
 دور اإلنذار املبكر للحد من الكوارث النامجة 
 عن الطقس واملناخ



ثبسلخ أيم نهزكُّٛف يغ انزغٛشاد انًُبخٛخ... «اإلَزاس انًجكش     

 :ثبنزغٛشاد انًُبخٛخ رزًضم فٙ يذٕسٍٚ االعزشارٛجٛبد انذٔنٛخ انًزؼهمخ -
 

 .....االَجؼبصبد رمهٛم 1.

 ....يغ أصش انزغٛشاد انًُبخٛخ انزكٛف 2.

 

 

 

 



رًضم انفٛعبَبد ٔانؼٕاصف ٔانجفبف ٔانذشائك ٔيٕجبد انذش ٔغٛشْب  -

 يٍ انظٕاْش انًُبخٛخ انًزطشفخ.

 

 

 

 انًُبررغٛش رعبػف انظٕاْش انطجٛؼٛخ انًزطشفخ ثغجت 



ٔعجم ػٛشٓى ٔخبصخ فٙ دٛبح انجشش انز٘ رزؼشض نّ صٚبدح دجى انزٓذٚذ  -

(انزغٛشاد انًُبخٛخ رؤصش ػهٗ كم جٕاَت انذٛبح) انُبيٛخانجهذاٌ   

  



تسبب تغٌر المناخ فً تعرض البالد لموجات كما  -

إنتاج الزٌتون بحوالً  انخفاضالحر التً أدت إلى 

،  2021-2020خالل موسم قطاف ٪ 60-80

بحسب الدراسة التً أجرٌت فً مركز البحوث 

الزراعٌة ، مثل موسم قطف الزٌتون المحلً فً 

ألف  497)بلغ حوالً  2020 -. 2019عام 

 2021-2020بٌنما ٌتراوح المحصول فً ( طن

رغم أنه كان من ( ألف طن 200و  100)بٌن 

  (ألف طن 690)المتوقع أن ٌصل إلى 

الخمسٌن عاًما الماضٌة، رصد تقرٌر حالة الخدمات المناخٌة الذي أصدرته المنظمة العالمٌة خالل  -

تسببت فٌها أخطار تتعلق بالطقس كارثة  11000، أكثر من 2020لألرصاد الجوٌة فً أكتوبر عام 

 دوالر أمرٌكًترٌلٌونات  3.6قدرها ، وخسائر اقتصادٌة وفاة ملٌونً شخصوالمناخ والماء، وأدت إلى 



 سٌول اسوان وخسائر بشرٌة ومادٌة

 ٔخغبئش ثششٚخ ٔيبدٚخ 2020يبسط



 اإلنذار المبكز الحاجة إلى تعزيز نظم 

رجبِ رغٛشاد انًُبر ارخبر إجشاء ركُّٛفٙ يصطهخ اإلَزاس انًجكش ٚؼُٙ •

 ثبعزخذاو أَظًخ االرصبل ٔانزُجؤ

 

ٔػًهٛبد انطٕاسئ فٙ  خطػرذغٍٛ ٔ  انجٕٚخخذيبد انزُجؤ ثبألدٕال رؼضٚض •

 .دبل ٔلٕع كٕاسس

 
ػهٗ ٔجّ األسض يٍ كم شخص ْذف األيى انًزذذح ْٕ أٌ رذًٙ َُظى اإلَزاس انًجكش •

 غعٌٕ انغُٕاد انخًظ انًمجهخرطشف انطمظ انًزطشف ٔرغٛش انًُبر فٙ 

    

ٔيٍ    «إغبس عُذا٘ نهذذ يٍ يخبغش انطمظ» ة  ٚغًٗ يب اػزًذدٔ•

فٙ َظى االَزاس انًجكش ثبألخطبس انٕصٕل انٗ صٚبدح كجٛشح اْى أْذافّ 
 2030انًزؼذدح ٔرؼضٚض اعزفبدح انُبط يُٓب ثذهٕل 

 
 
 



 

 

. َفمبرٓبرؼبدل ػششح أظؼبف انًجكش َُظى اإلَزاس ػبئذاد  -  

 

فمػ يٍ دذٔصٓب عبػخ  24 لجماإلَزاس ثذذٔس ػبصفخ أٔ يٕجخ دش  -

% 30 انُبرجخ ثُغجخٚمهم األظشاس ًٚكٍ أٌ   

 

دٔالس أيشٚكٙ ػهٗ رهك انُُظى فٙ انجهذاٌ انُبيٛخ ًٚكٍ أٌ ٚؤد٘ يهٌٕٛ  800 إَفبق -

.دٔالس أيشٚكٙيهٛبس  16يهٛبساد ٔ 3 رزشأح ثٍٛرجُت خغبئش عُٕٚخ إنٗ   
 

 !فؼبل ؟اإلَزاس انًجكش 
 



األسٔاح ٔانًًزهكبد ٔاألساظٙ ٔانجُٛخ  اإلَزاس انًجكش انُبجخ َظبو ُٚمز  -

 .انطٕٚمانزذزٛخ ٔٚذػى االعزذايخ ػهٗ انًذٖ 

أَظًخ اإلَزاس انًجكش انًغؤٔنٍٛ ٔاإلداسٍٚٛ انذكٕيٍٛٛ فٙ رغبػذ  -

 .ٔرٕفٛش األيٕال ػهٗ انًذٖ انطٕٚم ٔدًبٚخ الزصبداد انذٔل، رخطٛطٓى



 خذيبد االَزاس انًجكش 

انخغبئش ٔرجُت االصيخ لجم  دذٔصٓب رمذو خذيبد االَزاس انًجكش نمطبػبد يخزهفخ نزفبدٖ 

 :ٔانًبدٚخانجششٚخ 
 

 (رطجٛك انكزشَٔٗ  –يغزمجم يصش )  انضساػخ•
 

 (دًبٚخ انشٕاغٗ) انش٘ •
 

 ( االَجؼبصبد )  انجٛئخ•
 

 انزًُٛخ انًذهٛخ•
 

 انصذخ•
 

 انغٛبدخ •
 

 ٔانطٛشاٌ  انُمم•

 
 



 

 سئٛغٛخرزعًٍ أَظًخ اإلَزاس انًجكش أسثؼخ ػُبصش  

 يزؼذدح، لبػذح ثٛبَبد يؼهٕيبد انًخبغش انًزؼذدح ، ٔانزٙ رٕفش جًغ يؼهٕيبد سصذ

 .  انكٕاسسآصبس ٔرمًٛٛبد 

 

انكشف ػٍ انًخبغش ٔيشالجزٓب ٔرذهٛهٓب ٔانزُجؤ ثٓب ٔانؼٕالت انًذزًهخ. 
 

 يٕصٕلخ ٔدلٛمخ ٔلبثهخ نهزُفٛز فٙ الصذاس رذزٚشاد لجم يصذس سعًٙ يٍ َشش ٔإثالؽ

 .انٕلذ انًُبعت
 

 ػهٗ جًٛغ انًغزٕٚبد نهشد ػهٗ انزذزٚشاد انٕاسدحاالعزجبثخ. 



 نزُجؤاد ٔاالَزاس انًجكشاانٛبد انؼًم فٗ يشكض  - 
 
 انجًٕٓسٚخيذطخ سصذ جٕٖ رغطٗ ( 150)جًغ انجٛبَبد يٍ خالل ػذد   •

 

فصم انكزم انٕٓائٛخ  -ظغػ انٕٓاء انؼهٕ٘ يغزٕٚبد   - MSLظغػ )نخشائػ انطمظ انًخزهفخ انٛذٔ٘ انزذهٛم •

 .انًُخفطػٍ انعغػ انؼبنٙ ٔانعغػ 

 

..(  انعغػ ، دسجخ انذشاسح ، انشغٕثخ ، انشٚبح ٔانًطش ، )انطمظ انًخزهفخ نؼُبصش انًُبرط انؼذدٚخ دساعخ •

 EMA (MESSIR SYSTEMS)ثبعزخذاو أَظًخ انزُجؤ انًزبدخ فٙ 

 



 انخبصخ ثبنطمظ ، ثًب فٙ رنك األلًبس انصُبػٛخ ٔدساعخ يخزهف صٕس رذهٛم . •

Vis)، IR، WV، RGB Dust، (RGB Fog 

 

انزٙ رشصذ انظٕاْش انًخزهفخ فٙ انغالف انجٕ٘ ٔرزؼشف ساداساد انطمظ صٕس رذهٛم . 

 .ػهٗ انغذت ٔإَٔاػٓب ٔكًٛبد األيطبس انًزٕلؼخ

 

 انجٛبَبد انًُبخٛخ نؼًم رُجؤاد ٔرمبسٚش يُبخٛخ يغزمجهٛخرغزخذو ثذش ػهًٙ يُظٕيّ  .

 

 انٛبد انؼًم فٗ يشكض انزُجؤاد ٔاالَزاس انًجكش   - 

 



 دٔس االداسح انؼبيخ نهزُجؤاد ٔاالَزاس انًجكش

 نهذذ يٍ يخبغش انطمظ 

 

 لجم األصيخ 

 
 دساعخ ٔرذهٛم خشائػ انطمظ-
 

 اصذاس االَزاس انًجكش -
 

 انًؼُٛخ   اسعبل االَزاساد نكبفخ انجٓبد -
 

 



 األزمةأثناء 

 تفعٌل غرف العملٌات -

 

 

 التواصل والمتابعة مع غرف االزمات-

 

 

 ساعة  24تحدٌث التنبؤ ومتابعة على مدار -



 األزمةبعد   

 اعداد التقارٌر-

  

 تجمٌع كمٌات االمطار من كل محطة -

 

 حساب كمٌات االمطار لكل الجمهورٌة-

 

 حفظ جمٌع الصور والخرائط والبٌانات -

  

 اعداد دراسات  -



الجهاتمن جمٌع والتعاون منظومة االنذار المبكر لنجاح التكاتف من البد  -  

 

 

 

 رٕصٛبد 




