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  1التذييل 

  مة ذات الصلة وتحديد الفجوات القائ واألنشطةالخطط

المتغيرات  والغالف الجويمتغيرات  رصد نظم لشبكات والراھنة الحالة 5التذييل  فى نھاية  5.3يستعرض الجدول رقم 
جماعات  ليةخدمات المناخالتوفير  لدعم ضروريةو ھامة والتي تعتبر المحيطاتب والمتغيرات الخاصة يةاألرض

المتطلبات، وقد تم من مجموعة لنظم رصد المناخ  تحسين الحاجة إلى يأنشطة تلب خطط وً حالياوتتوافر. مستخدمينال
  .التالية الفرعية األقسام ي فالنظم من أھم ھذه بعضوصف 

  )UNFCCC(ًخطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ دعما التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 )UNFCCC(ًعالمي لرصد المناخ دعما التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ خطة تنفيذ النظام ال تتصل
ًاتصاال وثيقا بتنفيذ   العديد من تفصيلتم قد ، و)GFCS( إلطار العالمي للخدمات المناخيةالخاص با الرصد ّمكونً

 الرصد، الحصول على بيانات 2010م فى عا، التي تم تحديثھا تشمل ھذه الخطةو .1  الخطةفي إطار الرصداحتياجات 
مكونات كافة  إلى أخذ على الحاجة كما أنھا تسلط الضوء، )GFCS(اإلطار العالمي  أغراضمع  تتسق مباشرة ألغراض

 العلماء ّتمثلمجموعة كبيرة مع  إلى المشاورات الواسعة النطاق ًاأيضالخطة وتستند  .في االعتبارالنظام المناخي 
  ).GEO(  األرضات المعني برصد المخصصت، وقد تم تطويرھا بالتعاون مع الفريقومستخدمي البيانا

ًا خاصا الخطة اھتماموتولي  ثالثة مجاالت تشمل) ECVs(متغيرات المناخية األساسية من ال 50 رصد الحتياجات ً
دورات بجية والدورات الھيدرولوبتشمل الرصدات المتعلقة كما ) الغالف الجوي واألرض والمحيطات(فيزيائية 

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ًوقد تم إعداد الخطة بناء على طلب . يالكربون والغالف الجليد
 سيلبيكما ، )GFCS(  التي طلبت تطوير اإلطار العالمي الدول نفسھاً أساساتعتبر ھذه األطرافو .)UNFCC(المناخ 

 ً دعما لإلطار العالمييةرصدات المناخال منحتياجات اال من ًا كبيرًاعددي إطار الخطة ف تحديدھا تم يتنفيذ األعمال الت
)GFCS(.  

 على وصول المعلومات المتعلقة بتغير المناخ العالميمن جملة أمور أخرى،  ، تنفيذ األعمال الخاصة بالخطةضمنسيو
قابلية  والمخاطرّالتكيف وتقييم مة لتقييم اآلثار و المھالظواھر المتطرفة وتحديد خصائص ،المستويين اإلقليمي والوطني

تحت بشأن المكونات الخاصة بالسواتل وردت في التقرير  2011ُقدمت في تفاصيل الخطة بواسطة ُواستكملت  .التأثر
تياجات واح يقوم ھذا التقرير بتعريف متطلباتو .نواتج البيانات الساتلية من أجل المناخلاحتياجات الرصد المنتظم  عنوان
إلى األمام في كما يمثل خطوة تجھيز الإعادة ومجموعات البيانات وفيما يتعلق بالبعثات الساتلية المتغيرات المناخية نواتج 

 بشكل )GCOS(النظام العالمي للرصد في  سد الفجوات ، مما يساھم فيالسطحية القاعدة والفضائية القاعدةدمج الرصدات 
ًذ النظام العالمي لرصد المناخ دعما التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ خطة تنفي ولكن ال تقوم .جزئي

) UNFCCC (المرتبطة بالمناخة غير الفيزيائي بمعالجة مجموعة كاملة من البيانات والمعلومات  والملحق الخاص بالسواتل، 
  .بر ضرورية لدعم تطوير الخدمات المناخيةاالقتصادية، التي تعت -  بيولوجية واالجتماعيةالبيانات السيما ال

  )WCP(برنامج المناخ العالمي 

بالدرجة األولى إلى تعزيز الخدمات المناخية مع تركيز كاف على التفاعل مع  )WCP(ھدف برنامج المناخ العالمي ي
 –ص منافع اجتماعية استخال إلى ذات الفائدة المتزايدة التي ترميمعلومات المناخية التطبيقات  لتيسير المستخدمين

في   )WCP(ويتمثل نطاق البرنامج . )GFCS( اإلطار العالمي منًجزءا ال يتجزأ  وھو يشكل بالتالي .اقتصادية مثلى
تحديد األساس المادي للنظام المناخي الذي سيتيح التنبؤات واإلسقاطات المناخية التي تتطلب مھارات متزايدة، ووضع 

نظام عالمي أساسي للرصد قادر بصورة كاملة على تلبية االحتياجات مات المناخية، ووضع لتوفير الخد تشغيلية ھياكل
  . والمحافظة عليه المناخيةالمعلوماتمن 

المؤتمر السادس عشر للمنظمة العالمية عن الصادر  18القرار   بموجب )WCP ( للبرنامجوتم اعتماد ھيكل جديد
  :رئيسية مكونات ةويقوم ھذا الھيكل الجديد على ثالث. لألرصاد الجوية

                                                 
 

1  http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications  
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  النظام العالمي لرصد المناخ)GCOS( احتياجيات الرصدات المناخية  مجموعة كاملة منالذي يھدف إلى تلبية. 
برنامج المراقبة العالمية و )WMO(تابع للمنظمة ال) GOS(النظام العالمي للرصد  على )GCOS(ويستند النظام 

النظم كجزء من يتم الجمع بينھا التي  ()GCW(المراقبة العالمية للغالف الجليدي و )GAW(للغالف الجوي 
، والنظام العالمي لرصد المحيطات الذي تديره اللجنة ))WMO(العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة 

والنظام العالمي لرصد األرض الذي تقوده منظمة األمم المتحدة  )IOC(لوم المحيطات الدولية الحكومية لع
اللجنة و )WMO(المنظمة كل من   )GCOS (النظام العالميرعاية وتشارك في ). FAO(لألغذية والزراعة 

 للعلوم المجلس الدوليو )UNEP(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  )IOC(الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
)ICSU( النظام العالمي، كما يركز) GCOS(  البرنامج العالمي للبحوث المناخية  بشكل خاص على دعم
)WCRP(  والبرنامج العالمي للخدمات المناخية)WCSP() ا فيما بعدم عرضھاللذين يتم.( 

  البرنامج العالمي للبحوث المناخية)WCRP( رض والتنبؤ بتقلبية  تحليل نظام األتيسير في تهتتمثل مھم الذي
 وقيمة مباشرة فوائدمية وھذا النظام وتغيره الستخدام ذلك في طائفة متزايدة من التطبيقات العملية التي لھا أھ

 .مدى تأثير اإلنسان في المناخو  التنبؤ بالمناخإمكانيةمدى ، والذي تتمثل أھدافه العامة في تحديد للمجتمع

  مات المناخية البرنامج العالمي للخديمتد نطاق)WCSP( مراقبة المناخ  عبر البيانات والتحليالت المناخية و
لتكيف مع تغير المناخ وإدارة وا تشغيل النظام المناخي وبنيته األساسيةوبه  ونظم مراقبة المناخ والتنبؤ

قدم تفي في تحسين توافر البيانات الموثوق بھا والحصول عليھا، و )WCSP (ھم البرنامج اويس .المخاطر
 تطويرفي د المعايير الفنية والعلمية، والمعارف في مجال إدارة البيانات المناخية وتحليل المناخ، وتحدي

 إنقاذ البيانات  تقنياتمجموعة واسعة منوسوف تتضمن إدارة البيانات المناخية . األنشطة لدعمھا في البلدان
، ووضع وتنسيق نظام )اقبة الجودة والتجانس صيغة رقمية إلى السالسل الزمنية ومرينقل البيانات فمن (

نظام   )WCSP (يخدم البرنامج  و.)WIS(عالمي إلدارة البيانات المناخية يتوافق مع نظام معلومات المنظمة 
اإلطار العالمي للخدمات الخاص ب المستخدمين التواصل بين نات برنامجّمكوومعلومات الخدمات المناخية، 

 ).GFCS(المناخية 

البحوث بشأن التأثر بتغير المناخ وتأثيراته والتكيف معه  برنامجضافة أھمية إل على ذلك، يجري إيالء وعالوة
)PROVIA(  برنامج المناخ العالمي إلى)WCP(. وتھدف مبادرة (PROVIA) وضمان االتساقتوفير التوجيه العالمية إلى  

 ويقوم ھذا البرنامج الجديد على شراكة .ه والتكيف معهسرعة التأثر بالمناخ وآثار بشأنعلى الصعيد العالمي للبحوث 
المنظمة العالمية و )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  و)UNEP(برنامج األمم المتحدة للبيئة  بين

  . في نيروبي أمانة ھذا البرنامجبرنامج األمم المتحدة للبيئةيستضيف  و،)WMO( لألرصاد الجوية

   لمراقبة المناخ من الفضاءھيكل

على مراقبة  وإضفاء الدقةعلى وضع الھياكل بشكل متواصل راقبة المناخ من الفضاء مھيكل لوتنفيذ سيساعد تعريف 
 وسيشكل الھيكل، الذي يقوم على متطلبات . في الوقت الراھنلمراقبة الطقس والتنبؤ بهالمناخ كما ھي الحال بالنسبة 

ًمكونا فضائيا رئيسيايعتبر الذي  و)GCOS (النظام العالمي ً ً ، التابع للمنظمة) WIGOS(لنظام العالمي المتكامل للرصد  لّ
ًعنصرا أساسيا في  القطاعات األربعة ذات جميع  كما أنه سيدعم )GFCS(ركيزة الرصد والمراقبة لإلطار العالمي ً

 يشارك فيهكنظام شامل  وسيتم التعريف به .اءالقابلة للرصد من الفض )ECV(المتغيرات األساسية للمناخ واألولوية 
مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك مشغلو السواتل التشغيلية، ووكاالت الفضاء المعنية بالبحث والتطوير، وفريق 

، والنظام العالمي لرصد )GEOS(، ولجنة السواتل لرصد األرض )CGMS(تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية 
، والفريق المخصص المعني برصدات األرض )WCRP(، والبرنامج العالمي للبحوث المناخية )GCOS(المناخ 

)GEO(.  

  ومع آليات التنسيق القائمةنظم الرصد السطحية القاعدة والفضائية القاعدة مع تآزرال سيزيدوفي إطار بناء الھيكل، 
أنشطة المعايرة البينية للنظام الفضائي  ھذه األنشطة جملة ومن .وسد فجوات الرصدلالستفادة التامة من الموارد المتاحة 

بالتنسيق مع لجنة أدوات وطرائق الرصد تنظيمھا وأنشطة معايرة وتثبت إضافية يتم  ،)GSICS(العالمي لتوحيد المعايير 
)CIMO(  التابعة للمنظمة)WMO(  لجنة ھا التي تبذلوالجھود الخاصة بالمجموعات االفتراضية وجھود المعايرة والتثبت

المعالجة المنسقة المستدامة للبيانات الساتلية  من قبيلوالجھود المبذولة إلنتاج النواتج  )CEOS(األرض السواتل لرصد 
، وأنشطة التدريب وبناء القدرات التي يضطلع بھا المختبر االفتراضي )SCOPE-CM (البيئية من أجل مراقبة المناخ

  .VLabلجوية الساتلية للتعليم والتدريب في مجال األرصاد ا
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  )RRR(االستعراض المستمر للمتطلبات 

  بما في ذلك، من بين أمور أخرى،ًاي تطبيقًي عشر مجاالاثنبتحديد االحتياجات الرصدية في  )WMO (قامت المنظمة
 بين ماو الفصليةلتنبؤات وا كيمياء الغالف الجوي واألرصاد الجوية الزراعية والمحيطات والمناخ والھيدرولوجيا

  بتحديث )RRR(االستعراض المستمر للمتطلبات ويقوم  ).GFCS(باإلطار العالمي صلة ذات  التي تعتبر كلھا ،السنوات
السطحية  نظم الرصد تطوير في )WMO(أعضاء المنظمة ه بالتالي ّيوجوبتحديد الفجوات ف روتينيھذه المتطلبات بشكل 

 مع الخبراء  واسعة النطاقمشاورات مجتمعيةمل عملية االستعراض  وتش. على حد سواءالقاعدة والفضائية القاعدة
 والمعلوماتويتم النظر في القدرات . لمجموعات ذات المصلحةا و)WMO(العلميين واللجان الفنية التابعة للمنظمة 

مجاالت بة  قائم1.1 وترد في الجدول .قدرات نظم الرصدو  من متطلبات الرصدشبكيةًمسجلة كميا في قاعدة بيانات ال
تقييم و )RRR(االستعراض المستمر للمتطلبات  التي تجري مراقبتھا عن طريق )WMO( التطبيق الخاصة بالمنظمة

 لدعم ھذه المجاالت عمليات الرصد الالزمة وتسليط الضوء على أنواع )GFCS(أھميتھا بالنسبة لإلطار العالمي 
  .لفةقطاعات مجتمعية مختبالنسبة لواإلشارة إلى أھميتھا 

  (WIGOS-IP) النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمةو  (EGOS-IP)  خطة تنفيذ تطور النظم العالمية للرصد 
 

ًإطارا جديدا  (WIGOS-IP) النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمةتوفر   (WMO)لمنظمة  افيلنظم الرصد ً
النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة  ولن تحل. لمشمولة برعاية مشتركةفي نظم الرصد ا(WMO)  وإسھامات المنظمة

ًوإنما توفر باألحرى إطارا  القائمةمحل نظم الرصد  )للمزيد من التفاصيل 2.2.1.2انظر القسم  ((WIGOS-IP) للمنظمة
 وسوف تركز نظم .والبرامجًشامال لتطور ھذه النظم سوف يستمر لتتولى زمامه وتديره مجموعة متنوعة من المنظمات 

WIGOS  إدماج وظائف الحوكمة واإلدارة، واآلليات واألنشطة التي ستضطلع بھا نظم الرصد المساھمة، على على
  .أساس الموارد المخصصة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية

  
وتأخذ  WIGOS وثيقة رئيسية لنظم WIGOS خطة تنفيذ تطور النظم العالمية للرصدوتشكل خطة التنفيذ الجديدة لتطوير 

 (WMO) ألعضاء المنظمةكما أنھا ستوفر  GFCS واإلطار العالمي WIGOS ھذه الخطة في االعتبار متطلبات النظم
بطريقة متكاملة  (WMO) بھدف الوفاء بمتطلبات برامج المنظمة مبادئ توجيھية واضحة ومركزة وإجراءات موصى بھا

ًأيضا متطلبات الرصد  (EGOS-IP)خطة تنفيذ تطور النظم العالمية للرصد وتشمل . بعدھا وما 2015بحلول عام 
  ).1.1 نظر الجدولا(  الخاصة بمجاالت التطبيق، بما في ذلك المجاالت ذات الصلة بالمناخ

  تطوير إطار لرصد المحيطات

 سبتمبر /في أيلول (2009ُ عقد عام تم تطوير إطار لرصد المحيطات في أعقاب المؤتمر الدولي لرصد المحيطات الذي
 يونيو / في حزيران)lOC(جمعية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والذي اعتمدته ) )إيطاليا(فينيسيا  في 2009
 ويھدف إطار رصد المحيطات إلى توفير نظام تعاوني لرصد المحيطات يقوم على مجموعة من المبادئ .2011

لبيولوجية  والبيانات االخاصة بالجيوكيميائية األحيائيةلبيانات قدم البيانات الفيزيائية واي تالت والممارسات الفضلى
  :ًوعلى وجه أكثر تحديدا، يقوم اإلطار بما يلي. واالستفسارات العلميةالستجابة للمسائل المجتمعية ل

 المتغيرات األساسية للمناخ  تقديم عالمي مستدام لرصد المحيطات، مع تحديد نھج للنظم يساعد على وضع نظام
)ECV(كلغة مشتركة؛  

  لتحقيق المنفعة المتبادلة؛الجھات الفاعلة جميع وتطويرھا بين البينيةبالوصالت تعزيز االعتراف  

  لمتغيرات األساسية للمحيطات انات الرصد التي تنظمھا ابيتوفير أساس لتحويل)EOV( تجميعات  إلى
 .تلبي طائفة واسعة من االحتياجات المجتمعيةريوھات سيناتنبؤات وتقييمات ووتحليالت و

 

  مع أصحاب المصلحة الدوليين الستخدام(GOOS) اللجنة التوجيھية التابعة للنظام العالمي لرصد المحيطاتوتعمل 
  .التي تفرضھا الخدمات المناخية بما في ذلك تقييم المتطلبات الجديدة ،اإلطار لتحسين نظام رصد المحيطات
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عبر القطاعات المجتمعية  GFCSاالحتياجات الرصدية للتطبيقات المختلفة وعالقتھا باإلطار العالمي  1.1 الجدول
  للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

نظام المياه، حماية  - 5الحراجة؛  - 4 التربة؛  - 3  مصائد األسماك؛ - 2الزراعة؛  - 1: القطاعات المجتمعية ھي التالية
  والبناء؛المستوطنات الحضرية والنقل واألساسيةالبنية  -7التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛  - 6البحار؛ السواحل و

راجع الموقع (الخدمات المالية قطاع  - 12التجارة والصناعة؛  - 11 قطاع الطاقة؛ - 10  قطاع السياحة؛-9الصحة؛  - 8
  ).http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html :الشبكي التالي

  

   القطاعات المجتمعية  

أنواع 
الرصدات 
 المطلوبة

المجاالت 
 الرئيسية 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العالقة 
باإلطار 

  الميالع

GFCS 

 مجاالت التطبيق 

سطح األرض 
والغالف 

الجوي العلوي 
وتركيب 
الغالف 

 سطحجوي وال
 األرض

 والمحيطات
وما تحت 

سطح 
 المحيطات

الغالف 
 الجوي

المحيطات و
 واألرض

X X X X X X X X X X X X

عالية 
 ًجدا

 مراقبة المناخ

سطح األرض 
والغالف 

الجوي العلوي 
وتركيب 
الغالف 
 سطحوالجوي 

األرض 
والمحيطات 

وما تحت 
سطح 

 المحيطات

الغالف 
الجوي 

المحيطات و
 واألرض

X X X X X X X X X X X X

عالية 
 ًجدا

 التطبيقات المناخية
بما في ذلك (

 )الخدمات

سطح األرض 
والغالف 

الجوي العلوي 
وتركيب 
الغالف 
 سطحوالجوي 

األرض 

الغالف 
الجوي 
ات والمحيط
X X X X واألرض X X X X X X X X

عالية 
 ًجدا

التنبؤات الموسمية 
 وفيما بين السنوات
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   القطاعات المجتمعية  

أنواع 
الرصدات 
 المطلوبة

المجاالت 
 الرئيسية 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العالقة 
باإلطار 

  الميالع

GFCS 

 مجاالت التطبيق 

والمحيطات 
وما تحت 

سطح 
 المحيطات

تركيب 
الغالف 
الجوي 

المتغيرات و
 المساعدة

الغالف 
 الجوي

   X X X X X X X X   X

كيمياء الغالف  عالية
 الجوي

سطح األرض 
والغالف 

 الجوي العلوي
وسطح 

 المحيطات

الغالف 
الجوي 

والمحيطات 
 واألرض

X X X X X X   X  X X

التنبؤ العددي بالطقس  عالية
 على النطاق العالمي

سطح 
األرض 
وسطح 

المحيطات 
وما تحت 

سطح 
 المحيطات

الغالف 
الجوي 

 والمحيطات
X X  X X X X X X   X   

 التطبيقات المحيطية عالية

سطحي 
 وأرضي

الغالف 
الجوي 
 واألرض

X X   X  X  X X X X
األرصاد الجوية  عالية

 الزراعية

سطح األرض 
والغالف الجوي 

 العلوي
والھيدرولوجي 

 والكيميائي
 األحيائي

الغالف 
الجوي 
X X X X واألرض X X X X X X X X

 الھيدرولوجيا عالية

سطح 
األرض 

والغالف 
الجوي 
 العلوي
وسطح 

الغالف 
الجوي 

X X X X والمحيطات X X  X X X X X

 التنبؤ العددي بالطقس متوسطة
 العالي االستبانة
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   القطاعات المجتمعية  

أنواع 
الرصدات 
 المطلوبة

المجاالت 
 الرئيسية 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العالقة 
باإلطار 

  الميالع

GFCS 

 مجاالت التطبيق 

 المحيطات

سطح 
األرض 

والغالف 
الجوي 
 العلوي
وسطح 

 المحيطات

الغالف 
الجوي 

 والمحيطات
X X X X X X   X X X X X

 منخفضة

 
التنبؤ اآلني والتنبؤ 
على المدى القصير 

 ًجدا

سطح 
األرض 

والغالف 
الجوي 
العلوي 

تركيب و
الغالف 
 الجوي

الغالف 
 الجوي

 X  X  X       

 منخفضة

 

 الجوية األرصاد
  للطيران

سطح األرض 
والغالف 

الجوي العلوي 
الطبقة و

 الجوية المؤينة
والغالف 
الشمسي 

وسطح الشمس

الغالف 
 الجوي

      X X     

 منخفضة

 

 الطقس الفضائي
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  أنشطة مراقبة المناخ

، (WCDMP)   المناخ برنامج العالمي للبيانات المناخية ومراقبةللتابع ال )CSM(مشروع مراقبة النظام المناخي يھدف 
معلومات آنية وموثوقة عن حالة النظام المناخي  إلى تقديم ،) WCP (برنامج المناخ العالمي خاص ببرنامج فرعي  وھو

 ) وعالميةمحلية وإقليمية(ومكانية  )متعددة العقود وسنوية وعقدية ودون شھرية وشھرية وموسمية(على نطاقات زمنية 
 )CSM(مشروع مراقبة النظام المناخي وتشمل نواتج . جانب عدم اليقين لھذه المعلومات مع إمكانية تقييم متعددة،

والبيانات التي تم ،  والفضائية القاعدةالموضعيةالرصدات تقوم على التي   البيانات المناخية العالية الجودةمجموعات
 )بيانات إعادة التحليل (ل النواتج النموذجية والبيانات التي تتم معالجتھا من خال،الحصول عليھا من األرشيفات القديمة

والتي يجوز  ،ظواھره المتطرفة تقلبية المناخ وتغيره ووالتي توفر المراجع التاريخية وتحدد خطوط األساس لتقييم
  .ض لھا وتأثيرھا بغية الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارھاّالتعرإدماجھا مع البيانات بشأن المخاطر و

المركز قوم بتجميعھا ونشرھا ، التي ي)WWRs(سجالت الطقس العالمية في عات البيانات العالمية الواردة مجموتشمل و
إذا كانت و ،األمطارھطول ووالحرارة ضغط للالقيم المتوسطة ، 1927منذ عام ) NCDC(الوطني للبيانات المناخية 

 أكثر من  وإن.تشكيالت المحطاتمارسات الرصد ومق التي توث بالبيانات الشرحيةالخاصة  المحطات إشاراتمتوافرة، 
المنشور مثل  ،مجموعات البيانات العالميةالتي تحتوي عليھا و  التي جمعتھا المحطات في التسعيناتبياناتالثلث 

 مما يساھم ،)WWRs(سجالت الطقس العالمية تكون مستقاة من ، )GHCN(التاريخية العالمية للمناخيات شبكة الشھري لل
أن ، وعلى الرغم من على أساس عقدي 1920 ويتم تحديث البيانات منذ عام . إلى حد كبيرزيز تحليالت المناخفي تع
 نشر ھذه  اآلنينبغي،  بشكل جيدأوساط المناخّقد لبى احتياجات  مرة كل عقد )WWRs(سجالت الطقس العالمية توفير 
  .ً سنويا لدعم تحسين تقييم المناخالبيانات

في مجال الزراعة ومجاالت التطبيق ًمفيدة جدا  وبيانات السواتل عالية الدقةالومفصلة ال البيانات  مجموعاتتعتبرو
ًكما أنھا تلعب دورا ھاما في عمليات مراقبة المناخ العالمي الرئيسية األخرى، المراقبة  ستستكملوعلى سبيل المثال،  .ً

ذات  البيانات الموقعية إلى حد بعيدي غرب وشرق أفريقيا ف) lTCZ(منطقة االلتقاء المدارية لالقائمة على السواتل 
 استخدام البيانات والنواتج الساتلية بشكل  وسيؤدي.التي يتم استخدامھا عادة لھذا الغرضاالستبانة النادرة والمنخفضة 

، لمحاصيلتحسين عمليات جني اإلى  إلى تخطيط أفضل و،تمس الحاجة إليھما إرشادريب وتد من خالل، ودعمھا منتظم
المراكز المناخية اإلقليمية والمرافق الوطنية  ويجب تمكين .تحسين األمن الغذائي في ھذه المناطقفي بدوره مما يساھم 

  .استخدامھاتقوم بتوصل إلى ھذه النواتج وت والمؤسسات الزراعية ل) NMHSs ( لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

أن العديد مصادر محتملة لبيانات الرصد اإلضافية على الرغم من تمثل ة مجتمعيتم إنشاء شبكات وفي بعض البلدان، 
 اتالرصدھذه   نوعيةحاجة إلى تحسينًإذا  فھناك .ھا وممارسات معايير المنظمة العالمية لألرصاد الجويةيطبق منھا ال
مركز بيانات الستضافة  ويجب دعم تعيين .)GFCS(بيانات مناخية ذات نوعية جيدة ضمن اإلطار العالمي  توليدبھدف 

  .ھذه البيانات

من مصادر تتوافر في البلدان التي ً كثر قدمااألوسد الفجوات من خالل استرجاع البيانات ويجوز توسيع نطاق السجالت 
عند االقتضاء،  وًالممسوحة ضوئيا،السجالت السجالت الورقية أو ، ورقمنة البيانات التي يتم االحتفاظ بھا في مختلفة
ًوتجدر المالحظة أن عددا كبيرا من السجالت المناخية، ال .  الرقميةاألنساقًاألكثر قدما إلى  األنساقالبيانات من تحويل  ً
بالتلف أو  مھددة وھي) شرائح المخططاتبما في ذلك  (ال تزال تتوافر في أنساق ورقية، 1960قبل عام السجالت سيما 
 لمنع )مثل الصناديق الخالية من األحماض( ت الورقية في مكان آمنحفظ ھذه السجالكإجراء مؤقت،  ، وينبغي.الضياع

ومتدھورة محفوظة على وسائط بالية من البيانات الرقمية كميات كبيرة زال  وال ت.تصويرھاتلفھا إلى أن تتم رقمنتھا أو 
حتى الرقمنة جھود تركز ن  ولك.األشرطة الممغنطة واألقراص المرنة القديمةوكالبطاقات المجھرية والبطاقات المثقوبة 

  البيانات المناخيةاالحتياجات من وينبغي مواصلة عملية إنقاذ البيانات ورقمنة .دون غيرھا اتالمحفوظاليوم على بعض 
، مثل البيانات األخرى ذات الصلةالبيانات واسترجاع معالجة إنقاذ  وعند الضرورة، بشكل جدي وتوسيع نطاقھا

 واألمراض األخرى أو بحاالت تفشي المالرياالخاصة سجالت ال و) مستوى سطح البحركقياسات (األوقيانوغرافية
  .تأثيرات المناخ األخرىب

بين إنقاذ البيانات ورقمنتھا  )WMO(التابعة للمنظمة ) CCl(علم المناخ لجنة تربط االستراتيجية التي أوصت بھا و
(DARE&D)  وإدارة المخاطر المناخية(CRM)وتشمل جھود إنقاذ البيانات على .ف معهّمناخ والتكي وتقييم تغير ال 

 إعادة بناء رصدات دوران الغالف مبادرةوتيسيرھا من  على سبيل المثال الجھود التي يتم تنسيقھا المستوى الدولي
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في   في شيلي والمحيط الھادئ وACREمثل (التابعة لھا  اإلقليمية المتعددة والمراكز )ACRE(الجوي فوق األرض 
التي تبذلھا  وتعتبر ھذه الجھود، باإلضافة إلى الجھود األخرى ).منطقة القطبية الشمالية والھند وأفريقيا والصينال

التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) NCDC(المركز الوطني للبيانات المناخية و )WMO( المنظمة
)NOAA( ، بيانات الدولية الوقاعدة رصدات السطح البحري التاريخية ألرضية ورصدات الطقس ابين ربط للًمفيدة جدا

قواعد  و)ICOADS(مجموعة البيانات الدولية الشاملة عن المحيطات والغالف الجوي  و(ISPD)للضغط السطحي 
 في، التي يجري استخدامھا لمراقبة المناخ العالمي وتقييمه ارة السطحية على المستوى العالميدرجات الحرالبيانات عن 

  المتوسطمبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر تمثل  وعلى النطاق اإلقليمي،.نطاقات زمنية مختلفة
)MEDARE(في منطقة البحر  عالية الجودةالطويلة األجل والمناخية ، التي ترمي إلى تطوير مجموعات من البيانات ال

ًنموذجا مناسبا  ،)GMR(األبيض المتوسط الكبرى   ومن األمثال األخرى على .اليم واألقاليم الفرعية األخرىلألقً
 )DARE(مشروع إنقاذ البيانات  و(ECA&D) لمشروع األوروبي للبيانات المناخية والتقييم المناخيا المستوى اإلقليمي

البلدان ص بومشروع إنقاذ البيانات الخا )ACMAD(مركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية التابع لل
مجموعة مبادرات المناخ إطالق  وسيضمن .األرصاد الجوية األستراليمكتب  الذي يدعمه الجزرية في المحيط الھادئ

، تنفيذ االستراتيجية (DARE&D)إلنقاذ البيانات ورقمنتھا ، التي تقوم على المكونات اإلقليمية )ICA&D(الدولي والبيانات 
 . من حيث التكلفةةفعال وة ومستدامةسق من بطريقة)CCl(علم المناخ التي أوصت بھا لجنة 

  ملخص الفجوات واالحتياجات

  : بالرصدات كما يليالتي تتعلقالبارزة يمكن تلخيص الفجوات وأوجه القصور 

  عدم اإلبالغ من قبل بعض المحطات المناخيةأوجه القصور المتعلقة برصدات الغالف الجوي التي تشمل 
نظم عدم مالءمة وونقص التدريب والقدرات  على شبكات الرصد ةظفامحال بسبب عدم قدرتھا على(

 توافر م وعد القاعدةالسطحيةوقدرات االستشعار عن بعد  ، والمكان المحدود)أو العوامل األخرى االتصاالت
   والمتغيرات األخرى؛لمتعلقة بنوعية الھواء واإلشعاعلبعض المتغيرات الھامة ا التشغيلي الرصد

 شبكات محطات البحوث العائمة تشمل مھمة أوقيانوغرافيـة الرصدات لمتغيرات  الضعف في تغطية مواطن
، بارامترات البحار والثلوجالتدفق الكتلي وملوحة المحيطات وتيارات المحيطات و وغير الكاملة لمراقبة الثابتة

 وقياس  بالموجات الصغريةاالستشعار من قبيلباستمرار برامج الرصد الساتلي وأوجه الشك فيما يتعلق 
باستخدام  بارامترات البحار والثلوجتغطية  و(LIDAR) اكتشاف الضوء وتحديد النطاقاتاالرتفاع بدقة عالية و

 ؛(SAR)الرادار ذو الفتحة التركيبية 

  والتربة   مياه البحيراتتصريف األنھار والمياه الجوفية ومستويات شبكات الرصد األرضية مثل الفجوات في
 دليل كثافة لتحديد رطوبة التربة و وغياب الشبكات المصممة القلنسوات الجليدية، واألنھار الجليدية ولصقيعيةا

 ، والكتلة األحيائية األرضية(FAPAR)اإلشعاع الشمسي الممتص بالتمثيل الضوئي  و)LAI(الغطاء النباتي 
 رصد الغطاء األرضي؛ية التي تقوم بأوجه الشك فيما يتعلق باستمرار البعثات الساتلو

  اإلصابة بالمرض مثل سجالت (  التكميليةاالقتصادية –الحاجة إلى البيانات البيولوجية والبيئية واالجتماعية
لتمكين إنتاج المؤشرات وغيرھا من )  والخسائر الناجمة عن الكوارث الطاقة إلىحاجةالوجني المحاصيل و

 لتخطيط واإلدارة؛ اعلى ين المستخدمجماعات التي تساعد النواتج

 الرصد بيانات  ين إدارة البيانات والحصول على سياسات البيانات وھياكل المعلومات التي ينبغي تعزيزھا لتحس
 .النواتج المستمدة منھاعلى والتاريخية والبيانات األخرى ذات الصلة 

 بما في لفعالية وتحسين إدارة البيانات لزيادة ااالحتياجات المستمرة لتحسين نظم الرصد المحلية واإلقليمية والعالمية ،
 وأوجه عدم التجانس عندما يتم تغيير نظم الرصد أو تحديثھا؛خاص للحد من فقدان البيانات ذلك إيالء اھتمام 

 مثل ( ورقمنة وتطوير البيانات المناخية التاريخية وبيانات المستخدمين المشتركة بين القطاعات الحاجة إلى إنقاذ
على إتاحتھا قابلة للتلف أو  ً التي يتم حاليا حفظھا في أنساق ورقية )التجانسلسالسل الزمنية وامراقبة جودة 
 .عملية فنية وعلمية ھامةباعتبارھا إعادة التحليل  األسس التشغيلية لعمليةوترسيخ  متدھورة وأوسائط بالية 
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  2التذييل 

  العالمية واإلقليمية والوطنيةالمشاركة في آليات عمل الشركاء المحتملين على المستويات 

 مشاركة واسعة النطاق بين الشركاء العالميين واإلقليميين والوطنيين لتنفيذ اإلطار GFCSسيتطلب اإلطار العالمي 
 على كافة المصلحة أصحاب بين يينالفعالالشراكة ووسيكون تطوير آليات تضمن التنسيق  .العالمي وأعمدته األساسية

 واالستجابة الناجمة عن تقلبية المناخ وتغيرهلتحديات  امواجھةفي  GFCS لنجاح اإلطار العالمي ًالمستويات أساسيا
 ركيزة الرصد والمراقبة أصحاب المصلحة الرئيسيين في وتحدد األقسام التالية .لالحتياجات من الخدمات المناخية

  .)GFCS(إلطار العالمي ل

  النظم العالمية للرصد

ًعرضا عاما عن  تقدم األقسام التالية شبكات مساھمة ، مع اإلشارة إلى ًالرئيسية المنسقة عالمياشبكات ونظم الرصد ً
برامج  الفعالة لمشاركةال وستعتبر .الشامل في مراقبة النظام المناخي دةعوالنظم الفضائية القاالرصد في الوقت الحقيقي 

  ).GFCS( ًا لنجاح اإلطار العالمي أساسي في إطار ركيزة الرصد والمراقبةًالمنسقة عالمياالرصد 

  آلية شاملة لرصد المناخ: )GCOS(لنظام العالمي لرصد المناخ ا

ًالمالئم عنصرا أساسيا  )GCOS(يشكل النظام العالمي لرصد المناخ  تستند إليه  )GFCS(من عناصر اإلطار العالمي ً
 ويشمل النظام العالمي . لرصد المناخًشامالً إطارا ويعتبر النظام العالمي لرصد المناخ.  األخرىكافة العناصر

)GCOS(المجلس الدولي للعلوم   يشارك فيهعلى نطاق منظومة األمم المتحدةً، وھو عبارة أساسا عن نظام ً أيضا
)ICSU( ، كاملة من المتطلبات  مجموعةتلبية  كما يھدف إلى التابعة للمنظمات غير الحكومية مجتمعات الرصدكافة

  .الرصدات المتعلقة بالمناخ على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنيةولية المتعلقة بالمناخ الوطنية والدو

: )GCOS(النظام العالمي بكات الرصد التي يقوم عليھا  شّمالءمة مكون على )GFCS(سيتوقف نجاح اإلطار العالمي و
النظم العالمية المتكاملة للرصد ّمكونات ( ) GAW (المراقبة العالمية للغالف الجوي و )GOS(النظام العالمي للرصد 

)WIGOS( ( نظام العالمي لرصد المحيطات التابعة للوالشبكات المتعلقة بالمناخ)GOOS(  والنظام العالمي لرصد
 لبحوثل ونظم الرصد المخصصة القائمة على مجاالت محددة وعدد من نظم الرصد التشغيلية )GTOS(األرض 

ي ف كما يشكل،نات السطحية القاعدة والفضائية القاعدة ّالمكو )GCOS( ويشمل النظام العالمي .توالشاملة لعدة مجاال
  تحسيناتإدخال وسيتطلب ).GEOSS(ًالجملة، عنصرا لرصد المناخ في المنظومة العالمية لنظم رصد األرض 

يق مع النظام العالمي الحفاظ على تنسيق وث )GFCS (لدعم اإلطار العالمي نظام رصد المناخ  ضرورية على
)GCOS(.  

  )WIGOS(النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة 

نظم الرصد يتألف من متكامل وشامل ّعبارة عن نظام منسق  )WIGOS(النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة 
 للنظام العالمي للرصد  والفضائية القاعدةوقعيةالمنات النظم ّمكو، ال سيما )WMO( التابعة للمنظمة العالمية القائمة

)GOS( برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي و)GAW(  والمراقبة العالمية للغالف الجليدي)GCW(النظام العالمي  و
ر  بتوفي)WIGOS(النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة   وستقوم.) WHYCOS (لرصد الدورة الھيدرولوجية 

البحر واألرض كجزء من اإلطار العالمي  لمجاالت الغالف الجوي ووحسن التوقيتوالموثوقية  تتسم بالدقةرصدات 
)GFCS(.  

، بالمعايير )WIGOS(النظم العالمية المتكاملة للرصد  من ًاباعتبارھا جزءوستلتزم البيانات المناخية والبيانات الشرحية، 
 في توليد مجموعات البيانات  الشفافيةستكفل كما أنھا  البياناتمنتجوة الذي يقوم به التقييم الذاتي للنوعي تيسير بغية

من الحكم على نوعية مجموعات البيانات والنواتج المناخية ّ وسيمكن ھذا النھج المستخدمين .والنواتج المناخية
ا مؤسسات التي تقوم بتشغيلھ وفي كثير من الحاالت، تشمل شبكات الرصد المحطات .ومالءمتھا لألغراض المنشودة

بين مجتمعي الرصد ألغراض التفاعل المستقبلي وبالتالي، يعتبر تعزيز . بشكل مستقل  المؤسسات البيئية أوالبحوث
ًمھما الستدامة وتطور نظم الشراكات تعزيز واالتصاالت من خالل زيادة التشغيلالرصد ألغراض البحوث و

  . التي يشارك فيھا ھذين المجتمعين المنتدياتواسطةب متابعته كما ينبغي دوممارسات الرص
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  )GOS(النظام العالمي للرصد 

في الوقت ضرورية  تعتبرسطح المحيطات حالة الغالف الجوي ولرصدات  )GOS( النظام العالمي للرصد يوفر
مراقبة  أنشطة وتدعم ھذه الرصدات كذلك. من أجل إعداد تحليالت وتنبؤات ومشورات وإنذارات بشأن الطقسالحقيقي 

 ومن قبل المنظمات الدولية األخرى ذات (WMO)تنفيذھا في إطار برامج المنظمة المناخ واألنشطة البيئية التي يتم 
 ويرمي. (WMO) التابعة للمنظمة ) CBS ( لجنة النظم األساسية )GOS(النظام العالمي للرصد   وتقوم بتنسيق .الصلة

   : التالية الطويلة األجلالرئيسيةحقيق األھداف  إلى ت)GOS (النظام العالمي للرصد

  تلبية لتحسين النظم العالمية لرصد حالة الغالف الجوي وسطح المحيطات واستغاللھا على النحو األمثل
بأكثر مراقبة المناخ والبيئة و الطقس متزايدة الدقة عن تحليالت وتنبؤات وإنذاراتمن أجل إعداد المتطلبات 

 ؛ءةالطرق فعالية وكفا

  الرصد، بما في ذلك تخطيط الشبكات على أساس إقليمي  ممارساتو تقنيات لالتوحيد القياسي الالزمتوفير
على   واالستدامةوالثبات المكاني والزماني واالستقرارالرصد جودة بمتطلبات المستخدمين مع مراعاة للوفاء 

 .المدى الطويل

 ) GAW (برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي 

النظام العالمي لرصد المناخ المكون الكيميائي للغالف الجوي في  ) GAW (برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي يعتبر 
)GCOS( . لجنة علوم الغالف الجوي وتقوم)CAS( التابعة للمنظمة (WMO)برنامج المراقبة  يقدمو . بتنسيق أعماله

 ة الطبيعيالتغيرات، بما في ذلك لتكوين الكيميائي للغالف الجويا عنومات  بيانات ومعل) GAW (العالمية للغالف الجوي 
التفاعالت بين الغالف الجوي والمحيطات والمحيط فھم  تحسين للمساعدة على  عن األنشطة البشرية،ة الناجميراتوالتغ

 ست فئات من المتغيرات  على) GAW (برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي  ويركز نظام الرصد الخاص ب.الحيوي
  ).وكيمياء األمطار المختارة التفاعليةوالغازات  والھباء الجوي غازات الدفيئة وواإلشعاع فوق البنفسجياألوزون (

  )GCW(المراقبة العالمية للغالف الجليدي 

 موثوقة ت وتحليالبيانات ومعلومات (WMO)التابعة للمنظمة  )GCW(المراقبة العالمية للغالف الجليدي ستوفر 
 لتلبية احتياجات الشركاء ،يدي في الماضي والحاضر والمستقبلحالة الغالف الجلب  يتعلقافيم ضحة وقابلة لالستخدامووا

 وترتبط . وصانعي السياساتوسائل اإلعالم والجمھوربما في ذلك   للمستخدمين بشكل أفضل،في توفير الخدمات
العالمية ، الذي قامت بتحضيره األوساط العلمية ضوع الغالف الجليديتقرير مواحتياجات المستخدمين المذكورة في 

ً، ارتباطا )GCW(المراقبة العالمية للغالف الجليدي ب، والمذكورة كذلك في الوثائق الخاصة بالغالف الجليديالمعنية 
تحسين الخدمات  لدعم متطلبات الرصدب، ال سيما )GFCS(ًمباشرا بالمسائل التي يتم النظر فيھا ضمن اإلطار العالمي

  .المناخية

 والمنظمات الدولية الھيئات التابعة لألمم المتحدة على شراكات قوية مع )GCW(المراقبة العالمية للغالف الجليدي وتقوم 
برنامج  اليونسكو وال منظمة ومن بين ذلك.والمعاھد الوطنية والدوليةواالتحادات العلمية ومراكز البيانات العالمية 

من قبيل ، والھيئات الدولية لھا ينالتابع) IOC(اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات  و)IHP(ولوجي الدولي الھيدر
، والمركز العالمي لمناخيات )WGMS(، والمرفق العالمي لمراقبة األنھار الجليدية )IPA(الرابطة الدولية للتجمد الدائم 

 بين ومن .)NSIDC (والثلج األمريكيجليد لل الوطني البيانات ، ومؤسسات وطنية من قبيل مركز)GPCC(الھطول 
 التي تتعاون مع مجلس )IASC(اللجنة العلمية الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية الشركاء المھمين اآلخرين 
قة القطبية الشمالية رصد المنط لرصدات الغالف الجليدي وشبكات لتطوير مجموعة من الخطط المنطقة القطبية الشمالية

)SAON(. لجنة السواتل لرصد األرض ھيئات مثل  وتجري كذلك إقامة عالقات وطيدة مع)CEOS ( وفريق تنسيق
 )CSA(وكالة الفضاء الصينية  ومع مشغلي السواتل الرئيسيين مثل ،)CGMS(السواتل الخاصة باألرصاد الجوية 

) EUMETSAT(وبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية والمنظمة األور )ESA(وكالة الفضاء األوروبية و
واإلدارة الوطنية  )NASA(اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء و )JAXA(والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء 

ي ومصلحة المساحة الجيولوجية ف )lSRO(والوكالة الھندية لبحوث الفضاء  )NOAA(للمحيطات والغالف الجوي 
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عن وفريدة مة ّ توفر منظورات قيأجھزة االستشعار التي تحملھا السواتلرصدات ، بما أن )USGS(الواليات المتحدة 
  .الغطاء الثلجي واألنھار الجليديةعناصر الغالف الجليدي مثل الجليد البحري و

  ) WHYCOS (النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية 

تم تطويره استجابة  (WMO) ھو نظام عالمي تابع للمنظمة ) WHYCOS (الھيدرولوجية النظام العالمي لرصد الدورة 
الوقت  يمكن الوصول إليھا في عن موارد المياه العذبةوحسنة التوقيت دقيقة  عدم وجود بيانات ومعلومات لندرة أو

نات اإلقليمية ّ المكو وتجمع.النامية في البلدان ، والسيمافي أنحاء كثيرة من العالمالحقيقي أو في الوقت شبه الحقيقي 
(HYCOSs)  دھا في  أو لوجوً نظرا لوجود حوض تصريف مشتركذات مصالح مشتركةبين عدة خدمات ھيدرولوجية

 تعرب البلدان المعنية عن ماعند (HYCOSs)نات إقليمية ّمكو إنتاج ويتم .محددة بشكل جيد منطقة جغرافية وھيدرولوجية
وبالتالي، يركز تنفيذ المشروع على أولوية  . وعن التزامھا بنجاح ھذه العمليةتطويرال ھذاجراء في إالمشتركة رغبتھا 

 الوطنية لألرصاد الجوية المعنية، في المرافقوتطوير القدرات البشرية الضروري لنقل البيانات وإدارتھا إنشاء الھيكل 
  .سيةبھدف تمكين البلدان المشاركة من االضطالع بھذه المھام األسا

 التعاون  األساسية ودعمالمراقبة إلى تحسين أنشطة ) WHYCOS (النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ويھدف 
  .ر للبيانات في مجال الھيدرولوجياالتبادل الحتعزيز الدولي و

  )GOOS(النظام العالمي لرصد المحيطات 

التابعة ) IOC(نة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات اللج، برعاية )GOOS(النظام العالمي لرصد المحيطات يقوم 
والمجلس الدولي للعلوم ) UNEP(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة   (WMO) والمنظمة العالمية لألرصاد الجويةلليونسكو

)ICSU( شط من  لتحقيق الفوائد العلمية والمجتمعية، بدعم نالمحيطات المفتوحة والمناطق الساحليةرصد ، بتنسيق نظام
الرصدات الجوية والرصدات التي تساھم في توفير وخطوط النقل البحري  )IMO(المنظمة البحرية الدولية 

برنامج القياسات األوتوماتية للھواء العلوي من  و)VOS(سفن الرصد الطوعية  من خالل مشاركتھا في األوقيانوغرافية
النظام  ويقدم . الرصد البحري األخرىوبرامج )SOOP(رنامج سفن الرصد العرضية ب  و)ASAP(على متن السفن 

 بالتعاون مع لألغراض المناخيةتحديدھا  التي يتم  متطلبات الرصد المشورة بشأن)GOOS(العالمي لرصد المحيطات 
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة  من خالل الخاصة بالمحيطاتخدمات وبشأن ال ،)GCOS(النظام العالمي للرصد 

والمعنية بعلوم المحيطات ) IOC(واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) WMO(ية لألرصاد الجوية العالم
شبكات رصد  منتدى لتنسيق )GOOS(النظام العالمي لرصد المحيطات  ويوفر ).JCOMM(واألرصاد الجوية البحرية 

اللجنة الفنية من خالل شراكة مع  وتطويرھا الموقعية ويتم تنفيذ العديد من المعايير الخاصة بالشبكات .المحيطات
وفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) CEOS(لجنة السواتل لرصد األرض وتقوم  .)JCOMM(المشتركة

)CGMS( تنسيق رصدات المحيطات الفضائية القاعدةب.  

المتغيرات المناخية لبعض المية المراقبة العتحت سطح المحيطات سطح المحيطات ورصد ّشبكات المركبة لالوتشمل 
رصدات توفرھا المحطات أو  األخرى على )ECVs (األساسيةالمتغيرات المناخية وستعتمد مراقبة  .)ECVs (األساسية

المتكررة على متن السفن في حالة كربون المحيطات  واالستقصاءات المواد المغذية وأدوات التتبع أوالمواقع المرجعية 
المناطق التي تشح في  ، ال سيماتقديم إسھامات كبيرة في القياسات تحت سطح المحيطاتً حديثا وجرى. تحت السطحي
ال تزال شبكات رصد ، ً مؤخراالمحرزالتقدم   ھذا منوعلى الرغم.  والتي تقع قرب الغطاء الجليديفيھا البيانات
رات ّية االحتياجات الخاصة بأكثرية المتغيلتلبغير مالئمة  المرتبطة بھاونظم التحليل والھياكل األساسية المحيطات 

وتشمل بعض الفجوات المحددة في نظم . نصف الكرة األرضية الجنوبيال سيما في المناخية في معظم أقاليم العالم، 
  :رصد المحيطات ما يلي

 نبؤاتالت فيما يتعلق ب)المحتوى الحراري (ودرجة حرارة الطبقة العليا من المحيطات درجة حرارة سطح البحر 
 ؛المتراوحة المدى بين النطاق الفصلي ونطاق ما بين السنواتوالقصيرة األجل  المناخية

  على النطاق العقدي؛الملوحة وتيارات المحيطات فيما يتعلق بالتنبؤات المناخية ًقياسات أكثر عمقا، بما في ذلك 
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 طق الساحلية والبحرية ومراقبة تغير علم المناخ في المناتطوير الجليد البحري لمستوى سطح البحر واألمواج و
 ؛المناخ

  نذار المبكر الھشة لإلاالجتماعية مثل السكان والبنى التحتية في المناطق والمتغيرات قياس أعماق المحيطات
 بالغمر الساحلي؛

  ّالتخاذ إجراءات التخفيف المقيدة؛متغيرات كربون المحيطات 

  النظم  الخاصة بالمحيطات ومتغيرات جغرافية الكيميائيةلمتغيرات البيولوجية الاورسم خرائط الموائل
نظم وال النظم اإليكولوجية الساحليةو موارد البحرية الحيةلل مواطن الضعف الرئيسية، لتحديد اإليكولوجية

 ؛من جملة أمور أخرى  والقيام بتوقعات بشأنھاللمحيطاتاإليكولوجية 

في  )GOOS(النظام العالمي لرصد المحيطات مع  )GFCS(المي  لمشاركة اإلطار العھناك مجال فسيحوبشكل عام، 
واسعة النطاق من خالل اإلطار العالمي  تنفيذ خمسة أعمال األوساط المعنية بالمحيطاتتقترح معالجة ھذه المسائل، و

)GFCS(:  

  النظام العالمي لرصد المحيطات (تنقيح المتطلبات المحددة للخدمات المناخية)GOOS( فنية المشتركةاللجنة الو 

)JCOMM(؛ 

 النظام العالمي لرصد المحيطات (فاظ على الرصدات الموقعية وتطويرھا الح)GOOS( اللجنة الفنية المشتركةو 

)JCOMM((؛ 

  لجنة السواتل لرصد األرض  ( وتطويرھاالساتليةالحفاظ على الرصدات)CEOS ( وفريق تنسيق السواتل
 ؛))CGMS(الخاصة باألرصاد الجوية 

 اللجنة المعنية بالتبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية (ن نظام إدارة البيانات تحسي) IODE ( 
  ؛))GEO(لفريق المخصص المعني برصد األرض ا و)JCOMM( اللجنة الفنية المشتركةو

  من أصحاب المصلحةعدد كبير(لخدمات المناخية تالئم او بالمحيطات تتعلقمعلومات تطوير .(  

  ) GTOS (لنظام العالمي لرصد األرض ا

والمجلس  )FAO(منظمة األغذية والزراعة ، الذي تشارك في رعايته ) GTOS (النظام العالمي لرصد األرض يھدف 
إلى دعم التنمية المستدامة من خالل ، )WMO(والمنظمة ) UNEP(برنامج األمم المتحدة للبيئة و )ICSU(الدولي للعلوم 

 ) GTOS (النظام العالمي لرصد األرض  ويقيم .2 النمذجة وتحليل النظم اإليكولوجية األرضيةوبرنامج للرصدات 
 والبيولوجية الفيزيائيةالتي تتحكم بالعمليات ائص األرضية  لتحديد الخصالتشغيليةوساط البحثية واألاتصاالت مع 

ويتم اآلن  .تغير المناخالتي تعتبر بمثابة مؤشرات أو /، وتتأثر بدورھا بتغير المناخالتي تؤثر على المناخ ووالكيميائية 
 ثارهآلتقييم كذلك ه، ووتحسين فھم تغير المناخ وتقلبيت المناخي القسر لتقديرالتركيز بشكل متزايد على البيانات األرضية 

ي عدد من  ف(GTNs)  العالمية لرصد األرضاتالشبك وقد ساھم إنشاء . التخفيف من آثاره أنشطةوأوجه الضعف وتنظيم
 جمع البيانات إلى حد بعيد من يتم حيث ،)التربة الصقيعيةمثل الھيدرولوجيا واألنھار الجليدية و(المجاالت المواضيعية 

ًتنسيق عمليات الرصد المعنية وتغطيتھا العالمية تحسينا كبيرا في تحسين القياسات الموقعية،خالل   على الرغم من ً
كشبكة من  ")GTN-H(الشبكة العالمية األرضية للھيدرولوجيا  المثال، تم إنشاء  وعلى سبيل.استمرار بعض الفجوات
ونظم الرصدات المتكاملة العالمية ألرصاد الجوية الھيدرولوجية ا  بياناتمراكزالتي تربط بين " الشبكات الھيدرولوجية

                                                 
 

وعلى  .في منظمة الفاو غير مؤكد 2012 الربع الثالث من عام منذ (GTOS)  النظام العالمي لرصد األرضيعتبر وضع أمانة  2
 بما في ذلك فريق الخبراء المشترك بين النظام العالمي لرصد المناخ( من ھذه األفرقة بفعالية الرغم من ذلك، يعمل عدد كبير

(GCOS) والنظام العالمي لرصد األرض (GTOS) .ًواقع، يعتبر تشغيلھا المتواصل ضروريا ومھما لنجاح اإلطار العالمي وفي ال ً
(GFCS).  
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الشبكة العالمية األرضية  وتشمل .مياهالعالمية واإلقليمية للمناخ والتطبيقات الالخاصة بدورة المياه العالمية لدعم 
     الجليدية   واألنھار   الثلوج األمطار وھطول  مثل )ECVs (األساسية المتغيرات المناخية )GTN-H(للھيدرولوجيا 

 البحيرات وتصريف  مياهالمياه الجوفية ومستوىونوعية المياه ورطوبة التربة و واستخدام المياه  النتح–ُّوالتبخر 
  .األنھار

للنظام المناخي وألسباب النظام واستجاباته للتغيير ذات أھمية حيوية بالنسبة نات األرضية ّويعتبر تحسين فھم المكو
 .ّ ھذا التغيير من حيث التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثارهالعواقب الناجمة عنللمجتمع، كما ھي حال تقييم 

في ) ECVs(لمتغيرات المناخية األساسية  للمكونات الفضائية القاعدة وبا الموقعيةوتتوافر آليات خاصة بشبكات الرصد
 بالكربون المتعلقةالمتغيرات األرضية  رصدات أصبح تحسين وإضافة إلى ذلك، .، إال أنه ينبغي تعزيزھامجال األرض

 اتفاقية  إطارراف فيخريطة طريق بالي التي أطلقت في المؤتمر الثالث عشر لألطذات أھمية متزايدة في سياق تنفيذ 
   .UNFCCC( 3( األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ

  )GEOSS(المنظومة العالمية لنظم رصد األرض  

المنظومة العالمية لنظم رصد إلقامة  بتنسيق الجھود الدولية )GEO(الفريق المخصص المعني برصدات األرض يقوم 
 كما ستربط بين ،لطائفة واسعة من المستخدمين أدوات دعم القرار )GEOSS(وستوفر المنظومة  .)GEOSS(األرض 

  ستعمل وعالوة على ذلك،ً. حول العالم وتدعم تطوير نظم جديدة تقوم فيھا الفجوات حالياالمزمعةنظم الرصد القائمة و
ت كثيرة مختلفة في مجموعات إلتاحة إمكانية الجمع بين البيانات المتأتية من أدواعلى تعزيز المعايير الفنية المشتركة 

ً استنادا إلى )GEOSS(المنظومة  على إنشاء )GEO(الفريق المخصص المعني برصدات األرض  ويعمل .بيانات متسقة
   2015. وتستمر حتى عام 2005  إذ تبدأ من عامعشر سنوات تستغرق خطة

 )GEO (خصص المعني برصدات األرضالفريق الم دعم ھو (GFCS)ومما يمت بصلة مباشرة بمبادرة اإلطارالعالمي 
منظومة  للّ باعتباره مكون رصد المناخ،)GCOS(نظام العالمي للرصد لل للتوصل إلى عملية فعالة ومستدامة

)GEOSS( ، لمراقبة مھمة بالنسبة ذات نوعية تكون بشكل موثوق  2015بحلول عام بما في ذلك توفير معلومات مناخية
 وسيعمل . ولتيسير فھم دورة الكربون العالميةف معھماّ والتخفيف من آثارھما والتكيؤ بھماتقلبية المناخ وتغيره والتنب

  :ً أيضا على)GEO(الفريق المخصص المعني برصدات األرض 

  ؛وتبادلھاتعزيز تبادل البيانات وتنسيق نظم إدارة البيانات 

  بين السنوات فيما الموسمية ولمستويات على امراقبة تغير المناخ والتنبؤ به المساھمة في التقدم الكبير في
 ؛حدوث الظواھر المتطرفة، بما في ذلك والعقود

  نظام العالمي للرصد التعزيز دعم)GCOS(  الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير  تقييم الذي تضطلع بهالودور
 طارية المتعلقة بتغير المناخاألمم المتحدة اإل اتفاقية الذي تضطلع به ودور تطوير السياسات ) IPCC (المناخ 

)UNFCCC(.  

 لوكاالت والبرامج التابعة لألمم المتحدةا

مختلف أنواع  في تيسير إتاحة لألمم المتحدة  التابعة والبرامجالوكاالتالوحدات ضمن  من عدد كبير تتمثل مھمة
 األولوية وھي المياه والصحة وتوفيرھا في أربعة قطاعات ذات الضرورية لتطوير الخدمات للمسخدمين عمليات الرصد

  .والزراعة والحد من مخاطر الكوارث

                                                 
 

عن إزالة  بشأن الحد من االنبعاثات الناتجة  (UNFCCC COP) مؤتمر األطرافلللمزيد من التفاصيل، بما في ذلك أول قرار   3
  دورته الثالثة عشرة المنعقدة في بالي في الفترةتقرير مؤتمر األطراف في : UNFCCC (2008)انظر   في البلدان الناميةاألحراج

الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج في  (CP.13/2القرار : ، الضميمة، الجزء الثاني2007ديسمبر /  كانون األول3-15
  ،FCCC/CP/2007/6/Add.1، )النھج الرامية إلى تشجيع األعمال: البلدان النامية

http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=9  
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  توقعات البيئية العالمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئةال إجراءعلى سبيل المثال، تم (UNEP/GEO) استجابة 
 ).UNEP(مجلس إدارة البرنامج و جدول أعمال القرن الحادي والعشرينالخاصة بلمتطلبات اإلبالغ البيئية 

المنتدى الوزاري العالمي للبيئة التابع لبرنامج األمم المتحدة / لمجلس اإلدارةوخالل الدورة الثانية والعشرين 
توقعات  بشأن اإلدالء ببيان )UNEP(البرنامج طلبت الحكومات من ، 2003 التي عقدت في )UNEP( للبيئة

توقعات ال وتشمل نواتج .خالل السنة المھمة األحداث واإلنجازات البيئية لتسليط الضوء على البيئة العالمية
التقييمات البيئية اإلقليمية ودون اإلقليمية  األخرى (UNEP/GEO) البيئية العالمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

خاصة وموقع شبكي ونواتج تقارير معلومات أساسية أخرى، والتقارير الفنية والوطنية المتكاملة التقييمات و
نواتج بوابة البيانات الخاصة ب –وقاعدة بيانات شبكية أساسية )  للشبابتوقعات البيئية العالميةالواتج ن(بالشباب 

 التي تحتوي على معلومات عن أكثر من (UNEP/GEO) توقعات البيئية العالمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئةال
غابات واالنبعاثات والمناخ والكوارث والصحة  يعالج مواضيع مثل المياه العذبة والسكان والر مختلفّ متغي450
 .)GDP(الناتج المحلي اإلجمالي و

 صحة العالمية وتعتبر الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة مثل منظمة ال(WHO)  وإستراتيجية األمم المتحدة
بعضھا اآلخر  يسھلمستخدمين مھمين لبيانات الطقس والمناخ بينما  )UNISDR(الدولية للحد من الكوارث 

 توفير بيانات رصد ،)FAO(ومنظمة األغذية والزراعة  ) ICAO (منظمة الطيران المدني الدولي مثل ًأيضا، 
 . أعضائھا عنتصدرمھمة 

  تعمل المنظمة)WMO( إلنشاء شبكات من  وھيئاتھا التأسيسية على تيسير التعاون على المستوى العالمي
وغيرھا من الرصدات الجيوفيزيائية  الرصدات الھيدرولوجيةجوية وتوفر رصدات األحوال الالتي المحطات 

اد الجوية وما وصيانة مراكز مكلفة بتوفير خدمات األرصإنشاء تعزيز على وذات الصلة باألرصاد الجوية، 
معلومات وصيانة نظم لتبادل  وھيئاتھا التأسيسية كذلك بتشجيع )WMO(تقوم المنظمة و .يتصل بھا من خدمات

 الخاصة برصدات كفالة توحيد المقاييس كما تسعى إلى بسرعة، وما يتصل بھا من معلوماتد الجوية األرصا
 .وطرق نشر الرصدات واإلحصائياتاألرصاد الجوية والرصدات المتصلة بھا 

ًوبالتالي، ستساھم وكاالت األمم المتحدة إسھاما كبيرا موفرة  باعتبارھا جھات مستخدمة و)GFCS( في اإلطار العالمي ً
 الخدمات المناخية إلنتاج االقتصادية الالزمة –ًلبيانات الرصد فضال عن كونھا مصادر للمعلومات االجتماعية 

  .تقديمھاو

  )NMHSs(المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 

ھي ساسية الوطنية وًجزءا ال يتجزأ من البنية األ )NMHSs(المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا تشكل 
ًتؤدي دورا ھاما في دعم الوظائف الحيوية للحكومات وبشكل خاص، تعتبر الرصدات والبيانات المناخية التي تجمعھا . ً

ًكما أنھا توفر إسھاما جوھريا في البرامج والخدمات ً أساسا لخدمات المراقبة والتنبؤ )NMHSs(المرافق الوطنية  ً
 ذات أھمية )GFCS( في اإلطار العالمي )NMHSs(المرافق الوطنية  بالتالي، تعتبر مشاركة .ةالمناخية اإلقليمية والعالمي

البلدان النامية إذ تتميز ، )NMHSs(المرافق الوطنية الخاصة ب  يتعلق بشبكات الرصد ھناك تفاوت ملحوظولكن .حيوية
ضمن اإلطار العالمي  التي يمكن توفيرھا موعة الخدمات مج بصورة كافيةتوفرشبكات ضئيلة ال بًوأقل البلدان نموا 

)GFCS(. ،والدول  ًالبلدان النامية وأقل البلدان نمواتحتاج نظم الرصد في الكثير من البلدان، ال سيما في  ونتيجة لذلك
ً، تحديثا وتوسيعا الجزرية الصغيرة النامية   .)GFCS(  نجاح اإلطار العالميلضمانً

المرافق الوطنية التي تقوم بتشغيلھا شبكات معالجة الواردة في ھذه الخطة إلى  من اإلجراءات ال كبيردعديھدف و
)NMHSs(. نظام العالمي للرصد ال ويعمل)GCOS( مع المرافق الوطنية )NMHSs(.على المستويين  ففي البلدان النامية 

اإلقليمية التابع للنظام برنامج حلقات العمل ومن خالل .  رصدات المناخإلدخال تحسينات علىالوطني واإلقليمي 
 المناخ ذات  رصداحتياجاتلتلبية  تم إنتاج عشرة خطط عمل إقليمية تحتوي على مقترحات مشاريع، )GCOS( العالمي

 وسيساھم تنفيذ .ًوفقا لتعريف الدول في كل إقليمالمحيطات و واألرضمجاالت رصد الغالف الجوي  األولوية العالية في
ً، إسھاما  (UNFCC) التابع لالتفاقية (COP) ومؤتمر األطراف )WMO( المنظمةمؤتمر كل من ه ؤيدذي يالھذه المشاريع، 

شبكات االتصاالت الحيوية لتبادل ً أيضا )NMHSs(المرافق الوطنية  وتستخدم .)GFCS(اإلطار العالمي ًكبيرا في 
شبكات التي تستخدمھا بعض المرافق الوطنية لاوتتسم  .لتمكينھا من إنجاز والياتھا الوطنيةالمناخية البيانات والنواتج 

)NMHSs( فعالية تدفق الرصدات والنواتج ببعدم كفايتھا وعدم صالحيتھا بالتقادم مما يعوق.  
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  الوكاالت الفضائية

 وقد ساعدت ھذه . قرن نصفخالل أكثر منتوفر الوكاالت الفضائية في العالم معلومات فريدة عن حالة كوكبنا 
واتخاذ القرارات ذات األھمية المباشرة التنبؤات بالطقس ومراقبة النظام المناخي د كبير على تحسين المعلومات إلى ح
ًدورا رياديا عن إجراء البحوث والتطوير تحمل المسؤولية األولى  ولعبت الوكاالت الفضائية التي .بالنسبة للمجتمع في ً

وكاالت السواتل  وتستجيب ً. لظواھر بيئية أكثر تعقيداالقاعدةقياسات الفضائية القدرات الرصد الساتلية كما أنھا توفر 
في مجال األخرى   وبأوساط المستخدمين )NMHSs(مرافق الوطنية الخاصة بالبدقة لالحتياجات المتطورة التشغيلية 

االت، التي تم  وتوفر نظم االتص.بيئية والتنبؤ بھاظروف مراقبة الطقس والمناخ والمياه وما يتصل بھا من بغية البيئة 
  .ة على المستوى العالمييالبيئالبيانات العمود الفقري لتبادل بيانات األرصاد الجوية وتطويرھا بالتزامن مع السواتل، 

 تشغيلھا وھا وتطوير سواتل األرصاد الجوية والبيئةللمصالح المشتركة المتعلقة بتصميمسيق الفعال نتيسير التويتم 
ولجنة ) CGMS(فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية  ھما  دوليتين رئيسيتينمن خالل آليتين واستخدامھا

فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد وعلى سبيل المثال، تم وضع خطط من خالل .)CEOS(السواتل لرصد األرض 
، كما تجري معالجة ى األرضبالنسبة إلالثابت المدار في كل من المدار القطبي وستمرارية لكفالة اال )CGMS(الجوية 

يرة افي مجاالت التخطيط للمھمة ومعبين الوكاالت  وقد أدى التعاون الدولي .المحتملة في التغطية الساتليةالفجوات 
أكثر فعالية للبيانات  والتوحيد القياسي ألنشطة االتصاالت إلى استخدام خوارزميات المعالجةمقارنة أجھزة االستشعار و
 المستخدمين والتعليم والتدريب على تأھب االت وتتعاون الوكاالت كذلك في مج.ات المستخدمينوإلى تحسين خدم

   .استخدام البيانات الساتلية

باتباعھا نموذج التعاون الذي يدعم االت الفضائية بشكل متزايد مراقبة المناخ التي تضطلع بھا الوكوتغطي األنشطة 
النظام ھا حدداستجابت الوكاالت الفضائية إلى حد كبير للمتطلبات التي خيرة،  وخالل السنوات الستة األ.التنبؤ بالطقس

ھيكل فضائي القاعدة  لتطوير ًحاليا، وھي تتعاون )ECVs(المناخية األساسية متغيرات  لل)GCOS(العالمي للرصد 
  ).1.4.3يتم وصفه في القسم  (لمراقبة المناخ

  الطبيعية الوكاالت الوطنية للبيئة ووكاالت الموارد 

في بعض البلدان بتشغيل  الموارد الطبيعية األخرى  ووكاالتوإداراتالبيئة والزراعة والحراجة ووكاالت تقوم إدارات 
 وعلى الرغم .المتغيرات الھيدرولوجية واألرضيةمراقبة متغيرات الغالف الجوي وبمحطات وشبكات رصد المناخ و

 .يتم ذلك في جميع الحاالتقد ال ف، )NMHSs(مرافق الوطنية ال بالتعاون مع أنشطة الرصد الخاصة بھابًغالبا  قيامھامن 
 )GFCS(ضمن اإلطار العالمي   قدرات الرصد التي تتميز بھا تلك اإلدارات والوكاالتاستخداموسيكون من المھم 

لكافة مستخدمي خاصة بھا من برامج الرصد ال أقصى قدر من الفائدةوتحقيق وتشجيع التزام بياناتھا بالمعايير المالئمة 
   .الخدمات المناخية

 ، من بين أمور أخرى،تشمل الملوثات المثيرة للقلقإذ  كبيرةمشكلة سكان المناطق الحضرية بالنسبة ليمثل تلوث الھواء 
ايدة وثمة أدلة متز . واألھباء الجوية)SO2(وثاني أكسيد الكبريت )NO2(أكسيد النتيروجين واألوزون والمركبات الغازية 

ً في تغير المناخ إلى حد كبير فضال عن إلحاقھا الضرر بالصحة البشرية والبيئية ًالملوثات المحمولة جوا مساھمة على
كيمياء الغالف الجوي من خالل عوامل مثل  وعلى العكس من ذلك، تؤثر تقلبية المناخ وتغيره على .وباإلنتاج الزراعي

المصادر  ( التي تؤثر في دورة الحياةمزج الطبقة المتاخمةولھطول سطح وتغطية السحاب واوخصائص الالحرارة 
 وعالوة على ذلك، قد تؤدي عواقب . في الغالف الجوياتملوثلل) يميائية والفيزيائية واإلزالةواالنتقال والتحويالت الك

القيام الي، تدعو الحاجة إلى وبالت.  وانبعاثات الحرائقاحتراق الكتلة الحيويةزيادة  إلىتغير المناخ مثل زيادة الجفاف 
، بھدف دعم توفير تتم مراقبة جودتھا ومعايرتھا بشكل جيدوأكثر دقة لمكونات الغالف الجوي تكون رصدات ب

  . تفاعل تلوث الھواء مع تقلبية المناخ وتغيرهبشأنإجراء دراسات والمعلومات للجمھور وإدراجھا في النماذج 

في إطار الحكومات ة على مستوى البلديات  واإلقليميةرصدات لجودة الھواء المحليبيقوم عدد من المنظمات المختلفة و
 .)EEA(الوكالة األوروبية للبيئة  للھيئات اإلقليمية مثل  كذلكويتم توفيرھااإلقليمية كما تقوم بھا الوكاالت الوطنية للبيئة 

من خبرة ھذه مذجة جودة الھواء والتنبؤ بھا  خبرة أكبر في مجال ن)NMHSs(تملك المرافق الوطنية ًولكن غالبا ما 
التي تشارك في رصد المعلومات بشأن نوعية بين المؤسسات المختلفة ھناك حاجة إلى توثيق التعاون ولذلك، . الوكاالت

لوث المتعلقة بت، بغية معالجة المسائل )NMHSs(المرافق الوطنية وتقوم بتوفيرھا، ال سيما بين الوكاالت البيئية والھواء 
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تحسين الرصدات إلى  الحتياجاتل، ال بد من إيالء أھمية خاصة )GFCS( وفي سياق اإلطار العالمي .يةفعالالھواء ب
  .الخاصة بنوعية الھواء في المناطق الحضرية

  والمنظمات غير الحكومية لجامعات ومؤسسات البحثا

 والوكاالت الحكومية )NMHSs(المرافق الوطنية لھا السطحية القاعدة التي تقوم بتشغيوالموقعية ال تعتبر شبكات الرصد 
المناطق القطبية والجبال العالية (المناطق النائية  وتتواجد أكبر الفجوات في .األخرى شاملة في كافة أنحاء العالم

م  ولكن تقو.ًوفي البلدان النامية وأقل البلدان نموا والجزر الصغيرة) الصحارى والمناطق المدارية والمحيطاتو
التي تكتسي أھمية بالغة في ھذه المناطق مما يساھم بسد ومعاھد البحوث بتشغيل عدد من شبكات الرصد الجامعات 

  :وعلى سبيل المثال .الفجوات القائمة بشكل جزئي

  لمنطقة اعلى عدد من محطات الرصد في ) الواليات المتحدة األمريكية(تحافظ جامعة ويسكونسين في ماديسون
 ؛وبيةالقطبية الجن

 الجبلية الشمالية والمناطق لمنطقة القطبية وبالمثل، تقوم عدة جامعات ومعاھد البحوث بتشغيل مواقع بحثية في ا
خدمات تتعلق بالصحة ًأيضا بالغة األھمية ليس ألغراض البحث فحسب، إنما لتوفيرھا المرتفعة التي تعتبر 

 خطر الفيضانات والجفاف؛األخطار مثل المائية ووإمدادات المياه وإنتاج الغذاء والنقل وإنتاج الطاقة 

  لدعم الزراعة وإنتاج الغذاء بشكل بتشغيل عدة محطات رصد في أفريقيا ) ألمانيا(تقوم جامعة ھامبورغ
ًتعتبر مفيدة أيضا لتطبيقات الصحة والمياه والحد من أساسي، مع أن البيانات التي تصدرھا ھذه المحطات 

 مخاطر الكوارث؛

 لمراقبة العالمية للغالف الجوي امثل كات الرصد ألغراض البحوث، وتوفر شب)GAW(  كذلك البيانات األساسية
المرافق  ھاتغطي التي ال البارامتراتً، بما أنھا غالبا ما تقوم بمراقبة  المرتبطة بالصحةالالزمة لمعالجة الشواغل

، بما في ذلك ين الكيميائي للغالف الجوي عادة مثل تلوث الھواء والمواد الملوثة والتكو)NMHSs(الوطنية 
ً ويشكل مثاال حديثا على ذلك .غازات الدفيئة مشروع نمذجة تكوين الغالف الجوي ونمذجة المناخ تطوير ً

)MACC(مراقبة العالمية ألغراض البيئة واألمن برعاية مبادرة ال (GMES). 

جمع ناك حاجة لفھ .لرصد التابعة للجامعات ومعاھد البحوث اشبكات من البياناتجرد قوائم  تتاحًولكن لألسف، نادرا ما 
  .البيانات ونوعيتھا تمثيل تقديم نظرة عميقة فيتشمل البيانات الشرحية المالئمة بغية ھذه القوائم والتأكد من أن 

المراقبة ركيزة الرصد وتساھم في وشبه الحكومية التي من الممكن أن ويتوافر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية 
 ينبغي التصرف المبكر لتحديد وإن قائمة شاملة بھذه المنظمات ال ترد في ما يلي إنما. )GFCS(لإلطار العالمي 

اركة ھذه الركيزة والتي قد ترغب في المش في  التي قد يكون بوسعھا أن تساھم بيانات الرصدالمنظمات غير الحكومية
ً مثاال واضحا )IRI(المعھد الدولي للبحوث الخاصة بالمناخ والمجتمع ل ويشك  .)GFCS( في آلية عمل اإلطار العالمي ً

المعھد الدولي للبحوث الخاصة بالمناخ وقد لعب . في تنفيذ ھذه الركيزةنوع المنظمات التي قد تشارك بشكل مفيد على 
ًدورا رياديا في إنشاء ) IRI(والمجتمع  متعددة التخصصات سمية غير روھي شبكة ، )CSP(شراكة الخدمات المناخية ً

المعھد الدولي   وجرى تمثيل.والجھات المانحة والباحثين الخدمات ومقدميالمعلومات المناخية   بين مستخدميتجمع
)IRI(  شراكة الخدمات المناخية من)CSP( من أمانة كل   في أمريكا الجنوبيةًمؤخرا تنظيمھا شارك في خالل حلقة عمل
، للنظر في االستراتيجيات واألنشطة )CIIFEN(المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو و )GCOS(نظام العالمي للرصد ال

 حلقة ويمكن استخدام .ف مع تغير المناخّبھدف دعم الخدمات المناخية والتكيالمحددة الرامية إلى تحسين الرصدات 
 . لعقد اجتماعات مماثلة في أقاليم أخرىكنموذجالعمل 

  القطاع الخاص

ًدورا محوريا ) NHSs(المرافق الوطنية للھيدرولوجيا و )NMHSs(المرافق الوطنية من تأدية على الرغم  في تشغيل ً
 شبكات نشر بعض مصالح القطاع الخاص وتحقيقً  أيضا، تم المتعددة األغراضشبكات الرصد الجوي والھيدرولوجي

 آالف الشركات تصاالت ذات النطاقات العاليةوقد ساعد استخدام اإللكترونيات الرقمية غير المكلفة واال .رصد كثيفة
المشاركة في مجال وجھات عديدة أخرى على وموفري الخدمات الترفيھية الصغيرة والمؤسسات والمنتجين الزراعيين 
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 ومن كيانات القطاع الخاص .ألغراض استثمار مختلفة ، يدفعھا إلى ذلك طائفة واسعة من المھام واألسواقالرصدات
الزراعة  والتعدين والتأمين وشغيل نظم الرصد الخاصة بھا الكيانات التي تعمل في مجال النفط والغازالتي تقوم بت

شركات ال و والسكك الحديدية والشحن والسياحة ووسائل اإلعالم والرياضة والنقل الجوي والطرقوالطاقة الكھرمائية
  . المعنية بأحوال الطقسالخاصة

 والقطاع )NMHSs(المرافق الوطنية التي ترمي إلى تعزيز التعاون والحوار بين   عدد من المبادرات القائمةھناكو
بشأن العيش اآلمن ) WMO(المؤتمر الدولي الذي نظمته المنظمة  المعتمدة من مثل خطة عمل مدريد الخاص

مارس / بانيا، آذارمدريد، إس(الفوائد االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن خدمات الطقس والمناخ والماء : والمستدام
ً ونظرا .عدة إجراءات كما أنھا تركز على مسألة العالقات بين القطاعين العام والخاصوتشمل ھذه الخطة . )2007

 اليوم التي توفرھا بالنسبة للرصدات أكثر دقةذات استبانة مكانية وزمنية  ًلتزايد الطلب على رصدات أكثر تفصيال
، قد تساعد البيانات التي يوفرھا القطاع الخاص الدولية-والدولية والحكوميةالمنظمات الوطنية على نطاق واسع 

 وفي الوقت نفسه، قد تساھم زيادة االھتمام بكمية ھذه .على سد بعض الفجوات القائمة في عمليات الرصد
 . إلى حد بعيدتھافائدفي تحسين  بياناتھا الشرحيةواختيار موقعھا و قياسھاأدوات  ووالنفاذ إليھاالرصدات ونوعيتھا 

البيانات الشرحية التي جمع فينبغي بالتالي جمعھا، بما في ذلك شبكات القطاع الخاص لوال تتوافر عادة قوائم جرد 
وعالوة على ذلك، تتباين قدرات وأنشطة الرصد للقطاع الخاص  .ستقدم نظرة عميقة في تمثيل البيانات ونوعيتھا

على مبادرات ب  والوكاالت الوطنية األخرى)NMHSs(المرافق الوطنية ن تقوم أ فھناك حاجة إلى فيما بين البلدان،
 اتج الرصدالخاصة ببيانات ونو اإلجماليةلضمان مشاركة القطاع الخاص في تلبية المتطلبات القطري مستوى ال

  . فعالعلى نحو
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  3التذييل 

  وصف تفصيلي لمشاريع وأنشطة التنفيذ

   المستخدمينللتشاور مع إنشاء آلية رسمية: 1.1 المشروع

األمثلة المقترحة في االتصال أنشطة بدقة مع تنسيقھا يتم الستثارة األفكار عمل  اتحلق ستعقد :الوصف  )أ(
لمناقشة  ممثلو أوساط المستخدمين وممثلو مقدمي خدمات الرصد يجتمع فيھاسو النموذجية األربعة،

 بين برنامج وستكون الروابط. قليمية والوطنيةاالھتمامات المشتركة على المستويات العالمية واإل
 لتحديد احتياجات الرصد  أھمية خاصةذاتالتواصل بين المستخدمين ونظام معلومات الخدمات المناخية 

 ؛الضمنية

ن عن ي الممثلّتمكنو ،)GFCS(المبدأ الثامن لإلطار العالمي   تتماشى معتأسيس آلية مستمرة: األھداف  )ب(
خطة لالرئيسية األربعة  القطاعات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر - المختلفة لمستخدمينا أوساط
البيانات االجتماعية ، من التشاور مع مقدمي الرصدات المناخية والنفاذ إلى )GFCS(إلطار العالمي تنفيذ ا

على المستويات  من البيانات حتياجاتاالالبيئية ذات الصلة لتوضيح أو /االقتصادية والبيولوجية و -
 ؛يه عملية توفير الخدمات المناخيةالعالمية واإلقليمية والوطنية بغية توج

لم يتم وعالوة على ذلك، . تعجز أوساط مقدمي خدمات الرصد عن فھم احتياجات المستخدمين: الفوائد  )ج(
عم توفير الخدمات  لداالقتصادية والبيولوجية والبيئية - االجتماعية متطلبات البياناتحتى اآلن تحديد 

، ين وضمان مراعاة احتياجات المستخدممعالجة ھذه المشاكلعلى  تشاورية آلية إنشاءيساعد وس .المناخية
وتسلط . االقتصادية والبيولوجية والبيئية -البيانات االجتماعية  من حتياجاتاال توضيح علىيساعد سكما 

على   الرصد وأوساط المستخدميندوائر بين ينيقوتنسيق وث الضوء على الحاجة إلى اتصال  كافةالنماذج
 ؛جميع النطاقات الجغرافية

 البيانات  ومقدمي بين مستخدمي على آلية الستمرار التشاور بشكل أولييتم االتفاقس: النتائج المتوخاة  )د(
محددة  متطلبات (1):  المسائل البالغة األھمية بما في ذلكوستتناول المشاورات الالحقة. خدمات الرصدو

 األخرى على المستويات االقتصادية والبيولوجية والبيئية -بيانات االجتماعية للرصدات المناخية ولل
 معايير البيانات وأنساقھا وبروتوكوالت ضمان الجودة واإلدارة وتبادل (2)؛ العالمية واإلقليمية والوطنية

 ؛نات لدعم توفير الخدمات المناخيةھذه األنواع من البيا

ع يبقى أساس االضطال، 2.1على الرغم من تطبيق أغلبية الشروط المحددة في القسم : لشروط األساسيةا  )ھ(
 قطاعاتسيما األوساط التي تمثل الأوساط المستخدمين المختلفة، البھذا النشاط المشاركة الفعالة مع 

االقتصادية  -االجتماعية ات لخطة التنفيذ، ومع مقدمي البيانات الذين ينتمون إلى القطاعاألربعة الرئيسية 
 ؛ ذات الصلةوالبيولوجية والبيئية

ليون دوالر  م0,1  تبلغ تكلفة حلقة العمل األساسية.2013سيتم تحديدھا في : اإلطار الزمني والتكلفة  )و(
 ً.ليون دوالر أمريكي سنويا م0,1ًوستبلغ تكلفة حلقات العمل الالحقة أيضا حوالي . ً تقريباأمريكي

  ّوتغيره تقلبية المناخ ّالتكيف مع تقييم دور الرصدات في: 1.2 المشروع

لتقييم مالءمة الرصدات سيتم تنظيم حلقة عمل دولية يشارك فيھا أصحاب مصلحة متعددين : الوصف  )أ(
ّالرامية إلى دعم التكيف مع تقلبية المناخ وتغي  ؛ الخاصة بھاالمتطلبات المستقبليةره وّ

ّصدات لدعم التكيف مع تقلبية المناخ وتغيرهة الرتقييم مالءم: األھداف  )ب(   جديدةتحديد الحاجة إلى رصدات. ّ
 تحديد متطلبات خاصة .ّلمراقبة ودعم الخدمات المناخية التي تلبي احتياجات التكيفتكون مفيدة 
برنامج يحددھا لدعم البحث في مجال التكيف مع تغير المناخ، من قبيل المتطلبات التي بالرصدات 

البرنامج العالمي للبحوث أو / و)PROVIA(بحوث بشأن التأثر بتغير المناخ وتأثيراته والتكيف معه ال
 ؛)WCRP(المناخية 
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في نظم الرصد في مجاالت الغالف الجوي واألرض والمحيطات فيما القائمة ركز على الفجوات ي: الفوائد  )ج(
 مستخدمي وسيتم تعزيز الشراكات بين .يرهتقلبية المناخ وتغف مع ّتعلق بشكل خاص باحتياجات التكيي

 ؛))GFCS(  لإلطار العالمي8المبدأ (ھا ومقدميالخدمات 

 الخطوات التي يمكن اتخاذھا بشأن تقرير خاص بالتقييم يشمل اإلرشادات االستراتيجية :النتائج المتوخاة  )د(
 ؛رهّف مع تقلبية المناخ وتغيّعمليات الرصد من أجل التكيخالل السنوات المقبلة لتلبية االحتياجات من 

، يبقى أساس االضطالع 2.1على الرغم من تطبيق أغلبية الشروط المحددة في القسم : الشروط األساسية  )ھ(
 القطاعاتبھذا النشاط المشاركة الفعالة مع أوساط المستخدمين المختلفة، ال سيما األوساط التي تمثل 

 ؛األربعة الرئيسية لخطة التنفيذ

 . ً تقريباليون دوالر أمريكي م2 ,0تبلغ التكلفة . 2013سيتم تحديدھا في : طار الزمني والتكلفةاإل  )و(

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

ًمناطق التي تعاني نقصا في المحطات الصامتة والمحطات الرئيسية في السيتم إعادة تأھيل : الوصف  )أ(
 بھدف )GUAN(وشبكة رصد الھواء العلوي ) GSN(شبكة الرصد السطحي ، بما في ذلك البيانات

السحطية والفضائية شبكات المحيطات والشبكات األرضية الشاملة وشبكات الغالف الجوي على المحافظة 
. لشبكات المتعلقة بالغالف الجليديا، بما في ذلك نوعية الھواء و وتحسينھا وتوسيع نطاقھاالقاعدة

وسيجري تطبيق المعايير المتفق عليھا والخاصة بممارسات الرصد لضمان مالءمة البيانات لألغراض 
المستمدة من تصدر البيانات الالزمة لتلبية احتياجات الرصد وستعطى األولوية للمحطات التي . المناخية

 ؛ األربعةاألمثلة النموذجية

سيتم إعادة و. والعالمية واإلقليمية الوطنية على المستويات محسنةإتاحة توفير خدمات مناخية  :األھداف  )ب(
، بما في ذلك ًالمحطات الصامتة والمحطات الرئيسية في المناطق التي تعاني نقصا في البياناتتأھيل 

 من بھدف تلبية االحتياجات، )GUAN(وشبكة رصد الھواء العلوي ) GSN(شبكة الرصد السطحي 
المتعلقة برصدات األمثلة النموذجية كافة واالحتياجات التي تم التعبير عنھا في الخدمات المناخية األساسية 

 مناسبة؛على نطاقات زمنية ومكانية المناخ 

 تميزوسي .1 وفي التذييل 1.4يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم : الفوائد  )ج(
 التنبؤات والتوقعات المناخية و،)GFCS(إلطار العالمي ايانات الرصد باتساق أفضل مع  بالحصول على

 المناخية بشكل أفضلمن المعلومات ًسيكون نظام الرصد العالمي قادرا على تلبية االحتياجات  و،بدقة أكبر
 ومكانية على نطاقات زمنيةالنظام المناخي بشأن حالة دقيقة و حسنة التوقيتمعلومات  توفيرعلى و

 ؛)GFCS(إلطار العالميلين الثاني والسابع أمبد، مما يساعد على تطبيق المتعددة

 والمحطات الرئيسية في المناطق التي  السابقةالمحطات الصامتة يتم توفير البيانات من :النتائج المتوخاة  )د(
 ؛قي في الوقت الحقي) GTS (نظام العالمي لالتصاالت  للًتعاني نقصا في البيانات

المرافق الوطنية مثل (سيتعين على الكيانات التي تقوم بتشغيل شبكات الرصد  ‘ 1  ’:الشروط األساسية  )ھ(
)NMHSs(ة بياناتھا لتحسين توفير الخدمات المناخية  إتاح) ومعاھد البحوث والجامعات والقطاع الخاص

لتطورات التكنولوجية والظروف  اتدعميجب أن  ‘ 2 ’على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛ 
ينبغي  ‘ 3 ’لتقديم البيانات على المدى الطويل، وھذه الكيانات االقتصادية الوطنية واإلقليمية أو العالمية 

تنفيذ و، نظم الرصدمعلومات لتشغيل وتقنية الوالموارد البشرية وتكنولوجيا الرصد توفير التمويل الكافي 
 موثوقيةو ) ذلك معايرة األنظمة وصيانتھابما في(مراقبة الجودة / ةاإلجراءات الالزمة لضمان الجود

 قابلة للتشغيل ونشر البيانات أنساق باستخدام توفير البياناتلو ،وكفاءات الموظفين  المقدمةالبيانات
 والمعلومات في جميع أنحاء العالم في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي؛

 . مليون دوالر أمريكي5 وسنتين: اإلطار الزمني والتكلفة  )و(
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  لدعم الخدمات المناخيةتصميم الشبكات األساسية : 2.2 المشروع

اإلقليمية والوطنية القريبة العالمية وسيتم تصميم الشبكات األساسية وإدراجھا في الخطط : الوصف  )أ(
 )GFCS(تطلبات الرصد الجديدة الخاصة بقطاعات اإلطار العالمي ج مامإدعيدة األجل بھدف والب

على شبكات الغالف الجوي وشبكات المحيطات والشبكات األرضية الشاملة السحطية والمحافظة 
الشبكات المتعلقة بالغالف بما في ذلك نوعية الھواء و( بشكل عام والفضائية القاعدة وتوسيع نطاقھا

لقياسية للرصد كما الممارسات اوستتبع ھذه الشبكات األساسية . على جميع النطاقات الجغرافية) الجليدي
 ؛الءمة البيانات لألغراض المناخية لضمان م)QMS(نظم إدارة الجودة لًستتم إدارتھا وفقا 

ومصممة  باستخدام شبكات أساسية مستدامة  التشغيليةدعم تحسين الخدمات المناخيةتمكين و: األھداف  )ب(
 ؛ات الوطنية واإلقليمية والعالميةعلى المستوي بشكل جيد

ستتميز و. 1 وفي التذييل 1.4يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم : ائدالفو  )ج(
 من ً بدقة أكبر، وسيكون نظام الرصد العالمي قادرا على تلبية االحتياجاتالتنبؤات والتوقعات المناخية

النظام المناخي شأن حالة بدقيقة وحسنة التوقيت معلومات توفير على  المناخية بشكل أفضل والمعلومات
بين تطور نظم الرصد العالمية وخطط  بشكل أفضل  الربطمسيتكما على نطاقات زمنية ومكانية متعددة، 

 مع  بطريقة مالئمة)GFCS(إلطار العالمي الخاصة باالرصد متطلبات الوفاء بكافة و التنفيذ اإلفرادية
كافة من الرصدات المناخية التي تم تحديدھا في  وسيساھم ذلك في تلبية االحتياجات .تطور نظم الرصد
إلطار لين الثاني والسابع أمبدالب االلتزام ومن خاللعلى نطاقات زمنية ومكانية مالئمة،  األمثلة النموذجية

 ؛)GFCS(العالمي

 الرصد  يتم دمج الشبكات األساسية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية في نظم:النتائج المتوخاة  )د(
 ؛العالمية وتنفيذھا

مثل المرافق الوطنية ( سيتعين على الكيانات التي تقوم بتشغيل شبكات الرصد ‘ 1  ’:الشروط األساسية  )ھ(
)NMHSs(ة بياناتھا لتحسين توفير الخدمات المناخية  إتاح) ومعاھد البحوث والجامعات والقطاع الخاص

يجب أن تدعم التطورات التكنولوجية والظروف  ‘ 2 ’ة؛ على المستويات العالمية واإلقليمية والوطني
ينبغي  ‘ 3 ’االقتصادية الوطنية واإلقليمية أو العالمية ھذه الكيانات لتقديم البيانات على المدى الطويل، و

تنفيذ و، نظم الرصدوتقنية المعلومات لتشغيل توفير التمويل الكافي والموارد البشرية وتكنولوجيا الرصد 
، لضمان )بما في ذلك معايرة األنظمة وصيانتھا(مراقبة الجودة / ات الالزمة لضمان الجودةاإلجراء
ونشر البيانات   قابلة للتشغيلأنساق باستخدام توفير البياناتل ووكفاءات الموظفين المقدمة  البياناتموثوقية

 والمعلومات في جميع أنحاء العالم في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي؛

عملية االستعراض  ستكلف. ھا سنوات لتنفيذ4زائد   لتصميم الشبكاتسنتين: طار الزمني والتكلفةاإل  )و(
  . مليون دوالر أمريكي1,5والتصميم 

 )SIDS(والدول الجزرية الصغيرة النامية ) LDCs(ًتشغيل الشبكات األساسية في أقل البلدان نموا  دعم: 2.3 المشروع
 استئمانيمن خالل إنشاء صندوق 

، من األمثلة النموذجيةبھدف دعم تحسين توفير الخدمات المناخية كما جرت مناقشته في : الوصف  )أ(
على شبكات الغالف الجوي وشبكات المحيطات والشبكات األرضية الشاملة  المحافظة الضروري

لمتعلقة الشبكات ابما في ذلك نوعية الھواء و بشكل عام، السحطية والفضائية القاعدة وتوسيع نطاقھا
البنية ، بما في ذلك إنقاذ البيانات وعلى إدارة البيانات المناخية ذات الصلةقدرات الو ،بالغالف الجليدي

دارة البيانات وإلويجب أن يقدم المجتمع الدولي الدعم لشبكات التشغيل األساسية . األساسية لالتصاالت
 ؛)SIDS(الجزرية الصغيرة النامية والدول ) LDCs(ًأقل البلدان نموا المناخية ذات الصلة في 

تمكين تحسين الخدمات المناخية التشغيلية على المستوى الوطني التي تساھم في الخدمات : األھداف  )ب(
اإلقليمية والعالمية من خالل دعم تشغيل الشبكات األساسية، بما في ذلك نظم إدارة البيانات المناخية 
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(CDMS)ًأقل البلدان نموا   فيالبنية األساسية لالتصاالت و)LDCs ( والدول الجزرية الصغيرة النامية
)SIDS(؛ من خالل إنشاء صندوق استئماني 

 وسيقوم بشكل .1 وفي التذييل 1.4يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم : الفوائد  )ج(
البنية إدارة البيانات المناخية ون ما يتصل بھا مو  الرصد البالغة األھميةاستدامة محطاتخاص بدعم 

 التي تعتبر )SIDS(والدول الجزرية الصغيرة النامية ) LDCs(ًأقل البلدان نموا  في األساسية لالتصاالت
 وسيساھم المشروع في . الخاص به1المبدأ  كما أنھا تتماشى مع )GFCS(أساسية بالنسبة لإلطار العالمي 

على نطاقات زمنية ومكانية  األمثلة النموذجيةاخية التي تم تحديدھا في من الرصدات المنتلبية االحتياجات 
 ؛مالئمة

إدارة البيانات المناخية والبنية األساسية  يتم إنشاء الشبكات األساسية بما في ذلك :النتائج المتوخاة  )د(
الل صندوق  من خ)SIDS(والدول الجزرية الصغيرة النامية ) LDCs(ًأقل البلدان نموا  في لالتصاالت

 ؛ستئماني ومساھمات المجتمع الدوليا

وتقنية المعلومات لتشغيل توفير التمويل الكافي والموارد البشرية وتكنولوجيا الرصد  :الشروط األساسية  )ھ(
مراقبة / تنفيذ اإلجراءات الالزمة لضمان الجودةو،  ونظم إدارة البيانات المناخية المتصلة بھانظم الرصد

 ،وكفاءات الموظفين المقدمة  البياناتموثوقية، لضمان ) ذلك معايرة األنظمة وصيانتھابما في(الجودة 
 قابلة للتشغيل ونشر البيانات والمعلومات في جميع أنحاء العالم في الوقت أنساق باستخدام توفير البياناتلو

 الحقيقي أو شبه الحقيقي؛

  3، وھناك حاجة لـ مليون دوالر أمريكي0,5 الي بحوسنتين خالل أوليدعم : اإلطار الزمني والتكلفة  )و(
 . خالل السنوات العشرة المقبلةمليون دوالر أمريكي

 تحسين الشبكات األرضية والفضائية في قياس ھطول األمطار: 2.4 المشروع

سيتم تحسين قياس ھطول األمطار من خالل سد الفجوات وتعزيز نظم الرصد السطحية والفضائية القاعدة   )أ(
لتوفير ، النموذجية األمثلةف تلبية احتياجات المستخدمين، بما في ذلك االحتياجات التي تم تحديدھا في بھد

الخاصة ري تطبيق المعايير وسيج .ًتمثيال على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالميةبيانات أكثر دقة و
 ؛ناخيةلضمان مالءمة البيانات لألغراض المالمتفق عليھا وبممارسات الرصد 

التي يتم الحصول ًممثلة مكانيا الوموثوقة الھطول الًاستنادا إلى بيانات تحسين الخدمات المناخية : األھداف  )ب(
من الشبكات السحطية كذلك عليھا من شبكات الغالف الجوي وشبكات المحيطات والشبكات األرضية و

 والفضائية القاعدة في الوقت شبه الحقيقي؛

 المثال ويشير .1 وفي التذييل 1.4 نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم يعالج: الفوائد  )ج(
 على  يزال مصدر قلق رئيسيالمتغير متقلب و األمن المائي في ظل مناخ " إلى أن مياهالنموذجي لل

القصوى لتوافر بيانات معالجة ھذا القلق تؤكد على األھمية "َّوأن " ة والعالمية واإلقليمية الوطنيياتالمستو
ذات لمخاطر الطبيعية للتقلبات المناخية وامناخية دائمة لتقييم التقلبات في المخاطر الناتجة عن التعرض 

 من مبادئ اإلطار 7 و 4ٍيلتزم المشروع بشكل خاص بالمبدأينو." واتجاھات ھذه المخاطرالصلة 
 ؛)GFCS(العالمي

ًتكون ممثلة مكانيا ومستمدة وي على أخطاء وتخضع لمراقبة الجودة  بيانات ھطول تحت:النتائج المتوخاة  )د(
عن   ومتاحة في الوقت شبه الحقيقي،حية والفضائية القاعدة دمج البيانات من نظم الرصد السطمن خالل
 ؛ وآليات توزيع البيانات األخرى)GTS(النظام العالمي لالتصاالت  طريق

 )NMHSs(مثل المرافق الوطنية (لتي تقوم بتشغيل شبكات الرصد  الكيانات ا‘ 1  ’:الشروط األساسية  )ھ(
التي يتعين الفضائية القاعدة  ونظم مراقبة ھطول األمطار )ومعاھد البحوث والجامعات والقطاع الخاص

 التي التطورات التكنولوجية والظروف االقتصادية الوطنية واإلقليمية أو العالمية ‘ 2 ’ ،عليھا إتاحة بياناتھا
توفير التمويل الكافي والموارد البشرية  ‘ 3 ’تقديم البيانات على المدى الطويل، ون ھذه الكيانات من ّتمك
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/ تنفيذ اإلجراءات الالزمة لضمان الجودةو، نظم الرصدوتقنية المعلومات لتشغيل وتكنولوجيا الرصد 
 وكفاءات الموظفين المقدمة  البياناتموثوقيةو )في ذلك معايرة األنظمة وصيانتھابما (مراقبة الجودة 
نشر البيانات والمعلومات في جميع أنحاء العالم في ل و، قابلة للتشغيلأنساق باستخدام وتوفير البيانات

 الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي؛

 . مليون دوالر أمريكي40أربع سنوات و: اإلطار الزمني والتكلفة  )و(

 كشاف بيانات ونواتج رصد المناخاستوضع مبادئ توجيھية لتحسين : 2.5 المشروع

 حول كيفية النفاذ إلى )GFCS(للمساھمين في اإلطار العالمي التدريب توفير اإلرشادات و سيتم :الوصف  )أ(
فوائد من  ، من أجل تحقيقسجالت البيانات الشرحية الكشفيةًالرصدات والنواتج المناخية، استنادا إلى 

يتم استحداث أدوات إضافية تساعد المستخدمين على اكتشاف  وقد .االستثمار في الرصدات والنواتج
 .ومعالجتھا بشكل واضحفقط إذا كان من الممكن تبادلھا ويتم استخدام البيانات عند النفاذ إليھا . البيانات

، إال التمثيل المعياري للبياناتباستخدامھا  ة الخاصأوساطھافي إطار ھذه الغاية ) WMO(وتحقق المنظمة 
وإن  .جمع المعلومات وتبادلھاب إلى حد كبير التي تختلف األوساطما تقوم ًالنھج يزداد تعقيدا عندأن ھذا 

ً أكثر تواترا وتفصيال  على نحومناخيةالمعلومات اإلبالغ عن التزايد الحاجة إلى  يقتضي تعزيز معايير ً
بدون أن يمنع الجھات التي دة  الجديالمعلومات تمثيل معف بسھولة ّالبيانات باتباع نھج أكثر مرونة يتكي

 األخرى الواردة في التقرير تعجز عن استخدام ھذه المعلومات اإلضافية بعد من استخدام المعلومات
 ؛نفسه

وصف الرصدات والنواتج توفير اإلرشادات والتدريب ألوساط المستخدمين المحتملة بشأن : األھداف  )ب(
 تعزيز قابلية .)WIS(نظام معلومات المنظمة  الخاصة بةسجالت البيانات الشرحية الكشفيالمناخية في 

 من خالل تطوير نموذج بيانات مجرد يسمح باالنتقال السلس بين أنساق استخدام الرصدات المناخية
 ؛ المختلفةألوساطالخاصة باالبيانات 

 وعلى .جة البياناتسمح بتحقيق الفوائد من االستثمار في الرصدات والنواتج وبخفض تكلفة معال ي:الفوائد  )ج(
بيانات المراقبة في مجالي إلى ًدائما سبيل المثال، يشير المثال النموذجي للصحة إلى عدم سھولة النفاذ 

والثقة التي تسمح بتبادل  ويھدف ھذا المشروع إلى تحسين التنسيق . وإتاحتھا بشكل مفتوحالمناخ والصحة
إلطار ل 2ويتماشى المشروع بشكل خاص مع المبدأ .  يدعو إليه المثال النموذجي للصحةكماالبيانات 
 ؛)GFCS( العالمي

التدريب   ‘ 2’ تعزيز نموذج البيانات المجرد لتحسين قابلية استخدام البيانات وتشغيلھا و‘ 1 ’: النتائج المتوخاة  )د(
الت سجبشأن وصف الرصدات والنواتج المناخية في ألوساط المستخدمين والمواد واألدوات اإلرشادية 

 ؛)WIS(نظام معلومات المنظمة  الخاصة بالبيانات الشرحية الكشفية

 ؛وتقنية المعلوماتتوفير التمويل الكافي والموارد البشرية وتكنولوجيا الرصد : الشروط األساسية  )ھ(

  . مليون دوالر أمريكي7 ,0 سنتان و:اإلطار الزمني والتكلفة  )و(
 

ي متكامل عن غازات الدفيئة بما يشمل تحسين القياسات الكيميائية على  نظام معلومات عالمتطوير: 2.6 المشروع
  النطاق اإلقليمي

تغير أقصى نطاق لل المتوقعة والمعدالت فھم ال من حيث التكلفةّف الفاعل والفعّيتطلب التكي: الوصف  )أ(
واستخدام نموذج دورة الكربون وسيتم الجمع بين الرصدات األرضية والفضائية القاعدة و. المناخي

حليل البيانات الشرحية  توبين  والبيانات الخاصة باستخدام األراضيالوقود األحفوريالبيانات الخاصة ب
 عن المصادر المتغيرة لغازات الدفيئة ومصارفھالنشر المعلومات توفير نظام شامل والنمذجة بغية 

يمكن تحسين إلى ھذه المعلومات، ًاستنادا  و. ذات صلة بالسياساتمكانيةزمنية ووعواقبھا على نطاقات 
 من أجل مؤتمر القمة العالمي لألغذيةبھدف االستجابة على سبيل المثال لنداء من  توقعات النظام المناخي
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المثال  في ّھو مبين، كما نعدام األمن الغذائي وشدة التأثربشأن اتحسين نظم اإلنذار المبكر والتنبؤ 
 ؛النموذجي للزراعة واألمن الغذائي

 وفھم مصادر غازات الدفيئة والمصارف المعلومات تحسين من خاللتحسين التوقعات المناخية : األھداف  )ب(
 ؛وتحسين التحليلوالنقل والتأثيرات عن طريق تشجيع البحوث وزيادة الرصدات المنسقة 

ت المناخية وتساھم التوقعا تعزيزعلى  عن غازات الدفيئة نة والمتكاملةّ المحسستساعد المعلومات: الفوائد  )ج(
التكلفة وفعاليتھا وفعاليتھا من حيث ف مع التغير المناخي ّقدرة اإلنسان على التكيبشكل مباشر في تغيير 

 . على كافة المستوياتًاتخاذ القرارات بناء على معلومات أفضلفي نھاية المطاف، بشكل عام وفي 
ٍيلتزم بشكل ، وھو 1 وفي التذييل 1.4ي القسم ويعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا ف

 ؛)GFCS(  من مبادئ اإلطار العالمي7 و 2خاص بالمبدأين 

 بشأن غازات الدفيئة يدعم المعلومات الحسنة التوقيت  نظام متكامل عالمي للمعلومات :النتائج المتوخاة  )د(
التوقعات للعقود ب الزيادة ومعدلب الدفيئة وًوالمحددة إقليميا وذات الصلة بحالة االحترار التي تسببھا غازات

في غضون عامين، سيقوم  و.التدابيرف وتحديد مدى نجاح ھذه ّ التكيتدابير التي سيتم خاللھا اتخاذ المقبلة
  فيما يتعلق باالحتياجات الراھنة والمتوقعة تقييم حالة مستويات المعلومات الحالية‘ 1 ’: المشروع بـ
إطار زمني لتوفير  عمل و خطةوضع ‘ 3’خاة ذات األولوية ووقائمة بالنتائج المت وضع ‘ 2 ’؛للمجتمعات
تساھم في لوتبلغ درجة كافية من اليقين على النطاق اإلقليمي يتم تنسيقھا على الصعيد العالمي معلومات 

 ؛ية االستبانة على النطاق العالميالنمذجة العالتعزيز شبكات الرصد و

ومشاريع  )GCOS ( والنظام العالمي لرصد المناخ)WMO(التنسيق مع المنظمة  ‘ 1 ’: الشروط األساسية  )ھ(
النظام مثل  الخاصة بالكربون والمشاريع اإلقليمية األخرى  )GEO (المعني برصدات األرض الفريق 

، وجھود )CarboNA(في أوروبا، ورصد الكربون في أمريكا الشمالية   )ICOS(المتكامل لرصد الكربون 
 التطورات ‘ 2 ’؛ البرامج ذات الصلة واللجان، و العالمأنحاءكافة في  القائمة أخرى والشبكات لةمماث

المعلومات والنواتج والخدمات على المدى  توفير االستمرار فيبالتكنولوجية التي تسمح لھذه الكيانات 
 ؛التمويل الكافي والموارد البشرية توفير ‘ 3 ’الطويل، و

وتحقيق النتائج  لدراسة تنفيذ المشروعاجتماعات  6 إلى 5: والتكلفة للسنتين األوليتيناإلطار الزمني   )و(
 مليون دوالر 0,35 بقيمة إجمالية من إعداد الخطة  وتسديد راتب المستشار المكلف بالمذكورة أعاله

  .أمريكي

  المناطق الحضريةصياغة الممارسات الفضلى للقيام برصدات نوعية الھواء والمراقبة في : 2.7 المشروع

 لمكافحة  على مستوى المدنبحوث الموجھةالقيام بلھناك حاجة إلى ا، (2008)ًوفقا للبنك الدولي : الوصف  )أ(
والبدائل المتوافرة لتعزيز قدرة المدن حجم اآلثار بغية تمكين صانعي السياسات من فھم آثار تغير المناخ 

لفھم أوجه الترابط بين يتم تطوير دراسات حالة  وفي إطار ھذا المشروع، س.على مواجھة الكوارث
 وسيؤدي ذلك . في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيةالمجمعات الحضرية الكبيرةالتلوث والصحة والمناخ في 

وإلى إنشاء شبكة دولية من الشراكات تنسيقھا ووالنمذجة ذات الصلة إلى تحسين قياسات نوعية الھواء 
 ؛دمات المتعلقة بنوعية الھواءالمؤسسية لدعم توفير الخ

ذات جودة من مواقع قياس نوعية الھواء ّتتكون وضع المبادئ التوجيھية وإنشاء شبكات : األھداف  )ب(
 وينص . لتوفير معارف دقيقة بشأن مستويات التلوث في المدن بغية دعم عملية اتخاذ القراراتمضمونة

شعة فوق البنفسجية ألا ومسببات الحساسية، واتللقاحاجودة الھواء و"أن المثال النموذجي للصحة على 
 ؛ مصدر قلق بحد ذاتهيشكل" ل على صحة البشر السيما في المدنوتأثير ھذه العوام

اتخاذ قرارات مستنيرة أفضل وموثوقيتھا  الھواء نوعيةنظم رصد المحسنة لتغطية السمح ست: ائدالفو  )ج(
 على الرامية إلى معالجة مشاكل التلوث المتعلقة بالصحةخفيف بھدف اتخاذ التدابير الوقائية وتدابير الت

 وسيساعد .سوء نوعية الھواءاألمراض المزمنة المرتبطة ب وسيؤدي ذلك إلى تحسين إدارة .سبيل المثال
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األوزون  مثل (SLCPs) الملوثات المناخية القصيرة الحياةًالمشروع أيضا على التخفيف من آثار 
ويعالج نشاط .  سيساعد على تحسين نوعية الھواء والتخفيف من آثار تغير المناخ، مماالكربون األسودو

  4ٍيلتزم بشكل خاص بالمبدأين ، وھو 1 وفي التذييل 1.4التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم 
 ؛)GFCS(  من مبادئ اإلطار العالمي7و

 ونظم المعلومات المقاييس الموحدة مختلفة، سيتم تطوير ً بدءا ببعض المدن في أقاليم:النتائج المتوخاة  )د(
إعداد  وسيتم. بيئة وجودة الھواء ونشرھا تحسين النواتج المتعلقة بالوسيجري . وتقديم الخدماتوالبيانات

 ؛األقاليمالمعاھد والسلطات األخرى في قبل الستخدامھا من المكتسبة ًاستنادا إلى الخبرة  توجيھيةمبادئ 

بين المعاھد التي تعمل في مجال جودة الھواء مثل  الوطني المستوىالتعاون على  ‘ 1  ’:ط األساسيةالشرو  )ھ(
ومنظمة الصحة ) WMO( والوكاالت البيئية والسلطات البلدية وبين المنظمة )NMHSs(المرافق الوطنية 

التمويل الكافي  توفير ‘ 2 ’ على المستوى الدولي و)UNEP(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) WHO(العالمية 
 ؛والموارد البشرية

اجتماعان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وتسديد :  للسنتين األوليتيناإلطار الزمني والتكلفة  )و(
 . مليون دوالر أمريكي0,35بقيمة إجمالية من ، راتب المستشار المكلف بإعداد المبادئ التوجيھية

   على نطاق واسعالمناخيةالبيانات  سجالتتحقيق تجانس يانات ورقمنتھا و الباستعادة: 3 المشروع

 البيانات ورقمنتھا وتحقيق تجانس البيانات المناخية على إنقاذسيوفر المشروع الدعم لمبادرات : الوصف  )أ(
 والمبادرات المستھدفة . كما سيقوم بتطوير مبادرات جديدة حسب االقتضاء(DARE&D&H) نطاق واسع

المعرضة لمحافظة على السجالت المناخية لك التي تستخدم التقنيات واإلجراءات واألدوات الحديثة لھي ت
التقنيات في البلدان  استخدام ھذه دعموسيساھم المشروع في . ورقمنتھا تھااستعادوالضياع  وأللتلف 

وغيرھا ) NMHSs(لوطنية تنظيم حلقات عمل تدريبية للمرافق ا، بما في ذلك ًالنامية والبلدان األقل نموا
نظام إدارة  ويشكل ضمان القدرات المالئمة ل.من المنظمات التي تعمل في مجال جمع البيانات المناخية

جزأ ال يتجزأ من  بھدف دمج البيانات المنقذة في السجل المناخي الوطني )CDMS(البيانات المناخية 
طويلة األجل الصول إلى البيانات المناخية  تيسير الوھي من المشروع ة النھائيواألھداف. المشروع

 وتقييم السلوك المتقلب للظواھر المناخية تشكيل وإعادة باأليامعالية الجودة واستخدامھا بطريقة تقاس الو
 ية المناخاألخطار بيانات مالئمة بشأن قواعدالمتطرفة التي تؤثر على الماء والزراعة والصحة، وتوفير 

 ؛ الكوارثمخاطربھدف دعم الحد من 

المحسنة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية تيسير ودعم توفير الخدمات المناخية : األھداف  )ب(
وغيرھا من ) NMHSs(لمرافق الوطنية  تعزيز قدرة ا‘ 1 ’: ًاستنادا إلى البيانات المناخية التاريخية من خالل

جالت المناخية ورقمنتھا وتجانسھا، واستخدام لستعادة ااسالمعنية بالبيانات المناخية على تسريع  األوساط
إطالق  ‘ 2 ’ و)CDMS(نظام إدارة البيانات المناخية   وإدارتھا بما في ذلكتحديث حفظ البيانات أدوات 
 بغية تطوير وتوفير تقييمات مناخية (ICA&D)ومجموعات البيانات   لتقييم المناخًدوليا منسقةمبادرة 

في جميع ) DARE(إلنقاذ البيانات ًاستنادا إلى نواتج األنشطة المعززة الية الجودة ومجموعات بيانات ع
احتساب الخسائر   استعادة البيانات ورقمنتھا لدعمتعزيز" وتستجيب ھذه المبادرة لدعوة .أنحاء العالم

رث حد من مخاطر الكوالل المثال النموذجيالناتجة عن الكوارث وتحليل تكاليف الفوائد في إطار 
) DRR (؛" 

يعتبر إنقاذ البيانات وتطوير مجموعات من البيانات المناخية العالية الجودة مجاالت عمل مھمة تم : الفوائد  )ج(
ج مجموعات ارسيساھم ھذا المشروع في إدو). أنشطة مراقبة المناخ (1 وفي التذييل 1.4في القسم وصفھا 

، مع توفير الكمية والنوعية والتغطية )CSIS( المناخية نظام معلومات الخدماتالبيانات المناخية في إطار 
ٍيلتزم بشكل خاص وھو . على النطاقين اإلقليمي والمحليلدعم توفير الخدمات المناخية، ال سيما الالزمة 
 ؛)GFCS(  من مبادئ اإلطار العالمي7 و 1بالمبدأين
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العاليتين الجودة واالستبانة ذات يلة األجل طوالمجموعات من البيانات المناخية  توفير :النتائج المتوخاة  )د(
 ؛تطبيقات القطاعيةالباإلضافة إلى النواتج ذات الصلة لتقييم المناخ و

على المستويين العالمي والمنظمات الداعمة ) NMHSs(مرافق الوطنية  مشاركة فعالة لل:الشروط األساسية  )ھ(
التعاون طريقة مستدامة، بما في ذلك عن طريق ب) DARE(لالضطالع بأنشطة إنقاذ البيانات  واإلقليمي 

 المتقدمة والمؤسسات المناخية )NMHSs(المرافق الوطنية استعداد ، وعلى المستويين الدولي واإلقليمي
 في جميع أنحاء )DARE(تسريع أنشطة إنقاذ البيانات توفير المعارف واألدوات التقنية بھدف األخرى ل

 ؛حديثة إلدارة البيانات المناخية والنظم الالعالم وتشجيع استخدام األدوات

 .أربع سنوات ومليون دوالر أمريكي كل سنة: اإلطار الزمني والتكلفة  )و(

 المشتركةتوفير معلومات من أجل تنمية موارد المياه وإدارتھا بشكل مستدام في أحواض األنھار الدولية : 4 المشروع
  والمھمة

ركز على تحسين التي ت، )WHYCOS(عالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية النظام ال مبادرة تتيح: الوصف  )أ(
وير نواتج إدارة الموارد المائية، إمكانية لتنفيذ شبكات ھا ونشرھا وتقاسمھا، وعلى تطجمع البيانات وحفظ

والشبكات المتصلة بالمناخ التي ترمي بشكل خاص إلى تحسين متكاملة األرصاد الجوية الھيدرولوجية ال
النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ويعتبر  . الموارد المائية المستدامة في ظل مناخ متغيرإدارة

)WHYCOS( نظام عالمي تابع للمنظمة )WMO( انعدام البيانات  أو تم تطويره لالستجابة لندرة
رات كافية إلدارة  قدم الرصد وعدم توافرًنظرا لتدھور نظوالمعلومات الدقيقة بشأن موارد المياه العذبة 

 )HYCOSs(نظم رصد الدورة الھيدرولوجية لنات عديدة ّ مكوبواسطة ويجري تنفيذ البرنامج .البيانات
، ويركز ھذا المشروع على ثالثة أو أربعة منھا، كما أو على نطاق األحواض/وعلى النطاق اإلقليمي 

 ؛لمياهيتماشى مع المشاريع التجريبية التي يعالجھا النموذج المثالي ل

، باستخدام ليلھا وتبادلھا ونشرھا واستخدامھا وتحالمتصلة بالمياهتشجيع وتيسير جمع المعلومات : األھداف  )ب(
 ؛المعلومات الحديثة وبناء القدراتتكنولوجيا 

 النظم النھرية المشتركة في )HYCOSs(نظم رصد الدورة الھيدرولوجية يتم استھداف مكونات : الفوائد  )ج(
رصد  التركيز على تحسين إدماج نظم  وسيزداد.تعالج الفجوات في الرصدات الھيدرولوجيةكما أنھا 

ستعود إدارة الوصول إلى المياه واستخدامھا بالفائدة على جميع و. المناخ مع نظم الرصد الھيدرولوجية
 ؛هھم المشروع في تلبية االحتياجات الموضحة في النموذج المثالي للمياايس و.قطاعات المجتمع

؛ )NMHSs(مرافق الوطنية  تنمية قدرات ال‘ 2 ’ تعزيز شبكات الرصد الھيدرولوجية؛ ‘ 1  ’:النتائج المتوخاة  )د(
  نظم الرصد الھيدرولوجية والمناخية المتكاملة‘ 4 ’ تقاسم البيانات في أحواض األنھار الدولية المشتركة؛‘ 3 ’
 ؛تكاملة للموارد المائيةمعم اإلدارة الالتي تدالبيانات والنواتج الھيدرولوجية   ‘ 5 ’و

بتقاسم البيانات والمعلومات التي يتم جمعھا ) NMHSs(مرافق الوطنية   اتفاق من ال‘ 1  ’:الشروط األساسية  )ھ(
لنظم الرصد  اعتماد معايير مشتركة ومتفق عليھا ‘ 2  ’؛)NMHSs( والتعاون بين ھذه المرافق الوطنية 

) NMHSs(مرافق الوطنية  التزام طويل األجل من ال‘ 3 ’لنواتج التي يتم تطويرھا وونظم إدارة البيانات وا
 ؛اج النواتج والخدمات في المستقبلإنتعلى بالمحافظة على النظم و

 )HYCOSs(نظم رصد الدورة الھيدرولوجية تشتمل المشاريع اإلفرادية الخاصة ب: اإلطار الزمني والتكلفة  )و(
 خالل السنة األولى، تليھا مرحلة التنفيذ التي تستغرق ثالث إلى أربع تحضيريةعادة على مرحلة أولية 

الموارد الكافية لثالث أو أربع مكونات  مليون دوالر أمريكي 15وستوفر الميزانية المقترحة بقيمة . سنوات
م دع المرحلة  ھذهومن المقترح في. )HYCOSs(نظم رصد الدورة الھيدرولوجية من مكونات إفرادية 

 بموارد )Pacific-HYCOS(مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية للمحيط الھادئ من المرحلة الثانية 
، ودعم المرحلة الثالثة من نظام رصد الدورة  أربع سنواتعلى مدى مليون دوالر أمريكي 4تبلغ قيمتھا 

مليون دوالر  4قيمتھا  بموارد مماثلة تبلغ )SADC(جماعة التنمية للجنوب األفريقي الھيدرولوجية ل
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مليون دوالر أمريكي لتمويل  7 بقيمة وسيتم استخدام المبلغ المتبقي .أمريكي على مدى أربع سنوات
ً أحواض نھرية مشتركة دوليا تتعرض ألعلى مستويات ثالث إلى أربعفي المرحلة التحضيرية دراسات 

 المقترح في المثال النموذجي يندمالمستخمع  التواصلًمن المخاطر وفقا لما أظھره مشروع برنامج 
 .حيثما يمكن تحقيق ذلكفريقيا أللمياه، إضافة إلى البدء في مشروع إضافي واحد على األقل في 

  ّمراقبة المناطق الساحلية لدعم التكيف والتعرف على نقاط الضعف: 5 المشروع

الرصدية للمتغيرات األساسية سيساھم النشاط في معالجة نقاط الضعف الموجودة في التغطية : الوصف  )أ(
 لرصد ضروريةالتي تعتبر ) ECV(األساسية  المناخيةالمتعلقة بالمناخ والمتغيرات ) EOV(للمحيطات 

 نظرا(رصد المحيطات في ھذا الصدد ب  الخاصطاراإلتلبية متطلبات ، مما يساھم في المنطقة الساحلية
 أفضل للتغيرات التي تطرأ على البيئة الساحلية ًاتوقع وًا ھذا النشاط فھمقدموسي). 1التذييل  و1.4القسم 

واألمواج  العواصف عرام لمث(والكوارث الطبيعية )  البحر والتحات الساحليسطحع مستوى  ارتفامثل(
  ؛اية أفضل لحياة الناس وممتلكاتھمإلفادة المجتمعات الساحلية وتوفير حم) والتسوناميالمتطرفة 

 62االستكمال من المناطق الساحلية والخدمات ذات الصلة من خالل زيادة نسبة تحسين مراقبة : األھداف  )ب(
األھداف المستكملة لتنفيذ  في المائة من نظام الرصد العالمي األساسي، كما جرى تحديده في إطار 80إلى 

روع ويھدف المش.  )JCOMM(المجال البرنامجي للجنة األرصاد الجوية البحرية التابعة للجنة المشتركة 
 تزويد تقييمات المخاطر احتياجات تعزيز القدرة على القيام بالرصدات والمراقبة بغية تلبيةإلى 

 ؛ج المثالي للحد من مخاطر الكوارث في النموذّعلى النحو المبينبالمعلومات 

 فيارث األحداث المضرة والكوالتغيرات ووالتنبؤ بمن الفوائد المحققة تحسين فھم نقاط الضعف : الفوائد  )ج(
والحد مما يتصل بھا من  لمساعدة صانعي القرارات على التكيف مع ھذه التغيرات لمناطق الساحليةا

 ؛)GFCS(  من مبادئ اإلطار العالمي7 و 4ٍيلتزم بشكل خاص بالمبدأين وھو .مخاطر

 لتحقيق مراقبة ستشمل النتائج المتوخاة خطط العمل الوطنية واإلقليمية ذات األولوية: النتائج المتوخاة  )د(
) EOV(لمتغيرات األساسية للمحيطات امحسنة للمناطق الساحلية، ال سيما فيما يتعلق بجمع وتبادل 

 ؛ الالزمة)ECV( األساسية المناخيةوالمتغيرات 

 من خالل المراقبة  والتنبؤ بھااألحداث المضرة والكوارثوغيرات تفھم ال يمكن :الشروط األساسية  )ھ(
إعداد نماذج مناسبة للغالف الجوي والمحيطات والمناخ ذلك يتطلب و .ق الساحليةالمالئمة للمناط

غالف لالمحيطات واب  الخاصةمتغيراتل، إلى جانب الرصد الروتيني لالحوسبيةاستحداث البنية األساسية و
ر  للحد من مخاطالضروريةراجع عمليات الرصد (يجري تحليلھا وتمثيلھا في ھذه النماذج   التي الجوي

ولما كان ھذا النشاط ال يغطي إال الجزء المتعلق بعمليات الرصد، فإن ). 2.4.4الكوارث في الجزء 
لعلوم الحكومية الدول األعضاء في اللجنة الدولية /التزام الدولة ‘ 1 ’الشروط األساسية لھذا النشاط تشمل 

مج رصد المحيطات الالزمة التي بتنفيذ برا) WMO(والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) IOC(المحيطات 
 ؛) JCOMM (تعكسھا أھداف تنفيذ المجال البرنامجي للجنة األرصاد الجوية البحرية التابعة للجنة المشتركة 

) أو تحسين(تطوير  ‘ 3 ’؛ في الوقت الحقيقي للبيانات المطلوبة  الدوليتبادلوالسياسة البيانات المفتوحة  ‘ 2 ’
  ؛المحيطات والغالف الجوي والمناخب المتعلقةومواز للنماذج المطلوبة 

 8من المتوقع أن تستغرق المرحلة األولية للمشروع سنتين وأن تكلف حوالي : اإلطار الزمني والتكلفة  )و(
ويكون الھدف خالل ھذه الفترة زيادة نسبة استكمال نظام رصد المحيطات . ًمليون دوالر أمريكي سنويا

أھداف تنفيذ المجال البرنامجي للجنة ، كما جرى تحديده في  في المائة80 إلى 62 من العالمي األساسي
وستركز الجھود المستقبلية على استكمال . ) JCOMM (األرصاد الجوية البحرية التابعة للجنة المشتركة 

  .نظام الرصد

  األمن الغذائيجمع وإدارة وتبادل البيانات المناخية والبيانات المتعلقة بلوضع آلية تنسيق : 6 المشروع
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من الغذائي في جھود منسقة يھدف ھذا المشروع إلى إشراك دوائر المناخ وقطاع الزراعة واأل: الوصف  )أ(
األمن الغذائي والتي تتسق مع ما يتصل بھا من بيانات تتعلق بو االحتياجات من البيانات المناخية تلبيةل

جھود جمع تعزيز لتيسير حوار بشأن " والتغذية التوصية الرفيعة المستوى المقدمة للجنة األمن الغذائي
 وسيتوقف التقديم الفعال للبيانات المناخية إلى حد كبير ".البيانات العالمية عن تغير المناخ واألمن الغذائي

ّ معا وتعلم كل منھما من المجتمعين ھذينعلى عمل   ؛على النحو المبين في النموذج المثالي لألمن الغذائي ،اآلخرً

من الغذائي  المناخية والبيانات المتعلقة باألًتحقيق جمع وتبادل دولي أفضل تنسيقا للبيانات: ألھدافا  )ب(
 من خالل اعتماد معايير خاصة بالبيانات تحقيق أقصى قدر ممكن من التضافرالمستمدة منھا، ووالنواتج 

 ؛درة على تحليل البيانات وتبادلھاوالبيانات الشرحية وتحسين الق

ٍيلتزم بشكل ، وھو 1 وفي التذييل 1.4يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم : وائدالف  )ج(
 ؛)GFCS(من مبادئ اإلطار العالمي 8 و6و  4 و1 بالمبادئخاص 

االقتصادية  - توفير رصدات عالية الجودة للنظام المناخي وجمع البيانات االجتماعية: النتائج المتوخاة  )د(
للتقلبات المناخية مما يسمح لقطاع الزراعة واألمن الغذائي من التخطيط والنواتج المستمدة وتبادلھا، 

 ؛ والتكيف معھا والتغيرات المناخيةلظواھر المناخية المتطرفةوا

ن من جانب دوائر المناخ والزراعة واألمن امستداممشاركة والتزام رفيعي المستوى و :الشروط األساسية  )ھ(
 توفير الموارد والخبرات الكافية ؛صلة بتحسين التنسيق بين القطاعاتلتحديات المتا لمواجھةائي الغذ

 حديد السلطة المسؤولة عن تنفيذھا؛وتلوضع آلية تنسيق فعالة 

  . مليون دوالر أمريكي0,1سنتان و : اإلطار الزمني والتكلفة  )و(

 لفضاء امنلھيكل مراقبة المناخ وضع آلية تنسيق : 7 المشروع

 راقبةركيزة الرصد والميعتبر ھيكل مستدام ومنسق لمراقبة المناخ من الفضاء اللبنة األساسية ل: الوصف  )أ(
لمتغيرات المناخية األساسية ا بما أنھا تدعم القطاعات األربعة ذات األولوية و)GFCS( لإلطار العالمي

  (ECVs)  ھذا الھيكل، وقد بدأ بناء ء في  من الشركاوتساھم طائفة واسعة . التي يمكن رصدھا من الفضاء
وممثلي المستخدمين   البعثات الساتليةيفرقة مخصصة تشمل مشغل بواسطة 2011 عام تنسيق عملھم

البرنامج العالمي للبحوث و) GCOS(النظام العالمي للرصد  و)WMO(ويشارك فيھا كل من المنظمة 
لضمان تكافؤ دائمة للتنسيق خالل العامين المقبلين  ويجب االتفاق على تأسيس آلية .)WCRP(المناخية 

أنشطة المعالجة وخدمات المستخدمين التي تدعم مراقبة مستوى تنسيق نظم الرصد الفضائية القاعدة و
 تنبؤ بالطقس؛الحالي للمستوى الالمناخ مع 

 ً تأسيسھا واالتفاق عليھا دوليا؛ آلية تنسيق يتم:األھداف  )ب(

وسيساھم ذلك . 1 وفي التذييل 1.4 نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم يعالج: الفوائد  )ج(
انية  في كافة األمثلة النموذجية بشأن الرصدات المناخية على نطاقات زمفي تلبية االحتياجات الموضحة

 ؛)GFCS(ميمن مبادئ اإلطار العال 7 و 2بالمبدأينٍ بشكل خاص  المشروعيلتزمو .مناسبة ومكانية

الفضائية  إجراءات متفق عليھا لتحليل ومعالجة الفجوات القائمة في مراقبة المناخ ‘ 1 ’: النتائج المتوخاة  )د(
ذات   من المستخدمينوأفرقة الخبراء  ومجموعات البياناتنظم الرصد إنشاء قائمة جرد أولية ل‘ 2 ’القاعدة؛ 
ًتحديد الفجوات والفرص استنادا إلى قائمة جرد  ‘ 3 ’   (ECVs)  لمتغيرات المناخية األساسية  باالصلة

 ؛طة عمل ذات أولوية لتنفيذ الھيكلخ ‘ 4 ’ و  (ECVs)  لمتغيرات المناخية األساسية ا

في ھذه الحالة الوكاالت الفضائية التي (ستحتاج الكيانات التي تقوم بتشغيل نظم الرصد : الشروط األساسية  )ھ(
ًيعتبر ذلك شرطا أساسيا (إلى إتاحة بياناتھا ) نظم المعالجة األرضية القاعدةتقوم بتشغيل السواتل و ً

 التطورات التكنولوجية والظروف االقتصادية الوطنية واإلقليمية ‘ 2  ’؛)ًالعتبار أي نظام جزءا من الھيكل
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 أن يساھم التنسيق  ومن المتوقع.ن الكيانات من تقديم ھذه البيانات على المدى الطويلّأو العالمية التي تمك
 ؛لة بتنفيذ الھيكل والمحافظة عليه في التخفيف من المخاطر المتصالدوليعلى الصعيد 

  . مليون دوالر أمريكي0,5سنتان و: اإلطار الزمني والتكلفة  )و(
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  4التذييل 

  آليات التمكين

  التآزر مع األنشطة القائمة

بتطوير مبادرات وبرامج ) GFCS(اقبة لإلطار العالمي ركيزة الرصد والمر من أصحاب المصلحة في عدد كبيرقام 
 ومن الضروري أن تستفيد .لرصد البيئة التي تشمل على األقل الممارسات لجمع البيانات ونشرھا وتوفيرھا للمستخدمين

يساھم ، على الرغم من اختالف الممارسات الخاصة بھا، مما إلى أبعد حد من البرامج والمبادرات القائمةھذه الركيزة 
 الذي ،واليزال التعاون الوثيق فيما بين البرامج.  المالية والتقنية والبشريةلمعالجة جوانب القصورفي تحقيق التآزر 
لنظام واباعتباره آلية التنسيق الشاملة للمناخ ) GCOS(النظام العالمي للرصد  وھيألرض، ل فيزيائيةاليعالج القطاعات 

النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة  و)GTOS(والنظام العالمي لرصد األرض    (GOOS)  العالمي لرصد المحيطات 
 وقد كانت وكاالت األمم المتحدة نشطة في مجال بناء القدرات خالل . مواصلتهويتعينً، مستمرا )WIGOS(للمنظمة 

لى البرامج القائمة لھذه الوكاالت البناء ع  ويعتبر. بذل جھود إضافيةعلى ضرورةولكن يتفق األكثرية . العقود الماضية
برنامج التعاون الطوعي التابع للمنظمة  آليات من قبيل  وينبغي زيادة فعالية.ًالتابعة لألمم المتحدة مجاال لتعزيز التعاون

)WMO(  ھذه اآلليات والبناء على وصيانتھاالتي تعالج تنفيذ نظم الرصد وعملياتھا.   

  الميةبناء شراكات وطنية وإقليمية وع

  تحسين تنسيق عمليات الرصد للخدمات المناخية

سيتوقف العمل الفعال لنظام رصد الخدمات المناخية إلى حد بعيد على درجة إنشاء آليات تنسيق مالئمة على المستويين 
يتم توزيع مسؤولية تنفيذ نظم الرصد وتشغيلھا عادة على اإلدارات وعلى المستوى الوطني، . الوطني واإلقليمي

المرافق وعلى الرغم من أن ). NMHSs(  واحدة مثل المرافق الوطنيةً المتعددة عوضا عن حصرھا بوكالةالوكاالتو
ًعادة دورا رئيسيا في توفير رصدات الغالف الجوي األساسية، فإن وكاالت البيئية والزراعية  تؤدي) NMHSs(الوطنية ً

 توفر كذلك بيانات مھمة ذات صلة بالمناخ )في حالة البلدان الساحلية (الخدمات الوطنية للمحيطاتووالبحثية والفضائية 
لوجية االحتياجات من البيانات البيوستستند عالوة على ذلك،  و.كما أنھا تشارك في إنتاج الخدمات المناخية

  .على قدرات عدد متزايد من الوكاالت والمؤسساتغير الفيزيائية االقتصادية و -واالجتماعية

 - جتماعية والبيانات اال المناخيةة إلى إذكاء الوعي بأھمية الرصداتن يؤدي إنشاء آليات التنسيق الوطنييمكن أو
 فيما يتعلق .ضمان إتاحة البيانات الضرورية للخدمات المناخية وإلى  وغيرھا من البياناتاالقتصادية ذات الصلة

 منسقين وطنيين لرصد المناخ ن تعيي)GCOS( لرصد المناخ اللجنة التوجيھية للنظام العالميأوصت بالبيانات المناخية، 
مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة و )WMO(مؤتمر المنظمة كل من كما دعم وإنشاء لجان وطنية لرصد المناخ 

ن حتى  ولك. بھذا الشأنمن خالل اعتماد توصيات منذ فترة طويلةھذه المبادرة  )UNFCCC(اإلطارية بشأن تغير المناخ 
 وسيقتضي إدماج .دول متقدمةھي في معظمھا  وثالثون دولة بتعيين منسقيين دوليين و ثالثسوى لم تقم اآلن،

 وسيكون تعزيز إنشاء .االقتصادية والبيئية توسيع نطاق ھذه المبادرات -االحتياجات من البيانات البيولوجية واالجتماعية
ًية لرصد الخدمات المناخية نشاطا مھما لركيزةأو تحسين آليات التنسيق الوطنية أو اإلقليم الرصد والمراقبة لإلطار  ً

  ).GFCS(العالمي 

   دعم تحسينات نظام الرصد من خالل الشراكات

  الرصد والمراقبة لإلطار العالميركيزةلتنفيذ مسألة مھمة ستكون إقامة شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة 
)GFCS( بين وكاالت األمم المتحدة،  الشراكات تقوم وقد .عاون على المستويين الوطني واإلقليمي توثيق التكما ھي حال

اللجنة الدولية و )UNEP( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )ICSU(المجلس الدولي للعلوم بين على سبيل المثال الشراكة 
، )WMO(المنظمة و )اليونسكو(والعلم والثقافة التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية  )IOC(الحكومية لعلوم المحيطات 

ويمكن تعزيز ھذه الشراكة في المستقبل من خالل إضافة . )GCOS(النظام العالمي لرصد المناخ  التي قامت بتأسيس
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شراكات ، تطوير  في االعتبارالمتطورة) GFCS(إلطار العالمي احتياجات امن المھم، مع أخذ  وسيكون .أعضاء جدد
 االقتصادية والخبرة لتطوير - البيانات االجتماعيةمع وكاالت األمم المتحدة ووكاالت أخرى بوسعھا أن توفروثيقة عمل 
قتراح التذييل إنشاء آلية رسمية  وھذا ھو أحد األسباب ال.ًحقا تلبي احتياجات المستخدمين فعالة خدمات مناخية وتقديم

بين المراكز المناخية وقد يتم عقد شراكات  . الخاصة بھاولوية ذات األ التنفيذأنشطة للتشاور مع المستخدمين كأحد
المرافق  بين اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة أو فيما بينھا، بما في ذلك الوكاالت التي تعمل في القطاعات الرئيسية،

، بين ة مشتركةمشمولة برعايالوالبرامج ) NMHSs(المرافق الوطنيةفي إقليم معين، فيما بين ) NMHSs( الوطنية
رعدد من ھذه ومن المفيد ذك. وما إلى ذلكأو وكاالت التعاون الدولية والمراكز المناخية اإلقليمية /المصارف اإلنمائية و

  .الشراكات في التذييل، كما يمكن ذكر شراكات كثيرة أخرى

برنامج المناخ من ناخية ھو المومن أھم األمثلة عن شراكة ستؤدي في نھاية المطاف إلى تحسين الرصدات والخدمات 
كبرنامج متكامل يرمي إلى تحسين الرصدات والخدمات  وقد جرى تصميمه .)ClimDev Africa(أجل التنمية في أفريقيا 

الرئيسيين  ومن شركاء البرنامج .التخطيط اإلنمائي لدعم تعميم الشواغل المناخية في والسياسة المناخية في أفريقيا
مصرف التنمية األفريقي و (UNECA) لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا و)AUC(يقي  االتحاد األفرمفوضية

)AfDB(،النظام العالمي لرصد المناخ قد انضمت إلى ھذه المؤسسات األفريقية  و)GCOS(  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
)UNEP( المنظمة و)WMO(والمراكز المناخية اإلقليمية في أفريقيا وغيرھا .  

في أفريقيا  وقامت الجھات المانحة )ClimDev Africa(برنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا  ھدف في حال تحققو
والتي ترمي إلى تحسين الرصدات والخدمات التي يحددھا الطلب  بتوفير التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع وخارجھا

معالجة على ف مع تقلبية المناخ وتغيره وّ على قدرة أفريقيا على التكيالمناخية في أفريقيا، سيكون للبرنامج تأثير كبير
 ClimDev(برنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا  سيعتبر ومع مواصلة تطويره، . بشكل فعالاإلنمائيةاحتياجاتھا 

Africa( إسھاما مھما ً ،  نفسه)GFCS(طار العالمي إلوكما ھي الحال بالنسبة ل. في أفريقيا )GFCS(إلطار العالمي ا فيً
  .سيقتضي تنفيذه مشاركة الشركاء النشطة والمستمرة ودعم المنظمات الوطنية والدولية على حد سواء

ًمثاال ثانيا  )CIIFEN(المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو و )GCOS(النظام العالمي لرصد المناخ وتشكل الشراكة بين  ً
 )GCOS(النظام العالمي وقام  .تياجات من الرصدات والخدمات المناخية المحسنةعلى شراكة تم عقدھا لتلبية االح

نظام رصد المناخ في أمريكا الجنوبية  بتنظيم حلقة عمل لبلدان أمريكا الجنوبية بشأن تحسين )CIIFEN(المركز الدولي و
كة وكاالت عديدة معنية بالتعاون ف أفضل، بدعم من إسبانيا وسويسرا وبمشارّلتوفير خدمات مناخية واستراتيجيات تكي

 مناقشة (1):  المناخية ومستخدميھا، ھي التاليةالمعلومات وكانت أھداف حلقة العمل، التي جمعت بين منتجي .الدولي
المستخدمين القطاعيين ووكاالت التعاون الفني األولويات اإلقليمية للمشاريع المتكاملة مع مقدمي المعلومات المناخية و

بالتالي تيسير لتوضيح فوائد اعتماد نھج متكامل و تحديد المبادرات التجريبية الممكنة  (2) على ھذه األولويات؛واالتفاق
 لتحسين االحتياجات الرصدية تحديد (3) و على التحسيناتلحفاظالوطنية للموارد الوطنية بھدف ااستخدام الحكومات 

ية المستدامة ف مع تغير المناخ بھدف دعم مبادرات التنمّلتكيات واستراتيجيات االخدمات المناخية الخاصة بالقطاع
  .المستمرة والناشئة

 إستراتيجية االتصاالت

استراتيجية االتصاالت الشاملة  مع  الرصد والمراقبةركيزةمحددة وال استراتيجية االتصاالت  كل منويجب أن تتداخل
  : ما يلي للركيزةستراتيجية المحددةتشمل عناصر ھذه اال  ينبغي أنلكن و).GFCS(لإلطار العالمي 

 التواصل بين برنامج من خالل بشكل أساسي معلومات المناخية إلى المستخدمينإيصال البيانات وال  •
 والتقارير التحليلية الرسائل اإلخبارية عن طريق واالتصال المباشر مع المنسقين المعنيين المستخدمين

 ؛والفنية عن وضع النظام وفجواته وتطوره

مثل تنسيق (التواصل مع المستخدمين عن طريق آليات التنسيق القائمة لتشغيل نظم الرصد وتطويرھا   •
نظام العالمي المتكامل للرصد  وال)GCOS(النظام العالمي لرصد المناخ وكاالت األمم المتحدة و

)WIGOS(؛ 
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ي ذلك اإلنترنت والشبكات  فا ووسائط اإلعالم، بمالبيانات الصحفية التواصل مع الجمھور من خالل  •
 االجتماعية؛

التواصل مع المھنيين الذين يشاركون في تشغيل نظم الرصد من خالل تنظيم حلقات العمل والمؤتمرات   •
 العلمية؛

 التوعية؛إيالء األھمية لضرورة بناء القدرات و  •

 .وتقديم تعليقات على االستراتيجية لتيسير تحسين أداء نظم الرصد  •

باعتباره مسألة جام بعض البلدان عن تبادل بيانات الرصد والبيانات المتصلة بالمناخ أو تيسير النفاذ إليھا،  إحويستدعي
ًتركيزا قويا خاصة، تركيز استراتيجية االتصاالت الفعالة للركيزة   وتسليط )GFCS(إلطار العالمي اتفسير فوائد على ً

  .ه بنجاحتبادل البيانات لدعم تنفيذالضوء على الحاجة إلى 
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  5 التذييل

  المشاريع واقتراحات اإلضافية األنشطة
 

  5.2 الجدول في المبينة الرصد مبادرات تحليل  :5.1 جدول
  
 

 األنشطة مجاالت
 اإلنجازات
 المرجوة

 اإلطار
 الزمني

 المصلحة أصحاب
 سنة/التكاليف

 دوالر(
 )أمريكي

 المخاطر
 المحتملة

 
1

  
 االستعراض
 المتواصل
 للمتطلبات

 شاوروالت
 مع المستمر

 المستخدمين

  
 الجيد التحديد

 لمتطلبات
 المستخدمين

 الخاصة
 جميع برصدات
 النظام مكونات
 المناخي

  
 جاري

  
 النظام في الشركاء جميع

 ومجموعات المناخي
 القطاعات في المستخدمين
 الرئيسية

  
بعد فيما ُتحدد

  
 ْضعف
 نقص التنسيق؛
 التمويل؛
 غير مشاركة
 جانب من كافية
 خدمينالمست

  
2

  
 الغالف رصدات
 الجوي

  
 رصدات
 الجوي الغالف
 الفيزيائية
 والكيميائية
 بيانات وقواعد
 متطلبات تلبي

 العالمي اإلطار
 للخدمات
 المناخية

)GFCS( 

  
 – متعدد
 التاريخ
 النھائي

 المستھدف
2020 

  
 لألرصاد العالمية المنظمة
 العالمي والنظام الجوية،
 ،)GCOS (المناخ لرصد
 للغالف العالمية ةوالمراقب
 والمراقبة ،)GAW (الجوي
 الجليدي؛ للغالف العالمية
 السواتل تنسيق وفريق
 الجوية باألرصاد الخاصة

(CGMS)، والمرافق 
 الجوية لألرصاد الوطنية

 واللجنة والھيدرولوجيا،
 لعلوم الحكومية الدولية

 بعلوم المعنية المحيطات
 واألرصاد المحيطات
 ،)JCOMM( البحرية الجوية
 وغيرھا

  
200 – 
 مليون 600

  
 غير موارد
 متطلبات كافية؛
 البحوث

  
3

  
 رصدات

 المحيطات

  
 رصدات
 المحيطات
 بيانات وقواعد
 متطلبات تلبي

 مستخدمي
 العالمي اإلطار
 للخدمات
 المناخية

)GFCS( 

  
 – متعدد
 الموعد
 النھائي

 المستھدف
 10 بعد

 سنوات

  
 الحكومية الدولية اللجنة
 اليونسكو/المحيطات لعلوم

)UNESCO/IOC(، واللجنة 
 لعلوم الحكومية الدولية

 بعلوم المعنية المحيطات
 واألرصاد المحيطات
 ،)JCOMM (البحرية الجوية
 لرصد العالمي والنظام

 ،)GOOS (المحيطات
 لرصد العالمي والنظام
 ووكاالت ،)GCOS (المناخ

 الوطنية والمرافق الفضاء،

  
5 – 40 

 مليون

  
 نقص التعبئة؛
 التنسيق
/ الوطني
 اإلقليمي
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 الجوية لألرصاد
 ،)NMHSs( والھيدرولوجيا

 الشركاء من وغيرھا

 
4

  
 الرصدات
 األرضية

  
 الرصدات

 الھيدرولوجية
 واألرضية
 وقواعد األخرى
 التي البيانات
 متطلبات تلبي

 مستخدمي
 العالمي اإلطار
 للخدمات
 المناخية

)GFCS( 

  
 – متعدد
 التاريخ
 النھائي

 المستھدف
2015 

  
 العالمي والنظام اليونسكو،
 ،)GCOS (المناخ لرصد
 برصد المعني والفريق
 ومنظمة ،)GEO (األرض
 ،)FAO (والزراعة األغذية
 الجوية األرصاد ومنظمة
 ووكاالت ،)WMO (العالمية
 والشركاء الفضاء،
 اآلخرون

  
100 – 300 
 مليون

  
 غير موارد
 سياسات كافية؛
 البيانات

 
5

  
 الغالف رصدات

 جليديال

  
 رصدات
 الغالف
 الجليدي،
 البيانات وقواعد
 التي والنواتج

 متطلبات تلبي
 مستخدمي
 العالمي اإلطار
 للخدمات
 المناخية

)GFCS( 

  
2015 

  
 لألرصاد العالمية المنظمة
 وأعضاؤھا الجوية

 والمرافق وشركاؤھا،
 الجوية لألرصاد الوطنية

 وجميع والھيدرولوجيا،
 / الوكاالت / المعاھد
 الوطنية وعاتالمجم

 عن المسؤولة والدولية
 الجليدي الغالف

  
40 – 130 

 مليون

  
 غير موارد
 سياسات كافية؛

 البيانات؛
 واستمرار
 السجالت
 الساتلية

 
6

  
 النظام مراقبة
 المناخي

  
 إنقاذ تحسين
 وإعادة البيانات؛
 العمليات؛ تحليل
 البيانات وقواعد
 الخاصة
/ الطقس بظواھر
 المناخ

 المتطرفة؛
 النواتج سينوتح

 المناخية

  
2020 

  
 لألرصاد العالمية المنظمة
 الوطنية والمرافق الجوية،
 الجوية لألرصاد

 والنظام والھيدرولوجيا،
 المناخ لرصد العالمي

)GCOS(، الدولية اللجنة 
 المحيطات لعلوم الحكومية

)IOC( والوكاالت الوطنية ،
 الدولية/ اإلقليمية / 

  
10 – 30 

 مليون

 
 غير موارد
 كافية؛

 وأولويات
 المرافق تشغيل
 الوطنية
 لألرصاد
 الجوية

 والھيدرولوجيا
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  والمراقبة الرصد بعمليات المتعلقة واألنشطة اإلجراءات  :5.2 الجدول

  

 االستعراض المتواصل للمتطلبات - 1

 المؤشرات اإلنجازات المرجوة األنشطة رقم
  التقييم

 القياسات
اإلطار 
 الزمني

أصحاب 
 المصلحة

تباطات مع االر
األنشطة األخرى

/ التكاليف
  سنة

دوالر 
 أمريكي

  المخاطر
 المحتملة

 

 
1  

 

مشاورات متواصلة مع 
 إنشاء آلية –المستخدمين 

 .رسمية

وضع خطة لمساعدة   )1(
المستخدمين وجھات تقديم 

  الخدمات
مجموعة من ) 2(

متطلبات المستخدمين في 
جميع مجاالت  اإلطار 
ة العالمي للخدمات المناخي

)GFCS( 

 

رضاء 
المستخدمين 

بالخدمات 
 المناخية

 

منصة للتواصل 
مع المستخدمين

 

كل 
 سنتين

 

 جميع الشركاء

  

وصلة مع جميع 
برامج المنظمة 

العالمية 
لألرصاد الجوية 

والبرامج التي 
 تشرف عليھا

  

 فيما ُتحدد
 بعد

  

التنسيق، 
والتمويل، 

واھتمامات 
مجتمعات 
 المعنيين

 

 

 

 
ق مھمات  يعنى تشكيل فري 2

بمتطلبات رصد اإلطار 
 المناخية للخدماتالعالمي 

)GFCS( 

قاعدة بيانات ) 1(
مستحدثة عن المنظمة 

  الجويةلألرصادالعالمية 
بيانات توجيه   )2(

  مستحدثة
 النظام تنفيذ خطة  )3(

-EGOS (للرصد العالمي

IP (تنفيذ خطة وتحديث 
 لرصد العالمي النظام

 

 قاعدة اكتمال
 المنظمة بيانات
 لألرصاد العالمية
 وبيان الجوية

 التوجيه إرشادات
 باإلطار المتصلة
 للخدمات العالمي
 المناخية

)GFCS( 

 عمل فريق
 العالمي راإلطا

 للخدمات
 المناخية

)GFCS (
 والمراجعة
 المجتمعية

 كل سنتين

 

أعضاء 
المنظمة 
العالمية 

لألرصاد 
 الجوية

 والشركاء

  

لجنة النظام 
العالمي للرصد 

التابعة للجنة 
النظم األساسية، 
والنظام العالمي 

للرصد 
)EGOS( ،

والنظام العالمي 
لرصد المناخ 

 

  ألف155

  

التنسيق، 
ومصالح 
 المجتمعات
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  )GCOS (المناخ
 تكلفة خطة وضع  )4(

. الحالية المھام لتنفيذ فعالة
  ؛المحطات

 إرشادات توجيه  )5(
 تحديد بشأن لألعضاء
 اإلقليمية الرصد متطلبات
 والوطنية

)GCOS( ،
والنظام العالمي 

امل للرصد المتك
)WIGOS( ،

والنظام العالمي 
لرصد المناخ 

)GCW( ،
والفريق 

األوروبي 
المعني بمحطات 

المحيطات  
)CEOS (

 تنسيق وفريق
 الخاصة السواتل

باألرصاد 
الجوية 

(CGMS) ،
والمنظومة 

العالمية لنظم 
 رصد األرض

)GEOSS( 

 

 
3 

 إجراءات أولوية وتنفيذ تحديد
 للخدمات العالمي اإلطار
 خالل من) GFCS (المناخية
 النظم تطوير تنفيذ خطة

 .)EGOS-IP (للرصد العالمية
 العالمي النظام تنفيذ وخطة
 ).GCOS-IP (المناخ لرصد

 الرصد أنظمة  )1(
 إلطار مع المتوافقة
 المناخية للخدمات العالمي

 

 أنظمة كفاءة
 الرصد

 اإلطار مراجعة
 العالمي
 للخدمات
 المناخية

)GFCS( 

أعضاء  جاري
المنظمة 
العالمية 

لألرصاد 
الجوية 

 والشركاء

 
لجنة النظام 

العالمي للرصد 
 للجنة التابعة

النظم األساسية 
)CBS ET (

والفريق 
األوروبي 

المعني بمحطات 

 

 فيما ُتحدد
 بعد

 

 التنسيق
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المحيطات 
)EGOS (

والنظام العالمي 
لرصد المناخ 

)GCOS (
والمراقبة 

العالمية للغالف 
دي الجلي

)GCW( أمانة ،
لجنة أعاصير 

، )TCs(التيفون 
ولجنة السواتل 
لرصد األرض 

)CEOS(  ،
 والمنظومة

العالمية لنظم 
   رصد األرض

)GEOSS( 
 
 
 
4 

 
 الشبكات دعم: شاملة شبكات
 الجوي الغالف لرصد الشاملة

 الفجوات وسد الموضعي،
 ذلك في بما نطاقھا، وتوسيع
 الھواء جودة شبكات

 
 عن كافية بيانات توفير
 للخدمات العالمي اإلطار
 في بما ،)GFCS(المناخية

 من المستقاة البيانات ذلك
 بعد الصامتة المحطات

 من وكذلك تأھيلھا إعادة
 في الموجودة المحطات
 البعيدة المناطق

 
 وجودة توافر

 البيانات

 
 البيانات مراكز
 العالمية

 
2015 

 
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية،

 وأعضاؤھا
 وشركاؤھا

 
 شبكات جميع
 الجوي الغالف

 
140 – 
440 
 مليون

 
 البحوث
 الالزمة
 لتصميم
 الشبكات
 وسياسات
 البيانات
 المثلى

 من والناجعة
 حيث

 التكاليف
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 الجوي الغالف - 2

 رقم
 المؤشرات المرجوة اإلنجازات األنشطة

  التقييم
 القياسات

اإلطار 
 الزمني

أصحاب 
 لحةالمص

االرتباطات مع 
األنشطة 
 األخرى

  سنة /التكاليف
 أمريكي دوالر

 المخاطر
 المحتملة

 
 
 
 
  أ 4
 
 
 
 
 

  
 المحطات تأھيل إعادة

 والمحطات الصامتة
 في الموجودة الرئيسية
 إلى تفتقر التي المناطق
 على التركيز مع بيانات،
 السطحي الرصد شبكة
 العالمي للنظام التابعة
) GSN (المناخ لرصد

 الھواء رصد شبكةو
 للنظام التابعة العلوي
 المناخ لرصد العالمي

)GUAN) (على لتشتمل 
 والتكنولوجيا القياس أدوات
 والعناصر الصلة، ذات
 لالستھالك القابلة

 .والتدريب

  
 الجودة بيانات توفير

 المطلوبة

  
 مراقبة تقارير
ِمرضية  بشأن ُ
 شبكة بيانات
 الرصد
 التابعة السطحي
 العالمي للنظام
 المناخ لرصد

)GSN (وشبكة 
 الھواء رصد
 التابعة العلوي
 العالمي للنظام
 المناخ لرصد

)GUAN( 

  
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية
 والنظام
 العالمي
 المناخ لرصد

)GCOS( 

  
 جاري

  
 أعضاء
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية

 المعنيون

  
 العالمي النظام

 المتكامل
 للرصد

)WIGOS(، 
 عالميال ولنظام
 المناخ لرصد

)GCOS( 

  
ماليين 5

  
 الكافي غير التمويل

 
 
 
ب 4

  
: األساسي خط شبكات
 لشبكات الكامل التنفيذ
 األساسية، المناخ وأنظمة
 لممارسات ًوفقا وتشغيلھا

 وطرق أدوات لجنة
 والمبادئ) CIMO (الرصد

  
 سطح عن بيانات توفير

 وطبقات األرض
 العليا الجوي غالفال

 على للحصول
 وتقييمات استجابات

 شاملة

  
 البيانات توافر

 وجودتھا

  
تقارير من 

مراكز 
البيانات 
 العالمية

  
2015 

  
المنظمة 
العالمية 

لألرصاد 
الجوية، 

وأعضاؤھا 
 وشركاؤھا

  
 العالمي النظام

 المتكامل
 للرصد

)WIGOS(، 

  
40 - 

130 
 مليون

  
 الكافي غير التمويل
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 المناخ لرصد العالمية
)GCMPs.( 

 
 
5 

  
 بيانات قاعدة وضع
 التقييس

  
 تقييس بيانات قواعد
 المتكامل العالمي النظام
 )WIGOS (للرصد

  
 البيانات قواعد

 لتقييس التشغيلية
 العالمي النظام

 للرصد المتكامل
)WIGOS( 

  
 توافر سھولة
 المعايير
 القائمة

  
2015 

  
المنظمة 
العالمية 

لألرصاد 
الجوية، 

 وشركاؤھا

  
جميع نظم 

 الرصد

  
 مليون
 واحد

  
 الكافية غير الموارد

 
6 

  
 بيانات قاعدة وضع
 تشغيلية

  
 تشغيلية بيانات قاعدة
 المتكامل العالمي للنظام
 )WIGOS (للرصد

  
 بيانات قاعدة

 للنظام تشغيلية
 العالمي
 المتكامل
 للرصد

)WIGOS( 

  
 البيانات توافر

 الوصفية
 للمستخدمين

  
2015 

  
المنظمة 
العالمية 

لألرصاد 
الجوية، 

 وشركاؤھا

  
جميع أنظمة 

 الرصد

  
 مليون
 واحد

  
 الكافية غير الموارد

 
 
7 

  
 رصد معمارية تطوير
 الفضاء من المناخ

  
 عمل وخطة استراتيجية
 المناخ رصد لمعمارية

 الفضاء من

  
 جميع موافقة

 أصحاب
 على المصلحة
 استراتيجية

 عمل وخطة
 رصد لمعمارية
 من المناخ
 الفضاء

  
 معمارية
 المناخ رصد
 الفضاء من

  
2015 

  
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية،

 وشركاؤھا،
 ذلك في بما
 السواتل لجنة
 لرصد
 األرض

)CEOS(، 
 وفريق
 تنسيق
 السواتل
 الخاصة
 باألرصاد

  
جميع أنظمة 

 الرصد

  
نصف 
 مليون

 
- 
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 الجوية
(CGMS) 

 )تابع (الجوي الغالف - 2

 رقم

 المؤشرات اإلنجازات المرجوة األنشطة
  التقييم

 القياسات
 اإلطار
 الزمني

 أصحاب
 المصلحة

 مع االرتباطات
 األنشطة
 األخرى

/ التكاليف
  سنة
 دوالر
 أمريكي

 المخاطر
 المحتملة

 
 
 
 
 
 
8 

  
 ومبادئ معايير وضع

 البيانات إلدارة وممارسات

  
 ومبادئ معايير،

 البيانات إدارة وممارسات
 معلومات نظام في

؛ وبناء )WIS (المنظمة
قدرة على إدارة النظام 

 البيانات لقواعد امالع
 المبادرات إلىً استنادا
 النظام وبوابة الحالية؛
 للرصد المتكامل العالمي

)WIGOS( 

  
 معايير، تطبيق
 ومبادئ

 إدارة وممارسات
 نظام في البيانات
 المنظمة معلومات

)WIS( خالل من 
 إدارة أنشطة
 لنظاما بيانات
 المتكامل العالمي
 للرصد

)WIGOS(، بما 
 تالبيانا ذلك في

 وتشغيل الوصفية؛
 لنظاما بوابة

 المتكامل العالمي
 للرصد

)WIGOS( 

  
 التنفيذ بدأ

  
2015 

  
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية

 وشركاؤھا

  
 أنظمة جميع
 الرصد

  
 نصف
 مليون

  
- 

 
 
9 

  
 دور لتقييم عمل ورش تنظيم

 مع التكيف في الرصدات
 المناخ تغير

  
 النھائي التقرير

 واالستراتيجية

  
 لتقريرا نشر

  
 -- 

  
 أوائل
2013 

  
 الجھات
 لنظامل الراعية
 لرصد العالمي

  
 برنامج أنشطة
 المتحدة األمم
 اللجنةو للبيئة

  
0.3 

 مليون

  
 دتوج ال



40 

 المناخ
)GCOS( ،

ومنظمة 
األغذية 

والزراعة، 
ومنظمة 
الصحة 

العالمية، 
وغيرھما من 

 المنظمات

 الدولية
 لعلوم الحكومية
 المحيطات

)IOC (في 
 التكيف مجال

 
 
 

10 

  
 الھطول بيانات جميع تقديم
 بما الوطني، المستوى على
 ساعة كل المجاميع ذلك في

 من المستقاة والنواتج
 إلى ِوجدت، حيثما الرادارات
 العالمية البيانات مراكز

  
 بيانات مجموعات إتاحة
 الھطول عن

  
 من المئوية النسبة
 تقدم التي الدول
 بيانات جميع

 إلى الھطول
 ناتالبيا مراكز
 والنسبة. العالمية
 التي للدول المئوية
 كل البيانات تعد

 متاحة ساعة
 لھا بالنسبة

  
 من تقارير
 البيانات مراكز
 العالمية

  
2013 

  
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية

 وأعضاؤھا
 وشركاؤھا

  
 قياس شبكات
 الھطول

  
1 -10 

 ماليين

  
 غير التمويل
 ؛الكافي
 سياسات
 البيانات

  



41 

 

 )تابع (الجوي الغالف – 2

.رقم

 المؤشرات المرجوة اإلنجازات األنشطة
  التقييم

 القياسات
 اإلطار
الزمني

 أصحاب
 المصلحة

 مع االرتباطات
 األنشطة
 األخرى

 سنة/التكاليف
 دوالر
 أمريكي

 المخاطر
 المحتملة

 
 
 
 
 
 

11 

  
 ورعاية وتحسين تطوير
 على القائمة الشبكات
 على والقائمة األرض
 ھطول،ال لقياس الفضاء
 النواتج وتوفير

  
 األجل طويلة نواتج توافر

 سطح على قائمة متجانسة
 عن السواتل وعلى األرض
 العالم مستوى على الھطول

  
 القياس طرق تحسين
 تقنيات وتطوير
 وحصر التحليل؛
 الھطول نواتج
 وتقديم المتاحة

 بشأنھا؛ توجيھات
 لقياس بعثات وتنفيذ
 على الھطول ومتبعة
 العالم مستوى

  
 من قاريرت

 مراكز
 البيانات
 العالمية؛
 العامل الفريق
 المعني الدولي

 بالھطول
)IPWG( 

  
2018 

  
 العالمية المنظمة
 لألرصاد
 الجوية،

 وأعضاؤھا
 وشركاؤھا،

 تنسيق وفريق
الخاصة السواتل

 باألرصاد
 الجوية

(CGMS) 

  
 القائمة األنظمة
 األرض على

 على والقائمة
 لتقدير الفضاء
 الھطول

  
يونمل 20-60

  
 غير التمويل
 ؛الكافي
 سياسات
 البيانات

 
 

12 

  
 وأفضل المعايير وضع

 الممارسات

  
 النظام بشأن ومرشد دليل

 للرصد المتكامل العالمي
)WIGOS( 

  
 المؤتمر عليھا وافق
 والعشرون الواحد

  
 أنشطة تحديث

 التدريب؛
 الدليل ونشر

 والمرشد

  
2015 

  
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية

 ا،وشركاؤھ
 والمنظمة
 للتوحيد الدولية
) ISO (القياسي
 والمكتب
 الدولي

 للموازين
 والمقاييس

)BIPM( 

  
 أنظمة جميع
 الرصد

  
 ماليين 6- 1

  
 غير الموارد
 ةالكافي
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13 

  
 أساسي معيار وضع

 مع الوصفية، للبيانات
 المناخ على التركيز

 التقنية والتوجيھات

  
 للبيانات أساسي معيار

 نظامبال الخاصة الوصفية
 للرصد المتكامل العالمي

)WIGOS (للتطبيق قابل 
 وتوجيھات المناخ؛ على
 تقنية

  
 أساسي معيار تطوير
 الوصفية للبيانات
 العالمي بالنظام الخاصة
 للرصد المتكامل

)WIGOS(والتوجيھات ؛ 
 المتاحة التقنية

  
 المبدئي التنفيذ
 للمعيار
 األساسي

  
2015 

  
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 ةالجوي

 وشركاؤھا

  
 أنظمة جميع
 الرصد

  
 مليون نصف

  
 غير الموارد
 ةالكافي

 
14 

  
 نظلم إجراءات تطوير
 )QMS (الجيدة اإلدارة

  
 العالمية المنظمة اعتماد

 لنظلم الجوية لألرصاد
 )QMS (الجيدة اإلدارة

  
 البيانات جودة

ِمرضية ُ 

  
 جودة مراقبة

 المعلومات

  
2015 

  
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد

 يةالجو
 وشركاؤھا

  
 أنظمة جميع
 الرصد

  
 مليون نصف

  
 غير الموارد
 ةالكافي

 
 

15 

  
وضع رؤية لنظام الرصد 
وتنفيذ خطته، بما في ذلك 

 التوجيھات القنية

  
 العالمي النظام رؤية

) WIGOS (للرصد المتكامل
 ذلك في بما خطته، وتنفيذ

 الفنية التوجيھات

  
 العالمي النظام رؤية

 للرصد المتكامل
)WIGOS (وتنفيذ 

 ذلك في بما خطته،
 التقنية التوجيھات
 المتاحة

  
 في البدء
 التنفيذ

  
2016 

  
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية

 وشركاؤھا

  
 أنظمة جميع
 الرصد

  
 مليون نصف

  
 غير الموارد
للتنفيذ ةالكافي

 
16 

  
 إلمكانية عالمي نظام تنفيذ
 بنظام القياسات تتبع

 في به المعمول الوحدات
 الدولية الوحدات نظام

  
 بنظام تتبعھا يمكن قياسات
 في به المعمول الوحدات

 الدولية الوحدات نظام

  
 البيانات جودة

  
 من تقارير
 مراكز
 البيانات
  العالمية

  
2020 

  
 العالمية المنظمة
 لألرصاد
 الجوية

 وشركاؤھا،
 والمنظمة
 للتوحيد الدولية
) ISO (القياسي
 الدولي والمكتب
 للموازين
 يسوالمقاي

)BIPM( 

  
 أنظمة جميع
 الرصد

  
5 - 10 

 ماليين

  
 غير الموارد
 ةالكافي
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 المحيط – 3

الرقم
 المؤشرات المرجوة اإلنجازات األنشطة 

  التقييم
 القياسات

 اإلطار
 المزني

 أصحاب
 المصلحة

 مع االرتباطات
األخرى األنشطة

/ التكاليف
  سنة
 دوالر
 أمريكي

 المخاطر
 المحتملة

 
 
  

  

 
 

17 

  
 المناخية ياناتالب نظام

 البحرية

  
 البيانات نظام وضع

 البحرية المناخية
)MCDS (إشراف تحت 

 ل التابع الخبراء فريق
 المشتركة الفنية اللجنة
 العالمية المنظمة بين

 واللجنة الجوية لألرصاد
 لعلوم الحكومية الدولية

 بعلوم والمعنية المحيطات
 واألرصاد المحيطات
 البحرية الجوية

)JCOMM  (تستطيع كي 
 السليم بالشكل التعامل)
 اإلطار متطلبات مع

 المناخية للخدمات العالمي
)GFCS (لبيانات بالنسبة 

 واألرصاد المحيطات
 البحرية الجوية

  
 نظام تنفيذ

 المناخية البيانات
 البحرية

)MCDS( 

  
 استعراض

 الفنية اللجنة
 بين المشتركة
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية
 واللجنة
 يةالدول

 الحكومية
 لعلوم

 المحيطات
 والمعنية
 بعلوم

 المحيطات
 واألرصاد
 الجوية
 البحرية

)JCOMM( 

  
سنوات 10

  
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 اللجنة/ الجوية
 الدولية

 الحكومية
 لعلوم

 المحيطات
)IOC( 

  
 المناخ ِعلم لجنة

  
 ألف 30

 دوالر

  
 منخفضة

 
 
 

18 

  
التعامل مع احتياجات رصد 

احلية ودعم المناطق الس
التكيف واإللمام بجوانب 

  
تحديد أولويات الخطط 

 الوطنية واإلقليمية

  
المنشورات 

الخاصة بخطط 
األقاليم والدول 

  
يتم تحديدھا 

بواسطة 
األجھزة 

  
 مستمر

  
البلدان 

الساحلية فريق 
الخبراء 

   
1 - 10 

ماليين 
دوالر 

  
 التعبئة؛
 غياب
 على التنسيق
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االستشارية  والخطط األخرى الضعف 
 الفنية

المعني برصد 
المحيطات 
لألغراض 
 المناخية

 المستوى ًسنويا
 الوطني

 واإلقليمي

 
 

19 
   

 وجودة عدد تحسين
 بالسطح الخاصة المالحظات
 من بالمناخ المتعلق البحري
 الطوعية الرصد سفن

  
 .المالحظات عدد تحسين

  
 كمية زيادة
 تقارير وجودة
 الرصد سفن

.)VOS (الطوعية

  
 توافر
 .ناتالبيا

  
 مستمر

  
 المرافق
 الوطنية
 لألرصاد
 الجوية

 والھيدرولوجيا 
 والخدمات
 مع المناخية
 شركات
 الشحن

   
1 - 10 

 سنويا

 

 
 
 

20 
 

  
ضمان تنسيق المساھمة في 

 األرض لرصد السواتل لجنة
)CEOS(.  
 

 لجميع افتراضية تشكيالت
 األساسية المناخية المتغيرات

)ECV (المحيط لسطح 
 المحيط رصد بأنظمة مقارنة
 الطبيعية المواقع في

  
ً سنويا مستحدثة مخططات

 االلتزامات كفاية لمدى
 رصد بنظام الخاصة

 على القائم المحيطات
 السواتل لجنة من الفضاء
 )CEOS (األرض لرصد

  
 مخططات
 مستحدثة

   
 مستمر

  
 وكاالت
 الفضاء،
 الفنية واللجنة

 بين المشتركة
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 للجنةوا الجوية
 الدولية

 الحكومية
 لعلوم

 المحيطات
 بعلوم والمعنية

 المحيطات
 واألرصاد

  
 العالمي النظام

 للرصد المتكامل
)WIGOS( 

  
1 –  10 

 سنوات

 



45 

 البحرية الجوية
)JCOMM(، 
 النظامو

 لرصد العالمي
 المناخ

)GCOS(، 
 والنظام
 لرصد العالمي

 المحيطات
)GOOS( 

 
 
 

21 
 

  
 نظاملل األساسية الشبكة تنفيذ

 سطح مستوى لرصد العالمي
 )GLOSS (البحر

  
 أو/و إضافية للمد مقاييس
ّمحسنة  محطة 300 لنحو َ
 المد لقياس

  
 وتشغيل تركيب
 للمد مقاييس

  
 البيانات إتاحة
 مستوى عن

 البحر سطح

  
 نھاية

2014 

  
 الوكاالت
 الوطنية
 المعنية

 بالفضاء،
 من والتنسيق
 لنظاما خالل

 لرصد العالمي
 سطح مستوى

 لبحرا
)GLOSS (

 للجنةالتابع 
 الدولية

 الحكومية
 لعلوم

 المحيطات
 بعلوم والمعنية

 المحيطات
 واألرصاد
 البحرية الجوية

)JCOMM( 

   
1 – 10 

 ماليين
 ًسنويا
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 األرض - 4

 رقم

 المؤشرات المرجوة اإلنجازات األنشطة
  التقييم

 المقاييس
 اإلطار
 الزمني

 أصحاب
 المصلحة

 مع االرتباطات
 األخرى األنشطة

/ التكاليف
  سنة
 دوالر
 أمريكي

  المخاطر

 
 
 
 
 

22 

 
إنشاء نماذج أصلية 

للشبكة العالمية لرصد 
األرض لألغراض 

المتعلقة باألنھار الجليدية 
)GTN-GW ( والنظام

العالمي لرصد المياه 
كما ) GGMS(الجوفية 

ھو على بوابة إلكترونية 
لجميع قواعد البيانات 
مية المتعلقة بالشبكة العال

لرصد األرض المتعلقة 
باألنھار الجليدية؛ وتسليم 

المعلومات والنواتج 
المتاحة بسھولة لنظام 

 .المعلومات

  
نموذج أصلي لتشغيل 

لنظام العالمي لرصد ا
  )GGMS(المياه الجوفية 

 
 الدولي المركز يستكملھا
 المياه موارد لتقييم

 )IGRAC (الجوفية

 
 لجنة إلى تقارير

 الھيدرولوجيا
) CHy (نظمةبالم
 اكتمال بشأن

الشبكة  سجالت
العالمية لرصد 

األرض 
لألغراض 

المتعلقة باألنھار 
-GTN(الجليدية 

GW ( التي يحتفظ
بھا النظام 

العالمي لرصد 
المياه الجوفية 

)GGMS( بما ،
في ذلك عدد 

السجالت وعدد 
الدول التي قدمت 
بيانات، وعرض 

بيانات النظام 
ونواتجه على 
  يةالشبكة العنكبوت

  
 البيانات إتاحة
لنظام ا من

العالمي لرصد 
المياه الجوفية 

)GGMS( 

  
2014 

  
IGRAC, in 

cooperation 
with GTN-H 

 الدولي المركز
 موارد لتقييم
 الجوفية المياه

)IGRAC( 
 مع بالتعاون
 العالمية الشبكة
 األرض لرصد

 لألغراض
 المتعلقة

 بالھيدرولوجيا
)GTN-H.( 

  
 -اليونسكو منظمة
 امجالبرن

 الھيدرولوجي
 الدولي

)UNESCO- 

IHP( 

  
1 – 10 

 ماليين

  
 غير موارد
 كافية؛

 سياسات
 البيانات
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 على اعتراف تحقيق

 بالحاجة الوطني المستوى
 البيانات تبادل إلى

 التي الھيدرولوجية
 الشبكات جميع تستخلصھا

 العالمية للشبكة التابعة
 لألغراض األرض لرصد
 رولوجيابالھيد المتعلقة

)GTN-H (وخصوصا ً
 للنظام األساسية الشبكات
 المناخ لرصد العالمي
 لرصد العالمي والنظام
 األرض

)GCOS/GTOS (
 الھيدرولوجية، والشبكات
 النواتج تطوير وتيسير

 المتكاملة الھيدرولوجية
 الشبكات قيمة لتوضيح

 العالمية الھيدرولوجية
 للخدمات والدائمة المنسقة
 المناخية

  
 البيانات لتقاسم اتترتيب

 من الواردة الموثقة
 لألرصاد الوطنية المرافق
 من والھيدرولوجيا الجوية
 بيانات تقاسم أجل

 بطريقة مختارة محطات
 نواتج وتوثيق مؤسسية؛
 الوظيفية البيانات

 العديد أجل من والمتكاملة
ً وخصوصا األغراض من

 على المناخية للخدمات
 الوطني الصعيد

 واإلقليمي

  
 مجموعات عدد

 المتاحة البيانات
 مراكز في

 العالمية؛ البيانات
 نواتج وعدد

 البيانات
 اإليضاحية
 وتوثيق المتاحة؛
 البيانات نواتج

 والطلب المتكاملة
 النواتج ھذه علي

  
 االتصال
 المباشر
 بالمرافق
 الوطنية
 لألرصاد
 الجوية

 والھيدرولوجيا
 والمنظمات

 المعنية
 بأحواض
  .األنھار
 طلبات وتقديم

 على للحصول
 البيانات نواتج
 مختلف من

 مجموعات
 المستخدمين

  
2015 

  
 لشبكةل منسق
 لرصد العالمية
 األرض

 لألغراض
 المتعلقة

 بالھيدرولوجيا
)GTN-H(، 

 والمنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية،

 الشبكاتو
 األساسية
 العالمي للنظام
 المناخ لرصد

)GCOS (
 والنظام
 لرصد العالمي
 األرض

)GTOS(، 
 إحراءو

 مع مشاورات
 في الشركاء
 العالمية الشبكة
 األرض لرصد

 لألغراض
 المتعلقة

 بالھيدرولوجيا
)GTN-H( 

  
 المعني الفريق
 األرض برصد

 والرصدات
 لدورة المتكاملة
 العالمية المياه

)GEO/IGWCO.(

  
1 – 2 

 مليون

  
 غير موارد
 كافية؛

 سياسات
 البيانات
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 )تابع (األرض – 4

 رقم

 المؤشرات المرجوة نجازاتاإل األنشطة
  التقييم

 القياسات
 اإلطار
 الزمني

 المصلحة أصحب
 مع االرتباطات
 األخرى األنشطة

التكاليف
  سنة/

 دوالر
أمريكي

 المخاطر
 المحتملة
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 المجموعة تطوير
 لمواقع الفرعية
 اإليكولوجية البحوث
 األجل الطويل

)LTER (والشبكة 
 تدفقات لرصد العالمية
 الكربون سيدأك ثاني

 والطاقة الماء وبخار
 اإليكولوجية النظم بين

 والغالف األرضية
 ) FLUXNET (الجوي
 مرجعية شبكة إلى

 عن للرصد لمواقع
 عملية استمرار طريق
 وقياس التمويل

 المناخية المتغيرات
 لألرصاد األساسية
 )ECVs (الجوية

  
 الشبكة مواقع تشغيل
 تدفقات لرصد العالمية
 كربونال أكسيد ثاني

 والطاقة الماء وبخار
 اإليكولوجية النظم بين

 والغالف األرضية
 الجوي

  
 تطوير خطة

 وتطبيق
 البروتوكوالت

 الموحدة
 لقياسات

 في المتغيرات
 التدفقات

  
 بيانات توافر
 ثاني تدفقات
 الكربون أكسيد
 الماء وبخار
 بين والطاقة
 النظم

 اإليكولوجية
 األرضية
 والغالف
 الجوي

  
2014 

  
ات الوطنية المعنية منظمال

بالشبكة العالمية لرصد 
تدفقات ثاني أكسيد 

الكربون وبخار الماء 
والطاقة  بين النظم 

اإليكولوجية األرضية 
والغالف الجوي 

)FLUXNET ( والشبكة
الوطنية األمريكية للرصد 

) NEON(اإليكولوجي 
والنظام األوروبي 

المتكامل لرصد الكربون 
)ICOS ( بالتعاون مع

 العامل المعني الفريق
بالمعايرة والتثبت التابع 

للجنة السواتل لرصد 
) CEOS WGCV(األرض 

وفريق تنسيق السواتل 
الخاصة باألرصاد الجوية 

 النظام الفضائي العالمي - 
- GMS(لتوحيد المعايير

GSICS ( والنظام العالمي
 ).GTOS(لرصد األرض 

  
اقتراح بوجوب 

التواصل مع المنظمة 
 العالمية لألرصاد
الجوية والمرافق 
الوطنية لألرصاد 

  الجوية

والھيدرولوجيا  
ومؤسسات البحوث 
 والجامعات، وغيرھا

  
30 – 

100 
 مليون

  
 غير موارد
 كافية؛

 سياسات
 البيانات
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 االحتياجات تقييم

 لقياس الالزمة الوطنية
 للتقييمات ًدعما األنھار
 باألثر الخاصة
 والنظر معه والتكيف

 تلك مالءمة مدى في
 الشبكات

  
 بشأن وطنية تقارير
 الشبكات مالءمة مدى

 الوطنية الھيدرولوجية

  
 تحديد

 االحتياجات
 الوطنية

 واستكشاف
 الخيارات
 للتنفيذ المتاحة

  
 تقييم إجراء
 أساس على

 متطلبات
 المعلومات

 الھيدرولوجية
 الخاصة
 بالقطاع

  
2014 

  
 الوطنية الخدمات

 بالتعاون الھيدرولوجية،
 ھيدرولوجياال لجنة مع

 العالمية للمنظمة التابعة
 WMO (الجوية لألرصاد

Chy (الخبراء وفريق 
 األرض برصد المعني

 المناخية لألغراض
)TOPC( 

  
 الموارد تقييم أنشطة
 بھا تقوم التي المائية
 العالمية المنظمة
 الجوية لألرصاد

  
10 – 
30 

 مليون

  
 غير موارد
 كافية،

 وسياسات
 البيانات
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 )تابع( األرض – 4

 رقم

 المؤشرات المرجوة اإلنجازات األنشطة
  التقييم

 القياسات
 اإلطار
 الزمني

 أصحاب
 المصلحة

 مع االرتباطات
األخرى األنشطة

/ التكاليف
  سنة
 دوالر
 أمريكي

 المخاطر
 المحتملة
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ًتوليد نواتج سنوية توثيقا 
لخصائص وديناميكيات 

الغالف األرضي العالمي 
 250راوح بين باستبانة تت

ً كم، وفقا 1ًمترا و 
للمعايير القياسية المتفق 
ًعليھا دوليا والموضحة 
باألوصاف اإلحصائية 
 الخاص بدرجة الدقة

  
 َالمنتجة النواتج

  
 مجموعة توافر
 بيانات

  
 النواتج توافر

 
2012 

  
أطراف 

الخدمات 
الوطنية 

ومؤسسات 
البحوث 

ووكاالت 
الفضاء 

بالتعاون مع  
ية الشبكة العالم

للغطاء 
األرضي 

)GLCN (
والمراقبة 

العالمية 
لديناميكيات 

الغطاء 
األرضي 
والغابات 

)GOFC-
GOLD (

وفريق رصد 
األرض 

   
 – مليون

10 
 ماليين

  
 غير الموارد
 كافية
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)GEO (
المعني بتتبع 
كربون الغابات
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 رصد نظام مبادرات تنفيذ

 الھيدرولوجية الدورة
)HYCOS (عليه المتفق 
 أحواض ةعشر في

 تعاني أساسية ومناطق
 أجل من المياه ندرة من

 لتطوير المعلومات توفير
 المستدامة المائية الموارد
 .وإدارتھا

  
 لدعم ونواتج معلومات
 المناخ تقلبية مع التكيف
 وتغيره

  
 احتياجات تلبية
 وإدارة تنمية

 األنھار أحواض
 المائية والموارد
 اإلقليمية

  
 المجتمعات
 والقطاعات

 على درةالقا
 الحصول

 موارد على
 تلبي مائية

 احتياجات
 محددة

 
2014 

  
 خدمات
 األرصاد
 الجوية

 والخدمات
 الھيدرولوجية،

 مع بالتعاون
 لجنة

 الھيدرولوجيا
 للمنظمة التابعة
 العالمية
 لألرصاد
 WMO (الجوية

CHy( 

  
 تدعم سوف

 التي المعلومات
 وضع جمعھا يتم

 المناخية النماذج
 والتحليالت
 من والتحقق
 سالمتھا

  
10 - 15 

 مليون

  
 غير الموارد
 كافية

 وسياسات
 البيانات
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 الجليدي الغالف – 5

 المؤشرات المرجوة اإلنجازات األنشطة رقم
  التقييم

 القياسات
 اإلطار
 الزمني

 أصحاب
 المصلحة

 مع االرتباطات
األخرى األنشطة

/ التكاليف
  سنة
 دوالر
 أمريكي

 المخاطر
 المحتملة
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يذ المراقبة العالمية تنف

للغالف الجليدي، وتشمل 
  :العناصر األخرى التالية

  حصر الشبكات
 القائمة

 تطوير وزيادة 
 شبكة واستكمال
 المواقع/ المواقع

 والمواقع/ المرجعية
 المتطورة

  
 المراقبة وتشغيل تنفيذ

 الجليدي للغالف العالمية
)GCW( 

  
 بيانات توافر
 الجليدي الغالف

 بوابة خالل من
 العالمية لمراقبةا

 الجليدي للغالف
)GCW( ونظام 

 المنظمة معلومات
)WIS( 

  
 البيانات
 والنواتج
 المتكاملة
 المتاحة
 لإلطار
 العالمي
 للخدمات
 المناخية
GFCS ( من
 بوابةخالل 
 المراقبة
 العالمية
 للغالف
 الجليدي

)GCW( 
 ونظام

 معلومات
 المنظمة

)WIS(  

  
2015 

  
 أعضاء
 المنظمة
 العالمية

 رصادلأل
 الجوية،
 وجميع

/ المؤسسات
/ الوكاالت

 والتجمعات
 الوطنية
 التي والدولية
 تضطلع

 في بمسؤوليات
 الغالف مجال

 الجليدي

  
 المجاالت جميع

  
2 – 10 

 ماليين

  
 الموارد نقص

 وسياسات
 البيانات
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 رصد مواقع تقوية

 بالثلج المغطاة المناطق
 الثلج عليھا يسقط والتي

 والتأكد ؛عليھا واإلبقاء
 الثلوج بيانات تبادل من

 ھذه ورصد الدولية؛
 نظام خالل من البيانات
 المنظمة معلومات

)WIS(واسترداد ؛ 
 .التاريخية البيانات

  
 المتاحة والنواتج البيانات

 المراقبة بوابة خالل من
 الجليدي للغالف العالمية

)GCW( 

  
 إلى البيانات تقديم

 المحفوظات
 الوطنية،
 ناتالبيا وخدمات
 واألجھزة العالمية
 مثل الدولية،
 العالمي المركز

 الھطول لمناخيات
)GPCC.( 

  
 المراقبة بوابة

 العالمية
 للغالف
 الجليدي

)GCW( 
 ونظام

 معلومات
 المنظمة

)WIS( 

  
2015 

  
 المرافق
 الوطنية
 لألرصاد
 الجوية

 والھيدرولوجيا
 ووكاالت
 البحوث،
 مع بالتعاون
 المراقبة
 العالمية
 للغالف

 التابعة ليديالج
 للمنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 WMO (الجوية

GCW (
 والبرنامج
 العالمي
 للبحوث
 المناخية

)WCRP(، مع 
 على الحصول
 فريق مشورة
 الخبراء
 برصد المعني
 األرض

 لألغراض

  
 الغالف مجال
 ومجال يالجو

 األرض

  
1 -  10 

 ماليين

  
 الموارد نقص

 وسياسات
 البيانات
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 المناخية
)AOPC (

 والشبكة
 لرصد العالمية
 األرض

 لألغراض
 المتعلقة

 بالھيدرولوجيا
)GTN-H( 
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 رصد مواقع على الحفاظ
 الحالية الجليدية األنھار
 إضافية مواقع وإضافة
 التحتية البنية وتوفير
 شحيحة للمناطق الالزمة

 ذلك في بما المعلومات
 وإفريقيا الجنوبية أمريكا
 الھيمااليا وجبال

 وإسناد ونيوزيالندا؛
 لقياسات الجودة مستويات
 الطويلة الشاملة التوازن
 حصر واستكمال المدى
 باألنھار الخاصة البيانات
 على المعتمدة الجليدية
 في الصناعية األقمار
 الرئيسية المناطق

  
 والنواتج البيانات توافر
 المراقبة بوابة خالل من

 الجليدي للغالف العالمية
)GCW( 

  
 قاعدة اكتمال
 التي اتالبيان
 الخدمة بھا تحتفظ
 لرصد العالمية
 الجليدية األنھار

)WGMS( 

  
 المراقبة بوابة

 العالمية
 للغالف
 الجليدي

)GCW (
 ونظام

 معلومات
 المنظمة

)WIS( 

  
2015 

  
 الخدمات
 والوكاالت
 الوطنية

 مع لألطراف،
 الدولي التنسيق

 خالل من
 العالمية الشبكة
 األرض لرصد

 لألغراض
 المتعلقة
 رباألنھا
 الجليدية

)GTN-G(، 
 في واألطراف

 العالمية الخدمة
 األنھار لرصد
 الجليدية

)WGMS(، 
 والقياسات
 للجليد العالمية

  
 الغالف مجال

 الجوي،
 الفوالغ

 األرضي

  
10 – 30 

 مليون

  
 الموارد نقص

 وسياسات
 البيانات
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 من األرضي
 الفضاء

)GLIMS(، 
 والمركز
 الوطني
 الثلج لبيانات
 والجليد

)NSIDC(، 
 والمراقبة
 العالمية
 للغالف
 التابعة الجليدي
 للمنظمة

)GCW( 
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 قياسات استمرارية ضمان
 المواقع في الجليد

 فجوات وسد الطبيعية
 المھمة القياس

  
 والنواتج البيانات توافر
 المراقبة بوابة خالل من

 الجليدي للغالف العالمية
)GCW( 

  
 المتكامل التقييم
 الغطاء لتغير

 قديموت الجليدي
 خالل من الدعم
 من التحقق
 .الرصد عمليات

  
 المراقبة بوابة

 العالمية
 للغالف
 الجليدي

)GCW (
 ونظام

 معلومات
  المنظمة

)WIS( 

  
2015 

  
 األطراف
 مع العاملة
 الدولية الرابطة
 الغالف لعلوم

 الجليدي
)IACS(، 
 العلمية اللجنةو

 الدولية
 للمناطق
 القطبية
 الشمالية

)IASC(، 
 اخالمن مشروع
 والغالف
 الجليدي

  
 الغالف مجال

 ومجال الجوي،
 األرض

  
10 – 30 

 مليون

  
 التمويل نقص
 الالزم
 للبحوث
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 البرنامج(
 للحوث العالمي
 )المناخية

)WCRP 

CliC( 
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 اآلبار استمرارية ضمان

 العالمية للشبكة االختبارية
 لألغراض األرض لرصد
 الصقيعية بالتربة المتعلقة

)GTN-P (ًحاليا دةالموجو 
 النشطة الطبقة وشبكات
 المواقع مستوى ورفع
 مواقع "وبناء الحالية
 في والشروع" مرجعية
 خاصة شبكة تشغيل
 للتربة الحرارة بدرجة
 محطات في الجليدية
 الجوية األرصاد

  
 والنواتج البيانات توافر
 المراقبة بوابة خالل من

 الجليدي للغالف العالمية
)GCW( 

  
 المواقع عدد
 دامةالمست

 قاعدة واكتمال
 البيانات

  
 المراقبة بوابة

 العالمية
 للغالف
 الجليدي

)GCW (
 ونظام

 معلومات
  المنظمة

)WIS( 

  
2015 

  
 أطراف
 الخدمات
/ الوطنية
 مؤسسات
 البحوث
 التربة ورابطة
 الصقيعية
. الدولية

)IPA/GTN-P (
 والمراقبة
 العالمية
 للغالف
 التابعة الجليدي
 للمنظمة

)WMO 

GCW( 

  
 الغالف مجال
 ومجال الجوي
 األرض

  
10 – 30 

 مليون

  
الموارد نقص
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 بيانات معالجة إعادة

 التاريخية السواتل
 الجليد سجالت لمواءمة
 وخصائص البحري
 عمليات وتيسير. الثلوج
 النواتج مع المقارنة
 المشابھة

  
 المناخية البيانات سجالت
 الجليد بكمية الخاصة
 ُوسمكه وتركيزه البحري
 الغطاء وكمية كتهوحر

 من يعادلھا وما الجليدي
 المياه

  
 سجالت عدد

 المناخية البيانات
)CDRs (من 

 الساتلية األنظمة
 المختلفة

  
 المراقبة
 العالمية
 للغالف
 الجليدي

)GCW (
 والنظام
 العالمي
 للبيانات

  
2015 

  
 وكاالت
 السواتل،
 وأعضاء
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية،

  
 الغالف مجاالت
 الجوي

 والمجاالت
 األرضية

 محيطيةوال

  
5 – 10 

 ماليين

  
 استمرار
 السجالت
 الساتلية
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 والھيئات
 العلمية
 مثل الدولية،
 البرنامج
 العالمي
 للبحوث
 المناخية

)WCRP(، 
 والنظام
 لرصد العالمي
 المناخ

)GCOS (
 العلمية واللجنة
 ببحوث المعنية
 المنطقة
 القطبية
 الشمالية

)IASC(، 
 العلمية وللجنة
 ببحوث المعنية
 المنطقة
 القطبية
 الجنوبية

)SCAR( 
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 المناخي النظام مراقبة – 6

 المؤشرات المرجوة اإلنجازات النشاط رقم
  التقييم

 القياسات
 اإلطار
 الزمني

 أصحاب
 المصلحة

 مع االرتباطات
األخرى األنشطة

/ التكاليف
  سنة
 دوالر
 أمريكي

 المخاطر
 المحتملة
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 من كبيرة كميات استرجاع
 مع ورقمنتھا، البيانات
 من الواردة البيانات إدماج
 المجتمعية الرصد شبكات

  
 الشروع في تنفيذ

 لتسريع وآليات مبادرات
 البيانات استعادة عملية

  .ورقمنتھا
 
 بناء القدرة على إدارة -

نظام إدارة قواعد بيانات 
المناخ العالمي على 

 أساس المبادرات الحالية

  
ية النسبة المئو

لـسجالت المناخ 
التي أمكن 
استردادھا 
خط (ورقمنتھا 
 )2012األساس 

  
تدفق البيانات 
المناخية على 

مراكز 
البيانات 
الوطنية 

واإلقليمية 
 والعالمية 

  
2030 

  
لجنة علم المناخ 

)CCl ( والنظام
العالمي لرصد 

المناخ 
)GCOS (

ولجنة النظم 
األساسية 

)CBS ( ولجنة
الھيدرولوجيا 

)CHy(نة  ولج
األرصاد 

الجوية 
الزراعية 

)CAgm (
واالتحادات 

) Ras(اإلقليمية 
وجميع أعضاء 

المركز 
األفريقي 
لتطبيقات 
األرصاد 

الجوية 

  
أنظمة إدارة 

البيانات المناخية 
)CDMSs( ،

ونظام معلومات 
عالمية المنظمة ال

لألرصاد الجوية 
التابع لمراكز 

جمع البيانات أو 
النتائج 

)DCPCs (
ونظام معلومات 

الخدمات 
المناخية 

)CSIS (
وبرنامج عمل 

 نيروبي

  
 ألف 400
 ًسنويا

  
توافر 

االعتمادات 
 المالية
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ألغراض 
التنمية 

)ACMAD (
والمراكز 
المناخية 

اإلقليمية، 
وبرنامج المناخ 
من أجل التنمية 

 في إفريقيا
)CLIMDEV (

وخطة التنفيذ 
الخاصة بالنظام 
 العالمي لرصد
ًالمناخ دعما 

التفاقية األمم 
المتحدة 

اإلطارية، 
وبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة، 
ومبادرة إنقاذ 

البيانات 
المناخية في 
منطقة البحر 

المتوسط 
)MEDARE (

واستعادة 
رصدات 

دوران الغالف 
الجوي فوق 

األرض 
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)ACRE( 
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 على مستدامة قدرة إيجاد
 العالمي، المناخ تحليل

 والتعاون التنسيق وضمان
 المعنية المراكز بين

 التحليالت بإجراء

  
 أساس على التحليل إعادة

 العمليات

  
 إعادة مراكز
 التي التحليل
 برامج بھا توجد
 األجل طويلة
 ومنسقة

  
 التدفق
 الدوري
 تحسين لنواتج
 الجودة
 وتوسيع
 المجال

  
2014، 

 في والتوسع
 عمليات
 إعادة
 التحليل
 شنة بحلول
2016 

  
 الھيئات
 الوطنية
 والدولية

   
10 – 30 

 مليون
 البلدان(

 المتقدمة
 ً)أساسا

  
توافر 

االعتمادات 
 المالية
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 مجموعات ونشر توفير
 البيانات من جديدة ونواتج

 ذلك في بما المناخية،
 إلى المستندة البيانات
 والمستندة األصلية المواقع
 الفضاء إلى

  
 التحديث السنوي -

لسجالت الطقس العالمية؛
 نواتج جديدة منھا -

ات الرصد من  بيان
 الفضاء

  
/ ِّالمنفذة البلدان

 لھذه المستخدمة
 النواتج

  
 التي البيانات
 تتلقاھا
 المنظمة
 العالمية
 لألرصاد
 الجوية،
 ومراكز
 البيانات
 العالمية

)WDCs(، 
 ومراكز
 المناخ

 اإلقليمية
)RCCs (

 والمرافق
 الوطنية
 لألرصاد
 الجوية

والھيدرولوجيا

  
2016 

  
 علم لجنة
 ،)CCl (المناخ
 والنظام
 لرصد العالمي
 المناخ

)GCOS(، 
 النظم ولجنة

 األساسية
)CBS( ،

وجميع أعضاء 
 القطاعات 
 ذات األساسية
 األولوية

  
 معلومات نظام

 الخدمات
 المناخية،

)CSIS(، 
 وبرنامج
 مع التواصل

 المستخدمين
)UIP(، وأنظمة 

 البيانات إدارة
 المناخية

)CDMSs( 

  
 ألف 80

  
 التزامات
 األعضاء

                   



61 

 
 
 

37 

 رصد تحسين من التأكد
 المناخية الظواھر
 وآثارھا المتطرفة،
 واالقتصادية االجتماعية
 الخاصة البيانات وقواعد

 ًدعما المناخية بالمخاطر
 الخاصة المبكرة إلنذارات
 بالمناخ

 بيانات قواعد إنشاء
 بشأن ووطنية إقليمية
 المتطرف الطقس

 المناخية واألحداث

 قواعد عدد
 لخاصةا البيانات
 الطقس بظواھر
 والمناخ
 لدى المتطرفة
 المناخ مراكز
 اإلقليمية

)RCCs (
 والمرافق
 الوطنية
 الجوية لألرصاد

 والھيدرولوجيا

 من تقارير
 البلدان
 ومراكز
 المناخ

 اإلقليمية
)RCCs(، 

 والمرافق
 الوطنية
 لألرصاد
 الجوية

والھيدرولوجيا

 ِعلم لجنة 2020
 ،)CCl (المناخ
 النظم ولجنة

 األساسية
)CBS( ،

واالتحادات 
اإلقليمية، 

وجميع أعضاء 
المنظمة 
العالمية 

لألرصاد 
 الجوية

 معلومات نظام
 الخدمات
 المناخية،

)CSIS(، 
 وبرنامج
 مع التواصل

 المستخدمين
)UIP(، وبرنامج 

 نيروبي عمل

 نقصألف 140
 االعتمادات

 المالية،
 والھياكل
 التنظيمية،
 والخواص
 التشغيلية
 قللمراف
 الوطنية
 لألرصاد
 الجوية

والھيدرولوجيا
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   حالة تنفيذ الشبكات والفجوات التي أمكن تحديدھا الجدول 

  

 الجوي الغالف

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 درجة
 الحرارة

  
 السطحية الشبكة
 العالمي للنظام
 المناخ لمراقبة

)GCOS() من فرع 
 السطحية الشبكات
 لنظام الشاملة
) العالمي الرصد

)WWW/GOS(  
  

 الشبكات جميع
 الشاملة السطحية
 الرصد لنظام

 العالمي
)WWW/GOS(  
  

  العوامات والسفن
  

  

  
 الوطنية الشبكات

  
% 80 حوالي ولكن المحطات، عدد من% 95 عن نسبتھا تقل ال النشطة المحطات

  .مناخية بمعلومات تقارير يرسل فقط
  
  
  
  
  
  
  

 والبيانات المناخية، لألغراضً بأكملھا الشبكة من بيانات توفير إلى التنفيذ يحتاج
  .وافية غير البالد من كثير من الواردة

  
  
  
  

 إلى باإلضافة العالم، مستوى على الجوية األرصاد لرصد عوامة 200 من أكثر
 الھادئ المحيط في اكتملت التي (المدارية المناطق في الثابتة العائمة المحطات شبكة

 400 على يزيد وما). الھندي المحيط في% 50 بنسبة ومكتملة األطلسي والمحيط
 أي) ( VOS  (الطوعية الرصد سفن فئة من المناخ مجال في طوعية رصد سفينة

20(% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سطح حرارة درجة
 تحت األشعة (البحر

 الحمراء،
 لھا) والمايكروويف

 تحليل على قوي تأثير
 الھواء حرارة درجة
 المحيط فوق

  
 تشغيلي دعم
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 انظر (اإلضافية
 الخاص القسم أيضا

 بالمحيطات
 المناخية والمتغيرات
 لحرارة األساسية
) البحر سطح

)ECV( 

 الضغط

  
 السطحية الشبكة
 العالمي للنظام
 فرع (المناخ لمراقبة
 السطحية للشبكات
 لنظام التحليلية
  )العالمي الرصد

  
 بكاتالش جميع

 الشاملة السطحية
 الرصد لنظام

  العالمي
 

 محلية شبكات
  إضافية

 
 .والسفن العوامات

 الجزء انظر(
 بسطح الخاص
 )المحيط

  
% 80 حوالي ولكن ، المحطات عدد من% 95 عن نسبتھا تقل ال النشطة المحطات

  .مناخية بمعلومات تقارير يرسل فقط
  
  
  
  
  

  .البحر سطح مستوى متوسط إلى الضغط خفض طرق بين التضارب بعض

  

  
  .مناخية لدراسات إلجراء مؤھلة غير الوطنية الشبكات بعض

  
 اكتمال. ببارومترات 1250 عددھا البالغ العائمة المحطات من% 50 تزويد تم

 الھادئ المحيط في المدارية المناطق في الثابتة العائمة للمحطات العالمية الشبكة
 اكتملتو. الھندي بالمحيط العائمة المحطات من% 50 نسبة واكتمال واألطلسي

 المناخ جودة عن بيانات وتقدم. %34 بنسبة العالمية الثابتة العائمة المحطات شبكة
 الرصد سفن فئة من المناخ مجال في طوعية رصد سفينة 400 على يربو ما

 جيد تغطية مدى ذات الجليد على العائمة المحطات%). 20 أي) ( VOS  (الطوعية
 الجزء وباستثناء ،)وحدة 72 (بالجليد المغطاة المناطق في شماليال القطب في

 شبكة على المحافظة أمام كبيرا ًتحديا الجليد انحسار يمثل اآلسيوي األوروبي
 الجنوبي القطب أنحاء في الجليد عوامات ُنشرت وقد العوامات؛

  



64 

  
 )تابع (الجوي الغالف

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل ياناتب

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 سرعة
 اتجاه/ الرياح
 الرياح

  
 السطحية الشبكة
 العالمي للنظام
 المناخ لمراقبة

)GCOS) (جميع 
 السطحية الشبكات
 لنظام الشاملة
) العالمي الرصد

)WWW/GOS(  
 

 السطحية الشبكات
 لنظام الشاملة
 العالمي الرصد

)WWW/GOS(  
 

 وطنية شبكات
  إضافية

 
 .والسفن واماتالع
 الجزء انظر(

 بسطح الخاص
 )المحيط

  
َلم تضف الرياح حتى اآلن إلى النظام العالمي لرصد المناخ  ُ)GSN(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في المدارية المناطق في الثابتة العائمة للمحطات العالمية الشبكة تنفيذ اكتمل
 واكتملت. يالھند المحيط في% 50 وبنسبة األطلسي؛ والمحيط الھادئ المحيط
 عن بيانات ويقدم%. 34 بنسبةً عالميا الموزعة المرجعية الثابتة المحطات شبكة
 سفن فئة من المناخ مجال في طوعية رصد سفينة 400 على يربو ما المناخ جودة
 مدى ذات الجليد على العائمة المحطاتو%). 20 أي) ( VOS  (الطوعية الرصد
 وباستثناء ،)وحدة 72 (بالجليد المغطاة اطقالمن في الشمالي القطب في جيد تغطية
ًتحديا كبيرا الجليد انحسار يمثل اآلسيوي األوروبي الجزء  على المحافظة أمام ً
 الجنوبي القطب أنحاء في الجليد عوامات ُنشرت وقد العوامات؛ شبكة

  
  التشتت مقياس

  
  
  
  
  
  
  
  

 متناھية الموجات
 غير القصر
 سرعة في الفاعلة
  الرياح

  
 لقياسا أجھزة

 االستقطابي
 متناھية للموجات
 لتحديد القصر
 الرياح متجھات

  
 مؤكد غير تشغيل استمرار

 قياس أجھزة من لمجموعتين
 التشتت
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 الھطول

  
 السطحية الشبكة
 العالمي للنظام
 المناخ لمراقبة

)GCOS ()فرع 
 السطحية للشبكات
 لنظام التحليلية
  )العالمي الرصد

  
 الشبكات جميع

 ملةالشا السطحية
 الرصد لنظام

  العالمي
 

 وطنية شبكات
 لقياس إضافية
 الجوية األرصاد

 والھيدرولوجية
  زريةج وشبكات

 
 رادار شبكات
 السطح على مرتكزة

 
 العوامات

  
% 80 حوالي ولكن المحطات، عدد من% 95 عن نسبتھا تقل ال النشطة المحطات

  مناخية بمعلومات تقارير يرسل فقط
  
  
  
  
  
  

  التقارير كمية تتغير كما تالبيانا جودة تتغير
  
  
  
  

 األمطار، كمية لتحديد االستبانة عالية وطنية شبكات بتشغيل البلدان معظم تقوم
  التأخير من فترة بعد متاحة تكون أو دوليا متاحة غير تكون ما غالبا البيانات ولكن

  
  
  
  
  العينات أخذ في ومكانية زمانية قيود وھناك ً،عالميا الرادار بيانات تبادل يتم ال
  
  

 الثابتة العائمة المحطات شبكة إلى باإلضافة العالمي المستوى على للرصد عوامة 200 على يزيد ما يوجد
 )الھندي المحيط في% 50 وبنسبة األطلسي والمحيط الھادئ المحيط في اكتملت (المدارية المناطق في
 

 

  
 موجات

 المايكروويف
 الفاعلة،  غير

 باألشعة والمرئية
 في اءالحمر تحت

 العالمي الرصد
  )GEO (لألرض

 
 سقوط قياس رادار

 األمطار

  
  المناخية للتطبيقات عليا أولوية

 
 سقوط رادارات تشغيل استمرار
 قيود وھناك مؤكد، غير األمطار
 العينات أخذ في ومكانية زمانية
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 )تابع (الجوي الغالف

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات
 شاركةالم

 التنفيذ حالة

 الماء بخار

  
 السطحية الشبكة
 العالمي للنظام
 المناخ لمراقبة

)GCOS) (فرع 
 السطحية للشبكات
 لنظام التحليلية
  )العالمي الرصد

 
 والمحطات السفن
 الثابتة العائمة

  
  ُيرصد ال ولكنه المناخ، تقارير في فقطً جزئيا المياه بخار أضيف

  
  
  
  
  
  
 
 في الثابتة العائمة المحطات شبكة زائد ًعالميا رصد مةعوا 200 على يزيد ما

 بنسبة ومكتملة األطلنطي والمحيط الھادي المحيط في المكتملة (المدارية المناطق
 سفينة 400 على يربو ما المناخ جودة عن بيانات ويقدم). الھندي المحيط في% 50

 %)20 أي) ( VOS  (الطوعية الرصد سفن فئة من المناخ مجال في طوعية رصد

 
 

 

 ميزانية
 عند االشعاع
األرض سطح

  
 اإلشعاع شبكة

 المرجعية السطحي
)BSRN(  
 

 السطحية الشبكات
 لنظام التحليلية
 العالمي الرصد

)WWW/GOS(  
 

 وطنية شبكات
  إضافية

  
  استمراريتھا وضمان تغطيتھا توسيع ينبغي ولكن الجودة، عالية بيانات

 
  
  

  المناخية األغراض تلبيان ال لروتينيةا اإلشعاع بيانات وتغطية جودة
 
  
  
  

 الوطنية الشبكات في الجودة عالية البيانات محدودية

  
 ميزانية مشروع
 السطحي االشعاع
 للتجربة التابع

 المتعلقة العالمية
 الطاقة بدورة
)GEWEX (والماء

  
  السواتل من الشمسية الطاقة

  
 طويلة لإلشعاعات بالنسبة
 سواتلال بيانات تستخدم الموجة،
 وعلى السحب، بارامترات لتقدير
 مجاالت تؤخذ العموم وجه

 من القريبة الحرارية الديناميكا
 العددي التنبؤ نماذج من السطح
 )NWP (الطقس بأحوال
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 حرارة رجةد
 الھواء
 العلوي

  
 المسابير شبكة

 في الالسلكية
 السطحية الشبكات
 التابعة التحليلية
 الرصد لنظام

 العالمي
)WWW/GOS) (بما 
 الھواء شبكة ذلك في

 النظام في العلوي
 لمراقبة العالمي
 -) GCOS (المناخ
 العالمي النظام
) المناخ لرصد

)GUAN(  
  

Commercial 
aircraft. 
  التجارية الطائرات

  
ASAP ships 

 برنامج سفن
 القياسات

 للھواء األتوماتيكية
 على من العلوي
 )ASAP (السفن متن

  

  
تقارير ) GUAN( النظام العالمي لرصد المناخ من محطات% 90تقدم حوالي 

 منتظمة
   منتظمةتقارير المحطات من% 71 حوالي تقدم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مسارات على تقتصر ولكنھا عالية قيمة ذات الطائرات رصد عمليات تعد

  المطارات من القريبة األماكن باستثناء بعينھا ومستويات
 
  

 األطلسي حيطالم شمال في أغلبھا السنة، في سجل 6000

  
مسابير تعمل 

بالموجات متناھية 
  القصر

 
 الراديوي السبر
  )GNSS (للنظام

 
مسابير تعمل 
باألشعة تحت 

 الحمراء

  
 استمرارية ضمان إلى حاجة ھناك

 الشبيھة المشعة الموجات
 القصر المتناھية بالموجات

)MSU(  
 

ضمان استمرارية النظام العالمي 
للسواتل ألغراض المالحة وتوفير 
 احتياجات تحديد المسار والتشغيل
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 )تابع (الجوي الغالف

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 

 التنفيذ حالة

 سرعة
 رياح واتجاه
 الھواء
 العلوي

  
 المسابير شبكة

 في الراديوية
 السطحية الشبكات
 التابعة التحليلية
 الرصد لنظام

 WWW (العالمي

/GOS() تشمل 
 العلوي الھواء شبكة
 العالمي النظام في

 - المناخ لمراقبة
 العالمي النظام
) المناخ لرصد

)GCOS(  
 

 سقوط قياس رادار
  األمطار

 
  التجارية الطائرات

 
 برنامج سفن

 القياسات
للھواءاألتوماتيكية

  
تقارير ) GUAN(د المناخ من محطات النظام العالمي لرص% 90تقدم حوالي 

  منتظمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   منتظمةتقارير المحطات من% 71 حوالي تقدم
  
  
  عالميا الرادار بيانات ُتوزع ال
  

تعد عمليات رصد الطائرات ذات قيمة عالية ولكنھا تقتصر على مسارات 
  ومستويات بعينھا باستثناء األماكن القريبة من المطارات

 

  
 مرئية موجات
 حمراء وتحت

 حركة لمتجھات(
) الجوي الغالف
 لمدارات بالنسبة
 الثابتة السواتل
 لألرض بالنسبة
  والقطبية
Lidar    

Lidar) مسبار 
 )ضوئي

  
 القطبية الرياح بعض استمرار
  للخطر معرض

 
 المتعلقة البعثة بيانات انتظار في

 الجوي الغالف بديناميكيات
)ADM-Aeolus (نية توجد وال 

 الستمرارھا
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 على من العلوي
 )ASAP (السفن متن

 

 ا في المحيط األطلسي سجل في العام أغلبھ6000

 الماء بخار
 الھواء في

 العلوي

  
 مرجعية شبكة

 عالية لمسابير
 وعالية الجودة
 شبكة (االرتفاع
 العلوي الھواء

  )المرجعية
 

 المسابير شبكة
 في الراديوية
 السطحية الشبكات
 التابعة التحليلية
 الرصد لنظام

 العالمي
)WWW/GOS (
 الھواء شبكة تشمل(
 النظام في لويالع

 لمراقبة العالمي
 النظام - المناخ
 لرصد العالمي
  )GCOS) (المناخ

 
 قائمة استقبال شبكة
 األرض على

 النظام لبيانات
 للسواتل العالمي

  
 الراديوية المسابير من مرجعية شبكة إنشاء وراء سعيا الدولي التعاون استمرار
  السفلى والستراتوسفير العليا التروبوسفير طبقات في الرطوبة لقياس عيةالمرج

 
  
  
  
  

 لألغراض كافية غير تزال ال ولكنھا الماء، بخار قياسات دقة في تحسن ھناك
  السفلى والستراتوسفير العليا التروبوسفير طبقات في المناخية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للبيانات أوسع عالمي لتبادل حاجة ھناك
 
  
  

  
 التصوير أجھزة

 تعمل ومسابير
 بالمايكروويف،

 تعمل ومسابير
 تحت باألشعة
  الحمراء

 
 الراديوي السبر
 العالمي للنظام
 ألغراض للسواتل
  )GNSS (المالحة

 
 تعمل مسابير
 تحت ةباألشع
 الحمراء

  والمايكروويف
 

 الطيفي والمقياس
  الشمسي لالستتار

 
 لألرض صور
 القريبة باألشعة

 تحت األشعة من
 الحمراء

  
 المسابير استمرارية ضمان

 تعمل التي التشغيلية
 تحت واألشعة بالمايكروويف

  الحمراء؛
 

 استمرارية من التأكد عدم
 تعمل التي بالمسابير التصوير

  بالمايكروويف؛
 

 البحوث استمرارية من التأكد عدم
 للسواتل العالمي والنظام الساتلية

 ).GNSS (المالحة ألغراض
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 المالحة ألغراض
(GNSS)   

 
 التجارية الطائرات

 الطائرات: مثل
 والطائرات النفاثة
 خدمة في العاملة
 العالمي النظام
  )IAGOS (للرصد

 اكتشاف كةشب
 تركيب تغيرات
 الجوي الغالف
 جھاز باستعمال
 ليدار وجھاز رامان
 من وغيرھا
 تعمل التي األدوات

  بالمايكروويف
 

 القياسات برنامج
 للھواء األتوماتيكية

 على من العلوي
)ASAP (السفن متن

  
  
  
  مفيدة الطائرات طريق عن البيانات تكون قد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األطلسي المحيط شمال في أغلبھا السنة، في سجل 6000
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 )تابع (الجوي الغالف

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 خواص
 السحب

  
 السطحي الرصد شبكة (السطحي الرصد
 المناخ لرصد العالمي للنظام التابعة

)GSN(، في الراديوية المسابير شبكةو 
 لنظام التابعة التحليلية السطحية الشبكات
 وسفن ،)WWW/GOS (العالمي الرصد
  ))VOS (الطوعية الرصد

 
 الليدار وأجھزة السحب رادار أجھزة

  
 غير ولكنھا تاريخية سجالت للسحب السطحي الرصد يوفر

 المطلوب ومن لقلق،لً مصدرا االستمرارية وتمثل مؤكدة،
  السحب بيانات تجھيز إعادة

 
  
  
  

 .البحوث على قائمة شبكات

  
 تحت إشعاعات
 حمراء

 مرئية ومايكروويف
 الثابتة السواتل من

 في لألرض بالنسبة
  القطبي؛ المدار

 
 رادار أجھزة
 وأجھزة السحب
 )أبحاث (الليدار

  
 درجات قياس عمليات تشغيل
 السحب، أعلى الحرارة

 ميكروفيزيائية،ال والخصائص
 والتغطية

 ميزانية
 اإلشعاع
 األرضي

    
 الموجات إشعاع

 والطويلة القصيرة
 اإلشعاع ومجموع
  الشمسي

 
توفر القياسات 

التي تجريھا 
السواتل الثابتة 

بالنسبة لألرض 
لتقدير ميزانية 

بيانات . اإلشعاع
عريضة النطاق 
 وعالية االستبانة

  
من األمور بالغة األھمية ضمان 

تمرارية والمعايرة الجيدة االس
 للقياسات

 
وستقدم الشراكة الوطنية في 

)/ NPP(سواتل المدار القطبي 
النظام المشترك للسواتل القطبية 

)JPSS ( سجالت شبيھة بنظام
دراسة الطاقة اإلشعاعية للسحب 

 .2010ًواألرض ابتداء من 
  

تجربة ميزانية االشعاع األرضي 
 مفيدة لدراسات المعالجة ولكن ال

  .توجد أدوات للمتابعة
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 األوزون

  
المراقبة العالمية للغالف الجوي التابعة 

للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
)WMO GAW ( والنظام العالمي لرصد

وشبكة خط األساس ) GCOS(المناخ 
شبكة الھيئات  (األوزونالعالمية لملف 

  المعنية بسبر األوزون، وتشمل اإلدارة

الجوية    ة للمالحة الوطنية األمريكي 
ومسابر األوزون ) NASA(والفضاء 

اإلضافية لنصف الكرة األرضية الجنوبي 
)SHADOZ( وشبكة اكتشاف تغيرات ،

  ))NDACC(تركيب الغالف الجوي 
 

 مجموع لرصد العالمية األساس خط شبكة
 العالمية للمنظمة التابعة األوزون
 لرصد العالمي والنظام الجوية، لألرصاد
 للغالف العالمية المراقبة وبرنامج ،المناخ
 عدا (األوزون أعمدة شبكة (الجوي
 ملف وشبكات) وبريور دوبسن محطات
  )).األوزون مسابير (األوزون

  
شبكة اكتشاف تغيرات تركيب الغالف 

 )NDACC(الجوي 

  
  المختبرة البالون مسابير شبكات

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 على مرتكزةال الكلية لألعمدة المختبرة التشغيلية الشبكة
  األرض
 .التشغيلية البيانات إدارة

  
مسابير النظير 
والفرع لألشعة 
  فوق البنفسجية

 
مسابير النظير 
باألشعة تحت 

  الحمراء
 

مسابر الفرع 
لألشعة تحت 

الحمراء 
 .والمتوسطة

  
 ألعمدة التشغيلي االستمرار
  األوزون؛

 
 للتشغيل اآلن حتى خطط توجد ال
 سبةبالن المستقبل في البحوث أو

 سنة بعد العالية الرأسية لالستبانة
2015. 
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 )تابع (الجوي الغالف

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 أكسيد ثاني
 الكربون

 أكسيد لثاني العالمية المراقبة شبكة
 مساھمة (الجوي الغالف في الكربون
 أكسيد لثاني الشاملة الشبكة في كبيرة

 المناخي الرصد نظام ضمن الكربون
  :من وتتكون ،))GCOS (العالمي
 الجوي للغالف العالمية المراقبة شبكة

)GAW(  
 التابعة السطح لمراقبة المستمرة الشبكة
 الجوية، لألرصاد العالمية للمنظمة
  .)GAW (المناخ لرصد العالمي والنظام

 
 التابعة السطح من عينات أخذ شبكة
 الجوية، لألرصاد العالمية نظمةللم

  ).GAW (المناخ لرصد العالمي والنظام
 

 كيمياء مراقبة (جوا المحمولة العينات
 ، CARIBIC  مثل (الجوي الغالف

  )) CONTRAIL و
 

 مطياف (الكلي الكربون عمود رصد شبكة
 الحمراء تحت باألشعة فورييه ّمحول
 )األرض على المرتكز

  ةالتشغيلي البيانات إدارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محدودة تشغيل طائرات
  
  
  
  
  
  
  

 التشغيل مرحلة َدخل

 األشعة مقياس
 الحمراء تحت

 الموجي بالطول
 واألشعة القصير
 الحمراء تحت
 االستبانة عالية

 التشغيلية األدوات استمرارية
 غير كانت وإن الحمراء تحت

  ومحدودة؛ ناضجة
 

 مكرسة بعثة 2009 في انطلقت
 نواتج رلتوفي الساتلية للبحوث
 الساتل مشروع (أفضل عالمية

 الدفيئة غازات لرصد المخصص
)GOSAT((، حاجة ھناك ولكن 

 ھذه مثل استمرار لضمان
 الحمراء تحت لألشعة القياسات
 )SWIR (القصيرة

 الميثان غاز
 وغازات
 االحتباس
 الحراري

 الجوي للغالف العالمية المراقبة شبكة
)GAW (غاز لمراقبة للمنظمة تابعةال 

 كبيرة مساھمة( الجوي الغالف في الميثان
 الميثان غاز لمراقبة الشاملة الشبكة في

  .التشغيلية البيانات إدارة
 
 الجوي للغالف العالمية المراقبة شبكة برنامج في ساھمةالم
)GAW(للبيانات التشغيلية اإلدارة ؛.  

مسابير نادر التي 
تعمل باألشعة 
  .تحت الحمراء

 

 الميثان لغاز الساتلية القياسات
 وھي حالنض مرحلة من تقترب
 وال. التشغيلية السواتل من جزء
 في االستمرار مدى تحديد من بد
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 التي األخرى
 لفترت تستمر
 طويلة

 المناخ لرصد العالمي النظام ضمن
)GCOS((، من تتكون:  
 

 التابعة المتواصل السطحي الرصد شبكة
 الجوي للغالف العالمية المراقبة لشبكة

)GAW.(  
 

 التابعة السطح نم العينات أخذ شبكة
 الجوي للغالف العالمية المراقبة لشبكة

)GAW.(  
 

  بغازات   الخاصة   المتقدمة   العالمية   التجربة 
 مراقبة وأنظمة) AGAGE(  الجوي   الغالف 

 أوروبا في المھلجنة الدفيئة غازات
)SOGE (إرفين في كاليفورنيا وجامعة 

  .األمريكية المتحدة بالواليات
 

 كيمياء مراقبة (جوا المحمولة العينات
 ، CARIBIC  مثل (الجوي الغالف

 في العاملة والطائرات ، CONTRAIL و
  ))IAGOS(للرصد العالمي النظام خدمة

 
 الكلي الكربون عمود رصد شبكة

)TCCON (العالمية المراقبة لشبكة التابعة 
 ّمحول مطياف) (GAW (الجوي للغالف
 كزمرت الحمراء تحت باألشعة فورييه
  )األرض على

 
 الغالف تركيب تغيرات اكتشاف شبكة
 )NDACC (الجوي

 
  بدء التصوير الرأسي المحدود للطائرات التشغيلية

 
  األعمدة قياسات

 
 .التشغيلية البيانات إدارة الجانبي؛ يروالتصو األعمدة

مسابير نادر التي 
تعمل بمقياس 
األشعة تحت 

الحمراء قصيرة 
الموجات 

)SWIR.(  
 

المسابير التي 
تعمل باألشعة 
تحت الحمراء 
 .والمايكروويف

  .الرصد احتياجات تلبية
 

نظام ھبوط الطائرات بالموجات 
وأنظمة ھبوط  ،)MLS (الصغرية

 )HIRDLS( ديناميكي عالي الدقة
 أكسيد ثاني بقياس تقوم

 باإلضافة بالستراسفور النيتروجين
 الحراري االحتباس غازات إلى
 السواتل تستمر وربما. خرىاأل

 ولكن ذلك في المستقبل في البحثية
 .مؤكدة ليست المسابير استمرارية
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 الجوي الغالف

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 التي (السالئف
 عليھا يقوم
 الجوي الھباء

 )واألوزون

 لشبكة التابعة الكربون أكسيد مراقبة شبكة
 قياسات) (GAW (الجوي للغالف العالمية المراقبة
  )وعينية مستمرة

 
 المراقبة لشبكة النابعة المتفاعل النيتروجين شبكة

  )GAW (الجوي للغالف العالمية
 

 البعيد االنتقال وتقييم لرصد التعاوني البرنامج
 مشاركة شبكة (أوروبا في الجوية للملوثات المدى
 الجوي للغالف العالمية قبةالمرا شبكة في
)GAW(  
  

برامج بحوث باستخدام التحليل الطيفي 
وضوء ) MAXDOAS(لالمتصاص البصري 

ومطياف ) SAOZ(الطيف المرئي فوق البنفسجي 
األشعة فوق الحمراء لتحويل فورييه وغيرھا من 

 .تقنيات ثاني أكسيد النيتروجين
  

  ؟في الموقعشبكة الوكاالت البيئية 
 

 للرصد العالمي النظام خدمة في العاملة الطائرات
)IAGOS(  

 الجوي الغالف تركيب تغيرات اكتشاف شبكة
)NDACC( 

  التشغيلية البيانات إدارة
 

 على الحاضر الوقت في التأسيس مرحلة في المحطات من العديد يوجد
  .العالمي المستوى

 
  .األولية الملوثات لمراقبة التشغيلية االوروبية الشبكة

 
  البحوث نحو وتتجه ضئيلة

 
  محدودة بجودة ولكن الوطني، المستوى على التشغيل مرحلة بدأت

 
   بدء التصوير الرأسي المحدود للطائرات التشغيلية

 
 .التشغيلية البيانات إدارة). الرئيسية والمالمح األعمدة (التشغيلية المرحلة

 فوق األشعة مسابير
) UV( البنفسجية
 المرئي واإلشعاع

)VIS (شعةواأل 
 تحت من القريبة
) NIR (الحمراء
 تحت واألشعة
 القصيرة الحمراء

)SWIR(  
 

 التي Nadir مسابير
 تحت باألشعة تعمل

 )IR (الحمراء

 السالئف، بقياس البحوث سواتل تقوم
 الشيء بنفس التشغيلية السواتل وستقوم

  المستقبل في
 

 الزمانية االستبانة عن المعلومات
 محدودة والمكانية

  
 خواص

الجوي لھباءا

  )BSRN (المرجعية السطحي اإلشعاع شبكة
 

) GAW (الجوي للغالف العالمية المراقبة شبكة
  )AERONET (المشاركة والشبكات

 
 الجوي الغالف بحوث شبكة (ليدار شبكات

  )المشاركة والشبكات   )GALION (األوروبية
 

 الجوي الغالف تركيب تغيرات اكتشاف شبكة
)NDACC( 

  غيلفي مرحلة التش
  

  .التنسيق العالمي يتقدم: في مرحلة التشغيل
 

 في مرحلة التشغيل

  احتجاب الشمس
 

 المرئي باإلشعاع تصوير
 الحمراء تحت األشعة/ 
)VIS/ IR(  
 

 المالمح تحديد
  ليدار بتكنولوجيا

 فوق النظير مسابر
   البنفسجية
 القطبية القياسات
 .الزوايا متعدد التصوير

 تشغيلال في االستمرار المزمع من
  األعمدة؛ لنواتج بالنسبة

 
 تشغيلية ببعثات القيام المقرر من ليس

  الجوي الھباء وحجم نوع لتحديد
 

بعثات بحثية لتحديد مالمح الھباء الجوي 
  في التروبوسفير

 
 تحديد في الستمرار خطط توجد ال

 االستراتوسفير في الجوي الھباء مالمح
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 المحيط

 التنفيذ لةحا المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
Status 
 التنفيذ حالة

 
 

Sea 
surface 

heat flux 
 الحرارة تدفق
 سطح من

 البحر

  
 خالل من المستعملة البحر جليد عوامات
 المحطات مجال في التعاون فريق
 اللجنة)/DBCP (البيانات لجمع العائمة
 الحكومية الدولية اللجنة المشتركة الفنية
 بعلوم المعنية محيطاتال لعلوم

 البحرية الجوية واألرصاد المحيطات
)JCOMM(  
 

- 30(شبكة العوامات الثابتة المرجعية 
40(  
 

 خالل من البحري الجليد عوامات تنفيذ
 المنظمة بين المشتركة الفنية اللجنة
 الدولية واللجنة الجوية لألرصاد العالمية
 والمعنية المحيطات لعلوم الحكومية
 الجوية واألرصاد يطاتالمح بعلوم

  )JCOMM/DBCP (البحرية
 

 والمتكررة المدعمة الھيدروغرافيا شبكة
  السفن على القائمة

 
 بيانات مراقبة التيارات والنقل الخطيرة

  
 في المدارية المناطق في الثابتة العائمة المحطات شبكة اكتملت
 المحيط في% 50 وبنسبة األطلسي والمحيط الھادئ المحيط
  .الھندي

 
  %.34 بنسبة العالمية المرجعية الثابتة المحطات شبكة اكتملت

 
 بالجليد المغطاة الشمالي القطب مناطق فيً نسبيا جيدة تغطية

 أصبح وقد اآلسيوي، األوروبي القطاع باستثناء ،)وحدة 72(
 العوامات؛ شبكة على للمحافظة بالنسبةً تحديا يمثل الجليد تراجع
  .الجنوبي القطب أنحاء يف الجليد عوامات ُنشرت وقد
 

 10استقصاء (اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون 
  .%62، بنسبة )سنوات

 
 ،)CLIVAR (به التنبؤ وإمكانية المناخ تقلبية برنامج يوفر
 للرصد المستديم للنظام التخصصات المتعدد الدولي البرنامجو

 مائة من أكثر) (OceanSITEs (للمحيطات الزمني البيئي
 الخاصة البيانات لتنسيق الدولي التجريبي والمشروع ،)موقع

لمراقبة التيارات والنقل  بيانات )IOCCP (المحيطات بكربون
 .الخطيرة

  
 القياس الراديوي

ًالذي يوفر صورا 

باألشعة /مرئية
  تحت الحمراء

 
القياس الراديوي 
  للوزن الجزيئي

 
 التشتت قياس

  
  دعم تشغيلي

 
 ريةاستمرا من التأكد عدم

 تعمل التي بالمسابير التصوير
  بالمايكروويف

 
 دعم تشغيلي
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 االرتفاع
 الشديد
 لألمواج

  
  العوامات الثابتة لألرصاد الجوية

 
 الطوعية الرصد سفن أسطول تنفيذ

 الطوعية الرصد سفن فئة من% 25(
)VOSClim   (الرصد سفن أسطول في 

 على من الرصدات خالل من) الطوعية
 الدولية للجنة لتابعةا) SOT (السفن متن

 بعلوم المعنية المحيطات لعلوم الحكومية
 البحرية الجوية واألرصاد المحيطات

)JCOMM( 

  
 فيً وخصوصا العالم، أنحاء في مثبتة عوامة 200 من أكثر

  وأوروبا وكندا، األمريكية، المتحدة الواليات
 

 سفن فئة من الطوعية الرصد سفن من سفينة 400 من أكثر
 إضافية بيانات توفر%) 20 أي) (VOSClim (وعيةالط الرصد
 وصفية وبيانات) QC flag (المناخ جودة عن

  
 االرتفاعات قياس

  الرادار باستعمال
  
 الفتحة ذو الرادار 

 التركيبية

  
االستمرار مضمون، بشرط 

  تقاسم البيانات
 

االستمرار مضمون، بشرط 
تقاسم البيانات وتجھيزھا في 

 الوقت المناسب

 بحارال حالة
    

 االرتفاعات قياس
 الرادار باستعمال

  
االستمرار مضمون، بشرط 

 تقاسم البيانات

  
 في االنحراف
 سطح ارتفاع
 البحر

    
 االرتفاعات قياس

 السواتل باستعمال
   عالية بدقة

  
 االرتفاعات قياس

 الرادار باستعمال

  
  يلزم تأكيد االستمرارية

 
االستمرار مضمون، بشرط 

 تقاسم البيانات

 ستوىم
 البحر سطح

  
 لرصد العالمي للنظام األساسية الشبكة
 ،)GLOSS (البحر سطح مستوى
 اإلقليمية الشبكات إلى باإلضافة
 والوطنية

  
 مزودة% 48 سريع؛ تسليم% 71 نشطة؛ المحطات من% ٨٥

 والتحديد المداري دوبلر تسجيل /المواقع لتحديد العالمي بالنظام
 ؛)GPS/DORIS( الساتل طةبواس المتكامل للمواقع اإلشعاعي
 أمواج من التحذير مستوى رفع بعد النسب ھذه تزداد وسوف

 .الكاريبي والبحر األطلسي المحيط في التسونامي

  
 االرتفاعات قياس

 السواتل باستعمال
  عالية بدقة

 
 االرتفاعات قياس

 الرادار باستعمال

  
  يلزم تأكيد االستمرارية

 
االستمرار مضمون، بشرط 

 اناتتقاسم البي
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 )تابع (المحيط

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 حرارة درجة
 البحر سطح

)SST( 

  
 على المنساقة العوامات من مجموعة تنفيذ

 من) 1250(° 5°5 باستبانة العالمي السطح
 المحطات مجال في التعاون فريق خالل
 الفنية اللجنة)/DBCP (اناتالبي لجمع العائمة

 لألرصاد العالمية المنظمة بين المشتركة
 لعلوم الحكومية الدولية واللجنة الجوية

 المحيطات بعلوم المعنية المحيطات
  )JCOMM  (البحرية الجوية واألرصاد

 
 بالمناطق المثبتة العوامات شبكة تنفيذ

 من) 120~ (العالم مستوى على المدارية
 المحطات مجال في ونالتعا فريق خالل
 الفنية اللجنة)/DBCP (البيانات لجمع العائمة

 لألرصاد العالمية المنظمة بين المشتركة
 لعلوم الحكومية الدولية واللجنة الجوية

 المحيطات بعلوم المعنية المحيطات
  )JCOMM  (البحرية الجوية واألرصاد

% 25 (الطوعية الرصد سفن أسطول نفيذ
 خالل من) طوعيةال الرصد سفن فئة من

 متن على من بالرصدات المعنية الفرقة
 بين المشتركة الفنية اللجنة)/SOT (السفن

 واللجنة الجوية لألرصاد العالمية المنظمة
 المعنية المحيطات لعلوم الحكومية الدولية
 البحرية الجوية واألرصاد المحيطات بعلوم

) JCOMM( 
  الطوعية الرصد سفن كربون
 الثابتة المرجعية حطاتالم شبكة اكتملت
 ).40-34 (العالم مستوى على

  
  حققت شبكة العوامات المنساقة الكثافة المطلوبة على مستوى العالم

 
 المدارية المناطق في الثابتة العائمة للمحطات العالمية الشبكة اكتملت

 في المحطات ھذه واكتملت األطلنطي؛ والمحيط الھادئ المحيط في
  %50 بنسبة الھندي المحيط

 
 الرصد سفن فئة من الطوعية الرصد سفن من سفينة 400 من أكثر

 جودة عن إضافية بيانات توفر%) 20 أي) (VOSClim (الطوعية
  وصفية وبيانات) QC flag (المناخ

 
لمعرفة  /http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Programانظر 

  حالة كربون سفن الرصد الطوعية
 

 %٣٤ بنسبة العالمية الثابتة العائمة المحطات شبكة اكتملت

  
 القياس الراديوي

ًالذي يوفر صورا 
باألشعة / مرئية 

تحت الحمراء 
)VIR/IR(  
 

القياس الراديوي 
للوزن الجزيئي 

)MW( 

  
  دعم تشغيلي

 
 التصوير استمرارية من التأكد عدم

 بالمايكروويف تعمل التي بالمسابير
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 ملوحة درجة
 البحر سطح

  
 بالمناطق المثبتة العوامات شبكة تنفيذ

 من) 120~ (العالم مستوى على المدارية
 المحطات مجال في التعاون فريق خالل
 الفنية اللجنة)/DBCP (البيانات لجمع العائمة

 لألرصاد العالمية المنظمة بين المشتركة
 لعلوم الحكومية ةالدولي واللجنة الجوية

 المحيطات بعلوم المعنية المحيطات
  )JCOMM  (البحرية الجوية واألرصاد

 
% 25 (الطوعية الرصد سفن أسطول تنفيذ
 خالل من) الطوعية الرصد سفن فئة من

 متن على من بالرصدات المعنية الفرقة
 بين المشتركة الفنية اللجنة)/SOT (السفن

 واللجنة ةالجوي لألرصاد العالمية المنظمة
 المعنية المحيطات لعلوم الحكومية الدولية
 البحرية الجوية واألرصاد المحيطات بعلوم

) JCOMM(  
 

  الطوعية الرصد سفن كربون
 

 الثابتة العائمة المحطات شبكة اكتملت
 )40-30 (العالمية

  
 المدارية المناطق في الثابتة العائمة للمحطات العالمية الشبكة اكتملت

 في المحطات ھذه واكتملت األطلنطي؛ والمحيط لھادئا المحيط في
  %50 بنسبة الھندي المحيط

 
 الرصد سفن فئة من الطوعية الرصد سفن من سفينة 400 من أكثر

 جودة عن إضافية بيانات توفر%) 20 أي) (VOSClim (الطوعية
  وصفية وبيانات) QC flag (المناخ

 
لمعرفة  /http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Programانظر 

  حالة كربون سفن الرصد الطوعية
 

 %٣٤ بنسبة العالمية الثابتة العائمة المحطات شبكة اكتملت

  
القياس الراديوي 
 للوزن الجزيئي

)MW( 

  
 العملي البيان مرحلة

 تيارات نقل
المحيط سطح

  
 على المنساقة العوامات من مجموعة تنفيذ

) 1250(° 5°5 باستبانة العالمي السطح
  شھرية متوسطات على للحصول

  
 بالمناطق المثبتة العوامات شبكة تنفيذ

  )120~ (العالم مستوى على المدارية
 

 الثابتة العائمة المحطات شبكة اكتملت
  )40-30 (العالمية

 

  
  حققت شبكة العوامات المنساقة الكثافة المطلوبة على مستوى العالم

 
 المدارية المناطق في الثابتة العائمة للمحطات العالمية الشبكة اكتملت

 في المحطات ھذه واكتملت األطلنطي؛ والمحيط الھادئ المحيط في
  %50 بنسبة الھندي المحيط

 
  %34 بنسبة العالمية بتةالثا العائمة المحطات شبكة اكتملت

 
 10استقصاء (اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون 

 %6، بنسبة )سنوات

  
 قياس من مساھمة

 االرتفاعات
 الرادار باستعمال

  
االستمرار مضمون، بشرط تقاسم 

 البيانات
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 والمتكررة المدعمة الھيدروغرافيا شبكة
 السفن على القائمة

  
 )تابع (المحيط

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 كتل تدفق
 البحر سطح

-30 (العالمية الثابتة العائمة المحطات شبكة
40(  
 

 والمتكررة المدعمة الھيدروغرافيا شبكة
  السفن على القائمة

 
 بيانات مراقبة التيارات والنقل الخطيرة

  %34 بنسبة العالمية الثابتة العائمة المحطات شبكة اكتملت
 

 10استقصاء ( وحصر الكربون اكتمل التكرار الھيدروغرافي
  %62، بنسبة )سنوات

 
 البرنامجو ،)CLIVAR (به التنبؤ وإمكانية المناخ تقلبية برنامج يوفر
 الزمني البيئي للرصد المستديم للنظام التخصصات المتعدد الدولي

بيانات مراقبة  ،)موقع مائة من أكثر) (OceanSITEs (للمحيطات
 .التيارات والنقل الخطيرة

  وجدي ال

 حرارة درجة
 المحيطات

  الغاطسة الطافية المحطات شبكة
 

 حرارة قياس ألجھزة خطوط شبكة ُكــررت
 الفنية اللجنة خالل من مرة 41 األعماق
 الجوية واألرصاد المحيطات بعلوم المعنية
 العالمية المنظمة بين المشتركة البحرية
 الدولية الحكومية واللجنة الجوية لألرصاد
 سفن برنامج تنفيذ وفريق يطاتالمح لعلوم
  .)JCOMM/SOOPIP (العرضية الرصد

 
 المنطقة في الثابتة العوامات شبكة تنفيذ تم

 في التعاون فريق خالل من) 120~ (المدارية
 البيانات لجمع العائمة المحطات مجال

)DBCP/(المشتركة الفنية اللجنة)  JCOMM (  
 

 المرجعية الثابتة المحطات شبكة اكتملت
  ).40-30 (بنسبةً عالميا موزعةال
 

 والمتكررة المدعمة الھيدروغرافيا شبكة
  السفن على القائمة

 

علىالمحيطاتتقيسالتيالرصدلعواماتالعالمي النظام حافظ
 في القضايا بعض معالجة بصدد ولكنه المستھدفة العالمية الكثافة
 تعزيز على النشط والعمل الجليدية؛ والمناطق الفرعية البحار

 لرصد التاسع الدولي المؤتمر توصيات غلى ًبناء العوامات
  .المحيطات

 
 والعمل. مشغولة األعماق حرارة قياس أجھزة خطوط من 80%
 قياس أجھزة في الھبوط معدل معادلة في التحيز لمعالجة مستمر
  .الوصفية البيانات من المزيد ويتطلب - األعماق حرارة

 
 المناطق في الثابتة العائمة للمحطات العالمية الشبكة اكتملت
 بنسبة واكتملت األطلنطي والمحيط، الھادئ المحيط في المدارية

  .الھندي المحيط في% 50
 

  %34 بنسبة العالمية الثابتة العائمة المحطات شبكة اكتملت
 

 01استقصاء (اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون 
  %62، بنسبة )سنوات

 
 البرنامجو ،)CLIVAR (به التنبؤ وإمكانية المناخ تقلبية برنامج يوفر
الزمنيالبيئيللرصدالمستديمللنظامالتخصصاتالمتعدد الدولي

  يوجد ال
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بيانات مراقبة  ،)موقع مائة من أكثر) (OceanSITEs (للمحيطات بيانات مراقبة التيارات والنقل الخطيرة
  .التيارات والنقل الخطيرة

 )تابع (المحيط

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات متغيراتال
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 ملوحة درجة
 المحيطات

  شبكة المحطات الطافية
 

 المدارية بالمناطق المثبتة العوامات شبكة تنفيذ
 فريق خالل من )120~ (العالم مستوى على

 لجمع العائمة المحطات مجال في التعاون
 بين المشتركة الفنية لجنةال)/DBCP (البيانات
 الدولية واللجنة الجوية لألرصاد العالمية المنظمة
 بعلوم المعنية المحيطات لعلوم الحكومية
  )JCOMM  (البحرية الجوية واألرصاد المحيطات

 
 الموزعة المرجعية الثابتة المحطات شبكة اكتملت
  ).40-30 (بنسبةً عالميا

 
 القائمة ررةوالمتك المدعمة الھيدروغرافيا شبكة
 السفن على

 في المحيطات تقيس التي الرصد لعوامات العالمي النظام على اإلبقاء
 بعض معالجة بصدد النظام ولكن المستھدفة، العالمية الكثافة مستوى
 في العمل وينشط القطبية؛ والمناطق الھامشية البحار في القضايا
 لرصد التاسع الدولي المؤتمر توصيات على ًبناء العوامات تعزيزات
  .)OceanObs’09 (المحيطات

  
في  العالم مستوى على المدارية بالمناطق المثبتة العوامات شبكة تنفيذ

  في المحيط الھندي% 50المحيط الھادئ والمحيط األطلسي، وبنسبة 
 

  %34 بنسبة العالمية الثابتة العائمة المحطات شبكة اكتملت
 

، ) سنوات10استقصاء (ون اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكرب
 %62بنسبة 

  يوجد ال

 التيارات
 المحيطية

  الغاطسة الطافية المحطات شبكة
 

 المدارية بالمناطق المثبتة العوامات شبكة تنفيذ
 المحطاتمن خالل ) 120~ (العالم مستوى على

 الفنية اللجنة)/DBCP (البيانات لجمع العائمة
 الجوية دلألرصا العالمية المنظمة بين المشتركة
 المعنية المحيطات لعلوم الحكومية الدولية واللجنة
 البحرية الجوية واألرصاد المحيطات بعلوم

) JCOMM(  
 

 )40-30(الشبكة المرجعية العالمية للعوامات الثبتة 
 

 القائمة والمتكررة المدعمة الھيدروغرافيا شبكة
 .السفن على

 في المحيطات تقيس يالت الرصد لعوامات العالمي النظام على اإلبقاء
 بعض معالجة بصدد النظام ولكن المستھدفة، العالمية الكثافة مستوى
 في العمل وينشط القطبية؛ والمناطق الھامشية البحار في القضايا
 لرصد التاسع الدولي المؤتمر توصيات على ًبناء العوامات تعزيزات
  .)OceanObs’09 (المحيطات

 
في  العالم مستوى على المدارية المناطقب المثبتة العوامات شبكة تنفيذ

  في المحيط الھندي% 50المحيط الھادئ والمحيط األطلسي، وبنسبة 
 

  %34 بنسبة العالمية الثابتة العائمة المحطات شبكة اكتملت
 

، ) سنوات10استقصاء (اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون 
 %62بنسبة 

  يوجد ال

 المحيط لون

 النطاق ضيق تصوير  
 مرئيةً صورا يوفر

 من القريبة باألشعة
 الحمراء تحت األشعة

 في والتحديات االستمرارية، ضمان
 البيانات تكامل
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)VIS/NIR( 
 األكسجين تركيز
 بالمحيط الذائب

 القائمة والمتكررة المدعمة الھيدروغرافيا شبكة
 السفن على

، )سنوات 10استقصاء (اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون 
 %62بنسبة 

  يوجد ال

  

 )تابع (المحيط

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 الضغط
 الجزئي
 المحيطي

 أكسيد لثاني
 الكربون

)pCO2( 

  
  كربون سفن الرصد الطوعية

 
 والمتكررة المدعمة الھيدروغرافيا شبكة
  السفن على القائمة

 
 ات مراقبة التيارات والنقل الخطيرةبيان

  
 /http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Programانظر 

  لمعرفة حالة كربون سفن الرصد الطوعية
 

 10استقصاء (اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون 
 المحيطات من 2pCO مقاييس م 25. ؛%62، بنسبة )سنوات
 مرصد بيانات قاعدة في 2010- 1957 الزمنية الفترة خالل العالمية
  ).LDEO (األرض لرصد دوھارتي- المونت

 
 ،)CLIVAR (به التنبؤ وإمكانية المناخ تقلبية برنامج يوفر
 للرصد المستديم للنظام التخصصات المتعدد الدولي البرنامجو

 مائة من أكثر) (OceanSITEs (تللمحيطا الزمني البيئي
 .بيانات مراقبة التيارات والنقل الخطيرة،)موقع

  
 يوجد ال

 

 تركيز
 الكلوروفيل

 المحيطات في

  
 والمتكررة المدعمة الھيدروغرافيا شبكة
 السفن على القائمة

  
 10استقصاء (اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون 

 %62، بنسبة )سنوات

  
 ضيق تصوير
 يوفر اقالنط

 مرئيةً صورا
 القريبة باألشعة

 تحت األشعة من
 الحمراء

)VIS/NIR( 

  
 والتحديات االستمرارية، ضمان
 البيانات تكامل في

 الجليد كثافة
 البحري

  
 خالل من البحري الجليد عوامات تنفيذ

  
 على بالقدرة المزودة البحري الجليد عوامات من محدود عدد

  
 االرتفاع قياس

  
 مضمونة غير االستمرارية
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 المحطات مجال في التعاون فريق
 اللجنة)/DBCP (البيانات لجمع العائمة
 العالمية المنظمة بين المشتركة الفنية

 الدولية واللجنة الجوية لألرصاد
 بعلوم المعنية المحيطات لعلوم الحكومية
 البحرية الجوية واألرصاد المحيطات

) JCOMM( 

 الشمالي القطب مناطق في البحري الجليد في التوازن تحقيق
 بالنسبةً تحديا يمثل الجليد تراجع أصبح قدو بالجليد؛ المغطاة
 في الجليد عوامات ُنشرت وقد العوامات؛ شبكة على للمحافظة
 الجنوبي القطب أنحاء

 ليدر بتكنولوجيا
 بفتحة ورادار
 للكشف تركيبية

 تداخل عن
 أنماط وارتفاع
 البعيدة السحب
 مداھا وتحديد

 ارةحر درجة
البحري الجليد

 خالل من البحري الجليد عوامات تنفيذ
 المحطات مجال في التعاون فريق
 اللجنة)/DBCP (البيانات لجمع العائمة
 العالمية المنظمة بين المشتركة الفنية

 الدولية واللجنة الجوية لألرصاد
 بعلوم المعنية المحيطات لعلوم الحكومية
 البحرية الجوية واألرصاد المحيطات

) JCOMM( 

 بالجليد، المغطاة الشمالي القطب مناطق فيً نسبيا جيدة تغطية
 الجليد تراجع أصبح وقد اآلسيوي، األوروبي القطاع باستثناء
 ُنشرت وقد العوامات؛ شبكة على للمحافظة بالنسبةً تحديا يمثل

 الجنوبي القطب أنحاء في الجليد عوامات

صور باألشعة 
  تحت الحمراء

 
 صور

 وويفبالمايكر

  ذدعم تشغيلي
 

 مؤكدة غير االستمرارية

 الغطاء
 الجليدي
 للبحار

/ صور مرئية  
باألشعة تحت 

  الحمراء
 

 صور
 المايكروويف

  الفاعلة  غير
 

 بفتحة رادار
 تركيبية

  دعم تشغيلي
  

االستمرار مضمون، بشرط تقاسم 
البيانات والتجھيز في الوقت 

 المناسب

 الجليد ارتفاع
 البحار في

 رتفاعاال قياس  
 ليدر بتكنولوجيا
 بفتحة ورادار
 للكشف تركيبية

 تداخل عن

 مضمونة غير االستمرارية
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 أنماط وارتفاع
 البعيدة السحب
   مداھا وتحديد

 األرض

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 تصريف
 األنھار

 رصدل العالمي للنظام األساسية الشبكات
 األرض لرصد العالمي والنظام المناخ

)GCOS/ GTOS (العالمية الشبكة على القائمة 
 األنھار مياه تصريف -  األرض لرصد

)GTN-R (وفريق أولويات على القائمة 
 لألغراض األرض برصد المعني الخبراء
 )TOPC (المناخية

 استضافتھا، على البلدان بعص ووافقت المحطات اختيار تم
 المشاركة غير محطاتال وفوتحت

 على أبحاث إجراء
 االرتفاع قياس

 باستعمال
 الرادار/الليزر

 مناسيب لمستويات
 ومعدالت األنھار
 التدفق

 التشغيلية الناحية من المقرر من ليس
 الليزر؛ باستعمال االرتفاعات قياس
 على القائمة الشبكات دراسة

 فقط واألرض المحيطات

 البحيرات

 التابعة البحيرات دلرص األساسية الشبكات
 العالمي والنظام المناخ لرصد العالمي للنظام
 على القائمة) GCOS/GTOS (األرض لرصد

 برصد المعني الخبراء فريق أولويات
 )TOPC (المناخية لألغراض األرض

 لھيدرولوجيا الدولي المركز مفاتحة وتمت المحطات، اختيار تم
 المقرر ومن ؛) HYDROLARE  (الجوفية والخزانات البحيرات
 المتعلقة  لألغراض   األرض   لرصد   العالمية  الشبكة احتياجات تحديد

 ).GTN-L (بالضوء

 االرتفاع، قياس
 الرادار وصور
 عالية المرئية

 وإعادة االستبانة،
 البيانات معالجة

 المحفوظة
 .باألرشيف

 قياسات إجراء المقرر من ليس
 بالليزر التشغيلية االرتفاع

 
فھام على استمرار األنظمة عالمة است

بحوث بشأن . عالية االستبانة
الشبكات القائمة على المحيطات 

 .واألرض فقط

 الجوفية المياه
 المناسيبـ(

 )واالستخدام

  
 إطار يوجد ولكن مشاركة، شبكات توجد ال

 الجوفية المياه لمراقبة العالمية للشبكة
)GGMN(، المحفوظات من العديد ويوجد 

 .الجوفية المياه ىلمستو الوطنية

  
 الجوفية المياه لمراقبة العالمية للشبكة المجمعة البيانات جمع بدأ
)GGMN(األرض لرصد العالمية الشبكة تأسيس إلى حاجة وتوجد ؛ 

 ).GTN-GW (الجليدية باألنھار المتعلقة لألغراض

  
 الجاذبية لقياس مھام

  
 قياسات ضمان إلى حاجة ھناك

 واستمراريتھا الجاذبية

 المياه ستخداما
 مساحة(

 األراضي
 )المروية

  
 قاعدة توجد ولكن مشاركة، شبكات توجد ال

 .باألرض المتعلقة للمعلومات واحدة بيانات

   
/ رادار أنظمة أي

/ متوسطة بصرية
 .االستبانة عالية

  
 البصرية لألنظمة استمرارية توجد ال

 .االستبانة عالية

 الثلجي الغطاء
 ذلك في بما(

 الثلوج، عمق
 والمكافئ
 )للثلج المائي

 العالمي للنظام السطحية السينوبتيكية الشبكة
 للطقس العالمية للمراقبة التابع للرصد

)WWW GOS) (العمق.(   
 المائي والمكافئ العمق (الوطنية الشبكات
 ).للثلج

 وجميعھا والوطنية السينوبتيكية بالشبكات مھمة فجوات توجد
 .عليھا متعاقد

األرضية الجنوبي والشمالي للمراقبة العملية يخضع نصف الكرة 
 .لتحديد نطاق الثلوج ومدتھا

 متوسطة مشاھدة
 االستبانة عالية إلى

 ومدتھا الثلوج لنطاق
  

 المايكروويف صور
 للمكافئ الفاعلةغير

 االستشعار نظام متابعة المقرر من
 إلى طمتوس بالمايكروويف البصري
 .مرتفع
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  للثلج المائي
 

 بالنسبة ثابتة سواتل
   لألرض

 )تابع (األرض

 التنفيذ حالة المشاركة الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 األنھار
 الجليدية
 والغطاء
 الثلجي

  
 إحداثيات لتحديد الوطنية الرصد شبكات
 لألغراض األرض لرصد العالمية الشبكة
 )GTN-G (الجليدية باألنھار المتعلقة

  
 تضييق، إلى حاجة في الكبيرة الجغرافية لفجواتا زالت ما

 الجليدية األنھار كتل توازن بقياسات يتصل فيماً وخصوصا
 .الكافية غير

  
 مرئية صور
 حمراء وتحت
 االستبانة عالية
 بصرية صور

 مجسمة؛
 بفتحة رادار
 تركيبية
 االرتفاع قياس

 السواتل باستعمال

  
 لألنظمة استمرارية توجد ال

  .االستبانة عالية ريةالبص الساتلية
 لقياس البحثية المھام ستساعد
 السواتل؛ باستعمال االرتفاع

 قياس لمھام استمرارية توجد  ال
 .بالليزر االرتفاع

 طبقات
 الثلوج

  
برنامج لتقييم المناخ اإلقليمي بمنطقة 

  القطب الشمالي
 

بعثة علمية دولية إلى أنحاء منطقة القطب 
 الشمالي

  
 .وديناميكيتھا الثلجية الكثل توازن في كبير بقدر يقين عدم
 المحيطات ثلوج تفاعل في رئيسية ضعف نقاط

  
 لقياس مھام

 وقياس الجاذبية
 بالرادار االرتفاع

 الفتحة ذي
.وبالليزر التركيبية

  
 لقياس بحث مھمة تساعد سوف

 عدم السواتل؛ باستعمال االرتفاع
 االرتفاع قياس مھمة استمرار
 .بالليزر

 التربة
 قيعيةالص

  
 إحداثيات لتحديد الوطنية الرصد شبكات
 لألغراض األرض لرصد العالمية الشبكة
 )GTN-P (الصقيعية بالتربة المتعلقة

  
 .للبيانات وطنية مراكز إنشاء الالزم من. كبيرة جغرافية فجوات

  
 درجات استنتاج
 والرطوبة الحرارة
 السطح من بالقرب

 من ذلك يكون كأن(
 األوروبي الساتل
/ بعد عن ستشعارلال

 الكندي البرنامج

  
 تشغيلية استشعار أجھزة
 التربة الكتشاف مباشرة  غير

 .واتجن توجد ال الصقيعية؛
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 مراقبة لسواتل
 األرض

)ERS/Radarsat(، 
 والمطياف
 للتصوير اإلشعاعي
 االستبانة المعتدل

)MODIS(، ومقياس 
 متطور إشعاع
 بالموجات للمسح

 بشأن الصغرية
 األرض رصد

)AMSR-E(.( 

 البيدو

  
 التابع والتثبت بالمعايرة المعني العامل الفريق
 CEOS (األرض لرصد السواتل للجنة

WGCV(؛ 
 الطيفي بالمقياس للتصوير المعتدلة االستبانة
 األرضي؛ الالسلكي
 الجوي الغالف إشعاع قياس مواقع

  
 .مرجعية شبكة تحديد يتم لم

  
 استشعار أجھزة
  .الزوايا متعدد

 ثابتةال السواتل
 لألرض بالنسبة

 القطبية المدارات
 المناخ مراقبة مبادئ
 على المطبقة
)GCMPs (القياسات

  
 الجوية األرصاد سواتل استخدام
 SCOPE-CM مشروع (التشغيلية
 البصرية والمدارات) التجريبي
 االستبانة؛ متوسطة القطبية

 المھام استمرار المطلوب من
  الزوايا متعددة

 

 الغطاء
 األرضي

 لمنظمة األرضي للغطاء العالمية بكةالش
 العالمية األغذية
 األرضي الغطاء لديناميكا العالمية المراقبة
 .والغابات

/ رادار أنظمة أي .الجيل األول من النواتج المتوافرة
 متوسطة بصرية

 .االستبانة عالية إلى

 ويلزم جيدة؛ المتوسطة االستبانة
 عالي بصري نظام استمرار
 .االستبانة

 ضئيل جزء
 اإلشعاع من

 النشط
 الممتص
 بالتمثيل
 الضوئي

 التابع والتثبت بالمعايرة المعني العامل الفريق
 CEOS (األرض لرصد السواتل للجنة

WGCV(؛  
 

الشبكة العالمية لرصد تدفقات ثاني أكسيد 
الكربون وبخار الماء والطاقة  بين النظم 

اإليكولوجية األرضية والغالف الجوي 

  بصرية .مرجعية شبكة تحديد يتم لم
 الطوابق متعددة

ا ددة الزواي  ومتع

 متوسطة المكانية االستبانة
 والمطلوب ؛جيد التعدد والمطياف
 متعددة القياسات إجراء استمرار
 .الزوايا
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)FLUXNET(  
 
ًفي االنتاجية األولية طبقا للنظام العالمي صا

   )GTOS(لرصد األرض 
 )تابع (األرض

 التنفيذ حالة اركةالمش الشبكات المتغيرات
 السواتل بيانات

 المشاركة
 التنفيذ حالة

 كثافة دليل
 الغطاء
 النباتي

  
 والتثبت بالمعايرة المعني العامل الفريق
 األرض لرصد السواتل للجنة التابع

)CEOS WGCV(؛  
  

الشبكة العالمية لمواقع أبراج األرصاد 
الجوية المستخدمة في قياس تبادل ثاني 

والماء، والبخار، والطاقة أكسيد الكربون، 
بين البيوسفير والغالف الجوي 

)FLUXNET(؛  
 

 .لنظام العالمي لرصد األرض

  
 .مرجعية شبكة تحديد يتم لم

  
  بصرية،
 األطياف متعددة
 الزوايا ومتعددة

  
 متوسطة، المكانية االستبانة
  ؛جيد المتعدد والمطياف
 إجراء استمرار المطلوب
 .الزوايا متعددة القياسات

 لكتلةا
 األحيائية

 األرض فوق

 التابع الحرجية الموارد تقييم برنامج
 FAO’s (والزراعة األغذية لمنظمة

FRA(الشبكة العالمية لمواقع أبراج و ؛
األرصاد الجوية المستخدمة في قياس 

تبادل ثاني أكسيد الكربون، والماء، 
والبخار، والطاقة بين البيوسفير والغالف 

 مركز يوجد وال ؛)FLUXNET(الجوي 
 غير األحيائية الكتلة لبيانات عالمي

 .الحرجية

  .مرجعية شبكة تحديد يتم لم
 

 التحليل علىً حاليا ُتطبق الحرجية الموارد تقييم برنامج بيانات
 .االستبانة عالي المكاني

 منخفض رادار
 مقياس  التردد

 البصري االرتفاع
 .والليزر

 بمھام القيامً حاليا المقرر من
 من ،الرادار/ الليزر باستعمال
 .تنفيذھا الالزم

       التربة كربون
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 فجوات وجود ؛بيانات مركز أو َّمعينة عالمية شبكة توجد ال .التربة كربون لتحديد وطنية استقصاءات

  كبيرة؛ جغرافية
 لألغذية المتحدة األمم منظمة وضعتھا التي العالم تربة خريطة

 .لتطبيقيةا النظم لتحليل الدولي المعھد - والزراعة

 تطبيقھا يمكن ال

 مباشر بشكل

 التي المشاكل
 تسببھا
 الحرائق

  
 بالمراقبة الخاصة اإلقليمية الشبكات

 األرضي الغطاء لديناميكا العالمية

 لرصد العالمي المركزو والغابات،

 الحرائق

  
 الجغرافية الفجوات بعض توجد

  
 وحرارية بصرية

  
 أنظمة وجود استمرار مطلوب

 لألرض بالنسبة ثابتة بصرية
 استبانتھا تتراوح أخرى وأنظمة

 .عالية إلى ةمتوسط من

التربة رطوبة

  
لشبكة العالمية لمواقع أبراج األرصاد 

الجوية المستخدمة في قياس تبادل ثاني 
أكسيد الكربون، والماء، والبخار، والطاقة 

بين البيوسفير والغالف الجوي 
)FLUXNET( ؛ ومن الالزم إقامة شبكة

مية لرصد األرض لألغراض المتعلقة عال
  .برطوبة التربة

 
 الشبكات في الراديوية المسابير شبكة

 الرصد لنظام التابعة التحليلية السطحية
 )WWW/GOS (العالمي

  
 .مرجعية شبكة تحديد يتم لم

  
 بعثات

 المايكروويف
 الفاعلة
 الفاعلة وغير

  
 انتھاء بعد االستمرار مطلوب
 .البحثية المھام
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  6 ذييلالت
  والمختصرات االختصارات

  
ACMAD التنمية ألغراض الجوية األرصاد لتطبيقات األفريقي المركز 

ACRE األرض فوق الجوي الغالف دوران رصدات استعادة 
ADM-AEOLUS األوروبية الفضاء وكالة (الجوي الغالف ديناميكا مھمة( 

AERONET التلقائية األيرسوالت شبكة  
AfDB اإلفريقي التنمية بنك 

AGAGE الجوي   الغالف   بغازات   الخاصة   المتقدمة   العالمية   التجربة 
AMSR-E األرض رصد بشأن الصغرية بالموجات للمسح متطور إشعاع مقياس 

AntON الجنوبية القطبية المنطقة رصد شبكة 
AOPC المناخية لألغراض الجوي الغالف برصد المعني الخبراء فريق 

AquaFed الخاصة المياه مصادر لمشغلي الدولي االتحاد 
ASAP السفن متن على من العلوي للھواء توماتيكيةواأل القياسات برنامج 

ASECNA ومدغشقر أفريقيا في الجوية المالحة سالمة وكالة 
AU اإلفريقي االتحاد 

AUC اإلفريقي االتحاد مفوضية 
BAPMON للھواء الطبيعي التلوث مراقبة شبكة 

BIPM والمقاييس للموازين الدولي المكتب 
BOD كسجينولأل األحيائية الكيميائية الحاجة 

BSRN المرجعية السطحي اإلشعاع شبكة 
CagM الزراعية الجوية األرصاد لجنة 

CARIBIC األجھزة حاوية على القائم الجوي الغالف في المنتظم للبحث المدنية الطائرات 
CBS ةاألساسي النظم لجنة 

CDMS المناخية البيانات إدارة نظام 
CDR للتصميم النقدي االستعراض 

CEOS األرض لرصد السواتل لجنة 
CEOS WGCV والتقييم للمعايرة األرض لرصد السواتل لجنة عمل فريق 

CERES واألرض للسحب اإلشعاعية الطاقة دراسة نظام 
CFS لزراعةوا األغذية منظمة (العالمي الغذائي األمن لجنة) 

CGMS الجوية باألرصاد الخاصة السواتل تنسيق فريق 
Chy الھيدرولوجيا لجنة 

CIIFEN النينيو ظاھرة لبحوث الدولي المركز 
CIMO الرصد وطرق أدوات لجنة 

CGMS الجوية باألرصاد الخاصة السواتل تنسيق فريق 
CLIMAT الجوية باألرصاد الخاصة السواتل تنسيق فريق 

ClimDev Africa أفريقيا في التنمية أجل من المناخ لبرنامج التوجيھية اللجنة 
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CLIVAR به التنبؤ وإمكانية المناخ تقلبية برنامج 
CONTRAIL الطائرات خالل من الغازات لتتبع الشاملة الرصد شبكة 

COP األطراف مؤتمر 
CRM المناخية المخاطر إدارة 
CSA الكندية الفضاء وكالة 
CSIS المناخية الخدمات معلومات نظام 
CSM المناخي النظام مراقبة 
CSP المناخية الخدمات شراكة 

DARE المناخية للبيانات العالمي البرنامج (البيانات إنقاذ مشروع( 
DBCP المنساقة العائمة المحطات مجال في التعاون فريق 
DCPC النواتج أو البيانات تجميع مركز 

DIAL االمتصاص ملُلمعا ليدار جھاز 
DORIS الساتل بواسطة متكاملين لألوضاع اإلشعاعي والتحديد المداري دوبلر تسجيل 

DRR الكوارث مخاطر من الحد برنامج 
ECA&D البيانات ومجموعة المناخي للتقييم األوروبي المشروع 

ECVs األساسية المناخية المتغيرات 
EMEP أوروبا في الھواء ِّلملوثات المدى البعيد تقالاالن وتقييم لمراقبة التعاوني البرنامج 
EOVs األساسية المحيطية المتغيرات 
ERS األرض موارد الستكشاف المخصص الساتل 
ESA األوروبية الفضاء وكالة 

ET-EGOS للرصد العالمية النظم بتطور المعنية الخبراء فرقة 
EUMETNET األوروبية الجوية األرصاد مرافق شبكة 
EUMETSAT الجوية باألرصاد الخاصة السواتل الستخدام األوروبية المنظمة 
EWIGOS-P للرصد العالمية النظم تطور تنفيذ خطة 

FAO والزراعة األغذية منظمة 
FAO FRA والزراعة األغذية لمنظمة التابع الحرجية الموارد تقييم برنامج 

FAPAR ضوئيال بالتمثيل الممتص النشط اإلشعاع من ضئيل جزء 
FLUXNET الكربون، أكسيد ثاني تبادل قياس في المستخدمة الجوية األرصاد أبراج لمواقع العالمية الشبكة 

 الجوي والغالف البيوسفير بين والطاقة والبخار، والماء،
FTIR الحمراء تحت باألشعة يعمل الذي فورييه ّمحول مطياف 

GALION ليدار بجھاز األھباء لرصد الجوي فللغال العالمية للمراقبة تابعة رصد شبكة 
GAW الجوي للغالف العالمية المراقبة 

GAWSIS الجوي للغالف العالمية المراقبة محطات معلومات نظام 
GCMP العالمي النطاق على التيارات قياس 
GCOS المناخ لرصد العالمي النظام 
GCW الجليدي للغالف العالمية المراقبة 
GDP المنساقة العائمة للمحطات ميالعال البرنامج 
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GEO األرض برصدات المعني المخصص الفريق 
GEOSS األرض رصد لنظم العالمية المنظومة 

GERB األرضي االشعاع ميزانية تجربة 
GEWEX والماء الطاقة لدورتي العالمية التجربة  

GFCS المناخية للخدمات العالمي اإلطار 
GFMC ائقالحر لرصد العالمي المركز 
GGMN الجوفية المياه لرصد العالمية الشبكة 

GHG الحراري االحتباس غازات 
GLCN األرضي للغطاء العالمية الشبكة 

GLIMS الفضاء من العالمية األرضي الجليد قياسات 
GLOSS البحر سطح مستوى لرصد العالمي النظام 
GMEF للبيئة العالمي الوزاري المنتدى 
GMES واألمن البيئة ألغراض لميةالعا المراقبة 
GNSS المالحة ألغراض للسواتل العالمي النظام 

GOFC-GOLD والغابات األرضي الغطاء لديناميكا العالمية المراقبة 
GOOS المحيطات لرصد العالمي النظام 

GOS للرصد العالمي النظام 
GOSAT الحراري االحتباس غازات رصد سواتل مشروع 

GPC التنبؤات نتاجإل عالمي مركز 
GPCC الھطول لمناخيات العالمي المركز 

GPS المواقع لتحديد العالمي النظام 
GRUAN المرجعية العلوي الھواء شبكة 
GSICS المعايير لتوحيد العالمي الفضائي النظام 

GSN المناخ لرصد العالمي للنظام التابعة السطحي الرصد شبكة 
GTN ضاألر لرصد العالمية الشبكة  

GTN-G الجليدية باألنھار المتعلقة لألغراض - األرض لرصد العالمية الشبكة 
GTN-GW الجوفية بالمياه المتعلقة لألغراض - األرض لرصد العالمية الشبكة 

GTN-H بالھيدرولوجيا المتعلقة لألغراض – األرض لرصد العالمية الشبكة 
GTN-L ومساحتھا البحيرات مستوىب المعنية – األرض لرصد العالمية الشبكة 
GTN-P الصقيعية بالتربة المتعلقة لألغراض - األرض لرصد العالمية الشبكة 
GTN-R األنھار مياه تصريف - األرض لرصد العالمية الشبكة 

GTN-SM التربة برطوبة المتعلقة لألغراض - األرض لرصد العالمية الشبكة 
GTOS األرض لرصد العالمي النظام 
GUAN المناخ لرصد العالمي للنظام التابعة العلوي الھواء رصد بكةش 
GWP للمياه العالمية الشراكة 

HIRDLS الدقة عالي ديناميكي ھبوط نظام 
HLPE والتغذية الغذائي األمن بمجال المعنيين الخبراء من المستوى رفيع فريق 
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HYCOS الھيدرولوجية الدورة رصد نظم 
HYDROLARE والخزانات البحيرات ھيدرولوجيا بشأن الدولي البيانات مركز 

IACS التصنيف لجمعيات الدولية الرابطة 
IAGOS للرصد العالمي النظام خدمة في العاملة الطائرات 

IAHS الھيدرولوجية للعلوم الدولية الرابطة 
IASC الشمالية القطبية المنطقة ببحوث المعنية العلمية اللجنة 
ICAO الدولي المدني الطيران منظمة 

ICOADS الجوي والغالف المحيطات عن الشاملة الدولية البيانات مجموعة 
ICOS المتكامل الكربون رصد نظام 
ICSU للعلوم الدولي المجلس  

IGOSS المحيطات لخدمات المتكامل العالمي النظام 
IGRAC الجوفية المياه موارد لتقييم الدولي المركز 

IGWCO العالمية المياه لدورة املةالمتك الرصدات 
IMO الرصد وطرق أدوات وحدة 
IOC المحيطات لعلوم الحكومية الدولية اللجنة 

IOCCP المحيطات بكربون الخاصة البيانات لتنسيق الدولي التجريبي المشروع 
IODE األوقيانوغرافية والمعلومات للبيانات الدولي التبادل برنامج 

IPA الجوية لألرصاد العالمية المنظمة العامة نوالشؤو اإلعالم مكتب 
IR الحمراء تحت 

IRI والمجتمع بالمناخ المتعلقة للبحوث الدولي المعھد 
ISO السواتل متن على من الحمراء تحت باألشعة يعمل مرصد 

ISRO الفضاء لبحوث الھندية المنظمة 
IPCC المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الھيئة 
ISDR الكوارث من للحد الدولية الستراتيجيةا 

IT التنفيذ فرقة 
ITCZ المدارية االلتقاء منطقة 

JAXA الفضاء الستكشاف اليابانية الوكالة 
JCOMM لعلوم الحكومية الدولية واللجنة الجوية لألرصاد العالمية المنظمة بين المشتركة الفنية اللجنة 

 البحرية الجوية رصادواأل المحيطات بعلوم المعنية المحيطات
JCOMM/SOT المشتركة الفنية للجنة والتابعة السفن متن   على من بالرصدات المعنية الفرقة 

LAI النباتي الغطاء كثافة دليل 
LIDAR مداه وتحديد الضوء كشف 
LDEO األرض لرصد دوھارتي- المونت مرصد بيانات قاعدة 
LTER األجل طويلة اإليكولوجية البحوث 

MACC والمناخ الجوي الغالف تكوين مراقبة 
MAX-DOAS البصري لالمتصاص الطيفي التحليل 

MCDS البحرية المناخية البيانات نظام 
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MEDARE المتوسط البحر منطقة في المناخية البيانات إنقاذ مبادرة 
MHEWS المتعددة باألخطار المبكر اإلنذار نظم 

MLS ريةالصغ بالموجات الطائرات ھبوط نظم 
MODIS االستبانة المعتدل للتصوير إشعاعي مطياف 

MODLAND الالسلكي الطيفي بالمقياس للتصوير المعتدلة االستبانة 
MW مايكروويف 

NASA ناسا (والفضاء الجوية للمالحة الوطنية اإلدارة( 
NCDC المناخية للبيانات الوطني المركز 

NDACC جويال الغالف تركيب تغيرات اكتشاف شبكة 
NEON األمريكية الوطنية اإليكولوجي الرصد شبكة 

NGO حكومية غير منظمة 
NHS للھيدرولوجيا) وطنية مرافق (وطني مرفق 
NIR الحمراء تحت األشعة من القريبة األشعة 

NMHS والھيدرولوجيا الجوية لألرصاد) وطنية مرافق (وطني مرفق 
NOAA جويال والغالف للمحيطات الوطنية اإلدارة 

NPP/JPSS للسواتل المشترك القطبي المدار نظام/ القطبي المدار ذات الوطنية الشراكة 
NSIDC والجليد الثلج لبيانات الوطني المركز 

OceanSITES للمحيطات الزمني البيئي للرصد المستديم للنظام التخصصات المتعدد الدولي البرنامج 
OOPC المناخية لألغراض المحيطات برصد المعني الخبراء فريق 

QA الجودة ضمان 
QC الجودة مراقبة 
RA راداري ارتفاع مقياس 

RADARSAT األرض مراقبة لسواتل الكندي البرنامج 
RBCN إقليمية أساسية مناخية شبكة 

RCC إقليمي مناخي مركز 
RRR للمتطلبات المستمر االستعراض 

SAOZ السمتية الرصدات باستخدام التحليل نظام 
SBI بالتنفيذ المعنية الفرعية الھيئة 

SBSTA والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الھيئة 
SCAR الجنوبية القطبية المنطقة ببحوث المعنية العلمية اللجنة  

SCOPE-CM المناخ مراقبة أجل من البيئية السواتل لبيانات والمنسقة المتواصلة المعالجة مشروع 
SHADOZ زون اإلضافية لنصف الكرة األرضية الجنوبيمسابير األو 

SOGE أوروبا في المھلجنة الدفيئة غازات مراقبة أنظمة 
SOOP العرضية الرصد سفن برنامج 

SOOPIP المحيطات لخدمات المتكامل العالمي النظام في العرضية الرصد سفن برنامج تنفيذ فريق 
SWIR لقصيرا الموجي بالطول الحمراء تحت األشعة مقياس 

TC المدارية األعاصير 
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TCCON الكلي الكربون عمود رصد شبكة 
TOPC المناخية لألغراض األرض برصد المعني الخبراء فريق 

UIP المستخدمين مع التواصل برنامج 
UNECA إلفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنة  

UNEP للبيئة المتحدة األمم برنامج 
UNEPGC للبيئة المتحدة األمم جبرنام إدارة مجلس 

UNEP/GEO للبيئة المتحدة األمم لبرنامج العالمية البيئية التوقعات 
UNEPGMEF للبيئة المتحدة األمم لبرنامج البيئية للتوقعات العالمي الوزاري المنتدى 

UNESCO اليونسكو (والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة( 
UNESCO IHP والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة التابع الدولي درولوجيالھي البرنامج 

UNFCCC المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية 
UNSGAB الصحية والمرافق بالمياه المعني المتحدة لألمم العام لألمين التابع االستشاري المجلس 
UNISDR المتحدة لألمم التابعة ثالكوار من للحد الدولية االستراتيجية 

USD أمريكي دوالر 
USGS المتحدة الواليات في الجيولوجية المساحة مصلحة 

UV بنفسجية فوق أشعة 
VIS مرئي 

VOS طوعية رصد سفينة 
VOSCLIM الطوعي الرصد سفن على المعتمد المناخي المشروع 

VCP الطوعي التعاون برنامج 
WCP العالمي المناخ برنامج 

WCRP المناخية للبحوث العالمي البرنامج 
WCRP – CLIC المناخية للحوث العالمي البرنامج (الجليدي والغالف المناخ مشروع( 

WCSP المناخية للخدمات العالمي البرنامج 
WDC للبيانات العالمي المركز 

WGCV والتثبت بالمعايرة المعني العامل الفريق 
WGMS الجليدية األنھار لمراقبة العالمية الدائرة 

WHO العالمية الصحة منظمة 
WHYCOS الھيدرولوجية الدورة لرصد العالمي النظام 

WIGOS للرصد المتكامل العالمي النظام 
WIAG الھيدرولوجية الدورة لرصد العالمي للنظام الدولي االستشاري الفريق 

WIS المنظمة معلومات نظام 
WMO لجويةا لألرصاد العالمية المنظمة 

WWRs العالمي الطقس سجالت 
WWW للطقس العالمية المراقبة 

XBT األعماق حرارة قياس جھاز  
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