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والغمر الساحلي يشكل تهديداً متزايداً لحیاة الناس الذين يعیشون في 
المناطق الساحلیة المنخفضة ذات الكثافة السكانیة، ولسبل عیشهم. 
وتمثل إدارة ھذه المخاطر تحدياً كبیراً للعلمیین - أخصائیي األرصاد 
الجوية والهیدرولوجیا وعلوم المحیطات على حد سواء - ومقرري 
السیاسات والمسؤولین عن إدارة الطوارئ والتخطیط الساحلي. وتوفر 
للتنبؤ واإلنذار الخاصة بالغمر الساحلي  النظم التشغیلیة المتكاملة 
يقلل من  (الفیضانات)  الساحلیة  الكوارث  إلدارة  أساساً موضوعیاً 
الخسائر في األرواح وسبل العیش والممتلكات، ويعزز القدرة على 
الصمود واالستدامة في المجتمعات الساحلیة التي تستعد لمواجهة 

الطقس وتتعامل مع المناخ بذكاء وتدرك أھمیة الماء.

الفیضانات ھي الكارثة الطبیعیة األكثر شیوعاً، والتي تتسبب في 
خسائر ھائلة في األرواح والممتلكات. وتشیر سجالت تأثیر الفیضانات 
إلى أن عدد الوفیات الناجمة عن الفیضانات آخذ في التناقص تدريجیاً، 
ويرجع الفضل في ذلك جزئیاً إلى تحسین اإلنذارات المبكرة. غیر 
أن الخسائر االقتصادية ال تزال تتزايد، بسبب عدم االھتمام بالوقاية، 
المعرضة  األراضي  استخدام  تخطیط  االقتصادي، وسوء  والنمو 
للفیضانات. إن السالمة المطلقة من الفیضانات أسطورة، لكن من 
الممكن أن نتعايش مع الفیضانات إذا أعدننا لها العدة بشكل صحیح. 
فمن شأن دمج استخدام األراضي والموارد المائیة وإدارة المخاطر في 
أحواض األنهار، أن يساعد على تقلیل الخسائر في األرواح الناجمة 
عن الفیضانات، وعلى تعظیم الفوائد الصافیة من السهول الفیضیة.

الطبیعي  المناخ  فترة جفاف طويلة في دورة  الجفاف ھي  حاالت 
التي يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم. وھي ظاھرة بطیئة 
الحدوث وتنجم عن عدم ھطول األمطار. وعوامل التفاقم، مثل الفقر 
بالجفاف. وعندما  التأثر  تزيد  المالئم لألراضي،  واالستخدام غیر 
يتسبب الجفاف في نقص المیاه والغذاء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار 
على صحة السكان، مما قد يزيد من االعتالل ويؤدي إلى الوفاة. وفي 
السنوات األخیرة، حدثت معظم الوفیات المتصلة بالجفاف في بلدان 
الفترة من عام  تعاني أيضاً من اضطرابات سیاسیة ومدنیة. وفي 
1970 إلى عام 2012، تسبب الجفاف في حوالي 680000 حالة وفاة 
بسبب الجفاف الشديد في أفريقیا في األعوام 1975 و1983 و1984.

حقائق سریعة
 / آب   10 من  يوماً   31 استمر  استوائي  إعصار  أطول 
أغسطس 1994 إلى 10 أيلول / سبتمبر 1994، في أثناء 
إعصار الهاريكین/ التیفون جون في أحواض شمال شرق 

وشمال غرب المحیط الهادئ.

أكبر إعصار استوائي نطاقاً (رياح من المركز) رياح ھوجاء 
[17 متراً/ ثانیة، 34 عقدة، 39 میًال/ ساعة] تمدد 1100 كم 
أكتوبر  األول/  تشرين   12 في  المركز،  من  میًال)   675)
1979، خالل تیفون تیب في شمال غرب المحیط الهادئ.

بلغت  قد  اإلطالق  على  مسجلة  عارمة  عاصفة   أعلى 
13 متراً (42 قدماً) في 5 آذار/ مارس 1899 خالل اإلعصار 
المداري ماھینا في خلیج باثورست، كوينزالند، أسترالیا.

أعلى درجة حرارة مسجلة بلغت 56.7 درجة مئوية (134 
درجة فهرنهايت) في 10 تموز/ يولیو 1913 في فرناس كريك 

(وادي الموت)، كالیفورنیا، الواليات المتحدة األمريكیة.

تشرين  173 شهراً، من  بلغت  ُسجلت  فترة جافة  أطول 
يناير 1918 في  الثاني/  إلى كانون  الثاني/ نوفمبر 1903 

أريكا، شیلي.

سجلت  قد  ساعة   24 خالل  أمطار  سقوط  فترة   أشد 
1.825 متر (71.8 بوصة)، في يومي 7 و8 كانون الثاني/ 

يناير 1966 في فوك-فوك، ال ريونیون.

متراً   19 بلغت  عوامة  سجلتها  العالم  في  موجة   أعلى 
(62.3 قدم) في 4 شباط/ فبراير 2013 في شمال األطلسي.



الرياح تهب واألمواج  السماء.  البرق يشق  تحتشد.  الداكنة  الغیوم 
تتالطم. قطرات المطر تتحول إلى سیول. ھل أنت مستعد للعاصفة؟ 
ھل تلقیت إنذارات بالطقس؟ ھل تتخذ قراراتك على أساس تقارير 

جوية جیدة وسلیمة؟ ھل تبقى في مكانك أم تخلي المكان؟

اإلنذار المبكر ھو في الواقع عنصر رئیسي في الحد من مخاطر 
تشمل  المتعددة  باألخطار  اآلنیة  المبكرة  واإلنذارات  الكوارث. 
الفیضانات والعواصف والمخاطر الرئیسیة األخرى. فهذه اإلنذارات 
األشخاص  بوقت طويل،  المخاطر  ھذه  وقوع  قبل  تنبّھ،  المبكرة 
تقديم  في  يشاركون  قد  الذين  أولئك  وكذلك  للخطر،  المعرضین 
المساعدة، حتى يصبحوا جاھزين للتعامل مع الطقس عندما تنطلق 
اإلنذارات. وتوفر اإلنذارات المبكرة القائمة على اآلثار معلومات 

أيسر فهماً للذين يحتاجون إلى ھذه اإلنذارات التخاذ القرارات.

إلى مشاركة  تحتاج  فإنها  فعالة،  المبكر  اإلنذار  نظم  تكون  ولكي 
األشخاص والمجتمعات المعرضة للخطر مشاركًة فعالة. ونظم اإلنذار 
المبكر القائمة على اآلثار والمتعددة المخاطر تضم المجتمعات المحلیة، 
والقیادة السیاسیة، والمتنبئین بالطقس، وموزعي اإلنذارات، ووسائل 
اإلعالم، وسلطات التصدي لحاالت الطوارئ، والمرافق الصحیة، 
وخطط اإلنعاش. فمن خالل ضمان التنسیق القوي بین جمیع ھذه 
األطراف المعنیة، تصبح ھذه النظم أكثر فعالیة وكفاءة من حیث 

التكلفة من النظم القائمة بذاتها، التي ال تنذر إال بخطر واحد فقط.

 والتنبؤ بالطقس يتطلب رصد البیئة على مدار الساعة وفي مختلف 
تلك  بمعظم   (NMHSs) الوطنیة  المرافق  وتضطلع  العالم.  أنحاء 
التابعة   (WWW) للطقس  العالمیة  المراقبة  إطار  في  الرصدات 
للمنظمة (WMO)، والتي تربط بشكل آني محطات الرصد بمراكز 
التنبؤ بالطقس والمناخ الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة على مدى 24 
ساعة في الیوم. وتجمع المراقبة العالمیة للطقس (WWW)  بیانات 
األرصاد الجوية والبیانات المناخیة والهیدرولوجیة واألوقیانوغرافیة 
من أكثر من 15 ساتًال، و100 عوامة مثبتة، و600 محطة عائمة، 
و3000 طائرة، و7300 سفینة، وزھاء 10000 محطة رصد سطحیة 
للمقارنة وأن  قابلة  البیانات  تلك  تكون  أن  القاعدة. ويجب  أرضیة 
ترقى إلى مستوى المعايیر المحددة كي تكون قابلة لالستخدام من 
جانب مراكز التنبؤ في إطار نماذج التنبؤ العددي بالطقس التي تعد 
تنبؤات يومیة بالطقس وإنذارات مبكرة بالمخاطر الطبیعیة، من قبیل 
 (WWW) أعاصیر الهاريكین. وعلیھ، فإن المراقبة العالمیة للطقس

تعد أيضاً المعايیر لقیاس البیانات المجمعة.

الهواء جاف ومغبر والحرارة قاھرة. حاالت الجفاف أصبحت أكثر 
تواتراً وشدة في السنوات األخیرة. إذا كنت مزارع: ھل من األفضل 
لك انتظار المطر؟ أم التحول إلى زراعة نوع مختلف من المحاصیل، 
أم بیع الماشیة الثمینة قبل أن تنفق؟ وإذا كنت تعمل في السلطات 
الصحیة: ھل ينبغي تجهیز المرافق الصحیة لالستعداد لألمراض 

التنفسیة واألمراض المتصلة بالحرارة؟

إن تطوير الخدمات المناخیة وزيادة عدد العاملین والطلبة المدربین 
في مجال األرصاد الجوية وعلم المناخ، ھو خطوة في طريق خلق 
مجتمعات ذكیة مناخیاً. وفي البلدان النامیة والناشئة، غالباً ما تكون 
البیانات المناخیة رديئة النوعیة وال تستوفي الشروط الالزمة لتوفیر 

خدمات مناخیة لصانعي القرار.

العلوم  إعادة ھیكلة مناھج  المنظمة (WMO) على  وتعمل مشاريع 
بما يتماشى مع االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة في ھذه المناطق، 
وعلى إقامة قنوات اتصال أكثر فعالیة حتى يتسلم صانعو القرار 
- المزارعون والعاملون في قطاعي الصحة والمیاه وغیرھم من 

المهنیین والسیاسیین - الخدمات المناخیة التي يحتاجونها.

الزراعة ھي واحدة من أكثر المجاالت التي تتأثر بالمناخ. فموجات 
الجفاف، والظواھر المناخیة البطیئة تخلّف الماليین من الضحايا. 
والخدمات المناخیة وعلم المناخ تشكالن عنصرين ھامین في نظم 
اإلنذار المبكر بالمجاعات. ويقدم أخصائیو األرصاد الجوية الزراعیة 
توقعات للمزارعین لفترة تتراوح بین ستة وثمانیة أشهر، وبفترات 
المزارعون  بدايتھ. ويستخدم  ثم  الموسم  اقتراب  أقصر مع  زمنیة 
الذين يتعاملون مع المناخ بذكاء ھذه المعلومات لتقرير ما ھي البذور 
التي يجب زرعها، وأفضل فترة لغرسها، وما إن كان الري الزماً، 

وأفضل فترة للحصاد، فضًال عن اتخاذ قرارات ھامة أخرى.

وتساعد المنظمة (WMO) أعضاءھا على مراقبة مناخ األرض على 
نطاق عالمي بحیث تتوافر معلومات موثوقة لدعم اتخاذ القرارات 
القائمة على األدلة بشأن أفضل طريقة للتكیف مع تغیر المناخ، وإدارة 
المخاطر المرتبطة بتقلبیة المناخ وتطرفھ. وال غنى عن المعلومات 
المناخیة لمراقبة نجاح الجهود الرامیة إلى الحد من انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري، التي تساھم في تغیر المناخ، فضًال عن تعزيز 
الجهود الرامیة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى اقتصاد 

محايد الكربون.

یواجھ سكان العالم، الذین ال تنفك أعدادھم تتزاید، مجموعة واسعة من المخاطر الناجمة عن األعاصیر المداریة، واألمطار الغزیرة، 
وموجات الحر، والجفاف، وغیرھا الكثیر. ویزید تغیر المناخ على المدى الطویل من حدة وتیرة بعض ھذه الظواھر ویسبب ارتفاع 
مستوى سطح البحر وتحمض المحیطات. والتوسع الحضري وانتشار المدن الضخمة یعنیان أن المزید منا یتعرضون لھذه المخاطر. 

ولزاماً علینا اآلن، أكثر من أیما وقت مضى، أن نكون مستعدین لمواجھة الطقس، والتعامل مع المناخ بذكاء، ومع الماء بالحكمة.

الوطنیة لألرصاد الجوية والهیدرولوجیا  العالمیة لألرصاد الجوية (WMO) والمرافق  للمنظمة  العلیا  وھذا ھو السبب في أن األولوية 
(NMHSs)، ھي حماية األرواح وسبل العیش والممتلكات، وبالتالي دعم الخطة العالمیة للتنمیة المستدامة، والتكیف مع تغیر المناخ، والحد 

من مخاطر الكوارث.

وتعزز المنظمة (WMO) والمرافق الوطنیة (NMHSs) خدمات البحث والتصمیم التشغیلیة، بدءاً بالتنبؤات الیومیة بالطقس، ووصواًل إلى 
التنبؤات المناخیة الطويلة األجل، التي تساعد المجتمع على أن يتحلى بالتدبیر والتدبر في التعامل مع الطقس والمناخ. وعالوة على ذلك، 
فإن الخدمات الهیدرولوجیة التي تقدمها المنظمة (WMO) والمرافق الوطنیة (NMHSs) ضرورية لإلدارة السلیمة لموارد المیاه العذبة 
ألغراض الزراعة والصناعة والطاقة واالستهالك البشري. وھذه الخدمات تمكننا من إدارة المخاطر واغتنام الفرص المتعلقة بالطقس 

والمناخ والماء.

ونظم اإلنذار المبكر والتدابیر األخرى للحد من مخاطر الكوارث أمر حیوي لتعزيز قدرة مجتمعاتنا علی المقاومة. فالخدمات المناخیة 
يمكن استخدامها في اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن التخفیف من آثار تغیر المناخ والتكیف معھ. والمراقبة الهیدرولوجیة توفر البیانات 

الالزمة لتتبع كمیة الموارد المائیة ونوعیتها، ولالستعداد بشكل أفضل للفیضانات والجفاف.

مع تزايد عدد سكان العالم وزيادة الطلب على الماء، كیف يمكننا 
إدارة مواردنا المائیة المحدودة بشكل فعال ومستدام؟ عاماً بعد عام، 
تتسع المحیطات مع ارتفاع مستويات سطح البحر. والخط الساحلي 

يتآكل، والبنیة التحتیة الحضرية تتأثر بذلك، والمیاه العذبة يغزوھا 
أكبر؟ ھل  أو سدود  أعلى  بناء صدادات بحرية  ينبغي  الملح. ھل 

ينبغي لنا نقل المجتمعات المحلیة، بل والمدن، إلى أماكن أخرى؟

إن تغیر المناخ والمد الحضري يؤديان إلى مزيد من اإلجهاد المائي 
وزيادة تعرض المجتمعات واألصول لظواھر ھیدرولوجیة متطرفة، 
مثل الفیضانات والجفاف. ومن األھمیة بمكان توفیر معلومات ونواتج 
اإلنذارات المبكرة، والتي يمكن أن تساعد على تقلیل الخسائر في 
األرواح واألثر على االقتصادات. ولتحقیق ذلك، نحتاج إلى بیانات 
تغیرھا،  ونوعیتها، ومدى  كمیتها  المیاه، وعن  موارد  عن جمیع 

وكیف ستتطور في المستقبل المنظور.

والبشرية  الفنیة  القدرات  تعزيز  على  تساعد   (WMO) المنظمة 
والمؤسسیة في أعضائها لتمكینهم من إجراء تقییم مستقل لمواردھم 

المائیة والتصدي لخطر الفیضانات والجفاف.

االستعداد لمواجھة الطقس

التعامل مع المناخ بذكاء

التعامل مع الماء بحكمة


