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تصدير
منذ ثمانیة أعوام مضت اجتمع الوزراء األفارقة المسؤولون عن األرصاد الجوية للتطرق لموضوع اهتمام 
مشترك: خدمات الطقس والماء والمناخ في القارة ال 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 اإلنذارات 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 (AMCOMET) بوصفھ اآللیة الرفیعة المستوى لتشجیع 
تطوير خدمات الطقس والمناخ وتطبیقاتها في أفريقیا. وتمثلت خطوة أولى حیوية في موافقة الوزراء في 
عام 2012 على االستراتیجیة األفريقیة المتكاملة لألرصاد الجوية (خدمات الطقس والمناخ) واعتماد رؤساء 
دول وحكومات االتحاد األفريقي في وقت الحق في عام 2013 لهذه االستراتیجیة، مما أكد حاجة القارة ذات 
وكدلیل  االقتصادية  االجتماعیة –  التنمیة  في  بمساهمتها  التسلیم  مع  الجوية  األرصاد  تعزيز  إلى  األولوية 

إرشادي لالستثمار. 

األفريقي  االتحاد  مفوضیة  من خالل   ،(AMCOMET) الجوية  لألرصاد  األفريقي  الوزاري  المؤتمر  وأعاد 
والمنظمة العالمیة لألرصاد الجوية (WMO) تركیز االهتمام الوطني على الحاجة الملحة إلى تحسین خدمات 
الطقس والمناخ والماء عن طريق تعزيز المرافق الوطنیة لألرصاد الجوية والهیدرولوجیا ومراكز المناخ 
اإلقلیمیة. وقد زاد المؤتمر الوزاري وشركاؤه إبراز األهمیة السیاسیة لألرصاد الجوية من خالل االلتزام 
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 حّفز بدوره 

التمويل الدولي لدعم هذه الجهود. 

وازدهرت مبادرات وشراكات عديدة تحت مظلة استراتیجیة االتحاد 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 الستعراض سنوات المؤتمر الوزاري الثماني األولى واالعتراف بإنجازاتھ العديدة.

         

معالي السفیرة جوزيفا لیونیل كوريا ساكو
مفوضة االقتصاد الريفي والزراعة

مفوضیة االتحاد األفريقي

البروفیسور بیتیري تاالس
األمین العام
المنظمة العالمیة لألرصاد الجوية
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 المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية (AMCOMET) يساهم في 
التنمية المستدامة

الھدف 13– ”اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر المناخ وآثاره“
يساهم المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية في تحقیق العديد من أهداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، وبشكل خاص الهدف 
13، ذلك أن تعزيز خدمات األرصاد الجوية والهیدرولوجیة يمّكن من التكیف مع تغیر المناخ والحد من مخاطر الكوارث في فرادى 

الدول األعضاء والقارة ككل.

معظم المؤسسات األفریقیة التي تعالج مسألة توفیر خدمات 
الطقس والماء والمناخ غالباً ما تكون غیر قادرة على توفیر 

معلومات خاصة بقطاعات محددة تلبي احتیاجات المستخدمین 
النھائیین. وخدمات األرصاد الجویة والھیدرولوجیة ناقصة 

التمویل ألن قیمتھا االجتماعیة – االقتصادیة لم تتحدد بوضوح 
ولم ُتفھم كما ینبغي أو لم یتم االعتراف بھا بما فیھ الكفایة.

لماذا

أنشئ المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة في 
عام 2010 لتوفیر القیادة السیاسیة لتطویر وتوفیر واستیعاب 
خدمات الطقس والماء والمناخ التي تلبي احتیاجات قطاعات 

معینة من المجتمع.

من

یوفر المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة التوجیھ 
اإلرشادي من خالل االستراتیجیة األفریقیة المتكاملة 

لألرصاد الجویة (خدمات الطقس والمناخ) التي أقرھا 
االتحاد األفریقي والتي تدعو إلى تقدیم الدعم من الحكومات 

والشركاء لتوفیر اإلطار التشریعي والموارد المالیة لدعم 
توفیر خدمات دقیقة في مجال األرصاد الجویة. 

كیف

ییّسر منبر التنسیق الرفیع المستوى ھذا انسجام برامج 
التنمیة المستدامة ویشجع التعاون في ما بین الشركاء من 

خالل الحوكمة السلیمة لألرصاد الجویة وتطبیقاتھا.

ماذا
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المعالم الرئيسية للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية

 إقامة برنامج شراكة مع مصرف التنمیة األفریقي والبنك الدولي في مجال األرصاد الجویة
 والھیدرولوجیة في أفریقیا

حزیران/ یونیو 2015

انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري األفریقي بالقاھرة، مصر

انعقاد منتدى (أفریقیا الوسطى) دون اإلقلیمي لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا في لیبروفیل، غابون

 وضع الخطط االستراتیجیة للمرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا بدعم من
المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة

إقرار رؤساء دول وحكومات االتحاد األفریقي لسیاسة واستراتیجیة الفضاء في أفریقیا

إنشاء أمانة البحوث المناخیة ألغراض التنمیة واللجنة االستشاریة العلمیة

إقرار رؤساء دول وحكومات االتحاد األفریقي لالستراتیجیة المتكاملة لألرصاد الجویة

 اعتماد الدورة الثانیة لمؤتمر الوزراء األفریقي لألرصاد الجویة لالستراتیجیة األفریقیة
المتكاملة لألرصاد الجویة في فیكتوریا فولز، زمبابوي

الدورة األولى: إنشاء المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة بنیروبي، كینیا

شباط/ فبرایر 2019

انعقاد منتدى (غرب أفریقیا) دون اإلقلیمي لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا بأبیدجان، كوت دیفوار
 انعقاد اجتماع مكتب المؤتمر الوزاري الرابع وتوقیع مفوضة االتحاد األفریقي
ورئاسة المؤتمر الوزاري على إعالن أبیدجان

أیلول/ سبتمبر 2018

تشرین الثاني/ نوفمبر 2018

 قرار االجتماع الثالث لمكتب المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة بتحدیث
االستراتیجیة المتكاملة

أیلول/ سبتمبر 2017

بدء تنفیذ مشروع الشراكة بین القطاعین العام والخاص في نظام إعادة بث بیانات 
األرصاد الجویة الصادرة من الطائرات (AMDAR) في كینیا

تموز/ یولیو 2017

بدایة تنفیذ مشروع نظام البحیرة للطقس شدید التأثیر في منطقة بحیرة فیكتوریا
تشرین األول/ أكتوبر 2017انعقاد المنتدى األفریقي للمؤتمر الوزاري لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا بأدیس أبابا، إثیوبیا

أیار/ مایو 2016

كانون الثاني/ ینایر 2016

أیار/ مایو 2015إنشاء مركز التطبیقات والتنبؤات المناخیة ألفریقیا الوسطى

تشرین األول/ أكتوبر 2015

كانون الثاني/ ینایر 2013

تشرین األول/ أكتوبر 2012

نیسان/ أبریل 2010

شباط/ فبرایر 2015 انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة ببرایا، كابو فیردي: 
 إقرار الدستور والنظام الداخلي  •
اعتماد خطة التنفیذ وتعبئة الموارد لالستراتیجیة األفریقیة المتكاملة بشأن األرصاد الجویة  •
مركز التطبیقات والتنبؤات المناخیة في إطار استراتیجیة وخطة التنفیذ في أفریقیا الوسطى  •
إقرار سیاسة واستراتیجیة الفضاء في أفریقیا  •
إقرار خطة البحوث المناخیة ألغراض التنمیة وإدراج المؤتمر الوزاري األفریقي في ھیئة اإلشراف  •
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المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية (AMCOMET) باألرقام

بلداً أفریقیاً ساھمت في اعتمادات المؤتمر الوزاري األفریقي14

 ملیون دوالر من دوالرات الوالیات المتحدة تمت تعبئتھا منذ عام 2010 لدعم تنفیذ استراتیجیة المؤتمر الوزاري
األفریقي استثمرت نسبة 94 في المائة منھا في المشاریع

44

بلداً مستفیداً تلقى دعماً من اعتمادات مشاریع المؤتمر الوزاري األفریقي 13

خطة استراتیجیة للمرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا تم وضعھا بتوجیھ من المؤتمر الوزاري األفریقي12

 مشارك من المجتمع المدني والقطاعات االقتصادیة اجتمعوا مع موّفري خدمات الطقس والماء والمناخ في منتدى أفریقیا500
لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا – المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة بأدیس أبابا في عام 2017

قیاس االنسیاب: السیدة مانیھ (غامبیا) أتمت 
بنجاح دراساتها، وحصلت على دبلوم 

الهیدرولوجیا من معهد الكاريبي لألرصاد 
الجوية والهیدرولوجیة قبل العودة إلى مكتبها 

الرئیسي بغامبیا

وية
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د ا
صا
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لمی
لعا
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ظم

لمن
© ا

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 االلتزام 
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
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 االستراتیجیة األفريقیة المتكاملة لألرصاد الجوية
(خدمات الطقس والمناخ)

توّفر االستراتیجیة األفريقیة المتكاملة لألرصاد الجوية (خدمات 
لألرصاد  األفريقي  الوزاري  للمؤتمر  التابعة  والمناخ)  الطقس 
الجوية (AMCOMET)، التي أقرها رؤساء دول وحكومات االتحاد 
القدرات  لتعزيز  استراتیجیة  2013، توجیهات  األفريقي في عام 
أفريقیا من خالل  في  والمناخ  والماء  الطقس  في مجال خدمات 

تحقیق تكامل السیاسات العامة وتنسیقها.

وتحدد االستراتیجیة خدمات الطقس والماء والمناخ بأنها عنصر 
لدى  المستدامة  التنمیة  لخطط  المكّونة  العناصر  من  أساسي 
االستثمار  زيادة  تشجع  اإلقلیمیة. وهي  والمؤسسات  الحكومات 
الوطنیة  والهیدرولوجیة  الجوية  األرصاد  خدمات  في  الوطني 
المالیة  للمؤسسات  بالنسبة  نقطة مرجعیة هامة  واإلقلیمیة وهي 
تعزيز  إلى  الرامیة  التدخالت  لتنسیق  التنمیة  في  والشركاء 
خدمات الطقس والمناخ والماء في أفريقیا. وتشجع االستراتیجیة 

 (GFCS) أيضاً التنفیذ المنظم لإلطار العالمي للخدمات المناخیة
في أفريقیا. 

الموارد  للتنفیذ وتعبئة  التي تدعمها خطتها  وتقوم االستراتیجیة، 
(2016-2027)، على خمس ركائز استراتیجیة مترابطة هي:

لألرصاد 	  الوطنیة  بالمرافق  واالعتراف  السیاسي  الدعم  زيادة 
الجوية والهیدرولوجیا ومراكز المناخ اإلقلیمیة

تحسین سبل الوصول إلى خدمات األرصاد الجوية (والسیما في 	 
قطاعي المالحة والطیران)

تعزيز الشراكات مع المؤسسات وآلیات التمويل	 
تعزيز خدمات الطقس والمناخ من أجل التنمیة المستدامة	 
دعم توفیر خدمات الطقس والمناخ ألغراض التكیف مع تغیر 	 

المناخ والتخفیف من حدة آثار.

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 إلعطاء األولوية 
لهذه الخدمات والمرافق قد شجع مصرف التنمیة األفريقي 
وغیره من الشركاء على االستثمار.

 الدكتور أنطوني نیونغ
 مدير شعبة تغیر المناخ والنمو األخضر
مصرف التنمیة األفريقي

مهندسو مؤتمر األرصاد الجوية للطیران في الحیز المخصص 
لألرصاد الجوية في مطار الغوس، نیجیريا
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 المبادرات المتوائمة في إطار المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية

يدعم شركاء التنمیة الدولیون، بالتعاون مع المنظمة (WMO)، عدداً من المبادرات التي تساهم بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر في 
تنفیذ االستراتیجیة األفريقیة المتكاملة لألرصاد الجوية (خدمات الطقس والمناخ). 

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، وال سیما بالنسبة لنظم اإلنذار 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

تمّول الوكالة النرویجیة للتعاون اإلنمائي برنامج ”التكیف مع تغیر المناخ لصالح أفریقیا في سیاق اإلطار العالمي 
“(GFCS) للخدمات المناخیة

مبادرة نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المناخیة (CREWS)، التي تدعمھا أسترالیا وألمانیا وسویسرا وفرنسا 
ولكسمبورغ وھولندا، تعزز نظم اإلنذار المبكر في بوركینا فاسو وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ومالي والنیجر 

ومنطقة أفریقیا الغربیة

یدعم صندوق التكیف ”مبادرة تعزیز القدرة على التصدي لتغیر المناخ الزراعي“ في إثیوبیا وأوغندا وكینیا

یدعم مصرف التنمیة األفریقي مشروع ”إنقاذ البیانات المناخیة وتعزیز قواعد البیانات لتحسین خدمات المعلومات 
المناخیة“ التي تعود بالنفع على أوغندا وجیبوتي وزامبیا وسوازیلند

یدعم ”برنامج عمل الخدمات المناخیة للبلدان األفریقیة وبلدان الكاریبي والمحیط الھادئ“ تحسین الخدمات المناخیة 
التي تقدمھا مراكز المناخ اإلقلیمیة والمرافق الوطنیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا

تدعم إدارة األرصاد الجویة الكوریة أوغندا وجیبوتي ورواندا من خالل مشروع ”إقامة نظام لتحلیل التنبؤات المناخیة“

تدعم إیطالیا غرب أفریقیا من خالل ”برنامج التدریب في مجال التكیف مع تغیر المناخ والحد من مخاطر الكوارث 
في الزراعة“

تدعم الوكالة اإلسبانیة لألرصاد الجویة ”برنامج التعاون اإلقلیمي ألغراض األرصاد الجویة والھیدرولوجیا للمرافق 
الوطنیة اإلیبیریة – األمریكیة لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا“ في أفریقیا

یدعم مكتب المساعدات اآلیرلندیة تحسین معلومات األرصاد الجویة الزراعیة لصالح اإلنتاج الزراعي الصغیر 
النطاق في إثیوبیا

یدعم كل من وكالة الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة ومكتب المساعدات الخارجیة في حاالت الكوارث التابع للوالیات 
المتحدة مشروع ”الخدمات المناخیة من أجل زیادة القدرة على الصمود في منطقة الساحل“
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 إنجازات المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية في الفترة 2018-2010

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

بوروندي
أوغندا

الصومال

تنزانیا

جزر القمر

كینیا

رواندا

السنغالبنن

 كابو
فیردي غینیا - 

بیساو

 جمھوریة
 أفریقیا
الوسطى

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

يُعد إنشاء مركز التطبیقات والتنبؤات 
 المناخیة ألفريقیا الوسطى 
(CAPC-AC)، في دواال بالكامیرون، 
إنجازاً هائاًل للمنطقة الفرعیة ودلیاًل 
على الدور الحیوي الذي يلعبھ المؤتمر 
الوزاري األفريقي في تسخیر القیادة 
السیاسیة الرفیعة المستوى لتحسین خدمات 
الطقس والمناخ ألفريقیا بأسرها.

 السیدة ماري تیريز شانتال مفوال
 نائبة األمین العام 
 إدارة التكامل المادي واالقتصادي والنقدي
الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقیا

دعم مقدم من إدارة التنمیة الدولیة
دعم مقدم من صناديق المنظمة 

(WMO) ألقل البلدان نمواً

دعم مقدم من النرويج
دعم مقدم من برنامج المنظمة 

(WMO) للتعاون الطوعي

إعداد الخطط االستراتیجیة الوطنیة لألرصاد الجوية 
الھیدرولوجیة

والهیدرولوجیا  الجوية  لألرصاد  الوطنیة  المرافق  وضعت 
استراتیجیة وطنیة كما دعت إلى  أفريقیاً خططاً  في 12 بلداً 
ذلك االستراتیجیة المتكاملة باالستناد إلى نموذج وتوجیهات 
المنظمة (WMO) والمؤتمر الوزاري األفريقي. وتحدد الخطط 
الوطنیة اإلجراءات ذات األولوية في األجلین  االستراتیجیة 
القصیر واألطول لتلبیة الطلبات الخاصة بكل بلد في مجال 
وهذه  والهیدرولوجیة.  الجوية  األرصاد  وخدمات  معلومات 
تخصیص  ضرورة  إثبات  في  خاص  بشكل  هامة  الخطط 
الجوية  األرصاد  لخدمات  الكافیة  للموارد  الحكومات 

الهیدرولوجیة ولجلب استثمارات إضافیة. 

 مركز التطبیقات والتنبؤات المناخیة 
ألفريقیا الوسطى

الوزاري  للمؤتمر  األول  االجتماع  انعقاد  لدى 
األفريقي في عام 2010، طلب الوزراء المسؤولون 

للمناخ  إقلیمي  مركز  إنشاء  الجوية  األرصاد   عن 
في أفريقیا الوسطى. ووضع المؤتمر الوزاري األفريقي، بدعم من 
الجماعة االقتصادية لدول وسط  المنظمة (WMO) وبالتعاون مع 
أفريقیا  لوسط  والنقدية  االقتصادية  والجماعة   (ECCAS) أفريقیا 
(CEMAC)، استراتیجیة المركز ونظامھ األساسي. وأنشأت الدورة 
الجماعة  لمؤتمر رؤساء دول وحكومات  السادسة عشرة  العادية 
االقتصادية لدول وسط أفريقیا مركز التطبیقات والتنبؤات المناخیة 
بالكامیرون،  دواال  استضافتھ  الذي   ،(CAPC-AC) أفريقیا  لوسط 

فسّد بذلك ثغرة مجتمعیة وإقلیمیة وقارية.

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

.(SAWIDRA) الكوارث في أفريقیا
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 البحوث المناخیة ألغراض التنمیة 
في أفريقیا

ال تزال ثغرات معرفیة عديدة قائمة في فهم 
أوجھ  سیما  وال  المجتمع،  مع  وتفاعلھ  المناخ 
هذه  سّد  إلى  حاجة  وهناك  والقدرات.  الضعف 
الثغرات من خالل جدول أعمال بحث اجتماعي وفیزيائي أحیائي 

منّسق يقوده الباحثون األفارقة.

محفل  أفريقیا  في  التنمیة  ألغراض  المناخیة  البحوث  وبرنامج 
للعلماء والمؤسسات في أفريقیا للعمل على األولويات التي يحددها 
تصاعدي.  نهج  بتوخي  والطقس،  المناخ  معلومات  مستخدمو 
والفیزيائیة –  الطبیعیة  العلوم  في  الخبراء  المبادرة  وتجمع هذه 
السیاسات  تخطیط  لدعم  البحوث  لحفز  واالجتماعیة  األحیائیة 

العامة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة.

التابعة  اإلشراف  هیئة  من  جزء  األفريقي  الوزاري  والمؤتمر 
توجهھ  ترشد  التي  التنمیة،  المناخیة ألغراض  البحوث  لبرنامج 
االستراتیجي. والمبادرة يدعمها أيضاً المركز األفريقي للسیاسات 
(التي  ألفريقیا  االقتصادية  المتحدة  األمم  للجنة  التابع  المناخیة 
تستضیف األمانة)، والمنظمة (WMO) واإلطار العالمي للخدمات 
تمولها   (2022-2018) الخمسیة  االستراتیجیة  والخطة  المناخیة. 

جزئیاً إدارة التنمیة الدولیة في المملكة المتحدة.

المنظمة األوروبیة الستخدام 
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية 

(EUMETSAT)

يوفر  األفريقي  الوزاري  المؤتمر  انفك  ما   ،2010 عام  منذ 
اإلطار المؤسسي للمنظمة األوروبیة الستخدام السواتل الخاصة 
األرصاد  مجتمع  لمساعدة   (EUMETSAT) الجوية  باألرصاد 
في  والهیدرولوجیا  الجوية  لألرصاد  الوطنیة  والمرافق  الجوية 
المنظمة  وخدمات  ونواتج  بیانات  على  الحصول  على  أفريقیا 

األوروبیة واستغاللها.

(خدمات  الجوية  لألرصاد  المتكاملة  األفريقیة  واالستراتیجیة 
الطقس والمناخ)، التي اعتُمدت في عام 2012، سمحت للمنظمة 
األوروبیة (EUMETSAT) بترسیخ أنشطتها بشكل جید في جدول 
والمناخ.  والماء  الطقس  بخدمات  يتصل  فیما  أفريقیا   أعمال 
وال تزال االستراتیجیة المتكاملة تمثل أداة هامة أيضاً لحفز تمويل 
المشاريع وتقديم الدعم الفني لها في أفريقیا، فیما يتصل باستخدام 

بیانات االستشعار عن بُعد.

بنشاط  تشارك   (EUMETSAT) األوروبیة  المنظمة  انفكت  وما 
في  الجوي  والرصد  بالفضاء  المتعلقة  العملیات  من  العديد  في 
أفريقیا، بما في ذلك وضع سیاسة واستراتیجیة الفضاء في أفريقیا 
والمواصفات الفنیة الالزمة لمركز التطبیقات والتنبؤات المناخیة 

في وسط أفريقیا.

صورة داخل محطة جبل كینیا العالمیة للمراقبة العالمیة للغالف 
(GAW) الجوي

الجیل الثالث من سواتل األرصاد الجوية سیوفر ثراًء ال 
مثیل لھ من حیث الرصدات الجوية فوق القارة األفريقیة 
على مدى العقدين المقبلین. وإعالن أبیدجان دعوة إلى 
االستثمار في قدرات المستخدمین في أفريقیا مما سیكفل 
الوصول إلى الجیل الجديد من نواتج السواتل واستغاللها في 
دعم التنمیة المستدامة.

 السید آالن راتییھ
 المدير العام
المنظمة األوروبیة الستخدام السواتل الخاصة
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برنامج الفضاء األفريقي
برنامج  إعداد  أن  األفريقي  الوزاري  المؤتمر  وزراء  رأى 
أنھ  الجوية،  األرصاد  قطاع  من  بإسهامات  أفريقیا،  في  للفضاء 
نشاط من أنشطتهم ذات األولوية. وأقر االتحاد األفريقي سیاسة 
واستراتیجیة الفضاء في أفريقیا بأديس أبابا في عام 2016 فخطى 
بذلك خطوة إلى األمام في طريق إضفاء الصبغة الرسمیة على 

برنامج الفضاء في أفريقیا. 

وأنشأ المؤتمر الوزاري األفريقي فرقة عمل بالتعاون مع الفريق 
األفريقي  الفضاء  برنامج  في  المصلحة  للجهات صاحبة  العامل 
األرصاد  مجال  في  ينبغي  كما  باالحتیاجات  األخذ  على  للسهر 
في  أساسي  التنسیقي  األفريقي  الوزاري  المؤتمر  ودور  الجوية. 

العملیة الجارية.

وبإمكان الجیل الثالث من السواتل الثابتة بالنسبة لألرض أن يوفر 
مجاالت  في  ذلك  في  بما  األساسیة،  الخدمات  لتحسین  البیانات 
المعلومات  هذه  إلى  الوصول  وتأمین  والمناخ.  والماء  الطقس 
حیوي بالنسبة ألفريقیا. واعتمد ممثلو مفوضیة االتحاد األفريقي، 
والجماعات االقتصادية اإلقلیمیة، والمؤتمر الوزاري األفريقي، 
السواتل  الستخدام  األوروبیة  والمنظمة   (WMO) والمنظمة 
الخاصة باألرصاد الجوية (EUMETSAT)، في عام 2018، إعالن 
خدمات  في  السواتل  من  المقبل  الجیل  بنواتج  المتعلق  أبیدجان 
على  األفريقیة  القدرات  تعزيز  على  واتفقوا  والمناخ.  الطقس 
الوطنیة  المرافق  في  سیما  وال  والوطني،  اإلقلیمي  الصعیدين 

إلى  السلس  االنتقال  لضمان  والهیدرولوجیا،  الجوية  لألرصاد 
جیل جديد من السواتل، وضمان استغالل البیانات وتولید منتجات 
أفريقیة الصنع، دعماً لألهداف المحددة في االستراتیجیة المتكاملة 

للمؤتمر الوزاري األفريقي.
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في عملیة صیاغة سیاسة واستراتیجیة 
الفضاء في أفريقیا، وردت إشارة محددة 
إلى أهمیة ووجاهة األرصاد الجوية بالنسبة 
لبرنامج الفضاء األفريقي المزمع واألولويات 
المتعددة األوجھ على القارة. واألرصاد 
الجوية حیوية في االرتباط الوثیق بین الغذاء 
والطاقة والماء وكیفیة تأثر هذا التحدي 
الثالثي على القارة األفريقیة نتیجة تغیر 
المناخ العالمي. واالستدامة الطويلة األجل 
في القارة األفريقیة تتوقف بشكل حیوي 
على ظروفها في مجالي المناخ والطقس، 
وهو األمر الذي يحدد بشكل دائم في جمیع 
األحوال وفي المستقبل مكانتنا االجتماعیة – 
االقتصادية المقارنة على الساحة العالمیة. 

 الدكتور فاالناتان مونسامي
 المدير التنفیذي 
الوكالة الوطنیة للفضاء في جنوب أفريقیا
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فيما يلي مشروعان رئيسيان يرعاهما المؤتمر الوزاري األفريقي وتمولهما إدارة التنمية الدولية من 
.(WISER) خالل برنامجها لخدمات معلومات الطقس والمناخ لصالح أفريقيا

 مشروع منظومة طقس البحیرة شديد التأثیر في منطقة 
بحیرة فیكتوريا

يهدف مشروع منظومة الطقس (HIGHWAY) إلى زيادة استخدام 
معلومات الطقس لتحسین القدرة على الصمود والحد من الخسائر 
في األرواح واألضرار بالممتلكات في حوض بحیرة فیكتوريا. 
والمشروع تنفذه المنظمة (WMO)، بالتعاون مع المرافق الوطنیة 
وتنزانیا  أوغندا  من  كل  في  والهیدرولوجیا  الجوية  لألرصاد 
ولجنة حوض  أفريقیا  وكیینا، فضاًل عن جماعة شرق  ورواندا 

بحیرة فیكتوريا ومكتب األرصاد الجوية في المملكة المتحدة.

لبحیرة فیكتوريا أكبر مصائد أسماك في المیاه الداخلیة في العالم. 
وتشهد منطقة شرقي أفريقیا ظروف طقس شديدة تؤثر في سالمة 
أسماك على نطاق صغیر يصطادون  000 200 صائد  أكثر من 
األسماك على البحیرة كل يوم. وظروف الطقس الشديدة تُهدد أيضاً 
سالمة ركاب العبّارات. ذلك أن أكثر من 000 600 شخص يعیشون 
يومیاً.  العبّارات  خدمات  على  ويعتمدون  بالبحیرة  الجزر  على 
بقوارب صید  تلحق  التي  بالطقس  الصلة  ذات  الكوارث  وتُسفر 
األسماك والسفن التجارية الصغیرة عن مقتل العديد من األشخاص 
خدمات  على  االعتماد  يزمع   “HIGHWAY” ومشروع  سنة.  كل 
األرصاد الجوية القائمة للبحیرة وحوضها، مع احتمال إنشاء مركز 
تشغیلي مركزي يجّمع ويجّهز جمیع المعلومات والبیانات المتاحة. 
وبحلول عام 2020 يهدف المشروع إلى وضع نظام إقلیمي لإلنذار 

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

 نظام إعادة بث بیانات األرصاد الجوية الصادرة من 
(AMDAR) الطائرات

نظام إعادة بث بیانات األرصاد الجوية الصادرة من الطائرات 
(AMDAR) هو شراكة تضم القطاعین العام والخاص بین المنظمة 
(WMO) وإدارة األرصاد الجوية الكینیة والخطوط الجوية الكینیة.

والنظام (AMDAR) يستخدم األدوات واألجهزة اإللكترونیة المركبة 
األرصاد  مجال  في  دقیقة  قیاسات  لتوفیر  الطائرات  متن  على 
الجوية من قبیل درجة حرارة الهواء والرياح. وهذه الرصدات 
تُستخدم بعد ذلك في إنتاج نماذج الطقس التنبؤية ونواتج التنبؤات 
 (AMDAR) والتأكد منها وتقییمها. وقد ثبت أن بیانات هذا النظام
فعالة في تحسین جودة ودقة تقارير الطقس، بما يخّفض أخطاء 

التنبؤات بنسبة تصل إلى 20 في المائة. 

إيجابي  تأثیر  الجوية  األرصاد  ونواتج  التنبؤ  خدمات  ولتحّسن 
المثلى  الطیران  خطط  يشمل  وهذا  الطیران.  عملیات  على  هام 
لتفادي االضطرابات الجوية والتحويالت غیر المبرمجة. وبإمكان 
هذه القیاسات أن تخّفض استهالك الطائرة للوقود بقرابة 0.4 في 
المائة أو ما يعادل 000 100 دوالر من دوالرات الواليات المتحدة 
بالنسبة للطائرة في السنة. وباإلضافة إلى ذلك، يحد خفض الوقود 
الذي يُحرق أثناء الطیران من انبعاثات ثاني أكسید الكربون وما 

يتصل بذلك من آثار بیئیة.

صائدو أسماك ببحیرة فیكتوريا

التعاون بین المرافق الوطنیة لألرصاد الجوية والهیدرولوجیا 
والحكومات ووكاالت التنمیة والمنظمات غیر الحكومیة 
والمحافل من قبیل المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد 
الجوية (AMCOMET) أساسي 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، يمّول برامج من قبیل برنامج خدمات 
معلومات الطقس والمناخ في أفريقیا (WISER) ويبني 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 األرصاد الجوية في المملكة المتحدة

(W
IS

E
R

ج (
نام

بر
 ال

©



13إنجازات المؤتمر الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة 2010–2018

الشراكة في إطار برنامج األرصاد 
الجوية الھیدرولوجیة في أفريقیا

برنامج األرصاد الجوية الهیدرولوجیة 
الدولي  البنك  بین  أفريقیا شراكة  في 
التنمیة  (WMO) ومصرف  والمنظمة 
المتحدة  األمم  وبرنامج  األفريقي 
للتنمیة  الفرنسیة  والوكالة  اإلنمائي 
تنفیذ  لدعم  العالمي  وبرنامج األغذية 
المتكاملة  األفريقیة  االستراتیجیة 
لألرصاد  األفريقي  الوزاري  للمؤتمر  التابعة  الجوية  لألرصاد 

الجوية (خدمات الطقس والمناخ).

والیوم يُقدر أن عشرة بلدان أفريقیة فقط توّفر خدمات تنبؤ وإنذار 
مبكر مالئمة للوقاية من الكوارث والحد من آثارها. ويتوقع برنامج 
األرصاد الجوية الهیدرولوجیة في أفريقیا استثماراً إجمالیاً بمقدار 
600 ملیون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة على مدى ثمانیة 
أعوام من أجل تحديد مرافق ونظم 15 بلداً في مجال الهیدرولوجیا 

واألرصاد الجوية، وتعزيز نظمها لإلنذار المبكر واالستجابة.

ويستثمر البرنامج في ثالثة عناصر رئیسیة هي:

تعزيز نظم األرصاد الجوية الهیدرولوجیة الوطنیة (بما في ذلك 	 
نظم اإلنذار المبكر المحلیة)

تحديث المراكز اإلقلیمیة	 
تحقیق التكامل بین النظم اإلقلیمیة وتیسیر تبادل المعارف على 	 

الصعید العالمي

محفل األرصاد الجوية الھیدرولوجیة في أفريقیا في إطار 
المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية

جمع المحفل األول لألرصاد الجوية في أفريقیا في إطار المؤتمر 
الحكومات  من  ممثل   500 أبابا  أديس  في  األفريقي  الوزاري 
األكاديمیة  واألوساط  التنمیة  ووكاالت  المتحدة  األمم  ووكاالت 
اللقاء  أثناء  المدني والقطاع الخاص. وتعهد الوزراء،  والمجتمع 
أيام، بإعطاء األولوية لتحديث مرافق األرصاد  الذي دام أربعة 
أيضاً  وحثوا  الوطنیة.  عملهم  خطط  في  الهیدرولوجیة  الجوية 
بین  التكامل  وتحقیق  دعمهم  زيادة  على  التنمیة  في  الشركاء 

التدخالت لتعزيز خدمات الطقس والماء والمناخ في أفريقیا.

األفريقي،  الوزاري  المؤتمر  بین  باالشتراك  المحفل  هذا  ونُظم 
التنمیة  ومصرف  الدولي،  والبنك  األفريقي،  االتحاد  ومفوضیة 

األفريقي، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجوية. 

منتدى األرصاد الجوية الهیدرولوجیة
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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 
وحاالت 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 واالزدهار في 

مجتمعات قادرة على الصمود تتمتع بجودة عیش عالیة مستدامة.

هذا المستقبل ممكن إذا ما ضاعفنا جهودنا إلدارة المخاطر المناخیة. ولم يسبق أبداً أن تصل درجة 
إلحاح تعزيز الخدمات المناخیة الوطنیة واإلقلیمیة 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 االقتصاد وهي حیوية لتحقیق أهداف التنمیة 
الوطنیة  المرافق  تلعبھ  الذي  الحّفاز  للدور  منھ  إدراكاً  األفريقي،  الوزاري  والمؤتمر  المستدامة. 
لألرصاد الجوية والهیدرولوجیا في تحقیق تطلعات التنمیة المستدامة، يطرح الضرورة السیاسیة 

واإلطار االستراتیجي لتعزيز خدمات الطقس والمناخ في أفريقیا.

وقد خطا المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية خطوات كبیرة في أعوامھ الثمانیة األولى. 
في  االستراتیجیة  الخطط  أفريقیا، ووضع  في وسط  المناخیة  والتنبؤات  التطبیقات  مركز  فإنشاء 
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 االقتصاد.

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 
االستراتیجیة األفريقیة المتكاملة لألرصاد الجوية (خدمات الطقس والمناخ). وأشجع الدول األعضاء 
على دعم المراكز المناخیة اإلقلیمیة. وأدعو القطاع الخاص إلى االستثمار في تعزيز قدرات أفريقیا 
في مجال المناخ لتعزيز االستدامة 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.

وإنما  التنمیة  في  والشركاء  الحكومات  من  المقدم  والمالي  الفني  بالدعم  فقط  لیس  بامتنان  وأنوه 
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 

المنّسق والمتواصل.

حتى  ننشده  الذي  المستقبل  نصنع  أن  بإمكاننا  السیاسیة  والريادة  والتعاون  المشاركة  ومن خالل 
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
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المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية يعرب عن امتنانھ للدعم المقدم من مساهمیھ:

الشركاء في التنمیة اآلخرون المساهمون في المؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية:

 www.wmo.int/amcomet :للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع 
amcomet@wmo.int :أو االتصال بنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي

المنظمة االتحاد األوروبيمصرجمهورية أفريقیا الوسطى
(EUMETSAT)

فنلندا

النرويج نیجیرياماليمدغشقركینیا

زمبابويأوغنداالسنغال

االتحاد األفريقي المنظمة العالمیة لألرصاد الجوية

كابو فیرديبوركینا فاسوبننأنغوالالجزائر مصرف التنمیة األفريقي

جمهورية إيطالیا
كوريا

الواليات المتحدة إسبانیا
األمريكیة

أيرلندا

المملكة المتحدة


