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املاء ال غنى عنه الستمرار احلياة .وزيادة النمو السكاني واملد احلضري واألنشطة الصناعية والزراعية تتسبب
في زيادة الطلب على هذا املورد الطبيعي الثمني .وعلى مستوى القاعدة ،يحتاج الناس إلى اإلمداد باملياه
العذبة للشرب ،وقد أصبح هذا اإلمداد محدود ًا بشدة في مناطق من قبيل األراضي القاحلة في أمريكا اجلنوبية
وأفريقيا واملناطق اجلزرية في آسيا وأستراليا .ويجري حالي ًا استنفاد االحتياطيات من املياه اجلوفية ،ومتثل
ندرة املياه على نطاق العالم مشكلة كبرى تؤثر على ثلث السكان.
املعلومات املناخية نحو كافة قطاعات املجتمع لكفالة اتخاذ
القرارات على أساس أفضل العلوم املتوافرة .وسيوفر اإلطار
العاملي منصة دائمة للحوار بني مقدمي املعلومات املناخية – مبا
في ذلك مرافق األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا – ومستخدمي
املعلومات املناخية في قطاعات املياه واألمن الغذائي واحلد من
الكوارث والصحة.

من املرجح أن تزداد التحديات التي قد ظهرت بوادرها بالفعل،
ومنها تغير األمطار املوسمية وزيادة تقلبية املناخ وتأثيرها على
موارد املياه املتاحة ،بفعل تأثيرات تغير املناخ التي تشمل ارتفاع
مستوى سطح البحر والزيادة احملتملة في الظواهر املتطرفة مثل
الفيضانات واجلفاف .وسيكون لذلك انعكاسات بعيدة املدى
على اإلنتاج الغذائي والصحة والطاقة واإلمداد باملياه في احلضر
ولألغراض الصناعية وعلى التنوع البيولوجي .وهذا سيؤثر على
الناس والنظم اإليكولوجية والتنمية االجتماعية االقتصادية ،وتستهلك الزراعة أكثر من  75في املائة من موارد املياه العذبة
ويحتمل أن ُيع ِّرض للخطر التنمية املستدامة واجلهود املبذولة على نطاق العالم .واملعرفة املسبقة لبداية مواسم األمطار
للحد من الفقر.
واجلفاف وأماكنها وشدتها قبل البداية املتوقعة لها بفترة كافية
تساعد املزارعني على تخطيط توقيت غرس احملاصيل وحتديد
ومن املتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات حرارة املاء وأوضاع انخفاض أنواعها .كما تؤثر األحوال املناخية على كمية املياه املتوافرة
التدفق نتيجة للجفاف إلى تراجع جودة املياه .وميكن أن
يتسبب لتوليد الطاقة الكهربائية .وحتسني إدارة مخزون املاء في سدود
تقلص مخزون املياه اجلوفية في املناطق الساحلية في استرساب
املياه املاحلة في نظم اإلمداد باملياه القائمة على املياه اجلوفية .ومستودعات ومجاري مائية ومكامن للمياه اجلوفية يساعد
ال عن حتسني إدارة
وباملثل ،يؤثر ارتفاع منسوب سطح البحر في املناطق الساحلية على احلد من تقلبية موارد املياه املتاحة ،فض ً
على مكامن املياه اجلوفية ،مما يحد من توافر املياه العذبة .كما الفيضانات واجلفاف.
ميكن أن تعيد الفيضانات تنشيط الترسبات النهرية التي تتضمن
والبيانات واملعلومات املناخية تدعم تخطيط وإدارة اإلمدادات
مواد سامة.
باملياه السطحية واحلد من مخاطر الكوارث .وهذه البيانات
وحتسني تكامل إدارة املاء ميثل العنصر الرئيسي ملساعينا واملعلومات ضرورية الحتساب وتيرة ومدة األمطار الغزيرة،
الرامية إلى التكيف مع تقلبية املناخ وتغيره .ووفق ًا للجنة والهطول األقصى احملتمل ،والتنبؤ بانخفاض التدفق والفيضانات،
األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية (  )UN-Waterسيلزم وتقييم موارد املياه .واليوم أكثر من أميا وقت مضى ال غنى عن
جتمع على نطاقات أسبوعية وموسمية وسنوية
إجراء حتوالت في السياسات واستثمارات كبيرة ،ووضع هذه البيانات التي َّ
نظم أشمل ومستدامة جلمع البيانات ومراقبتها لتحسني على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي ،وتوزع على
املعارف املتوافرة بشأن املناخ واملاء وتقاسمها ،واستخالص األطراف املعنية على كافة املستويات ،إلعداد إستراتيجيات
تشغيلية إلدارة املياه ،مبا في ذلك االستعداد للفيضانات
إستراتيجيات وأنشطة للتكيف.
واجلفاف والتصدي لهما.
وهذا اإلدراك املفاهيمي يشكل األساس لإلطار العاملي
للخدمات املناخية ( )GFCSالذي حدد املاء ضمن أولوياته وللحصول على مزيد من املعلومات عن اإلطار العاملي للخدمات
العليا .ويهدف اإلطار العاملي ( )GFCSإلى تعزيز تدفق املناخية ( ،)GFCSالرجاء زيارة املوقع www.wmo.int/gfcs

إدارة الفيضانات في ظل مناخ متغير
الفيضانات ظواهر طبيعية متكررة احلدوث تنجم عن
األمطار املفرطة ،ويقترن حدوثها أحيان ًا بذوبان الثلوج
بشكل متزامن .واجلوانب املفيدة للفيضانات تتصل
بتعدد مواسم احلصاد (بنغالديش) ،واستدامة مصائد
األسماك (نهر ميكونغ) ،والري (نهر النيل) ،والتنوع
اإليكولوجي ،السيما في األراضي الرطبة مثل منطقة
أوكافانغو .غير أن الفيضانات ميكن أن تهدد احلياة وسبل
العيش ،وأن تلحق خسائر باحملاصيل واملاشية والبنية
األساسية مثل البيوت والصناعات والطرق واجلسور.

أجريت هذه التعديالت الهيكلية على أساس البيانات
التاريخية للمناخ والهيدرولوجيا ،دون مراعاة تقلبية
املناخ في املستقبل وآثارها على حدوث الفيضانات.
وفي ظل مناخ متغير رمبا تعتبر معايير التصميم السابقة
املستندة إلى السجالت التاريخية غير موثوقة لالسترشاد
بها في املستقبل :من املرجح أن تتغير شدة ووتيرة
الهطول مما يسفر عن تغير في فترات حدوث الفيضانات
ونطاقها.

املتغيرات املناخية عنصر حاسم األهمية في تدابير إدارة
الفيضانات :معرفة متغيرات األحوال اجلوية املوسمية هو
األساس الذي ِّ
ال من اإلنذار املبكر مبخاطر الفيضانات
ميكن مث ً
ورسم خرائطها .ويلزم في العقود املقبلة إدراج املعلومات
اخلاصة بتغير املناخ في تخطيط استغالل األراضي وكذلك
في املناطق احلضرية ،وفي تعديل الهيكل احلالي ،وكذلك
التدابير غير الهيكلية .وستقدم مجموعة متنوعة من اخلدمات
املناخية التي تدمج املعلومات املناخية في إدارة الفيضانات،
فوائد لتحسني أنشطة إدارة الفيضانات .ويكمن التحدي
في املستقبل في حتسني التنبؤات املناخية مع احلد من جوانب
أناس متضررون بالفيضانات
الشك في النطاقات الزمنية واملكانية التي يحتاجها مديرو
شهدت األنهار العديد من التعديالت الهيكلية مثل شؤون الفيضانات .ولذا فمن األهمية تهيئة األوضاع إلقامة
الكراء والتقوميات وإقامة السدود وأكثر من ذلك من إطار تعاوني بني دوائر املعلومات املناخية ودوائر إدارة شؤون
أجل مقاومة الفيضانات وحتسني املالحة الداخلية .وقد الفيضانات.

األسباب املعقدة للفيضانات تتطلب اتباع نهج متكامل إزاء إدارة الفيضانات
(انظر أيض ًا  )www.apfm.infoيتيح مزيداً من التفاعل بني دوائر املناخ
والفيضانات

إدارة اجلفاف في ظل مناخ متغير
ثمة اعتراف واسع النطاق بأن اجلفاف من املخاطر الطبيعية
البطيئة الظهور ،ويرجع حدوثه إلى تقلبية املناخ وتغيره،
وأيض ًا بسبب إدارة املوارد مبا ال يحقق استدامتها ،ويرجع
ذلك جزئي ًا إلى الضغط السكاني وغير ذلك من العوامل
الدميوغرافية واالجتماعية االقتصادية.
تزايد القلق في مختلف أنحاء العالم في السنوات األخيرة من
احتمال زيادة حاالت اجلفاف من حيث وتيرتها ومدتها في
مناطق لم تكن حتى اآلن معرضة للجفاف ،وذلك بسبب
تقلبية املناخ وتغيره .ويجري عادة إدارة أزمات اجلفاف في
معظم أنحاء العالم بأسلوب رد الفعل وبشكل بطيء وسيئ
التنسيق ومفكك .وبناء على ذلك ،تزداد اآلثار االقتصادية
واالجتماعية والبيئية للجفاف زيادة كبيرة على نطاق العالم.
واجلفاف هو أكثر الكوارث الطبيعية قاطبة دماراً وبفارق كبير
بسبب آثاره االجتماعية واالقتصادية الطويلة املدى .ويشير
تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
( )IPCCإلى أن العالم كان في الواقع أكثر عرضة للجفاف
خالل الـ  25عام ًا املاضية .وثمة حاجة ملحة ،سواء بسبب
التقلبية الطبيعية للمناخ أو تغير املناخ الناجم عن األنشطة
البشرية ،إلى إعداد إستراتيجيات أفضل إلدارة اجلفاف تقوم
على أساس تغيير السياسات الوطنية للجفاف وحتسني املعارف
العلمية .ويحتاج حتسني إدارة اجلفاف إلى كفالة توسيع نطاق
أوجه التصدي االجتماعي إلدارة املخاطر والتخفيف من
آثار اجلفاف .وميكن حتقيق ذلك من خالل حتسني التنسيق
اإلقليمي والعاملي للجهود املتصلة باجلفاف والتي تبذلها
املنظمات والوكاالت القائمة فيما يتعلق مبا يلي:
•
•

•

•

ظواهر اجلفاف متثل حتدي ًا للرعاة البدو في الساحل
باجلفاف استناداً إلى مدخالت من خبراء في مجاالت املاء
والزراعة والصحة لكي يستخدمها صانعو القرارات ،بدءاً
من املسؤولني احلكوميني إلى مديري شؤون املياه ووصو ًال إلى
املزارعني.
ومن أمثلة هذا النوع من األدوات هيئة مراقبة اجلفاف في
أمريكا الشمالية التي تقيم تعاون ًا بني مؤسسات متخصصة
في الزراعة واملاء واحلماية املدنية واألرصاد اجلوية من كندا
والواليات املتحدة األمريكية واملكسيك لتقدمي ناجت مراقبة
وحيد ،مما يسفر عن حتسني جهود التخطيط للجفاف
واالستعداد له وتخفيف آثاره على كل من الصعيد الوطني
واإلقليمي واحمللي.

تعميق الفهم واملدخالت العلمية إلدارة اجلفاف؛
تقييم مخاطر اجلفاف ومراقبته والتنبؤ به وإصدار
إنذارات مبكرة به؛
وضع السياسات لالستعداد للجفاف والتخفيف من
آثاره في مختلف القطاعات ،والتخطيط لذلك؛
احلد من مخاطر اجلفاف والتصدي لها.

وميكن أن توفر اخلدمات املناخية مجموعة أدوات لتقييم
اجلفاف ومراقبته والتنبؤ به ،من قبيل حتليل العوامل املناخية
الرئيسية والتقلبية املناخية لتخطيط املوارد الوطنية وإدارتها؛
التنبؤات املوسمية التي ميكن أن تشير إلى بدء أو استمرار
نوبة اجلفاف؛ إعداد وتوزيع النشرات اجلوية والنواجت اخلاصة

تكامل مؤشرات اجلفاف القاسي الذي يؤثر على الزراعة
واملوارد الهيدرولوجية على النطاق القاري .املوارد املتاحة
لهيئة مراقبة اجلفاف في أمريكا الشمالية من كندا والواليات
املتحدة األمريكية واملكسيك.

www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm

إدارة التدفق الهيدرولوجي املستجد في ظل مناخ متغير
أحد أهم الرموز املميزة لتغير املناخ هو انصهار األنهار
اجلليدية .فمنذ بداية القرن العشرين تقلص ما يصل
إلى  70في املائة من األنهار اجلليدية املدارية األفريقية،
كما اختفى ما يربو على  20في املائة من األنهار اجلليدية
األوروبية في الثالثني عام ًا املاضية.1

التغيرات في نطاق األنهار اجلليدية طوال القرن املاضي
(من املوقع
)www.worldviewofglobalwarming.org/pages/glaciers.html

املتوقعة لتغير املناخ على األنهار اجلليدية وانصهار الثلوج
واجلريان السطحي ،وما يترتب على ذلك فيما بعد من
آثار على األنشطة البشرية .وتلقى هذه األدوات الدعم من
شبكة من محطات تراقب توازنات كتل األنهار اجلليدية،
وتراكمها وخصائص انصهارها ،وديناميات حقول الثلوج،
ولهذه املعلومات أهمية حاسمة لنمذجة التغيرات احلاصلة
في حقول الثلوج واألنهار اجلليدية للتنبؤ بآثار ذلك على
موارد املياه واملجاالت ذات الصلة ،رهن ًا بتغير توافر موارد
املياه في الزمان واملكان من األنهار اجلليدية والثلوج املنصهرة.
ومراقبة الغالف اجلليدي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
( )WMOمبادرة أساسية تدعم عمليات رصد ومراقبة
األنهار اجلليدية والثلوج .واملعارف العلمية بشأن عمليات
الغالف اجلوي ،مبا في ذلك توازنات كتل األنهار اجلليدية
وانصهار الثلوج واألنهار اجلليدية وآثار ذلك على املياه –
الدورة الهيدرولوجية – وبشكل أهم في التغيرات احلاصلة
في موارد املياه ،ستشكل األساس التخاذ تدابير لتعديل
املمارسات الزراعية لتالئم تغير تدفق املياه ،ولتقدمي معلومات
كافية لتصميم وتشغيل محطات القوى املائية ،والوقاية من
الكوارث الناجمة عن فيضانات بحيرات األنهار اجلليدية،
ومساعدة املجتمعات املعتمدة على إمدادات املياه العذبة من
الثلوج واألنهار اجلليدية.

متثل الثلوج واألنهار اجلليدية أهم مخزونات العالم من املياه
العذبة .وذوبان هذه الثلوج واألنهار اجلليدية يؤدي إلى تغير
هائل في منط توافر موارد املياه ،والسيما في سالسل اجلبال
الشاهقة في العالم .ففي سلسلة جبال الهيمااليا وحدها،
يتضرر ما يزيد على مليار شخص بالتغيرات احلاصلة في
مخزون املياه املوجود في شكل ثلوج وأنهار جليدية .ونظراً
إلى أن  70في املائة تقريب ًا من موارد املياه العذبة مخزونة في
األنهار اجلليدية واجلليد ،ومعظمها في القطبني وجرينالند،
فإن زيادة االنصهار نتيجة تغير املناخ يؤدي إلى ارتفاع
مستوى سطح البحر مع ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة
في كثير من املناطق الساحلية في العالم .و ُيقال أيض ًا إن
انصهار القمم اجلليدية ،السيما في القطبني ،يعجل بعمليات
تغير املناخ بسبب انخفاض قدراتها على أن تعكس أشعة
الشمس .وال غنى عن معرفة كيف تنصهر األنهار اجلليدية
والثلوج التي تغطي عدداً من املناطق ،ومتى يحدث ذلك وما
سرعة هذا االنصهار ،من أجل التكيف على املدى الطويل
مع تغير املناخ على نطاق العالم ،وكذلك من أجل مئات
املاليني من الناس الذين يعتمدون على املناطق اجلبلية املرتفعة
باعتبارها أبراجهم املائية .وقد استحدثت عدة مبادرات على التغيرات في التدفق الهيدرولوجي ،مثل ما نراه هنا في حوض نهر
نطاق العالم أدوات للمساعدة على تقييم اآلثار املستقبلية واجنشو ،بوتان ،ميكن أن تساعد األطراف املعنية على االستعداد
للمستقبل (املركز الدولي للتنمية املتكاملة في املناطق اجلبلية
1

www.grid.unep.ch/glaciers

(geoportal.icimod.org/ScienceApplication
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