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الخطط واألنشطة القائمة ذات الصلة وتحديد الفجوات
يستعرض الجدول رقم  5.3فى نھاية التذييل  5الحالة الراھنة لشبكات ونظم رصد متغيرات الغالف الجوي والمتغيرات
األرضية والمتغيرات الخاصة بالمحيطات والتي تعتبر ھامة وضرورية لدعم توفير الخدمات المناخية لجماعات
المستخدمين .وتتوافر حاليا ً خطط وأنشطة تلبي الحاجة إلى تحسين نظم رصد المناخ لمجموعة من المتطلبات ،وقد تم
وصف بعض من أھم ھذه النظم في األقسام الفرعية التالية.
خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ دعما ً التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC

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

اتصاالً
ً
مكون الرصد الخاص باإلطار العالمي للخدمات المناخية ) ،(GFCSوقد تم تفصيل العديد من
وثيقا بتنفيذ ّ
1
احتياجات الرصد في إطار الخطة  .وتشمل ھذه الخطة ،التي تم تحديثھا فى عام  ،2010الحصول على بيانات الرصد
ألغراض تتسق مباشرة مع أغراض اإلطار العالمي ) ،(GFCSكما أنھا تسلط الضوء على الحاجة إلى أخذ كافة مكونات
النظام المناخي في االعتبار .وتستند الخطة أيضا ً إلى المشاورات الواسعة النطاق مع مجموعة كبيرة ّ
تمثل العلماء
ومستخدمي البيانات ،وقد تم تطويرھا بالتعاون مع الفريق المخصص المعني برصدات األرض ).(GEO
وتولي الخطة اھتماما ً خاصا ً الحتياجات رصد  50من المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsتشمل ثالثة مجاالت
فيزيائية )الغالف الجوي واألرض والمحيطات( كما تشمل الرصدات المتعلقة بالدورات الھيدرولوجية وبدورات
الكربون والغالف الجليدي .وقد تم إعداد الخطة ً
بناء على طلب األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ) .(UNFCCوتعتبر ھذه األطراف أساسا ً الدول نفسھا التي طلبت تطوير اإلطار العالمي ) ،(GFCSكما سيلبي
تنفيذ األعمال التي تم تحديدھا في إطار الخطة عدداً كبيراً من االحتياجات من الرصدات المناخية ً
دعما لإلطار العالمي
).(GFCS
وسيضمن تنفيذ األعمال الخاصة بالخطة ،من جملة أمور أخرى ،وصول المعلومات المتعلقة بتغير المناخ العالمي على
التكيف وتقييم المخاطر وقابلية
المستويين اإلقليمي والوطني ،وتحديد خصائص الظواھر المتطرفة المھمة لتقييم اآلثار و ّ
ُ
واستكملت الخطة بواسطة تفاصيل ُقدمت في  2011بشأن المكونات الخاصة بالسواتل وردت في التقرير تحت
التأثر.
عنوان احتياجات الرصد المنتظم لنواتج البيانات الساتلية من أجل المناخ .ويقوم ھذا التقرير بتعريف متطلبات واحتياجات
نواتج المتغيرات المناخية فيما يتعلق بالبعثات الساتلية ومجموعات البيانات وإعادة التجھيز كما يمثل خطوة إلى األمام في
دمج الرصدات السطحية القاعدة والفضائية القاعدة ،مما يساھم في سد الفجوات في النظام العالمي للرصد ) (GCOSبشكل
جزئي .ولكن ال تقوم خطة تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ دعما ً التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) (UNFCCCوالملحق الخاص بالسواتل بمعالجة مجموعة كاملة من البيانات والمعلومات غير الفيزيائية المرتبطة بالمناخ،
السيما البيانات البيولوجية واالجتماعية  -االقتصادية ،التي تعتبر ضرورية لدعم تطوير الخدمات المناخية.
برنامج المناخ العالمي )(WCP
يھدف برنامج المناخ العالمي ) (WCPبالدرجة األولى إلى تعزيز الخدمات المناخية مع تركيز كاف على التفاعل مع
المستخدمين لتيسير تطبيقات المعلومات المناخية ذات الفائدة المتزايدة التي ترمي إلى استخالص منافع اجتماعية –
اقتصادية مثلى .وھو يشكل بالتالي جزءاً ال يتجزأ من اإلطار العالمي ) .(GFCSويتمثل نطاق البرنامج ) (WCPفي
تحديد األساس المادي للنظام المناخي الذي سيتيح التنبؤات واإلسقاطات المناخية التي تتطلب مھارات متزايدة ،ووضع
ھياكل تشغيلية لتوفير الخدمات المناخية ،ووضع نظام عالمي أساسي للرصد قادر بصورة كاملة على تلبية االحتياجات
من المعلومات المناخية والمحافظة عليه.
وتم اعتماد ھيكل جديد للبرنامج ) (WCPبموجب القرار  18الصادر عن المؤتمر السادس عشر للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية .ويقوم ھذا الھيكل الجديد على ثالثة مكونات رئيسية:
1
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النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالذي يھدف إلى تلبية مجموعة كاملة من احتياجيات الرصدات المناخية.
ويستند النظام ) (GCOSعلى النظام العالمي للرصد ) (GOSالتابع للمنظمة ) (WMOوبرنامج المراقبة العالمية
للغالف الجوي ) (GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي )) (GCWالتي يتم الجمع بينھا كجزء من النظم
العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) ،((WMOوالنظام العالمي لرصد المحيطات الذي تديره اللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالنظام العالمي لرصد األرض الذي تقوده منظمة األمم المتحدة
لألغذية والزراعة ) .(FAOوتشارك في رعاية النظام العالمي ) (GCOSكل من المنظمة ) (WMOواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم
) ،(ICSUكما يركز النظام العالمي ) (GCOSبشكل خاص على دعم البرنامج العالمي للبحوث المناخية
) (WCRPوالبرنامج العالمي للخدمات المناخية )) (WCSPاللذين يتم عرضھما فيما بعد(.



البرنامج العالمي للبحوث المناخية ) (WCRPالذي تتمثل مھمته في تيسير تحليل نظام األرض والتنبؤ بتقلبية
ھذا النظام وتغيره الستخدام ذلك في طائفة متزايدة من التطبيقات العملية التي لھا أھمية وفوائد وقيمة مباشرة
للمجتمع ،والذي تتمثل أھدافه العامة في تحديد مدى إمكانية التنبؤ بالمناخ ومدى تأثير اإلنسان في المناخ.



يمتد نطاق البرنامج العالمي للخدمات المناخية ) (WCSPعبر البيانات والتحليالت المناخية ومراقبة المناخ
ونظم مراقبة المناخ والتنبؤ به وتشغيل النظام المناخي وبنيته األساسية والتكيف مع تغير المناخ وإدارة
المخاطر .ويساھم البرنامج ) (WCSPفي تحسين توافر البيانات الموثوق بھا والحصول عليھا ،وفي تقدم
المعارف في مجال إدارة البيانات المناخية وتحليل المناخ ،وتحديد المعايير الفنية والعلمية ،وفي تطوير
األنشطة لدعمھا في البلدان .وسوف تتضمن إدارة البيانات المناخية مجموعة واسعة من تقنيات إنقاذ البيانات
)من نقل البيانات في صيغة رقمية إلى السالسل الزمنية ومراقبة الجودة والتجانس( ،ووضع وتنسيق نظام
عالمي إلدارة البيانات المناخية يتوافق مع نظام معلومات المنظمة ).(WISو يخدم البرنامج ) (WCSPنظام
مكونات برنامج التواصل بين المستخدمين الخاص باإلطار العالمي للخدمات
معلومات الخدمات المناخية ،و ّ
المناخية ).(GFCS

وعالوة على ذلك ،يجري إيالء أھمية إلضافة برنامج البحوث بشأن التأثر بتغير المناخ وتأثيراته والتكيف معه
) (PROVIAإلى برنامج المناخ العالمي ) .(WCPوتھدف مبادرة ) (PROVIAالعالمية إلى توفير التوجيه وضمان االتساق
على الصعيد العالمي للبحوث بشأن سرعة التأثر بالمناخ وآثاره والتكيف معه .ويقوم ھذا البرنامج الجديد على شراكة
بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( والمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) ،(WMOويستضيف برنامج األمم المتحدة للبيئة في نيروبي أمانة ھذا البرنامج.
ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء
سيساعد تعريف وتنفيذ ھيكل لمراقبة المناخ من الفضاء بشكل متواصل على وضع الھياكل وإضفاء الدقة على مراقبة
المناخ كما ھي الحال بالنسبة لمراقبة الطقس والتنبؤ به في الوقت الراھن .وسيشكل الھيكل ،الذي يقوم على متطلبات
مكونا ً فضائيا ً رئيسيا ً للنظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة،
النظام العالمي ) (GCOSوالذي يعتبر ّ
عنصراً أساسيا ً في ركيزة الرصد والمراقبة لإلطار العالمي ) (GFCSكما أنه سيدعم جميع القطاعات األربعة ذات
األولوية والمتغيرات األساسية للمناخ ) (ECVالقابلة للرصد من الفضاء .وسيتم التعريف به كنظام شامل يشارك فيه
مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك مشغلو السواتل التشغيلية ،ووكاالت الفضاء المعنية بالبحث والتطوير ،وفريق
تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(CGMSولجنة السواتل لرصد األرض ) ،(GEOSوالنظام العالمي لرصد
المناخ ) ،(GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث المناخية ) ،(WCRPوالفريق المخصص المعني برصدات األرض
).(GEO
وفي إطار بناء الھيكل ،سيزيد التآزر مع نظم الرصد السطحية القاعدة والفضائية القاعدة ومع آليات التنسيق القائمة
لالستفادة التامة من الموارد المتاحة وسد فجوات الرصد .ومن جملة ھذه األنشطة أنشطة المعايرة البينية للنظام الفضائي
العالمي لتوحيد المعايير ) ،(GSICSوأنشطة معايرة وتثبت إضافية يتم تنظيمھا بالتنسيق مع لجنة أدوات وطرائق الرصد
) (CIMOالتابعة للمنظمة ) (WMOوجھود المعايرة والتثبت والجھود الخاصة بالمجموعات االفتراضية التي تبذلھا لجنة
السواتل لرصد األرض ) (CEOSوالجھود المبذولة إلنتاج النواتج من قبيل المعالجة المنسقة المستدامة للبيانات الساتلية
البيئية من أجل مراقبة المناخ ) ،(SCOPE-CMوأنشطة التدريب وبناء القدرات التي يضطلع بھا المختبر االفتراضي
للتعليم والتدريب في مجال األرصاد الجوية الساتلية .VLab
2

االستعراض المستمر للمتطلبات )(RRR
قامت المنظمة ) (WMOبتحديد االحتياجات الرصدية في اثني عشر مجاالً تطبيقيا ً بما في ذلك ،من بين أمور أخرى،
المناخ والھيدرولوجيا واألرصاد الجوية الزراعية والمحيطات وكيمياء الغالف الجوي والتنبؤات الفصلية وما بين
السنوات ،التي تعتبر كلھا ذات صلة باإلطار العالمي ) .(GFCSويقوم االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRبتحديث
يوجه بالتالي أعضاء المنظمة ) (WMOفي تطوير نظم الرصد السطحية
ھذه المتطلبات بشكل روتيني وبتحديد الفجوات ف ّ
القاعدة والفضائية القاعدة على حد سواء .وتشمل عملية االستعراض مشاورات مجتمعية واسعة النطاق مع الخبراء
العلميين واللجان الفنية التابعة للمنظمة ) (WMOوالمجموعات ذات المصلحة .ويتم النظر في القدرات والمعلومات
المسجلة كميا ً في قاعدة بيانات شبكية من متطلبات الرصد وقدرات نظم الرصد .وترد في الجدول  1.1قائمة بمجاالت
التطبيق الخاصة بالمنظمة ) (WMOالتي تجري مراقبتھا عن طريق االستعراض المستمر للمتطلبات ) (RRRوتقييم
أھميتھا بالنسبة لإلطار العالمي ) (GFCSوتسليط الضوء على أنواع عمليات الرصد الالزمة لدعم ھذه المجاالت
واإلشارة إلى أھميتھا بالنسبة لقطاعات مجتمعية مختلفة.
خطة تنفيذ تطور النظم العالمية للرصد ) (EGOS-IPوالنظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة

)(WIGOS-IP

توفر النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) (WIGOS-IPإطاراً جديداً لنظم الرصد في المنظمة
وإسھامات المنظمة ) (WMOفي نظم الرصد المشمولة برعاية مشتركة .ولن تحل النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة
للمنظمة )) (WIGOS-IPانظر القسم  2.2.1.2للمزيد من التفاصيل( محل نظم الرصد القائمة وإنما توفر باألحرى إطاراً
شامال ً لتطور ھذه النظم سوف يستمر لتتولى زمامه وتديره مجموعة متنوعة من المنظمات والبرامج .وسوف تركز نظم
 WIGOSعلى إدماج وظائف الحوكمة واإلدارة ،واآلليات واألنشطة التي ستضطلع بھا نظم الرصد المساھمة ،على
أساس الموارد المخصصة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية.
)(WMO

وتشكل خطة التنفيذ الجديدة لتطوير خطة تنفيذ تطور النظم العالمية للرصد  WIGOSوثيقة رئيسية لنظم  WIGOSوتأخذ
ھذه الخطة في االعتبار متطلبات النظم  WIGOSواإلطار العالمي  GFCSكما أنھا ستوفر ألعضاء المنظمة )(WMO
مبادئ توجيھية واضحة ومركزة وإجراءات موصى بھا بھدف الوفاء بمتطلبات برامج المنظمة ) (WMOبطريقة متكاملة
بحلول عام  2015وما بعدھا .وتشمل خطة تنفيذ تطور النظم العالمية للرصد ) (EGOS-IPأيضا ً متطلبات الرصد
الخاصة بمجاالت التطبيق ،بما في ذلك المجاالت ذات الصلة بالمناخ )انظر الجدول .(1.1
تطوير إطار لرصد المحيطات
تم تطوير إطار لرصد المحيطات في أعقاب المؤتمر الدولي لرصد المحيطات الذي ُعقد عام ) 2009في أيلول /سبتمبر
 2009في فينيسيا )إيطاليا(( والذي اعتمدته جمعية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (lOCفي حزيران /يونيو
 .2011ويھدف إطار رصد المحيطات إلى توفير نظام تعاوني لرصد المحيطات يقوم على مجموعة من المبادئ
والممارسات الفضلى التي تقدم البيانات الفيزيائية والبيانات الخاصة بالجيوكيميائية األحيائية والبيانات البيولوجية
ً
تحديدا ،يقوم اإلطار بما يلي:
لالستجابة للمسائل المجتمعية واالستفسارات العلمية .وعلى وجه أكثر


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



تعزيز االعتراف بالوصالت البينية وتطويرھا بين جميع الجھات الفاعلة لتحقيق المنفعة المتبادلة؛



توفير أساس لتحويل بيانات الرصد التي تنظمھا المتغيرات األساسية للمحيطات ) (EOVإلى تجميعات
وتحليالت وتقييمات وتنبؤات وسيناريوھات تلبي طائفة واسعة من االحتياجات المجتمعية.

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

GFCS

عبر القطاعات المجتمعية

القطاعات المجتمعية ھي التالية -1 :الزراعة؛  -2مصائد األسماك؛  -3التربة؛  - 4الحراجة؛  -5نظام المياه ،حماية
السواحل والبحار؛  -6التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛  -7البنية األساسية والنقل والمستوطنات الحضرية والبناء؛
 -8الصحة؛  -9قطاع السياحة؛  -10قطاع الطاقة؛  -11التجارة والصناعة؛  -12قطاع الخدمات المالية )راجع الموقع
الشبكي التالي.(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html :

القطاعات المجتمعية
مجاالت التطبيق

العالقة
باإلطار
العالمي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المجاالت
الرئيسية

أنواع
الرصدات
المطلوبة

GFCS

مراقبة المناخ

عالية
جداً

التطبيقات المناخية
)بما في ذلك
الخدمات(

عالية
جداً

التنبؤات الموسمية
وفيما بين السنوات

عالية
جداً

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

سطح األرض
الغالف
والغالف
الجوي
والمحيطات الجوي العلوي
وتركيب
واألرض
الغالف
الجوي وسطح
األرض
والمحيطات
وما تحت
سطح
المحيطات
سطح األرض
الغالف
والغالف
الجوي
والمحيطات الجوي العلوي
وتركيب
واألرض
الغالف
الجوي وسطح
األرض
والمحيطات
وما تحت
سطح
المحيطات
سطح األرض
الغالف
والغالف
الجوي
والمحيطات الجوي العلوي
وتركيب
واألرض
الغالف
الجوي وسطح
األرض

القطاعات المجتمعية
مجاالت التطبيق

العالقة
باإلطار
العالمي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المجاالت
الرئيسية

أنواع
الرصدات
المطلوبة

GFCS

والمحيطات
وما تحت
سطح
المحيطات
كيمياء الغالف
الجوي

عالية

الغالف
الجوي
X

X

X

X

X

X

X

X

X

التنبؤ العددي بالطقس عالية
على النطاق العالمي
X

التطبيقات المحيطية

عالية

األرصاد الجوية
الزراعية

عالية

الھيدرولوجيا

عالية

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

التنبؤ العددي بالطقس متوسطة
العالي االستبانة
X

X

X

X

X

X
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X X X

X

سطح األرض
الغالف
والغالف
الجوي
والمحيطات الجوي العلوي
وسطح
واألرض
المحيطات
الغالف
الجوي
والمحيطات

سطح
األرض
وسطح
المحيطات
وما تحت
سطح
المحيطات

الغالف
الجوي
واألرض

سطحي
وأرضي

الغالف
الجوي
واألرض

سطح األرض
والغالف الجوي
العلوي
والھيدرولوجي
والكيميائي
األحيائي

الغالف
الجوي
والمحيطات

سطح
األرض
والغالف
الجوي
العلوي
وسطح

X

X

X

تركيب
الغالف
الجوي
والمتغيرات
المساعدة

القطاعات المجتمعية
مجاالت التطبيق

العالقة
باإلطار
العالمي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المجاالت
الرئيسية

أنواع
الرصدات
المطلوبة

GFCS

المحيطات
التنبؤ اآلني والتنبؤ
على المدى القصير
جداً

منخفضة

األرصاد الجوية
للطيران

منخفضة

الطقس الفضائي

منخفضة

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X X X

X

X

الغالف
الجوي
والمحيطات

سطح
األرض
والغالف
الجوي
العلوي
وسطح
المحيطات

الغالف
الجوي

سطح
األرض
والغالف
الجوي
العلوي
وتركيب
الغالف
الجوي

الغالف
الجوي

سطح األرض
والغالف
الجوي العلوي
والطبقة
الجوية المؤينة
والغالف
الشمسي
وسطح الشمس

X

X

أنشطة مراقبة المناخ
يھدف مشروع مراقبة النظام المناخي ) (CSMالتابع للبرنامج العالمي للبيانات المناخية ومراقبة المناخ )،(WCDMP
وھو برنامج فرعي خاص ببرنامج المناخ العالمي ) ،(WCPإلى تقديم معلومات آنية وموثوقة عن حالة النظام المناخي
على نطاقات زمنية )دون شھرية وشھرية وموسمية وسنوية وعقدية ومتعددة العقود( ومكانية )محلية وإقليمية وعالمية(
متعددة ،مع إمكانية تقييم جانب عدم اليقين لھذه المعلومات .وتشمل نواتج مشروع مراقبة النظام المناخي )(CSM
مجموعات البيانات المناخية العالية الجودة التي تقوم على الرصدات الموضعية والفضائية القاعدة ،والبيانات التي تم
الحصول عليھا من األرشيفات القديمة ،والبيانات التي تتم معالجتھا من خالل النواتج النموذجية )بيانات إعادة التحليل(
والتي توفر المراجع التاريخية وتحدد خطوط األساس لتقييم تقلبية المناخ وتغيره وظواھره المتطرفة ،والتي يجوز
التعرض لھا وتأثيرھا بغية الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارھا.
إدماجھا مع البيانات بشأن المخاطر و ّ
وتشمل مجموعات البيانات العالمية الواردة في سجالت الطقس العالمية ) ،(WWRsالتي يقوم بتجميعھا ونشرھا المركز
الوطني للبيانات المناخية ) (NCDCمنذ عام  ،1927القيم المتوسطة للضغط والحرارة وھطول األمطار ،وإذا كانت
متوافرة ،إشارات المحطات الخاصة بالبيانات الشرحية التي توثق ممارسات الرصد وتشكيالت المحطات .وإن أكثر من
ثلث البيانات التي جمعتھا المحطات في التسعينات والتي تحتوي عليھا مجموعات البيانات العالمية ،مثل المنشور
الشھري للشبكة التاريخية العالمية للمناخيات ) ،(GHCNتكون مستقاة من سجالت الطقس العالمية ) ،(WWRsمما يساھم
في تعزيز تحليالت المناخ إلى حد كبير .ويتم تحديث البيانات منذ عام  1920على أساس عقدي ،وعلى الرغم من أن
توفير سجالت الطقس العالمية ) (WWRsمرة كل عقد قد ّلبى احتياجات أوساط المناخ بشكل جيد ،ينبغي اآلن نشر ھذه
البيانات سنويا ً لدعم تحسين تقييم المناخ.
وتعتبر مجموعات البيانات المفصلة والعالية الدقة وبيانات السواتل مفيدة جداً في مجال الزراعة ومجاالت التطبيق
الرئيسية األخرى ،كما أنھا تلعب دوراً ھاما ً في عمليات مراقبة المناخ العالمي .وعلى سبيل المثال ،ستستكمل المراقبة
القائمة على السواتل لمنطقة االلتقاء المدارية ) (lTCZفي غرب وشرق أفريقيا إلى حد بعيد البيانات الموقعية ذات
االستبانة النادرة والمنخفضة التي يتم استخدامھا عادة لھذا الغرض .وسيؤدي استخدام البيانات والنواتج الساتلية بشكل
منتظم ،ودعمھا من خالل تدريب وإرشاد تمس الحاجة إليھما ،إلى تخطيط أفضل وإلى تحسين عمليات جني المحاصيل،
مما يساھم بدوره في تحسين األمن الغذائي في ھذه المناطق .ويجب تمكين المراكز المناخية اإلقليمية والمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsوالمؤسسات الزراعية لتتوصل إلى ھذه النواتج وتقوم باستخدامھا.
وفي بعض البلدان ،تم إنشاء شبكات مجتمعية تمثل مصادر محتملة لبيانات الرصد اإلضافية على الرغم من أن العديد
منھا ال يطبق معايير المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وممارساتھا .فھناك إذاً حاجة إلى تحسين نوعية ھذه الرصدات
بھدف توليد بيانات مناخية ذات نوعية جيدة ضمن اإلطار العالمي ) .(GFCSويجب دعم تعيين مركز بيانات الستضافة
ھذه البيانات.
ويجوز توسيع نطاق السجالت وسد الفجوات من خالل استرجاع البيانات األكثر قدما ً التي تتوافر في البلدان من مصادر
ً
ضوئيا ،وعند االقتضاء،
مختلفة ،ورقمنة البيانات التي يتم االحتفاظ بھا في السجالت الورقية أو السجالت الممسوحة
تحويل البيانات من األنساق األكثر قدما ً إلى األنساق الرقمية .وتجدر المالحظة أن عدداً كبيراً من السجالت المناخية ،ال
سيما السجالت قبل عام  ،1960ال تزال تتوافر في أنساق ورقية )بما في ذلك شرائح المخططات( وھي مھددة بالتلف أو
الضياع .وينبغي ،كإجراء مؤقت ،حفظ ھذه السجالت الورقية في مكان آمن )مثل الصناديق الخالية من األحماض( لمنع
تلفھا إلى أن تتم رقمنتھا أو تصويرھا .وال تزال كميات كبيرة من البيانات الرقمية محفوظة على وسائط بالية ومتدھورة
كالبطاقات المجھرية والبطاقات المثقوبة واألشرطة الممغنطة واألقراص المرنة القديمة .ولكن تركز جھود الرقمنة حتى
اليوم على بعض المحفوظات دون غيرھا .وينبغي مواصلة عملية إنقاذ البيانات ورقمنة االحتياجات من البيانات المناخية
بشكل جدي وتوسيع نطاقھا وعند الضرورة ،معالجة إنقاذ واسترجاع البيانات األخرى ذات الصلة ،مثل البيانات
األوقيانوغرافية )كقياسات مستوى سطح البحر( والسجالت الخاصة بحاالت تفشي المالريا واألمراض األخرى أو
بتأثيرات المناخ األخرى.
وتربط االستراتيجية التي أوصت بھا لجنة علم المناخ ) (CClالتابعة للمنظمة ) (WMOبين إنقاذ البيانات ورقمنتھا
والتكيف معه .وتشمل جھود إنقاذ البيانات على
) (DARE&Dوإدارة المخاطر المناخية ) (CRMوتقييم تغير المناخ
ّ
المستوى الدولي على سبيل المثال الجھود التي يتم تنسيقھا وتيسيرھا من مبادرة إعادة بناء رصدات دوران الغالف
7

الجوي فوق األرض ) (ACREوالمراكز اإلقليمية المتعددة التابعة لھا )مثل  ACREفي شيلي والمحيط الھادئ و في
المنطقة القطبية الشمالية والھند وأفريقيا والصين( .وتعتبر ھذه الجھود ،باإلضافة إلى الجھود األخرى التي تبذلھا
المنظمة ) (WMOوالمركز الوطني للبيانات المناخية ) (NCDCالتابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
) ،(NOAAمفيدة جداً للربط بين رصدات الطقس األرضية ورصدات السطح البحري التاريخية وقاعدة البيانات الدولية
للضغط السطحي ) (ISPDومجموعة البيانات الدولية الشاملة عن المحيطات والغالف الجوي ) (ICOADSوقواعد
البيانات عن درجات الحرارة السطحية على المستوى العالمي ،التي يجري استخدامھا لمراقبة المناخ العالمي وتقييمه في
نطاقات زمنية مختلفة .وعلى النطاق اإلقليمي ،تمثل مبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر المتوسط
) ،(MEDAREالتي ترمي إلى تطوير مجموعات من البيانات المناخية الطويلة األجل والعالية الجودة في منطقة البحر
األبيض المتوسط الكبرى ) ،(GMRنموذجا ً مناسبا ً لألقاليم واألقاليم الفرعية األخرى .ومن األمثال األخرى على
المستوى اإلقليمي المشروع األوروبي للبيانات المناخية والتقييم المناخي ) (ECA&Dومشروع إنقاذ البيانات )(DARE
التابع للمركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية ) (ACMADومشروع إنقاذ البيانات الخاص بالبلدان
الجزرية في المحيط الھادئ الذي يدعمه مكتب األرصاد الجوية األسترالي .وسيضمن إطالق مجموعة مبادرات المناخ
الدولي والبيانات ) ،(ICA&Dالتي تقوم على المكونات اإلقليمية إلنقاذ البيانات ورقمنتھا ) ،(DARE&Dتنفيذ االستراتيجية
التي أوصت بھا لجنة علم المناخ ) (CClبطريقة منسقة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة.
ملخص الفجوات واالحتياجات
يمكن تلخيص الفجوات وأوجه القصور البارزة التي تتعلق بالرصدات كما يلي:


أوجه القصور المتعلقة برصدات الغالف الجوي التي تشمل عدم اإلبالغ من قبل بعض المحطات المناخية
)بسبب عدم قدرتھا على المحافظة على شبكات الرصد ونقص التدريب والقدرات وعدم مالءمة نظم
االتصاالت أو العوامل األخرى( ،والمكان المحدود وقدرات االستشعار عن بعد السطحية القاعدة وعدم توافر
الرصد التشغيلي لبعض المتغيرات الھامة المتعلقة بنوعية الھواء واإلشعاع والمتغيرات األخرى؛



مواطن الضعف في تغطية الرصدات لمتغيرات أوقيانوغرافيـة مھمة تشمل شبكات محطات البحوث العائمة
الثابتة وغير الكاملة لمراقبة تيارات المحيطات والتدفق الكتلي وملوحة المحيطات وبارامترات البحار والثلوج،
وأوجه الشك فيما يتعلق باستمرار برامج الرصد الساتلي من قبيل االستشعار بالموجات الصغرية وقياس
االرتفاع بدقة عالية واكتشاف الضوء وتحديد النطاقات ) (LIDARوتغطية بارامترات البحار والثلوج باستخدام
الرادار ذو الفتحة التركيبية )(SAR؛



الفجوات في شبكات الرصد األرضية مثل تصريف األنھار والمياه الجوفية ومستويات مياه البحيرات والتربة
الصقيعية واألنھار الجليدية والقلنسوات الجليدية ،وغياب الشبكات المصممة لتحديد رطوبة التربة و دليل كثافة
الغطاء النباتي ) (LAIواإلشعاع الشمسي الممتص بالتمثيل الضوئي ) (FAPARوالكتلة األحيائية األرضية،
وأوجه الشك فيما يتعلق باستمرار البعثات الساتلية التي تقوم برصد الغطاء األرضي؛



الحاجة إلى البيانات البيولوجية والبيئية واالجتماعية – االقتصادية التكميلية )مثل سجالت اإلصابة بالمرض
وجني المحاصيل والحاجة إلى الطاقة والخسائر الناجمة عن الكوارث( لتمكين إنتاج المؤشرات وغيرھا من
النواتج التي تساعد جماعات المستخدمين على التخطيط واإلدارة؛



سياسات البيانات وھياكل المعلومات التي ينبغي تعزيزھا لتحسين إدارة البيانات والحصول على بيانات الرصد
التاريخية والبيانات األخرى ذات الصلة وعلى النواتج المستمدة منھا.



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



الحاجة إلى إنقاذ ورقمنة وتطوير البيانات المناخية التاريخية وبيانات المستخدمين المشتركة بين القطاعات )مثل
مراقبة جودة السالسل الزمنية والتجانس( التي يتم حاليا ً حفظھا في أنساق ورقية قابلة للتلف أو إتاحتھا على
وسائط بالية أو متدھورة وترسيخ األسس التشغيلية لعملية إعادة التحليل باعتبارھا عملية فنية وعلمية ھامة.
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التذييل

2

المشاركة في آليات عمل الشركاء المحتملين على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية
سيتطلب اإلطار العالمي  GFCSمشاركة واسعة النطاق بين الشركاء العالميين واإلقليميين والوطنيين لتنفيذ اإلطار
العالمي وأعمدته األساسية .وسيكون تطوير آليات تضمن التنسيق والشراكة الفعاليين بين أصحاب المصلحة على كافة
المستويات أساسيا ً لنجاح اإلطار العالمي  GFCSفي مواجھة التحديات الناجمة عن تقلبية المناخ وتغيره واالستجابة
لالحتياجات من الخدمات المناخية .وتحدد األقسام التالية أصحاب المصلحة الرئيسيين في ركيزة الرصد والمراقبة
لإلطار العالمي ).(GFCS
النظم العالمية للرصد
تقدم األقسام التالية عرضا ً عاما ً عن شبكات ونظم الرصد الرئيسية المنسقة عالميا ً ،مع اإلشارة إلى مساھمة شبكات
الرصد في الوقت الحقيقي والنظم الفضائية القاعدة في مراقبة النظام المناخي الشامل .وستعتبر المشاركة الفعالة لبرامج
الرصد المنسقة عالميا ً في إطار ركيزة الرصد والمراقبة أساسيا ً لنجاح اإلطار العالمي ).(GFCS

النظام العالمي لرصد المناخ ) :(GCOSآلية شاملة لرصد المناخ
يشكل النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSالمالئم عنصراً أساسيا ً من عناصر اإلطار العالمي ) (GFCSتستند إليه
كافة العناصر األخرى .ويعتبر النظام العالمي لرصد المناخ إطاراً شامالً لرصد المناخ .ويشمل النظام العالمي
) (GCOSأيضا ً ،وھو عبارة أساسا ً عن نظام على نطاق منظومة األمم المتحدة يشارك فيه المجلس الدولي للعلوم
) ،(ICSUكافة مجتمعات الرصد التابعة للمنظمات غير الحكومية كما يھدف إلى تلبية مجموعة كاملة من المتطلبات
الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ والرصدات المتعلقة بالمناخ على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية.
مكون شبكات الرصد التي يقوم عليھا النظام العالمي ):(GCOS
وسيتوقف نجاح اإلطار العالمي ) (GFCSعلى مالءمة ّ
مكونات النظم العالمية المتكاملة للرصد
النظام العالمي للرصد ) (GOSوالمراقبة العالمية للغالف الجوي )ّ ) (GAW
) ((WIGOSوالشبكات المتعلقة بالمناخ التابعة للنظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالنظام العالمي لرصد
األرض ) (GTOSوعدد من نظم الرصد التشغيلية القائمة على مجاالت محددة ونظم الرصد المخصصة للبحوث
المكونات السطحية القاعدة والفضائية القاعدة كما يشكل ،في
والشاملة لعدة مجاالت .ويشمل النظام العالمي )(GCOS
ّ
الجملة ،عنصراً لرصد المناخ في المنظومة العالمية لنظم رصد األرض ) .(GEOSSوسيتطلب إدخال تحسينات
ضرورية على نظام رصد المناخ لدعم اإلطار العالمي ) (GFCSالحفاظ على تنسيق وثيق مع النظام العالمي
).(GCOS

النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة )(WIGOS
منسق متكامل وشامل يتألف من نظم الرصد
النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) (WIGOSعبارة عن نظام ّ
مكونات النظم الموقعية والفضائية القاعدة للنظام العالمي للرصد
العالمية القائمة التابعة للمنظمة ) ،(WMOال سيما ّ
) (GOSوبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWوالنظام العالمي
لرصد الدورة الھيدرولوجية ) .(WHYCOSوستقوم النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة ) (WIGOSبتوفير
رصدات تتسم بالدقة والموثوقية وحسن التوقيت لمجاالت الغالف الجوي والبحر واألرض كجزء من اإلطار العالمي
).(GFCS
وستلتزم البيانات المناخية والبيانات الشرحية ،باعتبارھا جزءاً من النظم العالمية المتكاملة للرصد ) ،(WIGOSبالمعايير
بغية تيسير التقييم الذاتي للنوعية الذي يقوم به منتجو البيانات كما أنھا ستكفل الشفافية في توليد مجموعات البيانات
ّ
وسيمكن ھذا النھج المستخدمين من الحكم على نوعية مجموعات البيانات والنواتج المناخية
والنواتج المناخية.
ومالءمتھا لألغراض المنشودة .وفي كثير من الحاالت ،تشمل شبكات الرصد المحطات التي تقوم بتشغيلھا مؤسسات
البحوث أو المؤسسات البيئية بشكل مستقل .وبالتالي ،يعتبر تعزيز التفاعل المستقبلي بين مجتمعي الرصد ألغراض
البحوث والرصد ألغراض التشغيل من خالل زيادة االتصاالت وتعزيزالشراكات مھما ً الستدامة وتطور نظم
وممارسات الرصد كما ينبغي متابعته بواسطة المنتديات التي يشارك فيھا ھذين المجتمعين.
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النظام العالمي للرصد )(GOS
يوفر النظام العالمي للرصد ) (GOSرصدات لحالة الغالف الجوي وسطح المحيطات تعتبر ضرورية في الوقت
الحقيقي من أجل إعداد تحليالت وتنبؤات ومشورات وإنذارات بشأن الطقس .وتدعم ھذه الرصدات كذلك أنشطة مراقبة
المناخ واألنشطة البيئية التي يتم تنفيذھا في إطار برامج المنظمة ) (WMOومن قبل المنظمات الدولية األخرى ذات
الصلة .وتقوم بتنسيق النظام العالمي للرصد ) (GOSلجنة النظم األساسية ) (CBSالتابعة للمنظمة ) .(WMOويرمي
النظام العالمي للرصد ) (GOSإلى تحقيق األھداف الرئيسية الطويلة األجل التالية:


تحسين النظم العالمية لرصد حالة الغالف الجوي وسطح المحيطات واستغاللھا على النحو األمثل لتلبية
المتطلبات من أجل إعداد تحليالت وتنبؤات وإنذارات متزايدة الدقة عن الطقس ومراقبة المناخ والبيئة بأكثر
الطرق فعالية وكفاءة؛



توفير التوحيد القياسي الالزم لتقنيات وممارسات الرصد ،بما في ذلك تخطيط الشبكات على أساس إقليمي
للوفاء بمتطلبات المستخدمين مع مراعاة جودة الرصد والثبات المكاني والزماني واالستقرار واالستدامة على
المدى الطويل.

برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
يعتبر برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWالمكون الكيميائي للغالف الجوي في النظام العالمي لرصد المناخ
) .(GCOSوتقوم لجنة علوم الغالف الجوي ) (CASالتابعة للمنظمة ) (WMOبتنسيق أعماله .ويقدم برنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي ) (GAWبيانات ومعلومات عن التكوين الكيميائي للغالف الجوي ،بما في ذلك التغيرات الطبيعية
والتغيرات الناجمة عن األنشطة البشرية ،للمساعدة على تحسين فھم التفاعالت بين الغالف الجوي والمحيطات والمحيط
الحيوي .ويركز نظام الرصد الخاص ببرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWعلى ست فئات من المتغيرات
)األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي وغازات الدفيئة والھباء الجوي والغازات التفاعلية المختارة وكيمياء األمطار(.

المراقبة العالمية للغالف الجليدي )(GCW
ستوفر المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالتابعة للمنظمة ) (WMOبيانات ومعلومات وتحليالت موثوقة
وواضحة وقابلة لالستخدام فيما يتعلق بحالة الغالف الجليدي في الماضي والحاضر والمستقبل ،لتلبية احتياجات الشركاء
في توفير الخدمات للمستخدمين بشكل أفضل ،بما في ذلك وسائل اإلعالم والجمھور وصانعي السياسات .وترتبط
احتياجات المستخدمين المذكورة في تقرير موضوع الغالف الجليدي ،الذي قامت بتحضيره األوساط العلمية العالمية
المعنية بالغالف الجليدي ،والمذكورة كذلك في الوثائق الخاصة بالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) ،(GCWارتباطا ً
مباشرا ً بالمسائل التي يتم النظر فيھا ضمن اإلطار العالمي) ،(GFCSال سيما بمتطلبات الرصد لدعم تحسين الخدمات
المناخية.
وتقوم المراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWعلى شراكات قوية مع الھيئات التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية
ومراكز البيانات العالمية واالتحادات العلمية والمعاھد الوطنية والدولية .ومن بين ذلك منظمة اليونسكو والبرنامج
الھيدرولوجي الدولي ) (IHPواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعين لھا ،والھيئات الدولية من قبيل
الرابطة الدولية للتجمد الدائم ) ،(IPAوالمرفق العالمي لمراقبة األنھار الجليدية ) ،(WGMSوالمركز العالمي لمناخيات
الھطول ) ،(GPCCومؤسسات وطنية من قبيل مركز البيانات الوطني للجليد والثلج األمريكي ) .(NSIDCومن بين
الشركاء المھمين اآلخرين اللجنة العلمية الدولية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية ) (IASCالتي تتعاون مع مجلس
المنطقة القطبية الشمالية لتطوير مجموعة من الخطط لرصدات الغالف الجليدي وشبكات رصد المنطقة القطبية الشمالية
) .(SAONوتجري كذلك إقامة عالقات وطيدة مع ھيئات مثل لجنة السواتل لرصد األرض ) (CEOSوفريق تنسيق
السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) ،(CGMSومع مشغلي السواتل الرئيسيين مثل وكالة الفضاء الصينية )(CSA
ووكالة الفضاء األوروبية ) (ESAوالمنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية )(EUMETSAT
والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء ) (JAXAواإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء ) (NASAواإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ) (NOAAوالوكالة الھندية لبحوث الفضاء ) (lSROومصلحة المساحة الجيولوجية في
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الواليات المتحدة ) ،(USGSبما أن رصدات أجھزة االستشعار التي تحملھا السواتل توفر منظورات ّقيمة وفريدة عن
عناصر الغالف الجليدي مثل الجليد البحري والغطاء الثلجي واألنھار الجليدية.

النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية )(WHYCOS
النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSھو نظام عالمي تابع للمنظمة ) (WMOتم تطويره استجابة
لندرة أو عدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة وحسنة التوقيت عن موارد المياه العذبة يمكن الوصول إليھا في الوقت
المكونات اإلقليمية
الحقيقي أو في الوقت شبه الحقيقي في أنحاء كثيرة من العالم ،والسيما في البلدان النامية .وتجمع
ّ
) (HYCOSsبين عدة خدمات ھيدرولوجية ذات مصالح مشتركة نظراً لوجود حوض تصريف مشترك أو لوجودھا في
مكونات إقليمية ) (HYCOSsعندما تعرب البلدان المعنية عن
منطقة جغرافية وھيدرولوجية محددة بشكل جيد .ويتم إنتاج ّ
رغبتھا المشتركة في إجراء ھذا التطوير وعن التزامھا بنجاح ھذه العملية .وبالتالي ،يركز تنفيذ المشروع على أولوية
إنشاء الھيكل الضروري لنقل البيانات وإدارتھا وتطوير القدرات البشرية في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية المعنية،
بھدف تمكين البلدان المشاركة من االضطالع بھذه المھام األساسية.
ويھدف النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) (WHYCOSإلى تحسين أنشطة المراقبة األساسية ودعم التعاون
الدولي وتعزيز التبادل الحر للبيانات في مجال الھيدرولوجيا.

النظام العالمي لرصد المحيطات )(GOOS
يقوم النظام العالمي لرصد المحيطات ) ،(GOOSبرعاية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة
لليونسكو والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمجلس الدولي للعلوم
) ،(ICSUبتنسيق نظام رصد المحيطات المفتوحة والمناطق الساحلية لتحقيق الفوائد العلمية والمجتمعية ،بدعم نشط من
المنظمة البحرية الدولية ) (IMOوخطوط النقل البحري التي تساھم في توفير الرصدات الجوية والرصدات
األوقيانوغرافية من خالل مشاركتھا في سفن الرصد الطوعية ) (VOSوبرنامج القياسات األوتوماتية للھواء العلوي من
على متن السفن ) (ASAPو برنامج سفن الرصد العرضية ) (SOOPوبرامج الرصد البحري األخرى .ويقدم النظام
العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSالمشورة بشأن متطلبات الرصد التي يتم تحديدھا لألغراض المناخية بالتعاون مع
النظام العالمي للرصد ) ،(GCOSوبشأن الخدمات الخاصة بالمحيطات من خالل اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCوالمعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية ) .(JCOMMويوفر النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSمنتدى لتنسيق شبكات رصد
المحيطات .ويتم تنفيذ العديد من المعايير الخاصة بالشبكات الموقعية وتطويرھا من خالل شراكة مع اللجنة الفنية
المشتركة) .(JCOMMوتقوم لجنة السواتل لرصد األرض ) (CEOSوفريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
) (CGMSبتنسيق رصدات المحيطات الفضائية القاعدة.
ّ
المركبة لرصد سطح المحيطات وتحت سطح المحيطات المراقبة العالمية لبعض المتغيرات المناخية
وتشمل الشبكات
األساسية ) .(ECVsوستعتمد مراقبة المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsاألخرى على رصدات توفرھا المحطات أو
المواقع المرجعية أو المواد المغذية وأدوات التتبع واالستقصاءات المتكررة على متن السفن في حالة كربون المحيطات
تحت السطحي .وجرى حديثا ً تقديم إسھامات كبيرة في القياسات تحت سطح المحيطات ،ال سيما في المناطق التي تشح
فيھا البيانات والتي تقع قرب الغطاء الجليدي .وعلى الرغم من ھذا التقدم المحرز مؤخراً ،ال تزال شبكات رصد
المتغيرات
المحيطات والھياكل األساسية ونظم التحليل المرتبطة بھا غير مالئمة لتلبية االحتياجات الخاصة بأكثرية
ّ
المناخية في معظم أقاليم العالم ،ال سيما في نصف الكرة األرضية الجنوبي .وتشمل بعض الفجوات المحددة في نظم
رصد المحيطات ما يلي:


درجة حرارة سطح البحر ودرجة حرارة الطبقة العليا من المحيطات )المحتوى الحراري( فيما يتعلق بالتنبؤات
المناخية القصيرة األجل والمتراوحة المدى بين النطاق الفصلي ونطاق ما بين السنوات؛



ً
عمقا ،بما في ذلك الملوحة وتيارات المحيطات فيما يتعلق بالتنبؤات المناخية على النطاق العقدي؛
قياسات أكثر
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مستوى سطح البحر واألمواج والجليد البحري لتطوير علم المناخ في المناطق الساحلية والبحرية ومراقبة تغير
المناخ؛



قياس أعماق المحيطات والمتغيرات االجتماعية مثل السكان والبنى التحتية في المناطق الھشة لإلنذار المبكر
بالغمر الساحلي؛



المقيدة؛
متغيرات كربون المحيطات التخاذ إجراءات التخفيف
ّ



رسم خرائط الموائل والمتغيرات البيولوجية الجغرافية الكيميائية الخاصة بالمحيطات ومتغيرات النظم
اإليكولوجية ،لتحديد مواطن الضعف الرئيسية للموارد البحرية الحية والنظم اإليكولوجية الساحلية والنظم
اإليكولوجية للمحيطات والقيام بتوقعات بشأنھا من جملة أمور أخرى؛

وبشكل عام ،ھناك مجال فسيح لمشاركة اإلطار العالمي ) (GFCSمع النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSفي
معالجة ھذه المسائل ،وتقترح األوساط المعنية بالمحيطات تنفيذ خمسة أعمال واسعة النطاق من خالل اإلطار العالمي
):(GFCS


تنقيح المتطلبات المحددة للخدمات المناخية )النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSواللجنة الفنية المشتركة
)(JCOMM؛



الحفاظ على الرصدات الموقعية وتطويرھا )النظام العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSواللجنة الفنية المشتركة
)((JCOMM؛



الحفاظ على الرصدات الساتلية وتطويرھا )لجنة السواتل لرصد األرض ) (CEOSوفريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية )((CGMS؛



تحسين نظام إدارة البيانات )اللجنة المعنية بالتبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية )(IODE
واللجنة الفنية المشتركة ) (JCOMMوالفريق المخصص المعني برصد األرض )((GEO؛



تطوير معلومات تتعلق بالمحيطات وتالئم الخدمات المناخية )عدد كبير من أصحاب المصلحة(.

النظام العالمي لرصد األرض )(GTOS
يھدف النظام العالمي لرصد األرض ) ،(GTOSالذي تشارك في رعايته منظمة األغذية والزراعة ) (FAOوالمجلس
الدولي للعلوم ) (ICSUوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمنظمة ) ،(WMOإلى دعم التنمية المستدامة من خالل
برنامج للرصدات والنمذجة وتحليل النظم اإليكولوجية األرضية  .2ويقيم النظام العالمي لرصد األرض )(GTOS
اتصاالت مع األوساط البحثية والتشغيلية لتحديد الخصائص األرضية التي تتحكم بالعمليات الفيزيائية والبيولوجية
والكيميائية التي تؤثر على المناخ وتتأثر بدورھا بتغير المناخ ،و/أو التي تعتبر بمثابة مؤشرات تغير المناخ .ويتم اآلن
التركيز بشكل متزايد على البيانات األرضية لتقدير القسر المناخي وتحسين فھم تغير المناخ وتقلبيته ،وكذلك لتقييم آثاره
وأوجه الضعف وتنظيم أنشطة التخفيف من آثاره .وقد ساھم إنشاء الشبكات العالمية لرصد األرض ) (GTNsفي عدد من
المجاالت المواضيعية )مثل الھيدرولوجيا واألنھار الجليدية والتربة الصقيعية( ،حيث يتم جمع البيانات إلى حد بعيد من
خالل القياسات الموقعية ،في تحسين تنسيق عمليات الرصد المعنية وتغطيتھا العالمية تحسينا ً كبيراً على الرغم من
استمرار بعض الفجوات .وعلى سبيل المثال ،تم إنشاء الشبكة العالمية األرضية للھيدرولوجيا )" (GTN-Hكشبكة من
الشبكات الھيدرولوجية" التي تربط بين مراكز بيانات األرصاد الجوية الھيدرولوجية العالمية ونظم الرصدات المتكاملة

 2يعتبر وضع أمانة النظام العالمي لرصد األرض ) (GTOSمنذ الربع الثالث من عام  2012في منظمة الفاو غير مؤكد .وعلى
الرغم من ذلك ،يعمل عدد كبير من ھذه األفرقة بفعالية )بما في ذلك فريق الخبراء المشترك بين النظام العالمي لرصد المناخ
) (GCOSوالنظام العالمي لرصد األرض ) .(GTOSوفي الواقع ،يعتبر تشغيلھا المتواصل ضروريا ً ومھما ً لنجاح اإلطار العالمي
).(GFCS
12

الخاصة بدورة المياه العالمية لدعم التطبيقات العالمية واإلقليمية للمناخ والمياه .وتشمل الشبكة العالمية األرضية
للھيدرولوجيا ) (GTN-Hالمتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsمثل ھطول األمطار والثلوج واألنھار الجليدية
ُّ
والتبخر – النتح واستخدام المياه ونوعية المياه ورطوبة التربة والمياه الجوفية ومستوى مياه البحيرات وتصريف
األنھار.
المكونات األرضية للنظام المناخي وألسباب النظام واستجاباته للتغيير ذات أھمية حيوية بالنسبة
ويعتبر تحسين فھم
ّ
التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
للمجتمع ،كما ھي حال تقييم العواقب الناجمة عن ھذا التغيير من حيث
ّ
وتتوافر آليات خاصة بشبكات الرصد الموقعية وبالمكونات الفضائية القاعدة للمتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsفي
مجال األرض ،إال أنه ينبغي تعزيزھا .وإضافة إلى ذلك ،أصبح تحسين رصدات المتغيرات األرضية المتعلقة بالكربون
ذات أھمية متزايدة في سياق تنفيذ خريطة طريق بالي التي أطلقت في المؤتمر الثالث عشر لألطراف في إطار اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ ).3 (UNFCCC

المنظومة العالمية لنظم رصد األرض )(GEOSS
يقوم الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOبتنسيق الجھود الدولية إلقامة المنظومة العالمية لنظم رصد
األرض ) .(GEOSSوستوفر المنظومة ) (GEOSSأدوات دعم القرار لطائفة واسعة من المستخدمين ،كما ستربط بين
نظم الرصد القائمة والمزمعة حول العالم وتدعم تطوير نظم جديدة تقوم فيھا الفجوات حاليا ً .وعالوة على ذلك ،ستعمل
على تعزيز المعايير الفنية المشتركة إلتاحة إمكانية الجمع بين البيانات المتأتية من أدوات كثيرة مختلفة في مجموعات
بيانات متسقة .ويعمل الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOعلى إنشاء المنظومة ) (GEOSSاستناداً إلى
خطة تستغرق عشر سنوات إذ تبدأ من عام  2005وتستمر حتى عام .2015
ومما يمت بصلة مباشرة بمبادرة اإلطارالعالمي ) (GFCSھو دعم الفريق المخصص المعني برصدات األرض )(GEO
مكون رصد المناخ للمنظومة
للتوصل إلى عملية فعالة ومستدامة للنظام العالمي للرصد ) ،(GCOSباعتباره
ّ
) ،(GEOSSبما في ذلك توفير معلومات مناخية بحلول عام  2015بشكل موثوق تكون ذات نوعية مھمة بالنسبة لمراقبة
والتكيف معھما ولتيسير فھم دورة الكربون العالمية .وسيعمل
تقلبية المناخ وتغيره والتنبؤ بھما والتخفيف من آثارھما
ّ
ً
الفريق المخصص المعني برصدات األرض ) (GEOأيضا على:


تعزيز تبادل البيانات وتنسيق نظم إدارة البيانات وتبادلھا؛



المساھمة في التقدم الكبير في مراقبة تغير المناخ والتنبؤ به على المستويات الموسمية وفيما بين السنوات
والعقود ،بما في ذلك حدوث الظواھر المتطرفة؛



تعزيز دعم النظام العالمي للرصد ) (GCOSودور التقييم الذي تضطلع به الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ) (IPCCودور تطوير السياسات الذي تضطلع به اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ
).(UNFCCC

الوكاالت والبرامج التابعة لألمم المتحدة
تتمثل مھمة عدد كبير من الوحدات ضمن الوكاالت والبرامج التابعة لألمم المتحدة في تيسير إتاحة مختلف أنواع
عمليات الرصد الضرورية لتطوير الخدمات للمسخدمين وتوفيرھا في أربعة قطاعات ذات األولوية وھي المياه والصحة
والزراعة والحد من مخاطر الكوارث.

 3للمزيد من التفاصيل ،بما في ذلك أول قرار لمؤتمر األطراف
األحراج في البلدان النامية انظر ) :UNFCCC (2008تقرير مؤتمر األطراف في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في بالي في الفترة
 15-3كانون األول /ديسمبر  ،2007الضميمة ،الجزء الثاني :القرار ) 2/CP.13الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج في
البلدان النامية :النھج الرامية إلى تشجيع األعمال(،FCCC/CP/2007/6/Add.1 ،
)(UNFCCC COP

http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=9
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بشأن الحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة



على سبيل المثال ،تم إجراء التوقعات البيئية العالمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEP/GEOاستجابة
لمتطلبات اإلبالغ البيئية الخاصة بجدول أعمال القرن الحادي والعشرين ومجلس إدارة البرنامج ).(UNEP
وخالل الدورة الثانية والعشرين لمجلس اإلدارة /المنتدى الوزاري العالمي للبيئة التابع لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ) (UNEPالتي عقدت في  ،2003طلبت الحكومات من البرنامج ) (UNEPاإلدالء ببيان بشأن توقعات
البيئة العالمية لتسليط الضوء على األحداث واإلنجازات البيئية المھمة خالل السنة .وتشمل نواتج التوقعات
البيئية العالمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEP/GEOاألخرى التقييمات البيئية اإلقليمية ودون اإلقليمية
والتقييمات الوطنية المتكاملة والتقارير الفنية وتقارير معلومات أساسية أخرى ،وموقع شبكي ونواتج خاصة
بالشباب )نواتج التوقعات البيئية العالمية للشباب( وقاعدة بيانات شبكية أساسية – بوابة البيانات الخاصة بنواتج
التوقعات البيئية العالمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEP/GEOالتي تحتوي على معلومات عن أكثر من
متغير مختلف يعالج مواضيع مثل المياه العذبة والسكان والغابات واالنبعاثات والمناخ والكوارث والصحة
450
ّ
والناتج المحلي اإلجمالي ).(GDP



وتعتبر الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ) (WHOوإستراتيجية األمم المتحدة
الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRمستخدمين مھمين لبيانات الطقس والمناخ بينما يسھل بعضھا اآلخر
ً
أيضا ،مثل منظمة الطيران المدني الدولي ) (ICAOومنظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOتوفير بيانات رصد
مھمة تصدر عن أعضائھا.



تعمل المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية على تيسير التعاون على المستوى العالمي إلنشاء شبكات من
المحطات التي توفر رصدات األحوال الجوية والرصدات الھيدرولوجية وغيرھا من الرصدات الجيوفيزيائية
ذات الصلة باألرصاد الجوية ،وعلى تعزيز إنشاء وصيانة مراكز مكلفة بتوفير خدمات األرصاد الجوية وما
يتصل بھا من خدمات .وتقوم المنظمة ) (WMOوھيئاتھا التأسيسية كذلك بتشجيع وصيانة نظم لتبادل معلومات
األرصاد الجوية وما يتصل بھا من معلومات بسرعة ،كما تسعى إلى كفالة توحيد المقاييس الخاصة برصدات
األرصاد الجوية والرصدات المتصلة بھا وطرق نشر الرصدات واإلحصائيات.

وبالتالي ،ستساھم وكاالت األمم المتحدة إسھاما ً كبيراً في اإلطار العالمي ) (GFCSباعتبارھا جھات مستخدمة وموفرة
لبيانات الرصد فضالً عن كونھا مصادر للمعلومات االجتماعية – االقتصادية الالزمة إلنتاج الخدمات المناخية
وتقديمھا.
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا )(NMHSs
تشكل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ) (NMHSsجزءاً ال يتجزأ من البنية األساسية الوطنية وھي
تؤدي دورا ً ھاما ً في دعم الوظائف الحيوية للحكومات .وبشكل خاص ،تعتبر الرصدات والبيانات المناخية التي تجمعھا
المرافق الوطنية ) (NMHSsأساسا ً لخدمات المراقبة والتنبؤ كما أنھا توفر إسھاما ً جوھريا ً في البرامج والخدمات
المناخية اإلقليمية والعالمية .بالتالي ،تعتبر مشاركة المرافق الوطنية ) (NMHSsفي اإلطار العالمي ) (GFCSذات أھمية
حيوية .ولكن ھناك تفاوت ملحوظ يتعلق بشبكات الرصد الخاصة بالمرافق الوطنية ) ،(NMHSsإذ تتميز البلدان النامية
وأقل البلدان نمواً بشبكات ضئيلة ال توفر بصورة كافية مجموعة الخدمات التي يمكن توفيرھا ضمن اإلطار العالمي
) .(GFCSونتيجة لذلك ،تحتاج نظم الرصد في الكثير من البلدان ،ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،تحديثا ً وتوسيعا ً لضمان نجاح اإلطار العالمي ).(GFCS
ويھدف عدد كبير من اإلجراءات الواردة في ھذه الخطة إلى معالجة الشبكات التي تقوم بتشغيلھا المرافق الوطنية
) .(NMHSsويعمل النظام العالمي للرصد ) (GCOSمع المرافق الوطنية ) .(NMHSsففي البلدان النامية على المستويين
الوطني واإلقليمي إلدخال تحسينات على رصدات المناخ .ومن خالل برنامج حلقات العمل اإلقليمية التابع للنظام
العالمي ) ،(GCOSتم إنتاج عشرة خطط عمل إقليمية تحتوي على مقترحات مشاريع لتلبية احتياجات رصد المناخ ذات
األولوية العالية في مجاالت رصد الغالف الجوي واألرض والمحيطات وفقا ً لتعريف الدول في كل إقليم .وسيساھم تنفيذ
ھذه المشاريع ،الذي يؤيده كل من مؤتمر المنظمة ) (WMOومؤتمر األطراف ) (COPالتابع لالتفاقية ) ،(UNFCCإسھاما ً
كبيراً في اإلطار العالمي ) .(GFCSوتستخدم المرافق الوطنية ) (NMHSsأيضا ً شبكات االتصاالت الحيوية لتبادل
البيانات والنواتج المناخية لتمكينھا من إنجاز والياتھا الوطنية .وتتسم الشبكات التي تستخدمھا بعض المرافق الوطنية
) (NMHSsبعدم كفايتھا وعدم صالحيتھا بالتقادم مما يعوق تدفق الرصدات والنواتج بفعالية.
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الوكاالت الفضائية
توفر الوكاالت الفضائية في العالم معلومات فريدة عن حالة كوكبنا خالل أكثر من نصف قرن .وقد ساعدت ھذه
المعلومات إلى حد كبير على تحسين التنبؤات بالطقس ومراقبة النظام المناخي واتخاذ القرارات ذات األھمية المباشرة
بالنسبة للمجتمع .ولعبت الوكاالت الفضائية التي تحمل المسؤولية األولى عن إجراء البحوث والتطوير دوراً رياديا ً في
قدرات الرصد الساتلية كما أنھا توفر القياسات الفضائية القاعدة لظواھر بيئية أكثر تعقيداً .وتستجيب وكاالت السواتل
التشغيلية بدقة لالحتياجات المتطورة الخاصة بالمرافق الوطنية ) (NMHSsوبأوساط المستخدمين األخرى في مجال
البيئة بغية مراقبة الطقس والمناخ والمياه وما يتصل بھا من ظروف بيئية والتنبؤ بھا .وتوفر نظم االتصاالت ،التي تم
تطويرھا بالتزامن مع السواتل ،العمود الفقري لتبادل بيانات األرصاد الجوية والبيانات البيئية على المستوى العالمي.
ويتم تيسير التنسيق الفعال للمصالح المشتركة المتعلقة بتصميم سواتل األرصاد الجوية والبيئة وتطويرھا وتشغيلھا
واستخدامھا من خالل آليتين دوليتين رئيسيتين ھما فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية ) (CGMSولجنة
السواتل لرصد األرض ).(CEOSوعلى سبيل المثال ،تم وضع خطط من خالل فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد
الجوية ) (CGMSلكفالة االستمرارية في كل من المدار القطبي والمدار الثابت بالنسبة إلى األرض ،كما تجري معالجة
الفجوات المحتملة في التغطية الساتلية .وقد أدى التعاون الدولي بين الوكاالت في مجاالت التخطيط للمھمة ومعايرة
أجھزة االستشعار ومقارنة خوارزميات المعالجة والتوحيد القياسي ألنشطة االتصاالت إلى استخدام أكثر فعالية للبيانات
وإلى تحسين خدمات المستخدمين .وتتعاون الوكاالت كذلك في مجاالت تأھب المستخدمين والتعليم والتدريب على
استخدام البيانات الساتلية.
وتغطي األنشطة التي تضطلع بھا الوكاالت الفضائية بشكل متزايد مراقبة المناخ باتباعھا نموذج التعاون الذي يدعم
التنبؤ بالطقس .وخالل السنوات الستة األخيرة ،استجابت الوكاالت الفضائية إلى حد كبير للمتطلبات التي حددھا النظام
العالمي للرصد ) (GCOSللمتغيرات المناخية األساسية ) ،(ECVsوھي تتعاون حاليا ً لتطوير ھيكل فضائي القاعدة
لمراقبة المناخ )يتم وصفه في القسم .(1.4.3
الوكاالت الوطنية للبيئة ووكاالت الموارد الطبيعية
تقوم إدارات ووكاالت البيئة والزراعة والحراجة وإدارات ووكاالت الموارد الطبيعية األخرى في بعض البلدان بتشغيل
محطات وشبكات رصد المناخ وبمراقبة متغيرات الغالف الجوي والمتغيرات الھيدرولوجية واألرضية .وعلى الرغم
من قيامھا غالبا ً بأنشطة الرصد الخاصة بھا بالتعاون مع المرافق الوطنية ) ،(NMHSsفقد ال يتم ذلك في جميع الحاالت.
وسيكون من المھم استخدام قدرات الرصد التي تتميز بھا تلك اإلدارات والوكاالت ضمن اإلطار العالمي )(GFCS
وتشجيع التزام بياناتھا بالمعايير المالئمة وتحقيق أقصى قدر من الفائدة من برامج الرصد الخاصة بھا لكافة مستخدمي
الخدمات المناخية.
يمثل تلوث الھواء بالنسبة لسكان المناطق الحضرية مشكلة كبيرة إذ تشمل الملوثات المثيرة للقلق ،من بين أمور أخرى،
المركبات الغازية واألوزون وأكسيد النتيروجين ) (NO2وثاني أكسيد الكبريت) (SO2واألھباء الجوية .وثمة أدلة متزايدة
على مساھمة الملوثات المحمولة جواً في تغير المناخ إلى حد كبير فضالً عن إلحاقھا الضرر بالصحة البشرية والبيئية
وباإلنتاج الزراعي .وعلى العكس من ذلك ،تؤثر تقلبية المناخ وتغيره على كيمياء الغالف الجوي من خالل عوامل مثل
الحرارة وخصائص السطح وتغطية السحاب والھطول ومزج الطبقة المتاخمة التي تؤثر في دورة الحياة )المصادر
واالنتقال والتحويالت الكيميائية والفيزيائية واإلزالة( للملوثات في الغالف الجوي .وعالوة على ذلك ،قد تؤدي عواقب
تغير المناخ مثل زيادة الجفاف إلى زيادة احتراق الكتلة الحيوية وانبعاثات الحرائق .وبالتالي ،تدعو الحاجة إلى القيام
برصدات لمكونات الغالف الجوي تكون أكثر دقة وتتم مراقبة جودتھا ومعايرتھا بشكل جيد ،بھدف دعم توفير
المعلومات للجمھور وإدراجھا في النماذج وإجراء دراسات بشأن تفاعل تلوث الھواء مع تقلبية المناخ وتغيره.
ويقوم عدد من المنظمات المختلفة برصدات لجودة الھواء المحلية واإلقليمية على مستوى البلديات في إطار الحكومات
اإلقليمية كما تقوم بھا الوكاالت الوطنية للبيئة ويتم توفيرھا كذلك للھيئات اإلقليمية مثل الوكالة األوروبية للبيئة ).(EEA
ولكن غالبا ً ما تملك المرافق الوطنية ) (NMHSsخبرة أكبر في مجال نمذجة جودة الھواء والتنبؤ بھا من خبرة ھذه
الوكاالت .ولذلك ،ھناك حاجة إلى توثيق التعاون بين المؤسسات المختلفة التي تشارك في رصد المعلومات بشأن نوعية
الھواء وتقوم بتوفيرھا ،ال سيما بين الوكاالت البيئية والمرافق الوطنية ) ،(NMHSsبغية معالجة المسائل المتعلقة بتلوث
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الھواء بفعالية .وفي سياق اإلطار العالمي ) ،(GFCSال بد من إيالء أھمية خاصة لالحتياجات إلى تحسين الرصدات
الخاصة بنوعية الھواء في المناطق الحضرية.
الجامعات ومؤسسات البحث والمنظمات غير الحكومية
ال تعتبر شبكات الرصد الموقعية والسطحية القاعدة التي تقوم بتشغيلھا المرافق الوطنية ) (NMHSsوالوكاالت الحكومية
األخرى شاملة في كافة أنحاء العالم .وتتواجد أكبر الفجوات في المناطق النائية )المناطق القطبية والجبال العالية
والصحارى والمناطق المدارية والمحيطات( وفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والجزر الصغيرة .ولكن تقوم
الجامعات ومعاھد البحوث بتشغيل عدد من شبكات الرصد التي تكتسي أھمية بالغة في ھذه المناطق مما يساھم بسد
الفجوات القائمة بشكل جزئي .وعلى سبيل المثال:


تحافظ جامعة ويسكونسين في ماديسون )الواليات المتحدة األمريكية( على عدد من محطات الرصد في المنطقة
القطبية الجنوبية؛



وبالمثل ،تقوم عدة جامعات ومعاھد البحوث بتشغيل مواقع بحثية في المنطقة القطبية الشمالية والمناطق الجبلية
المرتفعة التي تعتبر بالغة األھمية ليس ألغراض البحث فحسب ،إنما لتوفيرھا أيضا ً خدمات تتعلق بالصحة
وإمدادات المياه وإنتاج الغذاء والنقل وإنتاج الطاقة المائية واألخطار مثل خطر الفيضانات والجفاف؛



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



وتوفر شبكات الرصد ألغراض البحوث ،مثل المراقبة العالمية للغالف الجوي ) (GAWكذلك البيانات األساسية
الالزمة لمعالجة الشواغل المرتبطة بالصحة ،بما أنھا غالبا ً ما تقوم بمراقبة البارامترات التي ال تغطيھا المرافق
الوطنية ) (NMHSsعادة مثل تلوث الھواء والمواد الملوثة والتكوين الكيميائي للغالف الجوي ،بما في ذلك
غازات الدفيئة .ويشكل مثاالً حديثا ً على ذلك تطوير مشروع نمذجة تكوين الغالف الجوي ونمذجة المناخ
) (MACCبرعاية مبادرة المراقبة العالمية ألغراض البيئة واألمن ).(GMES

ولكن لألسف ،نادراً ما تتاح قوائم جرد البيانات من شبكات الرصد التابعة للجامعات ومعاھد البحوث .فھناك حاجة لجمع
ھذه القوائم والتأكد من أن تشمل البيانات الشرحية المالئمة بغية تقديم نظرة عميقة في تمثيل البيانات ونوعيتھا.
ويتوافر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية التي من الممكن أن تساھم في ركيزة الرصد والمراقبة
لإلطار العالمي ) .(GFCSوإن قائمة شاملة بھذه المنظمات ال ترد في ما يلي إنما ينبغي التصرف المبكر لتحديد
المنظمات غير الحكومية التي قد يكون بوسعھا أن تساھم بيانات الرصد في ھذه الركيزة والتي قد ترغب في المشاركة
في آلية عمل اإلطار العالمي ) .(GFCSويشكل المعھد الدولي للبحوث الخاصة بالمناخ والمجتمع ) (IRIمثاالً واضحا ً
على نوع المنظمات التي قد تشارك بشكل مفيد في تنفيذ ھذه الركيزة .وقد لعب المعھد الدولي للبحوث الخاصة بالمناخ
والمجتمع ) (IRIدوراً رياديا ً في إنشاء شراكة الخدمات المناخية ) ،(CSPوھي شبكة غير رسمية متعددة التخصصات
تجمع بين مستخدمي المعلومات المناخية ومقدمي الخدمات والجھات المانحة والباحثين .وجرى تمثيل المعھد الدولي
) (IRIمن شراكة الخدمات المناخية ) (CSPخالل حلقة عمل شارك في تنظيمھا مؤخراً في أمريكا الجنوبية كل من أمانة
النظام العالمي للرصد ) (GCOSوالمركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو ) ،(CIIFENللنظر في االستراتيجيات واألنشطة
والتكيف مع تغير المناخ .ويمكن استخدام حلقة
المحددة الرامية إلى تحسين الرصدات بھدف دعم الخدمات المناخية
ّ
العمل كنموذج لعقد اجتماعات مماثلة في أقاليم أخرى.
القطاع الخاص
على الرغم من تأدية المرافق الوطنية ) (NMHSsوالمرافق الوطنية للھيدرولوجيا ) (NHSsدوراً محوريا ً في تشغيل
شبكات الرصد الجوي والھيدرولوجي المتعددة األغراض ،تم أيضا ً تحقيق بعض مصالح القطاع الخاص ونشر شبكات
رصد كثيفة .وقد ساعد استخدام اإللكترونيات الرقمية غير المكلفة واالتصاالت ذات النطاقات العالية آالف الشركات
الصغيرة والمؤسسات والمنتجين الزراعيين وموفري الخدمات الترفيھية وجھات عديدة أخرى على المشاركة في مجال
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الرصدات ،يدفعھا إلى ذلك طائفة واسعة من المھام واألسواق ألغراض استثمار مختلفة .ومن كيانات القطاع الخاص
التي تقوم بتشغيل نظم الرصد الخاصة بھا الكيانات التي تعمل في مجال النفط والغاز والتعدين والتأمين والزراعة
والطاقة الكھرمائية والشحن والسياحة ووسائل اإلعالم والرياضة والنقل الجوي والطرق والسكك الحديدية والشركات
الخاصة المعنية بأحوال الطقس.
وھناك عدد من المبادرات القائمة التي ترمي إلى تعزيز التعاون والحوار بين المرافق الوطنية ) (NMHSsوالقطاع
الخاص مثل خطة عمل مدريد المعتمدة من المؤتمر الدولي الذي نظمته المنظمة ) (WMOبشأن العيش اآلمن
والمستدام :الفوائد االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن خدمات الطقس والمناخ والماء )مدريد ،إسبانيا ،آذار /مارس
 .(2007وتشمل ھذه الخطة عدة إجراءات كما أنھا تركز على مسألة العالقات بين القطاعين العام والخاص .ونظراً
لتزايد الطلب على رصدات أكثر تفصيالً ذات استبانة مكانية وزمنية أكثر دقة بالنسبة للرصدات التي توفرھا اليوم
على نطاق واسع المنظمات الوطنية والدولية والحكومية-الدولية ،قد تساعد البيانات التي يوفرھا القطاع الخاص
على سد بعض الفجوات القائمة في عمليات الرصد .وفي الوقت نفسه ،قد تساھم زيادة االھتمام بكمية ھذه
الرصدات ونوعيتھا والنفاذ إليھا وأدوات قياسھا واختيار موقعھا وبياناتھا الشرحية في تحسين فائدتھا إلى حد بعيد.
وال تتوافر عادة قوائم جرد لشبكات القطاع الخاص فينبغي بالتالي جمعھا ،بما في ذلك جمع البيانات الشرحية التي
ستقدم نظرة عميقة في تمثيل البيانات ونوعيتھا .وعالوة على ذلك ،تتباين قدرات وأنشطة الرصد للقطاع الخاص
فيما بين البلدان ،فھناك حاجة إلى أن تقوم المرافق الوطنية ) (NMHSsوالوكاالت الوطنية األخرى بمبادرات على
المستوى القطري لضمان مشاركة القطاع الخاص في تلبية المتطلبات اإلجمالية الخاصة ببيانات ونواتج الرصد
على نحو فعال.

17

التذييل

3

وصف تفصيلي لمشاريع وأنشطة التنفيذ
المشروع  :1.1إنشاء آلية رسمية للتشاور مع المستخدمين
)أ(

الوصف :ستعقد حلقات عمل الستثارة األفكار يتم تنسيقھا بدقة مع أنشطة االتصال المقترحة في األمثلة
النموذجية األربعة ،وسيجتمع فيھا ممثلو أوساط المستخدمين وممثلو مقدمي خدمات الرصد لمناقشة
االھتمامات المشتركة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية .وستكون الروابط بين برنامج
التواصل بين المستخدمين ونظام معلومات الخدمات المناخية ذات أھمية خاصة لتحديد احتياجات الرصد
الضمنية؛

)ب( األھداف :تأسيس آلية مستمرة تتماشى مع المبدأ الثامن لإلطار العالمي ) ،(GFCSو ّ
تمكن الممثلين عن
أوساط المستخدمين المختلفة  -بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،القطاعات األربعة الرئيسية لخطة
تنفيذ اإلطار العالمي ) ،(GFCSمن التشاور مع مقدمي الرصدات المناخية والنفاذ إلى البيانات االجتماعية
 االقتصادية والبيولوجية و/أو البيئية ذات الصلة لتوضيح االحتياجات من البيانات على المستوياتالعالمية واإلقليمية والوطنية بغية توجيه عملية توفير الخدمات المناخية؛
)ج( الفوائد :تعجز أوساط مقدمي خدمات الرصد عن فھم احتياجات المستخدمين .وعالوة على ذلك ،لم يتم
حتى اآلن تحديد متطلبات البيانات االجتماعية  -االقتصادية والبيولوجية والبيئية لدعم توفير الخدمات
المناخية .وسيساعد إنشاء آلية تشاورية على معالجة ھذه المشاكل وضمان مراعاة احتياجات المستخدمين،
كما سيساعد على توضيح االحتياجات من البيانات االجتماعية  -االقتصادية والبيولوجية والبيئية .وتسلط
النماذج كافة الضوء على الحاجة إلى اتصال وتنسيق وثيقين بين دوائر الرصد وأوساط المستخدمين على
جميع النطاقات الجغرافية؛
)د(

النتائج المتوخاة :سيتم االتفاق بشكل أولي على آلية الستمرار التشاور بين مستخدمي ومقدمي البيانات
وخدمات الرصد .وستتناول المشاورات الالحقة المسائل البالغة األھمية بما في ذلك (1) :متطلبات محددة
للرصدات المناخية وللبيانات االجتماعية  -االقتصادية والبيولوجية والبيئية األخرى على المستويات
العالمية واإلقليمية والوطنية؛ ) (2معايير البيانات وأنساقھا وبروتوكوالت ضمان الجودة واإلدارة وتبادل
ھذه األنواع من البيانات لدعم توفير الخدمات المناخية؛

) ھ(

الشروط األساسية :على الرغم من تطبيق أغلبية الشروط المحددة في القسم  ،2.1يبقى أساس االضطالع
بھذا النشاط المشاركة الفعالة مع أوساط المستخدمين المختلفة ،السيما األوساط التي تمثل القطاعات
األربعة الرئيسية لخطة التنفيذ ،ومع مقدمي البيانات الذين ينتمون إلى القطاعات االجتماعية  -االقتصادية
والبيولوجية والبيئية ذات الصلة؛

)و(

اإلطار الزمني والتكلفة :سيتم تحديدھا في  .2013تبلغ تكلفة حلقة العمل األساسية  0,1مليون دوالر
أمريكي تقريبا ً .وستبلغ تكلفة حلقات العمل الالحقة أيضا ً حوالي  0,1مليون دوالر أمريكي سنويا ً.

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

الوصف :سيتم تنظيم حلقة عمل دولية يشارك فيھا أصحاب مصلحة متعددين لتقييم مالءمة الرصدات
وتغيره والمتطلبات المستقبلية الخاصة بھا؛
التكيف مع تقلبية المناخ
الرامية إلى دعم
ّ
ّ

وتغيره .تحديد الحاجة إلى رصدات جديدة
)ب( األھداف :تقييم مالءمة الرصدات لدعم
التكيف مع تقلبية المناخ
ّ
ّ
التكيف .تحديد متطلبات خاصة
تكون مفيدة لمراقبة ودعم الخدمات المناخية التي تلبي احتياجات
ّ
بالرصدات لدعم البحث في مجال التكيف مع تغير المناخ ،من قبيل المتطلبات التي يحددھا برنامج
البحوث بشأن التأثر بتغير المناخ وتأثيراته والتكيف معه ) (PROVIAو/أو البرنامج العالمي للبحوث
المناخية )(WCRP؛
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)ج( الفوائد :يركز على الفجوات القائمة في نظم الرصد في مجاالت الغالف الجوي واألرض والمحيطات فيما
التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره .وسيتم تعزيز الشراكات بين مستخدمي
يتعلق بشكل خاص باحتياجات
ّ
الخدمات ومقدميھا )المبدأ  8لإلطار العالمي )((GFCS؛
)د(

النتائج المتوخاة :تقرير خاص بالتقييم يشمل اإلرشادات االستراتيجية بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذھا
وتغيره؛
التكيف مع تقلبية المناخ
خالل السنوات المقبلة لتلبية االحتياجات من عمليات الرصد من أجل
ّ
ّ

) ھ(

الشروط األساسية :على الرغم من تطبيق أغلبية الشروط المحددة في القسم  ،2.1يبقى أساس االضطالع
بھذا النشاط المشاركة الفعالة مع أوساط المستخدمين المختلفة ،ال سيما األوساط التي تمثل القطاعات
األربعة الرئيسية لخطة التنفيذ؛

)و(

اإلطار الزمني والتكلفة :سيتم تحديدھا في  .2013تبلغ التكلفة  0, 2مليون دوالر أمريكي تقريبا ً.

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

الوصف :سيتم إعادة تأھيل المحطات الصامتة والمحطات الرئيسية في المناطق التي تعاني نقصا ً في
البيانات ،بما في ذلك شبكة الرصد السطحي ) (GSNوشبكة رصد الھواء العلوي ) (GUANبھدف
المحافظة على شبكات الغالف الجوي وشبكات المحيطات والشبكات األرضية الشاملة السحطية والفضائية
القاعدة وتحسينھا وتوسيع نطاقھا ،بما في ذلك نوعية الھواء والشبكات المتعلقة بالغالف الجليدي.
وسيجري تطبيق المعايير المتفق عليھا والخاصة بممارسات الرصد لضمان مالءمة البيانات لألغراض
المناخية .وستعطى األولوية للمحطات التي تصدر البيانات الالزمة لتلبية احتياجات الرصد المستمدة من
األمثلة النموذجية األربعة؛

)ب( األھداف :إتاحة توفير خدمات مناخية محسنة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية .وسيتم إعادة
تأھيل المحطات الصامتة والمحطات الرئيسية في المناطق التي تعاني نقصا ً في البيانات ،بما في ذلك
شبكة الرصد السطحي ) (GSNوشبكة رصد الھواء العلوي ) ،(GUANبھدف تلبية االحتياجات من
الخدمات المناخية األساسية واالحتياجات التي تم التعبير عنھا في كافة األمثلة النموذجية المتعلقة برصدات
المناخ على نطاقات زمنية ومكانية مناسبة؛
)ج( الفوائد :يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم  1.4وفي التذييل  .1وسيتميز
الحصول على بيانات الرصد باتساق أفضل مع اإلطار العالمي ) ،(GFCSوالتنبؤات والتوقعات المناخية
بدقة أكبر ،وسيكون نظام الرصد العالمي قادراً على تلبية االحتياجات من المعلومات المناخية بشكل أفضل
وعلى توفير معلومات حسنة التوقيت ودقيقة بشأن حالة النظام المناخي على نطاقات زمنية ومكانية
متعددة ،مما يساعد على تطبيق المبدأين الثاني والسابع لإلطار العالمي)(GFCS؛
)د(

النتائج المتوخاة :يتم توفير البيانات من المحطات الصامتة السابقة والمحطات الرئيسية في المناطق التي
تعاني نقصا ً في البيانات للنظام العالمي لالتصاالت ) (GTSفي الوقت الحقيقي؛

) ھ(

الشروط األساسية ‘1’ :سيتعين على الكيانات التي تقوم بتشغيل شبكات الرصد )مثل المرافق الوطنية
) (NMHSsومعاھد البحوث والجامعات والقطاع الخاص( إتاحة بياناتھا لتحسين توفير الخدمات المناخية
على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛ ’ ‘2يجب أن تدعم التطورات التكنولوجية والظروف
االقتصادية الوطنية واإلقليمية أو العالمية ھذه الكيانات لتقديم البيانات على المدى الطويل ،و’ ‘3ينبغي
توفير التمويل الكافي والموارد البشرية وتكنولوجيا الرصد وتقنية المعلومات لتشغيل نظم الرصد ،وتنفيذ
اإلجراءات الالزمة لضمان الجودة /مراقبة الجودة )بما في ذلك معايرة األنظمة وصيانتھا( وموثوقية
البيانات المقدمة وكفاءات الموظفين ،ولتوفير البيانات باستخدام أنساق قابلة للتشغيل ونشر البيانات
والمعلومات في جميع أنحاء العالم في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي؛

)و(

اإلطار الزمني والتكلفة :سنتين و 5مليون دوالر أمريكي.
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المشروع  :2.2تصميم الشبكات األساسية لدعم الخدمات المناخية
)أ(

الوصف :سيتم تصميم الشبكات األساسية وإدراجھا في الخطط العالمية واإلقليمية والوطنية القريبة
والبعيدة األجل بھدف إدماج متطلبات الرصد الجديدة الخاصة بقطاعات اإلطار العالمي )(GFCS
والمحافظة على شبكات الغالف الجوي وشبكات المحيطات والشبكات األرضية الشاملة السحطية
والفضائية القاعدة وتوسيع نطاقھا بشكل عام )بما في ذلك نوعية الھواء والشبكات المتعلقة بالغالف
الجليدي( على جميع النطاقات الجغرافية .وستتبع ھذه الشبكات األساسية الممارسات القياسية للرصد كما
ستتم إدارتھا وفقا ً لنظم إدارة الجودة ) (QMSلضمان مالءمة البيانات لألغراض المناخية؛

)ب( األھداف :تمكين ودعم تحسين الخدمات المناخية التشغيلية باستخدام شبكات أساسية مستدامة ومصممة
بشكل جيد على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛
)ج( الفوائد :يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم  1.4وفي التذييل  .1وستتميز
التنبؤات والتوقعات المناخية بدقة أكبر ،وسيكون نظام الرصد العالمي قادراً على تلبية االحتياجات من
المعلومات المناخية بشكل أفضل وعلى توفير معلومات حسنة التوقيت ودقيقة بشأن حالة النظام المناخي
على نطاقات زمنية ومكانية متعددة ،كما سيتم الربط بشكل أفضل بين تطور نظم الرصد العالمية وخطط
التنفيذ اإلفرادية والوفاء بكافة متطلبات الرصد الخاصة باإلطار العالمي ) (GFCSبطريقة مالئمة مع
تطور نظم الرصد .وسيساھم ذلك في تلبية االحتياجات من الرصدات المناخية التي تم تحديدھا في كافة
األمثلة النموذجية على نطاقات زمنية ومكانية مالئمة ،ومن خالل االلتزام بالمبدأين الثاني والسابع لإلطار
العالمي)(GFCS؛
)د(

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

) ھ(

الشروط األساسية ‘1’ :سيتعين على الكيانات التي تقوم بتشغيل شبكات الرصد )مثل المرافق الوطنية
) (NMHSsومعاھد البحوث والجامعات والقطاع الخاص( إتاحة بياناتھا لتحسين توفير الخدمات المناخية
على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛ ’ ‘2يجب أن تدعم التطورات التكنولوجية والظروف
االقتصادية الوطنية واإلقليمية أو العالمية ھذه الكيانات لتقديم البيانات على المدى الطويل ،و’ ‘3ينبغي
توفير التمويل الكافي والموارد البشرية وتكنولوجيا الرصد وتقنية المعلومات لتشغيل نظم الرصد ،وتنفيذ
اإلجراءات الالزمة لضمان الجودة /مراقبة الجودة )بما في ذلك معايرة األنظمة وصيانتھا( ،لضمان
موثوقية البيانات المقدمة وكفاءات الموظفين ولتوفير البيانات باستخدام أنساق قابلة للتشغيل ونشر البيانات
والمعلومات في جميع أنحاء العالم في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي؛

)و(

سنوات لتنفيذھا .ستكلف عملية االستعراض

اإلطار الزمني والتكلفة :سنتين لتصميم الشبكات زائد
والتصميم  1,5مليون دوالر أمريكي.

4

المشروع  :2.3دعم تشغيل الشبكات األساسية في أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية )(SIDS
من خالل إنشاء صندوق استئماني
)أ(

الوصف :بھدف دعم تحسين توفير الخدمات المناخية كما جرت مناقشته في األمثلة النموذجية ،من
الضروري المحافظة على شبكات الغالف الجوي وشبكات المحيطات والشبكات األرضية الشاملة
السحطية والفضائية القاعدة وتوسيع نطاقھا بشكل عام ،بما في ذلك نوعية الھواء والشبكات المتعلقة
بالغالف الجليدي ،والقدرات على إدارة البيانات المناخية ذات الصلة ،بما في ذلك إنقاذ البيانات والبنية
األساسية لالتصاالت .ويجب أن يقدم المجتمع الدولي الدعم لشبكات التشغيل األساسية وإلدارة البيانات
المناخية ذات الصلة في أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية )(SIDS؛

)ب( األھداف :تمكين تحسين الخدمات المناخية التشغيلية على المستوى الوطني التي تساھم في الخدمات
اإلقليمية والعالمية من خالل دعم تشغيل الشبكات األساسية ،بما في ذلك نظم إدارة البيانات المناخية
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) (CDMSوالبنية األساسية لالتصاالت في أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية
) (SIDSمن خالل إنشاء صندوق استئماني؛
)ج( الفوائد :يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم  1.4وفي التذييل  .1وسيقوم بشكل
خاص بدعم استدامة محطات الرصد البالغة األھمية وما يتصل بھا من إدارة البيانات المناخية والبنية
األساسية لالتصاالت في أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSالتي تعتبر
أساسية بالنسبة لإلطار العالمي ) (GFCSكما أنھا تتماشى مع المبدأ  1الخاص به .وسيساھم المشروع في
تلبية االحتياجات من الرصدات المناخية التي تم تحديدھا في األمثلة النموذجية على نطاقات زمنية ومكانية
مالئمة؛
)د(

النتائج المتوخاة :يتم إنشاء الشبكات األساسية بما في ذلك إدارة البيانات المناخية والبنية األساسية
لالتصاالت في أقل البلدان نمواً ) (LDCsوالدول الجزرية الصغيرة النامية ) (SIDSمن خالل صندوق
استئماني ومساھمات المجتمع الدولي؛

) ھ(

الشروط األساسية :توفير التمويل الكافي والموارد البشرية وتكنولوجيا الرصد وتقنية المعلومات لتشغيل
نظم الرصد ونظم إدارة البيانات المناخية المتصلة بھا ،وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لضمان الجودة /مراقبة
الجودة )بما في ذلك معايرة األنظمة وصيانتھا( ،لضمان موثوقية البيانات المقدمة وكفاءات الموظفين،
ولتوفير البيانات باستخدام أنساق قابلة للتشغيل ونشر البيانات والمعلومات في جميع أنحاء العالم في الوقت
الحقيقي أو شبه الحقيقي؛

)و(

لـ 3

اإلطار الزمني والتكلفة :دعم أولي خالل سنتين بحوالي
مليون دوالر أمريكي خالل السنوات العشرة المقبلة.

0,5

مليون دوالر أمريكي ،وھناك حاجة

المشروع  :2.4تحسين الشبكات األرضية والفضائية في قياس ھطول األمطار
)أ(

سيتم تحسين قياس ھطول األمطار من خالل سد الفجوات وتعزيز نظم الرصد السطحية والفضائية القاعدة
بھدف تلبية احتياجات المستخدمين ،بما في ذلك االحتياجات التي تم تحديدھا في األمثلة النموذجية ،لتوفير
بيانات أكثر دقة وتمثيال ً على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية .وسيجري تطبيق المعايير الخاصة
بممارسات الرصد والمتفق عليھا لضمان مالءمة البيانات لألغراض المناخية؛

)ب( األھداف :تحسين الخدمات المناخية استناداً إلى بيانات الھطول الموثوقة والممثلة مكانيا ً التي يتم الحصول
عليھا من شبكات الغالف الجوي وشبكات المحيطات والشبكات األرضية وكذلك من الشبكات السحطية
والفضائية القاعدة في الوقت شبه الحقيقي؛
)ج( الفوائد :يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم  1.4وفي التذييل  .1ويشير المثال
النموذجي للمياه إلى أن " األمن المائي في ظل مناخ متقلب ومتغير ال يزال مصدر قلق رئيسي على
وأن "معالجة ھذا القلق تؤكد على األھمية القصوى لتوافر بيانات
المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية" َّ
مناخية دائمة لتقييم التقلبات في المخاطر الناتجة عن التعرض للتقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية ذات
بشكل خاص بالمبدأين  4و 7من مبادئ اإلطار
الصلة واتجاھات ھذه المخاطر ".ويلتزم المشروع
ٍ
العالمي)(GFCS؛
)د(

النتائج المتوخاة :بيانات ھطول تحتوي على أخطاء وتخضع لمراقبة الجودة تكون ممثلة مكانيا ً ومستمدة
من خالل دمج البيانات من نظم الرصد السطحية والفضائية القاعدة ،ومتاحة في الوقت شبه الحقيقي عن
طريق النظام العالمي لالتصاالت ) (GTSوآليات توزيع البيانات األخرى؛

) ھ(

الشروط األساسية ‘1’ :الكيانات التي تقوم بتشغيل شبكات الرصد )مثل المرافق الوطنية )(NMHSs
ومعاھد البحوث والجامعات والقطاع الخاص( ونظم مراقبة ھطول األمطار الفضائية القاعدة التي يتعين
عليھا إتاحة بياناتھا ‘2’ ،التطورات التكنولوجية والظروف االقتصادية الوطنية واإلقليمية أو العالمية التي
ّ
تمكن ھذه الكيانات من تقديم البيانات على المدى الطويل ،و’ ‘3توفير التمويل الكافي والموارد البشرية
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وتكنولوجيا الرصد وتقنية المعلومات لتشغيل نظم الرصد ،وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لضمان الجودة/
مراقبة الجودة )بما في ذلك معايرة األنظمة وصيانتھا( وموثوقية البيانات المقدمة وكفاءات الموظفين
وتوفير البيانات باستخدام أنساق قابلة للتشغيل ،ولنشر البيانات والمعلومات في جميع أنحاء العالم في
الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي؛
)و(

اإلطار الزمني والتكلفة :أربع سنوات و 40مليون دوالر أمريكي.

المشروع  :2.5وضع مبادئ توجيھية لتحسين استكشاف بيانات ونواتج رصد المناخ
)أ(

الوصف :سيتم توفير اإلرشادات والتدريب للمساھمين في اإلطار العالمي ) (GFCSحول كيفية النفاذ إلى
الرصدات والنواتج المناخية ،استناداً إلى سجالت البيانات الشرحية الكشفية ،من أجل تحقيق فوائد من
االستثمار في الرصدات والنواتج .وقد يتم استحداث أدوات إضافية تساعد المستخدمين على اكتشاف
البيانات .ويتم استخدام البيانات عند النفاذ إليھا فقط إذا كان من الممكن تبادلھا ومعالجتھا بشكل واضح.
وتحقق المنظمة ) (WMOھذه الغاية في إطار أوساطھا الخاصة باستخدامھا التمثيل المعياري للبيانات ،إال
أن ھذا النھج يزداد تعقيداً عندما تقوم األوساط التي تختلف إلى حد كبير بجمع المعلومات وتبادلھا .وإن
تزايد الحاجة إلى اإلبالغ عن المعلومات المناخية على نحو أكثر تواتراً وتفصيالً يقتضي تعزيز معايير
يتكيف بسھولة مع تمثيل المعلومات الجديدة بدون أن يمنع الجھات التي
البيانات باتباع نھج أكثر مرونة ّ
تعجز عن استخدام ھذه المعلومات اإلضافية بعد من استخدام المعلومات األخرى الواردة في التقرير
نفسه؛

)ب( األھداف :توفير اإلرشادات والتدريب ألوساط المستخدمين المحتملة بشأن وصف الرصدات والنواتج
المناخية في سجالت البيانات الشرحية الكشفية الخاصة بنظام معلومات المنظمة ) .(WISتعزيز قابلية
استخدام الرصدات المناخية من خالل تطوير نموذج بيانات مجرد يسمح باالنتقال السلس بين أنساق
البيانات الخاصة باألوساط المختلفة؛
)ج( الفوائد :يسمح بتحقيق الفوائد من االستثمار في الرصدات والنواتج وبخفض تكلفة معالجة البيانات .وعلى
سبيل المثال ،يشير المثال النموذجي للصحة إلى عدم سھولة النفاذ دائما ً إلى بيانات المراقبة في مجالي
المناخ والصحة وإتاحتھا بشكل مفتوح .ويھدف ھذا المشروع إلى تحسين التنسيق والثقة التي تسمح بتبادل
البيانات كما يدعو إليه المثال النموذجي للصحة .ويتماشى المشروع بشكل خاص مع المبدأ  2لإلطار
العالمي )(GFCS؛
)د(

النتائج المتوخاة ‘1’ :تعزيز نموذج البيانات المجرد لتحسين قابلية استخدام البيانات وتشغيلھا و’ ‘2التدريب
والمواد واألدوات اإلرشادية ألوساط المستخدمين بشأن وصف الرصدات والنواتج المناخية في سجالت
البيانات الشرحية الكشفية الخاصة بنظام معلومات المنظمة )(WIS؛

) ھ(

الشروط األساسية :توفير التمويل الكافي والموارد البشرية وتكنولوجيا الرصد وتقنية المعلومات؛

)و(

اإلطار الزمني والتكلفة :سنتان و 0, 7مليون دوالر أمريكي.

المشروع  :2.6تطوير نظام معلومات عالمي متكامل عن غازات الدفيئة بما يشمل تحسين القياسات الكيميائية على
النطاق اإلقليمي
)أ(

والفعال من حيث التكلفة فھم المعدالت المتوقعة وأقصى نطاق للتغير
التكيف الفاعل
الوصف :يتطلب
ّ
ّ
المناخي .وسيتم الجمع بين الرصدات األرضية والفضائية القاعدة ونموذج دورة الكربون واستخدام
البيانات الخاصة بالوقود األحفوري والبيانات الخاصة باستخدام األراضي وبين تحليل البيانات الشرحية
والنمذجة بغية توفير نظام شامل لنشر المعلومات عن المصادر المتغيرة لغازات الدفيئة ومصارفھا
وعواقبھا على نطاقات زمنية ومكانية ذات صلة بالسياسات .واستناداً إلى ھذه المعلومات ،يمكن تحسين
توقعات النظام المناخي بھدف االستجابة على سبيل المثال لنداء من مؤتمر القمة العالمي لألغذية من أجل
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مبين في المثال
تحسين نظم اإلنذار المبكر والتنبؤ بشأن انعدام األمن الغذائي وشدة التأثر ،كما ھو ّ
النموذجي للزراعة واألمن الغذائي؛
)ب( األھداف :تحسين التوقعات المناخية من خالل تحسين المعلومات وفھم مصادر غازات الدفيئة والمصارف
والنقل والتأثيرات عن طريق تشجيع البحوث وزيادة الرصدات المنسقة وتحسين التحليل؛
المحسنة والمتكاملة عن غازات الدفيئة على تعزيز التوقعات المناخية وتساھم
)ج( الفوائد :ستساعد المعلومات
ّ
التكيف مع التغير المناخي وفعاليتھا من حيث التكلفة وفعاليتھا
بشكل مباشر في تغيير قدرة اإلنسان على
ّ
بشكل عام وفي نھاية المطاف ،في اتخاذ القرارات ً
بناء على معلومات أفضل على كافة المستويات.
بشكل
ويعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم  1.4وفي التذييل  ،1وھو يلتزم
ٍ
خاص بالمبدأين  2و 7من مبادئ اإلطار العالمي )(GFCS؛
)د(

النتائج المتوخاة :نظام متكامل عالمي للمعلومات بشأن غازات الدفيئة يدعم المعلومات الحسنة التوقيت
والمحددة إقليميا ً وذات الصلة بحالة االحترار التي تسببھا غازات الدفيئة وبمعدل الزيادة وبالتوقعات للعقود
التكيف وتحديد مدى نجاح ھذه التدابير .وفي غضون عامين ،سيقوم
المقبلة التي سيتم خاللھا اتخاذ تدابير
ّ
المشروع بـ ‘1’ :تقييم حالة مستويات المعلومات الحالية فيما يتعلق باالحتياجات الراھنة والمتوقعة
للمجتمعات؛ ’ ‘2وضع قائمة بالنتائج المتوخاة ذات األولوية و’ ‘3وضع خطة عمل وإطار زمني لتوفير
معلومات على النطاق اإلقليمي يتم تنسيقھا على الصعيد العالمي وتبلغ درجة كافية من اليقين لتساھم في
تعزيز شبكات الرصد والنمذجة العالية االستبانة على النطاق العالمي؛

) ھ(

الشروط األساسية ‘1’ :التنسيق مع المنظمة ) (WMOوالنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSومشاريع
الفريق المعني برصدات األرض ) (GEOالخاصة بالكربون والمشاريع اإلقليمية األخرى مثل النظام
المتكامل لرصد الكربون ) (ICOSفي أوروبا ،ورصد الكربون في أمريكا الشمالية ) ،(CarboNAوجھود
مماثلة أخرى والشبكات القائمة في كافة أنحاء العالم ،والبرامج ذات الصلة واللجان؛ ’ ‘2التطورات
التكنولوجية التي تسمح لھذه الكيانات باالستمرار في توفير المعلومات والنواتج والخدمات على المدى
الطويل ،و’ ‘3توفير التمويل الكافي والموارد البشرية؛

)و(

اإلطار الزمني والتكلفة للسنتين األوليتين 5 :إلى  6اجتماعات لدراسة تنفيذ المشروع وتحقيق النتائج
المذكورة أعاله وتسديد راتب المستشار المكلف بإعداد الخطة بقيمة إجمالية من  0,35مليون دوالر
أمريكي.

المشروع  :2.7صياغة الممارسات الفضلى للقيام برصدات نوعية الھواء والمراقبة في المناطق الحضرية
)أ(

الوصف :وفقا ً للبنك الدولي ) ،(2008ھناك حاجة إلى القيام بالبحوث الموجھة على مستوى المدن لمكافحة
آثار تغير المناخ بغية تمكين صانعي السياسات من فھم حجم اآلثار والبدائل المتوافرة لتعزيز قدرة المدن
على مواجھة الكوارث .وفي إطار ھذا المشروع ،سيتم تطوير دراسات حالة لفھم أوجه الترابط بين
التلوث والصحة والمناخ في المجمعات الحضرية الكبيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية .وسيؤدي ذلك
إلى تحسين قياسات نوعية الھواء والنمذجة ذات الصلة وتنسيقھا وإلى إنشاء شبكة دولية من الشراكات
المؤسسية لدعم توفير الخدمات المتعلقة بنوعية الھواء؛

تتكون من مواقع قياس نوعية الھواء ذات جودة
)ب( األھداف :وضع المبادئ التوجيھية وإنشاء شبكات
ّ
مضمونة لتوفير معارف دقيقة بشأن مستويات التلوث في المدن بغية دعم عملية اتخاذ القرارات .وينص
المثال النموذجي للصحة على أن "جودة الھواء واللقاحات ومسببات الحساسية ،واألشعة فوق البنفسجية
وتأثير ھذه العوامل على صحة البشر السيما في المدن" يشكل بحد ذاته مصدر قلق؛
)ج( الفوائد :ستسمح التغطية المحسنة لنظم رصد نوعية الھواء وموثوقيتھا اتخاذ قرارات مستنيرة أفضل
بھدف اتخاذ التدابير الوقائية وتدابير التخفيف الرامية إلى معالجة مشاكل التلوث المتعلقة بالصحة على
سبيل المثال .وسيؤدي ذلك إلى تحسين إدارة األمراض المزمنة المرتبطة بسوء نوعية الھواء .وسيساعد
23

المشروع أيضا ً على التخفيف من آثار الملوثات المناخية القصيرة الحياة ) (SLCPsمثل األوزون
والكربون األسود ،مما سيساعد على تحسين نوعية الھواء والتخفيف من آثار تغير المناخ .ويعالج نشاط
بشكل خاص بالمبدأين 4
التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم  1.4وفي التذييل  ،1وھو يلتزم
ٍ
و 7من مبادئ اإلطار العالمي )(GFCS؛
)د(

النتائج المتوخاة :بدءاً ببعض المدن في أقاليم مختلفة ،سيتم تطوير المقاييس الموحدة ونظم المعلومات
والبيانات وتقديم الخدمات .وسيجري تحسين النواتج المتعلقة بالبيئة وجودة الھواء ونشرھا .وسيتم إعداد
مبادئ توجيھية استناداً إلى الخبرة المكتسبة الستخدامھا من قبل المعاھد والسلطات األخرى في األقاليم؛

) ھ(

الشروط األساسية ‘1’ :التعاون على المستوى الوطني بين المعاھد التي تعمل في مجال جودة الھواء مثل
المرافق الوطنية ) (NMHSsوالوكاالت البيئية والسلطات البلدية وبين المنظمة ) (WMOومنظمة الصحة
العالمية ) (WHOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPعلى المستوى الدولي و’ ‘2توفير التمويل الكافي
والموارد البشرية؛

)و(

اإلطار الزمني والتكلفة للسنتين األوليتين :اجتماعان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وتسديد
راتب المستشار المكلف بإعداد المبادئ التوجيھية ،بقيمة إجمالية من  0,35مليون دوالر أمريكي.

المشروع  :3استعادة البيانات ورقمنتھا وتحقيق تجانس سجالت البيانات المناخية على نطاق واسع
)أ(

الوصف :سيوفر المشروع الدعم لمبادرات إنقاذ البيانات ورقمنتھا وتحقيق تجانس البيانات المناخية على
نطاق واسع ) (DARE&D&Hكما سيقوم بتطوير مبادرات جديدة حسب االقتضاء .والمبادرات المستھدفة
ھي تلك التي تستخدم التقنيات واإلجراءات واألدوات الحديثة للمحافظة على السجالت المناخية المعرضة
للتلف أو الضياع واستعادتھا ورقمنتھا .وسيساھم المشروع في دعم استخدام ھذه التقنيات في البلدان
النامية والبلدان األقل نمواً ،بما في ذلك تنظيم حلقات عمل تدريبية للمرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرھا
من المنظمات التي تعمل في مجال جمع البيانات المناخية .ويشكل ضمان القدرات المالئمة لنظام إدارة
البيانات المناخية ) (CDMSبھدف دمج البيانات المنقذة في السجل المناخي الوطني جزأ ال يتجزأ من
المشروع .واألھداف النھائية من المشروع ھي تيسير الوصول إلى البيانات المناخية الطويلة األجل
والعالية الجودة واستخدامھا بطريقة تقاس باأليام وإعادة تشكيل وتقييم السلوك المتقلب للظواھر المناخية
المتطرفة التي تؤثر على الماء والزراعة والصحة ،وتوفير قواعد بيانات مالئمة بشأن األخطار المناخية
بھدف دعم الحد من مخاطر الكوارث؛

)ب( األھداف :تيسير ودعم توفير الخدمات المناخية المحسنة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية
استناداً إلى البيانات المناخية التاريخية من خالل ‘1’ :تعزيز قدرة المرافق الوطنية ) (NMHSsوغيرھا من
األوساط المعنية بالبيانات المناخية على تسريع استعادة السجالت المناخية ورقمنتھا وتجانسھا ،واستخدام
أدوات تحديث حفظ البيانات وإدارتھا بما في ذلك نظام إدارة البيانات المناخية ) (CDMSو’ ‘2إطالق
مبادرة منسقة دوليا ً لتقييم المناخ ومجموعات البيانات ) (ICA&Dبغية تطوير وتوفير تقييمات مناخية
ومجموعات بيانات عالية الجودة استناداً إلى نواتج األنشطة المعززة إلنقاذ البيانات ) (DAREفي جميع
أنحاء العالم .وتستجيب ھذه المبادرة لدعوة "تعزيز استعادة البيانات ورقمنتھا لدعم احتساب الخسائر
الناتجة عن الكوارث وتحليل تكاليف الفوائد في إطار المثال النموذجي للحد من مخاطر الكوارث
)(DRR؛"
)ج( الفوائد :يعتبر إنقاذ البيانات وتطوير مجموعات من البيانات المناخية العالية الجودة مجاالت عمل مھمة تم
وصفھا في القسم  1.4وفي التذييل ) 1أنشطة مراقبة المناخ( .وسيساھم ھذا المشروع في إدراج مجموعات
البيانات المناخية في إطار نظام معلومات الخدمات المناخية ) ،(CSISمع توفير الكمية والنوعية والتغطية
بشكل خاص
الالزمة لدعم توفير الخدمات المناخية ،ال سيما على النطاقين اإلقليمي والمحلي .وھو يلتزم
ٍ
بالمبدأين  1و 7من مبادئ اإلطار العالمي )(GFCS؛
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)د(

النتائج المتوخاة :توفير مجموعات من البيانات المناخية الطويلة األجل ذات االستبانة والجودة العاليتين
باإلضافة إلى النواتج ذات الصلة لتقييم المناخ والتطبيقات القطاعية؛

) ھ(

الشروط األساسية :مشاركة فعالة للمرافق الوطنية ) (NMHSsوالمنظمات الداعمة على المستويين العالمي
واإلقليمي لالضطالع بأنشطة إنقاذ البيانات ) (DAREبطريقة مستدامة ،بما في ذلك عن طريق التعاون
على المستويين الدولي واإلقليمي ،واستعداد المرافق الوطنية ) (NMHSsالمتقدمة والمؤسسات المناخية
األخرى لتوفير المعارف واألدوات التقنية بھدف تسريع أنشطة إنقاذ البيانات ) (DAREفي جميع أنحاء
العالم وتشجيع استخدام األدوات والنظم الحديثة إلدارة البيانات المناخية؛

)و(

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

المشروع  :4توفير معلومات من أجل تنمية موارد المياه وإدارتھا بشكل مستدام في أحواض األنھار الدولية المشتركة
والمھمة
)أ(

الوصف :تتيح مبادرة النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية ) ،(WHYCOSالتي تركز على تحسين
جمع البيانات وحفظھا ونشرھا وتقاسمھا ،وعلى تطوير نواتج إدارة الموارد المائية ،إمكانية لتنفيذ شبكات
األرصاد الجوية الھيدرولوجية المتكاملة والشبكات المتصلة بالمناخ التي ترمي بشكل خاص إلى تحسين
إدارة الموارد المائية المستدامة في ظل مناخ متغير .ويعتبر النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
) (WHYCOSنظام عالمي تابع للمنظمة ) (WMOتم تطويره لالستجابة لندرة أو انعدام البيانات
والمعلومات الدقيقة بشأن موارد المياه العذبة نظراً لتدھور نظم الرصد وعدم توافر قدرات كافية إلدارة
مكونات عديدة لنظم رصد الدورة الھيدرولوجية )(HYCOSs
البيانات .ويجري تنفيذ البرنامج بواسطة ّ
على النطاق اإلقليمي و/أو على نطاق األحواض ،ويركز ھذا المشروع على ثالثة أو أربعة منھا ،كما
يتماشى مع المشاريع التجريبية التي يعالجھا النموذج المثالي للمياه؛

)ب( األھداف :تشجيع وتيسير جمع المعلومات المتصلة بالمياه وتحليلھا وتبادلھا ونشرھا واستخدامھا ،باستخدام
تكنولوجيا المعلومات الحديثة وبناء القدرات؛
)ج( الفوائد :يتم استھداف مكونات نظم رصد الدورة الھيدرولوجية ) (HYCOSsفي النظم النھرية المشتركة
كما أنھا تعالج الفجوات في الرصدات الھيدرولوجية .وسيزداد التركيز على تحسين إدماج نظم رصد
المناخ مع نظم الرصد الھيدرولوجية .وستعود إدارة الوصول إلى المياه واستخدامھا بالفائدة على جميع
قطاعات المجتمع .ويساھم المشروع في تلبية االحتياجات الموضحة في النموذج المثالي للمياه؛
)د(

النتائج المتوخاة ‘1’ :تعزيز شبكات الرصد الھيدرولوجية؛ ’ ‘2تنمية قدرات المرافق الوطنية )(NMHSs؛
’ ‘3تقاسم البيانات في أحواض األنھار الدولية المشتركة؛’ ‘4نظم الرصد الھيدرولوجية والمناخية المتكاملة
و’ ‘5البيانات والنواتج الھيدرولوجية التي تدعم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛

) ھ(

الشروط األساسية ‘1’ :اتفاق من المرافق الوطنية ) (NMHSsبتقاسم البيانات والمعلومات التي يتم جمعھا
والتعاون بين ھذه المرافق الوطنية )(NMHSs؛ ’ ‘2اعتماد معايير مشتركة ومتفق عليھا لنظم الرصد
ونظم إدارة البيانات والنواتج التي يتم تطويرھا و’ ‘3التزام طويل األجل من المرافق الوطنية )(NMHSs
بالمحافظة على النظم وعلى إنتاج النواتج والخدمات في المستقبل؛

)و(

اإلطار الزمني والتكلفة :تشتمل المشاريع اإلفرادية الخاصة بنظم رصد الدورة الھيدرولوجية )(HYCOSs
عادة على مرحلة أولية تحضيرية خالل السنة األولى ،تليھا مرحلة التنفيذ التي تستغرق ثالث إلى أربع
سنوات .وستوفر الميزانية المقترحة بقيمة  15مليون دوالر أمريكي الموارد الكافية لثالث أو أربع مكونات
إفرادية من مكونات نظم رصد الدورة الھيدرولوجية ) .(HYCOSsومن المقترح في ھذه المرحلة دعم
المرحلة الثانية من مشروع نظام رصد الدورة الھيدرولوجية للمحيط الھادئ ) (Pacific-HYCOSبموارد
تبلغ قيمتھا  4مليون دوالر أمريكي على مدى أربع سنوات ،ودعم المرحلة الثالثة من نظام رصد الدورة
الھيدرولوجية لجماعة التنمية للجنوب األفريقي ) (SADCبموارد مماثلة تبلغ قيمتھا  4مليون دوالر
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أمريكي على مدى أربع سنوات .وسيتم استخدام المبلغ المتبقي بقيمة  7مليون دوالر أمريكي لتمويل
ً
دوليا تتعرض ألعلى مستويات
دراسات المرحلة التحضيرية في ثالث إلى أربع أحواض نھرية مشتركة
من المخاطر ً
وفقا لما أظھره مشروع برنامج التواصل مع المستخدمين المقترح في المثال النموذجي
للمياه ،إضافة إلى البدء في مشروع إضافي واحد على األقل في أفريقيا حيثما يمكن تحقيق ذلك.
والتعرف على نقاط الضعف
المشروع  :5مراقبة المناطق الساحلية لدعم التكيف
ّ
)أ(

الوصف :سيساھم النشاط في معالجة نقاط الضعف الموجودة في التغطية الرصدية للمتغيرات األساسية
للمحيطات ) (EOVالمتعلقة بالمناخ والمتغيرات المناخية األساسية ) (ECVالتي تعتبر ضرورية لرصد
المنطقة الساحلية ،مما يساھم في تلبية متطلبات اإلطار الخاص برصد المحيطات في ھذا الصدد )انظر
القسم  1.4والتذييل  .(1وسيقدم ھذا النشاط فھما ً وتوقعا ً أفضل للتغيرات التي تطرأ على البيئة الساحلية
)مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتحات الساحلي( والكوارث الطبيعية )مثل عرام العواصف واألمواج
المتطرفة والتسونامي( إلفادة المجتمعات الساحلية وتوفير حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتھم؛

)ب( األھداف :تحسين مراقبة المناطق الساحلية والخدمات ذات الصلة من خالل زيادة نسبة االستكمال من
إلى  80في المائة من نظام الرصد العالمي األساسي ،كما جرى تحديده في إطار األھداف المستكملة لتنفيذ
المجال البرنامجي للجنة األرصاد الجوية البحرية التابعة للجنة المشتركة ) .(JCOMMويھدف المشروع
إلى تلبية احتياجات تعزيز القدرة على القيام بالرصدات والمراقبة بغية تزويد تقييمات المخاطر
المبين في النموذج المثالي للحد من مخاطر الكوارث؛
ّ
بالمعلومات على النحو
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)ج( الفوائد :من الفوائد المحققة تحسين فھم نقاط الضعف والتنبؤ بالتغيرات واألحداث المضرة والكوارث في
المناطق الساحلية لمساعدة صانعي القرارات على التكيف مع ھذه التغيرات والحد مما يتصل بھا من
بشكل خاص بالمبدأين  4و 7من مبادئ اإلطار العالمي )(GFCS؛
مخاطر .وھو يلتزم
ٍ
)د(

النتائج المتوخاة :ستشمل النتائج المتوخاة خطط العمل الوطنية واإلقليمية ذات األولوية لتحقيق مراقبة
محسنة للمناطق الساحلية ،ال سيما فيما يتعلق بجمع وتبادل المتغيرات األساسية للمحيطات )(EOV
والمتغيرات المناخية األساسية ) (ECVالالزمة؛

) ھ(

الشروط األساسية :يمكن فھم التغيرات واألحداث المضرة والكوارث والتنبؤ بھا من خالل المراقبة
المالئمة للمناطق الساحلية .ويتطلب ذلك إعداد نماذج مناسبة للغالف الجوي والمحيطات والمناخ
واستحداث البنية األساسية الحوسبية ،إلى جانب الرصد الروتيني للمتغيرات الخاصة بالمحيطات والغالف
الجوي التي يجري تحليلھا وتمثيلھا في ھذه النماذج )راجع عمليات الرصد الضرورية للحد من مخاطر
الكوارث في الجزء  .(2.4.4ولما كان ھذا النشاط ال يغطي إال الجزء المتعلق بعمليات الرصد ،فإن
الشروط األساسية لھذا النشاط تشمل ’ ‘1التزام الدولة/الدول األعضاء في اللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات ) (IOCوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOبتنفيذ برامج رصد المحيطات الالزمة التي
تعكسھا أھداف تنفيذ المجال البرنامجي للجنة األرصاد الجوية البحرية التابعة للجنة المشتركة )(JCOMM؛
’ ‘2سياسة البيانات المفتوحة والتبادل الدولي للبيانات المطلوبة في الوقت الحقيقي؛ ’ ‘3تطوير )أو تحسين(
مواز للنماذج المطلوبة والمتعلقة بالمحيطات والغالف الجوي والمناخ؛

)و(

اإلطار الزمني والتكلفة :من المتوقع أن تستغرق المرحلة األولية للمشروع سنتين وأن تكلف حوالي
مليون دوالر أمريكي سنويا ً .ويكون الھدف خالل ھذه الفترة زيادة نسبة استكمال نظام رصد المحيطات
العالمي األساسي من  62إلى  80في المائة ،كما جرى تحديده في أھداف تنفيذ المجال البرنامجي للجنة
األرصاد الجوية البحرية التابعة للجنة المشتركة ) .(JCOMMوستركز الجھود المستقبلية على استكمال
نظام الرصد.
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المشروع  :6وضع آلية تنسيق لجمع وإدارة وتبادل البيانات المناخية والبيانات المتعلقة باألمن الغذائي
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)أ(

الوصف :يھدف ھذا المشروع إلى إشراك دوائر المناخ وقطاع الزراعة واألمن الغذائي في جھود منسقة
لتلبية االحتياجات من البيانات المناخية وما يتصل بھا من بيانات تتعلق باألمن الغذائي والتي تتسق مع
التوصية الرفيعة المستوى المقدمة للجنة األمن الغذائي والتغذية "لتيسير حوار بشأن تعزيز جھود جمع
البيانات العالمية عن تغير المناخ واألمن الغذائي" .وسيتوقف التقديم الفعال للبيانات المناخية إلى حد كبير
على عمل ھذين المجتمعين معا ً ّ
وتعلم كل منھما من اآلخر ،على النحو المبين في النموذج المثالي لألمن الغذائي؛

)ب( األھداف :تحقيق جمع وتبادل دولي أفضل تنسيقا ً للبيانات المناخية والبيانات المتعلقة باألمن الغذائي
والنواتج المستمدة منھا ،وتحقيق أقصى قدر ممكن من التضافر من خالل اعتماد معايير خاصة بالبيانات
والبيانات الشرحية وتحسين القدرة على تحليل البيانات وتبادلھا؛
بشكل
)ج( الفوائد :يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم  1.4وفي التذييل  ،1وھو يلتزم
ٍ
خاص بالمبادئ  1و 4و  6و 8من مبادئ اإلطار العالمي)(GFCS؛
)د(

النتائج المتوخاة :توفير رصدات عالية الجودة للنظام المناخي وجمع البيانات االجتماعية  -االقتصادية
والنواتج المستمدة وتبادلھا ،مما يسمح لقطاع الزراعة واألمن الغذائي من التخطيط للتقلبات المناخية
والظواھر المناخية المتطرفة والتغيرات المناخية والتكيف معھا؛

) ھ(

الشروط األساسية :مشاركة والتزام رفيعي المستوى ومستدامان من جانب دوائر المناخ والزراعة واألمن
الغذائي لمواجھة التحديات المتصلة بتحسين التنسيق بين القطاعات؛ توفير الموارد والخبرات الكافية
لوضع آلية تنسيق فعالة وتحديد السلطة المسؤولة عن تنفيذھا؛

)و(

اإلطار الزمني والتكلفة :سنتان و  0,1مليون دوالر أمريكي.

المشروع  :7وضع آلية تنسيق لھيكل مراقبة المناخ من الفضاء
)أ(

الوصف :يعتبر ھيكل مستدام ومنسق لمراقبة المناخ من الفضاء اللبنة األساسية لركيزة الرصد والمراقبة
لإلطار العالمي ) (GFCSبما أنھا تدعم القطاعات األربعة ذات األولوية والمتغيرات المناخية األساسية
) (ECVsالتي يمكن رصدھا من الفضاء .وتساھم طائفة واسعة من الشركاء في بناء ھذا الھيكل ،وقد بدأ
تنسيق عملھم عام  2011بواسطة فرقة مخصصة تشمل مشغلي البعثات الساتلية وممثلي المستخدمين
ويشارك فيھا كل من المنظمة ) (WMOوالنظام العالمي للرصد ) (GCOSوالبرنامج العالمي للبحوث
المناخية ) .(WCRPويجب االتفاق على تأسيس آلية دائمة للتنسيق خالل العامين المقبلين لضمان تكافؤ
مستوى تنسيق نظم الرصد الفضائية القاعدة وأنشطة المعالجة وخدمات المستخدمين التي تدعم مراقبة
المناخ مع المستوى الحالي للتنبؤ بالطقس؛

ً
دوليا؛
)ب( األھداف :آلية تنسيق يتم تأسيسھا واالتفاق عليھا
)ج( الفوائد :يعالج نشاط التنفيذ المعني الفجوات التي تم تحديدھا في القسم  1.4وفي التذييل  .1وسيساھم ذلك
في تلبية االحتياجات الموضحة في كافة األمثلة النموذجية بشأن الرصدات المناخية على نطاقات زمانية
بشكل خاص بالمبدأين  2و 7من مبادئ اإلطار العالمي)(GFCS؛
ومكانية مناسبة .ويلتزم المشروع
ٍ
)د(

النتائج المتوخاة ‘1’ :إجراءات متفق عليھا لتحليل ومعالجة الفجوات القائمة في مراقبة المناخ الفضائية
القاعدة؛ ’ ‘2إنشاء قائمة جرد أولية لنظم الرصد ومجموعات البيانات وأفرقة الخبراء من المستخدمين ذات
الصلة بالمتغيرات المناخية األساسية ) ‘3’ (ECVsتحديد الفجوات والفرص استناداً إلى قائمة جرد
المتغيرات المناخية األساسية ) (ECVsو’ ‘4خطة عمل ذات أولوية لتنفيذ الھيكل؛

) ھ(

الشروط األساسية :ستحتاج الكيانات التي تقوم بتشغيل نظم الرصد )في ھذه الحالة الوكاالت الفضائية التي
تقوم بتشغيل السواتل ونظم المعالجة األرضية القاعدة( إلى إتاحة بياناتھا )يعتبر ذلك شرطا ً أساسيا ً
العتبار أي نظام جزءاً من الھيكل(؛ ’ ‘2التطورات التكنولوجية والظروف االقتصادية الوطنية واإلقليمية
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أو العالمية التي ّ
تمكن الكيانات من تقديم ھذه البيانات على المدى الطويل .ومن المتوقع أن يساھم التنسيق
على الصعيد الدولي في التخفيف من المخاطر المتصلة بتنفيذ الھيكل والمحافظة عليه؛
)و(

اإلطار الزمني والتكلفة :سنتان و 0,5مليون دوالر أمريكي.
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التذييل

4

آليات التمكين
التآزر مع األنشطة القائمة
قام عدد كبير من أصحاب المصلحة في ركيزة الرصد والمراقبة لإلطار العالمي ) (GFCSبتطوير مبادرات وبرامج
لرصد البيئة التي تشمل على األقل الممارسات لجمع البيانات ونشرھا وتوفيرھا للمستخدمين .ومن الضروري أن تستفيد
ھذه الركيزة إلى أبعد حد من البرامج والمبادرات القائمة ،على الرغم من اختالف الممارسات الخاصة بھا ،مما يساھم
في تحقيق التآزر لمعالجة جوانب القصور المالية والتقنية والبشرية .واليزال التعاون الوثيق فيما بين البرامج ،الذي
يعالج القطاعات الفيزيائية لألرض ،وھي النظام العالمي للرصد ) (GCOSباعتباره آلية التنسيق الشاملة للمناخ والنظام
العالمي لرصد المحيطات ) (GOOSوالنظام العالمي لرصد األرض ) (GTOSوالنظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة
للمنظمة ) ،(WIGOSمستمراً ويتعين مواصلته .وقد كانت وكاالت األمم المتحدة نشطة في مجال بناء القدرات خالل
العقود الماضية .ولكن يتفق األكثرية على ضرورة بذل جھود إضافية .ويعتبر البناء على البرامج القائمة لھذه الوكاالت
التابعة لألمم المتحدة مجاالً لتعزيز التعاون .وينبغي زيادة فعالية آليات من قبيل برنامج التعاون الطوعي التابع للمنظمة
) (WMOالتي تعالج تنفيذ نظم الرصد وعملياتھا وصيانتھا والبناء على ھذه اآلليات.
بناء شراكات وطنية وإقليمية وعالمية

تحسين تنسيق عمليات الرصد للخدمات المناخية
سيتوقف العمل الفعال لنظام رصد الخدمات المناخية إلى حد بعيد على درجة إنشاء آليات تنسيق مالئمة على المستويين
الوطني واإلقليمي .وعلى المستوى الوطني ،يتم توزيع مسؤولية تنفيذ نظم الرصد وتشغيلھا عادة على اإلدارات
والوكاالت المتعددة عوضا ً عن حصرھا بوكالة واحدة مثل المرافق الوطنية ) .(NMHSsوعلى الرغم من أن المرافق
الوطنية) (NMHSsتؤدي عادة دورا ً رئيسيا ً في توفير رصدات الغالف الجوي األساسية ،فإن وكاالت البيئية والزراعية
والبحثية والفضائية والخدمات الوطنية للمحيطات )في حالة البلدان الساحلية( توفر كذلك بيانات مھمة ذات صلة بالمناخ
كما أنھا تشارك في إنتاج الخدمات المناخية .وعالوة على ذلك ،ستستند االحتياجات من البيانات البيولوجية
واالجتماعية -االقتصادية وغير الفيزيائية على قدرات عدد متزايد من الوكاالت والمؤسسات.
ويمكن أن يؤدي إنشاء آليات التنسيق الوطنية إلى إذكاء الوعي بأھمية الرصدات المناخية والبيانات االجتماعية-
االقتصادية ذات الصلة وغيرھا من البيانات وإلى ضمان إتاحة البيانات الضرورية للخدمات المناخية .فيما يتعلق
بالبيانات المناخية ،أوصت اللجنة التوجيھية للنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSتعيين منسقين وطنيين لرصد المناخ
وإنشاء لجان وطنية لرصد المناخ كما دعم كل من مؤتمر المنظمة ) (WMOومؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCھذه المبادرة منذ فترة طويلة من خالل اعتماد توصيات بھذا الشأن .ولكن حتى
اآلن ،لم تقم سوى ثالث وثالثون دولة بتعيين منسقيين دوليين وھي في معظمھا دول متقدمة .وسيقتضي إدماج
االحتياجات من البيانات البيولوجية واالجتماعية -االقتصادية والبيئية توسيع نطاق ھذه المبادرات .وسيكون تعزيز إنشاء
أو تحسين آليات التنسيق الوطنية أو اإلقليمية لرصد الخدمات المناخية نشاطا ً مھما ً لركيزة الرصد والمراقبة لإلطار
العالمي ).(GFCS

دعم تحسينات نظام الرصد من خالل الشراكات
ستكون إقامة شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة مسألة مھمة لتنفيذ ركيزة الرصد والمراقبة لإلطار العالمي
) (GFCSكما ھي حال توثيق التعاون على المستويين الوطني واإلقليمي .وقد تقوم الشراكات بين وكاالت األمم المتحدة،
على سبيل المثال الشراكة بين المجلس الدولي للعلوم ) (ICSUوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPواللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات ) (IOCالتابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( والمنظمة )،(WMO
التي قامت بتأسيس النظام العالمي لرصد المناخ ) .(GCOSويمكن تعزيز ھذه الشراكة في المستقبل من خالل إضافة
29

أعضاء جدد .وسيكون من المھم ،مع أخذ احتياجات اإلطار العالمي ) (GFCSالمتطورة في االعتبار ،تطوير شراكات
عمل وثيقة مع وكاالت األمم المتحدة ووكاالت أخرى بوسعھا أن توفر البيانات االجتماعية -االقتصادية والخبرة لتطوير
وتقديم خدمات مناخية فعالة حقا ً تلبي احتياجات المستخدمين .وھذا ھو أحد األسباب القتراح التذييل إنشاء آلية رسمية
للتشاور مع المستخدمين كأحد أنشطة التنفيذ ذات األولوية الخاصة بھا .وقد يتم عقد شراكات بين المراكز المناخية
اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة أو فيما بينھا ،بما في ذلك الوكاالت التي تعمل في القطاعات الرئيسية ،بين المرافق
الوطنية ) (NMHSsفي إقليم معين ،فيما بين المرافق الوطنية) (NMHSsوالبرامج المشمولة برعاية مشتركة ،بين
المصارف اإلنمائية و/أو وكاالت التعاون الدولية والمراكز المناخية اإلقليمية وما إلى ذلك .ومن المفيد ذكرعدد من ھذه
الشراكات في التذييل ،كما يمكن ذكر شراكات كثيرة أخرى.
ومن أھم األمثلة عن شراكة ستؤدي في نھاية المطاف إلى تحسين الرصدات والخدمات المناخية ھو برنامج المناخ من
أجل التنمية في أفريقيا ) .(ClimDev Africaوقد جرى تصميمه كبرنامج متكامل يرمي إلى تحسين الرصدات والخدمات
والسياسة المناخية في أفريقيا لدعم تعميم الشواغل المناخية في التخطيط اإلنمائي .ومن شركاء البرنامج الرئيسيين
مفوضية االتحاد األفريقي ) (AUCولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ) (UNECAومصرف التنمية األفريقي
) ،(AfDBوقد انضمت إلى ھذه المؤسسات األفريقية النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوبرنامج األمم المتحدة للبيئة
) (UNEPوالمنظمة ) (WMOوالمراكز المناخية اإلقليمية في أفريقيا وغيرھا.
وفي حال تحقق ھدف برنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا ) (ClimDev Africaوقامت الجھات المانحة في أفريقيا
وخارجھا بتوفير التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع التي يحددھا الطلب والتي ترمي إلى تحسين الرصدات والخدمات
التكيف مع تقلبية المناخ وتغيره وعلى معالجة
المناخية في أفريقيا ،سيكون للبرنامج تأثير كبير على قدرة أفريقيا على
ّ
احتياجاتھا اإلنمائية بشكل فعال .ومع مواصلة تطويره ،سيعتبر برنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا ) ClimDev
 (Africaإسھاما ً مھما ً في اإلطار العالمي ) (GFCSفي أفريقيا .وكما ھي الحال بالنسبة لإلطار العالمي ) (GFCSنفسه،
سيقتضي تنفيذه مشاركة الشركاء النشطة والمستمرة ودعم المنظمات الوطنية والدولية على حد سواء.
وتشكل الشراكة بين النظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالمركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو ) (CIIFENمثاالً ثانيا ً
على شراكة تم عقدھا لتلبية االحتياجات من الرصدات والخدمات المناخية المحسنة .وقام النظام العالمي )(GCOS
والمركز الدولي ) (CIIFENبتنظيم حلقة عمل لبلدان أمريكا الجنوبية بشأن تحسين نظام رصد المناخ في أمريكا الجنوبية
تكيف أفضل ،بدعم من إسبانيا وسويسرا وبمشاركة وكاالت عديدة معنية بالتعاون
لتوفير خدمات مناخية واستراتيجيات ّ
الدولي .وكانت أھداف حلقة العمل ،التي جمعت بين منتجي المعلومات المناخية ومستخدميھا ،ھي التالية (1) :مناقشة
األولويات اإلقليمية للمشاريع المتكاملة مع مقدمي المعلومات المناخية والمستخدمين القطاعيين ووكاالت التعاون الفني
واالتفاق على ھذه األولويات؛ ) (2تحديد المبادرات التجريبية الممكنة لتوضيح فوائد اعتماد نھج متكامل وبالتالي تيسير
استخدام الحكومات الوطنية للموارد الوطنية بھدف الحفاظ على التحسينات و) (3تحديد االحتياجات الرصدية لتحسين
لتكيف مع تغير المناخ بھدف دعم مبادرات التنمية المستدامة
الخدمات المناخية الخاصة بالقطاعات واستراتيجيات ا ّ
المستمرة والناشئة.

إستراتيجية االتصاالت
ويجب أن تتداخل كل من استراتيجية االتصاالت المحددة وركيزة الرصد والمراقبة مع استراتيجية االتصاالت الشاملة
لإلطار العالمي ) .(GFCSولكن ينبغي أن تشمل عناصر ھذه االستراتيجية المحددة للركيزة ما يلي:
•

إيصال البيانات والمعلومات المناخية إلى المستخدمين بشكل أساسي من خالل برنامج التواصل بين
المستخدمين واالتصال المباشر مع المنسقين المعنيين عن طريق الرسائل اإلخبارية والتقارير التحليلية
والفنية عن وضع النظام وفجواته وتطوره؛

•

التواصل مع المستخدمين عن طريق آليات التنسيق القائمة لتشغيل نظم الرصد وتطويرھا )مثل تنسيق
وكاالت األمم المتحدة والنظام العالمي لرصد المناخ ) (GCOSوالنظام العالمي المتكامل للرصد
)(WIGOS؛
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•

التواصل مع الجمھور من خالل البيانات الصحفية ووسائط اإلعالم ،بما في ذلك اإلنترنت والشبكات
االجتماعية؛

•

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

•

إيالء األھمية لضرورة بناء القدرات والتوعية؛

•

وتقديم تعليقات على االستراتيجية لتيسير تحسين أداء نظم الرصد.

ويستدعي إحجام بعض البلدان عن تبادل بيانات الرصد والبيانات المتصلة بالمناخ أو تيسير النفاذ إليھا ،باعتباره مسألة
خاصة ،تركيز استراتيجية االتصاالت الفعالة للركيزة تركيزاً قويا ً على تفسير فوائد اإلطار العالمي ) (GFCSوتسليط
الضوء على الحاجة إلى تبادل البيانات لدعم تنفيذه بنجاح.
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التذييل

5

األنشطة اإلضافية واقتراحات المشاريع
جدول  :5.1تحليل مبادرات الرصد المبينة في الجدول
اإلنجازات
المرجوة

اإلطار
الزمني

1

االستعراض
المتواصل
للمتطلبات
والتشاور
المستمر مع
المستخدمين

التحديد الجيد
لمتطلبات
المستخدمين
الخاصة
برصدات جميع
مكونات النظام
المناخي

جاري

جميع الشركاء في النظام
المناخي ومجموعات
المستخدمين في القطاعات
الرئيسية

2

رصدات الغالف
الجوي

رصدات
الغالف الجوي
الفيزيائية
والكيميائية
وقواعد بيانات
تلبي متطلبات
اإلطار العالمي
للخدمات
المناخية
)(GFCS

متعدد –
التاريخ
النھائي
المستھدف

المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ،والنظام العالمي
لرصد المناخ )،(GCOS
والمراقبة العالمية للغالف
الجوي ) ،(GAWوالمراقبة
العالمية للغالف الجليدي؛
وفريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية
) ،(CGMSوالمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات المعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية )،(JCOMM
وغيرھا

3

رصدات
المحيطات

رصدات
المحيطات
وقواعد بيانات
تلبي متطلبات
مستخدمي
اإلطار العالمي
للخدمات
المناخية
)(GFCS

متعدد –
الموعد
النھائي
المستھدف
بعد 10
سنوات

اللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات/اليونسكو
) ،(UNESCO/IOCواللجنة
الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات المعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية )،(JCOMM
والنظام العالمي لرصد
المحيطات )،(GOOS
والنظام العالمي لرصد
المناخ ) ،(GCOSووكاالت
الفضاء ،والمرافق الوطنية

مجاالت األنشطة

2020

أصحاب المصلحة
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5.2

التكاليف/سنة
)دوالر
أمريكي(

المخاطر
المحتملة

ْ
ضعف
ُتحدد فيما بعد
التنسيق؛ نقص
التمويل؛
مشاركة غير
كافية من جانب
المستخدمين
– 200
 600مليون

–5
مليون

40

موارد غير
كافية؛ متطلبات
البحوث

التعبئة؛ نقص
التنسيق
الوطني/
اإلقليمي

لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا )،(NMHSs
وغيرھا من الشركاء

4

الرصدات
األرضية

متعدد –
الرصدات
التاريخ
الھيدرولوجية
النھائي
واألرضية
األخرى وقواعد المستھدف
2015
البيانات التي
تلبي متطلبات
مستخدمي
اإلطار العالمي
للخدمات
المناخية
)(GFCS

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

– 100
مليون

300

موارد غير
كافية؛ سياسات
البيانات

5

رصدات الغالف
الجليدي

رصدات
الغالف
الجليدي،
وقواعد البيانات
والنواتج التي
تلبي متطلبات
مستخدمي
اإلطار العالمي
للخدمات
المناخية
)(GFCS

2015

المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية وأعضاؤھا
وشركاؤھا ،والمرافق
الوطنية لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،وجميع
المعاھد  /الوكاالت /
المجموعات الوطنية
والدولية المسؤولة عن
الغالف الجليدي

– 40
مليون

130

موارد غير
كافية؛ سياسات
البيانات؛
واستمرار
السجالت
الساتلية

6

مراقبة النظام
المناخي

تحسين إنقاذ
البيانات؛ وإعادة
تحليل العمليات؛
وقواعد البيانات
الخاصة
بظواھر الطقس/
المناخ
المتطرفة؛
وتحسين النواتج
المناخية

2020

المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية ،والمرافق الوطنية
لألرصاد الجوية
والھيدرولوجيا ،والنظام
العالمي لرصد المناخ
) ،(GCOSاللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات
) ،(IOCوالوكاالت الوطنية
 /اإلقليمية  /الدولية

– 10
مليون
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موارد غير
كافية؛
وأولويات
تشغيل المرافق
الوطنية
لألرصاد
الجوية
والھيدرولوجيا
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الجدول  :5.2اإلجراءات واألنشطة المتعلقة بعمليات الرصد والمراقبة

 -1االستعراض المتواصل للمتطلبات

رقم

األنشطة

اإلنجازات المرجوة

1

مشاورات متواصلة مع
المستخدمين – إنشاء آلية
رسمية.

) (1وضع خطة لمساعدة رضاء
المستخدمين وجھات تقديم المستخدمين
بالخدمات
الخدمات
المناخية
) (2مجموعة من
متطلبات المستخدمين في
جميع مجاالت اإلطار
العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS

2

تشكيل فريق مھمات يعنى
بمتطلبات رصد اإلطار
العالمي للخدمات المناخية
)(GFCS

) (1قاعدة بيانات
مستحدثة عن المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية
) (2بيانات توجيه
مستحدثة
) (3خطة تنفيذ النظام
العالمي للرصد )EGOS-
 (IPوتحديث خطة تنفيذ
النظام العالمي لرصد

المؤشرات

اكتمال قاعدة
بيانات المنظمة
العالمية لألرصاد
الجوية وبيان
إرشادات التوجيه
المتصلة باإلطار
العالمي للخدمات
المناخية
)(GFCS

التقييم
القياسات

اإلطار
الزمني

منصة للتواصل كل
مع المستخدمين سنتين

فريق عمل
اإلطار العالمي
للخدمات
المناخية
)(GFCS
والمراجعة
المجتمعية
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كل سنتين

أصحاب
المصلحة

جميع الشركاء

أعضاء
المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية
والشركاء

التكاليف/
االرتباطات مع سنة
األنشطة األخرى دوالر
أمريكي

المخاطر
المحتملة

وصلة مع جميع ُتحدد فيما التنسيق،
والتمويل،
برامج المنظمة بعد
واھتمامات
العالمية
مجتمعات
لألرصاد الجوية
المعنيين
والبرامج التي
تشرف عليھا

لجنة النظام
العالمي للرصد
التابعة للجنة
النظم األساسية،
والنظام العالمي
للرصد
)،(EGOS
والنظام العالمي
لرصد المناخ

 155ألف

التنسيق،
ومصالح
المجتمعات

المناخ )(GCOS
) (4وضع خطة تكلفة
فعالة لتنفيذ المھام الحالية.
المحطات؛
) (5توجيه إرشادات
لألعضاء بشأن تحديد
متطلبات الرصد اإلقليمية
والوطنية

3

تحديد وتنفيذ أولوية إجراءات ) (1أنظمة الرصد
المتوافقة مع إلطار
اإلطار العالمي للخدمات
المناخية ) (GFCSمن خالل العالمي للخدمات المناخية
خطة تنفيذ تطوير النظم
العالمية للرصد ).(EGOS-IP
وخطة تنفيذ النظام العالمي
لرصد المناخ ).(GCOS-IP

)،(GCOS
والنظام العالمي
المتكامل للرصد
)،(WIGOS
والنظام العالمي
لرصد المناخ
)،(GCW
والفريق
األوروبي
المعني بمحطات
المحيطات
)(CEOS
وفريق تنسيق
السواتل الخاصة
باألرصاد
الجوية
)،(CGMS
والمنظومة
العالمية لنظم
رصد األرض
)(GEOSS
كفاءة أنظمة
الرصد

مراجعة اإلطار جاري
العالمي
للخدمات
المناخية
)(GFCS
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أعضاء
المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية
والشركاء

لجنة النظام
العالمي للرصد
التابعة للجنة
النظم األساسية
)(CBS ET
والفريق
األوروبي
المعني بمحطات

ُتحدد فيما التنسيق
بعد

المحيطات
)(EGOS
والنظام العالمي
لرصد المناخ
)(GCOS
والمراقبة
العالمية للغالف
الجليدي
) ،(GCWأمانة
لجنة أعاصير
التيفون )،(TCs
ولجنة السواتل
لرصد األرض
)،( CEOS
والمنظومة
العالمية لنظم
رصد األرض
)(GEOSS

4

شبكات شاملة :دعم الشبكات توفير بيانات كافية عن
الشاملة لرصد الغالف الجوي اإلطار العالمي للخدمات
المناخية) ،(GFCSبما في
الموضعي ،وسد الفجوات
وتوسيع نطاقھا ،بما في ذلك ذلك البيانات المستقاة من
المحطات الصامتة بعد
شبكات جودة الھواء
إعادة تأھيلھا وكذلك من
المحطات الموجودة في
المناطق البعيدة

توافر وجودة
البيانات

مراكز البيانات
العالمية
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2015

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية،
وأعضاؤھا
وشركاؤھا

جميع شبكات
الغالف الجوي

– 140
440

مليون

البحوث
الالزمة
لتصميم
الشبكات
وسياسات
البيانات
المثلى
والناجعة من
حيث
التكاليف

 -2الغالف الجوي

رقم

4أ

التقييم
القياسات

األنشطة

اإلنجازات المرجوة

المؤشرات

إعادة تأھيل المحطات
الصامتة والمحطات
الرئيسية الموجودة في
المناطق التي تفتقر إلى
بيانات ،مع التركيز على
شبكة الرصد السطحي
التابعة للنظام العالمي
لرصد المناخ )(GSN
وشبكة رصد الھواء
العلوي التابعة للنظام
العالمي لرصد المناخ
)) (GUANلتشتمل على
أدوات القياس والتكنولوجيا
ذات الصلة ،والعناصر
القابلة لالستھالك
والتدريب.

توفير بيانات الجودة
المطلوبة

المنظمة
تقارير مراقبة
العالمية
مرضية بشأن
ُ ِ
لألرصاد
بيانات شبكة
الجوية
الرصد
السطحي التابعة والنظام
للنظام العالمي العالمي
لرصد المناخ
لرصد المناخ
) (GSNوشبكة )(GCOS
رصد الھواء
العلوي التابعة
للنظام العالمي
لرصد المناخ
)(GUAN

شبكات خط األساسي:
التنفيذ الكامل لشبكات
 4ب وأنظمة المناخ األساسية،
وتشغيلھا ً
وفقا لممارسات
لجنة أدوات وطرق
الرصد ) (CIMOوالمبادئ

توفير بيانات عن سطح توافر البيانات
وجودتھا
األرض وطبقات
الغالف الجوي العليا
للحصول على
استجابات وتقييمات
شاملة

تقارير من
مراكز
البيانات
العالمية

37

االرتباطات مع
األنشطة
األخرى

اإلطار
الزمني

أصحاب
المصلحة

جاري

أعضاء
المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية
المعنيون

النظام العالمي
المتكامل
للرصد
)،(WIGOS
ولنظام العالمي
لرصد المناخ
)(GCOS

2015

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية،
وأعضاؤھا
وشركاؤھا

النظام العالمي
المتكامل
للرصد
)،(WIGOS

التكاليف /سنة
دوالر أمريكي

المخاطر
المحتملة

 5ماليين التمويل غير الكافي

- 40
130

مليون

التمويل غير الكافي

العالمية لرصد المناخ
).(GCMPs
5

6

7

وضع قاعدة بيانات
التقييس

قواعد البيانات
قواعد بيانات تقييس
النظام العالمي المتكامل التشغيلية لتقييس
النظام العالمي
للرصد )(WIGOS
المتكامل للرصد
)(WIGOS

سھولة توافر
المعايير
القائمة

وضع قاعدة بيانات
تشغيلية

قاعدة بيانات
قاعدة بيانات تشغيلية
للنظام العالمي المتكامل تشغيلية للنظام
العالمي
للرصد )(WIGOS
المتكامل
للرصد
)(WIGOS

توافر البيانات
الوصفية
للمستخدمين

2015

تطوير معمارية رصد
المناخ من الفضاء

استراتيجية وخطة عمل موافقة جميع
لمعمارية رصد المناخ أصحاب
المصلحة على
من الفضاء
استراتيجية
وخطة عمل
لمعمارية رصد
المناخ من
الفضاء

معمارية
رصد المناخ
من الفضاء

2015

38

2015

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية،
وشركاؤھا

جميع نظم
الرصد

مليون
واحد

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية،
وشركاؤھا

جميع أنظمة
الرصد

مليون
واحد

الموارد غير الكافية

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية،
وشركاؤھا،
بما في ذلك
لجنة السواتل
لرصد
األرض
)،(CEOS
وفريق
تنسيق
السواتل
الخاصة
باألرصاد

جميع أنظمة
الرصد

نصف
مليون

-

الموارد غير الكافية

الجوية
)(CGMS

 - 2الغالف الجوي )تابع(

رقم
األنشطة

اإلنجازات المرجوة

المؤشرات

وضع معايير ومبادئ
وممارسات إلدارة البيانات

معايير ،ومبادئ
وممارسات إدارة البيانات
في نظام معلومات
المنظمة )(WIS؛ وبناء
قدرة على إدارة النظام
العام لقواعد البيانات
استناداً إلى المبادرات
الحالية؛ وبوابة النظام
العالمي المتكامل للرصد
)(WIGOS

تطبيق معايير،
ومبادئ
وممارسات إدارة
البيانات في نظام
معلومات المنظمة
) (WISمن خالل
أنشطة إدارة
بيانات النظام
العالمي المتكامل
للرصد
) ،(WIGOSبما
في ذلك البيانات
الوصفية؛ وتشغيل
بوابة النظام
العالمي المتكامل
للرصد
)(WIGOS

تنظيم ورش عمل لتقييم دور
الرصدات في التكيف مع
تغير المناخ

التقرير النھائي
واالستراتيجية

نشر التقرير

8

9

التقييم
القياسات

اإلطار
الزمني

أصحاب
المصلحة

بدأ التنفيذ

2015

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية
وشركاؤھا

--

أوائل
2013

39

الجھات
الراعية للنظام
العالمي لرصد

االرتباطات مع
األنشطة
األخرى
جميع أنظمة
الرصد

أنشطة برنامج
األمم المتحدة
للبيئة واللجنة

التكاليف/
المخاطر
سنة
المحتملة
دوالر
أمريكي
نصف
مليون

0.3

مليون

-

ال توجد

10

تقديم جميع بيانات الھطول
على المستوى الوطني ،بما
في ذلك المجاميع كل ساعة
والنواتج المستقاة من
وجدت ،إلى
الرادارات حيثما ِ
مراكز البيانات العالمية

إتاحة مجموعات بيانات
عن الھطول

النسبة المئوية من
الدول التي تقدم
جميع بيانات
الھطول إلى
مراكز البيانات
العالمية .والنسبة
المئوية للدول التي
تعد البيانات كل
ساعة متاحة
بالنسبة لھا

تقارير من
مراكز البيانات
العالمية

40

2013

المناخ
)،(GCOS
ومنظمة
األغذية
والزراعة،
ومنظمة
الصحة
العالمية،
وغيرھما من
المنظمات

الدولية
الحكومية لعلوم
المحيطات
) (IOCفي
مجال التكيف

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية
وأعضاؤھا
وشركاؤھا

شبكات قياس
الھطول

10-1

ماليين

التمويل غير
الكافي؛
سياسات
البيانات

 – 2الغالف الجوي )تابع(
رقم.

التقييم
القياسات

األنشطة

اإلنجازات المرجوة

المؤشرات

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

توافر نواتج طويلة األجل
متجانسة قائمة على سطح
األرض وعلى السواتل عن
الھطول على مستوى العالم

تحسين طرق القياس تقارير من
مراكز
وتطوير تقنيات
البيانات
التحليل؛ وحصر
العالمية؛
نواتج الھطول
الفريق العامل
المتاحة وتقديم
الدولي المعني
توجيھات بشأنھا؛
وتنفيذ بعثات لقياس بالھطول
ومتبعة الھطول على )(IPWG
مستوى العالم

11

اإلطار أصحاب
الزمني المصلحة
2018

االرتباطات مع التكاليف/سنة
دوالر
األنشطة
أمريكي
األخرى

المنظمة العالمية األنظمة القائمة
على األرض
لألرصاد
والقائمة على
الجوية،
الفضاء لتقدير
وأعضاؤھا
الھطول
وشركاؤھا،
وفريق تنسيق
السواتل الخاصة
باألرصاد
الجوية

المخاطر
المحتملة

 60-20مليون التمويل غير
الكافي؛
سياسات
البيانات

)(CGMS

12

وضع المعايير وأفضل
الممارسات

دليل ومرشد بشأن النظام
العالمي المتكامل للرصد
)(WIGOS

وافق عليھا المؤتمر
الواحد والعشرون

تحديث أنشطة
التدريب؛
ونشر الدليل
والمرشد

41

2015

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية
وشركاؤھا،
والمنظمة
الدولية للتوحيد
القياسي )(ISO
والمكتب
الدولي
للموازين
والمقاييس
)(BIPM

جميع أنظمة
الرصد

 6-1ماليين

الموارد غير
الكافية

13

14

15

16

تطوير معيار أساسي
التنفيذ المبدئي
للبيانات الوصفية
للمعيار
العالمي
الخاصة بالنظام
األساسي

وضع معيار أساسي
للبيانات الوصفية ،مع
التركيز على المناخ
والتوجيھات التقنية

معيار أساسي للبيانات
الوصفية الخاصة بالنظام
العالمي المتكامل للرصد
) (WIGOSقابل للتطبيق
على المناخ؛ وتوجيھات
تقنية

تطوير إجراءات نظلم
اإلدارة الجيدة )(QMS

اعتماد المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية لنظلم
اإلدارة الجيدة )(QMS

وضع رؤية لنظام الرصد
وتنفيذ خطته ،بما في ذلك
التوجيھات القنية

رؤية النظام العالمي
رؤية النظام العالمي
المتكامل للرصد ) (WIGOSالمتكامل للرصد
) (WIGOSوتنفيذ
وتنفيذ خطته ،بما في ذلك
خطته ،بما في ذلك
التوجيھات الفنية
التوجيھات التقنية
المتاحة

تنفيذ نظام عالمي إلمكانية قياسات يمكن تتبعھا بنظام
الوحدات المعمول به في
تتبع القياسات بنظام
الوحدات المعمول به في نظام الوحدات الدولية
نظام الوحدات الدولية

2015

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية
وشركاؤھا

المتكامل للرصد

)(WIGOS؛ والتوجيھات

التقنية المتاحة

جودة البيانات
مرضية
ُ ِ

جودة البيانات

جميع أنظمة
الرصد

نصف مليون

الموارد غير
الكافية

مراقبة جودة
المعلومات

2015

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية
وشركاؤھا

جميع أنظمة
الرصد

نصف مليون

الموارد غير
الكافية

البدء في
التنفيذ

2016

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية
وشركاؤھا

جميع أنظمة
الرصد

نصف مليون

الموارد غير
الكافية للتنفيذ

2020

المنظمة العالمية جميع أنظمة
لألرصاد
الرصد

تقارير من
مراكز
البيانات
العالمية

42

الجوية
وشركاؤھا،
والمنظمة
الدولية للتوحيد
القياسي )(ISO
والمكتب الدولي
للموازين
والمقاييس
)(BIPM

-5
ماليين

10

الموارد غير
الكافية

 – 3المحيط

الرقم
األنشطة

اإلنجازات المرجوة

المؤشرات

نظام البيانات المناخية
البحرية

وضع نظام البيانات
المناخية البحرية
) (MCDSتحت إشراف
فريق الخبراء التابع ل
اللجنة الفنية المشتركة
بين المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات والمعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية
) (JCOMMكي تستطيع
(التعامل بالشكل السليم
مع متطلبات اإلطار
العالمي للخدمات المناخية
) (GFCSبالنسبة لبيانات
المحيطات واألرصاد
الجوية البحرية

تنفيذ نظام
البيانات المناخية
البحرية
)(MCDS

التعامل مع احتياجات رصد
المناطق الساحلية ودعم
التكيف واإللمام بجوانب

تحديد أولويات الخطط
الوطنية واإلقليمية

17

18

المنشورات
الخاصة بخطط
األقاليم والدول

التقييم
القياسات

اإلطار
المزني

أصحاب
المصلحة

 10سنوات المنظمة
استعراض
العالمية
اللجنة الفنية
لألرصاد
المشتركة بين
الجوية /اللجنة
المنظمة
الدولية
العالمية
الحكومية
لألرصاد
لعلوم
الجوية
المحيطات
واللجنة
)(IOC
الدولية
الحكومية
لعلوم
المحيطات
والمعنية
بعلوم
المحيطات
واألرصاد
الجوية
البحرية
)(JCOMM
يتم تحديدھا
بواسطة
األجھزة
43

مستمر

البلدان
الساحلية فريق
الخبراء

التكاليف/
المخاطر
االرتباطات مع سنة
المحتملة
األنشطة األخرى دوالر
أمريكي
لجنة ِعلم المناخ

 30ألف
دوالر

-1
ماليين
دوالر

10

منخفضة

التعبئة؛
غياب
التنسيق على

الضعف

تحسين عدد المالحظات.
19

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

20

ضمان تنسيق المساھمة في
لجنة السواتل لرصد األرض
).(CEOS

والخطط األخرى

االستشارية
الفنية

زيادة كمية
وجودة تقارير
سفن الرصد
الطوعية ).(VOS

توافر
البيانات.

مخططات مستحدثة سنويا ً مخططات
مستحدثة
لمدى كفاية االلتزامات
الخاصة بنظام رصد
المحيطات القائم على
الفضاء من لجنة السواتل
لرصد األرض )(CEOS

تشكيالت افتراضية لجميع
المتغيرات المناخية األساسية
) (ECVلسطح المحيط
مقارنة بأنظمة رصد المحيط
في المواقع الطبيعية

44

المعني برصد
المحيطات
لألغراض
المناخية

سنويا ً

مستمر

المرافق
الوطنية
لألرصاد
الجوية
والھيدرولوجيا
والخدمات
المناخية مع
شركات
الشحن

-1
سنويا

مستمر

وكاالت
الفضاء،
واللجنة الفنية
المشتركة بين
المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية واللجنة
الدولية
الحكومية
لعلوم
المحيطات
والمعنية بعلوم
المحيطات
واألرصاد

المستوى
الوطني
واإلقليمي

10

النظام العالمي
المتكامل للرصد
)(WIGOS

–1
سنوات

10

الجوية البحرية
)،(JCOMM
والنظام
العالمي لرصد
المناخ
)،(GCOS
والنظام
العالمي لرصد
المحيطات
)(GOOS

21

تنفيذ الشبكة األساسية للنظام
العالمي لرصد مستوى سطح
البحر )(GLOSS

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

تركيب وتشغيل
مقاييس للمد

إتاحة البيانات نھاية
عن مستوى
سطح البحر

2014

45

الوكاالت
الوطنية
المعنية
بالفضاء،
والتنسيق من
خالل النظام
العالمي لرصد
مستوى سطح
البحر
)(GLOSS
التابع للجنة
الدولية
الحكومية
لعلوم
المحيطات
والمعنية بعلوم
المحيطات
واألرصاد
الجوية البحرية
)(JCOMM

–1
ماليين
سنويا ً

10

 - 4األرض

رقم

22

األنشطة

اإلنجازات المرجوة

المؤشرات

إنشاء نماذج أصلية
للشبكة العالمية لرصد
األرض لألغراض
المتعلقة باألنھار الجليدية
) (GTN-GWوالنظام
العالمي لرصد المياه
الجوفية ) (GGMSكما
ھو على بوابة إلكترونية
لجميع قواعد البيانات
المتعلقة بالشبكة العالمية
لرصد األرض المتعلقة
باألنھار الجليدية؛ وتسليم
المعلومات والنواتج
المتاحة بسھولة لنظام
المعلومات.

نموذج أصلي لتشغيل
النظام العالمي لرصد
المياه الجوفية )(GGMS

تقارير إلى لجنة
الھيدرولوجيا
بالمنظمة )(CHy
بشأن اكتمال
سجالت الشبكة
العالمية لرصد
األرض
لألغراض
المتعلقة باألنھار
الجليدية )GTN-
 (GWالتي يحتفظ
بھا النظام
العالمي لرصد
المياه الجوفية
) ،(GGMSبما
في ذلك عدد
السجالت وعدد
الدول التي قدمت
بيانات ،وعرض
بيانات النظام
ونواتجه على
الشبكة العنكبوتية

يستكملھا المركز الدولي
لتقييم موارد المياه
الجوفية )(IGRAC

التكاليف/
االرتباطات مع سنة
المخاطر
األنشطة األخرى دوالر
أمريكي

التقييم
المقاييس

اإلطار
الزمني

أصحاب
المصلحة

إتاحة البيانات
من النظام
العالمي لرصد
المياه الجوفية
)(GGMS

2014

IGRAC, in
منظمة اليونسكو-
cooperation
 with GTN-Hالبرنامج
المركز الدولي الھيدرولوجي
الدولي
لتقييم موارد
) UNESCO-
المياه الجوفية
(IHP
)(IGRAC
بالتعاون مع
الشبكة العالمية
لرصد األرض
لألغراض
المتعلقة
بالھيدرولوجيا
).(GTN-H

46

–1
ماليين

10

موارد غير
كافية؛
سياسات
البيانات

23

ترتيبات لتقاسم البيانات
تحقيق اعتراف على
المستوى الوطني بالحاجة الموثقة الواردة من
المرافق الوطنية لألرصاد
إلى تبادل البيانات
الجوية والھيدرولوجيا من
الھيدرولوجية التي
تستخلصھا جميع الشبكات أجل تقاسم بيانات
محطات مختارة بطريقة
التابعة للشبكة العالمية
لرصد األرض لألغراض مؤسسية؛ وتوثيق نواتج
البيانات الوظيفية
المتعلقة بالھيدرولوجيا
) (GTN-Hوخصوصا ً
والمتكاملة من أجل العديد
الشبكات األساسية للنظام من األغراض وخصوصا ً
للخدمات المناخية على
العالمي لرصد المناخ
الصعيد الوطني
والنظام العالمي لرصد
واإلقليمي
األرض
)(GCOS/GTOS
والشبكات الھيدرولوجية،
وتيسير تطوير النواتج
الھيدرولوجية المتكاملة
لتوضيح قيمة الشبكات
الھيدرولوجية العالمية
المنسقة والدائمة للخدمات
المناخية

عدد مجموعات
البيانات المتاحة
في مراكز
البيانات العالمية؛
وعدد نواتج
البيانات
اإليضاحية
المتاحة؛ وتوثيق
نواتج البيانات
المتكاملة والطلب
علي ھذه النواتج

االتصال
المباشر
بالمرافق
الوطنية
لألرصاد
الجوية
والھيدرولوجيا

والمنظمات
المعنية
بأحواض
األنھار.
وتقديم طلبات
للحصول على
نواتج البيانات
من مختلف
مجموعات
المستخدمين

47

2015

منسق للشبكة الفريق المعني
العالمية لرصد برصد األرض
األرض
والرصدات
لألغراض
المتكاملة لدورة
المتعلقة
المياه العالمية
بالھيدرولوجيا
).(GEO/IGWCO
)،(GTN-H
والمنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية،
والشبكات
األساسية
للنظام العالمي
لرصد المناخ
)(GCOS
والنظام
العالمي لرصد
األرض
)،(GTOS
وإحراء
مشاورات مع
الشركاء في
الشبكة العالمية
لرصد األرض
لألغراض
المتعلقة
بالھيدرولوجيا
)(GTN-H

–1
مليون

2

موارد غير
كافية؛
سياسات
البيانات

 – 4األرض )تابع(

رقم

24

التكاليف

األنشطة

اإلنجازات المرجوة

المؤشرات

تطوير المجموعة
الفرعية لمواقع
البحوث اإليكولوجية
الطويل األجل
) (LTERوالشبكة
العالمية لرصد تدفقات
ثاني أكسيد الكربون
وبخار الماء والطاقة
بين النظم اإليكولوجية
األرضية والغالف
الجوي )(FLUXNET
إلى شبكة مرجعية
لمواقع للرصد عن
طريق استمرار عملية
التمويل وقياس
المتغيرات المناخية
األساسية لألرصاد
الجوية )(ECVs

تشغيل مواقع الشبكة
العالمية لرصد تدفقات
ثاني أكسيد الكربون
وبخار الماء والطاقة
بين النظم اإليكولوجية
األرضية والغالف
الجوي

خطة تطوير
وتطبيق
البروتوكوالت
الموحدة
لقياسات
المتغيرات في
التدفقات

التقييم
القياسات

اإلطار
الزمني

توافر بيانات
تدفقات ثاني
أكسيد الكربون
وبخار الماء
والطاقة بين
النظم
اإليكولوجية
األرضية
والغالف
الجوي

2014

48

أصحب المصلحة

مع /سنة
االرتباطات
دوالر
األنشطة األخرى
أمريكي
– 30

المنظمات الوطنية المعنية اقتراح بوجوب
التواصل مع المنظمة
بالشبكة العالمية لرصد
مليون
العالمية لألرصاد
تدفقات ثاني أكسيد
الجوية والمرافق
الكربون وبخار الماء
الوطنية لألرصاد
والطاقة بين النظم
الجوية
اإليكولوجية األرضية
والھيدرولوجيا
والغالف الجوي
ومؤسسات البحوث
) (FLUXNETوالشبكة
الوطنية األمريكية للرصد والجامعات ،وغيرھا
اإليكولوجي )(NEON
والنظام األوروبي
المتكامل لرصد الكربون
) (ICOSبالتعاون مع
الفريق العامل المعني
بالمعايرة والتثبت التابع
للجنة السواتل لرصد
األرض )(WGCV CEOS
وفريق تنسيق السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية
 النظام الفضائي العالميلتوحيد المعايير)-GMS
 (GSICSوالنظام العالمي
لرصد األرض ).(GTOS
100

المخاطر
المحتملة
موارد غير
كافية؛
سياسات
البيانات

25

تقارير وطنية بشأن
تقييم االحتياجات
الوطنية الالزمة لقياس مدى مالءمة الشبكات
األنھار ً
دعما للتقييمات الھيدرولوجية الوطنية
الخاصة باألثر
والتكيف معه والنظر
في مدى مالءمة تلك
الشبكات

تحديد
االحتياجات
الوطنية
واستكشاف
الخيارات
المتاحة للتنفيذ

إجراء تقييم
على أساس
متطلبات
المعلومات
الھيدرولوجية
الخاصة
بالقطاع

49

2014

الخدمات الوطنية
الھيدرولوجية ،بالتعاون
مع لجنة الھيدرولوجيا
التابعة للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) WMO
 (Chyوفريق الخبراء
المعني برصد األرض
لألغراض المناخية
)(TOPC

أنشطة تقييم الموارد
المائية التي تقوم بھا
المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية

– 10
30

مليون

موارد غير
كافية،
وسياسات
البيانات

 – 4األرض )تابع(

رقم

26

األنشطة

اإلنجازات المرجوة

المؤشرات

ً
توثيقا
توليد نواتج سنوية
لخصائص وديناميكيات
الغالف األرضي العالمي
باستبانة تتراوح بين 250
متراً و  1كمً ،
وفقا
للمعايير القياسية المتفق
عليھا ً
دوليا والموضحة
باألوصاف اإلحصائية
الخاص بدرجة الدقة

َ
المنتجة
النواتج

توافر مجموعة
بيانات

التقييم
القياسات

اإلطار
الزمني

أصحاب
المصلحة

توافر النواتج

2012

أطراف
الخدمات
الوطنية
ومؤسسات
البحوث
ووكاالت
الفضاء
بالتعاون مع
الشبكة العالمية
للغطاء
األرضي
)(GLCN
والمراقبة
العالمية
لديناميكيات
الغطاء
األرضي
والغابات
)-GOFC
(GOLD
وفريق رصد
األرض

50

التكاليف/
االرتباطات مع سنة
األنشطة األخرى دوالر
أمريكي
مليون –
10

ماليين

المخاطر
المحتملة
الموارد غير
كافية

)(GEO
المعني بتتبع
كربون الغابات

27

تنفيذ مبادرات نظام رصد معلومات ونواتج لدعم
التكيف مع تقلبية المناخ
الدورة الھيدرولوجية
وتغيره
) (HYCOSالمتفق عليه
في عشرة أحواض
ومناطق أساسية تعاني
من ندرة المياه من أجل
توفير المعلومات لتطوير
الموارد المائية المستدامة
وإدارتھا.

تلبية احتياجات
تنمية وإدارة
أحواض األنھار
والموارد المائية
اإلقليمية

المجتمعات
والقطاعات
القادرة على
الحصول
على موارد
مائية تلبي
احتياجات
محددة

51

2014

خدمات
األرصاد
الجوية
والخدمات
الھيدرولوجية،
بالتعاون مع
لجنة
الھيدرولوجيا
التابعة للمنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية ) WMO
(CHy

سوف تدعم
المعلومات التي
يتم جمعھا وضع
النماذج المناخية
والتحليالت
والتحقق من
سالمتھا

- 10
مليون

15

الموارد غير
كافية
وسياسات
البيانات

 – 5الغالف الجليدي

رقم

28

التقييم
القياسات

األنشطة

اإلنجازات المرجوة

المؤشرات

تنفيذ المراقبة العالمية
للغالف الجليدي ،وتشمل
العناصر األخرى التالية:
 حصر الشبكات
القائمة
 وزيادة تطوير
واستكمال شبكة
المواقع /المواقع
المرجعية /والمواقع
المتطورة

تنفيذ وتشغيل المراقبة
العالمية للغالف الجليدي
)(GCW

توافر بيانات
البيانات
الغالف الجليدي والنواتج
من خالل بوابة
المتكاملة
المراقبة العالمية
للغالف الجليدي المتاحة
لإلطار
) (GCWونظام
معلومات المنظمة العالمي
)(WIS
للخدمات
المناخية
 (GFCSمن
خالل بوابة
المراقبة
العالمية
للغالف
الجليدي
)(GCW
ونظام
معلومات
المنظمة
)(WIS
52

اإلطار
الزمني

أصحاب
المصلحة

2015

أعضاء
المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية،
وجميع
المؤسسات/
الوكاالت/
والتجمعات
الوطنية
والدولية التي
تضطلع
بمسؤوليات في
مجال الغالف
الجليدي

التكاليف/
االرتباطات مع سنة
األنشطة األخرى دوالر
أمريكي
جميع المجاالت

–2
ماليين

10

المخاطر
المحتملة
نقص الموارد
وسياسات
البيانات

29

تقوية مواقع رصد
المناطق المغطاة بالثلج
والتي يسقط عليھا الثلج
واإلبقاء عليھا؛ والتأكد
من تبادل بيانات الثلوج
الدولية؛ ورصد ھذه
البيانات من خالل نظام
معلومات المنظمة
)(WIS؛ واسترداد
البيانات التاريخية.

البيانات والنواتج المتاحة
من خالل بوابة المراقبة
العالمية للغالف الجليدي
)(GCW

تقديم البيانات إلى بوابة المراقبة
العالمية
المحفوظات
للغالف
الوطنية،
وخدمات البيانات الجليدي
العالمية واألجھزة )(GCW
ونظام
الدولية ،مثل
معلومات
المركز العالمي
لمناخيات الھطول المنظمة
)(WIS
).(GPCC

53

2015

المرافق
الوطنية
لألرصاد
الجوية
والھيدرولوجيا
ووكاالت
البحوث،
بالتعاون مع
المراقبة
العالمية
للغالف
الجليدي التابعة
للمنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية ) WMO
(GCW
والبرنامج
العالمي
للبحوث
المناخية
) ،(WCRPمع
الحصول على
مشورة فريق
الخبراء
المعني برصد
األرض
لألغراض

مجال الغالف
الجوي ومجال
األرض

-1
ماليين

10

نقص الموارد
وسياسات
البيانات

المناخية
)(AOPC
والشبكة
العالمية لرصد
األرض
لألغراض
المتعلقة
بالھيدرولوجيا
)(GTN-H

30

الحفاظ على مواقع رصد
األنھار الجليدية الحالية
وإضافة مواقع إضافية
وتوفير البنية التحتية
الالزمة للمناطق شحيحة
المعلومات بما في ذلك
أمريكا الجنوبية وإفريقيا
وجبال الھيمااليا
ونيوزيالندا؛ وإسناد
مستويات الجودة لقياسات
التوازن الشاملة الطويلة
المدى واستكمال حصر
البيانات الخاصة باألنھار
الجليدية المعتمدة على
األقمار الصناعية في
المناطق الرئيسية

توافر البيانات والنواتج
من خالل بوابة المراقبة
العالمية للغالف الجليدي
)(GCW

بوابة المراقبة
اكتمال قاعدة
العالمية
البيانات التي
تحتفظ بھا الخدمة للغالف
الجليدي
العالمية لرصد
)(GCW
األنھار الجليدية
ونظام
)(WGMS
معلومات
المنظمة
)(WIS

54

2015

الخدمات
والوكاالت
الوطنية
لألطراف ،مع
التنسيق الدولي
من خالل
الشبكة العالمية
لرصد األرض
لألغراض
المتعلقة
باألنھار
الجليدية
)،(GTN-G
واألطراف في
الخدمة العالمية
لرصد األنھار
الجليدية
)،(WGMS
والقياسات
العالمية للجليد

مجال الغالف
الجوي،
والغالف
األرضي

– 10
مليون

30

نقص الموارد
وسياسات
البيانات

األرضي من
الفضاء
)،(GLIMS
والمركز
الوطني
لبيانات الثلج
والجليد
)،(NSIDC
والمراقبة
العالمية
للغالف
الجليدي التابعة
للمنظمة
)(GCW

31

ضمان استمرارية قياسات توافر البيانات والنواتج
من خالل بوابة المراقبة
الجليد في المواقع
العالمية للغالف الجليدي
الطبيعية وسد فجوات
)(GCW
القياس المھمة

التقييم المتكامل
لتغير الغطاء
الجليدي وتقديم
الدعم من خالل
التحقق من
عمليات الرصد.

بوابة المراقبة
العالمية
للغالف
الجليدي
)(GCW
ونظام
معلومات
المنظمة
)(WIS

55

2015

مجال الغالف
األطراف
الجوي ،ومجال
العاملة مع
الرابطة الدولية األرض
لعلوم الغالف
الجليدي
)،(IACS
واللجنة العلمية
الدولية
للمناطق
القطبية
الشمالية
)،(IASC
مشروع المناخ
والغالف
الجليدي

– 10
مليون

30

نقص التمويل
الالزم
للبحوث

)البرنامج
العالمي للحوث
المناخية(
) WCRP
(CliC

32

33

ضمان استمرارية اآلبار توافر البيانات والنواتج
االختبارية للشبكة العالمية من خالل بوابة المراقبة
لرصد األرض لألغراض العالمية للغالف الجليدي
المتعلقة بالتربة الصقيعية )(GCW
) (GTN-Pالموجودة ً
حاليا
وشبكات الطبقة النشطة
ورفع مستوى المواقع
الحالية وبناء "مواقع
مرجعية" والشروع في
تشغيل شبكة خاصة
بدرجة الحرارة للتربة
الجليدية في محطات
األرصاد الجوية

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

سجالت البيانات المناخية
الخاصة بكمية الجليد
البحري وتركيزه ُ
وسمكه
وحركته وكمية الغطاء
الجليدي وما يعادلھا من
المياه

عدد المواقع
المستدامة
واكتمال قاعدة
البيانات

بوابة المراقبة
العالمية
للغالف
الجليدي
)(GCW
ونظام
معلومات
المنظمة
)(WIS

عدد سجالت
البيانات المناخية
) (CDRsمن
األنظمة الساتلية
المختلفة

المراقبة
العالمية
للغالف
الجليدي
)(GCW
والنظام
العالمي
للبيانات
56

2015

أطراف
الخدمات
الوطنية/
مؤسسات
البحوث
ورابطة التربة
الصقيعية
الدولية.
)(IPA/GTN-P
والمراقبة
العالمية
للغالف
الجليدي التابعة
للمنظمة
) WMO
(GCW

2015

وكاالت
السواتل،
وأعضاء
المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية،

مجال الغالف
الجوي ومجال
األرض

مجاالت الغالف
الجوي
والمجاالت
األرضية
والمحيطية

– 10
مليون

30

–5
ماليين

10

نقص الموارد

استمرار
السجالت
الساتلية

والھيئات
العلمية
الدولية ،مثل
البرنامج
العالمي
للبحوث
المناخية
)،(WCRP
والنظام
العالمي لرصد
المناخ
)(GCOS
واللجنة العلمية
المعنية ببحوث
المنطقة
القطبية
الشمالية
)،(IASC
وللجنة العلمية
المعنية ببحوث
المنطقة
القطبية
الجنوبية
)(SCAR

57

 – 6مراقبة النظام المناخي

رقم

النشاط

اإلنجازات المرجوة

المؤشرات

34

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

الشروع في تنفيذ
مبادرات وآليات لتسريع
عملية استعادة البيانات
ورقمنتھا.

النسبة المئوية
لـسجالت المناخ
التي أمكن
استردادھا
ورقمنتھا )خط
األساس (2012

 بناء القدرة على إدارةنظام إدارة قواعد بيانات
المناخ العالمي على
أساس المبادرات الحالية

التكاليف/
االرتباطات مع سنة
األنشطة األخرى دوالر
أمريكي

التقييم
القياسات

اإلطار
الزمني

أصحاب
المصلحة

تدفق البيانات
المناخية على
مراكز
البيانات
الوطنية
واإلقليمية
والعالمية

2030

 400ألف توافر
لجنة علم المناخ أنظمة إدارة
ً
االعتمادات
) (CClوالنظام البيانات المناخية سنويا
المالية
العالمي لرصد )،(CDMSs
المناخ
ونظام معلومات
)(GCOS
المنظمة العالمية
ولجنة النظم
لألرصاد الجوية
األساسية
التابع لمراكز
ولجنة
)(CBS
جمع البيانات أو
الھيدرولوجيا
النتائج
نة
) (CHyولج
)(DCPCs
األرصاد
ونظام معلومات
الجوية
الخدمات
الزراعية
المناخية
(
)CAgm
)(CSIS
واالتحادات
وبرنامج عمل
(
Ras
اإلقليمية )
نيروبي
وجميع أعضاء
المركز
األفريقي
لتطبيقات
األرصاد
الجوية
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المخاطر
المحتملة

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

35

إيجاد قدرة مستدامة على
تحليل المناخ العالمي،
وضمان التنسيق والتعاون
بين المراكز المعنية
بإجراء التحليالت

إعادة التحليل على أساس
العمليات

مراكز إعادة
التحليل التي
توجد بھا برامج
طويلة األجل
ومنسقة

الھيئات
،2014
التدفق
والتوسع في الوطنية
الدوري
والدولية
لنواتج تحسين عمليات
إعادة
الجودة
التحليل
وتوسيع
بحلول شنة
المجال

– 10
مليون
)البلدان
المتقدمة
أساسا ً(

30

توافر
االعتمادات
المالية

2016

36

توفير ونشر مجموعات
ونواتج جديدة من البيانات
المناخية ،بما في ذلك
البيانات المستندة إلى
المواقع األصلية والمستندة
إلى الفضاء

ِّ
المنفذة/
البلدان
 التحديث السنويلسجالت الطقس العالمية؛ المستخدمة لھذه
النواتج
 نواتج جديدة منھابيانات الرصد من
الفضاء

البيانات التي
تتلقاھا
المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية،
ومراكز
البيانات
العالمية
)،(WDCs
ومراكز
المناخ
اإلقليمية
)(RCCs
والمرافق
الوطنية
لألرصاد
الجوية
والھيدرولوجيا
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2016

نظام معلومات
لجنة علم
المناخ ) ،(CClالخدمات
المناخية،
والنظام
العالمي لرصد )،(CSIS
وبرنامج
المناخ
التواصل مع
)،(GCOS
المستخدمين
ولجنة النظم
) ،(UIPوأنظمة
األساسية
إدارة البيانات
)،(CBS
وجميع أعضاء المناخية
)(CDMSs
القطاعات
األساسية ذات
األولوية

 80ألف

التزامات
األعضاء

37

التأكد من تحسين رصد
الظواھر المناخية
المتطرفة ،وآثارھا
االجتماعية واالقتصادية
وقواعد البيانات الخاصة
بالمخاطر المناخية ً
دعما
إلنذارات المبكرة الخاصة
بالمناخ

إنشاء قواعد بيانات
إقليمية ووطنية بشأن
الطقس المتطرف
واألحداث المناخية

تقارير من
عدد قواعد
البيانات الخاصة البلدان
بظواھر الطقس ومراكز
المناخ
والمناخ
اإلقليمية
المتطرفة لدى
)،(RCCs
مراكز المناخ
والمرافق
اإلقليمية
الوطنية
)(RCCs
لألرصاد
والمرافق
الجوية
الوطنية
لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
والھيدرولوجيا
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2020

 140ألف نقص
نظام معلومات
لجنة ِعلم
االعتمادات
المناخ ) ،(CClالخدمات
المالية،
المناخية،
ولجنة النظم
والھياكل
)،(CSIS
األساسية
التنظيمية،
وبرنامج
)،(CBS
والخواص
التواصل مع
واالتحادات
التشغيلية
المستخدمين
اإلقليمية،
للمرافق
وجميع أعضاء ) ،(UIPوبرنامج
الوطنية
عمل نيروبي
المنظمة
لألرصاد
العالمية
الجوية
لألرصاد
والھيدرولوجيا
الجوية

الجدول حالة تنفيذ الشبكات والفجوات التي أمكن تحديدھا
الغالف الجوي
المتغيرات

درجة
الحرارة

بيانات السواتل
المشاركة

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

الشبكة السطحية
للنظام العالمي
لمراقبة المناخ
)) (GCOSفرع من
الشبكات السطحية
الشاملة لنظام
الرصد العالمي(
)(WWW/GOS

المحطات النشطة ال تقل نسبتھا عن  %95من عدد المحطات ،ولكن حوالي %80
فقط يرسل تقارير بمعلومات مناخية.

جميع الشبكات
السطحية الشاملة
لنظام الرصد
العالمي
)(WWW/GOS

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

العوامات والسفن

أكثر من  200عوامة لرصد األرصاد الجوية على مستوى العالم ،باإلضافة إلى
درجة حرارة سطح
شبكة المحطات العائمة الثابتة في المناطق المدارية )التي اكتملت في المحيط الھادئ البحر )األشعة تحت
والمحيط األطلسي ومكتملة بنسبة  %50في المحيط الھندي( .وما يزيد على 400
الحمراء،
سفينة رصد طوعية في مجال المناخ من فئة سفن الرصد الطوعية )) (VOSأي
والمايكروويف( لھا
(%20
تأثير قوي على تحليل
درجة حرارة الھواء
فوق المحيط

الشبكات الوطنية
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حالة التنفيذ
دعم تشغيلي

اإلضافية )انظر
أيضا القسم الخاص
بالمحيطات
والمتغيرات المناخية
األساسية لحرارة
سطح البحر(
)(ECV

الضغط

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

المحطات النشطة ال تقل نسبتھا عن  %95من عدد المحطات  ،ولكن حوالي %80
فقط يرسل تقارير بمعلومات مناخية.

جميع الشبكات
السطحية الشاملة
لنظام الرصد
العالمي

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

شبكات محلية
إضافية

بعض الشبكات الوطنية غير مؤھلة إلجراء لدراسات مناخية.

العوامات والسفن.
)انظر الجزء
الخاص بسطح
المحيط(

تم تزويد  %50من المحطات العائمة البالغ عددھا  1250ببارومترات .اكتمال
الشبكة العالمية للمحطات العائمة الثابتة في المناطق المدارية في المحيط الھادئ
واألطلسي واكتمال نسبة  %50من المحطات العائمة بالمحيط الھندي .واكتملت
شبكة المحطات العائمة الثابتة العالمية بنسبة  .%34وتقدم بيانات عن جودة المناخ
ما يربو على  400سفينة رصد طوعية في مجال المناخ من فئة سفن الرصد
الطوعية )) (VOSأي  .(%20المحطات العائمة على الجليد ذات مدى تغطية جيد
في القطب الشمالي في المناطق المغطاة بالجليد ) 72وحدة( ،وباستثناء الجزء
ً
تحديا كبيرا أمام المحافظة على شبكة
األوروبي اآلسيوي يمثل انحسار الجليد
العوامات؛ وقد ُنشرت عوامات الجليد في أنحاء القطب الجنوبي
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الغالف الجوي )تابع(
المتغيرات

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

بيانات السواتل
المشاركة

الشبكة السطحية
للنظام العالمي
لمراقبة المناخ
)) (GCOSجميع
الشبكات السطحية
الشاملة لنظام
الرصد العالمي(
)(WWW/GOS

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

مقياس التشتت

الشبكات السطحية
الشاملة لنظام
سرعة
الرصد العالمي
الرياح /اتجاه
)(WWW/GOS
الرياح

الموجات متناھية
القصر غير
الفاعلة في سرعة
الرياح

شبكات وطنية
إضافية
العوامات والسفن.
)انظر الجزء
الخاص بسطح
المحيط(

اكتمل تنفيذ الشبكة العالمية للمحطات العائمة الثابتة في المناطق المدارية في
المحيط الھادئ والمحيط األطلسي؛ وبنسبة  %50في المحيط الھندي .واكتملت
شبكة المحطات الثابتة المرجعية الموزعة عالميا ً بنسبة  .%34ويقدم بيانات عن
جودة المناخ ما يربو على  400سفينة رصد طوعية في مجال المناخ من فئة سفن
الرصد الطوعية )) (VOSأي  .(%20والمحطات العائمة على الجليد ذات مدى
تغطية جيد في القطب الشمالي في المناطق المغطاة بالجليد ) 72وحدة( ،وباستثناء
الجزء األوروبي اآلسيوي يمثل انحسار الجليد تحديا ً كبيراً أمام المحافظة على
شبكة العوامات؛ وقد ُنشرت عوامات الجليد في أنحاء القطب الجنوبي
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أجھزة القياس
االستقطابي
للموجات متناھية
القصر لتحديد
متجھات الرياح

حالة التنفيذ
استمرار تشغيل غير مؤكد
لمجموعتين من أجھزة قياس
التشتت

الھطول

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

المحطات النشطة ال تقل نسبتھا عن  %95من عدد المحطات ،ولكن حوالي %80
فقط يرسل تقارير بمعلومات مناخية

موجات
المايكروويف
غير الفاعلة،
والمرئية باألشعة
تحت الحمراء في
الرصد العالمي
لألرض )(GEO

جميع الشبكات
السطحية الشاملة
لنظام الرصد
العالمي

تتغير جودة البيانات كما تتغير كمية التقارير

رادار قياس سقوط
األمطار

شبكات وطنية
إضافية لقياس
األرصاد الجوية
والھيدرولوجية
وشبكات جزرية

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

شبكات رادار
مرتكزة على السطح

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

العوامات

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

65

أولوية عليا للتطبيقات المناخية
استمرار تشغيل رادارات سقوط
األمطار غير مؤكد ،وھناك قيود
زمانية ومكانية في أخذ العينات

الغالف الجوي )تابع(
المتغيرات

بخار الماء

بيانات السواتل
المشاركة

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

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

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

السفن والمحطات
العائمة الثابتة

ً
عالميا زائد شبكة المحطات العائمة الثابتة في
ما يزيد على  200عوامة رصد
المناطق المدارية )المكتملة في المحيط الھادي والمحيط األطلنطي ومكتملة بنسبة
 %50في المحيط الھندي( .ويقدم بيانات عن جودة المناخ ما يربو على  400سفينة
رصد طوعية في مجال المناخ من فئة سفن الرصد الطوعية )) (VOSأي (%20

شبكة اإلشعاع
السطحي المرجعية
)(BSRN

بيانات عالية الجودة ،ولكن ينبغي توسيع تغطيتھا وضمان استمراريتھا

ميزانية
الشبكات السطحية
االشعاع عند
التحليلية لنظام
سطح األرض
الرصد العالمي
)(WWW/GOS
شبكات وطنية
إضافية

جودة وتغطية بيانات اإلشعاع الروتينية ال تلبيان األغراض المناخية

محدودية البيانات عالية الجودة في الشبكات الوطنية
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مشروع ميزانية
االشعاع السطحي
التابع للتجربة
العالمية المتعلقة
بدورة الطاقة
والماء )(GEWEX

حالة التنفيذ

الطاقة الشمسية من السواتل
بالنسبة لإلشعاعات طويلة
الموجة ،تستخدم بيانات السواتل
لتقدير بارامترات السحب ،وعلى
وجه العموم تؤخذ مجاالت
الديناميكا الحرارية القريبة من
السطح من نماذج التنبؤ العددي
بأحوال الطقس )(NWP

درجة حرارة
الھواء
العلوي

شبكة المسابير
الالسلكية في
الشبكات السطحية
التحليلية التابعة
لنظام الرصد
العالمي
)) (WWW/GOSبما
في ذلك شبكة الھواء
العلوي في النظام
العالمي لمراقبة
المناخ )- (GCOS
النظام العالمي
لرصد المناخ(
)(GUAN
Commercial
aircraft.

الطائرات التجارية
ASAP ships

سفن برنامج
القياسات
األتوماتيكية للھواء
العلوي من على
متن السفن )(ASAP

تقدم حوالي  %90من محطات النظام العالمي لرصد المناخ ) (GUANتقارير
منتظمة
تقدم حوالي  %71من المحطات تقارير منتظمة

مسابير تعمل
بالموجات متناھية
القصر
السبر الراديوي
للنظام )(GNSS
مسابير تعمل
باألشعة تحت
الحمراء

تعد عمليات رصد الطائرات ذات قيمة عالية ولكنھا تقتصر على مسارات
ومستويات بعينھا باستثناء األماكن القريبة من المطارات
 6000سجل في السنة ،أغلبھا في شمال المحيط األطلسي
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ھناك حاجة إلى ضمان استمرارية
الموجات المشعة الشبيھة
بالموجات المتناھية القصر
)(MSU
ضمان استمرارية النظام العالمي
للسواتل ألغراض المالحة وتوفير
احتياجات تحديد المسار والتشغيل

الغالف الجوي )تابع(
المتغيرات

سرعة
واتجاه رياح
الھواء
العلوي

بيانات السواتل
المشاركة

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

شبكة المسابير
الراديوية في
الشبكات السطحية
التحليلية التابعة
لنظام الرصد
العالمي ) WWW
) (/GOSتشمل
شبكة الھواء العلوي
في النظام العالمي
لمراقبة المناخ -
النظام العالمي
لرصد المناخ(
)(GCOS

تقدم حوالي  %90من محطات النظام العالمي لرصد المناخ ) (GUANتقارير
منتظمة

موجات مرئية
وتحت حمراء
)لمتجھات حركة
الغالف الجوي(
بالنسبة لمدارات
السواتل الثابتة
بالنسبة لألرض
والقطبية
Lidar

) Lidarمسبار
ضوئي(

رادار قياس سقوط
األمطار

تقدم حوالي  %71من المحطات تقارير منتظمة

الطائرات التجارية

ال ُتوزع بيانات الرادار عالميا

سفن برنامج
القياسات
األتوماتيكية للھواء

تعد عمليات رصد الطائرات ذات قيمة عالية ولكنھا تقتصر على مسارات
ومستويات بعينھا باستثناء األماكن القريبة من المطارات
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حالة التنفيذ
استمرار بعض الرياح القطبية
معرض للخطر
في انتظار بيانات البعثة المتعلقة
بديناميكيات الغالف الجوي
) (ADM-Aeolusوال توجد نية
الستمرارھا

بخار الماء
في الھواء
العلوي

العلوي من على
متن السفن )(ASAP

 6000سجل في العام أغلبھا في المحيط األطلسي

شبكة مرجعية
لمسابير عالية
الجودة وعالية
االرتفاع )شبكة
الھواء العلوي
المرجعية(

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

أجھزة التصوير
ومسابير تعمل
بالمايكروويف،
ومسابير تعمل
باألشعة تحت
الحمراء

شبكة المسابير
الراديوية في
الشبكات السطحية
التحليلية التابعة
لنظام الرصد
العالمي
)(WWW/GOS
)تشمل شبكة الھواء
العلوي في النظام
العالمي لمراقبة
المناخ  -النظام
العالمي لرصد
المناخ( )(GCOS

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

السبر الراديوي
للنظام العالمي
للسواتل ألغراض
المالحة )(GNSS

شبكة استقبال قائمة
على األرض
لبيانات النظام
العالمي للسواتل

مسابير تعمل
باألشعة تحت
الحمراء
والمايكروويف
والمقياس الطيفي
لالستتار الشمسي
صور لألرض
باألشعة القريبة
من األشعة تحت
الحمراء

ھناك حاجة لتبادل عالمي أوسع للبيانات
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ضمان استمرارية المسابير
التشغيلية التي تعمل
بالمايكروويف واألشعة تحت
الحمراء؛
عدم التأكد من استمرارية
التصوير بالمسابير التي تعمل
بالمايكروويف؛
عدم التأكد من استمرارية البحوث
الساتلية والنظام العالمي للسواتل
ألغراض المالحة ).(GNSS

ألغراض المالحة
)(GNSS

الطائرات التجارية
مثل :الطائرات
النفاثة والطائرات
العاملة في خدمة
النظام العالمي
للرصد )(IAGOS
شبكة اكتشاف
تغيرات تركيب
الغالف الجوي
باستعمال جھاز
رامان وجھاز ليدار
وغيرھا من
األدوات التي تعمل
بالمايكروويف

قد تكون البيانات عن طريق الطائرات مفيدة

برنامج القياسات
األتوماتيكية للھواء
العلوي من على
متن السفن )(ASAP

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

خواص
السحب

بيانات السواتل
المشاركة

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

الرصد السطحي )شبكة الرصد السطحي
التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
) ،(GSNوشبكة المسابير الراديوية في
الشبكات السطحية التحليلية التابعة لنظام
الرصد العالمي ) ،(WWW/GOSوسفن
الرصد الطوعية )((VOS

يوفر الرصد السطحي للسحب سجالت تاريخية ولكنھا غير
مؤكدة ،وتمثل االستمرارية مصدراً للقلق ،ومن المطلوب
إعادة تجھيز بيانات السحب

أجھزة رادار السحب وأجھزة الليدار

حالة التنفيذ

إشعاعات تحت
تشغيل عمليات قياس درجات
حمراء
الحرارة أعلى السحب،
مرئية
ومايكروويف
والخصائص الميكروفيزيائية،
من السواتل الثابتة والتغطية
بالنسبة لألرض في
المدار القطبي؛

أجھزة رادار
السحب وأجھزة
الليدار )أبحاث(

شبكات قائمة على البحوث.

إشعاع الموجات
القصيرة والطويلة
ومجموع اإلشعاع
الشمسي
ميزانية
اإلشعاع
األرضي

توفر القياسات
التي تجريھا
السواتل الثابتة
بالنسبة لألرض
لتقدير ميزانية
اإلشعاع .بيانات
عريضة النطاق
وعالية االستبانة
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من األمور بالغة األھمية ضمان
االستمرارية والمعايرة الجيدة
للقياسات
وستقدم الشراكة الوطنية في
سواتل المدار القطبي )/(NPP
النظام المشترك للسواتل القطبية
) (JPSSسجالت شبيھة بنظام
دراسة الطاقة اإلشعاعية للسحب
ً
ابتداء من .2010
واألرض
تجربة ميزانية االشعاع األرضي
مفيدة لدراسات المعالجة ولكن ال
توجد أدوات للمتابعة.

األوزون

المراقبة العالمية للغالف الجوي التابعة
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
) (WMO GAWوالنظام العالمي لرصد
المناخ ) (GCOSوشبكة خط األساس
العالمية لملف األوزون )شبكة الھيئات
المعنية بسبر األوزون ،وتشمل اإلدارة
الوطنية األمريكية للمالحة الجوية
والفضاء ) (NASAومسابر األوزون
اإلضافية لنصف الكرة األرضية الجنوبي
) ،(SHADOZوشبكة اكتشاف تغيرات
تركيب الغالف الجوي )((NDACC
شبكة خط األساس العالمية لرصد مجموع
األوزون التابعة للمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ،والنظام العالمي لرصد
المناخ ،وبرنامج المراقبة العالمية للغالف
الجوي )شبكة أعمدة األوزون )عدا
محطات دوبسن وبريور( وشبكات ملف
األوزون )مسابير األوزون((.

شبكات مسابير البالون المختبرة

مسابير النظير
والفرع لألشعة
فوق البنفسجية
مسابير النظير
باألشعة تحت
الحمراء
مسابر الفرع
لألشعة تحت
الحمراء
والمتوسطة.

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

شبكة اكتشاف تغيرات تركيب الغالف
الجوي )(NDACC
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االستمرار التشغيلي ألعمدة
األوزون؛
ال توجد خطط حتى اآلن للتشغيل
أو البحوث في المستقبل بالنسبة
لالستبانة الرأسية العالية بعد سنة
.2015

الغالف الجوي )تابع(
المتغيرات

ثاني أكسيد
الكربون

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

شبكة المراقبة العالمية لثاني أكسيد
الكربون في الغالف الجوي )مساھمة
كبيرة في الشبكة الشاملة لثاني أكسيد
الكربون ضمن نظام الرصد المناخي
العالمي ) ،((GCOSوتتكون من:
شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي
)(GAW
الشبكة المستمرة لمراقبة السطح التابعة
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
والنظام العالمي لرصد المناخ ).(GAW

إدارة البيانات التشغيلية

شبكة أخذ عينات من السطح التابعة
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
والنظام العالمي لرصد المناخ ).(GAW

طائرات تشغيل محدودة

بيانات السواتل
المشاركة
مقياس األشعة
تحت الحمراء
بالطول الموجي
القصير واألشعة
تحت الحمراء
عالية االستبانة

حالة التنفيذ
استمرارية األدوات التشغيلية
تحت الحمراء وإن كانت غير
ناضجة ومحدودة؛
انطلقت في  2009بعثة مكرسة
للبحوث الساتلية لتوفير نواتج
عالمية أفضل )مشروع الساتل
المخصص لرصد غازات الدفيئة
) ،((GOSATولكن ھناك حاجة
لضمان استمرار مثل ھذه
القياسات لألشعة تحت الحمراء
القصيرة )(SWIR

العينات المحمولة جوا )مراقبة كيمياء
الغالف الجوي )مثل ،CARIBIC
و((CONTRAIL

غاز الميثان
وغازات
االحتباس
الحراري

َ
شبكة رصد عمود الكربون الكلي )مطياف
دخل مرحلة التشغيل
محول فورييه باألشعة تحت الحمراء
ّ
المرتكز على األرض(
إدارة البيانات التشغيلية.
شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي
) (GAWالتابعة للمنظمة لمراقبة غاز
الميثان في الغالف الجوي )مساھمة كبيرة المساھمة في برنامج شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي
في الشبكة الشاملة لمراقبة غاز الميثان
)(GAW؛ اإلدارة التشغيلية للبيانات.
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مسابير نادر التي
تعمل باألشعة
تحت الحمراء.

القياسات الساتلية لغاز الميثان
تقترب من مرحلة النضح وھي
جزء من السواتل التشغيلية .وال
بد من تحديد مدى االستمرار في

األخرى التي ضمن النظام العالمي لرصد المناخ
تستمر لفترت ) ،((GCOSتتكون من:
طويلة
شبكة الرصد السطحي المتواصل التابعة
لشبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي
).(GAW

بدء التصوير الرأسي المحدود للطائرات التشغيلية
قياسات األعمدة
األعمدة والتصوير الجانبي؛ إدارة البيانات التشغيلية.

مسابير نادر التي
تعمل بمقياس
األشعة تحت
الحمراء قصيرة
الموجات
).(SWIR
المسابير التي
تعمل باألشعة
تحت الحمراء
والمايكروويف.

شبكة أخذ العينات من السطح التابعة
لشبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي
).(GAW
التجربة العالمية المتقدمة الخاصة بغازات
الغالف الجوي ) (AGAGEوأنظمة مراقبة
غازات الدفيئة المھلجنة في أوروبا
) (SOGEوجامعة كاليفورنيا في إرفين
بالواليات المتحدة األمريكية.
العينات المحمولة جوا )مراقبة كيمياء
الغالف الجوي )مثل ،CARIBIC
و ،CONTRAILوالطائرات العاملة في
خدمة النظام العالمي للرصد)((IAGOS
شبكة رصد عمود الكربون الكلي
) (TCCONالتابعة لشبكة المراقبة العالمية
محول
للغالف الجوي )) (GAWمطياف ّ
فورييه باألشعة تحت الحمراء مرتكز
على األرض(
شبكة اكتشاف تغيرات تركيب الغالف
الجوي )(NDACC
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تلبية احتياجات الرصد.
نظام ھبوط الطائرات بالموجات
الصغرية ) ،(MLSوأنظمة ھبوط
ديناميكي عالي الدقة )(HIRDLS
تقوم بقياس ثاني أكسيد
النيتروجين بالستراسفور باإلضافة
إلى غازات االحتباس الحراري
األخرى .وربما تستمر السواتل
البحثية في المستقبل في ذلك ولكن
استمرارية المسابير ليست مؤكدة.

الغالف الجوي
المتغيرات

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

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

إدارة البيانات التشغيلية

شبكة النيتروجين المتفاعل النابعة لشبكة المراقبة
العالمية للغالف الجوي )(GAW
البرنامج التعاوني لرصد وتقييم االنتقال البعيد
المدى للملوثات الجوية في أوروبا )شبكة مشاركة
في شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي
)(GAW

السالئف )التي
يقوم عليھا
الھباء الجوي برامج بحوث باستخدام التحليل الطيفي
لالمتصاص البصري ) (MAXDOASوضوء
واألوزون(

الطيف المرئي فوق البنفسجي ) (SAOZومطياف
األشعة فوق الحمراء لتحويل فورييه وغيرھا من
تقنيات ثاني أكسيد النيتروجين.

بيانات
المشاركة

يوجد العديد من المحطات في مرحلة التأسيس في الوقت الحاضر على
المستوى العالمي.
الشبكة االوروبية التشغيلية لمراقبة الملوثات األولية.
ضئيلة وتتجه نحو البحوث
بدأت مرحلة التشغيل على المستوى الوطني ،ولكن بجودة محدودة
بدء التصوير الرأسي المحدود للطائرات التشغيلية
المرحلة التشغيلية )األعمدة والمالمح الرئيسية( .إدارة البيانات التشغيلية.

السواتل

مسابير األشعة فوق
البنفسجية )(UV
واإلشعاع المرئي
) (VISواألشعة
القريبة من تحت
الحمراء )(NIR
واألشعة تحت
الحمراء القصيرة
)(SWIR

حالة التنفيذ
تقوم سواتل البحوث بقياس السالئف،
وستقوم السواتل التشغيلية بنفس الشيء
في المستقبل
المعلومات عن االستبانة الزمانية
والمكانية محدودة

مسابير  Nadirالتي
تعمل باألشعة تحت
الحمراء )(IR

شبكة الوكاالت البيئية في الموقع؟
الطائرات العاملة في خدمة النظام العالمي للرصد
)(IAGOS
شبكة اكتشاف تغيرات تركيب الغالف الجوي
)(NDACC
شبكة اإلشعاع السطحي المرجعية )(BSRN
شبكة المراقبة العالمية للغالف الجوي )(GAW
والشبكات المشاركة )(AERONET

خواص
الھباء الجوي

شبكات ليدار )شبكة بحوث الغالف الجوي
األوروبية ) (GALIONوالشبكات المشاركة(

في مرحلة التشغيل

احتجاب الشمس

في مرحلة التشغيل :التنسيق العالمي يتقدم.

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

في مرحلة التشغيل

تحديد المالمح
بتكنولوجيا ليدار
مسابر النظير فوق
البنفسجية
القياسات القطبية
التصوير متعدد الزوايا.

شبكة اكتشاف تغيرات تركيب الغالف الجوي
)(NDACC
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من المزمع االستمرار في التشغيل
بالنسبة لنواتج األعمدة؛
ليس من المقرر القيام ببعثات تشغيلية
لتحديد نوع وحجم الھباء الجوي
بعثات بحثية لتحديد مالمح الھباء الجوي
في التروبوسفير
ال توجد خطط الستمرار في تحديد
مالمح الھباء الجوي في االستراتوسفير

المحيط
المتغيرات

Sea
surface
heat flux

الشبكات المشاركة

بيانات
المشاركة

حالة التنفيذ

عوامات جليد البحر المستعملة من خالل اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة في المناطق المدارية في
المحيط الھادئ والمحيط األطلسي وبنسبة  %50في المحيط
فريق التعاون في مجال المحطات
العائمة لجمع البيانات )/(DBCPاللجنة
الھندي.
الفنية المشتركة اللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات المعنية بعلوم
اكتملت شبكة المحطات الثابتة المرجعية العالمية بنسبة .%34
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
)(JCOMM
تغطية جيدة نسبيا ً في مناطق القطب الشمالي المغطاة بالجليد
) 72وحدة( ،باستثناء القطاع األوروبي اآلسيوي ،وقد أصبح
شبكة العوامات الثابتة المرجعية )-30
تراجع الجليد يمثل تحديا ً بالنسبة للمحافظة على شبكة العوامات؛
(40
وقد ُنشرت عوامات الجليد في أنحاء القطب الجنوبي.

تدفق الحرارة تنفيذ عوامات الجليد البحري من خالل
من سطح
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة
البحر
العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية
البحرية )(JCOMM/DBCP
شبكة الھيدروغرافيا المدعمة والمتكررة
القائمة على السفن

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

10

يوفر برنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به )،(CLIVAR
والبرنامج الدولي المتعدد التخصصات للنظام المستديم للرصد
البيئي الزمني للمحيطات )) (OceanSITEsأكثر من مائة
موقع( ،والمشروع التجريبي الدولي لتنسيق البيانات الخاصة
بكربون المحيطات ) (IOCCPبيانات لمراقبة التيارات والنقل
الخطيرة.

بيانات مراقبة التيارات والنقل الخطيرة
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السواتل

القياس الراديوي
الذي يوفر صوراً
مرئية/باألشعة
تحت الحمراء
القياس الراديوي
للوزن الجزيئي
قياس التشتت

Status

حالة التنفيذ
دعم تشغيلي
عدم التأكد من استمرارية
التصوير بالمسابير التي تعمل
بالمايكروويف
دعم تشغيلي

العوامات الثابتة لألرصاد الجوية
االرتفاع
الشديد
لألمواج

تنفيذ أسطول سفن الرصد الطوعية
) %25من فئة سفن الرصد الطوعية
) ( VOSClimفي أسطول سفن الرصد
الطوعية( من خالل الرصدات من على
متن السفن ) (SOTالتابعة للجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات المعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
)(JCOMM

أكثر من  200عوامة مثبتة في أنحاء العالم ،وخصوصا ً في
الواليات المتحدة األمريكية ،وكندا ،وأوروبا
أكثر من  400سفينة من سفن الرصد الطوعية من فئة سفن
الرصد الطوعية )) (VOSClimأي  (%20توفر بيانات إضافية
عن جودة المناخ ) (QC flagوبيانات وصفية

حالة البحار

االنحراف في
ارتفاع سطح
البحر

مستوى
سطح البحر

قياس االرتفاعات
باستعمال الرادار

االستمرار مضمون ،بشرط
تقاسم البيانات

الرادار ذو الفتحة
التركيبية

االستمرار مضمون ،بشرط
تقاسم البيانات وتجھيزھا في
الوقت المناسب

قياس االرتفاعات
باستعمال الرادار

االستمرار مضمون ،بشرط
تقاسم البيانات

قياس االرتفاعات
باستعمال السواتل
بدقة عالية

يلزم تأكيد االستمرارية
االستمرار مضمون ،بشرط
تقاسم البيانات

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

 %٨٥من المحطات نشطة؛  %71تسليم سريع؛  %48مزودة
بالنظام العالمي لتحديد المواقع /تسجيل دوبلر المداري والتحديد
اإلشعاعي للمواقع المتكامل بواسطة الساتل )(GPS/DORIS؛
وسوف تزداد ھذه النسب بعد رفع مستوى التحذير من أمواج
التسونامي في المحيط األطلسي والبحر الكاريبي.
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قياس االرتفاعات
باستعمال السواتل
بدقة عالية
قياس االرتفاعات
باستعمال الرادار

يلزم تأكيد االستمرارية
االستمرار مضمون ،بشرط
تقاسم البيانات

المحيط )تابع(
المتغيرات

درجة حرارة
سطح البحر
)(SST

بيانات
المشاركة

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

تنفيذ مجموعة من العوامات المنساقة على
السطح العالمي باستبانة  (1250) °5°5من
خالل فريق التعاون في مجال المحطات
العائمة لجمع البيانات )/(DBCPاللجنة الفنية
المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات المعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM

حققت شبكة العوامات المنساقة الكثافة المطلوبة على مستوى العالم

تنفيذ شبكة العوامات المثبتة بالمناطق
المدارية على مستوى العالم ) (~120من
خالل فريق التعاون في مجال المحطات
العائمة لجمع البيانات )/(DBCPاللجنة الفنية
المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات المعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM
نفيذ أسطول سفن الرصد الطوعية )%25
من فئة سفن الرصد الطوعية( من خالل
الفرقة المعنية بالرصدات من على متن
السفن )/(SOTاللجنة الفنية المشتركة بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات المعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
)(JCOMM
كربون سفن الرصد الطوعية
اكتملت شبكة المحطات المرجعية الثابتة
على مستوى العالم ).(40-34

السواتل

اكتملت الشبكة العالمية للمحطات العائمة الثابتة في المناطق المدارية
في المحيط الھادئ والمحيط األطلنطي؛ واكتملت ھذه المحطات في
المحيط الھندي بنسبة %50

القياس الراديوي
الذي يوفر صوراً
مرئية  /باألشعة
تحت الحمراء
)(VIR/IR

أكثر من  400سفينة من سفن الرصد الطوعية من فئة سفن الرصد
الطوعية )) (VOSClimأي  (%20توفر بيانات إضافية عن جودة
المناخ ) (QC flagوبيانات وصفية

القياس الراديوي
للوزن الجزيئي
)(MW

انظر  http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/لمعرفة
حالة كربون سفن الرصد الطوعية
اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة العالمية بنسبة %٣٤
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حالة التنفيذ
دعم تشغيلي
عدم التأكد من استمرارية التصوير
بالمسابير التي تعمل بالمايكروويف

تنفيذ شبكة العوامات المثبتة بالمناطق
المدارية على مستوى العالم ) (~120من
خالل فريق التعاون في مجال المحطات
العائمة لجمع البيانات )/(DBCPاللجنة الفنية
المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات المعنية بعلوم المحيطات
واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM

درجة ملوحة
سطح البحر

تنفيذ أسطول سفن الرصد الطوعية )%25
من فئة سفن الرصد الطوعية( من خالل
الفرقة المعنية بالرصدات من على متن
السفن )/(SOTاللجنة الفنية المشتركة بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات المعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
)(JCOMM

اكتملت الشبكة العالمية للمحطات العائمة الثابتة في المناطق المدارية
في المحيط الھادئ والمحيط األطلنطي؛ واكتملت ھذه المحطات في
المحيط الھندي بنسبة %50

القياس الراديوي
للوزن الجزيئي
)(MW

مرحلة البيان العملي

أكثر من  400سفينة من سفن الرصد الطوعية من فئة سفن الرصد
الطوعية )) (VOSClimأي  (%20توفر بيانات إضافية عن جودة
المناخ ) (QC flagوبيانات وصفية
انظر  http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/لمعرفة
حالة كربون سفن الرصد الطوعية
اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة العالمية بنسبة %٣٤

كربون سفن الرصد الطوعية
اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة
العالمية )(40-30
تنفيذ مجموعة من العوامات المنساقة على
السطح العالمي باستبانة (1250) °5°5
للحصول على متوسطات شھرية

نقل تيارات
سطح المحيط

تنفيذ شبكة العوامات المثبتة بالمناطق
المدارية على مستوى العالم )(~120
اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة
العالمية )(40-30

حققت شبكة العوامات المنساقة الكثافة المطلوبة على مستوى العالم
اكتملت الشبكة العالمية للمحطات العائمة الثابتة في المناطق المدارية
في المحيط الھادئ والمحيط األطلنطي؛ واكتملت ھذه المحطات في
المحيط الھندي بنسبة %50
اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة العالمية بنسبة %34
اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون )استقصاء
سنوات( ،بنسبة %6
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10

مساھمة من قياس
االرتفاعات
باستعمال الرادار

االستمرار مضمون ،بشرط تقاسم
البيانات

شبكة الھيدروغرافيا المدعمة والمتكررة
القائمة على السفن

المحيط )تابع(
المتغيرات

تدفق كتل
سطح البحر

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

بيانات
المشاركة

شبكة المحطات العائمة الثابتة العالمية )-30
(40

اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة العالمية بنسبة %34

ال يوجد

شبكة الھيدروغرافيا المدعمة والمتكررة
القائمة على السفن
بيانات مراقبة التيارات والنقل الخطيرة
شبكة المحطات الطافية الغاطسة
كــررت شبكة خطوط ألجھزة قياس حرارة
ُ
األعماق  41مرة من خالل اللجنة الفنية
المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية
البحرية المشتركة بين المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية واللجنة الحكومية الدولية
لعلوم المحيطات وفريق تنفيذ برنامج سفن
الرصد العرضية ).(JCOMM/SOOPIP

درجة حرارة
المحيطات

تم تنفيذ شبكة العوامات الثابتة في المنطقة
المدارية ) (~120من خالل فريق التعاون في
مجال المحطات العائمة لجمع البيانات
)/(DBCPاللجنة الفنية المشتركة )(JCOMM
اكتملت شبكة المحطات الثابتة المرجعية
الموزعة عالميا ً بنسبة ).(40-30
شبكة الھيدروغرافيا المدعمة والمتكررة
القائمة على السفن

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

10

يوفر برنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) ،(CLIVARوالبرنامج
الدولي المتعدد التخصصات للنظام المستديم للرصد البيئي الزمني
للمحيطات )) (OceanSITEsأكثر من مائة موقع( ،بيانات مراقبة
التيارات والنقل الخطيرة.
حافظ النظام العالمي لعوامات الرصد التي تقيس المحيطات على
الكثافة العالمية المستھدفة ولكنه بصدد معالجة بعض القضايا في
البحار الفرعية والمناطق الجليدية؛ والعمل النشط على تعزيز
العوامات ً
بناء غلى توصيات المؤتمر الدولي التاسع لرصد
المحيطات.
 80%من خطوط أجھزة قياس حرارة األعماق مشغولة .والعمل
مستمر لمعالجة التحيز في معادلة معدل الھبوط في أجھزة قياس
حرارة األعماق  -ويتطلب المزيد من البيانات الوصفية.
اكتملت الشبكة العالمية للمحطات العائمة الثابتة في المناطق
المدارية في المحيط الھادئ والمحيط ،األطلنطي واكتملت بنسبة
 %50في المحيط الھندي.
اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة العالمية بنسبة %34
اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون )استقصاء
سنوات( ،بنسبة %62

10

يوفر برنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به ) ،(CLIVARوالبرنامج
الدولي المتعدد التخصصات للنظام المستديم للرصد البيئي الزمني
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ال يوجد

السواتل

حالة التنفيذ

بيانات مراقبة التيارات والنقل الخطيرة

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

المحيط )تابع(
المتغيرات

درجة ملوحة
المحيطات

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

شبكة المحطات الطافية

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

تنفيذ شبكة العوامات المثبتة بالمناطق المدارية
على مستوى العالم ) (~120من خالل فريق
التعاون في مجال المحطات العائمة لجمع
البيانات )/(DBCPاللجنة الفنية المشتركة بين
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات المعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )(JCOMM
اكتملت شبكة المحطات الثابتة المرجعية الموزعة
عالميا ً بنسبة ).(40-30
شبكة الھيدروغرافيا المدعمة والمتكررة القائمة
على السفن
شبكة المحطات الطافية الغاطسة

التيارات
المحيطية

بيانات
المشاركة

تنفيذ شبكة العوامات المثبتة بالمناطق المدارية
على مستوى العالم ) (~120من خالل المحطات
العائمة لجمع البيانات )/(DBCPاللجنة الفنية
المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات المعنية
بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
)(JCOMM
الشبكة المرجعية العالمية للعوامات الثبتة )(40-30
شبكة الھيدروغرافيا المدعمة والمتكررة القائمة
على السفن.

السواتل

حالة التنفيذ

ال يوجد

تنفيذ شبكة العوامات المثبتة بالمناطق المدارية على مستوى العالم في
المحيط الھادئ والمحيط األطلسي ،وبنسبة  %50في المحيط الھندي
اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة العالمية بنسبة %34
اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون )استقصاء  10سنوات(،
بنسبة %62
اإلبقاء على النظام العالمي لعوامات الرصد التي تقيس المحيطات في
مستوى الكثافة العالمية المستھدفة ،ولكن النظام بصدد معالجة بعض
القضايا في البحار الھامشية والمناطق القطبية؛ وينشط العمل في
تعزيزات العوامات ً
بناء على توصيات المؤتمر الدولي التاسع لرصد
المحيطات ).(OceanObs’09

ال يوجد

تنفيذ شبكة العوامات المثبتة بالمناطق المدارية على مستوى العالم في
المحيط الھادئ والمحيط األطلسي ،وبنسبة  %50في المحيط الھندي
اكتملت شبكة المحطات العائمة الثابتة العالمية بنسبة %34
اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون )استقصاء  10سنوات(،
بنسبة %62
تصوير ضيق النطاق
يوفر صوراً مرئية
باألشعة القريبة من
األشعة تحت الحمراء

لون المحيط
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ضمان االستمرارية ،والتحديات في
تكامل البيانات

تركيز األكسجين
الذائب بالمحيط

شبكة الھيدروغرافيا المدعمة والمتكررة القائمة
على السفن

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

)(VIS/NIR
ال يوجد

المحيط )تابع(
المتغيرات

الضغط
الجزئي
المحيطي
لثاني أكسيد
الكربون
)(pCO2

تركيز
الكلوروفيل
في المحيطات

كثافة الجليد
البحري

بيانات
المشاركة

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

كربون سفن الرصد الطوعية

انظر
لمعرفة حالة كربون سفن الرصد الطوعية

شبكة الھيدروغرافيا المدعمة والمتكررة
القائمة على السفن
بيانات مراقبة التيارات والنقل الخطيرة

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

السواتل

حالة التنفيذ

ال يوجد

اكتمل التكرار الھيدروغرافي وحصر الكربون )استقصاء
سنوات( ،بنسبة %62؛  5.2م مقاييس  pCO2من المحيطات
العالمية خالل الفترة الزمنية  2010-1957في قاعدة بيانات مرصد
المونت-دوھارتي لرصد األرض ).(LDEO
10

يوفر برنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به )،(CLIVAR
والبرنامج الدولي المتعدد التخصصات للنظام المستديم للرصد
البيئي الزمني للمحيطات )) (OceanSITEsأكثر من مائة
موقع(،بيانات مراقبة التيارات والنقل الخطيرة.
شبكة الھيدروغرافيا المدعمة والمتكررة
القائمة على السفن

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

تنفيذ عوامات الجليد البحري من خالل

عدد محدود من عوامات الجليد البحري المزودة بالقدرة على
82

10

تصوير ضيق
النطاق يوفر
صوراً مرئية
باألشعة القريبة
من األشعة تحت
الحمراء
)(VIS/NIR

ضمان االستمرارية ،والتحديات
في تكامل البيانات

قياس االرتفاع

االستمرارية غير مضمونة

فريق التعاون في مجال المحطات
العائمة لجمع البيانات )/(DBCPاللجنة
الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات المعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
)(JCOMM
تنفيذ عوامات الجليد البحري من خالل
فريق التعاون في مجال المحطات
العائمة لجمع البيانات )/(DBCPاللجنة
درجة حرارة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية
الجليد البحري لألرصاد الجوية واللجنة الدولية
الحكومية لعلوم المحيطات المعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
)(JCOMM

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

تغطية جيدة نسبيا ً في مناطق القطب الشمالي المغطاة بالجليد،
باستثناء القطاع األوروبي اآلسيوي ،وقد أصبح تراجع الجليد
يمثل تحديا ً بالنسبة للمحافظة على شبكة العوامات؛ وقد ُنشرت
عوامات الجليد في أنحاء القطب الجنوبي

بتكنولوجيا ليدر
ورادار بفتحة
تركيبية للكشف
عن تداخل
وارتفاع أنماط
السحب البعيدة
وتحديد مداھا
صور باألشعة
تحت الحمراء

االستمرارية غير مؤكدة
صور
بالمايكروويف

صور مرئية/
باألشعة تحت
الحمراء
الغطاء
الجليدي
للبحار

صور
المايكروويف
غير الفاعلة
رادار بفتحة
تركيبية
قياس االرتفاع
بتكنولوجيا ليدر
ورادار بفتحة
تركيبية للكشف
عن تداخل

ارتفاع الجليد
في البحار

83

دعم تشغيليذ

دعم تشغيلي
االستمرار مضمون ،بشرط تقاسم
البيانات والتجھيز في الوقت
المناسب

االستمرارية غير مضمونة

وارتفاع أنماط
السحب البعيدة
وتحديد مداھا
األرض
المتغيرات

تصريف
األنھار

البحيرات

المياه الجوفية
)المناسيبـ
واالستخدام(
استخدام المياه
)مساحة
األراضي
المروية(
الغطاء الثلجي
)بما في ذلك
عمق الثلوج،
والمكافئ
المائي للثلج(

بيانات
المشاركة

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

الشبكات األساسية للنظام العالمي لرصد
المناخ والنظام العالمي لرصد األرض
) (GCOS/ GTOSالقائمة على الشبكة العالمية
لرصد األرض  -تصريف مياه األنھار
) (GTN-Rالقائمة على أولويات وفريق
الخبراء المعني برصد األرض لألغراض
المناخية )(TOPC
الشبكات األساسية لرصد البحيرات التابعة
للنظام العالمي لرصد المناخ والنظام العالمي
لرصد األرض ) (GCOS/GTOSالقائمة على
أولويات فريق الخبراء المعني برصد
األرض لألغراض المناخية )(TOPC

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

ال توجد شبكات مشاركة ،ولكن يوجد إطار
للشبكة العالمية لمراقبة المياه الجوفية
) ،(GGMNويوجد العديد من المحفوظات
الوطنية لمستوى المياه الجوفية.

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

بدأ جمع البيانات المجمعة للشبكة العالمية لمراقبة المياه الجوفية
)(GGMN؛ وتوجد حاجة إلى تأسيس الشبكة العالمية لرصد األرض
لألغراض المتعلقة باألنھار الجليدية ).(GTN-GW

ال توجد شبكات مشاركة ،ولكن توجد قاعدة
بيانات واحدة للمعلومات المتعلقة باألرض.
الشبكة السينوبتيكية السطحية للنظام العالمي
للرصد التابع للمراقبة العالمية للطقس
)) (WWW GOSالعمق(.
الشبكات الوطنية )العمق والمكافئ المائي
للثلج(.

السواتل

إجراء أبحاث على
قياس االرتفاع
باستعمال
الليزر/الرادار
لمستويات مناسيب
األنھار ومعدالت
التدفق
قياس االرتفاع،
وصور الرادار
المرئية عالية
االستبانة ،وإعادة
معالجة البيانات
المحفوظة
باألرشيف.
مھام لقياس الجاذبية

حالة التنفيذ
ليس من المقرر من الناحية التشغيلية
قياس االرتفاعات باستعمال الليزر؛
دراسة الشبكات القائمة على
المحيطات واألرض فقط

ليس من المقرر إجراء قياسات
االرتفاع التشغيلية بالليزر
عالمة استفھام على استمرار األنظمة
عالية االستبانة .بحوث بشأن
الشبكات القائمة على المحيطات
واألرض فقط.
ھناك حاجة إلى ضمان قياسات
الجاذبية واستمراريتھا

ال توجد استمرارية لألنظمة البصرية
عالية االستبانة.

توجد فجوات مھمة بالشبكات السينوبتيكية والوطنية وجميعھا
متعاقد عليھا.
يخضع نصف الكرة األرضية الجنوبي والشمالي للمراقبة العملية
لتحديد نطاق الثلوج ومدتھا.
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أي أنظمة رادار/
بصرية متوسطة/
عالية االستبانة.
من المقرر متابعة نظام االستشعار
مشاھدة متوسطة
إلى عالية االستبانة البصري بالمايكروويف متوسط إلى
لنطاق الثلوج ومدتھا مرتفع.
صور المايكروويف
غير الفاعلة للمكافئ

المائي للثلج
سواتل ثابتة بالنسبة
لألرض

األرض )تابع(
المتغيرات

األنھار
الجليدية
والغطاء
الثلجي

طبقات
الثلوج

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

بيانات
المشاركة

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

ما زالت الفجوات الجغرافية الكبيرة في حاجة إلى تضييق،
وخصوصا ً فيما يتصل بقياسات توازن كتل األنھار الجليدية
غير الكافية.

صور مرئية
وتحت حمراء
عالية االستبانة
صور بصرية
مجسمة؛
رادار بفتحة
تركيبية
قياس االرتفاع
باستعمال السواتل

ال توجد استمرارية لألنظمة
الساتلية البصرية عالية االستبانة.
ستساعد المھام البحثية لقياس
االرتفاع باستعمال السواتل؛
ال توجد استمرارية لمھام قياس
االرتفاع بالليزر.

برنامج لتقييم المناخ اإلقليمي بمنطقة
القطب الشمالي

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

مھام لقياس
الجاذبية وقياس
االرتفاع بالرادار
ذي الفتحة
التركيبية وبالليزر.

سوف تساعد مھمة بحث لقياس
االرتفاع باستعمال السواتل؛ عدم
استمرار مھمة قياس االرتفاع
بالليزر.

فجوات جغرافية كبيرة .من الالزم إنشاء مراكز وطنية للبيانات.

استنتاج درجات
الحرارة والرطوبة
بالقرب من السطح
)كأن يكون ذلك من
الساتل األوروبي
لالستشعار عن بعد/
البرنامج الكندي

أجھزة استشعار تشغيلية
غير مباشرة الكتشاف التربة
الصقيعية؛ ال توجد نواتج.

بعثة علمية دولية إلى أنحاء منطقة القطب
الشمالي

التربة
الصقيعية

السواتل

حالة التنفيذ

شبكات الرصد الوطنية لتحديد إحداثيات
الشبكة العالمية لرصد األرض لألغراض
المتعلقة بالتربة الصقيعية )(GTN-P
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لسواتل مراقبة
األرض
)،(ERS/Radarsat
والمطياف
اإلشعاعي للتصوير
المعتدل االستبانة
) ،(MODISومقياس
إشعاع متطور
للمسح بالموجات
الصغرية بشأن
رصد األرض
).((AMSR-E

البيدو

الغطاء
األرضي
جزء ضئيل
من اإلشعاع
النشط
الممتص
بالتمثيل
الضوئي

أجھزة استشعار
استخدام سواتل األرصاد الجوية
متعدد الزوايا.
التشغيلية )مشروع SCOPE-CM
ثابتة
السواتل ال
التجريبي( والمدارات البصرية
لألرض
بالنسبة
القطبية متوسطة االستبانة؛
المدارات القطبية
من المطلوب استمرار المھام
مبادئ مراقبة المناخ
متعددة الزوايا
المطبقة على

الفريق العامل المعني بالمعايرة والتثبت التابع لم يتم تحديد شبكة مرجعية.
للجنة السواتل لرصد األرض ) CEOS
(WGCV؛
االستبانة المعتدلة للتصوير بالمقياس الطيفي
الالسلكي األرضي؛
مواقع قياس إشعاع الغالف الجوي
الشبكة العالمية للغطاء األرضي لمنظمة
األغذية العالمية
المراقبة العالمية لديناميكا الغطاء األرضي
والغابات.
الفريق العامل المعني بالمعايرة والتثبت التابع لم يتم تحديد شبكة مرجعية.
للجنة السواتل لرصد األرض ) CEOS
(WGCV؛

الجيل األول من النواتج المتوافرة.

القياسات )(GCMPs
أي أنظمة رادار/
بصرية متوسطة
إلى عالية االستبانة.
بصرية
متعددة الطوابق
ومتع ددة الزواي ا

الشبكة العالمية لرصد تدفقات ثاني أكسيد
الكربون وبخار الماء والطاقة بين النظم
اإليكولوجية األرضية والغالف الجوي
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االستبانة المتوسطة جيدة؛ ويلزم
استمرار نظام بصري عالي
االستبانة.
االستبانة المكانية متوسطة
والمطياف التعدد جيد؛ والمطلوب
استمرار إجراء القياسات متعددة
الزوايا.

)(FLUXNET
صافي االنتاجية األولية طبقا ً للنظام العالمي
لرصد األرض )(GTOS

األرض )تابع(
المتغيرات

دليل كثافة
الغطاء
النباتي

الكتلة
األحيائية
فوق األرض

الشبكات المشاركة

حالة التنفيذ

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

لم يتم تحديد شبكة مرجعية.

بيانات
المشاركة

السواتل

بصرية،
متعددة األطياف
ومتعددة الزوايا

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

الشبكة العالمية لمواقع أبراج األرصاد
الجوية المستخدمة في قياس تبادل ثاني
أكسيد الكربون ،والماء ،والبخار ،والطاقة
بين البيوسفير والغالف الجوي
)(FLUXNET؛
لنظام العالمي لرصد األرض.
برنامج تقييم الموارد الحرجية التابع
لمنظمة األغذية والزراعة ) FAO’s
(FRA؛ والشبكة العالمية لمواقع أبراج
األرصاد الجوية المستخدمة في قياس
تبادل ثاني أكسيد الكربون ،والماء،
والبخار ،والطاقة بين البيوسفير والغالف
الجوي )(FLUXNET؛ وال يوجد مركز
عالمي لبيانات الكتلة األحيائية غير
الحرجية.

رادار منخفض
لم يتم تحديد شبكة مرجعية.
التردد مقياس
بيانات برنامج تقييم الموارد الحرجية ُتطبق حاليا ً على التحليل االرتفاع البصري
والليزر.
المكاني عالي االستبانة.

كربون التربة
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من المقرر حاليا ً القيام بمھام
باستعمال الليزر /الرادار ،من
الالزم تنفيذھا.

المشاكل التي
تسببھا
الحرائق

استقصاءات وطنية لتحديد كربون التربة.

معينة أو مركز بيانات؛ وجود فجوات
ال توجد شبكة عالمية َّ
جغرافية كبيرة؛
خريطة تربة العالم التي وضعتھا منظمة األمم المتحدة لألغذية
والزراعة  -المعھد الدولي لتحليل النظم التطبيقية.

ال يمكن تطبيقھا
بشكل مباشر

الشبكات اإلقليمية الخاصة بالمراقبة
العالمية لديناميكا الغطاء األرضي
والغابات ،والمركز العالمي لرصد
الحرائق

توجد بعض الفجوات الجغرافية

بصرية وحرارية

مطلوب استمرار وجود أنظمة
بصرية ثابتة بالنسبة لألرض
وأنظمة أخرى تتراوح استبانتھا
من متوسطة إلى عالية.

لم يتم تحديد شبكة مرجعية.

بعثات
المايكروويف
الفاعلة
وغير الفاعلة

مطلوب االستمرار بعد انتھاء
المھام البحثية.

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
رطوبة التربة
عالمية لرصد األرض لألغراض المتعلقة
برطوبة التربة.
شبكة المسابير الراديوية في الشبكات
السطحية التحليلية التابعة لنظام الرصد
العالمي )(WWW/GOS
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التذييل

6

االختصارات والمختصرات
ACMAD
ACRE
ADM-AEOLUS
AERONET
AfDB
AGAGE
AMSR-E
AntON
AOPC
AquaFed
ASAP
ASECNA
AU
AUC
BAPMON
BIPM
BOD
BSRN
CagM
CARIBIC
CBS
CDMS
CDR
CEOS
CEOS WGCV
CERES
CFS
CGMS
Chy
CIIFEN
CIMO
CGMS
CLIMAT
ClimDev Africa

المركز األفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية
استعادة رصدات دوران الغالف الجوي فوق األرض
مھمة ديناميكا الغالف الجوي )وكالة الفضاء األوروبية(
شبكة األيرسوالت التلقائية
بنك التنمية اإلفريقي
التجربة العالمية المتقدمة الخاصة بغازات الغالف الجوي
مقياس إشعاع متطور للمسح بالموجات الصغرية بشأن رصد األرض
شبكة رصد المنطقة القطبية الجنوبية
فريق الخبراء المعني برصد الغالف الجوي لألغراض المناخية
االتحاد الدولي لمشغلي مصادر المياه الخاصة
برنامج القياسات األوتوماتيكية للھواء العلوي من على متن السفن
وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر
االتحاد اإلفريقي
مفوضية االتحاد اإلفريقي
شبكة مراقبة التلوث الطبيعي للھواء
المكتب الدولي للموازين والمقاييس
الحاجة الكيميائية األحيائية لألوكسجين
شبكة اإلشعاع السطحي المرجعية
لجنة األرصاد الجوية الزراعية
الطائرات المدنية للبحث المنتظم في الغالف الجوي القائم على حاوية األجھزة
لجنة النظم األساسية
نظام إدارة البيانات المناخية
االستعراض النقدي للتصميم
لجنة السواتل لرصد األرض
فريق عمل لجنة السواتل لرصد األرض للمعايرة والتقييم
نظام دراسة الطاقة اإلشعاعية للسحب واألرض
لجنة األمن الغذائي العالمي )منظمة األغذية والزراعة)
فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
لجنة الھيدرولوجيا
المركز الدولي لبحوث ظاھرة النينيو
لجنة أدوات وطرق الرصد
فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
فريق تنسيق السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
اللجنة التوجيھية لبرنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا
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CLIVAR
CONTRAIL
COP
CRM
CSA
CSIS
CSM
CSP
DARE
DBCP
DCPC
DIAL
DORIS
DRR
ECA&D
ECVs
EMEP
EOVs
ERS
ESA
ET-EGOS
EUMETNET
EUMETSAT
EWIGOS-P
FAO
FAO FRA
FAPAR
FLUXNET
FTIR
GALION
GAW
GAWSIS
GCMP
GCOS
GCW
GDP

برنامج تقلبية المناخ وإمكانية التنبؤ به
شبكة الرصد الشاملة لتتبع الغازات من خالل الطائرات
مؤتمر األطراف
إدارة المخاطر المناخية
وكالة الفضاء الكندية
نظام معلومات الخدمات المناخية
مراقبة النظام المناخي
شراكة الخدمات المناخية
مشروع إنقاذ البيانات )البرنامج العالمي للبيانات المناخية(
فريق التعاون في مجال المحطات العائمة المنساقة
مركز تجميع البيانات أو النواتج
جھاز ليدار ُ
لمعامل االمتصاص
تسجيل دوبلر المداري والتحديد اإلشعاعي لألوضاع متكاملين بواسطة الساتل
برنامج الحد من مخاطر الكوارث
المشروع األوروبي للتقييم المناخي ومجموعة البيانات
المتغيرات المناخية األساسية
البرنامج التعاوني لمراقبة وتقييم االنتقال البعيد المدى ِّ
لملوثات الھواء في أوروبا
المتغيرات المحيطية األساسية
الساتل المخصص الستكشاف موارد األرض
وكالة الفضاء األوروبية
فرقة الخبراء المعنية بتطور النظم العالمية للرصد
شبكة مرافق األرصاد الجوية األوروبية
المنظمة األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية
خطة تنفيذ تطور النظم العالمية للرصد
منظمة األغذية والزراعة
برنامج تقييم الموارد الحرجية التابع لمنظمة األغذية والزراعة
جزء ضئيل من اإلشعاع النشط الممتص بالتمثيل الضوئي
الشبكة العالمية لمواقع أبراج األرصاد الجوية المستخدمة في قياس تبادل ثاني أكسيد الكربون،
والماء ،والبخار ،والطاقة بين البيوسفير والغالف الجوي
محول فورييه الذي يعمل باألشعة تحت الحمراء
مطياف ّ
شبكة رصد تابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي لرصد األھباء بجھاز ليدار
المراقبة العالمية للغالف الجوي
نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف الجوي
قياس التيارات على النطاق العالمي
النظام العالمي لرصد المناخ
المراقبة العالمية للغالف الجليدي
البرنامج العالمي للمحطات العائمة المنساقة
90

GEO
GEOSS
GERB
GEWEX
GFCS
GFMC
GGMN
GHG
GLCN
GLIMS
GLOSS
GMEF
GMES
GNSS
GOFC-GOLD
GOOS
GOS
GOSAT
GPC
GPCC
GPS
GRUAN
GSICS
GSN
GTN
GTN-G
GTN-GW
GTN-H
GTN-L
GTN-P
GTN-R
GTN-SM
GTOS
GUAN
GWP
HIRDLS
HLPE

الفريق المخصص المعني برصدات األرض
المنظومة العالمية لنظم رصد األرض
تجربة ميزانية االشعاع األرضي
التجربة العالمية لدورتي الطاقة والماء
اإلطار العالمي للخدمات المناخية
المركز العالمي لرصد الحرائق
الشبكة العالمية لرصد المياه الجوفية
غازات االحتباس الحراري
الشبكة العالمية للغطاء األرضي
قياسات الجليد األرضي العالمية من الفضاء
النظام العالمي لرصد مستوى سطح البحر
المنتدى الوزاري العالمي للبيئة
المراقبة العالمية ألغراض البيئة واألمن
النظام العالمي للسواتل ألغراض المالحة
المراقبة العالمية لديناميكا الغطاء األرضي والغابات
النظام العالمي لرصد المحيطات
النظام العالمي للرصد
مشروع سواتل رصد غازات االحتباس الحراري
مركز عالمي إلنتاج التنبؤات
المركز العالمي لمناخيات الھطول
النظام العالمي لتحديد المواقع
شبكة الھواء العلوي المرجعية
النظام الفضائي العالمي لتوحيد المعايير
شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
الشبكة العالمية لرصد األرض
الشبكة العالمية لرصد األرض  -لألغراض المتعلقة باألنھار الجليدية
الشبكة العالمية لرصد األرض  -لألغراض المتعلقة بالمياه الجوفية
الشبكة العالمية لرصد األرض – لألغراض المتعلقة بالھيدرولوجيا
الشبكة العالمية لرصد األرض – المعنية بمستوى البحيرات ومساحتھا
الشبكة العالمية لرصد األرض  -لألغراض المتعلقة بالتربة الصقيعية
الشبكة العالمية لرصد األرض  -تصريف مياه األنھار
الشبكة العالمية لرصد األرض  -لألغراض المتعلقة برطوبة التربة
النظام العالمي لرصد األرض
شبكة رصد الھواء العلوي التابعة للنظام العالمي لرصد المناخ
الشراكة العالمية للمياه
نظام ھبوط ديناميكي عالي الدقة
فريق رفيع المستوى من الخبراء المعنيين بمجال األمن الغذائي والتغذية
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HYCOS
HYDROLARE
IACS
IAGOS
IAHS
IASC
ICAO
ICOADS
ICOS
ICSU
IGOSS
IGRAC
IGWCO
IMO
IOC
IOCCP
IODE
IPA
IR
IRI
ISO
ISRO
IPCC
ISDR
IT
ITCZ
JAXA
JCOMM
JCOMM/SOT
LAI
LIDAR
LDEO
LTER
MACC
MAX-DOAS
MCDS

نظم رصد الدورة الھيدرولوجية
مركز البيانات الدولي بشأن ھيدرولوجيا البحيرات والخزانات
الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف
الطائرات العاملة في خدمة النظام العالمي للرصد
الرابطة الدولية للعلوم الھيدرولوجية
اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الشمالية
منظمة الطيران المدني الدولي
مجموعة البيانات الدولية الشاملة عن المحيطات والغالف الجوي
نظام رصد الكربون المتكامل
المجلس الدولي للعلوم
النظام العالمي المتكامل لخدمات المحيطات
المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية
الرصدات المتكاملة لدورة المياه العالمية
وحدة أدوات وطرق الرصد
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
المشروع التجريبي الدولي لتنسيق البيانات الخاصة بكربون المحيطات
برنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية
مكتب اإلعالم والشؤون العامة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
تحت الحمراء
المعھد الدولي للبحوث المتعلقة بالمناخ والمجتمع
مرصد يعمل باألشعة تحت الحمراء من على متن السواتل
المنظمة الھندية لبحوث الفضاء
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
فرقة التنفيذ
منطقة االلتقاء المدارية
الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء
اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم
المحيطات المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
الفرقة المعنية بالرصدات من على متن السفن والتابعة للجنة الفنية المشتركة
دليل كثافة الغطاء النباتي
كشف الضوء وتحديد مداه
قاعدة بيانات مرصد المونت-دوھارتي لرصد األرض
البحوث اإليكولوجية طويلة األجل
مراقبة تكوين الغالف الجوي والمناخ
التحليل الطيفي لالمتصاص البصري
نظام البيانات المناخية البحرية
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MEDARE
MHEWS
MLS
MODIS
MODLAND
MW
NASA
NCDC
NDACC
NEON
NGO
NHS
NIR
NMHS
NOAA
NPP/JPSS
NSIDC
OceanSITES
OOPC
QA
QC
RA
RADARSAT
RBCN
RCC
RRR
SAOZ
SBI
SBSTA
SCAR
SCOPE-CM
SHADOZ
SOGE
SOOP
SOOPIP
SWIR
TC

مبادرة إنقاذ البيانات المناخية في منطقة البحر المتوسط
نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
نظم ھبوط الطائرات بالموجات الصغرية
مطياف إشعاعي للتصوير المعتدل االستبانة
االستبانة المعتدلة للتصوير بالمقياس الطيفي الالسلكي
مايكروويف
اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء )ناسا(
المركز الوطني للبيانات المناخية
شبكة اكتشاف تغيرات تركيب الغالف الجوي
شبكة الرصد اإليكولوجي الوطنية األمريكية
منظمة غير حكومية
مرفق وطني )مرافق وطنية( للھيدرولوجيا
األشعة القريبة من األشعة تحت الحمراء
مرفق وطني )مرافق وطنية( لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
الشراكة الوطنية ذات المدار القطبي /نظام المدار القطبي المشترك للسواتل
المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد
البرنامج الدولي المتعدد التخصصات للنظام المستديم للرصد البيئي الزمني للمحيطات
فريق الخبراء المعني برصد المحيطات لألغراض المناخية
ضمان الجودة
مراقبة الجودة
مقياس ارتفاع راداري
البرنامج الكندي لسواتل مراقبة األرض
شبكة مناخية أساسية إقليمية
مركز مناخي إقليمي
االستعراض المستمر للمتطلبات
نظام التحليل باستخدام الرصدات السمتية
الھيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ
الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
اللجنة العلمية المعنية ببحوث المنطقة القطبية الجنوبية
مشروع المعالجة المتواصلة والمنسقة لبيانات السواتل البيئية من أجل مراقبة المناخ
مسابير األوزون اإلضافية لنصف الكرة األرضية الجنوبي
أنظمة مراقبة غازات الدفيئة المھلجنة في أوروبا
برنامج سفن الرصد العرضية
فريق تنفيذ برنامج سفن الرصد العرضية في النظام العالمي المتكامل لخدمات المحيطات
مقياس األشعة تحت الحمراء بالطول الموجي القصير
األعاصير المدارية
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TCCON
TOPC
UIP
UNECA
UNEP
UNEPGC
UNEP/GEO
UNEPGMEF
UNESCO
UNESCO IHP
UNFCCC
UNSGAB
UNISDR
USD
USGS
UV
VIS
VOS
VOSCLIM
VCP
WCP
WCRP
WCRP – CLIC
WCSP
WDC
WGCV
WGMS
WHO
WHYCOS
WIGOS
WIAG
WIS
WMO
WWRs
WWW
XBT

شبكة رصد عمود الكربون الكلي
فريق الخبراء المعني برصد األرض لألغراض المناخية
برنامج التواصل مع المستخدمين
لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا
برنامج األمم المتحدة للبيئة
مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة
التوقعات البيئية العالمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
المنتدى الوزاري العالمي للتوقعات البيئية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(
البرنامج الھيدرولوجي الدولي التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
المجلس االستشاري التابع لألمين العام لألمم المتحدة المعني بالمياه والمرافق الصحية
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة
دوالر أمريكي
مصلحة المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة
أشعة فوق بنفسجية
مرئي
سفينة رصد طوعية
المشروع المناخي المعتمد على سفن الرصد الطوعي
برنامج التعاون الطوعي
برنامج المناخ العالمي
البرنامج العالمي للبحوث المناخية
مشروع المناخ والغالف الجليدي )البرنامج العالمي للحوث المناخية(
البرنامج العالمي للخدمات المناخية
المركز العالمي للبيانات
الفريق العامل المعني بالمعايرة والتثبت
الدائرة العالمية لمراقبة األنھار الجليدية
منظمة الصحة العالمية
النظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
النظام العالمي المتكامل للرصد
الفريق االستشاري الدولي للنظام العالمي لرصد الدورة الھيدرولوجية
نظام معلومات المنظمة
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
سجالت الطقس العالمي
المراقبة العالمية للطقس
جھاز قياس حرارة األعماق
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