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مالﺣﻈة
الﺘﺴﻤﯿات الﻤﺴﺘﺨﺪمة في مﻄﺒﻮعات الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية وﻃﺮيقة عﺮض الﻤﻮاد فﯿها ﻻ تعﻨي بﺄي ﺣال مﻦ األﺣﻮال
الﺘعﺒﯿﺮ عﻦ أي رأي مﻦ جانﺐ أمانة الﻤﻨﻈﻤة فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻮﺿﻊ القانﻮني ألي بلﺪ أو إﻗلﯿﻢ أو مﺪيﻨة أو مﻨﻄقة أو لﺴلﻄاتها ،أو فﯿﻤا
يﺘعلﻖ بﺘعﯿﯿﻦ ﺣﺪودها أو تﺨﻮمها.
ً
تﻔﻀﯿال لها علﻰ سﻮاها
ذﻛﺮ شﺮﻛات أو مﻨﺘﺠات بعﯿﻨها ﻻ يعﻨي أن هﺬه الﺸﺮﻛات أو الﻤﻨﺘﺠات معﺘﻤﺪة أو مﻮصﻰ بها مﻦ الﻤﻨﻈﻤة
مﻤا يﻤاﺛلها ولﻢ يﺮد ذﻛﺮها أو اﻹعالن عﻨها.
صﺪر هﺬا الﻤﻄﺒﻮع بﺪون تﺤﺮيﺮ

رسﻤي.

تﺼﺪيﺮ
مﻨﺬ ﺛﻤانﯿة أعﻮام مﻀﺖ اجﺘﻤﻊ الﻮزراﺀ األفارﻗة الﻤﺴﺆولﻮن عﻦ األرصاد الﺠﻮية للﺘﻄﺮق لﻤﻮﺿﻮع اهﺘﻤام
مﺸﺘﺮك :خﺪمات الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ في القارة ﻻ تﻔي بالﻐﺮض لﺘلﺒﯿة اﺣﺘﯿاجات الﺤاﺿﺮ والﻤﺴﺘقﺒﻞ في
ﻇﻞ مﻨاخ مﺘﻐﯿّﺮ.
والﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ﻏالﺒاً ما تعاني مﻦ نقﺺ في الﺘﻤﻮيﻞ وهي ﻏﯿﺮ ﻗادرة علﻰ
تﻮفﯿﺮ اﻹنﺬارات الﺪﻗﯿقة في الﻮﻗﺖ الﻤﻨاسﺐ مﻦ أجﻞ ﺿﻤان سالمة األرواح وﺣﻤاية الﻤﻤﺘلﻜات .وخﺪمات
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الالزمة لﺘﺨﻄﯿﻂ وإدارة الﺼﺤة والﺰراعة والﺴﯿاﺣة والﻨقﻞ والﺒﯿﺌة وﻗﻄاعات الﻄاﻗة
ﻏالﺒاً ما تﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻛافﯿة.
وﻗﺪ أنﺸﺊ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية ) (AMCOMETبﻮصﻔﮫ اﻵلﯿة الﺮفﯿعة الﻤﺴﺘﻮى لﺘﺸﺠﯿﻊ
تﻄﻮيﺮ خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ وتﻄﺒﯿقاتها في أفﺮيقﯿا .وتﻤﺜلﺖ خﻄﻮة أولﻰ ﺣﯿﻮية في مﻮافقة الﻮزراﺀ في
عام  2012علﻰ اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة األفﺮيقﯿة الﻤﺘﻜاملة لألرصاد الﺠﻮية )خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ( واعﺘﻤاد رؤساﺀ
دول وﺣﻜﻮمات اﻻتﺤاد األفﺮيقي في وﻗﺖ ﻻﺣﻖ في عام  2013لهﺬه اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة ،مﻤا أﻛﺪ ﺣاجة القارة ذات
األولﻮية إلﻰ تعﺰيﺰ األرصاد الﺠﻮية مﻊ الﺘﺴلﯿﻢ بﻤﺴاهﻤﺘها في الﺘﻨﻤﯿة اﻻجﺘﻤاعﯿة – اﻻﻗﺘﺼادية وﻛﺪلﯿﻞ
إرشادي لالسﺘﺜﻤار.
وأعاد الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية ) ،(AMCOMETمﻦ خالل مﻔﻮﺿﯿة اﻻتﺤاد األفﺮيقي
والﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) (WMOتﺮﻛﯿﺰ اﻻهﺘﻤام الﻮﻃﻨي علﻰ الﺤاجة الﻤلﺤة إلﻰ تﺤﺴﯿﻦ خﺪمات
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ عﻦ ﻃﺮيﻖ تعﺰيﺰ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ومﺮاﻛﺰ الﻤﻨاخ
اﻹﻗلﯿﻤﯿة .وﻗﺪ زاد الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري وشﺮﻛاؤه إبﺮاز األهﻤﯿة الﺴﯿاسﯿة لألرصاد الﺠﻮية مﻦ خالل اﻻلﺘﺰام
الﻮزاري وأبﺮز خارﻃة الﻄﺮيﻖ الالزمة لﺘﻤﻜﯿﻦ الﻤﺮأة والﺮجﻞ والﺸﺒاب واألﻃﻔال في أفﺮيقﯿا لﻀﻤان رفاههﻢ
عﻦ ﻃﺮيﻖ تﺤﺴﯿﻦ خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ .والﻀﻮﺀ الﺴﯿاسي الﻤﺴلّﻂ مﻦ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري ﻗﺪ ّ
ﺣﻔﺰ بﺪوره
الﺘﻤﻮيﻞ الﺪولي لﺪعﻢ هﺬه الﺠهﻮد.
وازدهﺮت مﺒادرات وشﺮاﻛات عﺪيﺪة تﺤﺖ مﻈلة اسﺘﺮاتﯿﺠﯿة اﻻتﺤاد األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية عﻦ ﻃﺮيﻖ
مﻮاﺀمة أعﻤالها مﻊ أولﻮياتها وإﺛﺒات تﻤاسﻚ الﺠهﻮد .ويﺒﺮز هﺬا الﺘقﺮيﺮ الﻤﺒادرات الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي تﺄتﺖ نﺘﯿﺠة
زيادة تﺴلﯿﻂ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري الﻀﻮﺀ علﻰ خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في أفﺮيقﯿا .ويﺘﯿح هﺬا الﺘقﺮيﺮ لﻨا
الﻔﺮصة ﻻسﺘعﺮاض سﻨﻮات الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري الﺜﻤاني األولﻰ واﻻعﺘﺮاف بﺈنﺠازاتﮫ العﺪيﺪة.

معالي الﺴﻔﯿﺮة جﻮزيﻔا لﯿﻮنﯿﻞ ﻛﻮريا ساﻛﻮ
مﻔﻮﺿة اﻻﻗﺘﺼاد الﺮيﻔي والﺰراعة
مﻔﻮﺿﯿة اﻻتﺤاد األفﺮيقي

الﺒﺮوفﯿﺴﻮر بﯿﺘﯿﺮي تاﻻس
األمﯿﻦ العام
الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية
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ﻣن
أﻧﺷﺊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2010ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗوﻓﯾر واﺳﺗﯾﻌﺎب
ﺧدﻣﺎت اﻟطﻘس واﻟﻣﺎء واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻗطﺎﻋﺎت
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﻣﺎذا
ﯾﯾﺳّر ﻣﻧﺑر اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟرﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ھذا اﻧﺳﺟﺎم ﺑراﻣﺞ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﯾﺷﺟﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎء ﻣن
ﺧﻼل اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ.

ﻛﯾف
ﯾوﻓر اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﮫ
اﻹرﺷﺎدي ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ )ﺧدﻣﺎت اﻟطﻘس واﻟﻣﻧﺎخ( اﻟﺗﻲ أﻗرھﺎ
اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ واﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت
واﻟﺷرﻛﺎء ﻟﺗوﻓﯾر اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻋم
ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ.

ﻟﻣﺎذا
ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت
اﻟطﻘس واﻟﻣﺎء واﻟﻣﻧﺎخ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺣددة ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﯾن .وﺧدﻣﺎت اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ
اﻟﺗﻣوﯾل ﻷن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ – اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﺣدد ﺑوﺿوح
وﻟم ُﺗﻔﮭم ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أو ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.

المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية ( )AMCOMETيساهم في
التنمية المستدامة

الﮭﺪف ” –13اﺗﺨاذ إجﺮاﺀات ﻋاجلة للﺘﺼﺪي لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ وآﺛاره“
يﺴاهﻢ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية في تﺤقﯿﻖ العﺪيﺪ مﻦ أهﺪاف األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة ،وبﺸﻜﻞ خاص الهﺪف
 ،13ذلﻚ أن تعﺰيﺰ خﺪمات األرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿة ّ
يﻤﻜﻦ مﻦ الﺘﻜﯿﻒ مﻊ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ والﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث في فﺮادى
الﺪول األعﻀاﺀ والقارة ﻛﻜﻞ.
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المعالم الرئيسية للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
اﻧﻌﻘﺎد اﻟدورة اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر

ﺷﺑﺎط /ﻓﺑراﯾر

اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻧﺗدى )أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ( دون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻟﯾﺑروﻓﯾل ،ﻏﺎﺑون
اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻧﺗدى )ﻏرب أﻓرﯾﻘﯾﺎ( دون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺄﺑﯾدﺟﺎن ،ﻛوت دﯾﻔوار
اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻛﺗب اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻟراﺑﻊ وﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻔوﺿﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ
ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري ﻋﻠﻰ إﻋﻼن أﺑﯾدﺟﺎن

ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﻧوﻓﻣﺑر

أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر

ﺑداﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع ﻧظﺎم اﻟﺑﺣﯾرة ﻟﻠطﻘس ﺷدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣﯾرة ﻓﯾﻛﺗورﯾﺎ
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﻧﺗدى اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺄدﯾس أﺑﺎﺑﺎ ،إﺛﯾوﺑﯾﺎ

أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر

ﺑدء ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻧظﺎم إﻋﺎدة ﺑث ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟطﺎﺋرات ) (AMDARﻓﻲ ﻛﯾﻧﯾﺎ
وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻓق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ ﺑدﻋم ﻣن
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ
إﻗرار رؤﺳﺎء دول وﺣﻛوﻣﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ
إﻧﺷﺎء أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
إﻗﺎﻣﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺻرف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻓرﯾﻘﻲ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ
واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ

اﻧﻌﻘﺎد اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﺑراﯾﺎ ،ﻛﺎﺑو ﻓﯾردي:
إﻗرار اﻟدﺳﺗور واﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ •
اﻋﺗﻣﺎد ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد ﻟﻼﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﺄن اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ •
ﻣرﻛز اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ •
إﻗرار ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ •
إﻗرار ﺧطﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وإدراج اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ اﻹﺷراف •
إﻗرار رؤﺳﺎء دول وﺣﻛوﻣﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻼﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ
اﻋﺗﻣﺎد اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزراء اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﯾﻛﺗورﯾﺎ ﻓوﻟز ،زﻣﺑﺎﺑوي
اﻟدورة اﻷوﻟﻰ :إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﻧﯾروﺑﻲ ،ﻛﯾﻧﯾﺎ

2018

2018

ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر

ﻗرار اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾث
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ

إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻷﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ

2019

2017

2017

ﺗﻣوز /ﯾوﻟﯾو

2017

أﯾﺎر /ﻣﺎﯾو

2016

ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﯾﻧﺎﯾر

2016

ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر

ﺣزﯾران /ﯾوﻧﯾو

أﯾﺎر /ﻣﺎﯾو

2015

ﺷﺑﺎط /ﻓﺑراﯾر

2015

ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﯾﻧﺎﯾر

2013

ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر

ﻧﯾﺳﺎن /أﺑرﯾل

2015

2012

2010

2015
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الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية ) (AMCOMETباألرﻗام

500

ﻣﺷﺎرك ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺟﺗﻣﻌوا ﻣﻊ ﻣو ّﻓري ﺧدﻣﺎت اﻟطﻘس واﻟﻣﺎء واﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ ﻣﻧﺗدى أﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ – اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﺄدﯾس أﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017

44

ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣن دوﻻرات اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻣت ﺗﻌﺑﺋﺗﮭﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم  2010ﻟدﻋم ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري
اﻷﻓرﯾﻘﻲ اﺳﺗﺛﻣرت ﻧﺳﺑﺔ  94ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ

14

ﺑﻠداً أﻓرﯾﻘﯾﺎ ً ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ

13

ﺑﻠداً ﻣﺳﺗﻔﯾداً ﺗﻠﻘﻰ دﻋﻣﺎ ً ﻣن اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ

12

ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻓق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺗوﺟﯾﮫ ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻷﻓرﯾﻘﻲ

بالﻨﺴﺒة لﺒﺮنامﺞ األرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا في أفﺮيقﯿا ،ما انﻔﻜﺖ الﺸﺮاﻛة مﻊ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي
والﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية تلعﺐ دوراً أساسﯿاً في تﻮسﯿﻊ الﺒُعﺪ الﺴﯿاسي للﺒﺮنامﺞ ،ذلﻚ أن اﻻلﺘﺰام
الﻮزاري أساسي لالسﺘﺪامة .وفي ﺣﯿﻦ يقﺪم شﺮﻛاﺀ آخﺮون إسهاماً مﻦ ﺣﯿﺚ الﺤﺠﻢ فﺈن الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري
األفﺮيقي يﺴهﻢ في إيﺠاد جﻮ سﯿاسي مالئﻢ لﺘعﺰيﺰ خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في أفﺮيقﯿا لﺼالح الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ
الﻨهائﯿﯿﻦ في أفﺮيقﯿا.
الﺴﯿﺪ بﺮاﺷانﺖ ﺳﯿﻨﻎ
مﻨﺴﻖ بﺮامﺞ مﻨﺘﺪى أﻓﺮيقﯿا لألرصاد الﺠﻮية والﮭﯿﺪروولﻮجﯿا
الﺒﻨﻚ الﺪولﻲ

© الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية

ﻗﯿاس اﻻنﺴﯿاب :الﺴﯿﺪة مانﯿﮫ )ﻏامﺒﯿا( أتﻤﺖ
بﻨﺠاح دراساتها ،وﺣﺼلﺖ علﻰ دبلﻮم
الهﯿﺪرولﻮجﯿا مﻦ معهﺪ الﻜاريﺒي لألرصاد
الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿة ﻗﺒﻞ العﻮدة إلﻰ مﻜﺘﺒها
الﺮئﯿﺴي بﻐامﺒﯿا

إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮزاري اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ

2018–2010

اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة األفﺮيقﯿة الﻤﺘﻜاملة لألرصاد الﺠﻮية
)خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ(
ّ
تﻮفﺮ اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة األفﺮيقﯿة الﻤﺘﻜاملة لألرصاد الﺠﻮية )خﺪمات أيﻀاً الﺘﻨﻔﯿﺬ الﻤﻨﻈﻢ لﻺﻃار العالﻤي للﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ( الﺘابعة للﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد في أفﺮيقﯿا.
الﺠﻮية ) ،(AMCOMETالﺘي أﻗﺮها رؤساﺀ دول وﺣﻜﻮمات اﻻتﺤاد
األفﺮيقي في عام  ،2013تﻮجﯿهات اسﺘﺮاتﯿﺠﯿة لﺘعﺰيﺰ القﺪرات وتقﻮم اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة ،الﺘي تﺪعﻤها خﻄﺘها للﺘﻨﻔﯿﺬ وتعﺒﺌة الﻤﻮارد
في مﺠال خﺪمات الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ في أفﺮيقﯿا مﻦ خالل ) ،(2027-2016علﻰ خﻤﺲ رﻛائﺰ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿة مﺘﺮابﻄة هي:
تﺤقﯿﻖ تﻜامﻞ الﺴﯿاسات العامة وتﻨﺴﯿقها.
•زيادة الﺪعﻢ الﺴﯿاسي واﻻعﺘﺮاف بالﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد
الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ومﺮاﻛﺰ الﻤﻨاخ اﻹﻗلﯿﻤﯿة
وتﺤﺪد اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة خﺪمات الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ بﺄنها عﻨﺼﺮ
أساسي مﻦ العﻨاصﺮ الﻤﻜ ّﻮنة لﺨﻄﻂ الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لﺪى •تﺤﺴﯿﻦ سﺒﻞ الﻮصﻮل إلﻰ خﺪمات األرصاد الﺠﻮية )وﻻسﯿﻤا في
ﻗﻄاعي الﻤالﺣة والﻄﯿﺮان(
الﺤﻜﻮمات والﻤﺆسﺴات اﻹﻗلﯿﻤﯿة .وهي تﺸﺠﻊ زيادة اﻻسﺘﺜﻤار
الﻮﻃﻨي في خﺪمات األرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿة الﻮﻃﻨﯿة •تعﺰيﺰ الﺸﺮاﻛات مﻊ الﻤﺆسﺴات وآلﯿات الﺘﻤﻮيﻞ
واﻹﻗلﯿﻤﯿة وهي نقﻄة مﺮجعﯿة هامة بالﻨﺴﺒة للﻤﺆسﺴات الﻤالﯿة •تعﺰيﺰ خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ مﻦ أجﻞ الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة
والﺸﺮﻛاﺀ في الﺘﻨﻤﯿة لﺘﻨﺴﯿﻖ الﺘﺪخالت الﺮامﯿة إلﻰ تعﺰيﺰ •دعﻢ تﻮفﯿﺮ خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ ألﻏﺮاض الﺘﻜﯿﻒ مﻊ تﻐﯿﺮ
خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في أفﺮيقﯿا .وتﺸﺠﻊ اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة
الﻤﻨاخ والﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ ﺣﺪة آﺛار.

)(GFCS

مهﻨﺪسﻮ مﺆتﻤﺮ األرصاد الﺠﻮية للﻄﯿﺮان في الﺤﯿﺰ الﻤﺨﺼﺺ
لألرصاد الﺠﻮية في مﻄار ﻻﻏﻮس ،نﯿﺠﯿﺮيا

تعﺪ خﺪمات األرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا الﻔعالة رﻛائﺰ
أساسﯿة مﻦ رﻛائﺰ الﺘﻨﻤﯿة والﻨﻤﻮ األخﻀﺮ .ويﺪعﻢ مﺼﺮف
الﺘﻨﻤﯿة األفﺮيقي ﻛلﯿاً هﺪف الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي
لألرصاد الﺠﻮية الﻤﺘﻤﺜﻞ في تعﺰيﺰ ﻗﺪرة الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة
لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا .والﺘﻮجﯿﮫ الﻮاﺿح الﺬي ﻗﺪمﮫ
الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي للﺪول األعﻀاﺀ ﻹعﻄاﺀ األولﻮية
لهﺬه الﺨﺪمات والﻤﺮافﻖ ﻗﺪ شﺠﻊ مﺼﺮف الﺘﻨﻤﯿة األفﺮيقي
وﻏﯿﺮه مﻦ الﺸﺮﻛاﺀ علﻰ اﻻسﺘﺜﻤار.
© الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية

الﺪﻛﺘﻮر أنﻄﻮنﻲ نﯿﻮنﻎ
مﺪيﺮ ﺷعﺒة ﺗﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ والﻨﻤﻮ اﻷﺧﻀﺮ
مﺼﺮف الﺘﻨﻤﯿة اﻷﻓﺮيقﻲ
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إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮزاري اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ

2018–2010

الﻤﺒادرات الﻤﺘﻮائﻤة في إﻃار الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية
يﺪعﻢ شﺮﻛاﺀ الﺘﻨﻤﯿة الﺪولﯿﻮن ،بالﺘعاون مﻊ الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOعﺪداً مﻦ الﻤﺒادرات الﺘي تﺴاهﻢ بﺸﻜﻞ مﺒاشﺮ أو بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ مﺒاشﺮ في
تﻨﻔﯿﺬ اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة األفﺮيقﯿة الﻤﺘﻜاملة لألرصاد الﺠﻮية )خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ(.

ﯾدﻋم ﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﯾف ”ﻣﺑﺎدرة ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟزراﻋﻲ“ ﻓﻲ إﺛﯾوﺑﯾﺎ وأوﻏﻧدا وﻛﯾﻧﯾﺎ
ﯾدﻋم ﻣﺻرف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻣﺷروع ”إﻧﻘﺎذ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ“ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ أوﻏﻧدا وﺟﯾﺑوﺗﻲ وزاﻣﺑﯾﺎ وﺳوازﯾﻠﻧد
ﻣﺑﺎدرة ﻧظم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ) ،(CREWSاﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻣﮭﺎ أﺳﺗراﻟﯾﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﺳوﯾﺳرا وﻓرﻧﺳﺎ
وﻟﻛﺳﻣﺑورغ وھوﻟﻧدا ،ﺗﻌزز ﻧظم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻓﻲ ﺑورﻛﯾﻧﺎ ﻓﺎﺳو وﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﯾﺟر
وﻣﻧطﻘﺔ أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﯾدﻋم ”ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ وﺑﻠدان اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ“ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ ﻣراﻛز اﻟﻣﻧﺎخ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ
ﯾدﻋم ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻵﯾرﻟﻧدﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ اﻟﺻﻐﯾر
اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ إﺛﯾوﺑﯾﺎ
ﺗدﻋم إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻏرب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ”ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث
ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ“
ﺗدﻋم إدارة اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻛورﯾﺔ أوﻏﻧدا وﺟﯾﺑوﺗﻲ ورواﻧدا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروع ”إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ“
ﺗﻣوّ ل اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻧروﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ”اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ )“(GFCS
ﺗدﻋم اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ”ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻷﻏراض اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻠﻣراﻓق
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻹﯾﺑﯾرﯾﺔ – اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ“ ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﯾدﻋم ﻛل ﻣن وﻛﺎﻟﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻛﺗب اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻛوارث اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺷروع ”اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣن أﺟل زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل“

جﻤﯿﻊ الﺒلﺪان بﺤاجة إلﻰ خﺪمات أﻛﺜﺮ مﺘانة في مﺠال معلﻮمات
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ .والﺒﺪان األفﺮيقﯿة الﺘي لها بالﻔعﻞ تﺠﺮبة فﯿﻤا
يﺘﺼﻞ بﻈﻮاهﺮ الﻄقﺲ الﻤﺘﻄﺮفة تﻮاجﮫ أيﻀاً خﻄﺮاً مﺘﺰايﺪ
ناتﺠاً عﻦ آﺛار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،مﻤا يﺘﻄلﺐ دعﻤاً دولﯿاً لﺒﻨاﺀ القﺪرات
في هﺬا الﻤﺠال ،وﻻ سﯿﻤا بالﻨﺴﺒة لﻨﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ والﺘﺄهﺐ.
ويﻨﺘﻈﺮ أن يﻜﻮن لﺪعﻢ الﻨﺮويﺞ للﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي
لألرصاد الﺠﻮية وﻗﻊ إيﺠابي وسﯿﺸﺠﻊ الﺘﺤﻜﻢ وﻃﻨﯿاً وإﻗلﯿﻤﯿاً في
الﺠهﻮد العالﻤﯿة الﺮامﯿة إلﻰ تعﺰيﺰ الﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة.
الﻨﺮويﺞ

إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮزاري اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ

إنﺠازات الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية في الﻔﺘﺮة

2018–2010

2018-2010

في إﻃار القﯿادة اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة والﺴﯿاسﯿة للﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية يُﺴهﻢ العﺪيﺪ مﻦ األنﺸﻄة في تﻨﻔﯿﺬ اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة
األفﺮيقﯿة الﻤﺘﻜاملة لألرصاد الﺠﻮية )خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ( ،ﻛﻤا يﺮد وصﻒ ذلﻚ في هﺬا القﺴﻢ.

إﻋﺪاد الﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿة الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية
الﮭﯿﺪرولﻮجﯿة
وﺿعﺖ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
في  12بلﺪاً أفﺮيقﯿاً خﻄﻄاً اسﺘﺮاتﯿﺠﯿة وﻃﻨﯿة ﻛﻤا دعﺖ إلﻰ
ذلﻚ اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﻤﺘﻜاملة باﻻسﺘﻨاد إلﻰ نﻤﻮذج وتﻮجﯿهات
الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوالﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي .وتﺤﺪد الﺨﻄﻂ
اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﻮﻃﻨﯿة اﻹجﺮاﺀات ذات األولﻮية في األجلﯿﻦ
القﺼﯿﺮ واألﻃﻮل لﺘلﺒﯿة الﻄلﺒات الﺨاصة بﻜﻞ بلﺪ في مﺠال
معلﻮمات وخﺪمات األرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿة .وهﺬه
الﺨﻄﻂ هامة بﺸﻜﻞ خاص في إﺛﺒات ﺿﺮورة تﺨﺼﯿﺺ
الﺤﻜﻮمات للﻤﻮارد الﻜافﯿة لﺨﺪمات األرصاد الﺠﻮية
الهﯿﺪرولﻮجﯿة ولﺠلﺐ اسﺘﺜﻤارات إﺿافﯿة.

الﺒلﺪان الﺘي تﺘلقﻰ دعﻤاً لﻮﺿﻊ الﺨﻄﻂ اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﻮﻃﻨﯿة
لﺨﺪمات األرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿة

ﻏﯾﻧﯾﺎ -
ﺑﯾﺳﺎو

اﻟﺻوﻣﺎل
ﻛﯾﻧﯾﺎ
ﺗﻧزاﻧﯾﺎ

ﺑﻧن

ويهﺪف الﻤﺮﻛﺰ ،الﺬي هﻮ الﺨامﺲ مﻦ نﻮعﮫ في القارة ،إلﻰ
تﻮفﯿﺮ دعﻢ ﻛﺒﯿﺮ للﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
بالﻤﻨﻄقة الﻔﺮعﯿة مﻦ أجﻞ بﻨاﺀ ﻗﺪرة علﻰ الﺘﻨﺒﺆ بالﻤﻨاخ وتﻮفﯿﺮ
تﻨﺒﺆات ومعلﻮمات مﻨاخﯿة .وﻗﺪ تلقﻰ الﻤﺮﻛﺰ دعﻤاً مالﯿاً ويعﻤﻞ
ﺣالﯿاً فﺮيﻖ مﺸﺮوع بالﻤﺮﻛﺰ يﺘﻮلﻰ تﻮفﯿﺮ مﺸﺮوع الﻤعلﻮمات
الﺴاتلﯿة ومعلﻮمات الﻄقﺲ علﻰ تعﺰيﺰ القﺪرة علﻰ مﻮاجهة
الﻜﻮارث في أفﺮيقﯿا ).(SAWIDRA

اﻟﺳﻧﻐﺎل

ﺟﻣﮭورﯾﺔ
أﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻟوﺳطﻰ
ﺟزر اﻟﻘﻣر
أوﻏﻧدا
ﺑوروﻧدي

رواﻧدا

دعﻢ مقﺪم مﻦ إدارة الﺘﻨﻤﯿة الﺪولﯿة
دعﻢ مقﺪم مﻦ صﻨاديﻖ الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOألﻗﻞ الﺒلﺪان نﻤﻮاً
دعﻢ مقﺪم مﻦ الﻨﺮويﺞ
دعﻢ مقﺪم مﻦ بﺮنامﺞ الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOللﺘعاون الﻄﻮعي

مﺮﻛﺰ الﺘﻄﺒﯿقات والﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاﺧﯿة
ﻷﻓﺮيقﯿا الﻮﺳﻄﻰ
لﺪى انعقاد اﻻجﺘﻤاع األول للﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري
األفﺮيقي في عام  ،2010ﻃلﺐ الﻮزراﺀ الﻤﺴﺆولﻮن
عﻦ األرصاد الﺠﻮية إنﺸاﺀ مﺮﻛﺰ إﻗلﯿﻤي للﻤﻨاخ
في أفﺮيقﯿا الﻮسﻄﻰ .ووﺿﻊ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي ،بﺪعﻢ مﻦ
الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوبالﺘعاون مﻊ الﺠﻤاعة اﻻﻗﺘﺼادية لﺪول وسﻂ
أفﺮيقﯿا ) (ECCASوالﺠﻤاعة اﻻﻗﺘﺼادية والﻨقﺪية لﻮسﻂ أفﺮيقﯿا
) ،(CEMACاسﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﻤﺮﻛﺰ ونﻈامﮫ األساسي .وأنﺸﺄت الﺪورة
العادية الﺴادسة عﺸﺮة لﻤﺆتﻤﺮ رؤساﺀ دول وﺣﻜﻮمات الﺠﻤاعة
اﻻﻗﺘﺼادية لﺪول وسﻂ أفﺮيقﯿا مﺮﻛﺰ الﺘﻄﺒﯿقات والﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاخﯿة
لﻮسﻂ أفﺮيقﯿا ) ،(CAPC-ACالﺬي اسﺘﻀافﺘﮫ دواﻻ بالﻜامﯿﺮون،
فﺴ ّﺪ بﺬلﻚ ﺛﻐﺮة مﺠﺘﻤعﯿة وإﻗلﯿﻤﯿة وﻗارية.

ﻛﺎﺑو
ﻓﯾردي

يُعﺪ إنﺸاﺀ مﺮﻛﺰ الﺘﻄﺒﯿقات والﺘﻨﺒﺆات
الﻤﻨاخﯿة ألفﺮيقﯿا الﻮسﻄﻰ
) ،(CAPC-ACفي دواﻻ بالﻜامﯿﺮون،
إنﺠازاً
ً
ً
ودلﯿال
هائال للﻤﻨﻄقة الﻔﺮعﯿة
علﻰ الﺪور الﺤﯿﻮي الﺬي يلعﺒﮫ الﻤﺆتﻤﺮ
الﻮزاري األفﺮيقي في تﺴﺨﯿﺮ القﯿادة
الﺴﯿاسﯿة الﺮفﯿعة الﻤﺴﺘﻮى لﺘﺤﺴﯿﻦ خﺪمات
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ ألفﺮيقﯿا بﺄسﺮها.
الﺴﯿﺪة ماري ﺗﯿﺮيﺰ ﺷانﺘال مفﻮﻻ
ناﺋﺒة اﻷمﯿﻦ العام
إدارة الﺘﻜامﻞ الﻤادي واﻻﻗﺘﺼادي والﻨقﺪي
الﺠﻤاﻋة اﻻﻗﺘﺼادية لﺪول وﺳﻂ أﻓﺮيقﯿا

9
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2018–2010

الﻤﻨﻈﻤة اﻷوروبﯿة ﻻﺳﺘﺨﺪام
الﺴﻮاﺗﻞ الﺨاصة باﻷرصاد الﺠﻮية

الﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة ﻷﻏﺮاض الﺘﻨﻤﯿة
ﻓﻲ أﻓﺮيقﯿا

)(EUMETSAT

ﻻ تﺰال ﺛﻐﺮات معﺮفﯿة عﺪيﺪة ﻗائﻤة في فهﻢ
الﻤﻨاخ وتﻔاعلﮫ مﻊ الﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻻ سﯿﻤا أوجﮫ
الﻀعﻒ والقﺪرات .وهﻨاك ﺣاجة إلﻰ س ّﺪ هﺬه مﻨﺬ عام  ،2010ما انﻔﻚ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي يﻮفﺮ
الﺜﻐﺮات مﻦ خالل جﺪول أعﻤال بﺤﺚ اجﺘﻤاعي وفﯿﺰيائي أﺣﯿائي اﻹﻃار الﻤﺆسﺴي للﻤﻨﻈﻤة األوروبﯿة ﻻسﺘﺨﺪام الﺴﻮاتﻞ الﺨاصة
باألرصاد الﺠﻮية ) (EUMETSATلﻤﺴاعﺪة مﺠﺘﻤﻊ األرصاد
مﻨﺴّ ﻖ يقﻮده الﺒاﺣﺜﻮن األفارﻗة.
الﺠﻮية والﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا في
وبﺮنامﺞ الﺒﺤﻮث الﻤﻨاخﯿة ألﻏﺮاض الﺘﻨﻤﯿة في أفﺮيقﯿا مﺤﻔﻞ أفﺮيقﯿا علﻰ الﺤﺼﻮل علﻰ بﯿانات ونﻮاتﺞ وخﺪمات الﻤﻨﻈﻤة
األوروبﯿة واسﺘﻐاللها.
للعلﻤاﺀ والﻤﺆسﺴات في أفﺮيقﯿا للعﻤﻞ علﻰ األولﻮيات الﺘي يﺤﺪدها
مﺴﺘﺨﺪمﻮ معلﻮمات الﻤﻨاخ والﻄقﺲ ،بﺘﻮخي نهﺞ تﺼاعﺪي .واﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة األفﺮيقﯿة الﻤﺘﻜاملة لألرصاد الﺠﻮية )خﺪمات
وتﺠﻤﻊ هﺬه الﻤﺒادرة الﺨﺒﺮاﺀ في العلﻮم الﻄﺒﯿعﯿة والﻔﯿﺰيائﯿة – الﻄقﺲ والﻤﻨاخ( ،الﺘي اعﺘُﻤﺪت في عام  ،2012سﻤﺤﺖ للﻤﻨﻈﻤة
األﺣﯿائﯿة واﻻجﺘﻤاعﯿة لﺤﻔﺰ الﺒﺤﻮث لﺪعﻢ تﺨﻄﯿﻂ الﺴﯿاسات األوروبﯿة ) (EUMETSATبﺘﺮسﯿﺦ أنﺸﻄﺘها بﺸﻜﻞ جﯿﺪ في جﺪول
أعﻤال أفﺮيقﯿا فﯿﻤا يﺘﺼﻞ بﺨﺪمات الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ.
العامة مﻦ أجﻞ تﺤقﯿﻖ الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة.
ً
وﻻ تﺰال اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﻤﺘﻜاملة تﻤﺜﻞ أداة هامة أيﻀا لﺤﻔﺰ تﻤﻮيﻞ
والﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي جﺰﺀ مﻦ هﯿﺌة اﻹشﺮاف الﺘابعة الﻤﺸاريﻊ وتقﺪيﻢ الﺪعﻢ الﻔﻨي لها في أفﺮيقﯿا ،فﯿﻤا يﺘﺼﻞ باسﺘﺨﺪام
لﺒﺮنامﺞ الﺒﺤﻮث الﻤﻨاخﯿة ألﻏﺮاض الﺘﻨﻤﯿة ،الﺘي تﺮشﺪ تﻮجهﮫ بﯿانات اﻻسﺘﺸعار عﻦ بُعﺪ.
اﻻسﺘﺮاتﯿﺠي .والﻤﺒادرة يﺪعﻤها أيﻀاً الﻤﺮﻛﺰ األفﺮيقي للﺴﯿاسات
وما انﻔﻜﺖ الﻤﻨﻈﻤة األوروبﯿة ) (EUMETSATتﺸارك بﻨﺸاط
الﻤﻨاخﯿة الﺘابﻊ للﺠﻨة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼادية ألفﺮيقﯿا )الﺘي
في العﺪيﺪ مﻦ العﻤلﯿات الﻤﺘعلقة بالﻔﻀاﺀ والﺮصﺪ الﺠﻮي في
تﺴﺘﻀﯿﻒ األمانة( ،والﻤﻨﻈﻤة ) (WMOواﻹﻃار العالﻤي للﺨﺪمات أفﺮيقﯿا ،بﻤا في ذلﻚ وﺿﻊ سﯿاسة واسﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﻔﻀاﺀ في أفﺮيقﯿا
الﻤﻨاخﯿة .والﺨﻄة اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﺨﻤﺴﯿة ) (2022-2018تﻤﻮلها والﻤﻮاصﻔات الﻔﻨﯿة الالزمة لﻤﺮﻛﺰ الﺘﻄﺒﯿقات والﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاخﯿة
جﺰئﯿاً إدارة الﺘﻨﻤﯿة الﺪولﯿة في الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة.
في وسﻂ أفﺮيقﯿا.
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صﻮرة داخﻞ مﺤﻄة جﺒﻞ ﻛﯿﻨﯿا العالﻤﯿة للﻤﺮاﻗﺒة العالﻤﯿة للﻐالف
الﺠﻮي )(GAW

الﺠﯿﻞ الﺜالﺚ مﻦ سﻮاتﻞ األرصاد الﺠﻮية سﯿﻮفﺮ ﺛﺮا ًﺀ ﻻ
مﺜﯿﻞ لﮫ مﻦ ﺣﯿﺚ الﺮصﺪات الﺠﻮية فﻮق القارة األفﺮيقﯿة
علﻰ مﺪى العقﺪيﻦ الﻤقﺒلﯿﻦ .وإعالن أبﯿﺪجان دعﻮة إلﻰ
اﻻسﺘﺜﻤار في ﻗﺪرات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ في أفﺮيقﯿا مﻤا سﯿﻜﻔﻞ
الﻮصﻮل إلﻰ الﺠﯿﻞ الﺠﺪيﺪ مﻦ نﻮاتﺞ الﺴﻮاتﻞ واسﺘﻐاللها في
دعﻢ الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة.
الﺴﯿﺪ آﻻن راﺗﯿﯿﮫ
الﻤﺪيﺮ العام
الﻤﻨﻈﻤة اﻷوروبﯿة ﻻﺳﺘﺨﺪام الﺴﻮاﺗﻞ الﺨاصة
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لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ،لﻀﻤان اﻻنﺘقال الﺴلﺲ إلﻰ
بﺮنامﺞ الفﻀاﺀ اﻷﻓﺮيقﻲ
رأى وزراﺀ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي أن إعﺪاد بﺮنامﺞ جﯿﻞ جﺪيﺪ مﻦ الﺴﻮاتﻞ ،وﺿﻤان اسﺘﻐالل الﺒﯿانات وتﻮلﯿﺪ مﻨﺘﺠات
للﻔﻀاﺀ في أفﺮيقﯿا ،بﺈسهامات مﻦ ﻗﻄاع األرصاد الﺠﻮية ،أنﮫ أفﺮيقﯿة الﺼﻨﻊ ،دعﻤاً لألهﺪاف الﻤﺤﺪدة في اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﻤﺘﻜاملة
للﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي.
نﺸاط مﻦ أنﺸﻄﺘهﻢ ذات األولﻮية .وأﻗﺮ اﻻتﺤاد األفﺮيقي سﯿاسة
واسﺘﺮاتﯿﺠﯿة الﻔﻀاﺀ في أفﺮيقﯿا بﺄديﺲ أبابا في عام  2016فﺨﻄﻰ
بﺬلﻚ خﻄﻮة إلﻰ األمام في ﻃﺮيﻖ إﺿﻔاﺀ الﺼﺒﻐة الﺮسﻤﯿة علﻰ
في عﻤلﯿة صﯿاﻏة سﯿاسة واسﺘﺮاتﯿﺠﯿة
بﺮنامﺞ الﻔﻀاﺀ في أفﺮيقﯿا.
الﻔﻀاﺀ في أفﺮيقﯿا ،وردت إشارة مﺤﺪدة
وأنﺸﺄ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي فﺮﻗة عﻤﻞ بالﺘعاون مﻊ الﻔﺮيﻖ
إلﻰ أهﻤﯿة ووجاهة األرصاد الﺠﻮية بالﻨﺴﺒة
العامﻞ للﺠهات صاﺣﺒة الﻤﺼلﺤة في بﺮنامﺞ الﻔﻀاﺀ األفﺮيقي لﺒﺮنامﺞ الﻔﻀاﺀ األفﺮيقي الﻤﺰمﻊ واألولﻮيات
للﺴهﺮ علﻰ األخﺬ باﻻﺣﺘﯿاجات ﻛﻤا يﻨﺒﻐي في مﺠال األرصاد
الﻤﺘعﺪدة األوجﮫ علﻰ القارة .واألرصاد
الﺠﻮية .ودور الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي الﺘﻨﺴﯿقي أساسي في الﺠﻮية ﺣﯿﻮية في اﻻرتﺒاط الﻮﺛﯿﻖ بﯿﻦ الﻐﺬاﺀ
العﻤلﯿة الﺠارية.
والﻄاﻗة والﻤاﺀ وﻛﯿﻔﯿة تﺄﺛﺮ هﺬا الﺘﺤﺪي
الﺜالﺛي علﻰ القارة األفﺮيقﯿة نﺘﯿﺠة تﻐﯿﺮ
وبﺈمﻜان الﺠﯿﻞ الﺜالﺚ مﻦ الﺴﻮاتﻞ الﺜابﺘة بالﻨﺴﺒة لألرض أن يﻮفﺮ
الﻤﻨاخ العالﻤي .واﻻسﺘﺪامة الﻄﻮيلة األجﻞ
الﺒﯿانات لﺘﺤﺴﯿﻦ الﺨﺪمات األساسﯿة ،بﻤا في ذلﻚ في مﺠاﻻت
في القارة األفﺮيقﯿة تﺘﻮﻗﻒ بﺸﻜﻞ ﺣﯿﻮي
الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ .وتﺄمﯿﻦ الﻮصﻮل إلﻰ هﺬه الﻤعلﻮمات
علﻰ ﻇﺮوفها في مﺠالي الﻤﻨاخ والﻄقﺲ،
األفﺮيقي،
ﺣﯿﻮي بالﻨﺴﺒة ألفﺮيقﯿا .واعﺘﻤﺪ مﻤﺜلﻮ مﻔﻮﺿﯿة اﻻتﺤاد
وهﻮ األمﺮ الﺬي يﺤﺪد بﺸﻜﻞ دائﻢ في جﻤﯿﻊ
والﺠﻤاعات اﻻﻗﺘﺼادية اﻹﻗلﯿﻤﯿة ،والﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي ،األﺣﻮال وفي الﻤﺴﺘقﺒﻞ مﻜانﺘﻨا اﻻجﺘﻤاعﯿة –
والﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوالﻤﻨﻈﻤة األوروبﯿة ﻻسﺘﺨﺪام الﺴﻮاتﻞ
اﻻﻗﺘﺼادية الﻤقارنة علﻰ الﺴاﺣة العالﻤﯿة.
الﺨاصة باألرصاد الﺠﻮية ) ،(EUMETSATفي عام  ،2018إعالن
الﺪﻛﺘﻮر ﻓاﻻناﺗان مﻮنﺴامﻲ
أبﯿﺪجان الﻤﺘعلﻖ بﻨﻮاتﺞ الﺠﯿﻞ الﻤقﺒﻞ مﻦ الﺴﻮاتﻞ في خﺪمات
الﻤﺪيﺮ الﺘﻨفﯿﺬي
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ .واتﻔقﻮا علﻰ تعﺰيﺰ القﺪرات األفﺮيقﯿة علﻰ
الﻮﻛالة الﻮﻃﻨﯿة للفﻀاﺀ ﻓﻲ جﻨﻮب أﻓﺮيقﯿا
الﺼعﯿﺪيﻦ اﻹﻗلﯿﻤي والﻮﻃﻨي ،وﻻ سﯿﻤا في الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة
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فيما يلي مشروعان رئيسيان يرعاهما المؤتمر الوزاري األفريقي وتمولهما إدارة التنمية الدولية من
خالل برنامجها لخدمات معلومات الطقس والمناخ لصالح أفريقيا (.)WISER
مﺸﺮوع مﻨﻈﻮمة ﻃقﺲ الﺒﺤﯿﺮة ﺷﺪيﺪ الﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ مﻨﻄقة
بﺤﯿﺮة ﻓﯿﻜﺘﻮريا

الﻤﺒﻜﺮ يﻜﻮن في مﺘﻨاول جﻤﯿﻊ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ وعلﻰ ذمﺘهﻢ ،ويﻜﻮن
مﺴﺘﺪاماً ويقﻮم علﻰ إﻃار مﺆسﺴي مﺘﻔﻖ علﯿﮫ إﻗلﯿﻤﯿاً.

يهﺪف مﺸﺮوع مﻨﻈﻮمة الﻄقﺲ ) (HIGHWAYإلﻰ زيادة اسﺘﺨﺪام نﻈام إﻋادة بﺚ بﯿانات اﻷرصاد الﺠﻮية الﺼادرة مﻦ
معلﻮمات الﻄقﺲ لﺘﺤﺴﯿﻦ القﺪرة علﻰ الﺼﻤﻮد والﺤﺪ مﻦ الﺨﺴائﺮ الﻄاﺋﺮات )(AMDAR
في األرواح واألﺿﺮار بالﻤﻤﺘلﻜات في ﺣﻮض بﺤﯿﺮة فﯿﻜﺘﻮريا .نﻈام إعادة بﺚ بﯿانات األرصاد الﺠﻮية الﺼادرة مﻦ الﻄائﺮات
والﻤﺸﺮوع تﻨﻔﺬه الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOبالﺘعاون مﻊ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة ) (AMDARهﻮ شﺮاﻛة تﻀﻢ القﻄاعﯿﻦ العام والﺨاص بﯿﻦ الﻤﻨﻈﻤة
لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا في ﻛﻞ مﻦ أوﻏﻨﺪا وتﻨﺰانﯿا ) (WMOوإدارة األرصاد الﺠﻮية الﻜﯿﻨﯿة والﺨﻄﻮط الﺠﻮية الﻜﯿﻨﯿة.
ً
فﻀال عﻦ جﻤاعة شﺮق أفﺮيقﯿا ولﺠﻨة ﺣﻮض
وروانﺪا وﻛﯿﯿﻨا،
والﻨﻈام ) (AMDARيﺴﺘﺨﺪم األدوات واألجهﺰة اﻹلﻜﺘﺮونﯿة الﻤﺮﻛﺒة
بﺤﯿﺮة فﯿﻜﺘﻮريا ومﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮية في الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة.
علﻰ مﺘﻦ الﻄائﺮات لﺘﻮفﯿﺮ ﻗﯿاسات دﻗﯿقة في مﺠال األرصاد
لﺒﺤﯿﺮة فﯿﻜﺘﻮريا أﻛﺒﺮ مﺼائﺪ أسﻤاك في الﻤﯿاه الﺪاخلﯿة في العالﻢ .الﺠﻮية مﻦ ﻗﺒﯿﻞ درجة ﺣﺮارة الهﻮاﺀ والﺮياح .وهﺬه الﺮصﺪات
وتﺸهﺪ مﻨﻄقة شﺮﻗي أفﺮيقﯿا ﻇﺮوف ﻃقﺲ شﺪيﺪة تﺆﺛﺮ في سالمة تُﺴﺘﺨﺪم بعﺪ ذلﻚ في إنﺘاج نﻤاذج الﻄقﺲ الﺘﻨﺒﺆية ونﻮاتﺞ الﺘﻨﺒﺆات
والﺘﺄﻛﺪ مﻨها وتقﯿﯿﻤها .وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن بﯿانات هﺬا الﻨﻈام )(AMDAR
أﻛﺜﺮ مﻦ  200 000صائﺪ أسﻤاك علﻰ نﻄاق صﻐﯿﺮ يﺼﻄادون فعالة في تﺤﺴﯿﻦ جﻮدة ودﻗة تقاريﺮ الﻄقﺲ ،بﻤا ّ
يﺨﻔﺾ أخﻄاﺀ
ً
ُ
األسﻤاك علﻰ الﺒﺤﯿﺮة ﻛﻞ يﻮم .وﻇﺮوف الﻄقﺲ الﺸﺪيﺪة تهﺪد أيﻀا الﺘﻨﺒﺆات بﻨﺴﺒة تﺼﻞ إلﻰ  20في الﻤائة.
سالمة رﻛاب العﺒّارات .ذلﻚ أن أﻛﺜﺮ مﻦ  600 000شﺨﺺ يعﯿﺸﻮن
علﻰ الﺠﺰر بالﺒﺤﯿﺮة ويعﺘﻤﺪون علﻰ خﺪمات العﺒّارات يﻮمﯿاً .ولﺘﺤﺴّ ﻦ خﺪمات الﺘﻨﺒﺆ ونﻮاتﺞ األرصاد الﺠﻮية تﺄﺛﯿﺮ إيﺠابي
وتُﺴﻔﺮ الﻜﻮارث ذات الﺼلة بالﻄقﺲ الﺘي تلﺤﻖ بقﻮارب صﯿﺪ هام علﻰ عﻤلﯿات الﻄﯿﺮان .وهﺬا يﺸﻤﻞ خﻄﻂ الﻄﯿﺮان الﻤﺜلﻰ
لﺘﻔادي اﻻﺿﻄﺮابات الﺠﻮية والﺘﺤﻮيالت ﻏﯿﺮ الﻤﺒﺮمﺠة .وبﺈمﻜان
األسﻤاك والﺴﻔﻦ الﺘﺠارية الﺼﻐﯿﺮة عﻦ مقﺘﻞ العﺪيﺪ مﻦ األشﺨاص هﺬه القﯿاسات أن ّ
تﺨﻔﺾ اسﺘهالك الﻄائﺮة للﻮﻗﻮد بقﺮابة  0.4في
ﻛﻞ سﻨة .ومﺸﺮوع ” “HIGHWAYيﺰمﻊ اﻻعﺘﻤاد علﻰ خﺪمات الﻤائة أو ما يعادل  100 000دوﻻر مﻦ دوﻻرات الﻮﻻيات الﻤﺘﺤﺪة
األرصاد الﺠﻮية القائﻤة للﺒﺤﯿﺮة وﺣﻮﺿها ،مﻊ اﺣﺘﻤال إنﺸاﺀ مﺮﻛﺰ بالﻨﺴﺒة للﻄائﺮة في الﺴﻨة .وباﻹﺿافة إلﻰ ذلﻚ ،يﺤﺪ خﻔﺾ الﻮﻗﻮد
تﺸﻐﯿلي مﺮﻛﺰي يﺠﻤّﻊ ويﺠهّﺰ جﻤﯿﻊ الﻤعلﻮمات والﺒﯿانات الﻤﺘاﺣة .الﺬي يُﺤﺮق أﺛﻨاﺀ الﻄﯿﺮان مﻦ انﺒعاﺛات ﺛاني أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن وما
وبﺤلﻮل عام  2020يهﺪف الﻤﺸﺮوع إلﻰ وﺿﻊ نﻈام إﻗلﯿﻤي لﻺنﺬار يﺘﺼﻞ بﺬلﻚ مﻦ آﺛار بﯿﺌﯿة.

© الﺒﺮنامﺞ
)(WISER

صائﺪو أسﻤاك بﺒﺤﯿﺮة فﯿﻜﺘﻮريا

الﺘعاون بﯿﻦ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
والﺤﻜﻮمات ووﻛاﻻت الﺘﻨﻤﯿة والﻤﻨﻈﻤات ﻏﯿﺮ الﺤﻜﻮمﯿة
والﻤﺤافﻞ مﻦ ﻗﺒﯿﻞ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد
الﺠﻮية ) (AMCOMETأساسي لﺘﻄﻮيﺮ الﺨﺪمات الﺘي تقي
مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،وتﺴاعﺪ علﻰ وﺿﻊ الﺴﯿاسات العامة،
وتﺴاعﺪ الﻤﺠﺘﻤعات علﻰ أن تﺼﺒح أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة علﻰ الﻤقاومة.
ومﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮية ،مﻦ خالل الﻤﺴاعﺪات الﺘي تقﺪمها
الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة ،يﻤﻮّل بﺮامﺞ مﻦ ﻗﺒﯿﻞ بﺮنامﺞ خﺪمات
معلﻮمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ في أفﺮيقﯿا ) (WISERويﺒﻨي ﻗﺪرات
الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا مﻦ أجﻞ
إﺣﺪاث تﻐﯿﯿﺮ تﺤﻮيلي في جﻮدة خﺪمات معلﻮمات الﻄقﺲ
والﻤﻨاخ وتﯿﺴﯿﺮ الﺤﺼﻮل علﯿها واسﺘﺨﺪامها.
الﺴﯿﺪة ھﯿلﯿﻦ باي
مﺪيﺮة الﺘﻨﻤﯿة الﺪولﯿة والﻤﺴﺘﺸارة الﺮﺋﯿﺴﯿة لﺪى إدارة
الﺘﻨﻤﯿة الﺪولﯿة ﻓﻲ الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة ومﻜﺘﺐ الﺸﺆون الﺨارجﯿة
وﺷﺆون الﻜﻮمﻨﻮلﺚ
مﻜﺘﺐ اﻷرصاد الﺠﻮية ﻓﻲ الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة
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الﺸﺮاﻛة ﻓﻲ إﻃار بﺮنامﺞ اﻷرصاد
الﺠﻮية الﮭﯿﺪرولﻮجﯿة ﻓﻲ أﻓﺮيقﯿا
بﺮنامﺞ األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة
في أفﺮيقﯿا شﺮاﻛة بﯿﻦ الﺒﻨﻚ الﺪولي
والﻤﻨﻈﻤة ) (WMOومﺼﺮف الﺘﻨﻤﯿة
األفﺮيقي وبﺮنامﺞ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
اﻹنﻤائي والﻮﻛالة الﻔﺮنﺴﯿة للﺘﻨﻤﯿة
وبﺮنامﺞ األﻏﺬية العالﻤي لﺪعﻢ تﻨﻔﯿﺬ
اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة األفﺮيقﯿة الﻤﺘﻜاملة
لألرصاد الﺠﻮية الﺘابعة للﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد
الﺠﻮية )خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ(.
والﯿﻮم يُقﺪر أن عﺸﺮة بلﺪان أفﺮيقﯿة فقﻂ ّ
تﻮفﺮ خﺪمات تﻨﺒﺆ وإنﺬار
مﺒﻜﺮ مالئﻤة للﻮﻗاية مﻦ الﻜﻮارث والﺤﺪ مﻦ آﺛارها .ويﺘﻮﻗﻊ بﺮنامﺞ
األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة في أفﺮيقﯿا اسﺘﺜﻤاراً إجﻤالﯿاً بﻤقﺪار
 600ملﯿﻮن دوﻻر مﻦ دوﻻرات الﻮﻻيات الﻤﺘﺤﺪة علﻰ مﺪى ﺛﻤانﯿة
أعﻮام مﻦ أجﻞ تﺤﺪيﺪ مﺮافﻖ ونﻈﻢ  15بلﺪاً في مﺠال الهﯿﺪرولﻮجﯿا
واألرصاد الﺠﻮية ،وتعﺰيﺰ نﻈﻤها لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ واﻻسﺘﺠابة.
ويﺴﺘﺜﻤﺮ الﺒﺮنامﺞ في ﺛالﺛة عﻨاصﺮ رئﯿﺴﯿة

هي:

•تعﺰيﺰ نﻈﻢ األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة الﻮﻃﻨﯿة )بﻤا في ذلﻚ
نﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ الﻤﺤلﯿة(
•تﺤﺪيﺚ الﻤﺮاﻛﺰ اﻹﻗلﯿﻤﯿة
•تﺤقﯿﻖ الﺘﻜامﻞ بﯿﻦ الﻨﻈﻢ اﻹﻗلﯿﻤﯿة وتﯿﺴﯿﺮ تﺒادل الﻤعارف علﻰ
الﺼعﯿﺪ العالﻤي

مﺤفﻞ اﻷرصاد الﺠﻮية الﮭﯿﺪرولﻮجﯿة ﻓﻲ أﻓﺮيقﯿا ﻓﻲ إﻃار
الﻤﺆﺗﻤﺮ الﻮزاري اﻷﻓﺮيقﻲ لألرصاد الﺠﻮية
جﻤﻊ الﻤﺤﻔﻞ األول لألرصاد الﺠﻮية في أفﺮيقﯿا في إﻃار الﻤﺆتﻤﺮ
الﻮزاري األفﺮيقي في أديﺲ أبابا  500مﻤﺜﻞ مﻦ الﺤﻜﻮمات
ووﻛاﻻت األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ووﻛاﻻت الﺘﻨﻤﯿة واألوساط األﻛاديﻤﯿة
والﻤﺠﺘﻤﻊ الﻤﺪني والقﻄاع الﺨاص .وتعهﺪ الﻮزراﺀ ،أﺛﻨاﺀ اللقاﺀ
الﺬي دام أربعة أيام ،بﺈعﻄاﺀ األولﻮية لﺘﺤﺪيﺚ مﺮافﻖ األرصاد
الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة في خﻄﻂ عﻤلهﻢ الﻮﻃﻨﯿة .وﺣﺜﻮا أيﻀاً
الﺸﺮﻛاﺀ في الﺘﻨﻤﯿة علﻰ زيادة دعﻤهﻢ وتﺤقﯿﻖ الﺘﻜامﻞ بﯿﻦ
الﺘﺪخالت لﺘعﺰيﺰ خﺪمات الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ في أفﺮيقﯿا.
ونُﻈﻢ هﺬا الﻤﺤﻔﻞ باﻻشﺘﺮاك بﯿﻦ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي،
ومﻔﻮﺿﯿة اﻻتﺤاد األفﺮيقي ،والﺒﻨﻚ الﺪولي ،ومﺼﺮف الﺘﻨﻤﯿة
األفﺮيقي ،والﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية.
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نﺪاﺀ للعﻤﻞ
نﺮيﺪ أن يﻜﻮن ﻛﻞ إنﺴان في أفﺮيقﯿا مﺘﺄهﺒاً لﻤﻮاجهة مﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ الﯿﻮم وﻏﺪاً .وفي أفﺮيقﯿا
نﺮيﺪ أن يﺤﺼﻞ ﻛﻞ إنﺴان علﻰ الﻤعلﻮمات الﺤﯿﻮية لﻮﻗاية األرواح وسﺒﻞ العﯿﺶ مﻦ الﻔﯿﻀانات
وﺣاﻻت الﺠﻔاف الﻤﺘﻜﺮرة .وفي أفﺮيقﯿا ،نﺮيﺪ أن يﺘﻜﯿّﻒ الﻨاس مﻊ الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘﺰايﺪة الﺘي فﺮﺿها
تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ علﻰ القارة .وفي أفﺮيقﯿا ،نﺮيﺪ للﻨﺴاﺀ والﺮجال والﺸﺒاب واألﻃﻔال الﻨﻤﻮ واﻻزدهار في
مﺠﺘﻤعات ﻗادرة علﻰ الﺼﻤﻮد تﺘﻤﺘﻊ بﺠﻮدة عﯿﺶ عالﯿة مﺴﺘﺪامة.
هﺬا الﻤﺴﺘقﺒﻞ مﻤﻜﻦ إذا ما ﺿاعﻔﻨا جهﻮدنا ﻹدارة الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﻨاخﯿة .ولﻢ يﺴﺒﻖ أبﺪاً أن تﺼﻞ درجة
إلﺤاح تعﺰيﺰ الﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة الﻮﻃﻨﯿة واﻹﻗلﯿﻤﯿة إلﻰ هﺬا الﺤﺪ .وأفﺮيقﯿا هي األﻛﺜﺮ تﻀﺮراً مﻦ
تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ رﻏﻢ أن مﺴاهﻤﺘها في هﺬه الﻤﺸﻜلة العالﻤﯿة مﺴاهﻤة دنﯿا.
ومعلﻮمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ تﺪعﻢ تقﺮيﺒاً جﻤﯿﻊ ﻗﻄاعات اﻻﻗﺘﺼاد وهي ﺣﯿﻮية لﺘﺤقﯿﻖ أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة
ّ
الﺤﻔاز الﺬي تلعﺒﮫ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة
الﻤﺴﺘﺪامة .والﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي ،إدراﻛاً مﻨﮫ للﺪور
لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا في تﺤقﯿﻖ تﻄلعات الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة ،يﻄﺮح الﻀﺮورة الﺴﯿاسﯿة
واﻹﻃار اﻻسﺘﺮاتﯿﺠي لﺘعﺰيﺰ خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ في أفﺮيقﯿا.
األولﻰ.

وﻗﺪ خﻄا الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية خﻄﻮات ﻛﺒﯿﺮة في أعﻮامﮫ الﺜﻤانﯿة
فﺈنﺸاﺀ مﺮﻛﺰ الﺘﻄﺒﯿقات والﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاخﯿة في وسﻂ أفﺮيقﯿا ،ووﺿﻊ الﺨﻄﻂ اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة في
العﺪيﺪ مﻦ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ،والﺸﺮاﻛات الﻤﺜﻤﺮة مﻊ الﻨﺮويﺞ وإدارة
الﺘﻨﻤﯿة الﺪولﯿة في الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة ومﺼﺮف الﺘﻨﻤﯿة األفﺮيقي والﺒﻨﻚ الﺪولي إنﻤا هي أمﺜلة ساﻃعة
لﻤا بﺈمﻜانﻨا أن نﻨﺠﺰه معاً .ﻏﯿﺮ أن تﻮﻃﯿﺪ جهﻮد الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي وزيادة دعﻤها سﯿﺘﻄلﺒان
دعﻤاً مﺴﺘﻤﺮاً ومﺘﺰايﺪاً لﺘلﺒﯿة اﺣﺘﯿاجات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﻨهائﯿﯿﻦ في جﻤﯿﻊ ﻗﻄاعات اﻻﻗﺘﺼاد.

وأﺣﺚ الﺪول األعﻀاﺀ علﻰ الﻤﺸارﻛة سﯿاسﯿاً والﻤﺴاهﻤة مالﯿاً في الﻤﺆتﻤﺮ األفﺮيقي الﻮزاري لألرصاد
الﺠﻮية .وأدعﻮ الﺪول األعﻀاﺀ إلﻰ تعﺰيﺰ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا مﻦ خالل
تﺨﺼﯿﺺ اعﺘﻤادات الﻤﯿﺰانﯿة سﻨﻮياً ومﻮاصلة الﺪعﻢ الﺴﯿاسي ،مﺴﺘﺮشﺪة باألولﻮيات الﻤﺤﺪدة في
اﻻسﺘﺮاتﯿﺠﯿة األفﺮيقﯿة الﻤﺘﻜاملة لألرصاد الﺠﻮية )خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ( .وأشﺠﻊ الﺪول األعﻀاﺀ
علﻰ دعﻢ الﻤﺮاﻛﺰ الﻤﻨاخﯿة اﻹﻗلﯿﻤﯿة .وأدعﻮ القﻄاع الﺨاص إلﻰ اﻻسﺘﺜﻤار في تعﺰيﺰ ﻗﺪرات أفﺮيقﯿا
في مﺠال الﻤﻨاخ لﺘعﺰيﺰ اﻻسﺘﺪامة في األجﻞ األﻃﻮل لﻨﻈﻢ وخﺪمات األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة
مﻦ خالل وﺿﻊ تﺮتﯿﺒات لﺘقاسﻢ الﺘﻜالﯿﻒ والﻤﺪاخﯿﻞ .وتعهﺪ الﺪول األعﻀاﺀ الﻤﺘﺠﺪد ﺿﺮوري لﯿﺲ
فقﻂ لﺘﺮسﯿﺦ إنﺠازاتﻨا الﻤﺤققة ﺣﺘﻰ الﯿﻮم ولﻜﻦ أيﻀاً لﻨﻮاجﮫ معاً الﺘﺤﺪيات الﺘي تﻨﺘﻈﺮنا.
وأنﻮه بامﺘﻨان لﯿﺲ فقﻂ بالﺪعﻢ الﻔﻨي والﻤالي الﻤقﺪم مﻦ الﺤﻜﻮمات والﺸﺮﻛاﺀ في الﺘﻨﻤﯿة وإنﻤا
أيﻀاً بالﺘعهﺪ الﻮاﺿح لﺘقاسﻢ الﻤعلﻮمات والﺘعاون الﺘﺂزري .وتﻮخي نهﺞ مﻨﺴﻖ مﻦ شﺄنﮫ أن يﻤﻜﻦ
الﻤﺠﺘﻤعات الﻤﺤلﯿة مﻦ جﻨي ﺛﻤار اسﺘﺜﻤاراتﻨا الﻤﺸﺘﺮﻛة في األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة .وفي
نهاية الﻤﻄاف فﺈن األﻃﻔال والﺸﺒاب والﻨﺴاﺀ والﺮجال في أفﺮيقﯿا هﻢ الﺬيﻦ يﺤﺘاجﻮن إلﻰ دعﻤﻨا
الﻤﻨﺴّ ﻖ والﻤﺘﻮاصﻞ.
ومﻦ خالل الﻤﺸارﻛة والﺘعاون والﺮيادة الﺴﯿاسﯿة بﺈمﻜانﻨا أن نﺼﻨﻊ الﻤﺴﺘقﺒﻞ الﺬي نﻨﺸﺪه ﺣﺘﻰ
تﺼﺒح أفﺮيقﯿا ﻗادرة علﻰ الﺘﺼﺪي لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.

معالي الﺴﯿﺪ جﯿلﺒﯿﺮتﻮ ﻛﻮريا ﻛارفايﻮ سﯿلﻔا
مﺪيﺮ مﻜﺘﺐ الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية
ووزيﺮ الﺰراعة والﺒﯿﺌة
جﻤهﻮرية ﻛابﻮ فﯿﺮي

إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮزاري اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ
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الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد الﺠﻮية يعﺮب عﻦ امﺘﻨانﮫ للﺪعﻢ الﻤقﺪم مﻦ

الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية

مﺼﺮف الﺘﻨﻤﯿة األفﺮيقي

الﺠﺰائﺮ

جﻤهﻮرية أفﺮيقﯿا الﻮسﻄﻰ

ﻛﯿﻨﯿا

أنﻐﻮﻻ

مﺼﺮ

مﺪﻏﺸقﺮ

الﺴﻨﻐال

اﻻتﺤاد األفﺮيقي

بﻨﻦ

بﻮرﻛﯿﻨا فاسﻮ

اﻻتﺤاد األوروبي

الﻤﻨﻈﻤة

)(EUMETSAT

مالي

أوﻏﻨﺪا

مﺴاهﻤﯿﮫ:

زمﺒابﻮي

الﺸﺮﻛاﺀ في الﺘﻨﻤﯿة اﻵخﺮون الﻤﺴاهﻤﻮن في الﻤﺆتﻤﺮ الﻮزاري األفﺮيقي لألرصاد

أيﺮلﻨﺪا

إيﻄالﯿا

جﻤهﻮرية
ﻛﻮريا

فﻨلﻨﺪا

الﻨﺮويﺞ

نﯿﺠﯿﺮيا

الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة

ﻛابﻮ فﯿﺮدي

إسﺒانﯿا

الﺠﻮية:

الﻮﻻيات الﻤﺘﺤﺪة
األمﺮيﻜﯿة

الﻤﻮﻗﻊwww.wmo.int/amcomet :

للﻤﺰيﺪ مﻦ الﻤعلﻮمات يﺮجﻰ زيارة
أو اﻻتﺼال بﻨا علﻰ عﻨﻮان الﺒﺮيﺪ اﻹلﻜﺘﺮوني الﺘاليamcomet@wmo.int :

