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الﻤﺮﻓﻖ  -الﻤﺒادئ الﻤﺘعلقة بﺘﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ

.1

مقﺪمة

1.1

الﻐﺮض والﻨﻄاق

تﺤﺪد ھﺬه الﻮﺛﯿقة أھﺪاﻓاً رﻓﯿعة الﻤﺴﺘﻮى لﺘﻮجﯿﮫ تﻄﻮيﺮ الﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة
ّ
وتﺤﻞ ھﺬه الﺮؤية )الﺘﻲ يﺸار إلﯿها ﻓﯿﻤا بعﺪ بﻮصﻔها "رؤية
لﻸرصاد الﺠﻮية ) (WIGOSﻓﻲ العقﻮد الﻤقﺒلة.
للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ) (WIGOSﻓﻲ ﻋام  "2040أو بﺒﺴاﻃة "الﺮؤية"( مﺤﻞ "رؤية
للﻨﻈام العالﻤﻲ للﺮصﺪ ﻓﻲ ﻋام  ،"2025الﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھا الﻤﺠلﺲ الﺘﻨﻔﯿﺬي ﻓﻲ دورتﮫ الﺤادية والﺴﺘﯿﻦ )(EC-61
ﻓﻲ ﺣﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ  .2009ﻓﺮؤية ﻋام  2025تﺤﺠﺐ مﻦ نﻮاح ﻛﺜﯿﺮة تﻄﻮر الﻨﻈام  ،WIGOSﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن
الﻮﺛﯿقة الﺤالﯿة تﺘﻮقﻊ الﻨﻈام  WIGOSمﻜﺘﻤﻞ الﺘﻄﻮر ومﻨﻔﺬاً يﺪﻋﻢ جﻤﯿﻊ أنﺸﻄة الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوأﻋﻀاﺋها
ﻓﻲ الﻤﺠاالت العامة للﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ.
وتهﺪف ھﺬه الﻮﺛﯿقة إلى ﻋﺮض ﺳﯿﻨاريﻮ مﺤﺘﻤﻞ للﻜﯿﻔﯿة الﺘﻲ قﺪ تﺘﻄﻮر بها اﺣﺘﯿاجات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ إلى بﯿانات
الﺮصﺪ ﻓﻲ مﺠال ﻋﻤﻞ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﺧﻼل ﻋﺪد مﻦ العقﻮد الﻤقﺒلة ،إﺿاﻓة إلى رؤية ﻃﻤﻮﺣة ،ولﻜﻦ مﻤﻜﻨة
ﻓﻨﯿاً واقﺘﺼادياً ،لﻨﻈام مﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ يلﺒﻲ تلﻚ االﺣﺘﯿاجات .واﺳﺘﻨاداً إلى ھﺬه الﻤعلﻮمات ،ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ الﻤﺮاﻓﻖ
الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ) (NMHSsووﻛاالت الﻔﻀاﺀ وﻏﯿﺮھا مﻦ الﺠهات القاﺋﻤة بﺘﻄﻮيﺮ
نﻈﻢ الﺮصﺪ مﻦ تﻜﯿﯿﻒ جهﻮدھا الﺘﺨﻄﯿﻄﯿة وﻓقاً لﺬلﻚ ،ﻛﻤا ﺳﯿﺘﻤﻜﻦ أﻋﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﺬيﻦ يﻮﻓﺮون
الﺘﻤﻮيﻞ مﻦ اتﺨاذ القﺮارات الﻼزمة لﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬا الﻨﻈام الﻤﺘﻜامﻞ .وتقﺪم الﻮﺛﯿقة أيﻀاً معلﻮمات لﻤﺴﺘﺨﺪمﻲ
رصﺪات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ وما يﺘﺼﻞ بها مﻦ رصﺪات ﻋﻤا يﻤﻜﻦ أن يﺘﻮقعﻮه ﻓﻲ العقﻮد الﻤقﺒلة ،ﻛﻤا
تﻮﻓﺮ إرﺷادات تﺘعلﻖ بﺘﺨﻄﯿﻂ نﻈﻢ تﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻤعلﻮمات واالتﺼاالت ،والﺠهﻮد ﻓﻲ مﺠال الﺒﺤﺚ والﺘﻄﻮيﺮ،
والﺘﻮﻇﯿﻒ ،والﺘعلﯿﻢ والﺘﺪريﺐ .وتﺸﻤﻞ ھﺬه الﻤعلﻮمات ً
مﺜﻼ الﺘﻄﻮر الﻤﺘﻮقﻊ للﻨﻈﻢ ﻓﻲ مﺮاﻛﺰ الﺘﻨﺒﺆ العﺪدي
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ مﺠﻤﻮﻋة مﻦ الﻤﺒادئ الﺘﻮجﯿهﯿة لﺘﺸﺠﯿﻊ القﻄاﻋﯿﻦ العام والﺨاص والﻤﺆﺳﺴات
والﻨﻤﺬجة العﺪدية،
اﻷﻛاديﻤﯿة ﻋلى الﺘعاون بﻨﺸاط مﻦ أجﻞ ﺧﺪمة الﺤﻜﻮمات وقﻄاع اﻷﻋﻤال والﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.
وتﺘﺒﻨى الﺮؤية ،ﻓﻲ امﺘﺪادھا ﺣﺘى ﻋام  ،2040نﻈﺮة ﻃﻮيلة اﻷجﻞ .وھﺬا اﻷﻓﻖ الﺰمﻨﻲ تﻮجهﮫ إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
الﺪورات الﻄﻮيلة لﻮﺿﻊ الﺒﺮامﺞ وتﻨﻔﯿﺬھا ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤﻜﻮنات مﺤﺪدة ،مﺜﻞ بﺮامﺞ إﺣﻼل الﺴﻮاتﻞ والﺮادارات
العاملة .ﻏﯿﺮ أن الﻨﻈام  WIGOSنﻈام مﺘﻜامﻞ ،تﻜﻤّﻞ ﻓﯿها الﻤﻜﻮنات الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة والﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة
بعﻀها بعﻀاً .ومﻦ ھﺬا الﻤﻨﻄلﻖ ،ﻓﺈن القﯿﻤة الﻜاملة للﺮؤية لﻦ تﺘﺤقﻖ إال بﺘﻨاول ﻛﻼ الﻨﻮﻋﯿﻦ مﻦ الﻤﻜﻮنات
إلى أقﺼى ﺣﺪ مﻤﻜﻦ.
ويﺠﺮي الﺘعامﻞ ﻓﻲ ھﺬه الﻮﺛﯿقة مﻊ مﻜﻮنات نﻈﻢ الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة والﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة بﺸﻜﻞ مﻨﻔﺼﻞ
بﺴﺒﺐ االﺧﺘﻼف الﺠﻮھﺮي ﻓﻲ ﺳﺒﻞ تﻄﻮر ﻛﻞ مﻨهﻤا .ﻓالﺒﺮامﺞ الﺴاتلﯿة الﺘﺸﻐﯿلﯿة )ﻓﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة( تﺘﺴﻢ
بﺪرجة ﻋالﯿة مﻦ الﺘﺨﻄﯿﻂ الﻤﺮﻛﺰي ،ودورات تﻄﻮيﺮ ﻃﻮيلة ،وآلﯿات رﺳﻤﯿة مﻨﻈﻤة جﯿﺪاً للﺘﻮاصﻞ مﻊ
أوﺳاط مﺴﺘعﻤلﻲ ﺧﺪمات الﻤﻨﻈﻤة ) .(WMOومﻦ ناﺣﯿة أﺧﺮى ،ﻛان بعﺾ بﺮامﺞ الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة -
الﺳﯿﻤا ﺧﻼل العقﻮد اﻷﺧﯿﺮة  -مﺪﻓﻮﻋاً بعﺪد مﻦ االبﺘﻜارات الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة ﻏﯿﺮ الﻤﺘﻮقعة .ولﻤا ﻛانﺖ اﻹﺳهامات
ﻓﻲ ھﺬه الﺒﺮامﺞ تقﺪمها مﺠﻤﻮﻋة ﻛﺒﯿﺮة مﻦ اﻷﻃﺮاف الﻤعﻨﯿة ،الﺘﻲ تﺘﺒايﻦ بالﺘالﻲ دواﻓعها بﺪرجة ﻛﺒﯿﺮة ،ﻓﺈن
ھﺬه الﺒﺮامﺞ أقﻞ تﺄﺛﺮاً بالﺘﺨﻄﯿﻂ الﻤﺮﻛﺰي أو بﺠهﻮد الﺘﻨﺴﯿﻖ ،قﯿاﺳاً بالﺒﺮامﺞ الﺴاتلﯿة الﺘﺸﻐﯿلﯿة.
وتﻨقﺴﻢ الﻮﺛﯿقة إلى ﺛﻼﺛة ﻓﺼﻮل .الﻔﺼﻞ  1يعﺮض الﺮؤية والﻐﺮض مﻨها ونﻄاقها .وھﻮ يﻨاقﺶ الﺪواﻓﻊ
الﺮﺋﯿﺴﯿة لﺨﺪمات الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ واالتﺠاھات ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالقﺪرات واالﺣﺘﯿاجات إلى تقﺪيﻢ الﺨﺪمات.
ﻛﻤا أنﮫ يﻮﺿﺢ الﻤﺒادئ ودواﻓﻊ الﺘﺼﻤﯿﻢ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻨﻈام  .WIGOSالﻔﺼﻞ  2يﺒﯿﻦ مﻜﻮنات نﻈام الﺮصﺪ
الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة .الﻔﺼﻞ  3يﺘﻨاول الﻤﻜﻮن الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة لﻨﻈﻢ الﺮصﺪ.
1.2

الﺪواﻓع الﺮﺋﯿﺴﯿة لﺨﺪمات الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ

تﻤاﺷﯿاً مﻊ ﻓلﺴﻔة الﻨﻈام  WIGOSالﻤﺘﻤﺜلة ﻓﻲ أن تﻜﻮن نﻈﻢ الﺮصﺪ مﺪﻓﻮﻋة بﻤﺘﻄلﺒات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ،ﻓﺈن نقﻄة
ً
تﺤلﯿﻼ لﻼتﺠاھات
الﺒﺪاية ﻓﻲ وﺿﻊ الﺮؤية ھﻲ الﺘﻄﻮر الﻤﺘﻮقﻊ الﺣﺘﯿاجات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ .ويق ﱠﺪم ھﺬا القﺴﻢ
الﺤالﯿة والﻤﺘﻮقعة ﻓﻲ االﺣﺘﯿاجات الﻤﺠﺘﻤعﯿة إلى الﺨﺪمات الﻤﺘﺼلة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ.

2

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

2040

وبﻮجﮫ ﻋام ،تقﺴّ ﻢ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﺳلﺴلة قﯿﻤة اﻷرصاد الﺠﻮية إلى أربﻊ ﺣلقات ‘1’ :ﻋﻤلﯿات الﺮصﺪ،
’ ‘2تﺒادل الﻤعلﻮمات ونﺸﺮ الﺒﯿانات ‘3’ ،معالﺠة الﺒﯿانات ‘4’ ،تقﺪيﻢ الﺨﺪمات .وﻋﻤلﯿات الﺮصﺪ ونﻈﻢ الﺮصﺪ
الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﻓﻲ تﻨﻔﯿﺬھا تﻮجهها ﻋاد ًة اﺣﺘﯿاجات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﻨهاﺋﯿﯿﻦ إلى تقﺪيﻢ الﺨﺪمات .ويﺘﻮقﻒ تﺤﺪيﺪ
الﻤﺘﻄلﺒات الﻤﻼﺋﻤة لﻨﻈﻢ الﺮصﺪ ﻓﻲ الﻤقابﻞ ﻋلى ﻋﺪد مﻦ االﻓﺘﺮاﺿات بﺸﺄن الﺤلقﺘﯿﻦ الﻮﺳﯿﻄﺘﯿﻦ ﻓﻲ الﺴلﺴلة.
ويﺠﺮي الﺘعﺒﯿﺮ صﺮاﺣة ﻋﻦ ھﺬه االﻓﺘﺮاﺿات ﻛلﻤا تﺴﻨى ذلﻚ.
وﻛﺜﯿﺮ مﻦ الﺪواﻓﻊ الﺮﺋﯿﺴﯿة لﺘقﺪيﻢ ﺧﺪمات اﻷرصاد الﺠﻮية وما يﺘﺼﻞ بها مﻦ ﺧﺪمات بﯿﺌﯿة يﺮتﺒﻂ بالﻨﺸاط
الﺒﺸﺮي .وﻋﺪد ﺳﻜان العالﻢ ما زال آﺧﺬاً ﻓﻲ الﺘﺰايﺪ ،وتﺘﻮقﻊ إدارة الﺸﺆون االقﺘﺼادية واالجﺘﻤاﻋﯿة باﻷمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة أن يﺘﺠاوز ﻋﺪدھﻢ  9بﻼيﯿﻦ نﺴﻤة بﺤلﻮل ﻋام  .12045وھﺬا ﺳﯿﻔﺮض ﺿﻐﻄاً إﺿاﻓﯿاً ﻋلى مﻮارد
ﻛﻮﻛﺒﻨا ،ومﻦ الﻤﺮجﺢ أن تﺼﺒﺢ مﺴاﺋﻞ ﻃﻮيلة اﻷجﻞ مﻦ قﺒﯿﻞ اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ واﻹمﺪاد بالﻄاقة والﺤﺼﻮل ﻋلى
مﯿاه نﻈﯿﻔة دواﻓﻊ أقﻮى مﻤا ھﻲ ﺣالﯿاً لﺘﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ .ومﻦ الﻤﺮجﺢ أيﻀاً أن يﺴاھﻢ الﻨﻤﻮ
الﺴﻜانﻲ ﻓﻲ الﺘﺄﺛﺮ بﺸﻜﻞ ﻋام بﻈﻮاھﺮ الﻄقﺲ قﺼﯿﺮة اﻷجﻞ ،ﻷن نﺴﺒة مﺘﺰايﺪة مﻦ الﺴﻜان قﺪ يﺨﺘارون ،أو
يﻀﻄﺮون إلى العﯿﺶ ﻓﻲ مﻨاﻃﻖ معﺮّ ﺿة لﻈﻮاھﺮ مﻦ قﺒﯿﻞ الﻔﯿﻀانات الﺴاﺣلﯿة أو الﻨهﺮية ،واالنهﯿارات
اﻷرﺿﯿة ،وﻏﯿﺮھا.
ويﺼاﺣﺐ الﻨﻤﻮ الﺴﻜانﻲ االتﺠاه نﺤﻮ زيادة الﻤﺪ الﺤﻀﺮي .ﻓﻔﻲ ﻋام  ،1900ﻛان نﺤﻮ  %10مﻦ ﺳﻜان العالﻢ
يعﯿﺸﻮن ﻓﻲ الﻤﺪن .أما اﻵن ﻓﺈن أﻛﺜﺮ مﻦ  %50مﻦ الﺴﻜان يعﯿﺸﻮن ﻓﻲ مﻨاﻃﻖ ﺣﻀﺮية ،وبﺤلﻮل ﻋام 2050
ﺳﯿﻜﻮن ھﺬا الﺮقﻢ قﺪ زاد إلى ما يﺘﺮاوح مﻦ  2 %66إلى  .3 %75وﺳﺘﺘﻄلﺐ ھﺬه الهﺠﺮة الهاﺋلة أن تﺴﺘﻮﻋﺐ
الﺤﻮاﺿﺮ الﻜﺒﺮى ﻋﺪداً إﺿاﻓﯿاً مﻦ الﺴﻜان يﺘﺠاوز  3بﻼيﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻼل الﺴﻨﻮات الﺜﻼﺛﯿﻦ القادمة .4وتﺘﺴﻢ
الﻤﻨاﻃﻖ الﺴﻜﻨﯿة الﺤﻀﺮية الﻜﺒﯿﺮة  -الﺳﯿﻤا ما يﺴﻤى الﻤﺪن الﻀﺨﻤة الﺘﻲ يﺘﺠاوز ﻋﺪد ﺳﻜان ﻛﻞ مﻨها 10
مﻼيﯿﻦ نﺴﻤة  -بهﺸاﺷﺘها الﻤﺘﺄصلة ،وﻛﺬلﻚ بهﺸاﺷة بﻨﯿﺘها الﺘﺤﺘﯿة .وﺳﯿلﺰم تﺄمﯿﻦ إمﺪادات الﻐﺬاﺀ والﻤاﺀ
والﻄاقة ،ﻛﻤا أن الﺘﺨﻄﯿﻂ الﻤﺴﺒﻖ للﺘعامﻞ مﻊ لﻤﺠﻤﻮﻋة واﺳعة مﻦ ﺳﯿﻨاريﻮھات الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة الﻤﺤﺘﻤلة
أو الﻜﻮارث الﺘﻲ يﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿها اﻹنﺴان جﺰﺋﯿاً ﺳﯿﻮﻓﺮ دواﻓﻊ قﻮية جﺪاً لﺘقﺪيﻢ ﺧﺪمات اﻷرصاد الﺠﻮية والﺨﺪمات
الﺒﯿﺌﯿة ولﻼﺳﺘﺒانة الﺰمﻨﯿة والﻤﻜانﯿة الﻼزمة لﻨﻮاتﺞ الﺒﯿانات الﻤﻄلﻮبة.
وﺛﻤة داﻓﻊ رﺋﯿﺴﻲ آﺧﺮ مﺮتﺒﻂ باﻷنﺸﻄة الﺒﺸﺮية ھﻮ تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ؛ وتﺸﯿﺮ أدلة ﻋلﻤﯿة دامﻐة إلى أن االﺣﺘﺮار
العالﻤﻲ ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ )وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ معﮫ تﺪاﻋﯿات مﻦ قﺒﯿﻞ ارتﻔاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وزيادة تﻮاتﺮ ﻇﻮاھﺮ الﻄقﺲ
والﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮﻓة الﻤﺨﺘلﻔة ،وتﺤﻮالت جﻐﺮاﻓﯿة ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺰراﻋﯿة الﺮﺋﯿﺴﯿة ،وﻏﯿﺮ ذلﻚ( .والﺘﻮجﯿهات
والقﺮارات الﻤﺘﺼلة بالﺴﯿاﺳات بﺸﺄن القﺪرة ﻋلى الﺼﻤﻮد ﻓﻲ مﻮاجهة تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ والﺘﻜﯿﻒ معﮫ و/أو
الﺘﺨﻔﯿﻒ مﻨﮫ ،ﺳﺘﺪﻓﻊ االﺣﺘﯿاجات إلى ﻓهﻢ مﺤﺴّ ﻦ للعﻤلﯿات الﻤﻨاﺧﯿة وإلى وجﻮد قﺪرات ﻓﻲ مﺠال الﺘﻨﺒﺆ
الﻄﻮيﻞ الﻤﺪى .ﻓﺰيادة تﻮاتﺮ ﻇﻮاھﺮ الﻄقﺲ الﻤﺘﻄﺮف ﺳﺘﺆدي إلى تﻔاقﻢ ھﺸاﺷة الﺒﺸﺮ ﻓﻲ مﻮاجهة الﻄقﺲ
وﺳﺘﻔﺮض مﺘﻄلﺒات إﺿاﻓﯿة أيﻀاً ﻋلى الﺨﺪمات الﺘقلﯿﺪية للﺘﻨﺒﺆ واﻹنﺬار بالﻄقﺲ .وﺳﯿﺆدي تﺰايﺪ االﻋﺘﺮاف
بقﯿﻤة تﻨﺒﺆات الﻄقﺲ الﻤﻤﺘﺪة الﻤﺪى إلى تﺰايﺪ الﻄلﺐ ﻋلى نﻮاتﺞ وﺧﺪمات مﻦ ھﺬا القﺒﯿﻞ ،وباﻷﺧﺺ ﻓﻲ
ﻇﻞ مﻨاخ مﺘﻐﯿﺮ ،نﻈﺮاً ﻷن تﻮقعات الﻄقﺲ الﻤﻮﺳﻤﻲ ’العادي‘ ﺳﺘﺨﻀﻊ بالﻀﺮورة لﻼﻋﺘﻤاد ﻋلى تﻨﺒﺆات
وتﻮقعات مﻮﺳﻤﯿة ﻛﻤﯿّة.
ويﺮتﺒﻂ بالﻤﯿاه بعﺾ أﺧﻄﺮ الﺘﺤﺪيات والﺘهﺪيﺪات الﺘﻲ يﺘعﺮض لها ﺳﻜان العالﻢ .ووﻓقاً لﺘقﺮيﺮ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻦ تﻨﻤﯿة الﻤﯿاه ﻓﻲ العالﻢ لعام  ،2019نﺤﻮ  106مﻼيﯿﻦ ﺷﺨﺺ يﺘﻀﺮرون مﻦ جﺮاﺀ الﻔﯿﻀانات ﻛﻞ ﺳﻨة،
وتﺒلﻎ تﻜالﯿﻒ اﻷﺿﺮار االقﺘﺼادية الﻤﺮتﺒﻄة بﺬلﻚ  31.4بلﯿﻮن دوالر تقﺮيﺒاً .5وتﺆﺛﺮ الﻔﯿﻀانات الﻨهﺮية ﻋلى
وجﮫ الﺨﺼﻮص ﻋلى ما مﺘﻮﺳﻄﮫ  39ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﺳﻨﻮياً ،وتﺸﯿﺮ الﺘقﺪيﺮات اﻷﺷﺪ تﻄﺮﻓاً إلى أن ھﺬا الﺮقﻢ
https://www.un.org/development/desa/en/key-issues/population.html 1
http://www.unfpa.org/world-population-trends 2
3

) https://www.sipri.org/events/2016/stockholm-security-conference-secure-cities/urbanization-trendsمقﺘﺒﺲ مﻦ
مﺸﺮوع العﺼﺮ الﺤﻀﺮي ،ﻛلﯿة لﻨﺪن لﻼقﺘﺼاد(

https://www.unfpa.org/urbanization 4
5

تقﺮيﺮ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ تﻨﻤﯿة الﻤﯿاه ﻓﻲ العالﻢ لعام  :2019ﻋﺪم تﺮك أي ﺷﺨﺺ يﺘﺨلﻒ ﻋﻦ الﺮﻛﺐ ،مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
للﺘﺮبﯿة والعلﻢ والﺜقاﻓةhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367306 ،

مقﺪمة

3

ربﻤا يﺮتﻔﻊ إلى  134ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ بﺤلﻮل ﻋام  .20506وﻓﻲ الﻮقﺖ ذاتﮫ ،يلﺤﻖ الﺠﻔاف الﻀﺮر ﺣالﯿاً بﺰھاﺀ
 55ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﺳﻨﻮياً ،ويﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴاﺋﺮ اقﺘﺼادية تﺒلﻎ  5.4بلﯿﻮن تقﺮيﺒاً .7وﺳﺘﺸﺘﺪ ھﺬه الﺘﺤﺪيات مﻊ
تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ ومﻊ الﻨﻤﻮ الﺴﻜانﻲ ﻓﻲ الﻤﺴﺘقﺒﻞ .وتﺤﺘﻞ الﻤﯿاه مﻜانة بارزة ﻓﻲ أھﺪاف اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة الﺠﺪيﺪة
للﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة ،ال ﻓﻲ الهﺪف الﺼﺮيﺢ الﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻔالة تﻮاﻓﺮ الﻤﯿاه وﺧﺪمات الﺼﺮف الﺼﺤﻲ وإدارتها
الﻤﺴﺘﺪامة للﺠﻤﯿﻊ ﻓﺤﺴﺐ ،بﻞ أيﻀاً بﺴﺒﺐ الﻄابﻊ اﻷﺳاﺳﻲ للﻤﺴاﺋﻞ الﻤﺘﺼلة بالﻤﯿاه ﻋلى نﻄاق مﺠاالت
إنﻤاﺋﯿة ﻛﺜﯿﺮة.
وﺳﺘﺘﻄلﺐ إدارة ومﺮاقﺒة القﺪرة ﻋلى الﺼﻤﻮد ﻓﻲ مﻮاجهة تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ والﺘﺨﻔﯿﻒ مﻨﮫ والﺘﻜﯿﻒ معﮫ ،ﻓﻲ إﻃار
مﺘابعة اتﻔاق باريﺲ لعام  ،2015رصﺪ تﺮﻛﯿﺰات ﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري وقﯿاﺳات إﺿاﻓﯿة مﺘﺼلة بﺪورة
الﻜﺮبﻮن العالﻤﯿة .وقﺪ أﻇهﺮت تقﺪيﺮات أﺧﯿﺮة لﻤﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة أن ﺳﺒعة مﻼيﯿﻦ ﺣالة وﻓاة مﺒﻜﺮة
ﺳﻨﻮياً تﺮتﺒﻂ بالﺘعﺮّ ض لﺘلﻮث الهﻮاﺀ .ويﺠﺐ تعﺰيﺰ وتﺪﻋﯿﻢ الﺠﻮانﺐ الﻤﺘﺼلة بالﺘﻜﻮيﻦ الﻜﯿﻤﯿاﺋﻲ للﻐﻼف
الﺠﻮي ﻓﻲ الﻨﻈام  ،WIGOSبﻤا ﻓﻲ ذلﻚ ﻋﻤلﯿات الﺮصﺪ اﻷرﺿﯿة القاﻋﺪة والﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة ﻋلى الﺴﻮاﺀ.
1.3

اﺗﺠاھات القﺪرات واﻻحﺘﯿاجات ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺘقﺪيﻢ الﺨﺪمات

ﻛان الﺘﻨﺒﺆ بالﻄقﺲ ﺣﺘى أواﺋﻞ تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن الﻤاﺿﻲ ال يﺰال يعﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤاداً ﻛﺒﯿﺮاً ﻋلى الﻤﺘﻨﺒﺌﯿﻦ مﻦ الﺒﺸﺮ
وﻋلى قﺪرتهﻢ ﻋلى إﻋﺪاد تﺤلﯿﻼت بﺸﺮية وتﻔﺴﯿﺮھا واﺳﺘقﺮاﺋها .وﻛان نﻄاق الﺘﻨﺒﺆات الﻤﻔﯿﺪ مﺤﺪوداً ،ومﻊ
أن ﺣﻔﻨة مﻦ الﻤﺮاﻛﺰ العالﻤﯿة للﺘﻨﺒﺆ العﺪدي بالﻄقﺲ ) (NWPتُﺼﺪر بالﻔعﻞ تﻨﺒﺆات روتﯿﻨﯿة مﺪاھا  10أيام،
ﻛانﺖ قلّة قلﯿلة نﺴﺒﯿاً مﻦ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ يﺘﺨﺬون قﺮارات ذات أﺛﺮ اقﺘﺼادي مﺴﺘﺪام اﺳﺘﻨاداً إلى تﻨﺒﺆات الﻄقﺲ
الﺘﻲ يﺘﺠاوز مﺪاھا يﻮمﯿﻦ أو ﺛﻼﺛة أيام ﻛﺤﺪ أقﺼى .ومﻨﺬ ذلﻚ الﺤﯿﻦ ،تﺤﺴّ ﻨﺖ قﺪراتﻨا تﺤﺴّ ﻨاً
ً
ھاﺋﻼ ،بﻔﻀﻞ
ﱡ
الﺘقﺪم العلﻤﻲ ﻓﻲ مﺠاالت مﻦ قﺒﯿﻞ تﻨﺒﺆات الﻤﺠﻤﻮﻋات )أو الﺘﻨﺒﺆات االﺣﺘﻤالﯿة( ،والﻔﯿﺰياﺀ الﻨﻤﻮذجﯿة ،وتﻤﺜﻞ
الﺒﯿانات ،وأوجﮫ الﺘقﺪم ﻓﻲ القﺪرات الﺤاﺳﻮبﯿة ،ومﺼادر إﺿاﻓﯿة للﺮصﺪ ،الﺳﯿﻤا مﻦ الﺴﻮاتﻞ .ويﺠﺮي الﺘﻨﺒﺆ
روتﯿﻨﯿاً بﺤﺪوث تﺤﻮالت رﺋﯿﺴﯿة ﻓﻲ أنﻤاط الﻄقﺲ قﺒﻞ ما يﺘﺮاوح مﻦ  7إلى  10أيام ،ويﺠﺮي الﺘﻨﺒﺆ بﻮصﻮل
اﻷﻋاصﯿﺮ الﻤﺪارية إلى الﺒﺮ قﺒﻞ ﻋﺪة أيام مﻦ ﺣﺪوث ذلﻚ ،وﺣﺘى اﻹنﺬارات بالﻄقﺲ القاﺳﻲ ﺷﺪيﺪ الﺘﺄﺛﯿﺮ
والﻤﻮﺿعﻲ ﻛﺜﯿﺮاً ما تق ﱠﺪم بﻤهلة زمﻨﯿة ﻛاﻓﯿة لﺘﺠﻨّﺐ الﺨﺴاﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرواح أو للﺤﺪ مﻨها.
ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ ،تﻄﻮر الﻄلﺐ ﻋلى الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة باﻷرصاد الﺠﻮية وما يﺘﺼﻞ بها مﻦ معلﻮمات بﯿﺌﯿة
مﻦ أوﺳاط الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ )ﺳﻮاﺀ مﻦ القﻄاﻋﯿﻦ العام والﺨاص أو مﻦ الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ( تﻄﻮراً
ً
ھاﺋﻼ .وﻛان ھﻨاك
ً
صﺮاﺣة إال ﻋﻨﺪما بﺪأت تﺘﺒلﻮر القﺪرات ﻋلى تلﺒﯿﺘﮫ .ﻓﺜﻤة ﻃاﺋﻔة
بالﻔعﻞ ﻃلﺐ ﻛامﻦ ،ولﻜﻨﮫ لﻢ يُعﺒّﺮ ﻋﻨﮫ
واﺳعة مﻦ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ مﻦ جﻤﯿﻊ القﻄاﻋات االقﺘﺼادية ومﻦ ﻛاﻓة مﺴﺘﻮيات الﺤﻜﻮمة تﺘﺨﺬ اﻵن بﺸﻜﻞ
روتﯿﻨﻲ قﺮارات ذات تﺪاﻋﯿات بالﻐة اﻷھﻤﯿة تﺴﺘﻨﺪ ً
ﻛلﯿة ﻋلى تﻨﺒﺆات الﻄقﺲ ،والﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بالﺘﻮقعات
الﻤﻨاﺧﯿة والهﯿﺪرولﻮجﯿة .ولﯿﺲ ﻓقﻂ أن أصﺒﺢ الﻤﺴﺘﺨﺪمﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﺮصاً ﻋلى مﻀﻤﻮن الﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة الﺘﻲ
يﺤﺼلﻮن ﻋلﯿها ونﻮﻋﯿﺘها  ،بﻞ أصﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﺣﺮصاً أيﻀاً ﻋلى ﻛﯿﻔﯿة ﺣﺼﻮلهﻢ ﻋلى تلﻚ الﻤعلﻮمات وتﻮقﯿﺖ
ومﻜان ﺣﺪوث ذلﻚ ،وﺷﻜﻞ ﺣﺼﻮلهﻢ ﻋلﯿها.
الﻤﺴﺘقﺒﻞ.

وتﺸﯿﺮ ﻛاﻓة الﺪالﺋﻞ إلى أن االتﺠاه نﺤﻮ زيادة الﻄلﺐ ﻋلى معلﻮمات اﻷرصاد الﺠﻮية ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻓﻤﻊ اﺳﺘﻤﺮار تﺤﺴﱡ ﻦ قﺪرات الﺘﻨﺒﺆ بﻨﻈام اﻷرض ،ﺳﺘﻨﺸﺄ مﺠاالت تﻄﺒﯿقات جﺪيﺪة وﺳﺘﻨﻔﺘﺢ أﺳﻮاق جﺪيﺪة
للﺨﺪمات والﻨﻮاتﺞ ،اﻷمﺮ الﺬي يعﻨﻲ أن نﻈﻢ الﺮصﺪ الﻤﻨﻀﻮية تﺤﺖ مﻈلة الﻨﻈام  WIGOSﺳﯿلﺰم تﻄﻮرھا
لﺘلﺒﯿة اﺣﺘﯿاجات أوﺳاط الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮصاً ومعﺮﻓة بﺸﻜﻞ مﺘﺰايﺪ.

والﺸاﺋﻊ بﯿﻦ جﻤﯿﻊ مﻜﻮنات نﻈﻢ الﺮصﺪ ھﻮ االتﺠاه نﺤﻮ نﻤاذج أﻋﻤال جﺪيﺪة ،الﺳﯿﻤا ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺪور القﻄاع
الﺨاص .ﻓﻤﻊ تﺰايﺪ ﻛﻞ مﻦ الﻄلﺐ ﻋلى معلﻮمات اﻷرصاد الﺠﻮية وما يﺘﺼﻞ بها مﻦ معلﻮمات بﯿﺌﯿة ومﻊ
Ward, P.J. and H. Winsemius, 2018: River Flood Risk. Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit 6
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-river-flood-risk_3147.pdf
تقﺮيﺮ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ تﻨﻤﯿة الﻤﯿاه ﻓﻲ العالﻢ لعام  :2019ﻋﺪم تﺮك أي ﺷﺨﺺ يﺘﺨلﻒ ﻋﻦ الﺮﻛﺐ ،مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
للﺘﺮبﯿة والعلﻢ والﺜقاﻓةhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367306 ،
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تﺰايﺪ تقﺪيﺮ قﯿﻤﺘها االقﺘﺼادية ،يﺒﺪي القﻄاع الﺨاص اھﺘﻤاماً مﺘﺰايﺪاً بالﻤﺸارﻛة ﻓﻲ جﻤﯿﻊ ﻋﻨاصﺮ ﺳلﺴلة قﯿﻤة
اﻷرصاد الﺠﻮية .وال تﺘﺨﺬ ھﺬه الﻮﺛﯿقة مﻮاقﻒ ﺳﯿاﺳاتﯿة مﺤﺪدة بﺸﺄن ھﺬه الﻤﺴﺄلة ،وال تﺘﻜهﻦ بالﻜﯿﻔﯿة الﺘﻲ قﺪ
ً
مﺴﺘقﺒﻼ ﻓﻲ الﺤﺪود بﯿﻦ مﺴﺆولﯿات ﻛﯿانات القﻄاع الﺨاص ومﺴﺆولﯿات ﻛﯿانات القﻄاع العام.
يﺤﺪث بها تﺤﻮّل
ً
ﻓالﺮؤية الﻤعﺮوﺿة ھﻨا تﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪدا مﻦ العﻨاصﺮ اﻷﺳاﺳﯿة الﺘﻲ مﻦ الﻤﺘﻮقﻊ أن تﺘﺤقﻖ ،بﺼﺮف الﻨﻈﺮ ﻋﻤﻦ
ً
مﺴﺆوال ﻋﻦ تﻨﻔﯿﺬ الﻨُﻈﻢ وتﺸﻐﯿلها.
ﺳﯿﻜﻮن ﻓﻲ نهاية الﻤﻄاف
وﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن االﺳﺘقﺮاﺀات الﻤﻔﺼلة ﻃﻮيلة اﻷجﻞ الﻤﺴﺘﻨﺪة إلى أي اتﺠاه مﻦ ھﺬه االتﺠاھات الﺮﺋﯿﺴﯿة ﺳﺘﻜﻮن
ﻏﯿﺮ مﺆﻛﺪة إلى ﺣﺪ بعﯿﺪ ،ﻓﺈن االتﺠاھات نﻔﺴها راﺳﺨة وال جﺪال ﻓﯿها إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ .ولﺬا مﻦ الﻤعقﻮل أن
تﺴﺘﻨﺪ رؤية تﺘﻨاول االﺣﺘﯿاجات ﻓﻲ الﻤﺴﺘقﺒﻞ إلى الﺮصﺪات وأن تﺴﺘﻨﺪ نﻈﻢ الﺮصﺪ الﻤﺴﺘقﺒلﯿة إلى اﻓﺘﺮاض أن
ھﺬه االتﺠاھات ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ.
1.4

مﺒادئ الﻨﻈام  WIGOSودواﻓع ﺗﺼﻤﯿﻤﮫ

يﺮﻛﺰ تﻄﻮيﺮ الﻨﻈام  WIGOSﻋلى ﻛﻔالة أن يقﻮم تﻮﻓﯿﺮ وتقﺪيﻢ ﺧﺪمات اﻷرصاد الﺠﻮية والﺨﺪمات الﺒﯿﺌﯿة
اﻷﺧﺮى الﺘﻲ تلﺒﻲ االﺣﺘﯿاجات الﻤﺠﺘﻤعﯿة والﺘﻲ وردت مﻨاقﺸﺘها أﻋﻼه ﻋلى أﺳاس مﺘﯿﻦ مﻦ الﺮصﺪات ذات
الﻜﺜاﻓة والﻨﻮﻋﯿة الﻜاﻓﯿﺘﯿﻦ ،الﺘﻲ يُﺤﺼﻞ ﻋلﯿها بﻄﺮيقة تﺘﺴﻢ بالﻜﻔاﺀة وﻓعالﯿة الﺘﻜالﯿﻒ واالﺳﺘﺪامة.
ويﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ مﺒادئ الﻨﻈام  WIGOSالﺮﺋﯿﺴﯿة ﻓﻲ تﺼﻤﯿﻢ وتﻨﻔﯿﺬ نُﻈﻢ للﺮصﺪ اﺳﺘﺠابة لﻤﺘﻄلﺒات مﺤﺪدة .ومﺼﺪر
الﺘﻮجﯿﮫ الﺮﺋﯿﺴﻲ ھﻮ االﺳﺘعﺮاض الﻤﺴﺘﻤﺮ للﻤﺘﻄلﺒات ) (RRRﻓﻲ الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOالﺬي تُﺠﻤﻊ ﻓﯿﮫ مﺘﻄلﺒات
الﺮصﺪ مﻦ أجﻞ جﻤﯿﻊ مﺠاالت تﻄﺒﯿقات الﻤﻨﻈﻤة )) (WMOانﻈﺮ الﺠﺪول  (1وتُﻔﺮز ،وتُﺴﺠّ ﻞ ،وتُﺴﺘعﺮض
ﻓﻲ ﺿﻮﺀ قﺪرات الﺮصﺪ .ويﻮﺿﻊ الﺘﻮجﯿﮫ الﻨاتﺞ ﻋﻦ ذلﻚ ﻋلى ﻛﻞ مﻦ الﻤﺴﺘﻮى الﺘﻜﺘﯿﻜﻲ واالﺳﺘﺮاتﯿﺠﻲ.
ويﺮد تﻮجﯿﮫ ﻋلى الﻤﺴﺘﻮى الﺘﻜﺘﯿﻜﻲ لﻜﻞ مﺠال مﻦ مﺠاالت الﺘﻄﺒﯿقات ﻓﻲ بﯿان الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﺨاص
بالﺘﻮجﯿهات الﻤعﻨﻲ ،ﻋلى الﺼﻔﺤة الﺸﺒﻜﯿة لﻼﺳﺘعﺮاض الﻤﺴﺘﻤﺮ للﻤﺘﻄلﺒات ) .(RRRوتﻤﺜﻞ ھﺬه الﻮﺛﯿقة
الﺘﻮجﯿﮫ االﺳﺘﺮاتﯿﺠﻲ ﻋلى الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ.
ويﻨﺒﻐﻲ بﻨاﺀ نُﻈﻢ الﺮصﺪ بﺤﯿﺚ تﻜﻮن لﺪيها قﺪرة ﻛاﻓﯿة ﻋلى الﺼﻤﻮد ﻓﻲ مﻮاجهة مﺠﻤﻮﻋة مﺘﻨﻮﻋة مﻦ
اﻷﺧﻄار الﻄﺒﯿعﯿة واﻷﺧﻄار الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ .ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،أدى االﻋﺘﻤاد ﺷﺒﮫ العالﻤﻲ ﻋلى اﻹلﻜﺘﺮونﯿات
لﻼﺳﺘﺸعار واالتﺼال ومعالﺠة الﺒﯿانات إلى ﺣﺪوث زيادة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ھﺸاﺷة ھﺬه الﻨﻈﻢ ﻓﻲ مﻮاجهة ﻇﻮاھﺮ
ﻃﺒﯿعﯿة مﻦ قﺒﯿﻞ العﻮاصﻒ الﺸﻤﺴﯿة .ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ ،أصﺒﺢ الﻄقﺲ الﻔﻀاﺋﻲ ،الﺬي يﺼﻒ أﺛﺮ الﻨﺸاط الﺸﻤﺴﻲ
ً
مﺠاال مﻦ مﺠاالت تﻄﺒﯿقات الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﻤعﺘﺮف بها رﺳﻤﯿاً .وبﯿانات الﺮصﺪ -
ﻋلى بﯿﺌة اﻷرض،
الﺳﯿﻤا الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة – ﺿﺮورية مﻦ أجﻞ مﺮاقﺒة الﻄقﺲ الﻔﻀاﺋﻲ ،ويﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن لﻈﻮاھﺮ الﻄقﺲ
الﻔﻀاﺋﻲ تﺄﺛﯿﺮ ﻋلى مﻜﻮنات الﻨﻈام .WIGOS
ويﺘﻤﺜﻞ مﺒﺪأ أﺳاﺳﻲ مﻦ مﺒادئ االﺳﺘعﺮاض الﻤﺴﺘﻤﺮ للﻤﺘﻄلﺒات ) (RRRﻓﻲ الﺘعﺒﯿﺮ ﻋﻦ الﻤﺘﻄلﺒات مﻦ ﺣﯿﺚ
الﻤﺘﻐﯿﺮات الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة ،ومﻦ ﺛﻢ ﻓهﻲ ال تﺘعلﻖ مﺒاﺷﺮة بﻨﻈﻢ رصﺪ مﺤﺪدة .ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،ﺳﯿﺬﻛﺮ
االﺳﺘعﺮاض الﻤﺴﺘﻤﺮ للﻤﺘﻄلﺒات مﺘﻄلﺒات قﯿاﺳات درجة ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي ،ولﻜﻨﮫ لﻦ يﺒﯿّﻦ مﺘﻄلﺒات
الﻨُﻈﻢ لﺪرجات الﺤﺮارة الﻤﺨﺘلﻔة الﺘﻲ تقﯿﺴها مقايﯿﺲ اﻹﺷعاع الﺴاتلﯿة أو أجهﺰة االﺳﺘﺸعار الﻤﻮقعﯿة
لﺪرجة الﺤﺮارة .وﺛﻤة مﺘﻄلﺒات مﺤﺪدة لﻨُﻈﻢ الﺮصﺪ يﻤﻜﻦ ويﻨﺒﻐﻲ االﺳﺘﺪالل ﻋلﯿها مﻦ الﻤﺘﻄلﺒات اﻹجﻤالﯿة
ّ
الﻤﻨﻔﺬة ھﻲ
الﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ االﺳﺘعﺮاض الﻤﺴﺘﻤﺮ للﻤﺘﻄلﺒات .بﯿﺪ أن الﻤﺴﺆولﯿة اﻷولى للﻤﻨﻈﻤات والﻮﻛاالت
تقﯿﯿﻤها .ومﻊ أن الﻤﻮاد الﺘﻮجﯿهﯿة الﺘﻲ يﻮﻓﺮھا االﺳﺘعﺮاض الﻤﺴﺘﻤﺮ لﻤﺘﻄلﺒات ) (RRRال يﺘﻀﻤﻦ إﺷارات
إلى الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿات الﻤﺘاﺣة ،ﻓﺈنها تﺴعى إلى الﺒقاﺀ مﺤايﺪة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿات الﻤعﯿّﻨة الﺘﻲ ﺳﺘُﺴﺘﺨﺪم
لﺘلﺒﯿة الﻤﺘﻄلﺒات.
وال يﻜﻔﻲ تﻨﻔﯿﺬ نﻈام يلﺒﻲ الﻤﺘﻄلﺒات مﻦ ﺣﯿﺚ الﺘﻐﻄﯿة والﻨﻮﻋﯿة .ﻓالﺮصﺪات مﻦ الﻨﻈام  WIGOSيﺠﺐ
أيﻀاً ،لﻜﻲ تﻜﻮن مﻔﯿﺪة ،أن يﻜﻮن مﻦ الﻤﻤﻜﻦ بالﻨﺴﺒة للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ أن يﻜﺘﺸﻔﻮھا ،ويﺠﺐ أن تﺘاح للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ

مقﺪمة
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الﺮصﺪات الﺘﻲ تُعﺘﺒﺮ أﺳاﺳﯿة ﻓﻲ الﺤﺪود الﺰمﻨﯿة الﻤﻄلﻮبة .ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ ،ﻓﺈن الﺘﻄﻮيﺮ الﻤﺘﻮاصﻞ لﻨﻈام
معلﻮمات الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WISوقﯿادة الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ) (NMHSsﻓﻲ تﺸﻐﯿﻞ ذلﻚ
الﻨﻈام ،ﺳﯿﺘﺴﻤان بﺄھﻤﯿة بالﻐة لﻨﺠاح الﻨﻈام  ،WIGOSومﻦ الﻼزم أن يﺘﻄﻮر الﻨﻈامان بالﺘﻮازي.
ﻛﻤا يﺆدي االﻋﺘﻤاد الﻮاﺳﻊ الﻨاﻃﻖ ﻋلى تﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻤعلﻮمات إلى الهﺸاﺷة ﻓﻲ مﻮاجهة الﻨﺸاط الﺒﺸﺮي
الﺨﺒﯿﺚ الﺬي يﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ "ھﺠﻤات ﺳﯿﺒﺮانﯿة" .ومﻦ الﻤﺘﻮقﻊ أن يﻮﻓﺮ نﻈام معلﻮمات الﻤﻨﻈﻤة ) (WISإرﺷاداً
بالﻎ اﻷھﻤﯿة بﺸﺄن مﺴﺄلة قﺪرة الﺸﺒﻜة ﻋلى الﺼﻤﻮد ،الﺳﯿﻤا بﺨﺼﻮص أمﻦ تﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻤعلﻮمات .وﺳﯿﺘﻤﺜﻞ
دور ھام آﺧﺮ للﻨﻈام  WISﻓﻲ مﻮاصلة ﻋﻤلﮫ بﺸﺄن ﺣﻤاية اﻷجﺰاﺀ الهامة مﻦ الﻄﯿﻒ الﻜهﺮومﻐﻨاﻃﯿﺴﻲ مﻦ
أجﻞ الﺤﻔاظ ﻋلى االتﺼاالت الﺤﯿﻮية وقﺪرات االﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ.
الﺠﺪول  - 1مﺠاﻻت ﺗﻄﺒﯿقات الﻤﻨﻈﻤة
الﺮقﻢ

مﺠاالت تﻄﺒﯿقات الﻤﻨﻈﻤة

)(WMO

الﺘﻨﺒﺆ العﺪدي العالﻤﻲ بالﻄقﺲ
1
الﺘﻨﺒﺆ العﺪدي بالﻄقﺲ العالﻲ االﺳﺘﺒانة
2
ً
الﺘﻨﺒﺆ اﻵنﻲ والﺘﻨﺒﺆ القﺼﯿﺮ الﻤﺪى جﺪا )انﻈﺮ الﻤﻼﺣﻈة  1أدناه(
3
الﺘﻨﺒﺆات دون الﻔﺼلﯿة إلى الﺘﻨﺒﺆات اﻷﻃﻮل أمﺪاً
4
اﻷرصاد الﺠﻮية للﻄﯿﺮان
5
الﺘﻨﺒﺆ بﺘﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي )انﻈﺮ الﻤﻼﺣﻈة  2أدناه(
6
مﺮاقﺒة تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي )انﻈﺮ الﻤﻼﺣﻈة  2أدناه(
7
تﻮﻓﯿﺮ معلﻮمات ﻋﻦ تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي لﺪﻋﻢ الﺨﺪمات ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺤﻀﺮية والﻤﺄھﻮلة بالﺴﻜان
8
)انﻈﺮ الﻤﻼﺣﻈة  2أدناه(
تﻄﺒﯿقات الﻤﺤﯿﻄات
9
اﻷرصاد الﺠﻮية الﺰراﻋﯿة
10
الهﯿﺪرولﻮجﯿا
11
مﺮاقﺒة الﻤﻨاخ )الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ "("GCOS
12
تُعﺘﺒﺮ تقاريﺮ الﻨﻈام  GCOSالﺘالﯿة بﯿاناً تﻮجﯿهﯿاً:
ﺣالة الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ – GCOS-195
الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ :اﺣﺘﯿاجات الﺘﻨﻔﯿﺬ – GCOS-200
الﻄقﺲ الﻔﻀاﺋﻲ
13
ﻋلﻢ الﻤﻨاخ
14
ﻏﯿﺮ مﺘﻮاﻓﺮ الﺘﻄﺒﯿقات الﻤﻨاﺧﯿة )جﻮانﺐ أﺧﺮى ،تﺘﻨاولها لﺠﻨة ﻋلﻢ الﻤﻨاخ(
)انﻈﺮ الﻤﻼﺣﻈة  3أدناه(
مﻼﺣﻈات:
1
2

3

أُدمﺞ اﻵن مﺠال تﻄﺒﯿﻖ اﻷرصاد الﺠﻮية الﺴﯿﻨﻮبﺘﯿﻜﯿة ﻓﻲ مﺠال تﻄﺒﯿﻖ الﺘﻨﺒﺆ اﻵنﻲ والﺘﻨﺒﺆ القﺼﯿﺮ اﻷمﺪ
اﺳﺘُعﯿﺾ ﻋﻦ مﺠال تﻄﺒﯿﻖ ﻛﯿﻤﯿاﺀ الﻐﻼف الﺠﻮيُ ،
وقﺴّ ﻢ إلى ﺛﻼﺛة مﺠاالت تﻄﺒﯿﻖ جﺪيﺪة ،ھﻲ ’ ‘1الﺘﻨﺒﺆ بﺘﻜﻮيﻦ الﻐﻼف
الﺠﻮي ‘2’ ،مﺮاقﺒة تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي ‘3’ ،تﻮﻓﯿﺮ معلﻮمات ﻋﻦ تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي لﺪﻋﻢ الﺨﺪمات ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ
الﺤﻀﺮية والﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺄھﻮلة بالﺴﻜان .والﺒﯿانات الﺨاصة بﻤﺠاالت الﺘﻄﺒﯿﻖ الﺠﺪيﺪة الﺜﻼﺛة قﯿﺪ اﻹﻋﺪاد .وتﺘاح الﻨﺴﺨة القﺪيﻤة
مﻦ بﯿان الﺘﻮجﯿﮫ الﺨاص بﻜﯿﻤﯿاﺀ الﻐﻼف الﺠﻮي ھﻨا.
قﺮرت ﻓﺮقة الﺨﺒﺮاﺀ الﻤﺸﺘﺮﻛة بﯿﻦ الﺒﺮامﺞ والﻤعﻨﯿة بﺘﺼﻤﯿﻢ نﻈﻢ الﺮصﺪ وتﻄﻮيﺮھا ) (IPET-OSDEوالﺘابعة للﺠﻨة الﻨﻈﻢ
اﻷﺳاﺳﯿة ) (CBSﻓﻲ دورتها الﺜالﺜة )ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ  (2018وقﻒ مﺠال الﺘﻄﺒﯿﻖ )الﺨاص بالﺠﻮانﺐ اﻷﺧﺮى ،الﺘﻲ
تعالﺠها لﺠﻨة ﻋلﻢ الﻤﻨاخ ) ((CClمﻦ الﺘﻄﺒﯿقات الﻤﻨاﺧﯿة ،ولﻜﻦ مﻊ اﻹبقاﺀ ﻋلى بﯿان الﺘﻮجﯿﮫ مﺤﺪﺛاً ،مﻊ إمﻜانﯿة االﻃﻼع
ﻋلﯿﮫ مﻦ ﺧﻼل ھﺬه الﺼﻔﺤة الﺸﺒﻜﯿة .ولﺠﻨة ﻋلﻢ الﻤﻨاخ ) (CCIمﺴﺆولة ﻋﻦ اﻹبقاﺀ ﻋلى الﻮﺛﯿقة مﺤ ّﺪﺛة والﺘﺄﻛﺪ مﻦ ﻋﺪم إﻏﻔال
أي مﺘﻄلﺒات ھامة مﻦ زاوية الﺘﻄﺒﯿقات الﻤﻨاﺧﯿة الﺨاصة بلﺠﻨة ﻋلﻢ الﻤﻨاخ .ومﻊ ذلﻚ ،ال تﻮجﺪ أي نﯿّة لﺘقﺪيﻢ مﺘﻄلﺒات ﻛﻤﯿة
لﻤﺴﺘﺨﺪمﻲ الﺮصﺪات ﻷنﮫ يُﻔﺘﺮض أن ھﺬه الﻤﺘﻄلﺒات يﺠﺮي الﺘعامﻞ معها أﺳاﺳاً ﻓﻲ مﺠال الﺘﻄﺒﯿﻖ ’مﺮاقﺒة الﻤﻨاخ‘ الﺨاص
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ مﺠاالت تﻄﺒﯿقات أﺧﺮى قاﺋﻤة.
بالﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ )،(GCOS
جﺪاً.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام
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ومﻦ الﻤﺘﻮقﻊ إتاﺣة بﯿانات الﺮصﺪ الﺘﻲ يقﺪمها الﻨﻈام  WIGOSمﺠاناً وأن يﺠﺮي تﺒادلها دولﯿاً دون قﯿﺪ بﯿﻦ
أﻋﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﺣﺴﺐ الﺴﯿاﺳات الﻤﺤﺪدة ﻓﻲ القﺮارات  - (Cg-XIII) 25تﺒادل الﺒﯿانات والﻨﻮاتﺞ
الهﯿﺪرولﻮجﯿة ،و - (Cg-XII) 40ﺳﯿاﺳات ومﻤارﺳات الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية بﺸﺄن بﯿانات ونﻮاتﺞ
اﻷرصاد الﺠﻮية والﺒﯿانات والﻨﻮاتﺞ الﻤﺘﺼلة بها ،بﻤا ﻓﯿها الﺘﻮجﯿهات بﺸﺄن العﻼقات ﻓﻲ اﻷنﺸﻄة الﺘﺠارية
لﻸرصاد الﺠﻮي ،و - (Cg-17) 60ﺳﯿاﺳة الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﻤﺘعلقة بالﺘﺒادل الﺪولﻲ للﺒﯿانات والﻨﻮاتﺞ الﻤﻨاﺧﯿة
دﻋﻤاً لﺘﻨﻔﯿﺬ اﻹﻃار العالﻤﻲ للﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة ) ،(GFCSوالﻤﻮاد الﺘﻨﻈﯿﻤﯿة للﻨﻈام  WIGOSذات الﺼلة .وتﺘﻤﺜﻞ
مﻀاﻋﻒ ﻓعّال لﺘعﻈﯿﻢ الﻔاﺋﺪة
تﻮجﯿهات الﻨﻈام  WIGOSﻓﻲ أنﮫ قﺪ تﺒﯿّﻦ بﻮجﮫ ﻋام أن تقاﺳﻢ الﺒﯿانات ﻋامﻞ
ِ
العامة الﺘﻲ تﺘﺤقﻖ للﻤﺠﺘﻤﻊ مﻦ الﺒﯿانات .ﻓﻜلﻤا جﺮى تقاﺳﻢ الﺒﯿانات ﻋلى نﻄاق واﺳﻊ زاد ﺣﺠﻢ اﻷوﺳاط الﺘﻲ
ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ مﻦ اﺳﺘﻐﻼلها ،وزاد العاﺋﺪ االقﺘﺼادي اﻹجﻤالﻲ لﻼﺳﺘﺜﻤار ﻓﻲ تﻮﻓﯿﺮ الﺮصﺪات .وﺛﻤة اﻋﺘﺮاف ﻛﺒﯿﺮ
ﻓﻲ دواﺋﺮ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOبقﯿﻤة الﺘقاﺳﻢ الﺪولﻲ لﺒﯿانات رصﺪات الﻄقﺲ ،وذلﻚ بﻔﻀﻞ الﺘاريﺦ الﻄﻮيﻞ لﻨﺠاح
الﻨﻈام العالﻤﻲ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة للﻄقﺲ .وﻹﺿاﻓة إلى ذلﻚ ،ﻓقﺪ تﺒﯿﻦ أن الﺘﺒادل الﺪولﻲ للﺒﯿانات
مﻔﯿﺪ للﻔﺮوع اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋلﻢ اﻷرض أيﻀاً ،ﻛﻤا أﻇهﺮت دراﺳات إﻓﺮادية ﻋﺪيﺪة الﻤﺰايا االقﺘﺼادية لﺘﺒادل
الﺒﯿانات الﻤﻔﺘﻮح ﻋلى الﺼعﯿﺪ الﻮﻃﻨﻲ أيﻀاً.8
1.5

دور الﺘﻜامﻞ ﻓﻲ الﻨﻈام

WIGOS

إن مﻔهﻮم الﺘﻜامﻞ ﻋﻨﺼﺮ بالﻎ اﻷھﻤﯿة للﻨﻈام  .WIGOSوھﻮ يﺸﯿﺮ إلى تﻜامﻞ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ ،ال إلى أي
تﻜامﻞ للﺮصﺪات نﻔﺴها .ﻓﺘﻜامﻞ الﺮصﺪاتً ،
مﺜﻼ مﻦ ﺧﻼل تﻤﺜّﻞ الﺒﯿانات أو إﻋﺪاد نﻮاتﺞ للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ
الﻨهاﺋﯿﯿﻦ ،يﻈﻞ ﺧارج نﻄاق الﻨﻈام  .WIGOSويﺴلﱠﻂ ھﻨا الﻀﻮﺀ ﻋلى ﺧﻤﺴة جﻮانﺐ مﺤﺪدة مﻦ تﻜامﻞ
الﻨﻈام .WIGOS
1.5.1

الﺘﺼﻤﯿﻢ الﻤﺘﻜامﻞ للﺸﺒﻜات

مﻦ الﻀﺮوري ،ﻋﻨﺪ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات رصﺪ ،القﯿام بﺬلﻚ ال مﻊ مﺮاﻋاة االﺣﺘﯿاجات الﺘﻲ ﺳﺘﻔﻲ بها ﻓﺤﺴﺐ ،بﻞ
أيﻀاً مﻊ مﺮاﻋاة ما ﺳﺘقﺪمﮫ مﻜﻮنات الﻨﻈام  WIGOSاﻷﺧﺮى وﻛﯿﻔﯿة تﻜﻤلة الﺮصﺪات الﻤقﺪمة مﻦ تلﻚ الﻨﻈﻢ
إلى الﺤﺪ اﻷمﺜﻞ .وھﺬا أمﺮ مﻮﺿﺢ ﻓﻲ مﺒادئ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﻨﻈام  ،WIGOSالﺘﻲ تﺸﻜﻞ جﺰﺀاً مﻦ مﺮجﻊ
الﻨﻈام الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة )) (WIGOSمﻄﺒﻮع الﻤﻨﻈﻤة رقﻢ .(1160
1.5.2

ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ الﻤﺘﻜاملة الﻤﺘعﺪدة اﻷﻏﺮاض

ﺛﻤة مﺠاالت تﻄﺒﯿﻖ ﻛﺜﯿﺮة تﺸهﺪ نﻔﺲ االﺣﺘﯿاجات إلى رصﺪ مﺘﻐﯿﺮات جﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة معﯿﻨة ،مﻨها ً
مﺜﻼ درجة
ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي أو الﻀﻐﻂ الﺴﻄﺤﻲ .ويﺮمﻲ الﻨﻈام  WIGOSإلى إقامة ﺷﺒﻜات رصﺪ مﺘﻜاملة ومﺘعﺪدة
اﻷﻏﺮاض تﺨﺪم العﺪيﺪ مﻦ مﺠاالت الﺘﻄﺒﯿﻖ ﺣﯿﺜﻤا أمﻜﻦً ،
بﺪال مﻦ إنﺸاﺀ ﺷﺒﻜات مﻨﻔﺼلة مﻦ أجﻞ مﺮاقﺒة
الﻤﻨاخ ،والﺘﻨﺒﺆ اﻵنﻲ والﺘﻨﺒﺆ العﺪدي بالﻄقﺲ ،والﺘﻨﺒﺆ بالﻔﯿﻀانات والﺠﻔاف ،وﻛلها أمﻮر تﺘﻄلﺐ رصﺪات
لعﺪد ﻛﺒﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات ذاتها ،وإن يﻜﻦ بﻤﺘﻄلﺒات مﺨﺘلﻔة نﻮﻋا ما.
1.5.3

مقﺪمﻮ نﻈﻢ الﺮصﺪ الﻤﺘﻜاملة

يﺴعى الﻨﻈام  WIGOSإلى إدماج رصﺪات الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
ورصﺪات الﺸﺮﻛاﺀ ﻓﻲ نﻈام ﻋام واﺣﺪ إلى أقﺼى ﺣﺪ مﻤﻜﻦ .ﻓﻔﻲ معﻈﻢ الﺒلﺪان ،لﻢ تعﺪ الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة
ً
ﻓﺒﺪال مﻦ ذلﻚ ،تقﻮم ﺣالﯿاً مﺠﻤﻮﻋة مﺘﻨﻮﻋة مﻦ الﻤﻨﻈﻤات بﺘﺸﻐﯿﻞ
) (NMHSsھﻲ الﻤقﺪم الﻮﺣﯿﺪ للﺮصﺪات.
نﻈﻢ رصﺪ ذات أھﻤﯿة لﻤﺠاالت تﻄﺒﯿقات الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوقﺪ تﻜﻮن ھﺬه الﻤﻨﻈﻤات وﻛاالت ﺣﻜﻮمﯿة مﺨﺘلﻔة
)(NMHSs
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انﻈﺮ الﻤﻄﺒﻮع Valuing Weather and Climate: Economic Assessment of Meteorological and Hydrological Services
)) (WMO-No. 1153تﺜﻤﯿﻦ ﺧﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ :تقﯿﯿﻢ اقﺘﺼادي لﺨﺪمات اﻷرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا )مﻄﺒﻮع الﻤﻨﻈﻤة
رقﻢ  ((1153الﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻋلى https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3314

مقﺪمة

7

تعﻤﻞ ﻓﻲ إﻃار وزارات الﺰراﻋة والﻄاقة والﻨقﻞ والﺴﯿاﺣة والﺒﯿﺌة والﺤﺮاجة ومﻮارد الﻤﯿاه ،أو وزارات
أﺧﺮى .وقﺪ تﻜﻮن ھﺬه الﻤﻨﻈﻤات ،الﺳﯿﻤا ﻓﻲ الﺒلﺪان الﻨامﯿة ،مﺆﺳﺴات ﻏﯿﺮ ربﺤﯿة ،أو ﻛﯿانات تﺠارية .ومﻦ
مﺼلﺤة الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة ) (NMHSsأن تقﯿﻢ ﺷﺮاﻛات مﻊ ھﺆالﺀ الﻤﺸﻐلﯿﻦ الﺨارجﯿﯿﻦ لﻜﻲ تﻜﻮن قادرة ﻋلى
االﺳﺘﻨاد ﻓﻲ ﺧﺪماتها إلى أﺷﻤﻞ مﺠﻤﻮﻋة بﯿانات رصﺪ مﻤﻜﻨة ،باﻓﺘﺮاض أن مﻦ الﻤﻤﻜﻦ تﺼﻨﯿﻒ الﻤﺴاﺋﻞ الﻔﻨﯿة
الﻤﺘﺼلة بﺠﻮدة الﺒﯿانات ،وأنﺴاق الﺒﯿانات ،وﺧﻄﻮط االتﺼال ،ومﺴﺘﻮدﻋات الﺒﯿانات ،وأن مﻦ الﻤﻤﻜﻦ أيﻀاً
ﻋقﺪ اتﻔاقات بﺸﺄن ﺳﯿاﺳة الﺒﯿانات.
1.5.4

الﻨﻈام  WIGOSﻛﻨﻈام ﺷﺒﻜات رصﺪ مﺘعﺪد الﻤﺴﺘﻮيات

يﺘﺄلﻒ الﻨﻈام  WIGOSمﻦ ﺷﺒﻜات رصﺪ مﺘعﺪدة الﻤﺴﺘﻮيات تﺤقﻖ الﺘﻜامﻞ ﻋلى نﻄاق مﺴﺘﻮيات اﻷداﺀ
الﻤﺨﺘلﻔة .وقﺪ يﺘﺒايﻦ الﺘﻔﺼﯿﻞ الﻤﺤﺪد للﻤﺴﺘﻮيات ﺣﺴﺐ الﺘﺨﺼﺺ أو ﺣﺴﺐ مﺠال الﺘﻄﺒﯿﻖ ،لﻜﻦ الﺸﺒﻜة العامة
يﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒارھا مﻜﻮنة مﻦ ﺛﻼﺛة مﺴﺘﻮيات :ﺷﺒﻜات ﺷاملة ،وﺷﺒﻜات أﺳاﺳﯿة ،وﺷﺒﻜات مﺮجعﯿة.9
وتﺘﺴﻢ الﺸﺒﻜة الﺸاملة بانﺘﺸار الﺒﯿانات زمﻨﯿاً ومﻜانﯿاً ،وھﻲ مﻨﻈﻤة ذاتﯿاً إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ مﻊ وجﻮد درجة
مﻨﺨﻔﻀة جﺪاً مﻦ اﻹدارة والﻤﺮاقﺒة الﻤﺮﻛﺰيﺘﯿﻦ .وقﺪ تﻜﻮن بﯿاناتها الﺸﺮﺣﯿة ﻏﯿﺮ مﻜﺘﻤلة ،الﺳﯿﻤا ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ
بﺠﻮدة الﺒﯿانات .وقﺪ تﺘﻀﻤﻦ الﺸﺒﻜة الﺸاملة لﺮصﺪ الﻄقﺲ ً
مﺜﻼ رصﺪات مﻦ مﺼادر ﺣاﺷﺪة وبﯿانات مﻦ
أجهﺰة اﺳﺘﺸعار تﺠارية تُﻨﺘﺞ ﻋلى نﻄاق ﻛﺒﯿﺮ ،مﻦ قﺒﯿﻞ تلﻚ الﻤﺴﺘﺨﺪمة اﻵن ﻋلى الهﻮاتﻒ الﺬﻛﯿة وﻓﻲ
الﺴﯿارات.
أما الﺸﺒﻜة اﻷﺳاﺳﯿة ﻓهﻲ الﻨﻈام العالﻤﻲ للﺮصﺪ ﻛﻤا نعﺮﻓﮫ اﻵن .وتقﻞ تﻐﻄﯿﺘها زمﻨﯿاً ومﻜانﯿاً ،ولﻜﻦ مﻜﻮناتها
يﻤﻜﻦ ،بﻔﻀﻞ اتﺴامها بﺪرجة ما مﻦ اﻹدارة والﺘﻨﺴﯿﻖ الﻨﺸﻄﯿﻦ ،أن تﺴﺘهﺪف مﻨاﻃﻖ ال تﻐﻄﯿها الﺸﺒﻜة الﺸاملة.
ومﻦ الﻤﺘﻮقﻊ أن تﻤﺘﺜﻞ الﺒﯿانات الﺸﺮﺣﯿة لﻤعايﯿﺮ الﻨﻈام  ،WIGOSوجﻮدة الﺒﯿانات ﺧاﺿعة للﺮقابة.
وتﺸﻤﻞ الﺸﺒﻜات الﻤﺮجعﯿة مﺤﻄات رصﺪ مﺨﺘارة ﻋلى أﻋلى مﺴﺘﻮى مﻦ اﻷداﺀ .وﻋادة ما تﻜﻮن تﻐﻄﯿة
ﻋﻤلﯿات الﺮصﺪ قلﯿلة مﻜانﯿاً وزمﻨﯿاً ،وتﺤﺘاج اﻷدوات إلى مُعا َيﺮة مﻼﺋﻤة وتقﺪم بﯿانات ﻋالﯿة الﺠﻮدة .وتﻜﻮن
ً
وصﻮال إلى نﻈام الﻮﺣﺪات
تقﺪيﺮات ﻋﺪم الﯿقﯿﻦ مﺪرجة ﻓﯿها ﻛﺠﺰﺀ مﻦ الﺮصﺪات ،وتﻮﻓﺮ إمﻜانﯿة تﺘﺒّﻊ القﯿاس
الﺪولﻲ ) .(SIومﻦ الﻼزم أيﻀاً االمﺘﺜال الﺘام لﻤعايﯿﺮ الﻨﻈام  WIGOSﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﺒﯿانات الﺸﺮﺣﯿة .والﺸﺒﻜات
الﻤﺮجعﯿة للﻨﻈام  ،WIGOSﻋلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،ھﻲ الﺸﺒﻜات الﻤﺮجعﯿة الﺘﻲ تعﻤﻞ ﻓﻲ إﻃار الﻨﻈام العالﻤﻲ
لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ).(GCOS
ويﻤﻜﻦ للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ أن يقﺮروا اﺳﺘﺨﺪام الﺮصﺪات أو ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪامها ،وأيﻀاً ﻛﯿﻒ يﺴﺘﺨﺪمﻮنها ﻓﻲ مﺠال
تﻄﺒﯿﻖ معﯿﻦ ،اﺳﺘﻨاداً إلى الﻤﺴﺘﻮى الﺬي تﻨﺘﻤﻲ إلﯿﮫ مﻨﺼة الﺮصﺪ .ﻓعﻨﺪ مﺮاقﺒة بﺪاية ﻇاھﺮة ﻃقﺲ نﺸﻄة
وقاﺳﯿة ً
مﺜﻼ ،تﻜﻮن دقة الﺘﻮقﯿﺖ واالﺳﺘﺒانة الﻤﻜانﯿة والﺰمﻨﯿة أھﻢ مﻦ تﺪنﻲ ﻋﺪم الﯿقﯿﻦ ﻓﻲ القﯿاﺳات ،ومﻦ
الﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜة ﺷاملة .ولﻤﺮاقﺒة تﻔﺼﯿلﯿة لﻼتﺠاھات ﻃﻮيلة اﻷجﻞ لﺪرجة الﺤﺮارة أو الﺘﻜﻮيﻦ
اﻷﺳاﺳﻲ للﻐﻼف الﺠﻮي ،يﻜﻮن العﻜﺲ ھﻮ الﺼﺤﯿﺢ ،وقﺪ يلﺰم إجﺮاﺀ الﺮصﺪ مﻦ ﺷﺒﻜة مﺮجعﯿة.
1.5.5

ُنﻈﻢ الﺮصﺪ الﻤﺘﻜاملة الفﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة والﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة

يُعامﻞ الﻨﻈام  WIGOSالﻤﻜﻮنات الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة والﻤﻜﻮنات الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة ﻛﺄجﺰاﺀ مﻦ نﻈام ﻋام يﺴهﻢ ﻓﻲ
تلﺒﯿة اﺣﺘﯿاجات مﺠاالت الﺘﻄﺒﯿﻖ .ﻓﻤﻦ اﻷيﺴﺮ تلﺒﯿة اﺣﺘﯿاجات معﯿﻨة للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ إلى الﺮصﺪات مﻦ الﻔﻀاﺀ،
ً
مﺜﻼ بﺨﺼﻮص الﺘﻐﻄﯿة العالﻤﯿة واالﺳﺘﺒانة الﻤﻜانﯿة العالﯿة ﻓﻮق مﻨاﻃﻖ واﺳعة .ومﻦ الﻨاﺣﯿة اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن
مﺘﻐﯿﺮات معﯿﻨة إما يﻜﻮن مﻦ الﺼعﺐ قﯿاﺳها مﻦ الﻔﻀاﺀ أو قﺪ تﻜﻮن الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻤﻄلﻮبة ﻏﯿﺮ مﺘﻮاﻓﺮة ﺣﺘى
اﻵن ،ومﻦ تلﻚ الﻤﺘﻐﯿﺮات ﻋلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال الﻀﻐﻂ الﺴﻄﺤﻲ ،أو الﺘﻜﻮيﻦ الﻜﯿﻤﯿاﺋﻲ للﻄﺒقة الﺤﺪودية .وھﻨا
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انﻈﺮ دلﯿﻞ الﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة )مﻄﺒﻮع الﻤﻨﻈﻤة رقﻢ  5.2 ،(1165تﻮجﯿهات بﺸﺄن مﺒادئ تﺼﻤﯿﻢ
ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ ،الﻤﺘاح ﻋلى الﻤﻮقﻊhttps://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20025#.XrKHUWgzY2w :

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام
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2040

ﺳﺘﻈﻞ القﯿاﺳات الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة تﺆدي دوراً أﺳاﺳﯿاً .ﻛﻤا أن االﺳﺘﺒانة الﺮأﺳﯿة الﺪقﯿقة الﻨﻄاق تﺘﺤقﻖ ﻋﻤﻮماً
ﻋلى نﺤﻮ أﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ الﺮصﺪات الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة ،مﺜلﻤا يﺪل ﻋلى ذلﻚ اﺳﺘﻤﺮار اﻷﺛﺮ الﺒالﻎ لﺮصﺪات
الﻄاﺋﺮات والﻤﺴابﯿﺮ الﺮاديﻮية ﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ قلّﺘها الﻨﺴﺒﯿة.
ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،مﻦ الﻤﺘﻮقﻊ ،ﻓﻲ نﻈام الﻤﺮاقﺒة الﻤﺨﻄﻄة والﺘﺸﻐﯿلﯿة للﻜﺮبﻮن ،أن يﻮﻓﺮ الﻤﻜﻮن الﻔﻀاﺋﻲ
القاﻋﺪة رصﺪات ﻋالﻤﯿة ﻓﻲ الﺴﻤاﺀ الﺼاﻓﯿة لﺘﺮﻛﯿﺰات ﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري باﺳﺘﺒانة مﻜانﯿة ﻋالﯿة
ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺨالﯿة مﻦ الﻐﯿﻮم ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن الﻤﻜﻮن اﻷرﺿﻲ القاﻋﺪة ﺳﯿﻮﻓﺮ بﯿانات ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ ذات الﻐﯿﻮم
الﻤﺴﺘﻤﺮة ولﯿﻼ ،وﻛﺬلﻚ الﻤعلﻮمات اﻹﺿاﻓﯿة الﻼزمة ﻹرﺳاﺀ أﺳاس مﺘﯿﻦ لعﺰو االنﺒعاﺛات الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ.
ً
ھامة
وﺣﺘى ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﻜﻮن ﻓﯿها القﺪرات الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة قﻮية ،تﻈﻞ الﺮصﺪات الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة
ﻷﻏﺮاض الﻤُعا َيﺮة والﺘﺤقﻖ مﻦ الﺼﺤة ،الﺳﯿﻤا إذا ﻛانﺖ الﻨُﻈﻢ الﺘﻲ تﻮﻓﺮ تلﻚ الﺮصﺪات يﻤﻜﻦ الﺤﻔاظ ﻋلﯿها
باﺳﺘﻤﺮار ﻃﯿلة مﺪة اﺳﺘﻤﺮار الﻤهام الﻔﻀاﺋﯿة .وتﻮﻓﯿﺮ رصﺪات ﺳﻄﺤﯿة القاﻋﺪة يﺘﯿﺢ أيﻀاً الﻔﺮصة للﺪول الﺘﻲ
ال تﻐﺰو الﻔﻀاﺀ ﻷن تﺸارك ﻓﻲ الﺒﺮامﺞ الﺴاتلﯿة مﺸارﻛة نﺸﻄة .وﻓﻲ الﻮقﺖ ذاتﮫ ،يﻤﻜﻦ أن تﺴﺘﻔﯿﺪ الﺸﺒﻜات
الﺴﻄﺤﯿة مﻦ الﺮصﺪات الﺴاتلﯿة ﻷنها قﺪ تُﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺮجﻊ.
1.6

ﺧاﺗﻤة

تﺘﻀﻤﻦ رؤية الﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ) (WIGOSﻓﻲ ﻋام  2040مﻮاصﻔات مﺤﺪدة
للﻤﻜﻮنات الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة والﻤﻜﻮنات الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة .ﻓالﻄابﻊ الﺘﻜاملﻲ لهﺬه الﻤﻜﻮنات واالﻋﺘﺮاف بﻤﻮاﻃﻦ
القﻮة والقﯿﻮد لﻜﻞ مﻨها ﺳﯿﺸﻜﻼن تﻨﻔﯿﺬ الﻨﻈام  WIGOSبﻮجﮫ ﻋام.
ويﻮﻓﺮ الﻨﻈام  WIGOSاﻹﻃار العالﻤﻲ وأدوات اﻹدارة والﺘﺼﻤﯿﻢ الﺘﻲ يﺘﺴﻨى بها لﺠﻤﯿﻊ مقﺪمﻲ رصﺪات
اﻷﺣﻮال الﺠﻮية وما يﺘﺼﻞ بها مﻦ رصﺪات بﯿﺌﯿة تﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤارھﻢ ﻋلى الﻨﺤﻮ اﻷمﺜﻞ ﻓﻲ قﺪرات القﯿاس
الﻤﺪﻓﻮﻋة بالﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ،والﺘﻲ ﺳﺘﺴاﻋﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘعﻤالها بالﺘﻀاﻓﺮ مﻊ ھﺬه القﺪرات ﻋلى تلﺒﯿة أﻛﺒﺮ ﻋﺪد مﻦ
االﺣﺘﯿاجات بﺄقﺼى قﺪر مﻤﻜﻦ مﻦ الﻔعالﯿة والﻜﻔاﺀة.
الﻨﻈام  WIGOSﺳﻤة أﺳاﺳﯿة مﻞ مﻜﻮنات الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة الﺘﻲ ّ
تﻤﻜﻦ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوأﻋﻀاﺀھا مﻦ إنﺠاز
مهﻤّﺘهﻢ الﻤﺸﺘﺮﻛة الﻤﺘﻤﺜلة ﻓﻲ الﻤﺴاﻋﺪة ﻋلى إنقاذ اﻷرواح ،وﺣﻤاية الﻤﻤﺘلﻜات ،وزيادة الﺮﺧاﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ مﻜان
ﻓﻲ الﻤعﻤﻮرة ،وتﻮﻓﯿﺮ الﺒﯿانات والﻤعلﻮمات ذات الﺼلة مﻦ أجﻞ ﻋﻤلﯿة وﺿﻊ الﺴﯿاﺳات واتﺨاذ القﺮارات
لﺪﻋﻢ الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة.
وﺳﯿﻜﻔﻞ تﻄﻮيﺮ الﻨﻈام  WIGOSﻋلى الﻨﺤﻮ الﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه الﻮﺛﯿقة اﺳﺘﻤﺮار الﻨﻈام ﻓﻲ تلﺒﯿة اﺣﺘﯿاجات
الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ﻓﻲ العقﻮد القادمة.

.2

مﻜﻮّ ن نﻈام الﺮصﺪ الفﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة

2.1

مقﺪمة

يﺼﻒ ھﺬا الﻔﺼﻞ الﻤﻜﻮّن الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة للﻨﻈام ) (WIGOSﻓﻲ ﻋام  .2040وھﻮ يﺘﻨاول اﺣﺘﯿاجات
الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﻤﺘﻄﻮرة إلى رصﺪات ﻓﻲ جﻤﯿﻊ مﺠاالت تﻄﺒﯿقات الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOويﺴﺘﺮﺷﺪ بالﺘﻄﻮر الﻤﺘﻮقﻊ
لﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة.
ومﻊ أن ھﺬا الﻤﻜﻮن مﻮجّ ﮫ أﺳاﺳاً إلى اﻷﻋﻀاﺀ الﺬيﻦ ﺷارﻛﻮا أو يﺸارﻛﻮن بﻨﺸاط ﻓﻲ الﺒﺮامﺞ الﻔﻀاﺋﯿة،
ﻓﺈنﮫ ھام أيﻀاً لﻸﻋﻀاﺀ اﻵﺧﺮيﻦ .ﻓﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀاﺀ يعﺘﻤﺪون ﻋلى الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة لﺘقﺪيﻢ الﺨﺪمات الﺒالﻐة
اﻷھﻤﯿة لﺪواﺋﺮھﻢ ،وﺣﺘى اﻷﻋﻀاﺀ الﺬيﻦ ال يﺸارﻛﻮن مﺒاﺷﺮ ًة ﻓﻲ بﺮامﺞ الﻄﯿﺮان قﺪ يﺴاھﻤﻮن بﺘقﺪيﻢ ﺧﺪمات
الﻤﺤﻄات اﻷرﺿﯿة أو الﺮصﺪات الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة دﻋﻤاً للﻤعايﺮ والﺘﺤقﻖ مﻦ الﺼﺤة .ولﺬا ﻓﺈن الﻤعلﻮمات
الﻤعﺮوﺿة ھﻨا قﺪ تﺴاﻋﺪ أيﻀاً ﻋلى تﻮﻓﯿﺮ ما يلﺰم مﻦ معلﻮمات لﺘﺨﻄﯿﻂ جﻮانﺐ مﻦ الﻤﻜﻮن الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة
للﻨﻈام .WIGOS
2.2

اﻻﺗﺠاھات والﻤﺴاﺋﻞ

2.2.1

احﺘﯿاجات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ

ً
مقارنة بالﻮقﺖ الﺤاﺿﺮ ،أن يﺤﺘاج الﻤﺴﺘﺨﺪمﻮن بﺤلﻮل  2040إلى ما
مﻦ الﻤﺘﻮقﻊ،
) أ(

يلﻲ:

رصﺪات ذات اﺳﺘﺒانة أﻋلى ،وﻋﯿﻨات /تﻐﻄﯿة زمﻨﯿة ومﻜانﯿة أﻓﻀﻞ؛

)ب( نﻮﻋﯿة بﯿانات مﺤﺴّ ﻨة ووصﻒ مﺘﺴﻖ لعﺪم الﯿقﯿﻦ؛
)ج(

أنﻮاع ﺣﺪيﺜة مﻦ الﺒﯿانات ،تﺘﯿﺢ الﺘعﺮف ﻋلى ﻋﻤلﯿات نﻈام اﻷرض ﻏﯿﺮ الﻤﻔهﻮمة ﻓهﻤاً جﯿﺪاً ﺣﺘى اﻵن،
بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ الﻄقﺲ الﻔﻀاﺋﻲ؛

) د(

مﻨهﺠﯿة لﺘﻤﺜﯿﻞ الﺒﯿانات ونﺸﺮھا تﺘﺴﻢ بالﻜﻔاﺀة وقابلﯿﺘها للﺘﺸﻐﯿﻞ الﺒﯿﻨﻲ ،نﻈﺮاً إلى الﻨﻤﻮ الﻤﺘﻮاصﻞ
الﻤﺘﻮقﻊ ﻓﻲ أﺣﺠام الﺒﯿانات.

وﺣﺘى ﻓﻲ اﻷجﻞ القﺮيﺐ ،تلﺰم رصﺪات إﺿاﻓﯿة معﯿﻨة تُﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿها الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا القاﺋﻤة لﻼﺳﺘﺠابة لﻼﺣﺘﯿاجات
الﻔﻮرية وﺳﺪ الﺜﻐﺮات ﻓﻲ العﺪيﺪ مﻦ مﺠاالت الﺘﻄﺒﯿقات الﻤﺤﺪدة الﺨاصة بالﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOوالﺘﻲ تﺸﻤﻞ
ما يلﻲ:
) أ(

تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي :ﺳﺒﺮ ﺣاﻓة الﻄﺒقة العلﯿا مﻦ الﺘﺮوبﻮﺳﻔﯿﺮ والﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮ /الﻤﯿﺰوﺳﻔﯿﺮ؛ وﺳﺒﺮ
الﻨﻈﯿﺮ باﺳﺘﺨﺪام القﯿاس الﻄﯿﻔﻲ باﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ قﺼﯿﺮة الﻤﻮجة )(SWIR؛ ولﯿﺪار الﻐازات
الﻨﺰرة؛

)ب( الهﯿﺪرولﻮجﯿا والﻐﻼف الﺠلﯿﺪي :القﯿاس باللﯿﺰر والﺮادار ،والﺮادار ذو الﻔﺘﺤة الﺘﺮﻛﯿﺒﯿة ) (SARالﻤﺮﺋﻲ
الﻤﺘعﺪد الﺘﺮددات والﺘﺼﻮيﺮ بالﻤﻮجات الﺼﻐﺮية ﻏﯿﺮ الﻨﺸﻄة؛
)ج(

اﻛﺘﺸاف ﻃﻮري للﺴﺤﺐ مﻦ أجﻞ الﺘﻨﺒﺆ العﺪدي بالﻄقﺲ ) :(NWPالﺘﺼﻮيﺮ بالﻤﻮجات دون الﻤللﯿﻤﺘﺮية؛

) د(

مﯿﺰانﯿة الهﺒاﺀ الﺠﻮي واﻹﺷعاع :قﯿاس اﻹﺷعاع الﻤﺘعﺪد الﺰوايا والﻤﺘعﺪد االﺳﺘقﻄاب ،اللﯿﺪار؛

)ھـ( الﺮياح :قﺪرات اللﯿﺪار والﺴﺒﺮ الﻄﯿﻔﻲ الﻔاﺋﻖ؛

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام
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) و(

2040

ﺛﻮرانات الﺮياح الﺸﻤﺴﯿة :مﺮاقﺒة الﺮياح الﺸﻤﺴﯿة ،ومقﯿاس الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة ،وجهاز اﺳﺘﺸعار الﺠﺰيﺌﻲ
الﻄاقﻲ ،والﺘﺼﻮيﺮ الﺸﻤﺴﻲ باﻷﺷعة ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة القﺼﻮى ) ،(EUVوتﺼﻮيﺮ الﻐﻼف الﺸﻤﺴﻲ )ﻋﻨﺪ
الﻨقﻄة  (L5وتﺪﻓﻖ الﺠﺴﯿﻤات الﻨﺸﻄة الﻤﻮقعﻲ )ﻋﻨﺪ الﻨقﻄة .(L1

ولﻤﺮاقﺒة تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ومﺴانﺪة جهﻮد الﺘﺨﻔﯿﻒ مﻨﮫ دﻋﻤاً التﻔاق باريﺲ ،يﺠﺐ إدماج رصﺪات
ﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري وﻏﯿﺮھا مﻦ العﻮامﻞ الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻓﻲ مﯿﺰانﯿة الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ نﻈام ﻋالﻤﻲ لﻤﺮاقﺒة
الﻜﺮبﻮن .وﺳﯿﺘﺄلﻒ ھﺬا الﻨﻈام مﻦ ﻋﺪة ﻋﻨاصﺮ ،مﻦ بﯿﻨها الﺮصﺪات اﻷرﺿﯿة القاﻋﺪة ،والﺮصﺪات الﻔﻀاﺋﯿة
القاﻋﺪة ،وأدوات الﻨﻤﺬجة الﺳﺘﯿعاب ھﺬه الﺒﯿانات ﻓﻲ نﻤاذج االنﺘقال ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي لﺘقﺪيﺮ تﺪﻓقات ﻏازات
االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري.
وإﺿاﻓة إلى ذلﻚ ،ﺳﺘلﺰم معلﻮمات جﺪيﺪة وأﻓﻀﻞ ذات صلة بﺘﻮلﯿﺪ الﻄاقة الﻤﺘﺠﺪدة ،مﻦ قﺒﯿﻞ الﺮيﺢ واﻹﺷعاع
الﺸﻤﺴﻲ قﺮب الﺴﻄﺢ.
وھﺬه االﺣﺘﯿاجات وﻏﯿﺮھا مﻦ االﺣﺘﯿاجات الﻨاﺷﺌة ،بﻤا ﻓﯿها مﺮاقﺒة تلﻮث الهﻮاﺀ الﺘﻲ أصﺒﺢ لها أھﻤﯿة مﺘﺰايﺪة
نﺘﯿﺠة لﺘﺄﺛﯿﺮ تلﻮث الهﻮاﺀ ﻋلى صﺤة الﺒﺸﺮ ،ومﺮاقﺒة الهﻄﻮل العالﻤﻲ ،ﺳﺘﺘﻄلﺐ تعﺰيﺰات ﻛﺒﯿﺮة لﻜﻮﻛﺒة
الﺴﻮاتﻞ الﺘﺸﻐﯿلﯿة القاﺋﻤة.

ﻗﺪرات ال ُﻨﻈﻢ

2.2.2

تﺼﻒ اﻷقﺴام الﺘالﯿة اتﺠاھات الﻨُﻈﻢ والﺒﺮامﺞ الﺴاتلﯿة ذات الﺼلة بالﻤﻨﻈﻤة ) .(WMOوتﻔﻀﻲ ھﺬه
االتﺠاھات ،إلى جانﺐ اﺣﺘﯿاجات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﻤﺘﻮقعة الﻤﺒﯿﻨة أﻋﻼه ،إلى رؤية للﻤﻜﻮّن الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة مﻦ
مﻜﻮنات الﻨﻈام  WIGOSﻓﻲ ﻋام  2040تﻤﺜﻞ ھﺪﻓاً ﻃﻤﻮﺣاً ،ولﻜﻨﮫ واقعﻲ وﻓعال مﻦ ﺣﯿﺚ الﺘﻜلﻔة.

ﺗﻜﻨﻮلﻮجﯿا أجﮭﺰة اﻻﺳﺘﺸعار
مﻦ الﻤﺘﻮقﻊ أن يﻔﻀﻲ الﺘقﺪم الﺴﺮيﻊ ﻓﻲ تﻜﻨﻮلﻮجﯿا االﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ إلى تﻄﻮيﺮ أجهﺰة اﺳﺘﺸعار أﻛﺜﺮ
ﺣﺴاﺳﯿة  ،مﻤا يﻤﻜﻦ أن يﺘﯿﺢ اﺳﺘﺒانة مﻜانﯿة وزمﻨﯿة وﻃﯿﻔﯿة و/أو راديﻮمﺘﺮية أﻛﺒﺮ .واﻷنﻮاع الﺠﺪيﺪة مﻦ
أجهﺰة االﺳﺘﺸعار ﺳﺘﻜﻔﻞ اﺳﺘﺨﺪام الﻄﯿﻒ الﻜهﺮومﻐﻨﻄﯿﺴﻲ ﻋلى نﻄاق أوﺳﻊ.
وتﺸﻤﻞ االتﺠاھات الﺮﺋﯿﺴﯿة ﻓﻲ تﻜﻨﻮلﻮجﯿا أجهﺰة االﺳﺘﺸعار ما
) أ(

يلﻲ:

أجهﺰة اﺳﺘﺸعار ذات أداﺀ جﯿﻮمﺘﺮي /راديﻮمﺘﺮي مﺤﺴّ ﻦ؛

ً
اﺳﺘﻐﻼال أﻓﻀﻞ :اﻷﺷعة ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة ) ،(UVواﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ
)ب( اﺳﺘﻐﻼل الﻄﯿﻒ الﻜهﺮومﻐﻨﻄﯿﺴﻲ
الﺒعﯿﺪة ) ،(IRوالﻤﻮجات الﺼﻐﺮية )(MW؛
)ج(

أجهﺰة قﯿاس اﻷﺷعة ) (UVالﻔاﺋقة الﻄﯿﻒ  ،واﻷﺷعة الﻤﺮﺋﯿة ) ،(VISواﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ
الﺤﻤﺮاﺀ ) ،(NIRواﻷﺷعة )(IR؛ والﺴﺒﺮ بالﻤﻮجات الﺼﻐﺮية ) ،(MWبﻤا ﻓﻲ ذلﻚ أجهﺰة االﺳﺘﺸعار ﻓﻲ
الﻤﺪار الﺜابﺖ بالﻨﺴﺒة لﻸرض ) (GEOوﻓﻲ اﻷماﻛﻦ اﻷﺧﺮى؛

) د(

أجهﺰة اﺳﺘﺸعار ﻓﻀاﺋﯿة جﺪيﺪة مﻦ أجﻞ قﺪرات اﻛﺘﺸاف الﺤﺴاﺳﯿة الﻤﻨاﺧﯿة؛

)ھـ( أجهﺰة اﺳﺘﺸعار /مهام تﻤﺜﻞ أﺣﺪث ما وصﻞ إلﯿﮫ العلﻢ ﻓﻲ الﺘﺄﻛﺪ مﻦ إمﻜانﯿة الﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ الﻤﺪار؛
) و(

اللﯿﺪار؛

)ز(

مﺰيﺞ مﻦ الﺘقﻨﯿات اﻹيﺠابﯿة /الﺴلﺒﯿة؛

)ح(

القﺪرة الﻤﻮﺳعة ﻋلى قﯿاس اﻹﺷعاع االﺳﺘقﻄابﻲ )بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ الﺘﺼﻮيﺮ بالﺮادار ذي الﻔﺘﺤة الﺘﺮﻛﯿﺒﯿة(؛

مﻜﻮّن نﻈام الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة
)ط(
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االﺳﺘقﻄاب أو الﻤﺰاوجة بﯿﻦ زوايا الﺴقﻮط؛

)ي( تقﻨﯿات مﺘﻨﻮﻋة بﺸﺄن االﺣﺘﺠاب الﺮاديﻮي؛
)ك( قﯿاﺳات اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ الﺠﺰيﺌﻲ وبﺨار الﻤاﺀ بﺄﺷعة قﺮب اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ لﺘﻮﻓﯿﺮ تقﺪيﺮات للﻀﻐﻂ
الﺴﻄﺤﻲ ﻓﻲ الﺴﻤاﺀ الﺼاﻓﯿة وارتﻔاع قﻤﻢ الﺴُ ﺤﺐ بﺪقة تقﺮب مﻦ  1ھﻜﺘﻮباﺳﻜال ) (hPaوتقﺪيﺮات
لعﻤﻮد بﺨار الﻤاﺀ بﺪقة تقﺮب مﻦ  1ملﻢ.
وتقﯿّﺪ تقﻨﯿات الﺮصﺪ مﺤﺘﻮى الﺮصﺪات الﺴاتلﯿة مﻦ الﻤعلﻮمات ونﻄاق تﻐﻄﯿﺘها .ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،تﺒﯿّﻦ
اﻷﻃﯿاف العالﯿة االﺳﺘﺒانة لﻺﺷعاع الﻤﻨﺒعﺚ تقﺪيﺮاً لﺘﺮﻛﯿﺰ الﻐازات الﻨﺰة ﻓﻲ ﻃﺒقة الﺘﺮوبﻮﺳﻔﯿﺮ الﻮﺳﻄى
وما ﻓﻮقها ﻋلى جانﺐ الﻨهار واللﯿﻞ للﻜﻮﻛﺐ ولﻜﻨها ال تﻮﻓﺮ إال معلﻮمات قلﯿلة بﺸﺄن الﺘﺮﻛﯿﺰات قﺮب الﺴﻄﺢ.
وﻋلى الﻨقﯿﺾ ،تﻮﻓﺮ اﻷﻃﯿاف العالﯿة االﺳﺘﺒانة لﻀﻮﺀ الﺸﻤﺲ الﻤﻨعﻜﺲ مﺰيﺪاً مﻦ الﻤعلﻮمات ﻋﻦ تﺮﻛﯿﺰات
الﻐازات الﻨﺰرة قﺮب الﺴﻄﺢ ،ولﻜﻨها ال تعﻤﻞ إال ﻓﻮق نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﻤﻀاﺀ بالﺸﻤﺲ وتعﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤاداً
أﻛﺒﺮ ﻋلى أﺷﻜال ھﻨﺪﺳة اﻹﺿاﺀة والﺮؤية.
ويُﺘﻮقﻊ أن تﻈﻞ نُﻈﻢ ﺳﻮاتﻞ اﻷرصاد الﺠﻮية الﺘﺸﻐﯿلﯿة الﺴﻤة الﺮﺋﯿﺴﯿة لﻨﻈام رصﺪ الﻤﻨاخ ﻓﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة
القادر ﻋلى مﺮاقﺒة مﺆﺷﺮات الﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ مﻨاخ اﻷرض مﺮاقﺒة ال لﺒﺲ ﻓﯿها .ولﺬا ،تﺸﺠّ ﻊ الﻮﻛاالت الﺴاتلﯿة
ﻋلى اﺳﺘﺤﺪاث أدوات ﺳاتلﯿة جﺪيﺪة مﻊ مﺮاﻋاة الﺘﻄﺒﯿقات الﻤﻨاﺧﯿة؛ ومﻦ الﻼزم ﻋلى وجﮫ الﺨﺼﻮص أن
تﻜﻮن الﺮصﺪات الﺘﻲ تﺸﻤﻞ الﻄﯿﻒ الﻜهﺮومﻐﻨﻄﯿﺴﻲ بﺄﻛﻤلﮫ بﺪﺀاً مﻦ قﺮب اﻷﺷعة ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة إلى الﻤﻮجة
الﺼﻐﺮية ذات دقة ومﺪة ﻛاﻓﯿﺘﯿﻦ ،ويﻤﻜﻦ إرجاﻋها إلى الﻨﻈام الﺪولﻲ للﻮﺣﺪات ) ،(SIوأﺧﺬ ﻋﯿﻨات مﻨها لﻜﻔالة
الﺘﻤﺜﯿﻞ العالﻤﻲ مﻦ أجﻞ اﻛﺘﺸاف الﺘﻐﯿﺮ ﻋلى أقﺼﺮ نﻄاق زمﻨﻲ مﻤﻜﻦ .وﺳﯿلﺰم تﺤﺴﯿﻦ ﻛﺒﯿﺮ ،بﻤا يﺼﻞ إلى
مقﺪار ھام ،ﻓﻲ جﻮانﺐ مﻦ قﺒﯿﻞ الﻤُعا َيﺮة وﻋﺪم الﯿقﯿﻦ مﻦ أجﻞ تﻮﻓﯿﺮ رصﺪات مﻨاﺧﯿة قﻮية .ويﻤﺜﻞ تﺤﺪيﺪ
ﺧﺼاﺋﺺ اﻷدوات تﺤﺪيﺪاً صارماً وتﺤﺴﯿﻦ الﻤُعا َيﺮة قﺒﻞ الﻄﯿﺮان ﺷﺮﻃﯿﻦ مﺴﺒقﯿﻦ لﺘﺤﺴﯿﻦ تﺤﺪيﺪ ﺧﺼاﺋﺺ
الﺮصﺪات مﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪم الﯿقﯿﻦ .وﺳﺘعﺰز الﻤعايﯿﺮ الﻤﺮجعﯿة القاﺋﻤة ﻋلى الﻨﻈام الﺪولﻲ للﻮﺣﺪات ) ،(SIﺳﻮاﺀ
ﻋلى اﻷرض أو ﻓﻲ الﻤﺪار ،نﻮﻋﯿة الﺒﯿانات الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ الﻨﻈام بﺄﻛﻤلﮫ .وﺳﺘﻜﻮن إمﻜانﯿة تﺘﺒﻊ القﯿاﺳات أﺳاﺳﯿة
الﺳﺘﺨﺪام الﺮصﺪات مﻦ أجﻞ مﺮاقﺒة الﻤﻨاخ الﺘﻲ ﺳﺘﺘﻄلﺐ الﻮصﻮل إلى الﺒﯿانات اﻷولﯿة .وتلﺰم مهام مﺮجعﯿة
مﺨﺼﺼة لﺘﻮﻓﯿﺮ معايﯿﺮ بﺘﻐﻄﯿة مﻜانﯿة وزمﻨﯿة ﻛاﻓﯿة لﺮبﻂ الﺮصﺪات الﻤﺘﻔﺮقة معا ،وھﻮ ما ﺳﯿﺘﻄلﺐ
تﻨﺴﯿﻖ جهﻮد الﻮﻛاالت الﻔﻀاﺋﯿة الﺪولﯿة دﻋﻤا لﺮصﺪات نﻈام الﻤﻨاخ العالﻤﻲ .ويﺠﺐ اتﺒاع مﺒادئ مﺮاقﺒة
الﻤﻨاخ الﺨاصة بالﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ) .(GCOSويﻨﺒﻐﻲ إﻋﺪاد مﺘﻐﯿﺮات مﻨاﺧﯿة أﺳاﺳﯿة ) (ECVﻃﺒقاً
للﻤﺘﻄلﺒات الﺮﺋﯿﺴﯿة الﻤﺤﺪدة لﻤﺮاقﺒة الﻤﻨاخ .ويﻨﺒﻐﻲ أن تﺤﺪد الﻮﻛاالت الﻔﻀاﺋﯿة مهاماً بﺤﺜﯿة لﻤعالﺠة الﺜﻐﺮات
القاﺋﻤة ﻓﻲ مﺮاقﺒة الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاﺧﯿة اﻷﺳاﺳﯿة.
ومﻦ الﻼزم تعﺰيﺰ قﺪرات الﺮصﺪ لﻤﺮاقﺒة دورتﻲ الﻄاقة والﻤﯿاه الﺨاصﺘﯿﻦ باﻷرض ودورتها الﺠﯿﻮﻛﯿﻤﯿاﺋﯿة
الﺒﯿﻮلﻮجﯿة وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ تﺪﻓقات ،ومﻦ الﻼزم اﺳﺘﺤﺪاث تقﻨﯿات جﺪيﺪة لقﯿاس الﺠﻮانﺐ الﻔﯿﺰياﺋﯿة
والﻜﯿﻤﯿاﺋﯿة ذات الﺼلة ،ﻋلى الﻨﺤﻮ الﻤﻮﺛﻖ ﻓﻲ ﺧﻄة تﻨﻔﯿﺬ الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ لعام 2016
).((GCOS-200 (GOOS-214

الﺴﯿﻨاريﻮھات الﻤﺪارية
يقﯿّﺪ اﺧﺘﯿار الﻤﺪار أيﻀاً الﺮصﺪات الﺴاتلﯿة .ﻓﺘﺰايﺪ ﻋﺪد الﺪول الﺘﻲ تﻐﺰو الﻔﻀاﺀ وتﺴاھﻢ ﻓﻲ مﻜﻮّن نﻈام
الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة ﺳﯿﺘﻄلﺐ جهﺪاً للﺘﺨﻄﯿﻂ والﺘﻨﺴﯿﻖ ﻋلى مﺴﺘﻮى رﻓﯿﻊ تﻀﻄلﻊ بﮫ اللﺠﻨة الﻤعﻨﯿة
بﺴﻮاتﻞ رصﺪ اﻷرض ) (CEOSوﻓﺮيﻖ تﻨﺴﯿﻖ ﺳﻮاتﻞ اﻷرصاد الﺠﻮية ) (CGMSمﻊ مﺮاﻋاة اﺣﺘﯿاجات
الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOبهﺪف تعﻈﯿﻢ تﻜامﻞ مﺨﺘلﻒ الﺒﺮامﺞ الﺴاتلﯿة وقابلﯿﺘها للﺘﺸﻐﯿﻞ الﺒﯿﻨﻲ ،وﻛﺬلﻚ تعﻈﯿﻢ قﻮة
الﻨﻈام بﻮجﮫ ﻋام.
ونﻈام الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة ﺳﯿعﺘﻤﺪ ﻓﻲ الﻤﺴﺘقﺒﻞ ﻋلى الﻜﻮﻛﺒات الﻤﺘﺰامﻨة مﻊ الﺸﻤﺲ الﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ جﺪواھا
مﻦ الﺴﻮاتﻞ الﺜابﺘة بالﻨﺴﺒة لﻸرض والﺘﻲ تﺪور ﻓﻲ مﺪار مﻨﺨﻔﺾ ﺣﻮل اﻷرض ،وﺳﯿﺘﻀﻤﻦ أيﻀاً ما يلﻲ:
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) أ(

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

2040

مﺪارات إھلﯿلﯿﺠﯿة بﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ تﻮﻓﺮ تﻐﻄﯿة داﺋﻤة للﻤﻨاﻃﻖ القﻄﺒﯿة؛

)ب( ﺳﻮاتﻞ ذات مﺪار مﻨﺨﻔﺾ ﺣﻮل اﻷرض وذات مﯿﻞ مﻨﺨﻔﺾ أو مﺮتﻔﻊ ﻷﺧﺬ ﻋﯿﻨات ﺷاملة مﻦ الﻐﻼف
الﺠﻮي العالﻤﻲ؛
)ج(
) د(

مﻨﺼات تﺤلﻖ ﻋلى مﺴﺘﻮيات مﻨﺨﻔﻀة ،مﺜﻞ الﻤﻨﺼات ذات الﺴﻮاتﻞ الﺼﻐﯿﺮة الﺘﻲ أﻛﻮن بﻤﺜابة
مﺮﺷﺤات لﺴﺪ الﻔﺠﻮات ،أو مﻨﺼات ذات مهام مﺨﺼﺼة؛
ﻛﻮﻛﺒات ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ ﻛﻮﻛﺒات الﺴﻮاتﻞ الﻤﻜعّﺒة ) (CubeSatsالﻤﻨﺨﻔﻀة

الﺘﻜلﻔة.

ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،ﺳﺘلﺰم قﯿاﺳات مﻦ ﻛﻮﻛﺒة ﻛﺒﯿﺮة ) ً
مﺜﻼ 3 ،إلى  10ﺳﻮاتﻞ ذات مﺪارات مﻨﺨﻔﻀة بالﻨﺴﺒة
لﻸرض ،يﺤﻤﻞ ﺳاتﻞ واﺣﺪ مﻨها ﻋلى اﻷقﻞ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ) (CO2والﻤﯿﺜان ) ،(CH4وﺛﻼﺛة أو أﻛﺜﺮ
مﻦ الﺴﻮاتﻞ ذات الﻤﺪار الﺜابﺖ بالﻨﺴﺒة لﻸرض( مﻦ أجﻞ الﺤﺼﻮل ﻋلى رصﺪات قﻮية وتﺸﻐﯿلﯿة وﻛاملة
لعﻤﻮد ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن والﻤﯿﺜان بﻔﻮاصﻞ زمﻨﯿة تﺘﺮاوح مﻦ يﻮم إلى أﺳﺒﻮع ﻓﻲ جﻤﯿﻊ الﻤﻨاﻃﻖ باﺳﺘﺜﻨاﺀ
الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﻜﻮن ملﺒﺪة بالﻐﯿﻮم ﻓﻲ معﻈﻢ الﻔﺘﺮات .ومﻦ الﻤﺮجﺢ أن يﻨﺨﻔﺾ العﺪد الﻜلﻲ للﺴﻮاتﻞ الﻼزمة
باالﺳﺘعاﺿة ﻋﻦ بعﺾ الﺴﻮاتﻞ ذات الﻤﺪار الﻤﻨﺨﻔﺾ ﺣﻮل اﻷرض بﺴﻮاتﻞ ذات مﺪار مﺮتﻔﻊ ﺣﻮل اﻷرض.
وقﺪ تُﺴﺘﺨﺪم الﻤﺤﻄات الﻔﻀاﺋﯿة الﻤﺄھﻮلة ،مﻦ قﺒﯿﻞ مﺤﻄة الﻔﻀاﺀ الﺪولﯿة ) ،(ISSلﻸﻏﺮاض الﺘﻮﺿﯿﺤﯿة
وللﻤعايﺮة بالﻤﻀاھاة /الﺘﺤقﻖ مﻦ أدوات الﺴﻮاتﻞ الﺜابﺘة الﻤﺪار بالﻨﺴﺒة لﻸرض؛ ،وﻓﻲ مﻨﻄقة الﺘﺪاﺧﻞ بﯿﻦ نﻈﻢ
الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة والﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة ﺳﺘﺴاھﻢ الﺘﺤلﯿقات دون الﻤﺪارية للﻤﻨاﻃﯿﺪ أو الﻤﺮﻛﺒات الﺠﻮية
ﻏﯿﺮ الﻤﺄھﻮلة.
والقﺪرة القﻮية مﻦ الﻤﺪار الﺜابﺖ بالﻨﺴﺒة لﻸرض ﻋلى ﺣﺴﻢ الﺪورات الﻨهارية ﺳﺘﻜﻤلها رصﺪات أﻛﺜﺮ تﻮاتﺮا
مﻦ الﻤﺪارات اﻷﻛﺜﺮ انﺨﻔاﺿاً .وﺳﯿﺰيﺪ تﻨﻮع الﻤﺪارات مﻦ مﺘانة الﻨﻈام بﻮجﮫ ﻋام ولﻜﻨﮫ ﺳﯿﺘﻄلﺐ تﺸﺪيﺪا
ﺧاصاً ﻋلى إمﻜانﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ الﺒﯿﻨﻲ )ﻋلى جانﺐ مقﺪم الﺨﺪمات( والﻤﺮونة )ﻋلى جانﺐ الﻤﺴﺘﺨﺪم( .ويﻨﺒﻐﻲ
أن يﻜﻮن تﻨﻮّع مﻔاھﯿﻢ الﻤهام مﺼﺤﻮباً بﺘﻨﻮع ﻓﻲ الﻨُهﺞ الﺒﺮنامﺠﯿة .ويﻨﺒﻐﻲ أن يﺴﺘﻨﺪ الﻨﻈام العام إلى ﺳلﺴلة
مﻦ الﺒﺮامﺞ الﺴاتلﯿة الﻜﺒﯿﺮة الﻤﺘﻜﺮرة الﺘﻲ تﻮﻓﺮ أﺳاﺳاً مﺴﺘقﺮاً ومﺴﺘﺪاماً لﻔﺘﺮة زمﻨﯿة ﻃﻮيلة ،تﻜﻤلها بﺮامﺞ
ﺳاتلﯿة صﻐﯿﺮة ذات دورات أقﺼﺮ ﻋُ ﻤﺮاً ،ونﻄاق مﺤﺪود ،وﺣﻤﻮالت تﺠﺮيﺒﯿة ،وﻋﻤلﯿات أﺳﺮع وأﻛﺜﺮ مﺮونة
التﺨاذ القﺮار.
ونﻈﺮاً للﻀﻐﻂ الﻤﺘﻮاصﻞ مﻦ أجﻞ اﺳﺘﺨﺪام الﻄﯿﻒ الﻜهﺮومﻐﻨﻄﯿﺴﻲ مﻦ جانﺐ الﻜﯿانات الﺘﺠارية ،الﺳﯿﻤا
ﻷﻏﺮاض االتﺼال ،ﺳﯿلﺰم بﺬل جهﻮد مﺴﺘﻤﺮة مﻦ جانﺐ اﻷوﺳاط الﺴاتلﯿة لﺤﻤاية اﻷجﺰاﺀ الهامة مﻦ الﻄﯿﻒ
الﻜهﺮومﻐﻨﻄﯿﺴﻲ.
وتقﺘﻀﻲ الﺤاجة إلى الﺤﻔاظ ﻋلى ﺳﺠﻼت بﯿانات مﺴﺘﻤﺮة لﻸﻏﺮاض اﻵنﯿة وﻷﻏﺮاض إﻋادة الﺘﺤلﯿﻞ أن
تﻜﻮن ﺳلﺴلة الﺒﯿانات بﺄﻛﻤلها قﻮية :إذ يلﺰم وﺿﻊ ﺧﻄﻂ للﻄﻮارئ مﺴﺘﻨﺪة إلى القﺪرات الﺠﻤاﻋﯿة لﺠﻤﯿﻊ الﺪول
الﻤﺴاھﻤة الﺘﻲ تﻐﺰو الﻔﻀاﺀ مﻦ أجﻞ ﻛﻔاﺀة االﺳﺘﻤﺮارية واﻹقﻼل بﺬلﻚ مﻦ ﺧﻄﺮ وجﻮد ﺛﻐﺮات ﻓﻲ ﺳﺠﻼت
الﺒﯿانات.
2.2.3

ﺗﻄﻮّ ر الﺒﺮامﺞ الﺴاﺗلﯿة

ﻋﻨﺪ دراﺳة ﻛﯿﻒ ﺳﯿﺸﻜﻞ مﻜﻮّن نﻈام الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة رؤية الﻨﻈام  WIGOSﻓﻲ ﻋام  ،2040وُﺿعﺖ
االﻓﺘﺮاﺿات الﺘالﯿة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺘﻄﻮر الﺒﺮامﺞ الﺴاتلﯿة:
) أ(

ﺳﯿﻈﻞ نﻈام الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة يعﺘﻤﺪ ﻋلى الﻤهام الﺘﺸﻐﯿلﯿة ومهام الﺒﺤﺚ والﺘﻄﻮيﺮ ﻋلى الﺴﻮاﺀ،
ﺳاﻋﯿاً إلى تﺤقﯿﻖ أھﺪاف مﺨﺘلﻔة مﻊ وجﻮد أولﻮيات مﺨﺘلﻔة لﮫ؛

)ب( ﺳﯿﺆدي تﺰايﺪ أﻋﺪاد الﺴﻮاتﻞ والﺪول الﺘﻲ تﻐﺰو الﻔﻀاﺀ إلى زيادة تﻨﻮع مﺼادر الﺒﯿانات ،اﻷمﺮ الﺬي
ﺳﯿﺘﻄلﺐ تﺤﺴﯿﻦ الﻮﺛاﺋﻖ ،ومعالﺠة الﺒﯿانات ،وآلﯿات الﺘقﺪيﻢ اﻵنﻲ للﺒﯿانات ﻋﻨﺪ االقﺘﻀاﺀ؛

مﻜﻮّن نﻈام الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة
)ج(

2.3

13

قﯿام مﻨﺘﺪيات دولﯿة مﻦ قﺒﯿﻞ الﻔﺮيﻖ ) (CGMSواللﺠﻨة ) (CEOSبﺈتاﺣة ﻓﺮص مﻨﺘﻈﻤة ورﺳﻤﯿة لﻤعالﺠة
مﺴاﺋﻞ الﺘﺨﻄﯿﻂ الﻤﺸﺘﺮك والﺘﻨﺴﯿﻖ والﺘعاون.

وصﻒ مﻜﻮّ ن نﻈام الﺮصﺪ الفﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة

يﺘﺄلﻒ الﻤﻜﻮّن الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة الﻤقﺘﺮح مﻦ أربﻊ مﻜﻮنات ﻓﺮﻋﯿة رﺋﯿﺴﯿة .وتﻔﻲ ﺛﻼث مﻨها بﺮؤية الﻨﻈام
 WIGOSﻓﻲ ﻋام  .2040أما الﻤﻜﻮن الﻔﺮﻋﻲ الﺮابﻊ ﻓﯿﺸﻤﻞ القﺪرات واﻹمﻜانﯿات اﻹﺿاﻓﯿة الﺘﻲ قﺪ تﻨﺸﺄ ﻓﻲ
الﻤﺴﺘقﺒﻞ.
وبﺪال مﻦ تﺤﺪيﺪ ﻛﻞ مﻜﻮن ﻓﺮﻋﻲ بﺪقة ،ﱠ
ً
تﺤقﻖ تﻮازن بﯿﻦ تﻮﻓﯿﺮ الﺨﺼاﺋﺺ الﻤﺤﺪدة الﻜاﻓﯿة لﻮصﻒ نﻈام قﻮي
وقادر ﻋلى الﺼﻤﻮد ،واﺳﺘﯿعاب القﺪرات الﺠﺪيﺪة الﺘﻲ يُﺤﺘﻤﻞ أن تﻨﺸﺄ مﻦ الﻔﺮص ﻏﯿﺮ الﻤﺘﻮقعة أيﻀاً.

الﻤﻜﻮن الفﺮﻋﻲ  :1الﻨﻈام اﻷﺳاﺳﻲ ذو الﺘﺸﻜﯿﻞ الﻤﺪاري الﻤﺤﺪد ُ
ونﮭﺞ القﯿاس الﻤﺤﺪدة
-

يﻮﻓﺮ اﻷﺳاس اللﺘﺰامات اﻷﻋﻀاﺀ ،ويﻨﺒﻐﻲ أن يلﺒﻲ االﺣﺘﯿاجات الﺤﯿﻮية إلى الﺒﯿانات؛

-

يﺴﺘﻨﺪ إلى ﺧﻂ اﻷﺳاس الﺤالﻲ للﻔﺮيﻖ )) (CGMSﺧﻂ اﻷﺳاس للﻔﺮيﻖ ) – (CGMSإﺳهامات مﺴﺘﺪامة ﻓﻲ
الﻨﻈام العالﻤﻲ للﺮصﺪ ،اﻋﺘﻤﺪتﮫ الﺪورة الﺴادﺳة واﻷربعﻮن للﻔﺮيﻖ ) (CGMSﻓﻲ بﻨﻐالﻮرو ،ﺣﺰيﺮان/
يﻮنﯿﻮ  ،CGMS/DOC/18/1028862, v.1 ،2018بﺘاريﺦ  20ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ  ،(2018ولﻜﻨﮫ ذو
تﻐﻄﯿة )ﻋالﻤﯿة( مﻨﺘﺸﺮة بالﻜامﻞ ،وقﺪرات بلﻐﺖ مﺮﺣلة الﻨﻀﺞ ﺣﺪيﺜاً.

الﻤﻜﻮن الفﺮﻋﻲ  :2الﻨﻈام اﻷﺳاﺳﻲ ذو الﺘﺸﻜﯿﻞ الﻤﺪاري الﻤفﺘﻮح والﻤﺮونة لﺘﺤﺴﯿﻦ الﺘﻨفﯿﺬ إلﻰ
الﺤﺪ اﻷمﺜﻞ
-

يﺸﻜﻞ اﻷﺳاس لﻤﺴاھﻤات أﻋﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﻤﻔﺘﻮﺣة ،ويﺤقﻖ اﻷھﺪاف الﻤﻨﺸﻮدة بﺸﺄن

الﺒﯿانات.

الﻤﻜﻮن الفﺮﻋﻲ  :3أجﮭﺰة ﻛﺸﻒ الﻤﺴار الﺘﺸﻐﯿلﻲ واﻷجﮭﺰة اﻹيﻀاحﯿة للﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا والعلﻮم
-

تلﺒﯿة اﺣﺘﯿاجات الﺒﺤﺚ

والﺘﻄﻮيﺮ.

الﻤﻜﻮن الفﺮﻋﻲ  :4القﺪرات اﻹﺿاﻓﯿة
-

يﺸﻤﻞ الﻤﺴاھﻤات اﻹﺿاﻓﯿة مﻦ أﻋﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوأيﻀاً مﻦ القﻄاﻋات اﻷﻛاديﻤﯿة والقﻄاع
الﺨاص.

وال يعﻨﻲ تقﺴﯿﻢ قﺪرات الﺮصﺪ إلى أربعة مﻜﻮنات ﻓﺮﻋﯿة أن ھﻨاك أولﻮيات مﺘﺘالﯿة ،أي أنﮫ لﯿﺲ مﻦ الﻤﺘﻮقﻊ
أن تﺘﺤقﻖ بالﻀﺮورة نﻈﻢ الﻤﻜﻮن الﻔﺮﻋﻲ  1قﺒﻞ معالﺠة ﻋﻨاصﺮ الﻤﻜﻮنات الﻔﺮﻋﯿة اﻷﺧﺮى.
والﺸﻲﺀ الﺮﺋﯿﺴﻲ الﺬي يﻤﯿّﺰ بﯿﻦ الﻤﻜﻮنات الﻔﺮﻋﯿة ھﻮ الﻤﺴﺘﻮى الﺤالﻲ لﺘﻮاﻓﻖ اﻵراﺀ بﺸﺄن نهﺞ القﯿاس
اﻷمﺜﻞ ،والﺳﯿﻤا الﻨﻀﺞ الﻤُﺜﺒﺖ لﺬلﻚ الﻨهﺞ :ﻓهﻨاك تﻮاﻓﻖ آراﺀ أقﻮى ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بقﺪرة الﻤﻜﻮن الﻔﺮﻋﻲ 1
ً
مقارنة بالﻤﻜﻮن الﻔﺮﻋﻲ  ،2وما إلى ذلﻚ .ومﻦ الﻤﺮجﺢ تﻐﯿﺮ الﺤﺪود بﯿﻦ الﻤﻜﻮنات الﻔﺮﻋﯿة بﻤﺮور الﻮقﺖ،
ﺣﯿﺚ إن بعﺾ القﺪرات الﻤﺬﻛﻮرة ﺣالﯿاً ﻓﻲ الﻤﻜﻮن الﻔﺮﻋﻲ  2قﺪ تﻨﺘقﻞ إلى الﻤﻜﻮن الﻔﺮﻋﻲ ً 1
مﺜﻼ.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام
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الﺠﺪول  - 2الﻨﻈام اﻷﺳاﺳﻲ ذو الﺘﺸﻜﯿﻞ الﻤﺪاري الﻤﺤﺪد ُ
ونﮭﺞ القﯿاس الﻤﺤﺪدة )الﻤﻜﻮن الفﺮﻋﻲ
اﻷدوات

(1

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة

الﻜﻮﻛﺒة الﺮﺋﯿﺴﯿة الﺜابﺘة الﻤﺪار بالﻨﺴﺒة لألرض الﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭا ﺧﻤﺴة ﺳﻮاﺗﻞ ﻋلﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻐﻄﯿة ﻛاملة لألرض

ﻛﻤﯿة الﺴُ ﺤﺐ ،ونﻮﻋها ،ودرجة الﺤﺮارة ﻓﻲ قﻤﻢ الﺴُ ﺤﺐ؛ والﺮياح )مﻦ ﺧﻼل تﺘﺒّﻊ الﺴُ ﺤﺐ وﺧﺼاﺋﺺ بﺨار الﻤاﺀ(؛ ودرجة ﺣﺮارة
مهﻤة تﺼﻮيﺮ باﻷﺷعة الﻤﺮﺋﯿة /اﻷﺷعة تﺤﺖ
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ /اﻷرض؛ والهﻄﻮل؛ والهﺒاﺀ الﺠﻮي؛ والﻐﻄاﺀ الﺠلﯿﺪي والﺜلﺠﻲ؛ والﺒﯿاض؛ واﺳﺘقﺮار اﻷﺣﻮال الﺠﻮية؛ وﺧﺼاﺋﺺ
الﺤﻤﺮاﺀ مﺘعﺪد اﻷﻃﯿاف مﻊ دورات تﻜﺮار
الﺤﺮاﺋﻖ؛ والﺮماد الﺒﺮﻛانﻲ؛ والعﻮاصﻒ الﺮملﯿة والﺘﺮابﯿة؛ والﺤﻤْﻞ الﺤﺮاري )الﺠﻤﻊ ما بﯿﻦ الﺘﺼﻮيﺮ الﻤﺘعﺪد اﻷﻃﯿاف وبﯿانات
ﺳﺮيعة
مﺴابﯿﺮ اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ(
الﻤﺴابﯿﺮ الﻄﯿﻔﯿة الﻔاﺋقة باﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ درجة ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي ،ورﻃﻮبﺘﮫ؛ والﺮياح )مﻦ ﺧﻼل تﺘﺒّﻊ الﺴُ ﺤﺐ وﺳﻤات بﺨار الﻤاﺀ(؛ وﺳﻤات الﻨﻄاق الﻤﺘﻮﺳﻂ الﺴﺮيعة
الﺘﻄﻮر؛ ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ /اﻷرض؛ وﻛﻤﯿة الﺴُ ﺤﺐ ودرجة الﺤﺮارة ﻓﻲ قﻤﻢ الﺴُ ﺤﺐ؛ وتﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي )اﻷھﺒاﺀ
الﺠﻮية ،واﻷوزون ،وﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري ،والﻐازات الﻨﺰرة(
الﺒﺮق الﻜلﻲ )وبﺨاصة مﻦ ﺳﺤاب إلى ﺳﺤاب( ،وبﺪاية الﺤﻤْﻞ الﺤﺮاري وﺷﺪتﮫ ،ودورة ﻋُ ﻤﺮ نﻈﻢ الﺤﻤْﻞ الﺤﺮاري ،وإنﺘاج أﻛاﺳﯿﺪ
أجهﺰة رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ الﺒﺮق
الﻨﯿﺘﺮوجﯿﻦ )(NOx
اﻷوزون ،والﻐازات الﻨﺰرة ،والهﺒاﺀ الﺠﻮي ،والﺮﻃﻮبة ،وارتﻔاع قﻤﻢ الﺴُ ﺤﺐ
مﺴابﯿﺮ اﻷﺷعة ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة /اﻷﺷعة
الﻤﺮﺋﯿة /اﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ
الﺤﻤﺮاﺀ )(UV/VIS/NIR

ﺳﻮاﺗﻞ الﻜﻮﻛﺒة اﻷﺳاﺳﯿة الﻤﺘﺰامﻨة مع الﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛة مﺴﺘﻮيات مﺪارية )صﺒاحاً ،وبعﺪ الﻈﮭﺮ ،وﻓﻲ الﺼﺒاح

الﺒاﻛﺮ(

الﻤﺴابﯿﺮ الﻄﯿﻔﯿة الﻔاﺋقة باﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ درجة ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي ورﻃﻮبﺘﮫ؛ ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ/اﻷرض؛ وﻛﻤﯿة الﺴُ ﺤﺐ ،ومﺤﺘﻮاھا الﻤاﺋﻲ ودرجة الﺤﺮارة ﻓﻲ
قﻤﻢ الﺴُ ﺤﺐ؛ والهﻄﻮل؛ وتﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي )اﻷھﺒاﺀ الﺠﻮية ،واﻷوزون ،وﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري ،والﻐازات الﻨﺰرة(
مﺴابﯿﺮ الﻤﻮجات الﺼﻐﺮية )(MW
أجهﺰة تﺼﻮيﺮ باﻷﺷعة الﻤﺮﺋﯿة/اﻷﺷعة تﺤﺖ
الﺤﻤﺮاﺀ؛ وتﺤقﯿﻖ نﻄاق نهار /لﯿﻞ
أجهﺰة تﺼﻮيﺮ باﻷﺷعة الﺼﻐﺮية
مقايﯿﺲ الﺘﺸﺘﺖ

ﻛﻤﯿة الﺴُ ﺤﺐ ،ونﻮﻋها ،ودرجة الﺤﺮارة ﻓﻲ قﻤﻢ الﺴُ ﺤﺐ؛ والﺮياح )مﻦ ﺧﻼل تﺘﺒّﻊ الﺴُ ﺤﺐ وﺧﺼاﺋﺺ بﺨار الﻤاﺀ(؛ ودرجة ﺣﺮارة
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ /اﻷرض؛ والهﻄﻮل؛ وﺧﻮاص اﻷھﺒاﺀ الﺠﻮية؛ والﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ والﺠلﯿﺪي )الﺒﺤﺮي(؛ وتﻮزيﻊ تﺪﻓﻖ الﺠلﯿﺪ؛ والﻐﻄاﺀ
الﻨﺒاتﻲ؛ والﺒﯿاض؛ واﺳﺘقﺮار الﻐﻼف الﺠﻮي؛ والﺮماد الﺒﺮﻛانﻲ؛ والعﻮاصﻒ الﺮملﯿة والﺘﺮابﯿة؛ وبﺪاية الﺤﻤْﻞ الﺤﺮاري
رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي وتﺮﻛﯿﺰھا والﺒارامﺘﺮات الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻨها )مﻦ قﺒﯿﻞ ﺣﺮﻛة الﺠلﯿﺪ(؛ والعﻤﻮد الﻜلﻲ لﺒﺨار الﻤاﺀ؛ وأنﻤاط بﺨار الﻤاﺀ؛
والهﻄﻮل؛ وﺳﺮﻋة رياح ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ]واتﺠاھها[؛ والﻤاﺀ الﺴاﺋﻞ ﻓﻲ الﺴُ ﺤﺐ؛ ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ /اﻷرض؛ ورﻃﻮبة الﺘﺮبة؛
والﺜلﺞ اﻷرﺿﻲ
ﺳﺮﻋة رياح ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ واتﺠاھها؛ واﻹجهاد الﺴﻄﺤﻲ؛ والﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي؛ ورﻃﻮبة الﺘﺮبة؛ ورقعة الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ والﻤﻜاﻓﺊ الﻤاﺋﻲ
للﺜلﺞ )(SWE

مﻜﻮّن نﻈام الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة
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الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة

اﻷدوات

الﺴﻮاﺗﻞ الﻤﺘﺰامﻨة مع الﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛة أوﻗات ﻋﺒﻮر إﺿاﻓﯿة لﺨﻂ اﻻﺳﺘﻮاﺀ ،مﻦ أجﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ القﻮة وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻮﻗﯿﺖ أﺧﺬ العﯿﻨات ﻻﺳﯿﻤا لﻤﺮاﻗﺒة الﮭﻄﻮل
اﻷدوات الﻤﻮجﻮدة ﻋلﻰ ﺳﻮاﺗﻞ أﺧﺮى ﻓﻲ مﺪار مﻨﺨفﺾ حﻮل اﻷرض

مقايﯿﺲ ارتﻔاع رادارات الﺮقعة العﺮيﻀة
ومقايﯿﺲ ارتﻔاع الﻤﺪار الﻤﺮتﻔﻊ والﻤاﺋﻞ
والﺒالﻎ الﺪقة
أجهﺰة تﺼﻮيﺮ باﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ ﺛﻨاﺋﯿة
الﺰاوية
أجهﺰة تﺼﻮيﺮ بالﻤﻮجات الﺼﻐﺮية لﺪرجة
الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة
أجهﺰة تﺼﻮيﺮ بالﻤﻮجات الﺼﻐﺮية الﻤﻨﺨﻔﻀة
الﺘﺮدد
مﺴابﯿﺮ الﻄﺒقة العلﯿا مﻦ الﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮ
والﻤﯿﺰوﺳﻔﯿﺮ ﻋﺒﺮ الﻤﺴار بالﻤﻮجات الﺼﻐﺮية
مﺴابﯿﺮ اﻷﺷعة ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة /اﻷﺷعة
الﻤﺮﺋﯿة /اﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ
الﺤﻤﺮاﺀ ) ،(UV/VIS/NIRوالﻨﻈﯿﺮ ،والﺤاﻓة
رادارات الهﻄﻮل ورادارات الﺴﺤﺐ

مﺴﺒار وأجهﺰة تﺼﻮيﺮ بالﻤﻮجات الﺼﻐﺮية
ﻓﻲ الﻤﺪارات الﻤاﺋلة
مقايﯿﺲ اﻹﺷعاع ذات الﻨﻄاق العﺮيﺾ
الﻤُعايَﺮة معايﺮة مﻄلقة ،ومقايﯿﺲ إﺷعاع
الﺴﻄﻮع الﺸﻤﺴﻲ الﻜلﻲ ) (TSIوالﺴﻄﻮع
الﺸﻤﺴﻲ الﺴﻄﺤﻲ )(SSI
االﺣﺘﺠاب الﺮاديﻮي العالﻤﻲ للﺴﻮاتﻞ ﻷﻏﺮاض
الﻤﻼﺣة )) (GNSSالﻜﻮﻛﺒة اﻷﺳاﺳﯿة(
أجهﺰة الﻨﻄاق الﻀﯿﻖ أو ﻓﻮق الﻄﯿﻔﻲ
أجهﺰة تﺼﻮيﺮ ﻋالﯿة االﺳﺘﺒانة مﺘعﺪدة الﻄﯿﻒ
باﻷﺷعة الﻤﺮﺋﯿة /اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ

ﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﯿة ﺳﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات؛ ومﺴﺘﻮى الﺒﺤﺮ؛ وارتﻔاع أمﻮاج الﻤﺤﯿﻄات؛ ومﺴﺘﻮيات الﺒﺤﯿﺮات؛ وﺧﺼاﺋﺺ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
واﻷرﺿﻲ ،والﺜلﻮج ﻋلى الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي

درجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ )بﺠﻮدة مﺮاقﺒة الﻤﻨاخ(؛ واﻷھﺒاﺀ الﺠﻮية؛ وﺧﻮاص الﺴُ ﺤﺐ
درجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ )ﻛاﻓة أنﻮاع

الﻄقﺲ(

رﻃﻮبة الﺘﺮبة ،وملﻮﺣة الﻤﺤﯿﻄات ،ورياح ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،ورقعة الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ ،والﻤﻜاﻓﺊ الﻤاﺋﻲ للﺜلﺞ

)(SWE

مﻼمﺢ درجات ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي ﻓﻲ الﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮ والﻤﯿﺰوﺳﻔﯿﺮ
تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي )اﻷوزون ،والهﺒاﺀ الﺠﻮي ،والﻐازات

الﺘﻔاﻋلﯿة(

الهﻄﻮل )الﺴاﺋﻞ والﺼلﺐ( ،وﻃﻮر الﺴُ ﺤﺐ ،وارتﻔاع قﻤﻢ الﺴﺤﺐ ،وتﻮزيﻊ جﺴﯿﻤات الﺴﺤﺐ ومقﺪارھا وﺳﻤاتها ،والهﺒاﺀ الﺠﻮي،
والﻐﺒار ،والﺮماد الﺒﺮﻛانﻲ
العﻤﻮد الﻜلﻲ لﺒﺨار الﻤاﺀ؛ والهﻄﻮل؛ وﺳﺮﻋة رياح ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ]واتﺠاھها[؛ والﻤاﺀ الﺴاﺋﻞ ﻓﻲ الﺴﺤﺐ؛ ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ/
اﻷرض؛ ورﻃﻮبة الﺘﺮبة
تﺪﻓﻖ اﻹﺷعاع العﺮيﺾ الﻨﻄاق؛ ومﯿﺰانﯿة إﺷعاع اﻷرض؛ واﻹﺷعاع الﺸﻤﺴﻲ الﻜلﻲ؛ واﻹﺷعاع الﺸﻤﺴﻲ الﻄﯿﻔﻲ

درجة ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي ورﻃﻮبﺘﮫ؛ وﻛﺜاﻓة اﻹلﻜﺘﺮون اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮي ،ومﺤﺘﻮى اﻹلﻜﺘﺮون الﻜلﻲ اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮي الﺴﻤﺘﻲ والﻤاﺀ
الﻜلﻲ القابﻞ للهﻄﻮل
لﻮن الﻤﺤﯿﻄات؛ والﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ )بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺤﺘﺮقة(؛ وﺧﻮاص الهﺒاﺀ الﺠﻮي؛ وﺧﻮاص الﺴﺤﺐ؛ والﺒﯿاض
اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ،والﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ؛ ومﺮاقﺒة الﻔﯿﻀانات واالنهﯿارات اﻷرﺿﯿة؛ وتﻮزيﻊ الﺠلﯿﺪ الﻄاﻓﻲ؛ ورقعة /تﺮﻛﯿﺰ الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي ،ورقعة الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ وﺧﻮاصها؛ والﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

اﻷدوات
أجهﺰة الﺘﺼﻮيﺮ ومقايﯿﺲ االرتﻔاع مﻦ ﻃﯿﻒ
الﺮادار ذي الﻔﺘﺤة الﺘﺮﻛﯿﺒﯿة )(SAR
مهام قﯿاس الﺠاذبﯿة

الﻤﮭام اﻷﺧﺮى
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الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
ﺣالة الﺒﺤﺮ ،وارتﻔاع ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وﺣﺮﻛة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،وتﺼﻨﯿﻒ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،وھﻨﺪﺳة الﺠلﯿﺪ الﻄاﻓﻲ ،والﺼﻔﺤات الﺠلﯿﺪية،
ورﻃﻮبة الﺘﺮبة ،والﻔﯿﻀانات ،والﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة
الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة ،واﻷوقﯿانﻮﻏﺮاﻓﯿا ،والﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية والﺜلﺠﯿة
تﺪﻓﻖ الﺠﺴﯿﻤات وﻃﯿﻒ ﻃاقﺘها ومﺠالها الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ )العﻮاصﻒ اﻹﺷعاﻋﯿة ،والعﻮاصﻒ الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة

اﻷرﺿﯿة(

جﺴﯿﻤات بﻼزما الﺮياح الﺸﻤﺴﯿة الﻤﻮقعﯿة
وﻃاقﺘها ،والﻤﺠال الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ ،ﻋﻨﺪ الﻨقﻄة L1
الﺘﺼﻮيﺮ الﺸﻤﺴﻲ وﻃﯿﻒ الﻤﻮجات الﺮاديﻮية )اﻛﺘﺸاف ﻋﻤلﯿات قﺬف ﻛلﻲ إﻛلﯿلﻲ ومﺮاقﺒة الﻨﺸاط الﺸﻤﺴﻲ(
جهاز تﺼﻮيﺮ اﻹﻛلﯿﻞ الﺸﻤﺴﻲ والﻄﯿﻒ
اﻹﺷعاﻋﻲ ،ﻋﻨﺪ الﻨقﻄة L1
تﺪﻓﻖ الﺠﺴﯿﻤات الﻨﺸﻄة وﻃﯿﻒ ﻃاقﺘها ،والﻤﺠال الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ اﻷرﺿﻲ )العﻮاصﻒ اﻹﺷعاﻋﯿة ،والعﻮاصﻒ الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة اﻷرﺿﯿة(
مﺴابﯿﺮ الﺒﻼزما الﻤﻮقعﯿة ،ومقايﯿﺲ ﻃﯿﻒ
الﺠﺴﯿﻤات الﻨﺸﻄة ،والﻤقايﯿﺲ الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة
ﻋﻨﺪ الﻤﺪار الﺜابﺖ بالﻨﺴﺒة لﻸرض )(GEO
والﻤﺪار الﻤﻨﺨﻔﺾ ﺣﻮل اﻷرض )،(LEO
والﻤﺠال الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ ﻋﻨﺪ الﻤﺪار الﺜابﺖ بالﻨﺴﺒة
لﻸرض )(GEO
تﺪﻓﻖ اﻷﺷعة الﺴﯿﻨﯿة الﺸﻤﺴﯿة )الﺘﻮھﺞ الﺸﻤﺴﻲ(
مﻄﯿاف اﻷﺷعة الﺴﯿﻨﯿة ﻓﻲ مﺪار ﺛابﺖ بالﻨﺴﺒة
لﻸرض )(GEO
الﻤعايﯿﺮ الﻤﺮجعﯿة للقﯿاس ﻓﻲ الﻤﺪار مﻦ أجﻞ
الﻤُعايَﺮة الﻤﻄلقة باﻷﺷعة الﻤﺮﺋﯿة /اﻷﺷعة
القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ )،(VIS/NIR
واﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ ) ،(IRوالﻤﻮجات
الﺼﻐﺮية )(MW

الﺠﺪول  - 3الﻨﻈام اﻷﺳاﺳﻲ ذو الﺘﺸﻜﯿﻞ الﻤفﺘﻮح الﻤﺪار والﻤﺮونة لﺘعﺰيﺰ الﺘﻨفﯿﺬ إلﻰ الﺤﺪ اﻷمﺜﻞ )الﻤﻜﻮن الفﺮﻋﻲ
اﻷدوات
مهام انعﻜاس الﻨﻈام العالﻤﻲ للﺴﻮاتﻞ
ﻷﻏﺮاض الﻤﻼﺣة ) ، (GNSS-Rوالﻤﻮجات
الﺼﻐﺮية ) (MWالﺴلﺒﯿة ،والﺮادار ذو الﻔﺘﺤة
الﺘﺮﻛﯿﺒﯿة )(SAR

(2

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
ﺣالة الﺮياح والﺒﺤﺮ الﺴﻄﺤﯿة ،وتﻐﯿﺮات /انﺼهار الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة ،وقﯿاس ارتﻔاع الﺼﻔﺤات الﺠلﯿﺪية ذات الﺘﺒايﻨات ﻓﻲ تﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه
اﻷرﺿﯿة ،وﻋﻤﻖ الﺜلﺞ ،والﻤﻜاﻓﺊ الﻤاﺋﻲ للﺜلﺞ ) ،(SWEورﻃﻮبة الﺘﺮبة
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اﻷدوات
لﯿﺪار )جهاز دوبلﺮ ومقﯿاس الﺘﺸﺘﺖ الﻤﺮتﺪ ذو
تﺮدد ﺛﻨاﺋﻲ /ﺛﻼﺛﻲ(
لﯿﺪار )ﻃﻮل مﻮجﻲ ) (1إﺿاﻓة إلى الﻤهام
الﺮادارية الﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ الﻤﻜﻮن الﻔﺮﻋﻲ (1
القﯿاس الﺮاداري الرتﻔاع الﺘﺪاﺧﻞ
الﺘﺼﻮيﺮ بالﻤﻮجات دون الﻤللﯿﻤﺘﺮية
الﺘﺤلﯿﻞ الﻄﯿﻔﻲ للﺘﺼﻮيﺮ باﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ
اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ واﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ
القﺼﯿﺮة الﻤﻮجة )(NIR/SWIR
أجهﺰة لﯿﺪار الﻐازات الﻨﺰرة
مقايﯿﺲ اﻹﺷعاع الﻤﺘعﺪدة الﺰوايا والﻤﺘعﺪدة
االﺳﺘقﻄاب
الﺮادار ذو الﻔﺘﺤة الﺘﺮﻛﯿﺒﯿة ) (SARالﻤﺘعﺪد
االﺳﺘقﻄاب ،واﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ للﺴﺒﺮ
الﻄﯿﻔﻲ الﻔاﺋﻖ
ﻛﻮﻛﺒة الﺴﺒﺮ بالﻤﻮجات الﺼﻐﺮية ) (MWبﺘﺮدد
زمﻨﻲ مﺮتﻔﻊ
مﺴابﯿﺮ الﺤاﻓة باﻷﺷعة ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة )/(UV
اﻷﺷعة الﻤﺮﺋﯿة ) /(VISاﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ
اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ ) /(NIRاﻷﺷعة تﺤﺖ
الﺤﻤﺮاﺀ ) /(IRالﻤﻮجات الﺼﻐﺮية )(MW
الﻤهﻤة الﺨاصة باﻷﺷعة الﻤﺮﺋﯿة/اﻷﺷعة
القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ  /اﻷﺷعة
تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ القﺼﯿﺮة الﻤﻮجة /اﻷﺷعة تﺤﺖ
الﺤﻤﺮاﺀ ) (VIS/NIR/SWIR/IRللﺘﻐﻄﯿة القﻄﺒﯿة
الﻤﺘﻮاصلة )القﻄﺐ الﺸﻤالﻲ وأنﺘارﻛﺘﯿﻜا(

مﻜﻮّن نﻈام الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
قﯿاس اتﺠاه الﺮياح والهﺒاﺀ الﺠﻮي
ﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،وﻋﻤﻖ الﺜلﺞ )ﻓقﻂ إذا ﻛانﺖ دقة الﺘﻮجﯿﮫ مﻨﻀﺒﻄة

جﺪاً(

بارامﺘﺮات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،والﺠﺰﺀ الﻈاھﺮ /الﺠﺰﺀ الﻈاھﺮ مﻦ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
الﺒارامﺘﺮات الﻔﯿﺰياﺋﯿة الﺪقﯿقة للﺴﺤﺐً ،
مﺜﻼ ﻃﻮر الﺴُ ﺤﺐ
ﺧﺮاﺋﻂ ﺛﻨاﺋﯿة اﻷبعاد مﻀﺒﻮﻃة مﻜانﯿاً لﺜانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ) (CO2والﻤﯿﺜان ) (CH4وأﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ) (COﻓﻮق نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة
الﻤﻀاﺀ بالﺸﻤﺲ
ﻋﻤﻮد ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن )  (COوالﻤﯿﺜان ) ً (CH
لﯿﻼ وﻓﻲ الﺸﺘاﺀ ﻋلى ﺧﻄﻮط العﺮض العلﯿا
4
2
ﺧﻮاص الهﺒاﺀ الﺠﻮي ،ومﯿﺰانﯿة اﻹﺷعاع
صﻮر ﻋالﯿة االﺳﺘﺒانة لﻸرض والﻤﺤﯿﻄات ورقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي وأنﻮاع الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
درجة ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي ورﻃﻮبﺘﮫ ورياﺣﮫ؛ ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ /اﻷرض؛ ومقﺪار الﺴُ ﺤﺐ ،ومﺤﺘﻮاھا الﻤاﺋﻲ ودرجة
ﺣﺮارة أقﺼى ارتﻔاع؛ وتﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي )اﻷھﺒاﺀ الﺠﻮية ،واﻷوزون ،والﻐازات الﻨﺰرة(
اﻷوزون ،والﻐازات الﻨﺰرة الﺘﻔاﻋلﯿة ،وﺧﻮاص الهﺒاﺀ الﺠﻮي ،والﺮﻃﻮبة ،وارتﻔاع قﻤﻢ الﺴﺤاب

ﺣﺮﻛة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،ونﻮع الﺠلﯿﺪ؛ ومقﺪار الﺴﺤﺐ ،وارتﻔاع /درجة ﺣﺮارة قﻤﻢ الﺴﺤﺐ؛ والﻔﯿﺰياﺀ الﺪقﯿقة للﺴﺤﺐ ،والﺮياح
)مﻦ ﺧﻼل تﺘﺒّﻊ ﺳﻤات الﺴﺤﺐ وبﺨار الﻤاﺀ(؛ وﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري وﻏﯿﺮھا مﻦ الﻐازات الﻨﺰرة ،ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ
الﺒﺤﺮ /اﻷرض؛ والهﻄﻮل؛ واﻷھﺒاﺀ الﺠﻮية؛ والﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ؛ والﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ؛ والﺒﯿاض؛ واﺳﺘقﺮار الﻐﻼف الﺠﻮي؛ والﺤﺮاﺋﻖ؛
والﺮماد الﺒﺮﻛانﻲ

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام
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الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
الﻨﺸاط الﺸﻤﺴﻲ )اﻛﺘﺸاف الﺘﻮھﺠات الﺸﻤﺴﯿة ،وﻋﻤلﯿات القﺬف الﻜﺘلﻲ اﻹﻛلﯿلﻲ والﻈﻮاھﺮ الﺴﻼﺋﻒ(؛ والﻨﺸاط الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ اﻷرﺿﻲ

اﻷدوات
جهاز رﺳﻢ الﺘﻐﯿﺮات الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة الﺸﻤﺴﯿة،
والﺘﺼﻮيﺮ الﺸﻤﺴﻲ باﻷﺷعة ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة/
اﻷﺷعة الﺴﯿﻨﯿة ) (EUV/Xواﻹﺷعاع الﺸﻤﺴﻲ
باﻷﺷعة  ،EUV/Xﻋلى ﻛﻞ مﻦ ﺧﻂ اﻷرض -
الﺸﻤﺲ وﺧارج ذلﻚ الﺨﻂ
الﺮياح الﺸﻤﺴﯿة؛ والﺠﺴﯿﻤات الﻨﺸﻄة؛ والﻤﺠال الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ بﯿﻦ الﻜﻮاﻛﺐ؛ والﻨﺸاط الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ اﻷرﺿﻲ
الﺮياح الﺸﻤﺴﯿة ﻓﻲ الﺒﻼزما الﻤﻮقعﯿة
والﺠﺴﯿﻤات الﻨﺸﻄة والﻤﺠال الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ لﺨﻂ
اﻷرض  -الﺸﻤﺲ
تﺼﻮيﺮ الﻐﻼف الﺸﻤﺴﻲ )اﻛﺘﺸاف ومﺮاقﺒة ﻋﻤلﯿات القﺬف الﻜﺘلﻲ اﻹﻛلﯿلﻲ الﻤﺘﺠهة إلى اﻷرض(
جهاز تﺼﻮيﺮ اﻹﻛلﯿﻞ الﺸﻤﺴﻲ وتﺼﻮيﺮ
الﻐﻼف الﺸﻤﺴﻲ ﻋلى ﻛﻞ مﻦ ﺧﻂ اﻷرض
 الﺸﻤﺲ وﺧارج ذلﻚ الﺨﻂ ) ًمﺜﻼ ﻋﻨﺪ
الﻨقﻄة (L5
تﺪﻓﻖ الﺠﺴﯿﻤات الﻨﺸﻄة ،وﻃﯿﻒ الﻄاقة ،والﻤﺠال الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ اﻷرﺿﻲ )العاصﻔة اﻹﺷعاﻋﯿة ،والعﻮاصﻒ الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة اﻷرﺿﯿة(
الﺠﺴﯿﻤات الﻨﺸﻄة الﺨاصة بالﻐﻼف الﺠﻮي
الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ والﻤقايﯿﺲ الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة

الﺠﺪول  - 4أجﮭﺰة ﻛﺸﻒ الﻤﺴار الﺘﺸﻐﯿلﻲ ،وأجﮭﺰة الﺒﯿانات اﻹيﻀاحﯿة الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة والعلﻤﯿة )الﻤﻜﻮن الفﺮﻋﻲ
اﻷدوات
الﻜﻮﻛﺒة اﻹﺿاﻓﯿة لﻼﺣﺘﺠاب الﺮاديﻮي للﻨﻈام
 GNSSمﻦ أجﻞ تعﺰيﺰ ﻋﻤلﯿات ﺳﺒﺮ الﻐﻼف
الﺠﻮي /اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮ )بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ قﯿاس
اﻹﺷعاع االﺳﺘقﻄابﻲ( ،بﻤا يﺸﻤﻞ االﺣﺘﺠاب
اﻹﺷعاﻋﻲ ﻓﻲ الﻤﺪار الﻤﻨﺨﻔﺾ ﺣﻮل اﻷرض
) (LEOلﺘﺤﺴﯿﻦ الﺘﺮددات اﻹﺿاﻓﯿة مﻦ أجﻞ
ﺳﺒﺮ الﻐﻼف الﺠﻮي
الﻤقﯿاس الﻄﯿﻔﻲ باﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة
تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ )(NIR
لﯿﺪار االمﺘﺼاص الﺘﻔاﺿلﻲ )(DIAL
رادار ولﯿﺪار لﺮﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ للﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ
أجهﺰة اﺳﺘﺸعار ﻃﯿﻔﻲ ﻓاﺋقة بالﻤﻮجات
الﺼﻐﺮية

(3

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
درجة ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي ورﻃﻮبﺘﮫ؛ واﻛﺘﺸاف الهﻄﻮل؛ وﻛﺜاﻓة اﻹلﻜﺘﺮون اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮي ،ومﺤﺘﻮى اﻹلﻜﺘﺮون الﻜلﻲ
اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮي ﻓﻲ الﺴﻤﺖ ،والﻤاﺀ الﻜلﻲ القابﻞ للهﻄﻮل

الﻀﻐﻂ الﺴﻄﺤﻲ ،وارتﻔاع قﻤﻢ الﺴﺤاب ،وﺧﻮاص الهﺒاﺀ الﺠﻮي )الﺴُ ﻤﻚ،

واالرتﻔاع(

ﺳﻤات رﻃﻮبة الﻐﻼف الﺠﻮي
بارامﺘﺮات الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ،والﻜﺘلة اﻷﺣﯿاﺋﯿة اﻷرﺿﯿة
درجة ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي ورﻃﻮبﺘﮫ ورياﺣﮫ ،ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ /اﻷرض؛ ومقﺪار الﺴُ ﺤﺐ ،والﻤﺤﺘﻮى الﻤاﺋﻲ للﺴﺤﺐ
ودرجة الﺤﺮارة ﻓﻲ قﻤﻢ الﺴﺤﺐ؛ وتﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي )اﻷھﺒاﺀ الﺠﻮية ،واﻷوزون ،والﻐازات الﻨﺰرة(
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اﻷدوات

جهاز الﺴﺒﺮ الﻄﯿﻔﻲ الﻔاﺋﻖ باﻷﺷعة ﻓﻮق
الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة /اﻷﺷعة القﺮيﺒة مﻦ اﻷﺷعة تﺤﺖ
الﺤﻤﺮاﺀ )(UV/NIR
تﺼﻮيﺮ الﻤﺠال الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ لﻺﻛلﯿﻞ الﺸﻤﺴﻲ،
والﺮياح الﺸﻤﺴﯿة ﻓﯿﻤا يﺘﺠاوز الﻨقﻄة L1
الﺘﺼﻮيﺮ الﻄﯿﻔﻲ باﻷﺷعة ﻓﻮق الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة
) ً
مﺜﻼ الﻤﺪار الﺜابﺖ بالﻨﺴﺒة لﻸرض )،(GEO
والﻤﺪار اﻹھلﯿلﯿﺠﻲ بﺪرجة مﺮتﻔعة )،(HEO
والﻤﺪار الﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮل اﻷرض )،(MEO
والﻤﺪار الﻤﻨﺨﻔﺾ ﺣﻮل اﻷرض )((LEO
مقﯿاس ﻃﯿﻔﻲ ﻛﺘلﻲ مﺤايﺪ وأيﻮنﻲ
أجهﺰة قﯿاس الﺘﺴارع الﻜﺘلﻲ
أدوات مﺼ ّﻐﺮة ﻋلى ﺳﻮاتﻞ مﺘﻨاھﯿة الﺼﻐﺮ

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
تﯿارات ﺳﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات وﻋﻤﻖ الﻄﺒقات الﻤﺘﻔاوت
قﯿاﺳات ﻋالﯿة االﺳﺘﺒانة للﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة وﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﯿا الﻤﺤﯿﻄات
نﻮﻋﯿة الﻤﯿاه
الﺮياح الﺸﻤﺴﯿة ،والﻨﺸاط الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ اﻷرﺿﻲ
اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮ ،والﺘﺮمﻮﺳﻔﯿﺮ والﺸﻔﻖ

مﻜﻮنات الﺘﺮمﻮﺳﻔﯿﺮ الﻤﺤايﺪة واﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮية
الﻜﺜاﻓة الﻤﺤايﺪة

الﺠﺪول  - 5القﺪرات اﻹﺿاﻓﯿة )الﻤﻜﻮن الفﺮﻋﻲ
اﻷدوات
االﺣﺘﺠاب الﺮاديﻮي للﻨﻈام GNSS

(4

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
درجة ﺣﺮارة الﻐﻼف الﺠﻮي ورﻃﻮبﺘﮫ؛ واﻛﺘﺸاف الهﻄﻮل؛ وﻛﺜاﻓة اﻹلﻜﺘﺮون اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮي ،ومﺤﺘﻮى اﻹلﻜﺘﺮون الﻜلﻲ
اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮي ﻓﻲ الﺴﻤﺖ ،والﻤﯿاه الﻜلﯿة القابلة للهﻄﻮل

.3

مﻜﻮن نﻈام الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة

3.1

مقﺪمة

يﺘﻨاول ھﺬا الﻔﺼﻞ مﻜﻮن الﻨﻈام  WIGOSالﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة ،الﻤعﺮّ ف ھﻨا بﺄنﮫ مﻜﻮن أي نﻈام للﺮصﺪ ال يﺤلّﻖ
ﻓﻲ الﻔﻀاﺀ .وھﻮ يﻜﻤّﻞ الﻔﺼﻞ الﻤعادل الﺨاص بﻤﻜﻮن الﻨﻈام  WIGOSالﻔﻀاﺋﻲ القاﻋﺪة.
3.2

اﻻﺗﺠاھات والﻤﺴاﺋﻞ

ﻋﺪد نﻄاق تﻄﺒﯿقات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ والﻤﺘﻐﯿﺮات الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة الﺘﻲ تُﺮصﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ الﺘﺰايﺪ .وﺳﺘُلﺤﻆ ھﺬه
الﺰيادة ﻓﻲ مﺠاالت تﻄﺒﯿﻖ جﺪيﺪة مﻦ قﺒﯿﻞ الﻄقﺲ الﻔﻀاﺋﻲ ،ورصﺪات لﺪﻋﻢ مﺮاقﺒة الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاﺧﯿة
اﻷﺳاﺳﯿة ) ،(ECVsوﻓقاً لﻤﺒادئ مﺮاقﺒة الﻤﻨاخ الﺨاصة بالﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ) .(GCOSومﻦ الﻤﺘﻮقﻊ
أن تﺤﺪث الﺘﻐﯿﺮات الﺘالﯿة:
) أ(

العﻨاصﺮ الﺠﺪيﺪة الﻤﻀاﻓة إلى الﻤﻜﻮن الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة ﺳﺘﻜﻮن مﺴﺘﺪامة ،مﻊ نقﻞ بعﺾ القﺪرات
الﻨاﺿﺠة ﻓﻲ مﺠال الﺒﺤﺚ والﺘﻄﻮيﺮ إلى وﺿﻊ تﺸﻐﯿلﻲ؛

)ب( ﺳﻮف يﺰداد مﺠال وﺣﺠﻢ الﺮصﺪات الﻤﺘﺒادلة ﻋلى الﻤﺴﺘﻮى العالﻤﻲ ) ً
بﺪال مﻦ الﻤﺴﺘﻮى الﻤﺤلﻲ( زيادة
ﻛﺒﯿﺮة؛
)ج(

ﺳﻮف تﺘﻄﻮر ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ اﻹقلﯿﻤﯿة لﺘﺤﺴﯿﻦ الﺘﻨﺒﺆ بالﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻮﺳﻄة الﻨﻄاق؛

) د(

اﺳﺘﺠابة لﺤالة اﻷرصاد الﺠﻮية أو للﺤالة الﺒﯿﺌﯿة الﻤﺤلﯿة ،ﺳﯿﻜﻮن ھﻨاك قﺪر معﯿﻦ مﻦ الﺮصﺪات الهادﻓة،
الﺘﻲ يﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮيقها الﺤﺼﻮل ﻋلى رصﺪات إﺿاﻓﯿة أو ﻋﺪم الﺤﺼﻮل ﻋلى الﺮصﺪات الﻤعﺘادة؛

)ھـ( ﺳﻮف يﺘاح الﺤﺼﻮل ﻋلى معلﻮمات جﺪيﺪة مﻦ ﺧﻼل تﺼﻐﯿﺮ أجهﺰة االﺳﺘﺸعار ،والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﺴﺤابﯿة،
والﻤﺼادر الﺤاﺷﺪة ،و"إنﺘﺮنﺖ اﻷﺷﯿاﺀ" .وﺳﺘﻜﻮن ھﻨاك تﻔاﻋﻼت معﺰزة بﯿﻦ مقﺪمﻲ الﺮصﺪات
ومﺴﺘﺨﺪمﯿها ،بﻤا يﺸﻤﻞ تعقﯿﺒات بﺸﺄن الﻤعلﻮمات ﻋﻦ نﻮﻋﯿة الﺮصﺪ مﻦ مﺮاﻛﺰ تﻤﺜّﻞ الﺒﯿانات.
اتﺠاھات اﻷتﻤﺘة والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا
) أ(

ﺳﻮف يﺴﺘﻤﺮ االتﺠاه إلى تﻄﻮيﺮ نﻈﻢ رصﺪ مﺆتﻤﺖ بالﻜامﻞ ،باﺳﺘﺨﺪام تﻜﻨﻮلﻮجﯿات الﺮصﺪ والﻤعلﻮمات
الﺠﺪيﺪة ،ﺣﯿﺜﻤا تﻜﻮن ھﺬه الﻨﻈﻢ ناجعة مﻦ ﺣﯿﺚ الﺘﻜلﻔة وتﺘﺴﻖ مﻊ اﺣﺘﯿاجات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ؛

)ب( ﺳﻮف يﺘﺤﺴّ ﻦ الﺤﺼﻮل ﻋلى الﺒﯿانات ﻓﻲ الﻮقﺖ الﺤقﯿقﻲ والﺒﯿانات اﻷولﯿة؛
)ج(

ﺳﻮف تُﺴﺘﺨﺪم أدوات اﺧﺘﺒار نﻈﻢ الﺮصﺪ لﻤقارنة الﻨﻈﻢ الﺠﺪيﺪة وتقﯿﯿﻤها ووﺿﻊ مﺒادئ تﻮجﯿهﯿة لﺘﺤقﯿﻖ
الﺘﻜامﻞ بﯿﻦ مﻨﺼات الﺮصﺪ وتﻨﻔﯿﺬھا؛

) د(

ﺳﻮف تُﺠﻤﻊ بﯿانات الﺮصﺪ وتﺤﻮّل إلى أنﺴاق رقﻤﯿة ،مﻀﻐﻮﻃة بﺸﺪة ﻋﻨﺪ اللﺰوم .وﺳﯿﺴﺘﻔﯿﺪ نﺸﺮ
الﺮصﺪات وتﺨﺰيﻨها ومعالﺠﺘها مﻦ أوجﮫ الﺘقﺪم ﻓﻲ الﺤﻮﺳﺒة ،ونُﻈﻢ االتﺼاالت الﺴاتلﯿة والﻼﺳلﻜﯿة
الﺨاصة بالﺒﯿانات ،وتﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻤعلﻮمات؛

)ھـ( ﺳﻮف يﺠﺮي تﻄﻮيﺮ تﻜﻨﻮلﻮجﯿات تﺘﺴﻢ بالﻜﻔاﺀة وقابلة للﺘﺸﻐﯿﻞ الﺒﯿﻨﻲ مﻦ أجﻞ إدارة وتقﺪيﻢ بﯿانات
الﺮصﺪ؛ وﺳﯿﺠﺮي تﻜﯿﯿﻒ الﻨﻮاتﺞ الﻤﻮجهة إلى الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﯿاجاتهﻢ؛
) و(

ﺳﻮف تُﺴﺘﻜﻤﻞ نﻈﻢ الﺮصﺪ الﺘقلﯿﺪية ،الﺘﻲ تقﺪم رصﺪات ﻋالﯿة الﺠﻮدة ،بﺄجهﺰة اﺳﺘﺸعار صﻐﯿﺮة ﻏﯿﺮ
ّ
وتﺮﻛﺐ ﻋلى مﺠﻤﻮﻋة مﺘﻨﻮﻋة مﻦ الﻤﻨﺼات؛ وﺳﺘُﻨقﻞ الﺮصﺪات
باھﻈة الﺜﻤﻦ تُﻨﺘﺞ ﻋلى نﻄاق ﻛﺒﯿﺮ
مﻦ ھﺬه اﻷجهﺰة أوتﻮماتﯿاً إلى الﺨﻮاديﻢ الﻤﺮﻛﺰية أو قﻮاﻋﺪ الﺒﯿانات؛ وﺳﯿﺠﺮي تﻄﻮيﺮ نﻈﻢ للﻤعايﺮة
الﻤﺆتﻤﺘة والﺬاتﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ مﻦ أجﻞ بعﺾ ھﺬه الﻨﻈﻢ؛

مﻜﻮن نﻈام الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة
)ز(

ﺳﻮف يﺠﺮي تﻄﻮيﺮ أجهﺰة اﺳﺘﺸعار تﺠارية مﻦ أجﻞ ﻃاﺋﻔة أوﺳﻊ مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات

)ح(

الﺸﺒﻜات اﻷﺳاﺳﯿة والﻤﺮجعﯿة ﺳﺘﻜﻮن مﺘﺴقة ومﺴﺘﻤﺮة ومﺘﺠانﺴة

)ط(

ﺳﻮف يﺠﺮي الﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ الﺘﻮﺣﯿﺪ القﯿاﺳﻲ ﻷدوات وﻃﺮق الﺮصﺪ؛
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الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة.

)ي( ﺳﻮف يﺰيﺪ االﻋﺘﻤاد ﻋلى الﺸﺒﻜات الﻤﺮجعﯿة لﻮﺿﻊ وإرﺳاﺀ معايﯿﺮ تُﺴﺘﺨﺪم ﻛﺨﻄﻮط أﺳاس مﺮجعﯿة؛
)ك( ﺳﻮف يﺠﺮي إدﺧال تﺤﺴﯿﻨات ﻋلى معايﺮة الﺮصﺪات والﺤﺪ مﻦ ﻋﺪم يقﯿﻨها ،إلى جانﺐ تقﺪيﻢ الﺒﯿانات
الﺸﺮﺣﯿة ،وھﺬا ﺳﯿﻜﻔﻞ اتﺴاق الﺒﯿانات وإمﻜانﯿة إرجاﻋها إلى الﻨﻈام الﺪولﻲ للﻮﺣﺪات ) ،(SIوﻓهﻤها؛
) ل(

ﺳﻮف تﺘﻮاﻓﺮ ﻃﺮق مﺤﺴّ ﻨة لﻤﺮاقﺒة الﺠﻮدة وتﺤﺪيﺪ ﺧﺼاﺋﺺ اﻷﺧﻄاﺀ ﻓﻲ جﻤﯿﻊ الﺮصﺪات؛

)م(

ﺳﻮف تُﺪﺧﻞ تﺤﺴﯿﻨات ﻋلى اﻹجﺮاﺀات لﻀﻤان االﺳﺘﻤﺮارية والقﻮة ﻓﻲ تقﺪيﻢ الﺮصﺪات ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ
إدارة ﻋﻤلﯿات االنﺘقال ﻋﻨﺪما تﺘﻐﯿﺮ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿات؛

)ن(

ﱠ
الﻤﻨﻔﺬة ﺣﺪيﺜاً؛
ﺳﻮف تﺰيﺪ إمﻜانﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ الﺒﯿﻨﻲ ،بﯿﻦ نﻈﻢ الﺮصﺪ القاﺋﻤة ومﻊ الﻨﻈﻢ

)س( ﺳﻮف يﺘﺤﺴﻦ تﺠانﺲ أنﺴاق الﺒﯿانات ونﺸﺮھا ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ نﻈام معلﻮمات الﻤﻨﻈﻤة
3.3

).(WIS

ﺗﻄﻮر مﻜﻮن نﻈﻢ الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة

يﺨﺘلﻒ الﺘﺨﻄﯿﻂ لﻨﻈﻢ الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة اﺧﺘﻼﻓا ﻛﺒﯿﺮاً ﻋﻦ الﺘﺨﻄﯿﻂ لﻨُﻈﻢ الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة،
الﺬي يﻜﻮن مﺮﻛﺰياً بﺪرجة أﻛﺒﺮ ويﻤﻜﻦ تﻨﻈﯿﻤﮫ قﺒﻞ ﻋقﻮد مﻦ الﺰمﻦ .ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ تﺘﯿﺢ دورة تﻄﻮيﺮ نﻈﻢ
الﺮصﺪ الﻔﻀاﺋﯿة القاﻋﺪة اتﺒاع نهﺞ قﻮي ذي مﺴﺘﻮيات ،مﻦ ﺷﺄن نﻈﻢ الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة أن تﺘﺒﻊ نهﺠا
ذا مﺴﺘﻮيات ﻋلى أﺳاس ﻛﻞ ﺣالة ﻋلى ﺣﺪة بالﻨﺴﺒة لﻤﺨﺘلﻒ أنﻮاع اﻷدوات أو الﺮصﺪات ) ً
مﺜﻼ ،رصﺪات
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ الﺴﻄﺤﯿة( .ويقﺪم الﺠﺪول  6أدناه معلﻮمات ﻋﻦ الﺘﻄﻮر الﻤﺘﻮقﻊ واالتﺠاھات الﻤﺘﻮقعة لﻨﻈﻢ
الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة ﻓﻲ مﺠاالت مﺨﺘلﻔة )رصﺪات الهﻮاﺀ العلﻮي ،والﺮصﺪات قﺮب الﺴﻄﺢ ﻓﻮق
اﻷرض ،واﻷنهار ،والﺒﺤﯿﺮات والﻤﺤﯿﻄات ،والﺮصﺪات تﺤﺖ الﻤاﺋﯿة للﻤﺤﯿﻄات ،ورصﺪات الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي،
ورصﺪات الﻄقﺲ الﻔﻀاﺋﻲ ،ونﻈﻢ الﺮصﺪ الﺨاصة بالﺒﺤﺚ والﺘﻄﻮيﺮ ،وأجهﺰة ﻛﺸﻒ الﻤﺴار الﺘﺸﻐﯿلﯿة(.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام
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الﺠﺪول  - 6الﺘﻄﻮر الﻤﺘﻮﻗع واﻻﺗﺠاھات الﻤﺘﻮﻗعة ﻷنﻮاع اﻷدوات والﺮصﺪات ،والﻤﺘﻐﯿﺮات الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة الﺘﻲ ﺗقﯿﺴﮭا
نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
رصﺪات الﮭﻮاﺀ العلﻮي
رصﺪ ﻃقﺲ ومﻨاخ الهﻮاﺀ
العلﻮي

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
الﺮياح ،ودرجة الﺤﺮارة ،والﺮﻃﻮبة،
والﻀﻐﻂ

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
•

تﺤﺴﯿﻦ ﺷﺒﻜات الﻤﺴابﯿﺮ الﺮاديﻮية إلى الﺤﺪ اﻷمﺜﻞ ،الﺳﯿﻤا مﻦ ﺣﯿﺚ الﻜﺜاﻓة اﻷﻓقﯿة ،الﺘﻲ ﺳﺘقﻞ ﻓﻲ بعﺾ
الﻤﻨاﻃﻖ الﻜﺜﯿﻔة الﺒﯿانات ،مﻊ مﺮاﻋاة الﺤاجة إلى رصﺪات ﻓﻲ الﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮ وتﻮاﻓﺮ رصﺪات مﻦ الﻨﻈﻢ
اﻷﺧﺮى لﺮﺳﻢ الﺠانﺒﯿات.

•

ﺳﻮف تُق ﱠﺪم راﺳﻤات الﺠانﺒﯿات مﻦ جﻤﯿﻊ الﻤﺴابﯿﺮ الﺮاديﻮية باﺳﺘﺒانة رأﺳﯿة أﻛﺒﺮ ،ومﻦ ﻋﻤلﯿات الهﺒﻮط
بعﺪ انﻔﺠار الﻤﻨﻄاد ،وتﺴﺘﺨﺪمها الﺘﻄﺒﯿقات ﺣﺴﺐ االقﺘﻀاﺀ.

•

ﻛامﻼ بﻮصﻔها جﺰﺀاً
ﺳﻮف تُﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜة الهﻮاﺀ العلﻮي الﺘابعة للﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ) (GCOSدﻋﻤاً
ً
مﻦ ﺷﺒﻜة الﺮصﺪ اﻷﺳاﺳﻲ اﻹقلﯿﻤﯿة ).(RBON

•

ﺳﻮف يﺠﺮي تﻮﺳﯿﻊ نﻄاق ﺷﺒﻜة الهﻮاﺀ العلﻮي الﻤﺮجعﯿة الﺘابعة للﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ
وﺳﺘق ّﺪم رصﺪات ذات نﻮﻋﯿة مﺮجعﯿة دﻋﻤا للﺘﻄﺒﯿقات الﻤﻨاﺧﯿة وﻏﯿﺮھا مﻦ الﺘﻄﺒﯿقات.

•

ﺳﻮف تﻜﻮن ھﻨاك زيادة ﻓﻲ ﻋﺪد نﻈﻢ الﻤﺴابﯿﺮ الﺮاديﻮية الﻤﺆتﻤﺘة ،الﺳﯿﻤا تلﻚ الﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ مﻮاقﻊ

•

ﺳﻮف يﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﺨﺪام الﻤﺴابﯿﺮ الﺴاقﻄة الﻤﻮجهة وقﺪ يﺰيﺪ اﺳﺘﺨﺪامها مﻦ ﺧﻼل تﻄﻮيﺮ الﻤﺮﻛﺒات الﺠﻮية
ﻏﯿﺮ الﻤﺄھﻮلة ) (UAVsالﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ الﺠﻮ.

•

ّ
وتﻮﻓﺮ لها
ﺳﻮف يُﺤﺘﻔﻆ بﻤﺤﻄات الﻤﺴابﯿﺮ الﺮاديﻮية الﻨاﺋﯿة

•

ﺳﻮف يﺘﻀﻤﻦ الﺪﻋﻢ الﻤقﺪم للﺠﺰر الﺼﻐﯿﺮة والﺪول الﻨامﯿة ما يلﻲ :اتﺼاالت مﺤﺴّ ﻨة ،وإمﺪادات ﻃاقة
مﺴﺘﺪامة ،وتﺪريﺐ بﺸﺄن ﻃﺮق القﯿاس وصﯿانة الﻤعﺪات.

•

ﺳﻮف تﺤﺴّ ﻦ القﯿاﺳات الﻤﺮجعﯿة للﺮﻃﻮبة مﺮاقﺒة الﻄﺒقة العلﯿا مﻦ الﺘﺮوبﻮﺳﻔﯿﺮ والﻄﺒقة الﺴﻔلى مﻦ
الﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮ ،مﻦ ﺧﻼل مقﯿاس نقﻄة الﺼقﯿﻊ وأﺳالﯿﺐ .Lyman-alpha

•

)(GCOS

ناﺋﯿة.

الﺤﻤاية.

ﺳﻮف يﺠﺮي تﻄﻮيﺮ مﺮاﻓﻖ مﻦ أجﻞ الﺮصﺪات ﻋلى مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات بﻼ ﻃﯿار )بﺮية وﺳاﺣلﯿة

وﺳُ ﻔﻦ(.

مﻜﻮن نﻈام الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة
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نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﺮصﺪات ﻋلى مﺘﻦ
الﻄاﺋﺮات

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
الﺮياح ،ودرجة الﺤﺮارة ،والﻀﻐﻂ،
والﺮﻃﻮبة ،واالﺿﻄﺮاب ،والﺘﺠلﺪ،
والهﻄﻮل ،والﺮماد الﺒﺮﻛانﻲ والﻐازات
الﺒﺮﻛانﯿة ،ومﺘﻐﯿﺮات تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف
الﺠﻮي )الﺴُ ﺤﺐ ،والﺨﻮاص الﻔﯿﺰياﺋﯿة
للهﺒاﺀ الﺠﻮي وتﻜﻮيﻨها الﻜﯿﻤﯿاﺋﻲ،
واﻷوزون ،وﻏازات االﺣﺘﺒاس
الﺤﺮاري ،ومﺘﻐﯿﺮات ﻛﯿﻤﯿاﺀ الهﻄﻮل،
والﻐازات الﺘﻔاﻋلﯿة(

•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
مﺠﻤﻮﻋة مﺘﻨﻮﻋة ﻛﺒﯿﺮة مﻦ نﻈﻢ الﺮصﺪ ﻋلى مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات ) (ABOالﺘﺸﻐﯿلﯿة الﻤﺆتﻤﺘة والﻨاجعة مﻦ
ﺣﯿﺚ الﺘﻜلﻔة والﻤﺜلى ،ﺳﺘﺸﻜﻞ جﺰﺀاً مﻦ نﻈام للﺮصﺪ أوﺳﻊ نﻄاقاً يﻮﻓﺮ بﯿانات ﻋﻦ الهﻮاﺀ العلﻮي
العالﻤﻲ ،وﺳﺘﻜﻮن مﻜﻤلة لﻨُﻈﻢ تﺸﻐﯿلﯿة أﺧﺮى لﺮصﺪ الهﻮاﺀ العلﻮي.

•

ﺳﻮف يﻜﻮن نﻈام الﺮصﺪ العالﻤﻲ ﻋلى مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات نﻈاماً
ً
مﺘﻜامﻼ ،يﺴﺘﻨﺪ إلى الﻤﺘﻄلﺒات الﺘﻲ يﺤﺪدھا
ﻛﻞ مﻦ أوﺳاط اﻷرصاد الﺠﻮية وأوﺳاط الﻄﯿﺮان ،وتﻨﻈﻤها الﻤﻨﻈﻤات الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﻜﻞ مﻨهﻤا وتﺪيﺮھا
الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOباالﺷﺘﺮاك مﻊ ﺷﺮﻛاﺋها الﺪولﯿﯿﻦ.

•

ﺳﻮف تﻜﻮن بﯿانات رادارات الﻄقﺲ الﻤﻮجﻮدة ﻋلى مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات ذات وصلة ھابﻄة ﻓﻲ الﺮصﺪ مﻦ
ً
اﺳﺘﻜﻤاال لﺮادارات الﻄقﺲ الﻤﻮقعﯿة الﺜابﺘة.
ﻋلى مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات )(ABO

•

ﺳﻮف تق ﱠﺪم مﺮتﺴﻤات الﺠانﺒﯿات مﻦ نُﻈﻢ الﺮصﺪ ﻋلى مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات ) (ABOباﺳﺘﺒانة رأﺳﯿة ﻛﺒﯿﺮة،
وﺳﺘﻜﻮن انﺘقاﺋﯿة جﻐﺮاﻓﯿاً ومﺘﻔقة مﻊ اﺣﺘﯿاجات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ﺧاصة .وﺳﺘُقﺪم الﻤﺮتﺴﻤات مﻦ ﺧﻼل نﻈام
مﺤﺴّ ﻦ إلى الﺤﺪ اﻷمﺜﻞ ﻋلى الﺼعﯿﺪ اﻹقلﯿﻤﻲ بالﺘعاون مﻊ صﻨاﻋة الﻄﯿﺮان.

•

ﺳﻮف تﺘاح مﺮتﺴﻤات الﺠانﺒﯿات الﻤﻮﺳعة نﻈﺮاً ﻷن بعﺾ الﻄاﺋﺮات ﺳﺘﻜﻮن قادرة ﻋلى الﺘﺤلﯿﻖ ﻋلى
ارتﻔاﻋات أﻋلى.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي تﻮﺳﯿﻊ نﻄاق مﺘﻐﯿﺮات اﻷﺣﻮال الﺠﻮية وتﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي الﺘﻲ تﻮﻓﺮھا الﺮصﺪات ﻋلى
مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات ) .(ABOﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،ﺳﺘﻨﺘقﻞ بﺮامﺞ بﺤﺜﯿة مﻦ قﺒﯿﻞ الﻄاﺋﺮات العاملة ﻓﻲ بﺮنامﺞ
الﻨﻈام العالﻤﻲ للﺮصﺪ ) ،(IAGOSالﺬي يقﺪم أيﻀاً رصﺪات للﺮﻃﻮبة ﻋلى مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات ،مﻦ الﺒﺤﻮث
إلى الﻮﺿﻊ الﺘﺸﻐﯿلﻲ ﻓﻲ نهاية الﻤﻄاف.

•

ﺳﻮف تقﺪم نﻈﻢ الﺮصﺪ ﻋلى مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات ) (ABOمعلﻮمات مﺤﺴّ ﻨة ﻋﻦ بﺨار الﻤاﺀ ذات تﻐﻄﯿة

ﻋالﻤﯿة.

•

ﺳﻮف يﺘﺰايﺪ تقﺪيﻢ نﻈﻢ الﺮصﺪ ﻋلى مﺘﻦ الﻄاﺋﺮات ) (ABOمعلﻮمات معﯿارية ﻋﻦ االﺿﻄﺮاب ،بالﺘعاون
مﻊ مﻨﻈﻤات الﻄﯿﺮان ذات الﺼلة.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
رصﺪات الهﻮاﺀ العلﻮي
باالﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
الﺮياح ،وقاﻋﺪة الﺴُ ﺤﺐ وقﻤﻤها ،وماﺀ
الﺴﺤﺐ ،ودرجة الﺤﺮارة ،والﺮﻃﻮبة،
واﻷھﺒاﺀ الﺠﻮية ،والﻀﺒاب ،والﺮؤية

•

2040
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الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ھﻨاك ﺷﺒﻜات رادارية لﺮاﺳﻤات الﺮياح راﺳﺨة ﻓﻲ بعﺾ الﺒلﺪان وﺳﻮف يﺠﺮي تﻮﺳﯿﻊ نﻄاقها.

•

ﺳﻮف يﺘﺰايﺪ اﺳﺘﺨﺪام قﯿاﺳات الﺮياح مﻦ نﻈﻢ لﯿﺪار دوبلﺮ الﻔعالة مﻦ ﺣﯿﺚ الﺘﻜلﻔة مﻦ أجﻞ القﯿاﺳات ﻓﻲ
الﻄﺒقة الﺤﺪودية.

•

ﺳﻮف تقﺪم نﻈﻢ لﯿﺪار رامان ) (RAMANقﯿاﺳات مﺮتﺴﻤات لﺨﻮاص الهﺒاﺀ الﺠﻮي ورﻃﻮبﺘﮫ ودرجة
ﺣﺮارتﮫ ذات دقة ﻋالﯿة بﻄﺮيقة تﺸﻐﯿلﯿة.

•

ﺳﻮف تقﺪم نﻈﻢ لﯿﺪار لﻼمﺘﺼاص الﺘﻔاﺿلﻲ ) (DIALمﺮتﺴﻤات ﻋالﯿة االﺳﺘﺒانة لﺨﻮاص الهﺒاﺀ الﺠﻮي
ورﻃﻮبﺘﮫ مﻦ أجﻞ االﺳﺘﺨﺪام الﺘﺸﻐﯿلﻲ.

•

ﺳﻮف تقﺪم مقايﯿﺲ إﺷعاع الﻤﻮجات الﺼﻐﺮية معلﻮمات ﻋﻦ درجة الﺤﺮارة والﺮﻃﻮبة )باﺳﺘﺒانة رأﺳﯿة
مﺤﺪودة( ،والعﻤﻮد الﻜلﻲ لﺒﺨار الﻤاﺀ ،ومﺴار الﻤاﺀ الﺴاﺋﻞ ﻓﻲ الﺴﺤﺐ.

•

ﺳﻮف يﺘﺰايﺪ اﺳﺘﺨﺪام أجهﺰة قﯿاس ﻛﺜاﻓة الﺴﺤﺐ لﺘقﺪيﻢ معلﻮمات ﻋﻦ جانﺒﯿات الﺴﺤاب والهﺒاﺀ الﺠﻮي
وقﺪ يُﺴﺘعاض ﻋﻨها جﺰﺋﯿاً بﻨﻈﻢ لﯿﺪار لﻼمﺘﺼاص الﺘﻔاﺿلﻲ ) (DIALالﻤﻨﺨﻔﻀة الﺘﻜلﻔة.

•

ﺳﻮف يُﺴﺘﺨﺪم رادار الﺴﺤﺐ )الﻨﻄاق  Kaأو الﻨﻄاق  (Wلﺘﺤﺴﯿﻦ الﻤﺮاقﺒة الﻜﻤﯿة لهﯿﻜﻞ الﻀﺒاب والﺴُ ﺤﺐ
والهﻄﻮل.

•

ﺳﻮف يﺰداد اﺳﺘﺨﺪام آالت الﺘﺼﻮيﺮ الﻔﯿﺪيﻮية ) ً
مﺜﻼ ﻓﻲ الﻤﻄارات( لﺪﻋﻢ الﺘﻨﺒﺆ الﻤﺤلﻲ ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ
الﺘﻨﺒﺆ اﻵنﻲ واﻷرصاد الﺠﻮية للﻄﯿﺮان.

•

ﺳﻮف يﺘﺰايﺪ اﺳﺘﺨﺪام آالت الﺘﺼﻮيﺮ الﻔﯿﺪيﻮية باﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ لﺪﻋﻢ تﺤﺪيﺪ الﺴﺤاب ،وارتﻔاع
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻋﻢ الﺘﻨﺒﺆ الﻤﺤلﻲ ،والﺘﻨﺒﺆ اﻵنﻲ ،ومﺼﺪر آﺧﺮ لقﯿاﺳات اﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ
الﺴﺤاب،
الهابﻄة.

مﻜﻮن نﻈام الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة
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نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
رصﺪات الهﻮاﺀ العلﻮي
الﺨاصة بﺘﻜﻮيﻦ الﻐﻼف
الﺠﻮي

رصﺪات أجهﺰة االﺳﺘقﺒال
الﺘابعة للﻨﻈام العالﻤﻲ
للﺴﻮاتﻞ ﻷﻏﺮاض
الﻤﻼﺣة )(GNSS

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
مﺘﻐﯿﺮات تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي )ﺧﻮاص •
الهﺒاﺀ الﺠﻮي ،واﻷوزون ،وﻏازات
االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري ،ومﺘﻐﯿﺮات ﻛﯿﻤﯿاﺀ
•
الهﻄﻮل ،والﻐازات الﺘﻔاﻋلﯿة(

العﻤﻮد الﻜلﻲ لﺒﺨار الﻤاﺀ ،والﺮﻃﻮبة،
وﻋﻤﻖ الﺜلﺞ ،ورﻃﻮبة الﺘﺮبة ،والﻤﻜاﻓﺊ
الﻤاﺋﻲ للﺜلﺞ

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف تﺠﺮي اﺳﺘعادة ﺷﺒﻜة ﻋالﻤﯿة ﻛاملة مﻦ مﺴابﯿﺮ اﻷوزون الﺘﺸﻐﯿلﯿة وصﯿانﺘها وتﻮﺳﯿﻊ نﻄاقها ،مﻦ
ﺧﻼل الﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة للﻐﻼف الﺠﻮي ) (GAWوالﺘعاون مﻊ الﺸﺮﻛاﺀ الﺪولﯿﯿﻦ.
ﺳﻮف يﺠﺮي الﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام الﻄاﺋﺮات بﻼ ﻃﯿار الﻤﺆتﻤﺘة للقﯿام بقﯿاﺳات لﻨﻮﻋﯿة

الهﻮاﺀ.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪام نﻈﻢ ﻷﺧﺬ ﻋﯿﻨات مﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي لقﯿاس الﻐازات الﻨﺰرة مﻦ الﻄﺒقة الﻮﺳﻄى
مﻦ الﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮ ﺣﺘى اﻷرض ) AirCoreھﻮ مﺜال لﺬلﻚ(.

•

مقﯿاس ﻃﯿﻔﻲ مﻦ ﺳلﺴلة ﻓﻮريﯿﮫ أرﺿﻲ القاﻋﺪة يﺴﺘﺮجﻊ وﻓﺮة ﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري ﻓﻲ مﺘﻮﺳﻂ
العﻤﻮد الﻜلﻲ .ﺷﺒﻜة رصﺪ ﻋﻤﻮد الﻜﺮبﻮن الﻜلﻲ  - TCCON -ھﻲ مﺜال لﺬلﻚ.

•

ﺳﻮف يُﺴﺘﺨﺪم مﺰيﺪ مﻦ أجهﺰة اللﯿﺪار للﺤﺼﻮل ﻋلى جانﺒﯿات مﺘﻐﯿﺮات الهﺒاﺀ

•

ﺳﻮف يﺒﺪأ اﺳﺘﺨﺪام تقﻨﯿات أﺧﺮى لﻼﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ )مﺜﻞ نﻈام الﺘﺤلﯿﻞ الﻄﯿﻔﻲ الﺘﻔاﺿلﻲ لﻼمﺘﺼاص
الﺒﺼﺮي " ("DOASلقﯿاس جانﺒﯿات الﻐازات الﺘﻔاﻋلﯿة ﻓﻲ الﺘﺮوبﻮﺳﻔﯿﺮ والﻄﺒقات الﻤﻨﺨﻔﻀة مﻦ
الﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮ.
ﺳﻮف يﺠﺮي تﻮﺳﯿﻊ نﻄاق ﺷﺒﻜات أجهﺰة االﺳﺘقﺒال اﻷرﺿﯿة القاﻋﺪة الﺘابعة للﻨﻈام  GNSSﻋلى نﻄاق
جﻤﯿﻊ الﻤﻨاﻃﻖ الﺒﺮية لﺘﻮﻓﯿﺮ تﻐﻄﯿة ﻋالﻤﯿة لﺮصﺪات العﻤﻮد الﻜلﻲ لﺒﺨار الﻤاﺀ وﻏﯿﺮه مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات،
وﺳﯿﺠﺮي تﺒادل الﺒﯿانات دولﯿاً.

•

الﺠﻮي.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
نُﻈﻢ اﻛﺘﺸاف الﺒﺮق

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
مﺘﻐﯿﺮات الﺒﺮق )الﻤﻮقﻊ ،والﻜﺜاﻓة،
ومعﺪل الﺘﺼﺮيﻒ ،والقﻄﺒﯿة ،وتﻮزيﻊ
ومﯿﺾ الﺒﺮق(

رادارات الﻄقﺲ

الهﻄﻮل )تﻮزيﻊ ﺣﺠﻢ الﺮﻃﻮبة الﺠﻮية،
والﻄﻮر ،والﻨﻮع( ،والﺮياح ،والﺮﻃﻮبة
)مﻦ االنﻜﺴار( ،ومﺘﻐﯿﺮات العﻮاصﻒ
الﺮملﯿة والﺘﺮابﯿة ،وبعﺾ الﻤﺘﻐﯿﺮات
الﺒﯿﻮلﻮجﯿة ) ً
مﺜﻼ ﻛﺜاﻓة الﻄﯿﻮر(

رصﺪات بﺮنامﺞ القﯿاﺳات
اﻷوتﻮماتﯿة للهﻮاﺀ العلﻮي
ﻋلى مﺘﻦ الﺴﻔﻦ )(ASAP

الﺮياح ،ودرجة الﺤﺮارة ،والﺮﻃﻮبة،
والﻀﻐﻂ

•
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الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف تﺘﻄﻮر ﺷﺒﻜات الﻨﻈﻢ اﻷرﺿﯿة القاﻋﺪة الﻛﺘﺸاف الﺒﺮق لﺘﻜﻮن مﻜﻤّلة للﻨﻈﻢ الﺠﺪيﺪة الﻔﻀاﺋﯿة
القاﻋﺪة.

•

ﺳﻮف تﻮﻓﺮ نﻈﻢ اﻛﺘﺸاف الﺒﺮق الﻄﻮيلة الﻤﺪى بﯿانات ﻋالﻤﯿة وﻓعالة مﻦ ﺣﯿﺚ الﺘﻜلﻔة ذات دقة مﺤﺴّ ﻨة
مﻦ ﺣﯿﺚ تﺤﺪيﺪ الﻤﻮقﻊ ،اﻷمﺮ الﺬي ﺳﯿﺤﺴّ ﻦ إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ الﺘﻐﻄﯿة ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﺸﺢ ﻓﯿها الﺒﯿانات
ومﻦ بﯿﻨها مﻨاﻃﻖ الﻤﺤﯿﻄات والﻤﻨاﻃﻖ القﻄﺒﯿة.

•

ﺳﻮف تﺪﻋﻢ نﻈﻢ اﻛﺘﺸاف الﺒﺮق ذات الﺪقة اﻷﻛﺒﺮ مﻦ ﺣﯿﺚ تﺤﺪيﺪ الﻤﻮقﻊ والﺘﻲ تﻤﯿّﺰ بﯿﻦ الﺒﺮق مﻦ
الﺴﺤاب إلى الﺴﺤاب والﺒﺮق مﻦ الﺴﺤاب إلى اﻷرض الﺘﻨﺒﺆ اﻵنﻲ وﻏﯿﺮه مﻦ الﺘﻄﺒﯿقات ﻓﻲ مﻨاﻃﻖ
مﺨﺘارة.

•
•

ﺳﻮف تُعﺪ أنﺴاق ﻋامة ومﺤﻔﻮﻇات لﺮصﺪات
ﺳﻮف يﺰيﺪ نﺸﺮ رادارات دوبلﺮ ورادارات الﻄقﺲ االﺳﺘقﻄابﻲ ﻓﻲ الﺒلﺪان الﻨامﯿة ،بﻤا يﺸﻤﻞ الﺘﺪريﺐ
ﻋلى الﻤعالﺠة والﺘﻔﺴﯿﺮ ،وتﻄﻮيﺮ القﺪرات للﺘعامﻞ مﻊ ﻛﻤﯿات ﻛﺒﯿﺮة للﻐاية مﻦ الﺒﯿانات.

•

ﺳﻮف يﻨﺘﺸﺮ اﺳﺘﺨﺪام الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿات الﻨاﺷﺌة ﻋلى نﻄاق واﺳﻊ :ﺳﺘﺤﺼﻞ الﺮادارات الﺘﻜﯿﻔﯿة ذات الﻤﺴﺢ
اﻹلﻜﺘﺮونﻲ )الﺘابعة للﻤﺼﻔﻮﻓة الﻄﻮرية( ﻋلى بﯿانات بﻄﺮق ﻏﯿﺮ تقلﯿﺪية ،اﻷمﺮ الﺬي يقﺘﻀﻲ تﻜﯿّﻔا مﻦ
جانﺐ الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة لﺘﺒادل الﺒﯿانات ومعالﺠﺘها.

•

ﺳﻮف يﺨﺪم إﻃار لﺘﺒادل بﯿانات رادارات الﻄقﺲ جﻤﯿﻊ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ ويﺤقﻖ أنﺴاقاً مﺘﺠانﺴة للﺒﯿانات مﻦ
أجﻞ تﺒادلها دولﯿاً.

•

اﺳﺘﻐﻼل تﻜﻨﻮلﻮجﯿا وبﯿانات الﺮادارات ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺷﺘىً ،
مﺜﻼ مﺮاقﺒة الﻄقﺲ الﺤﻀﺮي ،وبﯿﺌة
الﻐﻼف الﺠﻮي ،وﻋﻤﻮد الﺮماد الﺒﺮﻛانﻲ ،وما إلى ذلﻚ.
ﺳﻮف تﺼﻤّﻢ الﺴﻔﻦ الﺘﺠارية بﺤﯿﺚ تﯿﺴّ ﺮ إجﺮاﺀ رصﺪات اﻷﺣﻮال الﺠﻮية ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ
تﺮﻛﯿﺐ واﺳﺘﺨﺪام نُﻈﻢ بﺮنامﺞ القﯿاﺳات اﻷوتﻮماتﯿة للهﻮاﺀ العلﻮي ).(ASAP

•

الﺒﺮق.
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الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﺮصﺪات القﺮيﺒة مﻦ الﺴﻄﺢ ﻓﻮق اﻷرض
الﻀﻐﻂ الﺴﻄﺤﻲ ،ودرجة الﺤﺮارة
رصﺪات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ
الهﻮاﺀ ،والﺮﻃﻮبة ،والﺮياح؛ والﺮؤية؛
الﺴﻄﺤﯿة
والﺴُ ﺤﺐ؛ والهﻄﻮل؛ ونﻮع الهﻄﻮل،
ومﺘﻐﯿﺮات اﻹﺷعاع الﺴﻄﺤﻲ؛ ودرجة
ﺣﺮارة الﺘﺮبة؛ ورﻃﻮبة الﺘﺮبة؛ وﻋﻤﻖ
الﺜلﻮج ،وﺳقﻮط الﺜلﻮج ،وﻛﺜاﻓة الﺜلﻮج

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
•

ﺳﻮف تقام ﺷﺒﻜات ذات مﺴﺘﻮيات :ﺷﺒﻜات مﺮجعﯿة للﻤﻨاخ ،وﺷﺒﻜات أﺳاﺳﯿة )بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ الﺸﺒﻜة
 ،(RBONوﺷﺒﻜات ﺷاملة تﻀﻢ ﺷﺒﻜات رصﺪ ﻏﯿﺮ تابعة للﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا ) (NMHSsوﺷﺒﻜات رصﺪ مﺘﻄﻮﻋة /ﺷﺒﻜات وﻃﻨﯿة مﺘﻮﺳﻄة الﻨﻄاق.

•

ﺳﻮف تُﺠﻤﻊ رصﺪات قﺮيﺒة مﻦ الﺴﻄﺢ مﻦ مﺼادر ﺣاﺷﺪة وتُﻨﺸﺮ وتُﺪمﺞ مﻊ رصﺪات الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة
) (NMHSsوﻏﯿﺮھا مﻦ الﺮصﺪات.

•

ﺳﻮف تُﻨﺸﺮ مﺤﻄات ﺷﺒﻜات مﺮجعﯿة مﻨاﺧﯿة مﺆتﻤﺘة )درجة الﺤﺮارة والهﻄﻮل( ﻓﻲ جﻤﯿﻊ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOلﺘﺤﺴﯿﻦ قﯿاس الﺘقلﺒﯿة واالتﺠاھات الﻮﻃﻨﯿة

•

ﺳﻮف تُﺠﻤﻊ بﯿانات ﻛﻞ يﻮم وﻛﻞ ﺳاﻋة وبﻤعﺪالت تقﻞ ﻋﻦ الﺴاﻋة )تﺼﻞ إلى  5دقاﺋﻖ( ﻋﻦ نﻮﻋﯿة الﻤﻨاخ
وتُﻨﺸﺮ دولﯿاً.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي الﺤﻔاظ ﻋلى الﺘﺂزر بﯿﻦ الﺮصﺪات الﯿﺪوية والﺮصﺪات الﻤﺆتﻤﺘة ،الﺳﯿﻤا ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بعﻨاصﺮ
مﻦ قﺒﯿﻞ الهﻄﻮل ﺣﺴﺐ الﺤاجة لﻀﻤان تﻐﻄﯿة مﻜانﯿة ﻛاﻓﯿة.
للﺮصﺪات.

•

ﺳﻮف يﺤﺪث تﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام الﺸﺒﻜات الﻤﺆتﻤﺘة لﺘﺤﺴﯿﻦ االﺳﺘﺒانة الﺰمﻨﯿة

•

ﺳﻮف يﺤﺪث تﻮﺳّ ﻊ ﻓﻲ بﺚ الﺒﯿانات الﻼﺳلﻜﻲ أو الﺴاتلﻲ لﻨﺸﺮھا ﻓﻲ الﻮقﺖ الﺤقﯿقﻲ مﻦ الﻤﺤﻄة إلى
الﻤﺮﻓﻖ الﻤﺮﻛﺰي.

•

ﺳﻮف يﺤﺪث تﻮﺳّ ﻊ ﻓﻲ الﺸﺒﻜات ﻏﯿﺮ الﺘابعة للﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة ) ،(NMHSsبﻤا ﻓﻲ ذلﻚ ﺷﺒﻜات الﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ
والقﻄاع الﺨاص ،مﻊ إﺳﻨاد مهﻤة الﻨﺸﺮ /الﺠﻤﻊ الﻤﺆتﻤﺖ إلى مﺮاﻛﺰ الﻤﺤﻔﻮﻇات الﻮﻃﻨﯿة.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة

الﺮصﺪات الﺴﻄﺤﯿة لﺘﻜﻮيﻦ
الﻐﻼف الﺠﻮي

مﺘﻐﯿﺮات تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي
)ﺧﻮاص الهﺒاﺀ الﺠﻮي ،وﻏازات
االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري ،واﻷوزون،
والﺘﺮﺳﺐ اﻹجﻤالﻲ ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي،
والﻐازات الﺘﻔاﻋلﯿة(
10
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•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ً
ﺳﻮف تُعﺪ ﺧﻄة إدارة للﺤﻔاظ ﻋلى دورة ﻋُ ﻤﺮ القﯿاﺳات ،بﺪﺀا مﻦ جﻤﻊ الﺒﯿانات وبﯿاناتها الﺸﺮﺣﯿة ﺣﺘى
ﺣﻔﻈها ،اﻋﺘﺮاﻓاً بﺄھﻤﯿة اﻹﺷﺮاف ﻋلى الﺒﯿانات ،والﺘﺰاماً باالﺷﺘﺮاﻃات الﻤﻨاﻇﺮة.

•

ﺳﻮف يﺰيﺪ اﺳﺘﺨﺪام آالت الﺘﺼﻮيﺮ الﻔﯿﺪيﻮية ) ً
مﺜﻼ ﻓﻲ الﻤﻄارات( لﺪﻋﻢ الﺘﻨﺒﺆ

•

ﺳﻮف يﺤﺪث تﻮﺳّ ﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام الﺸﺒﻜات الﺴﻄﺤﯿة الﺘابعة للﻨﻈام  GNSSللﺤﺼﻮل ﻋلى معلﻮمات ﻋﻦ
الﺮﻃﻮبة ،وﻋﻤﻖ الﺜلﻮج ،والﻤﻜاﻓﺊ الﻤاﺋﻲ للﺜلﻮج .ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،مﻦ الﻤﺘﻮقﻊ أن يﺰيﺪ اﺳﺘﺨﺪام
مﺮﻛﺒات ﻹجﺮاﺀ رصﺪات ﺳﻄﺤﯿة
ﺳﻮف يُﺪمﺞ مﺰيﺪ مﻦ الﺸﺒﻜات اﻹقلﯿﻤﯿة ﻓﻲ ﺷﺒﻜة الﺮصﺪ الﺨاﺿعة لﻤﺮاقﺒة الﺠﻮدة.

•
•

الﻤﺤلﻲ.

ﺳﺘﺆدي أجهﺰة االﺳﺘﺸعار الﻤﻨﺨﻔﻀة الﺘﻜلﻔة دوراً أبﺮز ﻓﻲ تقﺪيﻢ بﯿانات ﻋﻦ تلﻮث الهﻮاﺀ ،وﺳﯿﺠﺮي
إنﺸاﺀ مﺰيﺪ مﻦ الﻤﺮاﻓﻖ لﻮصﻒ ﺧﺼاﺋﺼها ومعايﺮتها.

•

ﺳﻮف تﺠﺮي قﯿاﺳات اﻷرصاد الﺠﻮية /الﻤﻨاخ ﻓﻲ مﻜان واﺣﺪ مﻊ قﯿاﺳات نﻮﻋﯿة

•

ﺳﻮف يﺤﺪث تﻮﺳﻊ ﻓﻲ القﯿاﺳات العالﻤﯿة واﻹقلﯿﻤﯿة ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ مﻦ ﺧﻼل الﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة للﻐﻼف
الﺠﻮي ) (GAWمﻊ تﺮﻛﯿﺰ ﺧاص ﻋلى الﻤﻨاﻃﻖ الﺸﺤﯿﺤة الﺒﯿانات وﻋلى تقﺪيﻢ الﺒﯿانات مﻦ أجﻞ الﺘﻄﺒﯿقات
ذات الﺘﺄﺛﯿﺮ الﻜﺒﯿﺮ ﻋلى الﻤﺠﺘﻤﻊ )مﻦ قﺒﯿﻞ الﺼﺤة الﺒﺸﺮية ،واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ ،وﻓقﺪان الﺘﻨﻮع اﻷﺣﯿاﺋﻲ(.

•

ﺳﻮف تقام ﺷﺒﻜة مﺮجعﯿة أﺳاﺳﯿة بﺸﺄن تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف

الهﻮاﺀ.

الﺠﻮي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10تﻀﻢ القاﺋﻤة الﻜاملة لﻤﺘﻐﯿﺮات تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي أﻛﺜﺮ مﻦ  80مﺘﻐﯿﺮاً مﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺧﻄة تﻨﻔﯿﺬ الﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة للﻐﻼف الﺠﻮي ) (GAWللﻔﺘﺮة  .2023-2016وقﺪ يﺠﺮي تﻮﺳﯿﻊ نﻄاق ھﺬه القاﺋﻤة
لﺘعﻜﺲ االﺣﺘﯿاجات إلى نﻮاتﺞ وﺧﺪمات جﺪيﺪةً ،
مﺜﻼ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺪورة الﻜﺮبﻮن أو الﻨﯿﺘﺮوجﯿﻦ.

مﻜﻮن نﻈام الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة

29

نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
تﻄﺒﯿقات الﺮصﺪات الﻨﻮﻋﯿة
)ﻃقﺲ الﻄﺮق ،ومﺤﻄات
تﺤﺪيﺪ الﻄقﺲ ﻓﻲ الﻤﻄارات
وأماﻛﻦ إقﻼع وھﺒﻮط
الﻄاﺋﺮات الهلﯿﻜﻮبﺘﺮ،
ومﺤﻄات اﻷرصاد الﺠﻮية
الﺰراﻋﯿة ،واﻷرصاد الﺠﻮية
ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺤﻀﺮية،
وﻏﯿﺮھا(
)الﺴﺮيﻊ(...

مﺮاصﺪ الﺠلﯿﺪ
اﻷرﺿﯿة القاﻋﺪة

رصﺪات الﻐﻼف الﺤﯿﻮي

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
تﻄﺒﯿقات الﺮصﺪات الﻨﻮﻋﯿة للﻤﺘﻐﯿﺮات
والﻈﻮاھﺮ

رقعة الﺠلﯿﺪ )الﺴﺮيﻊ( - ،ﻋﻤلﯿة تﻜﻮﱡن
الﻤﺮتﻔعات  -دالالت الﺤﺮﻛة

الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ،والﻜﺮبﻮن )ﻓﻮق اﻷرض
وﻓﻲ الﺘﺮبة(

•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف تقام ﺷﺒﻜات مﺮجعﯿة ﺣﻀﺮية لﺘقﺪيﻢ رصﺪات ھامة بالﻨﺴﺒة لﻸرصاد الﺠﻮية /ﻋلﻢ الﻤﻨاخ
الﺤﻀﺮيﯿﻦ.

•

ﺳﻮف تﺮﺳﻞ ﺷﺒﻜات ﻃقﺲ الﻄﺮق الﺒﯿانات ﻓﻲ الﻮقﺖ قﺮب الﺤقﯿقﻲ ،مﻊ جﻤﻊ الﺒﯿانات وﺣﻔﻈها ﻓﻲ
مﺮاﻛﺰ الﻤﺤﻔﻮﻇات الﻮﻃﻨﯿة.

•

ﺳﻮف يُﺤاﻓﻆ ﻋلى قﯿاﺳات رﻃﻮبة الﺘﺮبة /درجة ﺣﺮارتها ،مﻦ قﺮب الﺴﻄﺢ ﺣﺘى  100ﺳﻢ ،والﺘﻮﺳﻊ ﻓﯿها
ﻓﻲ مﺤﻄات اﻷرصاد الﺠﻮية الﺰراﻋﯿة.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي تعﺰيﺰ نﻈﻢ الﺮصﺪ ﻓﻲ الﻤﻄارات مﻦ أجﻞ الﺮصﺪ الﻨﻮﻋﻲ الﺨاص بالﻄﯿﺮان مﻦ قﺒﯿﻞ
قﺼﻒ الﺮياح ،واالﺿﻄﺮاب الﺨلﻔﻲ ،والﺮؤية الﺠانﺒﯿة.
ﺳﻮف تُﻮﻓﺮ نُﻈﻢ رادارية وللﺮصﺪ الﺒﺼﺮي ذاتﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ ومﯿﺴﻮرة الﺘﻜلﻔة.

•
•

ﺳﻮف تُﻨﺸﺮ مﺮاصﺪ ﻓﻲ إﻃار ﺷﺒﻜة مﺴﺘﺪامة ،ﻓﻲ ﻛﻞ مﻦ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة والﺒﺤار الﺤاﻓﯿﱠة.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﺮصﺪات القﺮيﺒة مﻦ الﺴﻄﺢ ﻓﻮق اﻷنﮭار والﺒﺤﯿﺮات
الهﻄﻮل ،وﻋﻤﻖ الﺜلﻮج ،والﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ،
رصﺪات ھﯿﺪرولﻮجﯿة
والﻤﻜاﻓﺊ الﻤاﺋﻲ للﺜلﻮج واﻷنهار الﺠلﯿﺪية،
وللﻐﻼف الﺠلﯿﺪي
والﺘﺒﺨﺮ والﻨﺘﺢ ،وﺿﻐﻂ الﺒﺨار /الﺮﻃﻮبة
الﻨﺴﺒﯿة ،وﺳُ ﻤﻚ جلﯿﺪ الﺒﺤﯿﺮات واﻷنهار،
وتاريﺦ الﺘﺠﻤّﺪ والﺘﻜﺴّ ﺮ ،ومﻨﺴﻮب الﻤﯿاه،
وتﺪﻓﻖ الﻤﯿاه ،وتﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة،
ونﻮﻋﯿة الﻤﯿاه ،واﺳﺘﺨﺪام الﻤﯿاه ،ونﻮع
الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ ،ورﻃﻮبة الﺘﺮبة /بلﻞ
الﺘﺮبة ،ودرجة ﺣﺮارة الﺘﺮبة ،وانﺘقال
وﺣﻤْﻞ قاع
الﺮواﺳﺐ )الﺮواﺳﺐ الﻤعلقة ِ
الﻨهﺮ( ،وتﺼﺮيﻒ الﻨهﺮ
ﺧﺼاﺋﺺ اﻷﺣﻮاض
الهﻄﻮل ،وﻋﻤﻖ الﺜلﻮج ،والﻤﻜاﻓﺊ الﻤاﺋﻲ
للﺜلﻮج ،وﺳُ ﻤﻚ جلﯿﺪ الﺒﺤﯿﺮات واﻷنهار،
وتاريﺦ الﺘﺠﻤّﺪ والﺘﻜﺴّ ﺮ ،وبﺪﺀ االنﺼهار،
ومﻨﺴﻮب الﻤﯿاه ،وتﺪﻓﻖ الﻤﯿاه ،ونﻮﻋﯿة
الﻤﯿاه ،ورﻃﻮبة الﺘﺮبة ،ودرجة ﺣﺮارة
الﺘﺮبة ،وأﺣﻤال الﺮواﺳﺐ ،وتﺼﺮيﻒ
الﻨهﺮ
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الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
•

ﺳﻮف يﺘﺤﺴﻦ تﺒادل الﺒﯿانات الهﯿﺪرولﻮجﯿة دﻋﻤاً لﻺدارة الﺘﺸﻐﯿلﯿة لﻤﻮارد الﻤﯿاه ،الﺳﯿﻤا ﻋلى نﻄاق
اﻷﺣﻮاض ،مﻊ تﺮﻛﯿﺰ ﺧاص ﻋلى مﺴﺘﺠﻤعات الﻤﯿاه العابﺮة للﺤﺪود.
الﯿﺪوية.

•

ﺳﻮف يعﺰز القﯿاس الﻤﺆتﻤﺖ لﺴقﻮط الﺜلﻮج /ﻋﻤﻖ الﺜلﻮج القﯿاﺳات

•

ﺳﻮف تﺠﺮي الﻤﺤاﻓﻈة ﻋلى الﻤﻮاقﻊ القاﺋﻤة لﻤﺮاقﺒة الﺜلﻮج ،مﻊ تﺒادل الﺒﯿانات

دولﯿاً.

ﺣﺮارتها.

•

ﺳﻮف يﺤﺪث تﻮﺳّ ﻊ ﻓﻲ القﯿاﺳات الﻤﺆتﻤﺘة لﺮﻃﻮبة الﺘﺮبة /درجة

•

ﺳﻮف تُﻨﺸﺮ دولﯿاً وتُﺤﻔﻆ رصﺪات الﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ لﺘﻮاريﺦ تﺠﻤّﺪ جلﯿﺪ الﺒﺤﯿﺮات /اﻷنهار

وذوبانﮫ.

•

ﺳﻮف تقام مﺤﻄات رصﺪ مﺮجعﯿة وتﺠﺮي

•

ﺳﺘُﺠﺮي قﯿاﺳات مﺘﺰامﻨة لهﻨﺪﺳة الﻤﺠاري الﻨهﺮية ،وﺳﺘُﺠﻤﻊ بﯿانات نﻮﻋﯿة الﻤﯿاه )درجة الﺤﺮارة،
ّ
والﺘعﻜﺮ ،والﻄﺤالﺐ ،وﻏﯿﺮ ذلﻚ( ،وﺳﺘقام مﺤﻄات لقﯿاس تﺼﺮيﻒ اﻷنهار ،ومﺤﻄات لﻤﺮاقﺒة ﺣﻤْﻞ
قاع الﻨهﺮ ،ومقايﯿﺲ للﺘعﻜﺮ.

•

االﺳﺘعانة بالﻤﺼادر الﺤاﺷﺪة للﻤعلﻮمات بﺸﺄن الﻔﯿﻀانات وجﻔاف اﻷنهار ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ تﻄﻮيﺮ الﺸﺒﻜات
العامة للﺮصﺪ ووﺳاﺋﻞ الﺘﻮاصﻞ االجﺘﻤاﻋﻲ )بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ اﻹبﻼغ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ(.

•

ﺳﻮف تعﺰز الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة الﺒﯿانات ذات االﺳﺘﺒانة الﻤﻜانﯿة والﺰمﻨﯿة العالﯿة ﻓﻲ بعﺾ الﻤﻨاﻃﻖ
الﺮﺋﯿﺴﯿة ) ً
مﺜﻼ ،الﻤﻨاﻃﻖ الﺤﺮجﯿة(.

تﺮﻛﯿﺰ الﺠلﯿﺪ ﻓﻲ الﺒﺤﯿﺮات واﻷنهار ،وﻓﺌﺘﮫ
)ﻛﺘلة جلﯿﺪية ﻃاﻓﯿة ،جلﯿﺪ ﺳﺮيﻊ( ،ومﺮﺣلة •
الﺘﻜﻮّن؛ ورقعة الﺠلﯿﺪ الﻄاﻓﯿة /الﺜابﺘة،
ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺠلﯿﺪ ،وﻋﻤلﯿات
انﻔﺘاح الﺠلﯿﺪ )دالالت تﻜﻮّن الﺠلﯿﺪ ،ورقﻊ

صﯿانﺘها.

ﺳﻮف يﺰداد تﺤﺴﯿﻦ ﻃﺮاﺋﻖ ﺳاتلﯿة مﺘعﺪدة لﻮﺿﻊ ﺧﺮاﺋﻂ لﻤﺪى الﻔﯿﻀان ﻓﻲ الﺴهﻮل الﻔﯿﻀﯿة أو الﻨﻈﻢ
الﻨهﺮية الﻜﺒﯿﺮة.

مﻜﻮن نﻈام الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة
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نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات

رصﺪ الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
الﻤﯿاه الﻤﻜﺸﻮﻓة الﻤﺤاﻃة بالﺠلﯿﺪ،
والﺸقﻮق( ،وتﺸﻮّه الﺠلﯿﺪ ،والﻤﺮتﻔعات
الﺠلﯿﺪية )االرتﻔاع والﻐﻄاﺀ( ،وﻃﺒقات
اﻷرض الﺠلﯿﺪية ،وانﺴﺪادات وﺳﺪود
الﺠلﯿﺪ الﻨهﺮي ،والﺘﺠلّﺪ الﻨهﺮي )،(aufeis
وأقﺼى مﺴﺘﻮى

مﻨﺴﻮب الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة ،وتﺪﻓقات الﻤﯿاه
الﺠﻮﻓﯿة ،وﻛﯿﻤﯿاﺀ الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة،
وﺧﺼاﺋﺺ مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة.

•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﯿﺆدي تﺤﺴّ ﻦ بﯿانات االرتﻔاع الﺮقﻤﯿة إلى زيادة الﺮصﺪات بﺸﺄن تﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة مﻦ أجﻞ
اﻷراﺿﻲ الﺮﻃﺒة ،والﺴهﻮل الﻔﯿﻀانﯿة الﻜﺒﯿﺮة ،ومﺼﺒات اﻷنهار.

•

ﺳﻮف تﻮﻓﺮ الﻤعلﻮمات مﻦ الﺴﻮاتﻞ وﺷﺒﻜة الهﻄﻮل الﻨاﺷﺌة مﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜات ﻛﻮﻛﺒة اﻓﺘﺮاﺿﯿة
معلﻮمات مﺤﺴّ ﻨة ﻋﻦ الهﻄﻮل يﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامها للﺘﻨﺒﺆ بالﻔﯿﻀانات.

•

تﺤﺴّ ﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام الﻤعلﻮمات الﺮادارية ﻋﻦ ﺳقﻮط اﻷمﻄار ،الﻤﺠﻤعة ﻓﻲ الﻮقﺖ الﺤقﯿقﻲ ،ﻓﻲ تﻮﻓﯿﺮ
تﻨﺒﺆات أﻛﺜﺮ دقة بالﻔﯿﻀانات الﺨاﻃﻔة.

•

ﺳﻮف يﺘﻢ تﺤﺪيﺪ ﺷﺒﻜة مﻮقعﯿة ﻋالﻤﯿة لقﯿاﺳات رﻃﻮبة الﺘﺮبة ،مﻤا يﻨﻄﻮي ﻋلى تعﺰيﺰ الﺸﺒﻜات مﻦ
ﺧﻼل تﻮﺳﯿﻊ الﻨﻄاق والﺘﻮﺣﯿﺪ القﯿاﺳﻲ ،والﻤهام الﻤﺨﺼﺼة لﺮﻃﻮبة الﺘﺮبة ،وتﺤﺴﯿﻦ تﻨﺴﯿﻖ الﺘﺨﻄﯿﻂ
الﺨاص بﺸﺒﻜات بﯿانات رﻃﻮبة الﺘﺮبة ،ومعايﯿﺮ الﺮصﺪ ،وتﺒادل الﺒﯿانات.

•

ﺳﻮف يﺆدي إنﺸاﺀ وصﯿانة ﻃﺮق الﺮصﺪ اﻷرﺿﯿة الﺘقلﯿﺪية إلى جانﺐ الﻨﻈﻢ الﺴاتلﯿة إلى زيادة
الﻤعلﻮمات ﻋﻦ ﻏﻄاﺀ الﺜلﻮج وﻋﻤقها ،ومﻜاﻓﺌها الﻤاﺋﻲ ،واﻷنهار الﺠلﯿﺪية.

•

ﺳﻮف تﺘﻮﻃﺪ الﻤعلﻮمات ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام الﻤﯿاه ﻋلى أﺳاس وﻃﻨﻲ ومﺤلﻲ مﻤا يﺆدي إلى تﺤﺴﯿﻦ إدارة
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ تقﯿﯿﻢ الﺘﺪﻓﻖ الﻄﺒﯿعﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ للﻤﯿاه ﻓﻲ اﻷنهار.
مﻮارد الﻤﯿاه
ﺳﻮف تقام ﺷﺒﻜات لﻤﺮاقﺒة الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة ﻋلى الﺼعﯿﺪ الﻮﻃﻨﻲ ،وﺳﯿﺠﺮي تﺒادل الﺒﯿانات
الﻤﺠﻤعة دولﯿاً.

•
•

ﺳﻮف يﺠﺮي إﺛﺒات ﻓعالﯿة تقﻨﯿات الﺮصﺪ بقﯿاس الﺠاذبﯿة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻜﺘﻞ الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة الﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ
الﻈﺮوف الﺘﺸﻐﯿلﯿة.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي الﺤﺼﻮل ﻋلى مﺼادر ﺣاﺷﺪة للﻤعلﻮمات بﺸﺄن مﻨاﺳﯿﺐ الﻤﯿاه ﻓﻲ اﻵبار وبﺸﺄن اﻵبار
الﺘﻲ جﻔﺖ ،وﺳﯿﺠﺮي إدراجها مﻦ ِقﺒَﻞ وﻛاالت إدارة الﻤﯿاه.

•

ﺳﻮف تﺘاح نﺘاﺋﺞ مﺮاقﺒة مﺴﺘﻮدﻋات الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة ﻋلى اﻹنﺘﺮنﺖ لﺪﻋﻢ نﻤﺬجة تﺪﻓﻖ الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة
والﻨﻤﺬجة الﻤﺘﻜاملة للﺘﺪﻓقات ﻋلى الﺴﻄﺢ وما تﺤﺖ الﺴﻄﺢ.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﺮصﺪات القﺮيﺒة مﻦ الﺴﻄﺢ ﻓﻮق الﻤﺤﯿﻄات
الﻀﻐﻂ الﺴﻄﺤﻲ ،ودرجة الﺤﺮارة،
مﺤﻄات الﺮصﺪ اﻷرﺿﯿة
والﺮﻃﻮبة ،والﺮياح ،والﺮؤية ،ومقﺪار
القاﻋﺪة ﻓﻲ الﺒﺤﺮ
الﺴﺤﺐ ،والﻨﻮع وارتﻔاع القاﻋﺪة،
)الﻤﺤﯿﻄات ،والﺠﺰر،
والهﻄﻮل ،ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ،
والﺴﻮاﺣﻞ ،ومﻮاقﻊ
وأﻃﯿاف اﻷمﻮاج االتﺠاھﯿة واﻷمﻮاج
الﻤﻨﺼات /الﻤﺤﻄات
الﺜﻨاﺋﯿة اﻷبعاد ،والﻤﺪ والﺠﺰر ،والﺠلﯿﺪ
الﺜابﺘة( ،والﻤﺤﻄات
الﺒﺤﺮي ،ومﺘﻐﯿﺮات اﻹﺷعاع الﺴﻄﺤﻲ،
الﺴاﺣلﯿة ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ
والﺘﯿارات الﺴﻄﺤﯿة
رادار الﺠلﯿﺪ
ﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ ،ونﻮع الﺠلﯿﺪ ،والﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿا،
وﺣﺮﻛة الﺠلﯿﺪ

الﺮصﺪات ﻋلى مﺘﻦ الﺴﻔﻦ
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الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
•

ﺳﻮف يﺘﻢ تﺤﺪيﺪ معﺪل أﻋلى ﻹرﺳال الﺒﯿانات واتﺼاالت أقﻞ ﺛﻤﻨاً للﺒﯿانات الﺴاتلﯿة مﻦ أجﻞ الﻤﺤﻄات
الﻤﺆتﻤﺘة الﺒعﯿﺪة.

•

ﺳﻮف يُﺴﺘﺨﺪم مﺰيﺪ مﻦ الﺮادارات الﺴاﺣلﯿة العالﯿة الﺘﺮدد ،مﻊ تﻮﺣﯿﺪ قﯿاﺳﻲ أﻓﻀﻞ لﻸدوات ،وتﺒادل
الﺒﯿانات دولﯿاً.

•

الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة :إمﻜانﯿة إقامة مﺤﻄات ﺳاﺣلﯿة قﺮب الﺠلﯿﺪ الﺴﺮيﻊ والﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي

•

الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة :إمﻜانﯿة الﻤﺤاﻓﻈة ﻋلى مﻮاقﻊ لﺸﺒﻜات الﺠلﯿﺪ الﺴﺮيﻊ ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة بﻔﻀﻞ وجﻮد بﻨﯿة تﺤﺘﯿة بالﻔعﻞ.

•

ﺳﻮف تقﺪم الﻤﺤﻄات الﺴاﺣلﯿة قﯿاﺳات للعﻨاصﺮ الﺘﻲ يﺘﻜﻮن مﻨها الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي )مﻦ قﺒﯿﻞ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن ) CO2وﻛﺒﺮيﺘﯿﺪ ﺛﻨاﺋﻲ الﻤﯿﺜﯿﻞ ) ((DMSللﻤﺴاﻋﺪة ﻋلى تﺤﺪيﺪ ﺧﺼاﺋﺺ تﺒادل الﻐازات الﻨﺰرة
بﯿﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄات.
ﺳﻮف يﺠﺮي تﺼﻤﯿﻢ الﺴﻔﻦ الﺘﺠارية وتﺰويﺪھا بﻤا يلﺰم لﺘﯿﺴﯿﺮ القﯿام بﺮصﺪات اﻷﺣﻮال الﺠﻮية
ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات.

مﺘﻐﯿﺮات تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي الﻤﺘﺼلة
بالﺘﺒادل بﯿﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄات
•
الﻀﻐﻂ الﺴﻄﺤﻲ ،ودرجة الﺤﺮارة،
والﺮﻃﻮبة ،والﺮياح ،والﺮؤية ومقﺪار
الﺴﺤﺐ ،والﻨﻮع وارتﻔاع القاﻋﺪة،
والهﻄﻮل ،والﻄقﺲ ،ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ •
الﺒﺤﺮ ،واتﺠاه اﻷمﻮاج ،والﻔﺘﺮة واالرتﻔاع،
•
والﻤلﻮﺣة ،والﺘﯿارات ،وقﯿاس اﻷﻋﻤاق،
وتﺮﻛﯿﺰ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن )،(CO2
ومﺘﻐﯿﺮات اﻹﺷعاع الﺴﻄﺤﻲ
•
ﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،وتﺮﻛﯿﺰه ،ونﻮﻋﮫ،
وﺣﺠﻢ الﺠلﯿﺪ الﻄاﻓﻲ ،وﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﯿا الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي
•
رصﺪات الﺠﺒال الﺠلﯿﺪية

ﺳﻮف يﺰيﺪ اﺳﺘﺨﺪام رادارات الﻨﻄاق  Xمﻦ أجﻞ رصﺪات اﻷمﻮاج ومﺮتﻔعات الﺠلﯿﺪ

الﻤﻨﺠﺮف.

الﺒﺤﺮي.

ﺳﻮف تﺠﺮي قﯿاﺳات بﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ انﺘﻈاماً بﻤقايﯿﺲ اﻹﺷعاع باﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ ﻋلى مﺘﻦ الﺴﻔﻦ
ﻷﻏﺮاض الﺘﺤقﻖ مﻦ صﺤة الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة.
ﺳﻮف تُﺴﺘﺨﺪم بﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ انﺘﻈاماً أجهﺰة قﯿاس درجات الﺤﺮارة والﻤلﻮﺣة ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات وأجهﺰة
دوبلﺮ الﺼﻮتﯿة لقﯿاس مقاﻃﻊ الﺘﯿارات ) ،SADCPو) LADCPمﻦ أجﻞ مﻼمﺢ الﺘﯿارات القﺮيﺒة مﻦ
الﺴﻄﺢ والﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ ﺳﻔﻦ الﺒﺤﻮث.
ﺳﻮف تُﺴﺘﺨﺪم الﺴﻔﻦ الﺴﯿاﺣﯿة الﺘﻲ تُﺒﺤﺮ ﻓﻲ مﻨاﻃﻖ ﺷﺤﯿﺤة الﺒﯿانات ) ً
مﺜﻼ الﻤﻨاﻃﻖ القﻄﺒﯿة،
والﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبﻲ(.
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نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات

•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف تُﺴﺘﺨﺪم ﺳﻔﻦ الﺼﯿﺪ ،باﻓﺘﺮاض إمﻜانﯿة الﺘﻔاوض ﻋلى ﺳﯿاﺳة ﺳلﯿﻤة بﺸﺄن الﺒﯿانات.

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
•

ﺳﻮف تُعالﺞ مﺴﺄلة أمﻦ الﺴﻔﻦ )ﻹزالة ﺣﺠﺐ ھﻮية الﺴﻔﻦ ﻋﻦ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ

•

ﺳﻮف يﺰيﺪ ﻋﺪد ﺳﻔﻦ مﺤﻄات اﻷرصاد الﺠﻮية اﻷوتﻮماتﯿة الﺬاتﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ الﺘﻲ تﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻃﺮق مﺤﺪدة
ﺳلﻔا أو مﺴﺘهﺪﻓة.

الﻨهاﺋﯿﯿﻦ(.

الﺤقﯿقﻲ.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي تﻮزيﻊ بﯿانات ذات اﺳﺘﺒانة ﻋالﯿة ودقة ﻋالﯿة مﻦ ﺳﻔﻦ الﺒﺤﻮث ﻓﻲ الﻮقﺖ

•

ﺳﻮف تﺤﻞ نُﻈﻢ اﺳﺘﺸعار )ﺷﺒﮫ( ذاتﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ مﺤﻞ ﻋﻤلﯿات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي والﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة والﻤﻨاخ
الﯿﺪوية ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ) /(ASPeCtأداة الﺘﻮﺣﯿﺪ القﯿاﺳﻲ للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻋلى مﺘﻦ الﺴﻔﻦ
ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ).(ASSIST
الﻤﻨاﺳﺐ.

•

ﺳﻮف تﺘﯿﺢ زيادة الﻤﺮور ﻋﺒﺮ الﻤﻨاﻃﻖ القﻄﺒﯿة إجﺮاﺀ رصﺪات للﺠلﯿﺪ ﻓﻲ الﻮقﺖ

•

يﻤﻜﻦ تﻤﺜﻞ الﺮصﺪات ﻋلى مﺘﻦ الﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺧﺮاﺋﻂ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي الﺘﺸﻐﯿلﯿة الﺮوتﯿﻨﯿة للﺘﺤقﻖ مﻦ نﻮع
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي وتﺮﻛﯿﺰه يﻮمﯿاً.

•

ﺳﻮف يﺘﯿﺢ اﺳﺘﺨﺪام الﺒﺮوتﻮﻛﻮل الﻤﻮﺣﺪ للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي مﻦ العﻤلﯿات  ASPeCtواﻷداة
االﺳﺘﺨﺪام اﻷيﺴﺮ لﺮصﺪات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي .ويﻤﻜﻦ إﺷﺮاك ﺳﻔﻦ الﺮصﺪ العﺮﺿﯿة.

•

جار مﻮﺣﺪ مﺆتﻤﺖ أو ﺷﺒﮫ
ﻓﻲ ﻇﻞ وجﻮد الﺠﯿﻞ الﺠﺪيﺪ مﻦ ﺳﻔﻦ تﻜﺴﯿﺮ الﺠلﯿﺪ ،ھﻨاك مﺠال أمام نﻈام ٍ
مﺆتﻤﺖ لﺮصﺪات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي والﺜلﻮج الﺒﺤﺮية.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي تﺰويﺪ مﺰيﺪ مﻦ الﺴﻔﻦ بﺄدوات لقﯿاس ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ) (CO2الﻤﺬاب ﻓﻲ مﯿاه
الﻤﺤﯿﻄات وﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي ﻓﻲ الﻮقﺖ ذاتﮫ لﺘﺤﺪيﺪ ﺧﺼاﺋﺺ الﺘﺪﻓقات بﯿﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي
والﻤﺤﯿﻄات.

ASSIST

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
رصﺪات الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة  -الﻀﻐﻂ الﺴﻄﺤﻲ ،ودرجة ﺣﺮارة
الهﻮاﺀ ،والﺮﻃﻮبة ،والﺮياح ،والﺮؤية،
الﻤﺜّﺒﺘة والﻤﻨﺠﺮﻓة
ودرجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وملﻮﺣة
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وأﻃﯿاف اﻷمﻮاج االتﺠاھﯿة
واﻷمﻮاج الﺜﻨاﺋﯿة اﻷبعاد ،وﺳﺮﻋة الﺮياح
القﺮيﺒة مﻦ الﺴﻄﺢ ،ومﺘﻐﯿﺮات اﻹﺷعاع
الﺴﻄﺤﻲ ،والهﻄﻮل ،وتﯿارات الﻤﺤﯿﻄات،
وتﺮﻛﯿﺰ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن )،(CO2
وتﺮﻛﯿﺰ أيﻮنات الهﯿﺪروجﯿﻦ )،(pH
ولﻮن الﻤﺤﯿﻄات

•
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الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف يﺠﺮي تﻄﻮيﺮ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﺬﻛﯿة مﻦ أجﻞ أﺧﺬ ﻋﯿﻨات ﻋلى نﺤﻮ تﻜﯿﻔﻲ لﻤﺮاﻋاة اﻷﺣﻮال الﺒﯿﺌﯿة
الﻤﺤﺪدة ولﺰيادة قﺪرة الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة ﻋلى االﺳﺘﻤﺮار إلى الﺤﺪ اﻷمﺜﻞ.
الﻤﺘﺠﺪدة.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي اﺳﺘﻐﻼل مﺼادر الﻄاقة

•

ﺳﻮف يﺠﺮي تﺤﺴﯿﻦ الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﻤﻨﺴاقة والﻤﺜﺒّﺘة ،وتﺰويﺪھا بﻤﺰيﺪ مﻦ اﻷدوات وتﻜﻨﻮلﻮجﯿا
االتﺼاالت الﺴاتلﯿة العالﻤﯿة للﺒﯿانات قﺮب الﻮقﺖ الﺤقﯿقﻲ ،ولﻜﻦ مﻊ إتاﺣة إرﺳال الﺒﯿانات بﻤعﺪل أﻛﺒﺮ.
أﻋلى.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي تقﺪيﻢ الﺒﯿانات باﺳﺘﺒانة زمﻨﯿة ومﻜانﯿة

•

ﺳﻮف يﺠﺮي نﺸﺮ أﺳﻄﻮل ﻋالﻤﻲ مﻦ الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﻤﻨﺴاقة الﻤﺘعلقة بﺤالة اﻷمﻮاج والﺒﺤﺮ
باﺳﺘﺨﺪام الﻨﻈام العالﻤﻲ للﺴﻮاتﻞ ﻷﻏﺮاض الﻤﻼﺣة ) (GNSSوالﻨﻈام الﻤﯿﻜانﯿﻜﻲ الﻜهﺮباﺋﻲ الﻤﺘﻨاھﻲ
الﺼﻐﺮ ) (MEMSمﻤا يﺘﯿﺢ درجة مﺘعﺪدة مﻦ ﺣﺮية اﺳﺘﺨﺪام الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا.

•

ﺳﻮف تُﺴﺘﺨﺪم أجهﺰة اﺳﺘﺸعار صﻮتﯿة لقﯿاس الﺮياح

•

ﺳﻮف يﺠﺮي تﺰويﺪ نُﻈﻢ الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﺜابﺘة الﻤعﺮّ ﺿة للﺘﺨﺮيﺐ بﺄجهﺰة ﻓﯿﺪيﻮ و/أو تﺼﻮيﺮ
الﻛﺘﺸاف الﺤﻮادث وأﻋﻤال الﺘﺨﺮيﺐ ،مﻊ زيادة تعﺰيﺰ الﺘﺪابﯿﺮ القانﻮنﯿة الﻤﺘعلقة بﺘﺨﺮيﺐ ھﺬه الﻨﻈﻢ.

•

ﺳﻮف تﺠﻤﻊ رصﺪات لﻸمﻮاج يﻤﻜﻦ تﺘﺒّعها بﺪرجة أﻛﺒﺮ مﻦ الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﻄاﻓﯿة ﻓﻮق اﻷمﻮاج،
وﻛﺬلﻚ الﺮصﺪات العالﻤﯿة لﻸمﻮاج مﻦ الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﻤﻨﺴاقة.

والهﻄﻮل.

مﻜﻮن نﻈام الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة
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نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
رصﺪات الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة
الﺠلﯿﺪية

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
•
ﺣﺮﻛة الﺠلﯿﺪ ،والﻀﻐﻂ الﺴﻄﺤﻲ،
ودرجة الﺤﺮارة ،والﺮياح ،وﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ،
ودرجة ﺣﺮارة الﺠلﯿﺪ والﻄﺒقة العلﯿا مﻦ
الﻤﺤﯿﻄات ،وﻋﻤﻖ الﺜلﻮج ،ودرجة ﺣﺮارة
الﺜلﻮج ،وﺣﺮﻛة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،وﻏﯿﺮ ذلﻚ •
الﺜلﻮج الﻤﻮجﻮدة ﻓﻮق الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي،
وﻃﺒقات الﺜلﻮج ،وﻛﯿﻤﯿاﺀ الﺜلﻮج،
والﻤﺤﺘﻮى مﻦ الﻨﻈاﺋﺮ

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف تﺤﻤﻞ الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة ﻋلى الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي أجهﺰة اﺳﺘﺸعار مﻮﺣﺪة ،ﺳﺘﻮزع ﻓﻲ ﺷﺒﻜة مﺴﺘﺪامة
)الﺒﺮنامﺞ الﺪولﻲ للﻤﺤﻄات العاﺋﻤة ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ) (IABPوالﺒﺮنامﺞ الﺪولﻲ للﻤﺤﻄات
العاﺋﻤة ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ).((IPAB
ﺳﻮف تُﺴﺘﺨﺪم مﺤﻄات ﻋاﺋﻤة ﻋلى الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي أصﻐﺮ ﺣﺠﻤاً وأقﻞ ﺛﻤﻨاً مﺰودة بﻤﺰيﺪ مﻦ اﻷدوات،
وﺳﺘﻨﺨﻔﺾ تﻜلﻔة اتﺼاالت الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة ،وﺳﺘﺮﺳﻞ الﺒﯿانات بﻤعﺪل أﻋلى.
جﻮياً.

•

ﺳﻮف تﺘﺤﺴﻦ تﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة بﺰيادة أجهﺰة االﺳﺘﺸعار وإمﻜانﯿة نﺸﺮھا

•

تقﺪيﻢ بﯿانات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي اﻷﺳاﺳﯿة الﻤﺆتﻤﺖ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ نﻈام معلﻮمات الﻤﻨﻈﻤة ) .(WISوتقﺪيﻢ
بﯿانات إﺿاﻓﯿة بﺘﻜلﻔة إرﺳال مﺨﻔﻀة إلى الﻤﺤقﻖ العلﻤﻲ الﺮﺋﯿﺴﻲ.

•
رصﺪات مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ
الﺒﺤﺮ

ارتﻔاع ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وﺿﻐﻂ الهﻮاﺀ
الﺴﻄﺤﻲ ،والﺮياح ،والﻤلﻮﺣة ،ودرجة
ﺣﺮارة الﻤﯿاه ،وقﯿاﺳات الﺠاذبﯿة )ﻓﯿﻤا
يﺘعلﻖ بهﯿﺌة أرض الﻤﺤﯿﻄات(

•

ﺳﯿﻤﻜﻦ إﺿاﻓة أجهﺰة االﺳﺘﺸعار للﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﺠلﯿﺪية باﺳﺘﺨﺪام تﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﺘﻮصﯿﻞ والﺘﺸﻐﯿﻞ
)مﺜﻞ إنﺸاﺀ نﻈام ﻓﯿﺪيﻮ لﺒﺮك االنﺼهار( مﻦ أجﻞ دﻋﻢ دراﺳات ﻋلﻤﯿة مﺤﺪدة )الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي(.
ﺳﻮف يﺠﺮي بانﺘﻈام اﺳﺘﺨﺪام قﺪرة الﻨﻈام العالﻤﻲ للﺴﻮاتﻞ ﻷﻏﺮاض الﻤﻼﺣة ) (GNSSلﺘﺤﺪيﺪ الﻤﻮقﻊ،
وإرﺳال الﺒﯿانات ﻓﻲ الﻮقﺖ الﺤقﯿقﻲ.

مﺮﻛﺒات ﺳﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات
الﺬاتﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ

ﺿﻐﻂ الهﻮاﺀ الﺴﻄﺤﻲ ،ودرجة الﺤﺮارة،
والﺮﻃﻮبة ،والﺮياح ،والﺮؤية ،ودرجة
ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وأﻃﯿاف اﻷمﻮاج
االتﺠاھﯿة واﻷمﻮاج الﺜﻨاﺋﯿة اﻷبعاد

•

ﺳﻮف يﺠﺮي بﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ انﺘﻈاماً اﺳﺘﺨﺪام مﺮﻛﺒات ﺳﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات الﺬاتﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ ) ً
مﺜﻼ الﻄاﺋﺮات
الﺸﺮاﻋﯿة الﺨاصة باﻷمﻮاج ،والﻄاﺋﺮات بﻼ ﻃﯿار الﻤﺒﺤﺮة( القادرة ً
مﺜﻼ ﻋلى اﺳﺘﺨﺪام مﺼادر ﻃاقة
مﺘﺠﺪدة للﺘﺴﯿﯿﺮ واﻹبﺤار ﻋلى ﻃﺮق مﺤﺪدة ﺳلﻔاً أو مﺴﺘهﺪﻓة.

اﻷدوات الﻤﻮﺿﻮﻋة ﻋلى
الﺠلﯿﺪ

رصﺪات الﺠلﯿﺪ الﺴﺮيﻊ :ﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ
والﺜلﻮج ،والﺠلﯿﺪ الﻄاﻓﻲ ،والﺘﻜﻮيﻦ
الﻜﯿﻤﯿاﺋﻲ ،وجانﺒﯿات الﺴﻄﺢ العلﻮي
والﺴﻄﺢ الﺴﻔلﻲ ،والﻜﺘلة اﻷﺣﯿاﺋﯿة ،والﻨﻈﻢ
اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة ،والﺒارامﺘﺮات الﺒﯿﻮلﻮجﯿة

•

ﺳﺘُﻨﻔﺬ رصﺪات للﺠلﯿﺪ الﺴﺮيﻊ مﻦ ﺧﻼل مﺤﻄات الﺠلﯿﺪ الﺴﺮيﻊ ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة والﻤﻨﻄقة
القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ) .(AFINوﺳﯿُﺤﺘﻔﻆ قﺪر اﻹمﻜان بالﻤﺤﻄات ) (AFINﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة بﻔﻀﻞ
لﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة الﻤﻮجﻮدة بالﻔعﻞ.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
رصﺪات الﺠلﯿﺪ الﻄاﻓﻲ
الﻤﻮقعﯿة

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
•
ﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ والﺜلﻮج ،وارتﻔاع الﺠلﯿﺪ
ﻋﻦ الﺴﻄﺢ ،وﻃﺒقات الﺠلﯿﺪ والﺜلﻮج،
والﺘﻜﻮيﻦ الﻜﯿﻤﯿاﺋﻲ ،وجانﺒﯿات الﺴﻄﺢ
العلﻮي والﺴﻔلﻲ ،والﻜﺘلة اﻷﺣﯿاﺋﯿة ،والﻨﻈﻢ
•
اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة ،والﺒارامﺘﺮات الﺒﯿﻮلﻮجﯿة

جﺒال الﺠلﯿﺪ :الﻤﻮقﻊ ،والﺸﻜﻞ ،والﺤﺠﻢ،
والﺘﺮﻛﯿﺰ ،والﺤﺮﻛة،
الﻄﻮل ،وتﯿار ﺳﺤﺐ جﺒال الﺠلﯿﺪ ،والﺸﻜﻞ
تﺤﺖ الﻤاﺋﻲ الﺜﻼﺛﻲ اﻷبعاد
الﺮصﺪات ﺗﺤﺖ الﻤاﺋﯿة ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات
•
الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﻤﻨﺴاقة درجة الﺤﺮارة ،والﻤلﻮﺣة ،والﺘﯿار،
واﻷﻛﺴﺠﯿﻦ الﻤﺬاب ،وتﺮﻛﯿﺰ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ
لﺮﺳﻢ الﺠانﺒﯿات
الﻜﺮبﻮن ) ،(CO2ومﺘﻐﯿﺮات أﺣﯿاﺋﯿة -
•
جﯿﻮﻛﯿﻤﯿاﺋﯿة ﺷﺘى
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الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﺘﺒقى مﺤﻄات للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي مﺪة قﺼﯿﺮة إلى ﻋﺪة أﺳابﯿﻊ )بﻞ وﺣﺘى مﻮﺳﻤﯿة(Camp NorthPole :
وﻏﯿﺮھا ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ،مﻊ الﺘﻮجﮫ نﺤﻮ رصﺪ ﻋﻤلﯿات ﻋلى ﻓﺘﺮات أقﺼﺮ ولﻜﻦ بﺸﻜﻞ
مﻜﺜﻒ ﻷﺧﺬ ﻋﯿﻨات للﺠلﯿﺪ بﺪﻋﻢ مﻦ الﺴﻔﻦ.
يﻨﺒﻐﻲ أن يﺪﻋﻢ الﺠﯿﻞ الﺠﺪيﺪ مﻦ ﺳﻔﻦ تﻜﺴﯿﺮ الﺠلﯿﺪ مﺰيﺪاً مﻦ العﻤﻞ بﺸﺄن الﺠلﯿﺪ

الﻄاﻓﻲ.

واالرتﻔاع /العﺮض/

•

ﺳﻮف تقﻀﻲ الﻤﺤﻄة العاﺋﻤة الﻤﻨﺴاقة وقﺘا أقﻞ ﻋلى الﺴﻄﺢ مﻤا يﺘﯿﺢ لها ﻋﻤﺮاً أﻃﻮل ويﻮﻓﺮ ﺳﻼﺳﻞ
زمﻨﯿة أﻃﻮل مﻦ القﯿاﺳات.
ﺳﻮف تﺠﺮي قﯿاﺳات مﻨﺘﻈﻤة ﻓﻲ الﺒﺤار الﺤاﻓﯿﱠة وتﺤﺖ

الﺠلﯿﺪ.

ﺳﻮف تﻤﺘﺪ قﯿاﺳات جانﺒﯿات الﻤﺤﯿﻄات إلى مﺪى أﻋﻤﻖ ) 6000مﺘﺮ

وأﻛﺜﺮ(.

الﺘﺨﺼﺼات.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي مﺰيﺪ مﻦ القﯿاﺳات الﻤﺘعﺪدة

•

ﺳﻮف تﺠﺮي رصﺪات قﺮيﺒة مﻦ الﺴﻄﺢ باﺳﺘﺒانة

•

ﻋﻤلﯿات نﺸﺮ مﺠﻤﻮﻋات مﻦ الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﻤﻨﺴاقة لﺮﺳﻢ الﺠانﺒﯿات ً
مﺜﻼ قﺒﻞ
اﻷﻋاصﯿﺮ .ويﻤﻜﻦ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف معﯿﻨة ،تﻐﯿﯿﺮ مهﻤة تلﻚ الﻤﺠﻤﻮﻋات الﻤﺘعلقة بﺮﺳﻢ الﺠانﺒﯿات
داﺧﻞ الﻤﻨﻄقة القاﺋﻤة.

أﻋلى.
العﻮاصﻒ/
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نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﻤﺮﻛﺒات الﺬاتﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ
تﺤﺖ الﻤاﺋﯿة ) ً
مﺜﻼ
الﻤﻨﺰلقات(

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
درجة الﺤﺮارة ،والﻤلﻮﺣة ،والﺘﯿار،
واﻷﻛﺴﺠﯿﻦ الﻤﺬاب ،وتﺮﻛﯿﺰ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن ) ،(CO2ومﺘﻐﯿﺮات أﺣﯿاﺋﯿة -
جﯿﻮﻛﯿﻤﯿاﺋﯿة ﺷﺘى ،وﺳﺤﺐ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي

الﺮصﺪات تﺤﺖ الﺴﻄﺢ مﻦ
الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﻤﻨﺴاقة
والﺜابﺘة

درجة الﺤﺮارة ،والﻤلﻮﺣة ،والﺘﯿارات،
وتﺮﻛﯿﺰ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن )،(CO2
وتﺮﻛﯿﺰ أيﻮنات الهﯿﺪروجﯿﻦ ) ،(pHوتﯿار
ﺳﺤْ ﺐ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي

ﺳﻔﻦ الﺮصﺪ العﺮﺿﯿة

درجة الﺤﺮارة ،والﻤلﻮﺣة ،ولﻮن
الﻤﺤﯿﻄات ،والﺘﯿارات

•
•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف يﻜﻮن مﻦ الﻤﻤﻜﻦ الﻤﺮﻛﺒات الﺬاتﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ تﺤﺖ الﻤاﺋﯿة رﺳﻢ جانﺒﯿات الﻤﺤﯿﻄات وإجﺮاﺀ
ﻋﻤلﯿات مﺴﺢ ﻋلى امﺘﺪاد ﻃﺮق مﺤﺪدة ﺳلﻔاً.
اﺳﺘﺨﺪام تﻜﻨﻮلﻮجﯿات اتﺼاالت صﻮتﯿة لﻨقﻞ الﺒﯿانات مﻦ معﺪات مﻨﺸﻮرة ﻓﻲ أماﻛﻦ ناﺋﯿة .وﺳﻮف
تﺘﻤﻜﻦ الﻤﺮﻛﺒات الﺬاتﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ تﺤﺖ الﻤاﺋﯿة مﻦ العﻤﻞ تﺤﺖ الﺠلﯿﺪ ،وتﺴﺠﯿﻞ القﯿاﺳات ﻋلى مﺘﻦ
الﻤﺮﻛﺒات .وﺳﻮف تﺮﺳﻞ ھﺬه الﺒﯿانات بﻤﺠﺮد تﻤﻜﻨها مﻦ إرﺳال الﺒﯿانات إلى الﺒﺮ )ﻓﻲ معﻈﻢ الﺤاالت
لﻦ تﺘﻮاﻓﺮ الﺒﯿانات إال بﺸﻜﻞ مﺘﺄﺧﺮ(.

•

ﺳﯿﻜﻮن ھﻨاك مﺤﻄات رﺳﻮ تﺤﺖ الﺴﻄﺢ للﻤﺮﻛﺒات تﺤﺖ الﻤاﺋﯿة ،وﺳﯿﺘﺴﻨى تﺸﻐﯿﻞ الﻤﺮﻛﺒات ﻋﻦ

•

وجﻮد معﺪات ومﺠﻤﻮﻋات أجهﺰة اﺳﺘﺸعار أقﻞ ﺛﻤﻨاً وجاھﺰة للﻨﺸﺮ مﻤا يﺘﯿﺢ لﻤﺰيﺪ مﻦ الﺒلﺪان
الﻤﺸارﻛة ﻓﻲ رصﺪات الﻤﺤﯿﻄات ،ونﺸﺮ مﺠﻤﻮﻋات تﺴﻤﺢ بﺈجﺮاﺀ رصﺪات ﻋالﯿة االﺳﺘﺒانة
)مﻜانﯿاً وزمﻨﯿاً(.

•

ﺳﻮف تﺘﯿﺢ أجهﺰة االﺳﺘﺸعار الﺠﺪيﺪة قﯿاس مﺰيﺪ مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات ،الﺳﯿﻤا الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﺘعلقة بالﻜﯿﻤﯿاﺀ
الﺠﯿﻮلﻮجﯿة اﻷﺣﯿاﺋﯿة والﺒﯿﻮلﻮجﯿا الﻼزمﯿﻦ لـ ’نُهﺞ نﻈام اﻷرض‘.
ﺳﻮف تُﺴﺘﺨﺪم مقايﯿﺲ مﺤﺴّ ﻨة للﺘﯿارات لﺮﺳﻢ الﺠانﺒﯿات الﺼﻮتﯿة.

•

ﺳﻮف يﺠﺮي تﺰويﺪ نﻈﻢ الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﺜابﺘة الﻤعﺮﺿة للﺘﺨﺮيﺐ بﺄجهﺰة ﻓﯿﺪيﻮ و/أو تﺼﻮيﺮ
الﻛﺘﺸاف الﺤﻮادث وأﻋﻤال الﺘﺨﺮيﺐ ،إلى جانﺐ زيادة إنﻔاذ الﺘﺪابﯿﺮ القانﻮنﯿة الﻤﺘعلقة بﺘﺨﺮيﺐ
ھﺬه الﻨﻈﻢ.
ﺳﻮف يﺘﺤﺴﻦ تﺼﻤﯿﻢ الﺴﻔﻦ الﺘﺠارية وتﺰويﺪھا بﻤا يلﺰم مﻦ معﺪات لﺘﯿﺴﯿﺮ إجﺮاﺀ رصﺪات لﻸﺣﻮال
الﺠﻮية ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات ) ً
مﺜﻼ ،تﺮﻛﯿﺐ أجهﺰة إﻃﻼق للﺸﻔﺮات .(XBT/XCTD

•

ﺳﻮف يﺠﺮي بﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ انﺘﻈاماً اﺳﺘﺨﺪام أجهﺰة دوبلﺮ الﺼﻮتﯿة لقﯿاس مقاﻃﻊ الﺘﯿارات )،SADCP
و  (LADCPمﻦ أجﻞ رﺳﻢ جانﺒﯿات الﺘﯿارات

•

•

بعﺪ.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﺮصﺪات مﻦ مﻨﺼات
مﺴﺘﻀاﻓة ﻋلى ﻛابﻼت
اتﺼاالت تﺤﺖ ماﺋﯿة

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
قﯿاﺳات مﺘعﺪدة الﺘﺨﺼﺼات للقاع وتﺤﺖ
الﺴﻄﺢ ،ومﺮاقﺒة الﺘﺴﻮنامﻲ )الﺰالزل،
وأمﻮاج الﺘﺴﻮنامﻲ(

رصﺪات مﻨﺼات قﯿاس
نﻄاق الﺠلﯿﺪ

درجة الﺤﺮارة ،والﻤلﻮﺣة ،والﺘﯿارات،
ورصﺪات الﺠلﯿﺪ الﺴﺮيﻊ
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•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
مﻊ ارتﻔاع معﺪالت إرﺳال الﺒﯿانات وانﺨﻔاض تﻜلﻔة اﻹرﺳال ،ﺳﺘﻨﺘﻔﻲ الﺤاجة إلى إرﺳال بﯿانات إلى
مﺤﻄة ﻋاﺋﻤة ﺳﻄﺤﯿة )ﻋُ ﺮﺿة للﺘﺨﺮيﺐ ويﻨﻄﻮي نﺸﺮھا وصﯿانﺘها ﻋلى تﻜلﻔة باھﻈة(.

•

ﺳﻮف تُﺪﻋﻢ الﻤعﺪالت اﻷﻋلى ﻹرﺳال الﺒﯿانات ،مﻊ انﺨﻔاض تﻜلﻔة

•

ﺳﻮف تﻤﺘﺪ قﯿاﺳات جانﺒﯿات الﻤﺤﯿﻄات إلى درجة أﻋﻤﻖ

اﻹرﺳال.

) 6000مﺘﺮ(.

•

ﺳﻮف يﻜﻮن ھﻨاك مﺰيﺪ مﻦ القﯿاﺳات الﻤﺘعﺪدة

•
•

مﺠﻤﻮﻋة أجهﺰة االﺳﺘﺸعار الﺘابعة للﺸﺒﻜة ) (AFINالﺜابﺘة ﻓﻲ
ﺳﻮف تُﺴﺘﺨﺪم بﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ انﺘﻈاماً الﺤﯿﻮانات الﺒﺤﺮية الﻤﺰودة بﺄدوات اﺳﺘﻜﺸاف )الﺜﺪيﯿات الﺒﺤﺮية،
وبعﺾ أنﻮاع اﻷﺳﻤاك الﺘﻲ يﺠﺮي تﺘﺒّعها ،والﺴﻼﺣﻒ(.

الﺤﯿﻮانات الﺒﺤﺮية الﻤﺰودة درجة الﺤﺮارة ،والﻤلﻮﺣة ،وتﯿار ﺳﺤْ ﺐ
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
بﺄدوات اﺳﺘﻜﺸاف
رصﺪات الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي :الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
رصﺪات الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﻀﻐﻂ الﺴﻄﺤﻲ ،ودرجة ﺣﺮارة الهﻮاﺀ •
الﺴﻄﺤﻲ ،والﺮياح ،وﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ ،ودرجة
ﻋلى الﺠلﯿﺪ
ﺣﺮارة الﺠلﯿﺪ والﻤﻨﻄقة العلﻮية مﻦ
الﻤﺤﯿﻄات ،وﻋﻤﻖ الﺜلﻮج ،ودرجة ﺣﺮارة •
الﺜلﻮج ،وﺣﺮﻛة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،وﻏﯿﺮھا.
•
الﺜلﻮج ﻓﻮق الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي :ﻃﺒقات الﺜلﻮج،
وﻛﯿﻤﯿاﺀ الﺜلﻮج ،والﻤﺤﺘﻮى مﻦ الﻨﻈاﺋﺮ
•

الﺘﺨﺼﺼات.
الﺠلﯿﺪ.

ﺳﻮف تُﺴﺘﺨﺪم مﺤﻄات ﻋاﺋﻤة ﻋلى الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي أصﻐﺮ ﺣﺠﻤاً وأقﻞ ﺛﻤﻨاً مﺰودة بﻤﺰيﺪ مﻦ اﻷدوات،
وﺳﺘﻨﺨﻔﺾ تﻜلﻔة اتﺼاالت الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة ،وﺳﺘﺮﺳﻞ الﺒﯿانات بﻤعﺪل أﻋلى.
ﺳﻮف تﺘﺤﺴﻦ تﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻤﺤﻄات العاﺋﻤة ،وﺳﺘﻜﻮن أجهﺰة االﺳﺘﺸعار قابلة للﻨﺸﺮ

الﺠﻮي.

تقﺪيﻢ بﯿانات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي اﻷﺳاﺳﯿة الﻤﺆتﻤﺖ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ نﻈام معلﻮمات الﻤﻨﻈﻤة ) .(WISوتقﺪيﻢ
بﯿانات إﺿاﻓﯿة بﺘﻜلﻔة إرﺳال مﺨﻔﻀة إلى الﻤﺤقﻖ العلﻤﻲ الﺮﺋﯿﺴﻲ.
ﺳﯿﻤﻜﻦ إﺿاﻓة أجهﺰة االﺳﺘﺸعار للﻤﺤﻄات العاﺋﻤة الﺠلﯿﺪية باﺳﺘﺨﺪام تﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﺘﻮصﯿﻞ والﺘﺸﻐﯿﻞ
)مﺜﻞ إنﺸاﺀ نﻈام ﻓﯿﺪيﻮ لﺒﺮك االنﺼهار( مﻦ أجﻞ دﻋﻢ دراﺳات ﻋلﻤﯿة مﺤﺪدة )الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي(.
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نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﺮصﺪات ﻋلى مﺘﻦ الﺴﻔﻦ

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
ﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،وتﺮﻛﯿﺰه ،ونﻮﻋﮫ،
وﺣﺠﻢ الﺠلﯿﺪ الﻄاﻓﻲ ،والﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿا

الﻤﺤﻄات الﺴاﺣلﯿة

ﺳُ ﻤﻚ الﺠلﯿﺪ ،ونﻮع الﺠلﯿﺪ ،وﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺘﮫ

•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف تﺘﯿﺢ زيادة الﻤﺮور ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ القﻄﺒﯿة إجﺮاﺀ رصﺪات للﺠلﯿﺪ ﻓﻲ الﻮقﺖ الﻤﻨاﺳﺐ.

•

يﻤﻜﻦ إدماج الﺮصﺪات ﻋلى مﺘﻦ الﺴﻔﻦ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺧﺮاﺋﻂ الﺠلﯿﺪ الﺘﺸﻐﯿلﯿة الﺮوتﯿﻨﯿة للﺘﺤقﻖ مﻦ صﺤة
نﻮع الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي وتﺮﻛﯿﺰه يﻮمﯿاً.

•

ﺳﻮف يﺘﯿﺢ اﺳﺘﺨﺪام بﺮوتﻮﻛﻮل مﻮﺣﺪ للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي مﻦ اﻷداة  ASSISTأو ﻋﻤلﯿات
االﺳﺘﺨﺪام اﻷيﺴﺮ لﺮصﺪات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي.
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة :إمﻜانﯿة إقامة مﺤﻄات ﺳاﺣلﯿة قﺮب الﺠلﯿﺪ الﺴﺮيﻊ والﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي الﻤﻨﺴاق.

•

ASPeCt

بالﻔعﻞ.

• الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة :إمﻜانﯿة تﺤﺪيﺪ مﻮاقﻊ للﺸﺒﻜة ) (AFINبﻔﻀﻞ وجﻮد بﻨﯿة تﺤﺘﯿة مﻨﺸﺄة
رصﺪات الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي :الﺼفﺤات الﺠلﯿﺪية ،واﻷنﮭار الﺠلﯿﺪية ،والﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة
• وجﻮد مﺤﻄات أرصاد جﻮية أوتﻮماتﯿة ) (AWSمﺰودة بﻄاقة مﺴﺘقلة وتعﻤﻞ ﻋلى ﺳﻄﺢ الﺼﻔﺤات
الﺘﺮاﻛﻢ والﺘﺬرية الﺴﻄﺤﯿان ،ودرجة
الﺠلﯿﺪية ،وتقﯿﺲ جﻤﯿﻊ الﺒارامﺘﺮات ذات الﺼلة ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ جﻤﯿﻊ الﺘﺪﻓقات اﻹﺷعاﻋﯿة ،بﺪقة ﻛاﻓﯿة
ﺣﺮارة الﺴﻄﺢ ،والﺒﯿاض الﺴﻄﺤﻲ،
لﺘﺤقﯿﻖ تﻮازن الﻄاقة الﺴﻄﺤﯿة تقﺮيﺒاُ.
وﺣﺪود الﺼﻔﺤات الﺠلﯿﺪية ،وﺳُ ﻤﻚ
الﺼﻔﺤات الﺠلﯿﺪية ،وﺳﺮﻋة الﺠلﯿﺪ،
وجانﺒﯿات درجة ﺣﺮارة الﺠلﯿﺪ /الﺨﺸﯿﻒ • ،ﺳﺘﺘﺤﺪد تقلﺒﯿة الﺒﯿاض بﻮاﺳﻄة ﻛﻞ مﻦ االﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ الﺴاتلﻲ الﺒﺼﺮي والﺮصﺪات اﻷرﺿﯿة ،مﻊ
تﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄاﺀ ﻋلى الﻨﺤﻮ الﻤﻨاﺳﺐ.
وﻏﻄاﺀ الﺜلﻮج ،وجانﺒﯿات الﺜلﻮج
•

القﯿاﺳات الﻤﺒاﺷﺮة وﻏﯿﺮ الﻤﺒاﺷﺮة لﺤﺮﻛة
الﺼﻔﺤات الﺠلﯿﺪية ،وتﺘﺒّﻊ ارتﺤال الﺨﻂ
اﻷرﺿﻲ ،وﺳﯿﺢ الﻤﯿاه الﻨاتﺠة ﻋﻦ
•
االنﺼهار ،وﺿﻐﻂ الﻤاﺀ الﻨاجﻢ ﻋﻦ
وزن الﺼﻔﺤة الﺠلﯿﺪية ،وانﺘقال الﻤاﺀ مﻦ
الﺼﻔﺤة الﺠلﯿﺪية إلى مﻨاﻃﻖ تﺤﺖ الﺴﻄﺢ
الﺠلﯿﺪي ،والﺘﻔاﻋﻼت بﯿﻦ الﻤﯿاه الﻨاتﺠة
ﻋﻦ االنﺼهار ونُﻈﻢ الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة الﺘﺤﺘﯿة.

قﺪ تُﻨﺸﺮ مﺮﻛﺒات جﻮية ﻏﯿﺮ مﺄھﻮلة ) (UAVsذات بﺼﻤة رصﺪية مﺤﺪودة لﺴﺪ ھﺬه الﻔﺠﻮة ﻓﻲ الﻤقﯿاس
الﻤﻜانﻲ بﯿﻦ الﺮصﺪ الﻤﻮقعﻲ للﺒﯿاض.
الﺠﻤﻊ ما بﯿﻦ الﺘﻐﻄﯿة الﺮادارية للﺜلﻮج ونﻤاذج رقﻤﯿة جﺪيﺪة وﻋالﯿة الﺪقة الرتﻔاع أﺳﻄﺢ اﻷنهار
الﺠلﯿﺪية )مﻦ اللﯿﺪار الﻤﺤﻤﻮل جﻮاً إلى الﻤﻨﺼات الﺴاتلﯿة(.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
•
اﻷنهار الﺠلﯿﺪية :تﻮازن الﻜﺘلة )الﺘﺮاﻛﻢ،
والﺘﺬرية( ،وارتﻔاع ﺧﻂ االتﺰان ،وﺳُ ﻤﻚ
اﻷنهار الﺠلﯿﺪية ،وﺳﺮﻋة تﺪﻓﻖ الﺠلﯿﺪ،
وتﺪﻓﻖ االنﻔﺼام ،وتﺼﺮيﻒ اﻷنهار
الﺠلﯿﺪية ،وجانﺒﯿات درجة ﺣﺮارة الﺜلﻮج• /
الﺨﺸﯿﻒ /الﺠلﯿﺪ ،وﺛلﻮج الﺒﯿاض الﺴﻄﺤﻲ
ﻓﻮق اﻷنهار الﺠلﯿﺪية )الﻄﺒقات ،والﻜﯿﻤﯿاﺀ،
والﻤﺤﺘﻮى مﻦ الﻨﻈاﺋﺮ(.
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الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف تﺠﺮي مﺮاقﺒة أﻛﺜﺮ انﺘﻈاما لﻸنهار الﺠلﯿﺪية والﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة ﻓﻲ إﻃار ﺷﺮاﻛة بﯿﻦ الﻮﻛاالت
الﺒﺤﺜﯿة والﺘﺸﻐﯿلﯿة ،ﻋلى الﺼعﯿﺪيﻦ الﻮﻃﻨﻲ واﻹقلﯿﻤﻲ ،وﺳﻮف يﺠﺮي تﻮﺣﯿﺪ الﺒﯿانات قﯿاﺳﯿاً
وتﺒادلها دولﯿاً.
تلﺰم اﺳﺘﺪامة ﻃﻮيلة اﻷجﻞ لﻤﺤﻄات الﺒﺤﻮث ،لﺘﯿﺴﯿﺮ تﻮاﻓﺮ الﺴﺠﻼت

الﻤﻨاﺧﯿة.

الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة :درجة الﺤﺮارة اﻷرﺿﯿة،
وﺳُ ﻤﻚ الﻄﺒقة الﻨﺸﻄة ،وﺳﺮﻋة زﺣﻒ
اﻷنهار الﺠلﯿﺪية الﺼﺨﺮية ،وتﺼﺮيﻒ
اﻷنهار الﺠلﯿﺪية الﺼﺨﺮية ،ودرجة ﺣﺮارة
ربﯿﻊ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية الﺼﺨﺮية ،وصﺤة
الﺼقﯿﻊ الﻤﻮﺳﻤﻲ /الهﺒﻮط ،والﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
ارتﻔاع الﺴﻄﺢ ،وﺣﺠﻢ الﺠلﯿﺪ اﻷرﺿﻲ،
وتﺮاجﻊ الﺴﻮاﺣﻞ ،ورﻃﻮبة الﺘﺮبة.
رصﺪات الﻄقﺲ الفﻀاﺋﻲ
رصﺪات الﻄﯿﻒ الﺸﻤﺴﻲ
القﺼﯿﺮ الﻤﻮجة

H-alpha

الﻀﻮﺀ اﻷبﯿﺾ ،وصﻮر
و  ،calcium Kوالﺒقﻊ الﺸﻤﺴﯿة،
والﺘﻮھﺠات ،والﻔﺘاﺋﻞ ،والﺒﺮوزات،
والﺜقﻮب اﻹﻛلﯿلﯿة

الﻤﻜانﯿة.

•

ﺳﻮف تﺴﺘﻄﯿﻊ الﺘلﯿﺴﻜﻮبات الﺠﺪيﺪة تﺤﺪيﺪ مﺰيﺪ مﻦ الﺘﻔاصﯿﻞ

•

ﺳﻮف يﻮﻓﺮ ارتﻔاع وتﯿﺮة الﺮصﺪ اﺳﺘﺒانة زمﻨﯿة أﻓﻀﻞ للﺴلﻮك الﺪيﻨامﻲ للهﯿاﻛﻞ

•

ﺳﻮف يﻮﻓﺮ الﻨﺸﺮ الﺪولﻲ لﺮصﺪات مﺘﻤاﺛلة قﺪرات ﻋلى الﻤﺮاقﺒة الﺸﻤﺴﯿة ﻋلى مﺪى  24ﺳاﻋة

الﺸﻤﺴﯿة.
يﻮمﯿاً.

مﻜﻮن نﻈام الﺮصﺪ الﺴﻄﺤﻲ القاﻋﺪة
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نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﺮصﺪات الﺮاديﻮية
الﺸﻤﺴﯿة  -الﻤﻄﯿاف
والﺘﺮددات الﻤﻨﻔﺼلة

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
ﻋﻤلﯿات القﺬف الﻜﺘلﻲ اﻹﻛلﯿلﯿة،
واالنﻔﺠارات الﺮاديﻮية ،والﻨﺸاط الﺸﻤﺴﻲ
)الﺘﺪﻓﻖ الﺒالﻎ  10.7ﺳﻢ(

الﺮصﺪات اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮية -
الﻤﺴﺒار اﻷيﻮنﻲ

قﯿاﺳات قﺪرة اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮات ﻋلى ﻋﻜﺲ
الﻤﻮجات الﺮاديﻮية العالﯿة الﺘﺮدد ﻋلى
تﺮددات وارتﻔاع ﺷﺘى

الﺮصﺪات اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮية -
الﻤقايﯿﺲ اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮية
الﺮصﺪات اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮية -
الﻨﻈام GNSS

تقﯿﺲ "ﻋﺘﻤة" اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮ بالﻨﺴﺒة
للﻀﻮﺿاﺀ الﺮاديﻮية .ﻇﻮاھﺮ االمﺘﺼاص
مﺤﺘﻮى اﻹلﻜﺘﺮون الﻜلﻲ لﻸيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮ،
والﺘﺪرجات اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮية ،وومﻀات
اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮ

الﺮصﺪات الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة
اﻷرﺿﯿة

قﯿاس الﻤﺠال الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ لﻸرض
واالﺿﻄﺮابات الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة اﻷرﺿﯿة

رصﺪات اﻷﺷعة الﻜﻮنﯿة

•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
ﺳﻮف تﺴﺘﻄﯿﻊ الﺘلﯿﺴﻜﻮبات الﺠﺪيﺪة ﺣﺴﻢ مﺰيﺪ مﻦ الﺘﻔاصﯿﻞ الﻤﻜانﯿة.

•

ﺳﻮف يﻮﻓﺮ ارتﻔاع وتﯿﺮة الﺮصﺪ اﺳﺘﺒانة زمﻨﯿة أﻓﻀﻞ للﺴلﻮك الﺪيﻨامﻲ للهﯿاﻛﻞ

•

ﺳﻮف يﻮﻓﺮ الﻨﺸﺮ الﺪولﻲ لﺮصﺪات مﺘﻤاﺛلة قﺪرات ﻋلى الﻤﺮاقﺒة الﺸﻤﺴﯿة ﻋلى مﺪى  24ﺳاﻋة

الﺸﻤﺴﯿة.

•

ﺳﻮف تﺘﺤﺴﻦ االﺳﺘﺒانة

•

ﺳﻮف تﻜﻮن ھﻨاك أتﻤﺘة لﺘﺤلﯿﻞ

•

ﺳﻮف يﻜﻮن ھﻨاك تﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺷﺒﻜة الﻤﺴابﯿﺮ

•

ﺳﻮف يﻜﻮن ھﻨاك تﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺷﺒﻜات الﻤقايﯿﺲ

•

ﺳﻮف تﺘﺤﺴﻦ االﺳﺘﺒانة الﻤﻜانﯿة مﻦ ﺧﻼل تﻮﺳﻊ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ الﺸﺒﻜة اﻷرﺿﯿة ﻷجهﺰة اﺳﺘقﺒال
الﻨﻈام .GNSS

•
•

يﻮمﯿاً.

الﺰمﻨﯿة.
اﻷيﻮنﻐﺮام.
اﻷيﻮنﯿة.
اﻷيﻮنﻮﺳﻔﯿﺮية.

الﺰمﻨﯿة.

ﺳﻮف تﺘﺤﺴﻦ االﺳﺘﺒانة
ﺳﻮف تﺘﺤﺴﻦ االﺳﺘﺒانة الﻤﻜانﯿة مﻦ ﺧﻼل تﻮﺳﻊ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ الﺸﺒﻜة اﻷرﺿﯿة ﻷجهﺰة قﯿاس الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿة.
الﺰمﻨﯿة.

•

ﺳﻮف تﺘﺤﺴﻦ االﺳﺘﺒانة

قﯿاﺳات اﻹﺷعاع

•
•

ﺳﻮف يﺘﺤﺴﻦ الﺤﺼﻮل ﻋلى الﺒﯿانات ﻓﻲ الﻮقﺖ
ﺳﻮف تﺘاح تﻜﻨﻮلﻮجﯿا جﺪيﺪة لﺮصﺪات اﻷﺷعة الﻜﻮنﯿة لﺘلﺒﯿة مﺘﻄلﺒات الﻄقﺲ الﻔﻀاﺋﻲ.

أجهﺰة مﺮاقﺒة الﻨﯿﻮتﺮون والﻤﯿﻮن

•

الﺤقﯿقﻲ.

ﺳﻮف تﺘﺤﺴﻦ نﻮﻋﯿة الﺒﯿانات الﻤقﺪمة ﻓﻲ الﻮقﺖ

الﺤقﯿقﻲ.

رؤية للﻨﻈام العالﻤﻲ الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ﻓﻲ ﻋام

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﺒﺤﺚ والﺘﻄﻮيﺮ وأجﮭﺰة ﻛﺸﻒ الﻤﺴار الﺘﺸﻐﯿلﻲ  -أمﺜلة
•
الﺮياح ،ودرجة الﺤﺮارة ،والﺮﻃﻮبة،
الﻤﺮﻛﺒات الﺠﻮية ﻏﯿﺮ
وتﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي ،وﻋﻤﻖ الﺜلﻮج،
الﻤﺄھﻮلة )(UAVs
•
ومﻮرﻓﻮلﻮجﯿا الﻤﺠاري الﻨهﺮية،
وتﺮﻛﯿﺰات الﻐازات الﻨﺰرة والهﺒاﺀ الﺠﻮي
•
الﺮصﺪات ﻋلى مﺘﻦ
الﻄاﺋﺮات

العﻮاصﻒ الﺮﻋﺪية ،والﻤﺤﺘﻮى الﻤاﺋﻲ
الﻜلﻲ ،واﻹﺷعاع ﻓﻲ نﻄاقات واتﺠاھات
ﻃﯿﻔﯿة مﺨﺘلﻔة ،والﺠﺴﯿﻤات الﺘﺮابﯿة/
الﺮملﯿة

الﺮياح ،ودرجة الﺤﺮارة ،والﺮﻃﻮبة
الﺮصﺪات مﻦ ﻛﺒاﺋﻦ
أجهﺰة االﺳﺘﺸعار الﻤﻨﺨﻔﻀة الهﺒاﺀ الﺠﻮي ،وتﺮﻛﯿﺰ الﻐازات الﺘﻔاﻋلﯿة
وﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري
الﺘﻜلﻔة

•
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الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
تلﺰم مﻨﺼات

أﻛﺒﺮ.

قﯿاﺳات للﻄﺒقة الﺴﻔلى مﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي والﻤﻨاﻃﻖ ﻏﯿﺮ الﺴالﻜة باﺳﺘﺨﺪام الﻄاﺋﺮات بﻼ

ﻃﯿار.

يﺘﯿﺢ تﺼﻐﯿﺮ أدوات اﺳﺘﻜﺸاف تﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي اﺳﺘﺨﺪام تلﻚ اﻷدوات ﻋلى مﺘﻦ الﻤﺮﻛﺒات بﻼ
ﻃﯿار مﻦ أجﻞ إجﺮاﺀ قﯿاﺳات تﺮﻛﯿﺰ ﻏازات االﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري والهﺒاﺀ الﺠﻮي.
الﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﺳاﻃﯿﻞ الﺸﺮﻛات الﺨاصة مﻦ الﻤﺮﻛﺒات الﺠﻮية ﻏﯿﺮ الﻤﺄھﻮلة ،القادرة ﻋلى
الﻄﯿﺮان مﺴاﻓات ﻃﻮيلة ،والﺘﻲ تعﻤﻞ بالﻄاقة الﻤﺘﺠﺪدة والﻤﻨﺸﻮرة بﺸﻜﻞ ﺷﺒﮫ داﺋﻢ ،ﻷﻏﺮاض بﺤﺜﯿة
وللقﯿام بﺤﻤﻼت رصﺪ ومﻦ أجﻞ الﺘﻄﺒﯿقات الﺘﺸﻐﯿلﯿة ) ً
مﺜﻼ لﺘلﺒﯿة مﺘﻄلﺒات اﻛﺘﺸاف الﺒﺮق ،ولﺪراﺳة
الﺮماد الﺒﺮﻛانﻲ ،والﺘﻨﺒﺆ بالﻄقﺲ القاﺳﻲ )الﺘﻨﺒﺆ بﺴقﻮط اﻷمﻄار ،والﻄقﺲ الﻔﻀاﺋﻲ وما إلى ذلﻚ((.

•

تﺤﺴّ ﻦ اﻛﺘﺸاف الﺒﺮق باﺳﺘﺨﺪام الﻤﺠال الﻤﻐﻨﻄﯿﺴﻲ الﻜهﺮباﺋﻲ وأدوات الﺘﺮددات

•
•
•

الﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام نﻈام قﯿاس بﺨار الﻤاﺀ
ﺳﻮف تعﻤﻞ مﻨاﻃﯿﺪ لقﯿاس الﻀﻐﻂ الﺜابﺖ ﻓﻲ الﻄﺒقة الﺴﻔلى مﻦ الﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮ.
يﺘﯿﺢ الﺘﺼﻐﯿﺮ والﺘقﺪم الﻤﺤﺮز ﻓﻲ تﻜﻨﻮلﻮجﯿات القﯿاس إجﺮاﺀ رصﺪات الﺠﺴﯿﻤات ) ،(PMوأﻛﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن ) ،(COوأﻛاﺳﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوجﯿﻦ ) ،(NOxوﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ) ،(CO2والﻤﯿﺜان ) (CH4باﺳﺘﺨﺪام
نﻈﻢ مﻨﺨﻔﻀة الﺘﻜلﻔة مﻊ تﺤﺴّ ﻦ نﻮﻋﯿة الﻨﻈﻢ بﻤﺮور الﻮقﺖ.
).(WVM

الﺮاديﻮية.
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نﻮع اﻷدوات /الﺮصﺪات
الﻤﺰج بﯿﻦ الﺮصﺪات
باالﺳﺘﺸعار ﻋﻦ بُعﺪ
الﺴﻄﺤﯿة القاﻋﺪة والﺴاتلﯿة

الﻤﺘﻐﯿﺮات والﻈﻮاھﺮ الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
الﺮياح ،ودرجة الﺤﺮارة ،والﺮﻃﻮبة،
واﻷھﺒاﺀ الﺠﻮية ،وﻛﯿﻤﯿاﺀ الﻐﻼف الﺠﻮي

•

الﺘﻄﻮر واالتﺠاھات
الﺠﻤﻊ ما بﯿﻦ بﯿانات أجهﺰة رﺳﻢ جانﺒﯿات الﺮياح وبﯿانات الﺮادارات ﻋﻦ الﺮياح وبﯿانات رياح ﺣﺮﻛة
الﺴﺤﺐ ،ﻹنﺘاج نﻮاتﺞ الﺮياح.

•

الﺠﻤﻊ ما بﯿﻦ بﯿانات مقايﯿﺲ إﺷعاع الﻤﻮجات الﺼﻐﺮية واﻷﺷعة تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ مﻊ الﺮصﺪات الﺴاتلﯿة
لﺘﺤﺪيﺪ الﺠانﺒﯿات الﺮأﺳﯿة بالﻜامﻞ لﺪرجة الﺤﺮارة والﺮﻃﻮبة.

•

الﺠﻤﻊ ما بﯿﻦ اللﯿﺪار الﺴﻄﺤﻲ والﺘﺤلﯿﻞ الﻄﯿﻔﻲ الﺘﻔاﺿلﻲ لﻼمﺘﺼاص الﺒﺼﺮي ) (DOASوﺷﺒﻜة رصﺪ
ﻋﻤﻮد الﻜﺮبﻮن الﻜلﻲ ) (TCCONمﻊ الﺮصﺪات الﺴاتلﯿة لﺘﻮﻓﯿﺮ جانﺒﯿات رأﺳﯿة مﺸﺘﺮﻛة.

الﻤﺮﻓﻖ  -الﻤﺒادئ الﻤﺘعلقة بﺘﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ
.1

ﺧﺪمة مﺠاﻻت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻛﺜﯿﺮة

يﻨﺒﻐﻲ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ بﺤﯿﺚ تﺴﺘﻮﻓﻲ مﺘﻄلﺒات مﺠاالت تﻄﺒﯿﻖ مﺘعﺪدة ﻓﻲ بﺮامﺞ الﻤﻨﻈﻤة
والﺒﺮامﺞ الﺘﻲ تﺸارك الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﻓﻲ رﻋايﺘها.
.2

)(WMO

ﺗلﺒﯿة مﺘﻄلﺒات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ

يﻨﺒﻐﻲ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ بﺤﯿﺚ تلﺒﻲ مﺘﻄلﺒات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﻤعلﻨة ،مﻦ ﺣﯿﺚ الﻤﺘﻐﯿﺮات الﺠﯿﻮﻓﯿﺰياﺋﯿة
الﺘﻲ يﺠﺐ رصﺪھا وما يلﺰم مﻦ اﺳﺘﺒانة مﻜانﯿة وزمﻨﯿة ،وﻋﺪم الﯿقﯿﻦ ،وﺣُ ﺴﻦ الﺘﻮقﯿﺖ ،واالﺳﺘقﺮار.
.3

ﺗلﺒﯿة الﻤﺘﻄلﺒات الﻮﻃﻨﯿة واﻹﻗلﯿﻤﯿة والعالﻤﯿة

يﻨﺒﻐﻲ لﺸﺒﻜات الﺮصﺪ الﻤﺼﻤﻤة لﺘلﺒﯿة االﺣﺘﯿاجات الﻮﻃﻨﯿة أن تﺄﺧﺬ ﻓﻲ االﻋﺘﺒار أيﻀاً اﺣﺘﯿاجات الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOﻋلى الﺼعﯿﺪيﻦ اﻹقلﯿﻤﻲ والعالﻤﻲ.
.4

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات مﻨاﺳﺒة مﻜانﯿاً

ﺣﯿﺜﻤا ﻛانﺖ مﺘﻄلﺒات رﻓﯿعة الﻤﺴﺘﻮى للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ تﻨﻄﻮي ﻋلى ﺿﺮورة الﻮﺣﺪة الﻤﻜانﯿة والﺰمﻨﯿة ﻓﻲ
الﺮصﺪات ،يﻨﺒﻐﻲ أن يﺄﺧﺬ تﺼﻤﯿﻢ الﺸﺒﻜات أيﻀاً ﻓﻲ االﻋﺘﺒار مﺘﻄلﺒات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ اﻷﺧﺮى ،مﻦ قﺒﯿﻞ الﻄابﻊ
الﺘﻤﺜﯿلﻲ الﺮصﺪات وﻓاﺋﺪتها.
.5

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات مﺠﺪية مالﯿاً

يﻨﺒﻐﻲ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ بﺤﯿﺚ تﺤقﻖ االﺳﺘﺨﺪام اﻷﻛﺜﺮ ﻓعالﯿة مﻦ ﺣﯿﺚ الﺘﻜلﻔة للﻤﻮاد الﻤﺘاﺣة .وﺳﯿﺸﻤﻞ
ھﺬا اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜات رصﺪ ّ
مﺮﻛﺒة.
.6

ﺗﺤقﯿﻖ الﺘﺠانﺲ ﻓﻲ بﯿانات الﺮصﺪ

يﻨﺒﻐﻲ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ بﺤﯿﺚ يلﺒﻲ مﺴﺘﻮى تﺠانﺲ بﯿانات الﺮصﺪات الﻤقﺪمة اﺣﺘﯿاجات الﺘﻄﺒﯿقات
الﻤقﺼﻮدة.
.7

الﺘﺼﻤﯿﻢ مﻦ ﺧﻼل اﺗﺒاع نﮭﺞ مﺘعﺪد الﻤﺴﺘﻮيات

ً
ھﯿﻜﻼ مﺘعﺪد الﻤﺴﺘﻮيات ،يﻤﻜﻦ مﻦ ﺧﻼلﮫ نقﻞ الﻤعلﻮمات مﻦ
يﻨﺒﻐﻲ أن يﺴﺘﺨﺪم تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ
الﺮصﺪات الﻤﺮجعﯿة العالﯿة الﺠﻮدة واﺳﺘﺨﺪامها لﺘﺤﺴﯿﻦ نﻮﻋﯿة وﻓاﺋﺪة الﺮصﺪات اﻷﺧﺮى.
.8

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات مﺴﺘقﺮة ويﻤﻜﻦ الﺘعﻮيﻞ ﻋلﯿﮭا

يﻨﺒﻐﻲ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ بﺤﯿﺚ تﻜﻮن مﺴﺘقﺮة ويﻤﻜﻦ الﺘعﻮيﻞ

ﻋلﯿها.
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إﺗاحة بﯿانات الﺮصﺪ

يﻨﺒﻐﻲ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ وتﻄﻮيﺮھا ﻋلى نﺤﻮ يﻀﻤﻦ إتاﺣة الﺮصﺪات ﻷﻋﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة
اﻵﺧﺮيﻦ ،باﺳﺘﺒانة مﻜانﯿة وزمﻨﯿة وﻓﻲ الﻮقﺖ الﻤﻨاﺳﺐ لﺘلﺒﯿة اﺣﺘﯿاجات الﺘﻄﺒﯿقات اﻹقلﯿﻤﯿة والعالﻤﯿة.

)(WMO

.10

ﺗﻮﻓﯿﺮ الﻤعلﻮمات حﺘﻰ يﺘﺴﻨﻰ ﺗفﺴﯿﺮ الﺮصﺪات

يﻨﺒﻐﻲ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ وتﺸﻐﯿلها ﻋلى نﺤﻮ يﻜﻔﻞ تﻮﺛﯿﻖ ومعاملة ﺧﺼاﺋﺺ اﻷدوات وتاريﺨها ،وبﯿﺌات
وأوﺿاع تﺸﻐﯿلها ،وإجﺮاﺀات معالﺠة الﺒﯿانات الﺨاصة بها ،وﻏﯿﺮ ذلﻚ مﻦ العﻮامﻞ الﻤﺘﺼلة بﻔهﻢ وتﻔﺴﯿﺮ
بﯿانات الﺮصﺪ )أي الﺒﯿانات الﺸﺮﺣﯿة( ،بﻨﻔﺲ االھﺘﻤام الﺘﻲ تﻮُﺛﻖ بﮫ وتُعامﻞ الﺒﯿانات ذاتها.
.11

إنﺠاز ﺷﺒﻜات مﺴﺘﺪامة

يﻨﺒﻐﻲ الﺘﺮويﺞ لﺘﺤﺴﯿﻦ تﻮاﻓﺮ الﺮصﺪات بﺸﻜﻞ مﺴﺘﺪام مﻦ ﺧﻼل تﺼﻤﯿﻢ وتﻤﻮيﻞ ﺷﺒﻜات مﺴﺘﺪامة ﻋلى الﻤﺪى
الﻄﻮيﻞ ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ مﻦ ﺧﻼل تﺤﻮيﻞ نﻈﻢ الﺒﺤﺚ إلى وﺿﻊ تﺸﻐﯿلﻲ ،ﻋﻨﺪ االقﺘﻀاﺀ.
.12

إدارة الﺘﻐﯿﯿﺮات

يﻨﺒﻐﻲ أن يﻜﻔﻞ تﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜات الﺮصﺪ الﺠﺪيﺪة وإدﺧال تﻐﯿﯿﺮات ﻋلى الﺸﺒﻜات الﺤالﯿة اتﺴاق الﺮصﺪات
وجﻮدتها واﺳﺘﻤﺮاريﺘها بﺸﻜﻞ مﻼﺋﻢ ﺧﻼل ﻋﻤلﯿة الﺘﺤﻮل مﻦ الﻨﻈﻢ القﺪيﻤة إلى الﻨﻈﻢ الﺠﺪيﺪة.
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