصولها إلى الوكاالت العمومية ،ووسائل اإلعالم ،وغيرها من اجلهات املعنية الرئيسية.
معاجلة احلساسيات إزاء املناخ
إن صناعتي النقل والسياحة كبيرتان وسريعتا النمو ،بوجه عام ،على النطاق العاملي .ونقلت وسائل النقل
البحري الدولي ثمانية ماليني طن من البضائع في عام  .2007وحققت اخلطوط اجلوية التجارية إيرادات
عاملية بلغت  564بليون دوالر في عام  ،2008أو نحو  1في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي .وبلغت
إيرادات السياحة الدولية في عام  2003قرابة  6في املائة من مجموع صادرات السلع واخلدمات على النطاق
العاملي ،و 30في املائة من صادرات اخلدمات .وهاتان الصناعتان سريعتا التأثر للغاية بالعوامل املناخية وعوامل
الطقس ،ليس فقط من آثار العواصف واألخطار األخرى وإمنا أيض ًا من تغيرات املناخ الفصلية التي ميكن أن
تغير أمناط إنتاج ونقل السلع األساسية العاملية تغييراً كبيراً أو تثني السياح عن زيارة مناطق معينة .كذلك
ُيحتمل أن يكون تأثير تغير املناخ على البنية األساسية للنقل كبيراً ويشمل ارتفاع درجات احلرارة على
الطرق ومهابط الطائرات التي ُشيدت على تربة صقيعية (ذوبان التربة الصقيعية وما يرتبط بها أيض ًا من
تدهور أسطح الطرق /مهابط الطائرات)؛ وزيادة تواتر دورات التجمد  -الذوبان على الطرق (اإلحدداب
والتدهور العام للمواد السطحية)؛ وزيادة تواتر العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر في املوانئ؛ وحاالت
الزيادة أو النقصان في هطول األمطار على املجاري املائية.
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وتستخدم الشركات اخلاصة التي تُقدم على استثمارات وعمليات جديدة في النقل والسياحة البيانات
املؤرشفة بشكل منتظم وملخصات البيانات واملشورة املقدمة بشأن األحوال املناخية بالغة األهمية ،السيما
بشأن األعاصير املدارية وغيرها من مخاطر العواصف .وتشكل الرياح ودرجات احلرارة وأشعة الشمس
وهطول األمطار عوامل هامة بصفة خاصة في النجاح طويل املدى ملشاريع السياحة .وعلى املدى الطويل،
ميكن أن حتدث التغيرات املتعلقة باملناخ في أمناط اإلنتاج واألسواق أو في طرق النقل ،مبا في ذلك إمكانيات
فتح طرق نقل بحري صيفية عابرة للقارات عبر احمليط املتجمد الشمالي ألن تغير املناخ يقلل ببطء اجلليد
البحري في فصل الصيف .ومن شأن تقدمي تنبؤ فصلي عملي باجلليد البحري أن يشكل خدمة ق ّيمة في
هذا السياق.
5.10

املدن الكبرى

مقدمة
إن املدن واملناطق احلضرية التي تستخدم حالي ًا زهاء  75في املائة من الطاقة في العالم مسؤولة عن  75في
املائة من انبعاثات غازات الدفيئة ،كما أنها تؤوي نحو  50في املائة من سكان العالم .واملدن الكبرى هي
مدن يزيد عدد سكان كل منها على عشرة ماليني نسمة أو أكثر .وفي عام  ،1950كانت مدينة نيويورك
وطوكيو هما املدينتان الكبريان الوحيدتان في العالم ،لكن بحلول تشرين األول/أكتوبر  2007كانت هناك
 19مدينة كبرى ،ومن املتوقع أن يبلغ العدد نحو  26مدينة كبرى بحلول عام ( 2025الشكل  .)5.9وتقع
املدن الكبرى غالب ًا على السواحل أو بالقرب من األنهار ودلتا األنهار الكبرى.
تلوث الهواء
تشكل رداءة نوعية الهواء قضية مثارة بالنسبة لكل مدينة كبرى .ووفق ًا ملا يشير إليه برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،فإن تلوث الهواء في املناطق احلضرية له صلة مبليون حالة وفاة كل عام .وتشير التقديرات إلى أن
التكاليف تبلغ قرابة  2في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي في البلدان املتقدمة و 5في املائة في البلدان النامية.
ويحدث ارتفاع مستويات تلوث الهواء في املدن الكبرى وحولها كنتيجة مباشرة الزدياد مستويات
االنبعاثات من الصناعة والنقل .إال أنه تبع ًا جلغرافيا املدينة وأحوالها اجلوية ،ميكن أن يشكل ذلك مشكلة
أكبر أو أقل للمدينة .ففي مكسيكو سيتي ،على سبيل املثالُ ،يتوقع أن ينخفض متوسط العمر املتوقع
مبعدل  10سنوات .وحيث أدركت احلكومات أن التلوث في املدن الكبرى ميثل مشكلة بيئية كبيرة ،نُفذت
إستراتيجيات وخطط إلدارة جودة الهواء ،محققة نتائج مشجعة في بعض احلاالت.
وتتمثل اخلطوة األولى في معاجلة تلوث الهواء في إدراك صانعي القرار ملسألة جودة الهواء باعتبارها مسألة
هامة .وينبغي مراقبة جودة الهواء في املدن الكبرى وحتليل النتائج املتحصل عليها إلى جانب البيانات
املتأتية من القطاع الصحي للتمكني من إجراء إسقاطات للتكلفة املستقبلية للتلوث الذي ال يتم تخفيفه.
ويشكل هذا بعدئذ األساس للعلماء في مجال املناخ للعمل مع املوظفني الرسميني املعنيني بالتخطيط لوضع
إستراتيجيات طويلة األمد لتقليل مستويات التلوث إلى أدنى حد .وينبغي أيض ًا للمرافق الوطنية لألرصاد
اجلوية واألرصاد اجلوية الهيدرولوجية أن تنشئ ،بالتعاون الوثيق مع املسؤولني عن الصحة العمومية ،نظم ًا
لإلنذار في األيام التي تكون فيها مستويات املخاطر عالية بصورة خاصة ،وابتكار ووضع إستراتيجيات
ملساعدة أسرع العناصر تأثراً.
الفيضان احمللي
حلت محل الغابات واملراعي في املدن الكبرى األسطح الصلبة :قرميد أسقف املنازل ،والطرق األسفلتية،
وطرق السيارات باخلرسانة املسلحة .فإذا اقترنت هذه األمور بالزيادة امللحوظة في ظواهر هطول األمطار
الغزيرة لفترات قصيرة ،فإن هذا يزيد مخاطر الفيضان في املناطق احلضرية .وباإلضافة إلى ذلك ،ترافق ظواهر
الفيضانات اخلاطفة بوجه عام عواصف رعدية وبرق .وتثير الصواعق في املناطق احلضرية كثيفة السكان
مشكلة خاصة .فعلى سبيل املثال ،تسجل الواليات املتحدة زهاء  600حالة وفاة أو إصابة من الصواعق كل
عام.
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موجات احلرارة والعواصف الثلجية العنيفة
إن تخطيط النقل ونظم توليد الطاقة وتوزيعها في املدن الكبرى يحتاج ليس فقط إلى التكيف مع األحوال
الوسطية وإمنا أيض ًا مع األحوال املتطرفة .فخالل األحوال املتطرفة يعتمد الناس اعتماداً كبيراً على الطاقة من
أجل التبريد (موجات احلر) والتدفئة (العواصف الثلجية العنيفة) ،وعندئذ تلزم األغذية واملاء واإلغاثة
الطبية.
واملدن الكبرى القارية التي تقع في خطوط العرض الوسطى (باريس ،موسكو ،إلخ) ،حيث الناس والبنى
األساسية متكيفون بصورة معقولة مع املناخ البارد ،ميكن أن تشهد فترة ممتدة من الطقس احلار .وميكن ألثر
اجلزيرة احلرارية في املدن الكبرى ،املقترن بالتلوث وتدفق الهواء الردئ بني البنايات الكبرى ،أن تسهم جميع ًا
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

طوكيو
مكسيكو سيتي
نيويورك  -نيوارك
ساوباولو
مومباي
دلهي
شنغهاي
كلكتا
بوينس آيرس
دكا
لوس أجنليس  -لونغ
بيتش  -سانتا أنا
كراتشي
ريو دي جانيرو
أوزاكا  -كوبي
القاهرة
بيجني
مانيال
موسكو
اسطنبول

السكان باآلالف
35,676

2025
1

19,028

2

19,040

3

18,845

4

18,978

5

15,926

6

14,987

7

14,787

8

12,795

9

13,485

10

12,500

11

12,130

12

11,748

13

11,294

14

11,893

15

11,106

16

11,100

17

10,452

18

10,061

19
20
21
22
23
24
25
26

طوكيو
مومباي
دلهي
دكا
ساوباولو
مكسيكو سيتي
نيويورك  -نيوارك
كلكتا
شنغهاي
كراتشي
كنشاسا
الغوس
القاهرة
مانيال
بيجني
بوينس آيرس
لوس أجنليس  -لونغ
بيتش  -سانتا أنا
ريو دي جانيرو
جاكارتا
اسطنبول
غوانزو ،غواندونغ
أوزاكا  -كوبي
موسكو
الهور
شينزن
شيناي

الشكل  :5.9املدن الكبرى في العالم ،في عامي  2007و .2025املصدر.UNHABITAT :
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السكان باآلالف
36,400
26,385
22,498
22,015
21,428
21,009
20,628
20,560
19,412
19,095
16,762
15,796
15,561
14,808
14,545
13,768
13,672
13,413
12,363
12,102
11,835
11,368
10,526
10,512
10,196
10,129

في اإلجهاد احلراري أثناء هذه الفترات .وعند الطرف األقصى اآلخر ،هناك العواصف الثلجية العنيفة التي
جتلب البرد القارس واجلليد ِّ
املعطل والعواصف الثلجية.
ولعله من الضروري تطوير املعلومات لتحديد أرجحية جتاوز عتبات مناخية رئيسية في السنوات املقبلة.
وميكن تنبيه نظم إدارة التصدي للمخاطر عند االقتراب من هذه العتبات ،وميكن تركيز حمالت تثقيف
اجلمهور على توجيه النصح للناس مقدم ًا بوقت كاف بشأن طرق مواجهة أخطار الطقس املتطرف.
ارتفاع مستوى سطح البحر
تغدو االرتفاعات التدريجية في مستوى سطح البحر قضية هامة لـ  13من املدن الكبرى املتاخمة للمحيطات.
ويغدو ارتفاع مستوى سطح البحر مشكلة أو ًال أثناء ظواهر هبوب العواصف ،عندما يسبب الضغط اجلوي
البارومتري املنخفض أكثر من املعتاد ارتفاعاً ،محلي ًا غير عادي في مستوى سطح البحر .وإذا اقترن هذا
االرتفاع احمللي في مستوى سطح البحر بهبوب رياح شاطئية ،فإن ارتفاع األمواج يسهم في نشوء فيضان
ساحلي محلي واكتساح الشاطئ .وفي املجتمعات احمللية الفقيرة في املدن الكبرى حيث يكون الصرف غير
كاف غالباً ،فإن غمر األحياء الفقيرة باملاء ،واقتحام املاء املالح في إمدادات املياه وعجز نظم النظافة الصحية،
تشكل جميع ًا العواقب املعتادة.
وجلميع املدن الكبرى الساحلية مرافق مرفئية كبيرة يتعني عليها معاجلة مسألة ارتفاع مستوى سطح البحر.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن شبكات الطرق العمومية واملطارات الدولية الكبرى تقع غالب ًا عند مستوى سطح
البحر (مطار جون ف .كندي في نيويورك ،ومطار  Kansaiفي أوساكا ،ومطار لوس أجنليس الدولي ،إلخ).
ويتعني باملثل على إدارات الشواطئ وسلطات حماية السواحل أن تعمل مع أخصائيي علم املناخ بشأن
إستراتيجيات اإلدارة .وعلى النطاق الزمني القصير ،ينبغي إعداد اإلنذارات املتعلقة بظواهر الطقس املرجح
أن تؤدي إلى فيضان ساحلي وحتات ساحلي سريع ،بالتشاور الوثيق مع أوساط املستخدمني.
اجلفاف وتوافر املاء
تواجه جميع املدن الكبرى تقريب ًا حتديات كبيرة من حيث توافر املاء العذب بسبب املسحوبات املفرطة من املياه
اجلوفية ،واقتحام املاء املالح ملستودعات املياه اجلوفية ،والفيضانات ،وحاالت اجلفاف التي تعطل توفير إمدادات
املياه ،وتؤدي إلى تزايد الطلب .وتتسم املدن الكبرى الواقعة في املناطق شبه املدارية اجلافة بسرعة تأثرها بصورة
خاصة بالنقص في املياه (مكسيكو سيتي ،كلكتا ،دلهي ،دكا ،إلخ) .وعادة ما تكون هذه املدن في جزء من
العالم يكون فيه معدل هطول األمطار منخفض ًا خالل عدد من الشهور .وفي البيئة التي تتسم بدرجة عالية من
التوسع احلضري وحيثما تكون احتياجات األفراد من املاء كبيرة ،واحتياجات الصناعة أكبر ،والزراعة املعتمدة
على الري قريبة ،قد ال تتوافر أمطار أو مستجمعات مائية أو سدود كافية لتلبية جميع االحتياجات.
ويتعني على األخصائيني في مجال الهيدرولوجيا ،وعلماء املناخ واملتنبئني بالطقس العمل بشكل وثيق مع ًا
إلدماج املعلومات املتأتية من مناخيات هطول األمطار القائمة مع أمناط هطول األمطار والتقلبية املرجحة في
هطول األمطار في األجلني املتوسط إلى الطويل من أجل وضع إستراتيجيات إلدارة املياه في املدن الكبرى.
األعاصير املدارية
األعاصير املدارية هي عواصف شديدة ذات رياح ذات قوة اإلعصار بالقرب من مراكزها .وميكن أن تسبب
الرياح املد ِّمرة إلعصار مداري أضراراً واسعة باملمتلكات وحت ّول احلطام احملمول في الهواء إلى قذائف مهلكة.
وميكن لألمطار الغزيرة املرتبطة بهبوب إعصار مداري أن تسبب فيضان ًا واسع النطاق يؤدي إلى أضرار خطيرة
في املمتلكات والوفاة من الغرق.
وقد اجتهت اخلسائر في األرواح نتيجة لألعاصير املدارية على النطاق العاملي نحو الهبوط على مدى العقد
حتسن خدمات اإلنذار .إال أنه لم يحدث اجتاه نزولي مماثل في
األخير ،األمر الذي يعود إلى حد كبير إلى ّ
اإلضرار باملمتلكات .وفي العالم النامي ،يتعني بذل املزيد من اجلهد لتوفير سبل الوصول إلى مآوى ميكنها
الصمود أمام رياح هذه األعاصير وحماية الناس من فيضان عرام العواصف .ويتعني على املخططني أيض ًا
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العمل مع العلماء في مجال املناخ إلقامة بنية حتتية (طرق ،بنايات ،ومرافق لدعم النقل) تالئم األحوال
املناخية احلالية واملستقبلية .وباإلضافة إلى ذلك ،يتعني على املتنبئني بأحوال الطقس أن يعملوا بصفة
مستمرة مع مديري إدارات التصدي للكوارث ،وقادة املجتمع احمللي ،وصانعي القرار عبر جميع القطاعات
لزيادة احلد من تأثيرات األعاصير املدارية ،السيما على الفقراء في البلدان النامية.
5.11

االستنتاجات

 - 1إن الطلب على املعلومات املناخية مرتفع في جميع القطاعات احلساسة للمناخ ،كما تستخدم هذه
املعلومات بصفة منتظمة في استعماالت شتى في مجالي التخطيط واإلدارة ،من خالل مزيج من
النهج املوضوعة والقدرات التكنولوجية اجلديدة .وبعض القطاعات املستخدمة للمعلومات املناخية
متمرسة جداً في حني أن قطاعات أخرى حديثة نسبياً .وفي قطاعات عديدة ،يفتقر استخدام
املعلومات املناخية إلى التطوير املنتظم ،السيما في البلدان النامية.
 - 2تتنوع احتياجات القطاعات وأساليب تشغيلها تنوع ًا كبيراً للغاية .فعلى سبيل املثال ،في بعض
القطاعات مثل الطاقة والنقل ،تكون عمليات اتخاذ القرار مركزة جداً ،أما في قطاعات أخرى
مثل الزراعة فإنها تشمل ماليني املستخدمني الصغار .وكثير من اخلدمات املناخية القائمة ليست
مركزة بصورة جيدة على احتياجات املستخدمني ،ومستوى التفاعل بني مقدمي اخلدمات املناخية
ومستخدميها غير كاف.
 - 3ال تصل اخلدمات املناخية غالب ًا “إلى غايتها النهائية” ،أي الناس الذين هم في أمس احلاجة إليها،
السيما على مستوى املجتمع احمللي في البلدان النامية وأقل البلدان منواً.
 - 4جميع القطاعات معنية بتغير املناخ ،لكن قطاعات عديدة منها ال تدرك بوضوح طبيعة التأثيرات
املرجحة في هذا الصدد ،وال ميكنها احلصول على املعلومات التي حتتاجها لوضع تدابير التكيف.
وبوجه خاص ،فإن املعلومات واخلدمات املناخية التي ميكنها مساعدة صانعي القرارات على النطاقات
الزمنية التي تقل عن  20إلى  30سنة محدودة للغاية في الوقت احلالي ،وهي مجال يلزم إجراء
البحوث فيه لالستفادة من أي إمكانية للقدرة على التنبؤ .وتدابير التخفيف من آثار تغير املناخ،
من مثل تنمية الطاقة القابلة للتجدد مثل التشجير/إعادة التحريج هي أيض ًا تدابير دافعة للطلب
على املعلومات املناخية .وتشكل تقارير التقييم التي تصدرها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ مصدراً مرجعي ًا للمعلومات املتعلقة بتغير املناخ لكنها ليست كافية لوحدها ،وغالب ًا ما ال يتم
حتديثها مبا يكفي لتلبية االحتياجات احملددة للقطاعات اخلاصة فيما يتعلق باحتياجاتها التفصيلية
واملنتظمة من املعلومات ،مما يبرز الدور الهام الذي ميكن للخدمات املناخية أداؤه.
 - 5الشراكات التي تربط بني اخلبرة الفنية للقطاعات وعلم املناخ أساسية الستحداث تطبيقات فعالة
محددة قطاعي ًا للمعلومات املناخية .فصانع القرار ليس هو اخلبير واخلبير ليس هو صانع القرار ،لكن
ميكنهما مع ًا وجنب ًا إلى جنب إنشاء نظم فعالة واتخاذ قرارات حكيمة.
 - 6يعتمد التقدمي املنتظم للخدمات املناخية إلى حد كبير على الوسطاء الذين يربطون بني اخلبرة الفنية
والتطبيق الفعلي ،من قبيل أخصائيي العلوم التطبيقية ،وموظفي اإلرشاد الزراعي ،واملدرسني،
واخلبراء االستشاريني في مجال الصناعة ،واملهندسني ،ومحللي السياسة العامة ،واملدربني ،والعاملني
في وسائل اإلعالم.
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الفصل 6

احتياجات السياسة الدولية
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6.1

مقدمة

يتأثر عدد من املجاالت الكبرى للسياسة احلكومية الدولية والسياسة الدولية تأثراً كبيراً باملناخ ،مبا في ذلك
املجاالت التي تتناولها األهداف اإلمنائية لأللفية ،واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ .ويستعرض
هذا الفصل بإيجاز مجاالت السياسة هذه ،ويبحث احتياجاتها من اخلدمات املناخية.
6.2

األهداف اإلمنائية لأللفية

أهداف للتنمية ميكن قياس مدى حتقيقها
لقيت األهداف اإلمنائية لأللفية تأييداً واسع ًا من جانب احلكومات ،واألمم املتحدة ،واملنظمات غير
احلكومية ،والشركاء من القطاع اخلاص باعتبارها أساس ًا عملي ًا لدفع البرامج اإلمنائية ،ولتوزيع املساعدة
اإلمنائية واالستثمارات .وقد ُوضعت بعد قمة األلفية التي جمعت قادة العالم في املقر الرئيسي لألمم املتحدة
بنيويورك في أيلول/سبتمبر  2000كوسيلة لتعزيز دعوة القمة إلى التزام دولي متجدد بالعمل بشأن قضايا
ال رئيسياً .وتتمثل األهداف الثمانية املنشودة القابلة للقياس
التنمية الرئيسية .وشكل القضاء على الفقر شاغ ً
واحملددة لإلجناز بحلول عام  2015فيما يلي )1( :القضاء على الفقر املدقع واجلوع؛ ( )2حتقيق التعليم
االبتدائي الشامل؛ ( )3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ ( )4احلد من معدل وفيات األطفال؛
( )5حتسني صحة األمهات؛ ( )6مكافحة فيروس نقص املناعة البشري  /HIVمتالزمة نقص املناعة
املكتسب (اإليدز) ،واملالريا ،واألمراض األخرى؛ ( )7ضمان االستدامة البيئية؛ ( )8إقامة شراكات عاملية
من أجل التنمية.
وكان التقدم احملرز حتى اآلن في إجناز هذه األهداف متفاوت ًا ومختلف ًا من هدف آلخر ومن بلد
آلخر.
املناخ واألهداف اإلمنائية لأللفية
يرجح أن تكون البلدان واملجتمعات النامية التي ال تتجاوز مواردها القليلة ما حتتاجه لوجودها اليومي أشد
تأثراً بالتقلبات املناخية ،وأن تعاني من التأثيرات غير املتناسبة لألحوال املتطرفة من مثل اجلفاف والفيضانات.
وينطبق هذا بوجه خاص على املناطق التي ينخفض فيها هطول األمطار .ومن األهداف الثمانية اإلمنائية
لأللفية ،تتصل اخلدمات املناخية أوثق اتصال باألهداف  1و 6و 7بسبب التأثيرات الهامة للمناخ على الفقر
واجلوع ،واملاء ،واإلصحاح ،وبعض األمراض ،واالستدامة البيئية .واإلطار العاملي للخدمات املناخية وثيق
الصلة أيض ًا بالهدف  8ألنه يعالج االحتياجات اخلاصة ألفريقيا ،وأقل البلدان منواً ،والدول والبلدان النامية
غير الساحلية والدول النامية اجلزرية الصغيرة.
ويتطلب القضاء على الفقر املدقع واجلوع إدخال حتسينات في الزراعة والتنمية الريفية وموارد املياه ،واالهتمام
عن كثب مبدى مالءمة استخدامات األراضي املختلفة واخليارات الزراعية على ضوء املناخ احمللي والقيام في
الوقت نفسه ببحث مشاكل اآلفات واألمراض ،وتوافر املياه ،وآثار أحوال الطقس واملناخ املتطرفة .وميكن
باملثل إدارة مكافحة املالريا وبعض األمراض األخرى احملمولة بالنواقل أو احملددة بيئي ًا من خالل مراقبة املناخ
والتنبؤ به .وبالنسبة لإلدارة البيئية املستدامة ،تتمثل اعتبارات بالغة األهمية في املعلومات عن التغيرات في
املاضي واألمناط املكانية للمتغيرات املناخية وأرجحية تغيرها في املستقبل.
وميكن اإلطالع في أجزاء أخرى من هذا التقرير على أمثلة كثيرة على التخطيط واإلدارة في القطاعات ذات
الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية .ومن شأن بذل جهود أكثر إيجابية واستباقية وتنسيق ًا من خالل اإلطار
العاملي للخدمات املناخية أن يساعد األوساط املعنية بالتنمية على احلصول على املعارف واملعلومات املناخية،
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وتطوير املنهجيات الفنية والقدرات املؤسسية الالزمة .ولدى النظر في مسألة حتديد مجال تركيز اجلهود في
املراحل األولية لتطور اإلطار ،استرشدت فرقة العمل بتحليل مجاالت التركيز التي ميكن فيها لإلطار حتقيق
أسرع إسهام في إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية وأكثرها فعالية وكفاءة.
6.3

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ

متطلبات تغير املناخ
تشارك جميع البلدان تقريب ًا بنشاط في عمليات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،وتعترف
باالتفاقية باعتبارها املعلم األساسي لالهتمام السياسي والفني احلكومي الدولي مبشكلة تغير املناخ.
وتسلم االتفاقية بشكل واضح بأهمية التنمية املستدامة باعتبارها السياق الذي تنفذ فيه السياسة العامة
املتعلقة بتغير املناخ جنب ًا إلى جنب مع أهمية املعلومات العلمية باعتبارها أساس العمل املتعلق بتغير
املناخ .وهي تتيح مجا ًال كبيراً جداً للطلب على املعلومات واخلدمات املناخية ،السيما فيما يتعلق
بالتكيف.
العلم والبحوث والرصد املنتظم
تتعهد األطراف في االتفاقية بالتزامات عدة من بينها؛ «تعزيز البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية
واالجتماعية – االقتصادية وغيرها من البحوث ،والرصد املنتظم والتعاون بشأنها ،فض ً
ال عن الرصد املنتظم
وإعداد أرشيفات للبيانات املتعلقة بالنظام املناخي والرامية إلى زيادة فهمه ،وخفض أو إزالة أوجه عدم
اليقني املتبقية املتعلقة بأسباب تغير املناخ وآثاره وحجمه وتوقيته ،والنتائج االقتصادية واالجتماعية ملختلف
إستراتيجيات التصدي له ».كما وافقت األطراف على «تعزيز التبادل الكامل واملنفتح والعاجل للمعلومات
العلمية والتكنولوجية والفنية ،واالجتماعية  -االقتصادية ،والقانونية ذات الصلة املتعلقة بالنظام املناخي
وتغير املناخ والتعاون في هذا املجال ،وفي حتقيق النتائج االقتصادية واالجتماعية ملختلف إستراتيجيات
التصدي».
وتتطرق االتفاقية في املادة  5مبزيد من التفصيل إلى احلاجة إلى برامج وشبكات أو منظمات دولية وحكومية
دولية بشأن البحوث ،وجمع البيانات ،والرصد املنتظم .وتؤكد أيض ًا على احلاجة إلى تعزيز القدرات
البحثية الوطنية العلمية والفنية ذات الصلة ،السيما في البلدان النامية .ويتسم بأهمية خاصة التزام األطراف
« ...بتعزيز احلصول على البيانات والتحليالت من مناطق تتجاوز حدود الوالية الوطنية وتبادلها».
النظام العاملي لرصد املناخ
أعربت األطراف منذ أمد طويل عن إدراكها للدور الذي يؤديه النظام العاملي لرصد املناخ في تلبية
احلاجة إلى رصد املناخ مبوجب االتفاقية .ونظرت الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف ،التي ُعقدت في
كوبنهاغن في عام  ،2009في تقرير أعدته أمانة النظام العاملي لرصد املناخ عن التقدم احملرز في خطة تنفيذ
النظام العاملي لرصد املناخ دعم ًا التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ  ،UNFCCCوأشارت في
القرار  9إلى إنه وإن كان تقدم كبير قد أحرز منذ أن ُوضعت خطة التنفيذ ،فإنه التزال هناك أوجه قصور
ُلب بعد .وحث
في نظم الرصد ،وإلى أن جميع االحتياجات من املعلومات املناخية مبوجب االتفاقية لم ت ّ
القرار على اتخاذ مزيد من اإلجراءات من أجل تالفي أوجه القصور هذه ،ودعا أمانة النظام العاملي لرصد
املناخ إلى حتديث خطة التنفيذ مع مراعاة االحتياجات الناشئة ،السيما االحتياجات املتعلقة بأنشطة
التكيف.
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تقدمي البلدان للتقارير بشأن املعلومات املتعلقة بتغير املناخ
يتمثل نشاط هام مبوجب االتفاقية في تقدمي األطراف رسائل وطنية تتضمن تفاصيل عن اخلطوات التي
تتخذها البلدان أو تعتزم اتخاذها لتنفيذ االتفاقية (املادتان  4.1و .)12ووفق ًا ملبدأ «املسؤوليات املشتركة
املتباينة» املكرسة في االتفاقية فإن احملتويات املطلوبة في الرسائل الوطنية هذه ،واجلداول الزمنية املوضوعة
لتقدميها تختلف بالنسبة لألطراف في املرفق األول عما هي عليه بالنسبة لألطراف غير املدرجة في ذلك
املرفق .وتوفر التقارير معلومات عن تأثيرات تغير املناخ وسرعة التأثر به وأنشطة التكيف وما يتعلق بها من
معلومات ،وتعتمد اعتماداً كبيراً على املعلومات املناخية.
متطلبات التكيف
أقرت األطراف في االتفاقية التعاون في اإلعداد للتكيف مع تأثيرات تغير املناخ ،مبا في ذلك في إدارة املناطق
ال عن الفيضانات،
الساحلية ،وموارد املياه والزراعة ،ومساعدة املناطق املتضررة من اجلفاف والتصحر فض ً
والسيما في أفريقيا .ومن خالل أنشطة برنامج عمل نيروبي وفيما بعد في الدورة الثالثة عشرة من خالل
القرار /1م أ ،13 .وخطة عمل باليُ ،وضعت عملية لإلشراف على تعزيز العمل بشأن التكيف حتدد قضايا
من مثل عمليات تقييم سرعة التأثر ،وإدماج اإلجراءات املتخذة للتكيف في التخطيط القطاعي والوطني،
وإيجاد السبل التي ّ
متكن من التنمية املرنة إزاء املناخ ،واحلد من سرعة التأثر ،وإدارة التصدي للمخاطر،
وإستراتيجيات احلد من املخاطر ،وتقاسم املخاطر ،وآليات فعالة لنقل املعلومات ،فض ً
ال عن إستراتيجيات
للحد من الكوارث .وتعتمد هذه األنشطة اعتماداً مباشراً على البيانات واملعلومات واإلسقاطات واخلدمات
املناخية حسبما أبرز ذلك برنامج عمل نيروبي ( ،FCCC/SBSTA/2006/11الفقرات  ،)49-37وفي
القرار /2م أ.11 .
وتوفر االتفاقية عملية ألقل البلدان منواً لتحديد األنشطة ذات األولوية التي تستجيب الحتياجاتها العاجلة
والفورية للتكيف مع تغير املناخ – وهي االحتياجات التي من شأن أي تأخير فيها أن يزيد من سرعة التأثر
و/أو التكاليف في مرحلة الحقة .و ُيستهدف من البرامج املسماة برامج العمل الوطنية للتكيف أن تكون
عملية املنحى ،ومرنة ،وتستند إلى الظروف الوطنية وموجهة نحو احتياجات البلد .وقد وضع معظم أقل
البلدان منواً بالفعل برامج عمل وطنية للتكيف ،ونُشرت هذه البرامج على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغير املناخ على الشبكة العاملية ،وتشمل مشاريع كثيرة وترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باخلدمات املناخية مثل
تقييمات املخاطر وتعزيز الشبكات املعنية باملناخ ونظم اإلنذار املبكر .ويدعو برنامج عمل يوجه الدعم إلى
أقل البلدان منواً (القرار /5م أ )7 .إلى تعزيز قدرة مرافق األرصاد اجلوية واملرافق الهيدرولوجية على جمع
املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ وحتليلها ،وتفسيرها ،ونشرها دعم ًا لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف.
صناديق وإجراءات التكيف
يوجد ضمن عملية االتفاقية ،وخارجها أيض ًا عدد من الصناديق الكبيرة ،بينما يجري حالي ًا إنشاء صناديق
أخرى لدعم األنشطة الرامية إلى مواجهة تغير املناخ والتأهب له .ومن بينها صندوق أقل البلدان منواً ،الذي
أنشأته الدورة السابعة ملؤمتر األطراف  COP 7في مراكش ،وصندوق التكيف الذي يعمل حالياً ،وصندوق
املناخ األخضر الذي اق ُترح في اتفاق كوبنهاغن عام ( 2009انظر القرار /2م أ )15 .وأقر في اتفاقات كانكون
(انظر القرار /1م أ .)16 .ومن احليوي أن تعتمد إستراتيجيات ومشاريع التكيف التي ُوضعت من خالل
هذه الصناديق على معلومات مناخية سليمة وأن تتضمن استثماراً واضح ًا في تنمية القدرات على إنتاج
خدمات مناخية.
وتقر أطراف عديدة بفكرة ضرورة إقامة شبكة مراكز إقليمية للخبرة الفنية والدعم ملساعدة البلدان
النامية في املهام اجلديدة وذات األهمية املرتبطة مبواجهة تغير املناخ .ويوجد بالفعل ضمن األوساط
املعنية بعلم املناخ عدد من املراكز اإلقليمية والدولية التي لديها اإلمكانية لإلسهام في إقامة شبكة من
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هذا القبيل توفر على سبيل املثال البيانات واملعلومات املتعلقة باملناخ ،وأفضل املمارسات في إدارة
املخاطر املتصلة باملناخ.
وتتزايد الطلبات على املعلومات املناخية في الوقت الذي تخطط فيه البلدان بنشاط للتكيف مع تغير املناخ
من خالل جهود وطنية طوعية ،ومن خالل عمليات رسمية في إطار االتفاقية .وعندما يصبح إعداد برامج
وإجراءات التكيف الوطنية متطلب ًا رسمي ًا من متطلبات االتفاقية ،سيزداد بوضوح الطلب على املعلومات
املناخية .ويدرج عدد من البلدان بالفعل املعلومات املتعلقة بالتكيف في بالغاته الوطنية املرسلة مبوجب
االتفاقية.
الصالت بالهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
يتمثل دور الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ التي يشارك في رعايتها كل من املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة في توفير تقييمات موثوقة عن حالة املناخ العاملي واملعلومات
العلمية املتاحة عن تغير املناخ .وتستخدم هذه التقييمات على نطاق واسع احلكومات وغيرها من
التنظيمات في وضع سياساتها العامة .وتعمل الهيئة أيض ًا في إعداد تقارير بشأن مواضيع محل اهتمام
خاص من وقت آلخر .ولئن كانت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ مستقلة عن عملية اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ فإنها هامة مع ذلك للمداوالت التي جتري في إطار االتفاقية ،ومتثل
املصدر األساسي للعلم املوثوق واملق ّيم بشأن تغير املناخ .وعلى سبيل املثال ،أحالت األطراف في خطة
عمل بالي إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم الرابع ( )2007للهيئة والتي جاء فيها أن احترار
النظام املناخي جلي واضح ،وأنه تلزم تخفيضات شديدة في االنبعاثات العاملية لتحقيق الهدف النهائي
لالتفاقية.
ومن شأن التطوير والتحليل املستمرين ملجموعات البيانات املناخية ،وتقلبية املناخ وتأثيراته ،جنب ًا إلى
جنب مع االستخدام القطاعي للمعلومات املناخية في اإلدارة والتكيف على النحو الذي يعزز اإلطار
العاملي للخدمات املناخية أن يوفر مواد أولية أساسية للتقييمات التي جتريها الهيئة في املستقبل.
وتساعد التقييمات بدورها في حتديد أفضل البحوث الداعمة التي ميكن استخدامها في تطوير
اخلدمات املناخية.
اآلثار بالنسبة للخدمات املناخية
تتحدث قرارات كثيرة مت اتخاذها في إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ بصورة مباشرة
عن احلاجة إلى املعلومات واخلدمات املناخية ،وتبني تطلعات محددة لألطراف في االتفاقية من ناحية توفير
الرصدات املنتظمة والبحوث وبناء القدرات والتكيف .وتتطلب معاجلة هذه املسائل معاجلة فعالة تعاون ًا
دولي ًا أفضل بكثير وأطراً لتبادل املعلومات وتقدمي اخلدمات .ولذلك فإن متطلبات عملية االتفاقية توفر
مجا ًال كبيراً للطلب على اإلطار العاملي للخدمات املناخية .وتسلم األطراف بالفعل باحلاجة إلى النظام العاملي
لرصد املناخ وبضرورة العمل لسد الفجوات في شمول تغطيته.
ولئن كان اليزال يتعني حتديد متطلبات وآليات التكيف بتفصيل أكبر في عملية االتفاقية ،فإن من الواضح
هنا أيض ًا أنه سيكون في استطاعة اإلطار تقدمي إسهامات هامة ،السيما فيما يتعلق باملعايير ،واملمارسات
اجليدة ،ونشر املعلومات وتنسيقها ،وتفادي تداخل اجلهود وازدواجيتها.
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6.4

اتفاقيات واتفاقات مختارة أخرى

اتفاقية التنوع البيولوجي
استلهمت اتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي االلتزام املتزايد من جانب املجتمع العاملي بالتنمية
املستدامة وإدراكه لقيمة التنوع البيولوجي واألخطار املتزايدة التي تتهدده .واملناخ عامل محدِّ د هام لصحة
النظم اإليكولوجية وللحفاظ على التنوع البيولوجي .ووفق ًا لتقييم النظام اإليكولوجي لأللفية ،يرجح أن
يصبح تغير املناخ املتوقع أحد أهم بواعث فقدان التنوع البيولوجي بحلول نهاية القرن احلادي والعشرين.
ومن شأن صون النظم اإليكولوجية والطبيعية األرضية اخلاصة باملياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية
وإعادة النظم اإليكولوجية املتدهورة إلى وضعها السابق أن يسهم ليس فقط في حتقيق أهداف االتفاقية
بشأن التنوع البيولوجي وإمنا أيض ًا في حتقيق أهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،فض ً
ال
عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،على سبيل املثال من خالل حتسني إدارة الكربون وتقدمي طائفة واسعة
من اخلدمات املتعلقة بالنظام اإليكولوجي األساسية لرفاه البشر .وفي املستقبل ،ستحتاج األنشطة املنفذة
ال عن ماضي األحوال املناخية ومستقبلها ،السيما على النطاقات
في إطار االتفاقية إلى معلومات أكثر تفصي ً
الصغيرة نسبي ًا ملعظم النظم اإليكولوجية.
اتفاقية مكافحة التصحر
تعالج اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مشكلة التصحر من خالل اتباع نهج متكامل إزاء املشكلة يركز
على العمل لتعزيز التنمية املستدامة على مستوى املجتمع احمللي .وتشكل اخلدمات املناخية متطلب ًا أساسياً.
كما تشكل برامج العمل الوطنية ،التي تعززها برامج دون إقليمية وإقليمية ،أداة رئيسية في تنفيذ االتفاقية.
وتتضمن البرامج معلومات موجزة عن األحوال املناخية للبلد وحتدد بالتفصيل اخلطوات والتدابير العملية
التي يتعني اتخاذها ملكافحة التصحر في نظم إيكولوجية محددة .ويثير دور تغير املناخ في التصحر قلق ًا
متزايداً ،السيما بسبب الزيادة املتوقعة في درجة احلرارة وتواتر حدوث اجلفاف في املناطق اجلافة بالفعل.
واملعلومات املناخية املتقدمة بالغة األهمية في إدارة التصدي للجفاف ،وستصبح أكثر أهمية في املستقبل
مع الزيادة املتوقعة في حاالت اجلفاف في املناطق اجلافة وشبه املدارية من العالم.
برنامج عمل بربادوس
يتسم سكان اجلزر الصغيرة بسرعة تأثرهم بصورة حادة بتردي البيئة ،وتغير املناخ ،وارتفاع مستوى سطح
البحر ،واالستغالل املفرط ملوارد مصائد األسماك ،والتلوث البري املنشأ ،والكوارث الطبيعية ،السيما
األخطار املتصلة باملناخ .وباإلضافة إلى ذلك فإنها تشترك في عدد من املساوئ االقتصادية من مثل صغر
حجم السكان وعدم االستفادة من وفورات احلجم الكبير ،إضافة إلى ضيق قاعدة املوارد وارتفاع تكاليف
النقل واالتصال .وقد كان برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية املستدامة للدول النامية اجلزرية الصغيرة
نتاج ًا ملؤمتر حكومي دولي رئيسي ُعقد في بربادوس عام .1994
وبعد ذلك بعقد ،تبني من استعراض دولي للتقدم احملرز أن بلدان ًا جزرية كثيرة أحرزت تقدم ًا كبيراً في
اإلدارة البيئية لكن وتيرة التدهور البيئي مافتئت عالية .وأدى هذا بدوره إلى وضع مشروع إستراتيجية
موريشيوس من أجل مواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس في عام  ،2005الذي يحدد طائفة من االحتياجات
تشمل تكيف القطاعات احلساسة بدرجة عالية للمناخ ،وتنمية مصادر الطاقة املتجددة ،واحلد من مخاطر
الكوارث .وستكون املعلومات املناخية أساسية في تخطيط هذه املهام وإدارة تنفيذها.
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إطار عمل هيوغو
اعتمدت احلكومات واملنظمات إطار عمل هيوغو للفترة  2015-2005الذي يرمي إلى حتقيق قدرة البلدان
واملجتمعات على التصدي للكوارث ،في املؤمتر العاملي بشأن احلد من الكوارث الذي ُعقد في كوبي،
اليابان ،في كانون الثاني/يناير  ،2005واإلطار قيد االستعراض حالياً .وقد ُعني هدفه على أنه «احلد بدرجة
كبيرة من اخلسائر الناجمة عن الكوارث في األرواح وفي مزايا ومصادر القوة االجتماعية واالقتصادية
والبيئية للمجتمعات والبلدان» ،ويحدد اإلطار خمس أولويات للعمل لتحقيق ذلك .ترمي األولوية الثانية
اخلاصة بالعمل ،على سبيل املثال ،إلى حتديد مخاطر الكوارث وتقييمها ومراقبتها وتعزيز اإلنذار املبكر بها.
ويتطلب ذلك معلومات عن األخطار ،وسرعة التأثر واملخاطر ،وعن الكيفية التي تتغير بها هذه العوامل.
وتعنى األولوية الرابعة باحلد من عوامل املخاطر الكامنة وتدعو ،ضمن أمور أخرى ،إلى حتقيق درجة أوثق
من تكامل اإلستراتيجيات الرامية إلى احلد من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير املناخ .ويشير اإلطار
إلى أن ذلك يتطلب حتديداً واضح ًا ملخاطر الكوارث املتصلة باملناخ ،ووضع اإلجراءات احملددة للحد من
املخاطر وحتسني االستخدام املنتظم للمعلومات املتعلقة باملخاطر في صفوف املخططني واملهندسني وغيرهم
من صانعي القرارات.
تخطيط املساعدة اإلمنائية
تستخدم وكاالت املساعدة اإلمنائية الدولية والثنائية ن ُُهج ًا وترتيبات رسمية لتطوير تعاونها في مجال
املساعدة مع فرادى البلدان .وتطبق األمم املتحدة بوجه خاص نهج التقييم القطري املشترك/إطار املساعدة
اإلمنائية ،ويستخدم البنك الدولي أسلوب ورقة إستراتيجية احلد من الفقر .ويتطلب هذا التخطيط ،سواء
اضطلعت به وكالة دولية أو اضطلع به البلد املعني منفرداً ،قاعدة معلومات عن الثروات الطبيعية للبلد
ومختلف املخاطر التي يواجهها والتي تتطلب معلومات مناخية في كل حالة من احلاالت .وبتزايد الوعي
بتغير املناخ يتزايد االهتمام باآلثار احملتملة لتقلبية املناخ وتغيره على االستثمارات املاضية واملقترحة في البنية
األساسية ومختلف القطاعات .ويتزايد النظر في إجراءات تكيف محددة مثل إجراء تقييمات للمخاطر،
وتعزيز نظم اإلنذار املبكر ،وتطوير إنتاج الطاقة املتجددة ،وتنفيذ هذه اإلجراءات تنفيذاً فعا ًال.
6.5

إدارة األحواض واملوارد املشتركة

تزايد التحديات العابرة للحدود
يواجه حق الدول القومية في إدارة املوارد الواقعة داخل أراضيها حتديات حني متتد املوارد املعنية أو تأثيرات
استخدامها خارج نطاق احلدود اإلقليمية للدولة .وتغير املناخ مثال وجيه على ذلك حيث يبعث الغالف
اجلوي العاملي بتأثيرات انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن األنشطة االقتصادية إلى جميع أرجاء املعمورة.
وعلى املستوى اإلقليمي هناك حاالت كثيرة تتعلق مبوارد املياه تكون فيها مستجمعات املياه أو األنهار أو
مستودعات املياه اجلوفية ممتدة عبر بلدان كثيرة .وعلى النطاق العاملي ،يوجد  263حوض ًا لألنهار والبحيرات
العابرة للحدود ،وهي متثل ما يقدر ﺑ  60في املائة من تدفقات املياه العذبة العاملية وتأوي  40في املائة من
سكان العالم وتؤثر على  145بلداً ،كما يوجد نحو  300مستودع مياه جوفية عابر للحدود .وتطرح جودة
الهواء أيض ًا مسألة عندما يندفع التلوث الصناعي أو الدخان املنبعث من حرائق الغابات عبر احلدود .وتكمن
املشاكل بصفة رئيسية في تلك املتمثلة في حتقيق العدالة في احلصول على مورد وفي اتقاء الظواهر أو
الظروف اخلطرة .وتشكل إمدادات املياه ومراقبة الفيضانات قضايا رئيسية هنا.
وبوجه عام ،تتزايد التحديات املعنية بسبب تآلف عوامل التزايد السريع للطلب على املوارد ،واالستخراج
غير املستدام للموارد ،واستنفاد املخزونات القائمة ،وآثار تغير املناخ ،السيما ومجاالت هطول األمطار
وإمدادات املياه والعواصف والفيضانات .وأشار بعض الدراسات إلى قضايا املوارد العابرة للحدود باعتبارها
مصدراً متزايداً للنزاعات اإلقليمية.
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املؤسسات واإلدارة
توجد اتفاقات إقليمية أو ثنائية كثيرة إلدارة املصالح التي ميكن أن تتسبب في نزاعات بني الدول املعنية.
وعلى سبيل املثال ،أنشئت جلنة نهر امليكونغ في عام  1995من قبل حكومات كمبوديا وجمهورية الو
الدميقراطية الشعبية وتايلند وفييت نام كوسيلة للتعاون في التنمية املستدامة حلوض نهر امليكونغ ،السيما
في اإلدارة املشتركة ملوارد مياهها املشتركة وتنمية اإلمكانيات االقتصادية للنهر .وأطلقت اللجنة عملية
لضمان «االستخدام املعقول واملنصف» لنظام نهر امليكونغ ،من خالل اللجان الوطنية للميكونغ التي أنشئت
في كل بلد لوضع اإلجراءات الالزمة الستخدام املياه .وتؤيد اللجنة عملية تخطيط واسعة مشتركة للحوض
مع البلدان األربعة تسمى خطة تنمية احلوض وتشكل أساس ًا لبرنامج متكامل لتنمية موارد املياه .وهي
تعنى أيض ًا بإدارة مصائد األسماك ،وتعزيز سالمة املالحة ،والزراعة املروية ،وإدارة مستجمعات املياه ،ومراقبة
البيئة ،وإدارة التصدي للفيضان ،واستكشاف خيارات توفير الطاقة الكهرمائية .والدولتان الكائنتان في
املناطق العليا من حوض نهر ميكونغ ،وهما جمهورية الصني الشعبية واحتاد ميامنار ،شريكتان في احلوار مع
اللجنة.
ويوجد في أفريقيا على األقل  59حوض ًا مشترك ًا لألنهار ،خمسة منها متتد عبر تسعة بلدان أو أكثر .وميثل
حوض نهر النيل ،على سبيل املثال 10 ،في املائة من مساحة القارة وميتد على عشرة بلدان .واستخدمت
املعاهدات عبر التاريخ إلدارة موارد املياه املشتركة ،ويوفر اإلطار العاملي للخدمات املناخية بيانات داعمة
لتعزيز هذه االتفاقات.
دور املعلومات العلمية
لئن كان التحدي الفوري في هذه احلاالت حتدي ًا اقتصادي ًا وسياسي ًا في طابعه ،فإن احلل الفعال للمشكلة ال
ميكن حتقيقه بدون املعارف واملعلومات العلمية اجليدة .ففي بعض األحيان ،حتتفظ اجلهات الفاعلة الوطنية
باملعلومات املالئمة لنفسها ،على سبيل املثال بشأن مستويات هطول األمطار فوق أعلى مجاري األنهار أو
فوق األنهار ،لكن في األمد الطويل ال ميكن معاجلة املشاكل اإلقليمية ما لم تتمكن جميع اجلهات الفاعلة
من مراقبة حالة املورد املائي وفعالية إدارة اإلجراءات املتفق عليها .وينطبق هذا بوجه خاص حالي ًا على
تغير املناخ حيث توجد أدلة واضحة بالفعل على تغير هطول األمطار واجلريان وحيث تعتبر املسؤولية عن
التأثيرات ذات مدى عاملي.
وسيحتاج األمر إلى بيانات ومعلومات من نوعية أفضل عن تغير املناخ ،وذلك ليس فقط من أجل التصميم
الهندسي وعمليات الهياكل اخلاصة باملياه ومصادر التلوث وإدارة مكافحة احلرائق ،وإمنا أيض ًا لبناء الثقة
وتفعيل االتفاقات واملؤسسات العابرة احلدود .وميكن لإلطار العاملي للخدمات املناخية أن يؤدي دوراً قيم ًا
في هذا اخلصوص من خالل توفير قدرات مشتركة وموثوقة لتبادل البيانات ونقل املعارف وتطوير القدرات.
6.6

االستنتاجات

 - 1تشكل األطر املفاهيمية وااللتزامات العملية لالتفاقيات واالتفاقات احلكومية الدولية مجا ًال هام ًا
للطلب على استخدام املعلومات املناخية ،ومصدراً هام ًا أيض ًا لإلرشاد فيما يتعلق بتصميم اإلطار
العاملي للخدمات املناخية.
 - 2تشكل اخلدمات املناخية عوامل هامة مساهمة في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،والسيما األهداف
( 1القضاء على الفقر املدقع واجلوع) ،و( 6مكافحة فيروس نقص املناعة البشري  /HIVمتالزمة
نقص املناعة املكتسب اإليدز ،واملالريا ،واألمراض األخرى) ،و( 7ضمان االستدامة البيئية) و8
(إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية) ،بسبب التأثيرات الهامة للمناخ على الفقر واجلوع وبعض
ال عن احلاجة إلى معاجلة االحتياجات اخلاصة ألفريقيا ،وأقل البلدان
األمراض واالستدامة البيئية ،فض ً
منواً ،والبلدان النامية غير الساحلية والدول النامية اجلزرية الصغيرة.
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 - 3تتضمن قرارات عديدة مت اتخاذها في إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ التزامات
بالرصد املنتظم وإجراء البحوث وبناء القدرات وتبادل البيانات واملعلومات .وتتطلب االستثمارات
املقبلة في التكيف ،وتخفيف اآلثار ،وإدارة املخاطر املناخية مستويات جديدة من القدرات فيما
يخص اخلدمات املناخية.
 - 4حتدد عدة اتفاقيات واتفاقات أخرى معنية بالتنمية والبيئة ،السيما اتفاقية التنوع البيولوجي،
واتفاقية مكافحة التصحر ،وبرنامج عمل بربادوس ،وإطار عمل هيوغو ،تقلبية املناخ وتغيره عاملني
رئيسيني مثيرين للقلق؛ وتنفيذ هذه االتفاقيات وهذه االتفاقات يحتاج إلى معلومات مناخية.
 - 5وينبغي أن تستند أدوات تخطيط التنمية التي تستخدمها األمم املتحدة ،ويستخدمها البنك الدولي
وسائر الوكاالت والصناديق واجلهات املانحة الثنائية إلى املعلومات السليمة عن الثروات الطبيعية
للبلدان ،وعن مختلف املخاطر التي تواجهها ،مبا في ذلك املخاطر املرتبطة باملناخ.
 - 6املناخ ال يعرف حدوداً سياسية .وقد أبرمت احلكومات اتفاقات عديدة عابرة للحدود إلدارة املوارد
ومواجهة التحديات بصورة مشتركة .ويتوقف تنفيذ هذه االتفاقات على جودة البيانات واملنهجيات
املتعلقة باملناخ ،وموثوقية اآلليات املعنية بتبادل البيانات.
 - 7إن الطلب على اخلدمات املناخية آخذ حالي ًا في التوسع بسرعة ألن تزايد الوعي بقيمتها ازداد وضوح ًا
وألن األنشطة املنفذة في مجاالت مثل التكيف مع تغير املناخ ازدادت زخماً .واملستوى احلالي لتوفير
املوارد والتنسيق العاملي للخدمات املناخية وتوفيرها ال يكفي للوفاء باملتطلبات القائمة أو املرجحة في
املستقبل.
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الفصل 7

دراسات حالة :التجارب
على املستوى الوطني

145

7.1

مقدمة

تُعرض في هذا الفصل خمس دراسات حالة تبرز مختلف االحتياجات فيما يتعلق باخلدمات املناخية
والفرص املتاحة لتعزيز القدرات احلالية .في هايتي من الواضح أنه يتعني إدماج املعلومات املناخية في القرارات
املتعلقة بالتخطيط في الوقت الذي يعاد فيه بناء مجتمع هايتي في أعقاب الزلزال .وفي موزامبيق ،كللت
بالنجاح اجلهود املبذولة لتطوير اخلدمات لسد الفجوات في املعرفة التي أصبحت واضحة أثناء الفيضانات
املدمرة في عام  .2000وتظهر حالة فيجي بلداً صغيراً نسبي ًا يطور خدماته املناخية من خالل مرفقه الوطني
لألرصاد اجلوية لتلبية احتياجات املستخدمني .وفي أستراليا والصني ،ظهرت مناذج جيدة التطور نسبي ًا
لتقدمي اخلدمات املناخية ،تضم في كليهما مكونات هامة للتواصل مع املستخدمني من أجل تلبية احتياجات
فئات خاصة منهم .أما في أستراليا فإن التواصل مع املستخدمني فتحققه اجلامعات ،ويتواله موظفو اإلرشاد
الذين توظفهم حكومات الواليات ،واخلبراء االستشاريون اخلاصون ،بينما في الصني تقدم املرافق الوطنية
لألرصاد اجلوية كامل مجموعة اخلدمات املناخية.
7.2

اخلدمات املناخية للمساعدة في عكس اجتاه التزايد املطرد في سرعة التأثر في هايتي :دراسة
حالة إلعادة بناء خدمات مناخية بعد عقود من سرعة التأثر

الثواني اخلمس والثالثون وعواقبها
في  12كانون الثاني /يناير  2010ضرب زلزال قوته  7.0درجة على مقياس ريختر هايتي .وكان أقوى زلزال
يضرب البلد خالل  200عام واستمر  35ثانية .والبلد الذي ظهر بعد تلك الثواني كان بلداً مختلف ًا – بلد
حولته كارثة على قدر من الضخامة والتعقد لم يسبق لهما مثيل تقريباً.
وتضرر نحو ثالثة ماليني من السكان – قرابة ثلث عدد السكان .ولقى أكثر من  230 000شخص حتفهم
وأصيب  300 000شخص آخر .وأصاب الزلزال  Port-au-Princeعاصمة هايتي وقلبها االقتصادي
بالشلل ،ودمر مئات اآلالف من املساكن في املدينة وفي أماكن أخرى .وأجبر  1,3مليون شخص على
البحث عن ملجأ في مستوطنات أنشأووها ألنفسهم دون مساعدة في العاصمة وحولها ،بينما بحث نصف
مليون شخص آخر ملجأ لدى أسرهم وأصدقائهم في أنحاء أخرى من البلد .وتقدر األضرار واخلسائر
االقتصادية الناجمة عن الزلزال ﺑ  7.9بليون دوالر أمريكي – وهو ما يعادل أكثر من  120في املائة من الناجت
احمللي اإلجمالي لهايتي في عام .2009
ومع ذلك ،لم تكن قوة الزلزال وحدها هي التي أودت بحياة هذا العدد الهائل من الهايتيني وإمنا الفقر املزمن
وسرعة تأثر السكان أيضاً .وجنمت سرعة التأثر تلك جزئي ًا عن واقع أن املجتمع الهايتي كافح كفاح ًا شاق ًا
طوال تاريخه للتخطيط وإدارة التصدي لظواهر متطرفة متواترة في الطقس ،السيما أعاصير الهاريكني،
واألمطار الغزيرة التي يتسم بها مناخ هايتي .وعلى الرغم من طابعه املأساوي ،أتاح الزلزال فرصة ال ملجرد
إعادة بناء البلد وإمنا أيض ًا «إلعادة تأسيسه» ،حسبما قال رئيس جمهورية هايتي .وتتناول دراسة احلالة هذه
أهمية اخلدمات املناخية الفعالة في دعم ذلك اجلهد.
تاريخ من التخلف
حتتل جمهورية هايتي أقصى الثلث الغربي من جزيرة  Hispaniolaالكاريبية التي تتقاسمها مع
اجلمهورية الدومينيكية .ويبلغ عدد سكانها سريعو التزايد حالي ًا زهاء  10ماليني نسمة وهم
متكدسون بكثافة في مساحة أرضية تبلغ  27 750كيلومتراً مربعاً .وهايتي هي أقل البلدان منواً في
نصف الكرة األرضية الغربي.
وتتسم األحوال االجتماعية – االقتصادية في هايتي بانتشار الفقر املدقع على نطاق واسع ،السيما في املناطق
الريفية ،باإلضافة إلى االستنفاد الشديد للموارد الطبيعية .ويعيش أكثر من  70في املائة من السكان على
أقل من دوالرين يومياً ،ويعاني  46في املائة منهم من نقص التغذية .وال تتوافر لقرابة نصف السكان سبل
كافية للحصول على املاء النظيف .ومؤشرات هايتي الصحية هي أسوأ املؤشرات في نصف الكرة األرضية
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الغربي حيث تعود نصف الوفيات تقريب ًا إلى اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري /HIVمتالزمة نقص
املناعة املكتسب (اإليدز) ،وأمراض اجلهاز التنفسي املُعدية ،والتهاب السحايا ،وأمراض اإلسهال ،واحلمى
التيفودية.
وللبلد تاريخ طويل من الضعف االجتماعي – االقتصادي ،واألزمات السياسية وضعف احلكم ،وهي عوامل
ق ّوضت جميع ًا تقدمه نحو االستقرار والرخاء .وفي عام  ،2004تدخلت األمم املتحدة للمساعدة في إرساء
األمن ،وإعادة إطالق العمليات السياسية الدميقراطية من خالل إجراء انتخابات سلمية انبثقت عنها حكومة
شرعية ومسؤولة.
ارتباط املناخ ارتباط ًا حتمي ًا بتحديات التنمية في هايتي
نظراً للظروف السياسية واالجتماعية – االقتصادية للبلد من املفهوم أن التخطيط ملواجهة املخاطر املناخية
اتسم تاريخي ًا بالضعف .ومع ذلك ترتبط الظروف بالذات ارتباط ًا حتمي ًا باملناخ في هايتي ،وباإلخفاق
في التكيف مع األحوال املناخية لدى التنظيم اإلداري للزراعة .وكان ضعف املوارد ،إلى جانب االجتاهات
ال على الدوام في التخلف الذي تعاني منه هايتي.
ال فاع ً
االجتماعية – الدميغرافية ،عام ً
ويعمل قرابة ثلثي سكان هايتي في الزراعة ،وهي أساس ًا مزارع صغيرة احلجم تقوم على زراعة الكفاف،
لكن القطاع وحده ميثل زهاء ثلث الناجت احمللي اإلجمالي للبلد .ويوفر اإلنتاج احمللي مجرد  45في املائة من
استهالك هايتي من األغذية واعتماد البلد على واردات األغذية يجعل البلد  -السيما أفقر مواطنيه –
سريعي التأثر بدرجة كبيرة بالزيادات في األسعار الدولية لألغذية.
وسبل العيش في األرياف ،التي تعتمد عليها نسبة  75في املائة من السكان ،غير منتجة وتتميز بالهشاشة.
وقطاع الزراعة في هايتي سريع التأثر للغاية باألضرار الناجمة عن تواتر الكوارث الطبيعية ،التي تشمل

الشكل  :7.1إزالة الغابات في هايتي .إن احلدود بني هايتي واجلمهورية الدومينيكية هي أكثر من مجرد حدود سياسية ،فهي
تعكس أيض ًا إزالة الغابات التي حدثت على نطاق واسع على اجلانب الهايتي (إلى اليسار) من احلدود .وميكن للمرء أن يرى
بسهولة على الصورة امللتقطة من السواتل الغابات املخضرة التي التزال تزدهر في اجلانب اخلاص باجلمهورية الدومينيكية (إلى
اليمني) من احلدود الذي يتناقض تناقض ًا صارخ ًا مع اجلانب الهايتي منها .املصدرNASA/Goddard Space Flight Center :
.Scientific Visualization Studio
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أعاصير الهاريكني والفيضانات واإلنهياالت األرضية .وكان توسع الزراعة صعب ًا بسبب األراضي اجلبلية
الوعرة في معظمها التي حتد من األراضي الصاحلة للزراعة والري.
وأدت إلى استفحال هذه املشاكل إزالة الغابات ومعها التدهور البيئي .فنسبة  2في املائة فقط من الغطاء
احلرجي األصلي في هايتي هو الذي تبقى ،وقد ُقطع معظمه للحصول على الفحم النباتي واألخشاب ولفتح
طرق من أجل الزراعة .وأكثر من  80في املائة من مستجمعات املياه في البلد قد أزيلت منها الغابات بصورة
بالغة أو كلياً .وتزيد إزالة الغابات مخاطر الفيضانات واإلنهياالت األرضية وحتد من متاسك التربة بحيث يتم
فقدان األراضي الزراعية اخلصبة بسبب التحات .وقد ُفقد زهاء  1600هكتار من األراضي الزراعية بسبب
حتات التربة كل عام ،وتشكل األراضي غير اخلصبة التي تآكلت بصورة بالغة ربع مجموع األراضي املزروعة.
ويتناقض هذا الوضع تناقض ًا صارخ ًا مع ارتفاع مستوى الغطاء احلرجي الذي مت استبقاؤه في البلد املجاور
لهايتي وهو اجلمهورية الدومينيكية ،التي تعاني على نحو أقل بكثير من اإلنهياالت األرضية ،والفيضانات
اخلاطفة ،وارتفاع مستويات حتات سطح التربة.
ومع تزايد سرعة تأثر القطاع الزراعي بضغط السكان ،وتردي البيئة واألخطار الطبيعية املتكررة ،سعى
هاييتيون كثيرون إلى إيجاد عمل لهم في املناطق احلضرية .إال أنه ال يتم توفير ومواطن شغل في تلك
املناطق .ولذلك تشهد هايتي «توسع ًا حضري ًا سابق ًا ألوانه» – فالقطاع الزراعي غير منتج ،واملناطق احلضرية
ال تولد منواً اقتصادياً.
وأدت هجرة فقراء الريف هذه إلى املدن إلى تفاقم بالغ لتأثيرات األخطار الطبيعية في هايتي ،السيما
على الفقراء الذين ليس لهم غالب ًا خيار سوى االستيطان في األراضي املنخفضة القيمة في املناطق املعرضة
للكوارث مثل ضفاف األنهار ،ومنحدرات التالل غير املستقرة ،والسهول الفيضية ،واملناطق الساحلية،
واألراضي التي أزيلت منها الغابات .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن املساكن ذات النوعية الرديئة التي يعيش فيها
معظم السكان لم تنب للصمود أمام تأثيرات األخطار الطبيعية ،التي تشمل أعاصير الهاريكني والزالزل.
مناخ هايتي وتأثيرات تغير املناخ
يسود هايتي مناخ مداري حار رطب ،ودرجات احلرارة مرتفعة دائم ًا تقريب ًا في مناطق األراضي املنخفضة.
وتهطل األمطار طوال العام لكن األمطار الرئيسية تتركز في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو،
وفي الفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر .وتهطل على معظم البلد كمية من األمطار يتراوح
متوسطها بني  140و 200سنتيمتر سنوياً ،لكن بعض املناطق تهطل عليها أمطار أقل بكثير ،وبعض املناطق
اجلبلية تهطل عليها أمطار أكثر من ذلك بكثير.
وإذ تقع هايتي على املمر الرئيسي للعواصف املدارية التي تنشأ في احمليط األطلسي وفي البحر الكاريبي أثناء
موسم أعاصير الهاريكني ،فإن هايتي تضربها عاصفة مدارية في كل فترة تتراوح بني سنتني و 3سنوات في
املتوسط ويضربها إعصار هاريكني كبير كل فترة تتراوح بني  6و 7سنوات.
ويجري بالفعل رصد تأثيرات املناخ على اجتاهات درجة احلرارة والهطول في منطقة البحر الكاريبي التي تؤثر
على هايتي تأثيراً مباشراً .و ُيظهر تقرير التقييم الرابع الذي أعدته الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
أن النسبة املئوية لأليام التي تتسم بدرجات حرارة دافئة جداً قد زادت زيادة كبيرة منذ خمسينات القرن
العشرين مع نقص ملحوظ في هطول األمطار على اجلزء من البحر الكاريبي الذي حتتله هايتي .و ُيتوقع أن
يزيد ارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر الغمر ،وعرام العواصف ،والتحات وغيرها من األخطار الساحلية،
مهدداً بذلك البنية األساسية احليوية واملستوطنات واملرافق التي تدعم سبل معيشة الناس.
الكوارث املتكررة تعوق التنمية
تتسم هايتي ،بسبب سوء ظروف معيشة جزء كبير من سكانها ،بسرعة التأثر البالغة بتأثيرات أخطار
األحوال الهيدرولوجية واجلوية .ففي الفترة بني عامي  1980و ،2008تضرر أكثر من سبعة ماليني هايتي من
جراء الفيضانات والعواصف واإلنهياالت األرضية.
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وتعود اخلسائر في األرواح البشرية من جراء أحوال الطقس املتطرفة في هايتي ،بصفة أساسية ،إلى الفيضانات
اخلاطفة الشديدة في مستجمعات املياه املتآكلة التي تغمر املجتمعات احمللية الكائنة في السهول الفيضية في وديان
األنهار أو على السواحل .وميكن أن ينجم الفيضان عن أعاصير الهاريكني والعواصف املدارية أو ببساطة عن مجرد
الهطول الغزير لألمطار أثناء الفصل املمطر .وحتدث اإلنهياالت األرضية التي تؤدي إزالة الغابات إلى استفحالها
(الشكل  ،)7.1بعد هطول مطر غزير ،وميكن أن تنجم عنها تأثيرات خطيرة على البشر وأخرى اقتصادية.
وكانت الكوارث املتكررة الناجمة عن األحوال الهيدرولوجية واجلوية سمة محدِّ دة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية املتداعية في هايتي .ولئن كانت مختلف مناطق البلد تواجه مستويات
مختلفة من التعرض واحلساسية إزاء األخطار ،فإن الكوارث تؤثر على البلد بأكمله .وعلى
سبيل املثال ،في أقل من شهر في عام  ،2008أدى إعصاران مداريان وإعصار هاريكني (Fay
و ،Gustavو ،Hannaو )Ikeإلى تدمير هايتي ،ولقي  793شخص ًا حتفهم وخلفت األعاصير
 800 000شخص في فقر مدقع ،وسببت خسائر اقتصادية تعادل  15في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي ،والسيما
ِ
املستحكمة التي تواجه البلد
في الزراعة والبنية األساسية للطرق .وأدت هذه األحداث إلى مضاعفة املشاكل
طوال العقود ،وقضت على أشد عناصر السكان تأثراً بالعيش في دائرة مفرغة من الفقر وتزايد مخاطر الكوارث.
اخلدمات املناخية لدعم انتعاش هايتي وتنميتها بعد الكوارث
تتمثل املهمة بالغة املشقة التي تواجه حكومة هايتي وشركائها بعد كارثة الزلزال في إعادة بناء البلد الذي
أضعفه بالفعل قرنان من عدم االستقرار السياسي ،والكوارث الطبيعية ،والتدمير البيئي .وال تعني إعادة
بناء هايتي – وال ميكن أن تعني – العودة إلى الوضع الذي كان قائم ًا قبل الزلزال .فعلى الرغم من طابعه
املأساوي ،أتاح الزلزال فرصة إلعادة بناء البلد على أسس جديدة .ويتطلب هذا أو ًال مواجهة احلالة اإلنسانية
العاجلة ثم بذل جهد متواصل من أجل معاودة النشاط االقتصادي واحلكومي واالجتماعي من جديد
وتطويره مع احلد من سرعة تأثر هايتي باألخطار الطبيعية.
واخلدمات املناخية حيوية بالنسبة لهذا اجلهد .فإدارة املخاطر املناخية – مبا في ذلك املخاطر اجلديدة التي
ميثلها تغير املناخ – ليست عملية هامشية بالنسبة لتنمية هايتي .ويلزم حتسني سبل احلصول على املعلومات
املناخية لتوجيه عملية االنتعاش بعد الكوارث ،واجلهود اإلمنائية في إدارة مخاطر الكوارث ،والزراعة ،وزيادة
املوارد الطبيعية وصونها وتطوير البنية األساسية.
ويتسم باحليوية في هذا الصدد حتسني نظم التنبؤ باإلنذار املبكر بأخطار األحوال الهيدرولوجية واألحوال
اجلوية .كما أن الرصدات ،والبيانات التاريخية ،ودراسات النمذجة املتعلقة بأعاصير الهاريكني وحدوث
الفيضانات ،وهطول األمطار ،ورطوبة التربة واستقرار منحدرات التالل أساسية لتحسني تخطيط التصدي
ملخاطر الكوارث واحلد منها .واخلدمات املناخية الزمة لدعم الزراعة – الذي يعتبر تعزيزها حيوي ًا لتحسني
سبل املعيشة الريفية واحلد من انعدام األمن الغذائي .ويشكل حتسني إدارة موارد املياه أيض ًا أولوية رئيسية
للتنمية املستدامة تشمل حتسني استيعاب مياه األمطار واستبقاء التربة في املستجمعات املائية وحماية مصادر
مياه الشرب .والبيانات واملعلومات عن أمناط هطول األمطار في املاضي وفي املستقبل وغيرها من املتغيرات
املناخية الزمة لتزويد القائمني على تنفيذ مشاريع تنمية أحواض األنهار باملعلومات ،وتوجيه وتقييم عملية
إعادة التحريج وزرع الغابات وحفظ التربة وغيرها من مشاريع إدارة النظام اإليكولوجي.
واخلدمات املناخية املالئمة بالغة األهمية من أجل إعادة بناء املناطق املدمرة ،وبناء مستوطنات جديدة ومراكز
للتنمية ،فض ً
ال عن دعم البنية األساسية من مثل املوانئ ،واملطارات ،ومرافق إنتاج الطاقة .ويحتاج األمر إلى
تنبؤات بأحوال الطقس لتشغيل مطارات وموانئ هايتي احليوية لتطوير السياحة والصناعة.
تعزيز اخلدمات املناخية في هايتي
أولي اهتمام محدود تاريخي ًا للتشغيل الفعال لقدرة هايتي الوطنية في مجال األرصاد اجلوية .فاملسؤولية عن
اخلدمات املناخية مقسمة بني املركز الوطني لألرصاد اجلوية واملرفق الوطني للموارد املائية ،الذي يشغل شبكة
هيدرولوجية – مناخية ،ويخ ّزن البيانات املجمعة ويجهزها ويوزعها.
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ولألسف ،شهدت هذه املؤسسات ازدياد ضعف قدراتها التشغيلية احملدودة نسبي ًا من جراء الزلزال .فقد
تأثرت القدرة على النفاذ إلى البيانات احمللية األساسية وإنتاج التنبؤات ،واإلنذارات املبكرة بأخطار األحوال
الهيدرولوجية واجلوية ،وغيرها من النواجت واخلدمات التشغيلية .ومما زاد الوضع تفاقم ًا انعدام توافر قدرة
يع ّول عليها فيما يتعلق باالتصاالت.
ومنذ الزلزال ،ساند عدد من البلدان واملنظمات املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية في هايتي ،السيما
للمساعدة على حتسني قدراتها حتسب ًا ملوسم أعاصير الهاريكني في عام  .2010إال أنه يلزم بذل جهود
متواصلة لبناء القدرات لتحسني القدرات الوطنية عامة وتعزيز الروابط مع الشركاء احملليني .فمث ً
ال تستفيد
هايتي استفادة كبيرة من كونها مشارك ًا نشط ًا في إطار للتعاون اإلقليمي من قبيل املركز املعني بتغير
املناخ التابع للجماعة الكاريبية .وهذا املركز هو األرشيف الرسمي ومركز توزيع املعلومات والبيانات
املتعلقة بتغير املناخ اإلقليمي في منطقة البحر الكاريبي .وينسق املركز املعني بتغير املناخ استجابة منطقة
البحر الكاريبي لتغير املناخ ،ويعمل على إيجاد حلول ومشاريع فعالة ملكافحة التأثيرات البيئية للتغير
املناخي واالحترار العاملي ،كما يتيح فرص ًا للهاييتيني لتعبئة املوارد ،واخلبرة الفنية ،وتبادل البيانات،
وتعزيز القدرات في مجال التنبؤ.
ويتعني زيادة قدرات موظفي املرفق الوطني لألرصاد اجلوية في هايتي زيادة كبيرة من خالل توفير التدريب
وفرص التعليم الطويلة األجل للموظفني الفنيني واملتنبئني والقائمني على شؤون اإلدارة .وعلى سبيل املثال،
من املستصوب إلى حد كبير أن يقضي املوظفون وقت ًا في مركز مناخي متقدم حيث يجري االضطالع
بالبحوث املتعلقة بتغير املناخ وتأثيره في منطقة البحر الكاريبي .ويحتاج هؤالء املوظفون أيض ًا إلى موارد
أساسية مالئمة ،مبا في ذلك احلواسيب ومرافق االتصال.
والنفاذ إلى البيانات احمللية املتأتية من نظام رصد حديث ومستدام هام للغاية أيضاً .ويتعني باملثل حتسني
الشبكات الهيدرولوجية وشبكات قياس كميات األمطار ،وإنشاء شبكة زراعية مناخية .وينبغي تطوير
قواعد البيانات اإللكترونية لتخزين بيانات الرصد احلالية والتاريخية ،ويتعني توفير سبل النفاذ إلى السجالت
الورقية في األرشيف ورقمنتها .وحتتاج نظم أدوات التنبؤ ونشر املعلومات عن الطقس واملناخ إلى قدر كبير
من التحسني.
االستنتاجات – اإلطار العاملي للخدمات املناخية يدعم التنمية املستدامة في هايتي
من الواضح أن احلصول على خدمات مناخية فعالة حيوي لعودة النشاط في هايتي إلى وضعه
الطبيعي وللتنمية املستدامة طويلة األجل .وفي استجابة فورية للزلزال ،عملت األوساط املعنية
باألرصاد اجلوية في املنطقة ،التي نسقت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية جهودها ،مع السلطات
املعنية باألرصاد اجلوية في هايتي لوضع مجموعة من اخلدمات املتعلقة بالطقس واملناخ بغية الوفاء
باالحتياجات احلالية .وبدأ من خالل هذا النشاط إنشاء شبكات أساسية لدعم األرصاد اجلوية في
هايتي .ومن املتوقع في األجل الطويل أن يوفر اإلطار العاملي للخدمات املناخية آلية لضمان الدعم
املتواصل واملستدام واملوارد الالزمة للخدمات املناخية في هايتي حتى وإن تناقص االهتمام الدولي
احلالي في نهاية املطاف .وميكن أن يجمع اإلطار بني اخلبراء ،ويحدد أولويات العمل ،ويجمع
األموال وينسق اإلنفاق .ومن املتوقع أيض ًا أن يوفر املساعدة الفنية لتنفيذ البرامج اإلقليمية مع
حشد واستخدام الشبكات واملوارد اإلقليمية.
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7.3

كيفية العمل ملواجهة خطر الفيضان في موزامبيق – اخلدمات املتكاملة في مجالي املاء واملناخ

مقدمة
موزامبيق هي إحدى أفقر بلدان العالم ،فنحو  60في املائة من سكانها البالغ عددهم  20مليون نسمة يعيشون
في فقر مدقع .ويبلغ الناجت احمللي اإلجمالي للفرد  900دوالر مما يجعلها حتصل املرتبة  212في ترتيب البلدان
البالغ عددها  225بلداً .وقد عانت التنمية من ضعف بالغ بفعل كوارث األحوال اجلوية والهيدرولوجية.
ومثال وجيه على ذلك هو فيضانات عام  ،2000التي تسببت في وفاة أكثر من  700شخص وأحلقت أضراراً
ﺑ  4,5مليون شخص آخر ،وخفضت منو الناجت احمللي اإلجمالي من  10في املائة قبل الفيضانات إلى مجرد 2
في املائة بعدها.
وعلى ضوء الطابع املتكرر ألخطار األحوال اجلوية والهيدرولوجية (الفيضانات ،واألعاصير املدارية،
واجلفاف) ،أنشأ البلد بنى أساسية إلدارة تأثيرات الكوارث والتخفيف منها .فهناك نظام لإلنذار املبكر
يراقب أخطار األحوال اجلوية والهيدرولوجية الكتشافها والتنبؤ بها ويصدر اإلنذارات بالفيضانات واألعاصير
املدارية واجلفاف .وتعزز التأهب للكوارث والتصدي ملقتضياتها خطط طوارئ سنوية على املستويني الوطني
واحمللي تعتمد على التنبؤات .وباإلضافة إلى ذلك ،متت املوافقة في عام  2006على خطة وطنية رئيسية
للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها لتنفيذ السياسة الوطنية إلدارة التصدي للكوارث .وهناك تركيز
خاص على سرعة التأثر باملناخ في املناطق احلضرية والبنية األساسية احليوية في املناطق الساحلية ،التي يعيش
فيها أكثر من  60في املائة من مجموع سكان البلد.
ودراسة احلالة هذه هي دراسة عن بلد ذي موارد محدودة يعالج مشكلة ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة
باالعتماد على خبراته املكتسبة في عام  2000وما بعده .وهي تبحث في املعلومات املناخية املتاحة ،وكيفية
استخدامها قبل فيضانات عام  2000وبعدها ،كما تق ِّيم االحتياجات الراهنة واملستقبلية من املعلومات
املناخية ،وتتعمق في بحث اجلهود املبذولة إلدماج نواجت وخدمات املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ في
صنع القرار احلكومي وإدارة املجتمع للمخاطر.
مناخ موزامبيق وسرعة التأثر بالفيضانات
تتسم موزامبيق بسرعة تأثرها إلى حد كبير بالكوارث التي تسببها أخطار األحوال الهيدرولوجية واجلوية
من قبيل الفيضانات ،واألعاصير املدارية ،واجلفاف .ولم يتسم أي فيضان على اإلطالق مبثل الشدة والقوة
التدميرية التي اتسمت بها فيضانات عام  ،2000التي هي أسوأ فيضانات في تاريخ البلد.
ويفسر سرعة التأثر بالفيضانات هذه:
•

•

•

موقع البلد اجلغرافي على مسار األعاصير املدارية التي تتشكل في جنوب غربي احمليط الهندي.
ويدخل في املتوسط ثالثة إلى أربعة أعاصير مدارية في قناة موزامبيق كل عام ،تصحبها أمطار غزيرة
ورياح شديدة تؤدي إلى الفيضان في املناطق الساحلية وداخل البلد؛
موقعه «الهيدرولوجي» إذ إنه يقع عند النهاية املنخفضة لتسعة أحواض أنهار من الـ  15حوض ًا مشترك ًا
لألنهار في اجلنوب األفريقي (الشكل  ،)7.2مما يفرض على البلد إدارة اآلثار التي حتدث أسفل
مجاري أحواض األنهار من جراء األمطار التي تسقط خارج حدودها الوطنية .وهكذا تتوقف أحوال
موزامبيق على الطقس واملناخ والسدود في أعالي مجاري األنهار التي ميكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً على
الفيضانات في البلد؛
مستويات فقره املرتفعة التي حتدد مستويات قدرته املتدنية على التصدي للصدمات اخلارجية التي
تسببها أخطار األحوال الهيدرولوجية واجلوية ،والتعافي بعد تلك الصدمات.

ويزيد تغير املناخ من تواتر وشدة الفيضانات ،وحاالت اجلفاف على السواء ،ويؤثر على شدة األعاصير
املدارية ،األمر الذي تنجم عنه زيادة مخاطر الكوارث ما لم تنفذ إستراتيجيات فعالة للحد من مخاطر
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الكوارث والتكيف مع تغير املناخ .وبدون هذه اإلستراتيجيات ،ستستمر املجتمعات الفقيرة في التضرر
ال عن انخفاض قدراتها على التصدي
بصورة غير متناسبة من الكوارث بسبب محدودية اخليارات أمامها فض ً
واالنتعاش بعد الكوارث( .الشكل )7.2
املجاري املائية والزراعة في موزامبيق
يعاني نحو  35في املائة من سكان موزامبيق من انعدام األمن الغذائي بصورة مزمنة .فأكثر من  80في املائة من
السكان يعتمدون على زراعة الكفاف ضعيفة اإلنتاجية .فصغر حجم املزارع ،وقصر فترات إراحة األرض،
وضعف احملاصيل ،ورداءة خصوبة التربة في األراضي واملناخات احلدية ،كلها أمور تتطلب جهوداً كبيرة
للحصول على عائد زراعي صغير .وعجز احملاصيل ونفوق املاشية أمران مألوفان أثناء سنوات شح األمطار.
وتفسر ذلك جزئي ًا إقامة السكان في السهول الفيضية املفضلة بسبب تربتها اخلصبة ورطوبتها.
ومن ناحية أخرى ،فإن اجلفاف الذي سبق فيضانات عام  2000والتغيرات في التدفقات الطبيعية لألنهار
بسبب بناء السدود في أعالي مجاريها أدى إلى تغيرات في تصور الناس ملخاطر الفيضانات .فبسبب فترات
اجلفاف الطويلة ،لم يعد سكان الريف ينظرون إلى األنهار والسهول الفيضية باعتبارها مصادر محتملة
للكوارث .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن املشردين خالل سنوات احلرب األهلية الطويلة فقدوا احلكمة التقليدية
بشأن تدابير التخفيف من آثار الفيضانات ،وأخطار العيش على السهول الفيضية.
وميكن للمجتمعات احمللية الفقيرة االستفادة من حتسني اخلدمات املناخية حلماية أنفسها من الكوارث
وحتسني ممارساتها في تخطيط وإدارة الزراعة .وال تتوافر ملعظم الفقراء ،في الوقت احلالي ،سبل احلصول على
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الشكل  :7.2أحواض األنهار الرئيسية املشتركة في موزامبيق .استجابة لفيضانات عام  ،2000نفذ نظام وطني لإلنذار املبكر
باألعاصير املدارية والفيضانات واجلفاف .واستناداً إلى أحدث اخلبرات املناخية ،كان التركيز على الفيضانات واألعاصير
املدارية ،واليزال التخطيط ملواجهة لطوارئ اجلفاف يتطلب تطويراً.
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املعلومات املناخية أو معرفة كيفية استخدامها .وبغية زيادة إنتاجيتهم واحلد من املخاطر ،من املهم بصورة
بالغة متكينهم من الوصول إلى خدمات اإلرشاد التي ميكن أن تفسر نواجت املعلومات املناخية وتوصي باتخاذ
إجراءات محددة.
إدارة السهول الفيضية (برنامج إعادة التوطني بعد فيضانات األعوام  ،2000و ،2007و)2008
بالنسبة لبلد ذي موارد محدودة مثل موزامبيق ،ليس من املجدي من حيث التكلفة أو من العملي تشجيع
التنمية الواسعة في السهول الفيضية لألنهار ،من خالل إذكاء الوعي بالفيضانات والسالمة من الفيضانات.
فظواهر الفيضانات املتطرفة ستظل حتدث مع ما يترتب عليها من احتماالت وقوع خسائر كبيرة في األرواح
وفي املمتلكات فض ً
ال عن إحلاق األضرار بالبنية األساسية.
ويتمثل نهج أكثر متانة في التحكم في منط التنمية الذي يحدث في السهول الفيضية من خالل توفير
احلوافز ،ووضع تشريع مركزي أو لوائح للمجتمعات احمللية بدعم من التعليم العام واإلنفاذ عند اللزوم .فبعد
فيضانات  2000على سبيل املثال ،بدأ تنفيذ برنامج كبير إلعادة توطني املجتمعات احمللية التي تضررت من
الفيضانات واألعاصير املدارية .وكان هدف البرنامج نقل  59 000أسرة إلى أماكن أكثر أمناً ،وتوفير مساكن
ومرافق اجتماعية أفضل ،من مثل املدارس واملستشفيات ومراكز التدريب واالستجمام وشبكات إمدادات
املياه .وقد ُشيدت هذه املرافق للتصدي لتأثيرات ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة .إال أن اجلهود املبذولة إلعادة
التوطني قد جابهت أحيان ًا مقاومة اجتماعية وثقافية وأنثروبولوجية كما افتقرت إلى األموال الالزمة لتحسني
سبل معيشة الناس لثنيهم عن العودة إلى مساكنهم املعتادة.
وفي السهول الفيضية ذاتهاُ ،يسمح فقط بإنتاج األغذية ،وفي املناطق املعرضة لألعاصير جرت مواءمة األبنية
القائمة وتهيئتها باستخدام تقنيات بسيطة ومواد محلية .وأصبح لزام ًا على البنى األساسية احلكومية والعامة
البناء على نحو يلتزم التزام ًا صارم ًا بهذه املعايير.
مرافق األرصاد اجلوية والهيدرولوجية وإدارة الطوارئ تعمل مع ًا
التخطيط والقدرات في املاضي قبل فيضانات عام 2000

أشارت التنبؤات الفصلية اخلاصة بالفترات من تشرين األول/أكتوبر إلى كانون األول/ديسمبر  1999ومن
كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس  ،2000التي أصدرها املعهد الوطني لألرصاد اجلوية ،إلى احتماالت كبيرة
بهطول األمطار مبعدل أعلى من املعدل املعتاد .وبالنسبة ملوزامبيق ،فإن هطول أمطار تتجاوز املعدل املعتاد
يكون داللة على أن حدوث فيضان أمر مرجح إلى حد كبير .وألهمت هذه التنبؤات عملية إعداد خطة
الطوارئ السنوية متعددة القطاعات لفصل األمطار واألعاصير املدارية  ،2000/1999التي أطلقها في تشرين
األول/أكتوبر معهد إدارة الكوارث ،وتضمنت سيناريوهات لفيضانات محتملة .واملؤسسات القائمة في
املقاطعات واملناطق هي املسؤولة عن وضع خططها اخلاصة وبدء عمليات االستعداد ملواجهة الفيضانات.
وتصدر املديرية الوطنية للماء إنذارات بالفيضان قبل حدوث الفيضان وأثناءه .إال أنه نظراً لتعقد الكارثة
ال تكون اإلنذارات دقيقة دائم ًا أو مفهومة دائم ًا من قبل السكان املعرضني للمخاطر .وباإلضافة إلى ذلك،
قد تكون مصداقية نظام اإلنذار تعرضت للخطر بفعل حالة مسبقة من التنبؤ باجلفاف لم تتحقق في الواقع.
ونتيجة لذلك ،ومع تطور الفيضانات ،اتبع جزء من السكان سياسة «االنتظار والترقب» ،املناقضة لنهج
احلكومة.
ولئن كانت فرادى ظواهر الطقس قد متت مراقبتها ومت التنبؤ بها كما ينبغي ،فإن ضخامة فيضانات عام 2000

لم يتم التنبؤ بها ،رغم جتاوزها ألي فيضان تعيه الذاكرة .وضاعف من صعوبة الوضع كون البلد لم تتوافر
له رصدات أحوال جوية وهيدرولوجية كافية (بعد سنوات من احلرب األهلية التي دمرت شبكة الرصد) أو
القدرات الفنية والبشرية الالزمة لتنفيذ التنبؤ قصير املدى أو منذجة الظواهر املتطرفة خارج نطاق السجالت
التاريخية.
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النظم احلالية لإلنذار بالفيضانات
جنم عن كارثة الفيضان في عام  2000زخم كبير لتحسني نظام اإلنذار املبكر وغيره من مكونات إدارة مخاطر
الكوارث .واستخدمت استثمارات في حتسني نظام اإلنذار املبكر ،مثالً ،تعزيز شبكة الرصد ،وتوفير منهجية
وأدوات جديدة لتحليل البيانات ،وأدخل تنبؤ النمذجة ،وحتسني التنسيق بني أصحاب املصلحة الرئيسيني
فيما يتعلق بنظام اإلنذار املبكر.
ويضطلع بالتنسيق العام لنظام اإلنذار معهد إدارة الكوارث ،بينما تنفذ املديرية الوطنية للماء (الفيضانات)
خدمات املراقبة والتنبؤ ،واملعهد الوطني لألرصاد اجلوية (األعاصير املدارية والعواصف الشديدة) .ويتيح
التعاون بني املديرية الوطنية للماء ،واملعهد الوطني لألرصاد اجلوية ،ومعهد إدارة الكوارث ،إمكانية إدماج
البيانات املتعلقة بالهيدرولوجيا والطقس واملناخ الالزمة للتنبؤ بالفيضانات وأخطارها ،ودعم التأهب
واالستجابة الفعالني اللذين ينسقهما معهد إدارة الكوارث ،إال أنه اليزال يتعني تنسيق إجراءات تشغيلية
كثيرة وإدماجها ،كما أن القدرات الفنية محدودة.
التقدم احملرز نتيجة لفيضانات عام 2000

يشكل احلد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ،ويتم إدماجه في التخطيط وامليزنة القطاعية والوطنية.
وتشمل اإلجنازات ما يلي:
•

•

•

•

تنفيذ خطة وطنية رئيسية للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها لتوجيه جميع أنشطة احلد من
مخاطر الكوارث في البلد ،تعززها سياسة إدارة التصدي للكوارث؛ وخطة الطوارئ السنوية التي
أعدت منذ عام  .1996ووفق ًا لسيناريوهات التوقعات املسبقة يتم تفعيل هياكل التنسيق وأفرقة
العمل اخلاصة ،والتعجيل بتدريب اللجان احمللية إلدارة املخاطر ،وتنفيذ عمليات احملاكاة .وساعدت
آليات التنسيق هذه مساعدة كبيرة في تعزيز فعالية استخدام املوارد البشرية والفنية احملدودة املتاحة
في البلد؛
توفير ميزانية سنوية تبلغ  3,5من ماليني الدوالرات لدعم تنفيذ خطط الطوارئ ،باإلضافة إلى
املخصصات احملددة للقطاعات ،واملقاطعات ،واملناطق .وارتفع هذا املبلغ في عامي  2007و2008
ليصل إلى خمسة ماليني من الدوالرات حتسب ًا للفيضانات؛
تقييم املخاطر ،ورسم خرائطها ،وحتديد املناطق االقتصادية املهددة بالفيضان .وتبني أن  40مقاطعة
من مقاطعات موزامبيق البالغ عددها  126مقاطعة معرضة للفيضان ،ويعتقد أن  5,7مليون شخص
سريعو التأثر بها .ومع ذلك يحتاج األمر إلى تقييمات شاملة للمخاطر بالنسبة جلميع املناطق املعرضة
لألخطار؛
نظام إنذار مبكر يحذر الناس من احتمال هبوب أعاصير مدارية وحدوث فيضانات .إال أنه ال توجد
قدرة على اإلنذار بالفيضانات اخلاطفة ،كما أن دقة اإلنذارات تتطلب مزيداً من التحسني.

حتدي «امليل األخير»

اليزال يتعني عمل الكثير لتحسني استخدام اخلدمات املتعلقة بالطقس واملناخ في موزامبيق ،السيما من قبل
األوساط املعنية بالزراعة التي ال تتوافر لديها غالب ًا سبل جيدة للحصول على نواجت وخدمات املعلومات املتعلقة
بالطقس واملناخ .فلدى قطع «امليل األخير» ،وهو توصيل التنبؤات واإلنذارات إلى قرى الريف املتناثرة ،تواجه
موزامبيق عوائق اقتصادية واجتماعية وثقافية كثيرة تشمل ضمن عوامل أخرى ،الفقر ،وضعف مستويات
معرفة القراءة والكتابة ،والتنوع اللغوي ،إذ توجد في موزامبيق  15لغة للسكان األصليني باإلضافة إلى اللغة
البرتغالية ،وهي اللغة األكثر شيوع ًا التي يتحدث بها نحو  40في املائة من السكان .وباإلضافة إلى ذلك،
أدت الهجرة إلى نشوء مجتمعات محلية كبيرة تتحدث بلغات غير لغات أهل البلد األصلية من مثل الزولو،
والسواحيلي ،ومن عهد قريب جداً اللغة الصومالية .ويتطلب نشر التنبؤات واإلنذارات للمجتمع الريفي
احمللي الترجمة إلى طائفة متنوعة من اللغات ،وهي مهمة تؤدى ،بوجه عام ،محلياً .ويؤدي متطوعو جلنة
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إدارة الكوارث على مستوى املجتمع احمللي مثل متطوعي الصليب األحمر ،ومحطات إذاعة املجتمعات
احمللية ،دوراً هام ًا في نشر املعلومات باللغات احمللية.
وينبغي ،ملواجهة التحديات الكثيرة املرتبطة بقطع «امليل األخير» اتخاذ اإلجراءات التالية:
•

•

•

•
•

•
•

•

•

تقييم املخاطر على مستوى املجتمع احمللي ،وإدماج النواجت في عملية التأهب ملواجهة الكوارث ،إلى
جانب إستراتيجيات للتنبؤ واإلنذار في الوقت احلقيقي
مواصلة تطوير نواجت وخدمات املعلومات ذات الصلة باملجتمع احمللي والقطاعات ،مبا في ذلك ترجمة
التوقعات املناخية والتنبؤات بأحوال الطقس واإلنذارات إلى اللغات احمللية ثم نشرها عن طريق وسيلة
مقبولة على نطاق واسع من مثل محطات اإلذاعة في املجتمع احمللي التي يتم توقيت بث برامجها
لتحقيق أقصى قدر من التأثير على اجلمهور باستخدام اللغات احمللية وتلبية االحتياجات احمللية
اخلاصة
بعث برامج توعية عامة فعالة لتحسني الوعي باملخاطر في املجتمعات احمللية الضعيفة ،مبا في ذلك
استهداف الشباب من خالل إدخال مقررات دراسية في املدارس الريفية
وضع نظم منسقة إلدارة املعلومات للتمكني من حتقيق الكفاءة في تقاسم املعلومات والبيانات
إقامة شبكة من الوسطاء من مثل املؤسسات احلكومية ،واملنظمات غير احلكومية (الصليب األحمر
على سبيل املثال) ،واملنظمات القائمة على املجتمع احمللي ووسائل اإلعالم التي ميكن أن حتصل على
املعلومات ذات الصلة باملناخ من الوكاالت املركزية من مثل املديرية الوطنية لشؤون املياه ،واملعهد
الوطني لألرصاد اجلوية ،ومعهد إدارة الكوارث .وتقوم هذه املؤسسات الوسيطة بجمع وتطوير
مجموعة من أفضل املمارسات التي ميكن تكرار تطبيقها وصياغة مجموعة من اإلجراءات املوصى
بها ،وإبالغ هذه املعلومات إلى مستوى املجتمع احمللي
حتسني البحوث املتعلقة بتطور األخطار الطبيعية ،وتغير أمناطها
إنشاء وتدريب جلان محلية إلدارة الكوارث تتألف من أعضاء املجتمعات احمللية وتدريبهم وتنظيمهم
فيما يتعلق باإلنذار املبكر والوقاية واالستجابة
بناء القدرات ،السيما في مجال البنية األساسية لالتصاالت واملهارات احمللية فيما يتعلق بتقييم
املخاطر
إدماج املعلومات املناخية في تخطيط التنمية الوطنية ،وعلى وجه التحديد خطة احلد من الفقر،
واإلستراتيجيات اخلاصة بالزراعة واألمن الغذائي.

حتسني اخلدمات للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ
يتطلب حتسني اخلدمات املتعلقة بالطقس واملناخ في موزامبيق ،باعتباره إسهام ًا أساسياً ،توفير أفضل نوعية
للتنبؤات قصيرة املدى التي تتاح إلى جانب التنبؤات الفصلية ذات اجلودة العالية ،وأحدث إسقاطات
املناخ ،باالستناد إلى سيناريوهات للتنمية العاملية واإلقليمية مقبولة بشكل عام .وميكن استخدام هذه
السيناريوهات عندئذ كمدخالت في:
•

مناذج عالية االستبانة للفيضانات بالنسبة جلميع مستجمعات املياه لتيسير وضع نواجت
مصممة خصيص ًا تعزز إدارة الكوارث في جميع النطاقات الزمنية ،وبوجه خاص ،اإلنذارات
املبكرة بالفيضانات ،واالستعدادات التي تسبق موسم الفيضان ،والتخطيط املجتمعي
الطويل األجل؛
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•

•

مناذج إقليمية عالية االستبانة للغالف اجلوي ،ونظم لتقليص النطاقات للتنبؤ بصورة أفضل
بظواهر الطقس املتطرفة ،وحتسني التنبؤ بالظواهر املناخية الفصلية الشاذة الكبرى ،وحتسني فهم
التأثيرات احمللية واإلقليمية على مختلف اإلسقاطات اخلاصة باألحوال املناخية التي ميكن ظهورها
في املستقبل .وينبغي إتاحة هذه املعلومات بشكل منتظم عن طريق الوسطاء إلى طائفة واسعة
من القطاعات؛
أدوات دعم القرار لتحديد مجموعات اإلجراءات املالئمة التي ميكن اتخاذها نظراً للقدر الكبير من
عدم اليقني املالزم للمعلومات املتعلقة بالفصول وتغير املناخ.

إن بلدان ًا مثل موزامبيق ،لها مستوى منخفض من القدرة الفنية والتشغيلية والبحثية ،ال تستطيع مبفردها
تطوير اخلدمات التي حتتاجها إلدارة تقلبية املناخ القائمة إدارة فعالة أو التكيف مع تغير املناخ .وينبغي اغتنام
الفرص املتاحة للتعاون اإلقليمي ضمن ترتيب عاملي أوسع نطاق ًا مثل اإلطار العاملي للخدمات املناخية إذا أريد
حتقيق أكثر االستجابات فعالية ملواجهة التحديات املناخية في موزامبيق حالي ًا ومستقبالً.
7.4

فيجي – دولة جزرية نامية صغيرة تقدم خدمات مناخية

مقدمة
تتألف فيجي من نحو  330جزيرة في جنوب احمليط الهادئ بالقرب من خط تغير التوقيت العاملي
ومتتد بني درجتي  12و  22جنوبي خط االستواء .وتبلغ مساحة أراضيها  18 333كيلومتراً مربع ًا ال
غير ،بينما تغطي منطقتها االقتصادية البحرية اخلالصة نحو  1,3مليون كيلومتر مربع .وبلغ إجمالي
عدد السكان في إحصاء عام  2007السكاني 837 271 ،نسمة  57في املائة منهم فيجيني أصليني.
ويعيش معظم السكان في أكبر جزيرتني وهما فيتي ليفو وفانوا ليفو حيث تعيش نسبة  52في املائة
من السكان في مناطق حضرية .ويبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة  93في املائة .ويحرز البلد تقدم ًا
متزايداً صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .ويقترب الدخل السنوي للفرد ،الذي متت مواءمته مع
القدرة الشرائية ،من  4000دوالر أمريكي ،مما يضع فيجي في املرتبة  156في الترتيب العاملي الـ 225
بلداً أو إقليماً .ويتيح املناخ طائفة واسعة من صناعات املنتجات األولية أبرزها السكر ،كما يشكل
ال رئيسي ًا في صناعة السياحة الهامة في البلد .وفي الوقت ذاته ،تسبب األخطار املناخية –
املناخ عام ً
األعاصير املدارية ،والفيضانات وحاالت اجلفاف – حاالت تعطيل وخسائر كثيرة في هذه القطاعات
من وقت آلخر .وهنا تتم دراسة الظروف االقتصادية املتصلة باملناخ جنب ًا إلى جنب مع قدرة البلد
على تطوير وتقدمي مجموعة من اخلدمات املناخية إلدارة التصدي للمخاطر ،والتكيف مع تغير املناخ
وغيرها من االحتياجات الوطنية.
االقتصاد
فيجي بلد نام له قطاع زراعي كبير قائم على الكفاف لكنها أيض ًا واحدة من أكبر االقتصادات اجلزرية
في احمليط الهادئ وأكثرها تقدماً ،وذلك مبجموعة من الصناعات املعززة للصادرات من السكر ،واملالبس،
واألخشاب ،واألسماك ،والذهب ،والتبغ ،واخلضروات ،واحملاصيل اجلذور الزباتية ،وفي اآلونة األخيرة املاء
املعبأ في زجاجات .والسياحة مصدر رئيسي للعمالة وحصائل النقد األجنبي .إال أنه كانت هناك تقلبات
كبيرة في مصير هذه الصناعات ارتبطت بالظروف االقتصادية العاملية ،وديناميات السوق ،واالضطرابات
السياسية الداخلية والعوامل املناخية.
وخالل العقود القليلة املاضية ،استفادت صناعة السكر واملالبس إلى حد كبير من االتفاقات التجارية
التفضيلية وكانت عوامل دافعة هامة لالقتصاد .إال أن هذه االتفاقات يجري حالي ًا تعديلها أو سحبها
تدريجي ًا مما يسبب أو يسهم في تخفيضات كبيرة في اإلنتاج ،والصادرات والعمالة .كما تواجه صناعة
ال عن تخفيضات كبيرة في
السكر في فيجي مشاكل فنية هامة من حيث قدرات مصانع السكر لديها ،فض ً
إنتاج قصب السكر الناجمة عن انتهاء عقود اإليجار الطويلة األمد التي حصل عليها مستأجرو مزارع قصب
السكر.
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وازدادت السياحة بصورة مطردة منذ أوائل الثمانينات ،وهي النشاط االقتصادي الرائد في جزر كثيرة .وبلغ
مجموع عدد الزوار  602 000زائر في عام  2008لكنه يختلف اختالف ًا كبيراً من عام آلخر نتيجة لألزمات
املالية في البلدان التي يفد منها السائحون ،وعدم االستقرار السياسي في فيجي ،وتأثيرات األعاصير املدارية.
االجتاهات االقتصادية األخيرة
انكمش الناجت احمللي اإلجمالي للسنة الثالثة على التوالي في عام  2009مبعدل يقدر ﺑ –  2,5في املائة ،مما
فرض ضغط ًا كبيراً على املالية العامة .ومتثلت العوامل الرئيسية في ذلك في تأثير االنكماش العاملي ،والضعف
الطويل األمد في صناعتي السكر واملالبس ،والفيضان الشديد الذي حدث في كانون الثاني/يناير 2009
والذي بلغت نسبة إضراره باحملاصيل والبنية األساسية زهاء  5,3في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي .وتشمل
عوامل أخرى املعوقات املستمرة لثقة صغار املستثمرين ،وفقدان املساعدة من اجلهات املانحة التقليدية
والوكاالت املتعددة األطراف ،الناشئة عن ظروف فيجي السياسية .وهبط توافد السياح على البلد بنسبة
بلغت نحو  25في املائة في أوائل عام  ،2009األمر الذي يعود جزئي ًا إلى فيضان شهر كانون الثاني/يناير.
مناخ فيجي
تتمتع فيجي مبناخ مداري بحري يغلب عليه قدر مالئم من هطول األمطار ،وال يشهد أية ظواهر متطرفة
كبيرة من حيث احلرارة أو البرودة .ودرجات احلرارة متسقة متام ًا وتتراوح بني  26و 29درجة مئوية .وينجم
عن الرياح التجارية الشرقية التي تهب بصفة مستمرة من الشرق إلى اجلنوب جو غائم وممطر في مناطق
الوسط ومناطق اجلانبني الشرقي واجلنوبي الشرقي من اجلزر العالية ،وجو مقابل أكثر صفاء وجفاف ًا باجتاه الريح
في اجلانبني الغربي والشمالي الغربي .وتنقسم السنة إلى فصل بارد جاف في الفترة من حزيران/يونيو إلى
تشرين األول/أكتوبر ،وفصل دافئ ممطر من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل عندما يصبح هبوب
مزيد من الرياح الرطبة من اجلهتني الشمالية والغربية أكثر تواتراً .وتتراوح املعدالت السنوية لهطول األمطار
بني  2000و 6000مليمتر .وتشكل االختالفات املناخية بني اجلانبني اجلاف واملمطر (املناطق الداخلية) من
اجلزر الكبيرة عوامل رئيسية في األمناط املتبعة في مجال الزراعة وموارد املياه وتطور السياحة في فيجي.
األخطار املناخية
تواجه فيجي خالل موسم األمطار خطر األضرار التي تلحقها األعاصير املدارية ،السيما أثناء شهري كانون
الثاني/يناير وشباط/فبراير .ويؤثر عدد يتراوح متوسطه بني عشرة وخمسة عشر إعصاراً مداري ًا في ال َعقد
على بعض أجزاء فيجي ويخلف عدد من هذه األعاصير يتراوح بني اثنني وأربعة أضراراً جسيمة .ولئن كانت
أماكن محددة في فيجي ال تتأثر مباشرة بإعصار مداري لسنوات كثيرة ،فإنه ميكن أن حتدث تأثيرات نتيجة
ألعاصير متكررة في فصل واحد ،حسبما حدث في أوائل عام  1985في منطقة  Lautoka – Nadiمن جراء
األعاصير  ،Ericو ،Nigelو.Gavin
ويرتبط الفيضان واسع النطاق في فيجي في معظم األحيان مبرور األعاصير املدارية أو حدوث منخفضات
جوية بطيئة التحرك ناجمة عن هطول غزير لألمطار لفترات مطولة .واملناطق احلضرية الساحلية بالقرب من
مصبات األنهار الرئيسية في اجلزيرتني الرئيسيتني هي األكثر تضرراً عادة .واملناطق الساحلية الواقعة في األراضي
املنخفضة ميكن أن تعاني أيض ًا من الفيضان نتيجة لعمليات املد العصفي ،واألمواج الطويلة الثقيلة أثناء مرور
األعاصير القوية .ويشيع متام ًا أثناء الفصل املمطر الفيضان اخلاطف َّ
املركز أماكن معينة نتيجة العواصف الرعدية.
وترتبط حاالت اجلفاف في فيجي عادة ارتباط ًا وثيق ًا بظاهرة النينيو  -التذبذب اجلنوبي التي ينتج عنها
بوجه عام هطول لألمطار مبعدل أقل من املعدل املتوسط في البلد .وحدثت حاالت جفاف كبيرة أثناء ظواهر
النينيو  -التذبذب اجلنوبي القوية في الفترة  ،1983-1982وفي الفترة  1998-1997بل وأثناء الظاهرة األكثر
اعتدا ًال في الفترة  .1987-1986وفي املناطق اجلافة في البلد ،حتى الهطول املتواضع لألمطار واألدنى من
املتوسط لشهور قليلة ميكن أن يؤدي إلى آثار خطيرة من حيث اجلفاف.
سكر فيجي واملناخ
يتركز إنتاج قصب السكر في املناطق الشرقية والشمالية الشرقية اجلافة في  Viti Levuو.Vanua Levu
وهذا النشاط الزراعي هو أكبر نشاط زراعي في فيجي ،ويوفر عمالة لنحو  25في املائة من السكان النشطني
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اقتصادي ًا في البلد .وميكن أن يؤثر نقص هطول األمطار ،واألضرار الناجمة عن الرياح العاصفة أو مياه
الفيضان الكاسحة تأثيراً كبيراً على الزراعة واحلصاد ،مما يؤثر ليس فقط على وزن قصب السكر املنتج وإمنا
أيض ًا على كمية السكر للوحدة من القصب ،وعلى جودة السكر املنتج .وتشكل املعلومات التي تتضمنها
التوقعات املناخية مقترنة مبعلومات الصناعة أداة قيمة لتقدير اإلنتاج ،وتخطيط اجلداول الزمنية للنقل
ال عما ينتج عن ذلك من تخطيط مالي لقطاع الصناعة
البحري وحتسني إستراتيجيات البيع والتخزين ،فض ً
واحلكومة .فالتقديرات املتعلقة بأحوال احملاصيل واألحجام املتوقعة من قصب السكر تشكل عوامل مؤثرة
في حتديد بداية ونهاية موسم عصر القصب ومن ثم حتدد أيض ًا فترات جاهزية املصانع للصيانة ،وحتسني
مستوى العمل بني املواسم .واملعلومات املناخية وثيقة الصلة أيض ًا بإدارة حرائق قصب السكر وعمليات
التأهب ملواجهة ظواهر الطقس املتطرفة.
اخلدمات املناخية
مرفق األرصاد اجلوية في فيجي هو مركز اخلدمات املناخية في ذلك البلد .وهو إدارة تابعة حلكومة فيجي
مقرها الرئيسي في مطار  Nadiالدولي ،ويبلغ عدد موظفيها نحو  100موظف ،وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو
 1,5مليون دوالر .وباإلضافة إلى دوره الوطني في التنبؤ واإلنذارات بأحوال الطقس ،يتمتع أيض ًا بصفة املركز
اإلقليمي املتخصص للرصد اجلوي التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية( .للتنبؤ باألعاصير املدارية)،
وينهض مبسؤوليات إقليمية عن خدمات األرصاد اجلوية املقدمة إلى الطيران ،والعمليات البحرية فوق جزء
كبير من منطقة جنوب غربي احمليط الهادئ ،مبا في ذلك عدة بلدان وأقاليم جزرية مجاورة .ومرفق األرصاد
اجلوية في فيجي مشارك نشط في أنشطة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وقد جرى تعزيز تطوره على مدى
عقود كثيرة من خالل االنتدابات والتدريب واملعدات وأوجه التفاعل املستمرة في العمل من جانب األعضاء
اآلخرين في املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية في املنطقة ،والسيما أستراليا ونيوزيلندا واليابان.
البيانات واملنتجات
حتتفظ شعبة اخلدمات والبحوث املناخية اخلاصة التابعة للمرفق بأرشيفات للبيانات ورقية وأخرى قائمة
على احلاسوب تتضمن سجالت تفصيلية تعود إلى أكثر من مائة عام مضت بالنسبة لبعض احملطات .وتتاح
البيانات مجان ًا على نطاق واسع على أساس التكلفة احلدية .وتقدم الشعبة مجموعة من اخلدمات املجمعة،
واخلدمات حسب الطلب ،مبا في ذلك ملخصات سنوية وشهرية شاملة عن املناخ معززة جيداً بصور
توضيحية ،ومجموعة من نواجت التوقعات املناخية التي تقترب من الوقت احلقيقي .وتشمل هذه امللخصات
ملخصات يومية لدرجات احلرارة وهطول األمطار بالنسبة للشهر اجلاري من  23محطة في أنحاء فيجي
تتاح املعلومات فيها إلكتروني ًا عن طريق اإلنترنت ،وإلى املستخدمني ذوي االشتراكات من دوائر احلكومة
واألعمال التجارية.
ويتم شهري ًا إعداد حتديث بشأن ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ،بالتعاون مع عدد من املعاهد األجنبية
املعنية باملناخ يتضمن بيان ًا تفصيلي ًا من سبع صفحات عن األحوال الراهنة لظاهرة النينيو – التذبذب
اجلنوبي ،والتوقعات بالنسبة للفصول املقبلة معززة بخرائط وجداول بيانات (الشكل  .)7.3ويتم إعداد
نواجت إضافية تعتمد على حتديث املعلومات املتعلقة بظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ،وتصمم خصيص ًا
لصناعة السكر ،باالشتراك مع معهد بحوث السكر في فيجي ،ولصناعة الكهرباء في مستجمع ميا ه M o
 nasavuفي منطقة  Viti Levuاجلبلية الوسطى ،حيث يشكل سد  Monasavuاملصدر الرئيسي للكهرباء
في فيجي.
العالقات مع املستخدمني
تقيم شعبة اخلدمات والبحوث املناخية اخلاصة عالقات عمل وثيقة مع منظمات عديدة تتأثر بالطقس
واملناخ .وهي تسجل تفاصيل جميع طلبات املعلومات التي يأتي أغلبها من الزراعة ،والبستنة ،واحلراجة،
وإدارة املياه ،وإدارة البيئة ،والبناء والسياحة .وأنشأت الشعبة نظام ًا إلدارة اجلودة سوف ميتثل قريب ًا ملتطلبات
معيار نظم إدارة اجلودة ملنظمة التوحيد القياسي ( )ISO( 9001:2008فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات).
وتنفذ دراسات استقصائية بشأن متطلبات العمالء ومدى ارتياحهم للنواجت واخلدمات وتقدمي اخلدمات.
ا
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أدنى من املعدل
املعتاد
 35في املائة
أعلى من املعدل
املعتاد
 46في املائة
أدنى من املعدل
املعتاد
 49في املائة
أعلى من املعدل
املعتاد
 10في املائة

املعدل املعتاد
 19في املائة

(ألف)

(باء)
املعدل املعتاد
 41في املائة

الشكل  :7.3عينة من معلومات التنبؤات املناخية الفصلية للفترة من نيسان /أبريل إلى حزيران /يونيو  ،2010مستمدة
من ،”ENSO Update 2009/2010 El Niño“ :مرفق األرصاد اجلوية في فيجي ،صدرت في  8نيسان /أبريل ( .2010ألف)
توقعات هطول األمطار املوسمية بالنسبة ملصنع  Penangفي الساحل الشمالي جلزيرة  ،Viti Levuفيجي ،مقدمة كتوقعات
احتمالية نظراً ألن املرجح هو هطول األمطار في األقسام الثالثة من دائرة توزيع املعدل املعتاد لهطول األمطار .وهذا يبني أن
هناك احتما ًال كبيراً لسقوط األمطار في جزء ثالثي من الدائرة العليا (أعلى من املعدل املعتاد) ،لكن التزال هناك فرصة من
ثالث فرص لهطول املطر في جزء ثالثي من الدائرة السفلى( .باء) كما هو احلال في «ألف» بالنسبة للموسم ذاته لكن في
موقع جبل  Monasavuالداخلي .Viti Levu ،و ُيظهر ذلك حالة غير عادية ملحوظة تنطوي على فرصة ضعيفة جداً لهطول
األمطار في الدائرة العليا الثالثية األقسام ،وفرصة كبيرة للهطول في الدائرة السفلى (بأدنى من املعدل املعتاد).

وترفق باستمارة الدراسة االستقصائية نواجت توقعات مناخية تستند إلى الشبكة العاملية وتتناول ما إذا كانت
النواجت أو اخلدمات التي تلبي املتطلبات قد ُقدمت بطريقة مناسبة التوقيت ،وميكن حتسينها بطريقة ما.
معاجلة تغير املناخ
يشكل تغير املناخ شاغ ً
ال كبيراً لفيجي ولدول نامية جزرية صغيرة أخرى بسبب تأثيرات ارتفاع مستوى
سطح البحر والزيادات املرجحة في حدوث اجلفاف ،والهطول الغزير لألمطار ،واألعاصير املدارية احملتملة،
فض ً
ال عن التغيرات في الشعاب البحرية ومصائد األسماك .وعلى سبيل املثال ،أشارت التقديرات الواردة في
تقييم اقتصادي تفصيلي أجراه البنك الدولي إلى أنه بحلول عام  ،2050إذا لم تتخذ إجراءات للتكيف ورهناً
بسيناريوهات الدراسة املتعلقة بتغير املناخ ،ميكن أن تشهد  Viti Levuمتوسط خسائر اقتصادية سنوية يتراوح
بني  23و 52مليون دوالر ،أي ما يعادل ما بني  2و  4في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي لفيجي .وخلصت دراسة
أجرتها منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي إلى استنتاج مؤداه أن املوارد الساحلية لفيجي هي األولوية
ال عن أهمية املوارد املتأثرة به.
العليا للعمل من حيث درجة يقني تغير املناخ وإحلاحه وشدته ،فض ً
وهناك حاجة قوية ملعلومات أفضل عن التغيرات املناخية املرجح حدوثها ،وعن التأثيرات التي ميكن توقعها
والسبل الفعالة للتكيف .ومؤسسات البحوث ،والسيما جامعة جنوب احمليط الهادئ ،ومقرها في ،Suva
فيجي ،ومشاريع البحوث من مثل برنامج املساعدة بشأن تغير املناخ في جزر احمليط الهادئ ،مصادر هامة
للمعلومات .وفيجي عضو في البرنامج اإلقليمي للبيئة في جنوبي احمليط الهادئ ،وتشارك في البرنامج اإلقليمي
بشأن تغير املناخ الذي تشمل مجاالت تركيزه الرئيسية تعزيز القدرات في مجالي األرصاد اجلوية واملناخ.
خامتة
جنحت فيجي في خلق قدرة فيما يتصل باخلدمات املناخية وضمان دوام هذه القدرة عن طريق املزج بني
مصالح القطاعني العام واخلاص ،وتوفير نواجت وخدمات جيدة ومبتكرة ومركزة على العمالء تلبي احتياجات
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تنمية البلد .وتشمل العوامل الرئيسية في هذا النجاح وعي ًا وطني ًا قوي ًا بتقلبية الطقس واملناخ ،يشمل ظاهرة
النينيو – التذبذب اجلنوبي ،واالهتمام املتزايد بتغير املناخ؛ وكذلك العالقات والشراكات الطويلة األجل
مع األوساط الدولية املعنية باألرصاد اجلوية ،ومع القطاعات احلساسة للمناخ في فيجي؛ واستمرار االهتمام
والدعم من جانب اجلمهور وحكومة فيجي.
وعلى الرغم من ذلك ،يواجه البلد ظروف ًا اقتصادية صعبة ،ويواجه مرفق األرصاد اجلوية في فيجي صعوبة
مستمرة في صيانة شبكة الرصدات املناخية عالية اجلودة ،وفي استبقاء مجموعة رئيسية من املوظفني ذوي
اخلبرة في مجال اخلدمات املناخية .وتبدو قدرات فيجي الفنية وترتيباتها املؤسسية ملعاجلة تغير املناخ ومجال
التكيف اجلديد واملتخصص غير كافية.
ومن الواضح أن فيجي كدولة نامية جزرية صغيرة في وضع يؤهلها لالستفادة من الدعم املعزز الذي ميكن
لإلطار العاملي للخدمات املناخية تقدميه.
7.5

أستراليا – متكني «صناعة» للخدمات املناخية

مقدمة
أستراليا هي سادس أكبر بلد في العالم ،ومتتد من املناطق املدارية عند خط العرض نحو  10درجات جنوب ًا
إلى خطوط العرض املتوسطة حول خط العرض  45درجة جنوباً .ومناخها من أشد مناخات األرض جفاف ًا
وأكثرها تقلباً .ويشهد اجلزء الشمالي من البلد ظروف ًا مناخية مختلفة جداً عن جزئه اجلنوبي ،بيد أن اجلزء
األعظم من البالد صحارى أو مناطق شبه قاحلة وغير مأهولة إلى حد كبير أو يقطنها عدد ضئيل من السكان
املتناثرين للغاية .وأستراليا هي إحدى أقل بلدان العالم كثافة سكانية (نحو  2.8شخص في الكيلومتر
املربع) .ومعظم السكان متركزون في املناطق الساحلية (في اجلنوب والشرق أساساً).
وعلى الرغم من تربتها القاحلة والرديئة ،تشكل الزراعة قطاع ًا هام ًا من قطاعات االقتصاد ،وتوفر حصائل
صادرات هامة .وهي مستهلك رئيسي ملوارد املياه املتاحة ،ومع أن نسبة  1في املائة فقط من األراضي
الزراعية في أستراليا مروية ،فإن هذا املجال يسهم تقريب ًا بربع القيمة اإلجمالية للسلع الزراعية التي ينتجها
البلد .وفي بلد تندر فيه موارد املياه و ُيتوقع أن يتزايد الضغط على هذه املوارد جزئي ًا نتيجة لتغير املناخ،
فإن تأثيرات تقلبية املناخ من سنة إلى أخرى والتغيرات الطويلة األمد في املناخ ميكن أن تكون قاسية .وقد
تطورت الدوائر املناخية األسترالية حملاولة احلد إلى أدنى قدر من هذه التأثيرات ،وركزت في املقام األول على
قطاعي الزراعة وموارد املياه.
التحديات املناخية التي تواجها أستراليا
تقلبية املناخ من سنة إلى أخرى وإمكانية التنبؤ بها
ستشهد أستراليا في فترة  10سنوات منوذجية نحو ثالث سنوات من األمطار «اجليدة» (وإن كانت األمطار
«اجليدة» تعني أحيان ًا الفيضان) وثالث سنوات من األمطار «الشحيحة» .وأثناء سنوات اجلفاف ،تكون
التأثيرات على القطاع الزراعي مدمرة وميكن أن متتد إلى قطاعات كثيرة أخرى أيضاً .وتنجم سنوات اجلفاف
غالب ًا عن ظاهرة النينيو ،بينما تتسبب ظاهرة النينيا غالب ًا في سقوط أمطار «جيدة» .ولئن كانت تأثيرات
ال من سنة ألخرى ،فإنها توفر أيض ًا وسيلة
ظاهرتي النينيو والنينيا تعني أن هطول األمطار يتغير تغيراً هائ ً
للتنبؤ باألحوال املناخية غير املعتادة قبل أشهر قليلة من حدوثها.
االجتاهات املناخية الطويلة األمد
شهدت أستراليا اجتاهات ملحوظة في املناخ على مدى العقود القليلة املاضية .وخالل اخلمسني عام ًا املاضية،
زاد متوسط درجة احلرارة بنحو  0.7درجة مئوية لكن بعض املناطق ازدادت درجة حرارتها مبقدار درجتني
مئويتني .وشهدت جميع أنحاء البلد عملي ًا زيادة في درجات احلرارة بقدر ما على األقل (الشكل .)7.4
وتترافق مع هذا االحترار التغيرات في تواتر األيام التي تسجل درجات حرارة قياسية ،وقد ُحطمت أرقام
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قياسية في درجات احلرارة بوتيرة متسارعة ،مما يشير إلى حدوث زيادات في موجات احلرارة .واالجتاهات
امللحوظة في هطول األمطار واضحة أيض ًا :فقد شهد معظم أستراليا زيادة في هطول األمطار على مدى
اخلمسني عام ًا املاضية لكن معظم هذه األمطار هطل في األجزاء القاحلة غير املأهولة من البلد (الشكل
 .)7.5ونقصت األمطار على طول السواحل الغربية واجلنوبية ،وفي اجلزء اجلنوبي الغربي من البلد حيث تقع
جميع املستوطنات احلضرية الرئيسية في مناطق يتناقص فيها هطول املطر .واالجتاهات امللحوظة مؤخراً في
اجلنوب الشرقي واجلنوب الغربي تتسق مع االجتاهات املتوقعة نتيجة لتغير املناخ.
األخطار املناخية األخرى
األجزاء الشمالية من البلد معرضة لألعاصير املدارية التي ميتد موسمها املعتاد من تشرين الثاني/
نوفمبر إلى نيسان/أبريل .ويتشكل نحو  13إعصاراً مداري ًا في املتوسط في املنطقة سنوياً ،ونحو
ستة أعاصير تصل إلى اليابسة .وحدث نقصان طفيف في عدد األعاصير التي مت رصدها في العقود
األخيرة ،األمر الذي قد يعود جزئي ًا إلى الزيادة في تواتر ظواهر النينيو ،لكن لم يحدث نقصان مقابل
في أعداد األعاصير املدارية الشديدة .وتزايد تركز السكان في املستوطنات احلضرية الساحلية الكبيرة
هو ظاهرة منتشرة على النطاق الوطني تتسبب في تزايد سرعة التأثر ببعض آثار األعاصير املدارية
التي يضاعف منها ارتفاع مستوى سطح البحر .وعلى مدى العشرين عام ًا املاضية أو نحو ذلك ارتفع
مستوى سطح البحر على طول األجزاء الشرقية واجلنوبية من أستراليا (حيث يتركز معظم السكان)
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الشكل  :7.4االجتاهات املسجلة في متوسط درجات احلرارة في أستراليا خالل فترة الـ  30عام ًا من  1970إلى  .2009شهدت
املناطق امللونة باللون األحمر زيادة في متوسط درجة احلرارة خالل هذه الفترة ،بينما شهدت املناطق باللون األزرق انخفاض ًا
وبرودة في درجات احلرارة .املصدر.Australian Government Bureau of Meteorology :
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االجتاه املسجل في إجمالي هطول األمطار السنوية
( 2009-1970باملليمتر 10 /سنوات)

الشكل  :7.5االجتاهات املسجلة في هطول األمطار اإلجمالي السنوي على أستراليا خالل فترة الـ  30عام ًا من  1970إلى .2009
شهدت املناطق باللون األخضر زيادة في هطول األمطار ،بينما شهدت املناطق باللون البني نقصان ًا فيها .املصدرAustralian :
.Government Bureau of Meteorology
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بنحو  3إلى  6سنتيمترات .بل وكان ارتفاع مستوى سطح البحر أكبر على طول الساحلني الشمالي
والغربي (  14إلى  20سنتيمتراً).
وتسببت موجات احلر في حدوث وفيات في أستراليا تزيد عما جنم عن أي خطر طبيعي آخر .وحدثت أكبر
تأثيرات في املدن اجلنوبية التي لم يتأقلم فيها السكان مع درجات احلرارة والرطوبة املتطرفة كما هو احلال
في الشمال .وأصبحت موجات احلر أكثر تواتراً وشدة نتيجة لتغير املناخ .وميكن أن تنجم عنها آثار صحية
خطيرة ،في حني ميكن للزيادة في الطلب على الطاقة الناجمة عن ذلك أن تسبب مشاكل في التزود بها.
كما ترتبط موجات احلر غالب ًا باحلرائق ،وتعتبر منطقة جنوب شرقي أستراليا إحدى أكثر مناطق العالم تعرض ًا
لها.
اخلدمات املناخية املقدمة
تقدم املعلومات املناخية حالياً ،بصفة أساسية ،من املركز الوطني للمناخ التابع ملكتب األرصاد اجلوية (املرفق
األسترالي الوطني لألرصاد اجلوية) باالشتراك مع مراكزه السبعة للخدمات املناخية اإلقليمية .ويدير املركز
سجل أستراليا املناخي ،ويقدم خدمات بشأن هذه البيانات ،ويجري عمليات مراقبة للمناخ ويقدم تنبؤات،
كما يدعم تطوير السياسة العامة املتعلقة باملناخ .وتُط ّور نواجت املعلومات املتعلقة بتغير املناخ من خالل مركز
بحوث الطقس واملناخ األسترالية ،وهو شراكة بني مكتب األرصاد اجلوية ومنظمة الكومنولث للبحوث
العلمية والصناعية .وهذه املنظمة واجلامعات نشطة جداً أيض ًا في تقدمي نواجت البحوث املناخية وتقدم
خدمات اخلبرة االستشارية املتخصصة في حني يقدم القطاع اخلاص خدمات هامة في قطاعي املياه والبناء،
وبصورة متزايدة في وضع السياسة العامة من أجل التخفيف من آثار تغير املناخ ،والتكيف معه.
تقدمي املعلومات املناخية
يحاول مكتب األرصاد اجلوية في تقدميه للخدمات املناخية إتاحة البيانات والتنبؤات عالية اجلودة املتوفرة
عبر موقع املكتب على الشبكة العاملية في أشكال سهلة االستخدام ومجانية .ومع ذلك اع ُتمد منوذج
السترداد التكاليف لتقدمي املعلومات غير املتاحة على موقع املكتب على الشبكة العاملية .ومع أن املعلومات
التزال مجانية فإن التكاليف املتكبدة هي لقاء وقت املوظفني الالزمني الستخالص البيانات أو إضافة قيمة،
مثل التحليالت اإلحصائية املتخصصة .والقصد هو التمكني إلى أقصى حد من النفاذ إلى املعلومات ذات
الصلة واملفهومة بدون تصميم معلومات خصيص ًا ألوساط محددة .وفي الوقت احلالي تتاح التنبؤات فقط
في النطاقات الزمنية الفصلية كما أنه ،على خالف معظم البلدان األخرى ،يعبر عن التنبؤات باعتبارها
احتمالية من حيث هطول األمطار (أو درجة احلرارة) التي تتجاوز املعدل املتوسط (الشكل  .)7.6وتوفر
املواد التعليمية تفسيرات بسيطة لألساس العلمي للمعلومات.
وتستهدف املعلومات املناخية جمهوراً عريض ًا لكن تقدم أيض ًا بعض املعلومات املصممة خصيص ًا لألوساط
املعنية باإلدارة الزراعية وإدارة املوارد الطبيعية ،وإن كانت معلومات تتعلق باألرصاد اجلوية بصورة بحتة،
وال تتضمن معلومات مباشرة عن التأثيرات املتصلة باملناخ على الزراعة أو إرشادات بشأن اتخاذ إجراءات
محددة .وهذه الوظائف وغيرها من مسؤولية مختلف عناصر خدمات املعلومات املناخية األسترالية.
ومع أن نهج املكتب موجه إلى حد كبير نحو العرض ،فإنه على اتصال وثيق بأوساط املستخدمني ،السيما
احلكومة .و ُيعد املكتب املعلومات ذات الصلة بالسياسة العامة لكنه ال يحاول التوصية باتباع سياسة معينة.
وهذا النهج فعال عندما يكون لدى أوساط املستخدمني خبرة فنية كافية لترجمة املعلومات املناخية إلى
إجراءات ،كما يتطلب التزام ًا من املكتب بتخصيص املوظفني الالزمني للتفاعل بشكل وثيق مع هذه األوساط.
ويعزز هذا االلتزام حالي ًا من خالل إنشاء عدد من الوظائف الرئيسية اخلاصة بالسياسة إزاء املناخ واملاء في
كانبيرا عاصمة البلد .ويتفاعل املوظفون الذين يشغلون هذه الوظائف تفاع ً
ال وثيق ًا مع الوكالة الوطنية
الرائدة بشأن تغير املناخ ،وهي إدارة تغير املناخ وكفاءة الطاقة .وباإلضافة إلى ذلك ،ونظراً لوجود شعبة
املكتب املعنية باملناخ واملاء في مكان واحد مع جميع اإلدارات األخرى على املستوى االحتادي ،فإن ذلك
يسمح للشعبة بإقامة عالقات عمل وثيقة معها.
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وعلى املستوى اإلقليمي ،ييسر التفاعل مع أوساط املستخدمني مركز إقليمي للخدمات املناخية مقره في
كل مكتب من مكاتب الواليات التابعة ملكتب األرصاد اجلوية .وتعمل املراكز اإلقليمية مبثابة «واجهات
املتاجر» الرئيسية للزبائن في تواصل وثيق مع إدارات حكومات الواليات واجلامعات وكيانات األعمال
التجارية.
تكييف املعلومات عن التأثيرات وفق احلاجة
ألستراليا واحد من أكثر نظم اخلدمات املناخية الزراعية جناح ًا في العالم ،األمر الذي يعود بدرجة كبيرة إلى أن
اإلعداد اخلاص خلدمات املعلومات توجهه األوساط املعنية بالبحوث الزراعية .وقامت بالدور الرائد في حتقيق
هذه املهمة وحدة بحوث نظم اإلنتاج الزراعي ،وهي منظمة تعاونية تضم باحثني من منظمة الكومنولث
للبحوث العلمية والصناعية ،وجامعة كوينزالند ،وإدارات الطاقة والصناعات األولية ،ومصائد األسماك،
باإلضافة إلى املوارد الطبيعية واملناجم .ومتثلت مقوماتها الرئيسية في الدور الرائد للبحوث الزراعية،
والشراكة الفعالة بني املؤسسات املعنية بالزراعة واملعنية باملناخ ،فض ً
ال عن املشاركة املبكرة واجلوهرية من
جانب صانعي القرار في مجال إدارة الزراعة واملوارد الطبيعية .ودعم هذه املبادرات متويل مشترك من جانب
احلكومة وأوساط الصناعة ألغراض البحث والتطوير.
وباإلضافة إلى ذلك ،أقامت وكاالت مثل معهد البحث والتطوير للجنوب األسترالي ،وإدارة الزراعة
واألغذية (غربي أستراليا) نظم معلومات ونظم ًا إرشادية محددة ترمي إلى حتقيق االرتباط بني علم
املناخ والهندسة الزراعية وصانعي القرار في املجال الزراعي في مناطقهم اخلاصة في جنوبي أستراليا
وغربيها .وفي غربي أستراليا ،تشمل األنشطة املتعلقة ببرنامج املخاطر املناخية والفرص الناشئة ،التنبؤ
بتغير املناخ ،والتنبؤ الفصلي ،والتنبؤ باحملاصيل ،والتدريب ،وتقدمي التنبؤات ،ومراقبة الطقس ،كما
تشمل توفير األدوات الالزمة إلدماج املناخ في القرارات اخلاصة بإدارة املزارع وإقامة حتالفات لدعم
هذه األنشطة.
وهناك إدراك واضح داخل املكتب مؤداه أن املعلومات التي ينتجها متثل مكون ًا واحداً من مكونات جناح نظام
اخلدمات املناخية .وقد تضمن النجاح في تطوير اخلدمات املناخية في أستراليا حتقيق التعاون مع مكاتب

70 %
65 %

80 %
75 %

70 %

75 %

70 %

70 %

70 %

65 %

65 %
65 %

60 %
55 %
50 %
45 %

60 %
70 %
75 %

35 %

60 %

75 %

40 %
30 %

55 %
60 %

65 %

55 %

70 %
65 %

75 %

70 %
70 %

25 %
20 %

60 %

احتمال جتاوز املعدل املتوسط لهطول األمطار
تشرين الثاني /نوفمبر  2010إلى كانون الثاني /يناير 2011
من إعداد National Climate Centre

الشكل  :7.6مثال لتنبؤ موسمي بهطول األمطار أصدره مكتب األرصاد اجلوية يظهر احتمال أن يتجاوز إجمالي هطول األمطار
في األشهر الثالثة املعدل الوسطي لهطول األمطار .ومن األرجح متام ًا أن تشهد املناطق ذات االحتماالت التي تزيد على  50في
املائة فص ًال ممطراً نسبي ًا مقارنة بالسنوات السابقة ،بينما يرجح متام ًا أن تشهد املناطق ذات االحتماالت األدنى من  50في املائة
فص ًال جاف ًا نسبياً .املصدر.Australian Government Bureau of Meteorology :
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منظمات كثيرة ،عامة وخاصة ،إلضافة قيمة إلى املعلومات املناخية األولية .فلدى هذه املنظمات التي
تشمل منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية ،واجلامعات ،وغيرها من معاهد البحث ،اخلبرة الفنية
لتوحيد املعلومات املناخية وترجمتها بأسلوب يزيد حتقيق الفوائد بصورة مباشرة للمستخدمني النهائيني.
وهكذا اضطلعت أوساط املستخدمني بدور رائد في تطوير خدمات مناخية معدة خصيص ًا بشأن التأثيرات،
في حني مكنت سياسة النفاذ املجاني واملفتوح للمعلومات املناخية التي اعتمدها املكتب من حتقيق هذا
التطوير.
وهذا التصميم اخلاص للخدمات ،وتوحيد املعلومات املناخية وحتويلها إلى إجراءات من ِق َبل مقدمي
اخلدمات يصل إلى املستخدمني النهائيني الذين كانوا سيهمشون لوال ذلك نتيجة عدم استطاعتهم استخدام
املعلومات املتأتية من املكتب .ويتيح مقدمو اخلدمات املناخية هؤالء إمكانية حتقيق مشاركة األوساط املعنية
بالبحوث القطاعية والسياسية العامة في تصميم اخلدمات املناخية وتشكيلها بدرجة هامة (ورمبا بشكل
أساسي) .ويستطيعون أيض ًا بروابطهم األوثق مع أصحاب املصلحة ترجمة املعلومات املناخية األولية إلى
توصيات عملية .وباإلضافة إلى ذلك ،ومع التزايد العام في عدم اليقني في التنبؤات على النطاقات الزمنية
األطول أمداً ،سيكون من غير املرجح إمكان التنبؤ بالبارامترات الدقيقة لألرصاد اجلوية ،بل وسيكون من
األصعب أيض ًا حتديد أنسب اإلجراءات التي يتعني اتخاذها ،وبالتالي يقع على عاتق مقدمي اخلدمات دور
بالغ األهمية.
ولعل هذه الفجوة بني املعلومات املناخية املتاحة من ناحية ،وآثارها العملية من ناحية أخرى ،أشد وضوح ًا
على اإلطالق على النطاق الزمني لتغير املناخ .وما هو مطلوب هو ترجمة البحوث واملعلومات املناخية إلى
أدوات ميكن للمزارعني على سبيل املثال استخدامها من أجل حتقيق التكيف.
خامتة
تعد خدمات املعلومات املناخية في أستراليا من أكثر خدمات املعلومات املناخية تقدم ًا وفعالية في العالم.
وهناك عدد من املكونات الرئيسية التي تسهم في جناح هذا النظام:
•

•

•

•

•
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مجموعات بيانات رصدات األحوال اجلوية التاريخية العالية اجلودة التي وضعها املركز املناخي الوطني
ويوفرها مجاناً.
إن املعلومات املناخية األولية تقدم في سلسلة من النطاقات الزمنية ،مشفوعة مبعلومات ُّ
حتقق ومواد
تفسيرية داعمة ،والكل في أشكال وبأسلوب في متناول طائفة واسعة من املستخدمني احملتملني.
هناك مشاركة حقيقية في تصميم وتقدمي وتقييم نواجت وخدمات املعلومات املناخية .وتتحقق هذه
املشاركة جزئي ًا من خالل التغذية املرتدة املباشرة باملعلومات واملالحظات والتعليقات من جانب
املستخدمني للمركز املناخي الوطني الذي يطور عندئذ تصميم ومحتوى نواجته اخلاصة ،لكن
وبدرجة أكبر من خالل الشراكات الوثيقة بني مقدمي املعلومات املناخية األولية (املركز املناخي
الوطني) واملعاهد مثل منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية واجلامعات ،حيثما أمكن
إجراء بحوث إرشادية بشأن النواجت وإقامة روابط أوثق مع مستخدمي املعلومات.
إن أفرقة البحث قامت بالدور الرائد في تقدمي خدمات املعلومات املناخية املصممة خصيص ًا للغرض
املنشود والتي لها خبرة فنية قطاعية ،وعزز تقدمي هذه اخلدمات دعم قوي من جانب األوساط املعنية
باملناخ.
من خالل هذه الشراكات ،تُرجمت املعلومات املناخية إلى تنبؤات وتقديرات للتأثيرات مالئمة
لصنع القرارات .وتطلب ذلك بحوث ًا وتعاون ًا فعا ًال يتجاوز علم املناخ .وثمة إدراك مؤداه أن تقدمي
املعلومات املناخية ينبغي أن يتجاوز مجرد تقدمي إنذارات بظواهر األحوال اجلوية اخلطيرة ،وأن يساعد
املستخدمني على حتقيق أقصى استفادة ممكنة من األحوال املناخية املؤاتية املفيدة.

•

7.6

قد اقترن االستثمار في خدمات املعلومات املناخية واإلنذار املبكر باالستثمار في آليات االستجابة
املبكرة وفي القدرة على العمل بناء على املعلومات .وتشمل هذه االستثمارات النظم الفعالة لتقدمي
اخلدمات التي تشمل اجلهات الفاعلة باإلضافة إلى املرفق الوطني لألرصاد اجلوية أو األرصاد اجلوية
الهيدرولوجية والتي تكفل وصول املعلومات املناخية إلى أوسع جمهور ممكن ،مبا في ذلك أشد
املجتمعات احمللية سرعة في التأثر.
البعد اخلاص باخلدمات املناخية
الصني – تعميم مراعاة ُ

مقدمة
أراضي الصني واسعة وذات تضاريس واضحة تعرضها لطائفة واسعة من أخطار األحوال اجلوية تشمل
الفيضان العارم الناجم عن األمطار ،واجلفاف ،واألعاصير املدارية (أعاصير التيفون) ،والصقيع ،ودرجات
احلرارة املنخفضة ،والرياح ،وال َب َرد ،والضباب الكثيف ،والعواصف الرملية /الترابية .ومقارنة ببلدان ومناطق
أخرى في نفس خطوط العرض ،فإن تأثيرات الظواهر املتطرفة هذه قاسية بصورة خاصة .فعلى سبيل املثال،
تعد الصني إحدى مناطق العالم التي تضربها أشد األعاصير املدارية قسوة مبتوسط يبلغ سبعة أعاصير تيفون
تضرب اليابسة الصينية كل عام .وكثيراً ما تكون تأثيرات األمطار الغزيرة املرتبطة بأعاصير التيفون ،والرياح
الشديدة وعرام العواصف في املناطق الساحلية خطيرة جداً .وباملثل ،ميكن أن تؤدي األمطار الغزيرة املدرارة
الناجمة عن هبوب إعصار التيفون على األراضي الداخلية إلى فيضان خاطف وإنهياالت أرضية.
ومنذ التسعينات ،أصبح كثير من ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة هذه أكثر تواتراً في الصني ،وذلك جزئي ًا
بسبب االحترار العاملي .ونظراً ألن الصني بلد نام ذو قطاع زراعي وبنية أساسية كبيرين وغير متطورين بصورة
كافية للصمود في وجه األخطار الطبيعية ،تتزايد التأثيرات الكبيرة لهذه الظواهر املتطرفة على التطورات
االقتصادية واالجتماعية .وفي املتوسط ،تؤثر مختلف أخطار األحوال اجلوية على أكثر من  48مليون هكتار
من األراضي املزروعة وعلى  380مليون نسمة كل عام ،مبا يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية مباشرة
تتجاوز  27بليون دوالر متثل نسبة  2.7في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي .والفيضان املدمر األخير واألوحال
وتدفقات الصخور التي جنمت عنه والتي حدثت في إقليم  ،Zhouquمقاطعة  Gansuمثال على ذلك،
ويؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات مناخية أفضل ميكنها التنبؤ بأرجحية حدوث هذه الظواهر ،وتوفر
املعلومات الالزمة لوضع اإلستراتيجيات املناسبة للتخفيف من آثارها.
ولئن كان كثير من األضرار قد تسببت فيه األخطار املرتبطة بهطول األمطار ،فإنه حتدث أيض ًا تغيرات في
درجات احلرارة .ففي الفترة من عام  1905إلى عام  2001زاد متوسط درجات حرارة الهواء في الصني مبقدار
 0.79درجة مئوية .وكان االجتاه الصعودي العام في متوسط درجات حرارة الهواء في الصني خالل النصف
الثاني من القرن العشرين أكثر بروزاً ،وبلغ  0.22درجة مئوية في العقد.
وتتأثر الصني برياح شرقي آسيا املوسمية التي حتمل معها األمطار في النصف الصيفي من العام بينما يكون
الشتاء جاف ًا نسبياً .إال أن املناطق الرئيسية التي تتهاطل عليها األمطار تتغير تغيراً كبيراً من سنة ألخرى،
وهكذا تتأثر مناطق مختلفة من البلد باجلفاف اإلقليمي واملطر الغزير والفيضان بدرجات متفاوتة كل عام.
والعوامل التي تؤثر على مناخ الصني معقدة جداً .فباإلضافة إلى ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ،فإن األثر
احلراري لهضبة  – Qinghaiالتبتية ،وتذبذب أرتيكا وعوامل أخرى ،تؤدي كلها أدواراً هامة وتعقد إلى حد
كبير التنبؤ اإلقليمي مبناخ املوسميات في الصني.
اخلدمات املناخية الراهنة في الصني
مراقبة أخطار املناخ والطقس
يجري املركز املناخي الوطني التابع لهيئة األرصاد اجلوية الصينية عمليات مراقبة عاملية للنظام املناخي،
وفي املقام األول التنبؤ املناخي قصير األجل ،ويشخص أسباب ظواهر الطقس واملناخ الكبرى .ومنذ عام
ُ ،1995روقبت ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة في الصني وعلى نطاق عاملي .ويجري التركيز على الظواهر
التي تتجاوز األرقام القياسية .ومعظم نواجت املراقبة متاح على موقع مركز بيجني املناخي على الشبكة
165

العاملية كما تنشر ملخصات عن ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة أسبوعي ًا على عامة اجلمهور عن طريق
الصحف.
وعندما حتدث ظواهر الطقس واملناخ الكبرى الشديدة التأثير تقوم هيئة األرصاد اجلوية الصينية باملراقبة في
الوقت احلقيقي وإجراء تقييمات بطريقة مناسبة التوقيت ،وتقدم خدمات استشارية لصنع القرار في مجلس
الدولة ،ووزارة املوارد املائية ،ووزارة الزراعة ضمن هيئات أخرى ،وتوفر إرشادات وخدمات علمية لإلدارات
والقطاعات ذات الصلة وعامة الناس باستخدام التلفزيون وغيره من وسائل اإلعالم.
التنبؤات املناخية
أجرت الصني تنبؤات مناخية قصيرة األجل طوال قرابة  50عام ًا وبدءاً من الستينات ،أعدت نواجت تنبؤات
شهرية وفصلية باملناخ عبر البلد ونشرتها .واستهدفت التنبؤات واخلدمات التشغيلية بوجه خاص الظواهر
املناخية القاسية التي تؤثر تأثيراً خطيراً على االقتصاد الوطني وعلى حياة الناس اليومية .وتغطي التنبؤات
ال
املناخية التشغيلية القصيرة األجل الراهنة نطاق ًا زمني ًا موسع ًا ( 10أيام  30 -يوماً) ،شهرياً ،وفصلياً ،فض ً
عن تنبؤات سنوية ،وأخرى بأعاصير التيفون ،وبأمطار البرقوق (اسم شاعري أطلقه الصينيون على موسم
األمطار ألنه يتزامن مع نضج البرقوق اليانع) (وهو املوسم املمطر في شمالي الصني) ،وتنبؤات بالرياح
املوسمية وموجات البرد.
وتستهدف نواجت التنبؤات املناخية التشغيلية السلطات صانعة القرار .وتشمل النواجت التنبؤات بدرجة احلرارة
وهطول األمطار عبر البلد خالل الشهر التالي .وتتناول التنبؤات عدد األعاصير املدارية التي تهب على
جنوبي بحر الصني وغربي احمليط الهادئ وتصل إلى اليابسة في الصني في الفترة من أيار/مايو إلى تشرين
األول/أكتوبر ،بينما تصدر أيض ًا تنبؤات بظواهر موجات البرد في الفترة من أيلول /سبتمبر إلى نيسان/
أبريل .وتقدم التنبؤات بدرجات احلرارة وهطول األمطار في فصلي الربيع واخلريف على نطاق البلد في نهاية
شباط/فبراير ،وآب /أغسطس من كل عام على التوالي .ويتم التنبؤ باالجتاهات املناخية الصيفية (حزيران/
يونيو – آب /أغسطس) في الصني وآسيا ،مبا في ذلك هطول األمطار ودرجات احلرارة في الصيف .وباملثل،
يجري التنبؤ بعدد األعاصير املدارية التي ستنشأ وتهب على أراضي الصني سنوياً ،ومبواعيد أول وآخر
األعاصير املدارية التي ُيتوقع أن تهب على أراضي الصني.
تقييمات تأثير املناخ
بذلت الصني جهوداً كبيرة لتقييم تأثيرات تقلبية املناخ وتغيره على الزراعة وقطاع الطاقة وموارد املياه وصحة
اإلنسان .وتشمل هذه التقييمات ما يلي:
•
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تقييمات تأثيرات أخطار األحوال اجلوية على الزراعة والتغيرات في موارد األرصاد اجلوية الزراعية
واألخطار التي تنشأ في سياق تغير املناخ مستقبالً؛

•

دراسات استقصائية متعمقة بشأن الرياح وموارد الطاقة الشمسية؛

•

تنبؤات بقوة الرياح في املزارع املعتمدة على الريح؛

•

تنبؤات أرصاد جوية لتحديد املواعيد املتعلقة بالطاقة والتشغيل اآلمن ملصادرها في الصيف؛

•

رسم خرائط ملخاطر جتلد خطوط إمدادات الطاقة الكهربائية في الشتاء؛

•

توفير األساس العلمي الالزم الستكشاف أماكن إنشاء شبكات الطاقة وتصميمها؛

•

تقييمات تأثير محطات توليد الطاقة على البيئة؛

•

إيضاح مدى جدوى املعلومات املتعلقة باملناخ بالنسبة لتحديد مواقع املزارع املعتمدة على الرياح،

ومحطات الطاقة النووية (التي تشمل تقييمات املخاطر املتعلقة بأعاصير التورنادو ،والرياح العاصفة
احلدية واألعاصير املدارية)؛
•

التقييمات الشهرية والسنوية ملوارد املياه في أحواض األنهار الكبرى األربعة (اجلزء األوسط املنبسط من
مجرى نهر  ،Yangtzeواجلزء األوسط املنبسط من مجاري النهر األصفر ،ونهر  ،Haiheونهر )Huaihe؛

•

تقييم احلجم اإلجمالي للموارد املائية السنوية في مختلف املقاطعات؛

•

مراقبة وتقييم هطول األمطار فوق مناطق أعالي األنهار التي تزود اخلزانات الكبرى باملياه؛

•

التنبؤات مبؤشر الرفاهة البشرية؛

•

•

البحوث املتعلقة باالرتباط بني األحوال اجلوية واألمراض (التنفسية ،واألمراض القلبية – املخية
الوعائية ،والتشوش النفساني ،وداء املفاصل ،واألمراض الهضمية)؛
بحث تأثيرات تغير املناخ على توزيع األمراض ،مثل مرض البلهارسيا ،واملالريا ،وحمى الدنك.

خدمات دعم القرار
قدمت هيئة األرصاد اجلوية الصينية مجموعة من خدمات دعم القرار ،ومن بينها:
•

•

•

تقييم الظواهر املناخية الكبرى وأسبابها لتوفير أساس علمي للوقاية من الكوارث والتخفيف من
آثارها واإلغاثة ،والرد على األسئلة املتعلقة بها املوجهة من عامة الناس (على سبيل املثال ،حتليل حالة
اجلفاف التي أصابت  Chongqingعام  ،2006وتقييم ندرة املطر املتجمد واسع النطاق تاريخياً،
والثلج والتجلد في جنوب الصني في عام )2008؛
حتليالت تتضمن معلومات مناخية أساسية عن األحوال اجلوية املصاحبة لألحداث االجتماعية
الكبرى من أجل التخطيط (على سبيل املثال دورة األلعاب األوملبية في بيجني ،والذكرى السنوية
الستون لتأسيس جمهورية الصني الشعبية ،ومعرض شنغهاي العاملي لعام  ،2010ودورة األلعاب
اآلسيوية في )Guangzhou؛
حتليالت مناخية تتضمن معلومات أساسية عن األحوال املناخية تتعلق بعمليات إعادة البناء بعد
وقوع األخطار في إقليم ( Wenchuanمقاطعة  ،)Sichuanوإقليم ( Yushuمقاطعة )Qinghai
وإقليم ( Zhouquمقاطعة  )Gansuتستخدم في عملية إصالح املباني واملنشآت ،وتصميم البنية
األساسية ومشاريع إعادة البناء.

وباإلضافة إلى ذلك ،واستناداً إلى مصالح احلكومة ،والتنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة والطلبات
على املشاريع الهندسية الكبرى ،نفذت خدمات دعم القرار املتعلقة بتغير املناخ وتأثيراته ،وعلى األخص
في مجال موارد املياه.
خامتة
على عكس الوضع في أستراليا حيث يحدث قدر كبير من التفاعل مع مستخدمي اخلدمات املناخية من
جانب مؤسسات أخرى غير املرفق الوطني لألرصاد اجلوية ،فإن هيئة األرصاد اجلوية الصينية هيئة حكومية
رئيسية مسؤولة عن تقدمي طائفة واسعة من اخلدمات املناخية .وفي الصني تشمل خدمات املعلومات املناخية
املتاحة املراقبة األساسية ألخطار األحوال اجلوية وظواهر الطقس واملناخ املتطرفة شهري ًا وفصلياً ،كما تشمل نواجت
التنبؤات املناخية فيما بني السنوات ،وتقييمات تأثير املناخ إلى جانب إجراء دراسات استقصائية للطاقة املتولدة
من الرياح والطاقة الشمسية وموارد املياه .وبالتالي فإن هيئة األرصاد اجلوية الصينية ،عوض ًا عن مجرد توفير
بيانات أساسية وخدمات تنبؤية ،متدّ عامة الناس واحلكومات على جميع املستويات واملستخدمني املتخصصني
بخدمات املعلومات دعم ًا لصنع القرار .فمحور تركيزها هو على مواجهة املخاطر املناخية ،واالستجابة ملقتضيات
أخطار األحوال اجلوية ،واستخدام املوارد املناخية .وقد تطورت آلية اخلدمات املناخية هذه على مدى السنوات
العشر املاضية من خالل اجلمع بني الدور الرائد للحكومة وتفاعل قطاعات متعددة ومشاركة املجتمع احمللي.
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ولئن كانت آلية تقدمي اخلدمات تختلف في أستراليا عنها في الصني ،فإن من الواضح في كلتا احلالتني أن
توفير اخلدمات املناخية الالزمة لتلبية احتياجات املستخدمني والتفاعل بني مقدمي اخلدمات ومستخدميها
في مختلف القطاعات االقتصادية ،أمران أساسيان .والنتيجة هي وجود نواجت معلومات مناخية محددة منتجة
بصورة مشتركة وسليمة علمي ًا وتلبي احتياجات املستخدمني .وحتى اآلن ،تعاونت هيئة األرصاد اجلوية
الصينية تعاون ًا فعا ًال مع وزارات الزراعة ،وموارد املياه ،واألراضي واملوارد ،واحلراجة ،والصحة .وأدت النواجت
ال عن الوقاية من األخطار والتأهب
واملعلومات املشتركة دوراً فعا ًال في األنشطة االجتماعية – االقتصادية فض ً
لها .إال أن فعالية تقدمي اخلدمات املناخية والفوائد احملققة منها مرهونة مبشاركة القطاعات واملستخدمني
الذين يتسمون بحساسيتهم إزاء املناخ .كما أن التنسيق والتفاعل والتغذية املرتدة باملالحظات والتعليقات
من القطاعات ذات الصلة أساسية للتقدمي الفعال للمعلومات املناخية وفهمها واستخدامها.
وتشكل املشاركة االجتماعية الواسعة عام ً
ال هام ًا إذا أريد للخدمات املناخية أن تؤدي دورها .وفي السنوات
األخيرة ،تفاعلت هيئة األرصاد اجلوية الصينية مع جميع قطاعات املجتمع ،مبا في ذلك من خالل التوعية
العلمية واحملاضرات لتزويد عامة الناس باملعلومات عن أخطار األحوال اجلوية وتأثيرات تقلبية املناخ غير
العادية وتغير املناخ على املجتمع بغية تعزيز املشاركة االجتماعية في اخلدمات املناخية وحتسني فهم املعلومات
املناخية ونشرها.
7.7

االستنتاجات

 - 1في بلدان مثل هايتي التي تطغى عليها مجموعة كبيرة من املشاكلُ ،يعد إدماج املعلومات املتعلقة
بظواهر املناخ والطقس املتطرفة في التخطيط وفي صنع القرار التشغيلي حيوياً ،إذا أريد حتقيق القدرة
على املقاومة على كافة مستويات املجتمع إزاء الكوارث احملتملة في املستقبل.
 - 2في موزامبيق ،كان فهم مناخيات الظواهر املتطرفة خطوة أولى نحو احلد من مخاطر الكوارث.
واخلطوات التالية هي في نفس الوقت مؤسسية ،مثل اجلمع بني الوكاالت الرئيسية لوضع
إستراتيجيات ملواجهة األخطار ،وتشغيلية ،مثل تنفيذ تلك اإلستراتيجيات ،مبا في ذلك استخدام
املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ التخاذ القرارات التشغيلية املالئمة في أبكر وقت ممكن بغية احلد
من املخاطر.
 - 3إن الدول النامية اجلزرية الصغيرة كفيجي معرضة بصورة خاصة مخاطر تقلبية املناخ وتغيره.
واالستجابة ملقتضيات هذه املخاطر تتطلب مستوى من اخلدمات املناخية ال ميكن الوفاء به كلية
على النطاق الوطني .إال أنه بتطوير مرفق مناخي وطني مفعم بالنشاط وتعززه مؤسسات إقليمية
وعاملية ،ميكن تقدمي اخلدمات الالزمة .وعندما ال جتد دولة جزرية صغيرة املوارد الالزمة للمشاركة
في املؤسسات اإلقليمية فإن هذا ميثل مشكلة .وفي هذه احلالة ،ينبغي إيجاد املوارد اخلارجية الالزمة
لتحقيق تلك املشاركة ،وتعزيز أهمية املشاركة اإلقليمية بحيث ميكن تأمني التزود املستدام باملوارد.
 - 4يتمثل أحد النماذج خلدمة مناخية جتاوبية ومالئمة ،كما هو احلال في أستراليا ،في مؤسسة وطنية
تتيح البيانات املناخية والنواجت األساسية مجان ًا بطريقة ِّ
متكن مجموعة واسعة من الوسطاء الذين
َّ
واملركزين على قطاعات محددة ،مثل اجلامعات وحكومات الواليات
يضيفون قيمة إلى اخلدمات
واخلبراء االستشاريني من القطاع اخلاص ،من تقدمي خدمات مناخية خاصة للمستخدمني.
 - 5يتمثل منوذج ثان خلدمة مناخية جتاوبية ومالئمة ،كما هو احلال في الصني ،في مؤسسة وطنية تشرك
مستخدمي املعلومات املناخية إشراك ًا مباشراً في اإلعداد املشترك للنواجت املعتمدة على أفضل العلوم
والبيانات املناخية املتاحة ،واملصممة لتلبية احتياجات املستخدمني.
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اجلزء 3

إنشاء اإلطار الع املي
للخدمات املناخية

الفصل 8

الفجوات والفرص املتعلقة
باخلدمات املناخية
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8.1

مقدمة

في حني أنه أحرز تقدم كبير في وضع عناصر مختلفة لقدرة عاملية للخدمات املناخية ،اليزال توفير واستخدام
املعلومات املناخية في الوقت الراهن قاصراً بدرجة كبيرة عن حتقيق فوائده احملتملة .ونستعرض في هذا
الفصل الفجوات وأوجه القصور في العناصر األساسية في توفير اخلدمات املناخية ،ويتعني عمله ملعاجلة هذه
العناصر .ويجمل هذا االستعراض استنتاجاتنا في الفصول السابقة ويعلق عليها من أجل زيادة التعريف
باقتراحنا املتعلق بتنفيذ وحسن إدارة اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،املقدم في الفصلني األخيرين من هذا
التقرير.
8.2

احتياجات املستخدمني والتواصل فيما بينهم

عدم التوافق بني االحتياجات وتوافر املعلومات املناخية وإمكانية الوصول إليها
يتطلب التقليل من املخاطر وحتقيق الفرص املتعلقة بتقلبية املناخ وتغير املناخ اتخاذ قرارات جيدة مستندة
إلى معلومات موثوقة ومناسبة عن املناخ في املاضي واحلاضر واملستقبل .كما يتطلب دمج ًا سليم ًا لتلك
املعلومات في عملية اتخاذ القرار .وميكن لالستخدام السليم للمعلومات املناخية أن يساعد األفراد على
اتخاذ قرارات متروية على املديني القصير واملتوسط تؤثر على مصادر رزقهم ،ومنظماتهم وأعمالهم للتقليل
من عدم اليقني الذي يؤثر على التخطيط الطويل املدى ،كيما ميكن أن يساعد احلكومات على اختيار
تدابير التكيف التي تقلل من أوجه الضعف إزاء تقلبية املناخ وتغيره .على أنه ال تتوفر لصانعي القرارات
على الصعيد العاملي ،وبخاصة في البلدان النامية وأقل البلدان منواً ،املعلومات التي تساعدهم في إدارة
املخاطر املناخية احلالية واملقبلة ،ويكونون غير متيقنني أحيان ًا من كيفية االستفادة مما قد يكون متاح ًا لهم
ال أن توفر لهم املعلومات التي يحتاجونها.
من معلومات وال يعرفون في بعض احلاالت ما إذا كان ميكن فع ً
وفي الكثير من احلاالت توجد املعرفة التي ميكن أن تساعدهم لكنها ال حتول إلى خدمات ميكنهم الوصول
إليها واستخدامها.
وفرة من اخلبرات واإلمكانات
قطاعات
أناس في
وأوضاع مختلفة .وبعض الطرائق
ٍ
رأينا أن املعلومات املناخية يستخدمها بطرق كثيرة ٌ
ٍ
استخدمت لعقودٍ  ،كما هو احلال في إدارة اخلزانات وتصميم املباني ،في الوقت الذي جند فيه أن بعضها
اآلخر هو نتيجة لبحوث حديثة وتكنولوجيات حديثة ،كما في التنبؤ باملالريا املوسمية أو التأمني اجلزئي في
املناطق الريفية .وفي بعض القطاعات ،تكون عمليات اتخاذ القرار مركزة بدرجة كبيرة كما في حالة الطاقة
والنقل ،في حني أن هناك قطاعات أخرى تكون فيها هذه العمليات مستفيضة وتشمل املاليني من صغار
املستخدمني ،مبا يتطلب جهوداً ضخمة لنشرها .وبعض القطاعات ،كالزراعة مثالً ،لديها خبرة طويلة في
االستخدام الروتيني للمعلومات الزراعية ،في حني أن هناك قطاعات أخرى ،كالصحة مثالً ،خبرتها جديدة
نسبيا في التعرف على اإلمكانات التي تنطوي عليها تلك املعلومات .وقد يكون هناك قطاع لديه خبرة قوية
في أحد البلدان بينما تكون خبرته ضئيلة في بلد آخر.
وتتمثل املتطلبات األساسية الثالثة في جميع القطاعات موضع البحث في التخطيط والعمليات وتقييم
األثر .ويتعلق التخطيط بالقرارات التي تستمر تأثيراتها على مدى ْأطر زمنية متتد لسنوات عديدة
وعقود ،وترتبط في أغلب األحيان بعمليات تخطيط واستثمار عامة ذات نطاق واسع ،ولكنها تتعلق
أيضا باالستثمار اخلاص في األعمال التجارية ،واملنازل ،واملزارع .وتنطوي اإلدارة التشغيلية على
عمليات متتابعة لصنع القرار ،غالبا ما ترتبط بالدورة السنوية للفصول ،كما في الزراعة واإلمداد باملاء
والطاقة ،والعمل اإلنساني ،والسياحة .ويرتبط تقييم األثر بالنشاط املهم املتمثل في تقييم تأثير القرارات
ال تقييم الرش للحد من املالريا في ضوء الظروف املناخية لكفالة
التشغيلية والتخطيطية .إذ يتعني مث ً
التطبيق الصحيح للعالقة السببية .وتتوفر بالنسبة للمتطلبات الثالثة أمثلة ممتازة كثيرة لالستخدام
الفعال للمعلومات املناخية ولكنها تظل في غالبية األحيان محصورة في موقع أو قطاع واحد وال حتظى
بدعم كخدمة متاحة على نطاق واسع بصورة روتينية.
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والتأثير احملتمل الستخدام املعلومات املناخية كبير للغاية .والسبب في ذلك هو أن نطاق األنشطة االقتصادية
التي تتأثر باالعتبارات املناخية ضخم لدرجة أن أي حتسينات صغيرة في اإلنتاجية وفي فعالية االستثمار ،أو
في احلد من اخلسائر ،تترجم إلى مكاسب كبيرة إذا ما طبقت على نطاق واسع في القطاعات املعنية .ويصدق
هذا أيض ًا على سبل كسب العيش ،ألن الباليني من الناس يعتمدون في أرزاقهم على سبل لكسب العيش
قائمة على املوارد الطبيعية ومعتمدة بدرجة كبيرة على العوامل املناخية .غير أن الفجوات الكبيرة في توافر
املعلومات للمستخدمني وانعدام القدرة على تقدمي اخلدمات املناخية تعني أن هذه الفوائد الواسعة االنتشار
احملتملة ال تتحقق في كل القطاعات أو في كل البلدان.
االحتياجات املتعلقة بالبيانات واملنهجية
يتصل العائق الرئيسي على املستوى الفني أمام توفير اخلدمات املناخية مبوارد البيانات وباملنهجيات.
وستخضع أوجه القصور في توفر البيانات وإمكانية الوصول إلى البيانات بصورة أكثر حتديداً في الفرع
التالي .وتتنوع أوجه القصور في املنهجية بشكل أو بآخر ،ولكن يبدو في أحيان كثيرة أنها تتصل بثالث
مسائل :توحيد املقاييس ،والنشر ،ونقل التكنولوجيا .وفي احلاالت التي تنشأ فيها احتياجات متكررة
ومركزة مثل إجراء حسابات هندسية لضغط الرياح على املباني أو لتقدير التبخر والنتح احملتملني في الزراعة،
تكون الطرائق جيدة التطوير والتدوين وميكن للهيئات الوطنية أو اجلمعيات املهنية اعتمادها رسمياً .ومع
ذلك ،وحتى في هذه احلاالت ،قد ال يتجاوز وضع هذه الطرائق النطاق الوطني.
وفي احلاالت األقل مباشرة ،أو التي تتسم بانخفاض القدرات ،وبخاصة في البلدان النامية ،قد يناضل
املستخدم أو مقدم اخلدمة من أجل حتديد وتطوير طرائق موحدة متصلة بالقرارات أو حتى للعثور على ممارسة
جيدة يسترشد بها في ما يواجهه من مشاكل ،وخاصة في معاجلة املطالب املتزايدة إلدارة املشاكل بصورة
منهجية وإدماج املعلومات املستقاة من التنبؤات املوسمية ومن تغير املناخ .وتواجه الطرائق ضرورة التعامل
مع بيانات غير كاملة ألنه ال توجد إال أماكن قليلة تتوافر لها املجموعات الكاملة من البيانات التي حتتاجها
األدوات والطرائق في غالبية األحيان .كما تدعو احلاجة إلى وجود معلومات عن املمارسات اجليدة املتعلقة
بعملية توفير اخلدمات ،من أجل إدارة البيانات املناخية ،وحتليل البيانات وإشراك املستخدمني ،مثالً .ويعد
كل من وضع ونشر املعايير الدولية ،واملمارسات اجليدة ،وما يتصل بذلك من معلومات ،مجا ًال من املجاالت
الرئيسية للمتطلبات التي سيتناولها اإلطار العاملي للخدمات املناخية.
تطبيق التنبؤات املناخية الفصلية
ثمة مجال كبير لتحسني استخدام املعلومات املتصلة بالتنبؤات املناخية الفصلية .إذ أن إدخال حتسينات
على درجة تطور التنبؤات املناخية املوسمية ،جلعلها قادرة على استخالص املزيد من إمكانية التنبؤ خارج
املناطق املدارية مثالً ،يحسن من إمكانات تطبيقها .وكما أشير إلى ذلك في الفصل األول ،فإن استخدام
معلومات احتمالية وغير يقينية هو أمر يتسم بطبيعته بصعوبة إبالغه واستعماله ،ويتطلب قدراً كبيراً
من االلتزام واخلبرة الستخالص ما يحتويه من قيمة بصورة منهجية .وفي احلني الذي حتقق فيه عدد من
النجاحات ،في إدارة موارد املياه والتنبؤات املتعلقة باملالريا مثالً ،الزال يتعني تطوير هذه العمليات بصورة
كاملة وتوسيع نطاقها لكي تستخدم على النطاق اإلقليمي والعاملي .وعلى أيه حال ،فإنها ال متثل سوى جزء
من االستخدامات احملتملة التي ميكن تطويرها في قطاعات مختلفة ومن ثم هناك احتماالت هائلة لتحقيق
فوائد كبيرة من التنبؤات الفصلية في الكثير من القطاعات.
وتنشأ فجوة كبيرة في قدرة البحوث نتيجة ألن جزءاً كبيراً من البحوث املتصلة باملناخ التي جتري حالي ًا تتم
في البلدان املتقدمة النمو .وسوف يكون من الضروري بناء قدرات البلدان النامية على إجراء البحوث في
املسائل التي تنشأ عن تقلبية املناخ وتغير املناخ من أجل تيسير حتويل نتائج البحوث التي أجريت في أماكن
أخرى إلى خدمات وطنية ومحلية مهمة .ومتثل زيادة التعاون بني معاهد البحوث في البلدان املتقدمة النمو
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والبلدان النامية ،مع زيادة االستثمارات في املراكز املناخية اإلقليمية التي يوجد بها قدرات بحثية ،من بني
اإلجراءات احليوية لسد هذه الفجوة.
تغير املناخ – أحد مجاالت االحتياجات اجلديدة
في حني أن مديري القطاعات يكونون عادة على علم جيد مبسألة تغير املناخ ومبا له من آثار عامة محتملة
على قطاعاتهم ،فهم عادة أقل علما باآلثار احملددة التي يحدثها وبإجراءات التكيف املناسبة التي يتعني
عليهم اتخاذها .ومع ذلك ،ثمة رسالة قوية تتمثل في أن األدوات القائمة حاليا إلدارة تقلبية املناخ وتذبذبه
توفر حلو ًال جاهزة لالستجابة لتحديات التكيف .وقد بدأت بعض البلدان في إعداد وتنفيذ خطط وطنية
للتكيف وللدعوة لتبني نهج إلدارة املخاطر .والبلد أو املشروع املتكيف بصورة جيدة مع الظروف املناخية
احلالية هو بلد أو مشروع يكون سابق ًا لغيره في التأهب للظروف املستقبلية.
وثمة متطلب عاجل يتمثل في توفير توجيه صريح عن كيفية تعديل األدوات املوحدة أو املشتركة
للقطاعات ،مثل مواعيد الزراعة أو تصميم املصارف ،الستيعاب التغيرات املناخية احملتملة احلدوث
في املستقبل ،حيث ميكن توفير بعض املعلومات املفيدة .وفي بعض احلاالت ،ميكن بسهولة تعديل
إحدى الطرائق القائمة على أساس االجتاهات السائدة حاليا واإلسقاطات املستندة إلى توقعات عامة ،مثل
تصميم عمليات تكييف الهواء فيما يتعلق بدرجات احلرارة املرتفعة .ومع ذلك ،فبالنسبة للتخطيط
ألطر زمنية أطول ،التي تنطوي على احتماالت أكبر بدرجة كبيرة أو حتى عند عبور نقاط ميكن أن
حتدث تغييرا جذريا في املسائل التي يلزم معاجلتها ،ال يوجد إال عدد ضئيل من الطرائق احملكمة التي
ميكن تطبيقها بثقة في التخطيط الطويل األجل للتكيف ،إن ُوجدت أي طرائق .ويتمثل أحد العواقب
املترتبة على أوجه عدم اليقني هذه في تزايد الطلب على املعلومات املناخية املرتبطة باتخاذ القرار من
أجل دعم املزيد من الدراسات ،وحتليل البيانات وتطوير املنهجيات التي تستهدف االهتمامات احملددة
للقطاعات والصناعات.
ميثل متطلب جوهري آخر املعلومات التي يعول عليها بشأن التغيرات احملتملة في املتغيرات املناخية عند
جتاري أو مدينةٍ أو وادٍ  ،مثالً .وسيتطلب ذلك طرائق
ملشروع
النطاقات املهمة لصانعي القرار  -ملزرعة أو
ٍ
ٍ
أكثر تنظيم ًا جتمع بني قدرات النماذج التقريبية لتغير املناخ العاملي والسيناريوهات املرتبطة باملناخ املستقبلي
للمشروع ،إلى جانب البيانات التاريخية للمناخ والنماذج احمللية لألرصاد اجلوية .وقد استخدم هذا النهج
عدد من األفرقة ،مثل بوابة املعلومات « »UKCP09التي ترعاها حكومة اململكة املتحدة وأداة التحليل
اإلقليمي لتحالف دراسة تأثيرات مناخ احمليط الهادئ
(.)http://www.pacificclimate.org/tools/regionalanalysis
وستطرح اجلهود الرامية إلى احلد من انبعاث غازات الدفيئة أيض ًا أسئلة تتطلب معلومات مناخية أكثر
تعقيداً وأوسع نطاقاً ،مثل األسئلة املتعلقة بكيفية تأثير مشاريع تشجير الغابات على إمدادات املياه ،وعن
أفضل األماكن ملصانع الطاقة املتجددة ،وعن توفر مياه التبريد الالزمة حملطات الطاقة النووية.
ولغرض التكيف مع اآلثار والتخفيف من حدتها ،سيتم توفير البيانات واملشورة العلمية مع ما يقترن بها
من عدم يقني وكمعلومات احتمالية وذلك حتى مبعدل أكثر تواتراً مما كان عليه احلال في املاضي .وينبغي
أن يكون تطوير القدرات التي تساعد املستخدمني ومقدمي اخلدمات على تكوين ما يلزم من فهم وثقة
ومهارات لتحديد قيم االحتماالت ودرجة عدم اليقني واستخدامهما بصورة أفضل في اتخاذ القرارات
واإلجراءات هدف ًا مهم ًا لإلطار العاملي للخدمات املناخية.
صناعة اخلدمات املناخية الناشئة
يختلف استخدام املعلومات املناخية بصورة عامة من قطاع آلخر كما أنه يفتقر إلى التطوير املنتظم.
ويرجع هذا في جزء منه إلى أن «صناعة» اخلدمات املناخية ال تزال في املهد وتفتقر إلى أساس عاملي قوي
متماسك من حيث املنهجيات والشبكات والقيادة والتنسيق .وقد حظي استخدام هذه املعلومات برعاية
مجتمع األرصاد اجلوية أساسا من خالل آليات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،غير أن العمليات األكبر
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حجما املتصلة بالتنبؤ بالطقس ألقت بظاللها على استخدام املعلومات املناخية التي لم حتظ إال بدعم
ضئيل نسبيا من قطاعات املستخدمني أنفسهم .وفي إطار كل تنظيم قطاعي ،يتعني عليها أن تتصارع
مع مائة موضوع آخر مهم للقطاع ،األمر الذي فيه نزعة إلى إفراز سيل قليل التطور وضيق نسبي ًا ومتقطع
قطاع آلخر .ويجب أن يكون أحد األدوار الرئيسية لإلطار العاملي للخدمات املناخية هو توفير
احلرفية من ٍ
برنامج ينمو ويربط اخلدمات املناخية في جميع البلدان والقطاعات من خالل مسعى عاملي أكثر متاسك ًا
ٍ
ونضجاً.
التعرف على ُنهج مختلف البلدان
ينظر إلى اخلدمات املناخية في بعض البلدان من خالل مفهوم السوق ،بتوجه قوي صوب مفهومي
«الزبائن» و »املستخدم يدفع» ،بينما الفلسفة السائدة في بلدان أخرى هي أن اخلدمات املناخية
سلعة عامة ،وبهذه الصفة ينبغي أن حتظى بالدعم الكامل من احلكومة .وفي جميع النماذج تقريب ًا
يتم دعم جمع البيانات وتوفير البحوث الداعمة من امليزانية العامة .وبالنسبة للبلدان النامية التي
تسعى لتب ِّني مفهوم «املستخدم يدفع» ،من غير احملتمل أن يلبي هذا النهج بصورة كاملة احتياجات
املستخدم ،مبا في ذلك االستجابة للمستويات العالية من حساسية املناخ وحتقيق التنمية املستدامة.
وباإلضافة إلى ذلك ،توجد في كثير من األحيان أوجه قصور في القدرات قائمة منذ أمد بعيد يلزم
التغلب عليها.
وبينما تتنوع ظروف البلدان فيما يتصل باملناخ ،إال أن هناك متطلبات كثيرة مشتركة بينها تتراوح من
تبادل البيانات واملنهجيات إلى تبادل اخلبرات بشأن املسائل االقتصادية واملؤسسية ذات الصلة .وسوف
يحتاج اإلطار العاملي للخدمات املناخية للمحافظة على نظرة عريضة شاملة لالحتياجات في كل من
البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية والسعي بنشاط إلى خلق الفرص جلميع البلدان للتفاعل وتشاطر
املعلومات واخلبرات.
الشراكات واجلهات الوسيطة
حتتاج التطبيقات العملية للمعلومات املناخية عادة إلى شراكة منظمات أو أشخاص تغطي النطاق الالزم من
اخلبرات املتعلقة بالقاعدة املعرفية للقطاع ،كما حتتاج إلى عمليات اإلدارة وصنع القرار وعلم املناخ .وبصفة
عامة ،تكون هذه الفرق صغيرة وتعتمد على االتصاالت اجليدة بأفرقة أخرى ومصادر خارجية للبيانات
واخلبرات .وهي متثل حاضنات مهمة للتطبيقات اجلديدة والفعالة وحتتاج إلى رعاية صريحة من خالل التزام
منظمات بالشراكات وإلى بذل جهود واعية خلفض احلواجز بني التخصصات واألفرقة.
وتتمثل إحدى اجلهات الفاعلة املهمة في إيجاد وإيصال اخلدمات املناخية في الوسيط ،وهو اجلهة أو املنظمة
التي متد اجلسور بني املعارف املتخصصة والتطبيق الفعلي .ومن أمثلة ذلك موظفو اإلرشاد الزراعي واملدرسون
وخبراء الصناعة والعاملون في وسائط اإلعالم واملهندسون واملدربون ومحللو السياسات .فبمجرد دخول
إحدى املنهجيات مرحلة النضج ،بعد اختبارها وتدوينها بصورة جيدة ،ينتقل تطبيقها من مرحلة البحث
والتطوير إلى االستخدام التشغيلي الروتيني والتحسني املستمر .وتتزايد بصفة مستمرة أهمية العناصر
الوسيطة في هذه املرحلة من االستخدام املوسع واملضاعف للحجم وحتتاج إلى أن تكون مشارك ًا فعا ًال في
أنشطة اإلطار العاملي للخدمات املناخية.
التواصل بني املستخدمني ومنتديات التواصل
ال كبيراً فيما
هناك أمر واضح متاما -وهو أن االنتشار الواسع والفعال للمعلومات املناخية يتطلب تفاع ً
بني العديد من املنظمات واألشخاص ،مبا في ذلك من احلكومة ،واملجتمع املدني واملجتمعات احمللية
واألعمال التجارية ،ويجب أن يشارك فيه صانعو القرارات وخبراء املناخ واألخصائيون القطاعيون.
وال حتدث هذه التفاعالت مبحض الصدفة وإمنا تتطلب برامج متنوعة موجهه نحو املستخدمني مثل
املؤمترات الصناعية ،وحلقات العمل التدريبية ،واجلمعيات املهنية ،وأفرقة العمل القطاعية والشاملة
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لعدة تخصصات ،والدراسات البحثية املتكاملة ،واملنشورات الفنية ،واللجان الوطنية ،واملنتديات
اإلقليمية ،والبرامج الدولية .ومتثل كل هذه األمور أدوات أثبتت جدواها في الكثير من املجاالت
ولكن وجودها في مجال اخلدمات املناخية ينحصر فقط في أشكال لم تكتمل بعد .وهذه فجوة
رئيسية ولكنها تتيح في الوقت نفسه فرصة كبيرة سيتناولها ويعززها برنامج التواصل بني املستخدمني
في اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،استكما ًال للتفاعالت القائمة بني مقدمي اخلدمات املناخية
ومستخدميها.
8.3

نظم الرصد ونظم تبادل املعلومات

الرصد الطويل األجل للغالف اجلوي واألرض واحمليط مهم بصفة خاصة كأساس لرصد تقلبية املناخ
وتغيره .فمن الضروري ،لتقييم فعالية السياسات املنفذة للحد من تغير املناخ ولتحسني مناذج وأدوات
التنبؤ به .كما أن الرصدات ضرورية إلدارة تقلبية املناخ ،ألسباب تشمل تقييم أوجه الضعف
االجتماعي واالقتصادي وتطوير اخلدمات املناخية الالزمة للتكيف .وتوفر نظم الرصد املتزايدة
االعتماد على السواتل تغطية عاملية ملجموعة من املتغيرات املتصلة باملناخ وإن كان ذلك ال يتم عادة
إال في «شكل بحوث».
الفجوات في النظم العاملية لرصد الغالف اجلوي
في الوقت الذي ُأحرز فيه تقدم مطرد في تشغيل وتعزيز النظم العاملية لرصد الغالف اجلوي ألغراض املناخ،
هناك مناطق في العالم ،وحتديداً في املناطق التي تتسم بضعف تغطية الشبكة التقليدية ،لم تشهد إال حتسن ًا
ضئيالً .ويصدق هذا بصفة خاصة على كثير من البلدان النامية ،مبا في ذلك أجزاء كبيرة من أفريقيا واملناطق
القطبية التي تعتمد بدرجة كبيرة على البيانات الساتلية.
وال ميكن سد الفجوات في التغطية في احلني .إذ أنه يستلزم تصميم ًا جيداً وتخطيط ًا فعا ًال ،وتنفيذاً تقدمي ًا
ومستداماً ،كما يستلزم وجود قدرات صيانة مستمرة .ويتعني حتديد املناطق التي هي في أمس احلاجة إلى
البيانات لدعم اخلدمات املناخية وإعطاؤها أولوية في التنفيذ .وينبغي لكل البلدان إعطاء أولوية متقدمة
لضرورة إقامة شبكات تتوفر لها املوارد الكافية باعتبار ذلك مكون ًا أساسي ًا للتخطيط من أجل التكيف مع
تغير املناخ ،كما ينبغي لها أن حتدد هذا املطلب في اإلستراتيجيات الوطنية للتكيف ،مبا في ذلك في برامج
العمل الوطنية للتكيف.
وثمة حاجة إلى إدخال حتسينات على شبكات الرصد في املناطق احلضرية والريفية على السواء .ونتيجة
لتزايد السكان في املناطق احلضرية ،سوف حتتاج هذا املناطق إلى رصدات محسنة لدعم قرارات التكيف
اخلاصة باملناطق احلضرية .وينبغي عدم إهمال املناطق الريفية النائية التي تخلو من البيانات التقليدية،
ألن الرصدات فيها مهمة لتحسني نوعية النماذج والتنبؤات املناخية .وعالوة على ذلك ،كثيراً ما تعتمد
املجتمعات التي تعيش في مناطق ريفية نائية على سبل لكسب العيش تتسم باحلساسية الشديدة لتقلبية
املناخ وتغيره .ومن املرجح أن حتتاج هذه املناطق النائية إلى أدوات رصد أوتوماتية ال حتتاج إلى من
يشغلها ،ولهذا ستحتاج بلدان نامية كثيرة إلى دعم مالي وفني مستمر لكفالة وجود عمليات مستدامة
ومتينة.
ويحتاج اإلبالغ وحتتاج املعايير وجودة البيانات إلى اهتمام متزايد .إذ توجد في الوقت الراهن أوجه قصور
شديدة في تواتر اإلبالغ من الكثير من احملطات إلى املراكز الوطنية والدولية وإمكانية االعتماد عليه ودقته.
كما أن توافر البيانات عن التغيرات في األدوات واملواقع ،وهما عنصران مهمان للتكيف مع أي تغيرات
اصطناعية في قياسات املناخ ،ليس مالئم ًا هو اآلخر.
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وتؤثر هذه الفجوات بصفة خاصة على فهم املناخ اإلقليمي والتنبؤ به وعلى رصد تغير املناخ الذي يجب،
في الظروف املثالية ،أن يكون مستمراً ومتسق ًا وطويل األجل .وثمة مشكلة رئيسية تتمثل في أن معظم
نظم الرصد املتصلة باملناخ طورت ألغراض غير رصد املناخ -عموما لدعم التنبؤ بالطقس  -كما أن األسلوب
احلالي إلدارتها ال يكفل استخدام املدخالت بأقصى ما ميكن للمساهمة في احلصول على خدمات مناخية
فعالة .وينبغي تعزيز شبكات الرصد املستخدمة حاليا للتنبؤ بالطقس واالرتقاء مبستواها من أجل تلبية
االحتياجات من اخلدمات املناخية.
الثغرات في الرصدات املناخية التاريخية
هناك ثغرات في السجالت التاريخية للمناخ نتيجة عدم انتظام الرصدات ،والقيود التي تفرضها سياسات
الوصول إلى البيانات ،واملشاكل الفنية .وتشمل هذه األخيرة أموراً من قبيل النماذج غير املالئمة أو السجالت
التاريخية غير املرقمنة ،ونظم جتهيز البيانات وحفظها املتقادمة العهد .وثمة مجال لتحسني هذه السجالت
التاريخية عن طريق استعادة وتأمني الرصدات التاريخية املسجلة على ورق وحتويلها إلى صورة رقمية.
وينبغي أيض ًا حتسني كل من تبادل البيانات وحفظها ووضعها في شكل فهارس مصورة ،وهذا يصدق أيض ًا
على إعادة معايرة وجتهيز وحتليل السجالت الطويلة األجل وينبغي إجناز ذلك في أثناء العمل من أجل حتقيق
الوصول الكامل وغير املقيد إلى البيانات واملنتجات.
وميكن أيض ًا استخدام البيانات الساتلية والبيانات املوضعية ،مع غيرها من التقنيات مثل إعادة التحليل،
لتحسني تغطية وجودة السجالت التاريخية.
الثغرات في النظم العاملية لرصد احمليطات
حتى عهد قريب لم تطبق رصدات احمليطات إال بصورة محدودة خارج نطاق صناعتي الشحن البحري وصيد
األسماك .غير أن هذه الرصدات اكتسبت أهمية بالغة في حتسني التنبؤات املناخية الفصلية ولوضع تنبؤات
لنطاقات زمنية متتد لعشرات السنني .ونظام رصد احمليط جديد نسبي ًا لألغراض املناخية والتزال معظم
عناصر النظام بحاجة إلى جهود وطنية إضافية كبيرة لبناء وإدامة تنفيذها .وميكن اختزال التحديات الرئيسية
التي تواجه النجاح خالل العقود املقبلة في احلاجة إلى متويل طويل األجل وحتسني هياكل املنظمات الدولية
والوطنية لبناء وإدامة نظام لرصد احمليطات يكون متعدد التخصصات بالفعل ويتسم بالتماسك والتنظيم
واالستدامة.
وبحلول نهاية  ،2008استكمل نحو  60في املائة من التصميم األولي لعام  1999للنظام العاملي لرصد
احمليطات .وفي حني اليزال هناك الكثير من العمل الذي يتعني القيام به ،تشمل اإلجنازات الواضحة حتى اآلن
في بناء نظام رصد احمليطات ،نشر أكثر من  3000عوامة رصد لألغراض الزراعية و  1250عوامة طافية على
السطح .غير أن هذه األجهزة ال تأخذ ع ّينات من أعماق احمليط وال توفر بيانات تتعلق باخلصائص البيولوجية
والكيميائية للمحيط ،وهي أيض ًا عناصر مهمة لعلم املناخ .واجلهات الرئيسية لتنفيذ نظم رصد احمليطات
هي منظمات البحث التي يكون ملشاريعها غالب ًا أطر زمنية قصيرة األجل وتكون أهدافها مرتبطة أساسا
بالبحوث .وقد توسع عدد قليل من شبكات البحوث إلى ما هو أبعد من الغرض واإلطار الزمني املخططني
لها أصال من أجل توفير رصدات مستدامة مفيدة ،غير أن الكثير منها يعمل بأجهزة من احملتمل تغييرها
بإشعار مدته قصيرة ،وبتبادل محدود للرصدات التي يتم جمعها وبضمان محدود الستمرارية الرصدات
األساسية على األجل الطويل.
ومن املثير للقلق بصفة خاصة هشاشة الترتيبات املالية الداعمة ملعظم اجلهود احلالية .ولم يحرز سوى تقدم
ضئيل في إنشاء مؤسسات محيطية أو مناخية لالضطالع مبهمة كفالة استدامة نظام لرصد احمليطات ذي
نوعية مالئمة للمناخ .وهذا عيب يتعني معاجلته بسرعة .ويحتاج مجتمع السواتل إلى تشجيع في مواصلة
جهوده لرصد املتغيرات املناخية األساسية ،وبخاصة في املناطق التي يوجد بها قدر ضئيل من البيانات ،مبا في
ذلك املناطق القطبية ،واحمليطات ،واملناطق النامية ،واملناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة.
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واليزال هناك نقص في تقاسم بيانات الرصدات احمليطية ،وبخاصة بالنسبة ملقاييس املد واملتغيرات
املناخية البيوكيميائية األساسية .ورغم إحراز تقدم في بعض اجلوانب املتصلة باستعادة قاعدة البيانات
التاريخية للمحيط ،ال يزال هناك حاجة أيض ًا إلى مواصلة اجلهود في مجال إنقاذ البيانات ورقمنه البيانات
وتقاسمها.
الثغرات في النظم العاملية لرصد األرض
تولى أهمية متزايدة للبيانات األرضية لتقدير شدة تغير املناخ وحتسني فهم تغير املناخ وتقلبيته ،ولتقييم
األثر والتخفيف ،وقد أدى االعتراف بأهمية هذه العوامل إلى إحراز تقدم كبير في نظم رصد األرض .غير
أن التقدم ال يزال بطيئ ًا أو منعدم ًا في بعض املجاالت املهمة.
واليزال التقدم بطيئ ًا في استقطاب دعم مؤسسي للشبكات املوقعية ،مما أدى إلى وجود شبكات التزال
ضعيفة التنسيق واملواءمة رغم اجلهود الكبيرة التي بذلها مجتمع البحوث إلبقائها في حالة تشغيل .و اليزال
الغرض من إيجاد شبكة مرجعية شاملة وجيدة التنسيق للرصدات املوقعية ألكمل نطاق ممكن من التغيرات
ال إلى حد كبير .ومن شأن إنشاء هذه الشبكة
املناخية األساسية األرضية قائماً ،غير أن التحدي اليزال متواص ً
أن يوفر بيانات رصد مقترنة بتفاصيل فيما يتعلق بتطبيق هذه البيانات في إثبات صحة النموذج ،ودراسة
العمليات ،وفي إثبات صحة الرصدات املتأتية من سواتل رصد األرض.
وتدعو احلاجة إلى بذل جهود من أجل كفالة نقل الرصدات البالغة األهمية لفهمنا للنظم األرضية ،مبا في
ذلك الغالف املائي والغالف احليوي والغالف اجلليدي ،من قاعدة التمويل املوجه أساس ًا نحو البحوث إلى
شبكة رصد آمنة ذات أجل أطول تلتزم التزام ًا تام ًا باملبادئ املتعلقة برصد املناخ في النظام العاملي لرصد املناخ
وفيما يتعلق بالرصدات العاملية للمتغيرات الهيدرولوجية .وفي حني أن املرافق الهيدرولوجية الوطنية مسؤولة
بشكل عام عن إجراء الرصدات الالزمة لشبكات خط األساس املختلفة ،إال أنه توجد وكاالت وطنية ودولية
أخرى كثيرة مشاركة .ومن الواضح إذاً أن ثمة حاجة إلى مواصلة التنسيق داخل املجال الهيدرولوجي.
والرصدات املسجلة ألغراض غير األغراض املناخية ،ولكنها مهمة للمناخ ،ال يتم توفر أحيان ًا بسبب أهميتها
االقتصادية أو أهميتها اإلستراتيجية الوطنية .وعالوة على ذلك ،فإن عملية حتليل وإعادة حتليل السجالت
التاريخية ،سواء منها السجالت املوقعية أو القائمة على السواتل ،تتقدم ببطء وحتتاج أن تنظر فيها بصورة
عاجلة الوكاالت التي توجد السجالت بحوزتها ،بالتشاور مع املستخدمني احملتملني لتلك السجالت.
معاجلة الثغرات في املعلومات االجتماعية  -االقتصادية ألغراض اخلدمات املناخية
ال
رصد املتغيرات االجتماعية واالقتصادية أمر حيوي لفهم تأثيرات املناخ وأوجه الهشاشة املتصلة به ،فض ً
عن أهميته في التنبؤات املتصلة بتغير املناخ البشري املنشأ .واملجاالت االجتماعية واالقتصادية معقدة
ال عن وجود متطلبات خاصة بسياقات محددة ووجود ثغرات كثيرة في املعلومات وعدد
ومتنوعة ،فض ً
قليل من اخليارات البسيطة املتصلة بالتوصيات الفنية بشأن جمع البيانات .غير أنه ميكن اإلشارة إلى بعض
مجاالت نوعية للعمل تبرز باعتبارها أولويات.
وثمة حاجة واضحة إلى تعاون وتنسيق أوثق لكفالة توفر املعلومات االجتماعية االقتصادية الالزمة
وجودتها .وتتمثل إحدى الوسائل لتحقيق ذلك في إنشاء قواعد بيانات عن حساسيات املناخ القطاعية وعن
منهجيات إدارة تقلبية املناخ ،فضال عن قواعد بيانات تتضمن املعلومات الالزمة للتقييم املنهجي للمخاطر
املتصلة باملناخ .وبدرجة ما ،ال تتعلق املشكلة باالفتقار إلى البيانات بقدر ما تتعلق باحلاجة إلى التفاعل مع
املستخدمني .كما أن هناك نقص ًا في النهج املوحدة املتعلقة بالبيانات وحتليلها والتي ميكن ملقدمي اخلدمات
املناخية استعمالها بثقة .وأفضل وسيلة ملعاجلة هذا النقص هي معاجلته من خالل تعاون العلماء في املجاالت
االجتماعية  -االقتصادية في املسائل ذات الصلة بالبيانات ومن خالل أعمال برامج البحث الدولية املعنية
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باألبعاد البشرية لتقلبية املناخ وتغيره .كما أن مسائل الوصول إلى البيانات هي أحد مصادر القلق في مجال
املعلومات االجتماعية  -االقتصادية.
معاجلة املسائل املتصلة بتبادل البيانات والوصول إليها
تتحسن التكنولوجيات املتاحة لتبادل البيانات واملعلومات املتصلة باملناخ مبعدل سريع .وتضطلع املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية حاليا بتنفيذ نظام معلومات قادر على توزيع الرصدات واملعلومات على الصعيد
العاملي وتوفير النفاذ إلى نفس مجموعات البيانات بناء على طلب املستخدم .ولهذا النظام نقاط التقاء عاملية
تغذي نقاط ًا إقليمية وتتيح إمكانية الوفاء بالسياسات الوطنية املتعلقة بالبيانات جلميع مقدمي اخلدمات.
ويتوقع أن ينفذ هذا النظام بصورة كاملة بحلول عام  ،2015وأن تتاح بعض العناصر بحلول عام .2012
وينبغي لإلطار العاملي للخدمات املناخية أن يستفيد من هذا النظام وغيره من نظم املعلومات املناسبة في
تبادل البيانات واملعلومات.
ورغم االجنازات العظيمة في نظم الرصد وتبادل البيانات ،توجد قيود أو مصاعب ملموسة فيما يتصل
بالنفاذ إلى الكثير من قواعد البيانات املهمة ألغراض املناخ .وهناك عدد من مرافق األرصاد اجلوية ومعاهد
البحث الوطنية قد ال تكون في وضع يجعلها تتيح الوصول إلى بياناتها دون فرض قيود على االستخدام.
وقد يرجع سبب ذلك في بعض األحيان إلى سياسات وطنية أو مؤسسية معنية ،وقد يرجع في أحيان أخرى
إلى محدودية القدرات البشرية والتكنولوجية أو إلى اختالف اآلراء بشأن كيفية الوصول بالقيمة االقتصادية
للبيانات املجمعة إلى احلد األقصى.
ومع ذلك ،تقبل البلدان بصفة عامة املبدأ القائل بإتاحة أنواع معينة من مجموعات البيانات مجان ًا
وبعدم فرض أي قيود على التبادل الدولي لها؛ والتحدي القائم إذا هو استعمال اآلليات التداولية
الدولية ،داخل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أساساً ،للتوصل إلى اتفاق بشأن ماهية البيانات واملنتجات
املناخية الضرورية الالزمة لتوفير خدمات مناخية فعالة والتي يجب تقاسمها دعم ًا حلماية األرواح
واملمتلكات ورفاه جميع الدول .وقد جنح هذا النهج في وضع القرار  40للمنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية الصادر عن مؤمترها الثاني عشر بشأن تبادل بيانات ونواجت األرصاد اجلوية والبيانات املرتبطة بها
والتي تشمل مجال املناخ في األرصاد اجلوية من حيث املبدأ ،غير أن تنفيذها بصورة عملية في هذا
املجال قد اقتصر على التبادل الروتيني ملجموعة محدودة من الرسائل التي يطلق عليها اسم CLIMAT
و  CLIMAT TEMPفيما بني املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية التي تستعمل نظام االتصاالت العاملي للمنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية.
واملناخ ال يحترم احلدود السياسية .ونحن نعتقد أن احلواجز التي تعترض النفاذ إلى مجموعات البيانات
القائمة واستخدامها بصورة مفيدة متثل قصوراً كبيراً وأنه ينبغي للحكومات والوكاالت املسؤولة عن بيانات
املناخ أن تولى اهتماما أكبر من ذلك بكثير إليجاد سبل للحد من هذه احلواجز والتفاوض بشأنها ،مبا في
ذلك من خالل عمليات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،حيث ينبغي إعادة تقييم تنفيذ القرار  ،40من
حيث انطباقه على البيانات املتصلة باملناخ ،وتوسيع نطاق تطبيقه.
8.4

البحوث

سوق تتطلب املعلومات الشاملة واملوثوقة عن تقلبية املناخ وتغيره التي ميكن استخدامها كأساس للخدمات
املناخية في املستقبل مزيدا من جهود البحث والتطوير .وقد كشف التقدم احملرز في فهم مختلف عناصر
نظام األرض التي تسهم في املناخ – مبا في ذلك العوامل الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية  -االقتصادية -
عن مقدار التعقيد الهائل للنظام وترابطه .ويتطلب حتسني قدرتنا على التنبؤ باملناخ وتأثيره فهم ًا أفضل
للنظام بكامله ،وبخاصة العمليات التي تربط بني العناصر املختلفة .كما أن توفير اخلدمات املناخية املتصلة
بالقرارات سيحتاج إلى إجراء بحوث لدعم تطويرها وتطورها .وسوف يحتاج ذلك إلى تعزيز التعاون بني
مجتمع العلوم الفيزيائية وعلماء البيولوجيا وعلماء االجتماع .وتتمثل إحدى الثغرات في برامج البحث
التي تدعم اخلدمات املناخية في االفتقار إلى بحوث تساهمية شاملة لعدة تخصصات يضطلع بها الفنيون
179

والباحثون وواضعو السياسات واملمارسون في القطاعات التي تتأثر باملناخ .إذ ينبغي أن يكون وضع طرائق
عملية إلدماج املعارف املناخية في عمليات صنع القرارات عبر القطاعات ضمن املجاالت التي تركز عليها
البحوث التي يدعمها اإلطار.
ويلزم القيام بجهود دولية منسقة إلنتاج معلومات مناخية موثوقة ويتم التصرف على أساسها ،تتضمن
تنبؤات ذات نطاقات زمانية ومكانية أكثر دقة .كما أنها مطلوبة من أجل إتاحة املعلومات واخلدمات
الناجتة بأسلوب مفيد وجيد التوقيت لصانعي القرارات .وبصفة خاصة ،يلزم إحراز تقدم في املجاالت
التالية:
•

•

•

•

•

•

حتسني موثوقية املعلومات املناخية ،مبا في ذلك التنبؤات ،والسجالت التاريخية ،والظروف املناخية
احلالية ،املستندة جزئي ًا إلى حتسني النفاذ إلى رصدات وبيانات شرحية متت مراقبة نوعيتها
تقدمي بيان عملي لتأثير املناخ في مختلف القطاعات التي تعد فيها الصلة غير مفهومة فهما جيدا
في الوقت الراهن  -مثل ،العالقة بني تقلبية املناخ واإلصابة باألمراض واآلفات
حتسني القدرة على التنبؤ بتأثيرات تقلبية املناخ وتغير املناخ باستخدام إسقاطات أكثر موثوقية للنطاق
الفعلي للنواجت املناخية احملتملة مع مراعاة أوجه الضعف والعتبات املتصلة بالقرارات واإلجراءات
حتسني قدرة املستخدمني على إدماج معلومات مناخية يكتنفها عدم اليقني في ما يتخذونه من
قرارات ،مبا في ذلك اإلبالغ عن عدم التيقن وتوضيحه ،بحيث يتمكن املستخدم من إدماج مجموعة
من االحتماالت فيما يتخذه من قرارات
تقييم شبكات ونظم الرصد احلالية والوصول بها إلى املستوى األمثل؛ وتصميم واختبار تكنولوجيات
رصد جديدة منخفضة التكلفة
تقدمي بيان عملي عن كفاءة استخدام املعلومات املناخية في حتسني النواجت في السياقات العملية
لصنع القرارات

النمذجة والتنبؤ
من اإلجنازات الكبيرة التي حتققت تطور معارفنا عن العمليات املناخية وبناء مناذج للنظم املناخية تتيح
تكوين إسقاطات للتنبؤات املوسمية وتغير املناخ .والتوقعات الراهنة هي أن االستثمار في البحوث العلمية،
املقترن بالتطورات التكنولوجية ،سيؤدي إلى مزيد حتسن فهمنا لنظام املناخ وقدرتنا على وضع تنبؤات
بشأنه .وسيكون ذلك ضروري ًا من أجل معاجلة الكثير من األسئلة املصاحبة للتكيف مع تقلبية املناخ وتغيره.
وثمة حاجة خاصة إلجراء بحوث على التنبؤ لفترات متتد لعشرات السنني ،بالنظر إلى أن ذلك يعكس أفقا
تخطيطا جوهريا في صنع القرارات.
وفي الوقت الذي الشك فيه أنه توجد مهارات في مجال التنبؤات واإلسقاطات املتعلقة باملناخ ،وأنها
آخذه في التزايد ،فإنها تنطلق من أساس منخفض .ومن جهة أخرى ،أصبحت التنبؤات بالطقس
على مدى أيام قليلة مقبلة دقيقة لدرجة إصدار بيانات قاطعة مث ً
ال عن توقيت جهة باردة عبر مدينة
من املدن أو عن توقيت ومكان وصول إعصار مداري إلى الكتلة األرضية وصدورها بصورة روتينية
مبستويات عالية من املوثوقية .وبالنظر إلى أن نطاق النواجت احملتملة للتنبؤات املناخية الفصلية واألطول
أجال يكون أعرض كثيرا منه في حالة الطقس ،فإنه يتعني إبالغ التنبؤات املناخية على نحو يعكس
درجات أعلى من عدم اليقني .ومن الضروري لزيادة فائدة هذه املعلومات زيادة التفاصيل املكانية
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والزمانية للمعلومات واحلد من أوجه عدم اليقني في هذه التنبؤات ،مع توفير مؤشرات على صحتها
فيما يتعلق باتخاذ القرارات.
دعم القرارات
ثمة فرصة مهمة سانحة لتعزيز اخلدمات املناخية على أساس قدرتنا احلالية على التنبؤ وفهمنا احلالي لنظام
املناخ .وفي حني أن استخدام التنبؤات املناخية قد يكون أصعب بكثير من استخدام التنبؤات املتعلقة
بالطقس بسبب ارتفاع درجة عدم اليقني ،التزال هناك فائدة كبيرة ميكن حتقيقها في حالة توفر نظم قرارات
جيدة التصميم جاهزة .وإلى جانب عدم اليقني ،ميكن أن تعزى قلة استخدام اخلدمات املناخية إلى قيود
أخرى أكثر أهمية ،مثل إمكانية الوصول ومدى الوجاهة .واخلطوة املتوسطة في التنبؤ بتأثيرات املناخ هي
التأكد من أهميتها بالنسبة للقرارات .وألن التنبؤات املناخية تترجم إلى إجراءات موصى بها ولكن لم تتطور
بعد بصورة جيدة ،ال تزال التنبؤات قليلة االستخدام إلى حد كبير .ونتيجة لذلك ،فإننا ال نستفيد بصورة
كاملة في الوقت الراهن من أوجه التقدم احلديثة في العلم .وعلى ذلك ،ومع أن تقدم العلم بطبيعة احلال أمر
حيوي ،فإن من املرجح أن تستند التحسينات الرئيسية في اخلدمات املناخية في السنوات املقبلة إلى حتسني
االستفادة من الفهم الراهن لنظام املناخ ومن حتسني فهم أهمية املعلومات ملا يتخذ من قرارات.
الثغرات في فهمنا لتأثيرات املناخ وسرعة التأثر بها
يبني الفصالن  5و  6من هذا التقرير أن التنبؤات املتعلقة بتقلبية املناخ وأحوال الطقس املتطرفة ال تكون
في أحيان كثيرة تنبؤات جيدة .إذ تتوزع هذه التأثيرات بصورة غير منتظمة عبر املجتمعات والنظم
اإليكولوجية .فبعض قطاعات املجتمع كالفقراء والشباب وكبار السن  -تكون أكثر ضعفا من غيرها إزاء
تقلبية املناخ وتغيره .كما أن بعض القطاعات االقتصادية تكون أكثر حساسية للمناخ من غيرها.
وباإلضافة إلى حتسني التنبؤات املناخية ،فإننا نحتاج أيض ًا إلى حتسني فهمنا لكيفية تأثير املناخ على
الناس .ونحتاج بدرجة كبيرة إلى استخدام البحوث العلمية في إبراز أوجه الضعف قبل أن تضيع
فرصة معاجلتها .وباملثل ،يجب علينا أن نحدد طرائق تتيح لصانعي القرارات االستفادة باخلدمات
املناخية للحد من أوجه الضعف وملساعدة الناس والقطاعات على التكيف بوسائل تتسم بالفاعلية
والكفاءة .ويبرز الفصل  3من هذا التقرير ضرورة أن تعمل البحوث الشاملة لعدة تخصصات على
حتسني فهمنا لعمليات اتخاذ القرارات في املجتمعات التي تواجه حتديا في التكيف مع تقلبية املناخ
ال تأثيرات املناخ على األمراض املختلفة
وتغيره .ومن املجاالت التي تشهد نقاش ًا علمي ًا مستمراً مث ً
التي تتسم بحساسية للمناخ .فمن احملتمل أن حتدث تغيرات في انتقال عدوى املالريا نتيجة لالحترار
العاملي مثالً ،ولكن تفاصيل هذه التغيرات غير واضحة إلى حد بعيد بسبب التفاعل املعقد للتأثيرات
املناخية املباشرة وغير املباشرة .ففي حني أن من املتوقع أن تكون هناك تأثيرات مباشرة على اإلصابة
باملالريا واألمراض األخرى بسبب التغيرات البيئية ،مثالً ،ستؤدي التغيرات في سلوك اإلنسان إلى
حدوث تغيرات إضافية في البيئة وفي التعرض للمرض قد تؤدي إلى بعض اآلثار املباشرة أو إزالتها أو
عكس اجتاهها .وثمة أمراض كثيرة أخرى قد ال تتسم بنفس القدر من احلساسية املباشرة كاملالريا،
ولكن اإلصابة بها مازالت تتأثر بتقلبية املناخ وتغيره .إن التنبؤ بكيفية تأثر هذه األمراض ،ومن ثم
السيطرة على حدوثها ،ليس باألمر الهني.
تبيان الفائدة العملية
إن أوجه عدم اليقني في التنبؤ بالظروف املناخية في املستقبل ،والتأثير املعقد للمناخ على النواجت املهمة،
وصعوبة حتديد استراتيجيات االستجابة املناسبة للتأثيرات املتنبأ بها تشير كلها إلى ضرورة توفير بيانات
عملية واضحة لكيفية استعمال اخلدمات املناخية بصورة فعالة .وقد أشير إلى بعض األمثلة الستعماالت
اخلدمات املناخية في الفصلني اخلامس والسابع من هذا التقرير .وسوف تساعد هذه البيانات العملية في
بناء الثقة في اخلدمات املناخية حيثما ال تكون هذه الثقة موجودة ستوفر فرص ًا للتحسني املستمر واملمارسات
املبتكرة فضال عن أنها ستتيح تقدمي توصيات.
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8.5

بناء القدرات

يحتاج بناء القدرات إلى االستثمار في األشخاص واملمارسات واملؤسسات من أجل حفز وتنمية
القدرات قصد تقييم وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ بصورة فعالة بتوفير املعلومات املناخية املتصلة
باتخاذ القرارات .ويتعني أن تتضمن أي مبادرة شاملة لبناء القدرات إشراك أصحاب املصلحة في
إنتاج وإيصال املنتجات املناخية وفي إعداد اخليارات املتصلة بالقرارات ،وفي إبداء املشورة بشأن
استخدام املعلومات املناخية واستخدامها .وتتطلب أنشطة بناء القدرات التي ترمي إلى حتسني جميع
عناصر إطار اخلدمات املناخية أن يكون لدى املسؤولني عن تلك اخلدمات توجه نحو اخلدمات بوسائل
تستجيب لطلبات املستخدمني املتوازنة مع قدرات علم املناخ .إذ إن من شأن إشراك املستخدمني في
التصميم والتقييم املستمرين للمنتجات واخلدمات ،املتوازن مع قدرات علم املناخ ،أن يساعد في
تطوير اخلدمة .وثمة اعتراف باحلاجة إلى مشاركة مستدامة ومتروية من جانب املستخدمني وموفري
اخلدمات.
ويورد الفصل الرابع من هذا التقرير بيانا بأنشطة بناء القدرات القائمة حاليا في أنحاء العالم وبالفجوات
القائمة في هذه األنشطة .واألنشطة احلالية مجزأة بدرجة كبيرة وتختلف في التركيز من بناء قدرات البلدان
النامية على تقدمي اخلدمات املناخية إلى حتسني اخلدمات املوجهة لقطاعات معينة ،مروراً بتحسني الطاقات
التكيفية ملجموعات مستهدفة بعينها .والشيء غير املوجود حالي ًا هو إستراتيجية عامة لتحديد الفجوات
الرئيسية في إطار اخلدمات املناخية وتطبيق املوارد بصورة منظمة للتعامل معها.
وقد ابرز هذا الفصل الثغرات في الرصدات ونظم تبادل البيانات والبحوث ،التي يجب معاجلتها من أجل
تقدمي خدمات مناخية فعالة على الصعيد العاملي .غير أن معاجلة هذه الثغرات تتطلب بناء قدرة لكفالة
وجود خبرة ،وبنية أساسية ،وعالقات وسياسات مؤسسية جاهزة ملساندة هذه اخلدمات املناخية .وعلى وجه
التحديد ،يتعني تطوير القدرات التالية:
القدرة البشرية
من الضروري تدريب كفاءات علمية بشرية عالية املهارة ،وبخاصة في املناطق النامية من العالم.
ويجب أن ينظر إلى بناء القدرات والتدريب كعالقة طويلة األجل لإلنصات والتعلم بني مقدمي اخلدمات
تعاون
واملستخدمني .وحتتاج هذه العالقة إلتاحة الوصول إلى البيانات ،والطرائق ،واألدوات إلى جانب
ٍ
املجتمع والقدرة على توليد املعارف .ومن الضروري رصد وتقييم البرامج وإدماج الدروس املستفادة في
البرامج للخروج بنتائج مفيدة.
وبصفة أعم ،فإن تعميم تعليم تغير املناخ في املناهج الدراسية على جميع املستويات التعليمية سيكفل
وجود وعي أكبر بتأثيرات تقلبية املناخ وتغيره وبالسبل الفعالة إلدارتها.
الطاقات املتعلقة بالبنية األساسية والقدرات املؤسسية
يتعني إيجاد واليات واضحة في الكثير من البلدان لكي تسير اخلدمات املناخية بصورة سليمة .ويجب تعيني
مقدمي خدمات رسميني وقد يستلزم األمر تنفيذ عمليات وإجراءات لإلدارة في املؤسسات املعنية.
وملا كان طابع التكيف مع تغير املناخ يختلف باختالف املوقع ،فإنه يتعني تطوير ما لدى املجتمعات
احمللية والشعوب األصلية من معارف في مجال النظم اإليكولوجية على مدى فترات زمنية طويلة.
ومع ذلك قد يطغى تغير املناخ وتقلبيته على هذه اآلليات التقليدية .فثمة حاجة ملحة إذاً للنهوض
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بالطاقة البشرية واملؤسسية من أجل تعزيز التفاعل بني املعارف العلمية وممارسات املجتمعات احمللية
والشعوب األصلية.
وال تستطيع معظم البلدان أن توفر في الوقت احلاضر إال اخلدمات املناخية األساسية (الفصل الرابع) ،ومتتلك
شبكات رصد غير مناسبة وقواعد بيانات مناخية طورت بصورة غير مالئمة ولديها قدرة محدودة على
توليد وتطوير منتجات املعلومات والتفاعل مع املستخدمني .والقدرات اإلقليمية غير مناسبة بصورة عامة
لدعم اخلدمات الوطنية.
وحتى في البلدان املتقدمة النمو ،ال توجد سوى قدرة محدودة على توفير خدمات مناخية فعالة .وثمة
حاجة كبيرة إلحداث زيادة كبيرة في القدرة احلاسوبية املتاحة ملراكز الطقس واملناخ على الصعيد العاملي من
أجل التعجيل بالتقدم احملرز في حتسني التنبؤات .وقد أوصت القمة العاملية إلعداد النماذج من أجل التنبؤات
املناخية التي عقدت في عام  2008بان تكون هناك نظم حوسبة مكرسة للمناخ أقوى بألف مرة على األقل
من نظم احلوسبة املتاحة حالياً.
القدرة اإلجرائية
يتعلق جزء حيوي من تطوير نظم التنبؤ بتحسني االتصاالت بني العلماء واملستخدمني .إذ أن وجود اتصاالت
جيدة أن تكون نواجت النماذج املناخية مفيدة التخاذ القرارات وأن يفهم املستخدمون ما ميكن بصورة
واقعية التنبؤ به ،كما ضمن إمكانية التعويل على التنبؤات التي يستخدمونها لتطبيقات معينة .وينبغي
للمتخصصني من كل قطاع التعاون مع علماء املناخ من أجل التوصل إلى فهم تفصيلي ألنواع القرارات التي
يتعني عليهم اتخاذها وأنواع املعلومات املناخية التي ميكن أن تساعدهم .ومن جهة أخرى ،يحتاج علماء
املناخ إلى تزويد صانعي القرارات بفهم للتعقيدات وأوجه عدم اليقني في املعلومات املستخدمة في التنبؤ
ألنه ميكن إدماج هذا التنبؤ بصورة سليمة في صنع القرار.
ومن الضروري توفير تواصل بني العلماء واملستخدمني لضمان تركيز البحوث التطبيقية على احتياجات
املستعمل املزمع للخدمات التي يتوقع أن تصدر عن برنامج ناجح .وفي غالبية األحيان ،تساعد معرفة
احتياجات املستخدم على حتديد اجتاه البرامج البحثية وتعزيز احلوافز وجلب املوارد .ومن الواضح أنه أي ًا كان
الشكل الذي سيتخذه اإلطار العاملي للخدمات املناخية عند تنفيذه ،يجب أن يكون هناك برنامج متاح
ملجتمع الباحثني للتفاعل مع مستعملي اخلدمات املناخية.
وتدعو احلاجة إلى وجود روابط أوثق بني البحوث العملية واإلنتاج التشغيلي للمعلومات املناخية
واملستخدمني ،من أجل كفالة تلقي اخلدمات املناخية فوائد البحوث بأسرع ما ميكن وتغطية البحوث
الحتياجات مستعملي اخلدمات املناخية .ومن الضروري حتديد ووضع املعايير الالزمة لتوليد املعلومات
املناخية ،مبا في ذلك املعلومات املتصلة بنوعية املنتجات .وحتتاج عمليات التقييم هذه أيض ًا أن تبعث
بتغذية مرتدة إلى اإلجراءات احملسنة واملعلومات ذات اجلودة.
8.6

القدرات والنواجت على املستوى الوطني

إننا نعتقد أنه ينبغي أن ييسر اإلطار العاملي للخدمات املناخية التنسيق الفعال وتنمية القدرات احلالية
للخدمات املناخية لكي تصبح كافية لضمان االستخدام الفعال للخدمات املناخية في كل بلد من البلدان.
وقد حددت فرقة العمل القدرات األساسية التي يحتاجها أي بلد لكي يتمكن من توفير وصول مستدام
ملواطنيه إلى اخلدمات املناخية .ويورد الشكل  8.1بيانا مبستوى القدرة الوطنية التي ينبغي حتقيقها ،بتيسير
من إطار العمل ،عبر مجاالت رصد املناخ وبحوث املناخ ،وبناء القدرات ،والتواصل بني املستخدمني .وهو
يبني النواجت املتوقعة  -من املنتجات واخلدمات املناخية  -مبجرد إجناز تلك القدرات.
والقائمة التالية ليست نهائية أو شاملة وستحتاج إلى مزيد االستكمال أثناء التخطيط لعملية التنفيذ
التفصيلي لإلطار .ومع ذلك ،فإننا نعتقد أنها تقدم داللة مهمة على مستوى القدرة الوطنية الالزمة
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للمساعدة في إنشاء اإلطار .كما أنها تعطي صورة عملية وأكثر تفصيال للنتائج التي ينبغي لكل بلد أن
يتوقعها من املساهمة في اإلطار.

•
•
•
•
•

الرصدات

•

•

القدرات الالزمة

•
•

البحوث

•
•

•

بناء القدرات

•
•

•

التواصل بني املستخدمني
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•
•
•
•
•

االضطالع بإدارة البيانات ،مبا في ذلك ضمان اجلودة/مراقبة النوعية ،باستخدام مبادئ
اإلطار املتعلقة بإدارة اجلودة؛
إقامة محفوظات للبيانات وحفظها؛
االضطالع بإنقاذ البيانات؛
تصميم وتنفيذ إدارة لدورة حياة نظم الرصد الوطنية لألغراض املناخية؛
توفير رقابة على االلتزام باملعايير املناخية للرصدات (مثل مبادئ رصد املناخ للنظام
العاملي لرصد املناخ) وأجهزة القياس؛
التبادل احلر للرصدات التاريخية واآلنية في الغالف اجلوي ،واحمليطات ،وفوق األرض،
واجلليد ،للمتغيرات املناخية األساسية التي يعدها النظام العاملي لرصد املناخ والشركاء
لألغراض املناخية ،الستخدامها في مراكز املناخ اإلقليمية ملوقع واحد على األقل من
مواقع الشبكة العاملية السطحية؛
املساهمة في إمكانية الوصول املشترك ،عبر نظام املعلومات في املنظمة ،إلى جميع
الرصدات البيانات الشرحية املناخية املناسبة؛
التعهد بتحسني كثافة احملطة بالنسبة للدراسات املناخية املتعلقة بدرجة احلرارة ومعدل
سقوط األمطار؛
حتسني الرصدات استناداً إلى ردود فعل املستخدمني.
املشاركة في املشاريع املمولة؛
املشاركة بعض الشيء في البحوث املناخية والتطبيقية باستخدام قواعد البيانات احمللية
وغير احمللية.
املشاركة في التدريب حسب الطلب ،فيما يتعلق بإدارة البيانات ،وإطار مراقبة اجلودة،
وإنقاذ البيانات ،والتحليل األساسي (باستخدام نظام إدارة قاعدة البيانات املناخية،
مثالً) ،وأسس علم املناخ ،والتدريب األولي على استعمال منتجات التنبؤ باملناخ ،إلخ؛
املشاركة ،حسب االقتضاء ،في املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية؛
املشاركة في التدريب على تخصصات اخلدمات املناخية ،مبا في ذلك التنبؤات
الفصلية ،والتقنيات األساسية لتقليص النطاقات ،والتطبيقات املناخية ،واألساليب
اإلحصائية املتقدمة ،الخ؛
إجراء تدريب على إدارة البيانات ،وإنقاذ البيانات ،والتحليل األساسي للبيانات املناخية.
التفاعل مع املستخدمني ،من أجل تلبية الطلبات (اإلجابة عن األسئلة األساسية في
علم املناخ) وجمع التغذية املرتدة بشأن املنتجات؛
عقد منتديات وطنية وإقليمية للتوقعات املناخية أو املشاركة فيها (املنتديات اإلقليمية
للتوقعات املناخية واملنتديات الوطنية للتوقعات املناخية) واإلبالغ عن النتائج؛
التفاعل مع املستخدمني في واحد أو أكثر من القطاعات للتعرف على احتياجاتهم أو
إسداء املشورة إليهم فيما يتعلق باملعلومات واملنتجات املناخية الالزمة لتطبيقاتهم؛
مساعدة املستخدمني على تفسير/استخدام التنبؤات واملنتجات املناخية؛
احلصول على تغذية مرتدة من املستخدمني عن جدوى وفعالية ما يقدم من معلومات
وخدمات.

•
•
•
•

•
•

املنتجات
النواجت املتوقعة

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

املنتجات

•
•

•
•

قواعد بيانات (أرضية القاعدة وجوية وأرضية وساحلية/بحرية يرسل بعضها من مناطق نائية)؛
سالسل زمنية لبارامترات منفردة؛
خرائط الجتاهات التغير الطويلة األجل؛
إحصاءات أساسية (أشكال بيانية ،تعدادات ،إلخ) عن الظواهر املتطرفة ،وتواتر
احلدوث ،والقيم الوسيطة الفراغية لدرجة احلرارة (القصوى ،الدنيا ،الوسطية) ،ومعدل
سقوط األمطار ،ورمبا الرطوبة النسبية ،والتبخر والنتح ،واأليام التي تشهد رعداً،
وفترات سطوع الشمس ،واألعاصير ،إلخ) ،والقيم املناخية املعتادة؛
حتليل خرائط درجة احلرارة والضغط إلخ ،والقيم الشاذة (األسبوعية ،الشهرية ،إلخ)،
وبيان األمناط الفراغية واملناطق املناخية؛
بعض التقييمات والتحاليل للعوامل الفراغية والزمنية والعمليات التي تنطوي عليها
األمناط املناخية املسجلة (مثل ،العوامل التشخيصية املتعلقة باألعاصير املدارية،
واألمطار الفصلية ،والعواصف السينوبتيكية النطاق ،إلخ)؛
منتجات رصد األخطار ومراقبة املناخ (التقييمات األساسية ،التحذيرات ،حتليل الظواهر
املناخية املتطرفة و”الظواهر” املتطرفة ،واخلرائط ،واألشكال البيانية ،والصور (مثل الصور
الساتلية) ،والرصدات املتعلقة بالظروف املناخية (الشهرية) الراهنة مقابل القيم الوسطية،
وخطوط األساس السنوية ،إلخ) والتغاير ،والعتبات ،والنسب املئوية ،وخطوط األساس
األسبوعية والتي حتسب لكل  10أيام ،والشهرية والفصلية والسنوية ،الخ؛
استعراضات وتقييمات األمناط املناخية في املاضي ،والتقارير السنوية واملتعددة السنوات
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن حالة املناخ ،مثالً؛
املنتجات التطبيقية مبا في ذلك املعدل األقصى احملتمل لسقوط األمطار ،والفيضانات
القصوى احملتملة ،وتواتر فترة الشدة ،الخ؛
مقياس وطني شهري وفصلي (ثالثة أشهر عموماً) للتنبؤات والتوقعات املناخية،
تضاف إليه املعلومات ذات الصلة بشأن عدم اليقني ،واملهارات ،الخ ،مبا في ذلك خرائط
األحوال الشاذة املتوقعة (مثل خرائط درجة احلرارة أو معدالت سقوط األمطار) ،في
صورة احتماالت ،وتقييمات موجزة لتوافق اآلراء بشأن السمات الرئيسية التي قد
تشمل ،على املستوى الوطني ،التحذيرات واإلنذارات؛
حتسني اخلدمات واملنتجات على أساس التغذية املرتدة الواردة من املستخدمني.
اخلدمات ذات الصلة بالبيانات (حيثما يكون مسموح ًا بذلك في إطار الوالية والتشريع احلاليني؛
القيام بعمليات تشخيص وحتليل أساسية للمناخ (وتكون للموظفني بعض الكفاءات
في مجال اإلحصاءات املناخية ،أو يكونون قادرين على استخدام البرمجيات اإلحصائية
بشكل موثوق (مثل نظام إدارة فوائد البيانات املناخية)؛
إجراء تقييمات أساسية للمناخ؛
اإلسهام في املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية؛
توزيع املنتجات املناخية (أي املنتجات املستندة إلى بيانات؛ واملنتجات اإلقليمية
والوطنية لرصد املناخ في حالة توفرها؛ والتوقعات الفصلية التي توفرها املنتديات
اإلقليمية للتوقعات املناخية واملراكز املناخية اإلقليمية)؛
االضطالع بأنشطة إحصائية متقدمة ،مبا في ذلك عمليات التحليل والتشخيص؛
واختبار التجانس وتعديله؛ والتراجع ،ووضع املؤشرات املناخية ،الخ؛
وضع و/أو توفير (الوصول إلى والتمكن من العمل بكفاءة باستخدام) تنبؤات مناخية
شهر أو أكثر ،مبا في ذلك التوقعات املناخية الفصلية ،اإلحصائية منها واملستندة
ملدة ٍ
إلى منوذج (املقلصة النطاق) ،على حد سواء؛
إضافة قيمة من املنظور الوطني إلى املنتجات التي يتم استالمها من مراكز املناخ اإلقليمية
ومن املراكز العاملية املنتجة ،في بعض احلاالت؛
االضطالع ببرامج ملراقبة املناخ ونشر إنذارات مبكرة.

الشكل  :8.1القدرات األساسية املتصلة باملناخ والنواجت املتوقعة ملرفق وطني لألرصاد اجلوية أو املناخية مشارك في اإلطار العاملي
للخدمات املناخية.
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تنفيذ اإلطار الع املي
للخدمات املناخية
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9.1

مقدمة

سنترجم في هذا الفصل استنتاجاتنا إلى توصيات من أجل إنشاء اإلطار العاملي للخدمات املناخية .وسنتناول
بالتفصيل عدداً من املسائل واملبادئ املتعلقة بتنفيذ اإلطار باعتباره نظام ًا تشغيلي ًا مستدام ًا وسنقترح خطوات
عاجلة ملعاجلة معظم االحتياجات امللحة الالزمة للخدمات املناخية .وسننظر أيض ًا في املسائل العملية إلدارة
اإلطار وتدبير ما يلزمه من موارد.
9.2

مبادئ تنفيذ اإلطار

تقودنا املشاورة الواسعة النطاق التي أجريت كجزء من عمل فرقة العمل إلى اقتراح املبادئ األساسية الثمانية
التالية لتطبيقها في تخطيط وتنفيذ اإلطار الذي سيشكل قدرة تشغيلية عاملية لتيسير االستخدام الف َّعال
للمعلومات املناخية للحد من الضعف وإدارة املخاطر املتعلقة باملناخ:
املبدأ  :1سوف تستفيد كل البلدان ،على أن تعطى األولوية لبناء القدرات في البلدان النامية
الشديدة التأثر باملناخ.
ستستفيد كل البلدان من املشاركة في اإلطار .والبلدان النامية بصفة عامة هي أكثرها تعرض ًا لتأثيرات
تقلبية املناخ الراهنة واملرجح أنها ستكون أكثرها تضرراً بتغير املناخ .وسوف تؤدي هذه التأثيرات إلى
إعاقة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .وعالوة على ذلك ،فإن اخلدمات املناخية غالب ًا ما تكون أضعف
ما ميكن في البلدان التي هي في أمس احلاجة إليها .ومن ثم ،ينبغي أن يعطي اإلطار األولوية ألكثر
البلدان ضعف ًا إزاء املناخ ،مع إيالء اهتمام خاص لالحتياجات اخلاصة للبلدان األفريقية ،وأقل البلدان
منواً ،والبلدان النامية غير الساحلية ،والدول اجلزرية الصغيرة النامية .وينبغي أن يلبي احتياجاتنا الفعلية
للخدمات املناخية ولبناء القدرات املستمر ،ونقل التكنولوجيا والتمويل من البلدان املتقدمة النمو إلى
البلدان النامية بهدف سد الفجوة بينها من أجل مواجهة حتديات تغير املناخ وحتقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية.
املبدأ  :2سيكون الهدف الرئيسي لإلطار كفالة زيادة توافر اخلدمات املناخية وإمكانية وصول جميع
البلدان إليها واستخدامها.
حتقيق ًا لهذه األهداف ،تعيد فرقة العمل التأكيد على أنه يجب تصميم اإلطار بحيث يلبي احتياجات جميع
املستخدمني ،وبعبارة أخرى كل من بوسعهم استعمال اخلدمات املناخية استعما ًال مفيداً ،بغض النظر عن
فئات متنوعةٍ و متعددة
موقعهم اجلغرافي ،وقدراتهم ،أو طاقاتهم في املجتمع .ويتألف املستخدمون من ٍ
الطبقات تتراوح من صانعي السياسات إلى املخططني واملديرين ،مروراً بصغار املالك وأرباب البيوت وسائر
األفراد مبن فيهم الوسطاء مثل موظفي إصدار التحذيرات ،واخلبراء الفنيني واملنظمات غير احلكومية واخلبراء
االستشاريني.
ويحتاج املستخدمون إلى الوصول إلى املعارف ،ومنتجات املعلومات والبيانات املتأتية من عمليات
الرصد والنماذج .وتتمثل إحدى املهام الرئيسية لبرنامج التواصل بني املستخدمني في إيجاد طرائق
لتحديد مختلف مجموعات املستخدمني والتفاعل معها ،بهدف مباشرة تدريبها وبناء قدراتها في
األعمال املتعلقة بتطوير اخلدمات .وسوف يحتاج اإلطار إلى إبالغ فوائد تطبيق املعلومات املناخية
والدعوة الستخدامها.
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املبدأ  :3ستعالج أنشطة اإلطار ثالثة مجاالت جغرافية :املجاالت العاملي واإلقليمي والوطني.
التأثيرات املناخية تكون في الغالب مبعث قلق على الصعيدين الوطني ودون الوطني (احمللي) .ويجري
تنظيم االستجابات العملية ،إلى جانب جمع البيانات وإجراء البحوث الالزمة ،ومتويلها من خالل املوارد
الوطنية .غير أن تقلبية املناخ ،وتأثيرات املناخ ،وتغير املناخ ،ونظم الرصد املنسقة ،والبحوث ،متثل أيض ًا
مسائل مثيرة للقلق على الصعيدين العاملي والدولي .وبني هذين املستويني توجد مؤسسات ومشاريع إقليمية
تعالج عاد ًة مسائل ذات اهتمام مشترك في اإلقليم .وكل واحد من هذه املستويات الثالثة له خصائص مميزة
ومسؤوليات بالنسبة لتوليد املعلومات ولتبادل املعلومات مع املستويات األخرى .وينبغي ألنشطة اإلطار أن
تعمد إلى معاجلة أدوار هذه العناصر الثالثة من أجل متكني النهوض باملسؤوليات العاملية واإلقليمية والوطنية.
املبدأ  :4خدمات املناخ التشغيلية ستكون هي العنصر األساسي لإلطار
هناك مجموعة بيانات مناخية ومنتجات بيانات ذات صلة ومنسقة عاملي ًا ستكون الزمة بصورة مستمرة.
وينبغي لإلطار أن يدعم ،من خالل املنظمات املساهمة فيه ،تنفيذ العناصر التشغيلية التي تعمل بصورة
روتينية ،كل يوم من أيام األسبوع (على النحو املطلوب واملتفق عليه مع مستعملي اخلدمات) وتلبي معايير
اخلدمة املتفق عليها بصورة مستدامة .وينبغي أن يشمل ذلك نظم ًا مناسبة لرصد األداء واألهداف من أجل
كفالة جودة اخلدمة لبناء الثقة لدى سلسلة وسطاء توفير اخلدمة واملستخدمني .وتعتقد فرقة العمل أن وضع
اتفاقات لتوليد وتبادل البيانات ومنتجات البيانات واملعلومات األخرى بصورة روتينية سيكون عام ً
ال حاسم ًا
على أساس املنافع املتبادلة لكل البلدان.
املبدأ  :5املعلومات املناخية هي في املقام األول سلعة عامة دولية توفرها احلكومات ،التي سيكون لها
دور محوري في إدارتها من خالل اإلطار.
في تعامالتنا مع أصحاب املصلحة ،أكد العديد بقوة على طابع السلعة العامة للمعلومات املناخية ،وبخاص ًة
املعلومات املتعلقة بتقلب املناخ العاملي وتغيره .وتمُ َّول املعلومات املناخية إلى حد كبير من املوارد العامة،
تسليما مبا يتحقق من فوائد عبر مجموعة واسعة من املجاالت تكون فيها املصلحة العامة مهمة مثل السالمة
العامة ،والصحة ،والزراعة ،والصناعة ،والتخطيط الوطني ،وهي فوائد تفوق التكاليف بدرجة كبيرة .والحظ
العديد من أصحاب املصلحة أن ثمة حاجة إلى اضطالع احلكومات بدور محوري في إدارة وحوكمة اإلطار
بسبب عنصر املصلحة العامة القوي هذا .كما أكد مستخدمون على أنهم يحتاجون إلى اجتذاب معلومات
من مصادر مختلفة ،مبا في ذلك من املراكز الدولية .ونالحظ أيض ًا أن وجود قاعدة ثرية للمعلومات توفر
مجاناً ،مبا في ذلك نتائج البحوث ،ميثل حافزاً رئيسي ًا لتطوير خدمات مناخية قائمة على السوق ،وأن
القطاع اخلاص في بعض البلدان يؤدي دوراً جوهري ًا في حتويل املعلومات العامة إلى منتجات وخدمات ميكن
استخدامها .وسوف يتضمن اإلطار داخل سياساته املتعلقة بالبيانات مبدأ تقاسم املنافع بني مقدمي البيانات
وأولئك الذين يضيفون قيمة لتلك البيانات من أجل إيجاد معلومات متصلة باملناخ من خالل إقامة شراكات
بني القطاعني العام واخلاص.
املبدأ  :6سيعزز اإلطار التبادل املجاني واحلر لبيانات الرصد املتصلة باملناخ في نفس الوقت الذي
يحترم فيه السياسات الوطنية والدولية املتعلقة بالبيانات.
احلكومات هي التي متول إلى حد كبير جمع البيانات املناخية ،وقد ترغب في تقييد نشر تلك البيانات
أو استعادة جزء من تكاليف جمعها من خالل بيع البيانات .وعلى العكس من ذلك ،فإن التبادل املجاني
واحلر للبيانات ميثل أساس ًا لالستخدام العملي املفيد للمعارف املناخية كما ميثل حافزاً قوي ًا إلجراء البحوث
والستحداث تطبيقات جديدة .وقد عوجلت معضلة الوصول هذه في ما يتعلق ببيانات األرصاد اجلوية
(الطقس واملناخ) في القرار  40الصادر عن املؤمتر الثاني عشر للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،وبالنسبة
للبيانات الهيدرولوجية في القرار  25ملؤمترها الثالث عشر .غير أن التنفيذ التشغيلي للقرار  40بصفة عامة
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اقتصر على تبادل البيانات عن طريق النظام العاملي لالتصاالت التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،الذي
يحتوي على مجموعة محدودة فقط من البيانات املناخية التي قد حتتاجها اخلدمات املناخية في املستقبل.
وعلى ذلك ،فإننا «نوصي بأن تعترف السياسات واألنشطة في سياق اإلطار بالسياسات القائمة فيما يتعلق
بالبيانات وحتترمها وأن تشجع في الوقت نفسه أيض ًا إلى أكبر حد ممكن التبادل املجاني واحلر للبيانات.
املبدأ  :7دور اإلطار هو التيسير والتعزيز ،وليس التكرار واالزدواجية.
كما يبني التعريف الذي أوردناه أعاله ،فإننا نعتقد أن اإلطار ينبغي أن يكون وسيلة عاملية لتيسير التعاون
والتنسيق ونقل املعارف والتبادل الروتيني للمعلومات .وهناك مؤسسات عديدة ،مثل مرافق األرصاد اجلوية،
والوكاالت القطاعية ،واجلامعات ،واملنظمات اخلاصة ،لديها بالفعل قدرات وخدمات متقدمة .وعالوة على
ذلك ،متثل تقوية القدرات القائمة طريق ًا سريع ًا إلحراز التقدم .وباعتبار اإلطار كيان ًا تعاونياً ،ينبغي أن ينجز
عمله إلى حد كبير من خالل املساهمات وااللتزامات القائمة واملستقبلية من جانب الكثير من املؤسسات
التي تقوم بالفعل بتوليد وتوفير بيانات وخدمات مناخية .ونالحظ بصفة خاصة إمكانية قيام املرافق الوطنية
لألرصاد اجلوية بتطوير قدراتها ومساهماتها املتعلقة باملناخ والتوسع فيها ،والسيما في جمع البيانات وتوليد
املنتجات .وقد حتتاج البلدان النامية إلى مساعدة لتتمكن من أداء دورها في هذا الشأن.
املبدأ  :8سيتم بناء اإلطار من خالل شراكة بني مستعملي اخلدمات ومقدميها يضم جميع أصحاب
املصلحة.
سيتمثل أحد العناصر اجلوهرية للتنفيذ الناجح لإلطار في دعمه لتنفيذ نظام تشغيلي لالستجابة يتيح
مجموعة من اخلدمات املناخية اجلديدة لكل قطاع من قطاعات املجتمع تقريباً .ومن الضروري تشجيع
شراكات جديدةٍ من منتدى
األفراد واملنظمات واملجتمعات التي تتخذ قرارات تتصل باملناخ على إقامة
ٍ
برنامج التواصل بني املستخدمني مبا يساعد اإلطار على تلبية االحتياجات وتسهيل التوزيع الفعال للخدمات
املناخية.
9.3

اقتراح فرقة العمل من أجل إنشاء إطار عاملي تشغيلي للخدمات املناخية

سنقدم في األجزاء التالية من هذا الفصل وصفا القتراحنا .أو ًال ،سيكون هناك تأييد واسع النطاق لهيكل
اإلطار ،بصيغته التي اقترحها مؤمتر املناخ العاملي الثالث مع إضافة عنصر لبناء القدرات .يلي ذلك وصف
للطريقة التي تقترحها فرقة العمل لطريقة تشغيل اإلطار في املجاالت الدولية واإلقليمية والوطنية .وفي اجلزء
الذي يلي ذلك من الفصل سنقترح أن يتم حتقيق إنشاء أو تنفيذ اإلطار بطريقتني :األولى بإنشاء هيكل
برنامجي مستمر لتنسيق األعمال الفنية لإلطار ،والثانية بإنشاء مجموعة من مشاريع املسار السريع للنهوض
بالقدرات الوطنية في املجاالت الرئيسية .ويشمل اقتراح فرقة العمل التكلفة اإلرشادية لألنشطة التنفيذية
ومناقشة موجزة للمصادر احملتملة للتمويل .ويختتم االقتراح هنا مبناقشة للمخاطر التي تواجهها عملية
التنفيذ.
العناصر املفاهيميه األساسية لإلطار
تقر فرقة العمل العناصر املفاهيميه األساسية كما وردت في الشكل  .9.1أما عنصر احلوكمة فهو غير ممثل
في هذا الشكل غير أنه سيجري تناوله في الفصل التالي.
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املستخدمون ،احلكومة ،القطاع اخلاص،
البحث ،الزراعة ،املاء ،الصحة ،البناء ،احلد من الكوارث،
البيئة ،السياحة ،النقل ،إلخ
التواصل بني املستخدمني
نظام معلومات اخلدمات املناخية
البحث والنمذجة والتنبؤ

الرصدات واملراقبة

بناء
القدرات

الشكل  :9.1شكل تخطيطي للعناصر
األربعة (في أطر مستطيلة) وعنصر بناء
القدرات (ممثل بسحابة تضم العناصر
األخرى) لإلطار العاملي للخدمات املناخية
التي تقترحها فرقة العمل الرفيعة املستوى.
وتبني األسهم قنوات تدفق املعلومات
والتفاعل ،مع أسهم مصمتة من نظام
معلومات اخلدمات املناخية إلى املستخدمني
تبني تدفق املنتجات والتغذية املرتدة من
املستخدمني ،بينما تبني األسهم املتجهة
من منتدى التواصل نحو املستخدمني تدفق
االحتياجات واملشورة الفنية.

وتتألف العناصر الرئيسية اخلمسة لإلطار املعروضة في الشكل  9.1مما يلي:

)1

منتدى التواصل بني املستخدمني

تشدد فرقة العمل على أن اإلطار يجب أن يصمم بحيث يلبي احتياجات املستخدمني ،أي أولئك الذين
يستطيعون استعمال اخلدمات املناخية بطريقة مناسبة .ويتراوح نطاق املستخدمني من صانعي السياسات
واملخططني واملديرين غير صغار املالك وأرباب األسر واألفراد اآلخرين ويشمل الوسطاء مثل املوظفني
االستشاريني واخلبراء الفنيني واخلبراء االستشاريني .ومنتدى التواصل بني املستخدمني هو بؤرة شواغل اإلطار
بشأن كيفية تطوير اخلدمات املناخية واستخدامها .ويجب أن ينفذ منتدى التواصل بني املستخدمني بطريقة
مرنة لكي يلبي املجموعة الواسعة املتنوعة ملجاالت اهتمام أصحاب املصلحة واحتياجاتهم .ويجب أال
ينظر إليه على أنه اآللية التي تنجز بها اخلدمات ألن ذلك سيتم عن طريق نظام معلومات اخلدمات املناخية
(انظر أدناه) .بل باألحرى يجب أن ينظر إليه على أنه املنتدى الذي ِّ
ميكن استخدامه املستخدمني ومقدمي
اخلدمات من التفاعل إليصال التغذية املرتدة باملعلومات عن أداء اإلطار إلى آليتي حوكمته وإدارته .وهذا
أحدث جزء من أجزاء اإلطار وأقلها تطوراً.
ويتفاعل مستخدمو املعلومات املناخية مع كيانات متنوعة في اجلهود التي تبذلها للحصول على معلومات
مناخية ولتعلم كيفية استخدامها .وقد ال يتطلب ذلك أكثر من مجرد احتياز مجموعة من البيانات
لسنوات
وقد يكون أيض ًا من التعقيد بحيث يتطلب املشاركة في بحوث متعددة التخصصات متتد
ٍ
عديدةٍ ومشاريع للبيان العملي .ومن الناحية املفاهيميه ،يتعلق هذا اإلطار بجميع أنشطة التواصل بني
املستخدمني ،مبا في ذلك احلوار بني مقدم اخلدمات واملستخدم بشأن االستخدام احملدد خلدمات املناخ
املقدمة .ومع ذلك ،فإننا نوصي بأن ينصب تركيزها أساس ًا على املسائل الشاملة أو املواضيعيه ،والسيما
تلك التي توضح احتياجات املستخدمني وحتسن اخلدمات املناخية ،مبا فيها تطبيقات املعلومات املناخية،
وأدوات إيصال اخلدمات ،ووضع املعايير ،واملمارسات اجليدة ،فضال عن تشاطر املعارف واملعلومات.
وسوف يحتاج هذا العنصر من عناصر اإلطار إلى حتديد مختلف مجموعات املستخدمني وإشراكها
وتشجيع التفاعل فيما بني املستخدمني ،وممثلي املستخدمني ،ومقدمي اخلدمات ،والباحثني ،من خالل
منتديات التوقعات املناخية اإلقليمية ،والتعاون بني القطاعات ،وأفرقة الدراسة التي يضطلع بها اخلبراء،
والوسائل املعتمدة على اإلنترنت.
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وسيتمثل أحد مفاتيح جناح اإلطار في التزام املستخدمني بتوضيح احتياجاتهم للخدمات املناخية .وقد
يكون كثير من هؤالء املستخدمني في الواقع وسطاء يقومون بأدوار جوهرية في إضافة قيمة للمراكز الوطنية
ونشر معلومات ناشئة عنها .فمثالً ،قد يقرن املسؤولون في اإلدارة الصحية املعلومات املناخية بالتدابير ذات
الصلة من أجل جتنب األخطار الصحية املرتبطة بالظواهر املناخية قبل إبالغ املعلومات للمجتمعات املتأثرة من
خالل قنوات االتصال التي يديرونها .وسيتضمن منتدى التواصل بني املستخدمني حلقات عمل ومؤمترات
ودراسات استقصائية مرتبطة بفرق خبراء املستخدمني ومقدمي اخلدمات الذين سيقومون بتحليل نواجت توفير
اخلدمات ووضع اقتراحات لتحسني اإلطار بصفة مستمرة.
)2

نظام معلومات اخلدمات املناخية

هذا هو النظام الالزم جلمع البيانات واملعلومات املناخية ومعاجلتها وتوزيعها وفق ًا الحتياجات املستخدمني
واإلجراءات التي تتفق عليها احلكومات وغيرها ممن ميتلكون البيانات .وينبغي أن يرتكز إلى حد كبير على
النظم القائمة املتفق عليها دولي ًا لتبادل بيانات ومعلومات األرصاد اجلوية وجتهيزها ،أو يكون موازي ًا لها.
وبعبارات ملموسة ،يتألف نظام معلومات اخلدمات املناخية من شبكة حواسيب وقنوات اتصال لتبادل
ال عن االتفاقات الدولية
البيانات ومنتجات البيانات والرموز واألشكال املتفق عليها لتبادل البيانات ،فض ً
بشأن الوصول إلى البيانات ونوعية البيانات التي ينبغي تبادلها.
وهناك طرائق فعالة كثيرة لتبليغ البيانات واملعلومات املناخية املوجودة فعالً ،مع التزايد السريع الستخدام
اإلنترنت لهذا الغرض .وفي أحيان كثيرة ،تصمم نظم االتصاالت هذه من أجل خدمة مقدمي خدمات-
مجتمعات مستخدمني محددة ،على الرغم من أن نظام املعلومات في املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يعرض
إمكانات وظيفية نوعية مالئمة بصورة جيدة لتوفير الوصول إلى اخلدمات املناخية على الصعيد العاملي .وفي
مرحلة تنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،ينبغي إيالء اهتمام مبكر لفحص القدرات احلالية فيما يتعلق
باالحتياجات السريعة التغير للمعلومات املناخية ،نظراً ألن النظم الراهنة رمبا ال تكون قد أخذت احتياجات
املستخدمني النهائيني في االعتبار عند إنشائها .وثمة مصدر قلق معني يتمثل في التوصل إلى تعريف أفضل
ملاهية أنواع املعلومات املناخية التي ميكن إتاحتها على أساس الوصول احلر واملفتوح .وقد شددت بعض البلدان
على أهمية هذه املسألة وحثت على معاجلتها من خالل اتفاق حكومي دولي جديد حلماية البيانات املناخية.
)3

الرصدات واملراقبة

الغرض من هذا العنصر من عناصر اإلطار هو كفالة توليد الرصدات املناخية الالزمة لتلبية االحتياجات
من اخلدمات املناخية .وسوف ترتكز احتياجات اإلطار كلها تقريب ًا على النظام العاملي لرصد املناخ -نظم
متسقة قائمة على سطح األرض وعلى السواتل توفر بالفعل وفرة من البيانات ملدة  24ساعة في اليوم.
وفي الوقت نفسه ،هناك فجوات كثيرة ،تشمل أقل البلدان منواً ،وفوق احمليطات ،وفي املناطق القطبية.
وهناك أيض ًا نقص في بعض أنواع البيانات .وقد جنح النظام العاملي لرصد املناخ في حتديد الفجوات في
سياق تلبية احتياجات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ووضع خطة تنفيذ مفصلة لسد هذه
الفجوات .وتهدف خطة التنفيذ للنظام العاملي لرصد املناخ إلى تلبية االحتياجات العاملية ،غير أنه التزال
احتياجات إقليمية ووطنية ودون وطنية للرصدات املتعلقة باملناخ يتعني دعمها باستخدام آليات تنسيق
أخرى .وستتمثل املهام الرئيسية لإلطار في حتديد أهم الفجوات تأثيراً على اخلدمات املناخية ،وتوجيه
االنتباه إلى أوجه القصور هذه واملساعدة في معاجلتها .وتندرج هذه الفجوات حتت جميع أنواع البيانات،
بدءاً من الفجوات األوقيانوغرافية ،مروراً بالفجوات اجلوية والبيولوجية واالجتماعية – االقتصادية .ومن
احملتمل أيض ًَا أن تشمل بيانات تتعلق باملاضي وميكن معاجلتها من خالل «إنقاذ البيانات» وحتويل السجالت
التاريخية والسجالت الورقية إلى أشكال الكترونية .وينبغي أن يعمل اإلطار بصورة مباشرة مع النظام العاملي
لرصد املناخ واملجتمعات العلمية ومجتمعات املستخدمني األخرى لسد هذه الفجوات.
)4

البحوث والنمذجة والتنبؤ

يشمل هذا العنصر عمل مؤسسات اخلبراء الذي يرمي إلى حتسني فهمنا للمناخ وتطوير أدوات التنبؤ
والتطبيقات واملنتجات األساسية الضرورية للتطوير اجلاري والتحسني املستمر للخدمات املناخية .وسيسهم
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أيض ًا مجتمع الباحثني إسهام ًا مهم ًا في اإلطار عن طريق تعزيز معايير البيانات النموذجية والتشغيل املشترك
لها ،ودراسة التأثيرات ،وكفالة أن تصبح اإلسقاطات على النطاقات اإلقليمية مقبولة على نطاق واسع،
إلى جانب املعلومات التي تصف أوجه عدم اليقني وغيرها من أوجه القصور في هذه املنتجات .وفي بعض
احلاالت ،ستسهم معاهد البحث أيض ًا بإنتاج وتوزيع منتجات تنبؤ متقدمة.
وإستراتيجيات وبرامج البحث راسخة متام ًا في مجال املناخ وتأثيرات املناخ ،وتتضمن الكثير من البرامج
املنسقة دولي ًا التي يضطلع فيها البرنامج العاملي لبحوث املناخ بدور حيوي .وسيتمثل دور اإلطار في تقييم
وتعزيز احتياجات اخلدمات املناخية في برامج البحث ،مشجع ًا بصفة خاصة حتسني معلومات التنبؤ باملناخ
للنطاقني الزماني واملكاني املهمني لصانعي القرارات.
)5

بناء القدرات

قدرات الكثير من العناصر التي يغطيها اإلطار غير كافية في الوقت الراهن وحتتاج إلى حتسني ،وخاصة في
البلدان النامية الضعيفة .ونحن نستخدم تعبير «بناء القدرات» للداللة على احلاجة إلى إدامة منو القدرات مع
الزمن والتطوير التدريجي للمؤسسات الالزمة ،والوعي ،واملوارد الفنية واملالية ،والبيئة التمكينية االجتماعية
والثقافية األوسع نطاقاً .وبناء القدرات ليس نشاط ًا يجري حصراً في العالم النامي وإمنا يشمل جميع األمم
وجميع القطاعات.
وستكون إحدى مهام اإلطار التحديد املستمر الحتياجات مختلف عناصر اإلطار ،وبخاصة على املستويات
الوطنية ،وتعزيز وتنفيذ اجلهود التي تبذل ملعاجلتها .وإلعطاء دفعة لهذه العملية قمنا بإعداد مجموعة من
اإلجراءات الرامية إلى النهوض بقدرات البلدان األقل قدرة في الوقت الراهن على املشاركة في اإلطار حتى
مستوى أساسي ،وتوفير اخلدمات املناخية (انظر الفرع .)8.5
ونحن نتوخى أن تنفذ بعض أعمال اإلطار في مجال بناء قدرات بواسطة منظمات تقنية وإمنائية متخصصة
وأن تنسقها أمانة اإلطار ،ولكن ستكون هناك أيض ًا أنشطة أخرى لبناء القدرات ستتيح للفنيني املتخصصني
في املناخ وتقاسم املعارف واخلبرات داخل األقاليم وفيما بينها .ونحن نالحظ اإلمكانية الكبيرة ألن يضيف
اإلطار أوجه تآزر وقيمة لالستراتيجيات والبرامج القائمة من أجل التطور والتكيف .لذلك ،ينبغي لعنصر
بناء القدرات أن يشارك بنشاط مع الصناديق والبرامج املتعددة األطراف التي تتأهب اآلن ملعاجلة التكيف
مع تغير املناخ .وينبغي لإلطار أن يتصدى لتلبية احتياجات بناء القدرات للمستخدمني باستخدام عنصر
منتدى التواصل بني املستخدمني ،من خالل منتديات توقعات املناخ اإلقليمية ومشاريع البيان العملي
الكبيرة ،وأيض ًا من خالل برامج السلطات الوطنية ،مبا في ذلك فرادى املستخدمني وجماعات املستعلمني
في هذه اجلهود.
9.4

إجناز اإلطار عاملي ًا وإقليمي ًا ووطني ًا

ثمة بعد مهم لإلطار هو تنظيمه وإدارته في املجاالت اجلغرافية الثالثة – العاملي واإلقليمي والوطني – مبا في
ذلك لتأدية أدوارها في تدفق البيانات ومنتجات البيانات .ويقدم الشكل  9.2موجزاً للكيفية التي نتوخى
بها ترتيب ذلك .وكما هو مبني في الشكل ،انتهينا إلى أن من الضروري أن تشارك جميع املجاالت في
العناصر التشغيلية الرئيسية اخلمسة لإلطار بدرجة ما ،وإن ك ّنا نتوقع أن كل مجال سينحو إلى أن يحظى
بقدر من املسؤوليات املهيمنة ،ولكن ليس بصورة حصرية.
سينحو املجال العاملي إلى التركيز على إمداد منتجات عاملية للمراقبة والتنبؤ ،وتنسيق ودعم تبادل البيانات
واملبادرات الرئيسية لبناء القدرات على جميع النطاقات املكانية ،وإعداد ورعاية استمرار املعايير والبروتوكوالت
وتقدمي اخلدمات لبعض الزبائن العامليني فضال عن االستجابة لضرورات من قبيل األمن الغذائي .وسينحو
املجال اإلقليمي إلى التركيز على اجلهود املتعددة األطراف لتحديد االحتياجات اإلقليمية ومعاجلتها ،من
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خالل السياسات وتطوير املنتجات ،وتبادل املعارف والبيانات على الصعيد اإلقليمي ،مع تطوير البنية
التحتية والبحوث والتدريب .وسيعني املجال اإلقليمي أساس ًا بالوصول إلى البيانات واملنتجات املعرفية،
وتهيئة املعلومات بحيث تالئم احتياجات املستخدمني ،وكفالة االستخدام املنهجي الفعال للمعلومات
في التخطيط والتنظيم إلى جانب تنمية قدرات مستدامة في هذه املجاالت .وستحتاج تلبية االحتياجات
الوطنية في أحيان كثيرة إلى تركيز اخلدمات على األقاليم الوطنية الفرعية.
وعلى ذلك ،توصي فرقة العمل بأن يضع اإلطار ،بالتعاون مع مستعمليه ومقدمي البيانات ،مالمح نوعية لكل
مستوى تغطي املسؤوليات واالحتياجات الالزمة لذلك .ونوصي أيض ًا بأن يطلب إلى املنظمات احلكومية
تدفق البيانات
النطاق ومنتجات البيانات

عناصر اإلطار

العاملي

ردود فعل املستخدم

• الرصدات
• البحث
• نظام املعلومات
• التواصل بني املستخدمني

• بناء القدرات

البيانات

املراكز العاملية تتلقى
وجتهز البيانات املولدة
وطني ًا وتقوم بإعداد
وتوزيع البيانات
واملنتجات

املعلومات
املرتدة والطلب
االستجابة إلى
االحتياجات
املعبر عنها عاملي ًا
من أصحاب
املصلحة على
جميع املستويات،
ومنها املوردون
واملستخدمون

اإلدارة الرشيدة
حكومية دولية من
خالل آليات األمم
املتحدة

املنتجات

اإلقليمي

ردود فعل املستخدم

• التواصل بني املستخدمني

• بناء القدرات

البيانات

البعض في جهات
الوصل بشأن
البيانات ،والبعض
اآلخر في جهات
جمع البيانات
واملنتجات وتبادلها
داخل األقاليم

• الرصدات
• البحث
• نظام املعلومات

االستجابة بشكل
رئيسي إلى أصحاب
املصلحة داخل
املنطقة والسيما على
صعيد املنظمات
الوطنية

املنظمات
احلكومية الدولية
اإلقليمية

املنتجات

الوطني

ردود فعل املستخدم

البيانات

مصدر جميع
البيانات واملنتجات
تقريباً ،لالستخدام
داخل البلد وللتبادل
مع بلدان أخرى

• الرصدات
• البحث
• نظام املعلومات
• التواصل بني املستخدمني

• بناء القدرات
اخلدمات

التركيز األولي
على االحتياجات
الوطنية ،والعالقة
مع املستخدمني
والتغذية املرتدة
بشأن االحتياجات

البيانات الوطنية

الشكل  :9.2متثيل بياني للعناصر املكونة لإلطار على األصعدة العاملي واإلقليمي والوطني
194

حتدد وطني ًا

الدولية اإلقليمية ومنظمات اخلبراء اإلقليمية تنمية قدرات إقليمية لدعم اإلطار ،مبا في ذلك حتديد منظمة
إقليمية تنسيقية لإلطار ،للنظر في جداول أعمال االجتماعات اإلقليمية لإلطار وفي املشاورات اإلقليمية
الدورية بشأن املسائل املتصلة باإلطار .ومن احملتمل أن تدعو احلاجة إلى إيجاد عناصر إقليمية ،مبا في ذلك
إيجاد مراكز حقيقية و/أو افتراضية متخصصة في مسائل اخلدمات املناخية.
تدفق البيانات ومنتجات البيانات
ال صحيح ًا في
إن تدفقات البيانات ومنتجات البيانات بني املستويات املختلفة معقدة وال ميكن متثيلها متثي ً
الشكل  9.1أو في الشكل  .9.2وفي حني أن عوامل اخلبرات املتخصصة واقتصادات احلجم تعني أن بعض
املنتجات األساسية سوف تتدفق من املستوى العاملي إلى املستوى الوطني ،فإن هذه العوامل التزال تستند إلى
حد كبير إلى بيانات رصد مت توليدها على املستوى الوطني وتبادلها دولي ًا من بلد آلخر .وبحسب احتياجات
مراكز املناخ املختلفة وقدراتها والترتيبات التي مت االتفاق عليها وتنفيذها ،قد يحصل املستخدمون على
معلومات من مجموعة من املصادر الوطنية واإلقليمية والدولية املتاحة.
ونظراً ألنه توجد بالفعل نظم راسخة لرصدات املناخ (مثل النظام العاملي لرصد املناخ) ونظم تبادل بيانات
األرصاد اجلوية (مثل البنية األساسية لالتصاالت التي تضطلع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بتنسيقها،
ونظام توزيع البيانات الذي يقترحه املجلس الدولي للعلوم) ،تستنج فرقة العمل أنه ينبغي تطوير العناصر
املتصلة بالبيانات في اإلطار (أو إطار الرصد واملراقبة وإطار نظام معلومات اخلدمات املناخية في الشكل
 ،)9.1وذلك أساس ًا عن طريق توسيع نطاق هذه النظم القائمة وتقويتها .وفي الوقت نفسه ،نوصي أيض ًا
بأن يستكشف اإلطار حتديداً تقدمي دعم من أجل تلبية االحتياجات الالزمة لتوليد وتبادل بيانات من غير
بيانات األرصاد اجلوية ،والبيانات املتعلقة باملناخ (مثل رصدات ارتفاع مستوى سطح البحر ،وأوصاف الغطاء
النباتي ،واملعلومات املتصلة بالكوارث الناشئة عن األرصاد اجلوية الهيدرولوجية ،والبيانات االجتماعية
االقتصادية املتصلة باملناخ) حيث تبني لنا أن عملية جمع البيانات وتبادلها ليست مطورة بصورة جيدة.
خطط العمل ،واملشاريع الكبرى وبناء القدرات
تقترح فرقة العمل أن تكون أغراض التنفيذ اخلمسة في األجل القريب كما يلي:
•

•

•

•

إنشاء آليات لتعزيز النظام التعاوني العاملي جلمع الرصدات وجتهيزها وتبادلها والستعمال املعلومات
املتصلة باملناخ
تصميم وتنفيذ مجموعة من املشاريع التي تستهدف احتياجات البلدان النامية ،وبخاصة أقل
البلدان قدرة في الوقت الراهن على توفير خدمات مناخية
وضع إستراتيجيات لالتصاالت اخلارجية ،وتعبئة املوارد ،وبرامج بناء القدرات
إنشاء طرائق عمل داخلية ،والسيما لالتصاالت وإلجراء حوار بشأن أولويات التنفيذ واتخاذ قرار
بشأنها ،مبا في ذلك للرصدات ،ونظم املعلومات ،والبحوث ،وعناصر بناء القدرات

•

حتديد األهداف ووضع اإلجراءات لرصد أداء اإلطار وتقييمه

•

وينبغي إيالء اهتمام خاص في تنفيذ هذه األغراض ملسائل اإلدارة التالية:
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احلاجة إلى خبرة فنية
تنفيذ اإلطار نشاط فني وسوف يحتاج إلى الدعم الكامل ملجموعة من اخلبراء الفنيني من مجتمع املستخدمني
ومجتمع مقدمي اخلدمات إلدامة عناصره وتقدمها (الرصدات ،البحوث ،إدارة وتبادل معلومات ،توصيل
اخلدمات) حتى يتمكن من حتقيق األهداف التي حددتها احلكومات .وسيكون أحد العناصر املهمة لتنفيذ
اإلستراتيجية إنشاء مجموعة من اللجان الفنية املؤلفة من خبراء من املؤسسات الوطنية سيعملون مع ًا لبناء
إطار مستدام لتوفير إمكانية الوصول إلى اخلدمات املناخية على الصعيد العاملي .ويجب أن توفر استراتيجية
التنفيذ مشروع اختصاصات للجان الفنية الالزمة لتنفيذ اإلطار.
القدرة التنسيقية لألمم املتحدة
ميكن االستفادة من منظومة األمم املتحدة في تنسيق االستجابة الحتياجات احلكومات من اخلدمات املناخية
واجلمع بني مستعملي اخلدمات املناخية ،ومقدميها ،واخلبراء الذين يضطلعون بأعباء نظم املعلومات
املناخية ،ونظم الرصد وقدرات البحث والتطوير .وسوف يستلزم حشد هذه القدرة التنسيقية لألمم املتحدة
إنشاء أمانة تستضيفها وكالة من وكاالت األمم املتحدة لتكون عنصراً مهم ًا داعم ًا لإلطار .وستعمل هذه
األمانة بصورة مباشرة في أنحاء منظومة األمم املتحدة من أجل كفالة إشراك الوكاالت والبرامج مع القطاعات
احلساسة للمناخ .وسوف حتتاج خطة التنفيذ إلى وصف الدور الوظيفي لألمانة ومسؤولياتها.
االتصاالت والدعوة
ميكن التعرف على نوعني من أغراض االتصاالت .أوال ،لكفالة تعريف املستخدمني واملمولني احملتملني
بوجود اإلطار ودوره ،سوف يحتاج اإلطار إلى استراتيجية اتصاالت إليجاد وعي عاملي مبجال عمله
وقدراته .وستكون إستراتيجية االتصاالت هذه مهمة بصفة خاصة في السنوات األولى للتشغيل .وستتمثل
إحدى األولويات الواضحة إلستراتيجية االتصاالت في العمل مع احلكومات إلبراز املنافع التي تتحقق من
االستثمار في اإلطار العاملي للخدمات املناخية .ثانياً ،وعلى املستوى الفني األعلى ،سيحتاج اإلطار إلى
إستراتيجية مدروسة دراسة جيدة لتعريف جماعات املستخدمني بخدماته املختلفة مشيراً إلى أن الطرائق
املثلى لالتصاالت تختلف من ثقافة ألخرى ومن خدمة ألخرى .وسيتمثل أحد أهداف هذه االتصاالت في
بناء قدرة جماعات املستخدمني على حتقيق أكثر فائدة من اخلدمات املناخية املتاحة.
تخطيط املوارد
ينبغي وضع خطة مفصلة للموارد التي يتعني تدبيرها لتحديد مستوى األموال الالزمة لالضطالع بأعباء
برنامج العمل اجلديد ولتحديد مصادر التمويل احملتملة ملختلف أجزاء البرنامج .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي
أن توضح اخلطة عناصر اإلطار التي نفذتها احلكومات وال يلزم بالضرورة حتديد تكاليفها .ويجب أن حتدد
اخلطة أيض ًا الفوائد على أساس حتليل للتكاليف/املنافع.
االلتزامات احلكومية القائمة
في الوقت الراهن ،تخصص الكثير من احلكومات بالفعل موارد كبيرة لالضطالع مبتطلبات وظائف اخلدمات
املناخية وتطويرها على الصعيد الوطني .وأحد أدوار اإلطار هو إضافة قيمة لهذه األنشطة من خالل املساعدة
في تنسيقها عامليا .وبإسهام إضافي صغير يقدم إلى اإلطار ،سيتاح الوصول إلى منافع وطنية كبيرة .فجمع
البيانات مبعايير متفق عليها ،وبناء قدرات إقليمية في مجموعة من القطاعات التي تتسم باحلساسية للمناخ
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وتبادل البيانات واخلبرات على الصعيد اإلقليمي والعاملي كلها أنشطة يتم القيام بها وتعزيزها إلى حد كبير
مبشاركة احلكومات مع اإلطار .وعلى ذلك ،ينبغي أن يتمثل أحد العناصر الرئيسية خلطة العمل في برنامج
مستمر مستدام حلمل جميع احلكومات على املشاركة في عمل اإلطار ودعمه .وينبغي أن يتمثل عنصر آخر
في تنفيذ مبادرات “املسار السريع” ملعاجلة أوجه القصور الرئيسية في توفير اخلدمات املناخية.
9.5

أولويات التنفيذ

سيتطلب تنفيذ اإلطار اتخاذ مجموعتني متوازيتني من اإلجراءات )1( :إنشاء قدرة على القيادة واإلدارة
للسير باإلطار قدماً )2( .التنفيذ السريع لعدد من مشاريع بناء القدرات الواضحة بدرجةٍ كبيرةٍ للتمكني
خدمات مناخيةٍ تلبي احتياجات املجتمعات الضعيفة جتاه املناخ في العالم النامي .وتهدف هذه
من إنتاج
ٍ
املشاريع السريعة املسار إلى بناء قدرات البلدان النامية على كفالة توفير خدمات مناخية على املدى الطويل
ومتول إلى حد كبير من خالل املوارد املقدمة ألغراض املعونة.
بناء قيادة مستدامة وقدرة على اإلدارة
سيتطلب تنفيذ اإلطار إنشاء فريق قيادة متلكه وتدعمه احلكومة ،فض ً
ال عن متتعه بالدعم من منظومة األمم
املتحدة .وسيشرف فريق القيادة على التوجيه الفني للجان املسؤولة عن إجناز القدرات احملددة للمكونات
اخلمسة لإلطار :برنامج التواصل بني املستخدمني ،ومكون بناء القدرات ،ونظام معلومات اخلدمات املناخية،
والبحوث ،ومكون النمذجة والتنبؤ ،ومكون الرصدات واملراقبة ،وسوف يشتمل على ممثلني من مجتمع
املستخدمني ومجتمع مقدمي اخلدمات.
ويوجد لكل مكون من مكونات اإلطار حالي ًا عناصر قائمة بالفعل تعمل على املستويات الوطنية واإلقليمية
والدولية ميكن أن تقدم إسهام ًا قيم ًا ًفي عمله في املستقبل .واملهمة العاجلة هي التشارك مع مجتمعات
اخلبراء التي تقوم بتشغيل هذه القدرات القائمة من أجل تطوير خطط عمل اإلطار .وهذه القيادة واخلبرة
الفنية األساسية التي ستوجه تنفيذ جميع جوانب اإلطار ينبغي أن تدعمها أمانة صغيرة تابعة لألمم املتحدة.
مشاريع املسار السريع للنهوض بالقدرات الوطنية األساسية
تتمثل إحدى االستراتيجيات الرئيسية في األجل القريب لتنفيذ اإلطار في تصميم وتنفيذ مشاريع
تستهدف احتياجات البلدان النامية ،وبخاصة أقل البلدان قدرة في الوقت الراهن على توفير اخلدمات
املناخية .وستقدم في هذا الفرع والفرعيني التاليني  9.6و  ،9.7اقتراحات مبشاريع محددة تعالج بسرعة عدداً
من املشاكل الرئيسية .وهذه االقتراحات موجهة نحو بناء قدرات مستدامة لتوفير اخلدمات املناخية.
مشاريع املسار السريع لبناء قدرات للتواصل بني املستخدمني
سيكون منتدى التواصل بني املستخدمني في اإلطار آلية يتمكن من خاللها املستخدمون احملتملون للخدمات
املناخية من اإلعراب عن متطلباتهم ،ويتمكن املستخدمون احلاليون من تقدمي تغذية مرتدة عن اخلدمات
التي يتلقونها ،وإجراء أي تغيرات في متطلباتهم .وثمة حلقة متينة ولكنها مرنة للتغذية املرتدة متثل جزءاً
حيوي ًا من إيصال خدمات تشغيلية مستدامة لفترة زمنية طويلة .وسيتوقع مستعملو خدمات اإلطار أن
تكون هناك تغذية مرتدة لبياناتهم بشأن االحتياجات واآلراء املتعلقة بجودة اخلدمة ،واألهمية واملوثوقية
توفر للمسؤولني عن إدارة كل مكون من مكونات اإلطار (الرصدات ،والبحوث ،ونظم املعلومات).
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جمع املعلومات املرتدة واستخدامها
عمليات جمع املعلومات املرتدة كثيرة ومتنوعة وتعتمد على طبيعة اخلدمة وحالة مستعمل اخلدمة.
فبالنسبة للخدمات العامة املستعملة على نطاق واسع ،ميكن إجراء دراسات استقصائية عشوائية عبر مجتمع
املستخدمني أو عبر مجموعات متخصصة تعبأ من مجتمع املستخدمني .وغالب ًا ما يطلب إلى مستعملي
خدمات معينة ملء استمارات استقصاء لدى انتهائهم من استعمال خدمة معينة .وبالنسبة للخدمات التي
تقدم بصورة منتظمة إلى الزبائن الرئيسيني ،قد تعقد حلقات عمل تضم مقدمي اخلدمات واملستخدمني.
وبتزايد توفير اخلدمات عن طريق االنترنت فإن إحصاءات الشبكة العاملية من قبيل عدد مرات العثور
على املطلوب والفترة الزمنية التي يقضيها املستعمل في التفاعل مع منتجات الشبكة واملواقع اجلغرافية
للمستخدمني ،فتستخدم كلها كمقاييس لفائدة اخلدمة ومدى انتشارها.
وتالحظ فرقة العمل أن جمع املعلومات املرتدة خطوة أولى فقط في إنشاء برنامج فعال للتواصل
بني املستخدمني .ومن الضروري أن تكون املعلومات املرتدة مفيدة ملديري مكونات اإلطار .وبصفة
خاصة ،ينبغي أن تبرز املعلومات املرتدة الوسائل التي ميكن بها حتسني اإلطار .وبالنسبة إلى مديري
نظم املعلومات ،من الضروري أن تساعد املعلومات املرتدة الكشف عن حجم نظام املعلومات وحتديد
أفضل التكنولوجيات .وبالنسبة للباحثني ،يتعني أن حتدد املعلومات املرتدة اخلدمات املطلوبة غير املتوفرة
بعد لصانعي القرارات ،وأن تساعد الباحثني في فهم كيفية استخدام صانعي القرارات خدمات معينة
والكيفية التي ميكن أن يتغير بها الطلب على اخلدمات في األجل املتوسط .وبالنسبة ملديري نظم الرصد
وقواعد بيانات الرصدات ،ينبغي أن تساعد املعلومات املرتدة في حتديد أولويات نظم الرصد داخل نظم
اإلدارة بحيث تزداد أهمية البيانات التي يزداد الوصول إليها بأكثر من غيرها كيما ينبغي أن تساعد على
التخطيط لسد الفجوات في نظم الرصد.
املشاريع الرائدة لبناء قدرة اإلطار على التواصل مع املستخدمني
تقترح فرقة العمل عدداً من املشاريع التجريبية التي تستهدف املستخدمني في مجاالت األولية املتصلة
بالزراعة واملاء ،والتخفيف من أثر الكوارث ،والصحة للفترة  ،2017-2014والتي تتوسع لتشمل قطاعات
أخرى على أساس احلاجة في الفترة  .2021-2018وترمي هذه املشاريع الرائدة إلى حتقيق أربع نتائج تتصل
مبستعملي اخلدمات املناخية في املجتمعات السريعة التأثر باملناخ في البلدان النامية:
 - 1حتديد الطرائق املثلى للحصول على معلومات مرتدة من هذه املجتمعات
 - 2إقامة حوار بني مستعملي اخلدمات املناخية واملسؤولني عن عناصر اإلطار املتمثلة في الرصد
والبحوث ونظم املعلومات بهدف وضع مقاييس ألداء اإلطار من حيث تأثره بإسهامات العناصر
املكونة
 - 3وضع مقاييس لرصد وتقييم اإلطار يتفق عليها بني املستخدمني ومقدمي اخلدمات
 - 4حتسني املعرفة باملناخ في مجتمع املستخدمني من خالل مجموعة من مبادرات التثقيف العامة وبرامج
التدريب التي تقدم عن طريق اإلنترنت
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بناء القدرات في مرافق املناخ الوطنية
حددت فرقة العمل في موضع سابق من التقرير القدرات األساسية التي حتتاج إليها كل دولة لتوفير
إمكانية وصول املواطنني املستدام إلى اخلدمات املناخية (انظر الشكل  .)8.1وتبني لفرقة العمل ،من
الدراسة االستقصائية التي أجرتها للقدرات الوطنية ،أن نحو  70بلداً (من أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية البالغ عددهم  189عضواً) ال متلك القدرات األساسية الضرورية في الوقت الراهن .لذلك ،نوصي
بإعداد برنامج رفيع املستوى ملشاريع املسار السريع لتنمية قدرات هذه البلدان في فترتي األعوام األربعة
 2017-2014و  2021-2018بعد مرحلة تخطيط مدتها عامان ( .)2013-2012ونتوقع أن تنفذ هذه
املشاريع من خالل سلسلة من املشاريع املجمعة على املستوى اإلقليمي.
ويرد في الشكل  9.3تقدير للتكلفة املرتبطة برفع قدرات هذه البلدان السبعني إلى مستوى خط األساس
احملدد أعاله للقدرة .واستندت عملية تقدير التكلفة إلى نتائج دراسة استقصائية أظهرت أن ستة بلدان
لديها قدرة مناخية وطنية محدودة للغاية وأن  64بلداً آخر ،منها  36بلداً صغيراً و  28بلداً كبيراً بحاجة إلى
تعزيز ولكن لديها بالفعل مرافق أرصاد جوية صاحلة للعمل متلك القدرات األساسية للتنبؤ بالطقس وتقدمي
اخلدمات املناخية ولها موظفون لديهم املهارات املتصلة بالتنبؤ ،والتحليل ،واإلحصاء .وافترضت املنهجية
املستخدمة في الدراسة االستقصائية أن تطوير املوارد البشرية الالزمة لدعم اخلدمات املناخية على املستوى
الوطني سيرتكز على حتسني مهارات االختصاصيني والفنيني في األرصاد اجلوية في موقع العمل ،وإلى إضافة
مراكز أساسية للمناخ وتقدمي اخلدمات ،مبا في ذلك املهارات املتعلقة باالتصاالت .ولقدرة املوظفني في
املراكز الوطنية على املشاركة في منتدى التواصل بني املستخدمني دور حاسم في جناح املراكز الوطنية واإلطار
أيضاً ،ألن هؤالء املوظفني سيكونون في الصفوف األمامية عند تقييم احتياجات املستخدمني ورضاهم عن
اخلدمات املقدمة وسيكونون مسؤولني عن إبالغ العناصر األخرى في اإلطار بنتائج هذه التقييمات.
و ُيفترض أن القدرات الالزمة لها صلة بحجم البلد ومدى تعقده املناخي وبأعداد السكان املراد خدمتهم.
وعلى سبيل املثال ،فبالنسبة إلى بلد صغير به عد ٌد صغي ٌر من املناطق املناخية قد تكون وحدة مناخية من
خبيرين إلى ثالثة خبراء كافية لتقدمي مجموعة اخلدمات املطلوبة .غير أن بلداً كبيراً جداً يضم عدداً كبيراً
من السكان وبه مناطق مناخية متعددة أو العديد من احلساسيات املناخية قد يحتاج إلى ما بني  10خبراء
و  25خبيراً أو أكثر .وشملت طريقة حساب التكلفة مراعاة تكرار التدريب وأنشطة التطوير أكثر من مرة
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الشكل  :9.4تقدير االستثمار الالزم لرفع قدرة املرافق املناخية الوطنية في  70بلداً من البلدان التي ال تفي في الوقت احلاضر
مبستوى اخلدمات األساسية الوارد بيانها في الشكل 8.1

لتغطية اخلسائر احلتمية الناجتة عن ترقية املوظفني وانتقال األفراد املدربني إلى قطاعات أخرى .ومع ذلك ،وفي
حني قدرت تكاليف التدريب والبنية األساسية ،لم تقدر تكلفة املوظفني (أي تكاليف التشغيل) ،على
الرغم من أن أعداد املوظفني قد قدرت بنحو  1000موظف مبن فيهم خبراء املناخ ( ،)250والفنيون (،)505
واملتخصصون في تكنولوجيا املعلومات ( ،)135واملوظفون اإلداريون (.)90
وتشمل تكاليف االرتقاء بالقدرات الوطنية تكاليف التدريب على تطوير الكفاءات املهمة املوجودة
وتكاليف البنية األساسية ،واملعدات ،واألدوات (مث ً
ال املعدات والبرمجيات احلاسوبية ،الخ) وكذلك بعض
تكاليف التشغيل .ومن األنشطة التمهيدية األساسية في البرنامج إعداد منهاج دراسي مالئم وحتديد وإعداد
إطار مناسب خلبراء التدريب .وميكن أن يقوم بعض هذه األنشطة على أساس الوحدات التدريبية القائمة
التي أعدها فريق خبراء املناخ ،مثالً ،إدارة البيانات املناخية وتقدمي اخلدمات املناخية ،في حني أنه قد حتتاج
وحدات أخرى إلى استحداث .ويرد في الشكل  9.4تصور لتكاليف هذه األنشطة التحضيرية باعتبارها
متويال للعامني األولني .2013-2012
ويحتمل أن متثل مرافق األرصاد اجلوية الوطنية عناصر رئيسية في جميع اخلطط الوطنية للخدمات املناخية ولكن
من غير احملتمل أن تكون هي الكيانات احلكومية أو غير احلكومية الوحيدة التي يتعني إدماجها .وقد تشمل
الكيانات األخرى املؤسسات األكادميية واإلدارات احلكومية ،الخ .غير أنه فيما يتعلق بهذه العملية ،يفترض
أن توجه التكلفة إلى تطوير الكيانات احلكومية ،وليس الكيانات غير احلكومية أو التجارية ،أو املنظمات
اخلاصة األخرى .ويتعني إيالء عناية خاصة لتقييم القدرات وتطويرها داخل اجلامعات ،واملدارس الفنية ،ومعاهد
التدريب لتخريج مرشحني مؤهلني بالشكل املناسب ميلكون الكفاءات األساسية الالزمة للعمل.
وينبغي مالحظة أن برنامج املسار السريع هذا يركز على تطوير قدرات األفراد وتقدمي اخلدمات (مبا في ذلك
تنفيذ األنشطة التي تخدم منتدى التواصل مع املستخدمني) .وهو ال يعالج تكلفة سد الفجوات الوطنية في
النظام العاملي لرصد املناخ ،نظرا إلى الطابع التشغيلي شديد التخصص لهذا النظام ووجود مبادرات قائمة
أخرى لتصحيح أوجه القصور فيه.
مشاريع املسار السريع لتعزيز القدرات املناخية اإلقليمية
نوصي بشدة بإنشاء شبكة نشطة ،ومستدامة من املراكز اإلقليمية قادرة على دعم أنشطة املرافق الوطنية
للمناخ وتلبية احتياجات الزبائن على النحو الذي يتم االتفاق عليه بني بلدان املنطقة ،ذلك أن كل البلدان ال
متتلك ،أو ال حتتاج إلى امتالك ،املوارد الالزمة لدعم جميع جوانب مرفق املناخ .وعلى هذا األساس ،تعترف
فرقة العمل بالصعوبة اجلمة التي تواجهها املراكز اإلقليمية؛ فغالبا ما توجد مشاكل في التوصل إلى اتفاق
حول حتديد مكان املركز ،في حني ميكن أن تتغير كمية األموال الالزمة للعمليات مع مرور الوقت .وباإلضافة
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إلى ذلك ،فإن احلصول على أموال املساعدة بالنسبة إلى املراكز التي تقع في البلدان النامية يتوقف عادة على
الدعم احلكومي املقدم من جميع الشركاء اإلقليميني.
وتوصي فرقة العمل بإنشاء شبكة من املراكز اإلقليمية فعالة كلي ًا بحلول نهاية عام  .2021ويستلزم ذلك
تعزيز املراكز القائمة من خالل جهودها الذاتية الطوعية واملساعدة املستهدفة باإلضافة إلى إنشاء عدد من
املراكز اجلديدة.
ونوصي ،بشكل خاص بتنفيذ برنامج لتعزيز مراكز املناخ اإلقليمية القائمة وإنشاء مراكز إقليمية جديدة
حيث توجد حاجة إلى ذلك .وترى فرقة العمل أنه ينبغي أن تتوفر جلميع املراكز اإلقليمية اآلليات الالزمة
لتلبية احتياجات البلدان الواقعة في املناطق التي تهمها وأن تسعى إلى العمل بتأييد رسمي من هيئة
حكومية دولية إقليمية معنية.
أدوار املراكز املناخية اإلقليمية وأنشطتها
تختلف أدوار وأنشطة املراكز املناخية اإلقليمية باختالف املصالح اخلاصة لإلقليم واحتياجاته .ويتمثل احلد
األدنى ملا يضطلع املركز املناخي اإلقليمي بتنفيذه من أنشطة تشغيلية فيما يلي:
•

•

•

•

•
•

شرح وتقييم التحليل الفصلي ذي الصلة والتنبؤات ونواجت سيناريو تغير املناخ الواردة من املراكز
العاملية
االستفادة من بيانات التحقق من التنبؤات الفصلية املقدمة من منظومة املراكز املناخية اإلقليمية
واملراكز الرئيسية التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،وتوزيع معلومات التحقق ذات الصلة على
مستخدمي اخلدمات املناخية وتقدمي املعلومات املرتدة إلى املراكز العاملية
توفير منتجات إقليمية ودون إقليمية مصممة ملالءمة احتياجات املستخدمني ،مبا فيها التنبؤات
الفصلية والسيناريوهات املصغرة النطاق لتغير املناخ العاملي
التحقق من منتجات التنبؤ املوسمية الكمية والتنبؤات األخرى ،مبا في ذلك تبادل التنبؤات األساسية
والبيانات التاريخية
توليد بيانات “حتظى بتوافق اآلراء” ولها صلة بالتنبؤات اإلقليمية ودون اإلقليمية
تزويد املستخدمني باملنتجات واخلدمات املناخية عن طريق اإلنترنت على النحو املتفق عليه على
أساس إقليمي

•

تقييم استخدام منتجات املركز اإلقليمي وخدماته باستخدام املعلومات املرتدة من املستخدمني

•

إجراء عمليات تشخيص مناخية ،مبا في ذلك حتليل تقلبية املناخ وظواهره املتطرفة

•

إنشاء علم مناخ مرجعي تاريخي لألقاليم و/أو األقاليم الفرعية

•

تنفيذ مراقبة إقليمية للمناخ

•

إعداد مجموعات بيانات مناخية إقليمية ،في شبكات متسامتة ،حسب االقتضاء

•

توفير خدمات لقاعدة بيانات ومحفوظات مناخية بناء على طلب السلطات الوطنية.

وكحد أدنى ،يقوم مركز املناخ اإلقليمي بتنفيذ األنشطة غير التشغيلية التالية:
•

إنشاء منتديات املستخدمني لقطاعات مستخدمي املناخ الرئيسيني في اإلقليم ،بناء عل طلب
احلكومات الوطنية
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•

•

•

•

•

توفير اإلرشاد العلمي إلعادة التحليل ،والتحليل املصغر النطاق على مستوى اإلقليم ،وسيناريوهات
تغير املناخ املتوفرة من خالل املركز
توفير املعلومات بشأن املنهجيات ومواصفات البيانات املتعلقة باملنتجات اإللزامية املتفق عليها على
املستوى اإلقليمي ،مبا فيها التنبؤات الفصلية وسيناريوهات تغير املناخ
تنسيق تدريب مستخدمي اخلدمات املناخية على تفسير واستخدام املنتجات اإللزامية املتفق عليها
على املستوى اإلقليمي ،مبا فيها التنبؤات الفصلية وسيناريوهات تغير املناخ
تقدمي دعم قوي للمبادرات املناخية اإلقليمية املهمة التي سيكون لها دور رئيسي في إيجاد اخلدمات
وتطويرها
رصد املعلومات املرتدة من املستخدمني والرد عليها

وفي األجل الطويل ثمة حاجة إلى مركزين أو ثالثة مراكز مناخية إقليمية في كل من األقاليم الستة التابعة
ال على املنطقة
وعدد من مراكز املناخ األقاليمية (يكون التركيز فيها مث ً
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
ٍ
القطبية الشمالية ،واملنطقة القطبية اجلنوبية ،واحمليط الهندي ،والبحر األبيض املتوسط  -وإن كان يجب
تعيني املواقع النهائية للمراكز املناخية من خالل عملية تشاور مع أصحاب املصلحة) ،وبناء على ذلك تكون
ثمة حاجة إلى ما بني  15و  22مركزاً على الصعيد العاملي.
تقدير التكاليف
في وقت إعداد هذا التقرير ،حدد االحتاد اإلقليمي الثاني للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (آسيا) مركزين
للمناخ هما مركز بيجني للمناخ و مركز طوكيو للمناخ ،في حني أبلغ االحتاد اإلقليمي األول (أفريقيا) عن
حاجته إلى خمسة مراكز ،ميكن تنفيذها من خالل تعزيز مراكز قائمة وإنشاء مراكز جديدة .وستضطلع
حكومات البلدان املضيفة بتمويل مركزي االحتادي اإلقليمي الثاني بالكامل ،في حني لم يتم االستقرار متاما
على أي ترتيبات للتمويل في االحتاد اإلقليمي األول .وبالنظر إلى حالة عدم التيقن من الطلب العاملي على
املراكز اإلقليمية ،وحالة عدم التيقن من رغبة بلدان اإلقليم في متويل املراكز ،فمن الصعب تقدير التكاليف
احملتملة للتتبع السريع لتنفيذ املراكز اإلقليمية .بيد أنه بالنظر إلى أهمية هذه املبادرة ،ترد في هذا التقرير
تكلفة إرشادية يجب تنقيحها من خالل عملية تشاور على األصعدة العاملي واإلقليمي والوطني.
ويرد في الشكل  9.4تقدير أولي لتكلفة تنفيذ العنصر اإلقليمي من اإلطار بناء على مستوى توفير املوارد
املقدم في املراكز املشابهة التي تقدم مستوى اخلدمات املطلوب .و ُقدرت تكلفة إنشاء مركز إقليمي جديد
للمناخ مببلغ  30مليون دوالر أمريكي ،حيث تشمل التكلفة املقدرة احتياجات تعيني املوظفني (باستثناء
الرواتب القائمة)؛ والعقارات والبنية األساسية املساندة لها وصيانتها؛ واإلدارة ومواد ومعدات التشغيل؛
واحلواسيب والبرمجيات ،ووسائل تخزين البيانات ،مبا في ذلك رخص املواقع وعقود الصيانة؛ ومعدات
ونفقات االتصال؛ واملركبات؛ وصندوق املشاريع اإلنتاجية؛ وموارد املعلومات ككتب املكتبات ،والصحف،
ووسائط اإلعالم اإللكترونية.
ويحتمل أن تبلغ تكلفة التشغيل السنوية ملركز املناخ اإلقليمي الصغير نحو مليوني دوالر أمريكي كل
عام ،وهذا مبلغ ال يشمل تكلفة املوظفني .واستبعدت من هذا التقدير تكلفة املوظفني بسبب التباين
الشديد فيها على الصعيد العاملي ،وألن هذه التكلفة سيتم تغطيتها في األجل الطويل من خالل املساهمات
اإلقليمية .ويقدر احلد األدنى لعدد املوظفني الذين يحتاجهم املركز اإلقليمي للتشغيل بفاعلية بستة موظفني
تخصصيني (متخصصون في املناخ) ،و  12فنيا ،وثالثة متخصصني في تكنولوجيا املعلومات ،واثنني من
اإلداريني .ويختلف احلجم الفعلي ملركز املناخ اإلقليمي بحسب عدد البلدان التي حتصل على اخلدمة،
والتغير في املناخ في اإلقليم ،ومستوى الطلب على اخلدمات .وقد تكون بعض “املراكز” مراكز افتراضية
تتكون من نقاط وصل تنتشر عبر بلدان اإلقليم ،حيث يقدم كل بلد قدرة مختلفة .وقد تلبي مراكز إقليمية
أخرى جميع االحتياجات من موقع واحد.
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وألغراض تتعلق بتوضيح احلجم احملتمل لتكلفة التتبع السريع للقدرة العاملية املتزايدة ،مت حساب تكاليف
تنفيذ أربعة مراكز مناخية إقليمية جديدة في البلدان النامية (مثالً ،في آسيا الوسطى ،وأمريكا اجلنوبية،
وجنوب احمليط الهادئ ،وشمال أفريقيا) وزيادة تكاليف تشغيل أربعة مراكز قائمة أخرى بنسبة  50في
املائة .ويلخص الشكل  9.5االستثمارات في تكلفة رأس املال وتكلفة التشغيل باستثناء تكلفة املوظفني.
وإذا ما استمرت التكلفة التكميلية ملا بعد الفترة املالية  ،2021-2018سيكون ذلك مبعدل  8ماليني دوالر
أمريكي كل عام (بأسعار عام  .)2010واملتوقع أن تعزيز األمانة لدعم مشروع بناء قدرة مرافق املناخ هذا
سيتعني تنفيذه في فترة عام واحد إلى عامني قبيل البدء فيه لالضطالع بأعمال التخطيط.
مشروع املسار السريع لتحسني إمكانية االعتماد على محطات الرصد
حدد مجتمع النظام العاملي لرصد املناخ  138من اإلجراءات ذات األولوية في آخر خطة لتنفيذ النظام العاملي
لرصد املناخ (وقد وردت مناقشتها في الفصل الثاني من هذا التقرير) ،غير أن فرقة العمل تنظر في هذا الفرع
في حتقيق االنتهاء من عنصرين فقط من عناصر النظام العاملي لرصد املناخ يفتقر إليهما العديد من البلدان
النامية ويوفران ،في حالة وجودهما ،بعض البيانات األساسية لتلبية احتياجات املرافق املناخية الوطنية وبناء
القدرات الوطنية في مجال جمع البيانات وإدارتها وحتليلها .ومن املتوقع أيض ًا أن االضطالع مبهمة استعادة
قدرة الشبكات الرصد السطحي ورصد الهواء العلوي التابعة للنظام العاملي لرصد املناخ في البلدان النامية
املستهدفة سيساعد في تنمية املهارات ،والقدرات ،واالهتمام باستعادة برامج الرصد الوطنية األخرى.
وتقترن بهذه األنشطة نظم للرصد على النطاق العاملي ،مبا فيها تلك القائمة على السواتل .وحتث فرقة
العمل املجموعات التي تنسق البرامج الساتلية على إنشاء بنية تشغيلية لرصد املناخ وتغير املناخ من الفضاء.
وتقدر خطة تنفيذ النظام العاملي لرصد املناخ (حتديث  )2010أن تكلفة تشغيل شبكة رصد املناخ احلالية
تبلغ نحو  5إلى  7باليني من الدوالرات كل عام .وتقدر تكلفة معاجلة الفجوات التي حددها النظام مببلغ
 2.5بليون دوالر أمريكي إضافي لكل عام .ومن الواضح أن اخلدمات املناخية ميكن تقدميها اعتمادا على
مجموعة الرصدات املناخية املتوفرة على الصعيد العاملي .ومن منظور اخلدمات ،يلبي النطاق العريض
للمنتجات العاملية واإلقليمية التي تقدمها املراكز املتقدمة احتياجات بلدان كثيرة من املنتجات املناخية.
ولتقليص حجم هذه املنتجات العريضة النطاق بحيث تلبي االحتياجات الوطنية ،ثمة حاجة ،ضمن أمور
أخرى ،إلى أن تتحقق البيانات احمللية من صدق حتليالت املناخ ،وتساعد في استكمال املنتجات املتصلة
بالتنبؤات .وميثل السؤال التالي منطلقا لتقدير تكلفة بناء قدرة الرصد الوطنية لألغراض املتعلقة باملناخ في
البلدان النامية “ :كم ميكن أن تكلف كفالة أن تعمل كل احملطات في شبكات الرصد السطحي ورصد
الهواء العلوي التابعة للنظام العاملي لرصد املناخ بكامل طاقتها؟ قد تكون هناك أولويات عليا ،فهناك من
يجادل مث ً
ال بأن رصد الهواء العلوي أقل أهمية من الشبكات السطحية نظرا إلى أن السواتل والطائرات توفر
بناء القدرات :املراكز اإلقليمية اجلديدة
ودعم املراكز اإلقليمية القائمة
الفترة املالية
إنشاء أربعة مراكز جديدة ،اثنان في الفترة
 2017-2014واثنان في الفترة 2021-2018
استكمال نفقات تشغيل أربعة مراكز قائمة
(مليون في السنة) ،زائد املراكز املنشأة في
الفترة 2017-2014
املجموع
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تدفقا مستمرا من بيانات الهواء العلوي .وهناك من يجادل بأن البيانات املتعلقة بنوع الهواء تتزايد أهميتها،
وبخاصة في املدن الكبرى وما حولها (كما وردت مناقشة ذلك في الفصل السابع من هذا التقرير) .وعلى
الرغم من ذلك ،البد من مالحظة أن شبكات الرصد السطحي وشبكات رصد الهواء العلوي التابعة للنظام
العاملي لرصد املناخ قد مت حتديدها ،وأنها إذا عملت بكامل طاقتها ستضطلع بدور مهم في دعم االحتياجات
الوطنية والعاملية من اخلدمات املناخية.
مشكلة احملطات “الصامتة”
اهتدت فرقة العمل إلى الفرصة سانحة ملعاجلة املشكلة اخلطيرة املتصلة باحملطات “الصامتة” في النظام العاملي
لرصد املناخ باستخدام قدرة الطوارئ لالستجابة ملسائل الصيانة في البلدان النامية .وقد ذكرنا في الفصلني
الثاني والثامن أن هناك فجوات كبيرة في التغطية العاملية للشبكات السطحية وأن هذه الفجوات تظهر أكثر
ما تظهر في البلدان النامية .وعلى سبيل املثال ،تسعى الدول اجلزرية الصغيرة النامية ،في املناطق الشاسعة
في احمليطات ،إلى دعم النظام العاملي لرصد املناخ ولكنها تكافح في أحيان كثيرة ،باقتصاداتها الصغيرة
نسبياً ،من أجل تدبير املوارد املالية والبشرية الالزمة لصيانة نظم الرصد هذه.
اإلنعاش والتجديد
كشف حتليل ألداء اإلبالغ في محطات شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العاملي لرصد املناخ عن فقدان
الرصدات ألسباب مختلفة ،معظمها بسيط للغاية كتغيب املوظفني ،وتوقف املعدات املؤقت ،وتعطل شبكات
االتصاالت .وأحيانا يكمن سبب استمرار تعطل االتصاالت في وجود مشكلة بسيطة في البرمجيات.
ويوجد في داخل اثنني من أنظمة رصد الغالف اجلوي األساسية التابعة للنظام العاملي لرصد املناخ ،وهما
شبكة الرصد السطحي وشبكة رصد الهواء العلوي ،عدد من احملطات لم يقدم أي رصدات منذ وقت
طويل .وينبغي أن يكون جتديد هذه “احملطات الصامتة” ،التي يكاد وجودها يقتصر على البلدان النامية،
هدفا مهما لإلطار إذا أريد له أن يحقق هدفه املتمثل في توفير احلصول على اخلدمات املناخية ملن هم أكثر
ضعفا .وأشار استعراض لشبكتي الرصد السطحي ورصد الهواء العلوي التابعتني للنظام العاملي لرصد املناخ
في أيلول/سبتمبر  2010إلى أن نحو  100محطة سينوبتيكية سطحية و 10محطات رصد للهواء العلوي
حتتاج إلى جتديد .وتتغير قائمة احملطات املفقودة بشكل مستمر ،ولكننا سنفترض ،لغرض تقدير تكلفة سد
الفجوات الرئيسية في شبكة محطات النظام العاملي لرصد املناخ ،أنه يوجد في أي وقت من األوقات نحو 10
إلى  15محطة من محطات رصد الهواء العلوي و  100إلى  120محطة من محطات الرصد السطحي ال تقوم
باإلبالغ لفترات طويلة .ويجب مالحظة أن هذا التقدير سيتناول فقط االحتياجات العاملية من الرصدات،
وليس االحتياجات اإلقليمية والوطنية واحمللية ،التي قد تتطلب درجة أعلى من االستبانة الفضائية.
اآلثار من حيث التكلفة
كما ُذكر في الفصل الثاني ،تقدم محطة الرصد السينوبتيكية السطحية بيانات أساسية عن الغالف اجلوي
مثل متوسط الضغط عند منسوب سطح البحر ،وسرعة الرياح واجتاهها ،وكمية األمطار في فترات معينة،
ودرجة حرارة الهواء ،والرطوبة .وهي تفعل ذلك عدة مرات طوال اليوم ،في جميع أيام السنة .ولتلبية
احتياجات مراقبة املناخ ،ينبغي استخراج البيانات الناجتة من أدوات تتم معايرتها وصيانتها بصفة منتظمة.
وتختلف تكلفة هذه احملطة من بلد آلخر وفق ًا ملجموعة كبيرة من العوامل ،كتكلفة املوظفني ،وتكلفة
الصيانة واملعايرة ،وتكلفة االتصاالت ،وتكلفة املواقع ،واستهالك أوجه اإلنفاق الرأسمالي الرئيسية ،وما إلى
ذلك ،ولكن على الرغم من ذلك فقد أوردنا في الفصل الثاني تكلفة إرشادية تبلغ  30 000دوالر أمريكي
في السنة .وباملثل ،فإن محطة لرصد الهواء العلوي تطلق بالونني يحمالن مسابر السلكية إلى أعلى لتقدمي
وصف حلالة درجة احلرارة ،والرطوبة ،والرياح في الغالف اجلوي فوق احملطة تبلغ تكلفتها نحو 300 000
دوالر أمريكي سنوياً.
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مقترح بشأن قدرة احتياطية
نقترح تنفيذ برنامج يعالج احملطات الصامتة وكذلك أكثر الفجوات استعصاء في شبكة الرصد السطحي
ورصد الهواء العلوي التابعتني للنظام العاملي لرصد املناخ .ووفقا لألرقام السالفة الذكر ،تبلغ تكلفة هذا
البرنامج 92اxا  30 000دوالر أمريكي زائداً 11اxا  300 000دوالر أمريكي ،أو نحو  6ماليني من الدوالرات
سنوياً .وباإلضافة إلى هذه التكلفة ،يحتمل أن توجد تكاليف إضافية الحقة للمرافق ملعاجلة بيانات الرصد،
وتخزينها ،وإعادة توزيعها.
وعلى أساس هذه احلسابات ،ومع التسليم بحقيقة أن هذه التكاليف هي تكاليف تراكمية تستمر طوال
عمر احملطة وال تعكس التكلفة األولية للبدء في التنفيذ ،وهي تكاليف مرتفعة نسبيا تعقبها تكاليف
تشغيل مستمرة منخفضة ،يقدر أن استثمارا أوليا يبلغ نحو  20إلى  25مليون دوالر أمريكي سنوي ًا يعقبه
استثمار مستمر يبلغ نحو  7إلى  10ماليني دوالر أمريكي سنوي ًا بعد ذلك سوف ينتج عنه حتسن كبير في
اكتمال وجودة مجموعات البيانات التي تولدها الشبكات العاملية (الشكل  .)9.6وميثل ذلك حتسنا كبيرا
في سداد االستثمارات الهائلة في الشبكات التي قدمتها جميع البلدان على الصعيد العاملي .ومن املتوقع أن
تدعو احلاجة إلى إنشاء أمانة النظام العاملي لرصد املناخ خالل عام أو نحو ذلك قبيل البدء في هذا املشروع
التجديدي لالضطالع بأعمال التخطيط.
وافترض ،عند تقدير تكلفة تنفيذ محطة رصد سينوبتيكية سطحية مستدامة لرصد املناخ ومحطة رصد
للهواء العلوي ،أن مرفق األرصاد اجلوية قادر على دعم احملطة من خالل توفير املوظفني املدربني ،وإنشاء مرافق
االتصاالت ،وتوفير البنية األساسية إلدارة البيانات ،واخلبرة الفنية لصيانة األدوات ،وما إلى ذلك .وفي
احلاالت الكثيرة التي حتتاج فيها محطة مفقودة إلى جتديد ،يحتاج مرفق األرصاد اجلوية الذي يقدم الدعم
مواز إلعادة البناء املؤسسي .ويلزم أن يركز هذا البرنامج على استدامة احملطات املطلوب
أيض ًا إلى
برنامج ٍ
ٍ
جتديدها .ويلزم لتحقيق االستدامة املالية للبرنامج إنشاء صندوق استئماني طويل األجل بدعم من املانحني،
ينفذ إستراتيجية استثمار مالئمة حتت إشراف األمم املتحدة للتغلب على التباين في مستوى التبرعات
طوال الوقت .وتضطلع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،باالشتراك مع الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة
بتشغيل صناديق استئمانية ذات أغراض محددة تراجع حساباتها بصفة منتظمة وتتسم بالقدرة على جلب
الدعم من البلدان واملنظمات اخليرية .ويستخدم النظام العاملي لرصد املناخ بالفعل صندوقا استئماني ًا من
هذا النوع ويدفع البعض هنا بأن هذا املرفق يحتاج إلى تعزيز ودعم أكبر من مجتمع املانحني في إطار التعزيز
الشامل للشبكات التي يقوم بتنسيقها.
مشاريع املسار السريع لسد الفجوة في القدرة البحثية بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية
يجرى اجلزء األكبر من البحوث املتعلقة بتقلبية املناخ وتغير املناخ في املراكز الرئيسية في البلدان املتقدمة،
مع دعم جانب من القدرة البحثية في اجلامعات وفي عدد صغير من مراكز املناخ اإلقليمية في البلدان
النامية .وفي حني يحتاج تشغيل نظام لنمذجة املناخ من الطراز العاملي إلى استثمار كبير في احلوسبة الفائقة،
بناء القدرات:

الشبكة املوقعية للنظام العاملي لرصد املناخ
الفترة املالية
دعم عنصري الرصد السطحي ورصد
الهواء العلوي
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واالتصاالت ،ونظم إدارة البيانات ،ويستغرق سنوات من االستثمار للوصول إلى مستوى شبيه مبستوى
املراكز الرئيسية ،توجد مساهمات مهمة يتعني على املراكز الصغيرة تقدميها لتفسير مناذج املراكز الرئيسية
والتحقق من نواجتها (مبا فيها نتائج تقليص النطاق) .وميكنها تقدمي مساهمة مماثلة باستخدام املخرجات
املستخلصة من حتليل البيانات التي يتم جمعها محليا ،ومن دراسة مسائل املناخ الوطنية واحمللية ،وترجمة
نتائج البحوث إلى خدمات مهمة على املستوى احمللي .ويحث اإلطار على بناء قدرات بحثية من هذا النوع
في مراكز املناخ في البلدان النامية.
وقد ظل إعداد تقارير التقييم للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ميثل لفترة طويلة منوذج ًا ناجح ًا
لتنمية القدرات البحثية في البلدان النامية .ونتيجة لتشجيع العلماء في البلدان النامية على االنضمام إلى
فرق مؤلفي الفصول باعتبارهم مؤلفني رئيسيني مساهمني ومؤلفني رئيسيني ،فإنهم يطلعون على املجموعة
الكاملة للدراسات السابقة في مجال عملهم .وطوال فترة التقييم ،والتي تستمر عادة لنحو ست سنوات،
ميكنهم بناء مهاراتهم ،ونقل معارفهم إلى من حولهم ،وإنشاء شبكة من األقران في البلدان املتقدمة والبلدان
النامية على السواء .ولتوسيع نطاق هذه اآللية لتشمل مجال اخلدمات املناخية ،يقدم اإلطار الدعم املالي
للباحثني في البلدان النامية للمشاركة في األنشطة البحثية مبراكز بحوث املناخ في البلدان املتقدمة مع دعم
برامج العلماء الزائرين مبراكز املناخ في البلدان النامية .وينظر إلى اجلانب املتعلق بتشجيع كبار العلماء على
استغالل وقتهم في العمل في مراكز املناخ اإلقليمية في البلدان النامية باعتباره جانب ًا ذا أهمية خاصة في بناء
القدرات في هذه املراكز .وتدرك فرقة العمل أيض ًا احلاجة إلى زيادة عدد املنح الدراسية الطويلة املدة على
مستوى الدكتوراه لتطوير القدرة الشاملة للعلماء الباحثني في البلدان النامية.
ولبناء القدرة البحثية وقدرة الرصد ،سوف يسعى اإلطار إلى إيجاد الفرص الكفيلة بدعم مشاركة علماء
البلدان النامية في إيجاد األدوات املناسبة للبلدان النامية .ويقع التركيز في هذا املقام على تكنولوجيات
مبتكرة كالشبكات األرضية القاعدة العالية االستبانة املركبة على أبراج الهواتف اخللوية ،وأجهزة الرادار،
وشبكات أجهزة قياس األمطار عالية الكثافة التي تعمل بدعم محلي .واملقصود هو توليد دعم محلي قوي
للعناية بالشبكات اجلديدة وصيانتها بإتاحة البيانات في احلني ،واستخدام هذه البيانات من أجل تطوير
خدمات على وجه السرعة ميكن للمجتمع أن يجني فوائدها بصورة مباشرة.
وأخيراً ،يسعى اإلطار إلى تشجيع املبادرات البحثية املتعددة التخصصات التي تركز على املسائل
املتصلة باملناخ العاملي في البلدان النامية كالتكيف مع اجلفاف؛ وأنظمة التنبؤ بتفشي املالريا،
والتهاب السحايا ،وحمى الضنك ،واألمراض املتصلة باملناخ ،قبل حدوثها بوقت كاف؛ ومنهجيات
حتليل التكلفة والعائد لتقييم خيارات التكيف؛ وخيارات لالتصاالت لنشر الوعي املناخي ،مبا في
ذلك إستراتيجيات احلد من مخاطر الكوارث ،في صفوف أكثر األشخاص حاجة إليها في البلدان
النامية .والطريقة التي يجب اتباعها لتنفيذ هذه املبادرة البحثية الواسعة النطاق هي العمل مبدئيا
مع القطاعات ذات األولوية ،وهي قطاعات املاء والزراعة واحلد من مخاطر الكوارث والصحة ،لتحديد
الفجوات في اخلدمات ودعم الفهم العلمي ،باجلمع بني أفرقة العلماء من البلدان املتقدمة والبلدان
وحتسن احتمال إيجاد
النامية إلعداد مقترحات أبحاث توضح صورة اخلدمات التشغيلية عند انتهائها ّ
الدعم التمويلي لالضطالع بها داخل اإلطار.
ويسعى اإلطار ،في كل مجال من هذه املجاالت ،إلى التعاون املباشر مع أفرقة البحث الرئيسية ،وبرنامج
بحوث املناخ العاملي ،واملجلس الدولي للعلوم ،وآخرين حسب االقتضاء .وترد في الشكل  9.7التكلفة
اإلرشادية لهذا البرنامج البحثي.
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بناء القدرات :قدرات البحث
في البلدان النامية
الفترة املالية

االستثمار الالزم
(مباليني الدوالرات ،بأسعار عام )2010
2013–2012

2017–2014
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برنامج تبادل الباحثني

1

 1إلى 3

 3إلى 5

البحث في نظم الرصد املتطورة

1

 3إلى 5

 5إلى 10

البحث في مجال اخلدمات اجلديدة

1

 3إلى 5

 10إلى 12

املجموع
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الشكل  :9.7ملخص لالستثمار الالزم لتنفيذ ودعم أنشطة البحث في سياق اإلطار العاملي للخدمات املناخية
9.6

املوارد الالزمة إلدارة اإلطار

يتأتى اجلزء األكبر من املوارد املكرسة لإلطار العاملي للخدمات املناخية من املساهمات املنتظمة للمرافق
ومشاركة اخلبراء املدعومني من احلكومات واملنظمات صاحبة املصلحة في إطار والياتها وبرامجها املستمرة.
وحتتاج مهام تنفيذ اإلطار في البلدان النامية إلى دعم من الوكاالت اإلمنائية ،واملصارف ،وبخاصة فيما يتعلق
باملبادرات اجلديدة التي نقترحها ،كما ينبغي دعمها أيض ًا من خالل البرامج القطرية ملنظومة األمم املتحدة.
وعلى الرغم من ذلك ،لن ينجح اإلطار ما لم يتمتع بقدرة قوية دائمة متكنه من قيادة مهام اإلطار وإدارتها.
ويتضمن ذلك أربعة أوجه إنفاق رئيسية :اجتماعات فريق احلوكمة وجلنته التنفيذية ،ودعم اللجان الفنية،
وتشغيل األمانة ،والبدء في الدراسات واملشاريع .وبشكل عام ،ميكن أن تتأتى هذه التكاليف على النحو
التالي:
تبلغ تكلفة عقد االجتماع الواحد لفريق احلوكمة  250 000دوالر أمريكي تقريباً ،منها 200 000
دوالر أمريكي لدعم السفر في البلدان النامية .ويحتاج فريق اإلدارة ،الذي قد يضم نحو  20شخصا
ويجتمع مرتني على األقل سنوياً ،دعم ًا للسفر يبلغ  200 000إلى  250 000دوالر أمريكي سنوياً.
وحتتاج خمس جلان إدارية فنية ،تضم كل منها عددا يصل إلى  20شخصا وجتتمع مرة في كل عام إلى
ما بني  500 000و  700 000دوالر أمريكي سنوياً .وتبلغ تكلفة األمانة التي تضم خمسة موظفني
متخصصني ودعمها الفني  2.5إلى  3ماليني من الدوالرات سنوياً .وميكن أن حتتاج املهام املتصلة ببعث
املشاريع وتصميمها ،التي اقترحناها إلى نفقات للخبراء االستشاريني واالجتماعات تتراوح بني 250 000
و  400 000دوالر أمريكي سنوياً .وتبلغ قيمة هذه التكاليف ما بني  3.25و  4.1من ماليني الدوالرات سنوي ًا
في فترتي األربع سنوات املاليتني ( 2017-2014و  ،)2021-2018وتبلغ تكلفة البدء في التنفيذ في فترة
العامني األولني ( )2013-2012نحو مليوني دوالر أمريكي في عام  2012وميكن أن ترتفع إلى  3ماليني من

الدوالرات في العام التالي.

ويلخص الشكل  9.8جميع تكاليف تنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية كما يرد تقديرها في هذا
الفصل .وتعد هذه التكاليف منخفضة باملقارنة مع اإلنفاق العاملي في الوقت الراهن جلمع الرصدات،
حيث يقدر النظام العاملي لرصد املناخ ،مثالً ،املصروفات السنوية احلالية جلمع الرصدات املناخية مببلغ
 5إلى  7باليني دوالر أمريكي .ويتمثل هدف اإلطار في حتقيق زيادة صافية كبيرة في القدرة العاملية
واإلقليمية والوطنية لتحسني القرارات املتصلة باملناخ باستخدام استثمار صغير نسبي ًا في القدرة العاملية
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املتزايدة .وتنشأ هذه الوسيلة نتيجة للقدرة القائمة والتي ميكن نشرها لتحسني اخلدمات املناخية في
أكثر املجتمعات ضعفاً.
9.7

األطر الزمنية والتخطيط وتدبير املوارد

تالحظ فرقة العمل أن املؤمتر السادس عشر للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الذي سيعقد في أيار/
مايو  2011سوف ينظر في هذا التقرير وفي التوصيات الواردة فيه وسيتخذ قرارات بشأن اخلطوات
التالية املتعلقة باإلطار .وسينظر املؤمتر كذلك في ميزانية املنظمة لفترة األربع سنوات املالية القادمة
التي تبدأ في  1كانون الثاني/يناير  .2012وتعتبر فترة األشهر السبعة الفاصلة بني انعقاد املؤمتر
وبداية الفترة املالية اجلديدة وقت ًا حاسم َا ال ينبغي أن تتالشى فيه القوة الدافعة احلالية .وننصح
باستغالل هذا الوقت إلعداد خطة تنفيذ على وجه السرعة تتماشى مع قرارات املؤمتر وتتضمن
العناصر واملبادئ الواردة في هذا التقرير .وللتمكني من إعداد هذه اخلطة ،سوف تقدم املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية دعم األمانة لفريق من اخلبراء من ذوي اختصاصات محددة وفي إطار زمني
محدود ومحدد بشكل واضح إلجناز اخلطة .ويعني هؤالء اخلبراء من احلكومات وكاالت األمم املتحدة
لهذا الغرض.
التوقعات املتعلقة بفترة العامني
فور اختتام مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ألعماله ،يجب البدء في إعداد اخلطة املفصلة لإلطار.
وينبغي أن تشمل اخلطة املفصلة لتنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية مقترحات بأهداف يتعني حتقيقها
مع الزمن وإجراءات رصد وتقييم ملتابعة التقدم احملرز في تنفيذ اإلطار.
سوف يبدأ تشكيل األمانة التي ستدعم اإلطار وسيبدأ العمل مع شركاء منظومة األمم املتحدة للبدء في بناء
هياكل اللجنة التنفيذية والفنية .ومن الهياكل الرئيسية اللجنة الفنية لبناء القدرة التي سيتعني عليها التعاون
املباشر مع أمانات الوكاالت املشاركة لتنفيذ مشروع املسار السريع لبناء القدرة املتعلقة باخلدمات املناخية
مجاميع مشاريع املسار السريع لبناء
القدرات
بناء قدرة منتدى التواصل بني املستخدمني
بناء قدرة اخلدمة املناخية الوطنية
بناء قدرة مركز املناخ
بناء القدرات على إجراء عمليات الرصد
بناء قدرة البحث
تنفيذ قدرة في مجال اإلدارة تدعمها أمانة
تابعة لوكالة من وكاالت األمم املتحدة
املجموع

االستثمار الالزم (مباليني الدوالرات)
2013–2012

2017–2014

2021–2018
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 80إلى 100
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الشكل  :9.8تقدير التكاليف اجلملية لتنفيذ عناصر بناء القدرات خلدمات دعم أمانة اإلطار العاملي للخدمات املناخية على
مدى عشر سنوات التي تبدأ في  1كانون الثاني/يناير .2012
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في البلدان النامية .وينبغي أن تنتهي هذه املرحلة األولية للبناء التنظيمي بحلول  31كانون األول/ديسمبر
 2013مع دخول مشاريع املسار السريع مراحل التنفيذ.
التوقعات املتعلقة بفترة األعوام الستة
أعوام من العمل ،أي بحلول يوم  31كانون األول/ديسمبر  ،2017ينبغي أن يكون اإلطار قد
بعد ستة ٍ
يسر الوصول إلى اخلدمات املناخية احملسنة في جميع أنحاء العالم في أربعة مجاالت رئيسية على األقل؛
وتوصي فرقة العمل بالنظر مبدئي ًا في قطاعات املاء ،والصحة ،واحلد من مخاطر الكوارث ،والزراعة باعتبارها
املجاالت الرئيسية املرشحة لألنشطة ذات األولوية العالية .وينبغي أن تشارك بصورة مباشرة في أعمال
اإلطار خمس على األقل من وكاالت األمم املتحدة أو برامجها ،كما يجب أن يتضمن اإلطار جلان ًا فنية نشطة
تعالج كال من العناصر اخلمسة (بناء القدرة ،البحث والتطوير ،الرصدات ،نظم املعلومات ،التواصل بني
املستخدمني) ،وأن يشتمل على برنامج اتصاالت نشط لكفالة تقدمي اخلدمات بطريقة فعالة ،وأن يكون قد
شارك في مشاريع إمنائية ذات صلة باملناخ قيمتها  150مليون دوالر أمريكي على األقل .وينبغي أن يبدأ،
في حوالي شهر أيلول/سبتمبر  ،2016استعراض نصف املدة لتنفيذ اإلطار .وينبغي إعداد اختصاصات هذا
االستعراض من خالل عملية حكومية دولية ،وينبغي أن تقيم هذه االختصاصات ،في جملة أمور أخرى،
جناح اإلطار في االلتزام مببادئه وفي حتقيق األهداف واملعالم الرئيسية الواردة في هذا التقرير.
التوقعات املتعلقة بفترة األعوام العشرة وما بعدها
أعوام ،أي بحلول  31كانون األول/ديسمبر  ،2021من املفروض أن يكون اإلطار قد يسر الوصول
بعد عشر ٍ
إلى اخلدمات املناخية احملسنة في جميع أنحاء العالم وفي كل القطاعات اخلمسة التي تتأثر باملناخ .وينبغي
أن تكون قد شاركت في أعماله بصورةٍ مباشرةٍ ثمان على األقل من وكاالت األمم املتحدة أو برامجها ،كما
ينبغي أن يكون قد شارك في مشاريع إمنائية ذات صلة باملناخ قيمتها  250مليون دوالر أمريكي على األقل
تكون التقييمات قد أثبتت أنها مفيدة في تلبية احتياجات املستخدمني.
وفيما بعد عام  ،2021يتوقع أن تكون األمانة قد بلغت مرحلة النضج وأصبح حجمها مالئم ًا للمهمة التي
تضطلع بدعمها وأن يكون مستوى متويل املشاريع متناسبا مع تقييم املجتمع العاملي لالحتياجات الواجب
تلبيتها من اخلدمات املناخية والفوائد التي ستتدفق من هذه اخلدمات .وفي حالة حتقيق اإلطار ألهدافه،
سيكون مبقدور كل املجتمعات الوصول إلى اخلدمات املناخية األساسية وميكن أن نتوقع بشكل معقول أن
تفوق هذه اخلدمات إلى حد كبير اخلدمات املتاحة اليوم.
مصادر التمويل
من املتوقع أن تتوفر املوارد الالزمة ألمانة اإلطار من مزيج من املساهمات “العينية” واملالية من داخل منظومة
األمم املتحدة ومن احلكومات .وينبغي أن يتم متويل مشاريع املسار السريع إلى حد كبير من االستثمار في بناء
القدرة من املصارف اإلمنائية ،واحلكومات ،والتبرعات املقدمة من اجلمعيات اخليرية التابعة للقطاع اخلاص.
غير أن جانب ًا من جوانب دعم التنسيق واإلدارة سيتوفر من خالل أمانة اإلطار.
9.8

تقييم املخاطر

سوف يحتاج تنفيذ اإلطار إلى تقييم مفصل للمخاطر ُيجرى باالقتران مع إعداد جدول زمني لالضطالع
بتنفيذ األنشطة واملشاريع الرئيسية .وتندرج املخاطر املرتبطة بتنفيذ اإلطار بشكل عام حتت الفئات التالية:
•

التعقد التنظيمي .يحتاج اإلطار على املستوى الوطني إلى مشاركة العديد من الوكاالت احلكومية
مبا يشمل قطاعات الصحة والزراعة واملوارد املائية والتخفيف من حدة الكوارث( ،لكن دون أن
يقتصر عليها) ،في حني سيسعى ،على املستوى اإلقليمي ،إلى احلصول على دعم من مجموعة من
املؤسسات القائمة ،وعلى املستوى العاملي على دعم كثير من الوكاالت والبرامج التابعة لألمم املتحدة.
وسوف تكون عملية التنسيق بني هذه املصالح الشاملة ،بهدف إعداد إطار تشغيلي مستدام ،مهمة
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معقدة تنطوي على درجة من املخاطرة .وللحد من املخاطر ،ينبغي أن يعالج التنفيذ املبدئي لإلطار
عدداً صغيراً من القطاعات الرئيسية ويوسع مجال العمليات مع مرور الزمن على أساس النتائج
والتجارب ،على أن يتم ذلك بطرق حتقق أفضل إدارة للمخاطر الناجتة عن التعقد.
•

•

القيادة واإلدارة .ينبغي أن تنبع قيادة اإلطار من احلكومات ومن منظومة األمم املتحدة .وسوف توفر
األمم املتحدة قادة ذوي خبرة للمشاركة في اللجان التي تدير أنشطة اإلطار .ويحتاج اإلطار أيض ًا إلى
أمانة صغيرة ،على قدر كبير من املهارة وتتسم بااللتزام .واملتوقع أن اإلطار سيحتاج إلى نحو عشرة
أعوام للوصول إلى كامل إمكانياته .وسوف تكون املهمة األولية لألمانة إعداد خطة تنفيذ مفصلة
ٍ
تستند إلى توصيات فرقة العمل وتتفق مع قرارات مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومع املعلومات
الواردة من شركاء منظومة األمم املتحدة .وتالحظ فرقة العمل أن هناك دعم ًا قوي ًا ملبادرة اإلطار من
احلكومات ومن منظومة األمم املتحدة ،وترى أن البناء على أساس هذا الدعم عند إعداد فريق القيادة
سوف يقلل إلى احلد األدنى من خطر سوء القيادة.
تدبير املوارد .يتوقف معدل منو اإلطار حتى يصل إلى كامل إمكانياته على مستويات توفير املوارد.
وميكن تصنيف املوارد الالزمة لدعم اإلطار بالطرق التالية:
املساهمات الوطنية .تتعهد معظم الدول اآلن بتوفير املوارد للتعامل مع مسألتي تقلبية املناخ وتغير
املناخ .وميكن أن يوفر استثمار جزء صغير من هذه املوارد ،مبا في ذلك اخلبرة الفنية لألفراد الرئيسيني،
في املشاركة في العمليات اإلقليمية والعاملية املنسقة من خالل اإلطار ،عائدات وطنية كبيرة .ومن
املخاطر التي تواجه هذا املسعى انخفاض مستوى املشاركة على الصعيد الوطني ،وهي مخاطرة يجب
تقليصها بإبراز فوائد التعاون اإلقليمي والدولي ثم إثبات هذه الفوائد.
املساهمات اإلقليمية .يعد بناء القدرة في مجال تقدمي اخلدمات املناخية من املهام الرئيسية لإلطار.
واتضح لفرقة العمل أن هناك حاجة إلى تنمية املهارات في جميع القطاعات في كل البلدان .ومع
تعلم الدروس وظهور أفضل املمارسات في مجال إنشاء وتقدمي اخلدمات املناخية ،يجب نقل هذه
الدروس وهذه املمارسات إلى كل البلدان على وجه السرعة .فليس لدى العالم الوقت لكي يتعلم
بصورة متكررة نفس دروس تقدمي اخلدمة ،قطاع ًا بعد قطاع ،والبلد تلو البلد .فاملؤسسات اإلقليمية،
مثالً ،لها دور رئيسي عليها االضطالع به في بناء القدرة .ويجب احلد من خطر عدم مشاركتها من
خالل برامج محددة األهداف تعزز املؤسسات اإلقليمية التي ميكن أن تساهم من خالل اجلمع بني
املؤسسات وتقدمي اخلدمات املناخية.

•

•
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دعم التنسيق .يتعني الوفاء بجميع تكاليف إعداد خطة تنفيذ مفصلة ،والتكاليف املرتبطة بتكوين
فريق إلدارة اإلطار ،وتكاليف دعم اللجان الفنية الالزمة لوضع اإلطار املستدام موضع التنفيذ.
وسوف يتم سحب بعض املوارد من امليزانية احلالية للوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة وبرامجها،
وستكون بعض املوارد بالضرورة “أموا ًال جديدة” .وسوف يكون الدعم القوي املقدم من احلكومات
ومن منظومة األمم املتحدة ضروري ًا لتقليل املخاطر املرتبطة بضعف توفير املوارد الالزمة ملهام اإلدارة
الرئيسية.
دعم املشاريع ذات األولوية العالية .نوصي بأن ينفذ اإلطار بطريقة ناجحة عدداً من املشاريع ذات
األولوية العالية في املناطق التي تكون اخلدمات املناخية فيها من أقل اخلدمات منواً والتي تكون أكثر
املناطق احتياج ًا إلى هذه اخلدمات .وسوف تكون هذه املشاريع مشاريع بناء قدرات يشارك فيها
املستفيدون من اخلدمة واملقدمون لها وتن َّفذ باستخدام موارد مقدمة من وكاالت املساعدة من خالل
شراكة مع اخلبرات الفنية املقدمة من مراكز املناخ التي تقدم في الوقت الراهن مجموعة واسعة من

ال وجيه ًا
ال عم ً
اخلدمات املناخية .ولربط هذه املشاريع بوكاالت األمم املتحدة وبرامجها التي تؤدي فع ً
أهمية بالغة في تقليل مخاطر اإلخفاق ،شأنه شأن القدرة القائمة على اخلبرة في مجال إدارة املشاريع
من خالل جلنة اإلطار املعنية بناء القدرات.
وتعتمد قدرة اإلطار على معاجلة املسائل سالفة الذكر وحتقيق النجاح في حصول كل فرد على اخلدمات
املناخية اعتماداً شديداً على ترتيبات احلوكمة واإلدارة القائمة .ويرد عرض مفصل لهذه املسألة في الفصل
العاشر.
9.9

التوصيات

التوصية  :1نوصي ،نحن أعضاء فرقة العمل الرفيعة املستوى ،باإلجماع بأن يتعهد املجتمع الدولي باستثمار
مبلغ  75مليون دوالر أمريكي سنوي ًا في تنفيذ واستدامة إطار عاملي للخدمات املناخية .ويأتي هذا االستثمار
كإضافة إلى االستثمارات القائمة التي وظفتها احلكومات في نظم رصد املناخ ،والبحوث ،ونظم إدارة
املعلومات ،ليعود بالفائدة على املجتمع عبر كل قطاعاته ،ولكن بصفة أكثر أهمية وأكثر إحلاحا في مجاالت
احلد من مخاطر الكوارث ،وحتسني إدارة املاء ،وزيادة إنتاجية الزراعة واستدامتها ،وحتسني النتائج الصحية
في أكثر املجتمعات ضعفا في البلدان النامية.
التوصية  :2لكفالة أن يقدم اإلطار العاملي للخدمات املناخية أعظم الفوائد ألكثر األشخاص احتياج ًا
للخدمات املناخية ،نوصي بااللتزام باملبادئ الثمانية التالية عند تنفيذ اإلطار:
املبدأ  :1تستفيد كل البلدان من اإلطار ،ولكن األولوية ستكون لبناء قدرة البلدان النامية الضعيفة
إزاء املناخ
املبدأ  :2الهدف الرئيسي لإلطار هو كفالة مزيد توافر اخلدمات املناخية ،وإمكانية الوصول إليها،
واستخدامها بالنسبة جلميع البلدان
املبدأ  :3ستعنى أنشطة اإلطار بثالثة نطاقات جغرافية ،هي النطاقات العاملي واإلقليمي والوطني
املبدأ  :4اخلدمات املناخية التشغيلية هي عنصر اإلطار األساسي
املبدأ  :5املعلومات املناخية هي في املقام األول خدمة دولية عامة تقدمها احلكومات ،التي تضطلع
بدور محوري في إدارتها من خالل اإلطار
املبدأ  :6يشجع اإلطار التبادل املجاني واحلر لبيانات الرصد املتصلة باملناخ مع احترام السياسات
الوطنية والدولية املتعلقة بالبيانات
املبدأ  :7سيكون دور اإلطار التيسير والتعزيز وليس االستنساخ والتكرار
املبدأ  :8يتم بناء اإلطار من خالل شراكات بني مستخدمي البيانات ومقدمي البيانات تشمل جميع
أصحاب املصلحة
التوصية  :3نوصي بأن تنشئ منظومة األمم املتحدة ،على سبيل األولوية ،فريق ًا فني ًا مخصص ًا إلعداد خطة
مفصلة لتنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية تقوم على االستراتيجية العامة الواردة في هذا التقرير ،كما
نوصي بأن تصدق احلكومات على هذه اخلطة قبل تنفيذها من خالل عملية حكومية دولية.
وينبغي أن حتدد خطة التنفيذ املفصلة املشاريع ذات األولوية العالية للنهوض باإلطار في املجاالت التي
يساعد فيها ذلك في احلد من هشاشة األوضاع إزاء تغير املناخ وتقلبيته .وباإلضافة إلى مشاريع املسار السريع
ومشاريع بناء القدرات ،ينبغي أن حتدد خطة التنفيذ برنامج ًا مستدام ًا لدعم التنسيق الالزم الستمرار القدرات
التشغيلية لإلطار .وينبغي أن حتدد خطة التنفيذ األهداف املراد حتقيقها خالل األعوام العشرة املقبلة ،وأن
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ال أدوار ومسؤوليات العناصر املكونة لإلطار التي تساهم على املستويات العاملي
توضح بشكل أكثر تفصي ً
واإلقليمي والوطني ،وعلى مستوى األمانة الداعمة له وأن تشمل كذلك تقييم ًا للمخاطر.
التوصية  :4نوصي بشدة بأن تولي احلكومات ووكاالت املساعدة اإلمنائية أولوية عالية لدعم بناء القدرات
الوطنية التي تتيح للبلدان النامية املشاركة في اإلطار .وتدعو احلاجة إلى مزيد حتليل االحتياجات الوطنية،
ولكننا نوصي في الوقت نفسه بتنفيذ عدد من مشاريع املسار السريع على النحو املبني أعاله .ولكفالة
وصول أكبر عدد من البلدان إلى املعلومات املناخية العاملية بطريقة فعالة وعلى املستوى الوطني ،نوصي
بإعداد استراتيجية مبدئية تعزز على وجه السرعة أو تنشئ عناصر اإلطار اإلقليمية .وينبغي أن تقود هذه
العناصر اإلقليمية أو تستضيفها بلدان املنطقة باالستناد إلى االتفاقات اإلقليمية ،ويجب أن تكون مهمة
هذه العناصر دعم تدفق املعلومات واملساعدة في بناء القدرات الوطنية على املستوى الوطني.
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الفصل 10

ترتيبات اإلدارة الرشيدة
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10.1

مقدمة

ُيقترح في هذا الفصل خياران بشأن اإلدارة الرشيدة لإلطار العاملي للخدمات املناخية .ويلزم وجود آلية
إدارة رشيدة لتعزيز اإلطار على مستوى رفيع وحتديد التوجه العام لتنفيذه واإلشراف على تخطيطه وإدارته
املتواصلني ،مبا في ذلك مهمتا املراقبة والتقييم .والبد أيض ًا من وجود هذه اآللية باعتبارها وسيلة رئيسية
للتشجيع على األنشطة التعاونية الدولية بني القطاعات املتعددة واملصالح املؤسسية ،وهو ما ميثل حتدي ًا
حاسم ًا لنجاح اإلطار .وهذه اآللية الزمة أيض ًا حلشد املوارد وتوجيهها لإلطار من مصادر متويلية متعددة.
وإضافة إلى ذلك ،ستدعم آلية اإلدارة الرشيدة الوظائف التقنينية اجلوهرية ،مثل إعداد معايير قياسية فنية،
ونشر املعلومات ،ومنذجة التفاعالت بني القطاعات ،وإعداد رسائل متسقة الستقطاب التأييد.
واخلياران املقترحان هنا متواضعان من الناحية اإلدارية ،متشي ًا مع الدور التيسيري والتنسيقي لإلطار،
ال قدر اإلمكان .وهذان اخلياران
وهما يتوخيان استغالل اآلليات املؤسسية القائمة استغال ًال كام ً
متطوران في الوقت ذاته مبا يالئم التعامل مع الوضع التنظيمي املعقد لإلطار ،وتلبية االحتياجات
املختلفة للحكومات وأصحاب املصلحة الرئيسيني ومراعاة املستوى الرفيع للخبرات العلمية والفنية
التي ينطوي عليها.
10.2

االحتياجات والقيود الرئيسية

سوف حتتاج اآللية إلى التصميم بعناية قصد احترام دور احلكومات واحترام وتعزيز واليات املنظمات
وتوضيح أدوارها ومسؤولياتها في اإلطار ،فض ً
ال عن زيادة التزام جميع اجلهات صاحبة املصلحة وسلوكها
التعاوني إلى أقصى حد .وبالتالي فإن األمر يحتاج إلى فهم جيد لدوافع وقدرات أصحاب املصلحة.
وأصحاب املصلحة الرئيسيون هم احلكومات؛ واملنظمات الدولية واإلقليمية املسؤولة عن القطاعات أو
جهات املستخدمني السريعة التأثر باملناخ أو التي متثل هذه القطاعات أو هذه اجلهات؛ واملنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية بشكل خاص ،بحكم مسؤوليتها عن نظم البيانات املناخية القائمة؛ واملجتمعات العلمية
ذات الصلة.
ولقد شدد لنا العديد من احلكومات على التطلع إلى قيام احلكومات بدور مركزي في إدارة اإلطار وتنفيذه.
ونحن نتفق مع ذلك متاماً ،نظراً للصورة العامة اجليدة والتمويل العام ملعظم املعلومات واخلدمات املناخية،
ونحن نعتقد أن اإلطار لكي ينجح البد له من أن يحظى مبستوى عال من االهتمام والدعم من جانب
احلكومات .ومن األهمية أيض ًا أن يلقى اإلطار االعتراف املالئم في السياسات والبرامج الدولية والوطنية
املتعلقة بتغير املناخ اجلاري تطويرها على مستوى احلكومات.
ويجب أن تكون مصالح املستخدمني ممثلة إلى حد كبير في اإلدارة الرشيدة لإلطار .وسيتمثل أحد
التحديات األساسية لإلطار في اجلمع بني املصالح املركزة واملبررة لعالم األرصاد اجلوية واملصالح املختلفة
واجلزئية للعديد من القطاعات ذات الصلة ومصالح املستخدمني .وفي حني ُينتظر أن توفر مؤسسات
األرصاد اجلوية (الطقس واملناخ) واملناخ (املناخ فقط) العمود الفقري لإلطار فإن اإلجنازات احلقيقية
لن تتحقق إال باملشاركة النشطة واملتآزرة ألولئك الذين يستفيدون من استخدام معلومات املناخ .لهذا
السبب ،سيحتاج األمر إلى بذل جهود خاصة إلشراك ممثلي املستخدمني ووكاالت القطاعات على أعلى
مستويات إدارة اإلطار وتنفيذه.
ونحن نسلم بأن اإلطار لن يتالءم مع النماذج التنظيمية الشائعة من قبيل مناذج اإلدارات احلكومية ومؤسسات
البحث واملشاريع التجارية اخلاصة .ولن تتأتى قوة اإلطار من الوالية االنتخابية أو من رأس املال النقدي وإمنا
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من القدرة على جمع األطراف ذات الصلة وإحداث اتفاقات بينها من شأنها أن تساعد كل طرف من
األطراف على حتديد أهدافه على نحو أفضل وحتقيقها .واحلاجة إلى احلفز والتوصل إلى االتفاق وااللتزام
حاضرة على جميع مستويات اإلطار .ولقد استمعنا للعديد من احلكومات واملنظمات واألفراد ونحن على
ثقة من أنه ميكن تطوير تنظيم اإلطار عن طريق املزج بني مجموعة من النماذج واآلليات على النحو املالئم.
ولقد اتفقنا على أن منظومة األمم املتحدة توفر املكان املناسب إلدارة اإلطار وتنفيذه .وهناك عدة أسباب
لذلك .فنطاق مسألة املناخ العاملي ،والروابط بني تقلبية املناخ وتغيره ،ودور املناخ في التنمية املستدامة،
كلها أمور تتطلب تنسيق ًا دولياً .ودور احلكومات املركزي في اإلطار يشير بطبيعة احلال باستخدام اآلليات
القائمة املتعددة األطراف .وأخيراً ،ميكن حتقيق أوجه تآزر ذات شأن عن طريق ربط أنشطة اإلطار على نحو
وثيق بأنشطة كيانات منظومة األمم املتحدة األخرى ،والسيما الوكاالت والبرامج والصناديق اإلمنائية والفنية
الرئيسية.
ويجب أن تفي آلية اإلدارة الرشيدة أيض ًا بعدد من املبادئ املشتركة مثل الكفاءة والشفافية واملساءلة واملرونة
واإلنصاف واملشاركة ،إلخ .وبطبيعة احلال فإن أهم شرط هو أن تسير اآللية بشكل جيد وفعلي في التطبيق
ال عن بلورة
العملي .والبد لها أن تكون قادرة على تيسير تنفيذ أهداف اإلطار في األجل القريب ،فض ً
وإدارة النمو والتطور في األجل الطويل.
10.3

معايير النجاح

إن حتديد معايير لنجاح اإلطار أمر هام لعدد من األسباب .فذلك سوف يحدد أهداف ًا واقعية للتنظيم
وسيستخدم كأداة ق ّيمة لإلدارة لقياس التقدم احملرز .وفي حالة عدم استجابة التقدم للتطلعات ،من املفروض
أن تفضي هذه املعايير بشكل حتمي إلى عملية مراجعة حتديد املسائل واخليارات لتدارك الوضع.
واملعيار األول للنجاح يجب أن يكون حتديد القواعد إلقامة هيكل عمل .وتتوقع فرقة العمل أن يكون فريق
إدارة اإلطار الرئيسي ،في غضون سنة من اعتماد مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية له ،قد اجتمع واعتمد
خطة تنفيذ واتفق على اللجان الفنية التي ستنفذ اإلطار حتت توجيهه.
وفي األجل األطول سيقاس أداء اإلطار بناء على ما يلي:
•

•

•

•

اعتراف احلكومات باإلطار ومستوى دعمها امللموس له؛
قدرة اإلطار على إقامة وإدامة الشراكات ،والسيما مع وكاالت األمم املتحدة وبرامجها؛ وأصحاب
املصلحة املمثلني للمستخدمني؛ واجلهات املديرة لنظم الرصد ونظم معلومات املناخ؛ ومنظمات
التطوير والبحث؛ واملؤسسات اإلقليمية والوطنية املعنية باملناخ؛
الزيادة العامة في االستعانة باخلدمات املناخية وتأثير اخلدمات املناخية املوفرة حتت رعايته على
التخطيط وصنع القرار في املجتمعات املستهدفة ،كما تؤكد ذلك الدراسات االستقصائية املنتظمة
ملجموعات املستخدمني؛
زيادة البيانات واملعلومات املناخية املتبادلة عاملي ًا وإقليمياً؛
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•

فعالية حتويل نتائج البحث في مجال املناخ إلى خدمات مناخية تقاس بالزيادة في نطاق اخلدمات
املوفرة ،مبا في ذلك عدد وأنواع أدوات دعم القرار والتقليل من أوجه عدم اليقني ذات الصلة باملنتجات
املناخية الرئيسية؛

•

القدرة على تنفيذ املشاريع املمولة من وكاالت اإلعانة وغيرها من اجلهات املانحة؛

•

القدرة على جلب املوارد الالزمة لإلبقاء على أنشطته اجلارية على املدى الطويل.

10.4

خيارات مقترحة لإلدارة الرشيدة

ال في خمسة خيارات إلدارة اإلطار إدارة رشيدة وتنفيذه:
نظرت فرقة العمل أص ً
•

إنشاء وكالة جديدة في منظومة األمم املتحدة

•

استضافة اإلطار في آليات كيان قائم بالفعل من كيانات منظومة األمم املتحدة

•

إنشاء فريق حكومي دولي جديد داخل منظومة األمم املتحدة

•

إقامة جلنة مشتركة وربطها بآليات عدد من كيانات منظومة األمم املتحدة التي يهمها األمر

•

إنشاء مؤسسة ال تهدف إلى الربح خارج منظومة األمم املتحدة

وبعد النظر بتفصيل في هذه اخليارات ،والسيما القدرة على االمتثال على نطاق واسع للشروط املبينة أعاله،
خلصت فرقة العمل إلى أنه يجب النظر في خيارين عامني مبزيد من التفصيل :يقوم األول على هيئة حكومية
دولية فيما يستند الثاني إلى مزيج من االستضافة واملشاركة من جانب كيانات منظومة األمم املتحدة .ويرد
أدناه بحث هذين اخليارين مبزيد من التفصيل.
إنشاء وكالة جديدة تابعة لألمم املتحدة رفضته فرقة العمل بسبب العراقيل السياسية واملالية احملتملة والوقت
الالزم لتحقيق مثل هذه النتيجة ،وألننا شعرنا بأن اإلطار ال يحتاج إلى نهج بهذا احلجم .كما رفضت
فرقة العمل فكرة املؤسسة التي ال تهدف إلى الربح ،وذلك أساس ًا ألنه ال ميكنها أن توفر بسهولة القدرات
احلكومية الدولية والعضوية املفتوحة للجميع والروابط احلكومية الالزمة.
10.5

اخليار "ألف" – إنشاء مجلس حكومي دولي جديد في منظومة األمم املتحدة

إننا نتوخى إنشاء مجلس حكومي دولي في أول األمر حتت رعاية مشتركة إلحدى وكاالت األمم املتحدة
املعنية ،مع استخدام هيئتها الرئاسية فيما يتعلق بجميع القرارات احلكومية الدولية الرسمية .وإننا نوافق
على االقتراح الذي قدمه عدد من البلدان بأن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOومؤمترها احلكومي
الدولي الذي ُيعقد كل أربع سنوات هما أنسب الوكاالت للقيام بدور رعاية املجلس احلكومي الدولي هذا،
وألداء مهمة قناة املساءلة.
وما أن يبدأ املجلس احلكومي الدولي العمل ،سيعقد جلسات عامة تشارك فيها كافة احلكومات املعنية،
وسيجتمع بصورة دورية ،رمبا سنوياً ،وسيتخذ قرارات تتفق مع عمليات مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية .وستكون عضوية هذا املجلس مفتوحة جلميع البلدان ،وستكون له آليات لكفالة مشاركة ومشورة
األطراف املعنية الرئيسية ،مثل الكيانات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات الفنية ذات الصلة .وسينتخب
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ال عن تعيني عدد من اللجان
املجلس رئيس ًا وجلنة إدارة صغيرة لتسيير أعماله في فترات ما بني الدورات ،فض ً
الفنية الفرعية (مبا في ذلك منتدى التواصل بني املستخدمني) لإلشراف على أعمال تنفيذ اإلطار واملشاركة
فيها .ونحن نقترح ،ألغراض التبسيط والتشديد على النتيجة املتوخاة عوض ًا عن التشديد على اآللية،
تسمية املجلس باملجلس احلكومي الدولي املعني باخلدمات املناخية ،عوض ًا عن املجلس احلكومي املعني
باإلطار العاملي للخدمات املناخية.
كما نقترح إنشاء جلنة إدارة فنية رفيعة املستوى لكل عنصر من عناصر اإلطار الرئيسية اخلمسة (انظر
الشكل  )9.1تعقد اجتماعات على أساس حكومي دولي .وتتألف جلان اإلدارة من ممثلني ألصحاب املصلحة
الرئيسيني (من مقدمي خدمات ومستخدمني) ،استناداً إلى الكفاءة الفنية والتمثيل الدولي العادل ،على أن
يكون رؤساء هذه اللجان أعضاء بحكم منصبهم في اللجنة التنفيذية .وإذا كانت هناك جلان دولية أخرى
تقوم بأدوار مماثلة ،فستبذل اجلهود لالستعانة بها لتلبية احتياجات اإلطار .ويعرض الشكل  10.1متثي ً
ال بياني ًا
لنموذج املجلس احلكومي الدولي الذي نقترحه.
وستكون هناك أمانة صغيرة تستضيفها إحدى وكاالت األمم املتحدة (ويشار إليها بالوكالة «ألف» في الشكل
 )10.1لدعم عمل املجلس احلكومي الدولي وجلانه .ويكون رئيس األمانة مسؤو ًال أمام رئيس املجلس عن
جميع املسائل اإلستراتيجية واملتعلقة ببرنامج العمل ،وأمام الوكالة املضيفة فيما يتصل باملسائل اإلدارية
واالئتمانية احمللية .وتعتقد فرقة العمل أن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أحسن املنظمات جتهيزاً الستضافة
األمانة.
النماذج القائمة ذات الصلة
استلهمت فرقة العمل إلى حد كبير ،في حتديد هذا اخليار ،ترتيبات اإلدارة الرشيدة للهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغير املناخ ،التي كانت صوت ِ
العلم الرئيسي في النقاش العاملي الدائر حول تغير املناخ لعدة
عقود ،وجنحت في حفز وتنسيق جهد تعاوني طوعي واسع النطاق لتوليد نواجت هامة جداً للتوجيه في مجال
السياسة العامة.
ونحن نسلم بأن مهام اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،التي تركز بشكل رئيسي على العمليات وأنشطة
التطوير ،مختلفة متام ًا عن مهام الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،وإن كانت هناك أوجه تواز
ملحوظة من حيث أصحاب املصلحة واالحتياجات في مجال اإلدارة الرشيدة .ونحن ندرك أيض ًا أنه نتيجة
للمناقشات التي دارت مؤخراً بخصوص الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،فإن دعم أمانتها من
احملتمل أن يتعزز لزيادة شفافية عملياتها .وإذا ما وقع االختيار على صيغة املجلس لإلطار فإننا نوصي باألخذ
بالدروس املستفادة من عمليات االستعراض األخيرة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،السيما
لدى إعداد إجراءات عمله.
ويتمثل منوذج آخر الستخالص العبر في اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ،التي تستضيفها إداري ًا
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة .ويتمثل دورها في تشجيع التعاون الدولي وتنسيق البرامج
في مجاالت البحث البحري واخلدمات ونظم الرصد والتخفيف من املخاطر وما يتصل بذلك من تطوير
للقدرات ،قصد تعلم املزيد عن كيفية إدارة الطبيعة وموارد احمليطات واملناطق الساحلية ،وإدارتها بشكل
أفضل.
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الشكل  :10.1متثيل بياني للخيار «ألف» ملجلس حكومي دولي.

والفريق املخصص املعني برصدات األرض ( ،)GEOالذي ينسق املنظومة العاملية لنظم رصد األرض
( ،)GEOSSهو أيض ًا منوذج مالئم يجمع بني اهتمامات احلكومات والوكاالت الرئيسية في إطار شراكة
طوعية الستحداث مشاريع جديدة وتنسيق إستراتيجياتها واستثماراتها .في تشرين األول/أكتوبر 2010
ال عن املفوضية األوروبية ،و 61منظمة حكومية دولية
وأصبح عدد أعضاء الفريق ()GEOا 85حكومة فض ً
ومنظمة دولية وإقليمية مت االعتراف بها رسمي ًا كمنظمات مشاركة.
الروابط مع اآلليات القائمة
ستحتاج ترتيبات عمل مجلس اإلطار العاملي إلى االستفادة اجليدة من مختلف اللجان واآلليات القائمة
في منظومة األمم املتحدة لتفادي ازدواجية اجلهود .وبشكل خاص ،سيكون من املناسب أن ترأس اللجنة
التوجيهية للنظام العاملي لرصد املناخ جلنة إدارة الرصدات واملراقبة ،بعضوية مشتركة أو متداخلة .وباملثل
فإن اللجنة التنفيذية املعنية بالبحث والنمذجة والتنبؤ ميكن ربطها باللجنة العلمية املشتركة التابعة للبرنامج
العاملي للبحوث املناخية ،في حني ميكن ربط اللجنة التنفيذية املعنية بنظام معلومات اخلدمات املناخية
بفرقة العمل املشتركة بني اللجان والتابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على نظام معلومات املنظمة
( .)WMOومن بني اللجان ذات الصلة األخرى مختلف اللجان التابعة للمنظمة ( ،)WMOوالسيما جلنة
علم املناخ وجلنة األرصاد اجلوية الزراعية وجلنة الهيدرولوجيا ،فض ً
ال عن اللجنة الفنية املشتركة املعنية بعلوم
احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية ،واللجان املواضيعية التابعة للفريق ( .)GEOويحتاج األمر إلى مزيد من
االستكشاف للتأكد من ربط جلان اإلطار األخرى بشكل مماثل بالهيئات ذات الصلة في مؤسسات منظومة
األمم املتحدة املعنية بالتنمية واألمن الغذائي والصحة ،إلخ .ومن شأن جلنة تطوير القدرات أن تستفيد من
قيادة منظمة إمنائية من قبيل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،على سبيل املثال .ونحن نتوقع أن حتتاج اللجنة
التنفيذية املعنية ببرنامج التواصل مع املستخدمني إلى استنباط نهج موحد مع اللجان الفرعية ،وذلك على
األقل للقطاعات املختارة كأولويات لبرنامج عمل اإلطار.
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وستدعم األمانة رئاسة الفريق ورؤساء اللجان التنفيذية لتنظيم االجتماعات ،وتوزيع املعلومات ،واحلفاظ
على السجالت ،وتبادل املراسالت ،وإعداد التقارير واملنشورات ،والقيام بأنشطة االتصاالت .وتتألف من
مسؤول مبستوى املدير يضطلع مبهام الرئيس ،إلى جانب مسؤولني كبار لكل واحدة من اللجان األربع،
فض ً
ال عن موظفي الدعم لإلدارة واالتصاالت .وستوفر الوكالة التي ستستضيف األمانة احليز املكاني الالزم
للمكاتب ،ونظم احلاسوب والدعم اإلداري.
السمات املميزة للخيار «ألف»

تتمثل ميزات اخليار «ألف» الرئيسية في أن اإلطار سيكون له حيز مسؤولية واضح املعالم ومستقل،
وسيكون مسؤو ًال بشكل مباشر أمام احلكومات ،وسيحظى مبشاركة قوية محتملة من خبراء فنيني
وطنيني (غالب ًا بصفتهم ممثلني للحكومات) ،وستكون له صورة تساعد على الوصول إلى كيانات
األمم املتحدة وعملياتها بشكل آمن وجيد .وملا كان التسلسل اإلداري للمجلس احلكومي الدولي
يعمل من خالل جمعية حكومية دولية قائمة ،فإن هذا يجنبنا إنشاء هيئة على مستوى سياساتي
جديد ،وميكن املجلس من ثم من التركيز على املسائل التي يغلب عليها الطابع الفني والتي لها
أهمية بالنسبة للحكومات ،واخلاصة باإلطار .كما أن التسلسل اإلداري يتيح أيض ًا فرص ًا أفضل
للمشاركة الرسمية لكيانات األمم املتحدة وأصحاب املصلحة غير احلكوميني في أعمال املجلس.
ونظر اً إلى أن اللجان الفنية التابعة للمجلس ستجتمع مبشاركة ممثلني للحكومات ،فستكون هناك
فرصة كبيرة للجمع بني االهتمامات الفنية واحلكومية ،وتقدمي التوجيهات وقطع التعهدات بشأن
املوارد اخلاصة إلنشاء نظام تشغيلي دولي .وهذه هي سمة بعض اآلليات احلكومية الدولية القائمة،
مثل اللجنة الفنية املشتركة لعلوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية ،وقد اقترحت هذه املنظمة
باعتبارها منوذج ًا جيد اً لإلطار.
وإننا نالحظ أن خيار إنشاء مجلس حكومي دولي سيتطلب من احلكومات أن تكرس مزيداً من الطاقة،
ووجود آلية حكومية دولية جديدة ،ومزيداً من املوارد لصيانة العمليات الرسمية الالزمة ،السيما لكفالة
مشاركة البلدان النامية .ومن الدروس املستفادة من جتارب الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
( )IPCCأن ثمة حاجة إلى وجود مجموعة إجراءات تشغيلية واضحة منذ البداية من أجل كفالة الشفافية
في تنفيذ العمليات وكفاءة هذه العمليات .ووضع هذه اإلجراءات وإقرارها قبل استهالل أنشطة تنفيذ
العناصر التشغيلية لإلطار العاملي للخدمات املناخية سيتطلب مزيداً من الوقت للتنفيذ ،قياس ًا باستخدام
آليات األمم املتحدة القائمة.
وسيتحقق إشراك مجتمع املستخدمني على عدد من املستويات .فعلى املستوى الفني ،تتفاعل كل جلنة من
اللجان الفنية مع منتدى التواصل مع املستخدمني ،كما سيشارك أصحاب املصلحة الرئيسيون من جماعات
املستخدمني في مداوالت اللجان الفنية .وعلى مستوى القيادة واإلدارة ،يجوز أن تختار احلكومات تسمية
أصحاب املصلحة الرئيسيني من جماعات املستخدمني للمشاركة في العمليات احلكومية الدولية لإلطار.
:10.6

اخليار «باء» :استحداث مجلس مشترك داخل األمم املتحدة تستضيفه وتشرف على انعقاده
وكالة من الوكاالت القائمة

في هذا اخليار ،املوضح في الشكل البياني ُ ،10.2ينشأ مجلس مشترك يضم كيانات منظومة األمم املتحدة
ذات الصلة (من وكاالت ومؤسسات وبرامج وإدارات وصناديق مستقلة) لتوفير القيادة والتوجيه لإلطار.
ودور احلكومات في هذه احلالة يمُ ارس من خالل اجلمعيات احلكومية الدولية القائمة التابعة لهذه الكيانات،
من خالل إدراج بنود محددة في جدول األعمال تتعلق باإلطار .وعندئذ ميثل مسؤولو الكيانات املشاركة
قرارات جمعياتهم في مداوالت املجلس املشترك .وعبارة «املجلس املشترك» مقترحة هنا للتشديد على أن
دوره يتمثل بشكل عام في وضع سياسة مشتركة عوض ًا عن إدارة عملية تنفيذ مفصلة.
219

ويدعو املجلس املشترك إلى االنعقاد مدير وكالة من وكاالت األمم املتحدة يتصرف نيابة عن منظومة األمم
املتحدة ويرفع تقارير بانتظام إلى مجلس الرؤساء التنفيذيني في منظومة األمم املتحدة .والوكالة الداعية إلى
االنعقاد تتولى أيض ًا استضافة األمانة .ويكون املجلس مفتوح ًا ملشاركة جميع كيانات منظومة األمم املتحدة
عند االنعقاد في جلسات عامة ،نقترح أن تُعقد على أساس سنوي .وستوفر الهيئات العليا لوكاالت وبرامج
األمم املتحدة املعنية عضوية املجلس املشترك .وسيكلف املجلس املشترك مبهمة اإلشراف على تنفيذ اإلطار
وتشغيله .وتقر جلنة اإلدارة برامج العمل وامليزانيات ،ويسهر كل عضو على أن تكون التصديقات واملوارد
متاحة من منظمته .وتنتخب اللجنة التنفيذية رئيسها .وتُنشأ جلان إدارة لإلشراف على عمل عناصر اإلطار
اخلمسة واملساهمة فيه ،كما تُنشأ أمانة ،كما سبق وصف ذلك أعاله فيما يتصل باخليار «ألف» .ويلزم
استحداث آلية مبتكرة للتشاور لكفالة مشاركة اخلبراء الفنيني احلكوميني وأصحاب املصلحة غير احلكوميني
مشاركة فعالة في أعمال املجلس املشترك.
ومن األهمية مبكان أيض ًا إقامة تعاون وثيق ،إلى جانب قدر من اإلدارة املشتركة بإشراك الوكاالت احلكومية
الدولية ذات الصلة (رمبا من خالل جلنة اإلدارة واللجان التنفيذية الفنية) .وأعمال املنظمات احلكومية
الدولية في مجاالت التنمية والصحة والبيئة وإدارة الكوارث ،لذكر بعض القطاعات التي تتأثر باملناخ على
سبيل املثال ال احلصر ،ستجد أن خدمات متزايدة األهمية في العمليات اليومية وفي التخطيط على مدى
أطول .وهذا التعاون بني الوكاالت من شأنه أيض ًا أن يوفر أداة ضرورية لكفالة الوصول إلى اخلدمات والنواجت
املناخية على نطاق أوسع ،ولتوفير القدرة على استخدامها بفضل اإلطار الذي ييسر هذه العملية.

احلكومات
مجلس الرؤساء التنفيذيني
في األمم املتحدة

كيانات منظومة األمم املتحدة

دال

جيم

باء

ألف

املجلس املشترك املعني
باإلطار

اللجنة التنفيذية

جلنة إدارة بناء
القدرات

جلنة إدارة
البحث والنمذجة
والتنبؤ

جلنة إدارة
الرصدات
واملراقبة

األمانة

جلنة إدارة نظام
معلومات اخلدمات
املناخية

جلنة إدارة برنامج
التواصل بني
املستخدمني

الشكل  :10.2متثيل بياني أولي للخيار «باء» ،خيار قيادة األمم املتحدة لتنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية.
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آليات التنسيق ذات الصلة في األمم املتحدة
توجد حالي ًا مناذج ممكنة لهذا اخليار في منظومة األمم املتحدة ،والسيما في شكل فريق األمم املتحدة املعني
باملياه ،وفريق األمم املتحدة املعني بالطاقة ،وإستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث ،ولو أن أي ًا
من هذه الهيئات ال يفي بشروط تشغيل اإلطار .فلكل واحد منها أمانة صغيرة وتضطلع ببرامج محدودة
مخصصة للدعوة والتنسيق وتطوير السياسات العامة .وال متتلك أي هيئة من هيئات التنسيق هذه أية والية
تشغيلية ذات شأن؛ وذلك يبقى من صالحيات املنظمات األعضاء.
ففريق األمم املتحدة املعني باملياه ،على سبيل املثال ،يرمي إلى تنسيق السياسات العامة والبرامج ذات الصلة
بالوصول إلى املاء وإدارة املياه وجودتها ومخاطرها .وهو يجتمع مرتني في السنة ،وتضم اجتماعاته كبار
املوظفني املسؤولني عن البرامج في املنظمات األعضاء البالغ عددها  27منظمة .وقرابة  20منظمة من منظمات
املجتمع املدني شريكة منتسبة وتشارك في األجزاء املفتوحة والتشاورية من اجتماعات فريق األمم املتحدة
املعني باملياه .و ُينتخب رئيس دائم على أساس التناوب ،ويشغل الرئيس املنصب لعدة سنوات .ونواجت برنامج
األمم املتحدة للمياه ،التي حتققها إلى حد كبير مجموعات أعضائه ،تشمل تقرير تنمية املوارد املائية في
العالم الذي يصدر كل ثالث سنوات ،وتقارير متخصصة من قبيل تقارير عن املنظور اجلنساني فيما يتعلق
باملوارد املائية واملرافق الصحية ،وتقرير موجز حلشد الدعم حول دور املياه احملوري في التكيف مع تغير املناخ.
وإستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث كيان أكبر وأكثر استقاللية ،ويرأسه ممثل خاص لألمني
العام لألمم املتحدة ويقدم من خالله التقارير إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة .ويدعو أيض ًا إلى انعقاد منتدى
عاملي كل سنتني للحد من مخاطر الكوارث ،ويضم املمثلني الفنيني للحكومات وقادة منظمات املجتمع
املدني ذات الصلة .وهذا الترتيب املبتكر يرمي إلى تقاسم املعارف ،وإجراء تقييمات ،وتوفير توجيهات
لإلستراتيجيات واألولويات في احلد من مخاطر الكوارث.
ويقوم مجلس الرؤساء التنفيذيني في منظومة األمم املتحدة ،الذي يجتمع مرتني في السنة حتت رئاسة األمني
العام لألمم املتحدة ،بدور مركز لتبادل املعلومات وآلية التنسيق في كامل منظومة األمم املتحدة .ويبحث في
مسائل شاملة وإستراتيجية ،مثل مواجهة حتدي األمم املتحدة املتمثل في «توحيد األداء» لصالح احلكومات
األعضاء فيها ،وحتديات دعم الدول في استجاباتها لتغير املناخ .وقد ظل املجلس على اطالع بتطور اإلطار
العاملي للخدمات املناخية ،وسوف يوفر تركيزاً طبيعي ًا اللتزام منظومة األمم املتحدة الرفيع املستوى في
املستقبل.
السمات املميزة للخيار «باء»

للخيار باء أوجه شبه عديدة مع اخليار «ألف» .والفرق الرئيسي هو أن القوى احملركة لإلطار تتمركز بشكل
وطيد أكثر في األمم املتحدة ووكاالتها الفنية .وميكن أن ينفذ اخليار بسرعة وميكن أن يشرك في ذلك فوراً
آليات منظومة األمم املتحدة ،والسيما على مستوى البرامج .وباملثل ،فإن املتطلبات املالية لإلدارة الرشيدة
واإلدارة بشكل عام ُيحتمل أن تكون أدنى.
غير أنه قد تكون هناك حتديات ونفقات ذات شأن ،وذلك أو ًال إلدراج احتياجات اإلطار في جداول األعمال
احلافلة بالبنود لدى العديد من كيانات منظومة األمم املتحدة ،وثاني ًا للحصول على توجيهات حكومية
متماسكة في الوقت املناسب من اجلهات احلكومية الدولية املعنية العديدة املختلفة .ومن شأن ذلك أن يضع
قدراً أكبر من املسؤولية على عاتق املسؤولني الرئيسيني عن اإلطار من أجل حتديد التوجهات بشكل مستقل.
والكثير يتوقف على طبيعة قيادة املجلس املشترك واجلهة الداعية له .ونحن نستخدم عبارة “اجلهة الداعية”
للتشديد على الدور التيسيري الذي ينطوي عليه األمر واحلاجة إلى تعزيز القيادة وااللتزام والعمل اجلماعي
في املجلس املشترك بأكمله وفي اللجنة التنفيذية.
221

وسيقوم منتدى التواصل بني املستخدمني بدور هام بشكل خاص في إنشاء آليات ذات مصداقية تشرك
املنظمات التي لها مصلحة من خارج األمم املتحدة في الترتيبات اخلاصة باحلوكمة ،بينما سيتعني على
احلكومات أن تشرك ممثلي جماعات املستخدمني إلى جانب ممثلني من الهيئات املوفرة للخدمات في عملياتها
املتصلة باإلطار.
وتعتقد فرقة العمل أن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تكون ،في هذه املرحلة املبكرة من مراحل تطور اإلطار،
في الوضع األمثل دعوة املجلس املشترك إلى االنعقاد على مستوى األمني العام ،وأنها يجب أن تستضيف
ال رئاسة اللجنة
األمانة أيضاً .وكما هو احلال في اخليار “ألف” ،يكون لألمانة خطا مسؤولية مزدوجان ،مث ً
التنفيذية بالنسبة جلميع املسائل اإلستراتيجية واملسائل املتعلقة ببرنامج العمل ،ورئاسة الوكالة املستضيفة
بالنسبة للمسائل اإلدارية واالئتمانية .ونحن نقترح أن يوفر أعضاء املجلس املشترك ،والسيما أعضاء اللجنة
التنفيذية ،دعم ًا هام ًا لألمانة ،مبا في ذلك من خالل اإلعارة واملساهمات النقدية.
وأخيراً ،تالحظ فرقة العمل أنه قد يكون من الضروري ،قصد إقامة اإلطار بسرعة ،إطالقه بترتيب يندرج في
املؤسسة له على حتويله إلى منظمة من نوع اخليار “ألف” إذا ما رأت
إطار اخليار “باء” مع النص في الوثائق ِّ
احلكومات ضرورة لذلك.
10.7

نقاط موجزة

لقد سعت فرقة العمل من أجل إنشاء آليات لإلدارة الرشيدة قادرة على البقاء لكل من اخليارين املقدمني
أعاله .وفي األمد الطويل على األقل سيوفر اخليار “ألف” أفضل أساس لتصميم وتنفيذ إطار عاملي للخدمات
املناخية فعال ومستدام حقاً .وآثار املناخ تبعث على قلق متنام ،وهذه املشكلة تستحق تعهداً حكومي ًا
على مستوى أعلى من شأنه أن يرافق إنشاء مجلس دولي حكومي .وباإلضافة إلى ذلك ،التزال هناك فرصة
هائلة أمام منظومة األمم املتحدة الستنباط واستخدام آليات مماثلة لتلك الوارد وصفها في اخليار “باء” لدعم
اإلطار ،بصرف النظر عن نهج اإلدارة الرشيدة الذي يقع عليه االختيار .وبالتأكيد فإن مشاركة منظومة
األمم املتحدة ودعمها القويني مفيدان بشكل خاص أثناء املرحلة التمهيدية التي سيحتاج إليها األمر ملناقشة
وتصميم وإقامة املجلس احلكومي الدولي ،إذا ما وقع االختيار على هذه اآللية أو على آلية رسمية أخرى
مماثلة .وأخيراً ،تظل هناك فرصة لألخذ بالبعض من عناصر اخليار “باء” في ترتيب في إطار اخليار “ألف”،
كاملجلس املشترك مثالً.
10.8

التوصية

التوصية  :5توصي فرقة العمل باإلجماع ببحث اخليارين التاليني فيما يتعلق باإلدارة الرشيدة لإلطار:

أ)

إنشاء مجلس حكومي دولي معني باخلدمات املناخية لتوفير القيادة والتوجه لإلطار .ويقدم هذا
املجلس تقارير إلى مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( .)WMOوتكون عضوية املجلس مفتوحة
لكافة البلدان ،ويجتمع املجلس في جلسات عامة بصورة دورية ،ورمبا سنوياً .ويستنبط املجلس
آليات رسمية إلشراك األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين في عمله .وينتخب املجلس رئيس ًا له
وينشئ جلنة تنفيذية صغيرة لتسيير شؤونه فيما بني الدورات ،فض ً
ال عن تسمية عدد من جلان اإلدارة
الفنية لإلشراف على أنشطة تنفيذ اإلطار واإلسهام فيها .وتعمل هذه اللجان الفنية مبشاركة ممثلني
عن احلكومات ،وتستند ،كلما أمكن ،إلى جلان دولية قائمة ذات صلة.

ب) إنشاء مجلس مشترك من كيانات منظومة األمم املتحدة (الوكاالت واملنظمات والبرامج واإلدارات
والصناديق املستقلة) لتوفير القيادة والتوجيه لإلطار .ويقدم املجلس املشترك التابع ملنظومة األمم
ال عن احلكومات،
املتحدة تقارير منتظمة إلى مجلس الرؤساء التنفيذيني في منظومة األمم املتحدة ،فض ً
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من خالل اجتماعات عامة لوكاالت وبرامج األمم املتحدة الراعية .وينشئ املجلس املشترك جلنة تنفيذية
وخمس جلان إدارة فنية لتنفيذ اإلطار وإدارته ،وتعمل هذه اللجان الفنية على أساس حكومي دولي.
وتستحدث آليات إلشراك أصحاب املصلحة من خارج األمم املتحدة في أعمال املجلس ،وذلك من
خالل برنامج التواصل بني املستخدمني ،ومن خالل املشاركة في الوفود الوطنية إلى املستوى الذي
تنشده احلكومات.
توصي فرقة العمل باعتماد اخليار “ألف” ،وبأن يدعو األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إلى عقد
أول جلسة عامة حكومية دولية لإلطار العاملي للخدمات املناخية بحلول نهاية عام  .2011وينبغي أن تقود
املنظمة ( )WMOالعملية وأن تتخذ الترتيبات الالزمة لكفالة مشاركة جميع وكاالت وبرامج األمم املتحدة
التي يهمها األمر مشاركة كاملة.
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املرفق األول

اختصاصات اإلطار الع املي
للخدمات املناخية

225

ديباجة
تقرر في اإلعالن رفيع املستوى ،الذي اعتمده مؤمتر املناخ العاملي الثالث  ،WCC-3إنشاء اإلطار
العاملي للخدمات املناخية لتعزيز إنتاج تنبؤات وخدمات مناخية قائمة على العلم وإتاحتها وتقدميها
وتطبيقهاُ .
وطلب في اإلعالن من األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الدعوة لعقد اجتماع
حكومي دولي للدول األعضاء في املنظمة (  )WMOللموافقة على اختصاصات فرقة عمل رفيعة
املستوى وإقرار تكوينها من مستشارين مستقلني .وتقرر في اإلعالن أيض ًا أن تعد فرقة العمل تقريراً
ال عن اخلطوات املقبلة لوضع
يتضمن توصيات بعناصر مقترحة لإلطار العاملي للخدمات املناخية ،فض ً
هذا اإلطار وتنفيذه.
نطاق العمل
ستضطلع فرقة العمل رفيعة املستوى بعملها وفق ًا إلعالن مؤمتر املناخ العاملي الثالث  ،WCC-3ويتمثل هذا
العمل في ما يلي:
 - 1وضع مكونات اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،وحتديد أدوار ومسؤوليات وقدرات العناصر املكونة
لهذا اإلطار ،والتوضيح اجللي للكيفية التي يساعد بها في إدماج املعلومات واخلدمات املناخية في
التخطيط والسياسة العامة والبرامج الوطنية ،ومن أجل حتقيق أهداف أخرى من بينها إدارة موارد
املياه وتنميتها ،والصحة والسالمة العامة ،وتوليد الطاقة وتوزيعها ،والزراعة واألمن الغذائي ،وإدارة
األراضي واحلراجة ،والتصحر ،وحماية النظام اإليكولوجي ،والتنمية املستدامة ،واحلد من الفقر مع
مراعاة االحتياجات اخلاصة ألفريقيا ،والدول النامية اجلزرية الصغيرة ،وأقل البلدان منواً ،والدول
النامية غير الساحلية؛
 - 2وضع خيارات لإلدارة الرشيدة لإلطار العاملي للخدمات املناخية تضمن طابعه احلكومي الدولي،
وتقدمي احلجج الداعمة خلياره املفضل (خياراته املفضلة)؛
-3

وضع خطة لتنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية تشمل:

ضمان الدور الرئيسي للحكومات الوطنية؛

•

اقتراح مجموعة من اخليارات من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وأخرى طويلة األجل لتحقيق
اإلطار العاملي للخدمات املناخية؛

•

حتديد مؤشرات قابلة للقياس وذات جداول زمنية لإلجراءات الالزمة لتنفيذ عناصر اإلطار
العاملي للخدمات املناخية؛

•

إجراء تقديرات لتكاليف تنفيذ هذه اخليارات مع اإلشارة بصورة واضحة إلى املوارد املالية
والقدرات التكنولوجية املع َّززة الالزمة ،ومصادرها املرجحة لضمان التنفيذ العاملي الفعال؛

•

وضع إستراتيجية لبناء القدرات في البلدان النامية ،والسيما البلدان األفريقية ،وأقل البلدان
منواً ،والبلدان اجلزرية الصغيرة ،والبلدان النامية غير الساحلية؛

•

-4
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التقدم باالستنتاجات واقتراح اخلطوات التالية فيما يتعلق مبا يلي:

‘’1

دور منظومة األمم املتحدة وغيرها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة ،واآلليات املستخدمة في
تقدمي مساهماتها؛

‘’2

النهج التي يتعني اتباعها إزاء السياسة اخلاصة بالبيانات العاملية (سد فجوات البيانات،
واملشاركة ،وحماية البيانات ،والسرية ،والتبادل ،والتطبيقات ،واالستخدام) التي من شأنها

أن تؤدي إلى تعزيز قدرة اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،مع مراعاة القرار  40للمؤمتر الثاني
عشر للمنظمة ( ،)WMOوالقرار  25ملؤمتر املنظمة ( )WMOالثالث عشر؛
‘’3

حتسني الرصدات املنتظمة في املواقع ،ومراقبة املناخ والسيما في املناطق التي تعاني من شح
البيانات ،بغية زيادة إتاحة البيانات ،مبا في ذلك ألغراض البحث والتنبؤ؛

‘’4

النهج الالزمة الستعراض تنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية؛

‘’5

اإلستراتيجيات الالزمة لبناء القدرات في البلدان النامية وفق ًا الحتياجاتها وأولوياتها ،مبا
في ذلك حصولها على نواجت النماذج املناخية العاملية واإلقليمية ،والتكنولوجيا األساسية
املدمجة في النماذج ،وقدرتها على القيام بصورة مستقلة بتطوير /حتسني قدرات اخلدمات
املناخية داخل البلدان؛

‘’6

وضع إستراتيجية لترويج فهم عاملي مشترك لإلطار العاملي للخدمات املناخية وللتواصل
وتقاسم املعلومات بشكل متسق ومنسق؛

املوجه التخاذ القرارات؛
 - 5حتديد نظامها الداخلي من خالل توافق في اآلراء بشأن املبدأ ِّ
 - 6اتسام فرقة العمل رفيعة املستوى باالنفتاح والشفافية في أدائها لعملها ،وسهرها على توفير ما يلي
للجمهور ،مبا في ذلك من خالل موقع املنظمة ( )WMOعلى الشبكة العاملية:
•

تقرير عن كل اجتماع ُيعقد ،مبا في ذلك قائمة املشاركني فيه؛

•

أية إسهامات تتلقاها؛

•

أية «ورقات بيضاء» يتم إعدادها كجزء من أنشطتها البحثية.

دعم فرقة العمل
ستقدم املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الدعم ألمانة فرقة العمل التي ستستضيفها املنظمة ()WMO
وستسعى إلى إيجاد التمويل وغيره من أشكال الدعم لها.
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املرفق الثاني

مسرد املطصلحات
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التكيف :عملية أو نتيجة عملية تؤدي إلى احلد من ضرر أو مخاطر ضرر ،أو حتقيق فوائد ترتبط بتقلبية
املناخ وتغير املناخ.
بناء القدرات :العملية التي يحفز ويط ِّور من خاللها الناس واملنظمات واملجتمع ،بصورة منتظمة ،قدراتهم
مبضي الوقت لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ،مبا في ذلك عن طريق حتسني املعارف ،واملهارات،
والنظم ،واملؤسسات .وهي ال تشمل التعلم ومختلف أنواع التدرب فقط وإمنا تشمل أيض ًا بذل جهود
مستمرة لتطوير املؤسسات ،والوعي السياسي ،واملوارد املالية ،والنظم التكنولوجية ،والبيئة االجتماعية
والثقافية التمكينية األوسع نطاقاً.
املناخ :يعرف املناخ عادة باعتباره املعدل املتوسط للطقس خالل فترة من الزمن .وتكون الكميات غالب ًا
متغيرات سطحية من مثل درجات احلرارة والهطول والرياح .واملناخ باملعنى األوسع نطاق ًا هو حالة النظام
املناخي ،مبا في ذلك وصفه اإلحصائي .وألغراض هذا التقرير ،استخدمنا مصطلح املناخ لتمثيل فترات
زمنية تبلغ أشهراً أو أكثر.
تغير املناخ :يشير تغير املناخ إلى أي تغير في املناخ مبضي الوقت ،سواء كان بسبب تقلبية طبيعية أو نتيجة
لنشاط من أنشطة اإلنسان .وتستخدم الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ تعريف ًا واسع النطاق نسبي ًا
لتغير املناخ يعني تغيراً إحصائي ًا وميكن متييزه في حالة املناخ ويستمر خالل فترة ممتدة من الوقت .وقد يكون
هذا التغير ناجم ًا عن عمليات داخلية في النظام املناخي أو عن عمليات خارجية .وهذه العمليات اخلارجية
(أو التأثير القسري اخلارجي) ميكن أن تكون طبيعية مثل البراكني أو ناجمة عن أنشطة اإلنسان مثل
انبعاثات غازات الدفيئة من جراء التغيرات في استخدام األراضي .وثمة هيئات واتفاقيات أخرى ،والسيما
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ تع ّرف تغير املناخ تعريف ًا مختلف ًا بقدر طفيف .وتضع هذه
االتفاقية متييزاً بني تغير املناخ الذي ُينسب مباشرة إلى أنشطة بشرية وتقلبية املناخ التي تُنسب إلى أسباب
طبيعية .وألغراض هذا التقرير ،قد يكون أي من التعريفني مناسباً ،وذلك رهن ًا بالسياق.
إسقاطات تغير املناخ :هي إسقاطات الستجابة النظام املناخي لسيناريوهات انبعاثات غازات الدفيئة واألهباء
اجلوية ،أو سيناريوهات التأثير القسري اإلشعاعي ،باالستناد إلى محاكاة النماذج املناخية ،والرصدات
ال أن متوسط درجة
املاضية .ويعبر عن إسقاطات تغير املناخ باعتبارها انحرافات عن املناخيات األساسية ،مث ً
احلرارة اليومية في الصيف ستزيد في املستقبل مبقدار درجتني مئويتني في مكان معني وفترة معينة وسيناريو
انبعاثات معني.
النموذج املناخي :متثيل رياضي مبسط للنظام املناخي يعتمد على اخلصائص الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية ملكوناته وتفاعالتها والتغذية املرتدة فيما بينها.
املنتج املناخي :املنتج املناخي هو أداة إلدارة جميع البيانات املناخية تتيح احلصول على معلومات مناخية
ال عن إرشادات عملية بشأن كيفية استخدامها.
مفيدة تالئم احتياجات خاصة للمستخدمني النهائيني ،فض ً
ويشمل طائفة من األنشطة التي تعالج إنتاج املعلومات وتقدميها باالعتماد على حالة املناخ في املاضي
واحلاضر واملستقبل وتأثيرات املناخ على النظم الطبيعية والبشرية.
اخلدمة املناخية :املعلومات املناخية التي تعد وتقدَّ م لتلبية احتياجات املستخدمني.
تقلبية املناخ :تشير تقلبية املناخ إلى التغيرات في احلالة املتوسطة للمناخ واإلحصائيات األخرى املتعلقة
باملناخ على جميع النطاقات الزمنية واملكانية ،والتي تتجاوز التغيرات اخلاصة بآحاد ظواهر الطقس .وميكن
للمناخ أن يتغير بصورة طبيعية متام ًا بغض النظر عن أي تأثير بشري .وتنشأ تقلبية املناخ الطبيعية نتيجة
لعملية داخلية في النظام املناخي أو بسبب التغيرات في التأثير القسري اخلارجي الطبيعي من مثل النشاط
الشمسي.
الكارثة :هي اضطراب خطير في عمل مجتمع محلي أو مجتمع يسبب خسائر بشرية ومادية واقتصادية أو
بيئية واسعة النطاق تتجاوز قدرة املجتمع احمللي أو املجتمع املتأثر على التصدي لها مبوارده وحده .والكارثة
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هي دالة عملية املخاطرة .وتنجم عن جتمع األخطار ،وظروف سرعة التأثر ،وعدم كفاية القدرة أو اإلجراءات
على احلد من العواقب السلبية احملتملة للمخاطر.
احلد من مخاطر الكوارث (احلد من الكوارث) :اإلطار املفاهيمي للعناصر التي تنطوي على إمكانيات
للتقليل إلى أدنى حد من أوجه سرعة التأثر ومخاطر الكوارث عبر مجتمع ما لتفادي (للوقاية من) التأثيرات
الضارة لألخطار في السياق العام للتنمية املستدامة أو احلد منها (التخفيف من آثارها والتأهب ملواجهتها).
تقليص النطاقات :عملية تقليص ناجت لنموذج نطاق مكاني واسع إلى نطاقات أصغر (أكثر تفصيالً).
املجموعة :مجموعة محاكاة (كل منها جزء من مجموعة) تعد إما بتعديل بارامترات ضمن حدود معقولة
في النموذج ،أو تستهل النموذج من ظروف أولية مختلفة .ولئن كانت بارامترات كثيرة تقيدها الرصدات،
فإن بعضها لدرجة كبيرة من عدم اليقني .وأفضل سبيل الستقصاء أسباب عدم اليقني هذا هي إجراء جتربة
ملجموعة يتم فيها بحث كل مجموعة بارامترات ذات صلة ،و ُيعرف هذا بأنه مجموعة عوامل فيزيائية
مضطربة.
التأثير املناخي القسري اخلارجي :يعود أحد مكونات التقلبية املناخية الطبيعية لألرض إلى عوامل تقلبية
خارجية تنشأ من عمليات من خارج النظام املناخي ،وذلك أساس ًا من ثوران البركانية والتغيرات في كمية
الطاقة املشعة من الشمس.
ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة :يشير مصطلح الظواهر املتطرفة إلى الظواهر من مثل الفيضانات وحاالت
اجلفاف والعواصف املتطرفة أو التي تتجاوز التوزيع التاريخي لهذه الظواهر.
التنبؤ :حتديد واضح أو تقدير إحصائي الحتمال حدوث ظاهرة أو ظروف في املستقبل في منطقة معينة.
ويستخدم املصطلح بوجه عام لإلشارة إلى التنبؤات بالطقس ،ومن ثم إلى حالة الطقس قبل أسبوع من
حدوثها أو نحو ذلك.
منوذج دورة الرياح العامة :هو منوذج عام لدورة الرياح أو ،كما يسمى أحياناً ،منوذج مناخي عاملي ،وهو
منوذج رياضي لدورة الرياح العامة في الغالف اجلوي لألرض أو احمليطات باالعتماد على معادالت رياضية
متثل العمليات الفيزيائية .وهذه املعادالت هي األساس الذي تستند إليه برامج احلاسوب املعقدة املستخدمة
بوجه عام في محاكاة الغالف اجلوي لألرض أو احمليطات .وتستخدم مناذج دورة الرياح العامة على نطاق
واسع في التنبؤ بالطقس ،وفهم املناخ ،وإسقاطات تغير املناخ.
غاز الدفيئة :غاز في الغالف اجلوي ميتص الطاقة املشعة من األرض ويطلقها .وثاني أكسيد الكربون هو أهم
غازات الدفيئة التي يطلقها اإلنسان.
اخلطر :ظاهرة خطيرة ،أو مادة أو نشاط بشري أو حالة ميكن أن تسبب خسائر في األرواح ،أو إصابات
أو تأثيرات صحية أخرى ،وتلحق أضراراً باملمتلكات ،وتسبب فقدان ًا لسبل العيش واخلدمات ،واضطراب ًا
اجتماعي ًا واقتصادي ًا أو تلحق أضراراً بالبيئة.
التخفيف :إجراء يتخذ للحد من تأثير النشاط البشري على النظام املناخي ،في املقام األول من خالل خفض
صافي انبعاثات غازات الدفيئة.
الرصد :يشير مصطلح الرصد ،أو بيانات الرصد إلى أي معلومات جرى قياسها مباشرة .ويعني الرصد ،في
علم املناخ ،قياسات املتغيرات املناخية من مثل درجة احلرارة والهطول.
التوقع :مصطلح يشير إلى سيناريو أحوال مناخية واقتصادية واجتماعية خالل فصل مقبل أو فصلني،
ويوضع عادة بتوافق اآلراء بني مجموعة من اخلبراء ،ويستخدم أساس ًا في إطار املنتديات اإلقليمية للتوقعات
املناخية.
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التنبؤ :هو املصطلح الرئيسي املستخدم في تقديرات األحوال املناخية املستقبلية على نطاق زمني ميتد تقريب ًا
على نحو شهر إلى سنة مقدماً.
االحتمال :االحتمال هو طريقة تعبير عن معرفة أو رأي مؤداه أن ظاهرة ستحدث ،وهو مفهوم أ ِلفه معظم
الناس في حياتهم اليومية .واإلسقاطات املناخية االحتمالية هي إسقاطات للمناخ املطلق في املستقبل تعني
مستوى احتمالي ًا لنواجت مناخية مختلفة.
اإلسقاط :اإلسقاط هو تقدير مس َّبق لعقود مناخية مقبلة يتسق مع سيناريو معني .وميكن أن يشمل السيناريو
افتراضات تتعلق بعناصر من مثل :التنمية االقتصادية املستقبلية ،وزيادة السكان ،واالبتكار التكنولوجي،
ال عن عوامل أخرى.
وانبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من املواد املل ِّوثة في الغالف اجلوي ،في املستقبل ،فض ً
النموذج املناخي اإلقليمي :النموذج املناخي اإلقليمي هو منوذج مناخ أعلى استبانة من منوذج املناخ العاملي.
ال بشأن مكان معني.
ال في منوذج عاملي لتوفير محاكاة أكثر تفصي ً
وميكن أن يكون متداخ ً
املخاطرة :تعرف املخاطرة عادة باعتبارها جتمع أرجحية حدوث ظاهرة أو تعرض (تعرضات) وشدة الضرر أو
التكلفة التي ميكن أن تسببها الظاهرة أو التعرض (التعرضات) .وفهم املخاطر والعتبات ذات الصلة باملناخ،
مبا في ذلك أوجه عدم اليقني ،هو أحد مبادئ التكيف اجليد.
إدارة املخاطر :النهج واملمارسة املنتظمان إلدارة عدم اليقني للتقليل إلى أدنى حد من الضرر واخلسارة
احملتملني .وتتألف إدارة املخاطر من تقييم املخاطر وحتليلها ،وتنفيذ اإلستراتيجيات واإلجراءات احملددة
ملكافحة املخاطر واحلد منها وحتويلها .ومتارسها املنظمات على نطاق واسع للتقليل إلى أدنى حد من املخاطر
في القرارات اخلاصة باالستثمار وملعاجلة املخاطر التشغيلية من مثل مخاطر تعطل األعمال التجارية ،وتعطل
اإلنتاج ،واإلضرار بالبيئة ،والتأثيرات االجتماعية ،واألضرار الناجمة عن احلرائق واألخطار الطبيعية .وإدارة
املخاطر هي مسألة رئيسية بالنسبة لقطاعات من مثل إمدادات املياه والطاقة والزراعة التي يتأثر إنتاجها تأثراً
مباشراً بظواهر الطقس واملناخ املتطرفة.
ارتفاع مستوى سطح البحر :ميكن وصف ارتفاع مستوى سطح البحر ووضع إسقاطات له ،من حيث
ارتفاع مستوى سطح البحر املطلق أو ارتفاع مستوى سطح البحر النسبي .وتزايد درجات احلرارة ينجم عنه
ارتفاع مستوى سطح البحر بفعل التوسع احلراري للمياه ومن خالل إضافة املياه إلى احمليطات نتيجة ذوبان
صفائح اجلليد .وهناك قدر كبير من عدم اليقني بشأن معدل ذوبان صفائح اجلليد في املستقبل ومدى
إسهامها في ارتفاع مستوى سطح البحر.
التنمية املستدامة :هي التنمية التي تلبي احتياجات احلاضر دون أن تع ّرض للخطر قدرة أجيال املستقبل
على تلبية احتياجاتها.
عدم اليقني :يشير مصطلح عدم اليقني إلى حالة من املعرفة احملدودة .وميكن أن ينجم عدم اليقني عن نقص
املعلومات أو من االختالف في الرأي بشأن ما هو معروف أو حتى ما ميكن معرفته .وميكن أن ينشأ عدم اليقني
من مصادر كثيرة من مثل األخطاء في التقديرات الكمية في البيانات أو عدم اليقني في إسقاطات السلوك
البشري .وميكن متثيل عدم اليقني بقياسات كمية أو ببيانات نوعية .وعدم اليقني في إسقاطات تغير املناخ
هو مشكلة كبرى ملن يخططون للتكيف مع مناخ آخذ في التغير .وعدم اليقني في إسقاطات تغير املناخ في
املستقبل ينشأ من ثالثة أسباب رئيسية :تقلبية املناخ الطبيعية؛ عدم اليقني في النمذجة ،الذي يشير إلى عدم
اكتمال فهم عمليات نظام األرض وعدم كمال متثيلها في النماذج املناخية؛ وعدم اليقني في انبعاثات املستقبل.
املتغيرُ :يطلق هذا املصطلح على القياسات مثل درجات احلرارة والهطول ،إلخ (املتغيرات املناخية) ،وارتفاع
مستوى سطح البحر ،وامللوحة ،إلخ (املتغيرات البحرية) واأليام ذات درجات احلرارة الباردة ،وأيام البرد
القارس إلخ (املتغيرات املشتقة).
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سرعة التأثر :سرعة التأثر هي درجة قابلية نظام ما للتأثر ،وعدم قدرته على التصدي للتأثيرات الضارة لتغير
املناخ ،مبا في ذلك تقلبية املناخ والظواهر املتطرفة .وسرعة التأثر هي دالة على طبيعة وحجم ومعدل تغير
املناخ وتقلبه التي يتعرض لها نظام ما ومدى حساسيته وقدرته على التكيف معه .وتشير سرعة التأثر بتغير
املناخ إلى نزوع النظم البشرية واإليكولوجية إلى املعاناة من الضرر ،وقدرتها على االستجابة ألشكال اإلجهاد
املفروضة نتيجة آلثار تغير املناخ .وتتأثر سرعة تغير مجتمع ما مبسار تطوره وبأوجه تعرضه املادية ،وتوزيع
موارده ،وبأشكال اإلجهاد السابقة ،واملؤسسات االجتماعية واحلكومية .وتتوافر لدى كل املجتمعات قدرات
ذاتية على مواجهة تغيرات معينة في املناخ ،إال أن القدرات على التكيف غير متكافئة التوزيع سواء عبر
البلدان أو داخل املجتمعات .وكان الفقراء واملهمشون تاريخي ًا هم أشد الفئات تعرض ًا للمخاطر وأسرعها
تأثراً على اإلطالق بتأثيرات تغير املناخ.
الطقس :حالة الغالف اجلوي في زمان ومكان معينني فيما يتعلق مبتغيرات مثل درجة احلرارة ،والرطوبة،
وسرعة الرياح ،والضغط اجلوي.
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املرفق الثالث

السير الذاتية
ألعضاء فرقة العمل
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الرئيس املشارك محمود أبو زيد (مصر)
هو خبير في إدارة املياه .تقلد منصب وزير املوارد املائية والري في حكومة مصر في الفترة من سنة 1997
إلى سنة  .2009عمل قبل ذلك رئيس ًا للمركز الوطني لبحوث املياه في مصر .وحصل على الدكتوراه
في هندسة املياه اجلوفية من جامعة كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،ولديه خبرة دولية طويلة في
التدريس والبحث .وهو حالي ًا رئيس املجلس العربي للمياه ،وقد اضطلع بدور رائد في املجلس العاملي
للمياه ،وهو منبر دولي ألطراف مدنية متعددة ،منذ إنشائه في عام  1996حتى عام  2003وال يزال يشغل
منصب رئيسه الفخري .وهو زميل في معهد التنمية االقتصادية التابع للبنك الدولي .وهو أيض ًا عضو في
املجلس االستشاري لألمني العام لألمم املتحدة بشأن املاء واملرافق الصحية .وكان رئيس ًا ملجلس إدارة مرفق املياه
األفريقي في الفترة من عام  2005إلى عام  .2009وقد حصل السيد أبو زيد على العديد من اجلوائز الوطنية
والدولية املرموقة ،من بينها وسام اجلمهورية من الطبقة األولى ،وجائزة امللك احلسن الثاني العاملية الكبرى
للمياه ( ،)2003وجائزة اجلمعية األمريكية للري والصرف (.)1996

الرئيس املشارك ( Jan Egelandالنرويج)
هو املدير التنفيذي للمعهد النرويجي للشؤون الدولية واألستاذ املشارك في جامعة ستافانغر .شغل السيد
 Egelandمنصب وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
خالل الفترة من حزيران/يونيو  2003إلى كانون األول/ديسمبر  .2006وخالل  30عام ًا من اخلبرة في الشؤون
اإلنسانية من خالل األمم املتحدة ،واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،واحلكومات
النرويجية ،واملنظمات غير احلكومية ،زار أو عمل في أكثر من  100بلد موجها االهتمام الدولي للكوارث
اإلنسانية والبيئية .وفي عام  ،2005استهل إصالحات األنشطة اإلنسانية التي أدت إلى جناح صندوق األمم
املتحدة املركزي لالستجابة في حاالت الطوارئ ،الذي حصل على تبرعات من  115دولة عضواً في األمم
املتحدة .كما أسفرت عن زيادة قدرة االستجابة الدولية التي ميكن التنبؤ بها ،إذ تعمل وكاالت األمم املتحدة،
واحلكومات ،واملنظمات غير احلكومية اآلن من خالل مجموعات مواضيعية .وقد شغل السيد  Egelandمنصب
املستشار اخلاص لألمني العام املعني مبنع نشوب النزاعات وحلها ( )2008-2006واملعني بتقدمي املساعدة
الدولية إلى كولومبيا ( .)2001-1999كما شغل مؤخراً منصب األمني العام للصليب األحمر النرويجي
( .)2003-2002وفي الفترة  1997-1990كان وزيراً للدولة في وزارة اخلارجية النرويجية .والسيد Egeland
حاصل على درجة املاجستير في العلوم السياسية من جامعة أوسلو .وله منشورات عديدة وأحرز على عدد
من اجلوائز عن عمله في مجال الشؤون اإلنسانية ومسائل تسوية النزاعات .ونشر في عام  2008كتاب ًا بعنوان
«»A Billion Lives - An Eyewitness Report from the Frontlines of Humanity
( Joaquim Alberto Chissanoموزامبيق)
كان الرئيس الثاني جلمهورية موزامبيق على مدى  19عام ًا في الفترة من  6تشرين الثاني/نوفمبر 1986
إلى  2شباط/فبراير  .2005درس الطب في البرتغال .وفي عام  ،1962انضم إلى جبهة حترير موزامبيق
كعضو مؤسس .وفي عام  ،1974شغل منصب رئيس وزراء احلكومة االنتقالية التي قادت موزامبيق إلى
إعالن استقاللها الوطني .وفي عام  ،1975عُينِّ السيد  Chissanoوزيراً للشؤون اخلارجية .وكرئيس
للدولة ،جنح السيد  Chissanoفي قيادة اإلصالحات االجتماعية – االقتصادية العميقة في البلد التي
تكللت بإقرار دستور  1990الذي قاد البالد إلى نظام تعدد األحزاب وإلى نظام السوق املفتوحة .شغل
السيد  Chissanoمناصب رفيعة في عدد من املنظمات الدولية ،من بينها رئيس جماعة البلدان الناطقة
بالبرتغالية ،ورئيس اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،ورئيس جهاز التعاون في ميادين السياسة والدفاع
واألمن التابع للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،ورئيس االحتاد األفريقي .وبعد تقاعده من منصبه،
عينه كوفي عنان في عام  2005مبعوث ًا لألمني العام لألمم املتحدة إلى مؤمتر القمة الذي عقد في أيلول/
سبتمبر  2005الستعراض تنفيذ إعالن األلفية ،كما عينه مبعوث ًا خاص ًا لألمني العام لألمم املتحدة إلى
غينيا -بيساو .وهو عضو في نادي مدريد ،وفي مشروع اجلوع (مجلس اإلدارة) ومعهد نلسون مانديال
(للعلم والتكنولوجيا) .وهو حالي ًا رئيس مؤسسة جواكيم شيسانو واملنتدى األفريقي لرؤساء الدول
واحلكومات األفارقة السابقني.

236

( Angus Fridayغرينادا)
كان املمثل الدائم لغرينادا لدى األمم املتحدة ورئيس ًا لتحالف الدول اجلزرية الصغيرة في الفترة من
إلى  .2009عمل السيد  Fridayمديراً تنفيذي ًا لشركة مياه  .Glenelg Spring Water Incفي غرينادا
التي التحق بالعمل فيها في  ،1997كما شغل منصب املدير التنفيذي األول لشركة آتالنتيان احملدودة ،
في غرينادا ،وهي شركة لالستشارات في مجال التنمية االقتصادية أسسها في عام  .2001وفي عام ،2006
أعد السيد  Fridayاالستراتيجية املالية لغرينادا من أجل اإلستراتيجية الوطنية لصادرات غرينادا .وفي
السنة نفسها عني رئيسا لفريق  Garden Groupونائبا لرئيس مجلس إدارة السياحة في غرينادا ومديراً
لشركة بتروكاريب غرينادا احملدودة .وفي الفترة من  1997إلى  ،2001شغل منصب املدير التنفيذي لشركة
 ..IntegriSys Ltdوهي شركة للمعلوماتية الطبية تستخدم تكنولوجيات متصلة باالنترنت قام بتأسيسها.
وفي الفترة من  1993إلى  ،1995كان املدير اإلداري لشركة النظم الصحية املتكاملة ،وهي شركة للتكنولوجيا
الطبية شارك في تأسيسها ،وأنشأت أول شبكة إنترنت داخلية للخدمات الصحية الوطنية .وفي الفترة من
 1993إلى  ،1995عمل السيد  Fridayطبيب ًا في عالقات الرعاية الصحية لشركة Merck & Company
للمستحضرات الصيدلية في اململكة املتحدة ،حيث أنشأ مجموعات وطنية «متعددة الصناديق» باالشتراك
مع كبار املمارسني العموميني في اململكة املتحدة .وقد حصل السيد  Fridayعلى درجة دكتوراه في الطب
من كلية الطب ،جامعة سان جورج في غرينادا وعلى درجة املاجستير في إدارة األعمال من كلية ستراثكاليد
غرينادا لألعمال في اسكتلندا .ويعمل السيد  Fridayحالي ًا خبيراً استشاري ًا مع البنك الدولي.
2007

( Ricardo Froilán Lagos Escobarشيلي)
هو محام وخبير اقتصادي وسياسي دميقراطي اجتماعي ،شغل منصب رئيس جمهورية شيلي في الفترة
من عام  2000إلى  .2006ومتيزت فترة رئاسته بإدخال حتسينات في البنية األساسية للبلد وإنشاء نظام
تأمني ضد البطالة وبرنامج صحي يكفل تغطية لعدد من احلاالت الصحية ،وبرنامج إلسكان الفقراء
« ،»Chile Barrioورفع سن التعليم اإللزامي إلى  12سنة ،والتوقيع على دستور أدخلت عليه إصالحات.
وبعد انتهاء فترة رئاسته في عام  ،2006أنشأ السيد  Escobarمؤسسة في سانتياغو تسمى الدميقراطية
والتنمية .وشغل خالل الفترة من  2006إلى  2008منصب رئيس نادي مدريد ،وهو منظمة تضم  66رئيس ًا
من رؤساء الدول واحلكومات السابقني أنشئ لتعزيز الدميقراطية في أنحاء العالم ،وعمل رئيس ًا مناوب ًا ملجلس
إدارة احلوار بني البلدان األمريكية .ويعمل منذ عام  2007مبعوث ًا شخصي ًا لألمني العام لألمم املتحدة معني ًا بتغير
املناخ .كما يقوم حاليا بتدريس التنمية السياسية واالقتصادية في جامعة براون في الواليات املتحدة األمريكية.
( Eugenia Kalnayاألرجنتني/الواليات املتحدة األمريكية)
رائدة في مجال التنبؤ العددي بالطقس واملناخ وحتليلهما على الصعيد العاملي ،مبا في ذلك متثل البيانات
ومجموعات التنبؤ .منحت في عام  2009اجلائزة الرابعة واخلمسني للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .وهي
أرفع جائزة دولية في علوم األرصاد اجلوية واملناخ .حصلت السيدة  Kalnayعلى الدرجة اجلامعية األولى في
عام  1965من جامعة بوينس آيرس ،األرجنتني .أصبحت أول امرأة حتصل على شهادة الدكتوراه في األرصاد
اجلوية من معهد ماساشوتس للتكنولوجيا في عام  1971وأول سيدة حتصل على درجة األستاذية في قسم
األرصاد اجلوية في املعهد نفسه .وللسيدة  Kalnayمؤلفات عديدة وفازت بعدد من اجلوائز ،منها اجلائزة
الذهبية لإلجناز العلمي املتميز التي متنحها اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (.)NASA) (1981
وجائزة  Jule G. Charneyالتي متنحها اجلمعية األمريكية لألرصاد اجلوية ( ،)1995وأول من حصل على
درجة أستاذية  Eugenia Brinفي متثل البيانات ( .)2008وهي عضو في كلية الهندسة الوطنية بالواليات
املتحدة األمريكية .والسيدة  Kalnayحالي ًا أستاذة جامعية متميزة في شعبة علوم الغالف اجلوي واحمليطات
في جامعة ماريالند (الواليات املتحدة األمريكية).
( Fiame Naomi Mata’afaساموا)
هي من كبار الزعماء احملليني في ساموا ،وعضو أقدم في مجلس الوزراء .وهي واحدة من أقدم أعضاء البرملان
عن دائرة لوتوفاغا االنتخابية في محافظة أتوا السياسية .منذ أكثر من  30عاما ،تعمل  Fiame Mataafaعلى
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تشجيع املساواة االجتماعية والسياسية للنساء والفتيات في ساموا والدعوة لها ،من خالل عملها املشترك
مع منظمات غير حكومية ودورها كسياسية ووزيرة للتعليم .وكانت في تلك السنني مثا ًال يحتذى .تولت
منصب وزيرة التعليم ملدة  15عام ًا (ثالث فترات) .وتتولى حالي ًا منصب وزيرة شؤون املرأة واملجتمع احمللي
والتنمية االجتماعية في ساموا .وهي رئيسة سابقة ملجلس جامعة جنوب احمليط الهادئ ،وكانت سابق ًا عضواً
في املجلس التنفيذي لليونسكو وكومنولث التعلم .وقد درست العلوم السياسية في جامعة فيكتوريا،
ولنغتون ،نيوزيلندا .وكانت سابق ًا رئيسة جلمعية الشابات املسيحيات في ساموا ،وعضواً في مجلسها
التنفيذي .وتتولى حالي ًا رئاسة املجلس الوطني للمرأة في ساموا ،ورئاسة شبكة القيادة النسائية في اينايالو.
( Julia Marton-Lefèvreهنغاريا/فرنسا/الواليات املتحدة األمريكية)
هي مديرة عامة لالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة حيث تلتقي احلكومات واملنظمات غير احلكومية وتلتقي العلماء
في إطار شراكة عاملية فريدة تضم ما يزيد على  1000عضو من مختلف أنحاء العالم .وشملت املناصب التي
شغلتها مديرة جامعة السالم التي ترعاها األمم املتحدة واملديرة التنفيذية ملنظمة ( LEADالقيادة ملصلحة
البيئة والتنمية) واملديرة التنفيذية للمجلس الدولي للعلوم .وهي عضو في مجلس إدارة املعهد الدولي
للبيئة والتنمية ،وفي مجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية ،ومجلس جامعة السالم  ،UNPEACEوميثاق
األرض .وتشمل عضوياتها السابقة في مجالس اإلدارات معهد املوارد العاملية ،واملعهد الدولي لبحوث
املناخ واملجتمع ،واملجلس االستشاري الدولي ملؤسسة مليلسون ،واملجالس االستشارية البيئية لشركة داو
كيميكل وشركة كوكاكوال ومجلس الصني للتعاون الدولي في مجالي البيئة والتنمية .كما عملت في جلنة
العلوم والتكنولوجيا في البلدان النامية التابعة للمجلس الدولي للعلوم ،وفي فريق خبراء املجلس املشترك بني
األكادمييات املعني بتعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا على نطاق العالم في القرن احلادي والعشرين .وكانت
السيدة  Marton-Lefèvreعضواً في اللجنة الدولية لتنظيم مؤمتر املناخ العاملي .وكانت أيض ًا مساهمة
ناشطة في عملية إنشاء البرنامج العاملي للبحوث املناخية والنظام العاملي لرصد املناخ.
( Khotso Mokheleجنوب أفريقيا)
مدير غير تنفيذي ملجلس إدارة مؤسسة  )Impala Platinum Holdings Ltd (Implatsمنذ عام
" .2004وباإلضافة إلى ذلك ،عمل مديراً غير تنفيذي ملجلس إدارة ،Adcock Ingram Holdings Ltd
و  ،African Oxygen Ltdو  ،Zimbabwe Platinum Holdings Ltdو .Tiger Brands Ltd
والسيد  Mokheleحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة فورت هير ،جنوب
أفريقيا ،وعلى درجة املاجستير في علم األغذية والدكتوراه في امليكروبيولوجيا من جامعة كاليفورنيا في
الواليات املتحدة .واستكمل أيض ًا البرنامج التنفيذي للمدرسة العليا إلدارة األعمال ،جامعة ستانفورد.
شغل السيد  Mokheleمنصب نائب الرئيس للتخطيط العلمي واملراجعة في املجلس الدولي للعلوم
( )2008-2005ورئيس جلنة التخطيط العلمي واملراجعة في املجلس الدولي للعلوم
( .)2009-2005وكان رئيس ًا مؤسس ًا ومديراً عام ًا تنفيذي ًا ملؤسسة البحوث الوطنية
( ،)2006-1999ورئيس ًا ومديراً عام ًا تنفيذي ًا ملؤسسة تطوير البحوث ( ،)1999-1992ونائب ًا للرئيس ثم
ال جلنوب أفريقيا
رئيس ًا ألكادميية العلوم في جنوب أفريقيا ( .)1998-1996وكان السيد  Mokheleممث ً
في املجلس التنفيذي لليونسكو ( )2001-1997ورئيسا للجنة اخلاصة للمجلس التنفيذي لليونسكو
( .)2001-1999كما عمل رئيس ًا للسلطة الوطنية للمهارات ،ومستشاراً لوزير العمل ،جنوب أفريقيا
(.)2007-2005
( Chiaki Mukaiاليابان)
هي طبيبة وجراحة يابانية (حاصلة على الدكتوراه من جامعة كيو) .عينت في عام  1983رئيسة لألطباء
املقيمني في قسم جراحة القلب واألوعية الدموية ثم ارتقت إلى درجة أستاذ مساعد في جامعة كيو .وفي
عام  1985اختارتها الوكالة الوطنية لتطوير األنشطة الفضائية في اليابان واحدة من ثالثة مرشحني للمشاركة
في رحلة مكوكية فضائية تابعة للواليات املتحدة .وفي عام  ،1994حلقت على منت بعثة للمختبر الدولي
لقياس اجلاذبية املتناهية الصغر .وباعتبارها رائدة فضاء علمية تابعة للوكالة الوطنية لتطوير األنشطة الفضائية،
عملت أستاذة زائرة في مركز جونسون للفضاء التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ()NASA
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في الفترة من  1987إلى  .1988وهي أيضا أستاذة زائرة في قسم اجلراحة في كلية الطب بجامعة كيو منذ
عام  .1992وفي عام  ،1998حلقت مرة أخرى كمتخصصة في مراقبة األحمال الفضائية بصحبة السيناتور
مدار حول األرض .وعملت السيدة  Mukaiخالل الفترة
األمريكي جون غلني ،وهو أول أمريكي يحلق في ٍ
من  2004إلى  2007أستاذة زائرة في اجلامعة الدولية للفضاء ،حيث قامت بتدريس اإلدارة الصحية لبعثة
احملطة الفضائية الدولية وبحوث طب الفضاء .والسيدة  Mukaiرئيسة ملكتب البحوث الطبية البيولوجية في
الوكالة اليابانية لالستكشاف الفضائي منذ تشرين األول/أكتوبر .2007
( Cristina Narbona Ruizإسبانيا)
حاصلة على الدكتوراه في االقتصاد من جامعة روما .وخالل الفترة من  2004إلى نيسان/أبريل ،2008
كانت وزيرة للبيئة في احلكومة اإلسبانية .وخالل فترة توليها الوزارة ،أصبحت إسبانيا ثالث أكبر منتج
للطاقة الريحية في العالم .وعملت خالل الفترة من  1985إلى  1991مديرة عامة ملصرف الرهون العقارية
في إسبانيا .وفي عام  ،1991عينت مديرة عامة لإلسكان والعمارة في وزارة األشغال العامة والنقل والبيئة.
ثم عينت في عام  1993وزيرة دولة للبيئة .كما شغلت منصب نائب املتحدث باسم املجموعة االشتراكية
في اللجنة البيئية في البرملان .وفي آذار/مارس  ،2004انتخبت عضواً في الكونغرس كنائبة عن مدريد.
ال دائم ًا إلسبانيا لدى منظمة التعاون والتنمية
وفي أيار/مايو ،2008رشحت السيدة  Narbona Ruizممث ً
في امليدان االقتصادي .وترأست مؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن التطبيقات واملنافع االجتماعية
واالقتصادية خلدمات الطقس واملناخ واملاء (مدريد ،آذار/مارس  .)2007والسيدة  Ruizأستاذة لالقتصاد
الدولي في جامعة إشبيلية.
( Rajendra Singh Parodaالهند)
هو عالم زراعي هندي شهير على املستوى الدولي ،اضطلع مبسؤولية العديد من امللفات واملسؤوليات املهمة
على املستويني الوطني والدولي .وبوجه خاص ،عمل رئيس ًا ملجلس إدارة املعهد الدولي لبحوث محاصيل
املناطق املدارية شبة القاحلة ( .)1998-1997وهو مدير عام سابق للمجلس الهندي للبحوث الزراعية
( .)2001-1994وهو عضو في املجلس االستشاري للسياسات في املركز األسترالي للبحوث الزراعية
الدولية وعضو مجلس إدارة املكتب الدولي الزراعي لدول الكومنولث .والسيد  Parodaرئيس األكادميية
الوطنية الهندية للعلوم الزراعية وزميل أكادميية العلوم الهندية وأكادميية العالم الثالث للعلوم .كما عمل
رئيسا للمنتدى العاملي للبحوث الزراعية وأمين ًا تنفيذي ًا لرابطة مؤسسات البحوث الزراعية املشتركة بني آسيا
ومنطقة احمليط الهادئ .والسيد  Parodaحائز على العديد من اجلوائز املرموقة وجوائز التكرمي ،منها جائزة
 Norman Borlaugا( )2006وجائزة  Padma Bhushanا(. )1998
( Qin Daheالصني)
جيولوجي وأول صيني يعبر القطب اجلنوبي كعضو في البعثة االستكشافية العلمية الدولية لعبور القطب
اجلنوبي .والسيد  Qinعضو في األكادميية الصينية للعلوم وفي أكادميية العالم الثالث للعلوم .وكان واليزال
يتلقى عبارات الثناء بوصفه واحداً من أبرز علماء الصني .عمل مديراً إلدارة األرصاد اجلوية في الصني وكان قبل
ال دائم ًا للصني لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية خالل الفترة من  2003إلى  .2007وهو عضو في
ذلك ممث ً
اللجنة املشتركة للسنة القطبية الدولية ُ .2008-2007منح السيد  Qinاجلائزة السنوية الثالثة واخلمسني للمنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية في عام  2008تقديراً إلجنازاته في مجال الغالف اجلليدي والبحوث املناخية ،ولدوره الرائد
في إعداد تقارير التقييمات العلمية التي تصدرها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،وإلسهاماته في
خدمات األرصاد اجلوية على الصعيدين الوطني والدولي .وشارك السيد  Qinفي رئاسة الفريق العامل األول
التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ واحلائزة على جائزة نوبل للسالم أثناء فترة التقييم الرابع.
( Emil Salimإندونيسيا)
هو عالم اقتصاد .حاصل على درجتي الدكتوراه في العلوم االقتصادية من جامعة إندونيسيا ومن جامعة
بيركلي ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة .شغل منصب وزير الدولة للسكان والبيئة في إندونيسيا ملا يقرب
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من  15سنة وأسند إليه عدد من املناصب احلكومية ،منها منصب وزير الدولة لإلصالح اإلداري ،ونائب
رئيس املجلس الوطني للتخطيط ( ،)1973-1970ووزير النقل واملواصالت والسياحة (،)1978-1973
ووزير الدولة للسكان والبيئة ( .)1993-1983وعلى الصعيد الدولي ،كان للسيد  Salimدور مميز في
عدد من الهيئات واملبادرات املتصلة بالبيئة .إذ كان نائب ًا لرئيس املجلس االستشاري الرفيع املستوى املعني
بالتنمية املستدامة ( ،)1992وعضواً في جلنة الصحة والبيئة التابعة ملنظمة الصحة العاملية .وكان عضواًَ في
اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحدة ( ،)1987-1984ورئيس ًا للدورة العاشرة للجنة
التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة ( ،)2002-2001ورئيسا للجنة التحضيرية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية
املستدامة في عام  .2002وكان رئيس ًَا مشارك ًا للجنة املعنية بالغابات والتنمية املستدامة ،ورئيس ًا للمؤمتر
الوزاري الثالث املعني بالبيئة ،الذي عقد في إطار رابطة أمم جنوب شرقي آسيا .وكان السيد  Salimمؤيداً
بقوة لعمل الكثير من املنظمات غير احلكومية املعنية باملسائل البيئية.
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