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  ملخص تنفيذي
  

نتج عن االستثمارات الوطنية والدولية في الرصدات والبحوث والنمذجة المناخية تقدم كبير في مجال التنبؤ واإلسقاط 
. لبيتهً أيضا إلى تحقيق تحسين كبير في الفھم العلمي للمناخ وتغيره وتق االستثماراتوأدت. المناخيين، التجريبيين والعمليين

ًأساسا علميا سليما لتطوير اإلطار العالمي للخدمات المناخية وتشكل ھذه الجھود  ً(GFCS) . ًإال أن تنفيذ اإلطار يتطلب مزيدا
 –من القطاعات االجتماعية من التوسع في البحوث المناخية الرامية إلى وضع تطبيقات للمعارف المناخية بشأن طائفة واسعة 

ًوإن التحويل المنھاجي للمعارف المناخية القائمة إلى حلول عملية يتطلب بدوره تغييرا . ميع أقاليم العالماالقتصادية الھامة لج
وبغية تلبية مختلف احتياجات الخدمات المناخية، ينبغي تطوير الشبكات المھنية . في الكيفية التي تجري بھا البحوث المناخية

  .الصددلمناخ، في ھذا لتوحيد جھود الباحثين والممارسين في مجال ا
  

  : سوف(RMP)وإن ركيزة اإلطار العالمي للخدمات المناخية المتعلقة بالبحث والنمذجة والتنبؤ 
  

التطبيقات العملية ونواتج المعلومات الرامية إلى تلبية تستھدف البحوث الرامية إلى تطوير وتحسين   •
 بالحالة الراھنة للعلم والمستوى الراھن للتكنولوجيا ًاالحتياجات المحددة لمستخدمي المعلومات المناخية، رھنا

   في األجل القريب؛(GFCS)لإلطار األولية ذات األولوية السيما في األربع مجاالت 
تعزز االتصال والتفاعل والتعاون بين أوساط البحوث المماثلة، ومقدمي المعلومات المناخية ومستخدميھا 

  ؛(GFCS) التابع لإلطار (UIP)ين بمساعدة برنامج التواصل مع المستخدم
اج إسقاطات وتنبؤات مناخية محسنة، ونواتج معلومات مناخية مصممة تعزز مستوى االستعداد العلمي إلنت  •

  على نحو مالئم للمستخدمين؛
  .تواصل تحسين فھمنا للجوانب المتعلقة بمناخ األرض لتعزيز قدرتنا على تقديم خدمات معلومات مناخية مفيدة  •

  
تنسق وستوحد األنشطة الخاصة بالبحث والنمذجة والتنبؤ المتعلقة باإلطار العالمي للخدمات المناخية مع األنشطة المنفذة وس

تقديم الفعال من أجل الركائز اإلطار األخرى لكفالة الدعم العلمي الالزم لتطوير اإلطار بوجه عام وبناء القدرات بالنسبة ل
وتشمل ھذه . أوساط المستخدمين وصانعي القراراتالقائمة على العلم التي تحتاجھا مناخية والمناسب التوقيت للمعلومات ال

  :األنشطة ما يلي
  

 األولية ذات األولويةوضع البحوث والمساھمة في االتصال والتعاون التفاعليين مع المستخدمين في المجاالت   •
ية، وتعزيز سالمة النواتج المترتبة عليھا لإلطار، وتنويع وتوسيع البحوث المركزة على التطبيقات العمل

   مع أوساط المستخدمين؛باالشتراكوالتحقق منھا 
، وتوسيع نطاق نواتج البحوث المتاحة لمستخدمي العملياتال من البحوث إلى التقصير المنھاجي لفترة االنتق  •

ع لإلطار، وبرنامج التواصل  التاب(CSIS)نظام معلومات الخدمات المناخية  مع باالشتراكالخدمات المناخية 
للمخاطر المناخية وللتكيف مع المستخدمين، واستحداث وسائل للدعم العلمي الفعال من أجل إدارة التصدي 

  الفعال مع تغير المناخ وتقلبيته؛
، وتصميم وتطوير شبكات الرصد؛ وإنتاج سجالت بيانات مناخية أساسية مع تعزيز البحوث بشأن الرصدات  •

 – وتحليالت لمجموعات البيانات المناخية النوعية؛ وتعزيز القدرات على النمذجة والتنبؤ ملخصات لھا
  .، على السواءاإلسقاط؛ وبناء البنى األساسية والقدرات الالزمة في األقاليم المتقدمة والنامية

  
ألنشطة المقابلة وكفالة ولتقديم دعم علمي سليم لتطوير اإلطار، من الضروري إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في ا

وقد قطع البرنامج العالمي للبحوث . مواصلة التنسيق الفعال لبحوث المناخ والتنبؤ المناخي الموجھة نحو التطبيق العملي
ئد مع ً التزاما باإلسھام بشكل فعال في تطوير اإلطار العالمي للخدمات المناخية، واالضطالع بدور را(WCRP)المناخية 

نية العاملة في قطاعات الصحة البشرية، والغذاء والزراعة، وموارد المياه وإدارة التصدي لمخاطر الكوارث، المنظمات المھ
وسيعزز الشراكات اإلستراتيجية بين أوساط . وتوجيه ودعم البحوث في المجاالت الرئيسية لتطبيقات الخدمات المناخية
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ًة لتوجيه تطوير واستخدام النواتج المناخية المتخصصة دعما علماء المناخ، وممارسيھا، ومستخدمي المعلومات المناخي
  .ألولويات اإلطار العالمي للخدمات المناخية

  
ُوقد وضع مرفق خطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية ھذا باالعتماد على ما ورد في تقرير فرقة العمل رفيعة 

 االحتياجات القائمة والمستجدة من المعلومات مع مراعاة لإلطار، من توصيات وآراء ومبادئ ناظمة (HLT)المستوى 
 ونظام معلومات الخدمات (UIP)المناخية التي حددتھا ركيزتا اإلطار المتمثلتان في برنامج التواصل مع المستخدمين 

ًرا بالغ األھمية وأعد المرفق بالتشاور الوثيق مع األوساط العلمية المعنية بنظام األرض التي ستؤدي دو. (CSIS)المناخية 
  .في إجراء البحوث الالزمة لتلبية ھذه االحتياجات

  
يتعين على المستخدمين وصانعي القرارات معرفة حدود الفھم العلمي الحالي للمناخ، ولالستفادة من الخدمات المناخية، 

 احتياجاتھم المحددة بشكل فعال ودقيق إلبالغويقين المالزمة للمعلومات المقدمة، والتحلي بالدراية الفنية لمراعاة أوجه عدم ال
وينبغي لألوساط المعنية بالبحوث تقييم قدرة علم المناخ الحالية والمستقبلية على تلبية ھذه االحتياجات المحددة، . إلى العلماء
  . في أولوياتھا الخاصة بالرصدات والبحوث والتطوير واالتصال، االحتياجات المقابلةواستيعاب

  
ًتجري بحوثا / ىعًخصص أيضا لوكاالت تمويل البحوث الوطنية والدولية والوكاالت المعنية بالبيئة التي تروھذا المرفق م ُ

 لتطوير وتنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية، ومن وأولويات البحوث المقترحة ھنا أساسية. مناخية أساسية وتطبيقية
. وث وفي خطط البحث والتطوير المقابلة التي تضعھا الوكاالت المنفذةالمأمول فيه أن تحظى بالدعم من وكاالت تمويل البح

ث والنمذجة والتنبؤ، سيكون التقدم المحرز في تلبية احتياجات صانعي القرارات من البحوبدون استثمارات ھادفة في أنشطة 
  .ًالمعلومات المناخية القائمة على العلم محدودا في أفضل األحوال

  
العمل  المناخية على تقديم المعلومات المناخية الالزمة لدعم صنع القرار، ضمن جملة أمور، ويشمل تركيز البحوث

التجريبي والنظري الرامي إلى تحسين جودة مجموعات البيانات والمواد اإلرشادية؛ وتمديد فترة السبق في توجيه اإلنذارات 
 الفصلي؛ واستكشاف إمكانيات التنبؤات العقدية العملية مع أو نطاق التنبؤات المناخية من النطاق دون الفصلي إلى النطاق/و

المناخية؛ واستحداث تقنيات لتمثيل الرصدات ًتحسين اإلسقاطات األطول أجال في الوقت نفسه؛ وزيادة تدعيم النماذج 
لى صحة البشر والبيانات، وعزو الظواھر المتطرفة والتنبؤ بھا وتقييم إحصاءاتھا؛ وإجراء تقييمات لتأثيرات المناخ ع

  .وحمايتھا؛ واألمن الغذائي، والحد من مخاطر الكوارث، وإدارة موارد المياه
  

 تقصي بعدھا العملي لجعل نواتج البحوث والھدف الرئيسي للبحوث المنفذة في نطاق اإلطار العالمي للخدمات المناخية ھو
، على سبيل المثال في نظم الكفاءة للمعلومات المناخيةّقيمة بالنسبة لصنع القرار الذي يتوقف على االستخدام الذي يتسم ب

 الخاصة باإلطار، (RMP)العام لتنفيذ ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ وسيستھدف النھج .  والمراقبة(EWSs)اإلنذار المبكر 
ًزا تبلغ ذروتھا في ًدعما، وأشد تركيًتيسير تحويل أنشطة البحوث المستقلة القائمة إلى عمليات بحث أكثر اتساقا، وأفضل 

التطوير والتقييم والتحقق، وفي الوقت نفسه تحسين نواتج المعلومات المعتمدة على المناخ المناسبة التوقيت والمصممة لتلبية 
 الخاصة باإلطار ولذلك سيقاس النجاح النھائي ألنشطة البحث والنمذجة والتنبؤ. احتياجات صانعي القرار والمستخدمين

نواتج والخدمات القائمة على العلم ، وفائدة التحسينات في التقديم المناسب التوقيتتحقيق ت المناخية من خالل العالمي للخدما
  . االقتصادية– إلى مختلف القطاعات والمناطق االجتماعية المقدمة
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  مقدمة  -1
  

إلطار العالمي للخدمات المناخية  ركائز اأحد البحث والنمذجة والتنبؤ باعتباره ِّ مكونحددت فرقة العمل رفيعة المستوى
أن عنصر البحث يشمل عمل مؤسسات الخبرة الرامي إلى تحسين فھمنا للمناخ واستحداث أدوات "... وأشارت إلى 

  ". للتطوير الجاري والتحسين المستمر للخدمات المناخيةضروريةوتطبيقات ونواتج رئيسية للتنبؤ، 
  

  األھداف، والنطاق، والوظائف  1.1
  
  : فيما يلي الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية(RMP)  أھداف ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤتمثلت

  
استھداف البحوث الرامية إلى تطوير وتحسين التطبيقات العملية ونواتج المعلومات الالزمة لتلبية االحتياجات   •

لعلم والمستوى الحالي للتكنولوجيا، السيما في ًالمحددة لمستخدمي المعلومات المناخية، رھنا بالحالة الراھنة ل
   قريبة األجل لإلطار العالمي للخدمات المناخية؛األولية ذات األولويةاألربع مجاالت 

تعزيز االتصال والتفاعل والتعاون فيما بين أوساط البحوث المعنية، ومقدمي المعلومات المناخية ومستخدميھا   
  خدمين؛بمساعدة برنامج التواصل مع المست

تعزيز مستوى االستعداد العلمي إلنتاج إسقاطات وتنبؤات مناخية محسنة، ونواتج معلومات مناخية مصممة   •
  ًخصيصا للمستخدمين؛

  . لجوانب مناخ األرض لتعزيز قدرتنا على تقديم خدمات معلومات مناخية مفيدةمواصلة تحسين فھمنا  •
  

  : على أنه باإلطار العالمي للخدمات المناخيةةنبؤ الخاصركيزة البحث والنمذجة والتويمكن تحديد نطاق 
  

  ًيشمل مزيجا من البحوث المناخية األساسية والتطبيقية؛  •
يشمل علوم الغالف الجوي، وعلوم المحيطات، والھيدرولوجيا، وعلوم الغالف الجليدي، والكيمياء الجيولوجية   •

 االقتصادية والنظم البشرية، والبحوث بشأن –جتماعية  األرضية والبحرية، والبحوث بشأن النظم اال،الحيوية
  ؛التطبيقات المعتمدة على المناخ في المجاالت الرئيسية للنشاط البشري

، أي التركيز على التفاعالت الھامة لجميع مكوناتھا بما في ذلك النظم ًنظاماالنظر إلى األرض باعتبارھا   •
   البشرية والطبيعية؛،الفرعية

لى المعلومات لمناخ الماضي تستند إلى حد كبير إلى بحوث ورصدات المناخ القديم وإمات عن ايشمل معلو  •
ً اعتمادا على االستفادة من فھمنا ، وربما بعده،المتضمنة في التكھنات بالمناخ المستقبلي حتى نھاية ھذا القرن

  للعمليات والظواھر التي يمكن التنبؤ بھا؛
من و) أي تتجاوز حد األسبوعين النمطي للتنبؤ القطعي بالطقس(اقات الزمنية يغطي سلسلة متوالية من النط  •

  ؛)أي النطاقات الوطنية واإلقليمية والعالمية(النطاقات المكانية ذات الصلة 
 المعلومات المناخية، فيلتقييم عدم اليقين المزج بين المصادر القطعية واالحتمالية للمعلومات المناخية   •

  ا بالنسبة لصنع القرار؛وحدودھا وقيمتھ
يشمل جميع أنواع ونھج البحوث من مثل الرصدات، والتجارب الميدانية والتجارب على النماذج، ودراسات   •

وتقييم وإنتاج واعتماد مجموعات البيانات ذات الصلة العمليات، والتنبؤات واإلسقاطات التجريبية، 
  والمعلومات المستمدة منھا إلخ؛

   السياسات؛ھذهذات الصلة بالسياسات لكن التي ال تفرض يشمل المعلومات   •
  .العالمي واإلقليمي والوطني:  على الصعد(CD)ر البحوث الرائدة وتنمية القدرات ِّتيس  •

  
ًويتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية موارد وخبرات فنية إلنتاج معلومات قائمة على العلم جنبا إلى جنب 

 وإدارة مخاطر فعالة مرتبطة هثارآل وتخفيف  مع المناخالحلول المبتكرة للتمكين من تنفيذ أنشطة تكيفالتكنولوجيات و
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الرئيسية للبحث والنمذجة والتطوير في القيام، بالتنسيق الوثيق مع مقدمي الخدمات وتتمثل الوظيفة . بتقلبية المناخ وتغيره
ّلمية ذات الصلة بحيث يمكن تحويلھا إلى معلومات مناخية قيمة قائمة ومستخدميھا، بتيسير تحقيق تحسينات في المعارف الع

  .على العلم
  

  الحاجة إلى ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ  1.2
  

ضرورة القيام بجھود بحثية رئيسية جديدة ومعززة لزيادة المدى الزمني للتنبؤ "أشار مؤتمر المناخ العالمي الثالث إلى 
 من خالل مبادرات جديدة للبحث والنمذجة؛ وتحسين األساس الرصدي للتنبؤ بالمناخ والخدمات بالمناخ ومھارة ھذا التنبؤ

ًوتحقيقا لھذه األھداف، دعا المؤتمر إلى تعزيز العناصر األساسية ." المناخية، وتوافر البيانات المناخية ومراقبة جودتھا
 والبرنامج العالمي للبحوث المناخية (GCOS) المناخ لإلطار العالمي للخدمات المناخية من مثل النظام العالمي لرصد

(WCRP)، ركيزة  ھناككونيتعين أن تإال أنه . للرصدات والبحوث المناخية فھذان البرنامجان الدوليان أساسيان في الواقع 
ية المصممة  للمعلومات المناخ تعزيز التقديم الموسع والمنھاجيمخصصة لبحوث اإلطار العالمي للخدمات المناخية بغية

وتوحد ركيزة البحث .  وتيسير التعليقات المفيدة على ھذه النواتج التي تخلق حوافز لتحسينھا،النھائيينًخصيصا للمستخدمين 
ًجري البحوث العلمية، وتقدم خدمات مقابلة بينما تجمع معا المھنيين من قطاعات الصحة، ُوالنمذجة والتنبؤ األوساط التي ت

ً، وغيرھا من القطاعات جنبا إلى جنب مستخدمي نواتج  والزراعة، والطاقة، والحد من مخاطر الكوارثوالمياه، واألغذية،
وستضيف أنشطة تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية قيمة من خالل إدماج نواتج . عن ھذه البحوثالمعلومات الناتجة 

  .التي تستجيب لالحتياجات المحددة للمستخدمين آحاد برامج البحوث في مجموعة من النواتج المتوخاة المشتركة
  

  أوجه الترابط مع الركائز األخرى  1.3
  

 يساعد في تصميم وتنظيم تنفيذ النظام بوجه ،إن تمثيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية كتكوين يستند إلى خمس ركائز
  . عضھا مع بعض بقوة بويتوقع أن تتفاعل ركائز اإلطار العالمي للخدمات المناخية. عام
  
ن من تطوير القدرات ين أساسييرھما جزءاويمكن للتعليم والتدريب باعتب. بحث العلمي أداة أساسية لتطوير القدراتيشكل الو

ولذلك ستكون االرتباطات بين ركيزة . التقليدية، أن يساعدا بدورھما في توفير قاعدة الموارد البشرية الالزمة للبحث العلمي
ًفأوال، من شأن مساھمات ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ من . وركيزة تطوير القدرات، ذات شقين والتنبؤ البحث والنمذجة

مثل تعزيز توافر ودقة المعلومات المناخية وتحسين فائدة وتوافر التطبيقات العملية أن تيسر برامج تطوير القدرات في 
ة موارد المياه والحد من مخاطر الكوارث، السيما في األقاليم البشرية واألمن الغذائي والزراعة، وإدارمجاالت الصحة 
 من شأن الشبكات والموارد الوطنية واإلقليمية المتاحة من خالل ركيزة تطوير القدرات أن تساعد ًوثانيا. والبلدان النامية

  . بواليتھا العلميةنبؤ على الوفاءركيزة البحث والنمذجة والت
  

ًرات جزءا أساسيا من كل نشاط خاص بالبحث والنمذجة والتنبؤوينبغي أن تكون تنمية القد ّوينمي مشروع التجريب المنسق . ً
 التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية، على سبيل المثال، القدرات على (CORDEX)لتقليص النطاقات المناخية اإلقليمية 

 ّويقيم الخبراء اإلقليميون النواتج. قات إقليمية ودون إقليمية إلى نطاتقليص نطاق التنبؤات واإلسقاطات المناخية العالمية
 Giorgi( أي تطبيق عملي آخر  فيلتقلبية المناخ وتغيره أو قبل أن تستخدم في تقييم التأثيرات اإلقليمية ويقرون صالحيتھا

 اإلسقاطات المناخية  أدوات دينامية وإحصائية على السواء لتقليص نطاق(CORDEX) ويستخدم مشروع ).2009وآخرون، 
 المعلومات الناتجة عن ذلك بصورة مفتوحة لجميع العلماء في ويتيح ودون اإلقليمي، من المستوى العالمي إلى اإلقليمي

 (CORDEX)  مشروعوتتيح أنشطة من مثل أنشطة.  األرضمشروع التقسيم الشبكي لسطحأنحاء العالم من خالل إطار 
ًبرنامجا مبشرا بالخير إلى حد ًونظمت فعليا عدة أنشطة . وأنشطة تطوير القدرات في األقاليم كبير بالنسبة لألنشطة التعليمية ً ُ

 تحت إشراف اإلطار العالمي للخدمات المناخية في أفريقيا وآسيا (CORDEX)إقليمية لتطوير القدرات تعتمد على مشروع 
  .وأمريكا الالتينية ومن المزمع القيام بأنشطة أخرى كثيرة
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 الخاصة (OBS) الرصد والمراقبة إتاحة الرصدات المناخية المالئمة، أساسية للبحوث المناخية، ولذلك فإن ركيزة تبروتع
كما أن البحوث بشأن تقنيات . باإلطار العالمي للخدمات المناخية ھامة بصورة جوھرية لركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ

لثغرات في التغطية بالرصدات ولتوسيع نطاق المتغيرات المناخية  حيوية لسد ا،ًالرصد فضال عن تطويرھا ونشرھا
  .المرصودة

  
ويؤكد تقرير فرقة العمل رفيعة المستوى على أن صنع القرار على جميع المستويات يتوقف إلى حد كبير على إتاحة 

ثوقة وعلم راسخ تتجاوز على رصدات مووفي الوقت الحالي، فإن الطلب على المعلومات القائمة . معلومات مناخية سليمة
ويتمثل أحد األھداف الرئيسية لركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ في تحسين إتاحة النواتج المناخية . إلى حد كبير العرض

ومن شأن الطلب . ن الوصول إليھا، في المقام األول من خالل نظام معلومات الخدمات المناخيةالقائمة على العلم وتحسي
 لمعلومات موجھة نحو اتج التي تستجيب لالحتياجات المحددة للمستخدمين أن ييسر البحوث المنتجةالمتزايد على النو

وسيحفز ھذا الدعم المؤسسي لتوفير رصدات . المستخدمين ومالئمة لھم من أجل صنع القرار في القطاعات المستھدفة
المناخية الناتجة عن ذلك التي تشكل  للمعلومات ًمناسبة التوقيت ومحاكاة للنماذج، فضال عن تحليل وتكوين خالصات جامعة
  .األساس العلمي لخدمات مناخية معززة أو أنواع جديدة كلية من ھذه الخدمات

  
. وسيوجه برنامج التواصل مع المستخدمين البحوث نحو وضع تطبيقات عملية لعلم المناخ توفر نواتج المعلومات الالزمة

لتي تدور بين أوساط البحوث المناخية، ومقدمي الخدمات المناخية، ومستخدمي  فإن المناقشات ا،وفي الوقت الحالي
وسيساعد برنامج التواصل مع المستخدمين التفاعالت بين مقدمي المعلومات . ليست سوى في بدايتھاالمعلومات المناخية 

وسيكون . يمي إلى الوطني والمحليالمناخية ومستخدميھا بشأن مختلف النطاقات اإلقليمية، ومن النطاق العالمي إلى اإلقل
 أو بما يمكن تحقيقه ً حاليادور أوساط البحوث في ھذا التفاعل ھو إبالغ جانبي العرض والطلب على السواء بما ھو ممكن

معرفة غير كافية أو عن  نواتج المعلومات الناتجة التي تصدر عن أوجه قصورإذا أجريت البحوث المستھدفة، بما في ذلك 
 ويمكن أن تؤدي إلى تحسين ، تركيز البحوث بالمعلوماتتوستزود تعليقات المستخدمين مجاال. مالزم علمي عدم يقين

ًوسيشكل ھذا التفاعل تغيرا أساسيا . جودة المعلومات المناخية في ممارسة تحديد احتياجات المستخدمين من علم المناخ ً
 كما ستبلغ المستخدمين ،ً نواتج معدة خصيصا للقطاعات واألقاليموسيسھل تحويل المعلومات المناخية المتاحة إلى. وخدماته

  .في مجاالت اھتمامھمبآخر التطورات في علم المناخ األساسي وبالقدرة الحالية لھذا العلم على توفير معلومات جديدة 
  

  األنشطة القائمة ذات الصلة وتحديد الثغرات  1.4
  

إلى مشاركة نشطة لعلماء المناخ من المؤسسات األكاديمية، وخدمات فرقة العمل رفيعة المستوى على الحاجة شددت 
وتجري ھذه . األرصاد الجوية الھيدرولوجية، وغيرھا من منظمات البحوث في تطوير اإلطار العالمي للخدمات المناخية

ناخية إلجراء إسقاطات ضع نماذج مللرصد، وتً اًاألوساط بحوثا لفھم الكيفية التي يعمل بھا نظام مناخ األرض، وتصمم نظم
وتنبؤات بالظروف المناخية المستقبلية، كما تعمل في مجال البحث التطبيقي فيما يتعلق بتأثيرات المناخ على مختلف جوانب 

 وصف لألنشطة القائمة والشركاء والبرامج الرئيسيين ذوي 1ويرد في التذييل . النشاط البشري والنظم اإليكولوجية الطبيعية
. عن بعضوتعمل ھذه األوساط في الوقت الحالي على نحو مستقل بعضھا . طار العالمي للخدمات المناخيةالصلة باإل

 . حافز لإلسھام بنتائج بحوثھا في إنشاء نظام موحدكما ليس لديھا، ًوكقاعدة ليس مطلوبا منھا
  

قل البيانات وتجھيزھا، والنمذجة ويختلف ھذا عما يتم الحصول عليه في خدمات األرصاد الجوية، حيث تشكل الرصدات، ون
 األرصاد الجوية، تظھر التجربة بأن عدم تحقيق أي من جوانبھا، يشار إليه على الفور من قبل وفي حاالت. والتنبؤ، سلسلة

يمكنھا كشف العيوب وتحسين جميع أجزائھا وھذه النظم المتكاملة . المستخدمين النھائيين واألجزاء األخرى من السلسلة
. ًوتستفيد بحوث وخدمات األرصاد الجوية أيضا من التعليقات المنتظمة الواردة من المستخدمين. فة على نحو تآزريالمختل

وينبغي لإلطار العالمي للخدمات المناخية اعتماد نھج مماثل إزاء عمليات البحوث والتطوير والتطبيق والتزود بالتعليقات، 
  . بالنجاح اإلطارلكي يكلل
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على تنفيذ نشطة البحث والتطوير القائمة في مجال الخدمات المناخية نوعين رئيسيين من الثغرات التي تؤثر ويظھر تحليل أ
 في المعرفة والفھم الخاصين ببعض الجوانب المناخية مما يحد ثغراتاألول ھو أن ھناك . اإلطار العالمي للخدمات المناخية

في حد ذاتھم، ثاني ھو أن ھناك ثغرات في االتصال بين علماء المناخ وال. من قدرتنا على إنتاج معلومات مناخية معقولة
الماء، واألغذية والزراعة، (وأوساط البحوث النشطة في القطاعات األولية ذات األولوية لإلطار العالمي للخدمات المناخية 

وفي الوقت الحالي فإن . ن، ومقدمي المعلومات المناخية إلى المستخدمي)والحد من مخاطر الكوراث، والصحة البشرية
العالقات بين ھذه األوساط ھي عالقات مخصصة، في أفضل األحوال، كما أن الترتيبات المؤسسية الالزمة لتحقيق تعاونھا 

 من ونوسيكون كثير. لدى تصميم وتنفيذ ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤويتعين تطوير ھذه الترتيبات . الفعال محدودة للغاية
 لإلطار العالمي للخدمات المناخية مساھمين ھامين في ھذه ةالمحددين في األمثلة النموذجية األربعحة أصحاب المصل

  .الجھود
  

 األجل لإلطار العالمي للخدمات قريبة األولية ذات األولوية ةوالثغرات في االتصال عامة فيما بين القطاعات األربع
 مجاالت التركيز التالية لألنشطة القائمة المنفذة في ، الخاص بالصحةالمثل النموذجي حدد ،وعلى سبيل المثال. المناخية

عمليات اإلنذار المبكر بمختلف األمراض؛ وإجراء تقييمات لتأثيرات المشاكل المتعلقة بجودة الھواء، : مجال المناخ والصحة
موذجي فقط األنشطة التي تنطوي على يسرد المثل النًونظرا لتعدد األنشطة القائمة، . وتغير المناخ، وتقلبيته على الصحة

  :أبعاد بحثية قوية إلى حد كبير وتتمثل ھذه األنشطة فيما يلي
  

  ؛(MERIT)اللتھاب السحايا المسببة تكنولوجيات المعلومات الخاصة بالمخاطر البيئية   •
لي للبحوث المتعلقة  الذي ينفذه المعھد الدوبرنامج التدريب على المعلومات المناخية من أجل الصحة العمومية  •

  ؛(IRI)بالمناخ والمجتمع 
  المعنية بالمناخ والصحة؛) الدولية والوطنية(أفرقة العمل   •
  السياسة اإلقليمية بشأن الصحة وتغير المناخ؛  •
  .ظواھر الطقس المتطرفة في المملكة المتحدةبنظم اإلنذار الصحية   •

  
الفريق العامل التابع للمنظمة اإلشارة في الوقت نفسه إلى استنتاجات ل النموذجي ھذه األنشطة بالتفصيل مع لمثوإذ حلل ا

(WMO)والمعني بالمناخ والصحة، فإنه حدد الثغرات الرئيسية التالية المتعلقة بالبحوث :  
  

  .عدم كفاية فھم احتياجات المستخدمين  •
  .عدم معرفة المستخدمين بالخدمات المتاحة والممكنة  •
 ومستخدمي ھذه (NMHSs)ين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بعدم كفاية االتصال   •

  .المعلومات
  

 إلى أنه حتى بالمياهوعلى سبيل المثال، يشير المثل النموذجي الخاص . ويمكن مالحظة ثغرات مماثلة في القطاعات األخرى
بالتطبيقات المتعلقة متمثل في تمويل البحوث الخاصة ًفي البلدان المتقدمة تكنولوجيا ھناك قيود كبيرة على تقديم الدعم ال

ً ويفسر عدم كفاية الدعم في مجال البحث ھذا، جزئيا، عدم .وينطبق ھذا بصفة خاصة على النمذجة والتنبؤ. بالماء والمناخ
ويعود ھذا إلى . المياهقدرة ھذا القطاع على أن يظھر بشكل مقنع قيمته المستقبلية الممكنة بالنسبة لإلدارة المتكاملة لموارد 

مزيج من عدم الدقة النسبية في التنبؤات المناخية الحالية عبر مدى مفيد من النطاقات الزمنية، ومحدودية القدرة على توفير 
 ويسرد المثل النموذجي الخاص ً.إرشادات دقيقة بشأن موارد المياه حتى لو كانت المعلومات المناخية المتاحة سليمة تماما

إال أنه، على . الغذائي عدة أنشطة بحثية تعاونية بين األوساط المعنية باألرصاد الجوية واألوساط المعنية بالزراعةباألمن 
نحو مماثل في قطاع الماء، يمكن تبين تضارب كبير بين آراء الممارسين في مجال األغذية والزراعة وأوساط البحث 

الحد من مخاطر الكوارث إلى أن الحاجة إلى البحوث المشتركة ووسائل  ويشير المثل النموذجي الخاص ب.الخاصة بكل منھم
واليزال المكون الموجه نحو المناخ من مكونات البحوث المتعلقة بمخاطر الكوارث . توجيھھا ودعمھا التزال تنتظر الدعم

  .يحتاج إلى تشكيل على طائفة متنوعة من النطاقات المكانية
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  تنفيذ الركيزة  -2
  

 قدر كبير من البحوث بشأن تحليل الرصدات، وتمثيل البيانات، وتحسين النماذج المناخية، وتقييم النماذج وتحليل ًيجري حاليا
، ونتائجھا، وفھم العناصر التي يمكن التنبؤ بھا في المناخ العالمي واإلقليمي على مدى نطاقات زمنية، فيھاعدم اليقين 

ويتيح اإلطار العالمي للخدمات المناخية فرصة كبيرة لتعزيز ھذه . ناخيةللخدمات المووضع نواتج المعلومات الالزمة 
الجھود، لكنه يتيح فرصة ھامة إلى حد كبير لتنسيقھا من أجل توفير خدمات مناخية تشغيلية إلى طائفة واسعة من صانعي 

ًقلة حاليا بغية تلبية احتياجات ومن المتوقع أن تيسر ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ إدماج أنشطة البحوث المست. القرار
ً كفاءة تتحقق جميعا من خالل أكثروسيحدث ھذا من خالل تخطيط وتطوير وتنفيذ وتقييم . مستخدمي المعلومات المناخية
وسوف تتجاوز ھذه الجھود إلى حد كبير مجرد توسيع نطاق البحوث المناخية القائمة . شراكة مع أصحاب المصلحة

 (CSIS) ركيزتا نظام معلومات الخدمات المناخيةالحتياجات البحثية الخاصة التي حددتھا دماج اإوستحقق ذلك من خالل 
  .(GFCS) اللتان يستند إليھما اإلطار (UIP) وبرنامج التواصل مع المستخدمين

  
  الشروط الضرورية والكافية للتنفيذ الناجح للركيزة  2.1
  

ّ بالقدر الذي تحسن به جودة ونطاق (GFCS) المساھمة في تطوير اإلطار فيالنجاح  ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ ستحقق
 ِّوتقدر به عدم يقين ھذه المعلوماتالمعلومات المناخية المفيدة المتعلقة بالظروف المناخية الماضية والحالية والمستقبلية، 

 خالل توفير إرشادات بشأن كيفية  قيمة من الركيزةكما ستضيف. بطريقة مفيدة ويسھل لمستخدمي ھذه المعلومات فھمھا
، أي كيفية اتخاذ قرارات خاصة مفيدة إلى أقصى حد في قطاعات شتى مع أخذ ‘قابلة لالستخدام العملي’جعل المعلومات 

ستتحسن جودة التنبؤات ومع الزمن .  باستخدامھاوأوجه القصور فيما يتعلقعدم يقين المعلومات المتاحة في االعتبار، 
وفي ھذا . ًن الحاجة إلى دراسة مجموعة من االحتماالت المستقبلية ستشكل على الدوام تحديا لصنع القرارالمناخية، لك

ًالخصوص، فإن القيمة األساسية لبحوث المناخ تتمثل في أنھا ال تطور فقط أدوات الرصدات والتنبؤ وإنما توفر أيضا إطارا  ً
  .ار، واإلجابة عليھالتحديد األسئلة غير الواضحة حتى اآلن لصانعي القر

  
 وتشمل الشروط الضرورية لمساھمة ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ بنجاح في تطوير اإلطار العالمي للخدمات المناخية

  :يلي ما
  

  :المشاركة النشطة ألوساط علم المناخ وأوساط العلوم التطبيقية المطابقة في  •
  خية وإجراء بحوث ھادفة عليھا وتطويرھا؛اإلطار العالمي للخدمات المناتنسيق جميع عناصر   ○
  تحسين فھمنا لمناخ األرض وتأثيره على الناس والنظم اإليكولوجية والبنى األساسية؛  ○
  تحديد عناصر المناخ القابلة للتنبؤ بھا؛  ○
  تحديد أسباب آحاد الظواھر؛  ○
 وضع مجموعات بيانات ًاستحداث واستخدام تكنولوجيات لرصد المناخ والتنبؤ به وإسقاطه فضال عن  ○

  ,وتفسيراتھا، وما إلى ذلك
ًالتزام واضعي المعلومات المناخية ومقدمي الخدمات المناخية بالعمل جنبا إلى جنب مع المستخدمين لتحديد   •

  . االقتصادية–نواتج المعلومات الالزمة للتطبيقات العملية في مختلف القطاعات االجتماعية 
لماء الجامعات، باإلضافة إلى توفير الدعم من الوكاالت الرائدة على المستويات مشاركة وكاالت التمويل وع  •

  .واإلقليمية والوطنية والمحليةالعالمية 
تخطيط أنشطة البحث والنمذجة والتنبؤ على نحو يتسم بالكفاءة، السيما في المراحل األولية لتنفيذ اإلطار   •

(GFCS)طار ؛ ومشاركة أصحاب المصلحة في قطاعات اإل(GFCS) في ھذه العملية؛ األولية ذات األولوية 
  . ذوي الصلة ولمساھماتھم ومصالحھم المحتملةللشركاءوالتحديد المبكر 

  .(IT)نقل البيانات وبتكنولوجيا المعلومات /  والدعم بحوسبة،توفير تمويل كاف وموارد بشرية  •
  .حوث المناخية الرئيسية والتطبيقيةتطوير للقدرات حكيم وھادف وما يرتبط به من تعليم في الب  •
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في النماذج التنبؤية من أجل إتاحة واستدامة رصدات كافية لنظام األرض، بما في ذلك المتغيرات المستخدمة   •
العمليات والظواھر المعروفة القابلة للتنبؤ،  الخاص بتأثيرالًتحديد الظروف األولية فضال عن وصف وظائف 

  .المعلومات المستندة إلى النماذجوإقرار صالحية البيانات و
ً العمل معا بشأن (RMP)البحث والنمذجة والتنبؤ توفير بيئة يمكن فيھا لجميع األوساط المشاركة في أنشطة   •

تصميم وتطوير وتقديم المعلومات المناخية إلنتاج إرشادات مفيدة بشأن كيفية استخدام الرصدات، والبيانات، 
  .على نحو يتسم بالكفاءةماذج، والفھم العلمي األساسي، والنتائج المستندة إلى الن

  
وعلى سبيل المثال، فإن المشاركة النشطة ألوساط علم المناخ في . ليس من السھل الوفاء بأي من ھذه الشروطالواقع أنه و

ته الذي يتحرك تحسين الجوانب العملية للخدمات المناخية وفي تحويل البحوث إلى خدمات يناقض طبيعة البحث العلمي ذا
 وقد . القرارصنعًدوما نحو آفاق جديدة كما أنه، من حيث المبدأ يفتقر إلى الحافز لرؤية االبتكارات تتحول إلى عمليات 

 إتاحة فرص للبحوث الناجحة من خالل العمل عبر التخصصات ومع مقدمي ھويكون أحد السبل الممكنة لمعالجة ذلك 
  زيادةتجاوبية يتيحأكثر ًبحوث المناخية إلى مجال عمل أكثر توجھا نحو المستخدمين ووإن تحويل ال. الخدمات التشغيلية

 يتطلب في حد ذاته  قدً مزيدا من الحوافز لتحسين التقنيات والنماذجتشكيلهً العملية، فضال عن التحقق من نواتجھاإمكانية 
 في الواليات (NOAA) نية للمحيطات والغالف الجوي الوط التابع لإلدارة(CTB)وإن مركز اختبارات المناخ . ًنھجا جديدة

ًالمتحدة يشكل نموذجا جديرا بالنظر في ھذا الصدد ألنه يساعد في زيادة إتاحة المعلومات المناخية القائمة على البحث  ً
  .بالنسبة لطائفة متنوعة من االستخدامات

  
 ھو أن تفي بجميع (GFCS) في اإلطار (RMP) والتنبؤ مساھمة ركيزة البحث والنمذجةويمكن أن يكون الشرط الكافي لنجاح 

ًالشروط المبينة آنفا، وأن تخلق إطارا أو برنامجا يمكن أن تؤدي التطورات العلمية الموجھة من خالله إلى تحسين نواتج  ً ً
ت ھذه الترتيبات ُوإذا وضع. التي يمكن استخدامھا على نحو فعال في صنع القرار المعتمد على المناخالمعلومات المناخية 

وينبغي عدم إغفال أية . التآزرية، فإنھا ستزيد الدعم بمرور الزمن لبحوث المناخ التأسيسية والتطبيقية، على حد سواء
 ھي إنشاء برنامج (RMP)، وستكون المھمة األولية لركيزة "التغذية المرتدة اإليجابية بخدمات علم المناخ"إمكانية لخلق ھذه 
وتشمل ھذه األوساط تلك المھتمة بوضع التطبيقات العملية . األوساط المشاركة في علم المناخ وخدماتهالحوار فيما بين 

  . االقتصادية–للمعارف المناخية في طائفة متنوعة من القطاعات االجتماعية 
  

. أو عرض البيانات المقابلةللتقدم في وضع النماذج المناخية ومعالجة ً خطيرا ًتقييدياًوالتزال القدرة الحاسوبية تشكل عامال 
ضع وفي بعض الحاالت أعاقت و. الطقس األفقية والرأسية، واالستبانات الزمنية/ حددت وتيرة تحسين نماذج المناخقد و

واستخدام مجموعات المعلمات البارامترية الشاملة للعمليات الفيزيائية أو البيولوجية أو الكيميائية غير المستبانة من مثل 
كما تعوق استخدام مجموعات التنبؤات الممتدة، وبذلك تحد من موثوقية . ألھباء الجوية، واإلشعاع، وتفاعالتھاالسحب، وا

ًوشمول اإلحصاءات الخاصة بالتنبؤ وتؤثر تأثيرا ضارا على الطريقة التي تعالج وتستخدم بھا  الرصدات في الموقع ً
ل إلى موارد حاسوبية كافية، ورصدات متواصلة وشاملة، ويشكل الوصو. والرصدات الساتلية باالقتران مع النماذج

 ، المعلومات، والمعالجة السريعة للبيانات، وإمكانيات التخزين الكبيرة–وعرض نطاق عريض لتقاسم ونقل البيانات 
 بوجه ، ولإلطار العالمي للخدمات المناخية(RMP)للنجاح الخاص لركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ متطلبات فنية ضرورية 

ولذلك ينبغي تعظيم التقاسم الذي يتسم بالكفاءة في الموارد، واستخدام حلول للتوزيع تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، . عام
  .إلى أقصى حد، على سبيل المثال من خالل وضع ترتيبات شراكة

  
   والوطنيةاألنشطة على المستويات العالمية واإلقليمية/ المعايير الخاصة بتحديد المشاريع  2.2
  

 ً إعادة تركيزھا، فضال عن إلى إلى التعزيز المستمر، ألنشطة البحث القائمة، وإلى حد ما(GFCS)سيستند تطور اإلطار 
.  العلمية الرئيسية(GFCS)ث والتطوير الجديدة التي تتناول على وجه التحديد احتياجات اإلطار مجموعة من مشاريع البح

وينبغي أن يتضمن النھج المتبع . (GFCS)التقيد بالمبادئ الثمانية األساسية الناظمة لإلطار  (GFCS)وينبغي ألنشطة اإلطار 
استعراض االحتياجات ، (GFCS)يتعين االستمرار فيھا أو بدئھا تحت إشراف اإلطار في تحديد أنشطة البحث المقابلة التي 
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إرشادات فيما يتعلق بالحاجة إلى نواتج بحوث أساسية  إلى وترجمتھا لصانعي القرار في ھذه المجاالت وتوحيدھا الرئيسية
إلنتاج وتقديم ھذه النواتج أو تحسين النواتج القائمة من خالل البحث، ثم ينبغي إيجاد الفرص . ھذه االحتياجاتداعمة ل

س فقط وتتطلب ھذه العملية مشاركة لي. واقتراح أنشطة تنفيذ تنطوي على مشاركة نشطة ومبكرة من جانب المستخدمين
ُوقد وضعت خطة تنفيذ ركيزة البحث .  ومقدمي خدمات ھذه المعلومات،ًالعلماء وإنما أيضا مستخدمي المعلومات المناخية

  :ُ باالعتماد على ھذه المبادئ، ويتوقع من أنشطتھا المقترحة أنRMP والنمذجة والتنبؤ
  

أوساط البحث العلمي التأسيسي والتطبيقي، فيما بين جديدة أو تعزز الشراكات القائمة  شراكات رئيسية تبني  •
خدمات المعلومات والومصممي الخدمات، والمستخدمين من خالل إشراكھم بشكل نشط في وضع وإنتاج 

  مناخية وتقديم اإلرشادات الالزمة في الوقت ذاته؛ال
  ؛(GFCS)تستحدث وتقدم نواتج ھامة أثناء المرحلة األولية لتنفيذ اإلطار   •
  . خالل مراحل تنفيذه المتعاقبة(GFCS)ً متينا لمواصلة تطوير اإلطار ًتخلق أساسا  •

  
وبالنسبة لألنشطة الخاصة بقطاعات معينة واألنشطة اإلقليمية، التزال مشاريع وبرامج التطوير الالزمة باإلضافة إلى 

 إطار البحث والنمذجة والتنبؤ ولذلك فإن المعيار الرئيسي القتراح أي نشاط في. المشاريع اإليضاحية، تحتاج إلى تحديد
  .، وتلبية االحتياجات واألولويات البحثية لھذه الركيزة(RMP)سيكون ھو دوره وقيمته في تنفيذ أھداف الركيزة 

  
ًوسيزود قسم ھام جدا من ھذه األنشطة العلمية بالموارد من وكاالت تمويل البحوث، المستقلة عن أصحاب المصلحة  َّ

 المحددة لدى ممولي البحوث باإلضافة إلى (GFCS)ترويج احتياجات اإلطار ولذلك يشكل . (GFCS)الرئيسيين في اإلطار 
وستستخدم . إلى حد كبيرباإلطار االتصال النشط بھم في االتجاھين مھمة حيوية يتعين إنجازھا لبدء البحوث ذات الصلة 

ويشكل الوصول المناسب التوقيت والمفتوح . لفرق الناجحةمعايير انتقاء المشاريع النافذة في الوكاالت لتحديد المقترحات وا
ً معيارا ھاما للغاية،إلى بيانات ومعلومات المشروع الممول  تعززه وكاالت التمويل بقوة، مع احترامھا في الوقت ذاته ،ً
  : فيما يليوتتمثل معايير انتقاء ھامة أخرى. للحساسيات القائمة والمصالح الوطنية

  
 على المستويات العالمية (RMP)الرامي إلى تحقيق أھداف ركيزة ير المتوقعين للمقترح الناجح القيمة والتأث  •

  واإلقليمية والوطنية؛
أرجحية تحقيق أھداف المشاريع وتقديم ناتج أو نتيجة تشغيلية تيسر تحويل األنشطة بشكل أسرع من مرحلة   •

  البحوث إلى العمليات؛
م الذي يفيد أضعف أفراد السكان، ويساعد الحكومات في تقديم خدمات مناخية التركيز على تحقيق الصالح العا  •

  تكفل السالمة والرفاه العامين؛
  .فعالية التكاليف وتفادي االزدواج  •

  
 من أجلوأحد األمثلة على إمكانيات التمويل ھذه ھو الدعوة التي استھلھا البرنامج اإلطاري السابع للمفوضية األوروبية 

وستسھم األنشطة المختارة في إنشاء خدمات ". صوب الخدمات المناخيةو التنبؤات المناخية الفصلية إلى العقدية من"التحول 
وينبغي النظر في مواضيع ومشاريع بحثية مماثلة باعتبارھا مواضيع . تستند إلى نظم تنبؤ فصلية إلى عقديةمناخية أوروبية 

  .(GFCS)ومشاريع مساھمة في تنفيذ اإلطار 
  

  أنشطة التنفيذ على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية  2.3
  

  : ھي ما يلي(RMP)ستكون مجاالت التركيز الرئيسية ألنشطة البحوث في إطار ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ 
  

تج استحداث نواتج مناخية قائمة على العلم السليم بالتنسيق الوثيق مع أوساط المستخدمين، أو تحسين النوا  •
  المناخية القائمة؛



8 

إنشاء برنامج، وتوفير فرص وحوافز لألفرقة العلمية للتقدم من مجرد بحث المشاكل العلمية إلى خلق نواتج   •
  وتكنولوجيات وأساليب ونماذج تجريبية للخدمات المناخية القائمة والمتوخاة؛

الخدمات المناخية، سواء التجريبية أو ، وتقييم كيف يمكن استخدامھا بشكل فعال في مجال إتاحة ھذه النواتج  •
  الروتينية؛

خلق اإلمكانيات الالزمة لالستخدام إجراء بحوث تطبيقية في قطاعات النشاط البشري المعتمد على المناخ، و  •
  .الفعال للمعلومات والخدمات المناخية

  
بيرة ليس فقط في أنشطة البحث  بذل جھود ك األوليةافي مرحلتھينبغي .  عدة مراحلعلىويمكن إجراء ھذه البحوث 

لي للمراحل الالحقة، وإقامة صالت وشراكات مع الشركاء المحتملين يًوالتطوير في حد ذاتھا وإنما أيضا في التخطيط التفص
لقرار وممارسات إدارية لالتحويل المناسب التوقيت والفعال لنواتج البحوث إلى صنع والعمل بشكل وثيق معھم إلنجاز 

تكون إجراءات التنفيذ، من حيث المبدأ، شاملة لقطاعات اإلطار العالمي للخدمات المناخية، كما ستشمل أكثر من وس. روتينية
  .(GFCS)ركيزة واحدة من ركائز اإلطار 

  
  : ما يلي(RMP)وستشمل األنواع الرئيسية لألنشطة المضطلع بھا في إطار ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ 

  
نشطة، وبناء شراكات مناسبة، والعمل صوب تحقيق االلتزام بدعم أنشطة البحث التخطيط التفصيلي لأل  •

مع توجيه البحوث في الوقت نفسه إلى نواتج البحوث ًالمحددة، وخلق روابط تيسر الوصول األوسع نطاقا 
  صوب تحقيق أھداف اإلطار؛

  األوساط المشاركة؛االتصال والتعاون بين في سد الثغرات بين البحوث والخدمات المناخية، و  •
   لإلطار؛األولية ذات األولويةالمجاالت في وضع وتحسين تطبيقات عملية   •
 الرئيسية (EWSs)استحداث وتحسين نواتج أو تكنولوجيات المعلومات المناخية من مثل نظم اإلنذار المبكر   •

  .التي ستكون ذات أھمية كبيرة للخدمات المناخية في قطاعات متعددة
  

 (RMP)خطيط التفصيلي وبناء الشراكات والروابط وااللتزامات الخاصة بركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ الت  2.3.1
  

ًمع أن قدرا كبيرا من المعلومات البحثية   األولية ذات األولويةوجد في المجاالت ًذات الصلة فضال عن بعض القدرات يً
تم تأمين االلتزامات قد و. تخصصات واألفراد والمؤسسات، فإنھا متفرقة إلى حد كبير عبر ال(GFCS)لتنفيذ اإلطار 

 (GFCS)المقطوعة من المنظمات والبرامج الرائدة من مثل البرنامج العالمي للبحوث المناخية لدعم أنشطة بحوث اإلطار 
في تفاصيل ثر  من الضروري التوسع أك،إال أنه حتى بالنسبة لھذه األولويات. (GFCS)بالنسبة لألولويات األولية لإلطار 

ولذلك يلزم بالنسبة لقطاعات أخرى وركيزة . ، وإنشاء آليات للتخطيط والمراقبة والتنسيق(RMP)نطاق أنشطة الركيزة 
(RMP)للتنفيذ وألنشطة التخطيط والدعم وحشد الموارد الھامة وضع إطار صلب ، ككل.  

  
 والمناخ، بناء قدرات وطنية للشراكة في مجالي ً إلحاحا في مجال الصحة البشرية(GFCS)وتشمل أكثر أنشطة اإلطار 

إجراء وتشمل ھذه األنشطة . المناخ والصحة على السواء إلجراء بحوث محلية وإلنتاج نواتج بيانات مناخية لقطاع الصحة
للبحث وينبغي تنسيق ھذين االتجاھين . تقييمات لتأثيرات تغير المناخ وتقلبيته على الصحة وعلى فعالية الحماية الصحية

. وتعزيز بعضھما لبعض، على سبيل المثال من خالل منتدى لتعزيز البحث التطبيقي ودعم تحويل علم المناخ إلى عمليات
وعلى سبيل المثال، يمكن للمنتدى المساعدة في وضع مصطلحات معيارية للبحث الستخدامھا من قبل قطاعات المناخ 

ًدمات المناخية أن يساعد أيضا مقدمي الخدمات المناخية من مثل المرافق وينبغي لإلطار العالمي للخ. والصحة المتعاونة
 على المشاركة في المنتديات والشراكات الخاصة بالبحوث الصحية، وأن (NMHSs)الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 

 المساعدة في تركيز ،تبادلفمن شأن ھذا ال. ييسر بالمثل مشاركة أخصائيي قطاع الصحة في أنشطة المنتديات المناخية
وينبغي أن تكون نقطة البدء ھي تدابير . البحوث المتعلقة بالمناخ والصحة على جمع األدلة الالزمة لصنع السياسة الصحية

. االتصال بشأن المعلومات المناخية في قطاع الصحة وتفسيرھا، بما في ذلك إدراك عدم يقينھابسيطة رامية إلى تحسين 
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ًل إجراءات أخرى وضع معايير وآليات للتحقق من الجودة وضمانھا فضال عن تقييم فعالية الخدمات المناخية وينبغي أن تشم

  .في ھذا القطاع
  

ومن شأن عقد منتدى افتراضي بشأن المناخ والصحة أن يساعد في تجميع المجموعة القائمة من أساليب وأدوات البحث ذات 
 ويحدد الفجوات ، وأن يستعرض بشكل دوري أحدث المستجدات العلميةحوث،مجموعات البيانات، ونتائج البالصلة، و

ومن شأنه أن . لتمويل البحوث، وفرص التدريبالمتاحة الرئيسية في االستجابة لطلبات صانعي القرار، وأن يبرز الفرص 
ًيسھل أيضا التعاون بين الباحثين العاملين في ھذا الميدان، بمن فيھم الباحثون من البلدا ن النامية والبلدان المتقدمة على ّ

  .السواء
  

ًوتتطلب األنشطة المنفذة في مجال بحوث المناخ والصحة برنامج عمل واسع ذي أھداف محددة تحديدا واضحا وتحليل  ً
فوائد الخدمات منھجي للقدرات والنھج الالزمة لتطويرھا، كما ينبغي أن تشمل مجموعة من دراسات الحالة المحددة بشأن 

ويمكن إلشراك العلوم االجتماعية أن يساعد في تقييم مدى سھولة الخدمات المناخية وإدراكھا . اخية في قطاع الصحةالمن
ًأن توفر تحليال مفيدا ويمكن للمناقشات مع مديري إدارات الموارد واالقتصاديين . وفائدتھا بالنسبة للمستخدمين النھائيين ً

ًويمكن أيضا .  عن توفير األدلة الالزمة لتحقيق الكفاءة في صنع السياسة العامةًلنسبة منافع األنشطة إلى تكلفتھا، فضال
ً أن تحدد أيضا األھداف واألولويات التي تدعم (GFCS)إلستراتيجية البحوث الخاصة بالمناخ والصحة التابعة لإلطار 

  .البحوث على المستويين اإلقليمي والوطني
  

ألغذية والزراعة، والحد من مخاطر الكوارث، فإن الدوافع لتنفيذ أنشطة لتخطيط وتنسيق لقطاعات إدارة المياه، واوبالنسبة 
البحوث مماثلة للدوافع في القطاع الصحي، لكن ھذه القطاعات تنطوي على قدر أكبر من األنشطة والمبادرات التي التزال 

ًغير مترابطة ترابطا محكما   .عين أداؤه أكبر مما ھو في قطاع الصحة والمناخن حجم العمل التحضيري الالزم الذي يت، بل أً
  

، ولتحديد نطاق األنشطة (GFCS)وستشكل أفرقة مبادرات لتحديد أصحاب المصلحة والشركاء في البحوث المتعلقة باإلطار 
.  للتنفيذالالزمة بقدر أكبر من التفصيل، والتماس االلتزامات، وإنشاء آليات لإلشراف والمراقبة، ولحشد الموارد الالزمة

إلى المشاركة في التخطيط وفي تحديد االحتياجات وستدعى الجھات ممولة البحوث وغيرھا من الوكاالت ذات الصلة 
ًوستوضع أوال إستراتيجيات للتنفيذ وخطط بحوث أكثر تفصيال بالنسبة للقطاعات األربعة . واألنشطة المقابلة لھا األولية ذات ً

وستنشأ آليات للترويج . ات المناخية، وفي المرحلة الالحقة للتنفيذ بالنسبة للقطاعات األخرى لإلطار العالمي للخدماألولوية
  .والمناقشة كمنتديات افتراضية مخصصة، وستبدأ ھذه األنشطة أثناء المرحلة األولية

  
  اركة االتصال والتعاون فيما بين األوساط المشوبناءسد الثغرات بين البحوث والخدمات المناخية،   2.3.2

  
 ھو كفالة أن تتعاون وتتواصل وتتقاسم الخبرات (RMP)سيكون أحد األھداف الرئيسية لركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ 

والمعارف، األوساط المعنية بالبحوث، وأوساط الممارسين على السواء الذين يحولون االستنتاجات العلمية إلى نواتج 
عتبارات المتعلقة بالمسؤولية القانونية في بعض األحيان بين منتجي الخدمات ول القيود التكنولوجية واالْوتح. معلومات

كابد بعض وعلى خالف ذلك، قد ي. نات والتنبؤالمناخية التشغيلية وبين استخدام آخر النتائج العلمية في تقنيات تجھيزھم للبيا
في تلقي تعليقات  مشاكل التحقق، أو قد يكابد المناخية والستخدامھا في الخدماتأفرقة البحث صعوبات في تشكيل نواتجھا 

 مع وسيكون توسيع إمكانيات وصول المستخدمين إلى طائفة أوسع من نواتج البحوث التجريبية. كافية على عروضھا
. منافع متبادلة لكال المستخدمين ومقدمي ھذه المعلوماتًمحققا لالتوضيح التام لمواطن قوة ھذه النواتج ومواطن ضعفھا 

ً، وصقله، وتصميمه وفقا الحتياجات الناتجويحفز تطوير على ھذه المعلومات ًنسبة لألخيرين يمكن أن يخلق طلبا وبال
. ونتيجة لذلك، يمكن للمرء توقع حدوث انتقال معجل من المنجزات البحثية إلى الخدمات المناخية. المستخدم وتحسين جودته

  . أوساط المستخدمين أن يحفز االتصال ويجعل النواتج أكثر قيمةالمناخية التجريبية أمامومن شأن فتح النواتج 
  



10 

ًوسيشكل تعزيز تقديم ھذه المعلومات القائمة على العلم أيضا جزءا ال يتجزأ من التطوير المؤسسي وتطوير القدرات البشرية  ً
ر المقابل لھا، بما في ذلك فيما غير المناخ والدعم بالقرات وسيفيد في التمكين من تقييم تأثيرات (GFCS)الخاصة باإلطار 

 التزام أفرقة البحث ، المعلومات المناخية التجريبية بصفة منتظمة للمستخدمينإتاحةويتطلب . ھذا التغيريتعلق بالتكيف مع 
 على أساس (GFCS) الخاص باإلطار (CSIS)ومراكز النمذجة بتقديم مساھماتھا في نظام معلومات الخدمات المناخية 

لمشاركة في المناقشات المتعلقة بالنواتج من خالل برنامج التواصل مع المستخدمين ونظام معلومات الخدمات منتظم، وا
ويمكن أن تساعد . وسيتيح ھذا االتصال وضع وتقديم إرشادات بشأن التفسير السليم لنواتج البحوث، واستخدامھا. المناخية

 النھائيين المتعلقة بمسؤوليتھم القانونية المحتملة المتضمنة في ًھذه الترتيبات أيضا في تناول شواغل مقدمي الخدمات
  .اعتمادھم على نواتج مناخية تجريبية في عروض خدماتھم

  
 ، من مستخدمي المعلومات المناخيةةوالطائفة المتنوععلم المناخ الفئات المشتغلة بويتمثل مجال واحد يمكنه سد الثغرات بين 

ًونظرا ألن الظواھر المناخية الشاذة تتجلى بصورة غالبة على النطاق . نطاقه وتقليص هإسقاطوبالمناخ اإلقليمي في التنبؤ 
ًمعلومات مناخية مقلصة النطاق إقليميا إلى المستخدمين، بما في ذلك التنبؤات واإلسقاطات التجريبية، اإلقليمي، فإن إتاحة 

للبيانات والنھج المستخدمة، وأوجه عدم اليقين المعروفة سليم  باإلضافة إلى التوثيق ال،ينبغي تعزيزه على وجه االستعجال
 والسؤال .المتضمنة فيھا وغيرھا من اإلرشادات ذات الصلة بشأن جودة البيانات وأوجه القصور المعروفة أو المرجحة

وسيضع . افية حقيقيةقيمة إضتحقيق لنواتج المناخية ذات االستبانة األعلى، يمكن ل ھو إلى أي حد  المطروحالعلمي الحقيقي
ً ھذه التنبؤات أو اإلسقاطات لألوساط اإلقليمية التي وافقت على استعراضھا وتقييمھا أساسا لمعايرة النماذج بصورة إتاحة

  .في الحاالت التي تنتج فيھا التغيرات المناخية اإلقليمية عن عمليات وظواھر محلية صغيرة الحجمأفضل، السيما 
  

ر األولى لتقديم نواتج علمية نظامية إلى الخدمات المناخية أثناء المراحل المبكرة لإلطار العالمي ومن شأن توفير العناص
يتطلب وعلى سبيل المثال، . للخدمات المناخية أن يولد طلبات مركزة على الخدمات فيما يتعلق بالرصدات والنمذجة والتنبؤ

. السبق األطول رصدات أكثر موثوقية للمحيطات وسطح األرضاإلنتاج الروتيني للتنبؤات ذات المديات األطول وفترات 
إلى الحاجة إلى تقييم فائدتھا النسبية للتطبيقات العملية، وسيؤدي تزايد عدد النواتج المناخية التشخيصية والتكھنية المتاحة 

ومن شأن توسيع ممارسات التحقق . ً وأكثر شموالاًأكثر تعددا في جوانبھمن النواتج المناخية  عملية تحققاألمر الذي يتطلب 
أن تساعد بدورھا في سد الثغرات وأوجه النقص في مختلف مكونات سلسلة معالجة البيانات، من الرصدات إلى تقديم 

 وستبرر تخصيص الموارد لتحسين ،سد الثغرات وتحسين النظام أقوىلحوافز الوستغدو . المعلومات إلى المستخدمين
الالزمة للصناعات والمجتمعات، ووجود برامج لتصميم النواتج القائمة ناشئة للنواتج المناخية  السوق الومن شأن. النظام

حوث إلى نواتج  أن يساعد في اإلسراع بعملية تحويل أوجه التقدم في الب، الحتياجات المستخدمينمالءمةعلى نحو أكثر 
  .وخدمات أكثر عملية

  
ً على نحو أكثر اتساعا وانتظاما ُويقترح إتاحة المعلومات المناخية التجريبية . مستخدمي نظام معلومات الخدمات المناخيةلً

التشغيلية في النظام العالمي لمعالجة البيانات  المستخدمين إلى المعلومات التشغيلية أو شبه إحدى البوابات الحاسوبيةوستوجه 
ريبية التي تنتجھا المشاريع المنتمية إلى البرنامج وإلى المعلومات المناخية التج، (WMO) التابع للمنظمة (GDPFS)والتنبؤ 

، والمشروع التجريبي المنسق لتقليص (CMIP)النماذج المقترنة بين مقارنة الالعالمي للبحوث المناخية من مثل مشروع 
ات المناخية وھذه المعلوم. (CHFP)، ومشروع التنبؤات التاريخية بالنظام المناخي (CORDEX)النطاقات المناخية اإلقليمية 

التجريبية متاحة على نحو مفتوح ويمكن على نحو متزايد الوصول إليھا من خالل إطار مشروع التقسيم الشبكي لسطح 
جريبية للنماذج تر المثلى وفترات السبق بالنسبة للتكھنات الا وينبغي إعداد التوصيات بشأن دورات التكر.(ESG)األرض 

ية باالعتماد على المھارات التنبؤية الفعلية أو المتوقعة، والقدرات الفنية، وغيرھا من المناخية في مختلف النطاقات الزمن
  .ويمكن لبرنامج التواصل مع المستخدمين أن يساعد في مناقشة ھذه الترتيبات. االعتبارات ذات الصلة
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 (GFCS) لإلطار األولية ذات األولويةالبحث في المجاالت   2.3.3
  

يتم الوفاء بھا إلى حد كبير إلى المعلومات المناخية القابلة للتنفيذ والمستندة إلى العلم من أجل تخطيط لم ثمة حاجة ماسة 
لدعم مختلف جوانب التنمية ً الزمة أيضا وھذه المعلومات. التكيف مع تغير المناخ وإدارة المخاطر المتصلة بالمناخ

وللوفاء بھذه الحاجة، فإن أحد األھداف الرئيسية لمكون البحث الخاص . المستدامة، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ
 ھو التعجيل بتطوير المعلومات المناخية القائمة على العلم للتمكين من تنفيذ التطبيقات العملية في المجاالت (GFCS)باإلطار 
. فرقة العمل رفيعة المستوىرير  التي ورد وصفھا في تق(GFCS) قريبة األجل لإلطار األولية ذات األولويةاألربعة 

 لإلطار العالمي للخدمات المناخية ھي الزراعة واألمن الغذائي وإدارة قريبة األجل األولية ذات األولويةوالمجاالت األربعة 
ذه ًمن المعلومات المناخية القابلة للتنفيذ دعما لھواالحتياجات . موارد المياه والحد من مخاطر الكوارث والصحة البشرية

  .(RMP)لبحث والنمذجة والتنبؤ ل  األوليةجھودل تحدد األولويات بالنسبة ل،القطاعات
  

 قريبة األجل، ستتخذ ترتيبات لكفالة األولية ذات األولوية (GFCS)لإلطار ولتمكين البحث التطبيقي في المجاالت األربعة 
خدمات، وكذلك فيما بين الخبراء الذين يطورون  والفعال بين مقدمي المعلومات المناخية وممثلي الالمستمراالتصال 

ومن شأن إشراك العلماء . ويستخدمون المعلومات الناتجة في تطبيقات محددة وفي توفير الخدمات إلى القطاعات المستھدفة
 عن آخر أن يساعد في تزويد المشاركين فيھا بالمعلوماتفي أوجه التبادل ھذه " األساسية"الذين يمثلون المعرفة المناخية 

على استخدامھا عندما التطورات في علم المناخ وعن الفرص القائمة لتطوير منتجات معينة، بما في ذلك إمكان وضع قيود 
ومن شأن االتصال الفعال للفريق العامل المعني بالمناخ اإلقليمي . ال يكون العلم أو التكنولوجيا مستعدان بعد لتقديمھا

(WGRC)لبرنامج التواصل مع المستخدمين التابع لإلطار أن يساعد في تحقيق ھذه األھدافةبع والھيئات العاملة التا  .
 ومستخدمي المعلومات (RMP)ًويوصى أيضا بإجراء اتصال مباشر بين العلماء المنتمين إلى ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ 

  .المناخية على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية
  

  .2 في التذييل (GFCS) لإلطار األولية ذات األولوية تً تفصيال ألنشطة البحوث في المجاالويتاح وصف أكثر
  

 لتطوير وتحسين نواتج المعلومات المناخية الرئيسية ذات األھمية للخدمات المناخية في قطاعات البحوث الداعمة  2.3.4
  متعددة

  
األولية المناخية الرئيسية الالزمة لكل من المجاالت األربعة المعلومات ُحددت من خالل إعداد ھذا المرفق االحتياجات من 

وأدى .  جميع ھذه المجاالتفيوعدة احتياجات منھا مشتركة . (GFCS) قريبة األجل الخاصة بتطور اإلطار ذات األولوية
 أن يمكن من تحقيق ًتوحيد ھذه االحتياجات إلى قائمة أكثر شموال بنواتج المعلومات المناخية الالزمة، من شأن إتاحتھا

ويشكل تطوير وتحسين وتقييم نواتج المعلومات الرئيسية ھذه من خالل شراكة مع .  على المناختعتمدتطبيقات عملية كثيرة 
ًأوساط المستخدمين جزءا ھاما من برنامج البحث والنمذجة والتنبؤ ً.  

  
  : ما يلياألولية ذات األولويةع المجاالت األربعة وتشمل القائمة الموحدة لنواتج المعلومات المناخية التي تحتاجھا جمي

  
معلومات موثوقة وشاملة عن الظروف المناخية الماضية والحالية بما في ذلك، ضمن جملة أمور، السالسل   •

والتوزيعات اإلحصائية لمتغيرات األرصاد الجوية الھيدرولوجية واألوقيانوغرافية ذات الصلة من مثل 
م بوجه خاص ول، والرياح، والرؤية، وأمواج الرياح، وعرام العواصف، مع االھتماوالھطدرجات الحرارة، 

  ؛")المتطرفة(" فترات ارتدادھا الطويلة لقيمبالتطور الطويل األجل 
  : تشملمعلومات تنطوي على تكھنات  •

مائي، التطور اإلقليمي ودون اإلقليمي لدرجة حرارة الھواء، والھطول، والرياح، ومكونات الرصيد ال  ○
  حتى سنة أو سنتين؛ووحالة سطح األرض على نطاقات زمنية من النطاق دون الفصلي إلى الفصلي 
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التنبؤات بآحاد الظواھر الشاذة الھامة في درجة الحرارة والھطول بما في ذلك الجفاف، والفيضانات،   ○
 والمديات التي لسبقامع فترات وموجات الحرارة، ونوبات البرد وبداية الرياح الموسمية ومراحلھا، 

  تتجاوز المديات الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس؛
  ّتنبؤ محسن بظاھرتي النينيو والنينيا وغيرھا من أشكال تقلبية المناخ المھيمنة؛  ○
المستقبلية وتقييمات للتغيرات ) أعاصير التيفون، والھاريكين(تنبؤات فصلية باألعاصير المدارية   ○

  دتھا ومساراتھا؛المحتملة في تواترھا وش
، على سبيل المثال فة ذات القابلية المحدودة للتنبؤالمتطر/ إرشادات عملية بشأن الظواھر القاسية  ○

  ُأعاصير التورنادو القمعية؛
تنبؤات طويلة األجل بعوامل التأثير المسببة لتغير المناخ في األجلين القصير والطويل، وتلوث الھواء،   ○

   والظواھر الشاذة الخاصة باألشعة فوق البنفسجية؛،الغالف الجويوالمواد الكيميائية في 
الرصيد المائي للبحيرات، والخزانات، وأحواض األنھار بما في ذلك مكونات الغالف الجليدي؛   ○

واحتياطيات المياه وإتاحة المياه لمختلف االستعماالت؛ ومناسيب مياه البحيرات والخزانات؛ والمياه 
  الجوفية؛

ات األوقيانوغرافية، بما في ذلك التنبؤ بالجليد البحري في المنطقتين القطبيتين وفي البحار التنبؤ  ○
  الھامشية؛

ًتقلبية وتغير مستوى سطح البحر عالميا وإقليميا، بما في ذلك  ○    الحاالت المتطرفة وإحصاءاتھا؛ً
ير تغير المناخ على البيئة مخاطر الغمر بالمياه، وتأث: المتغيرات التي تصف حالة المنطقة الساحلية  ○

  .الساحلية، وما إلى ذلك
  

وفيما بين السنوات تحدث ظواھر مناخية إقليمية شاذة شديدة التأثير على نطاقات زمنية دون فصلية وفصلية، ويمكن أن 
إذا كانت التنبؤات ًوالبحوث الخاصة بالتنبؤ بھا آخذة في التقدم، إال أنه اليزال من غير الواضح حاليا بشكل كاف ما . وعقدية

ًومن غير الواضح أيضا كيفية . ًالمفيدة عمليا ممكنة التحقيق في جميع النطاقات الزمنية وبالنسبة لجميع أقاليم العالم
وتندرج أنشطة . استخالص معلومات مفيدة من نواتج المجموعات، التي قد يكون لكل عنصر فيھا مھارة محدودة للغاية

  :تج المعلومات المقابلة بوجه عام في ثالث فئات كما يليالبحث الالزمة إلنتاج نوا
  

  بحوث بشأن إمكانية التنبؤ بالمناخ وتحسين مھارة المعلومات الخاصة بالتكھنات  •
  بحوث إلضافة قيمة للمعلومات المناخية الستخدامھا في الخدمات  •
  بحوث بشأن الرصدات ومعالجتھا وإنتاج سجل مناخي  •
  دمات المناخيةبحوث بشأن قيمة الخ  •

  
مزيد من التركيز ومع تقدم تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية واستمرار نشوء نواتج عالمية جديدة، ستزداد الحاجة إلى 

وعلى سبيل المثال، فإن مراقبة الظواھر المناخية اإلقليمية . والجھود على علم المناخ اإلقليمي والخدمات المناخية اإلقليمية
الظواھر المتطرفة مع نظم اإلنذار المبكر والتحذيرات بالنسبة لدرجة الحرارة، والجفاف والفيضانات وجودة الھواء الشاذة، و

  .3الميادين والدوافع لتنفيذھا في التذييل ًويرد وصف أكثر تفصيال لألنشطة المخططة في ھذه . ستصبح حتى أكثر أھمية
  

  مشاريع التنفيذ األولية/ أنشطة  2.4
  

 إلى خلق الظروف (RMP)، سوف ترمي جھود البحث والنمذجة والتنبؤ (GFCS)المبكرة من تنفيذ اإلطار احل في المر
 االلتزامات من تجميع وفي الوقت نفسه ،وستشمل ھذه الجھود التخطيط الفصلي لألنشطة. الكفيلة بالتنفيذ العام للركيزة

وسيوضع ھذ التخطيط، كما ستنشد االلتزامات . ت المناخيةمنظمات البحوث بالمساھمة في تطوير األساس العلمي للخدما
وستنشأ شراكات بين األفرقة العلمية وممارسي تقديم الخدمات المناخية الذين . على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية
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 األولية ذات األولويةكما أن تطوير بحوث ناجحة في المجاالت األربعة . سيعملون في ھذه الحالة كمستخدمين لعلم المناخ
ًأيضا قدرا من التعجيل يتطلب (GFCS)لإلطار    .ًوسيكون تطوير القدرات جزءا ال يتجزأ من ذلك. ً

  
موصوفة بشكل أفضل ًوسيبذل جھد لجعل المعلومات المناخية العلمية التجريبية، السيما التنبؤات واإلسقاطات أيسر مناال و

وسيكون الحافز لدفع ھذه . ذا التزام أفرقة البحث بإتاحة معلوماتھم للجمھوروسيتطلب ھ. لصانعي القرار والممارسين
مھتمين، بشأن ال دة محايدة بالمعلومات من مستخدمي المعلومات تغذية مرتتتلقيه من سوف ما ذلك ھو فعلاألفرقة إلى 

 تتراوح بين على نطاقات زمنية تي تتم، الًوسوف تستفيد التنبؤات المناخية األقصر نطاقا. النواتج التجريبية لھذه األفرقة
 من النتائج والخطط والزخم القائمين الذين أمكن الحصول عليھم من أوجه التقدم في بحوث التنبؤات تحت ،الفصلواألسابيع 

كما ستنظم سلسلة من . (WCRP) والبرنامج العالمي للبحوث المناخية (WWRP)رعاية كال البرنامج العالمي لبحوث الطقس 
  .جارب واألنشطة في إطار مشروع التنبؤ القطبي الذي يركز على نطاقات زمنية مماثلةالت
  

 ومشروع التجريب ، التابع للبرنامج العالمي للبحوث المناخية(SMIP5)وسينتج مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة 
ات التنبؤية العالمية واإلقليمية على نطاقات ً أحجاما غير مسبوقة من المعلوم(CORDEX)المنسق لتقليص النطاقات المناخية 

 وينبغي أن تبدأ أثناء .ًوسيكون ذلك مالئما إلى حد كبير للبحوث الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ. زمنية عقدية ومئوية
ي إدارة المراحل المبكرة لتنفيذ اإلطار، أنشطة البحوث الرامية إلى تعظيم فوائد استخدام ھذه المعلومات إلى أقصى حد ف

التصدي للمخاطر المناخية، وتوفير قدرة عامة على التكيف على المستوى الوطني ومستوى األسرة المعيشية، ولدعم التكيف 
عالمي متكامل للمعلومات المتعلقة بغازات الدفيئة أن يساعد في تدعيم ومن شأن إنشاء نظام . مع تغير المناخ بوجه عام

للمناخ وسيؤدي إلى تحسينات متعددة في اإلسقاط المناخي يساعد في تقدير االنبعاثات المعلومات عن التأثير اإلشعاعي 
  .المستقبلية

  
ًوإن تمديد الفترة الزمنية التي تغطيھا إعادة التحليالت، وتوسيع نطاقھا وتحسين نظم تمثيل بياناتھا سيكون ھاما للغاية في 

 التنبؤات، وفھم العمليات األساسية، ووضع تطبيقات عملية لھذه إنشاء قواعد بيانات مفيدة للبحث العلمي، والتحقق من
استخدام خوارزميات استرجاع وينبغي لھذا العمل االستفادة من إعادة المعالجة الجارية لسجالت البيانات الساتلية ب. البيانات

  .محسنة، ومراقبة للجودة في جميع مراحل معالجة البيانات
  

الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتقييم المعارف المتاحة عن أسباب وبعد استكمال تقرير التقييم 
 وإسقاط جميع العوامل  نمذجةا على التزال قائمة في فھمنا وفي قدرتنوعواقب ارتفاع مستوى سطح البحر، والثغرات التي
 لتناول ً شامالًا بحثيًابرنامج ،مي للبحوث المناخيةوسيضع البرنامج العال. التي تحدد الوضع المستقبلي لمنسوب سطح البحر

  .المخاطر العملية المرتبطة بتقلبية وتغير مستوى سطح البحر سواء على النطاق العالمي أو اإلقليمي
  

ًوأخيرا، ستقود ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ نشاطا على مستوى اإلطار العالمي للخدمات المناخية لتحسين قدرات  ً
المناخية غير اليقينية في عمليات صنع قراراتھم بغية التأھب للمخاطر المتصلة بالمناخ، مين على إدماج المعلومات المستخد

  .وإدارة التصدي لھا
  

  )بما في ذلك الجانبين التشغيلي والتنظيمي(نھج التنفيذ   2.5
  

  في القطاعات المعتمدة على علم المناخيةتتمثل المسارات الرئيسية لتحقيق فوائد إدماج اإلطار العالمي للخدمات المناخ
  :يلي فيما

  
  التخطيط التفصيلي ألنشطة البحوث المناخية والتطبيقية الرئيسية؛  •
 وتيسير االتصال فيما بين ھذه األوساط ،بناء أوساط باحثي، وممارسي، ومستخدمي المعلومات المناخية  •

  بمساعدة برنامج التواصل مع المستخدمين؛
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  ة والتنبؤ من الوكاالت التشغيلية، وممولي البحوث؛لتزام بدعم أنشطة البحث والنمذج االالتماس  •
 للمستخدمين من خالل نظام ،إتاحة المعلومات المناخية التشخيصية، والمنطوية على تكھنات، المحدثة بانتظام  •

غذية المرتدة بالتعليقات معلومات الخدمات المناخية التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية مع تيسير الت
  والمعلومات المفيدة عن نواتج المعلومات من مستخدميھا؛

تركيز البحوث المناخية على التحسين المطرد للمعلومات المناخية التي يعتبر تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات   •
  المناخية في أمس الحاجة إليھا؛

قات عملية عن طريق مشاريع تجريبية وإيضاحية تجمع دعم البحوث المناخية التطبيقية من خالل وضع تطبي  •
إدماج وتقديم ًمعا جميع العناصر الخمسة لإلطار العالمي للخدمات المناخية مع التركيز بصفة رئيسية على 

  .المعلومات المناخية للمستخدمين وصانعي القرارات
  

وث وأوساط العمليات، والتنسيق والتعاون فيما تعزيز االرتباطات فيما بين أوساط البح (GFCS)وسيتطلب تطوير اإلطار 
وسيقترح ھذه . ويتطلب تنظيم دعم ھذا التفاعل إنشاء ھيكل إدارة الركيزة على طائفة متنوعة من المستويات اإلقليمية. بينھا

لى النحو  عالھيكل بعد اتخاذ قرارات إدارة اإلطار رفيعة المستوى وخالل تنفيذ أنشطة تخطيط البحث والنمذجة والتنبؤ
  .2.4المبين في الفرع 

  
 ممثلي أصحاب المصلحة إشراف تحت 2.4وستنفذ األنشطة األولية لركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ المبينة في الفرع 

، ومنظمة (WMO)المنظمة العالمية لألرصاد الجوية و، (WCRP)البرنامج العالمي للبحوث المناخية الرئيسيين من مثل 
 ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، (FAO) ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (WHO)الصحة العالمية 

ً فضال عن البرنامج الھيدرولوجي الدولي، والمجلس الدولي (IOC)واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لھا 

 التفصيلية للبحث والنمذجة والتنبؤ بمقترح خاص بإنشاء آلية إشراف وسيستكمل استيفاء خطة التنفيذ.  وغيرھا(ICSU)للعلوم 
وعلى سبيل المثال، ستكون االتحادات .  على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية(RMP)على البحث والنمذجة والتنبؤ 

ًويتوقع أيضا أن . وى اإلقليمي قادرة على المساعدة في إنشاء خدمات مناخية على المست(WMO)اإلقليمية التابعة للمنظمة  ُ
تدعم التحالفات اإلقليمية للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات تنفيذ اإلطار في أجزاء مختلفة من محيطات العالم وأن 

إجراء رصدات المحيطات الالزمة، وتوجيه عمليات التحضير لمجموعة من النواتج األوقيانوغرافية تنمي قدرتھا على 
وتمتلك المشاريع الفرعية اإلقليمية التابعة للبرنامج العالمي . مامھا الخاصة، بما في ذلك المناطق الساحليةلمناطق اھت

للبحوث المناخية الخبرة الفنية الالزمة لتلبية كثير من االحتياجات البحثية المحددة، وسيدعى العلماء المنتمون إلى البرنامج 
وتتيح البرامج واألنشطة والمكاتب اإلقليمية للفاو، ومنظمة الصحة .  والتنبؤإلى المشاركة في أنشطة البحث والنمذجة

 المشاركة المبكرة لوكاالت تمويل وإن. العالمية، والمجلس الدولي للعلوم إمكانية كبيرة للوصول إلى الشركاء المھتمين
زة واإلشراف ا في تطوير ھذه الركيًالبحوث في تخطيط أنشطة الركيزة التي تنشئ عالقات شراكة معھا فضال عن مشاركتھ

  . لتأمين الوصول المناسب التوقيت إلى الموارد الالزمة ومتابعتھاعليھا، ستكون أساسية
  

  رصد وتقييم التنفيذ  2.6
  

 األكثر (RMP)الركيزة ستوضع اآلليات الخاصة باستعراض ورصد أنشطة البحث والنمذجة والتنبؤ أثناء أنشطة تخطيط 
وستوضع مؤشرات األداء والتقدم، باإلضافة إلى تدابير .  األولية من تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخيةًتفصيال للمرحلة

 تقييم المشاريع وتقييم األداء (RMP)وستدعم ركيزة .  بالنسبة لكل من األنشطة الرئيسية، على حده(RMP)تقييم عمل الركيزة 
ّوسيقيم االلتزام . اإلشراف والحوكمة العامة لإلطار) آليات( لإلطار، ومع آلية وستوثق النتائج لتبادلھا مع الركائز األخرى

 بالتعاون مع نظام معلومات المنظمة (CSIS)المعزز لتقديم المعلومات المناخية العلمية إلى نظام معلومات الخدمات المناخية 
(WIS)الزاوية في برنامج التواصل مع المستخدمين  وستكون التعليقات المستمدة من المستخدمين ھي حجر.، وذلك النظام 

. المفتوح باب العضوية التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية، وھو األداة الرئيسية الموجھة لبحوث المناخ التطبيقية
م تقارير عن التقدوستكون إحدى مھام علماء المناخ المشاركين في دوائر عمل برنامج التواصل مع المستخدمين تقديم 

ومن شأن التعاون الوثيق بين إدارة اإلطار العالمي . أو عن عدم إحرازه، وتحديد العقبات الرئيسية المقابلة/المحرز و
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للخدمات المناخية، والشركاء المساھمين والبرامج والمنظمات المشاركة أن يكفل استجابة مناسبة التوقيت إزاء أي تعليقات 
  .بشأن أداء المشاريع واألنشطة

  
  إدارة المخاطر في تنفيذ األنشطة  2.7
  

،  مؤسسي، وإدارة، وموارد بتعقدالتي تقترنإن مبادئ وترتيبات إدارة التصدي للمخاطر الخاصة بركائز اإلطار األخرى 
وسيكون وصف ممارسات . ً، ستنطبق أيضا على ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ وال يكرر وصفھا في ھذا المرفق.إلخ

ً مطلبا معياريا عند التماس مقترحات استجابة لجميع  للمخاطررة المسبقةواعتبارات اإلدا النداءات الخاصة بتمويل األنشطة ً
وستطبق ممارسات إدارة المخاطر التي تتبعھا وكاالت التمويل، كقاعدة، على . ة البحث والنمذجة والتنبؤكيزفي إطار ر

 المخاطر من أنشطة التخطيط ةان النظر بوجه خاص في إداروسيطلب إمع. (RMP)جميع أنشطة البحث الممولة للركيزة 
  .5األولية للركيزة، حسبما أشير في العمود األخير من الجدول ألف الوارد في الفرع 

  
 في عملية تقييم قوية وتوثيق كامل ألي نواتج أو خدمات جديدة (RMP)وسيتمثل عنصر رئيسي في إدارة مخاطر ركيزة 

وسيساعد ذلك في تجنب أي سوء فھم أو أي سوء تفسير محتمل لدى المستخدمين . لخدمات المناخيةخاصة باإلطار العالمي ل
أفرقة بحثية متعددة في توفير المعلومات والتنبؤات المناخية أن يساعد ومن شأن مشاركة . بشأن ھذا المنتج أو تلك الخدمة

 القدرة مًوسييسر أيضا اإلخطار المبكر ببطء التقدم أو بعد. في كفالة إمكانية مقارنة النواتج وإقرار صالحيتھا ومعايرتھا
على تقديم الخدمات من خالل زيادة مشاركة المستخدمين وفاعليتھم في أنشطة بحوث ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ 

(RMP).  
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  آليات التمكين  -3
  

  لعالميةأوجه التآزر مع األنشطة القائمة وبناء الشراكات الوطنية واإلقليمية وا  3.1
  

 واألنشطة التي تتناول إلى حد كبير (RMP)ثمة أوجه تآزر كثيرة بين مختلف أنشطة ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ 
 إلى دعم واستھداف باالستناد، حيثما أمكن، (RMP)  الركيزةوستبنى أنشطة. ركائز اإلطار األخرى الخاصة بھدافاأل

المشاركة النشطة ب االقتصادية و–المطردة التقدم في القطاعات االجتماعية البحوث المناخية القائمة والبحوث وتعزيز 
 القائمة فيما يتعلق بتوفير سبل (WWW)وعلى سبيل المثال، فإن ممارسات المراقبة العالمية للطقس . ألوساط المستخدمين

صول تنبؤ يمكن تمديدھا لتعزيز وات والالوصول إلى نواتج التنبؤ طويل المدى في إطار النظام العالمي لمعالجة البيان
 القائمة أن تفيد كمكونات (WCP)ويمكن آلليات عمل برنامج المناخ العالمي . المستخدمين إلى المعلومات المناخية التجريبية

لإلطار العالمي األولية ذات األولوية  لبدء فعال للبحوث بشأن تطبيقات البيانات المناخية في المجاالت األربعة أساسية
وتم . ن إلى حد كبير على العوامل المتعلقة باألغذية والمياه والسالمةاوتتوقف الصحة والرفاھية البشريت. لخدمات المناخيةل

وتم التشديد بالفعل في .  من ھذا المرفق2.3.3تلخيص ذلك واستخدامه في إعداد قائمة النواتج المناخية الرئيسية في الفرع 
 التي تستند إلى حد كبير إلى نواتج (OBS) مع ركيزة الرصد والمراقبة (RMP)ر ركيزة أوجه تآزعلى ًأيضا ھذا المرفق 

وأوجه التآزر بين بحوث .  والعكس صحيح(RMP)وستستفيد برامج الرصد العالمية استفادة كبيرة من أنشطة . البحوث
  .ً"محكمة"نظم تنبؤ العملي لتنفيذ ال وستتجسد بصفة رئيسية من ،الطقس وبحوث المناخ متعددة

  
ويمكن إلى حد كبير تمديد أوجه التآزر بين البحوث والرصدات والنمذجة والتنبؤ المناخيين التطبيقيين واألساسيين من 

ًولكل من الوكاالت والبرامج، فضال عن كثير من المشاريع الواسعة النطاق، . إلى اإلقليمية والوطنيةالمستويات العالمية 

.  يستفيد من طائفة متنوعة من أوجه التآزر على النطاق اإلقليميكما أن عملھا. ين ووطنيين، إقليمي وجھات تنسيق،نظراء
األنشطة التخصصية المختلفة على المستوى اإلقليمي أضعف عادة بكثيبر من العالقات بين إال أن االرتباطات بين 

  .التخصصات على المستويين العالمي واإلقليمي
  

 ذات روابط أقوى إلى حد كبير مع البرامج (WMO) االتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة فإن أنشطةوعلى سبيل المثال، 
 من الروابط التي تصلھا بالھيئات اإلقليمية المقابلة التابعة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (WMO)العالمية للمنظمة 

(IOC)وإن إقامة ارتباطات بين مختلف المنظمات . لدولي للعلوماألنشطة التي تنسقھا المكاتب اإلقليمية للمجلس ا أو ب
لكل من والبرامج للعمل في تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية على المستوى اإلقليمي يمكن أن يحقق فائدة متبادلة كبيرة 

وقدراتھا خبراتھا الفنية  تقديم (RMP) المشاركة النشطة للمنظمات واألفرقة الوطنية في أنشطة وستتضمن. المشاركين فيھا
عزز إمكانية جلب موارد إضافية وخلق حوافز تؤدي إلى توسيع نطاق ت وس. إنشاء اإلطار العالمي للخدمات المناخيةمن أجل

  .أنشطتھا وتحسين نواتجھا
  

  إستراتيجية االتصال  3.2
  

تصال في كال االتجاھين مع أوساط سينشأ اإلطار العالمي للخدمات المناخية على أساس التطوير االستباقي المكثف لال
.  ووصف احتياجات األخيرين ألوساط مقدمي الخدمات،المستخدمين بشأن الفرص الجديدة والتغذية المرتدة بالتعليقات

ويعني ھذا أن إستراتيجيات اتصال اإلطار العالمي . وستعمل أوساط البحوث كقوة حافزة للتفاعالت بين ھذه األوساط
العالقات كذلك  و،ضمن الركيزة وركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ ينبغي أن تفيد كال االرتباطات الداخلية للخدمات المناخية

، )حيثما أمكن(لألنشطة ونواتجھا، واستخدام نھج المصدر المفتوح  التوثيق السليم ،َّوينبغي أن يعزز بال كلل. الخارجية
وسيكون ". المستقبلة"ع من عدمه، واالتصال المستمر بالجھة النھائية وإعداد التقارير على نحو متواتر بشأن تقدم المشاري

من المھم لتحقيق اتصال داخلي يتسم بالكفاءة داخل الركيزة البدء ببناء االرتباطات وقنوات االتصال والترتيبات بين مقدمي 
  إبالغنأكما . اح، في نھاية المطافه على النجالذي يحدد قدرة النظام بأكمل وھوإن تفاعلھا . ومستخدمي النواتج المؤقتة

ساعد في ي ،ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ وقيمتھا للمجتمعتحققھا النجاحات التي يحققھا اإلطار العالمي للخدمات المناخية و
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الذي  األمر ، للمستخدمين والممولين المحتملين غير معروفة فائدة الخدمات المناخيةتكون فيھاكسر الحلقة المفرغة التي 
  .بالمجتمع الصلة البحوث ذاتينجم عنه قلة االھتمام والدعم وتباطؤ التمويل الالزم إلحراز تقدم في 

  
َّوسوف تقدم التقارير عن أوجه التقدم في أنشطة ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ وتروج سواء بشكل فردي من قبل 

تقارير على المواقع على عرض ً الويب، جنبا إلى جنب  على(GFCS)قسم خاص على موقع اإلطار المشاركين أو من خالل 
 على أوساط ،وستعلن النواتج المناخية التجريبية المتاحة على نطاق واسع. لبرامج والمنظمات المشاركةالخاصة باالويب 

أنشطة ركيزة تكنولوجيا المعلومات الجديدة لترويج بوستستخدم التكنولوجيا الخاصة . المستخدمين المحددة في ھذا المرفق
(RMP) بما في ذلك التوزيع الموجه للمعلومات من خالل اتحاد مشروع التقسيم الشبكي لسطح األرض والشبكات ،

  .االجتماعية
  

ًلبرنامج العالمي للبحوث المناخية، مستكمال جھود اإلطار العالمي للخدمات المناخية، بوضع إستراتيجية اتصاالت ويقوم ا

 المسائل الخاصة باإلطار العالمي للخدمات المناخية ذات الصلة  علىاء في تنفيذ تلك اإلستراتيجيةوستسلط األضو. للبرنامج
ً وتستھدف إستراتيجية التواصل واالتصاالت الخاصة بذلك البرنامج جمھورا يشمل .بالبرنامج العالمي بالبحوث المناخية
اعية ووكاالت التمويل، وصانعي القرارات، والطالب  وعامة الناس، والوكاالت الر،العلماء، وممثلي وسائل اإلعالم

 . في مستھل حياتھم العلمية، والمنتمين إلى عمليات تقييم المناخ العلمية، واالتفاقيات العالمية واإلقليمية والبيئية الذينوالعلماء
 الخبراء العاملين في أنشطة كإشراكما أن . َّوستقيم فعالية اإلستراتيجية والتدابير الخاصة بتنفيذھا على فترات منتظمة

ساعد في تحسين ي يمكن أن ، في تقييم إستراتيجية االتصال الخاصة باإلطار(GFCS) تطوير القدرات الخاصة باإلطار
  .كفاءتھا وفعاليتھا
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  حشد الموارد  -4
  

 المناخ وتغيره باستخدام ستساعد االستثمارات في الخدمات المناخية على توفير قدر أكبر من المرونة بوجه عام إزاء تقلبية
وتشكل البحوث المناخية أداة . ُ ونھج إدارة التصدي لھا،ّمسارات تكيف محسنة باالقتران مع التخفيف من آثار المخاطر

ًوإدراكا من مؤتمر المناخ العالمي . لزيادة العائد من االستثمارات في اإلطار العالمي للخدمات المناخية زيادة كبيرةرئيسية 
للقيمة الكبيرة التي يمكن أن تستمد من علم تغير المناخ، دعا إلى تعزيز كبير للعناصر األساسية لإلطار العالمي الثالث 

التفاعل مع للخدمات المناخية، بما في ذلك البرنامج العالمي للبحوث المناخية، ودعمھا بموارد حاسوبية كافية وزيادة 
  .مناخية في مجال البحوث ال المنفذةالمبادرات األخرى

  
والفكرة الرئيسية وراء اإلطار العالمي للخدمات المناخية ھي تحويل المعرفة المناخية المتاحة إلى عمل واستحداث معارف 

 سيكون ھو وضع تطبيقات مناخية (RMP)فإن مجال تركيز ھام ألنشطة بحوث ركيزة ، ومن ثم. جديدة حيثما يلزم ذلك
ولتوفير . بشأن الجوانب غير المفھومة بالقدر الكافي من نظام مناخ األرضعلمية عملية مع مواصلة تعزيز البحوث 

المعلومات المناخية األساسية والمتخصصة الالزمة لمختلف القطاعات االقتصادية واألقاليم الجغرافية السريعة التأثر بتقلبية 
مثل من االستثمارات في البحوث المناخية أً وتغيره، يتعين على ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ أن تستخدم مزيجا المناخ

فبدون تمويل كاف للبحوث األساسية، ستتباطأ ھذه البحوث وسرعان ما يصبح علم المناخ . األساسية والتطبيقية، على السواء
ساسية وباإلضافة إلى ذلك، تلزم البحوث األ. غير قادر على تلبية الحاجة السريعة النشوء والمعقدة إلى المعلومات المناخية

  .للتصدي لحل الكثير من المسائل التي لم تتم تسويتھا بعد في علم المناخ
  

ويصبح المجتمع بدوره . وبدون إيضاح الفوائد العملية للمعلومات المناخية للمجتمع، تفقد البحوث مصداقيتھا وقاعدة دعمھا
ًنسبة ألي نشاط ناشئ تقريبا بما في ذلك الخدمات وھذه الحلقة المفرغة النمطية بال. أشد سرعة في التأثر بالمخاطر البيئية

  .المناخية، يمكن تجنبھا بمساعدة إستراتيجية اتصال فعالة ومشاركة سباقة ألصحاب المصلحة المتعددين
  

 وما ينجم عنه من تقديم لخدمات أكثر فعالية وكفاءة إلى الزبائن أن يساعد (GFCS)الناجح لإلطار ومن شأن التطور األولي 
إال أن نقص التمويل األولي، . م التصميم والتنسيقيبرر الحاجة إلى تخصيص تمويل لنظ و،عزيز األنشطة المقترحةفي ت
 والتأكد من أن الحكومات ووكاالت التمويل تخصص (RMP) والركيزة (GFCS)والترويج المبكر والفعال لإلطار . شديد

ولذلك ينبغي أن تكون كفاءة تكاليف بحوث . تنفيذ الناجح لإلطارالموارد للتطور األولي لإلطار، أمور بالغة األھمية لل
 (RMP)الستثمار في اإلطار والركيزة على ا والتقييمات المبكرة للعائدات الطويلة األجل والقصيرة األجل (RMP)الركيزة 

ستنشأ حاجة في بداية تنفيذ وباإلضافة إلى الجھود المبذولة إليجاد موارد خارجية، . ًجزءا من التخطيط والتقييم األوليين
اإلطار إلى تحقيق المزيد من النتائج بالقدرات والمعارف القائمة، وتوضيح قيمة ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ، واإلطار 

  . المحتملين، في أبكر وقت ممكنالممولينإلى 
  

، (NMHSs)ألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وينبغي أن يأتي التمويل األولي من الوكاالت المشاركة من مثل المرافق الوطنية ل
ووكاالت تمويل البحوث الوطنية والدولية، ووكاالت رصد األرض الفضائية القاعدة، وأكاديميات العلوم، والجامعات 
المستعدة لالستثمار في أبحاثھا الخاصة لدعم علم المناخ المركز على الجانب العملي وما يرتبط به من أنشطة تطوير 

 والوكاالت الحكومية على استعداد لالستثمار في نظم الرصد اإلقليمية وفي (NMHSs)وينبغي أن تكون المرافق . القدرات
 (RMP)ومن المھم بصورة بالغة كفالة نشوء تعاون مثمر للركيزة . البنى األساسية الوطنية للرصد والبحث والتنبؤ المناخيين

الذكر أن الدعم العلمي لتطوير بويجدر . ًتطلب فرصا بحثية مالئمة لإلطارالبحوث الوطنية والدولية لكي مع وكاالت تمويل 
الخدمات المناخية كبير في برامج كثير من وكاالت تمويل البحوث من مثل المفوضية األوروبية، ومجموعة بلمونت 

حثية الجيدة التدعيم ھناك الكثير من الفرص البومن ثم ف. لوكاالت التمويل، وكثير من وكاالت تمويل البحوث الوطنية
موارد كافية لتنسيقھا في ويتطلب تحقيق الكفاءة في تعاونھا وإضافتھا لقيمة، . المالئمة لإلطار العالمي للخدمات المناخية

الستثمار تمويل أولي في تكوين أوساط وقد تكون الوكاالت المتخصصة على استعداد . إطار ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ
ًوقد تجتذب مقترحات البحوث الخاصة بوضع منتجات مصممة خصيصا وفق .  المناخ في مجاالت اھتمامھاعلماء وممارسي
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وستكون ھذه الشراكات المبدعة والمرنة بالغة . احتياجات المستخدمين اھتمام الوكاالت أو الصناعات الحكومية المقابلة
  .ي للخدمات المناخية ككل ولإلطار العالم،األھمية لنجاح ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ

  
جلسات إعالمية لوكاالت تمويل البحوث الدولية والوطنية وغيرھا من أصحاب المصلحة المعنيين في مرحلة وينبغي تنظيم 

وسيكون تقييم فعالية الخدمات المقدمة، بما . مبكرة من تنفيذ اإلطار العالمي للخدمات المناخية وأن تستمر بصورة متواصلة
وينبغي أن يكون تبادل . ًعھا االقتصادية والمجتمعية كإجراء خاص بالعائد من االستثمار، مفيدا في تبرير التمويلفي ذلك مناف

ًإليجابي منھا والسلبي على السواء، جزءا ال يتجزأ من المناقشات مع منظمات التمويل والمنظمات الدروس المستفادة، ا
  .الراعية
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  المشاريع/ ملخص تكاليف األنشطة -5
  

وال ترد . وسيستمر بعض ھذه األنشطة خالل المراحل الالحقة. يورد الجدول ألف أدناه أنشطة التنفيذ األولية المخططة
 4.2وتقدر التكلفة اإلجمالية للتنسيق األولي وأنشطة إدارة الركيزة بمبلغ . األوليين فقطالتكاليف إال بالنسبة لفترة السنتين 
  .تحدةمليون من دوالرات الواليات الم
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  الجدول ألف
  

 (RMP) لركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ أنشطة التنفيذ األولية المخططة
  

 اإلنجازات  النشاط  الرقم
  المتوخاة

إجراءات التقييم   المؤشرات
مصادر (

  )التحقق

الشركاء وأصحاب   المواعيد
  المصلحة

االرتباطات مع 
  األنشطة األخرى

التكلفة، 
 بالمليون من

دوالرات 
 الواليات

  المتحدة لسنتين

المخاطر 
  المحتملة

تعزيز تنسيق أنشطة البحث  1
ًالقائمة حاليا والمزمع تنفيذھا 

لمنظمات والوكاالت لدى ا
والبرامج الرئيسية ذات 
الصلة المباشرة باإلطار 

العالمي للخدمات المناخية مع 
التركيز على المنظورات 

المتوسطة األجل واألطول 
  ًأجال

خطة أكثر 
ًتفصيال 

نشطة البحث أل
ًدعما لإلطار 

(GFCS) في 
المنظورين 

المتوسط 
  ًواألطول أجال

وثائق مخططة متفق 
منشورة وعليھا 

تتضمن أنشطة 
ومسؤوليات 

وترتيبات إدارة، 
بالنسبة . وموارد إلخ

لجميع األنشطة 
ترتيبات . المخططة

مراقبة وتقييم 
 (RMP)الركيزة 

المدخالت 
وااللتزامات 
التي أعرب 
 عنھا أصحاب

المصلحة 
  الرئيسيون

2013 -
 مع 2014

إجراء 
تحديث 
  الحق

(WCRP) ،
(WMO) ،

(UNESCO) واللجنة 
الدولية الحكومية 
لعلوم المحيطات 

(IOC) ،التابعة لھا 
وشركاء آخرون من 

األمم المتحدة، 
والمجلس الدولي 
للعلوم، وبرنامج 

األبحاث في مجال 
قابلية التأثر بتغير 

المناخ وآثاره 
والتكيف معه 

(PROVIA)إلخ .  

الشركاء اإلقليميون 
المھتمون والمنظمات 

والمدخالت . الوطنية
من جميع الركائز 

  بالغة األھمية

التعقد،  0.20
توازن 
  المصالح

جلسات إعالمية للوكاالت   2
الرئيسية لتمويل البحوث 
بشأن خطة تنفيذ اإلطار 

(GFCS) ركيزة  وأنشطة
البحث والنمذجة والتنبؤ 

(RMP)ين المتوسط  في األجل
  واألطول

مشاركة 
والتزام 

وكاالت تمويل 
البحوث بدعم 
أنشطة اإلطار 

(GFCS) 
والركيزة 

(RMP)  

مستوى التمويل 
للمشاريع المتعلقة 

. (GFCS)باإلطار 
الجھات اعتماد 
 لمعايير الممولة

تحديد مشاريع 
، (RMP)الركيزة 

مراقبة . واستخدامھا
 ،الجھات الممولة

 والتقيد ،لألداء
اسة الخاصة بالسي

ًبالبيانات وفقا 
لمتطلبات اإلطار 

(GFCS)  

االتصال 
بوكاالت 
  التمويل

البرنامج العالمي   2014
للبحوث المناخية، 
المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية 

(WMO)،  
المجلس الدولي 

  للعلوم

أعضاء منتدى 
المجموعة الدولية 

لوكاالت تمويل 
 العالمي بحوث التغير

IGFA ومنتدى ،
 ووكاالت بلمونت،

  تمويل وتشغيل أخرى

عدم اتساق  0.10
األھداف، 

التعارض مع 
االلتزامات 

  األولى

عدم كفاية  0.40برنامج المناخ الھيئات المكونة  مع 2014مراقبة النواتج عدد نواتج إتاحة نواتج إقامة شراكات لألوساط  3
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جة للمعلومات المناخية المنت
تجريبية ومنتظمة بما في ذلك 

التنبؤات، وإتاحة نواتج 
البحوث بشكل أوسع 

لمستخدمي الخدمات المناخية 
  لتقييمھا

بية مناخية تجري
. للمستخدمين

وتغذية مرتدة 
بالتعليقات من 

جانب 
المستخدمين 
على نواتج 

  أوساط البحوث

المعلومات المناخية 
المتاحة بشكل مفتوح 

على نحو يمكن 
 بما ،الوصول إليه

في ذلك التنبؤات 
على مدى نطاقات 
زمنية مناسبة لدعم 
 التطبيقات المختلفة

في القطاعات 
 لويةاألولية ذات األو

  (GFCS)لإلطار 

المتاحة 
وتعليقات 

المستخدمين 
  عليھا

االستمرار 
  ًالحقا

، WCRPلبرنامج 
، WWWبرنامج و
نظام ، وCBSلجنة و

CSIS  

، WCPالعالمي 
ومراكز النمذجة 

  الرائدة

االلتزام، 
الشواغل 

بخصوص 
 المسؤولية
القانونية 
المحتملة 

بسبب 
استخدام 

نواتج 
تجريبية في 
  الخدمات

إجراء بحوث بخصوص  4.1
المناخ والصحة من أجل 

، ووضع GFCSاإلطار 
 وتحديد ،إستراتيجية اتصال

أھداف وأولويات لدعم 
البحوث المتعلقة بالصحة 
والمناخ على المستويين 

  اإلقليمي والوطني

اإلستراتيجية 
أطر . كوثيقة
حسنة، عمل م
اتصال 

  وشراكات

تحويل التوصيات 
اإلستراتيجية إلى 

خطط بحث وتطوير 
. إقليمية ووطنية

مقترحات بشأن 
بحوث تطوير 

  قدراتال

 عمليات استعالم
  من البلدان

2012 -
2014 

WHO والتغير ،
البيئي العالمي 

والصحة البشرية 
GECHH  

  ومنظمات أخرى

WCP ،CSIS ،
WCRP الفريق ،

اخ العامل المعني بالمن
، WGRCاإلقليمي 

PROVIA نظم ،
اإلنذار المبكر 

EWSs بشأن جودة 
الھواء وآثارھا على 

  الصحة

التعقد،  0.20
االعتماد على 

المستويات 
اإلقليمية 
 والمحلية

للتنمية التي 
قد تكون غير 

  كافية

افتراضية إنشاء منتديات  4.2
  بشأن بحوث المناخ والصحة

بوابة إنشاء 
  على الويب

تتسم وظائف 
 وتبادل بالفعالية

  لآلراء على البوابة

بوابة مراقبة ال
  على الويب

2012 -
2014 

WHO ،GECHH 
  ومنظمات أخرى

  ُال تذكر 0.05  

وضع إستراتيجية بحوث  5
 خاصة GFCSلإلطار 

بالمناخ وإدارة المياه والدورة 
الھيدرولوجية، وتحديد أھداف 
وأولويات لدعم البحوث على 

  نيالمستويين اإلقليمي والوط

اإلستراتيجية 
أطر . كوثيقة
محسنة، عمل 

اتصاالت 
  وشراكات

تحويل التوصيات 
اإلستراتيجية إلى 

خطط بحث وتطوير 
. إقليمية ووطنية

مقترحات بشأن 
تطوير القدرات 
  الخاصة بالبحوث

عمليات استعالم 
  من البلدان

2012 -
2014  

التجربة العالمية 
لدورتي الطاقة 

، GEXEXوالماء 
جيا ولجنة الھيدرولو
التابعة للمنظمة 

WMO والبرنامج 
الھيدرولوجي الدولي 

  لليونسكو

الوكاالت الساتلية، 
وأصحاب المصلحة 

اإلقليميين، ونظم 
اإلنذار المبكر 
  بالھيدرولوجيا

التعقد  0.20
التنظيمي، 
عدم كفاية 

معرفة 
األوساط 
  الشريكة

 بحثيةوضع إستراتيجية  6.1
 خاصة GFCSلإلطار 

لغذائي بالمناخ، واألمن ا
والزراعة، وتحديد أھداف 

وأولويات لدعم البحوث على 
  المستويين اإلقليمي والوطني

اإلستراتيجية 
أطر . كوثيقة

عمل محسنة، 
اتصاالت 
  وشراكات

تحويل التوصيات 
اإلستراتيجية إلى 

خطط بحث وتطوير 
. إقليمية ووطنية

تقديم مقترحات 
بشأن تطوير 

  القدرات البحثية

عمليات استعالم 
  البلدانمن 

2012 -
2014  

، والفريق FAOالفاو 
االستشاري للبحوث 

الزراعية الدولية 
CGIAR وبرنامج ،

األغذية العالمي، 
WCRP ،

  PROVIAو

أصحاب المصلحة 
  اإلقليميين

التعقد، عدم  0.20
عرفة كفاية م

األوساط 
الشريكة، 
ن االنفصال بي
  األوساط

إنشاء منتدى افتراضي بشأن   6.2
  اءبحوث المناخ والغذ

بوابة إنشاء 
  على الويب

وظائف تتسم 
 وتبادل بالفعالية

مراقبة الموقع 
  على الويب

2012 -
2014  

FAO    0.05 ُال تذكر  
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  اآلراء على البوابة
آليات لتنسيق البحوث بشأن   7

عزو الظواھر المناخية 
المتطرفة والتنبؤ بھا ونقل 

نواتجھا إلى الخدمات 
المناخية لقطاع الحد من 

، وتدابير مخاطر الكوارث
التكيف وإنشاء نظم إنذار 

  مبكر مقابلة

ّعزو محسن 
للظواھر 
المتطرفة 

وإحصاءاتھا 
وتنبؤ يتسم 

بالمھارة بھا، 
وإرشادات إلى 
  المستخدمين

منشورات بشأن 
عزو الظواھر 

المتطرفة، وزيادة 
النسبة المئوية 

للظواھر المتنبأ بھا، 
وإرشادات محسنة 

بشأن الظواھر 
المتطرفة من أجل 

. نع القرارص
مقترحات لتطوير 

  القدرة البحثية

درجات التحقق 
من متغيرات 

األرصاد الجوية 
المرتبطة 
بالظواھر 
المتطرفة، 

بيانات خسائر 
  التأمين

 مع 2014
ستمرار الا

  ًاالحق

أفرقة البحث المنتمية 
، WCRPإلى برنامج 

 CLIVARالسيما 
، GEWEXو
 NMHSs، وWCPو

المتكاملة البحوث 
بشأن مخاطر 

، IRDRلكوارث ا
PROVIA وأصحاب ،

  المصلحة اإلقليميين

تحديات ال 0.20
المرتبطة 

التخصصات ب
المتعددة، 
الموارد 
الالزمة 
 تعدادلتسوية 

  التوزيعات

مشروع إنمائي لتحسين   8
مھارة التنبؤات المناخية 

العالمية واإلقليمية على مدى 
 أسابيع إلى مننطاقات زمنية 

  فصول

 تنبؤات مھارة
إتاحة محسنة و
معززة 
  للتنبؤات

عدد المراكز المنتجة 
للتنبؤات، واإلتاحة 
المنتظمة للتنبؤات 
التجريبية، ونظم 

اإلنذار المبكر 
EWS والتحذير 

  بالمتغيرات المناخية

تطور إيجابي 
لدرجات التحقق 

المعياري من 
التنبؤات لدى 
  المراكز الرائدة

2012 -
 مع 2017

أنشطة 
أولية قبل 

2014 

WWRP/WCRP 
 دون (S2S)درة مبا

  فصلية إلى فصلية

CSIS ،
THORPEX ،

CHFP وتعليقات ،
من المستخدمين من 

خالل برنامج 
التواصل مع 
  المستخدمين

تعقد ميدان  0.30
البحث، 

التعقد الفني 
  للتجارب

للتنبؤ نظام عالمي متكامل   9
القطبي في نطاقات زمنية 

  تصل إلى فصل وتتجاوز ذلك

تجارب ترمي 
إلى تحسين 

 التنبؤات مھارة
  وتعزيز إتاحتھا

عدد المراكز المنتجة 
للتنبؤات، وإتاحة 

التنبؤات التجريبية، 
وتحسين إتاحة 
طبية الرصدات الق

ذج لبدء النما
  اوالتحقق منھ

تطور إيجابي 
لدرجات التحقق 

المعياري من 
التنبؤات لدى 
، المراكز الرائدة

وتقليل األخطاء 
  النظامية للنماذج

2012 -
 مع 2022
أنشطة تنفيذ 

أولية قبل 
2014  

مشروع التنبؤ 
القطبي التابع 

للبرنامج العالمي 
لبحوث الطقس 

WWRP بالتعاون 
 الوثيق مع مبادرة

إمكانية التنبؤ بالمناخ 
القطبي التابعة 

 WCRPللبرنامج 

ھيئات عاملة أخرى 
تابعة لبرنامج 

WWRP وبرنامج ،
WCRP ،CBS ،

IASC وإنشاء ،
منتدى لتوقعات 
  المناخ القطبي

عدد كبير من  0.30
المخاطر 

غير 
  المعروفة

بحوث منسقة بشأن تنبؤات   10
وإسقاطات مناخية عالمية 

وإقليمية على نطاقات زمنية 
القرون بين العقود وتتراوح 
إلدارة المخاطر بالنسبة 

المناخية والتكيف مع تغير 
  المناخ

  
  

قواعد بيانات 
للتنبؤات 

واإلسقاطات، 
دراسات 

  إقليمية ووطنية

م البيانات التي حج
تم تنزيلھا، 

مطبوعات بشأن 
استخدام البيانات 

وتفسيرھا، وإجراء 
تحسين في مؤشرات 

  جودة النماذج

معلومات من 
المراكز 

المسؤولة عن 
االحتفاظ 
  بالبيانات

 مع 2013
ستمرار اال

  ًاالحق

WCRP CMIP 
، CORDEXو
  WGRCو

مشاريع برنامج 
WCRP ،

، PROVIAو
والشركاء اإلقليميين 

  وطنيينوال

تعقد  0.20
التجارب، 

مصادر غير 
معروفة 
إلمكانية 
  التنبؤ

إعادة معالجة منسقة لسجالت   11
البيانات المناخية األساسية 
واستخدامھا في الخدمات 

بيانات سجالت 
مناخية أساسية 

مدعمة 

عدد سجالت 
البيانات المناخية 

َاألساسية المنتجة، 

الرجوع إلى 
مجموعات 

البيانات، 

 مع 2014
ستمرار اال

  ًاالحق

مراكز البحوث 
المنتمية للبرنامج 

WCRP ،

GEWEX ،OBS ،
GCOS وصالت ،

برنامج ركيزتي مع 

تحديات فنية،  0.20
 وموارد
  الزمة
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وعات وإصدار مطب  وتقييمھا  المناخية اإلقليمية
بشأن االتجاھات 

  والتأثيرات اإلقليمية

التواصل مع   WCRP WDACو  المطبوعات
 وتطوير ،المستخدمين

  القدرات
تنسيق وتوسيع نطاق أنشطة   12

  إعادة التحليل
نطاق موسع 

وزيادة في دقة 
إعادة 

التحليالت، 
والمساھمة في 
  تقييم النواتج

عدد السنوات 
والمتغيرات التي تم 
تغطيتھا، واستخدام 

تقنيات تمثيل النماذج 
المقترنة والبيانات 

في إنتاج إعادة 
التحليل، مطبوعات 
تستند إلى استخدام 

  البيانات

الوثائق 
المتحصل عليھا 

من المراكز 
  المسؤولة

 مع 2014
ستمرار اال

  ًاالحق

، WCRPبرنامج 
  والمراكز المسؤولة

WDAC التابع 
، WCRPلبرنامج 
GCOS ،OBS ،

وصالت مع ركيزتي 
برنامج التواصل مع 
المستخدمين وتطوير 

  القدرات

تحديات فنية،  0.20
موارد و

  الزمة

ت عالمي تصميم نظام معلوما 13
 يقرن(متكامل لغازات الدفيئة 

بركيزة الرصد والمراقبة 
OBS(  

توفير 
معلومات 

مناسبة 
التوقيت، 

ًإقليميا محددة 
تتعلق بحالة 

غازات الدفيئة، 
ومعدل زيادة 
ھذه الغازات، 

وإجراء 
إسقاطات 

بالنسبة للعقود 
  المقبلة

زيادة إتاحة 
الرصدات والبيانات 
المعززة عن غازات 

  الدفيئة

إتاحة 
مطبوعات، 

وتقييمات 
إقليمية، ونواتج 

من خالل 
صفحة 

مخصصة على 
  الويب

التحضير 
للتنفيذ في 

2015 -
2020  

GAW ،GCOS ،
والمشروع األوروبي 

GEO-Carbon 
والمشاريع اإلقليمية 

من مثل مشروع 
ICOS في أوروبا 

لتوفير الرصدات 
 ،طويلة األجل

ومشروع كربون 
أمريكا الشمالية 

(CarbonNA) ،
جھود مماثلة أخرى و

وشبكات قائمة حول 
  العالم

 IGACمشروع 
تأثيرات الحواضر (

الكبرى على تلوث 
الھواء والمناخ، 

، WCRPوبرنامج 
، UNFCCCواتفاقية 

واألفرقة التي تستخدم 
تأثير غازات الدفيئة 

في التنبؤ بالمناخ 
  وإسقاطه

صعوبات  0.20
التحول من 

البحوث إلى 
  العمليات

مشترك بين وضع برنامج   14
الوكاالت بشأن االرتفاع 

اإلقليمي لمستوى سطح البحر 
وزياداته المتطرفة في 

  المستقبل

برنامج بحثي 
مشترك بين 

الوكاالت 
لمعالجة أوجه 
عدم اليقين في 
تقييم مستوى 
سطح البحر 
  في المستقبل

  
  

وثيقة مخططة متفق 
  عليھا

المطبوعات، 
والتقييمات 
  اإلقليمية

 مع 2014
ستمرار اال

  ًاالحق

WCRP ،JCOMM ،
IOC ،CDو UIP ،

السيما بالنسبة للدول 
النامية الجزرية 

  الصغيرة

الشركاء المشاركون 
في البحوث 
الجيوديسية، 

واألوساط المعنية 
  .بالھيدرولوجيا،إلخ

تعقد التسنيق  0.20
المشترك بين 
  التخصصات

تحسين عمليات صنع القرار   15
فيما يتعلق بالمخاطر المتصلة 

  خبالمنا

دراسات حالة 
ح كيف توض

يمكن 
للمعلومات 

تقارير عن تقنيات 
الستخالص 

معلومات مفيدة 
وقابلة للتنفيذ من 

تغذية مرتدة 
بالتعليقات من 
خالل برنامج 
التواصل مع 

 مع 2014
ستمرار اال

  ًاالحق

 WCRPبرنامج 
لتكوين اتحاد، يشمل 

، NMHSsالمرافق 
والوكاالت الرائدة 

األفرقة المنخرطة في 
التنبؤ التجريبي، 

PROVIA ،UIP ،
  .إلخ

تحديات  1.00
متعددة 

التخصصات، 
  تعقد المسألة
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المناخية 
تحسين صنع 

القرار في 
القطاعات 

األولية ذات 
 األولوية
لإلطار 
GFCS . تقديم
مقترح 

 يبمشروع بحث
  مقابل

أجل صنع القرار، 
ولالستفادة بشكل 
أكثر فعالية من 

نبؤية القدرات الت
الناشئة مع مراعاة 

عدم اليقين في 
المعلومات المناخية 
. وحدود استخداماتھا

إرشادات بشأن 
التحقق من نواتج 
  المعلومات المناخية

المستخدمين، 
  تقييم التقارير

 وصانعي ،للقطاعات
القرارات المحليين، 

ومستخدمي 
المعلومات المناخية 

  .إلخ

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التذييالت
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 1التذييل 
  

  التطوير القائمةأنشطة البحث و
  

 ستعزز احتياجات الخدمات المناخية في البرامج البحثية ألصحاب المصلحة (RMP)في إطار ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ 
التنبؤات واإلسقاطات في النطاقات الزمنية والمكانية التي تھم الرئيسيين، مما يشجع تحسين المعلومات المناخية، بما في ذلك 

وسيجري الشطر األعظم من . واستحداث تطبيقات عملية من خالل شراكات مع المستخدمين المناسبينصانعي القرار، 
 في شعب البحوث في المرافق الوطنية لألرصاد ،البحوث المسھمة في إنشاء اإلطار العالمي للخدمات المناخية في البلدان

. إلخمعامل األبحاث أو مختلف الوكاالت الوطنية، ، والجامعات، وأكاديميات العلوم، و(NMHSs)الجوية والھيدرولوجيا 
ًوسيشارك ممثلو األوساط المعنية بالبحوث والتطبيقات أيضا في األنشطة التي تشكل برنامج التواصل مع المستخدمين ونظام 

لمعلومات دمو ا، سيكون مق(GFCS) وضمن األوساط المعنية باإلطار .(GFCS)معلومات الخدمات المناخية التابعين لإلطار 
وستساعد تقييماتھم . نھائيين فئة رئيسية من الزبائن ألوساط البحوث المناخيةالمستخدمين ًالمناخية المصممة خصيصا لل

ً أيضا في توصيل (RMP)وستساعد ركيزة . لنوعيات المعلومات المناخية في المزيد من تطوير البيانات والتنبؤات المناخية
 ً. ودور العلم في تناولھا، إلى جمھور أوسع نطاقا،ئل الھامة لتأثيرات المناخ على المجتمعآراء أوساط البحوث بشأن المسا

. وتنسيق نظام من ھذا القبيل أمر صعب إال إذا كان للركيزة ھيكل جيد التحديد وقادر على إقامة صالت بين أجزائه المتفاعلة
أصحاب المصلحة الرئيسيين الدوليين الذين ينسقون البحث تتمثل الخطوة األولى في تحديد ولتصميم ھيكل من ھذا القبيل، 

البرامج الرئيسية التي ، والقيام، بمساعدتھم، بإشراك لتنفيذ اإلطاراألولية ذات األولوية والتطوير في القطاعات األربعة 
  .تجري البحوث ذات الصلة

  
قلبية المناخ وتغيره، والتنبؤ بھما، وفي مواجھة ويساعد التنسيق الدولي للبحوث على تحقيق قدر أكبر من التقدم في فھم ت

والبرنامج الرائد في ھذا المجال ھو البرنامج العالمي للبحوث . التحديات العلمية المعقدة التي ال يمكن آلحاد البلدان مواجھتھا
الدولية الحكومية ، واللجنة (ICSU)، والمجلس الدولي للعلوم (WMO)تشارك في رعايته المنظمة  الذي (WCRP)المناخية 

 للبرنامج العالمي للبحوث المناخية 2015- 2005ويستھدف اإلطار اإلستراتيجي .  التابعة لليونسكو(IOC)لعلوم المحيطات 
 البحوث المناخية المتعلقة بوضع تطبيقات عملية متعددة ذات ،)WCRP ،2005" (الرصد والتنبؤ المنسقين لنظام األرض"

وقد أعرب البرنامج العالمي للبحوث المناخية عن التزامه بدعم تطوير ركيزة البحث . جتمعفائدة وقيمة مباشرتين للم
وستكون األفرقة . ّ، كما أنه يحدث أولوياته البحثية، وھياكله وطرق عمله لتحقيق ھذا الھدف(GFCS)الخاصة باإلطار 

، (CLIVAR)ج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به برنام(والمشاريع الرئيسية للبرنامج العالمي للبحوث المناخية اإلقليمية 
، والمناخ (SPARC)، والعمليات الستراتوسفيرية ودورھا في المناخ (GEWEX)والتجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء 

  .يقات شتى تطبلمجاالتقادرة على تقديم خبرتھا الفنية في تناول المسائل اإلقليمية ذات األھمية ) (CLIC)والغالف الجليدي 
  
 لتحديد كيف يمكن لبحوث المناخ المساعدة في دعم وتطوير 2011-2007ُعقدت سلسلة من المشاورات في الفترة قد و

، نظم النظام العالمي لرصد المناخ، والبرنامج العالمي للبحوث المناخية، والبرنامج 2007وفي عام . الخدمات المناخية
نظام م ُّتعل:  المستقبليبحوث ورصدات تغير المناخ" حلقة عمل عن (IGBP) الدولي للغالف األرضي والغالف الحيوي

(GCOS) وبرنامج ،(WCRP) وبرنامج ،(IGBP) من تقرير التقييم الرابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
(IPCC)) "(GCOS) ،(WCRP) ،(IGBP) ،2008 .(مسائل العلمية البارزةوحددت حلقة العمل الثغرات في المعرفة، وال، 

 ،واالحتياجات البحثية المقابلة الالزمة للتكيف مع المخاطر التي يسببھا تغير المناخ وتقييمھا، ومعالجة أوجه عدم اليقين
وتشمل خطة تنفيذ البرنامج العالمي للبحوث المناخية للفترة . على النطاقات اإلقليميةوتقديم المعلومات المناخية المالئمة 

2010-2015) (WCRP) ،2009 (وتعتبر النشاطات المقترحة . سلسلة من األنشطة البحثية تتناول الثغرات المحددة في المعرفة
  .في الخطة ذات أھمية قصوى لإلطار العالمي للخدمات المناخية

  
فبراير /  شباط19-15يا، أنطاليا، ترك (31للبرنامج العالمي للبحوث المناخية في دورتھا وقد عقدت اللجنة العلمية المشتركة 

المناخ المتغير "بشأن  (WMO) للمؤتمر الفني للجنة علم المناخ التابعة للمنظمة 15 جلسة مشتركة مع الدورة )2010
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ُوخصص المؤتمر العلمي ). 2010وآخرون،  Sivakumar" (واالحتياجات إلى الخدمات المناخية من أجل التنمية المستدامة
) 2011أكتوبر /  تشرين األول28-24، دنفر، الواليات المتحدة األمريكية، OSG(مي للبحوث المناخية المفتوح للبرنامج العال

وعقد جلسات ناجحة بشأن مصلحة القطاع الخاص في ) 2012أسرار وآخرون، " (علم المناخ في خدمة المجتمع"لموضوع 
  .الخدمات المناخية

  
شات مستفيضة، حددت اللجنة العلمية المشتركة للبرنامج العالمي للبحوث ًوباالعتماد على المشاورات المذكورة آنفا ومناق

) أي ثغرات( تعرف بأنھا حواجز محددة  ستة تحديات كبيرة في مجال بحوث المناخ2011أكتوبر / المناخية في تشرين األول
ل جھود بحثية ھادفة يرجح أن تحدث ة من خالنبؤ بھما لكنھا يمكن أن تكون سلسأمام التقدم في فھم تقلبية المناخ وتغيره والت

ًتقدما كبيرا خالل فترة  بالفھم والعزو والنمذجة وبالمھارة في التنبؤ أو اإلسقاط وتتعلق ھذه التحديات الكبيرة .  سنوات5-10ً
  :إزاء ما يلي

  
  المناخ اإلقليمي؛  •
ية المتوسط العالمي لمستوى ًالذي يشمل أيضا تقييم تغير وتقلب(االرتفاع اإلقليمي في مستوى سطح البحر   •

  سطح البحر؛
بما في ذلك الصفائح الجليدية، وموارد المياه المرتبطة باألنھار الجليدية (الغالف الجليدي في مناخ متغير   •

  ؛)التربة الصقيعية والكربونوالثلج، و
  الدوران، وحساسية المناخ؛والسحب،   •
  ؛)مع أوجه ارتباطھا بأمن المياه والدورة الھيدرولوجية (التغيرات الماضية والمستقبلية في إتاحة المياه  •
  .الطقس المتطرفة/ ظواھر المناخ  •
  

، كما أن األنشطة الرامية إلى مواجھتھا مدرجة في المبادرات األولية (RMP)ًولھذه التحديات صلة كبيرة جدا بركيزة 
لة متعددة لبحوث المناخ الناجحة الرامية إلى خدمة أمث) WCRP ،2013)(ويقدم تقرير اإلنجاز األخير . والالحقة للركيزة
  .احتياجات المجتمع

  
وتتمثل المكونات األخرى . (WCP)ويمثل البرنامج العالمي للبحوث المناخية، مكون البحث الخاص ببرنامج المناخ العالمي 

، وبرنامج األبحاث الناشئ في (WCSP) ي النظام العالمي لرصد المناخ، والبرنامج العالمي للخدمات المناخيةلھذا البرنامج ف
  .(PROVIA) التأثر بتغير المناخ، وآثاره والتكيف معه سرعةمجال 

  
 من التقييمات العلمية الدورية للھيئة الحكومية ،ّ واإلرشادات القيمة،وترد ذخيرة وافرة من المعلومات المناخية ذات الصلة

 نحو علىتستعرض ھي ، وUNEPوبرنامج األمم المتحدة للبيئة / WMOلمنظمة  التابعة ل(IPCC)المعنية بتغير المناخ الدولية 
ويأخذ تخطيط أنشطة .  تتناول السياسات لكن ال تمليھا وتقدم معلومات عن المناخ،محايد آخر اإلنجازات في علم المناخ

التقييمات  باإلضافة إلى ،بار ونواتجھا المتوقعة في االعت(IPCC)البحث الخاصة باإلطار المقدمة في ھذا المرفق أنشطة 
  .البيئية األخرى والمتعلقة بالطاقة والمياه المستندة إلى العلم

  
 توصيات ھامة للغاية فيما يتعلق بالسير اإلستراتيجي (ECRTT)وقدمت فرقة العمل المعنية بالبحوث التابعة للمجلس التنفيذي 

ًقدما في مجال البحوث البيئية والنمذجة والتنبؤ التحديات والفرص في مجال البحوث المتعلقة بالمناخ "التقرير المعنون وفي . ُ
نھج موحد لبحوث "أوصت فرقة العمل بوضع ) 2009، 1496 رقم (WMO)الوثيقة الفنية للمنظمة " (والطقس والماء والبيئة

بة عالية األداء لمواءمة التنبؤ متعددة التخصصات بالطقس، والمناخ، والماء، والبيئة، ومضاعفة االستثمارات في الحوس
وسيؤدي تنفيذ ھذه التوصية ." وإقرار صالحيتھا واستخدامھاالتعقد المتزايد للنماذج وتفاصيلھا، والتعجيل بإنتاج نماذج التنبؤ 

 .ًإلى تحسين نواتج المعلومات المناخية األساسية الالزمة إلنتاج خدمات مناخية مصممة وفقا الحتياجات المستخدمين
ًرقة العمل أيضا الحاجة إلى مواصلة تطوير قدرات تنبؤية من خالل مزيج من البحوث والعمليات التي تشمل وأبرزت ف

والنھج موضح في الشكل ألف الذي .  وتلبي االحتياجات المقابلة على النطاقات اإلقليميةجميع تخصصات علم نظام األرض
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ًية بتقديم الخدمات أن تعمل معا نحو التنفيذ التشغيلي لنواتج المعناألوساط يمكن لألوساط المعنية بالبحوث وُيظھر كيف 
  .البحوث عبر النطاقات الزمنية للطقس والمناخ

  

  
  

  خدمات مناخية عالمية مقترحة
  التنبؤات/ اآلليات الرئيسية لتقديم خدمات التكھنات -جيم 

  (WMO)نظم معالجة البيانات والتنبؤات التابعة للمنظمة 
  علوم نظام األرض

GAW – THORPEX – WWRP  
   مزيج من البحوث والعمليات–ألف 

  التنبؤات اآلنية
  تنبؤات بالطقس من يوم إلى شھر
  تنبؤات فصلية وفيما بين السنوات

  تنبؤات عقدية
  تنبؤات من عقدية إلى مئوية

GAW – WCRP   
  نمذجة المناخ

   تجمع أوساط البحوث–باء 
  

  نشطة التنبؤ المتعلقة بالطقس والمناخ والماء والبيئةتبعية النطاق الزمني لثالث سمات مختلفة أل
  

  متعلقة بالطقس والمناخلثالث سمات مختلفة ألنشطة التنبؤ ال النطاق الزمني تبعية: الشكل ألف
  )ECRTT ،2009تقرير (والماء والبيئة 

  
  

ًوال تمثل أنشطة وبرامج البحوث المبينة آنفا في ھذا الفرع إال الجزء الصغير جدا ا لظاھر من مجمل األنشطة ذات الصلة ً
وھناك برامج ووكاالت بحوث دولية أخرى تنفذ أنشطة بحثية ذات أھمية لركيزة البحث . باإلطار العالمي للخدمات المناخية

ج  والبرام(IOC)ِّ الھيئات المكونة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ،غير الشاملةوتشمل قائمتھا . والنمذجة والتنبؤ
؛ وأنشطة وبرامج وكاالت (WMO)التي تشارك في رعايتھا؛ والبرامج واللجان الفنية واالتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة 

، والنظام (WIGOS)األمم المتحدة وبرامجھا األخرى؛ وبرامج الرصد الدولي الرائدة من مثل النظام العالمي المتكامل للرصد 
  .، إلخ(GTOS)، والنظام العالمي لرصد األرض (GOOS)العالمي لرصد المحيطات العالمي لرصد المناخ، والنظام 
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صاحبي  (WFP) وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة (FAO) منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وتعتبر
بناء قدرات القطاع على ينطوي و. ين ينظمان الدعم والتنسيق في مجال الزراعة واألمن الغذائَّالمصلحة الرئيسيين اللذي
 الرئيسية القائمة، من مثل النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر بشأن إجراء تعزيز مقابل ألنشطتهتقديم الخدمات المناخية 

يات  ووكالة التنمية الدولية التابعة للوال(FEWS NET)، وشبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة (GIEWS)األغذية والزراعة 
 االحتياجات الرئيسية من (WMO)وتستعرض لجنة األرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة . ، إلخUSAIDالمتحدة 

ويتعلق جزء كبير . ألوساط المعنية بالزراعة وتربية الماشية والحراجة ومصايد األسماكلمعلومات األرصاد الجوية الالزمة 
بالفريق االستشاري للبحوث الزراعية  األوساط المرتبطة وسيكون باستطاعة. من ھذه االحتياجات بالمعلومات المناخية

، السيما برامجھا المتعلقة بالمناخ، على سبيل المثال برنامج البحوث المعني بتغير المناخ والزراعة واألمن (CGIAR)الدولية 
 كما أن. األمن الغذائي والزراعة من أجل  المساھمة في تحديد أولويات بحثية إضافية للخدمات المناخية(CCAFS)الغذائي 

، الذي "التغير البيئي العالمي والنظم الغذائية"لنتائج التي توصل إليھا مشروع شراكة علوم نظام األرض والمتمثلة في ا
 لبرنامج البحوث المعني بتغير المناخ، ونتائج المشروع الجاري تنفيذه )2010 وآخرون، Ingram (2011ُاستكمل في عام 

وھناك شبكة واسعة من الباحثين في قطاع األمن .  يمكنھا تزويد ھذا التخطيط بالمعلوماتCCAFSوالزراعة واألمن الغذائي 
  .الغذائي والزراعة، وموارد كبيرة مستثمرة في ھذه البحوث من خالل شراكات قائمة بالفعل

  
. ه واألنشطة الھيدرولوجية والبحوث المرتبطة بھاتنسق إدارة موارد المياوثمة كثير من الوكاالت والمنظمات الدولية 

 التابع لشراكة علوم نظام األرض بالدور الرائد في مجال البحوث الدولية (GWSP)ويضطلع المشروع العالمي لنظام المياه 
ع للبرنامج  التاب(GEWEX)ويشكل مشروع التجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء . المتعلقة باالستدامة العالمية والماء

وتوليف العالقة المعقدة بين العالمي للبحوث المناخية البرنامج البحثي الرئيسي الذي يركز على رصدات وفھم ونمذجة 
 تحديد الفرص المتاحة لتحقيق مساھمات GFCSومن الضروري لنجاح اإلطار . دورتي الطاقة والماء الخاصتين باألرض
ويتضمن تقرير .  المائية الرائدة من مثل البرنامج الھيدرولوجي الدولي لليونسكومحددة وشديدة التأثير من برامج البحوث

المياه في العالم، الذي يصدر كل ثالث سنوات بالتزامن مع المنتدى العالمي المعني بالمياه أكثر األمم المتحدة عن تنمية 
وتشكل لجنة الھيدرولوجيا وبرنامج . ا من احتياجاتفي العالم وما يرتبط بھالتقييمات موثوقية عن حالة موارد المياه العذبة 

ّ مصدران قيمان للخبرة الفنية ويمكن أن يساعدا في تحقيق االرتباط (WMO)الھيدرولوجيا وموارد المياه التابعين للمنظمة 
يمھا إلى صانعي التي يتعين تقداألساسي بين البحوث الھيدرولوجية الدولية وخدمات المعلومات المناخية المتعلقة بالمياه 

 النظام العالمي لرصد الدورة : مبادرات رئيسية خاصة بالرصدات المقابلة فيوتتمثل ثالث. GFCSالقرار من خالل اإلطار 
وساط الممارسة الخاصة بالفريق التابعة أل (IGWCO)الرصدات العالمية المتكاملة لدورة الماء و، (WHYCOS)الھيدرولوجية 

، (GTN-H)المتعلقة بالھيدرولوجيا : وعدة شبكات عالمية لرصد األرض لألغراضألرض، المخصص المعني برصدات ا
  ، والتربة الصقيعية(GTN-G)، واألنھار الجليدية (GTN-L)مساحة البحيرات / مستوىو، (GTN-R)وتصريف األنھار 

(GTN-P).  
  

 تعزيز القدرة على تقييم ورصد سرعة  والزخم الحالي ألنشطتھا من أجل(WHO)إن إستراتيجية منظمة الصحة العالمية 
لعام  تقلبية المناخ وتغيره تعود بصفة رئيسية إلى جمعية الصحة العالمية الناجمة عن والمخاطر والتأثيرات  الصحيةالتأثر
ُولذلك كلفت منظمة الصحة .  التي أكدت الحاجة إلى سد الثغرات الھامة في المعرفة والبحث بشأن المناخ والصحة2008
 المناسبة، والوكاالت وھيئات التمويل األخرى، والدول األعضاء المية بمواصلة التعاون الوثيق مع منظمات األمم المتحدةالع

، وتنفيذ تدابير استجابة فعالة من خالل تعزيز ن تغير المناخ الناجمة ع على صحة البشر،لتنمية القدرة على تقييم المخاطر
  : وتشمل المجاالت الخمسة ذات األولوية في ھذا العمل ما يلي. الرائدة في ھذا المجالإجراء المزيد من البحوث والمشاريع

  
  ات واالتجاھات األخرى المتعلقة بالصحة؛ِّتفاعالت تغير المناخ مع المحدد  •
  تأثيرات المناخ المباشرة وغير المباشرة على الصحة البشرية؛  •
  رات المتصلة بالمناخ على الصحة؛فعالية مختلف اإلستراتيجيات في مواجھة التأثي  •
  ف من آثار المناخ والتكيف معه؛ياآلثار الصحية إلستراتيجيات التخف  •
  .وسائل تعزيز نظم الصحة العمومية  •
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ًومنظمة الصحة العالمية ملزمة أيضا بدعم البحوث التطبيقية المعززة بشأن الصالت بين المناخ والسياسات التي تتناول تغير 
 إلى منظمة الصحة تنتسبوھناك عدة برامج بحثية ). 2009 وآخرون، D. Campell-Lendrum (جه على الصحةالمناخ ونتائ

وأحد األمثلة عليھا ھو البرنامج الخاص للبحوث والتدريب بشأن األمراض المدارية . العالمية من أجل قطاع المناخ والصحة
(TDR)وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، )اليونيسيف(ة  الذي تشارك في رعايته منظمة األمم المتحدة للطفول(UNDP) ،

 تشمل برامج )WHO ،2009منظمة الصحة العالمية (وباإلضافة إلى برنامج البحوث العالمي الذي تديره . والبنك الدولي
 العالمي  اإلستراتيجية العلمية لشراكة علوم نظام األرض من أجل التغير البيئي،أخرى قائمة لبحوث المناخ والصحة

، وتقرير الواليات المتحدة المشترك بين الوكاالت الذي يعرض االحتياجات من البحوث )GECHH ،2007(والصحة البشرية 
، والبرنامج الخاص للبحوث والتدريب بشأن )2010 وآخرون، Portier(آثار تغير المناخ على الصحة البشرية المتعلقة ب

  .ركيزه تغير المناخ واألمراض المدارية والمھملةاألمراض المدارية الذي تشمل مجاالت ت
  

وھو مصدر ) UNISDR ،2011(وحسبما أشير في تقرير التقييم العالمي الثاني لفترة السنتين بشأن الحد من مخاطر الكوارث 
 للمخاطر رئيسي لفھم وتحليل مخاطر الكوارث العالمية، فإن المسارات الوطنية واإلقليمية للتنمية تتسم بحساسية شديدة

ً اإلستراتيجية الخاصة ببناء مرونة البلدان والمجتمعات وفقا 2015-2005 ويحدد إطار عمل ھيوغو .المرتبطة بتغير المناخ
المجلس الدولي للعلوم و (ICSU)ويرعى المجلس الدولي للعلوم . لإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث

وأقر الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية كأولوية . (IRDR)متكاملة بشأن مخاطر الكوارث  برنامج البحوث ال،االجتماعية
الحد من مخاطر  من قبل المؤتمر العالمي السادس عشر لألرصاد الجوية، كما يتناوله برنامج (WMO)بالنسبة للمنظمة 

األساس العلمي لعزو الظواھر خية ّويطور البرنامج العالمي للبحوث المنا. (WMO) التابع للمنظمة (DRR)الكوارث 
والزبائن الرئيسيون . المتطرفة والتنبؤ بھا قرب الوقت الفعلي ألغراض إدارة التصدي للمخاطر والتخفيف من آثارھا

للمعلومات المناخية بشأن الكوارث الطبيعية ھم وكاالت الحماية المدنية والصناعات المعنية بوضع مشاريع تتعلق 
وتنشأ برامج شتى لالتصال وتبادل . التي تقدم التأمين وإعادة التأمين ضد ھذه المخاطرالوكاالت  و،بالمخاطر البيئية

 "فھم المخاطر"برنامج  على سبيل المثال، مثل ،الخبرات أو الممارسات في مجاالت إدارة مخاطر الكوارث
(http://www.understandingrisk.org) ،CAPRA ،(http://www.ecapra.org)إلخ ،.  

  
 في RMPبحوث تطبيقية خاصة بالركيزة  وضع برنامج ً،وسيكون في اإلمكان بقيادة البرامج والوكاالت المشار إليھا آنفا

 التطبيقات العملية للمعلومات المناخية، ينبغي لھذه وإلتاحة إمكانية. GFCSالمجاالت األربعة األولية ذات األولوية لإلطار 
وفي الوقت الحالي، ھناك مساران رئيسيان للوصول إلى . وافر المعلومات المناخية الداعمة تالبحوث التطبيقية االعتماد على

، وفي إطار (GDPFS)األول، ھو أن النظم العالمية لمعالجة البيانات والتنبؤ المسار . المعلومات المناخية بما فيھا التنبؤات
ح لألعضاء طائفة متنوعة من نواتج المعلومات المناخية في ، تنتج وتتي(WMO)المراقبة العالمية للطقس التابعة للمنظمة 

تشمل تشخيصات عالمية وإقليمية تتعلق بالمناخ، من مثل المتوسطات لعشرة أيام أو . الوقت الفعلي وفي غير الوقت الفعلي
تنبؤات طويلة المدى وتصدر شبكة المراكز العالمية إلنتاج ال. والملخصات، والظواھر المناخية الشاذة، إلخً يوما، 30 لـ

(GPC)ويتاح بعض نواتج المعلومات المناخية من مصادر أخرى، .  تنبؤات على مديات تتراوح بين شھر وتصل إلى سنتين
 إلىعالمي والذي يجري نقله  التابع لبرنامج المناخ ال(CLIPS)بما في ذلك مشروع خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية 

 والخدمات المناخية (NCC)ويشمل ھذا العمل تطوير مفاھيم المراكز المناخية الوطنية . المناخيةاإلطار العالمي للخدمات 
 حول العالم باإلضافة إلى عمليات معيارية إلنتاج ونشر نواتج (RCC) وإنشاء المراكز المناخية اإلقليمية (NCS)الوطنية 

 الوصول المنسق إلى المعلومات المناخية شبه CSISلمناخية وسييسر نظام معلومات الخدمات ا. المراكز المناخية اإلقليمية
ًه ينتجون أيضا نواتج مناخية تجريبية من ءھو أن البرنامج العالمي للبحوث المناخية وشركاوالمسار الثاني . العملية ھذه

النماذج المتقارنة خالل أنشطة التنبؤ واإلسقاط العالمية واإلقليمية التي يضطلعون بھا من مثل مشروع المقارنة بين 
(CMIP) والمشروع التجريبي المنسق لتقليص النطاقات المناخية ،(CORDEX) ومشروع التنبؤ التاريخي بالنظام المناخي ،
(CHFP) وإقرار صالحية نموذج كيمياء المناخ (CCMVal) . وفي النطاق الزمني للتنبؤ العددي بالطقس(NWP) وتجربة ،

، مكنت تجربة للبرنامج العالمي لبحوث الطقس التابع للمنظمة THORPEXمكانية التنبؤ البحث الخاصة بنظم الرصد وبإ
(WMO) التي تحققھا ) على نطاق زمني من يوم إلى أسبوعين(التنبؤات بالطقس شديد التأثير  من الوصول الموثوق إلى

 وقد أصبحت .THORPEXإمكانية التنبؤ  لتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبTIGGEلمجموعة العالمية التفاعلية العظمى ا
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وقد . إمكانية التنبؤبً رمزا للجودة في البحوث الخاصة بتنبؤ المجموعات و(TIGGE)المجموعة العالمية التفاعلية العظمى 
 لنماذج المعلومات عام وضع معيار (METAFOR)لنمذجة المناخ الالزمة بدأت المستودعات الرقمية للبيانات الشرحية العامة 

تحليل وعمليات إعادة تحليل سجالت الرصد م توسيع نطاق جھود مماثلة لتشمل ويت. نواتج البيانات والنماذجالخاصة ب
ُاھتمام خاص لمسائل إتاحة البيانات ويسر الوصول إليھا ويولى . التاريخية والحديثة من قبل المراكز الرئيسية حول العالم

الوصول المفتوح والموزع إلى البيانات بيل المثال، تشجع شبكة نظام األرض وعلى س. من خالل شبكة المعلومات القائمة
، للمنھجيات المستخدمة في إنتاج البياناتوالمعلومات يخضع لمجموعة من المعايير واألنساق المشتركة، والوصف المتسق 

  . يشمل السمات الخاصة باألخطاء في المعلومات المتاحةكما
  

 مصدران رئيسيان للمعلومات المناخية، تنسقھما المراقبة العالمية للطقس وبرنامج ،حد كبيرويعمل على نحو مستقل إلى 
مقارنة و ،ويمكن لتبادل خبرات األوساط العاملة فيھما. المناخ العالمي من ناحية، وبرامج بحثية شتى من ناحية أخرى

ستخدمين، وتفسيرھا من منظور التطبيقات العملية أن النواتج التشغيلية والتجريبية، والمزيد من تطويرھا باالشتراك مع الم
  . في فائدة نواتج المعلومات المناخية ويعجل بزيادة تطويرھاؤدي إلى تغيير مرحليت

  
، التي ستحل على األرجح محل شراكة علوم نظام األرض وتتضمن في إطارھا عدة المستجدة" أرض المستقبل"وإن مبادرة 

، والبرنامج الدولي لألبعاد IGBPن مثل البرنامج الدولي للغالف األرضي والغالف الحيوي ًبرامج بحثية قائمة حاليا م
ً يمكن أن تصبح شريكا ،، والبرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجي(IHDP)البشرية للتغير البيئي العالمي 

  .GFCS ًرئيسيا للبرنامج العالمي للبحوث المناخية في المساھمة في وضع اإلطار
  

وينبغي أن يستند تطوير القدرات في مجال البحوث بشأن المناخ وفي التطبيقات المتصلة بالمناخ على الصالت القوية القائمة 
، ومعھد البلدان STARTبالفعل مع المنظمات المھنية لتطوير القدرات والتزاماتھا، من مثل نظام التحليل والبحث والتدريب 

 ومنظمات معونة APN وشبكة منطقة آسيا والمحيط الھادئ لبحوث تغير المناخ العالمي IAIالعالمي األمريكية لبحوث التغير 
 التابعة (CCDARE)أخرى كثيرة في ميدان تغير المناخ والتكيف معه من مثل مبادرة التنمية والتكيف مع تغير المناخ 

  .لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
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 2التذييل 
  

 GFCSوصف تفصيلي ألنشطة البحوث في المجاالت ذات األولوية لإلطار 
  

ًيقدم ھذا التذييل وصفا تفصيليا ألنشطة البحوث في مجاالت البحث الخاصة بتطوير الخدمات المناخية في قطاعات الصحة  ً
كوارث، والطاقة، والنقل، وحماية الموارد البشرية، واألمن الغذائي والزراعة، وإدارة موارد المياه، والحد من مخاطر ال

  .البيئية وإدارتھا
  

  الصحة والمناخالمتعلقة ب GFCSبحوث اإلطار   
  

ِّستند إلى تحليل المحددات البيئية للصحة ي ًا بالفعل ألنشطة البحوث األولية،ًبرنامجا متسقوضع قطاع الصحة والمناخ 
  .لتصدي للمشاكل المرتبطة بھااالبشرية وتدابير 

  
ظروف المناخية على الصحة من خالل، على سبيل المثال، ِّوتشمل المحددات البيئية للصحة البشرية اآلثار المباشرة لل

، .، والتعرض لألشعة فوق البنفسجية، وتلوث الھواء، إلخ)سواء بسبب ظروف الحر أو البرد على السواء(اإلجھاد الحراري 
ًوتوافر المياه، والكوارث الطبيعية بقوة أيضا على قطاع الصحة، على سبيل التغذية، وتؤثر . وعدد من العوامل األخرى

  :المثال من خالل
  

انخفاض إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والحصول على األدوية بسبب تدمير البنية األساسية الصحية   •
اھر المتطرفة وإجھاد من جراء الفيضانات والعواصف، وانخفاض دخل األسرة المعيشية بسبب تأثيرات الظو

كن للسكن طويل اًفضال عن انخفاض صالحية المسسبل العيش، والھجرة والتشريد عقب الظواھر المتطرفة 
األمد، واستنفاد المخزونات من المنتجات الصيدالنية أثناء الظواھر المتطرفة، وقلة توافر الموظفين الصحيين 

  لألزمات الصحية؛ب إعادة تخصيص الموارد لالستجابة المناسبين لتوفير الرعاية الصحية الوقائية بسب
  بما في ذلك سوء التغذية؛ ،إضعاف شبكات الدعم عقب خسائر سبل العيش االقتصادية والزراعية  •
  حدوث زيادات في المخاطر الصحية بسبب فقدان المأوى وسبل المعيشة عقب الظواھر المتطرفة؛  •
لعقلية بسبب المكابدة الناجمة عن الظواھر المتطرفة، وفقدان األسرة مخاطر زيادة الشواغل الخاصة بالصحة ا  •

  .وسبل العيش
  

وتشمل العوامل البيئية التي . وينبغي البدء باتخاذ التدابير المالئمة لتناول ھذه المسائل من خالل األنشطة القطاعية المالئمة
  :الكوارث ما يليعلى الصحة باإلضافة إلى آثارھا على الغذاء والماء ومخاطر تؤثر 

  
  آثار درجة الحرارة على األمراض المنقولة عن طريق األغذية؛  •
المالريا، وحمى الدنك، ( على األمراض المحمولة بالنواقل األتربةدرجة الحرارة، والمطر، والرطوبة، وآثار   •

 الحمى –اء الكالزار وداء الليشمانيات، وداء الخيطيات، والبلھارسيا، وداء المثقبيات، وحمى وادي ريفت، ود
  ؛.)السوداء، والشيسكونغونيا، والطاعون، إلخ

  ؛)مثل االلتھاب السحائي(درجة الحرارة، والرطوبة، والرياح، وآثار التراب على نقل األمراض   •
  آثار درجة الحرارة واألمطار على تلوث الھواء ومستويات المستأرج الھوائي؛  •
  أتربة الغالف الجوي؛/ از التنفسي المرتبطة بالتركزات الشديدة ألھباءمخاطر التھابات العين وأمراض الجھ  •
  آثار درجات الحرارة والھطول على األمراض المنقولة بالمياه؛  •
  ؛)من مثل داء اللولبيات(آثار الفيضانات وحاالت الجفاف على األمراض المنقولة بالغذاء والمياه   •
 –ندرة الماء الناجمة عن ) بسبب قلة الممارسات الصحية(بات العين مخاطر اإلصابة باألمراض الجلدية والتھا  •

  وانخفاض إمكانية الحصول عليه؛
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  التأثيرات على جود المياه بسبب زيادة التخصيب؛  •
  مخاطر أوجه النقص في المغذيات الدقيقة بسبب نقص تنوع النظام الغذائي؛  •
المتعلقة بندرة ) نتيجة النخفاض الممارسات الصحية (مخاطر اإلصابة باإلسھال والتھابات الجھاز التنفسي  •

  انخفاض إمكانية الحصول عليھا؛/ المياه
الممرضة بسبب تغير المناخ بفعل فقدان التنوع األحيائي والتغيرات في موائل النظام نشوء أو انتشار العوامل   •

  ؛)تغير مساحة البيئات اإليكولوجية المالئمة(اإليكولوجي 
  اع فوق التبنفسجي على سرطان الجلد؛تأثير اإلشع  •
  .فقدان التنوع األحيائي يخفض إتاحة أنواع األدوية التقليدية  •

  
على سبيل ( إرشادات وإشراف متعددي التخصصات ً، بحثية ضرورية كثيرة لمعالجة المسائل المذكورة آنفاموتتطلب مھا

 "أفضل الممارسات" العالمي أو إنتاج إرشادات بشأن  لبرنامج البحوثينالمثال من خالل االستعراض والتنقيح الدوري
من مثل التقييمات العالمية للعبء الحالي (، أو يتطلب مشاريع فنية )إلجراء التقييمات االقتصادية بشأن تغير المناخ والصحة

ات سبل الوصول إلى وبغية كفالة االتساق، ينبغي أن تتاح لھذه العملي). والمستقبلي لألمراض التي تعزى إلى تغير المناخ
  .الخبرة الفنية المالئمة فيما يتعلق بالمناخ

  
  األنشطة

  
قطاع الصحة، ويمكن ) والتي يستخدمھا(ًجري تقييم للمعلومات والنواتج والخدمات المناخية المتاحة حاليا ستعد قائمة وسي

البحثية الحالية سيجري تقييم ألمثل االحتياجات ًواستنادا إلى ھذه القائمة وإلى تحليل للثغرات في البرامج . ترشيدھا وتحسينھا
ولدى فعل ذلك، ستستخدم الخبرة .  والتكيف مع تغير المناخ في قطاع الصحة،الالزمة إلدارة المخاطر المتصلة بالمناخ

 على  ويشمل ھذا،.اإليجابية لعدة مبادرات في قطاع المناخ والصحة يمكن أن تفيد كمكونات أساسية للتطورات المستقبلية
، التي اكتسبت خبرة (MERIT) اللتھاب السحاياِّسبيل المثال، مبادرة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمخاطر البيئية المسببة 

. بحثية تستند إلى حوار فعال بين الباحثين والممارسين في المجال الصحي ونظرائھم البيئيينّقيمة في وضع إستراتيجيات 
أكبر حد ممكن، الممارسات والترتيبات القائمة من مثل منتدى التوقعات الخاصة بالمالريا َّكما ستستخدم وستعزز إلى 

(MALOF) . َّوسيقيم نظام اإلنذار المبكر بالصحة على المستوى الوطني والنماذج الحساسة للمناخ لتحديد الممارسات
استعداد الجھات الفاعلة / ليل منھاجي لقدرةوسيجري تح. الفعالية من حيث التكاليفتحديد  و،المعيارية وأفضل الممارسات

قرارات تتعلق بالمناخ، عن علم، وستستخدم قائمة بالنھج المشتركة، بما في ذلك الحالية في المجال الصحي على اتخاذ 
اليف  أبحاث لتقييم فعالية تككما ستجري. دراسات حالة عن فوائد التعاون بين الخدمات المتعلقة بالصحة والخدمات المناخية
وسيبدأ معظم ھذه األنشطة في المرحلة . العمليات الصحية التي تتم عن علم بأحوال المناخ، وتقييم نسبة منافعھا إلى تكاليفھا

، وستسھم في وضع خطة التنفيذ اإلستراتيجية للبحوث بشأن الخدمات المناخية من أجل GFCSاألولية من تنفيذ اإلطار 
  .الصحة البشرية

  
   بشأن األمن الغذائي والزراعةGFCSبحوث اإلطار 

  
بيانات بشأن عمليات وظواھر تؤثر على فالزراعة تتطلب . إن البعد الغذائي في مجال الحفاظ على الحياة بالغ التعقيد والتنوع

، والصحة، والعمليات التي تؤثر عليھا من مثل التحات، وجودة التربة والمياه، واآلفات، )المنطقة والفصل(نمو النبات 
 .وظروف جمع المحاصيل وتخزينھا، وفي نھاية المطاف تجھيز وتوزيع النواتج الغذائية التي تؤثر على صحة البشر وأمنھم

وتعتمد مصائد . وتتأثر الحراجة أشد تأثير بالحرائق واآلفات.  إلى حد كبير على ظروف المراعيالماشيةوتعتمد تربية 
من الظروف األوقيانوغرافية، والبيوجيوكيميائية، واإليكولوجية في ًالغا على طائفة ً اعتمادا باألحياء المائيةاألسماك وتربية 

نظم االرتفاع الساحلية بتغير المنطقة الساحلية، كما أنھا، على سبيل المثال قد تھتم في األجل الطويل بمعرفة كيف ستتأثر 
 اتً ولديھا احتياجات محددة جيدا من التنبؤلعواصفباوتتسم جميع قطاعات إنتاج األغذية وتوزيعھا بسرعة التأثر . المناخ

ومن حيث المعلومات المناخية، تكمن قيمة ھامة للغاية في التنبؤات المشتركة طويلة األمد بدرجة . بالطقس في الوقت الفعلي
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قابلة إلى وتختلف االحتياجات الم. الحرارة وظواھر الھطول الشاذة والسيما حاالتھا المتطرفة من مثل حاالت الجفاف
  .المعلومات المناخية بالنسبة لألقاليم، واألقاليم الفرعية، والبلدان

  
  األنشطة

  
 برنامج بحثي تفصيلي إلرشاد الجھود العالمية والوطنية في مجال البحوث GFCSسيوضع في المرحلة األولية لتنفيذ اإلطار 

من سين فھم تأثيرات تغير المناخ والظواھر المتطرفة وستھدف أنشطة البحوث إلى تح. المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي
 حالة الجفاف على الزراعة ونظم إنتاج األغذية، وتنمية القدرات لتقييم المخاطر المترتبة على تغير المناخ بالنسبة  تأثيرمثل

 الغذائية في مناخ متغير، للزراعة، وتنفيذ تدابير استجابة فعالة، وتعزيز البحوث في الزراعات المستدامة وتأمين اإلمدادات
وتحديد االحتياجات من المعلومات المناخية الالزمة لدعم البحوث الخاصة بالمناخ والزراعة لصالح صنع القرار، 
والتخطيط، والعمليات الزراعيين، وبناء الحالة االقتصادية والسياسية الالزمة لتطبيق الخدمات المناخية لحماية الزراعة من 

  .ة بالمناخالمخاطر المتصل
  

   بشأن موارد المياه وإدارتھاGFCSبحوث اإلطار 
  

 والتنمية يشكل قطاع المياه سلسلة مترابطة من التحديات والفرص المرتبطة بسبل معيشة الناس والنظم اإليكولوجية
فالماء . ية أخرىوھو يتأثر بشدة من تقلبية المناخ وتغيره من ناحية، ومن تأثيرات تطور مناخ األرض من ناح. االقتصادية

وتختلف احتياجات موارد . لطاقة والنقل والكثير من الجوانب األخرى للمحافظة على الحياةاضروري إلنتاج األغذية، و
باختالف األقاليم، كما تختلف بين النطاقات الزمنية القصيرة واألطول، من أيام إلى المياه المتعلقة بالمعلومات والخدمات 

كل تطبيق يتعلق المعلومات التي يمكن أن تفيد إلى حد كبير / ناك ثالثة أنواع رئيسية من البياناتغير أن ھ. فصول وعقود
 المخاطر المرتبطة بكمية (3)توافر المياه وإمكانية الوصول إليھا؛  (2) مستويات وطاقة مستودعات المياه العذبة؛ (1): بالمياه

وما الجليد، والتبخر، / د على عوامل بيئية من مثل الھطول، وذوبان الثلجفھي تعتم. المياه العذبة وجودتھا) ندرة أو زيادة(
وتتوقف األحوال الشاذة فيما . إلى ذلك؛ وعلى عوامل بشرية من مثل المسحوبات من المياه، واستھالكھا، وإعادة استخدامھا

 لدوران الغالف الجوي ودوران  على األشكال المھيمنة، بما في ذلك حاالت الجفاف والفيضانات،يتعلق بإتاحة المياه
 واليزال يشكل التنبؤ الفصلي ً.المحيطات، وأحوال رطوبة سطح األرض ورطوبة التربة وتقلبيتھما الفصلية واألطول أجال
ًرياح الموسمية يمثل تحديا شديدا بھذه الظواھر الشاذة على نطاق إقليمي، السيما التنبؤ بالظواھر الشاذة المرتبطة بنظم ال ً

  .م المناخ والطقس والھيدرولوجيالعلو
  

  األنشطة
  

 –ستوضع إستراتيجية لتنسيق وإدماج بحوث األرصاد الجوية والبحوث الھيدرولوجية، بما في ذلك النماذج المناخية 
 تحسين جودة ًونظرا ألن.  في ھذا القطاعGFCSاإلطار  الضرورية لنجاح ،الھيدرولوجية المتقارنة للتنبؤ بالطقس والمناخ

رصدات والنماذج الخاصة بالتنبؤ ببدء الھطول وتوزيعه وكميته يعتمد على التقدم في قدرتنا على أن نمثل في النماذج ال
 من عمليات في الغالف الجوي وسطح األرض، فإن البحوث ستعنى جميع مكونات الدورة الھيدرولوجية وما يرتبط بھا

 مع إدراج الجوانب المتعلقة بجودة المياه والكيمياء ،االستبانة المتداخلةباستحداث جيل جديد من النماذج الھيدرولوجية عالية 
ويتمثل مجال تركيز آخر . ًوبالتدخل البشري، جنبا إلى جنب نظم تمثيل البيانات وقدرات إعادة التحليلالجيولوجية الحيوية، 

على تمكين وسيعمل علم المناخ . نيةللبحوث في قياس ونمذجة السحب والھطول على سلسلة من النطاقات الزمنية والمكا
تقييمات تأثيرات تغير المناخ على جميع عناصر الدورة الھيدرولوجية، على المستويين العالمي واإلقليمي، بما في ذلك 

في قطاع األمن الغذائي والزراعة، سيوضع وكما ھو الحال . ظواھره المتطرفة، التي تشمل الفيضانات وحاالت الجفاف
 إلرشاد الجھود العالمية والوطنية المبذولة في بحوث GFCS تفصيلي في المرحلة األولية من تنفيذ اإلطار برنامج بحوث

وستكون األنشطة المرتبطة بالتحديين العلميين الكبيرين للبرنامج العالمي للبحوث المناخية أال . الھيدرولوجيا وموارد المياه
  .ية خاصة والغالف الجليدي، ذات أھمإتاحة المياهوھما 
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   بشأن الخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارثGFCSبحوث اإلطار   
  

تنشأ الحاجة إلى الخدمات المناخية، إلى حد كبير، بسبب المخاطر المجتمعية المتصلة بظواھر األحوال الجوية 
معية للمخاطر المتصلة بالطقس البنية األساسية المجتًوتتزايد المخاطر جزئيا بسبب زيادة تعرض . والھيدرولوجية المتطرفة

واإلنذارات بظواھر الطقس ويشكل توفير المعلومات . ًمع توسع االقتصاد العالمي وزيادة السكان، وجزئيا بسبب تغير المناخ
 ًأھدافا ذات أولوية متقدمة بالنسبة للنظم الناشئةنوعية الھواء واألخطار على الصحة، الشديدة التأثير، وباألخطار المتصلة ب

.  من المتطلباتوللبعد المناخي في مجال الحد من مخاطر الكوارث مجموعتان رئيسيتان. لإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
 والتمكين من التنبؤ بآحاد الظواھر المناخية المتطرفة، من مثل الظواھر الشاذة ،األسباب) تطورأي معرفة (األولى ھي فھم 

حرارة والھطول، التي تؤدي إلى حاالت الجفاف، أو الفيضانات والعواصف، السيما فيما طويلة األمد فيما يتعلق بدرجة ال
وترتبط المجموعة الثانية . والعواصف خارج المناطق المدارية)  التيفون، والھاريكينأعاصير(يتعلق باألعاصير المدارية 

 ،متاحة، على سبيل المثال، الخاصة بالمناخمن االحتياجات بالمعلومات الداعمة لصنع القرار، أي باستخدام المعارف ال
كما أن توزيع االحتماالت الخاصة بظواھر الطقس في مناخ متغير توزيع غير ثابت .  أنھا إحصاءات للطقسالمحدد

موجات الجفاف، والطينية، والنھيارات االوينطوي على أن فترات عودة الظواھر المتطرفة المتصلة باالنھيارات الثلجية، و
وبسبب . متصلة بالطقس إلخ تشھد تغيرات ھامة في أقاليم كثيرة من العالمالمراض األعواصف، والرياح، وعرام ال، وحارةال

كما . الطابع غير الثابت للسجالت المناخية الحالية، فإن المعلومات المناخية الماضية قد تكون غير تمثيلية بالنسبة للمستقبل
 المثال، دلتات األنھار  فھناك مناطق شديدة التعرض لألخطار، على سبيل، غير متساوالتوزيع الجغرافي للمخاطر البيئيةأن 

َّولذلك من الضروري ضمان أن تحدد االحتياجات من . المنخفضة، والمناطق المتأثر باألعاصير المدارية والفيضانات
تفاعلية بين أوساط البحوث ألغراض صنع القرار في قطاع الحد من مخاطر الكوارث، بطريقة المعلومات المناخية 

  .والمستخدمين
  

 االقتصادية والسياسية، من مثل الفقر، –ويتحول التعرض إلى األخطار إلى حالة ضعف بسبب ظروف النظم االجتماعية 
 ويمكن أن تستفحل ھذه األخطار بفعل اإلخفاقات الطويلة األجل . وعدم كفاية البنية األساسية،والتخلف، ونقص الموارد

فيما ولذلك فإن الجمھور المستھدف . يرة األجل في صنع القرار وحتى بفعل العوامل الثقافية التي تؤثر على السلوكوالقص
التنمية من اإلدارة و عن المسؤولة  الوكاالت ينبغي أن يشمل،الخدمات المناخية في قطاع الحد من مخاطر الكوارثيتعلق ب

  . وسبل العيش، عن تخطيط استخدام األراضيتلك المسؤولةمثل 
  

  األنشطة
  

 الصناعات واألوساط المھتمة بإجراء مناقشة واسعة بشأن ،في مجال الحد من مخاطر الكوارث، ستشرك أوساط علم المناخ
وينبغي . ، وتعزيز السالمة في القطاعات التي تحدد أنھا سريعة التأثرجوانب تقدير المخاطر المتصلة بتقلبية المناخ وتغيره

االتصال إلى برنامج واسع النطاق ألنشطة البحث بشأن تكيف قطاع الحد من مخاطر الكوارث مع تغير أن يفضي ھذا 
وستستعرض معايير التصميم الھندسي الخاصة بالصناعة، . المناخ، وتزويد عملية تقييم المخاطر والحد منھا، بالمعلومات

ايير جديدة للھندسة المدنية والسالمة تأخذ في اعتبارھا وستقترح مع. والمتعلقة بأنشطة قطاعي السالمة وإمكانية التأمين
ًوستتمثل نتيجة ھامة جدا لھذه المبادرة في وضع إرشادات مقبولة دوليا . المالزمة لھاالتنبؤات المناخية وأوجه عدم اليقين  ً

وستدعى الخبرة الفنية . ةبشأن المعلومات المناخية من أجل وضع وإنفاذ قواعد للسالمة وما يتأسس عليھا من تغطية تأميني
ويمكن أن تشمل .  التوقيت للممارسات الجديدةيلتعزيز االعتماد والتنفيذ المناسبلصناعة التأمين وإعادة التأمين وستستخدم 

 في) ِمن مثل التأمين المعتمد على مؤشر الطقس( استحداث نواتج لنقل المخاطر المالية الناجمة عن المخاطر المناخية ،ھذه
َّوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعزز في ھذه .  الزراعة، وإدارة موارد المياه، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعيةقطاعات

لتحديد األخطار المستحثة بفعل تقلبية المناخ وتغيره، وإعداد ما يتصل بھا من تقارير العملية إتاحة المعلومات البيئية المفيدة 
، ووضع نظم َّيعزز استخدام التنبؤات المناخية في ممارسات تقييم مخاطر الكوارثوس. عن األحوال الجوية وإنذارات

  .اإلنذار المبكر، ودعم احتياطات السالمة
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   في قطاعات أخرىGFCSبحوث اإلطار 
  

 ذات  تلبية احتياجات المجاالت األوليةGFCSإن نواتج المعلومات المناخية التي أتاحت أثناء المرحلة األولية لوضع اإلطار 
ًاألولية، ستفيد أيضا في توفير خدمات المعلومات المناخية في مجاالت رئيسية أخرى، على سبيل المثال، قطاع الطاقة، 

وإدارة المنطقة الساحلية، والنقل، والسياحة، والمحافظة على الحياة والحماية وحماية النظم اإليكولوجية والبيئة، والمحيطات 
الواردة وقائمة التطبيقات المستقبلية للخدمات المناخية . والسياسة الدولية الخاصة بالبيئة، إلخ البيئية في الحواضر الكبرى،

أدناه ليست شاملة بأي حال من األحوال، إنما ھي توضح فقط تعدد القطاعات التي تحتاج إلى دعم كاف بالمعلومات 
  .المناخية

  
  قطاع الطاقة

  
ة والخاصة باإلدارة في قطاع توليد الطاقة، والتزويد بھا ونقلھا واستھالكھا مماثلة واالقتصاديالبيئية األساسية إن الشواغل 

 – الطاقة –ترابط الماء "للشواغل الناشئة في قطاعي الزراعة والمياه األمر الذي ينعكس في مصطلح متزايد الشيوع ھو 
ى بحوث َّ كما تؤد.لى مساھمة علم المناخوتجري بحوث تطبيقية مكثفة في ھذا القطاع وتعتمد إلى حد كبير ع". الزراعة

ًبشأن المصادر البديلة للطاقة ونقلھا تتطلب أنواعا جديدة من البيانات، على سبيل المثال بشأن نظام الرياح، وأمد سطوع 
ًويعتمد إنتاج الطاقة ونقلھا في الوقت الحالي اعتمادا كبيرا عل. الشمس، وتواتر العواصف الثلجية، والتجلد، إلخ ى مصادر ً
  .الوقود األحفوري ويزدادان بشدة في البلدان النامية

  
  األنشطة

  
. ستستھدف أنشطة البحوث توفير بيانات عن االنبعاثات من مصادر الطاقة وتأثير ھذه الصناعات على المناخ العالمي

والطاقة األحيائية، شمسية، والرياح، على سبيل المثال، الطاقة ال(َّوستعزز البحوث الداعمة لزيادة نمو إنتاج الطاقة المتجددة 
ًواالعتماد عليھا، عالميا وإقليميا.) إلخ ً.  
  

  النقل
  

. ًمساھمة أساسية في االحترار العالمي ومصدرا لتلوث الھواء والماءتشكل إن انبعاثات غازات الدفيئة من وسائل النقل، 
ًل اعتمادا كبيرا على القطاع، وھي ترمي عادة وتعتمد االحتياجات من المعلومات والخدمات المناخية الالزمة للنق إلى تحقيق ً

وعلى سبيل المثال، فإن تغيير المسارات في المحيطات، والحاجة إلى كفالة قدرة مثلى للسفن على . الكفاءة وتوفير السالمة
ى المعلومات  في مواجھة العواصف ھي احتياجات مألوفة إل وقدرتھا على الصمودشق طريقھا وسط الجليد أو كفاءتھا

 .وبالنسبة للموانئ والمرافئ ھناك مجموعة جيدة التحديد من االحتياجات من المعلومات المناخية. المتعلقة بالنقل البحري
الشاغل الرئيسي الخاص بسالمة خطوط األنابيب األرضية في المناطق الباردة ھو القدرة على النقل في أنواع التربة التي و

  .، السيما إلى المعلومات المناخية المحليةثابتةًات الطيران والمطارات أيضا احتياجات ولعملي. يصيبھا الصقيع
  

  األنشطة
  

وينبغي .  وزيادة كفاءتھا االقتصاديةقطاع النقل لكفالة سالمة عملياتهسيتعين حفز مجموعة كبيرة من البحوث التطبيقية في 
ة العاملة في صناعة النقل، وإقامة الصالت لكفالة االستفادة من تعزيز الجوانب المناخية في برامج بحوث األوساط الخبير

  . في استحداث تطبيقات عملية،آخر اإلنجازات في مجال البحوث المناخية
  

  .قطاعات رئيسية أخرى لإلدارة البيئية تشمل السياحة، والحواضر الكبرى، وإدارة المناطق الساحلية، إلخ
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مع " التقليدية"ً وتتطلب دعما من نواتج البيانات المناخية ،ريع التطور وبالغ األھميةإن اإلدارة البيئية ھي مجال نشاط س
والتطور العلمي الرئيسي الالزم . الزيادة المستمرة في حجم المعلومات اإليكولوجية والبيوجيوكيميائية التي تعتمد على المناخ

اذج التنبؤية للتفاعالت بين تقلبية المناخ وتغير المناخ، وجودة بالرصدات والتمثيل في النمفي ھذا المجال ھو التغطية الدقيقة 
 اإليكولوجية للنظم األخرى الجوانب وجميع النباتي والغطاء الھواء والماء، والتغيرات في الغطاء البري واستخدام األراضي

 .للغاية ھامة إقليمية بخصوصية المطلوبة المعلومات وتتسم .والمحيطات الجوي بالغالف الخاصة والبيوجيوكيمياء األرضية،
 ويشكل .آسيا وغربي األوسط والشرق أفريقيا شمالي في كبير الترابية العواصف وشدة تواتر تغير فإن مثال، تقديم ولمجرد

 شرقي جنوب في السيما العالم، من أخرى أنحاء في للغايةً ھاما ًشاغال الھواء وجودة الجوية األھباء على وتأثيره المناخ تغير

  .القبيل ھذا من األمثلة قائمة فيً قدما المضي ويمكن .آسيا
  

 بين ھامة اختالفات فھناك .منھاجية دراسة وتتطلب ً،جدا متنوعة للسياحة الالزمة المناخية المعلومات من واالحتياجات

 والشديدة الثلج لتوافر ةالحساس األلب جبال منتجعات المثال سبيل على األرضية، بالسياحة الخاصة المعلومات من االحتياجات

 والعواصف، البحر، سطح لمستوى الحساسة البحرية والمنتجعات الثلجية، االنھيارات مثل من الجبلية باألخطار التأثر

 ھي وحمايتھا للبيئة والجمالية اإليكولوجية والجوانب .قليلة أساسية عوامل ذكر لمجرد وذلك الشمس، سطوع في والتغيرات

 ويتمثل .الوطنية للثروة كمؤشر الطبيعية الموارد وقيمة اإليكولوجية النظم خدمات على التشديد زيادة مع أساسية أھمية ذات

  ً.سلبيا كان إذا حد أدنى إلى تقليله ينبغي الذي البيئي تأثيرھا في السياحة أجل من المناخية للخدمات أساسي جانب
  
 .يئيب أثر وأكبر البشرية الحياة جوانب جميع على ضخمة آثار لهو الحديث، للمجتمع الرئيسية السمات أحد ھو التحضر إن

 البيئية الخدمات علىً ملحاً طلبا يخلق الساحلية المناطق إلى السكان وھجرة التحضر فاستمرار .المناخية جوانبه تقصي ويتعين

 المدارية األعاصير ًاوخصوص العواصف، بأخطار والتنبؤات البحر، سطح بمستوى الخاصة التنبؤات مثل من المتخصصة

 الجوفية المياه مستودعات في المالحة المياه تسرب ويشكل .عواصف وعرام متطرفين، وھطول رياح من بھا يرتبط وما

 في والمساھمة المناخ، تغير مع الحضري التكيف ويتطلب .البحر سطح بمستوى ارتباطه عن وينم ھامة مسألة الساحلية

  .بالمعلوماتً كافياً ودعماً االفعً بحثا التخفيف إستراتيجيات
  

  األنشطة
  

 الدورات نمذجة تحسين من والمزيد المناخية، النماذج في واألوزون الجوية لألھباء المالئم التمثيل بشأن البحوث إجراء سيتم

 الكربون، مثل من للماء األساسية الكيميائية المكونات لتقدير الالزمة النھج َّوستطور .والھيدرولوجية البيوجيوكيميائية

 موجه بحثي برنامج تعزيز أو لوضع الجھود وستبذل .المكونات من وغيرھا والترسبات والفسفور، ،)المتفاعل( والنيتروجين

  .المتكاملة الساحلية المناطق وإدارة الحضرية، المناطق وإدارة الحضري والتطور للسياحة،ً دعما المناخ نحو
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  3 التذييل
  

  RMP والتنبؤ والنمذجة البحث بركيزة صةالخا البحث أنشطة دوافع
  رئيسية مناخية معلومات نواتج لتوفيرً دعما ووصفھا

  
 وتحسين تطوير على الرئيسية المناخية بالمعلومات يتعلق فيما RMP والتنبؤ والنمذجة البحث ركيزة أنشطة مجموعة ستركز

 والنواتج النھج وضع على التركيز وسيكون .استخدامھا ىعل القرار صانعي قدرات وفي المقابلة النواتج في والقيمة المھارة

 األنشطة وتندرج .المرفق ھذا من 2.3.4 الفرع في الواردة ًعالميا المطلوبة المناخية المعلومات نواتج قائمة في المدرجة

  :فئات ثالث في أدناه الموصوفة
   نطاقات زمنية؛تكھنات على مدىالبحوث بشأن إمكانية التنبؤ بالمناخ وتحسين مھارة   •
  من أجل استخدامھا في الخدمات؛البحوث المتعلقة بإضافة قيمة إلى المعلومات المناخية   •
  .البحوث المتعلقة بالرصدات، ومعالجتھا، وإنتاج السجالت المناخية  •

  
  ةالفصلي ىإل ةالفصلي دون الزمنية النطاقات :التكھنات مھارة وتحسين بالمناخ التنبؤ بإمكانية المتعلقة البحوث

  
 فقط ليس متقدمة أولوية والمناخ الطقس بين التقليدية الترابط مجاالت في التنبؤية المھارة بتحسين المتعلقة البحوث تشكل

 وفصل، أسابيع بين مداه يتراوح ًزمنيا ًنطاقا تغطي التي فالتنبؤات .GFCS لإلطار ًأيضا وإنما الجوية األرصاد لخدمات

 GFCS اإلطار قطاعات بجميع المتعلقة المخاطر إدارة وإستراتيجيات االقتصادية – االجتماعية اتالقرار شتى لدعم ضرورية

 فعالة دراسة الزمنيين النطاقين ھذين في والمناخ بالطقس التنبؤ إمكانية تحدد التي والعمليات العوامل دراسة ويتعين ً.تقريبا

 والعمليات جوليان، – مادين تذبذب العوامل ھذه وتشمل .نماذجال في وتمثيلھا الرصدات في منھا االستفادة يمكن بحيث

 الستراتوسفيرية والبرودة االحترار وظواھر التروبوسفيرية، العمليات من األطول الزمني النطاق ذات الستراتوسفيرية

 البحر، وجليد البحر، حسط حرارة درجة مثل من السطح عند التغير بطيئة األولية واألحوال الشمسي، اإلشعاع وآثار المفاجئة،

 التنبؤ إمكانية ِّويوجه .النباتي الغطاء وربما، التربة، برطوبة يتعلق فيما الشاذة والظواھر الثلجي، والغطاء الثلج وارتفاع

 الخاصة الزمنية النطاقات على الجوي بالغالف التنبؤ إمكانية بين معقد تفاعل الفصلية دون الزمنية النطاقات على بالمناخ

 شمال تذبذب مثل من أوسع نطاق على والمحيطات الجوي الغالف في للتقلبية المھيمنة األنماط ومرحلة وحالة طقس،بال

 على للبحوث تركيز وأظھر .والنينيا النينيو وظاھرتي الھندي، المحيط في القطبية والثنائية الجنوبي، الحلقي والنمط األطلسي،

 المناطق خارج الكائنة العرض وخطوط المدارية العرض خطوط بين تحدث التي والتفاعالت المنظم الحراري الحمل أنماط

 تحديد في ساعدت أن ويمكن بالخير مبشرة نتائج ً،مؤخرا (YOTC) المداري الحراري الحمل سنة مشروع من كجزء المدارية،

 السيما القطبيتين، المنطقتين في المسبوقة غير وللتغيرات .الوسطى العرض خطوط مناطق في التنبؤ إلمكانية إضافية عوامل

 آثار ،البحر جليد غطاء في السنوات متعدد ملحوظ تناقص مع ًمتسارعا ًاحترارا تظھر التي أركتيكا، الشمالية القطبية المنطقة

  .مخصصةً بحوثا تتطلب ،الوسطى العرض خطوط ومناخات القطبية شبه المناخات على كبيرة
  

 لجميع بالنسبة دقيقة أولية أحوال توافر علىً شديداً اعتمادا الفصلية إلى الفصلية دون الزمنية اقاتبالنط المتعلقة التنبؤات وتعتمد

 في توقع حدوث يمكن ثم، ومن .الجوي الغالف من مدى األطول الذاكرة ذات المكونات ذلك في بما األرض، نظام مكونات

 تشغيل لبدء رئيسية كوسيلة فقط تفيد لن ًشموال، أكثر رصدات راءإج بسبب والفصلية الفصلية دون الزمنية النطاقات على التنبؤ

 تجارب في تم كما .فيھا التمثيل وتحسين الرئيسية والعمليات الظواھر لنماذج أفضل لفھم كأساس ًأيضا وإنما المناخية النماذج

 القصير الزمني المناخي النطاق ھذا في حتى أنه، استنتاج الفصلية المناخية التنبؤات بشأن المناخية للبحوث العالمي البرنامج

 في ھذا ويعني .كافي األمد طويل مناخي تأثير عامل الفصلي التنبؤ في المستخدمة للنماذج يتوافر أن ضمان المھم من ًنسبيا،

  .النموذج في الوارد الجوي الغالف تكوينل تحديث إجراء كفالة إلى الحاجة الفصلية التنبؤات حالة
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  األنشطة
  
، إمكانية التنبؤ والمھارة التنبؤية على النطاق الزمني دون الفصلي RMPناول عدة أنشطة لركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ ستت

  .إلى الفصلي
  

وستتابع ذلك . وسيكون التركيز األولي في المنظور قريب األجل على تحسين التنبؤات على النطاق الزمني دون الفصلي
 (S2S)قس والمناخ من خالل المبادرة الخاصة بالنطاق الزمني دون الفصلي إلى الفصلي األوساط المعنية بنمذجة الط

 بالتعاون مع نظام  المبادرة وستتطور،المشتركة بين البرنامج العالمي لبحوث الطقس والبرنامج العالمي للبحوث المناخية
ة بيانات المجموعة العالمية التفاعلية العظمى  الخاص بالتنبؤات طويلة المدى، وباالعتماد على خبرة قاعد(WMO)المنظمة 
(TIGGE) لتجربة البحث الخاصة بنظم الرصد وبإمكانية التنبؤ THORPEX 15حتى ( والخاصة بالتنبؤات متوسطة المدى 

ًوستشمل أيضا البحوث .  بالنسبة للتنبؤات الفصلية(CHFP) مشروع التنبؤ التاريخي بالنظام المناخي  خبرةوعلى) ًيوما
 واألنماط الغالف الجوي، –النمذجة الخاصين بعمليات الحمل الحراري متعددة النطاقات، والتفاعالت بين المحيطات و

 لتقلبية الغالف الجوي، وتقييم احتياجات البحوث لتحديد إمكانية التنبؤ بمراحل الرياح ،المھيمنة في المناطق المدارية
ويتوخى . صفات الظروف األولية للتنبؤات دون الفصليةا الخاصة بتحديد مووستستعرض اإلجراءات. الموسمية واإللمام بھا

وسيتابع البرنامج العالمي لبحوث .  سنوات بغية توضيح الفوائد األولية خالل السنتين التاليتين5أن يكون عمر المشروع 
، الذي يشكل (PPP)لقطبية  نقطة تواصل الطقس والمناخ وذلك من خالل مشروع التنبؤات اعندالطقس، التنبؤ القطبي 

وتزمع األفرقة العاملة المھنية القائمة، من مثل الفريق . (GIPPS)مساھمة في النظام العالمي المتكامل للتنبؤات القطبية 
لبحوث الطقس تحليل المنافع  التابع للبرنامج العالمي (SERA)العامل المعني بالتطبيقات البحثية المجتمعية واالقتصادية 

وستقدم توصيات أخرى بشأن استخدام .  االقتصادية لھذه البحوث وتقديم توصيات لزيادتھا إلى أقصى حد–عية االجتما
ًنواتج البحوث في مجاالت التطبيق الھامة عمليا، على سبيل المثال، في دراسة إمكانية التنبؤ الفصلي بنشاط األعاصير 

  .المدارية
  

 النطاقات الزمنية باستخدام مجموعات النماذج ھارة نظم التنبؤ العددي متعددن موتقترن اإلستراتيجية الرامية إلى تحسي
واالستبانة ) بارامتراتالتحديد (، واإلدراج الضمني )الغالف الجوي، المحيط، سطح األرض، والغالف الجليدي" (المقترنة"

لمناخي، وتنشئ ما يسمى بمجموعة التي تحدد التفاعالت بين مختلف مكونات النظام االواضحة لجميع العمليات الھامة 
ًمحكمة من التنبؤات التي تعزز النواتج األطول أمدا المعتمدة على المعلومات المتاحة بالفعل بالنسبة للنطاقات الزمنية 

الخاصة مع إجراء تبادل أمثل ًوقد يتطلب ھذا مجموعة من النماذج المصممة وفقا الحتياجات التنبؤ واإلسقاط . األقصر
. لنموذج وبنيته األساسية بطريقة تتيح وتعزز نشوء تركيب مرن لنظام النمذجة الخاص بالمشكلة موضع االھتماملشفرة ا

وباإلضافة إلى تعزيز فعالية تشغيل النموذج، قد تكمن فائدة ھامة لھذا النھج في االستخدام الشامل للمعلومات المتاحة بشأن 
تبذل جھود بحثية مخصصة لبدء تنفيذ العناصر األولية، على األقل، لنھج التنبؤ وس. جميع النطاقات الزمنية في إعداد التنبؤ

وسيستمر تنسيق . تحسين مھارة التنبؤ مقابل طلب الموارد وتعقد التطويربمعنى وتقييم نسبة منفعته إلى تكاليفه الشامل ھذا، 
عمليات، ووضع إرشادات بشأن استخدام نظم تنبؤ تطوير النموذج المناخي خالل المقارنات، وتقييم النموذج، المستند إلى ال

َّوستقيم المھارة الحالية لنمذجة الھطول والتنبؤ به وبظواھره الشاذة الستنباط توصيات بشأن ). المتعدد النماذج(المجموعات 
  .طرق تحسينھا

  
خارج المناطق في  و، خطوط العرض في المناطق المدارية الظروف فيوستبحث عمليات الربط عن بعد، والتفاعالت بين

كما ستبحث .  القابلة للتنبؤ، في النماذجعناصرھماالمدارية، وبين التروبوسفير والستراتوسفير، بما في ذلك وسائل تمثيل 
إمكانية التنبؤ الفصلي في المناطق القطبية ودون القطبية، السيما فيما يتعلق بالتغيرات السريعة التي تحدث في ھذه المناطق 

وبالمثل، ستستعرض بصفة منتظمة، قدرة النماذج التنبؤية على أن تحاكي على نحو . ات المستجدة إلى الخدماتواالحتياج
ً أو سطح األرض، وھو ما يشكل شرطا ، بين الغالف الجوي والمحيط القائم تحتهمالئم تدفقات الطاقة، والكتلة، وقوة الدفع

ية المناخ الطويلة األجل، وبتفاعل الغالف الجوي مع الطبقة العليا للمحيط ًأساسيا الستغالل إمكانيات التنبؤ المقترنة بتقلب
  . وكذلك الطبقة العليا من التربةthermocline ة تحتهالكائن
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على سبيل المثال، تشغيل نموذج (وستستھدف البحوث في إطار ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ تحسين التنبؤات القطعية 
 للظواھر الھامة والمتغيرات )على سبيل المثال طريقة تشغيل المجموعات وتقييم عدم اليقين(ية االحتمالالتنبؤات و) واحد

درجة حرارة موسمية والھطول والظواھر الشاذة في المقابلة لھا من مثل موجات الحرارة، ونوبات البرد، ومراحل الرياح ال
  .ما إلى ذلكالجو، وخصائص موسم األعاصير المدارية، وظروف الجليد البحري، و

  
  النطاقات الزمنية العقدية إلى المئوية: البحوث المتعلقة بإمكانية التنبؤ بالمناخ وتحسين مھارة التكھنات

  
ومع ذلك فھو النطاق الذي يكون من الصعب .  المئوي بالغ األھمية للتكيف مع تغير المناخ وتقلبيته–النطاق الزمني العقدي 

ولذلك تلزم جھود ضخمة من األوساط المعنية بالبحوث . ة التنبؤات واإلسقاطات المناخيةفيه تقدير جدوى وموثوقيللغاية 
ًالمناخية لمواجھة التحديات العلمية والتكنولوجية المقابلة دعما للقرارات الرئيسية لإلدارة على المستويات العالمية واإلقليمية 

  .والوطنية والمحلية
  

 المئوي تعتمد على جودة البيانات طويلة األمد عن –لية على النطاق الزمني العقدي وإن جودة التنبؤات المناخية المستقب
التأثير اإلشعاعي الذي يتأثر بتركزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، والميثان، 

د الدقيقة بما في ذلك الكربون األسود والتراب والھالوكربونات، والنيتروجين التفاعلي، والمواواألوزون، وأكسيد النيتروز، 
المعدني، وعلى دقة المعالجة في نماذج عمليات التغذية المرتدة بالمعلومات المتعلقة بالسحب وبخار ماء الغالف الجوي 

طات ً عامال بالغ األھمية في اإلسقاولذلك يشكل تطور التركزات وتوزيع عوامل التأثير اإلشعاعي. وعمليات سطح األرض
وتنتج مواصفاتھا عن االفتراضات المتعلقة باالنبعاثات المستقبلية لغازات الدفيئة البشرية المنشأ، وأولھا . المناخية المستقبلية

  .ًجميعا ثاني أكسيد الكربون، والجزيئات، والمواد المستنفدة لألوزون
  

تتوقع التوصل  عملية UNFCCCة بشأن تغير المناخ وأنشأ المؤتمر السابع عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاري
 ھذه العملية من خالل وستسھم أوجه التقدم في البحوث المناخية في. 2015إلى اتفاق قانوني بشأن تغير المناخ بحلول عام 

كمي  قياسات تتضمن معلومات، من مثل الكربون الترا تقديمتقديم إرشادات مالئمة بشأن سياسات التخفيف بما في ذلك
امل التأثير ً ال رجعة فيھا عمليا، وكذلك بحث عو والتيالمسؤول عن درجات الحرارة المرتفعة لمئات السنين أو أللف سنة،

ولتوفير دعم . االحترار على النطاقات الزمنية األقصر" خفض ذروة"المناخي قصيرة العمر، التي يؤدي انخفاضھا إلى 
ن آثاره، وتحقيق فھم أفضل للتطور المناخي الماضي والمستقبلي، وعوامل التأثير والتخفيف مكاف للتكيف مع تغير المناخ 

 ينبغي مواصلة تطوير البحوث وإجراء رصدات ،التي تحدده، والتمكين من إجراء المزيد من اإلسقاطات واالسترجاعات
 WMO التابع للمنظمة GAWف الجوي فذلك ھو مجال برنامج المراقبة العالمية للغال. الغالف الجويًأكثر انتظاما لكيمياء 

 للبرنامج الدولي للغالف المشروع الدولي لبحوث كيمياء الغالف الجوي العالمي التابعوبعض مشاريع البحوث من مثل 
 التابع للبرنامج العالمي SPARC ومشروع العمليات الستراتوسفيرية ودورھا في المناخ ،IGBPاألرضي والغالف الحيوي 

ًولدعم الخدمات المقابلة، يلزم تقديم تشغيلي أكثر استمرارا لنواتج المراقبة العالمية للغالف الجوي ودعما . ةللبحوث المناخي ً
  .لبنيتھا األساسية

  
، ثمة حاجة ملحة إلجراء بحوث كمية تدعم التقييمات المتعلقة بتأثير تغير ًأجالوبالنسبة للنطاقين الزمنيين العقدي، واألطول 

وقد حدد التحليل األخير لألولويات البحثية العالمية لبرنامج األبحاث في مجال قابلية . ، وإجراءات التكيفالمناخ وتقلبيته
ً موضوعا بحثيا تشمل، ضمن جملة مواضيعPROVIA) PROVIA ،2013 (33 وآثاره والتكيف معه التأثر بتغير المناخ ً:  

  
  وضع مؤشر ونظم مراقبة،  •
  طر الناجمين عن الظواھر المناخية المتطرفة،قياس حجم سرعة التأثر والمخا  •
  النھوض بجھود الحد من سرعة التأثر، وبالحلول الخاصة بالتكيف،  •
  تحسين النھح المتبعة إزاء التكيف،  •
   الجمھور،–تعزيز االتصال والمشاركة بين أصحاب المصلحة   •
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   في نظم األقاليم الرئيسية،دراسة احتياجات التكيف المحددة  •
  .روع في البحوث بشأن مواضيع التكيف المستجدةالش  •

  
.  اھتمامات كثيرة مشتركة،(VIA)بسرعة التأثر بالمناخ وآثاره والتكيف معه ولألوساط المعنية بعلم المناخ واألوساط المعنية 

 كبيرة بين النماذج  مقارناتيجرونبدأوا  الباحثين في مجال تأثير المناخ نإ ، على سبيل المثال،فھي تتبادل عدة نھج منھجية
(MIPs)ويمكن توقع نشوء .  وتحليالت لعدم اليقين مماثلة لتلك التي يعدھا علماء المناخ ويستخدمونھا بشكل روتيني

وتتطلب األساليب . ً خصيصا ألن نماذج التأثير والتكيف تصبح دقيقة بمضي الوقتاحتياجات للمعلومات المناخية المصممة
ً في تقييمات التأثير قدرا أكبر من االھتمام، سواء فيما )السيما بشأن التقلبية عالية التواتر( المناخية الجديدة إلدماج المعلومات

  . المعلومات التي يجري نقلھاأو بمتانةيتعلق بتقنيات التطبيق 
  

ًقبال، سواء  مستًكبيرة جدا بالنسبة للمناطق الساحلية بأوجه عدم اليقين في تقييمات مستوى سطح البحروترتبط مخاطر 

وتشير الرصدات األخيرة إلى أرجحية حدوث ارتفاع متسارع في مستوى سطح البحر . متوسطه العالمي أو تقلباته اإلقليمية
 AR4 في تقرير تقييمھا الرابع IPCCبالمقارنة مع التقديرات التي أجرتھا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

ل ھناك أوجه عدم يقين كبيرة تتعلق بالمعرفة التي التزال غير كافية بجميع اآلليات المشاركة في والتزا. 2007الصادر عام 
 والتقدم في البحوث المتعلقة .دى الضخم المحتمل لعوامل التأثيراستجابة الصفيحة الجليدية لمناخ آخذ في االحترار وبالم

ً، مع ذلك، تشكل تحديا كبيرا إال أن المسائل المتبقية التزال،، سريعبمستوى سطح البحر ًوھناك أيضا حاجة واضحة إلى . ً
  . لحماية وإدارة المنطقة الساحليةترجمة استنتاجات تقييمات مستوى سطح البحر إلى إرشادات فعالة

  
  األنشطة

  
ريبية العقدية  التج المئوي، ستواصل األوساط المعنية ببحوث المناخ العمل بشأن التنبؤات–بالنسبة للنطاق الزمني العقدي 

 الظواھر التي تتيح درجة ما من تحديدوسيكون التركيز على . لتغيرات في تقلبية المناخاواإلسقاطات المئوية لتغير المناخ، و
تعزيز نظم الرصد وتمثيل البيانات التي تلتقط إشارة إمكانية التنبؤ في الظروف األولية للتكھن، وإنشاء على  و،إمكانية التنبؤ

 العمليات المرتبطة بجميع أشكال إمكانية التنبؤ بالمناخ، ومعالجة ناتج ھذه قادرة على أن تمثل على نحو واقعينظم تنبؤ 
 وتظھر البحوث المتعلقة بالتنبؤ العقدي .النظم لتوفير تنبؤات احتمالية ذات مھارة كافية ألغراض التخطيط وصنع القرار

العقدية للمحيط الھادئ نتائج أكثر داللة بالنسبة لقطاع األطلسي، يمكن أن تكون  والتقلبية ،للتقلبية األطلسية متعددة العقود
وسيكون ذلك ھو مجال تركيز الجھود . بالتقلبات المناخية فوق أوروبا، وأفريقيا، وأجزاء من األمريكتينمفيدة للتنبؤ الالحق 

فإذا . العالمي تتبع الثورانات البركانية الرئيسيةوبعض التغيرات المتسقة في الغالف الجوي . البحثية التجريبية الرئيسية
المناخي على النطاق الزمني العقدي، واإلسقاط حدث ثوران من ھذا القبيل، قد تكون ھناك حاجة إلى بحث تأثيره على التنبؤ 

  .المناخي على النطاقات الزمنية المئوية
  

نبعاثات المستقبلية لغازات الدفيئة االخ، وسيناريوھات وستستمر البحوث المنھجية بشأن عوامل التأثير اإلشعاعي للمنا
 االنبعاثات الماضية والحاضرة وتدفقات  صالحيةوسيتم إقرار. البشرية المنشأ، والجزيئات، والمواد المستنفدة لألوزون

ھمة أساسية في اإلقرار مساوسيشكل ھذا . عوامل التأثير اإلشعاعي على ضوء التدفقات والتركزات المرصودة لھذه الغازات
ً التي تستعمل نظما يةسقاطات المناخاإلتحليل والوستستخدم إعادة . وضع نظام عالمي متكامل لمعلومات غازات الدفيئة

 في توفير ،نموذجية قورنت برصدات غازات الدفيئة وتدفقاتھا وأظھرت مھارة في وصف دوران عوامل التأثير اإلشعاعي
  .ف آثار تغير المناخأفضل معلومات ممكنة لتدابير تخفي

  
ً الذي تصدره قريبا، الھيئة AR5وسيتمثل إنجاز متوخى رئيسي للبحوث المناخية في مساھمتھا في تقرير التقييم الخامس 

تأثيرات تغير وأساس العلم الفيزيائي؛ وسيشمل التقييم أربعة تقارير، أال وھي . IPCCالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
الذي سيبدأ في وبعد نشر تقرير التقييم الخامس . تكيف معه وسرعة التأثر به والتخفيف من آثاره؛ وتقرير تجميعيالمناخ وال

 وبعض المكونات األخرى GFCS التي تنفذ ضمن اإلطار RMP سيتعين استعراض أنشطة ركيزة 2013سبتمبر / أيلول
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االتجاھات والمواضيع المحتملة وستشمل . ئج الجديدة لألبحاثلخطة تنفيذ اإلطار وتعديل ھذه األنشطة باالعتماد على النتا
 في تغير المناخ، والتغيرات في تواتر حدوث الظواھر وقصيرتهللبحوث المقبلة دور عوامل التأثير المناخي طويلة العمر 

لمناخ اآلخذ في درجة الحرارة، والھطول، والعواصف في المناطق المدارية وخارج المناطق المدارية في االمتطرفة في 
التغير، والتقلبات في نشاط األعاصير المدارية على النطاق الزمني العقدي، والعمليات المسؤولة عن تبادل غازات الدفيئة 
 مع النظم اإليكولوجية األرضية، وتفاعالت السحب، واألھباء الجوية، والھطول، واإلشعاع ومساھماتھا في حساسية المناخ

ويجري إعاد خطط لحجم كبير من البحوث بشأن التأثر . ، إلخنماذج تراتبيةھج العلمية بما في ذلك باتباع مجموعة من الن
  ).VIA) PROVIA ،2013بالمناخ وتأثيراته والتكيف معه 

  
مستوى سطح البحر والتغيرات رتفاع وسيوضع برنامج بحثي شامل بشأن جميع العوامل المسھمة في المتوسط العالمي ال

. ة التقليل إلى حد كبير من أوجه عدم اليقين المتبقية وإعداد توصيات معنية بالمعلومات إلدارة المنطقة الساحليةاإلقليمية بغي
وسيعتمد البرنامج على األنشطة ذات الصلة في قطاعات أخرى وعلى نتائج تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية 

المحددة، سيستھدف البرنامج العالمي للبحوث المناخية مع شركاء مستقبلية الكثيرة ومن بين النواتج ال. المعنية بتغير المناخ
في القرن الحادي والعشرين مع  إنتاج تقييم عن حالة الغالف الجليدي ،(GCW)من مثل المراقبة العالمية للغالف الجليدي 

يم للتغيرات اإلقليمية في ارتفاع مستوى سطح تقديرات لمساھمات الغالف الجليدي في موارد المياه المستقبلية، وتقيإجراء 
  .إرشادات بشأن الظواھر المتطرفة المتوقعة فيما يتعلق بمستوى سطح البحر تقديم البحر مع

  
  أصعب المسائل في علم المناخ التنبؤي  

  
 من إلى حد كبير،بؤ أبطأ التقدم في تطوير تقنيات ماھرة للتنثمة عدة مشاكل بالغة الصعوبة فيما يتعلق بعلم المناخ كان فيھا 

الظواھر المعيقة، وعزو االتجاھات التنبؤ بوھي تشمل التنبؤ بمراحل الموسميات وما يرتبط بھا من ھطول، و. المنشود
وال يمكن تحديد . ، وإلى حد ما، تقليل بعض األخطاء المنھجية في النماذج المناخيةوالتغيرات في نشاط األعاصير المدارية

القوة الحاسوبية من فأوجه التقدم المستجدة في . قدم في مجاالت البحوث المناخية ھذه بدقة أو حتى ضمانهموعد تحقيق الت
 على ديناميات  من تجريب يتركزشأنھا دعم التطوير المنسق للنماذج المناخية ذات الدرجة الكبيرة من التطور وما يتعلق بھا

 البارامتراتتحديد "بما في ذلك استخدام (حمل الحراري، والھطول النماذج، وعمليات المنطقة المتاخمة، والسحب، وال
، وموجات الجاذبية، واألھباء الجوية، وعمليات )ًللمعالجة األكثر وضوحا لبعض عمليات النطاق الشبكي الفرعي" الفائق

علم في " المستعصية"ل وستبلغ أي نتيجة إيجابية فيما يتعلق بتناول ھذه المشاك.  عبر النطاقاتسطح األرض، وتفاعالتھا
  . لتنفيذھا في خدمات أكثر تشغيلية، وألغراض صنع القرار،المناخ

  
  وتحسين صنع القرار فيما يتعلق بالمخاطر المتصلة بالمناخمعالجة عدم اليقين   

  
. ظام للنة التنبؤ القطعي الماھر بالطقس وعناصره إلى أسبوعين بسبب عدم الخطية المالزم إمكانُيفترض أن يصل مدى

ومع ذلك، فإن التنبؤ بالمناخ وبظواھره الشاذة ممكن، بدرجة ما، ألنه تنبؤ بإحصاءات الطقس التي تتطور على النطاقات 
ّكما يعدل بتفاعالت  والناجم عن النشاط البشري، ،عدد من األسباب، بما في ذلك التأثير الطبيعينتيجة لالزمنية األطول 

 فييقين ويساعد استخدام المجموعات متعددة النماذج في تقييم عدم ال. والدورة السنويةالغالف الجوي مع المحيطات والبر 
وھذا النھج يمكن استخدامه بكفاءة . التنبؤ المناخي، والسيما، من خالل ربطه بالمسارات المنتشرة آلحاد التنبؤات المناخية

ً لكن التنبؤات المناخية األطول أجال ال يمكن غالبا  وفي التنبؤات المناخية األقصر مدى،،شديدة بالنسبة للتنبؤ بالطقس ً

َّأن تقيم من خالل براھين متعددة، من مثل االتفاق عبر النماذج وبالتالي فإن مصداقيتھا يتعين . إقرارھا على ضوء الرصدات
لمنھجية في النماذج وفھم والنھج، وأداء النماذج في تمثيل المناخات والعمليات الرئيسية المرصودة، وفھم آثار االنحرافات ا

احتياجات ًوتنتج عن تعقد جميع ھذه النھج ثغرة كبيرة قائمة حاليا بين . العمليات التي تستند إليھا االستجابات المسقطة
  . وقدرة الخدمات المناخية على خدمة تلك االحتياجات،ّالمستخدمين لمعلومات قابلة للتنفيذ وقيمة
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 تكون مفيدة لخدمات المعلومات المناخية، التزام بتوفير إرشادات فعالة بشأن المعلومات ولذلك على البحوث المناخية، كي
المناخية وتمكين المستخدمين من االستفادة منھا على نحو أيسر وأكثر فعالية، والتقليل إلى أدنى حد من إمكانات إساءة تفسير 

وفي نھاية المطاف، . فھم حدود استخدام المعلومات المناخيةأو إساءة استخدام المعلومات المناخية المعقدة، والمساعدة في 
 وھو أمر مختلف بصورة واضحة عن جودتھا أو عدم ،معلومات التنبؤات استخدام بقيمةيھتم المستخدمون في المقام األول 

لمستخدمين على اتخاذ وتتعلق القيمة بالفوائد الناتجة عن استخدام المعلومات المناخية ولذلك فإنھا ترتبط بقدرة ا. يقينھا
والنھج الخاصة بتزويد متخذي القرارات في الشؤون المعتمدة على . وإدارة التصدي للمخاطر المناخيةقرارات عن علم 

  . يمكن أن تكون محددة في المجاالت ذات األولوية لإلطار، بالمعلومات،المناخ
  

  النشاط
  

اج المعلومات المناخية غير اليقينية في عمليات صنع قراراتھم سيركز ھذا النشاط على تحسين قدرة المستخدمين على إدم
وسيشرك النشاط كال مستخدمي المعلومات المناخية ومقدميھا في . بغية التأھب للمخاطر المتصلة بالمناخ وإدارة التصدي لھا

من قدرات حو أكثر فعالية استحداث تقنيات الستخالص معلومات مفيدة وقابلة للتنفيذ من أجل قراراتھم، واالستفادة على ن
 ويضع إرشادات بشأن تحديد ،سيستعرض المعرفة في ھذا المجالووعلى سبيل المثال، . التنبؤ المستجدة في علم المناخ

 وتحقيق المستوى األمثل للمعلومات والنواتج والخدمات ،سمات وظيفة كثافة االحتماالت بالنسبة للظروف المناخية المتنبأ بھا
وستبحث طرق تكميلية لتقدير عدم يقين تشغيل المجموعات متعددة . أجل المستخدمين ذوي االحتياجات المحددةالمناخية من 

تحسين صنع القرار في كل  كيف يمكن للمعلومات المناخية القائمة ،وستوضح دراسات حالة متعددة التخصصات. النماذج
 متعدد التخصصات يرمي إلى تحسين عمليات صنع وسيوضع مشروع بحثي. قطاع من القطاعات ذات األولوية لإلطار
  .القرار وإدارة التصدي للمخاطر المناخية

  
  الرصدات المناخية المستندة إلى البحوث وتطوير مجموعة البيانات  

  
ويشكل تطوير . OBSمعظم األنشطة المقترحة في ھذا المجال مشتركة مع تلك الواردة في مرفق ركيزة الرصد والمراقبة 

 فقط RMPركيزة ويصف مرفق . GFCSد المناخ وتحقيق مستواه األمثل واستمراره متطلبات ھامة لإلطار نظام رص
  .األنشطة ذات المكون البحثي القوي

  
تحليل الرصدات التاريخية، ھناك حاجة ماسة لبحث وتطوير تقنيات ) إعادة(معالجة، و) إعادة(وفي مجال الرصدات، و

، وتعزيز )أي في المناخ البارد( سد الثغرات في الرصدات في المناطق القطبية والجبلية المساعدة فيالرصد القادرة على 
 وفي األجزاء العليا من الغالف الجوي، وفي بدء رصد أكثر فعالية للغالف الجوي الرصدات في المحيطات العميقة

 يساعد في الدعوة إلى تخصيص استثمارات ويمكن للبحث العلمي أن. والمحيطات، وللمتغيرات الكيميائية والبيولوجية البرية
ًوھناك حاجة أيضا إلى كفالة أن . مستدامة في نظم الرصد من خالل توضيح القيمة المضافة للنواتج الناشئة عن الرصدات

ويشمل ھذا . من أجل استھالل ومعايرة وإقرار النماذج المناخية التنبؤيةتشمل نظم الرصد الحديثة المتغيرات الھامة 
 أسس تمثل (GODAE)وقد وضعت التجربة العالمية لتمثل بيانات المحيطات . ت المحيطات وغطاء الجليد البحريرصدا

ًويمكن حاليا تمثيل رصدات المحيطات بصفة . المناخي التجريبيبيانات المحيطات من أجل كشف تغير المناخ والتنبؤ 
  .لمحيط إلى عمق كبير بما فيه الكفايةمنتظمة في نماذج إلنتاج مجموعات بيانات متسقة تمثل حالة ا

  
 ومن ثم رصدات لكيمياء الغالف الجوي والمحيطات ،ًوكما ذكر آنفا، تلزم أوجه تقدم ھامة في فھم التطور الماضي والحالي

غازات الدفيئة الموجودة منذ وقت طويل، واألنواع المتفاعلة، واألھباء الجوية لإلدراج التوزيعات المكانية والزمنية 
وعلى سبيل المثال، فإن رصدات ھامة كثيرة تتعلق بالكيمياء توضع وتنفذ بصفة . والتقديرات المقابلة للتأثير اإلشعاعي

وتعنى ھذه البحوث بالتكوين الكيميائي والخصائص . ًوغالبا ما يكون ذلك في مؤسسات أكاديميةرئيسية في ميدان البحوث 
ون بين سطح األرض والغالف الجوي، وآليات التغذية المرتدة بين الدورات الفيزيائية لألھباء الجوية وتدفقات الكرب
 الذي توجھه WMOوحيوية برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي التابع للمنظمة . البيوجيوكيميائية للنيتروجين والكربون
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العالمي لغازات الدفيئة واألھباء الجوية  كما أنه موجه نحو البحوث، حيوية مفيدة لالستكشاف الدوائر الجامعية بدرجة كبيرة
 ، انتقال منھاجي وحكيم لھذه الرصدات التي تنفذ بأسلوب بحثي إجراءويلزم. ورسم خرائط لھا في سياق التأثير اإلشعاعي

  .إلى نمط أكثر عملية
  

  األنشطة
  

). 2011 وآخرون، Trenberth(البحوث بشأن الرصدات المناخية الساتلية بما في ذلك خوارزمياتھا ومعايرتھا ستستمر 
وستوضع . (SCOPE-CM)تشغيلية، المنسقة المستمرة لبيانات السواتل البيئية من أجل مراقبة المناخ الشبه وستنشأ المعالجة 

 CDRs وسجالت (CERs) وستنشأ سجالت بيانات مناخية أساسية خوارزميات استرجاعية لمتغيرات مناخية أساسية إضافية
عرض إمكانيات إجراء عمليات معايرة شاملة ناجحة ألجھزة االستشعار الساتلية القديمة والجديدة التي وستست. مواضيعية

 لتحسين موثوقية وستستخدم رصدات مستقلة وتحليل للرصدات تجريه وسائل ونظم أخرى. تتطلب مدخالت علمية رئيسية
ري تقييم دولي ألولويات البحوث الالزمة لسد وسيج. االستنتاجات الخاصة بمختلف جوانب كشف تقلبية المناخ وتغيره

الثغرات القائمة في استمرارية ودقة وكفاءة مراقبة المناخ، سواء من الفضاء أو في الموقع، وبناء نظام تشغيلي عالمي 
منع حدوث وسينتج ھذا التقييم توصيات لالنتقال من البحوث إلى القدرة العملية وتحديد أوجه التدخل الالزمة ل. لرصد المناخ

  . التي تديرھا وكاالت وطنية ودولية كثيرةثغرات خطيرة في الرصدات المتعلقة بالمناخ
  

وسيتسع نطاق عمليات . وستستمر إعادة معالجة البيانات المناخية كثيفة البحث، المنسقة في الوكاالت والمراكز المشاركة
على سبيل المثال لكيمياء الغالف (يدة من إعادة التحليل  وستبدأ أنواع جد،إعادة تحليل األرصاد الجوية وفترة تغطيتھا

وسيستمر تطوير معايير . السيما التي تشمل التقارن بين المكونات المختلفة للنظام المناخي.) الجوي، والغالف الجليدي، إلخ
نات المناخية للنماذج كما سيستمر وضع معايير لتمثيل وتوثيق البيا. مجموعات البيانات" نضوج"البيانات الشرحية وبيان 

إعادة معالجة وستستفيد . (CF)والرصدات المنتجة التي تتبع اصطالحات البيانات الشرحية الخاصة بالمناخ والتنبؤات 
البيانات وإعادة التحليل وكذلك الرصدات والبحوث الخاصة بالمناخ الماضي استفادة كبيرة من أنشطة إنقاذ البيانات المناخية، 

  .OBSطة من خالل المرفق الخاص بركيزة الرصد والمراقبة المعززة المخط
  

َّوسيعزز سجل . وستزيد ركيزة البحث والنمذجة والتنبؤ إمكانية الوصول إلى البيانات المناخية ذات الصلة، على نحو مطرد
 CMIPذج المتقارنة  مماثل ألرشيف مشروع المقارنة بين النما،وحيد لجميع مجموعات البيانات الرصدية الشبكية والمعالجة

المعلومات في نسق موحد، وييسر المقارنة / يزود المستخدمين بإمكانية وصول يسيرة إلى البياناتوالخاص ببيانات النماذج، 
 وسيستمر تطوير معايير .Obs4MIPSبينھا واالقتباس الدقيق منھا، وعلى األرجح باتباع النھج الذي اقترحته مبادرة 

وبالمثل، سيواصل . مجموعة البيانات" نضج"شرحية، من مثل المناخ والتنبؤ، وسيستمر بيان مدى واصطالحات البيانات ال
إعادة التحليل، إلنشاء قاعدة معرفية  بشأن جميع جوانب أنشطة على نطاق واسعالبرنامج العالمي للبحوث المناخية االتصال 
ادة استخدام نواتج إعادة التحليل لدى فئات من مواصلة تطوير وزي، وييسر لجميع مستخدمي عمليات إعادة التحليل

وسينسق ھذا العمل مع نظام . (http://reanalyses.org)المستخدمين تتجاوز فئات المستخدمين عالية التخصص الحالية 
لمنظمة معلومات الخدمات المناخية وسيعتمد على المقدرة، والقدرات الوظيفية ومعايير البيانات التي يوفرھا نظام معلومات ا

(WIS) (WMO).  
  

 أوجه تقدم في رصدات االحتياجات الالزمة لتحقيق، ستعزز وباالعتماد على نواتج الدراسات الخاصة بإمكانية التنبؤ
وسيكثف البحث بشأن تمثيل البيانات الخاص بدرجة حرارة المحيط، والملوحة، . المحيطات، السيما في المنطقتين القطبيتين

ً بما في ذلك في الطبقات األعمق من الطبقات التي يمكن أن يصل إليھا حاليا ،مية في جميع المحيطاتوالطوبوغرافيا الدينا
وستستخدم أجھزة االستشعار الساتلية الجديدة لھذا . Argoبرنامج صفيفة األوقيانوغرافيا الجيروستروفية في الوقت الفعلي 

نات المحيطات وإنتاج مجموعة من التنبؤات األوقيانوغرافية من إصدار خالصات تجميعية جديدة لبياوسيمكن ھذا . الغرض
ًوستعزز أيضا . بما في ذلك التنبؤ بالجليد البحري في المنطقتين القطبيتين وفي البحار الھامشية ذات غطاء الجليد البحري

  .نظم الرصد البيوجيوكيميائي للمحيطات والنظم اإليكولوجية
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تعزيز القياسات الكيميائية اإلقليمية ، سيوضع نظام معلومات يشمل OBSمراقبة وكما أشير في مرفق ركيزة الرصد وال
 غازات الدفيئة، ومعدل زيادة تولدهوسيوفر النظام معلومات منتظمة خاصة بكل إقليم عن حالة االحترار الذي . النطاق

. ف وسيعتمد عليھا نجاح تدابير التكيفغازات الدفيئة، وإسقاطات بالنسبة للعقود المقبلة التي ستتخذ خاللھا تدابير للتكي
، والفريق المخصص المعني GCOS، والنظام العالمي لرصد المناخ WMOُوسيكفل التنسيق الضروري فيما بين المنظمة 

، وكربون أمريكا ICOS والمشاريع اإلقليمية مثل نظام رصد الكربون المتكامل في أوروبا ، الكربون–برصدات األرض 
  .قائمة في أنحاء العالمأخرى جھود مماثلة وشبكات تنسيق ، و(CarboNA)الشمالية 
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YOTC سنة الحمل الحراري المداري  
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