
المنتدى العربى للتوقعات المناخية

كلمة العدد
لواء جوى/ هشام حسن طاحون-

رئيس مجلس اإلدارة

بحضور فاعل ش��اركت الهيئة العامة لألرصاد الجوية بالدورة السابعة للمنتدى العربي 

للتوقع��ات المناخية )ArabCOF-7( ف��ي الفترة من 1 إلي 3 يوني��و 2021 بالتزامن مع 

 )PRESANOD-15( الدورة الخامسة عش��رة لمنتدى التوقعات المناخية لشمال إفريقيا

 .)GCCCOF-4( والدورة الرابعة لمنتدى التوقع��ات المناخية لمجلس التعاون الخليجي

ونظرا للظروف الراهنة من انتش��ار فيروس كورونا وتطبيقا لإلجراءات االحترازية للحد من 

انتشاره والتزاما بقرارات الدولة في هذا الصدد تم عقد االجتماع عبر شبكة االنترنت. 

إلصدار  المنتديات  هذه  تهدف 
توافقية  بصوره  الفصلية  التنبؤات 
لصيف2021  المشاركة  الــدول  بين 
– أغــســطــس(  – يـــولـــيـــو  )يـــونـــيـــو 
بعد  عــن  االتــصــاالت  على  معتمدا 
ــيــمــيــة  لـــألنـــمـــاط الـــكـــبـــيـــرة واإلقــل
وكـــذلـــك عــلــى مــخــرجــات الــنــمــاذج 
وتتم  واإلحــصــائــيــة.  الديناميكية 
ــــدول  الــمــنــاقــشــات بــيــن خـــبـــراء ال
المشاركة للوصول بتنبؤات فصليه 
كل  منها  ليستفيد  اليقين  عالية 
قـــطـــاعـــات الــــــدول الـــمـــشـــاركـــة في 

الــمــنــتــديــات ومـــن ثــم اتــخــاذ كافة 
لالستفادة  المناسبة  اإلجـــــراءات 
المناخية  الــخــدمــات  مــن  الــقــصــوى 
أو كوارث  أية مخاطر  وأيضا تجنب 
مناخي  لفصل  كنتيجة  تنشأ  قــد 
يــتــخــلــلــه طــقــس ســــيء أو ظــواهــر 

جوية مدمره كالسيول مثال. 
كــرئــيــس مجلس  مــوقــعــي  ومــــن 
إدارة الهيئة العامة لألرصاد الجوية 
والـــتـــي ُتـــصـــدر الــتــنــبــؤات الــجــويــة 
والــفــصــلــيــة والــمــنــاخــيــة فـــي مصر 
خبره  وذو  مؤهل  عمل  فريق  ومعي 

علميه كبيره مع التجهيزات عالية 
المستوى من محطات أرصاد وأقمار 
صــنــاعــيــة وفــــى الـــقـــريـــب الــعــاجــل 
دعــم  ذلــــك  وفـــــوق  طــقــس  رادارات 
الــدولــة لــألرصــاد خاصة فــي اآلونــة 
دقــة  أن  أوضـــــح  أن  أحــــب  األخــــيــــرة 
تقل  ال  مصر  في  الجوية  التنبؤات 
المتقدمة  الــدول  في  مثيالتها  عن 
والمناخية  الجوية  التنبؤات  وان 
ليست رفاهية ولكنها حاجه ملحه 
وخدماتها في مناحي الحياة تعتبر 
عـــامـــل مـــؤثـــر فـــي األمـــــن الــغــذائــي 
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والري والنقل بكافة أشكاله الجوى 
والبحري والطاقة والصحة والبيئة 

وغيرها.
إلـــى تقرير  الــنــقــاشــات  وأثــمــرت 
تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه مـــن كـــل الــــدول 

المشاركة يخلص إلى االتى
الـــمـــتـــغـــيـــرات  تـــشـــيـــر مـــعـــظـــم   •
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــــغــــالف الـــجـــوي 
الــهــادئ  المحيط  فــي  والمحيطات 
االستوائي إلى نهاية ظاهرة النينيا 
الــربــيــع  أواخـــــر  خـــالل   )LaNina(
والعودة إلى ظروف تذبذب النينيو 
وفًقا  المحايدة.   ENSO الجنوبي 
الصادر  النينيا   / النينيو  لتحديث 
عــن الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة لــألرصــاد 
الـــجـــويـــة مـــــؤخـــــًرا، تــشــيــر مــعــظــم 
واإلحصائية  الديناميكية  النماذج 
لظاهرة  المحايدة  الظروف  أن  إلى 
تستمر  أن  الــمــرجــح  مـــن  الــنــيــنــيــو 
من  الشمالي.  الصيف  فصل  خــالل 
الــمــتــوقــع أن تــكــون درجــــات حـــرارة 
ســطــح الــبــحــر قــريــبــة مـــن الــمــعــدل 
الطبيعي فوق المداري للمحيطين 
األطلسي والهندي في فصل الصيف 
)يونيو ، يوليو ، أغسطس( ويعكس 

مؤشر نينو المحيط الهندي ظروًفا 
شبه محايدة ومن المتوقع أن يظل 
محايًدا خالل فصل الصيف ) يونيو 

، يوليو ، أغسطس ( لعام 2021 . 
درجة احلراره

 ، يونيو   ( الصيف  فصل  خــالل 
من   2021 لعام   ) أغسطس   ، يوليو 
الــحــرارة  درجـــات  تكون  أن  المرجح 
أعـــلـــى مـــن الــمــعــدل الــطــبــيــعــي في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
لظروف  أعــلــى  احــتــمــال  مــع  تقريًبا 
في  العادية  الظروف  من  دفًئا  أكثر 

والـــعـــراق  الـــشـــام  ودول  مــصــر  شــــرق 
العربية  الــمــمــلــكــة  مــنــاطــق  وأغــلــب 
الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة وقطر والكويت والبحرين 

والصومال وجيبوتي )الشكل 1(.
الهطول 

ظــهــور غــطــاء جــاف )الــشــكــل 2( 
مع  العربية  المنطقة  معظم  على 
األخـــذ فــي االعــتــبــار إلــى أن موسم 
الصيف ) يونيو ، يوليو ، أغسطس( 
هــو مــوســم جــاف جـــًدا مــن الناحية 

المناخية.
المتبقية،  للمناطق  بالنسبة 
ـــيـــو ،  ـــيـــو ، يـــول خــــــالل شــــهــــور يـــون
أغسطس لعام 2021 من المتوقع أن 
يكون إجمالي هطول األمطار أعلى 
أجــزاء  على  الطبيعي  الــمــعــدل  مــن 
المملكة  غــرب  جنوب  في  محدودة 
الــســعــوديــة وغـــرب اليمن  الــعــربــيــة 
إمــدادنــا  يتم  لــم  أخــضــر(.  )تظليل 
بــســيــنــاريــو مــحــدد ألغــلــب مناطق 
غرب  وشــمــال  والــســودان  موريتانيا 
سوريا وعمان ومعظم مناطق اليمن 
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  وشــرق 

والصومال وجيبوتي )الشكل 2(. الشكل 2: التوقعات املوسمية لهطول األمطار في JJA 2021 ) فصل الصيف(

الشكل 1: التنبؤات الفصلية ملتوسط   درجة احلرارة لـ JJA 2021 )فصل الصيف(
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