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 لخص التنفيذيالم

.  ركيزة الرصد والمراقبة واحدة من الركائز األساسية التي سيقوم عليھا نجاح اإلطار العالمي للخدمات المناخيةإن
ھذه الرصدات ولتقديم خدمات مناخية فعالة، يجب استخدام رصدات مناسبة ذات جودة وكمية مالئمتين، ويجب أن تتوفر 

وثمة حاجة إلى رصد المتغيرات الفيزيائية والكيميائية للغالف الجوي واألرض . في الوقت والمكان المناسبين
إضافة  .والمحيطات على السطح وفي الفضاء، بما في ذلك الدورات الھيدرولوجية ودورات الكربون والغالف الجليدي

ًيدة أيضا إلى توفر البيانات االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية والبيئية، ُإلى ذلك، يحتاج تقديم الخدمات المناخية المف
 المناخية الكيميائية والفيزيائية والبيانات االجتماعية واالقتصادية الرصداتويجب دمج .  لالستخدام الوطنيالسيما

ن المزارعين ومسؤولي الصحة العامة  م- ُوغيرھا من البيانات التكميلية بفعالية لكي تقدم لمستخدمي الخدمات المناخية 
 المعلومات التي تساعد في التقليل من الخسائر -ومديري الحد من مخاطر الكوارث ومديري موارد المياه ومن شابھھم 

 . الناجمة عن التغيرات والتقلبات المناخية وفي إدارة النظم الطبيعية والبشرية بفاعلية

 الرصدات في تقديم الخدمات المناخية بشكل عام، تظل مراقبة العديد من األقاليم وعلى الرغم من األھمية األساسية لتلك
وتوجد ثغرات كبيرة في نظم الرصد وخاصة في الدول النامية، وال يزال الوصول . الرئيسية والمناطق المناخية محدودة

 إلى البيانات االجتماعية وتمثل الحاجة .إلى معلومات الرصد في الوقت المناسب مشكلة في العديد من المواقع
واالقتصادية والبيولوجية والبيئية التكميلية تحديات إضافية لضمان جمع ھذه البيانات وضمان جودتھا وحفظھا وسھولة 

ويشمل  الرصد والمراقبة ھذه االحتياجات والثغرات في نظم رصد المناخركيزة ُوتحدد . ّالوصول إليھا في أنساق موحدة
ت المرتبطة بھذه الرصدات والبنية التحتية لتبادل البيانات، وتسلط الضوء على أھمية البيانات ذلك إدارة البيانا

وتقترح ھذه الخطة إجراءات  .االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية والبيئية في تطوير الخدمات المناخية الفعالة وتقديمھا
بشكل خاص على مناطق االحتياجات الكبرى في البلدان ُلمعالجة ھذه الثغرات وتلبية االحتياجات من خالل التركيز 

 من مبادئ 1فيما يخص االلتزام بالمبدأ ) SIDS(والدول الجزرية الصغيرة النامية ) LDCs(ًالنامية وأقل البلدان نموا 
 والمراقبة وتلفت الخطة االنتباه إلى أھمية أوجه الترابط بين ركيزة الرصد). GFCS(اإلطار العالمي للخدمات المناخية 

   .والركائز األخرى

إلى حد كبير على برامج الرصد واألنشطة ) GFCS(وتعتمد ركيزة الرصد والمراقبة لإلطار العالمي للخدمات المناخية 
 وتسعى ھذه الخطة إلى زيادة التركيز على برامج رصد البيانات .والمبادرات القائمة، التي يقدم عرض موجز منھا

ُمات المناخية للمستخدمين وخاصة في القطاعات الرئيسية المتمثلة في الزراعة واألمن الغذائي المطلوبة لتوفير الخد
  .  الكوارثمخاطروالصحة والمياه والحد من 

وسيتطلب تنفيذ ركيزة الرصد والمراقبة ھذه التزام الشركاء العالميين واإلقليميين والوطنيين الكامل ببرامجھا وآليات 
 العالمية لألرصاد الجوية  المنظمة : ً العالمي، يشمل الشركاء عددا من وكاالت األمم المتحدة مثلفعلى المستوى .عملھا

، )UNESCO(ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) UNEP(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )WMO(الجوية 
، ومنظمة األمم المتحدة )IMO( والمنظمة البحرية الدولية ،)IOC(واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لھا 

ً، فضال عن األنظمة التي تتشارك ھذه المنظمات في )WHO(، ومنظمة الصحة العالمية )FAO(لألغذية والزراعة 

والنظام العالمي لرصد ) GOOS(والنظام العالمي لرصد المحيطات ) GCOS(النظام العالمي لرصد المناخ : دعمھا مثل
النظام العالمي المتكامل : ًوتتضمن البرامج أيضا مبادرات تعزز إدماج أنظمة رصد مختلفة مثل ).GTOS(ألرض ا

ويتساوى مع ذلك في األھمية على المستوى الوطني  ).WIGOS(العالمية لألرصاد الجوية   للرصد التابع للمنظمة 
ووكاالت الفضاء ) NMHSs(صاد الجوية والھيدرولوجيا واإلقليمي تلك اإلسھامات التي تقدمھا المرافق الوطنية لألر

وستولى األھمية . المحلية واإلقليمية والوكاالت الوطنية المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية والوكاالت األوقيانوغرافية
ًأيضا إلسھامات الرصد المھمة التي تقدمھا المنظمات غير الحكومية والجامعات فضال عن إمكانيات تعزيز  التزام ً

  .شبكات الرصد التابعة للقطاع غير الحكومي والقطاع الخاص

وتعرض ھذه الوثيقة أنشطة التنفيذ األولية المقترحة لتلبية االحتياجات من الرصد التي تشكل نقطة التركيز األولى لخطة 
.  من مخاطر الكوارثالزراعة والصحة والموارد المائية والحد): GFCS(تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية 
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ًوتتضمن الخطة أيضا قائمة أكثر  .وسيلبي كل نشاط االحتياجات في قطاع واحد على األقل من ھذه القطاعات األربعة
 .استفاضة من األنشطة ذات الصلة التي سيسعى الشركاء إلى تنفيذھا في فترة زمنية أطول

ت المناخية الكيميائية والفيزيائية، ھناك حاجة واضحة وفي حين قد يتطلب األمر رصدات ألنواع جديدة من المتغيرا
وألنه يتعذر إنجاز كل ما ھو ضروري  .لزيادة الكثافة المكانية والزمانية لرصد المتغيرات نفسھا التي تجري مراقبتھا

ة تأھيل ، سينصب التركيز األولي على إعاد)GFCS(خالل السنوات القليلة األولى لإلطار العالمي للخدمات المناخية 
 وكفالة استدامة عمليات الرصد ًالمحطات الصامتة وتفعيل المحطات الرئيسية في المناطق التي تعاني نقصا في البيانات

ولھذه األخيرة أھمية خاصة ألن لھذه  . واستمرار عمليات الرصد الفضائية الخاصة بالمناخمن المحطات الرئيسية
وتقترح الخطة بذل المزيد من الجھود إلنقاذ البيانات  .مات المناخيةالرصدات بالتحديد دور حاسم في تحسين الخد

  .التاريخية وإدارتھا في نظم إدارة للبيانات تكون آمنة ومتاحة وذلك لالستفادة من بيانات الرصد الموجودة

ية والفيزيائية وربما مع بعض الرصدات الكيميائ(وفيما يخص البيانات االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية والبيئية 
ًوبناء على ذلك، تقترح الخطة عددا من  .، ثمة حاجة إلى المزيد من التشاور قبل اتخاذ اجراءات محددة)اإلضافية ً

األنشطة المبكرة التي يمكن تنفيذھا، تبدأ بوضع آلية تشاورية رسمية مع المستخدمين وتقييم الحاجة إلى عمليات رصد 
  .لتغير المناخيالمناخ ودور ذلك في التكيف مع ا

وتعالج ھذه المشاريع التي . وصيغت مقترحات بالمشاريع األولية تراعي االعتبارات السابقة وھي مضمنة في الخطة
 .ُطورت بالتشاور مع خبراء دوليين ومنسقي برامج الرصد، القضايا التالية وسيبدأ تنفيذھا في العامين األولين من الخطة

 إلى 6وسيبقى الكثير مما سيتعين تنفيذه في إطار زمني من  .ي الفترة األولية ف- وليس كلھا -وسينجز بعضھا 
  .سنوات 10

  إنشاء آلية رسمية للتشاور مع المستخدمين  •
  تقييم دور عمليات الرصد في التكيف مع تقلب المناخ وتغيره  •
  في البياناتًإعادة تأھيل المحطات الصامتة والمحطات الرئيسية في المناطق التي تعاني نقصا   •
  تصميم شبكات أساسية لدعم الخدمات المناخية  •
) SIDS(والدول الجزرية الصغيرة النامية ) LDCs(ًدعم تشغيل الشبكات األساسية في أقل البلدان نموا   •

  بواسطة إنشاء صندوق استئماني
  تحسين الشبكات األرضية والفضائية في قياس ھطول األمطار  •
   رصد المناخنواتجسين استكشاف بيانات ووضع مبادئ توجيھية لتح  •
 بما يشمل تحسين القياسات الكيميائية االحتباس الحراريتطوير نظام معلومات عالمي متكامل عن غازات   •

  اإلقليمي على النطاق
  ترسيخ أفضل الممارسات لتحسين عمليات رصد ومراقبة نوعية الھواء في البيئات الحضرية  •
  ية وإدارتھا بشكل مستدام في أحواض األنھار الدولية الرئيسيةئتنمية الموارد الماتوفير معلومات من أجل   •
  استرجاع البيانات على نطاق واسع ورقمنتھا، ومجانسة السجالت المناخية  •
   الضعفمواطنّمراقبة المناطق الساحلية لدعم التكيف والتعرف على   •
  يانات المتعلقة باألمن الغذائي، وإدارتھا وتبادلھاوضع آلية تنسيق ألجل جمع البيانات المناخية والب  •
   مراقبة المناخ يرتكز على الفضاءوضع آلية تنسيق لھيكل  •

وتسترعي األجزاء الختامية للخطة االنتباه إلى الحاجة إلى حشد الموارد لتمويل المبادرات المخطط لھا وإلى أھمية 
  . المخاطر ومراقبة المشروع وتقييمهُالقضايا التشغيلية التي تشمل نھج التنفيذ وإدارة
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 المقدمة  1

  والوظائف والنطاق الھدف  1.1

تحدد  و.تعرض ھذه الوثيقة خطة تنفيذية عالية المستوى لركيزة الرصد والمراقبة لإلطار العالمي للخدمات المناخية
عن لحاجة إلى بيانات مناخية  من الرصدات الداعمة للخدمات المناخية، بما في ذلك اذات األولويةالخطة االحتياجات 

 : والخطة ترمي إلى أن. الغالف الجوي والمحيطات واألرض إضافة إلى رصدات آلثار المناخ

 تحدد اإلجراءات واألنشطة الرئيسية المطلوبة لتلبية ھذه االحتياجات؛  •

ًتولي اھتماما خاصا للرصدات وإدارة البيانات المرتبطة بھا ونظم تبادل البيانات ال  • مطلوبة لدعم ً
 وھي الزراعة واألمن الغذائي، والموارد المائية، والصحة، -الخدمات في أربعة قطاعات رئيسية 

 والحد من مخاطر الكوارث؛

، بما فيھا البيانات غير المادية المتعلقة بالمناختسترعي االنتباه إلى بعض البيانات والمعلومات   •
 تطوير الخدمات المناخية؛ًاالجتماعية واالقتصادية المطلوبة أيضا ل

 .ُتحدد المنظمات التي يتوقع منھا أداء دور رائد في تطبيق ھذه اإلجراءات  •

 المناخية للخدمات العالمي اإلطار في والرصد المراقبة ركيزة إلى الحاجة  1.2

 الخدمات المناخية، دعمأن إلى ) GFCS(أشارت فرقة العمل رفيعة المستوى والتابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية 
وتوفر . يحتاج إلى رصدات عالية الجودة في النظام المناخي وإلى المتغيرات االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة
ًاإلمكانيات الحالية للرصد المناخي وتبادل البيانات أساسا قويا لتحسين الخدمات المناخية على المستوى العالمي غير أنه . ً

 العديد من  وفي ي رصدات المناخ، السيما فوق المحيطات والمناطق غير المأھولة بالسكان،  ف توجد ثغرات رئيسية
 والبيئية واالجتماعية واالقتصادية،   للمتغيرات البيولوجيةوالقياسيوھناك أوجه قصور في الرصد المنظم . البلدان النامية

 خطة ركيزة الرصد والمراقبة التابعة لإلطار ستعالجو. على نحو مالئمإلى ضمان ضمھا إلى البيانات المناخية وحاجة  
تبني على أنظمة ومبادرات المراقبة وإدارة سھذه الثغرات وأوجه القصور، و) GFCS(العالمي للخدمات المناخية 

                                                          . البيانات وتبادلھا، وتضيف تعزيزات عند الحاجة لدعم توفير الخدمات المناخية

إن الرصدات العالمية الطويلة األمد والمعايرة بدقة للمتغيرات مثل درجة حرارة الھواء وسقوط األمطار ودرجة حرارة  
 بالغة األھمية لتحديد تطور ،واألھباء الجويةاالحتباس الحراري سطح البحر ومستوى سطح البحر وتركيزات غازات 

ُ أن تسجل نظم الرصد الظروف الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المتغيرة باستمرار للغالف وينبغي. حالة مناخ األرض
الجوي والمحيطات واألرض مما يتيح إمكانية تحديد الظواھر المناخية الشديدة ومواطن الضعف الناجمة عنھا واإلسھام 

المعارف ھذه استثمارات كبيرة في مجال رصد ويتطلب بناء قاعدة . في تعزيز فھمنا ألسباب تغيرات المناخ وآثارھا
 .التغيرات البيولوجية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية

ّوقد بني سجل أدوات المناخ بشكل أساسي على رصدات الطقس السطحية التي جمعت منذ القرن التاسع عشر حتى  ُ ُ
سبر درجة عمليات  تقرن العشرين، وبدأوترسخت رصدات الھواء العلوي القائمة على البالون في منتصف ال. اآلن

وتواصلت التطورات المھمة منذ ذلك الحين في . سبعينيات القرن الماضيبداية في السواتل الحرارة والرطوبة بواسطة 
الرصدات القائمة على السطح والقائمة على الفضاء، على حد سواء، إلى جانب التحسين الكبير للقدرات إلدارة البيانات 

زال تشوبھا ثغرات كبيرة، وعرف بعض الشبكات لكن تغطية شبكة الرصد السطحي الت. والتنبؤ بھا ونمذجتھا وتحليلھا
ًانخفاضا عاما في التغطية الرصدية وإمكانية نشر الرصدات ً. 

وتشمل الرصدات الالزمة لتوفير الخدمات المناخية تلك المتصلة مباشرة باحتياجات المستخدم، مثل قياس ھطول 
د َرَمثل رصد العواصف الرعدية والب(ر ورطوبة التربة وحرارة الھواء على سطح األرض، ورصد الظواھر األمطا

ُويعد سجل . ، والرصدات الالزمة إلعداد تنبؤات مفيدة وغيرھا من التطبيقات)والضباب والتراب ونوع وكمية السحب
المستخدمة للتنبؤ بالطقس العددية  النماذج واعتماد، جلتشغيل النماذًالبيانات الرصدية أساسيا لتحديد األوضاع األولية 

وتوفر رصدات .  لإلسقاطات الطويلة األمد القائمة على سيناريوھات تغير المناخوكذلكوالتنبؤ القصير األمد بالمناخ، 
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نماذج   إلىمتغيرات المناخ باالقتران مع البيانات االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية والبيئية المالئمة، مدخالت
ومؤشرات التطبيق التي تربط الظروف المناخية بالمقاييس المھمة للمستخدم، مثل اإلصابة بالمرض وجني المحاصيل 

ُوينبغي في مثل ھذه التطبيقات، تنظيم البيانات المتعلقة بالنظم البيولوجية واالقتصادية واالجتماعية . والطلب على الطاقة
ومن األمثلة في ھذا . أو المحلية الستخالص مؤشرات يمكن استخدامھا في صنع القرارودمجھا مع الرصدات اإلقليمية 

الصدد، األيام ذات درجات الحرارة الساخنة والباردة واأليام ذات درجات الحرارة المتزايدة ومؤشرات الجفاف وبرودة 
  . بنفسجية ومؤشرات مراقبة تغير المناخالشعة فوق ألالرياح والتعرض ل

م، يتم الحصول على الرصدات الجوية وتبادلھا على أساس راسخ ويخضع إلدارة جيدة ويكون مؤمن التمويل وبشكل عا
ومع ذلك، فھناك أنواع أخرى من . ًابكات الغالف الجوي مثلما ذكر آنفعادة، على الرغم من وجود ثغرات في بعض ش

 :البيانات مطلوبة لتوفير خدمات مناخية شاملة، بما في ذلك

 ؛)المحيطات المفتوحة والمناطق الساحلية(رض والغالف الجليدي والبحر ت األرصدا  •

 ُ النظم اإليكولوجية؛رصدات  •

مثل عمليات (رصدات لمتغيرات فيزيائية وكيميائية إضافية تتخطى تلك المضمنة في رصدات الطقس   •
 ). قياس ملوثات الغالف الجوي واإلشعاعات الشمسية واألرضية

إضافة . أو استقرار التمويل /تبادل البيانات وأو /  من ھذه المتغيرات في حاجة لتعزيز جمع الرصدات ووما زال العديد
. إلى ذلك، تختلف جودة ومدة السالسل الزمنية للبيانات التاريخية الموجودة في مراكز البيانات العالمية من بلد آلخر

ويشمل ذلك إعادة تحديد الظروف . ات التاريخية وتحليلھاونتيجة لذلك، يجب أن تكرس جھود مستمرة السترجاع البيان
المناخية في العصور الجيولوجية القديمة وإعادة معالجة سجل األدوات الحديث وتحليله وتأمين استدامة الرصدات 

 )CDMS(خ ُوتوفر مبادرة نظم إدارة بيانات المنا. وتحسينھا من أجل توسيع نطاق السجالت التاريخية الحيوية في المستقبل
ّالتي تطور بفضل الجھود الدولية وبقيادة لجنة علم المناخ التابعة للمنظمة  ُ)WMO ( ًحلوال تكنولوجية لألرشفة الحديثة

ويجب مساعدة المرافق الوطنية . واالسترجاع السريع للسالسل الزمنية المناخية التاريخية وفي الوقت شبه الحقيقي
)NMHSs (الحديثة إلدارة بيانات المناخ بشكل مستدامنظمالًدول نموا وتشجيعھا على استخدام في الدول النامية وأقل ال . 

ومع ذلك، أظھرت عمليات الرصد الفضائية . ومن أوجه القصور المحددة غياب أي نظام دائم لمراقبة المناخ من الفضاء
اس والغطاء الثلجي ورطوبة التربة قدرة على اإلسھام بمعلومات قيمة عن متغيرات المناخ المھمة مثل معامل االنعك

ًوبناء على ذلك، ثمة حاجة أيضا إلى قياس القيمة الكمية لعمليات القياس الجديدة المتوافرة من الفضاء . وجليد البحر ً
وستتطلب معايرة نتائج . والتي لھا تطبيقات محتملة في خدمات المناخ، والتي تضمن، حيثما اقتضى األمر، مراقبة دائمة

 .العلوي، تواصل االھتمام بالبحوثالستشعار الفضائي مقارنة بالسطح العادي ورصد الھواء جھاز ا

إلى الرصدات والتنبؤات ھذه لتحويل الزمة لبيانات البيولوجية والبيئية واالجتماعية االقتصادية فإن اًوكما أشير سابقا، 
 .جني المحاصيل والطلب على الطاقةالمستخدم، مثل اإلصابة بالمرض وشواغل  أخرى تعالج نواتجمؤشرات و

تشكل السياسات التقييدية للبيانات التي يتبعھا بعض موفري البيانات واحدة من المعوقات الرئيسية التي تؤثر في و
وتكون الوكاالت المسؤولة عن إدارة البيانات وتبادلھا قد . الوصول إلى بيانات المناخ والبيانات المرتبطة به وتبادلھا

ًة سياسات خاصة بھا للبيانات، غالبا ما تستند إلى التشريعات الوطنية، وال يتسنى للعديد منھا توفير وصول وضعت عام
وينبغي اتباع سياسة حرية الولوج كمبدأ أساسي لتبادل البيانات في اإلطار العالمي للخدمات . مجاني وغير مقيد لبياناتھا

ومن ثم، ينبغي ). GFCS(ادئ اإلطار العالمي للخدمات المناخية  من مب6 كما نص عليھا المبدأ ،)GFCS(المناخية 
المجاني وغير المقيد للبيانات ) مع عدم التمييز ودون رسوم(االستمرار في تشجيع الدول على اعتماد التبادل الدولي 

عضائھا فيما لتوجيه أ 25 و40القرارين ) WMO(وعلى سبيل المثال، اعتمدت المنظمة .  ذات الصلة بالمناخنواتجوال
ًويقدم ھذان القراران نموذجا مفيدا لوضع . يتعلق بالحصول على بيانات األرصاد الجوية والھيدرولوجية وتبادلھا ً

ًسياسات أوسع نطاقا وأكثر شموال للوصول إلى البيانات وتبادلھا، تتناول جميع مكونات نظام المناخ عبر النطاقات  ً
لبات البيانات البيولوجية والبيئية واالجتماعية االقتصادية في سياق اإلطار العالمي بما في ذلك متط الجغرافية والزمنية،
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على الرغم من أن تبادل البيانات االجتماعية االقتصادية وغيرھا من البيانات أمر حساس، و). GFCS(للخدمات المناخية 
  . خدمات مناخية وطنيةًأمرا بالغ األھمية لتطويرعلى المستوى الوطني تبقى إتاحة ھذه البيانات 

  األخرى الركائز مع المشتركة الصالت  1.3

 الصلة بالبحث والمراقبة والتنبؤ  1.3.1

على األھمية الحيوية لرصدات ) GFCS(تشدد ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ في اإلطار العالمي للخدمات المناخية 
ًأسبوع إلى موسم تعتمد اعتمادا كبيرا على توافر الشروط  وتشير إلى أن التنبؤات المناخية التي تغطي فترة من ،المناخ ً

ويتوقف إحراز . األولية الدقيقة لجميع المكونات الخاصة بنظام المناخ الذي يحتوي على ذاكرة أطول من الغالف الجوي
ج النماذج ًتقدم في ھذه التنبؤات بدرجة كبيرة على رصدات أكثر شموال ال تكتفي بأن تكون الوسيلة الرئيسية إلنتا

ًالمناخية بل تشكل أيضا أساسا لفھم أفضل للظواھر والعمليات الرئيسية وتمثيلھا في شكل نماذج ، يتطلب إجراء بالمثلو. ً
وفي . البحوث في آثار المناخ الوصول إلى البيانات المناخية والبيانات البيولوجية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية

ُمرا ضروريا للتطوير المستمر لنظم الرصد وممارساته، بما في ذلك تحسين الكفاءة المقابل، يعد دعم البحوث أ ً ً
ُاالقتصادية للتكنولوجيا والتقنيات الحالية والتصميم األكثر فعالية لشبكات الرصد ونقل نظم الرصد القائمة على البحث 

ًبحاث مصدرا مھما من مصادر دعم مراقبة إضافة إلى ذلك، يبقى تمويل األ. ًإلى حالة التشغيل، حيث يكون ذلك مالئما ً
 في توفير الموارد للحصول على رصدات المحيطات وكيمياء الغالف الجوي، وبعض الرصدات المھمة السيماالمناخ، 
 . بالغالف الجليدي والغالف الجوي المتعلقة

ّوسييسر اإلطار العالمي للخدمات المناخية  ُ)GFCS (بحاث إلى قدرات الرصد التشغيلي عمليات االنتقال من مرحلة األ
وعلى سبيل المثال، لتمكين التنبؤ بالمناخ، يجب أن . ّوتسريعھا التي ستولد احتياجات ذات صلة من البحث والتطوير

ويجب . ُتتضمن نظم الرصد الحديثة متغيرات ضرورية إلنتاج النماذج المناخية عن طريق استيعاب البيانات المزدوجة
وسيسھم ذلك . في كيفية تفاعل تقلب المناخ وتغيره مع تلوث الھواء في النطاقين اإلقليمي والعالمي إجراء بحوث ًأيضا

وتتضمن مجاالت . في تحسين فھمنا للصالت بين المناخ والنظم اإليكولوجية والدورات الحيوية الكيميائية الفيزيائية
لمناخية المنسقة وتوسيع عمليات إعادة تحليل البحث األخرى ذات الصلة بركيزة الرصد إعادة معالجة البيانات ا

وسوف . ّاألرصاد الجوية والبدء في أنواع جديدة من إعادة التحليل تتوج بعمليات إعادة تحليل نظام األرض المتكامل
، مدخالت رئيسية لألنشطة )WCRP(تقدم المجموعات البحثية، مثل تلك التي ينسقھا البرنامج العالمي للبحوث المناخية 

) GCOS(وبالمثل، فإن مكونات البحث التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ . لمقترحة في مجال الرصد والمراقبةا
والنظام العالمي المتكامل للرصد ) GTOS(والنظام العالمي لرصد األرض ) GOOS(والنظام العالمي لرصد المحيطات 

)WIGOS (حقيق أھداف اإلطار العالمي للخدمات المناخية وغيرھا من برامج الرصد ستساھم على نحو مھم في ت
)GFCS (وسوف يقدم برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي . في مجاالت البحث والنمذجة والتنبؤ)GAW( كواحد ،

، والھباء الجوي وملوثات الھواء من مرحلة البحث إلى نمط االحتباس الحراريمن األمثلة، آلية انتقال رصدات غازات 
سيق بين وتؤكد االعتبارات السابقة بوضوح على الحاجة إلى تطوير الصالت الفعالة والحفاظ عليھا والتن. يتشغيل

  ).GFCS(إلطار العالمي للخدمات المناخية ركيزتي الرصد والبحث في ا

  الصلة بنظام معلومات الخدمات المناخية   1.3.2

ّة الرئيسية التي تجمع من خاللھا المعلومات عن المناخ في اآللي) CSIS(تعد ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية  ُ
 وخدمات تساعد في تنوير عمليات نواتجّالماضي والحاضر والمستقبل وتخزن وتعالج بشكل روتيني للحصول على 

قدمھا وستستند الخدمات المناخية التي ينتجھا وي. صنع القرار في إطار واسع من األنشطة والمشاريع التي تأثر بالمناخ
بشكل أساسي إلى عمليات ) GFCS(التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية ) CSIS(نظام معلومات الخدمات المناخية 

لى البيانات والمعلومات االقتصادية واالجتماعية ذات إ، وھذه العمليات المستخلصة من نواتجرصد النظام المناخي، وال
 اإلصابة بالمرض وإنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني والوفيات والخسائر الصلة بالقطاعات المعنية، مثل إحصائيات

تحديد الرصدات ) CSIS(وإلى حد ما، يترتب على ركيزة نظام معلومات الخدمات المناخية . المرتبطة بالكوارث
وأن تحدد ما المطلوبة لتطوير خدمات مناخية محددة، ويترتب على ركيزة الرصد والمراقبة أن توفر ھذه الرصدات، 
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ّلذا، ھناك حاجة ألن يقام تواصل مستمر ومنظم بين العاملين في ركيزة الرصد، . عدم توفرھا يلزم لتوفيرھا، في حال ُ
تقديم التعليقات عن مدى تلبية الرصد الجيد وأنظمة جمع ) CSIS(وأن يؤمن نظام معلومات الخدمات المناخية 
وسيتعين عليھم أن يحددوا الثغرات وأوجه القصور ). CSIS( ت المناخيةالمعلومات الحتياجات نظام معلومات الخدما

ومن خالل تحديد ما يلزم من عمليات الرصد، يمكن أن يكون نظام معلومات الخدمات المناخية . واقتراح سبل معالجتھا
)CSIS ( حلقة وصل مھمة بين ركيزة عمليات الرصد وبرنامج التواصل مع المستخدمين)UIP( احتياجات ، وكذلك

) CSIS(وعلى غرار ذلك، فحين تحتاج عمليات الرصد إلى بحوث، يمكن لنظام معلومات الخدمات المناخية . المستخدم
  .ّأن يعزز الصلة بين ركيزتي الرصد والبحث

 )UIP(الصلة ببرنامج التواصل مع المستخدمين   1.3.3

 التي توفر وسيلة) GFCS(المي للخدمات المناخية ركيزة اإلطار الع) UIP(يعتبر برنامج التواصل مع المستخدمين 
ّمنظمة للمستخدمين والباحثين فى مجال المناخ وموفري الخدمات المناخية من أجل التفاعل على المستويات العالمية 

ويحتاج مديرو شبكات الرصد التشغيلية إلى فھم متطلبات مستخدمي الرصدات، بينما يحتاج . واإلقليمية والمحلية
ومن خالل تقييم احتياجات المستخدمين، . خدمون إلى التواصل بشأن ما يحتاجونه وفھم حدود ما يمكن توفيره لھمالمست

ًستتحول العملية حتما إلى عملية تكرارية نظرا إلى التوفيق بين القدرات واالحتياجات ُوستجرى مبادرة ذات صلة . ً
ّمل تنظم في إطار برنامج النظام العالمي لرصد المناخ كجزء من خطة التنفيذ تتمثل في ورشة عمل أو عدة ورش ع ُ

  (GCOS)   ،) لمناخ للتركيز على تحديد االحتياجات الخاصة من الرصدات ألجل التكيف مع تغير ا )أدناه 2.2انظر الفقرة
 .ولتطوير الخدمات المناخية

  القدراتتطويرالصلة بركيزة   1.3.4

 والبشرية المالئمة أمرين ضروريين لتنفيذ اإلطار والفنيةاية للموارد المالية يعتبر التوافر والتطبيق المستھدف بعن
جميع مكونات نظام المناخ ) GFCS(ويتناول اإلطار العالمي للخدمات المناخية ). GFCS(العالمي للخدمات المناخية 

ًلكنه يركز أوال على مجاالت التطبيق الرئيسية األربعة التي الزراعة واألمن الغذائي،  (موذجية الننوقشت فى األمثلة ّ
من ھذا المنظور الشامل، سيؤدي تنفيذ اإلطار إلى بروز  ًوانطالقا).  والمياه،والصحة، والحد من مخاطر الكوارث

ّالحاجة إلى أنواع جديدة من البيانات البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي إما ال تجمع في الوقت الراھن أو يتم  ُ
وسيتطلب سد الثغرات ومعالجة أوجه .  أو معالجتھا أو تخزينھا بواسطة وكاالت ومؤسسات مختلفةالحصول عليھا

ُالقصور في شبكات ونظم الرصد القائمة والحصول على أنواع جديدة من الرصدات ومعالجة ھذه المعلومات ودمجھا 
على جميع ) GFCS(لمي للخدمات المناخية ًجھودا كبيرة لبناء القدرات تشمل الوكاالت والمؤسسات الشريكة لإلطار العا

ّويعتبر بناء تواصل وشراكة فعالين وضمان استدامتھما بين ركيزة الرصد . المستويات، وخاصة فى الدول النامية ُ
ً القدرات أمرا ضروريا ألى استجابة ناجحة لتحديات تطويروالمراقبة وركيزة   القدرات الناتجة عن تنفيذ اإلطار تطويرً

 .)GFCS(للخدمات المناخية العالمي 

  الثغرات وتحديد الصلة ذات القائمة الخطط  1.4

ُيقدم ھذا القسم عرضا موجزا لبعض أبرز اآلليات واألنشطة والخطط القائمة لتحديد شبكات ونظم الرصد وتنسيقھا  ً ً
 ). 1 في التذييل إضافيةتتوفر تفاصيل (

تشمل الحصول  ًا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالخطة التنفيذية للنظام العالمي لرصد المناخ دعم
وتركز على ) GFCS(على بيانات الرصد لألغراض المتوافقة مباشرة مع أغراض اإلطار العالمي للخدمات المناخية 

طاق مع مجموعة ًوتستند الخطة أيضا إلى مشاورات واسعة الن. الحاجة إلى ضم المكونات الخاصة بالنظام المناخي كافة
 من 50وتصب الخطة اھتمامھا على االحتياجات الالزمة لرصد . واسعة وتمثيلية من العلميين ومستخدمي البيانات

 ). الغالف الجوي واألرض والمحيطات(التى تغطي ثالثة مجاالت فيزيائية ) ECVs (التغيرات المناخية األساسية

 بشكل أساسي إلى تحسين خدمات المناخ مع )WCP (مناخ العالمييھدف برنامج ال )WCP(المناخ العالمي برنامج 
ًالتركيز الكافي على تفاعل المستخدم، وذلك لتسھيل تطبيقات أكثر فائدة لمعلومات المناخ وصوال إلى فوائد اجتماعية 
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اق برنامج المناخ ويتمثل نط). GFCS(جزء ال يتجزأ من اإلطار العالمي للخدمات المناخية  والبرنامج. اقتصادية مثالية
في تحديد األسس الفيزيائية لنظام المناخ الذى سيتيح التنبؤات واإلسقاطات المناخية التي تتطلب ) WCP(العالمي 

ّويطور البرنامج ھياكل تشغيلية لتوفير الخدمات المناخية، ووضع نظام عالمي أساسي للرصد قادر . مھارات متزايدة
  .ت من المعلومات المناخية، ومواصلتهبصورة كاملة على تلبية االحتياجا

ّيحلل تقلبية وتغير نظام األرض لتحديد مدى إمكانية التنبؤ بتغير المناخ   )WCRP(البرنامج العالمي للبحوث المناخية 

  . ومدى التأثير البشري على المناخ

صة بالمناخ؛ ومراقبة المناخ  الذى يشمل نطاقه البيانات والتحليالت الخا)WCSP(البرنامج العالمى لخدمات المناخ 
يساھم فى  ومتابعته والتنبؤ به؛ وتشغيل نظام المناخ ووضع البنية التحتية له؛ والتكيف مع تغير المناخ وإدارة المخاطر،

تحسين توفر البيانات الموثوقة والوصول إليھا وتطوير المعرفة فى إدارة بيانات المناخ والتحليالت الخاصة بالمناخ 
  .  والعلمية وتطوير األنشطة لدعمھا على مستوى الدولالفنيةعايير القياسية وتعريف الم

ً نفس الھيكل والدقة لمراقبة المناخ المتوفرين حاليا للمراقبة الدائمة للمناخ من الفضاء ھيكلوسينتج عن تعريف وتنفيذ 
  .لمراقبة الطقس والتنبؤ به

ّتحدث  )RRR(متطلبات االستعراض المستمر  الرصد بشكل روتينى في مجاالت التطبيق االثني عشر، وتحدد متطلبات ُ
ويشمل . من أجل تطوير نظم الرصد العالمية المرتكزة على السطح والفضاء) WMO(ُالثغرات وترشد أعضاء المنظمة 

ھا ، وغير)WMO(االستعراض تشاورات واسعة في األوساط المعنية، مع الخبراء العلميين واللجان الفنية في المنظمة 
   .من المجموعات ذات االھتمام بھذا المجال

ُ ھي إطار شامل لتطوير نظم الرصد التي ستبقى  )IP-WIGOS( خطة تنفيذ إطار النظام العالمي المتكامل للرصد
) WIGOS(ّوسيركز إطار النظام العالمي المتكامل للرصد . ّمجموعة متنوعة من المنظمات والبرامج تملكھا وتشغلھا

ًئف وآليات وأنشطة للحكومة واإلدارة تنجز بواسطة نظم الرصد المساھمة وفقا لتخصيص الموارد على على دمج وظا ُ ُ
   .المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية

ً سيوفر نظاما تعاونيا لرصد المحيطات يعتمد على مجموعة من األسس والممارسات الفضلى رصد المحيطاتإطار ً .
لمعالجة القضايا المجتمعية  ات الفيزيائية والحيوية الجغرافية الكيميائية والبيولوجية الالزمةوسيوفر ھذا النظام البيان

   .والتحقيقات العلمية

يوفر معلومات موثوقة وحسنة التوقيت عن حالة النظام المناخي في مجاالت زمنية مختلفة  مراقبة نظام المناخبرنامج  
ّ، تقيم ھامش عدم اليقين )محلية وإقليمية وعالمية(ومكانية ) ه عقديشبه شھري وشھري وموسمي وسنوي وعقدي وشب(

  . المرتبط بتلك المعلومات

 تتضمن المعدالت الشھرية من الضغط ودرجات )WWRs(قاعدة البيانات العالمية من سجالت الطقس العالمية 
ّوتحدث البيانات . د وتكوين المحطةّالحرارة والھطول، ومالحظات البيانات الشرحية للمحطة التي توثق ممارسات الرص ُ

ّ، وفي حين لبى توفير سجالت الطقس العالمية مرة كل عقد احتياجات األوساط المعنية بالمناخ 1920كل عقد منذ عام 
ًبشكل جيد جدا، تبرز الحاجة اليوم إلى نشر تلك البيانات سنويا ألجل دعم تحسين تقييم المناخ ً.  

، إن كان من خالل إنقاذ البيانات ورقمنتھا أو من خالل استكمال سين إتاحة بيانات الرصدتحُتبذل جھود مختلفة من أجل 
  . على سبيل المثال،شبكة الرصد، عبر دمج بيانات السواتل أو الشبكات التي تشغلھا الجماعات

 :يمكن تلخيص الثغرات وأوجه الخلل المھمة المتعلقة بالرصدات كما يلي

صد الجوي والشبكات التي تشمل عدم اإلبالغ من قبل بعض المحطات أوجه القصور في نظم الر  •
بسبب عدم القدرة على تأمين استدامة شبكات الرصد أو نقص التدريب والقدرات، أو أنظمة (المناخية 
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، ومحدودية قدرات االستشعار عن بعد من الفضاء أو من )اتصاالت غير مالئمة أو عوامل أخرى
 ة لبعض المتغيرات المھمة كنوعية الھواء واإلشعاع وغيرھا؛األرض، وغياب مراقبة فعال

 تشمل شبكات المحطات أوجه الضعف في التغطية الرصدية للمتغيرات األوقيانوغرافية المھمة التي  •
سية غير المكتملة لرصد التيارات المائية في المحيطات وتدفق الكتل وملوحة مياه العائمة الرأ

لبحري؛ وأوجه عدم اليقين بشأن استمرارية برامج الرصد الساتلية مثل المحيطات ومعايير الجليد ا
  وقياس االرتفاع عالي الدقة، وتغطية بارامترات الجليد البحري،االستشعار السلبي بالموجات الصغرية

 ؛)SAR(الرادار ذي الفتحة التركيبية  )LIDAR(بواسطة الجھاز الضوئي الكتشاف وتحديد المدى 

بكات الرصد األرضية، مثل رصد تصريف األنھار والمياه الجوية ومستويات البحيرات الثغرات في ش  •
والتربة المتجمدة واألنھار الجليدية والقمم الجليدية؛ وعدم وجود شبكات مخصصة لرصد رطوبة 

) FAPAR( وجزء اإلشعاع النشط الممتص بالتمثيل الضوئي) LAI(التربة ودليل المساحة الورقية 
يوية فوق األرض؛ وانعدام اليقين بشأن استمرار البعثات الفضائية التي ترصد الغطاء والكتلة الح
 األرضي؛ 

على سبيل المثال، سجالت اإلصابة (الحاجة إلى بيانات بيولوجية وبيئية واقتصادية واجتماعية تكميلية   •
لتمكين إنتاج ) بالمرض، والمحاصيل الزراعية، والطلب على الطاقة والخسائر الناجمة عن الكوارث

  التي تساعد مجتمعات المستخدم على التخطيط واإلدارة؛ نواتجالمؤشرات وغيرھا من ال

الحاجة إلى تعزيز سياسات البيانات والبنية التحتية للمعلومات لتحسين إدارة البيانات وإمكانية الوصول   •
 لمستمدة منھا؛ انواتجإلى بيانات الرصد التاريخية والبيانات األخرى ذات الصلة وال

ُالحاجة المستمرة إلى تحسين نظم الرصد المحلية واإلقليمية والعالمية لتعزيز الكفاءة وتحسين إدارة   •
ُالبيانات، بما في ذلك إيالء اھتمام متأن للحد من فقدان البيانات وعدم تجانسھا في حالة تغيير النظم  ٍ

 الرصدية أو تحسينھا؛

على سبيل المثال، مراقبة جودة (ناخ التاريخية وبيانات المستخدم القطاعية الحاجة إلى إنقاذ بيانات الم  •
لتلف، ًالمتوفرة حاليا في أوراق قابلة للتلف أو على وسائط بالية أو قابلة ل) السالسل الزمنية وتجانسھا

ًورقمنتھا ووضع إعادة التحليل التي تشكل مشروعا فنيا وعلميا مھما ً ً  . بةعلى سكة تشغيل أكثر صال ً

 والمراقبة الرصد ركيزة تنفيذ  2

  الركيزة تنفيذ نجاح أجل من والكافية الضرورية الشروط  2.1

. يتطلب التنفيذ الناجح لركيزة الرصد والمراقبة قياس جميع البيانات التي تحتاجھا خدمات المناخ وتوفيرھا على نحو دائم
 :وتتوقف تلبية تلك الشروط على عوامل عدة

ّكيانات التي تطور شبكات الرصد وتشغلھا يترتب على ال  • مثل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية (ّ
تقديم رصداتھا، وبياناتھا، ) ومعاھد البحوث والجامعات والقطاع الخاص) NMHSs(والھيدرولوجيا 

المتاحة، بموجب اتفاقات متبادلة، لتحسين )  التاريخيةنواتجبما في ذلك البيانات وال(  الرصدنواتجو
 ). GFCS(دمات المناخ وفق ما حدده اإلطار العالمي خ

لھذه الكيانات   واإلقليمية والعالميةالوطنيةيتعين أن تتيح التطورات التكنولوجية والظروف االقتصادية   •
 . جمع البيانات والرصدات وتقديمھما على المدى البعيد

 بشكل فردي أو جماعي، والتجمعات الدولية واإلقليمية تلعب ھيئات التنسيق، مثل منظمات األمم المتحدة التي تعمل إما
والوكالة ) EUMETNET(، وشبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية )GEO(مثل الفريق المعني برصدات األرض (

ًدورا تحفيزيا في تأمين كل من توفر البيانات، إلى ) ASECNA(  ومدغشقرأفريقياالمعنية بسالمة المالحة الجوية في  ً
ُوينبغي دعم آليات التأثير على تنفيذ نظم الرصد . ى حد ممكن، وشبكات الرصد المنسقة والقابلة للتشغيل المتبادلأقص

ويعد ضمان التنسيق العالمي واإلقليمي لعمليات نظام الرصد . وتطويرھا لتلبية االحتياجات العالمية واإلقليمية والوطنية
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ًوتنميتھا شرطا ضروريا آخر، إلى جانب ال شراكات القوية التي يغذيھا التعاون الوثيق بين الشركاء بغض النظر عن ً
  . الوضع االجتماعي االقتصادي أو االختالفات السياسية

 من العمل دون انقطاع لدعم توفير خدمات متكافأة في جميع نظم الرصد لتمكينھاًومن الضروري أيضا معالجة ثغرات 
  ولتلبية ھذه الشروط الشاملة. ًالء اھتمام خاص بأكثر الدول النامية والسكان ضعفاأنحاء العالم ولجميع المحتاجين، مع إي

  :بد من استيفاء الشروط الفرعية التاليةبشكل تام، ال

ّالمشاركة الفعالة للجھات التي تشغل نظم الرصد أو تنسقھا، بما في ذلك المستخدمون، في إجراء   •
 لمتطلبات البيانات وتحليل قدرات نظم الرصد؛استعراضات مستمرة ومشتركة بين القطاعات 

، اّتنفيذ معايير الرصد المتفق عليھا وأفضل الممارسات بين الجھات التي تشغل نظم الرصد أو تنسقھ  •
، مثل المنظمة للتوحيد القياسي إلى جانب التنمية المتبادلة لمعايير جديدة بالتعاون مع الھيئات الدولية

   والمكتب الدولي لألوزان والمقاييس؛ القياسي لتوحيدلالدولية 

) باستخدام معلومات من االستعراض المستمر للمتطلبات وتحليالت القدرة( في البيانات الثغراتتحديد   •
 وبناء القدرات أو تقديم الدعم الفني لسدھا؛

د، إضافة توفير التمويل الكافي والموارد البشرية وتكنولوجيا الرصد والمعلومات لتشغيل نظم الرص  •
، )بما في ذلك معايرة النظم وصيانتھا(مراقبة الجودة / إلى تنفيذ اإلجراءات الالزمة لضمان الجودة

وضمان موثوقية تقديم البيانات، وضمان كفاءات الموظفين، وضمان التسليم باستخدام صيغ قابلة 
 قت الحقيقي أو شبه الحقيقي؛للتشغيل المتبادل ونشر البيانات والمعلومات في جميع أنحاء العالم في الو

المناخ، ومراقبة جودتھا، وإدارتھا، وربطھا /تأمين القدرات داخل البلد المعني الستيعاب بيانات الرصد  •
 ؛ )CDMS(بالخدمات المناخية، وكل ذلك بواسطة قدرات مستدامة لنظام إدارة قواعد البيانات المناخية 

لنطاق إلى جميع البيانات الالزمة لتوفير الخدمات المناخية تنفيذ سياسات تتيح الوصول الحر وواسع ا  •
 بالتواتر المطلوب؛

 ضمان مالءمة المتغيرات والبيانات المرصودة مع الخدمات المناخية المطلوبة من قبل المستخدمين؛  •

 ذ ھذهّااللتزام السياسي ومساءلة الكيانات التي تشغل شبكات الرصد أو تنسقھا اللذان يساھمان في تنفي  •
 .الركيزة

 نفيذ ھذه الشروطتسنوات عديدة ل) GFCS(قد تحتاج ركيزة الرصد والمراقبة التابعة لإلطار العالمي للخدمات المناخية 
 ".تنفيذ تام"و" تنفيذ أولي "تتضمن إجراءات وينبغي بالتالي النظر في عملية تنفيذ من مرحلتين. بشكل تام

الرصد من منظور الخدمات المناخية للقطاعات األربعة التي تمثل نقطة التركيز وتناقش األجزاء التالية أھم أولويات 
لكن ينبغي التشديد على أنه سيتعين تحديد الرصدات المناخية ). GFCS(األولى لإلطار العالمي للخدمات المناخية 

مع مرور الوقت ) GFCS(مناخية اإلضافية والبيانات األخرى المتعلقة بالمناخ الالزمة لدعم اإلطار العالمي للخدمات ال
وينبغي أن يشمل تحديد ھذه . من خالل عملية تفاعلية تشمل مقدمي البيانات المناخية واألوساط المختلفة من المستخدمين

) GFCS(المتطلبات المعلومات المكتسبة أثناء المشاورات السابقة التي جرت في ظل اإلطار العالمي للخدمات المناخية 
فمن المعروف أن معظم البلدان ستتبع سياسات واضحة في مجال نشر البيانات .  والبناء عليھاوبرامج أخرى،

البيانات االقتصادية  لكن. ُاالقتصادية االجتماعية خارج الحدود الوطنية، وأن الكثير من ھذه المعلومات لن ينشر
 .مات المناخيةدحلي لتطوير الخواالجتماعية والبيولوجية والبيئية ستكون أساسية لالستخدام الوطني والم

 احتياجات نظم الرصد المھمة للزراعة واألمن الغذائي  2.1.1

أن زيادة تردد مظاھر الطقس والمناخ المتطرفة، وشدتھا وقوتھا واصلت  األمن الغذائيالخاصة ب النموذجيمثال الّيبين 
من أصناف المحاصيل المحسنة وأنظمة إدارة ًمفاقمة نقص المواد الغذائية على الرغم من التقدم التكنولوجي بدءا 

ودفعت المخاوف المتعلقة . التي عادت بالفائدة على اإلنتاجية الزراعية لدعم اتخاذ القرار ّالمزارع إلى األدوات المحسنة
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فيع إلى أن تطلب إلى فريق الخبراء ر) CFS(بالمناخ واآلثار المترتبة عليه بلجنة األمن الغذائي والتغذية العالمية 
 إعداد تقرير بشأن األمن الغذائي 2010في دورته المنعقدة في عام ) HLPE(المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية 

تيسير إجراء "إلى  ودعا تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية اللجنة. والتغيرات المناخية
وتشجيع تنفيذ مبادرة مبكرة  ،"لبيانات العالمية عن تغير المناخ واألمن الغذائيحوار بشأن الجھود المحسنة في جمع ا

بواسطة ركيزة الرصد والمراقبة إلشراك المجتمع الزراعي في تنسيق الجھود لتحديد أكثر دقة لالحتياجات من بيانات 
 . االرصد وغيرھا من البيانات المتعلقة بالمناخ وتأثيره على األمن الغذائي، وتلبيتھ

ًوتعتبر المراقبة البعيدة األمد لمتغيرات المناخ األساسية المتعلقة بتدفقات الطاقة على السطح، أمرا ضروريا إذا أردنا أن  ً
ويتطلب توفير الخدمات المناخية . نخطط إلجراء تغيرات في موقع األراضي الزراعية والمراعي ومداھا وإنتاجيتھا

، من )الزراعة واألمن الغذائيالمثال النموذجي الخاصة ب من 5 و4ين يعمل األولوّكما ھو مبين في مجالي ال(للزراعة 
 :جملة أمور أخرى، عمليات رصد من األنواع التالية

 الطقس المعيارية مثل درجة حرارة الھواء ونسبة ھطول األمطار والرطوبة رامتراتابباإلضافة إلى   •
 جمع بيانات رطوبة التربة ً الشمسية، من المھم أيضاّاتجاه الرياح والتبخر واألشعة /النسبية وسرعة

 . ستراتيجية، ومن الفضاء بحسب مقتضى الحالإودرجة حرارة التربة في محطات ذات مواقع 

على سبيل المثال، في (نباتات الغلة مؤشرات يدة األخرى للتطبيقات الزراعية تشمل الرصدات المف  •
طاء الثلجي، وأحمال الرمل والتراب، ومقاييس التبخر ، وعمق الثلج والغ)نشاط التمثيل الضوئي

 . والندى

ومن بين . تسجل الرصدات الفينولوجية تواريخ تكرار المراحل المھمة في حياة النبات والحيوان  •
األمثلة على ذلك تواريخ بعض األحداث مثل تكوين أوراق النبات واإلزھار واإلثمار وسقوط أوراق 

 .ظھور الحشراتاألشجار وھجرة الطيور و

نتاجية المحاصيل الزراعية، فإن عمليات رصد ملوثات الھواء، بما أن ملوثات الھواء تقلل من إ  •
ًوخاصة ملوثات األوزون، تعد مھمة جدا أيضا ً. 

على . ًتسھم أيضا أنواع أخرى من البيانات والمعلومات االقتصادية واالجتماعية في إنتاج الخدمات المناخية للزراعةو
 :ل المثالسبي

نتاجية المحاصيل الزراعية ومساحتھا وإنتاجھا؛ وإنتاج الثروة الحيوانية؛ بيانات عن إحصاءات إ  •
؛ )الحاجة الكيميائية لألكسجين /الملوحة، الحاجة الكيميائية األحيائية لألكسجين(ونوعية المياه 

تماعية؛ وعمليات تقييم سرعة ؛ والتأثيرات االج)أنواع الھجرة والتوسع(ومعلومات عن التنوع الحيوي 
  وتسجيلھا؛ ،التأثر، تتعلق جميعھا بتحديد آثار المناخ والمخاطر الطبيعية األخرى على الزراعة

بعض المقاييس المتعلقة بسرعة التأثر التي تشمل نوع الجنس والسن والعرق والحالة السياسية   •
بشرية ومستوى التعليم والوصول إلى الفقر والتنمية ال /واالعتماد على الزراعة ومستوى الغنى

الثروات الطبيعية والوصول إلى إمدادات بديلة للماء والعلف والوصول إلى األسواق وخط األساس 
للصحة العامة وخيارات كسب العيش والتوظيف والوصول إلى شبكات بديلة أو مكملة معنية 

ى البنية التحتية وتقلبات المناخ بالتوظيف وإلى الشبكات االجتماعية ومستوى العزلة والوصول إل
 .األساسية ومدى التعرض لحاالت سابقة من الجفاف والفيضانات ومخاطر أخرى

، تشديد تقرير فريق الخبراء رفيع )GFCS(ومن المسائل ذات األھمية بالنسبة لإلطار العالمي للخدمات المناخية 
 :لحاجة إلىًالمستوى المعني باألمن الغذائي وتغير المناخ أيضا على ا

 ؛ االحتباس الحراريتوسيع مراقبة االنبعاثات الزراعية من غازات   •

 تحسين جمع وتنسيق أفضل وتبادل دولي لبيانات المناخ واألمن الغذائي؛   •
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تعزيز خدمات األرصاد الجوية والخدمات اإلحصائية وخدمات البيانات الوطنية والدولية، بما في ذلك   •
  للبيانات الشرحية لتحقيق أقصى قدر ممكن من التضافر؛اعتماد معايير مشتركة 

نشر معلومات التنبؤ بين المزارعين لتمكينھم من التعامل مع تقلبية المناخ المتزايدة واألحداث  تحسين  •
 . المتطرفة

 االحتياجات المھمة لنظم الرصد ألغراض الصحة 2.1.2

سلسلة من الرصدات الالزمة لتوفير ) GFCS(للخدمات المناخية الصحة لإلطار العالمي المثال النموذجي الخاص بيحدد 
 : الخدمات المناخية لقطاع الصحة

ثمة حاجة للقياسات المحلية لھطول األمطار ورطوبة التربة ودرجة الحرارة في الجو ألجل التعرف   •
المحلية على خطر المالريا عن طريق ربط الصحة والمعلومات المتعلقة بالصحة برصدات في البيئة 

 . الموصلة أو غير الموصلة للنقل) سرعة تأثر السكان ونوع المسكن: مثل(وغيرھا من الظروف 

 موسمتعتبر الرصدات التاريخية للمناخ والرطوبة والتقديرات الساتلية لھطول األمطار وتاريخ بدء   •
ًفصل المقبل أمورا األمطار المتنبأ به واحتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى متطرف أثناء ال

المالريا والتھابات الجھاز التنفسي : مثل(ضرورية للمساعدة في عالج األمراض الحساسة للمناخ 
 ). الحادة والدود المعوي واإلسھال

تعتبر رصدات المتغيرات الكيميائية التي تساھم في تلوث الھواء مثل األوزون وثاني أكسيد الكبريت   •
ًء ورصدات الريح أمورا مھمة لتحديد المخاطر التي قد تھدد الجھاز وأكسيد النيتروجين واألھبا

 . التنفسي لإلنسان أو أجھزة القلب واألوعية الدموية

وبشكل عام، ثمة حاجة إلى المعلومات المتعلقة بالمتغيرات االجتماعية االقتصادية لدعم خدمات المناخ المقدمة لقطاع 
  . الصحة

للحصول على سالسل طويلة األمد بما يكفي لتوفير رصدات يومية  مكانيات المحدودةوفي كثير من المناطق، تشكل اإل
ًعائقا كبيرا أمام التحليل المناخي ألجل االحتياجات الصحية مضبوطة الجودة وينبغي توفير مثل ھذه المعلومات على . ً

آلثار الصحية تتجه إلى أن تكون وحيث أن الكثير من ا. نطاق واسع وفي توقيت جيد من أجل أن يكون لھا قيمة مثلى
.  اإلبقاء على الرصدات المناخية في نطاق محلي سواء في المناطق الحضرية أو الريفيةًمحلية، فإنه من المھم أيضا

ًوتبرز الحاجة إلى تحسينات جمة في توفر بيانات مناخية مالئمة وموثوقة على النطاق المحلي، وخصوصا في أقاليم 

تأثر بالمناخ مرتفع وحيث ال تكون المعلومات في أغلب األحيان كافية للتحليالت المحلية بالسلم  حيث الأفريقيامثل 
ًوأخيرا وليس آخرا، من المھم استرجاع البيانات التاريخية للمناخ والصحة التي ال تزال في وسائط بالية . ّالمدرج ً

وسيتيح ذلك إجراء دراسات لألسباب والنتائج بشأن المناخ والصحة وتطوير قواعد بيانات المناخ والصحة . ورقمنتھا
  . وتحليلھاالضرورية والقابلة للتبادل من أجل مراقبة المخاطر الصحية

  االحتياجات المھمة لنظم الرصد ألغراض المياه 2.1.3

ّأصبح الحصول على المياه العذبة في العديد من مناطق العالم عامال بارزا يحد من التنمية االجتماعية واالقتصادية ً ً .
 سماك في المياه الداخليةوتتحكم وفرة المياه في الممارسات الزراعية، بما في ذلك تربية الحيوانات، وتؤثر في صيد األ

وتشمل . ًوفي إمكانية الزراعة المائية، فضال عن كونھا ضرورية إلمدادات المياه المحلية والصناعة والنقل والطاقة
 :مراقبة المتغيرات المناخية المرتبطة بوفرة وجودة المياه العذبة ما يلي

 طار ودرجة الحرارة والتبخر والريح؛ الرصد المنھجي للمتغيرات المناخية الرئيسية مثل ھطول األم  •
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المراقبة المنھجية للمتغيرات الھيدرولوجية التي تحدد سمات تخزين المياه وحركتھا بما في ذلك تدفق   •
المجرى المائي وحجم تغير مياه البحيرات والمياه الجوفية ورطوبة التربة والمياه المغطاة بالجليد 

 . ھقة والمناخات الباردةوأنھار الجليد في مناطق الجبال الشا

ويتيح رصد المتغيرات المناخية تقدير جريان المياه في مناطق التفاعل بين الغالف الجوي واألرض، التي سيجري 
 حساب ميزانية - مثل تدفق المجاري المائية ورطوبة التربة -جية وتقديرھا، بينما تتيح رصدات المتغيرات الھيدرول

  .المستجمعاتالمياه في 

المتطرفة مثل ن أن تساعد ثالث خطوات رئيسية في تحسين إدارة المياه وتكيفھا، بما في ذلك إدارة الظواھر ويمك
 :الفيضانات والجفاف

على الصعيد العالمي، ھناك حاجة للمراقبة الھيدرولوجية للمتغيرات في وفرة موارد المياه والتغيرات   •
  ويمكن تنفيذ ذلك من خالل الشبكة.  محيطات العالمالتي تشمل تدفقات المياه العذبة من القارات في

 ).GTN-H(بالھيدرولوجيا    المتعلقة   لألغراض   األرض   لرصد   العالمية 

على النطاق اإلقليمي والحوضي العابر للحدود، ينبغي تنفيذ مفھوم النظام العالمي لمراقبة الدورة   •
ابعة لنظام مراقبة الدورة الھيدرولوجية عن طريق مشاريع فردية ت) WHYCOS(الھيدرولوجية 

)HYCOS (ًبناء على متطلبات متفق عليھا إقليميا وعلى مستوى الحوض ً . 

ًوعلى المستوى الوطني أخيرا، تبرز الحاجة إلى تعزيز كفاءة الخدمات الھيدرولوجية الوطنية لمراقبة   •
 . ممارسات إدارة المياه في مناخ متغيرالموارد المائية وتقييمھا والتنبؤ بالظواھر المتطرفة، وتحسين

وكما ھو الحال في مجاالت تطبيقية أخرى، من الضروري توفير معلومات عن المتغيرات االجتماعية االقتصادية لدعم 
وفي حين أن ھناك حاجة إلى المزيد من البحث لتحديد المتغيرات األكثر . تقديم الخدمات المناخية في قطاع المياه

 : الجوانب التالية أھمية مؤكدةخطورة، تكتسي

التغيرات االجتماعية واالقتصادية في أنماط استخدام المياه واستھالكھا التي نجمت عن عمليات التنمية   •
 االقتصادية واالجتماعية العامة؛

 التغيرات في الديناميات السكانية بما في ذلك حركات التحضر والھجرة السريعة؛  •

ستراتيجيات الوطنية في إدارة الموارد المائية بما في ذلك إدارة الظواھر  واإلتقييم مالءمة السياسات  •
 المتطرفة؛ 

 .القيمة المجتمعية المتصورة للمياه والقدرة على الدفع مقابل خدمات مياه متقدمة  •

ين طبيعة شبكات ً الضوء على الثغرات والتفاوتات التي غالبا ما تكون بديھية ب الخاص بالمياهالمثال النموذجيويلقي 
ُوينظر إلى ھذا على أنه مشكلة ضاغطة بالنظر إلى االنحدار . الرصد المناخي وشبكات مراقبة المياه وطريقة توزيعھا

المتزايد في حجم شبكات الرصد الجوي والھيدرولوجي وجودتھا خالل العقود األخيرة خاصة في الدول التي تتعرض 
لذا، تزداد الحاجة الماسة إلى تعزيز التنسيق بين شبكات المراقبة الجوية والمائية . لمخاطر ناجمة عن آثار المياه والمناخ

وعلى ضوء االستخدام المتزايد . من أجل إنجاز شبكات رصد مالئمة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن جودة البيانات
د أكبر لمراقبة تخزين المياه الجوفية للمياه الجوفية في االستھالك البشري في أرجاء عدة من العالم، يلزم تكريس جھ

وھذا يزيد من التأكيد على أھمية إقامة روابط وثيقة وتأمين تنسيق فعال بين ركيزة الرصد والمراقبة من جھة . وتغيرھا
  .من جھة أخرى، والحفاظ على ھذه الروابط والتنسيق بينھا) GFCS(وغيرھا من ركائز اإلطار العالمي 
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 )DRR(لمھمة لنظم الرصد ألغراض الحد من مخاطر الكوارث االحتياجات ا  2.1.4

ويؤكد . تنشأ مخاطر الكوارث عندما تتفاعل المخاطر مع أوجه الضعف الفيزيائي واالجتماعي واالقتصادي والبيئي
 : الحد من المخاطر على ما يليالمثال النموذجي الخاص ب

  اس المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية وفھمھا؛األساس المبدئي إلدارة مخاطر الكوارث بفاعلية ھو قي  •

 تعتبر معلومات المناخ ضرورية لتحليل أنماط المخاطر واتجاھاتھا؛  •

 . يجب استكمال معلومات المناخ بالبيانات والتحليالت االجتماعية االقتصادية لتقييم مواطن الضعف  •

 ومواطن الضعف واألخطار وإلى تنفيذ نظم متعددة وفعالة لذلك فإن الحاجة الواضحة إلى تطوير عملية تحليل المخاطر
تفرض متطلبات من بيانات رصد منھجية وعالية الجودة وموثوقة على نطاقات ) MHEWS(لإلنذار المبكر للمخاطر 
ولفھم مواطن الضعف وإدارة األحداث المتطرفة المرتبطة بالطقس والمناخ، يتحتم توفر سجالت . زمنية ومكانية مناسبة
إضافة إلى ذلك، وبما أن األحداث المتطرفة ھي في األغلب غير متكررة، فينبغي أن تكون ھذه . رصد ذات جودة جيدة

وإضافة إلى الرصد الھيدرولوجي والمحيطي والجوي وغيرھا من الرصدات . ًالسجالت طويلة األمد ومتجانسة وقتيا
  . جتماعية االقتصادية والتحليالت الخاصة بتقييم مواطن الضعفالفيزيائية، ينبغي استكمال ھذه المعلومات بالبيانات اال

  : الحد من المخاطر على وجه التحديد مايليالمثال النموذجي الخاص بوتشمل المتطلبات المرتبطة بالرصد والمراقبة من 

 رصد المخاطر التاريخية والمخاطر بالوقت الحقيقي باستبيان مكاني وزماني، بما في ذلك سجالت  •
 بيانات الشرحية ذات الصلة، إلتاحة صنع القرارات؛ ال

  األحداث المتطرفة ومراقبتھا بالوقت الحقيقي، بما في ذلك اآلثار المرتبطة بھا؛ رصد  •

 .  المتبادل للبيانات داخل الرصدات المناخية والصحية واالجتماعية واالقتصادية والبيولوجيةالتشغيل  •

كومات أن تديرھا من خالل نظم اإلنذار المبكر، والتأھب، والتخطيط القطاعي وآليات وبمعرفتھا بالمخاطر، تستطيع الح
ًويعد جمع البيانات المفقودة ضروريا أيضا ليمكن تحليل التكلفة والفائدة الذي يعطي مبررات اقتصادية . التأمين والتمويل ً ّ ُ

 . لالستثمار في نظم الحد من مخاطر الكوارث

العديد من أولويات إطار عمل ھيوغو ) GFCS(لمراقبة في اإلطار العالمي للخدمات المناخية وتتناول ركيزة الرصد وا
ًومع ذلك، سوف يتطلب توفير الدعم الفعال للحد من مخاطر الكوارث أيضا تنسيقا وثيقا مع الركائز . بشكل مباشر ً ً

ن مخاطر الكوارث من أعمال الرصد لضمان أن متطلبات األوساط المعنية بالحد م) GFCS(األخرى لإلطار العالمي 
ًوالبيانات االجتماعية االقتصادية اتضحت ولبت على النحو األمثل اعتمادا على القدرات البحثية لتعزيز تقنيات الرصد 

ة بالحد من مخاطر الكوارث وتھتم األوساط المعني. ومراقبة متغيرات جديدة وتحسين نظم تحليل البيانات وتقديمھا
ً باإلنقاذ السريع للبيانات ورقمنة سجالت المناخ نظرا للعدد الكبير من بيانات - من بين اھتمامات أخرى -ًا  بالغًااھتمام

ّوغيرھا من البيانات التي ستكون قيمة لتطوير إنذارات )   (NMHSs والھيدرولوجيا    المرافق الوطنية لألرصاد الجوية
ّتزال ھذه البيانات مخزنة في وسائط بالية وتواجه خطر وال. وارثمناخ للحد من مخاطر الكمبكرة تشغيلية تتعلق بال

  .الفقدان أو التلف

  والوطنية واإلقليمية العالمية المستويات على المحتملين الشركاء عمل آليات في المشاركة  2.2

لشركاء العالميين في مشاركة منسقة وشاملة بين ا) GFCS(يتمثل أحد العوامل الرئيسية من نجاح تنفيذ اإلطار العالمي 
ً عرضا عاما ألبرز أصحاب المصلحة المعنيين بركيزة الرصد والمراقبة، بما في 2ويقدم التذييل . واإلقليميين والوطنيين ً

 والنظام العالمي ، )WIGOS(والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة   )GCOS( النظام العالمي لرصد المناخذلك 
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ومكوناتھا اإلقليمية، ووكاالت األمم المتحدة وبرامجھا، والوكاالت الوطنية )  WHYCOS (رولوجية لرصد الدورة الھيد
  . لخإموارد الطبيعية، ومؤسسات البحث، المعنية بالبيئة وال

 والوطنية اإلقليميةو العالمية المستويات على واألنشطة المشاريع تحديد معايير  2.3

يع الرصد والمراقبة بشكل وثيق مع المبادئ التوجيھية العامة لإلطار العالمي يجب أن تتوافق معايير اختيار مشار
ً، وأن ترتبط ارتباطا مباشرا بالمجاالت األربعة ذات األولوية وھى الزراعة والصحة والحد )GFCS(للخدمات المناخية  ً

سمة ھي المحافظة على وفي ما يتعلق بشبكات ونظم رصد المناخ، فالضرورة الحا. من مخاطر الكوارث والمياه
المستوى القائم الذي يلبي المتطلبات من خدمات المناخ، خاصة منذ انخفاض تغطية الرصد في العديد من الدول في 

وينبغي بالتالي بصورة عامة أن تھدف المشاريع إلى تحسين برامج الرصد حيث تكون ضرورية . السنوات األخيرة
). GFCS( للقطاعات ذات األولوية والتنفيذ العام لإلطار العالمي للخدمات المناخية لتوفير البيانات الالزمة لدعم الخدمات

ويمكن أن تشمل ھذه التحسينات سد الثغرات في الرصد وزيادة وتيرة الرصدات، وقياس متغيرات نظام المناخ الجديدة، 
 . أو تحسين نظم االتصاالت السلكية والالسلكية لتبادل البيانات/و

سئلة المحددة التي يمكن أن تشكل معايير اختيار مشاريع الرصد والمراقبة وتصنيفھا حسب األولوية، على ومن بين األ
 :المدى القريب، ما يلي

  يوفر المشروع البيانات األكثر ضرورة لبناء القدرة على توفير الخدمات المناخية لمن ھم بحاجة إليھا؟ھل   •

ات لألنشطة ذات األولوية المرتبطة ببرنامج التواصل مع يلبي المشروع االحتياجات من البيانھل   •
  وملحق البحوث والنمذجة والتنبؤ؟)CSIS(ونظام معلومات الخدمات المناخية ) UIP(المستخدمين 

 األقل البلدان السيمايمنح المشروع األولوية لالحتياجات المباشرة للدول النامية المتأثرة بالمناخ، ھل   •
 والدول الجزرية الصغيرة؟  أفريقياًنموا، في 

 يحقق المشروع أوجه تضافر تؤمن فيھا الجھود الجماعية نتائج ال يمكن تحقيقھا من دون ذلك؟ ھل   •

 ًيبني المشروع على الشراكات القائمة عوضا عن إقامة شراكات مزدوجة؟ھل   •

لمناخ كسلعة عامة دولية ّيروج لمعلومات اوھل يشجع المشروع التبادل الحر والمفتوح لبيانات المناخ   •
 في المقام األول؟

 يمكن إنجاز المشروع خالل اإلطار الزمني والميزانية المقترحة؟ھل   •

مثل ھو أن يلبي المشروع االحتياجات في جميع النطاقات المكانية، وأن يساھم فى البيانات ذات الصلة على والوضع األ
 . الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي

تماشى مشاريع العمل القريب األجل الواردة أدناه مع قطاع على األقل من القطاعات األربعة ذات األولوية؛ وستساھم وت
شبكات المناخ ذات  في بناء القدرات اإلقليمية والوطنية من أجل توفير خدمات المناخ؛ وستتناول التحسينات المطلوبة في

 . الصلة

 ةاألولي التنفيذ ومشاريع أنشطة 2.4

ويحدد ھذا  . حاجة إلى عدد كبير من التحسينات في نظم رصد المناخ في النطاقات العالمية واإلقليمية والوطنيةثمة
 قائمة أكثر 5ويتضمن التذييل . 1.4 أولوية رئيسية للتنفيذ تتناول االحتياجات والثغرات الواردة في الفقرة 14الجزء 
 . ورھا أھمية في التنفيذ حين تتوفر الموارد باإلجراءات واألنشطة التي تكتسي بدًشموال

ً وصفا 3ويقدم التذييل . 14  اآلثار المالية المترتبة على أولويات التنفيذ األولية الـ5 من القسم 1ُوقد أدرجت في الجدول 

عايير االختيار ًواحدا على األقل من مً وتستوفي جميع ھذه األنشطة معيارا. ًأكثر تفصيال لألنشطة ذات األولوية المقترحة
   .، لكن معظمھا يستوفي أكثر من معيار واحد2.3الواردة في الفقرة 
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ويھدف بعض ھذه المشاريع إلى زيادة التشاور مع مستخدمي المعلومات المناخية من خالل برنامج التواصل مع 
البيانات االجتماعية وتأمين استدامته، لتوضيح االحتياجات المتطورة للرصدات الفيزيائية و) UIP(المستخدمين 

وتحدد مجموعة أخرى من األنشطة . واالقتصادية، وتسليط الضوء على أوجه الخلل، وتسھيل إجراءات االستجابة
ّاالحتياجات التي تم التعبير عنھا بوضوح لتحقيق كثافة أكبر في كل من المكان والزمان ألنواع من الرصدات المنتجة 

ومن ثم، يجري التركيز منذ البداية على سد الثغرات وتأمين ). ت المناخية األساسيةبما في ذلك، دون الحصر، المتغيرا(
وإذ لن يتسنى القيام بكل شيء خالل السنوات القليلة األولى من اإلطار العالمي للخدمات . استدامة شبكات الرصد القائمة

وإعادة   أعاله،2.3 لما ورد في الفقرة ًاوفق، ستمنح األولوية إلعادة تنشيط وتأھيل المحطات الصامتة GFCS)(المناخية 
ًفي المناطق التي تعاني نقصا في البيانات، ولمتابعة الجھود التكميلية فيما يتعلق بالرصد من تأھيل المحطات الرئيسية 

ُوتلبى كذلك االحتياجات العاجلة لتحسين شبكات الرصد الھيدرولوجية ومراقبة . الفضاء وكيمياء الغالف الجوي

وإضافة إلى ذلك، فإن توسيع قواعد البيانات الرصدية الالزمة لدعم التطبيقات في القطاعات الرئيسية يعني . واحلالس
ُومن ثم، يقترح أن تبذل . وجوب استخدام جميع البيانات الموجودة وإتاحتھا لموفري الخدمات المناخية ومستخدميھا ُ

وإدارتھا، والتقاط الرصدات من مصادر خارجية، مثل المجموعات  جھود متضافرة إلنقاذ البيانات التاريخية ورقمنتھا
 . المحلية، والقطاع الخاص، ومؤسسات البحث

وھذان الجدوالن األخيران يقدمان قائمة . 5من التذييل  5.2 و5.1 قائمة أوسع باألنشطة المقترحة في الجدولين وترد
ويعرض . ندما تتوفر الموارد وحسبما تقتضيه األولوياتبمشاريع إضافية يمكن تنفيذھا خالل مراحل تنفيذ الحقة ع

ًخالصة مركزة جدا للمعلومات األكثر تفصيال الواردة في الجدول رقم  5.1الجدول رقم  ً وتلفت ھذه الخالصة . 5.2ّ
شاركة االنتباه إلى النواتج المتوقعة التي ستنتج عن تنفيذ المبادرات المقترحة، وتشرح حدودھا الزمنية، وتشير إلى م

ًكما تلفت االنتباه أيضا إلى األخطار التي قد تبطئ أو حتى . الكثير من الشركاء الرئيسيين، وتقدم تقديرات أولية للتكلفة

وتتوافق جميع المشاريع المقترحة مع مبدأين على األقل من مبادئ اإلطار العالمي  .ًتؤثر سلبا على عملية التنفيذ
)GFCS (عية من عدد أكبر من التحسينات المطلوبة لنظم الرصد ذات األھمية الخاصة الثمانية وتمثل مجموعة فر

  ).GFCS(بالنسبة لإلطار العالمي 

 إنشاء آلية رسمية للتشاور مع المستخدمين  :1.1المشروع 

في إطار حلقات عمل الستثارة األفكار تنسق على نحو وثيق مع أنشطة االتصال المقترحة : الوصف  )أ(
 األربعة، يجتمع ممثلون عن أوساط المستخدمين وممثلون عن موفري عمليات وذجيةاألمثلة النمفي 

وستتسم إقامة . الرصد لمناقشة االھتمامات المشتركة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية
مع برنامج التواصل مع المستخدمين ونظام معلومات الخدمات المناخية بأھمية خاصة في  روابط

 . ياجات الرصد الضمنيةتحديد احت

، يستطيع في )GFCS ( لإلطار العالمي للخدمات المناخية8وضع آلية مستمرة تتفق والمبدأ : الھدف    )ب(
 بما في ذلك األوساط المعنية بنقاط التركيز األربع ،إطارھا الممثلون عن أوساط المستخدمين المختلفة

فري الرصدات المناخية وخدمات الحصول ، التشاور مع مو)GFCS(لخطة تنفيذ اإلطار العالمي 
عليھا المتعلقة بالبيانات االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية والبيئية ذات الصلة لتوضيح االحتياجات 

 .من البيانات على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية لتوجيه توفير الخدمات المناخية

 يف مع تقلبية المناخ وتغيره تقييم دور الرصدات في التك  :1.2المشروع 

ستنظم ورشة عمل دولية ألصحاب المصلحة المتعددين لتقييم مالءمة الرصدات لدعم : الوصف  )أ(
 .التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره، والمتطلبات المستقبلية لھذا الغرض

لحاجة إلى رصدات تحديد ا. تقييم مالءمة الرصدات لدعم التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره: األھداف  )ب(
تحديد المتطلبات . جديدة تستخدم في مراقبة الخدمات المناخية التي تلبي احتياجات التكيف، ودعمھا
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من الرصدات الالزمة لدعم البحوث في مجال التكيف كتلك التي يجريھا برنامج البحوث بشأن سرعة 
 ).WCRP(لعالمي لبحوث المناخ والبرنامج ا) PROVIA(التأثر بتغير المناخ وتأثيراته والتكيف معه 

ًإعادة تأھيل المحطات الصامتة والمحطات الرئيسية الموجودة في المناطق التي تعاني نقصا في   :2.1المشروع 
 .البيانات

ًسيعاد تأھيل المحطات الصامتة والمحطات الرئيسية الموجودة في المناطق التي تعاني نقصا : الوصف  )أ( ُ
)   GUAN  (وشبكة رصد الھواء العلوي )   GSN   (    طات شبكة الرصد السطحيفي البيانات، بما فيھا مح

في المنطقة القطبية الجنوبية، وذلك بغية تأمين استدامة الشبكات الشاملة الجوية والمحيطية واألرضية 
المرتكزة على الفضاء واألرض، بما فيھا شبكات نوعية الھواء وشبكات الغالف الجليدي، وتحسين 

ّوستطبق معايير متفق عليھا لممارسات الرصد من أجل ضمان . الشبكات وتوسيعھا بشكل عامھذه  ُ
ُوستعطى األولوية لتلك المحطات التي تكون بياناتھا ضرورية . مالءمة البيانات لألغراض المناخية
 . األربعةاألمثلة النموذجيةلتلبية احتياجات الرصد المتأتية من 

ُوسيعاد . ن توفير خدمات المناخ على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالميةإتاحة تحسي: األھداف    )ب(
ًتأھيل المحطات الصامتة والمحطات الرئيسية الموجودة في المناطق التي تعاني نقصا في البيانات، بما 

القطبية في المنطقة )   GUAN  (وشبكة رصد الھواء العلوي )   GSN   (    فيھا محطات شبكة الرصد السطحي
ّالجنوبية لتلبية االحتياجات من خدمات المناخ األساسية واالحتياجات التي عبر عنھا في كل  مثلة األُ

 .الرصدات المناخية على نطاقات زمنية ومكانية مناسبةالنموذجية الخاصة ب

 تصميم شبكات أساسية لدعم الخدمات المناخية  :2.2المشروع 

ّتصمم شبكات أساسية : الوصف  )أ( ُوتدرج ضمن خطط عالمية وإقليمية ووطنية قريبة وبعيدة ) رئيسية(ُ
، وتوسيع الشبكات الشاملة )GFCS(المدى بھدف دمج متطلبات رصد جديدة لقطاعات اإلطار العالمي 

الجوية والمحيطية واألرضية المرتكزة على الفضاء واألرض، بما فيھا شبكات نوعية الھواء وشبكات 
ن المحافظة على الشبكات الجوية والمحيطية واألرضية الشاملة التي ترتكز الغالف الجوي وحتى يمك

بما في ذلك شبكات نوعية الھواء والغالف (على السطح والفضاء وتوسيع ھذه الشبكات بصفة عامة 
ُ، فإن ھذه الشبكات األساسية ستصمم وتدمج في الخطط العالمية واإلقليمية والوطنية )الجوي المتجمد ُ

ًوسوف تراعي الشبكة المرجعية ممارسات الرصد القياسية وستدار طبقا لنظام . البعيدة المدىالقريبة و ُ
 .إدارة الجودة المتفق عليه لضمان مالءمة البيانات ألغراض المناخ

) رئيسية(ّإتاحة توفير خدمات مناخية محسنة وتشغيلية ودعمھا من خالل شبكات أساسية : األھداف    )ب(
 . دامة على النطاقات الوطنية واإلقليمية والعالميةحسنة التصميم ومست

ًساسية في أقل البلدان نموا والدول الجزرية ئماني لدعم تشغيل الشبكات األإنشاء صندوق است  :2.3مشروع ال
 الصغيرة النامية

، ينبغي تأمين األمثلة النموذجيةًسعيا إلى دعم تحسين توفير خدمات المناخ كما نوقش في : الوصف  )أ(
استدامة الشبكات الشاملة الجوية والمحيطية واألرضية المرتكزة على الفضاء واألرض، بما فيھا 
شبكات نوعية الھواء وشبكات الغالف الجوي، وتحسين ھذه الشبكات وتوسيعھا بشكل عام، إضافة إلى 

ويقع .  لالتصاالتتعزيز قدرات إدارة بيانات المناخ المعيارية التي تشمل إنقاذ البيانات والبنى التحتية
ذات الصلة في أقل ) المناخ(على عاتق المجتمع الدولي دعم تشغيل الشبكات األساسية وإدارة بيانات 

 .ًالبلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

إتاحة تحسين خدمات المناخ التشغيلية على النطاق الوطني على أن تسھم في الخدمات : األھداف  )ب(
إلدارة البيانات  عالمية من خالل دعم تشغيل الشبكات األساسية، بما فيھا النظم ذات الصلةاإلقليمية وال
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ًوبنية اتصاالت تحتية أساسية في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية بفضل ) المناخ(
 . إنشاء صندوق استئماني

 األمطارتحسين الشبكات األرضية والفضائية لقياس ھطول   :2.4المشروع 

تحسين قياس الھطول عن طريق ملء الثغرات وتحسين شبكات المراقبة المعتمدة على : الوصف  )أ(
ًالسطح والمعتمدة على الفضاء لتلبية احتياجات المستخدمين إلى بيانات أكثر دقة وأكثر تمثيال للھطول 

. األمثلة النموذجيةّددت في ُعن النطاقات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما في ذلك البيانات التي ح
 .ُوستطبق معايير متفق عليھا لممارسات المراقبة لضمان مالءمة البيانات لألغراض المناخية

ًالحصول على بيانات عن الھطول موثوقة وتمثيلية مكانيا من الشبكات الجوية والمحيطية : األھداف  )ب(

 .ت شبه الحقيقيواألرضية والشبكات التي ترتكز على السطح والفضاء بالوق

 نواتج الرصد المناخيوضع مبادئ توجيھية لتحسين استكشاف بيانات و  :2.5المشروع 

ُتطور اإلرشادات ويوفر التدريب: الوصف  )أ( ومستخدميه حول ) GFCS(للمساھمين في اإلطار العالمي  ُ
بما يتيح تحقيق منافع ً المناخية، استنادا إلى سجالت البيانات الشرحية، نواتجكيفية إيجاد الرصدات وال

ويمكن تطوير أدوات أخرى لمساعدة المستخدمين على . نواتجمن االستثمار في الرصدات وال
وعند الحصول على ھذه البيانات، ال يمكن استخدامھا إال إذا كانت صالحة . استكشاف البيانات بسھولة

ذلك في ) WMO( الجوية وتحقق المنظمة العالمية لألرصاد. للتبادل والمعالجة من دون أي لبس
ُأوساطھا الخاصة عن طريق التمثيل المعياري للبيانات، غير أن ھذا النھج يزداد تعقيدا عندما تجمع  ً

ًالمعلومات وتتبادل بين أوساط تختلف فيما بينھا اختالفا كبيرا ً وتعني الحاجة المتزايدة إلى تقارير . ُ
ًأكثر تفصيال وتواترا عن المعلومات المناخية ض رورة تحسين معايير ھذه البيانات باتباع نھج مرن ً

ّيتكيف بسھولة مع تمثيل معلومات جديدة، من دون أن يمنع المستخدمين غير القادرين بعد على 
 .االستفادة من المعلومات اإلضافية من استخدام المعلومات األخرى الواردة في نفس التقرير

 نواتجوال ستخدمين المحتملين على كيفية توصيف الرصداتتوفير اإلرشادات والتدريب للم: األھداف  )ب(
معلومات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  المناخية في سجالت البيانات الشرحية الكشفية لنظام

)WIS .( َّتحسين قابلية استخدام الرصدات المناخية عن طريق تطوير نموذج مجرد للبيانات يسمح ُ
 .  البيانات من األوساط المختلفةبالتحويل الدقيق بين مختلف صيغ

 يشمل تحسين القياسات االحتباس الحراريإنشاء نظام معلومات عالمي متكامل عن غازات   :2.6المشروع 
 الكيميائية على النطاق اإلقليمي

ُّيتطلب التكيف الفعال والموائم من حيث التكلفة فھم المعدالت المتوقعة للتغير المناخي : الوصف  )أ( ّ
ّوستجمع بيانات الرصدات األرضية والفضائية، ونمذجة دورة الكربون . النھائي لھذا التغيروالمدى  ُ

وبيانات استخدام الوقود األحفوري وبيانات استخدام األراضي بفضل التحليل الشرحي والنمذجة 
ھا  وبواليعھا وأثراالحتباس الحراريّلتوفير نظام توزيع موسع للمعلومات المتعلقة بمصادر غازات 

ًسقاطات نظام المناخ استنادا  ويمكن تحسين إ.على النطاقات الزمانية والمكانية ذات الصلة بالسياسات
إلى ھذه المعلومات لالستجابة على سبيل المثال للنداء الذي أطلقه مؤتمر القمة العالمي لألغذية التابع 

بؤ بانعدام األمن الغذائي وشدة لألمم المتحدة والذي دعا إلى وجود نظم أفضل لإلنذار المبكر والتن
 .الزراعة واألمن الغذائيالمثال النموذجي الخاص بالتأثر، كما برز في 

بفضل تحسين وفھم المعلومات المتعلقة بمصادر غازات  تحسين اإلسقاطات المناخية: األھداف  )ب(
ت وتنسيقھا ، وبواليعھا، ونقلھا، وآثارھا من خالل األبحاث وزيادة الرصدااالحتباس الحراري

 . وتحسين التحليل
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 وضع أفضل الممارسات لرصد نوعية الھواء والمراقبة في البيئات الحضرية   :2.7المشروع 

ّ، تتطلب مكافحة آثار تغير المناخ إجراء أبحاث موجھة )2008(ًوفقا لما ذكره البنك الدولي : الوصف  )أ(
ذه اآلثار والبدائل المتوفرة لتحسين قدرة على مستوى المدينة لتمكين واضعي السياسات من فھم حجم ھ

وسيتضمن ھذا المشروع دراسات حالة ترمي إلى فھم الروابط بين تلوث الھواء . المدن على التعافي
.  وآسيا وأمريكا الالتينيةأفريقياٍّوالصحة والمناخ في المجمعات الحضرية الضخمة في كل من 

النماذج ذات الصلة ومجانستھا، وإلى نشوء شبكات وسيؤدي ھذا إلى تحسين قياسات نوعية الھواء و
  .عالمية من الشراكات المؤسسية التي تدعم الخدمات المتعلقة بنوعية الھواء

وضع مبادئ توجيھية وإنشاء شبكات من مواقع تجري قياسات مضمونة الجودة لنوعية : األھداف  )ب(
ويعتبر . نع القرارن لدعم عملية صالھواء بھدف توفير معارف دقيقة عن مستويات التلوث في المد

نوعية الھواء، وحبوب اللقاح ومسببات الحساسية، وإشعاع األشعة "الصحة المثال النموذجي الخاص ب
 . عوامل تبعث على قلق خاص" فوق البنفسجية وتأثير ھذه العوامل على صحة البشر السيما في المدن

 واسع ومجانسة سجالت المناخاستعادة البيانات ورقمنتھا على نطاق   :3المشروع 

سيوفر المشروع الدعم للمبادرات العالمية واإلقليمية الرامية إلى استعادة البيانات ورقمنتھا : الوصف  )أ(
. وإنشاء مبادرات جديدة على النحو المطلوب) DARE&D&H(وتجميعھا في مجموعات متجانسة 

جراءات واألدوات الحديثة لصون السجالت والمبادرات المستھدفة ھي تلك التي تستخدم التقنيات واإل
وسيشجع المشروع على استخدام . المناخية المعرضة لخطر التلف أو الفقدان واسترجاعھا ورقمنتھا

ًھذه الوسائل في الدول النامية واألقل نموا، من خالل وسائل تشمل ورش العمل التدريبية للمرافق 
والمنظمات األخرى التي تعمل في مجال جمع ) NMHSs(الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 

لدمج البيانات  )CDMS(ويعتبر تأمين قدرات مناسبة لنظام إدارة البيانات المناخية . المعلومات المناخية
اف النھائية للمشروع ھي واألھد .ًالمنقذة في سجالت المناخ الوطنية جزءا ال يتجزأ من المشروع

ية عالية الجودة وبعيدة المدى باستبيان زمني يقاس باأليام واستخدام ھذه تمكين الوصول إلى بيانات مناخ
البيانات، وإعادة تشكيل وتقييم السلوك المتغير للعوامل المناخية المتطرفة التي تؤثر في المياه والزراعة 

 .والصحة، وتوفير قواعد بيانات مالئمة بشأن المخاطر المناخية لدعم الحد من مخاطر الكوارث

إتاحة خدمات مناخية وطنية وإقليمية وعالمية تقوم على بيانات المناخ التاريخية ودعمھا من : األھداف  )ب(
واألوساط األخرى ) NMHSs( تعزيز قدرة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ‘1’خالل 

وتجميعھا في مجموعات المعنية بالبيانات المناخية على تسريع استرجاع السجالت المناخية ورقمنتھا 
متجانسة واستخدام األدوات الحديثة ألرشفة البيانات وإدارتھا، بما في ذلك نظام إدارة البيانات المناخية 

)CDMS(إعداد مبادرة منسقة دوليا لتقييم البيانات ومجموعات البيانات ‘2’ ؛ ً)ICA&D ( للبلدان النامية
 أنشطة إنقاذ نتائجومجموعات بيانات عالية الجودة بشأن وتوفير تقييمات مناخية ًوأقل البلدان نموا 

الحد من النموذجي الخاص بمثال ال ھذا استجابة لنداء ويأتي .في جميع أنحاء العالم) DARE(البيانات 
احتساب الخسائر الناتجة عن الكوارث تعزيز استرجاع البيانات ورقمنتھا بھدف " مخاطر الكوارث لـ

 ."وتحليل كفاءة التكاليف

توفير معلومات من أجل تنمية الموارد المائية وإدارتھا بشكل مستدام في أحواض األنھار الدولية   :4المشروع 
 الرئيسية

التي ) WHYCOS(إن مبادرة النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية التابع للمنظمة : الوصف  )أ(
 إدارة الموارد المائية، توفر نواتجتطوير ّتركز على تحسين جمع البيانات وتخزينھا ونشرھا وتبادلھا و

ًفرصة لتنفيذ شبكات األرصاد الجوية الھيدرولوجية المتكاملة والشبكات المتعلقة التي تھدف تحديدا إلى 
والنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية . إدارة الموارد المائية المستدامة في ظل مناخ متغير

أنشئ لمواجھة ندرة أو انعدام البيانات ) WMO(عالمي تابع للمنظمة نظام ) WHYCOS(التابع للمنظمة 
ى بشكل أساسي إلى تدھور شبكات الرصد ُ موارد المياه العذبة وھو ما يعزوالمعلومات الدقيقة عن
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ّوينفذ البرنامج من خالل مكونات متعددة . وعدم كفاية قدرات إدارة البيانات نظام مراقبة الدورة (ُ
 4 أو 3أو على مستوى الحوض النھري الواحد، يدخل /على المستوى اإلقليمي و) الھيدرولوجية

المثال مكونات منھا في نطاق تركيز ھذا المشروع الذي يتوافق مع المشاريع التجريبية التي يتناولھا 
 . المياهالنموذجي الخاص ب

ادلھا ونشرھا واستخدامھا، تشجيع وتسھيل جمع المعلومات المتعلقة بالمياه وتحليلھا وتب: األھداف  )ب(
 . واستخدام تقنيات المعلومات الحديثة، وبناء القدرات

 ُّمراقبة المناطق الساحلية لدعم عملية التكيف وفھم مواطن الضعف  :5مشروع ال

سيساھم ھذا النشاط في معالجة نقاط الضعف الموجودة في التغطية الرصدية للمتغيرات : الوصف  )أ(
المطلوبة لمراقبة ) ECVs(المتعلقة بالمناخ والمتغيرات األساسية للمناخ ) EOV(األساسية للمحيطات 

انظر الجزء (المناطق الساحلية؛ ومن ثم، تلبية متطلبات إطار عمليات رصد المحيطات في ھذا الصدد 
مثل (ًفھما أفضل للمتغيرات التي تطرأ على البيئة الساحلية  وسيتيح ھذا النشاط). 1 والتذييل 1.4
مثل ھبوب العواصف واألمواج (والكوارث الطبيعية ) فاع مستوى مياه البحر وتآكل الشواطيءارت

وللقدرة على التنبؤ بھا، وھو ما يعود بالنفع على المجتمعات الساحلية ويوفر ) ّالعاتية ومد التسونامي
 .حماية أفضل ألرواح الناس وممتلكاتھم

 والخدمات ذات الصلة من خالل رفع نسبة إنجاز النظام تحسين مراقبة المناطق الساحلية: األھداف  )ب(
لمجال ل  التنفيذ على النحو المحدد في أھداف، بالمائة80 إلى 62العالمي األولي لرصد المحيطات من 

ويتناول البرنامج الحاجة إلى تعزيز قدرات . (JCOMM)   المشتركة الفنية للجنة للرصد البرنامجي 
النموذجي الخاص مثال اليم المعلومات الالزمة لتقييم المخاطر كما حددھا الرصد والمراقبة بھدف تقد

 . الحد من مخاطر الكوارثب

 إنشاء آلية تنسيق ألجل جمع بيانات المناخ والبيانات المتعلقة باألمن الغذائي وإدارتھا وتبادلھا  :6المشروع 

 بالمناخ وقطاع الزراعة وقطاع يھدف ھذا المشروع إلى تأمين مشاركة األوساط المعنية: الوصف  )أ(
األمن الغذائي في الجھود المنسقة لتلبية االحتياجات من البيانات المناخية والبيانات المتعلقة باألمن 

لتيسير حوار "الغذائي، بما يتوافق مع التوصية الرفيعة المستوى المقدمة للجنة األمن الغذائي والتغذية 
مثال النموذجي الوكما ورد في ". ن تغير المناخ واألمن الغذائيبشأن جھود جمع البيانات العالمية ع

األمن الغذائي، يتوقف األداء الفعال للخدمات المناخية بشكل حاسم على األوساط المعنية بكل الخاص ب
 .ًمن ھذين المجالين التي تعمل معا وتتعلم من بعضھا البعض

 المشتقة منھا، وفي نواتج وبيانات األمن الغذائي والتحقيق تحسين في جمع البيانات المناخية: األھداف  )ب(
تنسيقھا وتبادلھا على المستوى الدولي، وتعظيم جميع أوجه التضافر الممكنة من خالل اعتماد معايير 

 . البيانات والبيانات الشرحية المتفق عليھا وتحسين تحليل البيانات وقدرات التبادل

 راقبة المناخ من الفضاءإنشاء آلية تنسيق لھيكل م  :7المشروع 

لمناخ من الفضاء حجر أساس في ركيزة الرصد اّيعد وجود ھيكل مستدام ومنسق لمراقبة : الوصف  )أ(
، يدعم جميع القطاعات األربعة ذات األولوية )GFCS(لإلطار العالمي للخدمات المناخية  والمراقبة

وتساھم مجموعة كبيرة من الشركاء . وجميع المتغيرات األساسية للمناخ القابلة للرصد من الفضاء
 من خالل فريق مخصص يشمل 2011الدوليين في ھذا الھيكل، وقد بدأ التنسيق فيما بينھم في عام 

) WMO( المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وتشارك فيه وممثلي المستخدمين، السواتلمشغلي بعثة 
وتحتاج آلية ). WCRP(مي للبحوث المناخية والبرنامج العال) GCOS(والنظام العالمي لرصد المناخ 

التنسيق الدائمة إلى اتفاق بشأنھا وإنشائھا خالل السنتين القادمتين إليصال التنسيق بين نظم الرصد 
الفضائي وأنشطة المعالجة وخدمات المستخدم التي تدعم مراقبة المناخ إلى نفس المستوى الحالي 

 .القائم في مجال التنبؤ بالطقس
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 . ًاالتفاق دوليا على آلية تنسيق وإنشائھا: ھدافاأل  )ب(

 )والتنظيمية التشغيلية النواحي ذلك في بما (التنفيذ نھج  2.5

 وتلتزم بمعايير 2.1يتكون نھج التنفيذ من مراحل متعددة ويشمل مشاريع ستلبي الشروط الضرورية الموضحة في الفقرة 
وفي ما يخص العديد من أنواع الرصد التي يحتاجھا اإلطار . 2.3قرة اختيار مشاريع الرصد والمراقبة المحددة في الف

لذلك، سيتمثل نھج التنفيذ في . ، إن لم يكن معظمھا، فقد سبق وأنشئت شبكات وآليات التنسيق ھذه)GFCS(العالمي 
آليات تنسيق مناسبة، وحين ال توجد . ًالعمل مع الكيانات الموجودة حيث كان ممكنا والبناء على األنشطة الجاري تنفيذھا

ًيقترح برنامج التواصل مع المستخدمين وجوب تحديد الكيانات التنظيمية األكثر مشاركة وجمعھا معا لتتبادل وجھات 
  . فيما يتصل بالرصدات1.1وھذه ھي الغاية من المشروع . النظر حول ما ھو مطلوب وكيفية تحقيق التقدم

المشروع  (1في الجدول  والعديد من المشاريع المدرجة. ً الثغرات الكبيرة أوالُوبوجه عام، ستنفذ المشاريع التي تعالج
. الممتدة لسنتين) GFCS(من اإلطار العالمي للخدمات المناخية  ُأنشطة منفصلة ستنجز في المرحلة األولى) ً مثال1.1

 تستمر لمدة طويلة بعد المرحلة ُوستطلق في ھذه الفترة مشاريع أخرى، خاصة مشاريع سد الثغرات، لكن من المتوقع أن
 تنفيذ المجموعة األكبر من اإلجراءات واألنشطة 1وال يعوق التركيز على أنشطة التنفيذ المبينة في الجدول . األولية

تنفيذ ھذه ) GFCS(وستتولى منظمات عديدة شريكة لإلطار العالمي للخدمات المناخية . 5.2المبينة في الجدول 
 .مح به الوقت والموارداإلجراءات وفق ما يس

ّوالعديد من المشاريع التي حددت لتنفيذ مبكر تتصل بأكثر من نطاق وعلى سبيل المثال، ففي حين يتناول المشروع . ُ
ً، الشبكات المنسقة عالميا بوجه )GUAN(ورصد الھواء العلوي ) GSN(الرامي إلى تحسين شبكتي الرصد السطحي  ّ

ًالمحطات الفردية ھي أيضا إسھاما جوھريا على المستويين اإلقليمي والمحليخاص، تسھم البيانات المقدمة من  ً وتنفذ . ً
ًإقليميا، على مستوى أحواض األنھار، ولكن سيكون ھناك اھتمام )  HYCOS (مشاريع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية 

ً، وإن كانت اھتماما محليا في وتسھم قياسات ملوثات الھواء. على المستوى المحلي بقياس منسوب األنھار وصرفھا ً
  . المقام األول، في تحليالت النطاق اإلقليمي لحمل ملوثات الھواء

 ) المراقبة نجاح ذلك في بما (وتقييمھا األنشطة تنفيذ مراقبة  2.6

 ويتولى. تعد آلية المراجعة أداة مھمة إلدارة تشغيل وتطوير نظم الرصد ولتصحيح االنحرافات عن الخطط الموضوعة
عدد من الھيئات والبرامج وآليات التنسيق األممية أو المشتركة بين الحكومات أو الدولية تشغيل نظم الرصد ضمن ھذه 

والنظام العالمي ) GCOS (العالمي لرصد المناخنظام الوعلى سبيل المثال، يحظى كل من . وتقييمھا الركيزة وإدارتھا
ُلكن يتوقع بسبب االعتماد المتبادل الممكن . ة تنفيذ أنشطتھا الجاريةبآليات راسخة لمراقب) WIGOS(المتكامل للرصد 

 أن تبرز الحاجة إلى آلية مراقبة وتقييم شاملة لإلطار العالمي للخدمات ،أو الركائز المختلفة/بين أنشطة الكيانات و
وال يوجد نظام . قتضاءبھدف تقييم أداء نظم الرصد في مجملھا واتخاذ إجراءات تصحيحية عند اال) GFCS(المناخية 

وبالتالي، ستتمثل أول خطوة مفيدة في مشاركة الشركاء .  ولكن أھميته قائمة،كھذا بعد، وقد يصعب االتفاق عليه
ن في مناقشات تھدف إلى توضيح الحاجة إلى ھذا النطاق والتركيز على ھذا النظام الشامل يوأصحاب المصلحة الرئيسي

إلى توضيح الحاجة إلى نظام شامل كھذا ونطاقه وموضع تركيزه، واالستفادة من خبرة لركيزة الرصد والمراقبة تھدف 
وآليات المراجعة والتعديل ) WIGOS(والنظام العالمي المتكامل للرصد ) GCOS(نظام الرصد المناخي العالمي 

 .األخرى

 :ة الرصد والمراقبة من أجلوعلى مستوى أدنى، سيكون من الضروري مراقبة وتقييم تقدم كل مشروع يقع ضمن ركيز

 ضمان تحقيق األھداف البارزة واألھداف؛   •

ورة لضمان حسن سير والشروع بتطبيقھا عند الضر تحديد االحتياجات من اإلجراءات التصحيحية  •
 ؛تنفيذ المشروع
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ّفي األھداف الكلية للركيزة، كما حددت لتلبية االحتياجات سھام المشاريع المنجزةتقييم مدى إ  •  المبينة ُ
وستكتسي . األمثلة النموذجيةوفي ) GFCS(لإلطار العالمي للخدمات المناخية  في الركائز األخرى

مراقبة المشروع وتقييمه من قبل مديري المشروع المسؤولين أھمية حاسمة في السنتين األوليين من 
 ).GFCS(تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية 

  األنشطة نفيذت خالل المخاطر إدارة  2.7

تشمل التخفيف من المخاطر لكل مشروع ومجموعة المشاريع ذات ) RMP(سوف توضع خطة إدارة للمخاطر   
ويجب أن ترتبط خطة إدارة المخاطر . الصلة ضمن ركيزة الرصد والمراقبة في المرحلة األولية من تنفيذ المشروع

ٍوسيتعين تخصيص وقت كاف ). GFCS(خدمات المناخية للركيزة بخطة إدارة المخاطر في مجمل اإلطار العالمي لل
 :وقد جرى تحديد مجاالت المخاطر العامة التالية. ستراتيجيات الحد من المخاطرر معينة وتطوير إلتحديد مخاط

الحاجة إلى التزام جميع أصحاب المصلحة التام بتنفيذ مشاريع ھذه الركيزة ضمن اإلطار الزمني   •
 لموارد البشرية والمالية المطلوبةالمتفق عليه، وتوفير ا

الحاجة إلى قيادة مالئمة لتنفيذ اإلطار، بما في ذلك الوضوح فيما يتعلق بسلطات ومسؤوليات الكيانات   •
 واألفراد في تنفيذ المشروع

 الخطر الذي يسببه التنسيق غير المالئم للمشاريع المترابطة  •

قطاعات الزراعة والموارد المائية والصحة والحد  (الحاجة إلى تواصل فعال بين مستخدمي الخدمات  •
 لدمج البيانات االجتماعية السيماُوالكيانات التي تشغل نظم الرصد، ) من مخاطر الكوارث

 واالقتصادية في المتغيرات الفيزيائية

 انعدام الشفافية في إدارة تنفيذ المشروع أو النشاط  •

 ي ظل عدم توفر موارد بشرية ومالية كافيةاحتمال عدم مالءمة التنفيذ غير الكافي ف  •

 .أجل الحد من المخاطر المحتملة، ينبغي أن يتفق شركاء كل مشروع على خطط إدارة المخاطر ومراقبتھاومن 

 التمكين آليات  3

م ستبني ركيزة الرصد والمراقبة على برامج وأنشطة الرصد والمراقبة القائمة، بما في ذلك تلك التابعة لوكاالت األم
نسيق والتعاون وتقوية ومن عناصر التمكين الرئيسية لتنفيذ ركيزة الرصد والمراقبة تعزيز الت. المتحدة الشريكة

  .  المسائل ذات الصلة بمزيد من التفصيل4ويتناول التذييل . ستراتيجية محددة للتواصلالشراكات كإ

 الموارد حشد  4

 الثنائية التمويل وآليات والمؤسسات الخاص القطاعو الحكومات المثال سبيل على (المحلي المستوى  4.1
 )وغيرھا الدولية والوكاالت األطراف والمتعددة

والمنظمات .  بشكل كبير على توفر الموارد المالية والتكنولوجية البشريةالمرفقيعتمد تنفيذ األعمال المحددة في ھذا 
ً ھي تحديدا تلك التي 5من التذييل  5.2و 5.1ولين في الجد" أصحاب المصلحة"والكيانات األخرى الواردة في عمود 

وعند االقتضاء، ينبغي العمل على حشد الموارد على المستويات العالمية . كون لھا دور رئيسي في حشد الموارديس
ل ًوستكتسي الجھود الوطنية لحشد الموارد حتما أھمية بالغة حتى في العديد من الدو. ًواإلقليمية والوطنية في آن معا

صعوبات في تمويل أكثر من جزء صغير من احتياجات بلدانھا ستواجه ً حكومات الدول األقل نموا أنوفي حين . النامية
وعلى سبيل المثال، أكد مرفق البيئة العالمي خالل . يمكنھا مع ذلك اللجوء إلى جھات أخرىھذه البلدان فإن  ،من الرصد

على إمكانية ) COP-17(فاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الدورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراف في ات
وتوقعت الدورة . ًاستخدام كل من صندوق أقل البلدان نموا والصندوق الخاص لتغير المناخ لتلبية احتياجات نظام الرصد

لمتحدة اإلطارية بشأن تغير كذلك أن يتاح الصندوق األخضر للمناخ الذي يجري تأسيسه بواسطة عمليات اتفاقية األمم ا
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ومن شبه المؤكد . المناخ، لتمويل احتياجات التكيف في البلدان النامية بما في ذلك احتياجات تحسين الرصدات المناخية
ًأن ھناك نطاقا إضافيا للعمل من خالل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وھيئاتھا الفرعية  الھيئة الفرعية (ً

بھدف دعم اإلطار  لزيادة التمويل لتحسين الرصدات) شورة العلمية والتكنولوجية والھيئة الفرعية المعنية بالتنفيذللم
كما حث مؤتمر األطراف في عدة مناسبات . واالحتياجات األخرى المتعلقة بالمناخ) GFCS(العالمي للخدمات المناخية 

 أبدت الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ،فة إلى ذلكإضا. األطراف المشاركة على دعم تحسين نظم الرصد
ثة عن التقدم المحرز في ّوطلبت الحصول على معلومات محد) GFCS( ًكبيرا باإلطار العالمي للخدمات المناخيةً اھتماما
 .تنفيذه

 .)لخإ ة،اإلقليمي والمنظمات اإلقليمية التنمية بنوك المثال سبيل على (اإلقليمي المستوى  4.2

ًعلى المستوى اإلقليمي، يمكن أن تؤدي بنوك التنمية اإلقليمية دورا مھما ، على سبيل المثال، أصبح بنك أفريقياففي . ً
ًشريكا أساسيا فريقي التنمية األ )  التابعة لألمم المتحدةفريقياواللجنة االقتصادية ألفريقي إلى جانب مفوضية االتحاد األ(ً

  وسيصبح بمقدور المرافق الوطنية لألرصاد الجوية). ClimDev Africa (أفريقياأجل التنمية في في برنامج المناخ من 
 تقديم اقتراحات إلدراجھا في 2012ًومنظمات المناخ اإلقليمية وغيرھا، اعتبارا من بداية عام ) NMHSs(والھيدرولوجيا  

ُوستمنح االقتراحات التي تلبي ). ClimDev Africa (اأفريقيبرنامج العمل السنوي لبرنامج المناخ من أجل التنمية في 
وتعمل المنظمات اإلقليمية مثل . أولوية قصوى) GFCS(ًمتطلبات الرصد دعما لإلطار العالمي للخدمات المناخية 

والمركز المعني بتغير المناخ التابع للجماعة ) ACMAD(لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية فريقي المركز األ
 .على تيسير حشد الموارد لصالح أعضائھا) CIIFEN(والمركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو ) CCCCC(الكاريبية 

 العالمي المستوى  4.3

للمساعدة على تلبية احتياجات  على المستوى العالمي، تقع على عاتق المنظمات الدولية مسؤوليات عامة وخاصة
، )GCOS(ّوعلى سبيل المثال، يسلط النظام العالمي لرصد المناخ . م الدعمأعضائھا من التمويل، وھي قادرة على تقدي

على احتياجات ) UNFCCC(من خالل رابط التقارير الذي يجمعه باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
ًمج أيضا، على نطاق ويمكن للبرنا. من التمويل لتحسين نظم الرصد) دون الحصر(البلدان النامية على وجه الخصوص 

  . ُمحدود، أن يسعى للحصول على أموال تستخدم في البلدان النامية من خالل آلية التعاون الخاصة به

 المشاريع /لألنشطة التكلفة ملخص  5

ُ تقديرا لتكاليف مبادرات التنفذ األولية كما اقترحت ووصفت في الفقرة 1 الجدول رقم يعرض  . 3 وفي التذييل 2.4ً

ً ملخصا عن المبادرات المقترحة التي تعالج الثغرات في الرصدات واحتياجات 5من التذييل  5.1لجدول ويعرض ا
تفاصيل إضافية عن المبادرات الفردية الملخصة في  من التذييل 5.2 ّويقدم الجدول. المكونات الرئيسية من نظام الرصد

 عدد أكبر من المشاريع المقترحة لمعالجة احتياجات ًوكما أشير سابقا، اختيرت ھذه المشاريع من بين. 5.1الجدول 
وقد أعدت ھذه ). GFCS(ُتحسين نظام الرصد وذلك ألنھا اعتبرت ذات صلة خاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية 

شت في المشاريع بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين المشاركين في اآلليات والبرامج القائمة المتعلقة بنظم الرصد التي نوق
 . المرفقاألقسام السابقة من ھذا 
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  أنشطة التنفيذ األولية. 1الجدول 

 

 النشاط

القطاع 
 )قطاعات(

األولويةذات 
  التنفيذ)أولويات(أولوية 

النطاق 
الجغرافي

 المنظمات األخرى المنظمات الرائدة

التكاليف 
دوالر بال

  األمريكي
 )مليون(

إنشاء آلية عمل رسمية من أجل  1.1
  .التشاور مع المستخدمين

 

عقد مشاورات دورية مع المستخدمين  1
فھم أفضل للبيانات ما ألجل السي

واالحتياجات من النواتج من القطاعات 
 )GFCS(ذات األولوية بالنسبة لإلطار 

  .والقطاعات األخرى

جميع 
 القطاعات

تقييم دور المراقبة لمالءمة التغيرات  1.2
 .المناخية

عالمي، 
إقليمي، 
 وطني

المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية 

(WMO) 

   مليون0.1 مصالحجميع أصحاب ال
 
  

  مليون0.2

إعادة تأھيل المحطات الصامتة  2.1
والمحطات الرئيسية الموجودة في المناطق 

  . ًالتي تعاني نقصا في البيانات
 

  ماليين5

الخدمات إنشاء شبكات أساسية لدعم  2.2
  المناخية

 

  مليون1.5

دعم تشغيل الشبكات األساسية في أقل  2.3
 الجزرية الصغيرة الدولًالبلدان نموا وفي 

  بإنشاء صندوق استئمانيالنامية 
 

  مليون0.5

تحسين الشبكات األرضية القاعدة  2.4
  والفضائية القاعدة لقياس ھطول األمطار

 

 ً مليونا30

بيانات  عداد مبادئ لتحسين استكشافإ 2.5
   رصد المناخ نواتجو
 

  مليون0.7

/ ترجمة احتياجات مستخدمي 1 2
 من البيانات ) GFCS( قطاعات

والنواتج إلى متطلبات رصد معينة 
ودمجھا في قواعد الرصد األساسية 

 قصيرة المدى وطويلة المدى
 
شاملة  تأمين استدامة الشبكات ال2

الجوية والمحيطية واألرضية المرتكزة 
على الفضاء واألرض، بما فيھا شبكات 

نوعية الھواء وشبكات الغالف 
الجليدي، وتحسين ھذه الشبكات 

وتوسيعھا بشكل عام، وزيادة تواتر 
 . الرصدات

جميع 
 القطاعات

إنشاء نظام عالمي متكامل لغازات  2.6
، بما في ذلك تعزيز االحتباس الحراري

عالمي، 
إقليمي، 
 وطني

المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية 

)WMO( واللجنة 
الدولية الحكومية 
لعلوم المحيطات 

)IOC( ومنظمة 
األغذية والزراعة 

)FAO( ووكاالت 
 الفضاء

  جميع أصحاب المصالح

 وكاالت التمويل

  مليون0.35
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قياس المواد الكيميائية على النطاق 
  اإلقليمي

 
ترسيخ أفضل الممارسات لتحسين  2.7

ية الھواء في عمليات رصد ومراقبة نوع
  البيئات الحضرية

  مليون0.35

استعادة البيانات ورقمنتھا على نطاق  3
الواردة من واسع، ودمج البيانات 

 .شبكات الرصد داخل المجتمعات

جميع 
 القطاعات

استعادة البيانات على نطاق واسع  -3
 ورقمنتھا، ومجانسة السجالت المناخية

المنظمة العالمية  وطني
جوية لألرصاد ال

)WMO( 

) RAs(االتحادات اإلقليمية 
المراكز المناخية اإلقليمية و
)RCCs( فريقي والمركز األ

لتطبيقات األرصاد الجوية 
 )ACMAD(ألغراض التنمية 

برنامج المناخ من أجل التنمية و
 )ClimDev Africa (أفريقيافي 

واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
) UNFCCC(بشأن تغير المناخ 

امج األمم المتحدة للبيئة وبرن
)UNEP ( ومشروع المعدات

األوتوماتية لتسجيل البيانات 
وبرنامج عمل   )ACRE( المناخية 
 نيروبي

/  مليون1.0
 سنة

التطبيق الكامل لنظام رصد الدورة  4
في أحواض ) HYCOS(الھيدرولوجية 

األنھار الدولية الرئيسية المشتركة 
ارد لتوفير معلومات من أجل تنمية مو

 .المياه المستدامة وإدارتھا

توفير معلومات من أجل تنمية الموارد  -4 المياه
المائية وإدارتھا بشكل مستدام في أحواض 

 األنھار الدولية المشتركة الرئيسية

المنظمة العالمية  إقليمي
لألرصاد الجوية 

)WMO( 

المرافق الوطنية لألرصاد 
والھيدرولوجيا    الجوية

  )NMHSs  (افق الوطنية والمر
  )NHSs(للھيدرولوجيا 

 اليونسكوو

 ً مليونا15

مراقبة المناطق الساحلية لدعم التكيف  5
  الضعفمواطنّوالتعرف على 

جميع 
 القطاعات

مراقبة المناطق الساحلية لدعم التكيف  -5
 ّوالتعرف على مواطن الضعف

إقليمي، 
 وطني

اللجنة الدولية 
الحكومية لعلوم 

  ) IOC(المحيطات 
 

لمنظمة العالمية لألرصاد ا
 )WMO(الجوية 

/ ماليين 8.0
 سنة
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وضع آلية تنسيق ألجل جمع البيانات  -6 الزراعة المناخ واألمن الغذائي 6
المناخية والبيانات المتعلقة باألمن الغذائي، 

 وإدارتھا وتبادلھا

منظمة األمم المتحدة  عالمي
لألغذية والزراعة 

)FAO ( واللجنة
المعنية باألمن 

الغذائي العالمي 
)CFS( 

المنظمة العالمية لألرصاد 
 )WMO(الجوية 

  مليون0.1

 ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء إنشاء 7
ًوتنفيذه تنفيذا كامال ً. 

جميع 
 القطاعات 

وضع آلية تنسيق لھيكل لمراقبة المناخ  -7
 مرتكز على الفضاء

لجنة السواتل لرصد  عالمي
) CEOS(األرض 

وفريق التنسيق 
سواتل األرصاد ل

) CGMS( الجوية
 البرنامج الفضائيو

للمنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية 

)WMO( 

  جميع أصحاب المصلحة
الفريق المعني برصدات و

 )GEO(األرض 

  مليون1

 



ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باجلهات التالية:
World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix - P.O. Box 2300 - CH 1211 Geneva 2 - Switzerland

Communications and Public Affairs Office

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

E-mail: cpa@wmo.int

Global Framework for Climate Services

Tel.: +41 (0) 22 730 85 79/82 36 – Fax: +41 (0) 22 730 80 37
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