املعلومات املناخية من أجل
حتقيق األمن الغذائي

UN SYSTEM
DELIVERING AS ONE ON
CLIMATE KNOWLEDGE

تؤثر تقلبية املناخ من عام آلخر تأثير ًا كبير ًا على الزراعة التي تعتمد بشدة على سقوط
األمطار وشروق الشمس ودرجة احلرارة .وقد أوجد تغير املناخ الناجم عن أنشطة بشرية
عام ً
ال جديد ًا يعقد معادلة األمن الغذائي ويغير هذه التقلبية املناخية .فرمبا يستفيد بعض
املنتجني في املناطق املوجودة في خطوط العرض العليا من استطالة موسم منو احملاصيل ،لكن
املناطق القاحلة وشبه القاحلة ستشهد زيادة في التوتر املائي .و ُيتوقع حدوث زيادة في
وتيرة وشدة الظواهر املتطرفة مثل الفيضانات واجلفاف مما سيؤثر على احملاصيل واملاشية.
وحتسني فهم وإدارة تقلبية املناخ سيساعدنا على التعايش مع
تغير املناخ .كما أن احلد من تأثر مختلف القطاعات ،مثل
التنوع األحيائي واحلراجة والزراعة ،بالتقلبية الطبيعية للمناخ
من خالل اختيار سياسات وممارسات وتكنولوجيات مدروسة
سيقلل في كثير من احلاالت من تأثر هذه النظم على املدى
الطويل بتغير املناخ.
ويحتاج القطاع الزراعي إلى معلومات دقيقة وموثوقة وفي
حينها عن الطقس واملناخ من أجل اتخاذ قرارات تكتيكية يومية
والتخطيط على املدى الطويل .وتتزايد أهمية أدوات التوقعات
املناخية املوسمية في اتخاذ قرارات من قبيل حتديد احملاصيل
التي تزرع ومتى تغرس البذور ،وما إن كان يتعني بيع املاشية
في حاالت اجلفاف القاسي .وسيلزم على املدى الطويل وجود
سجالت مناخية تاريخية وبيانات زراعية وسيناريوهات مناخية
مستقبلية التخاذ القرارات الهامة ،من قبيل شراء األراضي،
وتصميم نظم الري والسدود ،والتحول إلى بذور أو محاصيل
أكثر مقاومة للجفاف ،أو العمل بنظم حتول دون ترسب املياه
املاحلة ،أو حتد من ترسب هذه املياه.
ويرمي اإلطار العاملي للخدمات املناخية ( )GFCSإلى املساعدة
على سد الثغرة وتعزيز استحداث أدوات تقدم فعلي ًا تنبؤات
موثوقة على نطاقات زمنية تتراوح بني األشهر والفصول ،والعقود
حتسن االستعداد وتزيد
والنطاقات الزمنية األطول ،ومن شأنها أن ّ
بشكل حاسم املُ َهل املتاحة التخاذ تدابير وقائية.
آثار اجلفاف على املاشية

إتاحة التفاعل العاملي:
املرفق العاملي للمعلومات اخلاصة باألرصاد اجلوية الزراعية ()WAMIS
يجب نشر املعارف العلمية في شكل مالئم وميكن استخدامه
من قبل صانعي القرارات املختصني .ومن العوامل األساسية
في هذه املسألة أن تستند اخلدمة إلى احتياجات جماعة
املستخدمني وتالئم االحتياجات احمللية ،وأن تستند املوارد
إلى التعاون والتشاور مع الشركاء واألطراف املعنية .وغالب ًا
ما توفر خدمات اإلرشاد املعلومات واملعارف التي متثل
جسر ًا بني الدوائر العلمية واملستخدمني الزراعيني .وجودة
وأهمية املعلومات واملشورة الفنية املقدمة للمزارعني أمر
حيوي.

يحتاج املزارعون إلى دعم فعال في قراراتهم اخلاصة
باحملاصيل والغلة

واملرفق العاملي للمعلومات اخلاصة باألرصاد اجلوية الزراعية
( )WAMIS - www.wamis.orgمنصة حوسبة مخصصة
تتيح الوصول إلى مكتبة املوارد لدعم نظام إدارة الطقس
الزراعي واتخاذ القرارات .وهذا النظام يقدم نواجت ومعلومات
استشارية في الوقت احلقيقي للمزارعني وخلدمات اإلرشاد
ال
الزراعي عن طريق تكنولوجيا االتصال واملعلومات ،فض ً
عن املوارد واخلدمات للمرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا ( )NMHSsومقرري السياسات.
وتشمل اإلجنازات املتوخاة القرارات اخلاصة بغرس بذور
محددة أو بالزراعة اليومية ،استناداً إلى بيانات الطقس واملناخ؛
أو التخطيط على املدى الطويل على أساس التوقعات املوسمية
والتنبؤات املناخية .وميكن استخدام النتائج في تقدمي توصيات
خاصة بالسياسات العامة بشأن توقعات الغلة .كما ميكن أن
تغير النتائج مخاطر إنتاج احملاصيل ومخاطر الغلة استناداً إلى
القرارات اخلاصة باستخدام مبيدات اآلفات وبالغرس .ويؤدي
املرفق العاملي ( )WAMISدوراً رئيسي ًا في تعزيز هذه الروابط
مع خدمات اإلرشاد الزراعي .وتعقد حلقات عمل وحلقات
دراسية بصورة دورية بني مقدمي معلومات الطقس واملناخ
واألطراف املعنية لكفالة تلبية احتياجاتهم .ويستضيف املرفق
العاملي ( )WAMISموارد تدريبية على اإلنترنت حللقات
العمل املذكورة.

املرفق العاملي للمعلومات اخلاصة باألرصاد اجلوية الزراعية ()WAMIS

التنبؤات املناخية املوسمية من أجل صنع القرارات الزراعية
أحد أهم القرارات التي ميكن أن يتخذها أي مزارع هو
حتديد احملاصيل التي سيزرعها ومتى سيزرعها .ويرجع هذا
األمر في معظم مناطق العالم إلى بدء موسم األمطار .لكن
كيف ميكن خلبراء املناخ أن يعرفوا ماهية موسم األمطار
املقبل؟ وكيف ميكن أيض ًا ضمان اتساق التنبؤات املناخية
املوسمية في مختلف البلدان؟

يؤثر اجلفاف بشدة في رعاة األغنام
استهلت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOواملرافق
الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsوشركاء
آخرون في أواخر التسعينات من القرن املاضي عملية ابتكارية
تعرف باسم املنتدى اإلقليمي للتوقعات املناخية (.)RCOF
وهذه املنتديات جتمع خبراء املناخ لتقدمي توقعات مناخية
إقليمية استناداً إلى مدخالت مقدمة من املرافق الوطنية

( )NMHSsواملؤسسات اإلقليمية واملنتجني العامليني
للتنبؤات املناخية .واالتساق في الوصول إلى املعلومات
املناخية وتفسيرها مكفول في البلدان التي لديها خصائص
مناخية مشتركة – مثل املوسميات في جنوب آسيا –
للزبائن في القطاعات املختلفة مثل الزراعة واألمن الغذائي،
وموارد املياه ،وإنتاج الطاقة وتوزيعها ،والصحة العامة ،واحلد
من مخاطر الكوارث والتصدي لها ،والتوعية واالتصال.
وفي كثير من املناطق ُيسهم املستخدمون املستفيدون من
املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية ( )RCOFsفي تنظيم
الدورات ويضمنون بذلك استدامتها وتلبيتها الحتياجات
املستخدمني .وقد ُطبقت هذه املعلومات في احلد من املخاطر
املتصلة باملناخ ودعم التنمية املستدامة .وسيكفل اإلطار
العاملي للخدمات املناخية ( )GFCSتوفير املوارد الالزمة
لهذه املنتديات اإلقليمية ( )RCOFsلتشغيلها وبناء قدرات
البلدان املختلفة على استخدام التوقعات املناخية املوسمية
على أفضل وجه لتعظيم الفوائد االجتماعية االقتصادية.
وتقدَّ م اآلن بانتظام في بعض املناطق التوقعات اإلقليمية للزراعة
ال
ولألمن الغذائي استناداً إلى التوقعات املناخية .وتوضح مث ً
اخلريطة الواردة على اجلانب األيسر أدناه التوقعات املناخية في
القرن األفريقي األعظم في شكل الهطول في الفترة من آذار/
مارس إلى أيار /مايو  .2008واستناداً إلى هذا ،تبني اخلريطة
الواردة على اجلانب األمين توقعات األمن الغذائي في الفترة
املمتدة من آذار /مارس إلى متوز /يوليو  ،2008والتي أعدها
نظام اإلنذار املبكر باملجاعات الذي ّ
ميكن اآلن املناطق املعرضة
للخطر بشكل كبير من اتخاذ الترتيبات.
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نواجت املنتديات اإلقليمية للتوقعات املناخية ميكن أن تساعد على حتليل مخاطر األمن الغذائي.

تعليم املزارعني كيفية تفسير اإلشارات املناخية – حلقات دراسية جوالة
إن املعلومات املناخية ،حتى وإن كانت دقيقة وموثوقة وفي
حينها فإنها تظل دون جدوى ما لم يعرف صانع القرار
الزراعي – املزارع الريفي أو العامل في اإلرشاد الزراعي
أو وزير الزراعة – كيف يفسرها أو يفهمها .ومن ثم فإن
تبليغ هذه املعلومات ونشرها أمر هام جد ًا أيض ًا ملعدي
املعلومات املناخية.

ويستخدم هذا النظام البيانات املناخية التاريخية بشكل مبسط
لتقدمي املشورة بشأن غرس احملاصيل .وميكن للمزارعني من خالل
وبناء على املشورة اخلاصة باحملاصيل زيادة غلتهم
قياس األمطار ً
ال  25ملليمتراً من األمطار على
ودخولهم .فإذا قاس املزارع مث ً
مدى عشرة أيام في  15حزيران /يونيو ،فإن التوصية تشير إلى
زراعة أنواع من احملاصيل حتتاج إلى موسم طويل .أما إذا قاس املزارع
عشرة ملليمترات فقط من األمطار على مدى عشرة أيام في 15
حزيران /يونيو ،فإن التوصية تشير إلى زراعة أنواع من احملاصيل
قصيرة املوسم .ويجري حالي ًا تنفيذ مشاريع إلعداد هذا النوع
من املساعدة لبلدان أخرى في غرب أفريقيا ،وسيساعد اإلطار
العاملي ( )GFCSبشكل كبير في هذا املسعى عن طريق التأكد
من اكتمال وسالمة البيانات املناخية التاريخية بحيث ميكن
استخدامها في منوذج احملاصيل إلعداد املشورة اخلاصة باحملاصيل.

حلقة دراسية جوالة مع املرافق الوطنية ( )NMHSsواملزارعني
في مالي
واستناداً إلى خبرة عدد من البلدان األفريقية ،شجعت املنظمة
( )WMOعلى مر السنوات املرافق الوطنية ( )NMHSsعلى
تنظيم حلقات دراسية جوالة للمزارعني بشأن الطقس واملناخ.
فهذه احللقات الدراسية تساعد على إذكاء وعي املجتمعات
الزراعية للتقدم الراهن احملرز في املعلومات اخلاصة بالطقس
واملناخ والتي ميكن أن تساعد على اتخاذ قرارات زراعية
تنفيذية .هذا ،وستساعد أيض ًا التغذية املرتدة الواردة من
املزارعني العاملني في مرافق األرصاد اجلوية ووكاالت اإلرشاد
الزراعي على تصميم نواجت أفضل يستخدمها املزارعون ،وعلى
حتسني قنوات االتصال لتقدمي املعلومات للمزارعني.
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وفي مالي تستخدم احللقات الدراسية اجلوالة لتوزيع أجهزة
بسيطة لقياس األمطار على املزارعني وتعليمهم كيفية قياس
سقوط األمطار .وقد استحدث املرفق الوطني لألرصاد اجلوية زيادة الغلة بعد تعلم كيفية قياس األمطار وتفسير آثارها على
نظام ًا ملساعدة املزارعني في مجال األرصاد اجلوية الزراعية ،الغلة.
فول سوداني
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ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باجلهة التالية:
World Meteorological Organization
Communications and Public Affairs Office
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27 – E-mail: cpa@wmo.int
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