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مــا هــو القاســم المشــترك بيــن موفــر الرعايــة الصحيــة 
ــتجيب األول؟  ــاه والمس ــر شــؤون المي ــزارع ومدي والم
ــه  ــام بعمل ــة للقي كل منهــم يســتخدم المعلومــات المناخي

بشــكل ســليم.

موفــر الرعايــة الصحيــة يســتخدم التنبــؤات بالجفــاف 
توفيــر  لضمــان  والفيضانــات  الحــرارة  وموجــات 
الخدمــات واللــوازم الطبيــة حيثمــا ومتــى تكــون الزمــة. 
والمــزارع يعتمــد علــى التنبــؤات الموســمية لتحديــد أي 
المحاصيــل يــزرع ومتــى يــروي أو يحصــد. ومديــر 
شــؤون الميــاه يحلــل المعلومــات المناخيــة مــن أجــل 
تقديــر اإلمــدادات المتاحــة مــن الميــاه، والمســتجيب 
األول ينســق مــع المتنبئيــن للحيلولــة دون أن تتحــول 
مخاطــر العواصــف وغيــر ذلــك مــن المخاطــر إلــى 

كــوارث تهلــك األرواح والممتلــكات.

هــؤالء المهنيــون وأعــداد ال تعــد وال تحصــى مــن غيرهم 
الدقــة  المتزايــدة  المناخيــة  الخدمــات  يعتمــدون علــى 
ــع  ــات لصن ــى معلوم ــتخدام للحصــول عل ــهلة االس والس
القــرار. وتعتمــد الخدمــات المناخيــة علــى التقــدم الحثيــث 
فــي علــم المنــاخ وعلــى الفهــم المتزايــد لكيفيــة اســتخدام 
المعلومــات المناخيــة، وتعمــل بمثابــة أداة ال غنــى عنهــا 

لدعــم اتخــاذ القــرار فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

ما المقصود بالخدمات المناخية؟

توفــر الخدمــات المناخيــة معلومــات وتنبــؤات معــدة على 
أســاس علمــي وتمّكــن صانعــي القــرارات مــن إدارة 
المخاطــر والفــرص التــي تتيحهــا تقلبيــة المنــاخ وتغيــره. 
ــع المســتخدمين  ــة م ــات المناخي ــو الخدم ويتشــاور مقدم
لتحديــد أي نــوع مــن المعلومــات هــم يحتاجــون، ومتــى 
يحتاجونهــا وبــأي وتيــرة وفــي أي شــكل. ثــم يقــوم بعــد 
ذلــك مقدمــو الخدمــات بتقديــم المعلومــات ومســاعدة 

ــى تفســيرها وتطبيقهــا. زبائنهــم عل
ــنوات  ــى س ــمي وعل ــاخ الموس ــؤ بالمن ــرز التنب ــد أح ولق
متعــددة تقدمــًا بحيــث أصبــح بوســع المتنبئيــن اآلن تقديــم 
معلومــات يمكــن اتخــاذ إجــراءات علــى أساســها. والثقــة 
بشــكل متزايــد فــي التنبــؤات المناخية أصبحت أمــرًا ممكنًا 
ــة،  ــيب الفائق ــى الحواس ــة عل ــة القائم اآلن بفضــل النمذج
وبفضــل تحســين عمليــات الرصــد مــن الســواتل واألدوات 
ــاخ الواســعة النطــاق  ــق فهــم أنمــاط المن األخــرى، وتعمي
مــن قبيــل ظاهــرة النينيــو – التذبــذب الجنوبــي. وبالمثــل، 
يمكــن اســتخدام ســيناريوهات تغيــر المنــاخ فــي المســتقبل 
علــى أســاس نمــاذج يمكــن التعويــل عليهــا بشــكل متزايــد 
لتوجيــه االســتثمارات واإلســتراتيجيات في العقــود المقبلة.

والخدمــات المناخيــة المتطــورة تجمــع بيــن التنبــؤات 
ــرى،  ــات أخ ــن قطاع ــة م ــات المتأتي ــة والمعلوم المناخي
وتقــدم معلومــات التخــاذ القــرارات بشــأن الصحــة العامة 
والزراعــة وإدارة الميــاه ومخاطــر الكــوارث وغيــر ذلــك 
ــًا دمــج التنبــؤات بالفتــرات  مــن األولويــات. فيمكــن مث
ــع  ــاحل م ــة الس ــي منطق ــن المتوســط ف ــًا م ــر جفاف األكث
ــط عــن المرافــق  معلومــات عــن صحــة الســكان وخرائ
الصحيــة المتوافــرة لدعــم بــدء نشــر اللقاحــات فــي 
الوقــت المناســب قبــل تفشــي وبــاء مثــل التهــاب الغشــاء 
الســحائي. وكذلــك، فدمــج التنبــؤ بالريــاح الموســمية، 
ــي  ــزرع ف ــة بال ــرارات الخاص ــن الق ــات ع ــع معلوم م
ــم  ــن أن تدع ــوق، يمك ــات الس ــابقة واتجاه ــم الس المواس
اتخــاذ قــرارات بشــأن األمــن الغذائــي. والســيناريوهات 
ــى  ــتقبل، إل ــي المس ــر ف ــطح البح ــوب س ــة بمنس الخاص
جانــب معلومــات عــن اتجاهــات الســكان، يمكــن أيضــًا 
ــكان  ــي اإلس ــل ف ــة األج ــتثمارات الطويل ــكل االس أن تش

ــية. ــة األساس ــاحلي والبني الس

اإلطار العالمي للخدمات المناخية

للخدمــات  العالمــي  اإلطــار  الدولــي  المجتمــع  أنشــأ 
المناخيــة )GFCS( لتعزيــز الخدمــات المناخيــة التطبيقيــة 
وهــذه  واإلقليمــي.  الوطنــي  الصعيــد  مــن  كل  علــى 
ــم  ــن األم ــم م ــى بدع ــة تحظ ــة الدولي ــراكة الحكومي الش
المتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى لهــا واليــات مختلفــة 
 )GFCS( العالمــي  اإلطــار  علــى  ويشــرف  وشــاملة. 
 )IBCS( ــة المجلــس الحكومــي الدولــي للخدمــات المناخي
ــي لألرصــاد  ــر العالم ــى المؤتم ــره إل ــع تقاري ــذي يرف ال
األمــم  اتفاقيــة  فــي  األطــراف  أقــرت  وقــد  الجويــة. 
 )UNFCCC( المنــاخ المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 
بإســهام اإلطــار العالمــي )GFCS( فــي التكيــف مــع تغيــر 

ــه. ــش مع ــاخ والتعاي المن

وبينمــا يتزايــد اســتخدام المعلومــات والتنبــؤات المناخيــة 
بلــدًا ناميــًا اليــزال تعــوزه  ســريعًا، فــإن زهــاء 70 
ــوه مــن  ــرة الازمــة لكــي يســتفيد مواطن المــوارد والخب
 )GFCS( الخدمــات المناخيــة. ويســاعد اإلطــار العالمــي
ــة واســتخدامها.  ــي إعــداد خدمــات مناخي ــدان ف هــذه البل
كمــا أنــه يعــزز التعــاون الدولــي وتجميــع المــوارد 

والخبــرات وتقاســم أفضــل الممارســات.

البلدان  من  الدعم   )GFCS( العالمي  اإلطار  ويحشد 
الخدمات  لتعزيز استخدام  المانحة  الشريكة  والمؤسسات 
بها  المضطلع  األنشطة  وتشمل  العالم.  حول  المناخية 
مؤخرًا برنامج التكيف في أفريقيا التابع لإلطار العالمي 
البحر  ومنطقة  هايتي  في  ومشاريع  المناخية،  للخدمات 
وطنية  تشاورية  اجتماعات  ومجموعة  وآسيا،  الكاريبي 
المهتمة  والمنظمات  الحكومات  من  ويرجى  وإقليمية. 
بمكتب  تتصل  أن  العالمي  اإلطار  لشراكة  باالنضمام 

.)GFCS( اإلطار العالمي


